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บทคัดย่อ 
 
 การเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนมาทุกยุค  ทุกสมัยอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดนิ่ง ยิ่งประเทศเจรญิ
ข้ึน ได้รับการพัฒนา ความเปลี่ยนแปลงก็พร้อมจะเดินหน้าเพื่อท าให้ทุกแขนงเกิดความก้าวหน้าต่อไป
มีซึ่งมีผลต่อความเจริญของประเทศ ไม่ว่าจะเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การแพทย์ รวมไป
ถึงวงการสื่อก็เช่นกัน เมื่อเทคโนโลยีได้พัฒนารูปแบบการส่งข้อมูลข่าวสารสู่ปลายสัมผัสของบุคคล 
การใช้อินเตอร์เน็ต Smartphone Tablet ฯลฯ ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้รับความสะดวก
รวดเร็วในการรับข้อมูลข่าวสารมากยิ่งขึ้น จนท าให้สื่อที่อยู่มานานและได้รับความนิยมอย่างสูงอย่าง
นิตยสาร ที่สามารถเห็นภาพและสัมผัสได้อย่างชัดเจนน้ัน ได้รับความนิยมลดลง อันเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงความเจริญของของปัจจัยดังกล่าว เมื่อสื่อนิตยสารได้รับความนิยมลดลง จึงท าให้
ผู้ประกอบการรายใหญ่ของวงการนิตยสารไทยเกิดความตระหนกตกใจ เมื่อเล็งเห็นถึงความก้าวหน้า
อย่างไม่หยุดนิ่ง ซึ่งล้วนมีผลต่อเม็ดเงินในวงการของนิตยสาร ท าให้นิตยสารได้รับความนิยมน้อยลง 
ทั้งนี้วงการนิตยสารจึงต้องหากลยุทธ์ เกิดการเปลี่ยนแปลง การปรับตัว เพื่อให้เท่าทันกับสิ่งใหม่ๆ   
ที่ก าลังเกิดข้ึนอย่างไม่หยุดนิ่ง และเพื่อพัฒนาวงการนิตยสารไทยให้กลับมารุ่งโรจน์และมีเม็ดเงิน
หมุนเวียนสะพัดสูงดังแต่ก่อน โดยแต่ละองค์กรจะเริ่มจากการจัดการด้านการบริหารองค์กรภายใน 
คือ ตัวบุคลากร เพราะบุคลากรเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุด ชักจูง สร้างเป้าหมายใหม่ร่วมกันเพื่อ
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทีด่ีข้ึน ส่วนปัจจัยภายในที่มีผลต่อองค์กรโดยตรง จากการวิจยัพบว่า บุคลากร 
เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง บุคลากรต้องมีการปรับตัว รับภาระงานที่หนักมากข้ึน ส่วนปัจจัย
ภายนอกจะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา รองลงมาเป็นการเมืองและเศรษฐกิจ 
 
ค าส าคัญ: การเปลี่ยนแปลง, ปรบัตัว, กลยุทธ์, ปจัจัย 
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ABSTRACT 
 

 There is always a change in the world.  When the country improves, there 
is always a progress, not only technology, society, economy, medical profession and 
innovation but also media.  Even nowadays, media channel transforms itself to reach 
people easier and make them receive information more convenient by internet, 
smartphone and tablet. This causes traditional media like magazine less popularity. It 
is time for them to aware of the online media trend and start finding new strategy to 
struggle with this new trend.  And become accepted again.  Most organizations start 
from their internal management which is their valuable staff by setting their objectives 
and goals together. According to the research, employee is the key factor that effects 
the internal communication directly while the external communication is adjusted by 
technology, politics and economy respectively. 
 
Keywords: change, adaptation, strategy, factor 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะส าเร็จลงไม่ได้หากขาดการสนับสนุนและความกรุณาของ 
รองศาสตราจารย์พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช ที่ให้เกียรติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและสละเวลาในการ
พิจารณา ให้ค าปรึกษาและค าแนะน าช้ีแนะแนวทางที่ดีในการศึกษาครั้งนี้ อีกทั้งขอขอบคุณ 
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนา ธูปแก้ว ที่กรุณามาเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา ดวงภุมเมศ กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ภายนอก ที่ให้ความกรุณาและสละเวลาในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาขอ 
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธ์ประสาทวิชาความรู้และช้ีแนะแนวทางใน
การศึกษาตลอดทั้งสองปีที่ผ่านมา ขอบพระคุณผู้บริหารและบรรณาธิการจากนิตยสารช้ันน าของ
ประเทศที่สละเวลาในการให้สัมภาษณ์และเก็บข้อมูล ขอบคุณเพื่อนๆ MCM 15 ที่ช่วยเหลือท าให้ทุก
อย่างผ่านมาจนถึงวันนี้ได้ ขอบคุณเพื่อนกลุ่มสาวงวง ณ ทุ่งรังสิต เพื่อนกลุ่มนกฟินิกซ์ กลุ่มวารสาร
ศาสตร์ กลุ่มสหายสายแดกที่อมรินทร์ทีวี ที่ช่วยเหลือ เข้าใจและคอยเป็นก าลังใจ  
 และที่ขาดไปเลยไม่ได้ในที่นี้ ก็คือครอบครัว คุณพ่อ คุณแม่ และน้องชายที่เป็นเสมือน
แรงผลักดันเวลาที่ท้อถอยและคอยให้ก าลังใจอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดที่ท้อ แค่นึกถึงหน้าของท่านในวันที่
เห็นเราประสบความส าเร็จก็มีแรงที่จะสู้ต่อไป และที่ส าคัญที่สุด คือ ตัวเอง ขอบคุณความพยายาม
ของตัวเอง ความอดทน ตั้งใจมุมานะจนผ่านช่วงที่หนักที่สุดในชีวิตมาได้จนส าเร็จการศึกษาและท า
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ลุล่วงผ่านไปด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 สื่อ (Media) เป็นช่องทางในการสื่อสารที่น าเสนอเนื้อหาของสารมาสู่ผู้ฟังหรือผูช้มไม่ว่า
จะเป็นข่าวสาร ความบันเทิง หรือโฆษณาเพื่อส่งไปยังกลุม่ผูบ้ริโภคให้ได้รับข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์
ของการสื่อสารมากที่สุดและการสื่อสารจะเปลี่ยนไปตามระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีการพัฒนาข้ึน 
รวมถึงรูปแบบของสื่อที่พัฒนาทันสมัยข้ึนตามกาลเวลา เช่น การเกิดข้ึนของสื่อสิ่งพิมพ์ให้ดีข้ึนตาม
สมัยนับจากสื่อบุคคลที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ให้ได้อ่านกัน เช่น หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร วารสารพัฒนาการของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คือ วิทยุมาเป็นสื่อโทรทัศน์ที่พัฒนาตามกันมาติดๆ 
การที่สื่อโทรทัศน์เข้ามากลายเป็นสื่อที่เห็นได้ทั้งภาพและเสียงโดยสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม
เป็นช่องแรกและถือเป็นยุคบุกเบิกวงการโทรทัศน์ในประเทศไทย แต่ทั้งนี้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยี
มิได้หยุดอยู่กับที่กิจการวิทยุโทรทัศน์ที่เริ่มแรกให้บริการในระบบ analog ที่ย่านความถ่ี VHF และ 
UHF ได้พัฒนามาสู่โทรทัศน์ออกอากาศผ่านดาวเทียม และดิจิตอลทีวีในที่สุดท าให้ผู้ชมได้มีช่องทางใน
การรับชมที่เพิ่มมากขึ้น 
 ส าหรับประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ 2010 ที่เป็นผลมาจากการพัฒนาในเทคโนโลยี
การเปลี่ยนแปลงที่ก้าวล้ า ทันสมัยมากข้ึน เกิดเป็นยุคดิจิตอลโดยเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556 ที่องค์การ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาติ ( กสทช.) ได้เปิด
ประมูลทีวีดิจิตอลเพื่อให้ผู้สนใจเข้ามาร่วมประมูล หากจะย้อนไปเมื่อสมัยก่อนประเทศไทยมีฟรีทีวี 
ทั้งหมด 6 ช่อง ด้วยกัน โดยระบบฟรีทีวีนี้ รับสัญญาณผ่านจากอากาศ จากเสาต้นสัญญาณโทรทัศน์ 
โดยทีวีบ้านของประชาชนจะรับด้วยเสาก้างหรือ หนวดกุ้ง วิธีการส่งสัญญาณแบบนี้ เรียกว่า  การส่ง
สัญญาณภาคพื้น กล่าวคือ ตัวสัญญาณนั้นไม่สามารถผ่านภูเขาไปได้ เพราะไม่ได้รับสัญญาณจาก
ดาวเทียมนั่นเองทีวีดิจิตอลจึงถูกพัฒนาข้ึนมาเพื่อใช้แทนทีวีอนาล็อก เนื่องจากรูปแบบการท างาน
เหมือนกัน แต่คุณภาพดีกว่า มีจ านวนช่องมากกว่า อีกทั้งยังท าให้เพิ่มช่องทางให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลจากรายการอื่นๆ ได้มากข้ึน ส่วนเทคโนโลยีที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสื่อและพฤติกรรม
ผู้บริโภคสื่อ คือ การเกิดข้ึนของอินเตอร์เน็ตก่อให้เกิดสื่อออนไลน์ข้ึนมาเพื่อการติดต่อสื่อสารใน
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป กลายเป็นโลกแห่งสังคมออนไลน์ทุกช่องทางในทุกวันน้ี 
 จากการก้าวผ่านของระบบเทคโนโลยีแต่ละสมัยนั้น สามารถแบ่งสื่อออกได้เป็น 2 
ประเภท ตามลักษณะของการใช้สื่อ คือ สื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ (ธิดาพร ชนะชัย, 2550 ) 
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 1. สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ผู้ส่งสารสามารถส่งสารไปได้ทางเดยีว 
ผู้รับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผู้ส่งสารได้ สื่อท าหน้าที่ส่งสารเพียงอย่างเดียว ไม่ว่า  
จะเป็นภาพ ตัวหนังสือ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ สื่อวิทยุ และสื่อที่ท าหน้าที่ส่งสารสองอย่างทั้งภาพและ
เสียง ได้แก่ สื่อโทรทัศน์และสื่อภาพยนตร์ซึ่งจะไม่มีการตอบกลับ (Feedback) ในทันทีจากผู้รับสาร 
มีเพียงสารที่ส่งไปเท่านั้น 
 2. สื่อใหม่ (New media) หมายถึง สื่อที่เอื้ออ านวยให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารท าหน้าทีส่ง่
สารและรับสารได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสองทางมีการตอบกลับ (Feedback) ได้ทันทีและสื่อยังท า
หน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ทั้งภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยี
ของสื่อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีมาสัมพันธ์กัน ท าให้สื่อสามารถสื่อสารได้สอง
ทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศักยภาพเป็นสือ่แบบประสม (Multimedia) ที่มีศักยภาพครอบคลมุ
การส่งสารไปยังผู้รับสารมากขึ้น 
 จากการส ารวจผู้ใช้สื่อออนไลน์ในปี พ.ศ. 2558 เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ปัจจุบันมีการใช้
อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มมากข้ึนในทุกปี จากการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีข้ึนมาหลากหลายรูปแบบและได้รับ
ความนิยมมากข้ึน โดยจากรายงานผลการส ารวจของ ETDA เผยผลส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้สื่อออนไลน์ 
ปี 2558 โดยแบ่งแยกตาม Generation  พบว่าผลการส ารวจสะทอ้นให้เห็นถึงพฤติกรรมของคนในยุค
ปัจจุบันที่ใช้ smart phone เป็นอุปกรณ์เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตที่สุดถึงตลอด 24 ช่ัวโมง โดยกิจกรรม
ยอดนิยมของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ อันดับแรก คือ การใช้บริการออนไลน์ เช่น 
facebook Instagram และ Line คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 82.7 % ในขณะที่อันดับสอง เป็นการสืบค้น
ข้อมูล 56.6 % อันดับสาม คือ การติดตามข่าวสาร หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ 52.2 % โดยกลุ่ม 
Gen X กลุ่ม Gen Y กลุ่ม Gen Z คือกลุ่มที่เลือก smartphone ในการเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตเป็น
อันดับแรก โดยที่กลุ่ม Baby Boomer เลือกใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเป็นอันดับแรก โดยเน้นหนักไปที่
การใช้เพื่อสืบค้นข้อมูล 62.2 % ใช้เพื่อรับ-และส่งอีเมล์ถึงกัน 53.7 % และเพื่อการสื่อสาร 
ผ่านสังคมออนไลน์ถึง 45.3 % ถือว่ามีการใช้สื่อออนไลน์ที่เพิ่มมากข้ึนตามล าดับทุกๆ ปี (ที่มา: 
https://www.etda.or.th/content/thailand-internet-user-profile-2015.html)  
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ภาพที่ 1.1 ผลส ารวจผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตปี 2558. จาก https://www.etda.or.th/content/ 
thailand-internet-user-profile-2015.html 
 
 จากสถิติดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสื่ออินเตอร์เน็ต เป็นที่รู้จักและนิยมกันมากข้ึนท าให้
บทบาทของเทคโนโลยีการสื่อสารในสมัยก่อนหรือสื่อแบบดั้งเดิม (Traditional Media) ประเภท
นิตยสารนั้นได้รับความนิยมลดน้อยลงอย่างชัดเจน โดยวัดจากตลาดนิตยสาร ในปัจจุบันล่าสุดมี
นิตยสารปิดตัวลงเพิ่มมากขึ้น ล่าสุด นิตยสาร Cosmopolitan Thailand และนิตยสาร Image ก็ได้
ลาจากตลาดนิตยสารอย่างเป็นทางการไปเหตุเพราะเกิดจากการขาดทุนติดต่อกันมาเป็นระยะ
เวลานาน รวมถึงบริษัท อมรินทร์ปริ้นต้ิง แอนด์ พับลิชช่ิง จ ากัด ที่มีนิตยสารอยู่ในมือหลากหลายฉบบั
ก็ทยอยปิดลงไป ตามยอดขาย อย่างเช่น นิตยสาร lemonade (http://www.marketingoops 
.com/media-ads/thai-media-ads/cosmopolitan-thailand/) 
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ภาพที่  1.2 ความเปลี่ยนแปลงของนิตยสาร . จาก http://www.thansettakij.com/2016/ 
02/21/32289 
 
 นิตยสารเป็นสื่อที่มีมานานและมีประโยชน์ต่อผู้อ่านในด้านการให้ข้อมูล ข่าวสาร ข้อมูล
เชิงลึกและสาระบันเทิงที่หลากหลายเป็นสื่อสิ่งพิมพ์รายคาบออกเป็นประจ า สัปดาห์  หรือรายเดือน 
ส่วนมากเย็บเล่มและมีการจัดพิมพ์ โดยส าหรับประเทศไทยนั้นนิตยสารได้เริ่มจัดท าในสมัยรัชกาลที่ 3 
และต้นรัชกาลที่ 4 ซึ่งล่าช้ากว่านิตยสารเล่มแรกของโลกกว่า 100 ปีแต่กลับมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว
เพราะได้รับความสนใจจากเจ้านายและบุคคลช้ันสูงในสังคมจนกลายเป็นสือ่ที่เข้าถึงผูค้นทุกเพศทุกวัย
และทุกระดับช้ันโดยนิตยสารในประเทศไทยได้เจริญเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมือง
และเศรษฐกิจ (พีระ จิรโสภณ, 2547) 
 โดยจากความส าคัญของนิตยสารดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมองเห็นว่าน่าสนใจที่จะมุ่ง
ท าการศึกษาเรื่องนี้ เพราะนิตยสารเป็นสื่อที่มีมาช้านาน และได้รับความนิยมกันมาตามยุคสมัย เป็น
สื่อที่รวบรวมทุกศาสตร์ไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ การท าสารคดี การเขียนบทความ และ
สามารถสัมผัสได้เป็นรูปเล่ม  
 พัฒนาการของนิตยสารในยุคเริ่มแรกในสมัยรัชกาลที่ 3 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ที่ทรงเมตตาโปรดเกล้าฯ ให้หมอบรัดเลพิมพ์ประกาศห้ามสูบฝิ่นและค้าฝิ่น จ านวน 9,000 
ฉบับ จึงถือได้ว่าเป็นประกาศฉบับแรกที่ใช้การพิมพ์ หมอบรัดเลจึงมีความคิดที่จะพิมพ์นิตยสารข้ึน 
โดยให้เหตุผลว่า นิตยสารจะเป็นสื่อกลางให้แต่ละคนทราบ ว่าใครอยู่ที่ไหน ท าอะไร รวมถึงเป็นการ
เสนอข่าวสารต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อชาวไทยเป็นอย่างมาก จึงได้
ออกนิตยสารฉบับแรก ช่ือว่า บางกอกรีคอร์เดอร์ข้ึนมา  (Bangkok Recorder)  
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ภาพที่  1 .3  บางกอกรีคอร์ เดอร์  (Bangkok Recorder) .  http: // rescom. trf.or. th/display/ 
keydefault.aspx?id_colum=2960 
 
 ต่อมาในรัชกาลที่ 4 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านทรงเป็นคนไทยคน
แรกที่เป็นเจ้าของแท่นพิมพ์ และริเริ่มการพิมพ์ด้วยพระองค์เอง ซึ่งถือว่ามีบทบาทในกิจการการพิมพ์
ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ได้ผลิตสิ่งพิมพ์และผลงานการพิมพ์ที่ส าคัญหลากหลายชนิด จนมาถึง
รัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งถือว่าเป็นยุคทองของนิตยสารไทย พระองค์
ทรงสนับสนุนและให้มีการแสดงความคิดเห็นผ่านทางหนังสือ ซึ่งในยุคนี้มีนิตยสารออกมาถึง 127 
ฉบับ เพราะการได้รับเสรีภาพอย่างเต็มที่ จนในสมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว วงการนิตยสารเติบโตไปมาก นิตยสารที่เด่นในช่วงนี้เป็นนิตยสารที่แสดงความคิดเห็น
ทางด้านการเมือง ซึ่งระยะนี้มีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเป็นเจ้าของนิตยสาร  
 นิตยสารมีการพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2491 ที่เกิดนิตยสารที่เน้นเฉพาะผู้อ่านบาง
กลุ่มมากข้ึน เกิด นิตยสารที่ให้ความรู้เชิงวิชาการ วิทยาสาร ชัยพฤกษ์ และนิตยสารวงการบันเทิง 
ดารารายสัปดาห์ ดาราไทยรายสัปดาห์ เป็นต้น นอกจากนิตยสารทางวิชาการแล้วนิตยสารส าหรับ
ผู้หญิงก็เป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นนิตยสาร ลลนา และนิตยสารที่ยังคงจ าหน่ายอยู่ใน
ปัจจุบัน เช่น นิตยสารแพรว นิตยสารกุลสตรี  เป็นช่วงที่มีเนื้อหาเฉพาะเรื่องราวส าหรับผู้ที่สนใจ  
มีการตีพิมพ์กันอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นพัฒนาการของนิตยสารช่วงนี้จึงเปลี่ยนแปลงไปตามความต้องการ
ของผู้บริโภค เนื่องจากยึดกระแสความนิยมของผู้บริโภคเป็นหลัก รวมถึงนโยบายและแผนการตลาดก็
มีผลต่อการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงเนื้อหา ตลอดจนรูปแบบของนิตยสารด้วย  
 ปัจจุบันนิตยสารในประเทศไทยมีทั้งหมด 385 ฉบับทั้งนิตยสารหัวในและนิตยสาร 
หัวนอก (https://th.wikipedia.org/wiki/ ล่าสุด 11 กุมภาพันธ์ 2559) โดยบริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ิ



6 

นิตยสารหัวนอกในประเทศไทยพบว่า บริษัท อินสไปร์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จ ากัด เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ิ
นิตยสารหัวนอกมากที่สุด จ านวนทั้งสิ้น 13 ฉบับ รองลงมา คือ บริษัท มีเดีย เอ็กซ์เพอร์ทิสต์ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ากัด เป็นเจ้าของนิตยสารลิขสิทธ์ิหัวนอกในประเทศไทย 7 ฉบับ บริษัท ฮาเชตต์ ฟิลิปากิ 
โพสต์ จ ากัด เป็นเจ้าของลิขสิทธ์ินิตยสารหัวนอกในประเทศไทย 5 ฉบับ  
 นิตยสารในยุคปัจจุบัน รวมไปถึงการเติบโตของระบบทุนนิยมส่งผลให้นิตยสารทุกฉบับ
ต่างให้ความส าคัญและมุ่งเป้าหมายไปที่ความอยู่รอด เม็ดเงิน เพราะจากเมื่อก่อนเป็นสื่อที่ได้รับความ
นิยมเป็นอันดับต้นๆ แต่วันน้ีได้รับผลกระทบจากการพัฒนาของสื่อดิจิตอล จึงต้องกลับมาพิจารณาถึง
การปรับตัว ความอยู่รอด  กลยุทธ์ และผลก าไรขององค์กรซึ่งเริ่มต้นจากการมองผู้อ่านเป็นผู้บริโภค 
ท าให้นิตยสารมีการผลิตเพื่อป้อนและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง และโฆษณา
กลายมาเป็นรายได้หลักของนิตยสารที่มีความส าคัญอย่างมากต่อความอยู่รอดของนิตยสาร ในขณะที่
ยอดขายก็เป็นส่วนวัดจ านวนของผู้บริโภคที่มิใช่รายได้หลักอย่างเช่นแต่ก่อน ท าให้เกิดการแข่งขันที่
หน้าตาของนิตยสาร และการก่อก าเนิดข้ึนมาของยุคอินเตอร์เน็ต ท าเกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นมา คือ 
การถ่ายเทวัฒนธรรมการอ่านนิตยสาร นิตยสารที่มีลิขสิทธ์ิของต่างประเทศได้เข้าตลาดมาออกมาเป็น
ฉบับภาษาไทยหลายต่อหลายช่ือ บริษัทหรือองค์กรหลายองค์กรร่วมทุนกับบริษัทต่างประเทศซื้อ
ลิขสิทธ์ิในการจัดพิมพ์นิตยสารหัวนอกเป็นภาษาไทยท าให้ง่ายต่อการรับข้อมูล ไม่ต้องมานั่ งเปิด
นิตยสารดังแต่ก่อน สามารถเปิดออนไลน์อ่านได้ทันที  
 เมื่อนิตยสารที่เป็นฉบับพิมพ์เป็นเล่มได้รับความนิยมน้อยลง นิตยสารบางฉบับถึงกับ
ขาดทุน หรือปิดหัวหนังสือลงไปแล้วหลายเล่ม ยกตัวอย่าง นิตยสารเปรียว นิตยสาร Volume 
นิตยสาร Image นิตยสาร cosmopolitan ซึ่งเกิดจากความไม่สามารถแบกรับภาระไว้ได้หรือไม่
สามารถสู้กับเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาได้ อีกทั้งยังรวมไปถึงเรื่องเงินทุนและบุคลากร เพื่อความอยู่รอด 
ดังนั้น การจัดการที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุคดิจิตอลจึงเข้ามามีบทบาทในยุคนี้ ท าให้ประชาชน
สามารถรับฟังข่าวสารผา่นโลกออนไลน์ ที่ย่นระยะเวลาในการรับข้อมูล และเกิดความสะดวก ทุกที่ทุก
เวลา ท าให้สื่อเก่าอย่างนิตยสารต้องมีการปรับปรุง สร้างการรับรู้แบบใหม่เพื่อให้เกิดการพัฒนาใน
ระบบกระบวนการท างานซึ่งมีผลให้ผู้บริโภคหันมานิยมซื้อและเลือกรับสื่อประเภทนิตยสารดังเดิมที่
ส าคัญไปกว่าน้ันยังรวมไปถึงโฆษณาที่ต้องรักษาและเร่งเพิ่มก าลัง ดังจะเห็นจากเงินในโฆษณาธุรกจิสือ่
ประเภทนิตยสารที่มีระดับลดลงในแต่ละปีตามล าดับ ดังภาพต่อไปนี้  
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ภาพที่ 1.4 แผนภูมิแสดงระดับเม็ดเงินโฆษณาในธุรกิจสื่อประเภทนิตยสารจากอุตสาหกรรมสื่อ
สิ่งพิมพ์ไทย. จาก http://thaipublica.org, โดย การเก็บข้อมูลของบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี 
(ประเทศไทย) จ ากัด. 
 
 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน สื่อนิตยสารมีมูลค่าการโฆษณาตกลงมา
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 ที่มีรายได้อยู่ที่ 6,775 ล้านบาท แต่ในปี 2552 รายได้ลดลงจากปีก่อน
หนา้ถึงร้อยละ 13 หรือจาก 6,582 ล้านบาท ในปี 2551 รายได้ลดลงมาเหลือ 5,936 ล้านบาท ก่อน
จะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในปี 2553 และ ปี 2554 แต่รายได้โดยรวมก็ยังต่ ากว่าปีที่ผ่านๆ มา จนถึงปี 
2557 รายได้ลดลงเหลือเพียง 4,996 ล้านบาท หรือลดลงไปถึงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2556  
จากตัวเลขล่าสุด   ของบริษัท เดอะนีลเส็นคอมปะนี (ประเทศไทย) จ ากัด ที่ระบุว่า เม็ดเงินโฆษณาใน
ธุรกิจนิตยสารปี 2558 ลดลงกว่า ร้อยละ 14 ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมกราคม 2559 ที่ยังคงติดลบ  
ร้อยละ 31 เป็นการตอกย้ าให้เห็นว่า "นิตยสาร" ยังอยู่ในช่วงขาลง (ฐานเศรษฐกิจ, 21 กุมภาพันธ์ 
2559) 
 จะเห็นว่าการแข่งขันของเม็ดเงินโฆษณาท าให้เกิดการน าเม็ดเงินโฆษณาจากสื่อสิ่งพิมพ์
นิตยสารออกไปสู่สื่อดิจิตอลและออนไลน์มากข้ึน ดังนั้นสื่อประเภทนิตยสารจึงต้องหาวิธีการเพื่อที่จะ
อยู่รอดในวงการของนิตยสารต่อไปในรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งกระบวนการทางด้านการบริหาร
บุคลากร การสื่อสารภายในและภายนอก  กลยุทธ์เพื่อการแข่งขัน ซึ่งมีผลต่อยอดขายและการรับรู้
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ของประชาชนและการเล็งเห็นถึงผลในอนาคตในการด าเนินกิจการ เพื่อสามารถท าให้องค์กรอยู่รอด
และกลับมาได้รับความนิยมเหมือนเก่าดังเดิม 
 จากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสารและพฤติกรรมผู้อ่านที่ เปลี่ยนไป  
ซึ่งก่อให้เกิดผลต่อการบริหารจัดการองค์กรสิง่พิมพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเภทนิตยสาร ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะศึกษาเรื่องการปรับตัวของสื่อนิตยสารในทศวรรษที่ 2010-2020 
 
1.2 ปัญหาน าวิจัย 
 
 1. สื่อประเภทนิตยสารมีการปรับตัวองค์กรอย่างไรในช่วงทศวรรษที่ 2010 -2020  
ในด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร และกลยุทธ์การสื่อสารของสื่อประเภทนิตยสาร 
 2. ปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อความส าเร็จในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยพิจารณา
จากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร 
 
1.3 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 
 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การปรับตัวของนิตยสารไทยในช่วงทศวรรษที่ 2010- 2020 ในด้าน
กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร และกลยุทธ์การสื่อสารของสื่อประเภทนิตยสาร 
 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยพิจารณา
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 การวิจัยเรื่อง การปรับตัวของสื่อนิตยสารในช่วงทศวรรษที่ 2010-2020 มุ่งศึกษาถึงการ
ปรับตัว ของนิตยสารในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสาร ในเรื่องของกลยุทธ์การบริหาร
จัดการองค์กรและกลยุทธ์การสื่อสารของนิตยสารรวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ โดยศึกษา
นิตยสารที่มีระยะการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังในปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สื่อ
ออนไลน์เข้ามามีบทบาท อีกทั้งยังเป็นนิตยสารที่มียอดขายติดอันดับต้นๆ ของประเทศไทย นั่นก็คือ 
นิตยสารแพรว นิตยสารกุลสตรี นิตยสาร Secret นิตยสาร Ok magazine และนิตยสาร Celeb 
online ทั้งนี้ไม่รวมถึงการบริหารกระบวนการการผลิตนิตยสาร 
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1.5 นิยามศัพท์ 
 
 การปรับตัวขององค์กร หมายถึง ความสามารถในการที่จะรับมือและสร้างภูมิคุ้มกันต่อ
สภาพปัญหาที่เกิดข้ึนของนิตยสารในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน รวมไปถึงการสร้างโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ ขององค์กรให้อยู่รอด เพื่อที่จะรับมือต่อสถานการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนในปจัจบุนั 
โดยในงานวิจัยนี้จะศึกษาการปรับตัวด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร และกลยุทธ์ด้านการ
สื่อสารองค์กร 
 กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร หมายถึง การก าหนดกรอบบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
องค์กร โดยแบ่งออกเป็น 
 ด้านบุคลากร หมายถึง กลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรนิตยสาร
เพื่อให้เกิดบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อองค์กร  
 ด้านงบประมาณ หมายถึง การบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เหมาะสมกับ 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  
 ด้านการผลิต หมายถึง กลยุทธ์การจัดการทั้งเนื้อหาและรูปแบบ ปรับเปลี่ยนเนื้อหา
และวิธีการน าเสนอ ให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในยุคของนิตยสารที่ได้รับความนิยมลดลง เพื่อให้
นิตยสารยังคงด าเนินอยู่ได้ตามเป้าหมายของนิตยสาร 
 ด้านผู้บริหาร หมายถึง กลยุทธ์การปรับตัวของผู้บริหารซึ่งเป็นผู้ก าหนดนโยบายและ
การท างาน เป็นผู้ที่มีกลไกส าคัญที่สุดในองค์กรที่จะริเริ่มน าพาองค์กรเดินไปสู่ความส าเร็จ 
 ด้านเป้าหมาย หมายถึง แนวทางในการก าหนดจุดสูงสุดที่องค์กรนิตยสารตั้งไว้ 
เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามร่วมกันเพื่อให้เกิดความส าเร็จ 
 ด้านผู้บริโภคและตลาด หมายถึง การพิจารณาและส ารวจความนิยมอ่านนิตยสารเพื่อ
สามารถน าความคิดเห็นมาปรับปรุงให้นิตยสารตรงใจผู้บริโภคและตลาดมากที่สุด 
 กลยุทธ์ด้านการสื่อสารของนิตยสาร หมายถึง วิธีการที่ใช้ในการสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดทิศทาง เพื่อใช้ในการสื่อสารกับบุคลากรในองค์กรให้
ปฏิบัติตาม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน รวมถึงการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งอาจจะเป็น
กลุ่มลูกค้าปัจจุบันและกลุ่มที่มีศักยภาพจะเป็นลูกค้าในอนาคต 
 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการปรับตัวขององค์กรนิตยสาร  หมายถึง สิ่งต่างๆ  
ที่ เป็นปัจจัยสนับสนุนหรืออุปสรรคต่อการที่นิตยสารฉบับนั้นๆ ปรับตัว เปลี่ยนแปลงภายใต้
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อและพฤติกรรมการที่สื่อได้อยู่รอด  
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  แบ่งออกเป็นปัจจัยภายใน ได้แก่  
   - บุคลากร เป็นคนที่ท างานในองค์กร มีความส าคัญเป็นอันดับแรกในการทีจ่ะ
เปลี่ยนแปลงองค์กร 
   - วัฒนธรรมองค์กร เป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีที่องค์กรนิยม ประพฤติ
ปฏิบัติตามกันเพื่อท าให้เกิดเป็นแบบแผนและด ารงอยู่ 
   - ความเป็นเจ้าของ เป็นตัวก าหนดโดยเริ่มมาจากเริ่มแรกของการตั้งองค์กร 
ซึ่งมีผลต่อการควบคุม เปลี่ยนแปลงและน ามาซึ่งการปฏิบัติงานขององค์กร  
   - การประเมินผลตามตัวช้ีวัดขององค์กร เป็นผลข้ันสุดท้ายหลังจากที่ได้ท า
การเปลี่ยนแปลงแล้ว ว่าการเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมีความสอดคล้องเหมาะสมกับองค์กรหรือไม่ 
   - ภาวะผู้น า เป็นการประพฤติปฏิบัติของผู้บริหาร ผู้น าในองค์กรในการที่จะ
น าบุคลากรในองค์กรเปลี่ยนกลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าในการ
เปลี่ยนแปลงและซึ่งถือเป็นความท้าทายของผู้บริหาร 
  ปัจจัยภายนอก ได้แก่  
   - เทคโนโลยี คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนเพื่อช่วยในการท างานหรือแก้ไขปัญหา
ต่างๆ เป็นผลกระทบภายนอกที่มีบทบาทที่สุดทุกยุคทุกสมัยอย่างไม่มีวันจะหยุดนิ่ง เป็นสิ่งที่ท าให้
นิตยสารต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้เท่าทัน 
   - เศรษฐกิจ คือ การกระท าซึ่งก่อให้เกิดการผลิต การบริโภค การหมุนเวียน
เงินตราโดยจะเน้นออกมาในรูปแบบเงิน 
   - การเมือง เป็นกระบวนการการผลิตที่จะน าไปสู่การตัดสินใจของกลุ่มคน 
เพื่อน ามาใช้ประพฤติ ปฏิบัติกันในสังคม 
   - พฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นการศึกษา สังเกตพฤติกรรมของกลุ่มบุคคลเพือ่
น าไปใช้ในการปรับปรุงเพื่อให้มีการพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน 
 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. เพื่อทราบถึงกลยุทธ์การปรับตัว ทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กรและกลยุทธ์การ
สื่อสารของสื่อประเภทนิตยสารภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงเพื่อให้นิตยสารของตนยังคงอยู่
รอดและด าเนินกิจการต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์น าหรับนิตยสารหรือแม้กระทั่งสื่ออื่นๆ ซึ่งไปเป็น
ข้อมูลที่ใช้ประยุกต์ให้เหมาะสมกับลักษณะองค์กรและสถานการณ์ได้ 
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 2. เพื่อทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปรับตัวของนิตยสารในช่วงทศวรรษที่ 
2010-2020 ซึ่งจะเป็นข้อมูลส าคัญอีกลักษณะหนึ่งในการจะท าให้เกิดการตัดสินใจการบริหารงาน
ต่อไปในอนาคตได ้
 3. ข้อมูลอันได้มาจากสื่อที่สามารถอยู่รอดท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของ
เทคโนโลยีการสื่อสารจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้กับนิตยสารเล่มอื่นๆ รวมถึงสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับสื่อประเภทอื่นๆ ได้ในอนาคตที่ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการสื่อสาร
อย่างไม่หยุดยั้ง 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่องการปรับตัวของสื่อนิตยสารในทศวรรษที่ 2010-2020 ครั้งนี้ เป็น
การศึกษาถึงความเปลี่ยนแปลงของนิตยสาร โดยเริ่มจากเหตุการณ์ที่ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป ท าให้
เทคโนโลยีเข้ามาท าให้สังคมมีความเจริญมากขึ้น จึงท าให้เกิดการสั่นคลอนของสื่อประเภทนิตยสาร  
ที่จากเดิมเคยได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ แต่วันนี้สื่อนิตยสารได้รับความนิยมน้อยลง ทางองค์กร
นิตยสารแต่ละฉบับต่างเร่งสร้างความมั่นคงโดยการปรับตัว เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ วางแผนบริหาร
องค์กร เพื่อให้องค์กรมีความอยู่รอด พร้อมทั้งศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย  
เพื่อน ามาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์มากยิ่งข้ึน 
 โดยการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้มีทฤษฎีและแนวคิด ตามกรอบการศึกษาซึ่งสามารถ
เช่ือมโยงได้ ดังนี้ 
 2.1 ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
 2.2 แนวคิดการสื่อสารองค์กร (Corporate communication) และปัจจัยความส าเร็จ
ขององค์กร (Critical success factors) 
 2.3 ทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน (Media organization management) 
 2.4 แนวคิดพฤติกรรมการบริโภคสื่อ (Theory of consumer behavior) 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (Related research) 
 2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย (Conceptual Framework) 
 
2.1 ทฤษฎีการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
 
 การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์มาจากแนวคิดเรื่องความเป็นผู้น าเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Leadership) เพื่อสร้างให้เกิดการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยเป็น
แนวคิดการจัดการสมัยใหม่ที่เริ่มต้นในช่วงทศวรรษที่ 1960 แต่มาได้รับความสนใจในช่วงทศวรรษ 
1980 (นันทพร วงษ์เชษฐา, 2551, น. 29) 
 เมื่อไมเคิล พอตเตอร์ (Michael Potter) เสนอแนวคิดการสร้างความได้เปรียบทางด้าน
การแข่งขัน และในเวลาเดียวกันองค์กรอื่นๆ ก็ได้ให้ความสนใจในแนวคิดน้ีเช่นกัน เพราะเป็นอีกปจัจยั
หนึ่งที่จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ของตนในการรับรู้  ช่ือเสียง  
ซึ่งปัจจุบันก็ยังได้รับความนิยมจากผู้บริหารจากองค์ต่างๆ อย่างสม่ าเสมอและแพร่หลาย 
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 ในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นจะไม่มีค าตอบที่ตายตัว แต่ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมตาม
สถานการณ์ ความสามารถ การจัดการ ทรัพยากร รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถกระท าได้
หลากหลายระดับ ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ ความจ าเป็น หรือความกดดัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษา
เสถียรภาพ เพื่อความอยู่รอดขององค์กร หรือเพื่อให้องค์กรมีความเจริญมากข้ึน ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
นั้นส่วนใหญ่มักเพื่อความอยู่รอดขององค์กรอันเกิดจากปัจจัยภายนอก และมักเกิดท่ามกลางปัจจัย
เสี่ยง เป็นเหตุให้องค์กรต้องตรวจสอบว่ากลยุทธ์การจัดการที่ใช้อยู่นั้นมีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด และสามารถน าองค์กรไปสู่เป้าหมายได้อย่างชัดเจนหรือไม่ จากกรณีนี้เห็นได้อย่างชัดเจนใน
เรื่องของการเปลี่ยนแปลงการจัดการกับกลยุทธ์ของนิตยสารเพื่อให้คงความอยู่รอด นิตยสารบางฉบับ
ที่อยู่มานานเกิดความสั่นคลอนในเรื่องของรายได้ การจัดการสืบเนื่องมาจากได้รับความนิยมน้อยลง 
จนบางฉบับต้องปิดตัวลงอย่างถาวร เช่น นิตยสารเปรียวที่อยู่คู่คนไทยมากว่า 36 ปี นิตยสาร 
Volume นิตยสาร Image เป็นต้น 
 สรุปได้ว่า การจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ การที่ผู้บริหารจะต้องทบทวนปัจจัยภายนอก 
เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ร่วมกับปัจจัยภายในองค์กร โครงสร้าง วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร  
รวมไปถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ แล้วน ามาวิเคราะห์ หาหนทาง เมื่อทราบว่ากลยุทธ์เดิมไม่สามารถสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขันและผลประกอบการตามเป้าหมายได้ต่อไป ซึ่งการจัดการเชิงกลยุทธ์จะ
ส าเร็จได้น้ันต่อเมื่อกลยุทธ์นั้นสอดคลอ้งกับทรัพยากรขององค์กรและสามารถน าไปสู่ปฏิบัติการที่สรา้ง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน ที่ส าคัญสามารถสร้างก าไรให้แก่องค์กรได้อย่างต่อเนื่อง 
 โดยแนวคิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์นั้น สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้กับงานวิจัยเรื่องการปรับตัวของนิตยสารในทศวรรษที่ 2010-2020 ได้โดยตรงในเรื่องของ
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์นิตยสารอันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ก้าวผ่านมาในแต่
ละยุคสมัย ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลท าให้นิตยสารได้รับความนิยมที่น้อยลงตามล าดับ  
จึงท าให้องค์กรของนิตยสารจึงจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ เพื่อให้อยู่รอดและด าเนินกิจการ
ต่อไป 
 
