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รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 

รัตติยา สัตยกิจขจร1*  ธีรวุฒิ บณุยโสภณ2 ทวีศักดิ์ รูปสิงห์3 และ วีรวัฒน์ วรรณศิริ4 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาสภาพการดําเนินงานและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารธุรกิจ

ส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 2) พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ช่วยให้ธุรกิจมุ่งสู่
ความสําเร็จ และ 3) ประเมินรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการนําไปใช้ในการดําเนิน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ประชากรประกอบด้วย ผู้บริหารสํานักพิมพ์จํานวน 506 คน และกลุ่มตัวอย่างคือผู้เชี่ยวชาญใน
ส่วนการบริหารธุรกิจส่ิงพิมพ์ และผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 223 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบ
สัมภาษณ์ และ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัย พบว่า 1) ปัจจัย 
ที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารธุรกิจส่ิงพิมพ์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มี 6 ด้าน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ ปัจจัยด้านการบริหารงบประมาณ ปัจจัยด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ ปัจจัยด้านการบริหารการตลาด/
การให้บริการ ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารงานทั่วไป และปัจจัยด้านนวัตกรรม ซึ่งทั้ง 6 ด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
2) ปัจจัยย่อยขององค์ประกอบด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มี 5 ปัจจัย ด้านการบริหารงบประมาณมี 6 ปัจจัย ด้าน
การบริหารวัสดุอุปกรณ์มี 6 ปัจจัย ด้านการบริหารการตลาด/การให้บริการ มี 8 ปัจจัย ด้านกระบวนการบริหารงานทั่วไป
มี 7 ปัจจัย และด้านนวัตกรรมมี 7 ปัจจัย รวมทั้งส้ิน 39 ปัจจัย 3) ผลการประเมินของผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า 
รูปแบบการบริหาร จัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในภาพรวมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 97.78 
 
คําสําคัญ: รูปแบบการบริหาร; การบริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ;์ การบริหารในยุคเศรษฐกิจดจิทิัล 
รับพิจารณา: 22 พฤศจิกายน 2560 
แก้ไข: 18 พฤศจิกายน 2563 
ตอบรับ: 27 พฤศจิกายน 2563 
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A Management Model for Publishing Business in the Digital Economy Era 
 

Rattiya Sattayakitkajhon1* Teravuti Boonyasopon2 Taweesak Roopsing3 and Veerawat Vannasiri4 
 

Abstract 
The purposes of the study were: 1) to investigate operating conditions and factors influencing the 

success of the digital economy. 2) to develop a management model to help the publishing business in 
the digital economy era to be successful. 3) the model would help evaluate the effectiveness of the 
operation of the publishing business in the digital economy. The population was 506 publishing 
executive administrators and the sample were experts in the publishing business management, and 233 
respondents. The research instruments consisted of interviews and a questionnaire. The statistics used 
for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, Pearson's product moment 
correlation coefficient, and Stepwise multiple regression analysis. 1) The results of the research revealed 
six factors influencing the success of digital publishing business management including: human 
resources management; budget management; material management; marketing and service 
management; general administration; and innovation. These six aspects were averagely high 2) which 
included five sub-factors for human resources management, six sub-factors for budget management, six 
sub-factors for material management, eight sub-factors for marketing and service management, seven 
sub-factors for general administration, and other seven sub-factors for innovation, totaling 39 factors. 3) 
the model would help evaluate the effectiveness of the operation of the publishing business in the 
digital economy was 97.78 percentage 
 
Keywords: management for publishing business, management in the digital economy, management  
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1.  บทนํา 
ประเทศไทยตระหนักถึงความสําคัญของการ เรียนรู้

ตลอดชีวิตและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใน
แผนการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 – 2579 
ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา [1] แผนการศึกษา
แห่งชาติฉบับนี้เป็นการวางกรอบเป้าหมายและทิศทาง 
การจัดการศึกษาของประเทศในการพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถของคนไทยทุกช่วงวัยให้เต็มตามศักยภาพ 
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการขับเคล่ือนภายใต้วิสัยทัศน์คน
ไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คุณภาพ ดํารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ
โลกศตวรรษท่ี 21 

ส่ือส่ิงพิมพ์เป็นแนวทางหน่ึงซึ่งจะมีบทบาทในการ
เข้าถึงการแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิต เพราะการส่ือสาร
ข้อมูลและข่าวสาร การรับและส่งข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
หลักฐานอ้างอิงได้เป็นอย่างดี ถือได้ว่าเป็นส่ือที่ให้ความรู้
ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง สามารถถ่ายทอด 
ประสบการณ์ ภูมิความรู้ วิสัยทัศน์ จินตนาการ หรือ
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล โดยผ่านการเขียน หรือการ
พิมพ์ด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น เครื่องพิมพ์ดีดหรือ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ส่ือส่ิงพิมพ์สามารถนําข้อมูล
ต่าง ๆ ไปสู่ผู้อ่านได้ในหลายรูปแบบเช่น หนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร หนังสือ สารคดี ซึ่งจะส่งผลให้ผู้อ่านได้รับข่าวสาร
และสาระความรู้อันมีประโยชน์ต่อการดําเนิน ชีวิตใน
สังคมได้อย่างมากมาย [2] 

ธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ของไทยคาดว่าจะขยายตัวต่อไปแต่
การพิมพ์ในกระดาษจะมีแนวโน้มลดลง เพราะจะไปพิมพ์
ในรูปแบบส่ือดิจิทัลมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ส่ือส่ิงพิมพ์ ต้อง
ปรับตัวด้วยการเผยแพร่ข้อมูลไปในรูปแบบที่หลากหลาย
สําหรับธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์นั้นเนื้อหา (content) ถือเป็น
หัวใจสําคัญหลักของธุรกิจ  ถ้าเน้ือหาดี มีคุณภาพก็จะ
สามารถอยู่ได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด ไม่ว่าจะเป็น 
โทรทัศน์  หนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ ฯ นอกจากนี้ ส่ือส่ิงพิมพ์
ยังต้องปรับตัวสู่รูปแบบดิจิทัลควบคู่ไปกับหนังสือเล่ม 
ดังนั้น เพื่อความอยู่รอดในตลาดธุรกิจส่ิงพิมพ์ จะต้องมี
การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ด้วยการพัฒนา
แอปพลิเคชั่นให้มีความทันสมัย ทําให้กระแสความนิยม

ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีการขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง  
จากแนวโน้มการเติบโตดังกล่าวทําให้บรรดาผู้ประกอบการ
ในธุรกิจส่ิงพิมพ์ต้องปรับตัวเพื่อรองรบัการแขง่ขนัที่กําลัง
รุนแรงมากขึ้น เพื่อให้สอดรับกับผู้บริโภคที่มีความ
ต้องการหนังสือดี ๆ มาเป็นช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ในยุค
แห่งสังคมการเรียนรู้ (Knowledge Base Society) 
ผู้วิจัยจึงได้หารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เกี่ยวกับประเด็นรูปแบบการบริหาร 
ธุรกิจส่ิงพิมพ์ ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม
ส่ิงพิมพ์ไทยเพื่อการเตรียมความพร้อมในการปรับตัว ซึ่ง
มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการ
เพื่อเตรียมรับมือกับปัญหาต่าง ๆ รวมถึงได้เรียนรู้วิธีการ
บริหารจัดการที่สําคัญในการส่งผลต่อการบริหารงาน
ธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1  เพือ่ศึกษาสภาพการดาํเนนิงานและปจัจยัที่ส่ง 
ผลต่อความสําเร็จในการบริหารธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุค
เศรษฐกิจดจิิทัล 

2.2 เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่ช่วยให้ธุรกิจมุ่งสู่ความสําเร็จ 

2.3 เพื่อประเมินรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ
ส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อการนําไปใช้ในการ
ดําเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 
 
3.  ขอบเขตงานวิจัย 

3.1 กลุ่มประชากรที่ใช้สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ คือ 
ผู้บริหารสํานักพิมพ์ในประเทศไทยจํานวน 506 คน [3] 

3.2 กลุ่มตวัอยา่งของการศึกษาวิจัยครัง้นี้ 
ประกอบดว้ย 

3.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ คัดเลือกโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มประชากรผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในส่วนการบริหารธุรกิจส่ิงพิมพ์ที่มีประสบการณ์
ในการบริหารงานไม่น้อยกว่า 5 ปี จํานวน 5 คน 

3.2.2 กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มประชากร
ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสํานักพิมพ ์ภาคเอกชนผ่านการ
คัดเลือกแบบการสุ่มอย่างง่าย รวมจํานวนทั้งส้ิน 223 คน 
โดยใช้วิธีของ Yamane [4] สําหรับกรณีทราบจํานวน
ประชากร ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
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3.3.3 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมการประชุม
สนทนากลุ่ม (Focus Group)  จํานวน 10 ท่าน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารธุรกิจและ
ผู้ประกอบการธุรกิจส่ิงพิมพ์ในปัจจุบัน 
    
4.  วิธีดําเนินการวิจัย 

4.1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับทฤษฎี 
แนวคิด วิธีการบริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัล  

4.2 สัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ เชี่ยวชาญ เพื่อนําความ
คิดเห็นมากําหนดกรอบคําถามของแบบสอบถาม จํานวน 
5 คน  

4.3 สร้างแบบสอบถามรูปแบบการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรของผู้ประกอบการธุรกิจส่ิงพมิพ์เพื่อรองรับการ
ก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จากการวิเคราะห์เนื้อหาและ
สรุปประเด็นสําคัญ จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ โดยสร้าง
แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5ระดับ 
(Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert Scale) มีเกณฑ์ใน
การแปลความหมาย ดังน้ี 

คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 4.50-5.00 หมายถึง เห็นว่ามีการ
ปฏิบัติมากที่สุด 

คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายถึง เห็นว่ามีการ
ปฏิบัติมาก 

คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายถึง เห็นว่ามีการ
ปฏิบัติปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 1.50-2.49 หมายถึง เห็นว่ามีการ
ปฏิบัติน้อย 

คะแนนเฉล่ีย ตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายถึง เห็นว่ามีการ
ปฏิบัติน้อยที่สุด 

4.4 หาคุณภาพของแบบสอบถามโดยใช้เทคนิค IOC 
ซึ่งจะเลือกข้อคําถามท่ีมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ขึ้นไป 
และหาค่าความเช่ือม่ันของเครื่องมือโดยการนําไปทดสอบ
กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 30 ชุด แล้วนํามา
วิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยเทคนิคสัมประสิทธิ์อัลฟา 
(Alpha Coefficient) โดยใช้ค่าครอนบัคอัลฟา
(Cronbanchs’s Alpha Coefficient) โดยตรวจสอบ
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.89 

4.5 เก็บข้อมูลสํารวจความคิดเห็นจากผู้บริหารธุรกิจ
ส่ิงพิมพ์ผ่านการคัดเลือกโดยการสุ่มอย่างง่าย รวมจํานวน

ทั้งส้ิน 223 คน โดยใช้การคํานวณค่าหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของ Taro Yamane [4]  

4.6 นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติ  Multiple 
Regression แบบ Step Wise 

4.7 นําผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาร่างรูปแบบการ
บริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

4.8 ตรวจสอบและประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ
ธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ด้วยการประชุม
สนทนากลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ (Focus Group) จํานวน 10 คน 

4.9 ปรับปรุง แก้ไขรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ
ส่ิงพิมพ์เพื่อรองรับการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลตามผล
ของการสนทนากลุ่ม 

4.10 จัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติสําหรับดําเนินการ
ตามรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรของผู้ประกอบการ
ธุรกิจส่ิงพิมพ์เพื่อรองรับการก้าวสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
 
5.  ผลการวิจัย 

5. 1 ผลการสํารวจด้านสภาพการดําเนินธุรกิจส่ิงพิมพ์
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลของกลุ่มตัวอย่าง มีผลของข้อมูล 
แต่ละคุณลักษณะ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 ลักษณะการดําเนินธรุกจิส่ิงพิมพข์องผู้ตอบ 
              แบบสอบถาม  
ลักษณะการดําเนินธุรกิจสิ่งพิมพ์ จํานวน ร้อยละ
1. รูปแบบของสํานักพิมพ์ 147 65.90 
2. รูปแบบร้านค้าหนังสือ 42 18.80 
3. รูปแบบของสํานักพิมพ์และโรงพิมพ์ 10 4.50 
4. รูปแบบของสํานักพิมพ์และร้านค้า

หนังสือ 
20 9.00 

5. รูปแบบโรงพิมพ์และร้านค้าหนังสือ 1 0.40 
6. รูปแบบสํานักพิมพ์ โรงพิมพ์ และ

ร้านค้าหนังสือ 
3 1.30 

รวม 223 100.00

จากตารางที่ 1 พบว่าส่วนมากลักษณะการดําเนิน
ธุรกิจจะเป็นแบบสํานักพิมพ์ จํานวน 147 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 65.90 รองลงมาได้แก่ รูปแบบร้านค้าหนังสือ
จํานวน  42 ราย คิดเป็นร้อยละ  18.80 และ รูปแบบ
สํานักพิมพ์และร้านค้าหนังสือจํานวน  20 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 9.00   
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ตารางที่ 2 ลักษณะการดําเนินธุรกจิส่ิงพิมพใ์นด้านส่ือ 
              ที่ผลิตหรือจําหน่าย  

สื่อที่ผลิตหรือจําหน่าย จํานวน ร้อยละ
1. แบบเรียน/ สารคดีให้ความรู้/ตํารา/

หนังสือ 107 48.00 
2. สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร เชน่ 

หนังสือพิมพ์ 
14 6.30 

3. วารสาร นิตยสาร จุลสาร  23 10.30 
4. สิ่งพิมพ์โฆษณาเชน่ โบชัวร์ แผ่นพับ 

โปสเตอร์แคตตาล็อค ใบปลิว 
11 4.90 

5. สิ่งพิมพ์เพ่ือการบรรจุภัณฑ์  7 3.10 
6. การ์ตูน/นิทาน/นยิาย/หนังสืออา่น

เล่น/หนังสือแปล/วรรณกรรม 
150 67.30 

7. สิ่งพิมพ์ลักษณะพิเศษ เช่น นามบตัร 
บัตรอวยพร ปฏิทิน ใบส่งของ 
ใบเสร็จรบัเงิน สิง่พิมพ์บนแก้ว 
สิ่งพิมพ์บนผา้ สิง่พิมพ์ 3 มิติ 

