
แผนบริหารการสอนประจําบทที่  3 
 

เนื้อหา 
หนังสือพิมพ 

ประเภทของหนังสือพิมพ 

ลักษณะของหนังสือพิมพ 

องคประกอบของหนงัสือพมิพ 

ขอดีและขอจํากัดของหนังสอืพิมพ 

นิตยสารและวารสาร 
ประเภทของนติยสาร 

ลักษณะของนติยสาร 

องคประกอบของนิตยสาร 

ขอดีและขอจํากัดของนิตยสาร 

ประเภทของวารสาร 

ลักษณะของวารสาร 

องคประกอบของวารสาร 

หนังสือเลม 
ประเภทของหนังสือเลม 

ลักษณะของหนังสือเลม 

องคประกอบของหนงัสือเลม 

ขอดีและขอจํากัดของหนังสอืเลม 

ขอแตกตางระหวางหนงัสือเลมกับส่ือส่ิงพมิพอ่ืน ๆ  

ส่ือสิ่งพิมพเฉพาะกิจ 
ประเภทของสือ่ส่ิงพิมพเฉพาะกิจ 

ลักษณะของสือ่ส่ิงพิมพเฉพาะกิจ 

องคประกอบของสื่อส่ิงพมิพเฉพาะกิจ 
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วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
 เมื่อศึกษาบทที่  3  จบแลว นักศึกษาสามารถ 

1. จําแนกประเภทหนังสือพิมพ นิตยสารและวารสาร หนังสอืเลม และส่ิงพิมพเฉพาะกจิ 

ไดถูกตอง 

2.  บรรยายลกัษณะของหนงัสือพิมพ นิตยสารและวารสาร หนังสือเลม และ 

ส่ิงพิมพเฉพาะกิจไดถูกตอง 

3.  บอกถึงองคประกอบของหนังสือพิมพ นิตยสารและวารสาร หนงัสอืเลม และ 

ส่ิงพิมพเฉพาะกิจไดถูกตอง 

 4.  บอกถึงขอดีและขอจํากัดของสื่อส่ิงพมิพได 

5.  เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางสื่อส่ิงพิมพแตละประเภทไดถูกตอง 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1.  ศึกษาเอกสารประกอบการสอนบทที ่ 3 

2.  บรรยายประกอบแผนใส และสรุปเนื้อหาในแตละหัวขอ 

3.  แบงกลุมสํารวจรายชื่อของสื่อส่ิงพิมพแตละประเภท 

4.  ใหนกัศึกษาทาํงานตามใบงานดังตอไปนี ้

4.1 จําแนกตวัอยางสื่อส่ิงพิมพแตละประเภท ประเภทละ 5 ชนิด 

4.2 จัดทําใบสรุปลักษณะสําคญัของสื่อส่ิงพมิพในขอที่ 4.1 

5. อภิปรายเกี่ยวกับนิตยสารเปนจุดครึ่งทางของหนังสือพิมพและหนังสือเลม 

6.   นําเสนอหนาชัน้เรียน 

7.   ทําแบบฝกหัดทายบท 

 

ส่ือการเรียนการสอน 
1.  เอกสารประกอบการสอน 

2.  แผนใส 

3.  ใบงาน 

4.  ตัวอยางสือ่ส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ  

5.  แบบฝกหัด 
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การวัดและประเมินผล 
1.  จากพฤติกรรมการมีสวนรวมในชัน้เรียน 

2.  จากรายงานผลสํารวจ 

3.  จากการทาํใบงานและการนําเสนอหนาชั้นเรียน 

4.   จากการทาํแบบฝกหัดทายบท 
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บทที่ 3 
ประเภทของสื่อสิ่งพิมพ 

 
 จากที่กลาวมาแลวในบทที ่ 1 ทาํใหผูศึกษาทราบวาเมือ่กลาวถึง”ส่ือส่ิงพิมพ” ในรายวิชา

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับส่ือส่ิงพิมพจะหมายถึงเฉพาะสิ่งพิมพที่เกิดจากการพมิพบนวัสดุกระดาษ

เทานั้น  โดยสามารถแบงประเภทของสื่อส่ิงพิมพไดออกเปน 4 ประเภทดังนี ้ คือ หนงัสือพิมพ 

นิตยสารและวารสาร หนงัสอืเลม และส่ิงพิมพเฉพาะกจิ  สําหรับการแบงประเภทของสื่อส่ิงพมิพ

ข้ึนอยูกับวาใชหลักเกณฑใดมาจําแนก  เพราะสื่อส่ิงพิมพที่มีปรากฏอยูในชีวิตประจาํวนัของเรา 

ทุกวนันี้มีจาํนวนมหาศาล ไมวาเราจะอยูที่ไหนก็มีส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ ปรากฏใหเหน็อยูเสมอ 

เชน  หนังสือ  นิตยสารตามรานหนังสือและในหองสมดุ  หนังสือพมิพภายในบาน  โปสเตอร    

ปายประกาศ  แผนพับ  ใบปลิวที่ตดิอยูตามปายรถโดยสารประจําทาง ฯลฯ  ในบทนี้จะไดทราบถงึ

การแบงยอยประเภทตามหลกัเกณฑตาง ๆ ของสื่อส่ิงพมิพ   รูปแบบและลักษณะของสื่อส่ิงพิมพ    

รวมถึงองคประกอบของสื่อส่ิงพิมพแตละประเภท 

 
หนังสือพิมพ (newspaper) 

นักศึกษาไดมองเหน็ภาพกวาง ๆ  เกีย่วกบัส่ือส่ิงพิมพทีเ่ราเรียกวา “หนังสือพิมพ” มาแลว

ในบทที ่ 1 เราสามารถแบงยอยประเภทของหนังสือพิมพไดหลายประเภทขึ้นอยูกับหลักเกณฑที่ใช 

หนงัสือพมิพแตละประเภทมลัีกษณะและองคประกอบทีสํ่าคัญแตกตางกันออกไป 
ประเภทของหนังสือพิมพ   
การจําแนกหนังสือพิมพนัน้สามารถจาํแนกออกไดในหลายลักษณะดวยกันมีหลกัเกณฑ 

ที่ใชทัว่ไป ดังนี ้

1. หลักเกณฑดานเนื้อหา (content)  การแบงประเภทหนงัสือพิมพโดยวธิีนี้อาศัย 

ลักษณะเนื้อหาภายในหนังสอืพิมพเปนสาํคัญ  สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภทดงันี ้

     1.1  หนงัสอืพิมพประเภทประชานิยม และประเภทคุณภาพ 

1.1.1  หนงัสือพิมพประชานยิม (pupular newspaper) หรือเรียกวาหนังสือพิมพ 

ปริมาณ (quantity newspaper) เพราะเหตุที่เปนหนงัสอืพิมพที่คนทั่วไปนิยมอานมาก  แพรหลาย

ทั่วไป  มีจาํนวนจําหนายคอนขางสงู อยางไรก็ดีขอบงบอกถงึลักษณะของหนังสอืพิมพประเภทนี ้

ไมไดอยูที่จํานวนจาํหนายเปนสําคัญ แตอยูที่เนื้อหาและวิธีการเสนอเนือ้หาที่เสนอใหกับผูอานเปน

สําคัญ  จุดเดนของหนงัสือพิมพประเภทนี้ คือ เนนเสนอขาวประเภทเราอารมณของผูอาน   
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เชน  ขาวอาชญากรรม  ขาวภัยพิบัติตางๆ ขาวทีเ่กี่ยวของกับเพศ ขาวบุคคล  ตลอดจนขาวความ

ขัดแยงและความรุนแรงตางๆ  ขาวประเภทนี้เปนขาวทีค่นธรรมดา สามัญทัว่ไป สนใจอาน บางที

เราก็เรียกขาวประเภทนีว้า “ขาวเบา” (soft news)  นักวชิาการจัดขาวประเภทนีว้าเปนขาวที่ให 

ผลตอบสนองทางอารมณโดยทนัท ีลักษณะการเสนอเนือ้หาประเภทนี ้เต็มไปดวยการเราอารมณ   

ดึงดูดความสนใจ ดวยการพาดหวัขาวตัวโต ๆ  มีรูปภาพประกอบขาวมากมาย รูปแบบการเขียน 

ก็เต็มไปดวยสสัีน จนิตนาการ  และมักจะใชภาษาตลาดอยูเสมอ   

            ตัวอยางหนงัสือพมิพประเภทประชานยิม ไดแก  หนังสือพิมพไทยรัฐ    

เดลินิวส ขาวสด  เปนตน 

1.1.2 หนงัสือพมิพประเภทคุณภาพ (quality newspaper) ในที่นี ้มิไดหมายถึง  

หนงัสือพมิพทีม่ีคุณภาพเสมอไป แตหมายถึงลักษณะการเสนอเนื้อหาเนนหนกัขาวประเภทหนัก ๆ  

หรือเรียกขาวประเภทนีว้า “ขาวหนัก” (hard news) เชน ขาวเศรษฐกิจ การเมือง สังคม  การศึกษา  

ขาวประเภทนีมุ้งสนองความรูและความคิดเห็นเปนสําคัญ  ใหผลตอบแทนกับผูอานในระยะยาว 

กลาวคือทําใหผูอานเกิดความรู ความเขาใจ และนาํความรูไปใชเพื่อวตัถุประสงคตาง  ๆ ได เชน 

เปนขอมูลในการตัดสินใจ  วพิากษวิจารณ  แสดงความคิดเห็น  ดังนัน้ลักษณะการถายทอดเนื้อหา

คอนขางจรงิจงั ไมวาจะเปนขาว หรือบทความ จะหนักไปทางรายละเอียดขอเทจ็จริง  การแสดง

ความคิดเหน็จะใชเหตุผลมากกวาเลนสาํนวนโวหาร รูปแบบการเขียนของหนงัสือพิมพประเภทนี้ 

จึงไมหวือหวาเราอารมณเหมือนหนงัสือพมิพประชานิยม และมียอดจําหนายไมสูงนัก  ผูนิยมอาน

มักจะเปนผูบริหาร หรือผูที่มกีารศึกษาพอสมควร เชน  ขาราชการ  ครู  อาจารย  นิสิต นักศึกษา 

นักธุรกิจ  เปนตน  

            ตัวอยางหนงัสือพมิพประเภทคุณภาพ  ไดแก  มติชน  สยามรัฐ เปนตน 

     1.2  หนงัสือพิมพทั่วไปและหนงัสือพมิพเฉพาะเรื่อง        

1.2.1 หนงัสือพมิพทัว่ไป (general newspaper) เปนหนังสือพมิพทีม่ีความ 

หลากหลายในการนําเสนอเนื้อหาทัว่ไปทีไ่มเฉพาะเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึง่ หรือกลุมบุคคลใด

บุคคลหนึ่ง จงึทาํใหหนงัสือพิมพทั่วไปมเีนื้อหามากมายตั้งแตขาวคนเดินถนนจนถึงขาวราชสํานัก 

บทความ  บทวิจารณ และคอลัมนตาง ๆ  ทั้งดานการเมอืง  เศรษฐกิจในประเทศและตางประเทศ  

ดานการศึกษา  วิทยาการ  ดานสังคมสตรี  ดานศิลปะ  บันเทิง  วัฒนธรรม และดานกีฬา เปนตน  

หนงัสือพมิพสวนใหญ ที่จําหนายอยูในทองตลาดเวลานี้  จัดอยูในหนังสือพิมพประเภททัว่ไป เชน 

หนงัสือพมิพไทยรัฐ มติชน เดลินิวส ขาวสด แนวหนา บานเมือง สยามรัฐ เปนตน 
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1.2.2 หนงัสือพมิพเฉพาะเรื่องหรอืเฉพาะกลุม (specialized newspaper)    

เปนหนงัสือพมิพทีม่ีลักษณะแตกตางไปจากหนงัสือพิมพทัว่ไป คือ เนนเนื้อหาเฉพาะเรื่อง เฉพาะ 

กลุมผูอาน หรือเฉพาะชุมชน ตัวอยางหนังสือพิมพประเภทนี้ที่เห็นไดในทองตลาดขณะนี้ก็คือ 

หนังสือพิมพธุรกิจ (business newspaper)  ซึ่งเนนนําเสนอขาวสารดานเศรษฐกิจและการเมือง

เปนหลัก แมวาจะมีขาวในลักษณะอื่น  เชน  ขาวการเมือง  ขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ

แมแตขาวสังคม บันเทิงอยูดวยก็ตาม  แตขาวหรือเนื้อหาเหลานี้ มักจะตองเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ 

หรือธุรกิจ ไมวาทางตรงหรือทางออมเสมอ  เชน หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ผูจัดการรายวัน วัฏจักร 

ประชาชาติธุรกิจ และฐานเศรษฐกิจ เปนตน   

   นอกจากนีก้็ยงัมีหนงัสือพิมพสําหรับผูหญงิโดยเฉพาะ เชน  หญงิยุคใหม  

และสําหรับเดก็โดยเฉพาะเชน  เสยีงเด็ก   ในตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกาจะมีหนังสือพิมพ

เฉพาะกลุมมากมาย เชน หนังสือพิมพเฉพาะคนดํา หนังสือพิมพสําหรับพวกยวิ และหนงัสือพิมพ

สําหรับคนเชื้อชาติตาง ๆ ที่เปนชนกลุมนอยในประเทศ เปนตน 

2.  หลักเกณฑดานการจาํหนายเผยแพร   การแบงประเภทนี้จะคํานงึถึงเวลา  ระยะเวลา  

และขอบเขตหรือลักษณะทางภูมิศาสตรในการพิมพจาํหนายเผยแพร  

     2.1  เวลา   เราอาจแบงประเภทหนังสอืพิมพตามลักษณะเวลาในการพิมพจาํหนาย

เผยแพร  ไดเปน 2 ประเภท  ไดแก หนงัสือพิมพเชา  และหนงัสือพมิพบาย 

2.1.1  หนงัสือพิมพเชา (morning newspaper)   หมายถงึหนังสือพิมพที ่

จําหนายตามปกติเปนประจาํ ในเวลาเชาตรูของแตละวัน  หนงัสือพมิพรายวันภาษาไทยสวนใหญ

จัดเปนหนงัสอืพิมพเชา  อยางไรก็ดหีนงัสือพิมพเชาของไทยมีลักษณะพิเศษ คือ ไมใชออกเฉพาะ

ตอนเชา หนังสือพิมพไทยทีม่ียอดจําหนายสูง ๆ มกัจะพิมพวันละหลายกรอบ  กรอบแรก ๆ มักจะ

สงไปจําหนายยังตางจังหวัดไกล ๆ กรอบตอมา ก็จะสงไปยังจงัหวัดใกล สวนกรอบหลังสุดพิมพ

ออกในตอนเชาตรูจําหนายในกรุงเทพมหานครและจังหวดัใกลเคียง รวมทั้งจัดสงใหสมาชิกดวย  

เหตุผลในการออกหลายกรอบนั้น ก็เพื่อผลในดานตลาด และแกปญหาลาชา ในการขนสงไปยัง

จังหวัดที่อยูไกล โดยวิธนีี้ผูอานทั่วประเทศจะไดอานหนังสือพิมพอยางชาที่สุด ในตอนเชาตรูใน

วันที่ระบุในหนาหนงัสือพมิพนัน้ เพราะสวนมากจะหาซื้ออานไดลวงหนากอนหนึง่วนันอกจากนี้ก็

ยังมีประโยชนในการจัดเนื้อหาใหจําเพาะเจาะจงตรงตามความสนใจของผูอาน  ในแตละภูมิภาค

ไดอีกดวย เชน จัดใหมีคอลัมนสังคมภูมิภาค เฉพาะสําหรับภูมิภาคที่แตกตางกนัไป  
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   หนงัสือพมิพรายวนัที่ออกในตอนเชา คอื หนงัสือพิมพไทยรัฐ เดลนิิวส 

แนวหนา ขาวสด บานเมือง คมชัดลึก เปนตน  โดยเฉพาะไทยรัฐ หรือ คมชัดลึก จะมีการจัดพมิพ

หนงัสือพมิพถงึ 6 กรอบในแตละวัน 

2.1.2 หนงัสือพมิพบาย (evening newspaper)   หมายถึงหนงัสือพิมพที่ออก 

จําหนายในตอนบาย หรือตอนเย็น หนงัสือพมิพมีเหตุผลในการออกจําหนายในชวงนี้เพราะ 

ตองการเสนอขาวที่สด หรือขาวคืบหนาทีสุ่ดในวันนัน้ นอกจากนั้นก็เปนเหตุผลในดานการตลาด 

ที่ไมตองการแขงกับหนังสือพิมพเชา และเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ ปญหาประสทิธิภาพใน 

การพิมพ   ในสหรัฐอเมริกาผูประกอบการหนงัสือพมิพ อาจจะดําเนนิธุรกิจหนังสือพิมพทั้งเชาและ

บาย  แตโดยสวนใหญแลว หนังสือพิมพบายไมคอยประสบความสาํเร็จเทากับหนังสือพิมพเชา  

ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากความเคยชิน ของผูอานที่นยิมอานหนงัสือพมิพตอนเชา 

               หนังสอืพิมพรายวนัของไทยที่ออกในตอนบาย คือ หนังสือพิมพสยามรัฐ   

     2.2  ระยะเวลา   เราอาจแบงประเภทหนงัสือพมิพตามระยะเวลาหรือชวงเวลา ในการ

ออกจําหนายเผยแพร ไดเปน 2 ประเภท ไดแก  หนงัสือพิมพรายวนั  และไมใชรายวัน  

2.2.1 หนงัสือพมิพรายวนั (daily newspaper)  หมายถึงหนงัสือพิมพไมวาเชา 

หรือบาย  ที่ออกเปนรายประจําทกุวนั หนงัสือพมิพรายวันจะเสนอขาวสดประจําวนัในหนาแรก 

พรอมทัง้พาดหัวขาวในลกัษณะตาง ๆ กนั การแขงขันของหนังสือพิมพรายวนัเนนขาวประจําวัน  

มีการ “เช็ค”  หรือตรวจขาวซึ่งกนัและกนั  การตกขาวในเรื่องที่สําคญั ถือวาเปนการเสียหนา หรือ

ถือวาเปนความบกพรองที่จะตองระมัดระวังมิใหเกิดขึ้น การเลือกขาวและพาดหวัขาวในหนาแรก

ของหนงัสือพมิพตาง ๆ มักจะคลายคลึงกัน  จะแตกตางกนัอยางเดนชดั ก็เฉพาะในหนังสือพิมพ

ประเภทคุณภาพกับประชานิยมเทานัน้ 

2.2.2 หนงัสือพมิพไมใชรายวนั  หมายถงึหนงัสอืพิมพที่ พิมพออกจําหนายไม 

เปนประจาํทุกวันแตอาจออกในวนัใดวนัหนึ่ง  สัปดาหละครั้ง  เชน  ออกทุกวันอาทติย หรือออก 

ทุกวนัพุธ ของสัปดาห เปนตน ที่เราเรียกวา “หนงัสือพมิพรายสัปดาห” (weekly newspaper) หรือ

