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การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาสถานการณ์การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 2) เพื่อศึกษารู ปแบบและแนวทางการ
ปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อความอยูร่ อดขององค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย
การวิจยั เรื่ องนี ้ ใช้ วิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีสมั ภาษณ์ เชิง
ลึกกับกลุ่มผู้ให้ ข้อมูลหลัก จานวน 5 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิง
พรรณนา ผลการวิจยั พบว่า 1) สถานการณ์การปรับตัวขององค์กรธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ได้ รับผลกระทบ
เนื่องจากความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้ พฤติกรรมการของผู้รับสารเปลี่ยนไป
ประกอบกับงบประมาณด้ านสิ่งพิมพ์ ที่เพิ่มต้ นทุนทาให้ องค์กรต้ องแบกรับค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้น แต่
รายรับน้ อยลง ทาให้ ได้ รับผลกระทบด้ านงบประมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ต้ นทุนการผลิต สูงขึ ้น
บุคลากรต้ องรับภาระหลายด้ าน ธุรกิจเอกชนต้ องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด การปรับเปลี่ยนช่องทาง
การสื่อสารมาผ่านสื่อออนไลน์จงึ เป็ นช่องทางหลักที่จะทาให้ องค์กรอยูร่ อดได้ เพื่อรองรับการเปลี่ยน
ผ่านด้ านเทคโนโลยีในอนาคต 2) รู ปแบบและแนวทางการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์ธุรกิจ
เอกชน คือการพัฒนาศักยภาพและการเรี ยนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะความชานาญในด้ านเทคโนโลยี สื่อ
ดิจิทลั และเรี ยนรู้ พฤติกรรมการรับสารผ่านช่องทางการสื่อที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อ ดิจิทลั ไปยัง
ผู้บ ริ โ ภคด้ ว ยความรวดเร็ ว ถูก ต้ อ ง ชัด เจน และรู้ ลึก มากขึ น้ การแสวงหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม อยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเรี ยนรู้พฤติกรรมการรับสาร การสร้ าง
content ที่นา่ สนใจ และดึงดูด การสร้ างความแตกต่างที่คแู่ ข่งไม่มี การสร้ างจุดยืนขององค์กรธุรกิจ
สื่อยังเป็ นสิ่งจาเป็ นองค์กรเอกชนต้ องมี
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Abstract
The purpose of this research is 1) to study the adaptation situation of print media
for the survival of private business organizations in Thailand. 2) to study the format and
guidelines for the adjustment of print media for the survival of private business
organizations in Thailand.
This is a qualitative research with in-depth interview with 5 main informants by
means of a specific selection and descriptive data analysis The research found that 1)
The situation of the adaptation of the print media business is affected due to
technological and communication advances resulting in changing behavior of recipients
and the budget for printing that increases the cost, causing the organization to bear more
expenses but less income, causing the budget to be affected continuously. In another
reason. When the production costs are higher then, the personnel must bear many
aspects. The private business has to adap and change from the traditional media to the
new media for survival and future. 2) Form and guidelines for adaptation for the survival of
private business organizations that the development of potential and learning to increase
skills in digital media technology. And learn the behavior of exposure through various
media channels, especially digital media to consumers with fast, accurate, clear and
deep knowledge. Seeking more knowledge at all times to keep up with technological
changes and learn exposure behavior. Creating interesting and attractive content, the
private business have to create the difference that competitors do not have. Establishing
the position of the media business is also still essential.