 2.1.1 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ 
    ในแต่ละองค์กรมีเป้าหมาย โครงสร้าง วิสัยทัศน์และพันธกิจในการที่จะเช่ือมโยง
กับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างองค์กรกับสังคม เพราะเนื่องจาก
ปัจจัยดังกล่าวมีผลต่อความสามารถในการด าเนินการขององค์กร ท าให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายนอกในเรื่องเทคโนโลยี แรงกดดันทางเศรษฐกิจ คู่แข่งขัน โฆษณา 
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมไปถึงความสนใจของผู้รับสารประเภทนิตยสาร ส่วนปัจจัยภายใน ได้แก่
โครงสร้าง ระบบการท างาน การจัดการ เป้าหมาย กลยุทธ์ 



14 

    องค์กรของนิตยสารอย่างที่ได้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งดิจิตอล ปัจจัยหลักโดยตรง
จะเป็นเรื่องของเศรษฐกจิ ที่มีผลสืบเนื่องมาจากเมือ่ยุคดิจิตอลได้เข้ามาในระยะสองปีนี้ ท าให้ยอดขาย
ของนิตยสารได้ลดน้อยถอยลงตามล าดับ มีการแข่งขันในเม็ดเงินของโฆษณา กระทบถึงเศรษฐกิจใน
วงการของนิตยสารไทยเกิดการแข่งขันของนิตยสาร นิตยสารที่จะสามารถอยู่ได้จะต้องมีกลุ่มของ
ตัวเองอยู่ เป็น niche ไม่ใช่ mass ผู้บริโภคมีก าลังซื้อระดับหนึ่ง ข้ึนอยู่กับก าลังซื้อและผูบ้ริโภคเฉพาะ
กลุ่ม โดยธนเดช กุลปิติวัน ได้กล่าวไว้ว่า หากยุคนี้จะต้องหาผู้รอด คนที่จะอยู่รอดได้ต้องกล้า พายเรือ
ทวนน้ า และที่คนเข้าใจว่าอุตสาหกรรมนิตยสารมันตกลงทั้งอุตสาหกรรม ก็ เป็นความจริง  
แต่เป็นความจริงแค่บางส่วน หลักๆเลยกลายเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ส่วนเรื่อง digital form ต้องยอมรับ
ว่าคนเสพดิจิตอลนั้นเสพฟรี ถ้าต้องจ่ายเงินซื้อก็คงจะไม่จ่ายแล้ว หรือให้เปลี่ยนไปอ่าน  e-book 
อัตราการดาวน์โหลดของคนไทยก็ยังไม่มาก เศรษฐกิจจึงเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้วงการนิตยสารเกิด
ความสั่นคลอน นอกจากนั้นยังมีความต้องการของผู้บริโภคที่เป็นปัจจัยรองลงมา เพราะเนื่องจาก
ผู้บริโภคมีทางเลือกในการบริโภคที่เพิ่มมากขึ้น นิตยสารที่อยู่รอดเป็นนิตยสารที่มีกลุ่มฐานลูกค้าแน่น 
มีระยะเวลาในการก่อตั้งเป็นเวลานาน ส่วนปัจจัยที่ท าให้นิตยสารได้รับความนิยมลดน้อยลงแบ่งได้
เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
  2.1.1.1 ปัจจัยภายนอก 
      การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี คือ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิต  
ในการจัดท านิตยสาร โดยต้องค านึงถึงอุปกรณ์การผลิตว่ามีประสิทธิภาพเพียงใด เช่น กระดาษในการ
พิมพ์ ปก เครื่องพิมพ์ และในแต่ละเดือนเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคหรือไม่ หรือผู้บริโภค
น้อยลงจะหาทางเพิ่มจ านวนผู้บริโภคได้อย่างไร นอกจากนั้นเทคโนโลยีในยุคดิจิตอลที่เกิดข้ึน ยังท าให้
นิตยสารได้รับความนิยมน้อยลง เพราะคนสามารถเปิดรับข้อมูลได้โดยตรงและทันท่วงทีกว่านิตยสาร 
      แรงกดดันทางเศรษฐกิจ หมายถึง การผลิตนิตยสารต้องถูกควบคุมจาก
แรงกดดันทางเศรษฐกิจ กลไกการแข่งขันทางตลาด การค้าเสรี ซึ่งประกอบไปด้วย 
      คู่แข่งขัน ในการผลิตนิตยสารนั้น มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ตรวจสอบการผลิตงานของคู่แข่งประเภทนิตยสารอื่นๆ ในสื่อประเภทเดียวกัน ว่าน าเสนอในแง่มุมใด 
มีความเหมือนหรือแตกต่างจากนิตยสารฉบับของตน เพื่อที่จะได้น ามา เป็นข้อมูลในการปรับตัว 
หลีกเลี่ยงหรือให้ความส าคัญกับประเด็นต่างๆ ในการน าเสนออย่างมีความเหมาะสม ทั้งด้านแนวคิด
และเนื้อหาเพื่อที่จะท าให้มีผู้อ่านและโฆษณาที่เพิ่มมากขึ้น 
      หน่วยงานด้านข้อมูลข่าวสาร หมายถึง หน่วยงานที่ให้บริการด้านข้อมูล
ข่าวสารที่องค์กรนิตยสารจะต้องน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท านิตยสารเพื่อเสนอต่อผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็น
ข้อมูลจากแหล่งข่าว ข้อมูลจากผลิตภัณฑ์ 
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      ผู้โฆษณา คือ ผู้สนับสนุนกิจการขององค์กรทางด้านนิตยสาร รายได้ 
ดังนั้น การน าเสนอเนื้อหาภายในสื่อนิตยสาร จะต้องไม่น าเสนอเหตุการณ์ที่เป็นแง่ลบต่ อโฆษณา  
อีกทั้งยังต้องสร้างมีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ซื้อโฆษณา เพื่อรักษาความสัมพันธ์ในระยะยาว 
โฆษณาจึงมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการจัดท านิตยสารเป็นอย่างมาก เมื่อยุคนี้เศรษฐกิจเกิดการ
ฝืดเคือง ดิจิตอลมาดึงผู้ซื้อโฆษณาไปจากเดิม ท าให้ผู้ซื้อโฆษณามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในช่วงของยุค
ดิจิตอล 
      ด้านแหล่งข้อมูล เหตุการณ์ รวมไปถึงวัฒนธรรม ในการผลิตเนื้อหาต้อง
ถ่ายทอดทางด้านความรู้สึก ความคิดเห็นของคนในสังคม ที่แสดงออกมาทางด้านภาษา ความคิด 
ค าพูด ระเบียบ ประเพณี ความถูกต้องในแต่ละสมัย ซึ่งการผลิตนิตยสารแต่ละฉบับ ถือเป็นผลิตผล
ของส่วนรวม ที่ท าให้คนในสังคมได้เรียนรู้ ซึ่งจะต้องผลิตนิตยสารออกมาให้สอดคล้องกับความเช่ือ
และประเพณีของคนในสังคม 
      ความสนใจและความต้องการของผู้บริโภค คือ ความคาดหวังของ
ประชาชน ความสนใจของผู้บริโภค และกลุ่มเป้าหมายที่ มีต่อนิตยสาร ซึ่งความสนใจและความ
ต้องการของผู้บริโภคมีอิทธิพลโดยตรง และโดยอ้อมต่อกระบวนการการจัดท านิตยสาร นอกจากการ
น าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแล้ว องค์กรนิตยสารต้องน าเสนอผลงานให้อยู่ในความสนใจและความ
ต้องการของผู้บริโภค 
  2.1.1.2 ปัจจัยภายใน 
      เป็นปัจจัยที่เป็นทางการ ได้แก่ กลยุทธ์ โครงสร้างการจัดการบุคลากร 
เงินทุน  โดยเอ็ดการ์ซายน์ (Edgar Schein) เรียกปัจจัยน้ีว่าวัฒนธรรมองค์กร โดยแบ่งเป็นสามระดับ 
คือ ระดับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น (สิ่งที่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสได้เมื่ออยู่ในองค์กร จ าพวกโครงสร้างและ
กระบวนการ) ต่อมาคือระดับหลักการ (วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์) และระดับนัยร่วมซึ่งเป็น
ระดับที่ลึกที่สุด (ค่านิยม ความเช่ือและฐานคติ) แต่ในการผลิตนิตยสารจะต้องค านึงถึงปัจจัยภายใน 
ดังนี ้
      การจัดการ โดยแต่ละองค์กรจะต้องมีการบริหารงานและนโยบายการ
ผลิตนิตยสาร ซึ่งเนื้อหาในการจัดท าต้องน าเสนอให้สอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงการจัดทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยจะต้องค านึงถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายขององค์กร และน าบุคลากร
ให้มีความรู้และเป้าหมาย เพื่อเดินไปร่วมกัน 
      กลยุทธ์ องค์กรแต่ละองค์กรทีท าการผลิตนิตยสาร จะต้องมีกลยุทธ์เพื่อ
ต่อสู่กับคู่แข่ง หรือกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่าง เพื่อให้นิตยสารของตน ได้รับความนิยมสูงสุด 
      บุคลากร นับเป็นปัจจัยส าคัญในการที่จะท าให้องค์กรก้าวไปสู่ความส าเรจ็ 
แต่ละองค์กรจะต้องมีการรักษา การดูแลบุคลากรที่อยู่ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะบุคลากร
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คือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุด นอกจากเงินเดือนที่ให้แล้วยังจะต้องมีสวัสดิการเพื่อคุ้มครองและรักษา
ผลประโยชน์แก่บุคลากรมากที่สุด 
      เงินทุน เป็นปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ องค์กรแต่ละองค์กร
จะต้องมีเงินทุนเพื่อหมุนเวียนให้มากพอเพื่อรับกับเศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของยุคดิจิตอล  
เพราะเนื่องจากยอดขายนิตยสารที่ลดลง ท าให้รายได้ไม่เสถียรและมั่นคงดังแต่ก่อน 
      โดยปัจจัยภายในและภายนอกดังกล่าว มีผลโดยตรงต่อเรื่องการปรับตัว
ของนิตยสารในทศวรรษที่ 2010-2020 เพราะจากปัจจัยดังกล่าวนั้น มีผลต่อความส าเร็จในการ
ปรับตัวของนิตยสารทั้งสิ้น โดยแต่ละองค์กรจะต้องค านึงถึงปัจจยัที่มีผลต่อความส าเรจ็ขององค์กรเปน็
หลัก เพื่อจะได้หาแนวทางในการจัดการให้ประสบความส าเร็จ 
 2.1.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) 
    การจัดการเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การสร้างชุดความสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการที่
ผู้บริหารแต่ละองค์กรจะต้องด าเนินการเพื่อให้ผลประกอบขององค์กรดีข้ึน ท่ามกลางความท้าทาย
จากภาวการณ์แข่งขัน การต่อสู้ทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ประกอบด้วยกระบวนการวิเคราะห์ 
การตัดสินใจ การปฏิบัติ และการวิเคราะห์เป้าหมาย โดยอันดับแรกจะต้องเริ้มจากการก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงการก าหนดอุตสาหกรรมที่องค์กร
ต้องการแข่งขันและวิธีการในการแข่งขันเพื่อเลือกวิธีปฏิบัติในการสร้างและรักษาความสามารถในการ
แข่งขัน (Dess, Lumpkin & Taylor, 2005) โดยจะต้องมีผู้บริหารหรือผู้น าองค์กรในการที่จะน า 
กลยุทธ์ไปใช้ โดยผู้บริหารจะต้องสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมต่างๆ จนท าให้องค์กรโดดเด่นหรือแตกต่างไปจากคู่แข่ง อาทิ การสร้างความแตกต่างของ
เนื้อหาในนิตยสาร การผลิตสินค้าและให้บริการ การใช้ทรัพยากรในการพิมพ์ ซึ่งผลที่ได้จากการเป็น
ผู้น าเชิงกลยุทธ์คือ ก าไรและอัตราเติบโตของก าไร (Hill & Jones, op.cit.,footnote37 p. 4) และ
เป้าหมายส าคัญในการสร้างก าไร คือการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น เพราะว่าผู้ถือหุ้นคือเจ้าของทาง
ธุรกิจในการเรียกร้องก าไรจากผลประกอบการขององค์กร 
    ซึ่งในการจัดท ากลยุทธ์นั้น องค์กรอาจใช้แบบจ าลองกระบวนการการวางแผน 
กลยุทธ์ ซึ่งประกอบด้วยการเลือกพันธกิจและเป้าหมายองค์กร วิเคราะห์ถึงจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และอุปสรรค โดยมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน คือ การจัดท าข้อความพันธกิจเพื่อให้กลยุทธ์ที่จัดท า
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายหลักขององค์กร รวมไปถึงการสร้างการรับรู้แก่ประชาชน แล้วจึง
ด าเนินการปฏิบัติการกลยุทธ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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  2.1.2.1 การจัดท าข้อความเชิงกลยุทธ์ 
      กระบวนการการจัดท าข้อความเชิงกลยุทธ์ ประกอบไปด้วย การก าหนด
พันธกิจ การแสดงเหตุผลในการด ารงอยู่ขององค์กร ตามมาด้วยวิสัยทัศน์ซึ่งระบุความมุ่งมาด
ปรารถนาขององค์กรในอนาคตและท าร่วมกัน ค่านิยมการสร้างความเช่ือเพื่อสร้างการผูกมัด รวมไป
ถึงการก าหนดวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์และเป้าหมายผลการด าเนินงานโดยจะต้องค านึง ถึง
องค์ประกอบหลักขององค์กร ดังนี้ 
      พันธกิจ (Bowman, 1990) เป็นองค์ประกอบแรกในการจัดการกลยุทธ์
เพื่อก าหนดพื้นฐานของการด าเนินธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยความเช่ือและค่านิยมร่วมกับนิยามของ
ธุรกิจตามความต้องการ ความพึงพอใจ เป้าหมาย เทคโนโลยี รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนั้น
แล้วยังต้องแสดงทัศนคติต่อการเจริญเติบโตและการเงิน การกระจายอ านาจ ความคิดสร้างสรรค์  
ซึ่งพันธกิจนั้นจะบรรยายความเปน็องค์กรปัจจุบนัโดยเริ่มต้นมาจากนิยามธุรกิจขององค์กร โดยจะตอ้ง
มามองร่วมกันว่า ธุรกิจของเราคืออะไร ธุรกิจจะเป็นอย่างไร ธุรกิจควรจะเป็นอย่างไร ส่วนวิสัยทัศน์
เป็นตัวบอกภาพในอนาคตว่าองค์กรต้องการบรรลุเป้าหมายใด ซึ่งวิสัยทัศน์ที่ดีนั้นต้องมีลักษณะที่  
ท้าทาย มีความทะเยอทะยานชัดเจน และเพียงพอต่อการโน้มน้าวใจให้พนักงานทุกคนมุ่งไปสู่ภาพที่
ต้องการในอนาคตร่วมกัน โดยวิสัยทัศน์ที่ดีนั้นจะต้องมีความกว้างเพียงพอที่จะท าให้สามารถสร้าง
คามคิดริเริ่มในการลงมือปฏิบัติและมีรายละเอียดเพียงพอต่อการจูงใจผู้จัดการเพื่อแสดงให้ผู้น าของ
เขาทราบว่าพวกเขามีความเข้าใจในธุรกิจและก าลังท าอะไร ค่านิยม ก็เป็นวิถีประพฤติปฏิบัติในการ
ด าเนินธุรกิจของพนักงานเพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุพันธกิจได้ ค่านิยมเป็นส่วนส าคัญในการผลักดัน
และขัดเกลาพฤติกรรมภายในองค์กร ค่านิยมจึงเป็นทรัพยากรส าคัญในการสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน (Colloers & Porras, 1996) 
      หลังจากที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและค่านิยมไปแล้ว ผู้บริหารจึง
ก าหนดเป้าหมายกลยุทธ์ ที่องค์กรปรารถนาเกี่ยวกับอนาคต โดยสามารถวัดผลได้โดยระบุสิ่งที่องค์กร
ต้องด าเนินการเพื่อรักษาพันธกิจและบรรลุวิสัยทัศน์ บนพื้นฐานของความเป็นจริงพร้อมก าหนดเวลา 
และสามารถวัดผลได้จริง เป้าหมายที่มีโครงสร้างการจัดการที่ดีจะช่วยในการประเมินผลการท างาน
ของผู้จัดการได้ ส่วนเป้าหมายระยะยาวขององค์กร จะต้องพัฒนาไปควบคู่กับนิตยสารหรือผลิตภัณฑ์ 
การสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าและประสิทธิผลรวมถึงการใส่ใจเกี่ยวกับพนักงาน คุณภาพการผลิต 
  2.1.2.2 การจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Brand Management) 
      องค์กรบางองค์กรด าเนินการจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ในโอกาส
เดียวกันเลยกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหารในช่วงทศวรรษที่ 1990 
เพราะตราสินค้าไม่เพียงแต่เป็นเอกลักษณ์ที่เช่ือมองค์กรหรือผลิตภัณฑ์ขององค์กรกับผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเท่านั้น ยังสร้างความแตกต่าง ความพึงพอใจและราคาได้ เพราะตราสินค้าคือสัญลักษณ์ของ
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ความสัมพันธ์และรับประกันคุณภาพ (Perry & Wisnom, 2003) ตราเอกลักษณ์ของบรรษัท 
(Corporate identity) นั้นมีความหมายเช่นเดียวกับตราสินค้าระดับบรรษัท เพียงแต่ตราสินค้าระดับ
บรรษัทเป็นเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยมีวิธีกระท าการเช่ือมโยงตราสินค้าและเอกลักษณ์ของ
บรรษัทเข้าด้วยกัน กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนองค์กรในภาพรวม ขณะที่ตราสินค้า คือ คุณสมบัติของ
สินค้าที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 
      การตรวจสอบความสอดคล้องของกลยุท ธ์ ( Thompson, op,cit,  
p. 523-536) การตรวจสอบว่ากลยุทธ์องค์กรมีการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ผสานพลัง  
ให้ผลตอบแทนที่พอใจและสามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ คือ ความเหมาะสม 
สอดคล้องกับพันธกิจและวิสัยทัศน์ และมีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจและการแข่งขัน นอกจากนั้นยัง
ดูความเป็นไปได้ของธุรกิจ ในด้านทรัพยากรและเงินทุน โอกาสที่จะประสบความส าเร็จ มีการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ในช่วงเวลาที่เหมาะสม และสุดท้ายความปรารถนาที่องค์กรต้องการ  
ไม่ว่าจะเรื่องผลตอบแทนที่ดี กระแสการยอมรับ การชนะของคู่แข่ง ล้วนแต่เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการ
ทั้งสิ้น 
      ปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ (Strategic lmplementation) (Hill & Jones, 
op.cit. , footnote p. 37) แผนการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติในทุกระดับของ
องค์กรซึ่งจะเกิดข้ึนภายหลังจากการทบทวนและเลือกชุดกลยุทธ์ที่สอดคล้องกันเพื่อสร้างความ
ได้เปรียบทางการแข่งขันและเพิ่มผลประกอบการ อาทิ การพัฒนาเนื้อหาในเล่มนิตยสาร การก าหนด
กลุ่มลูกค้าหลัก การขยายตลาด หรือการดึงดูดในเรื่องของโฆษณา เป็นต้น และการปฏิบัติการเชิงกล
ยุทธ์นั้นจะเกี่ยวข้องกับการออกแบบโครงสร้างองค์กรและวัฒนธรรมองค์กรตลอดจนระบบการ
ควบคุม 
      การจัดการเชิงกลยุทธ์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการปรับตัวของ
นิตยสารในทศวรรษที่ 2010-2020 ในเรื่องของการวางแผน การจัดการซึ่งองค์กรแต่ละองค์กรจะมกีล
ยุทธ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจะน ากลยุทธ์นั้นไปใช้ประโยชน์ในการปรับตัวของนิตยสารได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยหน้าที่หลักในการคิดกลยุทธ์จะเป็นผู้บริหารและน าไปถ่ายทอด สื่อสารกับบุคลากร
ในองค์กร ให้บุคลากรในองค์กรร่วมมือปฏิบัติตาม เพื่อที่จะน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรร่วมกัน 
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2.2 แนวคิดการสื่อสารองค์กร (Corporate communication) และปัจจัยความส าเร็จของ
องค์กร (Critical success factors) 
 
 แนวคิดการสื่อสารองค์กร เป็นสิ่งส าคัญและหัวใจหลักในการสื่อสารที่ดี ที่จะช่วยสร้าง
ความเข้าใจในนโยบายของผู้บริหาร และเป็นสิ่งเช่ือมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรในองค์กร 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองค์กรในเชิงบวก เพราะนโยบายการบริหารงานจัดการ
ขององค์กรเป็นส่วนส าคัญและท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ การสื่อสารภายในองค์กร 
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับกิจกรรมและการด าเนินงานต่างๆ ที่จะเกิดข้ึนในองค์กร ทั้งนี้หากการ
สื่อสารภายในองค์กรดี ชัดเจน และมีความถูกต้อง ก็จะส่งผลให้การปฏิบัติงานตามนโยบายเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีผลท าให้บุคลากรในองค์กรเกิดความพึงพอใจ และเข้าใจนโยบายได้อย่างชัดเจน 
ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการท างาน ดังนั้น กระบวนการท างานขององค์กรเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
จะต้องท าให้การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคลากรในฝ่ายต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กรเป็นไป
อย่างคล่องตัว เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกิดความร่วมมือ และการประสานงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้การท างานขององค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายและประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร 
 โดยแต่ละองค์กรจะต้องมีการวางแผนการสื่อสารเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง เพราะ
เป็นเรื่องที่จ าเป็นในการจัดการเชิงกลยุทธ์ หลังจากการจัดท ากลยุทธ์แล้ว ข้ันตอนต่อไป คือ การน า
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างขององค์กรเพื่อรับมือ ระบบการควบคุม รวมไป
ถึงวัฒนธรรมองค์กร และสิ่งที่ส าคัญที่สุดในการจัดการภาวะความเปลี่ยนแปลงเพื่อรั บมือ คือ  
การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสาเหตุของการต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมาจากสาเหตุ การขาดข้อมูล
หรือการขาดความขัดแย้งของข้อเท็จจริงหรืออาจจะเป็นเหตุผลส่วนตัว ด้านอารมณ์ หรืออาจจะเป็น
อย่างที่  ลี  และ คาร์ล (Lee & Karl)  กล่าวไว้ว่า การต่อต้านมาจากสาเหตุที่ไม่ มีส่วนร่วมใน 
การเปลี่ยนแปลง และการสูญเสียอ านาจหรือการควบคุม เช่นเดียวกับที่ ที.เอ็กเคิลล์ (T.Eccles)  
ได้สรุปว่าสาเหตุจากการขาดข้อมูลจึงท าให้ไม่เข้าใจถึงปัญหา ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ ผลตอบแทนไม่
จูงใจ คิดว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลต่อเรื่องส่วนตัวหรือสังคม เช่น งานอาจจะเพิ่มมากข้ึน ซึ่งสามารถ
แก้ไขโดยการการเสนอการให้ความรู้ การจูงใจ ให้รางวัล สร้างการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง การเรียนรู้กระบวนทัศน์และ
ความหมายใหม่ และการเผยแพร่และสร้างความเปลี่ยนแปลงตามกระบวนทัศน์และความหมายใหม่ 
ผู้บริหารควรมีความเข้าใจต่อทฤษฎีการสื่อสารและการต่อต้านการเปลีย่นแปลงเพื่อน าไปสู่การจัดการ
กับการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง 
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 2.2.1 การจัดการกับผู้ส่งสาร 
    การจัดการกับผู้สง่สาร หมายถึง เป็นการจัดการเพื่อใหม้ั่นใจได้ว่าสารทีส่่งออกไป
มีความถูกต้อง  (Rasberry & Lindsay, 1994)  โดยการจัดการ เรื่ องทักษะของการสื่ อสาร  
ที่มีผลกระทบต่อเนื้อหา ทัศนคติของผู้ส่งสารและผู้รับสาร รวมไปถึงภูมิหลังทางสังคม วัฒนธรรมและ
ทักษะในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสิทธิผลทางการสื่อสาร โดยผู้ส่งสารนั้นจะต้องมี
ทักษะในการสื่อสาร ไม่ว่าจะการเขียน การพูด การอ่าน การเจรจา การฟัง การคิดแก้ ปัญหา  
ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อความสามารถในการวิเคราะห์แรงจูงใจ การไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง และมีผลต่อ
การตั้งรหัสสาร รวมไปถึงการมีความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายที่ต้องจัดการอันมีผลต่อเนื้อหาของสารเพื่อ
หลีกเลี่ยงการบิดเบือนสาระส าคัญของสาร มีความรู้ความเข้าใจทัศนคติที่ เกี่ยวข้องกับวิถีที่คน
ตอบสนองต่อสถานการณ์ ความคิด ค่านิยม นอกจากนั้นในยุคสมัยนี้ จะต้องมีทักษะในเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Technological skills) เพื่อใช้จัดการกับเนื้อหาของสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ 
ผู้ส่งสารผ่านการสื่อสารในเวลาอันรวดเร็วอีกด้วย 
    เนื่องจากการจัดการเชิงกลยุทธ์องค์กรนั้นเป็นการด าเนินโดยผู้บริหารระดับสูง 
ท าให้การสื่อสารเรื่องการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์เป็นการสือ่สารในแนวเชิงนโยบายจากผู้บริหารระดบัสงู
ไปยังพนักงานทุกระดับในองค์กรเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ร่วมกัน เพื่อจัดการภาวการณ์เปลี่ยนแปลง  
การจูงใจพนักงานและให้ผู้รับผิดชอบสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมไปถึงการสื่อสาร
ระหว่างบุคคลหรือกลุ่มพนักงานที่อยู่ต่างระดับหรือต่างหน่วยงาน เพื่อให้ด าเนินการไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนั้นผู้ส่งสารจึงมีบทบาทส าคัญในกระบวนการเปลีย่นแปลงและ
การสื่อสารภายใต้ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
    ผู้น าองค์กร (Kotter, 1990) เป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดในการสื่อสารกลยุทธ์ เพราะ
มีความรับผิดชอบต่อการก าหนดเป้าหมายรวมไปถึงโครงสร้างองค์กร มีการคัดสรรบุคลากร ผู้บริหาร
ระดับสูง การก าหนดรางวัล การจูงใน การควบคุมจัดสภาพทรัพยากรขององค์กร ให้ดึงดูดใจจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก รวมถึงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญสูงสุดต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดเป็น
รูปธรรมในกระบวนการเปลี่ยนผ่าน 4 ข้ันตอน (Hirnes & Hines, 2002) คือ การก าหนดการ
เปลี่ยนแปลงสู่การถ่ายทอดและสร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้มี วิสัยทัศน์ร่วม เพื่อที่จะน าการ
เปลี่ยนผ่านให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปลูกฝังให้เป็นแบบแผนต่อไป 
    ผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีหน้าที่หลักในการผลักดัน 
การเปลี่ยนแปลงไปยังหน่วยงานทุกระดับในองค์กร โดยผู้น าในการเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเป็นคนใน 
เนื่องจากมีเวลา ความรู้ และผูกมัดตนเองในการจัดการการเปลี่ยนแปลงและสามารถเข้าระบบได้
มากกว่าการจ้างบุคคลภายนอก 
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 2.2.2 การจัดการกับสาร 
    การจะสื่อสารให้มีประสิทธิผลนั้นจะต้องมีสารที่สามารถแข่งขันกับสารอื่นๆ  
ที่เกิดข้ึนจ านวนมาก ในระหว่างการท างานโดยสารนั้นจะต้องเรียกความสนใจจากผู้รับสาร มีเนื้อหา 
ที่ครบถ้วนและมีน้ าหนักจูงใจให้คล้อยตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสารนั้นเกี่ยวข้องกับกลยุทธ์องค์กร 
ดังนั้นการจัดการกับสาร คือการเลือกใช้สัญลักษณ์ในสารทั้งวัจนะภาษาและอวัจนภาษา ต้องให้ผู้รับ
สารเข้าใจ และมีความสอดคล้องกับความรู้ ประสบการณ์ ความต้องการและความสนใจของผู้รับสาร 
และสัมพันธ์กับองค์กรหรือกลุ่ม ในการตัดการกับสารจะต้องมีการพิจารณาเรื่องความถูกต้องของสาร 
ความชัดเจนและกระชับ เข้าใจง่าย มีการจดจ าได้ง่าย นอกจากนั้นยังต้องน าเสนอสารให้มีความ
ครบถ้วนและปราศจากอคติ 
 2.2.3 การจัดการกับช่องทางการส่งสาร 
    เป็นการวางแผนเรื่องการไหลเวียนของสารผ่านแบบแผนการสื่อสารอย่างเป็น
ทางการ ได้แก่ การสื่อสารแบบหลายทิศทางผ่านโครงสร้างองค์กร (Pace & Faules, 1994) ซึ่งมีผล
ต่อการสื่อสารภายในองค์กร รูปทรง ของโครงสร้างองค์กรมีผลต่อพลวัตของพนักงานโดยเฉพาะ 
การสื่อสารภายในองค์กร องค์กรที่มีล าดับช้ันบังคับบัญชาจ านวนมาก จะมีการควบคุมสูง แต่มีผลต่อ
การบิดเบือนของสารสงู ส่วนองค์กรที่มีล าดับบังคับบญัชาน้อย จะท าให้การสื่อสารมคีวามรวดเร็วและ
เกิดการติดต่อแบบซึ่งหน้าระหว่างพนักงาน แต่ท าให้ผู้จัดการมีภาระที่ต้องจัดการกับการสื่อสาร
จ านวนมาก โดยการสื่อสารอย่างเป็นทางการในโครงสร้างองค์กรประกอบด้วยการสื่อสาร 3 ทิศทาง 
คือ การสื่อสารตามแนวดิ่ง เป็นการสื่อสารจากระดับบนสู่ระดับล่างและการสื่อสารจากระดับล่างขึ้น
ระดับบนและการสื่อสารแนวนอน การสื่อสารจากระดับบนสู่ระดับล่างเป็นการสื่อสารจาก
ผู้บังคับบัญชา เป็นรูปแบบที่มีความเข้มแข็งที่สุดในการสื่อสารจาก 3 ทิศทาง ซึ่งการสื่อสารจาก
ระดับบนสู่ระดับล่างมักอยู่ในรูปของการสั่งงาน นโยบาย ข้อมูลทางองค์กร การปฏิบัติและข้ันตอน
ของการด าเนินงาน การประเมินผล เพื่อให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมาย (Katz & Kahn, 
1966) ส่วนการสื่อสารจากระดับล่างข้ึนระดับบนมักจะอยู่ในรูปแบบของการรายงาน เสนอความ
คืบหน้า การแจ้งระดับการจัดการ การแจ้งกลับเกี่ยวกับนโยบายหรือการปฏิบัติงานเพื่อน าไปสู่การ
ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
 2.2.4 ช่องทางการไหลของสาร 
    จะเป็นการสื่อสารทางเดียวและการสื่อสารสองทาง การสื่อสารทางเดียวเป็นการ
ที่ผู้ส่งสารถ่ายทอดข่าวสารหรือค าสั่งไปสู่ผู้รับสาร มีลักษณะเป็นเส้นตรงและไม่มีการย้อนกลับของ
ปฏิกริยาของผู้รับสาร มักจะอยู่ในรูปของนโยบาย ค าสั่งของผู้บริหารระดับสูง ส่วนการสื่อสารสองทาง
เป็นการสื่อสารที่ผู้รับสารมีการตอบสนอง แสดงกริยาย้อนกลับมายังผู้ส่งสาร ส่วนการไหลของข้อมูล
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ในองค์กรจะแบ่งได้ 3 รูปแบบ คือ แบบพร้อมๆ กันในเวลาเดียวกันทั้งองค์กร แบบเป็นทอดๆ หรือ
แบบผสมผสานของทั้งสองแบบ (Guetzkow, 1965) 
 2.2.5 การจัดการกับผู้รับสาร 
    เป็นการจัดการกับบุคลากรในองค์กรซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่มีคุณสมบัติ
แตกต่างกัน เช่น ทักษะ ความสามารถในการที่จะเรียนรู้ การวิเคราะห์ ทัศนคติ การแก้ไขปัญหา 
ดังนั้นองค์กรจึงควรมีกรอบในการควบคุม ได้แก่ แผน นโยบาย กระบวนการ การให้รางวัล การก ากับ
ผูกมัด เพื่อให้การสื่อสารเป็นไปในแนวเดียวกันและน าไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ 
 2.2.6 การจัดการกับสิ่งรบกวนในการสื่อสาร 
    เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเป็นปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนและมักจะเผชิญกับการ
ต่อต้าน การขัดแย้ง และสิ่งรบกวนจ านวนมากที่มีผลต่อการรับรู้ มี ผลไปถึงการตีความซึ่งมีผลให้
พนักงานไม่ให้ความร่วมมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง  หรือเกิดปัญหาในการปฏิบัติการ การแย่ง
เป็นพรรคเป็นพวก มีผลต่อการปฏิบัติงานโดยตรง ดังนั้นจึงควรจัดระเบียบในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง ได้แก่ การจัดองค์ประกอบและการวางแผนการสื่อสารอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อให้
กรอบการด าเนินงานเช่ือมโยงปัญหาและโอกาสขององค์กรและเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกใน
องค์กร 
 2.2.7 การสร้างความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม 
    องค์กรจะต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมให้กับพนักงาน 
เพื่อให้พนักงานคลายความวิตกกังวล ความไม่ชัดเจน เพื่อที่จะได้ข้ามผ่านอุปสรรคจากการที่พนักงาน
ไม่ผูกมัดตนเองต่อการเปลี่ยนแปลง จ าเป็นที่จะต้องให้พนักงานรับรู้การเปลี่ยนแปลงและเข้าใจถึง
ปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนซึ่งอาจจะประชุมแบบหนึ่งต่อหนึ่ง หรือเป็นกลุ่ม การบันทึกภายใน จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ ให้ได้มีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงวิธีการ
ด าเนินงานหรือใช้ทักษะความสามารถของตนปรับปรุงการด าเนินงาน นอกจากนั้นยังควรมีการให้
ความรู้โดยการอบรม ให้ค าปรึกษาเพื่อให้บุคลากรมีการพัฒนาในการปรับตัว การท างานให้มี
ประสิทธิภาพและน าไปสู่จุดหมายร่วมกัน 
    การวางแผนการสื่อสารเพื่อน าไปสู่ความเปลี่ยนแปลงมีความเกี่ยวข้องกับเรื่อง
การปรับตัวของนิตยสารในทศวรรษที่ 2010-2020 ดังค ากล่าวที่ว่า รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งยังคงเป็น
สุภาษิตที่สามารถน ามาใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน เพราะการวางแผนที่ดีนั้นจะน ามาสู่การประสบ
ความส าเร็จ การสื่อสารมีผลเป็นอย่างมากในการสร้างความเข้าใจกับบุคลากรไม่ว่าจะทั้งภายในและ
ภายนอก 
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 ปัจจัยความส าเร็จขององค์กร 
 ตัวช้ีวัดในความส าเร็จขององค์กร 
 ในการบริหารองค์กรสื่อนิตยสาร ข้ันตอนสุดท้าย คือ การประเมินผลและช้ีวัด
ความส าเร็จของการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ว่ามีความเหมาะสม และสามารถแก้ไขเพื่อช่วยให้องค์กร
เกิดผลสัมฤทธ์ิได้มากน้อยแค่ไหน มีผลในการปฏิบัติงาน โดยสามารถแบ่งออกได้ดังนี้ (Spee & 
Bormans, 1992) 
  1. การติดตามภารกิจ เพื่อใช้ในการติดตามกลยุทธ์การเปลี่ยนแปลงที่องค์กร 
ได้ท าตาม 
  2. การประเมินผล การประเมินผลว่ามีความบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ด าเนินการไว้
มากน้อยเพียงใด 
  3. การเป็นบทสนทนา คือ การเป็นข่าว ให้การติดต่อสื่อสารมีคุณค่า มีความหมาย 
สิ่งเหล่าน้ีจะสะท้อนให้เห็นว่าองค์กรมีความเปลี่ยนแปลง 
  4. การเป็นเหตุผล ทรรศนะคติ ความคิดเห็นที่มีบทบาทต่อกระบวนการวางแผน
ขององค์กร เพื่อที่จะน าไปปรับ เสริม เพื่อให้องค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. การจัดสรรทรัพยากร มีการจัดสรรทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีระบบ ระเบียบ  
มีเหตุผล 
 ปัจจัย ตัวช้ีวัดความส าเร็จภายใน 
  1 .มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ขององค์กร สามารถ
เปลี่ยนแปลงและด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2. ตัวช้ีวัดด้านการเงิน สภาพการเงินคล่องตัว มีก าไร มีเงินหมุนเวียนในองค์กรดี
ข้ึนกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหน 
  3. การรับผิดชอบของบุคลากรภายในองค์กร บุคลากรมีการท างานได้อย่างมีความ
เต็มใจ กระตือรือร้น และปรับตัวได้เป็นอย่างดีกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 
 ปัจจัย ตัวช้ีวัดความส าเร็จภายนอก 
  1. ผู้บริโภค เป็นการวัดระดับผู้บริโภคในการซื้อหนังสือ นิยมอ่านหนังสือของ
ส านักพิมพ์ที่เพิ่มมากขึ้น จากฐานผู้บริโภคเดิม 
  2. การเป็นข่าว การอ้างถึงของผู้บริโภค ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงของนิตยสาร  
ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเนื้อหา สาระ ในนิตยสาร หรือรวมไปถึงรูปเล่ม กระดาษปก 
  3. ด้านเศรษฐกิจ มีเม็ดเงินหมุนเวียนในองค์กร องค์กรมีก าไรจากการนิยมซื้อของ
ผู้บริโภค และโฆษณา 
  4. คู่แข่ง สามารถแข่งขันกับยุคดิจิตอลได้อย่างทัดเทียม 
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 จากปัจจัยตัวช้ีวัดความส าเร็จขององค์กรนั้นเป็นการประเมินผลในข้ันตอนสุดท้ายของ
การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ทั้งหมด เป็นการประเมินผลจากสิ่งที่องค์กรได้กระท าว่าประสบความส าเร็จ
มากน้อยเพียงใด โดยสามารถวัดผลได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถน าตัวช้ีวัดความส าเร็จนี้มา
ปรับปรุงเพื่อให้เกิดความส าเร็จในองค์กรที่เพิ่มมากขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 
 
2.3 ทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน (Media organization management) 
 