20 9.00 

8. อ่ืน ๆ ได้แก่ หนังสือปรัชญา ธรรมะ 10 4.50 
รวม 223 100.00

จากตารางที่ 2 พบว่า  3 อันดับแรก ที่ผลิตหรือ
จําหน่าย ได้แก่ การ์ตูน/ นิทาน/นิยาย/หนังสืออ่านเล่น/
หนังสือแปล/วรรณกรรม จํานวน 150 ราย คิดเป็นร้อยละ 
67.30 แบบเรียน/ สารคดีให้ความรู้/ตํารา/หนังสือ 
จํานวน  107 ราย คิดเป็นร้อยละ  48.00 และวารสาร 
นิตยสาร จุลสาร จํานวน 23 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.30  
ตารางที่ 3 ลักษณะการดําเนินธุรกจิส่ิงพิมพใ์นด้าน 
              ช่องทางการจัดจําหน่าย  

ช่องทางการจัดจําหน่าย จํานวน ร้อยละ
1. ขายตรงตามโรงเรียน/อบต./ศพด./

หน่วยงานราชการ  
81 36.30

2. ขายผ่านร้านค้าตัวแทนจาํหน่าย/
สายสง่ เช่น Se-Ed, ร้านนายอินทร,์ 
B2S, 7eleven เป็นต้น 

164 73.50

3. ขายผ่านร้านค้าท้องถ่ิน/ ร้านอิสระ 91 40.80
4. ขายทาง Online 161 72.20
5. Website ของตนเอง   115 51.60
6. Website ขายสินค้า เช่น Amazon, 

Lazada, Readery.Co 
56 25.10

7. Instagram   18 8.10 
8. Line  57 25.60

ตารางที่ 3 ลักษณะการดําเนนิธุรกจิส่ิงพิมพใ์นด้าน 
              ช่องทางการจัดจําหน่าย (ต่อ) 

ช่องทางการจัดจําหน่าย จํานวน ร้อยละ
9. Line@ 40 17.90
10. Facebook   119 53.40
11. Twitter 2 0.90 
12. อ่ืน ๆ ได้แก่ ออกร้านตามงานต่าง ๆ 4 1.80 

จากตารางที่ 3 พบว่า มีการขายผ่านร้านค้าตัวแทน
จําหน่าย/สายส่ง เช่น Se-Ed, ร้านนายอินทร์, B2S, 
7eleven เป็นต้น สูงสุดจํานวน 164 ราย คิดเป็นร้อยละ 
73.50 รองลงมา ได้แก่ ขายทาง Online จํานวน 161 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 72.20 โดยการขายทาง Online นั้น พบว่า 
มีการขายผ่านทาง facebook สูงสุดเป็นจํานวน 119 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 53.40 รองลงมา คือ การขายผ่าน Website 
ของตนเอง เป็นจํานวน 115 ราย คิดเป็นร้อยละ 51.60 
ของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางที่ 4 ลักษณะการดําเนินธุรกิจส่ิงพิมพ์ในด้าน 
              กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จํานวน ร้อยละ
1. วัยเด็ก/วัยก่อนเรียน (2-6 ปี) 48 21.50 
2. วัยเรียน (7-13 ปี)  59 26.50 
3. วัยรุ่น (14-21 ปี)  66 29.60 
4. วัยผู้ใหญ่ (21-40 ปี)  68 30.50 
5. วัยผู้สูงอายุ (41-60 ปีขึ้นไป)  13 5.80 
6. ทุกวัย 138 61.90 

จากตารางที่ 4 พบว่า มีกลุ่มเป้าหมายทุกวัยสูงสุด 
จํานวน 138 ราย คิดเป็นร้อยละ 61.90 รองลงมาได้แก่
วัยผู้ใหญ่ และวัยรุ่น จํานวน 68 ราย และ 66 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 30.50 และ 29.60 ตามลําดับ 
ตารางที่ 5 ลักษณะการดําเนินธุรกิจส่ิงพิมพ์ในด้าน 
              การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์  
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ จํานวน ร้อยละ 
1. โทรทัศน ์ 11 4.90 
2. วิทยุ 9 4.00 
3.หนังสือพิมพ์ 21 9.40 
4. วารสาร/นิตยสาร  20 9.00 
5.ป้ายโฆษณา 14 6.30 
6.แผ่นพับ/โปสเตอร ์ 26 11.70 
7. Instagram 24 10.80 
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ตารางที่ 5 ลักษณะการดําเนินธุรกิจส่ิงพิมพ์ในด้าน 
              การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ จํานวน ร้อยละ 
8. Line 64 28.70 
9. Line@ 56 25.10 
10. Facebook 166 74.40 
11. Twitter  7 3.10 
12. Website ของตนเอง  120 53.80 
13. Website ขายสินค้า  34 15.20 
14. ช่องทางอ่ืนๆ/ขายตรงกับ

