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ABSTRACT 

 

The management of the newspaper under the media convergent   for the purpose. 
Study. And adaptation of the newspaper under under the media convergent . Strategic 
management. And factors related to the administration.  . The media convergent  . Using data 
from an in-depth interviews (Indepth Interview) and document analysis (Documentary Research) 
of the Nation Multimedia Group Public Company Limited  and Matichon Public Company 
Limited   

The study found that the development and adaptation of the newspaper under the 
media convergent  of Nation Multimedia Group Public Company Limited  has a main policy to 
encourage coworker to continuously restructure their works.  It will expand its services to other 
media channels such as Twitter, Face book as well as social media under the policy organization 
that has built the infrastructure, personnel and technology. The organization has a encouraging 
policy of using equipment or new media technologies such as iphone or iPad for personnel to 
achieve the benefits of integration which increase development both in depth and speed of the 
contented  information to reach every  targets  in all media channels. While the Mathichon  
limited company  aims to expand the size of the work carried out in accordance with traditional 
newspapers  along with the growth in the online media. But there is no fusion structure except the 
integration of content of news  in depth. Nevertheless no social media is available to access such 
as facebook.  Using only online website will lacks of speed to reach the target groups. 

 The management of the newspaper under the media convergent both the Nation 
Media Group or  the Mathichon group was effected by external factors,  the rapidly changing 
technology of the internet and the economic factors. In addition to internal factors is the  policies 
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of  organization which  are supportive factors that lead to business development and focus 
direction to form a group with clear goals. 

Recommendations from the research for the Nation Group are the expanding structure 
and adaptation of function which mainly focus on the social medias, its can reach to a right target 
group and serve for the newspaper survive under the media convergent  . Somehow the member  
in each group of these social media are less in numbers which it is not enough money for 
investment.  Thus, the traditional media is the  main media  for producing  content  still play an 
important role in generating revenue for original group and waiting for the right time to reach into 
a social media network connection that will increase revenue for company. 

Mathichon group has the restructure and function of organization which mainly focus 
on personnel for more flexibility in management. Somehow the survival of the newspaper under 
the the media convergent  should not only focus on the communication through the social media 
but should expand  in specific marketing such as using agent as a dealer like other general 
publication across the country  as well as provide some activities to accommodate changing work 
patterns which increasing the company's revenue. 
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บทที่ 1 

บทนํา 
1.1  ท่ีมาและความสําคัญ  

ในภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจ หากองคกรส่ือหนังสือพิมพไมพัฒนา และไม

ปรับตัว  ก็ไมสามารถดํารงอยูได  มีตัวอยางขององคกรหนังสือพิมพในตางประเทศ  เชน 

สหรัฐอเมริกา หนังสือพิมพหลายฉบับตองประกาศปดตัวลง โดยในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 กลุม

หนังสือพิมพนิวยอรกไทม ไดถูกซ้ือกิจการ โดย“คารลอส สลิมเฮลู”  มหาเศรษฐีอันดับสองของ

โลกชาวเม็กซิกัน ท่ีไดเขาไปซ้ือกิจการหนังสือพิมพผานตลาดหุนนิวยอรก ไทมส มูลคา 250 ลาน

ดอลลาร กลายเปนผูถือหุนรายใหญ รองจากตระกูล “ซัลสเบอรเกอร” ซ่ึงเปนเจาของกิจการเดิมท่ี

ถือหุน 20 % และบริหารบริษัทแหงนี้มานานกวา 100 ป  

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2552 หนังสือพิมพเดอะ ซีแอตเติล โพสต-อินเทลลิเจนเซอร” หรือ 

เดอะ พี-ไอ หนังสือพิมพทองถ่ินในรัฐวอชิงตันเมืองซีแอตเติล ประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีดําเนินการ

ผลิตส่ือส่ิงพิมพมานานกวา 146 ป ไดเปล่ียนรูปแบบการทําธุรกิจจากการผลิตหนังสือพิมพกระดาษ

ไปเปนการผลิตขาวออนไลนขายทางเว็บไซตเพียงชองทางเดียว เนื่องจากเผชิญภาวะขาดทุน มูลคา 

14 ลานเหรียญสหรัฐ ใน พ.ศ.2551 

ตอมากลุมบริษัท “ซัน-ไทมส มีเดีย” ขายหนังสือพิมพในเครือ เม่ือศาลลมละลาย

อนุญาตให ขายหนังสือพิมพในเครือ รวมถึงหนังสือพิมพ “ชิคาโก ซัน-ไทมส” และอ่ืน ๆ ใหกับ

กลุมนักลงทุน ซ่ึงนําโดยนายธนาคารแหงเมืองซิคาโก นายเจมส ไทรี ดวยมูลคา 25 ลานเหรียญ

สหรัฐ หลังจากบริษัทยื่นพิทักษทรัพยจากการลมละลายเม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ.2552 

ซ่ึงผลดังกลาวมาจากการที่ผูบริโภคส่ือยุคใหมหันไปบริโภคขาวสารทางส่ือออนไลน

มากข้ึน โดยนับตั้งแตเดือนมกราคม 2551- กุมภาพันธ พ.ศ. 2552 ยอดพิมพของหนังสือพิมพท่ัวโลก

โดยประมาณเฉล่ียลดลงกวา 7% (อางจากจุลสารราชดําเนิน สมาคมนักขาวหนังสือพิมพแหง

ประเทศไทย ฉบับท่ี 18, 2553)  
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จะเห็นไดวาการเติบโตของส่ือออนไลน และการส่ือสารแบบเครือขาย แบบมัลติมีเดีย 

การนําเสนอขาวบนเว็บไซต  เน็คเวิรคกิ้ง ไดกาวเขามาแทนท่ีการบริโภคขาวสารผานส่ือ

หนังสือพิมพ ซ่ึงเปนส่ือหลัก ผูบริโภคมีทางเลือกในการบริโภคขอมูลขาวสารจากหลากหลายส่ือ

มากข้ึน ท้ังนี้สะทอนใหเห็นวา รายไดจากงบโฆษณาทางหนาหนังสือพิมพไดถูกแบงไปยังส่ือตางๆ 

มากข้ึน เปรียบเทียบป 2553-2554 

 

ตารางท่ี 1.1  การใชงบโฆษณาผานส่ือตางๆ ในป พ.ศ. 2552-2553 

 

ส่ือ 

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

อัตรการ 

เปล่ียนแปลง 

(รอยละ) 

จํานวนเงิน 

(ลานบาท) 

อัตรการ 

เปล่ียนแปลง 

(รอยละ) 

โทรทัศน 52,935 3.52 60,000 14.79 

วิทย ุ 6,165 -11.18 6,100 -0.88 

หนังสือพิมพ 14,149 -7.41 1,500 6 

แม็กกาซีน 5,227 -12.85 5,600 4.22 

โรงภาพยนตร 4,947 18.55 5,900 23 

ปายโฆษณา 3,960 -6.36 3,800 -3 

ส่ือในรานคา 820 -0.73 1,100 36 

ส่ือเคล่ือนท่ี 1,755 -27.92 2,200 27 

อินเตอรเน็ต 259 50.58 290 12 

        

ท่ีมา:  หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ (2553 และ 2554) 

 

จากการเปล่ียนแปลงทางพฤติกรรมผูบริโภคส่ือในไทย และการใชจายทางงบโฆษณา

ผานส่ือตางๆ  สงผลตอบทบาทการบริหารงานหนังสือพิมพของไทยท่ีผสมผสานการใชส่ือ
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ออนไลน เพื่อสนองตอผูบริโภครุนใหม เปนการเพ่ิมชองทางการกระจายขาวสารผานโลก

อินเตอรเน็ต และเพิ่มมูลคาใหกับหนังสือพิมพ 

สําหรับประเทศไทยองคกรส่ือท่ีมีพื้นฐานจากการทําส่ือหนังส่ือพิมพแบบดั้งเดิม และ

เปนผูบุกเบิกในการทํางานหลอมรวมส่ือ ท่ีเดนๆ มีจํานวน 2 องคกร ไดแก กลุมเนช่ันกรุป เปนกลุม

ธุรกิจส่ิงพิมพท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือป พ.ศ. 2531 ภายใตช่ือ  

“บริษัท เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป จํากัด” กอนจะพัฒนาการขยายกิจการ “ขามส่ือ” อยางชัดเจน ในป 

พ.ศ. 2539 โดยมี 2 สายธุรกิจหลัก ไดแก ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และ ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียง  

กลายเปนกลุมบริษัทมหาชนท่ีมีการนําส่ือหลากหลายรูปแบบมาเพ่ิมมูลคาของขาวสารท่ีเปนธุรกิจ

หลัก ภายใตช่ือใหมวา บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ในป 2549 (รายงานประจําป

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2553) 

โดยธุรกิจส่ือส่ิงพิมพนั้นแบงออกเปน 6 ราย ไดแก เนช่ันมัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) 

ผลิตและจําหนาย The Nation กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก เนช่ันสุดสัปดาห เนชั่นจูเนียร บริษัทเนช่ัน 

บุคส อินเตอรเนช่ันแนล ดําเนินการพิมพและจัดจําหนายส่ิงพิมพ (Pocket Book) โดยนักเขียนท้ังใน 

และตางประเทศ บริษัทเนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล ดําเนินการพิมพและตัวแทนจําหนายส่ิงพิมพ

ตางประเทศ บริษัทเนช่ัน เอ็กมอนท เอ็ดดเูทนเมนท นําเขาและผลิตส่ิงพิมพ (การตูน) เพื่อการศึกษา 

บริษัทเนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท  ผลิตส่ิงพิมพ (การตูน) เพื่อการศึกษา และบริษัทซีเอ็ดยูเคช่ันจํากัด 

(มหาชน) (บริษัทรวมลงทุน) ระบบจัดจําหนายหนังสือในประเทศ  

สวนธุรกิจกระจายภาพและเสียง  แบงออกเปน โทรทัศน คือ บริษัทเนช่ัน บรอดแคสติ้ง 

คอรปอเรช่ัน  วิทยุ คือบริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค ผลิตรายการวิทยุ  และธุรกิจส่ือดิจิทัล คือ

อินเตอรเน็ต  ซ่ึงดําเนินการโดยบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) ผูจัดทําเว็บไซต เสนอ

ขาวสารขอมูล รวมทั้งการใหบริการขอมูลขาวสารทางธรุกิจ ระบบคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต 

ภายใตบริษัท ไทย พอรทัล กลายเปนกลุมบริษัทมหาชนท่ีมีการนําส่ือหลากหลายรูปแบบมาเพ่ิม

มูลคาใหกับส่ือส่ิงพิมพไดอยางเปนรูปธรรม 

แนวโนมของธุรกิจส่ือใหม ในกลุมเนช่ันไดพัฒนาและศึกษาเทคโนโลยีการส่ือสารใน

รูปแบบตางๆ  เพื่อนําขอมูลขาวสารของเครือมาสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดประโยชนสูงสุด และเพื่อ

ตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิต หรือไลฟสไตลของคนรุนใหมท่ีเปล่ียนไป ดวยการนําขอมูลขาว 
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ไมวาจะเปนขาวหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เผยแพรสูชองทางใหมๆ ไดแก อินเทอรเน็ต 

โทรศัพทมือถือ ไอพีทีวี อุปกรณอิเลคทรอนิกส เชน ไอพอด MP3 เปนตน โดยภาพรวมของ 3 สาย

ธุรกิจ ธุรกิจส่ิงพิมพ ธุรกิจส่ือภาพและกระจายเสียง และธุรกิจนิวมีเดีย จะมุงเนนท่ีธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ 

ท่ีเปนธุรกิจหลัก มีสัดสวนประมาณ 88-90% ของรายไดจากการขายและบริการรวม   

เนช่ันกรุปท่ีมีท้ังภาษาอังกฤษ และภาษาไทย สามารถครอบคลุมท้ังส่ือดั้งเดิม อยางส่ือ

ส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ ส่ือโทรทัศน รวมถึงส่ือใหมในรูปแบบดิจิทัล ท่ีเขาถึงทุกกลุม ท้ังผูใหญ วัยรุน 

กลุมนักธุรกิจ ท้ังใน และตางประเทศ จนในป 2553 เครือเนช่ันมีส่ือใหมท่ีตอบรับทุกความตองการ

ของผูรับส่ือ และผูลงโฆษณาครบถวน ไมวาจะเปนเว็บไซต ธุรกิจบริการขาวสารบนมือถือ หรือ

แมกระท่ังหนังสือพิมพออนไลนบนแทปเลท เชน iPAD ฯลฯ (รายงานประจําปของตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2553) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1  การปรับโครงสราง แบงเปนบริษัทยอย 8 สายธุรกิจ  

 

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท 

ฝายตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 

กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานส่ือกระจายภาพและเสียง 
บมจ. เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน 

 

กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
บจ. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 

 

กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
บจ. เนชั่น นิวส เนต็เวิรค 

 

กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานขนสง 
บจ. เอ็มเอ็มแอล 

 

กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานการศึกษาบันเทิงและ
ตางประเทศ บมจ. เนช่ัน อินเตอรเนชัน่แนล เอ็ดดูเทนเมนท 

 

กรรมการผูอํานวยการ ดานขาวท่ัวไปภาษาไทย 
บจ. คมชัดลึก มีเดีย 

 

กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานการพิมพ 
บจ. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

 

สวนงานสนันสนุน 
บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 
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สวน บริษัทมติชน จํากัด (มหาชน) ซ่ึงพัฒนาจากธุรกิจครอบครัวเม่ือ พ.ศ. 2521 มาเปน

ลักษณะองคกรส่ือส่ิงพิมพอีกองคกรหนึ่งท่ีกาวเขาสูการหลอมรวมส่ือไดแก บริษัทมติชน จํากัด

(มหาชน) โดยป พ.ศ.2532 ไดมีการพัฒนาการธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ซ่ึงประกอบกิจการในสวน

หนังสือพิมพและส่ิงพิมพอ่ืนๆ มีกิจการหลักๆ คือ หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพราย 3 วัน  

หนังสือพิมพรายสัปดาห นิตยสาร และหนังสือเฉพาะกิจประเภทตางๆ กอนจะขยายฐานกําลังไปยัง

ส่ืออ่ืนๆ ดวยรูปแบบขามส่ืออยางเปนรูปธรรม และเติบโตอยางตอเนื่อง   

ปจจุบันในป 2553 การดําเนินธุรกิจของ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ประกอบไปดวย

บริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก (รายงานประจําปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2553) 

1.  บริษัทขาวสด ซ่ึงประกอบกิจการออกหนังสือพิมพรายวัน "ขาวสด" และออก

หนังสือเฉพาะกิจ นับเปนหนังสือพิมพท่ีสรางประวัติศาสตรไวในวงการหนังสือพิมพเมืองไทย ท่ี

ใชระยะเวลาดําเนินการเพียงไมกี่ป สามารถยึดครองสวนแบงการตลาด มียอดจําหนายเปนอันดับ 3 

ของประเทศในกลุมหนังสือพิมพรายวันดวยกัน   

2.  บริษัท งานดี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยท่ีประกอบกิจการจัดจําหนายหนังสือในเครือ

ของบริษัทฯ และของสํานักพิมพอ่ืนๆ ใหแกเอเยนตตางๆทั้งในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด 

โดยวิธีการขนสงท้ังทางบกและทางอากาศ บริษัทมีเอเยนตจัดจําหนายหนังสือพิมพในเครือทุก

จังหวัดท่ัวประเทศ โดยการจัดจําหนายชนิดขายฝากแกเอเยนตท่ีบริษัทจะต้ังเปนตัวแทนจําหนาย

และรับชวงขายตอใหแกรานคาตอไป 

นอกจากนี้ยังมีศูนยขอมูลมติชน (Matichon Information Center-MIC) ใหบริการระบบ

หนังสือพิมพออนไลน ภายใตเว็บไซต http://mic.matichon.co.th มาตั้งแตป พ.ศ. 2542 และได

เช่ือมตอโฮมเพจเขากับระบบฐานขอมูลของศูนยฯ เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลขาวสารออนไลนแก

คนท่ัวโลก ปรากฏวาขอมูลขาวสารออนไลนของหนังสือพิมพในเครือ "มติชน" ท้ังระบบไดรับ

ความสนใจอยางสูงจากผูใชคอมพิวเตอรท้ังนอกและในประเทศจนสามารถสรางรายไดจากการ

ใหบริการผานระบบอินเตอรเน็ตมาต้ังแตป พ.ศ. 2543 และในรอบบัญชีป พ.ศ.2544 การใหบริการ

ขอมูลผานทางอินเตอรเน็ตมีอัตราการเติบโตถึง 300% เม่ือเทียบกับปกอนสะทอนใหเห็นแนวโนม

การขยายตัวอยางสูงของธุรกิจบริการขอมูลผานทางระบบออนไลนไดเปนอยางดี 
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จากกรณีดังกลาว ไดช้ีชัดถึงผูประกอบการองคกรส่ือส่ิงพิมพยักษใหญ 2 องคกรใน

ประเทศไทยท่ีดําเนินการปรับเปล่ียนองคกร และตอสูกับการเขามาของเทคโนโลยีส่ือใหม  

การดําเนินธุรกิจ และการปรับทิศทางขององคกร ในการขยายตัวของกระบวนการควบ

รวม และซ้ือกิจการทางดานการส่ือสาร สงผลใหเกิดการแขงขันสูง มีการผูกขาดควบคุมส่ือโดย

บรรษัทขามชาติในประเทศพัฒนาแลว กอปญหาเสรีภาพ และคุณภาพของขาวสาร ดังนั้นจึงเปน

สาเหตุใหผูวิจัยตองการทราบถึงความเคล่ือนไหวขององคกรหนังสือพิมพ ท่ีจะตองปรับตัว เพื่อ

พัฒนารูปแบบ และการนําเสนอไปในทิศทางท่ีสามารถดํารงอยูภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

และสามารถปฏิบัติหนาท่ีในการชวยปฏิรูปสังคม รักษาความเช่ือมั่น ศรัทธาจากสาธารณชนได

เชนเดิม 

 

1.2  ปญหานําวิจัย 

1.  องคกรหนังสือพิมพมีการพัฒนาการ และการปรับตัวภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ

อยางไร   

2.  กลยุทธการบริหารขององคกรหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือเปนอยางไร     

3.  ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวม

ส่ือเปนอยางไร  

  

1.3  วัตถุประสงคการวิจัย  

1.  เพื่อศึกษาพัฒนาการ และการปรับตัวขององคกรหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอมรวม

ส่ือ  

2.  เพื่อศึกษากลยุทธการบริหารงาน ขององคกรหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

3.  เพื่อศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานขององคกรหนังสือพิมพภายใตกระแสการ

หลอมรวมส่ือ    
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย  

ศึกษาทิศทางการพัฒนาหนังสือพิมพเฉพาะกลุมบริษัทเนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด 

(มหาชน)  และกลุมบริษัทมติชน จํากัด (มหาชน)  ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ ตามความ

คิดเห็นของนักวิชาชีพระดับผูบริหารในองคกรส่ือส่ิงพิมพตางๆ โดยมุงเนนองคกรหลักๆ ท่ีมีการ

พัฒนาส่ือส่ิงพิมพเขาสูระบบมัลติมีเดีย ท้ังท่ีเปนกลุมบริษัทมหาชน อาทิ  กลุมเนชั่น กลุมมติชน  

เพื่อนํามาเปรียบเทียบการบริหารงานวารูปแบบเหมือน หรือแตกตางกันอยางไรบาง รวมถึงความ

คิดเห็นของนักวิชาการสายนิเทศศาสตร ประกอบดวยประเด็นตอไปนี้ 

1.  สภาพอดีต และปจจุบันขององคกรหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

2.  ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากการบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ

เปนอยางไร 

3.  การปรับตัวของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือจะออกมาในแนวทางใด 

4.  แนวโนมของหนังสือพิมพจะออกมาเปนไปในลักษณะใด 

 

1.5  ขอสันนิษฐานในการวิจัย 

ปจจุบันองคกรส่ือมีการเปล่ียนแปลงการนําเสนอขาวทางส่ือออนไลนอยางชัดเจน 

โดยเฉพาะองคกรหนังสือพิมพ แมจะยังคงผลิตหนังสือพิมพในรูปลักษณเดิม คือ กระดาษ  แต

ขณะเดียวกันก็ตองเรียนรูจัดทํา และพัฒนาส่ือใหมอยางหนังสือทางอินเทอรเน็ต หรือหนังสือพิมพ

ออนไลนในรูปส่ือผสม ท่ีใหท้ังตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว คลิปวิดีโอ และคลิปเสียงไป

พรอมๆ กัน โดยนําเสนอผานเครือขายอินเตอรเน็ต และคอมพิวเตอร จึงนับเปนการปรับรูปโฉม 

และการจัดการธุรกิจคร้ังใหญของหนังสือพิมพ  ซ่ึงจะเปนท้ังปจจัยเอ้ือ และเปนอุปสรรคตอการ

พัฒนา และการปรับตัวภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

 

1.6  นิยามศัพทเฉพาะ   

การปรับตัวขององคกรส่ือ หมายถึง การปรับตัวทางดานโครงสรางองคกร และบุคลากร 

ในองคกรเนช่ันกรุป ท่ีไดปรับโครงสรางในกองบรรณาธิการตั้งแตระดับบรรณาธิการบริหาร ไป

จนถึงหัวหนาขาวทุกโตะ พรอมเปล่ียนระบบการทํางาน เพื่อกาวสูการเปนโซเชียลมีเดียอยางเต็ม
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รูปแบบ สวนมติชน กรุป ไดปรับโครงสรางการบริหารงาน และจัดต้ังหนวยงานใหม พรอม

ปรับเปล่ียนรูปแบบระบบการรับพนักงานใหม เพื่อจัดสัดสวนบุคลากรในระดับตางๆ ใหมีความ

สมดุลมากข้ึน 

พัฒนาการขององคกรหนังสือพิมพ   หมายถึง การเปล่ียนแปลงขององคกรเดิม ไปสู

สภาพใหมท่ีกาวหนาหรือเปนไปในเชิงบวก โดยเนช่ัน กรุปไดพัฒนาจากความลึกของเนื้อหา อยาง

ตอเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพของหนังสือพิมพ กอนท่ีขยายงานไปยังชองทางอ่ืนๆ ท่ีเปนโซเชียลมีเดีย    

ซ่ึงจะเช่ือมตอไปท่ีทวิตเตอร เฟชบุก และสามารถกลับมาอานในส่ือเกาๆ ท่ีเปนส่ือกระแสหลัก ส่ือ

ดั้งเดิมได  สวนมติชน กรุปยังมีขอบเขตจํากัดในการจัดทําหนังสือ   เนื่องจากยังไมสามารถที่จะ

ตีพิมพหนังสือพิมพสงไปยังภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศไทยในรูปแบบเฉพาะกิจได อีกท้ังการบริหาร

หนังสือพิมพสูนิวมีเดียยังเปนการเร่ิมตนแบบงายๆ ไมวาจะเปนการขับเคล่ือนหนังสือพิมพเขาสู

ระบบอี-แม็กซีน (e-Magazine) หรือ อี-บุค (e-Book) ก็ยังอยูระหวางการศึกษาหาขอมูล    

กลยุทธการบริหารองคกร หมายถึง การวางแผนปฏิบัติในการดําเนินงาน การจัดการ 

และการควบคุม เพื่อใหองคกรสามารถบรรลุตามเปาประสงคท่ีกําหนดไว ซ่ึงเนช่ัน กรุป ได

วางแผนกลยุทธ คือ แทนท่ีจะทําเฉพาะหนังสือพิมพ ก็ทําส่ือท้ังหมด โดยเอาความไดเปรียบในเร่ือง

ของแบรนด ไปตอยอดกับสินคาใหมๆ  ไปอยูใน นิวมีเดีย ไปอยูในแอพพิเคช่ันไอแพดตางๆ ขณะท่ี

มติชน กรุป ยึดหลักการขยาย และโฟกัส คือ หนวยงานที่มีอยูจะแตกตัวออกไป กอนจะเขาไป

รับผิดชอบในอาณาเขตที่ชัดเจนและมีความเช่ียวชาญเพียงพอ 

ปจจัย หมายถึง องคประกอบท่ีเขามามีบทบาท อิทธิพล และผลกระทบตอการเติบโต 

ซ่ึงในท่ีนี้มุงเนนไปท่ีส่ือส่ิงพิมพในยุคหลอมรวมส่ือ โดยในกลุมเนช่ัน กรุป ดวยผูบริหารมีทิศทาง

ไปในทางเดียวกัน จึงทําใหการบริหารของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือสามารถ

ผลักดันองคกรใหข้ึนมาอยูในระดับแถวหนาของส่ือใหมในเวลานี้ 

ในสวนของมติชน กรุป ดวยมีรูปแบบการทํางานไปในแนวเชิงอนุรักษ มีลักษณะการ

ทํางานท่ีชา แตแนนอน เ ม่ือมาเจอกับความเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยี ท่ีเกิดข้ึนจาก

ระบบส่ือสารอยางรวดเร็ว  จึงกลายเปนเหตุผลหลักท่ีทําใหเครือมติชนกาวเขาสูส่ือใหมท่ีชาและ

นอยกวาคนอ่ืนๆ เนื่องจากมีความเช่ือวา จะทําในส่ิงท่ีถนัดเทานั้น 
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การหลอมรวมส่ือ หมายถึง การนําเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน 

และสามารถนํามาใชงานรวมกันได กอนเกิดการหลอมรวมการบริการเขาดวยกัน ซ่ึงในงานวิจัยช้ิน

นี้มุงศึกษาเฉพาะการหลอมรวมส่ือโทรคมนาคม สารสนเทศ ส่ือวิทยุโทรทัศน และส่ืออ่ืนๆ  ไดแก  

1.  การหลอมรวมของเนื้อหา (Convergence of content)  

2.  การหลอมรวมของบริการ (Convergence of services)  

3.  การหลอมรวมของโครงขาย (Convergence of infrastructure/transmission channels)  

4.  การหลอมรวมของอุปกรณลูกขาย (Convergence of end user terminals/consumer devices)  

ซ่ึงในท่ีนี้ทางเนช่ัน  กรุปเปนไปในลักษณะท่ีมุงเนนการหลอมรวมของเนื้อหา 

(Convergence of content) การหลอมรวมของบริการ(Convergence of services) และการหลอมรวม

ของโครงขาย(Convergence of infrastructure/transmission channels)  โดยมีแนวคิดหลักจาก

ผูบริหารเปนแกนนํา ผลักดันใหเกิดแผนการทํางานแบบหลอมรวมอยางตอเนื่องมาเปนเวลา 4-5 ป 

จนเกิดการยอมรับ จนสามารถปรับเปล่ียน และพัฒนาการหนังสือพิมพใหเติบโตไปในชองทางของ

ส่ือใหมๆ ไดอยางสมบูรณแบบ 

สวนทางมติชน กรุป ไดนําเทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน แตดวย

เทคโนโลยีไมทันสมัย มีเพียงเฉพาะบุคคลเทานั้นท่ีสนใจ รวมไปถึงเทคโนโลยีในระดับช้ันยังไม

เพียงพอตอการทํางาน  จึงทําใหความต้ังใจท่ีจะการหลอมรวมเนื้อหา (Convergence of content) 

และการหลอมรวมบริการ (Convergence of services) ไมสามารถดําเนินไปตามเปาหมายท่ีวางไว 

 

1.7  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

งานวิจัยนี้คาดวาจะเปนประโยชนตอไปนี้ 

1.  วงการดานวิชาการนิเทศศาสตร วารสารศาสตร ส่ือสารมวลชน และส่ืออ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ

สามารถนําความรูดานการบริหารองคกรส่ือ ในสภาวะการเปล่ียนแปลงไปปรับใชกับการทํางานท่ี

รับผิดชอบ 

2.  องคกรหนังสือพิมพ และองคกรส่ือตางๆ รวมท้ังส่ือใหม นําผลการวิจัยไปประยุกตใช เพื่อ

เปนประโยชนตอการทํางานขององคกร  
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3.  นักวิชาชีพส่ือสามารถนําผลการวิจัยไปพัฒนาความรู ความชํานาญ และเขาใจองคกรส่ือ

หนังสือพิมพ ในยุคหลอมรวมส่ือ  DPU



 

 

บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ในการศึกษาวจิัย เร่ือง “การบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวม

ส่ือ” โดยแนวคิดทฤษฎีท่ีจะนํามาเปนกรอบในการวิเคราะห มีดังตอไปนี้ 

2.1  แนวคิดการบริหารงานองคกร 

2.2  แนวคิดในการบริหารงานหนังสือพิมพ 

2.3  แนวคิดการวางแผนกลยุทธของธุรกิจ 

2.4  แนวคิดการหลอมรวมส่ือ 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

การนําแนวคิด และทฤษฎีดังกลาวมาเปนกรอบในการวิจัย เนื่องจากแนวโนมของธุรกิจ

ส่ือใหม ท้ังในกลุมเนช่ัน และกลุมมติชนไดพัฒนา และศึกษาเทคโนโลยีการส่ือสารในรูปแบบ

ตางๆ  เพื่อนําขอมูลขาวสารของเครือมาสรางมูลคาเพิ่มใหเกิดประโยชนสูงสุด และตอบสนอง

รูปแบบการดําเนินชีวิต หรือไลฟสไตลของคนรุนใหมท่ีเปล่ียนไป ดวยการนําขอมูลขาว ไมวาจะ

เปนขาวหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เผยแพรสูชองทางใหมๆ ไดแก อินเทอรเน็ต โทรศัพทมือถือ 

ไอพีทีวี อุปกรณอิเลคทรอนิกส เชน ไอพอด MP3 เปนตน โดยไดปรับองคกร และวางแผนกลยุทธ

ของธุรกิจตอบสนองความตองการท่ีหลากหลายของตลาดท่ีสามารถเขาถึงชองทางใหมๆ ไดทุก

ทิศทาง และทุกเวลา 

2.1  แนวคิดการบริหารองคกร 

2.1.1  ความหมายของการบริหาร 

 ความหมายของคําวา “การบริหาร” (Management) นั้นมีผูอธิบายไวตางๆ กัน ตามแต

ทัศนคติ หรือแนวศึกษาของแตละบุคคล เปนตนวา 

 Koontz (1972:  43)  การบริหาร คือ การทํางานใหสําเร็จ โดยอาศัยผูอ่ืน Hutchinson 

(1976:  12)  การบริหาร คือศิลป หรือความสามารถในการรวมวัตถุ และกําลังคน เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว Dale (1973:  4)  การบริหาร คือ กระบวนการจัดองคกร และการใช
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ทรัพยากรตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนไวลวงหนา Newman and summer (1964:  

9)  การบริหารเปนกระบวนการทางสังคม ซ่ึงประกอบดวยชุดของกิจกรรมอันจะนําไปสู

ความสําเร็จตามเปาหมาย และกิจกรรมตางๆ นั้นมักจะเกี่ยวกับการติดตอสัมพันธระหวางบุคคล 

Sisk (1969:  4)  การบริหาร คือ การรับผิดชอบตอความสําเร็จ หรือความลมเหลวของธุรกิจ 

สรุปแลวการบริหาร คือ กระบวนการในการจัดการ การจัดองคกร การควบคุมเพื่อให

องคกรสามารถบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

 2.2.2 ลักษณะของการบริหารองคกร 

Terry (1969:  4-8) กลาวถึงลักษณะของการบริหารองคกรไว 8 ประการดังนี้ 

1.  การบริหารเปนงานท่ีมีจุดมุงหมาย ท้ังนี้ หมายความวาในการบริหารงานนั้น

จําเปนตองมีการกําหนดวัตถุประสงค หรือจุดมุงหมายไวกอน ไมวาจะกําหนดไวอยางชัดเจน 

หรือไมก็ตาม สวนการบริหารนั้นจะเปนแนวทางในการดําเนินงานใหสําเร็จตามจุดมุงหมาย 

2.  การบริหารเปนแนวทางสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอสังคมภายใน และภายนอกองคกร 

ดังเชน ถาผูบริหารตองการจัดปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนก็อาจทําได โดยการ

จัดหาเคร่ืองจักรเคร่ืองมืออันทันสมัยมาใช จัดการฝกอบรมคนอานใหมีความสามารถยิ่งข้ึน ซ่ึงจะ

เปนผลดีตอองคกร และตอผูปฏิบัติงานดวย ตัวอยางผลกระทบตอสังคมภายนอกเปนตนวา ถา

องคกรนั้นๆ มีนโยบายท่ีจะทําประโยชนตอสังคม เชน สงเสริมการศึกษาในชุมชน โดยให

ทุนการศึกษา หรือบริจาคเงินกอสรางโรงเรียน ก็นับวาองคกรนั้นมีสวนชวยพัฒนาสังคมภายนอก

องคกร หรือองคกรบางแหงอาจไมนําพาตอการทําใหเกิดความเดือดรอนรําคาญ เชน ปลอยควัน 

หรือกล่ินใหรบกวนสังคมท่ีอยูบริเวณใกลเคียง เปนตน ส่ิงเหลานี้ยอมเปนผลของการบริหารท้ังส้ิน 

จึงนับวาเปนการบริหารที่มีอิทธิพลตอชีวิตมนุษย และส่ิงแวดลอม 

3.  การบริหารเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความสามารถของกลุมคน ธุรกิจกอต้ังข้ึนมา เพื่อ

ดําเนินการใหบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยกลุมคนมิใชเปนความสามารถของบุคคลใดบุคคล

หนึ่งเพียงผูเดียวเทานั้น ท้ังนี้ก็เพราะวาคนเรายอมีขอบเขตความสามารถจํากัด ท้ังดานกําลังกาย 

กําลังสมอง และเวลา จึงจําตองไดรับความรวมมือ รวมใจจากกลุมบุคคลมาชวยกัน 
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4.  การบริหารจะไดรับผลสําเร็จดวยดี ก็แตโดยการรวมแรงรวมใจของบุคคลอ่ืนๆ 

นอกเหนือไปจากเจาของธุรกิจ ท้ังนี้เนื่องจากบรรดาเจาของ เชนผูถือหุนอาจไมมีเวลา หรือ

ความสามารถในการบริหารจึงตองจัดหาผูอ่ืนท่ีมีความสามารถทางการบริหารงานในองคกร 

5.  การบริหารเปนกิจกรรมอยางหน่ึง มิใชบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

(ถาจะกลาวถึงบุคคลผูทําหนาท่ีบริหารนั้นก็เรียกวาผูบริหาร) สําหรับเร่ืองของการบริหารนั้นจึง

สามารถเรียนรู และศึกษาได ฝกฝนอบรมใหเกิดความชํานาญได จึงอาจกลาววาการบริหารเปน

วิชาชีพอยางหนึ่ง (Profession) 

6.  การบริหารจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพได ก็แตโดยการใชความรูความชํานาญ 

และการฝกอบรมทางดานการบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา การบริหารนั้น

เปนวิชาชีพอยางหน่ึง ผูบริหารโดยเฉพาะผูบริหารสูงสุดไมจําเปนตองมีความรูทางเทคนิคในการ

ปฏิบัติงานโดยตรง แตผูบริหารจะตองมีความรูความชํานาญในการบริหารอันไดแก การวางแผน 

การจัดองคกร ฯลฯ 

7.  การบริหารเปนส่ิงไมมีตัวตนไมสามารถมองเห็นได แตส่ิงท่ีจะแสดงใหเห็นวา การ

บริหารดําเนินไปอยางไร ไดผลดีหรือไมเพียงใดนั้น ก็คือ ผลงาน เพราะวา ผลงานจะเปนเคร่ืองวัด

ความสามารถทางการบริหาร 

8.  เจาของธุรกิจไมจําเปนตองทําหนาท่ีผูบริหารเสียเอง โดยท่ัวๆ ไปแลว (ยกเวน

องคกรขนาดเล็ก) คณะผูบริหารมักจะเปนกลุมบุคคลอ่ืนๆ ท่ีมีความสามารถทางการบริหารทํา

หนาท่ีบริหารในนามของเจาของธุรกิจ 

ดังนั้น  ในการบริหารจึงเปนแนวทางสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอสังคมภายใน และภายนอก

องคกรที่มีสวนผลักดันใหงานออกมาอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคหลอมรวมส่ือท่ี

ผูบริหารจะตองจัดปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคท่ีวางไว 

เลวิทท เจ.ฮาโรลต และคณะ (Leavitt J.Harold,el al, the Organizational World 

Newyork,Harcourt,1973:  4) กลาววา องคการตาง ๆ ประกอบดวยกิจกรรม 4 ประการคือ 

1. หนาท่ีและเปาหมายขององคการวา องคการมีเปาหมายอยางไร และบรรลุเปาหมาย

นั้นไดอยางไร 

2.  โครงสรางภายในองคการ มีลักษณะภายในองคการแบงออกเปนอยางไร 
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3.  เคร่ืองมือในการบริหารองคการ จะมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงาน

ขององคการใหเกิดความมั่นคงไดอยางไร 

4.  บุคลากรในองคการจะมีลักษณะ แนวความคิดเปนอยางไร มีวิธีใดท่ีจะสรางความ

พรอมใหเกิดข้ึน 

ดังนั้นองคการใหญ ๆ จึงตองมีลักษณะสําคัญใน 4 ประการ คือ 

1.  งาน (Tasks) องคการจะออกแบบ หรือสรางส่ิงหนึ่งข้ึนเพื่อบริการ ซ่ึงมีเปาหมายที

แนนอน 

2.  โครงสราง (Structure) องคการจะตองมีโครงสรางการปฏิบัติงานของคนในองคการ

ซ่ึงมีเปาหมายท่ีแนนอน 

3.  องคการตองมีเคร่ืองมือ (Tools) ซ่ึงประกอบดวยเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีสามารถเปน

อุปกรณ ในการปฏิบัติการ และชวยเหลือการบริหารใหมีประสิทธิภาพ 

4.  บุคลากรในองคการ (People) ซ่ึงมีลักษณะของพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน (อัญชิสา 

พานิชศิริ,2538) 

ในบทบาทขององคการสื่อสารมวลชน ซ่ึงดําเนินการโดยเอกชนอยาง กลุมเดอะเนช่ัน 

เปนกลุมแรกๆ ท่ีมีรูปแบบการดําเนินงานขามส่ือท่ีตองอาศัยทุนมหาศาลในการประกอบกิจการ 

หรือกลุมมติชน ซ่ึงเม่ือปจจัยตาง ๆ เปล่ียนไป ท้ังในดานคูแขง ระดับการศึกษา ความตองการ

ขาวสารเพ่ิมข้ึน รวมท้ังเทคโนโลยีดานการส่ือสารท่ีพัฒนาขึ้นอยางมาก  จําเปนตองปรับเปล่ียนและ

พัฒนา เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการทํากําไรใหสามารถดําเนินกิจการตอไปได  

ซ่ึงเปนไปตามแนวคิดของ เดนิส แมคเควล (1987) ท่ีกลาววา องคการส่ือสารมวลชนอยู

ทามกลางแรงผลักดันท้ังจาก”ภายนอก” และ “ภายใน” ท่ีมีผลตอการตัดสินใจขององคการ องคการ

ส่ือมวลชนอยูภายใตแรงผลักดันท้ังทางสังคม การเมือง และท่ีสําคัญท่ีสุด คือ แรงกดดันทาง 

เศรษฐกิจซ่ึงการขยายตังขององคการหรือการขยายตัวตลาดในปจจุบัน ลวนมีปจจัยดานเศรษฐกิจ

เปนตัวช้ีนําท้ังส้ิน 

ความเปล่ียนแปลงโดยธรรมชาติของเศรษฐกิจ ไดแก คาใชจายในการผลิตสูงข้ึน คูแขง

เพิ่มมากข้ึน รายไดจากการประกอบกิจการลดนอยหรือเทาเดิม ความตองการของผูบริโภคท่ี

เปล่ียนแปลงไป ตลอดจนเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีเขามามีบทบาทในส่ือ ทําใหการผลิตมีลักษณะเปน
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อุตสาหกรรมมากข้ึน เหลานี้ ลวนสงผลใหองคการส่ือมวลชนซ่ึงเปนองคการธุรกิจทําหนาท่ีผลิต

และแจกจายสินคา ตองมีการปรับปรุง ปรับตัว และพัฒนาธุรกิจ และองคการไปในทิศทางตางๆ 

และในยุคสังคมสารสนเทศที่การติดตอส่ือสารแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารสามารถกระทําไดอยาง

รวดเร็วนี้ ปจจัยดานเศรษฐกิจไดเขามามีบทบาทอยางมากในการบริหารองคการธุรกิจทุกประเภท 

แมคเควล เดนชิ (อางถึงใน  Mass Communication Theory, 2nd Edition . California:  

Sage Publication, 1987) พบวา ปจจยัท่ีมีผลตอการพัฒนาการองคการส่ือมวลชนซ่ึงเปนไดท้ังปจจยั

บวกและปจจยัเชิงลบนั้น อาจแบงออกไดเปน 3 ประการ คือ  

1.  ปจจัยผูสงสาร หมายถึง ปจจัยซ่ึงเกิดจาก “องคการส่ือมวลชน” ซ่ึงองคการอาจ

ควบคุมใหเปนไปในแนวทางใดก็ได ข้ึนอยูนโยบายขององคการเปนสําคัญปจจัยเหลานี้ ไดแก การ

จัดการ (Management) เทคโนโลยี (Technology) และผูประกอบวิชาชีพส่ือ (Media Professionals) 

2.  ปจจัยผูรับสาร หมายถึง ปจจัยซ่ึงเกิดจากตัวผูรับสาร โดยในสวนของส่ือส่ิงพิมพนั้น 

ผูรับสารก็คือ “ผูอาน” นั่นเอง ซ่ึงข้ึนอยูกับความตองการและความสนใจของผูอานท่ีมีตอส่ือนั้นวา

เปนอยางไร อาจพิจารณาไดจาก คานิยม ทัศนคติ และสังคมของผูรับสาร 

3.  ปจจัยแวดลอม หมายถึง ปจจัยซ่ึงมีท่ีมาจากแหลงอ่ืนๆ อันมีความเกี่ยวพันและมี

อิทธิพลโดยตรงหรือโดยออมกับการขยายตัวขององคการ เปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดตลอดตาม

สภาวการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงเปนปจจัยท่ียากตอการควบคุมหรือกําหนดให

เปนไปตามประสงคขององคการ อันไดแก เหตุการณตางๆ คูแขงขัน โฆษณาแนวโนมของสังคม 

นโยบายของรัฐ เปนตน 

ซ่ึงการนําทฤษฎีองคการมาใชวิเคราะหในงานศึกษาวิจัยช้ินนี้ เพื่อเปนการมองถึง

ทิศทางขององคกรส่ือหนังสือพิมพ ในยุคหลอมรวมส่ือ วา  มีความสัมพันธสอดคลองกับบริบทของ

องคกรอยางไร ในลักษณะใด 

2.2   แนวคิดในการบริหารงานหนังสือพิมพ 

ธุรกิจหนังสือพิมพเปนธุรกิจท่ีตองมีการบริหารเชนเดียวกับธุรกิจท่ัวไป ดวยการนํา

แรงงานมนุษย วัสดุ ส่ิงของ เคร่ืองจักรในการผลิตและเงินทุนมาดําเนินการผลิตหนังสือพิมพ การ

ดําเนินธุรกิจนี้ นอกจากการแสวงหาผลกําไรแลว ยังเปนการทํางานเพ่ือเอ้ือประโยชนตอระบบ

เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังเปนท่ียอมรับของสังคมดวย (ดรุณี  หิรัญรักษ,2530) 
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2.2.1  รูปแบบการดําเนินธุรกิจ  

แฟรงค  ดับลิว.รัคเกอร และเฮอรเบิรต ลี วิลเลียมส (อางถึงในสิริทิพย,2539:  10-12) ได

จัดรูปแบบการดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพ ตามลักษณะของการเปนเจาของหนังสือพิมพเอาไว 7 

รูปแบบ คือ 

1.  รูปแบบท่ีมีเอกชนเปนเจาของ (Individual Ownership)  

การดําเนินการหนังพิมพรูปแบบที่มีเอกชนเปนเจาของ เจาของหนังสือพิมพจะทํา

หนาท่ีเปนบรรณาธิการ เปนผูจัดการ และทําหนาท่ีอ่ืนๆ ดวยถาจําเปน การท่ีเจาของเปนผูท่ี

ควบคุมดูแลกิจการท้ังหมดแตเพียงผูเดียว จะทําใหเจาของมีอํานาจการตัดสินใจสูง  ไมวาจะเปน

ดานธุรกิจหรือดานนโยบายทางการบรรณาธิการ (Editorial Policy) ดังนั้น ความสําเร็จหรือความ

ลมเหลวของการดําเนินธุรกิจจึงข้ึนอยูกับความสามารถในการบริหารงานและความนาเช่ือถือ 

(Credit) ในตัวเจาของหนังสือพิมพแตเพียงผูเดียว 

2.  รูปแบบท่ีเปนหางหุนสวน (Partnership) 

การดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพรูปแบบท่ีเปนหางหุนสวนเปนการดําเนินกิจการท่ีบุคคล

ตั้งแต 2 คนข้ึนไป มารวมทําความตกลงกัน ไมวาจะดวยวาจา หรือลายลักษณอักษร โดยมี

วัตถุประสงคท่ีจะกอตั้ง ซ้ือ-ขาย และดําเนินการผลิตหนังสือพิมพรวมกัน การดําเนินธุรกิจ

หนังสือพิมพรวมกัน การดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพรูปแบบนี้ ความรับผิดชอบในการบริหารงานจะ

กระจายตัวออกไปยังบุคคลท่ีเขามาเปนหุนสวนอันเปนผลใหมีการตัดสินใจรวมกันในการ

ดําเนินงาน และดวยเหตุที่การดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพรูปแบบท่ีเปนหางหุนสวนนี้ เปดโอกาสให

บุคคลท่ีมีความสามารถและมีฐานะทางการเงินแตกตางกันเขามารวมงานดวยกันได ดังนั้นบุคคลท่ีมี

ฐานะทางการเงินพอท่ีจะเขามารวมหุน แตไมคุนเคยกับธุรกิจหนังสือพิมพมากอนก็อาจจะนําเงิน

ของตนเองมาลงทุนในกิจการนี้ได 

3.  รูปแบบบริษัท (Corporation)  

การดําเนินการหนังสือพิมพรูปแบบบริษัทแตกตางจากการดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพ

รูปแบบท่ีเปนหางหุนสวนตรงท่ีบุคคลท่ีจะมาเขารวมดําเนินธุรกิจจะมีจํานวนต้ังแต 7 คนข้ึนไปและ

มีความรับผิดชอบตอหนี้สินเปนวงเงินจํากัด อยางไรก็ดี การดําเนินธุรกิจรูปแบบบริษัทเปนรูปแบบ

ท่ีนิยมปฏิบัติกันในวงธุรกิจหนังสือพิมพโดยท่ัวไป เนื่องจากความรับผิดชอบตอหนาหนี้สินของผู
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ลงทุนจะอยูในวงเงินจํากัดตามท่ีผูลงทุนลงทุนไป และถาหากมีการเปล่ียนแปลงผูรวมลงทุน ธุรกิจก็

ไมกระทบกระเทือนในทันทีนัก นอกจากนั้น การดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพรูปแบบนี้ เจาของ

หนังสือพิมพซ่ึงมักจะเปนผูพิมพ/ผูโฆษณา (Publisher) ดวยนั้นมักจะถือหุนเกินรอยละ 51 ของหุน

ท้ังหมดของหนังสือพิมพ ทําใหมีอํานาจในการควบคุมนโยบายการบริหารงานของหนังสือพิมพ

ดวย 

4.  รูปแบบบริษัทลูกโซ (Group or Chain ownership)  

การดําเนินการธุรกิจหนังสือพิมพลูกโซ กลุมบริษัท หรืออีกนัยหนึ่ง “หนังสือพิมพ

ลูกโซ” เปนการรวมตัวกันทางธุรกิจ (Consolidation) อยางหนึ่งของธุรกิจหนังสือพิมพ โดย

หนังสือพิมพท่ีมีปญหาทางดานการเงินไดถูกหนังสือพิมพท่ีมีฐานะทางการเงินม่ันคงกวาซ้ือกิจการ

เขามาดําเนินงานภายใตนโยบายการบริหารงานของหนังสือพิมพ “บริษัทแม”  นั้น การดําเนินธุรกิจ

หนังสือพิมพรูปแบบน้ี หนังสือพิมพขนาดเล็กๆ จะเขามารวมตัวางธุรกิจเปนบริษัทในเครือของ

หนังสือพิมพยักษใหญ เพื่อผลประโยชนทางการเงินและธุรกิจ โดยยอมรับอํานาจการบริหารงาน

และนโยบายของ “บริษัทแม” ซ่ึงทําใหเจาของหนังสือพิมพ “บริษัทแม” ไดเปรียบตรงท่ีสามารถ

ผลิตหนังสือพิมพออกขาย 2-3 ฉบับ หรือมากกวานั้น ดวยการใชเคร่ืองมือเคร่ืองใชและทุนการผลิต

ของ “บริษัทแม” เทานั้น 

5.  รูปแบบท่ีลูกจางเปนเจาของ (Employee Ownership)  

