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บทคัดย่อ

	 การศกึษาเรือ่ง	การบรหิารงานนติยสารสองภาษา	(ไทย-ญีปุ่น่)	“นติยสาร	

Focus	 Thailand”	 เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานนิตยสารสองภาษา	 

(ไทย-ญี่ปุ่น)	แนวไลฟ์สไตล์	Focus	Thailand	ในด้านการด�าเนินการจัดท�านิตยสาร

ใหม่	และขัน้ตอนการผลตินติยสาร	ตลอดจนปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหา

การบริหารงานนิตยสาร	 Focus	 Thailand	 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิง

คุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	

(In-Depth	 Interview)	 ผู้บริหารระดับสูง	 ระดับกลาง	 และระดับปฏิบัติการของ

นติยสาร	FocusThailand	รวมทัง้สมัภาษณ์บรรณาธกิารบรหิารนติยสารสองภาษา

ฉบับอื่น	ได้แก่	นิตยสาร	Weekend	Guide	และนิตยสาร	Dazzle	และนักวิชาการ 

ผู้เชี่ยวชาญด้านวารสารศาสตร์

	 นติยสาร	Focus	Thailand	ก่อตัง้โดยบรษิทั	COLOSSI	INTER	ART	จ�ากดั	

โดยมนีโยบายการด�าเนนิธรุกจิด้านนติยสารสองภาษาในประเทศไทย	เพือ่ต้องการ

ให้นิตยสาร	 Focus	 Thailand	 เป็นจุดศูนย์กลางการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร

ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในด้านต่างๆ	 ส�าหรับโครงสร้างการบริหารงานองค์กรผลิต

นติยสารขนาดเลก็เป็นโครงสร้างองค์กรตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	(The	Function	

Type)	ซึง่ให้แต่ละฝ่ายดแูลรบัผดิชอบในสายงานนัน้ๆ	และมบีรรณาธกิารท�าหน้าที่

ควบคมุดแูลการท�างานของทกุฝ่าย	ภายใต้การดแูลของผูบ้รหิารสงูสดุเพยีงผูเ้ดยีว

อย่างใกล้ชิด	โดยการบริหารองค์กรนิตยสาร	Focus	Thailand	ใช้หลักการแบ่งงาน

ตามภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบ	ประกอบด้วย	การวางแผน	(Planning)	การจัด

องค์กร	 (Organizing)	 การสั่งการ	 (Commanding/Directing)	 การประสานงาน	 

(Coordinating)	 และการควบคุม	 (Controlling)	 การบริหารงานของนิตยสารมีเป้า

หมายเพือ่ความส�าเรจ็ของงานตามนโยบายทีอ่งค์กรได้ก�าหนดไว้	โดยจะเปิดโอกาส

ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงผู้บริหารได้โดยตรงตลอดเวลาเพื่อให้ค�าปรึกษาและช่วย

แก้ไขปัญหาต่างๆ	ร่วมกัน

	 นิตยสาร	Focus	Thailand	เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีการอภินันทนาการแจกฟรีใน

ระยะเวลา	1	ปีแรก	หลังจากนั้นจึงเริ่มจัดจ�าหน่าย	 โดยภายในเล่มมีจ�านวนหน้า
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พิมพ์	 36	 หน้า	 ขนาดของนิตยสาร	 8.5	 x	 11.5	 นิ้ว	 กระดาษในการพิมพ์เป็น 

กระดาษอาร์ต	180	แกรม	ส�าหรับหน้าปก	และกระดาษปอนด์	80	แกรม	ส�าหรับ

เนื้อใน	ภายในพิมพ์	4	สีทั้งเล่ม	โดยเนื้อหาของนิตยสารมุ่งเสนอข่าวสารและสิ่งที่

น่าสนใจที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	โดยจัดท�าเป็น	2	ภาษา	คือ	ภาษาไทย	และภาษา

ญี่ปุ่น	กลุ่มเป้าหมายของนิตยสารฉบับนี้ได้แก่	กลุ่มนักธุรกิจเป็นหลัก	ทั้งชาวไทย	

และชาวญีปุ่น่ทีท่�างานในประเทศไทย	รองลงมา	คือ	กลุ่มคนญีปุ่น่หรอืนกัท่องเทีย่ว

ชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

	 ในส่วนของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานนิตยสาร	

Focus	 Thailand	 พบว่า	 เป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการปฏิบัติ

งานทัว่ไป	ไม่มคีวามซบัซ้อน	เนือ่งจากนติยสาร	Focus	Thailand	เป็นนติยสารสอง

ภาษา	ประกอบด้วยผูป้ฏบิตังิานทีเ่ป็นทัง้คนไทยและญีปุ่น่	ผูป้ฏบิตังิานทัง้สองฝ่าย

จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจในวัฒนธรรมของแต่ละประเทศอย่างลึกซึ้งถือเป็นเรื่อง

ละเอียดอ่อนที่จะต้องเรียนรู้และท�าความเข้าใจเพื่อให้สามารถท�างานอยู่ร่วมกัน

ภายในกองบรรณาธิการได้อย่างราบรื่น

	 จากการศึกษาพบว่าความส�าเร็จของนิตยสาร	 Focus	 Thailand	 เป็น

นิตยสารสองภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	แนวไลฟ์สไตล์	ฉบับแรกของประเทศไทย	เพราะ

ได้ให้ความส�าคัญในส่วนของเนื้อหาที่สามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่ม

เป้าหมายได้เป็นอย่างดี	 น�าเสนอข้อมูลข่าวสารที่มีความน่าสนใจในด้านต่างๆ	

เกี่ยวกับประเทศไทยได้อย่างรอบด้านจึงท�าให้นิตยสารประสบความส�าเร็จได้ใน

ระดับหนึ่ง

ค�ำส�ำคัญ:	 นิตยสารสองภาษา Focus Thailand
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บทน�า

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา
	 นิตยสารถือเป็นสื่อที่มีความเจริญเติบโตอย่างมาก	 ในปัจจุบันที่ความ

เจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี	 ท�าให้โลกก้าวสู่ยุคสังคมสารสนเทศภายใต้ระบอบ

เศรษฐกิจทุนนิยมที่เน้นการบริโภค	 การจัดท�านิตยสารจึงกลายเป็นธุรกิจที่ต้องมี

การลงทุนสูง	ดังนั้น	นิตยสารจึงต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านการผลิตรูปเล่ม	และ

เนื้อหาให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เน้นการผลิตเพื่อตอบสนอง	 “ตลาด 

ผู้อ่าน”	อีกด้วย	

	 อย่างไรก็ตาม	 จะสังเกตได้ว่านิตยสารประเภทต่างๆ	 เกิดขึ้นจ�านวน 

ไม่น้อยก็จริงอยู่	 แต่มีนิตยสารอีกประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจที่โดดเด่นและ 

แตกต่างจากนิตยสารทั่วไปได้แก่	นิตยสารประเภทสองภาษา	ที่มีรูปแบบของการ

ใช้ภาษามากกว่าหนึ่ง	เช่น	จะมีทั้งเนื้อหาที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ใน

ฉบบัเดยีวกนั	เป็นต้น	ซึง่ส�าหรบัประเทศไทยนัน้ธรุกจินติยสารสองภาษาไม่ใช่เรือ่ง

ใหม่	เนือ่งจากในอดตีนติยสารประเภทสองภาษากม็ปีรากฏให้เหน็กนัอยูบ้่างตาม

แผงหนงัสอืทัว่ไป	แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนติยสารประเภทสองภาษาทีเ่ป็นเฉพาะภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษเท่านั้น	