ลูกค้า 
14 6.30 

จากตารางที่ 5 พบว่า มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
ผ่านทาง  Facebook สูงสุด  166 ราย คิดเป็นร้อยละ 
74.40 รองลงมาคือ การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
Website ของตนเอง จํานวน  120 ราย คิดเป็นร้อยละ 
53.80 และมีการใช้ Line ในการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
จํานวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.70 ของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 
ตารางที่ 6 ลักษณะการดําเนินธุรกิจส่ิงพิมพ์ในด้าน 
              การขนส่งของผู้ตอบแบบสอบถาม  

การขนส่ง จํานวน ร้อยละ 
1. บริษัทขนส่ง  119 53.40 
2. ไปรษณีย์ 163 73.10 
3. มีรถส่งเอง 107 48.00 
4. รถไฟ 7 3.10 
5. รถตู้  6 2.70 
6. บขส. 10 4.50 
7. ใช้สายส่ง เช่น Se-Ed,  

ร้านนายอินทร์, B2S, 7eleven 
66 29.60 

8. อ่ืน ๆ ได้แก่ Kerry 8 3.60 

จากตารางที่ 6 พบว่า ใช้การส่งไปรษณีย์สูงสุด 
จํานวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.10 ใช้บริษัทขนส่ง 
จํานวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.40 มีรถส่งสินค้า
เอง จํานวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.00 และใช้
สายส่ง เช่น Se-Ed, ร้านนายอินทร์, B2S, 7eleven 
เป็นต้น จํานวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.60  

5.2  ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจ

ส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในภาพรวมของทุก
องค์ประกอบของการบริหาร รายละเอียดดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นต่อภาพรวม 
              ขององค์ประกอบของการบรหิาร 

องค์ประกอบการบริหาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. ปัจจัยด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.27 0.52 ปานกลาง

2. ปัจจัยด้านการบริหาร
งบประมาณ    

3.48 0.48 ปานกลาง

3. ปัจจัยด้านการบริหารวัสดุ 
อุปกรณ์ 

3.70 0.57 มาก 

4. ปัจจัยด้านการบริหาร
การตลาด/การให้บริการ 

3.85 0.62 มาก 

5. ปัจจัยด้านกระบวนการ
บริหารงานท่ัวไป 

4.23 0.58 มาก 

6. ปัจจัยด้านนวัตกรรม          4.13 0.64 มาก 
โดยรวม  3.77 0.42 มาก 

 จากตารางที่ 7 ทุกองค์ประกอบของการบริหารทัง้ 
6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.77)                         
 5.3  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีม่ีอิทธิพลต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) ปัจจัยด้าน
การบริหารงบประมาณ (Money) ปัจจัยด้านการบริหาร
วัสดุอุปกรณ์ (Material) ปัจจัยด้านการบริหารการตลาด/
การให้บริการ (Market) ปัจจัยด้านกระบวน การบริหาร 
งานทั่วไป (Management) และปัจจัยด้านนวัตกรรม 
(Innovation) ซึ่ งแบ่งออกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
องค์ประกอบการบริหารแต่ละด้านจํานวน 39 ปัจจัย ใน
แต่ละด้ าน ซึ่ งวิ เคราะห์ โดยใช้ ค่าสถิติ   Multiple 
Regression แบบ Step Wise มีรายละเอียดดังแสดงใน
รูปที่ 1 
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ตารางที่ 5 ลักษณะการดําเนินธุรกิจส่ิงพิมพ์ในด้าน 
              การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ (ต่อ) 
การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ จํานวน ร้อยละ 
8. Line 64 28.70 
9. Line@ 56 25.10 
10. Facebook 166 74.40 
11. Twitter  7 3.10 
12. Website ของตนเอง  120 53.80 
13. Website ขายสินค้า  34 15.20 
14. ช่องทางอ่ืนๆ/ขายตรงกับ

ลูกค้า 
14 6.30 

จากตารางที่ 5 พบว่า มีการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
ผ่านทาง  Facebook สูงสุด  166 ราย คิดเป็นร้อยละ 
74.40 รองลงมาคือ การโฆษณา/ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง 
Website ของตนเอง จํานวน  120 ราย คิดเป็นร้อยละ 
53.80 และมีการใช้ Line ในการโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
จํานวน 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 28.70 ของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม 
ตารางที่ 6 ลักษณะการดําเนินธุรกิจส่ิงพิมพ์ในด้าน 
              การขนส่งของผู้ตอบแบบสอบถาม  

การขนส่ง จํานวน ร้อยละ 
1. บริษัทขนส่ง  119 53.40 
2. ไปรษณีย์ 163 73.10 
3. มีรถส่งเอง 107 48.00 
4. รถไฟ 7 3.10 
5. รถตู้  6 2.70 
6. บขส. 10 4.50 
7. ใช้สายส่ง เช่น Se-Ed,  

