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      งานวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม แบ่งรูปแบบการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) 
การวิจัยเชิงปริมาณ จากกลุ่มตัวอย่างที่เคยอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  จ านวน 400 คน มี
วัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส โดยใช้สถิติเชิงอนุมานทดสอบค่าเฉลี่ยโดยความแปรปรวนทางเดียว  และการ
วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหความสัมพันธ์ของเพียร์สัน  และ (2) การวิจัยเชิงคุณภาพ จากการวิเคราะห์
ข้อมูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้อ านวยการและกองบรรณาธิการที่มีบทบาทต่อการก าหนด
นโยบาย และการวางแผนบริการจัดการองค์กร ร่วมกับการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม เพ่ือศึกษาลักษณะ
การจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานองค์กรของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการองค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะของการพรรณนาเชิง
วิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า 

      1) ผู้อ่านส่วนใหญ่รับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรและกลวิธีการน าเสนอเนื้อหาที่สร้างความ
เชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสาร อีกทั้งยังรับรู้จริยธรรมขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในฐานะองค์กรสื่อท้องถิ่น
ทั้งหมดอยู่ในระดับดี เช่นเดียวกับการเปิดรับสื่อของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอยู่ในระดับต่ าอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.001 

      2) ลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุคดิจิทัลมีผลต่อการ
ปรับตัวขององค์กรที่อาศัยหลักการและกระบวนการจัดการองค์กรควบคู่ไปกับการหลอมรวมสื่อ  เพ่ือ
ขยายกลุ่มผู้อ่านให้กว้างขึ้นพร้อมกับการน าเสนอผ่านสื่อใหม่ ซึ่งท าให้องค์กรลดต้นทุนในกระบวนการ
ผลิต โดยปรับเนื้อหาน าเสนอข่าวตามกระแสในพ้ืนที่สื่อออนไลน์ให้สอดคล้องการเปิดรับของกลุ่มผู้อ่าน
หน้าใหม่ที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นภายใต้
โครงการผู้บริหารโฟกัสเขตจังหวัดเพ่ือเพ่ิมจ านวนการตีพิมพ์ จากการสร้างธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโดย
ให้สิทธิและส่วนการครอบครองการบริหารจัดการและการจัดจ าหน่ายแก่ผู้อ่านเป็นตัวแทนขายตรง 
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      3) การด าเนินงานขององค์กรในฐานะสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายสัปดาห์ยังคงรายงานเนื้อหา
เชิงสืบสวน และยังจ าหน่ายระบบสมาชิกรายปี แต่เปลี่ยนเทคนิคระบบการพิมพ์ไปพร้อมกับการวาง
จ าหน่ายหนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนี้องค์กรยังตระหนักในหลักวิชาชีพด้วยต้นทุนด้าน
จริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชนยุคสื่อดิจิทัล 

      4) ปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัส คือ กระบวนการสื่อสารภายในองค์กร ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กร 
ได้แก่ เหตุการณ์ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ในขณะที่
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นภายในองค์กร ได้แก่ พนักงานขาดความรับผิดชอบในการท างาน และความ
ขัดแย้งของพนักงานในองค์กร ส่วนปัญหาและอุปสรรคภายนอกองค์กร ได้แก่ อิทธิพลของบุคคลใน
ท้องถิ่น การแข่งขันระหว่างธุรกิจในท้องถิ่น และการเข้าถึงแหล่งข่าวที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล 
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      This research used the mixed method between two approaches as the 

followings, (1) the quantitative research by using 400 samples from people who have 

read the local newspaper, Focus Pak Tai. The objectives were to study the relationships 

between media exposure and information perception of the local newspaper company 

Focus Pak Tai by using the inferential statistics to test One-Way ANOVA and to analyze 

Pearson's Correlation Coefficient, and (2) the qualitative research by analyzing data 

from the reviewed literature and in-depth interviews with directors and editorial staff 

who have roles in policy setting and organizational management service planning, 

combining with a non-participation observation to study the management of the local 

newspaper company Focus Pak Tai, and to study factors supporting the local 

newspaper company Focus Pak Tai management, also to study problems and obstacles 

from the local newspaper company, Focus Pak Tai’s management process by 

presenting the analyzed data as a descriptive analysis. Thus, this research found that:  

1) Most readers perceived the organizational brand and understood the tactics of 

delivering content that builds confidence towards the information they received. Also, 

 



 ง 

they recognized the professional media ethics as local media providers in a good level 

in all criteria. The media exposure of the local newspaper, Focus Pak Tai had a positive 

relationship with an information perception of a local newspaper association which was 

significant at a low level of 0.001.  

2) The characteristics of the local newspaper company, Focus Pak Tai’s 

management in the digital age affected the adaptability of the organization which used 

the principles and the processes of media convergence along with the organizational 

management. This expanded a wider reader group with new media to decrease the 

production cost by readjusting the news’ content following to the mainstream trend to 

conform the increasing numbers of the new readers’ media exposure. It also created 

interpersonal relationships, alongside with establishing a local participation under the 

project supervision of Focus’s provisional managers by franchising the local newspaper 

while acted as a direct agent for all provinces in the southern part as the need to 

maximize the number of the publications.  

3) The organization should still operate as the weekly newspaper reporting the 

investigative-approach content with an annual membership subscription, but changes 

the publishing system to a digital platform via an application. Moreover, the 

organization needs to realize in ethical values and moralities of the media 

professionalism in the digital age.  

4) The Internal factor affecting the organizational operation of the local 
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newspaper, Focus Pak Tai was the organizational inter-communication. The external 

factors affecting the organizational management were current situations, globalization, 

politics, economics, social, cultures, and technologies. The problems and obstacles 

within the organization were staff’s irresponsibility and an internal conflict. The 

organization’s external threads were the local influence peddlers, the local business 

competition, and the accessibility into remote areas.     
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ยุระพันธ์คือที่มาของเชื้อไฟ               ให้ก้าวไกลมาจนถึงวันนี้ 
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บทท่ี 1 
  

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

“…นักหนังสือพิมพ์เป็นผู้เสนอข่าวสาร ความรู้ ความคิดเห็น รวมทั้งเป็นปากเสียงแทนผู้อ่ืน             
ทุกเรื่องทุกสิ่งที่ท่านน าลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์แพร่หลายไปได้โดยรวดเร็วและกว้างขวางอย่างไม่มี
ขอบเขต จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ ด้วยความพิจารณาที่รอบคอบ ด้วย
ความสุจริต ยุติธรรม และด้วยความส านึกในความรับผิดชอบเป็นพิเศษอยู่เป็นนิตย์...” พระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในการเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารที่ท าการ
สมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่  26 มิถุนายน พ.ศ.2514 (สมาคมนักข่าว
นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย, 2559) จากพระราชด ารัสข้างต้นจะเห็นได้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจ
หน้าที่ของนักหนังสือพิมพ์เป็นผู้ที่ประพฤติตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ท างานด้วยความตั้งใจจริง 
ประพฤติสุจริตและตั้งตนอยู่ด้วยคุณธรรม เพ่ือให้ผลการปฏิบัตินั้นบังเกิดเป็นความสุข ความเจริญ 
และความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติ ซึ่งบุคคลที่ประกอบอาชีพสื่อมวลชน จะยึดถือเป็นแนว
ปฏิบัติในการท างาน สอดคล้องกับการท าหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ถือว่ามีคุณค่าอย่างสูง คือ การเป็น 
"สุนัขเฝ้าบ้าน" (Watchdog) ที่คอยเฝ้าดูความผิดปกติที่จะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองและส่งสัญญาณเตือน
ภัยให้ประชาชน จึงเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่งส าหรับสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นสื่อมวลชนแขนงใดก็ตาม 
ไม่ควรละเลยความรับผิดชอบ เพราะเป็นหน้าที่ซึ่งส่งผลให้สถาบันสื่อเป็นสถาบันอันทรงพลังน่าเชื่อถือ 
และจรรโลงสังคม (พีระ จิรโสภณ, 2529)  

ฮาโรลด์ ลาสเวลล์ (H. D. Lasswell, 1948) นักวิชาการด้านการสื่อสารและศาสตราจารย์ด้าน
กฎหมายของมหาวิทยาลัยเยล (Yale university) กล่าวถึงหน้าที่สื่อมวลชนที่มีต่อสังคม โดยมองว่า
สื่อมวลชนเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างในระบบสังคมมีหน้าที่ต่อสังคมเหมือนกับอวัยวะของร่างกาย
เพ่ือจรรโลงและรักษาเสถียรภาพและความสมดุลของสังคมให้คงอยู่และต่อเนื่อง จากการสอดส่อง
ดูแลระวังระไวสิ่งแวดล้อมให้กับสังคม (ให้สมาชิกในสังคมตระหนักรู้เพ่ือการปรับตัว)  
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ประสานเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของสังคมหรือสมาชิกในสังคมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
ตอบสนอง (รับรู้หรือเข้าใจความหมาย) ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในสังคมท าให้สังคมเป็นปึกแผ่น
สมานฉันท์ และถ่ายทอดมรดกทางสังคมและวัฒนธรรมให้กับสมาชิกจากรุ่นหนึ่งสืบต่อไปสู่รุ่นใหม่ ๆ   

ในขณะที่ชาร์ลส์ ไรต์ (Wright, 1959) ได้ระบุว่า สื่อมวลชนมีหน้าที่ให้ความบันเทิงเพ่ือจรรโลง
ใจสังคมให้มีความสุนทรีย์ความบันเทิงเริงรมย์ ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลทางจิตใจจากภาวะกดดันจาก
สิ่งแวดล้อมในสังคม ซึ่งนอกจากจะกล่าวถึงหน้าที่ของสื่อในแง่จุดมุ่งหมายข้างต้นแล้วเดนิส แม็คเควล 
(Denis McQuail, 1987) ได้ผนวกบทบาทสื่อมวลชนต่อสังคมอีกประการ คือ การรณรงค์ให้เกิดความ
เคลื่อนไหว (Mobilization) เพ่ือการเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ความหมายของ "หน้าที่" ของสื่อในสังคมว่า สามารถวิเคราะห์จากจุดยืนของแต่ละฝ่ายแต่ละระดับ
แตกต่างกันไป เช่น จากฝ่ายสื่อ ฝ่ายผู้รับสื่อ หรือฝ่ายผู้ควบคุมสื่อ และจากระดับสังคม หรือระดับ
ปัจเจกบุคคล โดยหนังสือพิมพ์เป็นสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ที่รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้อ่าน
ทราบข้อมูลข่าวสารประสานทุก ๆ ส่วนของสังคมให้มีกิจกรรมที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
ร่วมกันเสริมสร้างเพ่ือธ ารงรักษาระบบให้ด ารงอยู่ 

เมื่อพิจารณาบทบาทของหนังสือพิมพ์ในฐานะที่เป็นสื่อมวลชนมีหน้าที่ให้ข่าวสาร รายงานให้
ประชาชนได้รับทราบตามข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น ที่ไหน อย่างไร และมีผลกระทบหรือความส าคัญ
กับชีวิตของประชาชน การชี้แจงนโยบายเพ่ือให้ประชาชนเกิดการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพในการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เพราะการชี้แจงนโยบายจะท าให้เกิดความร่วมมือในหมู่ประชาชน 
สื่อมวลชนสามารถที่จะน าข้อมูลจากประชาชนไปสู่ผู้ตัดสินใจวางแผนนโยบาย และในทางเดียวกันก็
สามารถชี้แจงนโยบายให้แก่ประชาชนได้รับทราบและเกิดการยอมรับ มุ่งเน้นการให้การศึ กษาแก่
ประชาชนทั้งในทางตรงและทางอ้อม เพราะสื่อมวลชนจะท าหน้าที่เผยแพร่ความรู้ ทักษะใหม่ ๆ 
ทัศนคติใหม่ ค่านิยมใหม่แก่ประชาชน โดยเป็นทั้งผู้ให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้สอนทักษะต่าง ๆ เป็นสื่อ
การเรียนการสอนแบบใหม่ รวมถึงการช่วยท าให้การเรียนรู้ของประชาชนรวดเร็วยิ่งขึ้ น สามารถ
เปลี่ยนแปลงทัศนะโดยวิธีการน าเสนอของหนังสือพิมพ์ การเลือกรูปแบบน าเสนอ และการสร้าง
เนื้อหาที่จูงใจผู้ อ่าน จะท าให้ประชาชนประทับใจและเกิดอารมณ์คล้อยตาม ซึ่งน ามาสู่การ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชน (ธนวดี บุญลือ , 2541) สอดคล้องกับการท าหน้าที่ของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ต้องการน าเสนอข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ สถานการณ์ 
ปัญหา ความรู้สึกนึกคิดของคนในท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นกระบอกเสียงรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นด้วย 
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ในฐานะของคนท าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นถือได้ว่าอยู่ในฐานันดรผู้ทรงเกียรติ เป็นฐานันดรที่ 4 
โดยมีศักดิ์ศรีไม่ต่างจากสถาบันทางศาสนา สถาบันทางการเมืองท้องถิ่น สถาบันข้าราชการในท้องถิ่น 
เป็นตัวแทนที่จะต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชน พยุงรักษาความยุติธรรมให้แก่ประชาชนต่อสู้
กับอิทธิพลชั่วร้ายในท้องถิ่น นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจึงจัดได้ว่าเป็นตัวแทนของประชาชนที่มีเกียรติ
สูงส่งที่เกิดขึ้นมาโดยมิใช่จากการยกย่องตัวเอง แต่ด้วยแรงศรัทธาของประชาชนในท้องถิ่นมอบให้  
(สุรัตน์ นุ่มนนท์, 2530) มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านกระบวนการ
สร้างการรับรู้ต่อข่าวสารและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละสังคม แม้โลกยุคปัจจุบันเป็นโลกไร้พรมแดน 
การรับข้อมูลข่าวสารนั้นสามารถรับโดยผ่านสื่อได้กว้างขวางและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น แต่ความรู้สึกแห่ง
ความเป็นพวกพ้อง การยอมรับ และเข้าใจถึงปัญหาที่ลึกซึ้งอย่างแท้จริงนั้น คงจะหนีไม่พ้นความเป็น
ท้องถิ่นเดียวกัน (สราวุฒิ แซ่เตี๋ยว, 2546)  

การก าหนดประเด็นวาระข่าวสารให้เกิดการรับรู้ของผู้อ่าน ที่มุ่งเน้นการน าเสนอเรื่องราว
เกี่ยวกับสังคมท้องถิ่นเป็นหลัก และการท าหน้าที่ของนักข่าวก็มีความคุ้นชินกับบริบทในพ้ืนที่  
จึงสามารถท าให้เข้าถึงเหตุการณ์น าเสนอเนื้อหาที่เป็นปัญหา หรือรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่นได้อย่างลึกซ้ึง ท าให้มีพ้ืนที่การน าเสนอข่าวสืบสวนที่รู้จริง ไม่เพียงแต่เฉพาะสิ่งพิมพ์เท่านั้นโดย
คุณลักษณะของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ก็สามารถเป็นได้ทั้งสื่อบุคคลและสื่อมวลชนที่สามารถน าเสนอ
ข้อมูลและบริการได้ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียง ข้อมูลเหล่านี้
ยังสามารถน าเสนอถึงผู้อ่านโดยไม่มีข้อจ ากัดเวลา และสถานที่ (นิตยา ไชยเจริญ, 2544) ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นอันเป็นรากฐานส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

ปัจจุบัน อินเทอร์ เน็ต ( Internet) เป็นปัจจัยหลักในการสร้างความเปลี่ยนแปลงใน
กระบวนการสื่อสาร โดยมีการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว  ที่ เป็นเช่นนี้ เนื่องจาก 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ได้เข้ามามีบทบาทจนถึงขั้นปฏิวัติรูปแบบการสื่อสารจากอดีต 

ค าว่า ดิจิทัล หรือ Digital หมายถึง การแสดงด้วยรูปแบบของตัวเลข การส่งสาร (Message) 
ด้วยสัญญาณดิจิทัล เป็นการรับ-ส่ง ข้อมูลโดยใช้ตัวเลข ด้วยการน าสารมาเข้ารหัสสัญญาณดิจิทัล 
(Digital–Generated Code) โดยสารทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็น เสียง ภาพ ทั้งภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร งานกราฟฟิก สามารถน ามาเข้ารหัสได้ทั้งสิ้น (สุมน อยู่สิน และคณะ, 
2554)  

สื่อดิจิทัลเกิดขึ้นจากหลาย ๆ พฤติกรรมโดยสามารถสร้างความเข้าใจได้อย่างหลากหลาย
มากกว่าการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ที่ได้รับมาโดยผ่านทางอีเมล บล็อก หรือเครือข่ายสังคม (Delia 
Gavriliu, 2012) การสื่อสารในแง่ของการน าเสนอข่าวยุคดิจิทัล ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงท าให้สื่อใน
วงการนิเทศศาสตร์ไม่ได้จ ากัดอยู่ที่สื่อกระแสหลักอีกต่อไป ผู้คนประชาชนคนธรรมดา เริ่มใช้ช่องทาง
สื่อดิจิทัล ในการสร้างสื่อของแต่ละปัจเจกข้ึนมา (ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช, 2558)  
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ความหลากหลายของสภาพแวดล้อมในปัจจุบันเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าสื่อแบบเดิมก าลังจะ
หมดลง ความกลัวที่ถูกส่งต่อข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ดูเหมือนจะหายไป 
(Marian Petcu, 2014) 

สื่อใหม่อย่างสื่อสังคมออนไลน์ได้รับความสนใจมากกว่าสื่อดั้งเดิมอย่างหนังสือพิมพ์หรือ
โทรทัศน์ อาจเป็นเพราะความสะดวกของผู้ส่งสารในการส่งข้อมูล เนื่องจากงานข่าว มีการแข่งขันใน
เรื่องของเวลา ข่าวต้องสดใหม่ ในขณะเดียวกันต้องสามารถส่งข้อมูลข่าวสารนั้นไปยังผู้อ่านที่มีจ านวน
มหาศาลในเวลาอันรวดเร็วได้กว่าทุกยุคที่ผ่านมา แต่ในความสะดวกสบายนั้นย่อมท าให้ผู้ส่งสารที่
เรียกตัวเองว่า สื่อมวลชน เกิดปฏิกิริยาตอบกลับในสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดไม่ว่าจะเป็น การแสดง
ความคิดเห็น การแชร์ หรือการส่งต่อข้อมูลผ่านทางแอปพลิเคชันต่าง ๆ  

ประเทศไทยมีลักษณะการใช้อินเทอร์เน็ตในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างหลากหลาย โดยข้อมูลจาก
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ส ารวจการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2560 
พบว่า กิจกรรมส่วนใหญ่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ค (เช่น เฟซบุ๊ก, ทวิตเตอร์, กูเกิลพลัส, ไลน์, อินสตาแกรม 
ร้อยละ 94.0 รองลงมา คือ ใช้ดาวน์โหลด รูปภาพ หนัง วีดีโอ เพลง เกมส์ เล่นเกมส์ ดูหนัง ฟังเพลง 
วิทยุ ร้อยละ 87.9  ใช้ ใน การอัพ โหลดข้อมู ล  รูปภาพ  ภาพถ่ าย  วีดี โอ  เพลง ซอฟต์แวร์  
เพ่ือแบ่งปันบนเว็บไซต์ ร้อยละ 61.7 ติดตามข่าวสารเพ่ืออ่านหรือดาวน์โหลด นสพ.นิตยสาร  
ร้อยละ 44.4 และค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ร้อยละ 40.4  

จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อใหม่
ในการติดต่อสื่อสารมาเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสื่อดังกล่าวมีอิทธิพลมากในบริบทของการ
สื่อสารในยุคปัจจุบัน ที่มีปัจจัยในเรื่องความเร็วของข้อมูลข่าวสารเป็นตัวก าหนดในกิจกรรมต่าง ๆ 
หนึ่งในนั้น คือ การบริโภคข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า (2559) ระบุ
ว่า การรับรู้ของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ที่ลดน้อยลงมีแนวโน้มท าให้เกิดการปิดตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์
เพ่ิมขึ้นที่เกิดจากพฤติกรรมการอ่านที่เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล เลิก เปิดอ่านข้อมูลบน
หน้ากระดาษ หันมาสไลด์จอดูสิ่งที่สนใจผ่านโลกออนไลน์ และจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ทรุดตัว
พร้อมกันทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินโฆษณาซึ่งเป็น “ท่อน้ าเลี้ยงหลัก”ของธุรกิจหนังสือพิมพ์ต้อง
ประกาศปิดตัวลง หลังเม็ดเงินโฆษณาในช่วง 10 ปีหลังลดลง ในขณะที่วางแผนองค์กรเข้าไปสนับสนุน
การแก้ไขปัญหา 

อาจจะกล่าวได้ว่าสถานการณ์สื่อสิ่งพิมพ์ไทย อยู่ช่วงขาลงในช่วงครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา  
ไม่เพียงแต่ตัวเลขยอดค่าโฆษณาเท่านั้นที่ตกฮวบ ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เกิดภาพสะท้อนการปิดตัวลงของ
หนังสือพิมพ์หัวต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น ข่าวการปิดตัวของสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น  
สร้างความกดดันให้เกิดการปรับตัวองค์กรหนังสือพิมพ์เพ่ือสอดรับกับเทคโนโลยีที่ก าลังเติบโตอย่าง
ก้าวกระโดด  
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ห นั งสื อ พิ ม พ์  “บ้ าน เมื อ ง” เป็ น ห นั งสื อ พิ ม พ์ ระดั บ ช าติ ป ระก าศ ยุ ติ ก ารผลิ ต 
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 หลังด าเนินกิจการยาวนานกว่า 44 ปี โดยระบุว่าเนื่องจากรูปแบบการ
ด าเนินธุรกิจเปลี่ยนไปมีสื่อชนิดต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายท าให้การต่อสู้ของสื่อสิงพิมพ์เป็นไปอย่าง
ยากล าบากประกอบกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันไม่เอ้ืออ านวย และหันมาด าเนินธุรกิจสื่อออนไลน์
พัฒ นาเว็บ ไซต์ เป็ นธุ รกิ จหลักแทน  เช่น เดี ยวกับหนั งสื อ พิม พ์ท้ องถิ่ น  “เชี ยงใหม่นิ วส์”  
ปิดฉากหนังสือพิมพ์รายใหญ่ที่อยู่คู่กับภาคเหนือมานานกว่า 27 ปี  ประกาศยุติการผลิตใน  
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2561 ก่อนที่จะผันตัวเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์และสื่อออนไลน์เป็นหลัก  

ล่าสุดเมื่อกลางปีพ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา หนังสือพิมพ์มวยสยามของบริษัท สยามสปอร์ต ซินดิ
เดท จ ากัด ซึ่งก่อนหน้านี้เคยออกจ าหน่ายเป็นรายวันก็ได้ยุบมารวมเล่มกับหนังสือพิมพ์สยามกีฬา 
ทั้งนี้พบว่า มูลค่าตลาดของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในปีพ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง  
ไม่ว่าจะเป็นสื่อนิตยสารที่ลดลงสูงถึงร้อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559 หรือสื่อหนังสือพิมพ์ที่เม็ด
เงินปรับตัวลดลงอยู่ที่ประมาณ ร้อยละ19 ท าให้ภาพรวมของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์มีมูลค่ารวมกันเหลือ
ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท จากเดิมกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท (ประน้อม บุญร่วม, 2561)  

ผลการวิจัยสถานภาพและบทบาทของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในประเทศไทยในปีพ.ศ. 2552 
ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย พบว่า ลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์มีส่วนผสมผสาน
ความเป็นมัลติมีเดียมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่การน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์มีผลกระทบต่อ
ต้นทุนการผลิตจนน าไปสู่การปิดฉากหนังสือพิมพ์คู่กับประเทศไทยหลายสิบปี และในที่สุดก็ผันตัวหัน
มาด าเนินธุรกิจสื่อ โดยการน าเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์เพ่ิมขึ้น ซึ่งการพัฒนาขององค์กร
หนังสือพิมพ์จะสามารถหาพันธมิตรกับธุรกิจอ่ืน ๆ และการปรับตัวจากสื่อหนังสือพิมพ์สู่ธุรกิจอ่ืน ๆ  
มีลักษณะการสืบทอดธุรกิจโรงพิมพ์ที่มีความเหมือนกันโดยการด าเนินธุรกิจแบบครอบครัวสามารถลด
ต้นทุนการผลิตเอ้ือผลประกอบการธุรกิจโรงพิมพ์เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น โดยหารายได้สนับสนุนจากธุรกิจภายนอกที่เข้ามาซื้อพ้ืนที่โฆษณา 

องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็เป็นหนึ่งในสถาบันทางสังคมและสถาบันทางเศรษฐกิจในแง่
สถาบันทางสังคม หนังสือพิมพ์เป็นที่พ่ึงพาของผู้ยากไร้ ผู้ที่ต้องการแสดงสิทธิเสียง และเป็นผู้ให้
ความรู้ ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ระหว่างยุคสมัย ในแง่สถาบันเศรษฐกิจ หนังสือพิมพ์มีความสัมพันธ์กับ
องค์กรธุรกิจอย่างแยกไม่ออก องค์กรหนังสือพิมพ์เป็นองค์กรธุรกิจที่ต้องด าเนินธุรกิ จแสวงก าไร 
ขณะที่ ธุ รกิจหนั งสือ พิมพ์จะคงอยู่ ได้ ก็ต้องอาศัยการลงโฆษณาขององค์กรธุรกิจ เช่นกัน  
(สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ, 2549)  
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ในขณะที่วางแผนกระบวนการสื่อสารแบบบูรณาการโดยการผสมผสานการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ และเน้นการสื่อสารแบบเป็นนัยแต่ครบเครื่องผ่านการ
ได้รับความร่วมมือจากสื่อมวลชนท าหน้าที่แพร่กระจายข่าวสารแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยความเชื่อว่า
เป็นวิธีที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้ดีกว่าการสื่อสารแบบชัดแจ้ง ยิ่งไปกว่านั้น ผลการวิจัยยัง
พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรด้านการแสดงออกเพ่ือสังคมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ 
(วรทัย ราวินิจ, 2549) โดยการน าองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญขององค์กรเข้าไปสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหา 

การจัดการองค์กรที่ต้องอาศัยความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นปัจจัยที่ผลักดัน
ให้องค์กรในประเทศไทยส่วนหนึ่งแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการท าตามหน้าที่และการท า
เพ่ือสร้างชื่อเสียงองค์กรเป็นหลัก ถึงแม้ว่าองค์กรเหล่านี้จะไม่ได้มีเจตนาหวังผลกับองค์กรฝ่ายเดียวไป
เสียทั้งหมด แต่ในประเด็นดังกล่าวมองว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท านั้น ยังไม่ใช่สิ่งที่จะช่วยพัฒนาสังคมได้
อย่างยั่งยืน แต่เป็นงานที่ส่งผลต่อสังคมระยะสั้น เป็นการหวังผลในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาผู้ถือผลประโยชน์ร่วมโดยเลือกช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงสาธารณชนได้
อย่างกว้างขวาง เช่น สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าวหรือนิตยสารมากกว่าการเจาะจงไปยัง
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ (Suppapanya, 2012) 

ทั้งนี้องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในภาคใต้เป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ช่วยสร้างการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารของท้องถิ่นได้อย่างมีความใกล้ชิด ทั้งยังมีผู้อ่านจ านวนมาก สังเกตได้จากมีหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้มีจ านวน 81 ฉบับ (ท าเนียบสื่อมวลชนส านักงานประชาสัมพันธ์ประจ าจังหวัด, 2559)
และจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นจังหวัดที่มีจ านวนหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมากท่ีสุดในภาคใต้ 

องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์ เป็นองค์กรสื่อท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (Local Newspaper) ขนาดแทบลอยด์ 
(Tabloid) เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับแรกของจังหวัดสงขลาที่น าเสนอข่าวสังคม การเมือง ธุรกิจ 
ในพ้ืนที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์ ภายใต้สโลแกน “ข่าว สาระเชิงลึก และเวทีร่วมคิดเห็น”  
(ภูวสิษฏ์ สุขใส, 2557) มีการจัดแบ่งการท างานของทีมงานเป็นฝ่ายบรรณาธิการข่าว ฝ่ายการตลาด 
และการบริหารจัดการเช่นเดียวกับหนังสือพิมพ์ระดับชาติ ทั้งคุณภาพข่าว และมาตรฐานการท างาน
ท าให้ได้รับการยอมรับจากผู้อ่าน และผู้สนับสนุนโฆษณา แสดงบทบาทตามหน้าที่และภารกิจของสื่อ 
โดยการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น ด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ น าเสนอข่าวสารและ
ความเคลื่อนไหว ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชนให้เกิดในการมีส่วนร่วมในท้องถิ่น 
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เดิมหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์ใช้ชื่อว่าโฟกัสสงขลาเกิดขึ้นโดยนายประสาน 
สุกใส และคณะเคยท างานเป็นนักข่าวในสังกัดของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ศูนย์ข่าวภาคใต้  
และนักข่าวจากหนังสือพิมพ์ฉบับอ่ืน ๆ ที่สนใจท าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยในระยะเริ่มต้นได้รับการ
สนับสนุนจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ภายหลังหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันศูนย์ข่าวภาคใต้  
ได้ ปิ ด ด า เนิ น ก ารห นั งสื อ พิ ม พ์ โฟ กั ส ส งขล าจึ ง เกิ ด ขึ้ น ใน ฉบั บ ป ฐมฤกษ์ ออก เผ ยแพ ร่  
เมื่อวันที่  10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 โดยทีมงานหนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลาได้ติดต่อนักเขียน 
นักวิชาการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ และเป็นที่รู้จักของสังคมในฐานะผู้ท าประโยชน์เพ่ือสังคมมาอย่าง
ต่อเนื่อง ฯลฯ มาช่วยกันแสดงความคิดเห็นต่อทิศทางการน าเสนอและช่วยกันเขียนเนื้อหาที่มี
ประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ  ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลา (เมธาวี แก้วสนิท, 2550) 

จากการสืบค้นข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์  
(เข้าถึงข้อมูล 16 กรกฎาคม 2561) พบว่า ปัจจุบันองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  
ได้จดทะเบียนการค้าประเภทนิติบุคคล ในนามบริษัท ออแกน โฟกัส จ ากัด ในหมวดธุรกิจกิจกรรม
ของบริษัทโฆษณา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบกิจการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ  

ผู้วิจัยเลือกศึกษาองค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสด้วยเหตุผลที่องค์กรมีลักษณะการวางแผน
กลยุทธ์การตลาดที่สามารถเพ่ิมยอดขายจากกลุ่มเป้าหมายในระบบสมาชิกรายปีและเป็นหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นที่สามารถวางจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ร้านหนังสือชั้นน าทั่ วภาคใต้มียอดตีพิมพ์ 
และวางจ าหน่ายมากที่สุดในภาคใต้จ านวนกว่า 5,000 ฉบับต่อสัปดาห์ในปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา  

สอดคล้องกับผลการวิจัยเชิงส ารวจของสิริพร จิตรักษ์ธรรมและคณะ (2545) ที่ได้ศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา พบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์มีผู้อ่านมากที่สุดในจังหวัดสงขลา เนื่องจากภาพลักษณ์ขององค์กรมีความ
น่าเชื่อถือ รวมทั้งความต้องการเนื้อหาข่าวสารของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่น าเสนออย่างมีนัย
ยะ 0.01 ซึ่งแสดงได้ว่าผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีความต้องการเนื้อหาที่สอดรับกับการ
น าเสนอเนื้อหาขององค์กร  

นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเนื้อหาข่าวสารที่องค์การน าเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นแหล่งที่
พึงทางวิชาการให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วภาคใต้น าข้อมูลไปอ้างอิง ทั้งนี้องค์กรได้รับ
รางวัลข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยอดเยี่ยม และส่งเสริมจริยธรรมดีเด่นจากสภาการหนังสือพิมพ์
แห่งชาติยืนยันความสามารถการท าหน้าที่สื่อมวลชนท้องถิ่นที่ดี และด้วยความสามารถของผู้บริหาร
องค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์สมัยที่ 9 (พ.ศ.2561-2563) ในต าแหน่ง
ประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพจากบุคคลที่ประกอบอาชีพ
สื่อมวลชนด้วยผลการด าเนินงานองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมากว่า 20 ปี  
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โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก ที่ว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"  
ท าให้ลักษณะการด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมีการก าหนดเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จที่เด่นชัดในการปฏิบัติงานทั้งในการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ในการปฏิบัติงาน  

จากปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาการรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุคดิจิทัล โดยจะเห็นได้ว่าเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นไม่สามารถอยู่เฉยได้โดยไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ แต่การที่สื่อหนังพิมพ์ท้องถิ่นนั้นจะเกิดการ
ปรับตัวองค์กร องค์กรสื่อท้องถิ่นจะรอดูทิศทางของสื่อหนังสือพิมพ์ระดับประเทศเป็นหลักและใช้
หนังสือพิมพ์ระดับประเทศเป็นต้นแบบในการน ามาปรับใช้ ซึ่งการปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นนั้นจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวขององค์กร เนื่องจากการลงทุนในระดับท้องถิ่นนั้นมีเงินลงทุน
ที่จ ากัด และดูเหมือนยังไม่มีแนวทางการปรับตัวที่ชัดเจนว่าองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะมีการ
ปรับตัวไปในทิศทางใด 

ดังนั้น จึงมุ่งวิจัยศึกษาความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส เพ่ือยืนยันข้อค้นพบจากนั้นผู้วิจัยน าข้อมูลหรือปรากฏการณ์ที่เกิด
ขึ้นมาวิเคราะห์โดยการตีความจากการศึกษาลักษณะองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่ามีการจัดการ
อย่างไร ปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานองค์กรมีผลต่อการด าเนินงานอย่างไร ตลอดจนเพ่ือศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  

 

1.2 ค าถามน าการวิจัย 

1) การเปิดรับสื่อและการรับรู้ข่าวสารของผู้อ่านที่มีต่อองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัสของผู้อ่านมีลักษณะอย่างไร 

2) การจัดการองค์กรที่ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดเข้าท างาน การอ านวยการ การประสานงาน  
การรายงาน และงบประมาณมีผลต่อการบริหารงานองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสอย่างไร 

3) ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการองค์กรที่มีลักษณะเกื้อหนุนจากปัจจัยภายใน ประกอบด้วย  
ผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทาง และผู้อ่าน และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย เหตุการณ์ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีมีผลต่อการบริหารงานองค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสอย่างไร 
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4) ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัสเมื่อปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลจะเป็นไปในลักษณะใด 

 
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

  1) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

2) เพ่ือศึกษาลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
3) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานองค์กรของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
4) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ผลการวิจัยนี้จะสามารถอธิบายแนวทางการวางแผนด าเนินงานขององค์กรสื่อสิ่งพิมพ์
ท้องถิ่นในเขตภาคใต้ให้สอดคล้องกับการเปิดรับสื่อของผู้อ่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบ
การสื่อสารระหว่างผู้ก าหนดวาระข่าวสารองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับลักษณะการรับรู้ข่าวสารผ่าน
การรับรู้ภาพลักษณ์ เนื้อหา ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสาร และจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชนขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  

2) ผลการวิจัยนี้จะสามารถอธิบายมิติการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องส่งผลต่อ
กระบวนการจัดการจัดการองค์กร หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสน ามาปรับใช้กับการจัดการองค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างานมากขึ้น 

3) ผลการวิจัยนี้จะสามารถเป็นตัวอย่างการน าข้อมูลปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการองค์กร
ส่งผลต่อการปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาปรับใช้กับการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ให้
เหมาะสมกับการพัฒนาจุดยืน หรือสร้างแนวนโยบาย เพ่ือตอบสนองการบริหารงานแต่ละองค์กรให้
กลายเป็นสื่อสะท้องสังคม และน าข้อมูลที่ปรากฏมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
อุปสรรค การจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ควรเป็นแบบอย่างขององค์กรสื่อท้องถิ่นให้เกิดการ
ปรับตัว เพื่อการความอยู่รอดขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล 
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1.5 ขอบเขตการวิจัย 

 

1.5.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา  
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล เพื่อส ารวจการเปิดรับสื่อ

และการรับรู้ข่าวสารของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของผู้อ่าน ศึกษาลักษณะการจัดการ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสภายใต้กรอบแนวคิดของกูลิค (L. Gulick, 1937) ลักษณะการ
จัดการองค์กร ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัดเข้าท างาน การอ านวยการ การ
ประสานงาน การรายงาน งบประมาณ เพ่ือเป็นแนวทางการวิเคราะห์ลักษณะการจัดการองค์กร 
ศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการองค์กรที่มีลักษณะเกื้อหนุนจากปัจจัยภายใน ประกอบด้วย  
ผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทาง และผู้อ่าน และปัจจัยนอก ประกอบด้วย เหตุการณ์ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีมีผลต่อการบริหารงานองค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส เพ่ือน ามาปรับใช้กับการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ศึกษาปัญหาและ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส น าข้อมูลที่ปรากฏ
มาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขการท างานขององค์กร 

 
1.5.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  
การวิจัยนี้มุ่งศึกษาการรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสใน

ยุคดิจิทัล แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย   
1) การศึกษาเชิงปริมาณ จะศึกษาเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่ผ่านค าถามคัดกรองผู้ตอบ

แบบสอบถาม ซึ่งเลือกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส โดยจะแจก
แบบสอบถามตามสถานที่วางจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ เช่น ร้านหนังสือ ร้านสะดวกซื้อ องค์กรภาครัฐ
และเอกชน ทั้งนี้มีการกระจายแบบสอบถามให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านออนไลน์
ควบคู่กันด้วย  

2) การศึกษาเชิงคุณภาพศึกษาข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  
ผู้ที่มีอ านาจหน้าที่ในการวางนโยบาย กลยุทธ์วางแผนในการบริหารองค์กร โดยมีกรอบประเด็นในการ
สัมภาษณ์ถึงวิสัยทัศน์ในการบริหาร การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และการบริหาร 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรเมื่อเข้าสู่ยุคสื่อดิจิทัล เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับตัวองค์กรเมื่อเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล รวมทั้งการค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับหลักการจัดการธุรกิจ และการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร โดยในส่วนบริบทการสื่อสารจะเน้น วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วมในการประชุมน าเสนนโยบายการเปลี่ยนแปลงองค์กร  
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1.5.3 ขอบเขตด้านเวลา 
การศึกษาตามพัฒนาการขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสตั้งแต่ก่อตั้งองค์กร จนถึง

แนวโน้มในอนาคต ระยะเวลาการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 – เดือนธันวาคม 2561 

 

1.6 นิยามศัพท์ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเป้าหมายของค าศัพท์ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ผู้อ่านงานวิจัยเล่มนี้ได้เข้าในเนื้อหาที่
ตรงกัน ดังนี้  

การรับรู้ข่าวสาร หมายถึง การได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร สามารถการแสดงออกถึงความรู้ 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย หรือผู้อ่านแต่ละคนจะมีการรับรู้และการตีความหมายที่แตกต่างกันออกไป การรับรู้
ดังกล่าวเป็นกระบวนการแปลหรือตีความต่อสิ่งเร้าหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่าน
อวัยวะรับสัมผัสทั้งหลายเข้าไปยังสมอง ผ่านกระบวนการตีความหมายกับสิ่งเร้าและตีความเป็น
ภาพรวมตามแต่ละบุคคล ตัวแปรการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ การรับรู้ภาพลักษณ์ เนื้อหา ความเชื่อมั่นต่อ
ข้อมูลข่าวสาร และการรับรู้จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

การเปิดรับสื่อ หมายถึง การกระท า หรือกิริยาอาการที่แสดงออกทางความคิด หรือ
ความรู้สึกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มีผลต่อการเปิดรับช่องทางการสื่อสาร เป็นความต้องการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ตัวแปรการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ความถี่ในการเปิดรับ เหตุผลในการ
ตัดสินใจเปิดรับสื่อ  และช่องทางการเข้าถึงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

ลักษณะทางประชากร หมายถึง กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้เปิดรับข้อมูลข่าวสารจากองค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของ
องค์กร จะเลือกศึกษาเฉพาะประชาชนที่เปิดรับข้อมูลข่าวสาร 11 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดกระบี่ ตรัง 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ภูเก็ต ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานีเท่านั้น  
ตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้  

การจัดการองค์กร หมายถึง การบริหารงานขององค์กร เพ่ือที่จะก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด การจัดระเบียบต่าง ๆ ในองค์กร และมอบหมายงานให้ปฏิบัติ 
เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาแนวคิดการจัดการองค์กร รวมทั้ง
ศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในองค์กรปฏิบัติงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร ในครั้งนี้ศึกษา
เฉพาะกระบวนการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร การจัด เข้ าท างาน  
การอ านวยการ การประสานงาน การรายงาน และงบประมาณ 
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ปัจจัยท่ีสนับสนุน หมายถึง องค์ประกอบที่เกื้อหนุนได้รับความสนใจเกิดการปรับปรุงพัฒนา 
และยังได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ในครั้งนี้ศึกษาตัวแปร ได้แก่  ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย  
ผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทาง และผู้อ่าน และปัจจัยนอก ประกอบด้วย เหตุการณ์ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีที่มีผลต่อการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัส  

ปัญหาและปัญหาและอุปสรรค หมายถึง ความท้าทายที่แสดงออกถึงความบกพร่อง ข้อ
สงสัย หรือความไม่สอดคล้องที่ปรากฏขึ้น ซึ่งขัดขวางมิให้ผลลัพธ์ประสบผลส าเร็จ ซึ่งการแก้ปัญหาจะ
รับรู้ได้จากผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาหรือผลงานที่น าไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ตัวแปรการศึกษา
ครั้งนี้ ได้แก่ การจัดโครงสร้างองค์กร ความเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิมพ์ และการจัดจ้างพนักงานที่มีผล
ต่อการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  

องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หมายถึง การรวมตัวของบุคคลที่มาท างานโดยวัตถุประสงค์การ
ด าเนินงานร่วมกัน มีการแบ่งหน้าที่แบ่งงานกันท าเพ่ือบรรลุเป้าหมายที่เกิดขึ้นตามความต้องการ  
และตอบสนองผลประโยชน์ของสังคมท้องถิ่นนั้น ๆ โดยพ้ืนฐานทางความคิดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
มาจากจิตส านึกของท้องถิ่นที่มุ่งแสวงหาความถูกต้อง ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้จะศึกษาเฉพาะหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่สามารถตอบสนองความต้องการการรับรู้ข้อมูลข่าวสารท้องถิ่นในเขตภาคใต้  

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส หมายถึง องค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ขนาดแทบลอยด์ 
(Tab Loid) ที่น าเสนอข่าวสังคม การเมือง ธุรกิจ ในพ้ืนที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์มีการจัดแบ่ง
การท างานของทีมงานเป็นฝ่าย บรรณาธิการข่าว ฝ่ายการตลาด และการบริหารจัดการเช่นเดียวกับ
หนังสือพิมพ์ระดับชาติ ทั้งคุณภาพข่าว และมาตรฐานการท างานท าให้ได้รับการยอมรับจากผู้อ่าน 
และผู้สนับสนุนโฆษณา ในครั้งนี้เลือกศึกษาด้วยลักษณะเด่นจากการวางแผนกลยุทธ์การตลาด โดยมี
ข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล มีการการจัดโครงสร้างองค์กร มีช่วงเวลาการผลิตแน่นอนรายสัปดาห์ 
สามารถเพ่ิมยอดตีพิมพ์และวางจ าหน่ายได้อย่างต่อเนื่อง การน าเสนอข่าวสารเป็นแหล่งของข้อมูล
ท้องถิ่นของนักวิชาการ รวมทั้งเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัลส่งเสริมจริยธรรมวิชาชีพสื่อสารมวลชน  

ยุคดิจิทัล หมายถึง ยุคของข้อมูลข่าวสารที่ไร้พรมแดน อันเป็นยุคที่มีพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารและคมนาคมท าให้ประเทศต่าง ๆ ได้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น 
กระแสโลกทั้งในรูปของทุนและข้อมูลได้ขยายตัวครอบคลุมไปทั่วโลก ในครั้งศึกษาการรับรู้ของผู้อ่าน
และการจัดการขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสจากการด ารงอยู่ขององค์กรท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงที่ถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี  
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัย การรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสใน
ยุคดิจิทัล ผู้วิจัยวางกรอบแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มีสาระส าคัญของแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1. แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร 
3. แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
4. แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
5. แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม 
6. แนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กร 
7. แนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร 
8. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) แบ่งตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ประกอบด้วย เพศ อายุ 
สถานภาพ ครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ลักษณะงานประชากรศาสตร์เป็น
ลักษณะที่ส าคัญ สถิติที่วัดได้ของประชากรและช่วยในการก าหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่ลักษณะ
ด้านจิตวิทยาและสังคม วัฒนธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมายนั้น  
ข้อมูลด้านประชากรจะสามารถเข้าถึงและมีประสิทธิผลต่อการก าหนดตลาดเป้าหมายคนที่มีลักษณะ
ประชากรศาสตร์ต่างกันจะมีลักษณะทางจิตวิทยาต่างกัน  
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2.1.1 ปัจจัยทางประชากรศาสตร์  
การเปลี่ยนแปลงประชากรในเชิงที่สัมพันธ์กับปัจจยัทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมอ่ืนๆ 

ปัจจัยทางประชากรอาจเป็นได้ทั้งสาเหตุและผลของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ซึ่งปัจจัยต่างๆ ที่ เป็นหลักเกณฑ์ในการบ่งบอกถึงลักษณะทางประชากรที่อยู่ในตัวบุคคลนั้นๆ ได้แก่ 
อายุเพศ ขนาด ครอบครัว รายได้ การศึกษาอาชีพ วัฏจักรชีวิต ครอบครัว ศาสนา เชื้อชาติ สัญชาติ
และสถานภาพทางสังคม (Social class) โดยวิเคราะห์จากปัจจัย ดังนี้  

1) เพศ ความแตกต่างทางเพศ ท าให้บุคคลมีพฤติกรรมของการติดต่อสื่อสารต่างกัน คือ  
เพศหญิงมีแนวโน้มต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความ
ต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่มีความต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดี
ให้เกิดขึ้นจากการรับและส่งข่าวสารนั้นด้วย นอกจากนี้เพศหญิงและเพศชายมีความแตกต่างกันอย่าง
มากในเรื่องความคิด ค่านิยม และทัศนคติ ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมและสังคม ก าหนดบทบาทและ
กิจกรรมของคนสองเพศไว้ต่างกัน 

2) อายุเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องของความคิดและพฤติกรรม คนที่อายุ
น้อยมักจะมีความคิดเสรีนิยม ยึดถืออุดมการณ์  และมองโลกในแง่ดีมากกว่าคนที่อายุมาก  
ในขณะที่คนอายุมากมักจะมีความคิดที่อนุรักษ์นิยม ยึดถือการปฏิบัติระมัดระวัง มองโลกในแง่ร้าย
กว่าคนที่มีอายุน้อย เนื่องมาจากผ่านประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกัน ลักษณะการใช้สื่อมวลชนก็
ต่างกันคนที่มีอายุมากมักจะใช้สื่อเพ่ือแสวงหาข่าวสารหนัก ๆ มากกว่าความบันเทิง 

3) การศึกษาเป็นปัจจัยที่ท าให้คนมีความคิด ค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกัน  
คนที่มีการศึกษาสูงจะได้เปรียบอย่างมากในการเป็นผู้อ่านที่ดีเพราะเป็นผู้มีความกว้างขวางและเข้าใจ
สารได้ดีแต่จะเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่าย ๆ ถ้าไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลเพียงพอ ในขณะที่คนมี
การศึกษาต่ ามักจะใช้สื่อประเภทวิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ ในทางกลับกันผู้มีการศึกษาสูงหากมี
เวลาว่างพอก็จะใช้สื่อสิ่งพิมพ์วิทยุ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ แต่หากมีเวลาจ ากัดก็มักจะแสวงหา
ข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์มากกว่าประเภทอื่น 

4) สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง อาชีพ รายได้และสถานภาพทางสังคมของบุคคล
มีอิทธิพลอย่างส าคัญต่อปฏิกิริยาของผู้อ่านที่มีต่อผู้ส่งสาร เพราะแต่ละคนมีวัฒนธรรมประสบการณ์ 
ทัศนคติ ค่านิยมและเป้าหมายที่ต่างกัน  

นอกจากแนวคิดดังกล่าวแล้ว ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2546) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคลที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้อ่านไว้ว่า 

1) อายุ บุคคลที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความต้องการในสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน เช่น 
กลุ่มวัยรุ่นจะชอบทดลองสิ่งแปลกใหม่และชอบสินค้าประเภทแฟชั่น ส่วนกลุ่มผู้สูงอายุจะสนใจสินค้า
เกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย เป็นต้น 
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2) วงจรชีวิตครอบครัว เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิตของบุคคล ซึ่งการด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอน
เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความต้องการ ทัศนคติ และค่านิยมของบุคคล ท าให้เกิดความต้องการใน
ผลิตภัณฑ์และพฤติกรรมการซื้อที่แตกต่างกัน โดยมีความสัมพันธ์กับสถานภาพทางการเงินและความ
สนใจของแต่ละบุคคล 

3) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและความต้องการสินค้าและบริการที่
แตกต่างกัน เช่น ข้าราชการจะซื้อชุดท างานและสินค้าที่จ าเป็น ส่วนประธานกรรมบริษัทและภรรยา
จะซื้อเสื้อผ้าราคาสูง เป็นต้น 

4) โอกาสทางเศรษฐกิจ หรือรายได้ โอกาสทางเศรษฐกิจของบุคคลจะกระทบต่อสินค้าและ
บริการที่เขาตัดสินใจซื้อ โอกาสเหล่านี้ประกอบด้วย รายได้ การออมทรัพย์ อ านาจซื้อ และทัศนคติ
เกี่ยวกับการจ่ายเงิน เป็นต้น 

5) การศึกษา ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมากกว่าผู้ที่มี
การศึกษาต่ า 
 จากแนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ข้างต้นที่กล่าวว่า ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ต่าง ๆ 
ส่งผลต่อลักษณะทางพฤติกรรมของผู้อ่านแตกต่างกัน ผู้วิจัยจึงน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นตัวแปรใน
การค้นหาค าตอบเกี่ยวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและ
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้อ่านว่าจะมีการเปิดรับสื่อองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างไร 
 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร 

รัจรี พนเกตุ (2554) กล่าวว่า การรับรู้ หมายถึง ขบวนการประมวลและตีความข้อมูลต่าง ๆ  
ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราที่ได้จากความรู้สึก ส่วนความรู้สึกเกิดจากการกระตุ้นอวัยวะรับความรู้สึก ซึ่งมีอยู่ 5 
ชนิด คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง การรู้สึกจึงมีลักษณะง่ายตรงไปตรงมาไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของ
การเรียนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ ส่วนการรับรู้จะเป็นขบวนการต่อไป คือ ตีความจาก
สิ่งที่ได้รับจากการรู้สึกออกมาให้มีความหมายว่าสิ่งที่เห็นอยู่คืออะไร เสียงที่ได้ยินคือเสียงอะไร การ
รับรู้จึงมีเรื่องของจิตวิทยา คือ การเรียนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ ฯลฯ เข้ามามีบทบาทร่วม
อยู่ด้วย ในขณะที ่ (Hunt, T., & Ruben, 1993 อ้างถึงใน อนุสรณ์ ศิริชาต , 2558) ได้อธิบาย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกรับรู้ข่าวสารของบุคคลไว้ ดังนี้  

1) ความต้องการ ความรู้สึก ที่น าไปสู่จุดมุ่งหมายได้ข้อมูลข่าวสารเป็นหนึ่งในกระบวนการ
เลือกทางกายและใจเป็นตัวก าหนดการเลือกตอบสนองความต้องการ หรือเหตุผลการกระท าของ
พฤติกรรมในระดับสูงและในระดับต่ า  
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2) ทัศนคติและค่านิยมที่มีต่อสิ่งของความคิดมีลักษณะชอบและมีใจโน้มเอียงต่อเรื่องต่าง ๆ 
โดยพ้ืนฐานยึดความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนา 
คุณค่าและความถูกต้องของสังคมนั้น ๆ มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเลือกใช้สื ่อมวลชน  การเลือก
ข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ า  

3) เป้าหมายจะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อมวลชน ตัวกลางหรือพาหะในการถ่ายทอดความรู้ 
ทัศนคติการเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ าเพ่ือสนองเป้าหมายของตนเอง 
ในเชิงพฤติกรรมทั้งในเรื่องอาชีพเป็นตัวชี้น าการเข้าสมาคม การพักผ่อน การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
โดยเป็นไปในลักษณะการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินชีวิต 

4) คนส่วนใหญ่รับสื่อโดยไม่เคยคิดหรือตั้งถามว่า สื่ออะไร มีบทบาทอย่างไร การที่จะรู้เท่า
ทันสื่อได้ต้องตระหนักและเข้าใจเรื่องหลัก ๆ และเลือกเก็บเนื้อหาของข่าวเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
รวมทั้งความสามารถด้านการใช้ภาษาในรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับสื่อโดยความสามารถมีอิทธิพลต่อ
มนุษย์ในการที่จะเลือกรับข่าวสาร และการเลือกตีความหมาย  

5) สื่อที่มีอยู่ในสังคมและเป็นสื่อที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อปัจเจก
บุคคล และต่อสังคมเกิดจากการใช้ประโยชน์ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ต้องการได้จะให้ความ
สนใจและใช้ความพยายามในการที่จะเข้าใจและจดจ าข่าวสาร 

6) ทักษะทางภาษาแบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ 
การเขียน การสื่อสารจะจ าแนกโดยลักษณะธรรมชาติของสื่อแต่ละประเภท เนื้อหาที่น่าสนใจและ
วิธีการพูดโน้มน้าว และทักษะการเคลื่อนไหวขึ้นอยู่กับความชอบหรือไม่ชอบสื่อของแต่ละบุคคล 

7) สภาวะมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้สื่อและข่าวสารจากสื่อสิ่งพิมพ์ การรู้จักผลิตภาษาขึ้นมาใช้
เอง ภาษาที่มีความคิดเป็นกระบวนการหลักเลือกตีความหมายและเลือกจดจ าข่าวสาร เหตุแห่งการ
ด ารงชีวิตในลักษณะนี้ จึงหนีไม่พ้นที่จะต้องมีสื่อเพ่ือใช้สื่อจากสถานที่ บุคคล และเวลาที่อยู่ใน
สถานการณล์้วนมีผลต่อการเลือกของผู้อ่าน  

8) พฤติกรรมการเปิดรับเป็นขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการรับรู้ (Perception) เมื่อผู้อ่านมี
การเปิดรับสื่อแล้ว ก็จะท าการสนใจในตัวสาร และต่อมาจึงท าการตีความหมายสารที่ ได้รับ  
ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และนิสัยในฐานะของผู้อ่าน ผู้อ่านจะใช้สื่ออะไรก็ตาม ผู้อ่านจะเลือกสรรและ
แสวงหาข่าวสารตามความต้องการหรือความคาดหวังที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนจะพัฒนาความชอบ
สื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง รายการประเภทใดประเภทหนึ่ง  

ดังนั้นการเลือกใช้สื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง ผู้อ่านจะมีกระบวนการในการเลือกสรรข่าวสาร 
(Selective Process) สนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งตีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง และเลือกจดจ าเรื่องใด
เรื่องหนึ่งเป็นผลมาจากนิสัยการรับสารจากประสบการณ์ในการรับข่าวสารของแต่ละบุคคล  
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2.2.1 ขั้นตอนของการรับรู้ 
เสรี วงษ์มณฑา (2542) ระบุขั้นตอนของการรับรู้ (Perception Process) สามารถแบ่งได้

เป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้  
1) การเปิดรับรู้ที่ได้เลือกสรร (Selective Exposure) เกิดขึ้นเมื่อผู้อ่านเปิดโอกาสให้ข้อมูลเข้า

มาสู่ตนเอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปลี่ยนไปชมช่องอ่ืน 
2) การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้อ่านเลือกที่จะตั้งใจ

รับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
3) ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Comprehension) แม้ว่าผู้อ่านจะตั้งใจรับ

ข่าวสาร แต่มิได้หมายความว่าข่าวสารนั ้นถูกตีความไปในทางที่ถูกต้อง ในขั ้นตอนนี้จึงเป็นการ
ตีความหมายข้อมูลที่ได้รับเข้ามาว่ามีความเข้าใจความหมายที่นักการตลาดก าหนดไว้หรือไม่ถ้าเข้าใจก็
จะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไป การตีความขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อมั่น และประสบการณ์ 

4) การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective Retention) หมายถึง การที่ผู้อ่านจดจ าข้อมูล
บางส่วนที่ได้เห็น ได้อ่าน ได้ยิน หลังจากเกิดการเปิดรับข้อมูลและเกิดความเข้าใจแล้ว 

การศึกษาแนวคิดเรื่องการรับรู้ข่าวสาร ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อการ
เลือกรับข่าวสารของผู้อ่าน การเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเรียนรู้จากความ
คิดเห็นและความสนใจของผู้อ่าน ถ้าสารที่ถูกส่งมาสอดคล้องกับความคิดเห็นหรือความสนใจของ
ผู้อ่าน ท าให้เกิดกระบวนการเลือกสรรข่าวสารโดยมุ่งเน้นการศึกษาน ามาอภิปรายผลจากตัวแปรตาม
วัตถุประสงค์ และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสกับการรับรู้ข่าวสารของผู้อ่าน 
 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 

ยุพา สุภากุล (2534) ผู้อ่านต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจอ่านข่าวสารต่าง ๆ ที่เข้ามาท า
ให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี การเปิดรับข่าวสารต่าง ๆ 
เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเรียนรู้ ความคิดเห็น และความสนใจของผู้ อ่าน ถ้าสารที่ถูกส่งมาไม่
สอดคล้องกับความคิดเห็นหรือความสนใจของผู้อ่าน ผู้อ่านก็เลือกที่จะไม่รับสารนั้น ๆ หรือเรียกว่า 
กระบวนการเลือกสรรของผู้อ่าน ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ ความเชื่อหรือทัศนคติ 
ในขณะที่การเลือกสื่อใดนั้น ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการเลือกสื่อ ดังนี้  
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1) เลือกสื่อที่สามารถจัดหามาให้ (Availability) ผู้ อ่านจะเลือกรับสื่อที่ ไม่ต้องใช้ความ
พยายามมาก 

2) เลือกสื่อที่ตนสะดวกและนิยม (Convenience Preference) ผู้อ่านสามารถเลือกสื่อได้
ตามท่ีตนสะดวก ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ นิตยสาร และสื่อบุคคล เป็นต้น 

3) เลือกสื่อตามความเคยชิน (Accustomed) ผู้อ่านบางคนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงการรับสื่อ
ใหม่ที่ตนเองไม่คุ้นชิน 

4) เลือกสื่อตามลักษณะเฉพาะของสื่อ (Characteristic of Media) ลักษณะส าคัญของ
หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สามารถให้ข่าวสารรายละเอียดได้มากกว่า ราคาถูก 
และสามารถน าติดตัวไปได้ทุกแห่งมีการเติบโตไปตามภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม 

5) เลือกสื่อที่สอดคล้องกับตน (Consistency) ผู้อ่านจะเลือกรับสื่อที่สอดคล้องกับความรู้
ความเชื่อ ค่านิยม และทัศนคติของตนเอง 

งานวิจัยของ (McLeod, Jr., Raymond., & Schell, 1972) กล่าวถึงดัชนีชี้ วัด (Index)  
ที่ใช้ในการวัดการเปิดรับสื่อ (Media Exposure) ประกอบด้วย (1) วัดเวลาที่ใช้สื่อและมีข้อเสียที่
ค าตอบขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความสนใจของผู้ฟัง เวลาว่างและการมีสื่อใกล้ตัว ด้วยเหตุนี้
ค าตอบที่ได้จากการวัดเวลาในการใช้สื่อ จึงไม่สามารถแปลความหมายได้ในทางจิตวิทยาได้และมักจะ
ให้ผลที่ไม่ชัดเจน เมื่อน าไปเชื่อมโยงกับความสันพันธ์ตัวแปรอ่ืน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาในความไม่
ชัดเจนในเรื่องนี้จึงได้มีการวัดตัวแปรในการเปิดรับสื่อ (2) วัดจากความถี่ของการใช้สื่อโดยแยก
ประเภทตามเนื้อหาที่แตกต่างกันโดยใช้ความถี่ของการใช้สื่อเฉพาะเจาะจงเนื้อหา เช่น การวัดความถี่
ของการอ่านหนังสือพิมพ์ วัดความถี่ของการฟังวิทยุ เป็นต้น 

กล่าวโดยสรุป พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากสื่อ คือ ความถี่ในการเปิดรับสื่อเห็นได้ว่า
ผู้อ่านจะเลือกเปิดรับสารและข่าวสารที่ตรงกับความสนใจเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองใน
ด้านต่าง ๆ การแสวงหาข่าวสารและเลือกรับข่าวสารนั้น นอกจากเพ่ือสนับสนุนทัศนคติหรือความคิด
และความเข้าใจที่มีอยู่เดิม ยังเป็นการน าเอาไปใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืน ๆ เช่น เพ่ือให้มีความรู้  
ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือเพ่ือความบันเทิงใจ เป็นต้น 
 

2.3.1 การเปิดรับข่าวสาร 
การเปิดรับสื่อ หมายถึง ความบ่อยครั้ง ความต่อเนื่องในการรับชมรูปแบบ เนื้อหาของข่าวสาร

จากสื่อต่าง ๆ เช่น การอ่านหนังสือพิมพ์ การดูโทรทัศน์ การฟังวิทยุ และการพูดคุยกับสื่อบุคคลที่
แตกต่างกัน โดยอาศัยการเลือกรับสื่อเกิดจากพ้ืนฐาน 4 ประการ (Merrill,J.C.; Lowenstein, 1971 
อ้างถึงใน วรารัตน์ ทัพพิมล, 2556) 
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1) ลักษณะการอยู่ล าพังไม่ติดต่อสังสรรค์กับบุคคลอ่ืน คือ ความเหงา การน าเสนอของ
สื่อมวลชนจะไม่สร้างแรงกดดันในการสนทนาหรือแรงกดดันทางสังคม สื่อมวลชนจึงเป็นเพ่ือนแก้
เหงาได้ การอยู่กับสื่อในขณะเดียวกันก็ยังมีบางคนพอใจจะอยู่กับสื่อมวลชนมากกว่าอยู่กับบุคคล  

2) ความอยากรู้อยากเห็น สื่อมวลชนจึงถือเอาจุดนี้เป็นหลักส าคัญในการเสนอข่าวสาร  
โดยเริ่มเสนอจากสิ่งใกล้ตัวก่อนไปจนถึงสิ่งที่อยู่ห่างตัวออกไป ซึ่งปกติความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งต่าง 
ๆ เป็นเรื่องธรรมชาติ 

3) ประโยชน์ใช้สอยการสร้างสรรค์ดัดแปลงสิ่งต่าง ๆ ได้ผลประโยชน์จากการเปิดรับสื่อที่
ดีที่สุดให้ความบันเทิงให้ความคิดได้เกิดจากการใช้ข่าวสารมาเสริมให้เกิดความสะดวกสบายให้มีคุณค่า
ทางประโยชน์ใช้สอยโดยค านึงการเลือกสื่อที่ใช้ความพยายามน้อยที่สุด  

4) ผู้อ่านแต่ละคนย่อมจะเข้าใจในลักษณะบางอย่างจากสื่อที่จะสนองความต้องการและท าให้
ตนเองเกิดความพึงพอใจมีส่วนท าให้ผู้อ่านแสวงหาและได้ประโยชน์ไม่เหมือนกัน โดยลักษณะเฉพาะ
ของสื่อแต่ละอย่างแตกต่างกัน 

โดย (Klapper, 1960) อธิบายสรุปเกี่ยวกับองค์ประกอบในตัวผู้อ่านว่าการสร้างสารนั้นต้อง
กระท าอย่างพิถีพิถัน เพ่ือไม่ขัดกับสิ่งต่อไปนี้ในตัวผู้อ่าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) องค์ประกอบด้านจิตใจมีความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะมีผลโดยตรงต่อการรับสาร
หรือโน้มน้าวใจ ไม่ว่าสารจะมีปริมาณมากเพียงใด แต่ถ้าผู ้อ่านไม่สนใจแล้วผล การสื่อสารก็ไม่
เกิดขึ้น ผู้อ่านจะถูกสิ่งเร้าบางประการให้เลือกรับข่าวสารที่มีอยู่มาพิจารณาไตร่ตรอง และแปล
ความหมายออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจหรือพฤติกรรมต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า กระบวนการเลือก
ข่าวสาร ประกอบด้วยพฤติกรรม 3 แบบ คือ 

1.1) แนวโน้มที่ผู้อ่านเลือกสนใจข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหนึ่งที่มีอยู่หลายแหล่งตามความ
คิดเห็นและความสนใจเพ่ือสนับสนุนทัศนคติที่มีอยู่เดิม คือ การเลือกสนใจ หากข่าวสารนั้นไม่
สอดคล้องกับความคิดเดิมก็จะเกิดภาวะไม่สบายใจ โดยจะเลี่ยงสิ่งที่ไม่สอดคล้อง 

1.2) การรับรู้และตีความสารนั้นตามประสบการณ์ บางครั ้งก็บิดเบือนข่าวสารนั้นให้
สอดคล้องกับความคิดตามลักษณะทัศนคติ ความต้องการ ความหวัง แรงจูงใจ สภาวะร่างกาย 
หรือทางอารมณ์ เกิดขึ้นการเลือกรับรู้และตีความหมาย 

1.3) การเลือกจดจ า เป็นการช่วยเสริมทัศนคติหรือความเชื่อดั้งเดิมให้มั่นคงยิ่งขึ้น และ
เปลี่ยนแปลงได้ยาก โดยแนวโน้มการเลือกจดจ าข่าวสารเฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจ  
ความต้องการ หรือทัศนคติโดยมักจะลืมในส่วนที่ไม่สนใจหรือขัดแย้งกับความรู้สึก  
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2) องค์ประกอบด้านสังคมมีอิทธิพลทางอ้อมที่สร้างประสบการณ์กล่อมเกลา และปลูกฝัง
ทัศนคติความคิด รวมทั้งพฤติกรรมของผู้อ่าน มีองค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 

2.1) สภาพแวดล้อม ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้งที่เป็น
รูปธรรมเป็นตัวแปรหนึ่งที่ก าหนดทัศนคติและพฤติกรรมของบุคคลต่อข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สภาพแวดล้อมทางครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมอันดับแรกที่สร้างทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
และนามธรรม โดยมีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกันเป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจาก
ปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ยังมีสถานศึกษาที่เป็นแหล่งให้เกิด
การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงทางสติปัญญา ความคิด ความเชื่อ อันเป็นพ้ืนฐานของการเปลี่ยนแปลงทาง
ความรู้สึกและพฤติกรรมที่แสดงออก 

2.2) บทบาทของผู้รับข่าวสารเป็นโครงสร้างพฤติกรรรมที่สังคมก าหนดขึ้นท าให้ผู้ส่งข่าวสาร
กับผู้รับข่าวสารสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของกันและกันได้ ส่งผลให้การสื่อสารสัมฤทธิ์ผลตาม
ต้องการ 

2.3) กลุ่มอ้างอิงแต่ละบุคคลอาจมีบทบาทอย่างเดียวหรือหลายอย่างในเวลาเดียวกันในกลุ่ม
ของคน กลุ่มเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนแหล่งอ้างอิงของบุคคลที่สังกัดมีบทบาทและพฤติกรรมของ
กลุ่มเป็นตัวชี้พฤติกรรมและความเชื่อของบุคคลที่เป็นสมาชิกด้วยการคาดคะเนพฤติกรรมได้จากกลุ่ม
ที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ 

2.4) วัฒนธรรมประเพณี วัฒนธรรม คือ สภาพที่บุคคลมีความเชื่อ ค่านิยม การรักษาวัตถุ
สิ่งของ การแสดงออกร่วมกัน เช่น อาจแสดงออกทางกีฬา การร้องร าท าเพลง โครงสร้างของครอบครัว 
การปกครอง การศึกษา ระบบสังคมที่บุคคลสังกัดอยู่ย่อมมีส่วนหล่อหลอมพฤติกรรมและมีผลกระทบ
ต่อการรับข่าวสารของผู้นั้น 

2.5) ลักษณะทางประชากร เช่น เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา  
2.6) ปัจจัยทางสถานภาพทางสังคม เป็นตัวก าหนดความสนใจในการแสวงหาข่าวสารของผู้รับ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นวิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีให้ด ารงอยู่จากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่น
หนึ่ง การศึกษาจะมีส่วนช่วยให้เกิดทักษะการอ่าน และความกระหายในการเพ่ิมพูนข่าวสารให้
กว้างขวางขึ้น 

สอดคล้องกับแนวคิดของวิลเบอร์ แอล ชแรมม์ (Schramm, 1973) อธิบายการเปิดรับสื่อ
ของผู้อ่านที่ต้องอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้ามามีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับสื่อและเนื้อหา ได้แก่ 

1) ประสบการณ์ ผู้อ่านย่อมมีประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับข่าวสาร วัตถุประสงค์ สิ่งของ 
ฯลฯ ที่แตกต่างกันไป ประสบการณ์จึงเป็นตัวแปรที่ท าให้ผู้อ่านแสวงหาข่าวสารที่เคยเห็นแตกต่างกัน 
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2) การวัดผลและประเมินผลมีประโยชน์ต่อกระบวนการท าให้เกิดพัฒนาการการปรับปรุง
และรูปแบบการแสวงหาข่าวสาร เนื ่องจากการแสวงหาข่าวสารที่ต้องการเพ่ือตอบสนอง
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งในกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการประเมิน
ประโยชน์ของข่าวสารจะช่วยให้ได้เรียนรู้ข่าวสารแต่ละอย่างที่แตกต่างกัน  

3) การเปิดรับข่าวสารแตกต่างกันไปตามสภาวะแวดล้อมเป็นธรรมชาติของบุคคลที่จะสนใจ
สิ่งที่ไม่เคยพบหรือมีประสบการณ์มาก่อน ภูมิหลัง และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะช่วยให้เกิดการ
พัฒนาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุ สิ่งของ หรือเรื่องราวต่าง ๆ เช่น ความรู้ ทัศนคติ  
และพฤติกรรมการมีส่วนร่วม รวมทั้งสนใจในความแตกต่างหรือการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่เป็นอยู่  

4) การศึกษาและสภาพแวดล้อมเป็นตัวชี้พฤติกรรมการสื่อสารของผู้อ่านอาจพิจารณา
การสื่อสารในแง่ของพฤติกรรมทางการสื่อสารในเรื ่องต่าง ๆ ทั้งพฤติกรรม ในการเลือกรับสื่อ
และเนื้อหาข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ก่อให้ผู้อ่านเกิดประสบการณ์ขึ้น
จะช่วยให้มีความสามารถในการอ่านสื่อสิ่งพิมพ์  

5) ความสามารถในการรับสาร สภาพร่างกายและจิตใจของคนมีส่ วนสัมพันธ์กับ
ความสามารถในการรับข่าวสารของบุคคล กล่าวคือ สภาพร่างกายที่สมบูรณ์ มีอวัยวะครบถ้วน 
ประสาทสัมผัสทุกอย่างท างานได้อย่างปกติ ย่อมอยู่ในสภาพที่รับข่าวสารได้ดีกว่าบุคคลที่มี ความ
บกพร่องทางร่างกายและประสาทสัมผัส นอกจากนั้น สภาพร่างกายยังมีความสัมพันธ์กับสติปัญญาอีก
ด้วย การเปลี่ยนแปลงทางอายุที่สูงขึ้น ระยะเวลาที่ได้รับการศึกษา การเติบโตทางความคิด  
ย่อมมีความสัมพันธ์ทั้งทางบวกและทางลบต่อการโน้มน้าวจิตใจ 

6) บุคลิกภาพของผู้อ่านแต่ละคนเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสาร ซึ่งมีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการโน้มน้าวจิตใจของผู้อ่าน ซึ่งการวิจัยที่แสดงว่าการนับถือตนเองและ
ความวิตกกังวลของผู้อ่านเป็นตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับอิทธิพลทางสังคม กล่าวคือ ผู้ที่มีความวิตก
กังวลหรือตื่นเต้น มักจะได้รับอิทธิพลทางสังคมได้ง่ายและมีความโน้มเอียงที่จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือ
หลีกเลี่ยงสังคม 

7) สภาพทางอารมณ์ของผู้อ่านแต่ละคนมีผลต่อความเข้าใจความหมาย หรืออาจเป็น
อุปสรรคต่อความเข้าใจของข่าวสารที่รับ ถ้าผู้อ่านมีอารมณ์ปกติ มีความพร้อม มีสมาธิต่อข่าวสาร
นั้น การสัมฤทธิ์ผลของการสื่อสารย่อมมีมากกว่าผู้อ่านที่ไม่มีอารมณ์กับข่าวสารนั้น 

8) ทัศนคติเป็นตัวแปรที่อยู่ระหว่างการรับและการตอบสนองต่อข่าวสารหรือสิ่งเร้าต่าง 
ๆ ด้วยการแสดงออกมาทางพฤติกรรมที่มีต่อข่าวสารแต่ละประเภทที่พบ กล่าวคือ เป็นแนวโน้มของ
ผู้อ่านที่มีอยู่ก่อนจะเปิดรับข่าวสารอย่างใดอย่างหนึ่ง เมื่อทัศนคติของผู้อ่านเปลี่ยนแปลงไปการรับ
ข่าวสารหรือการโน้มน้าวใจผู้อ่านย่อมจะแตกต่างไปด้วย และในท านองเดียวกันการตอบสนองของ
ผู้อ่านจะเปลี่ยนไปตามสิ่งเร้าหรือข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  
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Becker, B. E., Huselid, M.A. and Ulrich (1983) ได้ให้ความหมายของการเปิดรับสื่อไว้ 
ดังนี้ 

1) การแสวงหาข้อมูล เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนริเริ่มการเรียนรู้เพ่ือต้องการให้มีความ
คล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรื่องทั่ว ๆ ไปเกิดทักษะการค้นคว้าโดยจะแสวงหาความรู้
จากแหล่งต่าง ๆ  

2) การเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้แก่การอ่าน การฟัง การดู การชมโดยต้องการทราบข้อมูลที่
สนใจอยากรู้จากการเปิดรับสื่อ 

3) การเปิดรับประสบการณ์ บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพ่ือตอบสนองความต้องการกระท าหรือ
ความต้องการเรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่ง เพ่ือสัมผัสความผ่อนคลายอารมณ์จากการเปิดรับข่าวสาร 

ในขณะที่กิติมา สุรสนธิ (2542) อธิบายปัจจัยทางด้านการสื่อสาร ประกอบด้วย ทักษะ 
ความสามารถ ความช านาญในการถอดรหัสสาร รวมถึงทัศนคติในการสื่อสาร สัดส่วนของประชากร
ในแต่ละสถานภาพมีผลต่อการรับรู้ การตีความ และปัจจัยข้อมูลทางด้านประชากรจะสามารถท าให้
เกิดการเข้าใจในการสื่อสารทั้งสิ้น ได้แก่ อายุ เพศ สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ การศึกษา 
อาชีพ ศาสนา ฯลฯ ที่ชี้วัดหลายด้านที่เข้ามาส่งผลในช่วงวัยต่าง ๆ และปัจจัยด้านบุคลิกของบุคคล 
เป็นการสั่งสมทางด้านความรู้สึก สภาพจิตใจ และพฤติกรรมที่จะแสดงออก รวมทั้งการโต้ตอบใน
ลักษณะที่แตกต่างกันไป โดยลักษณะของบุคคลแต่ละคนที่ เติบโตและถูกกล่อมเกลามาจาก
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน 

การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อจะเห็นได้ว่า ปัจจัยส าคัญในการน ามาประกอบการ
ตัดสินใจของบุคคล หากพิจารณาแล้วเมื่อบุคคลเกิดความไม่แน่ใจเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งย่อม
ต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศต่าง ๆ จากสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่การสื่อสาร
ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งผู้วิจัยมุ่งเน้นการศึกษาน าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาอภิปรายผลจากการ
ทดสอบตัวแปรตามของพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์การ
เปิดรับสื่อกับการรับรู้ข่าวสารของผู้อ่านที่มีต่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสเป็นไปใน
ลักษณะใด 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ประกอบด้วย ความหมายของหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และลักษณะการสื่อสารของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดการวิเคราะห์การท าหน้าที่ของสื่อมวลท้องถิ่น ดังนี้ 
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2.4.1 ความหมายของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
ราชบัณฑิตยสถาน (2546) ให้ความหมายของหนังสือพิมพ์ (Newspaper) หมายถึง สิ่งพิมพ์

ข่าว และการแสดงความคิดเห็นต่อประชาชน เป็นต้น ตามปกติออกเป็นรายวัน หนังสือพิมพ์เป็น
สิ่งพิมพ์ที่มีก าหนดการออกอย่างต่อเนื่อง มักในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ เช่น รายวั น รายสัปดาห์  
ขณะที่เนื้อหามุ่งไปที่การบอก และการรายงานข่าวสถานการณ์แบบวันต่อวัน จึงนับเป็นแหล่งข้อมูล 
เพ่ือติดตามเหตุการณ์และเรื่องราวต่าง ๆ   

พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช (2542) นิยามความหมายของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ว่า เกิดขึ้นตามความ
ต้องการไม่ใช่เกิดตามเจตจ านงของใครคนใดคนหนึ่ง โดยเฉพาะเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ชี้ให้เห็นเพ่ือสนองตอบผลประโยชน์ของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยตรง และเข้าใจถึงเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ 
ปัญหา ความรู้สึกนึกคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของในท้องถิ่นนั้นโดยแท้ หากมีเรื่องอ่ืน
อยู่บ้างก็เป็นเพียงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้กับสังคมท้องถิ่น 

มาลี  บุญศิริ พันธ์  (2550) ได้อธิบายว่าหนั งสื อพิมพ์ท้ องถิ่น  (Local Newspaper) คือ 
หนังสือพิมพ์ที่มีรัศมีการจ าหน่ายภายในเขตท้องถิ่นหรือภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งเน้นสัดส่วนการเสนอ
ข่าวที่มีแง่มุมข่าวเกี่ยวกับท้องถิ่น หรือในเขตรัศมีการจัดจ าหน่ายของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนั้นมากกว่า
ข่าวต่างภูมิภาค ลักษณะของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับกิจกรรมความเคลื่อนไหว
ของชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณท่ีหนังสือพิมพ์สังกัดอยู่ 

เกรียงไกร ชัยชมพู (2553) อธิบายว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น คือ สื่อสิ่งพิมพ์ที่ผลิตขึ้น เพ่ือรับใช้
ในท้องถิ่นนั้น ๆ ให้ได้รับรู้สถานการณ์ความเคลื่อนไหวภายในท้องถิ่นเข้าใจถึงปัญหา และแนวทาง
แก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความไม่ปกติข้ึน อันจะน าไปสู่ความเข้าใจอันดี และความสงบสุขของในท้องถิ่น 

จากค าอธิบายของผู้เชี่ยวชาญข้างต้นสรุปได้ว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีการรายงานข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ มีอาณาเขตอยู่ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง แสดงบทบาท
หน้าที่ในการสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหาของในท้องถิ่นในปัจจุบัน มีช่วงเวลาในการจัดจ าหน่ายที่
แน่นอน เนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชี้ให้เห็นและเข้าใจถึงเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ปัญหา 
ความรู้สึกนึกคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของในท้องถิ่นนั้นโดยแท้ 

 
2.4.2 บทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีบทบาทส าคัญต่อสังคมท้องถิ่นทั้งในด้านการสื่อสาร การพัฒนา สั งคม 

เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ซึ่งจากบทบาทที่หลากหลายเหล่านี้ ท าให้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
กลายเป็นกลไกส าคัญที่ช่วยขับเคลื่อนความเจริญในด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นภายในสังคมท้องถิ่น  
โดยในเรื่องบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อสังคมท้องถิ่นนั้น ได้มีนักวิชาการหลายท่านเสนอ
ความคิดเห็นเอาไว้น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 
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สุรัตน์ นุ่นนนท์ (2539) สรุปบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไว้ว่า มีหน้าที่ในการสอน
ให้ความรู้ ความบันเทิง และแจ้งข่าวสารรวมทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะต้องเป็นแรงผลักดัน ช่วย
เสริมสร้างสามัคคีในท้องถิ่น เป็นตัวกลางในการโฆษณาสินค้า และนักธุรกิจ ช่วยส่งเสริมทางด้าน
สวัสดิการ และการจัดวางโครงการต่าง ๆ ในท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
จะต้องสอดส่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่น รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของ
ท้องถิ่น และเสนอเรื่องราวของท้องถิ่นให้ละเอียดลึกซ้ึงกว่า ถึงแม้เรื่องหรือข่าวสารนั้นหนังสือพิมพ์ใน
ระดับชาติจะเสนอก่อนหน้าแล้วก็ตาม หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะต้องรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น และต้องรู้จักยกย่องคุณงามความดีของที่ประกอบกิจกรรม ตลอดจนติดตามการปฏิบัติหน้าที่
ของนักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งจากท้องถิ่นช่วยปลุกระดมความคิดให้ในท้องถิ่น ช่วยกันแก้ไขปัญหา 
และส่งเสริมโครงการต่าง ๆ ของท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็เหมือนกับสื่อมวลชนประเภทอื่น ๆ  

นอกจากนี้ยังมี พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช (2542) กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ต่อสังคมท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและรักษาจริยธรรม คอยเตือนสติหรือเหนี่ยวรั้งสังคมท้องถิ่นให้เห็นถึง
ภยันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจน าไปสู่ความเสียหายแก่ สังคมนั้นได้  เพราะสื่อท้องถิ่น
เปรียบเสมือนเครื่องมือในการตัดสินปัญหาอันเกิดจากเจ้าหน้าที่ หรือกลุ่มอิทธิพลใดก่อให้เกิดความไม่
สงบสุข หรือการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ ให้พิจารณาเรื่องราวเหล่านั้นอย่างรอบคอบ เที่ยงธรรม 
เสนอแนวทางเรื่องราวปัญหาอย่างชัดเจน เพ่ือให้สาธารณะชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจใน
ชะตาชีวิต หรือสังคมของค านึงถึงความบริสุทธิ์ ความดีงาม ความรักในท้องถิ่นที่อยู่ และปรารถนาให้
ถิ่นที่อยู่เป็นที่ท ามาหากินที่ตอบสนองความอยู่ดีกินดีเป็นเรื่องที่ในท้องถิ่นนั้นมีอยู่ในจิตใจ ศึกษาแก่น
ของปัญหาท้องถิ่นนั้น ๆ เพ่ือก าหนดแนวทางในการน าเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ปัญหาต่าง ๆ จ ากัด
เฉพาะในท้องถิ่นนั้น ๆ เท่านั้น เว้นแต่เป็นเรื่องคาบเกี่ยวที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่นโดยตรง เพ่ือสร้าง
แบบอย่างของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้ได้รับการเคารพ และยอมรับจากสังคมท้องถิ่นนั้นเสนอเรื่องราว 
หรือปัญหาของท้องถิ่นเป็นหลักก าหนดแนวทางชัดเจนร่วมกันถึงบทบาทหน้าที่ โดยตรงของ
นักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ต้องพิจารณาถึงการรับใช้สังคมท้องถิ่นโดยตรงทุก ๆ ด้าน ทุก ๆ ระดับ
วิชาชีพบนพื้นฐานของความส าคัญที่เท่าเทียมกัน  

ขณะที่เดนิส แมคไกวร์ Denis Mc Quail (1983) ได้ประมวลคุณลักษณะส าคัญของการ
สื่อสาร ซึ่งจะมีบทบาทในการพัฒนาแนวใหม่ คือ การสื่อสารจะเป็นไปในลักษณะหลากหลาย 
(Multiplicity)  เป็นการสื่อสารขนาดเล็ก (Smallness of scale) สามารถสร้างและใช้อยู่ในท้องถิ่น
เอง (Locality) โดยไม่มีลักษณะแข็งตัว ยืดหยุ่นได้ ไม่เป็นสถาบัน (Deinstitutionalization) และมี
การแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างผู้ส่งสาร-ผู้อ่าน (Interchange of sender-receiver roles) ซึ่งเน้น
การสื่อสารแนวนอนในทุกระดับของสังคม (Horizontality of communication) ตลอดจนตัวแปรที่
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มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อ ที่จะน าไปวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อ
ได้มีอยู่ 5 ประการ ดังนี้ 

1) สอดส่องดูแล ระแวดระวัง เหตุการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อประซาซนแล้วรายงานให้
ประซาซนได้รับทราบ (Surveillance of the environment) สื่อจะต้องตื่นตัวในการสอดส่อง
เหตุการณ์ส าคัญ ๆ เพ่ือรายงานให้ประซาซนได้รู้ทันเหตุการณ์ส าหรับการเตรียมพร้อมในการรับมือ
และป้องกันเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นและคาดว่าจะเกิดขึ้น ความรับผิดชอบหลักตามหน้าที่นี้ คือ  
การตรวจสอบรัฐบาลแทนประซาซน 

2) ประสานความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเกี่ยวกับประเด็นส าคัญที่สื่อเลือก
น าเสนอ (Cooperation parts of society) เพ่ือให้ประซาซนผู้ รับสารได้รับรู้ความคิดเห็นใน
หลากหลายมิติ หลากหลายแนวคิดส าหรับการน าไปประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ 

3) สั่ งสอน ถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม และประเพณี  (Transmission of social 
heritage) สื่อท าหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลเพ่ือก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อมรดกทางสังคมถือได้ว่าจะ
เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ความเชื่อ ค่านิยม และพฤติกรรมทางสังคมที่เหมาะสมกับกาลเทศะ 

4) ให้ความบันเทิง (Entertainment) เป็นหน้าที่ส าคัญของสื่อในสังคมที่ เต็มไปด้วย
ความเครียดจากปัญหา ภัยธรรมซาติ เศรษฐกิจ และการเมือง ด้วยศิลปะเพ่ือการจรรโลงใจและ
จรรโลงสังคมให้ประซาซนมีทัศนคติที่ดีต่อการด ารงชีวิตด้วยวัฒนธรรม และประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์ 

5) รณรงค์  (Mobilization) ท่ามกลางปัญหาเก่า ปัญหาใหม่ที่ เกิดขึ้นมากมาย และ
แพร่กระจายผลกระทบได้ไนวงกว้างอย่างรวดเร็ว ถือเป็นหน้าที่ของสื่อในการท าหน้าที่ในการรวบรวม
พลังและผลักดันประซาซนจ านวนมากให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ทางสังคมร่วมกัน 
สร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อข้างต้นเป็นความรับผิดชอบ (Responsibilities) ของสื่อมวลซน  
ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและจริยธรรม หากสื่อขาดซึ่งจรรยาบรรณและจริยธรรมของความ
ถูกต้อง ครบล้วน เที่ยงตรง และเป็นกลางแล้วสื่อก็จะขาดความน่าเชื่อถือทันที 

ดังนั้น การที่ผู้อ่านได้ตระหนักรู้ถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหาก
สื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รับผิดชอบแล้ว ไม่ เพียงแต่จะส่ง เสริมให้สื่อต้องพัฒนาตนเองแล้ว  
สื่อยังสามารถส่งเสริมให้สังคมพัฒนาได้อย่างมั่นคงอีกด้วย  
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2.4.3 เสรีภาพและความรับชอบของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
คุณสมบัติของหนังสือพิมพ์ในบทบาทสื่อกลางรายงานข่าวสารเคลื่อนไหวในสังคมให้ถูกต้อง

เที่ยงตรงเกี่ยวกับความเป็นไปทุกด้าน ทั้งด้านการเมืองการปกครอง สังคมเป็นช่องทางน าไปสู่
เป้าหมายที่เป็นภาระจุดสูงสุดของหนังสือพิมพ์ คือ การสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
การเมืองและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพเก็บประโยชน์แก่ประชาชนทั้งประเทศ เป้าหมายของภารกิจ
หลักของหนังสือพิมพ์ จึงเป็นการพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชนที่เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ 
ไม่ใช่เพ่ือรัฐบาลที่อาสาเข้ามาบริหารประเทศเป็นครั้งเป็นคราวตามนโยบายและอายุงานที่ได้รับ
มอบหมายจากประชาชน การสะท้อนความจริงในสังคมให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทุกถ้วน 
หนังสือพิมพ์เป็นเสมือนผู้แทนของประชาชนท าหน้าที่ตรวจสอบการท างานของรัฐบาล จะต้องมีสิทธิ
ในการเข้าถึงแหล่งสารมีเสรีภาพในการรายงานและแสดงความคิดเห็น สิทธิและเสรีภาพของ
หนังสือพิมพ์ จึงมีความส าคัญในสังคมประชาธิปไตยเป็นสัจธรรม 

แม้ว่าหนังสือพิมพ์ส่วนหนึ่งจะตระหนักถึงความจริงที่ว่าเป็นธรรมชาติของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย
ที่เข้ามาบริหารประเทศ และมักมีแนวโน้มต้องการยึดพ้ืนที่หนังสือพิมพ์เพ่ือรักษาเสรีภาพ เสถียรภาพ
ทางการเมืองโดยการควบคุมเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ในระดับใดระดับหนึ่งเสมอ ซึ่งขึ้นอยู่กับความใจ
กว้างและระดับความคิดของประชาธิปไตยของผู้น ารัฐบาลแต่ละสมัย รวมถึงระดับความโปร่งใสในการ
บริหารประเทศ  

มาลี บุญศิริพันธ์ (2548) สามารถสรุปวิธีการควบคุมเสรีภาพหนังสือพิมพ์ได้ 14 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

1) การควบคุมโดยประกาศและกฎหมาย เช่น การประกาศไม่ให้เชื่อหนังสือพิมพ์ และการ
ตราพระราชบัญญัติสมุดและเอกสาร การออกกฎหมายก าหนดคุณสมบัติบรรณาธิการ การเพ่ิมโทษ
กฎหมายหมิ่นประมาท และการออกกฏหมายที่ขัดแย้งกับเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ ฯลฯ 

2) การสั่งการให้หนังสือพิมพ์สนับสนุนเผยแพร่ลัทธิชาตินิยม โดยให้พิมพ์ค าขวัญปลุกให้เกิด
ความนิยมในตัวผู้น าในยุคเชื่อผู้น าชาติพ้นภัย 

3) การกวาดล้างและจับกุมนักหนังสือพิมพ์ในยุคสมัยที่มีการปกครองอย่างเข้มงวด และมีการ
วิพากษ์วิจารณ์การเมืองอย่างรุนแรงกว้างขวาง 

4) ใช้หนังสือพิมพ์และนักหนังสือพิมพ์เป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยนักการเมืองหรือพรรค
การเมืองออกหนังสือพิมพ์เพ่ือประโยชน์ทางการเมือง 

5) การใช้ระบบตรวจสอบเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ก่อนพิมพ์และหลังพิมพ์ Censorship) 
6) การสั่งห้ามหนังสือพิมพ์เสนอข่าว ห้ามวิจารณ์ข่าวต่างประเทศที่มีผลกระทบต่อความ