	 แนวโน้มของนิตยสารประเภทสองภาษาในอนาคตนั้นถือว่ามีแนวโน้ม

การเจรญิเตบิโตทีม่ากขึน้	แต่อตัราการเตบิโตดงักล่าวกจ็ะสอดคล้องกบัการเตบิโต

ด้านการท่องเทีย่วของไทยด้วย	ด้วยเหตนุีท้างบรษิทั	COLOSSI	INTER	ART	จ�ากดั	

จึงได้เล็งเห็นช่องทางและโอกาสที่จะก้าวเข้ามาเป็นบริษัทผู้ผลิตส่ือนิตยสาร

ประเภทสองภาษารายใหม่เพื่อแข่งขันในตลาดเช่นกัน	 โดยทางบริษัทมีแนวคิดที่

จะผลิตสื่อนิตยสารสองภาษา	แนวไลฟ์สไตล์	ที่มีความแตกต่างจากนิตยสารสอง

ภาษาแบบเดิมๆ	คือ	เป็นนิตยสารที่เรียกว่า	Thai-Japanese	Magazine	ซึ่งถือเป็น

นิตยสารสองภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	แนวไลฟ์สไตล์ฉบับแรกของเมืองไทย	ภายใต้ชื่อ	

“Focus	Thailand”	

	 ความโดดเด่นของนิตยสารฉบับนี้	 คือเนื้อหาทั้งหมดจะเกี่ยวกับ

ประเทศไทย	เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายได้เป็นอย่างดี	และความส�าคัญอีก
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ประการหนึง่คอืเนือ้หาไม่ได้มเีฉพาะเรือ่งการท่องเทีย่วเพยีงเท่านัน้	แต่ด้วยความ

เป็นนติยสารแนวไลฟ์สไตล์ท�าให้ข้อมลูทีน่่าสนใจด้านอืน่ๆ	ถกูบรรจไุว้ในนติยสาร

ด้วยเช่นกัน	ส�าหรับเป้าหมายหลักของนิตยสาร	คือให้ข้อมูลข่าวสาร	สาระความ

บันเทิงแก่ผู้อ่าน	 และเชื่อมสังคมต่างวัฒนธรรมของทั้ง	 2	 ประเทศเข้าไว้ด้วยกัน 

อีกด้วย	และยังเป็นการช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนระบบภาษาของทั้ง	2	ประเทศ	

อกีประการส�าคญัทีท่�าให้นติยสารภาษาญีปุ่น่มคีวามน่าสนใจนัน่คอื	จากการศกึษา

พบว่า	ชาวญี่ปุ่นถือเป็นชาติที่มีนิสัยรักการอ่านมากที่สุดชาติหนึ่งในโลก	โดยอ่าน

หนังสือโดยเฉลี่ยมากกว่าปีละ	50	เล่ม	ซึ่งสูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนไทยมากมาย

หลายเท่า	ด้วยคณุลกัษณะพเิศษของคนญีปุ่น่ทีร่กัในการอ่านเช่นนี	้ส่งผลให้ธรุกจิ

สื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศญี่ปุ่นมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 จึงท�าให้การเปิดตลาด

นติยสารใหม่ในประเทศญีปุ่น่ของนติยสารสองภาษา	(ไทย-ญีปุ่น่)	นติยสาร	Focus	

Thailand	 จึงเป็นสิ่งที่ท้าทายตลาดนิตยสารในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างยิ่ง	 ว่าจะ

สามารถด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายจ่ายแจกได้อย่างยืนยาวได้อย่างไร	

	 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเก่ียวกับการบริหารงานนิตยสารสอง

ภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	“นิตยสาร	Focus	Thailand”	ว่าจุดเริ่มต้นของการท�านิตยสาร

ฉบับนี้มีที่มาอย่างไร	องค์กรมีรูปแบบการบริหารอย่างไรจึงจะท�าให้นิตยสารฉบับ

ใหม่ทีม่รีปูแบบไม่เหมอืนใครเช่นนีจ้ะสามารถแข่งขนักบันติยสารอืน่ๆ	ปัญหาและ

แนวทางการแก้ไขเพือ่ทีจ่ะท�าให้องค์กรสามารถอยูร่อดในตลาดได้ในระยะยาว	ดงั

จะเป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงาน	 รวมทั้งแนวทางในการพัฒนา

ธุรกิจนิตยสารรูปแบบดังกล่าวให้เติบโตได้อย่างมั่นคงในอนาคต

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.		เพื่อศึกษาการบริหารงานนิตยสารสองภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	“นิตยสาร	

Focus Thailand”

	 2.		เพื่อศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน

นิตยสารสองภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	“นิตยสาร	Focus	Thailand”
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วิธีการศึกษา

	 การศกึษาเรือ่ง	การบรหิารงานนติยสารสองภาษา	(ไทย-ญีปุ่น่)	“นติยสาร	

Focus	 Thailand”	 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	 Research)	 โดยมี

วตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาในแง่ของการบรหิารและการด�าเนนิการจดัท�านติยสารสอง

ภาษา	 และต้องการศึกษาถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขของการบริหารงาน

นิตยสารสองภาษา	 รวมทั้งศึกษาการเตรียมด�าเนินการจัดท�านิตยสารใหม่	 และ

กระบวนการด�าเนนิการผลตินติยสาร	โครงสร้างการบรหิารองค์กรต่างๆ	โดยอาศยั

วธิกีารเกบ็ข้อมลูจากการสมัภาษณ์แบบเจาะลกึ	(In-Depth	Interview)	กลุม่ตวัอย่าง

ประกอบด้วย

	 1.	 ผู้บริหารระดับสูง	ผู้บริหารระดับกลาง	ตลอดจนฝ่ายปฏิบัติการของ

นิตยสาร	Focus	Thailand	จ�านวน	5	ท่าน	ได้แก่	คุณซารีน่า	โกศินานนท์	ประธาน

บริหารบริษัท	COLOSSI	INTER	ART	จ�ากัด,	คุณเสมา	ไกรพานนท์	บรรณาธิการ

ฝ่ายภาษาไทย,	 Mr.	 Sugi	 Hiroo	 บรรณาธิการฝ่ายภาษาญี่ปุ ่น,	 คุณพรเทพ	 

รัตนนันท์ธกรณ์	 ฝ่ายศิลปกรรม	 และคุณเชาว์วฤทธ์ิ	 แก้วเกิด	 ผู้ดูแลส่ือออนไลน์	

(Web	Master)

	 2.		ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารนิตยสารสองภาษา	จ�านวน	2	ท่าน	

ได้แก่	 คุณบุญฤทธิ์	 ไตรสุธรรมพร	 บรรณาธิการบริหารนิตยสาร	 Dazzle	 และ 

คุณชุติกาญจน์	ทรงจ�า	บรรณาธิการบริหารนิตยสาร	Weekend	Guide

	 3.	 นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารนิตยสาร	จ�านวน	2	คน	ได้แก่	

ผศ.ดร.ณรงค์	ข�าวจิติร์	หัวหน้าภาควชิาวารสารสนเทศ	คณะนเิทศศาสตร์	จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั	และดร.มานะ	ตรรียาภวิฒัน์	อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาวารสารศาสตร์	

คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

	 ส�าหรับข้อมูลประเภทเอกสาร	ประกอบด้วยนิตยสาร	 Focus	 Thailand	

ฉบับแรกเดือนสิงหาคม	 2554	 ไปจนถึงฉบับเดือนกุมภาพันธ์	 2555	 เพื่อศึกษา 

เกีย่วกบัรูปแบบและเนือ้หาของนติยสาร	รวมถงึเวบ็ไซต์	www.focusthaimag.com	

ซึ่งเป็นเว็บไซต์ของนิตยสาร	Focus	Thailand
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ผลการศึกษาและอภิปราย

	 ส่วนที	่1	 การบรหิารงานนติยสารสองภาษา	(ไทย-ญีปุ่่น)	“นิตยสาร 

Focus Thailand”
 การบรหิารองค์กรนติยสาร	Focus	Thailand	แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ	คอื

 การวางแผน	 นิตยสาร	 Focus	 Thailand	 มีการวางแผนปฏิบัติงานใน 

ระยะสัน้	คอื	กองบรรณาธกิารจะวางแผนการท�านติยสารแต่ละฉบบัล่วงหน้าเพยีง	

1	เดือน	เนื่องจาก	นิตยสาร	Focus	Thailand	ต้องการคัดเลือกเรื่องที่คิดว่ามีความ

น่าสนใจที่สุด	ดีที่สุด	และใหม่ที่สุดเท่าที่จะสามารถท�าได้มาน�าเสนอให้แก่ผู้อ่าน

 การจดัองค์กร	การจดัโครงสร้างการบรหิารของนติยสาร	Focus	Thailand	

มีการจดัโครงสร้างองค์กรแบบการแบ่งงานตามภาระหน้าที	่ความรบัผดิชอบ	(The	

Function	Type)	ท�าให้การท�างานเป็นไปตามล�าดับไม่ซับซ้อน	รูปแบบการสื่อสาร

ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าฝ่าย	 เน้นการสื่อสารแนวดิ่งแบบบนลงล่าง	 ในขณะที่

การสื่อสารภายในกองบรรณาธิการจะเน้นการสื่อสารในแนวระนาบ

 การสั่งการ	บริษัท	COLOSSI	INTER	ART	จ�ากัด	มีการสั่งการและมอบ

หมายงานในลักษณะของการสื่อสารแบบสองทาง	 (Two-way	 Communication)	

และมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจนตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละ

บุคคลเป็นหลัก	 ถึงแม้องค์กรจะมีขนาดเล็กแต่ก็ให้ความส�าคัญกับการส่ังการ	 

เพื่อป้องกันการเหลื่อมล�้าในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน

แต่ละฝ่าย

 การประสานงาน	บคุลากรในฝ่ายต่างๆ	ผูจ้ดัท�านติยสาร	Focus	Thailand	

มีการประสานงานกันอยู่สม�่าเสมอในแต่ละขั้นตอนการท�างาน	หรือแม้กระทั่งใน

ฝ่ายเดียวกันก็ตามการท�างานร่วมกันย่อมต้องมีการประสานงานกัน	ทั้งนี้	 ก็เพื่อ

ให้การท�างานด�าเนนิไปอย่างราบรืน่เป็นระบบ	 และท�าให้งานออกมามปีระสทิธภิาพ	

ส่งผลให้นิตยสาร	Focus	Thailand	สามารถวางแผงได้ตามเวลาที่ก�าหนดไว้

 การควบคุม	บริษัท	COLOSSI	INTER	ART	จ�ากัด	มีระบบการควบคุม

การท�างานของพนักงานทุกคนเสมือนองค์กรอ่ืนๆ	 แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้เคร่งครัดกับ 

กฎเกณฑ์ดงักล่าวมากนกั	เพราะเข้าใจดว่ีาด้วยระบบการท�างานประเภทนีจ้ะมเีวลา
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ในการท�างานทีไ่ม่แน่นอน	ดงันัน้ผูบ้รหิารจึงเลง็เหน็แล้วว่าเวลาในการท�างานไม่ใช่

เรื่องส�าคัญท่ีสุด	 หากฝ่ายต่างๆ	 สามารถท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

และผลงานออกมาเป็นทีน่่าพอใจและสามารถส�าเรจ็ลลุ่วงตามเป้าหมายทีก่�าหนด

ไว้ได้

 การบรหิารการผลตินติยสาร	Focus	Thailand	การบรหิารการผลติเนือ้หา	

 กระบวนการท�างานของกองบรรณาธิการนิตยสาร	 Focus	 Thailand	 

เริ่มต้นจากทีมงานในกองบรรณาธิการทุกฝ่ายจะมีการประชุมร่วมกัน	 เพื่อเปิด

โอกาสให้ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจและร่วมกันหา

แนวคิดหลักของแต่ละเล่ม	 โดยการประชุมกองบรรณาธิการจะเริ่มต้ังแต่ช่วยกัน

วางแผน	ก�าหนดรปูแบบและเนือ้หาภายในเล่มของแต่ละเดอืนทัง้ในส่วนของภาษา

ไทยและภาษาญี่ปุ่น	 หลังจากน้ันเมื่อตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของ

เนือ้หาแล้วกน็�าส่งต้นฉบบัให้ฝ่ายศลิปกรรม	เพือ่ท�าการออกแบบจดัหน้าและตรวจ

สอบความถูกต้องครั้งสุดท้ายก่อนส่งโรงพิมพ์	เพื่อจะด�าเนินการจัดพิมพ์นิตยสาร

และวางแผงต่อไป

 การก�าหนดขนาดและความหนาของนติยสาร	จะก�าหนดจ�านวนหน้าที่

พิมพ์ไว้ที่	36	หน้า	โดยก�าหนดขนาดของนิตยสารคือ	8.5	x	11.5	นิ้ว	เนื่องจาก 

มองว่าเป็นขนาดมาตรฐาน	 ซ่ึงสามารถพกพาได้สะดวกและง่ายต่อการเก็บรักษา

ของผูอ่้าน	ทัง้นีเ้ลอืกใช้กระดาษในการพมิพ์เป็นกระดาษอาร์ต	180	แกรม	ส�าหรบั

หน้าปก	และกระดาษปอนด์	80	แกรม	ส�าหรบัเนือ้ใน	โดยเนือ้หาทัง้เล่มจะเป็นการ

พิมพ์โดยใช้	4	สีทั้งเล่ม	เพื่อความสวยงาม	และถือการเพิ่มมูลค่าให้กับนิตยสาร

 การก�าหนดเนือ้หาของนติยสาร	นติยสาร	Focus	Thailand	แบ่งสดัส่วน

เนื้อหาการน�าเสนอออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่	เนื้อหาประเภทบทความ	ประเภท