ร้านนายอินทร์, B2S, 7eleven 
66 29.60 

8. อ่ืน ๆ ได้แก่ Kerry 8 3.60 

จากตารางที่ 6 พบว่า ใช้การส่งไปรษณีย์สูงสุด 
จํานวน 163 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.10 ใช้บริษัทขนส่ง 
จํานวน 119 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.40 มีรถส่งสินค้า
เอง จํานวน 107 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.00 และใช้
สายส่ง เช่น Se-Ed, ร้านนายอินทร์, B2S, 7eleven 
เป็นต้น จํานวน 66 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.60  

5.2  ผลการวิเคราะห์คะแนนเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน 
มาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้บริหาร ต่อ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจ

ส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในภาพรวมของทุก
องค์ประกอบของการบริหาร รายละเอียดดังตารางที่ 7 
ตารางที่ 7 ผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นต่อภาพรวม 
              ขององค์ประกอบของการบรหิาร 

องค์ประกอบการบริหาร ค่าเฉลี่ย S.D. 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. ปัจจัยด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ 

3.27 0.52 ปานกลาง

2. ปัจจัยด้านการบริหาร
งบประมาณ    

3.48 0.48 ปานกลาง

3. ปัจจัยด้านการบริหารวัสดุ 
อุปกรณ์ 

3.70 0.57 มาก 

4. ปัจจัยด้านการบริหาร
การตลาด/การให้บริการ 

3.85 0.62 มาก 

5. ปัจจัยด้านกระบวนการ
บริหารงานท่ัวไป 

4.23 0.58 มาก 

6. ปัจจัยด้านนวัตกรรม          4.13 0.64 มาก 
โดยรวม  3.77 0.42 มาก 

 จากตารางที่ 7 ทุกองค์ประกอบของการบริหารทัง้ 
6 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.77)                         
 5.3  ผลการวิเคราะห์ปัจจยัทีม่ีอิทธิพลต่อรูปแบบการ
บริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 
ประกอบด้วยองค์ประกอบการบริหารทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (Man) ปัจจัยด้าน
การบริหารงบประมาณ (Money) ปัจจัยด้านการบริหาร
วัสดุอุปกรณ์ (Material) ปัจจัยด้านการบริหารการตลาด/
การให้บริการ (Market) ปัจจัยด้านกระบวน การบริหาร 
งานทั่วไป (Management) และปัจจัยด้านนวัตกรรม 
(Innovation) ซึ่ งแบ่งออกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
องค์ประกอบการบริหารแต่ละด้านจํานวน 39 ปัจจัย ใน
แต่ละด้ าน ซึ่ งวิ เคราะห์ โดยใช้ ค่าสถิติ   Multiple 
Regression แบบ Step Wise มีรายละเอียดดังแสดงใน
รูปที่ 1 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพใ์นยุคเศรษฐกจิดิจิทัล

5.4  ผลการประเมินรูปแบบและคู่มือการบริหาร 
จัดการธุรกิจสิ่งพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

5.4.1 ผลการประเมินรูปแบบการบริหารจัดการ
ธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในการประชุมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิส่วนใหญ่ให้
ความเห็นว่า ในภาพรวมมีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 
97.78 และเม่ือพิจารณารายข้อพบว่า   มีรายการที่
ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้มีความเหมาะสมทุกท่าน จํานวน 
7 ข้อ ดังนี้ 1) แนวทางในการศึกษา เอกสาร ทฤษฎี และ
การสํารวจ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบการบริหารและ

ปัจจัยที่ส่งผลสําเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีความเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  
2) หลักการและเหตุผลของการพัฒนารูปแบบการบริหาร
จัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 3) แนวทางใน
การสอบถามผู้บริหารธุรกิจส่ิงพิมพ์เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัย
ที่จะนํามาสร้างรูปแบบการบริหารธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล  4) กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการธุรกิจ
ส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล  5) ปัจจัยที่นํามาสร้าง
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจ
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ดิจิทัล ทั้ง 6 ปัจจัย 6) รูปแบบการบริหารธุรกิจส่ิงพิมพ์
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลมีความเหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 7) รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลสามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้จริง 

