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บทคัดย่อ 
 การศกึษาเร่ือง “การพฒันาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของ บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้ แอนด์พบัลิชชิ่ง 
จ ากัด (มหาชน)”  ปัจจัยส าคญัท่ีท าให้บริษัทอมรินทร์ฯ ตดัสินใจพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลคือเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตลาดเป็นหลกั การเข้ามาของ iPad สง่ผลให้นิตยสารดิจิตอลเกิดกระแสความ
นิยมจนพฤตกิรรมการอา่นของผู้บริโภคเปล่ียนไป ประกอบกบัเม่ือพิจารณาถึงความพร้อมของบริษัทในทกุ 
ๆ ด้าน  โดยมีนโยบายจากคณะผู้บริหารระดบัสงูเพ่ือน าไปใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานเพ่ือพฒันาธุรกิจ  
ดงันี ้ 1. นิตยสารดจิิตอลจะต้องมีเนือ้หาสาระท่ีมีคณุภาพ ตามมาตรฐานของบริษัท  2. ในการพฒันาธุรกิจ
นิตยสารดิจิตอลจะต้องด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเร่ิมจาก PDF base (พืน้ฐานของไฟล์ใน
รูปแบบของ PDF) ก่อน  3. พฒันาแอพพลิเคชัน่และซอฟแวร์ NaiinPann ส าหรับจดัจ าหน่ายและผลิต
นิตยสารดิจิตอลของบริษัทควบคู่ไปกับการท านิตยสารดิจิตอล ทัง้นีเ้พราะทางคณะผู้บริหารระดบัสูงได้
เล็งเห็นถึงการตอ่ยอดธุรกิจในระยะยาว กล่าวคือซอฟแวร์ NaiinPann จะเป็นซอฟแวร์ท่ีมีความเหมาะสม
กบัผู้ ใช้คนไทยและมีราคาท่ีไม่แพง อีกทัง้ในอนาคตมีการตัง้เป้าหมายให้สามารถมีประสิทธิภาพเทียบเท่า
ซอฟแวร์จากตา่งประเทศ ซึ่งจะสามารถรับผลิตนิตยสารดิจิตอลหรือขายซอฟแวร์เพ่ือเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ในการหารายได้ของบริษัท 4.ในการจ าหน่าย (ดาวน์โหลด) นิตยสารดิจิตอลในแตล่ะเดือน/ปักษ์ จะต้อง
ออกพร้อมนิตยสารฉบบันัน้ ๆ หรือต้องไม่นานเกิน 2-3 วนัหลงัจากวางแผง และสดุท้าย  5.ในอนาคตต้อง
สามารถพฒันานิตยสารดิจิตอลให้เป็นได้มากกว่า PDF base มีความเสถียรในการใช้ระบบซอฟต์แวร์ มี
อินเตอร์แอคทีฟ (Interactive) กบัผู้อา่นได้มากกวา่ปัจจบุนั  

ผลการศกึษา 1.ปัญหาด้านเศรษฐกิจ โดยแบง่เป็นปัญหาด้านก าลงัซือ้ของผู้อ่าน และปัญหา

ด้านการขายพืน้ท่ีโฆษณา กล่าวคือเม่ือผู้บริโภคไม่มีก าลงัซือ้ iPad การเข้าถึงนิตยสารดิจิตอลของบริษัท

อมรินทร์ฯ มีผู้อ่านน้อยโฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลกัของการท าธุรกิจนิตยสารก็จะลดน้อยลง แนวทางแก้ไข
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นอกเหนือจากการขายโฆษณาแบบปกติท่ีมีการแถมหรือจัดเป็นแพ็กเกจ หารายได้จากการขายพืน้ท่ี

โฆษณามาเป็นการหาพนัธมิตรร่วมในการจดัโปรโมชัน่ตา่ง ๆ  

 2.ปัญหาด้านผู้บริโภคเป็นกลุ่มคนวยัท างานอายุประมาณ 28-50 ปี แต่ปัญหาท่ีพบคือ กลุ่มท่ีมี 
iPad กลบัให้ความสนใจกับกิจกรรมอ่ืน ๆ มากกว่าการอ่านหนังสือ  จึงไม่สนใจโหลดนิตยสารดิจิตอล 
ดังนัน้ทางบริษัทจึงเร่งการพัฒนานิตยสารดิจิตอลในเครือให้น่าสนใจ สามารถดึงดูดความสนใจจาก
กลุม่เป้าหมายได้  
 3.ปัญหาด้านเทคโนโลยี แบง่เป็น เทคโนโลยีนวตักรรมใหม่ ๆ เน่ืองจากการท่ีทุกอย่างยงัไม่นิ่งจึง
ท าให้การด าเนินงานมีความเส่ียง ทางบริษัทจงึได้มอบหมายให้ฝ่ายพฒันาธุรกิจและ ฝ่ายนิวมีเดีย ติดตาม
และวิเคราะห์เทคโนโลยี และเทคโนโลยีท่ีหมายถึง ซอฟต์แวร์ NaiinPann ท่ียงัคงพบปัญหาในการใช้งาน
บ่อยครัง้ ส่งผลให้ขัน้ตอนการผลิตเกิดความล่าช้าทัง้นีก้ าลงัเรียนรู้ปัญหาเพ่ือแก้ไขแล้วพฒันา โดยมี
เป้าหมายให้ซอฟต์แวร์ NaiinPann สามารถตอบสนองการใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพภายในปี 2555 

