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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	“การบริหารงานของ	www.momypedia.com”	เป็นงาน

ศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	โดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก	 (In-depth	 Interview)	 และเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง	 และการ

สงัเกตการณ์	(Observation)	จากการศกึษาการบรหิารงาน	www.momypedia.com	

สามารถสรุปได้ว่า	นโยบายการบริหารงานเว็บไซต์นั้น	แบ่งออกเป็น	3	ส่วน	คือ	

นโยบายมุ่งสร้างการเรียนรู้สู่สังคมภายนอกและภายในองค์การ	 นโยบายในการ

เป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ส�าหรับครอบครัว	 นโยบายการดูแลและให้ความ

ส�าคญักบัลกูค้า	ซึง่นโยบายเหล่านีถ้กูก�าหนดขึน้เพือ่สนบัสนนุการด�าเนนิงานของ	

บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด	การวางแผนและก�าหนดนโยบาย	ผู้บริหารระดับสูงของ	

บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด	จะมีนโยบายภาพรวมออกมา	เพื่อให้เห็นเป็นภาพกว้าง

ทั้งหมด	หลังจากนั้นผู้บริหารของแต่ละฝ่าย	ก็จะมีการรับนโยบายนั้น	น�าไปใช้กับ

ฝ่ายต่างๆ	 ซึ่งฝ่ายรักลูกดิจิตอลจัดโครงสร้างการบริหารงาน	www.momypedia.

com	มีการบริหารงานแบ่งตามหน้าที่	ความรับผิดชอบ	โดยที่ผู้บริหารของแต่ละ

ทมีจะต้องดแูลการด�าเนนิงานของพนกังานในทมีและให้ค�าปรกึษาหากพนกังานมี

ข้อสงสยั	ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูจะให้อสิระในการบรหิารจดัการงานในทมีของตนเอง	

และให้อ�านาจในการตดัสนิใจได้เตม็ที	่แต่ทัง้นีต้้องได้มกีารปรกึษางานกนัก่อน	หรอื

ต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของ	www.momypedia.com	ในการปรึกษา

เรื่องต่างๆ	การโน้มน�า	และชักจูงใจ	www.momypedia.com	ไม่มีปัญหาในเรื่อง

การโน้มน�าและชักจูงใจ	 และการติดต่อประสานงานที่เป็นระบบ	พนักงานทุกคน

จะมีทัศนคติที่ดีต่อกัน	 ดังน้ัน	 การท�างานต่างๆ	 เมื่อมีการไม่เข้าใจซึ่งกันและกัน	

สือ่สารกนัไม่ชดัเจน	กจ็ะมกีารพดูคยุถงึสาเหตแุละช่วยกนัหาวธิกีารแก้ไข	ซึง่ปัญหา

ส่วนใหญ่เป็นเรือ่งเกีย่วกบัเนือ้งาน	วธิกีารแก้ปัญหา	คือ	การเรยีกพนกังานทีป่ฏบิตัิ

งานปรับความเข้าใจซึ่งกันและกัน	 และชี้แนะวิธีการแก้ไขปัญหาและทางออกที่ดี

ที่สุด	 การควบคุม	 www.momypedia.com	 จะมีการควบคุมการท�างานแบ่งออก

เป็น	3	ประเภท	คือ		1.	การควบคุมเนื้อหาในเว็บไซต์	จะต้องดูจากนโยบายจาก

การประชมุการท�างานเป็นหลกั		2.	การควบคมุเกีย่วกบัเรือ่งงบประมาณการตลาด	
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ต้องมีการวางแผนการใช้งบประมาณที่องค์กรให้มาอย่างคุ้มค่า	 	 3.	 การควบคุม

เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์	 ต้องมีการหาพันธมิตรทางธุรกิจ	 เพื่อลดต้นทุนค่า 

ใช้จ่ายต่างๆ	ปัจจัยแวดล้อมภายใน	ประกอบด้วย		1.	ปัจจัยด้านนโยบาย	www.

momypedia.com	เป็นชุมชนครอบครัวขนาดใหญ่	ซึ่งในการบริหารงานนั้น	ยังไม่

เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดเนื่องจากเว็บไซต์มีงบประมาณจ�ากัด		2.	ปัจจัยด้าน

บุคลากร	 เนื่องจากบุคลากรเติบโตไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว	 	 3.	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	 เนื่องจากระบบและโปรแกรมในเว็บไซต์	 ยังมี

ปัญหาอยูบ่่อยครัง้	ระบบบางอย่างได้พฒันาล�า้หน้าไปแล้ว	แต่	www.momypedia.

com	ยังใช้ระบบเดิมอยู่	 ปัจจัยแวดล้อมภายนอก	ประกอบด้วย	 	 1.	 ปัจจัยด้าน 

ผู้สนับสนุนในปัจจุบันผู้สนับสนุนดังกล่าว	ได้หันไปเปิดเว็บไซต์เป็นของตนเอง	จึง

ท�าให้	www.momypedia.com	ขาดรายได้จากผูส้นบัสนนุ		2.	ปัจจยัด้านสถานการณ์

บ้านเมือง	ปัจจุบันถึงแม้สื่อออนไลน์ถูกมองว่าเป็นสื่อรองจากสื่อโทรทัศน์	เพราะ

ฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์สถานการณ์บ้านเมืองไม่สงบ	กลุ่มผู้ลงทุน	ก็จะหันไปให้

ค�าส�าคัญกับการลงโฆษณาในสื่อโทรทัศน์มากกว่า

ค�ำส�ำคัญ:	 การบริหารงาน, www.momypedia.com
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บทน�า

ที่มาและความส�าคัญของปัญหา
	 ในยุคข้อมูลข่าวสาร	 อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตประจ�าวัน

ของผูค้นในสงัคมหลากหลายด้าน	โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบาทในด้านการสือ่สาร	ไม่ว่า

จะเป็นการท�าหน้าทีเ่ป็นสือ่กลางในการสือ่สารระหว่างบคุคล	(Person-to-Person	

Communication)	การต่อรองระหว่างกลุ่ม	 (Group	Negotiation)	การแสดงความ

คิดเห็น	(Discussion	Forums)	ด้วยเหตุนี้	อินเทอร์เน็ตจึงได้รับความนิยมเพิ่มมาก

ขึ้น	 โดยเฉพาะกระดานสนทนาหรือ	 “เว็บบอร์ด”	 หลายแห่งที่เปิดให้มีการแลก

เปลีย่นข้อมลูและความคดิเหน็บนอนิเทอร์เนต็กนัอย่างเสร	ีและกลายเป็นสือ่ทาง

เลือกที่มีพลังในการสืบค้นข้อเท็จจริง	 รวมทั้งอภิปรายประเด็นสาธารณะ	 ส่ือที่

สามารถตอบสนองสิทธิและเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร	และเสรีภาพในการ

แสดงความคดิเหน็	อนัเป็นสทิธขิัน้พืน้ฐานของการปกครองในระบอบประชาธปิไตย

ได้เป็นอย่างดี	 จากคุณสมบัติของอินเทอร์เน็ตดังกล่าว	 เป็นผลให้จ�านวนผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 มีเสรีภาพสูงในการก�าหนดเนื้อหาและรูปแบบ

