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บทคัดย่อ 

การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษา 1) เพ่ือศกึษาสถานการณ์การปรับตวัของส่ือสิ่งพิมพ์
เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 2) เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการ
ปรับตวัของส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือความอยูร่อดขององค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 

การวิจยัเร่ืองนี ้ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพ  (Qualitative  Research)  โดยวิธีสมัภาษณ์เชิง

ลึกกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลกั จ านวน 5 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง วิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิง

พรรณนา ผลการวิจยัพบว่า 1) สถานการณ์การปรับตวัขององค์กรธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบ

เน่ืองจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร สง่ผลให้พฤตกิรรมการของผู้ รับสารเปล่ียนไป 

ประกอบกับงบประมาณด้านสิ่งพิมพ์ท่ีเพิ่มต้นทุนท าให้องค์กรต้องแบกรับค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ แต่

รายรับน้อยลง ท าให้ได้รับผลกระทบด้านงบประมาณท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง  ต้นทุนการผลิตสูงขึน้ 

บคุลากรต้องรับภาระหลายด้าน ธุรกิจเอกชนต้องปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด การปรับเปล่ียนช่องทาง

การส่ือสารมาผา่นส่ือออนไลน์จงึเป็นชอ่งทางหลกัท่ีจะท าให้องค์กรอยูร่อดได้  เพ่ือรองรับการเปล่ียน

ผ่านด้านเทคโนโลยีในอนาคต  2) รูปแบบและแนวทางการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดขององค์ธุรกิจ

เอกชน คือการพัฒนาศกัยภาพและการเรียนรู้เพ่ือเพิ่มทักษะความช านาญในด้านเทคโนโลยีส่ือ

ดิจิทลั และเรียนรู้พฤติกรรมการรับสารผ่านช่องทางการส่ือท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะส่ือดิจิทลัไปยงั

ผู้ บริโภคด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน และรู้ลึกมากขึน้ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่

ตลอดเวลา เพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และเรียนรู้พฤติกรรมการรับสาร การสร้าง 

content ท่ีนา่สนใจ และดงึดดู การสร้างความแตกตา่งท่ีคูแ่ข่งไม่มี  การสร้างจดุยืนขององค์กรธุรกิจ

ส่ือยงัเป็นสิ่งจ าเป็นองค์กรเอกชนต้องมี  
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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. 

 
ค าส าคัญ: การปรับตวั  สือ่สิง่พิมพ์  องค์กรธุรกิจเอกชน 
Keywords:  Adaptation  Print Media  Business Organizations 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 โครงสร้างสงัคมก่อนท่ีจะเร่ิมมีการปรับเปล่ียนจากส่ือสิ่งพิมพ์ (Printed Media) มาเป็นส่ือ

ออนไลน์ พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ คนจะติดตามข่าวสารจากส่ือโทรทัศน์ วิทยุ และหนังสือพิมพ์เป็น

สว่นมาก ซึง่เป็นส่ือท่ีสามารถซือ้หาได้ง่าย และรวดเร็วท่ีสดุ ในอดีตส่ือโทรทศัน์ และส่ือวิทยเุป็นส่ือท่ี

ค่อนข้างราคาแพง เพราะประเทศไทยไม่ได้เป็นผู้ ผลิตสินค้าเหล่านีเ้อง แต่เป็นการน าเข้าจาก

ตา่งประเทศ  และอีกเหตผุลหนึ่งคือ เป็นส่ือท่ีต้องใช้ระบบการส่งสญัญาณพลงังานไปทางอากาศ 

ซึง่หากเกิดพายหุรือฝนตก ระบบการสง่สญัญาณอาจเกิดการล่มหรือขดัข้องได้ ดงันัน้ ส่ือสิ่งพิมพ์จึง

เป็นส่ือท่ีหาซือ้ได้ง่ายและต้องมีการควบคุมข้อมูลข่าวสารก่อนเผยแพร่แก่ประชาชนมากท่ีสุด  

เพราะต้องออกด้วยรวดเร็ว แตต้่องมีความถกูต้องท่ีสดุ 

 เม่ือโครงสร้างสังคมเปล่ียนไป และมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวันของ

ประชาชนมากขึน้ ท าให้พฤติกรรมในการเปิดรับส่ือเปล่ียนไปอย่างเร็ว เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ใน

การสืบค้นข้อมลูมากขึน้กว่าการเข้าไปหาข้อมลูตา่งๆ ให้ห้องสมดุ หรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในทกุ

ท่ีทกุเวลาผ่านโทรศพัท์สมาร์ทโฟน มือถือ  Ipad  Iphone  notebook ท าให้ส่ือสิ่งพิมพ์ต้องมีการ

ปรับตวัเองให้ทนัโลก ทนัยคุสมยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยจดัการเปล่ียนรูปแบบของส่ือ

สิ่งพิมพ์ไปเป็น “ส่ือออนไลน์  ทีวีดิจิทลั  ส่ือโซเชียลมีเดีย”  ท าให้ส่ือสิ่งพิมพ์ (Printed Media) อย่าง

หนงัสือพิมพ์ นิตยสาร ซึ่งเป็นส่ือมวลชนท่ีมีประวตัิความเป็นมายาวนานท่ีสุดในโลกปรับเปล่ียน

ตวัเองเพ่ือความอยูร่อด จากบรรดาส่ือมวลชนทกุประเภท ส าหรับประเทศไทยนบัตัง้แตห่นงัสือพิมพ์

อบุตัขิึน้ในสงัคมไทยมาจนถึงปัจจบุนั เป็นเวลาร่วม 2 ศตวรรษ นกัข่าวส่ือสิ่งพิมพ์ไทยแตล่ะยคุสมยั

ได้อทุิศตนร่วมกบัประชาชนและสงัคมในการตอ่สู้ เพ่ือให้ได้รับสิทธิและเสรีภาพจากผู้ มีอ านาจตลอด

มา ประวัติของการต่อสู้ เชิงสิทธิเสรีภาพการส่ือสารของประชาชนและสังคม มีความเป็นมาท่ี

ยาวนาน  และน่าภาคภูมิใจ แตบ่ดันีห้นงัสือพิมพ์ส่ือสิ่งพิมพ์ในไทยต้องมีการเปล่ียนแปลงรูปแบบ 

และเนือ้หาอยา่งตอ่เน่ืองและรวดเร็วเพ่ือให้ทนักบัพฤติกรรมของคนในปัจจบุนั จนกระทัง่ในยคุท่ีส่ือ

มีการหลอมรวมเกิดขึน้เป็น “ส่ือใหม”่ (New Media)  ท่ีแยกกนัแทบไม่ออกระหว่างส่ือแตล่ะประเภท 

ในส่วนของส่ือสิ่งพิมพ์นัน้ได้รับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงหรือการแทรกแซงจากเทคโนโลยี

เหลา่นีม้าก จนท าให้องค์กรธุรกิจด้านส่ือสิ่งพิมพ์มีการปรับตวักนัหลายด้าน  

   จากการเพิ่มชอ่งทางการส่ือสารดงักลา่ว ท าให้โครงสร้างองค์กรมีการเปล่ียนแปลงและเพิ่ม
บทบาทหน้าท่ีภายในของทีมงานอย่างมาก ท าให้ต้องมีการมอบหมายภาระหน้าท่ีกนัใหม่ให้ชดัเจน
ในส่วนของผู้ ดูแลแต่ละช่องทางการส่ือสารโดยมีการเพิ่มขึน้ทัง้ในส่วนท่ีเป็น ฝ่ายส่ือใหม่ New 
Media และฝ่ายรายการ ซึ่งปัจจบุนัยงัมีข้อจ ากดัในเร่ืองของจ านวนบคุลากรท่ีไม่เพียงพอ  เพราะ
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ต้องมีการขยายโครงสร้างส่วนดงักล่าวในอนาคตในด้านรูปแบบและการท างานของทีมงานต้องมี
การเรียนรู้เทคโนโลยีการส่ือสารให้ก้าวทนัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผู้อ่านในปัจจบุนั และต้องมี
การเพิ่มรูปแบบการท างานให้มีการเน้นการเข้าถึงและการส่ือสารไปยังกลุ่มผู้ อ่านมากขึน้ผ่าน
ช่องทางอ่ืนๆ มากขึน้  นอกจากนีย้งัท าให้ทีมงานส่ือขาดความคล่องตวัและขาดความเป็นอิสระใน
การท างาน  เน่ืองจากการปรับตวัขององค์กรธุรกิจและการสร้างสรรค์เนือ้หาในการน าเสนอเพ่ือให้
เกิดความแตกตา่งออกไปจากส่ือเดิม ซึ่งผู้อ่านจะได้รับความรู้ท่ีหลากหลายและเป็นประโยชน์  โดย
ทีมงานต้องค านึงถึงความสะดวกในการเปิดรับเนือ้หาของผู้ อ่านโดยใช้การเช่ือมโยงในส่ือสังคม
ออนไลน์ในการเช่ือมตอ่เนือ้หาระหว่างส่ือเพ่ือให้ผู้อ่านสามารถเปิดรับเนือ้หาในส่ือตา่งๆ ได้สะดวก
ยิ่งขึน้  
  ในการน าเสนอเนือ้หา ทีมงานต้องปรับตวัด้วยการสร้างรูปแบบในการน าเสนอเนือ้หาท่ีมี

