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บทคัดย่อ 
  การศึกษาเรื่อง “การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานนิตยสาร a day รวมถึงรูปแบบการปรับตัวและกลยุทธ์การตลาด
ของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล โดยผู้ศึกษาเลือกใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นเครื่องมือการศึกษาและเข้า
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมด้วยความที่เป็นพนักงานบริษัทเดย์ โพเอทส์ จ ากัด และอาศัยการเก็บข้อมูล
แบบเจาะลึกรวมทั้งค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารภายในและภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
  ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัลคือปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในแบ่งออกเป็น 5 ประการ ได้แก่ ทุนและแหล่งทุน เจ้าของหรือผู้
ถือหุ้น  การบริหารองค์กร เทคโนโลยีทางการผลิต และบุคลากรและเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการบริหารใน
ส่วนของการน าเสนอเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาต้องตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 
การจัดส่วนของรายได้โฆษณาเพ่ือหารายได้เข้ามาหมุนเวียนในบริษัท  รวมถึงการจัดรูปแบบและหน้าตา
ของผลิตภัณฑ์ไปสู่กลุ่มผู้อ่าน ปัจจัยภายนอก  4 ประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพ
การเมืองเทคโนโลยีที่เป็นส่วนส าคัญในการก าหนดถึงวิธีการด าเนินงาน รวมถึงการปรับตัวเพ่ือการ
แข่งขันของนิตยสาร ระหว่างสื่อนิตยสารและสื่ออ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่ออินเตอร์เน็ต 
สุดท้ายกลุ่มผู้อ่าน ที่ทางองค์กรต้องท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ ซึ่งปัจจัย
ภายนอกเหล่านี้มีผลกระทบต่อการบริหารงานของนิตยสารในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตที่จะเกิดข้ึน  
  ในส่วนของรูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล พบว่านิตยสาร a day มีการ
ปรับตัวในยุคดิจิทัล ทั้งในด้านของช่องทางการสื่อสาร  โครงสร้างองค์การ รวมทั้งรูปแบบการท างานไป
จนถึงการน าเสนอเนื้อหา โดยได้มีการขยายช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ
ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ปลี่ ยน ไป  และ เทคโน โลยีที่ พัฒนาขึ้ นอย่ า งรวด เร็ ว  โดยมี การจั ดท า เ ว็บ ไซต์ 
www.adaymagazine.com เพ่ือเผยแพร่เนื้อหาและข้อมูลของนิตยสาร a day ไปควบคู่กับสื่อหลัก
อย่างสื่อนิตยสารเล่ม  นอกจากนี้นิตยสาร a day สามารถน าประสบการณ์ในการด าเนินธุรกิจด้าน
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นิตยสารมาต่อยอดในส่วนของการจัดท าเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นด้านของฐานแฟนคลับที่มีจ านวนมาก รวม
ไปถึงบุคลากรนักเขียนที่มีความสามารถมาใช้ในการด าเนินการจัดท าเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งถือ
เป็นจุดแข็งที่สร้างความได้เปรียบให้กับองค์กร นอกจากนั้น a day ยังมีจุดเด่นทางด้านการผลิตคอน
เทนท์ที่สามารถถ่ายทอดเรื่องในด้านของความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับกลุ่มคนอ่าน 
ท าให้มีความได้เปรียบจากคู่แข่งทางด้านเว็บไซต์ต่างๆ และสามารถด าเนินธุรกิจได้ต่อไป 
  นิตยสาร a day ได้ให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้อ่านเป็นอย่างมากเนื่องจากจ านวนของกลุ่ม
ผู้อ่านเป็นผู้สนับสนุนนิตยสารและเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ผู้ซื้อโฆษณาเกิดความสนใจ a day 
จ าเป็นต้องสร้างความแตกต่างและความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินธุรกิจ การบริหารเนื้อหาและรูปแบบ
เป็นส่วนส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากหากเนื้อหาหรือรูปแบบที่น าเสนอไม่เป็นที่น่าสนใจก็ไม่สามารถ
ดึงดูดให้กลุ่มผู้บริโภคเลือกอ่าน a day จึงได้มีการน าส่วนประสมกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้เพ่ือเป็น
แนวทาง ซึ่งได้มีวางกลยุทธ์การตลาดเพ่ือใช้ในการหารายได้ตามหลักการวางแผนกลยุทธ์การตลาดตาม
เป้าหมาย (Target Marketing) อันประกอบไปด้วย การแบ่งส่วนทางการตลาด (Market 
Segmentation)  a day ได้มีการแบ่งส่วนการตลาดเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิตยสารเล่มหรือ
เว็บไซต์ในด้านเนื้อหาจัดได้ว่าเป็นการตลาดโดยมุ่งที่ ตลาดกลุ่มเล็ก (Niche Marketing) เนื้อหาจะเป็น
เรื่องเกี่ยวกับการให้แรงบันดาลใจและความคิด สร้างสรรค์  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรตั้งแต่
แรกเริ่ม การก าหนดเป้าหมาย (Market Targeting) คือวัยรุ่นและกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพศชายและหญิง ที่มี
อายุ 18-35 ปี เป็นกลุ่มคนในเขตเมือง และพบว่า a day ได้มีการเลือกตลาดเป้าหมายของผู้ใช้งบ
โฆษณาในส่วนของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆเป็นกลุ่มที่ใช้งบโฆษณาใน a day เป็นอันดับ
สูงสุด แม้ว่าจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือแม้กระทั่งสภาวะทางการเมือง  การก าหนดต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market Positioning)  ได้มีการสร้างจุดยืนด้วยการสร้างความแตกต่างของคุณภาพ
การผลิต ทั้งในด้านเนื้อและวัตถุดิบการผลิต อีกทั้งยังรักษาภาพลักษณ์ด้วยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้
สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ a day พร้อมทั้งมาตรฐานในอัตราส่วนลดโฆษณาเพ่ือคงจุดยืนและคง
ภาพลักษณ์ที่ดีในกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้ใช้งบโฆษณาอย่างต่อเนื่อง  ในส่วนของด้านส่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) ได้ใช้ส่วนประสมทางการตลาดครบทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านรายการส่งเสริมการขาย 
ค าส าคัญ: การปรับตัว, นิตยสาร, ยุคดิจิทัล 
 