เนือ้หาทัว่ไป	และเนือ้หาประเภทข่าว	ซึง่เนือ้หาทัง้หมดจะน�าเสนออยูภ่ายใต้กรอบ

ของความน่าสนใจและทันสมัยในเรื่องต่างๆ	ที่ก�าลังเกิดขึ้นในประเทศไทย	 เพื่อ

ตอบสนองความต้องการของผู้อ่านกลุ่มเป้าหมายทั้งไทยและญี่ปุ่น

 การออกแบบปกและจัดหน้า	เนื่องจากนิตยสาร	Focus	Thailand	เป็น

นิตยสารแนวไลฟ์สไตล์	 ซ่ึงมีเน้ือหาที่ค่อนข้างหลากหลายภายในเล่ม	 แต่การ 

คัดเลือกปกนั้นจะพิจารณาจากเรื่องเด่นของแต่ละเล่มเป็นหลัก	 โดยหลักการ 
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เลือกภาพปกจะเน้นภาพสวย	และเป็นภาพที่สามารถเข้าใจได้ง่าย	ภาพจะต้องสื่อ
ความหมายได้ด้วยตนเอง
	 การบริหารต้นทุนในการผลิต	นิตยสาร	Focus	Thailand	เป็นนิตยสาร
เกิดใหม่ที่ยังไม่ประสบความส�าเร็จในด้านผลก�าไรจากการด�าเนินธุรกิจมากนัก	
ฉะนัน้จ�าเป็นอย่างยิง่ทีผู่บ้รหิารควรมกีารบรหิารจดัการในส่วนของต้นทนุการผลติ
เพือ่ควบคมุค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ	ของการจดัท�านติยสาร	เพือ่ให้นติยสารสามารถ
ด�ารงอยูไ่ด้ในระยะยาวและประสบผลส�าเรจ็ด้านก�าไรเป็นไปตามเป้าหมายทีบ่รษิทั
ก�าหนดไว้

	 ส่วนที	่2	 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงาน

นิตยสารสองภาษา	 (ไทย-ญ่ีปุ่น)	 “นิตยสาร	 Focus	

Thailand”
	 2.1	 ปัญหาในการบริหารงานนิตยสาร
 ปัญหาในกองบรรณาธิการและการด�าเนินการผลิต
	 ปัญหาการปิดต้นฉบับล่าช้า	เนื่องจากผู้บริหารต้องการน�าเสนอข้อมูลที่
น่าสนใจและทันต่อเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุด	 ฉะนั้น	 การท�างานจึงต้องมีการปรับ
แก้เนือ้หาต่างๆ	อยูต่ลอดเวลา	ด้วยเหตนุีท้�าให้การท�างานในกองบรรณาธกิารเกดิ
การล่าช้า	 และปัญหาเร่ืองการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น	 เนื่องจากนิตยสาร	
Focus	Thailand	เป็นนิตยสารสองภาษา	ไทย-ญี่ปุ่น	ซึ่งค�าในภาษาไทยบางค�าเป็น
ค�าเฉพาะที่มีความหมายลึกซ้ึงที่บางคร้ังก็ยากต่อการส่ือสารและท�าความเข้าใจ
ของคนญี่ปุ่น
 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
	 ปัญหาจากการขายโฆษณา	ด้วยความที่นิตยสาร	Focus	Thailand	เป็น
นติยสารเกดิใหม่ทีย่งัไม่เป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในวงกว้างมากนกั	จงึท�าให้บรษิทั
ต่างๆ	 ไม่กล้าตัดสินใจมาลงโฆษณากับทางนิตยสาร	 อีกทั้งปัญหาด้านการเงิน	
เนื่องจากบริษัท	COLOSSI	 INTER	ART	จ�ากัด	 เป็นบริษัทที่เพิ่งเปิดใหม่	ฉะนั้น	 
งบประมาณที่ใช้เป็นต้นทุนในการลงทุนท�าธุรกิจจึงมีจ�านวนไม่น้อย
 ปัญหาด้านการท�างานกับผู้ร่วมงานต่างวัฒนธรรม
	 ปัญหาด้านการสื่อสารในการท�างานภายในกองบรรณาธิการ	 เนื่องจาก
เป็นนติยสารสองภาษาไทย-ญีปุ่น่	ฉะนัน้	การท�างานกจ็ะมีทัง้คนไทยและคนญีปุ่น่
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ท�างานร่วมกันอยู่ในสถานที่ท�างานเดียวกัน	โดยในระยะแรกการท�างานจะเป็นไป

ด้วยความยากล�าบาก	เนื่องจากอุปสรรคการสื่อสาร	รวมทั้งปัญหาการปรับตัวใน

การเรียนรู้ความต่างของวัฒนธรรม

 ปัญหาด้านการรับรู้ของผู้อ่าน

	 ปัญหาการรบัรูว่้ามนีติยสารฉบบันีอ้ยู	่ด้วยความทีน่ติยสาร	Focus	Thai-

land	เป็นนติยสารทีถ่อืก�าเนดิได้ไม่นานในแวดวงนติยสาร	ดงันัน้	จงึยงัไม่สามารถ

สร้างการรบัรูก้บัผูอ่้านในวงกว้างได้	อกีทัง้ปัญหาการรบัรูใ้นกลุม่เฉพาะ	เนือ่งจาก

เป็นนิตยสารที่ใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นในการเขียน	 ซึ่งภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่ภาษา

สากลเหมอืนภาษาองักฤษ	ฉะนัน้	จึงเจาะกลุม่เป้าหมายได้เพยีงกลุม่เฉพาะเท่านัน้

	 2.2	 แนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานนิตยสาร	Focus	Thailand

 แนวทางการแก้ไขปัญหาในกองบรรณาธิการ

	 ปัญหาการปิดต้นฉบบัล่าช้า	ผูบ้รหิารควรมกีรอบของเวลาในการด�าเนนิ

งานของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน	 และจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องปฏิบัติตาม

อย่างเคร่งครดั	รวมทัง้ปัญหาเรือ่งการแปลภาษาไทยเป็นภาษาญีปุ่น่	แนวทางการ

แก้ไขคอืการท�างานของกองบรรณาธกิารต้องมคีวามละเอยีดรอบคอบในการป้อน

ข้อมูลให้แก่บรรณาธิการชาวญี่ปุ่น	เพื่อให้การถ่ายทอดไม่ผิดเพี้ยน

 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ

	 ปัญหาจากการขายโฆษณา	แนวทางแก้ไขทีอ่งค์กรเลอืกใช้ในเบือ้งต้นคอื

จะเน้นขายโฆษณาให้กบับรษิทัทีเ่ป็นพนัธมติร	เช่น	การท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย	

หรอืองค์กรทีเ่จาะกลุม่เป้าหมายของคนญีปุ่น่เป็นหลกั	ในส่วนปัญหาด้านการเงนิ	

โดยแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านนีผู้บ้รหิารได้มกีารเรยีกประชมุเพือ่ชีแ้จงท�าความ

เข้าใจให้พนักงานทุกคนทราบ	และสั่งการให้พนักงานควบคุมดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย

 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการท�างานกับผู้ร่วมงานต่างวัฒนธรรม

	 ปัญหาด้านการสื่อสารในการท�างานภายในกองบรรณาธิการ	 แนวทาง

การแก้ไข	ได้แก่	ผู้บริหารควรมีนโยบายให้สมาชิกภายในองค์กรได้มีกิจกรรมหรือ

การท�างานที่ต้องสื่อสารระหว่างกันโดยตรงให้มากที่สุด	รวมทั้งปัญหาการปรับตัว

ในการเรยีนรูค้วามต่างของวฒันธรรมเนือ่งจากการสือ่สารและการปรบัตวัเพือ่อยู่

ร่วมกันถือเป็นเรื่องส�าคัญ	รวมทั้งผู้บริหารควรท�าหน้าที่เสมือนสื่อกลาง
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 แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านการรับรู้ของผู้อ่าน 

