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บทคัดยอ 

 

การศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล” มีวัตถุประสงคเพ่ือ

ศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานนิตยสาร a day รวมถึงรูปแบบการปรับตัวและกลยุทธ

การตลาดของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล  โดยผูศึกษาเลือกใชการวิจัยเชิงคุณภาพเปนเครื่องมือ

การศึกษาและเขาสังเกตการณแบบมีสวนรวมดวยความท่ีเปนพนักงานบริษัทเดย โพเอทส จํากัด และ

อาศัยการเก็บขอมูลแบบเจาะลึกรวมท้ังคนควาและวิเคราะหขอมูลจากเอกสารภายในและภายนอกท่ี

เก่ียวของ 

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัลคือ 

ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก  ปจจัยภายในแบงออกเปน 5 ประการ  ไดแก  ทุนและแหลงทุน 

เจาของหรือผูถือหุน การบริหารองคกร เทคโนโลยีทางการผลิต และบุคลากรและเปนปจจัยท่ีจําเปน

ตอการบริหารในสวนของการนําเสนอเนื้อหา ซ่ึงเนื้อหาตองตอบโจทยและตอบสนองความตองการ

ของกลุมเปาหมายได การจัดสวนของรายไดโฆษณาเพ่ือหารายไดเขามาหมุนเวียนในบริษัท รวมถึง

การจัดรูปแบบและหนาตาของผลิตภัณฑไปสูกลุมผูอาน ปจจัยภายนอก 5 ประการ ไดแก 

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สภาพการเมืองเทคโนโลยีท่ีเปนสวนสําคัญในการกําหนดถึงวิธีการ

ดําเนินงาน รวมถึงการปรับตัวเพ่ือการแขงขันของนิตยสาร ระหวางสื่อนิตยสารและสื่ออ่ืน ๆ ไมวาจะ

เปนสื่อวิทยุ โทรทัศน และสื่ออินเทอรเน็ต สุดทายกลุมผูอาน ท่ีทางองคกรตองทําความเขาใจถึง

พฤติกรรมในสิ่งท่ีผูบริโภคตองการ ซ่ึงปจจัยภายนอกเหลานี้มีผลกระทบตอการบริหารงานของ

นิตยสารในปจจุบันรวมถึงในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน 

ในสวนของรูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล  พบวา นิตยสาร a day 

มีการปรับตัวในยุคดิจิทัล ท้ังในดานของชองทางการสื่อสาร โครงสรางองคการ รวมท้ังรูปแบบการ

ทํางานไปจนถึงการนําเสนอเนื้อหา โดยไดมีการขยายชองทางการสื่อสารเพ่ือใหสอดคลองกับ
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พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไป และเทคโนโลยีท่ีพัฒนาข้ึนอยางรวดเร็ว โดยมีการจัดทําเว็บไซต 

www.adaymagazine.com เพ่ือเผยแพรเนื้อหาและขอมูลของนิตยสาร a day ไปควบคูกับสื่อหลัก

อยางสื่อนิตยสารเลม นอกจากนี้นิตยสาร a day สามารถนําประสบการณในการดําเนินธุรกิจดาน

นิตยสารมาตอยอดในสวนของการจัดทําเว็บไซต ไมวาจะเปนดานของฐานแฟนคลับท่ีมีจํานวนมาก 

รวมไปถึงบุคลากรนักเขียนท่ีมีความสามารถมาใชในการดําเนินการจัดทําเว็บไซตใหเกิดประโยชน

สูงสุด ซ่ึงถือเปนจุดแข็งท่ีสรางความไดเปรียบใหกับองคกร นอกจากนั้น a day ยังมีจุดเดนทางดาน

การผลิตคอนเทนทสามารถถายทอดเรื่องในดานของความคิดสรางสรรคและสรางแรงบันดาลใจใหกับ 

กลุมคนอาน ทําใหมีความไดเปรียบจากคูแขงทางดานเว็บไซตตาง ๆ และสามารถดําเนินธุรกิจไดตอไป 

นิตยสาร a day ไดใหความสําคัญกับกลุมผูอานเปนอยางมาก เนื่องจากจํานวนของ 

กลุมผูอานเปนผูสนับสนุนตัวนิตยสารและเปนสวนหนึ่งในทางสนับสนุนใหผูซ้ือโฆษณาใหความสนใจ  

a day จําเปนตองสรางความแตกตางและความคิดสรางสรรคในการดําเนินธุรกิจ การบริหารเนื้อหา

และรูปแบบเปนสวนสําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากหากเนื้อหาหรือรูปแบบท่ีนําเสนอไมเปนท่ีนาสนใจ

ก็ไมสามารถดึงดูดใหกลุมผูบริโภคเลือกอาน a day จึงไดมีการนําสวนประสมกลยุทธทางการตลาดมา

ใชเพ่ือเปนแนวทาง ซ่ึงไดมีวางกลยุทธการตลาดเพ่ือใชในการหารายไดตามหลักการวางแผนกลยุทธ

การตลาดตามเปาหมาย (Target Marketing) อันประกอบไปดวย การแบงสวนทางการตลาด 

(Market Segmentation) a day ไดมีการแบงสวนการตลาดเปาหมายไมวาจะเปนในสวนของนิตยสาร

เลมหรือเว็บไซตในดานเนื้อหาจัดไดวาเปนการตลาดโดยมุงท่ี ตลาดกลุมเล็ก (Niche Marketing) 

เนื้อหาจะเปนเรื่องเก่ียวกับการใหแรงบันดาลใจและความคิด สรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายของ

องคกรตั้งแตแรกเริ่ม การกําหนดเปาหมาย (Market Targeting) คือ วัยรุนและกลุมคนรุนใหม เพศชาย

และหญิง ท่ีมีอายุ 18-35 ป เปนกลุมคนในเขตเมือง และพบวา a day ไดมีการเลือกตลาดเปาหมาย

ของผูใชงบโฆษณาในสวนของหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ เปนกลุมท่ีใชงบโฆษณาใน a day 

เปนอันดับสูงสุด แมวาจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือแมกระท่ังสภาวะทางการเมือง การกําหนด

ตําแหนงผลิตภัณฑในตลาด (Market Positioning) ไดมีการสรางจุดยืนดวยการสรางความแตกตาง

ของคุณภาพการผลิต ท้ังในดานเนื้อและวัตถุดิบการผลิต อีกท้ังยังรักษาภาพลักษณดวยการคัดเลือก

ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับภาพลักษณของ a day พรอมท้ังมาตรฐานในอัตราสวนลดโฆษณาเพ่ือคง

จุดยืนและคงภาพลักษณท่ีดีในกลุมลูกคาและกลุมผูใชงบโฆษณาอยางตอเนื่อง ในสวนของดานสวน

ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ไดใชสวนประสมทางการตลาดครบท้ัง 4 ดาน ไมวาจะเปน

ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานรายการสงเสริมการขาย 

 

คําสําคัญ: การปรับตัว, นิตยสาร 

 



 (3) 

Independent Study Title THE ADAPTATION OF A DAY MAGAZINE IN 

DIGITAL AGE    

Author Miss Nichcha Watcharachayakun 

Degree Master of Arts 

Department/Faculty/University Mass Communication Administration 

Journalism and Mass Communication 

Thammasat University 

Independent Study Advisor Professor Surapongse Sotanasathien, Ph.D. 

Academic Year 2015 

 

ABSTRACT 

 

The study of “The Adaptation of a day Magazine in Digital Age” has 

objective for study the factor which has an affect on a day magazine’s administration 

including the adapting format and marketing strategy in digital age. The learner chose 

to do the qualitative research as a learning tools and participate as an employee of 

daypoets.co.,ltd (a day magazine) and did in-depth data-gathering including 

researched and analyzed the data from associated internal and external document. 

The study result found, the factor which affects on a day magazine’s 

administration in digital age were external factor and internal factor. The internal 

factor is divided into five, that is the capital and source of investment funds, the 

owner or shareholder, organization management, production technology and staff. 

These are the necessary factors for content presentation management. And the 

content should satisfy the target group. Making a profit in advertising in order to keep 

a good cash flow for the business including create the product style and package for 

reader. The external factor is divided into five, that is the economy environment, the 

politics and technology state which were a principle role of procedure 

determination, the adapting for competition between magazine and another media 

whether it is radio, television and internet and the final is reader, the organization 

need to try to understand the consumer behavior. These external factors have an 

affect on a day magazine’s administration at present and in the future. 
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On the part of a day magazine’s adapting format in digital age, a day 

magazine has adapted like channel, organizational structure, working model and 

content presentation. The magazine created more channel to conform to the 

consumer behavior that has changed and the increasingly grow technology by 

created a website—www.adaymagazine.com—for spreading content and information 

of a day magazine at the same time with the main media like magazine. Besides, a 

day magazines could bring the experience in magazine business to use with the 

website creation. Such as a large number of magazine fan including competent 

columnists. These are the strength of a day magazine. Moreover, the magazine has 

the strength of content creation that convey the creative thinking and inspire the 

reader. That is the reason why a day magazine has advantage over competitors and 

can move on. 

a day Magazine give precedence to the reader. Because the reader is the 

magazine’s supporter and one part that make Ad buyers interested in the magazine. 

We need to make the difference for run a business. The content and format service 

is the important things. If the content or format is ordinary we could never attract 

the reader. So we use the composition of marketing strategies to be a way to earn 

according to the target marketing include the market segmentation. a day divide the 

target marketing to the part of magazine and website. The content is emphasize the 

niche marketing. It is about inspiration and creative thinking which follow the 

organization principle at the beginning. The marketing targeting focus on teenager 

and new generation of a town of both sexes from 18 to 35 years old. Furthermore, 

the government offices and state enterprises were the consumers who have spent 

most money to bought Ad in a day magazine. In the state of economy and politics 

like this, the marketing positioning makes a standpoint by making difference of 

production quality both of content and raw material. Also maintain brand image by 

choose the product which conform with the magazine image. And control the 

standard of discount rate to maintain the standpoint and brand image. On the part of 

marketing mix, we used all four parts like the product, price, channel of distribution 

and promotion. 

 

Keywords: Adaptation, a day Magazine 



 (5) 

กิตติกรรมประกาศ 

 

การศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล” ประสบความสําเร็จได

ดวยความกรุณาของผูมีพระคุณจํานวนมาก ผูศึกษาขอขอบพระคุณอาจารยท่ีปรึกษา ศาสตราจารย 

ดร.สุรพงษ โสธนะเสถียร ท่ีใหโอกาสและคําแนะนําตาง ๆ คอยผลักดันใหเห็นมุมมองทางการศึกษา 

ขอขอบคุณความกรุณาท่ีอาจารย ดร.นันทพร วงษเชษฐา และ อาจารย ดร.พีรุยุทธ โอรพันธ ท่ีไดให

เกียรติมาเปนประธานและกรรมการคนควาอิสระ รวมถึงใหคําแนะนําท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งในการ

นํามาปรับปรุงการศึกษาในครั้งนี้ 

ขอขอบคุณอาจารยประจําคณะวารสารศาสตรและสื่อมวลชนทุกทานท่ีไดถายทอด

ความรูและประสบการณท่ีดี จนสามารถนําไปใชในการทํางานใหเกิดประโยชนตอองคกรและสังคม 

รวมถึงเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรท่ีเก่ียวของทุกทาน ท่ีคอยอํานวยความสะดวกในเรื่อง

ตาง ๆ เปนอยางดี 

ขอขอบคุณประสบการณจากการศึกษา ณ สถาบันแหงนี้ ท่ีมอบความรูและถายทอด

อุดมการณการเรียนในระดับปริญญาโท 

ขอขอบคุณกลุมผูบริหารและลูกคาผูซ้ือโฆษณาท่ีสละเวลาในการใหสัมภาษณใหขอมูล

และคําแนะนําในการศึกษาครั้งนี้ รวมท้ังการสนับสนุนท้ังทางตรงและทางออมจากผูบังคับบัญชาท่ี

เขาใจและเล็งเห็นประโยชนของการศึกษา ขอขอบคุณเพ่ือนรวมงานในบริษัทเดย โพเอทส ทุกคน ท่ี

ใหการสนับสนุนและชวยเหลือการทํางานควบคูไปกับการเรียน อีกสิ่งสําคัญท่ีทําใหเกิดความสําเร็จ

การศึกษาในครั้งนี้ คือ ความรักและกําลังใจจากคนรอบขางทุกคน ขอขอบคุณมิตรภาพในรั้ว

ธรรมศาสตร เพ่ือนรุน MCA 17 โดยเฉพาะนองแนต ตวงรัก จา ขวัญ ปอม ตอง สําหรับความ

ชวยเหลือและมิตรภาพท่ีดีท่ีมอบใหกันตลอดระยะเวลาการศึกษานี้ รวมถึงเพ่ือนรักทุกคนท่ีคอยให

กําลังใจเสมอมา และความสําเร็จในครั้งนี้ท่ีขาดไมไดเลยคือกําลังใจและแรงผลักดันจากครอบครัว

สุดทายนี้ขอขอบคุณครอบครัวท่ีนารัก คุณพอนุ คุณแมแปว พ่ีอ๋ันและพ่ีแพร ท่ีคอยดูแลอยูเคียงขาง

และเปนกําลังใจท่ีสําคัญมาตลอด  ขอขอบคุณไว ณ ท่ีนี้ 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของปญหา 

 

นิตยสารเปนสื่อมวลชนท่ีเกาแกและมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน แมในยุคแรก ๆ  

จะไมมีบทบาทมากเทาไหรนักเม่ือเทียบกับสื่อท่ีมีอายุใกลเคียงกัน แตนิตยสารกลับปรับตัวและ 

มีพัฒนาการอยางตอเนื่องจนปรากฏเดนชัดวาเปนสื่อมวลชนท่ีมีเนื้อหาหลากหลายและสอดแทรก

ความบันเทิงไดอยางลงตัว อีกท้ังนิตยสารยังคงทําหนาท่ีของสื่อมวลชนท่ีมีความสัมพันธกับผูคนใน

สังคมอยางแนนแฟน ดวยการเปนกระจกสะทอนภาพของสังคมจึงเปรียบเสมือนคลังความรูขนาดใหญ

ท่ีเก็บรวบรวมเรื่องราวตาง ๆ นอกจากนี้นิตยสารยังมีลักษณะพิเศษ ท่ีสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ

และเนื้อหาไปตามบริบททางสังคมอยูตลอดเวลา สงผลใหนิตยสารมีความทันสมัย และมีอิทธิพลตอ

ผูอานท้ังความรูสึกนึกคิดและรูปแบบการใชชีวิตอยูเสมอ ท้ังนี้ในสังคมยุคขอมูลขาวสารเฉกเชนใน

ปจจุบันผูบริโภคมีพฤติกรรมการเสพขอมูลขาวสารผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน ความเปลี่ยนแปลง

ของพฤติกรรมผูบริโภคท่ีเคลื่อนไปตามยุคสมัย ปรับเปลี่ยนไลฟสไตลของผูคนใหเลือกหา เลือกใช 

เลือกบริโภคความแปลกใหมอยูเสมอ สิ่งเหลานี้จึงกลายเปนโจทยของนักการตลาดท่ีตองหาเครื่องมือ

เพ่ือใชในการสื่อสารการตลาดท่ีสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด ซ่ึงทุกวันนี้ทุกคน

ตางยอมรับวาโลกของการสื่อสารกาวเขาสูยุคดิจิทัลอยางเต็มตัว จึงจําเปนตองหาสื่อรูปแบบใหม ๆ ใน

การเขาถึงกลุมเปาหมาย สงผลใหนิตยสารเปลี่ยนแปลงชองทางการนําเสนอเนื้อหาสาระ ซ่ึงนิตยสาร

แตละฉบับตางใชกลยุทธและเทคนิคพิเศษเพ่ือแขงขันกันดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคจนนําไปสูการ

แขงขันทางธุรกิจนิตยสารในประเทศไทยจากสภาพการตลาดของธุรกิจสื่อนิตยสารในปจจุบัน 

นิตยสารในประเทศไทยไดเจริญเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม การเมือง และ

เศรษฐกิจ เม่ือเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาอยางรวดเร็วจนกอเกิด สื่อใหมอยางอินเทอรเน็ต ซ่ึงมี

บทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของ ผูคนในสังคม ดวยคุณลักษณะท่ีสามารถตอบสนองความตองการ 

แสวงหาขาวสารไดดี การสื่อสารผานสื่อใหมทําใหบทบาททางการสื่อสารเปลี่ยนไปดวยคุณสมบัติ 

การทําลายขอจํากัดเรื่องพ้ืนท่ีและเวลาของเนื้อหา (Space and Time) ทําใหผูบริโภคสามารถเลือก

รับขาวสารขอมูลไดอยางหลากหลายและรวดเร็วทําใหมีการบริโภคสื่อออนไลนมากข้ึนตามลําดับ 

แนวโนมของพฤติกรรมนักอานไดเปลี่ยนไปมาก เนื่องจากนักอานยุคใหมตองการความ

สะดวกสบายในการพกพา และความตื่นตาตื่นใจในการอาน มีการเชื่อมตอกับแพลตฟอรมออนไลน

ผานหนาเว็บไซตไดซ่ึงถือเปนการรวมหนังสือในรูปแบบสิ่งพิมพและดิจิทัลเขาไวดวยกัน (แสงวิทย  

เกวลีวงศศธร, 2554) สงผลกระทบใหธุรกิจนิตยสารในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพไดรับความนิยมนอยลง 
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จากผลสํารวจการใชงานอินเทอรเน็ตในประเทศไทยประจําป 2558 ของสมาคมโฆษณาดิจิตอล 

(ประเทศไทย) พบวา  มีผูใชอินเทอรเน็ต (Internet user) กวา 56.1 ลานคน  จากประชากรท้ังหมด 

65 ลานคน ทําใหผูสนับสนุนโฆษณาในนิตยสารไดหันไปใชงบประมาณโฆษณาสินคาในสื่อออนไลน

หรือสื่อดิจิทัลมากยิ่งข้ึน 

เพ่ือปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และพฤติกรรมของ

คนในสังคมอันนําไปสูผลประโยชนสูงสุดทางธุรกิจ ผูประกอบการธุรกิจนิตยสารจึงไดใหความสําคัญใน

การขยายชองทางการสื่อสารเพ่ือใหสอดรับกับเทคโนโลยี และการขยายฐานผูอานและสราง

ภาพลักษณท่ีดีใหแกนิตยสารไดอีกดวย ตัวอยางเชน นิตยสาร POSITIONING เปนสื่อสิ่งพิมพท่ีนําเสนอ

ขอมูลเชิงลึกในเรื่องของ Case Study นําเสนอปรากฏการณทางธุรกิจ ไดกาวจากสื่อสิ่งพิมพไปสู

เสนทางสายดิจิตอลเต็มตัวโดยสรางเว็บไซต positioningmag.com เพ่ือตอบสนองพฤติกรรมของ

ผูอาน 

สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) รวมกับ ทีเอ็นเอส บริษัทวิจัยชั้นนําเผยผลสํารวจ

มูลคาเม็ดเงินโฆษณาผานสื่อดิจิทัลของป 2558-2559 โดยผลการสํารวจพบวา งบโฆษณาผานสื่อดิจิทัล

ของป 2558 มีอัตราการเติบโตอยางตอเนื่อง ดวยมูลคารวมกวา 8,084 ลานบาท เติบโตข้ึนจากปกอน 

32% และคาดวาจะเติบโตตอเนื่องไมต่ํากวา 23% ในป 2559 การโฆษณาผานสื่อดิจิทัลยังคงไดรับ

ความนิยมจากลูกคาเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง และพบวา รายไดหลักจากการขายโฆษณาของนิตยสารใน

รูปแบบสื่อสิ่งพิมพไดประสบกับภาวะยอดขายลดลงเม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกัน ไดมีการเติบโต

ลดลงอยางเห็นไดชัด โดยการใชสื่อโฆษณานิตยสารมีมูลคาเพียง 637 ลานบาท  ลดลงกวา 17.91% 

(http://www.daat.in.th/index.php/ad-spending-2015/) 

นิตยสาร a day ไดเปดตัวในเดือนสิงหาคม ป พ.ศ. 2543 ซ่ึงถือเปนนิตยสารหัวไทยท่ี

สามารถยืนอยูในตลาดไดยาวนานเปนเวลา 15 ป  เปนนิตยสารท่ีเกิดจากการระดมทุนของคนอาน

นิตยสาร ซ่ึงเกิดจากความฝนของคนตัวเล็ก ๆ a day เปนนิตยสารสงเสริมความคิดสรางสรรค สรางแรง

บันดาลใจ ดวยวิธีการท่ีไรรูปแบบประสบการณท่ีสั่งสมมานานนับสิบป ทําให “วงศทะนง ชัยณรงคสิงห” 

สามารถผลิตนิตยสารท่ีมีเนื้อหาแข็งแรงมีความแตกตาง มีแนวคิดสนุก ๆ แตชวนใหตองขบคิด มี

มุมมองท่ีแปลกใหม ชนิด “เซอรไพรส” คนอานตลอด และถูกจัดใหเปนนิตยสารวัยรุนยอดขายสูงสุด

มาตลอด 15 ป ในขณะท่ีกลุมผูอานไดวางเปาหมายอายุอยูท่ี 18-35 ป เพศ: ชาย และ หญิง (วัยรุน

คนรุนใหมและผูใหญหัวใจเด็ก) ทุกสาขาวิชาชีพท่ีเชื่อในการมองโลกในหลายมุม อาศัย: กรุงเทพฯ 

70% ตางจังหวัด 30% จํานวนพิมพ เดือนละ 150,000 เลม 

การเสริมความแข็งแกรงและสรางการรับรูแบรนดของนิตยสาร a day นั้น ทางบริษัทไดใช 

Positioning ความแข็งแกรงของนิตยสาร กลาวคือ นิตยสาร a day มีจุดยืนท่ีชัดเจนในดานเนื้อหาซ่ึงมี

การนําเสนอท่ีแตกตางจากนิตยสารเลมอยางชัดเจน แตท้ังนี้ในสังคมยุคขอมูลขาวสารเฉกเชนใน
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ปจจุบัน ผูบริโภคมีพฤติกรรมการเสพขอมูลขาวสารผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสมากข้ึนสงผลให

ผูสนับสนุนโฆษณาในนิตยสารไดหันไปใชงบประมาณโฆษณาสินคาในสื่อออนไลนหรือสื่อดิจิทัลมาก

ยิ่งข้ึน ซ่ึงจากเดิมนิตยสาร a day ไดเติบโตและมีกําไรเพ่ิมข้ึนทุกป โดยเฉลี่ยมียอดผูซ้ือโฆษณาเดือนละ 

2,700,000 บาท และมียอดขายนิตยสาร 150,000 ฉบับตอเดือน แตในปจจุบันมีรายไดจากการ

โฆษณาลดลงเหลือเพียง 1,800,000 บาท ตอเดือน ในสวนของยอดขายนิตยสารนั้นยังคงท่ีอยูใน

ระดับเดิม หรือมีลดลงบางเล็กนอยในบางฉบับ ดวยเหตุนี้นิตยสาร a day จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธจาก

การผลิตนิตยสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพไปควบคูกับเว็บไซต เพ่ือสรางภาพลักษณอันทันสมัย 

เว็บไซตของ a day จะนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการยนยอเนื้อหาใหสั้นลง และ

การสรางเนื้อหาใหมดวยการใชภาพ เสียง หรือวิดีโอ แทน การเลาเรื่องผานตัวอักษร พรอมท้ังยัง

เชื่อมโยงไปยังสื่อสังคม ออนไลนซ่ึงสรางประสบการณใหมใหแกผูอาน ขยายโอกาสสูฐานลูกคากลุม

ใหมและยังกาวขามขอจํากัดเดิมของสื่อสิ่งพิมพไปสูวิธีการหารายไดจากโฆษณาใหม ๆ ไดอีกดวย 

และเปนอีกหนึ่งชองทางในการในการเผยแพรขาวสารใหกับกลุมผูอานและเขาถึงนิตยสารไดงาย 

ซึ่งไดรับการตอบรับเปนอยางดีจากกลุมผูบริโภค และมีแนวโนมเพ่ิมจํานวนสูงข้ึนเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ

คนรุนใหมท่ีใชชีวิตในเมืองใหญ ซ่ึงนิตยสาร a day ก็ยังคงใช กลยุทธในเรื่องของการผลิต content ท่ี

สรางแรงบันดาลใจใหกับผูอานที่แตกตางจากนิตยสารเลมอื่นอยางชัดเจน ดวยวิธีการที่ไรรูปแบบ 

“บางคนจึงบอกวา ไมสามารถจัด a day ใหอยูในหมวดของนิตยสารที่มีอยูในเมืองไทยไดเลย” 

(ทรงกลด บางยี่ขัน, 2558) 

นับตั้งแตเปดตัวมีการเปดตัวเว็บไซตของนิตยสาร a day (www.adaymagazine.com) 

เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559 ฝายผูผลิตไดมีการพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบจนเปนท่ียอมรับของกลุมผูอาน 

จึงทําใหไดรับความสนใจจากผูอานเปนจํานวนมากมียอดผูเขาชมเปนจํานวน 750,128 คน (สืบคน

ขอมูลเม่ือวันท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2559) กลาวไดวาเนื้อหาสาระสวนใหญของนิตยสารเต็มเปยมดวย

การสรางแรงบันดาลใจและขอมูลความรูจากตางประเทศท่ีนาสนใจ ณ เวลานั้น ซ่ึงมีแหลงอางอิงท่ีมา

ของขอมูลไดอยางชัดเจนและนาเชื่อถือ อีกท้ังยังใชวิธีการนําเสนอเนื้อหาและการประชาสัมพันธผาน

เฟสบุคแฟนเพจของนิตยสาร a day และหนาโฆษณาของนิตยสารในเครือเดย โพเอทส ไมวาจะเปน 

a day bulletin และ Hamburger ซ่ึงเปนนิตยสาร free copy ท่ีแจกตามรถไฟฟา รถไฟใตดิน ราน

กาแฟและหัวเมืองตาง ๆ นับวาเปนจุดแข็งของนิตยสารท่ียังไมมีฉบับไหนทําในรูปแบบนี้ เว็บไซตของ

นิตยสาร a day ยังเปนสื่อกลางท่ีชวยสรางแรงบันดาลใจใหกับผูอานโดยเปรียบเสมือนคูมือท่ีให

ความรูผานการใชชองทางของโซเชียลมีเดียในการเผยแพร เพ่ือใหผูอานเปดรับไดอยางสะดวก รวดเร็ว 

และสามารถอานไดตลอด 24 ชั่วโมง จะเห็นไดจากยอดไลคของแฟนเพจ a day คนกดติดตามมีจํานวน 

642,810 คน (สืบคนขอมูลเม่ือวันท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2559) นอกจากนี้นิตยสาร a day ยังใหความสําคัญ

กับการพัฒนาสื่อดานมัลติมีเดีย อยางครบวงจรท้ัง เว็บไซต (Website), เฟซบุค แฟนเพจ (Facebook 
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Fanpage) และ อินสตาแกรม (Instagram) ซ่ึงนิตยสารฉบับอ่ืนในประเทศไทยยังไมมีการพัฒนาสื่อในดาน

นี้เทาไหรนัก 

ปจจุบันหลังจากท่ีมีการเปดเว็บไซตของนิตยสาร a day ข้ึน (www.adaymagazine.com) 

ไดมีการถูกพูดถึงในวงกวางไมวาจะเปนวงการเอเจนซ่ีโฆษณา หรือการไดรับความสนใจจากผูอาน มี

จํานวนผูเขาชมเว็บไซตมากข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงสามารถดูจํานวนผูเขาถึงคอลัมนตาง ๆ บนเว็บไซตได

จากยอดรับชมของแตละคอลัมน ท่ีอยูในตําแหนงขวาลางสุดของทุกคอลัมนบนเว็บไซต จึงทําใหมียอด

รายไดจากการขายโฆษณาสูงข้ึนจากเดิมประมาณ 10% ของยอดขายเดิมในแตละเดือน ดวยเหตุนี้

การศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล” จึงมุงศึกษาเก่ียวกับบทบาทของสื่อ

ใหมท่ีสงผลกระทบตอวงการนิตยสารไทย จนนําไปสูรูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

ท่ีจะสามารถดึงความสนใจของผูบริโภคใหมีการเปดรับเนื้อหาท่ีตรงตามความตองการของตลาดในยุค

ปจจุบัน รวมไปถึงกระบวนการหารายไดของนิตยสาร a day เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขันในตลาด

นิตยสารและนํามาซ่ึงความอยูรอดของนิตยสารในยุคดิจิทัล 

 

1.2 ปญหานําวิจัย 

 

1. ปจจัยใดท่ีมีผลตอการบริหารงานของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

2. นิตยสาร a day มีแนวทางในการปรับตัวอยางไร 

3. นิตยสาร a day มีกลยุทธการตลาดอยางไรในยุคดิจิทัล 

 

1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

2. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

3. เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธการตลาดของนิตยสาร a day 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 

 

การคนควาอิสระฉบับนี้ มุงศึกษาถึงบทบาทของสื่อใหมท่ีสงผลกระทบตอวงการ

นิตยสารไทย ซ่ึงเปนสาเหตุใหเกิดปรากฏการณการเปลี่ยนผานรูปแบบการนําเสนอจากสื่อสิ่งพิมพสู

สื่อออนไลน อีกท้ังยังศึกษาถึงกระบวนการหารายไดท้ังในสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม ซ่ึงถือเปนการปรับตัว

ของนิตยสาร a day เพ่ือความอยูรอดในยุคดิจิทัล 

http://www.adaymagazine.com/


 5 

ผูวิจัยไดจํากัดขอบเขตการศึกษาเฉพาะนิตยสาร a day โดยศึกษาในระเบียบวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) ผานการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) กับกลุม

ตัวอยางท้ัง 3 กลุม ไดแก กลุมผูบริหารและผูปฏิบัติงานในองคกร a day กลุมลูกคาผูซ้ือโฆษณา และ

กลุมลูกคาผูซ้ือนิตยสาร ท้ังนี้ผูวิจัยไดใชเวลาในการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางในเดือนเมษายน พ.ศ. 

2559 รวมระยะเวลาท้ังสิ้น 4 สัปดาห เพ่ือเก็บและรวบรวมขอมูล แลวนําไปวิเคราะหหาขอเท็จจริงใน

ทายท่ีสุด 

 

1.5 นิยามศัพท 

 

นิตยสาร (Magazine) หมายถึง สื่อสิ่งพิมพวารสารประเภทหนึ่ง ท่ีเปนแหลงรวบรวม

ขาวสารหลากหลายประเภทแตกตางกัน โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใหขอมูลความรูความบันเทิงแกกลุม

ผูอานเปาหมายหลักท่ีมีความสนใจเฉพาะดานใดดานหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะสําคัญคือ เปน

สิ่งพิมพท่ีมีกําหนดออกวางจําหนายอยางสมํ่าเสมอ 

นิตยสารไลฟสไตล (Lifestyle Magazine) หมายถึง นิตยสารท่ีนําเสนอขอมูลขาวสารท่ี

หลากหลายไมเฉพาะเจาะจงดานใดดานหนึ่งเปนหลัก แตจะเนนนําเสนอขอมูลท่ีนาสนใจท่ีเก่ียวกับ

ประเทศไทยและตางประเทศในทุกแงมุมท้ังในดานสังคมเศรษฐกิจ ซ่ึงจะมีเนื้อหาท่ีเปนเรื่องหนัก ๆ 

เชน ธุรกิจหรือเรื่องท่ีเปนวิชาการ และเรื่องเบา ๆ เชน ทองเท่ียว เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต 

ขนบธรรมเนียม และสุขภาพ เปนตน 

นิตยสารออนไลน (Magazine Online) หมายถึง นิตยสารที่จัดเก็บในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกสรูปแบบใหม มีเทคนิคในการนําเสนอโดยจะใชการออกแบบจากโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ท่ีมีเสียง ภาพเคลื่อนไหว และสามารถยอขยายหนา ตลอดจนเพ่ิมการสืบคน การลิงคหัวขอท่ีเก่ียวของ

ตอเชื่อมกัน ซ่ึงการเปดอานนั้นเสมือนเปดหนาหนังสือจริง ซ่ึงแตกตางจากการอานเอกสารดิจิตอล 

อ่ืน ๆ 

ส่ือใหม (New Media) หมายถึง ระบบการสื่อสารหรือเชื่อมตอทางอิเล็กทรอนิกสของ

เครือขายระดับโลก เปนสื่อท่ีเอ้ือใหผูสงสารและผูรับสารทําหนาท่ีสงสารและรับสารไดพรอมกันเปน

การสื่อสารสองทาง และสื่อยังทําหนาท่ีสงสารไดหลายอยางรวมกัน คือ ภาพ เสียง และขอความไป

พรอมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิม เขากับความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีสัมพันธ ทําให

สื่อสามารถสื่อสารไดสองทางผานทางระบบเครือขายและมีศักยภาพเปนสื่อแบบประสม (Multimedia) 

บทบาทของส่ือใหม (Role of New Media) หมายถึง การใหขอมูลขาวสารไมวาจะ

อยูในรูปลักษณใด เชน ขอความเสียง ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ หรืองานกราฟก ไดปรับเปลี่ยนใหเปน

ภาษาอีกชนิดหนึ่งเปนรูปแบบเดียวกันท้ังหมด คือ สามารถอานและสงผานไดอยางรวดเร็วดวยเครื่อง
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คอมพิวเตอรแลวยังสามารถนําเสนอในลักษณะใดก็ไดตามความตองการใชงานของผูใชงาน สามารถ

ตอบสนองความตองการของ “ผูแสวงหาขอมูลขาวสาร” (Seeker) ไดมีประสิทธิภาพมากกวาสื่อแบบ

ดั้งเดิม เนื่องจากสื่อใหมไมมี ขอจํากัด ในดานเวลา (Time) และเนื้อท่ี (Space) เหมือนอยางเคยเปน

ขอจํากัดของสื่อแบบดั้งเดิมมากอน 

ยุคดิจิทัล (Digital Sphere) หมายถึง ยุคที่มีรูปแบบเทคโนโลยีใหม ๆ ที่พัฒนาการ

สื่อสารใหมีความทันสมัย สนองตอบความ ตองการดานการสื่อสารของมนุษยอยูตลอดเวลา ซ่ึงพ้ืนท่ี

และ เวลา (Space & Time) ถูกลดความสําคัญลงทีละนอย สามารถทําใหเกิดการติดตอสื่อสารกัน

เกิดข้ึนแบบทันทีทันใด (Real Time Communication) 

รูปแบบการปรับตัว หมายถึง การสรางรูปแบบในการนําเสนอ เนื้อหาท่ีมีมิติท่ี

หลากหลายมากขึ้นในแตละชองทางการสื่อสาร ดวยการปรับวิธีการนําเสนอเนื้อหา เพื่อใหมีความ

เหมาะสมกับจุดเดนของแตละสื่อท่ีเลือกใช พรอมท้ังมีการเพ่ิมเนื้อหาท่ีเปนในลักษณะ การซอมบํารุง

ดวยตัวเองผานการนําเสนอในสื่อตาง ๆ รวมถึงการเนนความรูสึก “งาย” ในเรื่องราวท่ี นําเสนอสู

ผูอาน เพ่ือสรางความรูสึกจับตองได ทําตามไมยากและเขาถึงไดงายมากข้ึน 

กระบวนการหารายได หมายถึง วิธีการในการเครื่องมือการสงเสริมการตลาด โดย

เลือกใชสื่อการตลาดแบบครบเครื่อง (Integrated Market Communication) โดยเลือกใชสื่อที่มี

ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับวัตถุประสงคในการสราง Product Awareness โดยเนนสื่อท่ีใช

งบประมาณไมสูงนักและสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายท่ีตองการ พยายามเนนย้ําถึงตรายี่หอเพ่ือสราง

ใหเกิด Brand Awareness และความนิยมในนิตยสาร และวางแผนสงเสริมการขายรวมกับรานคา 

บริษัทเจาของสินคา เพ่ือกระตุนยอดผูอานและกระจายนิตยสารใหเขาถึงกลุมเปาหมาย 

ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหาร หมายถึง สิ่งท่ีนํามากําหนดเปนรูปแบบการดําเนินงานให

เปนไปตามนโยบายตามท่ีผูบริหารบริษัท ไดไววางใจและยึดถือเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินงาน 

แรงกดดัน (Pressure) หมายถึง อิทธิพลท่ีไดรับการขับเคลื่อนท่ีสามารถทําใหสื่อเกิด

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการนําเสนอเนื้อหา เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนคานิยม เปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือให

เขากับสิ่งท่ีผูบริโภคตองการในยุคปจจุบัน 

คูแขงขัน (Competitors) หมายถึง สถานบันท่ีดําเนินกิจการดานธุรกิจอยางเดียวกัน 

หรือใกลเคียงกัน ซ่ึงสามารถใชแทนกันได โดยตองแขงขันกันดานการขาย การผลิตท้ังปริมาณและ

คุณภาพ เพ่ือเปนกิจการท่ียึดครองตลาดใหมากท่ีสุด 

ความอยูรอด (Existence) หมายถึง การทําใหนิตยสารยังสามารถคงอยูได แมในยุคท่ี

เทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาอยางรวดเร็วจนกอเกิด สื่อใหมอยางอินเทอรเน็ต ซ่ึงมีบทบาทสําคัญ

ตอการดํารงชีวิตของผูคนในสังคม 
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การเปล่ียนผาน (Transition) หมายถึง การเคลื่อนผานจากชวงชีวิตหนึ่ง ชวงเง่ือนไข

หนึ่ง หรือชวงภาวะหนึ่งไปสูอีกชวงชีวิตหนึ่ง อีกชวงเง่ือนไขหนึ่ง หรืออีกชวงภาวะหนึ่ง (Chick & 

Meleis, 1986) ท้ังนี้ในบริบทของงานวิจัยจะหมายถึง การเคลื่อนผานจากสื่อดั้งเดิมไปสูสื่อใหม 

เนื่องจากอิทธิพลของสื่อใหมท่ีสงผลตอสื่อนิตยสาร ทําใหตองมีการปรับตัวเขาสูสื่อใหมเพ่ือความอยู

รอด 

 

1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1. เพ่ือใหทราบถึงบทบาทของสื่อใหมท่ีสงผลกระทบตอการปรับตัวของนิตยสาร  

a day 

2. เพ่ือใหทราบถึงรูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

3.เพ่ือใหทราบถึงกลยุทธการตลาดของนิตยสาร a day 

4. เพ่ือใหทราบถึงพฤติกรรมและความตองการของผูอานนิตยสารในปจจุบัน ท้ังในดาน

ของชองทางการสื่อสาร รวมไปถึงการนําเสนอรูปแบบเนื้อหา ซ่ึงเปนประโยชนตอการดําเนินงาน 

การวางกลยุทธการดําเนินงานใหเหมาะสม และสามารถตอบสนองความตองการของผูอานในยุค

ปจจุบัน 
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บทที ่2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจัิยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล” ผูวิจัยได ศึกษาทฤษฎีท่ี

เก่ียวของ เพ่ือนํามาประยุกตใชประกอบการศึกษา ดังนี้ 

1. ทฤษฎีการบริหารองคกรสื่อมวลชนของ Denis McQuail 

2. ทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) 

3. แนวคิดการบริหารการตลาด 

4. งานวิจัยและเอกสารท่ีเก่ียวของ 

5. กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

โดยแตละทฤษฎีมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

2.1 ทฤษฎีการบริหารองคกรส่ือมวลชน 

 

กระบวนการทํางานหรือการผลิตสื่อของผูผลิตสื่อนั้น ลวนตองอยูภายใตกรอบและ

ขอจํากัดจากปจจัยภายนอกองคกร เชน ภายใตอํานาจของระบบธุรกิจ ทําใหเกิดความสัมพันธท่ีมอง

สื่อมวลชนในฐานะท่ีเปนระบบยอย (Internal System) ระบบหนึ่งในระบบสังคม (Social System) 

ท่ีดําเนินงานอยูภายใตระบบใหญภายนอก (External System) จึงควรมีการพิจารณาปจจัยท้ังสอง

ดานท่ีมีผลตอการสรางผลงานขององคกรผูผลิตสื่อ เนื่องจากองคกรผูผลิตนิตยสารถือไดวาเปนสถาบัน

สังคมยอยสถาบันหนึ่งในสังคม ดังนั้นการทํางานขององคกรสื่อหนึ่ง ๆ จึงตองเก่ียวโยงกับปจจัย

ภายนอกอยูตลอดเวลา (อรทัย รุจิราธร, 2541, น. 21-22) 

เดนิส แมคเควล (Denis McQuail) ไดกลาวถึง การบริหารงานองคกรสื่อสารมวลชนวา

โดยท่ัวไปสื่อมวลชนจะถูกควบคุมโดยปจจัยตาง ๆ ของสังคมท้ังภายในและภายนอกองคการ ดังนั้น

สื่อมวลชนจึงไมสามารถปฏิบัติงานโดยอิสระดวยตัวของตัวเอง แตตองดําเนินงานอยูทามกลาง 

ความกดดันจากตัวแปรตาง ๆ เหลานั้น ท่ีสงผลตอการตัดสินใจในการกําหนดนโยบาย และหลักการ

ในการปฏิบัติขององคการ (McQuail, 2005, pp. 208-281) โดยแสดงเปนภาพท่ี 2.1 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 2.1 แบบจําลองแสดงปจจัยท่ีเก่ียวของขององคกรสื่อสารมวลชน. จาก McQuail’s Mass 

Communication Theory: An Introduction (5th Edition, p. 282), by Denis McQuail, 2005, 

London: Sage Publications Ltd. 