 อัลบาร์ราน (Albarran, 2006) ได้ให้ค านิยามไว้ว่าเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของ
หลายๆ ฝ่ายในองค์กร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 การบริหาร คือ การจัดการกับคนหมู่มากเพื่อน าให้มาอยู่ร่วมกันและร่วมกันท างาน โดย
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กร เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะเป็น
ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนด ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการจัดการ การวางแผนงาน การจัดการองค์กร  
การสั่งการ การประสานงาน การคัดเลือกบุคลากร การก าหนดนโยบาย  ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ใน
กระบวนการการบริหารงานทั้งสิ้นและมีความสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่อง หากขาดข้ันตอนใดข้ันตอน
หนึ่ง งานอาจจะไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ผู้บริหารจึงควรควบคุมทิศทาง การบริหาร 
เพื่อให้เป็นไปในระดับเดียวกัน 
 โดยการบริหารองค์กรนั้นจะต้องอาศัยการจัดการซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้งานที่วาง
ไว้ประสบความส าเร็จ โดยจะต้องผสมผสานการใช้ทรัพยากรที่ส าคัญ 7 ประการ ดังนี้ 
  1. ทรัพยากรมนุษย์ เป็นผู้ที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่างๆขององค์กรนั้นๆเพื่อให้เกิด
ความส าเร็จ 
  2. เงิน งบประมาณ เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญและขาดไม่ได้ เพื่อใช้ส าหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน การจ้างบุคลากร การจัดซื้ออุปกรณ์ในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายต่างๆ 
  3. วัสดุ สิ่งของ เป็นอุปกรณ์ที่ต้องใช้ต่อเนื่องในการผลิตงาน เพื่อความสร้างสรรค์ 
อาคารสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
  4. การจัดการ มีความส าคัญกับทุกองค์กร เพราะถ้ามีการจัดการที่ดี ก็จะท าให้
องค์กรก้าวน าคู่แข่งไปอีกข้ันหนึ่งได้ 
  5. ตลาด นับว่าจะยิ่งมีความส าคัญ เพราะมีผลต่อองค์กรโดยตรงในการที่จะบรโิภค 
เลือกรับ แต่ละองค์กรจึงควรศึกษาตลาด แนวโน้มความน่าจะเป็น เพื่อน ามาเป็นกลไกที่ส าคัญในการ
ที่จะพัฒนาเพื่อให้เท่าทันตลาดและผู้บริโภค 
  6. เครื่องจักร เปรียบเสมือนการลงทุน เพื่อให้กิจการด าเนินต่อไปอย่างราบรื่น 
กรณีของนิตยสาร เครื่องจักรมีความส าคัญต่อการผลิตนิตยสารในแต่ละเล่มเพื่อให้มีคุณภาพ ยิ่งน า
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เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพมาใช้ ก็จะยิ่งสร้างความแตกต่างให้แก่นิตยสารฉบับนั้นๆ เช่น ในเรื่องของ
การใช้กระดาษ 
  7. แรงจูงใจ เปรียบเสมือนแรงขับเคลื่อนเพื่อท าให้บคุลากร ผู้บริหารทุกภาคส่วนมี
ก าลังใจที่จ ากระท างานให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้ต้ังไว้ ไม่ว่าจะเป็นเงิน โบนัส 
สวัสดิการ 
 ทั้งนี้จะมีการใช้ทรัพยากรทั้ง 7 ที่แตกต่างกันไปตามสัดส่วนขององค์กร ตามความ
เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขององค์กร 
 การบริหารงานเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ ยิ่งมีการบริหารงานที่ดี  
มีประสิทธิภาพเท่าไร องค์กรก็จะประสบความส าเร็จมากเท่าน้ัน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วการบริหารงานจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจต่างๆ ดังต่อไปนี้ (วันทนีย์ ภูมิภัทราคม และคณะ, 2537, น 18) 
  1. ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งไว้ มีผลก าไร มีการปรับตัวที่ดีและ
ให้ผลผลิตมากที่สุด 
  2. ช่วยในเรื่องของการบริหารงาน ให้ส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  3. ช่วยส่งเสริม และพยุงเศรษฐกิจของชาติให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึน 
  4. เป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเจริญหรือความเสื่อมของสังคมไทย 
  5. เมื่อมีการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีหลักการบริหารงานมาใช้ องค์กรไหนที่
มีการบริหารงานที่ดี ก็จะสามารถอยู่รอดและเกิดประสิทธิภาพได้สูงสุด 
 ส่วนความหมายของค าว่า องค์กร จะหมายถึงบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปเข้ามาท างาน
ร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมีโครงสร้างที่จ าแนกไว้ดังนี้ (นวลพักตร์  
จึงไพศาล, 2545) 
  1. องค์กรที่เป็นหน่วยงานหลัก จะมีสายงานตามผู้บังคับบัญชา เช่น ในหน่วยงาน
ราขการ กระทรวง 
  2. องค์กรที่มีลักษณะงานทั้งงานหลักและงานที่ช่วยเหลือ หรืองานที่ปรึกษา  
เป็นการท างานที่แสดงถึงการต้องการมีที่ปรึกษา เพื่อคอยให้ค าแนะน าในการด าเนินงานต่างๆ เพื่อให้
ประสบความส าเร็จ 
  3. องค์กรแบบเป็นโครงการ จัดต้ังข้ึนเมื่อได้รับมอบหมายในงานที่เป็นครั้งคราวไป 
โดยมีผู้เช่ียวชาญด้านคุณวุฒิในการท างาน หลากหลายวิชาชีพ 
  4. องค์กรแบบแมทริกซ์ ถูกพัฒนามาจากองค์กรแบบโครงสร้าง สมาชิกมีอ านาจ
หน้าที่อย่างน้อยสองสถานะ 
 การจัดการองค์กรนั้น จะเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติงาน เพื่อให้
ด าเนินไปตามเป้าหมายอย่างชัดเจน ซึ่งจะต้องใช้การคิดอย่างถ่ีถ้วน รอบคอบ และภายหลังจากการ
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วางแผนดังกล่าวแล้ว ผู้บริหารก็จะต้องท าตามแผน ก าหนดทิศทางเพื่อเดินตามแผนที่ได้วางไว้ หรือให้
ประสบความส าเร็จมากที่สุด ซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีวิธีการบริหารงานที่แตกต่างกันไป 
 นอกจากนั้นแล้วผู้บริหารจะต้องมีการวางแผนเพื่อจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งออกเป็นสองลักษณะ ดังนี้ (ชวลิต ประภวานนท์, 2542) 
  1. การจัดโครงสร้างองค์กรตามแนวดิ่ง ในสายงานนี้จะการควบคุมอ านาจจะอยู่ที่
ผู้บังคับบัญชาโดยตรง ยึดหลักสายการบังคับบัญชา มีการมอบหมายหน้าที่ งานโดยผู้บังคับบัญชา  
มีการกระจายอ านาจ โดยที่ผู้บริหารจะต้องเป็นแกนหลัก เพื่อส่งต่อบุคลากร 
  2. การจัดการโครงสร้างตามแนวนอน เป็นการท างานเพื่อเช่ือมต่อกันระหว่างฝ่าย 
เช่ือมงานเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความส าเร็จ การที่จะท าให้งานส าเร็จนั้นผู้บริหารจะต้องมีการแบ่งฝา่ย 
แผนก โดยมีองค์ประกอบคือ 
   2.1 การจัดแผนก เป็นการรวมกลุ่มการท างานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 
เพื่อให้มาอยู่ในฝ่ายเดียวกันภายใต้การท างานที่มีหลักเกณฑ์ ผู้บริหารมีหน้าที่ควบคุมการจัดการและ
โครงสร้างขององค์กร โดยจะต้องค านึงถึงความสัมพันธ์กับงาน กับลูกค้า สินค้า เป็นต้น โดยที่ไม่มี
อะไรตายตัว จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามแผนงาน กลยุทธ์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมมากที่สุด และ
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเช่นกัน 
   2.2 การประสานงานในแนวนอน ในแต่ละองค์กรจะมีหลายแผนก ซึ่งในการ
ท างานอาจจะมีการข้ามสายงานกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการที่จะรวมกิจกรรมเข้าด้วยกัน  
โดยอาศัยความร่วมมือการประสานงานในแนวนอน ให้แต่ละแผนกมีความสัมพันธ์กันให้มากที่สุด 
เพื่อที่จะเกิดความสามัคคีในองค์กรไม่ว่าจะเป็นการพึ่งพาอาศัยทรัพยากรร่วมกัน การแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน 
 และในยุคปัจจุบันสิ่งที่องค์กรต้องค านึงถึงเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนและตั้งรับ
กับการบริหารเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์มากที่สุด มีดังต่อไปนี้ 
  1. ค่านิยม เป็นค่านิยมที่ใช้ในการช้ีน าองค์กรและพฤติกรรมพนักงานให้ปฏิบัติตาม 
และเป็นตัวสนับสนุนการตัดสินใจต่างๆ ที่มีผลต่อการด าเนินการ ซึ่งค่านิยมหลักที่ว่านี้ก็มักที่จะมี
ความสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจของเราด้วย 
  2. วัฒนธรรมองค์กร ในแต่ละองค์กรจะมีวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งบุคลากรจะต้อง
ยึดถือปฏิบัติและด าเนินตาม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากร เกิดความรู้สึกว่า บุคลากรควรปฏิบัติ
อย่างไรและอะไรที่ควรจะต้องท า องค์การเป็นสถาบันหนึ่งทางสังคมซึ่งมีทั้งประเพณีที่พึงปฏิบัติ และ
กฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมไปถึงกฎระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมองค์การจึงเป็นระบบ
ค่านิยม และบรรทัดฐานที่ พนักงานในองค์การถือปฏิบัติร่วมกัน ซึ่งเกี่ยวโยงกับโครงสร้าง องค์กร  
อันจะน ามาซึ่งพฤติกรรมบุคคลในองค์การ วัฒนธรรมองค์การเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาระหน้าที่ 
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แนวทาง และเงื่อนไขเพื่อบรรลุสู่ความส าเร็จขององค์กรในที่สุด ซึ่งในการพิจารณาว่า ค่านิยมใด  
มีความส าคัญและเหมาะสมกับองค์การหรือไม่นั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม
ภายนอก องค์การ วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของบริษัทด้วย เหตุน้ีวัฒนธรรมของแต่ละองค์การจึงผิด
แผกแตกต่างกันไป ผู้บริหารที่มีความสามารถในการจัดความสัมพันธ์ ระหว่างค่านิยมที่เป็นวัฒนธรรม 
(cultural values) กลยุทธ์ของ องค์การ (organizational strategy) และบริบทแวดล้อมภายนอก 
(external environment) ได้ดี ย่อมเกื้อหนุนต่อผลของการประกอบการของบริษัทสูงยิ่ ง ข้ึน  
โดยสามารถแบ่งวัฒนธรรม องค์การได้ 4 แบบ คือ 
   2.1 วัฒนธรรมแบบปรับตัว (adaptability culture) วัฒนธรรมแบบปรับตัว
เกิดข้ึนจากการที่ผู้บริหาร หรือผู้น าเชิงกลยุทธ์ (strategic leader) มุ่งที่จะสร้างค่านิยมใหม่ของ
องค์การที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดและความสามารถในการตีความหรือคาดการณ์ภาวะแวดล้อมภายนอก
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมในองค์การที่สามารถตอบสนองได้ตลอดเวลา พนักงานของ องค์การจึงได้  
รับความอิสระในการตัดสินใจเอง โดยยึดค่านิยมในการ สนองตอบต่อลูกค้าเป็นส าคัญ ผู้บริหารมี
บทบาทส าคัญต่อการสร้างความ เปลี่ยนแปลงให้เกิดข้ึนกับองค์การด้วยการกระตุ้นพนักงานให้กล้า
เสี่ยง กล้าทดลองคิดท าในสิ่งใหม่ และเน้นการให้รางวัล ผลตอบแทนแก่ผู้ ที่ริเริ่ม สร้างสรรค์เป็น
พิเศษ หลายบริษัทได้เปลี่ยนนโยบายใหม่มาเน้นเรื่องการมอบหมายอ านาจในการตัดสินใจให้แก่
พนักงาน (employee empowerment) เน้นกลยุทธ์ความยืดหยุ่นและความสามารถที่จะสามารถ 
ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
   2.2 วัฒนธรรมแบบมุ่ งผลส า เร็จ (achievement culture)  คือ การมี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของเป้าหมายองค์การ ผู้บริหารจะมุ่งเห็นผลส าเร็จตามเป้าหมาย เช่น ตัวเลข
ยอดขายเพิ่มข้ึน ผลประกอบการมีก าไร หรือมีเปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งของตลาด (market share) สูงข้ึน 
องค์การมุ่งให้บริการลูกค้าพิเศษเฉพาะกลุ่มใน ภาวะแวดล้อมภายนอก แต่ไม่เห็นความจ าเป็นที่
จะต้องมีความยืดหยุ่นและ ต้องเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่อย่างใด องค์การที่ยึดวัฒนธรรมแบบมุ่ง
ผลส าเร็จ จึงเน้นค่านิยมแบบแข่งขัน เชิงรุก ความสามารถริ่เริ่มของบุคคล และพึงพอใจต่อการ
ปฎิบัติงานที่หนักในระยะยาวจนกว่าจะบรรลุผลตามเป้าหมาย ค่านิยมที่มุ่งการเอาชนะจึงเป็นเสมือน
กาวเช่ือมทุกคนในองค์การเข้าด้วยกัน หลายองค์กรที่มีวัฒนธรรมมุ่งผลส าเร็จจะให้ความส าคัญการ
แข่งขัน การเอาชนะ พนักงานที่มีผลงานดีจะได้ผลตอบแทนสูงในขณะที่ผู้มีผลงานต่ ากว่าเป้าก็จะถูก
ไล่ออกจากงาน 
   2.3 วัฒนธรรมแบบเครือญาติ (clan culture) วัฒนธรรมแบบเครือญาติ  
ให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์การเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองให้ พร้อมที่
จะรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  เน้นความต้องการของ พนักงานมากกว่าวัฒนธรรมแบบอื่น ดังนั้น
องค์กรจึงมีบรรยากาศของมวลมิตรที่ร่วมกันท างานคล้ายอยู่ในครอบครัว เดียวกัน ผู้บริหารจะมุ่งเนน้
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เรื่องความร่วมมือ การให้ความเอาใจใส่ต่อกัน ทั้งพนักงานและลูกค้า โดยพยายามหลีกเลี่ยงมิให้เกิด 
ความรู้สึกแตกต่างกันทางสถานะภาพ ผู้บริหารจะยึดมั่นในการให้ ความเป็นธรรมและการปฏิบัติตาม
ค ามั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด 
   2.4 วัฒนธรรมแบบราชการ (bureaucratic culture) เป็นวัฒนธรรมที่ให้
ความส าคัญต่อภาวะแวดล้อมภายใน ความคงเส้นคงวาในการด าเนินการเพื่อให้เกิดความมั่นคง 
วัฒนธรรมแบบราชการ จะมุ่งเน้นด้านวิธีการ ความมีเหตุมีผล ความมีระเบียบของการท างาน มุ่งเน้น
เรื่องให้ยึดและปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ยึดหลักการประหยัด ความส าเร็จขององค์กรจะเกิดจาก
ความสามารถในการบูรณาการและความมีประสิทธิภาพ 
   2.5 วัฒนธรรมองค์กรการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากปัจจุบันความก้าวหน้าของ
โลกเทคโนโลยีต่างๆ สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไป องค์กรต่างๆ จึงต้องมีการพัฒนาความสามารถ
ขององค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ดังนั้น องค์กรที่ต้องรองรับการเปลี่ยนแปลง  
มีแนวทางโดยเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ เพื่อให้เข้าใจในองค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ควรจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ท าความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เห็นถึงความจ าเป็นที่ว่า
องค์กรจะอยู่รอดไม่ได้หากไม่มกีารเปลีย่นแปลงเกิดข้ึน มีการแต่งตั้งผู้บริหารทีม่ีวิสัยทัศน์ใหม่ๆ เข้ามา
ท าหน้าที่ผลักดันการเปลี่ยนแปลง ท าการปรับโครงสร้างและปรับองค์กรให้เหมาะสม มีการพัฒนาใน
การสร้างสื่อใหม่ ๆ ที่จะช่วยสื่อวิสัยทัศน์นั้นออกมาให้คนอื่นได้ทราบ และมีการปรับเปลี่ยน
กระบวนการคัดเลือกและกระบวนการเรียนรู้ทาง สังคม การประเมินผล และระบบรางวัลจูงใจที่จะ
ช่วยสนับสนุน ค่านิยม และปรัชญาใหม่ ๆ เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้เกิดข้ึน 
  3. ภาวะผู้น า (Leadership) หรือความสามารถในการน าอย่างมีประสิทธิภาพ  
ไม่ว่าจะด้วยคุณลักษณะ (Traits) ของผู้น า อ านาจ (Power) ของผู้น า พฤติกรรม (Behavior)  
ของผู้น าแบบต่างๆ และอื่นๆ ในปัจจุบันน้ีองค์กรต่างๆ ก็ยังมีการศึกษาภาวะผู้น าอยู่ตลอดเวลา และ
พยายามจะหาภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพในแต่ละองค์การ  เป็นกระบวนการที่ผู้น าใช้อิทธิพลและ
อ านาจของตนกระตุ้นช้ีน าให้บุคคลอื่นกระท าตาม มีความกระตือรือร้น เต็มใจท าในสิ่งที่เขาต้องการ 
โดยมีเป้าหมายร่วมกันเป็นเป้าหมายขององค์กร โดยมิทเชล และ ลาร์สัน (Michel & Larson, 1987) 
ได้ช้ีให้เห็นองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ ในการพิจารณาว่าผู้น าใดมีภาวะผู้น าหรือไม่ ได้แก่ 
   3.1 ผู้น าเป็นกระบวนการ เป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพล ที่ผู้น า
พยายามจะมีอิทธิพลเหนือผู้ตาม เพื่อให้มีพฤติกรรม การปฏิบัติงานตามต้องการโดยมีจุดมุ่งหมายของ
องค์การเป็นเป้าหมาย ไม่ใช่เรื่องของบุคคลที่จะพึงมีภาวะผู้น าได้โดยที่ไม่ได้มีการกระท าใดๆ เป็น
กระบวนการ (process) ให้เกิดอิทธิพลต่อผู้อื่น ดังนั้น ผู้น าทางจากการแต่งตั้ง เช่น ผู้อ านวยการ  
ผู้บัญชาการ อาจจะมีภาวะหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่ว่ามีลักษณะทั้ง 3 ประการหรือเปล่า ในทางตรงข้าม 
ผู้ที่แสดงภาวะผู้น าอาจจะไม่เป็นผู้น าที่แบบทางการ 
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   3.2 มีระดับความถูกต้องของการใช้อิทธิพล นอกจากเป็นกระบวนการแล้ว 
ภาวะผู้น าจะเกิดข้ึนได้ก็ต่อเมื่อผู้ตามยอมให้ผู้น าใช้อิทธิพลต่อตัวเขา ซึ่งโดยทั่วไปก็ต้องพิจารณาถึง
ระดับความถูกต้องของอิทธิพลที่ใช้ด้วยว่าไม่ใช่เป็นการใช้อ านาจเข้าขู่เข็ญ หรือบีบบังคับ ให้ท าตาม 
เพราะถ้าเป็นการเช่นน้ันก็ไม่ถือว่าผู้น ามีภาวะผู้น าได้ 
   3.3 มีความส าเร็จของจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ ภาวะผู้น า จะถูกอ้างถึงเมื่อ
จุดมุ่งหมายของกลุ่ม หรือองค์การประสบความส าเร็จ ดังนั้นถ้าหากผู้น าไม่สามารถ น ากลุ่มไปสู่
ความส าเร็จดังกล่าวได้ ก็ย่อมหมายถึงว่าผู้น าไม่ได้แสดงภาวะผู้น าหรือไม่มีความสามารถในการน า
นั่นเอง 
  4. ผู้น าองค์กร เป็นกระบวนการในการชักจูงให้พนักงานท างานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ความสามารถที่จะสร้างความเช่ือมั่น และการสนับสนุนให้เกิดข้ึนระหว่าง
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ความสามารถในการชักจูงผู้อื่นให้ท าตามใน
สิ่งที่ตนเองต้องการได้ ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่างผู้น าและผู้ตาม ที่มีความตั้งใจต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ 
 
 2.3.1 ความเป็นเจ้าของนิตยสาร 
    องค์กรนิตยสารสามารถแบ่งประเภทการเป็นเจ้าของนิตยสารได้เป็น 3 ประเภท 
คือ 
    1. ประเภทเจ้าของโดยส่วนตัว ( Individual Proprietorship) ส่วนมากจะเป็น
นิตยสารฉบับเล็ก มักมีบุคคลคนเพียงคนเดียวเป็นเจ้าของ ท าหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนของงาน
ด้วยตนเอง ตั้งแต่การผลิต การเขียน การส่งพิมพ์จนสามารถออกจัดจ าหน่ายได้เพียงคนเดียว 
    2. ประเภทหุ้นส่วน (Partnership) นิตยสารบางฉบับมีผู้เข้าร่วมลงทุนมากกว่า 
2-3 คน ท าให้เงินทุนในการประกอบกิจการจะเพิ่มมากขึ้น และมีความรับผิดชอบทางการเงินที่จะตอ้ง
ร่วมกัน รวมไปถึงก าไรสุทธิก็จะแบ่งออกในส่วนที่เท่าๆ กัน มีการรับผิดชอบที่แบ่งหน้าที่กนัอย่างลงตวั 
เช่น ด้านการผลิต ด้านการเขียน ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการเงิน 
    3.ประเภทบริษัท (Corporation) คือ แบบผู้ถือหุ้นหลายคนเป็นเจ้าของธุรกิจ 
บริษัทจะถูกบริหารโดยกลุ่มบุคคลที่ถือหุ้นแต่งตังข้ึน ส่วนใหญ่ผู้ที่ถือหุ้นจะอยู่ในวงที่ใกล้ชิดกัน  
วงเครือญาติ และหุ้นจะไม่ถูกขายให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้นที่จะสามารถคุมเสียงในบริษัทได้
จะต้องถือหุ้นเกินครึ่ง หรือมากที่สุด จะบริหารจัดการองค์กรกันอย่างเป็นระบบ เป็นหน่วยงาน แบ่ง
หน้าที่ตามความรับผิดชอบ ตามความถนัด เพื่อให้ผลก าไรมากที่สุด 
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 กล่าวโดยสรุป ทฤษฎีการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชนมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการ
ปรับตัวของนิตยสารในทศวรรษที่ 2010-2020 ในเรื่องของระบบโครงสร้างองค์กร การบริหารองค์กร 
บุคลากรจะต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกัน มีการปฏิสัมพันธ์กันในงาน การประสานงาน โดยเอางานมา
เช่ือมต่อกันเป็นล าดับ จึงจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะวางแผนการบริหารงาน ให้องค์กรเกิด
ความเข้มแข็ง ให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารจะต้องรู้ถึงสายการปฏิบัติงาน การ
ควบคุม และจะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ท างาน 
 
2.4 แนวคิดพฤติกรรมการบริโภคสื่อ 
 
 พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปตามสมัย ตามเทคโนโลยี ตามความ
เจริญที่พัฒนากันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริโภคในยุคนี้จะมีความรู้ มีการศึกษา มีการค้นคว้าข้อมูลเรื่อง
ที่ตนเองสนใจ จะเลือกบริโภคสื่อที่ให้ข้อมูลแก่ตนเองได้อย่างรวดเร็วและฉับไวมากข้ึน ส่วนหนึ่งมา
จากเทคโนโลยีที่มีผลท าให้เกิดพฤติกรรมการบริโภค เสพความรวดเร็ว เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสก็
สามารถรับรู้ข้อมูล ข่าวที่ก าลังเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบันได้อย่างง่ายดาย โดยสื่อสมัยนี้ต้องมีลักษณะ 
ที่ดึงดูดในเรื่องของข้อมูล (Content) เพื่อที่จะได้จูงใจให้ผู้บริโภคติดตาม 
 พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นกิจกรรมที่เกิดข้ึนจากสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้นให้เกิดความต้องการ
ในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ ซึ่งความคิดนี้ท าให้เกิดเป็นอิทธิพลเกิดการตอบสนอง หรือการตัดสินใจ
ของผู้ซื้อ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนส าคัญ ดังนี้ 
 1. สิ่งกระตุ้น ทั้งภายในและภายนอก โดยในนิตยสารอาจจะเป็นหน้าปก หรือเป็น
เรื่องราวข้อมูลของคนดังที่เสริมแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคมีความสนใจและเกิดการซื้อ ซึ่งจะต้องเป็น
บุคคลที่อยู่ในกระแสหรือเป็นที่น่าสนใจในปัจจุบัน เพราะยิ่งเป็นกระแสก็จะมีผู้บริโภคสนใจเป็น
จ านวนมาก 
 2. ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ เป็นเสมือนกล่องด า ที่ผู้ผลิตไม่สามารถทราบได้เ ลย  
ว่าผู้บริโภคจะซื้อสินค้าหรือไม่ ผู้ผลิตจึงจ าเป็นจะต้องค้นหา ความรู้สึก ตัวกระตุ้นที่ได้รับอิทธิพลจาก
ลักษณะของผู้ซื้อ และกระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ โดยบางนิตยสารจะเป็นการสอบถามข้อมูลโดย
ส่งข้อมูลกลับมาเพื่อแจกของรางวัล ซึ่งจะเป็นการทราบข้อมูล ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ เพื่อน าข้อมูล
นั้นมารวมรวบและใช้เป็นแนวทางในการปรับตัวของนิตยสารได้ 
 3. การตอบสนองหรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นการตอบสนองต่อสินค้าหรือสิ่งที่
ผู้บริโภคจะซื้อ 
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 2.4.1 การเลือกเปิดรับสื่อของผู้บริโภค ผู้บริโภคสื่อ 
    เสรี วงษ์มณฑา (2536) ได้กล่าวไว้ว่าการเลือกเปิดรับสื่อของผู้บริโภคหรือผู้รับ
สารในยุคนี้น้ันจะเป็นคนวัยกลางคน คือ อายุ 40 กว่าข้ึนไป เป็นผลพวงของยุค baby boom จะเป็น
ผู้บริโภคที่แต่งงานช้า เป็นพ่อแม่ที่มีลูกอยู่ในโรงเรียน พวกเขาจะเป็นเสมือนคนกลางที่ถูกประตูหนีบ 
ระหว่างค่านิยมของพ่อแม่และวัยรุ่นที่เติบโตมา จากการที่ครอบครัวของผู้บริโภคมักจะท างานกันทั้ง
สามีและภรรยา จึงต้องอาศัยสินค้าที่ให้ความสะดวกสบายและมีความรวดเร็ว ความเหนื่อยจากการ
ท างานจะท าให้พอใจกับอะไรก็ตามที่อัตโนมัติและสะดวก 
    ผู้บริโภคยุคใหม่ที่เลือกเปิดรับสื่อจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาดี เป็นกลุ่มที่มีการศึกษา
สูง เป็นพวกที่แต่งงานช้า มีลูกช้า เข้าสู่วัยกลางคนช้าและแก่ช้า ท าให้ตลาดสมัยใหม่จะมีอายุของ
ผู้บริโภคสูงกว่า 50-60 ไปอีกมาก ความต้องการและรูปแบบการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคยังคงบงการ
การออกแบบสินค้า การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ รูปแบบชีวิตของ
ผู้บริโภค ยังคงเป็นแนวทางของการสร้างความได้เปรียบทางการตลาดอยู่ (เสรี วงษ์มณฑา , 2536,  
น. 59) เมื่อผู้บริโภคเรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีตามยุคสมัย บทความต่างๆ  
ทางสื่อมวลชนจะสะท้อนความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหล่าน้ัน ผลลัพธ์จะออกมาว่า
จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้รองรับกับผู้บริโภคให้เกิดผลอย่างไร มีเครื่องมือและวิธีการใหม่ๆ   
ที่เกิดข้ึนมากมาย หากมองลึกลงไปจะเห็นว่าผู้บริโภคนั้นเป็นผู้ออกแบบสินค้าให้แก่แต่ละองค์กร
โดยตรง ลูกค้าที่ซื้อนิตยสาร จะซื้อเพราะความชอบ ความมีสไตล์ส่วนตัว และสามารถซื้อหาได้อย่าง
ง่าย ความเจริญของเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางการศึกษา การไหลมาของวัฒนธรรม ท าให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจ เกิดเป็นค่านิยมและเกิดเป็นทัศนคติของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ในลักษณะที่
เอาใจยากข้ึนกว่าเดิม ธุรกิจที่ประสบความส าเร็จส่วนหนึ่งมาจากการให้บริการ ไม่ว่าจะขายอะไรก็
ตาม ธุรกิจการให้บริการเป็นสิง่ที่ต้องใหค้วามใส่ใจ นิตยสารที่ขายได้ มีสมาชิกเป็นรายปี ก็มักจะมีการ
บริการที่ดีในเรื่องของการจัดส่ง การขาย การลดราคา การแถม ผู้บริโภคจะไม่ใช่ใครที่เราจะ ดูถูก  
แล้วท าธุรกิจหลอกลวงกนัได้อย่างง่ายดาย ความรู้จะท าให้ผู้บริโภครู้จกัเลอืก แสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดใหแ้ก่
ตนเอง รวมไปถึงการบริโภคสินค้าและการด าเนินการโดยบริษัทที่ดีด้วย 
    นอกจากนั้นผู้บริโภคยุคใหม่ที่เลือกเปิดรับสื่อยังเป็นผู้ที่รู้จักรักสิทธิของตนเอง 
รู้จักการเรียกร้อง รู้จักสิทธิอันพึงได้ของกฎหมาย ไม่ปล่อยให้ใครมาย่ ายี หรือละเมิดสิทธิกันได้ง่ายๆ 
นักธุรกิจหรือองค์กรที่ก าลังจะเกดิข้ึนใหม่หรอืเกดิข้ึนมานานแล้วจะท าอะไรเพียงเพื่อผลประโยชน์แหง่
ตนโดยไม่ค านึงถึงการสร้างประโยชน์ให้กับผู้บริโภคไปพร้อมๆ กันคงไม่ได้ การประชาสัมพันธ์  
การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริโภคจะต้องถูกน ามาใช้เป็นส่วนผสมของการตลาดอย่างแท้จริง 
    ผู้บริโภคยุคปัจจุบันไม่ค่อยจะเห็นถึงความแตกต่างทางกายภาพของสินค้าเท่าใด
นัก ข้อมูลของด้านเทคโนโลยี วัตถุดิบ แหล่งผลิต วิธีการผลิตท าให้มองสินค้าต่างๆ นั้นหาไม่ได้มีความ
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แตกต่างกันมากมายเท่าไรนัก ราคาที่สูงข้ึนนั้นเป็นเพียงการขายของยี่ห้อ ที่ผู้บริโภคต้องการ แต่ที่
มากกว่าน้ันคือการแสวงหาหลายๆยี่หอ้ควบคู่ไปกับการมองหาการบรกิารทีด่ี และการส่งเสรมิการขาย
ที่ดี ยุคปัจจุบันจึงจะต้องมีการใส่ใจสร้างภาพพจน์ให้กับองค์กรของตนเอง จะอาศัยเพียงแค่ภาพพจน์
ของสินค้าเป็นตัวขายสินค้าอย่างเดียวคงไม่ได้ 
    ผู้บริโภคยุคใหม่ที่เลือกเปิดรับสื่อเป็นมนุษย์ในยุคโลกานุวัตร ที่สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลก รสนิยมของผู้บริโภคจะเป็นการผสมผสานระหว่างความทันสมัยของ
เทคโนโลยีระดับสากลกับส านึกความเป็นรสนิยมดี ลักษณะสองประเภทนี้เข้ากันได้อย่างกลมกลืน  
นั่นคือความช่ืนชมในของเก่า ในศิลปวัฒนธรรม แต่แอบแฝงไปด้วยการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่
ทันสมัย การกระท าใดๆ ที่แสดงถึงความเป็นคนไร้วัฒนธรรมจะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ แต่การรู้จักยกย่อง
มองหาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ จะเป็นสิ่งที่เป็นเสน่ห์ของธุรกิจ และส่งผลต่อภาพพจน์ของผู้บริโภค
ยุคใหม่ได้อย่างแท้จริง 
    ผู้บริโภคยุคใหม่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม การประกอบธุรกิจอย่างเป็นผู้ที่ห่วงใยใน
สิ่งแวดล้อม ไม่ท าลายน้ า อากาศ ป่า ไม่ท าลายสัตว์ เป็นแนวทางของการประกอบธุรกิจในยุคที่
ผู้บริโภคใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการต้องกลับมามองในธุรกิจของตนว่าอยู่ในสภาพที่ถูกต้อง 
เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค หาทางพัฒนาสินค้า package ที่จะมีผลต่อการดูแลของสภาพแวดล้อม 
แล้วใช้เป็นจุดแข็งในการประกาศให้ชัดแจ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่น 
    กล่าวโดยสรุปว่าผู้บริโภคสื่อยุคใหม่ เป็นคนฉลาด มีการเลือกรับสื่อที่จะท าให้
เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง ตามช่องทางแห่งเทคโนโลยีที่ปรับเปลี่ยนไปตามยุค
สมัย ท าให้เป็นโอกาสดีในการที่ผู้บริโภคจะเลือกบริโภคสื่อให้เกิดประโยชน์ที่สูงสุดแก่ตนเอง ดังนั้น 
ในแต่ละองค์กรของนิตยสารจึงจ าเป็นต้องศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือทราบความต้องการ
ของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน เพื่อจะได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาปรับปรุงนิตยสารของตนให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด 
 2.4.2 ลักษณะธรรมชาติของสื่อ 
    แบ่งออกเป็นได้ 2 ประเภท คือ สื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
    สื่อดั้งเดิม (Traditional Media) หมายถึง สื่อที่ผู้ส่งสารสามารถส่งสารไปใน
ลักษณะเดียว ผู้รับสารไม่สามารถติดต่อกลับทางตรงไปยังผู้ส่งสารได้ สื่อเป็นตัวที่ส่งสารเพียงอย่าง
เดียว ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ ถ้อยค า  ตัวหนังสือ เป็นสื่อที่อยู่ในระยะเวลานาน เช่น  หนังสือพิมพ์ วิทยุ  
และสื่อที่ท าหน้าที่ส่งสารสองอย่างทั้งภาพและเสียง ได้แก่ สื่อโทรทัศน์และสื่อภาพยนตร์ แต่จะไม่มี
การตอบกลับ (Feedback) ในทันทีจากผู้รับสาร มีเพียงสารที่ส่งไปเท่านั้น 
    สื่อใหม่ (New Media) หมายถึง เป็นสื่อที่เติมเต็มประสิทธิภาพของการสื่อสาร 
เทคโนโลยีการสื่อสาร และเป็นการเพิ่มช่องทางใหม่ๆ ในการสื่อสาร เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
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ซึ่งสามารถกระจายข่าวสาร ไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างไกล ท าหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมๆ กัน 
มีการสื่อสารสองทางมีการตอบกลับ(Feedback) ได้ทันทีและยังท าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน 
คือ ทั้งภาพ เสียง และข้อความไปด้วยกัน เช่น การส่งอีเมลล์ การ Video call ประชาชนสามารถ
พบปะพูดคุยกับเพื่อนหรือมีสังคมเสมือนจริง (Virtual Community) บนโลกอินเตอร์เน็ตได้โดยผ่าน
เว็บไซต์ โปรแกรมซอฟท์แวร์หรือแอพพลิเคช่ันต่างๆ ที่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟน เช่น 
Facebook และเราก็สามารถแบ่งปันข้อมูล ข่าวสาร ความคิดเห็นต่างๆ ผ่านแอพพลิเคช่ัน เช่น 
Twitter Instagram Line หรืออื่นๆ อีกมากมาย 
    โดยสื่อใหม่แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ 
   1. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) หมายถึง เทคโนโลยี
ทุกประเภทที่เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสื่อสาร 
   2.  เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร สื่ อ ส า ร ก า ร ค ม น า ค ม  ( Telecommunication 
Technology) คือ เครื่องมือการสื่อสารคมนาคมต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน 
   3.  เทคโนโลยีระบบสื่อสาร (Communication System Technology) 
หมายถึง ระบบการสื่อสารหรือเครือข่ายที่เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ
ดาวเทียม ระบบการสื่อสารเครือข่ายเคเบิลใยแก้ว 
 2.4.3 พัฒนาการทางเทคโนโลยีท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการสื่อสาร 
    จากค ากล่าวของ ลูฮัน (Luhan, 2532) กล่าวไว้ว่า Medium is the message  
แปลความภายใต้บริบทแห่งการสื่อสารได้ว่า สื่อหรือช่องทางการสื่อสารเป็นตัวก าหนดรูปแบบการ
สื่อสารของมวลมนุษยชาติ จากค ากล่าวนี้ได้จุดประกายให้กับนักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนทั่วโลก  
ให้เห็นถึงการสื่อสารแบบไร้พรมแดน จวบจนปัจจุบันเราได้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลง
ทางการสื่อสารในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการสื่อสาร สัมผัสได้ถึงข้อมูลข่าวสารกับบทบาท
การด ารงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งจากองค์ประกอบการสื่อสารแบบพื้นฐาน คือ ผู้ส่งสาร (Sender) สาร 
(Message) สื่อ (Channel) ผู้รับสาร (Receiver) จะเห็นว่าสื่อเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญเมื่อ
เทคโนโลยีเข้ามารองรับการสื่อสารท าให้มนุษย์มีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มีความ
หลากหลายและรวดเร็ว ซึ่งท าให้ข้ามผ่านอุปสรรคด้านพื้นที่และเวลาได้ 
 
 
 
 
 
 