อาจออกทกุ 15 วนัที่เราเรียกวา “รายปกษ”  หรือ 10 วัน หรือ 3 วัน บาง บางฉบับเปนรายเดือนก็มี  

เมืองไทยสวนมากที่เปนหนงัสือพิมพไมใชรายวนัก็คือหนังสือพิมพเฉพาะเรื่อง และหนงัสือพมิพ

สวนทองถิ่น  ซึ่งจะออกเปนรายล็อตเตอรี่  คือออกในวันประกาศผลสลากกนิแบงรัฐบาล  ในวนัที ่1 

และ16 ของทกุเดือน เหตุผลที่หนังสือพิมพทองถิน่จําหนายในวนันี้ กเ็พราะจะไดพมิพผลการออก

รางวัลสลากกนิแบงเขาไปดวย เพื่อลอใจใหคนซื้อไปตรวจสลากพรอม ๆ กันกบัไดอานหนังสือพิมพ 
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     2.3  ขอบเขตหรือลักษณะทางภูมิศาสตร  การแบงหนังสือพิมพโดยวิธนีี้แบงออกได

เปน  5  ประเภท ไดแกหนังสือพิมพนานาชาติ หนงัสือพมิพระดับชาต ิ หนังสือพิมพระดับภูมิภาค

หนงัสือพมิพระดับจังหวัด และหนงัสือพิมพชานเมือง 

 2.3.1   หนังสือพิมพนานาชาติ (international newspaper) หมายถึง

หนังสือพิมพที่มิไดมุงผูอานในประเทศแตรวมถึงผูอานในตางประเทศดวย เชน หนงัสือพิมพเดอะ
ไทมส(The Times)  ของอังกฤษ หนังสือพิมพเลอมองด (Le Monde) ของฝรั่งเศส และ

หนังสือพิมพเฉินหมนิเยอะเปา (Jen-Min-Jih-Pao)   ของจีน เปนตน 

2.3.2 หนงัสือพมิพระดับชาติ (national newspaper)  หมายถงึหนังสือพิมพที ่

จําหนายแพรหลายทัว่ไปทกุสวนของประเทศ เนื้อหาขาวสารเปนเรือ่งสวนรวมของประเทศ เปน

เร่ืองทีทุ่กคนไมวาจะอยูในทองถิ่นใดใหความสนใจอาน เชน เร่ืองในระดับประเทศ ระดับรัฐบาล 

เร่ืองเศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนเหตุการณตาง ๆ ไมวารายหรือดี    ที่ประชาชนทัว่ไปอยากรู

อยากเห็น  หนังสือพิมพรายวันที่พมิพในกรงุเทพสวนใหญหลายฉบับจัดไดวาเปนหนังสือพิมพ

ระดับชาติ คือเนนเนื้อทั่วไปและมีการจําหนายทัว่ประเทศ    เชน  ไทยรัฐ  เดลินวิส  บานเมือง    

มติชน  สยามรัฐ  คมชัดลึก  เปนตน  

    ในบางประเทศลักษณะทางภูมิศาสตรและการปกครองทางการเมือง 

ไมเอื้ออํานวยสําหรับการมหีนงัสือพมิพระดับชาติ  เชน  สหรัฐอเมริกาไมสามารถจะมีหนังสือพิมพ

ระดับชาติที่แทจริงได เพราะเปนประเทศที่มีเนื้อทีก่วางใหญไพศาล  มีการแบงการปกครองเปน 

รัฐตาง ๆ ถึง 50 รัฐ แตละรัฐมีการปกครองตนเองในทองถิน่ บางรฐัมีอาณาเขตและมีประชากร

มากกวาบางประเทศเสียอีก  หนังสือพิมพในสหรัฐอเมริกาจึงมุงเนนขาวในระดับทองถิ่นมากกวา 

ดวยเหตนุี้ หนังสือพิมพระดับชาติจึงไมมใีนสหรัฐอเมริกา จะมีก็เพยีงหนงัสือพิมพธุรกิจ ชื่อวา 

“วอลล สตรีท  เจอรนัล”  เปนหนังสอืพิมพรายวนัฉบับเดียวที่อาจกลาวไดวาเปนหนังสือพิมพ

ระดับชาติของสหรัฐอเมริกา แตก็แพรหลายเฉพาะในหมูนกัธุรกิจเปนสวนใหญ  สวนหนงัสือพมิพ   

นิวยอรคไทมส  ซึ่งไดรับการยกยองจากนกัวิชาการวา เปนหนังสือพิมพชั้นดีของโลก ก็ยงัไมถือวา

เปนหนงัสือพมิพระดับชาตทิี่แทจริงนักแมจะแพรหลายในรัฐตาง ๆ ของสหรัฐอเมริกา แตจํานวน

จําหนายก็ไมสูงนัก ประชาชนสวนใหญกย็งัพึง่พาขาวสารจากหนังสือพิมพทองถิ่นเปนหลกั 

2.3.3 หนงัสือพมิพระดับภูมิภาค  (regional newspaper)  หมายถงึ 

หนงัสือพมิพทีค่รอบคลุมผูอานในแตละภูมิภาค  เชน  หนังสือพิมพไทยนิวส  ออกจําหนายใน 

แถบจังหวัดทางภาคเหนือ อาทิ เชียงใหม ลําพนู ลําปาง เชยีงราย เปนตน 
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2.3.4 หนงัสือพมิพระดับจังหวัด (provincial newspaper)   หรือที่เรามักเรียก 

วา หนังสือพิมพระดับทองถิน่  (local newspaper) หมายถึงหนงัสือพมิพไมวาจะเปนรายวัน หรือ 

ไมใชรายวนักต็าม ทีพ่ิมพจาํหนายเผยแพรในทองถิ่นนั้น ๆ  อาจจะเปนระดับชุมชน ระดับจังหวัด 

หรือระดับภูมิภาค ก็ได  มีเนื้อหาที่เนนหนกัขาวสาร เหตุการณ  ความเคลื่อนไหวในทองถิน่นัน้ ๆ 

เปนสําคัญ  มจีํานวนจาํหนายไมสูงนัก สําหรับในเมืองไทยหนงัสือพิมพระดับทองถิน่สวนใหญ 

จะออกเปนรายล็อตเตอรี่ คือออกจําหนายหลังประกาศผลการออกสลากกนิแบงรัฐบาลทุกวนัที ่ 1 

และ 16 ของเดือน ไดแก หนังสือพิมพแสงธานี ของจังหวัดลพบุรี 

  2.3.5   หนงัสือพมิพชานเมือง (suburban newspaper) หมายถึงหนงัสือพมิพ

สําหรับผูอานในระดับชุมชนใหญ  

   การแบงแยกประเภทของหนงัสือพิมพในระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และ

ระดับชานเมือง ทั้งหมดนบัเปน “หนงัสือพมิพทองถิน่” (local newspaper)  เพราะเนน 

การนาํเสนอเนื้อหาขาวสารที่เกิดขึ้นในทองถิ่นนัน้ ๆ เปนหลัก  ดังภาพที่  3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 3.1  ตวัอยางหนงัสือพิมพทองถิ่น 

                                         ที่มา  (ไทยวทิยา, 2546) 
 

3.  หลักเกณฑดานรูปแบบหรือขนาด (formal or size)  การแบงประเภทหนงัสือพิมพนี ้

มักจะถือขนาดรูปเลมของหนังสือพิมพเปนเกณฑ  ไดแก หนงัสือพิมพขนาดมาตรฐาน กับ  

ขนาดเล็กหรือขนาดแทปลอยด 

     3.1  หนงัสือพิมพขนาดมาตรฐาน (standard newspaper) บางทีเรียกวาขนาดใหญ 

หรือขนาดกวาง (broadsheet newspaper)  มักจะมขีนาดกวางประมาณ 14-17 นิ้ว  และยาว 

หรือลึกประมาณ  23  นิ้ว  บางฉบับอาจจะแตกตางจากนี้เลก็นอย ข้ึนอยูกับการตัดกระดาษ  

หนงัสือพมิพรายวนัสวนใหญเปนหนังสือพิมพขนาดมาตรฐาน 
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     3.2  หนังสือพิมพขนาดเล็กหรือแทปลอยด (tabloid newspaper) หนงัสือพมิพนีม้ี

ขนาดประมาณครึ่งหนึง่ของขนาดมาตรฐานคือ กวางประมาณ 8-11นิ้ว   และยาวหรือลึกประมาณ 

11-14 นิ้ว บางทีเราเรียกวา “ขนาดพับคร่ึง”  หนังสอืพิมพทองถิ่นสวนใหญเปนหนงัสือพมิพทีม่ี

ขนาดเล็กหรือแทปลอยด 

4.  หลักเกณฑดานจํานวนจําหนาย   เปนการแบงแยกลักษณะของหนังสือพิมพไดดวย

การดูจากจํานวนจําหนาย  สามารถแบงหนังสือพิมพได 3 ประเภทดังนี้ 

4.1  จําหนายไดนอย  จํานวนจําหนายนอยคือปริมาณจําหนายนับพันฉบับ ซึ่งโดย 

มากจะไดแก หนังสือพิมพทองถิ่นที่ออกในตางจังหวัด 

4.2  จําหนายไดปานกลาง  จํานวนจําหนายปานกลางคือมีปริมาณจําหนายไดนับ 

หมื่นฉบับ ซึ่งมักจะไดแก หนังสือพิมพคุณภาพและหนังสือพิมพประเภทขาวธุรกิจ 

4.3  จําหนายไดมาก  จํานวนจําหนายมากคือมีปริมาณจําหนายไดนับแสนฉบับ  

มักจะไดแก หนังสือพิมพประชานิยม และหนังสือพิมพประเภทขาวทั่วไปที่จําหนายไดมาก อาจ

จําหนายไดนับแสนฉบับ ซึ่งปริมาณการจําหนายจํานวนเทานี้เปนจํานวนจําหนายของหนังสือพิมพ

ในประเทศไทย สวนในตางประเทศ เชน ญี่ปุนและอังกฤษถือวาปริมาณจําหนายมากนั้น หมายถึง

จํานวนจําหนายนับลานฉบับ 

5.  หลักเกณฑดานวิธีเรียงพิมพและระบบการพิมพ 

     นอกจากวิธีการแบงที่กลาวมาขางตนแลว การแบงลักษณะหนังสือพิมพยังอาจ

พิจารณาจากวิธีเรียงพิมพ เชน การใชมือเรียงพิมพ หรือการใชเครื่องเรียงพิมพ หรือพิจารณาจาก

ระบบการพิมพ ก็ได เชน พิมพระบบออฟเซต (offset) หรือพิมพระบบเลตเตอรเพรส (letterpress) 

6. หลักเกณฑอ่ืน ๆ  นอกจากการแบงประเภทตามลักษณะประการตางๆ ดังกลาวขางตน

แลว  เรายงัสามารถที่จะแยกปนระเภท ไดอีกตามหลกัเกณฑอ่ืน ๆ  เชน   ตามกลุมผูอาน  ตาม

วัตถุประสงค  ตามแนวปรัชญา   หรือตามหลักการที่แตกตางกนัออกไป รวมทั้งหลักเกณฑเฉพาะ

อ่ืน ๆ  ดังตัวอยางหนังสือพมิพตามหลักเกณฑอ่ืน ๆ  ดังนี ้

           6.1  หนังสือพิมพในสถานศึกษา  (school newspaper) หมายถึงหนังสือพมิพทีจ่ดัทาํ

โดยกลุมนักเรียน นิสิต นักศึกษาในนามของสถาบันโดยมีครูหรืออาจารยเปนผูควบคุมดูแล หรือให

คําแนะนําปรึกษา จะจําหนายเฉพาะนักเรียนหรือนิสิตนักศึกษาในสถาบันนั้นเทานั้น จํานวนพิมพ

ไมมากนัก สวนมากจะแจกฟรีหรือขายในราคาถูก  เนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องในสถาบัน  นอกจากนี้

ยังมีหนังสือพิมพที่จัดทําขึ้นโดยนิสิตนักศึกษาที่เรียนดานวารสารศาสตรในระดับอุดมศึกษาเปน

การฝกภาคปฏิบัติ  เชน หนังสือพิมพ “นิสิตนักศึกษา” ของคณะนิเทศศาสตรจุฬาลงกรณ
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มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัย” ของคณะวารสารศาสตรและสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

หนังสือพิมพ“ยูงรําแพน” ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร สถาบันราชภัฏเทพสตรี หนังสือพิมพ  

“สุนันทานิวส” ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา หนังสือพิมพ “อิสรภาพ” 

ของโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา เปนตน  (สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 

2541, หนา 46-53) 

     6.2  หนังสือพิมพแจก (free newspaper) หมายถงึหนงัสือพมิพประเภทใหเปลาจะมี

โฆษณามากกวาเนื้อหา เพราะคาใชจายในการพิมพ และการจัดทาํไดมาจากโฆษณาอยางเดียว 

เนื้อหาสวนมากจะเปนเรื่องเฉพาะดาน  เชน การทองเที่ยว  แหลงอาหารการกนิ  แหลงสําราญ

กลางคนื  ฯลฯ   และมกัจะวางแจกตามโรงแรมหรือสถานทีท่องเที่ยว  บริษัทโฆษณาสินคาหรือ

หางสรรพสินคาตาง ๆ  นิยมจัดทําหนงัสือพิมพนีเ้พือ่ชวยสงเสริมการขายสนิคา  บางทีเรียก

หนงัสือพมิพประเภทนีว้า “หนังสือพิมพสําหรับผูซื้อ” 

     6.3  หนังสือพิมพกําแพง (wall newspaper) หรือหนังสือพิมพฝาผนงั หมายถงึ

หนงัสือพมิพในลักษณะโปสเตอรหรือใบประกาศที่ติดไวตามกําแพงใหประชาชนไดอาน   เนื้อหามี

ทั้งขาว  การพาดหัวขาว  รูปภาพ  และคอลัมนประจํา  มีการเขียนหรอืจัดหนาที่คลายหนงัสือพิมพ  

หนงัสือพมิพกาํแพงที่มีชื่อเสยีง คือ หนังสอืพิมพกําแพงของจีนชื่อวา  “ตาจือเปา”  (Tatzpao) 

     6.4  หนังสือพิมพใตดิน (underground newspaper) หมายถึงหนังสือพิมพที่จัดพิมพ

ข้ึน โดยกลุมบุคคลจํานวนหนึ่งเพื่อสนับสนุนหรือตอตานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  มักจะแสดง

แนวความคิดเห็นเชิงคัดคานสภาพปจจุบันบางอยาง เชน คัดคานสงคราม  คัดคานระบอบการ

ปกครอง  คัดคานนโยบายรัฐบาล เปนตน บางครั้งหนังสือพิมพประเภทนี้ถูกเรียกวา “หนังสือพิมพ

เผ่ือเลือก“ (alternative newspaper)  เปนหนังสือพิมพของกลุมชนที่เลือกแนวทางสังคมที่แปลก

ไปจากสังคมปกติ มีความคิดและการดําเนินวิถีชีวิตที่แตกตางไปจากแนวการเมืองที่มีอยู หรือ

อาจจะดํารงชีวิตแตกตางไปจากคนอื่น เชน พวกฮิปป หรืออาจเปนพวกที่อยูนอกกรอบทางเพศ

ตามปกติ เชน พวกรักเพศเดียวกัน เปนตน 

  หนงัสือพมิพใตดินในประเทศเสรี เชน สหรัฐอเมริกา สามารถออกไดอยางเสรี  

ปจจุบันมหีลายรอยฉบับ  อยางนอยจะมหีนงัสือพมิพประเภทนี้อยูในเมืองใหญ ๆ ทกุเมือง  

เมืองละ 1 ฉบับ บางฉบับมอีายุยนืนานกวา 30 ป  เชน เดอะวิลเลจวอยซ (The Village Voice)  

ซึ่งกําเนิดเมื่อป พ.ศ.2498  ปจจุบันยังพมิพจําหนายในเมืองนวิยอรคสัปดาหละครั้ง  โดยมีจาํนวน

จําหนายมากกวา 1 แสนฉบับ 
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     6.5  หนงัสือพิมพแนวใหม  (news journalism) หมายถงึหนงัสอืพิมพที่มวีิธีการเขียน 

หรือรายงานขาวแตกตางไปจากแนวหรือลักษณะการดั้งเดิมที่ยึดถือกนัมาในวิชาวารสารศาสตร 

หนงัสือพมิพแนวใหมนีม้ีหลายประเภท ดังนี ้

6.5.1 หนงัสือพมิพทีไ่มถือหลักความเปนกลาง (advocacy journalism)   

หมายถงึ หนงัสือพิมพที่คัดคานหลักความเปนกลางในการเสนอขาวซึ่งเปนหลักการดั้งเดิมใน 

วิชาวารสารศาสตร  เพราะหนงัสือพิมพตามแนวความคิดใหมนี้เชื่อวาความเปนกลางโดยแทจริง

ไมอาจเกิดขึ้นไดในตัวนักขาว  ทั้งนี้เพราะภูมิหลงัและประสบการณของนักขาวแตละคนมักจะมี

อิทธิพลตอการตีความหมายในแตละเหตกุารณ เร่ืองราวตางที่เกิดข้ึนอยูเสมออยางหลากหลาย  

แนวความคิดใหมนีเ้ชื่อวาการตีความหมาย  อธิบาย หรือแสดงความคิดเห็นในการรายงานขาว

เปนสิ่งจําเปนเพื่อใหผูอานเขาใจปรากฏการณตาง ๆ ไดดีข้ึน  ความเหน็ของนักขาวทีน่ําเสนอ 

ออกไปอยางนอยก็มีความเปนกลางมากกวาความเหน็ของเจาหนาที่รัฐบาล เพราะนกัขาวไมม ี

ผลประโยชนผูกพันเหมือนเจาหนาที่รัฐบาล 

6.5.2  หนงัสือพิมพเชิงวรรณกรรม (literary journalism)  หมายถงึหนังสือพิมพ 

ที่มีแนวการเขียน หรือการรายงานขาวรูปแบบใหมบนพืน้ฐานความเปนจริงของเหตกุารณที่เกิดขึ้น 

ดวยการเขียนแบบวรรณกรรมหรือนวนยิาย  มีการสรางฉาก และสรางภาพพจนของเหตุการณให 

ผูอานเห็นจริงไปกับเร่ืองที่เกดิขึ้น  มีบทบรรยาย บทพูดเหมือนบทละคร เพื่อสรางความประทบัใจ 

ในเนื้อหาขาว ซึ่งเชื่อกนัวาเนื้อหาคงอยูในกรอบขอเทจ็จริงมีความถกูตองและนาเชื่อถือไดไมนอย

กวาการรายงานขอเท็จจริงแบบตรงไปตรงมาตามวธิีเกา  

6.5.3 หนงัสือพมิพทีย่ึดแนวความถูกตองแมนยาํ (precision journalism)  

หมายถงึหนังสือพิมพที่ใชวธิีการใหมในการรวบรวมขอเท็จจริงมานําเสนอกับผูอาน โดยการนาํวิธี

ทางวทิยาศาสตรที่ใชสําหรับงานวิจยัเขามาใช เชน  การสุมตัวอยาง การสรางแบบสอบถาม ขอมูล