การใช้ประโยชน์	ธรุกจิต่างๆ	ไดห้นัมาให้ความส�าหรับกับอนิเตอรเ์น็ตมากขึ้น	เชน่

เดียวกับครอบครัวไทยในปัจจุบันหันมาให้ความส�าคัญกับการค้นหาข้อมูลต่างๆ	

เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการมีบุตร	 และการเล้ียงลูกมากขึ้น	 ซึ่งพบว่า

เว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมส�าหรับการค้นหาข้อมูลของครอบครัวนั้นมีอยู่เว็บไซต์หนึ่งที่

มุ่งม่ันผลติเนือ้หาสาระส�าหรบัครอบครวัและเดก็มาเป็นเวลากว่า	3	ปี	สือ่ออนไลน์

นี้มีชื่อว่า	“www.momypedia.com”	

	 www.momypedia.com	 เป็นเว็บไซต์ส�าหรับครอบครัว	 ได้ท�าการจด

ทะเบียนเมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2551	และเปิดให้บริการเมื่อวันที่	15	ธันวาคม	

2551	 เป็นสื่อออนไลน์ขนาดใหญ่ที่สุดของ	บริษัท	 รักลูกกรุ๊ป	 จ�ากัด	ผู้น�าในการ

สร้างสือ่การเรยีนรูท้กุรปูแบบแก่ครอบครวัไทยทีไ่ด้รบัการยอมรบัและเชือ่ถอืมาก

ที่สุดซึ่งการันตีได้จากรางวัลที่ได้รับ	 ดังต่อไปน้ี	 รางวัล	 Communicator	 Awards	

ประจ�าปี	2552	เป็นการจดัการประกวดในระดบัเวทโีลกเพือ่ยกย่องผลงานทีม่คีวาม

เป็นเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์ส�าหรับนักออกแบบและผู้มี	รางวัล	W3	Awards	
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เป็นรางวัลอันทรงเกียรติ	 ยกย่องผลงานความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์

ส�าหรับงานการออกแบบและการตลาดบนเว็บไซต์	 รางวัล	 Summit	 Creative	

Awards	ในปี	2552	เป็นการประกวดผลงานสร้างสรรค์คณุภาพระดบัสากลในสาขา

ต่างๆ	 จากเอเจนซี่และกลุ่มนักออกแบบจากนานาประเทศทั่วโลก	 รางวัลการ

ประกวด	Horizon	Interactive	Awards	ครัง้ที	่8	จดัขึน้เพือ่ยกย่องผลงานยอดเยีย่ม

ด้านการผลติสือ่ในรปูแบบอนิเตอร์แอคทฟีทัว่โลก	นบัตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2544	รปูแบบ

และลักษณะเนื้อหาของ	 www.momypedia.com	 ได้รับการออกแบบและพัฒนา

บนวตัถปุระสงค์เพือ่เป็นแหล่งข้อมลูความรูท้ีเ่ชือ่ถอืได้และมปีระโยชน์ส�าหรบัพ่อ

แม่ในทุกด้าน	อาทิ	การเลี้ยงดูบุตร	การดูแลตนเอง	การดูแลบ้าน	สุขภาพกายและ

ใจ	รวมถึงกิจกรรมภายในครอบครัวอื่นๆ	ภายใต้แนวคิด	“The	Most	Friendly	and	

Trusted	 Place	 for	 Moms”	 โดยเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เข้ามาสร้างพื้นที่แห่งการ

เรยีนรู	้แลกเปลีย่นประสบการณ์ร่วมกนัได้ทัง้ในรปูแบบข้อความ	รปูภาพ	และวดีโีอ

คลิป	 จึงนับเป็นเว็บไซต์ส�าหรับครอบครัวที่มีขนาดใหญ่และได้รับความนิยมใน

ประเทศไทย	โครงสร้างของ	www.momypedia.com	ได้ถกูออกแบบและวางกลยทุธ์

ให้สอดคล้องกบักลุม่ผูใ้ช้งานโดยมุง่เน้นความต้องการของผูใ้ช้งานเป็นส�าคญั	ผูใ้ช้

งานสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเว็บไซต์ได้ง่าย	ดังนี้

	 1.		Community	Zone	ได้แก่	Blog	Webboard	Rakluke	Marketplace	

Photo	Gallery	

	 2.		Knowledge	zone	กว่า	20,000	บทความจากคลงัความรูข้องรกัลกูกรุป๊ 

ที่เชื่อถือได้	ทันยุคทันสมัย	แบ่งหมวดหมู่ง่ายแก่การค้นหา

	 3.		Lifestyle	Zone	สร้างชวีติทีม่สีสีนัและเสรมิสร้างความสุขในครอบครวั

ไปกับ	Lifestyle	Zone

	 เน่ืองจากยุคสมัยน้ี	 กลุ่มพ่อแม่สมัยใหม่	 ได้หันมาให้ความสนใจกับสื่อ

ดิจิตอลมากข้ึนซ่ึงเว็บไซต์น้ี	 ได้รับความนิยมในการค้นหาข้อมูลข่าวสารการเลี้ยง

ลกูในระดบัหนึง่	ดงันัน้	การศกึษาครัง้นี	้ผูศ้กึษาจงึสนใจศึกษาถงึวธีิการบรหิารงาน

ของ	www.momypedia.com	เพื่อให้ทราบถึงลักษณะและวิธีการบริหารงาน	รวม

ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.		เพื่อศึกษาวิธีการบริหารงานของ	www.momypedia.com

	 2.		เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลการบริหารงาน	www.momypedia.com

วิธีการศึกษา

	 การศกึษาวจิยัเรือ่ง	“การบรหิารงานของ	www.momypedia.com	เป็นการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ	(qualitative	research)	โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก	(In-

Depth	 Interview)	 ข้อมูลต่างๆ	 จากเอกสาร	 (Document)	 และข้อมูลจากแหล่ง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง	แบ่งออกเป็น	3	ประเภทดังนี้

	 1.		แหล่งข้อมลูปฐมภมู	ิได้แก่	ข้อมลูประเภทบคุคล	โดยการสมัภาษณ์	

บุคคลต่างๆ	 ทั้งผู้บริหารระดับสูง	 ผู้บริหารระดับกลาง	 หัวหน้ากองบรรณาธิการ

และเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโฆษณาของ	 www.momypedia.com	 ผู้ให้สัมภาษณ์	 แบ่ง

เป็น	4	กลุ่ม	ดังนี้

	 	 1.1	 ผู้บรหิารระดับสงูด้านการบรหิารจดัการ	โดยใช้เกณฑ์การคดัเลอืก 

คือ	เป็นผู้ที่มีบทบาทหน้าที่	ความรับผิดชอบในด้านการวางนโยบาย	การวางแผน

จัดการ	สั่งการ	ควบคุมภาพรวมต่างๆ	ขององค์การ	และวางแนวทางในการปฏิบัติ

งาน	จ�านวน	2	คน	คือ	นางสาวสุภาวดี	หารเมธี	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท	