มั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
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7) การออกประกาศโดยอ้างภาวะฉุกเฉินความมั่นคงของชาติ ความสงบเรียบร้อย และ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน เช่น ประกาศคณะปฏิวัติ ประกาศกฎอัยการศึก และประกาศปฏิรูป
แผ่นดิน ฯลฯ รวมถึงการตักเตือนด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษรจากรัฐบาล 

8) การยึด ลามโซ่  และทุกท่านพิมพ์ การสั่ งปิดโรงพิมพ์ การขอให้ เจ้าของพักงาน
นักหนังสือพิมพ์ 

9) การขอร้องแกมบังคับ การข่มขู่คุกคามด้วยวาจา และ/หรือวิธีการใด ๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกิดความกลัวเกรง 

10) การแทรกแซงนโยบายการเสนอข่าวของกองบรรณาธิการผ่านเจ้าของหรือนายทุน การ
ให้รางวัลการแบ่งปันห้างหุ้นส่วนธุรกิจ การเสนอความช่วยเหลือนักข่าวในรูปแบบต่าง ๆ 

11) การแทรกซึมด้วยกลไกทางธุรกิจผูกขาดธุรกิจสื่อมวลชนร่วมงานสถานะทางเศรษฐกิจ
ของหนังสือพิมพ์ เช่น การกว้านซื้อรเนื้อที่ โฆษณา ช้อนซื้อหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ เสนอตัวเข้าไป 
อบอุ้มธุรกิจสื่อที่มีปัญหาทางด้านการเงิน ฯลฯ 

12) การอ้างอิงเหตุผลด้านนโยบายบริหารเชิงธุรกิจในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรฝ่ายข่าว 
13) การแทรกแซงทิศทางการเสนอเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ และสื่อมวลชนประเภทอ่ืนด้วย

อ านาจจ ากัดทางด้านเศรษฐกิจขององค์กร 
14) การควบคุมตามกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อสารมวลชน เช่น จรรยาบรรณขององค์กร

วิชาชีพฯ การควบคุมกันเอง โดยสภาการหนังสือพิมพ์ 
จากการพัฒนาการควบคุมเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ พบว่า วิธีการควบคุมได้เริ่มจากการ

ควบคุมอย่างเปิดเผยจากอ านาจรัฐ จนกระทั่งถึงกลวิธีการที่แนบเนียนและซับซ้อนขึ้นด้วยวิธีการ
ควบคุมที่วงการหนังสือพิมพ์เรียกว่า “แทรกแซง แทรกซึม แทรกซื้อ” หรือซึ่งเป็นวิธีการที่ยากจะ
ต่อต้านเนื่องจากมีตัวแปรขึ้นอยู่กับ “ความอยู่รอดของศรษฐกิจ” แบบทุนนิยมเป็นเดิมพัน 

ในอดีตนอกเหนือจากระบบการเมืองที่มีทุกคนต้องการเสรีภาพของสื่อมวลชนแล้ว 
นักการเมืองยังมีบทบาทส าคัญต่อสิทธิและเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ กล่าวคือ ในยุคสมัยที่ผู้บริหาร
ประเทศเข้าใจถึงความส าคัญของประกาศหนังสือพิมพ์ต่อสังคม หนังสือพิมพ์จะมีสิทธิเสรีภาพในการ
น าเสนอข่าวสารและความคิดเห็นมาก แต่หากได้ผู้น าที่มีความคิดในทางตรงกันข้าม การใช้เสรีภาพ
ของหนังสือพิมพ์ก็จะได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อยในระดับความเข้มงวดของการควบคุมเนื้อหาใน
หนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะเกี่ยวกับการเมืองจะเกิดขึ้นทางตรงและทางอ้อม ตั้งแต่การออกค าสั่งห้าม
ขอร้องตักเตือนก าหนดบทลงโทษตลอดจนวิธีการตาต่อตาฟันต่อฟัน ซึ่งล้วนมีผลต่อรูปแบบและความ
เข้มข้นในเนื้อหาข่าวในหนังสือพิมพ์ทั้งสิ้น  
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เมื่อหนังสือพิมพ์ต้องเผชิญกับแรงกดดันทางใดทางหนึ่ง จึงต้องหาทางออกโดยการหลีกเลี่ยง
การน าเสนอที่อาจจะเป็นภัยต่อความอยู่รอด หันไปน าเสนอข่าวไร้สาระเน้นเรื่องความบันเทิงเริงรมย์
ในหนังสือพิมพ์ ซึ่งเมื่อพิจารณาในด้านเหตุผลทางการตลาดแล้วก็จะพบได้ว่าได้รับความนิยมค่อนข้าง
สูงจากผู้ อ่านจ านวนมากเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนทั่วไปให้ความสนใจ (Element of human 
interest story) 

ปัจจุบันยุคแห่งโลกาภิวัตน์ระบบประชาธิปไตยแบบทุนนิยมในบรรยากาศที่วัดความส าเร็จ
ขององค์กรธุรกิจ จากตัวเลขก าไรขาดทุนเป็นส่วนใหญ่ได้ให้ความส าคัญแก่อ านาจทุนในฐานะทาง
เศรษฐกิจอย่างสุดโต่งหนังสือพิมพ์เริ่มเห็นผลประโยชน์จากการเป็นหน่วยธุรกิจได้ผันตัวเองเข้าระดม
ทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่โครงสร้างธุรกิจและนโยบาย
การบริหารงานหนังสือพิมพ์อย่างใหญ่หลวง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ฐานะทางเศรษฐกิจขององค์กร
หนังสือพิมพ์กลับกลายเป็นตัวก าหนดเสรีภาพของหนังสือพิมพ์เสียเอง นโยบายการน าเสนอเนื้อหา
ส่วนหนึ่งมักค านึงถึงผลประโยชน์จากการสร้างก าไรเพราะเพ่ิมมูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

อย่างไรก็ตามผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาการหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยได้ประมวลภาพ
บทบาทของหนังสือพิมพ์ในแง่มุมการรักษาผลประโยชน์ตามอุดมการของหนังสือพิมพ์ช่วงระยะต้น
ของการเปลี่ยนแปลงปลายทศวรรษที่ 20 ในทัศนะที่ค่อนข้างไปในทางบวก ขณะเดียวกันก็ได้ตั้ง
ข้อสังเกตที่น่าสนใจยิ่งเกี่ยวกับบทบาทหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในแง่การเป็นหน่วยธุรกิจในตัวของมันเอง 
แล้วในแง่ของผู้พิทักษ์สาธารณะประโยชน์เพ่ือจะลงสังคมในด้านที่ถูกต้องดีงามมากในสภาพดังกล่าว
ข้างต้นนั้นมีค าถามอยู่ประการเดียวว่าท าอย่างไรหนังสือพิมพ์จะคงไว้ซึ่งสถานภาพประการหลังได้
ตลอดไป (วีระศักดิ์ สเลยกานนท์, 2533) 

ดังนั้นจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ยุคทุนนิยมคงจะต้องถูกควบคุมแทรกซึม
ด้วยอิทธิพลทางเศรษฐกิจได้ง่ายขึ้น เพราะหลุมพรางทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการน าทางของ
หนังสือพิมพ์เองภายใต้แรงขับของกลไกลตลาดแข่งขันเสรีที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยียุคโลกาภิวัตน์  
ทั้งนี้เสรีภาพของสื่อมวลชนจะมีมากน้อยเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับปรัชญาการปกครองที่ก าหนดให้เกิดการใช้
เสรีภาพนั้น เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและเพ่ือประโยชน์ของผู้ปกครอง ขณะเดียวกัน
สื่อมวลชนควรได้รับอิสระจากรัฐบาลเพ่ือใช้เสรีภาพนั้นอย่างไรด้วย 
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กล่าวโดยสรุป การพัฒนาคุณภาพการน าเสนอข่าว ขึ้นอยู่กับการปรับระดับส านึกทาง
จริยธรรม ความรับผิดชอบตลอดจนบรรทัดฐานทางวิชาชีพนักหนังสือพิมพ์ให้น่าเชื่อถือในสายตา
ผู้อ่าน แน่นอนว่าจะเป็นพลังสร้างความเข้มแข็งที่นอกจากการเป็นเกราะปิดกั้นการแทรกแซงเสรีภาพ
ของหนังสือพิมพ์แล้ว ยังท าให้หนังสือพิมพ์เป็นสถาบันทางข่าวสารที่ประชาชนไม่อาจจะละเลยได้
ปัญหาที่น่าคิดและตรวจสอบ คือหนังสือพิมพ์ใช้เสรีภาพของตนแสดงบทบาทของสื่อกลางข่าวสารใน
สังคมให้สมกับความเป็นสื่อมวลชนตามความคาดหวังของประชาชนในสังคมเสรีนิยมอย่างเต็ม
ศักยภาพความสามารถแล้วหรือยัง  

ในยุคข่าวสารที่เป็นกลุ่มพลังส าคัญส าหรับการขับเคลื่อนสังคมให้ทัดเทียมนานาประเทศ
เสรีภาพหนังสือพิมพ์จะไม่มีความหมายแต่อย่างใดหาก หากการใช้เสรีภาพยังขาดความรับผิดชอบ
และไม่ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพให้มากขึ้นเรื่อย ๆ 
โดยไม่อาจยัดเยียดเนื้อหาข่าวสารที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสติ ปัญญา และศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน ความรับผิดชอบคือการแสดงออกในงานวิชาชีพอย่างมีจริยธรรม หากนักหนังสือพิมพ์
สามารถพัฒนาระดับจริยธรรมแห่งวิชาชีพให้ประชาชนยอมรับได้อย่างสนิทใจแล้ว ไม่ว่าหนังสือพิมพ์
จะตกอยู่ในวิกฤตของการถูกแทรกแซงเสรีภาพด้วยวิธีการใด ๆ ผู้อ่านย่อมพร้อมเป็นแนวร่วมในการ
ปกป้องเสรีภาพของหนังสือพิมพ์เสมือนหนึ่งเสรีภาพของประชาชนด้วยอย่างแน่นอน แต่หากยัง
เป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามหนังสือพิมพ์ก็คงจะต้องสู้อย่างโดดเดี่ยวต่อไป จึงกล่าวได้ว่าเกราะก าบัง
เสรีภาพที่มีอ านาจสูงสุด คือ พลังสนับสนุนจากประชาชนผู้บริโภคที่เกิดขึ้นระดับจริยธรรมของ
นักหนังสือพิมพ์เองด้วย 

การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงการก าหนดเป้าหมาย
พันธกิจขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ซึ่งสอดรับกับทิศทางการไหลของข่าวสารเพ่ือถ่ายทอดข่าวสาร
ข้อมูล การท าหน้าที่ของสื่อมีความสัมพันธ์กับความต้องการทางสังคม น ามาวิเคราะห์การแสดง
บทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวมไปถึงการน าข้อมูลปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมาก าหนดเป็นตัว
แปรแบบสอบถามในส่วนของการรับรู้ข่าวสารขององค์กร ก่อนที่จะน ามาเอาอภิปรายคุณลักษณะงาน
ของการสื่อสารในองค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสว่ามีลักษณะการด าเนินงานในลักษณะใด 
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2.5 แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม 

ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 20 โดยมีปรัชญา
ขั้นพ้ืนฐานจากข้อเขียนของดับบลิว. อี. ฮิเคิล (W.E.Hikle) คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพหนังสือพิมพ์ 
ซึ่งดูแลด าเนินงานของสื่อมวลชนและประมวลจรรยาบรรณของสื่อมวลชน ทฤษฎีนี้มองว่า 
“สื่อมวลชน” ไม่ได้มีเพียงวัตถุประสงค์ที่ส าคัญเพ่ือแจ้งข่าวสารให้ความบันเทิงและเพ่ือการค้าเท่านั้น 
แต่ยังท าหน้าที่ยกการขัดแย้งขึ้นสู่ระดับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้ที่มีสิทธิในการใช้
สื่อมวลชน คือ ประชาชนทุกคนที่ต้องการพูดหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ สื่อมวลชนจะถูก
ควบคุมโดยมติของประชาชน ปฏิกิริยาของผู้อ่าน และจริยธรรมในทางวิชาชีพ ข้อหวงห้ามส าหรับ
สื่อมวลชนก็คือการละเมิดอย่าร้ายแรงต่อสิทธิส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองโดยทั่วไปและต่อประโยชน์
ส าคัญของสังคมอย่างรุนแรง กรรมสิทธิ์ในการด าเนินกิจการทางด้านสื่อสารมวลชนนั้นเอกชนจะเป็นผู้
เข้ามามีสิทธิในการเป็นเจ้าของและการบริหารกิจการด้านสื่อสารมวลชน นอกจากในกรณีท่ีรัฐบาลเข้า
ยึดกรรมสิทธิ์เพ่ือประกันให้มีบริการสาธารณะ สื่อมวลชนต้องปฏิญาณตนที่จะยอมรับพันธะความ
รับผิดชอบต่อสังคม และหากสื่อมวลชนไม่ยอมรับพันธะดังกล่าวก็จะต้องมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดการ
ให้ยอมรับพันธะนั้น 

สมมติฐานส าคัญของทฤษฎีสื่อสารมวลชนว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ถือได้ว่าเป็น
เสรีภาพย่อมมีพันธะต่าง ๆ ผูกพันอยู่ และหนังสือพิมพ์ซึ่งมีสถานะอภิสิทธิ์ในลักษณะการปกครองก็
ต้องมี พันธะที่ จะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่ จะด าเนินการในหน้าที่บางประการของการ
สื่อสารมวลชนในสังคมปัจจุบัน ระบบอิสรภาพนิยมจะสามารถสนองความต้องการต่าง ๆ ของสังคมได้
เพียงใดขึ้นอยู่กับว่าหนังสือพิมพ์จะยอมรับรู้ว่าความรับผิดชอบต่าง ๆ ของตน ต้องเป็นรากฐานของ
นโยบายในการด าเนินงานของตนเพียงใด ถ้าหนังสือพิมพ์ไม่ยอมรับผิดชอบต่าง ๆ ของตนก็จะมี
องค์กรอื่นมาดูแลให้หน้าที่ส าคัญต่าง ๆ ของสื่อมวลชนด าเนินไปได้ด้วยดี  

ลาสแวลล์ (Lasswell, 1948) ระบุหน้าที่ต่าง ๆ ของสื่อมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบทาง
สังคมมี 6 ประการ ดังนี้  

1) สนับสนุนระบบการเมืองด้วยการน าเสนอข่าว การอภิปราย และโต้แย้งเกี่ยวกับกิจกรรม
ของส่วนร่วม 

2) เพ่ิมพูนสติปัญญาของสาธารณะเพ่ือให้มีความสามารถในการปกครองตนเอง  
3) ปกป้องลัทธิต่าง ๆ ของปัจเจกชนด้วยการท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมรัฐบาล  
4) สนับสนุนระบบเศรษฐกิจ กล่าวคือ หนังสือพิมพ์ควรจัดให้ผู้ขายสินค้าและบริการต่าง ๆ 

ได้มาพบกันด้วยการใช้สื่อในการโฆษณา  
5)  ให้ความบันเทิง 
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6) รักษาฐานะในทางการเงินของตนเองให้มั่นคงพอที่จะได้เป็นเสรีจากความกดดันต่าง ๆ  
ของบรรดากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 

อย่างไรก็ตามยังมีการตีความหมายเกี่ยวกับหน้าที่ทั้ง 6 ประการของสื่อมวลชนที่ยอมรับ
บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการสนับสนุนระบบการเมือง การเพ่ิมพูนสติปัญญาของสาธารณะชน และ
การป้องกันอิสรภาพต่าง ๆ ของปัจเจกชน ซึ่งในทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมยังเห็นว่า 
หนังสือพิมพ์ยังบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้อยู่ และยังมองว่าต้องให้ความสนใจต่อการท า
หน้าที่ของสื่อมวลชนทุกด้านเท่า ๆ กัน แม้แต่หน้าที่ในการให้ความบันเทิง ความบันเทิงที่ให้นั้นก็
จะต้องเป็นความบันเทิงที่ “ดี” ด้วยเช่นกัน  

แนวคิดตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ เกิดขึ้นจ ากการเรียกร้องของสหภาพ
นักหนังสือพิมพ์แห่งชาติ (National Union of Journalism) ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รวมตัวจัดตั้งขึ้น
เป็ น ค ณ ะ ก ร ร ม า ธิ ก า ร ว่ า ด้ ว ย ก า ร ห นั ง สื อ พิ ม พ์  (Royal Commission on the Press)  
โดยคณะกรรมาธิการฯได้เริ่มศึกษาปัญหาการรวมตัวกันของหนังสือพิมพ์ในอังกฤษ และพิจารณา
วิธีการที่ จะปรับปรุงการปฏิบัติ งานของหนั งสือพิมพ์ ในประเทศนั้น ให้ดีขึ้น  รายงานของ
คณะกรรมาธิการของอังกฤษก็สนับสนุนข้อเขียนต่าง ๆ  ของคณะกรรมาธิการว่าด้วยเสรีภาพ
หนังสือพิมพ์ของสหรัฐอเมริกานี้ด้วย  

ส่วนประเทศอังกฤษมีการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์ (General Council of the Press) เพ่ือ
สนับสนุนให้วงการหนังสือพิมพ์เกิดความส านึกรับผิดชอบต่อสาธารณะและบริการสาธารณะ  
หน้าที่ส าคัญของสภาพการหนังสือพิมพ์ คือ การประณามและประจานการกระท าต่าง ๆ ที่ไม่สมควร
ของหนังสือพิมพ์ด าเนินการสืบสวนค าร้องต่าง ๆ หาทางขจัดแก้ไข ถ้าค าร้องเรียนเหล่านั้นมีข้อมูล
และชี้แจงโต้ตอบหากข้อกล่าวหานั้นเป็นข้อกล่าวหาไม่มีมูล เช่นเดียวกับการท าหน้าที่ของสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งชาติ (The National Press Council of Thailand) ที่มีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้าง
ความเป็นเอกภาพในองค์กรวิชาชีพสื่อสารมวลชนให้สามารถท าหน้าที่ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพ 
และจริยธรรมของสื่อมวลชนไทยได้อย่างเข้มแข็งยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามความต้องการให้สื่อมวลชนมี
สภาพพ้นไปจากการบีบบังคับ ความกดดันต่าง ๆ ในสังคม เพื่อบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ 
ซึ่งลักษณะเช่นนี้หมายถึง สื่อมวลชนจะต้องมีความเข้มแข็งทางการเงิน อุปกรณ์ เทคนิคต่าง ๆ  
ที่ทันสมัย สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ เพ่ือสามารถคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้  
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จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า สื่อมีเสรีภาพในการน าเสนอข่าวสารอย่างเสรี 
ต้องมีความรับผิดชอบต่อการน าเสนอข้อมูลข่าวสาวต่าง ๆ โดยมีกรอบของจริยธรรมคุณธรรมเป็นที่ตั้ง 
เป็นเครื่องมือของประชาชนในการควบคุมการด าเนินงานตามกลไกของรัฐ และสามารถที่จะ
วิพากษ์วิจารณ์การท างานของรัฐได้ภายใต้กรอบจริยธรรมและกฎหมาย ท าให้ผู้วิจัยสามารถอธิบาย
กลไกการด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส และน าเนื้อหาบางส่วนที่เกี่ยวข้องมา
วิเคราะห์ข้อมูลภายใต้กรอบแนวคิดความรับผิดชอบทางสังคมที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรสื่อ
ท้องถิ่นในยุดดิจิทัล 

 

2.6 แนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กร 

แนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กร ประกอบด้วย การจัดการองค์กรสื่อมวลชน ได้แก่ 
ความหมายของการจัดการ ทรัพยากรการจัดการความส าคัญของการจัดการองค์กรสมัยใหม่ 
ส่วนประกอบของการจัดการ การจัดองค์กร การอ านวยการ หรือการชี้น า และการควบคุมงาน  

ดรุณี  หิรัญรักษ์ (2543) ระบุ การจัดการมีตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับที่สลับซับซ้อน  
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กรและความยากง่ายของงาน ถ้าเป็นองค์กรหรือหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก
การจัดการก็จะไม่ยุ่งยากสลับซ้อนและไม่ต้องใช้เทคนิคจัดการชั้นสูง แต่เป็นองค์กรใหญ่มีเครือข่าย
ของงานและมีบุคลากรมากกว่าการจัดการก็มีลักษณะที่สลับซับซ้อนต้องใช้เทคนิคการจัดการระดับสูง  

 
2.6.1 ทฤษฎีการบริหารจัดการองค์กร 
ทฤษฎีการบริหารจัดการนี้เป็นของ Fayol (1916) ได้รับการขนานนามว่าเป็น “บิดาแห่งการ

บริหารจัดการรุ่นใหม่ (Father of Modern Management)” (อ้างถึงใน Wren, A. G., Bedeian, A. 
G., & Wren, 2009) เชื่อว่าความรับผิดชอบของผู้บริหาร คือ การน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมายโดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นั่นคือ อ านาจในการบริหาร การร่างแผนการด าเนินงาน การ
สรรหาบุคลากร การก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน และการควบคุมเพ่ือให้แน่ใจว่าการด า เนินงาน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ และคุณลักษณะหลังสุดนี้ เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดที่ผู้จัดการพึงมีในหลักการ
บริหาร (The Principles of Management) การบริหารโดยการลงมือกระท าหลังจากวางหลักการ
บริหารแล้วในขั้นตอนนี้ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือที่จะน าเอาทรัพยากรที่มี อยู่ทั้งบุคลากร  
วัสดุ  และงบประมาณมาจัดการตามหลักการที่วางไว้  
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มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์ (2554) กล่าวเพ่ิมเติมว่า หลักการบริหารเป็นการวางรากฐาน เพื่อการ
สร้างประสิทธิภาพให้แก่องค์กรสามารถพัฒนาผลผลิตของคนท างานให้ดีขึ้นได้ โดยให้ความส าคัญต่อ
ภารกิจทางการบริหารของฝ่ายจัดการหลักเกณฑ์ทางการบริหารเหมาะสมกับการบริหารงาน  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การค านึงถึงบุคคลและการกระท าที่เหมาะสมทางด้านการจัดการ  
โดยอาศัยหน้าที่หลักของแต่ละฝ่ายบริหารจัดการองค์กร โดยมีกระบวนการที่ชัดเจนเพ่ือท าให้เกิด
ความส าเร็จเป็นรูปธรรมตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 10 ประการ ประกอบด้วย 

1). การแบ่งงานกันท า (Division of Work) ได้แก่ การมอบหมายให้พนักงานท างานอย่างใด
อย่างหนึ่งจนเกิดความช านาญ ส่งผลให้งานส าเร็จลงในเวลาอันรวดเร็วและได้ผลผลิตเพิ่มข้ึน แต่ก็ควร
จะมีการสลับปรับเปลี่ยนบ้างเพ่ือให้เกิดความสมดุล เนื่องจากการท างานอย่างเดียวกันซ้ า ๆ ทุกวัน
อาจส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเบื่อหน่ายได้ 

2) การก าหนดหน้าที่ (Authority) ได้แก่ การที่ผู้บริหารมีสิทธิที่จะสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เชื่อฟังและท าตามค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้บริหารที่ดีจะต้องมีทั้งอ านาจหน้าที่โดยต าแหน่ง 
และอ านาจที่เกิดจากคุณลักษณะเฉพาะตัว 

3) การรักษาระเบียบวินัย (Discipline) ได้แก่ การที่พนักงานเชื่อฟังและถือปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ขององค์กร เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการเคารพกฎระเบียบมากกว่าที่จะเป็นความเกรงกลัว 
การรักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดจะน าไปสู่การสร้างสรรค์ภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ 

4) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ได้แก่ การมีผู้บังคับบัญชาเพียงคน
เดียวเป็นคนสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาหนึ่งคน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนเพราะการมีผู้บังคับบัญชาหลาย
คนท าให้เสียระบบและอาจสร้างความเสียหายให้กับองค์กรได้ 

5) เอกภาพของเป้าหมาย (Unity of Direction) ได้แก่ การมีเป้าหมายเดียวกันส าหรับ
กิจกรรมทั้งหมดขององค์กรซึ่งจะก่อให้เกิด “การปฏิบัติงานที่เป็นเอกภาพ” เป็นไปตามแผนงานที่วาง
ไว้ โดยองค์กรซึ่งจะมีเป้าหมายเดียวกันต้องมีโครงสร้างองค์กรที่ดีเสียก่อน 

6) การเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง (Subordination of 
individual interests to the general interest) การที่บุคคลหรือกลุ่มคนเอาผลประโยชน์ของ
ตนเองเป็นที่ตั้งย่อมเป็นอันตรายต่อเพ่ือนร่วมงานและองค์กร 

7) ผลตอบแทน (Remuneration) ผลตอบแทนที่ เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย  
แต่โดยรวมแล้วควรจะเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่มากหรือน้อยเกินไป และการให้สิ่งจูงใจอ่ืนที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ก็ถือเป็นการให้ผลตอบแทนด้วยเหมือนกัน 
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8) การรวมอ านาจ (Centralization) ผู้บริหารจ าเป็นต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารทุกอย่างของ
องค์กรก่อนการตัดสินใจใด ๆ เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหาร อย่างไรก็ตามระดับของการ
รวมอ านาจหรือกระจายอ านาจ (Decentralization) จะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละ
องค์กร เช่น  องค์กรขนาดเล็กซึ่ งมี ผู้บั งคับบัญชาเป็นคนสั่ งการผู้ ใต้บั งคับบัญชาโดยตรง  
ในขณะเดียวกันการบริหารงานก็จะเป็นแบบรวมอ านาจมากกว่า 

9) การก าหนดสายการบังคับบัญชา (Scalar Chain) หมายถึง สายของการบังคับบัญชาที่เริ่ม
จากผู้มีอ านาจสูงสุดลงไปจนถึงพนักงานระดับล่างสุด ปัญหาความล่าช้าในการสื่อสารตามสายงาน  
ซึ่งอาจเป็นผลมาจากเอกภาพในการบังคับบัญชาที่ได้กล่าวไปแล้ว ดังนั้น จึงได้เสนอให้พนักงานใน
ระดับเดียวกันแต่อยู่คนละแผนก สามารถประสานงานกันโดยตรงได้เพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว โดยเรียก
วิธีการติดต่อประสานงานแบบนี้ว่า “Gangplank” 

10) การวางระบบ (Order) ได้แก่ การวางคนให้เหมาะกับงาน ตระหนักถึงระเบียบทางสังคม
จะเกิดขึ้นได้ต้องมีวิธีการวางระบบและการคัดเลือกคนที่ดีและสอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่  
ความทะเยอทะยาน การเห็นแก่พวกพ้อง ความล าเอียงส่งผลให้เกิดต าแหน่งงานที่ไม่จ าเป็นกับองค์กร 
หรือได้พนักงานที่ไม่มีความสามารถเข้ามาท างานโดยความเป็นธรรม (Equity) ได้แก่ การปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรมและความเมตตาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานท างาน
ด้วยความทุ่มเทและมีความจงรักภักดีต่อองค์กรสร้างความมั่นคงของบุคลากร (Stability of Tenure 
of Personnel) ได้แก่ การสร้างความมั่นคง ในการท างานให้กับบุคลากร โดยการพัฒนาทักษะที่
จ าเป็นเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ซึ่งกว่าจะสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยเวลา
พอสมควร โดยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ( Initiative) ได้แก่ การกระตุ้นให้พนักงานแสดงความ
กระตือรือร้นและพลังออกมา โดยเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นและลงมือท าเป็นหัวใจของความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งส าคัญอย่างยิ่งต่อการสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน และต้องอาศัยความ
สามัคคี (Esprit de Corps) ได้แก่ การสร้างความสามัคคีและความเป็นเอกภาพขึ้นภายในองค์กร              
(Wren, A. G., Bedeian, A. G., & Wren, 2009) 

กล่าวโดยสรุปคือ ผู้บริหารมีความรับผิดชอบในการน าพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย โดยใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ ให้ เกิดประโยชน์ ซึ่งผู้วิจัยได้น าแนวคิดนี้มาวิเคราะห์และอภิปรายผลตาม
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือดูว่าวิธีการบริหารจัดการขององค์กรหนังสือพิมพ์ที่มีผู้น าที่เก่งเรื่องการ
บริหารจัดการ แต่ไม่ค่อยเก่งทางด้านเทคนิคยังจะมีประโยชน์กับบริษัทมากกว่าผู้น าที่เก่งทางด้าน
เทคนิคจะเลือกใช้วิธีการบริหารองค์กรอย่างไรกับหลักการบริหารข้างต้น 
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2.6.2 ความหมายของการจัดการ 
ฟลิปโป Flippo (1970) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์กร หมายถึง การจัดความสัมพันธ์ระหว่างส่วน

ต่าง ๆ คือ ตัวบุคคลและหน้าที่การงานเพื่อรวมกันเข้าเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถท างาน
บรรลุเป้าหมายได ้

สมคิด บางโม (2538) กล่าวไว้ว่า การจัดองค์กร หมายถึง การจัดแบ่งองค์กรออกเป็น
หน่วยงานย่อย ๆ ให้ครอบคลุมภารกิจและหน้าที่ขององค์กรพร้อมก าหนดอ านาจหน้าที่และ
ความสัมพันธ์กับองค์กรย่อยอ่ืน ๆ ไว้ด้วย ทั้งนี้ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการบริหารให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร  

ดรุณี หิรัญรักษ์ (2543) กล่าวว่า โดยทั่วไปความหมายของการจัดการ หมายถึง กระบวนการ
ในการน าเอาทรัพยากรการบริหาร อันได้แก่ วัสดุสิ่งของ เครื่องจักรหรือเครื่องมือในการผลิต และ
เงินทุนมาใช้ด าเนินการในเรื่องหนึ่งให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งใจ 

น้ าทิพย์ วิภาวิน  (2547) กล่าวว่า ความหมายขององค์กร หรือองค์กร (Organization) 
หมายถึง กลุ่มที่รวมกันภายใต้โครงสร้างอย่างใดอย่างหนึ่งมีการแบ่งบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เพ่ือร่วมกันท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมายความส าเร็จขององค์กรจึงอยู่องค์กรบรรลุ
เป้าหมายที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เสน่ห์  จุ้ยโต (2546) กล่าวว่า การจัดการเป็นกระบวนการผสมผสานหรือบูรณาการ 
(Integration) ทรัพยากรการจัดการ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดการเป็นเรื่องของการผสมผสานหรือบูรณาการทรัพยากรการ
จัดการ ได้แก่ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) วิธีการ (Method) ตลาด (Market) 
ข้อมูลข่าวสาร (Information) และเวลา (Time) การจัดการที่ดีผู้บริหารต้องรู้จักการผสมผสาน หรือ
ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การที่ผู้บริหารจะกระท าได้ต้องมีความสามารถ และทักษะ
ของการจัดการที่ดีจึงจะบูรณาการ สอดคล้องกับองค์กรสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นน้อยแต่ท างานได้มาก  
การจัดการเป็นเรื่องของกระบวนการซึ่งประกอบไปด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์กร 
(Organization) การจัดบุคคลเข้าท างาน (Staffing) การน า (Leading) การควบคุม (Controlling)  
และการจัดการเป็นเรื่องของประสิทธิผล โดยชี้วัดการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ประสิทธิภาพ 
การประเมินความคุ้มค่าค่าใช้จ่ายให้มีคุณภาพมีความพึงพอใจในการบริการ  
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จากค าอธิบายของผู้ เชี่ยวชาญข้างต้นสรุปได้ว่า การจัดองค์กร หมายถึง การจัดระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่าง ๆ และบุคคลในองค์กรโดยก าหนดภารกิจอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบให้ชัดเจนเพ่ือให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการเป็นการผสมผสานทรัพยากรการจัดการ ได้แก่ เงินวัสดุ อุปกรณ์
วิธีการตลาดข้อมูลข่าวสาร การจัดการวิธีการ หรือการจัดการเชิงเทคนิคเป็นการน าเอาเทคนิคการ
จัดการสมัยใหม่มาประยุกต์  

การจัดการตลาดเป็นการมุ่งไปสู่กลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพราะกลุ่มลูกค้า
ต่างกันท าให้วิธีการที่ใช้ต่างกัน การจัดการองค์กรข้อมูลข่าวสารเป็นการประมวลผลข้อมูลข่าวส าร 
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารให้มีความถูกต้องรวดเร็ว และสอดคล้องต่อความต้องการของผู้
ตัดสินใจการจัดการเวลาเป็นการใช้เวลาที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รู้จักการจัดล าดับความส าคัญ
ของงาน อาทิ งานส าคัญและเร่งด่วนจัดเป็นอันดับแรกงานส าคัญ และไม่เร่งด่วนจัด เป็นอันดับสอง 
งานไม่ส าคัญแต่เร่งด่วนจัดเป็นอันดับสาม งานไม่ส าคัญและไม่เร่งด่วนจัดเป็นอันดับสุดท้าย  
(เสน่ห์ จุ้ยโต, 2546) และสามารถสรุปความส าคัญของการจัดการได้ ดังนี้  

1) การจัดการเป็นสมองขององค์กร กล่าวคือ การจัดการเกี่ยวข้องกับการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
การคิดดีจะส่งผลให้องค์กรดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดการที่ดี คือ Triple I ประกอบด้วย 
ข้อมูลข่าวสาร (Intelligence) สติปัญญา (Idea) และความคิดใหม่ ๆ (handy)  

2) การจัดการเป็นเทคนิควิธีการ ท าให้สมาชิกขององค์กรเกิดจิตส านึกร่วมกันในการบรรลุ
เป้าหมาย กล่าวคือ การจัดการเกี่ยวข้องกับการผนึกก าลังร่วมของทุก ๆ ฝ่าย เ พ่ือร่วมคิดร่วมกระท า
ร่วมพัฒนาปรับปรุง เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรร่วมกันพนักงานเจริญก้าวหน้าก็จะท าให้
องค์กรก้าวหน้าด้วย ในขณะเดียวกันเมื่อองค์กรเจริญก้าวหน้าก็จะท าให้พนักงานเจริญก้าวหน้าด้วย 

การจัดการเป็นการก าหนดขอบเขตการท างานให้เป็นไปอย่างราบรื่น กล่าวคือ การจัดการ
เกี่ยวกับบทบาท (Role) หน้าที่  (Function) อ านาจหน้าที่  (Authority) และความรับผิดชอบ 
(Responsibility) ผู้จัดการที่ดีต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือเป็น
ผู้จัดการที่ประสบความส าเร็จกรณีที่ไม่เข้าใจก็จะท าให้เป็นผู้จัดการที่ไร้สมรรถนะได้ การจัดการเป็น
การแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานขององค์กร กล่าวคือ การจัดการเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน 
เพ่ือให้การท างานเป็นระบบระเบียบและค้นหาวิธีการที่ดีที่สุด หรือค้นหาทางลัดสู่ความส าเร็จในการ
ท างานไม่ควรใช้การตัดสินใจแบบเดิมเคยท าอย่างไรก็ท าอย่างนั้น แต่ควรมีการส ารวจจดบันทึกเวลา
การท างานน ามาคิดวิเคราะห์ เพ่ือค้นหาทางเลือกใหม่ที่ดีที่สุดต่อไป  
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ดราฟท์ และ สตีด Daft, R., & Steers (1997) ระบุไว้ว่า องค์กรสมัยใหม่ต้องมีคุณลักษณะ
เป็นองค์กรที่ทันสมัย พัฒนามีรูปแบบและโครงสร้างที่สอดคล้องกับองค์กรสมัยใหม่ ซึ่งรูปแบบและ
โครงสร้างขององค์กรสมัยใหม่ นอกจากมีการพัฒนาให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment) และสภาพแวดล้อมทั่วไป 
ได้แก่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมของงาน ได้แก่ ลูกค้า (Customer) 
คู่แข่ง (Competitor) ผู้สนับสนุน (Supplier) ผู้ควบคุม (Regulator) จึงมีลักษณะพ้ืนฐานที่ส าคัญ คือ 
มีลักษณะเป็นพลวัตร (Dynamic) ที่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ เพื่อให้องค์กรเจริญเติบโตได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม องค์กรสมัยใหม่พร้อมที่จะปรับตัว เพ่ือการด ารงอยู่เป็นองค์กรปรับตัวเป็น
องค์กร (Adaptive Organization) เพ่ือมุ่งเน้นการให้ความส าคัญต่อลูกค้าเป็นอันดับแรก  

น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547) กล่าวว่า ส่วนประกอบของการจัดการต้องมีการจัดการเป็น
กระบวนการต่อเนื่อง (Continuous Process) ซึ่ งประกอบด้วยส่วนประกอบทางการจัดการ 
(Management Function) ส าคัญ 5 ประการ คอื  

1) การวางแผน (Planning) เป็นงานหน้าที่แรกของการจัดการที่มีความส าคัญส าหรับ
ผู้บริหารน าข้อมูลที่ต้องศึกษาวิเคราะห์ ตัดสินใจก าหนดเป้าหมายที่ต้องการหาแนวทางและสร้าง
วิธีการที่จะปฏิบัติให้งานส าเร็จตามเป้าหมายนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระยะเวลา  และ
ข้อจ ากัด 

2) การจัดองค์กร (Organizing) เป็นการจัดโครงสร้าง การจัดระบบงาน การรวมกลุ่ม
กิจกรรม การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการมอบหมายให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกันและบรรลุเป้าหมายที่จัดการก าหนด โดยการจัดองค์กรจะเป็นเรื่อง
ของการจัดระบบ (System) ระเบียบ (Order) และความสัมพันธ์ (Relationship) ในหน่วยงานที่จะ
ร่วมมือกับพนังงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ 

3) การจัดบุคคลเข้าท างาน (Staffing) เป็นการก าหนดความต้องการสรรหา คัดเลือก บรรจุ
ฝึกอบรม พัฒนา ธ ารงรักษา และจูงใจบุคลากรผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตามปฏิบัติงานได้ตามที่ต้องการ 

4) การน า (Leading) คือ การที่ผู้จัดการหรือผู้น า (leader) ใช้ความสามารถและอิทธิพลใน
การชักจูงให้ผู้ตาม (Follower) ซึ่งอาจจะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอ่ืน ๆ ให้แสดงพฤติกรรม
หรือปฏิบัติงานความสามารถและด้วยความเต็มใจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ผู้น าก าหนด 

5) การควบคุม (Controlling) เป็นกระบวนการในการติดตามตรวจสอบเปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติงานจริงกับเป้าหมายที่วางไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มีตลอดจนท าการศึกษาและวิเคราะห์ปัญหา
ที่เกิดขึ้น เพ่ือไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ให้เข้ากับแต่ละสถานการณ์ 
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2.6.3 หลักการจัดองค์กร 
ทฤษฎีการจัดองค์กร หมายถึง กรอบแนวคิดที่ว่าด้วยการจัดโครงสร้าง (Structure) และการ

ออกแบบองค์กร (Design) ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและเพ่ือสร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขันต่อไปนี้เป็นแนวทางในการจัดการองค์กร 2 แบบ คือ แบบการจัดการองค์กร
โดยยึดโครงสร้าง และแบบการจัดการองค์กรโดยยึดการออกแบบการจัดองค์กรโดยยึดโครงสร้างการ
จัดองค์กรที่ดีต้องพิจารณาก าหนด ความสัมพันธ์ของโครงสร้างองค์กรทั้งในแนวดิ่ง และแนวนอนให้
สอดคล้องบูรณาการสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมเป็นสายโซ่ (Chain) 

ดราฟท์ และ เลนเกว Daft, R. L., & Lengel (1986) ได้อธิบายว่า การจัดการองค์กร หมายถึง 
การแปรสภาพทรัพยากรไปสู่ความส าเร็จในเป้าหมายกลยุทธ์ ซึ่งการแปรสภาพดังกล่าวจะสะท้อนการ
จัดการแผนกงานในหน่วยงานต่าง ๆ อ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการและระบบกลไกการประสานงาน
ที่ดีพอ สามารถสรุปลักษณะส าคัญของการจัดการองค์กรได้ 3 ประการ ดังนี้  

1) การจัดองค์กรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายขององค์กร กล่าวคือ ในกรณีที่
องค์กรต้องการคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องวางแผนการจัดการจัดองค์กร เพ่ือให้มีคุณภาพ
ในรูปแบบขององค์กรแห่งคุณภาพ (Quality Organization) ในกรณีที่องค์กรต้องการความแปลกใหม่ 
(Differentiation) และนวัตกรรม (Innovation) จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องจัดการองค์กร เพ่ือให้
เกิดความแปลกใหม่ในรูปแบบขององค์กรอัจฉริยะ (Intelligence Organization)  

2) การจัดองค์กรเป็นการจัดกลุ่มงานหรือกิจกรรมให้เป็นระบบกิจกรรมใดที่เหมือนกัน น ามา
ไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน เพ่ือการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การจั ดกลุ่ม
กิจกรรมตามหน้าที่ได้ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตลาด ฝ่ายส านักงาน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์การจัด
กลุ่มกิจกรรมได้ในหลายรูปแบบตามหน้าที่จัดตามกระบวนการจัดตามผลิตภัณฑ์หรือภูมิศาสตร์  
และจัดตามกลุ่มลูกค้า เป็นต้น 

3) การจัดองค์กรเป็นการก าหนดความสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือแผนกงานบุคคลอ านาจ
หน้าที่สายการบังคับบัญชาการติดต่อสื่อสาร การรายงาน และการประสานงานให้ประสานสอดคล้อง
บูรณาการสัมพันธ์กันทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน เพ่ือการท างานที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ดังนั้น การจัดการองค์กรด้านการสื่อสาร หมายถึง การจัดกลุ่มงานหรือกิจกรรมที่เหมือนกัน
ไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ การจัดการองค์กรมีความส าคัญ
ต่อผู้บริหารองค์กรเครื่องมือในการบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศใน 5 ประการ ดังนี้  

1) เป็นเครื่องมือช่วยลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนในการด าเนินงาน (Cost) กล่าวคือ การจัดการ
องค์กรที่ดีต้องตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรที่จะลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และการด าเนินงาน 
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดอยู่ในรูปแบบองค์กรคุณภาพจิ๋วแต่แจ๋ว (Small is Beautiful)  
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2) เป็นเครื่องมือช่วยเพ่ิมคุณภาพ (Quality) และมาตรฐาน (Standard) ในการบริหารงาน 
กล่าวคือ การจัดการที่ดีต้องช่วยส่งเสริมให้องค์กรมีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลจ าเป็นอย่าง
ยิ่งจะต้องจัดให้อยู่ในรูปองค์กรแห่งคุณภาพมีระบบมาตรฐานสากล ( ISO) มีระบบบริหารคุณภาพทั่ว
ทั้งองค์กร (TQM)  

3) เป็นเครื่องมือช่วยเพ่ิมความเร็ว (Speed) ในการบริการและการท างาน กล่าวคือ  
การจัดการองค์กรที่ดีต้องตอบสนองต่อการบริการที่รวดเร็ว ท าอย่างไรจะท าให้การบริการลูกค้าได้เร็ว
กว่าความคาดหวังที่คิดไว้เรียกว่า “Economy of Speed” 

4) เป็นเครื่องมือช่วยสร้างความพึงพอใจ (Satisfaction) ให้กับลูกค้า กล่าวคือ การจัดองค์กร
ที่ดีต้องตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างสูงสุดจ าเป็นต้องจัดองค์กรให้มีชีวิตชีวาพนักงานที่
ท างานมีความสุขสนุกในการท างานพร้อมที่จะบริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ การบริการ คือ งานของ
การจัดองค์กรในรูปองค์กรแบบสิ่งมีชีวิต (Organic Organization) สามารถช่วยสร้างความพึงพอใจ
ลูกค้าสูงสุดได ้

5) เป็นเครื่องมือช่วยสร้างนวัตกรรม (Innovation) และความแปลกใหม่ (Differentiation) 
กล่าวคือ การจัดการองค์กรต้องช่วยให้เกิดการคิดและประดิษฐ์สิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา            
ท าให้ไม่สามารถแข่งขันกับคู่แข่งขันได้ ถือได้ว่าการจัดองค์กรที่ดีสามารถสร้างความได้เปรียบในการ
แข่งขันจะด าเนินการในรูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้องค์กรแห่งนวัตกรรมและองค์กรฐานความรู้ 
เป็นต้น 

 
2.6.4 กระบวนการของการจัดการองค์กร 
Daft, R. L., & Lengel (1986) กล่ าวถึ ง กิ จกรรมหลั กทางการจัดกา รแบ่ งออก เป็ น

กระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 4 ประการ คือ  
1) การวางแผน (Planning) ตลอดจนก าหนดวิธีการเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตาม

วัตถุประสงค์ ประกอบด้วย การก าหนดขอบเขตของธุรกิจ การตั้งเป้าหมาย และวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายที่ตั้งไว้  

2) การจัดองค์กร (Organizing) การจัดระเบียบกิจกรรมให้เป็นกลุ่มก้อนเข้ารูปและการ
มอบหมายงานให้คนปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้เพ่ือให้สมาชิก
สามารถท างานได้ตามความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และบรรลุวัตถุประสงค์จะต้องอาศัย 
ประกอบด้วย การจัดบุคคล แบ่งแผนงาน และจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
แผนงาน  
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3) การชี้น า (Leading) การท าให้คนไปในทิศทางหนึ่ง ๆ ที่ไม่ใช่ทิศทางตรงกันข้ามเก่ียวกับการ
พัฒนาตัวผู้บริหารเองในภาวะผู้น าและการจูงใจหรือการกระตุ้นให้ผู้อ่ืนท างานได้เต็มที่ตามความรู้
ความสามารถ  

4) การควบคุมองค์กร (Controlling) การควบคุมงานช่วยสร้างมาตรฐานของงานในองค์กร 
เป็นการควบคุมองค์กรให้การด าเนินงานต่าง ๆ ภายในองค์กรเป็นไปตามแผนงานความคาดหวังให้มี
ความเหมาะสมกับงานเกิดความสอดคล้องกับความต้องการของงานมีความยืดหยุ่นที่สามารถบ่งบอก
ข้อบกพร่องหรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นได้ และสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้อย่างถูกต้อง 

ขณะที่ลู เธอร์ กูลิค และ ลินดัล เออร์วิกค์  (Gulick and Lyndall Urwick, 1937) เสนอ
แนวคิดภาระหน้าที่ที่ส าคัญของนักบริหาร POSDCoRB ในบทความ Paper on the Science of 
Administration: Notes on the Theory of Organization” โดยอาศัยหลักการและแนวคิดของ 
POSDCoRB เพ่ือใช้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) การวางแผน (Planning)  คือ กระบวนการของการพิจารณาตัดสินใจล่วงหน้าว่าจะท าอะไร 
ท าอย่างไร ท าเมื่อไหร่ ท าที่ไหน ท าไม่ต้องท า ท าเพ่ือใคร ใครเป็นผู้รับผิดชอบ และมีการเลือก
วัตถุประสงค์ นโยบาย โดยตระหนักอยู่เสมอว่าแผนงานเป็นรากฐานของการปฏิบัติงานทั้งปวง เป็น
กระบวนการเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อน และต้องกระท าให้เสร็จสิ้นก่อนจะมีการ
ด าเนินกิจกรรม เพ่ือก าหนดวัตถุประสงค์ส าหรับช่วงเวลาข้างหน้าและก าหนดสิ่งที่จะกระท าต่า ง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2) การจัดองค์กร (Organizing) การจัดองค์กรจะช่วยให้เกิดความราบรื่นในองค์กร โดยการ
จัดแบ่งงานขององค์กรในการจัดองค์กรอาจแสดงไว้ในรูปของแผนภูมิองค์กร เพ่ือประสานให้ทุกฝ่าย
เข้าใจได้ดี ช่วยลดความซ้ าซ้อนผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องจัดองค์กรให้มีลักษณะที่สมดุลเพื่อประโยชน์ของ
องค์กร ท าให้เกิดการสื่อสารความเข้าใจในองค์กรเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ สายการ
บังคับบัญชา และการติดต่อสื่อสารของหน่วยงานเป็นหน่วยงานย่อยพร้อมทั้งวัตถุประสงค์ก าหนด
หน้าที่และรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ตลอดจนก าหนดงานควบคุมและบังคับบัญชาในลักษณะ
หน่วยงานหลักหน่วยงานที่ปรึกษาและหน่วยงานช่วย พร้อมทั้งก าหนดช่วงการบังคับบัญชาไว้ด้วย  

3) การจัดเข้าท างาน (Staffing) การด าเนินการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการสรรหา 
และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่หน่วยงานมีการปฐมนิเทศมอบหมายงานให้ทั้ง
บุคคลใหม่และบุคลากรเก่ามีการพิจารณาเรื่องความดีความชอบและสวัสดิการ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่
ส าคัญที่สุดของกระบวนการบริหาร ผู้บริหารพึงเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ และความสุขความทุกข์ของ
ผู้ร่วมงาน ดูแลผู้ร่วมงานของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ  
มีการมอบหมายงานใหม่เหมาะสมกับบุคคล และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร่วมงานโดยเสมอภาคกัน ใน
การบริหารงานบุคคล คือ ระบบคุณธรรม (Merit System) เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ โดยใช้หลัก
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ความเสมอภาค เช่น ใช้สิทธิสมัครสอบได้ทุกคนอาศัยความสามารถ เช่น ให้ผู้สอบได้คะแนนสูงกว่า
ได้รับการบรรจุก่อนเพื่อความมั่งคง เช่น ให้ผู้ร่วมงานได้รับความคุ้มครองเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ และหลัก
ความเป็นกลางทางการเมือง เช่น ห้ามข้าราชการฝักใฝ่ทางการเมืองหรือระบบพวกพ้อง เช่นเดียวกับ
ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) ระบบที่ตรงกันข้ามกับระบบความชอบธรรมซึ่งนิยมใช้เป็นหลัก
ในปัจจุบัน เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่ตรงข้ามกับระบบคุณธรรมส่วนใหญ่จะใช้ระบบเครือญาติ  

4) การอ านวยการ (Directing) การสั่งการนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเพียงใดผู้บริหารมี
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจสั่งการเพียงใดค านึงถึงความสามารถของผู้รับค าสั่งด้วย หรือยังปัจจัย
เกื้อกูลและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานเป็นค าสั่งที่ชัดเจนจะเกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้สั่งและผู้รับ
ค าสั่งหรือไม่เป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการบริหาร และเป็นบทบาทที่ส าคัญของนักบริหาร 
เพราะการสั่งการและค าสั่งของผู้บริหารจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมขององค์กรหรือหน่วยงาน  
ซึ่งอาจจะเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ไม่ก็ได้การสั่งการเป็นการตัดสินใจของผู้บริหารใน
การก าหนดให้ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน และด าเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นการตัดสินใจ
ในการเลือกทางเดินขององค์กรก็ได้ในการสั่งการนั้นผู้บริหารอาจสั่งการได้ 2 วิธี คือ การสั่งการเป็น
ลายลักษณ์อักษร และการสั่งการด้วยวาจาในการสั่งการนั้นมีข้อที่ควรค านึงถึง  

5) การประสานงาน (Co-Ordaining) การจัดระเบียบวิธีการท างาน เพ่ือให้งานและเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไม่ท าให้งานซ้อนกันขัดแย้งกันหรือเหลื่อมล้ ากัน  
การประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร 
เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรหรือหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์กร การประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นขั้นหนึ่งของกระบวนการบริหารที่จะต้องใช้เทคนิคใน
การส่งเสริม ชักจูง ตักเตือน และช่วยเหลือให้ทุกหน่วยงานขององค์กร ทั้งนี้เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่าง
ราบรื่น สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรนั้นอย่างสมานฉันท์ มีประสิทธิภาพ  
หน้าที่ขององค์กรเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางขั้นตอนการปฏิบัติตามก าหนดเวลา และสถานที่ตลอดจน
ผู้รับผิดชอบท าให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าในเวลาใด ใครท าอะไร ที่ไหน และท าอย่างไร เป็นการสะดวก 
ทุกฝ่ายในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการของการผลิตและผลผลิตต่อไป 

6) การรายงาน (Reporting) ได้แก่ การท าหน้าที่ในการรับฟังรายงานผลการปฏิบัติงานของ
บุคคลและหน่วยงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาได้ ทั้งนี้การรายงานถือเป็นมาตรการในการตรวจสอบและ
ควบคุมงานด้วย 
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7) งบประมาณ (Budgeting) การบริหารงบประมาณถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดที่จะแปลง
แผนงานให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมก ากับดูแลงานในความรับผิดชอบของตนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการ
บริหารจัดการและการควบคุมต้นทุนรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นกับองค์กรธุรกิจ
ด้วยการติดตามประเมินผล ในช่วงเวลาที่ก าหนดว่าสามารถบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
โครงการได้หรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคอย่างไร และมีความจ าเป็นต้องปรับปรุง หรือทบทวนแผนงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ที่มา:  Gulick (1937), p. 13 
กล่าวโดยสรุปหลักการและแนวคิดของ POSDCoRB ใช้เพ่ือสร้างกลไกและโครงสร้างให้กับ

องค์กรจัดเตรียมบุคลากรที่มีความช านาญต่างกันให้อยู่ในแผนกที่เหมาะสมกับองค์กร บุคลากรรู้
หน้าที่ รวมทั้งผู้บริหารสามารถบริหารและสั่งการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วางกรอบการท างานให้
องค์กรเพื่อเป็นแนวทางในการบริหาร ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันภายในองค์กร 

การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึง
กระบวนการจัดการองค์กร เพ่ือน ามาเป็นการตั้งค าถามปลายเปิดในสัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และน าข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการองค์กรภายใต้
แนวคิดทางการจัดการองค์กรร่วมสมัยของกูลิค และเออร์วิค เปรียบเสมือนการท างานของส่วนต่าง ๆ 
ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ประกอบด้วย หน่วยงานใหญ่ 5 หน่วยงาน ได้แก่  
  

ภาพที่ 2.1 แสดงโมเดลหลักการและแนวคิดของ POSDCoRB 
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1) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกองบรรณาธิการและข่าว (Editorial-News Department)   
2) หน่วยธุรกิจ (Business Department) ที่แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ แผนกโฆษณา 

(Advertising Division) แผนกจัดจ าหน่าย (Circulation Division) และแผนกการพิมพ์ (Print 
Division)  

3) หน่วยงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมงานหนังสือพิมพ์ (Promotion Department)  
4) หน่วยงานด้านการผลิตและการพิมพ์ (Mechanical Department)  
5) หน่วยงานบริหาร (Administrative Department)  
จากองค์ประกอบระบบย่อยต่าง ๆ จะเห็นได้ว่า ทุกส่วนความสัมพันธ์ต่อกันจะต้องอาศัยการ

ฝึกอบรมการพัฒนาด้านทักษะและทัศนคติของพนักงานให้พร้อมเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง โดยจะส่งผลต่อเป้าหมาย เทคโนโลยี โครงสร้าง กระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการองค์กรในระบบใดระบบหนึ่งย่อมก่อให้เกิดอุปสรรคจากการบริหารแผนจากสภาพปัจจุบัน 
ปัญหาและความต้องการขององค์กร การจัดท าแผน การด าเนินงานรวมทั้งการติดตามประเมินผลที่
เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบอื่น ๆ ขององค์กร (มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์, 2554) ได้แก่  

1) ขาดการระดมความคิดและการประสานงานองค์กรด าเนินงานตามกลยุทธ์มีลักษณะของ
การประสานกันระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน โดยมีการประสานจากบนลงล่าง (Top Down)  
ในลักษณะของการระดมความคิดและมีการประสานงานจากล่างขึ้นบน (Bottom Top) ในลักษณะ
ของการปฏิบัติ ถ้าการวางแผนกลยุทธ์ขาดการประสานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานอาจท า
ให้เป้าหมายและทิศทางท่ีวางไว้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงท าให้ไม่สามารถน าไปสู่ผลส าเร็จ  

2) ข้อมูลข่าวสารไม่ถูกต้อง ตามลักษณะการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ในระยะยาวที่วางไว้
ก่อนปฏิบัติจริงอาจยาวถึง 10-15 ปี วิสัยทัศน์ที่แม่นตรงของผู้บริหาร จึงมีความส าคัญข้อมูลข่าวสารที่
ผู้บริหารได้รับจะมีอิทธิพลต่อการสร้างวิสัยทัศน์ ถ้าข้อมูลข่าวสารที่ผู้บริหารได้รับไม่ถูกต้องแม่นตรง 
จะท าให้วิสัยทัศน์ของผู้บริหารผิดพลาดไป องค์กรก็ไม่อาจประสบผลส าเร็จได้ตามที่หวัง  

3) ค่านิยมขององค์กรแบบเก่าที่ไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมไม่
ยอมเปิดกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกบุคลากรมีลักษณะปิดกั้นและอยู่กับตัวเองโดยไม่มี
การพัฒนาจะเป็นอุปสรรคท าให้องค์กรไม่สามารถก้าวไปสู่ความส าเร็จตามท่ีต้องการ  

4) ความล าเอียงและความเห็นแก่ตัวส่วนหนึ่งจากการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งภายใน
บุคลากรผู้ร่วมท าแผนกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลต่อข้อมูลและการตัดสินใจ "อคติ" และความล าเอียงอาจมีผล
ให้การตัดสินใจในจุดแข็งจุดอ่อนมีความผิดพลาดไปท าให้ข้อมูลที่ไม่แม่นตรง 

5) ทัศนคติและวัฒนธรรมที่ไม่เอ้ืออ านวยต่อการบริหาร เช่น ความไว้วางใจ โดยจ าต้อง
ค านึงถึงการนับถือซ่ึงกันและกัน 
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6) ศักยภาพที่จ าเป็นต้องอาศัยการร่วมมือ ประสานงาน ความสามารถในการคิดค้นสินค้าที่
จะตอบสนองลูกค้าและผู้จัดหาปัจจัยการผลิต ความสามารถในการให้ความรู้แก่พันธมิตรทั้งในและ
นอกองค์กร ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะท าให้ เกิดขึ้นได้  องค์กรต้องท าการประเมินศักยภาพและ
ความสามารถในกระบวนการบริหารงานหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กรอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงาน  

7) พนักงาน หากไม่มีความผูกพัน หรือเต็มใจก็ไม่เกิดประโยชน์และไม่มีทางที่จะประสบ
ผลส าเร็จได้ เพราะพนักงานเป็นส่วนส าคัญที่จะเป็นส่วนขับเคลื่อนความส าเร็จขององค์กรจากวิธีการ
ท างานจะต้องอาศัยเวลาแรงงานที่พนักงานในองค์กรทุ่มเทเกิดจากการจูงใจ  

กล่าวโดยสรุป ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ได้แก่ การปฏิเสธ ไม่ยอมรับ หรือไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลหรือใช้ข้อมูลร่วมกันกลัวว่าสถานภาพ
สั่นคลอนและเกิดความไม่มั่นคง และถ้าไม่แบ่งปันข้อมูลก็ไม่มีทางที่จะเกิดความร่วมมือ ประสานงาน
กันได้และหวั่นเกรงในเรื่องสถานภาพและไม่เต็มใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวขององค์กร
จะเป็นอุปสรรคที่ส าคัญขัดขวางความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กร 

การศึกษาแนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กรท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงการจัดการงานใน
สถานการณ์ที่สลับซับซ้อนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผู้บริหารมีความจ าเป็นต้องเข้าใจถึงหน้าที่
ทางธุรกิจองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการน ามาอภิปรายผลจากตัวแปรตามใน
หัวข้อลักษณะการจัดการองค์กร เพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลการจัดการธุรกิจองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ด้านต่าง ๆ และสามารถน ามาอภิปรายแนวคิดการจัดการองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
 

2.7 แนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร 

องค์กรหนังสือพิมพ์ที่รับผิดชอบการรายงานข่าวก็มีปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ
องค์กร ประกอบไปด้วย ปัจจัยหลายประการที่ส่งผลกระทบในการท างานทั้งในขั้นตอนการผลิต  
การออกอากาศและการบริโภค ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรสามารถแบ่งออกเป็น  
ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน  
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2.7.1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการบริหารองค์กร 
ปัจจัยภายในองค์กร คือ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการ

ประเมินสถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบ
ต่อการประกอบธุรกิจทุกประเภท วรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์ (2559) ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพแวดล้อมในองค์กร หรือปัจจัยการด าเนินงานภายในองค์กร ปัจจัยภายในองค์กรเป็นสิ่งที่องค์กร
สามารถควบคุมได้หลาย ๆ ปัจจัยภายในองค์กรที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ได้แก่  

1) โครงสร้างองค์กรที่ ไม่ เอ้ือต่อการเนินงาน เช่น โครงสร้างซับซ้อน ล าดับขั้นการ
ประสานงานหลายขั้นตอนขาดเอกภาพในการด าเนินงาน เช่น โครสร้างที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานจะ
ก่อให้เกิดการตัดสินใจล่าช้าและขาดประสิทธิภาพในการตอบสนองต่อปัญหา ซึ่งสมควรปรับปรุงและ
ปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย มิเช่นนั้นก็จะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันและการด ารงอยู่ขององค์กร  

2) นโยบายการบริหารองค์กรที่ก าหนดนโยบายการบริหารงานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่มี
ประสิทธิภาพก็จะสร้างปัญหาต่อการปฏิบัติงานมีผลต่อการปฏิบัติงาน มีผลต่อขวัญและก าลังใจของ
พนักงาน ตลอดจนบั่นทอนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันขององค์กรลดลง 

3) พนักงานเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญที่สุดในการด าเนินงานของทุกองค์กร ถ้าบุคลากรมี
ปัญหาและขาดความพร้อมก็จะสร้างความอ่อนแอและความสูญเสียให้แก่องค์กร  

4) ผลการด าเนินงานตกต่ าหรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เช่น ยอดขายลดลง สินค้าคงคลัง
สูง ไม่สามารถท าก าไรได้ตามเป้าหมายหรือปัญหาการขาดทุนจะเป็นแรงผลักดันให้ผู้บริหารองค์กร
ต้องท าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือความอยู่รอดขององค์กร  

ขณะที่เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา (2558) ได้กล่าวถึงธุรกิจสื่อสารมวลชนมีปัจจัยปัจจัยภายใน
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานคือกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร เนื้อหา 
ช่องทาง และผู้อ่าน  

 
2.7.1.1 ผู้ส่งสาร…………………….. 

องค์กรผู้ผลิตข่าวทั้งส านักข่าว สถานีวิทยุ โทรทัศน์ และหนังสือพิมพ์เป็นปัจจัยประการหนึ่ง
ที่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรการผลิตเนื้อหาข่าว (McQuail, 2005 อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน
และคณ ะ , 2558)  อธิบ ายกฎ เกณ ฑ์ ในการใช้บ่ งชี้ ลั กษณ ะความเป็ น วิชาชีพสื่ อมวลชน 
(Professionalism) ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับงานข่าวได้ต้องมีครอบคลุมถึงวิธีการท างานนโยบาย
หรือข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่องค์กรสร้างขึ้น และเป็นสิ่งที่สาธารณะชนคาดหวังให้องค์กรข่าวซึ่งเป็นผู้ส่งสาร
ยึดถือและปฏิบัติตาม หากองค์กรข่าวขาดองค์ประกอบหรือคุณลักษณะประการใดประการหนึ่งก็ย่อม
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าซึ่งก็คือเนื้อหาข่าวนั่นเอง เช่น หนังสือพิมพ์ถูกเจ้าของสินค้าที่ลง
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โฆษณาก าหนดทิศทางข้อมูลข่าวสารก็ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กรผู้ผลิต เนื้อหา และผู้อ่านซึ่งอาจได้
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอนเอียง เป็นต้น หรือหนังสือพิมพ์ที่มีนโยบายขายข่าวประชาชน
สนใจ (Human Interest) ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีสีสัน หวือหวา น่าตกใจ สะท้อนใจ หรือเต็มไป
ด้วยอารมณ์ความรู้สึก เช่น การน าเสนอข่าวและข้อมูลของผู้เสียชีวิตโดยไม่มีการเซ็นเซอร์ย่อม
แตกต่างจากหนังสือพิมพ์ที่ด าเนินการตามกรอบก าหนดด้านจริยธรรมอย่างเข้มงวด 

 
2.7.1.2 เนื้อหา…………………….. 

เนื่องจากองค์กรข่าวเป็นองค์กรที่ขายสินค้าคือเนื้อหาสาระซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณค่าเชิง
นามธรรม (Intangible Value) ไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นวัตถุจับต้องได้ ผู้อ่านซื้อหนังสือพิมพ์ไม่ใช่
เพราะต้องการกระดาษหนังสือพิมพ์แต่ต้องการข้อมูลข่าวสาร ผู้อ่านที่เปิดโทรทัศน์ชมรายการข่าวก็
ไม่ได้ต้องการเห็นเพียงภาพเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นแต่หากต้องการการตีความ ( Interpretation)  
การสอบสวน (Investigation) และนัยยะ (Significance) ของเหตุการณ์สิ่งส าคัญที่สุดสิ่งหนึ่งของ
องค์กรข่าว คือตัวสินค้า ซึ่งก็ คือ “ข่าว” กระบวนการผลิตสินค้ามีขั้นตอนส าคัญคือการเลือกประเด็น
ข่าว อยู่ 2 ประการ คือ การลดทอนคุณค่าของเนื้อหาข่าว เพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจเลือกประเด็น
ข่าวโดยใช้มาตรฐานคือผู้ เลือกก าหนดขึ้ นเองและการตีความผ่านสายตามุมมองของผู้ เลือก  
โดยใช้มาตรฐานที่ผู้ก าหนด และการตีความผ่านสายตามุมมองของผู้เลือกในการผลิตข่าว วัตถุดิบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะมีค่าเพียงพอที่จะน ามาขายหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อ่านแต่ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
ข่าว องค์กรข่าวแต่ละแห่งจะประชุมเพ่ือคัดเลือกเหตุการณ์ที่ส าคัญมากที่สุดในแต่ละวันเพ่ือน ามา
ออกอากาศหรือตีพิมพ์ และมีแนวทางการเลือกวัตถุดิบที่จะผลิตสินค้าอย่างกว้าง ๆ ที่เรียกว่า  
คุณค่าข่าว (News Values) เป็นมาตรฐานในการเลือกเหตุการณ์ที่มีคุณสมบัติพอจะเป็นข่าว ผู้ผลิตจึง
ต้องตัดสินใจเองว่าเหตุการณ์ใดส าคัญมาก น้อย หรือ ไม่ส าคัญ พอที่จะให้พ้ืนที่บนหน้าหนังสือพิมพ์  
ธุรกิ จจึ งมี ลั กษณ ะเป็นการไหลของข่าวสารในทิศทางเดี ยว  (One-Way news flow) เช่ น  
ข่าวจากซีเอ็นเอ็น (CNN) มักเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกามากกว่าประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้อง
กับประเทศก าลังพัฒนาทั้งหลาย เพราะดังที่ (Hachten, W. A., & Scotton, 2006) ตั้งข้อสังเกตว่า
ส าหรับองค์กรข่าวในสหรัฐอเมริกา ข่าวต่างประเทศเป็นการลงทุนที่มีราคาแพงและไม่คุ้มค่าที่จะ
รายงานนอกเสียจากจะมีชีวิตหรือผลประโยชน์ของชาวอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้อง 
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2.7.1.3 ช่องทาง…………………….. 
ช่องทางการรับข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ ไว้ว่า สื่อวิทยุและโทรทัศน์ 

(รวมทั้งข่าวจากสื่ออินเทอร์เน็ต เช่น หนังสือพิมพ์ออนไลน์) ท าให้ไม่ว่าใครและไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
สามารถรับรู้เหตุการณ์ข่าวสารต่าง ๆ ได้จากพ้ืนที่ที่ห่างไกลออกไป เช่นเดียวกับการอ่านข่าวจาก
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่สามารถติดตามรายงานสถานการณ์สดใหม่ได้ตลอดเวลา การส่งข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นไปอย่างความสะดวก และรวดเร็วแทบจะเป็นเวลาเดียวกันนี่เองท าให้คนในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของโลก
มีวัฒนธรรม แนวคิด และค่านิยมบางอย่างใกล้เคียงกันหรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน เนื่องจากแนวคิด
และค่านิยมที่แปลงมากับข้อมูลข่าวสารสามารถแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วตามไปด้วย นอกจากนี้
ช่องทางการสื่อสารที่เพ่ิมขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจข่าวเช่นกัน ปัจจุบันการติดตามข่าวสารจาก
อินเทอร์เน็ตเป็นที่นิยมและเปิดให้เข้าถึงได้อย่างหลากหลายช่องทาง ได้แก่ 

1) การอ่านข่าวจากเว็บเพจของหนังสือพิมพ์ออนไลน์ และเว็บเพจของฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ 
และวิทยุต่าง ๆ รวมทั้งเว็บเพจของส านักข่าวทั้งระดับประเทศ และระดับโลก 

2) เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น เฟซบุ๊ก (Facebook) และ ทวิตเตอร์ (Twitter) ขององค์กร
ผู้ผลิตข่าวและผู้สื่อข่าว 

3) การฟังรับชมรายการข่าวแบบสดและแบบย้อนหลังทั้งทางเพจของสถานีวิทยุและโทรทัศน์
และเว็บไซต์อย่างอ่ืน เช่น ยูทูป (YouTube) 

4) การติดตามข่าวสารจากเว็บ Pages Store เครือข่ายสังคมออนไลน์และคาสิโนที่ประชาชน
เป็นผู้รายงานข่าวเองเช่นหน้าเฟซบุ๊ก “น้ าขึ้นให้รีบบอก” ในช่วงมหาอุทกภัย 2554 

เมื่อพฤติกรรมผู้ อ่านเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีทางเลือกในการรับข่าวสารมากขึ้น  
(Allan, 2006) องค์กรผู้ผลิตข่าวจึงได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวให้เข้ากับช่องทางการสื่อสารแบบ
ใหม่ด้วยการปรับตัวบทบาทหน้าที่ของตนเองจากเดิมจะเปลี่ยนสถานีโทรทัศน์และวิทยุเคยมีหน้าที่
รายงานข่าวด่วน (Breaking News) ก็อาจกลายเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันว่าข่าวที่กระจายทางสื่อ
ใหม่ ข่าวใดเป็นความจริง ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง และต้องสืบค้นเพ่ือแตกประเด็นหรือน าเสนอข้อมูล
ในเชิงลึกต่อไป  

ขณะที่หนังสือพิมพ์ก็ต้องเพ่ิมช่องทางการส่งกระจายสินค้าเกิดเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่
แข่งขันกันน าเสนอข่าวด้วยความเร็วแทนบทบาทหน้าที่แบบเก่าคือการน าเสนอบทวิเคราะห์การให้
รายละเอียดของเหตุการณ์  โดยโครงสร้างการเขียนข่าวและการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ 
ก็แตกต่างไปจากหนังสือพิมพ์แบบเดิม เช่น อาจเขียนเฉพาะหัวข่าวหรือน าแล้วลงภาพเคลื่อนไหวของ
เหตุการณ์ประกอบ เป็นต้น 
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2.7.1.4 ผู้อ่าน……………………..……………… 
ผู้อ่านในธุรกิจข่าวมีลักษณะแตกต่างกันไปหลายกลุ่ม หากมองในภาพรวมผู้ชมผู้ฟังรายการ

ข่าวหรือผู้อ่านหนังสือพิมพ์จัดเป็นมวลชน (Mass) หรือผู้อ่านบางคนอาจเปิดรับข่าวสารในฐานะเป็น
กลุ่มสาธารณะ (Public) บางกลุ่มเป็นตลาด (Market) ส าหรับผู้ผลิตข่าว ขณะที่ผู้ชมผู้อ่านข่าว
บางส่วนเป็นผู้อ่าน (Consumer) และความแตกต่างของผู้อ่านแต่ละกลุ่มนี้เองที่ส่งผลกระทบต่อการ
ท างานของอุตสาหกรรมและธุรกิจข่าวมวลชนข่าว (สมสุข หินวิมาน และ คณะ, 2558) ดังนี้ 

1) มวลชน (Mass) ข่าวเป็นสื่อสารมวลชนประเภทหนึ่งที่มักส่งสารไปยังมวลชน ซึ่งมีลักษณะ
เป็นกลุ่มคนจ านวนมากอาศัยอยู่ต่างพ้ืนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งเพศ วัย ฐานะความรู้ ฯลฯ 
โดยทั่วไปอยู่แล้วโทรทัศน์รวมทั้งข่าวหนังสือพิมพ์จะเผยแพร่ไปยังผู้ชมผู้ฟังและผู้อ่านทั่วประเทศหรือ
ทั่วโลก  

2) กลุ่มสาธารณะ (Public) นอกเหนือจากเป็นมวลชนแล้ว ยังเป็นผู้ชมผู้ฟังรายการข่าวโดย
ผู้ อ่านข่าวหนังสือพิมพ์บางส่วนมีลักษณะเป็นกลุ่มสาธารณะซึ่งจะรวมตัวกันเพ่ือเข้าร่วมใน
กระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม เช่น กิจกรรมทางการเมือง หรือการบริการสาธารณะต่าง ๆ  

3) ตลาด (Market) เมื่อข่าวกลายเป็นสินค้าหรือธุรกิจที่มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงทั้งในสื่อ
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ คือ หนังสือพิมพ์ สื่อมวลชนผู้ผลิตข่าวล้วนต้องการท ารายได้จากการ
ขายเวลาและพ้ืนที่ให้เจ้าของสินค้าต่าง ๆ ที่จะลงโฆษณาผู้อ่านจึงกลายเป็นตลาดส าหรับเจ้าของสินค้า
ต่าง ๆ  

ในขณะเดียวกัน วรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์ (2559) ระบุปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กรมีความเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุมขององค์กร 
ได้แก่  

1) สภาพการตลาดหรือบริการ ความต้องการสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ของผู้อ่านอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงท าให้องค์กรอาจจะต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน  

2) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้องค์กรต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต เครื่องมือ
เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อท าให้สามารถรองรับเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ตลาดแรงงานมีการเปลี่ยนแปลงและหลากหลายมากกว่าอดีต แรงงานสตรีมีเพ่ิมมากขึ้น 
คนงานมีการศึกษาและทักษะสูงขึ้น ท าให้กระบวนการจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัวตาม
ตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

4) เศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร เมื่อเศรษฐกิจเกิด
ปัญหาวิกฤติหรือชะลอตัว ตลาดก็จะปรับตัวลดลงในทางกลับกัน ถ้าเศรษฐกิจขยายตัวก็ท าให้เกิด
ความต้องการสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น  



 49 

5) นโยบายและบทบาทของรัฐบาล เช่น การออกกฎหมายของรัฐบาล การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยและภาษี รวมถึงการเปลี่ยนแปลงด้านการเมืองทั้งในและนอกประเทศ 

 
2.7.2 ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการบริหารองค์กร 
ปัจจัยภายนอก คือ การประเมิน แจกแจงและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสภาพแวดล้อม

ภายนอกให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบ  
ต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดองค์การ เพ่ือให้สามารถท าการผลิตได้มีประสิทธิผลมากที่ สุ ด  
ซึ่งในปัจจุบันองค์การมีแนวโน้มที่จะมีขนาดเล็กลง องค์การแต่ละประเภทจะมีขนาดที่แตกต่างกัน  
เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา (2558) ระบุปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย เหตุการณ์ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยี  

 
2.7.2.1 เหตุการณ์ปัจจุบัน…………………….. 

เหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่ เกิดขึ้นในแต่ละวันส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตข่าวโดยตรง 
เนื่องจากข่าวการรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์จึงเป็นองค์ประกอบหรือเป็นวัตถุดิบที่ส าคัญที่
ใช้ในการผลิตข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วนมีความส าคัญ รวมทั้งสามารถเลือกรายงาน
เหตุการณ์และน าเสนอประเด็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วยกเลิกเนื้อหาข่าวอ่ืน ๆ ที่เตรียมไว้
ทั้งหมด เนื่องจากประเมินว่าเหตุการณ์ที่ก าลังเกิดขึ้นนี้มีความส าคัญระดับสูงสุด ผู้สื่อข่าวที่ก าลังท า
ข่าวอื่น ๆ อยู่อาจได้รับมอบหมายให้มาท าประเด็นที่เร่งด่วนที่สุดในขนาดนั้นแทน 

นอกจากนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนแล้วแพทเตอร์สัน และเซราเบอร์นีย์ 
(Paterson, C. A., & Sreberny, 2004 อ้ างถึ งใน  เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา , 2558) ระบุ ว่ า 
เหตุการณ์ที่จะเป็นข่าวได้ต้องมีลักษณะบางประการ อาทิ ความต้องการ ความจ าเป็นของวันนั้น  
โดยในหนึ่งวันจะมีเรื่องที่น่าสนใจหรือเรื่องที่จ าเป็นที่ผู้อ่านสมควรรู้ (ผู้ผลิตข่าวเป็นผู้ประเมินว่าเรื่อง
ใดเป็นเรื่องจ าเป็น) อยู่ 3-5 เรื่องหลัก ๆ เช่น เครื่องบินตก แผ่นดินไหว ฯลฯ และประเด็นรองลงไป 
นอกจากนี้ความคืบหน้าของเหตุการณ์ส าคัญที่ได้เสนอไปเป็นข่าวก็สามารถเป็นประเด็นข่าวได้อีก 

 
2.7.2.2 โลกาภิวัตน์…………………….. 

โลกาภิวัตน์เป็นปรากฏการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ กลุ่มคน ปัจเจกบุคคล และองค์กร
ต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมข่าวในด้านหนึ่งสื่อมวลชนเป็นหนึ่งในกลไกการขับเคลื่อนโลกาภิวัตน์และ
ท าให้เกิดกระแสโลกาภิวัตน์แพร่กระจายไปทั่วโลกวิลเลียม และ ลาทแมนต์ (Williams, L., & 
Lahman, 2011) แต่ในอีกด้านหนึ่งสื่อมวลชน ซึ่งรวมถึงธุรกิจข่าวก็ถูกโลกาภิวัตน์ (Globalization) 
จนต้องเปลี่ยนรูป (Transformed) องค์กรและปรับตัวในทางธุรกิจในแง่ของเนื้อหา และมีผลต่อ



 50 

กระบวนการขนส่งและการแพร่กระจายสินค้าของธุรกิจข่าว ขณะที่หนังสือพิมพ์ก็แพร่กระจายสินค้า
ไปทั่วโลกได้อย่างฉับไวผ่านการจัดส่งสินค้าและการขนส่งที่ทันสมัยหนังสือพิมพ์ต่างประเทศจึงวาง
จ าหน่ายทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว (Williams, L., & Lahman, 2011) 

นอกเหนือจากการขนส่งสินค้าและการเผยแพร่กระจายข้อมูล ยังส่งผลต่อวิธีการบริหาร
จัดการธุรกิจสื่อมวลชนถูกถ่ายโอนการผลิตจากรัฐไปสู่ภาคเอกชน (Privatization) หรือการรับเอา
ต้นทุ นและรูปแบบการจัดการบริห ารแบบ เอกชนมาเพ่ิ มศั กยภาพในการแข่ งขัน  เช่ น  
บริษัท โพสต์ พับลิชชิง เข้ามาร่วมผลิตรายการข่าวกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11  
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตรายการ เงินทุน และการตลาด (ประชาชาติธุรกิจ, 2553) 

ยังกล่าวได้อีกว่าการเกิดค่านิยมการปรับองค์กรให้เป็นเชิงธุรกิจ (Corporation) โดยเน้นการ
บริหารแบบเอกชนที่มีเป้าหมายอยู่ที่ผลประกอบการ (BBC, 2007) เพ่ือหารายได้เข้ามาช่วยให้บีบีซี
เก็บค่ารับชมโทรทัศน์จากผู้ชมในสหราชอาณาจักรได้ต่ ากว่าราคาที่ ควรจะเป็นท าให้เกิดเสียง
วิพากษ์วิจารณ์ว่าการรับโฆษณาจะส่งผลกระทบกับมาตรฐานข่าวในแง่ให้ความถูกต้องและความ
เที่ยงตรง สร้างผลกระทบในภาวะที่เจ้าของกิจการข่าวลดรายจ่ายที่ใช้ในการลงทุน โดยเฉพาะค่าการ
ผลิต ซึ่งอาจจ่ายเพียงครั้งเดียว แล้วน าเนื้อหาไปใช้ได้หลายสื่อ เพื่อลดต้นทุนการผลิตโดยการน าเสนอ
เนื้อหาเดิมมาขายซ้ า ท าให้บรรษัทเหล่านี้ท าก าไรได้อย่างมากมาย (Priest, 1994 cited in Chadha, 
K., & Kavoori, 2005)  

นอกจากนี้ ยังมีโอกาสที่เนื้อหาหรือวาระจะถูกก าหนดจากองค์กรเจ้าของสื่อเพียงไม่กี่แห่ง
ด้วยมีผลต่อเนื้อหาและรูปแบบรายการ (Content and Format) แต่ยังส่งผลต่อเนื้อหารูปแบบการ
น าเสนอข่าวด้วยข้อมูลข่าวสาร ค่านิยม และอุดมการณ์ต่าง ๆ  เช่น การรายงานข่าวอย่างรวดเร็วผ่าน
เทคโนโลยีที่ทันสมัย การรายงานข่าวจากที่ เกิดเหตุ เพ่ือเพ่ิมความสดใหม่และตื่นเต้นเร้าใจ  
การใช้เครื่องมือใหม่ ๆ ในการน าเสนอข่าว เช่น กราฟฟิกตัววิ่ง (News Bar) เพ่ือน าเสนอรายงานข่าว 
หรือความคืบหน้าของเหตุการณ์โดยซีเอ็นเอ็นในการรายงานข่าวในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกจะใช้ตาม
กัน นอกจากนี้ในยุคที่การสื่อสารท าผ่านเทคโนโลยีการคมนาคมที่ทันสมัย ภาษาอังกฤษการเป็นกลไก
หนึ่งในการติดต่อสื่อสารกันของคนท่ัวโลก (Williams, 2007) 

 
2.7.2.3 การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

เงื่อนไขทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมเป็นปัจจัยจากนอกองค์กรที่ส่งผลต่อธุรกิจ
องค์กรการบริหารจัดการข่าวได้ ดังนี้ 

การเมือง กลายเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ก าหนดทิศทางการท างานขององค์กรข่าววิทยุโทรทัศน์
และหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะในกรณีที่ฝ่ายการเมืองเป็นผู้ควบคุมกรรมสิทธิ์และมีความเป็นเจ้าของสื่อ 
(วีรวรรณ ประกอบผล, 2534)  
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เศรษฐกิจ ปัจจัยทางเศรษฐกิจส่งผลกระทบให้องค์กรข่าว ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบ
ธุรกิจต้องเน้นท าก าไรและเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดให้สูงที่สุดเท่าที่จะท าได้  

ทั้งนี้เครือข่ายการเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมเติบโตขึ้นมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาท า
ให้นักวิจารณ์บางคนเชื่อว่าแผนปฎิบัติทางวัฒนธรรมเป็นหัวใจหลักของโลกาภิวัตน์ ในปัจจุบันจะน า
โลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรมก็ไม่ได้เริ่มต้นขึ้นจากการแพร่กระจายของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมที่
ขยายข้ามพรมแดนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนยุคสมัยใหม่ เพราะว่าจ านวนระดับของผู้ส่งสารทาง
วัฒนธรรมในปัจจุบันมีปริมาณคนมากกว่ายุคก่อนหน้านี้มากนัก ระบบสัญลักษณ์และความหมายใน
ร่วมสมัย เช่น ปัจเจกนิยมบริโภคนิยม และวาทะกรรมทางศาสนาอีกมากมาย สามารถไหลเวียนได้
อย่างเสรีและในวงกว้างกว่าสมัยก่อนมาก อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีส่วนสนับสนุนการ
แพร่กระจาย เนื่องจากภาพแล้วแนวคิดจะถูกส่งจากท่ีหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
สัญลักษณ์เหล่านี้มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก ทุกวันนี้บ่อยครั้งที่มีแบบแผนปฎิบัติธรรม
วัฒนธรรมให้หลุดพ้นจากพ้ืนที่ที่ตายตัว เช่น ขอบเขตเมืองและประเทศ และหลังจากประทะสังสรรค์
กับกระแสที่ครอบง าโลกในขณะนั้น วัฒนธรรมเหล่านี้ก็เกิดความหมายทางวัฒนธรรมใหม่ ๆ ขึ้น  
(อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2561) 

สังคมและวัฒนธรรม ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ก าหนดวิธีการ
ท างานข่าว และท าให้ธุรกิจข่าวในแต่ละสังคมแตกต่างกัน นับตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต หากในสังคมมี
ความคิดความเชื่อเรื่องสายงานบังคับบัญชาจะหลีกเลี่ยงการน าเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับความไม่ชอบ
มาพากลของผู้มีอ านาจในสังคมที่เน้นการประนีประนอมสมานฉันท์ ผู้ประกอบธุรกิจหนังสือพิมพ์จะ
ไม่แข่งขันกันรุนแรงเท่าเทียบเท่ากับประเทศอ่ืน ๆ  

 
2.7.2.4 เทคโนโลยี…………………….. 