ทางสถิติ  เปนตน  เพื่อเนนความถูกตองแมนยําของขอมูลขอเท็จจริง การใหขอมลูตัวเลข   และ

การอธิบายความหมายที่ชัดเจนไมลําเอยีง 

  6.5.4  หนงัสือพิมพเพื่อการพัฒนา  (development journalism)  หมายถงึ 

หนงัสือพมิพทีม่ีการนาํเสนอขาว หรือบทความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและความเคลื่อนไหวใน

โครงการพฒันาตาง ๆ เพื่อหวงัในการชกัจูงและโนมนาวใจใหประชาชนยอมรับในส่ิงใหมที่

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทีด่ี รวมทั้งใหความรูดานอาชีพ เกษตร สุขภาพอนามยั ส่ิงแวดลอม 

การเมืองการปกครอง เปนตน  เพื่อนําไปสูบทบาทในการพัฒนาเพิ่มข้ึน  
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     6.6  หนงัสอืพิมพของชนกลุมนอย (minority group newspaper) หมายถงึ      

หนงัสือพมิพชนที่มกีารแบงแยกตามลักษณะภาษาภายในของหนังสือพิมพที่ใชเฉพาะกลุมผูอาน 

เชน หนังสือพมิพบางกอกโพสต  บางกอกเวิลด  เดอะเนชั่น เปนหนังสือพิมพเพื่อรับใชกลุมชนที ่

รูภาษาอังกฤษ สวนหนงัสือพิมพ ซงิเสียนเยอะเปา ตงฮัว้ ซินจงเอี๋ยน   เปนหนังสือพมิพเพื่อรับใช

กลุมชนที่รูภาษาจนี เปนตน 

      6.7  หนังสือพิมพกิตติคุณ (elite newspaper)  หมายถึงหนังสือพิมพที่มีคุณภาพดเีดน

มากเทานั้น ในสายตาของคนทั่วไปเห็นวาหนังสือพิมพสวนหนึ่งเชื่อถือไมได เต็มไปดวยเรื่อง 

ไรสาระ แตก็ยังมีหนังสือพิมพอีกจํานวนหนึ่งในโลกที่มีคุณภาพดีเดน ใหความรูความคิดเห็นแก 

ผูอาน เรียกวา “หนังสือพิมพกิตติคุณ”  มีลักษณะตางกับหนังสือพิมพตื่นเตนหรือหนังสือพิมพ 

ไรสาระ (the hodgepodge press)  ที่มีความมุงหมายเพียงสรางความบันเทิงใหกับผูอาน  

ขาดความจริงจัง ไมกอใหผูอานใชความคิดแตอยางใด 
ลักษณะของหนังสือพิมพ 
หนังสือพิมพ  เปนสิ่งพิมพที่รายงานขาว และขาวสาร เพื่อใหความรู ความบันเทิง และ

เสนอขอเขียนเชิงวิพากษ เสนอขอคิดเห็นตาง ๆ ในรูปของบทนํา หรือบทบรรณาธิการ (editorial)  

บทความ (article) ตลอดจนคอลัมน (column) เพื่อใหแงมุมความคิด และการเตือนภัย แกผูอาน

ซึ่งเปนประชาชนทั่วไปเปนสําคัญ  มีการผลิตออกมาตามระยะเวลาที่กําหนดโดยสม่ําเสมอ และ

ติดตอกันไปตามลําดับ (ประชัน วัลลิโก, 2539, หนา 11) 

นักวิชาการชาวเยอรมันชื่อออตโต กรอธ ไดวางมาตรฐานกําหนดลักษณะของหนังสือพมิพ

มี 5 ประการดังตอไปนี้ (ชาญชัย สัญพึ่ง, 2544, หนา 8) 

1.  หนงัสือพมิพจะตองพิมพเปนรายประจาํสม่ําเสมอ และมีชวงหางกนัไมนอยกวา

สัปดาหละครัง้ 

2.  หนังสือพิมพจะตองผลิตโดยกรรมวิธีการพิมพดวยเครื่องกล 

3.  หนังสือพิมพจะตองเปนสิ่งพิมพที่เปดโอกาสใหทุกคนซื้ออานได 

4.  หนงัสือพมิพจะตองมีเนื้อหาหลากหลาย และรวมทุกส่ิงที่เปนเรื่องนาสนใจสําหรบั

สาธารณชนทัว่ไป 

5.  หนังสือพิมพจะตองดําเนินไปอยางตอเนื่องตลอดเวลาในลักษณะเปนองคกรหนึ่ง 
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นอกจากลักษณะทั้ง 5 ประการขางตนแลว หนงัสือพิมพยังมีลักษณะที่สําคัญ ดังนี ้

1.  ดานขนาด  หนงัสือพมิพมักจะมีขนาดใหญประมาณ 15 นิ้ว x 21 นิ้ว จํานวนหลาย

แผนเย็บรวมตรงแผนคูพับกลางไมมกีารเย็บเลม เมื่อวางจาํหนายจะถูกพับเก็บใหมีขนาดประมาณ 

10 นิ้ว x 15 นิ้ว ทัง้นี้กเ็พื่อความสะดวกในการวางจําหนายในรานคาปลีก สวนระบบการพิมพที่ใช

พิมพหนังสือพมิพมักจะเปนการพิมพออฟเซตและเลตเตอรเพรสเปนสวนใหญ เชน หนังสือพิมพ

ไทยรัฐ เดลนิิวส มติชน เปนตน  (ประชิด ทิณบุตร, 2539, หนา 15) 

2. ดานรูปแบบ  หนงัสือพมิพมลัีกษณะทีโ่ดดเดนเดนจากสือ่ส่ิงพิมพประเภทอื่นคือ การ 

จัดวางรูปแบบ (layout)  ของหนังสือพิมพแตละฉบับแตละหนา จะมีการตกแตงพืน้ที่หรือที่เรียกวา 

“การแบงคอลมัน”  (column)  โดยแบงพืน้ทีทุ่กตารางนิ้วของหนากระดาษพมิพเปน  “คอลัมนนิว้”  

เทากับ กวาง  1 นิ้ว  x  ยาว  1  นิ้ว 

3. ดานขนาด   กระดาษที่ใชพมิพหนงัสือพิมพมี  2  ขนาด  คือ  ขนาดใหญ  หรือขนาด 

มาตรฐานหรือที่เรียกวา“บรอดชีท” มีขนาดประมาณ  14  นิ้ว x  23  นิ้ว  กบัหนังสอืพิมพเลมเล็ก  

ที่เรียกวา  “ขนาดแทปลอยด” มีขนาดประมาณ  11.5  นิ้ว x 14.5  นิ้วหรือขนาดประมาณพับคร่ึง

ของขนาดใหญนั่นเอง หากวาจะใชขนาดกระดาษแบบใดขึ้นอยูกบัวาเปนหนงัสอืพิมพประเภทใด

ดวยเชนกัน สวนใหญหนังสอืพิมพระดับชาติจะใชกระดาษขนาดใหญ 

4.  ดานเนื้อหา   หนงัสือพมิพโดยทั่วไปจะมีเนื้อหาหลากหลาย ไดแก ขาว รายงานขาว 

รวมทัง้ สกรูป (scoop) บทบรรณาธิการ หรือบทนาํ บทความ หรือคอลัมนเชิงวิพากษวิจารณ 

การตูน ภาพขาว ภาพประกอบและโฆษณา เปนตน 

5.  ดานการออกแบบ  หนงัสือพิมพจะมีลักษณะของหัวคอลัมน รวมทัง้จะมกีารเขียน 

ขอความหรือใจความสาํคัญหลักของขาวสารที่นาํเสนอ เชน โปรยขอความ พาดหวัขาว โคดคําพูด 

เปนตน เพื่อเรียกความสนใจหรือจดจําไดของผูอานเสมอ  

     หนังสือพิมพอาจจัดอยูในกลุมส่ิงพมิพเฉพาะกิจ  หากเปนหนงัสือพิมพขององคกรที ่

รับผิดชอบโดยฝายประชาสมัพันธขององคกรในการจัดทําขึ้นเพื่อเสนอขาวสารและเปนสื่อกลาง

แลกเปลี่ยนความเหน็ของผูปฏิบัติงาน และเปนสื่อในการใหความรู ความเขาใจ ความเคลื่อนไหว

ขององคกรตอกลุมเปาหมายภายในและกลุมเปาหมายภายนอกขององคกรนัน้ ๆ  ถาหากเปน

หนงัสือพมิพขององคกรมักจดัทําในรูปของ “จดหมายขาว” (newsletter) ที่เปนหนังสือพิมพเลม

เล็กที่เรียกวา “ขนาดแทปลอยด” และมักออกเปนรายคาบ เชน รายสปัดาห  รายปกษ  เปนตน   

ตัวอยางหนังสอืพิมพขององคกร  ไดแก  “ขาวราม”  ส่ือกลางระหวางนักศึกษากบัมหาวทิยาลยั  

ของมหาวทิยาลัยรามคําแหง  เปนตน 
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องคประกอบของหนังสือพิมพ (ปทิตตา  สีทองสุก, 2538, หนา 73) 

1. หัวหนงัสือพมิพ  เปนเอกลักษณของหนา 1 ที่มีรูปแบบเปนประจํา มีชือ่หนงัสือพิมพ  

สัญลักษณ พรอมดวยวนั เดือน ปที่ออก นอกจากนี้สีทีใ่ชก็จะเหมือนกันทุกฉบับอยางตอเนื่อง 

2. ขาว  เปนหวัใจสําคัญของหนังสือพิมพ มทีั้งขาวในประเทศและตางประเทศ สวนจะ 

เสนอขาวหนักไปทางประเภทใดยอมแลวแตวัตถุประสงคของหนงัสือพิมพแตละฉบบันั้น ๆ เชน 

ขาวอุบัติเหตุ เหตุการณประจําวนั เศรษฐกิจ การเมือง เปนตน ขาวสําคัญหรือขาวเดนประจําวันจะ

ตีพิมพในหนา 1 สวนใหญจะพาดหัวขาวใหเปนที่สนใจและตื่นเตน มักมีภาพถายจากที่เกิดเหตุ

ประกอบดวย สวนรายละเอยีดของเนื้อขาวจะใหไปอานตอในหนาหลงั ๆ  

3. คอลัมนประจํา  หมายถงึขอเขียนหรือบทความที่ตีพิมพภายใตชื่อของหวัคอลัมนที ่

ตั้งขึ้น จะมชีื่อผูเขียนหรือผูรับผิดชอบกํากบัดวย เชน หมายเหตุประเทศไทย ของ ลม เปลี่ยนทิศ ใน 

ไทยรัฐ เปนตน ลักษณะเนือ้หามหีลายแบบ เชน บทวจิารณ บทความ สารคดี วทิยาการกาวหนา 

การกีฬา การบันเทงิ การตอบปญหา ขาวสังคม รายการเด็ก การตูนลอการเมือง เปนตน 

      คอลัมนสําคัญอีกคอลัมนหนึ่งที่ควรรูจกั เนื่องจากเปนเสมือนตัวแทนหรือปากเสยีงของ

หนงัสือพมิพฉบับนั้น คือ คอลัมนบทบรรณาธิการ เปนการแสดงความคิดเหน็หรือจุดยืนที่มตีอ

สถานการณในขณะนัน้และถือวาบรรณาธิการเปนผูรับผิดชอบจึงไมมีการลงชื่อผูเขียน มักจดัไว

คอลัมนซายสดุของหนา 3 

4. โฆษณาสนิคา การลงโฆษณาสินคาและบรกิารของบริษทัหางรานตาง ๆ เปนรายไดที ่

สําคัญอยางหนึ่งของหนังสือพิมพ บางฉบบัแบงพืน้ที่สําหรับลงโฆษณาถึงรอยละ  40   ของพืน้ที่

ทั้งหมด  แตแทรกกระจายอยูทั่วไปทั้งฉบบั ผูอานจึงไมรูสึกวาเปนสัดสวนที่มาก 

 ขอดีและขอจํากัดของหนังสือพิมพ (ปทิตตา  สีทองสุก, 2538, หนา 99-101) 

หนงัสือพมิพในฐานะที่เปนสื่อส่ิงพิมพทีม่นุษยใชในการติดตอส่ือสารกันนั้นมทีัง้ขอดีและ

จํากัด ดงัตอไปนี ้

1.  ขอดีของหนังสือพิมพ 

     1.1    สามารถแสดงใหเห็นภาพได 

     1.2    ผูอานสามารถพจิารณาในเนื้อหาไดตามตองการ 

     1.3    สามารถใหรายละเอียดไดตามตองการ 

     1.4    หนงัสือพิมพรายวนัเปนสื่อที่เขาถึงกลุมเปาหมายไดรวดเร็ว 

     1.5  เปนสื่อที่มีความยดืหยุนสงู จองเนื้อที่โดยใชเวลารวดเร็ว พิมพสีไดและสามารถ

เปลี่ยนแปลงไดโดยใชเวลาอนัสั้น 
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1.6 เปนสื่อทีเ่ขาถงึคนไดจํานวนมาก เพราะเปนสื่อที่ราคาไมแพง คนทัว่ไปสามารถ 

หาซื้ออานไดเปนประจํา 

     1.7    เปนสื่อที่สามารถซื้อหาในระดับทองถิน่ได 

     1.8   เปนสื่อที่เปดโอกาสใหผูทาํโฆษณา สามารถใหรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสนิคาหรือ

บริการไดมากกวาสื่อประเภทอื่น ๆ  

2.  ขอจํากัดของหนังสือพิมพ 

     2.1   ภาพไมมีการเคลื่อนไหว ทาํใหไมดงึดูดความสนใจ 

     2.2 บางครั้งผูอานจะตองอานอยางเรงรีบ หรืออานเฉพาะเนื้อหาสวนใดสวนหนึง่ของ

หนงัสือพมิพเทานั้น 

     2.3   คุณภาพการพิมพต่าํ เนื่องจากใชกระดาษเกรดต่ํา 

     2.4  อายุของสื่อส่ิงพิมพส้ันมาก เพียงวันเดียวเทานัน้จะถกูโยนทิง้ เพราะในวันรุงขึ้น 

ก็จะมีขาวสารใหม ๆ ซึ่งควรแกการสนใจมากกวามาแทนที ่ 

หนังสือพิมพจึงจัดเปนสื่อส่ิงพิมพเพื่อคนทุกระดับความรู ไมจํากัดผูอาน สามารถอานจบ

ไดในเวลาอันสั้นและอานไดทุกเวลาและทุกสถานที่มีจุดมุงหมายเพื่อเสนอเรื่องราวที่นาสนใจทั่วไป

อยางกวางขวาง  หนังสือพิมพรายวันมักมีรายงานขาวตาง ๆ มีขาวในประเทศ ขาวตางประเทศ 

ประกอบไปดวยขาวการเมือง ขาวเศรษฐกิจ ขาวกีฬา ขาวบันเทิง ขาววิทยาศาสตร ขาวเหตุการณ

ในชีวิตประจําวัน เชน การทะเลาะวิวาท และขาวอาชญากรรม นอกจากเสนอขาวแลวหนังสือพิมพ

อาจมีเร่ืองสารคดี นวนิยาย บทความแสคงความคิดเห็น ภาพประกอบขาวและภาพประกอบเรื่อง

ตาง ๆ และภาพการตูน หนังสือพิมพจัดเปนสิ่งพิมพที่ไดรับความนิยมแพรหลายจากผูอานมากกวา 

ส่ิงพิมพประเภทอื่น  (ดรุณี หิรัญรักษ, 2542, หนา 8-9)  

 

นิตยสาร (magazine) และวารสาร (journal / periodicals)  
นิตยสาร และวารสาร เปนสือ่ส่ิงพิมพอีกประเภทหนึ่งที่มกีารแบงยอยไดหลายประเภท 

ข้ึนอยูกับหลักเกณฑที่ใช นิตยสารและวารสารแตละประเภทมีรูปแบบและลักษณะที่แตกตางกัน

ออกไป ตลอดจนองคประกอบที่สําคัญของนิตยสารและวารสาร 

 

 

 

 



 99 

 ประเภทของนิตยสาร 
การจัดแบงนิตยสารในทางการคาแบงไดหลายวิธีข้ึนอยูกับหลักเกณฑที่ใช ดังตอไปนี้ 

 1.  หลักเกณฑดานเนื้อหาที่เสนอและกลุมผูอาน  การแบงในลักษณะนี้ มักแบงแยกยอย

เปน 2 กลุม คือ นิตยสารกลุมผูอานทั่วไป (general magazine)  และนิตยสารกลุมผูอานเฉพาะกลุม 

(specialized magazine) 

      1.1  นิตยสารกลุมผูอานทั่วไป   นิตยสารกลุมผูอานทั่วไปนั้นมีมากมายหลายชนิด เชน 

นิตยสารสําหรับสตรี สําหรับบุรุษ และสําหรับเด็ก เปนตน แมนิตยสารกลุมนี้จะมีการเจาะจงกลุม 

ผูอาน โดยอาจจะถือตามเพศและอายุเปนเกณฑ แตนิตยสารประเภทนี้ก็มีเนื้อเร่ืองปะปนกัน  

ผูอานตางกลุมสามารถใหความสนใจอานได  ซึ่งนิตยสารกลุมผูอานทั่วไป อาจแบงยอยออกไดเปน

ประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

  1.1.1  นิตยสารขาว (news magazine) เปนนิตยสารที่นําเสนอเนื้อหาสวนใหญ

เกี่ยวของกับขาวทั่วไป ๆ เชน นําเสนอเบื้องหลังขาว บทวิเคราะหขาว บทสัมภาษณบุคคลในขาว 

เปนตน จะมีเนื้อหาดานอื่นบาง เชน ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม ก็เปนเพียงประกอบเขามาเพื่อให

สมบูรณมากยิ่งขึ้นเทานั้น  ตัวอยางนิตยสารขาว ไดแก  มติชนสุดสัปดาห    เนชั่นสุดสัปดาห    

สยามรัฐสัปดาหวิจารณ ฐานสัปดาหวิจารณ เปนตน จะเห็นไดวาสวนใหญนิตยสารขาวมักเปน

ขาวดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และกําหนดออกเปนรายสัปดาห  และนิตยสารนี้ยังมี

ความแตกตางจากนิตยสารจากการเมืองในประเภทนิตยสารกลุมผูอานเฉพาะกลุม เนื่องจาก

นิตยสารการเมือง เชน อาทิตยวิเคราะห หลักไทย เปนตน จะมุงเนนนําเสนอวิเคราะหเจาะลึก 

เบื้องลึกหนาเบื้องหลังขาวการเมืองเปนหลักมากกวา 

  1.1.2  นิตยสารครอบครัว (family magazine) เปนนิตยสารเพื่อครอบครัว     มี

บทความเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในครอบครัวใหมีความสุข มีบทความเสริมความงาม การทําครัว  