ค าส าคัญ: ธุรกิจนิตยสารดจิิตอล, บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญของการศึกษา 
  บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พับลิชชิ่ง  จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู้ ผลิตส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีมี
คณุภาพ และเป็นผู้น าด้านส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีมีการตอ่ยอดธุรกิจและพฒันาตนเองอยู่เสมอ ได้เล็งเห็นถึงแนวโน้ม
ความนิยมของนิตยสารดิจิตอลด้วยเช่นกนั โดยบริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน) นัน้
เป็นบริษัทท่ีท าธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์ โดยมีจดุเร่ิมต้นจากการท่ีคณุชเูกียรติ อทุกะพนัธุ์ ได้รวบรวมสมคัรพรรคพวก
และพนกังานจ านวนหนึ่งจดัตัง้ ห้างหุ้นส่วนจ ากดั วารสารบ้านและสวน เร่ิมผลิตนิตยสาร “บ้านและสวน” 
ขึน้เป็นฉบบัแรก ออกวางตลาดในเดือนกันยายน พ.ศ. 2519 โดยอาศยัการจดัพิมพ์จากโรงพิมพ์ภายนอก 
ตอ่มาจึงได้จดัตัง้โรงพิมพ์ของตนเองขึน้ในรูปของ ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอมรินทร์การพิมพ์ เพ่ือพิมพ์นิตยสาร
เองและในขณะเดียวกันก็รับจ้างงานพิมพ์อ่ืน ๆ ด้วย จากการท่ีกิจการได้ขยายตวัขึน้ท าให้บริษัทมีความ
จ าเป็นต้องระดมทนุเพ่ือแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยในปี พ.ศ. 2536 และเปล่ียนช่ือบริษัทเป็น “บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน)” 
 ปัจจบุนับริษัทอมรินทร์ฯ จงึมีนิตยสารออกจ าหนา่ยทัง้สิน้เป็นจ านวน 13 ฉบบั  ได้แก่ บ้านและสวน
, แพรว, สดุสปัดาห์, ชีวจิต, Health & Cuisine, National Geographic ฉบบัภาษาไทย, room, WE, Real 
Parenting, InStyle, Secret, my home และ lemonade ทัง้รายปักษ์และรายเดือน เพ่ือให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้อ่านท่ีมีรสนิยมหลากหลาย (รายงานประจ าปี, 2554) เห็นได้ว่าบริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์
พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน) นัน้มีความพร้อมในการต่อยอดธุรกิจใหม่ ๆ เป็นอย่างมาก ทัง้ในส่วนของคอน
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เทนต์ (Content) หรือเนือ้หาท่ีทางบริษัทมีอยู่เป็นจ านวนมหาศาล ความพร้อมในส่วนของเงินทนุจากการ
ด าเนินธุรกิจในรูปแบบ บริษัทมหาชนจ ากัด รวมถึงความพร้อมในด้านทรัพยากรบุคคลท่ีได้แบ่งความ
เช่ียวชาญออกเป็นฝ่ายงานต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจออกไปอย่างไปจ ากัดโดยยึดหลกัการด าเนิน
ธุรกิจแบบ Content Business หรือ ธุรกิจขายเนือ้หาสาระ เพ่ือขานรับกับเทคโนโลยีและการตลาดใน
อนาคตท่ีก าลงัขยายอิทธิพลอยา่งตอ่เน่ืองมายงัโลกธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีมีคอนเทนต์ เป็นตวัขบัเคล่ือน โดยใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลนัน้ มีฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้องอย่างชัดเจน คือ ฝ่ายกอง
บรรณาธิการ และฝ่ายนิวมีเดีย ซึ่งอยู่ในสายงานนิตยสาร รวมถึงฝ่ายพฒันาธุรกิจ ซึ่งทกุฝ่ายจะต้องมีการ
ด าเนินงานร่วมกันเพ่ือพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีทาง
คณะผู้บริหารได้วางนโยบายไว้ โดยนอกจากรับผลิตนิตยสารดิจิตอลให้แก่หน่วยงานภายในองค์กรแล้วยงั
รับผลิตให้กบัหนว่ยงานภายนอกเพ่ือเป็นการหารายได้เพิ่มให้แก่บริษัทอีกด้วย 
 อย่างไรก็ดี แม้ว่าการต่ืนตวัในหมู่ผู้ผลิตส่ือสิ่งพิมพ์และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการอ่าน
ของผู้บริโภคจะก่อให้เกิดการซือ้ขายนิตยสารท่ีแตกตา่งจากในอดีตเป็นอย่างมาก กล่าวคือในอดีตการซือ้
ตามร้านหนังสือทัว่ไปจะจ่ายเป็นเงินสดหรือบตัรเครดิต แต่หากเป็นนิตยสารดิจิตอลจะต้องมีการดาวน์
โหลดและซือ้ขายผ่านบตัรเครดิตท่ีได้ลงทะเบียนออนไลน์แล้วเท่านัน้ อีกทัง้กลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยมี
ความแตกตา่งจากกลุม่ผู้บริโภคในประเทศอ่ืน ๆ คือแม้จะมีการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และพร้อมจะเรียน
รู้อยูเ่สมอ แตย่งัมีปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีท าให้กลุ่มผู้บริโภคในประเทศไทยไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเหล่านัน้ได้อย่าง
เตม็ท่ีและทัว่ถึง อาทิ ปัจจยัด้านการศกึษา ปัจจยัด้านการเงิน ปัจจยัด้านพฤตกิรรมของผู้บริโภคเอง เป็นต้น 
ซึง่ปัจจยัเหลา่นีอ้าจสง่ผลตอ่การพฒันาธุรกิจนิตยสารดจิิตอลได้ 

ดงันัน้ บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งก าลงัก้าวเข้าสู่การต่อยอด 
ขยายธุรกิจจากนิตยสารสูน่ิตยสารดจิิตอล จะมีแนวทางการพฒันาธุรกิจอย่างไรเพ่ือให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของตลาด และแนวโน้มในอนาคตของธุรกิจนิตยสารดิจิตอลจะส่งผลกระทบต่อนิตยสารรูปแบบ

เก่ามากน้อยเพียงใด รวมไปถึงนิตยสารดิจิตอลจะมีการพฒันา เติบโต และเปล่ียนแปลงไปในรูปแบบและ
ทิศทางใดได้บ้าง  

ผู้ศกึษาจงึมีความสนใจในการศกึษาการพฒันาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์พริน้
ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางในการพฒันาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลให้เติบโต

เป็นผู้น าในตลาด รวมถึงปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินงานตลอดจนแนวทางแก้ไขเพ่ือไปสู่เ ป้าหมายท่ี
ทางบริษัทได้วางไว้ อนัจะเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาในเร่ืองการบริหารจดัการธุรกิจนิตยสารดิจิตอลตอ่ไป
ในอนาคต 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
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1. เพ่ือศึกษาการบริหารเพ่ือพฒันาธุรกิจนิตยสารสู่การท าธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของ บริษัท
อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน)  

2. เพ่ือศึกษาการแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดขึน้ในการพัฒนาธุรกิจ

นิตยสารดจิิตอลของ บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน)  
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  
 