34 

2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 กฤตยชญ์ ไผ่เรือง (2553) ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหาร 
ที่น าเข้านิตยสารหัวนอกโดยศึกษาถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของนิตยสารหัวนอกที่มีต่อคนใน
ประเทศไทย ซึ่งมีผลต่อการด าเนินชีวิต โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวัฒนธรรม จักรวรรดินิยามการ
สื่อสาร จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรมและการบริโภคสื่อมาวิเคราะห์ รวมไปถึงปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลต่อความส าเร็จ พบว่าปัจจัยด้านรูปเล่ม เนื้อหา ราคา โปรโมช่ันซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การ
โฆษณาสินค้าและคอลัมน์ต่างๆ เช่น แฟช่ัน ความงาม สุขภาพ มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยนิตยสาร
หัวนอกจัดว่าเป็นสินค้าส่งออกทางวัฒนธรรมจากประเทศมหาอ านาจ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจแบบทั้งโลก 
ข้อมูลข่าวสารและวัฒนธรรมถูกท าให้กลายเป็นสินค้าอุตสาหกรรมต่อไป 
 ซึ่งจากบทสรุปของงานวิจัยช้ินนี้ มีความสอดคล้องกับการปรับตัวของสื่อนิตยสารใน
ทศวรรษ 2010-2020 ในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคมีความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็น
ด้านรูปเล่ม เนื้อหา ราคา รวมไปถึงโฆษณา อันมีผลอย่างต่อเนื่องและไม่มีวันหยุดนิ่งในเรื่องของเทรน
ผู้บริโภค องค์กรนิตยสารต้องศึกษาและหาข้อมูลอยู่ตลอด 
 นฤมล คง ช่ืนสิน (2556)  ได้ท าการ วิจัยเ ชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก  
โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นบรรณาธิการ ทีมงานนิตยสาร my home เพื่อที่จะศึกษาการปรับตัว
ในยุคหลอมรวมสื่อของนิตยสารตกแต่งบ้าน ทั้งด้านโครงสร้างองค์กร ด้านเนื้อหา การน าเสนอ และ
วิเคราะห์การเปิดรับสื่อของผู้อ่านนิตยสาร โดยพบว่านิตยสาร my home มีการปรับตัวในยุคหลอม
รวมสื่อทั้งในด้านช่องทางการสื่อสาร โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์รวมถึงการน าเสนอเนื้อหา โดยนิตยสาร 
my home ได้ให้ความส าคัญในการขยายช่องทางการสื่อสารเพื่อให้สอดคล้องรับกับเทคโนโลยี 
พฤติกรรมการเปิดรับของผู้อ่าน รวมถึงวิธีชีวิตที่เปลี่ยนไปของสังคมในยุคปัจจุบัน โดยมีการเลือก
เผยแพร่สื่อหลักไปพร้อมๆ กับการสื่อสารข้อมูลเนื้อหาผ่านสื่ออื่นๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์
ประเภทอื่น 
 บทสรุปของงานวิจัยนี้จึงเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องการปรับตัวของสื่อนิตยสารใน
ทศวรรษที่  2010-2020 นั้นตามแนวคิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์  
การปรับตัวเพื่อพัฒนาองค์กรให้ด าเนินต่อไป โดยหลักๆ จะเป็นการเข้าถึงพฤติกรรมการเปิดรับของ
ผู้อ่านนิตยสาร 
 คอตเตอร์ (2539) ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก หลากหลายองค์กร 
เกี่ยวกับการจัดการภายใต้ภาวะเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมของธุรกิจ และพบว่ามี
เพียงไม่กี่องค์กรเท่านั้นที่จะประสบความส าเร็จ เพราะสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความล้มเหลวต่อ  
การข้ามข้ันตอนในการจัดการกับองค์กร และมีข้อผิดพลาดในการด าเนินงานระหว่างการเปลี่ยนแปลง 
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เขาจึงได้รวบรวมและเสนอ 8 ข้ันตอนหลักในการแก้ไขข้อผิดพลาดนั้น เพื่อที่จะสร้างระบบขององค์กร
ให้มีรองรับกับการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
  1. การสร้างความรู้สึกเร่งด่วน ให้พนักงานตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงอันดีที่จะ
เกิดข้ึนอย่างทันท่วงที มีการกระตุ้น โน้มน้าวบุคลากรในองค์กร สร้างขวัญและก าลังใจ เพื่อชักจูงไปสู่
เป้าหมายใหม่ และพร้อมรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างมีระบบระเบียบ 
  2.  การจัดทีมงานเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลง ในการที่จะรับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงจะต้องสร้างทีมงานที่มีหน้าที่กระจายงานสู่บุคลากรเป็นฝ่าย และมีความสอดคล้องและ
จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
  3. สร้างวิสัยทัศน์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ เมื่อสิ่งที่จะเกิดข้ึนคือการเปลี่ยนแปลง
จะต้องตระหนักถึงบุคลากรเป็นอันดับแรก ต้องสร้างวิสัยทัศน์ให้บุคลากรเกิดความเข้าใจ การเรียนรู้
ใหม่ และใช้กลยุทธ์ในการจัดการกับบุคลากรได้อย่างลงตัว 
  4. มีการสื่อสารทางองค์กรกับบุคลากร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี นอกจากการจะ
แบ่งทีม แบ่งหัวหน้าเพื่อสื่อสารกับบุคลากรโดยตรงแล้ว องค์กรควรเข้าไปท าการสื่อสารโดยตรงกับ
บุคลากรเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการเปลี่ยนแปลงระบบการท างาน เสมือนการซื้อใจและใส่ใจ
ในบุคลากรเป็นหลัก 
  5. มีการแบ่งงาน กระจายความรับผิดชอบ นอกจากการเปลี่ยนแปลงและการมี
ทีมงานที่พร้อมจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงแล้วนั้น ควรมีการกระจายงาน นัดประชุม  
เพื่อปรึกษาหารือกันทั้งฝ่าย แบ่งงานกันตามความเหมาะสมให้ได้รับผิดชอบ 
  6. การก าหนดแผนการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งในระยะเวลาสั้นและระยะเวลา
ยาว แผนการเปลี่ยนแปลงในอนาคตทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้น ผู้บริหารขององค์กรเป็นผู้คิด 
รวบรวมและกระจายงานให้แก่บุคลากร ดังนั้น หากจะมีการเปลี่ยนแปลงในระบบงานผู้บรหิารควรจะ
คิดแผนการทั้งระยะสั้น 3-6 เดือน หรือระยะยาวเป็นปี เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง ผลประกอบการ 
รายได้ หลังจากเปลี่ยนแผนการท างานว่าประสบความส าเร็จตามที่ได้มุ่งหวังไว้ มากน้อยเพียงใด 
  7. ชักจูงด้วยการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อน าองค์กรไปสู่เป้าหมาย
ความส าเร็จ เมื่อมีการเปลี่ยนระบบการท างาน การปรับตัว บุคลากรบางท่านอาจจะรับไม่ได้ หรือไม่มี
ความถนัดกับสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลงไป หรือบางท่านท างานเพิ่มมากข้ึน องค์กรควรมีการชักจูง สร้าง
แรงจูงใจในการมอบรางวัลให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อเป็นแรงผลักดัน กระตุ้นให้เกิดการ
กระตอืรือร้นในการท างาน และรับกับสถานการณ์ที่เกิดข้ึน 
  8. สถาปนาแนวคิดและพฤติกรรมที่จะน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ ผู้บริหารควรมี
แนวคิด แบบอย่าง รวมไปถึงพฤติกรรมที่จะน าบุคลากรทั้งองค์กรให้ประพฤติ ปฏิบัติตามเป็นแนวทาง
และเป้าหมายเดียวกัน เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จ 
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บทสรุปของงานวิจัยนี้จึงเกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องการปรับตัวของสื่อนิตยสารในทศวรรษที่  
2010-2020 นั้นตามแนวคิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ แนวคิดเกี่ยวกับการ
วางแผนการสื่อสารเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพราะในแต่ละองค์กรสื่อนิตยสารจะต้องมีการปรบัตวั 
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ วิธีการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อรับมือกับเทคโนโลยีที่เกิดข้ึน เพื่อท าให้องค์กร
อยู่รอดต่อไป 
 นันทพร วงษ์เชษฐา (2551) ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกองค์กร
ระหว่างประเทศภายใต้ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งศึกษากลยุทธ์ขององค์กร เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ
โดยมีการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารและคณะบุคลากรขององค์กร พบว่า ปัจจัยภายในองค์กรร่วมกับ
ปัจจัยภายนอกในเรื่องของการตลาด มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์กรทั้งทางด้านกลยุทธ์
องค์กร ปัจจัยภายนอกอื่นเป็นเพียงปัจจัยเสริมเท่าน้ัน ส่วนกลยุทธ์ชุดใหม่มีความสอดคล้องระหว่าง
องค์กรที่เป็นอยู่กับความคาดหวังภายในอนาคต การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์กรมาจากการที่
องค์กรและผู้บริหารได้พิจารณาความเป็นตัวตนขององค์กร และภาวการณ์มองเหน็ถึงอนาคต เพื่อเป็น
การก าหนดจุดยืนและทิศทางขององค์กรในระยะยาว ส่วนการฟื้นฟูเป็นการจัดระบบระเบียบในการ
บริหารจัดการ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเงิน การสร้างโครงสร้างองค์กรแบบใหม่ มีการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านพันธกิจ วิสัยทัศน์ จุดยืน เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์ในปัจจุบัน ส่วนการสื่อสารภายในองค์กรจะ
เน้นการสื่อสารแบบซึง่หน้า โดยการประชุมช้ีแจงเป็นหลกั  มีจัดการประชุมตามระยะการวางแผนการ
สื่อสาร 
 อฟรีแมน (Freeman, 2527) ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร
เกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์พบว่า ความส าคัญที่จะขาดไม่ได้ในการจัดการเชิงกลยุทธ์ คือ  
ให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเคารพด้านผลประกอบการที่ดีแก่ลูกค้าหรือพนักงาน ผู้ถือ
หุ้นและการส่งเสริมความเป็นผู้น าและพฤติกรรมแบบผู้ประกอบการในกลุ่มผู้จัดการระดับกลางและ
ล่าง และความเต็มใจที่จะสนับสนุนการเปลีย่นแปลงภายในองค์กรมีส่วนในการสร้างผลประกอบการที่
ดีแก่องค์กร ซึ่งองค์กรที่ให้ความส าคัญในการสร้างค่านิยมที่ดีอย่างสม่ าเสมอ นอกจากนั้นคือการสร้าง
อุดมการณ์หลัก การเคารพต่อปัจเจกบุคคล การอุทิศตนต่อคุณภาพและความน่าเช่ือถือ เพื่อสร้าง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งต่างจากองค์กรใหญใ่นอดีตที่ละเลยการให้ความส าคัญกับลกูค้าจึงเกดิ
ความเสื่อมถอย 
 ซึ่งจากบทสรุปของงานวิจัยช้ินนี้ มีความสอดคล้องกับการปรับตัวของสื่อนิตยสารใน
ทศวรรษ 2010-2020 เพราะการให้ความส าคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นสิ่งส าคัญหลักที่องค์กร
นิตยสารต้องรักษาไว้ เพราะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมีบทบาทต่อการลงทุน ผลผลิต ก าไรขององค์กร  
จึงควรมีการรักษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ ดีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และยิ่งในยุคปัจจุบันเป็นช่วง
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เศรษฐกิจฝืดเคืองและการแข่งขันกันในระดับสูง จึงควรรักษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรไว้  
เพื่ออนาคตที่ดีขององค์กร 
 ดาฟท์ (Daft, 2493) ได้ท าการวิจัยหลากหลายช้ินในรูปแบบวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของการเปลีย่นแปลงภายในองค์กร จะมาจากปัจจัยภายนอก และ
งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์กรนั้นมาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับผล
ประกอบการ โดยมีผลมาจากเรื่องของเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง มีผลโดยตรงและความสามารถในการ
จัดการกับทรัพยากร ในเรื่องของการจัดการกับบุคลากร การต่อต้าน การไม่ยอมรับในการ
เปลี่ยนแปลง การแข่งขัน มีคู่แข่งในการท าธุรกิจประเภทเดียวกันเป็นจ านวนมาก มีผลต่อผู้บริโภคใน
การเลือกรับ การเปลี่ยนขนาดองค์กร ผู้น าและภาวะผู้น าขององค์กร ผู้น าต้องคิดและสร้างกลยุทธ์ใน
การจัดการ การมองการณ์ไกลเพื่อให้องค์กรอยู่รอด 
 จากบทสรุปงานวิจัยช้ินนี้ จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงมีมาทุกยุคทุกสมัยอย่างชัดเจน 
ในงานวิจัยนี้มีความสอดคล้องกับการปรับตัวของสื่อนิตยสารในทศวรรษที่ 2010-2020 เพราะสิ่งที่
เกิดข้ึนจะเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนอยู่ในปัจจุบันอย่างชัดเจน รวมไปถึงปัจจัยภายนอกในเรื่องของเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยี จึงจะต้องมีการปรับตัวเพื่อให้มีความอยู่รอด ทั้งนี้ปัจจัยภายในก็เป็นตัวการส าคัญใน
การที่จะปรับเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึนกว่าเดิม 
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 
 
 

 

 

          

           

  

 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-กลยุทธ์การบริหาร 
จัดการองค์กร 
-กลยุทธ์การสื่อสาร 
ของสื่อนิตยสาร 

การตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างที่
ภาวะองค์กรเป็นอยู่
กับภาวะที่คาดหวัง

ในอนาคต 

วัฒนธรรมองค์กร 

การปรับตัวเพื่อน าไปสู่
การเปลี่ยนแปลง 

การเปลี่ยนแปลง 
สภาพแวดล้อมและ

สังคม 

- ปัจจัยภายใน 
การประเมินผล 

องค์กร 

ความเป็นเจ้าของ 

- ปัจจัยภายนอก 

-กลยุทธ์การบริหาร 
จัดการองค์กร 
-กลยุทธ์การสื่อสาร 
ของสื่อนิตยสาร 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การปรับตัวของสื่อนิตยสารในทศวรรษที่ 2010 – 2020 มุ่งศึกษาถึง 
การเปลี่ยนแปลง ด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร กลยุทธ์การสื่อสารของสื่อประเภทนิตยสาร 
ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปรับตัวของนิตยสาร ตัวช้ีวัด วัฒนธรรมองค์กรและความเป็น
เจ้าของ ซึ่งมีรายละเอียดส าคัญของระเบียบวิธีการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
 3.7 แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง 

 
3.1 รูปแบบการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การปรับตัวของสื่อนิตยสารในทศวรรษที่ 2010-2020 ใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) จากผู้น า
องค์กร ผู้บริหาร ระดับบรรณาธิการจากวงการนิตยสารของประเทศไทยที่ได้ท าการคัดเลือกมา  

 
3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ประเทศไทยมีนิตยสารที่วางแผงในร้านหนังสือ อย่างน้อย 385 หัว ( ที่มา : 
http://thaipublica.org) ซึ่งผู้วิจัยได้มีวีธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังนี้  
  1.  เป็นนิตยสารที่ เกิดก่อนทศวรรษที่ 2010 และก้าวข้ามผ่านยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงจนมาถึงยุคปจัจบุัน โดยคัดเลือกนิตยสารที่ผ่านเกณฑ์มาทั้งหมด 30 ฉบับจากนิตยสารใน
ประเทศไทย คือ 
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  นิตยสารแพรว     นิตยสารกุลสตรี 
  นิตยสารบ้านและสวน    นิตยสารชีวจิต 
  นิตยสาร Celeb online  นิตยสาร Secret 
  นิตยสาร IN    นิตยสาร Wee 
  นิตยสาร Lips     นิตยสาร Kazz magazine 
  นิตยสารดิฉัน     นิตยสารสกุลไทย 
  นิตยสาร Honeymoon   นิตยสารสยามรฐัสปัดาห์วิจารณ์ 
  นิตยสารพลอยแกมเพชร   นิตยสารสุดสัปดาห์ 
  นิตยสารขวัญเรือน    นิตยสารLOFFICIEL  
  นิตยสารTHE KNOT    นิตยสารComtoday 
  นิตยสาร Anywhere    นิตยสารหมอชาวบ้าน 
  นิตยสาร DON’T MAGAZINE  นิตยสาร CAR  
  นิตยสาร CHECKTOUR   นิตยสารHAMBURGER  
  นิตยสาร ROOM   นิตยสารคู่สร้างคู่สม  
  นิตยสาร A DAY    นิตยสาร Marketplus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.1 นิตยสารที่ผ่านเกณฑ์ก้าวข้ามผ่านยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง. 
จาก http://www.magazinedee.com/home/main/magazinelist/type/recommend/ 
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  2. เป็นนิตยสารที่มียอดขายสูงในล าดับต้นของประเทศไทย 10 อันดับแรก  
ซึ่งผู้วิจัยได้วิเคราะห์จากนิตยสารที่มียอดขายในล าดับต้นของประเทศไทย โดยมีนิตยสารที่ผ่านเกณฑ์
จ านวน 10 เล่ม คือ  
  นิตยสารแพรว    นิตยสารกุลสตรี  
  นิตยสารบ้านและสวน   นิตยสารชีวจิต  
  นิตยสาร Lips    นิตยสาร Celeb online  
  นิตยสาร Secret   นิตยสาร IN 
  นิตยสาร Wee    นิตยสาร Kazz magazine 
 3. คัดเลือกนิตยสาร 10 เล่มผ่านเกณฑ์ให้เหลือ 5 เล่มโดยให้มีลักษณะแตกต่างกัน
ทางด้านเนื้อหา กลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย และความเป็นเจ้าของ ซึ่งมีนิตยสารที่ผ่านเกณฑ์มาทั้งหมด 5 
ฉบับ ดังนี้ 
  นิตยสารแพรว 
   1. เนื้อหา เป็นนิตยสารที่มีเนื้อหาสาระความบันเทิงตั้งแต่แฟช่ัน ความงาม 
สุขภาพ lifestyle ความเคลื่อนไหวของบุคคลที่น่าสนใจ เซเลบริตี้ รวมไปถึงเรื่องราวที่ exclusive  
ที่สาวๆ ควรทราบ 
   2. กลุ่มผู้บริโภคและเป้าหมาย จะเน้นกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุตั้งแต่ 23 ปีข้ึนไป 
วัยท างาน และอยากที่จะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กว้างขึ้นกว่าเดิมจนถึงอายุ 45 ปี โดยนิตยสารแพรวอยู่
คู่คนไทยมาถึง 38 ปีแล้ว ถือได้ว่ามีรากฐานที่มั่นคง มีกลุ่มลูกค้าที่คอยติดตาม ให้การสนับสนุน 
เป้าหมายจะเป็นการปรับอายุผู้บริโภคให้มากขึ้นกว่าเดิม เพื่อสร้างฐานลูกค้าที่มั่นคง 
   3. ความเป็นเจ้าของ ใช้ความเป็นเจ้าของแบบเป็นองค์กร บริษัท เป็นองค์กร
ขนาดใหญ่ ในเครือของ บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด เป็นบริษัทมหาชน ซึ่งมีนิตยสาร
และหนังสือในเครือกว่า 50 เล่ม มีการบริหารการจัดการเป็นองค์กร  
  นิตยสารกุลสตร ี
   1. เนื้อหา เป็นนิตยสารที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันของผู้หญิง 
โดยเฉพาะในเรื่องของงานบ้านงานเรือน ความเป็นอยู่ lifestyle ที่เกี่ยวกับผู้หญิง รวมไปถึงแฟช่ัน  
เทรนที่ก าลังได้รับความนิยมและเป็นกระแสอยู่ในปัจจุบัน 
   2. กลุ่มผู้บริโภคและเป้าหมาย จะเน้นผู้บริโภคที่เป็นผู้หญิง โดยจากช่ือ 
กุลสตรี มีความตั้งใจให้หมายถึง ผู้หญิงที่มีสกุลหรือมีตระกูลผู้ดี ซึ่งสมัยก่อนจะมีตระกูลสูงหรือผู้ดีที่
เป็นพวกเจ้าขุนมูลนาย ซึ่งตระกูลผู้ดีน้ันผู้คนเขาจะมีวัฒนธรรมที่ดีงามคือมีกิริยามารยาทที่ดี มีการพูด 
จาไพเราะน่าฟัง มีการแต่งกายที่ดี และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดี นิตยสาร กุลสตรีเป็นนิตยสารที่
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เป็นที่นิยมอันดับต้นๆ โดยนิตยสารกุลสตรีนั้นได้อยู่คู่คนไทยมากว่า 46 ปี ถือได้ว่าครองใจประชาชน
มาเป็นระยะเวลานาน และเป้าหมายต้องการให้เป็นที่ครองใจของผู้หญิงไปตลอด 
   3. ความเป็นเจ้าของ มีการถือหุ้นแบบหุ้นส่วนที่อยู่กันภายในครอบครัว  
มีการบริหารกันเป็นครอบครัว ทีมงานเป็นระบบพี่น้อง แต่ร่วมเงินทุนในการบริหาร 
  นิตยสาร Secret 
   1. เนื้อหา เป็นเนื้อหาเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องราวการใช้ชีวิต การก้าวผ่าน
เรื่องราวที่ท าให้ประสบความส าเร็จ ธรรมะในมุมมองที่แตกต่าง  
   2. กลุ่มผู้บริโภคและเป้าหมาย จะเน้นผู้บริโภคระหว่างวัยท างานและมีความ
สนใจและหาทางที่จะศึกษาเพื่อให้ตนประสบความส าเร็จตามตัวอย่างในนิตยสาร กลุ่มผู้ที่ท้อแท้  
สิ้นหวัง เพราะเมื่อได้อ่านนิตยสารก็จะมีความหวังและก าลังใจที่ดีในการมีชีวิตอยู่ มีการส่งนิตยสารไป
ในคุก เรือนจ าทุกฉบับ เพื่อให้ผู้อ่านได้อ่านและเกิดแรงบันดาลใจ โดยช่ือนิตยสารนั้นสืบเนื่องมาจาก
ระยะเวลาช่วงที่จะก่อตั้งนิตยสารมีหนังสือช่ือ Secret ของรอนดา เบิร์น และ The Top Secret ของ
คุณหมอสม สุจีรา ซึ่งหนังสือทั้งสองเลม่นี้ก็เปน็หนังสอืที่อธิบายธรรมะในแบบตะวันตกและตะวันออก 
ผู้บริหารจึงน ากระแสจากหนังสือดังกล่าวมาตั้งเป็นช่ือนิตยสาร Secret ซึ่งอยู่คู่คนไทยมากว่า 8 ปี 
เป็นนิตยสารเฉพาะ 
   3. ความเป็นเจ้าของ นิตยสาร Secret มีการถือหุ้นกันแบบองค์กรบริษัท 
บริษัท เป็นองค์กรขนาดใหญ่ ในเครือของ บริษัทอมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด เช่นเดียวกับ
นิตยสารแพรว บริหารงานกันเป็นองค์กร 
  นิตยสาร Celeb online 
   1.  เนื้อหา เป็นการรวบรวมเรื่องราวของเซเลบริตี้ทั่วฟ้าเมืองไทยใน
หลากหลายแง่มุม รวมไปถึงเรื่องราวแฟช่ัน ความงาม และ lifestyle ที่ไม่เคยหลุดกระแส โดยหันมา
ท าในรูปของนิตยสารแจกฟรีรายเดือน โดยการวางจ าหน่ายในบริษัท องค์กรขนาดใหญ่ 
ห้างสรรพสินค้า รวมถึงวางจ าหน่ายใน Life style shop อย่างเช่น ร้านกาแฟ สถาบันความงาม 
ศูนย์บริการ  
   2. กลุ่มผู้บริโภคและเป้าหมาย เน้นเป็นเฉพาะกลุ่ม โดยเป็นกลุ่มคนที่อยู่ใน
แวดวงสังคม เซเลบริตี้ไฮโซทั่วฟ้าเมืองไทย โดยองค์กรจะมีสานสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ที่อยู่ในแวดวงสังคม 
และมีการส่งนิตยสารถึงมือผู้บริโภคที่เป็นเซเลบริตี้ทุกเดือน เป้าหมายจะเป็นการท าให้เป็นนิตยสาร
เฉพาะกลุ่ม และน าเสนอเรื่องราวที่ไม่เหมือนใคร โดยปีนี้เป็นปีที่ 11 เริ่มจากการเป็นนิตยสารแจกฟรี
รายสัปดาห์ แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ ต่อมาเปลี่ยนช่ือใหม่เป็น Celeb Online 
เพื่อให้เข้ากับเว็บไซด์ 
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   3. ความเป็นเจ้าของ มีการบริหารกันอย่างเป็นองค์กรบริษัท ช่ือ บริษัท  
ไทยเดย์ ด็อท คอม จ ากัด ซึ่งมีนิตยสารในเครือหลายฉบับ เช่น นิตยสาร Mars ซึ่งเป็นนิตยสารเล่ม
แรกของประเทศไทย นิตยสารผู้จัดการออนไลน์ มีการบริหารจัดการองค์กรกันเป็นทีม  
  นิตยสาร Ok magazine 
   1. เนื้อหา เป็นการน าเสนอเรื่องราวข่าวคราวของเหล่าดาราทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างเจาะลึก รวมไปถึงเรื่องส่วนตัวของเหล่าศิลปินและดาราอย่างใกล้ชิด จุดเด่นที่ท าให้
แตกต่างจากนิตยสารอื่นๆ คือการผสมผสานข่าวบันเทิงต่างประเทศกับกระแสแฟช่ัน รวมไปถึงเรื่อง
สุขภาพ ความงาม การท่องเที่ยว และเรื่องที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปิน ดาราช้ันแนวหน้า รวมถึง
บทสัมภาษณ์สุดพิเศษ ที่ผู้บริโภคหาดูได้ยาก 
   2. กลุ่มผู้บริโภคและเป้าหมาย เป็นผู้หญิงน าสมัยและชอบเรื่องราวข่าวสาร
ต่างๆที่เกิดข้ึนทั้งในแวดวงการบันเทิง แฟช่ัน ท่องเที่ยว และมี lifestyle ที่หรูหรา โดยนิตยสาร  
Ok magazine ถือก าเนิดข้ึนที่ประเทศอังกฤษเมื่อปี ค.ศ.1993 และเริ่มวางแผงที่ประเทศไทยในเดือน
ตุลาคม ค.ศ. 2005 ปัจจุบันได้ขยายไปยังประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ มีเป้าหมายคือการท าให้
นิตยสารเป็นเฉพาะกลุ่มมากข้ึนและน าเสนอเรื่องราวที่พิเศษที่นิตยสารฉบับอื่นไม่มี 
   3. ความเป็นเจ้าของ มีการบริหารกันอย่างเป็นองค์กรบริษัทบริหารงานโดย
บริษัท มีเดีย ทรานเอเชีย ไทยแลนด์ จ ากัด 
 ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
 การท าวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลโดยคัดเลือกจากผู้น าองค์กร ผู้บริหาร ระดับ
บรรณาธิการของนิตยสารที่ผ่านเกณฑ์มีรายช่ือ ดังนี้ 
  1. คุณระริน อุทกะพันธ์ุ ปัญจรุ่งโรจน์ ก ร ร ม ก า ร ผู้ จั ด ก า ร ใ ห ญ่ บ ริ ษั ท 
อมรินทร์พริ้นต้ิงแอนด์พับลิซซิ่ง จ ากัด และบรรณาธิการนิตยสาร แพรว 
  2. คุณกิดานันท์ สุดเสน่หา  บรรณาธิการข่าว นิตยสารแพรว 
  3. คุณวีรวัฒน์ อัจจตุมานัส  บรรณาธิการบริหารนิตยสาร ok magazine 
  4. คุณศันสนีย์ เล้าอรุณ   หั ว ห น้ า ก อ ง บ ร ร ณ า ธิ ก า ร  นิ ต ย ส า ร  
ok magazine 
  5. คุณวิศรุต ส่งเสริมสวัสดิ์  บรรณาธิการบริหารนิตยสารกุลสตรี 
  6. คุณทิพวรรณ ส่งเสริมสวัสดิ์  บรรณาธิการแฟช่ัน นิตยสารกุลสตรี 
  7. คุณพัชรา โพธ์ิกลาง   บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Secret 
  8. คุณอุรัชษฏา ขุนข า   กองบรรณาธิการนิตยสาร Secret 
  9. คุณกฤตยชญ์ ไผ่เรือง  บรรณาธิการบริหารนิตยสาร celeb online 
  10. คุณสิริลักษณ์ เขตร์กุฏี  บรรณาธิการนิตยสาร Celeb online 
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3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการสัมภาษณ์จะใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย โดยแบบสัมภาษณ์ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ตามตัวแปรการวิจัย ดังนี้  
  - กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร  
  - กลยุทธ์การสื่อสารของสื่อประเภทนิตยสาร  
  - ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จ โดยแบ่งออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
 ซึ่งจะมีแบบฟอรม์โครงสรา้งค าถามส าหรบัการสมัภาษณ์ สร้างขึ้นเพื่อบันทึกค าตอบของ
ค าถามที่ก าหนดไว้ล่วงหน้าและผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ด้วยตนเองทั้งหมด เพื่อให้การสนทนาตรง
ตามประเด็นภายใต้กรอบการศึกษาและวัตถุประสงค์ในการวิจั ยดังกล่าว นอกจากนั้นยังมีการหา
ข้อมูลเฉพาะของนิตยสารแต่ละฉบับเพื่อน ามาเป็นข้อมูลในการประกอบการสัมภาษณ์ตามแบบฟอร์ม 
พร้อมทั้งอุปกรณ์ส าหรับการบันทึกเสียงจากการสัมภาษณ์ เครื่องบันทึกเสียง เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล
จากบุคคลและจดบันทึกด้วยสมุดจนภาคสนาม 
 ทั้งนี้ผู้วิจัยได้วางแนวค าถามเพื่อใช้ส าหรับสัมภาษณ์ผู้บริหาร บรรณาธิการนิตยสารไว้ 
ดังนี ้
  1. ความเป็นมาขององค์กร 
   - ที่มาขององค์กร  
   - พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
  2. แนวทางในการปรับตัวของนิตยสาร 
   - กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร 
   - กลยุทธ์การสื่อสารของนิตยสาร  
  3. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของนิตยสาร 
   - ปัจจัยภายใน  
   - ปัจจัยภายนอก 
  4. ความเห็นในเรื่องของผู้บริโภค 
  5. ตัวช้ีวัดในความส าเร็จขององค์กร 
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3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

 1. การเก็บรวบรวมข้อมูลจะมีการนัดหมาย ติดต่อ ประสานงานผู้ให้สัมภาษณ์เพื่อที่จะ
เก็บข้อมูล มีการนัดวันและเวลาผู้ให้สัมภาษณ์  
 2 .ส่งแนวค าถามให้แก่ผู้สัมภาษณ์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยจะเป็นการสัมภาษณ์
ผู้บริหาร บรรณาธิการของนิตยสารที่เก็บข้อมูลจ านวน 5 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสารกุลสตรี 
นิตยสาร celeb online นิตยสาร secret และนิตยสาร ok magazine  
 3. ท าการสัมภาษณ์โดยขออนุญาตบันทึกข้อมูลจากการสนทนาด้วยเครื่องบันทึกเสียง 
และอธิบายให้ผู้ให้สัมภาษณ์ทราบว่า ข้อมูลที่ได้จะน าไปใช้เพื่อการศึกษา และเป็นข้อมูลส าหรับการ
ท าวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้เพื่อลดความกังวลของผู้ให้สัมภาษณ์ เพื่อสร้างความไว้วางใจและความเป็นกันเอง
ของผู้ให้สัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ 
 4. เริ่มท าการสัมภาษณ์โดยยึดจากแนวค าถามที่ได้เตรียมมา ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับผู้ให้
สัมภาษณ์ด้วยว่าอาจจะตอบพาดพิงไปถึงประเด็นอื่นก่อนที่ยังมาไม่ถึง ทั้งนี้ผู้วิจัยสามารถดึงค าถาม
เหล่าน้ันข้ึนมาก่อนโดยไม่ต้องเรียงล าดับก่อนหลัง 
 5. แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบว่าจะน าข้อมูลที่บันทึกไว้ด้วยเสียงและด้วยการจดบันทึกไป
ถอดสรุปความและสรุปประเด็น โดยผู้วิจัยจะใช้วิธีการสังเคราะห์ข้อมูลจากย่อยไปใหญ่หรือภาพรวม
ซึ่งให้ความส าคัญกับการตีความ การให้ความหมาย และเรื่องราวภายใต้ปรากฏการณ์ที่ได้สัมภาษณ์
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ไปสรุปย่อและปรับข้อมูลดิบที่ เก็บจากภาคสนาม การตอบรับ  
การสังเกตค าพูดจากการสัมภาษณ์และพฤติกรรมของผู้ให้ข้อมูลในรูปแบบการพรรณนา  
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยได้รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดจาก
ผู้บริหาร และบรรณาธิการของนิตยสารของนิตยสารทั้ง 5 ฉบับ โดยแยกประเด็นตามวัตถุประสงค์การ
วิจัย และน ามาคัดกรองให้เหลือแต่เพียงประเด็นโดยแบ่งเป็นหัวข้อเพื่อให้เห็นถึงความชัดเจน และท า
การคัดกรองข้อมูลสามรอบเพื่อให้ข้อมูลถูกต้องตามประเด็นที่ผู้วิจัยต้องการ และท าการเปรียบเทียบ
ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ความแตกต่างในแต่ละหัวข้ออย่างชัดเจน 
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3.6 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลโดยการน าข้อมูลที่ ได้จากการพรรณนาทั้งหมดมา
วิเคราะห์ภาพรวมเพื่อค้นหาผลรวมของการเปลี่ยนแปลงของนิตยสารทั้งหมด โดยท าการเช็คข้อมูลให้
ถูกต้องเที่ยงตรง ท าการตรวจสอบจากข้อมูลจริงของนิตยสารแต่ละฉบับที่วางแผงอยู่ในปัจจุบันเพื่อ
น ามายืนยันในผลงานวิจัย เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ และท าการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ได้จากการสัมภาษณ์แยกเป็นหัวข้อเพื่อให้เห็นอย่างชัดเจน ตรวจซ้ าไปซ้ ามาและยืนยันผลสรุปด้วย
การวิจัยแบบสามเส้าและข้อมูลจากเอกสาร 
 
3.7 แบบสอบถามกึ่งโครงสร้าง 
 
 3.7.1 แบบสัมภาษณ์เรื่องการปรบัตัวของนิตยสารในทศวรรษท่ี 2010-2020 
    ช่ือ ____________________สกลุ _________________________ 
    เพศ ___________________อายุ _________________________ 
    หน่วยงาน_______________ต าแหนง่_______________________ 
 3.7.2 แนวค าถามท่ีใช้ในการสัมภาษณ์ 
    1. เหตุผลที่องค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์องค์กร (เพื่อรักษาเสถียรภาพ 
ความอยู่รอด หรือเพื่อการเจริญเติบโตขององค์กร) 
    2. แนวทางในการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดของสื่อนิตยสาร  
   - การบริหารจัดการองค์กร  
   - การสื่อสารองค์กร 
    3. ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปรับตัวขององค์กร ณ ปัจจุบัน 
   - ปัจจัยภายนอก ได้แก่อะไรบ้าง ปัจจัยใดเป็นปัจจัยหลัก เพราะเหตุใด 
(การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี) 
   - ปัจจัยภายใน ได้แก่อะไรบ้าง ปัจจัยใดเป็นปัจจัยหลัก เพราะเหตุใด  
(การเปลี่ยนแปลงขนาดองค์กร เปลี่ยนบุคลากร ปัญหา การสร้างขวัญก าลังใจ ลดคน วัฒนธรรม
องค์กร ความเป็นเจ้าของ ) 
    4. จะเกิดอะไรข้ึนหากองค์กรไม่เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์องค์กร 
    5. ในการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ขององค์กรนั้น มีขั้นตอนในการด าเนินการอย่างไร 
ปัจจัยใดที่สนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อองค์กร (ประวัติองค์กร วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วัฒนธรรม
องค์กร ความเป็นเจ้าของ) 
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    6. ผู้มีบทบาทในข้ันตอนของการด าเนินการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์องค์กร 
    7. ความเห็นในเรื่องผู้บริโภคกับการรับสารในสื่อนิตยสาร เป็นอย่างไรในปัจจุบัน 
    8. ตัวช้ีวัดในความส าเร็จขององค์กร 
    9. เป้าหมายในอนาคตของนิตยสาร 
    10. ปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อองค์กรของท่านในยุคการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยี 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 ในการศึกษาเรื่องการปรับตัวของสื่อนิตยสารในทศวรรษที่ 2010-2020 มุ่งศึกษาในด้าน
กลยุทธ์ในการบริหารจัดการองค์กรรวมไปถึงกลยุทธ์การสื่อสารของสื่อนิตยสาร นอกจากนั้นยังศึกษา
ถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเรจ็ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยพิจารณาการประเมินผลจากตัวช้ีวัด 
วัฒนธรรมองค์กรและความเป็นเจ้าของนิตยสาร เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) จากผู้น าองค์กร ผู้บริหาร ระดับบรรณาธิการจาก
วงการนิตยสารของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ทางด้านนิตยสารช้ันน าจ านวน 10 ท่าน ระหว่าง
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2559  จะรายงานผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
 
4.1 การปรับตัวขององค์กรนิตยสารในช่วงทศวรรษท่ี 2010 – 2020  
 
 ผลการวิจัยพบว่านิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีการปรับตัวองค์กรในเชิงกลยุทธ์หลากหลาย
ประเด็นด้วยกัน โดยด้านบริหารจัดการองค์กร และกลยุทธ์การสื่อสาร ซึ่งจะรายงานแยกออกเป็น 2 
กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร และกลยุทธ์การสื่อสาร ดังนี้ 
 
 4.1.1 กลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
    จากงานวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรนิตยสารทั้ง 5 ฉบับนี้  
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสามารถแยกสรุปประเด็นกลยุทธ์การปรับตัว ตามหัวข้อดังต่อไปนี้  
  4.1.1.1 กลยุทธ์การปรับตัวด้านบุคลากร 
  4.1.1.2 ด้านงบประมาณ 
  4.1.1.3 ด้านการผลิต โดยแบ่งออกเป็น 
   (1) ด้านเนื้อหา 
   (1) ด้านรูปแบบ 
  4.1.1.4 ด้านเป้าหมาย 
  4.1.1.5 ด้านผู้บริหารหรือผู้น าองค์กร 
  4.1.1.6 ด้านผู้บริโภคและตลาด 
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  4.1.1.1 การปรับตัวด้านบุคลากร  
      นิตยสารที่มีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การบริหารงานด้านบุคลากร มีทั้งสิ้น 
4 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร celeb online นิตยสาร ok magazine และนิตยสาร secret 
โดยให้ความส าคัญกับการอยู่รอดของนิตยสารต้องอยู่ที่การปรับตัวของบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยมี
วิธีการปรับตัวด้านบุคลากร ดังนี้ 
      1.เน้นการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ  
      2.การปรับทัศนคติการเรียนรู้ และรับสิ่งใหม่ๆ  
      3.การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดเนื้อหาที่แตกต่าง ท าให้
นิตยสารเป็นที่สนใจของผู้อ่าน  
      4.มีการให้โอกาสในการเรียนรู้ การลองผิดลองถูกในการปรับตัวให้มี 
ความทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

ควรจะเปิดโอกาสให้เค้า ให้โอกาสในการเรียนรู้ ได้ลองผิดลองถูก ให้
บุคลากรปรับตัวให้ทันยุค ทันสมัย อย่างน้อยมันก็เป็นบวกกับพนักงาน 
ยังไงถ้ามันเป็นบวกเช่ือว่ามันเป็นแรงผลักดันที่ดีในการที่จะท าให้ทุกคน
เกิดความร่วมแรงร่วมใจกัน นอกจากนั้นยังมีการฝึกอบรม ซึ่งถือว่าเป็นสิ่ง
ที่บริษัทลงทุน และก็สิ้นปีถ้าผลประกอบการดี โบนัสก็ดีตามไปด้วย 
(นิตยสารแพรว) 
อันดับแรกมันคงเป็นเรื่องของคน เรื่องของบุคลากรที่ท างานในส่วนองค์กร 
ทุกๆ แผนกมันต้องปรับทัศนคติของบุคลากรก่อน เพราะว่าบางทีคนรุ่น
ก่อนท างานมาเยอะแล้วก็คิดว่าฉันท างานดีแล้ว ฉันอยู่ตรงนี้ ฉันน าเสนอ
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน แต่บางทีโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเราต้องนั่ง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของเขาก่อน เพื่อที่จะให้เขาทันกับโลกในอนาคตเท
รนด์ที่มันก าลังจะเปลี่ยนไป กระแสที่มันก าลังมาก็ต้องค่อย ๆ ไป พยาม
ยามให้เค้าลองผิดลองถูก มีการสร้างแรงจูงใจอย่างสิ้นปีจะพาไปเที่ยว  
มีโบนัส (นิตยสาร celeb online) 