งานอดิเรก กีฬา การตูน ตอบปญหา ดาราภาพยนตร นักรอง เปนตน  ลักษณะเดนที่สามารถแบง

นิตยสารครอบครัวออกจากนิตยสารสตรี ก็คือ จะมีการนําเสนอเนื้อหาที่เด็กและพอบานอานได

ดวยในเลมเดียวกัน กลาวคือ อานกันไดทั้งครอบครัว ตัวอยางนิตยสารครอบครัว ไดแก รักลูก  

แมและเด็ก ดวงใจพอแม  life & family เปนตน 

  1.1.3  นิตยสารสตรี  (women magazine)  เปนนิตยสารสําหรับผูหญิงทุกกลุม 

ทุกอาชีพ ในเลมจะประกอบดวยภาพ  นวนิยาย เร่ืองสั้น แฟชั่น ตําราอาหาร เปนตน นิตยสาร

สําหรับสตรีจัดเปนนิตยสารที่มีจํานวนชื่อฉบับมากที่สุดในตลาดนิตยสารไทยในปจจุบันนี้   

ตัวอยางนิตยสารสําหรับสตรี  ไดแก  คุณหญิง ผูหญิง ดิฉัน สุกลไทย พลอยแกมเพชร เปนตน 
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  1.1.4  นิตยสารเด็ก  (children magazine) เปนนิตยสารสําหรับเด็ก ๆ ทั่วไป 

ประกอบดวยเร่ืองเกร็ดความรู เร่ืองตลก นิทาน กีฬา เปนตน ตัวอยางนิตยสารสําหรับเด็ก ไดแก 

เสียงเด็ก สวนเด็ก ชัยพฤกษการตูน  เปนตน 

      1.2  นิตยสารกลุมผูอานเฉพาะกลุม  เปนนิตยสารซึ่งมีเนื้อเร่ืองที่มีความสนใจจํากัด

เฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งเทานั้น และเนื้อหาของเรื่องมีความลึกซึ้งมากกวานิตยสารกลุมผูอานทั่วไป 

ซึ่งนิตยสารกลุมผูอานเฉพาะ อาจแบงยอยออกไดเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

1.2.1  นิตยสารการเมือง (political magazine) เปนนิตยสารเจาะลึกทางดาน 

การเมืองมีบทวิเคราะหหรือรายงานพิเศษ (scoop) ที่เจาะลึกวงการการเมืองมากกวานิตยสารขาว  

ตัวอยางนิตยสารการเมือง เชน หลักไท อาทิตยวิเคราะห มหาราษฎร และชาวไทยรายสัปดาห เปน

ตน  

1.2.2  นิตยสารแฟน (fanatic magazine)  เปนนิตยสารที่มีการนําเสนอเนื้อหา 

เฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่งที่มีความสนใจ คลั่งไคลเร่ืองนั้น ๆ รวมกันเปนพิเศษ ที่เรียกวา แฟนคลับ   

(fan club) มักจะตีพิมพเร่ืองราวที่เกี่ยวของกับตัวบุคคลมากกวาจะมีเนื้อหาสาระ หรือเร่ืองราวที่

ใหเกิดความคิด เชน แฟนทางกีฬา บังเทิง ภาพยนต ดนตรี  หรืออยางใดอยางหนึ่ง   

          ตัวอยางนิตยสารแฟน  เชน  RS Star  ของบริษัท อารเอส โปรโมชั่นจํากัด   

ที่แจกจายใหกับสมาชิกของอารเอส สตาร คลับ 

          1.2.3 นิตยสารงานอดิเรก (hobbies and pastime magazine)  เปนนิตยสารเพื่อ

ผูอานเฉพาะกลุมที่ชอบงานอดิเรกอยางใดอยางหนึ่ง  ใหเนื้อหาสาระที่เนนการเพิ่มพูนความรู และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในระหวางกลุมที่สนใจในเรื่องเดียวกัน     

          ตัวอยางนิตยสารงานอดิเรก ไดแก กอลฟ ตกปลา ตราไปรษณียากร  HI-FI 

ชัตเตอร ล่ันกลอง ปน เพื่อนเดินทาง แคมปง ประดิษฐประดอย เปนตน 

  1.2.4  นิตยสารอาชีพ  (trade and professional magazine)  เปนนิตยสารที่มี

ความแตกตางจากนิตยสารงานอดิเรก เชน นิตยสารเกี่ยวกับรถยนต ถาเปนนิตยสารอาชีพก็จะ

กลาวถึงอุตสาหกรรมสรางรถยนต การขายรถยนต  แตถาเปนนิตยสารงานอดิเรกจะแนะนําผูเลน

รถยนตใหรูจักการรักษารถยนต แนะนํารถยนตใหม  และการแขงรถ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูใช 

รถยนตมากกวาผูมีอาชีพในอุตสาหกรรมรถยนต ไมวาจะเปนผูสรางรถยนตหรือซอมรถยนต  

ตลอดจนผูขายรถยนต ซึ่งนติยสารอาชีพอาจแบงยอยไดเปน 3 ประเภท ดังนี ้

              1)  นติยสารทางพาณิชย  (trade and commerce magazine)  ไดแก 

พวกประกอบอาชีพทําขนม ภัตตาคาร ตัดเสื้อ เปนตน 
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  2)   นิตยสารทางวิชาชีพ (profession magazine)  ไดแก  นักกฎหมาย 

ครู นักวทิยาศาสตร เปนตน  

   3)  นิตยสารอุตสาหกรรม (industry magazine) ไดแก ผูประกอบอาชีพ

ในกิจการอุตสาหกรรม เชน โรงงานเหล็ก โรงงานทอผา โรงงานพลาสติก เปนตน 

1.2.5 นิตยสารวรรณกรรม (literary magazine)  เปนนิตยสารทางวรรณคดี  

มีบทความทางดานหนังสือ ผูแตง งานเขียนทั่วไป และขอเขียนของนักเขียนหนาใหม มีเร่ืองสั้น 

และบทกลอนตาง ๆ   

           ตัวอยางนิตยสารวรรณกรรม เชน เพื่อนหนังสือ โลกหนังสือ ถนนหนังสือ 

เปนตน 

 2.  หลักเกณฑของสมาคมธุรกิจโฆษณาแหงประเทศไทย  สามารถแบงยอยประเภทของ

นิตยสารไดดังตอไปนี้ 

     2.1  นิตยสารการเมือง ไดแก มติชนสดุสัปดาห เนชัน่สุดสัปดาห สยามรัฐสัปดาห

วิจารณ ฐานสปัดาวิจารณ สูอนาคต นิวสสตรีท เคล็ดลับ มหาราษฎร หลักไท อาทิตยวิเคราะห 

เปนตน  

     2.2  นิตยสารกีฬา ไดแก กีฬาสยาม กอลฟ เทนนิส ฟุตบอลสยาม ซอคเกอร และ  

มวยโลก เปนตน 

      2.3  นิตยสารดานเครื่องเสียง วิดีโอ คอมพิวเตอร เชน ไฮ-ไฟ เดลตี้ออดิโอ เครื่องเสียง 

วิดีโอ วิดีโอรามา คอมพิวเตอรรีวิว ไมโครคอมพิวเตอร ไอทีซอฟว   เปนตน  ดังภาพที่  3.2 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่ 3.2  ตวัอยางนิตยสารดานเครื่องเสยีง วิดีโอ คอมพิวเตอร 

                        ที่มา  (หิ้งหนังสือ, 2546) 
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      2.4  นิตยสารเด็กและการตูน เชน ชัยพฤกษการตูน สวนสัตว เสียงเด็ก และเด็ก เปน

ตน 

      2.5  นิตยสารดานถายภาพและการพิมพ เชน โฟโต- กราโฟ โฟโต ซัตเตอร โฟกัส และ

ภาพถาย เปนตน 

2.6 นิตยสารดานทองเที่ยว ไดแก เที่ยวรอบโลก เดินทาง ทองเที่ยว เพื่อนเดินทาง  

โลกทะเล  อนุสาร อ.ส.ท. และสารคดี   เปนตน  ดังภาพที่  3.3 

 

ภาพที ่ 3.3  ตวัอยางนิตยสารดานทองเทีย่ว 

                                       ที่มา  (หิ้งหนังสือ, 2546) 

 

      2.7  นิตยสารดานธุรกจิและโฆษณา ไดแก คนโฆษณา ดอกเบีย้ การเงินการธนาคร 

ธุรกิจที่ดนิ ธุรกิจเกษตร ผูนาํ นักบริหาร ผูจัดการ และ E-Commerce เปนตน  ดงัภาพที ่ 3.4 

 

ภาพที ่ 3.4  ตวัอยางนิตยสารดานธุรกิจและโฆษณา 

                                 ที่มา  (หิ้งหนังสือ, 2546) 

 

      2.8  นิตยสารบันเทิง  ไดแก  คูสรางคูสม ดาราภาพยนตร ดาราไทย รีวิวทีวี ชีวิตดารา 

โลกดารา เอนเตอรเทน สตารพิค และ สีสัน เปนตน 
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     2.9  นิตยสารบาน ไดแก ตกแตง คูบาน บานและสวน เฟอรนิเจอร มัณฑนาสถาปตย 

และสถาปนิก เปนตน 

     2.10 นิตยสารผูชาย  ไดแก Hi-Class GM แมน M หนุมสาว ผูชาย ปากวางทะเลลึก

และมิถุนา เปนตน  

     2.11 นิตยสารผูหญิง ไดแก  ขวัญเรือน สตรีสาร แมและเด็ก กุลสตรี พลอยแกมเพชร  

แพรวสุดสัปดาห และดิฉัน เปนตน 

2.12 นิตยสารรถ ไดแก  จักรยาน จักรยานยนต ถนนหนังสือ โลกศิลปะ และ 

ศิลปวัฒนธรรม เปนตน 

      2.13  นิตยสารศิลปวัฒนธรรม ไดแก ถนนหนงัสือ โลกศิลปะ และศลิปวัฒนธรรม เปน

ตน 

      2.14  นิตยสารเศรษฐกิจ  ไดแก ทางแยก นายจาง เปนตน 

     2.15  นิตยสารสุขภาพ ไดแก ชีวิตและสุขภาพ ใกลหมอ หมอชาวบาน ชีวจิต  

ปญหาชวีิตและสุขภาพ  และ Health Today เปนตน  ดงัภาพที่  3.5 

 

 

ภาพที ่ 3.5  ตวัอยางนิตยสารสุขภาพ 

                                            ที่มา  (หิ้งหนงัสือ, 2546) 
 

ลักษณะของนิตยสาร 
นิตยสาร เปนสื่อส่ิงพิมพทีม่กีารเย็บเลมกาํหนดออกเปนประจําที่ไมใชรายวนั มักนาํเสนอ

เนื้อหาสาระ ขาวสาร และความรูหลายแบบ ซึ่งอาจจะเปนความรูเฉพาะดาน เชน วชิาการ บันเทิง  

บทความ บทวเิคราะห บทวจิารณ และแนวความคิดตาง ๆ เปนตน ทัง้นี้เนื้อหามิไดมุงถึงความสด 

ของขาวสารที่เปนปจจุบนัทนัดวนเหมือนกบัหนงัสือพมิพ  โดยนิตยสารมีลักษณะสาํคัญดังตอไปนี้ 

1.  ดานขนาด  นิตยสารทัว่ไปจะมีรูปเลมขนาดตั้งแต 4-16 หนายก จํานวนหนามากกวา 

100 หนา โดยนิตยสารที่เนนเนื้อหาสาระ ความรู ความบันเทิง มักมีขนาด 8 หนายกพิเศษ คือ
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ขนาดกระดาษประมาณ A4 เชน กุลสตรี พลอยแกมเพชร ผูหญิง ดิฉัน เปนตน  สําหรับนิตยสารที่

เนนวิเคราะหขาวการเมือง และนิตยสารเพือ่ความบนัเทงิ มักมีขนาดใหญเปนพิเศษ เชน มติชนสุด

สัปดาห เนชัน่สุดสัปดาห สยามรัฐสัปดาหวิจารณ ฟาเมืองไทย ศรีสยาม สกุลไทย  

บางกอก และ  IMAGE เปนตน 

2. ดานรูปแบบ  นิตยสารเปนสิง่พิมพที่ตองมกีารเขาเลมดวยวิธีการใดวิธกีารหนึ่ง เชน  

เย็บสันใสกาว เย็บกี-่ใสกาว เปนตน และมปีกหนา-หลัง มักเปนแบบปกออน  และมกีารใชคุณภาพ

ของกระดาษและระบบการพมิพที่ประณีตสวยงามมากกวาหนงัสือพิมพ 

3.   ดานเนื้อหา   เนื้อหาภายในนิตยสารจะมีลักษณะเปนการสรุปหรือวิจารณมากกวา

การเสนอขาวประจําวนัอยางหนังสือพิมพ มีโฆษณาที่สวยสะดุดตา มกีารจัดหนาที่สวยงาม

พิถีพถิันในการจัดทํา  เพราะสวนใหญนิตยสารมักจัดทาํโดยภาคเอกชน มจีุดมุงหมายเพื่อการ

จําหนาย เพื่อแสวงหาผลกาํไร อยางไรก็ตาม นิตยสารบางฉบับก็จัดทาํโดยหนวยงานภาครัฐและ

วางจําหนายเหมือนกัน เชน อนุสาร อ.ส.ท. ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย เปนตน  

4.  ดานการออกแบบ  นิตยสารมักมีการเอาใจใสในรูปลักษณ ทั้งนี้เพราะมีระยะเวลาการ

ผลิตนานกวาหนงัสือพมิพ เชน อาจจะกําหนดเวลาการวางตลาดเปนรายสัปดาห รายปกษ  

รายเดือน ราย 3 เดือน ทัง้นีแ้ลวแตวัตถุประสงคของการผลิต และงบประมาณของการผลิต  

(ประชิด  ทิณบุตร, 2539, หนา 15)  

นิตยสารบางเลมจัดทําขึน้เพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ เชน เพื่อการประชาสัมพันธ เผยแพร

ความรู ความบันเทงิ มกีลุมผูอานเปาหมายเฉพาะ (target audience) นั่นคือ สําหรบัผูปฏิบัติงาน

ภายในองคกร หรือขณะเดียวกนัก็อาจนําไปใชเพื่อเผยแพรแกประชาชนภายนอกองคกรก็ไดดวย  

ซึ่งนิตยสารเหลานี้อาจจัดทาํขึ้นมาเฉพาะกิจ จงึอาจจัดอยูในสื่อส่ิงพมิพเฉพาะกิจไดดวย 
องคประกอบของนิตยสาร 
1.  หนาปก  หนาปกเปนจุดสําคัญอันดับแรกของนิตยสารจึงมกัมีสีสันสวยงาม หรูหรา 

สะดุดตา พิมพส่ีสี เพื่อเรียกรองความสนใจ นิตยสารทีพ่มิพจําหนายในทองตลาดมกัใชภาพถาย

บุคคลที่มีชื่อเสียงในขณะทีน่ิตยสารฉบับนั้นออกจําหนาย เชน นกัแสดง นกัรอง นักการเมือง  

นักกฬีา เปนตน เปนภาพขึ้นหนาปกในแตละฉบับ  นอกจากนั้นหนาปกยังมชีื่อนิตยสาร พรอมดวย

วันเดือนปที่ออกระบุไวอยางชัดเจน 

2.  สารบัญ มกัเลือกเนื้อหาที่นาสนใจ  (high light) ภายในฉบับนัน้ ๆ มาใสไวใน 

สารบัญ และมีการออกแบบสวยงาม โดยอาจจะใชภาพประกอบเรื่องมาเปนภาพประกอบ  

ทั้งนี้ นิตยสารอาจจะมีสารบญัมากวา 1 หนาก็ได 
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3.  บทบรรณาธิการ เปนขอเขียนของบรรณาธิการ มักเปนการทักทายกับผูอาน รวมทั้ง

แนะนาํเรื่องเดน ๆ ภายในเลม หรือ แนะนาํผูเขียน คอลมันนิสต เพื่อเปนขอมูลเลือกอานใหกับ 

ผูอาน 

4.  เนื้อหา และคอลัมน   เนือ้สวนใหญมักเปนสารคดี ความรู ความบนัเทงิ และขาวสาร  

เนื้อหาจะเนนหนกัในดานใด มีความแตกตางกนัไปบาง ทัง้นี้ข้ึนอยูกับประเภทของนิตยสารฉบับ

นั้น   มีการจดัหนาภายในเลมที่พถิีพถิัน ภาพประกอบสวยงาม อาจจะพิมพสอดส ี จัดคอลัมนให

เหมาะกับการเคลื่อนของสายตา แบงเปนคอลัมนใหมพีืน้ทีว่างขาว (space) ประกอบบาง เพื่อเปน

การพักสายตาแกผูอาน  

 5.  โฆษณาสินคา  อาจพิมพแทรกไวตรงสวนลางของหนา หรือพิมพเปนแผนเต็มหนา 

หรือพิมพไวทีป่กหนาดานในและที่ปกหลงัทัง้ดานในและดานนอก  ซึง่ลงโฆษณาตรงสวนใดของ

นิตยสารก็จะมีการคิดอัตราคาโฆษณาไวในแตละสัดสวนที่ไมเทากัน 
ขอดีและขอจํากัดของนิตยสาร 
นิตยสารในฐานะทีเ่ปนสื่อส่ิงพิมพที่มนุษยใชในสังคมนั้นมีทั้งขอดีและจํากัด ดงัตอไปนี ้

1.  ขอดีของนติยสาร 

     1.1  สามารถเลือกกลุมเปาหมายที่ตองการไปถงึได 

1.2 สามารถแสดงสีสันเกี่ยวกับคุณภาพ เพื่อดึงดูดความสนใจไดเปนอยางดี  

เนื่องจากใชกระดาษดีกวาหนังสือพิมพ 

1.3 ระยะเวลาการอานนิตยสารยาวนานกวาหนังสือพิมพ และผูอานสามารถอาน 

ไดหลายครั้ง เนื่องจากการจดัรูปเลมสวยงามกระทัดรัด และเรื่องราวทีน่าอานในนิตยสารมีมาก

และหลายสาขา 

     1.4  เปนสือ่ที่ใชการมองเห็น และสามารถใชภาพที่มสีีสันสวยงามประกอบเพื่อชักจูง

ความสนใจจากผูอานไดเปนอยางด ี

     1.5  คุณภาพในการพิมพดี เนื่องจากกระดาษที่ใชมคีุณภาพ 

2.  ขอจํากัดของนิตยสาร 

     2.1  นิตยสารสามารถเขากลุมเปาหมายไดเฉพาะกลุมเทานัน้ 

     2.2  ไมสามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงขอความ เนื่องจากจะกาํหนดวนัเวลาที ่

ตองสงขอความไวใหเนิ่น ๆ  

     2.3  งานศลิปสําหรับนิตยสารมีราคาสงู 

     2.4  ภาพตาง ๆ ในนิตยสารไมมีการเคลื่อนไหว 
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 ปจจุบันนิตยสารมีแนวโนมที่จะเขาถึงผูอานเฉพาะกลุมมากขึ้น เนื้อหาของนิตยสารจึง

คอนขางจะเนนเฉพาะดานมากขึ้นทําใหเกิดประเภทของนิตยสารมากมายในทองตลาด และ

กลายเปนธุรกิจที่เฟองฟูดึงดูดความสนใจของผูใหโฆษณาและผูอานมากขึ้นตามลําดับดวย 
ประเภทของวารสาร 

