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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเร่ือง	 “การพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์

พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)”	 ปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้บริษัทอมรินทร์ฯ	

ตัดสินใจพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลคือเพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด

เป็นหลัก	การเข้ามาของ	 iPad	ส่งผลให้นิตยสารดิจิตอลเกิดกระแสความนิยมจน

พฤตกิรรมการอ่านของผูบ้รโิภคเปลีย่นไป	ประกอบกบัเมือ่พจิารณาถงึความพร้อม

ของบริษัทในทุกๆ	ด้าน	โดยมีนโยบายจากคณะผู้บริหารระดับสูงเพื่อน�าไปใช้เป็น 

กรอบในการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาธรุกจิ	ดงันี	้		1.	นติยสารดจิติอลจะต้องมเีนือ้หา

สาระทีม่คีณุภาพ	ตามมาตรฐานของบรษิทั	 	2.	 ในการพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอล

จะต้องด�าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป	โดยเริ่มจาก	PDF	base	(พื้นฐานของไฟล์

ในรูปแบบของ	 PDF)	 ก่อน	 	 3.	 พัฒนาแอพพลิเคช่ันและซอฟต์แวร์	 NaiinPann	

ส�าหรับจดัจ�าหน่ายและผลตินติยสารดจิติอลของบรษิทัควบคู่ไปกบัการท�านติยสาร

ดิจิตอล	 ทั้งน้ีเพราะทางคณะผู้บริหารระดับสูงได้เล็งเห็นถึงการต่อยอดธุรกิจใน

ระยะยาว	กล่าวคือซอฟต์แวร์	NaiinPann	จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความเหมาะสมกับ

ผู้ใช้คนไทยและมีราคาที่ไม่แพง	 อีกทั้งในอนาคตมีการต้ังเป้าหมายให้สามารถมี

ประสิทธิภาพเทียบเท่าซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ	ซึ่งจะสามารถรับผลิตนิตยสาร

ดิจิตอลหรือขายซอฟต์แวร์เพ่ือเป็นอีกหน่ึงช่องทางในการหารายได้ของบริษัท		 

4.	ในการจ�าหน่าย	(ดาวน์โหลด)	นิตยสารดิจิตอลในแต่ละเดือน/ปักษ์	จะต้องออก

พร้อมนติยสารฉบบันัน้ๆ	หรอืต้องไม่นานเกนิ	2-3	วนั	หลงัจากวางแผง	และสดุท้าย		

5.	ในอนาคตต้องสามารถพัฒนานิตยสารดิจิตอลให้เป็นได้มากกว่า	PDF	base	มี

ความเสถยีรในการใช้ระบบซอฟต์แวร์	มอีนิเตอร์แอก็ทฟี	(Interactive)	กบัผูอ่้านได้

มากกว่าปัจจุบัน	

 ผลการศึกษา

	 1.	 ปัญหาด้านเศรษฐกจิ	โดยแบ่งเป็นปัญหาด้านก�าลงัซือ้ของผูอ่้าน	และ

ปัญหาด้านการขายพื้นที่โฆษณา	กล่าวคือเมื่อผู้บริโภคไม่มีก�าลังซื้อ	iPad	การเข้า

ถึงนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ	มีผู้อ่านน้อย	 โฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลัก

ของการท�าธุรกิจนิตยสารก็จะลดน้อยลง	 แนวทางแก้ไขนอกเหนือจากการขาย
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โฆษณาแบบปกติที่มีการแถมหรือจัดเป็นแพ็กเกจ	 หารายได้จากการขายพื้นที่
โฆษณามาเป็นการหาพันธมิตรร่วมในการจัดโปรโมชั่นต่างๆ	

	 2.	 ปัญหาด้านผู้บริโภคเป็นกลุ่มคนวัยท�างานอายุประมาณ	 28-50	 ปี	

แต่ปัญหาทีพ่บคอื	กลุม่ทีม่	ีiPad	กลบัให้ความสนใจกบักจิกรรมอืน่ๆ	มากกว่าการ

อ่านหนังสือ	 จึงไม่สนใจโหลดนิตยสารดิจิตอล	 ดังนั้นทางบริษัทจึงเร่งการพัฒนา

นิตยสารดิจิตอลในเครือให้น่าสนใจ	 สามารถดึงดูดความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย

ได้	

	 3.	 ปัญหาด้านเทคโนโลย	ีแบ่งเป็น	เทคโนโลยนีวตักรรมใหม่ๆ	เนือ่งจาก

การทีท่กุอย่างยงัไม่นิง่จงึท�าให้การด�าเนนิงานมคีวามเสีย่ง	ทางบรษิทัจงึได้มอบหมาย

ให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายนิวมีเดีย	 ติดตามและวิเคราะห์เทคโนโลยี	 และ

เทคโนโลยีที่หมายถึง	ซอฟต์แวร์	NaiinPann	ที่ยังคงพบปัญหาในการใช้งานบ่อย

ครัง้	ส่งผลให้ขัน้ตอนการผลติเกดิความล่าช้า	ทัง้นีก้�าลงัเรยีนรูปั้ญหาเพือ่แก้ไขแล้ว

พัฒนา	 โดยมีเป้าหมายให้ซอฟต์แวร์	 NaiinPann	 สามารถตอบสนองการใช้งาน

อย่างมีประสิทธิภาพภายในปี	2555

ค�ำส�ำคัญ:	 ธุรกิจนิตยสารดิจิตอล, บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด 

(มหาชน)
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บทน�า

ที่มาและความส�าคัญของการศึกษา
	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในฐานะผู้ผลิต

สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ	 และเป็นผู้น�าด้านสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการต่อยอดธุรกิจและ

พัฒนาตนเองอยู่เสมอ	 ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มความนิยมของนิตยสารดิจิตอลด้วย

เช่นกัน	โดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	นั้นเป็นบริษัท

ทีท่�าธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์	โดยมจีดุเริม่ต้นจากการทีค่ณุชเูกยีรต	ิอทุกะพนัธุ	์ได้รวบรวม

สมัครพรรคพวกและพนักงานจ�านวนหนึ่งจัดตั้ง	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 วารสารบ้าน

และสวน	 เริ่มผลิตนิตยสาร	 “บ้านและสวน”	 ขึ้นเป็นฉบับแรก	 ออกวางตลาดใน 

เดือนกันยายน	พ.ศ.	2519	โดยอาศัยการจัดพิมพ์จากโรงพิมพ์ภายนอก	ต่อมาจึง

ได้จัดตั้งโรงพิมพ์ของตนเองขึ้นในรูปของ	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดอมรินทร์การพิมพ์	 

เพื่อพิมพ์นิตยสารเองและในขณะเดียวกันก็รับจ้างงานพิมพ์อื่นๆ	ด้วย	จากการที่

กิจการได้ขยายตัวขึ้นท�าให้บริษัทมีความจ�าเป็นต้องระดมทุนเพื่อแปรสภาพเป็น

บริษัทมหาชน	และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี	พ.ศ.	