	 ปัญหาการรับรู้ว่ามีนิตยสารฉบับน้ีอยู่	 ด้วยในปัจจุบันมีระบบออนไลน	์

ทีเ่ป็นส่วนของเวบ็ไซต์ต่างๆ	เข้ามาเป็นสือ่เสรมิในการประชาสมัพนัธ์ให้ผูอ่้านรูจ้กั

นิตยสารได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น	 อีกทั้งปัญหาการรับรู้ในกลุ่มเฉพาะ	 เนื่องจาก

นิตยสาร	Focus	Thailand	เป็นนิตยสารที่ใช้ภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่นในการเขียน	

ซึง่ไม่ใช่ภาษาสากลเหมอืนภาษาองักฤษ	ดงันัน้	แนวทางการแก้ไขในประเดน็ปัญหา

นี้	คือ	ผู้บริหารควรเน้นเจาะไปที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะโดยตรง	ไม่ควรวางกลุ่มเป้า

หมายในวงกว้าง

อภิปรายผลการศึกษา

	 1.	 การบริหารงานนิตยสารสองภาษา	 (ไทย-ญี่ปุ่น)	 “นิตยสาร	 Focus	

Thailand”	ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท	COLOSSI	INTER	ART	จ�ากัด	พบว่า	

องค์กรผูผ้ลตินติยสารดงักล่าว	เป็นองค์กรธรุกจินติยสารขนาดเลก็	มผีูบ้รหิารสงูสดุ

เพียงคนเดียวคือ	 นางสาวซารีน่า	 โกศินานนท์	 ซึ่งท�าหน้าที่ในการดูแลภาพรวม

ทัง้หมดขององค์กร	ผูบ้รหิารควรมจีดุยนืในการบรหิารองค์กรให้ด�าเนนิไปในทศิทาง

ที่ได้วางนโยบายไว้	 ส่วนการจัดรูปแบบโครงสร้างองค์กรมีการจัดในลักษณะ

โครงสร้างตามหน้าที่	 (Function	 Structure)	 โดยมีความสอดคล้องกับ	 ศิริวรรณ	 

เสรีรัตน์	และคณะ	(2545,	น.	83-84)	ได้กล่าวถึง	การจัดโครงสร้างตามหน้าที่ว่า	

ระบบการท�างานจะแบ่งสายงานการปฏบิตังิาน	การท�างานของบคุลากรแต่ละฝ่าย

จะไม่ทับซ้อนกัน	มีการแบ่งสายการท�างานของบุคลากรในแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน	

นอกจากนี้ในกระบวนการบริหารนิตยสาร	Focus	Thailand	ยังให้ความส�าคัญกับ

ส่วนต่างๆ	ด้วย	สอดคล้องกับ	Jamer	H.	Donnelly,	Jr,	ได้กล่าวใน	“การวางแผน

เชิงกลยุทธ์”	(อ้างถึงใน	ธงชัย	สันติวงษ์,	2541,	น.	10)	ว่าการบริหารองค์กรแบ่ง

ออกตามหน้าที่ได้ดังนี้คือ	 การวางแผน	 (Planning)	 การจัดองค์กร	 (Organizing)	 

การสั่งการ	 (Commanding/Directing)	การประสานงาน	 (Coordinating)	และการ

ควบคุม	(Controlling)
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	 เนื่องด้วยนิตยสาร	Focus	Thailand	เป็นนิตยสารที่มีการท�างานร่วมกัน

ระหว่างคนไทยและญี่ปุ่น	 จึงมีการวางแผนการบริหารงานที่เน้นการท�างานแบบ

อเมริกนัผสมญีปุ่น่เพราะคดิว่ารปูแบบการบรหิารแบบผสมผสานของทัง้	2	ประเทศ

นี้จะท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จได้	 สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎี	 Z	 ของ 

นักวิชาการชื่อ	William	G.	Ouchi	โดยทฤษฎีดังกล่าวเป็นทฤษฎีทางการบริหารที่

เกิดจากการรวมตัวของทฤษฎีญี่ปุ่นผสมผสานกับทฤษฎีของสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งได้

ท�าการศึกษาเปรียบเทียบกัน	ทั้งนี้ทฤษฎี	Z	มีความโดดเด่นในด้านการสร้างความ

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในองค์กร	 เน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	

อีกทั้งยังมองสมาชิกในองค์กรเสมือนครอบครัว	

	 2.	 การบริหารการผลิตส่วนเนื้อหาในนิตยสาร	 จากการศึกษาพบว่า

องค์กรผูผ้ลตินติยสาร	Focus	Thailand	ได้ก�าหนดขนาดและความหนาของนติยสาร

เท่ากบั	8.5	x	11.5	นิว้	และก�าหนดจ�านวนหน้าไว้ที่	36	หน้า	โดยใช้ระบบการพมิพ์	

4	 สีทั้งเล่ม	 ซ่ึงได้ค�านึงถึงคุณภาพและต้นทุนในการผลิตเป็นส�าคัญสอดคล้องกับ	

จันทนา	 ทองประยูร	 (2537,	 น.	 15)	 ที่ว่า	 การพิจารณาตัดสินใจเรื่องขนาดและ 

รูปเล่มของนิตยสารเป็นสิ่งส�าคัญเน่ืองจากการก�าหนดขนาดและรูปเล่มที่เหมาะ

สมกบัเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ของการผลตินติยสารย่อมเป็นการเพิม่คุณค่าให้กบั

นิตยสาร	ในขณะที่แนวเนื้อหาของนิตยสาร	Focus	Thailand	สามารถแบ่งได้เป็น	

3	ส่วน	คือ	 เนื้อหาประเภทบทความ	 เนื้อหาประเภททั่วไป	และเนื้อหาประเภท

ข่าว	โดยเนือ้หาของนติยสารจะก�าหนดเน้นตอบสนองตามความต้องการของกลุม่

เป้าหมายเป็นหลัก	 ดังที่	 มาลี	 บุญศิริพันธ์	 และพงษ์ศักดิ์	 พยัฆวิเชียร	 (2540,	 

น.	720-723)	ได้กล่าวถึง	“การก�าหนดแนวทางของบทความ”	โดยหลังจากมีการ

ประชุมวางแผนแล้วทุกฝ่ายจะต้องน�าเอาแนวทางที่ก�าหนดไว้มาปฏิบัติ	 โดยเริ่ม

จากการแบ่งงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ	รับผิดชอบ	

	 ในการก�าหนดรูปเล่มและก�าหนดเน้ือหาของนิตยสาร	 โดยในประเด็น 

ดังกล่าว	 ทางผู้บริหารนิตยสาร	 Focus	 Thailand	 ได้ให้ความส�าคัญในส่วนนี้มา 

โดยตลอด	และในส่วนของการออกแบบปก	และจัดหน้าถือเป็นสิ่งส�าคัญที่ผู้ผลิต

ไม่ควรมองข้าม	เนื่องจากปกถือเป็นด่านแรกที่จะท�าให้ผู้อ่านสนใจ	สอดคล้องกับ	

จันทนา	 ทองประยูร	 (2537,	 น.	 24)	 ที่ได้กล่าวถึง	 “การออกแบบและจัดหน้า 
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สิ่งพิมพ์”	ว่า	การน�าเสนอเนื้อหาแต่ละฉบับจะค�านึงถึงรสนิยมของผู้อ่านและแนว

เนื้อหาของนิตยสาร	รวมถึงนิตยสาร	Focus	Thailand	ก็เช่นเดียวกัน	ถึงแม้จะเป็น

นิตยสารสองภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	ก็ตาม	แต่ส�าหรับการออกแบบปกและจัดหน้านั้น