 ส่ือส่ิงพิมพที่เรียกวา “วารสาร” นั้น โดยทั่วไปไมวาเปนไปในลักษณะการคา มักเปนการ 

จัดทําของหนวยงานทั้งของรัฐ เอกชน สถาบัน และสมาคมตาง ๆ ซึ่งผิดกับนิตยสารที่ทําขึ้นเพื่อ

จําหนายโดยหวังผลกําไร อันเปนการดําเนินการทางการคา เกณฑที่ใชในการแบงประเภทของ 

วารสารนั้นมีดังนี้ 

1.  จาํแนกตามประเภทของหนวยงาน  สามารถแบงประเภทของวารสารไดดังนี ้

     1.1  วารสารของหนวยงานราชการ เชน วารสารแรงงานสัมพันธ  ของกรมแรงงาน

กระทรวงมหาดไทย วารสารกรมบัญชีกลาง ของกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง 

1.2    วารสารของรัฐวิสาหกิจ เชน ขาวสาร  กฟผ. ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ 

ไทย วารสารบาน ของการเคหะแหงชาติ 

1.3    วารสารของสมาคมตาง ๆ เชน วารสารจติวิทยาคลินิก ของสมาคมจติวิทยา 

คลินิกไทย วารสารการตลาด ของสมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 

      1.4    วารสารขององคกรภายในประเทศ เชน เพิ่มผลผลิต ของศูนยเพิ่มผลผลิตแหง

ประเทศไทย วารสารพาณิชยนาวี ของศูนยประสานงานการพาณิชยนาวี สํานักงานคณะกรรมการ

สงเสริมการพาณิชยนาว ี

        1.5    วารสารองคการระหวางประเทศหรือหนวยงานตางประเทศ เชน เสรีภาพ ของ

สํานักขาวสารอเมริกันประจาํประเทศไทย วารสารคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษา         

สหประชาชาต ิขององคการยเูนสโกในประเทศไทย 

     1.6   วารสารของหนวยงานธุรกจิ เชน ความรูคือประทีป ของบรษิัท เอสโซแสตนดารด

ประเทศไทย จาํกัด  ผาสุก วารสารบริษัทในกลุมบริษทัไทยประกนัชวีติ จํากัด 

  2.  จําแนกตามประเภทของเนื้อหาอยางกวาง  ๆ สามารถแบงประเภทของวารสารไดดังนี้ 

      2.1  วารสารสาระสังเขป (abstract journal) เปนวารสารยอบทความจากหนังสอื 

จุลสาร และวารสารตาง ๆ  

      2.2  วารสารสมพัตสร (almanac หรือ annual) เปนวารสารรายงานกิจการในรอบป

ของหนวยงานรัฐบาล สมาคม องคการ หรือสถาบัน หรือเปนวารสารของสมาคมทางวิชาการ 

รายงานพัฒนาการทางวิชาการในรอบป  
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      2.3  หนงัสอืประกาศ หรือจุลสาร (bulletin)  เปนสิ่งพิมพของทางราชการ สถาบนั หรือ

สมาคม ออกประจําสม่ําเสมอ มีเลขทีป่ระจําฉบับ 

      2.4  รัฐสภาสาร หรือราชกิจจานุเบกษา (gazette) เปนวารสารของทางราชการ แจง

ขาวการประชุมของรัฐสภา หรือในเรื่องของราชกิจจาสนเุบกษาก็เปนการตีพิมพพระราชบัญญัติ 

พระราชกฤษฎีกา พระราชกําหนด กฎหมายและเรื่องทั่วไปที่แจงใหประชาชนทราบ 

      2.5  วารสารหนวยงาน  (house journal)  เปนวารสารที่จัดทาํขึ้นโดยหนวยราชการ 

องคการ สมาคม หรือหนวยงานธุรกิจ มีวตัถุประสงคเพือ่แจงขาวสารแกบุคคลภายในหนวยงาน

หรือภายนอกหนวยงาน หรือเพื่อบุคคลทัง้หลายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน 

       2.6  วารสารวิชาการ (journal)  เปนวารสารที่จัดทาํโดยสถาบนั บริษัท สมาคมหรือ

หนวยงานใดทีต่ีพิมพขาว รายงานกิจกรรมตาง ๆ และงานในวิทยาการสาขาใดสาขาหนึง่ 

      2.7  เอกสารการประชุมทางวิชาการ (proceeding)  เปนสิง่พมิพทีบ่ันทกึเรื่องราวและ

ผลการศึกษาคนควาที่สมาชิกของสมาคมทางวชิาการหรือหนวยงานเสนอในวาระการประชุม  

ของสมาคมหรือหนวยงานนัน้ และมกีารจดัพิมพบนัทกึนี้ โดยมีระยะเวลากาํหนดการตีพิมพ 

อยางสม่ําเสมอ วารสารประเภทนี้สมาคมทางวิชาการใหญ ๆ เทานัน้ที่จะจัดทําขึ้น 

      2.8  วารสารวิจารณ หรือปริทัศน (review) เปนวารสารที่พมิพบทความวิจารณ เชน  

การวิจารณการเมือง การปกครอง วรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี เปนตน 

      2.9  ส่ิงพิมพเขาชุด (serial) วารสารในลักษณะนี้มีความหมาย 2 นัยดวยกัน คือ 

  2.9.1  ส่ิงพิมพเปนตอน ๆ ออกตามกําหนดเวลา เชน หนังสือรายป บันทึก  

หรืองานคนควาของสมาคมวิชาการสมาคมใดสมาคมหนึ่ง 

  2.9.2  วรรณกรรม ในลักษณะของนิตยสารแลวถือวางานนวนิยาย หรืองานอื่นใด

ที่ตีพิมพติดตอกันหลายคราวจนกวาจะจบเรื่อง แตในทางวารสารหมายความถึงสิ่งพิมพที่ออก 

ตอเนื่องเปนประจํา เปนตอน ๆ ไดแก หนังสือรายป เอกสารการประชุมทางวิชาการ และรายงาน

การประชุมทางวิชาการ 

     2.10  รายงานการประชุมทางวิชาการ (transaction) เปนสิ่งพิมพ บทความ สุนทรพจน

และสาระสังเขปบทความทางวิชาการของสมาคมวิชาการและเอกสารการประชุมทางวิชาการ 

  สําหรับเอกสารการประชุมทางวิชาการและรายงานการประชุมทางวิชาการมี 

ขอแตกตางกันคือ เอกสารการประชุมเปนบันทึกการประชุม แตรายงานการประชุมเปนบทความ

และสุนทรพจน 
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ลักษณะของวารสาร  
วารสาร เปนสื่อส่ิงพิมพทีก่าํหนดเผยแพรเปนรายประจาํที่มิใชรายวนั มักเปนสิง่พมิพที่

เกี่ยวกับวิชาการ หรือวทิยาการดานใดดานหนึ่ง วารสารสวนใหญมกัจะทําโดยสถาบัน กลุมบุคคล

หรือสวนราชการที่ตองการเสริมความรูในสาขาใดสาขาหนึง่ หรือทัว่ไป สวนใหญมักจัดทาํขึ้นมา

เพื่อเผยแพรประชาสัมพนัธ มักไมไดจําหนาย ไมมุงแสวงผลกาํไร  ซึ่งลักษณะของวารสารจะ

คลายคลึงกนัหรือแตกตางกนักับนิตยสารในแตละดานบาง ดังรายละเอียดบางประการ เชน 

 1.  ดานขนาด   วารสารทั่วไปมักจะมีขนาดประมาณ 8 นิ้ว x 11 นิ้ว จํานวนหลายสิบหนา 

ในการออกแบบมีการเอาใจใสในรูปลักษณ วัสดุและคุณภาพของการพิมพมากกวาหนังสือพิมพ 

ทั้งนี้เพราะมีระยะเวลาการผลิตนานกวา  

2.  ดานรูปแบบ  วารสารนั้นจะไมมีขอกําหนดเกีย่วกบัจํานวนหนาที่แนนอน แตไมควร

หนาหรือบางเกินไป หากเปนวารสารขนาดมาตรฐานไมควรหนาต่ํากวา 40 หนา และไมควรหนา

เกิน 100 หนา ถาหากขนาด 16 หนายก กไ็มควรต่ํากวา 50 หนา และไมควรเกิน 200 หนา เพราะ

หากจํานวนหนานอยหรือมากเกนิไป ความสนใจของผูอานจะลดนอยลง 

     นอกจากนี้นิตยสารและวารสารมีความคลายกันตรงที่เปนสิ่งพิมพที่ตองมีการเขาเลม

ดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน เย็บสันใสกาว เย็บกี่-ใสกาว เปนตน   มีปกหนา-หลัง มักนิยมทําเปน

แบบปกออน 

3.  ดานเนื้อหา   วารสารจะมีความแตกตางกันในดานนี้คอนขางชัดเจน โดยวารสารมักจะ

นําเสนอเนื้อหาที่เปนบทความ สารคดี ขอเขียนที่ใหความรูทางวิชาการดานใดดานหนึ่ง สาขาใด

สาขาหนึ่งแกผูอาน และมักจัดทําโดยหนวยงานราชการเพื่อเผยแพรความรู ไมหวังผลกําไรทาง

ธุรกิจ 

4.  ดานระยะเวลาเผยแพร  วารสารมักมีกําหนดเวลาการเผยแพรถี่นอยกวานิตยสาร  

อาจจะกําหนดเวลาการวางตลาดเปนรายสัปดาห รายปกษ รายเดือน ราย 3 เดือน ทั้งนี้แลวแต 

วัตถุประสงคของการผลิต และงบประมาณ 

ตัวอยางวารสารของหนวยงานตาง ๆ  เชน “ส่ือมวลชนปริทัศน” ของสถาบนัพัฒนาการ

หนงัสือพมิพแหงประเทศไทย (ส.พ.พ.ท.) วารสารพฒันบริหารศาสตร หรือ “นิดาวารสาร” ของ

สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร “นิเทศทัศน” ของสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  

“วารสารนิเทศศาสตร” ของคณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย “วารสารศาสตร” ของ

คณะวารสารศาสตรและส่ือมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร “วารสารเสนาศกึษา” ของโรงเรียน

เหลานายรอยจปร. เปนตน   ดังภาพที ่ 3.6 
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ภาพที ่ 3.6  ตวัอยางวารสาร 

                                                  ทีม่า  (หิง้หนังสือ, 2546) 
 

องคประกอบของวารสาร มีองคประกอบเชนเดียวกับนิตยสารคือ 

1.  ปกหนา   มักพิมพดวยกระดาษหนากวาเนื้อกระดาษภายในและมักออกแบบ 

ใหมีลักษณะเครงขรึมเปนทางการ ใชสีเดยีว หรือสองส ี เปนสีตัดกนั เชน พืน้น้าํเงนิ ตัวอักษรขาว 

หรือพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดาํ และมักไมนิยมใชภาพเปนปก สวนใหญจะใชเปนตวัอักษรหรือการ

ออกแบบลายเสน และบางฉบับจะพิมพชื่อเร่ืองลงในหนาปกเปนสารบญับอกผูอาน รายการที ่

ลงพิมพในหนาปก มีดังนี ้

1.1 หัววารสาร  หมายถงึ ชื่อของวารสารซึ่งจะใชรูปแบบเดียวกันทุกฉบบั เพื่อเปน 

สัญลักษณของวารสารนัน้ ๆ  

1.2 ขอมูลเกี่ยวกับวารสาร ไดแก ปที ่ฉบับที ่สวนมากจะใสไวใตหัววารสาร 
1.3 ชื่อเร่ืองเดน ๆ ในฉบับ มกีารนํามาลงพิมพที่หนาปกเพื่อเปนการประชาสัมพันธ 

ใหเหน็เรื่องที่นาสนใจ 

2.  สารบัญ  เปนรายการทีบ่อกชื่อเร่ือง หรือบทความ และเลขหนาทีต่ีพิมพชื่อเร่ือง หรือ

บทความนัน้ ๆ  มักออกแบบเครงขรึมเปนทางการ ทําใหดูนาเชื่อถือ มากกวาที่จะออกแบบให

หรูหราแบบนติยสาร ไมนิยมทาํภาพประกอบเรื่องจากเนื้อเร่ืองมาใสไวในหนาสารบัญอยางที่

นิตยสารนิยมทํา นอกจากนัน้ วารสารบางเลมก็นาํสารบญัไปพิมพไวหนาปกเลย เชน  

“จุฬาลงกรณปริทัศน” ซึ่งเปนวารสารทางวิชาการของจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั เปนตน  

3. บทบรรณาธิการ มักเขยีนโดยบรรณาธิการของวารสารฉบับนั้น ๆ เปนการทักทายกบั 

ผูอาน และแนะนําเรื่องเดน ๆ ในฉบับนั้น เชนเดียวกับนติยสาร       แตวารสารสวนใหญนําเสนอ

บทความเชงิวชิาการแสดงความคิดเห็น ซึ่งอาจจะมีผลเขาขายละเมดิสิทธิ์ที่จะถูกฟองรองไดตาม

กฎหมาย จงึมักมีขอความที่เปนถอยแถลงของบรรณาธิการเกีย่วกบัความรับผิดชอบดวยกฎหมาย

ที่มีตอบทความและความเปนเจาของลิขสิทธิ์ในผลงานปรากฏอยูในหนาบทบรรณาธิการดวย 
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เชน  “บทความ หรืองานเขียนซึ่งตพีิมพลงในวารสารฉบับนี้ยอมเปนความคิดอิสระของผูเขียนแต

ละทาน กองบรรณาธิการจึงไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป หากมีผูประสงคจะนาํบทความใด ๆ ใน

วารสารไปตีพมิพเผยแพรตอไปจะตองไดรับอนุญาตจากผูเขียนตามกฏหมายวาดวยลิขสิทธิ์และ

ควรแจงใหทางกองบรรณาธกิารทราบ”  

4.  เนื้อหา  วารสารจะเนนเนื้อหาไปทางดานวิชาการ ดงันั้น องคประกอบสวนใหญจะเปน

บทความวิชาการ ตอนทายของบทความแตละเรื่องมกัจะมีบรรณานุกรมซึง่เปนรายชื่อเอกสารที่ใช

อางอิงในการเขียนบทความ นอกจากนี้ชือ่ผูแตงก็มักจะใชชื่อจริง สวนใหญเนื้อหาในวารสารจะมี

ดังนี ้ 

4.1 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ เชน วัตถปุระสงค รายชื่อคณะผูดําเนินการ   

ไดแก บรรณาธิการและคณะ เจาของ ผูจดัการ ที่ตัง้สํานักงาน และอัตราคาบอกรับสมาชิก เปนตน 

     4.2   คอลัมนประจํา  หมายถงึขอเขียนหรือบทความที่ลงภายใตชื่อของหัวคอลัมนนัน้  

เชน บทบรรณาธิการ หรือบรรณาธิการแถลง จดหมายจากผูอาน เปนตน 

     4.3 เร่ืองในวารสาร  ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคผูจัดทํา อาจมีบทความ บทวิเคราะหหรือ

วิจารณ สารคดี เร่ืองสั้น เร่ืองยาว เปนตน  โดยเรื่องเดนในฉบับมักจัดไวตนเลม 

5.  โฆษณาสนิคา  อาจพมิพแทรกตรงสวนลางของหนา หรือพมิพเต็มหนา เย็บแทรกติดไว

ในเลม ที่ปกหนาดานในและปกหลงัทัง้ดานในและดานนอกก็ใชพิมพโฆษณาดวย  

จากขอมูลขางตนพบวาองคประกอบของวารสารที่กนิเนือ้ที่มากที่สุด คือ บทความ

ประเภทที่ใหความเหน็และประสบการณในสาขาวิชาการนั้น ๆ สวนนิตยสาร มีองคประกอบที่กนิ

เนื้อทีม่ากที่สุด คือ เร่ืองสั้น นวนิยายและเรื่องใหความบนัเทงิอื่น ๆ  
 

หนังสือเลม (book) 
 ส่ือส่ิงพิมพที่เรียกวา “หนังสือ” หรือ “หนังสือเลม” นั้น โดยทั่วไปมักเปนการจัดทําของ

หนวยงานทั้งของรัฐ เอกชน สถาบัน และสมาคมตาง ๆ ซึ่งมีวัตถุประสงคแตกตางกันออกไป 

สําหรับเกณฑที่ใชในการแบงประเภท ลักษณะและองคประกอบของหนังสือเลมนั้นมีดังนี้ 
ประเภทของหนังสือเลม 
การแบงประเภทของหนังสือสามารถทําไดหลายวิธีข้ึนอยูกับหลักเกณฑใดที่นํามาใช ซึ่งมี 

หลักเกณฑดังนี้  

 1.  การแบงตามลักษณะเนื้อหา  แบงยอยเปน  2  วิธี คือ แบงตามเนื้อหากวาง ๆ และ 

แบงตามเนื้อหายอย 

1.1  การแบงประเภทตามเนื้อหากวาง ไดแก 
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1.1.1  หนงัสือตําราและสารคดี   ตําราเปนหนังสือที่เขียนขึ้นตามหลักสูตรการ 

เรียนการสอนในระดับและแขนงวชิาตาง ๆ มีเนื้อหาวิชาการลวน และมีลักษณะเหมอืนหนังสือ 

สารคดี  คือ มุงใหความรู  ตางกนัแตวา หนังสือสารคดีนอกจากจะใหสาระประโยชนในขอบเขต 

ที่ไมจํากัดแลว  ยงัใหความเพลิดเพลนิจากสํานวนภาษา ลีลาการเขียน หรือเนื้อหาดวย 

  1.1.2  หนังสือบันเทิงคดี หรือหนังสือประเภทนวนิยาย  เปนหนังสือที่เขยีนขึน้จาก

ประสบการณหรือจินตนาการของผูประพันธ โดยอาศัยเคาความจริงของชีวิตและสังคม มุงหมาย

ใหความเพลิดเพลิน กระทบอารมณผูอานเปนสําคัญ ในขณะเดียวกันผูอานจะไดรับขอคิด คติชีวิต

ที่นาสนใจ ซึ่งผูเขียนแทรกไวในเรื่องดวย 

      1.2  การแบงประเภทตามเนื้อหายอย ไดแก 

  1.2.1  หนังสือสารคดี (non – fiction)  หมายถึง  หนังสือที่ใหความรูในดานตาง ๆ 

แบง เปนหนังสือตําราหนังสืออานประกอบ หนังสือความรูทั่วไป และหนังสือทางดานสันทนาการ