2536	 และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น	 “บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	 จ�ากัด	

(มหาชน)”

	 ปัจจุบันบริษัทอมรินทร์ฯ	 จึงมีนิตยสารออกจ�าหน่ายทั้งส้ินเป็นจ�านวน	

13	ฉบับ	ได้แก่	บ้านและสวน,	แพรว,	สุดสัปดาห์,	ชีวจิต,	Health	&	Cuisine,	Na-

tional	Geographic	ฉบับภาษาไทย,	room,	WE,	Real	Parenting,	InStyle,	Secret,	

my	home	และ	lemonade	ทั้งรายปักษ์และรายเดือน	เพื่อให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของผูอ่้านทีม่รีสนยิมหลากหลาย	(รายงานประจ�าปี,	2554)	เหน็ได้ว่าบรษิทั

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	นั้นมีความพร้อมในการต่อยอด

ธุรกิจใหม่ๆ	เป็นอย่างมาก	ทั้งในส่วนของคอนเทนต์	(Content)	หรือเนื้อหาที่ทาง

บรษิทัมอียูเ่ป็นจ�านวนมหาศาล	ความพร้อมในส่วนของเงนิทนุจากการด�าเนนิธรุกจิ

ในรปูแบบบรษิทัมหาชนจ�ากดั	รวมถงึความพร้อมในด้านทรพัยากรบคุคลทีไ่ด้แบ่ง

ความเชีย่วชาญออกเป็นฝ่ายงานต่างๆ	เพือ่รองรบัการขยายธุรกจิออกไปอย่างไป

จ�ากัด	โดยยึดหลักการด�าเนินธุรกิจแบบ	Content	Business	หรือธุรกิจขายเนื้อหา
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สาระ	เพือ่ขานรบักบัเทคโนโลยแีละการตลาดในอนาคตทีก่�าลงัขยายอทิธพิลอย่าง

ต่อเนื่องมายังโลกธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีคอนเทนต์	 เป็นตัวขับเคลื่อน	 โดยในส่วนที่

เกีย่วข้องกบัการพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอลนัน้	มฝ่ีายงานทีเ่กีย่วข้องอย่างชดัเจน	

คอื	ฝ่ายกองบรรณาธกิาร	และฝ่ายนวิมเีดยี	ซึง่อยูใ่นสายงานนติยสาร	รวมถงึฝ่าย

พัฒนาธุรกิจ	 ซึ่งทุกฝ่ายจะต้องมีการด�าเนินงานร่วมกันเพื่อพัฒนาธุรกิจนิตยสาร

ดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ	 ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางคณะผู้บริหารได้วาง

นโยบายไว้	โดยนอกจากรบัผลตินติยสารดจิติอลให้แก่หน่วยงานภายในองค์กรแล้ว

ยังรับผลิตให้กับหน่วยงานภายนอกเพื่อเป็นการหารายได้เพิ่มให้แก่บริษัทอีกด้วย

	 อย่างไรกด็ี	แม้ว่าการตืน่ตวัในหมูผู่ผ้ลติสือ่สิง่พมิพ์และการเปลีย่นแปลง

พฤตกิรรมการอ่านของผู้บริโภคจะกอ่ให้เกิดการซื้อขายนติยสารที่แตกต่างจากใน

อดตีเป็นอย่างมาก	กล่าวคอืในอดตีการซือ้ตามร้านหนงัสือทัว่ไปจะจ่ายเป็นเงนิสด

หรือบัตรเครดิต	 แต่หากเป็นนิตยสารดิจิตอลจะต้องมีการดาวน์โหลดและซื้อขาย

ผ่านบัตรเครดิตที่ได้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วเท่านั้น	 อีกทั้งกลุ่มผู ้บริโภคใน

ประเทศไทยมคีวามแตกต่างจากกลุม่ผูบ้รโิภคในประเทศอืน่ๆ	คอืแม้จะมกีารเปิด

รับเทคโนโลยีใหม่ๆ	และพร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอ	แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ	ที่ท�าให้กลุ่ม

ผู้บริโภคในประเทศไทยไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และทั่วถึง	

อาทิ	 ปัจจัยด้านการศึกษา	 ปัจจัยด้านการเงิน	 ปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค

เอง	เป็นต้น	ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลได้

	 ดังนั้น	บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งก�าลัง

ก้าวเข้าสูก่ารต่อยอด	ขยายธรุกจิจากนติยสารสูน่ติยสารดจิติอล	จะมแีนวทางการ

พฒันาธรุกจิอย่างไรเพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการของตลาด	และแนวโน้มใน

อนาคตของธรุกจินติยสารดจิติอลจะส่งผลกระทบต่อนติยสารรปูแบบเก่ามากน้อย

เพียงใด	รวมไปถึงนิตยสารดิจิตอลจะมีการพัฒนา	เติบโต	และเปลี่ยนแปลงไปใน

รูปแบบและทิศทางใดได้บ้าง	

	 ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจในการศกึษาการพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอลของ

บรษิทัอมรนิทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่	จ�ากดั	(มหาชน)	เพือ่ให้ทราบถงึแนวทางใน

การพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลให้เติบโตเป็นผู้น�าในตลาด	 รวมถึงปัญหาและ

อุปสรรคในการด�าเนินงาน	ตลอดจนแนวทางแก้ไขเพื่อไปสู่เป้าหมายที่ทางบริษัท
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ได้วางไว้	อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาในเรือ่งการบรหิารจดัการธรุกจินติยสาร

ดิจิตอลต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	 เพือ่ศกึษาการบรหิารเพือ่พฒันาธรุกจินติยสารสูก่ารท�าธรุกจินติยสาร

ดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 2.	 เพื่อศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ

พัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง	 จ�ากัด	

(มหาชน)	แนวคิด	ทฤษฎี	และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	

วิธีการศึกษา

	 ในการศึกษาเรื่อง	“การพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์

พริน้ติง้แอนด์พบัลชิชิง่	จ�ากดั	(มหาชน)”	นีไ้ด้ใช้วธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ	(Qualitative	

Research)	โดยการสมัภาษณ์ผูบ้รหิาร	4	สายงาน	แบบเจาะลึก	(In-depth	Interview)	