สื่อใหม่ช่วยให้องค์กรรวบรวมข่าวได้ปริมาณมากและรวดเร็วขึ้น (Charman, S. A., Arbe-
Barnes, S., Bathurst, I. C., Brun, R., Campbell, M., Charman, W. N., ... & Dong, 2011)  
ผ่านเครื่องมือต่าง ๆ  เช่น อินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต ผู้สื่อข่าวและองค์กรข่าว
ติดต่อสื่อสาร เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมและเครื่องมือที่ทันสมัย
ช่วยให้กระบวนการผลิตข่าวท าได้ง่ายขึ้น ท าให้สะดวกรวดเร็วหรือการจัดเก็บตามภาพข่าว ซึ่งจัดเก็บ
ไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ การใช้ค าส าคัญ (Key Word) แทนการค้นหาม้วนเทป (Hard Copy)  
ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่า ช่วยเพ่ิมจ านวนผู้ชมกลุ่มใหม่ ๆ เช่น กลุ่มผู้ชมอายุน้อยที่นิยมใช้สื่อออนไลน์
นอกเหนือจากผู้อ่านในยุคสื่อใหม่ยังกลายเป็นผู้อ่านที่มีส่วนร่วม หรือมีความผูกพัน (Audience 
Engagement)  ท าให้เนื้อหาข่าวสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น การใช้ชุดภาพหรือใช้เสียงประกอบข่าวของ
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หนังสือพิมพ์ออนไลน์ให้ผู้อ่านเห็นข้อมูลหรือหลักฐานจากกระทู้ในเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ผู้สื่อข่าวน าไปแตก
ประเด็นเป็นข่าวในสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หรือหนังสือพิมพ์ต่อไปได้ 

เป็นไปในทิศทางเดียวกับ วรัชญ์ ครุจิต (2556) ที่ระบุว่า ยุคปัจจุบันเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อ
ของวงการสื่อมวลชน เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงในระยะเวลาเพียงไม่นาน 
โดยเฉพาะการเข้ามาของสื่อออนไลน์และสื่อที่เรียกที่ดูเหมือนว่าจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกของ
โลกคือหนังสือพิมพ์ที่มีการเปิดตัวลงไปจ านวนมากทั่วโลกที่เหลืออยู่ก็พยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้เข้ากับกระแสของโลกและการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค นั่นคือการปรับไปสู่การใช้สื่อออนไลน์และ
สังคมออนไลน์มากขึ้น เรียกได้ว่า สื่อมวลชนด้านข่าว โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ได้ก้าวเข้ามาสู่ยุค 
"วารสารศาสตร์ยุคหลอมรวม" (Journalism of Convergence Era) ที่ข่าวสารจากสื่อหลากหลาย
ประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์ วิทยุ ภาพยนตร์ และอินเทอร์เน็ตต่างถูก  
"หลอมรวม" เข้ามาอยู่ในระบบเดียวกัน นั่นคือระบบดิจิทัล โดยการมีสังคมออนไลน์ที่ก าลังก้าวเข้ามา
เป็นศูนย์กลางของการรายงานข้อมูลข่าวสาร  

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันและขยายตลาดได้ด้วยสื่อ
ออนไลน์ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย ในบรรดาสื่อสังคมออนไลน์  เฟซบุ๊ก 
(Facebook) เป็นสื่อที่เข้าถึงผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมากที่สุด โดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นควร
เปิดและสร้างเป็นหน้าเพจใหม่ เพราะความส าเร็จจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาจากการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้กับองค์กรจึงควรจะมีผู้ดูแลที่คอยพูดคุยกับผู้ที่เข้ามาโพสต์ข้อความ  

ภาพและเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดส าหรับสื่อสังคมออนไลน์ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
สามารถสามารถใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการน าเสนอเนื้อหาแนวภาพข่าว โดยเป็นเจ้าภาพท้องถิ่นที่ไม่
สามารถหาได้ (หรือไม่เหมือน) จากสื่อกระแสหลัก และวิธีในการเพ่ิมคุณค่าเนื้อหาข่าวคือการน าเอา
เนื้อหาข่าวมาย่อยเป็นภาพอินโฟกราฟฟิก (Infographic) ซึ่งจะมปีระสิทธิภาพในการส่งต่อมาก 

แม้ในความเป็นจริงสื่อมวลชนจะมีอิทธิพลและมีบทบาทหลายประการต่อสังคม แต่ตัวของ
สื่อมวลชนเองก็ไม่ได้ท างานโดยอิสระ หากแต่โครงสร้างสังคม อันได้แก่ ปัจจัยภายนอก อย่าง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี รวมไปถึงปัจจัยภายในกระบวนการสื่อสารต่างมี
อิทธิพลที่กระทบต่อการท างานและความเป็นไปของสื่อมวลชนต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน ดังที่ เดนิส  
แมคเควล (Denis MeQuail) ได้สรุปภาพรวมปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรมสื่อมวลชนไว้ ดังจะ
เห็นได้จากแบบจ าลองของแมคเควล (McQuail) 
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ที่มา: McQuail, D. (2005), p.282 
จากภาพที่ 2.2 แบบจ าลองของ แมคเควล McQuail ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า องค์กรผู้ผลิต

สื่อมวลซนนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลหลาย ๆ กลุ่มทั้งจากบุคคลภายนอก อันได้แก่  
ผู้รับสาร นักโฆษณา คู่แข่งขัน และสังคมโดยรวม รวมถึงบุคคลภายในองค์กรทั้งเจ้าของ (Owner) 
หรือผู้บริหารองค์กร และพนักงานภายในองค์กร ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการองค์กรในลักษณะที่แตกต่างกัน หรือหากมองในแง่ของแรงผลักดันในการบริหารจัดการ 
แรงผลักดันทีส่่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรผู้ผลิตนั้นมีอยู่ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 

1) แรงผลักดันภายในองค์กรได้แก่ การบริหารจัดการ (Management) เทคโนโลยี หรือ
เทคนิค (Technical) และบุคลากรวิชาชีพสื่อ (Media professional) การเปลี่ยนแปลงในองค์กรเกิด
จากการที่ผู้บริหารสูงสุดประเมินองค์กรและพิจารณาถึงความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
เมื่อมีแรงผลักดันเกิดขึ้น ซึ่งแรงผลักดันส่วนใหญ่มาจากคน (People) เทคโนโลยี (Technology)  
และการแข่งขัน (Competition) ในส่วนของคนหรือบุคลากรนั้น ส่วนใหญ่ต้องการฝึกอารมณ์ 
ผลประโยชน์และระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน เทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความต้องการในการ
ฝึกอารมณ์และการศึกษาของพนักงานทุกระดับที่เพ่ิมมากขึ้น การแข่งขัน การเพ่ิมขึ้นของตลาดยุดนี้ 
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบมีลักษณะโดดเด่นมากขึ้น ต้นทุนต่ าลงและมีคุณภาพมากข้ึน 

ภาพที่ 2.2 แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลก าหนดความเป็นอุตสาหกรรมสื่อมวลชน 
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2) แรงผลักดันภายนอกองค์กร ได้แก่ แรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจ (Economic pressure), 
แรงผลักดันทางด้านสังคมและการเมือง (Social and political pressure) เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคม ซ่องทางการเผยแพร่และความต้องการของผู้ รับสาร (Distribution Channels and 
audience interest/demand) นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรยังมีอิทธิพลมาจากแรงผลักดัน 
2 ส่วนคือ แรงผลักดันที่ท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง (Driving Forces) และแรงต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resisting Forces) ซึ่ง Driving Forces เป็นแรงผลักดันที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง  
และท าให้การเปลี่ยนแปลงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมาจากแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอก
องค์กร เซ่น 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของแหล่งเงินทุนของบริษัท 
- พนักงานมีความสนใจและต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
- นโยบายในการสนับสนุนของรัฐบาล 
- แรงผลักดันในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- สัมพันธ์ภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานที่เพ่ิมข้ึนหรือหยุดชะงัก 
- จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันของพนักงาน 
- การประเมินโครงการท าให้เกิดความต้องการในการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
ส่วน Resisting Forces เป็นแรงผลักดันโดยมีการปฏิบัติที่ต่อต้านต่อการเปลี่ยนแปลง  

ซึ่งมาจากแรงต่อต้านภายในองค์กร เซ่น 
- กลุ่มที่ไม่กล้าเผชิญหน้ากับแนวความคิดใหม่ ๆ และต้องการท าสิ่งต่าง ๆ ในแนวทางที่

ตนเองเคยท าแล้วส าเร็จมาก่อน 
- กลุ่มท่ียังคงท างานในรูปแบบเดิม ๆ แบบที่เคยท ามาเมื่อ 20 ปีก่อน เนื่องจาก ความเคยชิน 
- กลุ่มท่ีท ากิจกรรมเพียงเพ่ือผลประโยชน์ของตนเองและเพ่ือให้มองว่างานยุ่งอยู่ตลอดเวลา 
- กลุ่มผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่าง ๆ น้อยมาก หรือมีการหมุนเวียนเข้าออกใน

ทีมบริหารต่ า 
แนวคิดเกี่ยวกับองค์กรผู้ผลิตสื่อภายใต้แรงกดดันทางสังคม แสดงให้เห็นว่าองค์กรผู้ผลิตสื่อ

มวลซนนั้นมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลหลาย ๆ กลุ่ม แรงผลักดันที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
จัดการองค์กรผู้ผลิตนั้นมีอยู่ 2 ประเภท ประเภทแรก คือ แรงผลักดันภายในองค์กร ได้แก่ การบริหาร
จัดการ เทคโนโลยี และบุคลากรวิชาชีพสื่อ ประเภทที่สอง คือ แรงผลักดัน ภายนอกองค์กร ได้แก่ 
แรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม การเมืองและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นในลังคม  
ซ่องทางการเผยแพร่ และความต้องการของผู้รับสารหรือผู้อ่าน  
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ซึ่งผู้บริหารระดับสูงต้องตระหนักถึงความต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรและกระบวนการในการตัดสินใจ โดยมีทางเลือกในการ
เปลี่ยนแปลงที่สามารถน าไปปฏิบัติและประเมินผลได้และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จากนั้น 
กระบวนการเปลี่ยนแปลงจะถูกน ามาประยุกต์ใช้จริง และมีการประเมินผลเพ่ือวัดประสิทธิผลและ
ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ในขณะที่แวงซองต์ เปย์แรจ์ญ (Vincent Peyregne) ซีอีโอของสมาคมสื่อหนังสือพิมพ์และ
ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ โล ก  (World Association of Newspaper and Newspapers and News 
Publishers) (WAN-IFRA) เปิดเผยในการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลก (World Advertising Forum) 
ครั้งที่ 65 ที่กรุงเทพฯ ว่า “อุตสาหกรรมข่าวในอนาคตเกี่ยวข้องกับการที่พลเมืองจะเข้ามามีส่วนร่วม
และและเข้าถึงสังคมของตนเองได้อย่างไร” นอกจากนี้ แม้ยอดจ าหน่ายของหนังสือพิมพ์จะลดต่ าลง
แต่หนังสือพิมพ์ต่างเห็นถึงประโยชน์ของสื่อเหล่านี้ที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการสื่อสารต่อชุมชน
นิยามของขอบเขตใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้ขยายบทบาทหน้าที่ออกไปได้ ช่วยลดความซับซ้อนในโลก  
และเพ่ิมความไว้วางใจกับกลุ่มผู้อ่าน ในการรายงานของ World Association of Newspapers and 
News Publishers (2013) ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารงานธุรกิจหนังสือพิมพ์ 3 ประการ 
ได้แก่ 

1) เทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรุกของสื่อใหม่ ท่ามกลางกระแสการรุกของสื่อใหม่ที่มี
แนวโน้มขยายตัวแบบก้าวกระโดด ทั้งการเติบโตของสื่อออนไลน์และช่องทางการสื่อสารใหม่ ๆ 
ผู้บริหารหนังสือพิมพ์ต้องพยายามท าให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับการน าเสนอเนื้อหาของตนผ่านช่องทาง
ออนไลน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ เพราะนั่นหมายถึงเม็ดเงินผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์ที่จะเพ่ิมขึ้น 
นอกจากนั้น หากผู้อ่านมีส่วนร่วมมากขึ้นหรือให้ความสนใจผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ 
การบอกรับสมาชิกระบบหนังสือพิมพ์ออนไลน์ (e-Newspaper) การรับข่าวสารผ่านบริการเอสเอ็ม
เอสนิวส์ นั่นก็หมายถึงรายได้จากการจ าหน่ายในระบบออนไลน์ที่จะเข้ามาเสริมรายได้จากการ
จ าหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับกระดาษ ขณะเดียวกันผู้บริหารหนังสือพิมพ์ต้องพยายามติดตามการพัฒนา
คิดค้นสื่อใหม่ ๆ หรือแอปพลิเคชันใหม่ ๆ บนสมาร์ทโฟนและน ามาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจ
ของตนให้มากที่สุด  

ในปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีมีส่วนส าคัญในการเปิดรับข่าวสาร
ของผู้อ่านเพ่ิมขึ้น อาทิ สมาร์ทโฟนที่บางคนในสังคมยอมรับว่ากลายเป็นปัจจัยที่ 5 ในชีวิต ท าให้การ
เปิดรับสื่อผ่านหนังสือพิมพ์มีความเป็นมัลติมีเดีย และท้ายที่สุดก็จะท าให้หนังสือพิมพ์ฉบับกระดาษไม่
ตาย เพียงแต่ปรับรูปลักษณ์หรือส่วนเสริมต่าง ๆ ให้มีสีสันและเหมาะสมกับพฤติกรรมผู้อ่านที่
เปลี่ยนแปลงไป และอาจน าไปสู่ช่องทางการหารายได้เพ่ิมเติมในอนาคต จากการส ารวจใน
สหรัฐอเมริกาพบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการที่สังคมออนไลน์เข้ามาแทนที่สื่อมวลชนกระแสหลั ก 
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พบว่า (1) ประชาชนกว่าร้อยละ 50 รับรู้ข่าวด่วน (Breaking News) (2) ประชาชนร้อยละ 46  
รับรู้ข่าวทางออนไลน์อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ และ (3) รายได้จากข่าวออนไลน์แซงหน้ารายได้จาก
การขายหนังสือพิมพ์ และประชาชนรับข่าวจากสังคมออนไลน์พอๆ กับรับจาก เฟซบุ๊ก มากที่สุดร้อย
ละ 60 ตามาด้วยทวิตเตอร์ร้อยละ 20 และยูทูปท่ีร้อยละ 13 

2) แหล่งรายได้ของธุรกิจ หนังสือพิมพ์มีแหล่งรายได้หลักจากการจัดจ าหน่ายและการโฆษณา 
จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าการบริหารธุรกิจหนังสือพิมพ์สัมพันธ์กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจหนังสือพิมพ์ที่ใช้แบบจ าลองการบริหารงานที่พ่ึงพารายได้จากการโฆษณา
มากกว่าการจัดจ าหน่าย ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมักจะส่งผลต่อเม็ดเงินโฆษณาในธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ เนื่องจาก เม็ดเงินส่วนใหญ่จะไหลไปสื่อที่มีความเป็นมัลติมีเดียมากกว่า เช่น โทรทัศน์ 
เพราะเชื่อกันว่าสื่อโทรทัศน์มีอิทธิพลในการจูงใจผู้บริโภคได้มากกว่าสื่ออ่ืน ๆ เนื่องจาก มีทั้งภาพและ
เสียง ประกอบกับในปัจจุบันเจ้าของสินค้ามีทางเลือกมากมายในการน าเสนอสินค้าทั้งสื่อดั้งเดิมและ
สื่อใหม่ การมีตัวเลือกที่หลากหลายเช่นนี้ สะท้อนให้เห็นคู่แข่งในการแย่งชิงเม็ดเงินโฆษณาจาก
หนังสือพิมพ์ด้วย และเม่ือพิจารณาประมาณการค่าใช้จ่ายการโฆษณา 

3) การจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์โดยทั่วไป รูปแบบหลัก ๆ ในการกระจายหนังสือพิมพ์ คือ 
การจัดจ าหน่ายผ่านแผงร้านหรือแผงหนังสือและการบอกรับสมาชิก ทั้งนี้ธุรกิจหนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก
มีความอ่อนไหวต่อการจัดจ าหน่ายมากกว่าหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ โดยธุรกิจหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กมัก
ไม่มีบริษัทจัดจ าหน่ายเป็นของตนเองแต่จะใช้วิธีว่าจ้างบุคคลท าหน้าที่สายส่ง เนื่องจากปริมาณ
หนังสือพิมพ์ที่จัดส่งมีปริมาณไม่มาก รวมถึงไม่มีความหลากหลายของสื่อสิ่งพิมพ์ที่จะจัดจ าหน่ายมาก
เหมือนธุรกิจหนังสือพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มักไม่ได้ผลิตหนังสือพิมพ์เพียงอย่างเดียว แต่ยังประกอบธุรกิจ
ส านักพิมพ์ด้วย ท าให้ธุรกิจหนังสือพิมพ์ขนาดเล็กที่มีเงินทุนไม่มากนักต้องใช้บริการจัดจ าหน่ายแทน 
แต่การใช้บริการสายส่งอาจท าให้เกิดปัญหาจากการไม่เป็นมืออาชีพของบุคคลเหล่านี้ 

การจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ถือได้ว่าเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก เมื่อกิจการหนังสือพิมพ์เป็นธุรกิจประเภทหนึ่งจึงหนีไม่พ้นที่จะต้องแสวงหา
เงินทุนมาด าเนินกิจการเช่นเดียวกับธุรกิจอ่ืน ๆ รวมทั้งต้องแสวงหาก าไรเพ่ือให้สามารถด าเนินธุรกิจ
ต่อไปได้ ทั้งนี้ธุรกิจหนังสือพิมพ์มีลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากธุรกิจทั่วไป ขณะเดียวกันตลาดของ
หนังสือพิมพ์ก็มีลักษณะเฉพาะด้วย นั่นคือ ธุรกิจหนังสือพิมพ์จะไม่มองเพียงตลาดของผู้อ่านเหมือน
ธุรกิจอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นแหล่งรายได้ท่ีส าคัญต่อการอยู่รอดของธุรกิจ อาทิ รายได้จากการโฆษณา  
  



 57 

ดังนั้น ผู้บริหารในธุรกิจหนังสือพิมพ์จึงจ าเป็นต้องอาศัยถึงลักษณะเฉพาะของธุรกิจเพ่ือให้
เข้าใจการบริหารธุรกิจสื่อ ประเภทหนังสือพิมพ์ได้อย่างถ่องแท้ เข้าใจต้นทุนการผลิตและแหล่งที่ มา
ของรายได้ เพื่อที่จะวางแผนหารายได้ให้สมดุลกับต้นทุนการผลิตและมีก าไรให้ธุรกิจอยู่รอด ประกอบ
กับหนังสือพิมพ์ลายฉบับมีการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ในรูปแบบของบริษัทจ ากัด (มหาชน)  
ท าให้ต้องใส่ใจความต้องการของนักลงทุน ซึ่งส่วนใหญ่หนีไม่พ้น “ก าไร” เพราะการด าเนินธุรกิจของ
หนังสือพิมพ์จะต้องหารายได้มาจุนเจือโดยมีรายได้จากการขายหนังสือพิมพ์และอีกทางหนึ่งคือจาก
โฆษณา ซึ่งจะเป็นรายได้ที่มีความส าคัญถึงประมาณร้อยละ 60 รายได้จากการโฆษณานั้นบางทีข้ึนอยู่
กับจ านวนจ าหน่ายชนิดของผู้อ่าน ซึ่งผู้โฆษณาต้องการให้ผู้อ่านชนิดใดได้อ่านโฆษณาส่วนมากผู้
โฆษณามักต้องการโฆษณาในหนังสือพิมพ์ที่มีผู้อ่านจ านวนมาก ๆ การแข่งขันด้านจ านวนจ าหน่ายและ
โฆษณาเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับต้องรวมกิจการ ซึ่งมีการแข่งขันโฆษณาด้าน
วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ด้วยแล้วยิ่งกระทบกระเทือนต่อการผลิตหนังสือพิมพ์เพราะการ
ด าเนินกิจการหนังสือพิมพ์ต้องใช้เงินมาก (อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2561) 

เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา (2556) ระบุปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการบริหารธุรกิจหนังสือพิมพ์โดย
ลักษณะเฉพาะของธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น “สื่อแห่งอ านาจ” ที่หากผู้ให้
สามารถครอบครองสื่อนี้ ได้จะหล่อหลอมประชามติหรือใช้สื่อนี้เพ่ือสร้างเสริมอ านาจบารมีของตน 
รากฐานส าคัญที่จะท าให้เห็นถึงคุณสมบัติพิเศษนี้ คือ ความสัมพันธ์สองสถานะของหนังสือพิมพ์ คือ 
สถานะความเป็นองค์กรธุรกิจและการเป็นสถาบันสาธารณะ  

หนังสือพิมพ์เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เจ้าของธุรกิจผลิตขึ้นมาเพ่ือจัดจ าหน่ายในตลาด ลักษณะที่
แตกต่างจากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ คือ หนังสือพิมพ์มีอายุตามรายคาบที่ออกวางจ าหน่าย  
ซึ่งค่อนข้างสั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ ซึ่งจะมีอายุการวางจ าหน่ายที่ยาวนานกว่า 
อาทิ หนังสือพิมพ์รายวันจะมีอายุเพียงแค่ 1 วัน เมื่อฉบับใหม่ออกมาวางจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ฉบับ
นั้น ๆ ก็จะล้าสมัยไปทันที ดังนั้น หากผู้อ่านต้องการอ่านข่าวสารที่เป็นปัจจุบันก็ต้องจ่ายเงินซื้อ
หนังสือพิมพ์ฉบับใหม่ทุกวัน หากเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้โฆษณาผลิตภัณฑ์ได้รับการตีพิมพ์
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในหนังสือพิมพ์ก็ต้องจ่ายเงินเพ่ือซื้อพ้ืนที่โฆษณาในหน้า
หนังสือพิมพ์ทุกวัน เนื่องจากหนังสือพิมพ์เป็นสินค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและรูปลักษณ์ภายนอก
อย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่วางจ าหน่าย สินค้าอย่างหนังสือพิมพ์จะต้องดูแตกต่างจากเดิม อาทิ ข่าวสาร
และการจัดวางเลย์เอาต์ที่แตกต่างจากฉบับก่อนหน้า เพ่ือดึงดูดใจผู้อ่านให้ซื้อซ้ า  
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สอดคล้องกับ มาลี บุญศิริพันธ์ (2550) ระบุว่าหนังสือพิมพ์ต้องแตกต่างมากพอที่จะดึงดูดให้
ผู้อ่านซื้อซ้ า แต่ต้องไม่แตกต่างจนท าให้ตัวตนของหนังสือพิมพ์สูญหายหรือไม่ชัดเจน นั่นคือ เนื้อหา
เปลี่ยนเกือบทั้งหมด รวมถึงการจัดการต าแหน่งของข่าว และการหาวัตถุดิบใหม่อย่างเนื้อหามา
น าเสนอให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือพิมพ์ที่เมื่อผู้อ่านเห็นต้องรับรู้ได้ทันทีว่าเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับใด  

ผู้บริหารธุรกิจหนังสือพิมพ์จะต้องเป็นผู้ก าหนดความสมดุล หนังสือพิมพ์ต้องมีเงินทุนมาก
พอที่จะด าเนินการต่อไปได้ โดยหากให้ค่าน้ าหนักไปที่ความเป็นสถาบันสาธารณะก็แน่นอนว่า
หนังสือพิมพ์จะมีแนวโน้มให้ความส าคัญกับการน าเสนอข่าวสารต่อผู้อ่านในลักษณะของการจ าเสนอ
ข่าวหนัก (Hard News) อาทิ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมือง ซึ่งภายใต้สถานะนี้หนังสือพิมพ์จะไม่
สามารถสร้างผลก าไรมากเท่ากับการมุ่งเน้นสถานะของความเป็นธุรกิจ  

เนื่องจากกลุ่มผู้อ่านจะมีอยู่จ ากัดขณะที่ในสถานะของความเป็นองค์กรธุรกิจแน่นอนที่
หนังสือพิมพ์ต้องพยายามแสวงหาข่าวสารที่เป็นที่สนใจของมวลชน หนังสือพิมพ์ในกลุ่มนี้จะมีผู้อ่าน
จ านวนมากและมีลักษณะเนื้อหาที่จะน าเสนอเนื้อหาข่าวเบา (Soft News) ผู้อ่านไม่ต้องมีความรู้ใน
เรื่องนั้นก็จะอ่านเข้าใจได้ ท าให้มีกลุ่มผู้อ่านที่มากกว่า จึงสามารถท าก าไรได้มากกว่า เพราะเงินทุนมี
ความส าคัญอย่างมากต่อการด าเนินกิจการหนังสือพิมพ์ และไม่ว่าหนังสือพิมพ์จะวางตนเองในสถานะ
ใด สิ่งที่ส าคัญในการด าเนินการหนังสือพิมพ์ก็คือ “เงินทุน” เพราะธุรกิจหนังสือพิมพ์จะไม่ได้ปิดกั้น
โอกาสของผู้สนใจหรือผู้เล่นหน้าใหม่ ๆ ที่สนใจจะเดินเข้ามาในธุรกิจนี้ แต่ผู้สนใจก็ต้องมีเงินทุนมาก
พอที่จะด าเนินธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจาก กิจการหนังสือพิมพ์เป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยเงินทุนจ านวนมาก ไม่ว่า
จะเป็นค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ทั้งค่าพิมพ์ ค่าพนักงาน รวมถึงต้นทุนในการบริหารจัดการต่าง ๆ  

หนังสือพิมพ์ต้องแสวงหารายได้เพ่ิมเติมจากช่องทางอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม อาทิ รายได้จากจากการ
โฆษณา ทั้งนี้ในภาพรวมของธุรกิจหนังสือพิมพ์ก็ต้องให้ความส าคัญกับผู้อ่านเป็นหลัก ท าให้การ
น าเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้อ่าน  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากองค์ประกอบข่าวและความคลอบคลุมของข่าวที่หนังสือพิมพ์เลือก
น าเสนอ ดังนั้น หนังสือพิมพ์ตอบสนองความสนใจของผู้อ่านได้ หนังสือพิมพ์ก็จะกลายเป็นสินค้าขาย
ได้ ส่วนในการตลาดเจ้าของสินค้านั้น บทบาทหน้าที่หนึ่งของหนังสือพิมพ์คือเป็นสื่อกลางในการ
โฆษณา ผนวกกับแนวคิดในการบริหารธุรกิจหนังสือพิมพ์ที่ให้ความส าคัญกับรายได้จากตลาดเจ้าของ
สินค้าต่าง ๆ  หรือรายได้จากการโฆษณาซึ่งถือเป็นรายได้ส าคัญในการบริหารธุรกิจหนังสือพิมพ์ 
นอกเหนือจากรายได้จากการจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ไปยังผู้อ่าน ดังนั้นหนังสือพิมพ์จึงพยายามสร้าง
ยอดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ให้ได้มาก รวมถึงการท าให้ผู้อ่านยอมรับหนังสือพิมพ์เพ่ือเป็นสิ่งจูงใจให้
เจ้าของสินค้าต่าง ๆ ซื้อพ้ืนที่โฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ 
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ฮัล เจอร์เกนส์เมเยอร์ (Hal Jurgensmeyer) กล่าวว่า เราไม่ได้อยู่ในธุรกิจข่าว ไม่แม้กระทั่ง
ธุรกิจข่าวสาร แต่ เราอยู่ ในธุรกิจแห่งอิทธิพลได้  2 รูปแบบ คือ อิทธิพลเชิงสังคม (Societal 
Influence) ซึ่งไม่ได้เกี่ยวพันกับการขาย และอิทธิพลเชิงพาณิชย์ (Commercial Influence) หรือ
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคซึ่งเกี่ยวพันกับการขาย แสดงให้เห็นอิทธิพลเชิงสังคมของสื่อที่
สามารถเสริมสร้างอิทธิพลเชิงพาณิชย์ เนื่องจากผู้อ่านจ านวนมากและได้รับความไว้วางใจเป็นสิ่งที่มี
คุณค่าอย่างมากต่อนักโฆษณา (Meyer, 2009) โดยใช้เหตุผลทางธุรกิจเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมให้เกิดความสัมพันธ์กับการได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชน โดยธุรกิจหนังสือพิมพ์ต้องเป็น 
ผู้จัดหาข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพสูงและน่าเชื่อถือ เพราะชื่อเสียงของหนังสือพิมพ์ก่อให้เกิดการ
ยอมรับของผู้ อ่าน แต่ชื่อ เสียงหรือการยอมรับนั้น ไม่ ใช่จะสร้างได้ ในเวลาเพียงชั่ วข้ามคืน  
แต่ทว่าหนังสือพิมพ์ต้องค่อย ๆ บ่มเพาะการยอมรับผ่านการน าเสนอเนื้อหาที่มีคุณภาพ และจะท าให้
เจ้าของสินค้า หรือบริการต่าง ๆ เห็นมูลค่าการลงทุนพ้ืนที่โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ 

ดังนั้นธุรกิจหนังสือพิมพ์จึงต้องสร้างการยอมรับจากผู้อ่านให้ต่อเนื่องและยาวนาน เพ่ือสร้าง
ความยั่งยืนในเรื่องผลก าไร โดยต้องไม่ไปมุ่งหวังตัวเงินหรือผลก าไรแค่ช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งอิทธิพล
สังคมและเชิงพาณิชย์ที่ยั่งยืนนี้เป็นสิ่งที่ส าคัญมากต่อการด าเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต เพราะไม่ว่า
หนังสือพิมพ์จะเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไปตามเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ชื่อเสียง
และการยอมรับในตัวหนังสือพิมพ์จะยังคงเป็นปัจจัยส าคัญท่ีท าให้หนังสือพิมพ์อยู่รอดต่อไป 

กล่าวโดยสรุป แรงผลักดันทั้งปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิผลต่อการบริหารองค์กรเป็น
สิ่งที่องค์กรต้องติดตามลักษณะการด าเนินงาน และหากลยุทธ์การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง 
ความสามารถในการปรับตัวจึงเป็นคุณสมบัติส าคัญขององค์กร ซึ่งธุรกิจสื่อสารมวลชนมีปัจจัยหลาย
ประการที่ส่งผลกระทบในการท างาน ทั้งในขั้นตอนการผลิตและการบริโภคของผู้อ่าน ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการบริหารจัดการองค์กร สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ท าให้ผู้วิจัยได้
ทราบถึง ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทาง และผู้อ่าน รวมทั้งปัจจัยภายนอก 
ประกอบด้วย เหตุการณ์ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยี 
เพ่ือน าตัวแปรดังกล่าวสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ในขณะเดียวกันก็น ามาสังเคราะห์
ข้อมูลว่าปัจจัยใดมีผลต่อการจัดการธุรกิจองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ในฐานะองค์กรลื่อสารมวลชนได้
บริหารงานภายใต้ปัจจัยแวดล้อมภายในและภายนอก องค์กรอะไรบ้าง และปัจจัยเหล่านี้มีผลกระทบ
ต่อการบริหารงานข่าวหรือไม่ อย่างไร 
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2.8 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัย การรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุค
ดิจิทัล ผู้วิจัยวางกรอบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีสาระส าคัญ ดังนี้  

 
2.8.1 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายการเปิดรับสื่อและขอบข่ายการรับรู้ข่าวสารของ

ประชาชน 
ภิรญา ลือศักดิ์  (2556) ศึกษาการเปิดรับสื่อท้องถิ่นของผู้ อ่านในอ าเภอเมืองล าพูน 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงการเปิดรับสื่อท้องถิ่นของผู้อ่านอ าเภอล าพูน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจ านวน 300 ราย ผลการศึกษา พบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะไม่ได้ซื้อหนังสือพิมพ์มา
อ่านเอง ช่วงเวลาที่อ่าน 12.01 -16.00 น. มีระยะเวลาในการเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อครั้ง
น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในที่ท างาน ที่ฝึกงาน โดยนิยมอ่าน
หนังสือพิมพ์จามเทวีนิวส์มากที่สุด ซึ่งคอลัมน์ที่อ่าน คือ พาดหัวข่าว และมีการเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นเพียงอย่างเดียว ผู้อ่านในอ าเภอเมืองล าพูนมีเหตุผลในการเปิดรับสื่อท้องถิ่นเพ่ือเป็นงาน
อดิ เรกมากที่ สุด  รองลงมาคือ เพ่ือเป็น เพ่ือนคลายเหงา และเพ่ือผ่อนคลายความเครีย ด  
โดยมีความเห็นเกี่ยวกับความต้องการรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นเหตุผลล าดับสุดท้าย 

วิสูตร ดิษฐ์แสวง (2552) ศึกษาการเปิดรับสื่อและการรับรู้นโยบายผ่านสื่อของประชาชนในเขต
ชุมชนเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อ โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจ านวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80 เปิดรับสื่อวิทยุ 
โทรทัศน์มากที่สุดในเวลาช่วงค่ าของทุกวัน ครั้งละ 1-2 ชั่วโมง ต้องการรับชมรายการข่าวและน า
เรื่องราวที่ได้ไปสนทนากับบุคคลอื่น ส าหรับการรับรู้นโยบายผ่านสื่อของประชาชนในเขตเทศบาลนคร
สุราษฎร์ธานีมีการรับรู้ผ่านสื่อจากการชมวิทยุโทรทัศน์ในระดับมาก รองลงมา คือ วิทยุกระจายเสียง
หนังสือพิมพ์และวิทยุชุมชน เมื่อพิจารณาการรับรู้นโยบายผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง  
6 ด้าน พบว่า มีการรับรู้นโยบายด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านการศึกษา  
ด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และจากการศึกษา พบว่า รับรู้นโยบายผ่าน
สื่อด้านการเมืองการบริหารน้อยที่สุด 
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สายใจ ระดมสุข (2550) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเพ่ือการศึกษาจากหนังสือพิมพ์
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารนักศึกษาส่วนใหญ่อ่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 1-2 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในการอ่าน 30 นาที - 1 ชั่วโมง มักอ่านที่บ้านหรือที่พัก 
จุดมุ่งหมายในการอ่าน คือ เพ่ือรับรู้ข่าวสาร ถ้าไม่ได้อ่านจะรู้สึกเฉย ๆ เมื่ออ่านเนื้อหาในหนังสือพิมพ์
มีความเชื่อถือเพียงครึ่งเดียว ปัญหาในการอ่านหนังสือพิมพ์ คือ มีคอลัมน์ที่เกี่ยวกับความรู้และเป็น
ประโยชน์ให้เลือกน้อย ในขณะที่ความสนใจรายการในหนังสือพิมพ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามค าแหงมีความสนใจอยู่ในระดับปานกลาง และนักศึกษาที่มีเพศต่างกัน มีความสนใจในการเปิดรับ
ข่าวสารเพ่ือการศึกษาจากหนังสือพิมพ์ 3 ด้าน คือ ด้านประเภทข่าว ด้านประเภทความรู้  
ด้านประเภทโฆษณา ส่วนนักศึกษาที่มีอายุและมีระดับชั้นปีที่ต่างกันมีความสนใจในการเปิดรับ
ข่าวสารเพื่อการศึกษาจากหนังสือพิมพ์ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

นงฤดี วงษ์จันทร์ (2548) ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และความ
ต้องการของผู้อ่านหนังสือพิมพ์คมชัดลึก วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจการ
เปิดรับข่าวสารของผู้อ่านหนังสือพิมพ์คมชัดลึก และศึกษาความต้องการรูปแบบการเสนอข่าวของ
ผู้อ่านหนังสือพิมพ์คมชัดลึก กลุ่มตัวอย่างสมาชิกรายปีของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 300 คน ผลการศึกษา พบว่า พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารของผู้อ่าน
หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ส่วนใหญ่มีการอ่าน 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยใช้เวลาในการอ่าน 6-10 นาที 
ต่อครั้ง อ่านด้วยตนเองที่บ้าน และไม่เจาะจงวันในการอ่าน ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกน้อยกว่า 3 เดือน  
ส่วนการตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์คมชัดลึกส่วนใหญ่ซื้อด้วยตนเอง และซื้อตามแผงหนังสือพร้อมกับ  
รับหนังสือพิมพ์ฉบับอ่ืน ๆ ด้วย 

สิริพร จิตรักษ์ธรรมและคณะ (2545) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอ่าน ความต้องการเนื้อหา 
ความเชื่อถือข่าวสารหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา และศึกษาปัจจัยที่ความสัมพันธ์ต่อการ
เปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้แก่ หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ และหนังสือพิมพ์ไทย
แหลมทอง  ผลการศึกษาพบว่า จากกลุ่มตัวอย่าง 235 คน มีผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เป็นสมาชิก
ประจ าเพียงร้อยละ 12.34 โดยหนังสือพิมพ์ที่มีผู้ อ่านมากที่สุดคือหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส  
เหตุผลส าคัญที่สุดในการอ่านคือต้องการทราบความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น และต้องการทราบปัญหาที่
เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยความต้องการทางด้านเนื้อหานั้น ผู้อ่านให้ความสนใจกับข่าวปกครองมากที่สุด 
รองลงมา ได้แก่ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมืองระดับประเทศ และข่าวอาชญากรรม ด้านความเชื่อถือ 
ผู้อ่านให้ความเชื่อถือข่าวสังคม-บุคคลอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ ข่าวสาธารณสุข-การแพทย์ 
การปกครองท้องถิ่น ส่วนข่าวที่มีค่าเฉลี่ยความน่าเชื่อถือต่ ามากที่สุด ได้แก่ ข่าวต่างประเทศ  
ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวไอที นอกจากนี้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใน
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จังหวัดสงขลา ได้แก่ ความต้องการเนื้อหา และความเชื่อถือนั้น ผลการวิจัย  พบว่า ความต้องการ
เนื้อหาข่าวสารของผู้ อ่านมีความสัมพันธ์กับ เนื้อหาที่น าเสนอในหนั งสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้  
แต่ความสัมพันธ์กับความน่าเชื่อถือต่ า และความต้องการเนื้อหาข่าวสารของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับ
เนื้อหาที่น าเสนอในหนังสือพิมพ์ไทยแหลมทองค่อนข้างน้อย และสัมพันธ์กับความเชื่อถือค่อนข้าง
น้อยเช่นเดียวกัน  

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายการเปิดรับสื่อและข่ายการรับรู้ข่าวสารของ
ผู้อ่านมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์ โดยเน้นการศึกษาความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อ กับการรับรู้
ข่าวสารของผู้อ่านของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมาปรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพื่อน าไปทดสอบ
ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น ปัจจัยด้านประชากรจะมีผลต่อการเปิดรับสื่อ และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
ผู้อ่านหรือไม่ อย่างไร 

 
2.8.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องในขอบข่ายลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
สุภาพร นิลดา (2555) ศึกษาการจัดการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม่  

เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ 
เจ้าของ บรรณาธิการ และผู้ปฏิบัติงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันในจังหวัด วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การจัดการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า การจัดการหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม่มีการวางแผน ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ 
วิสัยทัศน์และเหตุผลในการประกอบธุรกิจคล้ายคลึงกัน มีการจัดองค์กรอย่างชัดเจนคล้ายกัน  
แต่หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์มีการคัดเลือกบุคลากรที่จบตรงสาขาเข้าท างานและพัฒนาบุคลากรโดย
การส่งนักข่าวฝึกอบรมตามหลักสูตรของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ไม่
มี ส่วนหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ มีการอ านวยการตามสายการบังคับบัญชาแต่หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
เป็นการอ านวยการแบบรวมศูนย์ คือ ขึ้นอยู่กับเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว 

ทศพล คุ้มสุพรรณ (2552) ศึกษาลักษณะการบริหารงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศึกษากระบวนการบริหารงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ และ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของหนังสือพิมพ์ในเขตภาคเหนือ การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธี
การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าของหรือบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ 18 คน ประชาขนในท้องถิ่น 25 คน จาก 3 จังหวัดภาคเหนือ นักวิชาการ
ด้านวารศาสตร์ และสื่อสารมวลชนในเขตภาคเหนือ 5 คน จาก 5 มหาวิทยาลัย ผลจากการศึกษาวิจัย 
พบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือส่วนใหญ่ยังมีการบริหารงานแบบเจ้าของเดียว 
(Individual Ownership) เป็นกิจการภายในครอบครัวและปรับเป็นองค์กรแบบเป็นทางการ 
(Formal Organization) เป็นส่วนน้อย ปัจจุบัน  พบว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นสามารถแบ่งตาม
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สถานภาพการด ารงอยู่ได้ 3 รูปแบบด้วยกัน คือ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่เริ่มก่อตั้ง หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ที่อยู่มานาน และหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ก าลังปรับปรุงให้สามารถอยู่รอดได้ รวมทั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ที่ก าลังจะหายไป  

พนม จอมอินตา (2549) ศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง 
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหาร
จัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง เพ่ือศึกษาปัจจัยภายนอกองค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง และเพ่ือศึกษาลักษณะ
การบริหารจัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ ประชากรที่ศึกษา คือ เจ้าของหรือบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์ที่ประกอบด้วย ค าถามแบบมีโครงสร้าง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การพรรณนาวิเคราะห์ ผลจากการศึกษาวิจัย พบว่า ปัจจัยภายใน
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใน
จังหวัดล าปาง ได้แก่ ลักษณะของสื่อ ลักษณะของความเป็นเจ้าของผู้ประกอบการ นโยบาย บุคลากร 
ทุน เทคโนโลยี และส่วนผสมทางการตลาด ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ได้แก่ การเมือง ข้อกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี และลักษณะการ
บริหารจัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง ส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดเล็กมีลักษณะการ
เป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งมีความแตกต่างทางอุดมการณ์และความรักใน
วิชาชีพ นโยบายหลัก คือ ต้องการน าเสนอข่าวสารในท้องถิ่นและท าก าไรจากผลประกอบการ  

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
พบว่าปัจจัยภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ส่งผลต่อความส าเร็จของการบริหารจัดการธุรกิจ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ท าให้ผู้วิจัยน าข้อมูลส่วนของปัจจัยภายนอกและภายในองค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นมาปรับใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เพ่ือน าไปทดสอบตัวแปรที่เกี่ยวข้อง เช่น ความแตกต่างของ
ลักษณะทางกายภาพ วัฒนธรรม ความเชื่อ และค่านิยมจะมีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างไร 

 
2.8.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรของ

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
พัชราภรณ์ ครุฑเมือง (2558) ศึกษาการด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม 

วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน้มอนาคตและปัจจัยที่มีผลต่อความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
เอกราช ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเพ่ือศึกษากลยุทธ์ในการบริหารและ
วิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
เอกราช เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกประกอบการศึกษาเชิงเอกสารในการเก็บ
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รวบรวมข้อมูล ผลจากการศึกษา พบว่า ปรับการบริหารหนังสือพิมพ์ให้ด ารงอยู่ได้ด้วยกลยุทธ์ 
นโยบาย ทุน เทคโนโลยีและส่วนผสมทางการตลาดผลกระทบการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
ท าให้หนังสือพิมพ์เอกราชต้องปรับตัว คือ การบริหารการตลาดและการหาโฆษณาเพ่ิมขึ้น  
นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์ ท าให้สามารถลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรได้  

กันตภณ เชื้อสุวรรณ์ (2558) ศึกษาการปรับตัวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ 
ต่อการท้าทายของสื่อดิจิทัล มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล และศึกษาการปรับตัว การก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์  
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติของสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม เศรษฐกิจ
และการเมืองเมื่อเข้าสู่ยุคสื่อแบบดิจิทัล โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) 
จากกลุ่มระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงานของหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์ และหนังสือพิมพ์ไทย
นิวส์ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเชียงใหม่นิวส์ 
และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ในยุคดิจิทัลเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการองค์กร 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม และปัจจัยด้าน
เทคโนโลยี ซึ่งปัจจัยที่เกิดขึ้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อองค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม ท าให้ผู้บริหาร
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต้องปรับตัวภายในองค์กรเพ่ือความอยู่รอด โดยแบ่งการปรับตัวขององค์กร
ออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการผลิต ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ ในส่วนของ
ด้านการบริหาร ผู้บริหารระดับสูงมีการปรับตัวโดยการวางโครงสร้างองค์กรใหม่ตั้งแต่การปรับเปลี่ยน
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารองค์กรเองโดยดูจากหนังสือพิมพ์ระดับประเทศเป็นหลั กในการปรับตัว  
น ามาสู่การวางยุทธศาสตร์และปรับกลยุทธ์ใหม่ โดยมีการขยายแพลตฟอร์มและน าสื่อโซเชียลมาปรับ
ใช้ให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับบริบททางสังคมในยุคดิจิทัล ในด้านการผลิตหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นไทยนิวส์เลือกท่ีจะเพ่ิมแท่นพิมพ์ที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต และรองรับการขยาย
แพลตฟอร์มขององค์กร ด้านบุคลากรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยังไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนแต่มีการ
เพ่ิมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านเข้ามาดูแลในส่วนของโซเชียลมีเดียที่ เพ่ิมขึ้น  
ซึ่งในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานบางส่วนยังขาดความรู้ความสามารถในเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่
ได้รับการแก้ไขโดยการแบ่งปันความรู้ระหว่างพนักงานด้วยกันเองเท่านั้นและด้านงบประมาณ 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีการท าการตลาดเชิงรุกเพ่ิมขึ้นร่วมถึงการขยายแพลตฟอร์มเพ่ือดึงโฆษณา 
เนื่องจากองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีเงินหมุนเวียนที่ทาให้หนังสือพิมพ์อยู่รอด จากการขายพ้ืนที่
โฆษณา  
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กล่าวโดยสรุปเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นไม่สามารถอยู่เฉยได้โดยไม่ปรับเปลี่ยน
รูปแบบ แต่การที่สื่อหนังพิมพ์ท้องถิ่นนั้นจะเกิดการปรับตัวองค์กร องค์กรท้องถิ่นจะรอดูทิศทางของ
สื่อหนังสือพิมพ์ระดับประเทศเป็นหลักและใช้หนังสือพิมพ์ระดับประเทศเป็นต้นแบบในการน ามาปรับ
ใช้ ซึ่งการปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นนั้นจะใช้เวลาในการปรับตัวขององค์กรค่อนข้างมาก 
เนื่องจากการลงทุนในระดับท้องถิ่นนั้นมีเงินลงทุนที่จ ากัดและภายในระยะเวลา 3 ปี หนังสือพิมพ์  
ยังไม่มีแนวทางการปรับตัวที่ชัดเจนว่าจะมีการปรับตัวไปในทิศทางใด 

ศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) ศึกษาปัจจัยแห่งความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น: 
กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรภูมิ วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรภูมิ และเพ่ือศึกษาการน าเสนอข้อมูลข่าวสารของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชร
ภูมิ ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรภูมินั้น พบว่า 
ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความอยู่รอดมากที่สุดได้แก่ เงินทุน รองลงมา ได้แก่ เทคโนโลยี ผู้โฆษณา  
กลยุทธ์และการบริหารการตลาด ตามล าดับ ส าหรับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความอยู่รอดมากที่สุด
ได้แก่ เศรษฐกิจ รองลงมาได้แก่ สังคม และเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ส่วนกฎหมายและการเมือง
นั้นไม่มีผลต่อความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ 

ฑิตยา เปลี่ยนเฉย (2554) ศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นกับการก าหนดวาระข่าวสารด้านสิทธิ
พลเมือง วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงบทบาทของนักข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในการก าหนดวาระข่าวสาร
ด้านสิทธิพลเมืองของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก ใช้วิธีการศึกษา 2 รูปแบบ คือ การใช้การ
สัมภาษณ์เจาะลึกเลือกผู้ให้ข้อมูล คือ บรรณาธิการ หัวหน้าข่าว ผู้สื่อข่าวและการวิเคราะห์จาก
หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ผลการศึกษาวิจัย พบว่า หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวของหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นจะคัดเลือกข่าวที่เกิดขึ้นในระยะเวลาใกล้ช่วงเวลาที่หนังสือพิมพ์ออกจ าหน่ายและเป็นข่าว  
ที่ประชาชนสนใจ รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการโดยบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นเป็นผู้ก าหนดเนื้อหาข่าว หรือการคัดเลือกข่าว ซึ่งหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับจะมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว 

ภูมิพิช ชมชื่น (2551) ศึกษาปัจจัยแห่งความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (ศึกษาเฉพาะ
กรณีหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นศรีราชา) วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ซึ่งงานวิจัยนี้ใช้วิธีการแบบผสมผสาน โดยใช้ทั้งการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัย
เชิงปริมาณ โดยการวิจัยเชิงคุณภาพนั้นเป็นการสัมภาษณ์เจาะลึก 2 กลุ่ม กลุ่มบุคลากรของกอง
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ศรีราชาและกลุ่มผู้อ่านหนังสือพิมพ์ศรีราชา ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยแห่ง
ความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ศรีราชา มีการน าเสนอข่าวสารท้องถิ่นและเน้นหนักไปในการติดตาม
ปัญหาความเดือนร้อน และการปกป้องผลประโยชน์ของท้องถิ่นศรีราชาท าให้ภาพของหนังสือพิมพ์  
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ศรีราชาในสายตาผู้อ่านนั้นเป็นภาพของหนังสือพิมพ์ที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเสนอข่าว
เคียงข้างประชาชนอย่างไม่เปลี่ยนแปลง  

เมธาวี แก้วสนิท (2550) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาการการเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ประชาสังคมของหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ เป็นการส ารวจพฤติกรรมการอ่านและทัศนคติของผู้อ่านที่
มีต่อหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ โดยการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ พบว่า 
หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ ในปี 2545-จนถึงปัจจุบัน แต่บทบาทการเป็นสื่อประชาสังคมของ
หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ลดลง เมื่อเทียบกับหนังสือหนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลาโดยมีจ านวนข่าวและ
คอลัมน์ประชาสังคมลดน้อยลง และเนื้อหาไม่เจาะลึกและต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจ
พฤติกรรมการอ่านและทัศนคติของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสที่มีความคิดเห็นว่า หนังสือพิมพ์
โฟกัสภาคใต้ยังคงน าเสนอข่าวที่เกี่ยวข้องกับประชาสังคมแต่ลดน้อยลง ส าหรับปัจจัยที่มีผลต่อ
พัฒนาการของหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ในบทบาทการเป็นสื่อประชาสังคม ได้แก่ ปัจจัยด้านธุรกิจ 
การขยายตัวของหนังสือพิมพ์จากโฟกัสสงขลามาเป็นหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ การแข่งขันกับสื่อ
ท้องถิ่นด้วยกันเองและกับสื่อส่วนกลาง บุคลากรหรือทีมงานที่เชี่ยวชาญเป็นส่วนสนับสนุนหน่วยงาน
ประชาสังคมด้วยกัน สภาพสังคม ความรู้เกี่ยวกับประชาสังคมของประชาชน ระบบการท างานของ
องค์กร อย่างไรก็ตามจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างของบุคลากร คอลัมนิตส์ และนักเขียนของ
หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ ท าให้ได้แนวทางว่าสื่อประชาสังคมอย่างหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้
สามารถอก้ไขปัญหาการพึงพอการโฆษณาและการด าเนินแนวธุรกิจ โดยการที่หน่วยประชาสังคมเข้า
มาช่วยหล่อเลี้ยงให้การช่วยเหลือ เพ่ือให้สามารถผลิตสื่อประชาสังคม น าเสนอสาระที่เป็นประโยชน์
ให้แก่คนในท้องถิน่ได้อย่างเต็มที่ 

ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พบปัจจัยหลายประการที่ส่งผลตกระทบในการท างาน ทั้งในขั้นตอนการผลิต 
การออกอากาศและการบริโภค ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กร สามารถแบ่งออกเป็นปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึง ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่มาปรับใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ เพ่ือน าไปทดสอบตัวแปรที่ก าหนดไว้ในกรอบแนวคิดที่ต้องการศึกษาต่อไป 
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2.8.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์กร
ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

พัชราภรณ์ ครุฑเมือง (2558) ศึกษาการด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือศึกษาใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคในการ
วิเคราะห์ พบว่า จุดอ่อนเป็นหนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก ขาดสีสัน อย่างไรก็ดี โอกาสที่จะเติบโตของ
หนังสือพิมพ์มีมาก เพราะความเก่าแก่และคนติดตามอ่านมานาน ส่วนอุปสรรค คือ คู่แข่งที่พัฒนาจน
ล้ าหน้าจึงต้องสร้างความแตกต่าง โดยปรับรูปลักษณ์และเนื้อหาหนังสือพิมพ์ และพยายามออก
หนังสือพิมพ์ให้ตรงตามก าหนด รักษาการน าเสนอข่าวอย่างเป็นกลางไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางธุรกิจ 
เพ่ือท าหน้าที่ให้น่าเชื่อถือและเป็นที่พ่ึงพาของคนล าปางได้ต่อไป 

สุภาพร นิลดา (2555) ศึกษาการจัดการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
อุปสรรคในการจัดการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อุปสรรคภายในองค์กร 
พนักงานขาดความรับผิดชอบในการท างาน ความขัดแย้งของพนักงานในองค์กร ซึ่งอุปสรรคภายใน
องค์กรหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ คือ พนักงานขาดความรับผิดชอบในการ
ท างาน ไม่รับผิดชอบงานที่ตนเองท า ไม่ตั้งใจท างาน ความขัดแย้งของพนักงานในองค์กร เนื่องจาก 
ทัศนคติในการท างานแตกต่างกัน ส่วนอุปสรรคภายนอกองค์กร ได้แก่ อิทธิพลของบุคคลในท้องถิ่น  
การแข่งขันระหว่างหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ แหล่งข่าวอาศัยอยู่ห่างไกล 
สื่อประชาสังคม ซึ่งอุปสรรคภายนอกองค์กรหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
อิทธิพลของบุคคลในท้องถิ่น คือ ต ารวจ ทหารปิดกั้นไม่ให้ท าข่าว  

ภูวสิษฎ์ สุกใส (2560) บทบาทของหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสในการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ท้องถิ่น อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนบบุคลที่มีผลต่อบทบาทของ
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น วิธีการศึกษาใช้การวิจัยเชิงปริมาณ 
และการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ศาสนา 
และบทบาททางสังคมการเมืองท้องถิ่นที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของหนังสือพิมพ์
ภาคใต้โฟกัสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองแตกต่างกัน ส่วนวุฒิการศึกษา รายได้ต่อเดือน และการไป
ใช้สิทธิเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งล่าสุดแตกต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทของ
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสในการมีส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน และแม้ว่า “ภาคใต้โฟกัส” จะพยายามท า
หน้าที่สื่อ เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน กระตุ้ นการมีส่วนร่วมทางการเมือง และปกป้อง
ประโยชน์สาธารณะให้เห็นมาอย่างต่อเนื่อง ข้อจ ากัดปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานมากมาย 
อาทิ (1) การที่องค์กรสื่อและคนท าสื่อกับแหล่งข่าวที่ได้รับผลกระทบจากการน าเสนอข่าวอยู่ใกล้ชิด
กันมากในท้องถิ่นเล็ก ๆ ย่อมยากต่อการท างาน ด้วยอิทธิพลของนักการเมือง (2) ข้อจ ากัดในการ
แสวงหาข้อมูล หรือแหล่งข่าวที่พร้อมจะร่วมให้ข่าวหรือข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
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หรือข้าราชการ (3) ผลกระทบเชิงธุรกิจจากองค์กรทางการเมือง และเครือข่ายธุรกิจในแวดวง
การเมืองที่ได้รับผลกระทบที่ไม่สนับสนุนโฆษณาหนังสือพิมพ์ ซึ่งปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งและจะไป
สนับสนุนหนังสือพิมพ์คู่แข่งอย่างชัดเจน  

การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องในขอบข่ายบทบาทการท าหน้าที่สื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น ผู้วิจัยรับทราบถึงหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาคัดเลือก
ข่าวที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยมุ่งเน้นการน าเสนอข่าวสารที่ได้มาจากการประชุม คัดเลือก 
และตัดสินใจร่วมกันจากกองบรรณาธิการ เพ่ือน าข้อมูลมาวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา  
การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนับได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัยเรื่อง  
การรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุคดิจิทัลให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น แนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ แนวคิด
เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม แนวคิดและทฤษฎีการ
จัดการองค์กร แนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษา
ลักษณะการจัดการองค์กร ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กร ประเมินปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารจัดการองค์กรของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล และศึกษาความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อ
ของผู้อ่านองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสกับการรับรู้ข่าวสารของผู้อ่านมาใช้ในการออกแบบ
งานวิจัย ข้อค าถาม การวัดผล ตลอดจนการวิเคราะห์ งานวิจัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับทฤษฎีของนักวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับโลก 



บทท่ี 3 
 

ระเบียบวิจัย 

การวิจัยเรื่อง การรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุค
ดิจิทัลครั้ งนี้  แบ่งรูปแบบการศึกษาวิจั ยออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) เป็นการวิจัยเชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) การสังเกต
แบบ ไม่ มี ส่ วน ร่ วม  (Non-participant Observation) และการสั มภ าษ ณ์ เชิ งลึ ก  ( In-depth 
Interview) จากผู้อ านวยการ และบรรณาธิการที่มีบทบาทต่อการก าหนดนโยบายและการวางแผน
บริการจัดการองค์กร และ (2) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัย 
เชิงส ารวจ (Survey Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้ 
 

3.1 การออกแบบการวิจัย 

ผู้วิจัยใช้การวิจัยผสมแบบคู่ขนาน ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางนี้ 
 
ตารางที่ 3.1 แสดงแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล…………………………………………….. 

วัตถุประสงค์การวิจัย ประเด็นที่ต้องการหาค าตอบ วิธีการ 

1 )  เ พื่ อ ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปิดรับสื่อและการ
รั บ รู้ ข่ า ว ส า ร ข อ ง
ผู้ อ่ า น ข อ งอ งค์ ก ร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสสัปดาห ์
 

- การเปิ ดรับข้ อมู ลข่ าวสารขององค์ กร
หนั งสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ โฟกัส  ได้แก่ 
ความถี่ในการเปิดรับผ่านสื่อต่าง ๆ ของผู้อ่าน
ที่มีต่อองค์กร หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัส เหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร ฯ 
ข อ ง อ ง ค์ ก ร ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ท้ อ ง ถิ่ น 
ภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์ ช่องทางการเปิดรับ
สื่อหนั งสือพิมพ์ขององค์กรหนั งสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

 ใช้แบบสอบถามส าหรับ
กลุ่มเป้าหมายขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัสในพ้ืนที่ภาคใต้ที่เคย
อ่านหนังสือพิมพ์ภาคใต้
โฟกัส 
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วัตถุประสงค์การวิจัย ประเด็นที่ต้องการหาค าตอบ วิธีการ 

- ก ารรั บ รู้ ข่ า ว ส ารผ่ าน สื่ อ ขอ งอ งค์ ก ร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสผ่านตัวแปร
ต่าง ๆ ได้แก่ (1) การรับรู้ภาพลักษณ์ของ
องค์กร (2) การรับรู้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูล
ข่าวสารขององค์กร (3)  การรับรู้ เนื้ อหา
ข่ าวส ารขอ งอ งค์ ก ร  และ  (4) การรับ รู้
จริยธรรมขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนใน
ฐานะที่องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัสเป็นสื่อท้องถิน่ 

2) เพื่อศึกษาลักษณะ
การจั ด ก ารองค์ ก ร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัส 
 

-  ศึ ก ษ าก ร ะ บ ว น ก าร จั ด ก า รอ งค์ ก ร 
ประกอบด้วย การวางแผนการจัดองค์กร  
ก า ร จั ด เข้ า ท า ง า น  ก า ร อ า น ว ย ก า ร  
การประสานงาน การรายงาน งบประมาณ  
- โดยผู้ วิ จั ย ได้น าข้อมู ลมาเพ่ื อ เป็ นแนว
ทางการวิเคราะห์ลักษณะการจัดการองค์กร 
เพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการจัดการที่มีผล
ต่อความส าเร็จขององค์กรที่สามารถวัดและ
ประเมิ นผล ได้  การจัดการท าให้ การใช้
ทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ 
จากการจัดการที่ดีจะท าให้องค์กรประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และการ
จัดการเป็นการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุดในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างไร 

- สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ บ ริ ห า ร
ระดับสูงขององค์กร ผู้มี
อ านาจหน้าที่ ในการวาง
นโยบาย กลยุทธ์วางแผน
ในการบริหารองค์กรในยุค
สื่อดิจิทัล  
- มีกรอบประเด็นในการ
สัมภาษณ์ถึงวิสัยทัศน์ใน
การบริหาร การก าหนด
นโยบาย ยุทธศาสตร์ กล
ยุ ท ธ์ แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร 
ผลกระทบที่ เกิ ด ขึ้ น กั บ
องค์กร เมื่ อ เข้ าสู่ ยุ คสื่ อ
แบบดิจิทัล  

3) เพื่อศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการบริหาร
จั ด การองค์ ก รของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ในยุคดิจิทัล 
 

- ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการองค์กร 
ที่ มี ผ ล ต่ อ ลั ก ษ ณ ะก ารจั ด ก ารอ งค์ ก ร
หนังสือพิมพ์ ภายใต้การบริหารงานจัดการ
องค์กร ทั้งปัจจัยภายในที่ส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนิ น งานคือกระบวนการสื่ อสารภาย 
ในองค์กร ประกอบด้วย  ผู้ส่งสาร เนื้อหา 
ช่องทาง และผู้อ่าน และปัจจัยภานอก ได้แก่ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย ประเด็นที่ต้องการหาค าตอบ วิธีการ 

เหตุการณ์ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์  การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยี 
ที่จะส่งผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรของ 
แต่ละองค์กรที่แตกต่างกัน 

4) เพื่ อศึกษาปัญหา
และอุปสรรคในการ
บริหารจัดการองค์กร
ข อ ง ห นั ง สื อ พิ ม พ์
ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล 

- การประเมินปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารจัดการองค์กรของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลจะเป็นไปในลักษณะใด 
ภายใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการจัดการ
องค์กรด้านการวางแผน การออกแบบและจัด
โครงสร้างองค์กร ด้านการอ านวยการ บริหาร
บุคลากร บริหารเวลาการผลิต รวมทั้งการ
บริหารงบประมาณในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
ด้านการประสานงานที่ดีมีผลต่อกระบวนการ
บริหาร ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน 
และการบ ริห ารงบ ป ระมาณ ที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการบริหารเนื้อหา บริหารบุคลากร 
แล ะบ ริ ห าร เวล าก ารผ ลิ ต ข อ งอ งค์ ก ร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

- ค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่
เกี่ ย ว ข้ อ งกั บ ห ลั ก ก าร
จัดการองค์กร และการ
จัดการการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาองค์กร  และ
การสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่ วม ในการประชุ ม เพ่ื อ
น า เส น อ น โย บ าย ก า ร
เปลี่ยนแปลงองค์กร และ
การท างานร่วมกันภายใน
องค์กร 

การออกแบบวิธีการวิจัยเพ่ือศึกษาความหลากหลายของประเด็นนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิจัยผสม
แบบคู่ขนานตลอดกระบวนการ โดยใช้ทั้งการการวิจัยปริมาณและการวิจัยคุณภาพมาสนับสนุนกัน  
ในระยะแรกจะเป็นการเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ลงพ้ืนที่ส ารวจแบบสอบถาม เพ่ือศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อและการรับรู้ของผู้อ่านที่มีต่อองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัส พร้อมทั้งประมวลผลข้อมูล และน าผลที่ได้วิเคราะห์ เพ่ือยืนยันข้อค้นพบข้อมูลเชิงปริมาณ  
และน าข้อมูลที่เก่ียวข้องมาสัมภาษณ์เชิงลึกและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่พูดคุยกับผู้บริหารองค์กรในเบื้องต้น
แล้วจึงน าไปมาออกแบบโคร่งร่างแบบสอบถามให้ที่ปรึกษาพิจารณา  

ทั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เวลาการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมเก็บข้อมูลภาคสนามอยู่ภายในองค์กรใน
เบื้องต้นจะท าร่วมกับการเก็บข้อมูลเอกสารและข้อมูลภาคสนามไปพร้อมกัน 
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3.2 ขัน้ตอนการวิจัย 

ขั้นตอนในการศึกษามีวิธีการเก็บข้อมูลวิจัยในครั้งนี้ สามารถสรุปพอสังเขป ดังนี้ 
1) การเก็บข้อมูลเอกสารเพ่ือเขียนโครงร่างการวิจัย 
2) การเก็บข้อมูลแบบสอบถามและการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

โดยใช้ประเด็นในแบบสอบถามพูดคุยกับผู้บริหารองค์กร  
3) การสัมภาษณ์เบื้องต้นเพ่ิมเติมเพ่ือหาประเด็นในการปรับปรุงการวิจัย 
4) การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยการใช้แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 
5) ค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักการจัดการองค์กร รวมทั้งแนวทางการจัดการ 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการประชุม  
เพ่ือน าเสนอนโยบายการเปลี่ยนแปลงองค์กร และการท างานร่วมกันภายในองค์กร 

6) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมด้วยการลงพ้ืนที่เพ่ือศึกษาการสื่อสารขององค์กร  
ซึ่งขั้นตอนในการศึกษามีวิธีการเก็บข้อมูลวิจัยเพ่ือให้เห็นขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยแบบอย่าง

เป็นล าดับ ผู้วิจัยจึงได้สรุปตารางขั้นตอน หรือกระบวนการด าเนินการวิจัยไว้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.2 สรุปขั้นตอนหรือกระบวนการวิจัย 
ช่วงเวลา วิธีการวิจัย ประเด็นการศึกษา 

เดือน
เมษายน-
พฤษภาคม 
 
 
 
เดือน 
มิถุนายน-
สิงหาคม 

 
 
 
 
 

- ใช้แบบสอบถามส าหรับกลุ่มเป้าหมายหลัก 
และกลุ่ม เป้ าหมายรองทั้ งหมดที่ เคยอ่าน
หนั งสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ โฟกัสใน พ้ืนที่
ภาคใต้ 
 
- หลังจากทราบการเปิดรับ และการรับรู้ของ
ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสต่อมา
ด าเนินการสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กรและ
เจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้มีอ านาจ
หน้าที่ในการวางนโยบาย กลยุทธ์วางแผนใน
การบริหารองค์กรในยุคสื่อดิจิทัล 
 
 
 

1) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
เปิ ด รับ สื่ อ และการรับ รู้ ข้ อมู ล
ข่าวสารของผู้ อ่านที่มีต่อองค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส
เป็นอย่างไร 
2) ปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการ
อ ง ค์ ก ร  คื อ  ปั จ จั ย ภ า ย ใ น 
ประกอบด้วย ผลการด าเนินงาน 
ผลการประกอบธุรกิจ การแบ่งการ
ท าข่าว การจัดเก็บหลักฐานในการ
ท าข่าว จริยธรรมการท าข่าว การ
ใช้เทคโนโลยีในการผลิต การให้
สิทธิพิเศษและของสัมมนาคุณแก่
สมาชิ กและผู้ ล งโฆษณ า และ 



 73 

ช่วงเวลา วิธีการวิจัย ประเด็นการศึกษา 

เดือน 
สิงหาคม-
กันยายน 

 

- วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ระหว่างการรับรู้ของ
ผู้ อ่าน กับลักษณะการบริหารจัดการของ
องค์กร ว่ามีลักษณะเหมือนหรือแตกต่างกัน
อย่างไร โดยมีกรอบประเด็นในการสัมภาษณ์
ถึงวิสัยทัศน์ในการบริหาร การก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และการบริหาร ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับองค์กรเมื่อเข้าสู่ยุคสื่อแบบดิจิทัล 
และแนวทางในการปรับตัวองค์กรเมื่อเข้าสู่ยุค
สื่อแบบดิจิทัล ได้แก่  

1) นายภูวสิษฏ์ สุกใส 
ผู้อ านวยการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
ภาคใต้โฟกัส 

2) นางสาววิทนีย์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ 
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส 

3) นางสาวสุวิมล พรหมสุวรรณ 
ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส 

4) นายสรายุทธ แก้วนอง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า/ การตลาด 

5) นายเนติ เพ็ชรเจริญ 
เจ้าหน้าที่กราฟิก/ออกแบบ 
- ควบคู่การค้นคว้าข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับหลักการจัดการธุรกิจสื่อมวลชน และการ
จัดการการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กร 
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในการประชุม
เพ่ือน าเสนอนโยบายการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
และการท างานร่วมกันภายในองค์กร  

ปั จจั ยภ ายน อก  ได้ แก่  ผู้ อ่ าน 
เทคโนโลยี หรือผู้ลงโฆษณาส่งผล
ต่อองค์กรหนั งสือพิมพ์ท้องถิ่น
อย่างไร 
3) ปัจจัยที่สนับมีผลต่อการจัดการ
เปลี่ ยนแปลง และการพัฒ นา
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอย่างไร 
4) การประเมินปัญหาและอุปสรรค 
ใน ก ารบ ริ ห า รจั ด ก ารอ งค์ ก ร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น เมื่อเข้าสู่ยุค
ดิจิทัลจะเป็นไปในลักษณะใด 
 
 

วิธีการวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบผสมตลอดกระบวนการ แต่เพ่ือเสนอรายละเอียดของแต่ละ
ระเบียบวิธีวิจัยให้ความชัดเจนและน่าเชื่อถือ ผู้วิจัยจึงแบ่งการอธิบายเนื้อหา เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
และการวิจัยเชิงคุณภาพ ดังนี้ 
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3.3 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ผู้วิจัยเลือกใช้แนวทางการศึกษาโดยการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เป็นการใช้ข้อมูล
ทางคณิตศาสตร์ และสถิติเพ่ือยืนยันข้อค้นพบข้อมูลที่เกี่ยวข้องส าหรับการหาค าตอบในการศึกษา
วัตถุประสงค์ ข้อที่ 1 เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข่าวสารของผู้อ่านขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร (Population) ที่ ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในเขตภาคใต้  

จ านวน 8,432,038 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง, 2561) จากจ านวนดังกล่าว 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ โดยการค านวณตามหลักการแปรผัน
ร่วมระหว่างขนาดของกลุ่มตัวอย่าง กับความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่างตามสูตรของ  
ทาโร่ ยามาเน่  (Yamane, 1970 อ้างถึงใน วิเชียร เกตุสิงห์, 2537) โดยก าหนดค่าความเชื่อมั่นที ่
ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 5 

                                        จากสูตร 𝑛 =
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
 

 โดย n คือ ขนาดตัวอย่างที่ควรสุ่ม 
  N คือ ขนาดประชากรทั้งหมด 
  e คือ ความคลาดเคลื่อน 
 แทนค่า 
  

 n ≈ 400 
 ดังนั้น จะได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 400 ตัวอย่าง  

2(0.5) 8,432,0381

 8,432,038
n

+
=
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3.3.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เลือกการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น (Probability 

Sampling) โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อ่านหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสเท่านั้น โดยผู้วิจัยจะตั้งค าถามคัดกรอง  
เพ่ือคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา โดยสอบถามว่า ท่านเคยอ่านหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสหรือไม่  
เป็นค าถามปลายปิด เพ่ือให้ได้ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ที่เปิดรับสื่อจากองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสเท่านั้น (Screen Question) ให้มีความสอดคล้องกับปัญหาการวิจัยและวัตถุประสงค์
ในการศึกษาครั้งนี ้
 

3.3.3 รูปแบบการวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

โฟกัสในยุคดิจิทัลเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แนวทางการวิจัยในลักษณะการส ารวจจากประชากร
ที่ต้องการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลจากการออกแบบสอบถาม โดยหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูล
เรียบร้อยแล้วจะมีการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือค านวณหาค่าสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย  
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ การเปิดรับสื่อขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส และการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
โดยตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ สามารถแจกแจงตามสมมติฐานได้ ดังนี้ คือ  

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ภาคใต้โฟกัสแตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น ลักษณะประชากรของผู้อ่าน 

- ตัวแปรตาม การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

สมมติฐานที ่2 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ภาคใต้โฟกัสแตกต่างกัน 

- ตัวแปรต้น ลักษณะประชากรของผู้อ่าน 

- ตัวแปรตาม การรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
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สมมติฐานที่ 3 การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ภาคใต้โฟกัส 

- ตัวแปรต้น การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

- ตัวแปรตาม การรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

 

3.3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่ทางผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเพ่ือที่จะด าเนินการ

ออกไปส ารวจ และเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างต่อไป ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม ใช้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของประชากร โดยมี

ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียงค าตอบเดียว 

ส่วนที่  2 ค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของ
ประชากรโดยมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ได้แก่ เหตุผลในการเปิดรับข้อมูล ช่องทางการเปิดรับ
ข้อมูล ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ และความถี่ในการเปิดรับสื่อ 
โดยมีลักษณะแบบสอบถามเป็นข้อค าถามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 

5 หมายถึง มีความถ่ีในการเปิดรับสื่อเป็นประจ า 
4 หมายถึง มีความถ่ีในการเปิดรับสื่อบ่อยครั้ง 
3 หมายถึง มีความถ่ีในการเปิดรับสื่อบางครั้ง 
2 หมายถึง มีความถ่ีในการเปิดรับสื่อนาน ๆ ครั้ง 
1 หมายถึง มีความถ่ีในการเปิดรับสื่อไม่ค่อยมีการเปิดรับ 

เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของแบบสอบถาม (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) มีการน าคะแนน
ของแบบสอบถามแต่ละข้อมาแจกแจงความถี่ และหาค่าคะแนน จากนั้นจึงแบ่งระดับคะแนนเป็น 5 
ระดับ โดยค านวณจากสูตร ดังนี้ 
จากสูตร  ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
 จ านวนอันตรภาคชั้น 
  
แทนค่า             ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 5 – 1 = 0.8 

5 
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ผู้วิจัยได้ค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้นตามสูตรค านวณดังกล่าวได้ค่าคะแนนเฉลี่ยแปล
ความหมายในแบบสอบถาม ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ความถี่ในการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
4.21 - 5.00 ประชาชนมีความถี่ในการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

โฟกัสเป็นประจ า 
3.41 - 4.20 ประชาชนมีความถี่ในการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

โฟกัสบ่อยครั้ง 
2.61 - 3.40 ประชาชนมีความถี่ในการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

โฟกัสบางครั้ง 
1.81 - 2.60 ประชาชนมีความถี่ในการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

โฟกัสนาน ๆ ครั้ง 
1.00 - 1.80 ประชาชนมีความถ่ีในการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

โฟกัสไม่ค่อยมีการเปิดรับ 
 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร ใช้สอบถามเพ่ือวัดการรับรู้ข่าวสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ใช้ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ได้แก่ การรับรู้ภาพลักษณ์ของ
องค์กร ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสาร เนื้อหาข่าวสารขององค์กร และการรับรู้จริยธรรมของ
องค์กรต่อวิชาชีพสื่อมวลชน โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียงค าตอบเดียว มีลักษณะ
แบบสอบถามเป็นข้อค าถามแบบลิเคิร์ท (Likert Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก ่

5 หมายถึง มีการรับรู้มากที่สุด 
4 หมายถึง มีการรับรู้มาก 
3 หมายถึง มีการรับรู้ปานกลาง 
2 หมายถึง มีการรับรู้น้อย  
1 หมายถึง มีการรับรู้น้อยที่สุด 

เกณฑ์การแบ่งระดับคะแนนของแบบสอบถาม (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2541) มีการน าคะแนน
ของแบบสอบถามแต่ละข้อมาแจกแจงความถี่ และหาค่าคะแนน จากนั้นจึงแบ่งระดับคะแนนเป็น  
5 ระดับ โดยค านวณจากสูตร ดังนี้  
จากสูตร  ความกว้างของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
 จ านวนอันตรภาคชั้น 
แทนค่า             ความกว้างของอันตรภาคชั้น = 5 – 1 = 0.8 

5 
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ผู้วิจัยได้ค านวณความกว้างของอันตรภาคชั้นตามสูตรค านวณดังกล่าวได้ค่าคะแนนเฉลี่ยแปล
ความหมายในแบบสอบถาม ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
4.21 - 5.00 ประชาชนมีการรับรู้ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมากที่สุด 
3.41 - 4.20 ประชาชนมีการรับรู้ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมาก 
2.61 - 3.40 ประชาชนมีการรับรู้ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสปานกลาง 
1.81 - 2.60 ประชาชนมีการรับรู้ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสน้อย 
1.00 - 1.80 ประชาชนมีการรับรู้ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสน้อยที่สุด 
 

3.3.5 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
1) ความถูกต้องของการวัด (Validity) การตรวจสอบหาความถูกต้องของการวัดตามเนื้อหา

ของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยจะน าแบบสอบถามเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความถูกต้อง 
2) ความเชื่อถือได้ (Reliability) การตรวจสอบหาความเชื่อถือได้ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้

จัดท า Pre - Test จ านวน 30 ชุด (ร้อยละ 10 ของแบบสอบถามทั้งหมด) โดยการวิเคราะห์ประมวลหา
ค่าครอนบาร์คแอลฟ่า (Cronbach’s Alpha Analysis Test) ซึ่งผู้วิจัยค านวณผ่านโปรแกรม SPSS 
ซึ่งผลการทดสอบความน่าเชื่อถือ ปรากฏว่าการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
ได้ค่าเท่ากับ 0.929 และการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  
ได้ค่าเท่ากับ 0.941 ผลการทดสอบดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือได้ดี หลังจากนั้นจึงน า
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างตอบตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในการศึกษาครั้งนี ้

 

3.3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม จ านวน 400 ชุด 

โดยมีขั้นตอนของการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ดังนี้ 
1.1) ผู้วิจัยใช้เก็บข้อมูลจากการแจกแบบสอบถาม จ านวน 200 ชุด ในพ้ืนที่วางจ าหน่าย

หนังสือพิมพ์ในแต่ละจังหวัด 3 แหล่ง ได้แก่ 1) ร้านหนังสือ 2) ร้านสะดวกซื้อ 3) ที่ท าการองค์กร
ภาครัฐและเอกชน 

1.2) ผู้วิจัยใช้เก็บข้อมูลจากแบบสอบถามออนไลน์ จ านวน 200 ชุด โดยมีวิธีการ ดังนี้ 
1.2.1) สร้างแบบสอบถามออนไลน์บนพื้นที่ฟรีเว็บไซต์ Google.doc 
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1.2.2) ส่งแบบสอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ไปตามรายชื่อ
สมาชิกรายปีขององค์กรหนังส ือพิมพ์ท้องถิ ่นภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์ 
ทั ้งห น ่ว ย งาน ภ าค ร ัฐ แล ะ เอกชน ที่ เก็ บ รวบ รวม  E-mail Address  
จากฐานข้อมูลองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

1.3) เมื่อผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลและรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้วจึงมี การ
น ามาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นน ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอนต่อไป 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ผู้วิจัยได้ เก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนนี้  โดยใช้วิธี
การศึกษาค้นคว้าจากวิทยานิพนธ์ เอกสารทางวิชาการ ผลงานการวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และอ่ืน ๆ รวมทั้งสืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีความน่าเชื่อถือ 

 
3.3.7 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

โฟกัสในยุคดิจิท ัล ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ชุด  
มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม จากนั้นจึงน าข้อมูลมาลงรหัส (Code) และวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมค านวณส าเร็จรูปทางสถิติส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1) การวิเคราะห์สถิติพรรณนาลักษณะหรือการแจกแจงข้อมูล (Descriptive Statistics)  
ในส่วนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของประชากร โดยมีลักษณะ
เป็นค าถามปลายปิดประกอบการอธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทางประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้เพียงค าตอบเดียว
เพ่ือแจกแจงความถี่  (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) โดยน าเสนอในรูปของตาราง   

2) การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือใช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
จากค าถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของประชากรโดยมี
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด ได้แก่ ความถี่ในการเปิดรับ เหตุผลในการเปิดรับข้อมูล และช่องทางการ
เปิดรับข้อมูล โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ และค าถามเกี่ยวกับ
การรับรู้ข่าวสาร ใช้สอบถามเพ่ือวัดการรับรู้ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ใช้ลักษณะ
เป็นค าถามปลายปิด ได้แก่ การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสาร เนื้อหา
ข่าวสารขององค์กร และการรับรู้จริยธรรมขององค์กรต่อวิชาชีพสื่อมวลชน ได้แก่  
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2.1) สถิติวิเคราะห์ค่าที (Independent Sample T - test) เพ่ือทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรต้น 2 กลุ่ม ซึ่งเกณฑ์การเปรียบเทียบระดับนัยส าคัญทางสถิติ ดังนี้ 

เมื่อค่า   Sig. ที่ได้มีค่ามากกว่า 0.5 หมายถึง ไม่แตกต่างกัน  
เมื่อค่า   Sig. ที่ได้มีค่าน้อยกว่า 0.5 หมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.5 

2.2) สถิติ การวิ เคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดี ยว (One - Way Analysis of 
Variance หรือ One - Way ANOVA) เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 3 กลุ่มขึ้นไป  
กรณีผลทดสอบมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะต้องท าการทดสอบเป็นรายคู่ต่อไป 
เพ่ือดูว่าคู่ใดบ้างที่แตกต่างกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 

เมื่อค่า   Sig. ที่ได้มีค่ามากกว่า 0.5 หมายถึง ไม่แตกต่างกัน  
เมื่อค่า   Sig. ที่ได้มีค่าน้อยกว่า 0.5 หมายถึง แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.5  

2.3) สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เพ่ื อใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัวที่ เป็น อิสระจากกัน  
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2552) การก าหนดค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์มีค่าระหว่าง -1 < r < 1 ซึ่งมี
ความหมายของ r ดังนี้   

r มีค่าเป็นลบ หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม 
r มีค่าเป็นบวก  หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน 
r มีค่าเข้าใกล้ 1  หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันและมีความสัมพันธ์มาก 
r มีค่าเข้าใกล้ -1  หมายถึง มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกับข้ามและมีความสัมพันธ์มาก 
r มีค่าเท่ากับ 0  หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์กัน 
r มีค่าเข้าใกล้ 0  หมายถึง มีความสัมพันธ์กันน้อย 
 

เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.81 – 1.00 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันระดับสูงมาก 
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.61 - 0.90 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันระดับสูง 
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.40 - 0.60 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันระดับปานกลาง 
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.21 - 0.40 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันระดับต่ า 
ถ้าค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00 - 0.20 หมายถึง มีความสัมพันธ์กันระดับต่ ามาก 
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3.4 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็นหลักในการศึกษาวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ดังนี้ 
1) เพ่ือศึกษาลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสใน

ยุคดิจิทัล 
3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์กรของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

โฟกัสในยุคดิจิทัล 

 

3.4.1 ข้อมูลและแหลง่ข้อมูล 
ข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  
1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากการลงพ้ืนที่ภาคสนาม 

โดยการสัมภาษณ์และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งผู้วิจัยจะใช้วิธีการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง โดยมีการ

ก าหนดกรอบประเด็นค าถามไว้ล่วงหน้า เพ่ือเป็นแนวทางในการสัมภาษณ์และเป็นการเปิดโอกาส
ให้กับผู้ ให้สัมภาษณ์ ได้ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ เพ่ิมเติมได้  โดยกลุ่มตัวอย่าง ในการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือท าการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง  
โดยคัดเลือกผู้บริหารองค์กรที่สามารถก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวมถึงบรรณาธิการที่รับผิดชอบนโยบายของหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ได้แก่  
ผู้เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส กองบรรณาธิการและผู้สื่อข่าว หัวหน้าพนักงาน
ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส 

2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือ แหล่งข้อมูลประเภทเอกสารต่าง ๆ  
การวิจัยเอกสาร (Document Research) เป็นการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูล 

ทุติยภูมิที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วมาใช้ใหม่โดยการปรับ จัดกลุ่ม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในการตีความ
ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ หนังสือ 
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นในการวิเคราะห์การ
บริหารจัดการภายในองค์กรประกอบการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ 
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3.4.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์ เชิงลึก โดยการใช้การบันทึกข้อมูลผ่านสมุด เครื่องอัดเสียง  

กล้องถ่ายรูป กล้องวิดีโอ นอกจากนี้ยังใช้โทรศัพท์ในการสัมภาษณ์และใช้ข้อค าถามร่วมด้วย  
และเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการรวบรวมเอกสาร โดยมีค้นหาข้อมูลกรอบแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
3 ส่วน  คือ (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น (2) ลักษณะองค์กร
หนังสือพิมพ์และโครงสร้างและลักษณะทางกายภาพขององค์หนังสือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นและ               
(3) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์กรของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล 
การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีกรอบของค าถาม  4 ส่วน  คือ  

1) ข้อมูลทั่วไปขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  
2) ลักษณะการจัดการขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุคดิจิทัล 
3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุค

ดิจิทัล 
4) ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุค

ดิจิทัล 
ซึ่งสามารถสร้างแนวค าถามในการวิจัย ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร ผู้ที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการวางนโยบาย กลยุทธ์วางแผนในการบริหารองค์กรในยุคสื่อดิจิทัล โดยมีกรอบประเด็นใน
การสัมภาษณ์ถึงวิสัยทัศน์ในการบริหาร การก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และการบริหาร ผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับองค์กรเมื่อเข้าสู่ยุคสื่อแบบดิจิทัล และแนวทางในการปรับตัวองค์กรเมื่อเข้าสู่ยุคสื่อแบบดิจิทัล 
ประกอบด้วย การบริหารจัดการภายในองค์กร และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจในการปรับ
โครงสร้างองค์กรภายใน และรูปแบบ และวิธีการในการปรับโครงสร้างองค์กร ดังนี้ 

ประเด็นการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ ลักษณะการจัดการ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องมี
ผลต่อการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นตามประเด็นค าถาม คือ 

1) องคก์รมีการวางแผนท างานในระยะสั้น และระยะยาวอย่างไรบ้าง 
2) องค์กรมีการประสานงาน เพ่ือขอความสนับสนุนกับหน่วยงานใดบ้าง 
3) มีการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานประเมินจากเกณฑ์ใดบ้าง 
4) เทคโนโลยีการผลิตส่งผลต่อการจัดการองค์กรอย่างไรบ้าง 
5) ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอะไรบ้างที่ส่งผลต่อการจัดการองค์กร 
6) องค์กรมีการประเมินผลในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างไรบ้าง 
7) องค์กรมีลักษณะการปรับตัวไปในทิศทางใดบ้าง 
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3.4.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ ท าการทดสอบความน่าเชื่อถือของแนวค าถาม เพ่ือการสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview Guideline) โดยน าแนวค าถามดังกล่าวมาปรึกษากับอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทางด้านการสื่อสารการพัฒนาท าการตรวจสอบและแก้ไขตามความเหมาะสมตลอดระยะเวลาใน
การศึกษาในครั้งนี้ เพ่ือความสมบูรณ์ของการสัมภาษณ์ 

 
3.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 
จากการศึกษาครั้งนี้ มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 2 ประเภท คือ แหล่งข้อมูลปฐม

ภูมิ (Primary Data) และแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเปรียบเทียบ
ถึงผลการศึกษากับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง โดยมีการด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

1) การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลแบบเจาะลึกและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  
จะน าเสนอข้อมูลด้วยวิธีการเขียนพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) พร้อมการ
ยกตัวอย่างข้อมูลจากการสัมภาษณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 

2) การรวบรวมข้อมูลเอกสารต่าง ๆ เพ่ิมเติมที่ เกี่ยวข้อง กับมิติ การสื่อสารการจัดการ 
การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรสื่อท้องถิ่น 

 

3.4.5 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
การวิจัยในครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการวิจัย 3 รูปแบบด้วยกัน คือ การใช้ข้อมูลจากเอกสาร  

การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม ด้วยวิธีการวิจัยคุณภาพที่ต้องอาศัยความ
เที่ยงตรงของเครื่องมือ ซึ่งมีผลต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้รับจากกระบวนการเก็บข้อมูลทั้ง  
3 รูปแบบ ผู้วิจัยจึงได้มีการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือในการวิจัยต่อไปนี้ 

1) สร้างเครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก การตรวจสอบเอกสาร 
และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2) น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
3) น าเครื่องมือไปให้ผู้เชี่ยวชาญสื่อมวลชนท้องถิ่นในพื้นที่ช่วยตรวจสอบและแก้ไข เพ่ือน าไปใช้

เก็บข้อมูล 
ทั้งนี้การตรวจสอบความเที่ยงตรงและความน่าเชื่อถือของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ 

เพ่ือท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของค าถามในเครื่องมือวิจัย และขอค าแนะน า
เพ่ิมเติมในการปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
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3.4.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิ จั ย ได้ เลื อก ใช้ เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย  โดยการใช้ วิ ธี ก ารสั มภาษณ์ แบบ เจาะลึ ก  

(In-Depth Interviews) การสัมภาษณ์ผู้บริหารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยผู้วิจัยจะมี
ประเด็นค าถามเฉพาะที่ต้องการค าตอบไว้จ านวนหนึ่ง ในขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสให้ผู้ให้สัมภาษณ์มี
อิสระในการให้ข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ซึ่งลักษณะของข้อมูลตามที่ผู้วิจัยต้องการน ามาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์อย่างละเอียดเกิดความสมบูรณ์ของเนื้อหาได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นในกระบวนการต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากภาพที่ 3.1 แสดงโครงสร้างการบริหารงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

แสดงรายละเอียดการจัดรูปแบบโครงสร้างให้มีสายงานหลักมีการบังคับบัญชาจากบนลงล่าง  
จะเห็นได้ว่า โครงสร้างดังกล่าวสะท้อนการปกครองบังคับบัญชาที่อยู่ในระเบียบวินัยได้ดี การ
ติดต่อสื่อสารและการควบคุมการท างานท าได้ง่าย ตลอดจนเมื่อต้องการจะเปลี่ยนรูปโครงสร้างของ
องค์กรก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้ค่อนข้างสะดวก เพราะการจัดรูปแบบองค์กรนี้ ไม่มีอะไรสลับซับซ้อน 
ท าให้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง โดยคัดเลือกผู้บริหารองค์กรที่สามารถก าหนดนโยบาย 
กลยุทธ์และแนวทางการปฏิบัติหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวมถึงบรรณาธิการที่รับผิดชอบนโยบายของ
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ได้แก่ เจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส หัวหน้าฝ่าย
การตลาด เจ้าหน้าที่ฝ่ายกองบรรณาธิการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกราฟิก/ออกแบบ และเจ้าหน้าที่สายส่ง
หนังสือพิมพ์  
 

ภาพที่ 3.1 แสดงโครงสร้างองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
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ผู้วิจัยจึงได้สรุปตาราง รายชื่อผู้บริหาร บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสให้สัมภาษณ์การวิจัยไว้ ดังนี้ 
ตารางที่ 3.3 แสดงรายชื่อผู้บริหาร บรรณาธิการ และผู้สื่อข่าวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัส........ 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

นายภูวสิษฏ์ สุกใส ผู้อ านวยการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส 
นางสาววิทนีย์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส 
นางสาวสุวิมล พรหมสุวรรณ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส 
นายสรายุทธ แก้วนอง เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า/ การตลาด 
นายเนติ เพ็ชรเจริญ  เจ้าหน้าที่กราฟิก/ออกแบบ 
 

3.4.7 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ในเชิงลึกเป็นผู้เก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยตนเอง ด้วยวิธีการบันทึกเสียงของกลุ่มตัวอย่างในเวลาที่แตกต่างกัน น าข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกของผู้บริหารมาประมวลข้อมูล ควบคู่กับการเก็บข้อมูลเชิงลึก เพ่ืออธิบายการ
ปฏิบัติงานจริง และศึกษารูปแบบการท างานร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ตอบรับในการปฏิบัติงาน  

เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในลักษณะของการ
พรรณ นาเชิ งวิ เคราะห์  (Descriptive Analysis) น ามาตอบวัตถุประสงค์ตามที่ ได้ ศึ กษามา  
โดยน าข้อมูลมาจัดระเบียบ ก าหนดหัวข้อตามแนวค าถามที่ก าหนดที่อยู่ภายใต้กรอบแนวคิดและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยใช้เครื่องมือต่าง ๆ เช่น ตาราง เข้ามาช่วยให้งานวิจัยเล่ม
นี้มีความชัดเจนและสมบูรณ์มากที่สุด โดยรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 

1. ข้อมูลทั่วไปขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
2. บทสรุปช่วงเวลาการปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
3. ลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
4. ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
5. ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส 
การศึกษาข้อมูลทั่วไปขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคใต้จะแสดงภาพรวมข้อมูล

เบื้องต้น และบริบทของชุมชนโดยสังเขป ได้แก่ ความเป็นมาขององค์กร การจัดโครงสร้างองค์กร  
ผลการด าเนินงาน และจริยธรรมในการท าข่าวในท้องถิ่น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาเพ่ือเป็นแนวทางการ
วิเคราะห์ เพ่ือการแยกแยะสิ่ งที่ต้องการจะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยที่มีความสัมพันธ์กันทั้ง
สภาพแวดล้อมและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ รายล้อมเหตุการณ์ ใดเหตุการณ์หนึ่ ง เรื่องใดเรื่องหนึ่ ง  
หรือ ประเด็นใดประเด็นหนึ่งของบริบทของชุมชน คือ สภาพแวดล้อม ข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
กับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในชุมชนและบริบทนั้น ๆ มีผลต่อการปรากฏการณ์หรือการเปลี่ยนแปลง
ต่อเรื่องราวที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นอย่างไร เพ่ือวิเคราะห์
ส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่ของโครงสร้างองค์กร ท าความเข้าใจความสัมพันธ์ของการจัดการ
องค์กรขึ้นต่อกันและกันอย่างไร  

ตอนที่ 2 การศึกษาลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ภายใต้กรอบ

แนวคิดของกูลิค และ เออร์วิค ศึกษากระบวนการจัดการ ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์กร 
การจัดเข้าท างาน การอ านวยการ การประสานงาน การรายงาน งบประมาณ ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมา
เพ่ือเป็นแนวทางการวิเคราะห์ลักษณะการจัดการองค์กร เพ่ือท าความเข้าใจกระบวนการจัดการทีม่ีผล
ต่อความส าเร็จขององค์กรจะสามารถวัดและประเมินผลได้ เพราะการจัดการท าให้การใช้ทรัพยากรมี
ความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพ จากการจัดการที่ดีจะท าให้องค์กรประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ และวิเคราะห์เทคนิคที่ท าให้สมาชิกในองค์กรเกิดจิตส านึกร่วมกัน มีความตั้งใจในการ
ปฏิบัติงาน โดยก าหนดขอบเขตการท างานของสมาชิกในองค์กร และการจัดการเป็นการแสวงหา
วิธีการทีด่ีที่สุดในการปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 3 การศึกษาปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการจัดการขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคใต้  

ที่มีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ ภายใต้การบริหารงานจัดการองค์กรทั้งปัจจัยภายใน 
ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานคือกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร เนื้อหา 
ช่องทาง และผู้อ่าน และปัจจัยภานอก ได้แก่ เหตุการณ์ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยีที่จะส่งผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรของแต่ละองค์กรที่แตกต่าง
กัน 
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ตอนที่ 4 การศึกษาปัญหาและอุปสรรคขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ 
การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ที่มีในกระบวนการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ภายใต้ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการจัดการองค์กร ด้านการวางแผน  
ด้านการออกแบบและจัดโครงสร้างองค์กร ด้านการอ านวยการ บริหารบุคลากร บริหารเวลาการผลิต 
รวมทั้งการบริหารงบประมาณในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ด้านการประสานงานที่ดีมีผลต่อกระบวนการ
บริหาร ด้านการรายงานผลการด าเนินงาน และการบริหารงบประมาณที่มีผลต่อกระบวนการบริหาร
เนื้อหา บริหารบุคลากร และบริหารเวลาการผลิตขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 



3.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ภาพที่ 3.2 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 



บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุค
ดิจิทัลในครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  

การวิจัย เชิ งปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้การวิจั ย เชิ งส ารวจ (Survey 
Research Method) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส โดยการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
400 ชุด โดยผู้วิจัยค านวณผ่านโปรแกรม SPSS มีความเชื่อมั่น (Reliability) ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Analysis Test ดังนี้ (1) การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ได้ค่าเท่ากับ 0.929 (2) การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัส ได้ค่าเท่ากับ 0.941 ผลการทดสอบดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่มีความน่าเชื่อถือได้ดี ซึ่งผู้วิจัย
จึงขอน าเสนอผลการวิจัย ดังต่อไปนี้  

 
ส่วนที่  1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา  (Descriptive Statistics) โดยการหาค่าสถิติ พ้ืนฐาน  
แจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยน าเสนอในรูปของตาราง เพ่ืออธิบาย  

1) ตารางแสดงผลข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม การทดสอบลักษณะประชากร
(Demographic) ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้   

2) ตารางแสดงผลการเปิดรับสื่อองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของกลุ่มตัวอย่าง 
3) ตารางแสดงผลการทดสอบการรับรู้ข่าวสารองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของ

กลุ่มตัวอย่าง 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
1) ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรที่แตกต่างกันกับการเปิดรับสื่อของ

องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์หาความแตกต่าง 
คือ T-Test และค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว F-Test (One - Way Analysis of Variance หรือ 
One - Way ANOVA)   

2) ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรที่แตกต่างกันกับการรับรู้ข่าวสารผ่าน
สื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์หาความ
แตกต่าง คือ T-Test และค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว F-Test (One - Way Analysis of 
Variance หรือ One - Way ANOVA) 

3) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้ องถิ่ น ภ าค ใต้ โฟกั ส ของกลุ่ มตั วอย่ า ง โดย ใช้ ส ถิ ติ ห าค่ าสั มป ระสิ ท ธิ์ ส หสั ม พัน ธ์ แบ บ 
เพียร์สัน (Pearson's Correlation Coefficient) 
  

4.1 ผลการวิเคราะห์เชิงพรรณนา 

1) ตารางแสดงผลข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม การทดสอบลักษณะประชากร 
(Demographic) ของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้  
 
ตารางที่ 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 173 43.3 
หญิง 227 56.8 
รวม 400 100 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเพศหญิงมีร้อยละ 56.8 มากกว่าเพศชายที่มีร้อยละ 43.3 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15 - 25 ปี 149 37.3 
26 - 35 ปี 105 26.3 
36 - 45 ปี 65 16.3 
46 - 50 ปี 28 7.0 
51 ขึ้นไป 53 13.3 

รวม 400 100 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีอายุมากที่สุดอยู่ในช่วงระหว่าง15 - 25 ปี มีร้อยละ 

37.3 รองลงมาคือช่วงอายุ26 - 35 ปี ร้อยละ 26.3 อายุ 36 - 45 ปี ร้อยละ 16.3 อายุ51 ขึ้นไป  
ร้อยละ 13.3 ตามล าดับ และอายุในช่วง 46 - 50 ปีมีจ านวนน้อยที่สุด ร้อยละ 7.0 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

การศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 121 30.3 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 240 60.0 
ปริญญาโท หรือสูงกว่า 39 9.8 

รวม 400 100 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการศึกษามากที่สุดในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
ร้อยละ 60.0 รองลงมาระดับต่ ากว่าปริญญาตรีร้อยละ 30.3 และช่วงการศึกษาที่มีจ านวนน้อยที่สุด 
คือ ระดับปริญญาโท ร้อยละ 9.8 

 
ตารางที่ 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 96 24.0 
พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างทั่วไป 129 32.3 
เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 70 17.5 
นักเรียน/นักศึกษา 98 24.5 
อ่ืน ๆ 7 1.8 

รวม 400 100 
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีลักษณะอาชีพมากที่สุด คือ พนักงานบริษัทเอกชน/
ลูกจ้าง ร้อยละ 32.3 รองลงมา นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 24.5 ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ร้อยละ 24.0 เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 17.5 ตามล าดับ และอ่ืน ๆ  (ว่างงาน /
พระภิกษุสงฆ)์ มีจ านวนน้อยที่สุด ร้อยละ 1.8 

 
ตารางที่ 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามลักษณะรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 15,000 บาท 210 52.5 
15,000 - 30,000 บาท 123 30.8 
30,001 - 45,000 บาท 37 9.3 
45,001 บาท ข้ึนไป 30 7.5 

รวม 400 100 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่ ากว่า 15 ,000 บาท มากที่สุด ร้อยละ 

52.5 รองลงมา 15 ,001 - 30,000 บาท ร้อยละ 30.8, 30,001 - 45 ,000 บาท ร้อยละ 9.3  
และรายได้ 45,001 บาท มีจ านวนน้อยที่สุด ร้อยละ 7.5 

 
2) ตารางแสดงผลการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของกลุ่ม

ตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถี่และช่องทางการเปิดรับสื่อ
หนังสือพิมพ์ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

ช่องทางการ
สื่อสาร 

ความถี่ในการเปิดรับสื่อ  
ค่าเฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
แปล
ผล 

เป็น
ประจ า 

บ่อยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ  
ครั้ง 

ไม่ค่อย
มีการ
เปิดรับ 

หนังสือพิมพ ์ 8 
(2.0) 

43 
(10.8) 

114 
(28.5) 

113 
(28.3) 

122 
(30.5) 

2.26 1.07 น้อย 

เว็บไซต์ 
 
  

10 
(2.5) 

35 
(8.8) 

109 
(27.3) 

128 
(32.0) 

118 
(29.5) 

2.23 1.05 น้อย 
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ช่องทางการ
สื่อสาร 

ความถี่ในการเปิดรับสื่อ  
ค่าเฉลี่ย 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
แปล
ผล 

เป็น
ประจ า 

บ่อยครั้ง บางครั้ง นาน ๆ  
ครั้ง 

ไม่ค่อย
มีการ
เปิดรับ 

เฟซบุ๊ก 23 
(5.8) 

59 
(14.8) 

113 
(28.3) 

99 
(24.8) 

106 
(26.5) 

2.49 1.20 น้อย 

ทวิตเตอร์ 11 
(2.8) 

36 
(9.0) 

100 
(25.0) 

102 
(25.5) 

151 
(37.8) 

2.14 1.15 น้อย 

e-
Newspaper 

8 
(2.0) 

31 
(7.8) 

96 
(24.0) 

100 
(25.0) 

165 
(41.3) 

2.04 1.07 น้อย 

จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถี่และช่องทางการเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์ของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสอยู่ในระดับน้อยทั้งหมด โดยมีช่องทางการสื่อสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ มี (ค่าเฉลี่ยเยอะที่สุด 2.49) อยู่ในระดับการรับรู้น้อย 
รองลงมากลุ่มตัวอย่างเข้าถึงช่องทางการสื่อสารจากหนังสือพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 2.26) เว็บไซต์  
(ค่าเฉลี่ย 2.23) ทวิตเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 2.14) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือการเปิดรับผ่าน e-Newspaper 
อยู่ที่ (ค่าเฉลี่ย 2.04) ตามล าดับ 

 
ตารางที่ 4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทการเปิดรับสื่อขององค์กร   

การเปิดรับสื่อ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
หนังสือพิมพ์ 2.26 1.06 น้อย 
เว็บไซต์ 2.49  1.19 ปานกลาง 
เฟซบุ๊ก 3.12 1.21 มาก 
ทวิตเตอร์ 2.14 1.10 น้อย 
E-Newspaper 2.04 1.06 น้อย 

จากตารางที่ 4. 7 พบว่าการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีการเปิดรับสื่อผ่านทางเฟซบุ๊กมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.12) รองลงมา คือ ผ่านเว็บไซต์ 
(ค่าเฉลี่ย 2.49) หนังสือพิมพ์ (ค่าเฉลี่ย 2.26) ทวิตเตอร์ (ค่าเฉลี่ย 2.14) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ 
หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Newspaper) ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 2.04 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเหตุผลในการเปิดรับข้อมูล
ข่าวสาร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เหตุผลในการเปิดรับ จ านวน ร้อยละ 

สนใจข่าวท้องถิ่น 226 33.1 
สนใจบทความวิเคราะห์ 58 8.5 
ติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วไป 217 31.8 
สนับสนุนการท างาน 42 6.2 
ฆ่าเวลา/แก้เบื่อ 50 7.3 
เพื่อความบันเทิง 87 12.7 
อ่ืน ๆ  เพื่อดูประกาศรับสมัครงาน/ โฆษณา 3 0.4 

รวม 683 100 

หมายเหตุ: N = 400 คน 
จากตารางที่ 4.8 พบว่า เหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด คือ สนใจข่าวท้องถิ่น 

ร้อยละ 33.1 รองลงมา คือ เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วไป ร้อยละ 31.8 อ่านเพ่ือความบันเทิง  
ร้อยละ 12.7 สนใจบทความวิ เคราะห์  ร้อยละ 8.5 อ่านเพ่ือฆ่าเวลา/แก้ เบื่ อ  ร้อยละ 7.3  
อ่านเพ่ือสนับสนุนการท างาน ร้อยละ 6.2  ตามล าดับ และน้อยที่สุด คือ เหตุผลอ่ืน ๆ (เพ่ือดูประกาศ
รับสมัครงาน/ โฆษณา) ร้อยละ 0.4 

 
ตารางที่ 4.9 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามช่องทางการเปิดรับสื่อ
หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

ช่องทางการเปิดรับ จ านวน ร้อยละ 

ร้านหนังสือ/แผงหนังสือทั่วไป 184 40.8 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Newspaper) 78 17.2 
ร้านสะดวกซื้อ (7-11) 136 30.0 
ตัวแทนจ าหน่าย 52 11.6 
อ่ืน ๆ 2 0.4 

รวม 452 100 

หมายเหตุ: N = 400 คน 
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จากตารางที่ 4.9 พบว่าช่องทางการเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์ขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้
โฟกัสรายสัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ ร้านหนังสือ/แผงหนังสือทั่วไป ร้อยละ 40.8 
รองลงมา คือ ร้านสะดวกซื้อ (7 -11) ร้อยละ 30.0 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Newspaper)  
ร้อยละ 17.2 ตัวแทนจ าหน่ าย ร้อยละ 11.6 ตามล าดับ  และน้อยที่ สุ ด คือ ช่องทางอ่ืน ๆ  
(ศูนย์ราชการ/ห้างสรรพสินค้า) ร้อยละ 0.4 

 
3) ตารางแสดงผลการทดสอบการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

โฟกัสของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของการรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร   
การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

น าเสนอข่าวโดยค านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม 

3.52 0.72 มาก 

เป็นสื่อที่ค านึงถึงสาธารณะประโยชน์ 3.65 2.10 มาก 
ท าหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถให้สังคม
ตรวจสอบได้ 

3.51 1.65 มาก 

เป็นสื่อท้องถิ่นที่ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย 

3.54 0.73 มาก 

มีส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม และศีลธรรม
อันดีในท้องถิ่น 

3.60 0.79 มาก 

ช่วยช้ีน าสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง 3.57 0.77 มาก 
ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจนักการเมืองท้องถิ่น   3.37 0.80 มาก 
หมายเหตุ: N = 400 คน    
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็นไปในเชิงบวก กับเป็นสื่อที่ค านึงถึงสาธารณะประโยชน์มากที่สุด 
(ค่าเฉลี่ย 3.65) รองลงมา คือ องค์กรมีส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีในท้องถิ่น 
(ค่าเฉลี่ย 3.60) ช่วยชี้น าสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง (ค่าเฉลี่ย 3.57) เป็นสื่อท้องถิ่นที่ก้าวทันต่อ
เทคโนโลยีที่ ทันสมัย  (ค่ าเฉลี่ ย  3.54) น าเสนอข่าวโดยค านึ งถึ งความรับผิดชอบต่อสั งคม 
(ค่าเฉลี่ย 3.52) ท าหน้าที่อย่างโปร่งใส สามารถให้สังคมตรวจสอบได้ (ค่าเฉลี่ย 3.51) และที่ได้
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์กรไม่ตกอยู่ใต้อ านาจนักการเมืองท้องถิ่น (ค่าเฉลี่ย 3.37) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกสักลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของการรับรู้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารของ
องค์กร 
การรับรู้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลข่าวสารของ
องค์กร 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

น าเสนอข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า 3.44 0.70 มาก 
น าเสนอข้อมูลครบถ้วน 3.49 1.64 มาก 
น าเสนอข้อ มูลด้วยความรวดเร็ว ทันต่ อ
สถานการณ์ 

3.46 0.73 มาก 

น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นกลางและรอบ
ด้าน ไม่สอดแทรกอารมณ์ความรู้สึก รายงาน
ข่าวตามข้อเท็จจริงไม่บิดเบือน 

3.50 1.63 มาก 

น าเสนอข้อมูลที่ มีน่าเชื่อถือสามารถน าไป
อ้างอิงได้ 

3.44 0.70 มาก 

หมายเหตุ: N = 400 คน    
จากตารางที่  4.11 พบว่า การรับรู้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็นไปในเชิงบวกกับองค์กรน าเสนอข้อมูลด้วยความ
เป็นกลางและรอบด้าน ไม่สอดแทรกอารมณ์ความรู้สึก รายงานข่าวตามข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.50) รองลงมา คือ น าเสนอข้อมูลครบถ้วน (ค่าเฉลี่ย 3.49)  น าเสนอข้อมูลด้วยความ
รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ (ค่าเฉลี่ย 3.46) และน าเสนอข้อมูลที่มีน่าเชื่อถือสามารถน าไปอ้างอิงได้ 
และน าเสนอข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย าได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากันเท่ากับ 3.44   
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ตารางที ่4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของการรับรู้เนื้อหาข่าวสารขององค์กร 

การรับรู้เนื้อหาข่าวสารขององค์กร ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 
โดยภาพรวมองค์กรน าเสนอข่าวการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมในท้องถิ่น 

3.55 
 

0.74 มาก 

เน้นประเด็นบทความวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
ทางการเมืองท้องถิ่น 

3.50 
 

0.73 มาก 

เน้ นประ เด็น เศรษฐกิจท้ องถิ่ น  รายงาน
แนวโน้มธุรกิจในเขตภาคใต้ 

3.52 
 

0.79 มาก 

เน้นประเด็นสังคมในท้องถิ่นภาคใต้ ผ่านการ
รายงานสถานการณ์ปัญหาการจัดการท้องถิ่น 
หรือรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น 

3.48 
 

0.77 มาก 

น าเสนอข่าวเชิงลึก และบทความแสดงความ
คิดเห็น 

3.44 
 

0.74 มาก 

น าเสนอข่าวที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสื่อ
กับชุมชน 

3.45 0.77 มาก 

องค์กรมีการน าเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ 3.46 0.76 มาก 
การจัดวางองค์ประกอบหน้าหนังสือพิมพ์ที่ท า
ให้เกิดความน่าสนใจ 

3.40 0.74 มาก 

หมายเหตุ: N = 400 คน    

จากตารางที่  4.12 พบว่า การรับรู้เนื้อหาข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัส กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็นไปในเชิงบวกโดยภาพรวมองค์กรน าเสนอข่าวการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมในท้องถิ่นมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.55) รองลงมา คือ เน้นประเด็นเศรษฐกิจท้องถิ่น 
รายงานแนวโน้มธุรกิจในเขตภาคใต้ (ค่าเฉลี่ย 3.52) เน้นประเด็นบทความวิเคราะห์การเคลื่อนไหว
ทางการเมืองท้องถิ่น  (ค่าเฉลี่ย 3.50) เน้นประเด็นสังคมในท้องถิ่นภาคใต้ ผ่านการรายงาน
สถานการณ์ปัญหาการจัดการท้องถิ่น หรือรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น (ค่าเฉลี่ย 3.48) องค์กรมีการ
น าเสนอข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 3.46) น าเสนอข่าวที่สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสื่อกับ
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.45) น าเสนอข่าวเชิงลึก และบทความแสดงความคิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 3. 44) และการ
จัดวางองค์ประกอบหน้าหนังสือพิมพ์ที่ท าให้เกิดความน่าสนใจได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.40 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทของการรับรู้จริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชน 

การรับรู้ความจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชน 

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน แปลผล 

หลีกเลี่ยงการรายงานข่าวที่ก่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด 

3.57 0.80 มาก 

ค านึงถึงศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์  และสิทธิ
มนุษยชน 

3.58 0.75 มาก 

น าเสนอข่าวโดยไม่เอนเอียงไม่เข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ 

3.53 0.78 มาก 

หมายเหตุ: N = 400 คน    
 จากตารางที่  4.13 พบว่า การรับรู้จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนขององค์กรหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็นไปในเชิงบวกมากที่สุดกับค านึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชนมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 3.58) รองลงมา คือ หลีกเลี่ยงการรายงานข่าวที่
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (ค่าเฉลี่ย 3.57) และน าเสนอข่าวโดยไม่เอนเอียงไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
เป็นพิเศษได้ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 3.53 ตามล าดับ 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
1) ตารางแสดงความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรที่แตกต่างกันกับการเปิดรับสื่อ

ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์หาความ
แตกต่าง คือ  T-Test และค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way Analysis of 
Variance หรือ One - Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือมีนัยส าคัญที่ 0.05
 4.1.2 ผลการวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่แตกต่างกัน จ าแนกออกเป็นสมมติฐานย่อยได้ดังนี้ 
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สมมติฐานข้อที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อแตกต่างกัน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ T-Test สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติ
ได้ ดังนี้    

H0 : เพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อไม่แตกต่างกัน  
H1 : เพศที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อแตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.14 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างเพศกับการเปิดรับสื่อขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

เพศ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F sig 

ชาย 2.12 0.90 0.063 .802 
หญิง 2.30 0.91   

จากตารางที่ 4.14 ผลการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างระหว่างเพศกับการเปิดรับสื่อของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสโดยการทดสอบ T-Test พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.802 ซึ่ง
มากกว่า 0.05 นั้นคือการยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีเพศที่แตกต่างกันมี
การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสไม่แตกต่างกัน 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อแตกต่างกัน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการ

วิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way ANOVA) สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้ 

H0 : อายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อไม่แตกต่างกัน  
H1 : อายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อแตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.15 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกับการเปิดรับสื่อขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

อายุ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F Sig ทดสอบรายคู่ 

1) 15 - 25 ปี 2.49 0.95 5.593** 0.000 1>2,3,4,5 
2) 26 - 35 ปี 2.11 0.82    
3) 36 - 45 ปี 2.04 0.78    
4) 46 - 50 ปี 2.12 0.83    
5) 51 ปีขึ้นไป 1.99 0.89    

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
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จากตารางที่ 4.15  ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกับการเปิดรับสื่อของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส โดยใช้การทดสอบแบบ (One Way Analysis of Variance : 
One Way ANOVA พบว่ามีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสแตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่ พบว่า ผู้อ่านที่เปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีอายุ 15 - 25 ปี มีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมากกว่า
ผู้อ่านที่มีอายุ  26 - 35 ปี, 36 - 45 ปี, 46 - 50 ปี และ 51 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001  
 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อแตกต่างกัน ส าหรับสถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way ANOVA)  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้ 

H0 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อไม่แตกต่างกัน  
H1 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อแตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.16 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการเปิดรับสื่อ
ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F sig ทดสอบรายคู่ 

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 2.33 0.95 3.903* 0.021 1,3>2 
2) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 2.13 0.84    
3) ปริญญาโท หรือสูงกว่า 2.49 1.07    

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการ

เปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส โดยใช้การทดสอบแบบ (One Way Analysis 
of Variance : One Way ANOVA) พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.021 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 นั้นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่ พบว่า ผู้อ่านเปิดรับสื่อของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กับปริญญาโท  
หรือสูงกว่ามีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมากกว่าผู้อ่านที่มีระดับการศึกษา
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  
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สมมติฐานข้อที่ 1.4 ลักษณะอาชีพที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อแตกต่างกัน ส าหรับสถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way 
Analysis of Variance : One Way ANOVA)  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้ 

H0 : ลักษณะอาชีพที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อไม่แตกต่างกัน  
H1 : ลักษณะอาชีพที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อแตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.17 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการเปิดรับสื่อของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F sig 

1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่
ของรัฐ 

2.21 0.92 1.316 0.263 

2) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างทั่วไป 2.16 0.85   
3) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 2.14 0.92   
4) นักเรียน/นักศึกษา 2.40 0.97   
5) ฮื่น ๆ  (พระภิกษุ/ว่างงาน)  2.05 0.69   

จากตารางที่ที่ 4.17 ผลการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการเปิดรับของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสโดยการทดสอบ (One Way Analysis of Variance : One 
Way ANOVA) พบว่า มีค่าเท่ากับ sig 0.263 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) 
หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีลักษณะอาชีพที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสไม่แตกต่างกัน 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อแตกต่างกัน ส าหรับ

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
Way Analysis of Variance : One Way ANOVA)  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้ 

H0 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อไม่แตกต่างกัน  
H1 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อแตกต่างกัน   
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ตารางที่ 4.18 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายได้กับการเปิดรับสื่อของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

รายได้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F sig 

1) ต่ ากว่า 15,000 บาท 2.22 0.91 .684 .563 
2) 15,000 - 30,000 บาท 2.23 0.83   
3) 30,001 - 45,000 บาท 2.36 1.05   
4) 45,001 บาท ขึ้นไป 2.04 1.02   

จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับ
การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส โดยการทดสอบ (One Way Analysis of 
Variance : One Way ANOVA) พบว่า มีค่าเท่ากับ  sig 0.563 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับ
สมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อ
ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสไม่แตกต่างกัน 

 
2) ตารางแสดงความความแตกต่างระหว่างลักษณะประชากรที่แตกต่างกันกับการรับรู้

ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สถิติในการวิเคราะห์
หาความแตกต่างคือ T-Test และค่าความแปรปรวนแบบทางเดียว (One - Way Analysis of 
Variance หรือ One - Way ANOVA) โดยใช้ระดับความเชื่อม่ัน 95% หรือมีนัยส าคัญท่ี 0.05 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนั งสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสแตกต่างกัน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว T-Test สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้ 

H0 : เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารไม่แตกต่างกัน  
H1 : เพศที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารไม่แตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้ข่าวสารของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

เพศ  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F sig 
ชาย  3.43 0.62 1.147 0.285 
หญิง  3.55 0.54   
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จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างระหว่างเพศกับการรับรู้ข่าวสาร
ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส โดยการทดสอบ T-Test พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.285 
ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีเพศที่แตกต่างกันมี
การรับรู้ข่าวสารไม่แตกต่างกัน 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.2 อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ภาคใต้โฟกัสแตกต่างกัน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการ
วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้ 

H0 : อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารไม่แตกต่างกัน  
H1 : อายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารสารแตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.20 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกับการรับรู้ข่าวสารของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

อายุ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

F sig ทดสอบรายคู่ 

1) 15 - 25 ปี 3.65 0.50 6.103*** 0.000 1>3,4,5 และ 2>4   
2) 26 - 35 ป ี 3.52 0.57    
3) 36 - 45 ปี 3.36 0.57    
4) 46 - 50 ป ี 3.21 0.73    
5) 51 ปีขึ้นไป 3.37 0.60    

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001  
จากตารางที่ 4.20 ผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอายุกับการรับรู้ข่าวสาร

ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส โดยใช้การทดสอบแบบ (One Way Analysis of 
Variance : One Way ANOVA พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.001 นั้นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสแตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่ พบว่า ผู้อ่านมีการรับรู้ข่าวสาร
ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีอายุ 15 - 25 ปี มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมากกว่าผู้อ่านที่มีอายุ  36 - 45 ปี, 46 - 50 ปี และ 51 ปีขึ้น เช่นเดียวกับ
ผู้อ่านเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีอายุ 26 - 35 ปี มีการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมากกว่าผู้อ่านที่มีอายุ 46 - 50 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่
ระดับ 0.001 
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สมมติฐานข้อที่ 1.3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสแตกต่างกัน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการ
วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA)  
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้ 

H0 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารไม่แตกต่างกัน  
H1 : ระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารแตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการรับรู้
ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F sig 

1) ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.51 0.60 0.500 0.607 
2)  ป ริ ญ ญ า ต รี  ห รื อ
เทียบเท่า 

3.51 0.53   

3) ปริญญาโท หรือสูงกว่า 3.41 0.75   

จากตารางที่ 4.21 ผลการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างระหว่างระดับการศึกษากับการ
รับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) พบว่า มีค่า sig 
เท่ากับ 0.607 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมี
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสไม่
แตกต่างกัน 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.4 ลักษณะอาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสแตกต่างกัน ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การทดสอบด้วยการ
วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) 
สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้ 

H0 : ลักษณะอาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารไม่แตกต่างกัน  
H1 : ลักษณะอาชีพที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารข่าวสารแตกต่างกัน  
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ตารางที่ 4.22 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการรับรู้ข่าวสารของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

อาชีพ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F sig 

1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3.56 0.52 1.613 0.170 

2) พนั กงานบริษั ท เอกชน /
ลูกจ้างทั่วไป 

3.47 0.65   

3) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 3.37 0.54   
4) นักเรียน/นักศึกษา 3.56 0.55   
5) อ่ืน ๆ  (พระภิกษุ/ว่างงาน)  3.60 0.37   

จากตารางที่ 4.22 ผลการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างระหว่างอาชีพกับการรับรู้ข่าวสาร
ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) พบว่า มีค่า sig เท่ากับ 0.170 ซึ่งมากกว่า 
0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีลักษณะอาชีพที่แตกต่างกันมี
การรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสไม่แตกต่างกัน 

 
สมมติฐานข้อที่  1.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กร

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสแตกต่างกัน ส าหรับสถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์สมมติฐานจะใช้การ
ทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way 
ANOVA)  สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ ดังนี้ 

H0 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารไม่แตกต่างกัน  
H1 : รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารแตกต่างกัน  

ตารางที่ 4.23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างรายได้กับการรับรู้ข่าวสารของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

รายได้ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน F sig 
1) ต่ ากว่า 15,000 บาท 3.47 0.62 1.908 0.128 
2) 15,000 - 30,000 บาท 3.57 0.47   
3) 30,001 - 45,000 บาท 3.56 0.44   
4) 45,001 บาท ขึ้นไป 3.32 0.76   
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จากตารางที่ 4.23 ผลการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อเดือนกับ
การรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ใช้การทดสอบด้วยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance : One Way ANOVA) พบว่า มีค่า sig 
เท่ากับ 0.128 ซึ่งมากกว่า 0.05 นั้นคือ ยอมรับสมมุติฐานหลัก (H0) หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสไม่
แตกต่างกัน 
 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับการรับรู้ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัสของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สถิติหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  

สมมติฐานข้อที่ 3.1 การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสสามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 

H0 : การเปิดรับสื่อไม่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัส 

H1 : การเปิดรับสื่อมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัส 
ตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข่าวสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ 

นัยส าคัญ ลักษณะ
ความสัมพันธ์ 

ระดับความสัมพันธ์ ทิศทาง 

0.377*** 0.000 ความสัมพันธ์เชิง
บวก 

ความสัมพันธ์ระดับต่ า เดียวกัน 

หมายเหตุ: มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
จากตารางที่ 4.24 แสดงผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างการเปิดรับสื่อกับการรับรู้

ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส พบว่า มีค่า Sig เท่ากับ 0.000 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 
0.001 นั้นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อกับการรับรู้
ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมี 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.377 แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ า 
ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อที่มากขึ้นจะมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมากข้ึนแต่อยู่ในระดับต่ า 
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4.3 บทสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

ตารางที่ 4.25 แสดงสรุปสมมติฐานข้อที่ 1-2 
ตัวแปร ลักษณะทางประชากร 

เพศ อาย ุ การศึกษา อาชีพ รายได้ 
การเปิ ดรับสื่ อขององค์กรหนั งสือพิ มพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

     

การรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

     

เครื่องหมาย: หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 (มีความแตกต่าง) 
 หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H0 (ไม่มีความแตกต่าง)  
 

ตารางที่ 4.26 แสดงสรุปสมมติฐานข้อที่ 3 
ตัวแปร การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

ก า ร รั บ รู้ ข่ า ว ส ารข อ งอ งค์ ก ร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

 

เครื่องหมาย:   หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H1 (มีความสัมพันธ์)  
 หมายถึง สอดคล้องกับสมมติฐาน H0 (ไม่มีความสัมพันธ์) 

กล่าวโดยสรุป การรับรู้ข่าวสารขององค์กรกลุ่มผู้อ่านมีความคิดเห็นไปในเชิงบวก เนื่ องจาก
ภาพลักษณ์ขององค์กรมีความน่าเชื่อถือ ผู้อ่านมีความเชื่อต่อเนื้อหาข่าวสารที่น าเสนอ และจริยธรรม
การท าข่าวในฐานองค์กรสื่อท้องถิ่น และมีผู้อ่านมากที่สุดในจังหวัดสงขลา  และเป็นหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นที่วางจ าหน่ายในร้านสะดวกซ้ือ และร้านหนังสือชั้นน าทั่วภาคใต้มียอดตีพิมพ์และวางจ าหน่าย
มากท่ีสุดในภาคใต้จ านวนกว่า 5,000 ฉบับต่อสัปดาห์ในปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา  นอกจากนี้ยังถือได้
ว่าเนื้อหาข่าวสารที่องค์การน าเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นแหล่งที่พึงทางวิชาการให้กับอาจารย์
ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วภาคใต้น าข้อมูลไปอ้างอิงอีกด้วย 
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 ทั้งนี้องค์กรได้รับรางวัลข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยอดเยี่ยม และส่งเสริมจริยธรรมดีเด่นจาก
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติยืนยันความสามารถการท าหน้าที่สื่อมวลชนท้องถิ่นที่ดี และด้วย
ความสามารถของผู้บริหารองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์สมัยที่  9  
(พ.ศ.2561-2563) ในต าแหน่งประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้เป็นที่ยอมรับใน
วิชาชีพจากบุคคลที่ประกอบอาชีพสื่อมวลชนด้วยผลการด าเนินงานองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
มากว่า 20 ปี  โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก ที่ว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"  
ท าให้ลักษณะการด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมีการก าหนดเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ 
เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จที่เด่นชัดในการปฏิบัติงานทั้งในการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ในการปฏิบัติงาน  
 



บทท่ี 5 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิจัยเรื่อง การรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุค
ดิจิทัลในครั้งนี้เป็นงานวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ซึ่งในบทนี้ผู้วิจัยขอน าเสนอผลการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก (In-Depth Interviews) รวมทั้งรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิที่มี 
ผู้รวบรวมไว้แล้วมาใช้ใหม่โดยการปรับ จัดกลุ่ม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ในการตีความร่วมกับข้อมูล
ปฐมภูมิเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ข้อมูลจากเอกสาร ได้แก่ หนังสือ งานวิจัย 
วิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งเอกสารอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานเบื้องต้นในการวิเคราะห์การบริหารจัดการ
ภายในองค์กร วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะการจัดการองค์กร ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการบริหาร
จัดการองค์กร ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
เมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพในลักษณะของการพรรณนา  
เชิงวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งได้ ดังนี้  

5.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
5.2 บทสรุปช่วงเวลาการปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
5.3 ลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
5.4 ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
5.5 ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
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5.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาการรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส
ในยุคดิจิทัล ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส และบริบทชุมชน 
ที่เก่ียวข้องมาวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้ 

1. ความเป็นมาขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
2. การจัดโครงสร้างขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
3. ผลการด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
4. จริยธรรมการท าข่าวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
 
5.1.1 ความเป็นมาขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส และบริบทชุมชน 

ที่เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม โดยท าการสรุป 
และแบ่งยุคการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสได้เป็น 4 ยุค ได้แก่   

1) ยุคจุดก าเนิด “โฟกัสสงขลา” 
2) ยุครุ่งเรืองจากท้องถิ่น “โฟกัสสงขลา” สู่ภูมิภาค “โฟกัสภาคใต้” 
3) ยุคการปรับตัวของ “โฟกัสภาคใต้” เป็นที่รู้จักในนาม “ภาคใต้โฟกัส” 
4) การหลอมรวมสื่อของ “ภาคใต้โฟกัส” ในยุคดิจิทัล  
 

5.1.1.1 ยุคจุดก าเนิด “โฟกัสสงขลา” 
ในปี พ.ศ. 2540-2544 ถือได้ว่าเป็นจุดก าเนิดหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในฐานะสื่อ

ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นอ าเภอ
หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา ระบุจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2537 เนื่องจากกลุ่ม
หนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการและเดอะเนชั่น ได้เปิดพ้ืนที่ข่าวในรูปแบบของหนังสือพิมพ์ภูมิภาคใน
ประเทศไทย โดยให้ส านักงานข่าวในแต่ละภูมิภาคผลิตหนังสือพิมพ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ ขึ้นมา 
และจ าหน่ายควบคู่ไปกับหนังสือพิมพ์รายวันจากส่วนกลาง แต่ไม่สามารถด าเนินกิจการต่อเนื่องไปได้ 
เนื่องจากตลาดโฆษณาและจ านวนผู้อ่านไม่มากพอที่จะรองรับต้นทุนการผลิตได้ จึงได้ปิดตัวเองไปใน
ที่สุด 
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การด าเนินงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในขณะนั้นก่อให้เกิดการตื่นตัวและพัฒนาการของ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่ที่ต้องปรับตัวแข่งขันทางตลาด ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวด้านสังคม 
ท าให้เกิดการกระจายข่าวสารไปกับพัฒนาการทางสังคมให้ความสนใจกับประเด็นการเมืองในระดับ
ท้องถิ่น โดยเฉพาะความสนใจต่อปัญหาใกล้ตัวเพ่ิมมากข้ึน 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจพร้อม ๆ กับเป็นช่วงท้าย
ของการเข้ามามีบทบาทของหนังสือพิมพ์ในระดับภูมิภาคของกลุ่มผู้จัดการและเดอะเนชั่น ในขณะนั้น
ผู้อ านวยการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสและทีมงานหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันศูนย์ข่าวภาคใต้
ในขณะนั้น ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจ นักวิชาการ และภาคประชาสังคมในจังหวัดสงขลา 
ก่อตั้งหนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลารายสัปดาห์ขึ้นแต่ยังควบคู่ไปกับการท างานหนังสือพิมพ์ในระดับ
ภูมิภาคของกลุ่มผู้จัดการไปด้วย  

กระทั่งช่วงเดือนพฤษภาคม 2541 เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารและมีนโยบาย มีการปรับลด
พนักงานและให้เลิกท าหนังสือพิมพ์ ท าให้ทีมงานก่อตั้งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโฟกัสสงขลาในขณะนั้น
ตัดสินใจออกจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน หันมาท าหนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลาอย่างเต็มตัวและ
ต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2541 เป็นต้นมา 

จากการสืบค้นข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ (เข้าถึงข้อมูล 10 ส.ค. 
2561) พบว่าองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสเดิมใช้ชื่อว่า หนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลา  
จดท ะเบี ยน การค้ าป ระ เภท นิ ติ บุ คคล  ภ าย ใต้ ชื่ อบ ริษั ท  เดอะ  โฟกั ส  ครี เอชั่ น  จ ากั ด  
เมื่อวันที่  8 มกราคม 2541 โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านห้าแสนบาท ในหมวดรหัส 47611  
ระบุร้านขายปลีกหนังสือหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร มีวัตถุประสงค์เพ่ือโฆษณาหนังสือพิมพ์ 
วิทยุ จ าหน่ายหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์  

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโฟกัสสงขลาผลิตและเผยแพร่ในราคา 20 บาท โดยมีรูปแบบ
หนังสือพิมพ์ที่มีมาตรฐานระดับชาติเป็นหนังสือพิมพ์ขนาดแทบลอยด์ ขนาด 20 หน้า การตีพิมพ์
สม่ าเสมอทุกสัปดาห์ มีรูปแบบการน าเสนอข่าวและการจัดรูปเล่ม การพาดหัวข่าว วิธีการน าเสนอ
เนื้อหาข่าวมีลักษณะเช่นเดียวกับรูปแบบการโฆษณาและการขายโฆษณาที่มีก าหนดราคาชัดเจน 
รวมทั้งการจัดจ าหน่ายและขายสมาชิกผู้อ่านรายปี ตลอดจนการน าเสนอเนื้อหาข่าวรับสมัครงานใน
ท้องถิ่นหรือโฆษณาย่อย ซึ่งไม่เคยปรากฏในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาก่อน จึงถือได้ว่าเป็นภาพลักษณ์
ใหม่ของวงการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในความเป็นนักวิชาชีพสื่อสารมวลชน จนสร้างความเชื่อถือจาก
ผู้อ่านและผู้สนับสนุนโฆษณาถือได้ว่าเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับแรกของจังหวัดสงขลาและเป็น
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเดียว ในขณะนั้นที่น าเสนอเนื้อหาท้องถิ่นครอบคลุมในพ้ืนที่ภาคใต้วางจ าหน่าย
และออกเผยแพร่ฉบับปฐมฤกษ์ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2540 
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ปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในฐานะสื่อประชาสังคมของหนังสือพิมพ์ 
โฟกัสภาคใต้ พบว่า การน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลาในช่วงปี 2540-2544 มีพ้ืนที่ในการ
น าเสนอข่าวท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากบุคคลเป็นส่วนใหญ่ที่มีชื่อเสียงและเป็น
รู้จักในภาคใต้ จากการสัมภาษณ์โดยตรงโดยแหล่งข่าวส่วนใหญ่ ได้แก่ ข่าวจากเครือข่ายประชาชน 
เครือข่ายประชาสังคมภายในจังหวัดสงขลา รวมทั้งนักเขียนหรือคอลัมนิสต์ยังเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวง
องค์กรเอ็นจีโอและนักวิชาการเป็นต้น โดยก าหนดลักษณะข่าวเป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพที่น าเสนอ
เนื้อหาเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิถีชุ มชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้สโลแกน  
“ข่าว สาระเชิงลึก และเวทีความคิด” จนถึงปัจจุบัน 

กล่าวโดยสรุป ในช่วงเริ่มต้นการท างานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นโฟกัสสงขลาได้พัฒนา
เนื้อหา รูปแบบการน าเสนอและเพ่ิมหน้าหนังสือพิมพ์ให้สอดคล้องกับความต้องการผู้อ่านมากขึ้น 
ทว่าการบริหารองค์กรในขณะนั้นเกิดจากการถอดบทเรียนจากการหนังสือพิมพ์ภูมิภาคในเครือ
ผู้จัดการ โดยมองจุดแข็งความส าเร็จในการน าเสนอข่าวสารเป็นเรื่องใกล้ตัว การเป็นเวทีให้กับนักคิด
นักเขียนในท้องถิ่น โดยประเมินว่ากลุ่มผู้อ่านในท้องถิ่นไม่พร้อมที่จะรองรับหนังสือพิมพ์รายวัน  
แต่มีความเข้าใจของตลาดหนังสือพิมพ์ที่ยังไม่มีหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ที่ยังสามารถน าเสนอเนื้อหาได้
ทันเหตุการณ์ได้ ท าให้ผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด  

เนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้จากการเผชิญวิกฤตต้มย ากุ้ง และอุทกภัยน้ า
ท่วมในพ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่ พ.ศ. 2543 รวมทั้งระบบการตลาดยังไม่มีประสิทธิภาพ แก้ไขโดยการ
ขายหุ้นบางส่วน จัดประชุมหารือกับผู้ถือหุ้นและปิดบัญชีนิติบุคคลในที่สุด ในขณะที่องค์กร
หนังสือพิมพ์ยังด าเนินกิจการต่อไป โดยใช้กลยุทธ์การเพิ่มยอดพิมพ์จากการหาสมาชิก  

 
5.1.1.2 ยุครุ่งเรืองจากท้องถิ่น “โฟกัสสงขลา” สู่ภูมิภาค “โฟกัสภาคใต้” 

ในปีพ.ศ. 2545-2551 เป็นยุครุ่งเรืองขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส จึงเกิดการ
ขยายตัวจากหนังสือพิมพ์ระดับจังหวัดสู่ระดับภูมิภาค โดยได้เปลี่ยนชื่อเดิมจาก “โฟกัสสงขลา”  
มาเป็น “โฟกัสภาคใต้” ถือว่าเป็นวิธีที่จะปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจที่ผกผันและกิจการ
จึงเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นจากการขยายฐานผู้อ่านให้กว้างขึ้น จึงได้จดทะเบียนใหม่ภายใต้ชื่อบริษัท 
โฟกัส มัลติมีเดีย กรุ๊ฟ จ ากัดมีทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ในหมวด รหัส 73101 ด าเนินกิจกรรมของ
บริษัทโฆษณา มีวัตถุประสงค์เพ่ือ โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ และนอกจากผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแล้ว 
ยังผลิตเว็บไซต์ในระยะเริ่มต้น คือ  www.focuspaktai.com และ www.songkhlatoday.com 
ควบคู่กันอีกด้วยด้วย 
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การน าเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ในส่วนของคอลัมนิสต์และนักเขียนได้มีการระดม
นักเขียนมีชื่อทั้งภาคใต้มาเขียนประจ า เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสทางการอ่าน ได้สาระ และเป็นเวที
ทางความคิดอย่างกว้างขวางทั่วภาคใต้ ในช่วงปี พ.ศ. 2546-2549 เริ่มปรับแนวเนื้อหาเพ่ือให้เข้าถึง
กลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้นและเพ่ิมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่นภาคใต้บางส่วนเข้าไปเพ่ิมเติม 
โดยการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้แบ่งการน าเสนอข่าวหน้าข่าวแบ่งเป็นเขตจังหวัด 
ได้แก่ สงขลาและพัทลุง ภาคใต้ตอนบน (นครศรีธรรมราช -สุราษฎร์ธานี -ชุมพร) อันดามัน  
(ภูเก็ต-กระบี่-ตรัง-พังงา-ระนอง) ชายแดนใต้ (สตูล-ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส) และมีหน้าข่าวมุสลิม
ภาคใต้โดยเฉพาะ รวมทั้งเปิดคอลัมน์เพ่ิมขึ้นอีกด้วย เช่น คอลัมน์เกี่ยวกับสหกรณ์สวนยาง  
คอลัมน์ยานยนต์ อสังหาริมทรัพย์ ไอที คอลัมน์บ้าน – ที่ดิน คอลัมน์ผู้หญิ๊ง ผู้หญิง ฯลฯ ในส่วนของ
คอลัมน์ชายแดนใต้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมที่มีบทความแห่งสันติสุขชายแดนใต้เป็นภาษามาลายู
ที่เปิดขึ้นใหม่ เป็นต้น ท าให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านหลากหลายมากขึ้น เพ่ือท าให้หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ 
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมปักษ์ใต้ โดยพยายามให้ธุรกิจหล่อเลี้ยงองค์กรให้อยู่รอดไ ด้  
แต่ไม่ใช้รูปแบบที่ เป็นธุรกิจล้วน ๆ และยังใช้หลักการทางจรรยาบรรณของสื่อมวลชน คือ  
การมีเนื้อหา สาระการน าเสนอข่าวสารที่ครอบคลุมทุกบริบท ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง  
การปกครองท้องถิ่น การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้  

ลักษณะเด่นการน าเสนอเนื้อหาของหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ ในฐานะสื่อคุณภาพที่ไม่มีการ
น าเสนอเนื้อหาที่เป็นภัยต่อครอบครัว และเยาวชน ไม่มีการน าเสนอข่าวที่มีภาพโป๊เปลือย และภาพ
ข่าวอาชญากรรมที่อุจาดตา หรือการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทั่วไป 
ขณะเดียวกันก็มุ่งน าเสนอเรื่องราวทางด้านสังคม ธุรกิจ และการเมืองในท้องถิ่น ซึ่งสอดรับกับการ
กระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเรื่องราว และตัวละครการเมืองมากขึ้น และเป็นที่สนใจ
ของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนอย่างมากหนังสือพิมพ์
ก็ได้แสดงการท าบทบาทสื่อท้องถิ่นได้อย่างเต็มที่  ส่วนการด าเนินกิจกรรมประชาสังคมของ
หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ยังด าเนินอยู่  เช่น การจัดเวทีสงขลาประชาคม เพ่ือหาแนวทางพัฒนา  
ลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา การแก้ปัญหาน้ ากัดเซาะหาดสมิหลา เป็นต้น 

ต่อมาในช่วงต้นปี 2549 หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้มีการปรับเปลี่ยน ในขณะนั้นมียอดพิมพ์สูง
ถึง 6,800 ฉบับต่อสัปดาห์ โดยการเพ่ิมจ านวนหน้าทั้งหน้าสีและขาวด าและแยกเล่มเป็น 2 ฉบับย่อย
ในปกเดียวกันรวม 36 หน้า คือ ฉบับย่อยข่าวธุรกิจ และฉบับย่อยข่าวประชาสังคมและข่าวสังคม
ทั่วไป และปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตที่จากเดิมเคยว่าจ้างโรงพิมพ์ในพ้ืนที่ที่มีต้นทุนการผลิตสูง  
มาเป็นกระบวนการผลิตผ่านระบบการพิมพ์ โดยการไปจ้างโรงพิมพ์เอกชนที่กรุงเทพฯ ซึ่งต้นทุนถูก
กว่า อีกทั้งสามารถพิมพ์ได้เร็วกว่า จึงท าให้ไม่มีปัญหาหนังสือพิมพ์ออกช้ากว่าที่ก าหนดพร้อม ๆ  
กับการเพิ่มยอดพิมพ์เพ่ือการจ าหน่ายทั่วภาคใต้และบางส่วนของกรุงเทพฯที่มีกลุ่มคนภาคใต้อาศัยอยู่ 
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ในช่วงปีพ.ศ. 2545-2549 หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้มีการน าเสนออย่างต่อเนื่อง คือ ข่าวก่อ
การร้ายในภาคใต้ โดยเหตุการณ์ก่อการร้ายที่เริ่มเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในปี 2545 และเป็นที่สนใจไปทั่ว
ประเทศ ข่าวผลกระทบจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยในชายฝั่งทะเลอันดามันภาคใต้ (สึนามิ ) และใน
ปลายปี 2548 ถึงต้นปี  2549 มีข่าวการเมืองที่ เป็นที่สนใจเป็นอย่างยิ่ง นั่นคือ ข่าวการขับไล่  
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)  และ
สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่มีการเลือกตั้งกันหลายครั้ง  

นอกจากนี้ ยังเน้นรายงานข่าวการเมืองท้องถิ่น ในระดับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ข่าวสังคม และข่าวสิ่งแวดล้อม อย่างการพัฒนาลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาอย่างต่อเนื่อง และหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ ยังเป็นสื่อกลางการเผยแพร่ข่าวสารจาก
โครงการของรัฐในปี 2548 คือ โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “เกษตรเพ่ือชีวิต….พิชิตความจน” เพ่ือให้เกษตรกรได้ทราบข่าวคราวที่
เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเป็นสื่อกลางเผยแพร่
วารสารเมืองน่าอยู่ภาคใต้ของโครงการปฏิบัติการชุมชนและเมืองน่าอยู่ร่วมกับสถาบันพัฒนาชุมชน 
(องค์กรมหาชน) อีกด้วย 

จากที่กล่าวมาข้างต้น หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสสามารถเรียนรู้วิธีที่จะปรับตัวองค์กรสื่อ
ท้องถิ่นในภาวะวิกฤติเพ่ือความอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจที่ผกผันในช่วงที่ผ่านมา และท าความเข้าใจ
กับปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การบริหารงานองค์กรเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้น  
จึงเกิดการขยายตัวจากหนังสือพิมพ์ระดับจังหวัดไปสู่ระดับภูมิภาคได้ในที่สุด และในช่วงระยะ 11 ปีที่
ผ่านมา หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ได้รับรางวัลจากสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย คือ รางวัลข่าวยอด
เยี่ยม และข่าวชมเชย จากการประกวดข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จากสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์
แห่งประเทศไทย ปี 2541 2542 และ 2544 รางวัลหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นดีเด่นประจ าปี 2541  
และรางวัลหนังสือพิมพ์ข่าวยอดเยี่ยมของสมาคมนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยพ.ศ. 2544  
ปัจจุบันหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ยังเป็นสมาชิกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและ
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
 

5.1.1.3 ยุคการปรับตัวของ “โฟกัสภาคใต้” เป็นที่รู้จักในนาม “ภาคใต้โฟกัส” 
ในปีพ.ศ. 2552-2557 การท างานขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ยังคงยึดนโยบายเดิม

ในการน าเสนอข่าวสารอย่างเข้มข้น สร้างวาระข่าวของท้องถิ่น พร้อมกับให้หนังสือพิมพ์เป็นเวที  
ที่กว้างขึ้นส าหรับคนหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชน และผู้หญิง ทั้งในรูปของการติดตามผลงาน
ของเยาวชนที่โดดเด่นทางด้านการเรียน หรือกิจกรรม มาเผยแพร่ หรือการแนะน าผู้หญิงที่มีผลงาน
โดดเด่นในท้องถิ่นด้านต่าง ๆ มาสัมภาษณ์น าเสนออย่างต่อเนื่องทุกฉบับ ส าหรับข่าวทางด้าน
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การเมืองท้องถิ่น และการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น ยังเป็นประเด็นหลักที่หนังสือพิมพ์
ให้ความส าคัญ เกาะติดการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในปี 2553 องค์กรได้รับผลกระทบอุทกภัยน้ าท่วมหาดใหญ่ครั้งใหญ่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 
เผชิญวิกฤตราคายางพาราตกต่ าในปีและในปี 2555 เกิดเหตุการณ์คาร์บอมที่หาดใหญ่ เรียกได้ว่า 
องค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสแทบล้มทั้งยืน เพราะด้วยปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้เข้ามา
ท าให้องค์กรขาดทุนรายได้จากโฆษณาท้องถิ่นจากการบริหารงานองค์กรนับล้านบาทท าให้องค์กร
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสประสบปัญหาเรื่องภาษี จึงจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่อีกครั้ง ภายใต้ชื่อบริษัท 
สงขลาทูเดย์ จ ากัด มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ในหมวดรหัส 73101 ด าเนินกิจกรรมของบริษัท
โฆษณา มีวัตถุประสงค์ เพ่ือบริการโฆษณา ขณะเดียวกันการท างานขององค์กรทางด้านจริยธรรม  
ก็ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ รางวัลดีเด่นหนังสือพิมพ์ส่งเสริม
จริยธรรมดีเด่น ปี พ.ศ. 2552 และรางวัลชมเชย หนังสือพิมพ์ส่งเสริมจริยธรรมดีเด่น ปี พ.ศ. 2553 

ท่ามกลางสภาวะวิกฤตในปี 2556 องค์กรได้เลือกใช้กลยุทธ์การปรับตัวเพ่ือความอยู่รอด  
โดยการฟ้ืนฟูการท างานขององค์กรจากการปรับแผนการด าเนินงานใหม่ทั้งหมด ได้แก่ (1) การปรับ
ลดพ้ืนที่การท างานขององค์กรบางส่วนจากเดิมที่เคยใช้พ้ืนที่ในส านักงานได้ทั้งหมด 4 ชั้น ให้เหลือแค่
พ้ืนที่ท างานได้เพียง 2 ชั้น เพ่ือลดค่าใช้จ่ายจากอุปกรณ์ส านักงาน (2) ปรับลดพนักงานให้เหลือเพียง
แค่ฝ่ายที่ส าคัญ ๆ ไว้เพ่ือลดจ านวนเงินเดือนพนักงาน  และ (3) ปรับลดจ านวนหน้าหนังสือพิมพ์  
เพ่ือต้องการลดต้นทุนการผลิตหนังสือพิมพ์ จนท าให้องค์กรสามารถประคองธุรกิจมาได้ 

ขณะเดียวกันในช่วงปี 2557 องค์กรได้เพ่ิมความเข้มข้นในข่าวธุรกิจ สังคม และการศึกษาใน
ท้องถิ่นด้วยด้านธุรกิจ การตลาด โฆษณาและการจัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ ทั้งระบบการวางแผงผ่านเอ
เยนต์ ต่ าง ๆ  รวมทั้ งตลาดใหม่  (Modern Trade) กลุ่ ม ร้ านสะดวกซื้ อ  (เช เว่น อี เลฟ เว่น )  
หรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และการวางจ าหน่าย e-Newspaper ก็เป็นพ้ืนที่หลักในการจ าหน่ายส่ง
หนังสือพิมพ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ไปสู่มือผู้อ่าน ในส่วนของระบบสมาชิกรายปีก็เพ่ิมตลาดด้วยการหา
สมาชิกใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมการเข้าถึงข้อมูลของผู้อ่าน  

ทั้ งนี้ ยั งได้ จัดกิจกรรม  มี พั น ธมิ ตรจากภาค เอกชนต่ าง ๆ  ที่ มี  ภ ายใต้คอน เช็ปต์  
“Change Local” พร้อมชูปรัชญาองค์กรที่ว่า “คนดี สังคมดี และธุรกิจดี” เพ่ือตอกย้ าบทบาทที่ผ่าน
มา และเป้าหมายการท างานต่อไป ขณะเดียวกัน ก็ได้ประสานงานความร่วมกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือร่วมสร้างเครือข่ายในการส่งเสริมการอ่าน และเปิดเวทีให้เยาวชนผ่านหนังสือพิมพ์  
ด้วยการมอบหนังสือพิมพ์ที่เก็บคืนมาจากเอเยนต์จ าหน่ายหนังสือพิมพ์ให้โรงเรียนในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่าน แม้กิจกรรมดังกล่าว มีข้อจ ากัดหลายหลาย ท าให้ไม่สามารถท าได้ต่อเนื่อง 
แต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นซึ่งเป้าหมายของภาคใต้โฟกัสในการขับเคลื่อนท้องถิ่นต่อไป  
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5.1.1.4 การหลอมรวมสื่อของ “ภาคใต้โฟกัส” ในยุคดิจิทัล 
ในปีพ.ศ. 2558-2561 (ปัจจุบัน) หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสเดินทางมาสู่ปีที่ 21 ท่ามกลาง

ความเปลี่ยนแปลง และความท้าทายของคนท าสื่อในยุคดิจิทัล  
ในช่วงต้นปี 2558 องค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสได้จดทะเบียนการค้าประเภทนิติบุคคล 

บริษัทจ ากัดใหม่อีกครั้ง เพ่ือปรับสภาพคล่องตัวทางเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ภายใต้ชื่อ บริษัทออแกน 
โฟกัส จ ากัด มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาทในหมวด รหัส 73101 ด าเนินกิจกรรมของบริษัทโฆษณา  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ประกอบกิจการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และยังคงเป็นสมาชิ ก
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยและสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ  

ต่อมาองค์กรปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจสื่อโดยการรับงานทั้งในส่วนของงาน
ประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อ อ่ืน ๆ ทั้ งสิ่ งพิมพ์ และสื่อสมัยใหม่  งานกิจกรรมธุรกิจ (Event)  
งานประชุมสัมมนา ฝึกอบรม ฯลฯ ที่เพ่ิมเติมจากการรายงานข่าวท้องถิ่นในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
รายสัปดาห์ ทั้งนี้องค์กรได้เพ่ิมเติมช่องทางการสื่อสาร เพ่ือขยายฐานผู้อ่านให้มีความหลากหลาย
เพ่ิมขึ้น โดยการน าเสนอข่าวสารท้องถิ่นผ่านสื่อออนไลน์ในทุกช่องทาง อันได้แก่ เว็บไซต์ เข้าถึงได้
จาก www.songkhaltoday.com โซเซียลมี เดียเฟซบุ๊ กแฟนเพจ เข้าถึงได้จากการค้นหาชื่ อ  
สงขลาทูเดย์, ส านักข่าวโฟกัส และMuslimthaiFocus2018 ช่องทางผ่านทวิตเตอร์ เข้าถึงได้จากการ
ค้นหาชื่อ Songkhaltoday และยูทูป เข้าถึงได้จากการค้นหาชื่อ Songkhaltodayonline เรียกได้ว่า 
องค์กรเลือกใช้พ้ืนที่สื่อใหม่เพ่ือการขยายฐานผู้อ่านหน้าใหม่ที่มีเพ่ิมขึ้นอีกด้วย  

ในปี 2561 องค์กรมีโมเดลในการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้อ่านในท้องถิ่น โดยการสร้างเฟรน
ไชส์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ซึ่งเป็นการท าธุรกิจโดยมีการให้สิทธิและส่วนการครอบครองการ
บริหารจัดการและการจัดจ าหน่ายบางส่วนในมือของผู้ที่ได้รับร่วมสัญญา องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสวางระบบการท างานขององค์กรให้มีแบบแผนในการจัดการไปในทิศทางเดียวกัน  
ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งในการขยายตลาดและช่องทางการจัดจ าหน่ายขององค์กรผ่านผู้ประกอบการอิสระ
โดยองค์กรจะให้สิทธิเครื่องหมายการค้าและวิธีการในการท าธุรกิจที่จะถ่ายทอดให้ในรูปแบบของการ
ท างานทั้งหมด เช่น ระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด เพ่ือที่จะให้รูปแบบวิธี
ด าเนินธุรกิจในทุกๆสาขาให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกันตามต้นแบบขององค์กร  

โดยการเปิดพ้ืนที่การน าเสนอข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นทั่วภาคใต้ที่หลากหลายเพ่ิมขึ้น โดยคนใน
ท้องถิ่นร่วมเป็นผู้บริหารองค์กรด้วยกัน ภายใต้โครงการ ผู้บริหาร เขตจังหวัด ด้วยเงื่อนไขพิเศษ  
น าร่องในพ้ืนที่จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยการเพ่ิมเนื้อหาขึ้นเป็น  
40 หน้า และปรับราคาวางจ าหน่ายหนังสือพิมพ์จากเดิม 20 บาทมาเป็น 30 บาท ด้วยเหตุผลที่ว่า  
จะดันยอดพิมพ์ให้องค์กรสามารถอยู่ ได้โดยไม่ต้องง้อโฆษณา อีกทั้งรายได้ที่ เข้ามาในส่วนนี้  
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จะเป็นหลักประกันความเสี่ยงที่ต้องแบกรับต้นทุนการผลิตที่ต้องวิ่งหาเงินรายได้จากการขายพ้ืนที่
โฆษณาทุกสัปดาห์ ปัจจุบันมียอดพิมพ์กว่า 2,500 ฉบับ 

การด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้ องถิ่นภาคใต้โฟกัสถือได้ว่า เป็นการสร้าง
ปรากฏการณ์แห่ง “ผู้น าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น” และเป็นความภาคภูมิใจของคณะท างานที่ยึดมั่นใน
พระราชปณิ ธานของ สมเด็จพระมหิตลาธิ เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ ว่ า  
“ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาปรับใช้เป็น
ปรัชญาการด าเนินงาน “คนดีสังคมดี และธุรกิจดี” ถือได้ว่า เป็นนโยบายการบริหารองค์กรที่ยึดมั่นใน
อุดมการณ์ ที่ ว่ าจากการเป็น  “สื่ อ” ที่ เป็น  “พลเมือง” ของสั งคม ที่ ร่ วม เป็นส่ วนหนึ่ งใน  
“ประชาสังคม” ท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ด้วยบทบาทของการน าเสนอ
ข่าวสาร บทความ หรือการจัดเวทีเสวนา หรือกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมร่วมกับหลากหลายองค์กร 
เพ่ือขับเคลื่อนบทบาททางสังคมอย่างสร้างสรรค์เสมือนหนึ่ง “ผู้ร่วมก าหนดวาระในสังคมท้องถิ่น” 
ในขณะที่องค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสก็เป็น “องค์กรธุรกิจ” ที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงและหลักประกันให้กับคนท างาน ในการที่จะเป็น “วิชาชีพที่ดี” มีรายได้ที่เหมาะสม 
และด ารงอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี  

ลักษณะการด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสเป็นสื่อเอกชนที่ควบคู่กับ
การเป็นองค์กรสาธารณะ ที่ต้องให้ความส าคัญทั้งในด้านเนื้อหาการน าเสนอข่าว และบทบาททาง
สังคมด้านอ่ืน ๆ แม้จะมีข้อจ ากัดมากมายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  

การท าหน้าที่สื่อมวลชนท้องถิ่นขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสได้ให้ความส าคัญ
อย่ างยิ่ งต่ อการเปลี่ ยนแปลง และพัฒ นาสั งคม  โดยเฉพาะในการสร้างความเป็ นธรรม  
ปกป้องประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ตลอดจนเป็นองค์กรที่จะให้การเรียนรู้กับสังคมได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด  
เรียกได้ว่า องค์กรได้เป็นกลไกหนึ่งในสังคมที่ได้ร่วมขับเคลื่อนสังคมอย่างสร้างสรรค์ท าในสิ่งที่พอท าได้ 
และขอเป็นฟันเฟืองเล็ก ๆ ที่ร่วมเปลี่ยนแปลงสังคมท้องถิ่นปักษ์ใต้บ้านเรา  

ท่ามกลางกระแสของสื่อใหม่ที่มีอิทธิพลมากข้ึน ในขณะที่หนังสือพิมพ์ก็ค่อย ๆ ลดบทบาทลง
ไปจ านวนมาก หลายองค์กรก็เลือกที่จะต้องปิดตัวเอง เพราะไม่อาจทนแบกรับภาระการขาดทุน  
จากยอดขายโฆษณาและผู้อ่านที่ลดน้อยถอยลงทุก ๆ วัน ท าให้องค์กรได้ปรับกลยุทธ์การบริหาร 
เพ่ือประคองให้องค์กรอยู่รอดในสภาวะการเปลี่ยนแปลงโดยการรักษาจุดแข็งที่เป็น หนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นที่มีเนื้อหาเข้มข้น เรื่องราวที่น าเสนอ ผู้อ่านไม่สามารถหาอ่านในหนังสือพิมพ์ระดับชาติท้องถิ่น
หรือสื่ออ่ืน ๆ แล้ว เพราะองค์กรเชื่อว่านี่จะสามารถปัจจัยส าคัญที่ท าให้หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส
สามารถครองใจผู้อ่านได้ เช่นเดียวกับผู้ที่สนับสนุนโฆษณา เมื่อใดที่องค์กรยังครองความเป็นหนึ่ง  
หรือเป็นผู้น าในวงการสื่อท้องถิ่นที่ได้รับการยอมรับ พ้ืนที่ในการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรก็จะยังเป็น
ตัวเลือกแรกๆ ที่ผู้ประกอบการจะใช้เป็นช่องทางโฆษณา เพ่ือใช้ในการสื่อสาร 
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หลักการท างานขององค์กรสิ่งที่ส าคัญที่สุด คือ การยึดมั่นอุดมการณ์แห่งสื่อมวลชน 
“ฐานันดรที่ 4” ประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประโยชน์ตัวเอง และการไม่ทรยศต่อวิชาชีพ ไม่ละเมิด
จริยธรรมสื่อมวลชนเพราะฉะนั้น จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้และอนาคต “คนข่าวโฟกัส” จะต้องยืด
หยัดเป็น"นักข่าวอาชีพ" ในท้องถิ่นให้ได้ และองค์กรต้องขับเคลื่อนและเดินไปข้างหน้าในฐานะสื่อ
ท้องถิ่นที่มีคุณภาพที่ด ารงอยู่อย่างเหมาะสมในฐานะองค์กรทางธุรกิจเอกชนที่มีหัวใจสาธารณะ  
และค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว เช่นเดียวกับคณะท างาน เพียงแต่องค์กร
จะต้องขยายงานที่ไปกันได้กับงานสื่อหรือหาลู่ทางธุรกิจที่เหมาะสมมาเสริมรายได้ จากความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ของคนท างานด้านสื่ออย่างมืออาชีพ 

กล่าวโดยสรุป การด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสตลอดการด าเนินงานที่
ก าลังจะก้าวไปสู่ปีที่ 22 นี้ ได้สร้างการยอมรับทั้งจากผู้อ่าน ผู้สนับสนุนโฆษณา และประชาชนทั่วไป 
ด้วยลักษณะเด่นของการน าเสนอเนื้อหาในฐานะสื่อที่มีคุณภาพ พร้อมกับการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องทั้งแง่ การเสริมสร้างบุคลากรให้ศักยภาพผลิตเนื้อหาในหน้าหนังสือพิมพ์ และการขยาย
ช่องทางเพ่ือขยายฐานผู้อ่านหน้าใหม่ โดยไม่แสวงหาประโยชน์หรือรายได้ที่ไม่เหมาะสม ดังจะเห็นได้
จากการสัมภาษณ์  

“โฟกัสประสบความส าเร็จในฐานะสื่อก็เพราะว่าเป็นที่ยอมรับจากสังคม” 

(ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

จากการศึกษา พบว่า ลักษณะความเป็นมาขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส มี
เนื้ อหาข่าวเน้นการน าเสนอข่าวสั งคมท้องถิ่นที่ น่ าสนใจในลักษณะการวิ เคราะห์ วิจารณ์ 
และการติดตามรายงานข่าวที่ต่อเนื่อง เช่น ปัญหาน้ าท่วมครั้งใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ เมื่อปี 2543  
ข่าวการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ฯลฯ 

นอกจากการรายงานข่าวและน าเสนอคอลัมน์ประชาสังคมดังข้างต้นแล้ว หนังสือพิมพ์โฟกัส
สงขลายังได้จัดกิจกรรมประชาสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อคนและสังคมท้องถิ่นหลายครั้ง ซึ่งได้จัดเอง
หรือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางหน้าข่าวหนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลา อาทิ 
เช่น การรวมพลังคนท าสื่อ โดยเชิญสื่อทุกแขนงมาร่วมสัมมนาเรื่อง “เวทีคนท าสื่อกับงานกอบบ้านกู้
เมือง” ร่วมกับกลุ่มสงขลาฟอรั่ม จัดกลุ่มเวทีความคิด “สงขลาฟอรั่ม” ต่อประเด็นสาธารณะใน
ท้องถิ่น เป็นต้น  

นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลา ยังเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วารสาร
เพ่ือประชาสังคม เกี่ยวกับกิจกรรมของเทศบาลเมืองสงขลา ชื่อ “สารสมิหลา” และการ
ประชาสัมพันธ์วิทยาลัยวันศุกร์ ซึ่งเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปแลกเปลี่ยนสนทนาประเด็น
การเมืองเศรษฐกิจ และสังคมจากการหนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลาสามารถเรียนรู้วิธีที่จะปรับตัวเพ่ือการ
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อยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจที่ผกผัน และกิจการจึงเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้น จึงเกิดการขยายตัวจาก
หนังสือพิมพ์ระดับจังหวัดสู่ระดับภูมิภาค โดยในส่วนของคอลัมนิสต์และนักเขียน ได้มีการระดม
นักเขียนมีชื่อทั้งภาคใต้มาเขียนประจ า เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับอรรถรสทางการอ่าน ได้สาระ และเป็นเวที
ทางความคิดอย่างกว้างขวางทั่วภาคใต้ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“องค์กรเป็นที่ ยอมรับ ในวงการสื่ อด้ วยกันทั้ งภายในประเทศและ

ต่างประเทศ เพราะองค์กรเข้าใจบทบาทการท าสื่อ ได้รับการยอมรับจากฝ่าย

วิชาการ ไม่ว่าจะเป็นการเชิญเราไปเป็นวิทยากรให้ความรู้ เป็นผู้ร่วมเสวนา หรือไป

ร่วมแลกเปลี่ยนบรรยายกับนิสิตนักศึกษาให้เข้ามาศึกษาแนวทางในการท าหน้าที่

ของสื่อในองค์กรเราอย่างไม่ขาดสาย และการยอมรับจากภาคสังคมและอ่ืน ๆ ที่มี

มอบโล่รางวัล หรือการเชิญเราวิทยากร หรือให้เกียรติเราเป็นคณะร่วมท างานให้เรา

ไปมีส่วนกับบทบาททางสังคมในส่วนต่าง ๆ” (ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและ

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

 

5.1.2 บทสรุปช่วงเวลาการปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
ตารางที่ 5.1 แสดงช่วงเวลาการปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

ปี (พ.ศ.) เหตุการณ์ ผลกระทบ กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กร 

2541 (1) ออกเผยแพร่และ

วางจ าหน่ ายฉบั บ

ปฐมฤกษ์ 

(2) วิกฤตต้มย ากุ้ง  

แก้ไขโดยการขายหุ้น

บางส่วน  

 

(1) จัดกิจกรรมทางสังคมเพ่ือหารายได้

เพ่ิมเติม ท าให้ยอดขายหนังสือจ านวน

สมาชิกและปริมาณโฆษณาเพ่ิมขึ้น การ

เพ่ิมยอดพิมพ์จากการหาสมาชิก  

(2) จดทะเบียนใหม่ ภายใต้ชื่อบริษัท 

โฟกัส มัลติมีเดีย กรุ๊ป จ ากัด 

2543 อุทกภัยน้ าท่ วมใน

พ้ืนที่อ าเภอหาดใหญ่  

2546-

2549  

มี ย อ ด พิ ม พ์ สู ง ถึ ง 

6,800 ฉ บั บ ต่ อ

สัปดาห์  

น าเสนอเนื้อหาของ

หนั งสือพิมพ์โฟกัส

ภ า ค ใต้ แ บ่ ง ก า ร

น าเสนอข่าวหน้าข่าว

แบ่งเป็นเขตจังหวัด 

(1) ปรับแนวเนื้อหาเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มต่าง 

ๆ ที่หลากหลายมากข้ึน  

เพ่ิมจ านวนหน้า 

(2) จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่ อีกครั้ ง 

ภายใต้ชื่อบริษัท สงขลาทูเดย์ จ ากัด 

(3) เปลี่ยนระบบการพิมพ์ 



 120 

ปี (พ.ศ.) เหตุการณ์ ผลกระทบ กลยุทธ์การปรับตัวขององค์กร 

2553 (1) อุทกภัยน้ าท่วม

หาดใหญ่ 

องค์กรขาดทุนรายได้

จากโฆษณา  

 

ประสบปัญหาเรื่อง

ภาษี  

(1) การปรับลดพ้ืนที่ การท างานของ

องค์กร 

(2) ปรับลดพนักงาน  

(3) ปรับลดจ านวนหน้าหนังสือพิมพ์ เพ่ือ

ลดต้นทุนการผลิต 

(4) ขยายช่องทางการขาย ระบบการวาง

แผงผ่านเอเยนต์ต่าง ๆ รวมทั้งตลาดใหม่ 

วางขายผ่านร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นอีเลฟ

เว่น) หรือห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และการ

วางจ าหน่าย e-Newspaper 

(5) จัดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ระบบสมาชิก

รายปี 

(6) จดทะเบียนใหม่ อีกครั้ง เพ่ือปรับ

สภาพคล่องตัวทางเศรษฐกิจ ภายใต้ชื่อ 

บริษัทออแกน โฟกัส จ ากัด 

2554  วิกฤตราคายางพารา

ตกต่ า 

2555  เหตุการณ์คาร์บอม 

หาดใหญ่  

2559-

ปัจจุบัน 

(2561) 

 

2559-

ปัจจุบัน 

(2561) 

ภ าวะ เศ รษ ฐกิ จที่

ผ ก ผั น  ย อ ด ก า ร

ลดลงของโฆษณา 

 

องค์กรขาดทุนรายได้

จากโฆษณา 

(1) องค์กรรับงานเพ่ิมเติมจากการผลิตสื่อ

อ่ืน ๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ และสื่อสมัยใหม่ งาน

กิ จ ก ร รม ธุ ร กิ จ  (Event) รั บ จั ด งาน

ประชุมสัมมนา ฝึกอบรม  

(2) ขยายช่องทางการสื่อสารเพ่ือขยาย

ฐานผู้อ่านผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

(3) สร้างโมเดลเฟรนไชส์หนังสือพิมพ์

ท้องถิ่น 

(4) เพ่ิมจ านวนหน้าหนังสือพิมพ์  

(5) ปรับราคาจ าหน่ายหนังสือพิมพ์  
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ตารางที่ 5.2 แสดงโครงสร้างตามหน้าที่งานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัส 

5.1.3 การจัดโครงสร้างขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
จากการศึกษา พบว่า กระบวนการท างานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  

เป็นองค์กรขนาดเล็กมีผังโครงสร้างองค์กรที่แสดงถึงกลุ่มต าแหน่งงาน ซึ่งรวมถึงเป็นสายการบังคับ

บัญชา โดยมีการแบ่งกลุ่มแบ่งระดับ โดยมีการจัดต าแหน่งอย่างชัดเจนก็เพ่ือช่วยให้องค์กรได้มีการ

จัดการที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น สามารถช่วยให้เห็นถึงลักษณะกระบวนการว่ามีอ านาจหน้าที่ความ

รับผิดชอบ ตลอดจนสายการบังคับบัญชาขององค์กร ตามขนาดของการบริหารงานองค์กร  

ทั้งนี้องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีลักษณะการบริหารองค์กรที่มีขนาดกลาง  

มีลักษณะการออกแบบโครงสร้างตามหน้าที่งานเป็นโครงสร้างที่มีการแยกประเภทงาน และความรับ

ความผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นโครงสร้างที่เน้นการบังคับบัญชา เน้นการติดต่อสื่อสารแบบเป็น

ขั้นตอนมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจดังรูปที่ปรากฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 5.2 จะเห็นได้ว่าลักษณะการออกแบบโครงสร้างตามหน้าที่งานองค์กรขนาดเล็ก  

มีแบ่งสายงานตามประเภทงานที่ได้รับมอบหมาย มีกระบวนการท างานตามสายการบังคับบัญชาจาก

ต าแหน่งผู้อ านวยการ ในลักษณะการกระจายงานไปยังส่วนต่าง ๆขององค์กร ประกอบด้วย  

กองบรรณาธิการ ได้แก่ บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว ฟรีเลนซ์ นักศึกษาฝึกงาน รับผิดชอบในส่วนของการ

ผลิตเนื้อหาข่าว และบทความ ต่อมาคือฝ่ายการตลาด เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้ารับผิดชอบหน้าที่

ประสานงาน ดูแลการติดต่อประสานงานให้ธุรกิจภายนอกซื้อพ้ืนที่โฆษณา  
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รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์การแบ่งสัดส่วนพ้ืนที่น าเสนอข่าวในหนังสือพิมพ์ และท าหน้าที่

อ านวยความสะดวกโดยภาพรวมของการด าเนินงานภายในองค์กร ถัดมาคือฝ่ายกราฟิกแบบงาน

ออกแบบ ประกอบด้วย แอดมินผู้ดูแลเว็บไซต์และเว็บเพจ ที่ต้องดูแลรับผิดชอบในส่วนการน าเสนอ

เนื้อหาบนพื้นท่ีสื่อออนไลน์ และฝ่ายการออกแบบพื้นที่และการจัดหน้าหนังสือพิมพ์  

ในขณะที่ฝ่ายบัญชี จะดูแลเรื่องรายรับและรายจ่ายขององค์กร ประเมินและติดตามการใช้จ่าย

ตามงบประมาณขององค์กร ซึ่งจะท างานร่วมกับฝ่ายส่งที่จะรับผิดชอบส่งเอกสารระหว่างองค์กรรัฐ

และเอกชนภายในจังหวัดด าเนินการวางบิล และส่งหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ให้กับลูกค้าที่เป็นธุรกิจ

ภายนอกที่ซื้อพ้ืนที่โฆษณา  

ซึ่งลักษณะที่ปรากฏดังกล่าวจะเป็นไปตามกระบวนการที่ขึ้นอยู่กับผู้อ านวยพิจารณาการรับ

มอบหมายงานให้กับฝ่ายงานปฏิบัติ โดยจะแบ่งหน้าที่และรับผิดชอบของแต่ละส่วน โดยเน้นการ

ติดต่อสื่อสารแบบเป็นขั้นตอน ผู้วิจัยสามารถสรุปตารางแสดงข้อมูลรายชื่อฟรีเลนซ์ขององค์กร

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ดังนี้ 

ตารางที่ 5.3 แสดงข้อมูลรายชื่อฟรีเลนซ์ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

รายช่ือ คอลัมน์ 

นายบรรจง ทองสร้าง ปกิณกะ 

นายวิชาญ ช่วยชูใจ ทางไทย ทางรอด (Creative Economy) 

น้องผักหวาน (นามปากกา) เรื่องของเด็กผู้ใหญ่ในอนาคต 

ซูชิโนะ (นามปากกา) ดวง 

กลุ่มหมีควาย พัทลุง (นามปากกา) โดยนายชวิน 

ถวัลย์ภิยโย 

(ห้องภาพชุมชน แผนดินเกิด พัทลุง) 

นายชาติชาย ผาสุก ใต้ถุนเริน 

ดร.อิทธิพล เพชรศิริ บันทึกการเดินทาง 

ค รู น้ า อ บ  (น า ม ป า ก ก า ) แ ล ะ ค รู ป๋ อ ม 

(นามปากกา) 

ภาษาพาเพลิน 

นายเฟาซ์ เฉมเร๊ะ ทั่วใต้  

นายชุมศักดิ์ นรารัตน์วงศ์ ชุมนุมกวี (เหมือนพระจันทร์)  

นายสุทิน มารยา ผู้สื่อข่าวประจ าจังหวัด กระบี่ 
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รายช่ือ คอลัมน์ 

นางสาวมัญชุสา ทองศักดิ์ ผู้สื่อข่าวประจ าจังหวัด ตรัง 

นางสาวทรงพล ชื่นอารมณ์ ผู้สื่อข่าวประจ าจังหวัด สุราษฎร์ธานี 

นายสาเล็ม ครู ผู้สื่อข่าวประจ าจังหวัด ปัตตานี 

นายรุซดี เจะและ ผู้สื่อข่าวประจ าจังหวัด ยะลา 

นายรพี มามะ ผู้สื่อข่าวประจ าจังหวัด นราธิวาส 

นายสุไหล โพธิ์ดก ผู้สื่อข่าวประจ าจังหวัด สตูล 

จากตารางที่ 5.3 จะเห็นได้ว่าหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมีฟรีเลนซ์เขียนบทความทั้งหมด  

9 คอลัมน์ ประกอบด้วย 1) คอลัมน์ปกิณกะของคุณบรรจง ทองสร้าง 2) คอลัมน์ทางไทย ทางรอด

ของคุณวิชาญ ช่วยชูใจ 3)คอลัมน์ เรื่องของเด็กผู้ใหญ่ในอนาคตของน้องผักหวาน (นามปากกา)  

4) คอลัมน์ดวงรายสัปดาห์ของซูชิโนะ (นามปากกา) 5) คอลัมน์ห้องภาพชุมชนของคุณชวิน ถวัลย์

ภิยโย 6) คอลัมน์ใต้ถุนเรินของคุณชวิน ถวัลย์ภิยโย 7) คอลัมน์บันทึกการเดินทางของ ดร.อิทธิพล 

เพชรศิริ  และ 8)คอลัมน์ภาษาพาเพลินของครูน้ าอบ (นามปากกา) 9) คอลัมน์  ทั่ วใต้ของ 

คุณเฟาซ์ เฉมเร๊ะ ซึ่งแต่ละคอลัมน์จะมีเนื้อหาและเทคนิคการเล่าเรื่องที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับ

การเปิดประเด็นข่าวที่น่าสนใจมีการรายงงานวิเคราะห์สถานการณ์ในท้องถิ่น  

ทั้งนี้หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสได้เปิดพ้ืนที่ให้กับนักเขียนหน้าใหม่จากบทความ หรือข้อเขียน

ความคิดเห็นจากผู้อ่านที่สามารถแสดงทัศนะ เพ่ือเป็นกระบอกเสียงผ่านสื่อท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่จะ

เป็นปราชญ์ชุมชนและนักวิชาการในสาขาหรือแขนงศาสตร์ต่าง ๆ ในขณะที่การท างานภาคสนามของ

ผู้สื่อข่าวประจ าจังหวัดก็กระจายไปทั่วภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสตูล  

โดยทั่วไปเนื้อหาจะปรากฏในหน้าข่าวทั่วใต้เพ่ือน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

การรายงานข่าวนอกพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเป็นไปในลักษณะการรายงานข่าวสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ท้องถิ่น นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสยังมอบหมายให้ผู้สื่อข่าวประจ าจังหวัด เป็นตัวแทนของ

ท้องถิ่นในแต่ละพ้ืนที่เฝ้าระวัง และตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทางสังคมและการเมือง นัยหนึ่ง คือ  

หน้าที่ในการให้ข้อมูลข่าวสารในการบอกต่อบางประเด็นที่เป็นอุปสรรคในท้องถิ่นให้เกิดการรับรู้  

และชี้น าให้ได้รับการแก้ไข 

 



 124 

5.1.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
จากการศึกษาผลการด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส พบว่า องค์กรมี

การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานภายใต้ความควบคุมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ 
เพ่ือติดตามความก้าวหน้าหรือประเมินว่าภารกิจส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้หรือไม่ โดยปกติมี
กระบวนการติดตามประเมินผลเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการพิเคราะห์ว่าองค์กรด าเนินงานได้บรรลุผล  
เมื่อเทียบกับเกณฑ์หรือดัชนีที่ก าหนดไว้หรือไม่ ประโยชน์ของการติดตามประเมินผลนั้นไม่เพียงแต่จะ
ช่วยให้ทราบความก้าวหน้า หรือปัญหา อุปสรรคของการด าเนินการ แต่ยังจะสามารถน าผลการ
ประเมินไปวิเคราะห์เพ่ิมเติมให้ทราบถึงปัจจัยเหตุแห่งความส าเร็จและความล้มเหลว เพ่ือเป็นข้อมูล
ความรู้ด้านความส าเร็จ และเป็นจุดเริ่มต้นของการปรับปรุงแก้ไขต่อไปได้  

ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยท าการสรุปลักษณะการด าเนินงานได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่  
การสร้างภาพลักษณ์ การน าเสนอเนื้อหา และการสร้างความเชื่อมั่นขององค์กร 

 
5.1.4.1 การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

จากการศึกษา พบว่า ภาพรวมทั้งหมดขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่เกิดขึ้น
จากการรับรู้ข้อมูลด้วยประสบการณ์ หรือมีความรู้ความประทับใจตลอดจนความรู้สึกที่มีต่อองค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ที่ใช้ประเมินลักษณะการท างานที่เกิดจากพฤติกรรมการบริหารงาน
ขององค์กรในส่วนต่าง ๆ โดยใช้การประชาสัมพันธ์เข้ามามีบทบาทต่อภาพลักษณ์องค์กรด้วย  
จากการศึกษา พบว่า การสร้างภาพลักษณ์องค์กรเกิดขึ้นทั้งในส่วนของผู้บริหารที่เป็นที่ยึดหลัก  
การท างานที่ต้องก าหนดทิศทางให้ชัดเจน ถึงผู้อ่านควบคู่ไปกับการกระจายงานให้กับคณะท างาน 
เพ่ือให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน โดยตระหนักถึงการรับรู้ความต้องการของอ่านด้วยเช่นกัน  
โดยมีจุดเด่นในเรื่องจริยธรรมและการยึดมั่นในอุดมการณ์แห่งอาชีพ การมุ่งมั่นสร้างผลงาน  
เพ่ือพิสูจน์ให้ผู้อ่านและสังคมยอมรับในสังคมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ โดยการสร้างมาตรฐานของ
หนังสือพิมพ์ที่แตกต่างจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทั่วไป 

สอดคล้องกับข้อมูลเชิงปริมาณที่ระบุว่า ผู้ อ่านรับรู้การสร้างภาพลักษณ์อยู่ในเกณฑ์ดี  
เมื่อวัดจากผลการด าเนินงาน อันได้แก่ องค์กรน าเสนอข่าวโดยค านึ งถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  
เป็นสื่อที่ค านึงถึงสาธารณะประโยชน์ โดยการท าหน้าที่อย่างโปร่งใสสามารถให้สังคมตรวจสอบได้  
มีส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดีในท้องถิ่น ช่วยชี้น าสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง  
โดยเป็นสื่อท้องถิ่นท่ีก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจนักการเมืองท้องถิ่น 
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กล่าวโดยสรุป การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ด าเนินงาน
โดยอาศัยการให้ข้อเท็จจริง การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่าน การประเมินองค์กรเป็นระยะที่น าข้อมูลมา
เป็นแนวทางในการปรับปรุง และการควบคุมคณะท างานขององค์กรให้สร้างประสบการณ์ตรงที่น่า
ประทับใจให้กับผู้มาติดต่องานกับองค์กร  

 
5.1.4.2 การน าเสนอเนื้อหาขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

จากการศึกษาพบว่า การน าเสนอเนื้อหาผ่านการรายงานข่าวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสเป็นการสื่อสารเพ่ือประโยชน์ท้องถิ่น ผ่านการรายงานเนื้อหาข่าว และบทความวิเคราะห์
ในแต่ละห้วงเวลาจะสะท้อนจุดยืนทางสังคม สอดคล้องกับการส ารวจเชิงปริมาณที่พบว่า ผู้อ่านรับรู้
ภาพรวมองค์กรน าเสนอข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในท้องถิ่นในระดับมาก ผ่านการน าเสนอ
ประเด็นบทความวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการเมืองท้องถิ่น ประเด็นเศรษฐกิจท้องถิ่น รายงาน
แนวโน้มธุรกิจในเขตภาคใต้ และประเด็นสังคมในท้องถิ่นภาคใต้ จากการรายงานสถานการณ์ปัญหา
การจัดการท้องถิ่น หรือรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น ผ่านการน าเสนอข่าวเชิงลึก และบทความแสดง
ความคิดเห็นมีลักษณะการจัดวางองค์ประกอบหน้าหนังสือพิมพ์ที่ท าให้เกิดความน่าสนใจทั้งรูปแบบ
การน าเสนอผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ การเปิดพ้ืนที่ออนไลน์เพ่ือสร้างปฏิสัมพันธ์ให้กับผู้อ่าน และถือได้
ว่าเป็นการเพ่ิมช่องทางการค้นหาประเด็นที่ท าให้ผู้อ่านเกิดความสนใจข่าวสารในท้องถิ่น โดยองค์กร
ตระหนักถึงการสร้างความมีส่วนร่วมระหว่างสื่อกับชุมชน 

เนื้อหาข่าวขององค์กรเป็นจุดเด่นและเป็นหัวใจของหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส มีสาระเจาะลึก 
“ใกล้ตัว โดนใจ” หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสน าเสนอข้อมูลข่าวสารท าให้เกิดความรู้ รู้ความจริง  
มีข้อมูลความรู้มากกว่าแหล่งอ่ืน ๆ แตกต่างจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับอ่ืน ๆ ภาคใต้โฟกัสน าเสนอ
เนื้อหาเป็นกลาง ให้ข้อมูลที่ เป็นความจริง ถูกต้องชัดเจนทันเวลา ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้  
ข่าวเขียนจากนักข่าวที่มีความรู้ น่าเชื่อถือ อ่านง่าย สังคมได้ประโยชน์ ข่าวสารไม่บิดเบือนจาก
ข้อเท็จจริง เป็นกระบอกเสียงของท้องถิ่น สร้างภูมิปัญญาให้ผู้อ่าน เป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับเดียว
ที่ให้รายละเอียดเจาะลึกการพัฒนาหาดใหญ่ มีความทันเวลา ทันต่อเหตุการณ์ ท าให้ได้รับทราบข้อมูล
ก่อนใคร เปิดประเด็นร้อน สร้างวาระเรื่องราวใหม่ ๆ สม่ าเสมอ สร้างเทรนด์ใหม่ ๆ ตลอดเวลา  

โดยขอบข่ายของเนื้อหามีข่าวสารในท้องถิ่นทุกเรื่องให้อ่าน ครอบคลุมพ้ืนที่ได้ดี หลากลาย  
จึงได้รับการยอมรับจากผู้ อ่านสูง ซึ่งประเด็นการน าเสนอมีการพาดหัวข่าวที่น่าสนใจ ชัดเจน  
การน าเสนอมีจิตวิญญาณ และมีวิชาการถ่ายทอดประสบการณ์ท าให้เห็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เนื้อหา
ข่าวมีประโยชน์ต่อท้องถิ่น ภาคใต้โฟกัสเป็นสื่อหนึ่งที่ท าให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง เสนอข่าว
ได้ตรงไปตรงมา ประเด็นข่าวการเมือง สังคมและเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  เสนอข่าวมีคุณธรรม 
จริยธรรม ผู้สามารถตรวจสอบการท างานขององค์กรได้ 
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จะเห็นได้จาก การแสดงบทบาทในการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับน้อยไปหามาก กล่าวคือ (1) 
ระดับการให้ข้อมูล เช่น การน าเสนอข่าวสาร และบทความต่าง ๆ (2) ระดับการเปิดรับความคิดเห็น
จากประชาชน เช่น การส ารวจความคิด หรือการท าสกู๊ปข่าวในลักษณะ เสียงจากประชาชน น าเสนอ
ความคิดเห็นของประชาชน และผู้เกี่ยวข้องหลายระดับที่หลากหลายกว่าการน าเสนอข่าวทั่วไป  
พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมเสวนา แล้วน าข้อมูลมาเผยแพร่ในรูปของข่าวสาร (3) ระดับการปรึกษาหารือ 
เช่น ร่วมกับองค์กรด้านสังคม หรือภาคประชาสังคม และกลุ่มวิชาการ แลกเปลี่ยนในประเด็นปัญหา
ต่าง ๆ เช่น กลุ่มอาสาสมัครติดตามการเลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์ และขจัดการซื้อเสียง หรือ
ร่วมหารือในการจัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ฯลฯ (4) ระดับการวางแผนร่วมกัน เช่น ร่วมวางแผน
รณรงค์การไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนต่อบทบาทหน้าที่ของ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล (อบต.) ฯลฯ (5) ระดับการร่วมปฏิบัติ เช่น การร่วมกิจกรรมการเมืองกับสถาบันการศึกษา 
องค์กรภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมสัมมนาต่าง ๆ เช่น 
การสัมมนาความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา เพ่ือร่วมพัฒนาจังหวัด
ทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ฯลฯ (6) ระดับการควบคุมโดยประชาชน ที่ผ่านมายังไม่มี
ลักษณะกิจกรรมในลักษณะนี้ปรากฏชัดเจนนัก 

รวมไปถึงการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่น ในฐานะที่เป็น “สื่อ” ในท้องถิ่น ซึ่งถือเป็น
สถาบัน หรือเป็นพลเมืองในท้องถิ่น “ภาคใต้โฟกัส” มีบทบาททางสังคม และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองอย่างต่อเนื่อง ทั้งการร่วมกิจกรรมการเมืองกับองค์กรบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์กร
บริหารส่วนต าบล หรือสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) , 
มหาวิทยาลัยทักษิณ,มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ในการจัดกิจกรรมเสวนาหรือสัมมนา ร่วมทั้งการร่วม
รณรงค์การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น หรือการท าโพลเมื่อมีการเลือกตั้ง ทั้งยังร่วมกับองค์กรภาคเอกชน
หรือประชาสังคมอ่ืน ๆ เช่น หอการค้า สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ฯลฯ จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ปราศรัยทางการเมืองของผู้สมัครในท้องถิ่น หากพิจารณาในบทบาท “สื่อ” แล้วที่ผ่านมา  
“ภาคใต้โฟกัส” ในฐานะสื่อท้องถิ่นที่ร่วมปกป้องผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์
ทางการเมือง หรือปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเศรษฐกิจท้องถิ่น ฯลฯ  

 
5.1.4.3 การสร้างความเชื่อมั่นขององค์กร 

จากการศึกษา พบว่า การสร้างความเชื่อมั่นขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสได้ 
ผู้วิจัยสามารถสรุปข้อปฏิบัติที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นขององค์กรได้ ดังนี้  

1) องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสด าเนินงานโดยค านึงถึง การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร
ให้กับคนภายในองค์กรได้ทราบ เปิดโอกาสให้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การไม่ล าเอียงหรือมีอคติกับ
ใครคนใดคนหนึ่ง ถือว่าเป็นการสร้างข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถ
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ค้นพบปัญหาได้ก่อนที่ปัญหาจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยให้คณะท างานเข้าใจ
และปรับปรุงตนเองได้ ก่อนที่จะถึงปลายปีที่มีการประเมินผลการท างาน รวมทั้งให้ความส าคัญกับการ
มีส่วนร่วมในการวางแผนและแก้ปัญหา เพราะการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการคิดหาแนวทางต่าง ๆ 
จะท าให้มีความรู้สึกถึงการมีส่วนรวม นอกจากนั้น ยังน าไปสู่ความรู้สึกเป็นเจ้าของในแนวทางที่คิด
ออกมาร่วมกัน ความมุ่งม่ันและความตั้งใจที่จะท าจะมีมากกว่าการรับค าสั่งให้ท า  

2) องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีการจัดองค์กร ด าเนินงานรูปแบบการท างานเป็น
ทีม ซึ่งมีลักษณะการด าเนินงานเหมือนเช่นหนังสือพิมพ์ระดับชาติ โดยเป็นบริษัทจ ากัด มีทีมงานที่
ท างานเป็นอาชีพ หรือพนักงานที่รับเงินเดือนประจ า ทั้งฝ่ายกองบรรณาธิการ การตลาด และอ่ืนๆ 
โดยการแสดงจุดเด่นของหนังสือพิมพ์ ขององค์กรและตัวหนังสือพิมพ์ ที่มีการสร้างอัตลักษณ์ของ
ตัวเอง วางโครงสร้างของเนื้อหาหนังสือพิมพ์ รูปแบบการจัดพิมพ์ที่แตกต่าง รวมทั้งราคาจ าหน่ายที่มุ่ง
สนองตอบลูกค้าเป้าหมายที่เป็นผู้สนใจการอ่าน นักกิจกรรมสังคม นักธุรกิจ นักการเมือง นักวิชาการ 
ข้าราชการ รวมทั้งผู้น าทางสังคมในกลุ่มองค์กรต่าง ๆ  

สอดคล้องกับการส ารวจเชิงปริมาณที่พบว่า ผู้อ่านรับรู้วามเชื่อมั่นขององค์กรผ่านการน าเสนอ
ข้อมูลมีความถูกต้องแม่นย า โดยน าเสนอข้อมูลครบถ้วนด้วยความเป็นกลางและรอบด้าน  
ไม่สอดแทรกอารมณ์ความรู้สึก รายงานข่าวตามข้อเท็จจริงไม่บิดเบือน ด้วยความรวดเร็วทันต่อ
เหตุการณ์ และสามารถน าข้อมูลที่มีน่าเชื่อถือสามารถน าไปอ้างอิงได้  

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะมีบทบาทในการพัฒนา
แนวใหม่ คือ การสื่อสารจะเป็นไปในลักษณะหลากหลาย เป็นการสื่อสารขนาดเล็ก สามารถสร้างและ
ใช้อยู่ในท้องถิ่นเอง โดยไม่มีลักษณะแข็งตัว ยืดหยุ่นได้ ไม่เป็นสถาบัน และมีการแลกเปลี่ยนบทบาท
ระหว่างผู้ส่งสาร-ผู้รับสาร ซึ่งเน้นการสื่อสารแนวนอนในทุกระดับของสังคม ตลอดจนตัวแปรที่มี
อิทธิพลต่อ การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อที่จะน าไปวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อได้ 
อันได้แก่ การสอดส่องดูแล ระแวดระวัง เหตุการณ์ที่คาดว่าจะมีผลกระทบต่อประซาซนแล้วรายงาน
ให้ประซาซนได้รับทราบ สื่อจะต้องตื่นตัวในการสอดล่องเหตุการณ์ส าคัญ ๆ เพ่ือรายงาน  
ให้ประซาซนได้รู้ทันเหตุการณ์ส าหรับการเตรียมพร้อมในการรับมือและป้องกันเหตุการณ์ที่ก าลัง
เกิดข้ึนและคาดว่าจะเกิดขึ้น  

ความรับผิดชอบหลักตามหน้าที่นี้ คือ การตรวจสอบรัฐบาลแทนประซาซน ช่วยประสานความ
คิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมเกี่ยวกับประเด็นส าคัญที่สื่อเลือกน าเสนอ เพ่ือให้ประซาซนผู้รับ
สารได้รับรู้ความคิดเห็นในหลากหลายมิติ หลากหลายแนวคิด ส าหรับการน าไปประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับประเด็นนั้น ๆ และร่วมการรณรงค์ ท่ามกลางปัญหาเก่า ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นมากมาย และ
แพร่กระจายผลกระทบ ได้ไนวงกว้างอย่างรวดเร็ว จึงเป็นหน้าที่ของสื่อในการท าหน้าที่ในการรวบรวม
พลังและผลักดันประซาซนจ านวนมาก ให้เกิดทัศนคติ และพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ทางสังคมร่วมกัน 
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สร้างความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน จากผลการศึกษา พบว่า การด าเนินงานบนแนวคิดของพลเมืองและ
ประชาสังคม ตั้งแต่เริ่มต้น ได้วางบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งในสังคมจังหวัดสงขลา และภาคใต้  
ด้วยการเป็นองคาพยพในการขับเคลื่อนสังคมในประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ในกระแส ทั้งเป็นผู้ริเริ่ม และร่วม
ขับเคลื่อน หรือร่วมกิจกรรมไปพร้อม ๆ กับการท าหน้าที่สื่อมวลชนในท้องถิ่น  

 

5.1.5 จริยธรรมการท าข่าวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
จากการศึกษาผล พบว่า จริยธรรมในการสื่อข่าวและการเขียนข่าวของผู้สื่อข่าวในฐานะผู้แจ้ง

ข่าวสาร ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส คือ การน าข้อเท็จจริงสู่สาธารณชนโดยการ
หลีกเลี่ยงการรายงานข่าวที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และน าเสนอข่าวโดยไม่เอนเอียงไม่เข้าข้างฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษโดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน เป็นไปในทิศทางเดียวการ
ส ารวจเชิงปริมาณที่ พบว่า ผู้อ่านรับรู้ว่าองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีจริยธรรมการท า
ข่าวในระดับดี  

การน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสถือได้ว่าเป็นกระบอกเสียงที่ดีของท้องถิ่น 
น าเสนอครอบคลุมทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ท าให้นักการเมืองและผู้บริหารท้องถิ่น
คาดหวังในเชิงลึก และเป็นข่าวเชิงลึกด้วย การตีแผ่ข้อเท็จจริงในท้องถิ่นท าให้เกิดความสนใจ  
การเปิดประเด็นใหม่ในทุก ๆด้าน การน าเสนอข่าวแบบเจาะลึก และเกาะติดประเด็นส าคัญ ๆ  
อย่างต่อเนื่อง การน าบุคคลส าคัญ ๆ ในท้องถิ่น ๆ มาน าเสนอท าให้เป็นที่สนใจ การเปิดเวทีในบุคคล
หลาย ๆ กลุ่มท้ังเยาวชน และสตรีที่มีบทบาทในจุดเล็ก ๆ มาน าเสนอสู่สาธารณะ  

เช่นเดียวกับอี. ฮิเคิล (W.E.Hikle) คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งดูแล
ด าเนินงานของสื่อมวลชนและประมวลจรรยาบรรณของสื่อมวลชน ได้มองทฤษฎีความรับผิดชอบต่อ
สังคมของสื่อไม่ได้มีเพียงวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ เพ่ือแจ้งข่าวสารให้ความบันเทิงและเพ่ือการค้าเท่านั้น 
แต่ยังท าหน้าที่ยกการขัดแย้งขึ้นสู่ระดับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

ข้อหวงห้ามส าหรับสื่อมวลชนก็คือการละเมิดอย่าร้ายแรงต่อสิทธิส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรอง
โดยทั่วไปและต่อประโยชน์ส าคัญของสังคม 

กล่าวโดยสรุปถือได้ว่าองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสประสบความส าเร็จในฐานะสื่อ
ท้องถิ่น โดยพิจารณาจากองค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสเป็นองค์กรมีลักษณะการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดที่สามารถเพ่ิมยอดขายจากกลุ่มเป้าหมายในระบบสมาชิกรายปี 
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ทั้งนี้องค์กรได้รับรางวัลข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยอดเยี่ยม และส่งเสริมจริยธรรมดีเด่นจากสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติยืนยันความสามารถการท าหน้าที่สื่อมวลช นท้องถิ่นที่ดี  และด้วย
ความสามารถของผู้บริหารองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์สมัยที่ 9  

ต้องการผลักดันงานด้านส่งเสริมและพัฒนากิจการหนังสือพิมพ์ทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่นให้สามารถรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการให้การศึกษาอบรม  
ทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และด้านการพัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบสนองความ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยมีเนื้อหา วิธีการน าเสนอ และช่องทางการ
น าเสนอที่สอดคล้องกับรสนิยมของผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนถึงการให้ความร่วมมือ
กับองค์กรสมาชิกในการผลักดันให้เกิดมาตรการต่างๆ (ไทยรัฐ, 2561a) เพ่ือให้กิจการหนังสือพิมพ์
สามารถเป็นที่พ่ึงของสังคมได้ในระยะยาวและตลอดไปในต าแหน่งประธานเครือข่ายบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ภาคใต้เป็นที่ยอมรับในวิชาชีพจากบุคคลที่ประกอบอาชีพสื่อมวลชนด้วยผลการ
ด าเนินงานองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมากว่า 20 ปี  

ในขณะที่ผลการส ารวจเชิงปริมาณยืนยันข้อค้นพบได้ว่าการรับรู้ข่าวสารขององค์กรกลุ่มผู้อ่านมี
ความคิดเห็นไปในเชิงบวก เนื่องจากภาพลักษณ์ขององค์กรมีความน่าเชื่อถือ ผู้อ่านมีความเชื่อต่อ
เนื้อหาข่าวสารที่น าเสนอ และจริยธรรมการท าข่าวในฐานองค์กรสื่อท้องถิ่น และมีผู้อ่านมากที่สุดใน
จังหวัดสงขลา  และเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่วางจ าหน่ายในร้านสะดวกซื้อร้านหนังสือชั้นน าทั่ว
ภาคใต้มียอดตีพิมพ์และวางจ าหน่ายมากที่สุดในภาคใต้จ านวนกว่า 5 ,000 ฉบับต่อสัปดาห์ในปี  
พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา นอกจากนี้ยังถือได้ว่าเนื้อหาข่าวสารที่องค์การน าเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
เป็นแหล่งที่พ่ึงทางวิชาการให้กับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วภาคใต้น าข้อมูลไปอ้างอิงอีกด้วย 

จุดยืนการท างานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสยึดมั่นในพระราชปณิธานของ 
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่
สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ท าให้ลักษณะการด าเนินงานขององค์กรหนังสื อพิมพ์
ภาคใต้โฟกัสมีการก าหนดเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ เพ่ือให้องค์กรบรรลุผลส าเร็จที่เด่นชัดในการ
ปฏิบัติงานทั้งในการวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้บทบาทของผู้น าในการน าเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส มีบทบาทน าชุมชนภาคใต้
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในฐานะการเป็นสื่อที่โดดเด่นในวิชาชีพ และรูปแบบการน าเสนอข่าวที่มีเนื้อหาสาระ
ที่ดี ให้ความรู้กับผู้อ่าน และสร้างทัศนคติใหม่ ๆ ต่อชุมชน ขณะเดียวกันยังท าหน้าที่เปิดประเด็นและ
สาระวาระใหม่ ๆ มีบทบาทยกระดับการปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนเชื่อถือ ยอมรับและคาดหวัง
ในการติดตามข่าวท้องถิ่นเรื่องการเมืองโฟกัสมีแฟนคลับ น าเสนอข่าวไปในทิศทางใดก็เป็นกระแสมี
เอกลักษณ์ของตัวเองในการเป็นผู้น าสื่อที่มีจิตวิญญาณและมุ่งประโยชน์เพ่ือส่วนรวมอย่างชัดเจน  
การส่งเสริมคนดี  
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องค์กรมีนโยบายในการน าเสนอข่าวสารอย่างเข้มข้น สร้างวาระข่าวของท้องถิ่ น พร้อมกับให้
หนังสือพิมพ์เป็นเวทีที่กว้างขึ้นส าหรับคนหลากหลายกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชนและผู้หญิง ทั้งในรูปของ
การติดตามผลงานของเยาวชนที่โดดเด่นทางด้านการเรียน หรือกิจกรรม มาเผยแพร่ หรือการแนะน า
ผู้หญิงที่มีผลงานโดดเด่นในท้องถิ่นด้านต่าง ๆ มาสัมภาษณ์น าเสนออย่างต่อเนื่องทุกฉบับส าหรับข่าว
ทางด้านการเมืองท้องถิ่น และการกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่นอีกด้วย 

 

5.2 ลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาการรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส

ในยุคดิจิทัล ภายใต้กรอบแนวคิดของกูลิค และ เออร์วิค (Gulick and Urwick, 1973, อ้างถึงใน 

สาคร สุขศรีวงศ์, 2555, น. 46) ที่ได้เสนอหลักการ กระบวนการจัดการประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 

7 ประการ หรือเรียกว่า POSDCORB ประกอบด้วย การวางแผน (planning) การจัดองค์กร 

(organizing) การจั ด เข้ าท า งาน  (staffing) การอ าน วยการ  (directing) การประส าน งาน  

(co-ordaining) การรายงาน (reporting) งบประมาณ (budgeting) ผู้วิจัยได้น าข้อมูล เพ่ือเป็นแนว

ทางการวิเคราะห์ลักษณะการจัดการองค์กรของหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ดังนี้  

 

5.2.1 การวางแผน (Planning)  
การวางแผนด าเนินงานหรือการก าหนดการไว้ล่วงหน้าว่าจะท าอะไร ในการบริหารงานใด ๆ  

ก็ตามผู้บริหารจะต้องรู้จักวางแผน เพราะการวางแผนเป็นหลักการส าคัญเป็นมูลฐานของกระบวนการ

บริหาร ผู้บริหารจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่าแผนงานเป็นหลักและเป็นรากฐานของการปฏิบัติงานทั้ง

ปวง ถ้าปราศจากแผนงานแล้วเป็นการยากที่ผู้บริหารจะท างานให้ได้ผลดี การวางแผนในการบริหาร

นั้นอาจจัดเป็นแผนระยะสั้น หรือแผนระยะยาวก็ได้ รูปแบบของแผนงานควรประกอบด้วย

วัตถุประสงค์ นโยบาย แนวปฏิบัติ และมาตรฐานของงาน  

จากการศึกษา พบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของและบรรณาธิการขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้

โฟกัส มีการวางแผนบริหารงานองค์กร แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การวางแผนตามระยะเวลา  

และการวางแผนตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

  



 131 

5.2.1.1 การวางแผนตามระยะเวลา  
จากการศึกษา พบว่า การวางแผนตามระยะเวลา สามารถแบ่งการวางแผนออกเป็น 2 ระยะ 

คือ การวางแผนระยะสั้น และการวางแผนระยะยาว ดังนี้ 
- การวางแผนระยะสั้น เป็นการวางแผนที่มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนสูง อันเนื่องจาก 

เป็นธุรกิจที่มีสายการบริหารไม่มาก ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนเป็นแบบระยะสั้น คือ สถานการณ์

ทางสังคมซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนแผนตามลักษณะของสถานการณ์ อาทิ  

การเปิดสร้างพ้ืนที่สื่อออนไลน์ให้ผู้อ่านในท้องถิ่นสามารถท าให้องค์กรปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว  

การบริหารองคก์รในลักษณะนี้จะเอ้ือประโยชน์ต่อกระบวนการผลิตขององค์กรหนังสือพิมพ์ 

 - การวางแผนระยะสั้น จากการศึกษา พบว่า เจ้าหน้าที่กราฟิก/ออกแบบ มีการวางแผนสั้น

ร่วมกันกับที่ประชุมกองบรรณาธิการองค์กรหนังสือพิมพ์ที่ต้องการให้เกิดกระบวนการท างานทันที คือ 

การสร้างพ้ืนที่ออนไลน์ให้เกิดการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารในท้องถิ่น โดยต้องการปรับวิธีการตั้งค่า

ชื่อเพจขององค์กรให้ตรงกับค าส าคัญที่ใช้ในการค้นหา และการตั้งค่าข้อมูลเพจให้เหมาะกับการค้นหา

กูเกิล เนื่องจาก การตั้งชื่อเว็บเพจให้ถูกต้องและถูกวิธี เพจองค์กรข่าวก็มีโอกาสติดอันดับการค้นหา 

และติดอันดับที่ดีของกูเกิล เพ่ือสร้างการรับรู้ของคนในท้องถิ่นให้สามารถเพ่ิมจ านวนยอดไลค์และ

ยอดแชร์ หรือท าให้เกิดการส่งต่อข้อมูล จะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“เปิดเว็บเพจใหม่ เรียงล าดับชื่อให้ถูก (เพราะการเปิดเว็บเพจต้องมีการ

เรียงล าดับชื่อ อย่างการใช้ค าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตรงไหน หรืออะไรยังไงที่

ท า ให้ คน ใช้ งาน ค้ น ห าเว็ บ เพ จ เรา เจอ ) ก็ เล ยชื่ อ เป็ น ชื่ อ ส งขล าทู เด ย์ ”  

(เนติ เพ็ชรเจริญเจ้าหน้าที่กราฟิก/ออกแบบ, สัมภาษณ์) 

- การวางแผนระยะยาว เป็นการวางแผนที่พบในองค์กรขนาดกลาง ซึ่งมีรูปแบบการจัดการ

แบ่งเป็นแผนกและฝ่ายอย่างชัดเจน โดยมีการวางแผนยึดถือรูปแบบของบริษัทแบบสากล  

การปรับเปลี่ยนแผนจะมีการก าหนดอย่างชัดเจนมีการประเมินและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึง

ให้ความส าคัญกับพนักงานการพัฒนาศักยภาพการท างานของพนักงานและมีการวางแผนในเรื่องของ

เนื้อหาที่จะมีการน าเสนอไปยังผู้อ่านระบุว่า ต้องการให้ความส าคัญกับพนักงานในองค์กรได้พัฒนา

ศักยภาพการท างาน โดยประเมินจากการน าเสนอเนื้อหาไปยังผู้อ่าน  

การวางแผนระยะยาว จากการศึกษา พบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของและบรรณาธิการของ

องค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส มีการวางแผนบริหารงานองค์กรในลักษณะเดียวกัน มีการวางแผน
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บริหารงานองค์กรในลักษณะเดียวกัน คือ ต้องการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ว่าเป็นสื่อที่ต้องการสร้างสรรค์สังคม ผ่านการน าเสนอเนื้อหาเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ

ผลกระทบของคนในท้องถิ่น ให้เกิดการถกเถียงเพ่ือหาข้อยุติ องค์กรสื่อจะเป็นตัวแทนในการจัดเวที

เสวนาเปลี่ยนแปลงทัศนะ ขณะเดียวกันก็เดินหน้าพัฒนาองค์กรให้คงอัตลักษณ์ของท้องถิ่น  

ในขณะเดียวกนัองค์กรมีการวางการตลาดเพ่ือตอบสนอง ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“อนาคตเรามองถึงการเพ่ิมจ านวนการพิมพ์ การวางแผนให้มีการ ต้องการ

จัดตั้ งนั กขายเพ่ิมขึ้น  จะสร้างตัวแทนขายหนั งสือพิมพ์ขายในทุกอ าเภอ ” 

(ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

กล่าวโดยสรุป การวางแผนระยะสั้นขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับลักษณะการ

บริหารงานขององค์กรขนาดเล็ก ที่ยังคงต้องการประเมินสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น เพ่ือวิเคราะห์

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นน าไปตัดสินใจในกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ในขั้นตอนด าเนินงานต่อไป เพราะ

ด้วยองค์กรขนาดเล็กมีธุรกิจโรงพิมพ์ส่วนตัวจึงสามารถควบคุมการผลิตได้ โดยไม่กระทบก็ต้นทุนการ

ผลิต ในขณะที่การวางแผนระยะยาวต้องการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างว่า

เป็นสื่อที่ต้องการสร้างสรรค์สังคม ผ่านการน าเสนอเนื้อหาเชิงลึกในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบ

ของคนในท้องถิ่น ส่วนองค์กรขนาดใหญ่ต้องการพัฒนาการท างานของพนักงานในองค์กรให้เกิด

ประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือน าเสนอเนื้อหาที่ตอบสนองการรับรู้ของผู้อ่านในท้องถิ่น 

 

5.2.1.2 การวางแผนตามวัตถุประสงค์ 
จากการศึกษา พบว่า การวางแผนตามวัตถุประสงค์ขององค์กรสามารถแบ่งออกเป็น  2 

ประเภท คือ การวางแผนตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการวางแผนตามวัตถุประสงค์เพ่ือสังคม ดังนี้ 

- การวางแผนตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เป็นการวางแผนที่มุ่งเน้นผลประกอบการทางธุรกิจ

เป็นหลัก โดยสังเกตว่าองค์กรมีการจัดสรรพ้ืนที่ระหว่างหน้าโฆษณากับพ้ืนที่ส าหรับการน าเสนอ

ข่าวสารในท้องถิ่นที่ไม่เท่ากัน เนื่องจากองค์กรมีการค านึงถึงค่าตอบแทนที่ได้รับจากแหล่งรายได้ใน

ท้องถิ่น โดยการจัดสรรพ้ืนที่โฆษณาให้ธุรกิจภาครัฐและหน่วยงานเอกชนท้องถิ่นได้ลงโฆษณา  

ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการการวางแผนตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ คือ ต้องการสร้างรายได้เข้าโรงพิมพ์ซึ่ง

เป็นธุรกิจหลักขององค์กร  
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นอกจากนี้องค์กรที่มีวัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการหารายได้จากพ้ืนที่โฆษณาเข้ามาบริหาร

องค์กรแล้ว สิ่งที่ตามมาต่อก็คือ องค์กรต้องมีวิธีการน าเสนอเนื้อหาโดยค านึงถึงแหล่งเงินทุนเป็นหลัก 

ไม่ให้รับผลกระทบจาการน าเสนอข่าวในท้องถิ่นอีกด้วย จะเป็นไปในลักษณะของการน าเสนอข่าว

ประชาสัมพันธ์องค์กรภาครัฐและหน่วยงานเอกชนที่สนับสนุน โรงพิมพ์ โดยจะหลีกเลี่ยงการน าเสนอ

ข่าวเชิงเจาะลึก หรือประเด็นทางทางสังคมเชิงตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ก าลังถกเถียงกัน  

ต่างจากการวางแผนตามวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมที่ปรากฏลักษณะที่เห็นได้ชัดจากรูปแบบการ

น าเสนอเนื้อหาขององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของหนังสือพิมพ์ เพ่ือต้องการระบุว่าเป็นสื่อ  

เพ่ือสร้างสรรค์สังคมให้เกิดการพัฒนา ซึ่งต้องการมุ่งพัฒนาองค์กรให้กลายเป็นสื่อที่เป็นมาตรฐานของ

ท้องถิ่น ในอีกนัยส าคัญ คือ การท าหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ต้องรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้คนใน

ท้องถิ่นได้ทราบข้อมูลข่าวสาร โดยค านึงถึงกระบวนการท างานขององค์กรว่าจะสามารถช่วยให้

ก าหนดประเด็นวาระข่าวสารให้เกิดการรับรู้ในท้องถิ่น และหวังว่าการน าเสนอข่าวสารในแง่ประเด็น

เชิงสังคมจะท าให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้ จนท าให้เป็นส่วนหนึ่งให้เกิดการตระหนักต่อการท าหน้าที่สื่อ 

ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“วัตถุประสงค์ คือเราต้องการที่จะเป็นสื่อที่มีมาตรฐานในท้องถิ่น ก็

ด าเนินการเป็นธุรกิจ แต่ต้องเป็นสื่อที่สร้างสรรค์สังคม และมีมาตรฐานระดับ

ปฏิบัติการ ที่มีการออกแบบหนังสือพิมพ์ที่มีมาตรฐาน ให้เหมือนกับการน าเสนอข่าว

ของหนังสือพิมพ์ระดับชาติ ทั้งในแง่ของการออกแบบรูปเล่ม Artwork รูปแบบ

เนื้ อ ห า รู ป แบ บ การน า เสน อข่ าว  ก ารคิ ด แล ะน า เสน อป ระ เด็ น ข่ า ว ” 

(ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

สอดคล้องกับการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในท้องถิ่น ที่ต้องการเปิดรับข่าวที่มีความสนใจ

เรื่องราวอะไรอย่างหนึ่งที่ชวนให้ผู้คนอยากแสดงความเห็นมากเท่าไหร่ ยิ่งมีคุณค่าหรือเหตุการณ์ต่าง 

ๆที่เกิดขึ้นสด ๆ ใหม่ ๆ ถูกต้องเป็นข้อเท็จจริง และเป็นสาระส าคัญเกี่ยวกับการเกิดขึ้นของเหตุการณ์

บางอย่าง หรือของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่คนให้ความสนใจ เนื่องจากมีผลกระทบหรือมีอิทธิพลต่อผู้คนในวง

กว้าง ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“ข่าวส่วนใหญ่ที่ได้รับความสนใจก็คงต้องเกี่ยวข้องกับบุคลที่สังคมสนใจ ก็

จะมีลักษณะแตกต่างกันไป” (เนติ  เพ็ชรเจริญ เจ้าหน้าที่กราฟิก/ออกแบบ , 

สัมภาษณ์) 
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“เราต้องการน าเสนอประเด็นข่าวในเชิงท้องถิ่น เป็นข่าวที่น าเสนอข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับสังคม เศรษฐกิจ การเมืองท้องถิ่น มีเนื้อหาชัดเจน เคลียร์ และเป็นการ

น าเสนอข่าวที่เป็นประเด็นที่มีผลกระทบกับคนในสังคม เพราะหนังสือพิมพ์ภาคใต้

โฟกัสจะเป็นปากเป็นเสียงในกับคนในชุมชนได้ และมีอิสระในการน าเสนอข่าวได้

อย่างแท้จริง ด้วยการยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ เราจะมีความเป็นกลาง เพราะ

เราเป็นสื่อที่ ไม่ได้อยู่ภายใต้การสังกัดใคร” (ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและ

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

ในส่วนขององค์กรที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมจะสังเกตได้ว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของและ

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์จากการท างานด้านสื่อสารมวลชนเป็นผู้สื่อข่าว

สายการเมืองจากหนังสือพิมพ์ระดับชาติมาก่อน  

ส าหรับการวางแผนตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น มีการค านึงถึง

ผลประกอบการของธุรกิจ โดยเน้นเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กรไปที่มีการขยายช่องทางการ  

หารายได้จากพ้ืนที่โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ โดยมีนโยบายในการบริหารงานองค์กรจากการแนวคิด

ที่ว่าเมื่อมีข้อมูลจากท้องถิ่นนั้นสามารถที่จะช่วยเกื้อกูลให้กับธุรกิจโรงพิมพ์ 

- การวางแผนตามวัตถุประสงค์ทางสังคมขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น พบว่า ผู้อ านวยการ 

เจ้าของและบรรณาธิการขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส มีการตระหนักถึงบทบาทการท าหน้าที่

สื่อมวลชนในท้องถิ่นที่สะท้อนข้อมูลข่าวให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการรับรู้ วัตถุประสงค์ทางสังคมที่

ท าให้การด าเนินธุรกิจค านึงถึงสภาพแวดล้อมต้องช่วยพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมท้องถิ่น

ให้ดีขึ้น สอดคล้องกับแนวทางการน าเสนอเนื้อหาขององค์กร  

“จุดแข็งของโฟกัส คือการท างานโดยนักข่าวมืออาชีพจริง ๆ ซึ่งแตกต่าง

จากองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในประเทศไทยที่จะมีนักข่าวมืออาชีพมาบริหารงาน

จัดการองค์กรด้วยตนเอง เพราะในส่วนของวิสัยทัศน์ของผู้ก่อตั้งริเริ่มองค์กร

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเคยเป็นนักข่าวในองค์กรหนังสือพิมพ์ระดับชาติมาก่อน และลง

มามีบทบาทกับการท าหน้าที่ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเป็นที่รู้จักกันใน

ฐานะสื่อสารมวลชน” (ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 
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ทั้งนี้การวางแผนเป็นหลักส าคัญ เป็นขั้นต้นของกระบวนการบริหาร แผนที่ดีจะสามารถช่วย

ให้การด าเนินธุรกิจประสบความส าเร็จลุล่วงไปด้วยความราบรื่น รูปแบบของแผนการด าเนินงานมี

หลายอย่างต่างกัน สุดแต่ว่าจะเลือกการวางแผนในลักษณะใดให้เหมาะสมกับการจัดการองค์กร 

ประเภทของธุรกิจ หรือวัตถุประสงค์อย่างใด แผนงานเป็นปะดุจเข็มทิศช่วยชี้ช่องทางในการ

ด าเนินงานเป็นกระบวนการที่องค์กรด าเนินการเพ่ือให้ได้ผลที่ต้องการในอนาคต โดยการตัดสินใจ

ล่วงหน้าในการเลือกวิธีท างานที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพมากที่สุด ให้บรรลุผลตามที่ต้องการภายในเวลา

ที่ก าหนด และเป็นกระบวนการที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถแก้ไขได้อยู่เสมอ  

โดยแผนกลยุทธ์เป็นกลุ่มหลักการเทคนิคและเครื่องมือ  

ซึ่งบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการวางแผน ได้แก่ ทีมบริหาร ผู้น าองค์กร และตัวแทนกลุ่ม

ผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งวิถีการด าเนินงาน เพราะองค์กรต้องวางแผนการบริหารงานแล้วว่าจะ

สามารถน าหน่วยงานไปถึงจุดหมายได้อย่างไร  

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษา พบว่า องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส มีความแตกต่าง

ระหว่างการวางแผนตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจกับการวางแผนตามวัตถุประสงค์ เพ่ือสังคมขึ้นอยู่กับ

การสื่อสารภายในองค์กรที่ต้องด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในขณะเดียวกันผู้บริหารองค์กร

สร้างการตระหนักถึงบทบาทการท าหน้าที่สื่อมวลชนในท้องถิ่นให้กับสื่อมวลชนท าหน้าที่สะท้อน

ข้อมูลข่าวให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการรับรู้วัตถุประสงค์ทางสังคมที่ท าให้การด าเนินธุรกิจค านึงถึง

สภาพแวดล้อมต้องช่วยพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของสังคมท้องถิ่นให้ดีขึ้นและสามารถเดินควบคู่

กันไปได้ตามลักษณะการวางแผนตามระยะเวลาสั้นและยาว ขณะที่การวางแผนตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กรค านึงถึงธุรกิจ หรือค านึงถึงวัตถุประสงค์เพ่ือสังคม 

 

5.2.2 การจัดองค์กร (Organizing)  
การจัดองค์กร หมายถึง การจัดองค์กร หรือหน่วยงาน โดยการจัดแบ่งงานขององค์กร หรือของ

หน่วยงานเป็นหน่วยงานย่อย พร้อมทั้งวัตถุประสงค์ก าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละส่วน

งาน ตลอดจนก าหนดงานควบคุมและบังคับบัญชาในลักษณะหน่วยงานหลัก หน่วยงานที่ปรึกษา  

และหน่วยงานช่วย พร้อมทั้งก าหนดช่วงการบังคับบัญชาไว้ด้วย ซึ่งตามปกติช่วงการบังคับบัญชาจะ

อยู่ระหว่าง 3-15 หน่วยงาน การจัดองค์กรเป็นเรื่องส าคัญมากเพราะถ้ามีการจัดองค์กรที่ดีจะช่วยให้

เกิดความราบรื่นในองค์กรนั้น ในการจัดองค์กรอาจแสดงไว้ในรูปของแผนภูมิองค์กร เพ่ือให้เกิดการ
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สื่อสารความเข้าใจในองค์กรเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา และการ

ติดต่อสื่อสาร  

จากการศึกษา พบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของและบรรณาธิการขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้

โฟกัส มีการจัดแบ่งงานได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การจัดแผนกงานตามหน้าที่ และการจัดแผนกงาน

ตามกระบวนการผลิต 

 

5.2.2.1 การจัดแผนกงานตามหน้าที่  
การด าเนินแผนงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นการจัดแบ่งตามหน้าที่หลักที่ต้อง

รับผิดชอบ และสามารถท าหน้าที่ประสานงานได้กับทุกฝ่ายโดยเป็นไปได้ง่าย จะพบได้ในโครงสร้าง

การบริหารขององค์กรเป็นแบบขนาดเล็ก ที่มีกระบวนการท างานไม่ซับซ้อนในองค์กร ส าหรับการจัด

แผนกงานตามหน้าที่  

ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดแผนกงานตามหน้าที่ คือ พนักงานต้องมีทักษะความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

ลักษณะสายงานที่ต้องรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี และสามารถด าเนินงานแก้ไขสถานการณ์เฉพาะที่

เกิดข้ึนได้ดี ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“พ่ีรับผิดชอบฝ่ายการตลาดโดยเฉพาะ ดูแลพ้ืนที่โฆษณาที่จะลงพิมพ์ใน

หนังสือพิมพ์ทั้งภาคใต้ และส่วนใหญ่พ่ีก็จะใช้สื่อโซเซียลมีเดียในการติดต่อดีลงาน

ให้กับลูกค้าโดยตรง” (สรายุทธ แก้วนอง เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า/ ฝ่ายตลาด , 

สัมภาษณ์) 

เช่นเดียวกันกับการจัดแบ่งแผนกงานตามหน้าที่ในความถนัดของผู้สื่อข่าว มีระยะเวลาการท า

หน้าที่ของผู้สื่อข่าวในช่วงวางแผนการผลิต เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ผู้สื่อข่าวได้มีเวลาในการตรวจสอบ

ข้อมูลก่อนน าเสนอ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“ส่วนใหญ่ก็จะเขียนรายงานข่าวเป็นรายงานแบบสกู๊ปข่าวยาว อย่างข่าว

ไหนที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจ เราก็พยายามที่จะตามประเด็นในแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่มีผลต่อการรายงานข่าวให้ ได้มากที่สุด” (วิทนีย์  ลือรุ่งโรจน์วุฒิ  ผู้สื่ อข่าว

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 
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5.2.2.2 การจัดแบ่งงานตามหน้าที่ตามกระบวนการผลิต  
การจัดแบ่งสายงานออกเป็นตามขั้นตอน กระบวนการผลิตจะสามารถแบ่งได้จากการจัด

แผนกงานออกเป็นแต่ละฝ่าย เกิดการแบ่งงานกันตามความถนัด ส่วนการประสานงานระหว่างแผนก

จะท าได้ยากเพราะต้องผ่านสายบังคับบัญชา ซึ่งจะพบได้ในโครงสร้างการบริหารขององค์กรเป็นแบบ

ขนาดกลาง ส าหรับการจัดแผนกงานตามหน้าที่นี้พบได้จากหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ซึ่งปัจจัยที่มีผล

ต่อการจัดแผนกงานตามกระบวนการผลิต คือ ผู้บริหารจะประเมินลักษณะการท างานของพนักงานใน

องค์กรก่อนว่าจะเหมาะสมกับความสามารถสนับสนุนฝ่ายกระบวนการผลิตใด ดังจะเห็นได้จากการ

สัมภาษณ์ 

“เราแบ่งงานตามความสามารถ และความถนัดของายงานของแต่ละคน 

นักข่าวแต่ละคนก็จะรู้กันอยู่แล้วว่าความรับผิดชอบที่ต้องด าเนินการอยู่ในส่วนไหน 

เพราะเราแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน” (ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

องค์กรจะต้องมีระบบการบริหารจัดการทั้งตัวแบบระบบงานและคน ซึ่งจัดว่าเป็นทรัพยากร

ทางการบริหารที่มีคุณค่ามากที่สุดส าหรับองค์กร และเพ่ือให้ระบบการท างานขององค์กรเป็นไปได้

ด้วยดี เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของานเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่ใช้และเป้าหมายที่ต้องการ 

องค์กรต้องจ าเป็นออกแบบโครงสร้างองค์กรเพ่ือรองรับระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพควบคู่กับ

สมาชิกทุกคนในองค์กรมีสภาพชีวิตของการท างานที่ดี  

องค์กรจึงจัดแบ่งหน้าที่การท างาน และมอบอ านาจความรับผิดชอบตามความสามารถและ

ความถนัด เพราะการจัดการองค์กรเป็นการจัดระบบความสัมพันธ์ส่วนต่าง ๆ และบุคคลภายใน

องค์กร โดยก าหนดภารกิจ อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานตาม

ภารกิจขององค์กรลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการศึกษา พบว่า การจัดแผนกงานตามหน้าที่ปรากฏข้อจ ากัดของลักษณะการจัดการ

องค์กร เนื่องจาก องค์กรมีจ านวนพนักงานอยู่น้อย วิธีการแก้ไขของการด าเนินการจัดการองค์กร คือ 

การเพ่ิมภาระหน้าที่ให้กับบางส่วนเพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ให้กับโรงพิมพ์ในกระบวนการผลิต ส่วนการ

จัดแบ่งงานตามหน้าที่ตามกระบวนการผลิต จะด าเนินการในลักษณะของการกระจายงานให้กับแต่ละ

ฝ่าย หลังจากนั้นการแบ่งงานก็จะขยายหน้าที่ให้แต่ละส่วน  
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ทั้งนี้การกระจายงานก็จะต้องสอดคล้องกับความถนัดในสายงานที่ดูแลต้องรับผิดชอบ  

เพ่ือสร้างระบบการจัดองค์กรให้เกิดการสื่อสารที่ดีจากสายการบังคับบัญชาส่งผลต่อการจัดแผนกงาน

ตามหน้าที่ และการจัดแผนกงานตามกระบวนการผลิต 

 

5.2.3 การจัดเข้าท างาน (Staffing)  
การจัดเข้าท างาน หมายถึง การด าเนินการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการสรรหา และ

คัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่หน่วยงานมีการปฐมนิเทศและมอบหมายงานให้ทั้ง

พนักงานใหม่ และพนักงานเก่า มีการพิจารณาเรื่องความดีความชอบ และสวัสดิการ เนื่องจาก  

เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการบริหาร ผู้บริหารพึงเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่และความสุข 

ความทุกข์ของผู้ร่วมงาน ดูแลผู้ร่วมงานของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพที่จะปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม

ความสามารถ มีการมอบหมายงานใหม่เหมาะสมกับบุคคล และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร่วมงานโดย

เสมอภาคกัน  

จากการศึกษา พบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของและบรรณาธิการขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้

โฟกัสมีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร แบ่งได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ

คุณธรรม และระบบอุปถัมภ์ 

 

5.2.3.1 ระบบคุณธรรม  
ระบบคุณธรรม คือ วิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานโดยการเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันในการ

สมัครงาน ส าหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ และพ้ืนฐานความรู้ตามที่องค์กรระบุไว้โดย

ไม่มีข้อกีดกัน การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร สามารถแบ่งการวางแผน

ออกเป็น 2 วิธีการ คือ แบบสอบสัมภาษณ์ และแบบทดลองงาน 

การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กรแบบสอบสัมภาษณ์ โดยลักษณะการ

สัมภาษณ์จะด าเนินการโดยผู้อ านวยการ เจ้าของและบรรณาธิการเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเอง เลือกใช้

ค าถามปลายเปิด เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก มีโอกาสให้ผู้สมัครได้แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น 

ผู้สมัครจะมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับองค์กร หรืออธิบายเหตุผลที่ต้องการท างานร่วมกับองค์กรสามารถ

บอกข้อดีหรือข้อด้อยของตัวเองได้เพ่ือน าไปปรับแก้ให้เหมาะกับบริบทของการบริหารงานองค์กร  

หรือต้องทราบรายละเอียดด้วยว่าผู้สมัครสามารถท าอะไรให้กับองค์กรได้บ้าง  
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ส าหรับการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กรแบบสอบสัมภาษณ์  

ซึ่งคุณลักษณะของการประเมินการคัดเลือกพนังงานใหม่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ประเมินจาก

ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ประเมินความพึงพอใจจากบุคลิกที่แสดงออกขณะตอบค าถาม และประเมิน

จากการแสดงทัศนคติในงานที่ท า และถ้าผู้ที่มีประสบการณ์ท างานในด้านสื่อสารมวลชนก็จะรับ

พิจารณาเป็นพิเศษ  

การคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กรแบบทดลองงาน โดยลักษณะนี้

องค์กรต้องการที่ประเมินผู้สมัครจากคุณสมบัติที่ว่า เมื่อเลือกเข้ามาท างานในองค์กรแล้ว สามารถ

ประเมินการท างานภายใต้แรงกดดันและข้อจ ากัดจากบริบททางสังคม และด้วยวิธีการการบริ หาร

เวลา เนื่องจาก การท างานสายข่าวต้องมีแรงกดดันจากหลายฝ่ายเพ่ือนกระตุ้นการท างานให้เกิด

ประสิทธิภาพ ส าหรับองค์กรแบบทดลองนี้กระบวนการท างานในขณะที่ผู้สมัครอยู่ในต าแหน่งทดลอง

งานภายในองค์กรก็จะมีหน้าที่ความรับผิดชอบเสมือนเป็นพนักงานในองค์ ซึ่งระยะเวลาในการทดลอง

อยู่ที่ประมาณ 3-7 วัน ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“เด็กที่เข้ามาต้องผ่านกระบวนการท างานในองค์กรด้วยตัวเอง ก็ต้อง

ท างานเหมือนพนักงาน”(ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

 

5.2.3.2 ระบบอุปถัมภ์  
ระบบอุปถัมภ์ คือ ระบบบริหารงานบุคคลที่ตรงข้ามกับระบบคุณธรรมส่วนใหญ่จะใช้ระบบ

เครือญาติ หรือระบบพวกพ้อง จากการศึกษา พบว่า ระบบอุปถัมภ์ มีเพียงหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส
ฉบับเดียว ที่ใช้เป็นระบบที่คัดเลือกบุคคลเข้าท างานโดยใช้เหตุผลเชิงลักษณะความสัมพันธ์เป็นหลัก
ส าคัญ ซึ่งมักจะปรากฏให้เห็นไม่บ่อยโดยไม่ค านึงถึงความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมใน
ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย มักจะปรากฏให้เห็นในระบบพรรคพวก ส าหรับการคัดเลือกบุคคลเข้า
ท างานในระบบอุปถัมภ์ ซึ่งลักษณะการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานในองค์กรในระบบพรรคพวก  
มีจุดประสงค์หลัก เพ่ือต้องการประสบการณ์ในการท างาน ท าให้เกิดระยะเวลาในการเรียนรู้งานอย่าง
เชี่ยวชาญระยะเวลาสั้น ๆ แล้วก็ลาออกไปประกอบธุรกิจส่วนตัว ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“เป็นลูกของเพ่ือนต้องการท างานจริง ๆ ผมก็รับ แต่ถ้าบางคนที่รับมาแล้ว

ไม่ใช่ผมก็จะคุยกับเขา” (ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 
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ปัจจัยทางสถานการณ์ที่มีผลต่อการจัดหา ประกอบด้วย ระดับการศึกษา ทัศนคติทั่วไปใน

สังคม ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดหาบุคคลากร คือ เป้าหมายขององค์กร เทคโนโลยีโครงสร้าง

องค์กรชนิดของลูกจ้างผลตอบแทนประเภทของนโยบายที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น 

วัฒนธรรมทางสังคม การเมือง กฎหมาย เช่น ต าแหน่งงานบางต าแหน่งจ าเป็นจะต้องได้รับการศึกษา

โดยเฉพาะทาง และสภาพแวดล้อมภายใน เช่น การจัดหาบุคคลากรภายในองค์กร ต้องมีการพิจารณา

จากพนักงานในแต่ละแผนกที่มีความรู้ ความสามารถ ได้ท างานเป็นเวลาพอสมควร ผลงานออกมาดี  

องค์กรก็ควรที่จะเลื่อนต าแหน่ง ควรจะถนอมพนักงานให้อยู่กับองค์กรนาน ๆ 

คุณสมบัติที่เหมาะสมกับต าแหน่งที่ต้องการ (1) การแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งสนับสนุนการ

คัดเลือกที่ประสบผลส าเร็จ มีการจัดเตรียมข้อมูลให้กับบุคคลที่จะมาสมัครงาน (2) การคัดเลือกหรือ

การแทนต าแหน่งอาจจะท าได้โดยการเลือกบุคคลภายในที่เหมาะสมแล้ว มีการแลกเปลี่ยนต าแหน่ง

ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีความรู้ความสามารถ และ (3) ความรับผิดชอบในการคัดเลือก การคัดเลือก

ต าแหน่งผู้บริหาร ควรจะให้บริหารระดับสูงเป็นผู้พิจารณาในการคัดเลือก 

นอกจากนี้ผลการศึกษา พบว่า หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมีวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าท างานใน

องค์กรได้ 2 ระบบ ทั้งระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ์ ความต่างในการคัดเลือกก็ขึ้นอยู่กับ

จุดประสงค์จากการท างานในองค์กรอย่าง ระบบคุณธรรม ต้องผ่านวิธีการทดลองก่อนอย่างน้อย  

1 สัปดาห์ เพ่ือแสดงทักษะ ความสามารถและองค์ความรู้ในการท างาน  

จุดประสงค์ก็เพ่ือต้องการท างานในองค์กรนี้ไปในระยะยาว เมื่อผ่านการพิจารณาก็จะได้รับ

บรรจุเป็นเป็นพนักงานประจ า มีเงินเดือนและสวัสดิการ ส่วนระบบอุปถัมภ์ไม่ต้องมีการสัมภาษณ์ 

หรือการทดลองงาน เนื่องจากทักษะทางด้านวิชาชีพยังไม่พร้อมที่จะด าเนินงานในองค์ กรการน า

ความรู้ไปประยุกต์ใช้ยังไม่คล่อง จึงให้เกิดความสัมพันธ์ของพรรคพวกให้ช่วยดูแล ฝึกฝนทักษะวิชาชีพ 

จุดประสงค์ก็เพ่ือต้องการให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และการพัฒนาในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ จึงยุติบทบาท

การท าหน้าที่ 
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5.2.4 การอ านวยการ (Directing)  
การอ านวยการเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการบริหาร และเป็นบทบาทที่ส าคัญของนัก

บริหาร เพราะการสั่งการ และค าสั่งของผู้บริหารจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมขององค์กร หรือ

หน่วยงาน ซึ่งอาจจะเป็นไปตามแผน หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ก็ได้การสั่งการเป็นการตัดสินใจ

ของผู้บริหาร ในการก าหนดให้ผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน หรือด าเนินการในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

เป็นการตัดสินใจในการเลือกทางเดินขององค์กรก็ได้ในการสั่งการนั้น  

การสั่งการนั้นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ผู้บริหารจ าเป็นต้องมีข้อมูลผลการวิจัย และ

ความคิดของนักวิชาการประกอบการตัดสินใจสั่งการเพียงใด ค านึงถึงความสามารถของผู้รับค าสั่งด้วย 

หรือยังปัจจัยเกื้อกูล และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน และเป็นค าสั่งที่ชัดเจน และเกิดความเข้าใจตรงกัน

ระหว่างผู้สั่ง และผู้รับค าสั่งหรือไม่ 

จากการศึกษา พบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของและบรรณาธิการขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้

โฟกัสมีบทบาทผู้บริหารงานองค์กร แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร 

และการสั่งการด้วยวาจา  

 

5.2.4.1 สั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร 
การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร คือ การเขียนค าสั่งที่มีการเขียนหรือบันทึกออกเป็นค าสั่ง

สามารถตรวจสอบได้ และใช้เป็นหลักฐานในการอ้างอิง เพ่ือให้พนักงานเข้าใจตรงกัน จากการศึกษา
พบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของและบรรณาธิการขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส มีการการสั่งการ
เป็นลายลักษณ์อักษรที่ใช้ส าหรับการออกค าสั่งกระจายงานไปยังส่วนต่าง ๆ ขององค์กร พบในองค์กร
ที่มีขนาดกลาง โดยลักษณะการแบ่งงานของฝ่ายประสานจะท างานเกี่ยวข้องกับส่วนและฝ่ายธุรการจะ
ค่อยสนับสนุนด าเนินความสะดวก การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถแบ่งการวางแผนออกเป็น 
2 ประเภท คือ การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรแบบเป็นทางการ และการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร
ไม่เป็นทางการ ดังนี้ 

- การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรแบบเป็นทางการ ใช้ส าหรับการติดต่อสื่อสารขอความ

ร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพ่ืออ านวยในการติดต่อประสานงาน มักจะพบเห็นในรูปแบบของการออก

ค าสั่ง ประกาศ และการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ เนื่องจากองค์กรมีฝ่ายประสานงานที่จะสามารถท า

ให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมท างานได้อย่างมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยได้รับความ

เห็นชอบจากผู้อ านวยการ เจ้าของและบรรณาธิการขององค์กรหนังสือพิมพ์เป็นผู้อนุมัติ 
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- การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรแบบเป็นไม่เป็นทางการ สามารถช่วยลดช่องว่างระหว่าง

การบริหารงานภายในองค์กรได้ เนื่องจากบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสามารถสั่งการเป็นลายลักษณ์

อักษรแบบเป็นไม่เป็นทางการมีผลบังคับใช้เพียงระยะเวลาสั้น ๆ เพ่ือต้องการบริหารบุคคลในองค์กร

ใช้ส าหรับเป็นแนวทางส าหรับการตัดสินใจ ผลการศึกษา พบว่า ไม่ปรากฏลักษณะการสั่งการเป็นลาย

ลักษณ์อักษรแบบเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการในองค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสการ 

 

5.2.4.2 สั่งการด้วยวาจา 
การสั่งการด้วยวาจา ผู้บริหารจะติดต่อประสานงานในลักษณะค าสั่งที่ไม่แสดงรายละเอียด 

โดยใช้เทคนิคการกกระตุ้นการท างานของพนักงานในองค์กร สามารถจ าแนกการสั่งการด้วยวาจาจะ

เป็นไปในลักษณะการสื่อสารผ่านทางทางโซเซียลมีเดีย และการติดต่อโทรศัพท์ หรือมาคุยกับบุคคลที่

ส านักงาน ขึ้นอยู่กับความสะดวก ในขณะที่ช่องทางสั่งการนั้นสามารถแบ่ง ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ 

การสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กร และการสื่อสารโดยผ่านเทคโนโลยีระหว่างบุคคล ดังนี้ 

- การสื่อสารระหว่างบุคคล เป็นการสื่อสารที่ต้องอาศัยตัวกลางในการสื่อสาร ซึ่งปัจจัยที่

เกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กรนั้น คือ สถานที่ต้องพบปะพูดคุยกันในส านักงานหรือ

สถานที่ในขณะที่ก าลังลงพ้ืนที่ภาคสนาม ต าแหน่งระหว่างการสื่อสารทั้งภาษาที่ใช้ในการสื่อสารจะ

สื่อสารกับด้วยภาษาถิ่นเพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ช่วงเวลาในการสื่อสารจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีการ

จัดการประชุมองค์กรครั้งใหญ่ หรือการประชุมย่อยของกองบรรณาธิการ และโอกาสที่ได้พบปะ

สร้างสรรค์กันเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในลักษณะที่ผู้บริหารจะออกค าสั่งให้กับพนักงานได้ปฏิบัติ

ตาม ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“การท างานของทุกคนในองค์กรจะสามารถสื่อสารกับผู้อ านวยการและ

บรรณาธิการได้โดยตรง หรือถ้าต้องการปรึกษางานหรือขอให้ตัดสินใจอะไรยังไง

สามารถสื่อสารได้เลย หรือไม่ถ้าเป็นประเด็นไหนที่ต้องท าความเข้าใจร่วมกันก็จะอยู่

พร้อมกันในห้องประชุมวันเสาร์ หรือไม่ก็วันจันทร์เป็นประจ าทุกสัปดาห์ ” 

(เนติ เพ็ชรเจริญเจ้าหน้าที่กราฟิก/ออกแบบ, สัมภาษณ์) 
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- การสื่อสารโดยผ่านเทคโนโลยีระหว่างบุคคล ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ท าให้การ

สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเกิดความสะดวกข้ึนระหว่างผู้ส่งสารกับผู้อ่าน กรณีการสั่งงานของผู้บริหารกับ

บรรณาธิการ  ช่องทางในการสื่อสารผ่านทางเทคโนโลยีจะสามารถท าให้สื่อสารกันได้เร็วขึ้นจาก

การศึกษา พบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของ และบรรณาธิการขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส มีการ

สั่งการด้วยวาจาด้วยช่องทางการสื่อสารที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการด าเนินงาน อาทิ 

การสั่งการผ่านโทรศัพท์ 

เช่นเดียวกับการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิตประจ าวัน  

ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสารโดยผ่านเทคโนโลยีระหว่างบุ คคลที่สามารถสั่งการและ

ตรวจสอบการท างานของพนักงานในองค์กรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

“บางครั้งเขาไม่มั่นใจว่าเนื้อหาโอเคไหม เขาก็จะสั่งให้ส่งข้อมูลมาทางไลน์

มาให้พ่ีอ่านก่อน” (ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้

โฟกัส, สัมภาษณ์) 

นอกจากนี้ในส่วนของบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารงานที่ต้องการเอ้ือการอ านวยการภายใน

องค์กร จากการออกค าสั่งให้กับพนักงานได้ปฏิบัติ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  

การออกค าสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรแบบเป็นทางการ ที่ต้องการออกค าสั่ง ประกาศ และ

การชี้แนะแนวทางการปฏิบัติ โดยด าเนินการให้ฝ่ายติดต่อประสานงานสื่อสารกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กับค าสั่งนี้ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และอ านวยความสะดวกในการประสานงานระหว่างองค์กรด าเนินการ

ได้สะดวก พบว่า ลักษณะการออกค าสั่งแบบลายลักษณ์อักษร จะอยู่ในองค์กรขนาดกลาง เนื่ องจาก 

องค์กรมีการจัดผังโครงสร้างในการบริหารงานโดยฝ่ายงานประสานงานเป็นส่วนช่วยสนับสนุนการ

ท างานในส่วนของการอ านวยการในองค์กร ส่วนการสั่งการด้วยวาจา จะพบได้จากการท าหน้าที่ของ

ผู้บริหาร  

ส่วนการออกค าสั่งที่ด้วยวาจา ในรูปแบบลักษณะการสื่อสารระหว่างบุคคลและการสื่อสาร

โดยผ่านเทคโนโลยีระหว่างบุคคล จะด าเนินการโดยไม่ผ่านกระบวนการท างานของฝ่ายประสานงาน 

แต่จะขึ้นอยู่กับบริบทที่เกิดขึ้นขณะนั้น อาทิ การออกค าสั่งระหว่างบุคคลขณะที่ก าลังท างานอยู่ใน

ส านักงานหรือการออกสั่งให้ผู้สื่อข่าว ปรับวิธีการในการเข้าถึงแหล่งข่าวขณะที่ก าลังอยู่ในการท างาน

ภาคสนาม  
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โดยใช้วิธีการโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างบุคคล เพราะการใช้ทักษะในการบริหารงาน

ตลอดจนความสามารถของบุคคลในการติดต่อประสานงาน สั่งการนั้น จะสามารถกระตุ้นให้พนักงาน

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยผู้สั่งการจะต้องมอบ อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้แก่ผู้ปฏิบัติ เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติได้แสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสมและที่ส าคัญ คือ  

ผู้สั่งการจะต้องพิจารณาผู้ปฏิบัติ หรือผู้ท างานให้เหมาะสมกับงาน และคอยติดตามผลการด าเนินงาน 

ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนส่งเสริมในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้ผลการด าเนินงานผ่านไปได้ด้วยดี  

ในขณะเดียวกันก็รวมไปถึงการให้ก าลังใจ และการมอบผลตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานบ้างตามสมควร 

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานมีก าลังใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กล่าวโดยสรุป การอ านวยการ การสั่งการ และการมอบหมายขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ภาคใต้โฟกัส เป็นการสั่งการเป็นกระบวนการแจ้งบุคคลในองค์กรถึงสิ่งที่ต้องกระท าเป็นหน้าที่หลัก

ของส่วนต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการให้เกิดประสิทธิภาพ นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีกิจกรรม หรือ

องค์ประกอบของการอ านวยการจะประกอบด้วย แรงจูงใจ การติดต่อสื่อสาร และความเป็นผู้น าของ

หัวหน้าในส่วนต่าง ๆ ด้วย ในการนี้ก็ต้องพิจารณาประสานงานหรือผู้สั่งให้ปฏิบัติงานต่อองค์กรเพ่ือให้

บรรลุเป้าหมาย 

 

5.2.5 การประสานงาน (Co-ordaining)  
การประสานงาน หมายถึง การประสานงานระหว่างหน่วยงาน หรือต าแหน่งที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งการติดต่อสื่อสารภายในองค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กร หรือหน่วยงานเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร การประสานงานเป็นขั้นหนึ่งของกระบวนการ

บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องใช้เทคนิคในการส่งเสริม ชักจูง ตักเตือน และช่วยเหลือให้ทุกหน่วยงานของ

องค์กร ซึ่งหน้าที่ขององค์กร เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางข้ันตอนการปฏิบัติตามก าหนดเวลาและสถานที่ 

ตลอดจนผู้รับผิดชอบท าให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าในเวลาใด ใครท าอะไร ที่ไหน และท าอย่างไร เป็นการ

สะดวก ทุกฝ่ายในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการของการผลิต และผลผลิตต่อไป 

จากการศึกษาพบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของ และบรรณาธิการขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้

โฟกัส มีการประสานงานองค์กร แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การประสานงานภายในองค์กร และ

การประสานงานภายนอกองค์กร 
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5.2.5.1 การประสานงานภายในองค์กร  
การประสานงานภายในองค์กร คือ การจัดระเบียบวิธีการท างานเพ่ือให้งานและเจ้าหน้าที่

ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกันเพ่ือลดข้อขัดแย้ง และท าให้งานด าเนินไปได้อย่าง

ราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรเป็นการจัดให้คนในองค์กรท างานให้สัมพันธ์

สอดคล้องกัน โดยจะต้องตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐาน

การปฏิบัติขององค์กรเป็นหลัก  

การจัดระเบียบวิธีการท างาน เพ่ือให้งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ า

หนึ่งใจเดียวกันไม่ท าให้งานซ้ าซ้อน ขัดแย้งกัน หรือเหลื่อมล้ ากัน ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป

อย่างราบรื่น  สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กรนั้นอย่างสมานฉันท์และ 

มีประสิทธิภาพ สามารถแบ่งการจัดระเบียบวิธีการท างานโดยการประสานงาน ออกเป็น 2 ประเภท 

คือ การประสานงานกับผู้บริหาร และการประสานงานกับบุคคลที่ท างานในองค์กร ดังนี้ 

- การประสานงานกับผู้บริหาร เป็นการด าเนินงานติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารเพ่ือรับมอบหมาย

นโยบายจากผู้บริหาร เพ่ือมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติในองค์กรและด าเนินการออกค าสั่ง ประกาศ 

หรือท าหนังสือประสานงานกับองค์กรภายนอก เพ่ือขอความร่วมมือให้ผู้บริหารเห็นชอบแล้วตัดสินใจ

เห็นชอบและเซ็นอนุมัติ ผลของการด าเนินงานภายหลังการประสาน จะเป็นในลักษณะของติดตาม

ความคืบหน้า อาทิ ฝ่ายประสานงานรับเอกสารจากองค์กรภายนอก  

ผลการด าเนินการ คือ ต้องจัดท ารายละเอียดที่เก่ียวข้องยื่นให้กับผู้บริหารตัดสินใจ และรับค า

สั่งมาปรับใช้ เพ่ือจะประสานงานกลับไปยังองค์กรภายนอกที่ได้ติดต่อมา ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการ

ประสานงานกับผู้บริหาร คือ ตัวกลางในการสื่อสาร เช่น เอกสาร หรือข้อมูลบางประการที่เกี่ยวข้อง

กับประเด็นที่ต้องการจะสื่อสารดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“อย่างประเด็นการเมืองท้องถิ่นนี้ก็ท าให้คนอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาก

ขึ้น นี่ก็มีผลต่อยอดจ าหน่าย ปัจจุบันนี้เราก็เน้นสังคม เศรษฐกิจทั่วไป แต่เดี่ยวถ้า

กลับมาเลือกตั้ง การเขียนข่าวการเมืองท้องถิ่นก็จะคึกคักขึ้นแน่นอน ตอนนี้ก็เน้น

ตามสถานการณ์ แน่นอนว่าถึงเวลานั้นเราจะเขียนลักษณะของผู้ลงเลือกตั้ง หรือ

แนวนโยบายของเราก็จะเลือกลงน้ าหนักที่นโยบายให้นักข่าวที่เก่งลงไปท าข่าว” 

(ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 
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การประสานงานกับพนักงานเกิดขึ้นภายในองค์กรภายใต้บริบทของการท างานของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวของไม่ว่าจะเป็น ฝ่ายกองบรรณาธิการ ได้แก่ บรรณาธิการ ผู้สื่อข่าว และผู้ดูแลเว็บไซต์

ที่ต้องดูแลรับผิดชอบในส่วนของการผลิตเนื้อหา ต่อมาคือกองการผลิตรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการ

อ านวยการผลิต การจัดหน้าหนังสือพิมพ์ ฝ่ายงานธุรการ ท าหน้าที่อ านวยความสะดวก  

โดยภาพรวมของการด าเนินงานภายในองค์กรและฝ่ายงานตลาด ที่ดูแลการติดต่อ

ประสานงานให้ธุรกิจภายนอกซื้อพ้ืนที่โฆษณา รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์วิธีการน าเสนอข่าวสารใน

หนังสือพิมพ์ ทุกฝ่ายล้วนมีความส าคัญต่อการประสานงานกับบุคคลในองค์กร เพราะการประสานงาน

กับบุคคลเกิดขึ้นภายในองค์กร จะท าให้เกิดการกระจายงานที่เป็นไปในลักษณะของการขอความ

ร่วมมือการท างานในแต่ละฝ่ายอาทิ ฝ่ายงานตลาด ที่ดูแลการติดต่อประสานงานให้ธุรกิจภายนอกซื้อ

พ้ืนที่โฆษณาก็ต้องการประสานงานกับบุคคลกับฝ่ายกองบรรณาธิการเพ่ือสร้างความเข้าใจตรงกันจาก

การจัดแบ่งสัดส่วนระหว่างพ้ืนที่โฆษณา และพ้ืนที่การน าเสนอเนื้อหา 

การติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความเข้าใจในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลา 

และกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์ เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น 

ไม่เกิดการท างานซ้ าซ้อน ขัดแย้ง หรือ เหลื่อมล้ ากัน จะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“พ่ีอยู่ฝ่ายออกแบบที่ต้องติดต่องานกับพนักงานรับจ้างอิสระเขียนบทความ

ให้กับหนังสือพิมพ์ ต้องติดต่อกันอยู่ประจ า ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องท าความเข้าใจ

ร่วมกับเขาจะส่งบทความตรงเวลาให้ทันเวลาปิดต้นฉบับ” (สุดารัตน์ เรืองฤทธิ์ 

เจ้าหน้าทีก่ราฟิก/ออกแบบ, สัมภาษณ์) 

“ฝ่ายการตลาดแน่นอนว่าต้องคุยงานกับฝ่ายบัญชีทุกๆ วันจันทร์ที่ต้อง

จัดการบิลของหน่วยงานต่าง ๆที่ซื้อพ้ืนที่โฆษณากับเรา เราต้องท างานร่วมกันและ

เกื้อกูลกัน” (สรายุทธ แก้วนอง เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า/ ฝ่ายการตลาด , 

สัมภาษณ์) 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดการประสานงานกับบุคคลเกิดขึ้นภายในองค์กร ก็เพ่ือลดปัญหาความ

ขัดแย้งการด าเนินงานของแต่ละฝ่ายภายในองค์กร  
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การประสานงานกับบุคคลในองค์กรนั้น จะสามารถด าเนินงานโดยไม่ต้องอาศัยตัวกลางจาก

ผู้บริหารเพ่ือระบุวัตถุประสงค์ ของการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร ด้วยลักษณะการ

บริหารงานในองค์กรแนวคิดที่ว่าทุกฝ่ายมีความส าคัญเท่ากัน การประสานงานกับบุคคลเกิดข้ึนภายใน

องค์กรจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างหนึ่ง ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“ฝ่ายการตลาดเราก็พูดคุยข้อตกลงกัน และยอมรับกันว่าเป็นไปตามที่

ก าหนดไว้กับกองบรรณาธิการที่ต้องตกลงสัดส่วนพ้ืนที่ขายโฆษณากับพ้ืนที่การลง

ข่าว” (ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส , 

สัมภาษณ์) 

“ในองค์กรเราจะสามารถแลกเปลี่ยนประเด็นในแง่ของการท าข่าวได้

ทั้งหมด และขอค าแนะน าได้จากบรรณาธิการและนักข่าวอาวุโสขององค์กร ที่ มี

ประสบการณ์ท างานมาก่อน เพราะเขาจะให้ความร่วมมือช่วยเหลือประกอบในการ

ท าข่าว” (วิทนีย์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

 
5.2.5.2 การประสานงานภายนอกองค์กร  

การประสานงานภายนอกองค์กร คือ ความร่วมมือของผู้ปฏิบัติงาน โดยอาศัยความร่วมมือ

ร่วมใจจากทุกฝ่ายด้วยความเต็มใจที่จะท างาน ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่จะต้องกระท าให้

ส าเร็จลุล่วง ค านึงถึงเป้าหมายเดียวกัน และมุ่งให้งานส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สามารถแบ่ง

กระบวนการประสานงานภายนอกองค์กร เป็น 2 ลักษณะ คือ การประสานงานกับภาครัฐ และการ

ประสานงานกับหน่วยงานเอกชน ดังนี้ 

- การการประสานงานกับภาครัฐ เป็นไปในลักษณะของการประสานงานกับแหล่งข่าวที่ด ารง

ต าแหน่งในองค์กรภาครัฐ ทั้งนี้องค์กรไม่จ าเป็นจะต้องให้ฝ่ายประสานงานเป็นตัวกลางด าเนินงาน

เสมอไป หากส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานขึ้นอยู่กับฝ่ายงานกองบรรณาธิการ ทั้งนี้การ

ประสานงานกับภาครัฐ สามารถแบ่งวิธีการการประสานงานกับภาครัฐ เป็น 3 ประเภท คือ  

การประสานเพ่ือขอข้อมูล การประสานงานเพ่ือขอสัมภาษณ์ และการการประสานเพ่ือขอความ

ร่วมมือ ดังนี้ 
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การการประสานเพ่ือขอข้อมูลจากองค์กรภาครัฐ จะเป็นไปในลักษณะของการท าหน้าที่ของ

ผู้สื่อข่าว ที่ต้องการให้องค์กรภาครัฐท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลจากการบริหารตามสิทธิการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารทางราชการของประชาชน จึงจะต้องเก่ียวข้องกับการรายงานข่าวหรือเนื้อหาที่ปรากฏ จะต้อง

เป็นประเด็นที่วาระการน าเสนอให้ประชาชนในท้องถิ่นได้เกิดการรับรู้ อาทิ  ประเด็นทุจริตการ

ด าเนินงานของภาครัฐ ประเด็นความขัดแย้งระหว่างองค์กรภาครัฐกับภาคประชาสังคม  

การประสานงานเพ่ือขอสัมภาษณ์ เพ่ือกล่าวถึงแหล่งข่าวในประเด็นที่ต้องการน าเสนอและ

รวมไปถึงการให้บทบาทหน้าที่การท างานของข้าราชการในต าแหน่งงานองค์กรภาครัฐท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ เพ่ือต้องการให้เจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้อธิบายกระบวนการและขั้นตอนการท าหน้าของ

ภาครัฐในท้องถิ่น เปิดโอกาสการแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น หรือระบุข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นใน

เหตุการณ์ภายใต้บริบทการควบคุมการท างานขององค์กร อาทิ ขอสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือ

ผู้บังคับบัญชาทหาร ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“มีการประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐได้รับความร่วมมือค่อนข้างดี ก็

ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปฏิเสธ ถ้าหากประเด็นนั้นไม่ได้มีความรุนแรง อย่างเช่น ข่าว

ผลกระทบ” (วิทนีย์ ลือรุ่งโรจน์วุฒิ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

การการประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือเป็นผลจากการด าเนินงานของหนังสือพิมพ์ที่

ต้องการท าบทบาทหน้าที่เสมือนการจัดเวทีที่สะท้อนสังคม โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องมาเป็นผู้สังเกตการณ์ และควบคุมสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในระหว่างการถกเถียงประเด็นใน

สังคมที่เกิดขึ้น หรือในอีกแนวทางหนึ่งคือ เพ่ือต้องการเป็นพ้ืนที่ส าหรับการชี้แจงและอธิบาย

ความหมายที่เกิดขึ้นในประเด็นดังกล่าว โดยผ่านกระบวนการท างานของสื่อท้องถิ่น ดังจะเห็นได้จาก

การสัมภาษณ์ 

“เราก็ไปจัดเวทีเสวนากับองค์กร ปลุกระดมคนให้รู้ว่าบทบาทการท าหน้าที่

องค์กรปกครองท้องถิ่นคืออะไร มีประเด็นขัดแย้งปลากะตัก เราก็จัดเวทีให้สองฝ่าย

ได้เข้ามาพูดคุยกัน หรือถกเถียงประเด็นกัน” (ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและ

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 
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- การประสานงานกับหน่วยงานเอกชน เป็นไปในลักษณะของการการประสานงานกับ

หน่วยงานที่ต้องการเข้ามาติดต่อลงพ้ืนที่โฆษณา เพ่ือต้องการสนับสนุนองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

โดยการประสานงานก็ขึ้นอยู่กับข้อตกลงกันร่วมกัน ระหว่างองค์กรเอกชนและหนังสือพิมพ์ ที่ต้องการ

ใช้พ้ืนที่โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์แบ่งสัดส่วนการน าเสนอ เนื่องจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ

ท างานของหน่วยงานเอกชนไม่มีการน าเสนอเชิงการตรวจสอบการท างาน ดังจะเห็นได้จากการ

สัมภาษณ์ 

“อย่างข่าวการสัมภาษณ์กรรมการใหญ่บริษัทเราก็ต้องประสานงานกับผู้ที่

เกี่ยวข้องกับหน่วยงานเอกชน” (สุวิมล พรหมสุวรรณ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ภาคใต้

โฟกัส, สัมภาษณ์) 

นอกจากการประสานงานที่เกิดขึ้นในองค์กรจะแบ่งเป็นฝ่ายงาน และหน้าที่ตามความ
รับผิดชอบแล้ว จะสังเกตได้ว่า นอกจากฝ่ายประสานงานจะรับผิดชอบดูแลเรื่องกระบวนการ
ประสานงาน ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในองค์กรก็ยังมีส่วนต่าง ๆขององค์กร จะอ านวยความสะดวกของ
องค์กรได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการประสานงานภายใน และภายนอกองค์กรเพ่ือให้องค์กรนั้น 
ด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ข้างต้น  

การสื่อสารและการประสานงานในการให้บริการอย่างมีคุณภาพ และสร้างความประทับใจจัด

ได้ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่ง ที่สามารถส่งผลส าเร็จขององค์กรทั้งในการท างานส่วนบุคคล และใน

การท างานเป็นทีมระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานกับองค์กร การสื่อสาร และ

การประสารงานที่มีประสิทธิภาพนั้น ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้ส่งเสริมและสร้างสรรค์สัมพันธภาพ รวมทั้ง

การสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานร่วมกัน  

อีกทั้งยังสามารถท าให้ลดปัญหาหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้นจากความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจกัน 

และรวมไปถึงทัศนคติเชิงลบของพนักงานในองค์กรอันจะส่งผลกระทบต่อการท างานโดยตรง เมื่อ

องค์กรสามารถสร้างและส่งเสริมให้บุคลกรสามารถตระหนักถึงความส าคัญของการสื่ อสาร และการ

ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
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กล่าวโดยสรุป องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีการสื่อสารและการประสานงานให้

ได้ผลดีนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องมีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานระหว่างคนท างานร่วมกัน  

ซึ่งหมายรวมถึงระหว่างหน่วยงาน เพ่ือท าให้งานราบรื่น มีทิศทางเดียวกัน จากการประสานงานโดย

ยึดตามข้อปฏิบัติของนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ทั้งการประสานงานทั้งระบบการสื่อสาร

จากบนลงล่าง และการสื่อสารในระดับเดียว สามารถกระตุ้นให้สมาชิกในองค์กรมีความเต็มใจในการ

ประสานงานและร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

การก าหนดเครื่องมือการสื่อสาร วันเวลา สถานที่ โดยยึดหลักการว่า “การติดต่อประสานงาน

ที่ดี จะช่วยให้ให้ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น” เป็นกุญแจส าคัญท่ีจะช่วยให้พนักงานในองค์กร มีข้ันตอน

และวิธีการ ในการสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิผล พร้อมทั้งยังช่วยสร้างสรรค์บรรยากาศ

ในการท างานร่วมกันด้วยรอยยิ้ม มีศักยภาพในการท างานที่มีประสบความส าเร็จร่วมกันทั้งองค์กร 

 

5.2.6 การรายงาน (Reporting)  
การรายงาน คือ การรายงานผลการปฏิบัติ และการประชาสัมพันธ์ขององค์กรในการบริหารนั้น

ผู้บริหารจะต้องด าเนินการตามกระบวนการบริหาร เริ่มจากการวางแผนการ จัดองค์กร  

การบริหารงานบุคคล การสั่งการ การประสานงาน ต่อจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้อง

ติดตามผล ว่าการที่ได้สั่งการหรือมอบหมายให้แก่ผู้ร่วมงานนั้น ผลการปฏิบัติงานรุดหน้าหรือไม่

เพียงใด มีอุปสรรค และข้อขัดข้องประการใด ผลการปฏิบัติงานสอดคล้องและบรรลุ เป้าหมายของ

องค์กรหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือจะได้เป็นการประเมินผลงานขององค์กร และประเมินผลการปฏิบัติงานของ

เพ่ือนร่วมงานด้วย และจะได้เป็นข้อมูลในการรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาและ

ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบด้วย 

จากการศึกษาพบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของและบรรณาธิการขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้

โฟกัส มีการรายงานการปฏิบัติ คือ การรายงานความคืบหน้า  
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5.2.6.1 การรายงานความคืบหน้า  
ลักษณะรายงานความคืบหน้าเหมาะส าหรับการบริหารงานองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการรายงานความคืบหน้าในขณะที่ก าลังด าเนินงานตามแผนงานที่ได้

ก าหนดไว้ และมีผลต่อการประเมินงานตามแผนในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ซึ่งการรายงานความคืบหน้า

สามารถแบ่งการวางแผนออกเป็น 3 ระยะ คือ ก่อนการด าเนินงาน ขณะที่ก าลังด าเนินงาน และ 

หลังการด าเนินงาน ดังนี้ 

- การรายงานก่อนการด าเนินงาน เป็นขั้นตอนของการวางแผนงานหลังจากที่ได้ด าเนินงาน

เสร็จแล้วในล่าสุด ซึ่งการรายงานก่อนกระบวนการผลิต จะเริ่มปฏิบัติก่อนจะด าเนินท างาน  

การรายงานก่อนการด าเนินงานจะเป็นไปในลักษณะของการประชุมทีมงานพร้อมกันทุกฝ่ายในองค์กร 

รวมทั้งผู้บริหารต้องทราบรายละเอียดที่เกิดขึ้นด้วย เพื่อชี้แนะหรือสั่งการอะไรเพ่ิมเติม เพ่ือให้ผลของ

การด าเนินงานหลังจากการประชุมในครั้งนี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

รวมทั้งการประสานงานส่วนที่เกี่ยวข้อง ก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ผลสรุปการรายงานใน

ครั้งนี้ถือว่าเป็นการตกลงร่วมกันในที่ประชุม อาทิ ตอนประชุมกองบรรณาธิการจะต้องเป็นฝ่ายเสนอ

ประเด็นที่น่าสนใจเหมาะส าหรับการน าเสนอในฉบับนี้ และให้ทุกฝ่ายรายงานหน้าที่ต้องรับผิดชอบ

ด้วยเช่นกัน 

- การรายงานขณะที่ก าลังด าเนินงาน คือ ขั้นตอนการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

ประเด็นที่ต้องการน าเสนอ การประเมินสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในส่วนงานของกองบรรณาธิการ  

ส่วนฝ่ายอื่น ๆ ก็ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อาทิ ฝ่ายการตลาดต้องไปพบลูกค้าเพ่ือตกลง

ราคาขายพ้ืนที่โฆษณา และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ในขณะที่ก าลังเผชิญกับบริบทที่เกิดขึ้นใน

สังคม และด้วยปัจจัยภายนอกขององค์กรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ ผลของการ

ด าเนินงานก็จะถูกรายงานให้ผู้บริหารได้รับทราบ อาทิ การลงพ้ืนที่ท าข่าวของผู้สื่อข่าวที่ต้องเกิด

กระบวนการคิดว่าจะตั้งค าถามสัมภาษณ์ เพ่ือให้ได้ค าตอบที่ตรงกับประเด็นที่ต้องการน าเสนอ  

“การท าหน้าที่ของนักข่าวก็จะเป็นการท างานของเขาไปในตัวอยู่แล้ว ก็เห็น

ได้ จากการท าหน้ าที่ เขียนข่าวและการน าเสนอให้ ตรงกับ เวลากับ พ้ืนที่ ” 

(ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 
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- ส่วนการรายงานหลังการด าเนินงานในส่วนของการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย จะมีลักษณะ

การประเมินงานแต่ละฝ่ายว่าผลของการด าเนินงานได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ก่อนจะเกิดผล

การด าเนินงานได้มากหรือน้อยเพียงใด ลักษณะดังกล่าวจะมีรูปแบบการประเมินตามระดับพึงพอใจ 

โดยรวมว่าสามารถด าเนินงานไปส าเร็จในระดับไหน แล้วควรจะวางแนวทางเพ่ิมเติมส่วนไหน หรือ

ควรต้องปรับทิศทางของการน าเสนอไปในลักษณะใด เพ่ือให้สอดคล้องกับภาพรวมการน าเสนองค์กร 

อาทิ การประเมินผลการท างานของกองบรรณาธิการจากการน าเสนอข่าว ว่าผลตอบรับจากกระแส

ประชาชนในท้องถิ่นเป็นไปในลักษณะใด แล้วน ามาปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไป  

“อย่างฝ่ายการตลาดเขาก็มีหน้าที่ของเขาและการวางแผนตามวันเวลาที่

ก าหนดอย่างแน่นอนอยู่แล้ว หากไม่ เป็นไปตามเกณฑ์เราก็จะเรียกมาคุย ” 

(ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

ผลการศึกษา พบว่า การรายงานความคืบหน้ามีการแบ่งระยะการท างานตามลักษณะความ

รับผิดชอบของแต่ละคนมีลักษณะที่ต้องรับผิดชอบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงก่อนการด าเนินงาน 

ขณะที่ก าลังด าเนินงาน และหลังการด าเนินงาน เพราะการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีความส าคัญ

ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กร  

โดยผ่านหลักการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่ระบุกระบวนการการประเมินผลการปฏิบัติงาน  

เพ่ือประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ทราบถึงปัญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขององค์กร 

 

5.2.7 งบประมาณ (Budgeting)  
งบประมาณ คือ การบริหารงบประมาณในการบริหารงาน ผู้บริหารมีภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ

การบริหารงบประมาณ ซึ่งจากการศึกษา พบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของและบรรณาธิการขององค์กร

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมีการจัดการงบประมาณ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายได้และรายจ่าย 
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5.2.7.1 รายรับ………………………………… 
จากการศึกษา พบว่า รายรับที่องค์กรได้มาจากการด าเนินงานของธุรกิจตามปกติวิสัย  

อันเป็นผลมาจากการขายหนังสือพิมพ์ให้กับประชาชนในท้องถิ่น ผลตอบแทนที่กิจการได้รับจากการ

ขายหนังสือพิมพ์ของกิจการรวมทั้งผลตอบแทนอื่น ๆที่ไม่ได้เกิดจากการด าเนินงานตามปกติ สามารถ

แบ่งช่องทางการหารายรับเข้าองค์กรออกเป็น 2 ช่องทาง คือ การขายหนังสือพิมพ์ และการขายพ้ืนที่

โฆษณา ดังนี้ 

- รายรับจากการขายหนังสือพิมพ์ เกิดจากการแบ่งสัดส่วนรายได้จากสายส่งหนังสือพิมพ์  

ไปวางจ าหน่ายในพ้ืนที่ต่าง ๆ ตามเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้ โดยอาศัยหน้าร้านหนังสือเป็นจุดวาง

จ าหน่าย ซึ่งหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับก็จะมีการก าหนดราคาและสถานที่ในการวางจ าหน่ายที่แตกต่า ง

กัน ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิตและพ้ืนที่เป้าหมายในการวางจ าหน่ายของแต่ละองค์กร พ้ืนที่การวาง

จ าหน่าย สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ วางจ าหน่ายหน้าร้านหนังสือทั่วไป และวางจ าหน่ายหน้าร้าน

สะดวกซื้อ 

- หนังสือพิมพ์วางจ าหน่ายหน้าร้านหนังสือทั่วไป เริ่มกระบวนการวางจ าหน่ายจากส่งสาย 

น าไปให้ยังเจ้าของร้านหนังสือชั้นน าในจังหวัดและพ้ืนที่โดยรอบ หน้าที่ของเจ้าของร้านหรือที่เรียกกัน

ว่าเเอเย่นต์น าไปวางจ าหน้าหนังสือพิมพ์หน้าร้าน และรายได้จากการขายหนังสือพิมพ์ต่อฉบั บ  

ก็มีค่าเฉลี่ยแบ่งให้กับเจ้าของร้านหนังสือ พอถึงเวลาส่งรอบใหม่จะตัดบิลค่าหนังสือพิมพ์แต่ละเดือน

ให้กับหนังสือพิมพ์ พร้อมตีกลับหนังสือพิมพ์ส่วนที่เหลือให้กับโรงพิมพ์ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“ในช่วง 10 ปีที่แล้ว เราขายหนังสือพิมพ์ 20 บาท มา 10 ปีแล้ว และเมื่อ

เราเจอวิกฤตินี้ เราก็ใช้กลยุทธ์ลดพ้ืนที่การตีพิมพ์ จากที่เมื่อก่อนเราตีพิมพ์ใน 48 

หน้า ตอนนี้เราลดมาเหลือเพียงแค่ 32 หน้า และต้นทุนการผลิตของเราก็จะเหลือ

เล่มละ 13 บาท เราให้ค่าการตลาดการจ าหน่าย และจัดส่งหนังสือพิมพ์เล่มละ 6 

บาท” (ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส , 

สัมภาษณ์) 
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- หนังสือพิมพ์วางจ าหน่ายหน้าร้านสะดวกซื้อ จากการศึกษา พบว่า องค์กรขนาดกลางมี
พ้ืนที่การวางจ าหน่ายหน้าร้านสะดวกซื้อ (เซเว่นอีเลฟเว่น) เนื่องจากมีสายส่งโดยตรงในการกระจาย
หนังสือพิมพ์ไปยังจุดจ าหน่าย และการด าเนินงานก็เป็นไปในลักษณะของการวางเงินในรอบบิลแต่ละ
ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งในการวางบิลของหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ ก็มีลักษณะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาในการวางจ าหน่ายและจ านวนในการวางจ าหน่ายแต่ละครั้งก็อาจจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับออ
เดอร์การสั่งผลิตหนังสือพิมพ์ ซึ่งจะมีการหักค่าเฉลี่ยให้กับเจ้าของพ้ืนที่ในการวางจ าหน่าย ดังจะเห็น
ได้จากการสัมภาษณ์  

“เราก็จะมีใบออเดอร์จากเราให้โรงพิมพ์ว่าเราจะต้องกระจายให้ที่ไหน

เท่าไหร่” (ภูวสิษฎ์ สุขใส บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส , 

สัมภาษณ์) 

การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรที่เหมาะสมให้กับผู้อ่านที่อ่านหนังสือพิมพ์ก็มีบริหารงาน

ระบบการกระจายสินค้าได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบสมาชิก กับระบบขายตรง 

- ระบบสมาชิก จะด าเนินการมีลักษณะการจัดส่งหนังสือพิมพ์ให้กับผู้ที่สมัครสมาชิกรายปี 

จากการศึกษา พบว่า องค์กรขนาดกลางมีการบริหารงานในรูปแบบนี้ ซึ่งรายได้ที่เข้าก็จะเป็นจ านวน

เงินก้อนจ านวนหนึ่งที่สามารถน ามาวางแผนการใช้จ่ายในการจัดส่งให้แก่ผู้อ่านในแต่ละครั้ง รวมไปถึง

ระบบสมาชิกจะเป็นจ านวนฐานการผลิตแน่นอนทุกครั้ง ข้อดีของการบริหารระบบสมาชิก คือ 

สามารถโต้ตอบกับผู้อ่านโดยการแสดงความคิดเห็นโดยผ่านทางวิธีการส่งหนังสือพิมพ์ได้ทันที  

ส่วนสายส่งในระบบสมาชิกก็จะใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ในการจัดส่งในพ้ืนที่ใกล้เคียง ส่วนต่างจังหวัด

ที่เป็นระบบสมาชิกก็จะด าเนินการส่งหนังสือพิมพ์ไปกับไปรษณีย์ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“ฝ่ายบัญชีจะดูแลรายละเอียดของสมาชิกระบบรายปีที่มีถึง 431 คน และ

ระบบสมาชิกระบบ VIP ตามองค์กรที่ให้กรสนับสนุนงบประมาณด าเนินการส่ง

หนังสือพิมพ์ไปกับไปรษณีย์ทั่วภาคใต้” (เพ็ญนภา เหลืองมีกุล เจ้าหน้าที่บัญชี , 

สัมภาษณ์) 

- ระบบขายตรง พบว่า ลักษณะการขายตรงของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทุกฉบับที่ว่างจ าหน่าย

หน้าร้านหนังสือ และหน้าร้านสะดวกซื้อจะด าเนินการโดยมีรายได้ที่เข้าไม่แน่นอนในแต่ละครั้ง  

ผลการประเมินปรากฏว่า ขึ้นอยู่กับประเด็นในการน าเสนอของหนังสือพิมพ์ในขณะนั้น ว่าเป็นที่สนใจ

ของประชาชนท้องถิ่นรายได้ที่จะเข้ามาในส่วนนี้ ก็ถูกน าไปปันผลให้กับเจ้าของหน้าร้านที่วางจ าหน่าย

ด้วยเช่นกันกัน 
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“อีกอย่าง คือเรามีการขายผ่านองค์กร bout sale อย่างเช่น การขายผ่าน 

ตม. ขายผ่านวิทยาลัยชุมชน เครือข่ายต ารวจขายผ่านองค์กรจะท าให้องค์กร

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้ราคาดีกว่า เพราะว่าเราขายได้ราคาเต็ม 20 บาท ไม่ต้องแบ่ง

ให้หน้าร้าน” (ภูวสิษฎ์ สุขใส บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, 

สัมภาษณ์) 

- รายรับจากการขายพื้นที่โฆษณา เป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้องค์กรหนังสือพิมพ์ด าเนินการธุรกิจ

อยู่ได้ จากการศึกษา พบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของ และบรรณาธิการขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้  

มีวิธีการหารายได้จากการพ้ืนที่โฆษณาโดยประเมินจากคุณสมบัติเบื้องต้นได้ 2 ลักษณะ ได้แก่  

การจัดแบ่งสัดส่วนโฆษณาในหนังสือพิมพ์ และการคัดเลือกองค์ท่ีเข้ามาสนับสนุนพื้นที่โฆษณา 

“สัดส่วนโฆษณา หน้าโฆษณาจ านวน ๘ หน้า จากทั้งหมด ๓๒ หน้า คิด

หน้าโฆษณาเป็นร้อยละ 30 ส่วนเนื้อหาคิดเป็นร้อยละ 70” (ภูวสิษฎ์ สุขใส 

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

ส่วนการคัดเลือกองค์กรที่ เข้ามาสนับสนุนพ้ืนที่ โฆษณา หนังสือพิมพ์ท้องถิ่ นจะค านึง

ผลกระทบของสถานประกอบการเป็นสิ่งส าคัญ กล่าวคือ หน่วยงานที่ต้องการลงพ้ืนที่โฆษณาใน

หนังสือพิมพ์ ต้องไม่เป็นธุรกิจสีเทา หรือเกี่ยวข้องกับโรงเหล้า บุหรี่ หรือสินค้าหนีภาษี ส่วนราคาที่ตก

ลงกันว่าจะซื้อพ้ืนที่โฆษณาก็ขึ้นอยู่กับจ านวนหน้า ขนาด และระยะเวลาในการซื้อโฆษณาแต่ละครั้ง 

ซึ่งทางองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็มีการระบุอัตราการโฆษณาขององค์กรไว้อย่างชัดเจน  

“การวางแผนพ้ืนที่การขายโฆษณาแต่ละฉบับจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ และก็วาง

เรื่องราคาให้เป็นบรรทัดฐานให้เป็นไปตามเรท” (ภูวสิษฎ์ สุขใส บรรณาธิการผู้พิมพ์

ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

 
5.2.7.2 รายจ่าย………………………………… 

จากการศึกษา พบว่า รายจ่ายขององค์กรสามารถแบ่งรายจ่ายออกเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนโรงพิมพ์และส่วนการจ้างพนักงาน ดังนี้ 

- รายจ่ายส่วนโรงพิมพ์ ปรากฏอยู่ในกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ก่อนที่ให้สายส่งไปวาง

จ าหน่ายยังร้านหนังสือ ผู้บริหารจะมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจระบุจ านวนออเดอร์การผลิตในแต่

ละครั้ง โดยจะสามารถประเมินได้จากยอดขายจากครั้งที่แล้ว หรือความน่าจะเป็นของประเด็นที่น่า
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เสนอว่าต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนในท้องถิ่นให้ความสนใจ ทั้งนี้จ านวนการผลิตของหนังสือพิมพ์ก็จะมี

จ านวนแน่นอนอยู่แล้วเป็นพ้ืนฐาน แต่จะเพ่ิมหรือลดก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยในการประเมินสถานการณ์  

ซึ่งในปี พ.ศ.2561  

ในปัจจุบันหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้มีจ านวนยอดพิมพ์สัปดาห์ละ 2,500 ฉบับ โดยการ

กระจายหนังสือพิมพ์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ก็ขึ้นอยู่กับฐานผู้อ่านของแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ในส่วนของ

กระบวนการผลิตก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนโรงพิมพ์ขององค์ 

และส่วนจ้างโรงพิมพ์เอกชน ได้ดังนี้ 

รายจ่ายที่หนังสือพิมพ์มีโรงพิมพ์ขององค์กร จะใช้เงินลงทุนจ านวนมากในการซื้อเครื่องพิมพ์

และการช่างเทคนิคท่ีมีความเชี่ยวชาญ รวมไปถึงค่าซ่อมบ ารุง รักษา ซึ่งการลงทุนแต่ละครั้งจะต้องใช้

เงินจ านวนมากมาบริหารงานในส่วนนี้  แต่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจาก  

เป็นองค์กรเป็นผู้ครอบครองปัจจัยการผลิต ผลการศึกษาพบว่า องค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส 

รายจ่ายส าหรับโรงพิมพ์เอกชน ที่พบในกระบวนการผลิตจะมีรายจ่ายตามจ านวนออเดอร์ที่

สั่งผลิต และจะมีส่วนเสริมบริการ โดยการใช้สายส่งการผลิตขององค์กรเอกชนเป็นตัวแทนไปวาง

จ าหน่ายในพ้ืนที่ส่วนต่าง ๆ ที่ก าหนด 

“เราจ้างพิมพ์และใช้สายส่งหนังสือพิมพ์บริษัทเอกชนที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีราคา

ถูกกว่า มันจะสามารถลดค่าใช้จ่ายกระบวนการผลิตในส่วนนี้ได้” (ภูวสิษฎ์ สุขใส 

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

การจ้างพนักงานขององค์กรสามารถแบ่งการรายจ่ายออกเป็น 2 ส่วน คือ พนักงานประจ า  

และพนักงานรับจ้างอิสระ (พนักงานรับจ้างอิสระ) ดังนี้ 

- พนักงานประจ า คือ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้าท างานในองค์กร มีสถานที่ท างานใน

