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โครงสร้างการบริหารการจัดการสื่อสมัยใหม่

         เกศินี			บัวดิศ*

ความนำา

	 ก่อนอื่นต้องทำาความเข้าใจเสียก่อนว่า	การบริหารหรือการจัดการนั้นมีความหมายใกล้

เคียงกับการบริหารหรือการจัดการต้องมีกิจกรรมที่ทำาร่วมกัน	การทำางานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย		

ตามที่คาดหวังไว้ซึ่งในแนวทางการบริหารหารจัดการที่ดี	บางครั้งผลที่เกิดขึ้นจากความสำาเร็จ		ใน

การทำางานแต่ละส่วนคือตัวชี้วัดความสำาเร็จที่เกิดขึ้น	บางครั้งเราอาจเรียกว่า	เป้าหมาย	(Goal)	

สื่อเก่าเกิดขึ้นจากการพัฒนาของเทคโนโลยี	เช่น	คอมพิวเตอร์	สื่อ	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	

ภาพยนตร์	ทั้งที่เป็นสื่อดั้งเดิม		และสื่อใหม่	คือ	การรวมตัวของสื่อมวลชนเดิมอันได้แก่	หนังสือพิมพ์	

วิทยุ	โทรทัศน์	ภาพยนตร์	คอมพิวเตอร์	และอินเตอร์เน็ต	เป็น	เทคโนโลยีที่มีความทันสมัย	ไม่ง่าย

นักสำาหรับการคิดในส่วนของการบริหารหรือการจัดการในโครงสร้างการบริหารการจัดการที่ดี

เพราะในการพัฒนาสามารถที่จะเข้าถึงสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แนวความคิดการบริหาร

	 การบริหารจัดการหมายถึงกระบวนการของการมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรจากการทำางาน

ร่วมกันโดยใช้บุคคลและทรัพยากรอื่นๆ	(Certo,2000,p.555)	หรือเป็นกระบวนการออกแบบ	

และรักษาสภาพแวดล้อมที่บุคคลทำางานร่วมกันในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดอย่าง

มีประสิทธิภาพ	การบริหาร-การจัดการมีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย	โดยการบริหาร	

จะสนใจและสัมพันธ์กับการกำาหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัตินักวิชาการบางท่านไห้ความ

เห็นว่าการบริหารใช้ในภาครัฐกันเล็กน้อย	โดยการบริหารจะสนใจและสัมพันธ์กับการ

กำาหนดนโยบายไปลงมือปฏิบัติ 	นักวิชาการบางท่านไห้ความเห็นว่าการบริหารใช้ ใน

ภาครัฐ	ส่วนการจัดการใช้ ในภาคเอกชน	อย่างไรก็ดี ในตำาราหรือหนังสือส่วนใหญ่ทั้ ง	

2	คำานี้มีความหมายไม่แตกต่างกัน	สามารถใช้แทนกันได้และเป็นที่ยอมรับ	การบริหารบางครั้ง	

เรียกว่าการบริหารจัดการซึ่งหมายถึง	การดำาเนินงาน	หรือการปฏิบัติงานใดๆ		 ของหน่วยงานของ

รัฐและ/หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	(ถ้าเป็นหน่วยงานภาคเอกชน	หมายถึงของหน่วยงานและ/หรือ

*	เกศิน ีบัวดิศ :  อาจารย์ประจำาคณะนิเทศศาสตร ์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล  จ.นครราชสีมา

ปีที่		11	ฉบับที่	12
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บุคคล)	ที่เกี่ยวข้องกับคนสิ่งของ	หน่วยงาน

ครอบคลุมเรื่องต่างๆเช่นแทนกันได้และ

เป็นที่ยอมรับการบริหารบางครั้งเรียกว่า	

การบริหารจัดการซึ่งหมายถึง	การดำาเนิน

งาน	หรือการปฏิบัติงานใดๆ	 ของหน่วยงาน

ของรัฐ	 และ/หรือ	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 (ถ้าเป็น

หน่วยงานภาคเอกชน	หมายถึงของหน่วยงาน

และ/หรือบุคคล)ที่เกี่ยวข้องกับคนสิ่งของและ

หน่วยงานครอบคลุมเรื่อต่างๆ	เช่น	

•	 Policy	:	การบริหารนโยบาย	

•	 Authority	:	การบริหารอำานาจหน้าที่	

•	 Morality	:	การบริหารคุณธรรม		

•	 Society	:	การบริหารเกี่ยวกับสังคม					

•	 Planning	:	การวางแผน		

•	 Organizing	:	การจัดองค์การ		

•	 Staffing	:	บริหารทรัพยากรมนุษย์		

•	 Directing:	การอำานวยการ		

•	 Coordinating:	การประสานงาน

•	 Reporting:	การรายงาน		

•	 Budgeting	:	งประมาณ		

 