การดํา เนินธุรกิจหนังสือพิมพ รูปแบบท่ีลูกจาง เปนเจาของ  รูปแบบนี้ ลูกจ าง

หนังสือพิมพจะเปนเจาของหุนสวนใหญซ่ึงมีผลใหลูกจางมีแรงจูงใจ (Incentive) ท่ีจะปกปอง

ผลประโยชนของหนังสือพิมพเอาไวใหดีท่ีสุด ดวยมีความหวังวาจะไดรับผลตอบแทนสูงสุดจาก

หุนท่ีถืออยู นอกเหนือไปจากเงินเดือนคาจางท่ีไดรับ ขณะเดียวกันปญหาการจางแรงงานไมวาจะ

เปนเร่ืองอัตราคาจางแรงงานหรือช่ัวโมงการทํางานก็สามารถเจรจาตกลงกันไดงายข้ึน เพราะ

ความรูสึกเหล่ือมลํ้าาระหวางบุคลากรในองคกรไดรับการขจัดออกไปกอนแลว และท่ีสําคัญคือการ

ท่ีลูกจางมีความรูสึกเปนเจาของหนังสือพิมพนั้นชวยใหเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานสูงข้ึน 

6.  รูปแบบบริษัทเครือขาย (Vertical Ownership)  

การดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพรูปแบบบริษัทเครือขาย บริษัทเครือขายนี้อาจจะอยูใน

รูปแบบของการเปนเจาของขามส่ือ (Cross-Media Ownership) คือ บริษัทแมเปนเจาของส่ือหลาย

DPU



18 

ประเภทหรืออาจจะอยูในรูปของการรวมกลุมธุรกิจหลายประเภท (Conglomerates) ซ่ึงบริษัทแม

มิไดดําเนินการคาเกี่ยวกับหนังสือพิมพมากอน แตตอมาไดรวมกิจการหนังสือพิมพเขามารวมใน

เครือของบริษัท การดําเนินธุรกิจรูปแบบนี้จึงมักเห็นกันอยูเสมอวาบริษัทท่ีเปนเจาของหนังสือพิมพ

นั้นจะเปนเจาของธุรกิจอ่ืนๆ ดวย อาทิ เปนเจาของสถานีวิทยุ หรือสถานีโทรทัศน เจาของโรงงาน

กระดาษ เจาของบริษัทขนสง เจาของเอเยนซ่ีโฆษณา ฯลฯ บริษัทเครือขายเหลานี้ นอกจากจะเปน

พันธมิตรกันแลว ยังจะเอ้ือประโยชนในการดําเนินงานและผลกําไรใหแกกันและกันดวย 

7.  รูปแบบกิจการรวมทุน (Joint Operation)  

การดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพรูปแบบกิจการรวมทุนเปนลักษณะท่ีหนังสือพิมพ 2-3 

ฉบับซ่ึงมีเจาของคนละเจาของ มีกองบรรณาธิการและกองจัดการของตนเอง รวมท้ังมีนโยบาย

ทางดานการบรรณาธิการของตนเองไดมารวมตกลงท่ีจะลดตนทุนคาใชจายในการผลิต

หนังสือพิมพดวยการใชอุปกรณการผลิต อาทิ  แทนพิมพรวมกัน หรือหาโฆษณารวมกัน โดยตกลง

จะแบงผลกําไรจากการดําเนินงานตามท่ีไดกําหนดเอาไวกอนหนานั้น กระน้ัน การดําเนินธุรกิจ

หนังสือพิมพรูปแบบนี้ก็ไมเปนท่ีนิยมนัก เนื่องจากเปนการดําเนินธุรกิจท่ีมีผลทําใหการแขงขันใน

เชิงธุรกิจหนังสือพิมพลดลง ขณะเดียวกัน ก็ทําใหเจาของหนังสือพิมพมุงแสวงหากําไรสูธุรกิจ

มากกวาท่ีจะใหบริการแกผูอาน 

ในปจจุบัน หนังสือพิมพมีการดําเนินงานในรูปแบบของ “บริษัทมหาชน” (Public 

Corporation) ในตลาดซ้ือขายหุนในตลาดหลักทรัพยมากข้ึน การเขาเปน “บริษัทจดทะเบียน” และ 

“บริษัทรับอนุญาต” ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังกลาว กอใหเกิดประโยชนตอการ

ดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพในปจจุบันเปนอยางยิ่ง ประโยชนท่ีปรากฎอยางเดนชัด คือ 

1.  การขยายโครงการใหม ๆ ของหนังสือพิมพจากการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินของ

หนังสือพิมพ กลายเปนการระดมเงินทุนดวยการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนและจําหนายหุนใหแกนัก

ลงทุนท่ัวไป เงินทุนท่ีระดมเขามานี้ หนังสือพิมพอาจจะนําไปใชขยายกิจการหรือลงทุนซ้ืออุปกรณ

การพิมพท่ีทันสมัยไดทันทวงที ตอสภาวะของเทคโนโลยีท่ีกําลังพัฒนาอยางไมหยุดยั้ง 

2.  การท่ีหนังสือพิมพสามารถผานการตรวจสอบและการพิจารณาใหเขาจดทะเบียนกับ

ตลาดหลักทรัพยฯ ไดนั้น ยอมแสดงถึงภาพลักษณท่ีดีของหนังสือพิมพ ทําใหผูลงโฆษณาเกิดความ

ม่ันใจวาเม่ือไดเสียเงินลงโฆษณาในหนังสือพิมพฉบับนั้นไปแลว ผูลงโฆษณาจะไดรับผลตอบแทน
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ท่ีคุมคา และภาพลักษณของสินคาก็จะดีตามภาพลักษณของหนังสือพิมพฉบับนั้นดวยเชนกัน การ

นําธุรกิจหนังสือพิมพเขาตลาดหลักทรัพยฯ จึงสงผลตอการขยายรายไดจากคาโฆษณา 

3.  การท่ีหนังสือพิมพเขาจดทะเบียนตลาดหลักทรัพยฯ ทําใหหนังสือพิมพสามารถ

กระจายหุนใหแกพนักงานลูกจางของหนังสือพิมพเองไดซ่ึงเทากับวาเปนการสรางเพ่ิมขวัญและ

กําลังใจการทํางานใหแกลูกจางหนังสือพิมพไดยิ่งข้ึน 

2.2.2  การจัดโครงสรางองคกรและการบริหารงาน 

ในปจจุบันกิจการหนังสือพิมพมีการปรับการดําเนินงานท่ีมีลักษณะเปนธุรกิจมากข้ึน

กวาสมัยอดีตท่ีผานมา หนังสือพิมพขนาดกลางและหนังสือพิมพขนาดใหญจึงตองจัดโครงสราง

องคกรและการบริหารงานใหเหมาะสมและสอดคลองกับการเปนธุรกิจยิ่งข้ึน โดยมีหนวยงาน

สําคัญๆ ตอไปน้ีประกอบอยูดวย คือ  

1.  ฝายบรรณาธิการ (Editorial Department) ฝายบรรณาธิการเปนหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

รับผิดชอบในการผลิตตนฉบับ (Copy) ทุกชนิด ยกเวนตนฉบับโฆษณาท่ีจะนําไปตีพิมพใน

หนังสือพิมพ กองบรรณาธิการนี้ แบงหนวยยอยลงไปไดอีกหลายหนวยงานตามแตขนาดของ

หนังสือพิมพ  คือ 

1.1  หองขาว (Newsroom) ขาวทุกขาวจะไดรับการตระเตรียมเขียนเปนตนฉบับใน

หองขาวนี้ ไมวาจะเปนขาวภายในประเทศซ่ึงผูส่ือขาวประจํากองบรรณาธิการ (Staff Reporter) 

ไดรับมอบหมายใหไปทําขาวมา หรือขาวตางประเทศซ่ึงสงเขามาผานเคร่ืองโทรพิมพ (Teletype) 

และไดรับการนําไปใชตามฝายขาวตางประเทศจะตองการ ผูมีหนาท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบ

บริหารงานในหองขาว คือ บรรณาธการบริหาร (Managing Editor) ในหองขาวนี้ ยังแบงเปน

หนวยงานเล็กๆ อีกตามเนื้อขาวแตชนิดท่ีหนังสือพิมพนําเสนอ เชน โตะขาวเศรษฐกิจ โตะขาว

การเมือง โตะขาวกีฬา โตะขาวบันเทิง โตะขาวสังคมและสตรี โตะขาววิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เปนตน โดยมีหัวหนาโตะขาวแตละโตะขาวควบคุมอยู 

1.2  กองบรรณาธิการ เปนสวนหนึ่งของหองขาว แตไมไดทําหนาท่ีในการรวบรวม

ขอมูลขาว หากจะทําหนาท่ีตรวจแกและตกแตงตนฉบับท่ีผูส่ือขาวสงมาผานมาทางบรรณาธิการ 

(News Editor) ในเร่ืองของไวยากรณ ขอเท็จจริง ความถูกถวนของเนื้อหา แบบแผนและลีลาการ

เขียนเขียนพาดหัวขาว ใหตัวเรียงพิมพจัดวางตนแบบรางจัดหนา (Dummy) และเม่ือตนฉบับท่ีไดรับ
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การเรียงพิมพนี้ไปจัดเขาหนาตาม “ดัมม่ี” ฝายบรรณาธิการประกอบดวย เจาหนาท่ีตรวจแกตนฉบับ 

โดยท่ีหัวหนาฝายบรรณาธิการเปนผูดูแลรับผิดชอบ 

1.3  ฝายบทบรรณาธิการ-สารคดี เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการผลิตตนฉบับท่ี

จะนําลงในหนาบทบรรณาธิการ ท้ังสวนท่ีเปนความคิดเห็น เปนสารคดี และสวนท่ีเปนจดหมายจาก

ผูอานถึงกองบรรณาธิการ โดยเฉพาะตองรับผิดชอบเขียนบทบรรณาธิการ ซ่ึงเปนขอเขียนท่ีแสดง

ถึงจุดยืน หรือนโยบาย ของหนังสือพิมพท่ีมีตอปญหาสาธารณะสําคัญๆ ท่ีอุบัติข้ึนในขณะน้ันดวย 

ฝายบทบรรณาธิการสารคดีมีบรรณาธิการประจําหนาบทบรรณาธิการ เปนผูรับผิดชอบดูแลการ

ทํางาน 

1.4  ชางภาพ  ฝายภาพนี้จะเปนหนวยงานที่ทํางานใกลชิดและสัมพันธกับหองขาว

โดยรับผิดชอบในดานการจัดหาตนฉบับภาพถายประกอบขาว สารคดี ฯลฯ มาใหหองขาว ฝายภาพ

นี้ ประกอบดวย ชางภาพ และมีบรรณาธิการฝายภาพ เปนหัวหนารับผิดชอบ 

1.5  ฝายศิลป ทําหนาท่ีผลิตงานศิลปท้ังหลาย ไมวาจะเปนแผนผัง งานแตงภาพ หรือ

ถายภาพ ใหแกกองบรรณาธิการ มีหัวหนาฝายศิลป เปนผูดูแลรับผิดชอบ 

1.6  หองสมุดหองหนังสือพิมพ  ในหองสมุดหนังสือพิมพนี้จะเปนท่ีเก็บแฟมอางอิง 

ซ่ึงรวบรวม “ขาวตัด” (Clippings) ท่ีเปนอุบัติการณสําคัญๆ และเปนขาวใหญท่ีหนังสือพิมพไดเคย

นําเสนอตอผูอานมาแลว  รวมทั้งเปนท่ีเก็บภาพท้ังท่ีเคยตีพิมพ  และไมเคยตีพิมพในหนา

หนังสือพิมพมากอนเอาไว นอกจากนั้น หองสมุดหนังสือพิมพยังเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนเบ้ืองหลัง

ของขาว และของบุคคลสําคัญท่ีผูส่ือขาวไปขุดคุยมาได และยังไมไดพิมพในหนังสือพิมพนั้นดวย 

หองสมุดหนังสือพิมพยังเก็บรวบรวมหนังสืออางอิงตางๆ ชนิด เชนหนังสือพิมพบันทึกเหตุการณ

ประจําปของโลก (Wold Almanac) หนังสือชีวประวัติบุคคลสําคัญท่ีเรียกวา “ใครเปนใคร” (Who’s 

Who) และส่ิงพิมพท่ีมีขอมูลเกี่ยวกับการเมือง การเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก 

หองสมุดหนังสือพิมพท่ีสมบูรณยังเปนท่ีเก็บรวบรวมประวัติบุคคลสําคัญของชาติและของประเทศ

ตางๆ พรอมท่ีจะหยิบมาใชในทันทีที่บุคคลผูนั้นตกเปนขาว 

2.  ฝายจัดการ (Business Department) กองจัดการมีหนาท่ีรับผิดชอบในการทํางานทุก

อยางเกี่ยวกับการผลิตรายได โดยมีผูจัดการ (General Manager Business Manager) เปนผูรับผิดชอบ

หนวยงาน กองจัดการจะดูแลการขายหนังสือพิมพ ท้ังหมด ดูแลการเก็บเงินคาขายหนังสือพิมพ 
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ดูแลการจัดสรรงบประมาณ (Budget) และการใชจายทุน ของหนังสือพิมพ นอกจากนั้น กองจัดการ

ยังเปนหนวยงานท่ีดูแลและอํานวยการ การปฏิบัติงานทุกอยางท่ีเกี่ยวของกับดานธุรกิจของ

หนังสือพิมพอีกดวย กองจัดการมีหนวยงานในบังคับบัญชาคือ 

2.1  ฝายโฆษณา (Advertising Department) ฝายโฆษณาถือวาเปนศูนยกลางของการ

ผลิตรายได  ท่ีสําคัญของหนังสือพิมพ มีผูจัดการฝายโฆษณา (Advertising Management) เปน

ผูรับผิดชอบดูแลการเสอนขายพื้นท่ีโฆษณาใหแกผูลงโฆษณาสินคาท่ัวไป  รวมทั้งรับโฆษณายอย 

(Classified Ad ) และดูแลการจัดทําตนแบบรางช้ินโฆษณา (Preprint) ใหลูกคาผูลงโฆษณาของ

หนังสือพิมพตรวจสอบกอนดวย 

2.2  ฝายจัดจําหนาย (Circulation Department)  ฝายนี้ถือวาเปน “เสนเลือด” ของ

หนังสือพิมพทีเดียว เนื่องจากวา ถาหนังสือพิมพไมมีการจัดจําหนาย ผูลงโฆษณาท้ังหลาย ก็ไม

ตองการจะลงโฆษณาของตนในหนังสือพิมพฉบับนั้น  และถาหนังสือพิมพไมมีโฆษณา 

หนังสือพิมพก็อยูรอดไดยาก ฝายจัดจําหนายมีผูจัดการฝายจัดจําหนาย เปนผูดูแลรับผิดชอบการขาย

หนังสือพิมพ นับตั้งแตการจัดสงหนังสือพิมพไปจําหนาย ไปจนถึงการเก็บเงินคาขายหนังสือพิมพ 

โดยแบงเปนหนวยงานยอยลงไปอีก เชน แผนกจัดจําหนายในเมือง แผนกจัดสงสมาชิก แผนก

วางแผน เปนตน 

2.3  ฝายพิมพงานช้ิน (Job Printing Division) ฝายเล็กๆ ท่ีสังกัดอยูในกองจัดการนี้ดู

เผินๆ อาจไมมีใครเห็นความสําคัญมากนัก แตโดยแทจริงแลว ฝายพิมพงานช้ินนี้ นอกจากจะเปน

ฝายท่ีใหหนังสือพิมพไดประหยัดคาใชจายในการพิมพกระดาษแบบฟอรมคําส่ัง กระดาษจดหมาย

เวียน ฯลฯ ท่ีตองใชในสํานักงานทุกๆ วันแลว ฝายพิมงานช้ินนี้ อาจรับงานภายนอกมาพิมพเปนการ

หารายไดเสริมใหแกหนังสือพิมพ เชน รับทําหนังสือเลม (Pocket Books) ตางๆ 

3.  ฝายผลิต (Mechanical Department) ฝายผลิตเปนหนวยงานท่ีรับหนาท่ีตอจากอง

บรรณาธิการและฝายโฆษณา โดยนําตนฉบับจากท้ังสองหนวยงานมาดําเนินการทางดานเทคนิค 

นับต้ังแตเรียงพิมพขอความในตนฉบับ ถายเพลท ตบแบบแมพิมพ และพิมพเปนรูปเลม แลวหอสง

สารสงสายสงหนังสือพิมพนําออกวางตลาดตอไป 

การบริหารงานดานส่ือสารมวลชนแตกตางจากการบริหารธุรกิจอ่ืน เนื่องจากการนําองคกร

ใหอยูรอดไดตองสามารถรักษาดุลยภาพของจรรยาบรรณของสื่อ ไปพรอมกับการแสวงหากําไร
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สูงสุดในการดําเนินธุรกิจ การบริหารงานหนังสือพิมพนอกจากผูบริหารจะตองมีความรอบรูในดาน

ผลิตหนังสือพิมพ ภายใตหลักวารสารศาสตรและจรรยาบรรณวิชาชีพแลว ยังตองมีความเขาใจอยาง

ถองแทตอการบริหารจัดการองคกรอยางดีดวย 

4.  การบริหารงานสํานักงาน พบวามีองคประกอบท่ีสําคัญตอกระบวนการทางการ

บริหารงานหนังสือพิมพ หลายประการ อาทิ เชน รูปแบบและการสรางเครือขายทางธุรกิจ ปรัชญา

การทํางานของคนในองคกรการบิหารงานบุคคล การบริหารงานการตลาดและสงเสริมการขาย การ

บริหารงานโฆษณา ตราสินคา และภาพลักษณขององคกร เปนตน 

รูปแบบและการสรางเครือขายทางธุรกิจ จากการศึกษาพบวา องคกรหนังสือพิมพมีการ

จัดองคกรในรูปแบบคือมีลักษณะท่ีเจาของถือหุนสวนมากและกระจายหุนใหกับผูถือหุนรายอ่ืน 

รูปแบบการดําเนินการในลักษณะนี้ก็มีการเรียกประชุมกลุมผูถือหุนในการกําหนดนโยบายการ

ดําเนินงานขององคกร หลังจากนั้นเม่ือไดบทสรุปก็ใหระดับหัวหนามารับฟงนโยบายแลวนําไป

ปฏิบัติ รูปแบบการจัดองคกรในลักษณะนี้ไดแก หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจ 

สวนองคกรบางแหงมีรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะบริษัทมหาชน กระจายหุนและ

เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยจะมีผูถือหุนท้ังรายยอยและรายใหญแตยัง

คงไววาผูถือหุนขางมากจะตองเปนเจาของหรือผูบริหารองคกรท้ังนี้เพื่อเอ้ือตอการทํางานของ

องคกร นอกจากนี้ก็มีการจัดต้ังคณะกรรมการตางๆ ข้ึนเพื่อตรวจสอบการทํางานท้ังทางฝายบริหาร

และกรรมการดวยกัน องคกรหนังสือพิมพท่ีมีการจัดรูปแบบบริษัทในลักษณะนี้ไดแก บริษัทมติชน 

จํากัด มหาชน  

สําหรับการพัฒนาองคกรและขยายธุรกิจ พบวา สวนใหญจะมีการสรางเครือขายทาง

ธุรกิจในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะในสวนของหนังสือพิมพเฉพาะทาง ซ่ีงมีท้ังในแบบลงทุนขามส่ือ 

และลงทุนในธุรกิจท่ีไมเกี่ยวของกับส่ือ 

องคกรหนังสือพิมพบางแหงมีรูปแบบการดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพเครือขายท่ีบริษัท

แมเปนเจาของขามส่ือ (Cross-Media Ownership) หรือส่ือหลายประเภทหรือยูในรูปการรวมกิจการ

หลายประเภท (Media Conglomerates) โดยบริษัทท่ีเปนเจาของหนังสือพิมพนั้นจะเปนเจาของ

ธุรกิจอ่ืนๆ ดวย เชน บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) มีเครือขายส่ิงพิมพ และนิตยสาร เชน
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หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ หนังสือพิมพขาวสด พรอมตั้งศูนยขอมูลมติชน ใหบริการระบบ

หนังสือพิมพออนไลน ภายใตเว็บไซต http://mic.matichon.co.th อีกดวย 

2.3   แนวคิดการวางแผนกลยุทธของธุรกิจ 

รองศาศตราจารย อดุลย จาตุรงคกุล  ไดกลาวถึงการวางแผนกลยุทธของธุรกิจ วา เปน

กลยุทธท่ีผูบริหาร หนวยกลยุทธทางธุรกิจ (Strategic business unit-SBU) แตละแหงตองทํา 

กระบวนการวางแผนดังกลาวมีข้ันตอนดังนี้ 

-  วิเคราะหภารกิจของธุรกิจ 

-  วิเคราะหภาวะแวดลอมภายนอก (โอกาส และภัย) 

-  วิเคราะหภาวะแวดลอมภายใน (จุดแข็ง และจุดออน) 

-  การวางเปาหมาย 

-  การวางกลยุทธ 

-  การวางโปรแกรมรับกลยุทธ 

-  ข้ันตอนปฏิบัติการ 

-  ปฏิกิริยาตอบกลับ และการควบคุม 

 ตามท่ีกลาวมาสามารถพิจารณาถึงข้ันตอนแตละข้ันตอนดังนี้ 

ภารกิจของธุรกิจ (Business Mission) แตละหนวยกลยุทธทางธุรกิจ(Strategic business 

unit-SBU) มีภารกิจโดยเฉพาะภายใตภารกิจหลักของบริษัท โดยตองกําหนดความมุงหมายของ

ธุรกิจใหมีความเฉพาะเจาะจง เชน บริษัทจะมุงวางเปาหมายของธุรกิจใหมีความเฉพาะเจาะจง เชน 

บริษัทจะมุงวางเปาหมายที่อินเตอรเน็ต สําหรับหนังสือพิมพ และมุงเนนการนําเสนอความชํานาญ

ทางเทคโนโลยีทาไปสูชองทางตางๆ เทานั้น 

อีกท้ังอาจทําขอความของธุรกิจ( Mission Statements) แยกกันโดยสามารถแยกเปน

ภารกิจ สําหรับการใชความพยายามทางการตลาด หรือเพื่อใชเปนปรัชญาสําหรับการใหบริการแก

ลูกคา หรือใชเปนปรัชญาสําหรับพนักงาน หรือเพ่ือการอ่ืนท้ังหมดแสดงใหเห็นได ดังนี้ 

การตลาด เพื่อเพ่ิมสวนครองตลาดประจําป 5% แตละปจากการใชโครงการ 

สงเสริมตลาด และการตลาดท่ีสรางสรรค และคิดข้ึนมาใหมเสมอ 
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บริการ เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาอยางรวดเร็ว และใหคําแนะนําและ

ทําทุกอยางเพื่อนําความพอใจสูลูกคา 

พนักงาน พัฒนาใหเกิดความภูมิใจในความเปนเจาของ และพนักงานทุกคนมีความ

พอใจในงานในระดับสูง โดยมีฝกอบรม ใหการยอมรับ ใหรางวัล และกระจายอํานาจใหเพื่อเปน

การประกันวา ทุกคนจะสรางความพอใจใหลูกคาทุกราย  

ขอความของภารกิจของธุรกิจนี้จะทําผูบริหาร หนวยกลยุทธทางธุรกิจ (SBU) ทุกราย

พรอมท่ีจะดําเนินการวางแผนกลยุทธตลอดจนปฏิบัติตามแผนดวย 

การวิเคราะหภาวะแวดลอมภายนอก (การวิเคราะหโอกาส และภัย) เม่ือสรางขอความ

เกี่ยวกับภารกิจแลว ผูจัดการหนวยกลยุทธทางธุรกิจ( SBU) ก็จะทราบภาวะแวดลอมท่ีตนจะตอง

ศึกษาตรวจสอบเพื่อปฏิบัติใหบรรลุถึงเปาหมาย เชน ตองคอยดูอัตราความเจริญเติบโตของตลาด

เปาหมาย สุขภาพทางการเงินของตลาดเปาหมาย คูแขงท่ีมีอยูในปจจุบัน หรือรายใหมท่ีกําลังจะเขา

สูตลาด   การพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ กฎหมายท่ีอาจกระทบตอการออกแบบสินคา หรือการตลาด 

กลาวโดยท่ัวไป คือ  หนวยธุรกิจตองตรวจสอบพลังของส่ิงแวดลอมมหภาคจากภายนอก

(ประชากรศาสตร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม) และผูท่ี

ประกอบกันเปนส่ิงแวดลอมจุลภาค (ลูกคา คูแขงขัน ) ท่ีกระทบตอความสามารถในการทํากําไรแต

ละหนวยกลยุทธทางธุรกิจควรต้ังระบบสืบขาวทางการตลาด เพื่อคอยดูแนวโนมการพัฒนาท่ี

สําคัญๆ เพื่อท่ีจะระบุโอกาส และภัย 

ก.  โอกาส (Opportunities) การวิเคราะหภาวะแวดลอมภายนอกสามารถทําใหธุรกิจ

เห็นโอกาสท่ีจะทําใหบริษัทบรรลุเปาหมายของการวางแผนกลยุทธ โอกาสทางการตลาดเปนเร่ือง

เกี่ยวกับความตองการของผูซ้ือท่ีทําใหบริษัทสามารถดําเนินการไดอยางมีกําไร โอกาสแบงพิจารณา

ไดตามความนาสนใจ และความเปนไปไดท่ีจะปฏิบัติการใหไดรับความสําเร็จ สินคาบางตัวเปนท่ี

ตองการของตลาดเปาหมาย เพราะมีความเหมาะเจาะกับความตองการของลูกคา ตรงกันขามกับ

สินคาท่ีวาดีมีคุณภาพสูงกลับมีคูแขงขันมาก และมีโอกาสนอย 

ข.  ภัย (Threat) เชนเดียวกับโอกาส การวิเคราะหภาวะแวดลอมภายนอก อาจทําให

สามารถรับภัยท่ีบริษัทพบ และวางแผนปองกันได เพราะถาไมมีปฏิกิริยาทางการตลาดในลักษณะ 

“ตั้งรับ” บางคร้ังผลของมันอาจจะนําไปสูการสูญเสียยอดขาย และกําไร ภัยดูท่ีความรุนแรง และ
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โอกาสท่ีจะเกิด ท่ีเห็นไดชัดก็คือ ความรวดเร็วของปฏิกิริยาตอบโตของคูแขงท่ีมีโอกาส ดังท่ีกลาว

มาแลวในขอ ก. ท่ีควรมีแผนวางไวลวงหนาท่ีจะจัดการกับภัย 

การวิเคราะหโอกาส และภัยท่ีมีตอหนวยกลยุทธทางธุรกิจ (SBU) ใดก็ตาม ทําใหเห็น

ความนาสนใจของธุรกิจและอาจแบงธุรกิจไดดังนี้ 

1.  Ideal business  โอกาสสําคัญมีสูง และภัยท่ีสําคัญมีต่ํา 

2.  Speculative business โอกาส และภัยท่ีสําคัญมีสูงท้ังสองอยาง 

3.  Mature business  โอกาสสําคัญมีต่ํา และภัยก็มีต่ํา 

4.  Troubled business  โอกาสมีต่ํา และภัยมีสูง 

การวิเคราะหภาวะแวดลอมภายใน (การวิเคราะหจุดออนจุดแข็ง) เปนการวิเคราะหหา

ความสามารถที่จะไปสูความสําเร็จ ธุรกิจแตละท่ีตองทําการประเมินจุดออนจุดแข็งภายในเปน

ระยะๆ ท้ังจุดออน จุดแข็งทางดานการตลาดทางดานการเงิน การผลิต และการจัดองคการ 

การวางเปาหมาย (Goal Fomulation) การประเมินจุดออนจุดแข็ง โอกาสและภัยของ

บริษัท ซ่ึงเรียกวา SWOT analysis เมื่อบริษัทไดจัดทําการวิเคราะห SWOT แลว งานข้ันตอก็คือ การ

สรางเปาหมายเฉพาะสําหรับแผนระยะหนึ่ง ข้ันตอนนี้ คือ การวางเปาหมาย เปาหมายจะอธิบายถึง

วัตถุประสงคท่ีมีความเฉพาะเจาะจงในดานความสําคัญ และเวลา ถาสามารถเปล่ียนวัตถุประสงค

เปนเปาหมายท่ีวัดได จะเปนการอํานวยความสะดวกใหกับการวางแผน การประยุกตใชแผน และ

การควบคุมของฝายบริหาร 

มีธุรกิจเพียงไมกี่รายท่ีมีวัตถุประสงคเพียงรายการเดียว ซ่ึงหนวยกลยุทธทางธุรกิจ

สวนมากมีวัตถุประสงคหลายรายการใชผสมกันไปรวมท้ังความสามารถในการทํากําไร ความ

เติบโตของยอดขาย การปรับปรุงสวนครองตลาด การจัดการกับภัย การสรางส่ิงประดิษฐใหม 

ช่ือเสียง ฯลฯหนวยกลยุทธทางธุรกิจ จะสรางวัตถุประสงคเหลานี้ข้ึนเปน “ชุดของวัตถุประสงค” 

และบริหารตามวัตถุประสงคเหลานี้ (Managment by Objectives-MBO) โดยเปนไปตามเกณฑดังนี้ 

1.  ตองมีการจัดการกับวัตถุประสงค โดยเรียงตามลําดับความสําคัญจากสําคัญมากท่ีสุด 

เ ร่ือยไปจนถึงสําคัญนอยท่ีสุด  อาจทําไดโดยการจัดกับวัตถุประสงคที่กวางกอน  เชน  หา

ผลตอบแทนจากการลงทุน แลวจึงคอยจัดการกับวัตถุประสงคท่ีเฉพาะเจาะจง เชน ทํากําไรสูงสุด 
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2.  ถาเปนไปไดวัตถุประสงคจะตองแสดงในเชิงปริมาณ เชน เพิ่มอัตราผลตอบแทนใน

การลงทุนเปน 15 % ภายใน 2 ป 

3.  วัตถุประสงคจะตองสามารถปฏิบัติได จะตองเกิดจากการวิเคราะหโอกาส และจุด

แข็งของ SBU ไมใชเกิดจากความปรารถนาของคนบางคน 

4.  วัตถุประสงคของบริษัทจะตอง “สอดคลองตองกัน” เปนไปไมไดท่ีจะทํายอดขาย 

และกําไรสูงท่ีสุดพรอมๆ กัน 

นอกจากนั้นยังจะตองทําอยางใดอยางหนึ่ง “แลกกัน” ระหวางกําไรระยะส้ัน กับระยะ

ยาวเจาะตลาดปจจุบันอยางมากกับพัฒนาตลาดใหมเปาหมายกําไร กับเปาหมายไมตองการกําไร

เจริญเติบโตสูงกับภัยต่ํา ฯลฯ ท้ังนี้เพราะวัตถุประสงคแตละอยางใชกลยุทธทางการตลาดแตกตาง

กัน 

การวางกลยุทธ (Strategy Formulation) กลยุทธเปนแผนปฏิบัติ (Game Plan) เพื่อให

บรรลุถึงเปาหมาย ธุรกิจแตละแหงตอง “ปรับ” กลยุทธเพื่อใหบรรลุเปาหมายของคน Michael 

Porter ไดแนะกลยุทธไวเปน 3 ประเภท คือ 

ก.  การเปนผูนําดานตนทุน (Overall Cost Leadership) มีตนทุนการผลิตตํ่าท่ีสุด เพ่ือ

สามารถทําใหราคาต่ํากวาคูแขงขัน และมีสวนครองตลาดมากกวา บริษัทท่ีใชกลยุทธนี้ตองเปนเลิศ

ทางวิศวกรรม การจัดซ้ือ การผลิตและการแจกจายตัวสินคา 

ข.  การทําใหเกิดความแตกตาง (Differentiation) โดยกลยุทธนี้ ธุรกิจมุงท่ีจะปฏิบัติการ

ใหเหนือกวาผูอ่ืนเพื่อผลิตคุณประโยชนตางๆ ท่ีลูกคาในตลาดสวนใหญมองเห็นคุณคา เชน บริษัท

พยายามเปนผูนําดานการใหบริการ ผูนําดานสุขภาพ ผูนําดานสไตลสินคา ผูนําดานเทคโนโลยี ฯลฯ 

บริษัทไมจําเปนตองเปนผูนําทุกดานท่ีกลาวมานี้ บริษัทสรางความแข็งแกรงเพื่อเปนขอไดเปรียบใน

เชิงการแขงขัน (Competitive Advantage) จากคุณประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง หรือมากวานั้น เชน 

บริษัทท่ีเปนผูนําดานคุณภาพจะซ้ือแตช้ินสวนประกอบท่ีดีท่ีสุด ประกอบดวยความชํานาญสูงสุด 

ตรวจสอบสินคาละเอียดถ่ีถวน เปนตน 

ค.  มุงท่ีตลาดสวนเล็ก (Focus) ธุรกิจมุงเฉพาะกับตลาดสวนท่ีแคบๆ หนึ่งสวนหรือ

มากกวานั้น แทนท่ีจะไปสูตลาดใหญ บริษัทรูความตองการของตลาดสวนนี้เปนอยางดี และใช

วิธีการเปนผูนําดานตนทุนกับสวนท่ีเปนเปาหมายบางบริษัท เชน บริษัทท่ีมีความสามารถในการ
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ออกแบบผลิตภัณฑอาจใชวิธีการทําใหเกิดความแตกตางกับสวนเปาหมายนี้ไดเชนกัน สรุปแลวถา

เปนผูนําดานตนทุน บริษัทก็จะใชกลยุทธ Focused differentiation strategy อยางบริษัท Harley-

Davidson ผลิตเฉพาะแตรถมอเตอรไซดขนาดใหญใหตลาดบางสวน 

การวางโปแกรมรับกลยุทธ (Program Fomulation) เม่ือหนวยธุรกิจเลือกกลยุทธไดแลว 

งานข้ันตอไปก็คือ การวางโครงการสนับสนุนกลยุทธ ถาธุรกิจเลือกท่ีจะเปน “ผูนําทางเทคโนโลยี” 

ก็จะตองวางแผนวางโปรแกรมที่จะสรางความแข็งแกรงใหกับฝายวิจัย และพัฒนา รวบรวม

สติปญญาทางเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี ฝกอบรมพนักงาน สราง

โฆษณาเพื่อส่ือสารการเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีแกตลาดเปาหมาย เปนตน 

การปฏิบัติการ (Implementation)กลยุทธท่ีชัดเจนรวมกับโปรแกรมสนับสนุนกลยุทธ

จะไรผล ถาบริษัทไมอาจนําไปปฏิบัติการได ในความเปนจริงแลวกลยุทธเปนเพียงแตองคประกอบ

อยางเดียวในองคประกอบ 7 ประการ ในการที่จะทําใหเกิดการเปนบริษัท ซ่ึงไดแก 

1.  กลยุทธ (Strategy) เปนสวนสําคัญเกี่ยวกับแผนท่ีใชในการชี้ทิศทางของบริษัท แต

เปนองคประกอบ 1 ใน 7 ประการเทานั้น แมกลยุทธนี้จะดีท่ีสุด แตก็ไมอาจจะใชได ถาไมได

นําไปใชรวมกันเปนอยางดีกับองคประกอบอ่ืน 

2.  โครงสราง (Structure) การจัดองคการ นโยบาย วิธีปฏิบัติ โดยทําเปนกระบวนการ

เพื่อการตัดสินใจ และปฏิบัติตอบตอส่ิงแวดลอมภายนอก 

3.  ระบบ (Systems) ระบบควบคุมท้ังกระบวนการจัดสินใจท่ีเกิดจากขาวสารทางการ

บริหารอยางพรอมมูล มีระบบผูเช่ียวชาญสนับสนุน ระบบสนับสนุนการตัดสินใจอิงคอมพิวเตอร 

และระบบขาวสารทางการตลาด 

4.  สไตลของพนักงาน (Style) หมายถึง วิถีทางท่ีพนักงานใชในการคิด และกอ

พฤติกรรม 

5.  พนักงาน (Staff) หมายถึง การท่ีบริษัทจางคนท่ีมีความสามารถ ฝกอบรม และจูงใจ

พนักงานไดดี และมอบหมายงานท่ีถูกตองแกบุคคลเหลานี้ 

6.  ความชํานาญของพนักงาน (Skills) หมายถึง การท่ีบริษัททําใหพนักงานรูวิธีการ

ปฎิบัติงาน และมีการประดิษฐเทคนิคในการทํางานใหมๆ ข้ึนมาอยูเสมอ 
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7.  การมีคานิยมรวมกัน (Shared Value) บริษัทมีคานิยมรวมกัน เม่ือพนักงานใชคานิยม

ช้ีทิศทางของพฤติกรรม และใชภารกิจ (Mission) อยางเดียวกัน 

Feedback และการควบคุม ในการนําเอากลยุทธไปปฏิบัติ บริษัทตองการรูผลของการ

ปฏิบัติ และตองการตรวจสอบของการพัฒนาใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนในส่ิงแวดลอม ท้ังท่ีเปนส่ิงแวดลอม

ภายใน และภายนอก ส่ิงแวดลอมบางอยางมีความ “คงตัว” อยูหลายป บางอยางเติบโตชาๆ และ

ทํานายได แตบางอยางเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว และคาดคะเนไมได บริษัทจะตองทบทวน และ 

“ปรับ” การปฏิบัติงาน โปรแกรม กลยุทธ หรือแมกระท่ังวัตถุประสงค   

2.4  แนวคิดการหลอมรวมส่ือ 

สําหรับแนวคิดการหลอมรวมส่ือ โดย Thomas Friedman (The World is Flat อางถึงใน 

ชลิต ลิมปนะเวช http://www.businessthai.co.th/content.php?data=411315_Marketing, 7 มิถุนายน 

2550 ) ไดกลาวถึง การเปล่ียนแปลงตางๆในโลกยุคศตวรรษท่ี 21 นี้วา เปนยุคของ Covergence ซ่ึงมี

อยูดวยกัน 3 ตัวคือ 

Convergence I หมายถึง การผสมผสานรวมกันของ เทคโนโลยี workflow software 

และ hardware ดังตัวอยางเชน การท่ีบริษัทโคนิกามินอลตา (Konica Minolta) สามารถผลิต

เคร่ืองมือท่ีสามารถสแกนภาพ สงอีเมล พิมพงาน สงแฟกซ และถายเอกสารไดในเคร่ืองเดียวกัน 

(เคร่ืองนี้มีช่ือวา Bizhub) 

ผลกระทบสําคัญของ Convergence I นี้คือการเกิดข้ึนของสังคมเศรษฐกิจของโลกไร

พรมแดน ท่ีมีระบบอินเตอรเน็ตเปนตัวขับเคล่ือน สงผลใหเกิดการรวมมือกัน (ท้ังการแบงปน

ความรู และการทํางาน) ของปจเจกบุคคลหลากหลายรูปแบบ ไดในเวลาเดียวกัน (real time) โดย

ปราศจากอุปสรรคท้ังทางดานภูมิศาสตร ระยะทาง หรือกระท่ัง (ในอนาคตอันใกลนี้) ภาษาท่ีใชใน

การส่ือสาร นี่คือตัวอยางท่ีชัดเจนประการหน่ึงท่ีวาโลกกําลังแบนลง 

Convergence II หมายถึง การนําการผสานของเทคโนโลยี (convergence I) มาประยุกต

เขากับวิธีการทํางาน ทําใหเกิดวิธีการทํางานใหมๆ ท่ีเพิ่มผลิตภาพ (productivity) สูงข้ึน ซ่ึงท้ังการ

พัฒนาเทคโนโลยี และวิธีการทํางานตางก็มีสวนเกื้อหนุนซ่ึงกันและกัน นั่นคือ วิธีการทํางานใหมๆ 

สามารถใชประโยชนจากเทคโนโลยีไดมากข้ึน 
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ในขณะท่ีเทคโนโลยีก็มีสวนชวยใหเกิดวิธีการทํางานใหมๆไดหลากหลายข้ึน สายการ

บังคับบัญชา (chain of command) สําหรับการปฏิบัติงานเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม ไดเปล่ียนแปลงจาก

แนวต้ัง (Vertical Line)  ท่ีเนนการส่ังการและการควบคุม (command and control) ไปเปนแนวนอน 

(Horizontal Line) ท่ีเนนการรวมมือกัน (connect and collaborate) มากข้ึน  

Convergence III หมายถึง คือการท่ีประชากรในประเทศตางๆ เชน จีน อินเดีย รัสเซีย 

ยุโรปตะวันออก ลาตินอเมริกา และเอเชียกลาง รวม 3 พันลานคน มีโอกาสรวมมือกันดําเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจไดงายข้ึน โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนั้นเม่ือพิจารณาท้ัง 3 ประสาน 

(triple convergence) รวมกันแลวจะพบวา โลกปจจุบันมีส่ิงกีดขวาง ในการดําเนินกิจกรรมท้ังทาง

เศรษฐกิจและสังคมนอยลง ทําใหประชากรจากสวนตางๆของโลกท่ีแตเดิมมีโอกาสนอยกวา

ประชากรของประเทศอุตสาหกรรมดั้งเดิม มีโอกาสแขงขันในเวทีโลกมากข้ึน โดยอาศัย 

กระบวนการ การรวมมือกันและเทคโนโลยี ซ่ึงนับเปนแรงสําคัญท่ีมีสวนกําหนด

ลักษณะของสังคมเศรษฐกิจของโลก ในศตวรรษท่ี 21 

แตการหลอมรวมส่ือท่ีจะกลาวถึง ณ ท่ีนี้ สามารถกลาวไดวาเปนการนําเอาเทคโนโลยี

ในรูปแบบตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน และสามารถหลอมรวมการบริการเขาดวยกันได

ตัวอยางเชน การหลอมรวมของเทคโนโลยีดานการแพรภาพและกระจายเสียงกับเทคโนโลยี

โทรศัพท จะทําใหผูบริโภคสามารถฟงเพลงหรือวิทยุ รับชมโทรทัศนผานอินเทอรเน็ต นอกจากนี้

ยังมีการหลอมรวมของการบริการดานบันเทิงกับบริการสารสนเทศกลายเปน “การบริการ

สารสนเทศเพื่อความบันเทิง” (infotainment) ท้ังนี้หากวิเคราะหตามลักษณะของเครือขายแลว 

สามารถ จําแนกการหลอมรวมดานบริการออกตามลักษณะของเครือขายตางๆ ไดดังนี้ 

1.  เครือขายโทรคมนาคม ความสามารถทางเทคโนโลยีท่ีเชื่อมตอไดท้ังสายทองแดง 

สายเคเบ้ิล โทรศัพทแบบไรสาย หรือแมกระท่ังผานดาวเทียม ทําใหมีทางเลือกสําหรับการเช่ือมตอ

ไดมากข้ึน รวมกับความกาวหนาของเครือขายอินเตอรเน็ตแลวจึงกอใหเกิดการใหบริการท่ี

หลากหลาย เชน การบริการในรูปแบบของโทรศัพทผานอินเทอรเน็ต (VoIP) เปนตน 

2.  เครือขายวิทยุและโทรทัศน  เครือขายในรูปแบบนี้สวนใหญเปนการใหบริการใน

รูปแบบของความบันเทิง เม่ือเครือขายนี้สามารถเช่ือมตอผานเครือขายอินเตอรเน็ต แลวทําใหเกิด 

บริการในรูปแบบตางๆ ท่ีหลากหลาย เชน การฟงเพลง/วิทยุผานอินเตอรเน็ต การรับชมโทรทัศน
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ผานอินเตอรเน็ต เปนตน โดยการรับชมโทรทัศนผานอินเตอรเน็ตนั้น ตองอาศัยชองทางการส่ือสาร

ท่ีกวางและมีความเร็วสูง (high speed) เพราะการใหบริการแบบนี้จะอยูในรูปแบบของการรับชม

แบบสด หรือแบบReal-Time หากชองทางการส่ือสารมีความกวางของชองสัญญาณการส่ือสารไม

เพียงพอแลวจะทําใหคุณภาพของการับชมไมดีพอ 

3.  เครือขายอินเตอรเน็ต จากการท่ีเครือขายอินเตอรเน็ตเปนเครือขายขนาดใหญท่ีมี

ผูใชงานอยูมากมายท่ัวโลกนั้น ทําใหเกิดการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีอยางมากมาย ท้ังยังมีการ

บริการท่ีหลากหลาย เชน การรับสงขอมูลระยะไกลผานเครือขาย การรับสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

หรือแมกระท่ังการศึกษาทางไกลผานอินเตอรเน็ตหรือ e-Learning เปนตน ซ่ึงการศึกษาทางไกล

ผานอินเตอรเน็ตนี้อาจเปนการสงขอมูลในรูปแบบของภาพ เสียง และภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงอาจตอง

อาศัยศักยภาพของอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 

สําหรับในประเทศไทยแลวนั้น แนวโนมการ Convergence มีมานานแลว ตั้งแต

เทคโนโลยีการส่ือสารต้ังแตเปล่ียนโทรศัพทพื้นฐานเปนมือถือ และในวันนี้ จะเห็นไดวามีบริการ 

Skype สําหรับโทรศัพทผานอินเทอรเน็ตบนพีซี ซ่ึงเปนตัวอยางท่ีชัดเจน โดยมีการรวมไว 3 ดาน 

ในดานอุปกรณ โทรศัพทมือถือในปจจบันก็มีการรวมเอาอุปกรณอ่ืนๆ มาไวดวยกัน เชน กลอง

ดิจิตอล พีดีเอ ถือวาเปนการประสานแบบไรรอยตอ (Seamless Technology) และอุปกรณส่ือสาร

ใหมๆ จะใชงานความถ่ีไดหลากหลาย นอกจากนี้ยังเปนท่ีเช่ือกันวา อินเตอรเน็ตนั้นเปนตัวกลาง

สําคัญในการหลอมรวม หรือ Convergence ของส่ือโทรคมนาคม สารสนเทศ และวิทยุโทรทัศนเขา

ดวยกัน ซ่ึงจะพลิกโฉมหนารูปแบบการติดตอส่ือสาร การเขาถึงขอมูลขาวสาร ตลอดจนแหลง

บันเทิงตางๆ และนํามาซ่ึงบริการหลากหลาย และนํามาซ่ึงความสนใจของผูประกอบกิจการ

โทรคมนาคมท่ัวโลก เพราะเปนชองทางใหมในการขยายบริการไดหลากหลายข้ึน และสามารถ

สรางรายไดเพิ่มเติมได  
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ภาพท่ี 2.1  ลักษณะของการหลอมรวมส่ือ 
 

2.4.1  ลักษณะของการหลอมรวมส่ือ 

แนวโนมของการหลอมรวมส่ือโทรคมนาคม สารสนเทศ วิทยุโทรทัศนและส่ืออ่ืนๆ  

นั้นสามารถเกิดข้ึนไดดังนี้คือ 

การหลอมรวมของเนื้อหา (Convergence of content)  

การหลอมรวมของบริการ (Convergence of services)  

การหลอมรวมของโครงขาย (Convergence of infrastructure/transmission channels) 

การหลอมรวมของอุปกรณลูกขาย (Convergence of end user terminals/consumer 

devices) 

การหลอมรวมกันของส่ือตางๆ นั้นเกิดจากแรงขับเคล่ือนสําคัญของการพัฒนา

เทคโนโลยีดิจิตอล ซ่ึงทําใหสามารถรับสงสัญญาณเสียง ขอมูล ภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว แบบ

หลอมรวมไปพรอมๆ กันบนโครงขายเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ การหลอมรวมของส่ือ

โทรคมนาคม สารสนเทศ และวิทยุโทรทัศนในรูปแบบของส่ือดิจิตอลนี้ จะนํามาซ่ึงบริการใหมๆ 

อันหลากหลาย อาทิ บริการใหเลือกชมรายการโทรทัศนหรือภาพยนตร หรือรับฟงรายการวิทยุผาน

ทางอินเตอรเน็ต หรือโทรศัพทเคล่ือนท่ี บริการประชุม หรือการศึกษาทางไกลซ่ึงผูเขารวมประชุม

หรือผูสอนและผูเรียนสามารถพูดคุยและแลกเปลี่ยนไฟลขอมูลตลอดจนภาพเคล่ือนไหวไดอยาง

ฉับพลัน (real time/ interactive) และบริการรานคาเสมือนจริง (virsual store) 

 ผูซ้ือสามารถเขาชมเว็บไซตของรานคา พรอมๆ กับพูดคุยกับพนักงานขาย และรับชม

การสาธิตการใชงานของสินคาผานทางอินเตอรเน็ต เปนตน ซ่ึงการหลอมรวมกันของบริการ

โทรคมนาคม สารสนเทศ และวิทยุโทรทัศนดังกลาวขางตน จะสงผลใหเกิดการหลอมรวมกันของ
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อุปกรณลูกขาย อาทิ โทรศัพทมือถือนอกจากจะใชติดตอส่ือสารพูดคุยแลว ยังสามารถใชรับสง

ขอมูลผานเครือขายอินเตอรเน็ต และใชรับฟงรายการวิทยุ รับชมโทรทัศน หรือภาพยนตรตามความ

ตองการในลักษณะ video on demand ไดดวย หรือเคร่ืองรับโทรทัศนจะถูกออกแบบใหสามารถใช

เปนอุปกรณเช่ือมตอสูอินเตอรเน็ตไดดวยเปนตน 

ดวยเหตุนี้เองโลกของการหลอมรวมส่ือ(Convergence) ก็ไดเขามามีบทบาทในธุรกิจ

ตางๆ รวมถึงผูบริโภคดวย ดังจะเห็นไดจากปจจุบัน มีการขยายตัวของการใชอินเตอรเน็ตใน

ประเทศไทยมากข้ึน ดวยความเร็วของอินเตอรเน็ตจากการพัฒนาดานเทคโนโลยีมากข้ึนในปจจุบัน 