คาสาคัญ: การปรับตัว สือ่ สิง่ พิมพ์ องค์กรธุรกิจเอกชน
Keywords: Adaptation Print Media Business Organizations
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
โครงสร้ างสังคมก่อนที่จะเริ่ มมีการปรับเปลี่ยนจากสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) มาเป็ นสื่อ
ออนไลน์ พบว่า ส่ว นใหญ่ ผ้ ูค นจะติดตามข่า วสารจากสื่ อโทรทัศ น์ วิ ท ยุ และหนัง สื อ พิ ม พ์ เ ป็ น
ส่วนมาก ซึง่ เป็ นสื่อที่สามารถซื ้อหาได้ ง่าย และรวดเร็วที่สดุ ในอดีตสื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุเป็ นสื่อที่
ค่อนข้ างราคาแพง เพราะประเทศไทยไม่ไ ด้ เป็ นผู้ผลิตสิ นค้ าเหล่านี เ้ อง แต่เป็ นการนาเข้ าจาก
ต่างประเทศ และอีกเหตุผลหนึ่งคือ เป็ นสื่อที่ต้องใช้ ระบบการส่งสัญญาณพลังงานไปทางอากาศ
ซึง่ หากเกิดพายุหรื อฝนตก ระบบการส่งสัญญาณอาจเกิดการล่มหรื อขัดข้ องได้ ดังนัน้ สื่อสิ่งพิมพ์จึง
เป็ นสื่ อที่ หาซื อ้ ได้ ง่ ายและต้ องมี ก ารควบคุม ข้ อ มูลข่าวสารก่ อนเผยแพร่ แก่ป ระชาชนมากที่ สุด
เพราะต้ องออกด้ วยรวดเร็ว แต่ต้องมีความถูกต้ องที่สดุ
เมื่ อ โครงสร้ างสัง คมเปลี่ ย นไป และมี การน าเทคโนโลยี เ ข้ า มาใช้ ในชี วิ ต ประจ าวัน ของ
ประชาชนมากขึ ้น ทาให้ พฤติกรรมในการเปิ ดรับสื่อเปลี่ยนไปอย่างเร็ ว เช่น การใช้ คอมพิวเตอร์ ใน
การสืบค้ นข้ อมูลมากขึ ้นกว่าการเข้ าไปหาข้ อมูลต่างๆ ให้ ห้องสมุด หรื อการเข้ าถึงอินเทอร์ เน็ตในทุก
ที่ทกุ เวลาผ่านโทรศัพท์สมาร์ ทโฟน มือถือ Ipad Iphone notebook ทาให้ สื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีการ
ปรับตัวเองให้ ทนั โลก ทันยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว โดยจัดการเปลี่ยนรูปแบบของสื่อ
สิ่งพิมพ์ไปเป็ น “สื่อออนไลน์ ทีวีดิจิทลั สื่อโซเชียลมีเดีย” ทาให้ สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) อย่าง
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ซึ่งเป็ นสื่อมวลชนที่มีประวัติความเป็ นมายาวนานที่สุดในโลกปรับเปลี่ยน
ตัวเองเพื่อความอยูร่ อด จากบรรดาสื่อมวลชนทุกประเภท สาหรับประเทศไทยนับ ตังแต่
้ หนังสือพิมพ์
อุบตั ขิ ึ ้นในสังคมไทยมาจนถึงปั จจุบนั เป็ นเวลาร่วม 2 ศตวรรษ นักข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ไทยแต่ละยุคสมัย
ได้ อทุ ิศตนร่วมกับประชาชนและสังคมในการต่อสู้เพื่อให้ ได้ รับสิทธิและเสรี ภ าพจากผู้มีอานาจตลอด
มา ประวัติข องการต่อ สู้เ ชิ ง สิ ท ธิ เ สรี ภ าพการสื่ อสารของประชาชนและสัง คม มี ค วามเป็ นมาที่
ยาวนาน และน่าภาคภูมิ ใจ แต่บดั นี ห้ นังสือพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ ในไทยต้ องมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
และเนื ้อหาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ วเพื่อให้ ทนั กับพฤติกรรมของคนในปั จจุบนั จนกระทัง่ ในยุคที่สื่อ
มีการหลอมรวมเกิดขึ ้นเป็ น “สื่อใหม่” (New Media) ที่แยกกันแทบไม่ออกระหว่างสื่อแต่ละประเภท
ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ นนั ้ ได้ รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหรื อการแทรกแซงจากเทคโนโลยี
เหล่านี ้มาก จนทาให้ องค์กรธุรกิจด้ านสื่อสิ่งพิมพ์มีการปรับตัวกันหลายด้ าน
จากการเพิ่มช่องทางการสื่อสารดังกล่าว ทาให้ โครงสร้ างองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่ม
บทบาทหน้ าที่ภายในของทีมงานอย่างมาก ทาให้ ต้องมีการมอบหมายภาระหน้ าที่กนั ใหม่ให้ ชดั เจน
ในส่วนของผู้ดูแลแต่ล ะช่องทางการสื่ อสารโดยมี การเพิ่ม ขึน้ ทัง้ ในส่ว นที่ เ ป็ นฝ่ ายสื่ อใหม่ New