หลากหลายมิติมากขึน้ในแต่ละช่องทางการส่ือสาร ด้วยการปรับวิธีการน าเสนอเนือ้หา เพ่ือให้

เหมาะสมกบัจดุเดน่ของแตล่ะส่ือท่ีเลือกใช้ พร้อมทัง้มีการเพิ่มเนือ้หาท่ีเป็นในลกัษณะการซ่อมบ ารุง

ด้วยตวัเองผ่านการน าเสนอในส่ือตา่งๆ รวมถึงการเน้นความรู้สึกง่าย ในเร่ืองราวท่ีน าเสนอสู่ผู้อ่าน 

เพ่ือสร้างความรู้สกึจบัต้องได้ ท าตามไมย่ากและเข้าถึงได้ง่ายมากขึน้  

  จากเหตผุลหลายๆ ด้านอาจท าให้บคุลากรในองค์กรธุรกิจเอกชนตอ่ต้าน ไม่ยอมรับ และไม่
ยอมปรับตวั เพราะรู้สกึวา่ถกูเพิ่มภาระงาน เพราะคนหนึ่งคนจะต้องรับภาระงานได้หลากหลายมาก
ขึน้ เพราะยังไม่มีทีมข่าวเฉพาะส่วนแต่เป็นการช่วยเหลือกันมากกว่า และต้องคิดเนือ้หาในการ
น าเสนอในแตล่ะช่องทางส่ือให้มีความแตกตา่งออกไปจากส่ือหลกัด้วย เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับความรู้ท่ี
หลากหลายและได้รับประโยชน์สูงสุด ในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึน้นัน้องค์กรธุรกิจเอกชนพยายาม
ชีแ้จงและส่ือสารเพ่ือท าความเข้าใจกบับคุลากรทกุคนในองค์กรให้เข้าใจถึงภูมิทศัน์ส่ือท่ีเปล่ียนไป 
เพราะเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตผู้คนมากขึน้ จนท าให้ส่ือสิ่งพิมพ์ต้องปรับตวัเพ่ือความอยู่
รอด   
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาว่าองค์กรธุรกิจ
เอกชนด้านส่ือสิ่งพิมพ์ มีการเตรียมพร้อมในการรับมือกบัการปรับตวัเพ่ือให้องค์กรอยู่รอดได้อย่างไร 
เม่ือเข้าสู่ยุคของการหลอมรวมบุคคลขององค์กรดงักล่าวมีการตระหนักถึงความส าคญัของการ
เปล่ียนแปลงของส่ือกระแสหลักอย่างส่ือสิ่งพิมพ์ท่ีก าลังจะตายอย่างไร และเพ่ือเป็นข้อมูลให้
สถาบนัการศึกษาเห็นถึงความความส าคญัของการปรับหลกัสูตรการจดัการเรียนการสอนให้กับ
นักศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ต่อไปในอนาคตเพ่ือให้ผู้ ท่ีท างานในองค์กรธุรกิจเอกชนด้านส่ือ
สิ่งพิมพ์มีทกัษะ และความพร้อมในด้านความคดิสร้างสรรค์ การเลา่เร่ือง การน าเสนอเนือ้หาผ่านส่ือ
สิ่งพิมพ์ในชอ่งทางการส่ือสารอ่ืนๆ ตอ่ไปอยา่งไร 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย       
1. เพ่ือศึกษาสถานการณ์การปรับตวัของส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจ

เอกชนในประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษารูปแบบและแนวทางการปรับตวัของส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือความอยู่รอดขององค์กร

ธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
ในการศกึษาเร่ือง “การปรับตวัของส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือความอยูร่อดขององค์กรธุรกิจเอกชน 

ในประเทศไทย” ได้รวบรวมแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  ซึง่ผู้วิจยัได้ทบทวนแนวคดิ ทฤษฏี

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัสถานการณ์เก่ียวกบัส่ือสิ่งพิมพ์และการปรับตวัของส่ือสิ่งพิมพ์ รูปแบบและแนว

ทางการปรับตวัของส่ือสิ่งพิมพ์ขององค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย ผู้วิจยัได้ค้นหาเนือ้หา แนวคดิ ทฤษฏี

และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

1.ทฤษฎีการจดัการเชิงกลยทุธ์ (Strategic Management) 
2.แนวคิดการส่ือสารองค์กร (Corporate communication) และปัจจยัความส าเร็จ 
   ขององค์กร (Critical success factors) 

3. ทฤษฎีการบริหารองค์กรส่ือ (Media organization management) 

4. แนวคิดพฤตกิรรมการบริโภคส่ือ (Theory of consumer behavior) 

5. ทฤษฎีการปรับตวั (Theory Adaptation) 

6. ทฤษฎีเทคโนโลยีก าหนดสงัคม (Communication  Technology Determinism)   

7. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจยัเชิงคณุภาพ (Qualitative  Research) ประชากรและกลุม่
ตวัอยา่ง ได้แก่ บรรณาธิการขา่วและผู้ ส่ือข่าว หนงัสือพิมพ์-นิตยสาร รวมทัง้การสอบถามข้อมลูและ
สภาพแวดล้อมอ่ืนๆท่ีมีผลตอ่ในการท างาน ซึง่ประกอบด้วย  

(1) กลุม่ตวัอยา่งผู้ให้ข้อมลู คือ ผู้ มีส่วนได้สว่นเสียกบัการปรับตวัเพ่ืออยูร่อดขององค์กร
ธุรกิจเอกชน ได้แก่ บรรณาธิการบริหาร และผู้ ส่ือขา่วในกองบรรณาธิการส่ือสิ่งพิมพ์  จ านวน 5 ทา่น 
ประกอบด้วย บรรณาธิการบริหารในเครือเนชัน่ กรุ๊ป, หนงัสือพิมพ์ผู้จดัการ,  นิตยสารกลุสตรี 
นิตยสารสารคดี นิตยสาร SME การวิจยัครัง้นี ้ได้แบง่กลุ่มตวัอยา่งออกเป็นบรรณาธิการบริหาร  
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 (2) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย แบบสอบถามทัง้ค าถามปลายปิดและปลายเปิด แบบ
สมัภาษณ์เชิงลกึ  

(3) การเก็บรวบรวมข้อมลู โดยใช้วิธีการดงันี ้ 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู โดยวิธีสมัภาษณ์อย่างเป็นทางการ มีการนดัหมาย

ล่วงหน้า โดยเร่ิมสัมภาษณ์ระหว่างเดือนธันวาคม  2561 แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น กลุ่ม
บรรณาธิการบริหาร และกลุ่มผู้ ส่ือข่าว จ านวน 5  คน ซึ่งประกอบด้วยบรรณาธิการบริหาร
หนงัสือพิมพ์ผู้จดัการ ASTV 1 คน บรรณาธิการบริหารนิตยสารสารคดี 1 คน บรรณาธิการข่าว
ส านกัขา่วเนชัน่ 1 คน  บรรณาธิการบริหารนิตยสารกลุสตรี 1 คน บรรณาธิการข่าวนิตยสาร SME 1 
คน  

(4) การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการอธิบายเชิงพรรณนาจากข้อมูลท่ีได้จากการสมัภาษณ์
พูดคุยกับ บรรณาธิการข่าว และผู้ ส่ือข่าว ในกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์และนิตยสาร 
หลังจากท่ีได้ข้อมูลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่างแล้ว  
ผู้วิจยัจะน าข้อมลูมาจดัระบบข้อมลู รวบรวม  และแบง่หมวดหมูแ่ละประเภทของข้อมลูตามขอบเขต
การวิจยั  จากนัน้น ามาวิเคราะห์โดยแนวคิดและทฤษฎีในบทท่ี 2  มาเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดย
แบง่การวเิคราะห์ข้อมลูตามสดัสว่นของวตัถปุระสงค์การวิจยั  
 
สรุปผลการวิจัย 

การวิจยัเร่ือง “การปรับตวัของส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจเอกชนใน 
ประเทศไทย”  มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสถานการณ์การปรับตวัของส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือความอยู่รอดของ
องค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทยตลอดจนศึกษารูปแบบและแนวทางการปรับตวัของส่ือสิ่งพิมพ์
เพ่ือความอยูร่อดขององค์กรธุรกิจเอกชนในประเทศไทย โดยการสมัภาษณ์กลุ่มบรรณาธิการบริหาร 
และกลุม่ผู้ ส่ือขา่ว จ านวน 5  คน และน าเสนอผลของการวิจยัออกแบง่เป็น 2 สว่น ดงันี ้

1. สถานการณ์การปรับตัวของส่ือสิ่งพมิพ์เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจเอกชน
ในประเทศไทย 