ทําใหผูบริโภคสามารถรับชมส่ือออนไลนทุกประเภทจากท่ัวโลกไดอยางงายดาย ผานอินเตอรเน็ตท่ี

อยูบนบรอดแบนด การส่ือสารเชนนี้ทําใหโลกเสมือนลดจากขนาดเล็กเปนขนาดจิ๋ว โดยกลไกคือ

คนทุกคนและทุกกลุมท่ีสามารถเขาถึงเทคโนโลยี (plug and play) และรวมในกระแสโลกาภิวัฒนนี้

ไดโดยไมจํากัดเฉพาะกลุมอีกตอไป ท้ังยังไดถูกนํามาใชในธุรกิจส่ือสารมวลชนเพื่อแขงขันกับ

คูแขงหรือเจาตลาด  

โดยชูภาพลักษณความทันสมัยในสายตาของผูบริโภคท้ังหลาย เพื่อความนิยมของ

ผูบริโภค และเพื่อเพิ่มชองทางในการส่ือสารกับผูบริโภคไดตรงจุดและหลากหลายมากข้ึน ทําให

เกิดชองทางของส่ือออนไลนในประเทศไทยผานโทรทัศน วิทยุ หนังสือพิมพ นิตยสาร ฯลฯ ใน

ประเทศไทยเพิ่มข้ึน และยังมีอัตราในการเพ่ิมชองทางเหลานี้มากข้ึนในปจจุบัน และอนาคต 

ในมุมมองของประเทศท่ีพัฒนาแลวการหลอมรวมกันของส่ือโทรคมนาคม สารสนเทศ 

และวิทยุโทรทัศนนั้น จะเพ่ิมชองทางในการแขงขันของผูประกอบการใหสามารถขยายบริการจาก

ตลาดหนึ่งไปสูอีกตลาดหนึ่งได โดยใชโครงขายท่ีตนมีอยูเดิม สําหรับประเทศกําลังพัฒนานั้น 

แนวโนมของการหลอมรวมส่ือดังกลาว ยังถือเปนโอกาสสําคัญท่ีจะพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

โทรคมนาคมและสารสนเทศของประเทศอยางกาวกระโดด  ไปสูระบบท่ีทันสมัย  และมี

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชุมชนชนบทหรือพื้นท่ีท่ีปจจุบันยังไมมีการวางโครงขาย

โทรคมนาคม และสารสนเทศเขาไปถึง ดวยการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐ และผูกํากับดูแล

กิจการโทรคมนาคมของประเทศ ผูใหบริการเพ่ือความท่ัวถึง และเทาเทียม (universal service 

provider) เพื่อใหสามารถสรางโครงขายท่ีมีประสิทธิภาพ และทันสมัย สําหรับรองรับความตองการ

ในการใชบริการในปจจุบัน และในอนาคตได 
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2.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

งานวิจัยเร่ือง “พัฒนาการและแนวโนมอุตสาหกรรมส่ือมวลชน : การวิเคราะหบริษัท 

ผูจัดการ จํากัด (มหาชน)” โดยอัญชิสา พานิชศิริ (2537) ผลการวิจัยพบวาปจจัยภายนอกท่ีทําใหเกิด

แนวโนมของอุตสาหกรรมส่ือมวลชน ไดแก ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 

โดยท่ีปจจัยทางเศรษฐกิจจะเปนปจจัยสําคัญ ท้ังนี้เปนผลมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมโฆษณา 

ท่ีทุมงบประมาณซ้ือส่ือโฆษณาจํานวนมาก บริษัทผูจัดการจึงตอบสนองดวยการออกผลิตภัณฑท้ัง

ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือวิทยุ และส่ือเฉพาะกลุมอีกหลายประเภท เพื่อรองรับความตองการของอุตสาหกรรม

โฆษณาใหสามารถเลือกซ้ือส่ือในเครือไดหลากหลาย ครอบคลุมและตรงกับผูบริโภคเปาหมาย 

งานวิจัย เร่ือง “พัฒนาการและแนวโนมอุตสาหกรรมส่ือมวลชน : การวิเคราะห

เดอะเนช่ันกรุป” โดย ศศิยา วิจิตรจามรี (2538) ไดผลการศึกษาใกลเคียงกับงานวิจัยของอัญชิสา พา

นิชศิริ นั่นคือ ปจจัยภายนอกที่ทําใหเกิดแนวโนมพัฒนาการของอุตสาหกรรมส่ือมวลชน ไดแก 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 

งานวิจัย เร่ือง “วัฒนธรรมองคการส่ือส่ิงพิมพกับขีดความสามารถในการขยายธุรกิจ

ขามส่ือ ของบริษัทเนชั่น พับลิชช่ิงกรุป จํากัด (มหาชน)” โดยยุวดี มณีกุล (2538) เปนการศึกษาท่ี

มุงเนนการมองจากภายในออกมาสูภายนอกเปนสําคัญ  โดยพิจารณาตัวผลักดันท่ีทําใหองคการ

ขยายกิจการขามส่ือ ซ่ึงเรียกปจจัยภายในทั้งหมดวา “วัฒนธรรมองคการ” ซ่ึงผลการวิจัยพบวา 

วัฒนธรรมเนช่ันเกิดจากการส่ังสมบมเพราะความเปนมาต้ังแตแรกกอต้ัง วิธีการทํางานอันเปน

เอกลักษณท่ีเนนทาทีเชิงรุกท้ังการนําเสนอขาวสารผานส่ือตาง ๆ ตลอดจนวิธีการดานการตลาด 

ผูนําองคการเนช่ัน ได ธนาชัย ธีรพัฒนวงศ และสุทธิชัย หยุน คือ คนสําคัญท่ีประสานความ

รับผิดชอบและความถนัดในสายงานทําใหองคการรุดหนาไปได การมีผูนําสองคนท่ีคนหนึ่ง

รับผิดชอบดานการบริหารอยางเดียว ทําใหผูนําอีกคนหนึ่งลอยตัว และสามารถทําตามหลักการเชิง

จรรยาบรรณในวิชาชีพไดเต็มท่ีในฐานะนักส่ือสารมวลชนแบบอุดมคติ ท้ังยังเปนการส่ังสมบารมี

ของภาพลักษณนี้ เพื่อการขยายธุรกิจขามส่ือได 

ความแตกตางของการวิจัยขางตน กับ การวิจัยของอัญชิสา พานิชศิริ (2537) และศศิยา 

วิจิตรจามรี,2538 คือ การมุงเนนความเปนมาในการดําเนินงานขององคการ และนําเสนอแนวโนม
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ของการดําเนินงานในอนาคต โดยใชคําวา อุตสาหกรรมส่ือมวลชน และเนนพิจารณาปจจัยท่ีทําให

องคการเนช่ันเติบโต และขยายกิจการส่ือซ่ึงสรุปผลวาเปนเพราะปจจัยภายนอกเปนสําคัญ 

ในขณะท่ีงานวิจัยของยุวดี  มณีกุล  (2538) ศึกษาถึงปจจัยท่ีสงเสริมการขามส่ือ 

โดยเฉพาะปจจัยภายในอันไดแกวัฒนธรรมองคกรท่ีมีสวนสงเสริมใหเกิดการขามส่ือของกลุม

เดอะเนช่ัน 

สําหรับงานวิจัย “การเปนเจาของขามส่ือและผลกระทบ: วิเคราะหจากกลุมเดอะเนช่ัน” 

ของ  จักรกฤษ เพิ่มพูน (2540) มุงเนนศึกษาผลกระทบในดานตาง ๆ จากการขามส่ือของกลุม

เดอะเนช่ัน จากป พ.ศ.2534 จนถึงป พ.ศ.2539 ซ่ึงเปนปท่ีบริษัทประกาศแนวทางธุรกิจ “ขามส่ือ” 

อยางเต็มรูปแบบ ในนามบริษัทเนช่ันมัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

งานวิจัยเร่ือง การกําหนดนโยบายองคกร และลักษณะการรายงานขาวผานอินเทอรเน็ต 

(WWW) ของส่ือมวลชนไทย โดย กิตติพงศ ไทยเจริญ (2541) ผลการวิจัยพบวา องคกรส่ือมวลชน

ไทยกําหนดนโยบายใหความสําคัญกับการรายงานขาวผานอินเทอรเน็ตมากข้ึน ซ่ึงศึกษา และ

พัฒนาใชอินเทอรเน็ตเปนส่ืออีกชองหนึ่งในการเผยแพรขาวและขอมูล ในขณะเดียวกันก็ทดลอง

แนวทางการสรางรายไดจากการจัดทําเนื้อหาบนอินเทอรเน็ต โดยเฉพาะการขายพื้นท่ีโฆษณา ท่ี

ผานมาการจัดทําอินเทอรเน็ตเพื่อประชาสัมพันธภาพลักษณองคกรในดานความทันสมัยเทานั้น 

นอกจากนี้ การรายงานขาวและขอมูลใชเนื้อหาจากส่ือหลักเพื่อข้ึนอินเทอรเน็ต โดย

ไมไดปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับคุณลักษณะการนําเสนอทางส่ืออินเทอรเน็ต แตในอนาคตองคกร

ส่ือมวลชนไทยจะพัฒนาการนําเสนอเพื่อใหรับกับลักษณะของส่ือ และใหความสะดวกแกผูใชมาก

ข้ึน รวมท้ังรายงานในขณะเกิดเหตุการณ (real time) องคกรส่ือมวลชนไทยยังมีแนวโนมพัฒนาใช

อินเทอรเน็ตเปนส่ือหลักในการเผยแพรขอมูลขาวสารมากข้ึน ปจจัยกําหนดความสําเร็จข้ึนกับความ

แพรหลายของการใชอินเทอรเน็ตและความมีช่ือเสียงของส่ือหลัก 

  งานวิจัย เร่ือง แนวโนมหนังสือพิมพออนไลนในประเทศไทย โดยเกรียงไกร ทวีโชค

กิจเจริญ (2543) ผลการวิจัย พบวาผูอานสวนใหญเปนนักเรียน นักศึกษา ผูมีการศึกษาสูง ซ่ึงสนใจ

ขาวบันเทิง ผูอานพึงพอใจการนําเสนอในเว็บบอรด ขาวดวน การใหบริการขาวสารเฉพาะบุคคล 

และการเปนชุมชนออนไลนหนังสือพิมพออนไลนมีแนวโนมเพิ่มเติมเนื้อหาจากในฉบับเลม และ

ใชส่ือปฏิสัมพันธโตตอบเพื่อดึงดูดผูอาน ใชศักยภาพของอินเทอรเน็ตเพื่อเสนอขาวมากข้ึน รวมท้ัง

DPU



35 

คํานึงถึงคุณภาพและความนาเช่ือถือของขาว รายไดหลักของหนังสือพิมพออนไลนมาจากการ

โฆษณา การใหบริการ ฐานขอมูล การสมัครเปนสมาชิก และการใหบริการขาวสารเฉพาะบุคคล 

แนวโนมท่ีจําเปนสําหรับผูประกอบวิชาชีพคือ ทักษะในการจัดการและปรับเปล่ียนขอมูลใหเหมาะ

กับส่ือ 

งานวิจัยเร่ือง หนังสือพิมพออนไลนฉบับภาษาไทย: แนวคิด การจัดทํา และแนวโนม 

โดย สันทัด ทองรินทร (2543) ผลการวิจัยพบวา แนวคิดการจัดทําหนังสือพิมพออนไลนฉบับ

ภาษาไทยมาจากการพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะระบบอินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนชองทางหนึ่งในการ

นําเสนอขาวสารแกกลุมเปาหมายใหม รวมท้ังการสรางภาพลักษณของหนังสือพิมพ และเขาสูการ

บริการทางธุรกิจ 

การนําเสนอมี 3 รูปแบบ ไดแก เสนอเน้ือหาเชนเดียวกับหนังสือพิมพฉบับตีพิมพบน

กระดาษโดยไมเปล่ียนแปลง เสนอโดยสรุปจากหนังสือพิมพกระดาษ และเสนอแบบผสมผสาน

ระหวางฉบับกระดาษกับการหาขอมูลขาวเอง ตอมาในป พ.ศ.2543 ยังคงใชขาวจากแหลงขาว และ

เนื้อหาขาวเดียวกันกับฉบับตีพิมพบนกระดาษ 

การจัดทําหนังสือพิมพออนไลนเร่ิมหลังจากท่ีการทําหนังสือพิมพการดาษเสร็จส้ิน

ข้ันตอนคือ นําขอมูลจากกองบรรณาธิการขาวมาเก็บไวในระบบคอมพิวเตอร คัดเลือกและเขียนขาว 

นําเสนอขาว ออกแบบนําเสนอ คัดเลือกภาพประกอบ แปลงขอมูลสําหรับระบบอินเทอรเน็ตตรวจ

และแกไข 

ปจจัยเสริมในการจัดทําหนังสือพิมพออนไลน คือ ใชเปนชองทางการนําเสนอขาวสาร

แกกลุมเปาหมายใหม มีความกระชับ รวดเร็ว สามารถพัฒนาเปนธุรกิจ อุปสรรคไดแก ขาดบุคลากร

ดานปริมาณและความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต 

หนังสือพิมพออนไลนมีแนวโนมแยกองคกรออกมา เพ่ือใหการทํางานคลองตัวข้ึน แต

ยังคงใชขอมูลขาวจากหนังสือพิมพเดิม แนวโนมการเสนอขาวในลักษณะมัลติมีเดีย  เพิ่ม

ปฏิสัมพันธโตตอบ นําเสนอสรุปขาวในลักษณะขาวค่ันทุกช่ัวโมง แนวโนมการพัฒนาตนเองของ

หนังสือพิมพออนไลนคือ ใชแหลงขาวจากหนังสือพิมพเดิมสวนหนึ่ง เพ่ิมปฏิสัมพันธโตตอบและ

บริการเช่ือมโยงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับขาว มีการหาขาวเองสวนหนึ่ง ขาวท่ีนําเสนอปรากฏเฉพาะ

เว็บไซต ไมปรากฏบนหนังสือพิมพกระดาษ 
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งานวิจัย เร่ือง ผลกระทบของหนังสือพิมพออนไลนตอการปรับตัวของหนังสือพิมพใน

เครือบริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และเครือบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) โดย เอก

รัตน  สาธุธรรม (2545) ผลการวิจัยพบวา หนังสือพิมพกระดาษยังไมไดรับผลกระทบจาก

หนังสือพิมพออนไลนเทาใดนัก เนื่องจากหนังสือพิมพออนไลนเปนเพียงส่ือเสริมชองทางการ

เผยแพรขาวสารของหนังสือพิมพไดกวางข้ึน กองบรรณาธิการของหนังสือพิมพท้ังสองแบบยัง

ไมไดประสานกันอยางชัดเจน 

เนื้อหาของหนังสือพิมพออนไลนไดจากการดึงเนื้อหาขาวมาจัดหนาในเว็บไซตใน

รูปแบบท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงแกไข โดยอยูในความรับผิดชอบของแผนกท่ีดูแลระบบคอมพิวเตอร

และอินเทอรเน็ตขององคกร 

องคกรหนังสือพิมพเตรียมพรอมวางแผนรองรับหาคนบริโภคขาวสารจากหนังสือพิมพ

ออนไลนมากข้ึน โดยจะปรับเปล่ียนในสวนของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ นักขาว เนื้อหาขาว 

และรูปแบบการนําเสนอ 

องคกรจะปรับตัวในทุกสวนท้ังเนื้อหาและรูปแบบการนําเสนอใหนาสนใจและนาอาน

มากข้ึน ตลอดจนปรับรูปแบบการกระจายขาวสารจากหนังสือพิมพกระดาษไปยังอุปกรณหรือ

เคร่ืองมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกสท่ีเคล่ือนท่ีได รวมท้ังการใชเว็บไซตเปนชองทางหารายไดเสริม

ใหกับหนังสือพิมพฉบับกระดาษ เชน การขายโฆษณาทางเว็บไซต การทําอี-คอมเมิรซบนเว็บ 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 
การวิจัยเร่ือง  “การบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ” เปน

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีจุดมุงหมายศึกษาพัฒนาการของหนังสือพิมพจาก

จุดท่ีมีการดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพในรูปแบบของอุตสาหกรรมขนาดใหญ และมีการกระจายธุรกิจ

จากส่ือส่ิงพิมพไปยังส่ือวิทยุและโทรทัศน และมัลติมีเดีย โดยเลือกศึกษาออกเปน 2 กลุมใหญ  

การคัดเลือกกลุมตัวอยางมีเกณฑในการคัดเลือก ดังนี้ กลุมท่ี 1 องคกรธุรกิจส่ิงพิมพท่ี

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือป 2531 ภายใตช่ือ  “บริษัท เนช่ัน พับลิชช่ิง 

กรุป จํากัด” กอนจะพัฒนาการ “ขามส่ือ” อยางชัดเจน ในป 2539 โดยมี 2 สายธุรกิจหลัก ไดแก 

ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ และ ธุรกิจส่ือกระจายภาพและเสียง  กลายเปนกลุมบริษัทมหาชนท่ีมีการนําส่ือ

หลากหลายรูปแบบมาเพิ่มมูลคา ภายใตช่ือใหมวา บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  

 กลุมท่ี  2 องคกรธุรกิจครอบครัวท่ีพัฒนามาเปนธุรกิจมหาชน โดยมีการพัฒนาการ

ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพหลักๆ คือ หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพราย 3 วัน หนังสือพิมพรายสัปดาห 

นิตยสาร และหนังสือเฉพาะกิจประเภทตางๆ กอนจะขยายฐานไปยังส่ืออ่ืนๆ อาทิเชน ตั้งศูนยขอมูล

มติชน ใหบริการระบบหนังสือพิมพออนไลน ภายใตเว็บไซต http://mic.matichon.co.th ดวย

รูปแบบขามส่ืออยางเปนรูปธรรม และเติบโตอยางตอเนื่อง โดยไดจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2532 ภายใตช่ือ บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน) 

ในการศึกษาเร่ืองนี้ ผูวิจัยตองการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบของจุดเร่ิมตนการกําหนดกล

ยุทธการบริหารของหนังสือพิมพ “ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ” ระหวางกลุมบริษัทมหาชน

อาชีพ และกลุมมหาชนท่ียังเปนอุตสาหกรรมครอบครัว วา มีความแตกตางในการบริหารเพียงใด 

ในลักษณะใด เพ่ือนําผลการวิจัยไปพัฒนาความรู ความชํานาญ และเขาใจองคกรส่ือหนังสือพิมพ 

ในยุคหลอมรวมส่ือ 

การวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะหในเร่ืองนี้ ประกอบดวยการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการ

แบบสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงผูวิจัยเปนผูดําเนินการสัมภาษณดวยตัวเอง และ
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โดยสํารวจเอกสารตาง ๆ (Documentary Research) เพ่ือนําขอมูลท้ังหมดมาประมวลสําหรับการ

วิเคราะห และอธิบายปรากฏการณท่ีตองการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รูปแบบการวิจัย 

2. กลุมเปาหมายในการวิจัย 

3. ข้ันตอนในการทําวิจัย 

4. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

5. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

6. การวิเคราะห และนําเสนอขอมูล 

3.1  รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง  “การบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ” โดย

การวิจัยเชิงคุณภาพใชวิธีการศึกษา ดังตอไปนี้ 

1.  การศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research) ศึกษาจากเว็บไซตหลักเครือเนช่ัน ท้ัง

www.nationmultimedia.com ของหนังสือพิมพเดอะเนช่ันwww.bangkokbiznews.com ของ

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ www.komchadluek. และ www.oknation.net และศึกษาจากเว็บไซต

หลักเครือมตชิน ท้ัง www.matichon.co.th ของหนังสือพิมพมติชนwww.matichonbook.com ของ

สํานักพิมพมติชน เปนการสํารวจขอมูลพื้นฐานขององคกรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน

หนังสือพิมพ เพื่อทําความเขาใจถึงสถานการณขององคกรโดยพิจารณาถึงการพัฒนาการ การ

ปรับตัว และกลยุทธการบริหารงานโดยรวม เพ่ือนําไปสูการศึกษาวิจัยในประเด็น การบริหารงาน

ของหนังสือพิมพ ดังนี้ 

1)  ศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ เชน รายงานการประชุม วารสารขององคกร จดหมาย

ขาว และรายงานประจําปของ บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด ป 2552 และรายงานประจําปของ

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ป 2552 เปนตน  

2)  ศึกษาจากส่ือส่ิงพิมพ เชน แผนพับประชาสัมพันธ นิตยสาร และวารสาร เปนตน 

2. การศึกษาจากการสัมภาษณเจาะลึก ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน

หนังสือพิมพ และผูท่ีเกี่ยวของกับการทํางานในหนังสือพิมพของเนช่ันกรุป และมติชนกรุป ไดแก 

ผูบริหาร บรรณาการบริหาร ผูส่ือขาว เปนตน 
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3.2   กลุมเปาหมายในการวิจัย 

ผูวิจัยไดกําหนดกลุมเปาหมายในการวิจัย โดยใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง

(Purposive Sampling) ซ่ึงใชวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) ซ่ึงผูใหขอมูลแตละทาน

มีลักษณะเปนผูใหขอมูลสําคัญ (Key Information) ท่ีสามารถตอบปญหานําการวิจัยท้ัง 3 ขอ ดังนี้ 

กลุมท่ี 1 เนช่ันกรุป 

1.  นางสาวดวงกมล โชตะนา กรรมการผูอํานวยการ หนงัสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุป 

2.  นายวีระศักดิ์ พงศอักษร บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ประสบการณ

ทํางาน 21  ป บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 

3.  ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ) หนังสือพมิพคมชัดลึก ประสบการณทํางาน 12 ป บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุป 

4.  ผูส่ือขาว (ไมระบุช่ือ) หนงัสือพิมพคมชัดลึก ประสบการณทํางาน 5 ป บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย 

กลุมท่ี 2 มติชนกรุป 

1.  นางสาวปานบัว บุนปาน รองผูจัดการท่ัวไป ท่ีปรึกษาฝายโฆษณาบริษัท มติชน จาํกัด 

(มหาชน) 

2.  นายปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ กรรมการผูจัดการ บริษทั มติชน จํากดั (มหาชน) 

3.  นายสมหมาย ปาริจฉัตต รองประธานกรรมการ กํากับดูแลงานสถาบันฝกอบรมอาชีพมติ

ชน บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 

4.  นายสรกล อดุลยานนท ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 

5.  นายปราปต บุนปาน ผูจดัการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 

6.  ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ) หนังสือพมิพประชาชาติ ประสบการณทํางาน 23 ป บริษัท มติ

ชน จํากัด (มหาชน) 

7.  ผูส่ือขาว (ไมระบุช่ือ) หนงัสือพิมพประชาชาติ ประสบการณทํางาน 7 เดือน บริษทั มติชน 

จํากัด (มหาชน) 
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3.3   ขั้นตอนในการทําวิจัย 

1. ศึกษาขอมูลเบ้ืองตนจากเอกสารตางๆ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รายงานประจําป และเว็บไซต

ตางๆ เพื่อทําใหทราบถึงขอมูลในปจจุบัน สภาพปญหาท่ีแทจริงของประเด็นที่ศึกษา 

2. ผูวิจัยไดทําหนังสือถึงผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหาร บรรณาการบริหาร ผูส่ือขาวขององค

หนังสือพิมพท้ัง 2 กลุม ในการขอความอนุเคราะหขอมูล และการใหสัมภาษณในประเด็นท่ี

เกี่ยวของกับกรวิจัย 

3. เตรียมเก็บรวบรวมขอมูล โดยติดตอทางโทรศัพท และอีเมลเพื่อนัดหมายขอสัมภาษณ โดย

เขาไปดูพื้นที่ปฏิบัติการจริง และแนะนําตัวผูวิจัย ทําความรูจักกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังท่ีบริษัท 

เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) และ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เพื่อ สรางความคุนเคยใน

เบ้ืองตน 

4. ผูวิจัยเขาพบกลุมตัวอยาง และเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชการสัมภาษณแบบเจาะลึก และใช

การสังเกตแบบไมมีสวนรวม 

3.4  วิธีการเก็บขอมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยอาศัยวิธีการตางๆ เพื่อให

ไดขอมูลที่เปนขอเท็จจริง และเปนประโยชนตอการวิจัยใหไดมากท่ีสุด ดังนี้ 

1.  การวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) 

การวิเคราะหเอกสารตางๆ (Documentary Analysis) ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของ

หนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ ซ่ึงผูวิจัยทําการเก็บขอมูลตางๆ ไมวาจะเปนหนังสือ 

เอกสาร ขอมูลทางสถิติ งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ขาวประชาสัมพันธ การศึกษาขอมูลจากเว็บไซต ใน

เครือเนช่ัน เชน เดอะ เนช่ัน   คม ชัด ลึก   กรุงเทพธุรกิจ   เนช่ันแชนแนล   mangoTV   วิทยุเนช่ัน   

เนช่ันสุดสัปดาห   ขาวดวน   เนช่ันโมบายนิวส   247 เฟรนด   โอเคเนช่ัน   Nation Book  กรุงเทพ

ธุรกิจ Bizbook   Nation E-jobs   Market@nation   Nation ecommerce   Nation Photo   World Film 

BKK   Nation Group   วีดีโอ 77ชอง77จังหวัด และจากเว็บไซต ในเครือมติชน เชน   ศูนยอบรม

อาชีพและธุรกิจมติชน สํานักพิมพมติชน เสนทางเศรษฐี เทคโนโลยีชาวบาน ศิลปวัฒนธรรม มติ

ชนสุดสัปดาห ประชาชาติธุรกิจ ขาวสด รวมไปถึงส่ือ และสารสนเทศตางๆ ทีเกี่ยวของการ
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บริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ เพื่อใหทราบถึงรายละเอียดเบื้องตนท่ี

เกี่ยวกับ 

1) ความเปนมาขององคกร การกําหนดนโยบายขององคกร และการวางแผนการดําเนินงาน

ในการบริหารงานของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ  

2)  การปรับตัว และพัฒนาการของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

2.  การสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 

ผูวิจัยใชการเก็บขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทบุคคล โดยใชแบบสัมภาษณเจาะลึก (In-

Depth Interview) กับกลุมเปาหมายในการวิจัยจากเนช่ันกรุป จํานวน 4 คน และมติชนกรุป จํานวน 

7 คน ท่ีคลอบคลุมท้ัง ผูบริหาร บรรณาการบริหาร ผูส่ือขาวขององคหนังสือพิมพท้ัง 2 กลุม เพื่อให

ทราบถึง  

1)  การปรับตัว และพัฒนาการของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

2)  แนวทางการดําเนินงาน และกลยุทธการบริหารงาน ของหนังสือพิมพภายใตกระแสการ 

หลอมรวมส่ือ 

3)  ปจจยัท่ีเกีย่วของกับการบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

3.5  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย    

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth 

Interview) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก 

1.  ผูวิจัยซ่ึงเปนผูสัมภาษณ  

2.  แบบสัมภาษณ ซ่ึงออกแบบคําถามตามประเด็นการวิจัย 

3.  แบบบันทึกภาคสนาม และสมุดจดรายละเอียด 

4.  เคร่ืองบันทึกเสียง 

ผูวิจัยจะดําเนินการสัมภาษณดวยคําถามปลายเปด เพื่อใหไดขอมูลท่ีคลอบคลุมประเด็น 

และปญหาการนําวิจัย และมีการสรางคําถามการสัมภาษณการคนคนควาเอกสาร งานวิจัยตางๆ 

รวมท้ังแนวคิดทฤษฎี ท่ีเกี่ยวของกับตัวแปรที่นํามาใชในการวิจัย โดยแบบสัมภาษณท่ีใชในการวิจัย

สามารถจําแนกออกไดเปน 2 แบบ ซ่ึงสอดคลองกับกลุมเปาหมาย 
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ประเด็นท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับการปรับตัว และพัฒนาการของหนังสือพิมพ แนวทางการ

ดําเนินงาน และกลยุทธการบริหารงาน ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ  

ประเด็นท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยที่เอ้ือ และเปนอุปสรรคกับการบริหารงาน ของ

หนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ   

3.6  การวิเคราะห และนําเสนอขอมูล 

ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก มาทําการถอดคําสนทนาจาก

เคร่ืองบันทึกเสียงท่ีบันทึกไว พรอมท้ังนําขอมูลจากเอกสารท่ีไดรวบรวมไวมาทําการวิเคราะห

รวมกับการใชกรอบแนวคิดในการวิเคราะหขอมูล โดยจะจําแนกขอมูลแตละประเด็น ศึกษา

ความสัมพันธของขอมูล เพื่อชวยใหการวิเคราะหขอมูลสมบูรณยิ่งข้ึน และทําการตีความขอมูล

ท้ังหมดในลักษณะการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 

จากน้ันผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัย โดยการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลท้ังหมด ใน

รูปแบบการพรรณนาความ (Descriptive Analysis) ในประเด็นท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเร่ือง  การบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงสามารถแบงผลการวิจัยออกเปน 4 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ความเปนมาขององคกร การกําหนดนโยบายขององคกร และการวางแผนการ

ดําเนินงานในการบริหารงานของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ จากรายงาน

ประจําปของตลาดหลักทรัพย บริษัท เนชั่น พับลิชช่ิง กรุป จํากัด ป 2552 และรายงานประจําปของ

ตลาดหลักทรัพยบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ป 2552 

ตอนท่ี 2 พัฒนาการ และการปรับตัว ของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ  

ตอนท่ี 3  แนวทางการดําเนนิงาน และกลยุทธการบริหารงาน ของหนงัสือพิมพภายใต 

กระแสการหลอมรวมส่ือ 

ตอนท่ี 4 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอม

รวมส่ือ 

4.1  บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) 

4.1.1  ตอนท่ี 1 ความเปนมาขององคกร การกําหนดนโยบายขององคกร และการวางแผนการ

ดําเนินงานในการบริหารงานของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ จากรายงาน

ประจําปของตลาดหลักทรัพย บริษัท เนช่ัน พับลิชช่ิง กรุป จํากัด ป 2552  

ผลการวิจัยตอนนี้เปนการศึกษาถึง ความเปนมาขององคกร การกําหนดนโยบายของ

องคกร และการวางแผนการดําเนินงานในการบริหารงานของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการ

หลอมรวมส่ือ โดยวิเคราะหขอมูลจากสวนท่ีเปนเอกสาร ไดแก ขอมูลประเภทหนังสือพิมพ เอกสาร

ภายใน หนังสือรายงานประจําป บทความท่ีเกี่ยวของ บทสัมภาษณเกี่ยวกับประวัติความเปนมา 

ปญหาและสภาพในการดําเนินธุรกิจ  กับกลุมเปาหมายในการวิจัยจากเครือเนช่ัน จํานวน 4 คน ท่ี

คลอบคลุมท้ัง ผูบริหาร บรรณาธิการบริหาร ผูส่ือขาวขององคกรหนังสือพิมพ   
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บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) เปนผูดําเนินธุรกิจทางดานขอมูลขาวสาร 

3 สายธุรกิจ ไดแก ธุรกิจส่ิงพิมพ ธุรกิจส่ือภาพและกระจายเสียง และธุรกิจนิวมีเดีย จะมุงเนนท่ี

ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ ท่ีเปนธุรกิจหลัก มีสัดสวนประมาณ 88-90% ของรายไดจากการขายและบริการ

รวม ท่ีตอบสนองรูปแบบการดําเนินชีวิต หรือไลฟสไตลของคนรุนใหมท่ีเปล่ียนไป โดยไดนํา

ขอมูลขาวผานทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เผยแพรสูชองทางใหมๆ ไดแก อินเทอรเน็ต

โทรศัพทมือถือ ไอพีทีวี อุปกรณอิเลคทรอนิกส เชน ไอพอด MP3 เปนตน 

โดยภาพรวมของ เนช่ัน กรุป เปนองคการที่ผลิตส่ือส่ิงพิมพเปนหลัก ท่ีเร่ิมดําเนินการ

การขยายธุรกิจขามส่ือ เร่ิมตนต้ังแตมีหนังสือพิมพ The Nation ภายใตช่ือ “บริษัท บิสซิเนสรีวิว 

จํากัด” เร่ิมประกอบธุรกิจในป 2519 ดวยทุนจดทะเบียน 5 แสนบาท ในป 2531 บริษัทไดเปล่ียนช่ือ

เปน “บริษัท เนช่ัน พับลิชชิ่ง กรุป จํากัด” และเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในปเดียวกัน  และในป 2539 ไดเปล่ียนช่ือเปน “บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)” ป 

2549 ถึง 2551 บริษัทมีโครงสรางทางธุรกิจแบงเปน 4 ประเภท ประกอบดวย 8 สายธุรกิจหลักดังนี้  

ก.  ประเภทธุรกิจส่ือสิงพิมพ ประกอบดวย 

-  สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย   

-  สายธุรกิจดานขาวการบานการเมืองท่ัวไปภาษาไทย 

-  สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ  

-  สายธุรกิจดานกิจกรรมพิเศษและการเปนตัวแทนขายโฆษณา 

-  สายธุรกิจดานเอ็ดดูเทนเมนทและตางประเทศ  

ข.  ประเภทธุรกิจดานส่ือกระจายภาพและเสียง   

ค.  ประเภทธุรกิจดานการพิมพ  

ง.  ประเภทธุรกิจดานการขนสง    

1)  การเปล่ียนแปลง และพัฒนาท่ีสําคัญเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ และการบริหารงาน

ในระยะเวลา 3 ป มีดังนี้ 

1.1)  ดานเงินทุนของบริษัท 
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ป 2550 เดือน กุมภาพันธ 2550 บริษัทไดชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยหุนกูท่ีครบ    

กําหนดไถถอนของ ชุดที่ 1 ท่ีออกเม่ือป 2547 จํานวน 600 ลานบาท   

เดือน เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญประจําปผูถือหุนมีมติอนุมัติโอนสวนเกินมูลคาหุน

จํานวน 115,558,105 บาท ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทตามงบดุล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

จํานวน 154,221,848 บาท 

เดือน มิถุนายน 2550 บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด ไดเพิ่มทุนจด

ทะเบียนจากเดิม 140 ลานบาท เปน 240 ลานบาท 

เดือน สิงหาคม 2550  บริษัท ไดลงนามในสัญญาเงินกูรวม จากสถาบันการเงิน 3 แหง 

คือ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงเทพ 

จํากัด (มหาชน) วงเงิน 1,870 ลานบาท เพื่อใชชําระคืนหุนกูท่ีจะครบกําหนดไถถอน ในเดือน 

กุมภาพันธ 2551 และ กุมภาพันธ 2552 รวม 1,000 ลานบาท  และเพ่ือวางแผนการชําระเงินกูให

สอดคลองกับผลการดําเนินงานของบริษัท  ณ 31 ธันวาคม 2552 คงเหลือเงินกูรวม 782.25 ลานบาท 

ป 2551 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2551 บริษัทไดชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียของหุนกูชุดท่ี 

2 (ทยอยชําระคืนเงินตน ท่ีออกเม่ือป 2547 มูลคา 1,000 ลานบาท ) โดยชําระคืนในงวดแรกวันท่ี 26 

กุมภาพันธ 2551 จํานวน 500 ลานบาท ตามเง่ือนไขกําหนด และในวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2551 ไดมี

มติจากท่ีประชุมผูถือหุนกูในการอนุมัติใหไถถอนหุนกูสวนท่ีเหลือ 500 ลานบาทกอนกําหนดจาก

เดิมวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2552 เปนวันท่ี 18 มีนาคม 2551  โดยใชแหลงเงิน จากสัญญาเงินกูรวมท่ี

ไดรับจากสถาบันการเงินในเดือนสิงหาคม 2550 ดังนั้น ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทไมมีหุนกู

คางชําระอีกตอไป 

วันท่ี 30 เมษายน 2551 บริษัทไดจําหนายท่ีดิน และอาคารสํานักงานใหญของบริษัท 

และพ้ืนท่ีสํานักงานอาคารเนช่ันทาวเวอร ใหกับ บริษัท ช. ชนะอนันตพาณิชย จํากัด เปนเงิน 955 

ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดภาระหนี้สิน ลดคาใชจายทางดานดอกเบ้ีย และคาใชจายในการ

บริหารพื้นท่ีสํานักงาน 

เดือน พฤศจิกายน 2551 บริษัท เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (NBI) ซ่ึงเปน

บริษัทยอยของ NMG ได   จดทะเบียนแปรสภาพจาก บริษัทจํากัด เปนบริษัทมหาชนจํากัด พรอม

กับเปล่ียนช่ือบริษัทเปน บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (NINE) 
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โดย NINE ไดเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวจากเดิมหุนละ 100 บาท เปนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 

บาท  และไดเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 15 ลานบาท  แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 15 ลานหุน 

ทําใหทุนจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนจากเดิม 70 ลานบาท เปน 85 ลานบาท เพื่อสํารองไวเสนอขายใหกับ

ประชาชนและบุคคลท่ัวไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

ป 2552 วันท่ี 18 กุมภาพันธ 2552 บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด ไดมี

มติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนใหลดทุนจดทะเบียนจาก 240 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียน 120 ลาน

บาท โดยการลดหุนลงจํานวน 12 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุน

สะสม โดยไดจดทะเบียนลดทุนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวเม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2552 

วันท่ี 20 มีนาคม 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ไดมีมติอนุมัติดังตอไปนี้ 

1.  อนุมัติแผนการนํา 2 บริษัทยอย คือ บริษัท เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท 

จํากัด (มหาชน) (NINE) และ บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (NBC) เขา

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  

2.  อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทยอย 2 บริษัท คือ NINE และ NBC ใหแก

ผูถือหุนของ NMG ตามสัดสวน (Pre-emptive Right) เปนจํานวน 9 ลานหุน และ 20 ลานหุน 

ตามลําดับ 

3.  รับทราบการขายหุนสามัญเดิมท่ี NMG ถือใน NINE และ NBC จํานวนไมเกิน 14 

ลานหุน และ 15 ลานหุน ตามลําดับ พรอมกับการทํา IPO ของท้ัง 2 บริษัท   

หลังจากการที่บริษัทเสนอขายหุนเดิมที่ถือในบริษัทยอย  NINE และ NBC พรอมกับ

การขายหุน IPO ของบริษัทยอยท้ัง 2 บริษัทแลว บริษัทจะถือหุนในบริษัทยอยดังกลาวจากเดิมถือ

อยู 99.99% เปน 65.88% และ 61.76% ตามลําดับ 

วันท่ี 4 พฤษภาคม 2552 บริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้งคอรปอเรช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท

ยอย จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจํากดัเปนบริษัทมหาชน ช่ือ บริษทั เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอร

ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) (NBC) พรอมกับไดเปล่ียนแปลงมูลคาหุนท่ีตราไวจากเดมิมูลคาหุนละ 

10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท และไดเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทั จากเดิม 120 ลานบาท เปน 

170 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50 ลานหุน เพือ่เสนอขายแกประชาชนและ
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บุคคลท่ัวไปเปนคร้ังแรก (IPO) และขายใหแกผูถือหุนเดิมของ NMG ตามสัดสวน (Pre-emptive 

Right)    

วันท่ี 19 มิถุนายน 2552  NINE ไดจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.50 บาท 

จํานวน 35 ลานบาท ซ่ึงบริษัทถือหุนในสัดสวน รอยละ 99.99% ของทุนท่ีเรียกชําระแลว ไดรับเงิน

ประมาณ 35 บาท 

วันท่ี  28 ตุลาคม 2552 ถึง 4 พฤศจิกายน 2552 NMG ไดรับเงินจํานวน 43.5 ลานบาท 

จากการเสนอขายหุน NBC ท่ีถืออยูจํานวน 15 ลานหุน พรอมกับการขายหุน IPO ของ NBC 

จํานวน 50 ลานหุน ในราคา 2.90 บาท ตอหุน  โดย NBC ไดรับเงินจากการขายหุน IPO จํานวน  

145 ลานบาท  

สําหรับวัตถุประสงคของเงินเพิ่มทุนท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนในคร้ังนี้ เพื่อขยาย

การดําเนินงานของ NBC ในโครงการปรับปรุงเคร่ืองมืออุปกรณในธุรกิจส่ือโทรทัศนใหเปนระบบ

ดิจิตอล โครงการลงทุนชองรายการโทรทัศนใหมโครงการพัฒนาศักยภาพเว็บไซต โครงการขยาย

ธุรกิจสูการเปนผูใหบริการขอมูลขาวสารทางโทรศัพทเคล่ือนทีรูปแบบใหมๆ และเปนเงินทุน

หมุนเวียนในการดําเนินงานของบริษัท ปจจุบัน NBC มีทุนจดทะเบียนชําระแลว 170 ลานบาท คิด

เปนจํานวนหุนสามัญ 170 ลานหุน ในมูลคาหุนละ 1 บาท 

สําหรับ NMG ไดรับเงินจากการขายหุน NBC ท่ีถืออยู จากการขาย IPO จํานวน 15 

ลานหุน ในราคาหุนละ 2.90 บาท เปนเงิน  43.50 ลานบาท  ไดนําไปชําระคืนเงินกูระยะยาวของ

บริษัทแลวเม่ือวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2552 

เดือน พฤศจิกายน 2552  NBC ไดประกาศจายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการ

ดําเนินงานรอบระยะเวลา 9 เดือน ใหกับผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.15 บาท  รวมเปนเงิน. 25.5 ลาน

บาทในวันท่ี 25 ธันวาคม 2552 ซ่ึง NMG ถือหุนจํานวน 104,999,940 หุน ไดรับเงินปนผลเปนเงิน

ประมาณ 15.74 ลานบาท ซ่ึงเงินดังกลาวไดนําไปชําระคืนเงินกูระยะยาวแลวต้ังแตวันท่ี 30 

ธันวาคม 2552 
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1.2)  ดานการดําเนินธุรกจิ 

ป   2550 เดือน มกราคม บริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด ไดโอนธุรกิจรายการ

วิทยุใหกับ บริษัท   เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด ซ่ึงถือหุน 99.99% เปนผูดําเนินงาน 

เพื่อปรับโครงสรางของสายธุรกิจใหเกิดประโยชนสูงสุด และเกิดความชัดเจนในการดําเนินงาน 

เดือนมกราคม บริษัท  ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS) ซ่ึงเปนบริษัทยอย

ของ บมจ. เนช่ันมัลติมีเดีย กรุป (NMG ถือหุน 84.50%) ไดจัดต้ังบริษัทรวมทุนช่ือ บริษัท เกียวโด 

เนช่ัน พร้ินต้ิง เซอรวิส จํากัด มีทุนจดทะเบียน 350 ลานบาท โดย WPS ถือหุน 49% และบริษัท

รวมทุนจากประเทศญ่ีปุนถือหุน โดย Kyodo Printing Co., Ltd  ถือหุน49% , San –Mic Trading 

(Thailand) Co., Ltd ถือหุน 2%  ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริการดานงานพิมพ Commercial 

Printing อาทิการพิมพ magazine และ pocket book ท้ังในและตางประเทศ แตไมรวมการพิมพ

หนังสือพิมพ ซ่ึงยังคงดําเนินการโดย WPS ท้ังนี้ บริษัท เกียวโด เนช่ัน พร้ินต้ิง เซอรวิส จํากัด เร่ิม

ดําเนินงานในเดือน เมษายน 2550 

เดือน มกราคม  ไดจดทะเบียนจัดต้ังบริษัทยอย ช่ือ บริษัท เอ็นเอ็มแอล จํากัด (NML) 

ซ่ึง NMG ถือหุน 99.99% ทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท ดําเนินธุรกิจบริการขนสง (Logistic) ท้ัง

หนังสือพิมพ  และ หนังสือ pocket book และส่ิงพิมพตางๆ ใหกับ NMG และบริษัทในเครือ 

รวมท้ังรับงานบริการขนสงใหกับบริษัทภายนอกดวย   

ป  2551  วันท่ี 4 มีนาคม 2551 บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ไดเปดตัว

หนังสือพิมพรายวันภาษาอังกฤษ Free Sheet ขนาด Compact ฉบับแรกในประเทศไทย ในนาม 

Daily Xpress เพื่อตอบสนองความตองการขาวสาร ของคนรุนใหม ดวยรูปลักษณ ท่ีอินเทรนด ตาม

กระแสนิยมของส่ือส่ิงพิมพในโลกปจจุบัน 

เดือนพฤศจิกายน 2551 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหจัดต้ังบริษัทยอยใหม

ช่ือ บริษัท เนช่ัน นิวส เน็ตเวิรค จํากัด (NNN) (NMG ถือหุน 99.99%) มีทุนจดทะเบียน 100 ลาน

บาท เปนจํานวน 10 ลานหุน หุนละ10 บาท ชําระแลว 25% หรือ 25 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อสรางความชัดเจนในสายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ ซ่ึงประกอบดวยผลิตภัณฑหลักคือ 

หนังสือพิมพ The Nation และ Nation Junior 
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เดือนธันวาคม 2551 บริษัท  เอ็นเอ็มแอล จํากัด ไดเพิ่มทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท ใน

วันท่ี 22 ธันวาคม 2551 จากเดิมท่ีมีทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท  เปน 10 ลานบาท มูลคาหุนละ 10 

บาท โดยเรียกชําระเต็มมูลคาแลว  ซ่ึง NMG ถือหุน 99.99%   

ป 2552  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน) ไดปรับโครงสรางการประกอบ

ธุรกิจเพื่อใหมีความชัดเจน  และความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ ดังนี้ 

- โอนธุรกิจ New Media จากเดิมท่ีดําเนินงานโดย NMG ไปอยูภายใตสายธุรกิจดาน

ส่ือกระจายภาพและเสียงดําเนินงานโดย NBC 

- โอนธุรกิจ Bizbook  ซ่ึงอยูภายใตสายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย ไปอยูภายใตสาย

ธุรกิจเอ็ดดูเทนเมนทและตางประเทศดําเนินงานโดย NINE 

- บริษัทไดปรับเปล่ียนหนังสือพิมพ Daily Xpress มารวมเปน section หนึ่งใน

หนังสือพิมพ The Nation เพื่อเพ่ิมศักยภาพ และมูลคาใหกับหนังสือพิมพ The Nation   

เดือน ตุลาคม บริษัท เนช่ัน นิวสเน็ตเวิรค จํากัด (NNN) ซ่ึงเปนบริษัทยอยของ NMG 

ไดเรียกชําระคาหุนจากเดิม 25% เปน 50% ปจจุบันทุนเรียกชําระเปน 50 ลานบาท   

เดือน ธันวาคม 2552 บริษัท เนช่ัน เรดิโอเน็ทเวอรค จํากัด ซ่ึงเปนบริษทัยอยของ NBC 

ไดทําการปดบริษัทและชําระบัญชีกับกรมพัฒนาการคากระทรวงพาณชิยเปนท่ีเรียบรอยแลว 

2)  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัท บริษัทยอยและบริษัทรวมป 2552 มีจํานวน 5 สาย

ธุรกิจ 10 บริษัทรวม 

ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ     - บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป  

       - บ. เนช่ัน นิวสเน็ตเวิรค จํากัด 

- บ. เนช่ัน อินเตอรเนช่ันแนล เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด 
(มหาชน) (NINE)   

     - บ. เนช่ัน เอ็ดดูเทนเมนท จํากัด (NED) 
     - บ. เนช่ัน เอ็กมอนทเอ็ดดูเทนเมนท จํากัด: (NEE) 
ธุรกิจกระจายภาพและเสียง  - บ. เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 

(NBC) 
     - บ. เนช่ัน เรดโิอ เน็ทเวอรค จํากัด (NRN) 
ธุรกิจใหบริการรับจางพิมพส่ิงพิมพ     -บ. ดับบลิวพเีอส (ประเทศไทย) จํากัด (WPS) 
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ธุรกิจใหบริการรับจัดสงสินคา         -บ. เอ็นเอ็มแอล จํากัด (NML) 
ธุรกิจส่ือการศึกษา         -บ. เนช่ัน เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด ( NE) 

สําหรับ เนช่ัน กรุป ประกอบธุรกิจใหบริการดานขอมูลขาวสารครอบคลุมทุกส่ือทุก

ประเภท เผยแพรผานส่ือตางๆ แยกตามประเภทธุรกิจของบริษัท โดยบริษัท ยังคงมุงเนนท่ีจะพัฒนา

และเสริมสรางประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจดานการเสนอขอมูลขาวสารผานทุกๆ ชองทาง

และทุกๆส่ือ  เพื่อใหเขาถึงผูบริโภคไดทุกกลุม และเพ่ิมชองทางในการรับขาวสารใหสอดคลองกับ

รูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมผูบริโภคที่เปล่ียนแปลงไป โดยทันกับเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ใหมๆ ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา และมีการแขงขันกันอยางรุนแรงในปจจุบัน บริษัทไดแบง

โครงสรางการดําเนินงานเปนสายธุรกิจตางๆ เพื่อการบริหารจัดการใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ท่ี

แตกตางกัน เชน หนังสือพิมพ The Nation เนนกลุมผูอานคนไทยและชาวตางชาติท่ีอาศัยอยูใน

เมืองไทย ท่ีติดตามความเคล่ือนไหวของการเมืองและเศรษฐกิจ, หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ เนน