รักลูกกรุ๊ป	 จ�ากัด	 และนางสาวชนิดา	 อินทรวิสูตร	 กรรมการบริหารด้านงานขาย	

บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด

	 	 1.2	 ผู้บริหารระดับกลางด้านการบริหารจัดการ	 โดยใช้เกณฑ์การ 

คดัเลอืกผูท้ีม่บีทบาทหน้าที	่ความรบัผดิชอบในด้านการวางนโยบาย	การวางแผน

จัดการ	สั่งการควบคุม	และวางแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน	 ในฝ่ายที่

ตนเองรบัผดิชอบ	จ�านวน	1	คน	คอื	นางสาวอรณุศร	ีบรุวีชริะ	ผูอ้�านวยการบรหิาร	

ฝ่ายรักลูกดิจิตอล	www.momypedia.	com	บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด

	 	 1.3		 ผู้บรหิารระดับหัวหน้าหน่วยงาน	 โดยใช้เกณฑ์เลอืกผูค้ดิวิเคราะห์

รูปแบบการผลิต	พร้อมทั้งจัดแผนการท�างาน	จัดสรร	อุปกรณ์	เทคโนโลยี	พร้อม
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ควบคมุการดแูลการท�างานของผู้ร่วมงาน	จ�านวน	3	คน	คอื	นางสาวพนูลาภ	ยอดแก้ว 

Webmaster	www.momypedia.com	บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด	นางสาววิไลลักษณ์	

ใจกว้าง	ผูจ้ดัการทมีบรรณาธกิาร	www.momypedia.com	บรษิทั	รกัลกูกรุป๊	จ�ากดั	

และนายภัคนนัท์	ธยิะใจ	ผูจ้ดัทมีผลติโปรแกรมและระบบ	www.momypedia.com	

บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด

	 	 1.4		 ผูป้ฏบิตังิานทัว่ไป	โดยใช้เกณฑ์การคดัเลอืกผูท้ีม่ปีระสบการณ์

ในการท�างานมากกว่า	 3	 ปีขึ้นไป	 จ�านวน	 3	 คน	 คือ	 นางสาวจันทิมา	 โชติรัตน์	

พนักงานขายโฆษณา	www.momypedia.com	บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด	นางสาว

ศริริตัน์	เชยชม	พนกังานด�าเนนิการเกีย่วกบัระบบ	Backoffice	www.momypedia.

com	บรษิทั	รกัลกูกรุป๊	จ�ากดั	และนางสาวนดัดา	ธปูหอม	Project	Manager	www.

momypedia.com	บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด

	 	 1.5		 ข้อมูลจากการสังเกต	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากการสังเกตบริเวณ

อาคาร	 สถานที่ท�างาน	ห้องท�างานภายใน	บริษัท	 รักลูกกรุ๊ป	 จ�ากัด	 และสังเกต 

การท�างานของพนกังานฝ่ายรกัลกูดจิติอล	www.momypedia.com	ในด้านวธิกีาร

ท�างาน	บรรยากาศการท�างาน	บุคลิกภาพ	มนุษยสัมพันธ์

 2.		แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ	 เป็นการรวบรวมข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ

หัวข้อการวิจัยทั้งด้านทฤษฏีที่ใช้ในการวิจัย	 และประวัติความเป็นมา	พัฒนาการ

ของ	www.momypedia.com	โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	ข้อมูลเกี่ยวกับ

การแถลงข่าวของเวบ็ไซต์	งานวจิยั	วยิานพินธ์	สารนพินธ์	บทความทัว่ไป	บทความ

ทางวิชาการ	โดยหาข้อมูลจากหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดมหาวิทยาลัยต่างๆ	ห้อง

สมุด	บริษัทรักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด

 3.	 การสืบค้นข้อมูลทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	www.momypedia.

com	และ	www.raklukegroup.com	

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

	 การศึกษาเรื่อง	“การบริหารงานของ	www.momypedia.com”	จากวัตถุ-

ประสงค์การศึกษา	ผู้ศึกษา	สามารถสรุปผลการศึกษา	ได้เป็น	2	ส่วน	ดังต่อไปนี้
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	 ส่วนที่	1	 ศึกษาการบริหารงานของ	www.momypedia.com

	 ส่วนที่	2	 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานของ	www.momypedia.com

สรุปผลการศึกษา

 ส่วนที่ 1 ศึกษาการบริหารงาน www.momypedia.com
	 การศกึษาเรือ่งการบรหิารงานขององค์การ	จ�าเป็นต้องศกึษาถงึนโยบาย	

ลักษณะโครงสร้างการบริหารจัดการขององค์กรนั้น	 ซึ่งการบริหารงานและการ

จดัการเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะท�าให้องค์การนัน้ประสบผลส�าเรจ็องค์การทีจ่ะประสบ

ผลส�าเร็จได้จะต้องมีการจัดองค์การที่มีประสิทธิภาพ	 มีการบริหารงานที่มีความ

ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่างๆ	ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	หรือสภาพ

แวดล้อม	 ในธุรกิจสื่อสารมวลชนโดยทั่วไป	 องค์การผู้ผลิตจะมีบทบาทส�าคัญใน

การก�าหนดนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงาน	 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบ

และด�าเนนิงาน	ได้สอดคล้องกบัเจตนารมณ์และองค์การ	ทีไ่ด้ก�าหนดไว้	ซึง่	www.

momypedia.com	มนีโยบายทีเ่ป็นทศิทางให้ผูป้ฏบิตักิารได้ยดึถอืเป็นกรอบในการ

ท�างานด้วยเช่นกัน

	 จากการศกึษา	พบว่า	นโยบายในการบรหิารงานของ	www.momypedia.

com	สามารถแบ่งนโยบายเป็น	3	ประเภท	ประกอบด้วย	นโยบายที	่1	มุง่สร้างสรรค์

การเรียนรู้	สู่สังคมภายนอก	โดยที่นโยบายการด�าเนินงานนั้น	ประธานกรรมการ

บรหิารและทมีผู้บรหิารระดับสูง	จะเป็นคนก�าหนดนโยบาย	และแนวทางการบรหิารงาน 

โดยทีผู่บ้รหิารระดบักลาง	และผูบ้รหิารระดบัต้น	จะเป็นผูร้บันโยบายจากผูบ้รหิาร

ระดบัสงู	เพือ่น�าไปคดิต่อยอดในการก�าหนดนโยบายการบรหิาร	นโยบายนีม้คีวาม

สอดคล้องกบันโยบายหลกัของบรษิทั	ทีมุ่ง่เน้นไปทีก่ารเรยีนรู	้การน�าเสนอเนือ้หา

จะต้องมุง่เน้นไปทีพ่่อแม่ให้ได้ข้อมลูมากๆ	และสามารถน�าไปใช้ได้จรงิ	การบรหิาร

งานของ	www.momypedia.com	จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ใช้เป็นหลัก	หากคุณพ่อคุณแม่ 

มีค�าถามสงสัยใดๆ	เพียงเข้าไปที่	www.momypedia.com	ก็จะพบกับค�าตอบทุก

อย่างที่คุณพ่อคุณแม่สงสัย	นโยบายที่	 2	 ในการเป็นชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่

ส�าหรับครอบครัว	www.momypedia.com	ก็คือชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ส�าหรับ
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ครอบครัว	 ที่ชอบความบันเทิงแบบไลฟ์สไตล์และความรู้ที่เช่ือถือได้เพื่อดูแล