      “ต้องพัฒนาคนให้มีความคิดสร้างสรรค์ น าเสนอมุมมองที่แตกต่าง เพราะ
ข้อมูลเดียวกันจะน าเสนอยังไงให้เราแตกต่างจากคนอื่น ซึ่งคนนิตยสารก็ต้องถูกสอนใหม่ ให้ลืม
ความคิดเดิมๆ ของตนเองไป เพราะว่าปัจจุบันให้ไปท าแมกกาซีนอย่างเดียวคงไม่มีแล้ว” (นิตยสาร  
ok magazine) 
      “สิ่งที่ต้องเปลี่ยนคือ วิธีคิด ทัศนะคติที่ของคนในองค์กรเรา งานที่หนักข้ึน 
เราต้องท าสองอย่างพร้อมกัน เพราะคนเรามักเคยชินเวลาที่เกิดความเปลี่ยนแปลงก็จะรู้สึกต่อต้าน  
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สิ่งที่ยากคือเปลี่ยนวิธีคิดให้ได้ว่า ต้องมีวิธีที่ชักจูงว่าท าไมเราถึงต้องท าทั้งสองอย่างไปพร้อมๆ กัน” 
(นิตยสาร Secret) 
      อย่างไรก็ตามนิตยสารกุลสตรีมีความแตกต่างจากนิตยสารทั้ง 4 ฉบับ  
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านการปรับตัวของบุคลากรนัก เนื่องจากส่วนใหญ่จะจ้าง freelance 
และเป็นองค์กรขนาดเล็ก มีบุคลากรน้อย บุคลากรหนึ่งคนจะท าหลายหน้าที่ สาเหตุที่ต้ องจ้าง 
freelance เป็นเพราะบุคลากรที่เข้ามาสมัยใหม่ไม่สามารถรับแรงกดดันในการท างานนิตยสารได้  
จึงต้องลาออกไป 
      “ส่วนมากเรื่องคนจะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมาก เพราะคนเราน้อยอยู่แล้ว 
ส่วนมากก็จ้าง freelance เอาไม่ได้จ้างเป็นประจ า มีไม่กี่คนเท่านั้น เพราะเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เข้ามาไม่
นานก็ออก อีกอย่างบุคลากรที่นี่อยู่ตัวแล้ว” (นิตยสารกุลสตรี) 
      กล่าวโดยสรุปนิตยสารทั้ง 5 ฉบับ มีนิตยสาร 4 ฉบับ คือ นิตยสาร
นิตยสารแพรว นิตยสาร celeb online นิตยสาร ok magazine และนิตยสาร  secret ที่ ให้
ความส าคัญ มีการปรับตัวด้านบุคลากรเหมือนกัน ในด้านของการเน้นให้บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งของ
องค์กร ให้ความส าคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก มีการส่งเสริม อบรม สร้างความรู้ใหม่ๆ ให้แก่
บุคลากรในองค์กร แต่เรื่องที่เป็นประเด็นมากที่สุดจะเป็นเรื่องของการปรับทัศนคติของบุคลากรให้
สามารถยอมรับในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้ ส่วนนิตยสารกุลสตรีไม่มีการปรับตัวทางด้าน
บุคลากร เพราะส่วนหนึ่งมาจากการจ้างพนักงานช่ัวคราวและมีบุคลากรในองค์กรจ านวนไม่มากนัก 
เป็นองค์กรขนาดเล็ก 
  4.1.1.2 ด้านงบประมาณ  
      นิตยสารกุลสตรีและนิตยสาร celeb online ปรับตัวในด้านกลยุทธ์ 
การบริหารงบประมาณ โดยพยายามควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ าที่สุดทั้งการพิมพ์และการใช้จ่าย
บุคลากร โดยนิตยสารกุลสตรีจะผลิตนิตยสารเกินมาเพียง 600-800 ฉบับเท่านั้นในแต่ละปักษ์ เพราะ
สามารถค านวณยอดซื้อจากผู้บริโภคทุกเดือนแล้วน ามาหาค่าเฉลี่ย โดยในองค์กรจะท าครบทุกวงจร
รวมถึงการตีพิมพ์ด้วยเป็นการประหยัดงบประมาณไปในตัว ส่วนนิตยสาร celeb online จะผลิต
จ านวนที่เท่ากันทุกเดือนเพราะเป็นนิตยสารแจกฟรี และจะควบคุมการขนส่งให้มีเพียงไม่กี่จุด หรือ
ตามสถานที่ที่ส าคัญเท่านั้น  
      “เราจะมียอดของเราในแต่ละเดือนจากที่ผลิตมา เราจะพิมพ์เกินมาไมเ่กนิ 
600-800 ฉบับ อีกอย่างส่วนหนึ่งที่เป็นการประหยัดงบประมาณของเราด้วย คือ โรงพิมพ์อยู่ในน้ีเลย
ไม่ต้องไปจ้างพิมพ์ที่ไหน ส่วนเรื่องคนก็รับ Freelance  มาช่วยในคอลัมน์ต่างๆ ก็ให้เงินเป็นครั้งๆ 
ไป” (นิตยสารกุลสตรี) 



51 

      “นิตยสารมันมีต้นทุนสูงกว่าการใช้ในส่วนของออนไลน์ เพราะออนไลน์
ต้นทุนมันต่ า จะมีทั้งค่าพิมพ์ ค่าจัดท า layout การขนส่ง เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันก็เป็นเหตุผลที่ท า
ให้องค์กร ลดcost ตรงนี้ แล้วอีกอย่างนิตยสารของเราแจกฟรี เราจึงควบคุมได้ว่าผลิตแค่นี้ เอาแค่นี้
พอ” (นิตยสาร celeb online) 
      ส่วนนิตยสารอีก 3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร secret และ
นิตยสาร ok magazine ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างโดดเด่นในเรื่องการบริหารงบประมาณ  
  4.1.1.3 ด้านการผลิต  
      จากผลการวิจัยพบว่านิตยสารทั้ง 5 ฉบับ มีการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิต
ทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบของนิตยสาร ดังนี้ 
   (1) ด้านเนื้อหา 
       ผลการวิจัยพบว่าเนื้อหาในนิตยสารต้องมีความทันสมัย เนื่องจากมีการ
ขยาย platform เข้าสู่นิตยสารออนไลน์ แต่ละฉบับจะมีการน าเสนอเนื้อหาที่สร้างความโดดเด่นหรือ
เป็นจุดขายเด่น และเนื้อหาตามความสนใจของผู้อ่าน โดยการวิจัยพบว่าแต่ละฉบับจะมีกลยุทธ์
แตกต่างกันเล็กน้อย  
       นิตยสารแพรว เน้นการปรับให้ทันโลกและเป็นกระแส ให้ทันโลก ทันสมยั 
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและน าเนื้อหาส่วนหนึ่งในนิตยสารไปลงในออนไลน์ แต่เปลี่ยนวิธีการเขียน
เพื่อดึงดูดทางสื่อออนไลน์ โดยพบจากการค้นคว้าทางออนไลน์ว่ามีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาเพื่อให้ดู
ทันสมัยดังภาพที่ 4.1 
       “เราต้องปรับเนื้อหาให้มันน่าสนใจ ให้มันทันสมัย ทันโลก ทันการ
เปลี่ยนแปลง อะไรเป็นกระแสนี่รีบเอามาเลย อีกอย่างที่จะควบคู่กันไปคือการน าเนื้อหาในนิตยสาร
บางส่วนไปลงบนเว็บไซต์” (นิตยสารแพรว) 
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ภาพที่ 4.1 นิตยสารแพรว. จาก http://www.preaw.com 
 
       นิตยสาร celeb online เน้นเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้จุดขายโดด
เด่นและมีความชัดเจนให้แคบลงเน้นเนื้อหาการน าเสนอในเรื่องราวของเซเลบริตี้  ซึ่งจากการค้นคว้า
ทางออนไลน์พบว่ามีการปรับให้เนื้อหาของนิตยสารแคบลง มีเพียงเซเลบริตี้ ดังภาพที่ 4.2 
       “กลุ่มนิตยสารเรายังท าอยู่ แต่เราก็ยังมีปรับในจุดของเนื้อหา มีจุดแบ่ง
ของเราเพราะที่ผ่านมามันกว้าง ตอนนี้เราก็ให้มันแคบลงมา เน้นคอลัมน์เซเลบริตี้ชัดเจน เพื่อที่ให้เรา
ได้มีจุดขายจุดเด่นที่มันแตกต่างกับสื่ออื่น ๆ ที่เป็น free copy” (นิตยสาร celeb online) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 นิตยสาร celeb online. จาก http://www.manager.co.th/celebonline 
 

       นิตยสาร ok magazine มีกลยุทธ์คล้ายกัน คือ ปรับเนื้อหาให้อยู่ใน
กระแสความสนใจ และท าเนื้อหาที่พิเศษที่จะมีที่นิตยสารฉบับนี้ ฉบับเดียวเท่านั้น โดยน ามาจาก
นิตยสารเครือเดียวกันของต่างประเทศรวมถึงค้นหาจากอินเตอร์เน็ตประกอบร่วมด้วย ซึ่งจากการ
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ค้นคว้าทางออนไลน์จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านิตยสาร ok magazine จะมีคอลัมน์ที่พิเศษที่นิตยสาร
อื่นไม่มีดังภาพที่ 4.3  

ก่อนอื่นเลยต้องปรับที่ตัวนิตยสารก่อน ต้องเอาคอลัมน์ที่คนสนใจ อยากรู ้
ต้องเปลี่ยน ต้องเป็นในกระแสด้วย มีข่าวจาก Hollywood เอาข้อมูลมา
จากเมืองนอก จากนิตยสาร ok magazine เมืองนอก รูปด้วย ซึ่งระยะ
หลังไม่ได้ละ ต้องหาในอินเตอร์เน็ตร่วมด้วย ท าให้น่าสนใจอมกรอบ  
แต่ถ้าเรามีพวกคอลัมน์ใหญ่ๆ ที่จากเมืองนอกก็เอามาลง เพราะมันจะได้
พิเศษเฉพาะมากขึ้น ซึ่งรับรองว่าหาไม่ได้จากที่ไหน คือปรับเนื้อหาให้มัน
ทันโลก น่าสนใจมากขึ้น (นิตยสาร ok magazine) 

ภาพที่ 4.3 นิตยสาร ok magazine. จาก http://www.okmagazine-thai.com/ 
 

       ในส่วนของนิตยสาร secret จะปรับเนื้อหาโดยน าเนื้อหาบางส่วนมาปรบั
ให้เป็นรูปแบบใหม่เพื่อให้ผู้อ่านสนใจและเผยแพร่ในออนไลน์ เช่น ท าเป็นคลิปวีดีโอ เนื้อหายังเป็น
เฉพาะกลุ่ม คือเน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ย่อท้อต่อชีวิต  โดยจากการค้นคว้าทางออนไลน์
แล้วพบว่าข้อมูลบางส่วนที่อยู่ในนิตยสาร secret น ามาเป็น clip สั้นที่หน้าเว็บของ secret เพื่อดึง
ความสนใจดังภาพที่ 4.4 

มีการเอาเนื้อหาเก่าของในเล่มมารีรันในออนไลน์ใหม่แล้วก็มีการสร้าง
เนื้อหาข้ึนมาใหม่อย่างเช่น Clip  ฝึกสมาธิด้วยการพับดอกบัว หรือจะ
เป็นการพาคนไปปฏิบัติธรรมก็จะมีถ่าย clip มาลงเหมือนเป็น live ให้ถึง
ผู้อ่านด้วย หรือว่าปกเป็นเจี๊ยบ ลลนา เราก็จะโปรโมทเอาบทสัมภาษณ์ที่
ดูน่าสนใจมากๆ จากหนังสือมาลงออนไลน์ครึ่งหนึ่งก่อน มาลงใน 
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facebook แล้วก็บอกว่าติดตามต่อได้นะที่เล่มนี้ๆ เพื่อมันจะได้เช่ือมต่อ
เข้าหากันทั้งสองอย่าง ปรับให้มันกระชับข้ึน ไวข้ึน เนื้อหาน่าสนใจมาก
ยิ่งขึ้น (นิตยสาร secret) 

 
  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.4 นิตยสาร secret. http://www.secret-thai.com/ 
 

       นิตยสารกุลสตรี มีการปรับเนื้อหาค่อนข้างมาก เพราะเป็นนิตยสารที่เกิด
มานานจึงต้องปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้อ่าน โดยท าการปรับเนื้อหาให้ทันสมัยมาก
ข้ึน เช่น คอลัมน์ท าอาหาร รวมไปถึงภาพ การน าเสนอ โดยจากการค้นคว้านิตยสารกุลสตรีฉบับเก่า
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านิตยสารกุลสตรีมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามยุค ตามสมัย รวมไปถึงภาพที่สื่อ
ออกมาจากนิตยสารด้วย ดังภาพที่ 4.5  
       “ศึกษาเนื้อหาว่า เนื้อหาไหนที่คนก าลังสนใจ 40 กว่าปีที่ผ่านมา
ปรับเปลี่ยนเนื้อหาเยอะมากพอสมควร เพราะฉะนั้นก็ต้องปรับให้มันทันสมัยข้ึน พวก Healthy 
ท าอาหารอะไรแบบนี้” (นิตยสารกุลสตรี) 
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ภาพที่ 4.5 นิตยสาร กุลสตรี. จาก http://www.magazinedee.com/ 
 

       โดยสรุปแล้วนิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีการเปลี่ยนรูปแบบทางด้านเนื้อหาไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ การปรับเนื้อหาให้ทันสมัยยิ่งข้ึน น าเนื้อหาที่เป็นกระแสที่สนใจของผู้บริโภคมา
ลงออนไลน์ มีการรักษาเนื้อหาที่มีคุณภาพหรือคอลัมน์ที่ผู้บริโภคนิยมไว้แล้วปรับการน าเสนอ
นอกจากนั้นยังมีการปรับเนื้อหาให้เป็นเฉพาะกลุ่มมากยิ่งขึ้น  
   (2) ด้านรูปแบบ 
       ผลการวิจัยพบว่า นิตยสารทั้ ง  5 ฉบับปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดโดย
เปลี่ยนแปลงจากการพิมพ์นิตยสารมาขยายช่องทางเพิ่มข้ึนในยุคที่เป็นดิจิตอล โดยการเพิ่มเป็น
นิตยสารออนไลน์ อย่างไรก็ตามการพยายามมีรูปแบบอื่นๆ เพื่อเข้าถึงตัวผู้บริโภค เป้าหมายที่ชัดเจน
เป็นสิ่งส าคัญ เช่น การจัดงานกิจกรรม การจัดงาน fair ต่างๆ ซึ่งจากการค้นคว้าทางออนไลน์พบว่า 
นิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีการเปลี่ยนรูปแบบ เพิ่มการขยายช่องทางการรับรู้ดังภาพที่ 4.6 4.7 4.8 4.9 
4.10 ตามล าดับ 
       นิตยสารแพรว  
       มีการขยายช่องทางโดยการเป็นสื่อโทรทัศน์ ช่องอมรินทร์ทีวี HD 34  
ที่ให้สาระความบันเทิงผ่านโทรทัศน์แล้วมีรายการจากที่หัวช่ือมาจากนิตยสาร นอกจากนั้นยังจัดเป็น
งาน event เพื่อดึงกลุ่มผู้บริโภคที่ติดตามแลว้น าดาราหรอืบุคคลทีม่ีช่ือเสยีงมาร่วมงานเพื่อจะได้ชักจงู
ฐานแฟนคลับของดาราให้มาช่ืนชอบในนิตยสารด้วย งาน fair เป็นงานที่ผู้ผลิตจะได้พบกับผู้บริโภค
โดยตรง นอกจากมีการพูดคุยพบปะกนัเฉพาะกลุ่มแล้วยังมีการขายสินค้าในราคาถูก และงาน charity 
เป็นอีกหนึ่งช่องทางทีน่ิตยสารแพรวได้ท า คือ การท าเพื่อสังคม ส่วนร่วม โดยทุกปีจะมีการน าสิ่งของที่
ดารา เซเลบริตี้ไม่ใช้แล้วมาร่วมขาย ประมูล เพื่อน าเงินที่ได้ไปมอบให้แก่มูลนิธิ เป็นการท าบุญและ
สร้างการมีส่วนร่วมกับสังคม 
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วันนี้เราก็ต้องขยายช่องทางที่เราจะเจอผู้บริโภค ต้องขยายตัวทัชพ้อย 
เพราะแต่เดิมเรามีตัวทัชพ๊อยที่เป็นตัวนิตยสาร ตอนนี้เราต้องมทีัชพ๊อยใน
รูปแบบที่เป็นดิจิตอล เพราะน่ันคือสิ่งที่คนเข้าถึงได้เร็วแล้วก็นิยมกันมาก
ข้ึน จะเห็นว่าแบรนด์ของเราขยายช่องทางมาเป็นสื่อดิ จิตอลบ้าง  
บางแบรนด์ก็ขยายออกมาเรียกว่าออนกราวน์ จัด event จัดงาน fair  
จั ดกิ จกรรม บางแบรนด์ก็ขยายออกมา เป็นรูปแบบโทรทัศน์   
(นิตยสารแพรว) 

 
 

 

 
ภาพที่ 4.6 ภาพรายการแพรว งานแพรว charity งาน event แพรว. จาก 
http://www.amarintv.com 

 
       นิตยสาร celeb online  
       มีการปรับปรุงด้านรูปแบบในการน าเสนอคือ พัฒนาหนักในเรื่องของ
ออนไลน์ เว็บไซต์ ซึ่งจากเดิมนิตยสาร celeb online เป็นผู้ริเริ่มท าออนไลน์มาก่อนนิตยสารฉบับอื่น
และยังคงได้รับความนิยมเป็นจ านวนมากจนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งสิ่งนี้ท าให้ต้องเร่งที่จะมองไปในอนาคต
อีก 4-5 ปี ในการวางแผนท าสื่อออนไลน์ว่าจะไปในทิศทางไหน  

คือเพิ่มส่วนดิจิตอลเข้ามาด้วย ซึ่งเรามองแล้วว่าเทรนตอนนี้มันเริ่มมาที่
บริษัทเราเองเป็นบริษัทแรกๆ ที่มาเป็นพัฒนาออนไลน์อยู่แล้ว เราก็เลย
เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องปรับเพื่อจะได้มุ่งไปข้างหน้า ก็เลยมาเป็นเว็บไซต์ด้วย 
ขณะเดียวกันกลุ่มนิตยสารเดิมเรายังท าอยู่ แต่เราก็ยังมีปรับในจุด
จ าหน่าย ที่ผ่านมามันกว้างมาก ตอนนี้เราก็ให้มันแคบลงมา เพื่อที่ให้เรา
ได้มีจุดขายจุดเด่นที่มันแตกต่างกับสื่ออื่น ๆ ที่เป็น free copy ก็เลยต้อง
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ปรับ ส่วนออนไลน์เองเราปรับมาแล้วรอบหนึ่ง ตอนนี้เราต้องปรับอีก คือ
ปรับให้มันมองไปข้างหน้าอีก 4-5 ปี คือหลังจากที่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว เราเปน็
เจ้าแรกในการท าออนไลน์ แต่ตอนน้ีเราต้องมองไปอีก 4-5 ปีข้างหน้าอีก
ว่า สื่อออนไลน์ของเรา เราจะไปในทิศทางไหน แบบไหน ก็ต้องมีปรับ
ทั้งหมดทั้ง 2 ส่วน นิตยสารเองหลังจากนี้ก็ต้องปรับอีกว่า ในเมื่อตลาด
มันเป็นอย่างนี้ คือจะว่าคนอ่านนิตยสารน้อยลง เราเลยต้องโฟกัสเพื่อให้
เรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน (นิตยสาร celeb online) 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

      
 

ภาพ 4.7 นิตยสาร celeb online. จาก http://www.manager.co.th 
 

       นิตยสาร ok magazine  
       ในด้านของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการน าเสนอจะเน้นการดึงเนื้อหาจาก
ในนิตยสารออกมาเป็นงาน event โดยมีการเชิญชวนดารา เซเลบริตี้มาร่วมงาน นอกจากนั้นยังมีงาน 
ok awards ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ของนิตยสารในการครบรอบ มีการเชิญดาราเซเลบริตี้มาร่วมงาน และ
มีการมอบรางวัลให้แก่ดารา พิธีกร เซเลบริตี้ในแต่ละสาขา งาน charity เป็นงานที่เชิญชวนให้ดารา 
นักร้อง ขวัญใจประชาชนมาร่วมบริจาคหรือซื้อของเพื่อน ารายได้ส่วนหนึ่งไปให้แก่มูลนิธิโดยจะเปลีย่น
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สลับกันไปทุกปี และงาน fair ที่ทางนิตยสารเพิ่งได้เริ่มจัดท าข้ึนเมื่อไม่นาน มีการขายของแฮนเมท  
ให้ผู้บริโภคได้มาพบปะกับผู้ผลิตเพื่อสอบถาม แสดงความคิดเห็นได้โดยตรง เป็นการสร้างกลุ่มลูกค้า 
       “เป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับเซเลบริตี้ ฮอลลิวู้ด ตีโจทย์จากค าว่าเซเลบริตี้มา
เป็น event เป็นงาน charity งาน ok awards น าจุดน้ีมาขยายเนื้อหา รูปแบบในออนไลน์ เนื้อหาใน
ออนไลน์จะแตกต่างจากในเล่ม เรียกว่าปรับรูปแบบให้ไปทางออนไลน์อย่างหนัก ดึงคนให้ติด
ออนไลน”์ (นิตยสาร ok magazine) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ภาพ 4.8 นิตยสาร ok magazine เว็บไซต์ event. จาก http://www.okmagazine-thai.com 
 
       นิตยสาร secret  
       มีการเปลี่ยนรูปแบบในการน าเสนอให้ง่ายข้ึน ชัดเจนข้ึน แต่ยังคงเป็น
เรื่องของธรรมะที่ใช้ในชีวิตประจ าวันดังเดิม เป็นเรื่องที่คนไทยทราบแล้วประพฤติ ปฏิบัติตามอยู่แล้ว 
แต่น ามาเสนอในรูปแบบที่แปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร น่าชมมากข้ึน  
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ในแง่ concept ของนิตยสารมันก็ไม่เปลี่ยนจากการเดิมแต่เปลี่ยนวิธีการ
น าเสนอมากกว่า อย่างกรณีสภาพของ secret ก็คือว่าถ้าถามว่าเปลี่ยน 
มันคือการเปลีย่นวิธีการน าเสนอ ตอนพี่เข้ามาท าพี่เริ่มเปลี่ยนว่า ธรรมะ
มันไม่ใช่เรื่องยาก คือเอามันมาคือว่าลงรายละเอียดแต่ว่าท าให้มันเป็น
เรื่องง่าย คือท าให้ธรรมะเข้าถึงได้ง่าย เปลี่ยนวิธีคิดว่าธรรมะอยู่ ใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่ได้แยกออกจากเราให้ง่ายข้ึน ผู้คนรอบตัว ดารา อะไร
อย่างนี้ก็คือสามารถเรียนรู้ธรรมะเอาไปใช้ได้ ไม่จ าเป็นว่าพูดถึงธรรมะ
ต้องแบบว่าปฏิบัติธรรม เข้าวัด ฟังธรรม บวชชี เปลี่ยนรูปแบบไป 
(นิตยสาร secret) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ 4.9 นิตยสาร secret เว็บไซต์ รายการ. จาก http://www.secret-thai.com 
 
       นิตยสารกุลสตรี 
       มีการปรับรูปแบบรูปเล่มให้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ทันสมัย อยู่ในกระแส 
มีการจัด event ที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่น การจัดแข่งรถ มีการปรับรูปแบบให้เข้าถึงเฉพาะผู้หญิงมากขึ้น 
ตรงจุด ส่วนรูปแบบหน้าปกก็มีการน าดาราที่เป็นกระแส ผู้บริโภคช่ืนชอบมาข้ึนปก ปรับเปลี่ยนเสือ้ผา้ 
การแต่งตัวให้ดูทันสมัย 
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พยายามปรับรูปเล่มให้เข้าถึงคนมากข้ึน ด้วยตัวออนไลน์มันมาเรื่อยๆ  
อยู่แล้ว แต่ตอนน้ีมันมาแรงข้ึนก็ต้องท าให้ชัดเจนมากข้ึน มี event ตอนนี้
ก็ก าลังติดต่องานกับคุณกรุณา ชิดชอบ คิดน าเสนอเกี่ยวกับสนามแข่งรถ 
ซึ่งเราคิดว่าจะจัดโดยเอาผู้หญิงอย่างเดียวมาแข่งมอเตอร์ไซค์ เพราะปีนี้
พี่พยายามจะเน้นให้กุลสตรีเน้นให้เป็นผูห้ญงิมากข้ึน โฟกัสมากขึ้น เพราะ
คิดว่าต่อไปนิตยสารต้องเฉพาะเจาะจง ให้มันเด่นที่สุดในจุดที่เราแข็งแรง 
หน้าปกก็พยายามปรับที่ตัวดาราที่มาข้ึนปก เสื้อผ้า หน้าผมต้องให้ดู
ทันสมัยที่สุดเปลี่ยนรูปแบบลบภาพเก่าๆออกไป (นิตยสารกุลสตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ภาพ 4.10 หน้าปกนิตยสารกุลสตรี. จาก http://www.magazinedee.com 

 
       โดยสรุปนิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบใน
ลักษณะที่คล้ายกัน โดยเปลี่ยนวิธีการน าเสนอ ให้ความส าคัญกับด้านออนไลน์มากข้ึน มีการขยายช่อง
ทางการสื่อสารในรูปแบบของสื่อออนไลน์และกิจกรรมต่างๆ โดยนิตยสารแต่ละฉบับจะตีความจาก
เนื้อหาในเล่มแล้วน าออกมาเป็นรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ติดตามและเพิ่มรายได้ให้แก่นิตยสาร
มากขึ้น  
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  4.1.1.4 ด้านเป้าหมาย  
      จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับพบว่า นิตยสารทั้ง 4 ฉบับคือ นิตยสาร 
celeb online นิตยสาร ok magazine นิตยสาร secret และนิตยสารกุลสตรี มีการเปลี่ยนเปา้หมาย
ไปในทิศทางเดียวกัน คือ การปรับนิตยสารให้เฉพาะกลุม่มากข้ึน และเพิ่มช่องทางออนไลน์ให้ผูบ้รโิภค
ติดตาม เพื่อให้นิตยสารมีผู้อ่านเฉพาะที่แน่นอน ดีกว่าการท านิตยสารเพื่อคนอ่านหลายๆ กลุ่ม 
      นิตยสาร celeb online  
      มีการเปลี่ยนเป้าหมายให้นิตยสารแคบลง เพื่อให้มีจุดขายที่เด่นชัด เฉพาะ
กลุ่มมากข้ึน มีการปรับให้ออนไลน์เด่นชัดกว่าตัวนิตยสาร 

เป้าหมายในอนาคตตอนนี้เราก็ปรับให้มันแคบลงมา เพื่อที่ให้เราจะได้มี
จุดขายจุดเด่นที่มันแตกต่างกับสื่ออื่น ๆ ที่เป็น free copy ก็เลยต้องปรบั 
และก็เป็นการดึงตัวเองมาสู่ออนไลน์มากข้ึน นิตยสารมันอาจจะไม่ได้
หายไปเร็ววันนี้ แต่ว่าวันหนึ่งมันมีสิทธ์ิมากที่จะหายไป แต่มันก็มีอีก
กระแสหนึ่งอเมริกาในส่วนของเว็บ ส่วนของออนไลน์เริ่มดาว แล้วก็คนก็
เริ่มมาสู่การจับต้องสิ่งพิมพ์ แต่อันนี้ถ้าในประเทศไทยเราตามหลังเขาอยู่
เยอะ เขาอาจจะไปเยอะกว่าเราแล้วถึงจุด ๆ หนึ่ง เขาอยากจะกลับมา
สัมผัสภาพสวย ๆ (นิตยสาร celeb online) 

      นิตยสาร ok magazine  
      มีการเปลี่ยนเป้าหมายให้มีความเฉพาะกลุ่มมากข้ึน มีการคิดการตลาดที่
น่าสนใจ และสามารถดึงดูดผู้บริโภคได้เพิ่มมากขึ้น เน้นออนไลน์ให้มีผู้บริโภคสนใจมากขึ้นกว่าเดิม 

นิตยสารต้องให้มีความเฉพาะกลุ่มมากขึ้น ลองสังเกตว่านิตยสารที่อยู่ได้ 
คือนิตยสารที่ชัดเจน ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพราะเค้ามีกลุ่มของเขา หรือ
นิตยสารเฉพาะทาง เช่น รถ หรือว่าสิ่งที่เฉพาะทางนั้นๆ และคนไม่ได้ซื้อ
นิตยสารเพื่ออัพเดทข้อมูลแล้ว คนซื้อต้องการซื้อนิตยสารเพื่อมาเก็บ  
พี่เช่ือว่าในอนาคตต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง ท าแต่ละเดือน
ให้มันออกมาดูดี ปั้นออนไลน์ให้มันติด พยายามคิด marketingใหม่ๆ  
ให้มันเข้ามา ให้มันอยู่ได้ (นิตยสาร ok magazine) 

      นิตยสาร secret  
      จะเน้นเป้าหมายโดยการเพิ่มช่องทางออนไลน์ให้เพิ่มมากข้ึน ท าให้
ผู้บริโภคติดตามหรือมีผู้น าเนื้อหาจากนิตยสารไปใช้ ไปปฏิบัติจริง 

วิธีของเนื้อหาเหมือนเดิม เฉพาะกลุ่มอยู่แล้ว เพื่อธรรมะ เพื่อก าลังใจ 
การน าเสนออาจจะแตกต่างไป การน าเสนอแบบบนออนไลน์ ก็คือ
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เพิ่มข้ึนมากกว่า พี่ว่าเป็นการเพิ่มช่องทางมากข้ึน คือยังไงนิตยสารก็ต้อง
อยู่ต่อไป แต่ว่าเราเพิ่มช่องทางข้ึน เพื่อตอบรับความต้องการคนอ่าน ใน
ฐานะคนท านิตยสาร ก็อยากจะท าให้เยอะข้ึน ผลิตได้มากข้ึนมันก็คือ
เป้าหมายของเรา หรือว่าออนไลน์มีคนเข้ามาดู เข้ามาติดตามมันก็คือ
เป้าหมายเรา ขอแค่ยังเป็นนิตยสารอยู่ในตลาด อยู่ได้ ช่วยเหลือผู้คนได้
แค่นั้นละ มันเป็นนิตยสารที่อ่านแล้วมีหลายคนบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยน 
อ่านแล้วสบายใจดี เราก็พอใจแล้วแค่นี้ (นิตยสาร secret) 

      นิตยสารกุลสตรี 
      จะเน้นให้เป็นผู้หญิงมากขึ้นกว่าเดิม ให้เฉพาะเจาะจง เปรียบเสมือนเป็น
ตัวแทนของผู้หญิง และท าออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้บริโภค 

ปีนี้พี่พยายามจะเน้นให้กุลสตรใีห้กลายเปน็ผู้หญิงมากขึ้น โฟกัสเฉพาะจดุ
มากข้ึน เพราะคิดว่าต่อไปนิตยสารต้องเฉพาะเจาะจง ให้มันเด่นที่สุดใน
จุดที่เราแข็งแรง เพราะต่อไปอาจจะกลายเป็นของสะสม มีมูลค่าไปเลยก็
ได้ ส่วนตัวออนไลน์มันก็มาเรื่อยๆ อยู่แล้ว แต่ตอนนี้มันมาแรงข้ึนก็ต้อง
ท าให้ชัดเจนมากข้ึน อย่างเว็บไซต์เราก็ท าจริงจังมากขึ้น เพื่อให้คนเข้ามา 
แล้วสามารถเห็นว่าเราก็แข็งแกร่งในด้านนี้ แต่ต้องไม่ให้ออนไลน์เด่นเกิน
หนังสือ ต้องท าให้มันพอดีกัน เหมือนช่วยกันทั้งสองทางเพราะออนไลน์
ตอนนี้ส าคัญมาก (นิตยสารกุลสตรี) 

      แต่ผลการวิจัยพบว่านิตยสารแพรวแตกต่างจากนิตยสารทั้ง 4 ฉบับ
ข้างต้น โดยนิตยสารแพรวมีการเปลี่ยนเป้าหมายให้กว้างขึ้น ไม่เฉพาะเจาะจง ปรับฐานลูกค้าให้กว้าง
ข้ึนเพื่อให้ผู้บริโภครุ่นใหม่ได้ติดตาม แต่สิ่งที่เหมือนกันกับนิตยสารทั้ง 4 ฉบับข้างต้นจะเป็นในเรื่อง
ของการเน้นในด้านออนไลน์เพิ่มมากขึ้นเช่นกัน 

วันนี้เรารู้แล้วว่าเค้าเจอเราบนออนไลน์ด้วย เจอเราบนทางอื่นด้วย เราก็
เลยต้องปรับให้มันกว้างขึ้น เป้าหมายเราก็อายุน้อยลง เน้นออนไลน์มาก
ข้ึน ส่วนนิตยสารที่ยังชอบอ่านอยู่ ก็ยังสนุกกับรูปแบบเนื้อหาที่มันอาจจะ
ลึกกว่าทางออนไลน์ ทางออนไลน์มันไวมันฉาบฉวยกว่าอันนี้ต้องยอมรับ 
แต่ในขณะที่นิตยสารมันก็แตกต่างออกไป เรียกว่าใครจะเจอเราจุดไหน  
ก็พอใจ (นิตยสารแพรว) 
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  4.1.1.5 ผู้บริหาร  
      จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับพบว่า นิตยสารทั้ง 3 ฉบับ คือ 
นิตยสารแพรว นิตยสาร ok magazine และนิตยสาร secret กล่าวถึงตัวผู้บริหารขององค์กร ที่ถือ
เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้องค์กรปรับตัวอยู่รอดได้หรือไม่ โดยเน้นที่การเป็นผู้น าของผู้บริหาร 
โดยผู้น าจะต้องมีทัศนคติในการบริหารงานที่ดี การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน การรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากร และการมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง  
      นิตยสารแพรว  
      ผู้บริหารจะมีการจัดการกับบุคลากร องค์กรในที่จะให้รับมือกับการ
เปลี่ยนแปลงโดยหลักๆ เป็นการเปิดใจ มีการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรเพื่อน ามาเสนอเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน 
      “ในฐานะที่เราเป็นหัวหน้าเราก็มีหน้าที่ต้องจัดการกับคนว่าจะท าอย่างไร
ให้เค้าพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ หลักๆเป็นการเปิดใจ การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร 
ผู้บริหารท่านอื่นๆ เพื่อมาใช้ในการเสนอแนวทาง วิเคราะห์” (นิตยสารแพรว) 
      นิตยสาร ok magazine  
      ผู้บริหารจะเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความคิดสร้างสรรค์ น าเสนอ
มุมมองที่แตกต่างออกไป มีการน าเสนอความคิดเห็นเพื่อเติมเต็มสิ่งที่ดีของนิตยสาร 

สิ่งที่จะเกิดข้ึนต่อจากนี้พีว่่าต้องพัฒนาคนให้มีความคิดสรา้งสรรค์ น าเสนอ
มุมมองที่แตกต่าง เพราะข้อมูลเดียวกันจะน าเสนอยังไงให้เราแตกต่างจาก
คนอื่น ซึ่งคนของนิตยสารก็ต้องถูกสอนใหม่ ให้ลืมความคิดเดิมๆ ของ
ตนเองไป มีอะไรก็มาปรึกษา มาพูดกัน มาเสนอความคิดเห็น แชร์กัน  
เราจะได้ก้าวไปพร้อมๆ กัน (นิตยสาร ok magazine) 

      นิตยสาร secret  
      ผู้บริหารหลักจะคิดนโยบาย เสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจมาเพื่อเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติร่วมกัน โดยผู้บริหารจะไม่ทิ้งทีมงานในการปรับตัวกลยุทธ์ มีการสนับสนุนกัน เรียนรู้
ควบคู่กันไป 

ผู้บริหาร หัวหน้า คือ ต้องมาจากนโยบาย มีนโยบายว่าอย่างไร พี่ว่าทุกคน
ก็ต้องร่วมมือกันคนที่เป็น บรรณาธิการ ผู้บริหารก็จะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อ
การเปลี่ยนแปลงขณะเดียวกันก็ต้องไม่ทิ้งทมีงานของเราว่า เราต้องเปลี่ยน
กันแล้วนะเราจะอยู่อย่างเดิมไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้ ต้องสนับสนุนกัน 
เรียนรู้ไปด้วยกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ แล้วบุคลากรก็ต้องเปดิ
ใจที่จะเปลี่ยนด้วยไม่อย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดผล (นิตยสาร secret) 
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      แต่ผลการวิจัยพบว่า นิตยสาร celeb online แตกต่างจากนิตยสารทั้ง 3 
ฉบับข้างต้น ในเรื่องของผู้บริหารจะเป็นการวางแผนของผู้บริหารระดับสูงมาแล้ว และน ามาให้
บุคลากรในองค์กรมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น นโยบายเชิงรุกกับสื่อออนไลน์ บุคลากรในองค์กรมี
หน้าที่รับฟังค าสั่งจากผู้บริหารเท่านั้น  
      “หัวไม่ไปหางก็ไม่ไป ผู้บริหารต้องมีทัศนคติที่ดีในการยอมรับที่จะ
เปลี่ยนแปลง อย่างที่นี่ก็จะเป็นการทีผู่้บริหารใหญ่ คุณสนธิวางแผนกับผู้บริหารด้วยกันเองแล้วก าหนด
ออกมาว่าจะต้องออกมาเป็นรูปแบบไหน ท าอย่างไรถึงจะก้าวไปพร้อมกัน เค้าจะคิด ปรับน าเราเสมอ
แล้วเราท าตาม” (นิตยสาร celeb online) 
      เช่นเดียวกับนิตยสารกุลสตรีที่ผลการวิจัยพบว่า ในเรื่องของผู้บริหารจะ
เป็นการเช่ือผู้ที่อยู่ในองค์กรมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า เพราะเป็นองค์กรของครอบครัว ก็จะให้
ความเคารพเช่ือก่อนแต่ถ้ามีสิ่งไหนที่เห็นต่างก็จะแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ ยนซึ่งกันและกันจนได้
ข้อสรุป 
      “พี่ก็ต้องน าเสนอผู้ใหญ่ พ่อแม่ ป้า พี่ ที่ เค้าท ามาเล่มแรกๆ ก่อนว่า
ประมาณนี้ ว่าเค้ายอมรับรึป่าว พอใจไหม ถ้าผ่านก็จะไปคุยต่อได้ แต่ถ้าไม่ผ่านก็อาจจะมีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบ้าง แต่สรุปแล้วหลักๆ ก็เป็นผู้ใหญ่ฟันธง” (นิตยสารกุลสตรี) 
  4.1.1.6 ผู้บริโภคและตลาด  
      จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับในเรื่องของผู้บริโภคและตลาด พบว่า 
นิตยสารทั้ง 5 ฉบับ ปรับกลยุทธ์ในการเข้าหาผู้บริโภคและส ารวจตลาด มีการตอบแบบสอบถามท้าย
ฉบับเพื่อชิงรางวัล มีการจัดกิจกรรม event งาน fair งาน charity งาน awards เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมของลูกค้าให้เพิ่มข้ึนและท าให้กลุ่มลูกค้าหลักติดตาม  
      นิตยสารแพรว 
      มีการสร้างกลุ่มผู้บริโภคเพื่อให้ติดตามนิตยสาร โดยการใกล้ชิดผู้บริโภค
ทางตรงจากงาน event งาน fair งาน charity และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคทางอ้อมโดยการ
ให้ตอบค าถามชิงรางวัลท้ายฉบับ 

เราต้องสร้างกลุ่มของเราข้ึนมา รู้ว่าผู้บริโภคชอบอะไร ต้องการอะไรยิ่ง
ต้องเข้าหา เพื่อที่จะได้ไม่ต้องพึ่งโฆษณา แล้วก็ผุด event ข้ึนมา คือการ
สร้างกลุ่มของเราเอง กลุ่มพวกนี้จะเหนียวแน่นกับเราไปเรื่อยๆ เช่น  
การจัดงาน fair อมรินทร์เบบี้แอนคิดส์ แพรว charity ก็เป็นอะไรที่
ผู้บริโภคได้มาเจอะเจอกับผู้ขายโดยตรง ได้ซื้อของในราคาถูก ได้การมี
ส่วนร่วม มีการจัดสัมมนาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค สิ่งเหล่านี้จะสร้าง
ประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคโดยตรง (นิตยสารแพรว) 
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      นิตยสาร celeb online  
      มีการมองผู้บริโภคและตลาดโดยศึกษาเชิงลึกในด้านพฤติกรรม เป้าหมาย 
เน้นการดูแลลูกค้าที่มาซื้อโฆษณาเป็นพิเศษ เพราะรายได้หลักมาจากการที่ลูกค้ามาซื้อโฆษณาใน
นิตยสาร  

เราต้องมองไปข้างหน้าว่าตลาดกลุ่มเป้าหมายของเราคือใคร เนื้อหา
จะต้องออกมาเป็นแบบไหน ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้อ่าน 
เค้าชอบอะไร อย่างเช่น ตอบค าถามชิงรางวัลท้ายเล่มให้โหวตคอลัมน์ที่
ช่ืนชอบที่สุด รวมไปถึงลูกค้าที่มาซื้อโฆษณาที่ต้องดูแล จะได้อะไรจากเรา
ในรูปแบบไหนเพื่อที่จะตอบสนองทั้งหมด (นิตยสาร celeb online) 

      นิตยสาร ok magazine  
      มีการสร้างฐานกลุ่มผู้บริโภคให้ติดตามแล้วแตกยอดออกมาเป็นงาน 
event งาน fair งาน charity มีการถ่ายรูปแล้วลงในออนไลน์เพื่อให้งานที่จัดกับออนไลน์ลิ้งเข้า
ด้วยกัน 