กลุม่ผูอ่้านกป็รารถนาทีจ่ะเหน็นติยสารทีม่ภีาพทีส่วยงามและการจดัหน้าทีส่บาย

ตาและสามารถอ่านได้ง่ายไม่ต่างกัน

	 3.	 การบรหิารต้นทนุในการผลติ	ผูบ้รหิารจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีาร

ควบคุมในส่วนของต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ	 ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	

อีกทั้งยังต้องพยายามมองหาลู่ทางเพื่อหารายได้เข้าสู่องค์กร	 สอดคล้องกับ	 

จิรวัฒน์	สงเคราะห์	(2552,	น.	90)	ได้กล่าวถึงไว้ใน	“การจัดท�านิตยสารท่องเที่ยว

สองภาษา”	 ว่าความอยู่รอดหรือล้มเหลวของนิตยสารนั้น	 ปัจจัยเรื่องต้นทุนการ

ผลิตถือเป็นเรื่องส�าคัญ	 ผู้บริหารจึงต้องมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการ

บรหิาร	เพือ่ควบคมุให้ต้นทนุในการผลติสอดคล้องกบัรายได้ขององค์กรทีม่เีข้ามา	

ทั้งนี้	 ผู้บริหารควรมีรูปแบบนโยบายการหารายได้เพิ่มขึ้น	 นอกจากจะขายพื้นที่

โฆษณาในนิตยสารแล้ว	 ต ้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อส ่งเสริมการขายและ

ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ	ด้วย

	 4.		ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการบริหารงานนิตยสารสอง

ภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	“นิตยสาร	Focus	Thailand”	จากการศึกษาพบว่า	การด�าเนิน

งานขององค์กรมาเป็นระยะเวลาหนึง่พบว่าปัญหาและอปุสรรคของนติยสาร	Focus	

Thailand	 เป็นเร่ืองเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยภายนอกซึ่งยากต่อการควบคุม	อีกทั้ง

นิตยสารดังกล่าวเป็นนิตยสารที่ถือก�าเนิดได้ไม่นาน	ทั้งนี้	ต้องสร้างการรับรู้ให้กับ

ผูอ้า่น	ซึง่การสร้างการรบัรู้ถอืเปน็ปัญหาส�าคญัอกีประการในการบริหารนติยสาร

ใหม่	 หากพิจารณาจากแนวคิดของเจมส์	 บี	 โคแบค	 (James	 B.	 Kobak,	 2002,	 

pp.	 34-35)	 ในเรื่อง	 13	 สัญญาณที่เป็นตัวบ่งชี้ระดับของปัญหาอันจะส่งผลต่อ

ความส�าเร็จหรือความล้มเหลวของการบริหารนิตยสาร	 ซ่ึงจากการศึกษาพบว่า	

ปัญหาที่ทางองค์กรเผชิญยังเป็นปัญหาที่ไม่รุนแรงมากนักจึงยังสามารถหาทาง

แก้ไขได้	 รวมทั้งปัญหาด้านการท�างานกับผู้ร่วมงานต่างวัฒนธรรม	สอดคล้องกับ	

เมตตา	วิวัฒนากุล	 (2536,	น.	43)	ที่กล่าวไว้ใน	 “ลักษณะและปัญหาการสื่อสาร

ต่างวัฒนธรรมในบริษัทนานาชาติในประเทศไทย”	 ว่า	 การส่ือสารต่างวัฒนธรรม	
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(Intercultural	 Communication)	 เป็นบริบทหนึ่งของการส่ือสารที่มีความส�าคัญ	

เป็นกระบวนการถ่ายทอดและให้ความหมายในเชิงปฏิสัมพันธ์และสัญลักษณ์

ระหว่างคนที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันภายใต้บริบทการส่ือสารหนึ่งๆ	 แต่ละ

วฒันธรรมต่างมเีอกลกัษณ์ในการสือ่สารเป็นของตนเอง	และความแตกต่างกนันัน้

มหีลายประการนบัตัง้แต่ความต่างด้านสภาพทางชวีวทิยาของแต่ละกลุม่	รปูแบบ

การสื่อสารระหว่างบุคคลต่างๆ	ในสังคม	เทคโนโลยี	และภาษาที่เป็นวจนะภาษา

และอวจนะภาษา	

	 ทั้งนี้ผู้บริหารจ�าเป็นต้องเรียนรู้และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารให้

สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจเป็นหลัก	 ถึงแม้ว่าในอดีตผู้บริหารจะมี

ความสามารถและประสบการณ์จากการท�างานด้านสือ่สารมวลชนในประเทศญีปุ่น่

มาแล้วก็ตาม	 แต่กับต�าแหน่งการเป็นผู้บริหารการผลิตนิตยสารสองภาษา	 (ไทย-

ญีปุ่น่)	นัน้ถอืเป็นครัง้แรกเช่นกนั	ฉะนัน้การมองเหน็โอกาสทางธุรกจิทีแ่ตกต่างถอื

เป็นข้อได้เปรยีบ	แต่ไม่ใช่ตวัชีว้ดัทีจ่ะสามารถรบัประกนัความส�าเรจ็ได้ในระยะยาว	

การบรหิารจงึมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องเปลีย่นแปลงไปด้วยเช่นกนัเพือ่ความ

อยู่รอดของธุรกิจต่อไปในอนาคต

ข้อสรุป

	 การบริหารงานนิตยสารสองภาษา	(ไทย-ญี่ปุ่น)	“นิตยสาร	Focus	Thai-

land”	 ภายใต้การควบคุมดูแลของบริษัท	 COLOSSI	 INTER	 ART	 จ�ากัด	 พบว่า	

องค์กรผูผ้ลตินติยสารดงักล่าว	เป็นองค์กรธรุกจินติยสารขนาดเลก็	มผีูบ้รหิารสงูสดุ

เพียงคนเดียวคือ	 นางสาวซารีน่า	 โกศินานนท์	 ซึ่งท�าหน้าที่ในการดูแลภาพรวม

ทั้งหมดขององค์กร	ด้วยความที่องค์กรมีขนาดเล็ก	จึงจ�าเป็นที่ผู้บริหารต้องมีการ

บรหิารทรพัยากรทีม่อียูใ่ห้เกดิประโยชน์สงูสดุ	โดยผูบ้รหิารต้องมกีารวางแผนการ

บริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ	ได้	

	 1.	 หลกัขององค์กรนติยสาร	ได้จ�าแนกหน่วยงานออกเป็น	3	กองส�าคัญ	

คือ	 กองจัดการ	 กองบรรณาธิการ	 และกองการผลิต	 ซึ่งผู้บริหารมีการก�าหนด

นโยบาย	 การมอบหมายงานและการสั่งการอย่างเป็นขั้นตอน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 
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ยังคงให้ความส�าคัญกับเร่ืองเน้ือหาที่จะน�าเสนอลงไปในนิตยสารเป็นอันดับแรก	

เพื่อผลิตนิตยสารให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุด	 นอกจากนี้เนื่อง

ด้วยนิตยสาร	Focus	Thailand	มีการท�างานร่วมกันระหว่างคนไทยและญี่ปุ่น	ซึ่ง

รูปแบบการบริหารถือเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ผู้บริหารต้องให้ความส�าคัญและท�าความ