สุขภาพแม่	ลูกและสร้างพัฒนาการแก่เด็กวัยต่างๆ	ซึ่งเปิดโอกาสให้คุณพ่อคุณแม่

ทกุวยัได้เข้ามาสร้างพืน้ทีแ่ห่งการเรยีนรูร่้วมกนั	พร้อมกบัแลกเปลีย่นประสบการณ์

เกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูก	 การใช้ชีวิตคู่	 หรืออีกหลายๆ	 เรื่องราวที่อยากเล่าสู่กันฟัง	

ไม่ว่าจะผ่าน	 Blog,	 Webboard,	 ภาพถ่ายหรือวีดีโอลงบนเว็บไซต์	 เมื่อ	 www.

momypedia.com	 เปิดตัวได้ประมาณเดือนกว่าๆ	 ก็มีสมาชิกในเว็บไซต์	 40,000	

ราย	จงึกล่าวได้ว่า	เป็นชมุชนออนไลน์ส�าหรบัครอบครวัทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศไทย	

นโยบายที่	3	การดูแลลูกค้า	คือ	จะต้องให้ความส�าคัญกับลูกค้า	ตอบโจทย์ความ

ต้องการ	เปลี่ยนคู่ค้าให้เป็นเพื่อนคู่คิดอยู่เสมอ	โดยการท�างานจะต้องคิดถึงลูกค้า

เป็นหลัก	ต้องท�าความเข้าใจความต้องการของลูกค้า	ซึ่งพนักงานขายจะต้องรู้จัก

และเข้าใจความต้องการของลกูค้ามากทีส่ดุ	การท�างานกบัลกูค้าต้องมคีวามรอบรู้

รอบด้าน	ต้องตอบสนองความต้องการทางการตลาด	ลูกค้าต่างๆ	ที่พนักงานขาย

ได้ตดิต่องานจะไม่ค่อยมกีารผลดัเปลีย่นดแูลลกูค้า	แต่พนกังานขายในทมีจะมกีาร

แลกเปลี่ยนลูกค้ากันเอง	 เพื่อพนักงานขายจะได้มีความหลากหลายในการดูแล

ลูกค้า	การท�างานกับลูกค้าจะไม่รับสินค้าสีด�าหรือสินค้าที่ท�าร้ายสังคม	เนื่องจาก

รกัลกูเป็นองค์การทีท่�างานเกีย่วกบัครอบครวั	ทมีขายจะต้องรกัษายอดการซือ้ของ

ปีต่อไปให้ได้เท่ากบัหรอืมากกว่าเดมิ	และพนกังานขาย	กต้็องพฒันาลกูค้าทีม่กีาร

ซื้อขายน้อยหรือไม่เคยเปิดการซื้อขายเลย	 ให้มียอดการขายเพิ่มขึ้น	 การบริหาร

งานของ	www.momypedia.com	มนีโยบายการบรหิารงานของเวบ็ไซต์ทีต่อบสนอง

กับนโยบายหลักขององค์การที่มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการ

บริหารการจัดการองค์การในเรื่องของนโยบายทั่วไป	ว่าเป็นนโยบายที่ก�าหนดขึ้น

โดยผูบ้ริหารระดบักลาง	นโยบายนีถ้กูก�าหนดข้ึนตามนโยบายขึน้พืน้ฐานและท�าให้

นโยบายพืน้ฐานมคีวามหมายชดัเจนยิง่ขึน้	สามารถเป็นทีเ่ข้าใจของผูป้ฏบิตัไิด้ง่าย	

(George	R.	Terry,	1958,	อ้างถึงใน	นวลพักตร์	จึงไพศาล,	2545	น.	8)

การจัดโครงสร้างองค์การ
	 การจัดโครงสร้างองค์การ	เป็นกลไกส�าคัญที่จะท�าให้องค์การนั้นประสบ

ผลส�าเร็จและด�าเนินงานตามนโยบายจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ	จากการ



JC Journal410

ศึกษาพบว่า	 การจัดองค์การของ	 บริษัท	 รักลูกกรุ๊ป	 จ�ากัด	 เป็นการจัดรูปแบบ

โครงสร้างการบริหารงาน	แบ่งออกเป็นหลายๆ	ส่วน	ตามแต่สายงานการท�างาน

ซึง่ผูบ้รหิารทัง้หมด	ซึง่แต่ละสายงานกจ็ะมกีารแบ่งงานออกเป็นทมีย่อยๆ	เพือ่ให้

ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน	 www.momypedia.com	 เป็นส่วน

ของหนึง่ของฝ่ายรกัลกูดจิติอล	โครงสร้างองค์การของ	www.momypedia.com	พบ

ว่าเป็นการจัดองค์การแบบรวมอ�านาจและกระจายอ�านาจ	 แต่มีทิศทางที่มุ่งเน้น

ไปในทางเดยีวกนั	มกีารแบ่งสายงานการท�างานอย่างเป็นระบบ	ไม่ซบัซ้อนเนือ่งจาก

ผู้บริหารต้องการความคล่องตัวในการท�างาน	รวมถึงการรวมอ�านาจการตัดสินใจ

ให้กบัผูท้ีไ่ด้รบัมอบอ�านาจ	ด้านการจัดโครงสร้างการบรหิารงานท�าให้เหน็ว่า	www.

momypedia.com	มกีารบรหิารงานแบ่งตามหน้าที	่ความรบัผดิชอบ	โดยทีผู่บ้รหิาร

ของแต่ละทมีจะต้องดแูลการด�าเนนิงานของพนกังานในทมี	และให้ค�าปรกึษาหาก

พนกังานมข้ีอสงสยั	ซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูจะให้อสิระในการบรหิารจดัการงานในทมี

ของตนเอง	และให้อ�านาจในการตดัสนิใจได้เตม็ที	่แต่ทัง้นีต้้องได้มกีารปรกึษางาน

กันก่อน	 หรือต้องได้รับอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงของ	 www.momypedia.com	

นัน่คอื	อรุณศร	ีบรุวีชริะ	ผูอ้�านวยการฝ่ายรกัลกูดจิติอล	โดยอาศยัเครือ่งมอืสือ่สาร	

ได้แก่	 โทรศัพท์	 และการส่งข้อมูลผ่านทางอีเมลล์ของบริษัท	 ในการปรึกษาเรื่อง

ต่างๆ	 ในการสั่งการต่างๆ	 ผู้บริหารระดับสูงจะให้สิทธิกับผู้บริหารระดับหัวหน้า

งาน	 เมื่อหัวหน้างานได้รับค�าสั่งจากผู้บริหารระดับสูงแล้ว	 ก็จะถ่ายทอดไปยัง

พนักงานในทีมและดูแลรับผิดชอบการท�างานในทีมตัวเองทั้งหมด	 หากมีปัญหา

แต่อย่างใดหัวหน้าสามารถตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้เลย	 ผู้บริหารระดับสูงจะมีการ