วิธีการศึกษา 

 ในการศกึษาเร่ือง “การพฒันาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของ บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์ พบัลิช
ชิ่ง จ ากดั (มหาชน)” นีไ้ด้ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative Research) โดยการสมัภาษณ์ผู้บริหาร 4 
สายงาน แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยสมัภาษณ์แบบแบบกึ่งมีโครงสร้าง (semi-structured 
interview) และรวมทัง้เก็บข้อมูลจากเอกสารต่าง ๆ (Documentary) ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูล ตัง้แต่เดือน 
ธันวาคม 2554 ถึงเดือน มิถุนายน 2555 โดยมีรูปแบบการน าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) เกณฑ์คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยแบง่บคุคลท่ีสมัภาษณ์ออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.ผู้บริหารสายงานนิตยสาร เป็น
ผู้ มีส่วนในการก าหนดนโยบายและโครงสร้างของการบริหารงาน อีกทัง้เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญใน
เร่ืองข้อมูล เนือ้หาและการด าเนินงานต่าง ๆ ของธุรกิจนิตยสาร จ านวน 2 คน 2.ผู้บริหารฝ่ายพัฒนา

ธุรกิจ เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญในการพฒันาธุรกิจและเป็นผู้ออกแบบระบบการผลิตนิตยสารดิจิตอล
ของบริษัท จ านวน 1 คน  3.ผู้จัดการฝ่ายนิวมีเดีย เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญในเร่ืองนิว มีเดีย ทัง้ใน
ส่วนของการวางแผน การออกแบบ การผลิต และแนวโน้มของตลาดจ านวน 1 คน 4.ผู้ปฏิบัติงานฝ่าย

ศิลปกรรม เป็นผู้ มีความรู้ความเช่ียวชาญในสว่นงานศลิปกรรม และมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงในการผลิต
นิตยสารบ้านและสวนฉบบัดจิิตอลจ านวน 2 คน  เพ่ือหาความสัมพันธ์ของแนวคิด นโยบาย ปัญหา 
อปุสรรค แนวทางแก้ไขและการเปล่ียนแปลงการบริหารและพฒันาธุรกิจนิตยสารดิจิตอล ทัง้นีจ้ึงได้ศกึษา
การพฒันาธุรกิจนิตยสารดจิิตอลของบริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
 

ผลการศึกษาและอภปิราย 
 ผลการศึกษาในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้ใช้แนวคิดต่างๆ เพ่ือน ามาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
สามารถแบง่ออก ตาวตัถปุระสงค์ ดงัตอ่ไปนี ้

1.มูลเหตุของการพัฒนา เน่ืองจากส่ือใหมอ่ย่างนิตยสารดิจิตอลได้รับความนิยมเพิ่มขึน้กว่า
แต่ก่อน อันเป็นผลมาจากการเกิดขึน้ของ iPad ส่งผลให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจและกลายเป็นความ
ต้องการส าหรับตลาดในปัจจุบนั บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน) มีความพร้อม มี
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บคุลากรท่ีศกัยภาพเพียงพอในการตอ่ยอดขยายธุรกิจนิตยสารสู่ธุรกิจนิตยสารดิจิตอล ทางบริษัทอมรินทร์ฯ 
จงึตดัสินใจก้าวเข้าสูธุ่รกิจนิตยสารดจิิตอลอยา่งเตม็ตวั  

2.นโยบายและโครงสร้างการบริหารพบว่านิตยสารดิจิตอลไม่มีความแตกต่างจาก
โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารในสายงานนิตยสารของบริษัท เพราะในการด าเนินธุรกิจ
นิตยสารดิจิตอลนัน้ยงัคงต้องมีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายตัง้แต่ระดบัผู้บริหารจนถึงระดบัผู้
ปฏิบตักิารเชน่เดมิ และในปัจจบุนัผู้บริหารระดบัสงูบางท่านได้มอบหมายให้ผู้บริหารสายงานนิตยสารดแูล
รับผิดชอบ และมีอ านาจตดัสินใจในส่วนของนิตยสารดิจิตอลได้ โดยประสานความร่วมมือกับส่วนงานท่ี
เก่ียวข้องได้แก่ กองบรรณาธิการ ฝ่ายพฒันาธุรกิจและฝ่ายนิวมีเดีย นโยบายหลักและการอนุมัติต่าง ๆ 
ยงัคงต้องผา่นความเห็นชอบของคณะผู้บริหารระดบัสงูเชน่เดมิในสว่นของการพฒันาธุรกิจนิตยสารดิจิตอล
นัน้ได้มีนโยบาย ดงันี1้.นิตยสารดิจิตอลจะต้องมีเนือ้หาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท 2.พัฒนา
นิตยสารดิจิตอลอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเร่ิมจาก PDF base ก่อน 3.พฒันาซอฟต์แวร์ (ซอฟต์แวร์ 
NaiiPann) ส าหรับผลิตนิตยสารดิจิตอลของบริษัทควบคู่ไปกบัการท านิตยสารดิจิตอล 4.ในการจ าหน่าย 
(ดาวน์โหลด) นิตยสารดิจิตอลจะต้องออกจ าหน่ายพร้อมหรือช้าได้ไม่เกิน 2-3 วนั หลงันิตยสารฉบบันัน้ ๆ 
วางแผง 5.ในอนาคตต้องสามารถพฒันานิตยสารดิจิตอลให้เป็นได้มากกว่า PDF base มีความเสถียรใน
การใช้ระบบซอฟต์แวร์  

