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การใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM 

Utilization of Freelance Writer in GM Magazine 

 

นางสาวสัญชวัล จินดารัศมี 

          คณะวารสารศาสตรและสือ่สารมวลชน สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ 

 การศึกษาเรื่อง “การใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพการณใน

การใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM ท้ังในดานของรูปแบบการใชนักเขียนอิสระ ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอ

การใชนักเขียนอิสระ และเพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM โดยเปน

การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) ท้ังนี้ไดทํา

การสัมภาษณกลุมผูใหขอมูลจํานวน 3 กลุม ไดแก บรรณาธิการบริหาร กองบรรณาธิการ และนักเขียน

อิสระของนิตยสาร GM และมีการเก็บรวบรวมขอมูลจากการวิเคราะหเอกสารตางๆ (Literature 

Rewiewed) และจากการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth interview) และนํามาทําการวิเคราะหเชิง

พรรณนา (Descriptive Analysis) ซ่ึงจากการศึกษาพบวานิตยสาร GM มีแนวโนมสภาพการณการใช

นักเขียนอิสระเพ่ิมมากข้ึน สังเกตไดจากเอกสารแสดงการใชนักเขียนในการผลิตเนื้อหาประจําเดือน 

พฤษภาคม 2556 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาจากจํานวนหนาในนิตยสาร GM จากท้ังหมด 149 หนา พบวาเปน

หนาโฆษณาบวกกับเนื้อหาท่ีนักเขียนประจําเปนผูเขียนจํานวน 108 หนา คิดเปน รอยละ 72.5 ของ

จํานวนหนานิตยสารท้ังหมด และท่ีเหลืออีก 41 หนาเปนเนื้อหาท่ีทางนักเขียนอิสระเขียน ซ่ึงคิดเปนรอย

ละ 27.5 ของจํานวนหนานิตยสารท้ังหมด โดยจํานวนหนาท่ีนักเขียนประจํารับผิดชอบนั้นมากกวาจํานวน

หนาท่ีนักเขียนอิสระรับผิดชอบ คิดเปน 2.64 เทา ซ่ึงเหตุท่ีทําใหมีการใชนักเขียนอิสระเพ่ิมมากข้ึนนั้น 

เนื่องจากสภาพความตองการในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ประชาชนมีความตองการรับรูถึง

เรื่องราวท่ีสรางสรรค แปลกใหม นําสมัย และเฉพาะเจาะจงลงลึกในเรื่องตางๆ มากข้ึน ทําใหเนื้อหา

ภายในนิตยสารจําเปนตองแบงสัดสวนอยางชัดเจนตามเรื่องราวท่ีกําลังเปนท่ีนาสนใจ หรือนาจับตามอง

อยูในขณะนั้น หรือในอนาคตอันใกล ทําเนื้อหาของานเขียนภายใน จําเปนท่ีจะตองใชความรู ความ



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน 2 
 

เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เฉพาะเรื่องนั้นๆ มาทํา เพ่ือท่ีจะทําใหเนื้อหาภายในนิตยสาร GM มีความเขมขน 

ชวนอานมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสังเกตไดจากรายละเอียดของเนื้อหาพบวา นักเขียนอิสระจะเขียนเนื้อหา

ประเภทบทความเชิงสารคดี (Feature)  ท่ีตองสืบคนขอมูลเจาะลึกไปในประเด็นตางๆ อยาง

เฉพาะเจาะจง เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับความรู ความชํานาญเฉพาะดาน เชน ดานเศรษฐกิจ ดานธุรกิจ กานการ

ลงทุน เปนตน แตในขณะเดียวกัน เนื้อหาภายในท่ียังตองมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกับตัวลูกคา เพ่ือ

เอ้ืออํานวยตอคาโฆษณาจากลูกคาท่ีซ้ือโฆษณากับทางนิตยสาร ซ่ึงเรียกไดวาเปนรายไดหลักของนิตยสาร 

ก็ยังคงเปนเรื่องสําคัญท่ีละท้ิงไมได จึงไดมอบหมายใหเนื้อหาสวนใหญท่ีมีความจําเปนตองติดตอ

ประสานงานกับบุคคลภายนอก หรือลูกคา ใหเปนหนาท่ีของนักเขียนประจําหรือกองบรรณาธิการ

รับผิดชอบ 

 ในดานรูปแบบของการใชนักเขียนอิสระนั้น ถือเปนปจจัยหนึ่ ง ท่ี มีความ

เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทําใหบรรณาธิการบริหารจําเปนตองเลือกใชนักเขียนอิสระ