ให้สทิธิก์บัผูบ้รหิารระดบัหวัหน้าหน่วยงานซึง่มสีทิธิข์าดในการถ่ายทอดงานให้กบั

พนักงานในทีมตนเอง	แต่อย่างไรก็ตามท้ายที่สุดแล้ว	การท�างานของทีมไม่ว่าจะ

ท�าออกมาอย่างไร	จะออกมาในแนวทางไหน	กต้็องเสนอผูบ้รหิารระดบัสงู	การบรหิาร

จัดการในรูปแบบนี้	คือ	การกระจายอ�านาจการบริหาร	ซึ่งสามารถบริหารสั่งการ

ได้เต็มที่	ท�าให้งานที่ออกมานั้นมีคุณภาพและเป็นอิสระมากที่สุด	การแบ่งหน้าที่

ความรับผิดชอบ	www.momypedia.com	จะแบ่งการท�างาน	ตามรูปแบบทีมที่มี

หัวหน้างานรับผิดชอบ	แต่ถ้ามีปัญหาหรือไม่เข้าใจอย่างไร	สามารถสะท้อนไปยัง

ผูบ้รหิารระดบัสงูได้	โดยลกัษณะการจดัโครงสร้างองค์การของ	www.momypedia.
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com	จะแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	 	ด้านการขายโฆษณาและแคมเปญของ	www.

momypedia.com	 การบริหารจัดการด้านงานขายโฆษณานั้น	 จะมีขั้นตอนการ

บรหิารจดัการคอืจะต้องนดัพบลกูค้าเพือ่พดูคยุสิง่ทีล่กูค้าต้องการ	เมือ่ลกูค้าบอก

ความต้องการแล้ว	ต้องจดบันทึกสิ่งที่ต้องการจากลูกค้าทั้งหมด	สิ่งส�าคัญในการ

ท�างานให้กบัลกูค้า	คอืต้องมกีารศกึษาคูแ่ข่งของลกูค้าของเราด้วย	ว่าคูแ่ข่งมอีะไร

บ้าง	แล้วจะคดิงานแบบใดให้เหนอืกว่าหรอืเทยีบเท่ากบัคูแ่ข่ง	หลงัจากนัน้น�าข้อมลู

ทัง้หมดทีไ่ด้รบัจากลกูค้าไปเสนอในวงประชมุเพือ่ถ่ายทอดส่ิงทีลู่กค้าและถ่ายทอด

ข้อมูลต่างๆ	 ให้กับทีมผลิตรับทราบ	 	ด้านการผลิตเนื้อหาในเว็บไซต์	www.

momypedia.com	เป็นแหล่งรวบรวมเรือ่งราวเกีย่วกบัการเลีย้งดลูกูทีม่ากทีส่ดุของ

ไทย	แบ่งเป็นหมวดหมู่ที่สะดวกต่อการค้นหาข้อมูล	เช่น	หมวดแม่ตั้งครรภ์	เรื่อง

ราวการเลี้ยงดูลูกน้อยวัยขวบปีแรก	วัยเตาะแตะ	1-3	ปี,	วัยเรียนอนุบาลถึงวัยรุ่น	

รวมถึงเรื่องของการดูแลตัวเองของแม่โดยผ่านช่องทาง	 “โลกของผู้หญิง”	 และยัง

หลากหลายไปด้วยช่องทางการเข้าถงึ	การให้ผูใ้ช้มส่ีวนร่วมทัง้รปูแบบของข้อความ	

รูปภาพ	และวิดีโอคลิป	ท�าให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างเนื้อหาแบบ	บนเว็บไซต์ได้โดย

ง่ายที่ขาดไม่ได้ก็คือ	Webboard	 หรือพ้ืนที่ส�าหรับการแลกเปล่ียนความคิดเห็น

อย่างเป็นกันเอง	และได้รับข้อมูลแบบรวดเร็วทันใจ	เช่น	Webboard	ในหมวดคุย

กันฉันพ่อแม่	หมวดแม่ตั้งครรภ์	หมวดคุยเรื่องเรียนของลูก	ผ่านมุมมองต่างๆ	ที่ผู้

ใช้สามารถเข้ามาแชร์ประสบการณ์ได้	ทั้งเรื่องสุขภาพกายใจ	ความสวยความงาม	

การท�างาน	 ส่วนคณุพ่อหรอืคณุแม่บลอ็กเกอร์	 คงถกูใจกบัการสร้างแหล่งข้อมลูของ

ตวัเอง	ผ่านรปูแบบของ	Blog	เพือ่แบ่งปันเรือ่งราวดีๆ 	ของตวัเอง	จากประสบการณ์

ตรงที่ได้พบเจอ		ด้านการผลิตโปรแกรมและระบบต่างๆ	ของ	www.momype-

dia.com	ครั้งแรกที่	บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัด	มีเว็บไซต์	ใช้ชื่อว่า	www.raklukefami-

lygroup.com	ซึ่งในเรื่องการบริหารงานนั้นมีความแตกต่างไปจากการบริหารงาน	

www.momypedia.com	ตรงที่จะเน้นแค่เนื้อหาต่างๆ	ในเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว	

ส่วนในเรื่องโฆษณาในเว็บไซต์	ก็จะเป็นของบริษัท	ชิน	บรอดแบนด์	อินเตอร์เนต	

(ประเทศไทย)	จ�ากัด	เป็นผู้ขายเพียงผู้เดียว	เมื่อประชุมกันไปหลายครั้ง	จึงสรุปได้

ว่าจะยกเลิกสัญญาบริษัท	 ชิน	 บรอดแบนด์	 อินเตอร์เนต	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	

ประกอบกับในช่วงน้ัน	 บริษัท	 ธอมัสไอเดีย	 จ�ากัด	 เข้าน�าเสนอเกี่ยวกับการท�า
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เว็บไซต์	ว่าในยุคสมัยใหม่นี้	ธุรกิจจะต้องมีการท�าเว็บไซต์	โดยเป็นระบบออนไลน์

ทีท่างบรษิทั	จะต้องมกีารบรหิารกนัเอง	ทางบรษิทัรกัลูกจงึตกลงยกเลิกสัญญากบั	

บรษิทั	ชนิ	บรอดแบนด์	อนิเตอร์เนต	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	เมือ่เริม่ต้นการท�าเวบ็ไซต์

ใหม่	ทางทีมผู้บริหารก็ได้ปรึกษาเกี่ยวกับการท�าเว็บไซต์ว่าจะท�าในรูปแบบ	ชื่อรัก

ลกูแฟมลิีก่รุป๊เหมอืนเดมิ	หรอืจะเปลีย่นชือ่เวบ็ไซต์เป็นชือ่ใหม่	ซึง่สรปุได้ว่าจะท�า

เว็บไซต์โดยใช้ชื่อใหม่ว่า	www.momypedia.com	

การโน้มน�า ชักจูงใจพนักงาน 
	 การท�างานของ	www.momypedia.com	ไม่มีปัญหาในเรื่องการโน้มน�า