ไดแก 

1)  หนังสือตํารา (text book)  หมายถึง  หนังสือแบบเรียนวิชาตาง ๆ ทีม่ี 

การเรียนการสอนตามหลักสตูร 

2)  หนังสืออานประกอบ (external reading)  หมายถึง  หนังสือที่อยู 

นอกเหนือไปจากหนังสือตําราแบบเรียน แตเปนหนังสือที่มีคุณคาทางวิชาการเกี่ยวของกับ 

การเรียนการสอนตามหลักสูตร 

3) หนังสือความรูทั่วไป (general book)  หมายถึง หนังสืออ่ืน ๆ  

นอกเหนือไปจากหนังตําราและหนังสืออานประกอบดังไดกลาวมาแลว 

4) หนังสือทางดานสันทนาการ  (recreational book)  หมายถึง   

หนังสือที่อานเพื่อผอนคลายอารมณ  แตมีคุณคาทางวิชาการ เชน หนังสือทางดานศิลปะและ

วรรณกรรมตาง ๆ  

  1.2.2  หนังสือนวนิยาย  (fiction)  นวนิยายคือ  เร่ืองราวที่เกิดขึ้นจากจินตนาการ

ของผูเขียน เรียบเรียงขึ้นเพื่อความเพลิดเพลิน     

1.2.3 หนังสืออางอิง (reference book)  หมายถึง หนังสือที่ชวยตอบปญหา 

ทั้งทางดานวิชาการและเรื่องทั่วไป  ผูอานใชประกอบหรือเพื่อคนควาในบางเรื่องตอนการแบง

ประเภทของหนังสืออางอิงนี้จะแบงยอยออกไปไดอีกเชนเดียวกับการที่หองสมุดจัดแบงหนังสือ

ออกเปนหมวดหมูตาง ๆ เชน  การศึกษา กฎหมาย วรรณคดี ศิลปะ  เปนตน 

 1.2  การแบงตามลักษณะการแตง  อาจแบงออกไดเปน  2  ประเภทใหญ ๆ คือ 
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1.2.1 รอยแกว (prose)  คือ หนังสือที่ใชความเรียงไมมีการกําหนดลักษณะบังคับ 

ในการแตงแตประการใด  หนังสือสวนใหญจะแตงดวยรอยแกว ไมวาจะเปนหนังสือสารคดี หรือ

หนังสือนวนิยาย  

       1.2.2    รอยกรอง (verse)  คือ  หนังสือที่มีการกําหนดลักษณะบังคับในการแตง  เชน  

กําหนดจํานวนคําในแตละบท  กําหนดสัมผัส กําหนดเสียงหนักเบา หรือบังคับวรรณยุกต  บังคับ

คําครุ ลหุ เปนตน มากนอยแตกตางกันตามประเภทของรอยกรอง  ซึ่งแบงยอยออกไดตามลกัษณะ

การแตงไดหลายประเภท เชน โคลง ฉันท กาพย กลอน ราย กลบท ลิลิต  เปนตน 

1.3  การแบงตามวัตถุประสงคการใช   เปนการแบงตามหลักของบรรณารักษศาสตร  เพื่อ

ความสะดวกในการจัดเก็บหนังสือเปนหมวดหมูและเพื่อความสะดวกในการคนหาและการหยิบ

ยืมมาใชเพื่อการศึกษาวิจัย อางอิงหรือเพื่อจุดประสงคอ่ืน ๆ ซึ่งสิ่งพิมพในหองสมุดอาจแยกไดเปน

ประเภทตาง ๆ ดังนี้คือ หนังสือ  วารสาร  หนังสือพิมพ จุลสาร กฤตภาค และยังรวมถึงแผนที่และ

ภาพประกอบตาง ๆ ดวย  สําหรับหนังสือไดจัดแบงเปนประเภทตาง ๆ ดังนี้ 

 1.3.1  หนงัสือทั่วไป  ไดแก ตํารา หนงัสืออานประกอบการเรียน  หนงัสือวิชาการ  

สารคดี บันเทงิ หนงัสืออนุสรณ  ส่ิงพิมพรัฐบาล ฯลฯ 

 1.3.2  หนงัสืออางอิง  คือ  หนังสือที่รวบรวมขอเท็จจริงตาง ๆ ผูใชอานเฉพาะบางตอน

เพื่อคนหาความหมายหรือขอเท็จจริงที่ตองการ ไมจําเปนตองอานทั้งเลม เชน  พจนานุกรม  

สารานกุรม  นามานุกรม  และบรรณานุกรม เปนตน 

 1.3.3  วทิยานพินธ  (thesis)เปนรายงานการคนควาวิจัยที่เรียบเรียงขึ้นมาอยาง

สมบูรณของนสิิตปริญญาโทหรือปริญญาเอก หรือปริญญาตรีบางสาขา  เปนโครงการที่นิสิต

จะตองทาํกอนสําเร็จการศึกษา ตามขอบังคับของหลกัสูตรปริญญาตาง ๆ 

 1.3.4  หนงัสือจอง  (reserve books) ในหองสมุดจะแยกหนังสือสวนหนึ่งซึ่งเปน

หนงัสือหายาก  ราคาแพง  หรือมีจํานวนนอยไวเปนหนงัสือจอง  ผูอานจะยมืไดในเวลาสัน้ ๆ 

อาจจะเพียงวนัเดียวหรือนอยกวานัน้ 

1.4  การแบงตามลักษณะรปูเลม  เปนการคํานึงถึงรูปเลมของหนังสอืนั้น ๆ แบงไดเปน  

2  ประเภท ไดแก  

  1.4.1  หนังสอืปกแข็ง เปนการจําแนกหนังสือโดยดูลักษณะปกหนงัสือ  ถาใชกระดาษ

แข็งที่ไมสามารถโคงงอไดงายเปนปกเราเรยีกวา  “หนังสอืปกแข็ง”  ปกติหนงัสือปกแข็งจะเปน

หนงัสือนวนยิายเรื่องยาว  ตาํราเรียนเลมหนา ๆ และหนงัสืออางอิงตาง ๆ 

1.4.2 หนงัสือปกออน  เปนหนังสอืที่หุมปกดวยกระดาษหนาขนาดกระดาษ 
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โปสการดที่เหน็ทัว่ไป  เราเรยีกวา “หนงัสอืปกออน”  เพราะปกจะโคงงอหักไดงาย  ตําราเรียนของ

ตางประเทศ  มักจะพิมพโดยหุมทั้งปกแข็งและปกออน  เพราะปกแข็งจะแข็งแรงทนทานกวาแต

ราคาแพงกวา  สวนปกออนทนทานนอยกวาแตราคาถกู 

1.4.3 จุลสาร  หมายถึงหนงัสือเลมเล็กขนาด  6  นิ้ว x  8  นิ้ว  หรือเล็กกวา เลม 

บาง ๆ มีเพียงไมกี่หนา  เย็บดวยปกออน  รูปเลมไมแข็งแรงทนทาน สวนมากไมไดพมิพเพื่อ

จําหนาย  มักใชเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะกิจ  เชน เพื่อเผยแพรเร่ืองราวความรูส้ัน ๆ    เพื่อการ

ประชาสัมพันธ หรือเพื่อการศึกษา  เปนตน 
ลักษณะของหนังสือเลม 

 หนงัสือเลม  เปนสื่อส่ิงพิมพที่มเีนื้อหาเฉพาะเรื่อง เปนเรื่องเดียวกนัอยางละเอียดทั้งเลม 

สวนใหญแลวมักจะเปนเอกสารทางวิชาการเพื่อการศึกษา เชน ตาํราเรียน ตาํราทางวิชาการ 

หนงัสืออางอิง ตลอดจนหนงัสือทางวรรณกรรม เปนตน  ซึ่งลักษณะสาํคัญของหนังสือเลม มีดังนี ้

 1.  ดานรูปแบบ   หนงัสือตองมีการพับและการเย็บเขาเปนเลมมีทัง้ปกออนและปกแข็ง มี

ขนาดและมีความหนาตาง ๆ กัน สวนใหญมีขนาดใหญไมเกิน 10 นิ้ว x 12 นิ้ว เนื้อในมักใช

กระดาษบางทีม่ีคุณภาพ ปกทําดวยกระดาษแข็ง หนาเปนพิเศษ หรืออาจจะมีปกนอกหอหุม 

(bookjacket) อีกชั้นหนึง่ เพือ่ใหเหมาะกับการเก็บไวเปนระยะเวลานาน ๆ  

     นอกจากนีย้ังตองคํานงึถงึสัดสวนความสูงหนงัสือ สันขางตามความหนาของหนังสือ 

เพื่อความเปนระเบียบในการเก็บบนชัน้วางหนังสือ หรือการคนหาในหองสมุด หนงัสือมักจะไมมี

การกําหนดระยะเวลาการออกวางจําหนายเปนประจาํ (ประชิด  ทิณบตุร, 2539, หนา 15) 

2.  ดานขนาด  สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยัไดกําหนดขนาดของหนงัสือในคูมือ

การจัดพิมพหนังสือของสาํนกัพิมพวาหนังสือของสํานกัพิมพมี 2 ขนาดคือ ขนาด 8 หนายก และ 

ขนาด A5 โดยขนาด 8 หนายกเหมาะกบัหนังสือประเภทวิชาการสาขาวิทยาศาตรทีม่ีสูตร

สัญลักษณทางคณิตศาสตร ตาราง แผนภูมิ หรือหนงัสือที่มีตนฉบับหนาเกนิ 300 หนาขนาด A5 

เหมาะสําหรับหนงัสือทางวิชาการดานสังคมวิทยา มนษุยศาสตร ที่มีแตเนื้อหาเปนสวนมาก และมี

ภาพประกอบ ไมคอยมีสูตรหรือสัญลักษณทางคณิตศาสตรมากนัก  

3.  ดานการออกจําหนายเผยแพร  หนังสอืเลมนัน้มิไดกาํหนดเปนวาระตอเนื่องกัน  ไมมี

การออกเปนรายประจาํที่แนนอนเหมือนหนังสือพิมพหรือนิตยสาร 

 4.  ดานเนื้อหา  หนงัสือเลมสวนมากจะมีเนื้อหาจบบริบรูณในตังเองเลมเดียวหรือรวมเปน

ชุดเปนเรื่อง ๆ ไป  เนื้อหามกัจะเปนเรื่องเดียวกนัทัง้เลมไมหลากเรื่องหลายรสหลายแบบ  ผูเขียน
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มักจะเปนคน ๆ เดียวกนัทั้งเลม  ไมมีการจัดหนาเปนคอลัมนหรือจัดหนาแบบหนงัสือพมิพหรือ

นิตยสาร  ดังภาพที่  3.7 

 

ภาพที ่ 3.7  ตวัอยางหนงัสือเลม 

                                               ที่มา  (หิง้หนงัสือ, 2546) 
 

องคประกอบของหนังสือเลม 
เมื่อเปรียบเทยีบกับส่ิงพิมพประเภทอื่นแลว หนังสือจะมีองคประกอบที่สมบูรณกวา ปกติ

แลวหนงัสือมกัจะประกอบดวยองคประกอบ ดังนี ้(ประชัน  วัลลิโก, 2539, หนา 83) 

1.  ใบหุมปก (book jacket) เปนกระดาษทีหุ่มอยูนอกปกหนงัสือ มิไดเย็บติดกับเลม 

หนงัสือ แตพบัปลายมาดานหลงัของปกหนาและปกหลัง  จุดประสงคของการจัดใหมีใบหุมปกเพื่อ

ประโยชนในการปองกนัหนังสือไมใชช้ําหรอืสกปรก ทัง้ยังชวยรักษาปกใหใหมอยูเสมอ เพื่อดึงดดู

ความสนใจของผูอาน ใหคนเลือกซื้อหนังสอืนั้น และที่สําคัญบนปกจะบอกรายละเอยีดตาง ๆ แก 

ผูอาน  เชน ชือ่เร่ือง ชื่อผูแตง ชื่อผูพิมพ  ฯลฯ 

2.  ปก (cover) หนาที่ของปก คือ ปองกนัรักษาตัวหนงัสือทั้งหมด และใหรายละเอยีด 

เกี่ยวกับเร่ืองของหนังสือในกรณีที่ไมมีใบหุมปก ปกจะจูงใจใหคนซื้อหนงัสือ การออกแบบปกจึง

เนนในเรื่องของความสวยงามและสื่อความหมายของเนือ้หาภายในเลมหนงัสือดวย  โดย

สวนประกอบของปกหนังสอื ประกอบดวย ชื่อเร่ือง ชื่อผูแตง ชื่อผูพิมพ  

 3.  สันปก (spine) คือสวนสูงของปกตรงความหนาของหนังสือดานที่เย็บเลม สันปกจะ

กวางถาหนังสอืหนา ทําใหพมิพรายการตามหนาปกได ชวยใหการหาหนังสือบนช้ันหนังสืองายขึน้ 

4.  ใบผนึกปก  (end paper) โดยปกตหิากเปนหนงัสือปกแข็งจะมีกระดาษปดผนกึติด 

กับดานในของปกหนังสืออีกหนึง่แผนทั้งดานหนาและดานหลังปก โดยครึ่งหนึง่ของกระดาษผนกึ

ดานในปกสวนที่เหลืออีกครึง่หนึ่งอาจจะปลอยใหเปนใบรองปกมักจะเปนกระดาษทีม่ีความเหนียว 

เนื้อดี เพื่อชวยยึดปกติดแนนกับเลม อาจปลอยใหเปนกระดาษวาง ๆ หรือมีลวดลายสวยงามก็ได 
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5.  ใบรองปก (fly-leaf) เปนใบปลิวติดกับปก ทาํหนาทีย่ดึเลมหนงัสือกบัปกหนังสือ สวน 

ใหญจะมีใบรองปกทัง้ปกหนาและปกหลงั 

 6.  หนาชื่อเร่ือง (half title page) จะอยูถัดจากใบรองปกเขาไป มีขอความเฉพาะชื่อเร่ือง 

แตหนังสือที่มีเฉพาะหนาชื่อเร่ืองนั้นนอยมาก  

7. ปกใน หรือ (title page) มีหนาที่ใหรายละเอียดเกี่ยวกับหนงัสือเชนเดยีวกับปก 

8.  หนาลขิสิทธิ์ (copyright page) หมายถึง หนาบงบอกแกผูอานวาผูใดเปนเจาของ 

หนงัสือนัน้ไดจัดพิมพมาแลวกี่คร้ัง เมื่อใดบาง หนาลิขสทิธิ์จะอยูดานหลังของปกใน 

9. หนาอทุิศ (dedication page) เปนหนาที่ผูแตงระบวุา อุทิศผลงานใหแกผูหนึ่งผูใดอาจ

เปนบุคคล หรือสถาบันก็ได หนาอุทิศนี้ใชหนาหนังสือ 1 หนา แมวาจะพิมพตวัหนังสอืเพียงไมกี่คํา 

10. คํานิยม (foreword) หมายถึง คาํที่บุคคลอื่นเขียนนําเกีย่วกับเนื้อหาในหนังสือโดยอยู 

กอนคํานําของผูแตง ถามีผูเขียนคํานิยมหลายคนก็เรียงตามความสําคัญของบุคคลที่เขียนคาํนยิม 

11.  คํานํา (preface) หมายถึง ขอความที่ผูแตงเขียนขึ้นเพื่อบอกใหทราบถงึสิ่งบนัดาลใจ

หรือส่ิงที่อยากใหผูอานทราบ กอนที่จะเร่ิมอานเนื้อเร่ือง  

12. หนาคุณูปการ (acknowledgement) เปนการขอบคุณบุคคลหรือหนวยงานตาง ๆ ที ่

ใหคําแนะนําหรือความอนุเคราะหทําใหหนังสือนั้นสาํเรจ็ลงดวยด ี

13. สารบัญ (table of contents) รายชื่อของบทและเรื่องเรียงตามลาํดับ เพื่อบอกแก 

ผูอานวาในหนงัสือเลมนี้ประกอบดวยเรื่องใดบาง อยูทีห่นาใด เพื่อใหผูอานเปดหาไดสะดวก  

14.  สารบัญภาพ  แผนที ่หรือ ตาราง (list of plates, maps or tables) หนงัสือบางเลมที่

มีภาพเปนสวนสําคัญและมภีาพจํานวนมาก จาํเปนตองมีสารบัญภาพใหผูอานพลกิดูไดสะดวก  

15.  เนื้อเร่ือง (contents) เปนสวนที่เปนเนือ้หาสําคัญของหนังสือ สําหรับสวนเนื้อเร่ืองนี ้

อาจแบงออกเปนภาค (part) เปนตอน (section) เปนบท (chapter) หรือแบงเปนขอยอย ๆ ก็ได 

16.  ภาคผนวก (appendix) เปนสวนที่ไมใชเนื้อหาโดยตรง แตเปนการอธิบายเรื่องราวที ่

เกี่ยวของกับเนื้อเร่ืองเพื่อชวยใหผูอานเขาใจเรื่องดีข้ึน  

17. บรรณานกุรม (bibliographie) เปนการอางอิงวาเนื้อหามาจากหนงัสือของบคุคลอื่น

ใดบางโดยระบุชื่อผูแตง ชื่อหนงัสือ ปที่พมิพ ทั้งนี้เปนประโยชนในการคนควาหาความรูเพิ่มเติม 

18.  ดัชน ี (index) หมายถึง หนาที่จัดเรียงหวัขอสําคญัของเรื่องในหนงัสือ โดยจดัเรียง

ตามลําดับอักษรแลวบอกเลขหนาใหรูวาเรื่องนัน้ ๆ จะอานไดจากหนาใดในหนังสือเลมนั้น 

 19.  อภิธานศพัท (glossary) เปนสวนที่อธิบายศพัทเฉพาะหรือศัพทที่ไมเปนที่รูจักคุนเคย

ซึ่งใชในหนงัสอืเลมนัน้ เชน ศัพททางวิชาการ ศัพทในวรรณคดีโบราณ  ซึ่งเรียงคาํแบบพจนานกุรม 
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 20.  เชิงอรรถ (footnote) เปนคําอธิบายเพิม่เติมของเนื้อหาบางจุดดวยการบอกแหลงที่มา 

หรือขยายความเพิ่มเติม หรือช้ีแนะแหลงอานเพิ่มเติม โดยเชิงอรรถจะจัดไวสวนลางของหนา 

องคประกอบหนงัสือแตละเลมอาจไมเหมอืนกันขึน้อยูกบัวาเปนหนงัสอืประเภทใด หาก

เปนหนงัสือประเภทวิชาการ สารคดี อาจมีองคประกอบครบถวนดงักลาวขางตน  แตสําหรบั

หนงัสือบันเทงิคดี เชน นวนิยาย เร่ืองสั้น อาจไมมีสารบญั ภาคผนวก บรรณานุกรม ดัชนี กเ็ปนได 
 ขอดีและขอจํากัดของหนังสือเลม  
 หนงัสือเลมมหีลายประเภทและรูปแบบเพื่อใหเหมาะกับการใชจึงมีขอดีและขอจํากัด ดังนี ้