 

จากแบบจําลองดังกลาวจะเห็นไดวา ปจจัยท่ีมีผลตอการทํางานของแตละองคกร

สื่อมวลชนนั้น ประกอบดวย 2 สวนท่ีสําคัญ ก็คือ 

1. ปจจัยภายใน หมายถึง ปจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในตัวองคกรสื่อมวลชนนั้น ๆ ไดแก 

1.1 การจัดการ (Management) หมายถึง การบริหารงานและนโยบายการผลิต

งานขององคกรสื่อมวลชนนั้น ๆ ซ่ึงเนื้อหาขององคกรสื่อมวลชนตองนําเสนอใหสอดคลองกับนโยบาย

นั้น รวมถึงการจัดการทรัพยากรตาง ๆ ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

1.2 เทคโนโลยี (Technology) เปนปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการผลิต และการ

ประสานงานตาง ๆ ใหการทํางานในแตละสวนนั้น เกิดความรวดเร็วมากยิ่งข้ึน และมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนดวย โดยเฉพาะในปจจุบันนี้ท่ีมีการพัฒนาทางดานการสื่อสารและการวางระบบการทํางาน ทํา

ใหองคกรท่ีมีอุปกรณท่ีทันสมัยและใชประโยชนไดอยางคุมคา ยอมประสบความสําเร็จในการทํางาน

ไดงาย 
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1.3 ความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) หมายถึง แนวความคิดพ้ืนฐาน

ดานความรู ความคิดสรางสรรค และประสบการณของการทํางานในแตละฝาย ท่ีจะทําใหเนื้อหาท่ี

ผลิตมีความนาสนใจมากยิ่งข้ึน และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดดวย 

2. ปจจัยภายนอก หมายถึง ปจจัยท่ีเกิดจากภายนอกองคกรสื่อมวลชนและสงผลตอ

การดําเนินงาน เปนสิ่งท่ีอาจจะเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา ปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอองคกรสื่อมวลชน 

ไดแก 

2.1 แรงกดดันทางการเมืองและสังคม (Social and Political Pressure) การดําเนิน 

งานขององคกรสื่อมวลชน แรงกดดันทางการเมืองและสังคมมีผลโดยตรง ไมวาจะเปนเรื่องกฎหมาย 

ขอบังคับ พระราชบัญญัติตาง ๆ หรือแมแตปญหาทางการเมืองในขณะนั้น ก็ทําใหการดําเนินงานมี

ลักษณะท่ีแตกตางออกไป 

2.2 แรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic Pressure) แรงกดดันทางเศรษฐกิจนั้นจะ

ประกอบไปดวยคูแขงขันและผูโฆษณาท่ีการดําเนินงาน จําเปนตองรูคูแขงขัน ตรวจสอบการผลิต

นิตยสารท่ีมีรูปแบบเดียวกัน เพ่ือจะไดนําขอมูลมาพัฒนาในการปรับตัว ใหการนําเสนอเปนไปอยาง

เหมาะสม ไมนําเสนอดานลบเก่ียวกับผูโฆษณา ท้ังนี้ก็เพ่ือใหมีผูฟงและผูโฆษณาเพ่ิมมากข้ึน 

2.3 แหลงขอมูล เหตุการณและวัฒนธรรม (Events & Constant Information 

and Culture Supply) การผลิตงานสื่อสารมวลชนตองถายทอดความรูสึก ความคิดเห็น ความประพฤติ

ของคนในสังคม ท่ีแสดงออกมาในลักษณะของภาษา ศิลปะ ความเชื่อถือ ระเบียบประเพณีของสังคม

ในแตละสมัย ซ่ึงการผลิตงานสื่อสารมวลชนถือเปนหนึ่งในผลผลิตของสวนรวมท่ีทําใหคนในสังคมได

เรียนรู มีอิทธิพลโดยตรงและโดยออมตอกระบวนการผลิตนิตยสารขององคกร ซ่ึงเปนหนาท่ีของ

องคกรสื่อสารมวลชน ท่ีจะตองนําเสนอผลงานออกมาใหสอดคลองกับความเชื่อถือระเบียบประเพณี

ของคนในสังคม 

2.4 ความสนใจและความตองการของผูรับสาร (Audience Interest/Demand) 

หมายถึง ความคาดหวังของผูอาน ความสนใจของผูรับสาร และกลุมเปาหมายท่ีมีตอผลงานขององคกร

สื่อสารมวลชน ซ่ึงความสนใจและความตองการของผูรับสาร มีอิทธิพลโดยตรงและโดยออมตอ

กระบวนการผลิตนิตยสารขององคกร นอกจากการนําเสนอขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง องคกร

สื่อสารมวลชนตองนําเสนอผลงานท่ีอยูในความสนใจและความตองการของผูรับสารอีกดวย 

จากการศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของนิตยสาร a day ในชวงเวลาท่ีนิตยสารไดรับความ

นิยมลดลง” ผูวิจัยไดนําทฤษฎีการบริหารองคกรสื่อมวลชนมาเปนกรอบในการสืบคน เพ่ือใหทราบถึง

แรงกดดันตาง ๆ ท่ีมาจากหลายระดับและหลายประเภทท่ีสงผลตอการบริหารงานของนิตยสาร  

a day ในปจจุบัน 
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2.2 ทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) 

 

ไมเคิล อี พอรเตอร (Michael E. Porter) ไดพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะหท่ีมีประโยชน

ในการสํารวจสภาพแวดลอมทางการแขงขัน โดยอธิบายถึงสภาพแวดลอมในการแขงขันในรูปของแรง

กดดันพ้ืนฐานทางการแขงขัน 5 ประการ  คือ  อุปสรรคจากคูแขงขันใหมในตลาด อํานาจการตอรอง

ของผูขายปจจัยการผลิต อํานาจการตอรองของผูซ้ือ อุปสรรคของสิคาท่ีทดแทนกันได การเพ่ิมข้ึนของ

การแขงขันระหวางธุรกิจท่ีมีความเขมขนมากข้ึน อิทธิพลเหลานี้จะพิจารณาถึงลักษณะและขอบเขต

ในการแขงขัน เชน ศักยภาพ การหารายไดของนิตยสาร ดังภาพท่ี 2.2 

 

 
ภาพท่ี 2.2 แผนผัง Five Forces Model. จาก http://www.business2community.com/ 

marketing/use-porters-five-forces-widen-view- competitive-forces-01010538 

 

จากภาพท่ี 2.2 แนวทางการวิเคราะหทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces 

Model) มีดังตอไปนี้ 

  

http://www.business2community.com/
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1. อุปสรรคจากคูแขงรายใหมในตลาด (Threat of new entrances) 

คูแขงขันใหมในตลาดจะเปนอุปสรรคทางการแขงขันสําหรับธุรกิจเดิม การเพ่ิมข้ึน

ของสมรรถภาพและศักยภาพท่ีจะแยงสวนแบงทางการตลาดของคูแขงขันเดิม คูแขงขันใหมจะทําให

เกิดการใชทรัพยากรมากข้ึน เชน งบประมาณการโฆษณาและการวิจัยซ่ึงในอดีตอาจจะไมจําเปนตองใช 

เพ่ือลดอุปสรรคผูบริหารจําเปนตองแกปญหาท่ีเปนอุปสรรค แกปญหาการเขามาของคูแขงขันรายใหม 

อุปสรรคท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

1.1 การประหยัดจากขนาด (Economies of Scale) เนื่องจากผลิตสินคาท่ีเปน

มาตรฐานจํานวนมาก ซ่ึงทําใหตนทุนของสินคาลดต่ําลง เพราะสามารถลดตนทุนคงท่ีตอหนวยลดลง 

1.2 การผูกพันในตรายี่หอ (Brand Loyalty) 

1.3 เงินลงทุน (Capital Requirements) ถาตองลงทุนสูง ก็จะเปนอุปสรรคตอรายใหม 

1.4 การเขาถึงชองจัดจําหนาย (Access to distribution) 

1.5 นโยบายของรัฐบาล ถารัฐบาลไมมีนโยบายสงเสริม หรือมีขอหามสัมปทาน 

1.6 ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงการใชสินคา (Switching cost) ถาลูกคา

ตองมีตนทุน หรือคาใชจายในสวนนี้สูง ตนทุนเหลานี้ซ่ึงอาจ ไดแก ตนทุนของอุปกรณเครื่องจักรท่ีตอง

ปรับเปลี่ยนเพ่ิม หรืออาจจะเปนระบบงานท่ีตองจัดรูปแบบใหม คาฝกอบรมดูแลการสอนงานใหกับ

พนักงานเพ่ือใหทํางานตามระบบใหมได เปนตน 

1.7 ขอไดเปรียบตนทุนในดานอ่ืน ๆ เชน เปนเจาของเทคโนโลยีเฉพาะ มีวัตถุดิบ

ราคาถูก มีทําเลท่ีตั้งดีกวา มีแหลงเงินทุนท่ีตนทุนถูก และทํามานานจนเกิดการเรียนรู 

2. อํานาจการตอรองของผูขาย (Bargaining power of suppliers) 

ผูขาย (Suppliers) จะมีผลกระทบตอศักยภาพดานการหารายไดของผูผลิต ทําให

ราคาปจจัยการผลิตและราคาสินคาสูงข้ึนหรือลดคุณภาพสินคาและบริการ ลักษณะกลุมผูขายปจจัย

การผลิตท่ีมีอํานาจ มีดังนี้ 

2.1 จํานวนผูขายหรือวัตถุดิบท่ีมีอยู ถามีผูขายนอยราย อํานาจการตอรองของ

ผูขายจะสูง 

2.2 ระดับการรวมตัวกันของผูขายวัตถุดิบ ถาผูขายรวมตัวกันได อํานาจการตอรอง

ก็จะสูง 

2.3 จํานวนวัตถุดิบหรือแหลงวัตถุดิบท่ีมี ถาวัตถุดิบมีนอย อํานาจตอรองจะสูง 

2.4 ความแตกตางและเหมือนกันของวัตถุดิบ ถาวัตถุดิบมีความแตกตางกันมาก

อํานาจตอรองผูขายจะสูง 
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3. อํานาจการตอรองของผูซ้ือ (Bargaining power of buyers) 

ผูซ้ือสินคาจะสรางอํานาจตอรองดานราคา หรือตองการคุณภาพท่ีดีข้ึนในราคาเดิม 

ปจจัยตอไปนี้จะนําไปสูอํานาจการซ้ือท่ีสูงข้ึน ดังนี้ 

3.1 ปริมาณการซ้ือ ถาซ้ือมาก ก็มีอํานาจการตอรองสูง 

3.2 ขอมูลตาง ๆ ท่ีลูกคาไดรับเก่ียวกับสินคาและผูขาย ถาลูกคามีขอมูลมาก  

ก็ตอรองไดมาก 

3.3 ความจงรักภักดีตอยี่หอ 

3.4 ความยากงายในการรวมตัวกันของกลุมผูซ้ือ ถาลูกคารวมตัวกันงายก็มีอํานาจ

ตอรองสูง 

3.5 ความสามารถของผูซ้ือท่ีจะมีการรวมกิจการ กลาวคือ ถาลูกคาสามารถผลิต

สินคาไดดวยตนเอง อํานาจการตอรองก็จะสูง 

3.6 ตนทุนในการเปลี่ยนไปใชสินคาของคนอ่ืน หรือใชสินคาของคูแขง แลวลูกคา

ตองมีตนทุนในการเปลี่ยนสูง อํานาจการตอรองของลูกคาก็จะต่ํา 

4. อุปสรรคจากสินคาท่ีทดแทนได 

ความสามารถในการผลิตสินคาทดแทนกัน จะทําใหเกิดขอจํากัดดานราคาของสินคา

ในตลาด เม่ือราคาของสินคาท่ีมีอยูสูงข้ึนกวาสินคาทดแทน ผูซ้ือจะเปลี่ยนแปลงไปเลือกสินคาทดแทน

แทน ธุรกิจท่ีมีการแขงขันสินคาท่ีทดแทนกันได ตองพยายามสรางความแตกตางทางการแขงขัน 

4.1 ระดับการทดแทน เปนการทดแทนไดมากหรือทดแทนไดนอยแคไหน เชน 

เครื่องปรับอากาศกับพัดลม 

4.2 ตนทุนหรือคาใชจายในการเปลี่ยนแปลงการใชสินคาปจจุบัน ไปสูการใชสินคา

ทดแทน 

4.3 ระดับราคาสินคาทดแทนและคุณสมบัติใชงานของสินคาทดแทน 

5. การแขงขันท่ีเพ่ิมข้ึน (Rivalry among existing competitors) 

สินคาจํานวนมากในระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม มีระดับการแขงขันท่ีเขมขนมากข้ึน 

การแขงขันนี้โดยท่ัวไปสามารถเพ่ิมการแขงขันดานราคา ความแตกตางดานสินคาและนวัตกรรม 

ดานสินคา ผูบริหารจะตองระลึกวาธุรกิจในรูปแบบของการแขงขันเหลานี้ จะไมสามารถแยกจากกัน

ได การแขงขันท่ีเขมขนนี้ทําใหเกิดผลกระทบในปจจัยตอไปนี้ 

5.1 จํานวนคูแขงขัน ถาคูแขงขันมีจําวนมาก หรือ มีขีดความสามารถพอ ๆ กัน  

จะทําใหมีการแขงขันท่ีรุนแรง 

5.2 อัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมถาอุตสาหกรรมยังเติบโตการแขงขันจะไม

รุนแรงมากนัก 
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5.3 ความแตกตางของสินคา ถาสินคามีความแตกตางกันไป การแขงขันก็จะนอยลง 

5.4 ความผูกพันในตรายี่หอ 

5.5 กําลังการผลิตสวนเกิน ถาอุตสาหกรรมมีกําลังผลิตสวนเกิน การแขงขันจะ

รุนแรง 

5.6 ตนทุนคงท่ีของธุรกิจ และตนทุนในการเก็บรักษา 

5.7 อุปสรรคกีดขวางการออกจากอุตสาหกรรม เชน ขอตกลงกับสหภาพแรงงานใน

การจายชดเชยท่ีสูงมาก 

โดยสรุป ผูวิจัยไดนําทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) มาประยุกตใช

การศึกษานี้ เพ่ือวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทางการแขงขันในตลาดนิตยสารของ a day และประเมิน

สถานการณขององคกรและคูแขงขันในตลาด เพื่อวางแผนการบริหารและสรางขอไดเปรียบ

ทางการแขงขันในตลาดนิตยสารยุคดิจิทัล 

 

2.3 แนวคิดการบริหารการตลาด 

 

สมาคมการตลาดแหงประเทศอเมริกา ไดใหความหมายของการบริหารการตลาดไววา 

กระบวนการวางแผน การปฏิบัติงาน และการควบคุมกิจกรรมทางการตลาดท่ีทําใหเกิดกระบวนการ

แลกเปลี่ยนระหวางผูซ้ือและผูผลิต ซ่ึงนําความพอใจสูงสุดมาสูท้ังสองฝาย (พิษณุ จงสถิตวัฒนา, 

2544, น. 6) 

ในการบริหารธุรกิจนิตยสารนั้น การบริหารการตลาดเปนแผนกลยุทธหนึ่งของการบริหาร 

งานท่ีตองใหความสําคัญเพ่ือใหองคกรสามารถบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตั้งไวและสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางเต็มท่ี แตเนื่องจาอกปจจุบันตลาดมีขนาดใหญและความตองการของ

ลูกคาท่ีหลากหลายและแตกตางกันมากในตลาด จนไมสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภค

ทุกคนได จึงตองมีการใชกลยุทธการตลาดมุงเปาหมาย (Target Marketing) ซ่ึงประกอบดวย 3 สวน

หลัก คือ 

1. การแบงสงการตลาด (Marketing Segmentation) 

2. การกําหนดเปาหมาย (Market Targeting) 

3. การวางตําแหนงตลาด (Market Positioning) 

1. การแบงสวนตลาด (Marketing Segmentation) 

การแบงสวนตลาดเปนการแบงตลาดออกเปนกลุมผูซ้ือยอย ๆ หลายกลุม ซ่ึงแตละ

กลุมมีความตองการ คุณลักษณะหรือพฤติกรรมในการซ้ือตางกัน การแบงสวนตลาด ชวยใหงายตอ

การเขาถึงลูกคาในการนําเสนอสินคาหรือบริการ และสามารถสรางความพอใจใหแกลูกคาท่ีไดเลือก
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เปนตลาดเปาหมายไดอยางแทจริง โดยเฉพาะในองคกรนิตยสารท่ีมีการแขงขันสูง จําเปนอยางยิ่งท่ี

ตองนําหลักการแบงสวนตลาดมาใชเพ่ือตอบสนองผูอานหรือผูบริโภคใหครอบคลุม ซ่ึงมีหลักการแบง

สวนการตลาดอยูหลายแบบ แตท่ีมีความสําคัญ ไดแก 

1.1 แบงสวนตลาดเชิงประชากรศาสตร เชน อายุ เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ ฯลฯ 

1.2 แบงสวนตลาดเชิงภูมิศาสตร เชน จังหวัด เมือง ความหนาแนนของประชากร 

ฯลฯ 

1.3 แบงสวนตลาดเชิงจิตวิทยา เชน ฐานะทางสังคม วิถีชีวิต บุคลิกภาพ ฯลฯ 

1.4 แบงสวนตลาดตามพฤติกรรมผูบริโภค เชน ความถ่ี หรือปริมาณในการใชสินคา 

ฯลฯ 

2. การเลือกตลาดเปาหมาย (Market Targeting) 

เปนการประเมินความนาสนใจของแตละสวนตลาดและเลือกตลาดเปาหมาย  

1 ตลาด  หรือมากกวาท่ีเหมาะสมกับองคกรและเสนอขายผลิตภัณฑโดยพิจารณาจากขนาดและอัตรา

การเติบโต ความนาดึงดูดใจของสวนตลาด และสอดคลองกับวัตถุประสงคและทรัพยากรท่ีมีอยูใน

องคกร 

 3. การวางตําแหนงทางการตลาด (Marketing Position) 

หลังจากการวิเคราะหและเลือกตลาดเปาหมายแลว ข้ันตอนตอไปก็คือ การกําหนด

จุดยืนหรือจุดขายของสินคาหรือบริการท่ีสรางความไดเปรียบในการแขงขัน และสามารถเขาครองใจ

ลูกคาได ซ่ึงกลยุทธการวางตําแหนงผลิตภัณฑท่ีประสบความสําเร็จจะตองสามารถสื่อความหมายให

ลูกคาในตลาดเปาหมายสามารถเขาใจถึงสิ่งท่ีนําเสนอไดอยางชัดเจน ไมควรเปลี่ยนบอย ๆ และควร

จะมีความยั่งยืนและทํากําไรไดดวย โดยการวางตําแหนงหรือจุดยืนของผลิตภัณฑ ท่ีสามารถสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางดีมีอยู 5 วิธี คือ มุงการกําหนดจุดยืนจากคุณคาผลิตภัณฑ ใชราคา

หรือคุณภาพ ใชกลุมลูกคาเปาหมาย วิธีใชผลิตภัณฑและระดับผลิตภัณฑ 

สวนประสมทางการตลาดเปนหัวใจของการบริหารการตลาดท่ีตองวางแผนพัฒนา

กลยุทธใหสอดคลองกับตลาดเปาหมายท่ีไดกลาวมาข้ันตน สวนประสมการตลาดประกอบดวย 4 สวน

สําคัญ คือ 

3.1 ผลิตภัณฑ (Product) คือ สิ่งท่ีเสนอใหแกตลาด เพ่ือสนองความตองการของ

ลูกคาใหพึงพอใจ ซ่ึงผลิตภัณฑท่ีเสนอขายอาจมีตัวตนหรือไมมีตัวตนก็ได อันประกอบไปดวย สินคา 

บริการ ความคิด สถานท่ี องคกรหรือบุคคล การบริหารผลิตภัณฑท่ีจะเสนอขายใหกับผูบริโภคมักจะ

ตองคํานึงถึงลักษณะ รูปแบบ ชื่อตราสินคา การหีบหอหรือบรรจุภัณฑ เชน การสรางความแตกตาง

ของผลิตภัณฑ (Product Differentiation) การพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือใหผลิตภัณฑมีลักษณะใหมและ

ปรับปรุงใหดีข้ึน (New and improved) เปนตน 
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3.2 ราคา (Price) คือ มูลคาผลิตภัณฑท่ีเปนตัวทําใหเกิดรายไดข้ึนมา การกําหนด

ราคาม่ีเหมาะสม จะตองคําถึงคุณภาพท่ีลูกคาจะไดรับดวย 

3.3 ชองทางการจําหนาย (Place) เปนชองทางการนําผลิตภัณฑ หรือบริการให

เคลื่อนยายจากผูผลิตไปยังผูบริโภค ซ่ึงมีท้ังการจําหนายไปยังผูบริโภคโดยตรงจากองคกรหรือผาน

พอคาคนกลาง 

3.4 การสงเสริมผลิตภัณฑ (Promotion) หรือ การสื่อสารการตลาด (Marketing 

Communication) นอกจากการผลิตภัณฑ กําหนดราคาท่ีเหมาะสมและเลือกชองทางการจําหนาย

ใหแกลูกคาไดเปนอยางดีแลว ข้ันตอไปตองใชการสงเสริมการตลาดหรือการสื่อสารการตลาดท่ีรูจัก

เปนอยางดีในปจจุบัน ซ่ึงเปนข้ันตอนของการทําหนาท่ีแนะนําสินคาใหเปนท่ีรูจักและกระตุนหรือ 

โนมนาวใหเกิดการตัดสินใจซ้ือ  โดยประกอบดวย เครื่องมือสื่อสารท่ีเปนหลักสําคัญ 5 อยาง  ไดแก  

การโฆษณา การสงเสริมการขาย ประชาสัมพันธ และเผยแพรขาวสาร การขายบุคคล (พิบูล ทีปะปาล, 

2549, น. 376) 

จากแนวคิดการบริหารการตลาดเม่ือนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาสามารถนํามา

เปนแนวทางในการทําความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการหารายไดของนิตยสาร ดวยการนําสวนผสม

ทางการตลาดมาใช เพ่ือใหผูบริโภคและลูกคาผูซ้ือโฆษณาเกิดความพอใจสูงสุด ซ่ึงจะสามารถทํา

รายไดเขาสูองคกร เพ่ือใหองคกรของตนอยูรอดในยุคการเปลี่ยนแปลง 

 

2.4 งานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 

วีระภัทร จิรัฐิติชีพ (2540) ศึกษาเรื่อง “กลยุทธการจัดการนิตยสารธุรกิจรายเดือน และ

ความพึงพอใจของผูรับสารในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ” โดยใชวิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพ่ือทราบถึง

การจัดการธุรกิจนิตยสารรายเดือน ปจจัยท่ีทําใหนิตยสารรายเดือนดํารงอยูได ความพึงพอใจของผูรับ

สารและความสัมพันธระหวางกลยุทธการจัดการของนิตยสารธุรกิจรายเดือนกับความพึงพอใจของ

ผูรับสาร ผลการศึกษาพบวา องคกรผูผลิตนิตยสารรายเดือน มีกลยุทธในการจัดการในภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจท่ีคลายคลึงกัน คือ มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนอยมาก โดยมุงเนนการวิธีการนําเสนอ 

คัดเลือกดานขาวสารและบทความใหมีความลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน มุงเสนอเนื้อหาสาระท่ีมีความแตกตาง

จากสื่อสิ่งพิมพอ่ืน ๆ เพ่ือสรางความแตกตางใหกับตัวผลิตภัณฑ มีการลดตนทุนการผลิตโดยการลด

จํานวนหนาและมุงเนนนโยบายการประหยัดในทุก ๆ ดานนอกจากนี้ยังไดมีการปรับกลยุทธทาง

การตลาดในสวนของการขายโฆษณาโดยมีนโยบายรักษาสัมพันธภาพกับลูกคาท่ีเคยซ้ือเนื้อท่ีโฆษณา

และกลุมท่ีมีแนวโนมจะซ้ือเนื้อท่ีโฆษณา 
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นิรุตติ์ ฤดีนิรมาน (2546, น. 2) ไดศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการบริหารงานนิตยสาร

รูปแบบมัลติมีเดีย ของนิตยสารดิสคาซีน พบวา นิตยสารดิสคาซีนมีโครงสรางการบริหารงานท่ี

แตกตางไปจากนิตยสารท่ัวไป เนื่องจากมีรายละเอียดของงานท่ีแตกตางกัน โดยนิตยสารดิสคาซีนจัด

โครงสรางองคกรตามหนาท่ีความรับผิดชอบ โดยมี CEO ควบคุมการบริหารงานท้ังหมดแตเพียงผู

เดียว โดยบทบาทหนาท่ีของ CEO นั้นเปรียบเสมือนกับบรรณาธิการบริหารของนิตยสารอ่ืน ๆ ทํา

หนาท่ีควบคุมทิศทางของนิตยสาร โดยกระบวนการทํางานของนิตยสารดิสคาซีนมีหัวใจสําคัญอยูท่ี

การประสานงานอยางใกลชิดระหวางหัวหนาฝายผลิตท้ังสาม นอกจากนั้นการวางกลยุทธในการทํา

การตลาดของนิตยสารไวหลายแนวทาง ท้ังกลยุทธท่ีใชกับลูกคาโฆษณาและกลยุทธท่ีใชกับกลุมผูอาน 

โดยกลยุทธท่ีใชกับลูกคาโฆษณานั้นมีท้ังเรื่องราวความแปลกใหมในดานการนําเสนอเนื้อหา อีกท้ังการ

ขายโฆษณาเปนชุด 2 สื่อคือ นิตยสารและวิซีดีไปพรอม ๆ กัน 

จิรวัฒน สงเคราะห (2552) ศึกษาเรื่อง “การจัดทํานิตยสารทองเที่ยวสองภาษา” 

ผลการศึกษาพบวา นิตยสารทองเท่ียว 2 ภาษาท้ัง 4 ฉบับ คือ นิตยสาร Trips, Places & Prices, 

Now และ Weekend Guide ท่ีทําการศึกษามีการดําเนินกิจการในรูปแบบบริษัทนาดเล็กท่ีระบบการ

สั่งการในแนวราบ กลาวคือ มีระบบโครงสรางท่ีกํากับดูแลโดยบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร ซ่ึง

นิตยสารท้ัง 4 ฉบับตางเผชิญปญหาและอุปสรรคในสิ่งแวดลอมทางการตลาดของการบริหารสื่อ

สิ่งพิมพนิตยสารในเรื่องคูแขง ซ่ึงนิตยสาร Trips และ Places & Prices ไมประสบปญหามากนัก 

เพราะนิตยสารซ่ึงมีความแตกตางจากนิตยสารฉบับอ่ืน ๆ ในเรื่องขอมูล สวนนิตยสาร Now พบกับ

อุปสรรคในการลอกเลียนแบบเนื้อหาจากนิตยสารแจกฟรี ขณะท่ี Weekend Guide เปนนิตยสาร

ใหมท่ีดําเนินกิจการไดไมนานทําใหยังขาดความเชื่อม่ันจากผูอาน ซ่ึงอุปสรรคท้ังหมดนั้น นิตยสารท้ัง 

4 ฉบับใชกลยุทธการสรางความแตกตาง รวมท้ังระบบการสงเสริมการขายในการแกปญหา นอกจากนี้

ผูประกอบการนิตยสารทองเท่ียวสองภาษาตางใหความสําคัญกับการจัดทําสื่อนิตยสารออนไลนหรือ 

E-Magazine เปนอยางมาก เพราะผูบริหารนิตยสารมองแนวโนมของการบริโภคนิตยสารเลมท่ีลดลง 

และใหความสนใจกับสื่อออนไลนมากข้ึน ในเรื่องของการใหความสําคัญในเนื้อหาภาษาอังกฤษของ

นิตยสารทองเท่ียวสองภาษา ท่ีมีนโยบายใชภาษาอังกฤษเพ่ือการตีพิมพเนื้อหาท่ียังไมมีคุณภาพ และ

การใชนโยบายท่ีผิดพลาดในการมองการตลาดเพ่ือชาวตางชาติท่ีเปนชาวเอเชีย นอกจากนี้ผลการศึกษายัง

ไดขอคิดเห็นจากนิตยสารท่ีดําเนินการมานานอยางนิตยสาร อสท. ในฐานะผูจัดทํานิตยสารทองเท่ียวฉบับ

แรกถึงความจําเปนของนิตยสารทองเท่ียวสองภาษา พบวา นิตยสารทองเท่ียวสองภาษามีสวนแบง

ทางการตลาดท่ีสําคัญและเปนการกระสื่อใหท่ัวถึงท่ีนักทองเท่ียวจะสามารถบริโภคขาวสารไดขณะท่ี

ยังไมมีนโยบายการจัดทํานิตยสารสองภาษาจากการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ท้ังท่ีเห็นความสําคัญ

ของสิ่งพิมพสองภาษาและทายท่ีสุดเปนมุมมองทางดานคุณภาพจากการแปลจากนักวิชาการดานการแปล
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และนักแปลท่ีมองการแปลในนิตยสารทองเท่ียวสองภาษาวายังขาดคุณภาพและควรใหความสําคัญใน

คุณภาพการแปลมากข้ึน 

นฤมล คงชื่นสิน (2557) กับการศึกษาเรื่อง การปรับตัวของนิตยสารในยุคหลอมรวมสื่อ 

(Media Convergence) : กรณีศึกษา นิตยสารตกแตงบาน my home” จากการศึกษาพบวา นิตยสาร 

my home มีการปรับตัวในยุคหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ท้ังในดานชองทางการสื่อสาร,

โครงสรางองคกร, รูปแบบการทํางาน รวมถึงการ นําเสนอเนื้อหา โดยในดานชองทางการสื่อสารนั้น 

นิตยสาร my home ไดใหความสําคัญในการขยาย ชองทางการสื่อสารเพ่ือใหสอดรับกับเทคโนโลยี,

พฤติกรรมการเปดรับของผูอาน รวมถึงวิถีชีวิตท่ี เปลี่ยนแปลงไปของสังคมในยุคปจจุบัน โดยมีการ

เลือกเผยแพรเนื้อหาและขอมูลขาวสารของนิตยสาร my home ผานชองทางสื่อหลักไปพรอม ๆ กับ

การสื่อสารขอมูลเนื้อหาผานสื่ออ่ืน ๆ อาทิ สื่อเว็บไซต,สื่อสังคมออนไลน (เฟสบุค,อินสตาแกรม,ยูทูป), 

สื่อนิตยสารออนไลน (e-magazine) และโทรทัศน จากการเพ่ิมชองทางการสื่อสารดังกลาวมีผลทําให

โครงสรางองคกรมีการเปลี่ยนแปลงและ เพ่ิมบทบาทหนาท่ีภายในของทีมงานเล็กนอย เพ่ือเปนการ

แบงหนาท่ีชัดเจนของผูดูแลในแตละชองทางการสื่อสารโดยมีการเพ่ิมข้ึนท้ังในสวนท่ีเปนฝายสื่อใหม 

(New Media) และฝายรายการโทรทัศน ซ่ึงปจจุบันยังมีขอจํากัดในเรื่องของจํานวนบุคลากรท่ีไม

เพียงพอ และตองมีการขยายโครงสรางสวน ดังกลาวในอนาคต ในดานรูปแบบการทํางานของทีมงาน

ตองมีการเรียนรูเทคโนโลยีการสื่อสารใหกาวทัน พฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูอานในปจจุบัน และ

ตองมีการเพ่ิมรูปแบบการทํางานใหมีการเนนการเขาถึงและการสื่อสารไปยังกลุมผูอานมากข้ึนผาน

ชองทางสื่อใหม นอกจากนี้ทีมงานสื่อใหมยังมีอิสระ ในการทํางานมากข้ึน ดวยการคิดเนื้อหาในการ

นําเสนอในสื่อใหมใหมีความแตกตางออกไปจากสื่อ หลัก ซ่ึงผูอานจะไดรับความรูท่ีหลากหลายและ

เปนประโยชน ท้ังนี้ทีมงานยังตองคํานึงถึงความสะดวก ในการเปดรับเนื้อหาของผูอานโดยใชการ

เชื่อมโยงในสื่อสังคมออนไลนในการเชื่อมตอเนื้อหาระหวาง สื่อเพ่ือใหผูอานสามารถเปดรับเนื้อหาใน

สื่อตาง ๆ ไดสะดวกยิ่งข้ึน ในดานการนําเสนอเนื้อหา ทีมงานไดมีการปรับตัวดวยการสรางรูปแบบใน

การนําเสนอ เนื้อหาท่ีมีมิติท่ีหลากหลายมากข้ึนในแตละชองทางการสื่อสาร ดวยการปรับวิธีการ