โดยสัมภาษณ์แบบก่ึงมีโครงสร้าง	 (semi-structured	 interview)	 และรวมทั้งเก็บ

ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	 (Documentary)	 ซ่ึงเก็บรวบรวมข้อมูล	 ต้ังแต่เดือน	

ธันวาคม	2554	ถึงเดือนมิถุนายน	2555	โดยมีรูปแบบการน�าเสนอผลการศึกษา

ด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Analysis)	 เกณฑ์คัดเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 โดยแบ่ง

บุคคลที่สัมภาษณ์ออกเป็น	4	กลุ่ม	คือ	  1. ผู้บริหารสายงานนิตยสาร	 เป็นผู้มี

ส่วนในการก�าหนดนโยบายและโครงสร้างของการบริหารงาน	 อีกทั้งเป็นผู้มี 

ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องข้อมูล	 เนื้อหาและการด�าเนินงานต่างๆ	 ของธุรกิจ

นิตยสาร	 จ�านวน	 2	 คน	 	 2. ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	 เป็นผู้มีความรู้ความ

เชี่ยวชาญในการพัฒนาธุรกิจและเป็นผู้ออกแบบระบบการผลิตนิตยสารดิจิตอล

ของบริษัท	 จ�านวน	 1	 คน	 	 3. ผู้จัดการฝ่ายนิวมีเดีย	 เป็นผู้มีความรู้ความ 

เชีย่วชาญในเรือ่งนวิมเีดยี	ทัง้ในส่วนของการวางแผน	การออกแบบ	การผลติ	และ
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แนวโน้มของตลาดจ�านวน	1	คน		4. ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายศิลปกรรม	เป็นผู้มีความรู้

ความเชี่ยวชาญในส่วนงานศิลปกรรม	 และมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการผลิต

นติยสารบ้านและสวนฉบบัดจิติอลจ�านวน	2	คน	เพือ่หาความสมัพนัธ์ของแนวคดิ	

นโยบาย	 ปัญหา	 อุปสรรค	 แนวทางแก้ไขและการเปลี่ยนแปลงการบริหารและ

พฒันาธรุกจินติยสารดจิติอล	ทัง้นีจ้งึได้ศกึษาการพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอลของ

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)

ผลการศึกษาและอภิปราย

	 ผลการศึกษาในครั้งนี้	 ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดต่างๆ	 เพื่อน�ามาประกอบการ

วิเคราะห์ข้อมูล	โดยสามารถแบ่งออกตามวัตถุประสงค์	ดังต่อไปนี้

	 1.	 มูลเหตุของการพัฒนา เน่ืองจากสื่อใหม่อย่างนิตยสารดิจิตอลได้

รับความนิยมเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน	อันเป็นผลมาจากการเกิดขึ้นของ	iPad	ส่งผลให้ 

ผูบ้รโิภคเกดิความสนใจและกลายเป็นความต้องการส�าหรบัตลาดในปัจจบุนั	บรษิทั

อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนด์พับลิชชิ่ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 มีความพร้อม	 มีบุคลากรที่มี

ศักยภาพเพียงพอในการต่อยอดขยายธุรกิจนิตยสารสู่ธุรกิจนิตยสารดิจิตอล	ทาง

บริษัทอมรินทร์ฯ	จึงตัดสินใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจนิตยสารดิจิตอลอย่างเต็มตัว	

	 2.	 นโยบายและโครงสร้างการบรหิาร พบว่านติยสารดจิติอลไม่มคีวาม

แตกต่างจากโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารในสายงานนิตยสารของ

บรษิทั	เพราะในการด�าเนนิธรุกจินติยสารดจิติอลนัน้ยงัคงต้องมกีารประสานความ

ร่วมมือจากทุกฝ่ายต้ังแต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับผู้ปฏิบัติการเช่นเดิม	 และใน

ปัจจุบันผู้บริหารระดับสูงบางท่านได้มอบหมายให้ผู้บริหารสายงานนิตยสารดูแล

รับผิดชอบ	 และมีอ�านาจตัดสินใจในส่วนของนิตยสารดิจิตอลได้	 โดยประสาน 

ความร่วมมือกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้แก่	กองบรรณาธิการ	ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและ

ฝ่ายนวิมเีดยี	นโยบายหลกัและการอนมุตัต่ิางๆ	ยงัคงต้องผ่านความเหน็ชอบของ

คณะผู้บริหารระดับสูงเช่นเดิมในส่วนของการพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลนั้น 

ได้มีนโยบาย	ดังนี้		1.	นิตยสารดิจิตอลจะต้องมีเนื้อหาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ของบริษัท	 	 2.	 พัฒนานิตยสารดิจิตอลอย่างค่อยเป็นค่อยไป	 โดยเริ่มจาก	 PDF	
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base	ก่อน		3.	พฒันาซอฟต์แวร์	(ซอฟต์แวร์	NaiinPann)	ส�าหรบัผลตินติยสารดจิติอล

ของบรษิทัควบคูไ่ปกบัการท�านติยสารดจิติอล	 	 4.	 ในการจ�าหน่าย	 (ดาวน์โหลด)	

นติยสารดจิติอลจะต้องออกจ�าหน่ายพร้อมหรอืช้าได้ไม่เกนิ	2-3	วนั	หลงันติยสาร

ฉบับนั้นๆ	วางแผง	 	 5.	 ในอนาคตต้องสามารถพัฒนานิตยสารดิจิตอลให้เป็นได้

มากกว่า	PDF	base	มีความเสถียรในการใช้ระบบซอฟต์แวร์	

	 3.	 การด�าเนนิงานตามนโยบายการพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอล	มกีาร

วางแผนปฏบิตักิารระยะสัน้	คอื	การวางแผนการผลติเป็นการก�าหนดตารางในการ

ท�างาน	โดยมีการก�าหนดวันชัดเจน	แต่การปฏิบัติงานจริงอาจมีการคลาดเคลื่อน

บ้าง	แต่จะไม่มกีารเลือ่นก�าหนดการวางแผงของนติยสารฉบบัปกต	ิโดยการด�าเนนิ

งานจะเหมือนกับนิตยสารปกติ	 ในการน�านโยบายที่คณะผู้บริหารระดับสูงได้

ก�าหนดขึน้มาปฏบิตั	ิได้แบ่งแนวทางการน�าไปปฏบิตัอิอกเป็น	2	ด้าน	คอื	ด้านการ

บรหิารและด้านการผลติ	โดยในส่วนของด้านการบรหิารนัน้	ได้มกีารวางแผนอย่าง

รอบคอบทัง้ในด้านของการจดัสรรงบประมาณทีไ่ด้น�าข้อมูลต่างๆ	ทัง้จากรายงาน

ประจ�าปี	และรายงานที่จัดท�าขึ้นเพื่อมาวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าในการลงทุน	และ