กลุ่มลูกค้าที่เป็นคนอ่านก็คือเป็นผู้อ่านไป สร้างฐานผู้บริโภคให้ติดตาม
แล้วแตกยอดออกมาเป็นงาน event งาน  fair งาน charity งาน  
ok road show งาน ok celeb night  ส่วนกลุ่มลูกค้าที่ท าเป็นพวก
โฆษณาก็จะมีแพลตฟอร์มให้เลือกหลายอย่าง เค้าอาจจะมาซื้อออนไลน์
อย่างเดียว หรือมาท ากิจกรรมร่วมกับเรา เพื่อจะได้ลิงค์ไปที่ออนไลน์ 
และลิงค์ไปที่นิตยสาร (นิตยสาร ok magazine) 

      นิตยสาร secret  
      มีการจัด event เพื่อให้ผู้บริโภคสนใจแล้วถ่ายรูปพร้อมกับติด hashtag 
นิตยสาร secret ท าให้ได้ทั้งออนไลน์คือมีผู้บริโภคเห็นและดึงดูดผู้คนที่อยู่ในงาน มีการสร้างการรับรู้
ของผู้บริโภคผ่านหน้าปก เนื้อหาในนิตยสาร 

ที่วางไว้ก็จะเป็นการจัด event ก็จะชวนให้คนเข้ามาในบู้ทของเรา ชวน
ท ากิจกรรมที่เกี่ยวกับ secret ถ้ามีการถ่ายรูปก็อาจจะให้ข้ึน hashtag 
เพื่อเป็นการสร้างกระแส สร้างการรับรู้ ผู้บริโภคของ secret จะแบ่ง
ออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกจะซื้อจากปก ปกคือคนที่ตัวเองชอบ อารมณ์
ประมาณติ่ง สองคือ อยากรู้ในเรื่องนั้นจริงๆ เหมือนอย่างที่ secret เป็น
แรงบันดาลใจทางธรรมะ ผู้บริโภคที่อยากอ่านเรื่องราวดีๆ เค้าก็จะซื้ อ 
แล้วก็เรื่องที่เค้าสนใจ เหมือนดูค าโปรย เช่น เรื่องความจ าเสื่อมแล้วจะไป
ถึงนิพพานได้หรือไม่ (นิตยสาร secret) 
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      นิตยสารทั้ง 5 ฉบับในช่วงของการเปลี่ยนแปลงจะเน้นท าการศึกษาตลาด
และผู้บริโภคว่ามีความต้องการอย่างไรกับตัวนิตยสารแล้วน ามาตีความแปลออกมาเป็นกิจกรรม เป็น
งาน event งาน fair งาน charity โดยนิตยสารแต่ละฉบับจะมีวิธีการที่คล้ายเคียงกัน แต่จะแตกต่าง
ในเรื่องของการน าเสนอเนื้อหาในงานนั้นๆ ถือเป็นช่องทางที่ท าให้กลุ่มผู้บริโภคได้เพิ่มความ
หลากหลายในการรับรู้อีกทั้งยังเกิดการติดตามของผู้บริโภคที่เหนียวแน่นข้ึน 
 4.1.2 กลยุทธ์การสื่อสารของสื่อนิตยสาร 
    อีกกลยุทธ์หนึ่งในการปรับตัวของนิตยสาร คือ กลยุทธ์การสื่อสารของนิตยสาร
ทั้ง 5 ฉบับ ผลการวิจัยพบว่ามีการปรับตัวไปจากเดิมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรเองและการสื่อสาร
ภายนอกกับกลุ่มลูกค้า ดังนี้  
  4.1.2.1 กลยุทธ์การสื่อสารภายใน 
      จากการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารของนิตยสารทัง้ 5 ฉบับผลการวิจัยพบว่า 
นิตยสารแพรว นิตยสาร secret และนิตยสาร celeb online มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่าง
ชัดเจนและวางเป้าหมายพร้อมก าหนดกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการในอนาคตเพื่อให้บุคลากร ในองค์กร
ปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน และใช้การสื่อสารกับบุคลากรภายใน
องค์กรจากบนลงล่าง โดยผู้บริหารจะสื่อสารกับบุคลากร 
      นิตยสารแพรว 
      จะมีการก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจน และมี
แนวทางในการด าเนินและบริหารงานกันอย่างชัดเจน ตรงไปตรงมา โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ถ่ายทอด
โดยใช้การสื่อสารจากบนลงล่าง ผู้บริหารสื่อสารลงไปสู่บุคลากร 

คือเรามีพันธกิจของบริษัทแล้วว่าเราท างานเพื่อความรุ่งโรจน์และ
ประโยชน์ของสังคม เราก็อยากจะเห็นทั้งลูกค้ารวมไปถึงบุคลากรของเรา
เค้ามีความสุข เค้าได้อะไรไปในเชิงบวก ต่อชีวิตของเค้า ในแง่ใดแง่หนึ่ง 
นั่นก็เป็นจุดมุ่งหมายของอมรินทร์ นอกจากนั้นเรายังเน้นย้ าที่จะไปให้ถึง
เป้าหมายร่วมกัน ให้เห็นโอกาสที่จะเติบโตไปด้วยกัน ผู้บริหารมีหน้าที่ใน
การถ่ายทอด สื่อสารไปตามล าดับช้ันจากบนลงล่างและปฏิบัติร่วมกัน 
(นิตยสารแพรว) 

      นิตยสาร secret  
      จะมีการสื่อสารภายในทีมให้เห็นถึงเป้าหมายร่วมกัน มีเหตุ มีผล มีการ
ปฏิบัติงานเหมือนกันกับนิตยสารแพรว เพราะอยู่ในองค์กรเดียวกัน มีพันธกิจ วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และ
มีการสื่อสารจากบนลงล่างที่ผู้บริหารสื่อสารลงไปสู่บุคลากร เช่นเดียวกันด้วย 
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พี่ก็จะสื่อสารให้น้องในทีมเค้าเห็นเป้าหมายร่วมกัน มีอะไรก็มาพูดคุยกัน
ได้ตรงๆ อย่างปิดคอลัมน์ไม่ทันพี่ก็บอกน้องๆ ว่าให้เข้ามาบอกพี่ตรงๆ 
เลยจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทัน ก็มีการสื่อสารแบบเป็นล าดับช้ันจาก
ผู้บริหาร ที่นี่เป็นบริษัทใหญ่ เป็นองค์กรใหญ่ มีพันธกิจ วิสัยทัศน์จาก
ผู้บริหารใหญ่อยู่แล้ว เราท างานเพื่อความรุ่งโรจน์และประโยชน์ของ
สังคม (นิตยสาร secret) 

      นิตยสาร celeb online  
      ผู้บริหารมีการตั้งวิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนโดยเน้นเรื่องของออนไลน์
โดยตรง นิตยสารเป็นเพียงสิง่ที่อยู่ควบคู่ไปด้วยโดยใช้เนื้อหาเป็นตัวพิสจูน์ มีการสื่อสารแบบบนลงลา่ง
โดยผู้บริหารจะก าหนดเป้าหมายมาให้และบุคลากรปฏิบัติตาม  

วิสัยทัศน์ของคุณสนธิ ไม่ใช่ต้องการสร้างแค่นิตยสาร ต้องการสร้าง
ออนไลน์ไว้เป็นช่องทางตอบสนองผู้อ่านให้ได้มากที่สุด แต่นิตยสารก็ยัง
อยู่ควบคู่ไปด้วย เราใช้เนื้อหาของเราเป็นตัวพิสูจน์ เพราะทุกเนื้อหาของ
เราสามารถต่อยอดได้ทั้งหมด การสื่อสารภายในองค์กรจะเป็นแบบบนลง
ล่าง ผู้บริหารใหญ่จะก าหนดทิศทางเป้าหมายมาให้อย่างชัดเจนเพื่อให้
ปฏิบัติตาม (นิตยสาร celeb online) 

      ขณะที่นิตยสาร ok magazine และนิตยสารกุลสตรี ไม่ได้ก าหนดพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจน แต่ภายในองค์กรจะมีการสื่อสารโดยการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์
และทัศนคติซึ่งกันและกัน โดยเป็นการสื่อสารในระดับแนวนอน 
      นิตยสาร ok magazine  
      จะเป็นการพูดคุยกันเองเพื่อน าเสนอมุมมองที่ต้องเดินไปร่วมกัน มีการ
ประชุมกันบ่อยเพราะบุคลากรเหลือไม่มาก พูดกันได้โดยตรง เป็นการสื่อสารในแนวนอน ที่ผู้บริหาร
สื่อสารกับบุคลากรไม่ใช่เป็นเพียงการสั่งงานเท่านั้น 

ส่วนมากพี่จะคุยเป็นกันเองสะมากกว่า เพื่อเสนอมุมมอง เป้าหมายที่เรา
ต้องไปด้วยกัน แต่ไม่ได้ที่จะเฉพาะเจาะจงแบบ ต้องไปให้ได้ภายในวันน้ี
พรุ่งนี้ จะเป็นการช่วยๆ กันปรับ ใช้การสื่อสารกับบุคลากรภายใน  
ให้เข้าใจตรงกัน มีอะไรก็แชร์ๆ กัน เพราะตอนน้ีบุคลากรก็เหลือไม่มาก 
เวลามีอะไรก็จะสื่อสารกันอย่างตรงไปตรงมาให้ง่ายและสื่อสารครบถ้วน
ที่สุด (นิตยสาร ok magazine) 
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      นิตยสารกุลสตรี  
      เนื่องจากเป็นธุรกิจของครอบครัว เวลามีปัญหาก็จะมาพูดคุยกันโดยตรง
อยู่แล้ว ใช้การสื่อสารแบบแนวนอน ใช้เหตุและผลในการตัดสินใจ มีการเช่ือในประสบการณ์ของ
บรรพบุรุษที่อยู่มาก่อนในการตัดสินใจ เป็นการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กร
อย่างมีเหตุมีผล 
      “ก็จะคุยกันแบบกันเอง ด้วยการเป็นธุรกิจครอบครัวด้วย แต่เวลาเรา
ประชุมหรือคิดโปรเจคใหญ่ๆ ก็จะนั่งคุยกันละว่าแบบนี้ดีไหม เพิ่มต้องนี้ ลดตรงนี้ เพื่อหาเสียงส่วน
ใหญ่ แต่จุดๆ แรกก็ปรึกษาคุณแม่ก่อน ให้เค้าช่วยช้ีแนะ อะไรท านองนี้” (นิตยสารกุลสตรี) 
  4.1.2.2 กลยุทธ์การสื่อสารภายนอก 
      จากการศึกษานิตยสารทั้ง 5 ฉบับในเรื่องของกลยุทธ์ในการสื่อสาร
ภายนอกพบว่า นิตยสารทั้ง 3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสารกุลสตรี และนิตยสาร ok magazine 
มีกลยุทธ์ในการสื่อสารภายนอกที่เหมือนกัน คือมีกลยุทธ์การจัดการตราสินค้า หรือการสร้างแบรนดท์ี่
ไม่ใช่เน้นแค่ตัวหนังสือในนิตยสาร แต่ให้ผู้บริโภคจดจ าได้ถึงแบรนด์และเอกลักษณ์ของแบรนด์ ถือเป็น
การจัดการท าให้นิตยสารกลายเป็นตราสินค้าให้ได้เพื่อความชัดเจน ซึ่งจากการสัมภาษณ์ทั้ง 3 ฉบับ
พบว่ามีการจัดการแบรนด์และพบจากการค้นคว้าทางออนไลน์ว่ามีการก าหนดโลโก้ชัดเจนรวมทั้งใช้
การออกแบบเพื่อตอกย้ าความเป็นแบรนด์ดังภาพที่ 4.11 4.12 4.13 ตามล าดับ 
      นิตยสารแพรว  
      มีการก าหนดกลยุทธ์ตราสินค้า ด้วยความที่อยู่มานานปีนี้เป็นปีที่ 38 ก็ท า
ให้ผู้บริโภคจดจ าในภาพลักษณ์ของแพรวได้ จึงน าเสนอช่องทางออนไลน์ให้มีความชัดเจน และมีความ
หลากหลายมากข้ึน เพื่อตอกย้ าให้แบรนด์มีช่ือเสียงยิ่ง ข้ึนไปอีก มีการจัดงาน event งาน fair  
งาน charity การท าทีวีดิจิตอล อมรินทร์ทีวีช่อง 34  

หน้าที่ของแบรนด์จากเดิมคือให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความบันเทิงต่างๆ 
แต่พอตอนนี้ที่ผู้เสพสื่อเปลี่ยนไป ตัว message ของแบรนด์มันยังอยู่  
เราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการ เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องขยายช่องทางที่เราจะ
เจอผู้บริโภค ต้องขยายรูปแบบ เพราะแต่เดิมเรามีรูปแบบที่เป็นนิตยสาร
อย่างเดียว ตอนนี้เราต้องมีรูปแบบที่เป็นออนไลน์ เพราะนั่นคือสิ่งที่คน
เข้าถึงได้เร็วแล้วก็นิยมกันมากข้ึน จะเห็นว่าแบรนด์ของเราขยายช่องทาง
มาเป็นสื่อดิจิตอลบ้าง บางแบรนด์ก็ขยายออกมาเรียกว่าออนกราวน์  
จัด event จัดงาน fair จัดกิจกรรม บางแบรนด์ก็ขยายออกมาเป็นรูปแบบ
โทรทัศน์ เพราะฉะนั้น message ของแบรนด์ยังอยู่ ท าหน้าที่ให้สาระ
ความรู้ความบันเทิงต่างจากกลุ่มคน เราก็เปลี่ยนเป็นขยายช่องทางไปเพื่อ



69 

สร้างประสบการณ์ให้กับผู้บริโภคได้ โดยยังคงรักษาแบรนด์ไว้อยู่   
ด้วยวิธีการแบบนี้มันท าให้แบรนด์มันมีชีวิตอยู่ต่อเนื่อง แล้วก็พัฒนาตัวเอง
ไปได้ (นิตยสารแพรว) 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.11 logo แพรว 37 ปี. จาก http://www.preaw.com 
 
      นิตยสารกุลสตรี 
      สร้างการจดจ าแบรนด์ด้วยการที่เป็นนิตยสารที่อยู่มานานถึง 46 ปี 
ผู้บริโภคจดจ าได้ และก าลังเพิ่มช่องทางในการจดจ าของผู้บริโภคให้เพิ่มมากขึ้นด้วยตัวออนไลน์ 

ด้วยตัวกุลสตรีก าลังเข้าสู่ปีที่ 46 ปี ก็ได้เปรียบตรงช่ือแบรนด์คนจ าได้ 
ต่อไปนิตยสารมันคงไม่ได้เป็นแค่เล่มๆ เดียว มันคงเป็นแบรนด์ ๆ หนึ่ง ซึ่ง
คิดว่าอาจจะต้องมีแบบแยกช่องทางหลายๆ ช่องทางให้คนเลือกมากข้ึน 
รวมถึงดิจิตอล ออนไลน์ด้วย รวมถึงโปรดักส์ มันจะต้องกระจายให้มากขึน้ 
มีช่องทางให้เยอะที่สุด (นิตยสารกุลสตรี) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพ 4.12 ภาพ logo หน้าปกกลุสตรี. จาก http://www.magazinedee.com 
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      นิตยสาร ok magazine  
      สร้างการจดจ าแบรนด์โดยการให้จดจ าถึงความทันสมัย เซเลบริตี้  
การขยายเนื้อหาในโลกของออนไลน์ที่แตกต่างจากที่อื่น 

แนวทางของการปรับตัวพี่ว่ามันก็คงใกล้เคียงกัน อย่างตอนนี้แทบจะทุกที่ 
เราต้องไม่ได้มองว่าเป็นแค่นิตยสาร แต่เราขาย branding ของเรา 
ยกตัวอย่างเช่น Ok เป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับเซเลบริตี้ ฮอลลิวู้ด กลุ่มผู้อ่าน
เราคืออะไร เราจะต้องตีโจทย์จากค าว่าเซเลบริตี้มาเป็น event จาก 
event ก็เอามาขยายเนื้อหาในโลกออนไลน์ ว่าออนไลน์ของเราควรสื่อสาร
ให้กว้างขึ้น เนื้อหาในออนไลน์จะแตกต่างจากเนื้อหาในเล่ม ความละเอียด 
ความสดใหม่  มันจึ ง เป็นโจทย์ ใหม่ๆ  ให้ คิดกันทุก วัน (นิตยสาร  
ok magazine) 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 4.13 logo ok magazine. จาก http://www.okmagazine-thai.com 
 
      ซึ่งแตกต่างจากนิตยสาร celeb online ที่มีกลยุทธ์ในการสื่อสารภายนอก
โดยการสร้างให้ผู้บริโภคจดจ าความแตกต่างระหว่างนิตยสารตนกับนิตยสารฉบับอื่นๆ  โดยท าการ
สื่อสารให้กว้างออกไปยิ่งข้ึน สามารถรับรู้ความต้องการของผู้บริโภคได้และมีการน าเสนอมุมมองที่
แตกต่าง เช่น การมีคอลัมน์ที่แตกต่างจากนิตยสารฉบับอื่น 

ก็อาจต้องสื่อสารให้มันออกไปกว้างข้ึนไปอีกกับผู้บริโภคภายนอกมองที่
กระแสความต้องการจับพฤติกรรมผู้อ่านได้ ชอบแบบไหนบวกกับสิ่งที่เรา
คิดเพิ่มใหม่ ๆ เข้าไปเพื่อสร้างกระแสหรือว่าสร้างความแตกต่างของเรา 
นิตยสารฉบับนี้มีมุมมองที่แตกต่างจากฉบับอื่นเลย ให้ผู้บริโภคเห็นได้อย่าง
ชัดเจน แต่ก็จะต้องคิด น าเสนอเนื้อหาแบบไหนละที่มันแตกต่างจากที่อื่น 
ดูทันสมัย ดูมีความน่าสนใจมากขึ้น (นิตยสาร celeb online) 



71 

      เช่นเดียวกับนิตยสาร secret ที่มีกลยุทธ์ในการสื่อสารภายนอกที่ต้องการ
สื่อสารกับผู้บริโภคให้เกิดการเปลี่ยนของชีวิตแบ่งเบาความทุกข์ นิตยสารเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยและ
เป็นแรงผลักดันให้แก่ผู้บริโภคที่อ่าน 

อยากให้นิตยสารเป็นตัวสื่อสารให้ผู้บริโภคที่อ่านแล้วชีวิตเปลี่ยน อ่านแล้ว
สบายใจ สมมติว่าคนในคุกอย่างนี้ คือส่วนใหญ่เราจะให้คนในคุกเท่าที่ท า
มา คือคนในคุกเขาก็จะไม่มีนิตยสารอ่าน คือของเรามันอ่านเพื่อที่จะแบบ
ว่าความทุกข์ให้ลดลงเพราะอยู่ในนั้นความทุกข์แน่ ๆ  อยู่แล้ว หรือว่าคือ
อย่างน้อยช่วยให้เขาเปลี่ยนแปลง มันก็มีหลายๆ กรณีที่ช่วยให้เขาออก
มาแล้วก็เปลี่ยนไปมันก็มีหรือว่าอย่างน้อยระหว่างที่อยู่ในคุกมีอะไรอ่าน 
แล้วเขาก็ทุกข์น้อยลงนี่คือสิ่งทีอ่ยากจะสื่อสารกับผูอ้่าน (นิตยสาร secret) 

 4.1.3. ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนิตยสาร 
     จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
องค์กรนิตยสาร ซึ่งนิตยสารแต่ละฉบับมีปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จแตกต่างกัน มีผลการวิจัยที่
สามารถแยกได้เป็นประเด็นดังนี้ 
  4.1.3.1 ปัจจัยภายใน  
      จากผลการวิจัยพบว่า นิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายใน
องค์กรซึ่งมีผลต่อความส าเร็จเหมือนกันอยู่ 4 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร ok magazine 
นิตยสาร secret และนิตยสารกุลสตรีคือเรื่องของบุคลากร ที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองภายใต้สภาวะที่
องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง และการยอมรับว่า
มีการแข่งขันสูงมากเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 
      นิตยสารแพรว  
      ปัจจัยภายในที่ชัดเจนของนิตยสารแพรวจะเป็นเรื่องของบุคลากร เพราะ
บุคลากรจะไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยน อยากจะอยู่แต่ในที่เดิมๆ ถือเป็นเรื่องที่ผู้บริหารมองว่าท้าทายที่สุด 

ปัจจัยภายในเป็นเรื่องที่เหนื่อยที่สุด คนเรา พอบอกเปลี่ยนแปลงเครียด
มาก่อนแล้ว กังวลมาก่อนแล้ว ไม่อยากเปลี่ยน อยากอยู่ใน comfort 
zone อยู่ที่เดิมๆ แต่จะมีพนักงานมากน้อยแค่ไหนที่จะเปิดใจรับในการ
เปลี่ยน ก็เป็นเรื่องท้าทายพอประมาณซึ่งก็เป็นเรื่องที่จะต้องใช้ทั้งศาสตร์
และศิลป์ในการบริหารบุคคลในยุคนี้ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
เป็นอะไรที่ต้องบอกว่าท้าทายที่สุดคือเรื่องคน ยากที่สุดคือเรื่องคน มัน
เป็นเรื่องของเราที่ต้องปรับ เป็นปัจจัยภายในที่ยากที่สุด (นิตยสารแพรว) 
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      นิตยสาร ok magazine  
      เป็นเรื่องของบุคลากรเช่นเดียวกัน โดยบุคลากรจะมีการปรับตัวยาก
เพราะเติบโตมากับสื่อนิตยสาร บางคนมีความเช่ือมั่นในตนเองสูง ไม่ยอมปรับตัว จึงต้องเป็นหน้าที่
ของผู้บริหารที่จะพูดคุย ชักจูงเพื่อให้มีการปรับเปลี่ยน 

ปัจจัยภายในมันมีปัญหาอยู่แล้ว เพราะเราโตมากับสายนิตยสาร เราเลยไม่
คุ้นเคยกับการอัพเดทรายนาทีรายวัน เพราะฉะนั้นการปรับตัวจึงยาก  
แล้วบุคลากรที่ท างานในยุคปัจจุบันน้ีไม่ได้คนที่โตมากับออนไลน์ เราโตมา
กับสื่อทีวี สื่อวิทยุหนังสือพิมพ์ เพราะฉะนั้นมันก็จะยาก บางคนก็จะไม่
เข้าใจ บางคนก็ยังคิดว่าเราเก่งสุด บางคนก็จะรับไม่ได้ ไม่อยากปรับ  
เรื่องนี้พี่เคยพูดกับน้อง ๆ ว่างานมันเยอะข้ึนนะก็เลยไม่ท า แต่ปัจจุบันน้ี
เค้าเห็นแล้วว่าถ้าไม่ท า พี่ก็การันตรีไม่ได้ ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหน นิตยสาร
มันไม่ล้มไปหรอก แต่คุณจะไม่ได้อยู่ ถ้าคุณรับได้คุณก็ไม่ต้องปรับตัว  
ก็ต้องเด็ดขาด และเขาก็ดูพร้อมที่จะท าเพราะด้วยสภาพเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน (นิตยสาร ok magazine) 

      นิตยสาร secret  
      มีการจูงใจให้บุคลากรในองค์กรปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างานและ
แบกรับภาระงานที่มากขึ้นทั้งสื่อนิตยสารฉบับพิมพ์ และนิตยสารแบบออนไลน์ ที่ต้องท าควบคู่กันไป 
บุคลากรจะเกิดความคิดที่ว่าท าไมต้องท างานเพิ่มข้ึนแต่รายได้เท่าเดิม ก็เป็นสิ่งที่ผู้บริหารจะแนะน า
ช้ีแจงให้บุคลากรในองค์กรรับฟัง 

ก็ในเรื่องของคน คือต้องเปลี่ยนคือวิธีคิด ปกติคนที่ท านิตยสารก็จะถนัด
หรือมองนิตยสารอย่างเดียวในแง่ของวิธีการน าเสนอ มันก็จะมีแบบว่าวิธี
น าเสนอเป็นแบบเฉพาะของสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ว่าในการน าเสนอบนออนไลน์
มันก็มีวิธีในการน าเสนอออนไลน์ สิ่งที่ต้องเปลี่ยนอย่างแรกต้องเปลี่ยน
ทัศนคติว่า เราต้องท าสองอย่างควบคู่กัน สิ่งที่ยากที่เปลี่ยนจากนิตยสาร
มาเป็นออนไลน์ อาจจะไม่ยากเท่ากับวิธีคิดทัศนะคติที่เปลี่ยนคือ เราต้อง
ท าสองอย่างพร้อมกันเพราะว่าคนปกติ คนเรามักเคยชินเวลาที่เกิดความ
เปลี่ยนแปลงก็จะรู้สึกต่อต้าน สิ่งที่ยากคือเปลี่ยนวิธีคิดว่าท าไมเราถึงต้อง
ท าทั้งสองอย่างไปพร้อม ๆ กัน (นิตยสาร secret) 
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      นิตยสารกุลสตรี 
      กุลสตรีมองว่าบุคลากรในยุคสมัยนี้ไม่ทนต่อการท างานที่กดดัน ดังนั้น 
ผู้บริหารกุลสตรีจึงใช้วิธีการจ้างผู้รับสารอิสระ ( freelance) เข้ามาท างาน ซึ่งเป็นการท างานที่จะ
ส าเร็จเป็นช้ินๆ ไป มากกว่าการจ้างพนักงานประจ า ทั้งนี้เป็นการแก้ปัญหาด้านบุคลากรและการ
ประหยัดด้านงบประมาณ 
      “ปัจจัยภายในมีการเปลี่ยนแปลง คือเรื่องของบุคลากรช่วงนี้อุตสาหกรรม
นิตยสารเค้าจะลดคนค่อนข้างเยอะ ลดค่าใช้จ่ายพอสมควร ก็เลยจ้าง freelanceเยอะข้ึน ก็จะถูกกว่า
เพราะบุคลากรสมัยนี้ถ้าใจไม่รักจริงก็มาอยู่แค่ระยะเดียวแล้วก็ออก อยู่ไม่นาน อยู่ไม่ทน” นิตยสารกุล
สตรี 
      ซึ่งแตกต่างจากนิตยสาร celeb online ที่ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยภายใน
ที่มีผลต่อความส าเร็จ คือ การมองที่เทคโนโลยีก่อน แตกต่างจากนิตยสารฉบับอื่นอย่างชัดเจน 
เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ท าให้บุคลากรเปลี่ยน ถ้าเทคโนโลยีไม่เปลี่ยน บุคลากรก็อยู่อย่างเดิม 
เพราะบุคลากรจะอยู่ในพื้นที่ที่ตนต้องการและมีความสบาย ถ้าอยู่ตรงไหนสบายแล้วก็จะไม่อยาก
เปลี่ยน จนเทคโนโลยีเปลี่ยนท าให้บุคลากรและองค์กรอยู่ไม่ได้ จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนของบุคลากร
ในการท างานเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป  

ปัจจัยภายในเองพี่มองว่าที่ท าให้มีการเปลี่ยนแปลงมันมาจากเทคโนโลยี 
คือในเมื่อเทคโนโลยีมันเปลี่ยน สิ่งเดียวที่ปัจจัยภายในจะต้องเริ่มคือ 
บุคลากร บุคลากรต้องท าหลังจากเทคโนโลยีมันเปลี่ยน บุคลากรต้อง
ศึกษาว่าเทคโนโลยีที่เข้ามามีรูปแบบไหนบ้างช่องทางไหนบา้ง หลังจากนัน้
ค่อยคิดเนื้อหาเพื่อน าเสนอและให้กับผู้บริโภคได้เสพว่า เนื้อหาเหล่าน้ีจะ
ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น เช่น หลังจากนี้ต้องมีเว็บไซต์เฉพาะทางมาก
ข้ึนที่เราเห็นปัจจุบัน เว็บไซต์เกี่ยวกับท่องเที่ยวใช่ไหม เว็บไซต์เกี่ยวกับ
การเมือง เว็บไซต์เรื่องรถยนต์ เรื่องโรงแรม หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ขาย
ตั๋วโดยตรง ซึ่งอันนี้เกิดจากภายในโดยตรงที่มันรับมาจากภายนอก คือ 
คนที่อยู่ภายในต้องศึกษาภายนอกก่อนว่า ภายนอกในโลกตอนนี้เป็น
อย่างไร อะไรมันก าลังมาตอนนี้ อย่างทีมพี่เองพี่ก็คอยสอดส่งดู ดูทั้ง
อเมริกาเอง หรือแม้กระทั่งในเอเชียบ้านเราตอนน้ีรูปแบบในการน าเสนอ
ตัวเว็บไซต์ โฆษณา วีดิโอต่าง ๆ (นิตยสาร celeb online) 
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  4.1.3.2 ปัจจัยภายนอก 
      จากผลการวิจัยพบว่า นิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
ความส าเร็จเหมือนกันอยู่ 3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร secret และนิตยสารกุลสตรีในเรื่อง
ของเทคโนโลยี  แต่นิตยสารแพรวและนิตยสาร secret นอกจากเทคโนโลยีแล้วเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัย
อีกอย่างหนึ่งที่องค์กรให้ความส าคัญและมีผลต่อความส าเร็จ 
      นิตยสารแพรว 
      มองว่าปัจจัยภายในเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ความทันสมัยที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วจนนิตยสารปรับเปลี่ยนตัวเองไม่ทัน ประกอบกับผู้บริโภคสามารถทราบข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อออนไลน์ได้มากกว่า ปัจจัยภายนอกที่เป็นตัวช้ีวัดรองลงมา คือ เรื่องของเศรษฐกิจที่ท าให้
บุคลากรท างานยากข้ึน สืบเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ า ท าให้เกิดการแข่งขันกัน น าเสนอเนื้อหาที่ต้อง
เป็นที่สนใจอย่างมากเพื่อให้ได้รับความสนใจจากลูกค้า 

ปัจจัยภายนอกเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ทุกอย่างมันไวข้ึน เด็กรุ่นใหม่ไม่
ค่อยสนใจการอ่าน ยุคก้มหน้า มันไปไวมากจริงๆ เทคโนโลยีเป็นหลัก 
เศรษฐกิจก็เป็นรองเพราะเศรษฐกิจมันท าให้พวกเราท างานยากข้ึน ต้อง
พยายามหาลูกค้า หาสิ่งที่เค้าสนใจเพื่อท าให้ตรงประเด็นเค้า เค้าสนใจ
บันเทิงเราก็เล่นบันเทิง  เช่น เวลาไปงานจะลงอินสตาแกรม ฝ่าย IT ก็จะ
เน้นดาราบ้าง คนจะสนใจอะไรที่หรหูรา เน้นดารา ดาราจะมีคนตาม สนใจ 
แฟนคลับ ซึ่งแต่ก่อนจะไม่ใช่ เดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปแล้วเพื่อให้คนตามมากข้ึน 
(นิตยสารแพรว) 

      นิตยสาร secret  
      ให้ความส าคัญกับปัจจัยภายนอกในเรื่องของเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน 
เพราะปรากฏการณ์ที่ชัดเจนเรื่องผู้บริโภคสื่อออนไลน์ที่มจี านวนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ผู้คนบริโภคสื่อ
ออนไลน์จ านวนมากข้ึนในทุกๆ ปี ดังนั้น จึงต้องเร่งท านิตยสารบนสื่อออนไลน์ให้ติดตลาด การน า
เนื้อหาของนิตยสารฉบับพิมพ์บางส่วนมาลงในสื่อออนไลน์เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค 

ปัจจัยภายนอกที่ต้องเปลี่ยนเป็นปัจจัยหลักก็คือเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งมัน
เห็นได้ชัดมากในเรื่องของความไว มันจะท าให้เราเช่ือมกับการออนไลน์ได้
เร็ว ฉะนั้นตอนนี้คนเราเสพติดความเร็ว นิตยสารช้า กว่าจะคลอดสอง
อาทิตย์ อะไรก็ตามที่ตอนน้ีเป็นกระแสเราก็หยิบมาเล่น หยิบมาท าอย่าง 
คุณปอ ทฤษฏี พอเค้าเสียเราเอาบทสัมภาษณ์เค้ามาลง ทั้งใน facebook 
ในเล่ม ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ หรือน้องเมล์ เคยให้สัมภาษณ์ กับส านักพิมพ์ 
ท าอะไรให้ตามสมัย ถ้ามัวหลังเขา จะอยู่ไม่รอด ท าอย่างไรก็ได้ ให้อยู่รอด 
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เศรษฐกิจก็เป็นอีกปัจจัย เพราะตอนนี้เศรษฐกิจมันก็แย่ โฆษณาเข้าน้อย 
เราปรับคืออาจจะไม่รับโฆษณาเยอะแล้ว ถ้าได้เยอะแต่มูลค่ามันน้อยก็
เปลี่ยน ตอนนี้เหมือนเปลี่ยนเป็นโฆษณาน้อยแต่มูลค่าเยอะ ก็ต้องปรับ 
นิตยสารขาลง เศรษฐกิจในประเทศไม่ดี (นิตยสาร secret) 

      นิตยสารกุลสตรี 
      มองเห็นปัจจัยด้านเทคโนโลยีเช่นเดียวกัน ที่ท าให้ผู้บริโภคทุกช่วงอายุ
เปลี่ยนไป จากกระแสดังกล่าวท าให้นิตยสารบางฉบับได้ปิดตัวลง ท าให้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยภายนอก
อย่างแรกที่ต้องเร่งจัดการแก้ไขเพื่อให้นิตยสารอยู่ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา 

ปัจจัยภายนอกก็เป็นกระแสอันหนึ่ง คือเรื่องของเทคโนโลยีมาแรงมากกว่า
ปีก่อนๆ อย่างที่เห็นว่าปิดไปแล้วหลายเล่ม อย่างสมาร์ทโฟนก็จะเห็น
ชัดเจน ทุกคนมี จับกันแทบตลอดเวลา ราคาก็ถูกลงทุกคนดูในน้ีหมดเลย 
เลยเป็นตัวท าให้ออนไลน์มันเปลี่ยนแปลง ออนไลน์ในมือถือคนดูเยอะกว่า
ในจอหรือในคอมพิวเตอร์อีก ทุกวันน้ีทุกคนมี Line มี facebook กันหมด 
(นิตยสารกุลสตรี) 

      ซึ่ งแตกต่างจากนิตยสาร celeb online ที่ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อความส าเร็จ คือ การเมือง ตามมาด้วยเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ โดยมองว่าการเมือง
ครอบครองตลาดพฤติกรรมผู้บริโภค มองจากตะวันตกโดยใช้จากการส ารวจว่าผู้บริโภคมีความชอบ 
ความต้องการอะไร และใช้การส ารวจ การจดจ าเพื่อที่จะได้น าเสนอสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการอย่างถูกตอ้ง 
โดยใช้เทคโนโลยีเป็นตัวก าหนดและจะน ามาในเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นตัวเงินให้เห็นอย่างชัดเจน 

ถ้าเอาแบบ Global มันคือเรื่องการเมืองระหว่าง คือ มหาอ านาจต้องการ
ครองส่วนแบ่ง การตลาด ครอบครองการตลาดทั้งหมด โดยใช้เทคโนโลยี
มาเป็นตัวก าหนด คือฉันต้องการครองทั่วโลก กลยุทธ์แบบไหนนะที่ฉันจะ
ครองได้ ก็ต้องคิดแพ็กเกจ รูปแบบข้ึนมา เทคโนโลยีมาได้อย่างไร และมี
ผลอย่างไรบ้างต่อผู้อ่าน ซึ่งจะต้องคิดรูปแบบวิธีการผ่านทางเทคโนโลยี 
มันก็จะมาพร้อมกับตัวเนื้อหา รูปแบบต่างๆ เพื่อจะได้สะกดพฤติกรรม
ผู้อ่านทั้งหมด ให้อยู่ในจุดๆ เดียว เช่น  Google มาจากอเมริกา Line  
มาจากญี่ปุ่น นี่ก็พวกประเทศมหาอ านาจหมดเลย อเมริกามี Google 
พัฒนามาพร้อมกับโทรศัพท์ i-phone  i-phone ก็คือกินส่วนแบ่งหมดเลย 
ตลาดคนต้องใช้ i-phone เพราะมันสื่อถึงรสนิยม นอกจากภาพลักษณ์ที่
มันแสดงถึงความทันสมัย คนรุ่นใหม่ มีความน่าสนใจแล้ว ตัวเนื้อหาตรงนี้
มันมาด้วย application ที่ตามมา ยกตัวอย่าง Google คุณ search ครั้ง
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แรกมันไม่กินเงินหรอก เพราะครั้งแรกการ search ข้อมูลผ่าน Google  
มันง่าย แต่หารู้ไม่ว่า Google กลายเป็นตัวดักจับพฤติกรรมของผู้ใช้แล้ว 
สมมติพฤติกรรมของผู้ใช้ Google 5 คน คนที่ 1 ชอบเรื่องดารา คนที่ 2 
ท่องเที่ยว คนที่ 3 เรื่องเศรษฐกิจ คนที่ 4 เรื่องเทคโนโลยี คนที่ 5 เป็นเรื่อง
การเมือง ก็จะรู้กันว่าพฤติกรรมของคน 5 คนชอบท าอะไร แล้วพอมารู้
เสร็จแล้วก็กลับมาเล่นการเมือง ก็จะรู้ว่าคนนี้สนใจเรื่องอะไร ก็วิเคราะห์
ได้ ภาพรวมจะออกมาเลยว่าประเทศน้ีชอบดารา รู้แล้วว่าต้องเอาดารามา
ไว้ประเทศนี้ สินค้าที่ต้องขายให้ประเทศนี้คืออะไร ช่วงปีเดียวก็น าเงิน
กลับไปได้ สุดท้ายมันคือเรื่องการเมืองตามมาด้วยเทคโนโลยีแล้วก็
เศรษฐกิจ เหมือนต้องการกินรวบไง (นิตยสาร celeb online) 

      เช่นเดียวกับผลการวิจัยของนิตยสาร ok magazine ที่แตกต่างจาก
นิตยสารทั้ง 4 ฉบับ โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความส าเร็จ คือ เศรษฐกิจ เพราะ
การผลิตนิตยสารจะใช้ต้นทุนเป็นจ านวนมาก ภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจไม่ดียิ่งเศรษฐกิจไม่ดี 
นิตยสารขายไม่ได้ ท าให้ยอดการจ าหน่ายนิตยสารลดลง มีนิตยสารคงเหลือจ านวนมาก การผลิต
จ านวนมากจึงเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้ม ตามมาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นปัจจัยรองลงมา 

พี่ว่ามาจากเทคโนโลยีบวกกับเศรษฐกิจเป็นหลัก อย่างสังเกตว่านิตยสารที่
ใช้ต้นทุนมากมักจะไปก่อน เพราะเราเคยท าในหลักแสน แต่เมื่อเศรษฐกิจ
มันเงินไม่ถึงแสน ถ้าเรามัวแต่ยึดในตัวเองอย่างตรงนั้น ก็คือจบแค่นั้น ข้อ
สองก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของเทคโนโลยี ถ้าเทคโนโลยีมันเป็น
แบบนี้ไปแล้ว นิตยสารกลายเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย เศรษฐกิจแย่ ฉันจะซื้อ
นิตยสารไปท าไม เพราะฉะนั้นหลักๆ ก็คือ เทคโนโลยีกับเศรษฐกิจ 
(นิตยสาร ok magazine) 