นําเสนอเนื้อหา เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับจุดเดนของแตละสื่อท่ีเลือกใช พรอมท้ังมีการเพ่ิมเนื้อหาท่ี

เปนในลักษณะ การซอมบํารุงดวยตัวเองผานการนําเสนอในสื่อตาง ๆ รวมถึงการเนนความรูสึก “งาย” 

ในเรื่องราวท่ี นําเสนอสูผูอาน เพ่ือสรางความรูสึกจับตองได ทําตามไมยากและเขาถึงไดงายมากข้ึน 

ในดานพฤติกรรมการเปดรับของกลุมผูอานนิตยสาร my home นั้นผูอานมีการเลือกเปดรับ ในหลาย

ชองทางเพ่ือเปนการเสริมเนื้อหาท่ีไดรับจากสื่อหลัก นอกจากนี้ดวยชองทางสื่อสังคมออนไลน ท่ีสราง

ความสะดวกในการติดตอกับทีมงานทําใหผูอานยังมีความตองการสื่อสารกับทีมงานมากข้ึนอีก ดวย 

ในดานความตองการเนื้อหา ผูอานมีความตองการเปดรับเนื้อหาประเภทงานประดิษฐดวยตัวเอง มาก
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ข้ึนโดยจะเลือกเปดรับจากสื่อหลายชนิดเพ่ือสรางความเขาใจ ท้ังนี้ทุกเรื่องราวท่ีนําเสนอผูอาน 

ตองการขอมูลท่ีสรางความรูสึกงายท่ีสะดวกตอการนําไปทําเองไดจริง 

เมธาวี เจริญผล (2558) ศึกษาเก่ียวกับกลยุทธการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน 

ของนิตยสารลอฟฟเซียล ไทยแลนด ผลการวิจัยพบวา กลยุทธการสื่อสารการตลาดผานสื่อออนไลน

ของนิตยสารลอฟฟเซียล ไทยแลนด ประกอบไปดวย 4 ข้ันตอน  ไดแก  1) การวิเคราะหสถานการณ

ตลาดปจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลง  2) การกําหนด กลุมเปาหมายท่ีเปนวัยรุนเพ่ิมเติมจากกลุมเปาหมาย

หลัก 3) การกําหนดกลยุทธการสื่อสารการตลาดผาน สื่อออนไลนไดแก การเลือกใชสื่อนําเสนอ

เนื้อหาสารท่ีรวดเร็วและมีความถ่ีสูง การสื่อสารผานแบรนดแอมบาสเดอรและบิวตี้บล็อกเกอรกําหนด

งบประมาณการสื่อสารการตลาด ผานสื่อออนไลนของนิตยสาร และ ระยะเวลาในการสื่อสาร

การตลาดผานสื่อออนไลนของนิตยสาร ลอฟฟเซียล ไทยแลนด4) การประเมินผล จากการมีสวนรวม

ของกลุมเปาหมาย สวนผลการวิจัยตอบสนองของผูอานพบวา กลุมผูอานเกิดความเขาใจในเนื้อหา

และรูปแบบการนําเสนอนิตยสาร เม่ือเขาถึงขอมูลผานชองทางของเฟซบุคเปนอันดับ 1 เนื่องจากตรง

กับพฤติกรรมการใช ชีวิตประจําวันของผูอานมากท่ีสุด สวนดานความรูสึกกลุมผูอานพอใจและสนใจ

การนําเสนอเนื้อหาท่ีเก่ียวกับแฟชั่นท่ีรวดเร็ว และเปนแบบนาทีตอนาที (Real Time) โดยทําใหเกิด

พฤติกรรมการแตงกาย เลียนแบบศิลปน ดารา แบรนดแอมบาสเดอรรวมถึงยังสงผลตอการรวมสนุก

ทํากิจกรรมการซ้ือ และสมัคร สมาชิกกับนิตยสาร 

พิชญา นิวิตานนท (2558) ศึกษาเรื่อง แนวทางการคิดสรางสรรคโฆษณาในสื่อดิจิทัล 

โดยใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงในการคิดสรางสรรคงานใน  

สื่อดิจิทัล จํานวน 18 ทาน ผลการศึกษาพบวา วิธีการคิดสรางสรรคโฆษณาในสื่อดิจิทัลมีท่ีมาของ

ความคิดสรางสรรค เกิดจากโจทยทางการสื่อสารและประสบการณ โดยใหความสําคัญไปท่ี

กลุมเปาหมายและ ผลิตภัณฑ ซ่ึงองคประกอบของความคิดสรางสรรคเกิดจากความสามารถทาง

สติปญญาและ ความสามารถทางดานจิตใจและความรูสึก โดยแบงประเภทของความคิดสรางสรรค

จากแนวคิด และตําแหนงของผลิตภัณฑ ทางดานกระบวนการคิดสรางสรรคโฆษณาในสื่อดิจิทัลพบวา 

ข้ันตอน การคิดสรางสรรคแบงออกเปน 4 ข้ันตอน ไดแก การทราบขอมูลพ้ืนฐาน การคิดแนวคิดหลัก 

การ ออกเทคนิคความคิดควบคูไปกับรูปแบบการนําเสนอ และการสะทอนความคิด อีกท้ังวิเคราะห 

สภาพแวดลอมภายนอกของนักสรางสรรคโฆษณาในสื่อดิจิทัลพบวา ปจจัยทางดานสังคม ดาน 

เศรษฐกิจ ดานนโยบาย และดานเทคโนโลยี เปนปจจัยท่ีมีผลตอความคิดสรางสรรคของนัก 

สรางสรรคโฆษณาในสื่อดิจิทัล 

บุษดี พนมภู (2556) ศึกษาการปรับตัวของคนขาวในยุคออนไลน: ศึกษาเฉพาะกรณี 

หนังสือพิมพบานเมือง จากการศึกษาพบวา ในมุมของผูบริหารหนังสือพิมพบานเมืองมองวา การเขา

มาอยางรวดเร็วของสื่อออนไลน ท้ัง เว็บไซต เฟสบุค ทวิตเตอร สงผลใหยอดจําหนายหนังสือพิมพ
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บานเมืองลดลง ประกอบกับยุคสมัยเปลี่ยนไปชองทางการรับสารของผูบริโภคเพ่ิมข้ึนนสพ.บานเมือง 

ไดมีการปรับตัวโดยจัดทําเว็บไซต www.banmuang.co.th เพ่ือเปนชองทางในการนําเสนอขาว

นอกเหนือจากหนังสือพิมพ โดยเนนความรวดเร็ว สั้น ๆ ไดใจความเพ่ือดึงใหผูอานติดตาม นอกจากนี้

ยังเพ่ิมชองทางการหารายไดดวยการขายโฆษณาออนไลน แตเม่ือเทียบกับหนังสือพิมพแลวรายไดจาก

การขายโฆษณาออนไลนยังนอยกวาการขายโฆษณาในหนังสือพิมพและยอดจําหนายหนังสือพิมพอยู

มากจึงทําใหไมสามารถปรับตัวเปนสื่อออนไลนไดเต็มรูปแบบ ขณะท่ีบรรณาธิการขาวและผูสื่อขาว

มองคลายกันวาหนังสือพิมพบานเมืองมีการปรับตัวนอยมากเม่ือเทียบกับสื่ออ่ืน ๆ แตเนื่องจากมี

เว็บไซตขาวกระบวนการทํางานตองเปลี่ยนไปอาศัยความรวดเร็วแตเนื้อหาตองมีความชัดเจนและ

ถูกตอง นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบวา ผูสื่อขาวบางคนมีความเห็นวาแมหนังสือพิมพบานเมืองจะมี

การปรับตัวแตก็ไมทําใหรูปแบบการทํางานเปลี่ยนไป เนื่องจากมีเพียงบางขาวเทานั้นท่ีอัพข้ึนเว็บไซต 

สวนขาวท่ีตองรายงานผานสื่อสิ่งพิมพก็ยังคงปดในเวลาปกติ 

เมธาวี ดาราฉาย (2558) ศึกษาเรื่องการบริหารงานนิตยสารรักลูก เพ่ือความอยูรอดใน

ยุคปจจุบัน องคกรนิตยสารรักลูก เปนกรรมสิทธิ์ของบริษัท รักลูกกรุป จํากัด มีกระบวนการบริหาร

จัดการ โดยแบงหนาท่ีออกเปน 3 ฝาย คือ ฝายกองบรรณาธิการ ฝายศิลปกรรม และฝายการตลาด 

ผูบริหารใหอิสระในการทํางานในหนาท่ีของตนอยางเต็มท่ี มีจุดเดนอยูท่ีเนื้อหาท่ี เจาะลึก ขอมูลมา

จากงานวิจัย การสัมภาษณแพทยผูเชี่ยวชาญ มีการนําเสนอเปนบทความเชิงวิชาการ แตอานเขาใจ

งาย และใหความสําคัญเรื่องของรูปภาพและการดีไซน โดยภาพประกอบคอลัมนมีการ ถายใหมทุก

ครั้ง ซ่ึงผานการคิดและกระบวนการทํางานเปนข้ันตอน ทําใหนิตยสารมีความนาเชื่อถือ และมีความ

สมบูรณยิ่งข้ึน องคกรนิตยสารรักลูกใหความสําคัญกับคนมาก เพราะงานจะออกมามีคุณภาพไดนั้น

บุคลากร จะตองมีทัศนคติท่ีดีพรอมท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมตลอดเวลา เพ่ือพัฒนางานของตนใหมีคุณภาพ 

โดยมีการ ปรับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเนนในเรื่องของการสรางคนในองคกรเปน 

Creative & Innovative Learning House คือ การทํางานคิดคน ริเริ่ม สรางสรรค พัฒนา และ

กํากับกระบวนการ ผลิตดวยความเชี่ยวชาญ จนเกิดความคิดสําเร็จเปนสินคาหรือบริการเชิงนวัตกรรม

ท่ีเก่ียวของกับการ เรียนรู โดยวางเปาหมายไววาบุคลากรหนึ่งคนควรจะทํางานใหไดรอบดาน และ

การบริหารกลยุทธ การตลาด องคกรนิตยสารรักลูกมีการนําแผนสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

ประกอบดวย  การวิเคราะหขอมูลในสวน ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย 

(Place) และการ สงเสริมการตลาด (Promotion) โดยนําเขามาปรับใชใหเหมาะสมกับการบริหาร

การตลาดขององคกร ในสวนปจจัยภายในและปจจัยภายนอกท่ีสงผลตอความอยูรอดของนิตยสารรัก

ลูกในยุค ปจจุบัน โดยปจจัยภายคือ มีการนําเทคโนโลยี เชน โปรแกรมและอุปกรณท่ีทันสมัยมาใช 

รวมท้ังมีการ จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรูอยางตอเนื่อง สวนปจจัยภายนอกท่ีมีผลมากคือ เศรษฐกิจ 

เพราะรายได หลักของนิตยสารรักลูกมาจากการขายโฆษณาและการจําหนายนิตยสาร เม่ือภาวะ

http://www.banmuang.co.th/
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เศรษฐกิจภาพรวม แตกตางทําใหเกิดผลกระทบโดยตรงตอยอดจําหนายและรายได บวกกับพฤติกรรม

การเปดรับสื่อของ ผูอานเปลี่ยนไปเปนการหาขอมูลจากอินเทอรเน็ต และสื่อออนไลนอ่ืน ๆ แทน 

ผูอานนิยมรับขอมูลสั้น ๆ และหลากหลาย นิตยสารรักลูกจึงตองสูกับปญหาเหลานี้โดยพยายาม

นําเสนอเนื้อหาในแงมุมใหม ๆ ท่ี ไมซํ้ากับเรื่องเดิมมีการปรับเนื้อหาใหทันสมัยเพ่ือใหเปนผูนําดาน

ขอมูลในสื่ออินเทอรเน็ตใหได โดยสรุปแลว การบริหารงานนิตยสารรักลูก เพ่ือความอยูรอดในยุค

ปจจุบัน มีปจจัยตาง ๆ ท้ัง ปจจัยภายใน ท่ีองคกรสามารถควบคุม จัดการ และแกไขไดสวนปจจัย

ภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมและแกไขไดนั้น องคกรนิตยสารรักลูกไดมีการปรับแนวทางการบริหาร

ท้ังของกองบรรณาธิการ ฝายผลิต ฝายการตลาดใหสอดคลองกับปจจัยตาง ๆ เพ่ือใหองคกรนิตยสาร

รักลูกอยูรอดในยุคปจจุบันได 

Kristen Nicole Hilderman (2007, pp. 61-64) จากงานวิจัยเรื่อง Life After Print: 

revising the digital editorial strategy in magazine publishing ไดกลาวถึงการปฏิบัติงานของ

กองบรรณาธิการนิตยสารในยุคดิจิทัล เก่ียวกับการประสานชองวางระหวางสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิตอล

ไววา ความเชื่อมโยงและการพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันระหวางนิตยสารท่ีเปนสื่อสิ่งพิมพกับสื่อดิจิทัล

ในทุกวันนี้กอใหเกิดแบรนดสินคาท่ีแข็งแกรงและเปนท่ีรูจักในวงกวาง ท้ังกองบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ

และกองบรรณาธิการสื่อดิจิทัลตางพบวา การแตกชองทางการสื่อสารใหหลากหลายและเปดกวางมาก

ข้ึนเปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่ง อีกท้ังควรจะตองเขาไปมีสวนรวมเปนหนึ่งในวิถีชีวิตแบบดิจิทัลและรูจัก

นําเสนอแบรนดของตนในรูปแบบออนไลน เนื่องจากแคการวางแผงของนิตยสารสําเร็จรูปท่ีจับตองได

นั้นไมเพียงพอท่ีจะอยูรอด ในชวงปท่ีผานมานั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงทางรากฐานครั้งสําคัญในโลกของ

สื่อและทิศทางการบริโภคสารสาระของผูอาน โดยการเปลี่ยนแปลงเหลานั้นสะทอนอยูในงานวิจัยชิ้น

ลาสุดจากสํานักวิจัย Pew Center (หนวยงานวิจัยของอเมริกา) ชี้ใหเห็นวาปริมาณการบริโภคขาวสาร

จากชองทางออนไลนของประชาชนในทุกวันนี้เพ่ิมสูงข้ึนอยางท่ีไมเคยเปนมากอน และยังนับเปนครั้ง

แรกท่ีผูคนอานขาวจากทางเว็บไซตมากกวาหนังสือพิมพหรือนิตยสาร จากการท่ีนิตยสารตางพากัน

ขยายการนําเสนอเนื้อหาผานเว็บไซตและโซเชียลมีเดีย จะเห็นไดวาเหลานิตยสารกําลังเรียนรูท่ีจะ

ประยุกตรูปแบบสื่อสิ่งพิมพของตนใหเหมาะสมตอการบริโภคผานทางสมารทโฟน แท็บเล็ต และ

คอมพิวเตอร ท้ังนี้เพ่ือใหสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในวงการสื่อสิ่งพิมพ การเขาถึงผูบริโภค

ผานชองทางออนไลนกลายเปนกลยุทธอันดับตน ๆ โดยในวงการนิตยสารผนวกวิสัยทัศนเก่ียวกับ

อนาคตของการเผยแพรสื่อสิ่งพิมพผานชองทางดิจิตอลเขาไปในแนวทางการทําธุรกิจ จะพบวา  

บนหัวนิตยสารมีตําแหนงบรรณาธิการสื่อดิจิทัลมากข้ึนเรื่อย ๆ และสินคาจะขายดีกวาเดิมเม่ือผาน

การประชาสัมพันธท้ังในแบบสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล นอกจากนี้ทางผูผลิตจําเปนตองชํานาญการใช

เทคโนโลยีใหม ๆ อาทิเชน โซเชียลมีเดียและ SEO (Search Engine Optimization) ซ่ึงทําใหสามารถ

ดําเนินการไดอยางเหมาะสมไปจนถึงใชเครื่องมือไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ความเปลี่ยนแปลงระยะดังกลาวนี้ถือเปนการเปดประตูบานใหมใหเหลากองบรรณาธิการ

ไดกลับมาคิดทบทวนเก่ียวกับเนื้อหาและวิธีนําเสนอในยุคปจจุบัน เนื่องจากชองทางดิจิทัลกลายเปน

รูปแบบท่ีสําคัญตอนิตยสารมากข้ึน การกระชับชองวางระหวางสื่อออนไลนและสื่อสิ่งพิมพใหแคบลง

อยางชา ๆ จึงถือเปนเรื่องจําเปน การบูรณาการกองบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพและกองบรรณาธิการสื่อ

ดิจิทัลไมเพียงแตจะชวยยกระชับกระบวนการทํางานเทานั้น แตยังชวยใหท้ังสองฝายมุงม่ันเพ่ือ

เปาหมายเดียวกันในการสงเสริมแบรนดใหแข็งแกรงข้ึนอีกดวย สําหรับผูผลิตนิตยสารนั้นการบูรณาการ

สื่อสิ่งพิมพและการปฏิบัติการดานดิจิทัลถือเปนข้ันตอนสําคัญในการเสริมความแข็งแกรงใหกับแบรนด 

ดังเชน ในกรณีของบริษัท Canada Wide Media Publications มีความตั้งใจจะผลิตกองบรรณาธิการท่ี

เปยมไปดวยความคิดสรางสรรคและมีกระบวนการทํางานท่ีรวดเร็ว จึงจัดการรวมกองบรรณาธิการ 

สื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัลเปนรายแรก โดยกองบรรณาธิการ BCBusiness ท้ังหมด (สิ่งพิมพและดิจิทัล) 

ถูกยายไปทํางานโดยใชพ้ืนท่ีรวมกัน จากนั้นกองบรรณาธิการฝายดิจิทัลจะไดเขารวมการประชุมของ

ทางฝายบรรณาธิการสิ่งพิมพ ข้ันตอนถัดมาคือ การรวมงบประมาณและเริ่มสรางผลงานขามแพลตฟอรม 

(Cross-platform) จากท่ีเคยมีผูรับผิดชอบผูเดียวทําหนาท่ีดูแลแตเฉพาะดานการตีพิมพ ทุกวันนี้แต

ละสวนจะมีผูจัดการแบรนด (Brand Manager) เขามาทําหนาท่ีดูแลภาพรวมท้ังหมดเพ่ือผลลัพธท่ีดี

ท่ีสุด วิสัยทัศนดังกลาวแสดงใหเห็นถึงแนวโนมบทบาทของกองบรรณาธิการในแวดวงนิตยสารจะเปด

กวางมากข้ึนกวาท่ีเคยเปนมา และยังชี้ใหเห็นถึงความพยายามของเหลาบริษัทท่ีจะเสริมสรางความ

ม่ันคงทางดานสื่อดิจิทัลอีกดวย นอกจากการทํางานประจําตําแหนงหนาท่ีของแตละบุคคลแลว ยังถือ

เปนการพัฒนากระบวนการทํางานและใหกองบรรณาธิการไดรับโอกาสเปดประสบการณการทํางาน

ในรูปแบบท่ีหลากหลายยิ่งข้ึน 

การใหกองบรรณาธิการสิ่งพิมพเขามามีสวนรวมในการเพ่ิมประสิทธิภาพเครื่องมือใน

การคนหา (Search engine) ถือเปนกาวแรกท่ีจะชวยใหเขาใจถึงเปาหมายของการเผยแพรเนื้อหา

ของนิตยสารในรูปแบบออนไลน การใหบรรณาธิการสิ่งพิมพทําการคนหาคียเวิรด (keyword) และใช

เปนหัวขอรอง (subhead) และชุดหัวขอ (decks) ในบทความท่ีจะตีพิมพ ถือเปนกระบวนการท่ีมี

ประสิทธิภาพและสรางสรรค เนื่องจากบรรณาธิการเหลานั้นใกลชิดกับบทความจึงทําใหมีความรูความ

เขาใจอยางละเอียดถองแทตอประเด็นและหัวขอดังกลาวกอนสงตองานไปยังกองบรรณาธิการฝาย

ดิจิทัล ท้ังนี้ยังเปนการงายสําหรับท่ีจะระบุคียเวิรดท่ีเก่ียวของและชื่อท่ีเหมาะสมใหกับบทความแตละ

เรื่อง หนึ่งในข้ันตอนท่ีเปนอุปสรรคในการทํางานใหลาชามากท่ีสุด คือ การแยกบทความออกเปนยอ

หนาและเขียนหัวขอรอง (subheads) ฉะนั้นการถายโอนหนาท่ีเฉพาะสวนนี้ใหกับบรรณาธิการ

สิ่งพิมพจะชวยประหยัดเวลาใหกับบรรณาธิการฝายดิจิทัล เพราะเม่ือใดก็ตามท่ีกองบรรณาธิการฝาย

ดิจิทัลเตรียมเผยแพรเนื้อหาทางสื่อออนไลน พวกเขาจะตองอานเอกสารบทความท้ังหมดเพ่ือใหเกิด

ความเขาใจในแกนของเนื้อหารวมถึงการคัดเลือกคียเวิรดท่ีดีท่ีสุด จากจุดนั้นจึงจะสามารถเขียนชื่อ
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เรื่อง (title) ชุดหัวขอขาว (deck) และหัวรอง (subhead) ท่ีเหมาะสมได ดังนั้นการแบงหนาท่ีจะสงผลให

กองบรรณาธิการสิ่งพิมพสามารถชวยเสนอรายการคียเวิรดแนบไปพรอมกับแตละบทความใหกอง

บรรณาธิการดิจิทัลพิจารณาสําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับบทความท่ีจะนําไปเผยแพรลงในเว็บไซต

ของนิตยสาร ไมเพียงแตจะชวยประหยัดเวลาในการแปลงสิ่งพิมพไปสูบนเว็บไซต แตวิธีการนี้ยังถือ

เปนการบูรณาการทําใหกองบรรณาธิการสิ่งพิมพไดเขาไปมีสวนรวมในการเผยแพรบทความบนสื่อ

ออนไลนอีกดวย นอกเหนือจากนี้ยังจะสามารถใหคําแนะนําเพ่ือประสานขอมูล ไมวาจะเปนบทความ

ตาง ๆ ท่ีตีพิมพในฉบับเดียวกัน ปญหาท่ีเคยประสบพบเจอ หรือบทความท่ีเหมาะสําหรับเผยแพรทาง

ออนไลนเทานั้น เม่ือเวลาท่ีใชสําหรับแปลงงานตีพิมพเปนรูปแบบดิจิทัลลดลง กองบรรณาธิการฝาย

ดิจิทัลจึงมีเวลาและโอกาสมากข้ึนท่ีจะหันมาพัฒนาแนวคิดสําหรับการจัดพิมพโดยใชวัตถุดิบในสวน

ดิจิทัลของตนสรางสรรคเนื้อหา 

จากงานวิจัยขางตน ผูวิจัยสามารถประยุกตใชกับการศึกษาเก่ียวกับการปรับใชโซเชียล

มีเดียเพ่ือสรางสรรคบทความท่ีมีเอกลักษณ อีกท้ังแสดงใหเห็นถึงแนวทางการดําเนินงานภายใน

องคการระหวางฝายสื่อสิ่งพิมพ (สื่อดั้งเดิม) และฝายดิจิทัล (สื่อใหม) วิธีการลดชองวางระหวาง 2 สื่อ 

เพ่ือประสานเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอของนิตยสารสูเว็บไซตและนิตยสารสิ่งพิมพอยางมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเสริมสราง แบรนด a day และเพ่ือความอยูรอดในวงการนิตยสารไทยในยุคดิจิทัล 

 

2.5 กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 กรอบแนวคิดวิจัย 

 

  

 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบ

การบริหารนิตยสาร 

ในยุคดิจิทัล 

 

รูปแบบการปรับตัว

ของนิตยสารในยุค

ดิจิทัล 

 

กลยุทธการบริหาร

ของนิตยสาร 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิจัย 

 

การดําเนินการศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล” เปนการใช

ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาเก่ียวกับเก็บบทบาทของสื่อใหมท่ีสงผล

กระทบตอวงการนิตยสารไทย จนนําไปสูรูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล ท่ีจะ

สามารถดึงความสนใจของผูบริโภคใหมีการเปดรับเนื้อหาท่ีตรงตามความตองการของตลาดในยุค

ปจจุบัน รวมไปถึงกระบวนการหารายไดของนิตยสาร a day ท่ีสอดประสานกันระหวางสื่อดั้งเดิมและ

สื่อใหม เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแขงขันในตลาดนิตยสารและนํามาซ่ึงความอยูรอดของนิตยสารในยุค

ดิจิทัล โดยใชขอมูลเชิงคุณภาพแบบวัฒนธรรมพรรณนา (Ethnography) ซ่ึงประกอบไปดวยการทํา

การสังเกตการณ (Observation) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และวิเคราะหขอมูล

จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (Documentary Analysis) เพ่ือหาหลักการบริหารเว็บไซต 

 

3.1 แหลงขอมูล 

 

กลุมเปาหมายท่ีใชเปนแหลงขอมูลในการประเมินผลในครั้งนี้ประกอบดวยขอมูล

ประเภทบุคคล เปนแหลงขอมูลท่ีมาจากการสังเกตการณและการสัมภาษณเชิงลึกผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย 

ใชวิธีการคัดเลือกผูใหขอมูลอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุมท่ี

เก่ียวของกับประกอบไปดวย 2 กลุม  ไดแก  กลุมผูบริหารและผูปฏิบัติงานในองคกรสื่อนิตยสาร ในฐานะ

ท่ีเปนผูผลิตผลงาน มีความรู ความเขาใจ ในกระบวนการทํางานของสื่อนิตยสาร และกลุมลูกคาผูซ้ือ

โฆษณา รวมไปถึงการสํารวจเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในครั้งนี้ โดยเปนการเก็บ

ขอมูลเชิงคุณภาพแบบวัฒนธรรมพรรณนา (Ethnography) ซ่ึงประกอบดวยการทําการสังเกตการณ 

(Observation) การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และการเก็บรวบรวมขอมูลและ

เอกสารตาง ๆ รวมถึงงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (Document Review) ตามรายละเอียดดังนี้ 

1. ขอมูลจากการสังเกตการณ (Observation) 

ผลงานและองคกรของบุคลากรท่ีมีความเก่ียวของกับหัวขอท่ีจะศึกษา คือ เรื่องของ

การปรับตัวของนิตยสารในชวงเวลาท่ีนิตยสารไดรับความนิยมนอยลง เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ

วิเคราะหผลในลําดับตอไป 

2. ขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 

เปนการรวบรวมขอมูลหลักโดยการสัมภาษณบุคลากรท่ีมีความเก่ียวของกับหัวขอท่ี

จะศึกษา คือ เรื่องการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล โดยทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth 
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Interview) เพ่ือหาคําตอบจากผูใหขอมูลท่ีเปน ผูรู (Key Information) เปนรายบุคคลในประเด็นท่ี

แตกตางกัน ซ่ึงทําการเก็บขอมูลออกเปน 2 กลุม  (1) ผูบริหารและผูปฏิบัติงานของนิตยสาร a day 

(2) กลุมลูกคาผูซ้ือโฆษณา  โดยท้ังหมดเปนผูมีสวนเก่ียวของกับประเด็นดังกลาวโดยกลุมตัวอยางท่ีให

ขอมูลประกอบดวย 

2.1 บุคคลท่ีเก่ียวของในการบริหารนิตยสาร a day คือ กลุมผูบริหารระดับสูง 

ผูบริหารระดับกลาง ตลอดจนฝายปฏิบัติงานของนิตยสาร a day ผูบริหารดังกลาวเปนผูท่ีมีหนาท่ีใน

การรับผิดชอบวางแผน นโยบาย การจัดการภายในองคกร ตลอดจนดูแลประสิทธิภาพงาน รวมถึง

ผลประโยชนขององคกร โดยหลักการท่ัวไป ผูบริหารท้ัง 3 ระบบ มีดังตอไปนี้ 

ผูบริหารระดับสูง หมายถึง ผูซ่ึงกําหนดนโยบาย, แนวทาง, รวมถึงรับผิดชอบ

แผนการดําเนินงานของนิตยสาร ดูแลภาพรวมการทํางานใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เชน 

บรรณาธิการอํานวยการ บรรณาธิการบริหาร หรือผูจัดการท่ัวไป ไดแก 

- คุณสุรพงษ เตรียมชาญชัย ประธานกรรมการผูจัดการบริษัทเดย โพเอทส 

จํากัด (นายทุน) 

- คุณนิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการบริหารโฆษณาบริษัทเดย โพเอทส จํากัด 

- คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร a day 

ผูบริหารระดับกลาง หมายถึง ผูใชอํานาจในการบริหารงานท่ีเดนชัดเฉพาะ

หนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย เชน ผูอํานวยการฝายโฆษณา ผูจัดการฝายโฆษณา ผูจัดการฝายการตลาด 

ไดแก 

- คุณชางนอย กุญชร ณ อยุธยา ผูอํานวยการฝายโฆษณาบริษัทเดย โพเอทส 

จํากัด 

- คุณสิริวรรณ กะสินธรัมย ผูจัดการฝายโฆษณานิตยสาร a day 

ระดับปฏิบัติการ หมายถึง ผูดําเนินงานตามแผนงานและหนาท่ีไดรับมอบหมาย

จากผูบริหารระดับกลางและระดับสูง เชน พนักงานฝายโฆษณา พนักงานฝายการตลาด ไดแก 

- คุณจิรเดช โอภาสพันธวงศ หัวหนากองบรรณาธิการนิตยสาร a day 

- คุณจิรณรงค วงษสุนทร บรรณาธิการศิลปกรรมนิตยสาร a day 

- คุณณัฏฐมณ ประสิทธิโชค พนักงานฝายขายโฆษณานิตยสาร a day 

2.2 กลุมลูกคาผูซ้ือโฆษณาประกอบดวย 2 กลุม ไดแก กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัทตัวแทน

ซ้ือโฆษณา (Media Agency) และกลุมลูกคาท่ีซ้ือโฆษณาโดยตรง (Direct) โดยท้ังกลุมลูกคาท้ังสองกลุม

นี้เปนผูมีอํานาจในการตัดสินใจซ้ือหรือใชงบโฆษณาสินคาหรือบริการของตน 

กลุมลูกคาท่ีเปนบริษัทตัวแทนซ้ือโฆษณา (Media Agency) 

- นลินนิภา เรืองธนากร Media Buyer of Dentsu media 
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กลุมลูกคาท่ีซ้ือโฆษณาโดยตรง (Direct) 

- วรวลัญซ โกจิ๋ว Senior special project manager Good Things 

Happen Co., Ltd 

- ธีร พรหมลักขโณ Product Marketing บริษัท จีไอเอส จํากัด 

- เอกรัตน เจนกิจเจริญชัย เจาหนาท่ีฝายสื่อสารการตลาด สวนวางแผนแบรนด 

และผลิตภัณฑ บริษัท เอ พี ฮอนดา จํากัด 

 

3.2 การสํารวจเอกสาร 

 

ขอมูลประเภทเอกสาร ไดมาจากการศึกษาตําราทางวิชาการ เอกสารงานวิจัยใน

หองสมุดของมหาวิทยาลัยท่ีเปดสอนในหลักสูตรสื่อสารมวลชน และเอกสาร บทความ หรือเว็บไซต

ขององคกร เพ่ือศึกษาเนื้อหาท่ีเก่ียวกับหลักการบริหารสื่อออนไลนและทบทวนทฤษฎีท่ีเก่ียวของเพ่ือ

นําไปสูการสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังการสังเกตการณและการสัมภาษณเชิงลึก 

 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 

ใชวิธีสังเกตการณพฤติกรรมของกลุมผูใหขอมูล รวมกับการสัมภาษณแบบเจาะลึกดวย

คําถามปลายเปด (Open-Ended Question) เพ่ือใหสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระ และนํา

ผลมาวิเคราะห ในการสัมภาษณมีการบันทึกเสียงดวยเครื่องบันทึกเสียง 1 เครื่อง และสมุดบันทึงเพ่ือ

จดบันทึกประเด็นท่ีคนพบเปนลายลักษณอักษร 

 

3.4 แนวคําถามในการสัมภาษณ 

 

คําถามท่ีใชเปนคําถามในลักษณะปลายเปด (Open-Ended Question) ไมชี้นําไปในทาง

ใดทางหนึ่ง เพ่ือใหกลุมผูใหขอมูลแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระและปราศจากอคติโดยตั้งคําถามให

ครอบคลุมวัตถุประสงคของการศึกษาท้ัง 3 ขอ เพ่ือใหไดขอมูลครบถวนสมบูรณ ดังนี้ 

1. เพ่ือศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

- คิดวาสถานการณสื่อนิตยสารในประเทศไทยขณะนี้เปนอยางไร 

- คิดเห็นอยางไรกับบทบาทของสื่อใหมท่ีเขามาเก่ียวของกับวงการนิตยสาร 

- การบริหารจัดการองคกรของทานเปนอยางไร 
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- ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารนิตยสาร a day มีอะไรบางและมีวิธีการแกไข

อยางไร 

- จากผลกระทบของสื่อดิจิทัล มีวิธีการแกไขในการบริหารอยางไร 

- คิดวาการเติบโตอยางรวดเร็วของสื่อดิจิทัลสงผลกระทบตอการบริหารของ

นิตยสารหรือไม 

- ในมุมมองของคนทํางานสื่อนิตยสารคิดวาอะไรคือ จุดแข็งของสื่อนิตยสารท่ีจะ

ทําใหอยูไดตอไปในอนาคต 

- แนวโนมการบริหารธุรกิจในอนาคต 

- โอกาสทางธุรกิจของนิตยสาร a day เปนอยางไร 

2. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

- นิตยสาร a day มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบอยางไรเพ่ือใหรับกับยุคดิจิทัล 

- มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรอยางไรเพ่ือใหสอดคลองรับกับยุคดิจิทัล 

- ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานและแนวทางการแกไขเปนอยางไร 

- จุดแข็งและจุดออนของนิตยสารของทานคือ อะไร 

- หลักในการคัดเลือกเนื้อหาท่ีจะนําเสนอท้ังในนิตยสารและบนเว็บไซตของ a day 

เปนอยางไร 

- มีการปรับเปลี่ยนการวางแนวคิดหลักและรูปแบบ (Theme and Concept) ของ

นิตยสาร a day อยางไรบาง 

- การวางแผนการดําเนินงานของกองบรรณาธิการและฝายโฆษณาในแตละเดือน

เปนอยางไร 

- เนื้อหาในสวนของรูปเลมและเว็บไซตมีความเหมือนหรือตางกันอยางไร 

- ขอเสนอแนะของรูปแบบการทํานิตยสารในอนาคต 

3. เพ่ือศึกษาถึงกระบวนการหารายไดของนิตยสาร a day เพ่ือความอยูรอดของ

นิตยสารในยุคดิจิทัล 

- รูปแบบกลยุทธการทําตลาดของนิตยสาร a day เปนอยางไร 

- นิตยสาร a day มีกระบวนการจัดจําหนายอยางไร 

- จุดเดนของนิตยสาร a day คือ อะไร กลุมเปาหมายหลักของนิตยสารคือ ใคร

และคูแขงคือ ใคร 

- การดําเนินงานของฝายขาย แนวทางในการกําหนดราคาขายท้ังอัตราขาย

โฆษณาในนิตยสารและบนเว็บไซตเปนอยางไร 

- ปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานของแตละฝายเปนอยางไร 

- แนวทางการพัฒนาเนื้อหาของนิตยสาร a day ใหครองใจผูอานเปนอยางไร 
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3.5 การตรวจสอบความนาเช่ือถือของขอมูล 

 

สําหรับการสัมภาษณเชิงลึกผูศึกษาเปนผูเก็บขอมูลดวยตนเอง ในระหวางสัมภาษณจะ

ตรวจสอบความเขาใจในคําถามและคําตอบของผูใหขอมูลหลักเปนระยะ ๆ เพ่ือปองกันการเขาใจ

คลาดเคลื่อน และตรวจสอบความนาเชื่อถือโดยวิธีการย้ํายันขอมูล (Data Triangulation) ผูศึกษาได

ทําการตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลจากการสํารวจเอกสาร ขาวสาร และบทความท่ีเก่ียวของ

กับประเด็นท่ีกําลังศึกษา รวมท้ังการสัมภาษณบุคลากรท่ีมีความเก่ียวของกับการนิตยสาร a day และ

ทําการตรวจสอบโดยการทวนคําถามจากบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีเปนแหลงขอมูล เพ่ือปองกันความ

อคติ และความเขาใจผิดในคําถาม และเพ่ือตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลดังกลาว สําหรับขอมูล

ประเภทเอกสาร ใชการพิจารณาเปรียบเทียบจากเอกสารหลาย ๆ ประเภทและแหลงขอมูลหลาย ๆ 

แหลง เพ่ือหาขอมูลท่ีมีความสอดคลองกันอยางนาเชื่อถือ 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

ผูศึกษาใชแนวทางในการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ

เชิงลึก ท้ังการจดบันทึกและการถอดขอความจากการบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณ มาจัด 

เรียบเรียงขอมูลและประโยคท่ีกระจัดกระจายเขาเปนหมวดหมูตามแนวประเด็นคําถาม โดยใชกรอบ

ในการวิเคราะหจากทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือนําเสนอในเชิงพรรณนา (Descriptive Method) 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

จากการศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลโดยอาศัยแนวทางการศึกษาท่ีระบุไวกอนหนา

นี้ ผลการศึกษารายงานเฉพาะบุคคลเรื่อง “การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล” โดยทําการ

เสนอผลการตามวัตถุประสงคการศึกษาโดยจะแบงเปน 3 สวน ดังนี้ 

1. ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

2. รูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

3. กลยุทธการตลาดของนิตยสาร a day 

ผลการศึกษาในแตละสวนมีรายละเอียดดังนี้ 

 

4.1 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารนิตยสาร a day 

 

การซ้ือสื่อโฆษณานิตยสารตั้งแตป 2011 เปนตนมา จนถึงในปจจุบันพบวา สื่อโฆษณา

ประเภทนิตยสาร มีการใชงบท่ีลดลงอยางตอเนื่อง โดยในป 2011 มีการซ้ือสื่อนิตยสารอยูท่ี 6,433 

ลานบาท ป 2012 พบวา ลดลงไป 12% เหลือ 6,054 ลานบาท ในป 2013 ก็ยังคงมีการซ้ือท่ีลดลงไป 

4% เหลือ 5,954 ลานบาท และเริ่มติดลบหนักอีกครั้งในป 2014 ท่ีมียอดการซ้ือสื่อนิตยสารอยูท่ี 

5,214 ลานบาท ติดลบไปเปนสัดสวนถึง 16% และในป 2015 รายไดของสื่อนิตยสารยังคงตกลงอยาง

ตอเนื่อง ติดลบอีก 14% เหลือ 4,552 ลานบาท ท้ังนี้เม่ือนําขอมูลลาสุดในชวงไตรมาสแรกของป 

2015 เทียบกับป 2016 พบวา สื่อนิตยสารติดลบไปแลว 24% หรือหายไปแลวถึง 253 ลานบาท (16 

มิถุนายน 2559 จาก http://www.thansettakij.com/2016/06/06/59163) 
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ภาพท่ี 4.1 Industry Magazine Spending 2011-2015 

 

การลดลงของรายไดสื่อนิตยสารสอดคลองกับพฤติกรรมการอานของผูบริโภคท่ีต่ําลง 

ท้ังนี้จากการสํารวจพบวา แนวโนมการอานนิตยสารของผูบริโภคลดลงอยางมาก แลวหันไปอานในสื่อ

อินเทอรเน็ตมากข้ึน 

a day เปนนิตยสารท่ีอยูในเครือ เดย โพเอทส จํากัด กอตั้งในป พ.ศ. 2543 นําโดย 

วงศทนง ชัย-ณรงคสิงห, นิติพัฒน สุขสวย และภาสกร ประมูลวงศ เนื้อหาของนิตยสารพูดถึงในเรื่อง

ของความคิดสรางสรรค แรงบันดาลใจ และบุคคลที่นาสนใจในสังคม ซึ่งการเกิดขึ้นของ a day 

นับเปนหนึ่งในเทรนดของกระแสอินดี้ไทย ทําใหนิตยสารไดรับความนิยมจากคนรุนใหมเปนจํานวน

มาก 

เนื้อหาหลักของ a day คือ คอลัมน main course ซ่ึงเปนสกูปหลักท่ีมีเนื้อหาแตกตาง

กันในแตละเดือน โดยหยิบยกเรื่องในสังคมท่ีกําลังเปนท่ีนิยม มาสื่อสารดวยวิธีการท่ีสรางสรรคและ

เขาถึงงาย นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาอัพเดตวงการความคิดสรางสรรคของโลก มีการสัมภาษณบุคคลท่ี

นาสนใจท้ังในวงการศิลปะและครีเอทีฟ ถือไดวาเปนนิตยสารวัยรุนไดถูกวาจัดอยูในอันดับตน ๆ ท่ี

ไดรับความสนใจ แตในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศไดพัฒนาอยางรวดเร็วจนกอเกิด สื่อใหมอยาง

อินเทอรเน็ต ซ่ึงมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของ ผูคนในสังคม ดวยคุณลักษณะท่ีสามารถ

ตอบสนองความตองการ แสวงหาขาวสารไดดีเพราะไมขอจํากัดของเนื้อหา เวลา และมีความสะดวกสบาย 
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ทําใหมีการบริโภคสื่อออนไลนมากข้ึนตามลําดับ สงผลกระทบใหธุรกิจนิตยสารในรูปแบบของ 

สื่อสิ่งพิมพไดรับความนิยม ทําใหยอดขายโฆษณาลงลงอยางเห็นไดชัด 

 

 
ภาพท่ี 4.2 กราฟแสดงยอดขายของนิตยสารในเครือ Day Poets ป 2013 – 2015. จาก  

รายงานประจําป 2015, โดย บริษัท เดย โพเอทส จํากัด. 