กลุมผูอานในกลุมภาคธุรกิจ ท้ังเศรษฐกิจระดับมหภาค (Macro) และจุลภาค (Micro), หนังสือพิมพ 

คมชัดลึก มุงเนนท่ีกลุมผูอานท่ีเปนประชาชนท่ัวไป 

ส่ือโทรทัศน (TV) เปนผูผลิตขาวและรายการสถานีขาว 24 ช่ัวโมงรายแรกของประเทศ

ในนาม เนช่ันแชแนล ออกอากาศทางดาวเทียมและเคเบิลทีวี รวมถึงการผลิต/รวมผลิตรายการใหแก

สถานีโทรทัศนประเภท Free to air ไดแก ชอง 3,5,9,11 และ TPBS เปนตนโดยเสนอการเกาะติด

ทันขาว การวิเคราะหเจาะลึก การอธิบายขาว และการวิเคราะหขาวท่ีมองไปขางหนา, ส่ือวิทยุ 

(Radio) เปนส่ือท่ีนําเสนอขาวใหผูสนใจทางคล่ืน FM 90.5 MHz และ FM102 MHz ส่ือใหม (New 

Media) การนําเสนอขาวสารผานส่ือใหมๆ เชน Internet Broadband และทางโทรศัพทมือถือ โดย

การสงขาวธุรกิจ ขาวท่ัวไปทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบ SMS MMS และอ่ืนๆ ตาม

เทคโนโลยีอํานวยของทุกเครือขายภายใตช่ือ Nation News on Mobile , และยังผานส่ือประเภท

บล็อก Oknation.net, Facebook เพ่ือใหประชาชนทั่วไปเขามามีสวนรวมในการเสนอแลกเปล่ียน

ขอมูลขาวสารและเผยแพรสูสาธารณชน 

ดวยการดําเนินงานของบริษัทท่ีครอบคลุมส่ือทุกรูปแบบ เพื่อใหการดําเนินงานในแต

ละส่ือและแตละธุรกิจมีความชัดเจน คลองตัว และเสริมศักยภาพซ่ึงกันและกัน บริษัทไดใชความ

พยายามในการจัดโครงสรางธุรกิจใหมีความสอดคลองกับ วิสัยทัศน และพันธกิจขององคกร อีกท้ัง

เปนการเพิ่มมูลคาขององคกรใหแกผูถือหุน การแบงธุรกิจออกเปนสายตามประเภทลูกคาซ่ึง
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สอดคลองกับส่ือท่ีเผยแพรขอมูลขาวสารนั้น เพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการบริหาร การสั่งการ ผล

ประกอบการ และเพื่อใหแตละสายธุรกิจมีความเขมแข็งพรอมเติบโต และสรางศักยภาพท่ีเขมแข็ง

ใหแก NMG ในท่ีสุด 

การนําบริษัทยอย 2 บริษัท คือ NINE และ NBC เขาขออนุญาตเปนบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย MAI เปนแนวทางที่บริษัทตองการสรางความแข็งแกรงท้ังดานการจัดการและ

การเงิน เพ่ือใหบริษัทท่ีมีศักยภาพพรอมเติบโต ไดขยายธุรกิจของตัวเองอยางรวดเร็ว ซ่ึงจะเห็นได

จากการที่ NBC เปดซ้ือขายหุนในตลาด MAI ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2552 เปนตนมา เปนหุนท่ีมี

คุณภาพดีไดรับความสนใจจากนักลงทุน ขณะนี้ NINE ซ่ึงเปนบริษัทยอยอีกบริษัทท่ียื่นขอจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย MAI ไดรับการอนุมัติคําขอจาก กลต. แลวเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2552 

เชนกัน ขณะนี้อยูระหวางพิจารณาชวงเวลาท่ีเหมาะสมในการเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย

ฯ ตอไป 

นอกจากนี้บริษัทไดพยายามลดภาระดานตางๆ รวมถึงดอกเบ้ียและคาใชจายดวยการ

ขายทรัพยสินท่ีไมกอใหเกิดรายได เพื่อลดภาระเงินกูยืมทีมีจํานวนมากของบริษัทลง ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนี้สินระยะยาวจํานวน 672 ลานบาท เม่ือเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป

กอนท่ีมีจํานวน 932 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงเดินหนาในการปรับโครงสรางทางธุรกิจ ระบบการบริหาร

จัดการ ดวยระบบสารสนเทศและการสรรหาผูบริหารรุนตอไป เพื่อสรางมูลคาสูงสุดใหแกผูถือหุน  

4.1.2  ตอนที่ 2  การปรับตัว และพัฒนาการของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

ผลการวิจัยตอนนี้เปนการศึกษาถึง การปรับตัว และพัฒนาการของหนังสือพิมพ ภายใต

กระแสการหลอมรวมส่ือ โดยวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลประเภทบุคคล โดยใชแบบสัมภาษณ

เจาะลึก (In-Depth Interview)  

 

 

 

 

 

DPU



52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1  โครงสราง บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 

 

1)  การปรับตัวดานโครงสราง 

ในการบริหารจะตองมีแนวทางสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอสังคมภายใน และภายนอกองคกร

ท่ีมีสวนผลักดันใหงานออกมาอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคหลอมรวมส่ือท่ี

ผูบริหารจะตองปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อใหตรงกับวัตถุประสงคท่ีวางไว รวมถึงโครงสรางการ

ปฏิบัติงานของคนในองคการ จะตองมีเปาหมายท่ีแนนอน  

โดยคุณดวงกมล โชตะนา ใหสัมภาษณวา นโยบายของคณะกรรมการบริหารเนช่ัน 

กรุป ไดผลักดันใหหนังสือพิมพมีการปรับตัวตลอดเวลา โดยมีหนังสือพิมพธุรกิจในเครือ อยางเชน 

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจเปนเบอร 1 ในตลาดหนังสือพิมพธุรกิจ  ดวยทิศทางของผูอาน

หนังสือพิมพแนวธุรกิจมีความชัดเจนทางดานขาวสารธุรกิจในรูปแบบตางๆ จึงทําใหการพัฒนาการ

ของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือของกลุมเนชั่น มีการพัฒนาจากความลึกของตัว 

เนื้อหา (Content) อยางตอเนื่อง เพื่อรักษาคุณภาพของหนังสือพิมพ กอนท่ีขยายงานไปยังชองทาง

อ่ืนๆ ท่ีเปนโซเชียลมีเดีย  โดยเฉพาะบริษัท เนช่ัน บรอดแคสติ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

(NBC) ซ่ึงผลิตรายการโทรทัศน และวิทยุ รับผิดชอบดานนิวมีเดีย ไดรับโอนธุรกิจการคาดานส่ือ

เนชั่น กรุป 

การปรับตัว พัฒนาการ 

โครงสรางของส่ือส่ิงพิมพ 
The Nation    กรุงเทพธุรกิจ 
คมชัดลึก       เนช่ันสุดสัปดาห 
เนช่ันจูเนียร   ขยายงานไป
ชองทางอ่ืนๆ อาทิ เฟชบุค ทวิต
เตอร และนิวมีเดียอ่ืนๆ 

บุคลากร 
หนึ่งคนทําหลายหนาท่ี
โดยสงขอมูลตามตาม
ตามชองทางตางๆ 

เนื้อหา 
(Content)  
เนนความลึก 
และเร็ว 
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วิทยุจาก บริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด (NRN) เม่ือป 2551  เพื่อลดข้ันตอน และเพิ่มความ

คลองตัวในการปฏิบัติงานของบริษัท จึงทําใหตั้งแตป 2552 เปนตนมา NBC ไดรับโอนรายไดจาก

ธุรกิจในส่ือรูปแบบใหมอยางเต็มรูปแบบ1 

คุณวีระศักดิ์ พงศอักษร ใหสัมภาษณวา แผนการบริหารงานภายใตนโยบายท่ีมีการ

หลอมรวมท้ังคน เทคโนโลยี ดวยกรอบคิดใหม โดยการท่ีจะการใชเคร่ืองมือตางๆ ใหเปน

ประโยชนกับชองทางส่ือใหมๆ เพื่อเขาถึงลูกคาเปาหมายในแตละส่ืออยางชัดเจนใหไดภายใน  2 ป

ขางหนา คือ เร่ิมต้ังแตป 2554  ไปจนถึง ป 25552 

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพคมชัดลึก ใหสัมภาษณวา การเปล่ียนแปลงโครงสราง ทํา

ใหพนักงานตองเปล่ียนแปลงไปตามระบบ เพื่อใหการทํางานดําเนินไปไดอยางราบร่ืน ท้ังๆ ท่ีสงสัย 

และไมเขาใจ แตพนักงานก็ตองทําตาม3  

สวนผูส่ือขาว หนังสือพิมพคมชัดลึก ใหสัมภาษณวา การรับรูถึงการเปล่ียนแปลงต้ังแต

เร่ิมตนการทํางานใหกับหนังสือพิมพคมชัดลึก เนื่องจากทางออฟฟศจะมีการอบรมนักขาวตั้งแตเขา

มาทํางานใหมๆ ในปแรกเลย อบรมถึงการเปล่ียนแปลงในการใชโกลบอลลเน็ตเวิรค นิวมีเดีย 

โซเชียลเน็ตเวิรค อาทิ ถายรูป สงขาว ทางมือถือ ซ่ึงในเวลานั้นเรารับรูไดถึงจุดเปล่ียน เพราะทุกๆ 

อยางรอบตัวเราเร่ิมปรับ แมแตพฤติกรรมการอานขาวของเราเองยังมีการเปล่ียนแปลง ในการหา

ขอมูล การทําขาว  คือ ใชอินเตอรเน็ต ทุกอยางตองใชระบบไอทีท้ังหมด4   

สรุป บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป ไดผลักดันใหหนังสือพิมพมีการปรับตัว โดยมีการ

ปรับโครงสรางการปฏิบัติงานของคนในองคการตลอดเวลากอนท่ีจะขยายงานไปยังชองทางอ่ืนๆ ท่ี

                                                 
1ดวงกมล โชตะนา. กรรมการผูอํานวยการ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 1 กุมภาพันธ 2554. 
2 วีระศักดิ์ พงศอักษร. บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 28 มกราคม 2554. 
3 ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป. 

สัมภาษณ 15 กุมภาพันธ 2554. 
4 ผูส่ือขาว (ไมระบุช่ือ). หนงัสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 3 

มิถุนายน 2554. 
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เปนโซเชียลมีเดีย  ภายใตนโยบายท่ีมีการหลอมรวมท้ังคน ท้ังเทคโนโลยี ดวยกรอบคิดใหม ในการ

ใชเคร่ืองมือตางๆ ใหเปนประโยชนกับชองทางส่ือใหมๆ เพื่อเขาถึงลูกคาเปาหมายในแตละส่ือ 

2)  การปรับตัวดานบุคลากร  

ในสวนของบุคลากรในองคการ (People) จะมีลักษณะของพฤติกรรมท่ีแตกตางกัน 

รวมท้ังแนวคิดท่ีจะสรางความพรอมใหเกิดข้ึนในองคกร 

โดยคุณดวงกมล โชตะนา ใหสัมภาษณวา บริษัทจะเร่ิมตนฝกอบรมใหกับพนักงานผาน

กองบรรณาธิการระดับผูบริหารทุกคนประมาณ 20-30 คน คือ ตั้งแตระดับบรรณาธิการบริหาร ไป

จนถึงระดับหัวหนาขาวทุกโตะท่ีมีกําลังการบริหารพนักงานประมาณ 3-4 คนขึ้นไป รวมท้ังฝาย

ผลิตมาต้ังแตป 2549 จนมาถึงป 2553 มีการประกาศแผนนโยบายอยางเปนทางการ  คือ ปรับ

โครงสรางในกองบรรณาธิการต้ังแตระดับบรรณาธิการบริหาร ไปจนถึงหัวหนาขาวทุกโตะท่ีมี

กําลังการบริหารพนักงานประมาณ 3-4 คนข้ึน ใหมีตําแหนงละ 2 คน โดยใหคนหน่ึงดูแล

หนังสือพิมพ เปนการดูแลคุณคาทางดานความลึก ซ่ึงเปนส่ิงท่ีสําคัญ มุงเนนคุณภาพ การวางแผน

งาน ท้ังในระดับวันตอวัน สัปดาหตอสัปดาห สวนในรายละเอียดของการดําเนินงานนั้นแลวแตจะ

ตกลงกัน  ขณะท่ีอีกคนหนึ่งจะดูแลคุณคาทางความเร็ว ดวยการเอาขาวมาบริหารทําหนาท่ีมอนิเตอร 

ดูแลส่ือทุกชนิดท่ีมี ตั้งแตเว็บไซต   ทวิตเตอร  เฟชบุค ไอแพด ซ่ึงเปนโซเชียลมีเดียท้ังหมด พรอม

ท้ังอํานวยความสะดวกในเร่ืองอุปกรณ เคร่ืองมือ ใหกับการปรับเปล่ียนระบบการทํางาน เพื่อกาวสู

การเปนโซเชียลมีเดียอยางเต็มรูปแบบ 

การเปล่ียนแปลงตองเร่ิมจากผูนําองคกร อยางเครือเนช่ันผูนําองคกรเปนคนท่ีเร่ิมกอน 

และดึงคนระดับบรรณธิการ (บก.) มาเร่ิมทํา เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง ซ่ึงมาจนถึงวนันี้ทุกคน

เห็นวาโลกของ โซเชียลมีเดียมีจริง โลกของดิจิตัล อินเตอรเน็ตไปไกลกวาท่ีทุกคนเห็น ไปเร็วจน

ทุกคนตามไมทัน ดังนั้นเม่ือเครือเนช่ันอยูแถวหนาของส่ิงท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ทุกคนจึงเร่ิมรูวาเขาเปน

สวนหนึ่ง ทุกคนเร่ิมยอมรับ พรอมรวมมือรวมใจกันมากข้ึน5  

คุณวีระศักดิ์ พงศอักษร ใหสัมภาษณวา ยอนไปเม่ือป พ.ศ. 2549 หรือในชวง 5 ปท่ีผาน

มา การดําเนินงานเบ้ืองตนในการจัดองคกร และการจัดการทรัพยากรบุคคล เร่ิมตนดวยการให

                                                 
5 ดวงกมล โชตะนา. กรรมการผูอํานวยการ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 1 กุมภาพันธ 2554. 
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ผูส่ือขาวในเครือเนช่ันทุกคนทํางานแตกตางไปจากเดิมๆ พัฒนาระบบการทํางานใหม ดวยการไม

จํากัดสถานท่ี อาจจะทํางานอยูท่ีใดท่ีหนึ่ง หรือเลือกทํางานท่ีบานภายหลังจากเสร็จกิจธุระกับ

แหลงขาว สามารถสงขาวผานอินเตอรเน็ต ดวยระบบเทคโนโลยีออนไลน จนมาถึงปจจุบันการ

ประชุมก็ไมไดประชุมแบบเผชิญหนากันตรงๆ แตจะประชุมผานระบบ Skype6  โดยทุกๆ บาย 3 

ทางฝายขาวภูมิภาค ท้ัง อีสาน เหนือ ใต รวมท้ังกองบรรณาธิการทั้งเครือเนชั่น หนังสือพิมพคมชัด

ลึก หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพเนช่ัน และ ศูนยขาวดานโทรทัศน ก็จะประชุมผาน

ระบบสไคทเขามา เพื่อแลกเปล่ียนขาวสารกัน 

ขณะท่ีระดับผูบริหาร (นายสุทธิชัย หยุน กรรมการและกรรมการบริหารเครือเนช่ัน) แม

อาจจะไมเขามาประชุมในบางคร้ัง แตก็สามารถฟงกองบรรณาธิการประชุมผานระบบ Skype และ

อาจจะใหคําแนะนํากลับมาผานระบบดังกลาวอีกเชนกัน นับเปนการเสริมทับกับระบบการทํางานท่ี

ไมยึดติดกับสถานท่ี สามารถทําท่ีไหนก็ได ขอใหมีงาน มีประเด็นเขามาก็ไดแลว หนังสือพิมพ

กรุงเทพธุรกิจเร่ิมมีคําตอบเกี่ยวกับการทํางานของโตะขาวอินเตอรเน็ต ปจจุบันไมจําเปนตองมีโตะ

ขาวดังกลาว ดวยเปนเพราะทุกคนสามารถดําเนินการเองไดทุกโตะ 

ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวท่ีตองทํานั้น เพราะไมใชวา พอเปนโซเชียลมีเดีย ดานส่ือ

ออนไลน จะตองจางคนเพ่ิม เนื่องจากตองเสริมกําลังใหกับการขยายตัวของการทํางานกลุมนี้ 

สนับสนุนคนท่ีตองการรับส่ือดังกลาว ซ่ึงถาคิดแบบเดิมๆ คือ จะตองใหคนทํางานในกอง

บรรณาธิการ 10 % กองอินเตอรเน็ต 90 %   เปนการคิดแบบโบราณ คิดแบบเกา เพราะถาคิดในทาง

กลับกัน  ถาทุกคนทํา 2 หนาท่ี หรือบางคนทํา 3 หนาท่ี ท้ังถายคลิปวีดีโอ ถายภาพนิ่ง พรอมนําขาว

ตางๆ ข้ึนเว็บไซต ทุกคนทําไดมากกวาหนึ่งหนาท่ีผานระบบออนไลน เพราะฉะนั้นในแตละป

บริษัทจึงมีการประชุมถึงโครงสรางในการบริหาร เพื่อใหผลงานไปตามเปาหมายท่ีวางไว โดยจะ

นํามาซ่ึงคาตอบแทนที่ไดตั้งไว หรือเขาตามหลักตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน หรือคาเคพีไอ แลวแต

เง่ือนไขของแตละองคกรในเครือเนช่ันท้ังหมด  ท้ังหนังสือพิมพคมชัดลึก เนช่ันทีวี หนังสือพิมพ

กรุงเทพธุรกิจท่ีมีสัญญาไวกับบริษัทแม คือ เนช่ันกรุป7  

                                                 
6
  Skype  โปรแกรมติดตอสวนบุคคล ผานอินเตอรเน็ต 

7วีระศักดิ์ พงศอักษร. บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 
มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 28 มกราคม 2554. 
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ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพคมชัดลึก ใหสัมภาษณวา การโยกยายบุคลากรจาก

หนังสือพิมพเลมท่ีไมไดกําไรเขามาอยูในกลุมหนังสือพิมพหลักท่ีเปนกําลังสําคัญของเครือเนช่ัน 

ท้ังคมชัดลึก กรุงเทพธุรกิจ ซ่ึงบางคร้ังการเปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนสงผลกระทบตอตัวผูปฏิบัติก็

จะตองจํายอม ดวยภาระหนาท่ีของการทํางาน และครอบครัว เพราะถาไมรับกับการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดข้ึน ก็ตองลาออกไป8  

ผูส่ือขาว หนังสือพิมพคมชัดลึก ใหสัมภาษณวา ทางบริษัทจะมีการอบรมทุกๆ ป 

โดยเฉพาะนักขาวใหม ซ่ึงจะมีการอบรมในเร่ืองการเปล่ียนแปลงขององคกรในเร่ืองนิวมีเดีย

ตลอดเวลา ผานหัวหนาโตะซ่ึงไปประชุมกับบอรดทุก 5 วัน 10 วัน โดยจะนํามาบอกกลาวกับเรา 

พรอมกับเร่ิมปฏิบัติงานจริง อาทิ การเอาขาวข้ึนเฟชบุก ขณะท่ีในสวนของความรับผิดชอบท่ีโตะ

ขาว ไดรับนักขาวใหมเขามา เพื่อมาดูพวกไอทีโดยเฉพาะ เนื่องจากบางคร้ังพนักงานรุนเกาไม

สะดวกในการทํางาน ไมสามารถสงทวิตเตอร9ได เพราะฉะนั้นจึงรับนองใหมข้ึนมารับหนาท่ีทวิต

เตอรท่ีโตะขาว ซ่ึงเจาะจงรับนักขาวท่ีเช่ียวชาญเฉพาะไอที รับผิดชอบหนาท่ีนี้โดยเฉพาะ เอาเนื้อหา

ของขาวท่ีนักขาวภาคสนามสงเขามานําไปทวิตเตอรตามท่ีไดรับนโยบายลงมา10 

สรุป กลุมบริษัทของเนช่ันกรุปไดมีการปรับโครงสรางบุคลากร โดยดําเนินนโยบายท่ี

ชัดเจนจากการปรับสวนงาน พรอมกับดูแลในเร่ืองความลึกของขาวในหนังสือพิมพ  รวมถึง

ทางดานความเร็วของขาวทางส่ือออนไลน ดูส่ือทุกชนิดท่ีมี ตั้งแตเว็บไซต ทวิตเตอร เฟชบุค11 ไอ

แพด ท่ีเปนโซเชียลมีเดียท้ังหมด  เพราะเช่ือวาทุกคนทําไดมากกวาหนึ่งหนาท่ีผานระบบออนไลน

นั้นเอง 

 

 

                                                 
8ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาณ 

15 กุมภาพันธ 2554. 
9
 ทวิตเตอร บริการเครือขายสังคมออนไลนจําพวกไมโครบล็อก 

10ผูส่ือขาว (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 3 
มิถุนายน 2554. 

 

11 เฟชบุค บริการเครือขายสังคมออนไลนซ่ึงเช่ือมตอผูคนในสังคม  
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ภาพท่ี 4.2 โครงสราง เนช่ัน กรุป ป 2531-2553 

ป 2531 

 ป 2549 

ป 2531 สิ่งพิมพ (บ.เนชั่น พับลิชชิ่ง กรุป จํากัด) 

ป 2539 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ ธุรกิจสื่อกระจายภาพ และเสียง 

ป 2549 (บ.เนชั่นมัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ 
-เดอะเนช่ัน -กรุงเทพธุรกิจ 

-คมชัดลึก -เนช่ันสุดสัปดาห 
-เนช่ันจูเนียร 
-บ.เนช่ัน บุคส อินเตอรเนช่ันแนล 

ธุรกิจสื่อกระจายภาพ และเสียง 

โทรทัศน   - บ.เนช่ันบรอดแคสต้ิง  
                     คอรปอเรช่ัน 

วิทยุ   -  เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค 

สื่อดิจิตัล   -  บ.เนช่ันมัลติมีเดียกรุป จํากัด     
     (มหาชน) 

ป 2553 ป 2553 (ปรับโครงสรางแบงเปนบริษัทยอย 8 สายธุรกิจ) 

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

เลขานุการบริษัท 

ฝายตรวจสอบ
ภายใน 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 

กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานส่ือกระจายภาพ 
และเสียง บมจ. เนช่ัน บรอดแคสต้ิง  

คอรปอเรช่ัน 
 

กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวธุรกิจภาษาไทย 
บจ. กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย 

 

กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานขาวภาษาอังกฤษ 
บจ. เนชั่น นิวส เนต็เวิรค 

 

กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานขนสง 
บจ. เอ็มเอ็มแอล 

กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานการศึกษาบันเทิง 
และตางประเทศ บมจ. เนช่ัน อินเตอรเนชั่นแนล  

เอ็ดดูเทนเมนท 
 

กรรมการผูอํานวยการ ดานขาวท่ัวไปภาษาไทย 
บจ. คมชัดลึก มีเดีย 

 

กรรมการผูอํานวยการ สายธุรกิจดานการพิมพ 
บจ. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) 

 

สวนงานสนันสนุน 
บมจ. เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป 
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3)  พัฒนาการของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ   

สําหรับในประเทศไทยน้ัน แนวโนมของการหลอมรวม( Convergence) นั้นมีมานาน

แลว ตั้งแตเทคโนโลยีการส่ือสารเปล่ียนโทรศัพทพื้นฐานเปนมือถือ จนในวันนี้มีบริการระบบ 

skyte สําหรับโทรศัพทผานอินเทอรเน็ตบนพีซี ซ่ึงเปนตัวอยางท่ีเห็นไดชัดเจน นอกจากนี้ยังเปนท่ี

เช่ือกันวาอินเตอรเน็ตเปนตัวกลางสําคัญในการหลอมรวม ของส่ือโทรคมนาคม สารสนเทศ และ

วิทยุโทรทัศนเขาดวยกัน ซ่ึงจะทําใหเกิดการเปล่ียนรูปแบบการติดตอส่ือสาร ตลอดจนการเขาถึง

ขอมูลขาวสาร กลายเปนชองทางใหมในการขยายบริการไดหลากหลาย และสามารถสรางรายไดได

เพิ่มข้ึน  

โดยคุณดวงกมล โชตะนา ใหสัมภาษณวา สําหรับเนช่ัน กรุปแลว ดวยเนื้อหา (Content) 

ท่ีลึก และมีคุณภาพ จึงทําใหการพัฒนาธุรกิจ และทิศทางการบริหารหนังสือพิมพภายใตกระแสการ

หลอมรวมส่ือเปนไปในรูปแบบท่ีมีกลุมเปาหมายอยางชัดเจน  ไมวาจะเปนในกลุมผูอาน

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพคมชัดลึก หนังสือพิมพ The Nation และดวยเหตุผล

เดียวกันนี้ จึงทําใหเกิดการขับเคล่ือนทางดานเนื้อหา (Content) ในเวอรช่ัน (Version) ของไอแพด

ในหนังสือพิมพของท้ังกรุปในเดือนเมษายน เพื่อกาวไปสูยุคการอานแบบอี-รีดดิ้ง (e-Reading) 

ซ่ึง ดีไวท (Device)12 ของตัวนี้มันขายไดแลว ยอดของไอแพดสามารถขายไดเปนแสน

เคร่ือง ขณะท่ีเม่ือกอนทุกคนหัวเราะไอโฟน บีบี แตตอนน้ีทุกคนใชกลายเปนเคร่ืองมือสามัญ ทุกๆ 

คนสามารถเขาถึงอินเตอรเน็ตไดทุกท่ี ทุกทาง เพราะฉะน้ันเราจะตองกาวเขาไปสูการเปล่ียนแปลง 

ทุกวันนี้สถิติของคนท่ีเขามาในเว็บไซตของเครือเนช่ัน สามารถพิสูจนไดวา คนอานมาจากไอแพด

ประมาณ 30-40% และบางสวนมาจากไอโฟน เพราะฉะน้ันถาคนอานมีแอพพิเคช่ันไอแพด คนอาน

ก็จะอานเราไดทันที สวนจะพัฒนาไปสูท่ีมีรายไดเพิ่มมากข้ึนเพียงใดนั้น ก็จะเปนเร่ืองของตลาด

ตอไป13 

คุณวีระศักดิ์ พงศอักษร ใหสัมภาษณวา เม่ือส่ิงตางๆ เกิดการรับรูมากข้ึน เนื่องจากมี

เทคโนโลยีใหมๆ เขามา มันมีขอเท็จจริงมากกวาหนึ่ง เพราะฉะน้ันการผูกขาดขอมูลขาวสารจึงไมมี 

                                                 
12ดีไวท (Device) อุปกรณเช่ือมตอการส่ือสารผานทางอินเตอรเน็ต 

13ดวงกมล โชตะนา. กรรมการผูอํานวยการ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 
มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 1 กุมภาพนัธ 2554. 
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ซ่ึงในวงการส่ือโดยเฉพาะในเนช่ันกรุปมีการผลิตเนื้อหา (Content) ท่ีดี เร็ว และลึก มีประสิทธิภาพ

จริงๆ ไมตองสนใจวาจะออกไปตามชองทางไหน  เพราะการเชื่อมโยงตางๆ ทําใหส่ิงท่ีผลิตในส่ือ

ดั้งเดิมท้ังหนังสือพิมพ และทีวี ทําอยางไรใหไปอยูในโซเชียล มีเดียได ก็คือ โยนเขาไปแลวใหคน

กลับมาดู ทําหนังสือพิมพ ลิงคไปท่ีทวิตเตอร เฟชบุก แตก็สามารถกลับมาอานส่ือเกาได ใน

ขณะเดียวกันทําอยางไรกับขาวท่ีไดจากทวิตเตอร เฟชบุก นิวมีเดียว โซเชียล มีเดียตางๆ กลับมาอยู

ส่ือกระแสหลัก ส่ือดั้งเดิมได  อาจจะเรียกไดวา เรามีนักขาวอีกกลุมหนึ่ง เปนคราวน ซอสซ่ิง 

(Crown Sourcing)14 มาจากประชาชนเปนคนเขียนขาว15 

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพคมชัดลึก ใหสัมภาษณวา เม่ือรับรูถึงการเปล่ียนแปลงใน

ทุกๆ ดาน แตยังไมมีการสนับสนุนทางดานเคร่ืองมือ และอุปกรณท่ีเขามาชวยในเรื่องทําขาวให

รวดเร็วข้ึนในระดับท่ีนาพอใจนัก ท้ังๆ ท่ีการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนมีเปาหมายในการดําเนินงาน 

อาทิ เชนอุปกรณเทคโนโลยีออกให 30% สวนท่ีเหลือจายเอง คาอินเตอรเน็ตจายใหเพียงเดือนละ 

1,000 บาท ไมไดมีอะไรเพ่ิมเติม ส่ิงท่ีสนับสนุนมามันไมพอตอการเปล่ียนแปลง ในขณะเดียวกันมี

การต้ังเปาวา เราจะตองทวิสฯ วันละ 30 คร้ัง ซ่ึงตามหลักความจริงโทรศัพทไมตองซ้ือใหก็ได แต

นาจะจายคาโทรศัพทหลายเดือน จะไดทวิตเตอรท้ังวัน เพราะคาใชจายในการซื้อเครื่องมันไมมาก

เทากับคาท่ีตองใชอินเตอรเน็ตรายวัน ซ่ึงมันเปนงานท่ีงอกออกมา ไมใชวาจะนั่งแตทวิตเตอร 

เนื่องจากตองนั่งขาวปดขาวหนังสือพิมพดวย ในเวลานี้ไปสัมภาษณแหลงขาวก็จะตองถายวีดีโอไว

ดวย คือ ตองได 3 งาน ใน 1 หมายขาว ทําใหงานเพิ่มข้ึนมาอีก 2 งาน ซ่ึงก็ไมไดหมายความวา การ

ดําเนินงานดังกลาวเราจะทําไมได แตกําลังคิดวากําลังถูกเอาเปรียบเหมือนเราไมมีทางไป คุณตองทํา 

ถาคุณไมทํา คุณก็ออกไป อันนี้ คือ ส่ิงท่ีรูสึกมาตลอด เพราะตามหลักของคนแลวการทํางานไมใช

เห็นแตเพียงผลงาน และผลตอบแทนเทานั้น มันมีเร่ืองของจิตใจเขามาดวย แตผูบริหารก็ไมได

สนใจ ดังนั้นในบางคร้ังการทําขาวในหนาท่ีอ่ืนๆ นั้นบางคร้ังตามไมทัน หรือไมพรอมท่ีจะปฏิบัติ16 

                                                 
14

 คราวน ซอสซ่ิง (Crown Sourcing) เนื้อหาขาวมาจากประชาชนเปนคนเขียนขาว 
15

 วีระศักดิ์ พงศอักษร. บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 
มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 28 มกราคม 2554. 

16
 ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป. 

สัมภาษณ 15 กุมภาพันธ 2554. 
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สรุป บริษัทในกลุมเนชั่นกรุป ไดมีการพัฒนาธุรกิจหนังสือพิมพดวยการพัฒนาเนื้อหา 

(Content) ท่ีลึก เขาสูกลุมเปาหมายอยางชัดเจน โดยใชโซเชียล มีเดียท่ีเช่ือมตอไปยังทวิตเตอร เฟ

ชบุก เพ่ือใหผูอานสามารถกลับมาอานในส่ือหนังสือพิมพ ท่ีเปนส่ือกระแสหลัก ส่ือดั้งเดิมได ผาน

การปฏิบัติงานของนักขาวในสวนตางๆ อยางเปนข้ันตอน เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลง โดยบางครั้ง

ละเลยไปวา พนักงานไมพรอมท่ีจะปฏิบัติตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.3  พัฒนาการของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือของเนช่ัน กรุป 

 

โซเชียล 
มีเดีย

 
 
 
 
 
 
เนช่ันแชแนล  
MangoTV  
ชองระวังภัย 

 
 
 
 
 
FM 90.5 MHz 
FM 102 MHz 

ประเด็น และเน้ือหาจากสื่อดั้งเดิม 
 ท้ังหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน 

ลิงคไปท่ีโซเชียลมีเดีย

 
 
 
 
 
 
 
 

The Nation 
 กรุงเทพธุรกิจ  
คมชัดลึก 

 เนช่ันสุดสัปดาห 
 เนช่ันจูเนียร 
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4.1.3  ตอนท่ี 3 แนวทางการดําเนินงาน และกลยุทธการบริหารงาน ของหนังสือพิมพภายใต

กระแสการหลอมรวมส่ือ 

สําหรับการวางโปรแกรมรับกลยุทธ (Program Fomulation) เม่ือหนวยธุรกิจเลือกกล

ยุทธไดแลว งานข้ันตอไปก็คือ การวางโครงการสนับสนุนกลยุทธ ถาธุรกิจเลือกท่ีจะเปน “ผูนําทาง

เทคโนโลยี” ก็จะตองวางแผนวางโปรแกรมท่ีจะสรางความแข็งแกรงใหกับฝายวิจัย และพัฒนา 

รวบรวมสติปญญาทางเทคโนโลยีพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของกับเทคโนโลยี ฝกอบรมพนักงาน 

สรางโฆษณาเพ่ือส่ือสารการเปนผูนําทางดานเทคโนโลยีแกตลาดเปาหมาย   

 1)  รูปแบบการดําเนินธุรกิจภายใตกระแสการการหลอมรวมส่ือ 

 คุณดวงกมล โชตะนา ใหสัมภาษณวา การหลอมรวมที่สําคัญ คือเนื้อหาจะตองดี และ

เนื้อหาท่ีดีก็จะสะทอนกลับมา เกี่ยวกับขอเท็จจริง มีหลักการท่ีมีสวนรวมกับคนอาน ประชาชน การ

ท่ีจะเปนส่ือรับใชสังคมจะเปนส่ือใหม หรือ ส่ือเกา จะหลอมรวมอยางไรก็ตามจะตองมีหลักการ

สําคัญดังกลาว การบริหารหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ืออาจจะยากตรงท่ีมีความ

หลากหลายส่ือ ซ่ึงจะออกแบบโครงสรางพัฒนาคนอยางไร อันนี้เปนเร่ืองรายละเอียด เนื่องจากการ

ท่ีมีหลากหลายส่ือในแหงเดียวกัน คนก็จะตองมีทักษะเพ่ิมมากข้ึน เพราะฉะน้ันความยากก็จะอยู

ตรงนี้ วา จะจัดการอยางไร17 

คุณวีระศักดิ์  พงศ อักษร  ใหสัมภาษณวา  เปาหมายสุดทายในการบริหารของ

หนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ คือ ตองตอบโจทยทางธุรกิจไดดวย เพราะฉะนั้นใน

เวลานี้จึงตองสรางตราสินคา หรือแบรนดใหไดกอน เม่ือแบรนดติดตลาด ก็สามารถปรับตัวส่ือ

ตางๆ ในเครือท้ังหมดไปอยูในโลกของนิวมีเดียได เม่ือนั้นทุกอยางก็สามารถขายไดหมด เพราะโลก

ของโซเชียลมีเดียสามารถเช่ือมตอกันไดหมด  

โดยเวลานี้อาจจะไมไดมาสนับสนุนหนวยงานท่ีทํามากนัก แตอยางนอยในเชิงธุรกิจ 

คนก็ไดรูวา ใชไดแนนอน คือเม่ือลงโฆษณาไปแลวคนก็สามารถรูไดท้ังโลก แตในเชิงการสราง

รายไดยังตอบโจทยไมได เพราะถาจะไปลงในเฟชบุก ลงในทวิสเตอร หรือจะไปลงโฆษณาตาม

หนาเว็บไซตราคาก็ยังไมมากนัก แตอยางนอยก็สามารถเขาถึงคน คือ ตัวเนื้อหา (Content)  สามารถ

                                                 
17ดวงกมล โชตะนา. กรรมการผูอํานวยการ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 1 กุมภาพันธ 2554. 
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เขาถึงคน  เปนการขับเคล่ือนท้ังองคกร ท้ังหนวยงานฝายโฆษณา กลายเปนดิจิทัลมารเก็ตต้ิง และ

อนาคตมันก็จะเร่ิมขยับ และกอเกิดรายไดมากข้ึนในท่ีสุด18  

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพคมชัดลึก ใหสัมภาษณวา ทุกคร้ังท่ีทําก็ไมเคยประสบ

ความสําเร็จ เหมือนกับทําไมเอาจริง  เหอกับเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงวันหนึ่งก็มีกระแสขาวข้ึนมาวา 

คมชัดลึกก็อาจจะท้ิง เพราะวาพฤติกรรมของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไป คนอานหนังสือพิมพนอยลง 

เร่ิมมีกระแสขาวเกี่ยวกับองคกรเรา มาตั้งแตป 2553 จนถึง 2554  ซ่ึงท่ีเห็นอยูในเวลานี้ คือ การ

พยายามปลุกใหพนักงานทุกคนตองชวยกัน ใหบริษัทมีผลกําไรมากข้ึน19 

สรุป การดําเนินธุรกิจของหนังสือพิมพภายใตกระแสการการหลอมรวมส่ือนั้นจะตองมี

เนื้อหาท่ีดี สามารถสะทอนขอเท็จจริง มีหลักการท่ีมีสวนรวมกับคนอาน ประชาชน พรอมสรางตรา

สินคา หรือแบรนดใหติดตลาดกอนจะปรับตัวส่ือตางๆ ท่ีอยูในกรุปท้ังหมดไปอยูในโลกของนิว

มีเดีย แมในเวลานี้อาจจะยังไมสนับสนุนหนวยงานที่ทํามากนัก แตอยางนอยในเชิงธุรกิจ ทุกคนก็

จะไดรูวา การดําเนินงานดังกลาวสามารถนําไปใชไดแนนอน เนื่องจากเม่ือลงโฆษณาไปแลวทุกคน

สามารถรับรูไดท้ังโลก โดยเปาหมายสุดทาย คือ สามารถตอบโจทยทางธุรกิจดวยการทํากําไร

นั้นเอง    

 2)  แนวคิดการวางแผนกลยุทธของธุรกิจในเนช่ัน กรุป 

 คุณดวงกมล โชตะนา ใหสัมภาษณวา แนวคิดใหมในการวางแผนกลยุทธ คือ แทนท่ีจะ

ทําเฉพาะหนังสือพิมพ ก็จะตองทําหมด ซ่ึงในความหมายดังกลาว คือ ท่ีมาวา ทําไมตองยุบฝาย

ออนไลนออก เนื่องจากทุกคนไมเพียงแตจะทําหนังสือพิมพเทานั้น แตจะตองทําทุกอยางดวย 

รับผิดชอบท้ังหนังสือพิมพ และอินเตอรเน็ต มันหลีกหนีไมพนท่ีทุกคนจะตองเพ่ิมทักษะในการ

ทํางานเพิ่มข้ึน จากหนังสือพิมพ ก็เพิ่มทักษะในการที่จะทําอินเตอรเน็ต นิวมีเดีย และอ่ืนๆ20 

                                                 
18

 วีระศักดิ์ พงศอักษร. บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 
มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 28 มกราคม 2554. 

19
  ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป. 

สัมภาษณ 15 กุมภาพันธ 2554. 

20ดวงกมล โชตะนา. กรรมการผูอํานวยการ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 
มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 1 กุมภาพันธ 2554. 
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คุณวีระศักดิ์ พงศอักษร ใหสัมภาษณวา กลยุทธการบริหารหลักๆ ของเนช่ันกรุปนาจะ
เปนการไดเปรียบในเร่ืองของแบรนด คือ การตอยอดแบรนด คือ ใชแบรนดเดิม แตไปตอยอดกับ
สินคาใหมๆ คือความแข็งแกรงของแบรนดมันมีอยูแลวอาทิ หนังสือพิมพเนช่ันอายุ 40 ป กรุงเทพ
ธุรกิจ 24 ป คมชัดลึกประมาณ 10 ป ฯลฯ ซ่ึงการตอยอดของกลุมสินคาเหลานี้ จะเห็นวา ไมไดอยู
กับท่ี คือแบรนดใชอันเดียวกัน แตไปทํางานดานอ่ืน กรุงเทพธุรกิจสามารถจัดสัมมนาได ทําอยาง
อ่ืนได เปนนการขยายไลนในสินคาใหมๆ คือ นิวมีเดีย เชน เนช่ันกรุป มีแมงโกทีวี และอาจจะมี
ชองใหมๆ ข้ึนมาอีก เปนรูปแบบบันเทิงรูปใหม รวมไปถึงการนําผลิตภัณฑในเนช่ันกรุปไปอยูใน
แอพพิเคช่ันไอแพด สวนจะคิดราคาเทาไร หรือฟรีไอแพดก็เปนอีกเร่ืองหนึ่ง  

ขณะท่ีส่ิงแวดลอมภายนอก อาทิ เทคโนโลยีบางอยาง เชน SMS ไมควรที่จะลงทุนเปน

อยางยิ่ง เพราะตอนนี้ทวิสเตอรเร็วกวา โดยนักขาวสามารถสงมาจากพ้ืนท่ีเลย และเร็วกวาดวย 

ขณะท่ี SMS สงมาแลวทางนักขาวสวนกลางจะตองพิมพ และก็สงอีกที ทํางาน 2 ข้ันตอนกลายเปน

ของส้ินเปลือง   เพราะฉะนั้นไมตองสนใจ วา ส่ือส่ิงพิมพจะอยูนานไมนาน หนังสือพิมพจะขาลงอ

ยางไร เราไมตองสนใจ เราตองทําใหมีคุณภาพ  เม่ือตองการใหอยูนานก็ตองทําใหมีคุณภาพ คือ 

จะตองลึกถึงจะรอด จะตองเปนขาวท่ี เปนปจจุบัน  สวนเทคโนโลยี อยาง ออนไลน ไมไดตอบเร่ือง

ความลึก แตตอบเร่ืองความเร็ว เชนเดียวกับโซเชียลมีเดีย  ซ่ึงทางเนช่ันกรุปมีความพรอมท่ีจะนํา

เคร่ืองมือไปสนับสนุนใหทันกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว โดยเขาใจผูบริโภคท่ีรับส่ือ

เปล่ียนไปจากเดิม  เปาหมายสุดทาย คือ ตองตอบโจทยทางธุรกิจได ซ่ึงการทําวันนี้ คือ การเตรียม

ตัวเพ่ืออนาคตในเชิงธุรกิจ  ซ่ึงเปนการขับเคล่ือนท้ังองคกร ท้ังหนวยงานฝายโฆษณาก็จะตองคิดใน

รูปแบบของดิจิทัล เปนดิจิทัลมารเก็ตต้ิง21 

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพคมชัดลึก ใหสัมภาษณวา ในชวงท่ีเนช่ันกรุปมีการเปล่ียน

องคกรเม่ือ 4-5  ปท่ีผานมา ในป 2549 ถึงป 2554 พนักงานไมม่ันใจในการบริหารของผูบริหารท่ีมี

การขยายธุรกิจมากมาย เพราะคิดวาวันหนึ่งคมชัดลึกอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนทําอยางอ่ืนแทน 

อาจจะเปนหนังสือ หรือเปนอยางอ่ืนก็ได ซ่ึงความไมม่ันใจดังกลาว เกิดจากคําพูดของผูบริหาร ใน

เร่ืองพฤติกรรมของคนเปล่ียนไป คนอานหนังสือพิมพนอยลง เพราะมาอยูกับมีเดีย กับอินเตอรเน็ต   

คนอานขาวจากมือถือ จากแอพพิเคช่ันอ่ืนๆ  มาก ซ่ึงโซเชียลมีเดียอยูได ถาเขาทําจริง นั้นหมายถึงวา 

                                                 
21

 วีระศักดิ์ พงศอักษร บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 
มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 28 มกราคม 2554. 
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ถามีอุปสรรคขาดทุนบาง ก็เดินหนาลุย ทําจริงๆ ภายใตการสนับสนุนอยางจริงจัง การเรียนรูส่ิง

ใหมๆ เปนเร่ืองของเทคโนโลยี เปนปญหากับทุกๆ คน ตองปรับหมด22 

สรุป  การวางแผนกลยุทธ สําหรับเนช่ันกรุปท่ีมีพื้นฐานการทําส่ือหนังสือพิมพไดขยาย

งานจากส่ือหนังสือพิมพ ไปยังส่ือวิทยุ โทรทัศน และโซเชียลมีเดีย  โดยผูบริหารระดับสูง 

ระดับกลาง และผูนําทุกระดับ เปนผูนําการปฏิบัติ ในการนําส่ือดั้งเดิมขามส่ือไปยังโซเชียล มีเดีย 

ซ่ึงทําใหนักขาวตองดําเนินการตาม และสามารถตอยอดสินคาภายใต เนช่ันกรุป จาก แบรนดเดิม 

ไปยังสินคาใหมๆ  ท้ังในแอพพิเคช่ันไอแพด และนิวมีเดียตางๆ  

4.1.4  ตอนท่ี 4 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอม

รวมส่ือ    

สําหรับธุรกิจหนังสือพิมพเปนธุรกิจท่ีตองมีการบริหารเชนเดียวกับธุรกิจท่ัวไป ดวย

การนําแรงงานมนุษย วัสดุ ส่ิงของ เคร่ืองจักรในการผลิตและเงินทุนมาดําเนินการผลิตหนังสือพิมพ 

การดําเนินธุรกิจนี้ นอกจากการแสวงหาผลกําไรแลว ยังเปนการทํางานเพ่ือเอ้ือประโยชนตอระบบ

เศรษฐกิจและสังคม รวมท้ังเปนท่ียอมรับของสังคมดวย 

1)  ปจจัยดานองคกร    

คุณดวงกมล โชตะนา ใหสัมภาษณวา ตองเร่ิมทําดวยการอธิบายใหทุกคนเขาใจ วา 

องคกรมีความจําเปนอยางไรในการท่ีจะเปล่ียนแปลงตัวเอง แตบางคร้ังการอธิบายอยางเดียวก็ไมพอ 

ตองพูดเปนพันๆ คร้ังในการที่จะตองปรับตัวไปหาส่ิงใหมๆ เพราะในบางคร้ังคนเรายังอยูใน

สภาพการณปจจุบัน ยังมองไมเห็นวา ชีวิตเราจะตองเปล่ียนไปอยางไร คิดวาเปนการเพิ่มงาน 

เพราะวายังไมเห็นคนอ่ืนๆ เขาทํากันเลย ซ่ึงจะตองสรางแรงจูงใจ พยายามสรางจูงใจ หรือมีอุปกรณ

จําเปนท่ีจะสนับสนุน เพ่ือสรางความรวมมือใหเกิดข้ึน โดยมีผูนํา หรือระดับผูบริหารบรรณาธิการ

เร่ิมทําต้ังแตเร่ืองมัลติมีเดีย เว็บไซต ทุกเร่ือง   อันนี้เปนคียเวิรด เพราะการเปล่ียนแปลงตองเร่ิมจาก

ผูนําองคกร ซ่ึงท่ีเครือเนช่ันผูนําองคกรเปนคนท่ีเร่ิมกอน และดึงคนระดับบรรณาธิการขาวมาเร่ิมทํา 

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง จนมาถึงวันนี้ทุกคนเห็นวาโลกของ โซเชียล มีเดียมีจริง โลกของดิจิตัล 

                                                 
22

 ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป. 
สัมภาษณ 15 กุมภาพันธ 2554. 
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อินเตอรเน็ตไปไกลกวาท่ีทุกคนเห็น ไปเร็วจนทุกคนตามไมทัน ดังนั้นเม่ือเครือเนช่ันอยูแถวหนา

ทุกคนก็เร่ิมรูวาเขาเปนสวนหนึ่ง ทุกคนเร่ิมยอมรับ พรอมรวมมือรวมใจกันมากข้ึน23 

คุณวีระศักดิ์ พงศอักษร ใหสัมภาษณวาผูบริหารของเนชั่นกรุปมีทิศทางไปในทาง

เดียวกัน จึงทําใหการบริหารของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือสามารถผลักดัน

องคกรใหข้ึนมาอยูในระดับแถวหนาของส่ือใหมในเวลานี้ แมวาในการปรับเปล่ียนภายในองคกร

ท้ังดานโครงสรางองคกร บุคลากร การทํางาน เม่ือชวงเริ่มตนเม่ือ 5 ปท่ีผานมาจะไดรับการตอตาน 

แตเม่ือเวลาผานไปการเปล่ียนแปลงยังไมหยุดนิ่ง จนปรากฏถึงผลลัพธของการเปล่ียนแปลง ซ่ึง

กลายเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหบุคลากรในองคกรยอมรับถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน24  

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพคมชัดลึก ใหสัมภาษณวา ในตัวองคกรมันดีอยูแลว แต

ดวยตัวเทคโนโลยี และโปรเจ็คใหมๆ ท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จึงทําใหไมมีความม่ันใจในตัวโปร

เจ็คท่ีผูบริหารเอาเขามา อยางเชน ในเร่ืองของโซเซียลมีเดีย ท้ัง ไฮไฟ  เฟชบุก และทวิตเตอร ซ่ึงถา

หากวันขางหนาถามีผูคิดคนโปรแกรมอะไรข้ึนมาใหมท่ีทันสมัยกวานี้ ผูบริหารก็คงไมเอาตรงนี้ 

เพราะจะไปทําส่ิงท่ีเกิดข้ึนมาใหมอีก ถาถามวาองคกรอยูไดหรือไม องคกรสามารถอยูได แตก็ตอง

มีการเปล่ียนแปลงตลอด25 

2)  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  

คุณดวงกมล โชตะนา ใหสัมภาษณวา ปจจัยดานเศรษฐกิจ ไมไดเปนเร่ืองเร่ืองใหญของ

เนช่ันกรุป ท้ังเร่ืองฮารดแวร ซอฟแวร อุปกรณตางๆ ไมใชเร่ืองจําเปน มีเงินก็ซ้ือได ใชเวลาไมมาก

ก็ซ้ือได แตในข้ันตอนการบริหารงานหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือนั้น จะตองมี

                                                 
23ดวงกมล โชตะนา. กรรมการผูอํานวยการ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 1 กุมภาพันธ 2554. 