โดยคํานึงถึงความชํานาญเฉพาะทางเปนสําคัญ การเลือกใชนักเขียนในรูปแบบของการ

ติดตอโดยตรง หรือท่ีเรียกวา Personal Contact และรูปแบบสุดทายคือ การใชผูเขียน

รวมกับนิตยสารฉบับอ่ืน เพ่ือใหไดนักเขียนท่ีสามารถผลิตงานเขียนออกมาไดตรงกับ

ความตองการของนิตยสารอยางแทจริง ในดานปจจัยท่ีมีผลตอการใชนักเขียนอิสระของ

นิตยสาร GM นั้น แบงออกเปนปจจัยจากภายใน และปจจัยจากภายนอก โดยปจจัย

ภายใน อันไดแก นักเขียนประจําหรือกองบรรณาธิการขาดความชํานาญเฉพาะทาง 

ปจจัยแวดลอมภายในองคกร อาทิ เพ่ือนรวมงาน สภาพแวดลอมภายในองคกร และดาน

ทัศนคติท่ีแตกตางกันของบุคคลากรภายในองคกร ซ่ึงปจจัยภายในดังกลาวนี้เปนสาเหตุ

สําคัญท่ีทําใหนิตยสารมีการเลือกใชนักเขียนอิสระเพ่ือชวยใหการผลิตเนื้อหารวมท้ัง

บุคลากรภายในมีการทํางานท่ีคลองตัวมากข้ึน สวนปจจัยภายนอกนั้น ไดแก แนวโนม

การใชนักเขียนอิสระของนิตยสารในตางประเทศ ยุคสมัย และไลฟสไตลคนในสังคมท่ี

เปลี่ยนไป และดานลูกคาผู ซ้ือสื่อโฆษณา จากปจจัยภายนอกดังกลาวทําใหองคกร

นิตยสารจําเปนตองปรับตัวเพ่ือใหกาวทันยุค นําสมัย แตในขณะเดียวกันก็จําเปนท่ี

จะตองใสใจในเรื่องของโฆษณาไปดวย เนื่องจากโฆษณาถือเปนปจจัยหลักท่ีทําให

นิตยสารอยูรอดในดานของปญหาและอุปสรรคในการใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM 

พบวา เม่ือมีการตัดสินใจเลือกใชนักเขียนอิสระเขามาสรางสรรคงานเขียนท่ีมีเอกลักษณ

เฉพาะทางแลว ก็ยังพบปญหาและอุปสรรคในบางประการ อาทิ เรื่องระยะเวลาการสง

ตนฉบับ เรื่องการควบคุมเนื้อหา ดานของคอนเนคชั่น หรืออํานาจในการตอรองท่ี
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นักเขียนอิสระมีอยูจํากัด ทําใหบรรณาธิการบริหารตองใหความสําคัญในรูปแบบการใช

นักเขียนอิสระของนิตยสารมากเปนพิเศษ โดยตองแจงกําหนดการแจงสงตนฉบับ

ลวงหนา มีการมองหาและเลือกใชนักเขียนอิสระ ท่ีเขาใจถึงจุดมุงหมายในองคกรท่ี

แทจริง และจําเปนตองมองหานักเขียนท่ีมีความสามารถทางดานการเขียน และมีคอน

เนคชั่นกับบุคคลในสังคมดวย เพ่ือเอ้ือตอการผลิตชิ้นงานท่ีงายข้ึน 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