 

ตามภาพท่ี 4.2 แสดงยอดขายของนิตยสารในเครือ เดย โพเอทส จํากัด แสดงถึงรายได

โฆษณานิตยสารมีการปรับลดลงอยางตอเนื่องในเวลา 3 ป นิตยสาร a day ในป 2013 มีรายไดโฆษณา

อยูท่ี 34,032,810 บาท และในป 2015 มีรายไดโฆษณาเพียง 21,319,143 บาท ภายในระยะเวลา 3 ป 

รายไดโฆษณาลดลงไปถึง 12,713,667 บาท ซ่ึงถือวาเปนตัวเลขท่ีนากังวลเปนอยางมาก 

เม่ือกอน a day ถือเปนนิตยสารท่ีเปนน้ําหลอเลี้ยงสําคัญของบริษัท เนื่องจากเรามีท้ัง

รายไดจากการโฆษณาและรายไดจากการขายหนังสือ ซ่ึงรายไดจากโฆษณานับจริง ๆ 

คือ กําไรของบริษัท แตดวยปจจัยหลาย ๆ อยางทําใหยอดโฆษณาลดลง มันสงผลกระทบ

ตอบริษัทเปนอยางมาก ถึงแมวาเรายังจะมีนิตยสารอ่ืนในเครือ พ่ีก็มองวานิตยสาร a day 

จะเปนรายไดหลักอยูเหมือนเดิม (สุรพงศ เตรียมชาญชัย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 
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จากการศึกษาในสวนของปจจัยที่สงผลกระทบตอการบริหารนิตยสาร a day พบวา 

มีปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารของนิตยสาร a day สามารถสรุปผลการศึกษาท่ีมีผลกระทบตอ

รูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล แบงออกเปน 

 

4.1.1 ปจจัยภายในองคกร 

การวิเคราะหปจจัยภายในองคกรทําใหทราบถึงศักยภาพทรัพยากรองคกร  

จึงสามารถสงเสริมและพัฒนาองคกรไดโดยการวางแผนการบริหารงานดานตาง ๆ ซ่ึงจากการศึกษา

โดยการสัมภาษณผูบริหารนิตยสาร a day พบวา ปจจัยภายในองคกรของนิตยสาร a day สามารถแบง

ไดเปน 4 ปจจัย ดังนี้ 

4.1.1.1 ปจจัยดานทุนและแหลงทุน 

ปจจัยดานทุนและแหลงทุนท่ีสนับสนุนใหกิจการดําเนินตอไปไดนั้น ถือ

เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอการดําเนินงานทางดานธุรกิจเปนอยางมาก เนื่องจากแหลงท่ีมาของทุน

เปนสิ่งท่ีทําใหการบริหารองคการดําเนินงานไดไมติดขัด และทําใหองคกรมีรายไดมีหมุนเวียนเพ่ือ

สงเสริมการสื่อสารกับบุคลภายในองคการเปนปจจัยหลักท่ีทําใหองคการอยูรอดได จากการศึกษา 

พบวา a day มีลักษณะในรูปแบบบริษัทมีนายทุนเปนเจาของ มีโครงสรางดานการเงินมาจากนายทุน

ซ่ึงก็คือ ประธานกรรมการผูจัดการ ซ่ึงงบประมาณของบริษัทจะถูกนํามาวางแผนการจัดสรร

งบประมาณท้ังในดานการผลิต และการตลาด อยางคุมคาท่ีสุด โดยการบริหารทรัพยากรทางดาน

การเงินของทาง a day มีฝายการเงินท่ีเขามาดูแลเรื่องงบประมาณตาง ๆ ตั้งแตเริ่มตนในดานการผลิต

เนื้อหา จนไปถึงการดูแลงบประมาณการจัดกิจกรรมพิเศษตาง ๆ เพ่ือนําเรื่องสงรายงานแกผูบริหารใน

ทุกเดือน เนื่องจากหากองคกรมีการบริหารทรัพยากรการเงินท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะ

สามารถทําใหองคการดําเนินธุรกิจไปไดอยางตอเนื่อง 

ตองมีการคิดวาทําอยางไรถึงจะบริหารเงินใหไดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น

เวลาทําโปรโมชั่นหรือกิจกรรมทางการตลาดอะไร ก็ตองมีการกําหนดเปอรเซ็นตไวถึง

จุดคุมทุน การท่ีราจะลงทุนอะไรในแตละอยาง เราตองคํานึงถึงผลท่ีจะตามมาทุกครั้ง 

แตทุกอยางก็สามารถยืดหยุนได (สุรพงษ เตรียมชาญชัย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

คุณนิติพัฒน สุขสวย กรรมการบริหารการตลาดไดอธิบายวาในชวง

เปดตัวนิตยสารทุนมาจากกลุมคนอานท่ีชวยกันสงเขามา เพ่ือรวมทํานิตยสาร แตหลังจากท่ีนิตยสาร  

a day เปดตัวมาไดประมาณ 1 ป ทางบริษัท ตองการขยายธุรกิจ จึงไดมองหานายทุน ซ่ึงเปนผูออกทุน

หลัก ซ่ึงงบประมาณท่ีไดมาจะถูกนํามาวางแผนใชจายในสวนตาง ๆ ของ a day ไมวาจะเปนการผลิต

นิตยสาร รวมถึงงบประมาณดานการตลาดและการขายโฆษณาดวย งบประมาณทุกสวนจะถูกดูแล

จากฝายการเงิน ซ่ึงจะตองมีการใชสอยไปอยางคุมคา และสามารถวัดผลได ตองคํานึงผลงานท่ีออกมา
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ดวยวาจะเปนประโยชนแกผูอาน ในฐานะนิตยสารท่ีไดชื่อวา เปนนิตยสารท่ีใหความคิดสรางสรรคและ

แรงบันดาลใจ (นิติพัฒน สุขสวย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) เสริมถึงเรื่องการบริหารทรัพยากร

การเงินของนิตยสาร a day ในทิศทางเดียวกัน 

a day มีนายทุนเพียงคนเดียว โดยงบประมาณท่ีไดมาจะถูกจัดสรร ไปในแตละฝาย โดย

ฝายการเงินของบริษัท เพ่ือเอ้ือตอการผลิตดาน และการวางแผนการตลาดไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงรายไดหลักของบริษัทเรามาจากการขายพ้ืนท่ีโฆษณา 

ดังนั้นเม่ือเกิดการเปลี่ยนผานของสื่อแลพฤติกรรมของผูบริโภค ยอดขายโฆษณาเราก็ตก

ลงไป การท่ีเราจะจัดกิจกรรมทางการตลาดหรือใชงบอะไร ทุกอยางจะตองมีการวัดผลได 

ไมเชนนั้นบริษัทก็อาจจะอยูไมรอด (ชางนอย กุญชร ณ อยุธยา, สัมภาษณ 29 เมษายน 

2559) 

ทุนและแหลงเงินทุนหมุนเวียนของ a day มาจากการขายนิตยสารและ

รายไดจากการขายพ้ืนท่ีโฆษณาเปนหลักเม่ือป 2556 รายไดโฆษณาอยูท่ี 34,032,810 บาท หลังจากท่ีมี

สื่อใหมเกิดข้ึน ทําให a day ขายรายไดจากอัตราโฆษณาท่ีลดลงเหลือเพียง 21,319,143 บาท ซ่ึงบริษัท

ยังคงตองแบกรับคาใชจายท่ีตนทุนเทาเดิม แตเนื่องดวย a day เปนองคกรท่ีมีขนาดเล็กดังนั้น

คาใชจายในการบริหารองคกร ไมไดมีตนทุนท่ีสูงมากนัก เจาของกิจการจึงยังไมมีนโยบายการปรับลด

โครงสรางขนาดขององคกร แต a day จะตองมีการวางแผนทางการเงินท่ีรัดกุมข้ึน 

พ่ีคิดวารายไดโฆษณาท่ีลดลงไปบางนั้น ยังไมสงผลถึงข้ันตองปรับขนาดขององคกร  

เราเปนองคกรขนาดเล็ก เพียงแคเราตองมีระบบการใชจายและการหมุนเวียนทาง

การเงินท่ีดี บริษัทเราก็ยังจะอยูได แตเราก็ตองชวยกันประหยัดควบคุมคาใชจายและ 

ใชทรัพยากรท่ีเรามีอยูอยางคุมคาท่ีสุดได (สุรพงษ เตรียมชาญชัย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 

2559) 

กลาวคือ มีการดําเนินธุรกิจโดยจะตองคํานึงถึงจุดคุมทุนซ่ึงก็คือ การใช

ทรัพยากรการเงินอยางคุมคาท่ีสุด เนื่องจาก a day เปนบริษัทท่ีมีแหลงนายทุนเพียงคนเดียวซ่ึง

คอนขางจะมีความเสี่ยงสูง ถานายทุนสายปานในเรื่องการเงินมีไมมากพอ จะสงผลใหบริษัทประสบ

ปญหาท่ีตามอยางเปนมาก ดวยประกอบกับท่ีรายไดท่ีลดลงของบริษัทในขณะนี้ ดังนั้นการจะลงทุน

ทุกอยางจะตองมีผลลัพธท่ีสามารถวัดออกมาเปนเปอรเซ็นตได 

4.1.1.2 ความเปนเจาของผูประกอบการหรือผูถือหุน 

สําหรับการบริหารนิตยสาร a day การตัดสินใจสวนใหญข้ึนอยูกับผูบริหาร 

ซ่ึงมีสวนสําคัญท่ีจะผลักดันใหธุรกิจอยูรอดได ผูบริหารตองมีการวางแผนงานและแนวทางการบริหาร

จัดการของบริษัท คือ การใชแผนการสั่งการจากผูบริหารระดับสูง โดยการมีการสั่งการลงมาหา

ผูบริหารระดับลางเพ่ือวางกลยุทธนโยบายท่ีจะบริหารและแกปญหาท่ีเกิดข้ึน 
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a day ตองประสบกับปญหาทางเศรษฐกิจ เนื่องจากการลูกคาผูซ้ือ

โฆษณา มีการตัดงบประมาณในสวนของการลงนิตยสารมากกวาครึ่ง เปนเหตุผลท่ีเจาของหรือ

ผูบริหารตองมีการปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธใหม ๆ ซ่ึงจะตองมีการบริหารท้ังในสวนของภาพลักษณ 

และการตลาดอยางตอเนื่อง เนื่องจาก a day เปนองคกรขนาดเล็กทําใหมีความคลองตัวในการ

ปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธหรือนโยบายตาง ๆ ผูบริหารหรือเจาของสามารถสั่งการลงมาไดโดยตรง ซ่ึง

การวางกลยุทธในแตละครั้ง จะตองมีการปรึกษาหารือรวมกัน ไมวาจะเปนฝายบริหาร กอง

บรรณาธิการ ฝายผลิต และฝายขาย ท้ัง 4 ฝายนี้จะตองมีความสัมพันธกัน 

ในสภาวะท่ีเม็ดเงินโฆษณาในตลาดนิตยสารมีการลดลงอยางตอเนื่อง เปนสิ่งท่ีเรากังวล

เปนอยางมาก เราตองมีการปรับกลยุทธและเทคนิคในการขายใหมากข้ึน เราตองมีการ

ตื่นตัวอยูตลอดเวลา นอกจากนี้เรายังจําเปนท่ีตองปรับตัวรูปแบบ เม่ือกอนเราเปน 

สื่อนิตยสารอยางเดียว ตอนนี้เรามีการจัดทําเว็บไซตเพ่ือเปนรูปแบบใหมในการนําเสนอ

แกผูอาน ซ่ึงทุกอยางจะตองมีการวางแผนการทํางานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของใหไปใน

ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงทุกอยางเราจะกําหนดรูปแบบออกมาภายใตนโยบายหลักขององคกร 

(สุรพงษ เตรียมชาญชัย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

จากการสัมภาษณผูบริหารนิตยสาร a day พบวา ผูบริหารจะเนนปรับ 

เปลี่ยนกลยุทธในการบริหารท้ังในเรื่องของการขายและตัวผลิตภัณฑ โดยการจัดทําเว็บไซตข้ึนมา

ควบคูกับการทํานิตยสาร เพ่ือใหเขากับสภาวการณในปจจุบันท่ีมีการตัดงบการซ้ือสื่อโฆษณาจาก 

สื่อนิตยสาร เนื่องจากเปนรายไดหลักขององคกร แตทุกอยางมีการยึดจากนโยบายหลักขององคกร 

นั่นคือ เรื่องความคิดสรางสรรค และการนําเสนอเรื่องราวเชิงลึกในการใหแรงบันดาลกับผูอาน ซ่ึงถือ

เปนนโยบายท่ีชัดเจนตั้งแตมีการกอตั้ง a day ทําใหทุกอยางท่ี a day ทําออกมามีระเบียบแบบ

แผนการวางกรอบไปในทิศทางเดียวกัน 

4.1.1.3 ปจจัยดานการบริหารองคกร 

นิตยสาร a day จะประสบความสําเร็จไดหรือไมนั้น การบริหารองคกร

ถือเปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่ง กลาวคือ ตองมีการวางโครงสรางบริหารงานใหสอดคลองกับ 

ความตองการและความเหมาะสมของสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองคกร ซ่ึงจากการศึกษา

พบวา ผูบริหารนิตยสาร a day ออกแบบองคกรใหเปนองคกรขนาดเล็ก เพ่ือสะดวกตอการบริหารงาน จึง

ไมมีกระบวนการสั่งการท่ีซับซอน ซ่ึงจะใหแตละฝายมีอํานาจการปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบท่ี

ไดรับมอบหมายอยางเต็มท่ี เพ่ือใหคุณภาพของงานมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนั้นยังมีการเปด

โอกาสและพรอมรับฟงความคิดเห็นของแตละฝาย จึงสรางความพอใจใหกับพนักงาน และยังให

ความสําคัญกับการทํางานท่ีสอดคลองกันในทุกฝาย โดยเนนการทํางานเปนทีม 
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ภาพที 4.3 โครงสรางนิตยสาร a day 

 

จากแผนภูมิโครงสรางการบริหารองคกรของนิตยสาร a day ทําใหเห็น

วามีการแบงงานตามภาระหนาท่ีความรับผิดชอบ ( Function Structure) อยางชัดเจนซ่ึงจะรวมกลุม

บุคคลบนพ้ืนฐานของความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน มีการแบงงานกันทําเฉพาะดาน และมีผูบริหารเขามา

ดูแลการทํางานของแตละฝายอยางใกลชิด 

สําหรับหนาท่ีความรับผิดชอบของฝายตาง ๆ ในการจัดทํานิตยสารและ

เว็บไซต a day มีดังตอไปนี้ 

ประธานกรรมการผูจัดการ ในฐานะนายทุนขององคกร เปนผูวางแผน

กําหนดนโยบายการบริหารภาพรวมท้ังหมดขององคกร พรอมท้ังยังกําหนดกลยุทธของฝายโฆษณา 

แตจะไมมีบทบาทในการควบคุมดูแลในสวนของการผลิตเนื้อหา 

กรรมการบรรณาธิการบริหาร ทําหนาท่ีรับผิดชอบฝายนโยบายของ

สิ่งพิมพในภาพรวม ท้ังเรื่องธุรกิจ และการนําเสนอเนื้อหา ตลอดจนการประสานงานกับฝายตาง ๆ 

หัวหนากองบรรณาธิการ  ถึงแมจะมีการเปดเว็บไซตข้ึนมา ทาง a day 

ยังคงมีหัวหนากองบรรณาธิการเพียง 1 คน ท่ีมีหนาท่ีการรับผิดชอบตั้งแตเปนผูคิดรูปแบบการนําเสนอ

เนื้อหารวมกับกองบรรณาธิการ ตลอดถึงการตรวจสอบภาพรวมท้ังในสวนของเนื้อหาและรูปแบบ 
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นอกจากนี้มีการชวยคิดเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนองานรวมกับฝายโฆษณาเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาใหอยูในภายใตรูปแบบลักษณะเนื้อหาของ a day 

กองบรรณาธิการ นับตั้งแตมีการเปดตัวเว็บไซต a day จึงมีกองบรรณาธิการ 

2 กอง เนื่องจากเนื้อหาและรูปแบบในสวนของตัวเลมและเว็บไซตแตกตางกัน ซ่ึงมีการแบงแยกหนาท่ี

ความรับผิดชอบกันอยางชัดเจน หนาท่ีของกองบรรณาธิการคือ คิดเนื้อหา ติดตอบุคคลตาง ๆ เขียน

คอลัมน รวมไปถึงภาพประกอบ ท้ังนี้ a day มีท้ังกองบรรณาธิการประจําและนักเขียนอิสระมารวมเขียน

คอลัมนตาง ๆ 

ฝายศิลปกรรม มีหนาท่ีในการออกแบบ โดยกําหนดจัดเรียงขอความและ

ภาพประกอบ รวมท้ังการตกแตงตาง ๆ ใหตรงตามคอนเซ็ปต ซ่ึงรูปแบบการออกแบบของตัวเลมและ

เว็บไซตก็จะมีลักษณะท่ีแตกตางกัน จึงมีคนรับผิดชอบในสวนของตัวเลมและเว็บไซตออกจากกัน 

เลขานุการกองบรรณาธิการ ทําหนาท่ีติดตอประสานงานระหวางกอง

บรรณาธิการและฝายโฆษณา ติดตามการทํางานของฝายตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวง นอกจากนี้ยังมีหนาท่ี

ติดตอประสานงานกับภายนอกอีกดวย 

ฝายโฆษณา a day เปนองคกรที่เนนเรื่องความคิดสรางสรรค ดังนั้น 

ฝายโฆษณานอกจากจะมีหนาท่ีในการบริหารการขายโฆษณาการดูแลลูกคาและจัดหาโฆษณาแลว 

ยังคงตองมีการคิดออกแบบการนําเสนองานเชิงสรางสรรคท่ีแตกตางกับคูแขงใหตรงตามความ

ตองการลูกคา ซ่ึงจะตองมีการทํางานรวมกับกองบรรณาธิการเพ่ือผลิตผลงานโฆษณา รวมท้ัง

จําเปนตองวิเคราะหถึงสภาพแวดลอมทางธุรกิจ ควบคูไปดวย เพ่ือคนหาจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ

อุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือนําไปวางแผนการขาย 

ฝายผลิต เนื่องดวย a day ไมมีโรงพิมพเปนของตัวเอง หนาท่ีของฝาย

ผลิต คือ จัดหาทรัพยากรตาง ๆ ในการพิมพ ตอรองเรื่องคาใชจายกับซัพพลายเออรท่ีเกิดข้ึนในการ

พิมพเพ่ือรักษาผลประโยชนใหกับองคกรไดมากท่ีสุด 

สําหรับการบริหารทรัพยากรบุคคล พบวา a day ไดใหความสําคัญเทา

เทียมกันในทุกฝาย ซ่ึง a day ออกแบบองคกรใหเปนขนาดเล็ก เพ่ือสะดวกตอการบริหารและการ

ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกันการทํางานท่ีสอดคลองกันทุกฝาย ถึงแมวาแตละฝายจะมี

อํานาจการปฏิบัติตามความรับผิดชอบในหนาท่ีของตนเองอยางเต็มท่ีก็ตาม แตทายท่ีสุดจะตองมีการ

มารวมประชุมกันในทุกฝาย เพ่ือใหพนักงานสามารถมีสิทธิ์ในการออกความคิดเห็นตาง ๆ ท้ังในดาน

คอนเทนต และการวางแผนในการขายเพ่ือใหเขาถึงกลุมลูกคาไดมากท่ีสุด 

การทํางานจะใหความสําคัญกับการประชุม ตั้งแตการเริ่มตนของการคิดเนื้อหาของแต

ละฉบับ รวมถึงเนื้อหาของเว็บไชต ซ่ึงทุกคนในกองบรรณาธิการจะตองมีการทํา

การบาน เพ่ือนํามาเสนอในท่ีประชุม ทุกคนจะมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกเรื่องท่ีจะ
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นํามาเสนอ และเม่ือเราสามารถคัดเนื้อหาท่ีจะนําเสนอแกผูอานไดแลว เราก็จะมีการ

ประชุมรวมกันระหวางฝายบรรณาธิการและฝายโฆษณา เพ่ือวางแผนการขายตอไป 

โดยจะมีผูบริหารคอยใหคําปรึกษา การประชุมแบบนี้ยังชวยปองกันไมใหเกิดความ

ผิดพลาดในดานของการสื่อสาร (นิติพัฒน สุขสวย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

สอดคลองกับความคิดเห็นของคุณชางนอย กุญชร ณ อยุธยา ผูอํานวยการ

ตลาดของนิตยสาร a day ท่ีท้ัง 2 คน มีความเห็นวาการบริหารภายในองคกรตองมีการรวมมือในทุกฝาย 

มีการรับฟงความคิดเห็น ท้ังนี้จะชวยลดชองวางระหวางผูบริหารและพนักงาน เพ่ือกอใหเกิดประโยชน

สูงสุดแกองคกร อาทิ ความคิดเห็นของกองบรรณาธิการท่ีเปนคนสรางสรรคเนื้อหา คนเหลานี้มีมุมมองใน

ดานของการนําเสนอเนื้อหาท่ีออกมาไดตรงใจกลุมผูอาน เนื่องจากกองบรรณาธิการตองเปนคนท่ีมี

ลักษณะรักการอานคนควาหรืออัพเดทขอมูลกระแสสังคม กระแสโลก อยูเสมอ เคาสามารถตีโจทยถึง

ความตองการของกลุมคนอานได และเม่ือทุกคนไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น จนตกผลึกออกมาเปน

เนื้อหาท่ีจะนํามาเสนอ แนนอนวามักจะเปนเนื้อหาท่ีสังคมหรือกลุมคนกําลังใหความสนใจอยาง

แนนอน สิ่งนี้ก็จะสะทอนกลับมาสูองคกร 

การบริหาร มันมีท้ังจากขางบนลงขางลาง และในระนาบเดียวกัน ซ่ึงเราจะกําหนด

จุดยืนรวมกัน วาสิ่งท่ีเราตองการคือ อะไร แลวแบงหนาท่ีกันไปทําในแตละสายงาน  

ซ่ึงสุดทายแลวเราก็จะมีการประชุมรวมกันเพ่ือเสนอความคิดเห็นตาง ๆ ใหออกมาเปน

เนื้อหาไปสูผูอาน (ชางนอย กุญชร ณ อยุธยา, สัมภาษณ 29 เมษายน 2559) 

จากการศึกษาพบวา ปจจัยการบริหารองคกรมีสวนในการกําหนดกล

ยุทธวิธีการทํางานในสวนตาง ๆ ขององคกร ซ่ึงการบริหารของนิตยสาร a day ใชรูปแบบในการ

บริหารท้ังจากบนลงลาง ลางข้ึนบน และในระนาบเดียวกัน การกําหนดกลยุทธการบริหารเชนนี้จะ

ชวยทําใหลดชองวางระหวางผูบริหารและพนักงาน จึงสามารถดําเนินการหรือปฏิบัติงานไดอยาง

คลองตัว 

4.1.1.4 ปจจัยทางดานเทคโนโลยีการผลิต 

ความกาวหนาของเทคโนโลยีทําใหองคการตาง ๆ ตองสรางนวัตกรรม

ใหมอยางตอเนื่อง เนื่องจากวาการบริหารจัดการทางดานเทคโนโลยีท่ีดีสามารถทําใหธุรกิจดําเนินการ

ไดคลองตัวมากข้ึน สําหรับเทคโนโลยีในการผลิตของ a day ใหเหมาะสมกับสภาพสถานการณสื่อใน

ปจจุบันนั้นไดมีการพัฒนาไปมากเพราะการลงทุนตรงสวนของเทคโนโลยีนั้นลวนแตทําใหประหยัดท้ัง

เวลาและทรัพยากรเปนอยางมากได ซ่ึงในสวนของ a day ไดมีการลงทุนเทาท่ีจําเปน 

ทางเรามีสัมพันธภาพท่ีดีกับโรงพิมพคัมฟอรมเปนเวลาท่ียาวนาน ทําใหเราสามารถ

ตอรองเรื่องตนทุนราคาในการผลิตได ซ่ึงตรงนี้เปนในสวนพารทนิตยสาร แตหลังจากท่ี

เราไดวางแผนวาจะมีการเปดตัวเว็บไซต จากเดิม a day มีเครื่องแม็คอินทอชไวใชสําหรับ
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การจัดทํารูปแบบอารตเวิรคในนิตยสารจํานวน 5 เครื่อง ทางผูบริหารไดมีการลงทุนจัดหา

เครื่องแมคอินทอชมาเพ่ิมเติมในการรองรับการทํางานอีก 2 เครื่อง เพ่ือความรวดเร็ว

และความสะดวกในการทํางาน เปนการลงทุนท่ีเพ่ิมคาใชจายไมมากแตสอดคลองกับ

ความตองการผูบริโภคในยุคปจจุบัน (นิติพัฒน สุขสวย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

ในสวนของตัวนิตยสารทาง a day พันธมิตรกับโรงพิมพท่ีทํางานรวมกัน

เปนเวลายาวนาน ทําใหสามารถตอรองราคาได โดยไดคุณภาพงานมาตรฐานและตรงตอเวลามาเสมอ 

มีประสิทธิภาพในการผลิตสูง นอกจากนี้ยังมีการซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใชทํางานเพ่ือรองรับการผลิต

เนื้อหาบนเว็บไซตเพ่ิมเติม 

การพัฒนาเทคโนโลยี  ทาง a day ไดเนนเครื่องมือในการจัดทําเนื้อหา 

รูปแบบอารตเวิรคใหกับการทําเว็บไซต เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วและตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคและรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

4.1.1.5 ปจจัยดานบุคลากร 

บุคลากรถือวาเปนกําลังสําคัญท่ีองคกรจะตองใสใจ ซ่ึงบุคลากรภายใน

บริษัทลวนตองมีความชํานาญและมีประสิทธิภาพ ทาง a day จึงไดใหความสําคัญในเรื่องความสามารถ

ทางวิชาชีพ ท้ังดานแนวคิดพ้ืนฐาน ความรู ความคิดสรางสรรค ประสบการณการทํางานของแตละ

ฝาย ซ่ึงสิ่งเหลานี้จะชวยทําใหผลงานออกมามีคุณภาพ และนาสนใจ โดยเฉพาะวิธีการคัดเลือก

นักเขียน กองบรรณาธิการ ซ่ึงคนท่ีไดรับคัดเลือกนั้นจะตองเปนคนท่ีมีความคิดสรางสรรคไมยึดติดกับ

อะไรเดิม ๆ และตองการเปดมุมมองใหม ๆ ท่ีสําคัญ จะตองมีความสนใจในขาวสารรอบตัวท่ัวโลก 

เพ่ือนํามาเขียนเรื่องราวใหเกิดกระแส  ดังนั้นทาง a day จึงตองการคนท่ีตองอัพเดตเสมอ แตอยางท่ี

ใครหลายคนทราบวา ทาง a day มีการรับนอง ๆ นักศึกษาเขามา เพ่ือทํานิตยสาร a day ฉบับ a team 

junior ในทุก ๆ ป ถือเปนการใหเด็กรุนใหมเขามามีโอกาสรวมงานกับ a day และมีนอง ๆ จํานวนไม

นอย เม่ือจบไปไดกลับมาสมัครงานท่ี a day ซ่ึงทาง a day มองวาพลังของกลุมคนรุนใหมจะสามารถ

เขาใจถึงสิ่งท่ีผูอานในยุคปจจุบันตองการ เพราะเด็กรุนใหมนี้ยังคงมีความคิดสรางสรรคไดมากกวา ไมยึด

ติดกับผลงานท่ีผานมา 

กองบรรณาธิการ ตองมีความสามารถในเรื่องของของการคิดนําเสนอเนื้อหาเปนอยางมาก 

เนื่องจาก a day มีจุดแข็งในเรื่องของเนื้อหาท่ีสรางแรงบันดาลใจใหกับผูอาน ถานักเขียน

ไมมีความสามารถในการเขียนท่ีมากพอ ก็จะไมสามารถนําเสนอผลงานไดออกมาตรง

ตามสิ่งท่ีผูอานคาดหวัง จะทําใหสงผลเสียกับภาพลักษณของแบรนดโดยตรง นักเขียน

จึงเปรียบเสมือนกุญแจสําคัญของ a day ก็วาได ดังนั้นการท่ีเราจะเลือกรับคนรุนใหม

เขามาทํางานรวมกับเรา และจะตองมีการสงผลงานของตัวเองมาใหเราไดอานกอนทุกคน 
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เพราะเราตองการคนท่ีมีความคิดสรางสรรค สิ่งนี้จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือคนเหลานั้นมี

ประสบการณการทางการเขียนท่ีพอเพียง (ทรงกลด บางยี่ขัน, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

สังเกตไดวากองบรรณาธิการของ a day สวนมากมักจะเปนเด็กนักศึกษาจบใหม เราเลือกท่ี

จะใหโอกาสเคา ถึงแมวาอาจจะตองใชเวลาในการปรับจูนทัศนคติ และการฝกฝนมากกวา 

แตองคกรเราก็ยังตองการคนรุนใหมเขามาสรางสรรคผลงาน โดยท่ีจะมีพวกพ่ี ๆ ในกองมา

เปนพ่ีเลี้ยง เรามองวาการใหโอกาสเด็กตรงนี้มันคุม เนื่องจากเราจะไดผลงานการเขียนท่ี

แตกตางจากทองตลาดไมไดยึดติดรูปแบบวิธีการเขียนแบบเดิม ๆ (นิติพัฒน สุขสวย, 

สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

จากการสัมภาษณท้ัง 2 คน  พบวา  ทุกคนมีความเห็นในเรื่องของการ

คัดเลือกบุคคลเขามาทํางานท่ีสอดคลองกัน คือ มีวิธีการคัดเลือกเด็กรุนใหมเขามาเปนกองบรรณาธิการ 

เนื่องจากตองการบุคลากรท่ีสามารถสรางสรรคเนื้อหาใหม ๆ เพ่ือตอบสนองความตองการของ

พฤติกรรมของผูอานท่ีเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน และตอบสนองนโยบายของบริษัทวาดวยเรื่องของ

ความคิดสรางสรรค 

ในสวนของฝายขายโฆษณา ทาง a day มีการวัดประสิทธิภาพของการทํางาน คือ 

ถาบริหารยอดไมถึง 50% ท่ีทางองคกรกําหนดไว จะถือวาคุณภาพของการทํางานต่ํา

กวามาตรฐาน ซ่ึงจะมีการวัดผลในทุก ๆ ไตรมาส และมีมาตรการในการวัดผล ถาฝาย

ขายทํายอดไมถึง 50% ของยอดขายท่ีตั้งไว ในแตละเดือน เราจะถือวาเคาทํางานไดต่ํา

กวามาตรฐานของฐานเงินเดือนของเคา ซ่ึงยอดขายท่ีทางองคกรกําหนดไวแตละเดือน 

จะตั้งอยูกับเงินเดือนของแตละคน ดังนั้น ถาไมสามารถทําได 50% ของยอดขาย ติดกัน 

3 เดือน เราก็จะมีการเรียกคุย เพ่ือชี้แจงในสิ่งท่ีเกิดข้ึน และมีการออกจดหมายเตือน 

แตถาไมถึง 50% ติดกัน 5 เดือน เคาก็จะตองพิจารณาตัวเองวาเหมาะที่จะทํางาน

กับเราตอไปม้ัย แตถาบางคนท่ีทําถึงยอดในหลาย ๆ เดือนติดกัน เชน 3 เดือน 6 เดือน 

และท้ังป เราก็มีรางวัลใหเคา นอกเหนือจากคาคอมมิชั่น เพ่ือเปนแรงผลักดันและกําลังใจ

ในการทํางาน (สุรพงษ เตรียมชาญชัย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

สอดคลองกับความคิดเห็นของชางนอย กุญชร ณ อยุธยา ผูอํานวยการฝายการตลาด

นิตยสาร a day ท่ีวาการวัดผลการทํางานถือเปนสิ่งจําเปนสําหรับฝายขาย โดยกลาววา

เราตองมีการวัด KPI ของพนักงานฝายโฆษณาอยูตลอด เพราะบริษัทมีตนทุนในการ

ผลิตอยูเสมอ ถาฝายโฆษณาไมมีศักยภาพพอ เราก็จําเปนท่ีจะตองสลับตําแหนงหนาท่ี

ในการปฏิบัติงานใหเหมาะกับบุคคลนั้นมากท่ีสุด (ชางนอย กุญชร ณ อยุธยา, สัมภาษณ

, 29 เมษายน 2559) 
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นอกจากนั้น ทาง a day ยังมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหมี

ความสามารถในดานตาง ๆ อยางครบถวน โดยมีการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหไดเรียนรู

สิ่งใหม ๆ ท่ีเกิดข้ึน ท้ังในเรื่องของการทําคอนเทนต ความสามารถในการใชเครื่องมือใหมีทักษะ 

เพ่ือใหแขงขันกับสื่ออ่ืน ๆ ได 

4.1.2 ปจจัยภายนอกองคกร 

ปจจัยภายนอกองคการเปนปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารงานดานตาง ๆ โดย

สามารถสงผลตอองคการท้ังดานบวกและดานลบ ซ่ึงจากการสัมภาษณผูบริหารของ a day พบวา 

ปจจัยภายนอกท่ีสงผลกระทบตอการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล สามารถแบงไดดังนี้ 

4.1.2.1 ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

ปจจัยดานเศรษฐกิจเปนปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารงานขององคกร 

กลาวคือ เศรษฐกิจมีผลกระทบตอการดําเนินกิจกรรมทางการตลาด เพราะการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจสงผลกระทบตออุปสงคและอุปทานอํานาจในการซ้ือ ความเต็มใจในการซ้ือและระดับการใช

จายของผูบริโภค กลาวคือ ถาสภาพเศรษฐกิจตกต่ําจะทําใหการลงทุนทุกอยางหยุดชะงัก จะมีการ

ชะลอตัวในการใชเงินของผูบริโภค จึงพบวา สภาพเศรษฐกิจสงผลตอพฤติกรรมการซ้ือของกลุมเปาหมาย 

และยังกระทบไปถึงผูซ้ือโฆษณา ดังนั้นหากสภาพเศรษฐกิจดี ยอมสงผลใหมียอดขายนิตยสารและโฆษณาดี

ตามไปดวย 

สภาพเศรษฐกิจถือวามีผลมาก เพราะวาถาเศรษฐกิจไมดี ก็ไมมีใครท่ีอยากจะใชจาย มัน

ก็สงผลกระทบตอการทําการตลาดของแบรนดสินคาตาง ๆ ดวย คือ ถึงแมแบรนดจะลง

โฆษณาหรือทํามารเก็ตติ้งไปเทาไหรมันก็ไดยอดกลับมาไมเปนตามเปาหมาย เคา

เรียกวาเปนวัฎจร เศรษฐกิจสงผลไปยังทุกท่ี แลว a day ท่ีอยูดวยยอดโฆษณามากกวา

ยอดขายนิตยสาร เราจะไมไดรับผลกระทบเลยก็เปนไปไมได (สุรพงษ เตรียมชาญชัย, 

สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

เม่ือสภาวะเศรษฐกิจไมดีนัก บริษัทตาง ๆ ก็ลดงบโฆษณาของตนเองลง 

และปจจุบันก็ยังมีสื่อโฆษณาท่ีเกิดข้ึนใหมเปนจํานวนมากเขามาแชรสวนแบงทางการตลาดโฆษณา ซ่ึง

จากเดิมท่ีบริษัทลดงบโฆษณาลงแลว ก็ยังมีทางเลือกใชงบมากข้ึนอีกดวย จึงทําใหเกิดการแขงขันท่ี

สูงข้ึน ซ่ึงนิตยสารรูปแบบเดียวกันท่ีแยงผูซ้ือโฆษณาประเภทเดียวกันก็ตองหาจุดเดน เอกลักษณ

เฉพาะตัวท่ีจะดึงดูดผูซ้ือโฆษณาใหได 

นอกจากนี้ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอ a day ในยุคดิจิทัล คือ การเปลี่ยนแปลง

การใชงบประมาณซ้ือสื่อโฆษณานิตยสารลดลง ทําใหนิตยสาร a day ตองประสบผลกระทบจากการ

ลดลงของรายไดหลัก คือ ยอดขายโฆษณาของหนานิตยสารลดลง 
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a day เปนนิตยสารท่ีเรียกไดวานิตยสารเฉพาะทาง เศรษฐกิจยอมสงผลกระทบอยาง

แนนอน ลูกคาผูซ้ือโฆษณา ท่ีโดนตัดงบดานการทําโฆษณา จะมุงเนนไปยังสื่อท่ีสามารถ

เขาถึงผูบริโภคไดมากกวา และในตอนนี้ยังมีสื่อใหม ๆ เขามาแชรตลาดโฆษณาเพ่ิมข้ึน 

เพ่ือแยงชิงเม็ดเงินในตลาดงบโฆษณา ไมวาจะเปน เฟสบุค เว็บไซตตาง ๆ ท่ีกําลังไดรับ

ความนิยมเปนอยางมาก ซ่ึงถือวาเปนคูแขงท่ีนากลัวเลยทีเดียว พ่ีคิดวาเราจึงตองมีการ

ปรับกลยุทธอะไรบางอยางเพ่ือรองรับ ในความตองการของตลาด ดังนั้น a day จึงตอง

ใชจุดแข็งในดานแบรนดของ a day มีความแข็งแกรงในฐานวัยรุนไทย ไดรับการยอมรับ 

และมีเอกลักษณเฉพาะตัวท่ีโดดเดน (นิติพัฒน สุขสวย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

4.1.2.2 ปจจัยดานการเมืองและสังคม 

การเมืองคือ โครงสรางพ้ืนฐานของประเทศ ดังนั้นปจจัยดานการเมือง 

เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญไมแพปจจัยในดานอ่ืน ซ่ึงปจจุบันการเมืองประเทศไทยยังคงเปนปญหาท่ี

ยืดเยื้อมาตลอดขาดความชัดเจน และมีความขัดแยงอยูเสมอ สิ่งเหลานี้มีผลตอการบริหารงานของ

นิตยสารและยังสงผลกระทบไปถึงการทําใหตลาดชะลอตัว 

การเมืองเปนสิ่งทีหลีกเลี่ยงไมไดในทุกประเทศ แลวเม่ือเราเปนสื่อมัน

เปนสิ่งท่ีมาคูกันอยูเสมอ ถึงแม a day เปนนิตยสารไมมีเนื้อหาทางดานการเมืองแตก็ยังมีผลกระทบ

ตอเราอยูดี ถาการเมืองในประเทศมีปญหา การลงทุนก็ชะลอตัว ก็สงผลตอภาพรวมทุกอยาง (สุรพงษ 

เตรียมชาญชัย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) สอดคลองกับความคิดเห็นของคุณชางนอย กุญชร ณ 

อยุธยา ผูอํานวยการฝายโฆษณาบริษัทเดย โพเอทส จํากัด ไดใหความเห็นไววาองคกรสื่อกับการเมือง

มันเปนของคูกัน เราอาจจะไมไดรับอิทธิพลมาตรง ๆ แตทางออมมีผลกับเราแนนอน (ชางนอย กุญชร 

ณ อยุธยา, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2559) 

ท้ังนี้รัฐยังมีการสงเสริมการพัฒนาโครงขายโทรคมนาคมข้ันพ้ืนฐานให

ครอบคลุมท่ัวประเทศและสรางโอกาสในการเขาถึงบริการของประชาชนอยางเทาเทียมกัน รวมท้ังได

จัดทํากรอบนโยบายเทคโนโลยีการสื่อสารของประเทศไทย ( พ.ศ. 2554-2563) หรือ ICT ซ่ึงกําหนด

เปาหมายการใหบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานสารสนเทศและการสื่อสาร ใหเปนสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน

ท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ซ่ึงจะชวยลดปญหาทางดานการเหลื่อมล้ําและชองวางทางดิจิทัล 

เม่ือรัฐบาลไดมีการออกมาสงเสริมการใชอินเทอรเน็ตของประชาชนท่ัวไปใหเขาถึงทุก

พ้ืนท่ีแลว เปนสวนท่ีเราตองกลับมามองหาในโอกาสทางธุรกิจของเราอีกที ในเม่ือทุกคน

สามารถเขาถึงโลกดิจิทัลได เราก็จะสามารถขยายฐานคนอานไปไดมากข้ึนอีก อยางคน

หัวเมืองตาง ๆ ตามตางจังหวัดท่ีเปนกลุมเปาหมายของเรา บางครั้งชองทางการจัดจําหนาย 

เรามีไมเพียงพอ ตอนนี้ก็เปนการอุดรอยรั่วตรงนั้นไดแลว ดวยการจัดทําเว็บไซต เพ่ือรองรับ
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กลุมคนอานท่ีมากข้ึน นี่ถือเปนปจจัยอีกปจจัยท่ีมีสวนในการตัดสินใจในครั้งนี้ (นิติพัฒน 

สุขสวย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

จากการศึกษาพบวา การเมืองเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหเกิดผลกระทบใน

ทุก ๆ ดาน ปญหาทางดานการเมืองจะสงผลกระทบใหคนสวนใหญตัดสินใจชะลอการลงทุนและหยุด

ใชงบประมาณในการทําโฆษณา นอกจากนั้นนโยบายการสงเสริมการเขาถึงอินเทอรเน็ตของรัฐบาล 

ยังมีสวนในการชวยผลักดันการวางแผนการจัดทําเว็บไซตของ a day อีกดวน ดังนั้นทุกครั้งท่ี a day 

จะกําหนดนโยบายหรือวางกลยุทธตองมีการประเมินสภาพทางการเมืองอยูทุกระยะ วาเหมาะแกการลงทุน

หรือจัดทําธุรกิจในรูปแบบใด เพ่ือพัฒนาองคกรใหเปนท่ีนิยมและท่ียอมรับกับกลุมผูบริโภคไดตลอดไป 

4.1.2.3 ปจจัยดานการตลาด และการแขงขันการโฆษณา 

สภาพการแขงขัน และการตลาดเปนปจจัยท่ีสําคัญอีกตัวหนึ่งท่ีสงผล

กระทบตอการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล เนื่องจากรายไดหลักของนิตยสาร a day มาจาก

งบประมาณการซ้ือโฆษณา จึงจําเปนตองมีการวิเคราะห และวางแผนลวงหนารับมือวาบริษัทจะ

ดําเนินงานไปในรูปไหน 

การตลาดในการแยงสวนแบงงบประมาณทางการโฆษณานั้นมีสูงมาก เราไมไดมองเพียง

เฉพาะนิตยสารนะ มองเปนภาพรวม ปจจุบันนี้มีสื่อใหม ๆ ท่ีทันสมัยเกิดข้ึนอยาง

มากมาย ชองทางการรับสารก็สามารถเขาถึงไดงายกวา ยกตัวอยาง เดี๋ยวนี้ทุกคนมี

สมารทโฟน อยากรูอะไรแคหยิบข้ึนมา ก็ตอบไดทุกโจทยแลว ไมมีขอจํากัดในเรื่องของ

พ้ืนท่ีและเวลา ดังนั้นถาแบรนดสินคาตองการทําการตลาด เคาก็จะหันไปเทงบใหสวน

นั้นมากกวา (นิติพัฒน สุขสวย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

ดานการใชงบโฆษณาผานสื่อนิตยสารเม่ือเทียบกับสื่อประเภทตาง ๆ 

ตามภาพท่ี 4.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3 ตลาดรวมงบโฆษณาครึ่งแรกป 2559 
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ท้ังนี้จากผลสํารวจของบริษัท นีลเส็น (ประเทศไทย) จํากัด เรื่องตลาดรวม

งบโฆษณาครึ่งแรกป 2559 (ดังภาพท่ี 4.3) พบวา สื่อประเภทนิตยสารเปนอัตราโฆษณาท่ีติดลบเปน

อันดับท่ี 2 คือ 27.85% ในสวนของสื่อท่ีมีอัตราการซ้ือโฆษณาท่ีเติบโตสูงท่ีสุดคือ สื่ออินเทอรเน็ต มี

การเติบโตข้ึนถึง 65.05% ถึงแมจะยังมีตัวเลขการใชงบโฆษณาท่ียังไมสูงมากนัก แตก็มีแนวโนมท่ีคาด

วาจะมาแยงสวนแบงโฆษณาทางการตลาดของสื่อดั้งเดิมเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ท้ังนี้ผูบริหาร a day ได

กลาวถึง ปจจัยท่ีสงผลกระทบในดานโฆษณาดังนี้ 

ตัวเลขจากการขายสื่อโฆษณาท่ีลดลงเรื่อย ๆ เนื่องจากการมีสื่อใหมเขามาเปนตัวแยงชิง

งบประมาณโฆษณา ถือวามีผลกระทบเปนอยางมากตอวงการนิตยสาร เนื่องจากเม็ด

เงินท่ีไดจากการโฆษณาถือเปนน้ําหลอเลี้ยงของท้ังองคกร การท่ีเราขาดรายไดไปก็ทําให

มีผลกระทบในหลายดาน สภาพคลองตัวทางการเงินของบริษัทก็ลดลง ทาง a day ก็

ตองมีการปรับกลยุทธท้ังในดานการตลาดและดานผลิตภัณฑ มีการประชุมกับทีมทุกไตร

มาสเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง และเพ่ือตองการรักษาลูกคาใหเลือกใชงบประมาณกับ

เรา (สุรพงษ เตรียมชาญชัย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

การแขงขันท่ีสูงข้ึนของตลาดโฆษณามันก็มีปจจัยหลัก ๆ คือ มีทางเลือกการใชงบใหกับ

ลูกคามากข้ึน อยางสื่ออินเทอรเน็ต ถือเปนสื่อท่ีลูกคาคอนขางใหความสนใจเปนอยาง

มากในตอนนี้ ดวยตัวรูปแบบ ลักษณะของมันท่ีตอบโจทยไลฟสไตลการใชชีวิตของผูคน 

และการท่ีจะลงโฆษณาในอินเทอรเน็ตแตละครั้งก็ไมตองใชงบประมาณท่ีสูง ซ่ึงตางจาก

สื่ออ่ืน ๆ เลย  เม่ือสถานการณออกมาในลักษณะนี้ ทาง a day จะตองมีการวางแผน

รับมือกับสิ่งท่ีเกิดข้ึน ในเม่ือเรายังตองการเม็ดเงินคาโฆษณา เราก็ตองปรับตัวไปตาม

กระแสดวยการทําเว็บไซต a day ข้ึนมาเพ่ือหารายไดจากการโฆษณา (ชางนอย กุญชร 

ณ อยุธยา, สัมภาษณ 29 เมษายน 2559) 

การใชงบโฆษณาทางนิตยสารท่ีลดลง เปนสิ่งท่ีเตือนใจเรามาตลอดวาเราจะอยูรอดใน

วงการนี้ไดอยางไร เราจึงมีการวางแผนในสวนของลูกคาเกาท่ีเคยใชเงินกับเราอยูแลว 

เราจะมีการจัดกิจกรรมเพ่ิมเติมใหกับลูกคาเพ่ือใหลูกคารูสึกถึงความคุมคากับคาโฆษณา

ท่ีลงทุนไป ฐานลูกคาเกาถือวาสําคัญกับเราเปนอยางมาก เราตองดูแลรักษาฐานลูกคา

ใหดีรวมท้ังตองมีการปรับตัวโดยการพัฒนาท้ังเนื้อหา รวมถึงการจัดทําเว็บไซตเพ่ือ

รองรับความตองการของลูกคา (ทรงกลด บางยี่ขัน, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

จากการศึกษาพบวา นิตยสาร a day จัดอยูในตลาดท่ีมีการแขงขันสูง

มาก ท้ังสื่อนิตยสารดวยกันเองและคูแขงทางออมคือ สื่อใหม a day มีการประชุมวางแผนการตลาด

ทุกไตรมาส เพ่ือปรับเปลี่ยนใหเขากับความตองการของลูกคา โดยจะมีการดูแลรักษาฐานลูกคาเดิม

ดวยวิธการตาง ๆ และขยายฐานลูกคาใหม โดยการปรับกลยุทธและปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ 
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และเม่ือสื่ออินเทอรเน็ตเขามามีบทบาทสําคัญเปนตัวกําหนดแลว ทาง a day จึงมีกําหนดแผนกลยุทธ

ใหม ดวยการจัดทําเว็บไซตข้ึนเพ่ือหารายไดจากการโฆษณามาเติมเต็มในสวนท่ีหาไปของตัวนิตยสาร

เลม เพ่ือใหสามารถอยูรอดกับการแขงขันในครั้งนี้ 

4.1.2.4 ปจจัยดานเทคโนโลยี 

ปจจัยดานเทคโนโลยี เปนปจจัยภายนอกท่ีธุรกิจนิตยสารตองหันมาใสใจ

และพัฒนา เนื่องจากพฤติกรรมของผูอานเปลี่ยนไป หันมาอานในอินเทอรเน็ตมากกวานิตยสาร ดังนั้น

ถาองคกรขาดการพัฒนาในสวนของเทคโนโลยี ทําใหภาพลักษณขององคกรไมทันสมัย ไมสามารถ

แขงขันกับคูตอสูในตลาดได 

“ในเม่ือทุกอยางโกดิจิตอลไปหมดแลว เราก็ตองปรับเปลี่ยนใหสอดรับ

กับสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไป มันไมมีเหตุผลท่ีเขาจะตองมารออานนิตยสารรายเดือนเพียงอยางเดียว ในเม่ือ

เขาออนไลนไดตลอดเวลา และเลือกเขาไปหาขอมูลท่ีตองการไดดวยตัวเอง” (นิติพัฒน สุขสวย, 

สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

นิตยสารมีขอจํากัดในเรื่องของพ้ืนท่ีและเวลา ในยุคกอนคนสามารถรอ

อานนิตยสารรายเดือนได แตปจจุบันเม่ือเทคโนโลยีไดกาวไปไกล ทุกคนสามารถเขาถึงขอมูลได

ตลอดเวลา ผูอานไมจําเปนตองมารออานนิตยสารรายเดือนอีกตอไป ซ่ึงมีวิธีเลือกท่ีจะใชวิธีเสพเนื้อหา

ไดจากสื่อท่ีเร็วกวาและเขาถึงไดงายไดกวา สื่ออินเทอรเน็ตถือเปนทางเลือกท่ีไดรับความสนใจจาก

ผูอานมากท่ีสุด เนื่องจากเขาถึงขอมูลไดงายเพียงการสืบคน ถาไมมีการพัฒนารูปแบบสื่อนิตยสาร

ทางดานเทคโนโลยีก็ยากท่ีจะสูกับคูแขงในปจจุบันได 

a day ไดความสําคัญกับปจจัยในเรื่องเทคโนโลยี เม่ือกอนเรามีการสรางเนื้อหา

ออนไลนผานทางเฟสบุค เพ่ือบอกเลาขอมูลท่ีเราอยากจะถายทอดไปยังกลุมแฟนเพจ

ของเรา ซ่ึงฐานแฟนเพจของเราก็มีตัวเลขท่ีนาพึงพอใจ ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจกับ

ลูกคาผูซ้ือโฆษณา หลายคนมองวา a day เดนในเรื่องของการสรางเนื้อหาผานทาง

ออนไลนไปพรอมกับกับนิตยสาร และเม่ือปจจุบันนี้สื่ออินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาท

มากข้ึน เราก็เลือกท่ีจะเพ่ิมชองทางการสื่อสารข้ึนอีกชองทางหนึ่ง โดยการจัดทําเว็บไซต

ข้ึนมา เพ่ือตอกย้ําภาพลักษณของแบรนดในเรื่องออนไลนอีกดวย (ทรงกลด บางยี่ขัน, 

สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

จากการศึกษาพบวา a day มีการพัฒนาเทคโนโลยีในดานเนื้อหาผาน

ทางเฟสบุคมาเปนระยะเวลา 7 ป เนื่องจากผูบริหารไดเห็นความสําคัญท่ีจะเพ่ิมชองทางการ

ติดตอสื่อสารกับกลุมผูบริโภค และเล็งเห็นคุณคาของการสื่อสารผานสื่อออนไลน ซ่ึงเนื้อหาในเฟสบุค

จะมีสวนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาของนิตยสารรายเดือน และในปจจุบันไดมีนโยบายการจัดทําเว็บไซต 

www.adaymagazine.com โดยมีการจัดตั้งทีมงานข้ึนมาเพ่ือดูแลงานทางดานนี้โดยเฉพาะ 

http://www.adaymagazine.com/
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4.1.2.5 ปจจัยกลุมผูอาน 

เนื่องจากความสนใจและความตองการของผูรับสาร ดวยพฤติกรรม 

การเสพสื่อในปจจุบันสภาพสังคมทําใหคนอานหนังสือนอยลง แตใชเวลากับ Social Media มากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 สถิติเวลาการใชอินเทอรเน็ตของคนไทย. จาก http://www.9tana.com/node/ 

thailand-social-stat-2016/ 

 

จํานวนคนอานหนังสือในประเทศไทย สัดสวนของคนอานหนังสือตอ ประชากรท้ังหมด

อยูท่ี 63% หรือกลาวไดวามี 2 ใน 5 ของประชากรอายุ 15-69 ปท่ีไมอานหนังสือเลย และระยะเวลา

อานหนังสือของคนไทยเฉลี่ยอยูท่ี 28-37 นาทีตอวัน ท้ังในวันธรรมดา และวันหยุดเสาร อาทิตย 

นอกจากนี้พฤติกรรมการอานหนังสือของคนไทยเปนเพียงการอานเพ่ือฆาเวลาเทานั้น ผูอานท่ีมีความ

ตั้งใจอานหนังสือ อยางจริงจังมีจํานวนนอย (สมาคมผูจัดพิมพและผูจําหนายหนังสือแหงประเทศไทย, 

คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ศูนยวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและธุรกิจ, 2558) 

“คนรุนใหมอานหนังสือนอยลง เปนยุคออนไลน ไมชอบอานอะไรเยอะ ๆ ยาว ๆ ไมชอบ

รอ ชอบอานสั้น ๆ เชนอานแคปชัน อุปกรณท่ีใชอานก็ในมือถือ จะอานอะไรก็ตองเร็ว อานออนไลน

จะตอบโจทยผูอานยุคนี้มากกวา” (นิติพัฒน สุขสวย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

นิตยสารก็ตองพ่ึงยอดโฆษณาเพ่ือใหมีทุนทําหนังสือตอไป สิ่งท่ีเอเจนซ่ีโฆษณาตองการ

คือ ยอดผูอานเยอะ ทาง a day จึงมีปรับกลยุทธเรื่องการตลาดเขามาในคอนเทนต คือ เสนอเนื้อหา

และใชรูปแบบการนําเสนอท่ีอยูในความสนใจของกลุมเปาหมาย ติดตามรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
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คนยุคใหมอยางใกลชิดนํามาเปนประเด็นนําเสนอจนเกิดเปนเว็บไซตa day online ควบคูไปกับการ

ทํานิตยสารรายเดือน 

นอกจาก a day เปดเว็บไซตเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภคแลว 

อีกสาเหตุหนึ่งท่ีตองยอมรับก็คือ เพ่ือแกปญหาเรื่องโฆษณา เพราะเรารูแลวาคนซ้ือ

โฆษณาแมกกาซีนลดลง คนยายไปออนไลน เราตองมีพ้ืนท่ีออนไลนเพ่ือตอบโจทยนี้ ซ่ึง

ดังนั้นเว็บไซตจึงถูกคิดข้ึนมาวาจะหาเงินยังไงเปนหลัก (ชางนอย กุญชร ณ อยุธยา, 

สัมภาษณ, 29 เมษายน 2559) 

เม่ือพฤติกรรมของคนยุคปจจุบันอานนิตยสารกันนอยลง a day จึงตองการปรับตัวดวย

การเริ่มจับ ตลาดออนไลนท่ีกําลังเติบโต เริ่มตนจากคอนเซ็ปตของเว็บไซตท่ีจะทําข้ึนมา

ใหม เราไมอยากเปนเว็บฟดท่ีเนนแปลขาวหรือกอปขาว ไมอยากเปนเว็บท่ีเรียบเรียง

เนื้อหา จากอินเทอรเน็ตมาเลา ไมอยากเปนเว็บท่ีเต็มไปดวยเนื้อหายากและยาวแลวก็

ไมอยากเปนเว็บท่ีให ความรูสึกเหมือนยายเนื้อหาจากในเลมมาลงเว็บ สุดทาย ไมอยาก

เปนเว็บท่ีเปดมาเพ่ือใหเอาโฆษณามาตัดแปะ แตอยากสรางเนื้อหาเพ่ือสื่อสารความเปน

แบรนดนั้น (ทรงกลด บางยี่ขัน, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

ปจจัยกลุมผูอาน ถือไดวาเปนปจจัยหลักในแงการปรับตัวนิตยสาร a day เนื่องจากเม่ือ

พฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนไป ตองการความรวดเร็วในชองทางการสื่อสารท่ีงายมากข้ึน สงผล

กระทบตอยอดความสนใจในนิตยสารรายเดือนอยางแนนอน ทาง a day จึงไดมีการเปดตัว เว็บไซต

ข้ึน เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559 (www.adymagazine.com) จุดประสงคหลักของเว็บไซตคือ หาเงิน

สนับสนุนใหนิตยสารอยูรอดตอไป 

ท้ังนี้จากการศึกษารวบรวมขอมูลและการสัมภาษณจึงสามารถสรุปถึงปจจัยภายในท่ีมี

ผลตอการบริหารงานของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล ไดไว 4 ปจจัย คือ ปจจัยดานทุนและแหลงลงทุน 

ปจจัยดานความเปนเจาของผูประการหรือผูถือหุน ปจจัยดานเทคโนโลยีการผลิต ปจจัยดานบุคลากร 

โดยปจจัยดานทุนและแหลงลงทุนนั้นพบวา นิตยสาร a day มีนายทุนเปนเจาของกิจการ ซ่ึงเม่ือมี

รายไดจากการโฆษณาลดก็เถือเปนโอกาสเสี่ยงท่ีจะตองมีการปรับลดขนาดองคกร แตเนื่องจากองคกร

มีขนาดเล็กถึงแมวารายไดจากบริษัทจะลดลง แตก็ยังสามารถอยูได เนื่องจากการวางแผนการจัดการ

บริหารเรื่องการเงินท่ีดีจากฝายบัญชี ในสวนของปจจัยเจาของกิจการหรือผูถือหุนนั้น ทาง a day มี

การบริหารโดยการสั่งการโดยตรงจากเจาของผูประกอบการ ดังนั้นจึงสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธได

อยางรวดเร็วและคลองตัว สําหรับปจจัยทางดานเทคโนโลยีการผลิตเนื่องจาก a day ไมมีโรงพิมพเปน

ของตัวเอง ทําใหยังมีงบในสวนคาใชจายการผลิตนิตยสารท่ีสูงอยู แตไดมีการจัดงบประมาณจัดซ้ือ

อุปกรณตาง ๆ เพ่ือรองรับการผลิตเนื้อหาบนเว็บไซต ในสวนของบุคลากรพบวา a day เชื่อม่ันถึง

ความสามารถของบุคลากรภายในขององคกร ท้ังนี้ยังใหความสําคัญเก่ียวกับการพัฒนาทักษะบุคลากร
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ในดานโดยมีการจัดฝกอบรม นอกจากนั้นวัดประสิทธิภาพของการทํางานของพนักงานในแตละฝาย

โดยมีเกณฑมาตรฐานของบริษัท 

ปจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบตอการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล ไดแก ปจจัย

ทางดานเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง ปจจัยทางการตลาด คูแขงและโฆษณา ปจจัยการพัฒนาการ

ของเทคโนโลยี และปจจัยกลุมผูอาน ปจจัยทางดานเศรษฐกิจพบวา เปนปจจัยหลักท่ีทําใหรายไดจาก

การโฆษณาในนิตยสารลดลง เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปจจุบันทําใหสงผลใหธุรกิจตาง ๆ ยังมี

การชะลอตัวในการใชงบประมาณดานการโฆษณาสินคา สําหรับปจจัยพบวา ดานการเมืองสง

ผลกระทบทางออมตอการบริหารธุรกิจ คือ เม่ือนักลงทุนยังไมมีความเชื่อม่ันในการเมืองของประเทศ

แลวก็จะสงผลกระทบไปยังเศรษฐกิจ ในสวนของดานนโยบายท่ีรัฐพยายามสงเสริมการเขาถึง

อินเทอรเน็ตในทุกพ้ืนท่ีนั้น ทําให a day ไดมีการตื่นตัวเพ่ือกําหนดกลยุทธในการรองรับนโยบายใน

สวนนี้ ทางดานการตลาดพบวา เม่ือมีสื่อใหมเกิดข้ึน a day ปรับกลยุทธท้ังในแงของการขายและตัว

ผลิตภัณฑ เพ่ือสามารถตอสูกับคูแขงในตลาดใหได สวนปจจัยเทคโนโลยี ผูบริหารไดกําหนดนโยบาย

โดยการเพ่ิมบุคลากรในสวนท่ีของเว็บไซต ข้ึนมาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการนําเสนอเนื้อในรูปแบบใหม 

สําหรับปจจัยดานกลุมผูอานนั้น พบวา กลุมผูอานมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อท่ีตางจากอดีต คนใชเวลา

อานนิตยสารนอยลง แตหันไปใหความสนใจกับออนไลนมากข้ึน a day จึงมีการจัดทําเว็บไซตข้ึน เพ่ือ

รองรับการเปลี่ยนแปลงรองรับกลุมผูอาน ซ่ึงทุกอยางท่ี a day ใชในการกําหนดกลยุทธมาจาก

นโยบายริเริ่มขององคกร ท่ีเก่ียวกับเรื่องความคิดสรางสรรคและแรงบันดาลใจ 

 

4.2 รูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

 

ในปจจุบันท่ีเขาสูยุคดิจิทัล สงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานพฤติกรรมการ

เปดรับสารของผูอาน ซ่ึงถือเปนปจจัยท่ีสําคัญทําใหนิตยสาร a day ตองมีการปรับตัวในดานชองทาง

การสื่อสารไปยังกลุมผูอานใหมีความหลากหลายและสอดคลองกับพฤติกรรมในการเปดรับมากยิ่งข้ึน 

โดยผลการศึกษาถึงรูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล พบวา a day มีการตระหนัก

ถึงความสําคัญในการขยายชองทางการสื่อสารเพ่ือใหรองรับกับเทคโนโลยีท่ีกาวไปอยางรวดเร็วและ

ความตองการของผูอาน รวมท้ังวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไปของผูอานในสังคมยุคปจจุบัน ท้ังนี้ a day มี

การเลือกเผยแพรเนื้อหาผานชองทางสื่อหลัก คือ สื่อนิตยสารไปพรอมกับการสื่อสารเนื้อหาขอมูลผาน

สื่อใหมอ่ืน ๆ อาทิ สื่อนิตยสารออนไลน (e-magazine), โซเซียลมีเดีย (เฟสบุค, อินสตาแกรม) และ

ลาสุดกับการเปดชองทางการสื่อสารใหมของนิตยสาร a day นั่นคือ การจัดทําเว็บไซต ท่ีมีเปดตัวข้ึน

เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559 ซ่ึงถือไดวาการสงขอมูลผานชองทางตาง ๆ นั้น เปนการชวยเพ่ิมมิติในดาน

การนําเสนอจากสื่อหลัก อีกท้ังยังเปนชองทางในแงของการชวยขยายฐานกลุมผูอานอีกดวย 
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ท้ังนี้ชองทางการสื่อสารของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล แบงไดเปนสื่อตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

4.2.1 ส่ือนิตยสาร 

สื่อนิตยสารเปนชองทางในการสื่อสารหลักของ a day ท่ีใหขอมูลเนื้อหาใน

รูปแบบสื่อสิ่งพิมพ มีเนื้อหาเก่ียวกับการสรางแรงบันดาลใจและความคิดสรางสรรค โดยเปนนิตยสาร

ประเภทรายเดือน มีการผลิตและวางจําหนายตั้งแตเดือนสิงหาคม 2544 มีราคาจําหนายเลมละ 80 บาท 

จากการสัมภาษณ คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการนิตยสาร a day ไดให

รายละเอียดในเรื่องการปรับตัวของนิตยสาร a day ไววาสื่อนิตยสารยังถือเปนชองทางท่ีสําคัญท่ีสุด 

โดยถือวาเปนสื่อหลักท่ีใชติดตอกับผูอาน แตทาง a day ก็ตองมีการเพ่ิมชองทางอ่ืน เพ่ือเปนการ

ปรับตัวในยุคดิจิทัล เพ่ือรองรับพฤติกรรมของกลุมผูอานและกลุมลูกคาผูซ้ือโฆษณา 

พ่ีวาตัวเลมมันตองมีเพราะมันเปนแกนกลางของทุกอยาง คนมองเราวา a day เปนสื่อท่ี

ใหความสรางสรรค เปนคนทําคอนเทนท นิตยสารเปรียบเสมือนเปนพอรตท่ีโชวผลงาน

ของเราวาเราทําอะไรไดบาง ทําอะไรไดดี มันอาจจะไมไดคาขายได แตก็มันเปนสิ่งท่ีทํา

ใหเห็นวาเราทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ได พรอมจะตอยอดใหไปทําสิ่งตาง ๆ แตถาสมมติ a day ปดตัว

เลมไป ทุกอยางจะเงียบมาก ใครจะมาจาง a day ทําคอนเทนทในเว็บไซต เพราะเราไมไดมี

จุดเดนอะไรแลว การทํานิตยสารเหมือนเปนเหมือนทําเอาเกาะ และอีกสิ่งหนึ่งก็คือ 

นิตยสารสามารถใหขอมูลไดมากกวาในชองทางอ่ืน ๆ สามารถใสเนื้อหาและภาพได

อยางไมมีขอจํากัด (ทรงกลด บางยี่ขัน, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

จากการสัมภาษณพบวา ในการปรับตัวใหเขากับยุคดิจิทัลของนิตยสาร a day 

นั้น กองบรรณาธิการบริหารยังคงใหความสําคัญกับนิตยสาร ซ่ึงเปรียบเสมือนสื่อหลักของ a day ดวย

คุณลักษณะท่ีสามารถเขียนคอนเทนทไดอยางไมมีขอจํากัดในเรื่องของพ้ืนท่ี และสามารถโชวผลงาน

ในการเขียนไดจากสื่อนิตยสารอีกดวย 

แตดวยในสภาวการณปจจุบันนิตยสารเลมไดรับความนิยมลดลง อีกท้ังยังมีสื่อ

ประเภทนิตยสาร Free copy ท่ีพยายามสรางเนื้อหาใหคลายกับนิตยสาร a day เกิดข้ึนมากมาย เรื่อง

คูแขงถือเปนปจจัยสําคัญในการแขงขันการแยงชิงพ้ืนท่ีโฆษณาและความสนใจของตัวผูอาน ซ่ึงยากท่ี

จะหลีกเลี่ยงได โดยปจจัยทางดานคูแขงสงผลใหเกิดการปรับรูปแบบของการปรับตัวของนิตยสาร a 

day เนื่องจากมีปจจัยหลายประการท่ีเปนองคประกอบสําคัญ เชน อัตราขายโฆษณา กระแสตอบรับ

หรือความนิยมของผูอาน รวมท้ังความสนใจของลูกคาและบริษัทเอเจนซ่ี ฯลฯ ดังนั้นปจจัยทางดาน

คูแขงท่ีมีมากข้ึน สงผลกระทบตอการนําเสนองานขายโฆษณา อีกท้ังบริษัทโฆษณายังลดงบประมาณ

ในการซ้ือสื่อนิตยสารไปสูดิจิทัลมากข้ึน 

จํานวนคูแขงขันในอุตสาหกรรมนิตยสารมีจํานวนมาก แตจริง ๆ แลว พ่ีไมไดมอง

นิตยสารเลมไหน วาเปน คูแขงของ a day เลยนะ อยาง cheese หรือ looker เคาอาจจะ
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เปนคูแขงกับเราในเรื่องของกลุมเปาหมายท่ีจับ target วัยรุนเหมือนเรา แตเนื้อหาท่ีเคา

นํามาเสนอตางกับเราสิ้นเชิงเลยนะ แตสิ่งท่ีเราตองปรับรูปแบบคือ เราตองการพัฒนาเพ่ือ

สรางความแตกตางใหมากไปกวาเดิม เราตองทําตัวใหเปนผูนํากระแส (นิติพัฒน สุขสวย, 

สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

สอดคลองกับความคิดเห็นของคุณชางนอย กุญชร ณ อยุธยา ท่ีใหความคิดเห็นเก่ียวกับ

คูแขงของนิตยสาร a day ไววา มีนิตยสารบนแผงหนังสือมากก็จริงนะ แตพ่ีกลับมองวา 

a day ไมมีคูแขงทางตรงนะ นิตยสารท่ัวไปไมมีเลมไหนท่ีทําเนื้อหาเหมือนเราเลย แตท่ีเรา

ปรับเพราะวาตัวยอดโฆษณาของเราท่ีมันลดลง มันเปนเรื่องของสิ่งพิมพท่ีไดรับ 

ความนิยมนอยลง ดวยขอจํากัดตาง ๆ มากกวา (ชางนอย กุญชร ณ อยุธยา, สัมภาษณ, 

29 เมษายน 2559) 