 1.  ขอดีของหนังสือเลม   

      1.1  มีความคงทนถาวรในดานเนื้อหาสาระ  เก็บอานไดโดยไมลาสมัย  สะสมได 

     1.2  ใหรายละเอียดเนื้อหาลึกซึ้ง 

       1.3  ใหความรู  นาเชื่อถอื  สามารถอางอิงได 

                 1.4   เนื้อหามีความหลากหลาย 

                 1.5   ใหความสนกุเพลิดเพลิน  เชน  หนงัสือการตูน 

                 1.6   เจาะกลุมเปาหมายไดชัด  เชน  ตําราเรยีน สําหรับนักเรียน นักศึกษา 

                 1.7  สามารถพกพาไปไดไกล  ทุกสถานที ่

                 1.8  ราคาถูก ชนทุกระดับช้ันสามารถหาซื้ออานได 

 2.  ขอจํากัดของหนังสือเลม 

       2.1  เนื้อหาเปนทางวชิาการไมนาสนใจ  เชน  ตําราเรียน  เปนตน 

                 2.2  ผลิตไดชา เพราะไมมกีําหนดระยะเวลาออกที่แนนอน  เชน  ตําราทางวชิาการ 

                 2.3  ผูที่อานหนังสือไมออกทําความเขาใจยาก  

                 2.4  อาจฉกีขาดไดงาย   

                 2.5  หนงัสือบางเลมกําหนดออกชา เนื้อหาไมทันสมยั  แตวทิยุโทรทัศนมีรายการ

ใหม ๆ สด ๆ ก็สามารถนาํเสนอไดทันท ี
ขอแตกตางระหวางหนังสอืเลมกับสื่อสิ่งพิมพอ่ืน ๆ 
1.   เนื้อหาเปนแนววิชาการ  ในเลมหนึง่ ๆ เนื้อหาจะจบในเลมเสมอ 

             2.  ไมมีกําหนดออกที่แนนอนเหมือนหนงัสือพมิพ หรือนิตยสาร 

             3.  ไมมีโฆษณาในเลม 

             4.  หนังสือเลมหนึ่ง ๆ มักจะแตงดวยผูเขียนคนเดียว และเปนผูทรงคุณวุฒ ิ

 5.  สามารถนาํมาอางองิ หรือใชทํารายงานได  
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ส่ือสิ่งพิมพเฉพาะกิจ (special publications) 
 ส่ือส่ิงพิมพที่เรียกวา “ส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจ” นั้นเปนสื่อส่ิงพิมพทุกชนิดทุกประเภทที่ใชใน

กิจการใดกิจการหนึ่ง  เปนการจัดทําของหนวยงานทั้งของรัฐ เอกชน สถาบัน และสมาคมตาง ๆ 

สําหรับเกณฑที่ใชในการแบงประเภท ลักษณะและองคประกอบของสื่อส่ิงพิมพเฉพาะกิจนั้นมีดังนี ้
 ประเภทของสื่อสิ่งพิมพเฉพาะกิจ   
 หากกลาวถงึประเภทสื่อส่ิงพมิพเฉพาะกิจมีหลักเกณฑในการแบงประเภทดังนี ้

 1.  หลักเกณฑดานรูปแบบ  เปนการแบงประเภทโดยอาศัยรูปแบบของสิ่งพมิพ ซึ่งทาํให

แบงประเภทของสื่อส่ิงพิมพเฉพาะกิจได 4 ประเภทดังตอไปนี้ 

                1.1  หนงัสือพิมพ 

                1.2  นิตยสารและวารสาร 

                1.3  หนงัสือเลม 

                1.4  ส่ิงพิมพในรปูแบบอื่น ๆ เชน โปสเตอร ใบปลิว เอกสารแผนพับ จดหมายขาว  

จุลสาร  เปนตน 

          ส่ือส่ิงพมิพ  3 ประเภทแรก ไดแก หนังสือพิมพ นิตยสารและวารสาร และหนงัสือ

เลมที่จัดไวเปนสื่อส่ิงพิมพเฉพาะกิจในทีน่ี้จะมุงเนนในการถูกนํามาใชเพื่องานเฉพาะกิจ เชน เพื่อ

การโฆษณาประชาสัมพนัธหรือเพื่อพฒันา  เปนตน นอกจากนี้ยงัรวมถึงสิง่พมิพในลักษณะพิเศษ

อ่ืน  ๆ  ที่ไดมีการจัดทาํขึน้มาใชในเรื่องใดเรื่องหนึง่เฉพาะ ซึ่งสื่อส่ิงพิมพเฉพาะกจิโดยทัว่ไปแลว

มักจะแจกฟรี ไมมีจําหนายหรือวางขายในทองตลาด ทีเ่ราพบเห็นมากที่สุดก็มกัจะเปนการเผยแพร

เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ เชน การแนะนาํใหรูจักหนวยงาน แนะนําใหรูจกัสินคาใหม หรือ

เพื่อรณรงคในเร่ืองตาง ๆ  ไดแก รวมมือรักษาความสะอาด ตอตานยาเสพติด รักษาสิ่งแวดลอม 

เชิญชวนไปเลอืกตั้ง เปนตน 

2.  หลักเกณฑดานการเผยแพร  เปนการแบงประเภทของสิ่งพิมพโดยอาศัยการเผยแพร

ไปยังกลุมเปาหมายใดขององคกร ซึง่ทาํใหแบงประเภทของสื่อส่ิงพิมพได 2 ประเภทดังตอไปนี้ 

     2.1  ส่ิงพิมพภายใน (internal publications) เปนสิง่พมิพที่แจกจายเผยแพรเฉพาะ 

ภายในองคกรหรือภายในหนวยงาน มีวัตถุประสงคเพื่อใหพนักงานทุกระดับในองคกรมีความรู

ความเขาใจในดานตาง ๆ  และสรางความรูสึกเหมอืนเปนคนในครอบครัวเดียวกัน ตลอดจน

ประสานความคิดเห็นของสมาชิกทุกระดับในองคกร  ซึง่สิง่พิมพภายในองคกรมีหลายรูปแบบ  

ข้ึนอยูกับลักษณะขององคกรดวย เชน หนวยงานเลก็ อาจจัดทาํเปนจดหมายขาวไมกี่หนา หรือ 

หนวยงานใหญ  อาจจัดทําเปนจุลสาร หนังสือพิมพ นติยสารเพื่อใหสมาชิกไดอาน เปนตน 
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2.1 ส่ิงพิมพภายนอก (external publications) เปนสิง่พมิพทีใ่ชแจกจายเผยแพร 

ประชาสัมพันธภายนอกองคกร มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรูความเขาใจและความสมัพนัธอันดี

กับบุคคลภายนอกองคกร  ซึง่สิ่งพิมพภายนอกองคกรมลัีกษณะเชนเดียวกับภายในองคกรเพียงแต

มีความพิถพีิถนัในการจัดทาํมากกวา เนื้อหามีลักษณะกวางขวางกวาเพื่อประโยชนแกมวลชนและ

หนวยงานที่เกีย่วของ 

 3.  หลักเกณฑดานวัตถปุระสงค เปนการพิจารณาถึงวัตถปุระสงคในการจัดทาํสิ่งพิมพ

ข้ึนมาใชเพื่อประโยชนดานใด ซึ่งสามารถแบงประเภทสือ่ส่ิงพิมพเฉพาะกิจไดหลายประเภท ไดแก 

3.1 ส่ือส่ิงพิมพเพือ่การประชาสมัพันธ 
3.2 ส่ือส่ิงพิมพเพือ่การโฆษณา 

3.3 ส่ือส่ิงพิมพเพือ่การรณรงคในโครงตาง ๆ  

3.4 ส่ือส่ิงพิมพเพือ่ใหการศึกษากับประชาชน 

3.5 ส่ือส่ิงพิมพเพือ่การบริหารงาน 

                                                   ฯลฯ 

ส่ือส่ิงพิมพที่ใชเพื่อกิจการดงักลาวอาจจะเปนสิ่งพิมพในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่หรอื 

หลายรูปแบบก็ได เชน ส่ิงพิมพเพื่อการโฆษณาอาจเนนหนักดานโปสเตอร จดหมาย หรือใบปลิว 

ส่ิงพิมพประชาสัมพนัธอาจเนนหนกัดานวารสารภายนอกและจดหมายขาวภายใน ทัง้นี้ข้ึนอยูกับ

การวางแผนการใชส่ือที่จะใหผลบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวขององคกร  
ลกัษณะของสื่อสิ่งพิมพเฉพาะกิจ 
ส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจ เปนสื่อส่ิงพิมพที่ใชในกิจการใดกิจการหนึง่โดยเฉพาะ เปนสิ่งพิมพ

เฉพาะเรื่องสําหรับผูอานเฉพาะกลุม (special audience publications)  ที่ใชในวงที่จาํกัด เพื่อ

วัตถุประสงคในเชิงการสื่อสารการตลาด (marketing communication) หรือโฆษณาสงเสริมขาย 

การประชาสมัพันธ ตลอดจนเพื่อการสมาชิกสัมพนัธ แมแตเพื่อการสรางมวลชนสมัพันธก็ตาม  

ทั้งนี้มักจะใชส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกจิควบคูไปกับส่ือมวลชน (mass media) จึงทําใหลักษณะของ 

ส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจมีดังตอไปนี้ 

1.  ส่ิงพิมพภายใน เปนสิง่พมิพเฉพาะกิจที่ใชเฉพาะสาํหรับแจกจายภายในองคกรระหวาง

บรรดาสมาชิกในองคกร ซึง่ประกอบดวยลักษณะสิ่งพมิพภายในดังนี ้

     1.1  ส่ิงพิมพสําหรับพนักงานระดับผูบริหาร จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับขาวสารการตลาด 

เร่ืองราวเกี่ยวกับความตองการของลูกคา การใหบริการ การแขงขันในตลาด การพฒันาองคการใน

ดานตาง ๆ การพัฒนาบุคลากร การใหบริการใหม และการเปดสาขาเพิ่มเติม เปนตน 
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     1.2  ส่ิงพิมพสําหรับแผนกหรือฝายภายในองคกร เหมาะสําหรับองคกรขนาดใหญที่

แผนกหรือฝายมีความตองการสื่อสารภายในของตนเอง โดยชนิดของสิ่งพิมพหรือรูปแบบที่ใช

อาจจะเปนลักษณะ จดหมายขาว (newsletter) เอกสารเย็บเลม  จุลสาร เปนตน 

     1.3  ส่ิงพิมพสําหรับพนักงานระดับลูกจาง ไดแก 

            1.3.1  รายงานประจําปสําหรับลูกจาง มีลักษณะเนื้อหาใหพนักงาน ลูกจางทราบ

วาในปหนึ่ง ๆ บริษทัหรือองคกรดําเนนิการอะไรไปบาง และกาวหนาไปเพียงใด กาํไร หรือขาดทนุ 

อาจใชทัง้ในหนวยงานภาครฐั หรือภาคเอกชนก็ได 

1.3.2  หนงัสือแนะนาํ และหนังสือคูมือ เพือ่แนะนาํความสําคัญขององคกร คูมือ 

ปฏิบัติงาน แจงใหทราบถงึประโยชนและสวัสดิการตาง ๆ ที่พนักงานจะไดรับจากองคกร 

1.3.2  หนงัสือขาว  (news bulletin)  มีลักษณะเนื้อหาทีก่ระทบตอพนกังานโดย 

ทั่ว ๆ  จงึใชเผยแพร ประชาสัมพันธขาวสารขององคกรไปยังพนักงาน มักมีจาํนวน 2-3 หนาพมิพ   

                                  ส่ิงพมิพภายในมักจัดทําขึ้นเพื่อพนักงานลูกจางไดทราบถึงวัตถุประสงค

การดําเนินงาน การผลิต การใหบริการ ตลอดจนความกาวหนาขององคกร  เพิม่ประสิทธิภาพใน

การทาํงาน โดยการบอกกลาวใหทราบถงึการขยายงานและหนวยงานตาง ๆ ขององคกร โดยให

พนักงานไดเหน็ภาพที่ชัดเจนของการดําเนินงานและการประสานงานของหนวยงานตาง ๆ ของ

องคกร พรอมทั้งพยายามใหพนักงานเหน็ความสําคัญและความจาํเปนของตนที่มตีอองคกร 

นอกจากนีย้ังแสดงใหเหน็วาผูบริหารมีความสนใจและเอาใจใสตอพนกังาน โดยการพยายามที่จะ

ติดตอส่ือสารและใหขาวสารสําคัญ ไมวาจะเปนดานบวกหรือดานลบก็ตาม  รวมทัง้ใหภาพลักษณ

ที่ดีเกี่ยวกับองคกรตอพนักงาน โดยจะทําใหพนักงานเกิดความเชื่อมั่นในการทํางานของตนมากขึ้น 

2.  ส่ิงพมิพภายนอก  เปนสิ่งพิมพที่จัดทาํขึ้นเพื่อแจกจายไปยังบุคคลภายนอกหนวยงาน

โดยเฉพาะ เชน ประชาชนทัว่ไป ลูกคา ผูนาํทางความคิด ผูบริหาร ผูถือหุน ผูผลิต ผูจดัจําหนาย 

สินคา หรือตัวแทนจาํหนายสินคา และบคุลากรที่เกีย่วของอื่น ๆ  ซึง่ประกอบดวยลักษณะสิ่งพมิพ

ภายนอกดงันี ้

2.1 ส่ิงพิมพสําหรบัผูนําทางความคิดหรือผูบริหาร เปนสิง่พมิพทีจ่ัดทําขึน้เพื่อแจกจาย 

แกผูนําหรือผูบริหารสังคม เพื่อบอกกลาวใหทราบถึงการดําเนินนโยบายดานตาง ๆ ของบริษัทหรือ

อุตสาหกรรม สรางชื่อเสียงและปองกนัชื่อเสียง ส่ิงพมิพนี้จึงมีเนื้อหาครอบคลุมเหตุการณของโลก

ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  ศิลปะ  ความมัน่คงของประเทศ  เศรษฐกิจ  การบริหารงาน  
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การปรับปรุงพฒันา ปญหาสังคมดานตาง ๆ เนื้อหาเกีย่วของกับบริษัท สมาคม หรือองคกร ทีใ่ห

การสนับสนุนในการจัดทําสิง่พิมพ ดังนัน้จึงมีการลงทนุสูง รูปเลมสวยงาม อาจจัดเปนสิ่งพมิพ

ประเภทนิตยสารเฉพาะกิจ 

    2.2  ส่ิงพิมพสําหรับประชาชนทั่วไป  เปนสิ่งพิมพที่จดัทําขึ้นเพื่อแจกจายแกประชาชนที่

เปนลูกคาของบริษัท หรือผูสนใจที่อาจจะมาเปนลูกคาของบริษัท เชน “นิตยสารกินรี” หรือ 

“นิตยสารสวัสดี” ของการบินไทย “นิตยสารการรถไฟสัมพนัธ” ของการรถไฟแหงประเทศไทย 

(รฟท.) “นิตยสารการทาเรือ” ของการทาเรือแหงประเทศไทย “นิตยสารบัวหลวง” ของธนาคาร

กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) “นิตยสารสายสมัพันธ” ของบริษัทเชลลแหงประเทศไทย เปนตน 

2.3  ส่ิงพิมพสําหรับผูสงสนิคาหรือตัวแทนจําหนายสนิคา  เปนสิง่พิมพที่จัดทําโดย 

ฝายประชาสัมพันธของผูผลิตสินคาและบริการ เพื่อเปนสื่อในการบอกกลาวและกระตุนผูขายสง

และผูขายปลกีใหเห็นความสําคัญของสินคาของตน เพื่อชวยผูจําหนายสนิคาใหมีความรู ความ

เขาใจในการปรับปรุงการบรหิารงานและเพิ่มยอดขายวธิีการลดคาใชจาย วธิีเพิม่ผลกําไรอาจจะมี

การเสนอเรื่องเกี่ยวกับผูจําหนายตวัอยางทีป่ระสบความสําเร็จในการทาํงาน เปนตน  

2.4  ส่ิงพิมพสําหรับผูถือหุน เปนสิ่งพิมพทีจ่ัดทําขึ้นเพื่อแจกจายใหแกผูถือหุน  

ลักษณะเนื้อหาเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษทัใหผูถือหุนไดทราบ หรือแจงใหผูอยูใน 

แวดวงธุรกจิของบริษัทไดทราบความเคลื่อนไหวของบริษทั  ดังนั้นบริษทัใหญ ๆ  ที่มผูีถือหุน

จํานวนมาก จะนิยมทาํนิตยสารเพื่อเปนสือ่เพิ่มความเขาใจที่ดีตอหนวยงาน 

2.5  ส่ิงพิมพสําหรบัผูสนับสนนุองคกรที่ไมหวงัผลกําไร  เปนสิ่งพิมพที่จัดทาํโดย 

ฝายประชาสัมพันธของมูลนธิิ หรือองคกรเพื่อการกุศลตาง ๆ มักจัดทําในรูปวารสารเฉพาะกิจ  

จะทําเปนรูปเลมเรียบ ๆ  หรูหราไมไดเพราะมทีุนนอย หรือถึงจะมทีุนมากกท็าํไมได เพราะเมื่อ 

สงสิ่งพิมพใหเจาของเงินอานเรื่องราวแลวจะถูกมองวาฟุมเฟอย และไมบริจาคเงินสนับสนนุ 

องคประกอบของสื่อสิง่พมิพเฉพาะกิจ  สําหรับองคประกอบของสือ่ส่ิงพิมพเฉพาะกิจ

ใน 3 ประเภทแรกไดแกหนังสือพิมพ นิตยสารและวารสาร และหนังสอืเลมไดกลาวถึงองคประกอบ

มาแลววามีลักษณะคลายคลึงกัน ในทีน่ี้จะขอกลาวเฉพาะสื่อส่ิงพิมพที่ในรูปแบบอืน่ ๆ ดงันี ้

1.  จุลสาร  เปนสิ่งพิมพขนาดเล็กที่มีเนื้อหากลาวถงึเรื่องใดเรื่องหนึง่เพยีงเรื่องเดยีวและ 

จบบริบูรณภายในเลม  ความยาวไมมากนกั  เขียนอยางงาย ๆ สวนมากแลวเนื้อหาจะเปนเรื่องที่

นาสนใจในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยจะใหขอมูลที่ทนัสมยั  ทําใหมีความหนาอยางนอย 5 หนา แต

ไมเกิน 48 หนา รูปเลมไมแขง็แรง อาจเปนแผนกระดาษพับไปมา เพื่อสะดวกในการถือ หรืออาจ

เปนสิ่งพิมพที่เย็บเลมแตใชปกออน เปนเลมบาง ๆ  
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     จุลสารและอนุสาร มักเปนการจัดทําโดยหนวยงานราชการ องคการ สถาบันตาง ๆ 

เพื่อเผยแพรเร่ืองราวที่เกีย่วของกับการดําเนินงานของหนวยงานนั้น ๆ พิมพแจกแกบุคคลที่สนใจ 

ส่ิงพิมพลักษณะนี้ออกมาเปนคราว ๆ ไมมีกําหนดเวลาแนนอน 

     ในปจจุบนัมีขอนาสงัเกตวา มกีารนาํคาํวา “จุลสาร” และ “อนุสาร” ไปตั้งชื่อวารสาร

ของหนวยงานหลายแหง ซึ่งคําวาจุลสารดังกลาวไมตรงกับความหมายที่แทจริง เชน  

“จุลสารโคกระบือ” ของศูนยวิจัยและพัฒนากระบือแหงชาติ 

2.  แผนพับ   เปนสิง่พิมพที่ใชกระดาษแผนเดียว พิมพขอความเกี่ยวกับองคกรเรื่องราว

เร่ืองใดเรื่องหนึ่งเพื่อแจกจายเฉพาะกิจ  หรือทาํถาวรไวแจกจายเผยแพร  เพื่อใหขอมูลขาวสาร