Media และฝ่ ายรายการ ซึ่งปั จจุบนั ยังมีข้อจากัดในเรื่ องของจานวนบุคลากรที่ไม่เพียงพอ เพราะ
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ต้ องมีการขยายโครงสร้ างส่วนดังกล่าวในอนาคตในด้ านรู ปแบบและการทางานของทีมงานต้ องมี
การเรี ยนรู้เทคโนโลยีการสื่อสารให้ ก้าวทันพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อของผู้อ่านในปั จจุบนั และต้ องมี
การเพิ่ม รู ปแบบการทางานให้ มี การเน้ นการเข้ าถึง และการสื่ อสารไปยัง กลุ่ม ผู้อ่านมากขึน้ ผ่าน
ช่องทางอื่นๆ มากขึ ้น นอกจากนี ้ยังทาให้ ทีมงานสื่อขาดความคล่องตัวและขาดความเป็ นอิสระใน
การทางาน เนื่องจากการปรับตัวขององค์กรธุรกิจและการสร้ างสรรค์เนื ้อหาในการนาเสนอเพื่อให้
เกิดความแตกต่างออกไปจากสื่อเดิม ซึ่งผู้อ่านจะได้ รับความรู้ที่หลากหลายและเป็ นประโยชน์ โดย
ทีมงานต้ องคานึงถึงความสะดวกในการเปิ ดรับเนือ้ หาของผู้อ่านโดยใช้ การเชื่อมโยงในสื่อสังคม
ออนไลน์ในการเชื่อมต่อเนื ้อหาระหว่างสื่อเพื่อให้ ผ้ อู ่านสามารถเปิ ดรับเนื ้อหาในสื่อต่างๆ ได้ สะดวก
ยิ่งขึ ้น
ในการนาเสนอเนื ้อหา ทีมงานต้ องปรับตัวด้ วยการสร้ างรูปแบบในการนาเสนอเนื ้อหาที่มี
หลากหลายมิติมากขึ ้นในแต่ละช่องทางการสื่อสาร ด้ วยการปรับวิธีการนาเสนอเนื ้อหา เพื่อให้
เหมาะสมกับจุดเด่นของแต่ละสื่อที่เลือกใช้ พร้ อมทังมี
้ การเพิ่มเนื ้อหาที่เป็ นในลักษณะการซ่อมบารุง
ด้ วยตัวเองผ่านการนาเสนอในสื่อต่างๆ รวมถึงการเน้ นความรู้สึกง่าย ในเรื่ องราวที่นาเสนอสู่ผ้ อู ่าน
เพื่อสร้ างความรู้สกึ จับต้ องได้ ทาตามไม่ยากและเข้ าถึงได้ ง่ายมากขึ ้น
จากเหตุผลหลายๆ ด้ านอาจทาให้ บคุ ลากรในองค์กรธุรกิจเอกชนต่อต้ าน ไม่ยอมรับ และไม่
ยอมปรับตัว เพราะรู้สกึ ว่าถูกเพิ่มภาระงาน เพราะคนหนึ่งคนจะต้ องรับภาระงานได้ หลากหลายมาก
ขึน้ เพราะยัง ไม่มีทีม ข่าวเฉพาะส่วนแต่เป็ นการช่วยเหลื อกันมากกว่า และต้ องคิดเนือ้ หาในการ
นาเสนอในแต่ละช่องทางสื่อให้ มีความแตกต่างออกไปจากสื่อหลัก ด้ วย เพื่อให้ ผ้ อู ่านได้ รับความรู้ ที่
หลากหลายและได้ รับประโยชน์ สูงสุด ในการแก้ ปัญหาที่เกิดขึน้ นัน้ องค์กรธุรกิจเอกชนพยายาม
ชี ้แจงและสื่อสารเพื่อทาความเข้ าใจกับบุคลากรทุกคนในองค์กรให้ เข้ าใจถึงภูมิทศั น์สื่อที่เปลี่ยนไป
เพราะเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในชีวิตผู้คนมากขึ น้ จนทาให้ สื่อสิ่งพิมพ์ต้องปรับตัวเพื่อความอยู่
รอด
จากความเป็ นมาและความส าคัญของปั ญหา ผู้วิจัยจึง สนใจที่ จะศึกษาว่าองค์กรธุรกิ จ
เอกชนด้ านสื่อสิ่งพิมพ์ มีการเตรี ยมพร้ อมในการรับมือกับการปรับตัวเพื่อให้ องค์กรอยู่รอดได้ อย่างไร
เมื่อเข้ าสู่ยุคของการหลอมรวมบุคคลขององค์กรดังกล่าวมีการตระหนักถึง ความสาคัญของการ
เปลี่ ยนแปลงของสื่ อกระแสหลักอย่างสื่ อสิ่ง พิม พ์ ที่ก าลัง จะตายอย่างไร และเพื่ อ เป็ นข้ อมูลให้
สถาบันการศึกษาเห็นถึงความความสาคัญของการปรับหลักสูตรการจัดการเรี ยนการสอนให้ กับ
นักศึกษาในคณะนิ เ ทศศาสตร์ ต่อไปในอนาคตเพื่ อให้ ผู้ที่ท างานในองค์ กรธุ รกิ จ เอกชนด้ านสื่ อ
สิ่งพิมพ์มีทกั ษะ และความพร้ อมในด้ านความคิดสร้ างสรรค์ การเล่าเรื่ อง การนาเสนอเนื ้อหาผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ในช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ต่อไปอย่างไร
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์ การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่ อความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจ
เอกชนในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษารู ปแบบและแนวทางการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความอยู่รอดขององค์กร