และชักจูงใจ	และการติดต่อประสานงานที่เป็นระบบ	พนักงานทุกคนมีทัศนะคติที่

ดีต่อกัน	 เห็นเพื่อนพนักงานทุกคนเหมือนครอบครัวเดียวกัน	 ดังนั้นการท�างาน

ต่างๆ	เมือ่มกีารไม่เข้าใจซึง่กนัและกนั	การสือ่สารกนัไม่ชดัเจนกจ็ะมกีารพดูคยุถงึ

สาเหตุและช่วยกันหาวิธีการแก้ไข	 คือ	 การเรียกพนักงานที่ปฏิบัติงานปรับความ

เข้าใจซึ่งกันและกัน	 และชี้แนะวิธีการแก้ไขปัญหาและทางออกที่ดีที่สุด	 ในการ

ท�างานของฝ่ายรกัลกูดจิติอล	จะท�างานเป็นทมี	จะไม่ให้พนกังานต้องท�างานเพยีง

ล�าพงั	เพราะพนกังานอาจเกดิความสบัสน	และหาทางออกของงานนัน้ไม่ได้	ท�าให้

เกดิความเครยีดและงานกจ็ะเสยีหาย	เรือ่งขวญัและก�าลงัใจในการท�างานเป็นเรือ่ง

ส�าคัญมาก	 เพราะถ้าไม่มีการสร้างขวัญและก�าลังใจ	 พนักงานก็จะไม่มีความเชื่อ

มั่นในตนเอง	 ดังน้ัน	 ต้องสร้างพลังขับเคลื่อนให้กับพนักงานตามความเหมาะสม	

โดย	อรุณศรี	บุรีวชิระ	ผู้อ�านวยการฝ่ายรักลูกดิจิตอล	ได้ให้ความคิดเห็นว่าในการ

ท�างานกับคนหลายๆ	 คน	 มักจะมีปัญหาที่เกิดขึ้น	 เราจะต้องหันกลับไปมองว่า

ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น	 สาเหตุที่แท้จริงคืออะไร	 และท�าความเข้าใจปัญหาและชี้แนะ

วธิกีารแก้ไขปัญหาและทางออกทีด่ทีีส่ดุให้	(อรณุศร	ีบรุวีชิระ,	สัมภาษณ์,	5	มีนาคม	

2555)	

 การควบคมุ	การควบคมุเนือ้หาใน	www.momypedia.com	เป็นสิง่ส�าคญั

อย่างมาก	เนือ่งจากหากเนือ้หาในเวบ็ไซต์ไม่เป็นไปตามนโยบายทีว่างไว้	กจ็ะท�าให้

เว็บไซต์ขาดความน่าเชื่อถือ	และขาดความน่าสนใจ	เมื่อผู้ใช้เข้ามาชมเนื้อหา	จาก

การศกึษาถงึเนือ้หาทีน่�าเสนอใน	www.momypedia.com	พบว่า	การควบคุมเนือ้หา
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ในเวบ็ไซต์จะต้องดจูากนโยบายจากการประชมุการท�างานเป็นหลกั	ซึง่นโยบายใน

แต่ละปีจะแตกต่างกันไปตามความเห็นของผู้บริหาร	 ในปี	 2555	 ผู้บริหารแจ้งว่า

เนือ้หาทีจ่ะน�าเสนอในปีนี	้จะไม่มรีปูแบบแบบทัง้ปี	แต่จะมกีารน�าเสนอเนือ้หาไป

ตามเดอืน	และดจูากสถานการณ์	และเหตกุารณ์ปัจจบุนัว่า	มอีะไรทีน่่าสนใจ	หรอื

อาจจะยกลักษณะเด่นของเดือนนั้นมาเล่น	 นอกจากนี้ผู้บริหารได้มีการควบคุม

เกีย่วกบัเรือ่งงบประมาณการตลาดและการประชาสมัพนัธ์	ต้องมกีารวางแผนการ

ใช้งบประมาณที่องค์การให้มาอย่างคุ้มค่า	ต้องมีการท�า	Action	Plan	ภายในปี	ว่า

ในปีนี้เราจะจัดกิจกรรมทางการตลาดอะไรบ้าง	 แล้วกิจกรรมแต่ละอย่างนั้นใช้งบ

ประมาณในการจัดกิจกรรมเป็นจ�านวนเงินเท่าไร	ต้องพิจารณา	และเฉลี่ยๆ	ค่าใช้

จ่ายให้ได้ตามที่องค์การก�าหนด	 โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นต้องได้ประโยชน์และคุ้ม

ค่ามากที่สุด	

 ส่วนที่ 2 เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อการบรหิารงานของ www.momypedia.
com

	 จากการศึกษาถึง	 การบริหารงานของ	 www.momypedia.com	 พบว่า	

ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานมีหลายส่วน	ขึ้นอยู่กับหน้าที่	และความรับผิดชอบ	

ของทีมงานแต่ละทีม	ดังผลศึกษาดังนี้

ปัจจัยภายใน
 ปัจจยัด้านนโยบาย	นโยบายถอืเป็นปัจจยัหนึง่ทีม่ผีลต่อการบรหิารงาน	

เพราะหากนโยบายไม่ชดัเจนย่อมมผีลต่อการปฏบิตังิาน	การที	่www.momypedia.

com	 ได้มีนโยบายที่บอกว่า	 เป็นเว็บชุมชนครอบครัวขนาดใหญ่	 ซึ่งในความเป็น

จริงการที่จะท�าให้เว็บไซต์เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้	 จะต้องมีงบประมาณเป็น

จ�านวนมาก	ซึง่งบประมาณทีเ่วบ็ไซต์มอียูน่ัน้	ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะท�าให้เวบ็ไซต์เป็น

ไปตามนโยบายดังกล่าวได้

 ปัจจัยด้านบุคลากร	ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของ	www.

momypedia.com	 พบว่าปัจจัยด้านบุคลากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการบริหาร

งาน	 เมื่อบุคคลากรเติบโตไม่ทันกับเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว	
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ปัจจุบัน	การใช้สื่อดิจิทัลเป็นเสมือนอีกปัจจัยหนึ่งที่ส�าคัญในการใช้ชีวิตในสังคมที่

เราอยู	่ซึง่เครือ่งมอืเหล่านีไ้ด้เข้ามามบีทบาทเป็นอย่างมากในการท�างาน	เนือ่งจาก

บรษิทั	รักลกูกรุป๊	จ�ากดั	มบีคุลากรทีม่ช่ีวงอายทุีแ่ตกต่างกนัความคดิในการท�างาน	

การคิดงานก็จะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด	การที่บุคลากรท�าหน้าที่แตกต่างกัน	ก็

ท�าให้การตดิต่อประสานงานของบคุลากรนัน้ๆ	เกดิความคดิเหน็ไม่ตรงกนัได้	เช่น	

พนักงานที่ท�าหน้าที่ขายโฆษณา	กับพนักงานที่ท�าหน้าที่ผลิตงาน	ก็มักจะขัดแย้ง

กันในเรื่องการสื่อสาร	และการท�างาน	

	 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี	 การบริหารงานของ	 www.momypedia.com	

ปัจจยัทางด้านเทคโนโลย	ีมผีลกระทบต่อการบรหิารงาน	เพราะระบบและโปรแกรม

ต่างๆ	 ถือว่ามีส่วนส�าคัญในการที่จะน�ามาใช้ในการท�างาน	 ระบบและโปรแกรม

ต่างๆ	ต้องมีความทันสมัย	และมีความพร้อมสมบูรณ์ในการใช้งาน	แต่ก็ยังพบกับ

ปัญหาเกี่ยวกับระบบ	และโปรแกรมที่พบได้บ่อยครั้ง	นอกจากนี้	www.momype-

dia.com	ได้มกีารเชือ่มโยงเวบ็ไซต์เข้ากบัเครอืข่ายสงัคมออนไลน์	www.facebook.