เกี่ยวกับองคกรนั้น ๆ เมื่อมผูีมาเยีย่มเยือน เนื้อหาในแผนพับมกัจะเปนการนําเสนอขาวเฉพาะกจิ

ในลักษณะของการแนะนาํโดยสรุปเปนใจความสาํคัญเปนสวนใหญ (ประชิด  ทิณบุตร, 2539, 

หนา 16)  

     ลักษณะของแผนพับ คือ เปนสิง่พมิพทีม่ีลักษณะพับทบไปมาตัง้แต 2 ทบขึ้นไป 

เปนลักษณะของสิ่งพิมพเดี่ยว คือ ใชพืน้ทีห่นา-หลังของกระดาษเทานัน้ ไมมกีารเยบ็เลม แตอาศยั

การพับทบขึ้นเปนการรวมเลม และแบงเปนหนา ๆ โดยทั่วไปไมนิยมจัดพิมพแผนพับขนาดใหญ

มาก ขนาดที่นยิมจะเปนขนาด A4 หรือ 8.25 นิ้ว x 11.75 นิว้  

     องคประกอบของแผนพบัมีองคประกอบที่แตกตางกันไปตามลกัษณะการใชงาน มัก

ประกอบดวยสวนตาง ๆ ดังนี้ ชื่อเร่ืองหรือหัวเรื่อง  หวัเรือ่งรองเปนขอมูลขยายชื่อเร่ือง หรือหวัเรื่อง

ใหชัดเจนยิ่งขึน้การระบหุัวเรื่องรองอาจมหีลายหวัเรื่อง เพื่อเปนการแบงเนื้อหาออกเปนตอน ๆ   

ขอความที่แสดงขอมูลของรายละเอยีดสินคา บริการ หรือการประชาสมัพันธ อยางชดัเจนครบถวน 

เพื่อโนมนาวจติใจใหผูอานเชื่อถือในสินคา หรือบริการนั้น ๆ ภาพประกอบ เนื้อหา และเพื่อใหมี

ความชัดเจนสมบูรณ สวยงาม ดึงดูดใจ แผนพับมกัใชภาพมาประกอบมากกวาโปสเตอรเนื่องจาก

ในแผนพับมีหวัเรื่องและเนื้อหามากกวาโปสเตอร  

     นอกจากนีย้ังมีผูพิมพและผูโฆษณา การใหขอมูลเจาของสินคา บริการ หรือผูจดัพิมพ

แผนพับนั้นเปนการแสดงความรับผิดชอบในสิ่งพิมพของตนและเพื่อใหผูอานสามารถติดตอในสวน

ของการขอรายละเอียดภายหลังได  รวมทั้งตราสัญลกัษณ เปนตราสัญลักษณของหนวยงานที่

พิมพโฆษณา ประชาสัมพันธ หรือตราสัญลักษณที่ออกแบบเพื่อใชในกิจกรรมนัน้ ๆ  

3.  เอกสารเย็บเลม หรือโบรชัวร (brochure)  เปนสิง่พิมพประเภทหนึ่งที่มีลักษณะเปน

หนงัสือเลมเลก็ มีการเย็บเลมเขาดวยกันดวย 
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      ลักษณะของเอกสารเย็บเลมเล็กนี้เปนสิ่งพิมพเฉพาะกิจทีมุ่งเสนอขาวสารเฉพาะและ

ตองการเนื้อหารายละเอยีดที่สามารถบรรจุไดมากกวาแผนพับทั่ว ๆ ไป รวมทั้งการจัดทําแผนพบั

จะมีการเอาใจใสในคุณภาพทางการพิมพมากกวางานพมิพประเภทจลุสาร มักจะเขาเลมแบบ 

เย็บมุงหลงัคา ซึ่งจะตองมีปกหนา-หลังดวย ปจจุบนัแผนพับอาจจะมหีลายขนาด และอาจจะ 

ไมมีการเย็บเลม  แตเปนเพยีงการพับเก็บเลมเทานัน้ 

     ตวัอยางแผนพับที่พบเหน็โดยทั่วไป เชน เมนูอาหารตามภัตตาคาร เอกสารแนะนํา 

การเปดตัวขององคกร บริษทั แผนพับแนะนําสถานทีท่องเทีย่วในแตละจังหวัด  เปนตน  

4.  โปสเตอร (poster)  เปนสิ่งพิมพที่มีเนือ้หาสาระ เพื่อการโฆษณาประชาสัมพนัธที ่

ตองการเรียกรองความสนใจ สวนใหญแลวมักนาํเสนอเพยีงแนวความคดิเดียวเปนหลกัใหญ 

     ลักษณะของโปสเตอร คอื เปนงานพมิพแผนเดี่ยวขนาดใหญ มักมีขนาดเต็มตาม 

ขนาดที่ใช เชน 31 นิ้ว x 43 นิ้ว หรือ 24 นิ้ว x 35 นิ้ว  ซึ่งโปสเตอรอาจจําแนกออกไดใน 2 ลักษณะ

ดวยกนั คือ โปสเตอรเพื่อเปาหมายเฉพาะ  จัดทําขึน้เพื่อชักชวนใหคนตอตาน  หรือดําเนนิการ

อยางใดอยางหนึง่ มกัใชในวัตถุประสงคทางการเมือง หรือในทางราชการ เชน โปสเตอรชักชวน

การตอตานคอมมิวนิสต  โปสเตอรการเลือกตั้ง เปนตน       และโปสเตอรเพื่อการคา  จัดทําเพือ่

การคาจะติดตัง้อยูทัว่ไปตามที่สาธารณะในการชกัจูงใจใหซื้อสินคาซึ่งบริษัทรานคาจัดทําขึ้นเอง 

หรือผานตวัแทนบริษทัโฆษณารับจางทําโปสเตอร เพื่อโฆษณาเผยแพรสินคาชนิดนัน้ ๆ  

5.  ใบปลิว หรือแผนปลิว (leaflet) เปนสิ่งพิมพเฉพาะกจิที่มีเนื้อหาสาระเรื่องใดเพียง 

เร่ืองเดียว ไดแก คําแถลง ประกาศ ชี้แจง แจงความ โดยขอความเหลานัน้มักจะเปนการใหขอมูล

เพื่อแจกจายไปยังกลุมเปาหมายเฉพาะ อาจมีวัตถุประสงคเพื่อการโฆษณา หรือเพือ่การเผยแพร

ประชาสัมพันธก็ได  

     นอกจากนีใ้บปลิวอาจเปนแผนกระดาษ ขอความทีแ่จกจายลกัษณะปกปด ไมเปดเผย

เหมือนกับใบปลิวโฆษณาสนิคาและบริการหรือประกาศเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเปนการจัดทําโดย

หนวยงานราชการหรือหนวยงานใด ใบปลิวในลักษณะปกปดมักจะมีเนื้อหาเชิงการเมือง เชน  

การตอตานรัฐบาล  เปนตน  และใบปลิวปกปดมักจะไมระบุผูจัดทาํอีกดวย (สุรัตน  นุมนนท, 

2539, หนา 14) 

     ลักษณะของใบปลิว หรือแผนปลิว คือ มีลักษณะเปนแผนหรือใบเดียวโดด ๆ จึงตอง

เขียนขอความใหสมบูรณภายในพืน้ที่กระดาษหนาเดยีว สําหรับกระดาษมีขนาดแตกตางกันไป 

โดยทั่วไปนิยมทําเปนขนาด  A4 เพราะจะสะดวกแกการแจกจาย หรือพับใสซองสงตรงไปยังลูกคา 
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หรือนําไปวางบนเคานเตอรประชาสัมพันธใหผูสนใจหยบิฉวยไปได หรือจัดใหมีคนยืนแจกตาม

หนาศูนยสินคา   หรือสถานที่สาธารณะตาง ๆ (ประชิด  ทิณบุตร, 2539, หนา 16) 

6. จดหมายขาว หรือหนังสือพมิพภายในองคกร (newsletter)  

      หนงัสือพมิพภายในองคกรแตกตางจากหนงัสือพิมพทัว่ไป เพราะหนงัสือพิมพของ

องคกรมักจะรบัผิดชอบโดยฝายประชาสัมพันธขององคกร จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อเสนอ

ขาวสารและสือ่กลางแลกเปลี่ยนความเหน็ของผูปฏิบัติงาน เปนสือ่ในการใหความรูความเขาใจ 

ความเคลื่อนไหวขององคกรตอกลุมเปาหมายภายในและกลุมเปาหมายภายนอก ในขณะที่ขนาด

และการจัดหนากจ็ะมีความเหมือนกับหนังสือพิมพทัว่ไป ดังนัน้ในการศึกษาความรูเบื้องตน 

เกี่ยวกับส่ือส่ิงพิมพนี้ก็จะจัดหนงัสือพมิพขององคกรอยูในกลุมส่ิงพมิพเฉพาะกิจ  

      องคประกอบของจดหมายขาวหรือหนงัสอืพิมพขององคกร มีดังนี ้

     6.1  เนื้อหา  หนงัสือพิมพขององคกรจะรายงานขาวเนนหนกัเรื่องของหนวยงานตาง ๆ  

ภายในองคกรเพื่อใหผูอานหรือผูปฏิบัติงานภายในทราบถึงความเคลือ่นไหวและขาวสารภายใน

องคกร ลักษณะเนื้อหาประกอบดวยดงันี ้

  6.1.1  ขาว เปนหวัใจของหนงัสือพิมพขององคกร โดยทัว่ไปแลวเนื้อหาของ

หนงัสือพมิพจะมีขาวถึงรอยละ 60  

6.1.2  สารคด ีเปนการใหความรูในเรื่องราวตาง ๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจหนาที่ของ 

องคกร รวมทั้งเปนการขยายความเนื้อขาวใหมีความเขาใจเพิ่มข้ึน 

  6.1.3  บทความ บทนาํ    เปนลักษณะของความคิดเหน็  วิพากษวิจารณ และ

เสนอแนะในเรือ่งใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวของกบัองคกร โดยการวิพากษวจิารณอาจจะมีรูปแบบ 

ในลักษณะของบทบรรณาธกิารหรือบทนาํ บทความที่เปนคอลัมนประจํา หรือจดหมายจากผูอาน 

6.1.4  เนื้อหาเพื่อบันเทิง  อาจจะอยูในรูปของการตูน ความเรียงสั้น ๆ ที่ม ี

ลักษณะเพลิดเพลินเกิดความสนุก 

6.1.5  โฆษณา  บางองคกรอาจไมมีการโฆษณา แตบางองคกรจัดใหมีการ 

โฆษณาเพื่อหารายไดเปนคาจัดพิมพ  

     6.2  รูปแบบ หนังสือพมิพขององคกรมีรูปแบบเชนเดียวกับหนงัสอืพิมพทั่วไป คือ มีทั้ง

ขนาดใหญและขนาดเล็ก แตจํานวนหนาแตกตางกนัไปสวนใหญจะมจีํานวนหนาตัง้แต 8-24 หนา  

หากเปนรายสปัดาหมกัจะมจีํานวนหนา 12 หนา ถาเปนรายเดือนกจ็ะมีถึง 24 หนา   มีการจัดหนา

เปนคอลัมน สวนใหญจะแบงหนาเปน 5 คอลัมน  มกีารพาดหัวเฉพาะตวัใหญ  ไมมีการพาดหัว

เต็มหนาเหมือนกับหนงัสือพมิพทัว่ไป   



 124 

6.3 ระยะเวลาเผยแพร  หนงัสือพิมพตองเผยแพรอยางสม่ําเสมอ เปนการประจํา เชน  

รายวนั รายสามวนั รายสัปดาห รายปกษ รายเดือน ที้งนี้เพื่อขาวสารจะไดตอเนื่องและใหผูอานได

ทราบขาวสารอยูเสมอ แตสวนใหญจะออกเปนรายสัปดาหและรายเดอืน องคกรที่ใชหนงัสือพมิพ

เปนสื่อภายในประชาสัมพันธจะมีความกลมเกลียวปญหาแรงงานมนีอยลงหรือเกือบไมมี 

บรรยากาศภายในเปนไปอยางรมร่ืน หนงัสือพิมพขององคกรจะใชแจกจายกันภายในองคกรหรือ

อาจแจกจายไปยังองคกรอ่ืนก็ได เพื่อสรางความเขาใจทีถู่กตองใหแกองคกรอีกทางหนึ่ง  

  จากที่กลาวขางตนพบวาสิ่งพิมพเฉพาะกจิที่ใชในปจจุบนันัน้มหีลายรูปแบบ  

ข้ึนอยูกับวัตถปุระสงคของการใช และขนาดขององคการที่จัดทาํวาจะเปนสิ่งพิมพเฉพาะกิจใด 

ไดบางตั้งแตหนังสือพิมพ นติยสารหรือวารสาร สําหรับองคกรขนาดใหญ หรือจุลสาร แผนพับ  

ใบปลิว โปสเตอร จดหมายขาว สําหรับองคกรขนาดเล็ก  ดังภาพที่  3.8 

       

ภาพที ่ 3.8  ตวัอยางสื่อส่ิงพมิพเฉพาะกิจ 

                                         ที่มา  (สถาบนัราชภัฏเทพสตรี, 2544) 
 

          ส่ือส่ิงพมิพมีความแตกตางในรูปลักษณะที่เห็นจากภายนอก เชน  หนังสือมีความ

แตกตางจากหนังสือพิมพ หนังสือมีขนาดเลมเล็ก มีปกหุมและเย็บเลม ในขณะทีห่นังสือพิมพมี

ขนาดใหญวางกระดาษซอนกัน ไมมีปก เปนตน นอกจากนี้ ส่ือส่ิงพิมพยังมีความแตกตางกนั

ทางดานเนื้อหา ตลอดจนวัตถุประสงคในการจัดทํา ลักษณะ และการจาํแนกสื่อส่ิงพมิพนัน้บาง

ประเภทสามารถแยกออกไดอยางชัดเจนในขณะที่บางประเภทไมสามารถแบงแยกไดอยางเดนชัด 

อาจแยกลักษณะของสื่อส่ิงพิมพในสวนทีม่ีความสาํคัญและมีอิทธพิลตอผูอาน (สุรัตน  นุมนนท, 

2539, หนา  16) 
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สรุป 
 ส่ือส่ิงพิมพ เปนสื่อมวลชนประเภทหนึ่งทีม่ีการแบงประเภทได 4 ประเภทใหญ ๆ คือ 

หนงัสือพมิพ นิตยสารและวารสาร หนังสอืเลม และส่ิงพิมพเฉพาะกจิตาง ๆ เชน โปสเตอร แผนพบั 

ใบปลิว ฯลฯ  โดยการแบงประเภทยอยตาง ๆ  ของสื่อส่ิงพิมพนั้นขึน้อยูหลกัเกณฑที่ใช เชน 

ลักษณะเนื้อหา รูปแบบ ระยะเวลา ขอบเขตการเผยแพร วัตถุประสงคการจัดทํา เปนตน 

 หนงัสือพมิพเปนสื่อมวลชนที่เกาแกที่สุดมีความสาํคัญในการเปนแหลงขาวสารประจําวนั

ของมนุษยมีลักษณะแตกตางจากสื่อส่ิงพมิพอ่ืน ๆ ทัง้ในดานรูปแบบ เนื้อหา และการพิมพเผยแพร 

ที่นาํมาใชเปนหลักเกณฑในการแบงประเภทยอยของหนังสือพิมพ เชน หนังสือพมิพประชานิยม

และหนงัสือพมิพคุณภาพ เปนตน 

 นิตยสารเปนหนังสือรายคาบ ออกเปนประจําที่ไมใชรายวันเหมือนกับหนงัสือพมิพ  

สวนมากเย็บเลม เสนอเนื้อหาหลากหลาย เนนบทความ สารคดี และใหความรูความบนัเทงิเปน

สําคัญ การแบงประเภทนิตยสารมีหลายเกณฑสวนใหญตามเนื้อหา เชน นิตยสารทั่วไป และ

นิตยสารเฉพาะกลุม เปนตน 

 หนงัสือเลม เปนสิ่งพิมพที่ไมไดออกเปนวาระหรือรายประจํา มีการเยบ็เลมทัง้ปกออนและ

ปกแข็ง ขนาดตาง  ๆ  กนั เนื้อหาภายในเลมมักจะเปนเรื่องเดียวกนั หรือผูเขียนคนเดียวตลอดเลม 

มีทั้งที่เปนหนงัสือเรียน หนงัสือความรู สารคดี และหนงัสือนวนยิาย หรือบันเทิงเรงิรมย ข้ึนอยูกบั

เกณฑที่นาํมาใชแบงประเภทยอยของหนงัสือเลม 

 ส่ิงพิมพเฉพาะกิจ เปนสิง่พมิพที่ใชเพื่องานเฉพาะดานใดดานหนึ่ง เชน งานประชาสัมพันธ 

งานโฆษณา งานการสื่อสารภายในองคกร งานรณรงค เปนตน  ซึง่รวมสื่อส่ิงพมิพทกุประเภท เชน 

หนงัสือพมิพ นิตยสาร วารสาร หนังสือเลม จุลสาร แผนพับ โปสเตอร ใบปลิว เปนตน 

 จะเหน็ไดวาประเภทของสื่อส่ิงพิมพมีรูปแบบ ลักษณะและองคประกอบที่แตกตางกันไป 

เพื่อนาํมาใชเปนสื่อทีม่ีประสิทธิภาพอยางหนึ่งในการสื่อสารของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร เปนสื่อที่ใชกันแพรหลายทั่วไปทั้งหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ธรุกิจ และเอกชน

เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรอืต้ังไว 
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แบบฝกหัดทายบทที่  3 
 

1.  หนงัสือพมิพที่แบงตามลกัษณะการจําหนายเผยแพร มีกี่ประเภท อะไรบาง 

2.  การแบงประเภทของนิตยสารนยิมใชหลักเกณฑใด ไดกี่ประเภท อะไรบาง 

3.  จงยกตวัอยางนิตยสารเฉพาะกลุมมาสัก 10 ชนิด 

4.  เปรียบเทยีบความแตกตางระหวางหนงัสือพิมพกับนติยสารมาสัก 4 ประเด็น  

5.  โดยทัว่ไปนิยมใชหลักเกณฑใดในการแบงประเภทของหนังสือเลม 

6.  ส่ือส่ิงพิมพเฉพาะกิจประกอบดวยอะไรบาง  

7.  จงสรุปลักษณะสําคัญของสื่อส่ิงพิมพทั้ง 4 ประเภท พอสังเขป 

8.  จงอธิบายถึงองคประกอบของสื่อส่ิงพมิพทัง้ 4 ประเภท พอสงัเขป 

9.  จงอธิบายถึงขอดีและขอจํากัดของสื่อส่ิงพิมพทัง้ 4  ประเภท โดยแยกแตละประเภทใหชัดเจน 

10.เปรียบเทียบความแตกตางของสื่อส่ิงพมิพทัง้ 4 ประเภทมาสัก 4 ประเด็น 
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