3.การด าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอล มีการวางแผนปฏิบตัิการ
ระยะสัน้ คือ การวางแผนการผลิตเป็นการก าหนดตารางในการท างาน โดยมีการก าหนดวนัชดัเจน แตก่าร
ปฏิบตัิงานจริงอาจมีการคลาดเคล่ือนบ้าง แต่จะไม่มีการเล่ือนก าหนดการวางแผงของนิตยสารฉบบัปกติ 
โดยการด าเนินงานจะเหมือนกบันิตยสารปกติ ในการน านโยบายท่ีคณะผู้บริหารระดบัสูงได้ก าหนดขึน้มา
ปฏิบตัิ ได้แบ่งแนวทางการน าไปปฏิบตัิออกเป็น 2 ด้านคือ ด้านการบริหารและด้านการผลิต โดยในส่วน
ของด้านการบริหารนัน้ ได้มีการวางแผนอย่างรอบคอบทัง้ในด้านของการจดัสรรงบประมาณท่ีได้น าข้อมูล
ตา่ง ๆ ทัง้จากรายงานประจ าปี และรายงานท่ีจดัท าขึน้เพ่ือมาวิเคราะห์ถึงความคุ้มคา่ในการลงทนุ และใน
ด้านการก าหนดหน้าท่ีแตล่ะฝ่ายท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีแตกตา่งกนัรับไปปฏิบตัิ  โดยการก าหนดตารางเวลา
การท างาน หรือ Timeline ขึน้ ซึ่งทางผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าในบางครัง้อาจพบเจอกบัปัญหาหรืออุปสรรคท่ี
ไมส่ามารถควบคมุได้ จึงได้มีการยืดหยุ่นเร่ืองก าหนดการส่งงาน  คณะผู้บริหารจึงได้คิดท่ีจะพฒันาซอฟแวร์ 
และแอพพลิเคชัน่ NaiiPann เอง เพ่ือในอนาคตนอกจากจะผลิตและจดัจ าหน่ายนิตยสารดิจิตอลในเครือ 
ยงัสามารถรับผลิตและจดัจ าหน่าย รวมถึงการขายซอฟแวร์ดงักล่าวเพ่ือเป็นอีกช่องทางในการหารายได้
ให้กบัองค์กรอีกด้วย และส าหรับด้านการผลิตนัน้ แบง่ได้เป็น 2 วิธี  คือ  1.การจ้าง Ookbee ผลิต โดยฝ่าย
นิวมีเดีย จะท าหน้าท่ีส่งไฟล์ไปยัง Ookbee เพ่ือท าการผลิตหรือแปลงไฟล์ให้พร้อมส่งต่อให้กับบริษัท 
Apple น าขึน้ให้ดาวน์โหลดบน แอพพลิเคชัน่ e-book store อย่าง B2S และ AIS ต่อไป 2.ทางบริษัท
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อมรินทร์ผลิตเอง โดยฝ่ายศิลปกรรม จะจดัท านิตยสารดิจิตอลโดยใช้ซอฟต์แวร์ NaiinPann ในการผลิต 
แล้วส่งไปยงั ABook หรือฝ่ายจดัจ าหน่าย เพ่ือส่งให้กบั บริษัท Apple ตรวจสอบแล้วน าขึน้ให้ดาวน์โหลดบน 
แอพพลิเคชัน่ NaiinPann ตอ่ไป 
 4. แนวโน้มธุรกิจนิตยสารดิจิตอลในอนาคต แม้ว่าในอนาคตตลาดของนิตยสารดิจิตอลจะมี
การเตบิโตขึน้อยา่งแนน่อน แตค่าดวา่อยา่งไรก็ตามจะสามารถท าก าไรให้กบับริษัทได้น้อยกว่านิตยสารเล่ม 
เพราะในปัจจุบนัรูปแบบของนิตยสารดิจิตอลไม่มีความแตกต่างจากนิตยสารเล่ม  และยงัมีกลุ่มผู้อ่านท่ี
นิยมอา่นแบบเลม่มากกวา่ ดงันัน้จึงมีการคาดการณ์ว่า ในอนาคตเน่ืองจากเทคโนโลยีในการผลิตจะต้องมี
การพฒันาขึน้ การพฒันานิตยสารดจิิตอลจึงจะสามารถท าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพในการใช้งานมากกว่า
ปัจจบุนัอยา่งแนน่อน และจะสง่ผลให้กลุม่ผู้อา่นสนใจนิตยสารดจิิตอลมากยิ่งขึน้ 
 5. ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานเพ่ือพฒันาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของ บริษัท

อมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  ด้านก าลงัซือ้ของผู้อ่าน เน่ืองจาก

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนัการจับจ่ายใช้สอยทุกอย่างย่อมอยู่บนพืน้ฐานของความจ าเป็นในการอุปโภค

บริโภค ทัง้นีส้ าหรับนิตยสารดิจิตอลจะไม่เหมือนกบัการซือ้นิตยสารบนแผงทัว่ไป  กล่าวคือในการจะอ่าน

นิตยสารดจิิตอลนัน้ผู้อา่นจะต้องมีอปุกรณ์ในการอ่าน เช่น Tablet  การวางแผนรองรับปัญหาดงักล่าวด้วย

การวางแผนพฒันานิตยสารดิจิตอลเพ่ือให้สามารถอ่านได้บนแท็บเล็ตทกุย่ีห้อ ทกุระบบปฏิบตัิการ และใน

อนาคตอาจมีการพฒันาให้สามารถอ่านได้บนสมาร์ทโฟนด้วย อย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างท่ีก าลงัพฒันา

อยู่นัน้ ทางบริษัทจะน านิตยสารดิจิตอลในเครือมาให้ผู้บริโภคได้ทดลองเล่นได้ฟรีตามงานอีเว้นท์ต่าง  ๆ 

และปัญหาด้านการขายพืน้ท่ีโฆษณา เม่ือผู้บริโภคไมมี่ก าลงัในการซือ้ iPad การเข้าถึงนิตยสารดิจิตอลของ

บริษัทอมรินทร์ฯ ก็แทบไม่มีความเป็นไปได้ เม่ือมีผู้ อ่านน้อย โฆษณาซึ่งเป็นรายได้หลักของการท าธุรกิจ

นิตยสารทัว่ไปก็จะลดน้อยตามไปด้วย ในปัจจบุนัจะเป็นการขายโฆษณาลงนิตยสารเล่มแล้วแถมลงให้ใน

นิตยสารดิจิตอลฟรี ปัญหาด้านผู้บริโภค เพราะกลุ่มเป้าหมายของนิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ 

จึงเน้นไปท่ีกลุ่มคนวยัท างานอายปุระมาณ 28-50ปัญหาท่ีพบคือผู้ ท่ีมีก าลงัทรัพย์ มี iPad เป็นของตนเอง

มกัเป็นกลุ่มวยัรุ่นท่ีให้ความสนใจกับการเล่นเกมส์ ดูหนงั ฟังเพลงมากกว่าการอ่านหนังสือ ทางบริษัท

พยายามพฒันานิตยสารดจิิตอลให้มีความนา่สนใจ สามารถดงึดดูความสนใจจากกลุ่มวยัรุ่นได้ และต้องใช้

งานง่าย ทัง้นีต้้องเร่งในเร่ืองของการพัฒนาซอฟต์แวร์ NaiinPann เป็นส าคัญ อีกทัง้เนือ้หาสาระของ

นิตยสารก็ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานของบริษัทด้วย ปัญหาด้านเทคโนโลยีภายนอกหมายถึง 

เทคโนโลยีทั่ว ๆ ไป หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา เช่น 3G แท็บเล็ท สมาร์ทโฟน 
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อินเตอร์เน็ตความเร็วสงู เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านีต้่างมีผลกระทบต่อธุรกิจนิตยสารดิจิตอลเน่ืองจากการท่ีทุก