 4.1.4 วัฒนธรรมองค์กร 
    จากผลการวิจัยเรื่องการปรับตัวของนิตยสารในทศวรรษ 2010 -2020  
ของนิตยสารทั้ง 5 ฉบับตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยพบว่านิตยสาร 3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว 
นิตยสาร secret และนิตยสาร ok magazine จะมีรูปแบบวัฒนธรรมขององค์กรแบบเปลี่ยนแปลงที่
ค่อยๆ ปรับโครงสร้าง การท างาน วิธีปฏิบัติของบุคลากรในองค์กรเพื่อให้ทันโลกที่เปลี่ยนไป ค่อยเป็น
ค่อยไป เคลื่อนตัวได้ช้า ซึ่งต่างจากนิตยสารกุลสตรีที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติซึ่งจะเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย ส่วนนิตยสาร 
celeb online จะมีวัฒนธรรมแบบปรบัตัว คือ การมุ่งสร้างค่านิยมใหม ่การปรับเปลี่ยนทนัที การกล้า
เสี่ยง โดยส่วนหนึ่งอยู่ที่ผู้บริหารที่มีความกระตือรือร้นในการที่จะเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างรวดเร็ว 
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 4.1.5 ความเป็นเจ้าของ 
    จากการศึกษาเรื่องความเป็นเจ้าของนิตยสารทั้ง 5 ฉบับตามจุดประสงค์งานวิจัย
พบว่า มีนิตยสารที่มีความเป็นเจ้าของเหมือนกนั 4 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร secret นิตยสาร 
celeb online และนิตยสาร ok magazine ที่มีความเป็นเจ้าของแบบองค์กร ประเภทบริษัท โดยผู้
ถือหุ้นจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ผู้บริหารรู้จัก ใกล้ชิด เครือญาติ 
    นิตยสารแพรว 
    มีความเป็นเจ้าของแบบองค์กร มีการแบ่งการท างานและการควบคุมแบบสาย
งาน มีการบริหารงานรุ่นต่อรุ่นเป็นเจเนอเรช่ันของครอบครัว มีการสร้ างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและผู้ลงทุน และรายงานผลประกอบการให้ได้ทราบตามวาระ 

เรามีความเป็นเจ้าของแบบองค์กร และมีการบริหารงานกันเป็นสายงาน 
ส่วนมากก็จะเป็นหุ้นส่วนกันตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่ และก็โอนสรรปันส่วนก็
เรื่อยๆ มาจนถึงรุ่นลูก รุ่นต่อรุ่น แต่กรรมการใหญ่ที่ถือครองหุ้นก็จะเป็นแพรที่
ควบคุมดูแลภาพรวมทั้งหมด และก็มีหุ้นส่วนที่มาในรูปแบบผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ลงเป็นเปอร์เซ็นต์ (นิตยสารแพรว) 

    นิตยสาร secret  
    มีความเป็นเจ้าของเช่นเดียวกับนิตยสารแพรว เพราะเป็นองค์กรเดียวกันที่ผลิต
นิตยสารสู่สังคมไทยมาเป็นเวลาช้านาน มีการบริหารงานแบบองค์กร 
    “ก็เป็นบริษัทที่อยู่มานาน ก่อตั้งมาเป็นองค์กร ก็มีครอบครัวของคุณแพร ระริน
เป็นผู้ก่อตั้งหลัก แล้วก็เริ่มท านิตยสารจนตอนน้ีมีอยู่ในเครือหลายเล่ม พี่ถือว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่ มีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย มีผู้ถือหุ้น มีการบริหารจัดการองค์กรกับบุคลากร คนหมู่มาก” (นิตยสาร secret) 
    นิตยสาร celeb online  
    มีการบริหารงานแบบองค์กรและมีหุ้นส่วน มีการแบ่งสายงานการบริหารตาม
ความรับผิดชอบ 
    “ก็หุ้นหลักจะเป็นคุณสนธิอยู่แล้วที่เค้าเริ่มก่อตั้งมา แล้วก็จะมีผู้บริหารที่เป็น
เพื่อนเค้า ที่มีทัศนคติใกล้เคียงกับเค้าร่วมลงทุน เป็น partner กัน โดยคุณสนธิเค้าก็ดูแลภาพรวมใหญ่
อยู่แล้ว ทิศทาง และก็จะมีผู้บริหารแต่ละสายงานดูแลรับผิดชอบในส่วนงานของตนไป แบ่งหน้าที่กัน
ตามความรับผิดชอบ” (นิตยสาร celeb online) 
    นิตยสารกุลสตรี 
    มีความแตกต่างจากนิตยสารฉบับอื่น คือ มีความเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนที่มีการ
ร่วมลงทุนจากเครือญาติกันทั้งครอบครัว จึงมีลักษณะเป็นกิจการครอบครัว ที่ร่วมมือช่วยกันเพื่อให้
เป็นองค์กรที่แข็งแรงและครบวงจร 
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หุ้นส่วนที่นี่จะเป็นครอบครัวทั้งหมด รุ่นคุณพ่อคุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณน้า  
คุณอา ร่วมลงหุ้นเท่านี้ๆ และก็จะแบ่งในส่วนรับผิดชอบกันคนละส่วน อย่างพี่ก็
จะคุมเป็นบรรณาธิการบริหารภาพรวมทั้งหมด คุณอาก็จะคุมด้านการผลิต 
น้องชายก็จะคุมในด้านคอลัมน์ คุณแม่ก็จะคุมด้านแฟช่ัน รับผิดชอบกันเป็น
ส่วนๆ ไป (นิตยสารกุลสตรี) 

    จะเห็นได้ว่าความเป็นเจ้าของที่ต่างกันจะมีผลต่อการปรับตัวขององค์กรด้วย
วิธีการและระยะเวลาที่แตกต่างกัน ในองค์กรที่มีขนาดใหญ่มีความเป็นเจ้าของแบบองค์กร บริหารงาน
กันเป็นสายงานจะมีการปรับตัวได้ช้า เพราะบุคลากรมีจ านวนมาก มีการเคลื่อนตัวได้ช้า  ต้องค่อยๆ 
ปรับตัว ซึ่งจะแตกต่างจากความเป็นเจา้ของแบบเครอืญาติที่มีการปรบัตัวอย่างรวดเร็ว ฉับไว สามารถ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และปรับตัวขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว 
 4.1.6 การประเมินผลตามตัวชี้วัดของนิตยสาร 
    จากการศึกษาเรื่องการประเมินผลตามตัวช้ีวัดของนิตยสารทั้ง  5 ฉบับตาม
จุดประสงค์งานวิจัยพบว่า มีนิตยสารที่มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดเหมือนกัน 3 ฉบับ คือ นิตยสาร 
secret นิตยสาร celeb online และนิตยสารกุลสตรี ที่อยากให้ผู้บริโภคพูดถึงนิตยสารของตน มีการ
จดจ าและผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการอ่าน 
    นิตยสาร secret  
    มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดโดยวัดจากนิตยสารที่สามารถช่วยคนอื่นได้ เป็น
นิตยสารที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ผู้บริโภคอ่านแล้วเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเพื่อให้ประสบ
ความส าเร็จ 
    “มีคนอ่านเราเยอะข้ึน เข้ามากลุ่มที่กว้างขึ้น ช่วยคนอื่นมากขึ้นถ้าถามในมุมของ
พี่ พี่ก็จะมองไปตรงนั้น เพราะยังไงมันก็เป็นนิตยสารที่เป็นประโยชน์อยู่  อยู่ในตลาด อยู่ได้ ช่วยเหลือ
ผู้คนได้แค่นั้นละ มันเป็นนิตยสารที่อ่านแล้วมีหลายคนบอกว่าชีวิตเขาเปลี่ยน อ่านแล้วสบายใจดี ” 
(นิตยสาร secret) 
    นิตยสาร celeb online  
    ประเมินผลจากการที่ผู้บริโภคอ่านแล้วได้ประโยชน์จากการอ่าน เป็นประโยชน์
ต่อสังคม เป็นการน าเสนอเรื่องราวที่ท าให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ 

สิ่งที่เราผลิตข้ึนไปมันเกิดประโยชน์จากผู้อ่าน เป็นประโยชน์ต่อสังคม สมมติว่า
สินค้านั้น ๆ เป็นสินค้าที่เกี่ยวกับความงาม แล้วมีผู้ซื้อจริง ใช้จริงมันเกิดผลแน่ 
อันนี้ในแง่ของผู้ผลิตนะถ้าคุณผลิตเนื้อหาไปแล้ว ตรงใจ ความทันสมัย น่าสนใจ
กับผู้บริโภคอ่านแล้วน าไปใช้ประโยชน์ แล้วก็ช่องทางที่รับมามันสะดวกรวดเร็ว 
ท าให้ทั้งสองตัวนี้สามารถเป็นตัวช้ีวัดได้ (นิตยสาร celeb online) 
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    นิตยสารกุลสตรี 
    ประเมินผลจากการที่มีผู้บริโภคพูดถึง มีผู้บริโภคจดจ าแบรนด์และสามารถ
เช่ือถือในตัวนิตยสารกุลสตรีให้ได้มากที่สุด 
    “ตัวช้ีวัดความส าเร็จของพี่ก็คือคนพูดถึงตัวเรายังไง  เราอยากให้คนพูดถึงเรา
ยังไงแล้วคนพูดถึงแบบนั้นรึป่าว อย่างพี่คิดว่าส าหรับตัวพี่ถือว่าส าเร็จในระดับหนึ่งนะ แต่ไม่ได้สูงสุด 
อยากให้คนจดจ าความเป็นกุลสตรี” (นิตยสารกุลสตรี) 
    ซึ่งแตกต่างจากนิตยสารแพรวและนิตยสาร ok magazine ที่ผลการวิจัยพบว่า  
มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดเป็นยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้าเหมือนกัน แต่นิตยสารแพรวยัง
ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ย่อยลงลึกไปถึงการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร  
    นิตยสารแพรว 
    มีการประเมินผลโดยวัดจากตัวเลขจากรายได้เป็นหลัก เพราะ เนื่องจากเป็น
องค์กรขนาดใหญ่เมื่อมีการปรับเปลี่ยนแล้วก็จะวัดตัวเลขเป็นอันดับแรกว่าประสบความส าเร็จตามที่
ต้องการอย่างไร สิ่งที่ปรับมีความเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน นอกจากนั้นยังเป็นตัวของบุคลากรที่เกิด
การเรียนรู้ ยังเป็นตัวช้ีวัดที่ส าคัญอีกตัวหนึ่งของนิตยสารแพรว 

ตัวช้ีวัดมันก็ไม่พ้นเรื่องตัวเลขในแง่ของรายได้อันนี้ก็เป็นตัวช้ีวัดหลักอยู่แล้ว 
นอกจากนั้นยังเป็นตัวบุคลากรที่เกิดการเรียนรู้ สามารถที่จะท าให้บุคลากรของ
เรามีประสิทธิภาพ ให้ท างานได้อย่างเต็มที่เรียกว่าอยู่ในองค์กรได้อย่างมีความสุข 
ก็เป็นอีกตัวช้ีวัดที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง อีกอย่างหนึ่งแน่นอนก็เป็นลูกค้าเค้า
ได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความพึงพอใจสิ่งที่เราน าเสนอ ผลิตภัณฑ์ของเรา เราก็
วัด research ท าแบบสอบถาม และก็ที่ขาดไม่ได้คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คู่ค้า 
partner ท างานกับเราเป็นพันธมิตรที่ดีของเรา มันก็เป็นสี่มิติที่องค์กรต้องมอง
หลักๆ (นิตยสารแพรว) 

    นิตยสาร ok magazine 
    ตัวช้ีวัดความส าเร็จจะเป็นเรื่องของยอดขายเช่นเดียวกัน เพราะจากการ
ปรับเปลี่ยนก็อยากจะเห็นความส าเร็จเป็นยอดขายให้พึงพอใจ ว่าสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับองค์กรมากน้อยแค่ไหน และอีกอย่างเป็นความพึงพอใจของลูกค้าที่รู้สึกดี
กับองค์กร 
    “ตัวช้ีวัดในความส าเร็จของพี่ ยอดขายเป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญเลย เพราะเรา
เปลี่ยนมาเราก็อยากจะเห็นความส าเร็จที่เราพอใจ ที่เหนื่อยกันมา อีกอย่างคงจะเป็นความพึงพอใจ
ของลูกค้า เค้ารู้สึกดีกับเรา และยังคงมีความสัมพันธ์อันดี สนับสนุนเราอย่างต่อเนื่อง” (นิตยสาร  
ok magazine) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การปรับตัวของนิตยสารในทศวรรษ 2010 – 2020 เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-Depth Interview) จากผู้น า
องค์กร ผู้บริหาร ระดับบรรณาธิการจากวงการนิตยสารของประเทศไทย รวมทั้งหมด 10 ท่าน และ
ศึกษาจากข้อมูลเฉพาะของนิตยสารแต่ละฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาสื่อประเภทนิตยสารในการปรับตัวองค์กรในช่วงทศวรรษที่ 2010-2020  
ในด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร และกลยุทธ์การสื่อสารของสื่อประเภทนิตยสาร 
 2. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยพิจารณา
การประเมินผลตามตัวช้ีวัด วัฒนธรรมองค์กรและความเป็นเจ้าของนิตยสาร 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 
 5.1.1 การปรับตัวขององค์กรนิตยสารในช่วงทศวรรษท่ี 2010 – 2020  
    จากงานวิจัยพบว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรนิตยสารทั้ง 5 ฉบับนี้  
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยสามารถแยกสรุปประเด็นที่เปลี่ยนแปลง ตามหัวข้อดังต่อไปนี้  
    5.1.1.1 กลยุทธ์การปรับตัวด้านบุคลากร 
    5.1.1.2 ด้านงบประมาณ 
    5.1.1.3 ด้านการผลิต โดยแบ่งออกเป็น 
   - ด้านเนื้อหา 
   - ด้านรูปแบบ 
    5.1.1.4 ด้านเป้าหมาย 
    5.1.1.5 ด้านผู้บริหารหรือผู้น าองค์กร 
    5.1.1.6 ด้านผู้บริโภคและตลาด 
  5.1.1.1 กลยุทธ์การปรับตัวด้านบุคลากร 
      พบว่านิตยสารทั้ง 4 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร celeb online 
นิตยสาร ok magazine และนิตยสาร secret ให้ความส าคัญในการที่จะอยู่รอดของนิตยสาร การที่
จะปรับตัวของบุคลากรเป็นอันดับแรก โดยแต่ละองค์กรจะมีการเน้นการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ การปรับ
ทัศนคติของบุคลากร รวมไปถึงด้านการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ มีการลองผิดลองถูกในเรื่องของ
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การปรับตัว จากที่เคยท าแค่นิตยสารก็จะต้องแบกรับภาระที่หนักขึ้นขององค์กร เป็นการท าควบคู่กัน
ไปทั้งนิตยสารและออนไลน์  
      แต่นิตยสารกุลสตรีได้มีความเห็นที่แตกต่างจากนิตยสารทั้ง 4 ฉบับ  
โดยไม่มีการปรับตัวทางด้านบุคลากร เนื่องจากส่วนใหญ่จะจ้าง freelance เป็นช้ินงานไป ไม่ต้องมา
แบกรับภาระในแต่ละเดือน   
      กล่าวโดยสรุปนิตยสารทั้ง 5 ฉบับ มีนิตยสาร 4 ฉบับ คือ นิตยสาร
นิตยสารแพรว นิตยสาร celeb online นิตยสาร ok magazine และนิตยสาร  secret ที่ ให้
ความส าคัญ ในการปรับตัวของบุคลากรเป็นอันดับแรก ซึ่งแตกต่างจากนิตยสารกุลสตรีไม่มีการ
ปรับตัวทางด้านบุคลากร เพราะส่วนหนึ่งมาจากการจ้างพนักงานช่ัวคราวและมีบุคลากรในองค์กร
จ านวนไม่มากนัก 
  5.1.1.2 ด้านงบประมาณ  
      จากผลการวิจัยพบว่านิตยสารกุลสตรีและนิตยสาร celeb online 
ปรับตัวในด้านกลยุทธ์การบริหารงบประมาณ โดยพยายามควบคุมต้นทุนการผลิตให้ต่ าที่สุดทั้งการ
พิมพ์และการใช้จ่ายของบุคลากร เพื่อลดค่าใช้จ่ายและท าให้รายรับรายจ่ายคงที่ สร้างความเสถียร
ขององค์กร 
      ซึ่งมีความแตกต่างจากนิตยสารอีก 3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร 
secret และนิตยสาร ok magazine ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารงบประมาณ  
  5.1.1.3 ด้านการผลิต 
      จากผลการวิจัยพบว่านิตยสารทั้ง 5 ฉบับ มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิต
นิตยสารทั้งด้านเนื้อหาและรูปแบบ ดังนี้ 
   (1) ด้านเนื้อหา 
       ผลการวิจัยพบว่าเนื้อหาในนิตยสารแต่ละฉบับจะต้องมีความทันสมัย 
เนื่องจากมีการขยาย platform เข้าสู่นิตยสารออนไลน์ มีการดึงจุดเด่นหรือเนื้อหาที่สร้างความ
แตกต่างมาเป็นจุดขายเด่น นอกจากนั้นยังผลิตเนื้อหาตามความต้องการของผู้บริโภคนิตยสาร โดย
การวิจัยพบว่าแต่ละฉบับจะมีกลยุทธ์แตกต่างกันเล็กน้อย คือ  
       นิตยสารแพรว เน้นการปรับให้ทันโลกและเป็นกระแส มีการปรับเนื้อหา
ตามสื่อออนไลน์ 
       นิตยสาร celeb online เน้นเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้จุดขายโดด
เด่นและมีความชัดเจน คือ เซเลบริตี้ 
       นิตยสาร ok magazine จะเป็นการปรับเนื้อหาที่อยู่ในกระแสความ
สนใจ และท าเนื้อหาที่พิเศษที่จะมีที่นิตยสารฉบับนี้ ฉบับเดียวเท่านั้น  
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       นิตยสาร secret จะปรับเนื้อหาโดยน าเนื้อหาบางส่วนมาปรับให้เป็น
รูปแบบใหม่เพื่อให้ผู้อ่านสนใจและเผยแพร่ในออนไลน์ เช่น ท าเป็นคลิปวีดีโอ 
       นิตยสารกุลสตรี มีการปรับเนื้อหาค่อนข้างมาก เพราะเป็นนิตยสารที่เกิด
มาเป็นระยะเวลานานจึงต้องปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้อ่าน มีการเปลี่ยนเนื้อหา
ตามยุคสมัย เช่น คอลัมน์ท าอาหาร คอลัมน์เย็บปักถักร้อย มีการเปลี่ยนแปลงการน าเสนอด้านเนื้อหา 
รูปภาพให้เข้าใจง่ายดึงดูดผู้บริโภค รวมถึงหน้าปก รูปเล่ม ก็ท าให้ทันสมัยโดยมีการคัดเลือกดาราที่จะ
มาข้ึนปก เสื้อผ้า การแต่งกายให้ทันสมัยมากข้ึน  
       สรุปแล้วนิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีการเปลี่ยนรูปแบบทางด้านเนื้อหาไปใน
ทิศทางเดียวกัน คือ การปรับเนื้อหาให้ทันสมัยยิ่งข้ึน น าเนื้อหาที่เป็นกระแสที่สนใจของผู้บริโภคมาลง 
ปรับเนื้อหาให้เป็นเฉพาะกลุ่มมากข้ึน 
   (2) ด้านรูปแบบ 
       ผลการวิจัยพบว่า นิตยสารทั้ ง  5 ฉบับปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดโดย
เปลี่ยนแปลงจากการพิมพ์นิตยสารมาขยายช่องทางเพิ่มข้ึนในยุคที่เป็นดิจิตอล โดยการเพิ่มเป็น
นิตยสารออนไลน์ อย่างไรก็ตามการพยายามมีรูปแบบอื่นๆ เพื่อเข้าถึงตัวผู้บริโภค เป้าหมายที่ชัดเจน
เป็นสิ่งส าคัญ เช่น การจัดงานกิจกรรม การจัดงาน fair ต่างๆ การจัดงาน charity เพื่อน ารายได้ไป
มอบให้แก่มูลนิธิ 
       กล่าวโดยสรุปนิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านรูปแบบใน
ลักษณะที่คล้ายกัน โดยเปลี่ยนวิธีการน าเสนอ ให้ความส าคัญกับด้านออนไลน์มากข้ึน มีการขยายช่อง
ทางการสื่อสารในรูปแบบของสื่อออนไลน์และกิจกรรมต่างๆ  
  5.1.1.4 ด้านเป้าหมาย  
      จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับพบว่า นิตยสารทั้ง 4 ฉบับคือ นิตยสาร 
celeb online นิตยสาร ok magazine นิตยสาร secret และนิตยสารกุลสตรี มีการเปลี่ยนเปา้หมาย
ไปในทิศทางเดียวกัน คือ การปรับนิตยสารให้เฉพาะกลุม่มากข้ึน และเพิ่มช่องทางออนไลน์ให้ผูบ้รโิภค
ติดตาม เพื่อให้นิตยสารมีผู้อ่านเฉพาะที่แน่นอน ดีกว่าการท านิตยสารเพื่อคนอ่านหลายๆ กลุ่ม 
      ซึ่ งต่ างจากนิตยสารแพรวที่ มี การ เปลี่ ยนเป้ าหมายให้ก ว้ า ง ข้ึน  
ไม่เฉพาะเจาะจง ปรับเพื่อให้ผู้บริโภครุ่นใหม่และรุ่นเก่าได้อ่าน ได้ติดตามไปพร้อมๆ กัน แต่สิ่งที่
เหมือนกับนิตยสารทั้งสี่ฉบับข้างต้น คือ การเน้นในสื่อออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคได้ติดตาม 
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  5.1.1.5 ด้านผู้บริหารหรือผู้น าองค์กร 
      จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับพบว่า นิตยสารทั้ง 3 ฉบับ คือ 
นิตยสารแพรว นิตยสาร ok magazine และนิตยสาร secret กล่าวถึงตัวผู้บริหารหรือผู้น าองค์กร  
ที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะท าให้องค์กรปรบัตัวอยู่รอดได้และผ่านไปได้ โดยเน้นที่การเป็นผู้น าของ
ผู้บริหาร การให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นของบุคลากรและการมีทัศนคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลง 
เปรียบบุคลากรเป็นทรัพยากรที่มีค่าสูงสุดขององค์กร 
      ซึ่งแตกต่างจากนิตยสาร celeb online ที่ผู้บริหารจะวางแผน วางกรอบ 
นโยบายในการด าเนินงานมาแล้ว บุคลากรในองค์กรมีหน้าที่ปฏิบัติตาม โดยผู้บริหารจะส่งต่อมาเป็น
ทอดๆ ในแต่ละส่วนงาน 
      เช่นเดียวกับนิตยสารกุลสตรีผลการวิจัยพบว่า ในเรื่องของผู้บริหารจะเปน็
การเช่ือผู้ที่อยู่ในองค์กรมาเป็นระยะเวลานานมากกว่า เช่น พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย เพราะเป็นองค์กร
ของครอบครัว ก็จะให้ความเคารพเช่ือฟังก่อน แต่ถ้ามีสิ่งไหนที่เห็นต่างหรือขัดแย้งก็จะแสดงความ
คิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันจนได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด 
  5.1.1.6 ด้านผู้บริโภคและตลาด  
      จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับในเรื่องของผู้บริโภคและตลาด พบว่า 
นิตยสารทั้ง 5 ฉบับปรับกลยุทธ์ในการเข้าหาผู้บริโภคและส ารวจตลาด มีการจัดกิจกรรม event งาน 
fair งาน charity งาน awards เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้เพิ่มขึ้นและท าให้กลุ่มลูกค้าหลัก
ติดตาม พยายามสร้างกลุ่มลูกค้าเฉพาะของตนเอง โดยเฉพาะท้ายเล่มมีการให้ผู้บริโภคได้ร่วมตอบ
ค าถามเพื่อชิงรางวัลทุกฉบับ จะเน้นท าการศึกษาตลาดและผู้บริโภคว่ามีความต้องการเนื้อหาหรือ
คอลัมน์อะไรจากตัวนิตยสารแล้วน ามาปรับปรุง ตีความแปลออกมาเป็นกิจกรรม เพื่อให้กลุ่มผู้บริโภค
ได้เพิ่มความหลากหลายในการรับรู้อีกทั้งยังเกิดการติดตามของผู้บริโภคที่เหนียวแน่นยิ่งขึ้น 
 5.1.2 กลยุทธ์ในการสื่อสารของสื่อนิตยสาร 
    อีกกลยุทธ์หนึ่งในการปรับตัวของนิตยสารที่นอกจากจะปรับตัวแล้วยังต้องใช้กล
ยุทธ์ในการสื่อสารของนิตยสารทั้ง 5 ฉบับ โดยผลการวิจัยพบว่ามีการปรับตัวไปจากเดิมทั้งการสื่อสาร
ภายในองค์กรเองและการสื่อสารภายนอกกับกลุ่มลูกค้า ดังนี้  
  5.1.2.1 กลยุทธ์ในการสื่อสารภายใน 
      จากผลการวิจัยพบว่านิตยสารทั้ง 3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร 
secret และนิตยสาร celeb online มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจนและวางเป้าหมาย
พร้อมก าหนดกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการในอนาคตเพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดการ
ด าเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน และใช้การสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กรจากบนลงล่าง  
โดยผู้บริหารจะสื่อสารลงไปยังบุคลากร 
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      ซึ่งแตกต่างจากนิตยสาร ok magazine และนิตยสารกุลสตรีที่ไม่ได้มีการ
ก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจน แต่ภายในองค์กรจะมีการสื่อสารโดยการแลกเปลีย่นความคิด 
ประสบการณ์และทัศนคติซึ่งกันและกัน โดยเป็นการสื่อสารในระดับแนวนอนระหว่างผู้บริหารและ
บุคลากรภายในองค์กร 
  5.1.2.2 กลยุทธ์การสื่อสารภายนอก 
      จากการศึกษานิตยสารทั้ง 5 ฉบับในเรื่องของกลยุทธ์ในการสื่อสาร
ภายนอกพบว่า นิตยสารทั้ง 3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสารกุลสตรี และนิตยสาร ok magazine 
มีกลยุทธ์ในการสื่อสารภายนอกที่เหมือนกัน คือมีกลยุทธ์การจัดการตราสินค้า หรือการสร้างแบรนด์ 
ที่ไม่ใช่เน้นแค่ตัวหนังสือในนิตยสาร แต่ให้ผู้บริโภคจดจ าได้ถึงแบรนด์และเอกลักษณ์ของแบรนด์  
ถือเป็นการจัดการท าให้นิตยสารกลายเป็นตราสินค้าให้ได้เพื่อความชัดเจน  
      ซึ่งแตกต่างจากนิตยสาร celeb online ที่มีกลยุทธ์ในการสื่อสารภายนอก
โดยการสร้างให้ผู้บริโภคจดจ าความแตกต่างระหว่างนิตยสารตนกับนิตยสารฉบับอื่นๆ  
      และนิตยสาร secret ที่มีกลยุทธ์ในการสื่อสารภายนอกที่ต้องการสื่อสาร
กับผู้บริโภคให้เกิดการเปลี่ยนของชีวิตแบ่งเบาความทุกข์ นิตยสารเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยและเป็น
แรงผลักดันให้แก่ผู้บริโภคที่อ่าน ส าหรับคนที่ท้อแท้ สิ้นหวังและไม่มีก าลังใจ เพียงแค่เปิดอ่านนิตยสาร
ฉบับนี้ก็จะท าให้มีก าลังใจและหาทางต่อสู่กับปัญหาที่เกิดข้ึน 
 5.1.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนิตยสาร 
    จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับในเรื่องของปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของ
องค์กรนิตยสาร ซึ่งนิตยสารแต่ละฉบับมีปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จแตกต่างกัน มีผลการวิจัยที่
สามารถแยกได้เป็นประเด็นดังนี้ 
  5.1.3.1 ปัจจัยภายใน  
      จากผลการวิจัยพบว่า นิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยภายใน
องค์กรซึ่งมีผลต่อความส าเร็จเหมือนกันอยู่ 4 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร ok magazine 
นิตยสาร secret และนิตยสารกุลสตรี คือ เรื่องของบุคลากร ที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองภายใต้สภาวะที่
องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง ดังนั้น การสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงจึงจ าเป็นอย่างยิ่ง และการยอมรับว่า
มีการแข่งขันสูงมากเป็นเหตุให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน เพื่อความอยู่รอดขององค์กร 
      ซึ่งมีความแตกต่างจากนิตยสาร celeb online ที่ผลการวิจัยพบว่าปัจจัย
ภายในที่มีผลต่อความส าเร็จ คือ การมองที่เทคโนโลยีก่อน เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ท าให้บคุลากร
เปลี่ยน ถ้าเทคโนโลยีไม่เปลี่ยน บุคลากรก็อยู่อย่างเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง  
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  5.1.3.2 ปัจจัยภายนอก 
      จากผลการวิจัยพบว่า นิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
ความส าเร็จเหมือนกันอยู่ 3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร secret และนิตยสารกุลสตรี คือใน
เรื่องของเทคโนโลยี  แต่นิตยสารแพรวและนิตยสาร secret นอกจากเทคโนโลยีจะเปน็ปัจจัยภายนอก
แล้วเศรษฐกิจก็เป็นปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่องค์กรให้ความส าคัญและมีผลต่อความส าเร็จขององค์กรด้วย 
      ซึ่งนิตยสาร celeb online มองแตกต่างจากนิตยสารทั้ง 3 ฉบับ โดย
ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความส าเร็จ คือ การเมือง ตามมาด้วยเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจ โดยมองว่าการเมืองจะครอบครองตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมอืที่
ช่วยและเป็นตัวก าหนด ซึ่งถ้าประสบความส าเร็จก็จะตามมาด้วยเศรษฐกิจการเงิน 
      เช่นเดียวกับผลการวิจัยของนิตยสาร ok magazine ที่แตกต่างจาก
นิตยสารทั้ง 4 ฉบับ โดยผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความส าเร็จ คือ เศรษฐกิจ ตามมา
ด้วยเทคโนโลยี โดยวัดจากนิตยสารที่ปิดตัวลงไป ณ ปัจจุบันซึ่งเกิดจากภาระการแบกรับทางด้าน
การเงินมีผลต่อความฝืดเคืองขององค์กร 
 5.1.4 วัฒนธรรมองค์กร 
    จากผลการวิจัยของนิตยสารทั้ง 5 ฉบับตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยพบว่า
นิตยสาร 3 ฉบับ คือ  นิตยสารแพรว นิตยสาร secret และนิตยสาร ok magazine จะมีรูปแบบ
วัฒนธรรมขององค์กรแบบเปลี่ยนแปลงที่ค่อยๆ ปรับโครงสร้าง การท างาน วิธีปฏิบัติของบุคลากรใน
องค์กรเพื่อให้ทันโลกที่เปลี่ยนไป ค่อยเป็นค่อยไป ส่วนหนึ่งเป็นเพราะตัวองค์กร ซึ่งเป็นองค์กรที่ใหญ่ 
มีการเคลื่อนตัวขององค์กรยาก ใช้ระยะเวลานาน เพราะฉะนั้นจึงมีการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ  
กฎ กติกาเพื่อการอยู่ร่วมกันและปรับเปลี่ยนเพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติตรงกัน   
    ซึ่งต่างจากนิตยสารกุลสตรีที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติโดยจะเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนได้เลย มีการพูดคุย 
หารือ ปรึกษากัน ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมาก  
    ส่วนนิตยสาร celeb online จะมีวัฒนธรรมแบบปรบัตัว คือ การมุ่งสร้างค่านิยม
ใหม่ การปรับเปลี่ยนทันที การกล้าเสี่ยง โดยส่วนหนึ่งอยู่ที่ผู้บริหารที่มีความกระตือรือร้นในการที่จะ
เปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างรวดเร็ว และบุคลากรในองค์กรมีความกระตือรือร้นและปรับตัวได้อย่าง
รวดเร็วเช่นกัน 
 5.1.5 ความเป็นเจ้าของ 
    จากการศึกษาเรื่องความเป็นเจ้าของนิตยสารทั้ง 5 ฉบับตามจุดประสงค์งานวิจัย
พบว่า มีนิตยสารที่มีความเป็นเจ้าของเหมือนกนั 4 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร secret นิตยสาร 
celeb online และนิตยสาร ok magazine ที่มีความเป็นเจ้าของแบบองค์กร ประเภทบริษัท โดยผู้
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ถือหุ้นจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ผู้บริหารรู้จัก ใกล้ชิด เครือญาติ มีการรวมตัวกันเพื่อประชุมตามวาระ 
รายงานผลประกอบการประจ าปีหรือเป็นไตรมาส 
    ซึ่งต่างจากนิตยสารกุลสตรีที่มีความเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนที่มีการร่วมลงทุน
จากเครือญาติกันทั้งครอบครัว ที่ร่วมมือช่วยกันเพื่อให้เป็นองค์กรที่แข็งแรง โดยเริ่มจากการก่อตั้งของ
บรรพบุรุษที่ส่งต่อกันมาเป็นทอดๆ ให้ครอบครัวช่วยกันบริหาร 
 5.1.6 การประเมินผลตามตัวชี้วัดของนิตยสาร 
    จากการศึกษาเรื่องการประเมินผลตามตัวช้ีวัดของนิตยสารทั้ง 5 ฉบับ  ตาม
จุดประสงค์งานวิจัยพบว่า มีนิตยสารที่มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดเหมือนกัน 3 ฉบับ คือ นิตยสาร 
secret นิตยสาร celeb online และนิตยสารกุลสตรี ที่อยากให้ผู้บริโภคพูดถึงนิตยสารของตน มีการ
จดจ าและผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการอ่าน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้บริโภค 
    ซึ่งแตกต่างจากนิตยสารแพรวและนิตยสาร ok magazine ที่ผลการวิจัยพบว่า  
มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดเป็นยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้าเหมือนกัน แต่นิตยสารแพรวยัง
ประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ย่อยลงลึกไปถึงการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์กร ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเป็น
องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการบริหารงานกันเป็นองค์กร เมื่อท าการเปลี่ยนกลยุทธ์ เป้าหมายแล้วก็อยากที่
จะก้าวไปให้ถึงตัวยอดขาย ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ท้าทายและแสดงถึงความอยู่รอดขององค์กรมากที่สุด 

 
5.2 อภิปรายผล 

 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การปรับตัวของนิตยสารในทศวรรษที่ 2010 – 2020 สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 ในเรื่องของการปรับตัวขององค์กรนิตยสารในทศวรรษ 2010 – 2020 มีการปรับตัว
องค์กรด้วยกันสองประเด็น คือ กลยุทธ์บริหารการจัดการองค์กร และ กลยุทธ์การสื่อสาร  
 