ส านักงาน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนอย่างแน่นอนทุกเดือน แต่ละคนก็จะได้รับเงินเดือนไม่

เท่ากัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายองค์กรและทักษะความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมี

ผลตอบแทนเพ่ิมเติมจากสวัสดิการที่ได้รับซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน และรวมไปถึงสิ่งที่อ านวย

ความสะดวกส าหรับการท างานในส านักงาน อาทิ  คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ค่าโทรศัพท์  

และค่าเดินทางในขณะที่ลงพ้ืนที่ภาคสนาม ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 
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“ตอนนี้เราเป็นองค์กรที่เล็กกว่าเดิมมาก จากเดิมองค์กรที่มีขนาดคนถึง 26 

คน ซึ่งตอนนี้มีเหลืออยู่ 11 คน เป็นเพราะช่วงปี 2557 ก็จะเริ่มลดจ านวนคน เพราะ

ด้วยปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้” (ภูวสิษฎ์ สุขใส บรรณาธิการผู้พิมพ์

ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

- พนักงานรับจ้างอิสระ(พนักงานรับจ้างอิสระ) คือ พนักงานที่ไม่ได้รับเงินเดือนด้วยจ านวนที่

แน่นอนในแต่ละเดือนเพราะค่าตอบแทนที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับจ านวนชิ้นงานที่ส่งมาให้องค์กร  

หรือแล้วแต่ลักษณะข้อตกลงกันระหว่างพนักงานกับองค์กร เนื่องจากพนักงานรับจ้างอิสระเป็นการ

รับจ้างท างานโดยอิสระไม่มีข้อผูกมัด ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานองค์กรใด ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนักข่าว

พนักงานรับจ้างอิสระต่างหวัดที่จะส่งข่าวมาเพ่ือตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และส่วนหนึ่งก็เป็นนักข่าว

จากส่วนกลาง ทั้งนี้พนักงานรับจ้างอิสระจะไม่ได้รับสวัสดิการด้วยเช่นกัน 

กล่าวโดยสรุป ผลการศึกษาพบว่า องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีสัดส่วนการ

บริหาร ได้แก่ รายได้ จากการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้เหมาะกับผู้อ่านที่อ่านหนังสือพิมพ์ก็มี

บริหารงานระบบการกระจายสินค้าได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบสมาชิก กับระบบขายตรง โดยช่อง

ทางการหารายได้ผ่านการขายหนังสือพิมพ์ และการขายพ้ืนที่โฆษณา ในขณะที่รายจ่ายถูกแบ่งไปใน

ส่วนโรงพิมพ์และส่วนการจ้างพนักงานทั้งประจ าในองค์กร และพนักงานรับจ้างอิสระบทความและ

ผู้สื่อข่าวประจ าจังหวัด 

จากที่กล่าวมาข้างต้น การวางแผนงบประมาณขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

พบว่า องค์กรมีการวางแผนงบประมาณการใช้จ่ายตามสิ่งที่จ าเป็นต้องด าเนินการเป็นสิ่งแรกคือ  

การจัดแผนกลยุทธ์ เพ่ือน ากลยุทธ์ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ และ

จะต้องได้ผลผลิตและผลลัพธ์จากการด าเนินงาน จะใช้สิ่งใดเป็นตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน และน ามา

แปลงสู่แผนการด าเนินงานหรือกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน พร้อมจัดท านโยบายใช้จ่ายในแต่ละแผนงาน

ส่วนงานต่าง ๆ ขององค์กร เพ่ือสามารถประกันได้ว่าหากสถานการณ์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงาน

จะสามารถด าเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องและท าให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  

ทั้งนี้องค์กรมีการค านวณต้นทุนการผลิต เพราะต้นทุนการผลิตเป็นตัวที่แสดงถึงราคาของ

รายจ่ายประจ าขององค์กรที่สามารถระบุตัวชี้วัดอย่างหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
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จากการศึกษาพบว่า องค์กรสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตในส่วนนี้ ได้จากกล

ยุทธ์ทางการตลาดที่จ้างโรงพิมพ์เอกชนรับผิดชอบ และจ้างขนส่งเอกชนในการกระจายหนังสือพิมพ์

วางขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วภาคใต้ ซึ่งสามารถลดต้นทุนจากเดิมได้ถึง 8 บาทต่อฉบับ เพราะการ

ควบคุมการด าเนินงานและการติดตามตรวจสอบงบประมาณ มีระบบการบริหารต้นทุนที่จะแสดงให้

เห็นถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานได้อีกด้วย 

 

5.3 ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่

มีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ ภายใต้กระบวนการสื่อสารการบริหารงานขององค์กร

ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้ส่งสารเนื้อหา ช่องทาง และผู้รับสาร ที่จะมีผลต่อการจัดโครงสร้างองค์กร  

ความเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิมพ์ การจัดจ้างพนักงาน ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ เหตุการณ์ปัจจุบัน 

โลกาภิวัตน์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีจะส่งผลต่อลักษณะการจัดการ

องค์กรของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกัน 

 

5.3.1 ปัจจัยภายในที่มีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กร 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายใน คือ กระบวนการสื่อสารภายในองค์กรที่มีผลต่อลักษณะการ

จัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ได้แก่ ผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทาง ผู้รับสาร   

 

5.3.1.1 องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในฐานะผู้ส่งสาร 
องค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสนั้น มีบทบาทหน้าที่เป็นผู้ส่งสารไปสู่มวลชนใน

ท้องถิ่นภาคใต้ มีการจัดโครงสร้างที่เป็นระเบียบแบบแผนอย่างดี แม้ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ

องค์กรขนาดเล็ก มีการลงทุนสูงในการผลิตข่าวสาร  
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ความอยู่รอดขององค์กรสื่อส่วนใหญ่  มักมีรายได้จากผู้สนับสนุนโฆษณา ซึ่ งองค์กร

หนังสือพิมพ์ถูกเจ้าของสินค้าที่ลงโฆษณาก าหนดทิศทางข้อมูลข่าวสาร ก็ย่อมส่งผลกระทบต่อองค์กร

ผู้ผลิตเนื้อหาและผู้อ่านซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอนเอียง เป็นต้น หรือมีนโยบายขาย

ข่าวประชาชนสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีสีสัน น่าตกใจ สะท้อนใจ หรือเต็มไปด้วยอารมณ์

ความรู้สึก เช่น การน าเสนอข่าวและข้อมูลของผู้เสียชีวิตโดยไม่มีการเซ็นเซอร์  

ย่อมแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ที่ด าเนินการตามกรอบก าหนดด้านจริยธรรมอย่างเข้มงวด 

เช่นเดียวกับความพยามขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่ต้องดึงการใช้กลยุทธ์การสื่อสาร

ในยุคดิจิทัลเข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้องค์กรอยู่ได้โดยไม่คาดหวังจากเงินสนับสนุนจากโฆษณา 

โดยใช้วิธีการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพ่ือขยายกลุ่มผู้อ่านหน้าใหม่  

สอดคล้องกับหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ อันได้แก่ หน้าที่ในการเสนอข่าวสารแก่สาธารณชน 

หน้าที่ในการเสนอแนะแนวทางแก่สังคมในรูปของบทความ ความคิดเห็น หรือข้อทักท้วง และหน้าที่

ในการให้ความบันเทิงและบริการต่างๆ ดังนั้น ศิลปะในการน าเสนอข่าวหรือเทคนิคในการถ่ายทอด

เรื่องราว จึงควรอยู่ ในขอบเขตที่ เหมาะสม สร้างสรรค์ และด าเนินไปด้วย ความรับผิดชอบ  

ดังจะเห็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

“จุดแข็งของโฟกัส คือการท างานโดยนักข่าวมืออาชีพจริง ๆ เพราะเราเคย

เป็นนักข่าวในองค์กรหนังสือพิมพ์ระดับชาติมาก่อน จึงเข้าใจบทบาทกับการท า

หน้าที่การท างานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น”(ภูวสิษฎ์ สุขใส บรรณาธิการผู้

พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

นอกจากนี้การท างานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ยังมีส่วนก ากับดูแลความ

เคลื่อนไหวของภาครัฐในท้องถิ่นและน ามาถ่ายทอดผ่านกระบวนการที่ท าให้ภาคประชาชนเข้ามาร่วม

เป็นหูเป็นตา ร่วมก ากับและส่งเสริมเพ่ือให้ประชาชนเข้มแข็ง รวมถึงส่งเสริมภาควิชาชีพในการยก

มาตรฐานสร้างความเข้มแข็ ง และให้มี การก ากับกัน เองได้ อีกด้วย จากการศึกษาพบว่า  

องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีการจัดการองค์กรในฐานะผู้ส่งสาร 3 ประการ ได้แก่  

การจัดโครงสร้างองค์กร ความเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิมพ์ และการจัดจ้างพนักงาน ดังนี้ 
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การจัดโครงสร้างองค์กร เป็นหนึ่งในปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารโครงสร้างองค์กร  
ด้วยลักษณะความสัมพันธ์การจัดการองค์กรเชิงโครงสร้างภายในองค์กร มีผลต่อลักษณะการจัด
องค์กรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายขององค์กร กล่าวคือ ในกรณีที่องค์กรต้องการ
คุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารต้องวางแผนการจัดการจัดองค์กร เพ่ือให้มีคุณภาพในรูปแบบของ
องค์กรแห่งคุณภาพ  

รวมถึงการจัดองค์กรเป็นการจัดกลุ่มงานหรือกิจกรรมให้เป็นระบบกิจกรรมใดที่เหมือนกัน 

น ามาไว้ในหมวดหมู่เดียวกัน เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่นการจัดกลุ่ม

กิจกรรมตามหน้าที่ได้ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี ฝ่ายตลาด ฝ่ายส านักงาน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์การจัด

กลุ่มกิจกรรม ได้ในหลายรูปแบบ ตามหน้าที่จัดตามกระบวนการจัดตามผลิตภัณฑ์ หรือภูมิศาสตร์ 

และจัดตามกลุ่มลูกค้า เป็นต้น  

จากการศึกษาพบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของ และบรรณาธิการขององค์กรมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ส่งผลต่อการจัดการขององค์กรในส่วนของการจัดโครงสร้างองค์กร อันจะส่งผลต่อการจัดการองค์กร

ในแง่ของลักษณะการจัดแบ่งสายงาน ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการ

จัดการองค์กร คือ รูปแบบของการจัดแบ่งหน้าที่แผนกตามสายงาน และการจัดแบ่งตามกระบวนการ

ผลิต โดยขึ้นอยู่กับขนาดของการบริหารงานภายในองค์กรจะส่งผลต่อการจัดการองค์กรไม่ว่าจะเป็น

องค์กรขนาดเล็ก และองค์กรขนาดใหญ่ 

รูปแบบการจัดแบ่งหน้าที่แผนกตามสายงานจัดโดยโครงสร้างองค์กรขนาดเล็ก ที่มีผลต่อการ

จัดการองค์กร จะเห็นได้ว่า ลักษณะการออกแบบโครงสร้างองค์จะเป็นไปในลักษณะการบริหารงาน

แบบง่าย พบว่า มีการแบ่งสายงานตามหน้าที่เป็นฝ่ายต่าง ๆ ให้ชัดเจนตามหน้าที่งานที่มีลักษณะที่

แตกต่างกันโดยแบ่งสายงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ หน้าที่ ผู้สื่อข่าว การเงินและบัญชี  

นักออกแบบสิ่งพิมพ์ และช่างพิมพ์ที่ควบคุมการผลิต ซึ่งลักษณะที่ปรากฏดังกล่าวท าให้เห็นบทบาท

การท าหน้าที่ผู้บริหารมีความรู้เฉพาะทางด้านสิ่งพิมพ์เป็นพ้ืนฐานในการบริหารงานองค์กร 

รูปแบบการจัดแบ่งหน้าที่ตามกระบวนการผลิตจัดโดยการจัดโครงสร้างองค์กรขนาดกลางที่มี

ผลต่อการจัดการองค์กร จะมีลักษณะการออกแบบโครงสร้างตามหน้าที่งานเป็นโครงสร้างที่มีการแยก

ประเภทงาน  และความรับความผิดชอบอย่างชัดเจน เป็นโครงสร้างที่เน้นการบังคับบัญชา เน้นการ

ติดต่อสื่อสารแบบเป็นขั้นตอน มีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินใจ ซึ่งพบในองค์กร

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส  



 161 

ลักษณะที่ปรากฏดังกล่าว และจะเป็นไปตามกระบวนการที่ขึ้นอยู่กับผู้อ านวยพิจารณาการ

รับมอบหมายงานให้กับฝ่ายงานปฏิบัติ โดยจะแบ่งหน้าที่และรับผิดชอบของแต่ละส่วน โดยเน้นการ

ติดต่อสื่อสารแบบเป็นขั้นตอน  

กล่าวโดยสรุป ปัจจัยของการจัดโครงสร้างองค์กรในลักษณะความสัมพันธ์การจัดการองค์กร

เชิงโครงสร้างภายในองค์กร มีผลต่อลักษณะการจัดองค์กร โดยรูปแบบการจัดแบ่งหน้าที่ตาม

กระบวนการผลิตจัดโดยการจัดโครงสร้างองค์กรขนาดกลางที่มีผลต่อการจัดการองค์กร ถือว่ามีการ

จัดโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่ารูปแบบการจัดแบ่งหน้าที่แผนกตามสายงานจัดโดยโครงสร้างองค์กรขนาด

เล็กท่ีมีผลต่อการจัดการองค์กร เนื่องจาก การจัดโครงสร้างองค์กรตามขนาดที่มีผลต่อการบริหารงาน

การจัดการองค์กรในแง่ของการจัดสรรทรัพยากรบุคคลในส่วนของหน้าที่ และความรับผิดชอบตาม

จ านวนพนักงานในองค์กรจึงจะท าให้องค์กรได้ประสบความส าเร็จจากการบริหารงานจัดการองค์กร 

ความเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิมพ์ ในลักษณะความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ 

ควบคู่กับความเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิมพ์ขององค์กรมีลักษณะการสืบทอดธุรกิจโรงพิมพ์ที่มีความ

เหมือนกันโดยการด าเนินธุรกิจแบบครอบครัว เอื้อผลประกอบการธุรกิจโรงพิมพ์ ให้เป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยหารายได้สนับสนุนจากธุรกิจภายนอกที่เข้ามาซื้อพ้ืนที่

โฆษณา ส่งผลต่อการลักษณะการจัดวางแผนองค์กร ถือว่าเป็นงานหน้าที่แรกที่ต้องจัดการ และให้

ความส าคัญส าหรับผู้บริหารน าข้อมูลที่ต้องศึกษาวิเคราะห์ และตัดสินใจก าหนดเป้าหมายที่ต้องการ

หาแนวทาง และสร้างวิธีการที่จะปฏิบัติให้งานส าเร็จตามเป้าหมายนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ภายใต้ระยะเวลาและข้อจ ากัดของแต่ละงาน ทั้งในการวางแผนตามระยะเวลาการบริหารงาน   

การวางแผนตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องการด าเนินงาน ความเป็นเจ้าของธุรกิจโรง

พิมพ์จะท าให้ความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต้องเกิดการปรับตัวในหลาย ๆ 

ด้าน อาทิ การให้ความส าคัญกับพ้ืนที่โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์มากกว่าประเด็นทางสังคมที่

ประชาชนก าลังให้ความสนใจ หรือการคัดเลือกประเด็นส าหรับการน าเสนอโดยหลีกเลี่ยงการปะทะ

กันกับผู้มีอ านาจในท้องถิ่น เป็นต้น 
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จากการศึกษาพบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของ และบรรณาธิการขององค์กร มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่

มีผลต่อการจัดการขององค์กรในส่วนของการด าเนินงานด้วยลักษณะความเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิมพ์ 

ที่จะส่งผลต่อการวางแผนองค์กรในแง่ของลักษณะการวางแผนตามนโยบาย หรือวัตถุประสงค์ที่ได้

ก าหนดไว้ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการการวางแผนภายในองค์กร คือ 

การวางแผนตามระยะเวลาการบริหารงานองค์กร และการวางแผนตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่

ต้องการด าเนินงาน 

การวางแผนตามระยะเวลาการบริหารงานองค์กร ด้วยลักษณะความเป็นเจ้าของของ

ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ที่ต้องควบคู่ไปกับความเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิมพ์ ส่งผลต่อการ

การวางแผนภายในองค์กรในแง่ของการวางแผนระยะสั้นต้องประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์ที่

เกิดขึ้นในรอบวัน และรวมไปถึงการวางแผนระยะยาวในแง่ของการบริหารจัดการองค์กรที่ต้องวางกล

ยุทธ์ในการบริหาร โดยผนวกธุรกิจเข้าด้วยกัน ทั้งความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่น และความเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิมพ์ให้เอ้ือผลประโยชน์กัน และมีการวางแผนในเรื่องของ

เนื้อหาที่จะมีการน าเสนอไปยังผู้อ่านระบุว่า ต้องการให้ความส าคัญกับพนักงานในองค์กรได้พัฒนา

ศักยภาพการท างาน 

- การวางแผนตามวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ต้องการด าเนินงาน ส่งผลต่อการก าหนด

วัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการวางแผนตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เป็นการวางแผนที่มุ่งเน้นผล

ประกอบการทางธุรกิจเป็นหลัก เนื่องจากองค์กรมีการค านึงถึงค่าตอบแทนที่ได้รับจากแหล่งรายได้ใน

ท้องถิ่น โดยการจัดสรรพ้ืนที่โฆษณาให้ธุรกิจภาครัฐและหน่วยงานเอกชนท้องถิ่นได้ลงโฆษณา  

ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการการวางแผนตามวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ คือ ต้องการสร้างรายได้เข้าโรงพิมพ์ซึ่ง

เป็นธุรกิจหลักขององค์กรที่สอดคล้องกับ ลักษณะความเป็นเจ้าของธุรกิจโรงพิมพ์ที่ค านึงถึงผลก าไรใน

การผลิตสินค้า  

ปัจจัยที่มีผลต่อการวางแผนต่างจากการวางแผนตามวัตถุประสงค์เพ่ือสังคม ที่ปรากฏ

ลักษณะที่เห็นได้ชัดจากรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาขององค์กรที่แสดงให้เห็นถึงจุดยืนของหนังสือพิมพ์ 

เพ่ือต้องการระบุว่าเป็นสื่อ เพ่ือสร้างสรรค์สังคมให้เกิดการพัฒนา ต้องการมุ่งพัฒนาองค์กรให้

กลายเป็นสื่อที่เป็นมาตรฐานของท้องถิ่น ยึดมั่นในอุดมการณ์และความถูกต้องตามกระบวนการ

รายงานข่าว เพื่อประโยชน์ของสาธารณะ 
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กล่าวโดยสรุป ด้วยลักษณะความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ส่งผล

ต่อการจัดการองค์กร ในแง่ของการวางแผนงานขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์กร ที่จะก าหนดการวางแผน

งานให้เป็นไปในทิศทางใด เพ่ือท าให้ธุรกิจโรงพิมพ์และความเป็นเจ้าของของหนังสือพิมพ์มีความอยู่

รอดท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ การวางแผนงานร่วมกัน

ระหว่างสองธุรกิจที่ท าให้เกิดการบริหารงานองค์กรโดยเน้นผลประโยชน์จากสินค้า จึงท าให้การวาง

แผนการบริหารที่สามารถพ่ึงพาผลประโยชน์กันในแง่ของกระบวนการผลิต  

นอกจากนี้ รายได้ที่เข้ามาจุนเจือค่าใช้จ่ายในองค์กร อาทิ การด าเนินงานขององค์กรรับงาน

พิมพ์จากหน่วยงานเอกชนที่เข้ามาใช้บริการได้ตามปกติ ทั้งในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์หรือไวนิล  

ที่ใช้ส าหรับการโฆษณาหรือเพ่ือการประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่น  

การจัดจ้างพนักงานเข้าท างานในองค์กร เป็นกระบวนการด าเนินการบริหารงานบุคคล  

ซึ่งเป็นกระบวนการสรรหา และคัดเลือกบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่หน่วยงาน มีการ

ปฐมนิเทศ และมอบหมายงานให้ทั้งพนักงงานใหม่ และพนักงานเก่า มีการพิจารณาเรื่องความดี

ความชอบ และสวัสดิการ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดของกระบวนการบริหาร ผู้บริหารพึงเอาใจ

ใส่ชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งลักษณะการบริหารงานของของการจัดคนเข้าท างานขององค์กรนั้น สามารถ

แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ ระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ์ 

จากการศึกษา พบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของ และบรรณาธิการขององค์กร มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ที่มีผลต่อการจัดการขององค์กรในส่วนของการจัดจ้างพนักงาน ทีส่งผลต่อการจัดการองค์กรในแง่ของ

ลักษณะของรายจ่ายหรือค่าตอบแทนพนักงานภายในองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบที่เกี่ยวข้อง

ที่มีผลต่อการจัดการองค์กร คือ อัตราว่าจ้างพนักงานประจ าที่ท างานในองค์กร และผู้สื่อข่าวพนักงาน

รับจ้างอิสระที่อยู่ต่างจังหวัด 

พนักงานประจ าที่ท างานในองค์กร คือ พนักงานประจ า คือบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้า

ท างานในองค์กร มีสถานที่ท างานในส านักงาน ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนอย่างแน่นอนทุกเดือน 

แต่ละคนก็จะได้รับเงินเดือนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายองค์กรและทักษะความรู้ความสามารถ

ของแต่ละบุคคล ซึ่งจะมีผลตอบแทนเพ่ิมเติมจากสวัสดิการที่ได้รับ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน 

และสิ่งที่อ านวยความสะดวกส าหรับการท างานในส านักงาน อาทิ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต  

ค่าโทรศัพท์ และค่าเดินทางในขณะที่ลงพ้ืนที่ภาคสนาม  
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ผู้สื่อข่าวพนักงานรับจ้างอิสระที่อยู่ต่างจังหวัด คือ พนักงานที่ไม่ได้รับเงินเดือนด้วยจ านวนที่

แน่นอนในแต่ละเดือนเพราะค่าตอบแทนที่จะได้รับนั้นขึ้นอยู่กับจ านวนชิ้นงานที่ส่งมาให้องค์กร หรือ

แล้วแต่ลักษณะข้อตกลงกันระหว่างพนักงานกับองค์กร เนื่องจากพนักงานรับจ้างอิสระ เป็นการ

รับจ้างท างานโดยอิสระไม่มีข้อผูกมัด ไม่ขึ้นตรงต่อหน่วยงานองค์กรใด ทั้งนี้จะไม่ได้รับสวัสดิการและ

อัตราค้าจ้าง ก็จะขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของผู้สื่อข่าวพนักงานรับจ้างอิสระที่อยู่ต่างจังหวัด

แต่ละคน  

กล่าวโดยสรุป การจัดจ้างพนักงานเข้าท างานในองค์กร เป็นกระบวนการด าเนินการ

บริหารงานบุคคลซึ่งเป็นกระบวนการสรรหาของแต่ละองค์กร จะมีลักษณะการคัดเลือกเข้ามาท างาน

ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไม่ว่าจะผ่านการจัดคนเข้าท างานในระบบคุณธรรม หรือระบบอุปถัมภ์  

ซึ่งจะมีสัดส่วนในการจัดจ้างพนักงานประจ าที่ท างานในองค์กร และผู้สื่อข่าวพนักงานรับจ้างอิสระที่

อยู่ต่างจังหวัดที่แตกต่างกันออกไป โดยจะขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร รวมทั้งปริมาณจ านวนงานที่อยู่

ในขอบเขตงานขององค์กรด้วยเช่นกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวนงบประมาณที่ก าหนดไว้ 

 

5.3.1.2 การน าเสนอเนื้อหาขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์มีขนาดเล็ก (Tabloid) มีความกว้างแบ่งเป็น  

4-7 คอลัมน์ เพ่ือสะดวกต่อการพกพาและการอ่านขณะเดินทาง เนื้อหาส่วนใหญ่จะวิเคราะห์ข่าวราย

สัปดาห์ที่ออกจ าหน่ายในท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส มีการมุ่งเน้นการเสนอข่าวประเภท

ข่าวหนัก (hard news) เช่น ข่าวสังคม ข่าวการเมือง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการศึกษา โดยใช้ลักษณะ 

การเล่าเรื่องเชิงสืบสวนหาข้อเท็จจริง ส่วนใหญ่ข่าวที่ถูกน าเสนอมุ่งสนองบทความวิเคราะห์ ค านึงถึง

ความคิดเห็นที่หลากหลายของผู้อ่านเป็นส าคัญ การใช้ภาษาในหนังสือพิมพ์ประเภทนี้ เป็นการใช้

ภาษาเชิงวิพากษ์ ข่าวเป็นการรายงานข้อเท็จจริง จึงควรหลีกเลี่ยงภาษาเชิงวิพากษ์วิจารณ์ไม่ว่า

ลักษณะใด ๆ เช่น กระทบกระเทียบ ประชดประชัน เสียดสี เนื่องจากผิดคุณลักษณะข่าวที่ถูกต้อง  

องค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสไม่นิยมเขียนรายงานข่าวเป็นภาษาที่หวือหวาเร้าอารมณ์มากนัก  

มีการรายงานเนื้อหาในลักษณะค่อนข้างจริงจังมากกว่า โดยเนื้อหาหนักไปทางรายละเอียดข้อเท็จจริง 

การแสดงความคิดเห็นจะใช้เหตุผล มากกว่าเล่นส านวน 
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 “โฟกัสมีการออกแบบหนังสือพิมพ์ที่มีมาตรฐาน ให้เหมือนกับการน าเสนอ

ข่าวของหนังสือพิมพ์ระดับชาติ ทั้งในแง่ของการออกแบบรูปเล่ม Artwork รูปแบบ

เนื้อหา รูปแบบการน าเสนอข่าว การคิดและน าเสนอประเด็นข่าว” (ภูวสิษฎ์ สุขใส 

ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

ทั้งนี้กระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์มีขั้นตอนส าคัญคือการเลือกประเด็นข่าว 2 ประการ คือ 

การลดทอนคุณค่าของเนื้อหาข่าวเพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจ และมีแนวทางการเลือกข้อมูลต้นทุนใน

ท้องถิ่นที่จะเลือกน ามาวิเคราะห์ผ่านหน้าหนังสือพิมพ์อย่างกว้าง ๆ ที่ เรียกว่า “คุณค่าข่าว”  

ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

- การลดทอนคุณค่าของเนื้อหาข่าวเพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจ คือ การเลือกประเด็นข่าวโดย

ใช้มาตรฐาน คือ ผู้เลือกก าหนดขึ้นเองและการตีความผ่านสายตา มุมมองของผู้เลือก โดยใช้มาตรฐาน

ของผู้บริหารองค์กรเป็นผู้ก าหนด ทั้งนี้ การน าเสนอข่าวลักษณะนี้องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

จะเลือกการใช้พ้ืนที่สื่อออนไลน์เท่านั้น เพราะองค์กรต้องการจุดประเด็นเป็นกระแสให้ผู้อ่านหน้าใหม่

ได้รู้จัก และเกาะติดความเคลื่อนไหวข่าวสารในท้องถิ่นผ่านการรายงานขององค์กร  

“การน าเสนอข่าวตามกระแสสังคมองค์กรเห็นความส าคัญกับพ้ืนที่สื่อสังคม

ออนไลน์มากกว่า เพราะทุกคนเข้าถึงได้ง่าย การใช้ภาษาและการน าเสนอข่าวจะท า

ให้รู้สึกผ่อนคลายมากกว่า และสามารถเช็คผลการตอบรับได้จากยอดไลค์” 

 (เนติ เพ็ชรเจริญ  เจ้าหน้าที่กราฟิก/ออกแบบ, สัมภาษณ์) 

จะเห็นได้ว่า การเนื้อหาข่าวเพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัสคือการน าเสนอข่าวที่ก าลังเป็นกระแสในพ้ืนที่ อ่านไลน์เพ่ือคาดหวังการเปิดรับสื่อจาก
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้อ่านหน้าใหม่ให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น และถือว่าเป็นการเลือกใช้สื่อและ
เนื้อหาให้เหมาะสมกับการเข้าถึงของกลุ่มผู้อ่านที่มีความหลากหลายเพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

- การวิเคราะห์เนื้อหาผ่านคุณค่าข่าว ผ่านการตีความผ่านสายตาและมุมมองของกอง

บรรณาธิการในการผลิตข่าว วัตถุดิบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมักจะมีค่าเพียงพอที่จะน ามาขายหรือไม่นั้น

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้อ่าน แต่ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตข่าว ซึ่งองค์กรข่าวแต่ละแห่ง จะประชุมเพ่ือคัดเลือก

เหตุการณ์ที่ส าคัญมากที่สุดในแต่ละวัน เพ่ือน ามาวิเคราะห์เนื้อหาฉีกประเด็นให้เห็นความหลากหลาย

ในทุกมิติ และน าไปสู่ขั้นตอนการตีพิมพ์ เป็นมาตรฐานในการเลือกเหตุการณ์ที่มีคุณสมบัติพอจะเป็น

ข่าว ผู้ผลิตจึงต้องตัดสินใจเองว่าเหตุการณ์ใดส าคัญมาก น้อย หรือไม่ส าคัญ พอที่จะให้พ้ืนที่บนหน้า
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หนังสือพิมพ์ธุรกิจ จึงมีลักษณะเป็นการไหลของข่าวสารในทิศทางเดียว (One-Way news flow)  

โดยองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสเลือกใช้พ้ืนที่ในหน้าหนังสือพิมพ์เพ่ือน าเสนอประเด็น

ดังกล่าว 

“เราอยากให้ข่าวขายเนื้อหาได้จากคุณค่าข่าว” 

(ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

“ยกตัวอย่างข่าวเราลงไปในชุมชนหลังโรงพยาบาลหาดใหญ่ ตอนนั้นเราก็

ลงพ้ืนที่ไปสัมภาษณ์การจัดระบบการจัดการขยะในชุมชน ก็ลงพ้ืนที่ไปพูดคุยสร้าง

การมีส่วนร่วมในชุมชน ได้รับฟังความคิดเห็นแล้วข่าวที่น าเสนอก็รายงานผลกระทบ

เป็นเรื่องใกล้ตัวของคนในท้องถิ่น” (สุวิมล พรหมสุวรรณ ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์

ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีวิธีการน าเสนอ

เนื้อหาที่ผสมผสานกันระหว่างเนื้อหาข่าวเพ่ือความอยู่รอดทางธุรกิจ หวังผลการเปิดรับของผู้อ่านจะ

ท าให้ผู้สนับสนุนหันมาใช้พ้ืนที่โฆษณา และอีกส่วนคือการน าเสนอข่าวผ่านการวิเคราะห์เนื้อหาผ่าน

คุณค่าข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับตัวขององค์กรสื่อสิ่งพิมพ์ในยุคดิจิทัล 

ที่ต้องการขยายฐานผู้อ่านให้กว้างขึ้น 

 

5.3.1.3 ช่องทางการน าเสนอข่าวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
เมื่อพฤติกรรมผู้อ่านเปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีทางเลือกในการรับข่าวสารมากขึ้น องค์กร

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสได้รับผลกระทบและต้องปรับตัวให้เข้ากับช่องทางการสื่อสารแบบ

ใหม่ผนวกกับการปรับตัวบทบาทหน้าที่ของการรายงานสื่อท้องถิ่นจากเดิมที่เคยรายงานข่าวผ่านหน้ า

หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ก็ต้องปรับตัวเพ่ิมช่องทางสื่อใหม่ขึ้น 

 จากการศึกษา พบว่า องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีการน าเสนอข่าวสารผ่าน  

2 ช่องทางควบคู่กัน ได้แก่ สื่อดั้งเดิม และสื่อใหม่ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

- สื่อดั้งเดิม (traditional media) ยังคงมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวง

กว้าง แต่มีแนวโน้มที่จะมีราคาแพงกว่าสื่อใหม่ ในขณะเดียวกันเพ่ือเสน่ห์ของการน าเสนอผ่านหน้า

หนังสือพิมพ์ คือ การน าเสนอบทวิเคราะห์การให้รายละเอียดของเหตุการณ์ ในทางเดียวกันการท า
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หน้าที่ของสื่อดั้งเดิมอาจกลายเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันว่า ข่าวที่กระจายทางสื่อใหม่ ข่าวใดเป็น

ความจริง ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง และต้องสืบค้นเพื่อแตกประเด็นหรือน าเสนอข้อมูลในเชิงลึกไปต่อไป 

“สื่อดั้งเดิมเรายังคงน าเสนอเนื้อหาที่แตกต่างเหมือนเดิม เราก็ยังยึดรูปแบบ

การด าเนินงานของเราอยู่ น าเสนอเรื่องราวของคนในท้องถิ่นเหมือนเดิม เป็นข่าว

ใกล้ตัว เป็นข่าวที่ สร้างสรรค์ผ่านการรายงานข่าวเชิงลึก” (ภู วสิษฎ์  สุขใส 

ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

- สื่อใหม่ (New media) ท าหน้าที่เข้าถึงกลุ่มคนที่หลากหลาย สร้างการรับรู้ในวงกว้าง  

ซึ่งวิธีการนี้ คือวิธีที่ดีที่สุดองค์กร ต้องการก าหนดเป้าหมายที่แคบมากขึ้นนั้น คือ  ต้องการให้เกิดการ

รับรู้ของผู้อ่านหน้าใหม่ ผ่านการรายงานข่าวที่อิงโครงสร้างการเขียนข่าวที่แตกต่างไปจากหนังสือพิมพ์ 

เช่น อาจเขียนเฉพาะหัวข่าวหรือน าแล้วลงภาพเคลื่อนไหวของเหตุการณ์ประกอบ เป็นต้น  

ซึ่งถือได้ว่า สื่อใหม่ อาจจะเป็นวิธีที่เหมาะสมมากกว่า เพราะการอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์

ออนไลน์ที่สามารถติดตามรายงานสถานการณ์สดใหม่ได้ตลอดเวลา การส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นไป

อย่างความสะดวก และรวดเร็วแทบจะเป็นเวลาเดียวกันนี่เองท าให้คนในพ้ืนที่ต่าง ๆ จากการศึกษา

พบว่าองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีการน าเสนอข่าวสารผ่านสื่อใหม่ 4 ช่องทาง ได้แก่ 

เว็บไซต์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ ทวิตเตอร์ ยูทูป  

 “การดูแลเนื้อหาข่าวใช้น าเสนอในเว็บไซต์ ส่วนใหญ่จะเป็นข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับท้องถิ่นไม่ได้เจาะลึกประเด็นใดประเด็นหนึ่ง โดยภาพรวมให้ความส าคัญกับ

ข่าวที่ก าลังเป็นกระแสอยู่มากกว่า” (เนติ เพ็ชรเจริญ  เจ้าหน้าที่กราฟิก/ออกแบบ , 

สัมภาษณ์) 

กล่าวโดยสรุป สิ่งจ าเป็นเมื่อองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสต้องตัดสินใจการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารระหว่างสื่อดั้งเดิมหรือสื่อใหม่ ควรเริ่มจากการ "หาความสมดุล" เพราะว่าการจัดสรร
เนื้อหาผ่านช่องทางการน าเสนอที่ต่างกันก็มีผลต่อการเปิดรับของผู้อ่านที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ทั้งนี้
เนื้อหาบางประเภท อย่างการน าเสนอข่าวตามกระแสที่สังคมท้องงถิ่นให้ความสนใจก็ไม่เหมาะกับ
กลุ่มผู้อ่านในสื่อดั้งเดิมเพราะอาจไม่ได้เป็นทางเลือกที่เหมาะสม ในทางกลับกันอาจเหมาะกับสื่อใหม่
มากกว่า 
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5.3.1.4 ผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
กลุ่มผู้รับสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีลักษณะแตกต่างกันไปหลายกลุ่ม 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการน าเสนอเนื้อหาผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ทั้งสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่ จากการศึกษา 

พบว่า ผู้อ่านขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 3 ประเภท ได้แก่ ส่วนใหญ่ที่เปิดรับสื่อผ่าน

หนังสือพิมพ์จัดได้ว่าเป็นผู้อ่านแบบมวลชน (Mass) หรือผู้อ่านบางส่วนเปิดรับข่าวสารในฐานะเป็น

กลุ่มสาธารณะ (Public) ในพ้ืนที่สื่อสังคมออนไลน์ และในขณะเดียวกันยังมีผู้อ่านแบบกลุ่มตลาด 

(Market) สามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1. มวลชน การสื่อสารผ่านหน้าหนังสือพิมพ์แต่ละครั้งสามารถเข้าถึงผู้อ่านกลุ่มคนจ านวน

มากที่อาศัยอยู่ต่างพ้ืนที่กระจายคลอบคลุมภาคใต้ ทั้งนี้ลักษณะการเปิดรับสื่อก็มีความแตกต่าง

หลากหลาย ทั้งเพศ วัย ฐานะความรู้ ฯลฯ โดยทั่วไปข่าวหนังสือพิมพ์ขององค์กรจะเผยแพร่ไปผู้อ่าน

ทั่วภาคใต้ ดังจะเห็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 

“กลุ่มผู้อ่านของหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสเป็นกลุ่มผู้อ่านที่เป็น Midterm 

up อยู่แล้ว เพราะกลุ่มเป้าหมายนี้อย่างน้อยต้องเป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษา มีฐานะ

ทางเศรษฐกิจ มีความเป็นผู้น าทางสังคม และเป็นความต่างของโฟกัสซึ่งหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นฉบับอ่ืนท าไม่ได้เลย” (ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

2. กลุ่มสาธารณะ ซึ่งจะเป็นการรวมตัวกันเพ่ือเข้าร่วมในกระบวนการเปลี่ยนแปลงสังคม เช่น 

กิจกรรมทางการเมือง หรือการบริการสาธารณะต่าง ๆ  

3. ตลาด คือ กลุ่มผู้อ่านที่เปิดรับสื่อองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสผ่านสื่อช่องทาง

ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้สนับสนุนที่ประสงค์ลงโฆษณา จึงถูกมองได้ว่า “ผู้อ่าน” 

กลายเป็นตลาดส าหรับเจ้าของสินค้าต่าง ๆ  

กล่าวโดยสรุป ความต้องการเปิดรับสื่อของผู้อ่าน ท าให้องค์กรสามารถตอบสนองการก าหนด

วาระข่าวสารให้สอดคล้องกับช่องทางการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้มีรับรู้

ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสเพ่ิมข้ึนผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้รับสาร 
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5.3.2 ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กร 
จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ภาคใต้โฟกัส ได้แก่ เทคโนโลยีการพิมพ์ สภาพเศรษฐกิจ ผู้อ่าน ผู้โฆษณา ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น และ

ความเชื่อ ศาสนา วัฒนธรรม 

 

5.3.2.1 เทคโนโลยีการพิมพ์ 
เทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นหนึ่งในปัจจัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงตามลักษณะทางกายภาพ โดย

เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ขั้นตอนการควบคุมการผลิตในระบบการพิมพ์ออฟเซต (Offset 

Lithography) เป็นนิยมใช้ในโรงพิมพ์ส าหรับการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์  

จากการศึกษาพบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของและบรรณาธิการขององค์กรมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มี

ผลต่อลักษณะการจัดการขององค์กรในส่วนของเทคโนโลยีการพิมพ์ทีส่งผลต่อการจัดการองค์กร

ส าหรับการอ านวยการภายในองค์กร สามารถแบ่งลักษณะการครอบครองเทคโนโลยีการพิมพ์จ้างโรง

พิมพ์เอกชน ดังนี้ 

- จ้างโรงพิมพ์เอกชน เหมาะส าหรับองค์กรที่ไม่ต้องการลงทุนเครื่องพิมพ์ ซึ่งค่าใช้จ่ายในการ

ลงทุนในส่วนนี้ครั้งค่อนข้างสูง ทั้งนี้องค์กรสามารถเลือกโรงพิมพ์ให้เหมาะกับความต้องการได้ อาทิ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับการก าหนดขนาดของหนังสือพิมพ์ หรือระยะเวลาในการตีพิมพ์ จะเห็ นได้ว่า

กระบวนการผลิตในแต่ละครั้งจะต้องมีการก าหนดใบสั่งจ านวนการพิมพ์โดยมีการระบุว่าก าหนดส่ง

ไฟล์งานเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อนอย่างน้อย 1 วันตีพิมพ์ และต้องใช้เวลาในการตีพิมพ์

เนื่องจากโรงพิมพ์กับองค์กรอยู่ต่างจังหวัด ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“ด้วยข้อจ ากัดด้วยเรื่องของขนาดและจ านวนการพิมพ์ หรือความสามารถ

ในการตีพิมพ์ของโรงพิมพ์ในท้องถิ่น เนื่องจากมีราคาสูง ซึ่งท าที่กรุงเทพก็จะมี

ต้นทุนราคาต่ ากว่า”(ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์

ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

กล่าวโดยสรุป เทคโนโลยีการพิมพ์มีผลต่อลักษณะการจัดการในส่วนของการอ านวยการ

ภายในองค์กร จะเห็นได้ว่าลักษณะการจัดการที่ดีนั้นหากมีการด าเนินงานที่ดีเกี่ยวกับการวางแผนการ

จัดองค์กรและการอ านวยการให้ดียิ่งขึ้นเท่าใด ก็จะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้นตามไป

ด้วย  
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นอกจากนี้ หากการเตรียมการในด้านการควบคุมได้ดีย่อมจะส่งผลให้การจัดการในด้านอ่ืนๆ 

มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น การเอ้ืออ านวยความสะดวกของการครอบครองเทคโนโลยีการพิมพ์  

ก็ถือว่าเป็นการครอบครองปัจจัยกระบวนการผลิตด้วยเช่นกัน 

การขยายช่องทางการสื่อสาร คือ แนวคิดที่เกิดขึ้นภายหลังจ านวนการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ได้

มีจ านวนลดลง จึงต้องหาวิธีการเข้าถึงผู้อ่านโดยการเพ่ิมช่องทางการสื่อสารเพ่ิมขึ้น เพ่ือให้กลยุทธ์ใน

การบริหารงานองค์กรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบน าเสนอการขยาย

ช่องทางการสื่อสารอย่าง สื่อใหม่  

- สื่อใหม่ การเข้าถึงเนื้อหาตามความต้องการทุกที่ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ดิจิทัล ซึ่งรวมไปถึง

ข้อมูลป้อนกลับของผู้ใช้ที่โต้ตอบระหว่างกัน การมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์ และการรวมตัวเป็นชุมชน

ที่แวดล้อมเนื้อหาสื่อนั้น ค ามั่นของสื่อใหม่อย่างหนึ่งที่ส าคัญคือ การท าให้การสร้างสรรค์ การเผยแพร่ 

การกระจาย และการบริโภคเนื้อหาสื่อ อีกอย่างหนึ่งคือการสร้างเนื้อหาที่สดใหม่และไร้ข้อจ ากัดใน

เวลาจริง ซึ่งสามารถแบ่งรูปแบบน าเสนอสื่อใหม่ ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ เว็บไซต์ข่าว และเฟซบุ๊ก

แฟนเพจ ดังจะเห็นจากรูปที่ปรากฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

ภาพที่ 5.1 แสดงเฟซบุ๊กแฟนเพจการน าเสนอข่าวในสื่อออนไลน์ของหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส 
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จะเห็นได้ว่า การขยายช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ ช่วยลดต้นทุนการผลิตหนังสือพิมพ์
และถือว่าเป็นการขยายกลุ่มผู้อ่านเพิ่มข้ึนด้วย ทั้งนี้องค์กรสามารถน าเสนอเนื้อหาข้อมูลข่าวสาร ไม่ว่า
จะเป็นข่าว หรือข้อมูลบันเทิง หรือโฆษณาไปสู่ผู้อ่านได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ค้นหาค าตอบในเรื่อง
บางอย่างได้ โดยการเปิดหัวข้อไว้ ก็จะมีผู้สนใจและมีความรู้แสดงความคิดเห็นไว้มากมาย อีกทั้ง  
ยังสามารถเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมายจ านวนมากได้ในระยะเวลาเดียวกัน และท าให้ผู้อ่านสามารถ
โต้ตอบได้ทันทีอย่างรวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงระบบเทคโนโลยีให้
อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์  

“องค์กรมีการปรับตัวแน่นอนคือการลดต้นทุน ปรับเป้าหมายการท างาน 

ปรับพฤติกรรมของคนท างานให้สอดคล้องกับยุคดิจิทัล เราก าลังด าเนินการปรับปรุง

องค์หนึ่งให้มีประสิทธิภาพ หนึ่ง คือ ต้องปรับพฤติกรรมการท างานของนักข่าว จาก

เดิมที่ต้องท าข่าวลงหนังสือพิมพ์อย่างเดียว เมื่อปรับตัวเป็นออนไลน์ถ้าคุณสามารถ 

LIVE ถ่ายทอดสดออนไลน์ได้ ต้องท าเลย แน่นอนเลยนักข่าวต้องท าข่าวสั้นพร้อม

ภาพลงโซเซียลมี เดียก่อน และลิงค์ เนื้ อหาเข้ าสู่ เว็บ ไซต์” (ภู วสิษฎ์  สุขใส 

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

เว็บไซต์ข่าว คือ หนึ่งช่องทางการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต ที่ท าให้ผู้บริหารองค์หนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นต้องการเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร โดยมีลักษณะการจัดการองค์กรมีการบริหารงาน ให้ฝ่ายการ

ผลิตรับผิดชอบดูแลและตรวจสอบเนื้อหาที่เกี่ยวข้องก่อนน าเสนอ ข้อดีของการขยายพื้นที่การน าเสนอ

ข่าวในเว็บไซต์ สามารถท าให้เกิดการตรวจสอบจ านวนผู้อ่านได้ในระดับหนึ่งจากสถิติการเข้าอ่านของ

ผู้อ่าน นอกจากนี้ การน าเสนอเนื้อหาในเว็บไซต์ จะสามารถท าได้เลยโดยไม่ต้องรอให้หนังสือพิมพ์วาง

จ าหน่ายก่อน แต่จะเลือกน าเสนอประเด็นที่แตกต่างกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพที่ 5.2 แสดงหน้าเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
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จากการศึกษา พบว่า แฟนเพจสงขลาทูเดย์ ส านักข่าวโฟกัส (ข่าวสงขลา ทั่วใต้) เป็นเว็บไซต์

น าเสนอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับเรื่องราวของจังหวัดสงขลาเนื้อหาข่าวสารของสงขลา เน้นความ

ถูกต้อง ชัดเจน การน าเสนอเจาะลึกสงขลาเศรษฐกิจ ชุมชน อาชีพ ข่าวที่เป็นกระแส ข่าวประจ าวัน 

รวมไปถึง ข่าวทั่วใต้ส านักข่าวโฟกัส, สงขลาทูเดย์ยังมีเรื่องราวของแหล่งกิน ท่องเที่ยว ร้านดั้งเดิม  

ที่ควรเยี่ยมเยือนในจังหวัดสงขลา ดังจะเห็นจากรูปที่ปรากฏ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากศึกษาพบว่า องค์หนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส มีที่อยู่เว็บไซต์ปรากฏใน เว็บไซต์ 

http://songkhlatoday.com และเพจ songkhlatoday (สงขลาทูเดย์) ภายในเว็บไซต์จะระบุ

เนื้อหาข่าวสั้น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หัวข้อที่น่าสนใจประจ าวัน และภาพข่าวพร้อม

ค าอธิบายเนื้อหา ช่วยให้ติดตามข่าวสารได้วันต่อวันเช่นเดียวกับฉบับกระดาษ  

ภาพที่ 5.3 แสดงเนื้อหาที่น าเสนอบนหน้าเว็บไซต์ข่าวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
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นอกจากนี้ยังปรากฏพ้ืนที่โฆษณาออนไลน์ และเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท าให้ผู้อ่านใกล้ชิดโดย

วิธีการแสดงความคิดเห็น มีการจัดเว็บไซต์โดยอ านวยความสะดวกให้ผู้อ่านได้สืบค้นข่าวได้รวดเร็ว 

ทันใจ สามารถสืบค้นข่าวย้อนหลังได้ ความแตกต่างการน าเสนอข่าวในเว็บไซต์ออนไลน์ท าให้ผู้อ่านที่

เปิดรับสื่อสามารถมองเห็นวิดิโอประกอบการเขียนข่าว อาทิ สามารถเลือกเปลี่ยนภาษาได้ และ

สามารถเชื่อมต่อกับโซเซียลมีเดีย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาลักษณะการน าเสนอเนื้อหาในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ของแต่ละองค์กร

ปรากฏว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันได้พ้ืนที่การลงโฆษณาในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์มีจ านวน

มาก และสินค้าที่ลงบนพ้ืนที่ในเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ส่วนหนึ่งก็เป็นสินค้าชนิดเดียวกันกับการลง

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมีการบริหารงานโดยต้องการ เน้นผู้อ่านที่เข้าถึงการใช้งานในพ้ืนที่

ออนไลน์ เพ่ือน าเสนอเนื้อหาตอบโจทย์กับผู้อ่านของสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง อาทิ การโฆษณา

ของห้างร้าน หรือธุรกิจความสวยความงามในท้องถิ่นดังจะเห็นจากรูปที่ปรากฏ 

 

 

ภาพที่ 5.4 แสดงช่องทางการน าเสนอข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
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จากภาพที่ 5.5 แสดงให้เห็นการน าเสนอเนื้อหาและการจัดสรรพ้ืนที่เพ่ือโฆษณาในสื่อ

ออนไลน์ จะปรากฏพ้ืนที่จ านวนในการน าเสนอที่มีมากกว่าในหน้าหนังสือพิมพ์ โดยแต่ละหน้าก็จะมี

ขนาดของพ้ืนที่การลงโฆษณาที่ไม่เท่ากัน มีให้เลือกตั้งแต่ขนาดใหญ่ ที่ถูกเลือกน าเสนอหน้าหลักก่อน

จะคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ข่าว  

กระทั่งการจัดสรรพื้นที่ขนาดเล็กในหน้าเว็บไซต์ข้างกรอบการน าเสนอข่าว ด้วยปัจจัยข้างต้น 

จึงท าให้องค์กรเอกชนเกิดความสนใจที่จะลงทุนโฆษณาผ่านเว็บไซต์ควบคู่ไปกับการตีพิมพ์ใน

หนังสือพิมพ์เพ่ือวางจ าหน่ายให้กับกลุ่มผู้อ่าน โดยมีวิธีสร้างการรับรู้ขององค์กรหนังสือพิมพ์ที่ขยายไป

ยังการน าเสนอในสื่อต่าง ๆท าให้ผู้อ่านได้สามารถเข้าถึงเนื้อหาข่าวสารในท้องถิ่นได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็วกว่า นอกจากนี้องค์กรหนังสือพิมพ์เอง ก็จะลดค่าใช่จ่ายในกระบวนการผลิตสินค้าได้อีกด้วย 

 

 

ภาพที่ 5.5 แสดงเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ที่มีการน าเสนอพ้ืนที่โฆษณา 
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ภาพที่ 5.7 แสดงช่องทางการวางจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสผ่านแอปพลิเคชั่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพที่ 5.6 ปรากฎแสดงให้เห็นถึงช่องทางการน าเสนอเนื้อหามีในยุคดิจิทัล จุดเด่นมีการ
น าเสนอเนื้อหาที่หลากหลายมากกว่าการน าเสนอในหนังสือพิมพ์ อย่าง การน าเสนอผ่านแอฟพลิ
เคชั่นเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้สามารถช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าถึงเนื้อหาที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ได้อย่าง
สมบูรณ์ โดยจะมีลักษณะการจัดหน้าแบบหนังสือพิมพ์  
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เนื่องจากไฟล์ที่ถูกกระบวนการผลิตตีพิมพ์ออกมาเป็นหนังสือพิมพ์วางจ าหน่าย ส่วนหนึ่งก็
น ามาเผยแพร่ต่อในช่องทางนี้ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปลงทุนกับกระบวนการผลิตเนื้อหาในแอฟ
พลิเคชั่นมากกว่าเนื้อหาที่แสดงให้เห็นหนังสือพิมพ์ สร้างรูปแบบการน าเสนอแบบ  e-Newspaper 
แบบน าเสนอตีพิมพ์เป็นเล่ม ทั้งตัวอักษร ข้อความ ภาพ การพลิกหรือเลื่อนหน้าและด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล และถูกน าเสนอให้ผู้อ่านสามารถบันทึกอ่านได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถบันทึกเอกสาร
ไว้ในชั้นตู้หนังสือส่วนตัว  

ผู้อ่านสามารถอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นผ่าน e-Newspaper แบบออนไลน์และออฟไลน์ได้ 

โดยลักษณะการน าเสนอเนื้อหาไม่มีความแตกต่างจากการอ่านหนังสือพิมพ์ในสื่อสิ่งพิมพ์เลยแม่แต่

น้อย แต่เพียงมีการปรับการเข้าถึงรูปเล่มที่แตกต่างกันในเรื่องของวิธีการ และช่องทางการรับสาร รวม

ไปถึงการอ านวยความสะดวกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน เสมือนก าลังเดินซื้อหนังสือพิมพ์ใน

ร้านหนังสืออีกด้วย อีกทั้งจะสามารถช่วยลดกระบวนการผลิต และช่วยให้การสืบค้นข้อมูลเป็นไปได้

อย่างรวดเร็ว 

การท างานหนังสือพิมพ์กับการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีมีความเหลื่อมล้ ากันในส่วนของ

ระยะเวลาในการน าเสนอ และการกระจายรายได้จากโฆษณา อาทิ การวางจ าหน่ายหนังสือพิมพ์ใน

รอบสัปดาห์ แต่เนื้อหาข่าวถูกน าเสนอในเว็บไซต์แล้ว ส่วนหนึ่งก็จะท าให้กลุ่มผู้อ่านติดตามอ่านเนื้อหา

รายละเอียดในสื่อสิ่งพิมพ์ และจะติดตามความคืบหน้าผ่านทางเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ 

สาเหตุที่องค์กรหนังสือพิมพ์ให้ความส าคัญกับการปรับตัวโดยการขยายช่องทางการสื่อสาร ก็

เพราะปัจจัยในการลงทุนต่อการผลิตเนื้อหา และกระบวนการผลิตที่สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ

บริหารงานองค์กร เนื่องจาก การท างานผ่านเทคโนโลยีไม่ มีการลงทุนเพียงแค่พนักงานผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านเทคโนโลยี และการเชื่อมโยงสัญญาณอินเทอร์ เน็ต ส่วนที่เหลือก็จะเป็นส่วนของการจัดการ

ประสานงานรายละเอียดที่เกิดขึ้นภายในองค์กร  

กล่าวโดยสรุป การขยายช่องทางการสื่อสารเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมมีผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์ ความทันสมัยของเทคโนโลยีท าให้ผู้อ่านมองว่าเป็นเรื่องง่าย

ส าหรับการติดต่อสื่อสาร และสามารถสร้างการปฏิสัมพันธ์ได้ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารได้อย่าง

ใกล้ชิด การใช้กลยุทธ์ในการบริหารงานองค์กรจะต้องด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กรโดยให้ความสนใจไปยังสื่อใหม่อย่างการน าเสนอเนื้อหาผ่านเว็บไซต์ข่าวออนไลน์ และการอัฟ
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โหลดไฟล์ไว้ในแอฟพลิเคชั่น ท าให้ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดเก็บไปอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้การ

เข้าถึงของผู้อ่านแต่ละกลุ่มจะวิธีการและช่องทางการรับข่าวสารที่แตกต่างกัน 

 

5.3.2.2 ปัจจัยสภาพเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกิจที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในประเทศก าลังพัฒนาเข้าสู่การ

พัฒนาเกิดมาจากผลกระทบของโครงสร้างเศรษฐกิจที่มีต่อประเทศ อธิบายการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ว่าเป็นผลมาจากการขัดแย้งที่ เกิดขึ้นระหว่างชนชั้น หรือกลุ่มบุคคลในสังคม ในรูปแบบของ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับกลุ่มสังคม ยิ่งสังคมมีขนาดใหญ่เท่าใด ความแตกต่างทางด้าน

โครงสร้างและหน้าที่ของประชากรในสังคมน่าจะมีมากขึ้นด้วย 

สภาวะทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการลักษณะจัดการองค์กรงบประมาณส่วนของรายได้ 

เนื่องจาก วิกฤตเกิดขึ้นในช่วงที่มีการบริหารองค์กร จะเห็นได้ว่า องค์กรได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจใน

ท้องถิ่น ประกอบด้วยหลายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนทางสังคม อาทิ วิกฤตจากราคายาง เหตุการณ์ความ

ไม่สงบในชายแดนภาคใต้ น้ าท่วมหาดใหญ่ ระเบิดหาดใหญ่ ระเบิดลีการ์เด้น ประท้วงสนามบินภูเก็ต 

เหตุการณ์ภัยพิบัติซึนามิ เป็นต้น ซึ่ งเป็นปัจจัยภายนอกที่ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ ได้  

ท าให้องค์กรกรต้องเกิดการปรับตัวลดจ านวนพนักงาน และถูกถอดโฆษณาจ านวนมากครั้น เมื่อเจอ

วิกฤต 

“หลังระเบิดหาดใหญ่ในปี 2557 ต่อมาเราก็ต้องปรับลดจ านวนหน้า ในช่วง

ตอนระเบิดหาดใหญ่เราได้รับผลกระทบหลายอย่าง รายได้หลักของเราอยู่ได้เพราะ

โฆษณา กลับหายไปหมดเลย” (ภูวสิษฎ์ สุขใส บรรณาธิการผู้ พิมพ์ผู้ โฆษณา

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

นอกจากนี้ส่งผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร เป็นช่วงของระยะเศรษฐกิจ

ตกต่ าเมื่อเจอวิกฤตทางสังคม ส่งผลท าให้เกิดความต่อเนื่องจากระยะเศรษฐกิจถดถอย การลงทุนรวม

จะลดลงมาก องค์กรไม่มีความมั่นใจในก าไรและอัตราผลตอบแทนที่จะได้รับ ไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่จะ

ตัดสินใจลงทุน ท าให้การลงทุนชะงักงัน สินค้าเดิมที่ผลิตออกมาแล้วก็ขายไม่หมด มีสินค้าค้างสต็อก

จ านวนมาก มีการลดการผลิต การจ้างงาน เกิดภาวะการว่างงานกระจายตัวโดยทั่วไป ประชาชนไม่

ค่อยมีก าลังซื้อเพราะมีรายได้ลดลงมาก ผลกระทบที่ได้รับงานโฆษณารายวันถูกยกเลิกการว่าจ้างโดย

ทันที ปรับเปลี่ยนโครงสร้างได้เพียงการประคองธุรกิจเพ่ือความอยู่รอด   
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หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ระบุเหตุการณ์ที่ส่งผลต่อการจัดการโครงสร้างการบริหารงาน

องค์กรทั้ง 4 ครั้ง ประกอบด้วย ผลกระทบจากเศรษฐกิจ เกิดวิกฤตน าท่วมหาดใหญ่ในปี 2543 

ผลกระทบวิกฤตจากราคายาง ปลายปี 2556 เหตุการณ์ระเบิดหาดใหญ่ในปี 2557  

การจัดการองค์กรที่มีการปรับเปลี่ยนส่งผลให้ชะลอเวลาในการตีพิมพ์ และลดจ านวนหน้า

หนังสือพิมพ์ลง จากการศึกษาพบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของ และบรรณาธิการขององค์กรมีปั จจัยที่

เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการจัดการขององค์กรในส่วนของการสภาพเศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อการจัดการองค์กร

ในแง่ของงบประมาณรายได้ที่ได้รับ ที่ต้องท าให้องค์กรเกิดการปรับตัวและหาวิธีเยียวยาสถานการณ์ที่

เกิดขึ้นตรงหน้า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรจึงสามารถแบ่งตามผลกระทบที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การลดจ านวนพนักงาน และการลดจ านวน

การผลิต 

- การลดจ านวนพนักงาน เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์วิกฤต ด้วยปัจจัยการเงินที่ต้องปรับลด

จ านวนพนักงานให้มีจ านวนที่เหมาะสมในขณะนั้น ต้องตัดสินใจให้พนักงานลาออกเพ่ือพยุงให้องค์กร

ได้ด าเนินการต่อไป เหลือไว้เพียงพนักงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

- การลดจ านวนการผลิต เนื่องจาก องค์กรต้องการควบคุมรายจ่ายในกระบวนการผลิต 

เพราะต้นทุนการผลิตหนังสือพิมพ์แต่ละครั้งออกมาค่อนข้างสูงจึงท าให้เกิดการลดจ านวนการผลิต  

ซึ่งจะกระท าได้ด้วย 2 วิธีเพ่ือลดจ านวนการผลิต คือ ลดจ านวนหน้าในฉบับและลดจ านวนการผลิตใน

แต่ละครั้ง 

“เราต้านกระแสเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยในการผลิตไว้ไม่ไหว เราก็ต้องยอมรับ

ลด” (ภูวสิษฎ์ สุขใส บรรณาธิการผู้ พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส , 

สัมภาษณ์) 

“ลดลงไปบ้างก็ คือ ลดความเข้มข้นลงไปบ้าง ลดจ านวนหน้ากระดาษที่

ต้องการน าเสนอเนื้อหา” (ภูวสิษฎ์ สุขใส บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์

ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 
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ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการจัดการองค์กร คือ วิกฤตที่

เกิดขึ้นในช่วงที่มีการบริหารองค์กร จะเห็นได้ว่า องค์กรได้ผลกระทบจากเศรษฐกิจในท้องถิ่น 

ประกอบด้วยหลายปรากฏการณ์ทางสังคม อาทิ วิกฤตจากราคายาง เหตุการณ์ความไม่สงบใน

ชายแดนภาคใต้ น้ าท่วมหาดใหญ่ ระเบิดหาดใหญ่  ระเบิดลีการ์เด้น ประท้วงสนามบินภูเก็ต 

เหตุการณ์ภัยพิบัติซึนามิ เป็นต้น  

ปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ท าให้องค์กรกรต้องเกิดการปรับตัวลด

จ านวนพนักงาน และถูกถอดโฆษณาจ านวนมากครั้นเมื่อเจอวิกฤต ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

“หลังระเบิดหาดใหญ่ในปี 2557 ต่อมาเราก็ต้องปรับลดจ านวนหน้า ในช่วง

ตอนระเบิดหาดใหญ่เราได้รับผลกระทบหลายอย่าง รายได้หลักของเราอยู่ได้เพราะ

โฆษณา กลับหายไปหมดเลย” (ภูวสิษฎ์ สุขใส บรรณาธิการผู้ พิมพ์ผู้ โฆษณา

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

กล่าวโดยสรุป หลังจากผ่านพ้นวิกฤตทางสังคมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มีการปรับ  

การลงทุนต่าง ๆ มีการจ้างงานจะเพ่ิมขึ้นมาก และสามารถด าเนินงานการจัดการภายในองค์กรได้

สะดวกมากข้ึน และข้อสังเกต พบว่า การจัดการองค์กรขนาดเล็กไม่เห็นการปรับตัวเชิงโครงสร้างอย่าง

เห็นได้ชัดเท่ากับการจัดการองค์กรขนาดกลาง เนื่องจากปัจจัยความเสี่ยงชองการบริหารงานองค์กร

ขนาดกลางมีมากกว่าตามปัจจัยที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น 

ผู้ อ่านขององค์กรที่ต้องขายหนังสือพิมพ์โดยสามารถซื้อได้จากร้านหนังสือในท้องถิ่น  

มีลักษณะการจัดแบ่งผู้อ่านของแต่องค์กรก็จะแตกต่างกันขึ้นอยู่รูปแบบและวิธีการน าเสนอ อาทิ 

หนังสือพิมพ์ที่เน้นประเด็นทางสังคมหรือผลกระทบ และความขัดแย้งในท้องถิ่นจะส่งผลต่อลักษณะ

การวางแผนการจัดการองค์กรตามวัตถุประสงค์เพ่ือสังคมและเพ่ือธุรกิจ ที่จะสอดคล้องความเป็น

เจ้าของสื่อท่ีต้องสร้างสรรค์สังคมท้องถิ่น 

จากการศึกษาพบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของและบรรณาธิการขององค์กร มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่

มีผลต่อการจัดการขององค์กรในส่วนของผู้อ่าน ที่ส่งผลต่อการจัดการองค์กรส าหรับการวางแผนการ

จัดการองค์กร ในส่วนของวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน สามารถแบ่งการก าหนดผู้อ่านขององค์กร

สามารถแบ่งกลุ่มผู้อ่านออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มคนทั่วไป กลุ่มข้าราชการ และกลุ่มนักวิชาการ ดังนี้ 
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-กลุ่มคนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นมักจะประกอบอาชีพ พ่อค้า แม่ค้า พนักงาน ผู้ใช้แรงงาน 

กลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือบุคคลรับจ้างทั่วไป มีความต้องการซื้อหนังสือพิมพ์ เพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสาร 

เนื่องจากกลุ่มคนทั่วไปจะมีก าลังซื้อหนังสือพิมพ์มาอ่านเพียงแต่บางฉบับที่น่าสนใจเท่านั้น ไม่ได้ซื้อ

หนังสือพิมพ์มาอ่านอย่างต่อเนื่องทุกฉบับ  

ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเด่นชัดว่า กลุ่มคนทั่วไปจะซื้อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในช่วงวันหลังตรวจ

ลอตเตอรี่หรือลักษณะความสนใจของกลุ่มคนทั่วไปที่เลือกอ่านหนังสือพิมพ์ก็ขึ้นอยู่กับประเด็นทาง

สังคมที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น อาทิ ข่าวอาชญากรรม ข่าวความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น หรือข่าวการ

รายงานความคืบของเหตุการณ์ท่ีทุกคนในท้องถิ่นก าลังให้ความสนใจ ดังจะเห็นได้จากการสัมภาษณ์ 

- กลุ่มข้าราชการที่ต้องการติดตามความเคลื่อนไหวสถานการณ์ในท้องถิ่นทั้งในองค์กรภาครัฐ 

และหน่วยงานเอกชน เพ่ือตรวจสอบความเคลื่อนไหวในสังคมท้องถิ่น ส่วนใหญ่แล้วกลุ่มข้าราชการ

มักจะอ่านข่าวในประเด็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น หรือประเด็นความขัดขวางหน่วยงานต่าง ๆ 

กับภาคประชาสังคม หรือชาวบ้านในท้องถิ่น  

ในอีกแง่หนึ่งก็จะติดตามดูข่าวสารที่เกิดในชุมชนว่ามีการร้องเรียนเรื่องราวความทุกข์ร้อน

ของชาวบ้าน หรือต้องการให้ทางภาครัฐได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือชาวบ้านในประเด็นใดบ้าง  

ถ้ามีการน าเสนอข่าวในลักษณะนี้ก็จะด าเนินการช่วยเหลืออย่างทันที จึงท าให้เห็นได้ว่า การสื่อสารที่

เกิดขึ้นผ่านกระบอกเสียงสื่อในท้องถิ่นกับผู้อ่านที่เป็นกลุ่มข้าราชการสามารถท าให้ท้ องถิ่นเกิดการ

พัฒนา และสามารถหาแนวทางการแก้ไขได้ร่วมกัน  

- กลุ่มนักวิชาการในแวดวงการศึกษา เนื่องจากภาคใต้มีสถานบันการศึกษาหลายแห่งที่ผลิต

ปัญญาชน ท าให้กลุ่มนักวิชาการในแวดวงการศึกษาต้องการการเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อหน้าสื่อ

พิมพ์ท้องถิ่น เพ่ือน ามาวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในลักษณะของข่าวที่ปรากฏในท้องถิ่นก็จะน า

ข้อมูลบางส่วนมาต่อยอดกรณีศึกษาให้กับนักศึกษาในสถาบันได้แสดงทัศนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน

ท้องถิ่นด้วย ส่วนหนึ่งเนื้อหาที่มีความน่าสนใจ ก็เอามาเสริมเป็นแหล่งอ้างอิงในการค้นคว้าข้อมูลที่

ปรากฏในท้องถิ่นได้เช่นเดียวกัน 

“ผลงานของเราบางชิ้นก็มีอาจารย์โทรมาขออนุญาตให้เป็นแหล่งอ้างอิง

สอนนักศึกษา”  (ภูวสิษฎ์  สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ 

ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 
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กล่าวโดยสรุป ผู้อ่านที่เป็นหนึ่งในปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการจัดการองค์กรถือว่า ผู้อ่าน

ส าคัญขององค์กรที่ต้องเน้นฐานการผลิตหนังสือพิมพ์ เพ่ือตอบสนองช่องทางการรับรู้ข่าวสารของ

ประชาชนในท้องถิ่นที่ขององค์กร ในขณะเดียวกันการก าหนดผู้อ่านในแต่ละองค์กรจะมีลักษณะที่

แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการก าหนดประเด็นเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ อาทิ ผู้ อ่านที่ เน้น

ประชาชนทั่วไป ก็จะน าเสนอข่าวอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนรายวัน  

วัตถุประสงค์ของการรายงานข่าวก็เพ่ือแจ้งให้ทราบ แต่จะต่างจากข่าวการเมืองท้องถิ่น หรือ

บทความเชิงวิเคราะห์ที่น าเสนอต่อกลุ่มข้าราชการ หรือนักวิชาการในท้องถิ่นให้เกิดช่องทางการรับรู้

ข้อมูลข่าวสาร โดยค านึงถึงการวางแผนองค์กรตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกด้วย 

นอกจากนี้ผู้ที่มีบทบาทในการแสดงทักษะความรู้ ที่เป็นกระบอกเสียงข้อมูลที่น่าเชื่อถือใน

ท้องถิ่นนอกจากแหล่งข่าวที่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ ภายใต้บริบทที่เกิดขึ้นนั้นก็หนีไม่พ้น

นักวิชาการท่ีออกมาแสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่ผลงานวิชาการให้คนในท้องถิ่นได้เกิดการรับรู้  

 

5.3.2.3 ผู้โฆษณา…………………………………  
เมื่อผู้โฆษณา เข้ามามีผลต่อการจัดการองค์กรในรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับ

ผู้โฆษณาที่ต้องพ่ึงพากัน คือ ผู้ที่ให้การสนับสนุนองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น โดยการซื้อพ้ืนที่โฆษณา

ในหน้าหนังสือพิมพ์ส่งผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรงบประมาณรายได้ที่จะเข้ามาบริหาร ซึ่งที่มา

ของงบประมาณท่ีเข้ามาก็เกิดจากหลาย ๆ ส่วนให้การสนับสนุน อาทิ องค์กรภาครัฐ หน่วยงานเอกชน 

หรือหน่วยงานธุรกิจ โดยจะตกลงราคาและขนาดพ้ืนที่ในการน าเสนอในหน้าหนังสือพิมพ์ ซึ่งการตก

ลงซื้อพ้ืนที่โฆษณาขององค์กรที่ให้การสนับสนุนนั้นในแต่ละครั้ง ก็มีระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป

ขึ้นอยู่กับราคาและการตัดสินใจ  

จากการศึกษาพบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของ และบรรณาธิการขององค์กร มีปัจจัยที่ส่งผลต่อ

การจัดการองค์กรส าหรับลักษณะการจัดการองค์กรงบประมาณส่วนของรายได้ ผลของการการ

ด าเนินงานสามารถแบ่ง โดยผู้ลงโฆษณา สามารถแบ่งประเภทผู้ลงโฆษณาออกเป็น  2 ประเภท คือ 

หน่วยงานธุรกิจเอกชน และนักการเมืองท้องถิ่น ดังนี้ 
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- หน่วยงานธุรกิจเอกชน เป็นองค์กรเอกชนที่ประกอบธุรกิจอยู่ในท้องถิ่น ส่วนใหญ่จะ

ตัดสินใจลงโฆษณากับหนังสือพิมพ์โดยค านึงยอดพิมพ์ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแต่ละฉบับก่อนเป็น

ล าดับแรก และตรวจสอบดูเนื้อหา หรือประเด็นข่าวที่ระบุอยู่ภายในว่าถ้าใช้งบประมาณลงพ้ืนที่

โฆษณาส่วนนี้จะคุ้มกับการลงทุน  

ผู้ลงโฆษณาที่เป็นหน่วยงานธุรกิจเอกชนจะต้องมีการวางแผนเรื่องระยะเวลาในการซื้อพ้ืนที่

โฆษณามาเป็นอย่างดีเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ สามารถเพ่ิมจ านวนยอดขายได้หลังจากลง

โฆษณา อาทิ ร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน ส่วนใหญ่จะซื้อพ้ืนที่โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ช่วงก่อนจะ

เปิดเทอมหนึ่งหรือสองสัปดาห์ เพ่ือให้เกิดการรับรู้ของผู้ปกครอง หรือธุรกิจการท่องเที่ยว จะเลือกลง

โฆษณาในช่วงที่เป็นเทศกาลท่องเที่ยวหรือช่วงไฮซีซั่น (High Season) 

- นักการเมืองท้องถิ่น จะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้สนับสนุนความอยู่รอดขององค์กรหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่น เพราะเนื่องจากต้องการใช้พ้ืนที่โฆษณาในช่วงก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีมาตลอดทั้งปีไม่ว่าจะ

เป็นการเลือกตั้งองค์กรบริหารส่วนต าบล (อบต.) หรือองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) การเลือกตั้ง

ก านัน ผู้ใหญ่บ้านก็ล้วนต้องใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการรับรู้  

ซึ่งรายได้ที่จะเข้ามาในส่วนนี้จะท าให้ธุรกิจมีส่วนร่วมกับทางภาครัฐในท้องถิ่นในส่วนของการเบิกจ่าย

งบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ในการเลือกตั้งในท้องถิ่น 

นอกจากนี้ผลการศึกษายัง พบว่า องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ประกอบธุรกิจแบบครบวงจร 

จะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ด้วย เนื่องจาก จะสามารถเอ้ือให้กับธุรกิจโรงพิมพ์ รับจ านวนการผลิตไว

นิล โปสเตอร์ หรือการส าเนาเอกสารการเลือกตั้งจ านวนมากในท้องถิ่น รูปแบบของความสัมพันธ์ของ

องค์กรกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น คือ ผู้ที่มีความผูกพันกับบุคคลในท้องถิ่นหรือองค์กรโดยมีต าแหน่ง

หน้าที่มั่นคง เป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคลในท้องถิ่น ท าให้เกิดความเคารพและเกรงใจ หากจะ

กระท าสิ่งใดต้องประเมินสถานการณ์แล้วว่าองค์กรจะไม่ได้รับผลกระทบภายหลัง ทั้งในแง่ของการเอื้อ

ผลประโยชน์ หรือการสร้างความขัดแย้ง  

กล่าวโดยสรุป ผู้โฆษณามีผลต่อการจัดการองค์กรในส่วนของลักษณะการจัดการองค์กร

งบประมาณรายได้ที่ได้จากนักการเมือง และหน่วยงานเอกชนที่ต้องการลงโฆษณาถือว่าเป็นปัจจัย

ภายนอกที่ขึ้นอยู่กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยประการหนึ่ง อาทิ องค์กรหนังสือพิมพ์ที่มี

ขนาดกลางจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงผู้โฆษณาด้วยลักษณะของเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ที่ส่งผลต่อความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดภาคใต้ หรือสภาพคล่องตัวทางเศรษฐกิจ 
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อย่าง ธุรกิจการท่องเที่ยว หรือนโยบายการจัดสรรงบประมาณการใช้ส าหรับลงประกาศโฆษณาตาม

หน่วยงานเอกชนจะปรากฏลักษณะการจัดการองค์กรที่แตกต่างกันออกไป 

 

5.3.2.4 ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น 
ผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นที่สามารถชักน าด้วยค าพูด หรือ ก าลัง ขู่เข็ญ บังคับผู้อ่ืนให้กระท าการ

หรืองดกระท าการ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในเครื่องแบบ ประชาชน กลุ่มข้าราชการ พนักงานของรัฐ  

เพ่ือใช้อ านาจบีบบังคับ ขู่เข็ญให้ผู้อ่ืนกระท าการ หรืองดกระท าการที่มีผลต่อกลุ่มบุคคล หรือองค์กร

ในท้องถิ่นให้มีแนวโน้มในการปฏิบัติตามค าสั่ง  

จากการศึกษาพบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของ และบรรณาธิการขององค์กร มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

ส่งผลต่อการจัดการขององค์กรในส่วนของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นมีส่งผลต่อลักษณะการจัดการองค์กร 

ส าหรับลักษณะรายงานผลการด าเนินงานสามารถแบ่ง ความสัมพันธ์ขององค์กรกับผู้มีอิทธิพลใน

ท้องถิ่นส่งผลต่อการจัดการองค์กรในส่วนของการรายงาน การน าเสนอเนื้อหาในหนังสือพิมพ์และมีผล

ต่อการจัดการองค์กร ได้เป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ มีผลต่อการน าเสนอเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ มีผลต่อ

หน่วยงานธุรกิจที่ต้องการลงโฆษณา และมีผลต่อการท างานของผู้สื่อข่าว ดังนี้  

1) ความสัมพันธ์ขององค์กรกับผู้มี อิทธิพลในท้องถิ่น ส่งผลต่อการน าเสนอเนื้อหาใน

หนังสือพิมพ์ สาเหตุที่เนื้อหาในหนังสือพิมพ์ได้ผลกระทบจากอิทธิพลในท้องถิ่น เป็นเพราะมีการ

พาดพิงชื่อนักการเมืองท้องถิ่นหรือองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประเด็นผลกระทบจากการ

ด าเนินงานของผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ผลของการด าเนินงาน ภายหลังการตรวจสอบของผู้มีอิทธิพลใน

ท้องถิ่นจะโทรกลับมายังหนังสือพิมพ์เพ่ือปรับความเข้าใจ หากเจรจากันลงตัวก็ถือว่าเสร็จสิ้น แต่ถ้า

หากว่ามีการขมขู่ก็จะด าเนินการทางกฏหมาย ส่วนใหญ่แล้วหนังสือพิมพ์จะได้รับผลกระทบในส่วนนี้

ในข้อหาหมิ่นประมาท 

2) ความสัมพันธ์ขององค์กรกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นส่งผลต่อธุรกิจที่ต้ องการลงโฆษณาใน

ลักษณะของการเล่นพรรคและพวก เนื่องจากการท าหน้าที่รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และส่งผลให้

อิทธิพลในท้องถิ่นได้รับความเดือดร้อนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการน าเสนอ อาทิ ประเด็นการ

ตรวจสอบผลการทุจริตในท้องถิ่น สิ่งที่ตามคือ แหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องที่ถูกระบุในเนื้อข่าวด้วย มีส่วนให้

การสนับสนุนองค์กรกลับมองว่าไม่ช่วยปิดบัง จึงชวนพรรคพวกท่ีเกี่ยวข้องถอนโฆษณาออกท้ังหมด  
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นอกจากนี้ยังพบว่า อิทธิพลท้องถิ่นเป็นยังกลายเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ ส่งผลต่อ

การจัดการองค์กรท้องถิ่นในแง่ของการบังคับใช้อ านาจในการควบคุมการท างานของสื่อท้องถิ่น 

อิทธิพลท้องถิ่นมีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กร เนื่องจากการบริหารงานองค์กรต้องได้รับความ

ร่วมมือจากองค์กรภาครัฐในการให้ข้อมูลข่าวสารและขอสัมภาษณ์ แต่เนื่องจากบางประเด็นที่

หนังสือพิมพ์ต้องการน าเสนอเกิดผลกระทบต่อภาครัฐ จึงส่งผลให้ต้องปรับเปลี่ยนหาเนื้อบางส่วนออก 

จะเห็นได้จาก อิทธิพลทางการเมืองมักจะพบได้การน าเสนอประเด็นข่าวสารของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

ที่มีส่วนเกี่ยวข้องพาดพิงกับผู้มีอิทธิพลทางการเมือง  

สิ่งที่ตามมามักจะได้รับผลกระทบจากพ้ืนที่โฆษณาเมื่อเขียนให้อีกฝ่ายได้ผลประโยชน์จากการ

ท าหน้าที่ของผู้สื่อข่าวที่ยืนยันว่า ต้องการน าเสนอข้อเท็จจริงตรงไปตรงมา ท าให้ต้องโดนฟ้องในคดี

หมิ่นประมาทจากการน าเสนอข่าว ภายหลังศาลตัดสินให้ชนะคดีหมิ่นประมาท 

3) ความสัมพันธ์ขององค์กรกับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น ซึ่งส่งผลต่อการท างานของผู้สื่อข่าว

ได้รับผลกระทบจากการท าหน้าที่ของของสื่อมวลชนเพ่ือน าเสนอเนื้อหา และในบางกรณีจะเกิดขึ้นใน

ลักษณะของการข่มขู่ หรือแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้สื่อข่าวในขณะที่ขอสัมภาษณ์ หรือขอ

ข้อมูลเพ่ือมาเขียนเพ่ือรายงานข่าวให้ประชาชนได้รับทราบ หรือที่ร้ายแรงกว่านั้นคือ การถูกฟ้องร้อง

จากหน่วยงานรัฐ โดยอ้างค าให้การหมิ่นประมาท ในลักษณะการท างานของนักข่าวในแง่ของการ

น าเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อนักการเมืองท้องถิ่น  

หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ ถือเป็นอีกหนังสือพิมพ์ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลท้องถิ่น 

เนื่องจากตลอดระยะเวลาการท างานในฐานะสื่อท้องถิ่น ได้ถูกคุกคามโดยอ านาจอิทธิพลท้องถิ่นใน

การบังคับใช้กฎหมายด าเนินคดีในข้อหาหมิ่นประมาท แต่เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วปรากฏ

ว่า อ านาจของศาลได้ยกฟ้องกรณีดังกล่าว ด้วยเหตุผลท าหน้าที่ของสื่อมวลชนที่เป็นประโยชน์ต่อ

สาธารณะ ดังค าให้สัมภาษณ์ความบางตอนว่า 

 “จุดที่ศาลพิจารณาตัดสินคดี อ่านค าพิพากษาว่าพิจารณาแล้วการน าเสนอ

ข่าวของโฟกัส ท าให้เกิดความเสียหายต่อฝ่ายโจทย์ แต่เนื่องจากเป็นการท าหน้าที่

ของสื่อมวลชนที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะและท าโดยสุจริตใจ ที่จะมีผลให้

พิจารณายกฟ้อง” (ภูวสิษฎ์ สุขใส บรรณาธิการผู้ พิมพ์ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์ 

ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 
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จะเห็นได้ว่า การท าหน้าที่สื่อมวลชนท้องถิ่นของภาคใต้โฟกัสมีความเชื่อมั่นว่า องค์กร

หนังสือพิมพ์เป็นหนึ่งในธุรกิจท้องถิ่นที่ท ามาหากินด้วยความสุจริต ฉะนั้นการใช้อ านาจบังคับใช้ใน

ท้องถิ่นก็จะเป็นไปในลักษณะของการเจราจาปราศรัย ยอมความกันและกันมากกว่า เพราะถึงอย่างไร 

องค์กรก็ต้องอยู่ในท้องถิ่นพึงพาอาศัยกันอยู่ดี สุดท้ายแล้วองค์กรใดจะได้หรือเสียผลประโยชน์ก็คือ 

อยู่กับอ านาจศาลเป็นผู้ตัดสินคดี  

กล่าวโดยสรุป อิทธิพลทางการเมืองมักจะพบได้การน าเสนอประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น 

และปรากฏอยู่ในหนังสือพิมพ์ เนื้อหาส่วนบางที่ เขียนรายงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องพาดพิงกับรายชื่อผู้มี

อิทธิผลทางการเมือง สิ่งที่ตามมามักจะได้รับผลกระทบจากพ้ืนที่โฆษณาในขณะที่เขียนให้อีกฝ่ายได้

ผลประโยชน์ ในกรณีการเขียนรายงานผลสรุปการเลือกตั้งโดยการท าหน้าที่ของนักข่าวที่ยืนยันว่า 

ต้องการน าเสนอข้อเท็จจริง ตรงไปตรงมา ท าให้ต้องโดนฟ้องในคดีหมิ่นประมาทจากการน าเสนอข่าว 

ภายหลังศาลตัดสินให้ชนะคดี ภายหลังจะส่งผลต่อการวางแผนองค์กรในการสร้างภาพลักษณ์การ

บริหารองค์กรให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับของสังคมท้องถิ่นทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 

 

5.3.2.5 ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม 
ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมในท้องถิ่น หรือความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นใน

สังคมนั้น มักจะปรากฏเป็นภาพการอยู่รวมกันบนความต่างของแต่ละความเชื่อที่แตกต่างกัน 

โดยทั่วไปมักจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีในมุมมองของการแสดงทัศนะ แต่ทั้งนี้การท างานร่วมกันจะ

แสดงให้เห็นถึงการยื่นมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันในท้องถิ่น ให้การท างานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

องค์กร อันมีปัจจัยทางลักษณะของสังคมวัฒนธรรม  

โดยมีผลต่อการจัดการองค์กรในแง่ของการวางแผนการด าเนินงาน และลักษณะการ

ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร โดยค านึงถึงความเหมาะสมของการอยู่รวมกันบนความ

หลากหลายทางศาสนาในท้องถิ่น และลักษณะการจัดการองค์กรในการประสานงานองค์กรทั้ง

ภายนอก และภายในองค์กร ทั้งต้องค านึงถึงวัฒนธรรมการด ารงอยู่และแนวทางปฏิบัติที่มีความ

หลากหลายในแง่ของเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่อาศัยอยู่รวมกันในท้องถิ่น ดังภาพที่ปรากฏ 
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จากการศึกษา พบว่า องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้ให้ความส าคัญกับทุกศาสนา อย่างการ

แชร์พ้ืนที่ในการแลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เกิดขึ้น รวมทั้งการเคารพการกันและกัน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่

ส าคัญ โดยไม่ต้องไปก้าวก่ายวิจารณ์ ก็จะท าให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถที่จะอยู่ด้วยกันอย่าง

เกื้อกูลกัน องค์กรให้ความส าคัญกับพ้ืนที่การแสดงออกทางความหลากหลายของทุกศาสนาเป็นการ

แชร์พ้ืนที่ให้กับความหลากหลายกับทุกศาสนา และถือว่าเป็นวางแนวทางส าหรับการอยู่ร่วมกันใน

สังคม  

“เพราะโดยพ้ืนที่แล้วการด ารงของประชากรในภาคใต้มีอยู่หลากหลาย สิ่ง

ที่ส าคัญที่สุด คือ การเคารพสิทธิของแต่ละคน องค์กรไม่มุ่งประเด็นไปที่ความ

ขัดแย้งระหว่างศาสนาอย่างแน่นอน” (ภูวสิษฎ์ สุขใส ผู้อ านวยการและบรรณาธิการ

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส, สัมภาษณ์) 

  

ภาพที่ 5.8 แสดงลักษณะที่เข้าข่ายการน าเสนอประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ ศาสนา และ

วัฒนธรรมในท้องถิ่นภาคใต้ 
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กล่าวโดยสรุป ความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรในส่วน

ของการวางแผนการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร และระยะเวลาของผลการ

ปฏิบัติงานในองค์กร รวมไปถึงการรายงานผลการด าเนินงานที่มีผลต่อการน าเสนอเนื้อหา  

โดยจะหลีกเลี่ยงการน าเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางศาสนา  

โดยค านึงถึงความเชื่อของการอยู่รวมกันบนความต่างของแต่ละความเชื่อที่แตกต่างกัน  

การท างานร่วมกันระหว่างองค์กรกับประชาชนในท้องถิ่นเป็นไปในลักษณะของการท างานแบบเกื้อกูล

กัน โดยไม่ได้แบ่งแยกความเชื่อของแต่ละบุคคลหรือจัดแบ่งชนชั้นการปฏิบัติ แต่จะให้ความช่วยเหลือ 

พ่ึงพากันและกันมากกว่า และการประสานงานขอความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก

องค์กรโดยค านึงถึงวัฒนธรรม แนวทางในการปฏิบัติ 

 

5.4 ปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัส 

การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการจัดการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีผล

ต่อการบริหารจัดการองค์กร จากการศึกษา พบว่า อุปสรรคภายในที่มีผลต่อจัดการองค์กร

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ได้แก่ พนักงานขาดความรับผิดชอบในการท างาน ความขัดแย้งของ

พนักงานในองค์กร  

ในขณะที่ปัจจัยภายนอกภายที่มีผลต่อบริหารงานจัดการองค์กร คือ อิทธิพลของบุคคลใน

ท้องถิ่น การแข่งขันระหว่างธุรกิจในท้องถิ่น แหล่งข่าวอาศัยอยู่ห่างไกลส่งผลต่อลักษณะการจัดการ

องค์กรของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกัน ดังนี้  

 

5.4.1 ปัญหาและอุปสรรคภายในองค์กร 
ปัญหาและอุปสรรคต่อความส าเร็จของการพัฒนาองค์กร ท าให้องค์กรปฏิบัติงานได้อย่าง

ยากล าบากเป็นอุปสรรคต่อความส าเร็จไม่ว่าจะเป็นการขาดเทคโนโลยีหรือเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะช่วย

ในการปฏิบัติงาน การมีเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมตรงตามต้องการ ไม่มีวัตถุดิบที่จ าเป็นต้องใช้  
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ในขณะที่อุปสรรคทางกระบวนการ เกิดข้ึนจากการไม่มีการวางแผนกระบวนการปฏิบัติงานที่

เหมาะสมตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานหรือขั้นตอนการออกแบบ ไม่ได้ศึกษาเทคโนโลยีที่ลงทุนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาทางเทคนิคจนเป็นอุปสรรคทางกระบวนการ เกิดการวางกระบวนการผิดพลาดเนื่องจากไม่ใช่

ผู้เชี่ยวชาญหรือมีความช านาญ หรือแม้กระทั่งอุปสรรคทางวัฒนธรรม ที่ไม่สามารถก าหนดการ

วางแผนแก้ไขทางเทคนิคและกระบวนการ จนเกิดความขัดแย้งทัศนคติไม่ดี บางครั้งถึงขั้นรุนแรง  

รวมไปถึงความเชื่อส่วนบุคคลรวมถึงวัฒนธรรมองค์กรของแต่ละที่แตกต่างกันจนเป็น

อุปสรรคในการท างาน หรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมที่สร้างให้บุคคลมีทัศนคติที่ไม่ดี เช่น ในบรรยากาศที่

รับฟังค าสั่งเพียงอย่างเดียว เช่นเดียวกับการศึกษาของแต่ละบุคคล 

จากการศึกษา พบว่า ผู้อ านวยการ เจ้าของและบรรณาธิการขององค์กร ที่พบปัญหาและ

อุปสรรคภายในองค์กร ได้แก่ พนักงานขาดความรับผิดชอบในการท างาน ความ ขัดแย้งของพนักงาน

ในองค์กร 

5.4.1.1 พนักงานขาดความรับผิดขอบในการท างาน 
ปัญหาความรับผิดชอบของพนักงานหย่อนยานลงไป อาทิ ไม่รับผิดชอบ ข่าวในหน้าของ

ตนเอง ท างานแบบลวก ๆ ไม่ตั้งใจท างาน บางทีนักข่าวกินเหล้าเมาท าให้ส่งข่าวไม่ ตรงเวลา 

 

5.4.1.2 ความขัดแย้งของพนักงานในองค์กร 
ปัญหาความขัดแย้งของพนักงานในองค์กร เนื่องจาก ทัศนคติ ความคิดเห็น ในการท างานที่