จากการสัมภาษณ  พบวา a day ไมมีคูแขงทางนิตยสารทางตรง  เนื่องจาก  

a day มีจุดเดนในเรื่องเนื้อหา ท่ีมีการถายทอดออกมาในลักษณะท่ีไมเหมือนใคร แตการปรับตัวของ 

a day เปนเรื่องของการปรับตัวใหตามทันของพฤติกรรมผูบริโภคท่ีสงผลกระทบตอรายโฆษณา 

อํานาจตอรองของผูขายถือเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งท่ีสงผลตอการปรับตัวของ

นิตยสาร a day นิตยสาร a day จะผูกขาดกับโรงพิมพเพียงแหงเดียว เนื่องจากทาง a day ไมมีมี

ความชํานาญในเรื่องการพิมพมากนัก ประกอบกับโรงพิมพแหงนั้นมีความสัมพันธท่ีดีกับเจาของ

กิจการ และดวยระบบผูกขาดในการพิมพแหงเดียวสงผลใหโรงพิมพมีอํานาจในการตอรองคอนขางสูง 

บางครั้งการสงงานของโรงพิมพมีความลาชากวากําหนด 

ตั้งแตเราไดเปดตัวนิตยสาร a day เราใชโรงพิมพแหงเดียวมาตลอด เพราะในตอนแรก

เราไมไดมีงบประมาณในบริษัทท่ีมากนัก เราจึงไดไปขอความชวยเหลือจากโรงพิมพท่ี

เชื่อม่ันในตัวของพ่ีโหนง และเราก็ไดรับความชวยเหลือท่ีดีจากเคามาตลอด มันก็เหมือน

เปนสัญญาทางใจ ซ่ึงในเรื่องคุณภาพในการผลิตนี่ถือวาใชไดนะ แตมาตอนหลังก็มี

ปญหาในเรื่องการสงงานใหเราชาบาง (นิติพัฒน สุขสวย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

เนื่องจาก a day มีการเลือกใชกระดาษ EPO ในการผลิตนิตยสาร ซ่ึงมีผูนํา

กระดาษชนิดนี้เขามาในไทยไมมากนัก ทําใหมีตนทุนราคาท่ีสูง และยังเสี่ยงตอการขาดแคลนวัตถุดิบ

อีกดวย 

ดวยภาพลักษณของนิตยสาร a day จะเปนนิตยสารเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม เราจึง

ปรับเปลี่ยนในเรื่องของกระดาษเพ่ือใหเขากับเรามากข้ึน ซ่ึงจากเดิมเราใชกระดาษอารต

มันและกระดาษปอนดในการผลิตตนทุนไมไดสูงมาก เราก็เปลี่ยนมาเปนกระดาษ EPO 

ซ่ึงเคาเรียกกันวาเปนกระดาษรักษโลก ใหเขากับนิตยสารมากข้ึน แตดวยกระดาษตัวนี้
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ยังมีคนนําเขามานอยทําใหมีตนทุนทางการผลิตท่ีสูงข้ึน และเราจําเปนตองสั่งกระดาษท่ี

ละมาก ๆ (นิติพัฒน สุขสวย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

จากการสัมภาษณพบวา นิตยสาร a day มีอํานาจในการตอรองในสวนของ 

โรงพิมพและกระดาษคอนขางนอย เนื่องจากทาง a day มีกาพ่ึงพาโรงพิมพอยูท่ีเดียวและยังมีการ

พ่ึงพาแหลงวัตถุดิบเพียงแหลงเดียว แตในความจริงแลวทาง a day ควรปรับกระดาษของนิตยสารให

อยูในรูปแบบของกระดาษปอนดเพ่ือลดตนทุนในการผลิตนิตยสาร อีกท้ังกระดาษปอนดยังสามารถหา

ไดตามตลาดท่ัวไปอีกดวย 

4.2.2 ส่ือโซเชียลมีเดีย (เฟสบุค, อินสตาแกรม) 

นอกจาก a day มีชองทางการสื่อสารท่ีเปนสื่อนิตยสารแลว สื่อโซเซียลมีเดีย 

อาทิเชน  เฟสบุค และอินสตาแกรมของนิตยสาร a day ถือเปนอีกสื่อท่ีไดรับความนิยมของกับกลุม

ผูอาน โดยสื่อดังกลาวมีหนาท่ีมนการสื่อสารระหวางกลุมคนอานและกองบรรณาธิการของนิตยสาร a 

day ซ่ึงสามารถติดตอกันไดอยางสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยสื่อโซเซียลมีเดียของนิตยสาร a day 

นั้น มีหนาท่ีในการใหขอมูลคอลัมนของนิตยสารในแบบสั้นกระชับ และเขาใจงาย เพ่ือดึงดูดใหผูอาน

สนใจและกลับไปท่ีนิตยสาร a day โดยจะมีการฟดขอมูลอยูตลอดเวลา มีการพูดคุยเก่ียวกับ

แนวความคิดคอนเซ็ปตตาง ๆ ท่ี ทาง a day ไดมีการนําเสนอในแตละเดือน รวมถึงยังเปนชองทางใน

การประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ท่ีนิตยสารไดจัดข้ึน เพ่ือใหผูอานไดเขามามีสวนรวมกับ a day มาก

ยิ่งข้ึน 

เฟสบุคของ a day ไดเปดข้ึนตั้งแตป 2549 ซ่ึงปจจุบันมีคนติดตามเกือบ 700,000 คน 

ดังนั้นเฟสบุคนับเปนอีกหนึ่งชองทางท่ีสําคัญ ท่ี a day มีไวติดตอกับกลุมคนอาน 

เพราะดวยคุณสมบัติของตัวเฟสบุคท่ีสามารถใหทางทีมบก. ไดมีโอกาสตอบคําถามของ

ผูอานไดโดยตรงและรวดเร็ว นอกจากนั้นยังทําใหเราเห็นผลตอบรับและความตองการ

ของคนอานไดเร็วยิ่งข้ึน เม่ือเราทราบถึงความตองการแลว เราสามารถนําตรงนี้ไป

พัฒนาคอนเทนทท่ีจะเกิดข้ึนตอไปได และยังสามารถใชเฟสบุคและอินสตาแกรมชวยใน

การโปรโมทกิจกรรมท่ีทาง a day ไดจัดข้ึน ทําใหคนอานไดรับรูขาวสารท่ีไวข้ึนอีกดวย 

เรียกไดวาเปนชองทางท่ีทําให a day ไดใกลชิดกับคนอานมากข้ึน (ทรงกลด บางยี่ขัน, 

สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

ท้ังนี้คุณจิรเดช โอภาสพันธวงศ หัวหนากองบรรณาธิการนิตยสาร a day ได

กลาวถึงชองทางการสื่อสารทางโซเซียลมีเดียไววา 

สื่อโซเซียลมีเดียทําใหทีมงานเห็นถึงความตองการของคนอานไดชัดเจนยิ่งข้ึน รูวาคน

อานชอบหรือไมชอบอะไร และนอกจากนี้ยังเปนชองทางท่ีสามารถสื่อสารกับคนอานได

อยางรวดเร็ว สามารถใหขอมูลท่ีเสริมจากตัวนิตยสาร ไมวาจะเปนการโปรโมทตัวเลม
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หรือแมกระท่ังการทักทายและตอบคําถามกับคนอาน (จิรเดช โอภาสพันธวงศ, สัมภาษณ, 

20 เมษายน 2559) 

จากการศึกษาพบวา a day ไดใหความสําคัญกับสื่อโซเซียลมีเดีย ซ่ึงสื่อนี้สามารถ

ใชติดตอสื่อสารระหวางกลุมคนอานและทางทีม บก. รวมท้ังใชในการใหขอมูลท่ีเก่ียวกับตัวนิตยสาร

เลมและใชในการประชาสัมพันธกิจกรรมตาง ๆ ของทางนิตยสาร a day อีกดวย และยังเปนสื่อท่ีไดรับ

ความนิยมจากผูบริโภคในยุคปจจุบัน 

4.2.3 นิตยสารออนไลน (e-magazine) 

สื่อนิตยสารออนไลนของ a day เปดตัวข้ึนเม่ือป 2556 ซ่ึงถือเปนอีกสื่อหนึ่งท่ี

สรางความสะดวกสบายในการใชงานของคนอานในยุคปจจุบัน ซ่ึงสามารถใชงานผานอุปกรณสื่อสาร 

อาทิ โทรศัพทเคลื่อนท่ี ไอแพด และแท็ปเล็ต ในแงของการนําเสนอในรูปแบบนิตยสารออนไลนนั้น  

มีการนําเสนอเนื้อหาท่ีเหมือนกับสื่อนิตยสาร เพียงแตดึงเอาในสวนของพ้ืนท่ีหนาโฆษณา และ advertorial 

ออก ลักษณะการใชนิตยสารออนไลนของ a day สามารถดาวนโหลดไดจาก www.ookbee.com 

โดยคุณนิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการบริหารโฆษณาบริษัทเดย โพเอทส จํากัด 

กลาวถึงการปรับตัวในรูปแบบของนิตยสารออนไลนไววา เปนชองทางเสริมสําหรับคนอานท่ีมี

พฤติกรรมการเปดรับในสื่อออนไลนและชอบอานเนื้อหาผานเครื่องมือสื่อสารมากกวานิตยสาร 

นอกจากนี้ยังมีราคาถูกกวานิตยสารเลม 

เราไดเพ่ิมชองทางนิตยสารออนไลน เพ่ือเปนทางเลือกใหกลุมคนอานท่ีชอบในการอาน

เนื้อหาผานเครื่องมือสื่อสาร โดยเนื้อหาจะเหมือนกับนิตยสารเลมท้ังหมด เพียงแตเรา

จะตัดในสวนของโฆษณาออกไป หรือถาลูกคาบางรายอยากใหมีสินคาตัวเองในนิตยสาร

ออนไลน ก็จะตองมีการตกลงกับฝายขายกอนลวงหนา ซ่ึงปจจุบันก็มีคนอานนิตยสาร

ออนไลนเพ่ิมมากข้ึน แตก็ยังไมไดรับความนิยมเทาท่ีควร ในตอนนี้เราก็กําลังคิดปรับ

พัฒนารูปแบบใหนาสนใจมากยิ่งข้ึน (นิติพัฒน สุขสวย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

จากการศึกษาพบวา นิตยสารออนไลนของ a day ยังไมไดรับความนิยมเทาสื่อ

หลักอยางนิตยสาร และสื่อโซเซียลมีเดีย ซ่ึงทาง a day ตองมีการพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบในดาน

ของเนื้อหาและรูปแบบท่ีเปนมัลติมีเดีย ท่ีสามารถจะเชื่อมโยงกับสื่อตาง ๆ ภายในองคการ เพ่ือทําให

สื่อนิตยสารออนไลนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4.2.4 ส่ือเว็บไซต 

ภายหลักจากท่ียอดขายโฆษณาของนิตยสาร a day ไดลดลงอยางตอเนื่อง ทาง

ผูบริหารไดเห็นถึงความสําคัญของเทคโนโลยีทางการสื่อสารท่ีกาวหนาไปอยางรวดเร็ว จึงสรางชอง

ทางการนําเสนอใหมเพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนอานในยุคปจจุบัน จึงมีการ

จัดทําเว็บไซต www.adaymagazine.com ข้ึนเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2559 เพ่ือเปนการนําเสนอรูปแบบ

http://www.adaymagazine.com/
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ออนไลนใหกับคนอาน โดยเนื้อหาท่ีนําเสนอนั้นจะแตกตางกับตัวนิตยสารเลมอยางสิ้นเชิง แตยังคง

แกนคอนเซปตหลักท่ีวาดวยการสรางแรงบันดาลใจและความคิดสรางสรรค 

ในเชิงปริมาณสื่อท่ีใหความบันเทิง นอกจากนิตยสารมีมากมาย เชน โทรทัศน 

ภาพยนตร วิทยุ เพลง โดยเฉพาะอินเทอรเน็ต ทําใหนิตยสาร a day มีอํานาจตอรองนอย และสินคา

ทดแทนอยาง Facebook ท่ีใหขอมูลไลฟสไตลมีจํานวนมาก อานฟรีไดบนเว็บไซต ไดอยาง รวดเร็ว 

แตในดานคุณภาพการนําเสนอคอนเทนตจะไมมีความเปนเอกลักษณ 

การเกิดข้ึนในออนไลนทําใหทุกคนเปนสามารถเขาถึงขาวสารไดอยางรวดเร็ว มันก็เกิด

ปรากฏหลาย ๆ อยาง คนอานไมจําเปนตองมานั่งรออะไรจากหนานิตยสารอีกตอไป 

เคามีชองทางของเคามีเฟสบุคของเคา มีทวิตเตอรของเคา มีโทรศัพทเพียงเครื่องเดียวก็

ตอบโจทยทุกอยางในของเคาหมดแลว เคาไมจําเปนตองมางอนิตยสารอีกตอไปแลว 

(ทรงกลด บางยี่ขัน, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

สอดคลองกับความคิดเห็นของคุณชางนอย กุญชร ณ อยุธยา ท่ีใหความเห็นไววา 

เม่ือกอน คนอยากเสพความบันเทิง อยากบันเทิง ก็คือ นิยายเพอฝน อานหนังสือนิยาย

เกาหลีในยุคนึงเดี๋ยวนี้มี series คนก็ ก็ไมคอยอานหนังสือ เราไมไดตองการฆาเวลาดวย

การอานหนังสืออีกแลว เม่ือกอนอาจจะอานหนังสือเวลารอข้ึนรถ นั่งบนรถเขาก็จะซ้ือ

แมกกาซีนมาอาน พฤติกรรมผูบริโภคในการอานมันเปลี่ยนไป เรามีการเขาถึง

อินเทอรเน็ตไดอยางงายดาย สามารถหาทุกอยางทุกเรื่อง ไดจากอินเทอรเน็ตหมดแลว 

(ชางนอย กุญชร ณ อยุธยา, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2559) 

จากการศึกษาพบวา สื่อออนไลนเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของผูบริโภค

มากข้ึน การอานนิตยสารไมถือเปนทางเลือกของผูบริโภคในยุคปจจุบัน ซ่ึงอินเทอรเน็ตถือเปนสื่อท่ีมี

บทบาทตอการใชชีวิตประจําวันของคนไทยเปนอยางมาก นอกจากนี้ยังเปนตัวแปรสําคัญในการใน

การเลือกใชงบประมาณของลูกคาผูซ้ือโฆษณาอีกดวย 

การจัดทําเว็บไซตของนิตยสาร a day ใหมีประสิทธิภาพและเปนไปตามวัตถุประสงค

ท่ีองคกรวางไวถือเปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหธุรกิจใหมสามารถเติบโตข้ึนได องคการจะตองมีการประเมิน

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกซ่ึงถือเปนกระบวนการสําคัญอยางหนึ่งในการจัดทําแผนกลยุทธ 

เพราะจะทําใหทราบถึงปจจัยท่ีสงเสริม ขอจํากัด โอกาสและอุปสรรค การประเมินปจจัยภายในและ

ภายนอกอยางตรงไปตรงมา จะทําใหทราบภาพรวมทั้งขององคกรและสภาวะแวดลอมภายนอก 

เพื่อนํามาหาโอกาสท่ีจะเกิดประโยชนกับองคกร และหลีกเลี่ยงอุปสรรคท่ีจะกระทบตอการปรับตัว

ของนิตยสาร a day 
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อุตสาหกรรมใดท่ีมีความสามารถในการทํากําไรไดมาก หรืออุตสาหกรรมใดท่ีใช

เงินลงไมมาก หรืออุตสาหกรรมใดท่ีมีระยะเวลาในการคืนทุนสั้น ยอมเกิดแรงดึงดูดใหนักลงทุนเขามา

ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ จํานวนมากราย ผูมีเงินทุนตามกําลังก็สามารถทําได 

เว็บไซตถือเปนธุรกิจที่ไมตองใชเงินลงทุนมากเทาไหรนัก จึงมีการแขงขันสูง 

ท้ังจากเว็บไซตเดิมท่ีมีอยูและเว็บไซตตาง ๆ ท่ีกําลังทยอยเปดตัว ไมวานักธุรกิจหนาเกาหรือหนาใหม

มีการมองเห็นโอกาสในธุรกิจนี้ ซ่ึง a day มีการเปดตัวเว็บไซตไดไมนาน ทําใหพบเจอท้ังคูแขงรายเกา

ในตลาดเว็บไซตและคูแขงรายใหม ไมวาจะเปนองคกรขนาดเล็กหรือขนาดใหญก็ตาม 

การเขามาทําเว็บไซต a day เราจะเจอท้ังคูแขงรายเกาคือ เว็บไซตท่ีไดรับความนิยมมี

อยูเดิมอยูแลว ไมวาจะเปน sanook.com,kapok.com แนนอนวาเราไมมีทางตอสูได

เลย เนื่องจากท้ังสองเว็บเปนเว็บท่ีแมสมาก และดวยนโยบายขององคกร a day ก็ไม

เคยพาตัวเองไปอยูในสวนท่ีแมสมากอนดังนั้น เพราะฉะนั้นถาเลนเกมสนั้นคงไมได แตวา

สิ่งท่ีพ่ีก็คือ เราจะหาท่ีอยูของเราไดไง ท่ีอยูท่ีเราจะเปนเจาอาณาจักรนี้ เหมือนท่ี a day 

เองยังเปนเบอรหนึ่งในหมวดท่ีเราตั้งข้ึนมาเอง คือ นิตยสารวัยรุนเชิงสรางสรรค สราง

แรงบันดาลใจ ซ่ึงมันไมเคยมีมากอน เราถึงยึดอาณานี้ได พ่ีวาเว็บไซตก็คิดแบบเดียวกัน 

วาท่ีวางท่ีไมมีคนทําคือ อะไร แลวไปหยิบสิ่งนั้น เปนท่ีม่ันของเรา ท่ีจะเปนอันดับหนึ่ง

อยางแทจริง ดังนั้น ตองไปหาขอมูลดูวามันขาดอะไรอยูบาง (ทรงกลด บางยี่ ขัน, 

สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

ในสวนของเนื้อหาของเว็บไซต a day ไดเนนเนื้อหาในเรื่องของการแรงบันดาล

ใจใหกับกลุมคนอาน ซ่ึงบนตลาดเว็บไซตไหนตอนนี้ยังไมมีผูผลิตคอนเทนตในสไตลนี้ เว็บไซตสวนมาก

จะเปนเว็บคอนเทนตท่ีใหเรื่องราวเก่ียวกับขาวสารท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน ดังนั้นการสรางเนื้อหาดานแรง

บันดาลจึงเปนจุดแข็งของเว็บไซต a day 

เนื้อหาในสวนของคอลัมนท่ีใหแรงบันดาลถือเปนจุดแข็งของเว็บไซต a day ซ่ึงเว็บไซต

อ่ืนยังไมมี เว็บอ่ืนอาจจะแขงกับเราไดในเรื่องท่ีทองเท่ียว รานอาหารอรอย แตวาสวน

ของการสัมภาษณคน การสรางแรงบันดาลใจแขงกับเรายากมาก สิ่งนี้เราก็จะเห็นจาก

เฟสบุค เม่ือเวลาเราแชรอะไรพวกนี้ไป เราก็จะเห็นวาผูอานอินกับบทสัมภาษณท่ีมี

มุมมองความคิดมากกวา ผูอานไมไดชอบคอนเทนตนี้เพราะรานมันสวย แตชอบ

เพราะวามีความคิดท่ีแตกตาง คนเคาคิดกันแบบนี้ ดังนั้นก็งายมาก เพียงแครูวาคนใน

ยุคอยากทําอะไร กระแสตอนนี้คือ อะไร เราก็เพียงแคไปสัมภาษณในสิ่งเหลานั้น ถายทอด

ออกมาตามงานเขียนท่ีมีเอกลักษณเฉพาะของ a day (ชางนอย กุญชร ณ อยุธยา, 

สัมภาษณ, 29 เมษายน 2559) 



 54 

การทําเว็บไซตไมจําเปนตองใชเงินลงทุนมากเทาไหรนัก ทําใหนิตยสารเลมอ่ืน ๆ 

มีการปรับตัวมาในทางออนไลนมากข้ึน ถือคูแขงในการแยงชิงแบงสวนแบงทางการตลาด แต a day 

มีความไดเปรียบในดานเนื้อหา ซ่ึงเนื้อหาของเว็บไซต a day เปนบทสัมภาษณเจาะลึก ท่ีมีความโดด

เดนในเรื่องการสรางแรงบันดาลใหกับผูอาน นอกจากนั้น a day ยังไดมีการวางกลยุทธ การกําหนด

ตําแหนงทางการตลาดของตนเองข้ึนมา โดยการหาจุดท่ีตลาดยังขาดอยูและตองเปนจุดท่ี a day ถนัด

ในเรื่องดังกลาวดวย และยังสามารถใชฐานแฟนคลับเดิมจากนิตยสาร a day และจากคุณทรงกลด 

บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารของนิตยสาร a day มาเปนสิ่งดึงดูดทําใหคนอานเกิดความสนใจ 

เราเปนสื่อไมก่ีเจาท่ีมีแฟนคลับเปนตัวเปนตน ถามวาเรานับจากอะไร เราไมไดนับจาก

จํานวนคนท่ีเขามากดไลคเฟสบุคแฟนเพจของ a day เพราะวาการตามบนโลกออนไลน

มันงายมาก แคกดเขาไปมันก็ตามแลว แตก็ไมไดหมายความวาเคาตามเพราะเคารักและ

เชื่อในสื่อ บางคนเพียงแคอยากอานคอนเทนตเทานั้นเอง แตเรามีขอพิสูจนท่ีมากมายวา

กลุมผูอานเราเปนคอมมูนิตี้ท่ีแทจริงเห็นหนาคาตากันได ในทุกงานอีเวนทท่ีเราจัดข้ึน นี่

คือจุดแข็งท่ีดีครับ (สุรพงษ เตรียมชาญชัย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

ความแข็งแกรงของแบรนด a day ท่ีเปนท่ีรูจักในวงกวาง และมีแฟนคลับท่ี

สามารถหาขอพิสูจนไดจริง ซ่ึงทาง a day ไดใหความสําคัญกับการสรางความภักดีตอแบรนด 

(Royalty) ใสใจตอความชื่นชอบของผูอาน a day ท่ีมีเวลามากกวา 10 กวาป โดยไดดึงความเปนจุดแข็ง

ขอนี้ท่ีถือวาเปนขอไดเปรียบบกวาคูแขง เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการผลิตผลใหเขาถึงกลุมคนอาน ในสวน

นี้มีสวนทําใหผูซ้ือโฆษณาจะใหความเชื่อถือมากกวา 

ในสวนเว็บไซต a day ไดมีการพึงพาจากนักเขียนนอกเพ่ือสงเขามาทําคอนเทนต

ตาง ๆ 

การทําเว็บไซตของ a day ท่ีไมจําเปนตองมีการพ่ึงพาวัตถุจากแหลงอ่ืน เราเพียงตอง

พ่ึงพาในสวนของนักเขียนคอนเทนตซ่ึง a day พันธมิตรนักเขียนอิสระจากท่ัวโลกคอย

สงขอมูลและอัพเดทคอลัมนใหม ๆ มาให ซ่ึงทุกคนมักอยากจะอยากรวมงานกับเราอยู

แลว ดวยความท่ีเปน a day ใคร ๆ ก็รูจัก อยากเขามาเขียนมาแบงมาแชรขอมูลกับเรา 

เราก็จะไดคอนเทนตท่ีหลากหลายจากทุกมุมโลกและจากมมุมองท่ีแตกตางกันไป  

(ทรงกลด บางยี่ขัน, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

จากการศึกษาพบวา ในการทําเว็บไซตของ a day มีการตองพ่ึงพาจากนักเขียน

ภายนอก แตทุกคนอยากใหความรวมกับทาง a day แบรนดของ a day เปนแบรนดท่ีแข็งแกรง 

นอกจากการทําเว็บไซตจะชวยลดตนทุนการผลิต และลดตนทุนการจัดจําหนายแลว ยังสามารถ

รองรับพฤติกรรมการบริโภคสื่อท่ีผูบริโภคหันไปอานสื่อออนไลนมากยิ่งข้ึน 
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ในชวงแรกการตั้งราคาใหกับกลุมลูกคาของเว็บไซตจะมีการแบงเปนระยะในป

แรกเว็บไซต a day จะมีการตั้ง ราคาโฆษณาท่ีต่ํากวาเว็บไซตประเภทไลฟสไตลเจาอ่ืน ท้ังนี้เพราะ a 

day เพ่ิงเปลี่ยนมาทําธุรกิจทางเว็บไซต ซ่ึงผูอานนิตยสารเกาของ a day อาจยังไมตื่นตัวท่ีจะตามมา

อานในชองทางนี้มากเทาไหรนัก อีกท้ัง ชองทางเว็บไซตยังมีการแขงขันสูงในปจจุบัน ประกอบกับ

เกณฑในการลงโฆษณาของกลุมผูซ้ือโฆษณา นั้น ก็ยังตองพิจารณาจากยอด IMP ของเว็บไซตนั้น ๆ 

ซ่ึงยอด IMP ก็คือ ยอดจํานวนการเปดหนาเว็บไซต 1 ครั้ง โดยจะวัดวาผูใชงานมีโอกาสเห็นเห็น

โฆษณาบนเว็บไซตนั่นเอง โดยการตั้งราคาใหต่ํากวาเจาอ่ืน นอกจากนั้น a day ก็ยังนําตัวนิตยสารมา

จัดเปนแพ็คเกจรวมกับตัวเว็บไซต ทําใหเว็บไซต a day กลาย เปนตัวเลือกท่ีนาสนใจ และคุมคากับ

กลุมผูซ้ือ 

ถาเรากลับมาดูบิสเนตโมเดล จะพบวา ยอดวิวในชวงแรกมันตองนอย ๆ แน ๆ ก็ตองดู

วาการลงทุน การคุมคาในการจายตังคของเราคือ อะไรคนเขาไมก่ีคนจะจายเงินเปน

แสนเปนลานทําไม เราก็ยังมีพ้ืนท่ีกระดาษท่ีมารองรับไดวา ไดหนาโฆษณาในอะเดย วา

มันมีมูลคานะ ซ่ึงสิ่งนี้มันกมีเหตุผลท่ีลูกคาเขาใจวาเคาจายไดนะ อยางนอยก็ไดคุณคา

หนากระดาษในนิตยสาร แตถาไมมีเลมอยู ถาตัวเลขหลักแสนคงตองใชเวลาคิดกันนาน

หนอย แตถาวันนึงเว็บตัวเลขมันยอดสูงข้ึน กระดาษมันก็ไมจําเปนตองเอามาอางสิ่งนี้

แลวได ถาอยูเว็บก็คุมแลว (ทรงกลด บางยี่ขัน, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

เนื่องดวยนิตยสาร a day เปนนิตยสารท่ีจุดเดนทางดานเนื้อหาท่ีแตกตางจาก

นิตยสารท่ัวไปตามแผงหนังสือ ทําใหกลุมผูอานยังคงใหความสนใจกับนิตยสาร a day อยูเสมอ ท้ังนี้

ดวยรูปแบบการนําเสนอในแตละเลมท่ีมีความแตกตางกันไป และเปนเนื้อหาท่ีใหขอมูลทางเชิงลึก 

และยังมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหผูอานเขารวมอยูเสมอ จึงเกิดความภักดีตอแบรนด 

เม่ือพูดถึง a day ทุกคนจะนึกถึงเก่ียวกับความคิดสราง การนําเสนออะไรในรูปแบบ

ใหม ๆ พ่ีวาไมเราจะทําอะไร ในดานไหน เราก็จะไดรับความสนใจกับกลุมผูอานอยู

ตลอด ดวยความเปนแบรนด a day ท่ีชัดเจนในดานเนื้อหาท่ีแตกตาง แลวเราก็ยังมีการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือดูแนวทางของคนอานอยูเสมอ นี่คือสิ่งท่ีทําใหคนอานยังใหความ

สนใจในตัวเรา (นิติพัฒน สุขสวย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

จากการศึกษาพบวา พฤติกรรมคนอานในปจจุบันไมไดเลือกเปดรับชองทางสื่อ

หลักเพียงอยางเดียว การนําเสนอผานสื่อออนไลนอยางเว็บไซตท่ีเปนสื่ออินเทอรเน็ต ท่ีคนสวนใหญให

ความสนใจเปนอยางมาก เนื่องจากสอดคลองกับพฤติกรรมในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ตองการความ

รวดเร็วและเขาถึงไดอยางงาย ทําใหนิตยสาร a day จัดทําเว็บไซตข้ึน ซ่ึงมีการนําเสนอท่ีแตกตางจาก

ตัวนิตยสารเลม รวมถึงมีการเชื่อมโยงกันระหวางสื่อเพ่ือใหผูอานไดรับความหลากหลายทางดาน
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เนื้อหา ทําใหผูอานไดรับขอมูลเนื้อหาท่ีสมบรูณมากยิ่งข้ึน ซ่ึงเว็บไซตจะทําหนาท่ีใหขอมูลในรูปแบบ

ของสิ่งท่ีกําลังเปนกระแสท่ัวโลก มีท้ังในรูปแบบของเนื้อหา คลิปภาพเคลื่อนไหว และมีการเชื่อมโยง

กับทางสื่อโซเซียลมีเดียของ a day อีกดวย 

4.2.5 การปรับตัวโครงสรางองคการของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

การปรับตัวในยุคดิจิทัลของนิตยสาร a day สงผลทําใหองคการมีการเปลี่ยนแปลง

โครงสรางและเพ่ิมบทบาทหนาท่ีภายในของทีมบรรณาธิการเล็กนอย เพ่ือเปนการแบงหนาท่ีไดอยาง

ชัดเจน ของผูดูแลในแตละชองทาง โดยในปจจุบันมีคุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารเปน

ผูดูแลภาพรวมท้ังหมด นอกจากฝายบรรณาธิการนิตยสารแลว มีสวนของบรรณาธิการของสื่อใหมท่ี

เพ่ิมข้ึน 

คุณทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารของนิตยสาร a day กลาวถึงการปรับตัว

ของโครงสรางองคการของทีมบรรณาธิการของนิตยสาร a day ไววา เนื่องจาก a day มีการจัดทํา

เว็บไซตเพ่ิมอีกหนึ่งชองทางการสื่อสาร จึงตองมีการเพ่ิมโครงสรางของบุคลากรข้ึนมาดูแลในสวนนี้

โดยเฉพาะ เพ่ือแกปญหาท่ีจะเพ่ิมงานใหกับทีมเดิม รวมถึงทําใหมีการผลิตเนื้อหาในสวนของเว็บไซต

ใหมีคุณภาพท่ีดี ตอบโจทยกับกลุมคนอาน 

เรามองวาเราควรเพ่ิมบุคลากรในสวนของเว็บไซตข้ึนมาเลย ท่ีผานมาเว็บไซตของ a 

day ถูกคิดแบบคนทําหนังสือรายเดือน หนังสือรายเดือนก็คือ เราประณีตมาก แตเว็บไซต

มันตองเร็วมาก คนนี้ดัง วันนี้สัมภาษณ พรุงนี้ตองข้ึนเว็บไซต ตองติดตามตลอดเวลาวา

วันนี้มีขางอะไรบาง ซ่ึงท่ีผานมามันก็ทําไดบาง แตอาจไมไดทําบอย เพราะเราเปนคนทํา

สื่อรายเดือน ทุกคนท่ีทําเว็บเคยทํารายเดือนมากอน ใหเปลี่ยนมาเปนรายวันเลย คือ 

มันกันสามสิบเทาเลยนะ ตองปรับตัวกันพอสมควร พนักงานไมพอ เราคงตองรับ

พนักงานเพ่ิม (ทรงกลด บางยี่ขัน, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

ในสวนของโครงสรางองคการในฝายของเว็บไซต มีการแบงการดูแลออกมาจาก

ฝายนิตยสารอยางชัดเจน โดยมีการเพ่ิมเปนฝายศิลปของทางเว็บไซต 1 คน และนักเขียน 1 คน 

อยางไรก็ตามจากการศึกษาพบวา ในเรื่องของโครงสรางองคการนั้น ถึงแม

บรรณาธิการบริหารมีการใหความสําคัญในสวนของบุคลากรท่ีเขามารับผิดชอบดูแลในชองทาง

เว็บไซตดวยการแบงหนาท่ีโดยแยกจากนิตยสารอยางชัดเจน แตก็ยังมีขอจํากัดในเรื่องของบุคลากรไม

เพียงพอ ตอการพัฒนาจํานวนชิ้นงานท่ีตองการความรวดเร็ว ทําใหทีมงานฝายนิตยสารยังตองมาชวย

ดูแลทางดานเว็บไซต ซ่ึงในอนาคต a day มีการวางแผนในการรับบุคลากรเขามาเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับ

การทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
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4.2.6 รูปแบบการทํางานของทีมงานนิตยสาร a day 

การปรับตัวในยุคดิจิทัลของนิตยสาร a day ในดานรูปแบบการทํางาน เพ่ือให

สอดคลองกับพฤติกรรมของผูอานท่ีเปลี่ยนไป และเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเกิดข้ึน a day จึงไดมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการทํางานบางสวน ซ่ึงจากการสัมภาษณพบวา นิตยสาร a day มีการปรับรูปแบบ

ทางดานการทํางานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

4.2.6.1 การปรับตัวในเรื่องของการใชเทคโนโลยีในการทํางาน 

ความสําคัญของเทคโนโลยีสงผลใหนิตยสาร a day ไดเพ่ิมชองทางการ

สื่อสารท่ีมากข้ึนในยุคดิจิทัล ทําใหนิตยสาร a day ตองมีการปรับตัวในดานของการใชเทคโนโลยีเขา

มามีสวนในการทํางานมากยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนทางดานของเว็บไซตและสื่อโซเซียลมีเดียในรูปแบบตาง 

ๆ เพ่ือใชในการสื่อสารกับกลุมคนอาน ทําใหทีมงานตองมีการเรียนรูในดานของการใชสื่อและ

เทคโนโลยีอยูตลอดเพ่ือใหเทาทันกับพฤติกรรมการเปดรับของกลุมคนอาน 

หนาท่ีของทีมงานทุกคนจะตองมีการเรียนรูในเรื่องของเทคโนโลยี ตองใชงานใหเปน 

เพราะเราเปนสื่อท่ีอยูในฐานะผูใหขอมูล ซ่ึงเราจะตองสงสารไปยังกลุมคนอาน ดังนั้น

เราจะตองมีการเรียนรูใหเปนมืออาชีพ เพราะปจจุบันเทคโนโลยีเขามามีบทบาทสําคัญ

ในการดําเนินชีวิต ดังนั้นเราจะตองมีการเรียนรูอยูตลอดเวลา รวมถึงตองมีการเตรียม

ความพรอมในเปดรับการใชงานสื่อตาง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอีกดวย (ชางนอย 

กุญชร ณ อยุธยา, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2559) 

4.2.6.2 การนําเสนอเนื้อหาของนิตยสาร a day 

ในสวนของการนําเสนอเนื้อหา ในการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุค

ดิจิทัลนั้น ทางกองบรรณาธิการไดมีการปรับรูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาใหมีชองทางการสื่อสารท่ี

หลากหลายมากยิ่งข้ึน ท้ังในรูปแบบของคลิปวีดิโอภาพเคลื่อนไหว หรือนําเสนอในรูปของภาพถายท่ี

สวยงาม อีกท้ังยังมีการเพ่ิมเนื้อหาในสวนของเว็บไซต ท่ีมีคอลัมนท่ีแรงบันดาลใจกับผูอานจากท่ัวทุก

มุมโลก และยังมีคอลัมนทองเท่ียวในสถานท่ีท่ีแตกตางจากเว็บไซตอ่ืน ๆ โดยจะเปนการทองเท่ียวท่ี

คนอานสามารถเดินทางตามไดอยางแทจริง ผูศึกษาไดสังเกตวาจะเปนการนําเสนอเนื้อหาท่ีคนอาน

สามารถจับตองได และทําใหเกิดความรูสึกอยากจะลงมือทําตาม 

นอกจากนั้นยังมีการใหอิสระทางความคิดในการนําเสนอเนื้อหาของกอง

บรรณาธิการไดมากข้ึน โดยเฉพาะทีมงานในสวนของเว็บไซตท่ีจะตองนําเสนอเนื้อหาใหแตกตางกับตัว

เลมแตอยูภายใตแนวคิดเดียวกันในเรื่องของการใหแรงบันดาลและความคิดสรางสรรค ท้ังนี้จะทําให

ผูอานไดรับเนื้อหาท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ในชองทางท่ีแตกตางออกไป ซ่ึงทําใหคนอานเขาถึงขอมูล

ไดอยางรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งข้ึน สิ่งนี้ยังสามารถขยายฐานคนอานไดอีกดวย และทาง a day ยัง
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มีการเนนในเรื่องของการสื่อสารกับผูอานมากยิ่งข้ึนโดยใชชองทางผานทางสื่อออนไลน ทําใหทีมงาน

ไดทราบถึงความตองการ หรือความคิดเห็นจากผูอานไดอยางรวดเร็ว 

 

4.3 กลยุทธการตลาดของนิตยสาร a day 

 

การบริหารการตลาดเปนแผนกลยุทธท่ีจะใชในการบริหารกระบวนการหารายไดของ

นิตยสาร a day เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามท่ีตองการและสามารถตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดอยางเต็มท่ี จากการศึกษาพบวา สามารถแบงประเภทของกลุมลูกคาของนิตยสาร a day ได