อย่างยงัไม่นิ่ง ยงัไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดนวตักรรมหรือเทคโนโลยีอะไรใหม่ ๆ ขึน้มาอีก ท าให้การ

ด าเนินงานมีความเส่ียงในการเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคท่ีไม่สามารถคาดเดาหรือควบคุมได้ จึง

มอบหมายให้ฝ่ายพฒันาธุรกิจและฝ่ายนิวมีเดีย รับผิดชอบในการติดตาม และวิเคราะห์เทคโนโลยีเหล่านัน้

ว่าสามารถน ามาปรับใช้กับธุรกิจขององค์กรปัญหาด้านเทคโนโลยีภายในหมายถึง ซอฟต์แวร์ 

NaiinPann ท่ียงัคงต้องมีการพฒันาอยูเ่ร่ือย ๆ เน่ืองจากปัจจบุนัยงัพบปัญหาในการใช้งานบอ่ยครัง้ เช่น ใส่

คลิปวิดีโอลงไปแตเ่ล่นไม่ได้ หรือ เม่ือน ามาทดลองใช้งานจริงบน iPad กลบัพบว่าหน้าตา่ง ๆ บดูเบีย้วไม่

เหมือนกบัท่ีได้ออกแบบเอาไว้ เป็นต้น ด้วยปัญหาของซอฟต์แวร์ NaiinPann ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ท่ีทางบริษัท

พฒันาขึน้เองยงัไมมี่ความเสถียรในการใช้งาน จึงส่งผลให้ในขัน้ตอนการผลิตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ

ฝ่ายศิลป์เกิดความล่าช้ากว่าก าหนดการท่ีตัง้ไว้แตท่างบริษัทก็ไม่หยดุยัง้ในการเรียนรู้และพฒันาให้ดีท่ีสุด 

เพ่ือให้สามารถตอบสนองการใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

อภปิรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาการพฒันาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของ บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พับลิชชิ่ง 
จ ากดั (มหาชน) สามารถอภิปรายผลดงันี ้
 ส่วนที่ 1 การพัฒนาธุรกิจนิตยสารดจิิตอล ของบริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พับลิชชิ่ง 
จ ากัด (มหาชน) เบริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิชชิ่ง จ ากดั (มหาชน) ตดัสินใจก้าวเข้าสู่ธุรกิจนิตยสาร
ดจิิตอลอยา่งเต็มตวัในปี 2554 ซึ่งเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้นีส้อดคล้องกบัแนวคิดทางด้านการบริหารงานองค์กร
ส่ือสารมวลชน ของ Denis McQuail (1994) ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงการด าเนินธุรกิจส่ือสารมวลชนท่ีมกัอยู่
ภายใต้แรงกดดนัทัง้จากภายในและภายนอกองค์กร ดงันัน้ส่ือมวลชนจึงไม่สามารถปฏิบตัิงานได้อิสระด้วย
ตวัของตวัเอง แต่ต้องด าเนินงานอยู่ท่ามกลางความกดดนัจากตวัแปรต่าง ๆ ท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจในการ
ก าหนดนโยบายและหลกัการในการปฏิบตัิขององค์กร เร่ิมตัง้แต่การเข้ามาของ iPad ซึ่งตอบสนองความ
บนัเทิงได้หลากหลายรูปแบบรวมไปถึงรองรับการอ่านนิตยสารดิจิตอล (ภูมินทร์ วิมลศิลป์, 2555) กล่าวคือ 
การพฒันาอยา่งรวดเร็วของเทคโนโลยีส่ือสารในโลกยคุปัจจบุนั ท าให้ข้อมลูข่าวสารมีบทบาทและกลายมา
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสง่ผลตอ่การน าสารสนเทศในรูปแบบตา่ง ๆ มาช่วยด าเนินกิจกรรมทัง้เพ่ือตนเอง องค์กร 
สังคม และชุมชน เทคโนโลยีการส่ือสารสมัยใหม่ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าจนกระทั่งก่อเกิดนวัตกรรมชิน้
ส าคญัอย่าง iPad นิตยสารดิจิตอล แอพพลิเคชัน่ต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านีส้่งผลต่อการพฒันาธุรกิจนิตยสาร
ดจิิตอล  
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จากการศึกษาพบว่า มีนโยบายจากผู้บริหารระดบัสูง โดยเน้นให้นิตยสารดิจิตอลจะต้องมี
เนือ้หาสาระเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท การพฒันาซอฟต์แวร์ส าหรับผลิตนิตยสารดิจิตอลของบริษัท
ควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจนิตยสารดิจิตอล ก าหนดระยะเวลาในการออกจ าหน่ายพร้อมนิตยสารและ
นโยบายสุดท้ายคือการท าให้ระบบซอฟต์แวร์เสถียร  โครงสร้างการบริหารนิตยสารดิจิตอลไม่มีความ
แตกตา่งจากโครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหารในสายงานนิตยสารของบริษัท เพราะในการด าเนิน
ธุรกิจนิตยสารดิจิตอลนัน้ยงัคงต้องมีการประสานความร่วมมือจากทกุฝ่ายตัง้แตร่ะดบัผู้บริหารจนถึงระดบั
ผู้ปฏิบตักิารเชน่เดมิ และแบง่แนวทางการน านโยบายมาปฏิบตัเิป็น 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารและด้านการ
ผลิต 

การบริหารมีการจดัการบริหารตามหลกัการของ POSDCORB สอดคล้องกบัการบริหารตาม
หลกัของ POSDCORB ท่ี Gulick ได้แสดงทศันะไว้ว่า การจดัองค์กรของฝ่ายการจดัการ ควรยึดแนวทาง
ของ POSDCORB ท่ีประกอบด้วย 7 ขัน้ตอน (ธงชยั สนัติวงศ์, 2539, น. 105) อย่างไรก็ตามได้มีการเสริม
การบริหารงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ด้วยการน ากลยทุธ์ตา่ง ๆ มาประยกุต์ใช้ให้เหมาะสมกบัการพฒันา
ธุรกิจนิตยสารดจิิตอลซึง่ถือเป็นธุรกิจใหมข่องทัง้บริษัทอมรินทร์ฯ เองและของตลาดการอ่านในปัจจบุนั โดย
ในด้านการวางแผน จะเป็นการประชมุร่วมกนัระหวา่งคณะผู้บริหารระดบัสงูและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย ได้แก่ ฝ่าย
นิตยสาร ฝ่ายนิวมีเดีย และฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โดยทางคณะผู้บริหารจะก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 
และมอบหมายความรับผิดชอบให้กบัสว่นงานตา่ง ๆ  