24
 วีระศักดิ์ พงศอักษร. บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 28 มกราคม 2554. 
25ผู ส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป. 

สัมภาษณ 15 กุมภาพันธ 2554. 
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ความพรอมในการท่ีจะเปล่ียนแปลง  เพราะถาบางคนไมพรอมท่ีจะเปล่ียน  ก็ไมสามารถ

เปล่ียนแปลงได การเปล่ียนแปลงตองเกิดจากการเปล่ียนทัศนคติของตัวเองกอน26 

คุณวีระศักดิ์ พงศอักษร ใหสัมภาษณวา ตองตอบโจทยทางธุรกิจได อยางนอยในเชิง

ธุรกิจ คนไดรูวา ใชไดแนนอน คือเม่ือลงไปโฆษณาไปแลวคนรูท้ังโลก แตในเชิงธุรกิจมันตอบผล

กําไรท่ีเกิดข้ึนไมได เพราะถาจะไปลงในเฟรชบุก ลงในทวิตเตอร หรือจะไปลงโฆษณาหนา

เว็บไซต ราคาก็ไมมาก แตอยางนอยก็สามารถเขาถึงคน27  

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพคมชัดลึก ใหสัมภาษณวา ดวยฐานเงินเดือนท่ีไมสามารถ

ปรับได ในสถานการณของเศรษฐกิจโดยรวมในปจจุบันจึงทําให ไมม่ันใจในตัวผูบริหาร  วา 

สามารถพาไปถึงจุดมุงหมายภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือไดเปนผลสําเร็จ สวนหนึ่งยังมองวา 

เปนเสมือนของเลนของผูบริหาร ดวยลักษณะของการคิดในแบบของตัวเอง โดยไมมองเศรษฐกิจ

ขององคกร  วา พนักงานทํางานกันมากข้ึน นาจะเพิ่มเงินทุนใหมากกวานี้ แทนท่ีจะไปลงทุน ทําทวิ

สเตอร หรือส่ิงตางๆ แตในสวนเงินเดือนยังใหเทาเดิม ยังใชเกณฑการประเมินเหมือนเดิม28 

ผูส่ือขาวระดับปฏิบัติการ ใหสัมภาษณวา จุดหนึ่งท่ีเลือกอยูหนังสือพิมพคมชัดลึก 

ไมไดเปนเพราะวามีสวัสดิการ หรือมีอุปกรณท่ีนํามาใชกับการปรับ และพัฒนาองคกร แตเปน

เพราะศรัทธาในตัวองคกร ศรัทธาความเปนเนชั่นกรุป รับรูไดถึงความเปนคนขาว ซ่ึงเหตุผล

ดังกลาวไมไดมีปจจัยอื่นมาบ่ันทอนใหการรับรูดังกลาวลดลง29 

3)  ปจจยัดานเทคโนโลยี    

คุณดวงกมล โชตะนา ใหสัมภาษณวา เทคโนโลยีมีสวนอยางมากในการผลักดันใหการ

บริหารหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมเกิดเปนผลสําเร็จ  ซ่ึงทางเครือเนช่ันได

                                                 
26ดวงกมล โชตะนา. กรรมการผูอํานวยการ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 1 กุมภาพันธ 2554. 
27วีระศักดิ์ พงศอักษร. บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 28 มกราคม 2554. 
28ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป.  

สัมภาษณ 15 กุมภาพันธ 2554. 

29 ผูส่ือขาว (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 3 
มิถุนายน 2554. 
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เตรียมพรอมกับการเปล่ียนแปลงคร้ังนี้ ดวยการฝกอบรมพนักงานฝายกองบรรณาธิการใหเขาใจถึง

แอฟพิเคช่ันตางๆ ท่ีจะมาเปนสวนเสริมใหกับการบริหารงานหนังสือพิมพกาวทันกับส่ือใหม 

ขณะท่ีฝายผลิตก็จะตองเรียนรูโปรแกรมตัดตอเอนิเมช่ัน พัฒนาข้ึนมาจากกราฟกธรรมดา เปน

ภาพเคล่ือนไหวได สรางคนท่ีมีความชํานาญทางดานโปรแกรมตางๆ มากข้ึน รวมถึงการนํา

ซอฟแวรท่ีมีอยูแลวมาใชใหเกิดประโยชน ซ่ึงบางครั้งไมจําเปนตองเสียคาใชจายเพ่ิมก็สามารถนํา

โปรแกรมตางๆ มาใชเปดชองทางการทํางานไดสะดวกมากข้ึน อาทิ การนําโปรแกรม Skype มาใช

ในการประชุม30 

คุณวีระศักดิ์ พงศอักษร ใหสัมภาษณวา เม่ือมีเทคโนโลยีใหมๆ เขามา มันมีขอเท็จจริง

มากกวาหนึ่ง เพราะฉะน้ันการผูกขาดจึงไมมี ซ่ึงในวงการส่ือ โดยเฉพาะในเนช่ันกรุป จึงตองมีการ

ผลิตเนื้อหา (Content) ใหดี เร็ว ลึก และมีประสิทธิภาพจริงๆ31 

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพคมชัดลึก ใหสัมภาษณวา เม่ือมีเทคโนโลยีใหมๆ เขามา 

อยางไรก็ตองทํา เพราะถาไมทําก็อยูไมได เนื่องจากพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนไป ดวยคนยุค

ใหมท่ีเราสัมผัสได มักจะติด บีบี ไอโฟน ท่ีเช่ือมตอกับโซเซียลมีเดีย แตเราก็ไมรูวาผลตอบรับใน

โปรเจ็คท่ีผูบริหารวางไวจะประสบความสําเร็จขนาดไหน เพราะฉะนั้นบางครั้งผูปฏิบัติการจึงรูสึก

เบ่ือ และไมมีความม่ันใจในนโยบายของผูใหญท่ีใหมา32 

ผูส่ือขาวระดับปฏิบัติการ หนังสือพิมพคมชัดลึก ใหสัมภาษณวา ในสวนของอุปกรณ

จะเลือกตามความสําคัญของการทํางานท่ีมีผลตอการเพ่ิมยอดของเว็บไซต บางโตะขาวอาจจะยัง

ไมได  คลายๆ กับวาภาคหนึ่งของเนช่ันกรุปเปนโซเชียลมีเดียแลว แตบางส่ือในเครือกลับถูกถูกท้ิง

ไว   แมจะมีการอบรม มีนโยบาย แตในหลักปฏิบัติจริงๆ ในสวนความรับผิดชอบนั้น เวลานี้ยังไม

                                                 
30ดวงกมล โชตะนา. กรรมการผูอํานวยการ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 1 กุมภาพันธ 2554. 
31วีระศักดิ์ พงศอักษร. บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 28 มกราคม 2554. 
32ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป. 

สัมภาษณ 15 กุมภาพันธ 2554.  
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ตองทําขาวไป ถายรูปไป ตอนนี้ยังทําขาวเพียงอยางเดียว แตในสวนของกรอบแนวดําเนินงานนั้น

เนช่ันกรุปไดเปดรับนิวมีเดีย และรุกตลาดดังกลาวหมดแลว33   

4)  การแขงขันระหวางส่ือมวลชน  

คุณดวงกมล โชตะนา ใหสัมภาษณวา คูแขงนั้นๆ ก็จะเปล่ียนไปตามระยะเวลา อยางใน

อดีตคูแขงของส่ือส่ิงพิมพ จะเปนบรอดแคชท่ีเปนคูแขงขันหลัก ตอมาก็เปนเคเบิลทีวี มีเว็บไซต 

เนื่องจากคนรุนใหมเวลานี้แมแตทีวีก็ไมดูแลว เคเบิลก็ไมดู แตไปดูเว็บไซต ไปอานดีไวทใหมๆ 

แทน34 

คุณวีระศักดิ์ พงศอักษร ใหสัมภาษณวา ท้ังส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออินเตอรเน็ต โทรทัศน มันอยู

แบบเดิมไมได คิดแบบเดิม ทําแบบเดิมไมได คือ ตองคิดแบบใหม ซ่ึงถาไดคิด ก็ถือวาไดผานจุดๆ 

หนึ่งมาแลว ซ่ึงจะทําอะไรตอไปน้ันก็ตองมาคิดเพิ่มเติม อาทิ ส่ืออินเตอรเน็ตอยางเว็บไซตมันลา

หลังไปแลว เนื่องจากตอนนี้ขาวสารไปปรากฏอยูบนมือถือ ไปข้ึนในไอแพด กลายเปนนิว

เว็บไซต35  

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพคมชัดลึก ใหสัมภาษณวา ไปสัมภาษณแหลงขาวก็จะตอง

ถือวีดีโอดวย คือ ตองได 3 งาน ใน 1 หมายขาว งานเพิ่มข้ึนมาอีก 2 งาน ซ่ึงเวลานี้ใครๆ ก็ทําไดแลว 

สําหรับฝายขาวไมไดมองวา เปนโอกาส แตมองวา เปนหนาท่ีท่ีจะตองทําเพิ่ม36 

ผูส่ือขาวระดับปฏิบัติการ หนังสือพิมพคมชัดลึก ใหสัมภาษณวา เห็นนักขาวในสํานัก

ขาวอ่ืนๆ เร่ิมทําอยางท่ีโดนอบรมมาก็รับรูไดวา ส่ิงนี้แหละท่ีจะตองเปนการดําเนินงานของนักขาว

หนังสือพิมพในอนาคต เปนนักขาวมัลติมีเดีย ท่ีจะตองอยูกับโซเชียลมีเดีย ท่ีผานมาไดรับ

มอบหมายไปทํารายการวิทยุ และก็รายงานสดเขาโทรทัศน และถายภาพบาง ซ่ึงในการทํางานเพ่ิมนี้ 

                                                 
33

 ผูส่ือขาว (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 3 
มิถุนายน 2554. 

34ดวงกมล โชตะนา. กรรมการผูอํานวยการ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 
มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 1กุมภาพันธ 2554. 

35
 วีระศักดิ์ พงศอักษร. บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ บมจ.เนช่ัน 

มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 28 มกราคม 2554. 
36

 ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป. 
สัมภาษณ 15 กุมภาพันธ 2554. 
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ก็จะมีเงินตอบแทนเพิ่มเชนกัน ซ่ึงการมอบหมายงานดังกลาวเปนเพราะรายการท่ีเนช่ันกรุปทําข้ึน 

ตรงกับความรับผิดชอบของเราดวยโดยคนในโตะจะหมุนเวียนกันเขาไปจัดรายการ37 

สรุป ปจจัยดานองคกร และเทคโนโลยีมีสวนขับเคล่ือน และสงผลในการบริหารงาน

ของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ  ซ่ึงจะตองมีการอธิบายใหคนในองคกรเขาใจ 

เพื่อเตรียมความพรอมในการเปล่ียนแปลง เพราะถาบางคนไมพรอมท่ีจะเปล่ียน ก็ไมสามารถ

เปล่ียนแปลงได เร่ืองปจจัยทางเศรษฐกิจ  ไมไดเปนปญหาตอการเปล่ียนแปลงมากนัก เพราะเมื่อมี

เทคโนโลยีใหมๆ เขามา อยางไรก็ตองทํา เพราะถาไมทําก็อยูไมได เนื่องจากคูแขงก็จะเปล่ียนแปลง

ไปตามชวงเวลาในแตละยุคสมัย  อยางในอดีตคูแขงของส่ือส่ิงพิมพ จะเปนบรอดแคชท่ีเปนคู

แขงขันหลัก ตอมาก็เปนเคเบิลทีวี และเว็บไซต เปนตน 

4.2  บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 

4.2.1  ตอนท่ี 1 ความเปนมาขององคกร การกําหนดนโยบายขององคกร และการวางแผนการ

ดําเนินงานในการบริหารงานของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ รายงานประจําป

ของตลาดหลักทรัพยบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ป 2552 

ผลการวิจัยตอนนี้เปนการศึกษาถึง ความเปนมาขององคกร การกําหนดนโยบายของ

องคกร และการวางแผนการดําเนินงานในการบริหารงานของหนังสือพิมพมติชน ภายใตกระแส

การหลอมรวมส่ือ โดยวิเคราะหขอมูลจากสวนท่ีเปนเอกสาร ไดแก ขอมูลประเภทหนังสือพิมพ 

เอกสารภายใน หนังสือรายงานประจําป บทความท่ีเกี่ยวของ บทสัมภาษณเกี่ยวกับประวัติความ

เปนมา ปญหาและสภาพในการดําเนินธุรกิจ  กับกลุมเปาหมายในการวิจัยจากมติชนกรุป จํานวน 7 

คน ท่ีคลอบคลุมท้ัง ผูบริหาร บรรณาธิการบริหาร ผูส่ือขาวขององคกรหนังสือพิมพ   

บริษัท  มติชน จํากัด (มหาชน)  ประกอบกิจการในสวนหนังสือพิมพและส่ิงพิมพอ่ืนๆ 

โดย กิจการหลักคือ หนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพราย 3 วัน หนังสือพิมพรายสัปดาห นิตยสาร 

และหนังสือเฉพาะกิจประเภทตางๆ ซ่ึงปจจุบันธุรกิจของมติชนกรุป ประกอบไปดวยบริษัทยอย 2 

บริษัทคือ บริษัทขาวสด ดําเนินกิจการออกหนังสือพิมพรายวัน "ขาวสด" และออกหนังสือเฉพาะกิจ   

                                                 
37

 ผูส่ือขาว (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพคมชัดลึก บมจ.เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป. สัมภาษณ 3 
มิถุนายน 2554. 
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มียอดจําหนายเปนอันดับ 3 ของประเทศในกลุมหนังสือพิมพรายวันดวยกัน และบริษัท งานดี จํากัด 

ซ่ึงเปนบริษัทยอยประกอบกิจการจัดจําหนายหนังสือในเครือของบริษัทฯ และของสํานักพิมพอ่ืนๆ 

ใหแกเอเยนตตางๆทั้งในกรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด ดวยวิธีการขนสงท้ังทางบกและทาง

อากาศ บริษัทมีเอเยนตจัดจําหนายหนังสือพิมพในเครือทุกจังหวัดท่ัวประเทศ โดยการจัดจําหนาย

ชนิดฝากขายแกเอเยนตท่ีบริษัทจะต้ังเปนตัวแทนจําหนายและรับชวงขายตอใหแกรานคาตอไป 

นอกจากนี้ ยังมีศูนยขอมูลมติชน (Matichon Information Center-MIC) ใหบริการระบบ

หนังสือพิมพออนไลน ภายใตเว็บไซต http://mic.matichon.co.th มาต้ังแตปพ.ศ. 2542 ตอมาได

เช่ือมตอกับโฮมเพจเขาระบบฐานขอมูลของศูนยฯ เพื่อใหบริการสืบคนขอมูลขาวสารออนไลนแก

คนท่ัวโลก สามารถสรางรายไดจากการใหบริการผานระบบอินเตอรเน็ตมาต้ังแตป 2543 โดยใน

รอบบัญชีในป 2544 การใหบริการขอมูลผานทางอินเตอรเน็ตมีอัตราการเติบโตถึง 300% เมื่อเทียบ

กับปกอนสะทอนใหเห็นแนวโนมการขยายตัวอยางสูงของธุรกิจบริการขอมูลผานทางระบบ

ออนไลนไดเปนอยางดี 

ตอมาในป 2547 ศูนยขอมูลมติชน ในฐานะผูในบริการขอมูลขาวสารแกกอง

บรรณาธิการหนังสือพิมพทุกฉบับในเครือ ไดพัฒนาการบริการรูปโฉมใหมในลักษณะหองสมุด

ขาวออนไลน หรือ Matichon e-Library เพื่อเปดโอกาสใหบุคคลท่ัวไปจากภายนอก สามารถเขาถึง

ฐานขอมูลในหองสมุดผานเครือขายอินเทอรเนทซึ่งสามารถเช่ือมตอจากทุกจุดท่ัวโลกตลอด 24 

ช่ัวโมงนับเปนหองสมุดขาวหนังสือพิมพแหงแรกท่ีสามารถใหบริการในระบบโครงขายเน็ตเวิรค

คอมพิวเตอรท่ีทันสมัยไดอยางสมบูรณแบบ โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลขาวสารจากหนังสือพิมพ

รายวันและรายสัปดาหทุกฉบับท่ีวางจําหนายอยูในเมืองไทย จัดแยกประเภทหมวดหมูขาวออกเปน 

10 หมวดใหญ ตามหลักบรรณารักษศาสตรและจัดแบงเปนหัวขอยอยตางๆ อีกกวา 2,000 หัวขอ 

รวมจํานวนขาวกวา 10 ลานระเบียน และจัดเก็บในระบบดิจิตอลพรอมโปรแกรมสืบคนขอมูลท่ี

ออกแบบคิดคนเปนลิขสิทธ์ิเฉพาะของ "มติชน" เพ่ือใหสืบคนขาวไดอยางสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง 

แมนยํา เหมาะสําหรับการคนควา อางอิง และเพิ่มพูนความรู โดย Matichon e-Library จะใหบริการ

ขอมูลปจจุบันและขอมูลยอยหลังไปถึงป 2539 ซ่ึงยังไมมีหองสมุดขาวดิจิตอลแหงใดทําไดมากอน  

ซ่ึงบริษัทมติชน จดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัท จํากัด เม่ือวันท่ี  18  มกราคม  พ.ศ. 2521 

ในนาม บริษัท  มติชน จํากัด ดวยทุนจดทะเบียนเร่ิมแรก 1 ลานบาท มีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบ
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ธุรกิจการพิมพ โดยเปนผูพิมพหนังสือและนิตยสารตางๆ และรับจางโฆษณาไดรับอนุมัติเปนบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2532 และแปรสภาพเปน

บริษัทมหาชนจํากัดตอกรมทะเบียนการคา กระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 2 ธันวาคม 2536  ทะเบียน

เลขท่ี 0107536001451 (เดิมเลขท่ี   บมจ.219 ) ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนท้ังส้ิน 225,349,200  บาท 

และมีทุนท่ีออกและชําระแลว 185,349,200 บาท มูลคาตราไวหุนละ 1.00 บาท แบงออกเปนหุน

สามัญ 185,349,200 หุน 

 

ตารางท่ี 4.1  การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการท่ีสําคัญในสวนท่ีเกีย่วกับกลุมผูถือหุนในชวง 

ป 2547-2552 

 

รายชื่อผูถือหุน 
สัดสวนการถือหุน (%) 

31/12/47 31/12/48 31/12/49 31/12/50 31/12/51 31/12/52 

1. นายขรรคชัย บุนปาน 24.35 47.93 31.58 31.58 31.58 34.93 

2. บมจ.จีเอ็มเอ็ม มีเดีย 0 20.00 20.00 20.00 20.00 22.12 

3. บมจ.มติชน 0 0 9.59 9.59 9.59 0 

4. บริษัทไซเบอร เวน

เจอร จํากัด 
0 0 4.98 4.98 4.98 5.50 

5. บริษัท ขุนชาง จํากัด 0.42 0.41 0.40 0 0 0 

6.  น.ส.ปานบัว   

บุนปาน 

0 1.87 2.05 3.07 3.08 3.46 

7.  นายปราปต  บุนปาน 0 1.87 1.87 2.51 2.51 2.78 

8. นายไพโรจน    

สายทุม 

4.09 0.98 0.98 0.98 0.98 1.08 

9. นายพงษศักดิ์   

พยัฆวเิชียร 

0.64 0.64 0.64 0.64 0.64 0.70 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)  การเปล่ียนแปลง และพัฒนาการท่ีสําคัญในสวนท่ีเกี่ยวกับกลุมผูถือหุนในชวง 

ป 2547-2552 

 

รายชื่อผูถือหุน 
สัดสวนการถือหุน (%) 

31/12/47 31/12/48 31/12/49 31/12/50 31/12/51 31/12/52 

10. บ.ศูนยรับฝาก

หลักทรัพย 

13.33 6.50 0 0 0 0 

11. Thailand Securities 
Depository   Company 
Limited for Dopository 

49.00 14.33 14.50 14.06 14.32 15.58 

12. อ่ืน ๆ 8.17 5.47 13.41 12.59 12.32 13.85 

รวม  100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ทุนเรียกชําระแลวของ

บริษัทฯ   (บาท) 
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1)  การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญในปท่ีผานมา               

บริษัทไดลดทุนจดทะเบียน จากเดิมจํานวน 245,000,000 บาท เปน 225,349,200 บาท 

และลดทุนชําระแลวจากเดิมจํานวน 205,000,000 บาท เปน 185,349,200 บาท โดยจดทะเบียนตอ

กระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2552  หลังส้ินสุดโครงการซ้ือหุนคืนเพื่อบริหารทาง

การเงิน (Treasury Stock) เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2552   

ดานการผลิต ติดต้ังเคร่ืองทําแมพิมพระบบดิจิตอล (Computer to Plate) เคร่ืองใหม    

สําหรับแทนพิมพเว็บ  พิมพหนังสือพิมพรายวัน มูลคา 27 ลานบาท ใชงานไดตั้งแตเดือนเมษายน 

2552   ทําใหคุณภาพการพิมพ    โฆษณา  มีคุณภาพยิ่งข้ึน  ประหยัดเวลาในการดําเนินงานไดสวน
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หนึ่ง และลดการใชฟลมในการประกอบฟลมเพ่ือทําแมพิมพตามระบบเดิมลง ประหยัดรายจายได

หลายลานบาทตอป 

บริษัทไดปรับปรุงแทนพิมพยูนิแมน 4/2 ดวยเงินลงทุน 27 ลานบาทเพื่อใหพิมพ

หนังสือพิมพท่ีมีขนาดหนาเล็กลง จากการใชกระดาษกวาง 31 นิ้ว เปน 28 นิ้ว นอกจากประหยัด

ตนทุนคากระดาษไดจํานวนมากแลวยังทําใหคุณภาพการพิมพรวดเร็วยิ่งข้ึน 

ดานการสงเสริมการขาย ในป 2552   บริษัทไดริเร่ิมจัดงานเกษตรมหัศจรรย   วัน

เทคโนโลยีชาวบาน  คร้ังแรก  ในโอกาสครบรอบ 20 ปของนิตยสารเทคโนโลยีชาวบาน ซ่ึงมี

เนื้อหาดานการเกษตรและเทคโนโลยี  ยอดจําหนายสูงสุดในประเทศไทย     การจัดงานระหวาง

วันท่ี 18- 22 กุมภาพันธ 2552 ท่ีศูนยการคาเดอะมอลลบางแค  ประสบความสําเร็จอยางยิ่งมีผูเขาชม

งานเปนจํานวนมากกวา 200,000  คน 

ขณะท่ีการจัดงานวันอาหารปลอดภัย  วันเสนทางเศรษฐี เปนคร้ังท่ี 6  วันท่ี 27 – 30  

สิงหาคม 2552  ท่ีศูนยการคาเดอะมอลล  บางกะป รวมกับหนวยงาน  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.)   สถาบันอาหาร   กระทรวงอุตสาหกรรม     กรมพัฒนาธุรกิจ

การคา กระทรวงพาณิชย  ยังคงดําเนินการตามปกติ มีผูเขาชมงานจํานวนมากเชนกัน 

นอกจากนั้นบริษัทไดรับเปนผูประสานการจัดงาน  68 ป อาชีวะไทย  งาน  MICT  ท่ี

จังหวัดนครราชสีมา    งานพลังงานกูวิกฤติไทย    งาน  MICT หนองคาย เชียงใหม  อุบลราชธานี   

และงานเฮลทแคร  ท่ีศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์   มีผูสนใจเขารวมชมจํานวนมาก    บทบาทของ

บริษัทในฐานะองคกรส่ือสารมวลชน  ชวยเปนส่ือกลางเพื่อกระจายความรู  ความเขาใจ และ

ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีไปยังภูมิภาคท่ัวประเทศ     ท้ังเปนการตอยอดธุรกิจชดเชย

รายรับดานอ่ืนๆท่ีลดลง  

ผลการดําเนินธุรกิจรับจัดกิจกรรมดังกลาวขางตน บริษัทไดจดทะเบียนแกไขหนังสือ

บริคณหสนธิของบริษัท และเพิ่มวัตถุประสงคทางธุรกิจเพิ่มข้ึน  โดยไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน

คร้ังท่ี1/2552 วันท่ี 18 กันยายน 2552 ณ.หองประชุมช้ัน 9 อาคารสํานักงานบริษัทมติชน จํากัด 

(มหาชน) ท่ีประชุมใหความเห็นชอบเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค

เปนการครอบคลุมการดําเนินธุรกิจในปจจุบันและอนาคต ซ่ึงจะสามารถขยายชองทางการหารายได
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เพ่ิมข้ึน   โดยกระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนและออกหนังสือรับรองพรอมหนังสือบริคณหสนธิ

เม่ือวันท่ี 21  กันยายน 2552 

โครงการลงทุนซ้ือทรัพยสินจากบริษัทพิฆเณศ พร้ินต้ิง เซ็นเตอร จํากัด มูลคา 100 ลาน

บาท   ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี2/2552 พุธท่ี 23 ธันวาคม 2552 ณ.อาคารบริษัทมติชนจํากัด

(มหาชน) อนุมัติรายการดังกลาว    ดวยวัตถุประสงคเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ  ฝกอบรมอาชีพระยะ

ส้ันและระยะยาว   บริษัทมีเปาหมายใชพื้นท่ีของโรงพิมพพิฆเณศ   ขยายศูนยฝกอบรมวิชาชีพ และ

ใหบริการเพิ่มขึ้นในวันธรรมดา      ยกฐานะเปนสถาบันฝกอบรมอาชีพและสัมมนาทางธุรกิจ ท่ีมี

มาตรฐานย่ิงข้ึน   โดยเพิ่มหลักสูตรเกี่ยวกับการเปนผูประกอบการยุคใหม   หลักสูตรเพื่อการ

สงออก   หลักสูตรเพ่ือการบริหารสมัยใหม   หลักสูตรธุรกิจทองเท่ียว    

ท้ังเพื่อเพ่ิมขนาดและประสิทธิภาพของธุรกิจรับจางพิมพ     ซ่ึงบริษัทไดจัดต้ังโรงพิมพ

แทนชีทปอนแผนต้ังแตป 2549 เปนตนมา  ผลการดําเนินงานเติบโตในอัตราสูงและมีแนวโนมจะ

ขยายตอไปไดอีก           

ดานกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท ยังดําเนินกิจกรรมและโครงการเพ่ือชวยเหลือสังคมอยาง

ตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมดานการศึกษา การสงเสริมการอาน   บริษัททําโครงการตูอักษร

ซอนปญญา    ออกแบบตูหนังสือ และระดมการบริจาคหนังสือสงใหโรงเรียนท่ีขาดแคลนกวา 300  

แหง  

ดานการพนักงาน บริษัทไดจดทะเบียนจัดต้ังกองทุน สํารองเล้ียงชีพเพิ่มเติมจากกอง

ทุนเดิมท่ีมีอยูแลว 1 กองทุน   อีก 1 กองทุน คือกองทุนสํารองเล้ียงชีพสวัสดิการมั่นคง  เพื่อเพิ่ม

ทางเลือกและโอกาสในการออมใหแกพนักงานของบริษัทเพิ่มข้ึน           

2)  ภาพรวมการประกอบธุรกิจของกลุมบริษัท  

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) เปนกิจการท่ีประกอบกิจการหนังสือพิมพและส่ิงพิมพ

อ่ืน ๆ มีผลิตภัณฑหลักคือหนังสือพิมพรายวัน หนังสือพิมพราย 3 วัน หนังสือพิมพรายสัปดาห

นิตยสาร และหนังสือเฉพาะกิจประเภทตางๆ ดังรายการตอไปนี้ 
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2.1)  หนังสือพิมพ 

 

มติชนรายวัน 

ตั้งแตป พ.ศ. 2521 

ราคา 10 บาท 

เปนหนังสือพิมพรายวันท่ีเสนอขาวเนนหนักทางดานการเมือง และ

เศรษฐกิจท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

 

ขาวสด 

ตั้งแตป พ.ศ. 2534 

ราคา 10 บาท 

เปนหนังสือพิมพรายวันท่ีได รับการยอมรับจากผูอานเปนอยางสูง  

ครอบคลุมเนื้อหาสาระในการทําขาวท่ัวไป ท้ังขาวอาชญากรรม ขาว

การเมือง ขาวบันเทิง ขาวกีฬาและพระเคร่ือง รวมถึงบทความและบท

วิเคราะห 

ประชาชาติธุรกิจ 

ตั้งแตป พ.ศ. 2521 

ราคา 25 บาท 

เปนหนังสือพิมพธุรกิจราย 3 วัน วางจําหนายทุกวันพุธและวันเสาร 

 

2.2)   นิตยสาร 

 

มติชนสุดสัปดาห 

ตั้งแตป พ.ศ. 2523 

ราคา 40 บาท 

เปนหนังสือรายสัปดาหแนววิจารณขนาดแทบลอยด (ขนาด 10 1/8 นิ้ว x 

13 นิ้ว) วางจําหนายทุกวันศุกรครอบคลุมเนื้อหาและบทวิเคราะหเจาะลึก 

ทันเหตุการณ และถูกตองแมนยําท้ังดานการเมือง เศรษฐกิจ บันเทิง สังคม 

ตางประเทศ และกีฬา 

ศิลปวัฒนธรรม 

ตั้งแตป พ.ศ. 2523 

ราคา 120 บาท 

นิตยสารรายเดือน วางจําหนายทุกตนเดือนโดยมีเนื้อหาสาระท่ีมุงให

ความรูดานศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร และโบราณคดีท่ีมีในอดีต 

เทคโนโลยีชาวบาน 

ตั้งแตป พ.ศ. 2531 

ราคา 40 บาท 

เปนนิตยสารรายปกษขนาดแทบลอยด วางตลาดทุกวันท่ี 1 และ 15 ของ

เดือน นําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับการเกษตร ปศุสัตว ประมง งานหัตถกรรม

พืชผักสมุนไพร  พรอมท้ังนําเสนอวิธีตาง ๆ 
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เสนทางเศรษฐี 

ตั้งแต พ.ศ. 2538 

ราคา 40 บาท 

เปนนิตยสารรายปกษ ขนาดแทบลอยด วางตลาดทุกวันท่ี  1 และ 15  ของ

เดือน มีเนื้อหาสาระท่ีผูอานสามารถนําไปใชหรือประกอบเปนอาชีพเสริม

อีกอาชีพ หนึ่งได 

หนังสือพ็อกเก็ตบุก 

 

ครอบคลุมท้ังดานวรรณกรรม ธุรกิจ ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา บุคคล 

การเกษตร เร่ืองแปล และวิชาการ เพื่อสนองตอบความตองการของผูอาน

ท่ัวไป 
 

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) ประกอบไปดวยบริษัทยอยอีก 2 บริษัท คือ บริษัท ขาว

สด จํากัด (ถือหุนรอยละ 99.99) ซ่ึงประกอบกิจการออกหนังสือพิมพรายวัน “ขาวสด” และออก

หนังสือเฉพาะกิจ และบริษัท งานดี จํากัด (ถือหุนรอยละ 99.96) ซ่ึงประกอบกิจการจัดจําหนาย

หนังสือในเครือของกิจการฯ   และของสํานักพิมพอ่ืน ๆ โดยปจจุบัน บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 

รับจางพิมพหนังสือพิมพขาวสดใหแกบริษัท ขาวสด จํากัด สําหรับบริษัท งานดี จํากัด นั้นเปนผูจัด

จําหนายหนังสือทุกฉบับในเครือของมติชน 

4.2.2  ตอนท่ี 2  การปรับตัว และพัฒนาการของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

เม่ือกิจการหนังสือพิมพมีการปรับตัวการดําเนินงานท่ีมีลักษณะเปนธุรกิจมากข้ึนกวา

สมัยอดีตท่ีผานมา จึงทําใหหนังสือพิมพตางๆ ตองจัดโครงสรางองคกร และการบริหารงานให

เหมาะสม และสอดคลองกับการเปนธุรกิจยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4  โครงสรางบริษัท มติชน จํากดั (มหาชน) 

 

1)  การปรับตัวดานโครงสรางป 2554 

คุณปานบัว บุนปาน ใหสัมภาษณวา การปรับโครงสรางของมติชนกรุป คือ ขยาย 

โฟกัส และการแตกตัว ซ่ึงรับผิดชอบในอาณาเขตท่ีชัดเจน จากเดิมท่ีเปนองคกรเล็ก สามารถ

ควบคุมไดแบบเบ็ดเสร็จ แตในปจจุบันนี้บริษัทฯ มีการเจริญเติบโต มีสินคาในเครือมากมาย มี

พนักงานเปนจํานานมาก เพราะฉะนั้นการแตกตัวของบริษัทฯ ในเครือจึงเปนส่ิงท่ีจําเปน อาทิเชน 

เกิดหนวยออนไลนข้ึนมา มีกลุมลูกคา มีกําลังคน มีเปาหมายเปนของตัวเอง มีเคร่ืองมือ มีอุปกรณ

พรอม ท่ีจะเขาไปสูกับส่ือออนไลนของคูแขงขัน สําหรับส่ือส่ิงพิมพ จะตองมีความพรอมสูง 

สามารถตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคไดตรงตามเปาหมาย ในขณะเดียวกันสามารถตอ

ยอดไปที่การฝกอบรมอาชีพตางๆ ซ่ึงในอนาคตศักยภาพการตอสูจะเปนตัวพิสูจน  วัดฝมือของการ

มติชน กรุป 

การปรับตัว พัฒนาการ 

โครงสราง 

หนังสือพิมพ  มติชน  ขาวสด 
ประชาชาติมติชนสุดสัปดาห 
เสนทาง เศรษฐี  เทคโนโลยี 
ศิลปวัฒนธรรม เปนเพิ่มงานใน
สวนท่ีถนัด  เชน  ประชาชาติ
ทํางาน สัมมนา เสนทางเศรษฐี
สอนอาชีพ เปนตน 

บุคลากร 

หมุนเวียนใหเกิด
ความชํานาญทุกๆ 

หนาท่ี 

เนื้อหา 
( Content ) 
เนนความลึก  
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ทํางานอยางจริงจัง ซ่ึงเม่ือถึงเวลานั้นบริษัทฯ ก็สามารถแตกตัวไปทํางานดานอ่ืนๆ อีกมากมาย 

คนทํางานปกติก็จะข้ึนมาเปนหัวหนา เพราะเม่ือแตกออกไปแลวก็จะทําใหทุกคนโตขึ้น 

สําหรับนโยบายของมติชน กรุป ยึดหลัก เติบโตจากขอเท็จจริง เอาผลประโยชนของ

สาธารณะเปนท่ีตั้ง รับผิดชอบส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยางเต็มท่ี  เพราะฉะน้ันการขยายงานจึงเปนไป

ตามขนาดของงานท่ีดําเนินไปตามความเปนจริง ไมมีการขยายงานหวือหวา หรือ กระโดดขามไป

ทําตลาดดานอ่ืนๆ  นอกจากจะมีแนวโนมท่ีชัดเจนมากพอท่ีจะเขาไปลงทุน มุงเนนการเจริญเติบโต

ทางธุรกิจจากการดําเนินงานท่ีถนัด อาทิเชน เปดสถาบันอบรมฝกอาชีพ ภายหลังจากดําเนินงาน

ดานนี้มากวา 15 ป ภายใตแนวคิดจากวิชาชีพ นําการตลาด ซ่ึงจะแตกตางจากนโยบายของบางบริษัท

ท่ีดําเนินงานทางดานส่ือดวยการนําแนวคิดทางการตลาด นําวิชาชีพ   เช่ือวาถาเรารับผิดชอบใน

วิชาชีพ และอยูในวิชาชีพอยางมีคุณภาพ ท้ังผลพลอยได หรือทิศทางเศรษฐกิจ ไมวาจะเปนเงิน หรือ

อ่ืนๆ มันก็จะตามมาเอง เพราะฉะน้ันทุกคนจึงมีหนาท่ีเพียงวา โฟกัสไปท่ีงานรับผิดชอบเทานั้น ไม

มีใครคิดกลไกลําบาก และสลับซับซอน ซ่ึงพวกเราก็อยูกันมาไดหลายยุค โดยไมไดแตกหุน และ

กระจายตัว38 

คุณปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ ใหสัมภาษณวา ตองยอมรับกอนวาความเปล่ียนแปลง

ทางดานเทคโนโลยีเปนกระแสโลก ไมวาจะเปนท่ีไหนตางก็ตองยอมรับกระแสนี้ ซ่ึงบริษัทเราก็

เปนสวนหนึ่งท่ีจะตองมีการปรับตัวใหสอดคลองกับลักษณะท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา และปจจุบันนี้

ชองทางส่ือไดเปล่ียนไป ผานทางอิเล็กทรอนิกสกันมากข้ึน ซ่ึงจากเดิมสวนใหญจะเปนการส่ือผาน

หนังสือในลักษณะท่ีชา เ ม่ือมาเจอกับความเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนจาก

ระบบส่ือสาร   ซ่ึงเปนตัวหนึ่งท่ีทําใหมติชนกาวเขาไปสูส่ือลักษณะอยางอ่ืนท่ีชาและนอยกวาคน

อ่ืนๆ 

โดยตัวมติชนเองไมไดทําวิทยุ โทรทัศน มุงทําแตหนังสือพิมพ เนื่องจากเรามีความเชื่อ

วา เราจะทําในส่ิงท่ีเราถนัด อะไรที่ไมรูก็จะไมทํา อยางไรก็ตามเราก็ตองยอมรับวาจะอยูในทิศทาง

แบบเดิมคงไมได เพราะมติชนยังคงมีความตองการที่จะอยูรอดตอไปอีกยาวนาน ดังนั้นจึงมีความ

                                                 
38 ปานบัว  บุนปาน .  รองผูจัดการท่ัวไป ท่ีปรึกษาฝายโฆษณา บริษัท มติชน  จํากัด 

(มหาชน). สัมภาษณ 24 มกราคม 2554. 
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จําเปนท่ีจะตองมีการขยายเขาไปยังส่ืออ่ืนๆ หรือประเภทส่ืออินเตอรเน็ต แตก็ยังยอมรับวา เปนเร่ือง

ใหมสําหรับเรา เปนเร่ืองท่ีคนของเรามีความรูจํากัด  และจําเปนตองใชเวลาในการที่จะดําเนินการ39 

คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ใหสัมภาษณวา สภาพการเปล่ียนแปลงท้ังปจจัยภายนอกเชน 

การเจริญเติบโตของตลาดเปาหมาย  คูแขงท่ีมีอยูในปจจุบัน หรือ การพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆและ

ปจจัยภายใน ท่ีวิเคราะหหาความสามารถท่ีจะนําไปสูความสําเร็จในหลายๆ ประเด็นดวยกัน ท้ัง

ประเด็นการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี เพราะทุกองคกรก็รับทราบถึงความเปล่ียนแปลงทางดานนี้ 

มติชนก็เชนเดียวกัน ก็ตองยอมรับวาการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีมันมีผล รวมท้ังพฤติกรรมของ

ผูบริโภคก็มีผล สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ตางก็มีผล ท่ีจําไปสูการเปล่ียนแปลง เชน การ

เกิดข้ึนของมติชนออนไลน  และก็มีจํานวนผูเขาชมเยอะ การเพิ่มขยายธุรกิจออกไป ในธุรกิจพวก

อบรมอาชีพ ซ่ึงเปนธุรกิจท่ีเกิดข้ึนจากตัวหนังสือ และพัฒนาข้ึนใหมีกิจกรรมเหลานี้ การจัด

กิจกรรมตางๆ ท่ีสอดคลองกับความถนัดของแนวทางหนังสือก็ดําเนินการไป การเพ่ิมความเขมแข็ง

ของสํานักพิมพเปนหนวยผลิตพอกเก็จบุค หนังสือเลม การขยายกิจการโรงพิมพใหมีชองทางใน

การทํารายไดมากยิ่งข้ึน แทนท่ีจะพิมพหนังสือพิมพเพียงอยางเดียว 

ซ่ึงส่ิงเหลานี้ก็คือ ทิศทางการในการพัฒนาเศรษฐกิจที่ชัดเจน มีการปรับเปล่ียนอยู

ตลอดเวลา และส่ิงท่ีสําคัญคือ เรายังทําในส่ิงท่ีเราถนัดอยู คือธุรกิจส่ิงพิมพ โดยการขยายงานแตละ

งาน  เราจะมีคําตอบวารายรับเปนเชนไร รายจายเปนเชนไร ส่ิงท่ีจะตองตอบแทนใหแกพนักงาน ผู

ลงทุน ลูกคา ซ่ึงเราก็คํานึงถึงอยูตลอดเวลา เพียงแตบางประเด็นอาจจะมีความเห็นท่ีแตกตางกัน 

มาตรการบางอยางอาจจะมีผลกระทบตอพนักงานท้ังในปจจุบันนี้ และอนาคตจะเปนเชนไร ตาง

ฝายตางก็มีเหตุผลรองรับดวยกันท้ังส้ิน40 

คุณสรกล อดุลยานนท ใหสัมภาษณวา คงตองมีการปรับเปล่ียนนิดหนอย เนื่องจาก

หนังสือพิมพรายวันเวลาทําขาววันนี้คือขาวของเม่ือวาน เรามีเวลาปดขาว และขาวเชาเราก็มาปดชวง

บายก็ไดไมจําเปนตองสงตอนเชา สงเพียงประเด็นเฉยๆ แตพอเปนเร่ืองของมติชนออนไลน มันจะ

                                                 
39 ปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ .กรรมการผูจัดการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 

กุมภาพันธ 2554. 
40

 สมหมาย ปาริจฉัตต. รองประธานกรรมการ กํากับดูแลงานสถาบันฝกอบรมอาชีพมติชน 
บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน). สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
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ชวงชิงกันในเร่ืองของความเร็ววินาทีตอวินาที ถาเปนทีวีก็เชนเดียวกัน และก็จะมีภาพเขามา

เกี่ยวของ ซ่ึงพฤติกรรมของนักขาวก็จะตองปรับเปล่ียนไปเม่ือมีเทคโนโลยีเขามา แตยังมีความโชค

ดีตรงท่ีวา การเขาตรงน้ีเทคโนโลยีมันเร่ิมมีความลงตัว และมีความทันสมัยข้ึน มีราคาถูกลงจากเดิม

ท่ีตองแบกกลองใหญๆไป ก็เร่ิมเล็กๆลง เชน ไอโฟน 4 สวนในเรื่องของราคามันก็เร่ิมลงตัว ทุกส่ิง

ทุกอยางมันเร่ิมดีข้ึนเร่ือยๆ มันมีจุดท่ีเหมาะสมของการลงทุน  

เพราะฉะนั้น มองในจุดของการท่ีจะตองลงทุน มติชนกรุปถูกมองวาใชตนทุนต่ํากวา

คนอ่ืน เนื่องจากเทคโนโลยีท่ีมีมันมีความพรอมมากกวาเดิม ยกตัวอยางเชน ทีวีดาวเทียมสมัยกอน

ตองแยกอุปกรณแยกกองขึ้นมา โดยมีกลองหนึ่งตัว และก็มีทีวี แตวันนี้ไอโฟน 4 สามารถทําไดแลว 

เชน สัมภาษณนายกฯ ก็ถายดวยไอโฟน 4 ก็จะไดท้ังภาพและสามารถสงไดทันที และไดเสียงท่ี

สามารถเอากลับไปพิมพขาวได ซ่ึงไดทุกอยางท้ังหมดเลย ตรงน้ีจะเห็นไดวามันถูกกวาเดิมเยอะ 

หรือวาถาเปนสมัยกอนก็ตองเพิ่มคนอีกคนหนึ่ง แตปจจุบันนี้มีความสะดวก ไดคุณภาพ 

ถึงแมวาทางเครือมติชนยังไมกาวไปสู อี-แม็กซีน อี-บุค และแอฟพิเคช่ันไอแพด 

เนื่องจากสัดสวนของตลาดยังแคบอยู แตดวยความพรอมทางดานเงินทุนทําใหไมเปนกังวลกับส่ือ

ใหมๆ ท่ีเขามา เพราะแนวความคิดของผูบริหารมติชนเกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้  มองวา ความเร็วไมได

หมายถึงการประสบความสําเร็จ การทํากอนไมไดหมายถึง จะประสบความสําเร็จ มันอยูท่ีจังหวะท่ี

ความเหมาะสม นั้นก็คือโอกาส ซ่ึงเช่ือวา ถึงส้ินป 2554 การจะเร่ิมดําเนินการกับส่ือใหมๆ ท่ีกลาว

มาขางหนาก็ยังไมสาย ไมจําเปนตองรีบ เนื่องจากตลาดมันยังไมเกิด และเช่ือม่ันวา กลุมผูอาน

หนังสือพิมพของเครือมติชน มีมากพอท่ีเราจะรอเวลาท่ีเหมาะสมได41 

คุณปราปต บุนปาน ใหสัมภาษณวา ถาจะใหปรับแบบรวดเร็วทันทีมันคงไมได แตใน

แงหนึ่งถามันมีลักษณะอยางท่ีบอก เชน  ถาหนวยไหนมีความคลองตัวหรือสะดวกก็ทําในลักษณะนี้ 

ก็จะเปนการกดดันไดอีกแบบหน่ึง  ซ่ึงเปนอะไรที่นาสนใจอยูเหมือนกัน พอเห็นหนวยนี้ทําแลวมัน

มีประสิทธิภาพ มันก็จะเปนการบีบใหกองท่ีเหลือเร่ิมรูสึกวาตัวเองจะตองปรับตัว ซ่ึงขณะเดียวกัน

เราก็จะตองพยายามทํา เพราะวาเพ่ือจะใหรองรับกับส่ือหลายๆประเภท คือถาตอไป 3จีไดมา 

โทรศัพทมือถือมันก็จะเปนอีกอุปกรณหนึ่งท่ีเขาถึงขาวพวกนี้ได สวนในชวงนี้ก็มีไอแพท โดยเราก็
                                                 

41 สรกล อดุลยานนท. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 
สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
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พยายามท่ีผลิตเนื้อหาใหเปนมัลติมีเดีย เตรียมการไปเพื่อไปถึงจุดนั้น ในจุดท่ีเคร่ืองมือพวกนี้เขาถึง

คนจํานวนมากไดเม่ือไหร42 

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวามติชนกรุปมีการปรับองคกร

อยางรุนแรง เกิดการพัฒนาองคกรในทุกๆ ดาน เพราะตองการใหหนังสือพิมพอยูรอด และดวยคน

รุนเกา  ตองการใหคนรุนใหมข้ึนมา เพื่อตองการที่จะใหทันกับโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป   แตในการ

ปรับของมติชนกรุปก็ยังมองไมออกวาตองการอะไร มันไมมีทิศทาง รูเพียงวามีมีสวนงานใหมเกิด

ข้ึนมา เรียกกันวา มติชน อคาเดม่ี ซ่ึงเปนหนวยงานที่ทําหนาท่ีหาเงินในเชิงธุรกิจ และสราง

ภาพลักษณใหกับองคกร เปนหนวยงานที่พัฒนาองคความรูในทุกๆดาน พรอมกับมีการจับมือกับ

พันธมิตรทางธุรกิจมารวมทํากิจกรรมตางๆ ของมติชนกรุปดวย 

โดยมติชนกรุปเปดโปรดักสใหมข้ึนมา โดยใชฐานเดิมท่ีมีอยู เชน การฝกอบรมอาชีพ 

มาจากนิตยสารเสนทางเศรษฐีท่ีทํามามากกวา 10 ป  สวนของทักษะดานชีวิต เชน การบําบัด โยคะ 

พัฒนามาจากคอลัมน ดีไลฟ ในหนังสือพิมพประชาชาติ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร อบรมเชิงธุรกิจ 

เปนตน 43 

ผูส่ือขาวระดับปฏิบัติการของ หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวา ตอนฝกงานรับรู

การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนบาง ดวยมีความเคล่ือนไหวในการทํางานตลอดเวลา จนมาวันหนึ่งมีการ

เปล่ียนเกิดข้ึนในองคกร  ท้ังประเด็นโยกยาย และเออรล่ี รีไทร44 

สรุป แมวาผูบริหารระดับสูงของมติชนกรุปจะมีนโยบายในการทํางาน โดยยึดหลัก

เติบโตจากขอเท็จจริง เอาผลประโยชนของสาธารณะเปนท่ีตั้ง รับผิดชอบส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยาง

เต็มท่ี  มุงขยายงานไปตามขนาดของงานท่ีดําเนินไปตามความเปนจริง ทําในส่ิงท่ีถนัด  หรือ ถาจะ

กระโดดขามไปทําตลาดดานอ่ืนๆ  ตองมีแนวโนมท่ีชัดเจนมากพอท่ีจะเขาไปลงทุน  ซ่ึงแมวาจะมี

                                                 
42ปราปต บุนปาน. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 

11 กุมภาพันธ 2554. 

43ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 
สัมภาษณ 17 มกราคม 2554. 

44 ผูส่ือขาว (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 
28 มิถุนายน 2554. 
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การปรับตัวใหสอดคลองกับลักษณะท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา โดยในปจจุบันไดผานชองทางสื่ออ่ืนๆ 

ท่ีเปล่ียนไป ผานทางอิเล็กทรอนิกสกันมากข้ึน จากเดิมสวนใหญจะเปนการส่ือผานหนังสือใน

ลักษณะท่ีชา เม่ือมาเจอกับความเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นจากระบบส่ือสาร   ซ่ึงเปน

ตัวหนึ่งท่ีทําใหมติชนกาวเขาไปสูส่ือลักษณะอยางอ่ืนท่ีชาและนอยกวาคนอ่ืนๆ เพราะฉะน้ันจะใหมี

การปรับแบบรวดเร็วทันทีทันใดคงเปนไปไมได แตจะเปนไปในลักษณะหนวยงานไหนท่ีมีความ

คลองตัวหรือสะดวกก็ลงมือทําไดเลย เทากับเปนการกดดันใหหนวยอ่ืนๆ เร่ิมมีการปรับตัวเกิดข้ึน 

2)  การปรับตัวดานบุคลากร  

สําหรับการปรับตัวดานบุคลากรเปนแนวทางที่ผูบริหารมีการจัดปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน

ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

คุณปานบัว บุนปาน ใหสัมภาษณวา ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553 เปนตนมาเครือมติชน 

ไดปรับโครงสรางการบริหารงาน และจัดต้ังหนวยงานใหมเพื่อรองรับกับความเปลี่ยนแปลงท่ีมา

จากปจจัยท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว รวมถึงการแขงขัน

ท่ีเพิ่มมากข้ึน  โดยพนักงานบริหารชุดปจจุบัน มีดังนี้  

1.  นายปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ กรรมการผูจัดการ บริษทั มติชน จํากดั (มหาชน) 

2.  นายสมหมาย ปาริจฉัตต รองประธานกรรมการ กํากับดูแลงานสถาบันฝกอบรม

อาชีพ มติชน 

3.  นายชลิต กติิญาณทรัพย บรรณาธิการท่ีปรึกษาหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 

4.  นายโอภาส เพ็งเจริญ บรรณาธิการท่ีปรึกษาหนังสือเทคโนโลยีชาวบาน, เสนทาง

เศรษฐี  และสถาบันฝกอบรมอาชีพมติชน 

5. นายวรศกัดิ์ ประยูรศุข บรรณาธิการหนังสือพิมพมติชน 

6.  นายสุริวงค เอ้ือปฏิภาน บรรณาธิการหนงัสือพิมพขาวสด 

7.  นายสุวพงศ จั่นฝงเพชร บรรณาธิการหนังสือมติชนสุดสัปดาห 

8. นายสมปรารถนา คลายวิเชียร บรรณาธิการหนังสือเสนทางเศรษฐี 

9.  นายพานิชย ยศปญญา บรรณาธิการหนงัสือเทคโนโลยีชาวบาน 

10.  นางสกุณา ประยูรศุข บรรณาธิการหนงัสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 

11.  นายสรกล อดุลยานนท ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส 
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12.  นายปราปต บุนปาน ผูจดัการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส 

13.  นายสุพจน แจงเร็ว บรรณาธิการหนังสือศิลปวัฒนธรรม 

14.  นายสุลักษณ บุนปาน บรรณาธิการบริหารหนังสือศิลปวัฒนธรรม 

15.  นายนฤตย เสกธีระ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพมติชน 

16.  นางสาวชุมฉันท ชํานิประศาสน บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพขาวสด 

17.  นางสาวบุญลาภ ภูสุวรรณ บรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ 

18.  นายสุรพล พิทยาสกุล กรรมการผูจัดการ บริษัท ขาวสด จํากดั 

19.  นายสุชาติ ศรีสุวรรณ ผูจัดการสํานักพิมพมติชน 

20.  นายประยงค คงเมือง ผูจัดการโรงพิมพปากเกร็ด 

21.  นายสรพนัธุ บุนปาน ผูจัดการโรงพิมพปากเกร็ด 

22.  นายทวี มีเงิน ผูอํานวยการสถาบันฝกอบรมอาชีพมติชน 

23.  นางสาวสุมิตรา จันทรเงา ผูอํานวยการสถาบันฝกอบรมอาชีพมติชน 

24.  นางมานิต จีระดิษฐ ผูอํานวยการโฆษณามติชน 

25.  นางสาวณชิกมล จิรภาไพศาล ผูอํานวยการโฆษณาขาวสด 

26.  นางสาวสุดารัตน วนัเพญ็ ผูอํานวยการโฆษณาประชาชาติธุรกิจ 

27.  นายกิตติชัย อินทรนุรักษ กรรมการผูจัดการ บริษัท งานดี จํากัด ท่ีปรึกษาฝาย

โฆษณา 

28.  นายณัฎฐพงศ ลิมจิตติ ผูอํานวยการฝายผลิต ท่ีปรึกษาฝายโฆษณา 

29.  นางสาวปานบัว บุนปาน รองผูจัดการท่ัวไป ท่ีปรึกษาฝายโฆษณา 

การปรับบุคลากรคร้ังนี้ ถือเปนคร้ังใหญท่ีสุดในรอบ 30 ป เพื่อเปนการรองรับการ

เปล่ียนแปลง การขยายตัวของงาน ซ่ึงจากการปรับดังกลาวทําใหมีบุคลากรในระดับรุนเดียวกัน

เฉล่ียไปอยูตามกองบรรณาธิการหนังสือพิมพในเครือมติชนเกือบทุกกอง โดยเฉล่ียระดับอายุจะอยู

ท่ีประมาณ 40 ปข้ึนไป ข้ึนเปนระดับบรรณาธิการบริหาร และบรรณาธิการขาว ซ่ึงถือเปนกําลังใน

ระดับเสนาธิการท่ีสามารถกุมกําลังการทํางานไดอยางเต็มท่ี 

 

DPU



84 

ในขณะเดียวกันไดมีการปรับเปล่ียนรูปแบบระบบการรับพนักงานใหม โดยแบงการ

พิจารณาออกเปน 3 ดาน คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ซ่ึงเกณฑการคัดเลือกดังกลาวนี้ นอกจากจะไดพนักงานตามความเหมาะสมของงาน

แลว ยังปองกันระบบฝากอีกดวย  

สําหรับเปาหมายการปรับบุคลากรในคร้ังนี้   เปนการปรับอยางรุนแรงเพื่อใหเกิด

ชองวางของสัดสวนบุคลากรในระดับตางๆ ท้ังระดับท่ีปรึกษา หรือคณะทํางานในกลุมผูอาวุโสท่ีมี

ทั้งประสบการณ และความสัมพันธพิเศษกับแหลงขาว จะถูกมอบหมายงานในสวนท่ีสําคัญ คือ การ

เสริมภาพลักษณองคกร หรือ ดานซีเอสอารของบริษัท  เปนการจัดโฟกัสใหผูใหญ ลงใน

รายละเอียดของงานแบบซีเอสอารท้ังหมด ซ่ึงชองวางของพนักงานท่ีเกิดข้ึนในระดับบรรณาธิการ

บริหาร และบรรณาธิการขาว ก็จะถูกขับเคล่ือนจากพนักงานรุนตอไปท่ีมีอายุการทํางานต้ังแต 10 ป

รอบท่ี 1  

ฝายบริหารจะเขาไป

ร ว ม พิ จ า รณ า  แ ล ะ

สัมภาษณพนักงานใหม

ทุก เดือน  ขณะท่ีฝ าย

ทรัพยากรบุคคลของ

บริษัทจะเปนเพียงผูคัด

บุคลากรเขามาในรอบ

แรกเทานั้น  

 

รอบท่ี 2  

หัวหน าตนสังกัดจะ

เปนฝายท่ีรองขออัตรา

พนักงานใหม เข ามา

คัดเลือกอีกคร้ัง ซ่ึงเม่ือ

ผานท้ัง 2 ดานแรกแลว 

ลําดับตอไปพนักงานท่ี

ถูกคัดเลือกมาก็จะได

พบกับระดับผูบริหาร

ตอไป 

รอบท่ี 3 

พนักงานใหมจะพบกับ

ระดับผูบริหาร เพื่อทํา

ก า ร สัมภ าษณ  และ

คัดเลือกพนักงานให

เหมาะกับตําแหนงท่ีมี

อยู 
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ข้ึนไปมาแทนท่ี เปนการแกไขปญหาสมองไหลของพนักงานในระดับหนึ่ง แตเหตุผลสําคัญ ก็คือ 

การใหโอกาสพนักงานรุนหลังๆ ไดเติบโต พรอมกับไฟในการทํางานตอไป45 

คุณปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ ใหสัมภาษณวา บุคลากรของเรามีท้ังหมดประมาณ 1,500 - 

1,600 คน โดยสวนใหญจะเปนคนเกาท่ีอยูกันจนมีความรูสึกเปนเสมือนพี่นอง ถึงแมวาคนของเรา

จะไมใชเลือดใหมท่ีเขามามากนัก แตเนื่องจากเราทําส่ือซ่ึงอยูในกระแสความเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ทําใหคนของเราตองเรียนรูส่ิงเหลานี้ไปในตัว และจากพื้นฐานท่ีมีอยูแลวในการทําขาว 

จากการอานหนังสือทุกวัน เพราะเปนอาชีพท่ีเราตองทํา ก็จะมีเพียงความรูแตยังไมมีการปฏิบัติ ซ่ึง

อยางนี้ก็ไมยากในการท่ีจะปรับเปล่ียน เนื่องจากคนของเรามีพื้นฐานและมีทุนท่ีพรอมจะลงทุน 

เพียงแตตองรอการตัดสินใจในชวงเวลาท่ีเหมาะสมกับการท่ีมีการเปล่ียนแปลง โดยมติชนเห็นวาใน

ระยะหลังสมควรถึงเวลาท่ีตองขยับ จึงทําใหตอนนี้มีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนคอนขางเยอะ ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงที่เกิดข้ึนบางองคกรอาจจะมองเปนเร่ืองเล็กๆนอยๆ แตสําหรับองคกรมติชนนี้ถือเปน

เร่ืองใหญ46 

คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ใหสัมภาษณวา ในสวนของกองบรรณาธิการที่มีการ

เปล่ียนแปลง เนื่องจากมีการทํางานในหนาท่ีนั้นๆ เปนเวลานาน โดยผูใหญท่ีอยูในสวนกอง

บรรณาธิการก็ยายไปชวยในสวนของกองงานอ่ืนๆ  ซ่ึงเหลาคือประเด็นในการปรับเปล่ียนโยกยาย

ตําแหนงความรับผิดชอบ แตบางคนกลับมองเปนเร่ืองของการปรับเปล่ียนโครงสราง แตในความ

เปนจริงยังไมถึงข้ันนั้น เพราะโดยโครงสรางผูถือหุนแลวยังคงเปนรายเดิม โครงสรางผลิตภัณฑก็ยัง

เหมือนเดิม47 

คุณสรกล อดุลยานนท ใหสัมภาษณวา บุคลากรคนเกาตองปรับเปล่ียนบางเล็กนอย แต

ถาเปนสวนของทีมงานออนไลนอาจจะตองมีการเอาเขามาตางหาก แตเนื้อหา (Content) ท่ีเขามาก็

                                                 
45 ปานบัว  บุนปาน .  รองผูจัดการท่ัวไป ท่ีปรึกษาฝายโฆษณา บริษัท มติชน  จํากัด 

(มหาชน). สัมภาษณ 24 มกราคม 2554. 
46 ปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ. กรรมการผูจัดการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 

กุมภาพันธ 2554. 
47 สมหมาย ปาริจฉัตต. รองประธานกรรมการ กํากับดูแลงานสถาบันฝกอบรมอาชีพมติชน 

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
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ยังเปนนักขาวในพ้ืนท่ี ซ่ึงสมัยกอนคิดอยูเหมือนกันวา ถาเปนขาวทีวีจะเปนยังไง แตสําหรับ ณ 

วันนี้รูเลยวาไมยาก มันมีความงายข้ึน มันประหยัดได48 

คุณปราปต บุนปาน ใหสัมภาษณวา ส่ืออิเล็กทรอนิกสเร่ิมตนการทํางานดวยการอิงอยู

กับหนังสือพิมพ โดยเนื้อหาหลักๆ จะดึงขาวจากหนังสือพิมพในเครือเขามา เปนขาวท่ีนักขาว

ภาคสนามของหนังสือพิมพสงเขามา แตหลังจากนั้นก็เปล่ียนเปนการสวนงานออนไลนออกมา

เด็ดขาด ในขณะเดียวกันก็ผลิตเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือสวนหนึ่งยังพ่ึงเนื้อหาจากหนังสือพิมพ 

เชน ขาวการเมือง สวนอีกดานหน่ึงก็จะทําการผลิตเนื้อหาท่ีเปนของตัวเอง อาจจะเปนการวิเคราะห 

หรือ ขยายขอมูลจากสวนท่ีเปนขาวหนังสือพิมพเปนการขยายสวนของเนื้อหาท่ีเปนขาวกระแส

รายวันในแตละฉบับ  

แตเม่ือมีการเปล่ียนมาไดสักระยะเวลาหนึ่ง ก็จะมีปญหาเล็กนอย คือการไมลงตัวกัน

ระหวางกองออนไลนและกองหนังสือพิมพ ซ่ึงจะมีชองวางในการนําขาวมาใชในออนไลน บางคร้ัง

เกิดคําถามข้ึน วา จะใชไดแคไหน ควรจะยิงขาวนั้นเม่ือไร และควรจะยิงหรือไม เปนตน สุดทายจึง

กลับมาใชอีกระบบหน่ึง โดยไดแบงคนบางสวนกลับไปทําหนังสือพิมพ เพื่อใหรับผิดชอบในสวน

ของการทําขาวท่ีเปนขาวรายวัน ขาวการเมือง พรอมๆ กับทํางานคูไปกับกองบรรณาธิการ ผาน

ระบบตรวจปรูฟ ผานระบบหัวหนาขาวหนา 1 เพื่อจะไดทํางานประสานไปกับทางหนังสือพิมพ49 

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวา หนังสือพิมพในมติชนกรุป

จําเปนตองปรับ เพราะตองการทลายกําแพงที่อยูในตัวคน เนื่องจากคนท่ีทํางานมานานๆ จะรูสึกวา

ตัวเองมีอํานาจ เนื่องมาจากบริษัทม่ันคง แตเม่ือบริษัทฯ เรียกรองใหทุกคนขยับ แตกลับไมไดรับ

การตอบสนองจากพนักงาน สวนหน่ึงอาจจะเห็นวาเงินเดือนท่ีไดรับไมไดขยับข้ึนมากนัก ขณะท่ี

บริษัทคือบริษัทมหาชน มีเงินปนผลกําไรหรือผลประกอบการท่ีดีมาก แตกลับใหเงินโบนัสไมเคย

                                                 
48สมหมาย ปาริจฉัตต. รองประธานกรรมการ กํากับดูแลงานสถาบันฝกอบรมอาชีพมติชน 

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 

49ปราปต บุนปาน. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 
11 กุมภาพันธ 2554. 
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ถึง 2 เดือนคร่ึง ซ่ึงอาจจะเปนเพราะความปลอดภัยของตัวบริษัท แตไมไดดูวาคุณภาพชีวิตของ

พนักงานเปนอยางไร50 

สรุป ปรับบุคลากรในมติชนกรุปท้ังหมด เพื่อลดชองวางของสัดสวนบุคลากรในระดับ

ตางๆ ท้ังระดับท่ีปรึกษา หรือคณะทํางานในกลุมผูอาวุโสท่ีมีท้ังประสบการณ และความสัมพันธ

พิเศษกับแหลงขาว เพื่อมอบหมายงานในสวนท่ีสําคัญ ในการชวยเสริมสรางภาพลักษณขององคกร 

หรือ ดานซีเอสอารของบริษัท ในขณะเดียวกันสวนของกองบรรณาธิการก็มีการเปล่ียนแปลง เกิด

การโยกยายตําแหนงความรับผิดชอบ  โดยผสมผสานการเพิ่มชองทางดานส่ือออนไลน ซ่ึงมีการใช

บุคลากรแยกออกจากกองบรรณาธิการ แตระบบการทํางานยังไมมีข้ันตอนมากนัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
50ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 17 มกราคม 2554. 
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ภาพท่ี 4.5  โครงสราง มติชน กรุป ป 2532-2553 

 

หนังสือพิมพรายวัน 
          - มติชน 
          - ขาวสด 
หนังสือพิมพธรุกิจ 
          - ประชาชาติ 
นิตยสารหลายประเภท 
          - เสนทางเศรษฐี 
          - เทคโนโลยีชาวบาน 
          - ศิลปวัฒนธรรม 
          - มติชนสุดสัปดาห 
ตลอดจนรับจางพิมพใหกับบริษัทในเครือ 

ป 2532 บริษัท มติชน  จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ขาวสด จํากัด  บริษัท งานดี จาํกัด  

- หนังสือพิมพรายวัน 
- หนังสือพิมพธุรกิจ 
- นิตยสารหลายประเภท 
- หนังสือเฉพาะกิจ 

จัดจําหนายหนังสือพิมพใน
เครือ ของบริษัท มติชน 
จํากัด (มหาชน) และของ

สํานักพิมพอื่นๆ 

ป 2539-2553  
บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 

ป 2532 

ป 2539-2553 
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3)  พัฒนาการของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ   

คุณปานบัว บุนปาน ใหสัมภาษณวา การพัฒนาทางดานส่ือส่ิงพิมพของมติชนกรุป

ในตอนนี้ยังไมถึงท่ีสุด ยังมีขอบเขตจํากัดในการจัดทําหนังสือ   เนื่องจากยังไมสามารถท่ีจะตีพิมพ

หนังสือพิมพสงไปยังภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศไทยในรูปแบบเฉพาะกิจได เพราะถาเปรียบเทียบกับ

เทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบันมองวา  นาจะสามารถทําได  ซ่ึงในอนาคตทิศทางการบริหาร

หนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือของมติชนกรุป จะมุงเนนตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคในทุกๆ พื้นท่ีท่ัวประเทศไทยทั้งแบบเฉพาะกิจ และแบบทั่วไป 

แนวทางของมติชนกรุปจะตองพัฒนาใหถึงจุดดังกลาว โดยเฉพาะในปนี้เรารุกตลาด

เฉพาะกิจในส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ มากข้ึน ตามความตองการของตลาด ในขณะท่ีตัวหนังสือพิมพยังมี

รูปแบบบังคับดวยตัวคอลัมน และพ้ืนท่ีขาว ดังนั้นจึงตองมีหนังสือเฉพาะกิจ (แทปลอยด) เขามา

แทรก แมวาคาใชจายจะเพิ่มข้ึน แตก็คุมกวา เปนส่ิงหนึ่งท่ีเราสามารถจะทําได นั้นก็คือ ตองมีลูกคา

ท่ีชัดเจน โดยมีแผนการลงทุนในชวง 3-5 ปขางหนากับแทนพิมพใหม ประมาณ 1,000 ลานบาท ซ่ึง

การลงทุนกับแทนพิมพดังกลาวจะสามารถตอบโจทยของการผลิตส่ือส่ิงพิมพภายใตกระแสการ

หลอมรวมส่ือไดเปนอยางดี เนื่องจากศักยภาพของตัวเคร่ืองจะสามารถผลักดันใหกาวไปสูการพิมพ

แบบใหมท่ีสามารถรับงานอ่ืนๆ ไดอีกเปนจํานวนมาก51 

คุณปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ ใหสัมภาษณวา ในเวลานี้เครือมติชนมีโอลดมีเดียมากกวา

นิวมีเดีย เพราะฉะน้ันจึงพยายามไปเรงในสวนของนิวมีเดียใหเร็วข้ึน แตก็จะพยายามควบคุมใน

สวนของโอลดมีเดียท้ังหมดท่ีมีอยูใหอยูไดดวยตัวมันเองใหไดมากท่ีสุด เพราะจริงๆแลวธุรกิจการ

ทําหนังสือในบานเราไมไดเลวรายยังสามารถอยูไดอีกนาน เพียงแตมันไมโตเหมือนเม่ือกอนเทา

นั้นเอง ซ่ึงในรุนของพวกผมอีกไมกี่ปก็จะเกษียณแลว ซ่ึงรุนตอๆไปท่ีจะตองข้ึนมาสานตอนาจะมี

อายุเฉล่ียประมาณ 30 กวาป สวนพวกท่ีมีอายุ 50 ปปลายๆนาจะมีอยูประมาณ 10% เพราะวาบริษัท

จะไมรับคนเพิ่ม มีแตรับพนักงานทดแทน ซ่ึงกลุมคนอายุ 30 ปกวาๆ นั้นมีอยูประมาณ 80% ซ่ึงกลุม

ดังกลาวนี้ยังสามารถเรียนรูไปไดอีกมากมาย 

                                                 
51 ปานบัว  บุนปาน .  รองผูจัดการท่ัวไป ท่ีปรึกษาฝายโฆษณา บริษัท มติชน  จํากัด 

(มหาชน). สัมภาษณ 24 มกราคม 2554. 
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แมวาความเช่ียวชาญเฉพาะดานเกี่ยวกับนิวมีเดียยังไมเกิด แตไดคาดการณไววานิวมีเดีย

จะมารุกเม่ือไร อยางไร เพราะฉะน้ันเวลาน้ี จึงไดเตรียมการพัฒนาส่ือท่ีมีอยูแลว และส่ือใหมท่ีจะ

เขามาใหเปนสวนเสริมซ่ึงกันและกันมากกวา  เนื่องจากถาเราสามารถทําไดครบมันก็จะมีจิ๊กซอรตอ

เขามา ซึ่งส่ือใหมจะเปนตัวท่ีเสริมพลังและชวยเกื้อหนุนใหการทํางานดานหนังสือพิมไปได

มากกวา ธุรกิจดานส่ิงพิมพจริงๆ แลวเปนส่ิงท่ีไมมีความซับซอน เพราะถาเรายอนหลังกลับไปดู

ประมาณ 10 ป ยอดขายของเครือมติชนจะอยูท่ีปละประมาณ 1,000 -1,200 ลานบาทตอป ซ่ึง 50% 

มาจากรายไดโฆษณา และอีก 50% มาจากการขายหนังสือ แตตอนหลังก็มีรายไดจากอ่ืนๆ เขามา

ประมาณ 10% เชน ธุรกิจอีเวนทดวยการฝกอบรบอม การจัดงานเทศการ เปนตน สวนรายจายตอป

ประมาณ 900 ลานบาท กําไรสุทธิตอปอยูท่ีประมาณ 100-120 ลานบาท เปนเชนนี้มาตลอด โดยมี

การจายเงินปนผลใหผูถือหุนไมต่ํากวากําไรสุทธิ 50% ดังนั้นตอนนี้เครือมติชนมีเงินสะสมอยู

ประมาณ 800 ลานบาท52 

คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ใหสัมภาษณวา เรารับทราบการเปล่ียนแปลงของนิวมีเดีย แต

ไมตื่นตระหนก วิตก หวั่นไหว อะไรมากมาย เพราะปริมาณการบริโภค ส่ือนิวมีเดียมีจํานวนเพิ่มข้ึน 

เม่ือเปรียบเทียบกับโลกสังคมตะวันตกท่ีเทคโนโลยีมันกาวหนาแลว ของเรายังเพิ่มข้ึนในอัตราท่ีต่ํา 

เพราะฉะน้ันส่ือส่ิงพิมพจึงยังคงมีความจําเปนอยู แตส่ิงท่ีชัดเจนคือ ผลตอบแทนของการเกิดข้ึนถา

หันไปเลนนิวมีเดียมันจะเปนอยางไร ในสวนของโฆษณาที่เปนรายไดกลับคืนมานั้นเอง ดังนั้นใน

การพัฒนาแตละข้ันตอนจึงจําเปนท่ีจะตองใชแนวทางในการดําเนินงานอยางคอยเปนคอยไป แตมี

ประสิทธิภาพ จังหวะในการตัดสินใจดังกลาวหรือการลงทุนขยายแตละสวนตองมีคําตอบ มีความ

ชัดเจน เนื่องจากตองรับผิดชอบตอพนักงาน รักษาองคกรใหอยูได รับผิดชอบตอลูกคา รับผิดชอบ

ตอผูถือหุน ซ่ึงเปนการดํารงความเช่ือถือของส่ือเอาไว53 

คุณสรกล อดุลยานนท ใหสัมภาษณวา ในวันนี้ของมติชนกรุป มีมติชนออนไลนท่ี

นําเสนอขาวข้ึนตามเว็บไซต และสามารถเปนไปไดมากกวาท่ีเปนอยูในปจจุบัน ไมวาจะเปนการ

                                                 
52ปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ. กรรมการผูจัดการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 

กุมภาพันธ 2554. 
53สมหมาย ปาริจฉัตต. รองประธานกรรมการ กํากับดูแลงานสถาบันฝกอบรมอาชีพมติชน 

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
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ขับเคล่ือนหนังสือพิมพเขาสูระบบอี-แม็กซีน (e-Magazine) หรือ อี-บุค (e-Book) ก็สามารถเปนไป

ไดท้ังหมด เนื่องจากส่ิงดังกลาว คือทิศทางท่ีเรากําลังศึกษาอยู เพียงแคเปล่ียนจากตัวอักษรเปนเสียง 

เปนภาพ ใหมาอยูหนาจอ เม่ือนั้นเราก็สามารถท่ีจะไปสูกับโทรทัศนก็ยังได54 

คุณปราปต บุนปาน ใหสัมภาษณวา ชวงเร่ิมตนการทํางานของส่ือออนไลน จะอิงอยูกับ

หนังสือพิมพ และเนื้อหาหลักๆ จะดึงขาวจากหนังสือพิมพเขามา เปนขาวท่ีนักขาวภาคสนามของ

หนังสือพิมพสงเขามา แตในชวงหลังๆ ทางฝายออนไลนไดยายกลองออกมาคอนขางเด็ดขาดเปน

กลองออนไลน โดยมีการผลิตเนื้อหาออกเปน 2 สวน คือสวนหนึ่งยังพึ่งเนื้อหาจากหนังสือพิมพอยู 

เชน ขาวการเมือง สวนอีกดานหน่ึงเราจะทําการผลิตเนื้อหาเปนของฝายออนไลนเอง อาจจะเปนการ

วิเคราะห หรือ ขยายขอมูลจากสวนท่ีเปนขาวหนังสือพิมพ เปนเนื้อหาขยายสวนของขาวกระแส

รายวันแตละอัน55 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54สรกล อดุลยานนท. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
55ปราปต บุนปาน. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 

11 กุมภาพันธ 2554. 
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ภาพท่ี 4.6  โครงสราง มติชน กรุป ป 2553 

 

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวา มติชนกรุปคํานึงถึงความอยู

รอดในการพัฒนาส่ือส่ิงพิมพภายใตกระแสการหลอมรวม โดยมีการสรางเครือขายของธุรกิจส่ือ

ส่ิงพิมพดวยการตอยอดใหกับหนังสือในเครือ อาทิ ตอยอดจากส่ือดั้งเดิม ไปสูธุรกิจใหม อยาง 

หนังสือพิมพประชาชาติ ทําเร่ืองสัมมนา แนวซีเอสอาร   หรือนิตยสารเสนทางเศรษฐีทําเร่ืองอบรม

อาชีพในราคายอมเยามาโดยตลอด รวมไปถึงการทําศูนยอบรมอาชีพท่ีครอบคลุมต้ังแตการจัด

ประชุม สัมมนาเชิงธุรกิจระดับรากหญาไปจนถึงระดับองคกร56 

  

                                                 
56ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 17 มกราคม 2554. 
 

ป 2553 ส่ิงพิมพ (บ.มตชิน จํากัด (มหาชน) 

 

 

 

 

 
 

 
สื่อสิ่งพิมพ 

 

 

 
สื่อกระจายภาพ /  
เสียง 
 

 
 

   โซเชียลมีเดีย 

DPU



93 

สรุป แมการพัฒนาส่ือส่ิงพิมพของมติชนจะมีขอบเขตจํากัดเนื่องจากยังไมสามารถท่ีจะ

ตีพิมพหนังสือพิมพสงไปยังภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศไทยในรูปแบบเฉพาะกิจได ความเช่ียวชาญ

เฉพาะดานเกี่ยวกับนิวมีเดียยังไมเกิด เพียงแตเตรียมการพัฒนาส่ือดั้งเดิมท่ีมีอยูแลว และส่ือใหมท่ีจะ

เขามาใหเปนสวนเสริมซ่ึงกันและกันมากกวา  พรอมกันนี้พยายามพัฒนาแตละข้ันตอนของนิวมีเดีย

ดวยการใชแนวทางในการดําเนินงานอยางคอยเปนคอยไป และมีประสิทธิภาพ รวมท้ังรอจังหวะใน

การตัดสินใจในการลงทุนขยายในแตละสวนดวยขอมูลท่ีมีคําตอบชัดเจน 
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ภาพท่ี 4.7 การหลอมรวมส่ือของมติชนกรุป 

 

มติชนออนไลน 
นําเสนอขาวขึ้นเว็บไซต 

ขับเคลื่อนหนังสือพิมพสู 
อี-แม็กกาซีน / อีบุค 

รุกตลาดเฉพาะกิจ และแบบท่ัวไป 
ดานสิ่งพิมพในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย 

แผนการลงทุน 3-5 ปขางหนา  
(พ.ศ.2557-2559) 

แทนพิมพใหม 1,000 ลานบาท 

หมายเหตุ 
มติชน 

กําลังศึกษาอยู 

อนาคต 

การนําเสนอขาวเครือมติชน 
อิงอยูกับหนังสือพิมพ โดยเน้ือหา
ขาวมาจาก นักขาวภาคสนาม 

ฝายออนไลน 
ยายสวนขาวออนไลนออกมา

อยางเด็ดขาด 

ผลิตเน้ือหาขาว 
จากหนังสือพิมพ 

ผลิตเน้ือหาขาว 
จากฝายออนไลนทําขึ้นมาเอง 

การหลอมรวม
ในชวงเร่ิมตน 
พ.ศ. 2552 

ถึง 
ปจจบัน 
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4.2.3  ตอนท่ี 3 แนวทางการดําเนินงาน และกลยุทธการบริหารงาน ของหนังสือพมิพภายใต

กระแสการหลอมรวมส่ือ 

ท้ังนี้การบริหารเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับความสามารถของกลุมคนการดําเนินธุรกิจท่ีกอต้ัง

ข้ึนมา เพื่อดําเนินการใหบรรลุสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยกลุมคนมิใชเปนความสามารถของบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งเพียงผูเดียวเทานั้น ท้ังนี้ก็เปนเพราะวา คนเรายอมมีขอบเขตความสามารถจํากัด ท้ัง

ดานกําลังกาย กําลังสมอง และเวลา จึงจําตองไดรับความรวมมือ รวมใจจากกลุมบุคคลมาชวยกัน 

 1)รูปแบบการดําเนินธุรกจิภายใตกระแสการการหลอมรวมส่ือ 

คุณปานบัว บุนปาน ใหสัมภาษณวา การขยายงานไปตามสเกล (Scale) ภายในของ

บริษัท ดังนั้นส่ิงท่ีเกิดข้ึนในบริษัท แมจะมีอัตราท่ีนอย แตอัตราการตายก็นอยเหมือนกัน ไมเปด

อยางอลังการ และปดตัวไปอยางเงียบเชียบ ซ่ึงการดําเนินงานประเภทน้ี เปนแนวคิดทางการตลาด 

มันไมใชวิชาชีพ เครือมติชน เอาวิชาชีพนํา เราเช่ือวา ถาเรารับผิดชอบในวิชาชีพ และเราอยูใน

วิชาชีพผลพลอยได หรือทิศทางเศรษฐกิจ หรือเงินนี้มันจะตามมาเอง เพราะฉะน้ันทุกคนจึงมีหนาท่ี

เพียงวา โฟกัสไปท่ีงานรับผิดชอบเทานั้น ไมมีใครคิดกลไกลําบาก และสลับซับซอน ซ่ึงพวกเราก็

อยูกันมาไดหลายยุค โดยไมไดแตกหุน กระจายตัว57 

คุณปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ ใหสัมภาษณวา โอกาสประสบความสําเร็จเชิงธุรกิจในการ

บริหารของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือของเครือมติชนเปนส่ิงท่ีไมมีความซับซอน 

เพราะถายอนหลังกลับไปดูประมาณ 10 ป ยอดขายโดยรวมของหนังสือพิมพจะอยูท่ีประมาณ 1,000 

-1,200 ลานบาทตอป ซ่ึง 50% มาจากรายไดโฆษณา และอีก 50% มาจากการขายหนังสือ  มี

เปาหมายทางธุรกิจชัดเจน  แตในปจจุบันรายไดจากส่ือเกากลับไมไดเปนรายไดหลักอีกตอไป 

เนื่องจากมีรายไดจากแหลงอ่ืนๆ เชน ธุรกิจอีเวนทดวยการฝกอบรบอม การจัดงานเทศกาล เปนตน 

เขามาประมาณ 10 % สวนรายจายตอปประมาณ 900 ลานบาท กําไรสุทธิตอปอยูท่ีประมาณ 100-

120 ลานบาท  เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวเพื่ออนาคตในเชิงธุรกิจดวยการใชเงินประมาณ 200 ลาน

                                                 
57ปานบัว บุนปาน. รองผูจัดการท่ัวไป ท่ีปรึกษาฝายโฆษณา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 24 มกราคม 2554. 

DPU



96 

บาทศึกษางานทางดานส่ือใหม (นิวมีเดีย หรือโซเชียลมีเดีย) จึงไมใชปญหาของมติชนกรุปเพราะถึง 

ณ วันนี้ มติชนกรุปมีเงินสะสมอยูประมาณ 800 ลานบาท ซ่ึงในสวนนี้ไมมีอะไรท่ีซับซอน58 

คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ใหสัมภาษณวา ในวันนี้เราสามารถสูกับคูแขงในตลาด ท้ัง

เนช่ัน บางกอก โพสททูเดย ผูจัดการ มติชน อัมรินทร พร้ินต้ิง ซีเอ็ดได ดวย ช่ือเสียง ความนาเช่ือถือ 

ความถูกตองเท่ียงตรงของบริษัท โดยแตละปมีผลตอบแทนกลับมาเปนรางวัล เปนยอดขายท่ีสราง

ผลตอบแทน ใหความเปนอยูของพนักงานดีข้ึน ซ่ึงสามารถดูไดจากรายงานประจําป ทําใหทุกคนไม

วิตกกังวลกับเสียงวิพากษวิจารณถึงขาวสารขอมูลในการบริหารธุรกิจของบริษัทแตอยางไร59 

คุณสรกล อดุลยานนท ใหสัมภาษณวา โลกยุคใหมในขณะนี้ ตัวอักษรสามารถไปสูส่ิง

อ่ืนได คือ ขาวหรือขอมูลหรือศักยภาพท่ีเรามีอยูสามารถไปสูจุดอ่ืนๆ ได การสรางเครือขายของ

ผูส่ือขาวกับแหลงขาว หรือสายสัมพันธท่ีมีกับแหลงขาว คือศักยภาพที่อยูขางหลังตัวอักษร มันมี

พลังมาก  ซ่ึงเราสามารถปรับเปล่ียนตามโลกได เชน การเร่ิมตนงายๆของทุกวันนี้คือ ระบบ

ออนไลน  เพราะโลกยุคใหมเปนโลกของหนาจอคอมพิวเตอร คนรุนใหมเสพขาวจากจุดนี้เพ่ิมข้ึน  

ซ่ึงคอมพิวเตอรเองก็มีความฉลาดของมันท่ีมากกวากระดาษ ฉลาดตรงท่ีมีภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงเรา

จะตองแปลส่ิงตางๆ เหลานี้ไปตามสายสัมพันธท่ีมี60 

คุณปราปต บุนปาน ใหสัมภาษณวา นโยบายของสวนงานขาวออนไลน คือการท่ี

นําเสนอขอมูลขาวสารออกไปใหเปนภาพเคล่ือนไหวมากข้ึน แตอีกสวนหนึ่ง คือ การประสานงาน

กับนักขาวในองคกรท้ังหมด เพื่อใหงานออนไลนออกมามีศักยภาพมากขึ้น ซ่ึงก็ตองมีการพูดคุย 

เพื่อจะกาวไปสูจุดนั้น61 

                                                 
58 ปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ. กรรมการผูจัดการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 

กุมภาพันธ 2554. 
59สมหมาย ปาริจฉัตต. รองประธานกรรมการ กํากับดูแลงานสถาบันฝกอบรมอาชีพมติชน 

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน), สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
60สรกล อดุลยานนท. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 11 กุมภาพนัธ 2554. 

61ปราปต บุนปาน. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 
11 กุมภาพันธ 2554. 
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ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวา ปรับหนวยงานในองคกรให
อัพเดทข้ึน ใหดูสดใสข้ึน ดวยการที่ใหคนทํางานท่ีมีไฟข้ึนมา นําพนักงานท่ีมีประสบการณจาก
หนังสือพิมพอีกเลมหนึ่งไปใชกับอีกท่ีหนึ่ง ซ่ึงเปนท่ีใหมท่ีทําใหหนวยงานนั้นๆ เกิดความคิดและ
เกิดความตื่นตัว และสงผลใหพนักงานสวนอ่ืนๆ เกิดความผันผวนไปตามการขยับของพนักงานใน
ระดับหัวหนาท่ีเปล่ียนแปลงไป62 

สรุป  ในการวางแผนธุรกิจของส่ือส่ิงพิมพในมติชนกรุปยึดหลักเติบโตยางม่ันคง นํา

สายสัมพันธท่ีมีกับแหลงขาวตางๆ ขยายไปยังงานอ่ืนๆ ท่ีอยูภายในสเกล(Scale) ของบริษัท ซ่ึงส่ิงท่ี

เกิดข้ึน ไมวาจะเปนงานดานใดในบริษัท แมจะนอย แตอัตราการตายก็นอยเหมือนกัน โอกาส

ประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจของการบริหารหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือของมติ

ชนกรุปจึงเปนส่ิงไมซับซอนแตอยางใด เพราะมีเปาหมายทางธุรกิจชัดเจน  จึงทําใหในวันนี้

สามารถสูกับคูแขงในตลาดได ดวยช่ือเสียง ความนาเช่ือถือ ความถูกตองเท่ียงตรงของบริษัท แมใน

เวลานี้การลงทุนเพื่อศึกษางานทางดานส่ือใหม อยาง นิวมีเดีย หรือโซเชียลมีเดียดวยเงินงบประมาณ 

200 ลานบาทจะตองพัฒนาไปอยางชาๆ ตามการเปล่ียนแปลงของโลกก็ตาม 

2)  แนวคิดการวางแผนกลยุทธของธุรกิจในเครือมติชน 

ในปจจุบันกจิการหนังสือพมิพมีการปรับการดําเนนิงานท่ีมีลักษณะเปนธุรกิจมากข้ึน

กวาสมัยอดีตท่ีผานมา หนังสือพิมพขนาดกลาง และหนงัสือพิมพขนาดใหญ จึงตองจัดโครงสราง

องคกร และการบริหารงานใหเหมาะสม และสอดคลองกับการเปนธุรกิจมากยิ่งข้ึน  

คุณปานบัว บุนปาน ใหสัมภาษณวา กลยุทธของมติชนกรุปในเวลานี้ คือ ขยายงานของ

ส่ือส่ิงพิมพท่ีนําไปสูธุรกิจใหม กอนจะโฟกัสไปแตละธุรกิจ เปนการแตกตัว เพ่ือเขาไปรับผิดชอบ

ในอาณาเขตท่ีชัดเจน อยางเชน แตกอนเปนองคกรเล็ก สามารถส่ังงาน และควบคุมไดท้ังหมด แต

ในปจจุบันนี้มติชนกรุปเจริญเติบโตข้ึน มีสินคาในเครือมากมาย มีคนมากมาย เพราะฉะน้ันจึงตอง 

มีการแตกตัว อยางเชน เกิดเปนหนวยงานขาวออนไลนข้ึนมาใหม มีหนวยงานรับผิดชอบ มีกลุม

                                                 
62ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 17 มกราคม 2554. 
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ลูกคา มีกําลังคน มีเปาหมายเปนของตัวเอง มีเคร่ืองมือ มีอุปกรณพรอม ท่ีจะเขาไปทํากับธุรกิจส่ือ

ออนไลน63 

คุณปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ ใหสัมภาษณวา เครือมติชนจะเดินไปพรอมๆกับมวลชน 

ซ่ึงไมไดเปนผูนําเหมือนกับหลายๆองคกรท่ีกําลังทํากันอยู  เพราะการการทําหนังสือพิมพไมได

เหมือนกับการทําสินคาท่ัวไป แตเปนการทําสินคาทางปญญา มันมีความรับผิดชอบตอสังคมท่ีตอง

ปฏิบัติ มีจรรยาบรรณ ซ่ึงผูท่ีทําส่ือจะตองมีสํานึกในดานน้ีดวยควบคูกัน ซ่ึง โอกาสของเครือมติชน  

คือ การมีเนื้อหา (Content) เปนจํานวนมาก และเปนเนื้อหาท่ีส่ังสมประสบการณมานาน เปนท้ังการ

สะสมดวยตัวเอง และการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจัดเก็บไว ถือไดวาท่ีนี้เปนเหมืองแร ท่ีทุกคนตาง

ใหความสนใจ เขามาศึกษามาดูงาน ดังนั้นเนื้อหาท่ีมีในลักษณะเชนนี้ จะเปนสวนชวยสนับสนุน 

และสงเสริมใหมติชนกรุปผลิตเนื้อหาของส่ือนิวมีเดียไดอยางมีคุณภาพมากข้ึน ซ่ึงเปนโอกาสเปน

ทุนและความไดเปรียบท่ีมีอยู64 

คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ใหสัมภาษณวา มติชนกรุปเนนการทํางานท่ีมีความถนัด โดยมี

วัฒนธรรมองคกรท่ีเขมแข็ง มีพนักงานท่ีมีคุณภาพ มีทุนท่ีพรอมจะลงทุน  พัฒนาบุคลากรเขาไปทํา

ในสวนของกองออนไลนท่ีจัดทําข้ึนมาใหม  แมคนคนภายนอกมองวาเราปรับตัวไมทัน แตเราคิดวา

เราสามารถปรับทัน  เพราะหลักในการพัฒนา คือ จะตองสรางบุคลากรท่ีเขมแข็ง มีคุณภาพ และ

ตองมีขาวท่ีพิเศษกวาคนอ่ืนๆ หรือมีขาวท่ีสามารถไปตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยาง

ท่ัวถึงกวางขวาง65 

คุณสรกล อดุลยานนท ใหสัมภาษณวา มติชนกรุปกาวแบบม่ันคง เปดรับในเร่ืองของ

ส่ือตางๆ ท่ีมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะระบบออนไลนอาจจะชาไปนิดในชวงเร่ิมตน แต

ตอนนี้เร่ิมดําเนินการไปไดดวยดี ซ่ึงอีกไมนานก็จะอยูตัวท้ังในเชิงธุรกิจ และในเชิงเนื้อหา ดวยการ

                                                 
63ปานบัว บุนปาน. รองผูจัดการท่ัวไป ท่ีปรึกษาฝายโฆษณา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 24 มกราคม 2554. 
64ปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ. กรรมการผูจัดการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 

กุมภาพันธ 2554. 
65สมหมาย ปาริจฉัตต. รองประธานกรรมการ กํากับดูแลงานสถาบันฝกอบรมอาชีพมติชน 

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
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นํากองออนไลนเปนแมทัพขับเคล่ือนออกไป อยางเชน ไอแพทที่เขาไปท้ังออนไลนและเขาไปแบบ

อี-แม็กกาซีน โดยการลงทุนในระบบตางๆ ดังกลาวคงตองดูขอมูล เร่ืองกําไร ขาดทุน ผลลัพธ 

ผลเสียเปนหลัก ท้ังนี้เปนเพราะโลกของท้ัง 2 ส่ือมีความเร็วที่ตางกันมาก สําหรับโลกของ

หนังสือพิมพมีความเร็วท่ีต่ํา แตในสวนของโลกดิจิตัลกาวไปอยางรวดเร็ว อีกท้ังยังมีความฉลาด 

ดังนั้นในเวลาน้ีการพัฒนาที่เกิดข้ึน จึงไมไดอยูท่ีวาความเร็วของการบริหารหนังสือพิมพบนส่ือ

ออนไลน แตจะตองอยูท่ีจังหวะท่ีเหมาะสมมากกวา66 

คุณปราปต บุนปาน ใหสัมภาษณวา มติชนกรุปมีการพูดคุยในระดับผูนําภายในองคกร
ท่ีชัดเจน พรอมกับจัดหาอุปกรณประกอบการทํางานในการสรางงานใหม และขยายแนวการทํางาน
ของกองออนไลนออกไปอยางเปนรูปธรรมชัดเจนมากข้ึน67 

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวา การบริหารงานท่ีเกิดข้ึนในมติ

ชนกรุปตางแยกกัน ท้ังหนังสือพิมพมติชน ขาวสด และประชาชาติ นโยบายใครนโยบายมัน 

เพราะฉะน้ันเม่ือไดรับคําส่ังมาแลว จึงไมมีการกระจายคําส่ังท่ีไดรับไปยังผูอ่ืน ดวยเหตุนี้เองแมมติ

ชนกรุปจะมีภาพพจนท่ีแข็งแรง ท้ังฐานทางธุรกิจ การเมือง สังคมมาตลอดระยะเวลา 34 ป ถึง

กระน้ันดวยการส่ือสารภายในองคกรท่ีไมถูกตอง ไมเขาใจซ่ึงกันและกันไดสงผลใหแผนกลยุทธ

ทางธุรกิจไมไดรับความรวมมือ และเกิดการตอตาน68 

สรุป มติชนกรุปยึดหลักการขยายงานของส่ือส่ิงพิมพท่ีนําไปสูธุรกิจใหม กอนจะโฟกัส

ไปแตละธุรกิจ เปนการแตกตัว เพื่อเขาไปรับผิดชอบในอาณาเขตท่ีชัดเจน อยางเชน แตกอนเปน

องคกรเล็ก สามารถส่ังงาน และควบคุมไดท้ังหมด แตในปจจุบันนี้มติชนกรุปเจริญเติบโตข้ึน มี

สินคาในเครือมากมาย มีคนมากมาย เพราะฉะน้ันจึงตอง มีการแตกตัว อยางเชน เกิดเปนหนวยงาน

ขาวออนไลนข้ึนมาใหม มีหนวยงานรับผิดชอบ มีกลุมลูกคา มีกําลังคน มีเปาหมายเปนของตัวเอง มี

                                                 
66สรกล อดุลยานนท. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
67ปราปต บุนปาน. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 

11 กุมภาพันธ 2554. 
68ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 17 มกราคม 2554” 
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เคร่ืองมือ มีอุปกรณพรอม ท่ีจะเขาไปทํากับธุรกิจส่ือออนไลน เปนการนําสินคาทางปญญา คือ การ

มีเนื้อหา (Content) เปนจํานวนมาก และส่ังสมประสบการณมานาน เขามาชวยสนับสนุน และ

สงเสริมใหมติชนกรุปผลิตเนื้อหาของส่ือนิวมีเดียไดอยางมีคุณภาพมากข้ึน ซ่ึงเปนโอกาสเปนทุน

และความไดเปรียบท่ีมีอยู แตทวาดวยการ ส่ือสารภายในองคกรท่ีไมถูกตอง ไมเขาใจซ่ึงกันและกัน 

ไดสงผลใหแผนกลยุทธทางธุรกิจไมไดรับความรวมมือ และเกิดการตอตาน 

4.2.4  ตอนท่ี 4 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอม

รวมส่ือ 

ดวยการบริหารเปนแนวทางสําคัญท่ีมีอิทธิพลตอสังคมภายใน และภายนอกองคกร 

ดังนั้นผูบริหารจะตองจัดปรับปรุงวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน อาจจะทําได โดยการ

จัดหาเคร่ืองจักรเคร่ืองมืออันทันสมัยมาใช จัดการฝกอบรมคนใหมีความสามารถยิ่งข้ึน ซ่ึงจะเปน

ผลดีตอองคกร และตอผูปฏิบัติงานดวย 

1)  ปจจัยดานองคกร    

คุณปานบัว บุนปาน ใหสัมภาษณวา ดวยเครือมติชนเปนองคกรท่ีมีแนวคิดอนุรักษนิยม 

การปรับเปล่ียนภายในองคกรท้ังดานโครงสรางองคกร บุคลากร การทํางาน ตองอาศัยระยะเวลาใน

การเปล่ียนแปลง แตอยางไรก็ตามองคกรไดคํานึงถึงโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางไมหยุดนิ่ง จึงมี

การปรับเปล่ียนองคกรใหทันกับยุคสมัยท่ีมีการใชอินเตอรเน็ตอยางแพรหลาย ปรับเปล่ียน

โครงสรางองคกรในสถานการณท่ีบีบบังคับ   ในขณะเดียวกันเม่ือปรับตัวแลวก็ตองมีการตอยอดไป

ดวย เพ่ือท่ีจะไดเขาถึงทุกชองทางท่ีมีความเปนไปได ท้ังปรับตัว และจัดระบบ ตกผลึกขบวนการ

กันใหม เพื่อท่ีจะใหอยูรอดทางเทคโนโลยี และอยูรอดทามกลางสภาวการณท่ีบีบค้ัน  จึงทําใหเกิด

การพัฒนาเว็บไซตโดยมีแผนกรับผิดชอบโดยเฉพาะ69 

คุณปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ ใหสัมภาษณวา ในการปรับปรุงและพัฒนาการองคกร

หนังสือพิมพของมติชนกรุปภายใตกระแสการหลอมรวม ตองยอมรับ วาส่ิงเหลานี้เปนกระแสโลก 

ไมวาจะเปนท่ีไหนตางก็ตองยอมรับกระแสนี้ เพราะฉะน้ันทางบริษัทจึงตองปรับตัวใหสอดคลอง

                                                 
69ปานบัว บุนปาน. รองผูจัดการท่ัวไป ท่ีปรึกษาฝายโฆษณา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 24 มกราคม 2554. 
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กับลักษณะท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะปจจุบันนี้ชองทางส่ือเปล่ียนแปลงไป ผานทาง

อิเล็กทรอนิกสกันมากข้ึน70 

คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ใหสัมภาษณวา การปรับปรุงโครงสรางของบริษัท ท่ี

ประกอบดวยผลิตภัณฑหลายตัว หรือการปรับปรุงในสวนกองบรรณาธิการ โดยมีบริษัทลูกในเครือ 

จะมีการปรับเปนระยะๆ เพียงแตคร้ังนี้มีการปรับในจํานวนท่ีมากข้ึน เปนการปรับเปล่ียนโยกยาย 

เพื่อใหเกิดความกระชับและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากข้ึน71 

คุณสรกล อดุลยานนท ใหสัมภาษณวา ในสวนของการบริหารองคกรหนังสือพิมพ คง

ตองมีการปรับเปล่ียนในเร่ืองการทํางานเน่ืองจากหนังสือพิมพรายวันเวลาทําขาว เนื้อขาวท่ีออกมา

ใหคนอานจะชากวาเนื้อหาท่ีผานทางระบบออนไลน72 

คุณปราปต บุนปาน ใหสัมภาษณวา ตอนนี้องคกรอยูในชวงรอยตอ หรือเปล่ียนผังกัน

อยู แตในอีกจุดหนึ่ง จะตองนําเนื้อหาไปอยูในโลกนิวมีเดียมากข้ึน ซ่ึงเวลานี้กําลังพยายามผลักดัน

ใหระบบออนไลนของมติชน มีความเปนมัลติมีเดียมากข้ึน73 

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวา มติชนกรุปมีการปรับองคกร

อยางรุนแรง เกิดการพัฒนาองคกรในทุกๆ ดาน เพราะตองการใหหนังสือพิมพอยูรอด ใหทันกับ

โลกท่ีเปล่ียนแปลงไป และดวยคนรุนเกาตองการใหคนรุนใหมข้ึนมา มีสวนงานใหมสวนหน่ึงเกิด

ข้ึนมา แตในสวนของพนักงานกลับมองไมออกวา ในการปรับองคกรคร้ังนี้ ทางผูบริหารตองการ

อะไร มีทิศทางไปทางใด74 

                                                 
70ปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ. กรรมการผูจัดการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 

กุมภาพันธ 2554. 
71สมหมาย ปาริจฉัตต. รองประธานกรรมการ กํากับดูแลงานสถาบันฝกอบรมอาชีพมติชน 

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
72สรกล อดุลยานนท. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 

73ปราปต บุนปาน. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 
11 กุมภาพันธ 2554. 

74ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 
สัมภาษณ 17 มกราคม 2554. 
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ผูส่ือขาวระดับปฏิบัติการ หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวา ไมไดจํากัดตัวเองท่ี

จะทํางานอยูในมติชนกรุปไปตลอด แตดวยความศรัทธาการทํางานของหนังสือพิมพในเครือนี้มา

ตั้งแตสมัยยังเปนเด็ก เนื่องจากมีแรงสนับสนุนจากทางบานท่ีรับแตหนังสือพิมพในกลุมมติชนกรุป 

เพราะฉะน้ันจึงชอบอานหนังสือพิมพมติชน และซึมซับในเร่ืองความนาเช่ือถือของขาว ไปโดย

ปริยาย75 

2)  ปจจัยดานเศรษฐกิจ     

คุณปานบัว บุนปาน ใหสัมภาษณวา ปจจัยดานเศรษฐกิจมีแนนอน เนื่องจากการ

ปรับเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนทําไปเพื่อการหารายได ในวันขางหนา เนื่องจากรายไดเร่ิมเขมมาในทิศทาง

มากไปกวาสินคาเดิมท่ีถืออยู จากการท่ีซ้ือขายหนังสือพิมพ หรือลงโฆษณาธรรมดากลายอีเวนท 

กลายเปนฝกอบรม เปนคอรสแบบซีเอสอาร ไมใชมีเพียง โฆษณางายๆ อีกตอไปแลว มันลึก มันมี

มิติ ซับซอนมากกวาเดิม จากเดิมรายไดแรกเร่ิมมาจากการขายหนังสือพิมพ รายไดท่ี 2 การการขาย

โฆษณา แตในปจจุบันเปล่ียนไปเปน รายไดแรก รายไดท่ี 2-และ 3 มาจากการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 

รายไดท่ี 4  มาจากการรับจางทํากิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ ไดทําสัญญากับภาครัฐ ทําอีเวนทให เชน 

กระทรวงพลังงานจัดแคมเปญทั้งป กระทรวงไอซีที กระทรวงศึกษาธิการ  และกระทรวง

อุตสาหกรรม ซ่ึงทํามาแลวเม่ือป 2553 และในปนี้ก็ยิ่งชัดข้ึน วาเราสามารถทํารับรองงานดานไหน

ไดบาง รายไดท่ี 5 เปนรายไดจากการอบรมอาชีพ ซ่ึงในปนี้จะรุกหนัก ดวยสเกลท่ีมีรายละเอียดมาก

ข้ึน76 

คุณปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ ใหสัมภาษณวา ปจจัยดานเศรษฐกิจไมมีอะไรนาเปนหวง

มากนัก เพราะทุกอยางจะตองโตข้ึน77 

                                                 
75

 ผูส่ือขาว (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน), สัมภาษณ 
28 มิถุนายน 2554. 

76ปานบัว บุนปาน. รองผูจัดการท่ัวไป ท่ีปรึกษาฝายโฆษณา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 
สัมภาษณ 24 มกราคม 2554. 

77ปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ. กรรมการผูจัดการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 
กุมภาพันธ 2554. 
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คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ใหสัมภาษณวา ดวยความพรอมทางดานเงินทุนทําใหไมเปน

กังวลกับส่ือใหมๆ ท่ีเขามา  เนื่องจากทางคณะผูบริหารไดเพิ่มเปอรเซ็นตของการลงทุนท่ีสอดคลอง

กับความเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี และการเปล่ียนแปลงของพฤติกรรมผูบริโภค ในปริมาณท่ี

เหมาะสม และดําเนินการอยางคอยเปนคอยไป อีกท้ังธุรกิจส่ือส่ิงพิมพของมติชนกรุปมีเนื้อหา

(Content) ท่ีชัดเจนและหนักแนน ดวยประสบการณท่ีส่ังสมมาเปนเวลานาน รวมถึงมีบุคลากร และ

ซอฟแวรท่ีมีคุณภาพ จึงทําใหมีเจาของธุรกิจในดานการสื่อสารมาเจรจาอยูเปนประจํา เพราะฉะน้ัน

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจจึงไมนาเปนปญหากับการบริหารงานหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอม

รวมส่ือ78  

คุณสรกล อดุลยานนท ใหสัมภาษณวา ในสวนของรายไดจากการส่ือสารผานระบบ

ออนไลน หรือเว็บไซต คําตอบทางธุรกิจยังไมลงตัว แตในอนาคตจากขอมูลตัวเลขท่ีเติบโตข้ึนทุกๆ 

ป เม่ือประสานกับความรวมมือกับ จุดแข็งของบริษัทฯ ท่ีมีเนื้อหา( Content) แนนหนาจึงนาจะสราง

รายไดเพิ่มใหกับบริษัทไดอยางแนนอน79  

คุณปราปต บุนปาน ใหสัมภาษณวา สําหรับปจจัยดานเศรษฐกิจคงตองคุยกับสาย
บริหารที่จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงในระบบมัลติมีเดียมากข้ึน ท้ังในเร่ืองการลงทุนในเร่ืองอุปกรณ
ตางๆ ท้ังโทรศัพท ไอแพด80 

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวา ฝายการตลาดไมเกงพอท่ีจะ

ขับเคล่ือนองคกรท่ีมีความใหญขนาดมติชนกรุปไดดีพอ ซ่ึงถาหากมีฝายการตลาดที่เกง บริษัทก็คง

ไมจําเปนท่ีจะตองทําอะไรใหมันมากมายขนาดน้ี เพราะมติชนกรุปเปนบริษัทท่ีมีขอมูลครบในทุกๆ 

                                                 
78สมหมาย ปาริจฉัตต. รองประธานกรรมการ กํากับดูแลงานสถาบันฝกอบรมอาชีพมติชน 

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
79สรกล อดุลยานนท. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ11 กุมภาพันธ 2554. 
80ปราปต บุนปาน. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 

11 กุมภาพันธ 2554. 
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ดาน แตดวยฝายการตลาดนําเสนอไมเปน ไมสามารถสรางสินคาใหมๆ ตอบสนองความตองการ

ของลูกคาไดดีพอ81 

ผูส่ือขาว หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวา การลงทุนอุปกรณ แตไมมีนโยบาย

ส่ังลงมาในเร่ืองความรับผิดการทํางานดานไอทีท่ีชัดเจน ซ่ึงทําใหเด็กรุนใหมมองวาเปนการลงทุนท่ี

สูญเปลา โดยเฉพาะในชวงแรกๆ ท่ีไดไอโฟนมาทางบริษัทก็ลงทุน ดวยการจางคนมาสอนตัดตอ

คลิป อบรมเก่ียวกับการใชไอโฟนประมาณ 1- 2 คร้ัง เพ่ือใหนักขาวรับรูถึงรายละเอียดในไอโฟน 

แตก็ไมไดบังคับใหนักขาวไปลงโปรแกรมตัดตอ หรือตองนําไปใชใหเปนโดยเร็ว82 

3)  ปจจัยดานเทคโนโลยี   

คุณปานบัว บุนปาน ใหสัมภาษณวา ปจจัยดานเทคโนโลยีนาจะมาจากตัวผูบริโภคมี

วิธีการเสพขาวแบบใหม เกิดมุมมองใหม เนื่องจากมีส่ือใหมๆ ใหเลือกมากมาย เพราะฉะน้ัน

ผูบริโภคหลายๆ คนจึงอาจจะไมสนใจเฉพาะส่ือฉบับใดฉบับหนึ่ง เพราะผูบริโภคมีเคร่ืองมือท่ีจะ

เขาถึงส่ือ เขาถึงขาวทุกรูปแบบอยางงาย และสะดวก เพราะฉะนั้นถาไมปรับตัว เพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคก็จะอยูไมได83 

คุณปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ ใหสัมภาษณวา ปจจัยดานเทคโนโลยี คงตองรอใหมันลง

ตัวกอน  อาจจะมีความกังวลอยูบางในเร่ืองความใหมของส่ือท่ียังไมคุนเคย  เนื่องจากไมมี

ประสบการณในดานนี้ในการท่ีจะแกไขกับปญหาท่ีจะเกิดข้ึน รูเพียงแตจากการศึกษา จากการอาน 

จากคําบอกเลา แตประสบการณตรงยังไมม่ี ท้ังส่ือทีวีและวิทยุ แตอยางไรก็ตามดวยการดําเนินงาน

ของเครือมติชนท่ีอยูในรูปแบบอนุรักษ ในลักษณะของการทํางานท่ีชา แตแนนอน เม่ือมาเจอกับ

ความเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนจากระบบส่ือสารอยางรวดเร็ว  จึงกลายเปนเหตุผล

หลักท่ีทําใหเครือมติชนกาวเขาสูส่ือใหมท่ีชาและนอยกวาคนอ่ืนๆ เนื่องจากมีความเช่ือวา จะทําใน

                                                 
81ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 17 มกราคม 2554. 
82ผูส่ือขาว (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 

28 มิถุนายน 2554. 
83ปานบัว บุนปาน. รองผูจัดการท่ัวไป ท่ีปรึกษาฝายโฆษณา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 24 มกราคม 2554. 
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ส่ิงท่ีถนัดเทานั้น ถาส่ิงไหนยังไมรูก็จะไมทํา และถาจะทําก็จะตองมีความพรอม เพราะฉะน้ันใน

เวลานี้เครือมติชนจึงยังไมมีการรุกเขาไปทําตลาดวิทยุ โทรทัศน มุงทําแตหนังสือพิมพ ส่ือส่ิงพิมพ

อยางเดียวเทานั้น84 

คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ใหสัมภาษณวา เทคโนโลยีของบริษัทมีความกาวหนาและ

ทันสมัย ท้ังเร่ืองการพิมพ ซ่ึงใชระบบคอมพิวเตอรทูเพทในการคอลโทลมาเปนเวลา 3-4 ปแลว 

รวมท้ังยังมีการลงทุนแทนพิมพ นอกจากนี้บริษัทยังไดดูแนวโนมและทิศทางอยูตลอด วา

เทคโนโลยีจะกาวไปดานใด ท้ังการเปล่ียนระบบเทคโนโลยีไอทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูสมํ่าเสมอ 

สวนการลงทุนนิวมีเดียยังสามารถลงทุนได แตจะลงทุนในปริมาณท่ีเหมาะสม85 

คุณสรกล อดุลยานนท ใหสัมภาษณวา เทคโนโลยีเวลานี้ไปในทิศทางท่ีดี ไมมีปญหา 

หากเทียบกับคูแขงดวยกัน ในท่ีนี้หมายถึง คูแขงเว็บไซตขาวดวยกัน ท้ัง ไทยรัฐ ผูจัดการ มติชนอยู

เปนอันดับ 3 สามารถสูไดอยางไมมีปญหา  แตถาหากโฟกัสไปท่ีอ่ืนๆ  เชน อี-แม็กกาซีน ในสวนนี้

ยังไมไดกาวไป ดวยตลาดยังแคบอยู จึงไมมีความกังวลมากนัก เพราะจะกาวไปเม่ือไรก็ได86 

คุณปราปต บุนปาน ใหสัมภาษณวา ดานเทคโนโลยีของเครือมติชนในตอนน้ียังไมมี

ความชัดเจนมากนัก แตคิดวานาจะเร็วๆนี้ เพราะในความเปนจริงมีแผนออกมาอยูตลอด เชน การทํา

แอพพลิเคช่ันทางไอแพท  การทําแอพพลิเคช่ันทางไอโฟน  รวมถึงการศึกษาเ ร่ืองการมี

สถานีโทรทัศนดาวเทียม เปนตน ท่ีไดรับมอบหมายมาใหศึกษาท้ังหมด เพราะฉะนั้นงานสวนนี้จะ

เปนสวนหนึ่งท่ีจะตองเรงกันศึกษา เพราะส่ิงดังกลาวนี้เปนงานพื้นฐาน ในการทําใหนักขาวทุกคน

เขาใจในเปาหมายอ่ืนๆ87 

                                                 
84ปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ. กรรมการผูจัดการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 

กุมภาพันธ 2554. 
85สมหมาย ปาริจฉัตต. รองประธานกรรมการ กํากับดูแลงานสถาบันฝกอบรมอาชีพมติชน 

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
86สรกล อดุลยานนท. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
87ปราปต บุนปาน. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากดั (มหาชน). สัมภาษณ 

11 กุมภาพนัธ 2554. 
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ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวา เทคโนโลยีของมติชนยังไม

ทันสมัย โดยกลุมคนสวนใหญจะไมใหความสนใจในเร่ืองนี้ มีเพียงเฉพาะบุคคลเทานั้นท่ีสนใจ 

สวนส่ิงท่ีจะตองเรียนรูเพื่อมาชวยสนับสนุนเร่ืองงานจะไมเอา เพราะไมใชหนาท่ี ดวยความเขาใจวา 

เร่ืองเทคโนโลยีจะเปนหนาท่ีของฝายท่ีไดรับมอบหมายไปศึกษามากกวา  รวมไปถึงเทคโนโลยีใน

ระดับช้ันยังไมเพียงพอตอการทํางาน88 

ผูส่ือขาว หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวา ในสวนของเด็กท่ีเขาไปทํางานดาน

เว็บไซตเวลานี้ เนื่องจากองคกรตองการใหนักขาวทุกคนสงขาวเขาเว็บไซต ถายคลิป ดังนั้นจึงซ้ือ

ไอโฟนมาใหนักขาวใชตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2554  โดยจะเลือกเปนบางโตะหลักๆ วา มี

ความสําคัญตอเนื้อขาวมากนอยตามความเหมาะสมของการทํางานส่ือ เลือกตรงเนื้องาน ซ่ึง

เหมือนๆ กับทุกๆ ท่ี แตไมไดกําหนดวา ทุกคนจะตองทําไดเทานี้ เทานั้น ไมมีนโยบายลงมา ใน

สวนของประชาชาติยังไมกําหนดวา ทุกขาวท่ีทํามาจะตองสง จึงดูหลวมๆ นิดหนึ่ง เพราะเมื่อเราได

ไอโฟนมา มาอํานายความสะดวก แตไมตองกระตือรือรนท่ีจะตองถายทุกคลิป และยังไมมีการ

บังคับถึงเนื้องานท่ีจะไดจากไอโฟนแตอยางใด จนเรารูสึกเสียดายแทน เพราะนาจะนําเอาไอโฟนมา

ใชใหไดประสิทธิภาพมากกวานี้ 

ซ่ึงในแงของการเปดรับนิวมีเดีย ถาลงลึกในการทํางานของกองบรรณาธิการจะเปดรับ

ทุกอยาง แตจะมีความเช่ียวชาญประมาณ 40% สวนใหญจะเปนพวกเด็กๆ 8-10% แตในสวนท่ียังไม

คลอยตามอาจจะเปนเพราะวาเขาใหความสําคัญกับเนื้อขาวท่ีจะออกในหนาหนังสือมากกวาท่ีจะมา

มอนิเตอรทางเว็บไซตตลอดเวลา89  

4)  การแขงขันระหวางส่ือมวลชน     

คุณปานบัว บุนปาน ใหสัมภาษณวา การแขงขันระหวางส่ือมวลชนเวลานี้  ไมไดสูกับ

หนังสือพิมพฉบับอ่ืนๆ เทานั้น แตไดประกาศการรบกับขาวออนไลน  เร่ืองเลาเชานี้ทางโทรทัศน

ทีวีสีชอง 3 รบกับวิทยุ รับขาวสารผานระบบขอความ (SMS) ผานทวิสเตอร เฟชบุค นับเปนคูตอสูท่ี

                                                 
88ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 17 มกราคม 2554. 
89ผูส่ือขาว (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 

28 มิถุนายน 2554. 
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เปล่ียนมือ เปล่ียนอาวุธไปแลว เพราะฉะน้ันถาส่ือส่ิงพิมพใดยังกําหนดอาณาเขตการสูกับคูแขงของ

ตัวเองเทาเดิม  ก็แปลวา ส่ือน้ันๆ ก็คงตองตาย เนื่องจากมันเปนไปไมไดท่ีจะอยูรอดทามกลางคูตอสู

มากมาย ความเร็วมากกวา ความแรงมากกวา90 

 คุณปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ ใหสัมภาษณวา ดวยมติชนมีคอนเทนจํานวนมาก สะสม

ประสบการณดวยตัวเอง และการเก็บรวบรวมขอมูล ถือเหมืองแร ท่ีทุกคนตางใหความสนใจ เขามา

ศึกษามาดูงาน ซ่ึงเรามีการเก็บขอมูลไวท่ียาวนาน ดังนั้นคอนเทนท่ีมีในลักษณะเชนนี้ จะเปนแบล็ก

อัพท่ีสงเสริมใหมติชนผลิตเนื้อหาของส่ือนิวมีเดียไดอยางมีคุณภาพมากข้ึน ซ่ึงเปนโอกาสเปนทุน

และความไดเปรียบท่ีจะแขงขันกับส่ืออ่ืนๆ91 

คุณสมหมาย ปาริจฉัตต ใหสัมภาษณ วา นาจะกลับมายึดม่ันในความเปนส่ือท่ีมุงเอา

ความจริงเปนตัวต้ัง ไมไดเอาความคิดเห็นของตัวเองเปนหลัก และเปดทางเลือกการตัดสินใจใหแก

สังคม สาธารณะ และผูอาน มีการกําหนดเสนแบงใหชัดเจน ระหวางการเปนส่ือ และการเปนตัว

ละครเอง และยอมรับความเปนจริง เปดความคิด ความหลากหลายในการนําเสนอขาวท่ีครอบคลุม

ในทุกๆดาน โดยใหสังคมเปนผูตัดสิน และตองมีความรับผิดชอบ มีความสํานึกวาจะทําอยางไรให

สารท่ีส่ืออกไปมีความครบถวนสมบูรณ มีความเปนมืออาชีพ และนํ้าใจท่ีกวางขวาง มีคุณธรรม ท้ัง

ในตัวบุคลากร และผูบริหารองคกร หรือหากเกิดความไมเปนธรรม สังคมก็จะทําการลงโทษไปเอง 

สังคมจะเปนผูตัดสิน92 

คุณสรกล อดุลยานนท ใหสัมภาษณวา หากวันใดที่มีเสาอากาศไปครบทุกบาน เม่ือนั้น

โอกาสของดาวเทียมกับฟรีทีวีก็มีเทากัน ซ่ึงคงตองดูวาใครดีกวาใครเทานั้นเอง แตถาเสาอากาศ

แบบกางปลายังมากกวาจานรับดาวเทียม วันนั้นจานรับดาวเทียมก็ยังถือวาไมมีอนาคต  เชนเดียวกัน 

                                                 
90ปานบัว บุนปาน. รองผูจัดการท่ัวไป ท่ีปรึกษาฝายโฆษณา บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 24 มกราคม 2554. 
91ปยะชาติ มงคลไชยสิทธ์ิ. กรรมการผูจัดการ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 

กุมภาพันธ 2554. 
92สมหมาย ปาริจฉัตต. รองประธานกรรมการ กํากับดูแลงานสถาบันฝกอบรมอาชีพมติชน 

บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
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ถามีคนถือไอแพท อี-แม็กกาซีน อานบนหนาจอ อยูในแท็ปแลท มีผูใชถึง 3 แสนคน 5 แสนคน

เม่ือไร เม่ือนั้นก็คือโอกาส93  

คุณปราปต บุนปาน ใหสัมภาษณวา ในการทํางานขององคกรหนังสือพิมพๆ อาทิ เครือ
เนช่ันตอนนี้จะเห็นไดวา การทวิตของเนช่ันจะกระจายไปยังทุกกลุม แตของเครือมติชนจะเปน
ลักษณะท่ีใชเปนชองทางในการเผยแพรขาวกอน วันหนึ่งจึงจะคอยหยิบส่ิงเหลานี้มาเพิ่มชองทาง
หลายๆ ชองทางมากยิ่งข้ึน แตในขณะเดียวกันจะตองดูในเร่ืองของบุคลากรดวย เนื่องจากกลุม
ผูใหญก็ไมสามารถที่จะมานั่งหนาจอคอมพิวเตอรและทวิตขาวไดตลอด94 

ผูส่ือขาวอาวุโส หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวา ดวยภาพพจนของฐานธุรกิจ 

การเมือง สังคม ในเครือมติชนเปนภาพพจนท่ีแข็งแรง ตลอดระยะเวลา 34 ปไดส่ังสมมาเปนอยางดี 

จึงทําใหการแขงขันระหวางส่ือมวลชนดวยกันเองอยูในระดับท่ีนาพอใจ95 

ผูส่ือขาว หนังสือพิมพประชาชาติ ใหสัมภาษณวา จุดแข็งของหนังสือพิมพประชาชาติ 

คือ เนื้อขาวท่ีเปนเศรษฐกิจเช่ือถือได แตในหลักปฏิบัติของการเขาสูนิวมีเดีย ยังไมมีความชัดเจน

มากนัก ขณะท่ีในเครือเนช่ันมีนโยบายออกมาชัดเจนใหทุกคนรับผิดชอบ เพราะฉะน้ันถายอนกลับ

มาท่ีองคกรเราถามีความยืดหยุนใหนอยลง เดินเกมสรุกใหมากกวานี้ก็นาจะไปยังนิวมีเดียไดเร็ว 

และมากกวานี้ดวยเชนกัน หรืออาจจะบังคับไปเลยตามความเหมาะสมของเนื้องาน มีนโยบาย

ออกมาชัดเจน เพื่อจะทําใหเนื้องานมีการพัฒนามากข้ึนในอนาคต96 

สรุป  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวม

ส่ือของมติชนกรุป มีท้ังปจจัยดานเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน  เพราะจากเดิมท่ีมีการซ้ือขายหนังสือพิมพ 

หรือลงโฆษณาธรรมดากลายมาเปนการจัดงาน (Event) การฝกอบรม เปนคอรสแบบซีเอสอาร เปน

                                                 
93สรกล อดุลยานนท. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน). 

สัมภาษณ 11 กุมภาพันธ 2554. 
94ปราปต บุนปาน. ผูจัดการฝายส่ืออิเล็กทรอนิกส บริษัท มติชน จํากดั (มหาชน). สัมภาษณ 

11 กุมภาพนัธ 2554. 

95ผูส่ือขาวอาวุโส (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จาํกัด (มหาชน). 
สัมภาษณ 17 มกราคม 2554. 

96ผูส่ือขาว (ไมระบุช่ือ). หนังสือพิมพประชาชาติ บริษัท มติชน จํากดั (มหาชน). สัมภาษณ 
28 มิถุนายน 2554. 
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การทําตลาดท่ีลึก มีมิติ ซับซอนมากกวาเดิม ขณะท่ีปจจัยดานเทคโนโลยีเกิดข้ึนจากตัวผูบริโภคมี

วิธีการเสพขาวแบบใหม เกิดมุมมองใหม เนื่องจากมีส่ือใหมๆ ใหเลือกมากมาย เพราะฉะน้ัน

ผูบริโภคหลายๆ คนจึงอาจจะไมสนใจเฉพาะส่ือฉบับใดฉบับหนึ่ง เพราะผูบริโภคมีเคร่ืองมือท่ีจะ

เขาถึงส่ือ เขาถึงขาวทุกรูปแบบอยางงาย และสะดวก เพราะฉะนั้นถาไมปรับตัว เพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคก็จะอยูไมได แตดวยมติชนกรุปเปนองคกรท่ีมีแนวคิดอนุรักษนิยม ใน

ขณะเดียวกันเม่ือปรับตัวแลวก็ตองมีการตอยอดไปดวย เพื่อท่ีจะไดเขาถึงทุกชองทางท่ีมีความ

เปนไปได ท้ังปรับตัว และจัดระบบ ตกผลึกขบวนการกันใหม เพ่ือท่ีจะใหอยูรอดทางเทคโนโลยี 

และอยูรอดทามกลางสภาวการณท่ีบีบค้ัน จึงตองอาศัยระยะเวลาในการเปล่ียนแปลงโครงสราง

องคกร บุคลากรในการทํางานนั้นเอง 

4.3  บทสรุป 

4.3.1  บริษัท เนช่ัน มัลติมีเดีย กรุป จํากัด (มหาชน)  

ในภาพรวมของเนช่ัน กรุป ไดผลักดันใหหนังสือพิมพมีการปรับตัว โดยมีการปรับ

โครงสรางการปฏิบัติงานของคนในองคการตลอดเวลากอนท่ีจะขยายงานไปยังชองทางอ่ืนๆ ท่ีเปน

โซเชียลมีเดีย  ภายใตนโยบายท่ีมีการหลอมรวมทั้งคน ท้ังเทคโนโลยี ดวยกรอบคิดใหม ในการใช

เคร่ืองมือตางๆ ใหเปนประโยชนกับชองทางส่ือใหมๆ เพื่อเขาถึงลูกคาเปาหมายในแตละส่ือ โดยได

มีการปรับโครงสรางบุคลากร ดําเนินนโยบายที่ชัดเจนจากการปรับสวนงาน พรอมกับดูแลในเรื่อง

ความลึกของเนื้อขาวในหนังสือพิมพ  รวมถึงทางดานความเร็วของเน้ือขาวทางส่ือออนไลน ดูส่ือ

ทุกชนิดที่มี ตั้งแตเว็บไซต   ทวิตเตอร  เฟชบุค ไอแพด ท่ีเปนโซเชียลมีเดียท้ังหมด  เพราะเชื่อวาทุก

คนทําไดมากกวาหนึ่งหนาท่ีผานระบบออนไลนนั้นเอง 

ซ่ึงการพัฒนาเนื้อหา (Content) ท่ีลึก เขาสูกลุมเปาหมายอยางชัดเจน โดยใชโซเชียล 

มีเดียท่ีเช่ือมตอไปยังทวิตเตอร เฟชบุก เพ่ือใหผูอานสามารถกลับมาอานในส่ือหนังสือพิมพ ท่ีเปน

ส่ือกระแสหลัก ส่ือดั้งเดิมได ผานการปฏิบัติงานของนักขาวในสวนตางๆ อยางเปนข้ันตอน  เพื่อให

เกิดการเปล่ียนแปลง  ทางดานเน้ือหาที่ดี สามารถสะทอนขอเท็จจริง มีหลักการท่ีมีสวนรวมกับคน

อาน ประชาชน พรอมสรางตราสินคา หรือแบรนดใหติดตลาดกอนจะปรับตัวส่ือตางๆ ท่ีอยูในกรุป

ท้ังหมดไปอยูในโลกของนิวมีเดีย แมในเวลานี้อาจจะยังไมสนับสนุนหนวยงานท่ีทํามากนัก แต

อยางนอยในเชิงธุรกิจ ทุกคนก็จะไดรูวา การดําเนินงานดังกลาวสามารถนําไปใชไดแนนอน 

DPU



110 

เนื่องจากเม่ือลงโฆษณาไปแลวทุกคนสามารถรับรูไดท้ังโลก โดยเปาหมายสุดทาย คือ สามารถตอบ

โจทยทางธุรกิจดวยการทํากําไรนั้นเอง    

ดวยกลยุทธของผูบริหารระดับสูง ระดับกลาง และผูนําทุกระดับ เปนผูนําการปฏิบัติ ใน

การนําส่ือดั้งเดิม ท้ังส่ือหนังสือพิมพ ไปยังส่ือวิทยุ โทรทัศน ขามส่ือไปยังโซเชียล มีเดียซ่ึงทําให

นักขาวตองดําเนินการตาม และสามารถตอยอดสินคาภายใต เนช่ันกรุป จาก แบรนดเดิม ไปยัง

สินคาใหมๆ  ท้ังในแอพพิเคช่ันไอแพด และนิวมีเดียตางๆ ซ่ึงมาจากปจจัยดานองคกร และ

เทคโนโลยีท่ีมีสวนขับเคล่ือน และสงผลในการบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการ

หลอมรวมคร้ังนี้ 

4.3.2  บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 

ในสวนของมติชนกรุป ทางผูบริหารระดับสูงมีนโยบายในการทํางาน โดยยึดหลัก

เติบโตจากขอเท็จจริง เอาผลประโยชนของสาธารณะเปนท่ีตั้ง รับผิดชอบส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยาง

เต็มที่  มุงขยายงานไปตามขนาดของงานท่ีดําเนินไปตามความเปนจริง ทําในส่ิงท่ีถนัด  หรือ ถาจะ

กระโดดขามไปทําตลาดดานอ่ืนๆ  ตองมีแนวโนมท่ีชัดเจนมากพอท่ีจะเขาไปลงทุน  และแมวาจะมี

การปรับตัวใหสอดคลองกับลักษณะท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา แตดวยในปจจุบันมีชองทางส่ืออ่ืนๆ ท่ี

เปล่ียนไป ผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกสกันมากข้ึน จากเดิมสวนใหญจะเปนการส่ือผานหนังสือใน

ลักษณะท่ีชา เม่ือมาเจอกับความเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนจากระบบส่ือสาร   จึงเปน

ตัวหนึ่งท่ีทําใหมติชนกรุปกาวเขาไปสูส่ือลักษณะอยางอื่นชาและนอยกวาคนอ่ืนๆ เพราะฉะน้ันจะ

ใหมีการปรับแบบรวดเร็วทันทีทันใดคงเปนไปไมได แตจะเปนไปในลักษณะหนวยงานไหนท่ีมี

ความคลองตัวหรือสะดวกก็ลงมือทําไดเลย  

ท้ังนี้ไดมีการปรับบุคลากรในมติชนกรุปท้ังหมด เพื่อลดชองวางของสัดสวนบุคลากร

ในระดับตางๆ ท้ังระดับที่ปรึกษา หรือคณะทํางานในกลุมผูอาวุโสท่ีมีท้ังประสบการณ และ

ความสัมพันธพิเศษกับแหลงขาว เพื่อมอบหมายงานในสวนท่ีสําคัญ ในการชวยเสริมสราง

ภาพลักษณขององคกร หรือ ดานซีเอสอารของบริษัท ในขณะเดียวกันสวนของกองบรรณาธิการก็มี

การเปล่ียนแปลง เกิดการโยกยายตําแหนงความรับผิดชอบ  โดยผสมผสานการเพิ่มชองทางดานส่ือ

ออนไลน ซ่ึงมีการใชบุคลากรแยกออกจากกองบรรณาธิการ แตระบบการทํางานยังไมมีข้ันตอน

มากนัก 
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แมการพัฒนาส่ือส่ิงพิมพของมติชนกรุปจะยังมีขอบเขตจํากัดเนื่องจากยังไมสามารถท่ี

จะตีพิมพหนังสือพิมพสงไปยังภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศไทยในรูปแบบเฉพาะกิจได ขณะท่ีความ

เช่ียวชาญเฉพาะดานเกี่ยวกับนิวมีเดียก็ยังไมเกิด เพียงแตเตรียมการพัฒนาส่ือดั้งเดิมท่ีมีอยูแลว และ

ส่ือใหมท่ีจะเขามาใหเปนสวนเสริมซ่ึงกันและกันมากกวา  พรอมกันนี้พยายามพัฒนาแตละข้ันตอน

ของนิวมีเดียดวยการใชแนวทางในการดําเนินงานอยางคอยเปนคอยไป และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง

รอจังหวะในการตัดสินใจในการลงทุนขยายในแตละสวนดวยขอมูลท่ีมีคําตอบชัดเจน 

ขณะท่ีแผนการทางธุรกิจของส่ือส่ิงพิมพในมติชนกรุปยังยึดหลักเติบโตอยางม่ันคง นํา

สายสัมพันธท่ีมีกับแหลงขาวตางๆ ขยายไปยังงานอ่ืนๆ ท่ีอยูภายในสเกล(Scale) ของบริษัท ซ่ึงส่ิงท่ี

เกิดข้ึน ไมวาจะเปนงานดานใดในบริษัท แมจะนอย แตอัตราการตายก็นอยเหมือนกัน โอกาส

ประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจของการบริหารหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือของมติ

ชนกรุปจึงเปนส่ิงไมซับซอนแตอยางใด เพราะมีเปาหมายทางธุรกิจชัดเจน  จึงทําใหในวันนี้

สามารถสูกับคูแขงในตลาดได ดวยช่ือเสียง ความนาเช่ือถือ ความถูกตองเท่ียงตรงของบริษัท แมใน

เวลานี้การลงทุนเพื่อศึกษางานทางดานส่ือใหม อยาง นิวมีเดีย หรือโซเชียลมีเดียดวยเงินงบประมาณ 

200 ลานบาทจะตองพัฒนาไปอยางชาๆ ตามการเปล่ียนแปลงของโลกก็ตาม 

ดวยการยึดหลักการขยายงานของส่ือส่ิงพิมพท่ีนําไปสูธุรกิจใหม กอนจะโฟกัสไปแต

ละธุรกิจ เปนการแตกตัว เพื่อเขาไปรับผิดชอบในอาณาเขตท่ีชัดเจน อยางเชน แตกอนเปนองคกร

เล็ก สามารถส่ังงาน และควบคุมไดท้ังหมด แตในปจจุบันนี้มติชนกรุปเจริญเติบโตข้ึน มีสินคาใน

เครือมากมาย มีคนมากมาย เพราะฉะน้ันจึงตอง มีการแตกตัว อยางเชน เกิดเปนหนวยงานขาว

ออนไลนข้ึนมาใหม มีหนวยงานรับผิดชอบ มีกลุมลูกคา มีกําลังคน มีเปาหมายเปนของตัวเอง มี

เคร่ืองมือ มีอุปกรณพรอม ท่ีจะเขาไปทํากับธุรกิจส่ือออนไลน เปนการนําสินคาทางปญญา คือ การ

มีเนื้อหา (Content) เปนจํานวนมาก และส่ังสมประสบการณมานาน เขามาชวยสนับสนุน และ

สงเสริมใหมติชนกรุปผลิตเนื้อหาของส่ือนิวมีเดียไดอยางมีคุณภาพมากข้ึน ซ่ึงเปนโอกาสเปนทุน

และความไดเปรียบท่ีมีอยู แตทวาดวยการ ส่ือสารภายในองคกรท่ีไมถูกตอง ไมเขาใจซ่ึงกันและกัน 

ไดสงผลใหแผนกลยุทธทางธุรกิจไมไดรับความรวมมือ และเกิดการตอตาน 

โดยมีปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวม

ส่ือของมติชนกรุป ท่ีมีท้ังปจจัยดานเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน  เพราะจากเดิมท่ีมีการซ้ือขายหนังสือพิมพ 
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หรือลงโฆษณาธรรมดากลายมาเปนการจัดงาน (Event) การฝกอบรม เปนคอรสแบบซีเอสอาร เปน

การทําตลาดท่ีลึก มีมิติ ซับซอนมากกวาเดิม ขณะท่ีปจจัยดานเทคโนโลยีเกิดข้ึนจากตัวผูบริโภคมี

วิธีการเสพขาวแบบใหม เกิดมุมมองใหม เนื่องจากมีส่ือใหมๆ ใหเลือกมากมาย เพราะฉะน้ัน

ผูบริโภคหลายๆ คนจึงอาจจะไมสนใจเฉพาะส่ือฉบับใดฉบับหนึ่ง เพราะผูบริโภคมีเคร่ืองมือท่ีจะ

เขาถึงส่ือ เขาถึงขาวทุกรูปแบบอยางงาย และสะดวก เพราะฉะนั้นถาไมปรับตัว เพื่อตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคก็จะอยูไมได แตดวยมติชนกรุปเปนองคกรท่ีมีแนวคิดอนุรักษนิยม ใน

ขณะเดียวกันเม่ือปรับตัวแลวก็ตองมีการตอยอดไปดวย เพื่อท่ีจะไดเขาถึงทุกชองทางท่ีมีความ

เปนไปได ท้ังปรับตัว และจัดระบบ ตกผลึกขบวนการกันใหม เพ่ือท่ีจะใหอยูรอดทางเทคโนโลยี 

และอยูรอดทามกลางสภาวการณท่ีบีบค้ัน จึงตองอาศัยระยะเวลาในการเปล่ียนแปลงโครงสราง

องคกร บุคลากรในการทํางานนั้นเอง 
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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
5.1  สรุป 

การศึกษาวิจัย “การบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ” มี

วัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาพัฒนาการ และการปรับตัวของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวม

ส่ือ กลยุทธการบริหารงาน  และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน ของหนังสือพิมพภายใตกระแส

การหลอมรวมส่ือ โดยใชวิธีการเก็บขอมูลจากการวิเคราะหขอมูลสัมภาษณแบบเจาะลึก (Depth 

Interview) และการวิเคราะหเอกสารตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ (Documentary Research) เพื่อนําขอมูล

ท้ังหมดมาประมวลสําหรับการวิเคราะห และอธิบายปรากฏการณท่ีตองการศึกษา ของบริษัท เนช่ัน 

มัลติมีเดียกรุป จํากัด (มหาชน) และ บริษัท มติชน จํากัด(มหาชน)   

การวิจัยคร้ังนี้อยูบนพื้นฐานของแนวคิดการบริหารงานองคกร แนวคิดในการ

บริหารงานหนังสือพิมพ แนวคิดการวางแผนกลยุทธของธุรกิจ แนวคิดการหลอมรวมสื่อ ดวย

เหตุผลท่ีผูประกอบการองคกรส่ือส่ิงพิมพตางๆ พยายามผลักดันใหหนังสือพิมพเดินไปขางหนา แต

ปญหาที่เกิดข้ึน คือ ท้ังกลุมลูกคาเดิม และกลุมผูบริโภครุนใหมไดเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคส่ือ 

ผานทางเลือกตางๆ ท้ังมือถือ อินเตอรเน็ต วิทยุ โทรทัศน เคเบ้ิลทีวี ในขณะเดียวกันองคกร

หนังสือพิมพก็เกิดการขยายตัวของกระบวนการควบรวม และซ้ือกิจการทางดานการส่ือสาร สงผล

ใหเกิดการแขงขันสูง มีการผูกขาดควบคุมส่ือโดยบรรษัทขามชาติในประเทศพัฒนาแลว กอปญหา

เสรีภาพ และคุณภาพของขาวสาร ดังนั้นจึงเปนสาเหตุใหผูวิจัยตองการทราบถึงความเคล่ือนไหว

ของหนังสือพิมพ ท่ีจะตองปรับตัว เพื่อพัฒนารูปแบบ และการนําเสนอไปในทิศทางท่ีสามารถดํารง

อยูภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ และสามารถปฏิบัติหนาท่ีในการชวยปฏิรูปสังคม รักษาความ

เช่ือม่ัน ศรัทธาจากสาธารณชนไดเชนเดิม 

ซ่ึงความตองการขาวสารท่ีเพ่ิมข้ึน และมีความหลากหลายมากข้ึน จึงเปนเหตุผลท่ีตอง

ใชแนวคิดการวางกลยุทธของธุรกิจ เพื่อการวางแผนกลยุทธในการผลิตส่ือส่ิงพิมพใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ดวยการนํา กระบวนการวางแผนตางๆ มาใช ท้ัง  ภารกิจ
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ของธุรกิจ การวิเคราะหภาวะแวดลอมภายนอก อาทิ โอกาส และภัย การวิเคราะหภาวะแวดลอม

ภายใน ท้ังจุดแข็ง และจุดออน) การวางเปาหมาย การวางกลยุทธ ปฏิบัติการ การตอตาน และการ

ควบคุมกลยุทธทางธุรกิจท่ีวางไวสามารถตอบสนองผูบริโภคอยางสูงสุด  

  โดยเฉพาะแนวคิดการหลอมรวมส่ือ ไดนํามาใชเพื่อศึกษากระบวนการการนํา

เทคโนโลยีในรูปแบบตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน และสามารถนํามาใชงานรวมกันได กอนเกิด

การหลอมรวมการบริการเขาดวยกัน ซ่ึงในงานวิจัยช้ินนี้มุงวิเคราะห การหลอมรวมของชองทาง

การสื่อสารขอมูล (Convergence of transmission channels) ท้ังการหลอมรวมเทคโนโลยีเดียวได

หลายงาน การหลอมรวมแผนกงาน การหลอมรวมกลุมผลิต ท่ีสามารถนํามาพัฒนาการบริหารงาน

ของหนังสือพิมพใหมีประสิทธิภาพข้ึน ซ่ึงมุงเนนการหลอมรวมของเนื้อหา (Convergence of 

content) การหลอมรวมของบริการ (Convergence of services) และการหลอมรวมของโครงขาย

(Convergence of infrastructure/transmission channels) เทานั้น 

5.2  อภิปรายผล 

ในการศึกษาเร่ือง “การบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ” 

ซ่ึงได ศึกษาพัฒนาการ และการปรับตัวของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ โดยมีกล

ยุทธการบริหารงาน  และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน ของหนังสือพิมพภายใตกระแสการ

หลอมรวมส่ือ 

ซ่ึง แมคเควล เดนิช (อางถึงใน  Mass Communication Theory, 2nd Edition. California: 

Sage Publication, 1987) พบวา ปจจยัท่ีมีผลตอการพัฒนาการองคการส่ือมวลชนซ่ึงเปนไดท้ังปจจยั

บวกและปจจยัเชิงลบนั้น อาจแบงออกไดเปน 3 ประการ คือ   

1.  ปจจัยผูสงสาร หมายถึง ปจจัยซ่ึงเกิดจาก “องคการส่ือมวลชน” ซ่ึงองคการอาจ

ควบคุมใหเปนไปในแนวทางใดก็ได ข้ึนอยูนโยบายขององคการเปนสําคัญปจจัยเหลานี้ ไดแก การ

จัดการ (Management) เทคโนโลยี (Technology) และผูประกอบวิชาชีพส่ือ (Media Professionals) 

2.  ปจจัยผูรับสาร หมายถึง ปจจัยซ่ึงเกิดจากตัวผูรับสาร โดยในสวนของส่ือส่ิงพิมพนั้น 

ผูรับสารก็คือ “ผูอาน” นั่นเอง ซ่ึงข้ึนอยูกับความตองการและความสนใจของผูอานท่ีมีตอส่ือนั้นวา

เปนอยางไร อาจพิจารณาไดจาก คานิยม ทัศนคติ และสังคมของผูรับสาร 
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3.  ปจจัยแวดลอม หมายถึง ปจจัยซ่ึงมีท่ีมาจากแหลงอ่ืนๆ อันมีความเกี่ยวพันและมี

อิทธิพลโดยตรงหรือโดยออมกับการขยายตัวขององคการ เปนส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไดตลอดตาม

สภาวการณทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซ่ึงเปนปจจัยท่ียากตอการควบคุมหรือกําหนดให

เปนไปตามประสงคขององคการ อันไดแก เหตุการณตางๆ คูแขงขัน โฆษณาแนวโนมของสังคม 

นโยบายของรัฐ เปนตน 

ซ่ึงการนําทฤษฎีองคการมาใชวิเคราะหในงานศึกษาวิจัยช้ินนี้ เพื่อเปนการมองถึง

ทิศทางขององคกรส่ือหนังสือพิมพ ในยุคหลอมรวมส่ือ วา  มีความสัมพันธสอดคลองกับบริบทของ

องคกรอยางไร ในลักษณะใด 

โดยผลการวิจัยในกลุมเนช่ัน กรุป พบวา 

 1.  การพัฒนาการ และการปรับตัวของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ

ของกลุมเนช่ัน ไดพัฒนาจากความลึกของตัว Content (เนื้อหา) และมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง เพื่อ

รักษาคุณภาพของหนังสือพิมพ กอนที่ขยายงานไปยังชองทางอื่นๆ ท่ีเปนโซเชียลมีเดีย  โดยเฉพาะ

บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) (NBC) ซ่ึงผลิตรายการโทรทัศน และวิทยุ 

รับผิดชอบดานนิวมีเดีย ไดรับโอนธุรกิจการคาดานส่ือวิทยุจาก บริษัท เนช่ัน เรดิโอ เน็ทเวอรค 

จํากัด (NRN) เม่ือป 2551  เพื่อลดข้ันตอน และเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานของบริษัท  และ

แผนการบริหารงานภายใตนโยบายดังกลาว ไดมีการหลอมรวมท้ังคน ท้ังเทคโนโลยี ในการเร่ิมตน

จากกรอบคิดใหม ใชเคร่ืองมือตางๆ ใหเปนประโยชนกับชองทางส่ือใหมๆ เพื่อเขาถึงลูกคา

เปาหมายในแตละส่ือใหไดภายใน  2 ปขางหนา คือ เร่ิมต้ังแตป 2554-2555   

2.  กลยุทธการบริหารหลักๆ คือ การตอยอดแบรนด ดวยการใชแบรนดเดิมไปตอยอด

กับสินคาใหมๆ สรางความแข็งแกรงใหกับแบรนด เปนการขยายชองทางในสินคาใหมๆ ทั้งใน นิว

มีเดีย เชน เนช่ันกรุป มีแมงโกทีวี และมีชองใหมๆ ข้ึนมาอีก เปนรูปแบบบันเทิงรูปใหม รวมไปถึง

การนําผลิตภัณฑในเนช่ันกรุปไปอยูในแอพพิเคช่ันไอแพด ดวย ขณะท่ีส่ิงแวดลอมภายนอก อาทิ 

เทคโนโลยีบางอยาง เชน SMS ไมควรท่ีจะลงทุนเปนอยางยิ่ง เพราะตอนนี้ทวิตเตอรเร็วกวา โดย

นักขาวสามารถสงมาจากพื้นท่ีเลย และเร็วกวาดวย ขณะท่ี SMS สงมาแลวทางนักขาวสวนกลาง

จะตองพิมพ และก็สงอีกที ทํางาน 2 ข้ันตอนกลายเปนของส้ินเปลือง   เพราะฉะน้ันไมตองสนใจ วา 