ในด้านการก�าหนดหน้าที่แต่ละฝ่ายที่มีความเช่ียวชาญที่แตกต่างกันรับไปปฏิบัติ	

โดยการก�าหนดตารางเวลาการท�างาน	 หรือ	 Timeline	 ขึ้น	 ซึ่งทางผู้บริหารได้เล็ง

เห็นว่าในบางครั้งอาจพบเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคที่ไม่สามารถควบคุมได้	จึงได้

มีการยืดหยุ่นเรื่องก�าหนดการส่งงาน	คณะผู้บริหารจึงได้คิดที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์	

และแอพพลเิคชัน่	NaiinPann	เอง	เพือ่ในอนาคตนอกจากจะผลติและจดัจ�าหน่าย

นิตยสารดิจิตอลในเครือ	 ยังสามารถรับผลิตและจัดจ�าหน่าย	 รวมถึงการขาย

ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพ่ือเป็นอีกช่องทางในการหารายได้ให้กับองค์กรอีกด้วย	 และ

ส�าหรับด้านการผลิตนั้น	แบ่งได้เป็น	2	วิธี	คือ		1.	การจ้าง	Ookbee	ผลิต	โดยฝ่าย

นวิมเีดยี	จะท�าหน้าทีส่่งไฟล์ไปยงั	Ookbee	เพือ่ท�าการผลติหรอืแปลงไฟล์ให้พร้อม

ส่งต่อให้กับบริษัท	 Apple	 น�าข้ึนให้ดาวน์โหลดบน	 แอพพลิเคช่ัน	 e-book	 store	

อย่าง	B2S	และ	AIS	ต่อไป		2.	ทางบริษัทอมรินทร์ผลิตเอง	โดยฝ่ายศิลปกรรม	

จะจัดท�านิตยสารดิจิตอลโดยใช้ซอฟต์แวร์	 NaiinPann	 ในการผลิต	 แล้วส่งไปยัง	

ABook	หรือฝ่ายจัดจ�าหน่าย	เพื่อส่งให้กับ	บริษัท	Apple	ตรวจสอบแล้วน�าขึ้นให้

ดาวน์โหลดบน	แอพพลิเคชั่น	NaiinPann	ต่อไป
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	 4.	 แนวโน้มธรุกจินติยสารดจิติอลในอนาคต	แม้ว่าในอนาคตตลาดของ
นิตยสารดิจิตอลจะมีการเติบโตขึ้นอย่างแน่นอน	 แต่คาดว่าอย่างไรก็ตามจะ
สามารถท�าก�าไรให้กบับรษิทัได้น้อยกว่านติยสารเล่ม	เพราะในปัจจบุนัรปูแบบของ
นติยสารดจิติอลไม่มคีวามแตกต่างจากนติยสารเล่ม	และยงัมกีลุม่ผูอ่้านทีน่ยิมอ่าน
แบบเล่มมากกว่า	 ดังนั้นจึงมีการคาดการณ์ว่า	 ในอนาคตเนื่องจากเทคโนโลยีใน
การผลติจะต้องมกีารพฒันาขึน้	การพฒันานติยสารดจิติอลจงึจะสามารถท�าได้ง่าย
และมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่าปัจจุบันอย่างแน่นอน	 และจะส่งผลให้
กลุ่มผู้อ่านสนใจนิตยสารดิจิตอลมากยิ่งขึ้น
	 5.	 ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการด�าเนนิงานเพือ่พฒันาธรุกจินติยสาร
ดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	ปัญหาด้าน
เศรษฐกจิ ด้านก�าลงัซือ้ของผูอ่้าน	เนือ่งจากภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนัการจบัจ่าย
ใช้สอยทุกอย่างย่อมอยู่บนพื้นฐานของความจ�าเป็นในการอุปโภคบริโภค	 ทั้งนี้
ส�าหรับนิตยสารดิจิตอลจะไม่เหมือนกับการซื้อนิตยสารบนแผงทั่วไป	กล่าวคือใน
การจะอ่านนติยสารดจิิตอลนัน้ผูอ่้านจะต้องมอีปุกรณ์ในการอ่าน	เช่น	Tablet	การ
วางแผนรองรับปัญหาดังกล่าวด้วยการวางแผนพัฒนานิตยสารดิจิตอลเพื่อให้
สามารถอ่านได้บนแทบ็เลต็ทกุยีห้่อ	ทกุระบบปฏบิตัิการ	และในอนาคตอาจมกีาร
พัฒนาให้สามารถอ่านได้บนสมาร์ทโฟนด้วย	อย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างที่ก�าลัง
พฒันาอยูน่ัน้	ทางบรษิทัจะน�านติยสารดจิติอลในเครอืมาให้ผูบ้รโิภคได้ทดลองเล่น
ได้ฟรตีามงานอเีว้นท์ต่างๆ	และปัญหาด้านการขายพืน้ทีโ่ฆษณา	เมือ่ผูบ้รโิภคไม่มี
ก�าลังในการซื้อ	iPad	การเข้าถึงนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ	ก็แทบไม่มี
ความเป็นไปได้	เมือ่มผีูอ่้านน้อย	โฆษณาซึง่เป็นรายได้หลกัของการท�าธรุกจินติยสาร
ทั่วไปก็จะลดน้อยตามไปด้วย	 ในปัจจุบันจะเป็นการขายโฆษณาลงนิตยสารเล่ม
แล้วแถมลงให้ในนิตยสารดิจิตอลฟรี	ปัญหาด้านผู้บริโภค	 เพราะกลุ่มเป้าหมาย
ของนติยสารดจิติอลของบรษิทัอมรนิทร์ฯ	จงึเน้นไปทีก่ลุม่คนวยัท�างานอายปุระมาณ 
28-50	ปัญหาที่พบคือผู้ที่มีก�าลังทรัพย์	มี	iPad	เป็นของตนเองมักเป็นกลุ่มวัยรุ่น
ทีใ่ห้ความสนใจกบัการเล่นเกม	ดหูนงั	ฟังเพลงมากกว่าการอ่านหนงัสอื	ทางบรษิทั
พยายามพฒันานติยสารดจิติอลให้มคีวามน่าสนใจ	สามารถดงึดดูความสนใจจาก
กลุ่มวัยรุ่นได้	 และต้องใช้งานง่าย	 ทั้งนี้ต้องเร่งในเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร	์
NaiinPann	 เป็นส�าคัญ	 อีกทั้งเนื้อหาสาระของนิตยสารก็ต้องมีคุณภาพตาม
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มาตรฐานของบริษัทด้วย	ปัญหาด้านเทคโนโลยีภายนอกหมายถึง	 เทคโนโลยี