เข้าใจ	 แต่ด้วยผู้บริหารนิตยสาร	 Focus	 Thailand	 มีประสบการณ์ส่วนตัวในอดีต 

ที่เคยท�างานกับบริษัทต่างชาติ	 จึงวางแผนการบริหารงานที่เน้นการท�างานแบบ

อเมริกันผสมญี่ปุ่น	 เพราะคิดว่ารูปแบบการบริหารแบบผสมผสานของทั้ง	 2	

ประเทศนี้จะท�าให้องค์กรประสบความส�าเร็จได้	

	 2.		การบริหารการผลิตส่วนเน้ือหาในนิตยสาร	 พบว่าองค์กรผู้ผลิตได้

ก�าหนดขนาดและความหนาของนติยสารเท่ากบั	8.5	x	11.5	นิว้	และก�าหนดจ�านวน

หน้าไว้ที่	 36	หน้า	 โดยใช้ระบบการพิมพ์	 4	 สีทั้งเล่ม	 ซึ่งได้ค�านึงถึงคุณภาพและ

ต้นทุนในการผลิตเป็นส�าคัญ	ในขณะที่แนวเนื้อหาสามารถแบ่งได้เป็น	3	ส่วน	คือ	

เนือ้หาประเภทบทความ	เนือ้หาประเภททัว่ไป	และเนือ้หาประเภทข่าว	ซึง่ในแต่ละ

คอลัมน์จะเน้นการน�าเสนอเน้ือหาที่เป็นเร่ืองเด่นที่น่าสนใจในแง่มุมต่างๆ	 เกี่ยว

กับประเทศไทยในแต่ละเดือน	 โดยเน้ือหาของนิตยสารจะก�าหนดเน้นตอบสนอง

ตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก	 ในส่วนของการออกแบบปกและ 

จดัหน้า	ถอืเป็นสิง่ส�าคญัทีผู่ผ้ลติไม่ควรมองข้าม	เนือ่งจากปกถอืเป็นด่านแรกทีจ่ะ

ท�าให้ผู้อ่านสนใจ	 และหยิบนิตยสารขึ้นมาอ่าน	 ในส่วนของการจัดหน้านิตยสาร 

นั้น	 เป็นการจัดหน้าที่ไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัว	 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับ 

ผู้อ่านได้		

	 3.		การบริหารต้นทุนในการผลิต	พบว่าเนื่องจากนิตยสาร	Focus	Thai-

land	เป็นนิตยสารที่ถือก�าเนิดได้ไม่นาน	ซึ่งโดยหลักการและในทางปฏิบัติแล้วนั้น	

การที่นิตยสารแต่ละเล่มจะสามารถประสบความส�าเร็จและมีก�าไร	 จะต้องอาศัย

ระยะเวลาเป็นปี	โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิตยสาร	Focus	Thailand	ในขณะนี้อยู่ในช่วง

เปิดตัวใหม่ที่เน้นการอภินันทนาการเพื่อแจกฟรีให้แก่ผู้อ่านเป็นส่วนใหญ่	 ฉะนั้น	

จะยังไม่สามารถหาผลก�าไรจากการท�านิตยสารได้อย่างแน่นอน	ทั้งในด้านรายได้

ของยอดจ�าหน่ายและรายได้จากโฆษณาที่ยังมีไม่มากนัก	 และเพื่อให้นิตยสาร

สามารถอยูร่อดได้	ผูบ้รหิารจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารควบคมุในส่วนของต้นทนุ
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การผลติและค่าใช้จ่ายต่างๆ	ให้มากทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้	อกีทัง้ยงัต้องพยายามมอง

หาลู่ทางเพื่อหารายได้เข้าสู่องค์กร	

	 4.		ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา	พบว่า	การบริหารงานนิตยสาร	

Focus	 Thailand	 และการมีปัญหาและอุปสรรคประเด็นหลักคือ	 ภาวะเศรษฐกิจ 

ที่เป็นปัจจัยภายนอกซ่ึงยากต่อการควบคุม	 อีกทั้งนิตยสารดังกล่าวถือก�าเนิดได้ 

ไม่นาน	 จึงท�าให้ผู้บริหารจ�าเป็นต้องใช้งบประมาณจ�านวนไม่น้อย	 เพื่อลงทุนใน

การผลิตนิตยสารออกมาอภินันทนาการแจกฟรีให้กับผู้อ่านในระยะ	1	ปีแรก	ซึ่ง

สิง่เหล่านีถ้อืเป็นต้นทนุการบรหิารทีจ่ะส่งผลกระทบต่อการจดัการด้านงบประมาณ

ในองค์กรได้	ฉะนัน้	การบรหิารองค์กรอาจยงัไม่เป็นระบบและรองรบักบัปัญหาใน

ด้านต่างๆ	ได้ดมีากนกั	โดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาพเศรษฐกจิและสังคมในปัจจบุนั

ที่ปัจจัยภายนอกส่งผลกระทบด้านความเสี่ยงต่อการบริหารองค์กร	 ซึ่งสิ่งต่างๆ	

จ�าเป็นต้องใช้เวลาเพือ่ให้ผูบ้รหิารและบคุลากรต่างๆ	ในองค์กรได้ศกึษาเรยีนรูแ้ละ

หาวิธีการแก้ไขไปพร้อมๆ	กัน	เพื่อให้การท�างานในองค์กรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	

สิ่งส�าคัญคือ	 ผู้บริหารต้องน�าปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	 ที่เคยเกิดขึ้นมาเป็นบท

เรียน	 และหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาและป้องกันไม่ให้ปัญหาต่างๆ	 ในอดีตส่ง

ผลกระทบต่อการท�างานในอนาคต	ซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารควรมีการติดตาม	

และประเมินผลด้านต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 อันจะส่งผลต่อการวางนโยบายการ

บริหารองค์กรในระยะยาวเพื่อให้องค์กรประสบความส�าเร็จดังเป้าหมายที่ได้

ก�าหนดไว้

	 ทัง้นี	้ไม่ว่าเวลาจะเปลีย่นไปเช่นไร	แต่ปัจจยัส�าคญัประการหนึง่ทีผู่บ้รหิาร

ควรให้ความส�าคัญ	ก็คือ	นิตยสารต้องปรับปรุงรูปเล่มของตนเองให้สามารถตอบ

สนองความต้องการของผูอ่้านทีเ่ปลีย่นไปอยูเ่สมอ	จงึถอืว่านติยสาร	Focus	Thai-

land	ได้เลอืกวางต�าแหน่งทางการตลาดให้กบัตนเองได้อย่างเหมาะสมกบัการเป็น

นติยสารสองภาษา	(ไทย-ญีปุ่น่)	แนวไลฟ์สไตล์ฉบบัแรกในประเทศไทย	แต่ทัง้นีใ้น

ด้านการบรหิารองค์กรและการบรหิารการผลตินติยสารซึง่ไม่ใช่เรือ่งง่าย	เนือ่งจาก

นิตยสารดังกล่าวมีระยะเวลาการบริหารได้ไม่นาน	จัดอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น	จึง

ยงัไม่สามารถชีช้ดัได้ว่าการบรหิารนติยสารฉบบัดงักล่าวจะประสบความส�าเรจ็ใน

อนาคต	 ทั้งนี้ผู้บริหารจ�าเป็นต้องเรียนรู้และปรับเปล่ียนรูปแบบการบริหารให้



ปีที่ 4  ฉบับที่ 3  ฉบับพิเศษ  การค้นคว้าอิสระ  (มิ.ย.-ธ.ค. 55) 31

สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจเป็นหลัก	 ถึงแม้ว่าในอดีตผู้บริหารจะมี