5.4.2 ผลการประเมินคู่มือรูปแบบการบริหาร
จัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในการนําไปใช้
จากผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 10 คน จากการประชุมสนทนา
กลุ่ม (Focus Group) พบว่า รูปแบบการบริหารจัดการ
ธุรกิจส่ิงพิมพ์ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล มีความเป็นไปได้ในการ
นํารูปแบบไปสู่การปฏิบัติ ในภาพรวมมีความเป็นไปได้ 
คิดเป็นร้อยละ 91.00 เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า มีรายการ
ที่ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินให้มีความเป็นไปได้ 10 คน จํานวน 
3 ข้อ คือ 1) รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ใน
ยุคเศรษฐกิจดิจิทัลที่พัฒนาขึ้น สามารถนํามาใช้ประยุกต์
ให้การบริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์มีประสิทธิภาพ 2) 
แนวทางในการศึกษา เอกสาร ทฤษฎี และการสัมภาษณ์
เชิงลึก เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ประกอบการบริหารและปัจจัย
ที่ส่งผลสําเร็จในการบริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล สามารถทําให้นําแนวทางมาใช้ในการ
บริหารธุรกิจส่ิงพิมพ์ให้บรรลุเป้าหมายได้  3) ปัจจัยย่อย
ทั้ง 39 ข้อที่กําหนดเป็นรูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ
ส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล สามารถนําไปปฏิบัติ
เพื่อให้การดําเนินธุรกิจมีความเข้มแข็งขึ้นได้ 
 
6.  สรุปและการอภิปรายผลการวิจัย 

6.1 องค์ประกอบการบริหารทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์  (Man) ปัจจัยด้านการ
บริหารงบประมาณ (Money) ปัจจัยด้านการบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ (Material) ปัจจัยด้านการบริหารการตลาด/การ
ให้บริการ (Market) ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารงาน
ทั่วไป  (Management) และปัจจัยด้านนวัตกรรม 
(Innovation)   ซึ่งเป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับทฤษฎีการ
บริหารของ Drucker [5] กล่าวว่า การบริหาร คือ ศิลปะ
ในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น การทํางาน
ต่าง ๆ ให้ลุล่วงไปโดยอาศัยคนอื่นเป็นผู้ทําภายในสภาพ
องค์การที่กล่าวน้ัน ทรัพยากรด้านบุคคลจะเป็นทรัพยากร
หลักขององค์การที่เข้ามาร่วมกันทํางานในองค์การ ซึ่งคน
เหล่านี้จะเป็นผู้ใช้ทรัพยากรด้านวัตถุอื่น ๆ เครื่องจักร 
อุปกรณ์ วัตถุดิบ เงินทุน รวมทั้งข้อมูลสนเทศต่าง ๆ เพื่อ

ผลิตสินค้าหรือบริการออกจําหน่ายและตอบสนองความ
พอใจให้กับสังคม นอกจากน้ี จากการสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยด้านนวัตกรรมยังมีผลต่อการบริหาร
จัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลอีกด้วย 

6.2 องค์ประกอบที่ 1 ปัจจัยด้านการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ (Man) นับเป็นปัจจัยที่สําคัญในการขับเคลื่อน
องค์กรให้ประสบความสําเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ Tanat [6] 
กล่าวว่า คน (Man) คือ ทรัพยากรบุคคลที่เป็นหัวใจของ
องค์การซึ่งมีผลต่อความสําเร็จในการจัดการ ดังนั้นการ
บริหารจัดการคนให้มีประสิทธิภาพก็จะทําให้การดําเนินงาน
ในธุรกิจส่ิงพิมพ์เป็นไปอย่างราบรื่น  ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยนี้ในด้านของการเลือกคนที่มีทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในด้านเทคโนโลยี  ซึ่ งต้องคํานึ งถึ ง
ประสิทธิภาพของคนการท่ีจะนําพาองค์กรให้ไปสู่ความ 
สําเร็จได้ และ Rauch and Frese [7] พบว่าแนวทาง 
ในการ พัฒนาการดําเนินธุรกิจของผู้ประกอบการท่ี
ประสบความสําเร็จสูงสุด เกิดจากมีการ ฝึกอบรม
พนักงาน ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยย่อยในด้านของการ
อบรมเพื่อให้ได้เป็นบุคลากรท่ีได้รับมาตรฐานวิชาชีพ
ทางด้านส่ิงพิมพ์  

องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยด้านการบริหารงบประมาณ 
(Money) ธุรกิจส่ิงพิมพ์มีข้อจํากัดในด้านการบริหาร
การเงิน ดังนั้นภาครัฐบาลควรมีงบประมาณมาสนับสนุน
ในการประกอบธุรกิจส่ิงพิมพ์สอดคล้องกับ Wanchai 
and Jarin [8] ที่พบว่า ปัญหาทางด้านการเงิน โรงพิมพ์
ขนาดเล็กจะประสบปัญหาสําคัญมากที่สุด ได้แก่ การ
ไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ลูกค้าชําระเงินล่าช้า 
ปัญหาดอกเบี้ยสูง ส่วนโรงพิมพ์ ขนาดกลาง ประสบ
ปัญหา การไม่ได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐ ต้องให้เครดิต
กับลูกค้าระยะยาว และลูกค้าชําระเงินล่าช้า ปัญหาอัตรา
ดอกเบี้ยสูงและอัตราหนี้สูญมีมาก สําหรับโรงพิมพ์ขนาด
ใหญ่ ประสบปัญหาที่ สําคัญได้แก่ การไม่ได้รับการ
ส่งเสริมจากภาครัฐ ปัญหาอัตราดอกเบี้ยหรือหนี้สินที่ 
ต้องชําระมาก และอัตราดอกเบี้ยสูง  