ธุรกิจเอกชนในประเทศไทย
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ในการศึกษาเรื่ อง “การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อความอยูร่ อดขององค์กรธุรกิจเอกชน
ในประเทศไทย” ได้ รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ผู้วิจยั ได้ ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับสถานการณ์เกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์และการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ รูปแบบและแนว
ทางการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ขององค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย ผู้วิจยั ได้ ค้นหาเนื ้อหา แนวคิด ทฤษฏี
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
1.ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
2.แนวคิดการสื่อสารองค์กร (Corporate communication) และปั จจัยความสาเร็จ
ขององค์กร (Critical success factors)
3. ทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อ (Media organization management)
4. แนวคิดพฤติกรรมการบริ โภคสื่อ (Theory of consumer behavior)
5. ทฤษฎีการปรับตัว (Theory Adaptation)
6. ทฤษฎีเทคโนโลยีกาหนดสังคม (Communication Technology Determinism)
7. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประชากรและกลุม่
ตัวอย่าง ได้ แก่ บรรณาธิการข่าวและผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์-นิตยสาร รวมทังการสอบถามข้
้
อมูลและ
สภาพแวดล้ อมอื่นๆที่มีผลต่อในการทางาน ซึง่ ประกอบด้ วย
(1) กลุม่ ตัวอย่างผู้ให้ ข้อมูล คือ ผู้มีส่วนได้ สว่ นเสียกับการปรับตัวเพื่ออยูร่ อดขององค์กร
ธุรกิจเอกชน ได้ แก่ บรรณาธิการบริ หาร และผู้สื่อข่าวในกองบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ จานวน 5 ท่าน
ประกอบด้ วย บรรณาธิการบริหารในเครื อเนชัน่ กรุ๊ป, หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การ, นิตยสารกุลสตรี
นิตยสารสารคดี นิตยสาร SME การวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็ นบรรณาธิการบริ หาร
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(2) เครื่ องมื อที่ ใ ช้ ในการวิจัย แบบสอบถามทัง้ คาถามปลายปิ ดและปลายเปิ ด แบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก
(3) การเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยใช้ วิธีการดังนี ้
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล โดยวิธีสมั ภาษณ์อย่างเป็ นทางการ มีการนัดหมาย
ล่ว งหน้ า โดยเริ่ ม สัม ภาษณ์ ร ะหว่า งเดื อ นธัน วาคม 2561 แบ่ง กลุ่ม ตัว อย่า งออกเป็ น กลุ่ม
บรรณาธิ ก ารบริ ห าร และกลุ่ม ผู้สื่ อ ข่ า ว จ านวน 5 คน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยบรรณาธิ ก ารบริ ห าร
หนังสือพิมพ์ผ้ จู ดั การ ASTV 1 คน บรรณาธิการบริ หารนิตยสารสารคดี 1 คน บรรณาธิการข่าว
สานักข่าวเนชัน่ 1 คน บรรณาธิการบริ หารนิตยสารกุลสตรี 1 คน บรรณาธิการข่าวนิตยสาร SME 1
คน
(4) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้ วยการอธิบายเชิงพรรณนาจากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์
พูด คุย กับ บรรณาธิ ก ารข่า ว และผู้สื่ อ ข่า ว ในกองบรรณาธิ ก ารของหนัง สื อ พิ ม พ์ แ ละนิ ต ยสาร
หลัง จากที่ไ ด้ ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึกกับกลุ่มตัวอย่างแล้ ว
ผู้วิจยั จะนาข้ อมูลมาจัดระบบข้ อมูล รวบรวม และแบ่งหมวดหมูแ่ ละประเภทของข้ อมูลตามขอบเขต