ในส่วนของการจดัการองค์กร ได้แยกตามสายงาน ทัง้สิน้4 สายงาน ได้แก่ สายงานนิตยสาร 
สายงานหนงัสือเล่ม สายงานธุรกิจโรงพิมพ์ และสายงานพัฒนาธุรกิจ อีกทัง้ปัจจุบนัได้มีฝ่ายนิวมีเดีย ซึ่งอยู่
ภายใต้สายงานนิตยสาร เพ่ือรองรับธุรกิจดิจิตอลต่าง ๆ ด้วย สอดคล้องกับกับท่ี ดอน กุสโซ (Don 
Gussow, อ้างถึงใน นรนิติ์ สุวณิชย์, 2547, น. 23) กล่าวไว้ว่า การท่ีจะประสบความส าเร็จในการท า
นิตยสารได้นัน้ สิ่งหนึ่งท่ีต้องค านึงถึงคือ ต้องกระจายอ านาจในการบริหาร แตก็่ควรอยู่ในความระมดัระวงั
ด้วย กล่าวคือในการแบง่สายงานออกเป็นสายงานต่าง ๆ มีการจดัล าดบัขัน้ของต าแหน่งงานเพ่ือเป็นการ
กระจายอ านาจและรองรับการพฒันางานในสายงานตา่ง ๆ  ส าหรับการบริหารงานบคุลากร มีกระบวนการ
จดัหาบุคคลให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน จากการศึกษาพบว่า ทางคณะผู้บริหาร ได้เน้นพฒันา
ศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสมยัใหม่กบัผู้บริหาร หรือพนกังานรุ่นใหม่ ๆ มากกว่าการน าบคุลากรรุ่นเก่าหรือผู้
ท่ีไม่มีส่วนเก่ียวข้องมาเรียนรู้ในสิ่งท่ีไม่ใช้ภาระหน้าท่ีหลกัของตนเอง ให้อิสระทางความคิดในการท างาน 
รวมทัง้การร่วมงานกันอย่างคนในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดกลยุทธ์น่านน า้สีขาว (ดนยั จนัทร์เจ้า
ฉาย, 2551, น. 6)  

ในสว่นของการควบคมุนัน้ จะเป็นการควบคมุตามแตส่ถานการณ์ แตโ่ดยรวมคือการควบคมุ
เพ่ือให้งานออกมามีคณุภาพ ตรงเวลา และเป็นไปตามกรอบแนวทางท่ีผู้บริหารวางไว้ โดยมีการวางแผน
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ปฏิบตัิการระยะสัน้ คือ จัดท าตารางก าหนดเวลา (Timeline) มีการยืดหยุ่นในการปฏิบตัิงานตามสมควร 
สอดคล้องกบัท่ี ดอน กสุโซ (Don Gussow, อ้างถึงใน นรนิติ์ สวุณิชย์, 2547, น. 23) กล่าวว่า สาเหตท่ีุการท า
นิตยสารล้มเหลวนัน้ มกัมีสาเหตจุากปัจจยัหลายประการ และ 1ในนัน้คือการปรับตวัเข้ากบัสถานการณ์ได้
ช้า ขาดความยืดหยุน่ในการด าเนินการ 

ในสว่นของการรายงานผล พบวา่ผู้ ท่ีรับผิดชอบส่วนของยอดขายหรือยอดดาวน์โหลด คือฝ่าย
นิวมีเดีย แต่เน่ืองจากธุรกิจการซือ้ขายนิตยสารดิจิตอลของบริษัทยังไม่อยู่ในจุดท่ีคงตวั  คือยังมีความ
คลาดเคล่ือน ไมแ่นน่อนอยู ่ท าให้การรายงานผลในสว่นดงักลา่วต้องมีการรายงานบอ่ยครัง้  

เร่ืองของงบประมาณจะมีการท ารายงานประจ าปี ผู้บริหารระดบัสงูจะใช้ข้อมลูเหล่านีใ้นการ
พิจารณาจดัสรรงบประมาณให้กบัสว่นงานตา่ง ๆ เพ่ือนน าไปพฒันาตอ่ยอดธุรกิจตอ่ไป  

ในส่วนของด้านการผลิต จากการศกึษาพบว่าในการผลิตนิตยสารดิจิตอลนัน้จดุเร่ิมต้นจะ
มีกระบวนการเหมือนกับการผลิตนิตยสารเล่มทัว่ไป โดยหลงัจากบรรณาธิการส่งเป็นไฟล์ PDF ไปยงัโรง
พิมพ์เพ่ือท าการผลิตออกจ าหน่าย ขัน้ตอนหลังจากนีคื้อการผลิตนิตยสารดิจิตอล โดยมีการผลิตแบ่ง
ออกเป็น 2 รูปแบบ ดงันี ้ 

1. การจ้าง Ookbee ผลิต โดยหลงัจากทางโรงพิมพ์ได้รับไฟล์ต้นฉบบัแล้ว จะส่งต่อไปยัง 

ฝ่ายนิวมีเดีย ซึ่งจะท าการส่งไปยงั Ookbee เพ่ือท าการผลิตหรือแปลงไฟล์ให้เรียบร้อย พร้อมส่งตอ่ให้กับ

บริษัท Apple เพ่ือท าตรวจสอบไฟล์แล้วจึงน าขึน้ไปวางขายบน แอพพลิเคชั่นB2S และ AIS ซึ่งเป็น

แอพพลิเคชัน่ e-book store พร้อมให้ผู้อา่นซือ้ผา่นบตัรเครดติ แล้วดาวน์โหลดอา่นบน iPad ได้ทนัที  

2. ทางบริษัทอมรินทร์ผลิตเอง หลงัจากทางโรงพิมพ์ได้รับไฟล์ต้นฉบบัและมีการตรวจสอบ
เรียบร้อยแล้วก็จะสง่ตอ่ไปยงัฝ่ายศลิปกรรม จะใช้ซอฟต์แวร์ NaiinPann ในการผลิต โดยน าคลิปวิดีโอ ไฟล์
เสียง หรือสัง่ให้ลิง้ค์ไปหน้าอ่ืน ๆ ทัง้นีไ้ฟล์ดงักล่าวยงัคงเป็น PDF อยู่แตส่ามารถเพิ่มมลัติมีเดียตา่ง ๆ ได้ 
หากเกิดปัญหาจะแจ้งฝ่ายพฒันาธุรกิจเพ่ือเร่งด าเนินการแก้ไข  จากนัน้ท าการทดลองใช้งานจริงบน iPad 
และสง่ไฟล์ดงักลา่ว ABook หรือฝ่ายจดัจ าหน่าย แล้วส่งตอ่ให้กบัทาง บริษัท Apple ได้ตรวจสอบไฟล์และ
ท าเป็นนิตยสารดิจิตอลท่ีสมบูรณ์ไปวางขายบน แอพพลิเคชัน่ NaiinPann ซึ่งเป็นแอพพลิเคชัน่ e-book 
store พร้อมให้ผู้อา่นซือ้ผา่นบตัรเครดติ แล้วดาวน์โหลดอา่นบน iPad ได้ทนัที 