 5.2.1 กลยุทธ์การบริหารการจัดการองค์กร  
    สามารถแยกเป็นหัวข้อได้ดังต่อไปนี้  
    5.2.1.1 กลยุทธ์การปรับตัวด้านบุคลากร 
    5.2.1.2 ด้านงบประมาณ 
    5.2.1.3 ด้านการผลิต โดยแบ่งออกเป็น 
   - ด้านเนื้อหา 
   - ด้านรูปแบบ 
    5.2.1.4 ด้านเป้าหมาย 
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    5.2.1.5 ด้านผู้บริหารหรือผู้น าองค์กร 
    5.2.1.6 ด้านผู้บริโภคและตลาด 
  5.2.1.1 กลยุทธ์การปรับตัวด้านบุคลากร  
      พบว่าส่วนมากมีการเปลี่ยนแปลงทั้ง 4 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร 
celeb online นิตยสาร ok magazine และนิตยสาร secret ซึ่งการที่จะเปลี่ยนต้องเริ่มมาจากส่วน
ในสุดขององค์กรเสียก่อน จึงเล็งเห็นความส าคัญของบุคลากร โดยเริ่มเปลี่ยนแปลงบุคลากรในองค์กร
เป็นอันดับแรก มีการให้โอกาส เปิดการเรียนรู้ ได้ลองผิดลองถูก มีการปรับให้เท่าทันความทันสมัย  
ยิ่งนิตยสารแพรวและนิตยสาร secret จะมีการอบรมบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี สื่อออนไลน์ เพื่อให้
สามารถน ามาใช้กับงานที่ท าในต าแหน่งของตนเองได้ ซึ่งผู้บริหารนิตยสารทั้ง 4 ฉบับก็ยอมรับว่า  
การเปลี่ยนแปลงบุคลากร เป็นสิ่งที่ท าได้ยากที่สุดแล้ว เป็นความท้าทายในการที่จะปรับทัศนคติให้
สามารถร่วมกับองค์กรเพื่อปฏิบัติตามเป้าหมายให้เกิดความส าเร็จให้ได้มากที่สุด แต่นิตยสารกุลสตรีมี
ความเห็นที่แตกต่างเนื่องจากภายในองค์กรไม่ปรับในเรื่องของบุคลากร โดยให้เห็นผลว่าเป็นองค์กร
ขนาดเล็กที่มีบุคลากรเพียงไม่กี่คนเท่าน้ัน และบุคลากรที่อยู่ก็เป็นญาติสนิท มิตรสหาย รู้จักกันเป็น
อย่างดี เพราะฉะนั้นหากมีการจะปรับหรือเปลี่ยนมุมมองในการท างาน ก็จะพูดคุยกันโดยตรง และอีก
ส่วนหนึ่งก็จะจ้าง freelance ข้างนอกเพื่อรับงานเป็นช้ินไป ไม่ต้องให้มาอยู่ภายในองค์กรอย่างถาวร 
      ซึ่งจากกลยุทธ์การปรับตัวด้านบุคลากรมีความสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
เอ็ดการ์ซายน์ (Edge Schein) ที่กล่าวว่า บุคลากรเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดในองค์กร เป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ข้ีนเห็นได้จริงและสัมผัสได้ เห็นได้อย่างชัดเจนว่าองค์กรนิตยสารต่างให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกๆ 
กับบุคลากร เพราะเป็นแรงขับเคลื่อนที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ 
  5.2.1.2 ด้านงบประมาณ  
      พบว่านิตยสารกุลสตรีและนิตยสาร celeb online จะมีการปรับตัวใน
ด้านการบริหารงบประมาณโดยพยายามควบคุมต้นทุนให้ต่ าทั้งด้านการพิมพ์และบุคลากร ใช้แต่ที่
จ าเป็น ตัดรายจ่ายบางส่วนออกภายในองค์กร นิตยสารกุลสตรีบางเดือนขายนิตยสารไม่หมด  
ต้องแบกรับนิตยสารจ านวนหลายร้อยเล่มกลับมาที่องค์กร ซึ่งก็น าไปขายต่อไม่ได้เนื่องจากเนื้อหาเก่า
แล้ว นิตยสารเหล่าน้ันจึงเหลอื และเนื่องจากเป็นองค์กรขนาดเลก็ มีการผลิตในองค์กรครบวงจรตั้งแต่
เนื้อหาจนรูปเล่มจัดจ าหน่าย ท าให้สามารถมองเห็นต้นทุนของราคาได้อย่างชัดเจน ส่วนนิตยสาร 
celeb online เป็นนิตยสารแจกฟรี จึงจ ากัดจ านวนเล่มให้เท่ากันทุกเดือนในจุดที่องค์กรอยู่ได้และมี
ความเสถียร จึงต้องมีการควบคุมทุกเดือน ผลิตนิตยสารจ านวนเท่ากันในทุกเดือน และเสียค่าขนส่ง
โดยจ้างเป็นรายครั้งไป ส่วนนิตยสารอีก 3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร secret และนิตยสาร  
ok magazine ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารงบประมาณ  
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  5.2.1.3 ด้านการผลิต 
      จากผลการวิจัยพบว่ามีการแบ่งออกเป็นสองส่วนทั้งด้านเนื้อหาและ
รูปแบบเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของนิตยสารได้อย่างชัดเจน 
   (1) ด้านเนื้อหา 
       พบว่านิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีการปรับเนื้อหาที่คล้ายคลึงกัน คือ ให้มีความ
ทันสมัยมากข้ึนตามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ นิตยสารแพรวจะมีการปรับเพื่อให้เท่าทันโลก  
ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป ปรับตามสื่อเพื่อให้เป็นที่ดึงดูดแก่ผู้บริโภค และเน้นการน าเนื้อหาใน
นิตยสารไปลงในออนไลน์เพื่อสร้างการติดตามของผู้บริโภค นิตยสาร celeb online ก็จะเน้นเนื้อหาที่
เฉพาะเจาะจงเพื่อให้จุดขายโดดเด่นและมีความชัดเจน นิตยสาร ok magazine ก็จะมีการเน้นเนื้อหา
ที่พิเศษที่นิตยสารอื่นๆ ไม่มี และปรับเนื้อหาให้อยู่ในกระแสที่น่าสนใจ ส่วนนิตยสาร secret จะเน้น
การน าเนื้อหามาลงออนไลน์และท าเป็น clip เพื่อให้คนติดตามทางช่องออนไลน์ และการน าเนื้อหา
เก่าๆ มาปรับปรุงแล้วสร้างการรับรู้โดยผ่านช่องทางของออนไลน์ และนิตยสารกุลสตรีมีการปรับ
เนื้อหา รูปภาพให้มีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน เปลี่ยนตามยุค โดยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้งรูปภาพ
และเนื้อหาภายในนิตยสารมีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมากขึ้น  
       จะเห็นได้ว่านิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาให้เน้น
ความทันสมัย ความเป็นเฉพาะกลุ่มที่เพิ่มมากขึ้น และสื่อออนไลน์มีผลโดยตรงกับเนื้อหาของนิตยสาร
ทุกฉบับ นิตยสารทุกฉบับต้องมีการน าเนื้อหาไปลงทางออนไลน์ เห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงตามสมัย ซึ่งถือเป็นช่องทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารและเทคโนโลยี  
เกิดเป็นสื่อใหม่ที่พัฒนาด้านการสื่อสารที่ทันสมัยมากยิ่งข้ึน จึงท าให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสื่อนิตยสารที่
เป็นสื่อเก่าได้รับความนิยมลดลงและต้องเร่งในการปรับตัว 
       ซึ่งจากกลยุทธ์การปรับตัวด้านเนื้อหามีความสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
เอ็ดการ์ซายน์ (Edge Schein) ที่กล่าวว่า องค์กรแต่ละองค์กรที่ผลิตนิตยสารจะต้องมีกลยุทธ์เพื่อตอ่สู้
กับคู่แข่งหรือกลยุทธ์ในการสร้างความแตกต่างเพื่อให้นิตยสารของตนได้รับความนิยมสูงสุด  
ซึ่งนิตยสารแต่ละฉบับก็จะมีการปรับตัวด้านเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันโดยเน้นความทันสมัย เป็นกระแส 
เพื่อดึงดูดผู้บริโภคให้ติดตาม 
       นอกจากนั้นยังมีความสอดคล้องกับงานวิจัยเชิงคุณภาพของ นฤมล  
คงช่ืนสิน (2556) ที่ได้ท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารนิตยสาร my home เพื่อที่จะศึกษาการปรับตวั
ของนิตยสารในยุคที่หลวมรวมสื่อทั้งทางด้านเนื้อหานิตยสาร องค์กร รูปแบบนิตยสารเพื่อปรับให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีและสังคม 
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   (2) ด้านรูปแบบ 
       ทางด้านรูปแบบนิตยสารทั้ง 5 ฉบับก็มีการเปลี่ยนแปลงในด้านรูปแบบที่
คล้ายคลึงกันอีกเช่นเคย โดยเน้นที่การขยายช่องทางการรับรู้ของผู้บริโภคให้มากยิ่งข้ึน อย่างนิตยสาร
แพรวก็มีการจัดงาน event งาน fair งาน charity ที่เป็นการน ารายได้ไปมอบให้แก่องค์กรต่างๆ  
เพื่อเป็นการสนับสนุน เป็นดิจิตอลทีวี คือช่องอมรินทร์ทีวี 34 ที่มอบสาระความบันเทิงอีกหนึ่งรูปแบบ
ให้แก่ผู้บริโภคได้รับชม เช่นเดียวกับนิตยสาร celeb online ซึ่งมีการเพิ่มส่วนออนไลน์โดยเป็นเจ้า
แรกในการเปลี่ยน ท าให้แคบลงเพื่อให้เป็นจุดขายจุดเด่นที่ผู้บริโภคจ าได้ เพื่อการมีกลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน ไม่ต่างจากนิตยสาร ok magazine ที่มุ่งเน้นการท า event งาน fair งาน charity การกุศล
และเน้นรุกหนักในออนไลน์เพื่อให้ผู้บริโภคติดตาม นิตยสาร secret ก็เปลี่ยนการน าเสนอให้มีมุมที่
เข้าใจง่ายและมีความรวดเร็วโดยน าไปใช้ในส่วนของออนไลน์ และนิตยสารกุลสตรีมีการปรับรูปแบบ
โดยจะจัดเป็นงาน event ส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ และเน้นออนไลน์ ปรับรูปแบบนิตยสารไม่ว่าจะ
หน้าปก ดาราที่ข้ึนปก ให้มีความเป็นผู้หญิงมากขึ้นกว่าเดิม 
       นิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีการเปลี่ยนไปในทิศทางที่คล้ายคลึงกันโดยเป็นการ
เพิ่มช่องทางการรับรู้ของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เน้นจัดกิจกรรมเพื่อดึงผู้บริโภคให้ติดตาม เน้นงาน
การกุศลเพื่อให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และที่ส าคัญเน้นการ
เปลี่ยนรูปแบบออนไลน์ให้มีความทันสมัยและโดดเด่น มีการจัดการตราสินค้าเชิงกลยุทธ์ เกิดเป็น 
branding เพราะเป็นการเช่ือมต่อนิตยสารเข้ากับผู้บริโภคโดยผ่านช่องทางกิจกรรมที่แต่ละองค์กรได้
จัดข้ึน ตามค ากล่าวของ (Perry & Wisnom, 2003) 
  5.2.1.4 ด้านเป้าหมาย  
      จากผลการวิจัยพบว่านิตยสารที่มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันมี 4 ฉบับ 
คือ นิตยสาร celeb online นิตยสาร ok magazine นิตยสาร secret และนิตยสารกุลสตรี คือการ
ปรับนิตยสารให้เฉพาะกลุ่มมากขึ้นและเพิ่มทางออนไลน์ให้มีผู้ติดตาม ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเพื่อให้ได้
นิตยสารที่มีผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มอ่านดีกว่าท าอย่างกว้างๆ และมีผู้บริโภคอ่านน้อย ซึ่งแตกต่างจาก
นิตยสารแพรวที่มีเป้าหมายในการให้ผู้บริโภคอ่านในกลุ่มที่กว้างข้ึนและมีการท าออนไลน์ให้ได้รับชม
หลากหลายช่องทาง 
      อย่างไรก็ตามเป้าหมายขององค์กรนิตยสารแต่ละฉบับก็ยังคงต้องการการ
ท ารูปแบบออนไลน์เพื่อเพิ่มความต้องการ การเปิดช่องทางการรับชมให้ผู้บริโภคได้มีความหลากหลาย
มากข้ึนตามวิธีที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังมีการแข่งขันกับนิตยสารประเภทอื่นๆ ที่วางจ าหน่าย การเป็น
นิตยสารเฉพาะกลุ่มจะช่วยให้มีผู้ติดตามเป็นกลุ่มที่เพิ่มมากขึ้นกว่าการท านิตยสารทั่วไป  
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  5.2.1.5 ผู้บริหาร  
      จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ ง  3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร  
ok magazine และนิตยสาร secret กล่าวถึงตัวผู้บริหารขององค์กร โดยถือว่าผู้บริหารจะเป็นผูท้ีป่รบั
ให้องค์กรอยู่รอดได้หรือไม่ โดยจะเน้นไปที่การเป็นผู้น าของผู้บริหาร การที่ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีใน
การบริหารงาน ให้ความส าคัญกับความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กร ซึ่งสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการเปิด
ใจยอมรับ เคารพ เช่ือมั่นในตัวบุคลากร มีผลท าให้บุคลากรรักองค์กรและผู้บริหาร และอาจจะเห็น
ช่องทางความคิดเห็นที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย ซึ่งแตกต่างจากนิตยสาร celeb online ที่ผู้บริหารจะมกีาร
คิดแผนการบริหารงานมาให้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อที่จะส่งต่อให้แต่ละฝ่ายด าเนินการตาม
แผนการบริหารนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงภาวะความเป็นผู้น าของผู้บริหารที่ต้องการให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความชัดเจน ผู้บริหารจะมีความเช่ือมั่นในตัวเองสูง มีภาวะผู้น าสูง แต่
องค์กรก็จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกันกับนิตยสารกุลสตรีที่จะเช่ือผู้ใหญ่ที่อยู่ในองค์กรมา
ก่อนเป็นแบบด าเนินการ เพราะเนื่องจากเป็นองค์กรที่มแีต่บุคลากรในครอบครัว เพราะฉะนั้นการเช่ือ
ผู้ที่อยู่มาก่อนถือเป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับนิตยสารกุลสตรี แต่ถ้ามีสิ่งไหนที่มีความเห็นแตกต่างกันก็จะ
ปรึกษาหารือกันเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ดีที่สุด เพราะในบางทีผู้ที่อยู่มาก่อนอาจจะปรับตัวไม่ทันตามยุค
สมัยที่เปลี่ยนไปก็เป็นได้ 
      ซึ่งในเรื่องของผู้บริหารองค์กรมีความสอดคล้องกับ (Kotter, 1990)  
ที่กล่าวว่าผู้บริหารเป็นบุคคลที่ส าคัญที่สุดในองค์กร เพราะเป็นผู้ที่จะน าการเปลี่ยนแปลง ในการปรับ
ทัศนคติ ภาพรวมในองค์กร โดยผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์ในเรื่องของผู้บริหารได้ว่า ผู้บริหารเป็นผู้ที่มี
บทบาทมากที่สุดในองค์กร ถ้าผู้บริหารไม่เริ่มเป็นหัวในการน าการเปลี่ยนแปลง บุคลากรในองค์กรก็
จะไม่สามารถกระท าการเปลี่ยนแปลงได้ รวมถึงสอดคล้องกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการ
จัดการเชิงกลยุทธ์ของ (Hirnes & Hines, 2002) ที่มีการก าหนดการเปลี่ยนแปลง สู่การถ่ายทอดและ
สร้างแรงบันดาลใจในการท างานให้มีวิสัยทัศน์ร่วม เพื่อที่จะน าการเปลี่ยนผ่านให้เกิดการเปลีย่นแปลง 
และเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปลูกฝังให้เป็นแบบแผนต่อไปเป็นผู้มีบทบาทส าคัญสูงสุดต่อการสร้างความ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนั้นผลที่ได้จากผู้บริหารที่ท าการเปลี่ยนแปลง คือ สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันผ่านกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้บริหารเป็นผู้น า ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ 
(Dess, Lumpkin and Taylor, 2005) อีกด้วย 
  5.2.1.6 ผู้บริโภคและตลาด 
      จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับมีการส ารวจผู้บริโภคและตลาดที่
เหมือนกันโดยเน้นการมีส่วนร่วมของลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น ให้มีฐานลูกค้าที่คอยติดตามหรือสนับสนุน
เพื่อให้องค์กรได้ด าเนินการต่อไป โดยที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็จะเป็นการตอบค าถามชิงรางวัลทุกฉบับ 
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เพื่อทราบความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่ อนิตยสาร มีการจัดกิจกรรมงาน event งาน fair  
งาน charity  
      ซึ่งมีความสอดคล้องกับเสรี วงษ์มณฑา (2536) ซึ่งกล่าวว่า ผู้บริโภคยุคนี้
มีความฉลาด อยากมีส่วนร่วมในการคิด การบริโภคของข้อมูล และเป็นหลักในการที่จะให้องค์กร
ปรับเปลี่ยนเพื่อความต้องการของตน เพราะถ้าองค์กรเปลี่ยนผู้บริโภคก็จะซื้อและสนับสนุน 
      ดังนั้นจากเรื่องกลยุทธ์การบรหิารจดัการองค์กร จึงส่งผลให้ธุรกิจนิตยสาร
ต้องปรับตัวเพื่อให้สามารถอยู่รอดและด าเนินธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับอัลบาร์ราน 
(Albarran,2006) ซึ่งได้ให้ค านิยามไว้ว่าการบริหารจัดการองค์กรเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของ
หลายๆ ฝ่ายในองค์กร เพื่อให้บรรลุเปา้หมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กร เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จและ
เกิดประโยชน์สูงสุด 
      นอกจากนั้นยังมีความสอดคล้องกับแนวคิดของพอตเตอร์ (Potter)  
ซึ่งกล่าวไว้ว่ากลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรเป็นสิ่งที่สร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน  
เป็นอีกหนี่งอย่างที่จะสร้างความแตกต่างให้กับองค์กรในการรับรู้ของผู้บริโภค 
      ในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของกฤตยชญ์ 
ไผ่เรือง (2553) ที่ท าการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคนิตยสารในประเทศไทย รวมถึงปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลต่อความส าเร็จของการปรับตัวของนิตยสาร ซึ่งผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ได้ว่า พฤติกรรม
ผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา นิตยสารจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เท่าทันผูบ้ริโภครวมไป
ถึงปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มีผลโดยตรงต่อองค์กรนิตยสาร 
      โดยผู้วิจัยได้น ามาวิเคราะห์การบริหารจัดการองค์กรได้ว่า การปรับตัวมี
มาอยู่ทุกยุคสมัย ยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยี ความเจริญที่ท าให้องค์กรนิตยสารเปลี่ยนไป จึงจะต้องมีการ
ปรับตัวเพื่อให้เกิดความอยู่รอด โดยก่อนอื่นต้องเน้นการปรับตัวโดยใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการใน
องค์กรเสียก่อน และเมื่อกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กรเกิดความส าเร็จก็จะไปซึ่งความส าเร็จใน
เป้าหมายและปัจจัยอื่นๆ ด้วย 
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ภาพที่ 5.1 การปรับตัวด้านกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร 
 
 5.2.2 กลยุทธ์การสื่อสารของนิตยสาร 
    จากผลการวิจัยดังกล่าวพบว่ากลยุทธ์การสื่อสารของนิตยสารมีทั้งภายในและ
ภายนอก โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อดังนี้ 
  5.2.2.1 กลยุทธ์ในการสื่อสารภายใน 
      นิตยสารแพรว นิตยสาร secret และนิตยสาร celeb online มีการ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจไว้อย่างชัดเจนและวางเป้าหมายพร้อมก าหนดกลยุทธ์ที่องค์กรต้องการใน
อนาคตเพื่อให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดการด าเนินงานที่มีเป้าหมายร่วมกัน และใช้การ
สื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กรจากบนลงล่างหรือในแนวดิ่ง แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า องค์กร
นิตยสารดังกล่าวมีการวางแผนการสื่อสารภายในอย่างรัดกุม มีการวางพันธกิจ วิสัยทัศน์ ระเบียบ
ข้อบังคับเพื่อให้บุคลากรภายในมีการปฏิบัติร่วมกนั โดยใช้การสื่อสารจากผู้บรหิารส่งต่อไปยังบุคลากร
ภายในองค์กร โดยมีความสอดคล้องกับ (ชวลิต ประภวานนท์, 2542) ที่ได้อ้างอิงไว้ว่าการจัด
โครงสร้างองค์กรตามแนวดิ่ง จะควบคุมอ านาจไปอยู่ที่ผู้บริหาร โดยจะมีการมอบหมายงาน หน้าที่ 
ตามสายงานแล้วกระจายออกไป ผู้บริหารจะเป็นแกนหลัก  
      ซึ่งต่างจากนิตยสาร ok magazine และนิตยสารกุลสตรี ที่ไม่ได้ก าหนด
พันธกิจ วิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจน แต่ภายในองค์กรจะมีการสื่อสารโดยการแลกเปลี่ยนความคิด 

กลยุทธ์ 

การบริหารจัดการองค์กร 

ด้าน
บุคลากร 

ด้าน
ผู้บริโภค
และตลาด 

ด้าน
ผู้บริหาร 

ด้าน
เป้าหมาย 

ด้านการ
ผลิต 

ด้าน
งบประมาณ 

ด้าน
รูปแบบ 

ด้าน
เน้ือหา 
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ประสบการณ์และทัศนคติซึ่งกันและกัน โดยเป็นการสื่อสารในระดับแนวนอน ซึ่งสามารถน าข้อมูล
มาเสนอกันทั้งองค์กรเพื่อให้เกิดผลที่ดีที่สุด โดยมีความสอดคล้องกับ ( ชวลิต ประภวานนท์,2542 )  
ที่ได้อ้างอิงไว้ว่า การจัดการโครงสร้างตามแนวนอน เป็นการท างานเพื่อเช่ือมต่อกันระหว่างฝ่าย เช่ือม
งานเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดความส าเร็จ การที่จะท าให้งานส าเร็จนั้นผู้บริหารจะต้องมีการแบ่งฝ่ายแบ่ง
หน้าที่กันอย่างลงตัว  
      นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับ (Bowman, 1990) ที่กล่าวไว้ว่าพันธกิจ 
วิสัยทัศน์เป็นองค์ประกอบแรกในการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อก าหนดแผนการด าเนินธุรกิจ องค์กร  
ซึ่งประกอบไปด้วยความเช่ือ ค่านิยม ความต้องการ เป้าหมาย รวมไปถึงทัศนคติต่อการเจริญเติบโต
ขององค์กรด้วย  
      โดยผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์ในเรื่องกลยุทธ์การสื่อสารภายในได้ว่า การ
ก าหนดพันธกิจ วิสัยทัศน์ไว้อย่างชัดเจนจะเป็นแนวทางในการที่จะท าให้บุคลากรในองค์กรภายใน 
เกิดความเข้าใจ และเป็นส่วนแรกที่จะต้องจัดการ เพราะเป็นส่วนที่เป็นแกนหลักในการที่จะปรับให้
องค์กรและบุคลากรปฏิบัติตามในส่วนแรก 
  5.2.2.2 กลยุทธ์การสื่อสารภายนอก 
      นิตยสารแพรว นิตยสารกุลสตรี และนิตยสาร ok magazine ทั้ง 3 ฉบับ 
มีกลยุทธ์ในการสื่อสารภายนอกที่เหมือนกัน คือมีกลยุทธ์การจัดการตราสินค้า หรือการสร้างแบรนดท์ี่
ไม่ใช่เน้นแค่ตัวหนังสือในนิตยสาร แต่ให้ผู้บริโภคจดจ าได้ถึงแบรนด์และเอกลักษณ์ของแบรนด์  
ถือเป็นการจัดการท าให้นิตยสารกลายเป็นตราสินค้าให้ได้เพื่อความชัดเจน อย่างนิตยสารแพรวมีอายุ
ครบ 38 ปี ผู้บริโภคเกิดการจดจ าไม่ใช่แค่เพียงตัวนิตยสาร แต่จ าถึงความเป็นนิตยสารแพรว ตัว logo  
รูปแบบการน าเสนอของแพรว เช่นเดียวกับนิตยสารกุลสตรี ที่มีอายุครบ 47 ปี ถือว่ามีความยาวนาน
และมีการจดจ าของผู้บริโภคที่เน้นความเป็นผู้หญิง เฉพาะผู้หญิง ซึ่งผู้บริโภคในประเทศไทยสามารถ
จดจ าได้เป็นอย่างดี และ นิตยสาร ok magazine ถึงแม้จะมีอายุไม่เท่ากับ 2 ฉบับที่กล่าวมา แต่ว่า
ผู้บริโภคก็สามารถจดจ าแบรนด์นี้ได้ เพราะว่ามีเนื้อหาเรื่องราวที่พิเศษ ที่ไม่ใช่แค่เพียงเนื้อหา
ภายในประเทศเท่านั้น 
      โดยจากกลยุทธ์การสื่อสารภายนอก คือ กลยุทธ์การจัดการตราสินค้า  
มีความสอดคล้องกับ (Perry & Wisnom, 2003) ที่กล่าวไว้ว่า การจัดตราสินค้าเป็นจะเป็นการ
เช่ือมโยงตราสินค้าและเอกลักษณ์ของบรรษัทเข้าด้วยกัน กลายเป็นสิ่งที่สะท้อนองค์กรในภาพรวม 
ขณะตราสินค้าคือ คุณสมบัติของสินค้าที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ 
      โดยจากการสื่อสารภายในและภายนอกนั้น มีความสอดคล้องกับแนวคิด
การสื่อสารเพื่อน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงของ (Rasberry & Lindsay, 1994) ที่ก่อนอื่นบุคลากรต้อง
เกิดการยอมรับในตัวสารที่จะส่ง ก็คือ การเปิดใจและทัศนคติยอมรับการสื่อสารจากผู้บริหารเป็น
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อันดับแรกก่อนแล้วเมื่อการสื่อสารภายในเกิดความถูกต้องแล้วก็จะน ามาซึ่งการสื่อสารภายนอก ที่จะ
ประสบความส าเร็จตามล าดับไป 
      นอกจากนั้นยังมีความสอดคล้องกับค ากล่าวของ แมคลูฮัน (McLuhan)  
ที่กล่าวไว้ว่า สื่อเป็นตัวก าหนดรูปแบบการสื่อสารของมนุษย์ เมื่อเทคโนโลยีเข้ามารองรับการสื่อสาร
ท าให้มนุษย์มีช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีและยุคสมัยมาก
ยิ่งขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5.2 กลยุทธ์การสื่อสารของนิตยสาร 
 

 5.2.3 ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จของนิตยสาร 
    ในเรื่องของปัจจัยทีม่ีผลต่อความส าเรจ็ของนิตยสารในองค์กรนั้น จากผลการวิจยั
สามารถแบ่งได้เป็นหัวข้อปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้ 
  5.2.3.1 ปัจจัยภายใน  
      จากผลการวิจัยนิตยสารทั้ง 5 ฉบับพบว่า นิตยสาร 4 ฉบับคือ นิตยสาร
แพรว นิตยสาร ok magazine นิตยสาร secret และนิตยสารกุลสตรีมีปจัจยัภายในเรื่องของบุคลากร
เป็นอันดบัแรก  โดยมองว่าปัญหาที่แก้ยากที่สุดคือปัญหาของบุคลากร ในการที่จะรับมือหรือปรับตัว
กับการเปลี่ยนแปลงให้ได้ เป็นเรื่องที่ท้าทายในการบริหาร ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการที่ไม่คุ้นชินกับการ
เปลี่ยนแปลง และภาระของงานที่เพิ่มหนักข้ึนเพราะต้องท าทั้งนิตยสารและสื่อออนไลน์ ซึ่งมีผลท าให้

กลยุทธ์ 

การสือ่สารของนิตยสาร 

กลยุทธ์การสื่อสารภายใน 

เน้นการบริหารแบบบนลงล่าง จากผู้บริหารสู่
บุคลากร และ แนวนอน ที่มีการแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นกันระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร 

ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจไว้อย่างชัดเจน 

กลยุทธ์การสื่อสารภายนอก 
กลยุทธ์การจัดตราสินค้า branding เพื่อตอกย้ าแบ

รนด์ให้มีชื่อเสียงและคงอยู่ต่อไป จะต้องก่อตั้งมาเป็น
ระยะเวลานานจนผู้บริโภคสามารถจดจ าได้แล้ว 
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บุคลากรบางคนเกิดความท้อแท้ ไม่มีก าลังใจในการที่จะเปลี่ยนแปลง บวกกับไม่มีสิ่งที่การันตีว่าเมื่อ
เปลี่ยนแปลงแล้วจะเกิดผลส าเร็จ บุคลากรของนิตยสารชอบที่จะอยู่กับอะไรเดิมๆ มีความละเอียด 
ข้อมูลชัดเจน แต่อาจจะไม่เท่าทันสื่อออนไลน์ที่เปลี่ยนไปตามระยะเวลา 
      แต่นิตยสาร celeb online กลับมองแตกต่างว่าสิ่งที่เปน็ปัจจยัภายใน คือ 
เทคโนโลยี เป็นการมองที่เทคโนโลยีกอ่นตามแทบประเทศตะวันตก เนื่องจากเทคโนโลยีเปน็สิ่งทีท่ าให้
บุคลากรเปลี่ยน ถ้าเทคโนโลยีไม่เปลี่ยน บุคลากรก็อยู่อย่างเดิม เพราะเปรียบมนุษย์ว่าท าอะไรแล้ว
สบายใจจะอยู่ในจุดที่ตนเองสบายใจมากทีสุ่ด เมื่อไม่มีเทคโนโลยี บุคลากรก็จะไม่เปลี่ยน แสดงให้เห็น
ว่านิตยสาร celeb online ไม่ได้มองแค่บุคลากรที่อยู่ในองค์กรเท่านั้น ยังมองถึงระดับโลก ระดับ
กว้างที่ให้ความส าคัญกับเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไป ที่ท าให้มีผลมาสู่บุคลากร เรียกว่า
มองกันตั้งแต่ต้นตอต้นของปัญหา เพื่อที่จะสามารถน ามาปรับใช้กับองค์กร กับบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพแล้วเท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
      โดยจากปัจจัยภายในที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กรมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของ ซายน์ (Schein) ที่เรียกปัจจัยน้ีว่า
วัฒนธรรมองค์กร โดยแบ่งเป็นสามระดับ คือ ระดับสิ่งที่ ถูกสร้างข้ึน คือพวกโครงสร้างและ
กระบวนการ ระดับหลักการ คือ พวกวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ และระดับนัยร่วมซึ่งเป็นระดับ
ที่ลึกที่สุดคือเรื่องของค่านิยม ความเช่ือและฐานคติ ซึ่งใน 4 ฉบับนี้จะมีลักษณะที่เหมือนกัน  
  5.2.3.2 ปัจจัยภายนอก 
      จากผลการวิจัยพบว่านิตยสารทั้ง 4 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสารกุล
สตรี นิตยสาร secret และนิตยสาร ok magazine มีปัจจัยภายนอกที่ เหมือนกันคือเรื่องของ
เทคโนโลยี ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนจากที่ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงก้าวล้ าไปอย่างไม่หยุด
นิ่ง มีสื่อออนไลน์เกิดข้ึนมาหลากหลาย facebook twitter line instragram ที่สามารถให้ขัอมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วกวานิตยสาร มีผลให้นิตยสารได้รับความนิยมที่น้อยลงซึ่งเป็นปัจจัยโดยตรงที่
เกิดข้ึนกับทุกนิตยสารแทบทั้งสิ้นในปัจจุบัน จนบางนิตยสารถึงกับแข่งขันกับเทคโนโลยีและปรับตัว
ตามไม่ทัน จึงเกิดการปิดกิจการในที่สุด  
      แต่นิตยสาร celeb online ที่ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
ความส าเร็จ คือ การเมือง ตามมาด้วยเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ โดยยังคงมองกว้างระดับโลก ว่าผู้ที่ได้
ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเมืองจะครอบครองตลาดรวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคโดยอาศัยการสังเกต การ
ทดสอบว่าบุคลากรส่วนมากทั้งประเทศชอบอะไร แล้วจดจ าโดยสามารถรับรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็น
ตัวก าหนด เมื่อสามารถวัดความชอบของบุคลากรในประเทศได้จากเทคโนโลยีก็จะน าสิ่งที่บุคลากรนัน้
ชอบมาลงที่ประเทศนั้นๆ ซึ่งมีผลตามมาด้วยเศรษฐกิจ การเงินทีมีแต่รายรับและกว้านซื้ออ านาจ
ความชอบจากบุคลากรทั้งประเทศหรือทั่วโลกได้  
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      โดยจากปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กรมีความสอดคล้อง
กับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการจดัการเชิงกลยุทธ์ของพอตเตอร์ (Potter) ที่มีการน าเสนอ
แนวคิดการสร้างความได้เปรียบทางด้านการแข่งขัน และในเวลาเดียวกันองค์กรอื่นๆ  ก็ได้ให้ความ
สนใจในแนวคิดน้ีเช่นกัน เพราะเป็นอีกปัจจยัหนึ่งที่จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับองค์กร โดยใน
แต่ละองค์กรจะต้องมีการวิเคราะห์เพื่อให้มองเห็นภาพที่ออกมาสู่ภายนอก เพื่อจะได้หาทางแก้ไขให้
เปลี่ยนแปลงเพื่อน ามาสู่ความส าเร็จได้ทัน 
      นอกจากนั้นในเรื่องของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของนิตยสารยังมี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทพร วงษ์เชษฐา (2551) ได้ท าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกองค์กรระหว่างประเทศภายใต้ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง โดยมุ่งศึกษากลยุทธ์ของ
องค์กร เป็นวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีการสัมภาษณ์เจาะลึกผู้บริหารและคณะบุคลากรขององค์กร เพื่อ
ศึกษาถึงกลยุทธ์การปรับตัวขององค์กร การก าหนดถึงพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์กร เพื่อปรับปรุง
องค์กรให้เท่าทันโลกที่เปลี่ยนไป 
 5.2.4 วัฒนธรรมองค์กร 
    จากผลการวิจัยจะเหน็ได้ว่านิตยสาร 3 ฉบับ คือ นิตยสารแพรว นิตยสาร secret 
และนิตยสาร ok magazine ใช้วัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงที่เนื่องจากเป็นองค์กรใหญ่เมื่อผู้บริหาร
สั่งให้มีการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแต่สามารถท าได้ช้า เพราะขยับ หรือเคลื่อนย้ ายกับ
จ านวนบุคลากรที่มาก ต้องค่อยๆปรับ มีการปรับโครงสร้าง ปรับความเป็นอยู่ การรับรู้แรงจูงใจให้มุ่ง
กระท าตาม การกระตือรือร้นภายในองค์กรในการรับข้อมูลข่าวสาร 
    ซึ่งต่างจากนิตยสารกุลสตรีที่มีวัฒนธรรมองค์กรแบบเครือญาติซึ่งจะเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยอย่างรวดเร็ว 
และนิตยสาร celeb online จะมีวัฒนธรรมแบบปรับตัว คือ โดยจะมุ่งเน้นการสร้างค่านิยมใหม่  
การปรับเปลี่ยนทันที การกล้าเสี่ยง โดยส่วนหนึ่งอยู่ที่ผู้บริหารที่มีความกระตือรือร้นในการที่จะ
เปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างรวดเร็ว บุคลากรในองค์กรจะต้องมีความกระตือรือร้น มีการแสวงหาความ
รู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อน ามาประกอบใช้ในการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างทันท่วงที 
    โดยจากวัฒนธรรมองค์กรของนิตยสารทั้ง 5 ฉบับที่มีวัฒนธรรมองค์กรแตกต่าง
กัน แต่จะมีความสอดคล้องกับแนวคิดการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์ของซายน์ 
(Schein) ที่เรียกปัจจัยน้ีว่าวัฒนธรรมองค์กร โดยแบ่งเป็นสามระดับ คือ ระดับสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น ระดับ
หลักการ และระดับนัยร่วมซึ่งเป็นระดับที่ลึกที่สุดคือเรื่องของค่านิยม ความเช่ือและฐานคติ ซึ่งใน 5 
ฉบับนี้จะมีลักษณะที่เหมือนกัน  
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    และมีความสอดคล้องกับ (ชวลิต ประภวานนท์ , 2542) ที่อ้างอิงไว้ว่าการ
บริหารงานที่ดีจะต้องมีการจัดโครงสร้างระเบียบ วัฒนธรรมที่ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพื่อการ
ท างานและยึดถือปฏิบัติกันอย่างเป็นระบบแบบแผน  
 5.2.5 ความเป็นเจ้าของ 
    จากการวิจัยพบว่า นิตยสารที่มีความเป็นเจ้าของเหมือนกัน 4 ฉบับ คือ นิตยสาร
แพรว นิตยสาร secret นิตยสาร celeb online และนิตยสาร ok magazine ที่มีความเป็นเจ้าของ
แบบองค์กร ประเภทบริษัท โดยผู้ถือหุ้นจะเป็นกลุ่มบุคคลที่ผู้บริหารรู้จัก ใกล้ชิด เครือญาติ ซึ่งต่าง
จากนิตยสารกุลสตรีที่มีความเป็นเจ้าของเป็นหุ้นส่วนที่มีการร่วมลงทุนจากเครือญาติกันทั้งครอบครัว 
ที่ช่วยกันปรับปรุงองค์กรให้มีความแข็งแรง สามารถยืนหยัดได้กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน ซึ่งความ
เป็นเจ้าของของนิตยสารกุลสตรีมีผลต่อเรื่องปัจจัยภายใน ภายนอก รวมไปถึงกลยุทธ์ในการจัดการ
องค์กร และกลยุทธ์การสื่อสาร เพราะจากความที่นิตยสารกุลสตรีมีความเป็นเจ้าของแบบเครือญาติ 
    ในเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรและความเป็นเจ้าของ มีผลต่อการปรับตัวของ
นิตยสารเป็นอย่างมาก โดยองค์กรใหญ่ นิตยสารแพรว นิตยสาร secret นิตยสาร ok magazine  
ใช้วัฒนธรรมแบบเปลี่ยนแปลงและมีความเป็นเจ้าของแบบองค์กร เป็นบริษัท ท าให้การเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนได้ช้า มีการขยับตัวช้า เหตุมาจากบุคลากรที่มีอยู่หลายฝ่าย การเรียนรู้ งบประมาณ รวมไปถึง
ตัวผู้บริหาร ซึ่งจะมีความแตกต่างจากนิตยสารกุลสตรี ที่ใช้วัฒนธรรมองค์กรและมีความเป็นเจ้าของ
แบบเครือญาติ ที่สามารถเปลี่ยนแปลงองค์กรได้อย่างรวดเร็ว สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ประสบการณ์ได้อย่างทันท่วงที เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงาน สื่อ โฆษณาโดยผู้บริหาร
สูงสุดจะเล็งเห็นถึงเรื่องนี้เป็นส าคัญ เพราะจะเป็นสิ่งที่ท าให้องค์กรอยู่รอดและก้าวไปอีกระดับหนึ่ง 
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ภาพที่ 5.3 ปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จขององค์กร 
 

 5.2.6 การประเมินผลตามตัวชี้วัดของนิตยสาร 
    จะเห็นได้ว่าการประเมินผลตามช้ีวัดของนิตยสารเป็นข้ันตอนสุดท้ายหลังจากที่
ท าการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ การสื่อสารทั้งหมดแล้ว และน ามาประเมินผลจากการเปลี่ยนแปลงว่าเกิด
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด โดยนิตยสารที่มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัดเหมือนกันมี 3 ฉบับ คือ 
นิตยสาร secret นิตยสาร celeb online และนิตยสารกุลสตรี ที่อยากให้ผู้บริโภคพูดถึงนิตยสารของ
ตน มีการจดจ าและผู้บริโภคได้ประโยชน์จากการอ่านให้มากที่สุด เพราะจากสังคมปัจจุบนันอกจากจะ
มีนิตยสารที่เกิดข้ึนมากมายและมีการแข่งขันที่สูงหลายฉบับแล้ว ยังจะต้องไปแข่งขันกับสื่อประเภท

ปัจจัยที่มผีล 

ต่อความส าเรจ็ขององค์กร 

ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 

ด้าน
บุคลากร 
เปลี่ยน

วัฒนธรรม
องค์กร 

ความเป็น
เจ้าของ 

เศรษฐกิจ เทคโนโลย ี

เครือญาติ องค์กร 

แบบ
เปลี่ยนแปลง 

แบบ
ปรับตัว 

เครือญาติ 
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อื่นๆ อีก ทั้ง 3 นิตยสารจึงหวังว่าจะให้ผู้บริโภคได้อ่าน ได้พูดถึงนิตยสารของตนจนสามารถจ าเป็น  
แบรนด์ได้  
    ส่วนนิตยสารแพรวและนิตยสาร ok magazine มีการประเมินผลตามตัวช้ีวัด
เป็นยอดขายและความพึงพอใจของลูกค้าเหมือนกนั แต่นิตยสารแพรวยังประเมินผลตามตัวช้ีวัดที่ย่อย
ลงลึกไปถึงการเรียนรู้ของบคุลากรในองค์กร  จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้ง 2 นิตยสารเป็นองค์กรขนาด
ใหญ่มีความคาดหวัง มีการใช้จ่ายที่สูง เมื่อท าการเปลี่ยนแปลงองค์กรแล้ว สิ่งที่ต้องมองจากตัว
ประเมินคือความส าเร็จทางยอดขาย เมื่อเราเปลี่ยนแล้วจะสามารถประสบความส าเร็จทางการเงิน
ได้มากน้อยแค่ไหน  
    ซึ่งมีความสอดคล้องกับ (Spee & Bormans, 1992) ที่ได้กล่าวไว้ว่าการประเมิน
ช้ีวัดในความส าเร็จขององค์กรหลังจากได้ปรับเปลี่ยนแล้ว คือ การที่สรุปว่าการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นั้น
มีความเหมาะสมกับองค์กรมากน้อยแค่ไหน เช่น ในเรื่องของการเป็นบทสนทนา การตกเป็นข่าว หรือ
ตัวช้ีวัดสภาพคล่องทางการเงินขององค์กร 
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ภาพที่ 5.4 การประเมินผลตามตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 

การประเมินผลตามตัวช้ีวัด 

การจดจ าของผู้บริโภค สร้างประโยชน์แก่
ผู้อ่านและสังคม  

การเพิ่มยอดขาย รายได้เป็นหลัก 

กุลสตร ี secret Celeb online 

Ok magazine แพรว 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจัย 
    1. นิตยสารแต่ละฉบับมีการปรับตัวที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะในด้านของบุคลากร 
วิสัยทัศน์ เนื้อหา รูปแบบ หรือจะผู้บริหาร ซึ่งแต่ละฉบับจะอิงจากวัฒนธรรมองค์กร รูปแบบองค์กร 
และน ามาปรับใช้งานจริง 
    2. นิตยสารที่อยู่รอดทุกฉบับจะต้องมีการปรับตัวโดยเน้นความทันสมัย ความ
รวดเร็ว การมีเนื้อหาที่น่าสนใจ โดยเนื้อหาในนิตยสารจะมีความเหมือนกันกับออนไลน์แต่จะน าเสนอ
แตกต่างกันเพื่อดึงความสนใจของผู้บริโภค 
    3. นิตยสารแต่ละฉบับมีการให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมกับนิตยสารมากข้ึน เช่น 
กิจกรรมที่นิตยสารจัด งาน event งาน fair งาน charity เพื่อเพิ่มกลุ่มผู้บริโภคให้ติดตามมากยิ่งขึ้น 
    4. นิตยสารแต่ละฉบับจะมีการปรับตัวตามรูปแบบสื่อ ซึ่งในปัจจุบันจะเป็นสื่อ
ออนไลน์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว นิตยสารแต่ละฉบับจึงเร่งปรับตัวตามสื่อเพื่อให้เท่าทัน 
    5. ควรมองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะต้ังแต่ทุกยุคทุกสมัยก็มีการ
เปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยี หรือการเปลี่ยนแปลงด้านความ
ทันสมัย 
    6. สิ่งที่จะยืดเหนี่ยวให้นิตยสารยังคงอยู่คือ แผ่นกระดาษและเนื้อหา เพราะสิ่งที่
น ามาลงนิตยสาร คือเรื่องที่เป็นจริง มีความน่าเช่ือถือ ไม่ฉาบฉวย สามารถพิสูจน์ได้ 
    7. สื่อออนไลน์เป็นเพียงทางเลือกหนึ่งในการเข้าถึงนิตยสาร และช่วยเสริม
ภาพลักษณ์ให้นิตยสารดูดีข้ึน แต่ออนไลน์ยังโตไม่เต็มที่ และนิตยสารยังมีความเสถียรมากกว่า 
    8. การหารายได้เสริมจากงาน event จากงาน fair หรือจากช่องทางอื่นเป็นสิ่งที่
นิตยสารในแต่ละองค์กรควรท าเพื่อความอยู่รอด 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลง รวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อ
ความส าเร็จของนิตยสารจ านวน 5 ฉบับ ผู้วิจัยมีความเห็นว่าควรท าวิจัยเพิ่มเติมกับเกี่ยวกับกลุ่ม
ตัวอย่างนิตยสารประเภทอื่นประกอบให้หลากหลายเพื่อให้ครอบคลุมด้านเนื้อหา ผู้บริโภค ในวงที่
กว้างขึ้น 
    2. การวิจัยครั้งนี้ควรเพิ่มการวิจัยแบบเชิงปริมาณเพื่อเก็บข้อมูลของพนักงาน 
เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลเชิงลึกขององค์กรในการปรับตัว เปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างแท้จริง 
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