	 การนำา	‘กระบวนการบริหาร’	หรือ	

‘ปัจจัยที่มีส่วนสำาคัญต่อการบริหาร’	ที่เรียกว่า

แพ็มส์-โพสคอร์บ	(PAMS-POSDCoRB)	แต่

ละตัวมาเป็นแนวทางในการให้ความหมาย	

และให้คำานิยามที่แตกต่างกัน

โครงสร้างการบริหารสื่อสมัยใหม่

	 ในสภาพสังคมปัจจุบันแนวทางการ

ใช้สื่อ	สื่อกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความ

ทันสมัยใหม	และความหลากหลายที่ลงตัว	ซึ่ง

ในความหลากหลายและการนำามาใช้ในการ

ทำางานนั้น	มีความแตกต่างกันระหว่างความ

เป็นสื่อเก่ากับสื่อใหม่			การเข้าถึงสื่อใหม่	อาจ	

เป็นแนวทางรูปแบบแพร่ข่าวสารอย่างรวดเร็ว

และกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็ว	ข้อดีอย่าง

หนึ่งของสื่อใหม่การนำาเสนอข้อมูลหรือการส่ง

ข่าวสารยิ่งรวดเร็วมากขึ้น	สื่อสารที่เกิดขึ้นจาก

การผสมผสานเทคโนโลยีการสื่อสารกับสื่อ	

ทำาให้เกิดสื่อสมัยใหม่ขึ้นส่วนความเป็นสื่อเก่า	

ยังมีการนำามาใช้ในการทำางานค่อนข้างหลาก

หลาย	 และพฤติกรรมการสื่อสาร	 และสื่อทาง

เลือก	 เป็นสื่อที่ปรากฏทำาให้เกิดความหลาก

หลายในพฤติกรรมนั้นแตกต่างกัน	ดังนั้น

ความเป็นสื่อเก่าและสื่อใหม่	เป็นสื่อทางเลือก

ใหม่ให้กับบุคคลที่ต้องการนำามาใช้งาน			ค่อน

ข้างมีความหลากหลายและเปลี่ยนแปลง

ตามกระแสความทันสมัย	บทบาทอย่างหนึ่ง

ของการสื่อสารที่สำ าคัญคือ	สื่อทางเลือก	

เป็นตั วกำ าหนดทางเลือกใหม่ๆ 	ที่ทำ า ให้

การสื่อสารก้าวข้ามความทันสมัยที่มีการ

พัฒนาไม่หยุดยิ่ ง ในสังคมออนไลน์ 	การ

พัฒนาของเทคโนโลยีของสื่อจากสื่อเดิม	

เช่น	หนังสือพิมพ์	วิทยุ	โทรทัศน์	นิตยสาร	

ภาพยนตร์	และสิ่งที่เกิดจากการหลอมรวมสื่อ	

(Convergence	Media)เกิดขึ้นจาก	3	ประเภท

ของสื่อ	

เทคโนโลยีการแพร่ภาพ	

Broadcast	and	Motion	Picture	

Technology

เทคโนโลยีการพิมพ์	

Print	and	Publishing		Technology

เทคโนโลยี	คอมพิวเตอร์
Computer	Technology

 จากสื่อเก่ากลายเป็นสื่อใหม่	ที่ทำาให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งสื่อและ

พฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนให้บุคคลนั้นก้าว

เข้าสู่ความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยีหลัก

เกี่ยวกับหน้าที่ของหัวหน้าฝ่ายบริหาร	(chief	

executive)	มีหน้าที่บทบาทหน้าที่ทางการ

โครงสร้างการบริหารการจัดการสื่อสมัยใหม่				
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บริหารอยู่	7	ประการเรียกว่า	POSDCORB	ซึ่ง