ในยุคแหงสังคมขาวสาร (Information Society) ท่ีเทคโนโลยีกําลังถูกพัฒนา

อยางตอเนื่องและรวดเร็ว ทําใหมนุษยสามารถท่ีจะสื่อสาร รับรูขอมูล หรือแมแตนั่ง

ทํางานท่ีไหนก็ได สงผลใหหลายคนนําตัวเองเขาสูเสนทาง “No Boss Job” ท่ีไดเปน

นายตัวเอง มีอิสระ และเสรีภาพ ซ่ึงเราเรียกคนเหลานั้นวา “ฟรีแลนซ” หรือ “ฟรีแลนซ

เซอร” หรือในภาษาไทยหมายถึง “ผูท่ีประกอบอาชีพอิสระ” ซ่ึงในดานของธุรกิจ ท่ี

อาศัยการสรางสรรคตองการงานท่ีพ่ึงพาท้ังความสามารถและความครีเอทีฟทางตัว

บุคคลโดยเฉพาะ ซ่ึงคนเปนฟรีแลนซมักมีคุณสมบัติเหลานี้อยู มีวิธีการจัดการตารางการ

ทํางานของตนเองไดในลักษณะยืดหยุน สามารถทํางานจนดึก และสามารถเรงงานใหทัน

กําหนดสงได ซ่ึงเทรนดเหลานี้ก็เริ่มเห็นไดชัดกับธุรกิจสรางสรรคในประเทศไทยเชนกัน 

(The Company Bussiness Wisdom & Inspiration ปท่ี 15 ฉ.181 ธ.ค. 55 น.60, 

62. ยุทธิพงศ จิว) ซ่ึงแมแตผลสํารวจของประเทศอังกฤษ ยังมีการคาดการณไววา การ

ประกอบอาชีพในประเทศอังกฤษเองนั้น มีสัดสวนของคนทํางานเต็มเวลากับไมเต็มเวลา

อยูท่ี 50 : 50 ภายในป 2015 – 2020 โดยภาครัฐจะเปนหนวยท่ีจางงานประจํามาก

ท่ีสุด ขณะท่ีภาคเอกชนเปนสวนท่ีมักจางงานแบบฟรีแลนซ ดังนั้นธุรกิจงานสรางสรรค

ในวงการสื่อสิ่งพิมพประเภทสื่อนิตยสารจึงไมอาจท่ีจะหนีพนไปจากวงจรของระบบธุรกิจ

ในสังคมนิยม ทุนนิยมสมัยใหมไปได การสรรหาบุคลากรท่ีมีความคิดสรางสรรคใหมและ

แตกตาง จึงเปนหัวใจสําคัญในการผลิตนิตยสาร และสวนประกอบท่ีถือเปนกุญแจสําคัญ

อีกหนึ่งดอกสําหรับนิตยสารก็คือ “นักเขียน” โดยเฉพาะในแงของการเปนนักเขียนอิสระ

ท่ีเปรียบไดกับสีสันของนิตยสาร ซ่ึงนิตยสาร GM ก็เปนนิตยสารฉบับหนึ่งท่ีมีนักเขียน 

หรือกองบรรณาธิการสวนหนึ่งนั่งทํางานประจําในออฟฟศ อีกสวนหนึ่งจะเปนนักเขียน

อิสระ หรือท่ีเรียกวา คอลัมนนิสตประจํา ท่ีไมไดเขามานั่งประจําในออฟฟศ แตจะรับ
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งานเขียนคอลัมนใหกับทางนิตยสาร GM เปนประจําทุกเดือน เพ่ือชวยกันขัดเกลาเนื้อหา

ภายในใหออกมามีคุณภาพ และรสชาติท่ีเขมขน เขาถึงใจผูอานใหมากท่ีสุด ทําใหเปน

มูลเหตุท่ีนาสนใจมากพอท่ีจะศึกษาถึงการใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM ซ่ึง

ผลการวิจัยท่ีไดนั้นก็จะเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีผูสนใจจะนําไปใชประโยชนตอการศึกษา

คนควาเรื่องราวท่ีเก่ียวของกับการบริหารการผลิตนิตยสารและ การบริหารจัดการใน

อาชีพนักเขียนอิสระในวงการนิตยสารไดตอไปในอนาคต 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาสภาพการณในการใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM 

2. เพ่ือศึกษารูปแบบการใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM 

4. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM 

วิธีการวิจัย 

การศึกษา “การใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM” ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) ซ่ึง

ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการสภาพการณในการใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร 

GM รูปแบบการใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM ปจจัยท่ีมีผลตอการใชนักเขียนอิสระ

ของนิตยสาร GM รวมท้ังศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการใชนักเขียนอิสระของ

นิตยสาร GM  

ผลการวิจัยและอภิปราย 

นิตยสาร GM จัดเปนนิตยสารฉบับหนึ่งท่ีมีนักเขียน หรือกองบรรณาธิการสวน

หนึ่งนั่งทํางานประจําในออฟฟศ อีกสวนหนึ่งจะเปนนักเขียนอิสระ และคอลัมนนิสต

ประจํา ท่ีไมไดเขามานั่งประจําในออฟฟศ แตจะรับงานเขียนคอลัมนใหกับทางนิตยสาร 

GM เปนประจําทุกเดือน เพ่ือชวยกันขัดเกลาเนื้อหาภายในนิตยสารใหออกมามีคุณภาพ 

และรสชาติท่ีเขมขน เขาถึงใจผูอานใหมากท่ีสุด ซ่ึงสังเกตไดจากเอกสารแสดงการใช

นักเขียนในการผลิตเนื้อหาประจําเดือน พฤษภาคม 2556 ซ่ึงแสดงใหเห็นวาจากจํานวน
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หนาในนิตยสาร GM จากท้ังหมด 149 หนา พบวาเปนหนาโฆษณาบวกกับเนื้อหาท่ี

นักเขียนประจําเปนผูเขียนจํานวน 108 หนา คิดเปน รอยละ 72.5 ของจํานวนหนา

นิตยสารท้ังหมด และท่ีเหลืออีก 41 หนาเปนเนื้อหาท่ีทางนักเขียนอิสระเขียน ซ่ึงคิดเปน

รอยละ 27.5 ของจํานวนหนานิตยสารท้ังหมด โดยจํานวนหนาท่ีนักเขียนประจํา

รับผิดชอบนั้นมากกวาจํานวนหนาท่ีนักเขียนอิสระรับผิดชอบ คิดเปน 2.64 เทาและยัง

พบวาทุกข้ันตอนตั้งแตกระบวนการเริ่มตนกาวเขาสูอาชีพนักเขียน ความชื่นชอบสวน

บุคคล สังคม รวมท้ังสภาพแวดลอมตางๆ ท่ีเกิดข้ึนรอบตัว ลวนมีผลกระทบตอ

กระบวนการบริหารงานขององคกรของนิตยสารอยางชัดเจน ทําใหองคกรนิตยสาร

จําเปนตองมีการใชนักเขียนอิสระเขามาชวยสรางสรรคงานเขียนใหออกมามีความ

นาสนใจในดานของเนื้อหา และเพ่ือชวยใหระบบการบริหารงานของนิตยสารเปนไป

อยางคลองตัวมากข้ึนดวย  ดานของเนื้อหาภายในนิตยสาร พบวามีการแบงเนื้อหา

ออกเปนสัดสวน เนื้อหาภายในท่ียังตองมีความสัมพันธเก่ียวเนื่องกับตัวลูกคา เพ่ือ

เอ้ืออํานวยตอคาโฆษณาจากลูกคาท่ีซ้ือโฆษณากับทางนิตยสาร ซ่ึงเรียกไดวาเปนรายได

หลกัของนิตยสาร ก็ยังคงเปนเรื่องสําคัญท่ีละท้ิงไมได จึงไดมอบหมายใหเนื้อหาสวนใหญ

ท่ีมีความจําเปนตองติดตอประสานงานกับบุคคลภายนอก หรือลูกคา ใหเปนหนาท่ีของ

นักเขียนประจําหรือกองบรรณาธิการรับผิดชอบไป โดยสวนเนื้อหาท่ีเฉพาะทาง หรือ

จําเปนตองใชความรูและทักษะความชํานาญเฉพาะทางนั้นใหเปนความรับผิดชอบของ

นักเขียนอิสระ  

 สวนในดานรูปแบบการใชนักเขียนอิสระในนิตยสารนั้น พบวาการเลือกนักเขียน

อิสระท่ีมีคุณสมบัติตรงกับประเด็น หรือหัวขอท่ีกําหนดไว งานเขียนท่ีไดออกมาก็จะผาน

กระบวนการการกลั่นกรองความรูจากผูท่ีมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ กระท่ังออกมา

เปนงานเขียนท่ีสมบูรณแบบ และมีคุณภาพตรงตามความตองการและทิศทางของ

นิตยสาร ตอดวยการเลือกใชนักเขียนในรูปแบบของการติดตอโดยตรง หรือท่ีเรียกวา 

Personal Contact ถือวาเปนรูปแบบหนึ่งท่ีสงผลดีตอองคกรนิตยสาร เนื่องจากผู

เลือกใชนักเขียนอิสระไดนั้นจะตองทราบถึงประวัติ ประสบการณ ความสามารถ และ

ผลงานของนักเขียนอิสระเปนอยางดี ทําใหเลือกใชเฉพาะนักเขียนอิสระท่ีมีคุณภาพ มี

คุณสมบัติตรงตามนโยบายขององคกรนิตยสาร และมีเนื้อหาท่ีตรงใจบรรณาธิการบริหาร

เปนอยางมาก 
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สุดทายการใชผู เ ขียนรวมกับนิตยสารฉบับ อ่ืน พบวามีความสําคัญตอ