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 
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including the adapting format and marketing strategy in digital age. The recearcher 
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 be radio, television and internet and 
the final is reader, the organization need to try to understand the consumer behavior. 
These external factors have an effect on a day magazine’s administration at present 
and in the future.  
  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. 
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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 
readers. 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 consumer 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. 
Keyword: The adaptation, Magazine, Digital Age  
 

บทน า 
ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

นิตยสารเป็นสื่อมวลชนที่เก่าแก่และมีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน แม้ในยุคแรกๆจะไม่มี
บทบาทมากเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับสื่อที่มีอายุใกล้เคียงกัน แต่นิตยสารกลับปรับตัวและมีพัฒนาการ
อย่างต่อเนื่องจนปรากฏเด่นชัดว่าเป็นสื่อมวลชนที่มีเนื้อหาหลากหลายและสอดแทรกความบันเทิงไ ด้
อย่างลงตัว อีกทั้งนิตยสารยังคงท าหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมอย่างแน่นแฟ้น 
ด้วยการเป็นกระจกสะท้อนภาพของสังคมจึงเปรียบเสมือนคลังความรู้ขนาดใหญ่ที่เก็บรวบรวมเรื่องราว
ต่างๆ นอกจากนี้นิตยสารยังมีลักษณะพิเศษ ที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาไปตามบริบททาง
สังคมอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้นิตยสารมีความทันสมัย และมีอิทธิพลต่อผู้อ่านทั้งความรู้สึกนึกคิดและ
รูปแบบการใช้ชีวิตอยู่เสมอ ทั้งนี้ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารเฉกเช่นในปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเสพ
ข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคที่เคลื่อนไป
ตามยุคสมัย ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของผู้คนให้เลือกหา เลือกใช้ เลือกบริโภคความแปลกใหม่อยู่เสมอ สิ่ง
เหล่านี้จึงกลายเป็นโจทย์ของนักการตลาดที่ต้องหาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการสื่อสารการตลาดที่สามารถ
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เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งทุกวันนี้ทุกคนต่างยอมรับว่าโลกของการสื่อสารก้าวเข้า
สู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว จึงจ าเป็นต้องหาสื่อรูปแบบใหม่ๆในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ส่งผลให้นิตยสาร
เปลี่ยนแปลงช่องทางการน าเสนอเนื้อหาสาระ ซึ่งนิตยสารแต่ละฉบับต่างใช้กลยุทธ์และเทคนิคพิเศษเพ่ือ
แข่งขันกันดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภคจนน าไปสู่การแข่งขันทางธุรกิจนิตยสารในประเทศไทยจาก
สภาพการตลาดของธุรกิจสื่อนิตยสารในปัจจุบัน  

นิตยสาร  a day ได้เปิดตัวในเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ.  2543   ซึ่งถือเป็นนิตยสารหัวไทยที่
สามารถยืนอยู่ในตลาดได้ยาวนานเป็นเวลา 15 ปี เป็นนิตยสาร ที่เกิดจากการระดมทุนของคนอ่าน
นิตยสาร เป็นนิตยสารส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจ แต่ทั้งนี้ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสาร
เฉกเช่นในปัจจุบัน ผู้บริโภคมีพฤติกรรมการเสพข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นส่งผลให้
ผู้สนับสนุนโฆษณาในนิตยสารได้หันไปใช้งบประมาณโฆษณาสินค้าในสื่อออนไลน์หรือสื่อดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 
ด้วยเหตุนี้นิตยสาร a day จึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการผลิตนิตยสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ไปควบคู่กับ
เว็บไซต์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันทันสมัย ซึ่งเว็บไซต์ของ a day จะน าเสนอเนื้อหาในรูปแบบของการย่น
ย่อเนื้อหาให้สั้นลง และการสร้างเนื้อหาใหม่ด้วยการใช้ภาพ เสียง หรือวิดีโอ แทน การเล่าเรื่องผ่าน
ตัวอักษร พร้อมทั้งยังเชื่อมโยงไปยังสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้อ่าน ขยายโอกาส
สู่ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่และยังก้าวข้ามข้อจ ากัดเดิมของสื่อสิ่งพิมพ์ไปสู่วิธีการหารายได้จากโฆษณาใหม่ๆได้
อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 
2. เพ่ือศึกษาถึงรูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 
3. เพ่ือศึกษาถึงกลยุทธ์การตลาดของนิตยสาร a day 
 

วิธีการวิจัย 
การด าเนินการศึกษาเรื่อง การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล เป็นการใช้ระเบียบ

วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับเก็บบทบาทของสื่อใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อ
วงการนิตยสารไทย จนน าไปสู่รูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล ที่จะสามารถดึงความ
สนใจของผู้บริโภคให้มีการเปิดรับเนื้อหาที่ตรงตามความต้องการของตลาดในยุคปัจจุบัน รวมไปถึง
กระบวนการหารายได้ของนิตยสาร a day ที่สอดประสานกันระหว่างสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ เพ่ือเพ่ิม
โอกาสในการแข่งขันในตลาดนิตยสารและน ามาซึ่งความอยู่รอดของนิตยสารในยุคดิจิทัล โดยใช้ข้อมูลเชิง
คุณภาพแบบวัฒนธรรมพรรณนา (Ethnography) ซึ่งประกอบไปด้วยการท าการสังเกตการณ์ 
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(Observation) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) และวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Documentary Analysis) เพ่ือหาหลักการบริหารเว็บไซต์ โดยแบ่งออกเป็น 

1. ข้อมูลจากการสังเกตการณ์ (Observation) 
  ผลงานและองค์กรของบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษา คือ เรื่องของการ

ปรับตัวของนิตยสารในช่วงเวลาที่นิตยสารได้รับความนิยมน้อยลง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
วิเคราะห์ผลในล าดับต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างในเดือนเมษายน พ.ศ. 
2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 4 สัปดาห์ 

      2. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
 เป็นการรวบรวมข้อมูลหลักโดยการสัมภาษณ์บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวข้อที่จะศึกษา 

คือ เรื่องการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล  โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth 
Interview)เพ่ือหาค าตอบจากผู้ให้ข้อมูลที่เป็น ผู้รู้ (Key Information) เป็นรายบุคคลในประเด็นที่
แตกต่างกัน ซึ่งท าการเก็บข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่ม (1) ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของนิตยสาร a day 
จ านวน 8 คน (2) กลุ่มลูกค้าผู้ซื้อโฆษณา โดยทั้งหมดเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว จ านวน 4 
คน 

 
 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 
ข้อสรุปที่ 1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

นิตยสาร a day มีการปรับโครงสร้างในการบริหารให้เหมาะสมกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ของพฤติกรรมของผู้บริโภคเพ่ือต้องการหาให้รายได้จากการโฆษณาที่เป็นน้ าหล่อเลี้ยงของบริษัท ซึ่ง
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับการบริหารมีดังนี้ ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อนิตยสาร a day คือ ปัจจัยภายใน 5 
ประการ ได้แก่ ทุนและแหล่งทุน เจ้าของหรือผู้ถือหุ้น  การบริหารองค์กร เทคโนโลยีทางการผลิต และ
บุคลากรที่ถือเป็นปัจจัยหลักส าคัญในการด าเนินงาน และเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อการบริหารในส่วนของ
การน าเสนอเนื้อหา ซึ่งเนื้อหาที่น าเสนอจะต้องตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
ได้ และยังสามารถช่วยในการการจัดส่วนของรายได้โฆษณาเพ่ือหารายได้เข้ามาหมุนเวียนในบริษัท  
ปัจจัยภายนอก  5 ประการ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สภาพการเมืองเทคโนโลยี การปรับตัว
เพ่ือการแข่งขันของนิตยสาร ระหว่างสื่อนิตยสารและสื่ออ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นสื่อวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อ
อินเตอร์เน็ต สุดท้ายกลุ่มผู้อ่าน ที่ทางองค์กรต้องท าความเข้าใจถึงพฤติกรรมในสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการ 
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ล้วนเป็นส่วนส าคัญในการก าหนดถึงวิธีการด าเนินงาน ซึ่งปัจจัยภายนอกเหล่านี้มีผลกระทบต่อการ
บริหารงานของนิตยสารในปัจจุบันรวมถึงในอนาคตที่จะเกิดขึ้น จากสภาพดังกล่าว ส่งผลท าให้การ
ด าเนินงานธุรกิจของนิตยสาร a day ต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านนของนโยบายการบริหาร และด้านของ
การพัฒนารูปแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมความต้องการของผู้บริโภค เนื่องจากรายได้จากการโฆษณา
ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากปี 2556 ถึงปัจจุบัน  