ทั่วๆ	 ไป	 หรือนวัตกรรมใหม่ๆ	 ที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา	 เช่น	 3G	 แท็บเล็ต	 

สมาร์ทโฟน	อนิเทอร์เนต็ความเรว็สงู	เป็นต้น	ซึง่สิง่เหล่านีต่้างมผีลกระทบต่อธรุกจิ

นติยสารดจิติอลเนือ่งจากการทีท่กุอย่างยงัไม่นิง่	ยงัไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกดิ

นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆ	ขึ้นมาอีก	ท�าให้การด�าเนินงานมีความเสี่ยง

ในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคที่ไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมได้จึงมอบ

หมายให้ฝ่ายพฒันาธรุกจิและฝ่ายนวิมเีดยี	รบัผดิชอบในการตดิตาม	และวเิคราะห์

เทคโนโลยีเหล่านั้นว่าสามารถน�ามาปรับใช้กับธุรกิจขององค์กร	 ปัญหาด้าน

เทคโนโลยีภายในหมายถึง	 ซอฟต์แวร์	 NaiinPann	 ที่ยังคงต้องมีการพัฒนาอยู่

เรื่อยๆ	เนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาในการใช้งานบ่อยครั้ง	เช่น	ใส่คลิปวิดีโอลง

ไปแต่เล่นไม่ได้	 หรือเมื่อน�ามาทดลองใช้งานจริงบน	 iPad	 กลับพบว่าหน้าต่างๆ	

บูดเบี้ยวไม่เหมือนกับที่ได้ออกแบบเอาไว้	 เป็นต้น	 ด้วยปัญหาของซอฟต์แวร	์ 

NaiinPann	 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ทางบริษัทพัฒนาขึ้นเองยังไม่มีความเสถียรในการ

ใช้งาน	 จึงส่งผลให้ในขั้นตอนการผลิตซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายศิลป์เกิด

ความล่าช้ากว่าก�าหนดการที่ต้ังไว้	 แต่ทางบริษัทก็ไม่หยุดยั้งในการเรียนรู้และ

พัฒนาให้ดีที่สุด	เพื่อให้สามารถตอบสนองการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

อภิปรายผลการศึกษา

	 จากการศึกษาการพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์พริ้น

ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	สามารถอภิปรายผล	ดังนี้

 ส่วนที่ 1 การพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอลของบรษิทัอมรนิทร์พริน้

ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน)

	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ตัดสินใจก้าวเข้า

สู่ธุรกิจนิตยสารดิจิตอลอย่างเต็มตัวในปี	2554	ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้สอดคล้อง

กบัแนวคดิทางด้านการบรหิารงานองค์กรสือ่สารมวลชน	ของ	Denis	McQuail	(1994)	

ทีส่ะท้อนให้เหน็ถงึการด�าเนนิธรุกจิสือ่สารมวลชนทีม่กัอยูภ่ายใต้แรงกดดนัทัง้จาก
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ภายในและภายนอกองค์กร	ดงันัน้สือ่มวลชนจงึไม่สามารถปฏบิตังิานได้อสิระด้วย

ตัวของตัวเอง	แต่ต้องด�าเนินงานอยู่ท่ามกลางความกดดันจากตัวแปรต่างๆ	ที่ส่ง

ผลต่อการตัดสินใจในการก�าหนดนโยบายและหลักการในการปฏิบัติขององค์กร	

เริม่ตัง้แต่การเข้ามาของ	iPad	ซึง่ตอบสนองความบนัเทงิได้หลากหลายรปูแบบรวม

ไปถึงรองรับการอ่านนิตยสารดิจิตอล	 (ภูมินทร์	 วิมลศิลป์,	 2555)	 กล่าวคือ	 การ

พฒันาอย่างรวดเรว็ของเทคโนโลยสีือ่สารในโลกยคุปัจจบุนั	ท�าให้ข้อมลูข่าวสารมี

บทบาทและกลายมาเป็นปัจจัยส�าคญัทีส่่งผลต่อการน�าสารสนเทศในรปูแบบต่างๆ	

มาช่วยด�าเนินกิจกรรมทั้งเพื่อตนเอง	 องค์กร	 สังคม	 และชุมชน	 เทคโนโลยีการ

สือ่สารสมัยใหม่ทีม่คีวามเจรญิก้าวหน้าจนกระทัง่ก่อเกดินวตักรรมชิน้ส�าคญัอย่าง	

iPad	นิตยสารดิจิตอล	แอพพลิเคชั่นต่างๆ	ซึ่งสิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อการพัฒนาธุรกิจ

นิตยสารดิจิตอล	

	 จากการศกึษาพบว่า	มนีโยบายจากผูบ้รหิารระดบัสูง	โดยเน้นให้นติยสาร

ดจิติอลจะต้องมเีนือ้หาสาระเป็นไปตามมาตรฐานของบรษิทั	การพฒันาซอฟต์แวร์

ส�าหรับผลิตนิตยสารดิจิตอลของบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจนิตยสาร

ดจิติอล	ก�าหนดระยะเวลาในการออกจ�าหน่ายพร้อมนติยสารและนโยบายสดุท้าย

คือการท�าให้ระบบซอฟต์แวร์เสถียร	 โครงสร้างการบริหารนิตยสารดิจิตอลไม่มี

ความแตกต่างจากโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารในสายงานนิตยสาร

ของบริษัท	เพราะในการด�าเนินธุรกิจนิตยสารดิจิตอลนั้นยังคงต้องมีการประสาน

ความร่วมมือจากทกุฝ่ายตัง้แต่ระดบัผูบ้รหิารจนถงึระดบัผูป้ฏบิตักิารเช่นเดมิ	และ

แบ่งแนวทางการน�านโยบายมาปฏิบัติเป็น	 2	 ด้าน	 คือ	 ด้านการบริหารและด้าน

การผลิต

	 การบรหิารมกีารจดัการบรหิารตามหลกัการของ	POSDCORB	สอดคล้อง

กับการบริหารตามหลักของ	POSDCORB	ที่	Gulick	ได้แสดงทัศนะไว้ว่า	การจัด

องค์กรของฝ่ายการจัดการ	ควรยึดแนวทางของ	POSDCORB	ที่ประกอบด้วย	7	

ขั้นตอน	(ธงชัย	สันติวงษ์,	2539,	น.	105)	อย่างไรก็ตามได้มีการเสริมการบริหาร

งานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยการน�ากลยุทธ์ต่างๆ	 มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

กับการพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลซ่ึงถือเป็นธุรกิจใหม่ของทั้งบริษัทอมรินทร์ฯ	

เองและของตลาดการอ่านในปัจจุบัน	โดยในด้านการวางแผน	จะเป็นการประชุม
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ร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารระดับสูงและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	ได้แก่	ฝ่ายนิตยสาร	

ฝ่ายนิวมีเดีย	 และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ	 โดยทางคณะผู้บริหารจะก�าหนดแนวทางใน

การด�าเนินงาน	และมอบหมายความรับผิดชอบให้กับส่วนงานต่างๆ	

	 ในส่วนของการจัดการองค์กร	 ได้แยกตามสายงาน	 ทั้งสิ้น	 4	 สายงาน	

ได้แก่	สายงานนิตยสาร	สายงานหนังสือเล่ม	สายงานธุรกิจโรงพิมพ์	และสายงาน

พัฒนาธุรกิจ	อีกทั้งปัจจุบันได้มีฝ่ายนิวมีเดีย	ซึ่งอยู่ภายใต้สายงานนิตยสาร	เพื่อ

รองรับธุรกิจดิจิตอลต่างๆ	ด้วย	สอดคล้องกับกับที่	 ดอน	กุสโซ	 (Don	Gussow,	

อ้างถึงใน	นรนิติ์	สุวณิชย์,	2547,	น.	23)	กล่าวไว้ว่า	การที่จะประสบความส�าเร็จ

ในการท�านิตยสารได้น้ัน	 สิ่งหน่ึงที่ต้องค�านึงถึงคือ	 ต้องกระจายอ�านาจในการ

บริหาร	แต่ก็ควรอยู่ในความระมัดระวังด้วย	กล่าวคือในการแบ่งสายงานออกเป็น

สายงานต่างๆ	มกีารจดัล�าดบัขัน้ของต�าแหน่งงานเพือ่เป็นการกระจายอ�านาจและ

รองรบัการพฒันางานในสายงานต่างๆ	ส�าหรบัการบรหิารงานบคุลากร	มกีระบวนการ

จัดหาบุคคลให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน	 จากการศึกษาพบว่า	 ทางคณะ 

ผูบ้รหิาร	ได้เน้นพฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยสีมยัใหม่กบัผูบ้รหิาร	หรอืพนกังาน

รุ่นใหม่ๆ	มากกว่าการน�าบุคลากรรุ่นเก่าหรือผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมาเรียนรู้ในสิ่ง

ทีไ่ม่ใช่ภาระหน้าทีห่ลกัของตนเอง	ให้อสิระทางความคดิในการท�างาน	รวมทัง้การ

ร่วมงานกันอย่างคนในครอบครัว	 ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์น่านน�้าสีขาว	

(ดนัย	จันทร์เจ้าฉาย,	2551,	น.	6)	

	 ในส่วนของการควบคุมนั้น	 จะเป็นการควบคุมตามแต่สถานการณ์	 แต่

โดยรวมคือการควบคุมเพื่อให้งานออกมามีคุณภาพ	 ตรงเวลา	 และเป็นไปตาม

กรอบแนวทางที่ผู้บริหารวางไว้	 โดยมีการวางแผนปฏิบัติการระยะสั้น	 คือ	 จัดท�า 

ตารางก�าหนดเวลา	(Timeline)	มกีารยดืหยุน่ในการปฏบิตังิานตามสมควร	สอดคล้อง

กับที่	 ดอน	 กุสโซ	 (Don	 Gussow,	 อ้างถึงใน	 นรนิต์ิ	 สุวณิชย์,	 2547,	 น.	 23)	 

กล่าวว่า	สาเหตทุีก่ารท�านติยสารล้มเหลวนัน้	มกัมสีาเหตจุากปัจจยัหลายประการ	

และหนึ่งในนั้นคือการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ช้า	 ขาดความยืดหยุ่นในการ

ด�าเนินการ

	 ในส่วนของการรายงานผล	พบว่าผู้ที่รับผิดชอบส่วนของยอดขายหรือ

ยอดดาวน์โหลด	 คือฝ่ายนิวมีเดีย	 แต่เนื่องจากธุรกิจการซ้ือขายนิตยสารดิจิตอล
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ของบริษัทยังไม่อยู่ในจุดที่คงตัว	คือยังมีความคลาดเคลื่อน	ไม่แน่นอนอยู่	ท�าให้

การรายงานผลในส่วนดังกล่าวต้องมีการรายงานบ่อยครั้ง	

	 เรือ่งของงบประมาณจะมกีารท�ารายงานประจ�าปี	ผูบ้รหิารระดบัสงูจะใช้

ข้อมูลเหล่านี้ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนงานต่างๆ	 เพื่อน�าไป

พัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไป	

 ในส่วนของด้านการผลิต	 จากการศึกษาพบว่าในการผลิตนิตยสาร

ดิจิตอลนั้นจุดเริ่มต้นจะมีกระบวนการเหมือนกับการผลิตนิตยสารเล่มทั่วไป	 

โดยหลังจากบรรณาธิการส่งเป็นไฟล์	 PDF	 ไปยังโรงพิมพ์เพื่อท�าการผลิตออก

จ�าหน่าย	 ขั้นตอนหลังจากนี้คือการผลิตนิตยสารดิจิตอล	 โดยมีการผลิตแบ่งออก

เป็น	2	รูปแบบ	ดังนี้	

	 1.	 การจ้าง	Ookbee	ผลิต	โดยหลังจากทางโรงพิมพ์ได้รับไฟล์ต้นฉบับ

แล้ว	จะส่งต่อไปยัง	ฝ่ายนิวมีเดีย	ซึ่งจะท�าการส่งไปยัง	Ookbee	เพื่อท�าการผลิต

หรือแปลงไฟล์ให้เรียบร้อย	พร้อมส่งต่อให้กับบริษัท	Apple	เพื่อท�าตรวจสอบไฟล์

แล้วจึงน�าขึ้นไปวางขายบน	 แอพพลิเคชั่น	 B2S	 และ	 AIS	 ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น	 

e-book	 store	 พร้อมให้ผู้อ่านซ้ือผ่านบัตรเครดิต	 แล้วดาวน์โหลดอ่านบน	 iPad	 

ได้ทันที	

	 2.	 ทางบริษัทอมรินทร์ผลิตเอง	หลังจากทางโรงพิมพ์ได้รับไฟล์ต้นฉบับ

และมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็จะส่งต่อไปยังฝ่ายศิลปกรรม	 จะใช้ซอฟต์แวร์	