com	 โดยการสร้างแฟนเพจ	Momypedia	 แต่ในระบบของเฟสบุ๊คก็ยังพบปัญหา

อยูบ้่างเลก็น้อย	เนือ่งจากแฟนเพจของ	Facebook	ได้มกีารเปลีย่นโฉม	ในรปูแบบ	

Timeline	แล้ว	ซึ่งแตกต่างไปจากเดิม	ท�าให้ทีมงานต้องศึกษาระบบใหม่ทั้งหมดว่า

ส่วนไหนคืออะไรบ้าง

ปัจจัยภายนอก
 ปัจจัยด้านผู้สนับสนุน	 ผู้สนับสนุนเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อ

การบริหารงาน	ซึ่งผู้สนับสนุนเป็นที่มาของแหล่งรายได้ของเว็บไซต์	ซึ่งในปัจจุบัน

ผู้สนับสนุนเว็บไซต์ได้หันไปท�าเว็บไซต์เอง	 จึงท�าให้	 www.momypedia.com	 ได้

รายได้จากผูส้นบัสนนุน้อยลง	ท�าให้พนกังานขายโฆษณา	ต้องท�างานหนกัขึน้	เพือ่

หารายได้เข้าองค์การ	

 ปัจจัยด้านสถานการณ์บ้านเมือง	 ปัจจุบันส่ือสารมวลชนประเภทส่ือ

ออนไลน์	 ถึงแม้จะได้รับความนิยมในสังคมไทยเป็นอย่างมาก	 แต่ก็ยังถูกลูกค้าที่

ก�าลงัหาช่องทางการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์มองว่า	สือ่ออนไลน์กย็งัคงเป็นสือ่

รองจากสื่อโทรทัศน์	 ดังน้ันเมื่อถึงช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ค่อยดีนัก	 กลุ่ม
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ลูกค้าที่ต้องการลงโฆษณาต่างๆ	 ก็จะหันไปให้ค�าส�าคัญกับการลงโฆษณาในสื่อ

โทรทศัน์มากกว่า	จากการศกึษาพบว่า	ในช่วงเดอืนตลุาคม	2554	ได้เกดิเหตกุารณ์

อุทกภัย	www.momypedia.com	 ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากลูกค้า

ได้ยกเลกิการลงโฆษณาและกจิกรรมต่างๆ	ในเวบ็ไซต์เป็นจ�านวนหลายราย	ท�าให้

รายได้ลดลงเป็นจ�านวนมาก

อภิปรายผลการศึกษา

	 ในการศกึษาเรือ่ง	“การบรหิารงานของ	www.momypedia.com”	สามารถ

อภิปรายผลโดยน�าผลการศึกษาที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้กรอบแนวคิดในเรื่องการ

บริหารจัดการองค์การ	 และแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร

จัดการองค์การสื่อสารมวลชนจึงใช้แนวคิดท้ังหมดนี้รวมถึงผลการวิจัยอ่ืนๆ	 ที่

เกี่ยวข้อง	มาอภิปรายผลดังต่อไปนี้

 ส่วนที่ 1 ศึกษาการบริหารงานของ www.momypedia.com
	 การบรหิารงานของ	www.momypedia.com	นัน้	ได้สอดคล้องกบัแนวคดิ

เรื่องการบริหารจัดการองค์การ	 โดยจะเห็นได้ว่าทางเว็บไซต์	 ได้มีการมุ่งเน้นที่จะ

ด�าเนนิการให้บรรลถุงึผลส�าเรจ็ตามเป้าหมายทีก่�าหนดไว้	 ซึง่การท�างานไม่อาจท�าให้

ส�าเร็จลงได้ด้วยการกระท�าเพียงคนแค่คนเดียวหรือโดยล�าพัง	แต่จะต้องประสาน

ร่วมกันท�างาน	จะเห็นได้ว่าแนวคิดที่	www.momypedia.com	 ได้ใช้เป็นแนวทาง

ในการบริหารงาน	คือ	แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการองค์การ	โดยที่การบริหารมี