แตกต่างกันของพนักงานในองค์กร ปัญหาและอุปสรรคการจัดการภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

ภาคใต้โฟกัสเป็นดังนี้  

 

ตารางที่ 5.4 แสดงประเด็นปัญหาและอุปสรรคภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

ปัญหาและอุปสรรคภายในองค์กร หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

พนักงานขาดความรับผิดชอบ  
 

ไม่รับผิดชอบงานที่ตนเองท า 
ในการท างานไม่ตั้งใจท างาน 

ความขัดแย้งของพนักงานใน 
องค์กร 

ทัศนคติในการท างานแตกต่างกันของพนักงาน 
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จากตารางที่ 5.4 จะเห็นได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคภายในองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

โฟกัส คือ พนักงานขาดความรับผิดชอบในการท างาน ไม่รับผิดชอบงานที่ตนเองท า ไม่ตั้งใจท างาน 

ความขัดแย้งของพนักงานในองค์กร เนื่องจาก ทัศนคติในการท างานของพนักงานมีความแตกต่างกัน 

 

5.4.2 ปัญหาและอุปสรรคภายนอกองค์กร 
จากการศึกษา พบว่า ปัญหาและอุปสรรคภายนอกองค์กร ได้แก่ อิทธิพลของบุคคลในท้องถิ่น 

การแข่งขันการแข่งขันระหว่างธุรกิจในท้องถิ่น และแหล่งข่าวอาศัยอยู่ห่างไกล 

 

5.4.2.1 อิทธิพลของบุคคลในท้องถิ่น 
นักข่าวหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส กล่าวว่า เนื่องจาก ทหารต ารวจ กังวล

ว่าหลักฐานในที่เกิดเหตุจะหายไป บางครั้งจึงไม่อนุญาตให้นักข่าวเข้าไปท าข่าวในที่เกิดเหตุ บางครั้ง

ไม่สามารถท าข่าวโครงการเลือกตั้งได้ เนื่องจากนักการเมืองกังวลว่าข้อเท็จจริงที่ตนเองซื้อสิทธิ  

ขายเสียงจะถูกเผยแพร่ออกไป 

 

5.4.2.2 การแข่งขันระหว่างธุรกิจในท้องถิ่น 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ทุกองค์กรจะได้รับอิทธิพลจากคู่แข่งขันทั้งสิ้น 

สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน ถือได้ว่า เป็นสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้ชิดและมีอิทธิพลต่อองค์กรมาก

ที่สุด สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน 

 

5.4.2.3 แหล่งข่าวอาศัยอยู่ห่างไกล 
ผู้อ านวยการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส กล่าวว่า แหล่งข่าวอาศัยอยู่ห่างไกล ท า

ให้นักข่าวไปสัมภาษณ์แหล่งข่าว เพ่ือเอาข้อมูลได้ไม่ทันเวลา ในขณะที่แหล่งข่าวเปิด มีรายละเอียด

ของข่าวที่ได้มาเป็นแบบเปิดเผย มีการระบุชื่อผู้ เปิดเผยข่าว ระบุผู้ ให้สัมภาษณ์เรื่องราว เช่น 

นักการเมืองท้องถิ่นให้สัมภาษณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยข้อมูล หรือข่าวประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

จะท าให้ผู้สื่อข่าวท าหน้าที่ได้อย่างง่ายขึ้น แต่ในขณะที่ความร่วมมือโดยไม่เปิดเผยชื่อหรือที่มาของ

แหล่งข่าว เพราะเกรงว่าจะเกิดความเสียหาย หรือเกิดอันตรายแก่ผู้ให้ข่าว ซึ่งอาจจะมีเหตุผลมาจาก

ต้นตอของเรื่อง มีลักษณะควบคุมไม่ให้เรื่องราวถูกเปิดเผยพยายามปิดบังซ่อนเร้นทุกวิถีทาง 
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มีบทลงโทษผู้เปิดเผยเรื่องราว หรือเป็นผู้แจ้งเบาะแสของข่าว ประสงค์ที่จะให้มีการเปิดเผยเรื่องเพ่ือ

ท าลายคู่แข่งขันทางผลประโยชน์ และเป็นเรื่องที่สื่อมวลชนไม่มีโอกาสล่วงรู้ได้ หากไม่ได้รับความ

ร่วมมือจากผู้ชี้เบาะแส  

รวมทั้ งการเปิดปมความลับทางทหาร ทางการเมือง ที่ส่ งผลกระทบต่อชื่อเสียงของ

ประเทศชาติ โดยเหตุเกิดเกิดขึ้นจากการบริงานส่วนปกครองท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานข่าวจะสามารถ

ท าให้เกิดผลกระทบ จึงเป็นผลท าให้ผู้สื่อข่าวไม่สามารถเข้าถึงตัวแหล่งข่าวที่เป็นข้อมูลส าคัญได้ ใน

ระยะเวลาที่ต้องการน าเสนอประเด็นให้สังคมรับรู้  ทั้งนี้การท าหน้าที่ของผู้สื่อข่าวในองค์กร

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ที่ได้รับเบาะแสจากแหล่งข่าวไม่ควรรีบร้อนเสนอข่าว ต้องใช้วิธีสืบ

เสาะหาข้อเท็จจริง เนื้อหา  

 

ตารางที่ 5.5 แสดงประเด็นปัญหาและอุปสรรคภายนอกองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

จากตารางที่ 5.5 จะสามารถกล่าวโดยสรุปคือได้ว่า ปัญหาและอุปสรรคภายนอกองค์กร

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส พบว่า อิทธิพลของบุคคลในท้องถิ่นเป็นส่วนส าคัญในการท าหน้าที่

ของสื่อมวลชนในฐานะที่ต้องรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นถูกบิดเบือน  รวมทั้งการ

แข่งขันระหว่างธุรกิจสื่อในท้องถิ่นที่ขาดการลงข่าวส าคัญ เนื่องจากจะท าให้ประชาชนในท้องถิ่นมอง

ว่าขาดความรวดเร็วในการน าเสนอข่าว เพราะสื่อสิ่งพิมพ์อาจจะโดนจ ากัดโดยเวลาในการวางจ าหน่าย 

และแหล่งข่าวอาศัยอยู่ห่างไกล ท าให้องค์กรไม่สามารถสัมภาษณ์ข่าวได้ทันเวลา เพราะต้องใช้เวลา

ปัญหาและอุปสรรคภายนอกองค์กร
  

หนังสอืพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

อิทธิพลของบุคคลในท้องถิ่น - เนื่องจากกังวลว่าข้อมูลจะถูกบิดเบือน 
-ไม่สามารถท าข่ าวโครงการเลือกตั้ ง เนื่ องจาก 
นักการเมืองกังวลว่าข่าวการซื้อเสียงจะลูกเผยแพร่
ออกไป 

การแข่งขันระหว่างธุรกิจสื่อในท้องถิ่น 
  

ขาดการลงข่าวส าคัญเนื่องจากจะท าให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมองว่า ขาดความรวดเร็วในการน าเสนอข่าว 

แหล่งข่าวอาศัยอยู่ห่างไกล 
 

ไม่สามารถสัมภาษณ์ข่าวได้ทันเวลา เพราะต้องใช้
เวลาเดินทาง 
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เดินทางอย่างประเด็นที่ส าคัญที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานราชการ ต้องใช้ระยะในการด าเนินการขอข้อมูล

เป็นเวลานาน 

กล่าวโดยสรุปการท าหน้าที่ขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสแม้จะพยายามท าหน้าที่สื่อ 
เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารต่อประชาชน กระตุ้น การมีส่วนร่วมทางการเมือง และปกป้องประโยชน์
สาธารณะให้เห็นมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็มีข้อจ ากัด ผู้วิจัยสามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการ
ด าเนินงานได้ดังนี ้

1) การท างานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ยังคงได้รับผลกระทบจากการ
น าเสนอข่าว เนื่องจากโครงสร้างความสัมพันธ์ในท้องถิ่นมีผลต่อการท างานและเป็นอันตรายอย่างมาก 
ด้วยอิทธิพลของนักการเมือง ขณะที่องค์กรสื่อ รวมทั้งผู้บริหาร และนักข่าวไม่มีภูมิต้านทานมาก
พอที่จะยืนหยัดท างานได้ทุกกรณี ท าให้เกิดผลกระทบเชิงธุรกิจจากองค์กรทางการเมือง และเครือข่าย
ธุรกิจในแวดวงการเมืองที่ได้รับผลกระทบที่ไม่สนับสนุนโฆษณาหนังสือพิมพ์ ซึ่งปรากฏให้เห็น
บ่อยครั้ง และจะไปสนับสนุนหนังสือพิมพ์คู่แข่งอย่างชัดเจน 

2) ข้อจ ากัดในการแสวงหาข้อมูล หรือแหล่งข่าวที่พร้อมจะร่วมให้ข่าวหรือข้อมูลที่ส่งผล
กระทบต่อผู้บริหารท้องถิ่น หรือข้าราชการ ต ารวจ 

3) ปัญหาความขัดแย้งของพนักงานในองค์กร เนื่องจาก ทัศนคติ ความคิดเห็น ในการท างาน
ที่แตกต่างกันของพนักงานในองค์กร  

4) ลักษณะของการจัดองค์กรทางการเมืองของท้องถิ่นที่ขาดสมดุลในการตรวจสอบ คือ  
ฝ่ายบริหารกับสมาชิกสภาเป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ในขณะที่ประชาชนก็ยังไม่ตื่นตัว



บทท่ี 6 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา “การรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุคดิจิทัล” เป็นงานวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) มีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือ (1) ศึกษาความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัส (2) ศึกษาลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  (3) ศึกษาปัจจัยที่
สนับสนุนการบริหารงานองค์กรของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส (4) ศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ในการวางกรอบแนวคิด
ส าหรับการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้ อันได้แก่ แนวคิด
เกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสาร แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ 
แน วคิ ด เกี่ ย วกั บ หนั งสื อ พิ ม พ์ ท้ อ งถิ่ น  แน วคิ ด และทฤษ ฎี ความ รับ ผิ ด ชอบ ท างสั งคม  
แนวคิดและทฤษฎีการจัดการองค์กร แนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร และผลงานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 
 การด าเนินการวิจัยครั้งนี้แบ่งรูปแบบการศึกษาวิจัยออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร (Document Analysis) 
การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant Observation) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) จากผู้อ านวยการ และบรรณาธิการที่มีบทบาทต่อการก าหนดนโยบายและการวางแผน
บริการจัดการองค์กร และ (2) เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิง
ส ารวจ (Survey Research) ซึ่งเป็นผู้อ่านเคยอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบง่าย เมื่อแจกแบบสอบถามได้รับคืนทั้งสิ้น 400 ชุด โดยด าเนินการเก็บน าข้อมูลมาสรุป 
วิเคราะห์ หาความใกล้เคียงกันของค าตอบ เพ่ือประมวลผลต่อไป ซึ่งผลการศึกษาในครั้งนี้สามารถ
สรุปโดยประกอบด้วยหัวข้อ ไดด้ังนี้ 

6.1 สรุปผลของการวิจัย 
6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
6.3 ข้อเสนอแนะ 
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6.1 สรุปผลของการวิจัยเชิงปริมาณ 

สรุปผลการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส เพ่ือยืนยันข้อค้นพบ ผู้วิจัยน าข้อมูลหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมา
วิเคราะห์โดยการตีความจากการศึกษาลักษณะองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีการจัดการองค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

โดยมีสมมติฐานการวิจัย ดังนี้ 1) ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสแตกต่างกัน 2) ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสแตกต่างกัน และ 3) การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีความสัมพันธ์การรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งระบุสัมประสิทธิ์แอลฟา การหาความ
เชื่อมั่นแบบนี้คิดโดยการหาค่าแอลฟาของครอนบาค (Cronbach, 1970) ดังนี้ 

การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ได้ค่าเท่ากับ 0.929 และการรับรู้
ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ได้ค่าเท่ากับ 0.941 ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวอยู่
ในเกณฑ์ท่ีมีความน่าเชื่อถือได้ดี  

ประชากรของการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชากรที่เคยเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัส ด้วยการสุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เมื่อแจกแบบสอบถามได้รับคืนทั้งสิ้น 
400 ชุด 
 

6.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 15 - 25 ปี อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/

ลูกจ้าง  ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เฉลี่ยต่ ากว่า 15,000 บาท 
 

6.1.2 การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
ความถ่ีและช่องทางการเปิดรับข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสอยู่ใน

ระดับน้อยทั้งหมด โดยมีช่องทางการสื่อสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ มี 
ค่าเฉลี่ยเยอะที่สุด รองลงมากลุ่มตัวอย่างเข้าถึงช่องทางการสื่อสารจากหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์                
ทวิตเตอร์ หนังสือพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามล าดับ 
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การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อ
ผ่านทางเฟซบุ๊กมากท่ีสุด  

เหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด คือ สนใจข่าวท้องถิ่น มากที่สุด  
ช่องทางการเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์ขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์ของกลุ่ม

ตัวอย่างมากที่สุด คือ ร้านหนังสือ/แผงหนังสือท่ัวไป  
 

6.1.3 การรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมี

ความเห็นไปในเชิงบวกกับเป็นสื่อที่ค านึงถึงสาธารณะประโยชน์มากท่ีสุด  
การรับรู้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสกลุ่มตัวอย่าง 

ทั้งหมดมีความเห็นไปในเชิ งบวกกับองค์กร น าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นกลางและรอบด้าน  
ไม่สอดแทรกอารมณ์ความรู้สึก รายงานข่าวตามข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนมากท่ีสุด  

การรับรู้เนื้อหาข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  
มีความเห็นไปในเชิงบวกกับโดยภาพรวมองค์กร น าเสนอข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในท้องถิ่นมาก
ที่สุด 

และผู้อ่านมีการรับรู้จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสอยู่
ในระดับมาก ทั้งหมดมีความเห็นไปในเชิงบวกมากที่สุดกับค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิ
มนุษยชนมากที่สุด 

 
6.1.4 การทดสอบสมมติฐาน 
ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส

แตกต่างกัน  ผลการวิเคราะห์ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อขององค์กร

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสไม่แตกต่างกัน  
กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่

แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่ พบว่า ผู้อ่านที่เปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัสที่มีอายุ 15 - 25 ปี มีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมากกว่าผู้อ่านที่มีอายุ  
26 - 35 ปี, 36 - 45 ปี, 46 - 50 ปี และ 51 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001  
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กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่ พบว่า ผู้อ่านเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กับปริญญาโท หรือสูงกว่ามีการเปิดรับสื่อ
ขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมากกว่าผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่าอย่าง
มีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 

ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัสแตกต่างกัน   ผลการวิเคราะห์ พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ ระดับการศึกษา ลักษณะอาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันมี
การรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสไม่แตกต่างกัน 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัสแตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่ พบว่า ผู้อ่านมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีอายุ 15 - 25 ปี มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส
มากกว่าผู้อ่านที่มีอายุ  36 - 45 ปี, 46 - 50 ปี และ 51 ปีขึ้น เช่นเดียวกับผู้อ่านเปิดรับสื่อขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีอายุ 26 - 35 ปี มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ภาคใต้โฟกัสมากกว่าผู้อ่านที่มีอายุ 46 - 50 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 
 

การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีความสัมพันธ์การรับรู้
ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ข่าวสารที่สัมพันธ์กับการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.001 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) เท่ากับ 0.377 
แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์ระดับต่ าในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับ
สื่อที่มากขึ้น จะมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมากขึ้นแต่อยู่ในระดับ
ต่ า 
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6.1.5 บทสรุปความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

6.2 สรุปผลของการวิจัยเชิงคุณภาพ 

6.2.1 ข้อมูลทั่วไปขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีลักษณะการด าเนินงานแบบพิจารณาจากจ านวน

พนักงานที่ปฏิบัติงาน องค์กรมีลักษณะการบริหารงานองค์กรที่มีขนาดเล็ก ความเป็นเจ้าของธุรกิจสื่อ
สิ่งพิมพ์ถือก าเนิดเกิดขึ้น จากแนวคิดที่ต้องการให้จังหวัดสงขลามีหนังสือพิมพ์คุณภาพที่มีบทบาทต่อ
สังคม ในลักษณะหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประชาสังคมมีนักเขียน นักวิชาการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถในการสื่อสาร และเป็นที่รู้จักของสังคมในฐานะผู้ท าประโยชน์เพ่ือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง 
แสดงความคิดเห็นต่อทิศทางการน าเสนอและช่วยกันเขียนเนื้อหาที่มีประโยชน์ต่อสังคมในรูปแบบต่าง 
ๆ  ลงตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ ผ่านกว่าสองทศวรรษ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสสามารถเรียนรู้วิธีที่จะ
ปรับตัวองค์กรสื่อท้องถิ่นเพ่ือความอยู่รอดในภาวะเศรษฐกิจที่ผกผัน และปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ
ควบคุมได ้

ในฐานะสื่อท้องถิ่น องค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสสามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของวงการ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในความเป็นวิชาชีพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกภาพในองค์กร
วิชาชีพสื่อสารมวลชน  ให้สามารถท าหน้าที่ผดุงไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพ และจริยธ รรมของ
สื่อมวลชนไทยได้อย่างเข้มแข็ง และได้รับรางวัลจากสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศ
ไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสื่อภายในประเทศและต่างประเทศที่เข้าใจบทบาทการท าสื่อท้องถิ่นที่มี

ภาพที่ 6.1 แสดงบทสรุปความสัมพันธ์การเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารองค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
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คุณภาพ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับจากฝ่ายวิชาการน าข้อมูลไปเป็นแหล่งอ้างอิง เพราะหนังสือพิมพ์
ภาคใต้โฟกัสยังได้น าเสนอข่าวระดับชาติที่อาจเชื่อมโยงหรือมีอิทธิพลต่อท้องถิ่นชี้ปัญหาระดับประเทศ
ได้รับการแก้ไข เช่น ข่าวการเมือง การเลือกตั้ง นโยบายทางเศรษฐกิจและสังคมได้เช่นกัน อีกทั้ง
องค์กรมีลักษณะการด าเนินงานเป็นไปตามรูปแบบหนังสือพิมพ์ที่ได้มาตรฐานระดับชาติ และการ
ตีพิมพ์สม่ าเสมอรายสัปดาห์ สามารถสร้างความน่าเชื่อถือจากผู้อ่านและมีผู้สนับสนุนที่ลงโฆษณา  

ลักษณะการด าเนินงานขององค์กรมีการก าหนดเป้าหมายตามวิสัยทัศน์บรรลุผลส าเร็จที่เด่นชัด
ในการปฏิบัติงานขององค์กรในช่วงเวลาระยะสั้นและระยะยาวในการปฏิบัติงาน โดยปกติวิสัยทัศน์ที่ดี
มาตลอด โดยยึดมั่นในพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมมหิตลาธิเบศร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชนก ในฐานะท่ีผู้ก่อตั้งเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ที่ว่า "ขอให้ถือผลประโยชน์
ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง" ภายใต้สโลแกน "ข่าว สาระเชิงลึก และ
เวทีความคิด" ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่เปิดรับสื่อเข้าใจถึงรูปแบบการท างานขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสได้ได้อย่างชัดเจน  

ด้วยความสามารถของผู้บริหารองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์สมัยที่ 9 (พ.ศ.2561-2563) ในต าแหน่งประธานเครือข่ายบรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ภาคใต้   เพ่ือผลักดันการท าหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายใน
องค์กรสมาชิก ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ และการออกแนวปฏิบัติด้านต่างๆ พร้อมเผยแพร่และขอความ
ร่วมมือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพ่ือผลักดันให้บังคับใช้ได้จริง นอกจากนี้ องค์กรยังท างานอย่างใกล้ชิดกับ
ภาควิชาการและองค์กรผู้บริโภคต่างๆ ในการเฝ้าระวังการละเมิดจริยธรรมขององค์กรสมาชิก เพ่ือให้
เกิดความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในการลดปัญหาการละเมิดจริยธรรม อีกทั้งร่วมยกร่างกฎหมาย
เกี่ยวกับการปฏิรูปสื่อเพ่ือรักษาไว้ซึ่งหลักการก ากับดูแลกันเองขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน โดยให้
กฎหมายเป็นเพียงเครื่องมือในการส่งเสริมมาตรการก ากับดูแลสื่อให้อยู่ในกรอบของจริยธรรมวิชาชีพ 
มีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติและมีความทั่วถึง และไม่ถูกแทรกแซงโดยอ านาจรัฐใดๆ อีกท้ังยังสนับสนุน
การปฏิรูปสื่อสารมวลชนในภาพรวมเพ่ือให้สื่อมวลชนยังคงเป็นวิชาชีพและธุรกิจที่สร้างความเป็น
ธรรม และท าหน้าที่เป็นยามระวังภัยให้สังคมด้วยมาตรฐานทางวิชาชีพที่สูง และยึดมั่นในหลัก
จริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

ทั้งนี้ยังส่งเสริมและพัฒนากิจการหนังสือพิมพ์ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้สามารถ
รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการให้การศึกษาอบรม ทั้งทางด้านวิชาชีพ  
ด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และด้านการพัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยมีเนื้อหา วิธีการน าเสนอ ผ่านช่องทางการน าเสนอที่สอดคล้องกับ
รสนิยมของผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ ตลอดจนถึงการให้ความร่วมมือกับองค์กรสมาชิกในการ



 198 

ผลักดันให้เกิดมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้กิจการหนังสือพิมพ์สามารถเป็นที่พ่ึงของสังคมได้ในระยะยาวอีก
ด้วย 

ต่อมาคือลักษณะการน าเสนอข้อมูลข่าวแนวสืบสวนมีเนื้อหาข่าวสารเชิงลึกขององค์กร
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ท าให้ข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่เป็นแหล่งพ่ึงพิงทางวิชาการให้กับ
สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายทางวิชาการทั่วภาคใต้ สอดคล้องกับดีเบิร์ก (De Burgh, 2000) 
ที่ได้กล่าวถึงประเด็นการน าเสนอข่าวเชิงลึกในลักษณะการน าเสนอข่าวเชิงสืบสวน ว่าถือเป็นบทบาท
ส าคัญอย่างหนึ่งของสื่อที่เป็นทั้งเครื่องชี้วัด และปัจจัยที่น าไปสู่เสรีภาพในการสื่อสาร (Freedom of 
Expression) และการพัฒนาความสามารถและคุณภาพของสื่อ (Development of Media) ในสังคม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตย ข่าวเชิงสืบสวน ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญของสื่อมวลชน ใน
การท าหน้าที่ เป็นตัวแทนพิทักษ์รักษาสิทธิของประชาชน ในการรับรู้ ข้อมูล ตรวจสอบ และ
วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่กระทบกับผลประโยชน์สาธารณะ ตัวอย่างงานข่าวปัญหา
ปลากะตักศึกชิงทรัพยากรชายฝั่งที่สามารถคว้ารางวัลข่าวยอดเยี่ยมของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  
จากสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทยในปี 2541  

นอกจากนี้ ผู้วิจัยสามารถสรุปช่วงเวลาการปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
ดังภาพที่ปรากฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 6.2 แสดงช่วงเวลาการปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปต้นทุนที่ดีในการบริหารงานขององค์กรหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นท่ีมีผลต่อการปรับตัวในยุคดิจิทัล ดังนี้ 
1. องค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสเน้นการเปิดพ้ืนที่หน้าข่าวหรือคอลัมน์ต่าง ๆ เปิดโอกาส

รับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การเป็นเวทีให้กับนักคิด นักเขียนในท้องถิ่น สะท้อนความต้องการ
ของคนในท้องถิ่นถึงประเด็นต่าง ๆ ให้ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบและร่วมแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ท้องถิ่น เรียกได้ว่าเปรียบเสมือนเป็นเวทีสาธารณะในพื้นที่สื่อท้องถิ่น พร้อมทั้งกระตุ้นและชักจูงให้คน
ในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาบ้านของตนเอง ผ่านการแสดงความคิดเห็น หรือมีผลท าให้คนใน
ท้องถิ่นเกิดพฤติกรรมหรือลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง สอดคล้องกับการส ารวจ
เชิงปริมาณ พบว่า การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของกลุ่มตัวอย่าง  
ส่วนใหญ่ระบุเหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมากท่ีสุด 
คือ สนใจข่าวท้องถิ่น โดยรับรู้เนื้อหาข่าวสารขององค์กรส่วนใหญ่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่เน้นการ
น าเสนอประเด็นสังคมในท้องถิ่นภาคใต้ ผ่านการรายงานสถานการณ์ปัญหาการจัดการท้องถิ่น หรือ
รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นท่ีเป็นเรื่องใกล้ตัว  

2. ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีการน าเสนอ
ข่าวสารที่หลากหลาย ได้ก าหนดลักษณะข่าวเป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง วิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้สโลแกน “ข่าว สาระเชิงลึก และเวที
ความคิด” โดยมองว่าจุดแข็งความส าเร็จขององค์กร คือ รูปแบบการน าเสนอข่าวสาร ทั้งนี้เพ่ือเป็น
การตอกย้ า การน าเสนอคุณสมบัติที่สามารถครองใจผู้อ่านในฐานะสื่อท้องถิ่นที่มีคุณภาพ เนื้อหาที่ถูก
น าเสนอ จึงไม่มีการน าเสนอเนื้อหาที่เป็นภัยต่อครอบครัว และเยาวชน กล่าวคือ ไม่มีการน าเสนอข่าว
ที่มีภาพโป๊ เปลือย และข่าวอาชญากรรมที่ อุจาดตา หรือการตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล เช่น 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทั่วไป ขณะเดียวกันก็มุ่งน าเสนอเรื่องราวทางด้านสังคม ธุรกิจ และการเมืองใน
ท้องถิ่นในมิติที่หลากหลายในหน้าหนังสือพิมพ์  

3. องค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสใช้กลยุทธ์การลดต้นทุนการผลิต เพื่อเพ่ิมผลประกอบการ
ขององค์กรโดยการเปลี่ยนระบบการพิมพ์ที่จากเดิมเคยว่าจ้างโรงพิมพ์ในพ้ืนที่ ซึ่งต้นทุนถูกกว่า อีกทั้ง
สามารถพิมพ์ได้เร็วกว่า พร้อม ๆ กับการเพ่ิมยอดพิมพ์ เพ่ือจ าหน่ายทั่วภาคใต้และบางส่วนของ
กรุงเทพฯ สอดคล้องกับการส ารวจเชิงปริมาณ พบว่า ช่องทางการเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์ขององค์กร
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์ของกลุ่มตัวอย่างมากที่สุด คือ ร้านหนังสือ/แผงหนังสือทั่วไป  
จึงท าให้ไม่มีปัญหาหนังสือพิมพ์ออกช้ากว่าที่ก าหนด 
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ภาพที่ 6.3 แสดงลักษณะการปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

4. องค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส เลือกใช้วิธีการสื่อสารแบบผสมผสานการน าเสนอข้อมูล
ข่าวสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน ควบคู่กับการปรับแนวเนื้อหาเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มต่าง ๆ  
ที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือที่จะให้หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมปักษ์ใต้
ที่กว้างขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับผลการส ารวจเชิงปริมาณที่ระบุว่า การรับรู้ของผู้อ่านมีขยายมากขึ้นผ่าน
การน าเสนอข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และช่วยให้องค์กรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านได้อย่างใกล้ชิด 
เนื่องจากปัจจุบันผู้อ่านหนังสือพิมพ์ลดน้อยลง ในขณะที่ผู้อ่านหน้าใหม่มีอุปกรณ์สื่อสารมากกว่าหนึ่ง
อุปกรณ์ในการตัดสินใจเปิดรับสื่อ  

กล่าวโดยสรุป องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีกลยุทธ์การปรับตัวในยุคดิจิทัล จากต้นทุนการ
บริหารงานจากแนวนโยบายขององค์กร โดยการเพ่ิมเนื้อหาการน าเสนอที่ได้สาระ เพ่ือต้องการเพ่ิม
ฐานผู้อ่านให้กว้างขึ้นทั่วภาคใต้ เปิดพ้ืนที่เวทีทางความคิดอย่างกว้างขวางให้กับคนในท้องถิ่น  
ลดต้นทุนการตีพิมพ์โดยการเปลี่ยนระบบการพิมพ์ที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือเพ่ิมผลประกอบการของ
องค์กรโดยการใช้สื่อออนไลน์ควบคุมกันไปด้วย ดังรูปที่ปรากฏ 
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6.2.2 ลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ภายใต้กรอบ

แนวคิดของกูลิค และเออร์วิค (Gulick and Urwick, 1973, อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์ , 2555, น. 
46) ที่ได้เสนอหลักการและกระบวนการจัดการประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 7 ประการ หรือเรียกว่า 
POSDCORB ประกอบด้วย การวางแผน (planning) การจัดองค์กร (organizing) การจัดเข้าท างาน 
(staffing) การอ านวยการ (directing) การประสานงาน (co-ordaining) การรายงาน (reporting) 
งบประมาณ (budgeting) ผู้วิจัยได้น าข้อมูลมาเพ่ือเป็นแนวทางการวิเคราะห์ลักษณะการจัดการ
องค์กร 

การวางแผน จากการศึกษา พบว่า องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส มีการวางแผน
บริหารงานองค์กร แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การวางแผนตามระยะเวลา และการวางแผนตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งการวางแผนตามระยะเวลา ประกอบด้วย การวางแผนระยะสั้น และการ
วางแผนระยะยาว ส่วนการวางแผนตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ประกอบด้วย การวางแผนตาม
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และการวางแผนตามวัตถุประสงค์เพ่ือสังคม 

การจัดองค์กร จากการศึกษา พบว่า มีการจัดแบ่งแผนกงาน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  
การจัดแผนกงานตามหน้าที่ และการด าเนินแผนงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ปัจจัยที่มีผลต่อการ
จัดแผนกงานตามหน้าที่ คือ พนักงานต้องมีทักษะความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะสายงานที่ต้อง
รับผิดชอบ และการจัดแผนกงานตามกระบวนการผลิต โดยมีการจัดแบ่งตามสายงานเป็นตามขั้นตอน 
การจัดเข้าท างาน จากการศึกษา พบว่า มีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาสู่องค์กร 
แบ่งได้เป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบคุณธรรม สามารถแบ่งการวิธีการคัดเลือกโดยขั้นตอนการสอบ
สัมภาษณ์ และแบบทดลองงาน ในส่วนของระบบอุปถัมภ์ คือ ระบบบริหารงานบุคคลที่ตรงข้ามกับ
ระบบคุณธรรมส่วนใหญ่จะใช้ระบบเครือญาติ หรือระบบพวกพ้อง  

การอ านวยการ จากการศึกษา พบว่า เป็นบทบาทที่ส าคัญของนักบริหาร เพราะการสั่งการ 
และค าสั่งของผู้บริหารจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมขององค์กร สามารถแบ่งบทบาทผู้บริหารงาน
องค์กรในการสั่งการ ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยการสั่งการเป็น
ลายลักษณ์อักษรแบบเป็นทางการ และการสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรไม่เป็นทางการและการสั่งการ
ด้วยวาจา คือ การสื่อสารระหว่างบุคคลในองค์กร และการสื่อสารโดยผ่านเทคโนโลยีระหว่างบุคคล 
อาทิ ขณะที่ก าลังท างานอยู่ในส านักงาน หรือการออกสั่งให้ผู้สื่อข่าวปรับวิธีการในการเข้าถึงแหล่งข่าว
ขณะที่ก าลังภาคสนาม โดยใช้วิธีการโทรศัพท์ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
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การประสานงาน จากการศึกษา พบว่า มีวีธีการประสานงานองค์ให้เกิดประสิทธิภาพ แบ่งได้
เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การประสานงานภายในองค์กร ทั้งในรูปแบบของการประสานงานกับผู้บริหาร 
และการประสานงานกับบุคคลที่ท างานในองค์กรร่วมมือปฏิบัติงาน ท าให้งานด าเนินไปได้อย่าง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายขององค์กร และประสานงานภายนอกองค์กร ได้แก่  
การประสานงานกับภาครัฐ และการประสานงานกับหน่วยงานเอกชนเพ่ือขอข้อมูล หรือขอสัมภาษณ์ 
และขอความร่วมมือ  

การรายงาน จากการศึกษา พบว่า การรายงานความคืบหน้า มีผลต่อการประเมินงานตามแผน
ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ การรายงานความคืบหน้า สามารถแบ่งการวางแผนออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ก่อนการด าเนินงาน ขณะที่ก าลังด าเนินงาน และภายหลังการด าเนินงาน อาทิ การประเมินผลการ
ท างานของกองบรรณาธิการจากการน าเสนอข่าวว่าผลตอบรับจากกระแสประชาชนในท้องถิ่นเป็นไป
ในลักษณะใด แล้วน ามาปรับปรุงการท างานในครั้งต่อไป  

งบประมาณ จากการศึกษา พบว่า มีการจัดสรรงบประมาณ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
รายได้ สามารถแบ่งช่องทางการหารายได้เข้าองค์กร คือ การขายหนังสือพิมพ์ จากการวางจ าหน่าย
ตามร้านหนังสือทั่วไป และวางจ าหน่ายหน้าร้านสะดวกซื้อ และการขายพ้ืนที่โฆษณาให้กับธุรกิจ
เอกชน และนักการเมืองท้องถิ่นลงพ้ืนที่สื่อโฆษณา ส่วนรายจ่าย คือขั้นตอนกระบวนการผลิตที่ใช้จ่าย
ส าหรับโรงพิมพ์ และส่วนการจ้างพนักงานประจ า และพนักงานรับจ้างอิสระ  

จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปลักษณะการบริหารงานองค์กร ของหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่จะเอ้ือให้ประสบความส าเร็จในยุคดิจิทัลได้ ดังนี้ 

1. องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส มีกระบวนการจัดการที่ดี โดยการวางแผนส าหรับ
สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือสิ่งที่ก าลังจะเกิดขึ้น โดยปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหาร
องค์กรบางประการ ก็จะสามารถควบคุมได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของ
องค์กร ควบคู่ไปกับการวางแผนเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพของการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่เน้นไปที่ความ
เหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์กร โดยการก าหนดนโยบายระบุแหล่งที่มาของพนักงานเพ่ือป้องกัน
การเมืองภายในองค์กร เพ่ือการรักษามาตรฐานในการคัด เลื อกพนักงาน เข้ ามาท างาน  
ผ่านกระบวนการสรรหาที่ใช้การตรวจสอบ การพิจารณา และการตัดสินใจรับพนักงานที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเข้าท างานร่วมกับองค์กร พร้อมทั้งการรักษาพนักงานที่มีศักยภาพไว้ท างานกับองค์กร  
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3. องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีการสร้างแนวทางในการพัฒนาพนักงาน และ
ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงาน โดยมุ่งความสนใจไปที่ การพัฒนาความสามารถ และเพ่ิม
ประสบการณ์ให้กับพนักงาน มีระบบการบริหารผลงานโดยจะต้องเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่  ๆ อยู่เสมอ 
และหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยให้การท างานราบรื่นและรวดเร็วขึ้น  

4. องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสให้ความส าคัญกับการประสานงาน อาศัยการ
วางแผน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับผู้สนับสนุนให้เกิดขึ้นในระยะยาว โดยความซื่อสัตย์ 
และความโปร่งใสขององค์กร ที่ใช้ในการติดต่อการสื่อสารไปยังผู้สนับสนุน เพ่ือสร้างความไว้ใจและ
ความเชื่อถือให้เกิดตามมาและทุกคนในองค์กรมองไปในทิศทางเดียวกัน 

กล่าวโดยสรุป องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสให้ความส าคัญกับการบริหารทรัพยากร
บุคคลควบคู่ไปกับความเข้าใจในเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงวิสัยทัศน์การท างานที่แทรกซึมเข้าไปเป็น
วัฒนธรรมองค์กร และพนักงานใช้ในการท างานร่วมกัน เข้าใจถึงวิธีการท างานเป็นทีม และท างาน
ร่วมกันเป็นอย่างดีตระหนักถึงผลผลิตของบริษัทที่เป็นมากกว่าผลของการท างาน แต่เป็นผลผลิตที่
ส่งผลกระทบต่อสังคม รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานที่ดีขององค์กร ดังรูปที่ปรากฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 6.4 แสดงลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
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6.2.3 ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มี

ผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ ภายใต้การบริหารงานจัดการองค์กรทั้งปัจจัยภายใน 
ได้แก่ ผู้ส่งสาร  เนื้อหา  ช่องทาง  และผู้ อ่าน  ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ เหตุการณ์ปัจจุบัน  
โลกาภิวัตน์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี พบว่า ปัจจัยของการจัดโครงสร้าง
องค์กร ในลักษณะความสัมพันธ์การจัดการองค์กรเชิงโครงสร้างภายในองค์กร มีผลต่อลักษณะการจัด
องค์กรโดยรูปแบบการจัดแบ่งหน้าที่ตามกระบวนการผลิตจัดโดยการจัดโครงสร้างองค์กรขนาดกลาง
ที่มีผลต่อการจัดการองค์กร ถือว่ามีการจัดโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่ารูปแบบการจัดแบ่งหน้าที่แผนกตาม
สายงาน โดยโครงสร้างองค์กรขนาดเล็กที่มีผลต่อการจัดการองค์กร ลักษณะความเป็นเจ้าของของ
ผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่งผลต่อการจัดการองค์กรในแง่ของการวางแผนงาน ขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารองค์กรที่จะก าหนดการวางแผนงานให้เป็นไปในทิศทางใด การจัดจ้างพนักงานเข้าท างานใน
องค์กรเป็นกระบวนการด าเนินการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นกระบวนการสรรหาของแต่ละองค์กร  
จะมีลักษณะการคัดเลือกเข้ามาท างานด้วยวิธีการที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะผ่านการจัดคนเข้าท างานใน
ระบบคุณธรรมหรือระบบอุปถัมภ์จะมีสัดส่วนในการจัดจ้างพนักงานประจ าที่ท างานในองค์กร และ
ผู้สื่อข่าวพนักงานรับจ้างอิสระที่อยู่ต่างจังหวัดที่แตกต่างกันออกไปจะขึ้นอยู่กับขนาดขององค์กร 
รวมทั้งปริมาณจ านวนงานที่อยู่ในขอบเขตงานขององค์กรด้วยเช่นกัน เพ่ือให้สอดคล้องกับจ านวน
งบประมาณท่ีก าหนดไว้ 

ปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส พบว่า มี
การขยายช่องทางการสื่อสารเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม มีผลมาจากกระแส
โลกาภิวัตน์ ในส่วนของเทคโนโลยี ผู้อ่านแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่มองว่าเป็นเรื่องง่ายส าหรับการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละองค์กรด้วยเช่นกัน สภาพเศรษฐกิจหลังจากผ่าน
พ้นวิกฤตทางสังคมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ภายหลังองค์กรก็ได้มีการปรับการลงทุนต่าง ๆ  
จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว การจ้างงานจะเพ่ิมขึ้นมาก และสามารถด าเนินงานการจัดการภายในองค์กร
ได้สะดวกมากขึ้นและข้อสังเกต พบว่า การจัดการองค์กรขนาดเล็กจึงไม่เห็นการปรับตัวเชิงโครงสร้าง
อย่างเห็นได้ชัดเท่ากับการจัดการองค์กรขนาดกลาง เนื่องจากปัจจัยความเสี่ยงของการบริหารงาน
องค์กรขนาดกลางมีมากกว่าตามปัจจัยที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ดังรูปที่ปรากฏ 
  



 205 

ภาพที่ 6.5 แสดงโครงสร้างการบริหารงานองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

 
 
 
 
 
 
 
ผู้อ่านที่เป็นหนึ่งในปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการจัดการองค์กร ถือว่ากลุ่มเป้าหมายส าคัญของ

องค์กรที่ต้องเน้นฐานการผลิตหนังสือพิมพ์เพ่ือตอบสนองช่องทางการรับรู้ข่าวสารของประชาชนใน
ท้องถิ่น ในขณะเดียวกันการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในแต่ละองค์กร จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป
ขึ้นอยู่กับการก าหนดประเด็นเนื้อหาที่ต้องการน าเสนอ อาทิ กลุ่มเป้าหมายที่เน้นประชาชนทั่วไปก็จะ
น าเสนอข่าวอาชญากรรมที่เกิดขึ้นรายวัน วัตถุประสงค์ของการรายงานข่าวก็เพ่ือแจ้งให้ทราบ แต่จะ
ต่างจากข่าวการเมืองท้องถิ่น หรือบทความเชิงวิเคราะห์ที่น าเสนอต่อกลุ่มข้าราชการ หรือนักวิชาการ
ในท้องถิ่นให้เกิดช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยค านึงถึงการวางแผนองค์กรตามวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงานอีกด้วย 

ผู้โฆษณามีผลต่อการจัดการองค์กรในส่วนของลักษณะการจัดการองค์กรงบประมาณรายได้ที่
ได้จากนักการเมือง และหน่วยงานเอกชนที่ต้องการลงพ้ืนที่โฆษณาถือว่าเป็นปัจจัยภายนอกที่ขึ้นอยู่
กับ สภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสังคมด้วยประการหนึ่ง อิทธิพลทางการเมืองมักจะพบได้การน าเสนอ
ประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น โดยการท าหน้าที่ของนักข่าวที่ยืนยันว่าต้องการน าเสนอข้อเท็จจริง 
ตรงไปตรงมา ท าให้ต้องโดนฟ้องในคดีหมิ่นประมาทจากการน าเสนอข่าว ความเชื่อ ศาสนา และ
วัฒนธรรมมีผลต่อลักษณะการจัดการองค์กรในส่วนของการวางแผนการด าเนินงาน โดยค านึงถึงความ
เชื่อของการอยู่รวมกันบนความต่างของแต่ละความเชื่อที่แตกต่างกัน  

การท างานร่วมกันระหว่างองค์กรกับประชาชนในท้องถิ่นเป็นไปในลักษณะของการท างาน
แบบเกื้อกูลกัน โดยไม่ได้แบ่งแยกความเชื่อของแต่ละบุคคล หรือจัดแบ่งชนชั้นการปฏิบัติ แต่จะให้
ความช่วยเหลือ พ่ึงพากันและกันมากกว่า และการประสานงานขอความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยค านึงถึงวัฒนธรรม แนวทางในการปฏิบัติ ดังรูปที่ปรากฏ 
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ภาพที่ 6.6 แสดงปัจจัยที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล่าวโดยสรุปเมื่อเปรียบเทียบการปรับตัวองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในในฐานะ
การบริหารงานสื่อดั้งเดิมสู่การปรับตัวในยุคดิจิทัล พบว่า การปรับตัวองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสมีการปรับรูปแบบการน าเสนอผ่าน e -Newspaper ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัสรายสัปดาห์ในรูปแบบดิจิทัลที่ช่วยให้ผู้อ่านติดตามข่าวสารที่ทันต่อเหตุการณ์เช่นเดียวกับฉบับ
กระดาษ เพ่ือลดต้นทุนกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้ยังมีการปรับเนื้อหาบางส่วนที่ถูกน าเสนอ
ผ่านสื่อใหม่ (New Media) ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นการหลอมรวมเทคโนโลยี อย่างเช่น การเปิดรับสื่อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) ได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวันของผู้ อ่านในสังคมให้เกิดความ
หลากหลายขึ้นท าให้ผู้อ่านมีเสรีภาพสูงในการก าหนดเนื้อหาที่เป็นไปตามกระแสนิยมและสามารถมี
ส่วนร่วมในการก าหนดรูปแบบการใช้ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลข่าวสารได้  

องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสยังได้ก าหนดให้ท้องถิ่นเกิดการมีส่วนร่วมโดยการ
สร้างแฟรนไชส์การขายหนังสือพิมพ์ในพ้ืนที่ท้องถิ่นในเขตจังหวัดทั่วภาคใต้ เพ่ือดันจ านวนยอดตีพิมพ์
สื่อสิ่งพิมพ์ให้สูงขึ้น และเป็นการต่อยอดธุรกิจสื่อในท้องถิ่น ภายใต้โครงการผู้บริหารโฟกัสเขตจังหวัด 
ซึ่งถือได้ว่าเป็นการสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) ท าให้มีกระบวนการสื่อสาร
ระหว่างองค์กรและผู้อ่านสามารถท าหน้าที่สลับกันได้  
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ภาพที่ 6.7 แสดงการเปรียบเทียบการปรับตัวในฐานะสื่อดั้งเดิมขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส
เมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล 

องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสจึงสามารถสร้างพ้ืนที่โต้ตอบกับผู้อ่านโดยผ่านสื่อกลาง
เดียวกัน และสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนและเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรอบด้านและนุ่มลึก
กว่าการสื่อสารในสื่อดั้งเดิม  

ในขณะที่การด าเนินงานขององค์กรในฐานสื่อดั้งเดิมยังคงรายงานข่าวผ่านหน้าหนังสือพิมพ์
รายสัปดาห์ น าเสนอข่าวสารเชิงสืบสวนมีรูปแบบการเปิดรับสื่อแบบสมาชิกรายปี โดยอาศัยสายส่ง
หนังสือพิมพ์ในการกระจายหนังสือพิมพ์ไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ในพ้ืนที่ภาคใต้ และยังคงเป็นการสื่อสาร
ทางเดียว การติดต่อสื่อสารในลักษณะที่องค์กรเป็นผู้ให้ข่าวมีอิทธิพลต่อผู้อ่านเพียงฝ่ายเดียว โดย
ผู้อ่านไม่มีโอกาสโต้ตอบหรือซักถามข้อสงสัยใด ๆ ดังรูปที่ปรากฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6.2.4 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  
ผลการวิจัยพบว่า อุปสรรคภายในองค์กร ได้แก่ พนักงานขาดความรับผิดชอบในการท างาน 

ความ ขัดแย้งของพนักงานในองค์กร ซึ่งพนักงานขาดความรับผิดชอบในการท างาน ไม่รับผิดชอบงาน
งานตนเอง ไม่ตั้งใจท างาน ความขัดแย้งของพนักงานในองค์กร เนื่องจากทัศนคติในการท างาน
แตกต่างกันของพนักงาน 



 208 

ภาพที่ 6.8 แสดงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

อุปสรรคภายนอกองค์กร ได้แก่ อิทธิพลของบุคคลในท้องถิ่น ส่วนใหญ่เป็นประเด็นที่ส าคัญมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ ซึ่งต้องใช้ระยะในการด าเนินการขอข้อมูลเป็นเวลานาน ดังรูปที่
ปรากฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.2.5 บทสรุปการปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในฐานะสื่อดั้งเดิม

เข้าสู่ยุคดิจิทัล 
 
ตารางที่ 6.1 แสดงบทสรุปการปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในฐานะสื่อดั้งเดิม
เข้าสู่ยุคดิจิทัล 

การด าเนินงานในฐานะสื่อดั้งเดิม การปรับตัวในยุคดิจิทัล 

- เป็นสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายสัปดาห์ น าเสนอ
เนื้อหาข่าวสารที่ครอบคลุมทุกบริบททั้งด้านสังคม 
เศ รษ ฐกิ จ  ก าร เมื อ ง ก ารป กครองท้ อ งถิ่ น 
การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมพื้นที่
ภาคใต้ 

- เป็นสื่อออนไลน์ที่น าเสนอผ่านเว็บ ไซต์  

เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูป เนื้อหาเกี่ยวข้องกับ

กระแสข่าวที่เกิดขึ้นประจ าวัน ข่าวย้อนหลัง

และข่าวตามสถานการณ์ และข่าวที่เกิดขึ้น

และได้รับการพูดถึงในโซเชียลมีเดีย 
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การด าเนินงานในฐานะสื่อดั้งเดิม การปรับตัวในยุคดิจิทัล 

- มีช่องทางการขายระบบการวางแผงผ่านเอเยนต์

และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งตลาดใหม่ วางขาย

ผ่ านร้านสะดวกซื้ อ (เช เว่น อี เลฟ เว่น ) หรือ

ห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ และมีการจัดจ าหน่าย

หนังสือพิมพ์ระบบสมาชิกรายปี 

- เพ่ิมช่องทางการวางจ าหน่าย  

- ผ่าน e-Newspaper 

- แฟรนไชส์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 

- สร้างการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นโดยโมเดลแฟรน

ไชส์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมทาง

สังคม 

- สร้างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ อ่านกับ

องค์กรผ่านสื่อออนไลน์ 

- กองบรรณาธิการท าหน้าที่ตรวจสอบจริยธรรม

การน าเสนอข่าวสารกันเอง 

- ผู้ อ่านสามารถตรวจสอบจริยธรรมการ

ท างานของนักข่าวในองค์กร 

- เป็นการสื่อสารแบบทางเดียว  

(One-way communication) 

- เป็นการสื่อสารแบบสองทาง 

 (Two-way communication) 

- มีกระบวนการผลิตหลายขั้นตอนซับซ้อน แบก

รับต้นทุนกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ 

- สามารถน าเสนอข่าวสารได้หลายรูปแบบ ทั้ง

ภาพ เสียง และข้อความไปพร้อมกัน หรือคลิป

วิดีโอ ลดต้นทุนการผลิต 

- สามารถวัดผลการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากจ านวน

ยอดพิมพ์ หากจะลดหรือจะเพิ่มจ านวนการตีพิมพ์

ก็ต้องวางแผนก่อนล่วงหน้า 

- วั ด ผ ล ได้ ง่ า ย  เนื่ อ งจ ากค วาม เป็ น สื่ อ

อิเล็กทรอนิกส์และใช้ระบบการสื่อสารท าให้

ฝ่ายการตลาดขององค์กรสามารถวัดผลได้ง่าย 

เช่น การวัดผลจากสถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ 

- งบโฆษณาของหนังสือพิมพ์ มีข้อจ ากัดจาก

รูปภาพ สีสัน และคุณภาพกระดาษค่อนข้างต่ า 

และอายุของหนังสื่อพิมพ์จะสั้น ท าให้ผ่านตา

ผู้อ่านได้น้อยครั้ง 

- งบโฆษณาสื่อออนไลน์ สามารถน าเสนอตัว

สินค้าให้เห็นทุกแง่มุม ไม่ว่าจะอยู่ในรูปลักษณ์

ใด  เช่ น  ข้ อความ เสี ย ง ภ าพ เคลื่ อน ไห ว 

รูปภาพ หรืองานกราฟิก 
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กล่าวโดยสรุปถือได้ว่าองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์มีการปรับตัวเพ่ือ
ความด ารงอยู่ในฐานะสื่อท้องถิ่นในยุคดิจิทัลจากการวางกลยุทธ์หลายประการ อาทิ องค์กรมีลักษณะ
การวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่สามารถเพ่ิมยอดขายจากกลุ่มเป้าหมายในระบบสมาชิกรายปี   
ในขณะที่ผลการส ารวจเชิงปริมาณยืนยันข้อค้นพบได้ว่าการรับรู้ข่าวสารขององค์กรกลุ่มผู้อ่านมีความ
คิดเห็นไปในเชิงบวก เนื่องจากภาพลักษณ์ขององค์กรมีความน่าเชื่อถือ ผู้อ่านมีความเชื่อต่อเนื้อหา
ข่าวสารที่น าเสนอ และจริยธรรมการท าข่าวในฐานองค์กรสื่อท้องถิ่น  

ข่าวสารที่องค์การน าเสนอผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นแหล่งที่พึงทางวิชาการให้กับอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วภาคใต้น าข้อมูลไปอ้างอิงอีกด้วย  ซึ่งถือได้ว่าการปรับตัวขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในฐานะสื่อดั้งเดิมเข้าสู่ยุคดิจิทัลไปได้ทิศทางที่ดี  ในขณะเดียวกันก็
ควรวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารประเด็นสังคมระหว่างช่องทางสื่อใหม่และสื่อดั้งเดิมให้มีความแตกต่าง
กัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่จะชยายฐานผู้อ่านข่าวท้องถิ่นภาคใต้ให้กว้างขึ้น 

นอกจากนี้ผลจากการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณพบว่า  มีความเชื่อมโยงกันกับการวางแผนการ
ด าเนินงานขององค์กรบางประการ ดังนี้ 

1) ผู้อ่านเปิดรับสื่อและการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีอายุ  
15 - 25 ปี มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมากที่สุด สอดคล้องกับการ
วางแผนองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์ที่ต้องการหลอมรวมสื่อ จากลักษณะการ
ด าเนินงานขององค์กรได้ฝห้ความส าคัญกับการเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร เพ่ือขยายฐานผู้อ่านให้มีความ
หลากหลายเพ่ิมขึ้น โดยการน าเสนอข่าวสารท้องถิ่นผ่านสื่อออนไลน์ ซึ่งกลุ่มผู้อ่านในช่องอายุดังกล่าว
กลุ่มที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย และมีความสามารถในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ คนกลุ่มนี้ล้วนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อ
การท างานในโลกยุคไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบัน เพราะด้วยประเด็นที่องค์กรน าเสนอเนื้อหาตามกระแส
สังคมท าให้เกิดการเปิดรับมากข้ึน 

2) ผู้อ่านที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อาจจะมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลหรืออาจจะมี
ข้อจ ากัดในเข้าถึงช่องทางการสื่อสารที่ถูกการขยายไปยังพ้ืนที่ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มที่มี
การศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสผ่าน
สามารถเปิดรับสื่อที่หลากหลายได้มากกว่า 

3) สามารถยืนยันข้อค้นพบได้ว่าการรับรู้ข่าวสารขององค์กรกลุ่มผู้อ่านมีความคิดเห็นไปใน
เชิงบวก เนื่องจากภาพลักษณ์ขององค์กรมีความน่าเชื่อถือ ผู้อ่านมีความเชื่อต่อเนื้อหาข่าวสารที่
น าเสนอ และจริยธรรมการท าข่าวในฐานองค์กรสื่อท้องถิ่น เนื่องจากองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์มีการปรับตัวเพ่ือความด ารงอยู่ในฐานะสื่อท้องถิ่นในยุคดิจิทัลจากการวางกล
ยุทธ์หลายประการ อาทิ องค์กรมีลักษณะการวางแผนกลยุทธ์การตลาดที่สามารถเพ่ิมยอดขายจาก
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กลุ่มเป้าหมายในระบบสมาชิกรายปี และด้วยบทบาทของผู้น าในการน าเสนอข่าวหนังสือพิมพ์ภาคใต้
โฟกัส มีบทบาทน าชุมชนภาคใต้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในฐานะการเป็นสื่อที่โดดเด่นในวิชาชีพ และรูปแบบ
การน าเสนอข่าวที่มี เนื้อหาสาระที่ดี  ให้ความรู้กับผู้ อ่าน และสร้างทัศนคติใหม่ ๆ ต่อชุมชน 
ขณะเดียวกันยังท าหน้าที่เปิดประเด็นและสาระวาระใหม่ ๆ มีบทบาทยกระดับการปกครองส่วน
ท้องถิ่น ประชาชนเชื่อถือ ยอมรับและคาดหวังในการติดตามข่าวท้องถิ่นเรื่องการเมืองโฟกัสมีผู้อ่าน
และติดตามผลงานอย่าต่อเนื่อง การน าเสนอข่าวไปในทิศทางใดก็เป็นกระแสมีเอกลักษณ์ของตัวเองใน
การเป็นผู้น าสื่อที่มีจิตวิญญาณและมุ่งประโยชน์เพื่อส่วนรวมอย่างชัดเจน 

4) ผู้อ่านมีการเปิดรับสื่อที่มากขึ้นจะมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัสมากข้ึนตามไปด้วย เช่นเดียวกับการด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ระบุ
ว่า ขึ้นอยู่แรงผลักดันทั้งปัจจัยภายในและภายนอกท่ีมีอิทธิผลต่อการบริหารองค์กรและการหากลยุทธ์
การปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กร สามารถแบ่งออกเป็น
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึง ปัจจัยภายใน ประกอบด้วย ผู้ส่งสาร เนื้อหา 
ช่องทาง และผู้อ่าน รวมทั้งปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย เหตุการณ์ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เทคโนโลยี เพ่ือน าตัวแปรดังกส าคัญในการกระตุ้นการเปิดรับสื่อของ
ผู้อ่านในยุคดิจิทัล 

จะเห็นได้ว่ าการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี  ที่น ามาสู่ การเปลี่ ยนแปลงข องสังคม  
การเปลี่ยนแปลงในการรับข้อมูลข่าวสารของผู้อ่านที่มีต่อองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสราย
สัปดาห์สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้ โฟกัส  
ในขณะเดียวกันก็ยังมีบางส่วนที่ยังไม่สอดคล้องกับการด าเนินงานในฐานะผู้ผลิตข่าวสารที่พยายามจะ
สร้างการเปิดรับสื่อให้แก่ผู้อ่านในประเด็นของข้อจ ากัดของนวัตกรรม การศึกษาอินเทอร์เน็ตเพ่ือการ
เรียนรู้อย่างการน าเสนอข่าวสารผ่าน e-Newspaper จะให้ข่าวที่สด ทันสมัยตลอดเวลา นาทีต่อนาที 
ผู้อ่านสามารถเลือกเนื้อหาเฉพาะที่ต้องการได้ (Customized Newspaper) สามารถจัดเรียงคอลัมน์
เองได้ตามความชอบ อีกทั้งการจัดท าโฆษณา จะต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่
ต้องการได้โดยตรงกับความสนใจของผู้อ่าน แต่กลับท าให้ผู้อ่านไม่ได้มีการตอบสนองในส่วนนี้เลย 
เพราะในยุคดิจิทัลท าให้สังคมมั่งคั่งไปด้วยข้อมูลข่าวสาร ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างหนึ่ง คือ ข่าวสารข้อมูล
ที่มีล้นเกิน คือตัวที่ดูดกลืนและบริโภคสิ่งที่เป็นความสนใจของผู้อ่าน ความมั่งคั่งของข้อมูลข่าวสารท า
ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าไร้ซึ่งของความน่าสนใจคนต่อข้อมูลข่าวสารแตกกระจัดกระจาย แทนที่จะรวมศูนย์
ความสนใจอยู่ในสื่อดั้งเดิมอย่างหนังสือพิมพ์ 
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6.3 อภิปรายผลการวิจัยเชิงปริมาณ 

6.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประชากรที่แตกต่างกันกับการเปิดรับสื่อขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

ลักษณะประชากรซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้กับการเปิดรับสื่อ
ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส พบว่า 

การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของกลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อผ่าน
ทาง เฟซบุ๊กมากที่สุด สอดคล้องกับ ณงลักษณ์ จารุวัฒน์, ประภัสสร วรรณสถิตย์, เฟนวิค, เอียน. 
Fenwick, Lan. Wertime (2551) ระบุลักษณะส าคัญของเนื้อหาอยู่ในรูปแบบดิจิทัลไว้ว่า คุณสมบัติ
ของสื่อใหม่มีอิสระจากข้อจ ากัดด้านพรมแดน (Freedom from Geological Boundaries) เนื้อหา
ในรูปแบบดิจิทัลเป็นเนื้อหาที่รับข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็ว ท าให้ผู้บริ โภคสามารถ
เลือกรับตามความสะดวก หรือค้นหาข้อมูลข่าวสารจากประเทศใดก็ได้ แล้วแต่ความต้องการของ
บุคคลแต่ละคนที่สามารถท่ีแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อปัจจุบัน
ที่เปลี่ยนไปเป็นไปในทิศทางเดียวกับ ยุพา สุภากุล (2534) ที่อธิบายไว้ว่า ผู้อ่านต้องการข่าวสารต่าง 
ๆ เข้ามาท าให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ จึงเลือกสื่อที่ตนสะดวกและนิยม 
(Convenience Preference) ผู้อ่านสามารถเลือกสื่อได้ตามท่ีตนสะดวก  

สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีเพศหญิง มีอายุมากที่สุดอยู่ในช่วงระหว่าง 
15 - 25 ปี มีการศึกษามากที่สุดในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน/
ลูกจ้าง มากที่สุด มีพฤติกรรมเปิดรับข้อมูลข่าวสารการจากใช้สื่อใหม่ โดยผู้ที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการ
เปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่ พบว่า 
ผู้อ่านที่เปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีอายุ 15 - 25 ปี มีการเปิดรับสื่อของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมากกว่า ส่วนผู้อ่านที่มีอายุ  26 - 35 ปี, 36 - 45 ปี, 46 - 50 ปี และ 
51 ปีขึ้นไปอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 สอดคล้องกับทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ (2561) ที่ระบว่า  
ทุกเพศวัย มีความหลายหลาย ต้นทุนในการเข้าถึงถูกมาก หากหายหรือตายไปจริง ๆอาจไม่เป็นผลดี
ต่อกลุ่มผู้บริโภค แต่ควรจะต้องมีส่วนในการท าให้ตัวเองอยู่ได้ ด้วยการเสริมก าลังในช่องทางอ่ืน ๆ  
ในส่วนของ หนังสือพิมพ์มีความเป็นไปได้ว่าจะลดลงเหลือน้อยมาก แต่จะยังคงยังมีอยู่ เช่น นิตยสารที่
มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสูงและชัดเจนมาก ซึ่งสร้างเกียรติภูมิแก่วงการ และตอบโจทย์คนที่ยังต้องการ
เสพสื่อช่องทางนี้อยู่ ส่วนอ่านที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่แตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่  พบว่า ผู้ อ่านเปิดรับสื่อขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กับปริญญาโท หรือสูงกว่ามี
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การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมากกว่าผู้อ่านที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่าอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05  

ผู้วิจัยมองว่าผู้อ่านเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี กับปริญญาโทที่การเปิดรับมากกว่า เนื่องจากการเปิดรับข่าวสารจากสื่อของผู้อ่านที่มี
การศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี กับปริญญาโทที่มีความถ่ีในการเปิดรับสื่อเห็นได้ว่าผู้อ่านจะเลือก
เปิดรับสารและข่าวสารที่ตรงกับความสนใจเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองด้วยปัจจัยที่ว่า
ต้องการแสวงหาข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงมากกว่า อาทิ องค์กรสร้างการมีส่วนร่วมกับเยาวชนใน
ท้องถิ่นให้เข้ามาให้พ้ืนที่สื่อแสดงความสามารถบางอย่างที่เป็นเด็กและเยาวชนที่มีระดับการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรี ในขณะเดียวกันผู้อ่านที่อยู่ในระดับปริญญาโทมักจะเปิดรับสื่อท้องถิ่นเพ่ือเป็นการ
มองดูช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจหรือบางอย่างที่เกี่ยวข้อง เพราะการแสวงหาข่าวสาร
และเลือกรับข่าวสารนั้น นอกจากเพ่ือสนับสนุนทัศนคติหรือความคิดและความเข้าใจที่มีอยู่เดิม ยัง
เป็นการน าเอาไปใช้ประโยชน์ทางด้านอ่ืน ๆ เช่น เพ่ือให้มีความรู้ใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจ
แก้ปัญหา ทั้งนี้ก็อาจจะเลือกสื่อที่ตนสะดวกและนิยม  

ในขณะที่การศึกษาครั้งนี้ พบว่า การเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
เหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด คือ สนใจข่าวท้องถิ่น มากที่สุด รองลงมา คือ เพ่ือ
ติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วไป เป็นไปในทิศทางเดียวกับสิริพร จิตรักษ์ธรรมและคณะ (2545) ศึกษา
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา พบว่า เหตุผลส าคัญที่สุดใน
การอ่าน คือ ต้องการทราบความเคลื่อนไหวภายในท้องถิ่น แต่กลับต้องการทราบปัญหาท้องถิ่น และ
การแก้ไขอยู่ในอันดับต่ าสุด มีความต้องการเนื้อหาข่าวนั้น ผู้อ่านให้ความส าคัญกับข่าวการปกครอง
ท้องถิ่นมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเมืองระดับประเทศ และข่าวอาชญากรรม
ด้านความน่าเชื่อถือผู้อ่าน ให้ความเชื่อถือข่าวสังคม-บุคคลอยู่ในระดับสูงสุด รองลงมาได้แก่ข่าว
สาธารณะ-การแพทย์ การปกครองท้องถิ่น ส่วนข่าวที่มีค่าเฉลี่ยความเชื่อถือต่ าสุด ได้แก่ ข่าว
ต่างประเทศ ข่าวเศรษฐกิจ และข่าวไอที ขณะที่ผลการศึกษาได้ขัดแย้งกับงานวิจัยของภิรญา ลือศักดิ์ 
(2556) ศึกษาการเปิดรับสื่อท้องถิ่นของผู้อ่านในอ าเภอเมืองล าพูน พบว่า การเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นอย่างเดียวผู้อ่านในอ าเภอเมืองล าพูนมีเหตุผลในการเปิดรับสื่อท้องถิ่น เพื่อเป็นงานอดิเรกมาก 
ที่สุดรองลงมา คือ เพ่ือเป็นเพ่ือนคลายเหงา และเพ่ือผ่อนคลายความเครียด โดยมีความเห็นเกี่ยวกับ
ความต้องการรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ซึ่งผู้วิจัยตั้งข้อสังเกตว่า เนื่องจากหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส
เป็นองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่น าเสนอข่าวการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จึงท าให้กลุ่มผู้อ่านมี
ผลเหตุส่วนใหญ่ คือ ต้องการรับรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวในท้องถิ่น 
  



 214 

ช่องทางการเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์ขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์ของกลุ่ม
ตัวอย่างมากที่สุด คือ ร้านหนังสือ/แผงหนังสือทั่วไป สอดคล้องกับนงฤดี วงษ์จันทร์ (2548) ศึกษา
การเปิดรับข่าวสาร ความพึงพอใจ และความต้องการของผู้อ่านหนังสือพิมพ์คมชัดลึก  พบว่า ผู้อ่าน
ส่วนใหญ่การตัดสินใจซื้อหนังสือพิมพ์คมชัดลึกซื้อตามแผงหนังสือ 

ลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อและการรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ ขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่แตกต่างกัน สอดคล้องกับสิริพร จิตรักษ์ธรรม และคณะ (2545) 
ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา พบว่า ผู้อ่าน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีสมาชิกประจ าเพียงร้อยละ 12.34 โดยหนังสือพิมพ์ที่มีผู้ อ่านมากที่สุดคือ
หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ นอกจากนี้ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเปิดรับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นใน
จังหวัดสงขลา ซึ่งได้แก่ ความต้องการเนื้อหา และความเชื่อถือนั้น พบว่า ความต้องการเนื้อหา
ข่าวสารของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่น าเสนอในหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสสูง โดยสัมพันธ์กับ
ความเชื่อถือต่ า และความต้องการเนื้อหาข่าวสารของผู้อ่านมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาที่น าเสนอใน
หนังสือพิมพ์ไทยแหลมทองค่อนข้างน้อยเช่นเดียวกัน 

จากผลการศึกษาพบว่าผู้อ่านที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสแตกต่างกัน โดยมีการทดสอบรายคู่ พบว่า ผู้อ่านมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีอายุ 15 - 25 ปี มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ภาคใต้โฟกัสมากกว่าผู้อ่านที่มีอายุ  36 - 45 ปี, 46 - 50 ปี และ 51 ปีขึ้น เช่นเดียวกับผู้อ่านเปิดรับ
สื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่มีอายุ 26 - 35 ปี มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมากกว่าผู้อ่านที่มีอายุ 46 - 50 ปี อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.001 ผู้วิจัยมอง
ว่าการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของผู้อ่านที่มีอายุ 15 - 25 ปีเป็นกลุ่ม
ที่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่าย และมีความสามารถในการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ คนกลุ่มนี้ล้วนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการท างานใน
โลกยุคไร้พรมแดนเช่นในปัจจุบัน ทั้งพวกเขายังเป็นพวกที่ชอบพัฒนาตนเองอยู่เสมออีกด้วย ในขณะที่
ผู้ อ่านที่มีอายุ 46 - 50 ปี มีข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าสารจากองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ต่ าสุด 
เนื่องจากผู้อ่านมีพฤติกรรมของคนกลุ่มนี้ที่เด่นชัดมากก็คือ ชอบอะไรง่าย ๆ ไม่ต้องเป็นทางการ  
ให้ความส าคัญกับเรื่องความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work life balance)  มีแนวคิดและการ
ท างานในลักษณะรู้ทุกอย่างท าทุกอย่างได้เพียงล าพังไม่พ่ึงพาใคร เป็นตัวของตัวเองสูง มีความคิดเปิด
กว้าง มีความคิดสร้างสรรค์  
  



 215 

สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่ต้องการน าเสนอ
ข่าวสารบนพ้ืนที่ออนไลน์ในลักษณะของข่าวสารที่ตามกระแส เพ่ือตอบสนองความเป็นกลุ่มเยาวชน
และกลุ่มวัยท างานตอนต้นมากกว่า เพราะการรับรู้ข่าวสารในท้องถิ่นของกลุ่มผู้อ่านอายุมักจะรับรู้
ข่าวสารได้จากการการอ่านหนังสือพิมพ์ที่เป็นเล่มฉบับมากกว่า หรืออาจจะเกิดการแลกเปลี่ยน
สนทนากับกลุ่มเพ่ือนวัยเดียวกัน 

กล่าวโดยสรุป ความต้องการเนื้อหาข่าวสารของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสมีความสัมพันธ์
กับเนื้อหาที่น าเสนอในหนังสือพิมพ์แต่มีความเชื่อถือค่อนข้างน้อย ส่วนความต้องการและความเชื่อถือ
ของผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาค่อนข้างน้อยเช่นกัน 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่
แตกต่างกัน พีระ จิรโสภณ (2529) กล่าวไว้ว่า “การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ สามารถแนวโน้มที่
ผู้ อ่านจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสาร จากแหล่งหนึ่งแหล่งใดที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง เช่น  
การเลือกซื้ออ่านหนังสือพิมพ์ฉบับใดฉบับหนึ่ง หรือเลือกชมโทรทัศน์ช่องใดช่องหนึ่ง การเลือกเปิดรับ
นี้ พบว่า บุคคลมักจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุนทัศนคติเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขัดแย้ง
กับความรู้สึกนึกคิดเดิมของตน ทั้งนี้ เพราะการได้รับข่าวสารใหม่ที่ไม่ลงรอยหรือสอดคล้องกับ
ความรู้สึก ความเข้าใจ หรือทัศนคติที่มีอยู่แล้ว จะท าให้เกิดภาวะไม่สมดุลหรือมีความไม่สบายใจ 
ดังนั้น การที่ลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวได้ ก็ต้องแวงหาหรือเลือกสรรเฉพาะข่าวสารที่ลงรอยกับ
ความคิดเดิมของตน”  

ดังนั้น อายุที่แตกต่างกันย่อมมีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่
แตกต่างกัน  

กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสที่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวไว้ว่า “คนที่มีการศึกษาสูง 
หรือมีความรู้ดีจะได้เปรียบอย่างมากในการที่จะเป็นผู้อ่านที่ดี ทั้งนี้เพราะคนเหล่านี้มีความรู้กว้างขวาง
ในหลายเรื่อง มีความเข้าใจศัพท์มากและมีความเข้าใจสารได้ดี แต่คนเหล่านี้มักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อ
อะไรง่าย ๆ สารไม่มีหลักฐานหรือเหตุผลสนับสนุนเพียงพอมักจะถูกโต้แย้ง” อธิบายได้ว่า การศึกษาที่
แตกต่างกัน ย่อมท าให้มีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี อาจจะมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงข้อมูลหรืออาจจะมี
ข้อจ ากัดในเข้าถึงช่องทางการสื่อสารที่ถูกการขยายไปยังพ้ืนที่ออนไลน์เพ่ิมมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มที่มี
การศึกษาปริญญาโทหรือสูงกว่า มีการเปิดรับสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสผ่าน
สามารถเปิดรับสื่อที่หลากหลายได้มากกว่า 
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6.3.2 การเปรียบเทียบระหว่างลักษณะประชากรที่แตกต่างกันกับการรับรู้ข่าวสารของ
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

ลักษณะประชากรซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ กับการรับรู้
ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส พบว่า 

การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมี
ความเห็นไปในเชิงบวก กับเป็นสื่อที่ค านึงถึงสาธารณะประโยชน์มากท่ีสุด สอดคล้องกับ (Hunt, T., & 
Ruben, 1993 อ้างถึงในอนุสรณ์ ศิริชาต, 2558) ที่ได้อธิบายถึงปัจจัยที่ท าให้เกิดการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารว่า สื่อที่มีอยู่ในสังคมสร้างภาพลักษณ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อปัจเจก
บุคคลและต่อสังคม ผู้อ่านเกิดการวิเคราะห์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ตนเองต้องการได้  
โดยส่วนใหญ่จะให้ค านึงถึงสาธารณะประโยชน์รายงานข่าวสารความเคลื่อนไหวของท้องถิ่น และเสนอ
เรื่องราวของท้องถิ่นให้ละเอียดลึกซ้ึงกว่า (สุรัตน์ นุ่นนนท์, 2539) 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อสังคมท้องถิ่นของ
พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช (2542) กล่าวไว้ว่า การท าหน้าที่ของสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นการก าหนด
แนวทางในการน าเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ ปัญหาต่าง ๆ  จ ากัดเฉพาะในท้องถิ่นนั้น ๆ เท่านั้น  
เว้นแต่เป็นเรื่องคาบเกี่ยวที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่นโดยตรง เพ่ือสร้างแบบอย่างของหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นให้ได้รับการเคารพและการยอมรับจากสังคมท้องถิ่นนั้น เสนอเรื่องราวหรือปัญหาของท้องถิ่น 
เป็นหลักก าหนดแนวทางชัดเจนร่วมกันถึงบทบาทหน้าที่โดยตรงของนักหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นให้
พิจารณาถึงการรับใช้สังคมท้องถิ่นโดยตรงทุก ๆ ด้าน ทุก ๆ ระดับวิชาชีพบนพ้ืนฐานของความส าคัญ
ที่เท่าเทียมกัน เพ่ือส่งเสริม และรักษาจริยธรรมคอยเตือนสติให้เห็นถึงภยันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 

การรับรู้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส กลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้งหมดมีความเห็นไปในเชิงบวกกับองค์กรน าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นกลาง และรอบด้าน 
ไม่สอดแทรกอารมณ์ความรู้สึก รายงานข่าวตามข้อเท็จจริงไม่บิดเบือนมากที่สุด เช่นเดียวกับ 
พัชราภรณ์ ครุฑเมือง (2558) ศึกษาการด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่ระบุไว้ว่า 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดล าปางมีการน าเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทาง
ธุรกิจ เพ่ือท าหน้าที่ให้น่าเชื่อถือและเป็นที่พ่ึงพาของคนล าปางได้ จะเห็นได้ว่ากลไกส าคัญที่ช่วย
ขับเคลื่อนความเจริญในด้านต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นภายในสังคมท้องถิ่น การรับรู้เนื้อหาข่าวสารขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีความเห็นไปในเชิงบวก กับโดยภาพรวม
องค์กรน าเสนอข่าวการเมือง เศรษฐกิจ สังคมในท้องถิ่นมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎี
ความรับผิดชอบทางสังคมที่ (D. Lasswell, 1948) ระบุถึงหน้าที่ต่าง ๆ ของสื่อมวลชนตามทฤษฎี
ความรับผิดชอบทางสังคมว่าต้องสนับสนุนระบบการเมืองด้วยการน าเสนอข่าว การอภิปราย และ
โต้แย้งเก่ียวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนร่วม เพราะผู้ที่มีสิทธิในการใช้สื่อมวลชน คือ ประชาชนทุกคน
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ที่ต้องการพูด หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ สื่อมวลชนจะถูกควบคุมโดยมติของประชาชน 
ปฏิกิริยาของผู้อ่าน และจริยธรรมในทางวิชาชีพ ข้อหวงห้ามส าหรับสื่อมวลชนก็คือ การละเมิดอย่า ง
ร้ายแรงต่อสิทธิส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองโดยทั่วไป และต่อประโยชน์ส าคัญของสังคม  

เป็นไปในทิศทางเดียวกับกับพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช (2542) ที่ระบุว่า หนังสือพิมพ์ที่มีการรายงาน
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับในท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ แสดงบทบาทหน้าที่ในการสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพปัญหาของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยเฉพาะเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชี้ให้เห็น และเข้าใจถึง
เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ปัญหา ความรู้สึกนึกคิด ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมของในท้องถิ่น
นั้นโดยแท้ เช่นเดียวกับรัจรี พนเกตุ (2554) ที่ระบถุึงสื่อมวลชน คือตัวกลางหรือพาหะในการถ่ายทอด
ความรู้ ทัศนคติการเลือกข่าวสาร การเลือกตีความหมาย และการเลือกจดจ า เพ่ือสนองเป้าหมายของ
ตนเอง ในเชิงพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต  

การรับรู้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสกลุ่ม
ตัวอย่าง ทั้งหมดมีความเห็นไปในเชิงบวกและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ Burnett (2003) ที่ระบุว่า  
สื่อใหม่ (New media) เอ้ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารต่างก็ท าท าหน้าที่ส่งสารและรับสารได้พร้อมกัน 
ซึ่งเป็นการสื่อสารสองทาง และสื่อยังท าหน้าที่ส่งสารได้หลายอย่างรวมกัน คือ ภาพ เสียง และ
ข้อความไปพร้อมกัน โดยรวมเอาเทคโนโลยีของสื่อดั้งเดิม เข้ากับความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยี
สัมพันธ์ ท าให้สื่อสามารถสื่อสารได้สองทางผ่านทางระบบเครือข่ายและมีศักยภาพเป็นสื่อแบบประสม 
(Multimedia)  

การรับรู้จริยธรรมวิชาชีพสื่อมวลชนขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีความเห็น
ไปในเชิงบวกมากที่สุดกับค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนมากที่สุด เช่นเดียวกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ข่าวสารของ รัจรี พนเกตุ (2554) ที่กล่าวว่า การรับรู้ของผู้อ่านจะสามารถ
ตีความจากสิ่งที่ได้รับจากการรู้สึกออกมาให้มีความหมายว่า สิ่งที่เห็นอยู่คืออะไร เสียงที่ได้ยินคือเสียง
อะไร การรับรู้จึงมีเรื่องของจิตวิทยา คือ การเรียนรู้ ประสบการณ์ แรงจูงใจ อารมณ์ เช่นเดียวกับ 
(McQuail, 2005 อ้างถึงใน สมสุข หินวิมานและคณะ, 2558)  ที่อธิบายกฎเกณฑ์ในการใช้บ่งชี้
ลักษณะความเป็นวิชาชีพสื่อมวลชน (Professionalism) ไว้ว่าข่าวต้องมีครอบคลุมถึงวิธีการท างาน
นโยบายหรือข้อจ ากัดต่าง ๆ ที่องค์กรสร้างขึ้น และเป็นสิ่งที่สาธารณะชนคาดหวังให้องค์กรข่าวซึ่งเป็น
ผู้ส่งสารยึดถือและปฏิบัติตามหนังสือพิมพ์ที่มีนโยบายขายข่าวประชาชนสนใจ (Human Interest) ไม่
ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่มีสีสันหวือหวา น่าตกใจ สะท้อนใจ หรือเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก เช่น  
การน าเสนอข่าวและข้อมูลของผู้ เสียชีวิตโดยไม่มีการเซ็นเซอร์ ย่อมแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ที่
ด าเนินการตามกรอบก าหนดด้านจริยธรรมอย่างเข้มงวด เป็นไปในทิศทางเดียวกับ Burnett (2003) 
ระบุว่า ปัจจุบันสื่อใหม่พัฒนาขึ้นหลากหลายเป็นที่รู้จักและนิยมกันมากข้ึน ท าให้ผู้รับสารแต่ยังคงมอง
ว่าจริยธรรมวิชาชีพสื่อในปัจจุบัน ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมภายใต้กรอบความเป็นสากล เพราะยัง
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ต้องยึดหลักของความเป็นจริง ตรวจสอบความจริง จับตาผู้มีอ านาจทางสังคม และสื่อต้องเป็นเวที
สาธารณะเพ่ือให้ทุกฝ่ายแสดงความคิดเห็นได้เปิดเผย 

กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุที่แตกต่างกัน มีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัสแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับปรมะ สตะเวทิน (2546) ที่กล่าวไว้ว่า นอกจาก
ความแตกต่างในเรื่องความคิดแล้ว อายุยังเป็นสิ่งก าหนดความแตกต่างในเรื่องความยากง่ายในการชัก
จูงใจด้วย การวิจัยทางจิตวิทยา พบว่า เมื่อคนมีอายุมากขึ้นโอกาสที่คนจะเปลี่ยนใจหรือถูกชักจูงใจ
น้อยลง นอกจากนั้น คนที่มีวัยต่างกันมักจะมีความต้องการในสิ่งต่าง ๆ แตกต่างการไปด้วย  

ดังนั้น การรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสย่อมแตกต่างกันไปตาม
อายุของกลุ่มตัวอย่างในกลุ่มอายุ 15 - 25 ปี พบว่ามีการเปิดรับข่าวสารผ่านสื่อใหม่มากกว่า จากผล
การศึกษา พบว่า มีการเปิดรับสื่อผ่านทางเฟซบุ๊กมากที่สุด ในขณะที่กลุ่มอายุ 46 - 50 ปีมีการเปิดรับ
ข่าวสารผ่านสื่อเก่ามากกว่า  

จากที่กล่าวมาข้างต้นผู้วิจัยสามารถสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนท าให้องค์กรหนังสือพิมพ์
ภาคใต้โฟกัสยังอยู่ได้กว่าสื่อหนังสือพิมพ์อ่ืน ๆ ในยุคดิจิทัลได้ ไดด้ังนี้  

1. การปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสภายใต้การบริหารจัดการภายใน
องค์กรที่อาศัยหลักการและกระบวนการจัดการองค์กร ควบคู่ไปกับการปรับกลยุทธ์ในการบริหารงาน
ส่วนการผลิตโดยการเปลี่ยนเทคนิคระบบการพิมพ์ เพ่ือลดต้นทุนกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์ถือว่า
เป็นการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในองค์กร และสามารถลดปัญหาหนังสือพิมพ์ออกช้ากว่าที่ก าหนด และรวม
ไปถึงการให้ความส าคัญกับต้นทุนที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นที่ได้รับการันตี  
ว่าเป็นสื่อที่มีจริยธรรมและจรรยาบรรณสื่อมวลชนยุคสื่อดิจิทัลอีกด้วย นอกจากนักการสื่อสาร  
ควรตระหนักในหลักวิชาชีพแล้ว ยังต้องค านึงถึงบริบทสังคมพร้อมกันไปด้วย เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูน
ทักษะให้มีการเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านหน้าใหม่เพ่ิมข้ึน  

2. กระบวนการสื่อสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส พบว่า ผู้ส่งสาร คือ 
องค์กรมีการจัดการโครงสร้างองค์กร เป็น 4 ฝ่ายหลัก ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกองบรรณาธิการ  ฝ่ายบัญชี 
และฝ่ายสายส่งระบบสมาชิก โดยมีลักษณะความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
ส่งผลต่อการจัดการองค์กรในแง่ของการวางแผนงาน ขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์กรที่จะก าหนดการ
วางแผนงานให้เป็นไปในทิศทางใด  เพ่ือท าให้ธุรกิจโรงพิมพ์และความเป็นเจ้าของของหนังสือพิมพ์มี
ความอยู่รอดท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงทาง การจัดจ้างพนักงานเข้าท างานในองค์กรเป็น
กระบวนการด าเนินการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้ องค์กรยังเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร โดยเลือกใช้วิธีการ
สื่อสารแบบผสมผสาน การน าเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งออนไลน์และออฟไลน์เข้าด้วยกัน ควบคู่กับการ
ปรับแนวเนื้อหาเพ่ือให้เข้าถึงกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือที่จะให้หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมปักษ์ใต้ให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน และกลุ่มผู้รับสาร คือ  
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ผู้อ่านมีการเปิดรับสื่อที่มากขึ้นจะมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมาก
ขึ้น  

3.  โดยภาพรวมองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสจะถูกควบคุมด้วยระบบทางสังคม
และการเมือง องค์กรถูกควบคุมโดยกฎหมาย และการเมือง และด าเนินการตามระเบียบข้องตกลง
การด าเนินการธุรกิจสื่อท้องถิ่นภายใต้องค์กรสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ อีกทั้งยังถูกแรงผลักดัน
จากสภาพเศรษฐกิจ 

กล่าวโดยสรุป องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสเป็นผู้ผลิตสื่อมวลซนท้องถิ่นประเภท
หนึ่งที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลหลาย ๆ กลุ่ม ทั้งจากบุคคลภายนอก อันได้แก่ ผู้รับสาร  
นักโฆษณา คู่แข่งขัน และสังคมโดยรวม รวมถึงบุคคลภายในองค์กร ที่ก่อให้เกิดจัดการองค์กรใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน  

สอดคล้องกับแบบจ าลองของแมคเควล (Dennis McQuail, 2005) ที่ระบุว่า แนวคิดเกี่ยวกับ
องค์กรผู้ผลิตสื่อภายใต้แรงกดดันทางสังคม แสดงให้เห็นว่าองค์กร ผู้ผลิตสื่อมวลซนนั้นมีความสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับบุคคลหลาย ๆ กลุ่ม แรงผลักดันที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรผู้ผลิตนั้นมีอยู่ 
2 ประเภท ได้แก่ 

1) แรงผลักดันภายในองค์กรได้แก่ การบริหารจัดการ (Management) เทคโนโลยี หรือ
เทคนิค (Technical) และบุคลากรวิชาชีพสื่อ (Media professional) การเปลี่ยนแปลงในองค์กรเกิด
จากการที่ผู้บริหารสูงสุดประเมินองค์กรและพิจารณาถึงความจ าเป็นของการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
เมื่อมีแรงผลักดันเกิดข้ึน ซึ่งแรงผลักดันส่วนใหญ่มาจากคน (People) เทคโนโลยี (Technology) และ
การแข่งขัน (Competition) ในส่วนของคนหรือบุคลากรนั้น  ส่วนใหญ่ ต้องการฝึกอารมณ์ 
ผลประโยชน์และระบบการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่างกัน เทคโนโลยีส่งผลให้เกิดความต้องการในการ
ฝึกอารมณ์และการศึกษาของพนักงานทุกระดับที่เพ่ิมมากขึ้น การแข่งขัน การเพ่ิมขึ้นของตลาดยุดนี้ 
ก่อให้เกิดผลิตกัณฑ์ที่สมบูรณ์แบบมีลักษณะโดดเด่นมากขึ้น ต้นทุนต่ าลงและมีคุณภาพมากขึ้น ได้แก่ 
การบริหารจัดการ เทคโนโลยี และบุคลากรวิชาชีพสื่อ  

2) แรงผลักดันภายนอกองค์กร ได้แก่ แรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจ (Economic pressure), 
แรงผลักดันทางด้านลังคมและการเมือง (Social and political pressure) เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคม ซ่องทางการเผยแพร่และความต้องการของผู้ รับสาร (Distribution Channels and 
audience interest/demand) นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรยังมีอิทธิพลมาจากแรงผลักดัน 
2 ส่วนคือ แรงผลักดันที่ท าให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง (Driving Forces) และแรงต่อต้านการ
เปลี่ยนแปลง (Resisting Forces) ซ่ึง Driving Forces เป็นแรงผลักดันที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง และ
ท าให้การเปลี่ยนแปลงด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยอาจมาจากแรงผลักดันทั้งภายในและภายนอก
องค์กร  
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ภาพที่ 6.9 แสดงปัจจัยที่มีส่วนท าให้องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสยังอยู่รอดในยุคดิจิทัล 

ดังรูปที่ปรากฏปัจจัยที่มีอิทธิพลก าหนดความเป็นอุตสาหกรรมสื่อมวลชนดัดแปลงจากแมค
เควล McQuail, D. (2005), p.282  

จากภาพที่ 6.9 สามารถอธิบายได้ว่า แรงผลักดันในการบริหารจัดการเป็นแรงผลักดันที่ล่ง
ผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์กรผู้ผลิต สามารถอธิบายได้ว่า แรงผลักดัน ภายนอกองค์กร ได้แก่ 
แรงผลักดันทางด้านเศรษฐกิจ ด้านลังคมและการเมือง เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่  เกิดขึ้นในลังคม  
ช่องทางการเผยแพร่และความต้องการของผู้รับสาร หรือผู้อ่าน โดยผู้บริหารระดับสูงต้องตระหนักถึง
ความต้องการที่จะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
และกระบวนการในการตัดสินใจ โดยมีทางเลือกในการเปลี่ยนแปลงที่สามารถน าไปปฏิบัติและ
ประเมินผลได้ และเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด จากนั้นกระบวนการการเปลี่ยนแปลงจะถูกน ามา
ประยุกต์ใช้จริง และมีการประเมินผลเพ่ือวัดประสิทธิผลและผลลัพธ์ที่ต้องการ  เซ่น 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของแหล่งเงินทุนขององค์กร 
- พนักงานมีความสนใจและต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
- นโยบายในการสนับสนุนของการเมืองท้องถิ่น 
- แรงผลักดันในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
- สัมพันธ์ภาพระหว่างเพื่อนร่วมงานที่เพ่ิมข้ึนหรือหยุดชะงัก 
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- จุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันของพนักงาน 
- การประเมินโครงการท าให้เกิดความต้องการในการเปลี่ยนแปลงองค์กร 
ตามลักษณะการประเมิน แจกแจงและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสภาพแวดล้อมภายนอก

ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรภายในองค์กรได้รับทราบ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบต่อการ
เปลี่ยนแปลงขนาดองค์การ เพ่ือให้สามารถท าการผลิตได้มีประสิทธิผลมากท่ีสุด ซึ่งปัจจุบันองค์การมี
แนวโน้มที่จะมีขนาดเล็กลง องค์การแต่ละประเภทจะมีขนาดที่แตกต่างกัน เกศราพร ทองพุ่มพฤกษา 
(2558) ระบุปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย เหตุการณ์ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม เทคโนโลยี  
 