NaiinPann	 ในการผลิต	 โดยน�าคลิปวิดีโอ	 ไฟล์เสียง	 หรือสั่งให้ลิ้งค์ไปหน้าอื่นๆ	

ทั้งนี้ไฟล์ดังกล่าวยังคงเป็น	PDF	อยู่	แต่สามารถเพิ่มมัลติมีเดียต่างๆ	ได้	หากเกิด

ปัญหาจะแจ้งฝ่ายพัฒนาธุรกิจเพื่อเร่งด�าเนินการแก้ไข	 จากนั้นท�าการทดลองใช้

งานจริงบน	iPad	และส่งไฟล์ดังกล่าว	ABook	หรือฝ่ายจัดจ�าหน่าย	แล้วส่งต่อให้

กับทาง	บริษัท	Apple	 ได้ตรวจสอบไฟล์และท�าเป็นนิตยสารดิจิตอลที่สมบูรณ์ไป

วางขายบน	แอพพลิเคชั่น	NaiinPann	ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น	e-book	store	พร้อม

ให้ผู้อ่านซื้อผ่านบัตรเครดิต	แล้วดาวน์โหลดอ่านบน	iPad	ได้ทันที

	 ทั้งนี้ส�าหรับแนวโน้มธุรกิจนิตยสารดิจิตอลในอนาคตนั้น	จากการศึกษา

พบว่า	นติยสารดจิติอลเกดิขึน้มาเพือ่เป็นอกีสือ่ทางเลอืกหนึง่ให้กบัผูอ่้าน	เป็นการ

เติมเต็มช่องว่างในตลาดมากกว่าจะเป็นการแย่งชิงพื้นที่ตลาดของนิตยสารเล่ม	
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และแม้ว่าในอนาคตธุรกิจนิตยสารดิจิตอลจะมีการเติบโตขึ้นมากกว่าปัจจุบัน	 แต่

อย่างไรก็ตามยอดขายส�าหรับนิตยสารดิจิตอลน่าจะเพิ่มขึ้นแต่คงไม่มากนัก

เนื่องจากยังไม่มีผู ้อ่านในตลาดน้ีมากนักเนื่องจากยังมีคนไทยอีกมากที่ไม่มี	

แท็บเล็ต	โดยเฉพาะ	iPad	ไม่เคยใช้	ไม่เคยได้ลองอ่านนิตยสารดิจิตอล	หรือถ้ามี

ส่วนใหญ่จะโหลดเกมมาเล่นไม่ใช่โหลดหนังสือหรือนิตยสารมาอ่าน	ท�าให้ไม่เกิด

ประสบการณ์ในการใช้งานของผู้บริโภค	 อีกทั้งรูปแบบของนิตยสารดิจิตอล	 ไม่มี

ความแตกต่างกับนิตยสารเล่มปกติมากนัก	 ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วนิตยสาร

ดจิติอลนัน้มคีวามแตกต่างจากนติยสารเล่มเป็นอย่างมาก	โดยคณุลกัษณะส�าคญั

คอืต้องสามารถมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูอ่้านได้จนสามารถสร้างประสบการณ์ทีแ่ตกต่าง

ให้กับผู้อ่านได้อย่างชัดเจน	สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับนิตยสารดิจิตอล	

 ส่วนที่ 2 สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการด�าเนิน

งานเพือ่พฒันาธรุกจินติยสารดจิติอลของ บรษิทัอมรนิทร์

พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จ�ากัด (มหาชน) 

	 พบปัญหาและอุปสรรคทั้งที่อาจใกล้เคียงกับธุรกิจอื่นๆ	 ที่เกี่ยวกับ

นวัตกรรมใหม่ๆ	หรือสื่อใหม่ๆ	ซึ่งมักเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก	ได้แก่ปัญหาด้าน

เศรษฐกิจ	 ที่ส่งผลต่อทั้งทางด้านก�าลังซื้อของผู้อ่าน	 นิตยสารดิจิตอลของบริษัท 

อมรินทร์ฯ	 รองรับกับ	 iPad	 เท่านั้น	 ซึ่งถือเป็น	 Tablet	ที่มีราคาสูงที่สุดในตลาด	

Tablet	ด้วยกัน	การที่ไม่มี	iPad	ถือเป็นอุปสรรคหนึ่งในการเข้าถึงนิตยสารดิจิตอล

ของบรษิทัอมรนิทร์ฯ	ดงันัน้ทางบรษิทัจงึได้วางแผนพฒันานติยสารดจิติอลเพือ่ให้

สามารถอ่านได้บนแทบ็เลต็ทกุยีห้่อ	ทกุระบบปฏบิตัิการ	และในอนาคตอาจมกีาร

พัฒนาให้สามารถอ่านได้บนสมาร์ทโฟนด้วย	 ปัญหาด้านการขายพื้นที่โฆษณา	 

ซึ่งโดยปกติถือเป็นรายได้หลักของธุรกิจนิตยสาร	เมื่อผู้บริโภคไม่มีก�าลังในการซื้อ	

iPad	 การเข้าถึงนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ	 ก็แทบไม่มีความเป็นไปได้	