มีรายละเอียดดังนี้

•	 Planning	 :	 การวางแผนหมายถึงการ

กำาหนดเป้าหมายขององค์การว่าควร

ทำางานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อะไร	

และจะดำาเนินการอย่างไร

•	 Organizing	 :	 การจัดองค์การหมายถึง

การจัดตั้งโครงสร้างอำานาจอย่างเป็น

ทางการภายในองค์การเพื่อประสาน

งานหน่วยทำางานย่อยต่างๆ	ให้สามารถ

บรรลุเป้าหมาย

•	 Directing	 :	 การสั่งการหมายถึงการที่

หัวหน้าฝ่ายบริหารมีหน้าที่ต้องตัดสิน

ใจโดยพยายามนำาเอาการตัดสินใจ

ดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นคำาสั่งและคำา

แนะนำานอกจากนี้	ยังหมายถึงการที่

หัวหน้าฝ่ายบริหารต้องทำาหน้าที่เป็น

ผู้นำาขององค์การ

•	 Staffing	 :	 การบรรจุหมายถึงหน้าที่

ด้านบริหารงานบุคคลเพื่อฝึกอบรมเจ้า

หน้าที่และจัดเตรียมบรรยากาศในการ

ทำางานที่ดีไว้

•	 Co-ordinating	 :	 การประสานงาน

หมายถึง	หน้าที่สำาคัญต่างๆ	ในการ

ประสานส่วนต่างๆ	เข้าด้วยกัน

•	 Reporting	 :	 การรายงานความเคลื่อน	

ไหวต่างๆ	 ในองค์การให้ทุกฝ่ายทราบ		

ทั้งนี้อาจใช้วิธีการต่างๆ	 เช่น	 	การวิจัย

และการตรวจสอบ						

•	 Budgeting	:	งบประมาณหมายถึงหน้าที่

ในส่วนที่เกี่ยวของกับงบประมาณในรูป

ของการวางแผนและการควบคุมด้าน

การเงินการบัญชี	

โครงสร้างการบริหารการจัดการสื่อสมัยใหม่

	 ในการนำาโครงสร้างการบริหาร

การจัดการสื่อสมัยใหม่ทั้งนี้ผู้เขียนของนำา

เสนอ	แนวความคิด	 	POLC	 	 เป็นกระบวนใน

โครงสร้างการบริหารการจัดการสื่อสมัยใหม่

(1) การวางแผน(Planning)  

การบริหารการจัดการเรื่อง	การวางระบบใน

การสร้างweb		site		

•	 ผู้ใช้	 	(	ผู้ดูแลระบบ	ฐานข้อมูลเฉพาะผู้

ที่เกี่ยว	เช่น		นักเขียนโปรแกรม)

•	 ผู้บริการ	(	ผู้เข้าใช้งาน	ต้องมีการสมัคร	

สมาชิกพร้อมกับรหัสผ่านในการใช้งาน

แต่ละครั้ง	

•	 การประเมินผล-การประเมินการใช้

งาน,ข้อมูลเหมาะสมหรือไม่,สำาหรับคำา

ติชมจากหน้าweb

 
(2) การจัดองค์การ (Organizing)

ศาสตราจารย์สมพงษ์	เกษมสินให้ความหมาย

ของการจัดองค์การคือกระบวนการที่ดำาเนิน

การ	เพื่อความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ

ที่สามารถทำาให้การดำาเนินงานขององค์กรที่

สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ธงชัย	 สันติวงษ์	 ให้ความหมายการจัดองค์กร

หมายถึงความพยายามของผู้บริหารที่จะให้มี

หนทางสำาหรับการปฏิบัติงานให้สำาเร็จตาม

แผนงานที่วางไว้

สมคิด	บางโม	ให้ความหมายว่าการจัดองค์กร

หมายถึง	การจัดแบ่งองค์กรออกเป็นหน่วย

งานต่างๆ	ให้ครบคุมภารกิจและหน้าที่ของ

องค์กรพร้อมกำาหนดอำานาจหน้าที่ความรับ

ผิดชอบและความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรย่อย

ไว้ด้วย	 ทั้งนี้เพื่ออำานวยความสะดวกในการ

บริหารให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
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หลัก POSDCORB ของ Luther H. Gulick และ		Lyndall Urwick