 
ข้อสรุปที ่2 รูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล 

นิตยสาร a day ได้มีการตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของการขยายช่องทางการสื่อสารกับ
ผู้ อ่านในยุคดิจิทัล เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยมีสร้างช่องทางเพ่ิมเติมเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารกับคนอ่าน 
ซึ่งนิตยสาร a day ยังคงใช้ช่องทางหลักคือ สื่อนิตยสาร ร่วมกับสื่ออ่ืนๆ ได้แก่ สื่อโซเชียลมีเดีย , สื่อ
นิตยสารออนไลน์ และล่าสุดมีการจัดท าเว็บไซต์ a day (www.adaymagazine.com) ซึ่งถือได้ว่าการ
น าเสนอข้อมูลผ่านสื่อที่หลากหลาย ช่วยในการเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น เนื่องจากที่
ยอดขายโฆษณาของนิตยสาร a day ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทางผู้บริหารได้เห็นถึงความส าคัญของ
เทคโนโลยีทางการสื่อสารที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จึงสร้างช่องทางการน าเสนอใหม่เพ่ือให้สอดคล้อง
กับรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนอ่านในยุคปัจจุบัน เพ่ือเป็นการน าเสนอรูปแบบออนไลน์ให้กับคนอ่าน 
โดยเนื้อหาในส่วนของออนไลน์ที่น าเสนอนั้นจะแตกต่างกับตัวนิตยสารเล่มอย่างสิ้นเชิง แต่ยังคงแกนคอน
เซปต์หลักท่ีว่าด้วยการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งบนตลาดเว็บไซต์ไหนตอนนี้ยังไม่มี
ผู้ผลิตคอนเทนต์ในสไตล์นี้ เว็บไซต์ส่วนมากจะเป็นเว็บคอนเทนต์ที่ให้เรื่องราวเกี่ยวกับข่าวสารที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวัน ดังนั้นการสร้างเนื้อหาด้านแรงบันดาลจึงเป็นจุดแข็งของเว็บไซต์ a day ซึ่งยังสามารถช่วยใน
เรื่องของรายได้จากการโฆษณา และด้วยความแข็งแกร่งของแบรนด์ a day ที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีฐาน
แฟนคลับที่สามารถหาข้อพิสูจน์ได้จริง  ซึ่งทาง a day ได้ให้ความส าคัญกับการสร้างความภักดีต่อแบ
รนด์(Brand Royalty) ใส่ใจต่อความชื่นชอบของผู้อ่าน a day ที่มีเวลามากกว่า 10 กว่าปี โดยได้ดึง
ความเป็นจุดแข็งข้อนี้ที่ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบบกว่าคู่แข่ง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลให้เข้าถึงกลุ่ม
คนอ่าน ในส่วนนี้มีส่วนท าให้ผู้ซื้อโฆษณาจะให้ความเชื่อถือมากกว่า  นอกจากนี้นิตยสาร a day ยังมีการ
ปรับตัวในด้านขององค์การ เนื่องจากการจัดท าเว็บไซต์ของนิตยสาร a day มีผลท าให้โครงสร้างของ
องค์การมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย มีโครงสร้างขององค์การที่เป็นฝ่ายของเว็บไซต์ขึ้นมา เพ่ือเป็นการ
แบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนระหว่างกองบรรณาธิการนิตยสารและกองบรรณาธิการของเว็บไซต์ ท าให้
มีการผลิตเนื้อหาในส่วนของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพที่ดี ตอบโจทย์กับกลุ่มคนอ่าน โดยยังคงมีบรรณาธิการ
บริหารเป็นผู้ดูแลภาพรวมทั้งหมดของทุกช่องทางในการสื่อสาร แต่ทั้งนี้ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องของจ านวน
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บุคลากรไม่เพียงพอ ส่งผลท าให้เกิดการเพิ่มขึ้นของงานกับทีมงานเก่า ทีมงานนิตยสาร a day มีการปรับ
รูปแบบการท างานบางส่วน ได้แก่ การปรับตัวในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการท างาน เนื่องจาก
ความส าคัญของเทคโนโลยีส่งผลให้นิตยสาร a day  ได้เพ่ิมช่องทางการสื่อสารที่มากขึ้นในยุคดิจิทัล ท า
ให้นิตยสาร a day ต้องมีการปรับตัวในด้านของการใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการท างานมากยิ่งขึ้น ไม่
ว่าจะเป็นทางด้านของเว็บไซต์และสื่อโซเซียลมีเดียในรูปแบบต่างๆ เพ่ือใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มคนอ่าน 
ท าให้ทีมงานต้องมีการเรียนรู้ในด้านของการใช้สื่อและเทคโนโลยีอยู่ตลอดเพ่ือให้เท่าทันกับพฤติกรรม
การเปิดรับของกลุ่มคนอ่าน ในส่วนของการน าเสนอเนื้อหา ในการปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุค
ดิจิทัลนั้น ทางกองบรรณาธิการได้มีการปรับรูปแบบในการน าเสนอเนื้อหาให้มีช่องทางการสื่อสารที่
หลากหลายมากยิ่งขึ้น ทั้งในรูปแบบของคลิปวีดิโอภาพเคลื่อนไหว หรือน าเสนอในรูปของภาพถ่ายที่
สวยงาม อีกทั้งยังมีการเพ่ิมเนื้อหาในส่วนของเว็บไซต์ ที่มีคอลัมน์ที่แรงบันดาลใจกับผู้อ่านจากทั่วทุกมุม
โลก และยังมีคอลัมน์ท่องเที่ยวในสถานที่ที่แตกต่างจากเว็บไซต์อ่ืนๆ โดยจะเป็นการท่องเที่ยวที่คนอ่าน
สามารถเดินทางตามได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังมีการให้อิสระทางความคิดในการน าเสนอเนื้อหาของ
กองบรรณาธิการได้มากขึ้น โดยเฉพาะทีมงานในส่วนของเว็บไซต์ที่ต้องการความรวดเร็วในการน าเสนอ
ข้อมูล และทาง a day ยังมีการเน้นในเรื่องของการสื่อสารกับผู้อ่านมากยิ่งขึ้นโดยใช้ช่องทางผ่านทางสื่อ
ออนไลน์ ท าให้ทีมงานได้ทราบถึงความต้องการ หรือความคิดเห็นจากผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว  
 
ข้อสรุปที ่3 กลยุทธ์การตลาดของนิตยสาร a day 

ผู้บริหารได้ให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้ อ่านเป็นอย่างมาก เนื่องจากจ านวนผู้ อ่านเป็นตัว
สนับสนุนให้องค์กรสามารถยังด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งการแข่งขันในธุรกิจจ าเป็นต้องสร้างความแตกต่าง
และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความจ าเป็นมากในธุรกิจ ผู้บริหารของ  a day ได้มีวางกลยุทธ์
การตลาดเพ่ือใช้ในการหารายได้ โดยจากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับหลักการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดตามเป้าหมาย อันประกอบไปด้วย  

1. การแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) พบว่า a day ได้มีการแบ่งส่วน
การตลาดเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของนิตยสารเล่มหรือเว็บไซต์ในด้านเนื้อหาจัดได้ว่าเป็นการตลาด
โดยมุ่งที่ ตลาดกลุ่มเล็ก (Niche Marketing) เนื้อหาจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้แรงบันดาลใจและ
ความคิด สร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรตั้งแต่แรกเริ่ม 
   2. การก าหนดเป้าหมาย (Market Targeting) คือวัยรุ่นและกลุ่มคนรุ่นใหม่ เพศชายและ
หญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี เป็นกลุ่มคนในเขตเมือง และพบว่า a day ได้มีการเลือกตลาดเป้าหมายของผู้ใช้
งบโฆษณาในส่วนของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆเป็นกลุ่มที่ใช้งบโฆษณาใน a day เป็น
อันดับสูงสุด แม้ว่าจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือแม้กระทั่งสภาวะทางการเมือง 
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   3. การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market Positioning) พบว่า a day ได้มีการ
สร้างจุดยืนด้วยการสร้างความแตกต่างของคุณภาพการผลิต ทั้งในด้านเนื้อและวัตถุดิบการผลิต อีกทั้งยัง
รักษาภาพลักษณ์ด้วยการคัดเลือกโปรดักส์ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ a day พร้อมทั้งมาตรฐานใน
ส่วนลดของพ้ืนที่โฆษณาเพ่ือคงจุดยืนและคงภาพลักษณ์ที่ดีในกลุ่มลูกค้าและกลุ่มผู้ใช้งบโฆษณามาตลอด 
ในส่วนของด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) จากการศึกษาพบว่า a day ได้ใช้ส่วน
ประสมทางการตลาดครบทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย 
และด้านรายการส่งเสริมการขาย  
 

อภิปรายผล 
การศึกษาเรื่อง ”การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล รวมถึงศึกษารูปแบบการเปลี่ยนแปลงและ
กระบวนการหารายได้ของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล ตามทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อมวลชนของ 
Denis McQuail ทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) และแนวคิดการบริหารการตลาด 
ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล จากแนวคิดของ Mc Quail แสดงให้
เห็นถึงองค์การผู้ผลิตทางด้านนิตยสารมีการด าเนินอยู่ท่ามกลางแรงกดดันต่างๆของสังคม ในด้านของ
เศรษฐกิจการเมืองและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด รวมถึงแรงผลักดันต่างๆภายในองค์กร 
สิ่งเหล่านี้ส่งผลส าคัญในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และรูปแบบการบริหารงานในการด าเนินงานของ
นิตยสาร a day ทั้งนี้ผู้บริหารจะต้องมีความรู้และความสามารถและเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือ
หาแนวทางและกลยุทธ์ในการบริหารองค์การ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดและพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค โดยต้องมีการประสานระหว่างแรงผลักดันทั้งจากภายในองค์การและภายนอกองค์การ  

      การบริหารงานของนิตยสาร a day ยังต้องประกอบไปด้วยปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการ
บริหารจัดการองค์กร ท าให้นิตยสาร a day ต้องมีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด ซึ่งพบว่าปัจจัยภายในที่มี
ผลกระทบต่อการบริหารงานของนิตยสาร a day ได้แก่ ทุนและแหล่งทุน เจ้าของผู้ประกอบการ การ
บริหารองค์กร เทคโนโลยีทางการผลิตรวมถึงบุคลากร ในส่วนของปัจจัยภายนอกได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ 
การเมือง การตลาดและคู่แข่งการโฆษณา เทคโนโลยี และกลุ่มคนอ่าน โดยปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบ
อย่างหนักต่อรายได้โฆษณาของนิตยสาร คือ ปัจจัยทางเทคโนโลยีและกลุ่มผู้อ่าน  

      แม้ว่านิตยสาร a day จะอยู่ในภาวะที่รายได้จากการโฆษณาลดลงอย่างต่อเนื่อง ทาง
ผู้บริหารองค์กรก็ยังคงใช้แนวทางในการบริหารที่ไม่ต่างจากเดิม เนื่องจาก a day เป็นองค์กรที่มีขนาด
เล็ก ไม่มีต้องแบกรับต้นทุนในเรื่องของบุคลากรที่เป็นปัจจัยส าคัญในการบริหาร ท าให้ไม่ต้องมีการปรับ
ลดหรือเลิกจ้างพนักงาน เพียงแต่มีการเพ่ิมศักยภาพพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีโดยการเพ่ิมช่องทางการ
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อ่านให้ผู้บริโภค ซึ่งทาง a day มีการจัดท าเว็บไซต์ควบคู่กับนิตยสารรายเดือน เพ่ือเป็นการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค ส่งผลให้นิตยสาร a day มีรายได้จากการโฆษณาท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