กระบวนการบริหารงานนิตยสารเชนกัน เพราะการใชนักเขียนจากเลมอ่ืนเขามาชวยนั้น 

ก็เหมือนกับวาไดมีการการันตีดวยผลงานท่ีไดตีพิมพในนิตยสารเลมอ่ืนใหเราไดเห็นอีก

ท้ังยังเปนการไดรับการการันตีจากตัวบุคคลท่ีแนะนํามาอีกดวย  

สวนในเรื่องของสําหรับปจจัยในการใชนักเขียนอิสระนั้น พบวา มีหลายประเด็น

ดวยกัน ซ่ึงผูศึกษาไดสรุปเปนหัวขอใหญๆ ได 2 หัวขอ คือ  

ปจจัยจากภายใน อันไดแก นักเขียนประจําหรือกองบรรณาธิการขาดความ

ชํานาญเฉพาะทาง เกิดการรบกวนดวยสภาพแวดลอมภายใน ทัศนคติท่ีแตกตางกันของ

บุคคลากรภายในองคกร กลาวคือ เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงโยกยายผูบริหารงานนิตยสาร

คนใหมเขามา แตนักเขียนประจําเคยชินกับระบบการบริหารจัดการกับบรรณาธิการคน

เกา อาจทําใหเกิดอคติ และมีทัศนคติท่ีไมตรงกันได ทําใหการทํางานภายในเกิดความ

ยากลําบาก  

ปจจัยภายนอก อันไดแก แนวโนมการใชนักเขียนอิสระของนิตยสารใน

ตางประเทศ ตอมาคือ ยุคสมัย และไลฟสไตลคนในสังคมท่ีเปลี่ยนไป สภาพแวดลอม

ภายนอกองคกร อาทิ ลูกคาผูซ้ือสื่อโฆษณา และปจจัยดานเทคโนโลยี ซ่ึงพบวาปจจัย

ภายนอกเหลานี้สงผลตอตัวนิตยสารอยางมาก ท้ังเรื่องการผลิตเนื้อหาและการเลือกใช

นักเขียนอิสระเขามาทํางาน เนื่องจากนิตยสารตองปรับตัวเพ่ือความอยูรอดดวยการ

สรางสรรคเนื้อหาใหทันสมัย ทันความตองการของคนในปจจุบัน สวนนักเขียนประจําก็

ยังคงตองเขียนงานภายใตการความตองการของลูกคาท่ีซ้ือสื่อโฆษณามากับทางนิตยสาร

อยูดี จึงทําใหถูกจํากัดความคิดสรางสรรคในการนําเสนองานเขียน เปนเหตุใหเกิดความ

เบื่อหนาย จนกลายเปนงานเขียนท่ีขาดตัวตนและคุณภาพในท่ีสุด  

สําหรับปญหาและอุปสรรคในการใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM นั้น พบวา

อํานาจในการตัดสินใจเลือกใชอยูท่ีบรรณาธิการบริหารเพียงผูเดียว โดยผูวิจัยพบปญหา

ท่ีสําคัญใน 3 ประเด็นดวยกัน ไดแก 1. ปญหาและอุปสรรคเรื่องระยะเวลาการสง

ตนฉบับจากนักเขียนอิสระลาชากวากําหนด 2. อุปสรรคเรื่องการควบคุมเนื้อหาในงาน

เขียนของนักเขียนอิสระ 3. ปญหาและอุปสรรคในดานคอนเนคชั่นหรืออํานาจในการ
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ตอรองท่ีนักเขียนอิสระมีอยูจํากัด       

 