การวิจยั จากนันน
้ ามาวิเคราะห์โดยแนวคิดและทฤษฎีในบทที่ 2 มาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์ โดย
แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลตามสัดส่วนของวัตถุประสงค์การวิจยั
สรุปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ อง “การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจเอกชนใน
ประเทศไทย” มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อความอยู่รอดของ
องค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทยตลอดจนศึกษารู ปแบบและแนวทางการปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์
เพื่อความอยูร่ อดขององค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย โดยการสัมภาษณ์กลุ่มบรรณาธิการบริ หาร
และกลุม่ ผู้สื่อข่าว จานวน 5 คน และนาเสนอผลของการวิจยั ออกแบ่งเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
1. สถานการณ์ การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความอยู่รอดขององค์ กรธุรกิจเอกชน
ในประเทศไทย
สถานการณ์การปรับตัวขององค์กรธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ได้ รับผลกระทบเนื่องจากความก้ าวหน้ า
ทางเทคโนโลยี แ ละการสื่ อ สาร ส่ ง ผลให้ พฤติ ก รรมการของผู้รั บ สารเปลี่ ย นไป ประกอบกั บ
งบประมาณด้ านสิ่งพิมพ์ที่เพิ่มต้ นทุนทาให้ องค์กรต้ องแบกรับค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้น แต่รายรับน้ อยลง
ทาให้ ได้ รับผลกระทบด้ านงบประมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ต้ นทุนการผลิตสูงขึน้ บุคลากรต้ อง
รับภาระหลายด้ าน ธุรกิจเอกชนต้ องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด การปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารมา
ผ่านสื่อออนไลน์จึงเป็ นช่องทางหลักที่ จะทาให้ องค์กรอยู่รอดได้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้ าน
เทคโนโลยีในอนาคต
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ความก้ าวทางเทคโนโลยี ทาให้ เกิดการสื่อสารแบบไร้ พรมแดน ที่ทกุ คนสามารถติดต่อถึงได้
กัน ทุก ที ทุก เวลา ด้ ว ยช่อ งทางที่ ส ะดวก รวดเร็ ว และพกพาง่ า ย พฤติก รรมของคนในสัง คมจึง
เปลี่ยนไปจากเดิม ทาให้ องค์กรธุรกิจเอกชนที่ทางานด้ านสื่อได้ ผลกระทบอย่างมาก แต่บางองค์กรมี
การเตรี ยมความพร้ อมนานแล้ ว จึงไม่เกิดผลกระทบมากนัก แต่องค์กรที่ไม่มีการเตรี ยมความพร้ อม
มาก่อนได้ รับผลกระทบอย่างมากจกภูมิทศั น์สื่อที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีการสื่อสารเปลี่ยนแบบก้ าว
กระโดด ทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคสื่อเปลี่ยนไป การดาเนินงานขององค์กรและบุคลากรจึง ต้ อง
ปรั บ เปลี่ ย นทัง้ วิ ธี ก ารน าเสนอ รู ป แบบ เนื อ้ หา และเทคนิ ค การน าเสนอ เนื่ อ งจากผู้รั บ สารมี
พฤติกรรมเปลี่ยนไปรับสารผ่านสื่ออื่นแทน
บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีสื่อใหม่เกิดขึ ้น สิ่งสาคัญคือบุคลากรในองค์กร ต้ อง
ปรั บตัวให้ ส ามารถใช้ สื่ อได้ ทุกรู ปแบบ เพื่ อ ลดต้ นทุน ลดความเสี่ ยง ที่ไ ม่จ าเป็ นออกไปให้ หมด
รวมถึงพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้ บุคคลากรสามารถทางานได้ ทกุ แพลตฟอร์ ม ทุกช่องทางการ
สื่อสาร ดังนันเพื
้ ่อความอยู่รอดขององค์กรจึงจาเป็ น 1) ลดต้ นทุนการผลิตจาก ลด Section ข่าวลง
2) ลดจานวนผู้สื่อข่าวลง เพราะผู้สื่อข่าวหนึ่งคนต้ องทางานได้ หลายอย่าง เนื่องจากยุคที่มีการ
แข่งขันสูง องค์กรและบุคลากรต้ องมีการปรับตัวและพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอดของทุกคน 3)
