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บทคัดย่อ 
 

บทวิจัยเร่ือง  “การประสบ ผลส าเร็จทางธุรกิจของนสพ .ไทยรัฐ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จทางธุรกิจ ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รวมทั้งศึกษาอิทธิพลของแต่
ละปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทั้งนี้โดยใช้แนวคิดทา งด้านกลยุทธ์การ
สื่อสารการตลาด หรือ 4 Ps อันประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) – ราคา (Price) – ช่องทางจัด
จ าหน่าย (Place) – การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จทางธุรกิจ   

จากการศึกษาวิจัยพบว่า ปัจจัยหลัก ความส าเร็จทางธุรกิจของหนังสือพิมพ์ไทยรั ฐ มา
จาก ทรัพยากรบุคลากร ที่ส าคัญที่สุดคือ ผู้ก่อต้ัง “ก าพล วัชรพล ” ทั้งจากวิสัยทัศน์ และการคิดค้น 
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆด้านสื่อสิ่งพิมพ์ รวมทั้งยังรื้อระบบการขนส่ง การจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ 
จนกลายเป็นต้นแบบการบริหาร จัดการของสื่อสิ่งพิมพ์  

กลยุทธ์การสื่อสารก ารตลาด หรือ 4Ps นับเป็นปัจจัยความส าเร็จที่ “ก าพล วัชรพล ” 
สามารถน ามาใช้ผสม กลมกลืนอย่างเหมาะสมลงตัว 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ Product หนังสือพิมพ์ไทยรัฐได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  ทางด้าน
งานสื่อสารมวลชนอย่างมากมาย ก่อเกิดเป็นแนวคิด  และเป็นแบบอย่างในทางปฏิบัติงาน
หนังสือพิมพ์ในยุคต่อๆมาหลายประการ  

นอกจากนวัตกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ในด้านเน้ือหา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐยังพัฒนานวัตกรรม
ด้านรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ควบคู่กันไป ตั้งแต่คิดค้นรูปแบบตัวอักษร การน าเสนอภาพข่าว พัฒนาการ
ผลิต ตัวเรียงพิมพ์ คุณภาพการพิมพ์ ด้วยเคร่ืองพิมพ์ที่รวดเร็ว ทันสมัย  

ปัจจัยด้านช่องทางจัดจ าหน่าย (Place) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถือเป็นเจ้าแรกที่  
วางรากฐานกลยุทธ์การตลาดของหนังสือพิมพ์เมืองไทย โดยวางระบบการส่งหนังสือพิมพ์ 

รายวัน ท าให้ทุกเช้า บนแผงรายค้าย่อยมีหนังสือพิมพ์รายวันวางขายพร้อมกันทุกจุดทั่วประเทศ  
ปัจจัยด้านราคา หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีความได้เปรียบด้านการบริหารต้นทุนต่อหน่วย

ต่ ากว่าหนังสือพิมพ์ฉบับอื่น และมีอิทธิพลอย่างสูงในการตรึงราคาขาย รวมทั้งการมียอดจ าหน่าย
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สูงสุดในตลาด ท าให้ยอดโฆษณาหลั่งไหล รายได้จากการขายโฆษณาถือเป็นรายได้หลักมากกว่า
รายได้จากการขายหนังสือพิมพ์ 

ปัจจัยการส่งเสริมการตลาด (Promotion) หนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีกิจกรรมส่งเสริม
การตลาดออกมาเป็นระยะๆ เช่น การระดมสิ่งของบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ าท่วม การจัดขบวนแห่
ต้อนรับนักกีฬาโอลิมปิก หรือ นางงามจักรวาลชาวไทย การจับสลากชิงโชครางวัลใหญ่ทายผลการ
แข่งขันฟุตบอลโลก และฟุ ตบอลยูโร รวมถึงการสร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 101 แห่ง ทั่วประเทศ 
ภายใต้การบริหารและดูแลของมูลนิธิไทยรัฐ 

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาด หรือ 4Ps ดังกล่าว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐสามารถหลอม
รวมได้อย่างลงตัวจนด ารงสถานะความเป็นหนึ่งในตลาดหนังสือพิมพ์ไทยรายวันมาอย่างต่อเน่ือ ง 
สร้างความเชื่อถือ และกลายเป็นแบรนด์สินค้าที่ประชาชนไว้วางใจ มาอย่างยาวนานกว่า 5 ทศวรรษ 

ท่ามกลางความก้าวหน้าสู่สังคมสารสนเทศยุคดิจิตอล และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ในระบบสื่อสาร
มวลชนยุคสื่อเก่า มั่นใจว่า ยังคงความเป็นหนึ่ง และสามารถต้านทานกระแสการสื่อสารมวลชนยุค
สารสนเทศ ไปได้อีกไม่น้อยกว่า 30 ปีพร้อมๆกับความพยายามปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่าง
ระมัดระวัง  
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ABSTRACT 

 
The research "Success of a newspaper business of Thai Rath" aims to study factors that 

affect business success of Thai Rath newspaper including to study influence of each factor 
affecting its success. This study uses the concept of integrated marketing.  

The study found that the main success in business of Thai Rath is from human resource. 
The most importance is the founder “Kampol Watcharapol”. His vision, creating innovation for 
printing media as well as logistics restructuring, newspaper distribution became to a model of 
print media management nowadays. 

The strategy of integrated marketing communication or 4 Ps is the success factor which 
“Kampol Watcharapol” perfectly appropriately integrated. The factor of Product, Thai Rath has 
created abundant innovative for print media leading concept and many practical models for 
newspaper afterwards. Besides print media innovation, for content, Thai Rath also developed 
innovative form of print media simultaneously such as font inventing, photo presenting, 
production developing, typesetter, and print quality with speedy and modern printer. 

The factor of Place, Thai Rath is the first who founded marketing strategy of newspaper 
in Thailand by systemizing daily newspaper delivery. As a result, every morning, there is daily 
newspaper on a sub-panel in every retail store nationwide. 

Price factor, Thai Rath newspaper has advantages of lower management costs per unit 
than other newspapers and has high influence in the price freeze. Moreover, its best-selling in the 
market makes overwhelming ad sales. It can be said that revenue from ad sales is a main income 
more than from the sale of newspapers. 
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Promotion factor, Thai Rath has marketing promotion activities periodically, for 
example to raise donation to help flood victims, to arrange parade of athletes from Olympic, to 
organize Thailand Miss Universe, to arrange lucky draw for the Football World Cup forecast and 
to establish 101 Thai Rath Widhaya schools nationwide under management and supervision of 
Thai Rath Foundation. 

Conclusion, Thai Rath can seamlessly integrate the strategy of integrated marketing 
communication or 4 Ps properly till continually maintaining its first position in daily newspaper 
market. In addition, Thai Rath can create trustworthy and became a reliable brand for people over 
than 5 decades among progress into information community in digital age. The rapid 
advancement of communications technology, Thai Rath as a print media in old media age has 
confidence that it still maintains the first position and has ability to resist the current of 
information community age at least over than 30 years, along with efforts to adapt to the digital 
age carefully. 
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