ทัง้นีส้ าหรับแนวโน้มธุรกิจนิตยสารดิจิตอลในอนาคตนัน้ จากการศึกษาพบว่า นิตยสาร
ดจิิตอลเกิดขึน้มาเพื่อเป็นอีกส่ือทางเลือกหนึง่ให้กบัผู้อา่น เป็นการเติมเต็มช่องว่างในตลาดมากกว่าจะเป็น
การแย่งชิงพืน้ท่ีตลาดของนิตยสารเล่ม และแม้ว่าในอนาคตธุรกิจนิตยสารดิจิตอลจะมีการเติบโตขึน้
มากกว่าปัจจบุนั แตอ่ย่างไรก็ตามยอดขายส าหรับนิตยสารดิจิตอลน่าจะเพิ่มขึน้แตค่งไม่มากนกัเน่ืองจาก
ยงัไมมี่ผู้อา่นในตลาดนีม้ากนกัเน่ืองจากยงัมีคนไทยอีกมากท่ีไม่มี แท็บเล็ต โดยเฉพาะ iPad ไม่เคยใช้ ไม่เคย
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ได้ลองอ่านนิตยสารดิจิตอล หรือถ้ามีส่วนใหญ่จะโหลดเกมส์มาเล่นไม่ใช่โหลดหนงัสือหรือนิตยสารมาอ่าน 
ท าให้ไมเ่กิดประสบการณ์ในการใช้งานของผู้บริโภค อีกทัง้รูปแบบของนิตยสารดิจิตอล ไม่มีความแตกตา่ง
กบันิตยสารเลม่ปกตมิากนกั ทัง้ท่ีในความเป็นจริงแล้วนิตยสารดจิิตอลนัน้มีความแตกตา่งจากนิตยสารเล่ม
เป็นอย่างมาก โดยคณุลกัษณะส าคญัคือต้องสามารถมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อ่านได้จนสามารถสร้างประสบการณ์
ท่ีแตกตา่งให้กบัผู้อา่นได้อยา่งชดัเจน สอดคล้องกบัแนวคดิเก่ียวกบันิตยสารดจิิตอล  
ส่วนที่  2 สภาพปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาธุรกิจนิตยสาร
ดจิิตอลของ บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พับลิชชิ่ง จ ากัด (มหาชน)  

 พบปัญหาและอุปสรรคทัง้ท่ีอาจใกล้เคียงกับธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับนวตักรรมใหม่ ๆ หรือส่ือ
ใหม่ ๆ ซึ่งมกัเป็นปัจจยัท่ีควบคมุได้ยาก ได้แก่ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ท่ีส่งผลต่อทัง้ทางด้านก าลงัซือ้ของ
ผู้อ่าน นิตยสารดิจิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ รองรับกบั iPad เท่านัน้ ซึ่งถือเป็น Tablet ท่ีมีราคาสงูท่ีสดุใน
ตลาด Tablet ด้วยกัน การท่ีไม่มี iPad ถือเป็นอุปสรรคหนึ่งในการเข้าถึงนิตยสารดิจิตอลของบริษัท
อมรินทร์ฯ ดงันัน้ทางบริษัทจงึได้วางแผนพฒันานิตยสารดิจิตอลเพ่ือให้สามารถอ่านได้บนแท็บเล็ตทกุย่ีห้อ 
ทกุระบบปฏิบตัิการ และในอนาคตอาจมีการพฒันาให้สามารถอ่านได้บนสมาร์ทโฟนด้วย ปัญหาด้านการ
ขายพืน้ท่ีโฆษณา ซึ่งโดยปกติถือเป็นรายได้หลกัของธุรกิจนิตยสาร เม่ือผู้บริโภคไม่มีก าลงัในการซือ้ iPad 
การเข้าถึงนิตยสารดจิิตอลของบริษัทอมรินทร์ฯ ก็แทบไม่มีความเป็นไปได้ เม่ือมีผู้อ่านน้อย โฆษณาซึ่งเป็น
รายได้หลักของการท าธุรกิจนิตยสารทั่วไปก็จะลดน้อยตามไปด้วย ทัง้นีแ้ม้ว่าการด าเนินธุรกิจนิตยสาร
ดจิิตอลจะยงัไม่สามารถท ารายได้มากนกัในตอนนี ้แตไ่ม่ถือเป็นปัญหาของบริษัทอมรินทร์ฯ เน่ืองจากทาง
บริษัทได้มีการขยายธุรกิจออกไปอีกหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรับผลิตเว็บไซต์ รับจดัจ าหน่ายหนงัสือและ
นิตยสารของส านกัพิมพ์อ่ืนผา่นร้านนายอินทร์ เป็นต้น ซึ่งรายได้จากธุรกิจหลกัของบริษัทและธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ี
แตกยอ่ยออกมาท าให้แม้นิตยสารดจิิตอลจะยงัไมส่ามารถท าก าไรได้ ก็จะยงัไมส่ง่ผลตอ่รายได้ของบริษัท  

ในด้านพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มคนวยัท างานอายุประมาณ 28-50 ปี ปัญหาท่ี
พบคือ กลุ่มท่ีมี iPad ให้ความสนใจกบัการเล่นเกมส์ ดหูนงั ฟังเพลงมากกว่าการอ่านหนงัสือ ดงันัน้จึงไม่
โหลดนิตยสารดิจิตอล ในทางกลบักันผู้ ท่ีมีความสนใจในการอ่านมากกว่ามกัเป็นกลุ่มคนวยัท างานท่ีอายุ
คอ่นข้างมากแล้ว ในการจะเลือกซือ้หนงัสือหรือนิตยสารมาอ่านก็จะเลือกส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีเป็นเล่มซึ่งเป็นสิ่งท่ี
คุ้นเคยมากกวา่ไปเรียนรู้การอา่นด้วยวิธีใหม่ ๆ สอดคล้องกบัแนวคดิเร่ืองกลยทุธ์นา่นน า้สีคราม  