ความสามารถและประสบการณ์จากการท�างานด้านสือ่สารมวลชนในประเทศญีปุ่น่

มาแล้วก็ตาม	 แต่กับต�าแหน่งการเป็นผู้บริหารการผลิตนิตยสารสองภาษา	 (ไทย-

ญี่ปุ่น)	นั้น	ถือเป็นครั้งแรกเช่นกัน	ฉะนั้นการมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่าง

ถอืเป็นข้อได้เปรยีบ	แต่ไม่ใช่ตวัชีว้ดัทีจ่ะสามารถรบัประกนัความส�าเรจ็ได้ในระยะ

ยาว	ประการส�าคญัคอืผูบ้รหิารพงึระลกึไว้เสมอว่าเมือ่เวลาเปลีย่น	บรบิททางสงัคม

เปลี่ยน	และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเปลี่ยน	การบริหารจึงมีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกันเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา

	 1.	 ผู้บริหารควรให้ความส�าคัญกับการจัดโครงสร้างองค์กร	 เพื่อให้

สอดคล้องกบัการท�างานของบคุลากร	เนือ่งจากปัจจบุนัองค์กรได้ขยายการท�างาน

เพิ่มมากขึ้นกว่าในอดีตที่ท�านิตยสารสองภาษาเพียงอย่างเดียว	 ฉะนั้น	 ผู้บริหาร

ควรมีนโยบายในการเพิม่จ�านวนบคุลากรตามงานทีเ่พิม่มากขึน้เพือ่ให้เพยีงพอกบั

งานอันจะส่งผลให้การท�างานเกิดประสิทธิภาพ

	 2.	 เนื่องจากนิตยสาร	 Focus	 Thailand	 เป็นนิตยสารสองภาษา	 ไทย-

ญี่ปุ่น	ที่มีการท�างานของคน	2	วัฒนธรรมอยู่ร่วมกัน	ฉะนั้นผู้บริหารควรคัดเลือก

บุคลากรเข้าท�างานที่มีความสามารถด้านภาษาทั้งไทย	 อังกฤษ	 และญี่ปุ่น	 ซึ่งจะ

ท�าให้การท�างานในกองบรรณาธิการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

	 3.		ผู้บริหารควรหาพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น	 เพื่อสร้าง 

ความร่วมมอืกบัองค์กรหรอืสถาบนัต่างๆ	อนัจะส่งผลให้การตดิต่อประสานงานมี

ความสะดวกมากยิ่งขึ้น	อีกทั้งจะท�าให้นิตยสารเป็นที่รู้จักในวงกว้าง	และสามารถ

เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วย

	 4.	 ควรเพิ่มกลยุทธ์ให้นิตยสารสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้มากขึ้น	โดย

การเข้าร่วมนิทรรศการหรืองานหนังสือต่างๆ	 ที่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้น	

เพือ่เป็นการเปิดโอกาสให้นติยสารได้เป็นทีรู่จ้กัในกลุม่คนทัว่ไป	และยงัถอืเป็นการ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรืองานด้านต่างๆ	ขององค์กรอีกด้วย
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	 5.	 ผู้บริหารควรมีการจัดงานเปิดตัวนิตยสารอย่างเป็นทางการ	 พร้อม

เชิญแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน	ทั้งนี้	 เพื่อต้องการให้นิตยสารเป็นที่รู้จักในวงกว้าง	

ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือขององค์กร	อีกทั้งยังท�าให้การท�างานขององค์กรใน

อนาคตเป็นไปอย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้น

	 6.	 ควรมกีารสร้างช่องทางสือ่เพือ่รองรบักลุม่ผูใ้ช้เทคโนโลยสีมยัใหม่ๆ	

อย่างจริงจัง	เนื่องจากนิตยสาร	Focus	Thailand	เป็นนิตยสารสองภาษาที่มีกลุ่ม 

ผู้อ่านทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น	การกระจายนิตยสารไปยัง	2	ประเทศ

อาจยงัไม่ครอบคลมุ	ฉะนัน้	จึงควรเพิม่ช่องทางการเข้าถงึกลุม่ผูอ่้านให้มากขึน้	เช่น	

การสร้างแอพพลิเคชั่น	Focus	Thailand	บน	Smart	Phone	เป็นต้น

	 7.		นิตยสารควรมีนโยบายการบอกรับสมาชิก	 เพื่อให้สามารถทราบถึง

กลุ่มแฟนของนิตยสารอย่างชัดเจน	 ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์ในการติดต่อส่ือสาร

ระหว่างกัน	เนื่องจากสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่านได้โดยตรง	ซึ่งจะ

ท�าให้ง่ายต่อการก�าหนดเนือ้หาทีต่อบสนองความต้องการอย่างแท้จรงิของผูอ่้านได้

	 8.	 ควรจัดกิจกรรมหรือมอบสิทธิพิเศษต่างๆ	 ให้กับสมาชิก	 ทั้งที่เป็น

สมาชิกจากนิตยสาร	 สมาชิกจากเว็บไซต์	 และสมาชิกจากเฟสบุ๊ค	 เพื่อเป็นการ

ประชาสัมพันธ์องค์กรและนิตยสาร	 อีกทั้งยังเป็นการสร้างฐานสมาชิกให้มีความ

เหนียวแน่นและมั่นคง	

	 9.	 หลงัจากทีน่ติยสารวางแผงได้ระยะหนึง่	ควรมีการศึกษาวจิยัผลตอบ

รับจากกลุ่มผู้อ่านอย่างจริงจัง	 เพื่อจะได้ทราบถึงผลตอบรับจากผู้อ่านที่มีต่อ

นติยสาร	ซึง่ผลทีไ่ด้สามารถน�าไปเป็นแนวทางในการพฒันาการก�าหนดเนือ้หาและ

การบริหารองค์กรต่อไป	เพื่อให้นิตยสารสามารถด�ารงอยู่ได้ต่อไปในอนาคต

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาครั้งต่อไป

	 1.		ในการศึกษาครั้งนี้	 เป็นการศึกษาด้านการบริหารงานนิตยสาร 

สองภาษา	 (ไทย-ญี่ปุ่น)	 “นิตยสาร	 Focus	 Thailand”	 ภายใต้การผลิตของบริษัท	

COLOSSI	 INTER	ART	จ�ากัด	ซึ่งถือเป็นการศึกษาด้าน	“ผู้ส่งสาร”	เท่านั้น	โดย 

ในครั้งต่อไปจึงควรมีการศึกษาวิจัยในเชิง	 “ผู้รับสาร”	 ด้วย	 คือ	 ศึกษาวิจัยในเชิง
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ปริมาณที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ	 ความพึงพอใจของผู้อ่านที่มีต่อนิตยสาร	 Focus	

Thailand	ซึ่งจะท�าให้ผู้บริหารสามารถน�าผลการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

แนวทางการน�าเสนอเนื้อหาและในการวางแนวนโยบายการบริหารองค์กรได้

	 2.	 ควรมีการศึกษาประเด็นอื่นเพิ่มเติม	เช่น	การศึกษาด้านการบริหาร

และระบบการจดัจ�าหน่ายนติยสาร	Focus	Thailand	ในประเทศญีปุ่น่อย่างละเอยีด	

ซึ่งจะท�าให้การศึกษามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
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