6.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  

กลุ่มตัวอย่างมีการเปิดรับสื่อที่มากขึ้น จะมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสมากขึ้น สอดคล้องกับรัจรี พนเกตุ (2554) กล่าวว่า การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเป็นส่วน
หนึ่งในขั้นตอนของกระบวนการรับรู้ (Perception) มีความถี่ในการเปิดรับสื่อ จะเห็นได้ว่า ผู้อ่านจะ
เลือกเปิดรับสารและข่าวสารที่ตรงกับความสนใจเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองในด้านต่าง ๆ 
มีความสัมพันธ์กับการแสวงหาข่าวสารและเลือกรับข่าวสารนั้น เพ่ือสนับสนุนทัศนคติหรือความคิด 
และความเข้าใจที่มีอยู่เดิม เช่นเดียวกับ (Hunt, T., & Ruben, 1993 อ้างถึงใน อนุสรณ์ ศิริชาต , 
2558) ได้อธิบายถึง ผลที่มีต่อการเลือกรับรู้ข่าวสารของบุคคลจากการเปิดรับสื่อก็จะท าการสนใจใน
ตัวสาร และต่อมาจึงท าการตีความหมายสารที่ได้รับขึ้นอยู่กับประสบการณ์และนิสัยในฐานะของ
ผู้อ่าน ผู้อ่านจะใช้สื่ออะไรก็ตาม ผู้อ่านจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความต้องการ หรือความ
คาดหวังที่แตกต่างกันไปในแต่ละคนจะพัฒนาความชอบสื่อชนิดใดชนิดหนึ่ง ดังนั้น เมื่อกลุ่มตัวอย่างมี
การเปิดรับสื่อที่มากขึ้น ย่อมจะมีการรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมากขึ้น
ด้วย 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของรายได้ของหนังสือพิมพ์ระดับชาติในปี 2016 ที่ลดลงมีผล
มาจากการที่ผู้บริโภคเปลี่ยนพฤติกรรมในการเสพข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไปสู่ข่าวออนไลน์เพ่ิมขึ้น 
โดยเมื่อพิจารณาจากอัตราส่วนการอ่านข่าวออนไลน์ปี 2015 เทียบกับปี 2016 จะเห็นว่า อัตราส่วน
การอ่านข่าวออนไลน์ของผู้บริโภคในทุกกลุ่มอายุเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอายุ 20 – 29 ปี และ
กลุ่มอายุ 30 – 39 ปีที่มีการเติบโตเพ่ิมขึ้นเกือบเท่าตัว เนื่องเพราะสามารถเปิดรับข่าวหรือสามารถ
ติดตามข่าวที่อยู่ในความสนใจได้จากสมาร์ทโฟน แทปเล็ต หรือจากคอมพิวเตอร์บนเว็บไซต์ต่างๆ   
ได้อย่างง่ายดาย และทันทีทันควัน อัตราส่วนการเติบโตของการบริโภคสื่อออนไลน์โดยแบ่งตาม
ภูมิภาค จะเห็นว่า การเปิดรับข่าวออนไลน์ของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่มีการ
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เติบโตสูงขึ้นเท่าตัว ซึ่งเป็นไปตามความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต และระบบสื่อสารโทรคมนาคม
ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ในขณะที่กลุ่มต่างจังหวัดยังมีการเสพข่าวออนไลน์ที่ไม่เปลี่ยนแปลง 
อย่างไรก็ตามคาดว่าจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และจากแคมเปญแจกสมาร์ทโฟนฟรีของ
โอเปอเรเตอร์ค่ายมือถือ น่าจะท าให้การบริโภคสื่อออนไลน์ของกลุ่มคนในต่างจังหวัดเติบโตขึ้น  
ซึ่งจะยิ่งส่งผลถึงยอดขายหนังสื่อพิมพ์ประเภทข่าวทั่วไปที่ลดลงมากยิ่งขึ้น  (IPG-CONNECT.COM, 
2553) 

ดังนั้นสิ่งเดียวที่จะท าให้ สื่อหนังสือพิมพ์ อยู่รอดได้คงไม่ใช่เพียงแค่การขายความสดใหม่ของ
ข่าวอีกต่อไป เนื่องเพราะผู้บริโภคสามารถหาอ่านได้ตามสื่อออนไลน์หรือในเว็บไซต์ต่าง ๆ แต่คงต้อง
ฉีกแนวหาวิธีการน าเสนอข่าวคราวที่เน้นวิเคราะห์เจาะลึกมากขึ้นกว่าเดิม และที่ส าคัญคือ ข่าวหรือ
บทความที่มีอยู่บนสื่อหนังสือพิมพ์ต้องเป็นบทความเฉพาะของสื่อนั้น ๆ ที่ไม่สามารถจะหาอ่านได้บน
สื่อออนไลน์ เพ่ือสร้างคุณค่า และความแตกต่างให้กับสื่อหนังสือพิมพ์ 

 

6.4 อภิปรายผลการวิจัยเชิงคุณภาพ 

การศึกษาการรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุค
ดิจิทัล ผู้วิจัยใช้กรอบทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร แนวคิดปัจจัยที่มีผลต่อการบริหาร
จัดการองค์กร และแนวคิดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

 
6.4.1 ข้อมูลทั่วไปและปัจจัยสนับสนุนการท างานขององค์กรหนังสือพิมพ์ 

จากการศึกษาผู้วิจัยพบว่าข้อมูลเบื้องต้นขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส และ
บริบทชุมชนที่ เกี่ยวข้องมาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยแนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม  
ซึ่งสอดคล้องกับนักวิชาการหลายท่านที่เคยศึกษาองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส โดยท าการ
สรุปและแบ่งยุคการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสได้เป็น 4 ยุค ได้แก่   

1) ยุคจุดก าเนิด “โฟกัสสงขลา” ในปี พ.ศ. 2540-2544 ถือได้ว่าเป็นจุดก าเนิดหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในฐานะสื่อท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา สอดคล้องกับผลการศึกษาบทบาทของ
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสในการมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาของ  
ภูวสิษฏ์  สุกใส (2557) ระบุว่าจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2537 เนื่องจากกลุ่ม
หนังสือพิมพ์ในเครือผู้จัดการและเดอะเนชั่น ได้เปิดพ้ืนที่ข่าวในรูปแบบของหนังสือพิมพ์ภูมิภาคใน
ประเทศไทย โดยให้ส านักงานข่าวในแต่ละภูมิภาคผลิตหนังสือพิมพ์ของท้องถิ่นนั้น ๆ ขึ้นมาและ
จ าหน่ายควบคู่ไปกับหนังสือพิมพ์รายวันจากส่วนกลาง แต่ก็ไม่สามารถด าเนินการต่อเนื่องไปได้ 
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เนื่องจากตลาดโฆษณาและจ านวนผู้อ่านไม่มากพอที่จะรองรับต้นทุนการผลิตได้ จึงได้ปิดตัวเองไปใน
ที่สุด 

2) ยุครุ่งเรืองจากท้องถิ่น “โฟกัสสงขลา” สู่ภูมิภาค “โฟกัสภาคใต้” การบริหารงานองค์กร
สื่อท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุคนี้มีปัจจัยที่มีผลต่อพัฒนาการเป็นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นประชาสังคมของ
หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ เพราะการน าเสนอข่าวของหนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลาในช่วงปี 2540 -2544 
มีพ้ืนที่ในการน าเสนอข่าวท้องถิ่นในจังหวัดสงขลา โดยอ้างอิงแหล่งข่าวจากบุคคลเป็นส่วนใหญ่ที่มี
ชื่อเสียงและเป็นรู้จักในภาคใต้ ในลักษณะการสัมภาษณ์โดยตรง โดยแหล่งข่าวส่วนใหญ่ ได้แก่  
ข่าวจากเครือข่ายประชาชน เครือข่ายประชาสังคมภายในจังหวัดสงขลา รวมทั้งนักเขียนหรือคอลัม
นิสต์ยังเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงองค์กรเอ็นจีโอและนักวิชาการ เป็นต้น  

ก าหนดลักษณะข่าวเป็นหนังสือพิมพ์คุณภาพที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง วิถีชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้สโลแกน “ข่าว สาระเชิง ลึก และเวทีความคิด” 
จนถึงปัจจุบัน (เมธาวี แก้วสนิท, 2550) และสอดคล้องกับงานวิจัยของสิริพร จิตรักษ์ธรรมและคณะ 
(2545) ระบุว่าผู้อ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีสมาชิกประจ าร้อยละ 12.34 โดยหนังสือพิมพ์ที่มีผู้อ่าน
มากที่สุด คือ หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ รวมทั้งจัดกิจกรรมทางสังคมเพ่ือหารายได้เพ่ิมเติม ท าให้
ยอดขายหนังสือจ านวนสมาชิกและปริมาณโฆษณาเพ่ิมขึ้น ท าให้องค์กรสามารถผ่านพ้นภาวะวิกฤติ
ทางเศรษฐกิจในช่วงนั้นมาได้ 

3) ยุคการปรับตัวของ “โฟกัสภาคใต้” เป็นที่รู้จักในนาม “ภาคใต้โฟกัส” เป็นการปรับตัวเพ่ือ
เนื้อหาบางส่วนให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านหลากหลายมากขึ้น เพ่ือท าให้หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ เข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนสังคมปักษ์ใต้ โดยพยายามให้ธุรกิจหล่อเลี้ยงองค์กรให้อยู่รอดได้ แต่ไม่ใช้รูปแบบที่
เป็นธุรกิจล้วน ๆ และยังใช้หลักการทางจรรยาบรรณของสื่อมวลชน คือ การมีเนื้อหา สาระการ
น าเสนอข่าวสารที่ครอบคลุมทุกบริบท ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองท้องถิ่น 
การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม ครอบคลุมพ้ืนที่ 14 จังหวัด ภาคใต้ และวิธีการน าเสนอข่าวที่มีความ
เป็นมืออาชีพ มีการเกาะติดข่าว เปิดประเด็นข่าวที่ น่ าสนใจ มีการรายงานเชิ งวิ เคราะห์  
รวมทั้งบทความและข้อเขียนจากผู้อ่าน ตลอดจนได้เปิดคอลัมน์เพ่ิมขึ้น  ในขณะเดียวกันก็พยายาม
รักษาฐานะในทางการเงินของตนเองให้มั่นคงพอที่จะได้เป็นเสรีจากความกดดันต่าง ๆ ของบรรดา
กลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ  (H. D. Lasswell, 1948) 

4) การหลอมรวมสื่อของ “ภาคใต้โฟกัส” ลักษณะการด าเนินงานขององค์กรได้ ให้
ความส าคัญกับการเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร เพื่อขยายฐานผู้อ่านให้มีความหลากหลายเพ่ิมข้ึน โดยการ
น าเสนอข่าวสารท้องถิ่นผ่ านสื่อออนไลน์ ในทุกช่องทาง อันได้แก่  เว็บ ไซต์  เข้าถึงได้จาก 
www.songkhaltoday.com โซเซียลมีเดียเฟซบุ๊กแฟนเพจ เข้าถึงได้จากการค้นหาชื่อ สงขลาทูเดย์, 
ส านักข่าวโฟกัส และMuslimthai Focus 2018 ช่องทางผ่านทวิตเตอร์ เข้าถึงได้จากการค้นหาชื่อ 
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Songkhaltoday และยูทูป เข้าถึงได้จากการค้นหาชื่อ Songkhaltodayonline เรียกได้ว่า องค์กร
เลือกใช้พื้นที่สื่อใหม่เพ่ือการขยายฐานผู้อ่านหน้าใหม่ที่มีเพ่ิมข้ึนอีกด้วย  

ขณะที่หนังสือพิมพ์ก็ต้องเพ่ิมช่องทางการส่งกระจายสินค้าเกิดเป็นหนังสือพิมพ์ออนไลน์ที่
แข่งขันกันน าเสนอข่าวด้วยความเร็วแทนบทบาทหน้าที่แบบเก่าคือการน าเสนอบทวิเคราะห์การให้
รายละเอียดของเหตุการณ์ขณะที่โครงสร้างการเขียนข่าวและการรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ก็
แตกต่างไปจากหนังสือพิมพ์แบบเดิม เช่น อาจเขียนเฉพาะหัวข่าวแล้วลงภาพเคลื่อนไหวของ
เหตุการณ์ประกอบ เป็นต้น (วรรณวิมล อัมรินทร์นุเคราะห์, 2559) 

กล่าวโดยสรุป การด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสตลอดการด าเนินงานที่
ก าลังจะก้าวไปสู่ปีที่ 22 นี้ ได้สร้างการยอมรับทั้งจากผู้อ่าน ผู้สนับสนุนโฆษณา และประชาชนทั่วไป 
ด้วยลักษณะเด่นของการน าเสนอเนื้อหาในฐานะสื่อที่มีคุณภาพ พร้อมกับการพัฒนาองค์กรอย่าง
ต่อเนื่องทั้งแง่การเสริมสร้างบุคลากรให้ศักยภาพผลิตเนื้อหาในหน้าหนังสือพิมพ์ และการขยาย
ช่องทางเพ่ือขยายฐานผู้อ่านหน้าใหม่ โดยไม่แสวงหาประโยชน์หรือรายได้ที่ไม่เหมาะสม เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับเป้าหมายของภารกิจหลักของหนังสือพิมพ์ จึงเป็นการพิทักษ์ประโยชน์ของประชาชน
ที่เป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ ไม่ใช่เพ่ือรัฐบาลที่อาสาเข้ามาบริหารประเทศเป็นครั้งเป็นคราว
ตามนโยบายและอายุงานที่ได้รับมอบหมายจากประชาชน การสะท้อนความจริงในสังคมให้ประชาชน
ได้รับทราบอย่างทุกถ้วน หนังสือพิมพ์เป็นเสมือนผู้แทนของประชาชนท าหน้าที่ตรวจสอบการท างาน
ของรัฐบาล จะต้องมีสิทธิในการเข้าถึงแหล่งสารมีเสรีภาพในการรายงานและแสดงความคิดเห็น  
สิทธิและเสรีภาพของหนังสือพิมพ์ (มาลี บุญศิริพันธ์, 2548) 

ซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมที่ (H. D. Lasswell, 1948) ที่ระบุหน้าที่
ต่าง ๆ ของสื่อมวลชน ไว้ว่า องค์กรหนังสือพิมพ์ต้องรักษาฐานะในทางการเงินของตนเองให้มั่นคง
พอที่จะได้เป็นเสรีจากความกดดันต่าง ๆ ของบรรดากลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะ 
ทั้งนี้องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสยังด าเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรที่ยังคงด ารง
เอกลักษณ์ไว้ซึ่งจรรยาบรรณของสื่อสารมวลชนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่ส าคัญยิ่ง เป็นไปในทิศทางเดียวกับ
แนวคิดและทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคมของสื่อมวลชน จากข้อเขียนของดับบลิว. อี. ฮิเคิล 
(W.E.Hikle) คณะกรรมการว่าด้วยเสรีภาพหนังสือพิมพ์ ที่ ระบุไว้ว่า สื่อมวลชนไม่ได้มี เพียง
วัตถุประสงค์ที่ส าคัญ เพ่ือแจ้งข่าวสารให้ความบันเทิงและเพ่ือการค้าเท่านั้น แต่ยังท าหน้าที่ยกการ
ขัดแย้งขึ้นสู่ระดับการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้ที่มีสิทธิในการใช้สื่อมวลชน คือ ประชาชน
ทุกคนที่ต้องการพูดหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ สื่อมวลชนจะถูกควบคุมโดยมติของ
ประชาชน ปฏิกิริยาของผู้อ่าน และจริยธรรมในทางวิชาชีพ ข้อหวงห้ามส าหรับสื่อมวลชนก็คือการ
ละเมิดอย่าร้ายแรงต่อสิทธิส่วนบุคคลที่ได้รับการรับรองโดยทั่วไป และต่อประโยชน์ส าคัญของสังคม
อย่างรุนแรง กรรมสิทธิ์ในการด าเนินกิจการทางด้านสื่อสารมวลชนนั้นเอกชนจะเป็นผู้เข้ามามีสิทธิใน
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การเป็นเจ้าของและการบริหารกิจการด้านสื่อสารมวลชน  โดยจะเห็นได้จาก การน าเสนอข่าวของ
หนังสือพิมพ์โฟกัสสงขลายุคจุดก าเนิด “โฟกัสสงขลา” พบว่า มีการสัมภาษณ์แหล่งข่าวจากบุคคลที่มี
ชื่อเสียงในจังหวัดจังหวัดสงขลาเป็นส่วนใหญ่ ในลักษณะการสัมภาษณ์โดยตรง ได้แก่ ข่าวจาก
เครือข่ายประชาชน เครือข่ายประชาสังคม รวมทั้ง นักเขียนหรือคอลัมนิสต์ยังเป็นบุคคลที่อยู่ 
ในแวดวงองค์กรเอ็นจีโอนักวิชาการ เป็นต้น (เมธาวี แก้วสนิท, 2550) และบางส่วนยังสอดคล้องกับ 
Lasswell (1948) ที่ระบุหน้าที่ต่าง ๆ ของสื่อมวลชนตามทฤษฎีความรับผิดชอบทางสังคม อันได้แก่ 
(1) สื่อมวลชนต้องสนับสนุนระบบการเมืองด้วยการน าเสนอข่าว การอภิปราย และโต้แย้งเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่าง ๆ ของส่วนร่วม (2) เพ่ิมพูนสติปัญญาของสาธารณะเพ่ือให้มีความสามารถในการ
ปกครองตนเอง และ (3) ปกป้องลัทธิต่าง ๆ ของปัจเจกชนด้วยการท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมรัฐบาล 
เป็นไปในทิศทางเดียวกับ (Denis Mc Quail, 1983; McQuail’s, 2005) ได้ประมวลคุณลักษณะ
ส าคัญของการสื่อสาร ซึ่งอธิบายลักษณะความเป็นวิชาชีพสื่อมวลชนไว้ว่า หากองค์กรข่าวขาด
องค์ประกอบหรือคุณลักษณะประการใดประการหนึ่งก็ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าซึ่งก็คือ
เนื้อหาข่าวนั่นเอง เช่น หนังสือพิมพ์ถูกเจ้าของสินค้าที่ลงโฆษณาก าหนดทิศทางข้อมูลข่าวสารก็ย่อม
ส่งผลกระทบต่อองค์กรผู้ผลิต เนื้อหา และผู้อ่านซึ่งอาจได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน หรือเอนเอียง 
เป็นต้น   

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์ที่มีนโยบายขายข่าวประชาชนสนใจไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์
ที่มีสีสัน หวือหวา น่าตกใจ สะท้อนใจ หรือเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก เช่น การน าเสนอข่าวและ
ข้อมูลของผู้เสียชีวิตโดยไม่มีการเซ็นเซอร์ย่อมแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ที่ด าเนินการตามกรอบก าหนด
ด้านจริยธรรมอย่างเข้มงวด การปฏิบัติหน้าที่ของสื่อข้างต้นเป็นความรับผิดชอบ (Responsibilities) 
ของสื่อมวลชน ที่ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณและ จริยธรรม หากสื่อขาดซึ่งจรรยาบรรณและ
จริยธรรมของความถูกต้อง ครบล้วน เที่ยงตรง และเป็นกลางแล้ว สื่อก็จะขาดความน าเชื่อถือทันที 
ดังนั้น การที่ประซาซนผู้รับสารได้ตระหนักรู้ถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
หากสื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่รับผิดชอบแล้ว ไม่เพียงแต่จะล่งเสริมให้สื่อต้องพัฒนาตนเองแล้ว  
สื่อยังสามารถส่งเสริมให้สังคมพัฒนาได้อย่างมั่นคงอีกด้วย เช่นเดียวกับพิศิษฐ์ ชวาลาธวัช (2542)  
ที่กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อสังคมท้องถิ่น ไว้ว่า ส่งเสริมและรักษาจริยธรรม 
คอยเตือนสติหรือเหนี่ยวรั้งในท้องถิ่นให้เห็นถึงภยันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ และสื่อมวลชนต้องมองว่า
การก ากับควบคุมสื่อไม่สามารถท าได้โดยการใช้จริยธรรมเพ่ือก ากับดูแลกันเองระหว่างองค์กรวิชาชีพ
สื่อ หรือการออกกฎเกณฑ์โดยคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพราะการก ากับดูแลสื่อให้ท าหน้าที่ตาม
จริยธรรมวิชาชีพได้ดีที่สุด คือการก ากับโดยสังคม หน้าที่ส าคัญที่สุดของสื่อมวลชน คือการน าเสนอ
ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างการตื่นตัวและการรู้เท่าทัน  หรืออาจกล่าวได้ว่าหน้าที่ของสื่อคือน าเสนอ
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ข้อมูลข่าวสารเพ่ือท าให้คนฉลาดขึ้น เมื่อคนรู้เท่าทันสื่อ คนก็จะตรวจสอบสื่อได้ ปัจจุบันสังคมไทยยัง
มีบทบาทในการตรวจสอบสื่อน้อยลง  ท าอย่างไรจะให้สื่อของไทยกลัวการท าผิดต่อสังคม  
กลัวการลงโทษจากสังคม  วิธีหนึ่งคือกระตุ้นให้คนใช้สื่อออนไลน์ และโซเชียลมีเดียในการตรวจสอบ
การท างานของสื่อ (เทพชัย หย่อง, 2556) ทั้งนี้องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีการจัด
โครงสร้างการบริหารงานขนาดเล็ก โดยมี โครงสร้างการบริหารองค์กรตามหน้าที่การงาน 
(Functional Organization Structure) ที่จัดตั้งขึ้นโดยแบ่งไปตามประเภทหรือหน้าที่การงาน  
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าในแต่ละแผนกนั้นมีหน้าที่ต้องกระท าอะไรบ้าง ซึ่งผลดีก่อให้เกิดการได้คนมี
ความสามารถท างานในแผนกนั้น ๆ ทั้งยังฝึกบุคคลในแผนกนั้น ๆ ให้มีความเชี่ยวชาญกับหน้าที่ของ
งานนั้นอย่างลึกซึ้ง ส าหรับฝ่ายบริหารระดับสูงนั้นก็เป็นเพียงแต่ก าหนดนโยบายไว้กว้าง ๆ เพราะมี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคอยป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้พิจารณาตัดสินใจและให้มีความผิดพลาดได้น้อยมาก 
อีกประการหนึ่งในแต่ละแผนกนั้น เมื่อทุกคนมีความเชี่ยวชาญงานในหน้าที่ชนิดเดียวกันย่อม
ก่อให้เกิดการประสานงานได้ง่ายเนื่องจาก แต่ละคนมีความสนใจในงาน และใช้ภาษาเดียวกัน  
ท าให้สามารถสร้างบรรยากาศการท างานที่ดีได้ง่าย 

นอกจากนั้น การบริหารงานก็เกิดความประหยัดด้วย เพราะแต่ละแผนกได้ใช้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านสร้างผลิตผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย การใช้เครื่องจักรและแรงงาน ก็ใช้ได้ผลคุ้มค่า อย่างไรก็
ตาม การจัดรูปแบบองค์กรแบบนี้ก็มีผลเสียในทางการบริหารหลายประการ เช่น การแบ่ งงาน
ออกเป็นหลายแผนกและมีผู้เชี่ยวชาญหลายคน ท าให้การวางแผนงานยุ่งยากขึ้น อาจมีการปัดความ
รับผิดชอบได้ 

องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีการแบ่งงานตามโครงสร้างองค์กรเป็น 4 ฝ่ายหลัก 
คือ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายกองบรรณาธิการ ฝ่ายบัญชี และฝ่ายสายส่งหนังสือพิมพ์ระบบสมาชิก  
โดยหลักการท างานของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส มีฝ่ายบรรณาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับกระบวนการด้านเนื้อหาสาระ และรับผิดชอบงานด้านการพิมพ์ต้นฉบับที่ผ่านกระบวนการ
บรรณาธิกรและจัดหน้าในรูปแบบพร้อมพิมพ์ ฝ่ายการตลาด มีหน้าที่จัดการธุรกิจบริหารการเงินและ
รายได้ของหนังสือพิมพ์ให้อยู่รอดในตลาดการแข่งขันได้ ฝ่ายบัญชี ท าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ให้บริการทางบัญชี รวมถึงการบันทึก จัดเก็บ รวบรวม และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทาง
บัญชี บันทึกรายรับรายจ่าย ตลอดจน การจัดท ารายงานทางการเงินขององค์กรให้กับผู้อ านวยการ
องค์กร รวมทั้งฝ่ายสายส่งหนังสือพิมพ์ระบบสมาชิก มีหน้าที่บริหารการจัดการคลังสินค้า  
จัดส่งหนังสือพิมพ์ให้กับลูกค้าสมาชิกเป็นประจ าทุกสัปดาห์ และน าส่งเอกสารก ากับภาษีกับหน่วยงาน
ภายนอกที่ว่าจ้างโฆษณา 
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จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยสามารถสรุปลักษณะการบริหารองค์กรขนาดเล็กขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสได้ ดังนี้ 

1. องค์กรต้องระบุหน้าที่ของพนักงานในองค์กรให้ชัดเจน ก าหนดขอบข่ายหน้าที่ของแต่ละ
ต าแหน่งให้ชัดเจนเหมาะสม และมีการสื่อสารให้พนักงานรู้โดยทั่วกัน ความชัดเจนนี้จะช่วยให้
ผู้บริหารเห็นภาพรวมได้อีกด้วยว่ามีการกระจายงานอย่างยุติธรรมหรือไม่มีงานไปคั่งค้างหนักที่ใครคน
ใดคนหนึ่ง 

2. องค์กรมีลักษณะการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนส ารองฉุกเฉินให้งานด าเนิน
ต่อไปได้ มีเอกสาร ขั้นตอนการท างานเป็นลายลักษณ์อักษรที่ช่วยให้พนักงานหน้าใหม่ท างานได้ดีไม่
แพ้พนักงานมากประสบการณ์  

3. องค์กรมีลักษณะการบริหารงานที่มักจะอิงระบบถ้อยทีถ้อยอาศัย โดยให้ความส าคัญกับการ
ประเมินผลงานตามความสามารถของพนักงาน มากกว่าสายสัมพันธ์ หรือความสนิทสนม 

4. องค์กรจะต้องตรวจสอบเอกสารและข้อมูลทางบัญชีต่าง ๆ ให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ไม่ขัด
ต่อกฎหมายอาจส่งผลเสียร้ายแรงทั้งด้านการเงินและชื่อเสียงของบริษัทและยังมีผลบังคับใช้ย้อนหลัง
อีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญ ถ้าจ้างโดยตรงไม่ได้ก็ควรเลือกองค์กร 
ผู้ให้บริการที่มีคุณภาพแม้ราคาอาจจะสูงขึ้นอีกสักเล็กน้อย เหมือนกับเป็นการซื้อประกันความเสี่ยง
ให้แก่องค์กร 

5. บุคลากรต้องได้รับการพัฒนา โดยไม่จ าเป็นต้องเสียเงินส่งพนักงานไปนั่งเรียน หรือจ้างครูมา
สอนอย่างเดียว ผู้บริหารสามารถพัฒนาพวกเขาผ่านหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นการมอบหมายงานให้
ท าโดยตรง การให้พนักงานที่มีประสบการณ์มากกว่าคอยดูแลแนะน าอย่างใกล้ชิด หรือผ่านการ
ประเมินผลและการพูดคุยให้ข้อเสนอแนะจากหัวหน้างาน 

จะเห็นได้ว่าการบริหารองค์กรขนาดเล็กมีการวางรากฐานที่ดีให้กับองค์กร เพราะบริหารงาน
อย่างเป็นมืออาชีพ สร้างระบบที่ดี มีแผนการพัฒนาบุคลากรอยู่เสมอจะสามารถพัฒนา สอดคล้องกับ
น้ าทิพย์ วิภาวิน (2547) ที่กล่าวว่า ส่วนประกอบของการจัดการต้องมีการจัดการเป็นกระบวนการ
ต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดองค์กร (Organizing) ที่เป็นการจัดโครงสร้าง การจัดระบบงาน การรวมกลุ่ม
กิจกรรม การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการมอบหมายให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกัน และบรรลุเป้าหมายที่จัดการก าหนด โดยการจัดองค์กรจะเป็น
เรื่องของการจัดระบบ (System) ระเบียบ (Order) และความสัมพันธ์ (Relationship) ในหน่วยงานที่
จะร่วมมือกับพนังงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ 
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จากผลการศึกษาการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส ในลักษณะการบริหารงาน
โครงสร้างองค์กรข้างต้น สอดคล้องกับงานวิจัยของสุภาพร นิลดา (2555) ที่ศึกษาการจัดการ
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวัน จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า การจัดองค์กร ประกอบด้วย การจัดโครงสร้าง 
การก าหนดบทบาทหน้าที่ การมอบหมายงานของกองบรรณาธิการการ กองการผลิต กองการจัดการ
ในหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ซึ่งหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และหนังสือพิมพ์
ไทยนิวส์ มีการจัดโครงสร้างแบ่งการทางานฝ่ายต่าง ๆ ตามลักษณะงาน มีการก าหนดบทบาทหน้าที่ 
การมอบหมายงานในองค์กรตามโครงสร้างขององค์กร  

เป็นไปในทิศทางเดียวกับกับผลการศึกษาการจัดองค์กรของทศพล คุ้มสุพรรณ (2552) ที่ศึกษา
เรื่องลักษณะการบริหารงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ พบว่า หนังสือพิมพ์ที่มีการจัด
องค์กรแบบเป็นทางการมีระบบการบริหารและวิธีการทางานที่ชัดเจนและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน มี
การแบ่งงานออกเป็นส่วนตามโครงสร้างองค์กรที่ได้ออกแบบไว้ มีโครงสร้างองค์กร 2 รูปแบบด้วยกัน 
คือ แบ่งเป็น 3 ฝ่ายหลัก คือ กองบรรณาธิการ กองการจัดการ และกองการผลิต ตามหลักการจัด
โครงสร้างองค์กร หนังสือพิมพ์ที่ฝ่ายบรรณาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกระบวนการด้านเนื้อหา
สาระ กองการจัดการ มีหน้าที่จัดการธุรกิจบริหารการเงินและรายได้ของหนังสือพิมพ์ให้อยู่รอดใน
ตลาดการแข่งขันได้ และกองการผลิตรับผิดชอบงานด้านการพิมพ์ต้นฉบับที่ผ่านกระบวนการ
บรรณาธิกรและจัดหน้าในรูปแบบพร้อมพิมพ์ต้นฉบับ 

ทั้งนี้หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส มีลักษณะสอดคล้องกับคุณลักษณะของหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่น ซึ่งกาญจนา แก้วเทพ (2556) อธิบายไว้ว่า องค์กรการบริหารงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ต้อง
ประกอบด้วยการตีพิมพ์ เผยแพร่ที่เป็นลักษณะเป็นกิจวัตร เป็นสินค้าซื้อขาย มีเป้าหมายหลายอย่าง
ในตัว ทั้งการน าเสนอข่าว ขุดคุ้ย ชี้แนะ ให้การศึกษา มีการน าเสนอแบบเปิดเผย มีบทบาทหน้าที่ทาง
การเมือง คือต่อต้านความไม่ถูกต้องชอบธรรมของอ านาจ ภายใต้อุดมการณ์ “เพ่ือความถูกต้องและ
ชอบธรรม”  ด้านเนื้อหา มุ่งเน้นการน าเสนอข่าวสถานการณ์ในท้องถิ่น  

สอดคล้องกับสุภา ศิริมานนท์ (2530) ที่กล่าวว่า หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีบทบาทการถือก าเนิด
ขึ้นมาเพ่ือรับใช้ท้องถิ่นนั้น ๆ องค์ประกอบภายนอกคือการเป็นองค์กรธุรกิจ มีลักษณะสอดคล้องกับ
แนวคิดของดรุณี หิรัญรักษ์ (2543) ที่ระบุไว้ว่าในหนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก ฝ่ายบริหารจะประกอบด้วย 
ผู้อ านวยการ และบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส นั่นคือ นายภูวสิษฏ์ สุกใส และสอดคล้องกับ 
แนวคิดการบริหารงานในองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น  ซึ่งเป็นบรรณาธิการและเจ้าขององค์กร  
และท าหน้าที่เป็นนักข่าวด้วย เช่นเดียวกับการวิจัยของทศพล คุ้มสุพรรณ (2552) เรื่อง ลักษณะการ
บริหารงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ ซึ่งมีผลการศึกษาตรงกันว่า การบริหารงาน
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเป็นองค์กรแบบไม่เป็นทางการ เป็นการดึงบุคคลใกล้ชิดมาท างาน และไม่มีการจัด
โครงสร้างองค์กรที่ชัดเจน เมื่ออภิปรายระหว่างผลการวิจัยกับงานวิจัยชิ้นอื่น พบว่า สอดคล้องกับงาน
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จากผลการวิจัยของบรรยงค์ สุวรรณผ่อง (2552) ซึ่งระบุว่า รายได้หลักของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ไม่
ได้มาจากยอดจ าหน่าย แต่มาจากการขายโฆษณา แต่รายได้หลักที่ขึ้นอยู่กับโฆษณาไม่สามารถเป็น
ปัจจุบันที่ส่งผลต่อลักษณะเนื้อหาของหนังสือพิมพ์ได้  

ดังที่ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ พบว่า การท าธุรกิจของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  
ไม่สอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีวิพากษ์แห่งสื่อมวลชน ในกลุ่ม Political Economy of Media  
ซึ่งกาญจนา แก้วเทพ (2556) อธิบายไว้ โดยหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสไม่ได้เป็นเจ้าของปัจจัย
สื่อที่ เกี่ยวข้องไม่มีความเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจและการเมืองของสังคม ไม่มีก าไรมาจาก
อุตสาหกรรมข้างเคียง เช่น อุตสาหกรรมกระดาษ น้ ามัน ไม่มีการผูกขาดทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง 
เนื้อหาไม่ได้ถูกก าหนดมาจากตลาด แต่ถูกก าหนดมาจากอุดมการณ์ ซึ่งถูกก าหนดมาตั้งแรกเริ่มก่อตั้ง 
ไม่ได้เป็นผู้ครองตลาดหรือวางจ าหน่ายเพียงเจ้าเดียว  

นอกจากนั้นแม้จะเป็นอิสระจากระบบทุน (ไม่หวังก าไร) หรือจากนายทุน แต่ก็ยังด าเนินการมา
ได้ตลอดสองทศวรรษ และยังไม่มีการวางแผนที่จะหยุดด าเนินบทบาทหน้าที่ แต่อาจปรับเปลี่ยน
รูปแบบไปตามสถานการณ์และความเหมาะสม โดยรายได้ที่น ามาใช้พยุงธุรกิจเพ่ือรักษาอ านาจของ
การก าหนดเนื้อหา คือ รายได้จากธุรกิจส่วนตัว สอดคล้องสุกัญญา บูรณเดชาชัย (2552) ที่ระบุว่า 
เจ้าของหรือผู้ประกอบการต้องประกอบอาชีพอ่ืน และน ามาเป็นทุนท าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
เช่นเดียวกับส่วนของการเปลี่ยนแปลงของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  

 
6.4.2 บทสรุปการด าเนินงานขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในฐานะสื่อ

ดั้งเดิมเข้าสู่ยุคดิจิทัล 
การปรับตัวขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในฐานะสื่อดั้งเดิมเข้าสู่ยุคดิจิทัลไปได้

ทิศทางที่ดีขึ้น เพราะในยุคดิจิทัลทุกคนสามารถเผยแพร่ข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย  
โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย เกิดข่าวสารไหลบ่าเป็นจ านวนมาก หลายครั้งที่เกิดข่าวลือในทางเสียหาย 
ข่าวที่ไม่เป็นจริงที่สร้างผลกระทบต่อสังคม สื่อกระแสหลักถูกคาดหวังว่า จะต้องตรวจสอบข่าวสาร
ข้อมูลข้อเท็จจริงและรายงานให้ประชาชนทราบ ความรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
รายงาน คือจริยธรรมสื่อที่ท าให้สื่อกระแสหลักต่างจากโซเชียลมีเดีย ไม่ได้หมายความว่าการสื่อสาร
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์จะสื่ออะไรก็ได้โดยเฉพาะผู้สื่อข่าว คนท างานด้านสื่อ ไม่ว่าจะโพสต์ภาพหรือ
ข้อมูลข่าวสารในนามตัวเอง  หรือองค์กร  ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเสมอ  (เทพชัย หย่อง, 
2556)   
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หากองค์กรสื่อท้องถิ่นสามารถเข้าถึงความต้องการของผู้อ่านหน้าใหม่ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
โมเดล 'ประเทศไทย4.0' ขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมที่อาศัยเทคโนโลยีในการขับเคลื่อน
ข่าวสารให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่สอดคล้องกัน เพราะในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว อีกทั้งมันยังช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น ต้องหมั่นดูอยู่เสมอว่ามีอะไรที่ตรงกับผู้อ่านบ้าง เพ่ือให้
การพัฒนาเป็นไปได้ไวยิ่งขึ้น เพราะในผู้อ่านบางรายในอนาคตอาจมาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก 
การติดต่อ มารยาท ธรรมเนียมการปฏิบัติจึงเป็นสิ่งส าคัญ ถ้าบุคลากรในองค์กรไม่มีคนพูด
ภาษาอังกฤษได้ ส่งอีเมลมาก็ไม่สามารถตอบกลับได้ ก็ท าให้เสียโอกาสในการท าธุรกิจไปได้อย่างน่า
เสียดาย และสุดท้ายเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะคนในสมัยนี้ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
หากมีสินค้าที่คุณสมบัติเหมือนกัน ราคาใกล้เคียงกัน สินค้าที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจะสามารถจับใจ
ผู้อ่านได้มากกว่า (it24hrs, 2561) ซึ่งมีการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคข่าวสารรวดเร็ว 
ต้องเริ่มต้นจากการจัดท ารูปแบบให้น่าจับขึ้นมาอ่าน เนื้อหาข่าวต้องมีความโดดเด่น เจ้าของต้องจัด
อ า ร์ ต  ท า โป รแ กรม ค อม พิ ว เต อ ร์ ใน ก ารจั ด พิ ม พ์ เป็ น  จึ งส าม ารถ อยู่ ร อ ด ได้ ใน ยุ ค นี้  
(พงษ์สันต์ เตชะเสน, 2561)  

ในขณะเดียวกันการท าเนื้อหาแบบหว่าน ๆ หรือกระจายความสนใจไปยังคนหมู่มาก  
ที่เคยได้รับความนิยมในสมัยก่อน ไม่ค่อยได้ผลเท่าไรในปัจจุบันแล้ว เช่นเดียวกับกการด าเนินงาน
องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นพยายามจะก้าวกระโดดข้ามสื่อไปยังพ้ืนที่ออนไลน์เพ่ิมขึ้น เพ่ือลดจ านวน
การตีพิมพ์และข้อมูลข่าวสารก็ถูกเผยแพร่ไปยังอีกช่องทาง ในขณะเดียวกันก็ควรวางแผนกลยุทธ์การ
สื่อสารประเด็นสังคมระหว่างช่องทางสื่อใหม่และสื่อดั้งเดิมให้มีความแตกต่างกัน เพื่อตอบสนองความ
ต้องการที่จะชยายฐานผู้อ่านข่าวท้องถิ่นภาคใต้ให้กว้างขึ้น และถือได้ว่าองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ภาคใต้โฟกัสประสบความส าเร็จในฐานะสื่อท้องถิ่น  

โดยพิจารณาจากองค์กรหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสเป็นองค์กรมีลักษณะการวางแผนกลยุทธ์
การตลาดที่สามารถเพ่ิมยอดขายจากกลุ่มเป้าหมายในระบบสมาชิกรายปี แน่นอนว่าสื่อท้องถิ่นที่เป็น
หนังสือพิมพ์ต้องปรับตัวเอง โดยคิดไปรวมกับการท าสื่ออ่ืนอย่างไร เพราะการท าสื่อสิงพิมพ์เป็นสื่อที่มี
ต้นทุนสูง ประกอบกับคนรุ่นใหม่นิยมรับสื่อที่รวดเร็ว สะดวกในการติดตามได้ทุกที่ 

ดังนั้น สื่อท้องถิ่นที่อดีตเคยต่างคนต่างท า ต่างคนต่างอยู่ ต้องมีการพูดคุยจะร่วมกันอย่างไรให้
อยู่รอดในยุคที่โลกการสื่อสารเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแต่สื่อท้องถิ่นยังมีจุดแข็ง คือ เป็นสื่อที่เข้าถึงคนใน
ชุมชนที่ตนอยู่ บางเรื่องบางประเด็นสื่อส่วนกลางไม่ให้ความสนใจ แต่สื่อท้องถิ่นสามารถน ามาเป็น
ประเด็นน าเสนอได้ จึงเป็นจุดแข็งและเป็นจุดขายที่ต่างกับสื่อส่วนกลาง (อังคณา พรมรักษา, 2556)  
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ทั้งนี้องค์กรได้รับรางวัลข่าวหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยอดเยี่ยม และส่งเสริมจริยธรรมดีเด่นจากสภา
การหนังสือพิมพ์แห่งชาติยืนยันความสามารถการท าหน้าที่สื่อมวลชนท้องถิ่นที่ดี  และด้วย
ความสามารถของผู้บริหารองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาการหนังสือพิมพ์สมัยที่ 9  
(สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ, 2561) โดยผลักดันงานด้านส่งเสริมและพัฒนากิจการหนังสือพิมพ์ทั้ง
ในระดับชาติและระดับท้องถิ่นให้สามารถรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานทางวิชาชีพ โดยผ่านกระบวนการให้
การศึกษาอบรม ทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ และด้านการพัฒนาธุรกิจให้สามารถ
ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยมีเนื้อหา วิธีการน าเสนอ 
และช่องทางการน าเสนอที่ สอดคล้องกับรสนิ ยมของผู้ บริ โภคและประโยชน์ สาธารณ ะ  
(ไทยรัฐ, 2561a) ตลอดเป็นที่ยอมรับในวิชาชีพจากบุคคลที่ประกอบอาชีพสื่อมวลชนด้วยผลการ
ด าเนินงานองค์กรสื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมากว่า 20 ปี  ซึ่งทางรอดสื่อไทยยุค 4.0 ชี้ต้องเท่าทันดิจิทัล 
น าเอากราฟิกมาใช้มากขึ้นปัจจุบันโลกมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้น จ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้
และปรับตัวให้ทัน โดยเฉพาะอาชีพสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เพราะผู้เสพข่าวมีทางเลือกใน
การติดตามข่าวสารมากขึ้น เหตุด้วยดิจิทัลเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็ว ทุกคนสามารถน าเสนอข่าว
ผ่านสื่อต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ท าให้สื่อที่มีอยู่เดิมได้รับผลกระทบ หลายต่อหลายสื่อต้องปิดตัวลงไป 
(ไทยรัฐ, 2561b)  

แม้วิกฤตสื่อปี 2540 เศรษฐกิจจะตกต่ า โฆษณาจะหดหาย แต่พฤติกรรมของคนอ่าน คนดู 
ผู้รับสื่อยังไม่เปลี่ยน พอเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัว รายได้ของสื่อก็เริ่มฟ้ืน แต่วิกฤตสื่อ ณ ปี 2559 คือ  
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ที่น ามาสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเปลี่ยนแปลงในการรับข้อมูล
ข่าวสารของประชาชน การปฏิวัติรูปแบบและวิธีการน าเสนอข่าวสารของสื่อสารมวลชน รูปแบบการ
หารายได้ แวดวงโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ธุรกิจการค้า รวมไปถึงแวดวงการศึกษาทั้งนิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ธุรกิจ การตลาด อุตสาหกรรมไอที  ฯลฯ  (พรมแดนสื่อใหม่ 
(นามปากกา), 2559) 

 

6.4.3 ลักษณะขอบข่ายการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
ลักษณะของการบริหารงานองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส พบว่า การวางแผนของ

องค์กร เป็นไปตามลักษณะการวางแผนตามระยะเวลา และการวางแผนตามวัตถุประสงค์ ส่วนการ
แบ่งงานตามแผนกงานตามหน้าที่ สอดคล้องกับงานวิจัยลักษณะการบริหารงานหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
ในเขตภาคเหนือของทศพล คุ้มสุพรรณ (2552) ที่ได้กล่าวถึงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในเขตภาคเหนือส่วน
ใหญ่มีการบริหารแบบรูปแบบโครงสร้างองค์กรขนาดกลาง แต่ด้วยลักษณะความเป็นเจ้าของธุรกิจโรง
พิมพ์ขององค์กรมีลักษณะการสืบทอดธุรกิจโรงพิมพ์ที่มีความเหมือนกันโดยการด าเนินธุรกิจแบบ
ครอบครัว เอ้ือผลประกอบการธุรกิจโรงพิมพ์ ให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการผลิตหนังสือพิมพ์
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ท้องถิ่น ในขณะที่ลักษณะการด าเนินงานองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสที่ด าเนินการจ้างโรง
พิมพ์เอกชน รวมทั้งองค์กรที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างนักข่าวมืออาชีพก่อตั้งองค์กรเป็นธุรกิจ
สื่อมวลชนท้องถิ่น หารายได้จากการขายพ้ืนที่โฆษณาบนหน้าหนังสือพิมพ์ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
การบริหารจัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง (พนม จอมอินตา, 2549) ที่ได้ระบุไว้ว่า 
วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งองค์กรมีความรักในวิชาชีพ และต้องการรวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารในท้องถิ่นให้เกิดการส่งต่อในวงกว้าง ซึ่งองค์กรนโยบายหลัก คือ ต้องการน าเสนอข่าวสารใน
ท้องถิ่น และท าก าไรจากผลประกอบการ และเนื่องจากการด าเนินธุรกิจของหนังสือพิมพ์จะต้องหา
รายได้มาจุนเจือโดยมีรายได้จากการขายหนังสือพิมพ์และอีกทางหนึ่งคือจากโฆษณา ซึ่งจะเป็นรายได้
ที่มีความส าคัญถึงประมาณร้อยละ 60 รายได้จากการโฆษณานั้นบางทีขึ้นอยู่กับจ านวนจ าหน่ายชนิด
ของผู้อ่าน ซึ่งผู้โฆษณาต้องการให้ผู้อ่านชนิดใดได้อ่านโฆษณาส่วนมาก ผู้โฆษณามักต้องการโฆษณาใน
หนังสือพิมพ์ที่มีผู้อ่านจ านวนมาก ๆ การแข่งขันด้านจ านวนจ าหน่ายและโฆษณาเป็นสาเหตุส าคัญที่
ท าให้หนังสือพิมพ์หลายฉบับต้องรวมกิจการ ซึ่งมีการแข่งขันโฆษณาด้านวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ด้วยแล้วยิ่งกระทบกระเทือนต่อการผลิตหนังสือพิมพ์เพราะการด าเนินกิจการหนังสือพิมพ์
ต้องใช้เงินมาก (อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว, 2561) 

นอกจากนี้การบริหารองค์กรแบบ “ธุรกิจอ านาจการชักจูง” (Influence Business) รูปแบบ
ธุรกิจของหนังสือพิมพ์ดังกล่าว สร้างอ านาจการชักจูงโน้มน้าว 2 อย่าง คือ อ านาจโน้มน้าวทางสังคม 
ที่ไม่ได้มีไว้เพ่ือขาย และอ านาจโน้มน้าวทางพาณิชย์ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ความ
งดงามของรูปแบบธุรกิจนี้ก็คือ มีความสมเหตุสมผลทางเศรษฐกิจ เพ่ือความเป็นเลิศด้าน
สื่อสารมวลชน โดยอิงรูปแบบธุรกิจของหนังสือพิมพ์ที่เป็น “อ านาจการชักจูง” ท าให้ “เนื้อหาสาระ” 
(Content) ของหนังสือพิมพ์กลายเรื่องที่มีความส าคัญ ในยุคของความมั่งคั่งด้านข้อมูลข่าวสาร และ
ตลาดธุรกิจสื่อสารมวลชนแข่งขันกันมาก สิ่งที่ขาดแคลนคือความสนใจของคน แต่ความสนใจของ
คนเราต่อข่าวสารนั้น ปัจจัยหลักไม่ได้อยู่ที่ตัวเทคโนโลยี  แต่อยู่ที่ เนื้อหาสาระของข่าวสาร  
ดังนั้น คุณภาพด้านเนื้อหาสาระของหนังสือพิมพ์จึงเป็นวิธีการที่ยั่งยืนและรวดเร็วในการสร้างความ
เชื่อมั่นไว้วางใจของคนอ่าน  

ความเชื่อมั่นของคนอ่าน ท าให้เกิดศรัทธาต่อ “แบรนด์เนม” ของหนังสือพิมพ์ ในอดีต 
หนังสือพิมพ์เคยมีบทบาทเป็นสื่อ ได้รับการวางใจของคนทั่วไปมากที่สุดกว่าสื่อด้านอ่ืนๆ การจะอยู่
รอดได้นั้น หนังสือพิมพ์ต้องไม่มองว่าตัวเองเป็นสื่อประเภทสิ่งพิมพ์ แต่เป็นสื่อของ “ความไว้วางใจ” 
ที่ตัวเองเป็นคนสร้างสิ่งนี้ขึ้นมา หาทางพัฒนาและเพ่ิมความไว้วางใจมากข้ึน โดยการปรับปรุงคุณภาพ
ของเนื้อหา จ้างนักข่าวที่มีทักษะฝีมือ และแสดงบทบาทน าในการถกเถียงประเด็นสาธารณะต่างๆ 
(Meyer, 2009 อ้างถึงในปรีดี บุญซื่อ, 2553) 
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6.4.4 ปัจจัยท่ีสนับสนุนต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  
ปัจจัยที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  พบทั้ง 

ปัจจัยภายใน ได้แก่ ผู้ส่งสาร เนื้อหา ช่องทาง และผู้อ่าน ส่วนปัจจัยภายนอก ได้แก่ เหตุการณ์
ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี  

ปัจจัยของการจัดโครงสร้างองค์กรมีผลต่อลักษณะการจัดองค์กร โดยรูปแบบการจัดแบ่ง
หน้าที่ตามกระบวนการผลิต ขณะเดียวกันโครงสร้างองค์กรขนาดกลางที่มีผลต่อการจัดโครงสร้าง 
ซับซ้อนกว่ารูปแบบการจัดแบ่งหน้าที่แผนกตามสายงานจัดโดยโครงสร้างองค์กรขนาดเล็กที่มีผลต่อ
การจัดการองค์กร สอดคล้องกับริชาร์ด แอล ดาฟต์ (Daft, R. L., & Lengel, 1986) ระบุแนวทางใน
การจัดการองค์กร 2 แบบ คือ แบบการจัดการองค์กรโดยยึดโครงสร้างและแบบการจัดการองค์กร  
ยึดการออกแบบการจัดองค์กร โดยยึดโครงสร้างการจัดองค์กรที่ดีต้องพิจารณา ก าหนดความสัมพันธ์
ของโครงสร้างองค์กรทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน เพ่ือให้สอดคล้องบูรณาการสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม 
และการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ และการมอบหมายให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกัน และบรรลุเป้าหมายที่จัดการก าหนด โดยการจัดองค์กรจะเป็น
เรื่องของการจัดระบบ ระเบียบ และความสัมพันธ์ในหน่วยงาน ที่จะร่วมมือกับพนังงานให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่ต้องการ (น้ าทิพย์ วิภาวิน, 2547) เพราะสื่อเก่า มีการปรับเปลี่ยน ข้ามผ่านมาเป็นสื่อ 
ออนไลน์ ปัจจุบันมีหลายสื่อไม่ยึดกรอบเดิม ฉีกกรอบออกไป หรือแม้แต่นักธุรกิจเข้ามาพัฒนาเนื้อหา
ของไทยออกสู่เนื้อหาของโลก และการน าเนื้อหาของโลกกลับเข้าสู่ไทย การน าเข้าเนื้อหาที่ราคาไม่
แพง จัดสรรปันส่วน กระจายไปสู่สื่อกระแสหลักต่าง ๆ อาทิ โทรทัศน์ บางคนซื้อเนื้อหาดี ๆ มาจาก
ต่างประเทศ และมาจ าหน่ายส่งให้ช่องต่าง ๆ จนในที่สุดก็ประสบความส าเร็จได้ เพราะการลงทุนไม่
สูงนักในทางตรงกันข้าม หากผลิตขึ้นมาเองใหม่หมดอาจต้องใช้งบประมาณที่สูงกว่าวิธีนี้มาก   
ยังมีช่องทางมีอีกเยอะมากที่จะท าให้สื่อเดิมอยู่รอด สิ่งส าคัญคือ สื่อออนไลน์จะต้องเป็นตัวกระตุ้น 
เพราะทุกวันนี้ คนทุกเพศทุกวัน หันมาอยู่บนโลกออนไลน์กันมากขึ้น  

ดังนั้น การที่สื่อกระแสหลักผสานกับสื่อออนไลน์ ดักทางผู้ใช้ให้เข้ามาเสพสื่อได้ทุกทาง  
เติมความกลมกล่อมให้สื่อออนไลน์ อีเวนท์ พรีเซนเตอร์ กิจกรรมต่าง ๆ ให้ครบถ้วน จะสร้างความ
แข็งแกร่งให้กับสิ่งที่สื่อสร้างสรรค์ขึ้นมาได้อย่างมากมาย  และแน่นอนว่ากลยุทธ์ที่มีคนน ามาใช้แล้ว
ประสบความส าเร็จ ก็ย่อมมีคนที่ไม่ประสบความส าเร็จ เพราะอาจเกิดการหลงทาง หรือการ
คาดการณ์อนาคต ผิด วางแผน ผิด เช่นการคิดว่าการพัฒนาด้านใดด้านหนึ่งเพียงอย่างเดียว เมื่อมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ก็จ าเป็นต้องผสานกับความคิดสร้างสรรค์เข้าไปด้วย เพราะจะช่วยดึงคนเข้ามา
ได้มากขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องท่ีท้าทายมากของวงการสื่อในอนาคต (ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์, 2561) 
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ลักษณะความเป็นเจ้าของของผู้ประกอบการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นส่งผลต่อการจัดการองค์กร
ในแง่ของการวางแผนงาน ขึ้นอยู่กับผู้บริหารองค์กรที่จะก าหนดการวางแผนงานให้เป็นไปในทิศทางใด 
กลายเป็นเงื่อนไขส าคัญที่ก าหนดทิศทางการท างานขององค์กรข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ 
โดย เฉพาะ ในกรณี ที่ ฝ่ ายการเมื องเป็ นผู้ ค วบคุมกรรมสิทธิ์ และมี ความ เป็ น เจ้ าของสื่ อ  
(วีรวรรณ ประกอบผล, 2534) เป็นไปในทิศทางเดียวกันพนม จอมอินตา (2549) กับศึกษาการบริหาร
จัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง พบว่า ลักษณะของความเป็นเจ้าของผู้ประกอบการ 
นโยบาย บุคลากร ทุน เทคโนโลยี และส่วนผสมทางการตลาด ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อการบริหาร
จัดการธุรกิจหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ได้แก่ การเมือง ข้อกฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี การจัด
จ้างพนักงานเข้าท างานไม่ว่าจะผ่านการจัดคนเข้าท างานในระบบคุณธรรมหรือระบบอุปถัมภ์ ซึ่งจะมี
สัดส่วนในการจัดจ้างพนักงานประจ าที่ท างานในองค์กร ซึ่ง กูลิค และเออร์วิค (Gulick and Urwick, 
1973) ระบุว่า การจัดจ้างพนักงานเข้าท างานต้องอาศัยหลักความเสมอภาค เช่น ใช้สิทธิสมัครสอบได้
โดยใช้หลักความสามารถ เช่น ให้ผู้สอบได้คะแนนสูงกว่าได้รับการบรรจุก่อน และยึดถือความมั่งคง 
เช่น ให้ผู้ร่วมงานได้รับความคุ้มครองเมื่อได้ปฏิบัติหน้าที่ และหลักความเป็นกลางทางการเมือง เช่น 
ห้ามข้าราชการฝักใฝ่ทางการเมืองระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) เป็นระบบบริหารงานบุคคลที่
ตรงข้ามกับระบบคุณธรรมส่วนใหญ่จะใช้ระบบเครือญาติ หรือระบบพวกพ้อง  

เช่นเดียวกับการด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม วัตถุประสงค์ใน
การศึกษา เพ่ือศึกษาใช้กลยุทธ์การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรค ในการวิเคราะห์ 
พบว่า จุดอ่อนเป็นหนังสือพิมพ์ขนาดเล็ก ขาดสีสัน อย่างไรก็ดีโอกาสที่จะเติบโตของหนังสือพิมพ์มี
มาก เพราะความเก่าแก่และคนติดตามอ่านมานาน ส่วนอุปสรรค คือ คู่แข่งที่พัฒนาจนล้ าหน้าจึงต้อง
สร้างความแตกต่าง โดยปรับรูปลักษณ์และเนื้อหาหนังสือพิมพ์ และพยายามออกหนังสือพิมพ์ให้ตรง
ตามก าหนด รักษาการน าเสนอข่าวอย่างเป็นกลางไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทางธุรกิจ เพ่ือท าหน้าที่ให้
น่าเชื่อถือและเป็นที่พ่ึงพาของคนล าปางได้ต่อไป (พัชราภรณ์ ครุฑเมือง, 2558) และอุปสรรคในการ
จัดการหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นรายวันจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อุปสรรคภายในองค์กร พนักงานขาดความ
รับผิดชอบในการท างาน ความขัดแย้งของพนักงานในองค์กร ซึ่งอุปสรรคภายในองค์กรหนังสือพิมพ์
เชียงใหม่นิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ คือ พนักงานขาดความรับผิดชอบในการท างาน ไม่รับผิดชอบ
งานที่ตนเองท า ไม่ตั้งใจท างาน ความขัดแย้งของพนักงานในองค์กร เนื่องจากทัศนคติในการท างาน
แตกต่างกัน ส่วนอุปสรรคภายนอกองค์กร ได้แก่ อิทธิพลของบุคคลในท้องถิ่น การแข่งขันระหว่าง
หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ แหล่งข่าวอาศัยอยู่ห่างไกล ซึ่งอุปสรรคภายนอก
องค์กรหนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ อิทธิพลของบุคคลในท้องถิ่น คือ ต ารวจ 
ทหารปิดกั้นไม่ให้ท าข่าว (สุภาพร นิลดา, 2555) 
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ปัจจัยภายนอก พบว่า มีการขยายช่องทางการสื่อสารเป็นแนวคิดที่ เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอันมีผลมาจากกระแสโลกาภิวัตน์อาจกลายเป็นผู้ตรวจสอบและยืนยันว่าข่าวที่
กระจายทางสื่อใหม่ ข่าวใดเป็นความจริง ส่วนใดเป็นข้อเท็จจริง และต้องสืบค้นเพ่ือแตกประเด็นหรือ
น าเสนอข้อมูลในเชิงลึก ไปต่อไป (Allan, 2006) ในส่วนของเทคโนโลยีกลายผู้อ่านกลับมองว่าเป็น
เรื่องง่ายส าหรับการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของแต่ละองค์กรด้วยเช่นกัน  
Denis Mc Quail (1983) ถือว่าเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นพ้ืนฐานของทุกสังคมแต่ละชนิดก็จะ
เหมาะสมกับรูปแบบโครงสร้างสังคมแต่ละอย่าง และขั้นตอนของการผลิตและการใช้เทคโนโลยีการ
สื่อสารจะเป็นตัวน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับศุภศิลป์ กุลจิตต์เจือวงศ์ (2556) 
ศึกษาปัจจัยแห่งความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น กรณีศึกษาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นเพชรภูมิ พบว่า 
เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในขณะที่สภาพ
เศรษฐกิจทางสังคมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายหลังองค์กรก็ได้มีการปรับการลงทุนต่าง ๆ  
จะขยายตัวอย่างรวดเร็ว การจ้างงานจะเพ่ิมขึ้นมาก เช่นเดียวกับ McQuail (1994) การปฏิวัติ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารในแต่ละครั้งจะท าให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสังคมตามมาเสมอ  

อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปทุกวัน เทคโนโลยีเข้ามามีอิทธิพลต่อ
การใช้ชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึ้น เมื่อยุคหนึ่งสื่อหนึ่งเคยเรืองอ านาจ กอบโกยรายได้มากมายก็ย่อมมี
วันต้องหมดยุค หากต้องการจะยังอยู่รอดในยุคดิจิทัลที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด เพราะทุกคน
สามารถหยิบจับเครื่องมือสื่อสาร สร้างตัวเองขึ้นมาเป็นนักข่าว นักเขียน คนหนึ่งได้ จึงเป็นโจทย์ที่ยาก
ส าหรับคนท าสื่อว่าจะปรับตัวอย่างไรให้ตรงใจ ตอบโจทย์ผู้ใช้และยังเป็นผู้รอดชีวิตในพายุโลกาภิวัฒน์ 
(แก้วตา ปานมงคล, 2556) 

ผู้อ่านมีผลต่อการจัดการองค์กรถือว่ากลุ่มเป้าหมายส าคัญขององค์กร ที่ต้องเน้นฐานการผลิต
หนังสือพิมพ์เพ่ือตอบสนองช่องทางการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในท้องถิ่นที่ขององค์กร  
โดยค านึงถึงการวางแผนองค์กรตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกด้วย เช่นเดียวกับภูมิพิช ชมชื่น
(2551) พบว่า ปัจจัยแห่งความอยู่รอดของหนังสือพิมพ์ศรีราชา เพราะมีการน าเสนอข่าวสารท้องถิ่น 
และเน้นหนักไปในการติดตามปัญหาความเดือนร้อน และการปกป้องผลประโยชน์ของท้องถิ่นศรีราชา 
ท าให้ภาพของหนังสือพิมพ์ศรีราชาในสายตาผู้อ่านนั้นเป็นภาพของหนังสือพิมพ์ที่ปกป้องผลประโยชน์
ของประชาชน เสนอข่าวเคียงข้างประชาชนอย่างไม่เปลี่ยนแปลง หรือผู้อ่านบางคนอาจเปิดรับ
ข่าวสารในฐานะเป็นกลุ่มสาธารณะ บางกลุ่มเป็นตลาด ส าหรับผู้ผลิตข่ าว ขณะที่ผู้ชมผู้อ่านข่าว
บางส่วนเป็นผู้อ่าน และความแตกต่างของผู้อ่านแต่ละกลุ่มนี้เองที่ส่งผลกระทบต่อการท างานของ
อุตสาหกรรมและธุรกิจข่าวมวลชนข่าว (สมสุข หินวิมานและคณะ, 2558) 
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ผู้โฆษณามีผลต่อการจัดการองค์กรในส่วนของลักษณะการจัดการองค์กรงบประมาณรายได้ที่
ได้จากนักการเมือง และหน่วยงานเอกชน อย่างการบริหารงบประมาณ ในการบริหารงานผู้บริหารมี
ภารกิจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงบประมาณ มีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ 2 ขั้นตอนคือ 
ขั้นตอนแรก ได้แก่ การจัดทางบประมาณ ซึ่งเป็นการวางแผนล่วงหน้าในการขอเงิน เพ่ือจัดซื้อ หรือ
จัดจ้าง หรือค่าใช้จ่าย และขั้นตอนที่ 2 ได้แก่ การด าเนินการใช้เงิน เพ่ือจัดซื้อ หรือจัดจ้างตาม
งบประมาณท่ีได้รับนั้น (L. Gulick, 1937) 

อิทธิพลทางการเมืองจากการท าหน้าที่ของนักข่าวที่ยืนยันว่าต้องการน าเสนอข้อเท็จจริง 
ตรงไปตรงมา ท าให้ต้องโดนฟ้องในคดีหมิ่นประมาทจากการน าเสนอข่าว เพราการเมือง กลายเป็น
เงื่อนไขส าคัญที่ก าหนดทิศทางการท างานขององค์กรข่าววิทยุโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ โดยเฉพาะใน
กรณีที่ฝ่ายการเมืองเป็นผู้ควบคุมกรรมสิทธิ์และมีความเป็นเจ้าของสื่อ (วีรวรรณ ประกอบผล, 2534) 
ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับสุรัตน์ นุ่นนนท์ (2539) สรุปบทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
จะต้องสอดส่ายการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในท้องถิ่น ตลอดจนติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ
นักการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งจากท้องถิ่น ไม่ว่าในระดับชาติ หรือระดับท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
จะต้องช่วยปลุกระดมความคิดให้ในท้องถิ่น ช่วยกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริมโครงการต่า ง ๆ ของ
ท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นก็เหมือนกับสื่อมวลชนประเภทอ่ืน ๆ คือ มีหน้าในการสอน ให้ความรู้ 
ความบันเทิง และแจ้งข่าวสารรวมทั่งหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นจะต้องเป็นแรงผลักดันช่วยเสริมสร้างสามัคคี
ในท้องถิ่น คล้ายกับแนวคิดของ Mcluhan ที่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากปัจจัยภายในตัวปัจเจก
บุคคล คือ ขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งวงล้อของการเปลี่ยนแปลงนี้จะมีรูปร่างแตกต่างกันไปตาม
ปัจจัยต่าง ๆ สอดคล้องกับก าหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความเชื่อ ศาสนา และวัฒนธรรมมีผลต่อ
ลักษณะการจัดการองค์กรในส่วนของการวางแผนการด าเนินงาน 

เป็นไปในทิศทางเดียวกับข้อมูลเชิงปริมาณที่ระบุว่า ผู้อ่านที่มีการเปิดรับสื่อขององค์กร
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีรับรู้การสร้างภาพลักษณ์อยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อวัดจากผลการด าเนินงาน อันได้แก่ 
องค์กรน าเสนอข่าวโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นสื่อที่ค านึงถึงสาธารณะประโยชน์  
โดยการท าหน้าที่อย่างโปร่งใสสามารถให้สังคมตรวจสอบได้ มีส่วนช่วยส่งเสริมวัฒนธรรม และ
ศีลธรรมอันดีในท้องถิ่น ช่วยชี้น าสังคมไปในทิศทางที่ถูกต้อง โดยเป็นสื่อท้องถิ่นที่ก้าวทันต่อ
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจนักการเมืองท้องถิ่น 
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6.4.5 ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  
ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส พบว่า องค์กร

มีอุปสรรคภายในองค์กร ได้แก่ พนักงานขาดความรับผิดชอบในการท างาน ความขัดแย้งของพนักงาน
ในองค์กร คือ พนักงานขาดความรับผิดชอบในการท างาน สอดคล้องกับ ดาฟต์ (Daft, R. L., & 
Lengel, 1986) ที่ ได้พูดถึงความรับผิดชอบของพนักงานในองค์กร มีส่วนส าคัญที่จะสามารถ
ขับเคลื่อนองค์กรโดยอาศัยความรับผิดชอบ (Responsibility) ที่ต้องเข้าใจบทบาท และอ านาจหน้าที่ 
ซึ่งความรับผิดชอบ เพ่ือเป็นผู้จัดการที่ประสบความส าเร็จกรณีที่ไม่เข้าใจก็จะท าให้เป็นผู้จัดการที่ไร้
สมรรถนะได้ การจัดการเป็นการแสวงหาวิธีการที่ดีที่สุด ในการปฏิบัติงานขององค์กร แต่นั้น
ขณะเดียวกันไม่รับผิดชอบงานที่ตนเองท า ไม่ตั้งใจท างานท าให้เกิดผลกระทบต่อการท างานของ
องค์กรโดยตรง ส่วนความขัดแย้งของพนักงานในองค์กร เนื่องจากทัศนคติในการท างานแตกต่างกัน
ของพนักงาน ส่วนสนั่น เถาชารี (2551) สามารถอธิบายได้ว่าความขัดแย้ง คือ การที่แต่ละฝ่ายไป
ด้วยกันไม่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นความต้องการจริงหรือศักยภาพที่จะเกิดขึ้น
ตามความต้องการนั้น ๆ ซึ่งความขัดแย้งอาจจะมีประโยชน์ต่อองค์กร เช่น ท าให้เกิดแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับองค์กร ท าให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มคณะ ท าให้ความสัมพันธ์
ของบุคลากรในองค์กรดีขึ้น หรืออาจจะมีโทษต่อองค์กร เช่น น าไปสู่ความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น ท าให้
เกิดการมุ่งจะเอาชนะกันมากกว่าที่จะมองถึงผลกระทบต่อองค์กรโดยส่วนรวม และน าไปสู่ความไร้ซึ่ง
เสถียรภาพขององค์กรในท้ายที่สุด ทั้งนี้และทั้งนั้นมักขึ้นอยู่กับ วิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งของ
ผู้บริหารระดับสูงในองค์กรนั้น ๆ เป็นส าคัญ เพราะความล าเอียงและความเห็นแก่ตัวส่วนหนึ่งจากการ
วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งภายในบุคลากรผู้ร่วมท าแผนกลยุทธ์ที่มีอิทธิพลต่อข้อมูลและการตัดสินใจ 
"อคติ" และความล าเอียงอาจมีผลให้การตัดสินใจในจุดแข็งจุดอ่อนมีความผิดพลาดไปท าให้ข้อมูลที่ไม่
แม่นตรง (มัลลิกา ธรรมจริยาวัฒน์, 2554) 

ปัญหาและอุปสรรคภายนอกองค์กร ได้แก่ อิทธิพลของบุคคลในท้องถิ่น การแข่งขันระหว่าง
ธุรกิจสื่อในท้องถิ่น แหล่งข่าวอาศัยอยู่ห่างไกล สื่อประชาสังคม เช่นเดียวกับ พิศิษฐ์ ชวาลาธวัช 
(2542) กล่าวถึง บทบาทหน้าที่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต่อสังคมท้องถิ่น พบว่า ปัญหาอันเกิดจาก
เจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือกลุ่มอิทธิพลใดก่อให้เกิดความไม่สงบสุขหรือการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
ให้พิจารณาเรื่องราวเหล่านั้นอย่างรอบคอบ เที่ยงธรรม เสนอแนวทางเรื่องราวปัญหาอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้สาธารณะชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในชะตาชีวิต  หรือสังคมของค านึงถึงความ
บริสุทธิ์ ความดีงาม และความรักในท้องถิ่นที่อยู่ และปรารถนาให้ถิ่นที่อยู่เป็นที่ท ามาหากินที่
ตอบสนองความอยู่ดีกินดี เป็นเรื่องที่ในท้องถิ่นนั้นมีอยู่ในจิตใจ ศึกษาแก่นของปัญหาท้องถิ่นนั้น ๆ  
เพ่ือก าหนดแนวทางในการน าเสนอเรื่องราว เหตุการณ์ ปัญหาต่าง ๆ จ ากัดเฉพาะในท้องถิ่นนั้น ๆ 
เท่านั้น เว้นแต่เป็นเรื่องคาบเกี่ยวที่มีผลกระทบต่อท้องถิ่นโดยตรง 
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การแข่งขันระหว่างธุรกิจสื่อในท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวคิดความส าคัญของการจัดการงาน
หนังสือพิมพ์ของสิริทิพย์ ขันสุวรรณ (2539) กล่าวว่า ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่หนังสือพิมพ์น าเสนอใน
แต่ละวันนั้น เป็นแรงชักน าโฆษณาจากตลาดเข้ามาสู่หนังสือพิมพ์ ล้าฝ่ายข่าว “ตกข่าว’หรือไม่ยอม
เสนอข่าวที่อุบัติขึ้นในพ้ืนที่ที่เป็นตลาดจ าหน่ายหนังสือพิมพ์หรือ “ตกข่าว” ในพ้ืนที่ที่เป็นตลาดของ
โฆษณา การขยายจ านวน จ าหน่ายของฝ่ายจัดจ าหน่ายหรือการขยายพ้ืนที่โฆษณาของฝ่ายโฆษณาก็
อาจจะเป็นไปได้ด้วยความยากล าบาก แหล่งข่าวอาศัยอยู่ห่างไกล ท าให้ไม่สามารถสัมภาษณ์ข่าวได้
ท้นเวลา เพราะต้องใช้ เวลาเดินทาง ในขณะที่ผลการวิจัยของพัชราภรณ์ ครุฑเมือง (2558) ศึกษาการ
ด ารงอยู่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม พบว่า อุปสรรคการจัดการองค์กรคู่แข่งที่พัฒนา
จนล้ าหน้าจึงต้องสร้างความแตกต่าง โดยปรับรูปลักษณ์และเนื้อหาหนังสือพิมพ์ และพยายามออก
หนังสือพิมพ์ให้ตรงตามก าหนด รักษาการน าเสนอข่าวอย่างเป็นกลาง ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลทาง
ธุรกิจ เพื่อท าหน้าที่ให้น่าเชื่อถือและเป็นที่พ่ึงพาของผู้อ่านต่อไป 

กล่าวโดยสรุป ปัญหาและอุปสรรคของการบริหารงานที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ได้แก่ การปฏิเสธ ไม่ยอมรับ หรือไม่เต็มใจที่จะแบ่งปันข้อมูลหรือใช้ข้อมูลร่วมกันกลัวว่าสถานภาพ
สั่นคลอนและเกิดความไม่มั่นคง และถ้าไม่แบ่งปันข้อมูลก็ไม่มีทางที่จะเกิดความร่วมมือ ประสานงาน
กันได้และหวั่นเกรงในเรื่องสถานภาพและไม่เต็มใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวขององค์กร
จะเป็นอุปสรรคที่ส าคัญขดัขวางความส าเร็จของการบริหารจัดการองค์กร 

 

6.5 ข้อเสนอแนะ 

6.5.1 ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
1. จากการศึกษาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ

องค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสมีการเปิดรับสื่อผ่านทางเฟซบุ๊กมากที่สุด ในขณะที่ผู้อ่าน
เปิดรับสื่อผ่านหนังสือพิมพ์ในจ านวนที่ลดลง องค์กรสื่อท้องถิ่นควรปรับกลยุทธ์การสื่อสาร โดยขยาย
ช่องทางการสื่อสารไปยังสื่อใหม่ เนื่องจากเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ส่งผลท าให้เกิดรูปแบบ
ใหม่ของสื่อที่ ตั้ งอยู่บนฐานของคอมพิวเตอร์สารสนเทศ อาทิ  เครือข่ายสื่อสั งคม ออนไลน์ 
 (Social Media) การสื่อสารไร้สาย ที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมการสื่อสารในสังคม ท า
ให้องค์การทุกภาคส่วนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งที่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลบริบทแวดล้อมต่างก็ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง เพ่ือสอดรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสื่อของสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ช่ วยในการ
วางแผน การด าเนินงาน และการบริหารองค์การให้เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วย
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรภายในองค์การ ตลอดจนช่วยให้ทุกหน่วยงานสามารถ
ปฏิบัติงานไปในทิศทางที่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์การ  
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2. จากการศึกษาพบว่าลักษณะการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส  ปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาท าให้องค์กรขาดทุนรายได้จากโฆษณาท้องถิ่นจากการ
บริหารงานองค์กร ผู้บริหารองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสควรวิเคราะห์แผนธุรกิจ และ
จัดเตรียมงบประมาณทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตลอดจนการมุ่งบรรลุวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือควบคุมนโยบายงบประมาณสมดุล  ซึ่งจะท าให้กิจการสามารถก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็วและเป็น
ระบบ อีกทั้งหากมีปัจจัยเสี่ยงเกิดขึ้น จะได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับองค์กรตลอดจนก ากับ
ดูแลงานในความรับผิดชอบของตนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการและการควบคุมต้นทุน 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขึ้นกับองค์กรธุรกิจ และบริหารรายจ่ายประจ าปีเท่ากับ
ประมาณการรายได้ในปีนั้น ๆ ส่งผลให้การติดตามประเมินผล ปรับปรุง หรือทบทวนแผนงานเพื่อเป็น
เครื่องมือวัดผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนได้อย่างดี ทั้งนี้ เพ่ืออธิบายมิติการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องส่งผลต่อกระบวนการจัดการจัดการองค์กร สื่อท้องถิ่นน ามาปรับใช้กับการจัดการ
องค์กรส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการท างานมากขึ้น 

3. จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่สนับสนุนการบริหารงานองค์กรของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้
โฟกัส อยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้วยเหตุการณ์ปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และเทคโนโลยี องค์กรสื่อท้องถิ่นควรวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือ
ในการประเมินสถานการณ์ส าหรับการประกอบธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอกได้เป็นอย่างดี เพราะ
สามารถเป็นตัวอย่างการน าข้อมูลปัจจัยที่สนับสนุนการจัดการองค์กรส่งผลต่อการปรับตัวขององค์กร
สื่อท้องถิ่นมาปรับใช้กับการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาจุดยืน หรือสร้าง
แนวนโยบาย เพื่อตอบสนองการบริหารงานแต่ละองค์กรให้กลายเป็นสื่อสะท้องสังคม และน าข้อมูลที่
ปรากฏมาประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค เพ่ือการความอยู่รอดขององค์กร
สื่อท้องถิ่นในยุคดิจิทัล 

 
6.5.2 ข้อเสนอแนะใช้ในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
1. ควรศึกษากระบวนการสื่อสารและการสร้างการยอมรับสื่อท้องถิ่นในเขตภาคใต้เพ่ิมเติม  

เนื่องจากความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรมในเขตภาคใต้เป็นตัวแปรส าคัญในการเปิดรับสื่อต้อง
ความสนใจที่แตกต่างกัน ด้วยปัจจัยทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ และอัตลักษณ์ที่ถูกเชื่อมโยงกัน 
การศึกษาในองค์รวมของกระบวนการสื่อสารของสื่อท้องถิ่นนั้นจะสามารถสร้างการยอมรับสื่อท้องถิ่น
ในเขตภาคใต้ได้อย่างไร 
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2. ควรศึกษากลยุทธ์การสื่อสารขององค์กรสื่อท้องถิ่นที่ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน 
เนื่องจากสื่อท้องถิ่นมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเป็นกระบอกเสียงให้กับชุมชนท้องถิ่นชี้ให้เห็นถึงผล
การด าเนินงานในระดับชาติด้วยนโยบายที่บังคับใช้ ท าให้เกิดพลังขับเคลื่อนจากภาคประชาสังคมท า
ให้การมีส่วนร่วมในชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เพราะการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมต้องอาศัยกลไก
ขับเคลื่อนแนวคิดไปสู่การปฏิบัติ การท าหน้าที่ขององค์กรสื่อท้องถิ่นเข้ามาอธิบายปรากฎการณ์ที่
เกิดข้ึนในท้องถิ่นได้อย่างไร  

3. ควรศึกษาบทบาทสื่อมวลชนของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในยุคดิจิทัล เนื่องจากหนังสือพิมพ์มี
บทบาทเป็นสื่อมวลชนผู้รับใช้ท้องถิ่นภายใต้อุดมการณ์ เพ่ือความถูกต้องและชอบธรรม เดิม
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นยังคงด าเนินลักษณะการท างานขององค์กรที่ยึดจริยธรรมขององค์กรวิชาชีพ
สื่อมวลชนต้องการเปรียบเทียบการท าหน้าที่สื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่ายังคงยึดมั่นอุดมการณ์เพ่ือ
ความถูกต้องอยู่หรือองค์กรมีการปรับตัวที่แตกต่างจาดเดิมด้วยปัจจัยอะไร และในยุคที่เทคโนโลยีเข้า
มามีผลต่อการเปิดรับสื่อย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการรับรู้ข่าวสารของผู้อ่านที่แตกต่างไปจาก
เดิมอย่างไร 



บรรณานุกรม  

 

บรรณานุกรม 
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ภาคผนวก ก 
รายชื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 14 จังหวัดในภาคใต้ 

ล าดับ ชื่อหนังสือพิมพ์ จ านวนประชากร 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

จังหวัดชุมพร                                               506,546 คน 

หนังสือพิมพ์เมืองอุทุมพร 
หนังสือพิมพ์ชุมพรโพสต์ 
หนังสือพิมพ์ข่าวชุมพร 
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
หนังสือพิมพ์ดาวใต้ 
หนังสือพิมพ์สาหร่ายนิวส์ 
หนังสือพิมพ์นิวส์รีพอร์ต ชุมพรอินไซด์ 
หนังสือพิมพ์หลักเมือง 
หนังสือพิมพ์ใต้ฝุ่น ฉบับเมืองชุมพร 

 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                     1,048,304 คน 

หนังสือพิมพ์ชนใต้ 
หนังสือพิมพ์สุราษฎร์ 360 องศา 
หนังสือพิมพ์กระแสข่าวทักษิณ 
หนังสือพิมพ์เสียงตาปี 
หนังสือพิมพ์อบจ.สุราษฎร์ธานี 
หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ 
หนังสือพิมพ์เสียงประชาชน 
หนังสือพิมพ์มติไทย 
หนังสือพิมพ์หลักประชา 

 
19. 
20. 
21. 

จังหวัดนครศรีธรรมราช                                 1,553,018 คน 

หนังสือพิมพ์รักบ้านเกิด 
หนังสือพิมพ์เสียงราษฎร์ 
หนังสือพิมพ์เซาเทิร์นโพสต์ 

 
22. 

จังหวัดสงขลา                                            1,413,938 คน 

หนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้ 
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ล าดับ ชื่อหนังสือพิมพ์ จ านวนประชากร 

23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 

หนังสือพิมพ์ไทยแหลมทอง 
หนังสือพิมพ์มิหลาไทม์ 
หนังสือพิมพ์หาดใหญ่เจอนัล 
หนังสือพิมพ์ใต้ 
หนังสือพิมพ์กังสดาลนิวส์ 
หนังสือพิมพ์สื่อสยาม 
หนังสือพิมพ์อาณาจักรภาคใต้ 
หนังสือพิมพ์ไทยราษฎร์ 
หนังสือพิมพ์มิลเลเนียมโพสต์ 
หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ 
หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ 
หนังสือพิมพ์มติไทย 
หนังสือพิมพ์สมาร์ทนิวส์ 
หนังสือพิมพ์ทางไทย 
หนังสือพิมพ์ภาคใต้โพสต์ 

 
38. 
39. 
40. 
41. 

จังหวัดพัทลุง                                                522,955 คน 

หนังสือพิมพ์พัทลุงโพสต์ 
หนังสือพิมพ์เมืองลุงโพสต์ 
หนังสือพิมพ์เวิร์คนิวส์ 
หนังสือพิมพ์เมืองใต้ 

 
42. 
43. 
44. 

จังหวัดยะลา                                                519,791 คน 
หนังสือพิมพ์สมาร์ทพริ้นท์ 
หนังสือพิมพ์ชาวใต้ 
หนังสือพิมพ์ทักษิณไทม์ 

 
45. 
46. 

จังหวัดระนอง                                              188,001 คน 
หนังสือพิมพ์หลักเมืองอันดามัน 
หนังสือพิมพ์ระนองเซ้าเทิร์นนิวส์ 

 จังหวัดพังงา                                                264,527 คน 
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ล าดับ ชื่อหนังสือพิมพ์ จ านวนประชากร 

47. 
48. 
49. 
50. 
51. 
52. 
53. 
54. 

หนังสือพิมพ์พลังชน 
หนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้ทูเดย์ 
หนังสือพิมพ์เสียงใต้รายวัน 
หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจธุรกิจ 
หนังสือพิมพ์คมการเมืองออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์ดิอันดามัน 
หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 
หนังสือพิมพ์เสียงพังงา 

 
55. 
56. 
57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 

จังหวัดภูเก็ต                                                389,744 คน 
หนังสือพิมพ์เสียงใต้ 
หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจธุรกิจ 
หนังสือพิมพ์ภูเก็ตโพสต์ 
หนังสือพิมพ์ 360 องศา (อินไซด์ภูเก็ต)  
หนังสือพิมพ์ภูเก็ตออนไลน์ 
หนังสือพิมพ์มติใต้ 
หนังสือพิมพ์เสียงทักษิณ 
หนังสือพิมพ์ข่าวไทม์ 
หนังสือพิมพ์ภูเก็ตนิวส์ 
หนังสือพิมพ์ภูเก็จอันดามัน 

 
65. 
66. 

จังหวัดกระบี่                                                463,440 คน 

หนังสือพิมพ์กระบี่นิวส์ 
หนังสือพิมพ์กระบี่บ้าน 

 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 

จังหวัดตรัง                                                  640,770 คน 

หนังสือพิมพ์มติตรัง 
หนังสือพิมพ์รักษ์ตรัง 
หนังสือพิมพ์ตรังนิวส์ 
หนังสือพิมพ์กันชน 
หนังสือพิมพ์อันดามันไทม์ 
หนังสือพิมพ์วารสารหอการค้า 
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73. 
74. 
75. 
76. 
77. 
78. 

หนังสือพิมพ์ตรังแนวหน้า 
หนังสือพิมพ์อมตะนิวส์ 
หนังสือพิมพ์ข่าวเมืองตรัง 
หนังสือพิมพ์ตรังไทม์ 
หนังสือพิมพ์เมืองตรัง 
หนังสือพิมพ์ทับเที่ยงนิวส์ 

 
79. 
80. 
81. 

จังหวัดสตูล                                                 316,383 คน 
หนังสือพิมพ์ส่องใต้นิวส์ 
หนังสือพิมพ์ปักษ์ใต้ 
หนังสือพิมพ์นิวส์สะโตย 

ที่มา : ข้อมูลจากส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดรายชื่อท าเนียบสื่อมวลชนส านักงาน
ประชาสัมพันธ์ประจ าจังหวัดและข้อมูลจ านวนประชากรจากระบบสถิตทางการทะเบียนจากกรมการ
ปกครอง (ท าเนียบสื่อมวลชนส านักงานประชาสัมพันธ์ประจ าจังหวัด, 2559)  
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ภาคผนวก ข 
ตัวอย่างแบบสอบถาม 

  
 
 
 

เรื่อง การรับรู้ของผู้อ่านและการจัดการองค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสในยุคดิจิทัล 
ค าชี้แจง 
แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์การศึกษาตามหลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสกับการรับรู้ข่าวสารของประชาชนในเขตภาคใต้ โดยมีค าถามคัดกรองผู้ตอบ
แบบสอบถาม และผู้วิจัยได้แบ่งข้อค าถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม 
ส่วนที่ 2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารภายในท้องถิ่นผ่านสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้

โฟกัส 
 ส่วนที่ 3 การรับรู้ข่าวสารภายในท้องถิ่นผ่านสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสของ

ท่านเพียงช่องเดียวเท่านั้น 
ขอความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง เพื่อให้ได้

ผลการวิจัยที่สมบูรณ์ ซึ่งจะท าการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในภาพรวมเท่านั้น โดยข้ อมูลที่ท่าน
ตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและไม่น าไปใช้ประโยชน์อื่นใดทั้งสิ้น ผู ้วิจัย
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป  

นางสาวพิกุลทิพย์ ยุระพันธุ์ 
ผู้ด าเนินการวิจัย 

ค าถามคัดกรองผู้ตอบแบบสอบถาม 
ท่านเคยอ่านหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสหรือไม่  

❑ ใช่ ❑ ไม่ใช่ (ปิดแบบสอบถาม)  



 255 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง ❑ ที่ตรงตามความเป็นจริงเพียงช่องเดียวเท่านั้น 

1. เพศ ❑  1) ชาย ❑  2) หญิง   

2. อายุ  ❑  1) 15 - 25 ปี ❑  2) 26 - 35 ปี ❑  3) 36 - 45 ปี
               ❑  4) 46 - 50 ปี ❑  5) 51 ขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา  ❑  1) ต่ ากว่าปริญญาตรี ❑  2) ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
  ❑  3) ปริญญาโท หรือสูงกว่า 

4. ลักษณะอาชีพ  ❑  1) ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  ❑  2) พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจ้างท่ัวไป 
  ❑  3) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว 
  ❑  4) นักเรียน/นักศึกษา 
  ❑  5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)  ......................................................... 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ❑  1) ต่ ากว่า 15,000 บาท ❑  2) 15,000 - 30,000 บาท 
 ❑  3) 30,001 - 45,000 บาท ❑  4) 45,001 บาท ขึ้นไป 

ส่วนที่ 2 การเปิดรับข้อมูลข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

1. ความถี่ในการเปิดรับ  

สื่อที่เปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ 

ความถี่ในการเปิดรับ 

เป็น
ประจ า 

บ่อยคร้ัง บางคร้ัง นาน ๆ คร้ัง ไม่ค่อยมีการ
เปิดรับ 

สิ่งพิมพ์: หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์      

เว็บไซต์ : สงขลาทูเดย์ songkhlatoday.com      

Facebook: สงขลาทูเดย์ – Songkhlatoday      

Twitter: ส านักข่าวโฟกัส      

E-Newspaper: ส านักข่าวโฟกัส      
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 2. เหตุผลในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารฯ (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 ❑  1) สนใจข่าวท้องถิ่น ❑  2) สนใจบทความวิเคราะห์  ❑  3) ติดตามข้อมูลข่าวสารทั่วไป 
 ❑  4) สนับสนุนการท างาน ❑  5) ฆ่าเวลา/แก้เบื่อ  ❑  6) เพ่ือความบันเทิง 
 ❑  7) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..............................……………….. 
3. ท่านซื้อหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสรายสัปดาห์ผ่านช่องทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ค าตอบ) 
 ❑ 1) ร้านหนังสือ/แผงหนังสือท่ัวไป       ❑  2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Newspaper) 
 ❑ 3) ร้านสะดวกซ้ือ (7-11)                ❑  4) ตัวแทนจ าหน่าย 
  ❑ 5) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ..............................……………….. 

ส่วนที่ 3 การรับรู้ข่าวสารผ่านสื่อขององค์กรหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
การรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์

ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
ระดับการรับรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

การรับรู้ภาพลักษณ์ขององค์กร 

1) น าเสนอข่าวโดยค านึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม  

     

2) เป็นสื่อที่ค านึงถึงสาธารณะประโยชน์      

3) ท าหน้าที่อย่างโปร่งใสสามารถให้สังคม
ตรวจสอบได ้

     

4) เป็นสื่อท้องถิ่นที่ก้าวทันต่อเทคโนโลยีที่
ทันสมัย  

     

5) มีส่ วนช่ วยส่ งเสริมวัฒ นธรรม และ
ศีลธรรมอันดีในท้องถิ่น 

     

6) ช่วยชี้น าสังคมไปในทิศทางท่ีถูกต้อง      

7) ไม่ตกอยู่ใต้อ านาจนักการเมืองท้องถิ่น      

การรับรู้ความเชื่อม่ันต่อข้อมูลข่าวสารขององค์กร   

1) องค์กรน าเสนอข้อมูลมีความถูกต้อง
แม่นย า  
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การรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

ระดับการรับรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

2) องค์กรน าเสนอข้อมูลครบถ้วน      

3) องค์กรน าเสนอข้อมูลด้วยความรวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ ์

     

4) องค์กรน าเสนอข้อมูลด้วยความเป็นกลาง
และรอบ ด้ าน  ไม่ ส อด แท รก อารม ณ์
ความรู้สึก รายงานข่าวตามข้อเท็จจริงไม่
บิดเบือน 

     

5) ท่านรับรู้ว่าองค์กรน าเสนอข้อมูลที่มี
น่าเชื่อถือสามารถน าไปอ้างอิงได้ 

     

การรับรู้เนื้อหาข่าวสารขององค์กร 

1) โด ยภ าพ รวม อ งค์ ก รน า เสน อข่ า ว
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมในท้องถิ่น 

     

2) เน้นประเด็นบทความวิ เคราะห์การ
เคลื่อนไหวทางการเมืองท้องถิ่น 

     

3) เน้นประเด็นเศรษฐกิจท้องถิ่น รายงาน
แนวโน้มธุรกิจในเขตภาคใต้ 

     

4) เน้นประเด็นสังคมในท้องถิ่นภาคใต้ ผ่าน
การรายงานสถานการณ์ปัญหาการจัดการ
ท้องถิ่น หรือรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้น 

     

5) น าเสนอข่าวเชิงลึก และบทความแสดง
ความคิดเห็น 

     

6) น า เสนอข่ าวที่ ส ร้ างการมี ส่ วน ร่ วม
ระหว่างสื่อกับชุมชน 

     

7) องค์กรมีการน าเสนอข่าวสารผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

     



 258 

การรับรู้ข่าวสารขององค์กรหนังสือพิมพ์
ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

ระดับการรับรู้ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

8) การจัดวางองค์ประกอบภาพของหน้า
หนังสือพิมพ์ที่ท าให้เกิดความน่าสนใจ 

     

การรับรู้จริยธรรมขององค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน 

1) หลีกเลี่ยงการรายงานข่าวที่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด 

     

2) ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
สิทธิมนุษยชน 

     

3) น าเสนอข่าวโดยไม่เอนเอียงไม่เข้าข้าง
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นพิเศษ  

     

 
  ☺ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ ค่ะ ☺ 
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ภาคผนวก ค 
การตรวจสอบและประเมินผลหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 260 
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ภาคผนวก ง 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสแบบเก่า  
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ภาคผนวก จ 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัสแบบใหม่  
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ภาคผนวก ฉ 
อัตราโฆษณาหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคใต้โฟกัส 
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