สำาหรับโครงสร้างการบริหารการจัดการสื่อสมัยใหม่

จากแนวความคิดเรื่องการบริหารการจัดการผ่านสื่อ	

http://www.idis.ru.ac.th/report/index.php?topic=2064.0

      ผู้ดูแลระบบ

•	 การป้องกัน		
•	 การแก้ไขปัญหา
•	 การอัพเดทข้อมูล
•	 ข้อเสนอแนะ

•	 พัฒนาระบบในอนาคต

การวางระบบ
•	 ผู้ใช้
•	 ผู้บริการ

•	 การประเมินผล

การจัดองค์การ

(Organizing)

 

การควบคุม(	Controlling) โครงสร้างการบริหารการ

จัดการสื่อสมัยใหม่

Planning	การวางแผน	

 

 

 
 

 

สื่อ
•	 ฐานข้อมูล	
•	 ที่มาของสื่อ
•	 พัฒนาการของสื่ อสมัย

ใหม่
•	 ประเภทของสื่อ-การใช้

งาน												
•	 ลักษณะเฉพาะ		
•	 การเชื่อมโยงระหว่างสื่อ

แต่ละประเภท
•	 การเปรียบเทียบสื่อใหม่

			-	ความเข้าใจสื่อ
			-	การเปิดรับสื่อ
			-	การใช้สื่อ
			-	การวิเคราะห์สื่อ

•	 การประเมินการใช้สื่อ

การนำา

Leading	 

บุคลากร

•	 คณะกรรมการ
•	 แผนผัง
•	 นโยบาย
•	 ประวัติหน่วยงาน
•	 ที่อยู่			หน่วยงาน		โทรศัพท์			

Fax

 

โครงสร้างการบริหารการจัดการสื่อสมัยใหม่				
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 เกศินี	บัวดิศ	ให้แนวความคิดในการ

การกำาหนดรูปแบบโครงสร้างขององค์การ	

(Organization	structure)		3		รูปแบบคือ

•	 แบ่งโครงสร้างขององค์การตามลักษณะ

งานหลัก(Line-organization)		มีหน่วย

งานขององค์การเป็นหลักมีฝ่ายช่วย

หรือเจ้าหน้าที่รวมอยู่ในหน่วยงานนั้น		

โครงสร้างนี้เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก

•	 แบ่งโครงสร้างขององค์การตามลักษณะ

หน่วยงานหลักและหน่วยงานช่วย	

(Line-organization)	และหน่วยงาน

ที่ปรึกษาหรือหน่วยงานช่วย	(	Staff-	

organization)	 มีหน่วยงานหลัก	 และ

หน่วยงานอื่นๆแยกออกมา	

ข้อดี	:	มีหน่วยงานที่ปรึกษา

ข้อเสีย	:	การติดต่อสื่อสารมีความล่าช้า

เพราะต้องผ่านหลายหน่วยงาน

•	 แบ่งโครงสร้างองค์การตามภารกิจ

เฉพาะ	(Functional	organization)	แบบ

นี้คล้ายอันแรกคือแต่ละหน่วยงานจะมี

เจ้าหน้าในฝ่ายต่างๆ			ครบแต่เน้นตาม

ภารกิจของงานที่ทำาตามหน้าที่

(3) การนำา (Leading)	สื่อ-ฐานข้อมูล	

ที่มาของสื่อ

•	 พัฒนาการของสื่อสมัยใหม่

•	 ประเภทของสื่อการใช้งานลักษณะ

เฉพาะ		

•	 การเชื่อมโยงระหว่างสื่อแต่ละประเภท

•	 การเปรียบเทียบสื่อใหม่

ความเข้าใจสื่อ

•	 การเปิดรับสื่อ

•	 การใช้สื่อ

•	 การวิเคราะห์สื่อ

•	 การประเมินการใช้สื่อ

โครงสร้างการบริหารการจัดการสื่อสมัยใหม่

logoองค์การ www.	XXXXXXXXXXXXXX.			or.th

ประธาน

ฝ่ายจัดการฝ่ายบุคคล ฝ่ายบริหารจัดการ

logo	องค์การ

www.	XXXXXXXXXXXXXX.			or.th

หน้าแรก ข้อมูลทั่วไป นโยบาย หน่วยงาน ติดต่อ
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