ส่ือส่ิงพิมพจะอยูนานไมนาน หนังสือพิมพจะขาลงอยางไร ไมตองสนใจ เพราะเม่ือตองการใหอยู
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นานๆ ก็ตองทําใหมีคุณภาพ คือ จะตองมีเนื้อหาท่ีลึกถึงจะรอด จะตองเปนขาวท่ี เปนปจจุบัน  สวน

เทคโนโลยี อยาง ออนไลน ไมไดตอบเร่ืองความลึก แตตอบเร่ืองความเร็ว เชนเดียวกับโซเชียลมีเดีย  

ซ่ึงทางเนช่ันกรุปมีความพรอมท่ีจะนําเครื่องมือไปสนับสนุนใหทันกับเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็ว โดยเขาใจผูบริโภคท่ีรับส่ือเปล่ียนไปจากเดิม  เปาหมายสุดทาย คือ ตองตอบโจทยทาง

ธุรกิจได ซ่ึงการทําวันนี้ คือ การเตรียมตัวเพื่ออนาคตในเชิงธุรกิจ  ซ่ึงเปนการขับเคล่ือนท้ังองคกร 

ท้ังหนวยงานฝายโฆษณาก็จะตองคิดในรูปแบบของดิจิทัล เปนดิจิทัลมารเก็ตต้ิงนั้นเอง 

3.  สําหรับปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน ของหนังสือพิมพภายใตกระแสการ

หลอมรวมส่ือ ในสวนของปจจัยดานองคกรในเนช่ันกรุปนั้น ทางผูบริหารมีทิศทางไปในทาง

เดียวกัน จึงทําใหการบริหารของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือสามารถผลักดัน

องคกรใหข้ึนมาอยูในระดับแถวหนาของส่ือใหมในเวลานี้ แมวาในการปรับเปล่ียนภายในองคกร

ท้ังดานโครงสรางองคกร บุคลากร การทํางาน เม่ือชวงเริ่มตนเม่ือ 5 ปท่ีผานมาจะไดรับการตอตาน 

แตเม่ือเวลาผานไปการเปล่ียนแปลงยังไมหยุดนิ่ง จนปรากฏถึงผลลัพธของการเปล่ียนแปลง ซ่ึง

กลายเปนเหตุผลสําคัญท่ีทําใหบุคลากรในองคกรยอมรับถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน   

ขณะท่ีปจจัยดานเศรษฐกิจของเนช่ันกรุป ท้ังเร่ืองฮารดแวร ซอฟแวร ไมใชเร่ืองจําเปน 

มีเงินก็ซ้ือได ใชเวลาไมมากก็ซ้ือได แตในข้ันตอนการบริหารงานหนังสือพิมพภายใตกระแสการ

หลอมรวมส่ือนั้น จะตองมีความพรอมในการที่จะเปล่ียนแปลง เพราะถาบางคนไมพรอมท่ีจะ

เปล่ียน ก็ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได  ปจจัยดานเทคโนโลยีมีสวนอยางมากในการผลักดันใหการ

บริหารหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมเกิดเปนผลสําเร็จ  ซ่ึงทางเครือเนช่ันได

เตรียมพรอมกับการเปล่ียนแปลงคร้ังนี้ ดวยการฝกอบรมพนักงานฝายกองบรรณาธิการใหเขาใจถึง

แอฟพิเคช่ันตางๆ ท่ีจะนํามาเปนสวนเสริมใหกับการบริหารงานหนังสือพิมพกาวทันกับส่ือใหม 

ขณะท่ีฝายผลิตก็จะตองเรียนรูโปรแกรมตัดตอเอนิเมช่ัน พัฒนาขึ้นมาจากกราฟฟกธรรมดา เปน

ภาพเคล่ือนไหวได สรางคนท่ีมีความชํานาญทางดานโปรแกรมตางๆ มากข้ึน รวมถึงการนํา

ซอฟแวรท่ีมีอยูแลวมาใชใหเกิดประโยชน ซ่ึงบางครั้งไมจําเปนตองเสียคาใชจายเพ่ิมก็สามารถนํา

โปรแกรมตางๆ มาใชเปดชองทางการทํางานไดสะดวกมากข้ึน อาทิ การนําโปรแกรม Skype มาใช

ในการประชุมพรอมๆ กับการแขงขันระหวางส่ือมวลชน ท้ังส่ือส่ิงพิมพ ส่ืออินเตอรเน็ต โทรทัศน 

ท่ีไมสามารถอยูแบบเดิมได ตองคิดแบบใหม ซ่ึงถาไดคิด ก็ถือวาไดผานจุดๆ หนึ่งมาแลว ตอไปก็
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เพียงแตคิดเพ่ิมเติม เนื่องจากตอนนี้ขาวสารไปปรากฏอยูบนมือถือ ไปข้ึนในไอแพด กลายเปนนิว

เว็บไซตไปแลวนั้นเอง 

ขณะท่ีพัฒนาการ และการปรับตัวของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

โดยมีกลยุทธการบริหารงาน  และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน ของหนังสือพิมพภายใต

กระแสการหลอมรวมส่ือในกลุมมติชนกรุป ผลการวิจัยพบวา 

1.  ในสวนของมติชนกรุป ทางผูบริหารระดับสูงมีนโยบายในการทํางาน โดยยึดหลัก

เติบโตจากขอเท็จจริง เอาผลประโยชนของสาธารณะเปนท่ีตั้ง รับผิดชอบส่ิงท่ีเกิดข้ึนในสังคมอยาง

เต็มท่ี  มุงขยายงานไปตามขนาดของงานท่ีดําเนินไปตามความเปนจริง ทําในส่ิงท่ีถนัด  หรือ ถาจะ

กระโดดขามไปทําตลาดดานอ่ืนๆ  ตองมีแนวโนมท่ีชัดเจนมากพอที่จะเขาไปลงทุน  และแมวาจะมี

การปรับตัวใหสอดคลองกับลักษณะท่ีเกิดข้ึนอยูตลอดเวลา แตดวยในปจจุบันมีชองทางส่ืออ่ืนๆ ท่ี

เปล่ียนไป ผานทางส่ืออิเล็กทรอนิกสกันมากข้ึน จากเดิมสวนใหญจะเปนการส่ือผานหนังสือใน

ลักษณะท่ีชา เม่ือมาเจอกับความเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนจากระบบส่ือสาร   จึงเปน

ตัวหนึ่งท่ีทําใหมติชนกรุปกาวเขาไปสูส่ือลักษณะอยางอ่ืนชาและนอยกวาคนอ่ืนๆ เพราะฉะนั้นจะ

ใหมีการปรับแบบรวดเร็วทันทีทันใดคงเปนไปไมได แตจะเปนไปในลักษณะหนวยงานไหนท่ีมี

ความคลองตัวหรือสะดวกก็ลงมือทําไดเลย  

2.  กลยุทธการบริหารหลักๆ คือ การปรับบุคลากรในมติชนกรุปท้ังหมด เพื่อลด

ชองวางของสัดสวนบุคลากรในระดับตางๆ ท้ังระดับท่ีปรึกษา หรือคณะทํางานในกลุมผูอาวุโสท่ีมี

ท้ังประสบการณ และความสัมพันธพิเศษกับแหลงขาว เพ่ือมอบหมายงานในสวนท่ีสําคัญ ในการ

ชวยเสริมสรางภาพลักษณขององคกร หรือ ดานซีเอสอารของบริษัท ในขณะเดียวกันสวนของกอง

บรรณาธิการก็มีการเปล่ียนแปลง เกิดการโยกยายตําแหนงความรับผิดชอบ  โดยผสมผสานการเพ่ิม

ชองทางดานส่ือออนไลน ซ่ึงมีการใชบุคลากรแยกออกจากกองบรรณาธิการ แตระบบการทํางานยัง

ไมมีข้ันตอนมากนัก 

แมการพัฒนาส่ือส่ิงพิมพของมติชนกรุปจะยังมีขอบเขตจํากัดเนื่องจากยังไมสามารถท่ี

จะตีพิมพหนังสือพิมพสงไปยังภูมิภาคตางๆ ท่ัวประเทศไทยในรูปแบบเฉพาะกิจได ขณะท่ีความ

เช่ียวชาญเฉพาะดานเกี่ยวกับนิวมีเดียก็ยังไมเกิด เพียงแตเตรียมการพัฒนาส่ือดั้งเดิมท่ีมีอยูแลว และ

ส่ือใหมท่ีจะเขามาใหเปนสวนเสริมซ่ึงกันและกันมากกวา  พรอมกันนี้พยายามพัฒนาแตละข้ันตอน
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ของนิวมีเดียดวยการใชแนวทางในการดําเนินงานอยางคอยเปนคอยไป และมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง

รอจังหวะในการตัดสินใจในการลงทุนขยายในแตละสวนดวยขอมูลท่ีมีคําตอบชัดเจน 

ขณะท่ีแผนการทางธุรกิจของส่ือส่ิงพิมพในมติชนกรุปยังยึดหลักเติบโตอยางม่ันคง นํา

สายสัมพันธท่ีมีกับแหลงขาวตางๆ ขยายไปยังงานอ่ืนๆ ท่ีอยูภายในสเกล(Scale) ของบริษัท ซ่ึงส่ิงท่ี

เกิดข้ึน ไมวาจะเปนงานดานใดในบริษัท แมจะนอย แตอัตราการตายก็นอยเหมือนกัน โอกาส

ประสบความสําเร็จในเชิงธุรกิจของการบริหารหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือของมติ

ชนกรุปจึงเปนส่ิงไมซับซอนแตอยางใด เพราะมีเปาหมายทางธุรกิจชัดเจน  จึงทําใหในวันนี้

สามารถสูกับคูแขงในตลาดได ดวยช่ือเสียง ความนาเช่ือถือ ความถูกตองเท่ียงตรงของบริษัท แมใน

เวลานี้การลงทุนเพื่อศึกษางานทางดานส่ือใหม อยาง นิวมีเดีย หรือโซเชียลมีเดียดวยเงินงบประมาณ 

200 ลานบาทจะตองพัฒนาไปอยางชาๆ ตามการเปล่ียนแปลงของโลกก็ตาม 

ดวยการยึดหลักการขยายงานของส่ือส่ิงพิมพท่ีนําไปสูธุรกิจใหม กอนจะโฟกัสไปแต

ละธุรกิจ เปนการแตกตัว เพื่อเขาไปรับผิดชอบในอาณาเขตท่ีชัดเจน อยางเชน แตกอนเปนองคกร

เล็ก สามารถส่ังงาน และควบคุมไดท้ังหมด แตในปจจุบันนี้มติชนกรุปเจริญเติบโตข้ึน มีสินคาใน

เครือมากมาย มีคนมากมาย เพราะฉะน้ันจึงตอง มีการแตกตัว อยางเชน เกิดเปนหนวยงานขาว

ออนไลนข้ึนมาใหม มีหนวยงานรับผิดชอบ มีกลุมลูกคา มีกําลังคน มีเปาหมายเปนของตัวเอง มี

เคร่ืองมือ มีอุปกรณพรอม ท่ีจะเขาไปทํากับธุรกิจส่ือออนไลน เปนการนําสินคาทางปญญา คือ การ

มีเนื้อหา (Content) เปนจํานวนมาก และส่ังสมประสบการณมานาน เขามาชวยสนับสนุน และ

สงเสริมใหมติชนกรุปผลิตเนื้อหาของส่ือนิวมีเดียไดอยางมีคุณภาพมากข้ึน ซ่ึงเปนโอกาสเปนทุน

และความไดเปรียบท่ีมีอยู แตทวาดวยการ ส่ือสารภายในองคกรท่ีไมถูกตอง ไมเขาใจซ่ึงกันและกัน 

ไดสงผลใหแผนกลยุทธทางธุรกิจไมไดรับความรวมมือ และเกิดการตอตาน 

3.  โดยมีปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอม

รวมส่ือของมติชนกรุป  ท่ีมีท้ังปจจัยดานเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน  เพราะจากเดิมท่ีมีการซ้ือขาย

หนังสือพิมพ หรือลงโฆษณาธรรมดากลายมาเปนการจัดงาน (Event) การฝกอบรม เปนคอรสแบบ

ซีเอสอาร เปนการทําตลาดท่ีลึก มีมิติ ซับซอนมากกวาเดิม ขณะท่ีปจจัยดานเทคโนโลยีเกิดข้ึนจาก

ตัวผูบริโภคมีวิธีการเสพขาวแบบใหม เกิดมุมมองใหม เนื่องจากมีส่ือใหมๆ ใหเลือกมากมาย 

เพราะฉะนั้นผูบริโภคหลายๆ คนจึงอาจจะไมสนใจเฉพาะส่ือฉบับใดฉบับหนึ่ง เพราะผูบริโภคมี
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เคร่ืองมือท่ีจะเขาถึงส่ือ เขาถึงขาวทุกรูปแบบอยางงาย และสะดวก เพราะฉะน้ันถาไมปรับตัว เพ่ือ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคก็จะอยูไมได แตดวยมติชนกรุปเปนองคกรท่ีมีแนวคิดอนุรักษ

นิยม ในขณะเดียวกันเม่ือปรับตัวแลวก็ตองมีการตอยอดไปดวย เพื่อท่ีจะไดเขาถึงทุกชองทางท่ีมี

ความเปนไปได ท้ังปรับตัว และจัดระบบ ตกผลึกขบวนการกันใหม เพื่อท่ีจะใหอยูรอดทาง

เทคโนโลยี และอยูรอดทามกลางสภาวการณท่ีบีบค้ัน จึงตองอาศัยระยะเวลาในการเปล่ียนแปลง

โครงสรางองคกร บุคลากรในการทํางาน ดวยมติชนกรุปเปนองคกรท่ีคอนขางมีแนวคิดอนุรักษ

นิยมนั้นเอง 

สําหรับปจจัยดานเทคโนโลยีนาจะมาจากตัวผูบริโภคมีวิธีการเสพขาวแบบใหม เกิด

มุมมองใหม เนื่องจากมีส่ือใหมๆ ใหเลือกมากมาย เพราะฉะน้ันผูบริโภคหลายๆ คนจึงอาจจะไม

สนใจเฉพาะส่ือฉบับใดฉบับหนึ่ง เพราะผูบริโภคมีเคร่ืองมือท่ีจะเขาถึงส่ือ เขาถึงขาวทุกรูป

แบบอยางงาย และสะดวก เพราะฉะน้ันถาไมปรับตัว เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคก็จะ

อยูไมได     

แตอยางไรก็ตามดวยการดําเนินงานของเครือมติชนท่ีอยูในรูปแบบอนุรักษ ในลักษณะ

ของการทํางานท่ีชา แตแนนอน เม่ือมาเจอกับความเปล่ียนแปลงทางดานเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนจาก

ระบบส่ือสารอยางรวดเร็ว  จึงกลายเปนเหตุผลหลักท่ีทําใหเครือมติชนกาวเขาสูส่ือใหมท่ีชาและ

นอยกวาคนอ่ืนๆ เนื่องจากมีความเช่ือวา จะทําในส่ิงท่ีถนัดเทานั้น ถาส่ิงไหนยังไมรูก็จะไมทํา และ

ถาจะทําก็จะตองมีความพรอม เพราะฉะน้ันในเวลานี้เครือมติชนจึงยังไมมีการรุกเขาไปทําตลาด

วิทยุ โทรทัศน มุงทําแตหนังสือพิมพ ส่ือส่ิงพิมพอยางเดียว  

ดังนั้นเม่ือพิจารณาถึงพัฒนาการ และการปรับตัวของหนังสือพิมพภายใตกระแสการ

หลอมรวมส่ือ กลยุทธการบริหารงาน  และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน ของหนังสือพิมพ

ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือในกลุมเนช่ันกรุป จึงเปนไปในลักษณะท่ีมุงเนนการหลอมรวมของ

เนื้อหา (Convergence of content) การหลอมรวมของบริการ(Convergence of services) และการ

หลอมรวมของโครงขาย(Convergence of infrastructure/transmission channels)  โดยมีแนวคิดหลัก

จากผูบริหารเปนแกนนํา ผลักดันใหเกิดแผนการทํางานแบบหลอมรวมอยางตอเนื่องมาเปนเวลา 4-5 

ป จนเกิดการยอมรับ และสามารถปรับเปล่ียน และพัฒนาการหนังสือพิมพใหเติบโตไปในชองทาง

ของส่ือใหมๆ ไดอยางสมบูรณแบบ ไดตามความหมายของคําวา “การบริหาร” (Management ) ของ  
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Hutchinson(1976:p.12) ท่ีวา การบริหาร คือศิลป หรือความสามารถในการรวมวัตถุ และกําลังคน 

เพื่อบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว ขณะท่ี Dale (1973:p.4 ไดระบุถึง การบริหาร ไววา เปน

กระบวนการจัดองคกร และการใชทรัพยากรตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดข้ึนไว

ลวงหนา   

ขณะท่ีพัฒนาการ และการปรับตัวของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ  

กลยุทธการบริหารงาน  และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงาน ของหนังสือพิมพภายใตกระแสการ

หลอมรวมส่ือในกลุมมติชนกรุป ภายหลังจากมีนโยบายการปรับปรุง เปล่ียนแปลงอยางไมเปน

ทางการในกลุมส่ือส่ิงพิมพในเครือมานานนับสิบป กอนจะปรับโครงสรางใหญที่สุดในรอบ 30 ป

เม่ือเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2553 พรอมกับการโยกยายตําแหนงท่ีสําคัญทางดานการบริหารส่ือ

ส่ิงพิมพสลับหนาท่ีกันภายในเครือ โดยไมมีการเตรียมตัวลวงหนา อาจจะทําใหการบริหารไมไดรับ

ผลสําเร็จเทาท่ีควร 

ท้ังนี้เปนเพราะวา แนวคิดของ Terry (1969:p.4-8) ไดกลาวไววา การบริหารจะไดรับ

ผลสําเร็จดวยดี ก็ดวยการรวมแรงรวมใจของบุคคลอ่ืนๆ นอกเหนือไปจากเจาของธุรกิจ ท้ังนี้

เนื่องจากบรรดาเจาของ เชนผูถือหุนอาจไมมีเวลา หรือความสามารถในการบริหารจึงตองจัดหา

ผูอ่ืนที่มีความสามารถทางการบริหารงานในองคกร 

อีกทั้งการบริหารเปนกิจกรรมอยางหนึ่ง มิใชบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือกลุมใดกลุมหนึ่ง 

(ถาจะกลาวถึงบุคคลผูทําหนาท่ีบริหารนั้นก็เรียกวาผูบริหาร) สําหรับเร่ืองของการบริหารนั้นจึง

สามารถเรียนรู และศึกษาได ฝกฝนอบรมใหเกิดความชํานาญได จึงอาจกลาววาการบริหารเปน

วิชาชีพอยางหนึ่ง (Profession) 

และการบริหารจะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพได ก็ดวยการใชความรูความชํานาญ 

และการฝกอบรมทางดานการบริหารมาโดยเฉพาะ จึงเปนท่ียอมรับกันโดยท่ัวไปวา การบริหารนั้น

เปนวิชาชีพอยางหนึ่ง  ฯลฯเปนตน  

ในเร่ืองนี้ “ผูส่ือขาวอาวุโส” ในเครือมติชน ไมระบุช่ือประสบการณการทํางาน 23 ป 

ไดกลาววา มติชนเหมือนบาน ผูบริหารเหมือนพอกับแม เพราะไดรับรูถึงความลําบาก ความ

ประหยัดของรุนบุกเบิกท่ีสวนใหญจะเปนกลุมอนุรักษนิยม ดังนั้นยามใดท่ีทุกคนจะกาวเดินก็

จะตองม่ันใจถึงความม่ันคง  
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 แตเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึนในรอบ 30 ป ส่ิงหนึ่งท่ีเกิดข้ึนทันที คือ การตื่นตัว สวนท่ี

ตามมา คือ พนักงานบางคนรับไมไดกับการเปล่ียนแปลง ซ่ึงก็จะตัดสินใจดวยการลาออกไป 

เนื่องจากในการปรับโครงสรางระดับบรรณาธิการขาว และบรรณาธิการบริหารที่เกิดข้ึนไมตรงกับ

ความถนัด และความเช่ียวชาญของแตละคนเปนหลัก และจากเหตุการณท่ีเกิดข้ึนสามารถวิเคราะห

การบริหารงานท่ีผิดพลาด ไดดังนี้ 

1.  การส่ือสารในองคกร นับเปนปญหาท่ีมีมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน ตั้งแตระดับ

บรรณาธิการขาว หัวหนาขาว ไปจนถึงผูส่ือขาว ส่ือสารกันผิดพลาด มีความไมเขาใจซ่ึงกันและกัน   

2.  ไมมีการติดตามผลงาน ซ่ึงคนท่ีเปนหัวหนาไมควรละเลยในเร่ืองนี้ 

3.  เปล่ียนประเด็นงาน หรือบางคร้ังก็ลืมงานท่ีส่ังไป  

4.  ขามการทํางาน คือ แทนท่ีจะมีคําส่ังถึงหัวหนาโดยตรง กลับไปบอกนองในเร่ืองงาน

ซ่ึงเปนคําส่ังใหม โดยท่ีไมไดผานมาทางหัวหนางาน จึงทําใหเกิดการสับสนในกระบวนการทํางาน 

จนในท่ีสุดก็เกิดความผิดพลาด  

ซ่ึงหนาท่ีการทํางานแบบเดิมจะเปนลักษณะดังกลาว แตจากการเปล่ียนโครงสรางใหม

ท่ีเร่ิมมาประมาณ 3-4 เดือน ไมแนใจวาจะมีลักษณะเปนแบบเดิมหรือไม ยังไมสามารถตอบได  

โดยเฉพาะ จุดออนของมติชนกรุป คือ  

1.  บุคลากร ไมมีการพัฒนา  

2.  เทคโนโลยีไมทันสมัย มีเพียงเฉพาะบุคคลเทานั้นท่ีสนใจ รวมไปถึงเทคโนโลยีใน

ระดับช้ันยังไมเพียงพอตอการทํางาน 

3.  แทนพิมพไมพอ 

4.  การตลาดไมเกง ซ่ึงองคกรท่ีมีความใหญขนาดนี้ หากมีฝายขายท่ีเกงเหมือนเครือ

เนช่ัน บริษัทก็ไมจําเปนตองทําอะไรใหมันมากมายขนาดน้ี สําหรับบริษัทมติชนเปนบริษัทท่ีครบ

เคร่ืองแตนําเสนอไมเปน  

5.3  ขอจํากัดในการวิจัย 

กลุมเนชั่นกรุปมีความเคล่ือนไหวในการขยายงาน  ขยายบทบาทตลอดเวลา 

เพราะฉะน้ันขอมูลในสวนของโครงสรางการการปรับตัว และพัฒนาการของหนังสือพิมพภายใต
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กระแสการหลอมรวมส่ือ  กลยุทธการบริหารงาน  และปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานอาจจะมี

การเปล่ียนแปลงไปบางสวน  

กลุมมติชนกรุปมีการปรับตัวดานโครงสรางองคกรคร้ังใหญ และวางแผนท่ีจะมีการ

ปรับ และพัฒนาอยางตอเนื่องแตถาแผนการที่ดําเนินไปไมเปนตามเปาหมายท่ีวางไว ก็อาจจะถูก

เปล่ียนแปลงในทิศทางอ่ืน ซ่ึงในจุดดังกลาวนี้อาจทําให กลยุทธการบริหารงาน  และปจจัยท่ี

เกี่ยวของกับการบริหารงานเกิดการเปล่ียนแปลงข้ึน 

นอกจากนี้การบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอมรวมสื่อ กลายเปน

หัวขอการประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติท่ัวโลก เพราะฉะน้ันผลการวิจัยท่ีเกิดข้ึนอาจจะมี

คําตอบท่ีหลากหลายมากข้ึน เพื่อผลักดันใหเกิดทิศทางการบริหารหนังสือพิมพภายใตกระแสการ

หลอมรวมส่ือท่ีชัดเจน เพื่อความอยูรอดในภาวการณแขงขันสูง และยุคใหมของขอมูลขาวสาร ท่ีมี

ความตองการส่ือหลากหลายมากข้ึน 

5.4  ขอเสนอแนะ 

1. การทําวิจัยคร้ังนี้ เปนการศึกษาในแงของการการบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแส

การหลอมรวมส่ือ ซ่ึงมุงเนนศึกษาพัฒนา และการปรับตัวขององคกรหนังสือพิมพเปนหลัก แต

ไมไดศึกษาถึงภาพลักษณองคกร หรือแบรนด วา มีสวนสนับสนุนการบริหารงานของหนังสือพิมพ

ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ หรือไม ซ่ึงการวิจัยคร้ังตอไปจึงควรมีการศึกษาในสวนของการ

สรางภาพลักษณองคกร ดวย เพ่ือทราบถึงลักษณะการใชเครือขายสังคมออนไลน เปนชองทางการ

ส่ือสาร และไดเห็นแนวทางของพัฒนาการในการสรางตราองคกรบนเครือขายสังคมออนไลนท่ีจะ

ทําใหบริษัทมีรายไดเพิ่มข้ึน รวมถึงสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมบนเว็บไซต หรือพัฒนาดานธุรกิจ

การคาตางๆ ดวย 

2. ศึกษาองคกรหนังสือพิมพท่ีสามารถหลอมรวมเน้ือหา (Convergence of content) หลอมรวม

บริการ (Convergence of services) และหลอมรวมโครงขาย (Convergence of infrastructure/ 

transmission channels) เพ่ือสรางแนวทางพัฒนาการหนังสือพิมพใหเติบโตไปในชองทางของส่ือ

ใหมๆ ไดอยางสมบูรณ  

3. ส่ือออนไลนแมจะเปนท่ีนิยม และมีสมาชิกในสังคมออนไลนเปนจํานวนมาก แตอยางไรก็

ตามการเขาถึงส่ือออนไลนนั้น ยังมีขอจํากัด เพราะเปนส่ือท่ีตองมีตนทุนในการส่ือสารท่ีจะตองใช 
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เพื่อเปนคาอุปกรณ และคาการเช่ือมโยงเครือขาย เชนผูท่ีตองการส่ือสารบนเครือขายสังคมออนไลน

นั้น จะตองมีอุปกรณคอมพิวเตอร ตองมีการเช่ือมตอสัญญาณผานทางสายโทรศัพท ซ่ึงตองมี

คาใชจายเปนรายเดือน หรือหากท่ีอยูอาศัยนั้นไมไดอยูในรัศมีของเครือขายการบริการก็ไมสามารถ

เช่ือมตอสัญญาณได จึงมีปจจัยตางๆ ท่ีจะมาเปนตัวกําหนดสิทธิในการส่ือสารบนเครือขายสังคม

ออนไลน ดังนั้นการส่ือสารบนเครือขายสังคมออนไลนจึงคอนขางจํากัดอยูมนวงการของชนช้ัน

กลาง หรือชนช้ันนําของสังคมเทาน้ัน 

5.5  สรุปขอเสนอแนะ 

สําหรับ กลุมเนชั่นกรุปแมจะขยายโครงสราง ปรับหนาท่ีการทํางาน มุงไปท่ีโซเชียล

มีเดีย ซ่ึงสามารถนําเนื้อหาสูกลุมเปาหมายไดตรงจุด เพื่อความอยูรอดของหนังสือพิมพภายใต

กระแสการหลอมรวมส่ือ แตเนื่องจากในเวลานี้สมาชิกของโซเชียลมีเดียในแตละกลุมยังมีฐานไม

มาก จึงทําใหรายรับท่ีไดไมพอกับรายจายท่ีตองเสียไปกับการลงทุน เพราะฉะน้ันส่ือดั้งเดิมท่ีเปน

ส่ือหลัก เปนตัวผลิตเนื้อหา (Content) ยังตองมีบทบาทในการสรางรายรับใหกับกลุมดั้งเดิมตอไป 

รอเวลาท่ีการเช่ือมโยงเครือขายไปท่ีโซเชียลมีเดียจะทําใหบริษัทมีรายไดเพิ่มข้ึน 

ขณะท่ีกลุมมติชนกรุป แมจะปรับโครงสราง ปรับหนาท่ีการทํางาน โดยเนนไปท่ี

บุคลากรเปนหลัก เพื่อความคลองตัวในการบริหารงานมากข้ึน แตในความอยูรอดของหนังสือพิมพ

ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ กลับไมไดมุงไปท่ีการขยายชองทางการส่ือสารไปท่ีโซเชียลมีเดีย

อยางเดียวเทานั้น ยังมีการขยายงานไปท่ีตลาดเฉพาะกิจและแบบท่ัวไปดานส่ือส่ิงพิมพท่ัวประเทศ

ไทยท่ียังคงใชเอเยนตเปนตัวแทนจําหนาย รวมถึงการจัดกิจกรรมตางๆข้ึนมา เพื่อรองรับรูปแบบ

การทํางานท่ีเปล่ียนแปลงไป ผลักดันใหบริษัทมีรายไดเพิ่มข้ึนทุกชองทาง  
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โครงสรางรายไดจากแตละกลุมธุรกิจ 
โครงสรางรายไดจากการประกอบธุรกิจของบริษัท และบริษัทยอย สําหรับ 3 ป คือ 2550 – 2552 

 

รายไดจากการขายและบริการรวม 
ถือหุน 
รอยละ 

2550 % 2551 % 2552 % 

ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ        

บมจ.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุป 
:  รายไดจากการขายโฆษณา 
:  รายไดจากการขายหนังสือพิมพ 
:  รายไดจากการพิมพ    
รวม 

100.00  
1,586.45 

589.80 
25.71 

2,201.96 

 
72.05% 
26.78% 
1.17% 

100.00% 

 
1,431.12 

585.35 
31.91 

2,048.38 

 
69.87% 
28.57% 
1.56% 

100.00% 

 
976.69 
519.35 
28.22 

1,524.26 

 
60.68% 
32.27% 
1.75% 

94.70% 

บ. เนชั่น นิวสเน็ตเวิรค จํากัด 
:  รายไดจากการขายโฆษณา 
:  รายไดจากการขายหนังสือพิมพ 
รวม 

99.99  
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
55.50 
29.84 
85.34 

 
3.45% 
1.85% 
5.31% 

รวมรายไดจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ  2,201.96 100.00% 2,048.37 100.00% 1,609.60 100.00% 
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รายไดจากการขายและบริการรวม 
ถือหุน 
รอยละ 

2550 % 2551 % 2552 % 

บ. เนชั่น อินเตอรเนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท 
จํากัด (มหาชน) (NINE)   
:  รายไดจากการผลิตและจําหนายพอค
เก็ตบุคส 

:  รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพ
ตางประเทศ 

รวม 

99.99  
 

52.46 
 

75.54 
 

128.00 

 
 

40.97% 
 

59.03% 
 

100.00% 

 
 

55.42 
 

- 
 

55.42 

 
 

100.00% 
 

- 
 

100.00% 

 
 

41.38 
 

- 
 

41.38 

 
 

100.00% 
 
 
 

100.00% 

บ. เนชั่น เอ็ดดเูทนเมนท จํากัด (NED) 
:  รายไดจากการนําเขาและผลิตสิ่งพิมพ
การศึกษา 

- 
 

 
12.20 

 
100.00% 

 
0.21 

 

 
100.00% 

 
- 

 
- 

บ. เนชั่น เอ็กมอนทเอ็ดดูเทนเมนท จํากัด: 
(NEE)  
:  รายไดจากการนําเขาและผลิตสิ่งพิมพ 

(การตูน) และ ผลิตสิ่งพิมพการศึกษา 

- 
 

 
 

239.73 

 
 

100.00% 

 
 

216.18 

 
 

100.00% 

 
 

91.09 

 
 

100.00% 

รวมรายไดจากธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ  2,581.89 85.87% 2,320.19 84.99% 1,742.07 75.39% 
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รายไดจากการขายและบริการรวม 
ถือหุน 
รอยละ 

2550 % 2551 % 2552 % 

ธุรกิจกระจายภาพและเสียง        

บ.เนชั่น บรอดแคสติง้ คอรปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) (NBC) 
:  ผลิตรายการโทรทัศน  
:  ผลิตรายการวิทย ุ

62.83  
 

292.45 
15.52 

 
 

94.96% 
5.04% 

 
 

294.07 
13.01 

 
 

95.76% 
4.24% 

 
 

428.55 
28.57 

 
 

93.75% 
6.25% 

รวม  307.97 100.00% 307.08 100.00% 457.12 100.00% 

บ.เนชั่น เรดิโอ เน็ทเวอรค จํากัด (NRN) 
:  ผลิตรายการทางวิทย ุ

-  
6.20 

 
100.00% 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

รวมรายไดจากธุรกิจกระจายภาพและเสียง  314.17 10.45%      307.08 11.25%       457.12 19.78% 

ธุรกิจใหบริการรับจางพิมพสิ่งพิมพ        

บ. ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จํากัด 
(WPS) 
: รายไดจากการรับจางพิมพ 

 
84.50 

 
 

70.42 

 
 

2.34% 

 
 

54.03 

 
 

1.98% 

 
 

44.40 

 
 

1.92% 

ธุรกิจใหบริการรับจัดสงสินคา        
บ. เอ็นเอ็มแอล จํากัด (NML) 
: รายไดจากการจัดสงสินคา 

99.99  
40.39 

 
1.34% 

 
48.72 

 
1.78% 

 
65.59 

 
2.83% 
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รายไดจากการขายและบริการรวม 
ถือหุน 
รอยละ 

2550 % 2551 % 2552 % 

ธุรกิจสื่อการศึกษา 99.97       

บ. เนชั่น เอ็ดดูเคชั่น จํากัด ( NE) 
: รายไดจากธุรกิจอบรมสัมมนาและทักษะการ
สื่อสาร 

  
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1.51 

 
0.07% 

รายไดจากการขายและบริการ-สุทธ ิ  3,006.87 93.72% 2,730.02 90.42% 2,310.69 91.59% 
รายไดคาเชาและบริการ – สุทธิ 
   -   รายไดคาเชาและบริการ - สุทธิ 
    - รายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพ
ตางประเทศ (NINE) 

  
67.55 

- 

 
2.11% 

- 

 
23.82 

110.96 
 

 
0.79% 
3.67% 

 
12.09 
96.08 

 

 
0.48% 
3.81% 

รวม  67.55 2.11% 134.78 4.46% 108.17 4.29% 
ดอกเบี้ยรับ  24.24 0.76% 20.76 0.69% 21.60 0.86% 
กําไรจากการขายสินทรัพยถาวร  38.49 1.20% - -  - 
สวนไดเสียในกําไรสุทธิของบริษัทรวม   2.36 0.07% 1.61 0.05% - - 
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของ
สินทรัพย 

 - - 46.44 1.54% - - 

เงินปนผลรับ  - - - - 0.13 0.005% 
รายไดอื่น  68.94 2.14% 85.90 2.84% 82.38 3.27% 

รายไดรวม  3,208.40 100.00% 3,019.51 100.00% 2,522.97 100.00% 
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 หมายเหตุ  :  1.  รายการขางตนหักรายการคาระหวางกันแลว 
    2.  รายไดคาพิมพของ NMG เปนรายไดที่เกิดจากการเรียกเก็บคาพิมพ และคากระดาษจากบริษัทภายนอก 

3.  NBC ไดรับโอนธุรกิจการคาดานสื่อวิทยุจาก NRN ซึ่ง NBC ถือหุน 99.99% ตั้งแตเดือน มกราคม 2551 เพื่อลดขั้นตอน 
และเพิ่มความคลองตัวในการปฏิบัติงานของบริษัท ดังนั้นจึงทําใหในป 2551 NRN ไมมีรายการคาทางดานธุรกิจสื่อวิทยุ
เกิดขึ้น แตรวมใน NBC แท 
4.  ตั้งแตป 2552 ไดโอนรายไดจากธุรกิจจากสื่อรูปแบบใหม ให NBC จากเดิมเปนสวนหนึ่งของรายได NMG   
5.  เดิมรายไดจากการเปนตัวแทนจําหนายสิ่งพิมพตางประเทศของ NINE รวมเปนสวนหนึ่งของรายไดจากการขายและ
บริการ ตั้งแตไตรมาส 2 ป 2008 ไดจัดประเภทใหมไปเปนสวนหนึ่งของรายไดคาเชาและบริการ  
6.  ไดจัดตั้ง บริษัท เนชั่น นิวส เน็ตเวิรค จํากัด (NNN)  เมื่อเดือนตุลาคม 2551 ดําเนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพดานขาวภาษาอังกฤษ 
ไดแก หนังสือพิมพ  The Nation, นิตยสาร Nation Junior  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความชัดเจนในสายธุรกิจดานขาว
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเดิมเปนรายไดสวนหนึ่งของ NMG โดยเริ่มแยกรายได เมื่อเดือนมกราคม 2552  
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โครงสรางการถือหุนของบริษัท มติชน จํากัด และบริษัทยอยในปจจุบันเปนดงันี ้
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษัท ขาวสด  จํากัด   เปนบริษัทยอย ของ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)  เปนบริษัทท่ี

ประกอบกิจการออกหนังสือพิมพรายวัน “ขาวสด” นับเปนหนังสือพิมพท่ีสรางประวัติศาสตรไวใน

วงการหนังสือพิมพของเมืองไทย ท่ีใชระยะเวลาดําเนินการเพียงไมกี่ป สามารถยึดครองสวนแบง

การตลาด  มียอดจําหนายเปนอันดับ 3  ของประเทศในกลุมหนังสือพิมพรายวันดวยกัน และบริษัท

ขาวสด จํากัด ยังออกหนังสือเฉพาะกิจ ดวย 

 บริษัท งานดี จํากัด   เปนบริษัทยอยของ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน)  ซ่ึงประกอบกิจการ

จัดจําหนายหนังสือในเครือของบริษัทฯ และ ของสํานักพิมพอ่ืนๆ ใหแกเอเยนตตางๆ ท้ังใน

กรุงเทพมหานคร และตางจังหวัด โดยวิธีการขนสงท้ังทางบก และทางอากาศ บริษัทมีเอเยนตจัด

จําหนายหนังสือพิมพในเครือทุกจังหวัดท่ัวประเทศ โดยการจัดจําหนายชนิดขายฝากแกเอเยนตท่ี

บริษัทจะต้ังเปนตัวแทนจําหนายและรับชวงขายตอใหแกรานคาตอไป 

                                         

  99.99% (ตั้งแตป 2539)  99.96%  

-   หนังสือพิมพรายวัน  หนังสือพิมพ
ธุ ร กิ จ  และ นิตยสารหลายประ เภท 
ตลอดจนรับจางพิมพใหกับบริษัทในเครือ  บริษัท มติชน  จํากัด 

บริษัท ขาวสด จํากัด  บริษัท งานดี จาํกัด  

-   หนังสือพิมพรายวนั  
เพื่อเผยแพรขาวสาร  

และหนังสือเฉพาะกจิ 

-  จัดจําหนายหนังสือพิมพในเครือ 
ของบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) 
และของสํานักพิมพอื่นๆ 
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รายไดจากการจําหนายของบริษัทมติชน จํากัด (มหาชน) 

 

รายได 
2550 2551 2552 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและใหบริการ 993.03 72.92 984.49 75.96 853.64 70.05 

รายไดจากการรับจางพิมพ 232.32 17.06 227.76 17.57 210.52 17.28 

รายไดจากการบริการจัดงาน - - - - 100.62 8.26 

เงินปนผลจากบริษัทยอย 50.00 3.67 12.50 0.96 4.50 0.37 

รายไดอ่ืนๆ 86.55 6.35 71.35 5.51 49.26 4.04 

รวม 1,361.90 100.00 1,296.10 100.00 1,218.54 100.00 
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รายไดจากการจําหนายของ บริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
 

รายได 
2550 2551 2552 

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขาย 

และใหบริการ 

1,648.37 

 

94.34 

 

1,528.62 

 

93.68 

 

1,406.07 

 

88.22 

 

รายไดจากการ 

บริการจัดงาน 

- - - - 131.02 8.22 

รายไดอ่ืน ๆ (1)  98.82 5.66 103.14 6.32 56.66 3.56 

รวม 1,747.19 100.00 1,631.76 100.00 1,593.75 100.00 

รวมมูลคาของรายได

ท้ังหมดท่ีเพิ่ม-ลด 

จากปกอน 

         

75.73 

4.53 (115.43) (6.61) (38.01) (2.33) 

 

 (1) รายไดอ่ืน ๆ ประกอบดวย การขายหนังสือพิมพท่ีเหลือคืน การรับจางแยกสี เปนตน 
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โครงสรางรายไดของบริษัท ขาวสด จํากัด 

              (หนวย : ลานบาท) 

รายได ป 2550 % ป 2551 % ป 2552 % 

รายไดจากการขาย 

และใหบริการ 

517.45 

 

97.01 

 

377.25 

 

95.81 

 

344.91 

 

89.21 

 

รายไดจากการบริการจัดงาน - - - - 30.40 7.86 

รายไดอ่ืน ๆ 15.95 2.99 16.50 4.19 11.31 2.93 

รวม 533.40 100.00 393.75 100.00 386.62 100.00 

 

 
โครงสรางรายไดของบริษัท งานดี จํากัด 

                                                                                                            (หนวย : ลานบาท) 

รายได 2550 % 2551 % 2552 % 

รายไดจากการขาย 

หนังสือพิมพ และพ็อกเก็ตบุค 

776.88 

 

99.64 

 

788.55 

 

99.40 

 

715.62 

 

99.97 

 

รายไดอ่ืน ๆ 2.80 0.36 4.77 0.60 0.21 0.03 

รวม 779.68 100.00 793.32 100.00 715.83 100.00 
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โครงสรางรายไดบริษัท 3 ปท่ีผานมา 

โครงสรางรายไดของบริษัท มติชน จํากัด (มหาชน) จําแนกตามประเภทของส่ิงพิมพ 

                                                                                                                 (หนวย : ลานบาท) 
สิ่งพิมพ 2550 % 2551 % 2552 % 

มติชนรายวัน 

- รายไดจากการขายและ  

   บริการ       

 

534.14 

 

 

39.22 

 

507.53 

 

 

39.16 

 

439.29 

 

36.05 

ประชาชาติธุรกิจ 

- รายไดจากการขายและ 

   บริการ 

 

179.07 

 

13.15 

 

179.33 

 

13.84 

 

141.93 

 

11.65 

มติชนสุดสัปดาห 

- รายไดจากการขายและ 

   บริการ 

 

139.87 

 

10.27 

 

133.40 

 

10.29 

 

113.42 

 

9.31 

อ่ืน ๆ (1) 

- รายไดจากการขายและ 

   บริการ 

 

372.27 

 

27.33 

 

391.99 

 

30.24 

 

369.52 

 

30.32 

รายไดอ่ืน ๆ (2) 136.55 10.03 83.85 6.47 53.76 4.41 

รายไดจากการบริการจัดงาน - - - - 100.62 8.26 

รายไดรวม 1,361.90 100.00 1,296.10 100.00 1,218.54 100.00 

(1) รวมรายไดจากการขาย นติยสารศิลปวัฒนธรรม, เทคโนโลยีชาวบาน , เสนทางเศรษฐี และพ็อก

เก็ตบุคอ่ืน ๆ และรับจางพิมพ 

(2) รวมรายไดอ่ืนๆ, เงินปนผลจากบริษัทยอย 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) ชุดท่ี 1 

แนวคําถามนี้เปนการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) กับกลุมผูบริหาร บรรณาการ

บริหารในเครือเนช่ันจํานวน 2 คน และเครือมติชนจํานวน 5 คน โดยแนวคําถามจะแบงเปน 4 สวน 

ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 

1. ช่ือ-นามสกุล………………………………………………………………… 

2. ปจจุบันดํารงตําแหนง………………………………………………………… 

3. บทบาทท่ีเกี่ยวของกับบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอม

รวมส่ือ คือ………………………………………………………………….. 

สวนท่ี 2 : ศึกษาการปรับตัว และพัฒนาการของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอมรวม

ส่ือ โดยใชประเด็นคําถาม ดังนี้ 

  - หนังสือพิมพ เนช่ัน/มติชน มีการปรับตัวและพัฒนาการดานใดบาง พรอมท้ังมี

การการปรับตัวและพัฒนาการอยางไร เพื่อใหหนังสือพิมพอยูรอดภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

 สวนท่ี 3 : ศึกษาแนวทางการดําเนินงาน และกลยุทธการบริหารงาน ของหนังสือพิมพ

ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ โดยใชประเด็นคําถาม ดังนี้ 

  -  หนังสือพิมพ เนช่ัน/มติชน มีปรับเปล่ียนแนวคิดและแนวทาง การดําเนินงาน

 อยางไร ภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

 -  หนังสือพิมพ เนช่ัน/มติชน มีการกําหนดนโยบายการดําเนินงานอยางไร ภายใต

กระแสการหลอมรวมส่ือ 

 -  หนังสือพิมพ เนช่ัน/มติชน ใชกลยุทธอยางไรในการบริหารงาน ภายใตกระแส

การหลอมรวมส่ือ 
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 โดยกระบวนการวางแผนกลยุทธในการบริหารงานของธุรกิจ มีข้ันตอนดังนี้ 

  การวิเคราะห SWOT 

   -ภารกิจของธุรกิจ 

   -การวิเคราะหภาวะแวดลอมภายนอก (โอกาส และอุปสรรค) 

   -การวิเคราะหภาวะแวดลอมภายใน (จุดแข็ง และจุดออน) 

   -การวางเปาหมาย 

   -การวางกลยุทธ 

   -การวางโปรแกรมรับกลยุทธ 

   -ปฏิบัติการ 

   -Feedback และการควบคุม 

สวนท่ี 4 : ศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน ของหนังสือพิมพภายใตกระแสการ

หลอมรวมส่ือ   โดยใชประเด็นคําถาม ดังนี้ 

 - ปจจัยดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และบุคลากร ท่ีมีสวนชวยสงเสริมการ บริหารงานของ

หนังสือพิมพ เนช่ัน/มติชน ภายใตกระแสการหลอมรวมอยางไร  

 โดยปจจัยในการบริหารงานภายใตกระแสการหลอมรวม มีดังนี้ 

  - เคร่ืองมือ (Tools) ซ่ึงประกอบดวยเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีสามารถเปนอุปกรณ 

  ในการปฏิบัติการ และชวยเหลือการบริหารใหมีประสิทธิภาพ 

  - บุคลากรในองคการ (People) ท่ีมีลักษณะของพฤติกรรมแตกตางกันออกไป 

- อุปสรรคใด ท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานของหนังสือพิมพ เนช่ัน/มติชน ภายใต

กระแสการหลอมรวมส่ือ  

สวนท่ี 5 :  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ในการบริหารงานของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอม

รวมสื่อ 
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แนวคําถามในการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) ชุดท่ี 2 

แนวคําถามนี้เปนการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth Interview) กับกลุมผูส่ือขาวในฐานะผู

ปฏิบัติการ ซ่ึงมีประสบการณมากกวา 20 ป จํานวน 2 คน และประสบการณต่ํากวา 10 ป จํานวน 2 

คน ท้ังเครือเนช่ัน และเครือมติชน โดยแนวคําถามจะแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูใหสัมภาษณ 

1. ช่ือ-นามสกุล………………………………………………………………… 

2. ปจจุบันดํารงตําแหนง………………………………………………………… 

3. บทบาทท่ีเกี่ยวของกับบริหารงานของหนังสือพิมพภายใตกระแสการหลอม

รวมส่ือ คือ………………………………………………………………….. 

สวนท่ี 2 : ศึกษาการปรับตัว และพัฒนาการของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอมรวม

ส่ือ โดยใชประเด็นคําถาม ดังนี้ 

  - หนังสือพิมพ เนช่ัน/มติชน มีการปรับตัวและพัฒนาการดานใดบาง พรอมท้ังมี

การการปรับตัวและพัฒนาการอยางไร เพื่อใหหนังสือพิมพอยูรอดภายใตกระแสการหลอมรวมส่ือ 

  สวนท่ี 3 : ศึกษาปจจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารงาน ของหนังสือพิมพภายใตกระแสการ

หลอมรวมส่ือ   โดยใชประเด็นคําถาม ดังนี้ 

 - ปจจัยดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และบุคลากร ท่ีมีสวนชวยสงเสริมการ บริหารงานของ

หนังสือพิมพ เนช่ัน/มติชน ภายใตกระแสการหลอมรวมอยางไร  

 โดยปจจัยในการบริหารงานภายใตกระแสการหลอมรวม มีดังนี้ 

  - เคร่ืองมือ (Tools) ซ่ึงประกอบดวยเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีสามารถเปนอุปกรณ 

  ในการปฏิบัติการ และชวยเหลือการบริหารใหมีประสิทธิภาพ 

  - บุคลากรในองคการ (People) ท่ีมีลักษณะของพฤติกรรมแตกตางกันออกไป 
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- อุปสรรคใด ท่ีสงผลกระทบตอการบริหารงานของหนังสือพิมพ เนช่ัน/มติชน ภายใต

กระแสการหลอมรวมส่ือ  

 สวนท่ี 4 :  ขอเสนอแนะอ่ืนๆ ในการบริหารงานของหนังสือพิมพ ภายใตกระแสการหลอม

รวมสื่อ DPU
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ-สกุล  นางสาววาทินี หวยแสน 

ภูมิลําเนา  จังหวัดพังงา 

สถานท่ีทํางาน  หนังสือพิมพสยามรัฐ  

ตําแหนงงานปจจุบัน หัวหนาขาวโตะทองเท่ียว-โรงแรม 

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ จากคณะบริหารธุรกิจ  

สาขาการโฆษณา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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