ปรับเปลี่ยนรู ปแบบและแนวทางการดาเนินงานให้ รอบด้ าน สามารถตอบสนองความต้ องการของ
ผู้รับสารได้ อย่างทันท่วงทีและสะดวกรวดในทุกช่องทางที่ผ้ รู ับสารสามารถเข้ าถึงได้
2. รู ปแบบและแนวทางการปรั บตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความอยู่รอดขององค์ กร
ธุรกิจเอกชนในประเทศไทย
องค์กรธุรกิจเอกชนมีความพยายามที่จ ะเปลี่ยนรู ปแบบและแนวทางการนาเสนอข้ อมูล
ข่าวสารผ่านทุกช่องทางการสื่อสารโดยการประเมินสถานการณ์ จากบริ บททางสังคมรอบด้ าน เพื่อ
ปรับตัวตลอดเวลาที่ภูมิทศั น์สื่อเปลี่ยนไปเป็ นสื่อ "ดิจิตอล" ทาให้ บุคลากรในกองค์กรธุรกิจเอกชน
ด้ านสื่อต้ องพยายามปรั บตัวให้ ทาหน้ าที่ได้ หลากหลายมากขึน้ พยายามเพิ่ม ทักษะ เพื่ อเปิ ดรั บ
ความรู้ ใหม่ ๆ ในด้ า นการเขี ย น content ที่ ส ร้ างความดึง ดูด เปลี่ ย นรู ป แบบภาพนิ่ ง เป็ น
ภาพเคลื่อนไหวที่สามารถอ่านจบได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ ว เช่น การใช้ คลิปวีดีโอสันในการน
้
าเสนอ
การใช้ อินโฟกราฟฟิ ค ทัง้ ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว การทวิตข่าวในโซเชียลมี เดีย การฝึ กจับ
ประเด็นสาคัญ และเขียนให้ กระชับมากขึ ้นเพื่อให้ เหมาะกับสื่อออนไลน์ โดยยังคงความครบถ้ วน
ของข้ อมูล แต่เน้ นไปที่หวั ใจสาคัญของประเด็นข่าวที่จะนาเสนอ นอกจากนี ้องค์กรยังเปิ ดโอกาสให้
บุคลากรในทีมสามารถเปลี่ยนสายงานได้ อย่างอิสระทังสื
้ ่อทีวีดิจิตอล สื่อออนไลน์ สื่อหนังสื อพิมพ์
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เดิมเพื่อเป็ นช่องทางในการพัฒนาความรู้ความสามารถให้ มีความเชี่ยวชาญได้ หลายสื่อมากขึ ้น แต่
ที่สาคัญต้ องดูตลาด และความสนใจของลูกค้ าเป็ นสาคัญ
ดังนัน้ เพื่อความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจเอกชน มีความจาเป็ นต้ องปรับ รู ปแบบและแนว
ทางการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์ ธุรกิจเอกชน คือการพัฒนาศักยภาพและการเรี ยนรู้ เพื่อ
เพิ่มทักษะความชานาญในด้ านเทคโนโลยีสื่อดิจิทลั และเรี ยนรู้ พฤติกรรมการรับสารผ่านช่องทาง
ดิจิทลั ไปยังผู้บริ โภคด้ วยความรวดเร็ ว ถูกต้ อง ชัดเจน และรู้ลึกมากขึ ้น การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ ทนั กับ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเรี ยนรู้ พฤติกรรมการรับสาร การ
สร้ าง content ที่นา่ สนใจ และดึงดูด การสร้ างความแตกต่างที่คแู่ ข่งไม่มี การสร้ างจุดยืนขององค์กร
ธุรกิจสื่อที่ยงั จาเป็ นต้ องมี
อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการศึกษาเรื่ อง “การปรับตัวของสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อความอยูร่ อดขององค์กรธุรกิจเอกชน
ในประเทศไทย” มีประเด็นที่สามารถนามาอภิปรายผลได้ ดงั นี ้
1. สถานการณ์ การปรั บตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความอยู่รอดขององค์ กรธุรกิจเอกชน
ในประเทศไทย
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส่งผลให้ พฤติกรรมการของผู้รับสารเปลี่ยนไป
สอดคล้ อ งกับ แนวคิ ด เทคโนโลยี สื่ อ เป็ นตัว ก าหนด เพราะการปฏิ วัติเ ปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแต่ละครัง้ ทาให้ เกิดการปฏิ วัติเปลี่ยนแปลงสัง คมตามมา เนื่องจาก
เทคโนโลยีการสื่อสารจะมี ผลกระทบต่อสังคมและปั จเจกบุคคลในแง่ของเวลา (Time) สถานที่
(Space) และการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบชีวิตประจาวัน ผลที่ตามมาคืองบประมาณด้ านสิ่งพิมพ์ ที่
เพิ่มขึ ้นทาให้ องค์กรต้ องแบกรับค่าใช้ จ่ายจานวนมหาศาล แต่รายรับหรื อกาไรน้ อยลง ทาให้ ได้ รับ