สรุปและขอเสนอแนะ 

การศึกษาเรื่อง “การใชนักเขียนอิสระของนิตยสาร GM” สรุปไดวาองคกร

นิตยสารควรท่ีจะตองเปดกวางในการรับนักเขียนอิสระ เพ่ือใหไดงานเขียนท่ีตรงใจและ

เฉพาะทางอยางแทจริง และในสวนของนักเขียนประจําหรือกองบรรณาธิการเองนั้น 

องคกรนิตยสาร หรือผูท่ีมีสวนในการพิจารณามอบหมายงานก็ควรจัดระบบในการ

เลือกใชบุคลากรใหตรงกับงาน และตรงกับแนวทางท่ีนักเขียนถนัด เพ่ือใหไดงานเขียนท่ี

มีคุณภาพ ซ่ึงในสวนของการติดตองานกับลูกคา หรือจะตองเขียนเนื้อหาในลักษณะเชิง

โฆษณา หรือ Advertorial นั้น ก็ควรเลือกใชนักเขียนท่ีมีความสนใจและชื่นชอบในการ

เขียนลักษณะดังกลาวโดยเฉพาะมารับผิดชอบเนื้อหาในสวนนี้ ไป เ พ่ือใหกอง

บรรณาธิการไดมีเวลาผลิตเนื้อหาท่ีนาสนใจ นําสมัย เจาะลึก ไดตรงใจองคกรและผูอาน

มากยิ่งข้ึน 

สําหรับขอเสนอแนะ เพ่ือเปนแนวทางใหผูท่ีเก่ียวของไดปรับปรุง และพัฒนา มี

ดังนี้ 1. จากการศึกษาพบวา การเลือกใชนักเขียนอิสระ มักข้ึนอยูกับการตัดสินใจของ

บรรณาธิการบริหาร ดังนั้น นักเขียนอิสระจําเปนท่ีจะตองสรางความโดดเดนของผลงาน 

สรางสายสัมพันธ กับกลุมคนในสังคม ซ่ึงถือเปนคุณสมบัติท่ีบรรณาธิการบริการตองการ

จากนักเขียนอิสระ 2. องคกรนิตยสารควรเปดโอกาสใหนักเขียนอิสระได เขามานําเสนอ

ผลงานมากข้ึน เพราะจะทําใหเกิดการนําเสนอผลงานท่ีสรางสรรค แปลกใหม และโดด

เดน นําสมัยมากข้ึน เพ่ือตอบสนองกับความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสังคมใน

ปจจุบัน 3. นิตยสารควรมีแนวทางในการใชนักเขียนเพ่ิมมากข้ึน อาทิ จัดฝกอบรมผูท่ีมี

ความสนใจในดานการเขียน โดยไมจํากัดสาขาของปริญญาท่ีจบการศึกษามา แตมีความรู

เฉพาะทางในดาน ท่ีสอดคลองกับเนื้ อหาของนิตยสาร เ พ่ือให ไดบุคลากรท่ี มี

ความสามารถในดานการเขียนท่ีมีความรูความชํานาญเฉพาะทางเพ่ิมข้ึน 4. ควรมีการจัด

ฝกอบรมหลักสูตรการเขียนเชิงสรางสรรคเพ่ิมเติม ในทุกๆ ภาควิชาของและในอนาคต

หากมีผูท่ีอยากศึกษาเรื่องนักเขียนอิสระเพ่ิมเติม ผูศึกษามีขอเสนอแนะให ดังนี้ 1. ควร

ทํางานวิเคราะหผลงานของนักเขียนอิสระรวมกับการสัมภาษณเจาะลึก ความเห็นของ

บรรณาธิการ เพ่ือทําความเขาใจลักษณะผลงาน ท่ีปรากฏอยูจริงในวงการนิตยสารประ
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ทศไทย และเพ่ือศึกษาลักษณะความเปนมืออาชีพ ท่ีสะทอนออกมาในผลงานของ

นักเขียนอิสระ ซ่ึงนาจะเปนประโยชนในการสรางสรรคผลงานการเขียนท่ีมีคุณภาพ 

สําหรับผู ท่ีสนใจตอไป 2. นอกจากการศึกษาการใชนักเขียนอิสระจากมุมมองของ

นิตยสารแลว ควรมีการศึกษามุมมองของผูรับสารท่ีมีตอรูปแบบของการนําเสนอเนื้อหา

ดวย เพ่ือใหทราบถึงความตองการของผูรับสาร และชวยใหกองบรรณาธิการ คัดเลือก

นักเขียนไดตรงตามความตองการของผูอานอยางแทจริง 

เอกสารอางอิง 

รายการอางอิง 

หนังสือและบทความในหนังสือ 
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