องค์ประกอบที่ 3 ปัจจัยด้านการบริหารวัสดุอุปกรณ์ 
(Material) วัตถุดิบซึ่งเป็นปัจจัยที่สําคัญไม่แพ้ปัจจัยอื่น 
จําเป็นต้องมีคุณภาพและมีต้นทุนที่ต่ํา เพราะมีผลกระทบ
ต่อต้นทุนการผลิต สอดคล้องกับ Wanchai and Jarin 
[8] พบว่าโรงพิมพ์ขนาดเล็กจะประสบปัญหาสําคัญมาก

_21-0060(001-172).indd   150 29/1/2564 BE   13:08



วารสารวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรม  พระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีที่ 11 ฉบับที่ 3  กันยายน – ธันวาคม 2563
151
 

 

ที่สุด ได้แก่ ต้นทุนการผลิตสูงมาก ส่วนโรงพิมพ์ขนาด
กลางจะประสบปัญหาคล้ายกับโรงพิมพ์ขนาดเล็ก และ
ปัญหาด้านเทคนิคการผลิต สําหรับโรงพิมพ์ขนาดใหญ่ 
จะไม่ค่อยประสบปัญหามากนัก  ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริหารวัสดุอุปกรณ์ในปัจจัยย่อยในด้านค่าวัสดุ/ค่า
กระดาษสูงขึ้น ทําให้มีต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น  

องค์ประกอบที่ 4 ปัจจัยด้านการบริหารการตลาด/
การให้บริการ (Market) จากงานวิจัยของ Wanna [9] 
พบว่า  ปัจจัยทางด้านการบริหารการตลาดของ
ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างบ้าน ส่วนใหญ่จะให้
ความสําคัญกับการบริหารการตลาดแบบใช้โฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยย่อยในด้านมีการ
ทําประชาสัมพันธ์หลายหลายช่องทาง เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ทั่วถึง  

องค์ประกอบที่ 5 ปัจจัยด้านกระบวนการบริหารงาน
ทั่วไป  (Management) วิธีการบริหารหรือวิธีการปฏิบัติ 
(Management Method) การจัดการหรือการบริหารใน
องค์กรธุรกิจ ประกอบด้วยระบบการผลิตหรือระบบการ
ให้บริการต่าง ๆ หากมีระบบที่ชัดเจนตลอดจนมีระเบียบ
ขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ในการทํางาน ย่อมส่งผลให้องค์การ
ประสบความสําเร็จได้ดี สอดคล้องกับ Chuleewan [10] 
ซึ่งพบว่าองค์ประกอบการบริหารธุรกิจการพิมพ์ของ
มหาวิทยาลัยในกํากับ ของรัฐ ปัจจัยหนึ่งที่ต้องคํานึงถึง
คือการจัดการต้นทุนการ ผลิต ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัย
ย่อยในด้านของการบริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

องค์ประกอบที ่6 ปัจจัยด้านนวัตกรรม (Innovation)  
การพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรให้ก้าวทันนวัตกรรม 
นับเป็นหน้าที่ของผู้บริหารธุรกิจส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจ
ดิจิทัลอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้จากการศึกษางานวิจัยของ 
Steyn [11]  ในด้านการพัฒนาองค์กรพบว่า การได้รับ
ความรู้และทักษะใหม่ ๆ ช่วยให้เกิดการพัฒนาองค์กร 
โดยทําให้เกิดการเปล่ียนแปลงในความสัมพันธ์ของบุคคล 
และการปรับปรุงองค์กรให้ดีขึ้น สอดคล้องกับปัจจัยย่อย
ในด้านของ การพัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้นวัตกรรมให้ทัน
กับสถานการณป์ัจจบุัน และมีการปรับตัวเพื่อยอมรับการ
ใช้เทคโนโลยี   

 
 

7.  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 7.1 ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ
ส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการใช้หลักการทฤษฎี
ที่มี รูปแบบใหม่ เพื่อการวิเคราะห์หาองค์ประกอบของ
รูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจส่ิงพิมพ์  
 7.2 ควรทําการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจ
ส่ิงพิมพ์ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล โดยการมุ่งเน้นการ
ดําเนินงานใน ระดับอาเซียน (ASEAN Economic  
Community : AEC)  
 7.3 ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริม
การรักการอา่น ตามแนวคิดที่นําผลทีไ่ด้ไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาวงการส่ิงพิมพ์อย่างยั่งยืน เช่น การปลูก
จิตสํานึกในการรักการอ่านของเยาวชน เป็นต้น 
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