ในส่วนของรูปแบบการปรับตัวของนิตยสาร  a day ในยุคดิจิทัล เนื่องจากที่ยอดขายโฆษณา
ของนิตยสาร  a day ได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทางผู้บริหารจึงได้เห็นถึงความส าคัญของเทคโนโลยีทางการ
สื่อสาร จึงสร้างช่องทางการน าเสนอใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับรูปแบบการด าเนินชีวิตของคนอ่าน ทั้งนี้
นิตยสาร a day ได้มีการตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องของการขยายช่องทางการสื่อสารกับผู้อ่านในยุค
ดิจิทัล โดยมีสร้างช่องทางเพ่ิมเติมเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลและการติดต่อสื่อสารกับคนอ่าน ซึ่งนิตยสาร a day 
ยังคงใช้ช่องทางหลักคือ สื่อนิตยสาร ร่วมกับสื่ออ่ืนๆ ได้แก่ สื่อโซเชียลมีเดีย , สื่อนิตยสารออนไลน์ และ
ล่าสุดมีการจัดท าเว็บไซต์ a day (www.adaymagazine.com) ซึ่งถือได้ว่าการน าเสนอข้อมูลผ่านสื่อที่
หลากหลาย ช่วยในการเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านในยุคดิจิทัลได้มากขึ้น ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆตาม
ทฤษฎีแรงกดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) เนื่องจากจะสามารถประโยชน์ในการส ารวจ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน โดยศึกษาถึงสภาพแวดล้อมในการแข่งขันในรูปของแรงกดดันพ้ืนฐาน
ทางการแข่งขัน 5 ประการ คือ อุปสรรคจากคู่แข่งขันใหม่ในตลาดพบว่าการลงทุนในธุรกิจเว็บไซต์ใช้
ต้นทุนในการลงทุนไม่มากเงินทุนไม่เป็นอุปสรรคต่อผู้แข่งขันรายใหม่ แต่ด้วยประสบการณ์ด าเนินงาน
ทางด้านเป็นผู้ผลิตนิตยสารมานานกว่า 10 ปีท าให้  a day มีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างจะเหนียวแน่น เรา
ถึงบุคลากรในการเขียนคอนเทนท์เป็นบุคลากรที่มีความสามารถทางด้านการเขียน ท าให้ a day มีความ
ได้เปรียบในการท าธุรกิจ เว็บไซต์ที่ติดตลาดและเกิดขึ้นมาก่อน การวิเคราะห์ ปัจจัยต่างๆตามทฤษฎีแรง
กดดัน 5 ประการ (Five Forces Model) เป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับรูปแบบของ a day เพ่ือหาร
วิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน กล่าวคือ ท าให้ผู้บริหารได้รู้ถึงศักยภาพของตนเอง
ว่ามีมากหรือน้อยในเรื่องใด เพ่ือน ามาพัฒนาหรือปรับปรุงให้องค์กรมีรูปแบบที่ดีขึ้น เพ่ือวิเคราะห์หา
ข้อมูลทางการตลาด (Marketing Opportunity Analysis) ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ต้องเป็นไปอย่าง
รอบด้านเป็นกลาง ปราศจากอคติเพ่ือผู้บริหารจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกวิธีและมีคุณภาพในการ
พัฒนาองค์กรได้ต่อไป นอกจากนี้นิตยสาร a day ยังมีการปรับตัวในด้านขององค์การ เนื่องจากการ
จัดท าเว็บไซต์ของนิตยสาร a day มีผลท าให้โครงสร้างขององค์การมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อย มี
โครงสร้างขององค์การที่เป็นฝ่ายของเว็บไซต์ขึ้นมา เพ่ือเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกองบรรณาธิการ
นิตยสารและกองบรรณาธิการของเว็บไซต์อย่างชัดเจน 

  จากงานวิจัยของวรารัตน์ รัตนาวงศ์ไชยา (2554, น. บทคัดย่อ) กล่าวไว้ว่า เมื่อเทคโนโลยีท า
ให้เกิดการสื่อสารในช่องทางต่างๆมากขึ้น มีผลท าให้พฤติกรรมการเปิดรับของผู้ อ่านเปลี่ยนไป ผู้อ่านหัน
มาบริโภคข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์มากขึ้น ทั้งยังมีพฤติกรรมการรับข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการ
บริโภคสื่อหลากหลายในเวลาเดียวกัน ท าให้องค์กรมีการปรับตัวจากสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบเดิมเข้าสู่สื่อใหม่ 
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โดยใช้เทคโนโลยี คือโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยในการปรับตัวครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาในครั้งนี้ โดยกลุ่มคนอ่านมีความคิดเห็นตรงกันว่า แม้นิตยสารยังเป็นสื่อหลักในการเปิดรับ แต่
ยังมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อต่างๆที่หลากหลายมากขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในการ
สื่อสารท าให้เกิดสื่อช่องทางใหม่ ที่สะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้อ่านในยุค
ปัจจุบัน นอกจากนั้นการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ท าให้ทีมงานสามารถติดต่อกับคนอ่านได้อย่าง
รวดเร็ว ท าให้ทราบถึงความต้องการที่แท้จริงของคนอ่าน รวมทั้งยังได้รับข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปปรับปรุง
รูปแบบของการท างานให้มี 