สถานการณ์การปรับตวัขององค์กรธุรกิจส่ือสิ่งพิมพ์ได้รับผลกระทบเน่ืองจากความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร ส่งผลให้พฤติกรรมการของผู้ รับสารเปล่ียนไป ประกอบกับ
งบประมาณด้านสิ่งพิมพ์ท่ีเพิ่มต้นทนุท าให้องค์กรต้องแบกรับคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ แต่รายรับน้อยลง 
ท าให้ได้รับผลกระทบด้านงบประมาณท่ีลดลงอย่างต่อเน่ือง  ต้นทุนการผลิตสูงขึน้ บุคลากรต้อง
รับภาระหลายด้าน ธุรกิจเอกชนต้องปรับตวัเพ่ือความอยู่รอด การปรับเปล่ียนช่องทางการส่ือสารมา
ผ่านส่ือออนไลน์จึงเป็นช่องทางหลกัท่ีจะท าให้องค์กรอยู่รอดได้  เพ่ือรองรับการเปล่ียนผ่านด้าน
เทคโนโลยีในอนาคต   
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ความก้าวทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดการส่ือสารแบบไร้พรมแดน ท่ีทกุคนสามารถติดตอ่ถึงได้

กันทุกทีทุกเวลา ด้วยช่องทางท่ีสะดวก รวดเร็ว และพกพาง่าย พฤติกรรมของคนในสังคมจึง

เปล่ียนไปจากเดมิ ท าให้องค์กรธุรกิจเอกชนท่ีท างานด้านส่ือได้ผลกระทบอย่างมาก แตบ่างองค์กรมี

การเตรียมความพร้อมนานแล้ว จึงไม่เกิดผลกระทบมากนกั แตอ่งค์กรท่ีไม่มีการเตรียมความพร้อม

มาก่อนได้รับผลกระทบอย่างมากจกภูมิทศัน์ส่ือท่ีเปล่ียนไป เทคโนโลยีการส่ือสารเปล่ียนแบบก้าว

กระโดด ท าให้พฤติกรรมการบริโภคส่ือเปล่ียนไป การด าเนินงานขององค์กรและบุคลากรจึงต้อง

ปรับเปล่ียนทัง้วิธีการน าเสนอ รูปแบบ เนือ้หา และเทคนิคการน าเสนอ  เน่ืองจากผู้ รับสารมี

พฤตกิรรมเปล่ียนไปรับสารผา่นส่ืออ่ืนแทน    

บริบททางสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป เม่ือมีส่ือใหม่เกิดขึน้ สิ่งส าคญัคือบคุลากรในองค์กร ต้อง
ปรับตัวให้สามารถใช้ส่ือได้ทุกรูปแบบ เพ่ือลดต้นทุน ลดความเส่ียง ท่ีไม่จ าเป็นออกไปให้หมด 
รวมถึงพฒันาศกัยภาพขององค์กรให้บุคคลากรสามารถท างานได้ทกุแพลตฟอร์ม ทุกช่องทางการ
ส่ือสาร ดงันัน้เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรจึงจ าเป็น 1) ลดต้นทนุการผลิตจาก ลด Section ข่าวลง 
2) ลดจ านวนผู้ ส่ือข่าวลง เพราะผู้ ส่ือข่าวหนึ่งคนต้องท างานได้หลายอย่าง เน่ืองจากยุคท่ีมีการ
แข่งขนัสูง องค์กรและบคุลากรต้องมีการปรับตวัและพฒันาตนเองเพ่ือความอยู่รอดของทุกคน  3) 
ปรับเปล่ียนรูปแบบและแนวทางการด าเนินงานให้รอบด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ รับสารได้อยา่งทนัทว่งทีและสะดวกรวดในทกุชอ่งทางท่ีผู้ รับสารสามารถเข้าถึงได้ 

 
2. รูปแบบและแนวทางการปรับตัวของส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือความอยู่รอดขององค์กร

ธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 
องค์กรธุรกิจเอกชนมีความพยายามท่ีจะเปล่ียนรูปแบบและแนวทางการน าเสนอข้อมูล

ข่าวสารผ่านทกุช่องทางการส่ือสารโดยการประเมินสถานการณ์จากบริบททางสงัคมรอบด้าน เพ่ือ

ปรับตวัตลอดเวลาท่ีภูมิทศัน์ส่ือเปล่ียนไปเป็นส่ือ "ดิจิตอล" ท าให้บุคลากรในกองค์กรธุรกิจเอกชน

ด้านส่ือต้องพยายามปรับตัวให้ท าหน้าท่ีได้หลากหลายมากขึน้ พยายามเพิ่มทักษะ เพ่ือเปิดรับ