เปน 2 กลุม ไดแก 

1. กลุมลูกคาผูซ้ือโฆษณา สามารถแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

1.1 บริษัทตัวแทนซ้ือโฆษณา (Media Agency) เปนกลุมท่ีใหบริการวางแผนและ

จัดสรรพ้ืนท่ีใหกับลูกคาท่ีเปนเจาของผลิตภัณฑ ตามแผนงบประมาณของผูสนับสนุนไดตั้งไว 

1.2 ซ้ือโฆษณาโดยตรง (Direct) ไดแก บริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจท่ัวไป ท่ีสามารถ

กําหนดแนวทางการวางแผนการตลาดไดเอง โดยมีอํานาจในการตัดสินใจใชงบประมาณไดเร็วกวากลุม

ลูกคาท่ีเปนบริษัทตัวแทนโฆษณา 

2. กลุมลูกคาผูซ้ือนิตยสาร ซ่ึงรายไดจากคาโฆษณายังคงถือเปนรายไดหลักท่ีสําคัญใน

การดําเนินงานของนิตยสาร a day นอกจากนิตยสารจะมีรายไดมาจากการขายพ้ืนท่ีโฆษณาแลวก็ยัง

มีรายไดจากการขายนิตยสาร โดยใชชอง ทางการจําหนายในรูปแบบตาง ๆ และระบบสมาชิก 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูบริโภค มีผลกระทบทําใหมีผูลงโฆษณานอยลง รายได

จากการ ขายพ้ืนท่ีโฆษณาในนิตยสาร a day ลดลงไปเปนอยางมาก แตไมมีผลกระทบตอยอดขาย

นิตยสาร ใน การศึกษาครั้งนี้ไดใหความสําคัญกับการวางกลยุทธทางการตลาดของนิตยสาร a day ใน

ยุคดิจิทัล ซ่ึงแบงออกเปน 3 สวนหลักได ดังนี้ 

 

4.3.1 การแบงสวนการตลาด (Market Segmentation) 

สําหรับการแบงสวนการตลาดของ a day ไมวาจะเปนในสวนของนิตยสารเลม

หรือเว็บไซตในดานเนื้อหาจัดไดวาเปนการตลาดโดยมุงท่ี ตลาดกลุมเล็ก (Niche Marketing) เนื้อหาจะ

เปนเรื่องเก่ียวกับการใหแรงบันดาลใจและความคิด สรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายขององคกร

ตั้งแตแรกเริ่ม และยังไมมีนิตยสารเลมไหนท่ีทําเนื้อหาได แบบ a day สิ่งนี้เรียกวาเปนจุดแข็งของ

นิตยสาร a day ซ่ึงตลาดผูอานของนิตยสาร a day จะมีอายุประมาณ 18 – 35 ป โดยเนนกลุมผูอาน

สมัยใหม และเนนทําการตลาดกับกลุมคนเมือง โดยเหตุผลท่ีเลือกทําการตลาดกับกลุมเปาหมายนี้

เนื่องจากคนเมืองมีไลฟสไตลท่ีสอดคลองกับตัวนิตยสาร และยังมีกําลังในการซ้ืออีกดวย 
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a day มีกลุมเปาหมายอายุประมาณ 18-35 ป และเปนกลุมคนท่ีชอบเปดรับอะไรใหม ๆ ท่ี

เราเลือกจะทําการตลาดกับกลุมนี้ เพราะเปนกลุมที่มีไลฟสไตลที่ตรงกับนิตยสารเรา

มากที่สุด ดูไดจากกองบรรณาธิการของ a day สวนมากก็มีอายุรุนราวประมาณนี้ 

ไมตางจากกลุมผูอานมากนัก และกลุมท่ีมีรูปแบบการใชชีวิตแบบนี้มักจะเปนคนท่ีมี

กําลังซ้ือซ่ึงสงผลตอการตัดสินใจลงโฆษณาของลูกคาอีกดวย (นิติพัฒน สุขสวย, 

สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

บางคน a day มองวาเปนสื่อท่ีมีกลุมเปาหมายเฉพาะกลุม แตดวยความเฉพาะกลุมนี้ก็

ถือเปนจุดขายสําคัญของ a day ก็วาได เพราะลูกคาท่ีลงโฆษณากับ a day เคามองเห็น

กลุมเปาหมายของเราไดชัดเจน แลวเรายังมีจุดเดนทางดานเนื้อหา ท่ีแตกตางจากสื่ออ่ืน 

ๆ เรามีศิลปะในการถายทอดเรื่องราวใหกลุมคนเชื่อและทําใหเกิดกระแสได ยกตัวอยาง 

เชน เรื่องจักรยาน หรือ เรื่องวิ่ง เราก็กลาพูดไดเต็มปากนะ วา a day เปนจุดเริ่มตน

ของกระแสนั้น ดวยเหตุผลนี้แหละ จึงทําใหมีสินคาเกือบทุกประเภท ใหความสนใจกับ 

a day (ชางนอย กุญชร ณ อยุธยา, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2559) 

เนื่องจาก a day ถูกมองวาเปน Niche Marketing เอเจนซ่ีโฆษณาท่ีวาง

แผนการโฆษณาใหกับลูกคา ซ่ึงผลท่ีมีสวนในการตัดสินใจการใชงบโฆษณาในแตละครั้ง มักมีความ

ตองการท่ีจะเขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวาง เหตุผลนี้ทําใหนิตยสาร a day ไมคอยไดรายไดโฆษณา

จากบริษัทเอเจนซ่ีมากนัก นอกเสียจากท่ีทางเจาของผลิตภัณฑจะระบุมาเองโดยตรง 

การท่ีจะตัดสินใจซ้ือสื่อโฆษณาในแตละครั้ง เราจะตองคํานึงการเขาถึงของกลุมเปาหมาย 

สวนมากเราตองการสรางการรับรูในวงกวาง แตดวยตัว a day ท่ีจับกลุมวัยรุนซ่ึงลงลึก

ไปมากกวากลุมวัยรุนท่ัวไป ตรงนี้เปนสาเหตุสําคัญท่ีบางครั้ง เราไมเลือกใส a day ไป

ในมีเดียแพลน (นลินนิภา เรืองธนากร, สัมภาษณ, 23 เมษายน 2559) 

สําหรับการแบงสวนตลาดของประเภทสินคาท่ีใชงบประมาณกับ a day พบวา 

ตลาดสินคาท่ีใชงบโฆษณามีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุมประเภทสินคาท้ังสินคาอุปโภค 

บริโภค การสื่อสาร ยานพาหนะ รวมไปถึงหนวยงานราชการและรัฐวิสาหกิจตาง ๆ 

ความเชี่ยวชาญทางดานการเขียนเรื่องท่ียากใหเปนเรื่องงาย และกลุม target ท่ีเปนคน

รุนใหม สอดคลองกับความตองการของการสรางภาพลักษณขององคกรตาง ๆ a day 

จึงไดรับความไววางใจ ท้ังในหนวยงานภาครัฐและเอกชน ในการเลือกท่ีจะใหเราเปนผู

ถายทอดขอมูลไปยังผูรับสาร (ทรงกลด บางยี่ขัน, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 
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4.3.2 การเลือกตลาดเปาหมาย (Market Targeting) 

a day มุงเปาหมายคนอานกลุมหลักเปนกลุมวัยรุน คนรุนใหม หรือผูใหญหัวใจ

เด็กท้ังเพศชายและหญิง อายุ 18-35 ป บุคลิกของผูอานเปนคนท่ีสนุกกับการใชชีวิต มีรสนิยมและ

ชอบคนหาสิ่งใหม ๆ ทุกสาขาวิชาชีพท่ีเชื่อในการมองโลกหลายในมุม ดังนั้นกลุมลูกคาท่ีใชงบโฆษณา

อยางตอเนื่องและเปนกลุมเปาหมายหลักของ a day จะเปนกลุมสินคาประเภทอุปโภค บริโภค และ

หนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ท่ีตองการสรางภาพลักษณใหกับกลุมคนรุนใหม เชน 

กระทรวงการทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) กระทรวงพลังงาน ฯลฯ โดยหนวยงานราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจตาง ๆ เปนกลุมท่ีใชงบโฆษณาใน a day เปนอันดับสูงสุด แมวาจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจ

ถดถอยหรือแมกระท่ังสภาวะทางการเมือง 

กลุมลูกคาท่ีใชงบประมาณโฆษณากับ a day สวนมากก็จะเปนพวกสินคาอุปโภคบริโภค

ท่ัวไป แตรายไดหลัก ๆ ท่ีนําเม็ดเงินโฆษณาใหกับทาง a day เลย สวนมากจะมาจาก

ทางหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซ่ึงเคามองวา a day มีศักยภาพท่ีจะ

ถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ขององคกรเคาใหเขาใจงาย และกลุมผูอานของนิตยสาร a day 

ก็เปนกลุมเปาหมายหลักท่ีองคกรภาครัฐสนใจ และเม็ดเงินในองคกรตาง ๆ เหลานี้มี

มากมายมหาศาลเลยทีเดียว นาจะอยูท่ีประมาณ 50 เปอรเซ็นต สวนท่ีเหลือก็จะเปน

สินคาอ่ืน ๆ ไป (สิริวรรณ กะสินธรัมย, สัมภาษณ,29เมษายน 2559) 

ภาพลักษณของ a day ถือวามีสวนเก่ียวของท่ีทําใหองคกรหรือบริษัทตาง ๆ เลือกท่ีจะ

ลงโฆษณากับเรา เพราะวา a day เปนองคกรท่ีสงเสริมในเรื่องของความดีและสุขภาพ 

ดังนั้นลูกคาสวนมากท่ีเขามาหาเรา ก็จะมีนโยบายคลาย ๆ กับเรา และสวนมากก็เปน

องคกรภาครัฐท่ีทํารายไดใหเราถึงเปาการขายโฆษณา ในสวนของสินคาอ่ืน ๆ ก็จะมา

บาง (ณัฏฐมณ ประสิทธิโชค, สัมภาษณ,19 เมษายน 2559) 

4.3.3 การวางตําแหนงทางการตลาด (Market Position) 

การวางตําแหนงทางการตลาดของ a day มีการกําหนดตําแหนงและสรางจุดยืน

ทางการตลาดอยางชัดเจน นั่นคือ การสรางความแตกตางในเรื่องของเนื้อหา และคุณภาพในการผลิต

นิตยสาร ท่ีคัดสรรและคงคุณภาพในการผลิต โดยการสรางเอกลักษณของแบรนดท่ีชัดเจน 

a day เปนนิตยสารอันดับแรก ๆ ที่นึกถึงในการจะวางแผนโฆษณาใชสื่อสําหรับ

กลุมเปาหมายที่เปนวัยรุนหรือ First jobber เนื่องจากนิตยสารมีคาแรคเตอรท่ีเปน

เอกลักษณเฉพาะ การท่ีใช a day เปนสื่อทําใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมายของ 

โปรดักสท่ีแทจริงได (เอกรัตน เจนกิจเจริญชัย, สัมภาษณ, 8 เมษายน 2559) 
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สอดคลองกับความคิดเห็นของคุณธีร พรหมลักขโณ Product Marketing บริษัท 

จีไอเอส จํากัด ท่ีวา ผมไมเคยคิดวา mass แลวนาลงโฆษณา นิตยสาร a day ไมใชนิตยสารท่ี mass 

แตตรงจุดประสงคท่ีเราตองการ เนื้อหาท่ีเหมือน ๆ กัน เราสามารถหาอานจากท่ีไหนก็ได แตดวยตัว

นิตยสาร a day มันก็เหมือนกับหนังสือ pocket book ท่ีบอกเลาเรื่องราวตางกันไปในแตละเดือน จะ

หยิบข้ึนมาอานเม่ือไหรก็ไมมีความลาสมัย (ธีร พรหมลักขโณ, สัมภาษณ, 28 เมษายน 2559) 

ความกลาท่ีจะแตกตางของ a day เลือกท่ีจะนําเสนอเนื้อหาท่ีไมไดเปนกระแส

สังคม แตเลือกท่ีจะนําเรื่องท่ีนาสนใจมาทําใหเกิดเปนกระแสสังคม นอกจากนี้ a day ยังสามารถ

รักษาภาพลักษณและชื่อเสียงขององคการ โดยจะมีการคัดสรรผลิตภัณฑท่ีสอดคลองกับนโยบาย

องคกร เพ่ือแสดงจุดยืนท่ีชัดเจนของนิตยสารรวมถึงหลักคุณธรรมท่ีไมนําเสนอเนื้อหาท่ีสงเสริมการ

ขายอยางชัดเจน ทําใหไดรับความไววางใจจากลูกคาผูลงโฆษณา ซ่ึงสอดคลองกับความคิดเห็นของคุณ

สิริวรรณ กะสินธรัมย ท่ีวา  

บางครั้งเราไดมีการปฏิเสธท่ีจะลงโฆษณาใหกับสินคาบางผลิตภัณฑ ไมใชวาเราหยิ่งหรือ

ไมไดอยากเงิน แตเราก็ตองมองตัวองคกรเปนหลัก ถาเราเอาสินคาท่ีไมสอดคลองกับ

องคกร ถึงแมลูกคาจะมีงบมาก แตเราก็ตองเลือกท่ีจะรักษาภาพลักษณขององคกรไว

กอน  ถึงทํา a day มีแฟนคลับอยางเหนี่ยวแนนถึงทุกวันนี้ (สิริวรรณ กะสินธรัมย, 

สัมภาษณ,29เมษายน 2559) 

ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร a day กลาวเสริมถึงจุดยืนใน

การบริหารของนิตยสาร a day ไววา “ถึงแมลูกคาจะเสนอจํานวนเงินท่ีมาก เราก็จะไมทําอะไรท่ี

ขัดแยงตอตัวภาพลักษณของนิตยสารอยางเด็ดขาด เราตองเคารพในจุดยืนของตัวเองใหไดกอน 

ไมเชนนั้นจะไมมีใครเชื่อถือเราอีก” (ทรงกลด บางยี่ขัน, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

นอกจากการวางตําแหนงทางการตลาดโดยการกําหนดจุดยืนของการขาย

โฆษณาท่ีชัดเจนแลว ยังมีการกําหนดสวนลดสําหรับการซ้ือโฆษณาในมาตรฐานเดียวกันกับสินคาทุก

ประเภท เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของราคาขายโฆษณาในตลาด 

เรามีสวนลดในการขายพ้ืนท่ีโฆษณาท่ี 20% จากราคาท่ีตั้งไวตามปกติ ลูกคาทุกเจาจะ

ไดรับสวนลดท่ีเทากัน เนื่องจากเราคิดวาวงการโฆษณาเปนวงการท่ีสามารถสื่อสารกัน

ไดตลอด ถาเราตั้งราคาไมเทากัน เม่ือลูกคารู ก็จะสงผลทําใหเกิดความไมพอใจได เรา

จึงตัดปญหา โดยการตั้งราคากลางไวอยูตลอด ซ่ึงเปนนโยบายท่ีใชมาตั้งแตอดีต (สิริ

วรรณ กะสินธรัมย, สัมภาษณ,29เมษายน 2559) 

  



 62 

4.3.4 กลยุทธสวนประสมทางการตลาด (Marketing Strategy) 

ดวยสภาพการแขงขันในปจจุบันมีสื่อตาง ๆ เกิดข้ึนมาก โดยเฉพาะสื่อดิจิทัลท่ี

เขามาแยงชิงงบประมาณในการโฆษณาท่ี ทําให a day ตองมีการวางกลยุทธทางการเพ่ือใชในการ

แขงขัน ท่ีจะทําใหอยูรอดในตลาด ซ่ึงทาง a day ใหความสําคัญกับกลุมผูอานเปนอยางมากเนื่องจาก

จํานวนของกลุมผูอานเปนผูสนับสนุนตัวนิตยสารและเปนสวนหนึ่งในทางสนับสนุนใหผูซ้ือโฆษณาให

ความสนใจ a day จําเปนตองสรางความแตกตางและความคิดสรางสรรคในการดําเนินธุรกิจ การ

บริหารเนื้อหาและรูปแบบเปนสวนสําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากหากเนื้อหาหรือรูปแบบท่ีนําเสนอไม

เปนท่ีนาสนใจก็ไมสามารถดึงดูดใหกลุมผูบริโภคเลือกอาน a day จึงไดมีการนําสวนประสมกลยุทธ

ทางการตลาดมาใชเพ่ือเปนแนวทาง ดังนี้ 

4.3.4.1 ผลิตภัณฑ (Product)  

ภายหลังจากท่ีรายไดจากยอดขายโฆษณาลดลงไปอยางนาเปนหวง 

นิตยสาร a day จึงไดมีการจัดทําเว็บไซต a day ข้ึนมาควบคูกับการทํานิตยสาร ซ่ึง a day และไดใช

กลยุทธดานผลิตภัณฑเพ่ือตอบสนองความตองการและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย ท่ีจะนํามาสู

ยอดจากรายไดโฆษณาดังนี้ 

- ดานผลิตภัณฑ เนื้อหาท้ังสวนของนิตยสารและเว็บไซต a day จะมี

รูปแบบการนําเสนอท่ีแตกตางกัน แตท้ัง 2 ผลิตภัณฑ มีแกนคอนเซปตหลักในเรื่องของการสรางแรง

บันดาลใจในการใชชีวิตใหผูอาน และนําเสนอมุมมองความคิดสรางสรรคท่ีแปลกใหม 

นิตยสาร มีการแบงคอลัมนหลักออกเปน 4 คอลัมน ไดแก 

- Global Review 

- Report Section 

- Main Course 

- Interview Section 

เว็บไซต มีการแบงคอลัมนหลักออกเปน 5 คอลัมน ไดแก 

- article 

- Interview 

- Travel 

- Video 

- Gallery 

ซ่ึงท้ัง 2 ผลิตภัณฑ มีคอนเทนตดี ๆ รอบโลกท่ีนามาเสนอใหผูอานผาน

การคัดกรองจากทีมงาน มีความนําสมัย มีสาระ และมีความคิดสรางสรรคชวยให คนอานชาวไทยได
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เปดมุมมองใหม สรางแรงบันดาลใจและสัมผัส ประสบการณท่ีแตกตางจากท่ัวทุกมุมโลก เพ่ือ

ตอบสนองกลุมเปาหมายท่ีเปนวัยรุน คนรุนใหม หรือผูใหญหัวใจเด็ก 

a day จะมีการแบงเนื้อหาออกเปนคอลัมนตาง ๆ ซ่ึงคอลัมนหลักของเราเลยจะแบง

ออกเปน 3 สวนใหญ ๆ คือ คอลัมนท่ีสรางแรงบันดาลใจ คอลัมนท่ีใหความคิด

สรางสรรค และคอลัมนท่ีเลาถึงเรื่องราวดี ๆ ในวัยเด็กท่ีนาจดจํา นอกจากนั้นเราจะมี

การหยิบนําเอาเรื่องราวท่ีกําลังเปนกระแสท่ีนาสนใจรอบโลกมานําเสนอใหกับผูอาน 

(ทรงกลด บางยี่ขัน, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

- ดานการบริการ กลยุทธดานการบริการท่ีทาง a day ไดนํามาใชกับ

กลุมผูอานเพ่ือสรางความพึงพอใจ คือ นอกจากจะมีนิตยสารท่ีวางขายตามแผงหนังสือและระบบ

สมาชิกแลว ทางบริษัทไดมีการจัดทําระบบสั่งซ้ือออนไลน โดยกลุมผูอานท่ีตองการจะสั่งซ้ือนิตยสาร 

สามารถสั่งฝายเว็บไซต www.godaypote.com นอกจากจะเปนการอํานวยความสะดวกแกกลุม

ผูอานแลว ยังมีการจัดโปรโมชั่นทําสวนลดกับผูท่ีใชบริการฝายเว็บไซตอีกดวย 

การจัดสงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทาง a day ไดวาจางกับ

บริษัทจัดสงพัสดุเอกชน โดยการใชแมสเซ็นเจอรเปนผูจัดสง ซ่ึงจะใชระยะเวลาในจัดสงไมเกิน 1 วัน 

นอกจากนี้ยังมีระบบท่ีโทรเช็คกับทางลูกคากอนสง เพ่ือทํากันนัดหมายเรื่องเวลาทําใหไมเกิดความ

คลาดเคลื่อน ในสวนของตางจังหวัดจะใชบริการกับไปรษณียไทย เปนการสงพัสดุแบบลงทะเบียน 

หรืออีเอ็มเอส ตามความพึงพอใจของผูอาน ซ่ึงไมกอใหเกิดปญหาหนังสือสูญหายในระยะทางอยาง

แนนอน 

เราไดเพ่ิมชองทางการซ้ือนิตยสารข้ึนอีกชองทางเม่ือตนปท่ีผานมา เนื่องจากมีผูอาน

จํานวนมาก รองเรียนเขามาวาในกรณีท่ีไมสามารถหานิตยสารตามแผงหนังสือท่ัวไปได 

เพ่ือเปนการอํานวยความสะดวกแกผูอาน นอกจากนั้นนิตยสารท่ีเราจัดสงจะมีการแพ็ค

เปนอยางดี เพ่ือปองกันความเสียหาย และการจัดสงของเราก็สามารถตรวจสอบสถานะ

ไดตลอดเวลา (ชางนอย กุญชร ณ อยุธยา, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2559) 

ในสวนของการดูแลลูกคาผูซ้ือโฆษณา มีหลักบริหารงานการขายแกฝาย

ขายโฆษณาเพ่ือดําเนินการขายใหมีประสิทธิภาพสูงสุดในการสรางความพึงพอใจใหแกลูกคา ตามหลัก

ทฤษฏี AIDAS ดังนี้ 

Attention พนักงานฝายขายจะคอยดูแลลูกคาในสวนของท่ีตนเอง

รับผิดชอบอยางใกลชิดในทุกดาน ไมวาจะเปนสวนของการนําเสนอการขาย การคิดแพ็คเกจราคาท่ี

เหมาะสม การดูแลการใชงบโฆษณาของลูกคาใหเกิดประโยชนและคุมคามากท่ีสุด การติดตอ

ประสานงานในเรื่องพ้ืนท่ีโฆษณา ตลอดจนประสานงานกับกองบรรณาธิการเพ่ือถายทอดความ
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ตองการท่ีแทจริง และคอยติดตามผล เพ่ือคอยรายงานความคืบหนาใหกับลูกคาจนถึงเสร็จสิ้น

กระบวนการผลิต 

Interest นิตยสาร a day เปนนิตยสารวัยรุน ท่ีไดรับความนิยมมาเปน

เวลาอันยาวนาน สิ่งนี้จึงสามารถดึงดูดใจใหกับลูกคาผูใชงบประมาณเลือกทําการตลาดกับ a day 

เพราะการใช a day เปนสื่อท่ีสามารถถายทอดเรื่องราวตาง ๆ ของแบรนด และทําใหแบรนดของ

ลูกคาทําใหเกิดการยอมรับท่ีมากข้ึน ท้ังตัวภาพลักษณและยอดขายของสินคา เนื่องมาจากจํานวนฐาน

แฟนคลับของ a day ท่ีเพ่ิมข้ึนอยูตลอด ถือเปนเครื่องการันตีความเชื่อม่ันใหกับลูกคา 

Desire ดวยประสบการณการทํานิตยสารท่ีมากกวา 10 ป ของ a day 

ซ่ึงสามารถครองใจผูอานมาตลอด วัดผลไดจากจํานวนยอดขายของนิตยสารท่ีถึงแมวาพฤติกรรมของ

ผูอานหันไปอานในสื่อออนไลนมากข้ึน แตจํานวนการพิมพและยอดซ้ือนิตยสารยังคงท่ี บางเลมขาด

ตลาดไมสามารถหาซ้ือได สงผลใหลูกคาผูซ้ือโฆษณามีความเชื่อม่ันในการท่ีจะใชงบกับ a day 

เนื่องจากมองวาจะทําใหสรางประโยชนและคุมคากับตัวโปรดักสอยางสูงสุด 

Action a day เปนทางเลือกหนึ่งท่ีตอบโจทยสําหรับผูใชงบโฆษณา 

ดวยเนื้อหาเรื่องราวท่ีแตกตางจากคูแขง และจํานวนแฟนคลับของ a day ท่ีสามารถวัดไดจากการ

จํานวนคนกดไลคในเฟสบุค หรือตลอดจนจํานวนคนท่ีมาเขารวมในอีเวนทท่ีทาง a day จัดข้ึน สิ่งนี้

ทําใหสรางความเชื่อม่ันกับผูใชโฆษณาท่ีจะเลือกนิตยสาร a day เปนสวนชวยผลักดันในการทําตลาด

ของลูกคาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

Satisfaction เม่ือลูกคาตัดสินใจใชงบโฆษณากับทาง a day แลว จะ

เห็นผลการตอบรับท่ีดีจากผูอานของนิตยสาร บางครั้งสามารถมีการวัดผลไดจากการใหผูอานมีสวน

รวมในการเขียนจดหมายท่ีอยากจะเขารวมโครงการกับแบรนดนั้น ๆ ซ่ึงในทุกโปรเจคท่ีเกิดข้ึนจาก

ทางนิตยสาร a day รวมมือกับลูกคาผูลงโฆษณามักจะประสบความสําเร็จ มีผูอานใหความสนใจกับ

ตัวกิจกรรมเปนจํานวนมาก ทําใหสงผลไปถึงภาพลักษณท่ีดีของตัวแบรนดสินคานั้น ทําใหลูกคาเกิด

ความเชื่อม่ันและความไววางใจท่ีจะใชงบโฆษณากับ a day ในอนาคตตอไป 

ดานบุคลากร กลยุทธดานบุคลากรของ a day จากการสัมภาษณพบวา 

a day ไดใหความสําคัญตอการคัดเลือกกับผูท่ีจะเขามารวมงานกับองคกร โดยเฉพาะในสวนของฝาย

บรรณาธิการ ซ่ึงเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญในการผลิตเนื้อหา ซ่ึง a day มีวิธีพิจารณา โดยการให

สงผลงานเขียนเขามา เพ่ือจะผานไปสูกระบวนการสัมภาษณ 

ในการคัดเลือกกองบรรณาธิการ จะมีเกณฑตาง ๆ มากมาย อยางท่ีรูวาองคกรเราจะ

เนนผลงานการเขียนในเชิงความคิดสรางสรรค ดังนั้นอายุก็มีสวนสําคัญในการคัดเลือก 

เพราะเด็กท่ียังไมเคยทํางานใจจะมีการเปดรับสิ่งใหม ๆ มากกวา ไมจํากัดตัวเองไวใน

กรอบ (คุณจิรณรงค วงษสุนทร, สัมภาษณ, 20 เมษายน 2559) 
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นอกจากนี้ ในสวนของฝายศิลปะออกแบบภาพประกอบของกอง

บรรณาธิการถือวาเปนบุคลากรท่ีมีความสําคัญไมแพนักเขียน ซ่ึงงานออกแบบจําเปนตองอาศัย

ความคิดสรางสรรคอยูเสมอ ทาง a day จึงมีการสงฝายศิลปะไปดูงานในสถานท่ีตาง ๆ เพ่ือใหเปน

การเปดรับศิลปะภายนอก และทาท่ีสุดจะนํามาสรางผลออกกองออกแบบท่ีไมแตกตางและจําเจกับ

คูแขงในตลาด 

เราจะมีการสงฝายอารตเราไปดูงานในท่ีตาง ๆ เพ่ือหาแรงบันดาลใจในการออกแบบ  

ซ่ึงในแตละคอลัมนของเรา ก็จะมีภาพประกอบท่ีแตกตางกันไป นอกจากในเรื่องของ

เนื้อหาแลว ภาพประกอบ หรือการจัดวาง layout ก็ถือเปนสวนประกอบท่ีสําคัญในการ

มัดใจคนอานอีกดวย อยางเชน ถึงแมเนื้อหาจะนาสนใจมากเพียงใด แตถาออกแบบปก

ออกมาไมโอเค ถือวาทุกอยางจบเลยนะ ปกก็คือ หนาตาของเราเลยก็วาได (จิรณรงค 

วงษสุนทร, สัมภาษณ, 20 เมษายน 2559) 

จากการศึกษาพบวา a day มีวิธีการคัดเลือกบุคลากรโดยการใหสงผล

งานเพ่ือเปนการคัดเลือกในรอบแรก และหลังจากนั้นจะมีการนัดสัมภาษณเพ่ือดูมุมมองและทัศนคติ

ของแตละคน ซ่ึงบุคลากรท่ีทาง a day ตองเปนบุคคลท่ีมีความสามารถในการออกแบบและถายทอด

เรื่องราวในเชิงความคิดสรางสรรค เพ่ือใหเขากับนโยบายขององคกร นอกจากนี้ a day ยังมีการใช

นักเขียนและนักออกแบบอิสระ เพ่ือสรางความแปลกใหมและนาสนใจในเนื้อหาท่ีแตกตางไปจากเดิม

อีกดวย 

ภาพลักษณ a day ไดสรางความแตกตางทางดานภาพลักษณและ

ความรูสึก คือ นิตยสาร a day จะเนนการเขียนและถายทอดเรื่องราวท่ีใหมุมมองแตกตางจาก

นิตยสารฉบับอ่ืน มีเรื่องราวท่ีแปลกใหมท้ังในประเทศและตางประเทศมานําเสนอแกผูอานตลอดเวลา 

เราพยายามท่ีจะไมนําเสนอเนื้อหาท่ีเหมือนกับคนอ่ืน เราจะหาจุดยืนของตัวเองกอน

เสมอ วาสิ่งท่ีเราอยากถายทอดใหคนอานรู เปนสิ่งท่ีเคาอยากรูจริงหรือไม เราจะใช

ความรูสึกของตัวเรากอนเลยวาถาเปนเราเราอยากรูอะไรในเรื่องนี้มากท่ีสุด (ทรงกลด 

บางยี่ขัน, สัมภาษณ, 6 เมษายน 2559) 

สอดคลองกับความคิดเห็นของคุณจิรเดช โอภาสพันธวงศ ท่ีใหความคิดเห็นเก่ียวกับการ

ออกแบบเนื้อหาของ a day ไววา การทําบทสัมภาษณอันนึงก็เปนเหมือนจิตวิทยา คือ 

เราตองคิดในใจ วามีโอกาสซํ้ากับคนอ่ืน ทํายังไงใหไมเหมือนคนอ่ืน ทํายังไงใหเราได

เรื่องลึกกวาคนอ่ืน ทํายังไงใหเรื่องเอ็กคลูซีฟกวาคนอ่ืน การเตรียมตัวมันทําใหเราไปสู

จุดท่ีไมเหมือนคนอ่ืนไดงาย (จิรเดช โอภาสพันธวงศ, สัมภาษณ, 20 เมษายน 2559) 

คําวา Content is King สามารถนํามาใชกับ a day ได เนื่องจากความ 

สําคัญของเนื้อหาตาง ๆ จะเปนสวนท่ีชวยสรางการจดจําใหกับผูอาน ดังนั้นการผลิตเนื้อหาท่ีดีจึงเปน
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สิ่งท่ีพึงกระทําภายใตความคิดสรางสรรคและมีมาตรฐานท่ีเปนผูอานยอมรับ และเม่ือเกิดการยอมรับ

จากกลุมผูอานแลว ก็จะสงผลไปยังผูซ้ือโฆษณาดวย เนื่องจากการเขาถึงและครองใจกลุมผูอานได 

เปนเหตุผลและแรงจูงใจในการท่ีลูกคาจะใชงบโฆษณากับ a day 

4.3.4.2 ราคา (Price)  

สําหรับการกําหนดราคาของ a day จะแบงออกเปน 2 กลุม คือ 

(1) กลุมลูกคาผูอานนิตยสาร  

ทาง a day มีการกําหนดกลยุทธการตั้งราคาสําหรับการขายปลีก โดยกําหนดราคาของ

เลมจะอยูท่ี 80 บาท การท่ีเราตั้งราคานิตยสารใหอยูเลมละ 80 บาท กอนอ่ืนเลยเรามี

การเช็คราคานิตยสารเลมอ่ืนตามทองตลาด ราคาก็จะไมโดดกันมากนัก เพราะเปนราคา

ท่ีคนอานไมตองคิดเยอะเม่ือตองการจะซ้ือหนังสือ ทุกคนสามารถจายได แตถาตั้ง 100 

บาทข้ึนไป คนจะเริ่มคิดแลววาคุมหรือไม นี่ก็เปนหลักจิตวิทยางาย ๆ เลย ในสวนของ

สมาชิกนั้น เราตองการจะกระตุนยอดขายและทําใหผูอานรูสึกพิเศษกวาเทานั้นเอง เปน

พ้ืนฐานของหลักการตลาดงาย ๆ (นิติพัฒน สุขสวย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559) 

(2) กลุมลูกคาผูซ้ือพ้ืนท่ีโฆษณาในนิตยสาร  

สําหรับกลยุทธการตั้งราคาขายโฆษณาของนิตยสาร a day นั้น a day 

จะตั้งราคามาจากพ้ืนฐานของราคาโฆษณานิตยสารตามตลาดท่ัวไป นอกจากนี้ยังมีการคํานึงถึงยอด

การผลิตของนิตยสาร ซ่ึงราคาจะไมมีความแตกตางจากหนาโฆษณานิตยสารเลมอ่ืนท่ัวไป 

การกําหนดราคาหนาโฆษณา เราดูจากราคากลางของตลาดท่ัวไปกอนนะ วาเลมอ่ืนเคา

มีการตั้งราคายังไงบาง เราตองคิดถึงหลักความจริงเชน ถาเราตั้งราคาสูงกวานิตยสาร

เลมอ่ืน ถึงเนื้อหาเราจะดีขนาดไหน ลูกคาก็จะตองเกิดคําถามในใจอยูดี ราคาท่ีตั้งก็เปน

กลยุทธสําคัญในการขายเลยนะ นอกเหลือจากนั้นเราก็ตองคํานึงถึงตนทุนการผลิต

นิตยสารดวย ยอดการผลิตเราเทาไหร เขาถึงกลุมผูบริโภคไดแคไหน นี่ก็เปนหลักในการ

ตั้งราคาของเรา (นิติพัฒน สุขสวย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 2559 

4.3.4.3 การจัดจําหนาย  

นิตยสาร a day มีชองทางในการจัดจําหนาย 2 ชองทาง  คือ  ตามแผง

นิตยสารชั้นนําท่ัวไป และมีการขายผานออนไลนทางเว็บไซต www.godaypote.com โดยการขาย

ชองทางดังกลาวจะมีสวนลดพิเศษใหกับสมาชิก 20% เนื่องจากการขายบนเว็บไซตจะลดตนทุนใน

เรื่องของสายสง ยังสามารถเก็บเงินจากกลุมลูกคาไดโดยตรง ซ่ึงทางผูบริหารไดใหความสําคัญกับ

ชองทางดังกลาว เนื่องจากเล็งเห็นวาอนาคตการขายสินคาออนไลนจะมีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อย ๆ 
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4.3.4.4 การสงเสริมการตลาด (Promotion)  

a day ทําการสงเสริมการตลาดเพ่ือชวยสรางภาพลักษณใหเปนท่ีนาจับ

ตามองมากกวาคูแขงในธุรกิจเดียวกัน ใหกลุมเปาหมายมองเห็นความคุมคาและไดรับความพึงพอใจ

มากท่ีสุด โดยผานการใชเครื่องมือการสงเสริมการขาย เพ่ือสรางพฤติกรรมการซ้ือ ดังนี้ 

(1) ลูกคาผูซ้ือนิตยสาร  

มีการใหสิทธิพิเศษสําหรับ ลูกคาท่ีสมัครสมาชิกกับนิตยสาร a day ราย

ป โดยมีสวนลดให 20% และยังใหสิทธิ์พิเศษมากมายในการเขารวมกับกิจกรรมท่ีทาง a day จัด 

นอกจากนั้นมีการสงเสริมการขายดวยการแจกสวนลดรานอาหารและรานคาตาง ๆ ในนิตยสาร เพ่ือ

เปนตัวกระตุนใหผูบริโภคเกิดการติดตามและสนใจท่ีจะอานมากข้ึน 

เรามีสวนลดใหกับสมาชิกนิตยสารรายป และคนท่ีสั่งซ้ือนิตยสารผานทางเว็บไซต 

นอกเหนือจากนั้นเรายังใหสิทธิพิเศษสําหรับคนท่ีเปนสมาชิกนิตยสาร โดยมีสิทธในการ

สมัครเขารวมกิจกรรมทาง a day จัดข้ึนกอนคนอ่ืน เชน งาน human run เปนงานวิ่ง

ท่ีทาง a day จัด ซ่ึงไดรับความนิยมอยางมากเลย เปดรับสมัครไมถึงชั่วโมง มีคนสนใจ

สมัครรวมวิ่งจนเต็ม เราจึงไดใหสิทธิสําหรับสมาชิกเราในการสมัครกอน ท่ีเราทําตรงนี้

เราก็จะไดยอดสมาชิกเพ่ิมข้ึนดวย (สุรพงศ เตรียมชาญชัย, สัมภาษณ, 7 เมษายน 

2559) 