      นิตยสาร a day ได้ให้ความส าคัญกับกลุ่มผู้อ่านเป็นอย่างมากเนื่องจากจ านวนของกลุ่ม
ผู้อ่านเป็นผู้สนับสนุนตัวนิตยสารและเป็นส่วนหนึ่งในทางสนับสนุนให้ผู้ซื้อโฆษณาให้ความสนใจ a day 
จ าเป็นต้องสร้างความแตกต่างและความคิดสร้างสรรค์ในการด าเนินธุรกิจ การบริหารเนื้อหาและรูปแบบ
เป็นส่วนส าคัญประการหนึ่ง เนื่องจากหากเนื้อหาหรือรูปแบบที่น าเสนอไม่เป็นที่น่าสนใจก็ไม่สามารถ
ดึงดูดให้กลุ่มผู้บริโภคเลือกอ่าน a day จึงได้มีการน าส่วนประสมกลยุทธ์ทางการตลาดมาใช้เพ่ือเป็น
แนวทาง ซึ่งได้มีวางกลยุทธ์การตลาดเพ่ือใช้ในการหารายได้ โดยจากการศึกษาพบว่าสอดคล้องกับ
หลักการวางแผนกลยุทธ์การตลาดตามเป้าหมาย (Target Marketing) (Kotler,1997,p.249) อัน
ประกอบไปด้วย การแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) ซึ่งนิตยสาร a day มีการแบ่งส่วน
การตลาดตามหลักจิตวิทยา (Psychographic Segmentation) ซึ่งเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ใช้หลักเกณฑ์
ที่ใช้หลักเกณฑ์ด้านความแตกต่างในการด ารงชีวิต กล่าวคือ กลุ่มผู้อ่านของนิตยสาร a day จะมีลักษณะ
รูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการหาประสบการณ์การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่  ผู้อ่านเป็นคนที่สนุกกับการใช้
ชีวิตมีรสนิยมและชอบค้นหาสิ่งใหม่ๆ  โดยอาจจะเรียกตลาดกลุ่มนี้ว่าเป็นตลาดกลุ่มเล็ก 

     ด้านการก าหนดเป้าหมาย (Market Targeting)  a day มีกลุ่มเป้าหมายผู้อ่าน คือวัยรุ่นและ
กลุ่มคนรุ่นใหม่ เพศชายและหญิง ที่มีอายุ 18-35 ปี เป็นกลุ่มคนในเขตเมือง เนื่องจากผู้บริหารมีการ
ประเมินส่วนการตลาดแล้วว่า กลุ่มเป้าหมายดังกล่าว เป็นกลุ่มคนที่มีก าลังซื้อ เนื่องจากเป็นกลุ่มคนเมือง 
ที่มีความคุ้มค่าต่อการด าเนินงานทางการตลาดและมีโอกาสขยายตลาดต่อไป อีกทั้งการก าหนดตลาด
เป้าหมายดังกล่าวสอดคล้องกับการแบ่งส่วนการตลาด (Market Segmentation) ที่เน้นกลุ่มผู้อ่านที่ชื่น
ชอบการเรียนรู้และพัฒนาในสิ่งใหม่ๆ ในส่วนของกลุ่มเป้าหมายทางการโฆษณาเป็นกลุ่มสินค้าประเภท
สินค้าอุปโภค บริโภค และหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้กับกลุ่ม
คนรุ่นใหม่ ส าหรับการก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ในตลาด (Market Positioning) a day ได้วางต าแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ในการตลาดคือการสร้างความแตกต่างในเนื้อหาเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมทั้งสร้างจุดยืนด้วยการสร้างความแตกต่างของคุณภาพการผลิต ทั้งในด้านเนื้อและ
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วัตถุดิบการผลิต อีกท้ังยังรักษาภาพลักษณ์ด้วยการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของ a 
day  

      ในส่วนของด้านส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) จากการศึกษาพบว่า a day ได้
ใช้ส่วนประสมทางการตลาดครบทั้ง 4 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จ าหน่าย และด้านรายการส่งเสริมการขาย โดยให้ความส าคัญกับกลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  ทาง 
a day ได้สร้างความแตกต่างทางด้านเนื้อหาผลิตภัณฑ์ (Product Differentiation)  ด้วยการสร้าง
จุดเด่นของเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ น าเสนอบทสัมภาษณ์เชิงลึกในมุมมองที่
แตกต่างจากนิตยสารเล่มอื่น เป็นนิตยสารที่ไม่มีรูปแบบเนื้อหาที่ตายตัว น าเรื่องราวที่ก าลังเป็นกระแสมา
เจาะลึก ส่งผลให้ a day ได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างต่อเนื่องจนเกิดพฤติกรรมการซื้อ a day ยังมี
การออกแบบอาร์ตเวิร์คให้มีความโดดเด่น โดยลักษณะการเล่าเรื่องจากภาพถ่ายที่สวยงาม ซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการของผู้บริโภคในสมัยนี้ ที่มักจะเลือกหยิบหรืออ่านจากภาพ เมื่อภาพสะดุดตา ก็จะท าให้
ได้รับความสนใจมากยิ่งข้ึน สิ่งนี้ถือเป็นตัวสร้างความจดจ าให้แก่ผู้อ่านให้คอยติดตามผลงานกระทั่งสร้าง
พฤติกรรมในการซื้อจากกลุ่มผู้ที่ติดตามได้ กลยุทธ์ด้านราคา(Price) ทั้งในส่วนของราคาขายนิตยสารและ
ราคาโฆษณา a day มีการตั้งราคาให้ไม่แตกต่างจากคู่แข่งมากนัก เพ่ือเป็นการท าให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
อย่างไม่ลังเล  

