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การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการปรับตัวขององคกรขาวในระดับผูบริหาร ระดับ
หัวหนางาน และระดับผูปฏิบัติงาน ในยุค Digital Disruption และ (2) เพื่อหาแนวทางการปรับตัวขององคกร
ขาวในยุค Digital Disruption โดยผู วิจัยใช ก ารวิ จัย เชิง คุ ณภาพ (Qualitative Research) ในรู ป แบบของ
กรณีศึกษา (Case Study) ดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) บุคลากรใน 3 ระดับงาน ของ
บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน) ไดแก ระดับผูบริหาร ระดับหัวหนางาน และระดับผูปฏิบัติงาน รวม
จํานวน 9 ทาน
ผลการศึกษาพบวา การปรับตัวขององคกรขาวอยาง บริษัท บางกอก โพสต จํากัด (มหาชน) เพื่อ
รับมือกับผลกระทบที่เกิดขึ้นในยุค Digital Disruption ซึ่งโดยหลักคือการที่สวนรายไดจากหนังสือพิมพลดลง
และพฤติกรรมผูบริโภคเปลี่ยนไป ไมใชเรื่องงาย เนื่องจากการเปนองคกรขาวดั้งเดิมที่ดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพ
เปนหลักมานาน ทําใหไมไดเตรียมตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ไมไดสรางความพรอมใหบุคลากร
สวนใหญจึงยังขาดทักษะดานดิจิทัล รวมทั้งการที่นโยบายและทิศทางในการปรับตัวยังมีความคลุมเครือ และ
บุคลากรที่ตองรับผิดชอบในสวนงานดิจิทัลเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากสวนงานหนังสือพิมพที่ทําอยูเดิม ไมไดรับการ
ผลักดันในการทํางาน หรือการสนับสนุนในดานเครื่องมืออุปกรณทางเทคโนโลยีอยางครอบคลุม และเพียงพอ
นอกจากนี้ การเปนองคกรขนาดใหญที่ตองแบกรับภาระจากการดําเนินธุรกิจหนังสือพิมพและสื่อดิจิทัลควบคู
กัน ทําใหไมสามารถดําเนินการปรับตัวไดอยา งคลองตัวและมีประสิทธิภาพตามที่คาดหวัง สวนหนวยรายได
ดิจิทัลที่องคกรเพิ่มขึ้นมา ยังไมมีแนวโนมที่จะชวยทดแทนสัดสวนรายได จากหนังสือพิมพที่หายไปไดภายใน
ระยะเวลาสั้น
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ทั้ ง นี้ จากการศึ ก ษาทํ า ให ผู วิจั ย ค น พบข อ เสนอแนะต อ การปรั บ ตัว ขององค ก รข าวในยุค Digital
Disruption ภายใตโ มเดลชื่อ POST ดังนี้ ; P (People) องคกรขาวควรให ความสํ าคั ญกั บหั ว ใจหลั ก อย า ง
บุคลากร ไมวาจะเปนบุคลากรรุนเกาหรือรุนใหม ในทุกระดับงานและในทุกสวนงาน O (Opportunities for
monetization) องคกรควรพยายามสรางโอกาสในการหารายไดเพิ่มจากตนทุนที่มี คือจุดเดนหรือขอไดเปรียบ
เฉพาะดาน S (Strategic policy) องคกรควรกําหนดนโยบายและกลยุทธที่ชั ดเจนและเปนปจจุบัน เพื่อ ให
บุ คลากรสามารถทํา งานได อย างคล อ งตัว และชว ยให อ งค ก รสามารถแขง ขั นในตลาดที่เ ปลี่ ย นไป และ T
(Technology-based mobilization) องคกรควรใหความสําคัญกับการนําเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน
เพื่อชวยเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งชวยใหสามารถเขาใจและตอบสนองความตองการของ
ผูบริโภคไดดียิ่งขึ้น
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The purposes of this research are ( 1) to study the adaptation of a news organization at the
executives, supervisors, and workers’ levels in the age of Digital Disruption and, ( 2) to find
guidelines for the adaptation of a news organization in the age of Digital Disruption. The study
employed qualitative research using case study method and in-depth interviewing 3 levels of
employees of Bangkok Post Public Company Limited consisting of the executives, supervisor
and workers in total of 9 persons.
According to the study, it is found that the adjustment of a news organization, namely Bangkok
Post Public Company Limited that is used to cope with the effects in the age of Digital
Disruption is not easy and the main problems are a decrease in newspaper revenue and
changing consumers’ behavior. Due to being a traditional news organization that mainly runs
newspaper business, therefore, the company did not prepare to deal with the growing
transformation of technology as well as the readiness for personnel causing most of them to
be lacking of digital and technological skills. Including the policy and direction of adjustment
are still unclear, and personnel that have to be responsible of digital work, apart from
newspaper work as the major work, have yet to be pushed or received support for
technological tools sufficiently and comprehensively. In addition, being a large news
organization that has to bear burden of operating newspapers and digital media together
making it impossible to perform the adjustment flexibly and efficiently as expected. Whereas
the addition of digital revenue unit in the company is not likely to be able to compensate the
proportion of a loss of newspaper revenue within a short period of time.
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Suggestions discovered from this study regarding the adaptation of a news organization in the
age of Digital Disruption is presented under the model POST; P (People) a news organization
should pay more attention to personnel in at all work levels and all departments regardless
of whether they are old or new generation, O (Opportunities for monetization) a news
organization should try finding more revenue channels by seizing opportunities from existing
assets such as own strengths, S (Strategic policy) the policies should be clear and up-to-date
so that personnel can work flexibly, which enable the organization to compete in a
transforming market, in accordingly, and T (Technology-based mobilization) a news
organization should give importance to the use of technology in operations to help enhance
work efficiency as well as to improve better responses to consumers’ needs.