(2) กลุมลูกคาผูซ้ือโฆษณา  

a day ไดมีการทําโปรโมชั่นสําหรับผูซ้ือโฆษณาเพ่ือเปนแรงดึงดูดการใช

งบโฆษณากับ a day โดยมีการจัดเปนแพ็คเกจนิตยสารรายเดือนควบคูไปกับตัวเว็บไซตโดยเปนการ

คิดรูปแบบการนําเสนอท่ีตางจากเพียงพ้ืนท่ีโฆษณา แตจะมีการคิดคอนเซปตไปในรูปแบบคอลัมน 

เพ่ือใหไดรายจากการขายโฆษณาท่ีเพ่ิมข้ึน 

ในอดีตตอนท่ีเรามีแตนิตยสาร เราก็จะจัดทําเปนแบบแพ็คเกจ ซ้ือ 6 ครั้ง 12 ครั้ง ไดรับ

สวนลดเทานี้ แตปจจุบันเราไดนําตัวเว็บไซตเขามาหารายไดดวย เราจะไมเนนการขาย

โฆษณาเพียงแคหนานิตยสารเทานั้น แตเราจะคิดแคมเปญหรือคอลัมนพิเศษใหกับ

ลูกคาเปนราย ๆ ไป ซ่ึงการทําแคมเปญรวมกับเราจะไดท้ังสื่อนิตยสารและเว็บไซตใน

ราคาพิเศษ (ชางนอย กุญชร ณ อยุธยา, สัมภาษณ, 29 เมษายน 2559) 

การบริหารการตลาดในปจจุบันตองมีการติดตามขาวสารอยูเสมอ เพ่ือ

ปรับรูปแบบกลยุทธการวางแผนดําเนินงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในสวนของ

วิธีการบริหารงานของนิตยสาร a day ท่ีจะนํามาเพ่ือรายไดนั้น a day จะมีความไดเปรียบกวาคูแขง 

เนื่องจาก a day มีภาพลักษณของแบรนดท่ีแข็งแกรง วางตําแหนงทางการตลาดของทางสินคาจาก

นโยบายขององคกรในเรื่องความคิดสรางสรรค และเปนแรงผลักดันในเรื่องของแรงบันดาลใจ มีการ
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นําจุดแข็งในเรื่องของการถายทอดเนื้อหาท่ีมาจับกลุมลูกคาท่ีแตกตางจากคูแขง นอกจากนั้นยังมีการ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการบริหารงานใหตอบรับกับสภาพแวดลอมในปจจุบัน อีกท้ังยังสรางความพึง

พอใจใหกับกลุมผูอานและกลุมลูกคาผูซ้ือโฆษณา ไมเพียงแตเปนการรักษาฐานลูกคาเดิมเทานั้น แตยัง

มีโอกาสในการสรางกลุมลูกคาใหม ๆ อันนําไปสูยอดขายและรายไดจากการโฆษณาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล ขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล” มีจุดมุงหมายหรือ

วัตถุประสงคท่ีสําคัญ 3 ประการ คือ เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารนิตยสาร a day ใน

ยุคดิจิทัล เพ่ือศึกษารูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล และเพ่ือศึกษากลยุทธ

การตลาดของนิตยสาร a day โดยผูศึกษาไดมีแนวทางในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยแบบวัฒนธรรมพรรณนา (Ethnography) โดยใชขอมูลประกอบการ

ทําวิจัยจากการสังเกตการณ และสัมภาษณแบบเจาะลึกจากบุคคล ซ่ึงผูใหสัมภาษณเปนผูบริหาร

ระดับสูงของนิตยสาร a day รวมถึงผูมีสวนในการตัดสินใจในการใชงบโฆษณา 

 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 

5.1.1 ปจจัยท่ีสงผลตอการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

นิตยสาร a day มีการปรับโครงสรางในการบริหารใหเหมาะสมกับสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผูบริโภคเพ่ือตองการหาใหรายไดจากการโฆษณาท่ีเปนน้ําหลอเลี้ยง

ของบริษัท ซ่ึงปจจัยท่ีสงผลกระทบกับการบริหารมีดังนี้ 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอนิตยสาร a day คือ ปจจัยภายใน 5 ประการ ไดแก ทุน

และแหลงทุน เจาของหรือผูถือหุน การบริหารองคกร เทคโนโลยีทางการผลิต และบุคลากรท่ีถือเปน

ปจจัยหลักสําคัญในการดําเนินงาน และเปนปจจัยท่ีจําเปนตอการบริหารในสวนของการนําเสนอ

เนื้อหา ซ่ึงเนื้อหาท่ีนําเสนอจะตองตอบโจทยและตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายได และ

ยังสามารถชวยในการจัดสวนของรายไดโฆษณาเพ่ือหารายไดเขามาหมุนเวียนในบริษัท รวมถึงการ

จัดรูปแบบอารตเวิรคและภาพเรื่องราวไปสูกลุมผูอาน 

ปจจัยภายนอก 5 ประการ ไดแก สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สภาพการเมือง

เทคโนโลยี การปรับตัวเพ่ือการแขงขันของนิตยสาร ระหวางสื่อนิตยสารและสื่ออ่ืน ๆ ไมวาจะเปนสื่อ

วิทยุ โทรทัศน และสื่ออินเทอรเน็ต สุดทายกลุมผูอาน ท่ีทางองคกรตองทําความเขาใจถึงพฤติกรรมใน

สิ่งท่ีผูบริโภคตองการ ลวนเปนสวนสําคัญในการกําหนดถึงวิธีการดําเนินงาน ซ่ึงปจจัยภายนอกเหลานี้

มีผลกระทบตอการบริหารงานของนิตยสารในปจจุบันรวมถึงในอนาคตท่ีจะเกิดข้ึน 

จากสภาพดังกลาว สงผลทําใหการดําเนินงานธุรกิจของนิตยสาร a day ตองมี

การปรับตัวท้ังในดานนของนโยบายการบริหาร และดานของการพัฒนารูปแบบใหสอดคลองกับ
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พฤติกรรมความตองการของผูบริโภค เนื่องจากรายไดจากการโฆษณาไดลดลงอยางตอเนื่อง จากป 

2556 ถึงปจจุบัน 

5.1.2 รูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

นิตยสาร a day ไดมีการตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการขยายชอง

ทางการสื่อสารกับผูอานในยุคดิจิทัล เพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคในยุคปจจุบัน และ

เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมีสรางชองทางเพ่ิมเติมเพ่ือเผยแพรขอมูลและการติดตอ 

สื่อสารกับคนอาน ซ่ึงนิตยสาร a day ยังคงใชชองทางหลักคือ สื่อนิตยสาร รวมกับสื่ออ่ืน ๆ ไดแก สื่อ

โซเชียลมีเดีย, สื่อนิตยสารออนไลน และลาสุดมีการจัดทําเว็บไซต a day (www.adaymagazine.com) 

ซ่ึงถือไดวาการนําเสนอขอมูลผานสื่อท่ีหลากหลาย ชวยในการเขาถึงกลุมผูอานในยุคดิจิทัลไดมากข้ึน 

เนื่องจากท่ียอดขายโฆษณาของนิตยสาร a day ไดลดลงอยางตอเนื่อง ทางผูบริหารไดเห็นถึง

ความสําคัญของเทคโนโลยีทางการสื่อสารท่ีกาวหนาไปอยางรวดเร็ว จึงสรางชองทางการนําเสนอใหม

เพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของคนอานในยุคปจจุบัน เพ่ือเปนการนําเสนอรูปแบบ

ออนไลนใหกับคนอาน โดยเนื้อหาท่ีนําเสนอนั้นจะแตกตางกับตัวนิตยสารเลมอยางสิ้นเชิง แตยังคง

แกนคอนเซปตหลักท่ีวาดวยการสรางแรงบันดาลใจและความคิดสรางสรรค สวนของเนื้อหาของ

เว็บไซต a day ไดเนนเนื้อหาในเรื่องของการแรงบันดาลใจใหกับกลุมคนอาน ซ่ึงบนตลาดเว็บไซตไหน

ตอนนี้ยังไมมีผูผลิตคอนเทนตในสไตลนี้ เว็บไซตสวนมากจะเปนเว็บคอนเทนตท่ีใหเรื่องราวเก่ียวกับ

ขาวสารท่ีเกิดข้ึนในแตละวัน ดังนั้นการสรางเนื้อหาดานแรงบันดาลจึงเปนจุดแข็งของเว็บไซต a day 

ซ่ึงยังสามารถชวยในเรื่องของรายไดจากการโฆษณา และดวยความแข็งแกรงของแบรนด a day ท่ี

เปนท่ีรูจักในวงกวาง มีฐานแฟนคลับท่ีสามารถหาขอพิสูจนไดจริง ซ่ึงทาง a day ไดใหความสําคัญกับ

การสรางความภักดีตอแบรนด (Royalty) ใสใจตอความชื่นชอบของผูอาน a day ท่ีมีเวลามากกวา 

10 กวาป โดยไดดึงความเปนจุดแข็งขอนี้ท่ีถือวาเปนขอไดเปรียบบกวาคูแขง เพ่ือใชเปนวัตถุดิบในการ

ผลิตผลใหเขาถึงกลุมคนอาน ในสวนนี้มีสวนทําใหผูซ้ือโฆษณาจะใหความเชื่อถือมากกวา 

นอกจากนี้นิตยสาร a day ยังมีการปรับตัวในดานขององคการ เนื่องจากการ

จัดทําเว็บไซตของนิตยสาร a day มีผลทําใหโครงสรางขององคการมีการปรับเปลี่ยนเล็กนอย มี

โครงสรางขององคการท่ีเปนฝายของเว็บไซตข้ึนมา เพ่ือเปนการแบงแยกหนาท่ีกันอยางชัดเจน ซ่ึงทํา

ใหมีการผลิตเนื้อหาในสวนของเว็บไซตใหมีคุณภาพท่ีดี ตอบโจทยกับกลุมคนอาน โดยยังคงมี

บรรณาธิการบริหารเปนผูดูแลภาพรวมท้ังหมดของทุกชองทางในการสื่อสาร แตท้ังนี้ยังมีขอจํากัดใน

เรื่องของจํานวนบุคลากรไมเพียงพอ สงผลทําใหเกิดการเพ่ิมข้ึนของงานกับทีมงานเกา 

ทีมงานนิตยสาร a day มีการปรับรูปแบบการทํางานบางสวน ไดแก การปรับตัว

ในเรื่องของการใชเทคโนโลยีในการทํางาน เนื่องจากความสําคัญของเทคโนโลยีสงผลใหนิตยสาร a 

day ไดเพ่ิมชองทางการสื่อสารท่ีมากข้ึนในยุคดิจิทัล ทําใหนิตยสาร a day ตองมีการปรับตัวในดาน

http://www.adaymagazine.com/
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ของการใชเทคโนโลยีเขามามีสวนในการทํางานมากยิ่งข้ึน ไมวาจะเปนทางดานของเว็บไซตและสื่อ

โซเซียลมีเดียในรูปแบบตาง ๆ เพ่ือใชในการสื่อสารกับกลุมคนอาน ทําใหทีมงานตองมีการเรียนรูใน

ดานของการใชสื่อและเทคโนโลยีอยูตลอดเพ่ือใหเทาทันกับพฤติกรรมการเปดรับของกลุมคนอาน ใน

สวนของการนําเสนอเนื้อหา ในการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัลนั้น ทางกองบรรณาธิการ

ไดมีการปรับรูปแบบในการนําเสนอเนื้อหาใหมีชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลายมากยิ่งข้ึน ท้ังใน

รูปแบบของคลิปวีดิโอภาพเคลื่อนไหว หรือนําเสนอในรูปของภาพถายท่ีสวยงาม อีกท้ังยังมีการเพ่ิม

เนื้อหาในสวนของเว็บไซต ท่ีมีคอลัมนท่ีแรงบันดาลใจกับผูอานจากท่ัวทุกมุมโลก และยังมีคอลัมน

ทองเท่ียวในสถานท่ีท่ีแตกตางจากเว็บไซตอ่ืน ๆ โดยจะเปนการทองเท่ียวท่ีคนอานสามารถเดินทาง

ตามไดอยางแทจริง นอกจากนั้นยังมีการใหอิสระทางความคิดในการนําเสนอเนื้อหาของกอง

บรรณาธิการไดมากข้ึน โดยเฉพาะทีมงานในสวนของเว็บไซตท่ีตองการความรวดเร็วในการนําเสนอ

ขอมูล และทาง a day ยังมีการเนนในเรื่องของการสื่อสารกับผูอานมากยิ่งข้ึนโดยใชชองทางผานทาง

สื่อออนไลน ทําใหทีมงานไดทราบถึงความตองการ หรือความคิดเห็นจากผูอานไดอยางรวดเร็ว 

5.1.3 กลยุทธการตลาดของนิตยสาร a day 

ผูบริหารไดใหความสําคัญกับกลุมผูอานเปนอยางมาก เนื่องจากจํานวนผูอานเปน

ตัวสนับสนุนใหองคกรสามารถยังดําเนินธุรกิจตอไปได ซ่ึงการแขงขันในธุรกิจจําเปนตองสรางความ

แตกตางและการใชความคิดสรางสรรคท่ีมีความจําเปนมากในธุรกิจ ผูบริหารของ a day ไดมีวางกล

ยุทธการตลาดเพ่ือใชในการหารายได โดยจากการศึกษาพบวา สอดคลองกับหลักการวางแผนกลยุทธ

การตลาดตามเปาหมาย อันประกอบไปดวย 

1. การแบงสวนการตลาด (Market Segmentation) พบวา a day ไดมีการ

แบงสวนการตลาดเปาหมายไมวาจะเปนในสวนของนิตยสารเลมหรือเว็บไซตในดานเนื้อหาจัดไดวา

เปนการตลาดโดยมุงท่ี ตลาดกลุมเล็ก (Niche Marketing) เนื้อหาจะเปนเรื่องเก่ียวกับการใหแรง

บันดาลใจและความคิด สรางสรรค ซ่ึงสอดคลองกับนโยบายขององคกรตั้งแตแรกเริ่ม 

2. การกําหนดเปาหมาย (Market Targeting) คือ  วัยรุนและกลุมคนรุนใหม 

เพศชายและหญิง ท่ีมีอายุ 18-35 ป เปนกลุมคนในเขตเมือง และพบวา a day ไดมีการเลือกตลาด

เปาหมายของผูใชงบโฆษณาในสวนของหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ เปนกลุมท่ีใชงบ

โฆษณาใน a day เปนอันดับสูงสุด แมวาจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือแมกระท่ังสภาวะทาง

การเมือง 

3. การกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑในตลาด (Market Positioning) พบวา a day 

ไดมีการสรางจุดยืนดวยการสรางความแตกตางของคุณภาพการผลิต ท้ังในดานเนื้อและวัตถุดิบ 

การผลิต อีกท้ังยังรักษาภาพลักษณดวยการคัดเลือกโปรดักสใหสอดคลองกับภาพลักษณของ a day 



 72 

พรอมท้ังมาตรฐานในสวนลดของพ้ืนท่ีโฆษณาเพ่ือคงจุดยืนและคงภาพลักษณท่ีดีในกลุมลูกคาและ

กลุมผูใชงบโฆษณามาตลอด 

ในสวนของดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) จากการศึกษา

พบวา a day ไดใชสวนประสมทางการตลาดครบท้ัง 4 ดาน ไมวาจะเปนดานผลิตภัณฑ ดานราคา 

ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานรายการสงเสริมการขาย 

 

5.2 อภิปรายผล 

 

การศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ปจจัยท่ีมีผลตอการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล รวมถึงศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงและ

กระบวนการหารายไดของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล ตามทฤษฎีการบริหารองคกรสื่อมวลชนของ 

Denis McQuail ทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) และแนวคิดการบริหารการตลาด 

ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล จากแนวคิดของ Mc 

Quail แสดงใหเห็นถึงองคการผูผลิตทางดานนิตยสารมีการดําเนินอยูทามกลางแรงกดดันตาง ๆ ของ

สังคม ในดานของเศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอด รวมถึงแรงผลักดัน

ตาง ๆ ภายในองคกร สิ่งเหลานี้สงผลสําคัญในการกําหนดนโยบาย กลยุทธ และรูปแบบการ

บริหารงานในการดําเนินงานของนิตยสาร a day ท้ังนี้ผูบริหารจะตองมีความรูและความสามารถและ

เขาใจถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางและกลยุทธในการบริหารองคการ เพ่ือตอบสนองความ

ตองการของตลาดและพฤติกรรมของผูบริโภค โดยตองมีการประสานระหวางแรงผลักดันท้ังจาก

ภายในองคการและภายนอกองคการ 

การบริหารงานของนิตยสาร a day ยังตองประกอบไปดวยปจจัยสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอ

การบริหารจัดการองคกร  ทําใหนิตยสาร a day ตองมีการปรับตัวเพ่ือความอยูรอด ซ่ึงพบวา ปจจัย

ภายในท่ีมีผลกระทบตอการบริหารงานของนิตยสาร a day ไดแก ทุนและแหลงทุน เจาของ

ผูประกอบการ การบริหารองคกร เทคโนโลยีทางการผลิตรวมถึงบุคลากร ในสวนของปจจัยภายนอก

ไดแก สภาพเศรษฐกิจ การเมือง การตลาดและคูแขงการโฆษณา เทคโนโลยี และกลุมคนอาน โดย

ปจจัยภายนอกสงผลกระทบอยางหนักตอรายไดโฆษณาของนิตยสาร คือ ปจจัยทางเทคโนโลยีและ

กลุมผูอาน 

แมวานิตยสาร a day จะอยูในภาวะท่ีรายไดจากการโฆษณาลดลงอยางตอเนื่อง ทาง

ผูบริหารองคกรก็ยังคงใชแนวทางในการบริหารท่ีไมตางจากเดิม เนื่องจาก a day เปนองคกรท่ีมี

ขนาดเล็ก ไมมีตองแบกรับตนทุนในเรื่องของบุคลากรท่ีเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร ทําใหไมตองมี

การปรับลดหรือเลิกจางพนักงาน เพียงแตมีการเพ่ิมศักยภาพพัฒนาทางดานเทคโนโลยีโดยการเพ่ิม
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ชองทางการอานใหผูบริโภค ซ่ึงทาง a day มีการจัดทําเว็บไซตควบคูกับนิตยสารรายเดือน เพ่ือเปน

การรองรับความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค สงผลใหนิตยสาร a day มีรายไดจากการ

โฆษณาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ในสวนของรูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล เนื่องจากท่ียอดขาย

โฆษณาของนิตยสาร a day ไดลดลงอยางตอเนื่อง ทางผูบริหารจึงไดเห็นถึงความสําคัญของ

เทคโนโลยีทางการสื่อสาร จึงสรางชองทางการนําเสนอใหมเพ่ือใหสอดคลองกับรูปแบบการดําเนิน

ชีวิตของคนอาน ท้ังนี้นิตยสาร a day ไดมีการตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องของการขยายชอง

ทางการสื่อสารกับผูอานในยุคดิจิทัล เพ่ือใหสอดคลองกับพฤติกรรมของกลุมคนอานในยุคปจจุบัน 

และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว โดยมีสรางชองทางเพ่ิมเติมเพ่ือเผยแพรขอมูลและการติดตอ 

สื่อสารกับคนอาน ซ่ึงนิตยสาร a day ยังคงใชชองทางหลักคือ สื่อนิตยสาร รวมกับสื่ออ่ืน ๆ ไดแก  

สื่อโซเชียลมีเดีย, สื่อนิตยสารออนไลน และลาสุดมีการจัดทําเว็บไซต a day (www.adaymagazine.com) 

ซ่ึงถือไดวาการนําเสนอขอมูลผานสื่อท่ีหลากหลาย ชวยในการเขาถึงกลุมผูอานในยุคดิจิทัลไดมากข้ึน 

ซ่ึงไดมีการวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ตามทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) เนื่องจาก

จะสามารถประโยชนในการสํารวจสภาพแวดลอมทางการแขงขัน โดยศึกษาถึงสภาพแวดลอมในการ

แขงขันในรูปของแรงกดดันพ้ืนฐานทางการแขงขัน 5 ประการ คือ อุปสรรคจากคูแขงขันใหมในตลาด

พบวา การลงทุนในธุรกิจเว็บไซตใชตนทุนในการลงทุนไมมากเงินทุนไมเปนอุปสรรคตอผูแขงขันราย

ใหม แตดวยประสบการณดําเนินงานทางดานเปนผูผลิตนิตยสารมานานกวา 10 ปทําให a day มีฐาน

แฟนคลับท่ีคอนขางจะเหนียวแนน เราถึงบุคลากรในการเขียนคอนเทนตเปนบุคลากรท่ีมีความสามารถ

ทางดานการเขียน ทําให a day มีความไดเปรียบในการทําธุรกิจ เว็บไซตท่ีติดตลาดและเกิดข้ึนมากอน 

การวิเคราะห ปจจัยตาง ๆ ตามทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) เปนประโยชนตอการ

นํามาปรับรูปแบบของ a day เพ่ือหารวิธีการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน กลาวคือ 

ทําใหผูบริหารไดรูถึงศักยภาพของตนเองวามีมากหรือนอยในเรื่องใด เพ่ือนํามาพัฒนาหรือปรับปรุงให

องคกรมีรูปแบบท่ีดีข้ึน เพ่ือวิเคราะหหาขอมูลทางการตลาด (Marketing Opportunity Analysis) 

ซ่ึงการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตองเปนไปอยางรอบดานเปนกลางปราศจากอคติเพ่ือผูบริหารจะไดแกไข

ปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกวิธีและมีคุณภาพในการพัฒนาองคกรไดตอไป นอกจากนี้นิตยสาร a day ยัง

มีการปรับตัวในดานขององคการ เนื่องจากการจัดทําเว็บไซตของนิตยสาร a day มีผลทําใหโครงสราง

ขององคการมีการปรับเปลี่ยนเล็กนอย มีโครงสรางขององคการท่ีเปนฝายของเว็บไซตข้ึนมา เพ่ือเปน

การแบงแยกหนาท่ีระหวางกองบรรณาธิการนิตยสารและกองบรรณาธิการของเว็บไซตอยางชัดเจน 

และจากงานวิจัยของ วรารัตน รัตนาวงศไชยา (2554, น. บทคัดยอ) กลาวไววา เม่ือ

เทคโนโลยีทําใหเกิดการสื่อสารในชองทางตาง ๆ มากข้ึน มีผลทําใหพฤติกรรมการเปดรับของผูอาน

เปลี่ยนไป ผูอานหันมาบริโภคขาวสารผานทางเว็บไซตมากข้ึน ท้ังยังมีพฤติกรรมการรับขาวสารท่ี
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เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการบริโภคสื่อหลากหลายในเวลาเดียวกัน ทําใหองคกรมีการปรับตัวจากสื่อ

สิ่งพิมพรูปแบบเดิมเขาสูสื่อใหม โดยใชเทคโนโลยี คือ โทรศัพทและระบบอินเทอรเน็ตมาชวยในการ

ปรับตัวครั้งนี้ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาในครั้งนี้ โดยกลุมคนอานมีความคิดเห็นตรงกันวา แม

นิตยสารยังเปนสื่อหลักในการเปดรับ แตยังมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อตาง ๆ ท่ีหลากหลายมากข้ึน 

เนื่องจากความกาวหนาของเทคโนโลยีในการสื่อสารทําใหเกิดสื่อชองทางใหม ท่ีสะดวกรวดเร็วในการ

เขาถึงซ่ึงสอดคลองกับพฤติกรรมของผูอานในยุคปจจุบัน นอกจากนั้นการสื่อสารผานทางชองทาง

ออนไลนทําใหทีมงานสามารถติดตอกับคนอานไดอยางรวดเร็ว ทําใหทราบถึงความตองการท่ีแทจริง

ของคนอาน รวมท้ังยังไดรับขอเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงรูปแบบของการทํางานใหมีประสิทธิภาพ

ไดมากข้ึนอีกดวย 

นิตยสาร a day ไดใหความสําคัญกับกลุมผูอานเปนอยางมากเนื่องจากจํานวนของกลุม

ผูอานเปนผูสนับสนุนตัวนิตยสารและเปนสวนหนึ่งในทางสนับสนุนใหผูซ้ือโฆษณาใหความสนใจ a 

day จําเปนตองสรางความแตกตางและความคิดสรางสรรคในการดําเนินธุรกิจ การบริหารเนื้อหาและ

รูปแบบเปนสวนสําคัญประการหนึ่ง เนื่องจากหากเนื้อหาหรือรูปแบบท่ีนําเสนอไมเปนท่ีนาสนใจก็ไม

สามารถดึงดูดใหกลุมผูบริโภคเลือกอาน a day จึงไดมีการนําสวนประสมกลยุทธทางการตลาดมาใช

เพ่ือเปนแนวทาง ซ่ึงไดมีวางกลยุทธการตลาดเพ่ือใชในการหารายได โดยจากการศึกษาพบวา 

สอดคลองกับหลักการวางแผนกลยุทธการตลาดตามเปาหมาย (Target Marketing) (Kotler,1997, 

p. 249) อันประกอบไปดวย การแบงสวนการตลาด (Market Segmentation) ซ่ึงนิตยสาร a day มี

การแบงสวนการตลาดตามหลักจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) ซ่ึงเปนกลยุทธการตลาด

ท่ีใชหลักเกณฑท่ีใชหลักเกณฑดานความแตกตางในการดํารงชีวิต กลาวคือ กลุมผูอานของนิตยสาร a 

day จะมีลักษณะรูปแบบการใชชีวิตท่ีตองการหาประสบการณการใชชีวิตในรูปแบบใหม ผูอานเปน

คนท่ีสนุกกับการใชชีวิตมีรสนิยมและชอบคนหาสิ่งใหม ๆ โดยอาจจะเรียกตลาดกลุมนี้วาเปนตลาด

กลุมเล็ก 

ดานการกําหนดเปาหมาย (Market Targeting) a day มีกลุมเปาหมายผูอาน คือ 

วัยรุนและกลุมคนรุนใหม  เพศชายและหญิง ท่ีมีอายุ 18-35 ป  เปนกลุมคนในเขตเมือง  เนื่องจาก

ผูบริหารมีการประเมินสวนการตลาดแลววา กลุมเปาหมายดังกลาว เปนกลุมคนท่ีมีกําลังซ้ือ เนื่องจาก

เปนกลุมคนเมือง ท่ีมีความคุมคาตอการดําเนินงานทางการตลาดและมีโอกาสขยายตลาดตอไป อีกท้ัง

การกําหนดตลาดเปาหมายดังกลาวสอดคลองกับการแบงสวนการตลาด (Market Segmentation) ท่ี

เนนกลุมผูอานท่ีชื่นชอบการเรียนรูและพัฒนาในสิ่งใหม ๆ ในสวนของกลุมเปาหมายทางการโฆษณา

เปนกลุมสินคาประเภทสินคาอุปโภค บริโภค และหนวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ท่ีตองการ

สรางภาพลักษณใหกับกลุมคนรุนใหม สําหรับการกําหนดตําแหนงผลิตภัณฑในตลาด (Market 

Positioning) a day ไดวางตําแหนงผลิตภัณฑในการตลาดคือ การสรางความแตกตางในเนื้อหาเพ่ือ
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ตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมาย พรอมท้ังสรางจุดยืนดวยการสรางความแตกตางของ

คุณภาพการผลิต ท้ังในดานเนื้อและวัตถุดิบการผลิต อีกท้ังยังรักษาภาพลักษณดวยการคัดเลือก

ผลิตภัณฑใหสอดคลองกับภาพลักษณของ a day 

ในสวนของดานสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) จากการศึกษาพบวา a day 

ไดใชสวนประสมทางการตลาดครบท้ัง 4 ดาน ไมวาจะเปนดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด

จําหนาย และดานรายการสงเสริมการขาย โดยใหความสําคัญกับกลยุทธดานผลิตภัณฑ (Product) 

ทาง a day ไดสรางความแตกตางทางดานเนื้อหาผลิตภัณฑ (Product Differentiation) ดวยการ

สรางจุดเดนของเนื้อหาท่ีเปนเนื้อหาเก่ียวกับความคิดสรางสรรค นําเสนอบทสัมภาษณเชิงลึกในมุมมองท่ี

แตกตางจากนิตยสารเลมอ่ืน เปนนิตยสารท่ีไมมีรูปแบบเนื้อหาท่ีตายตัว นําเรื่องราวท่ีกําลังเปนกระแส

มาเจาะลึก สงผลให a day ไดรับความนิยมจากผูอานอยางตอเนื่องจนเกิดพฤติกรรมการซ้ือ a day 

ยังมีการออกแบบอารตเวิรคใหมีความโดดเดน โดยลักษณะการเลาเรื่องจากภาพถายท่ีสวยงาม   

ซ่ึงสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคในสมัยนี้ ท่ีมักจะเลือกหยิบหรืออานจากภาพ เม่ือภาพ

สะดุดตา ก็จะทําใหไดรับความสนใจมากยิ่งข้ึน สิ่งนี้ถือเปนตัวสรางความจดจําใหแกผูอานใหคอย

ติดตามผลงานกระท่ังสรางพฤติกรรมในการซ้ือจากกลุมผูท่ีติดตามได กลยุทธดานราคา (Price) ท้ังใน

สวนของราคาขายนิตยสารและราคาโฆษณา a day มีการตั้งราคาใหไมแตกตางจากคูแขงมากนัก เพ่ือ

เปนการทําใหเกิดการตัดสินใจซ้ืออยางไมลังเล 

กลยุทธดานการจัดจําหนาย (Place) พบวา a day มีการกระจายนิตยสารผานชอง

ทางการจัดจําหนายท่ีทําใหผลิตภัณฑเดินทางไปถึงกลุมเปาหมาย โดย a day มีกลยุทธการจัด

จําหนายสินคาอยางท่ัวถึง ท้ังชองทางสายสง และชองทางออนไลน ซ่ึงสายสงของนิตยสาร a day 

เปนสายสงท่ีครอบคลุมท่ัวประเทศ มีการวางนิตยสารตามรานหนังสือ และหางสรรพสินคาท่ัวไป ใน

สวนของกลยุทธดานการสงเสริมการขาย (Promotion) ทาง a day ไดแบงกลยุทธดานการสงเสริม

ทางการขายเปน 2 สวน สวนแรกสําหรับผูซ้ือนิตยสารและสวนท่ีสองสําหรับผูซ้ือโฆษณา ในสวนของ 

ผูซ้ือนิตยสารนั้นทาง a day จัดทําสวนลด 20% ใหกับสมาชิกและผูซ้ือนิตยสารผานทางเว็บไซตเพ่ือ

ดึงดูดใหผูอานหันมาสนใจในการสมัครสมาชิกกับนิตยสารเพ่ิมข้ึน ดวยความม่ันใจในดานชื่อเสียงของ

นิตยสาร a day จึงทําใหกลุมลูกคาผูซ้ือโฆษณามีความเชื่อถือ นอกจากนั้นยังมีการใหสิทธิพิเศษใน

การสมัครเขารวมกิจกรรมท่ีทาง a day จัด กอนบุคคลท่ัวไป ในสวนของผูซ้ือโฆษณาทาง a day ไดมี

การจัดทําแพ็คเกจสําหรับผูท่ีซ้ือโฆษณาท่ีทําสัญญาอยางตอเนื่องโดยใหสวนลดพิเศษกวาปกติ รวมถึง

มีการจัดทําแพ็คเกจควบคูกับตัวเว็บไซตของ a day โดยเปนการจัดทําลักษณะในรูปแบบคอลัมน

ตอเนื่องและจัดทําแคมเปญรวมกับนิตยสาร ซ่ึงหลังจากการปรับกลยุทธโดยการนําเว็บไซตเขามาเพ่ือ

ชวยหารายได ทําใหนิตยสาร a day มียอดโฆษณาท่ีสูงข้ึน 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล” ในครั้งนี้ ซ่ึงได

ดําเนินงานตามข้ันตอนตาง ๆ และไดทําการสรุปผลไปแลวนั้น ผูศึกษามีขอเสนอแนะเพ่ือเปน

ประโยชนตอการบริหารงานธุรกิจสื่อนิตยสารในภาวะท่ียอดขายโฆษณาลดลง ดังนี้ 

1. การบริหารงานของนิตยสาร a day มีการถายทอดนโยบายจากผูบริหารสูพนักงาน

ระดับปฏิบัติการในรูปแบบของการประชุมเปนสวนใหญ ซ่ึงนโยบายมีความสําคัญตอการดําเนินงานใน

ดานธุรกิจเปนอยางมาก ผูศึกษามีความเห็นวาผูบริหารควรใหความสําคัญในการสื่อสาร โดยควรจัดทํา

เปนลายลักษณอักษรอยางเปนระบบ เพ่ือใหพนักงานระดับปฏิบัติการไดรับขอมูลท่ีครบถวนชัดเจน 

ชวยใหการทํางานเปนไปในทิศทางท่ีกําหนดไดอยางรวดเร็วมากข้ึน 

2. นิตยสาร a day ไดใหความสําคัญกับการบริหารจัดการท่ีสอดคลอง โดยเนนการ

ประชุมรวมกันในทุกฝาย เพ่ือใหมีการดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และรวมถึงการบริหารการเงิน

อยางรัดกุม โดยมีการวัดผลการดําเนินงาน อีกท้ังยังใหความสําคัญในดานตัวบุคลากรในแตละ

ตําแหนงซ่ึงถือไดวาเปนปจจัยสําคัญขององคกร แตถึงอยางนั้น a day ควรเพ่ิมความสําคัญในดาน

เทคโนโลยีขององคกรมากข้ึน เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีไปอยางรวดเร็ว มีผลตอการแขงขัน

ในดานธุรกิจสื่อ 

3. ผูบริหารควรมีการจัดงานเปดตัวเว็บไซตอยางเปนทางการ เพ่ือตองการสรางการรับรู

ใหเปนท่ีรูจักในวงกวาง ซ่ึงจะสงผลในเรื่องของความนาเชื่อ อีกท้ังยังทําใหการทํางานของฝายขาย

โฆษณาเปนไปไดอยางราบเรียบมากข้ึน 

4. ในเรื่องโครงสรางหนาท่ีในดานการทํางาน จากท่ีไดมีการจัดทําเว็บไซต จําเปนอยาง

ยิ่งท่ีจะตองรับบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถทางดานสื่อออนไลนโดยตรง เพ่ือรองรับการขยายตัวท่ี

จะเพ่ิมข้ึนในอนาคต จะสงผลทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

5. ปจจัยภายนอกตางสงผลกระทบดานความอยูรอดของนิตยสาร ดังนั้นนิตยสาร  

a day ควรมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงอยางใกลชิด เนื่องหากมีการวิเคราะหและติดตามอยาง

ใกลชิด จะชวยใหผูบริหารสามารถคาดการณและเตรียมรับมือกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนได 

6. นิตยสาร a day ควรเปนพันธมิตรกับทางเว็บไซตอ่ืน เพ่ือสารมารถแลกเปลี่ยนคอน

เทนทเพ่ือใหมีคอนเทนทท่ีหลากหลายและแตกตางจากเดิม 

7. a day ควรจัดระบบ CRM เนื่องจากทุกครั้งท่ี a day มีการจัดกิจกรรม ไดรับความ

สนใจจากกลุมคนอานเปนจํานวนมาก การทําระบบ CRM จะทําใหเราทราบถึงฐานกลุมคนท่ีเปนแฟน

คลับของ a day โดยตรง ซ่ึงจะสามารถนําไปตอยอดในการขยายธุรกิจในอนาคตได 
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8. นอกเหนือจากเครื่องมือการสื่อสารของนิตยสาร a day ท่ีมีอยูนั้น a day ควรมีการ

วางแผนการเพ่ือรองรับความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา 

 

5.4 ขอเสนอแนะในอนาคต 

 

1. ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานขององคกรนิตยสารท่ีประสบความสําเร็จใน

การปรับตัวไปสูเว็บไซต วามีลักษณะวามีลักษณะในการบริหารงานองคกรอยางไร 

2. ควรศึกษากลยุทธในการบริหารงานฝายโฆษณาท่ีสรางความสําเร็จใหกับองคกรวา 

มีการบริหารการใชกลยุทธการบริหารงานอยางไร เพ่ือนําสูความสําเร็จท่ีองคกรตองการ 

3. ควรมีการศึกษาในมุมมองของผูอานนิตยสาร โดยการสํารวจความคิดเห็นวาผูอาน 

มีความคิดเห็นอยางไรกับการปรับตัวของนิตยสาร เพ่ือใชเปนแนวทางในการวางแผนดําเนินงานการ

บริหารของนิตยสารตอไปในอนาคต 
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วันเดือนปเกิด 30 เมษายน 2530 

วุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2551: นิเทศศาสตรบัณฑิต 

 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

ตําแหนง Advertising Supervisor นิตยสาร a day 

 บริษัท เดย โพเอทส จํากัด 

 

ประวัติการทํางาน 2554-ปจจุบัน: Advertising Supervisor  

 นิตยสาร a day 

 บริษัท เดย โพเอทส จํากัด 

 2552-2554: Account Excutive 

 นิตยสารเอนเตอรเทน & นิตยสาร Option 

 บริษัท อินสไพร เอนเตอรเทนเมนท จํากัด 
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