ผลกระทบด้ านงบประมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ต้ นทุนการผลิตสูงขึ ้น บุคลากรต้ องรับภาระหลาย
ด้ านสอดคล้ องกับทฤษฎีการปรับตัว เพื่อให้ ธุรกิจอยู่รอดได้ การปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่อสารมา
ผ่านสื่อออนไลน์จึงเป็ นช่องทางหลักที่จะทาให้ องค์กรอยู่รอดได้ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้ าน
เทคโนโลยีในอนาคต
ความก้ าวทางเทคโนโลยี ที่ทาให้ ทุกคนสามารถติดต่อถึงได้ กนั ทุกทีทกุ เวลา ด้ วยช่องทางที่
สะดวก รวดเร็ ว และสื่อที่พกพาง่าย เล็ก กะทัดรัด พฤติกรรมของคนในสังคมจึงเปลี่ยนไป ทาให้
องค์กรธุรกิจเอกชนที่ ทางานด้ านสื่อได้ ผลกระทบ จากภูมิทศั น์สื่อที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีการสื่อสาร
เปลี่ยนแบบก้ าวกระโดด ทาให้ พฤติกรรมการบริ โภคสื่อเปลี่ยนไป การดาเนินงานขององค์กรและ
บุคลากรจึงต้ องปรับเปลี่ยนทังวิ
้ ธีการนาเสนอ รู ปแบบ เนื ้อหา และเทคนิคการนาเสนอ เนื่องจาก
ผู้รับสารมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปรับสารผ่านสื่ออื่นแทน สอดคล้ องกับทฤษฎีการบริ หารองค์กรธุรกิจ
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สื่ อ ในเรื่ อ งของการจัด การกับ คนหมู่ม ากเพื่ อ น าให้ ม าอยู่ร่ ว มกัน และร่ ว มกัน ท างาน โดยมี
วัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร เพื่อนาไปสู่ความสาเร็ จและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้บริ หาร
เป็ นผู้กาหนด ไม่ว่าจะเป็ นหน้ าที่ในการจัดการ การวางแผนงาน การจัดการองค์กรการสัง่ การ การ
ประสานงาน การคัดเลือกบุคลากร การกาหนดนโยบาย ซึ่งทังหมดนี
้
้จะอยู่ในกระบวนการการ
บริ หารงานทังสิ
้ ้นและมีความสัมพันธ์กนั อย่างต่อเนื่อง หากขาดขันตอนใดขั
้
นตอนหนึ
้
่ง งานอาจจะ
ไม่ประสบความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์ ผู้บริ หารจึงควรควบคุมทิศทางการบริ หารเพื่อให้ เป็ นไปใน
ระดับเดียวกัน
เมื่อมี สื่ อใหม่เ กิดขึน้ สิ่งสาคัญคือบุคลากรในองค์กร ต้ องปรับตัวให้ สามารถใช้ สื่อได้ ทุก
รูปแบบ เพื่อลดต้ นทุน ลดความเสี่ยง ที่ไม่จาเป็ นออกไปให้ หมด รวมถึงพัฒนาศักยภาพขององค์กร
ให้ บคุ คลากรสามารถทางานได้ ทกุ แพลตฟอร์ ม ทุกช่องทางการสื่อสาร ดังนันเพื
้ ่อความอยู่รอดของ
องค์กรจึงจาเป็ น 1) ลดต้ นทุนการผลิตจาก ลด Section ข่าวลง 2) ลดจานวนผู้สื่อข่าวลง เพราะ
ผู้สื่อข่าวหนึง่ คนต้ องทางานได้ หลายอย่าง เนื่องจากยุคที่มีการแข่งขันสูง องค์กรและบุคลากรต้ องมี
การปรับตัวและพัฒนาตนเองเพื่อความอยู่รอดของทุกคน 3) ปรับเปลี่ยนรูปแบบและแนวทางการ
ดาเนินงานให้ รอบด้ าน สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้ รับสารได้ อย่างทันท่วงทีและสะดวก
รวดในทุกช่องทางที่ผ้ รู ับสารสามารถเข้ าถึงได้
2. รู ปแบบและแนวทางการปรั บตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อความอยู่รอดขององค์ กร
ธุรกิจเอกชนในประเทศไทย
องค์กรธุรกิจเอกชนมีความพยายามที่จ ะเปลี่ยนรู ปแบบและแนวทางการนาเสนอข้ อมูล
ข่าวสารผ่านทุกช่องทางการสื่อสารโดยการประเมินสถานการณ์ จากบริ บททางสังคมรอบด้ าน เพื่อ
ปรับตัวตลอดเวลาที่ภูมิทศั น์สื่อเปลี่ยนไปเป็ นสื่อ "ดิจิตอล" สอดคล้ องกับแนวคิดการสื่อสารองค์กร
และปั จจัยความสาเร็จขององค์กร เป็ นสิ่งสาคัญและหัวใจหลักในการสื่อสารที่ดี ที่จะช่วยสร้ างความ
เข้ าใจในนโยบายของผู้บริ หาร และเป็ นสิ่งเชื่อมความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างบุคลากรในองค์กรเพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในเชิงบวก ทาให้ บคุ ลากรในองค์กรธุรกิจเอกชนด้ านสื่อ