ความรู้ใหม่ๆ ในด้านการเขียน content ท่ีสร้างความดึงดูด เปล่ียนรูปแบบภาพนิ่งเป็น

ภาพเคล่ือนไหวท่ีสามารถอ่านจบได้ภายในเวลาอนัรวดเร็ว เช่น การใช้คลิปวีดีโอสัน้ในการน าเสนอ

การใช้อินโฟกราฟฟิค ทัง้ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว การทวิตข่าวในโซเชียลมีเดีย  การฝึกจับ

ประเด็นส าคญั และเขียนให้กระชบัมากขึน้เพ่ือให้เหมาะกับส่ือออนไลน์ โดยยงัคงความครบถ้วน

ของข้อมลู แตเ่น้นไปท่ีหวัใจส าคญัของประเดน็ขา่วท่ีจะน าเสนอ   นอกจากนีอ้งค์กรยงัเปิดโอกาสให้

บคุลากรในทีมสามารถเปล่ียนสายงานได้อย่างอิสระทัง้ส่ือทีวีดิจิตอล  ส่ือออนไลน์ ส่ือหนงัสือพิมพ์
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เดมิเพ่ือเป็นชอ่งทางในการพฒันาความรู้ความสามารถให้มีความเช่ียวชาญได้หลายส่ือมากขึน้ แต่

ท่ีส าคญัต้องดตูลาด และความสนใจของลกูค้าเป็นส าคญั  

ดงันัน้ เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจเอกชน มีความจ าเป็นต้องปรับรูปแบบและแนว
ทางการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดขององค์ธุรกิจเอกชน คือการพฒันาศกัยภาพและการเรียนรู้เพ่ือ
เพิ่มทกัษะความช านาญในด้านเทคโนโลยีส่ือดิจิทลั และเรียนรู้พฤติกรรมการรับสารผ่านช่องทาง
ดิจิทลัไปยงัผู้บริโภคด้วยความรวดเร็ว ถกูต้อง ชดัเจน และรู้ลึกมากขึน้ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติม
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้ทนักับการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และเรียนรู้พฤติกรรมการรับสาร การ
สร้าง content ท่ีนา่สนใจ และดงึดดู การสร้างความแตกตา่งท่ีคูแ่ขง่ไม่มี  การสร้างจดุยืนขององค์กร
ธุรกิจส่ือท่ียงัจ าเป็นต้องมี 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากผลการศกึษาเร่ือง “การปรับตวัของส่ือสิ่งพิมพ์เพ่ือความอยูร่อดขององค์กรธุรกิจเอกชน 
ในประเทศไทย”  มีประเดน็ท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดงันี ้

1. สถานการณ์การปรับตัวของส่ือส่ิงพมิพ์เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจเอกชน
ในประเทศไทย 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการส่ือสาร ส่งผลให้พฤติกรรมการของผู้ รับสารเปล่ียนไป 
สอดคล้องกับแนวคิดเทคโนโลยีส่ือเป็นตัวก าหนด เพราะการปฏิวัติเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสารแต่ละครัง้ ท าให้เกิดการปฏิวัติเปล่ียนแปลงสังคมตามมา  เน่ืองจาก
เทคโนโลยีการส่ือสารจะมีผลกระทบต่อสงัคมและปัจเจกบุคคลในแง่ของเวลา (Time) สถานท่ี
(Space) และการเปล่ียนแปลงรูปแบบชีวิตประจ าวัน ผลท่ีตามมาคืองบประมาณด้านสิ่งพิมพ์ท่ี
เพิ่มขึน้ท าให้องค์กรต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจ านวนมหาศาล แต่รายรับหรือก าไรน้อยลง ท าให้ได้รับ
ผลกระทบด้านงบประมาณท่ีลดลงอย่างตอ่เน่ือง  ต้นทนุการผลิตสงูขึน้ บคุลากรต้องรับภาระหลาย
ด้านสอดคล้องกบัทฤษฎีการปรับตวั เพ่ือให้ธุรกิจอยู่รอดได้ การปรับเปล่ียนช่องทางการส่ือสารมา
ผ่านส่ือออนไลน์จึงเป็นช่องทางหลกัท่ีจะท าให้องค์กรอยู่รอดได้  เพ่ือรองรับการเปล่ียนผ่านด้าน
เทคโนโลยีในอนาคต   