เมือ่มผีูอ่้านน้อย	โฆษณาซึง่เป็นรายได้หลกัของการท�าธรุกจินติยสารทัว่ไปกจ็ะลด

น้อยตามไปด้วย	 ทั้งน้ีแม้ว่าการด�าเนินธุรกิจนิตยสารดิจิตอลจะยังไม่สามารถท�า

รายได้มากนักในตอนน้ี	 แต่ไม่ถือเป็นปัญหาของบริษัทอมรินทร์ฯ	 เนื่องจากทาง

บริษัทได้มีการขยายธุรกิจออกไปอีกหลากหลาย	 ไม่ว่าจะเป็นรับผลิตเว็บไซต์	 รับ
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จัดจ�าหน่ายหนังสือและนิตยสารของส�านักพิมพ์อื่นผ่านร้านนายอินทร์	 เป็นต้น	 
ซึ่งรายได้จากธุรกิจหลักของบริษัทและธุรกิจอื่นๆ	 ที่แตกย่อยออกมาท�าให้แม้
นิตยสารดิจิตอลจะยังไม่สามารถท�าก�าไรได้	ก็จะยังไม่ส่งผลต่อรายได้ของบริษัท	
	 ในด้านพฤตกิรรมของกลุม่เป้าหมาย	คอืกลุม่คนวยัท�างานอายปุระมาณ	
28-50	 ปี	 ปัญหาที่พบคือ	 กลุ่มที่มี	 iPad	 ให้ความสนใจกับการเล่นเกม	 ดูหนัง	 
ฟังเพลงมากกว่าการอ่านหนังสือ	 ดังน้ันจึงไม่โหลดนิตยสารดิจิตอล	 ในทางกลับ
กันผู้ที่มีความสนใจในการอ่านมากกว่ามักเป็นกลุ่มคนวัยท�างานที่อายุค่อนข้าง
มากแล้ว	ในการจะเลอืกซือ้หนงัสอืหรอืนติยสารมาอ่านกจ็ะเลอืกสือ่สิง่พมิพ์ทีเ่ป็น
เล่มซึ่งเป็นสิ่งที่คุ ้นเคยมากกว่าไปเรียนรู้การอ่านด้วยวิธีใหม่ๆ	 สอดคล้องกับ
แนวคิดเรื่องกลยุทธ์น่านน�้าสีคราม	
	 สุดท้ายคือปัญหาที่เก่ียวกับเทคโนโลยี	 ทั้งเทคโนโลยีทั่วๆ	 ไป	 หรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ	 ซึ่งการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาไม่มีส้ินสุด	 ท�าให้การด�าเนินงานมี
ความเสีย่งในการเผชญิกบัปัญหาและอปุสรรคทีไ่ม่สามารถคาดเดาหรอืควบคมุได้	
ดังนั้นทางบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายนิวมีเดีย	รับผิดชอบใน
การตดิตาม	และวเิคราะห์เทคโนโลยเีหล่านัน้ว่าสามารถน�ามาปรบัใช้กบัธุรกจิของ
องค์กรได้มากน้อยเพียงใดเพ่ือให้สามารถเรียนรู้	 และเท่าทันเทคโนโลยีนั้นๆ	 ได้
ทัน	 รวมทั้งปัญหาในด้านของซอฟต์แวร์	NaiinPann	 เองที่ยังคงต้องมีการพัฒนา
อยู่เรื่อยๆ	เนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาในการใช้งานบ่อยครั้ง	และยังไม่มีความ
เสถียรในการใช้งาน	 จึงส่งผลให้ในขั้นตอนการผลิตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ฝ่ายศลิปกรรมเกดิความล่าช้ากว่าก�าหนดการทีต่ัง้ไว้	ทัง้นีปั้จจบุนัยงัอยูใ่นช่วงของ
การเรียนรู้ปัญหาต่างๆ	แก้ไขแล้วและพัฒนาให้ดีที่สุด	เพื่อให้สามารถตอบสนอง
การใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	

ข้อเสนอแนะ

	 จากการศกึษาเรือ่ง	การพฒันาธรุกจินติยสารดจิติอลของบรษิทัอมรนิทร์
พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	จ�ากัด	(มหาชน)	ซึ่งได้ด�าเนินตามขั้นตอนต่างๆ	ตามสรุป
ผลไว้แล้ว	 ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจนิตยสาร
ดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ	ดังต่อไปนี้
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	 1.	 แม้ว่าบรษิทัอมรนิทร์ฯ	จะถอืเป็นองค์กรขนาดใหญ่	และมโีครงสร้าง

โดยรวมที่ชัดเจน	 แต่ในการลงถึงรายละเอียดของโครงสร้างในแต่ละสายงานโดย

เฉพาะสายงานนิตยสารนั้น	ยังพบว่าไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร	มีการ

โยกย้าย	 ปรับเปลี่ยน	 และเพิ่มหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานในฝ่ายอยู่บ่อยครั้ง

แต่กลับไม่มีการจัดท�าโครงสร้างสายงานที่ระบุรายชื่อ	 หน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน

และเป็นปัจจุบัน	ซึ่งส่งผลให้ในบางครั้งในการด�าเนินงานที่ต้องเป็นลักษณะที่เป็น

ทางการจะท�าให้เกิดความยุ่งยากและสับสนในต�าแหน่งหน้าที่ปัญหานี้อาจส่งผล

ในการด�าเนินงานที่ยุ่งยากและอาจมีการท�างานทับซ้อนกันเองในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ได้	ซึ่งจะกลายเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรต่างๆ	ทั้งเวลา	งบประมาณและบุคคล

	 2.	 ในเรือ่งการจัดท�ารายงานโดยเฉพาะในส่วนของการท�าธรุกจินติยสาร

ดิจิตอลนั้น	ทางบริษัทอมรินทร์ฯ	ยังไม่มีความชัดเจนเนื่องด้วยหลายปัจจัยแม้ว่า

ปัจจุบันฝ่ายนิวมีเดีย	 จะเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แต่ยังพบว่าไม่สามารถรายงานผลที่

ชดัเจนได้	ไม่มกีารระบชุดัเจนว่าส่วนงานใดจะเป็นผูร้บัผดิชอบแล้วรวบรวมรายงาน

เรื่องอะไรบ้าง	ต้องน�าเสนอใคร	ท�าให้ข้อมูลต่างๆ	อาจมีการตกหล่นหรือกระจาย

ไปตามที่ต่างๆ	ยากต่อการค้นหาเพื่อน�ามาใช้งานในอนาคต

	 3.	 ปัจจุบันทางบริษัทอมรินทร์ฯ	 ได้มีการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

ที่เน้นพัฒนาในสิ่งที่บุคคลนั้นๆ	 รับผิดชอบอยู่	 เช่น	 คนที่ถนัดด้านงานเขียนก็จะ

ไม่พฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยใีห้	โดยหากต้องใช้เทคโนโลยใีดๆ	ในการด�าเนนิ

งานก็จะให้ประสานกับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องแทน	 แต่หากในอนาคตการคัดเลือก

บุคลากรเน้นเลือกบุคคลที่สามารถท�างานได้หลากหลายภายในคนเดียว	จะท�าให้

การด�าเนนิงานต่างๆ	สัน้และกระชบัขึน้	อกีทัง้เป็นการประหยดัทรพัยากรในต่างๆ	

อีกด้วย

	 4.	 การมองว่ากลุ่มเป้าหมายของนิตยสารในเครืออมรินทร์ฯ	ไม่ใช่กลุ่ม

คนประเภทที่ชอบความตื่นตาตื่นใจในนิตยสารดิจิตอลอย่างกลุ่มเป้าหมายของ

นติยสารอืน่ๆ	จงึยงัเน้นการผลตินติยสารดจิติอลในรปูแบบของ	PDF	อยู	่ซึง่ท�าให้

นิตยสารในเครืออมรินทร์ฯ	 ไม่มีความน่าสนใจ	 ไม่ทันสมัย	 แม้จะผลิตงานที่มี

คุณภาพแต่ก็มีคุณภาพในแง่ของเนื้อหา	 ไม่ใช่การน�าเสนอผ่านสื่อใหม่อย่าง

นิตยสารดิจิตอล
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