      กลยุทธ์ด้านการจัดจ าหน่าย (Place) พบว่าa day มีการกระจายนิตยสารผ่านช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่ท าให้ผลิตภัณฑ์เดินทางไปถึงกลุ่มเป้าหมาย โดย a day มีกลยุทธ์การจัดจ าหน่ายสินค้า
อย่างทั่วถึง ทั้งช่องทางสายส่ง และช่องทางออนไลน์  ในส่วนของกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมการขาย 
(Promotion) ทาง a day ได้แบ่ง   กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมทางการขายเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกส าหรับผู้
ซื้อนิตยสารและส่วนที่สองส าหรับผู้ซื้อโฆษณา ในส่วนของผู้ซื้อนิตยสารนั้นทาง a day จัดท าส่วนลด 
20% ให้กับสมาชิกและผู้ซื้อนิตยสารผ่านทางเว็บไซต์เพ่ือดึงดูดให้ผู้อ่านหันมาสนใจในการสมัครสมาชิก
กับนิตยสารเพ่ิมข้ึน ด้วยความมั่นใจในด้านชื่อเสียงของนิตยสาร a day จึงท าให้กลุ่มลูกค้าผู้ซื้อโฆษณามี
ความเชื่อถือ นอกจากนั้นยังมีการให้สิทธิพิเศษในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ทาง a day จัด ก่อนบุคคล
ทั่วไป ในส่วนของผู้ซื้อโฆษณาทาง a day ได้มีการจัดท าแพ็คเกจส าหรับผู้ที่ซื้อโฆษณาที่ท าสัญญาอย่าง
ต่อเนื่องโดยให้ส่วนลดพิเศษกว่าปกติ รวมถึงมีการจัดท าแพ็คเกจควบคู่กับตัวเว็บไซต์ของ a day โดยเป็น
การจัดท าลักษณะในรูปแบบคอลัมน์ต่อเนื่องและจัดท าแคมเปญร่วมกับนิตยสาร ซึ่งหลังจากการปรับกล
ยุทธ์โดยการน าเว็บไซต์เข้ามาเพ่ือช่วยหารายได้ ท าให้นิตยสาร a day มียอดโฆษณาท่ีสูงขึ้น 

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 
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      จากการศึกษาเรื่อง “ การปรับตัวของนิตยสาร a day ในยุคดิจิทัล” ในครั้งนี้ ซึ่งได้
ด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ และได้ท าการสรุปผลไปแล้วนั้น ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการบริหารงานธุรกิจสื่อนิตยสารในภาวะที่ยอดขายโฆษณาลดลง ดังนี้ 

      1. การบริหารงานของนิตยสาร a day มีการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารสู่พนักงานระดับ
ปฏิบัติการในรูปแบบของการประชุมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งนโยบายมีความส าคัญต่อการด าเนินงานในด้าน
ธุรกิจเป็นอย่างมาก ผู้ศึกษามีความเห็นว่าผู้บริหารควรให้ความส าคัญในการสื่อสาร โดยควรจัดท าเป็น
ลายลักษณ์อักษรอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้พนักงานระดับปฏิบัติการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจน ช่วยให้
การท างานเป็นไปในทิศทางท่ีก าหนดได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน 

      2. นิตยสาร a day ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่สอดคล้อง โดยเน้นการประชุม
ร่วมกันในทุกฝ่าย เพื่อให้มีการด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และรวมถึงการบริหารการเงินอย่างรัดกุม 
โดยมีการวัดผลการด าเนินงาน อีกทั้งยังให้ความส าคัญในด้านตัวบุคลากรในแต่ละต าแหน่งซึ่งถือได้ว่า
เป็นปัจจัยส าคัญขององค์กร แต่ถึงอย่างนั้น a day ควรเพิ่มความส าคัญในด้านเทคโนโลยีขององค์กรมาก
ขึ้น เนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว มีผลต่อการแข่งขันในด้านธุรกิจสื่อ 

      3. ผู้บริหารควรมีการจัดงานเปิดตัวเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ เพ่ือต้องการสร้างการรับรู้ให้
เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ซึ่งจะส่งผลในเรื่องของความน่าเชื่อ อีกทั้งยังท าให้การท างานของฝ่ายขายโฆษณา
เป็นไปได้อย่างราบเรียบมากขึ้น 

      4. ในเรื่องโครงสร้างหน้าที่ในด้านการท างาน จากที่ได้มีการจัดท าเว็บไซต์ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสื่อออนไลน์โดยตรง เพ่ือรองรับการขยายตัวที่จะ
เพ่ิมข้ึนในอนาคต จะส่งผลท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

     5. ปัจจัยภายนอกต่างส่งผลกระทบด้านความอยู่รอดของนิตยสาร ดังนั้นนิตยสาร a day 
ควรมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด เนื่องหากมีการวิเคราะห์และติดตามอย่างใกล้ชิด จะ
ช่วยให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์และเตรียมรับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ 

     6. นิตยสาร a day ควรเป็นพันธมิตรกับทางเว็บไซต์อ่ืน เพ่ือสารมารถแลกเปลี่ยนคอนเทนท์
เพ่ือให้มีคอนเทนท์ที่หลากหลายและแตกต่างจากเดิม  

        7. a day ควรจัดระบบ CRM เนื่องจากทุกครั้งที่ a day มีการจัดกิจกรรม ได้รับความสนใจ
จากกลุ่มคนอ่านเป็นจ านวนมาก การท าระบบ CRM จะท าให้เราทราบถึงฐานกลุ่มคนที่เป็นแฟนคลับของ 
a day โดยตรง ซึ่งจะสามารถน าไปต่อยอดในการขยายธุรกิจในอนาคตได้ 

8. นอกเหนือจากเครื่องมือการสื่อสารของนิตยสาร a day ที่มีอยู่นั้น  a day ควรมีการวาง
แผนการเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลา  
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