ต้ องพยายามปรับตัวให้ ทาหน้ าที่ได้ หลากหลายมากขึ ้น พยายามเพิ่มทักษะ เพื่อเปิ ดรับความรู้ใหม่ๆ
ในด้ านการเขียน content ที่สร้ างความดึงดูด เปลี่ยนรูปแบบภาพนิ่งเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่สามารถ
อ่านจบได้ ภายในเวลาอันรวดเร็ ว เช่น การใช้ คลิปวีดีโอสันในการน
้
าเสนอการใช้ อินโฟกราฟฟิ ค ทัง้
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การทวิตข่าวในโซเชียลมีเดีย การฝึ กจับประเด็นสาคัญ และเขียนให้
กระชับมากขึน้ เพื่อให้ เหมาะกับสื่อออนไลน์ โดยยังคงความครบถ้ วนของข้ อมูล แต่เน้ นไปที่หัวใจ
สาคัญของประเด็นข่าวที่จะนาเสนอ
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เพื่อความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจเอกชน มีความจาเป็ นต้ องปรับ รูปแบบและแนวทางการ
ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดขององค์ธุรกิจเอกชน คือการพัฒนาศักยภาพและการเรี ยนรู้ เพื่อเพิ่มทักษะ
ความชานาญในด้ านเทคโนโลยีสื่อดิจิทลั และเรี ยนรู้พฤติกรรมการรับสารผ่านช่องทางดิจิทลั ไปยัง
ผู้บ ริ โ ภคด้ ว ยความรวดเร็ ว ถูก ต้ อ ง ชัด เจน และรู้ ลึก มากขึ น้ การแสวงหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม อยู่
ตลอดเวลา เพื่อให้ ทนั กับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และเรี ยนรู้พฤติ กรรมการรับสาร การสร้ าง
content ที่นา่ สนใจ และดึงดูด การสร้ างความแตกต่างที่คแู่ ข่งไม่มี การสร้ างจุดยืนขององค์กรธุรกิจ
สื่อที่ยงั จาเป็ นต้ องมี
ข้ อเสนอแนะ
1. องค์กรควรมีการวางแผนระยะยาวเกี่ยวกับการสื่อสารบนแพลตฟอร์ มออนไลน์อย่าง
ชัดเจน เนื่องจากสื่อออนไลน์ เป็ นสื่อที่ไม่สามารถสร้ างผลกระทบได้ ในระยะสัน้
2. องค์กรควรมีการประเมินคุณภาพของบุคลากรอย่างเป็ นระยะ และเป็ นระยะเพื่อวัด
คุณภาพการทางานและการตอบสนองนโยบายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒ นาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรควรให้ บุคลากรสื่อใช้ เครื่ องมื ออย่างมี
คุณภาพและคุ้มค่า และสามารถทางานแทนกันได้ ทกุ ฝ่ าย ในด้ านค่าตอบแทนควรจัดสรรให้ มีความ
เป็ นธรรม ถึงแม้ จ ะไม่ส ามารถให้ ตามกฎหมายกาหนดได้ แต่ องค์กรสามารถทาความเข้ าใจกับ
บุคลากรถึงความจาเป็ นในการไม่ขึ ้นค่าตอบแทน หรื อไม่ต้องหาสิ่งรองรับเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าใช้ จ่าย
ในการเดินทางให้ กบั ผู้สื่อที่ต้องไปทาข่าวนอกสถานที่ รวมถึงการเอาใจใส่เรื่ องคุ ณภาพชีวิตความ
เป็ นอยูข่ องบุคลากรเพื่อเป็ นการสร้ างแรงจูงใจและให้ กาลังใจในการทางาน ในด้ านโครงสร้ างหน้ าที่
การทางานควรต้ องมีการขยายงานในส่วนของบุคลากรด้ านอื่นด้ วยเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ช่องทางการสื่อสารที่เพิ่มขึ ้นด้ วย
4. ในส่วนของบรรณาธิการ ในกองบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์ต้องมีการเตรี ยมความพร้ อม
ตัวเองอยูต่ ลอดเวลา แต่ในฐานะองค์กรที่ทาธุรกิจสื่อจาเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจและเข้ าถึงสื่อ
ทุกรูปแบบได้ เพื่อนามาต่อยอดการทางาน นอกจากนี ้การเรี ยนรู้เรื่ องเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
ที่องค์กรจาเป็ นต้ องมีการถ่ายทอดความรู้ หรื ออบรมเทคนิคใหม่ๆ ให้ กบั ทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะ
บรรณาธิการข่าว ผู้สื่อข่าวอาวุโส เพื่อให้ เข้ าใจวิธีการทางานลดช่องว่างความขัดแย้ งในการทางาน
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