ความก้าวทางเทคโนโลยีท่ีท าให้ทุกคนสามารถติดต่อถึงได้กนัทกุทีทกุเวลา ด้วยช่องทางท่ี
สะดวก รวดเร็ว และส่ือท่ีพกพาง่าย เล็ก กะทัดรัด พฤติกรรมของคนในสังคมจึงเปล่ียนไป ท าให้
องค์กรธุรกิจเอกชนท่ีท างานด้านส่ือได้ผลกระทบ จากภูมิทศัน์ส่ือท่ีเปล่ียนไป เทคโนโลยีการส่ือสาร
เปล่ียนแบบก้าวกระโดด ท าให้พฤติกรรมการบริโภคส่ือเปล่ียนไป การด าเนินงานขององค์กรและ
บคุลากรจึงต้องปรับเปล่ียนทัง้วิธีการน าเสนอ รูปแบบ เนือ้หา และเทคนิคการน าเสนอ  เน่ืองจาก
ผู้ รับสารมีพฤติกรรมเปล่ียนไปรับสารผ่านส่ืออ่ืนแทน  สอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารองค์กรธุรกิจ
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ส่ือ ในเร่ืองของการจัดการกับคนหมู่มากเพ่ือน าให้มาอยู่ร่วมกันและร่วมกันท างาน โดยมี
วตัถปุระสงค์ เป้าหมายขององค์กร เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยผู้บริหาร
เป็นผู้ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นหน้าท่ีในการจดัการ การวางแผนงาน การจดัการองค์กรการสัง่การ การ
ประสานงาน การคดัเลือกบุคลากร การก าหนดนโยบาย ซึ่งทัง้หมดนีจ้ะอยู่ในกระบวนการการ
บริหารงานทัง้สิน้และมีความสมัพนัธ์กนัอย่างตอ่เน่ือง หากขาดขัน้ตอนใดขัน้ตอนหนึ่ง งานอาจจะ
ไม่ประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์ ผู้บริหารจึงควรควบคมุทิศทางการบริหารเพ่ือให้เป็นไปใน
ระดบัเดียวกนั 

เม่ือมีส่ือใหม่เกิดขึน้ สิ่งส าคัญคือบุคลากรในองค์กร ต้องปรับตวัให้สามารถใช้ส่ือได้ทุก
รูปแบบ เพ่ือลดต้นทนุ ลดความเส่ียง ท่ีไม่จ าเป็นออกไปให้หมด รวมถึงพฒันาศกัยภาพขององค์กร
ให้บคุคลากรสามารถท างานได้ทกุแพลตฟอร์ม ทุกช่องทางการส่ือสาร ดงันัน้เพ่ือความอยู่รอดของ
องค์กรจึงจ าเป็น 1) ลดต้นทุนการผลิตจาก ลด Section ข่าวลง 2) ลดจ านวนผู้ ส่ือข่าวลง เพราะ
ผู้ ส่ือขา่วหนึง่คนต้องท างานได้หลายอย่าง เน่ืองจากยคุท่ีมีการแข่งขนัสงู องค์กรและบคุลากรต้องมี
การปรับตวัและพฒันาตนเองเพ่ือความอยู่รอดของทกุคน  3) ปรับเปล่ียนรูปแบบและแนวทางการ
ด าเนินงานให้รอบด้าน สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ รับสารได้อย่างทนัท่วงทีและสะดวก
รวดในทกุชอ่งทางท่ีผู้ รับสารสามารถเข้าถึงได้ 

 
2. รูปแบบและแนวทางการปรับตัวของส่ือส่ิงพิมพ์เพ่ือความอยู่รอดขององค์กร

ธุรกิจเอกชนในประเทศไทย 
องค์กรธุรกิจเอกชนมีความพยายามท่ีจะเปล่ียนรูปแบบและแนวทางการน าเสนอข้อมูล

ข่าวสารผ่านทกุช่องทางการส่ือสารโดยการประเมินสถานการณ์จากบริบททางสงัคมรอบด้าน เพ่ือ
ปรับตวัตลอดเวลาท่ีภูมิทศัน์ส่ือเปล่ียนไปเป็นส่ือ "ดิจิตอล" สอดคล้องกบัแนวคิดการส่ือสารองค์กร 
และปัจจยัความส าเร็จขององค์กร เป็นสิ่งส าคญัและหวัใจหลกัในการส่ือสารท่ีดี ท่ีจะช่วยสร้างความ
เข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเช่ือมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างบคุลากรในองค์กรเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอ่องค์กรในเชิงบวก ท าให้บคุลากรในองค์กรธุรกิจเอกชนด้านส่ือ
ต้องพยายามปรับตวัให้ท าหน้าท่ีได้หลากหลายมากขึน้ พยายามเพิ่มทกัษะ เพ่ือเปิดรับความรู้ใหม่ๆ 
ในด้านการเขียน content ท่ีสร้างความดงึดดู เปล่ียนรูปแบบภาพนิ่งเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีสามารถ
อ่านจบได้ภายในเวลาอนัรวดเร็ว เช่น การใช้คลิปวีดีโอสัน้ในการน าเสนอการใช้อินโฟกราฟฟิค ทัง้
ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว การทวิตข่าวในโซเชียลมีเดีย  การฝึกจบัประเด็นส าคญั และเขียนให้
กระชบัมากขึน้เพ่ือให้เหมาะกับส่ือออนไลน์ โดยยงัคงความครบถ้วนของข้อมูล แต่เน้นไปท่ีหัวใจ
ส าคญัของประเดน็ขา่วท่ีจะน าเสนอ    