สุดท้ายคือปัญหาท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยี ทัง้เทคโนโลยีทัว่ ๆ ไป หรือนวตักรรมใหม่ ๆ ซึ่งการ

พฒันาอยูต่ลอดเวลาไม่มีสิน้สดุ ท าให้การด าเนินงานมีความเส่ียงในการเผชิญกบัปัญหาและอปุสรรคท่ีไม่

สามารถคาดเดาหรือควบคุมได้ ดังนัน้ทางบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและฝ่ายนิวมีเดีย 

รับผิดชอบในการติดตาม และวิเคราะห์เทคโนโลยีเหล่านัน้ว่าสามารถน ามาปรับใช้กับธุรกิจขององค์กร
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ได้มากน้อยเพียงใดเพ่ือให้สามารถเรียนรู้ และเท่าทันเทคโนโลยีนัน้ ๆ ได้ทัน รวมทัง้ปัญหาในด้านของ

ซอฟต์แวร์ NaiinPann เองท่ียงัคงต้องมีการพฒันาอยู่เร่ือย ๆ เน่ืองจากปัจจบุนัยงัพบปัญหาในการใช้งาน

บอ่ยครัง้ และยงัไม่มีความเสถียรในการใช้งาน จึงส่งผลให้ในขัน้ตอนการผลิตซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ

ฝ่ายศิลปกรรมเกิดความล่าช้ากว่าก าหนดการท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีปั้จจบุนัยงัอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ปัญหาต่าง ๆ 

แก้ไขแล้วและพฒันาให้ดีท่ีสดุ เพ่ือให้สามารถตอบสนองการใช้งานอยา่งมีประสิทธิภาพ   

ข้อเสนอแนะ 

จากการศกึษาเร่ือง การพฒันาธุรกิจนิตยสารดิจิตอลของ บริษัทอมรินทร์พริน้ติง้แอนด์พบัลิช
ชิ่ง จ ากัด (มหาชน) ซึ่งได้ด าเนินตามขัน้ตอนต่าง ๆ ตามสรุปผลไว้แล้ว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น
ประโยชน์ตอ่การพฒันาธุรกิจนิตยสารดจิิตอลของ บริษัทอมรินทร์ฯ ดงัตอ่ไปนี ้

1. แม้ว่าบริษัทอมรินทร์ฯ จะถือเป็นองค์กรขนาดใหญ่ และมีโครงสร้างโดยรวมท่ีชดัเจน แต่
ในการลงถึงรายละเอียดของโครงสร้างในแตล่ะสายงานโดยเฉพาะสายงานนิตยสารนัน้ ยงัพบว่าไม่มีความ
ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าท่ีควร มีการโยกย้าย ปรับเปล่ียน และเพิ่มหน้าท่ีรับผิดชอบของพนกังานในฝ่ายอยู่
บอ่ยครัง้แตก่ลบัไม่มีการจดัท าโครงสร้างสายงานท่ีระบรุายช่ือ หน้าท่ีรับผิดชอบท่ีชดัเจนและเป็นปัจจุบนั 
ซึ่งส่งผลให้ในบางครัง้ในการด าเนินงานท่ีต้องเป็นลักษณะท่ีเป็นทางการจะท าให้เกิดความยุ่งยากและ
สบัสนในต าแหน่งหน้าท่ีปัญหานีอ้าจส่งผลในการด าเนินงานท่ียุ่งยากและอาจมีการท างานทบัซ้อนกันเอง
ในสว่นท่ีเก่ียวข้องได้ ซึง่จะกลายเป็นการสิน้เปลืองทรัพยากรตา่ง ๆ ทัง้เวลา งบประมาณและบคุคล 

2. ในเร่ืองการการจดัท ารายงานโดยเฉพาะในส่วนของการท าธุรกิจนิตยสารดิจิตอลนัน้  ทาง

บริษัทอมรินทร์ฯ ยงัไม่มีความชดัเจนเน่ืองด้วยหลายปัจจยัแม้ว่าปัจจุบนัฝ่ายนิวมีเดีย จะเป็นผู้ รับผิดชอบ

อยูแ่ตย่งัพบว่าไม่สามารถรายงานผลท่ีชดัเจนได้ ไม่มีการระบชุดัเจนว่าส่วนงานใดจะเป็นผู้ รับผิดชอบแล้ว

รวบรวมรายงานเร่ืองอะไรบ้าง ต้องน าเสนอใคร ท าให้ข้อมลูตา่ง ๆ อาจมีการตกหล่นหรือกระจายไปตามท่ี

ตา่ง ๆ ยากตอ่การค้นหาเพ่ือน ามาใช้งานในอนาคต 

3. ปัจจุบนัทางบริษัทอมรินทร์ฯ ได้มีการบริหารจัดการด้านบุคคลากรท่ีเน้นพฒันาในสิ่งท่ี
บคุคลนัน้ ๆ รับผิดชอบอยู่ เช่น คนท่ีถนดัด้านงานเขียนก็จะไม่พฒันาศกัยภาพด้านเทคโนโลยีให้ โดยหาก
ต้องใช้เทคโนโลยีใด ๆ ในการด าเนินงานก็จะให้ประสานกับฝ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องแทน แตห่ากในอนาคตการ
คดัเลือกบคุคลากรเน้นเลือกบคุคลท่ีสามารถท างานได้หลากหลายภายในคนเดียว จะท าให้การด าเนินงาน
ตา่ง ๆ สัน้และกระชบัขึน้ อีกทัง้เป็นการประหยดัทรัพยากรในตา่ง ๆ อีกด้วย 

4. การมองว่ากลุ่มเป้าหมายของนิตยสารในเครืออมรินทร์ฯ  ไม่ใช่กลุ่มคนประเภทท่ีชอบ
ความต่ืนตาต่ืนใจในนิตยสารดิจิตอลอย่างกลุ่มเป้าหมายของนิตยสารอ่ืน ๆ จึงยงัเน้นการผลิตนิตยสาร
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ดิจิตอลในรูปแบบของ PDF อยู่ ซึ่งท าให้นิตยสารในเครืออมรินทร์ฯ ไม่มีความน่าสนใจ ไม่ทนัสมยั แม้จะ
ผลิตงานท่ีมีคณุภาพแตก็่มีคณุภาพในแง่ของเนือ้หา ไมใ่ชก่ารน าเสนอผา่นส่ือใหมอ่ยา่งนิตยสารดจิิตอล 
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