10 
 

เพ่ือความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจเอกชน มีความจ าเป็นต้องปรับรูปแบบและแนวทางการ
ปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดขององค์ธุรกิจเอกชน คือการพฒันาศกัยภาพและการเรียนรู้เพ่ือเพิ่มทกัษะ
ความช านาญในด้านเทคโนโลยีส่ือดิจิทลั และเรียนรู้พฤติกรรมการรับสารผ่านช่องทางดิจิทลัไปยงั
ผู้ บริโภคด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ชัดเจน และรู้ลึกมากขึน้ การแสวงหาความรู้เพิ่มเติมอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และเรียนรู้พฤติกรรมการรับสาร การสร้าง 
content ท่ีนา่สนใจ และดงึดดู การสร้างความแตกตา่งท่ีคูแ่ข่งไม่มี  การสร้างจดุยืนขององค์กรธุรกิจ
ส่ือท่ียงัจ าเป็นต้องมี 
 
ข้อเสนอแนะ  

1. องค์กรควรมีการวางแผนระยะยาวเก่ียวกับการส่ือสารบนแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง

ชดัเจน เน่ืองจากส่ือออนไลน์ เป็นส่ือท่ีไมส่ามารถสร้างผลกระทบได้ในระยะสัน้ 

2. องค์กรควรมีการประเมินคุณภาพของบุคลากรอย่างเป็นระยะ และเป็นระยะเพ่ือวัด

คณุภาพการท างานและการตอบสนองนโยบายขององค์กรอยา่งตอ่เน่ือง 

3. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กรควรให้บุคลากรส่ือใช้เคร่ืองมืออย่างมี

คณุภาพและคุ้มคา่ และสามารถท างานแทนกนัได้ทกุฝ่าย ในด้านคา่ตอบแทนควรจดัสรรให้มีความ

เป็นธรรม ถึงแม้จะไม่สามารถให้ตามกฎหมายก าหนดได้แต่องค์กรสามารถท าความเข้าใจกับ

บคุลากรถึงความจ าเป็นในการไมข่ึน้คา่ตอบแทน หรือไม่ต้องหาสิ่งรองรับเพ่ือช่วยแบง่เบาคา่ใช้จ่าย

ในการเดินทางให้กบัผู้ ส่ือท่ีต้องไปท าข่าวนอกสถานท่ี รวมถึงการเอาใจใส่เร่ืองคุณภาพชีวิตความ

เป็นอยูข่องบคุลากรเพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจและให้ก าลงัใจในการท างาน  ในด้านโครงสร้างหน้าท่ี

การท างานควรต้องมีการขยายงานในส่วนของบุคลากรด้านอ่ืนด้วยเพ่ือรองรับการขยายตวัของ

ชอ่งทางการส่ือสารท่ีเพิ่มขึน้ด้วย 

 4. ในส่วนของบรรณาธิการ ในกองบรรณาธิการส่ือสิ่งพิมพ์ต้องมีการเตรียมความพร้อม

ตวัเองอยูต่ลอดเวลา แตใ่นฐานะองค์กรท่ีท าธุรกิจส่ือจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจและเข้าถึงส่ือ

ทกุรูปแบบได้ เพ่ือน ามาตอ่ยอดการท างาน นอกจากนีก้ารเรียนรู้เร่ืองเทคโนโลยีและนวตักรรมใหม่ๆ  

ท่ีองค์กรจ าเป็นต้องมีการถ่ายทอดความรู้ หรืออบรมเทคนิคใหม่ๆ ให้กบัทกุคนในองค์กร โดยเฉพาะ

บรรณาธิการขา่ว ผู้ ส่ือขา่วอาวโุส เพ่ือให้เข้าใจวิธีการท างานลดชอ่งวา่งความขดัแย้งในการท างาน 
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