องค์ประกอบ	4	ประการ	คือ	 	 1.	 การวางแผน	 (Planning)	 	 2.	 การจัดองค์การ	

(Organizing)		3.	การน�า	(Leading)		4.	การควบคุม	(Controlling)	โดยที่การวางแผน

และก�าหนดนโยบาย	ผู้บริหารระดับสูงของ	บริษัท	รักลูกกรุ๊ป	จ�ากัดจะมีนโยบาย

ภาพรวมออกมาให้เห็นเป็นภาพกว้างทั้งหมด	หลังจากนั้นผู้บริหารของแต่ละฝ่าย	

ก็จะมีการรับนโยบายน้ัน	 น�าไปปรับใช้กับนโยบายของฝ่ายต่างๆ	 ซึ่ง	 ฝ่ายรักลูก

ดิจิตอล	 www.momypedia.com	 ได้น�านโยบายภาพรวมแล้วน�ามาปรับใช้กับ

นโยบายของเว็บไซต์เช่นกัน	นั่นคือ	www.momypedia.com	
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 กล่าวโดยสรปุ	การบรหิารโดยทัว่ไป	ไม่ว่าจะเป็นองค์การใด	ต่างกม็นีโยบาย 
และวัตถุประสงค์ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันคือ	 มุ่งที่จะน�ากิจการที่ตนบริหารอยู่
นัน้ไปสูจ่ดุมุง่หมายด้วยความส�าเรจ็และมัน่คง	กจิการทกุอย่างจงึจะส�าเรจ็ลลุ่วงไป
ได้ด้วยดีหรือไม่	 ขึ้นอยู่ที่การบริหารและการวางหลักการบริหารให้ถูกต้องเป็น
ส�าคัญด้านโครงสร้างการจัดองค์การ	 บริษัท	 รักลูกกรุ๊ป	 จ�ากัด	 มีการจัดรูปแบบ
โครงสร้างการบริหารงาน	 และบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบ	 ซ่ึงแบ่งออกเป็น
หลายๆ	ส่วน	ตามแต่สายงานการท�างานซึง่ผูบ้รหิารทัง้หมด	ซึง่แต่ละสายงานกจ็ะ
มีการแบ่งงานออกเป็นทีมย่อยๆ	 เพื่อให้ตรงตามหน้าที่ความรับผิดชอบของ
พนักงาน	ซึ่งการบริหารงานของ	www.momypedia.com	จะมีการจัดองค์การทั้ง
แบบรวมอ�านาจและกระจายอ�านาจ	แต่มทีศิทางทีมุ่ง่เน้นไปในทางเดยีวกนั	มกีาร
แบ่งสายงานการท�างานอย่างเป็นระบบ	ไม่ซับซ้อน	เนื่องจากผู้บริหารต้องการให้
มีความคล่องตัวในการท�างานรวมถึงการรวมอ�านาจการตัดสินใจให้กับผู้ที่ได้รับ
มอบอ�านาจตามแนวคิดการบริหารการจัดการองค์การ	 โดยพิจารณาในลักษณะ
การบรหิารจัดการการท�างานของ	www.momypedia.com	แล้ว	สอดคล้องกบัความ
เห็นของ	Certo	ให้ความหมายของการบริหารจัดการไว้ว่า	“เป็นกระบวนการของ
การมุ่งสู่เป้าหมายขององค์การจากการท�างานร่วมกัน	โดยใช้บุคคลและทรัพยากร
อื่น	หรือเป็นกระบวนการออกแบบและรักษาสภาพแวดล้อม	ซึ่งบุคคลท�างานร่วม
กันในกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ”	(ศิริวรรณ	เสรีรัตน์	
และคณะ,	2545,	น.10)	ด้านการโน้มน�า	และ	ชกัจงูใจ	ในการบรหิารงานของ	www.
momypedia.com	จะสอดคล้องตามแนวคดิการบรหิารการจดัการองค์การ	ในเรือ่ง
การโน้มน�า	และชักจูงใจ	ว่าเป็นการใช้อิทธิพลและความสัมพันธ์ระหว่างผู้น�าและ
ผู้ตาม	 ในการชี้เป้าหมาย	 ชักจูง	 กระตุ้น	 และเปล่ียนแปลงให้ผู้ติดตามหรือผู้ใต้
บงัคบับญัชาให้ปฏบิตังิานอย่างเตม็ความสามารถด้วยความเตม็ใจ	ซึง่จะก่อให้เกดิ
ประโยชน์แก่องค์การอย่างเตม็ที	่การควบคมุการบรหิารงานสอดคล้องตามแนวคดิ
การบรหิารการจดัการองค์การ	ในเรือ่งการควบคมุ	ทีว่่า	การควบคมุเป็นกระบวนการ
ในการก�าหนดเกณฑ์และมาตรฐาน	ขั้นตอน	การติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมิน	และ
แก้ไขการด�าเนนิงานสามารถบรรลเุป้าหมาย	หรอืปรบัปรงุแผนและการด�าเนนิงาน
ให้สอดคล้องกับข้อจ�ากัดของเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมจริง	(มัลลิกา	ต้นสอน,	
2544,	น.12-13)
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 ส่วนท่ี 2 ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของ www.momypedia.
com

	 จากการศึกษาด้านปัจจัยทีมีผลกระทบต่อการบริหารงานของ	 www.

momypedia.com	 มีปัจจัยต่างๆ	 เข้ามาเก่ียวข้องกับการบริหารทั้งปัจจัยภายใน

และปัจจัยภายนอกปัจจัยแวดล้อมภายใน	 และเป็นปัจจัยหลักในการบริหารงาน	

ซึ่ง	www.momypedia.com	มีปัจจัยภายในที่ประกอบด้วย		1.	ปัจจัยด้านนโยบาย	

www.momypedia.com	 ได้มนีโยบายทีข้่อหนึง่คอืการเป็นชมุชนครอบครวัขนาดใหญ่		

2.	 ปัจจัยด้านบุคลากร	 เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานของ	 www.

momypedia.com	เพราะบคุลากรเตบิโตไม่ทนักบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว	 	3.	ปัจจัยด้านเทคโนโลยีจะมีผลกระทบต่อการบริหารงาน	 เพราะระบบ

และโปรแกรมต่างๆ	ถอืว่ามส่ีวนส�าคญัในการทีจ่ะน�ามาใช้ในการท�างาน	ซึง่พบว่า

ระบบและโปรแกรมในเว็บไซต์	ยังมีปัญหาอยู่บ่อยครั้ง	เพราะ	ระบบบางอย่างได้

พัฒนาล�้าหน้าไปแล้ว	 แต่	 www.momypedia.com	 ยังใช้ระบบเดิมอยู่	 ปัจจัย

แวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน	ประกอบด้วย		1.	ปัจจัยด้าน 

ผูส้นบัสนนุเป็นทีม่ผีลกระทบต่อการบรหิารงาน		2.	ปัจจยัด้านสถานการณ์บ้านเมอืง	

ปัจจยัทีเ่ก่ียวข้องกบัการบรหิารงานทัง้สิน้สอดคล้องกบัแนวคดิของ	 เดนนสิ	แมคเคลว 

ในเรื่องของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการองค์การสื่อสารมวลชน	 ที่

กล่าวว่าองค์การสื่อมวลชนจะถูกควบคุมโดยปัจจัยต่างๆ	 ของสังคมทั้งภายใน 

และภายนอกองค์การ	ดงันัน้	สือ่มวลชนจงึไม่สามารถปฏบิตังิานโดยอสิระด้วยตวั

ของตวัเอง	แต่ต้องด�าเนนิอยูท่่ามกลางแรงกดดนัจากตวัแปรต่างๆ	ทีส่่งผลต่อการ

ตัดสินใจในการก�าหนดนโยบายการท�างานและการขยายธุรกิจจากผลการศึกษา	

การบรหิารงานของ	www.momypedia.com	ต้องอาศัยผูบ้รหิารทกุระดบั	และต้อง

มีศักยภาพในการบริหาร	 มีวิสัยทัศน์	 ในการบริหารงาน	มีความรับผิดชอบ	 และ

ต้องมคีวามยดืหยุน่ในการปรบัตวัอย่างมาก	ทัง้ในเรือ่งการท�างานและการบรหิาร

องค์การ	จึงจะท�าให้	www.momypedia.com	เป็นเว็บไซต์ผู้น�าของครอบครัว	ที่ได้

รับการยอมรับและเชื่อถือมากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ

	 ในการศึกษาเรื่อง	 “การบริหารงานของ	www.momypedia.com”	ซึ่งได้ 

มีการด�าเนินการต่างขั้นตอนต่างๆ	และได้สรุปผลแล้วนั้น	ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะ

เป็นแนวทางและประโยชน์ต่อการบริหารงานของเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

	 1.		ควรปรบันโยบายการท�างานของทมีต่างๆ	ให้มคีวามยดืหยุน่และเอือ้

ต่อการท�าตลาดมากกว่าในปัจจุบัน	 เพราะสภาพตลาดของธุรกิจสื่อสารมวลชน 

ยคุดจิติอลนัน้มลีกัษณะการแข่งขนัทางธรุกจิสงู	และผูบ้รโิภคกห็นัมาให้ความสนใจ

กับสื่อใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ	ดังนั้นควรค�านึงถึง	“ประโยชน์สาธารณะ”	(Public	Inter-

est)	และ	“ผลก�าไร”	(Benefit)	ควบคูก่นัไป	ทัง้นีเ้พือ่ให้องค์การสามารถอยูร่อดและ

ขับเคลื่อนต่อได้

	 2.		ควรพัฒนาบุคลากรเพิ่มความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีเพื่อให้ทันกับยุค

สมัย	ด้วยการส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนา	เกี่ยวกับเรื่องสื่อดิจิตอล	และแนวโน้ม

สื่อใหม่ในอนาคต	รวมถึงการ	Workshop	เพื่อเสริมทักษะในการท�างานใหม่ๆ	

	 3.	 ควรมกีารจดัการเรือ่งงบประมาณ	ซึง่เป็นปัจจยัทีส่�าคญัในการด�าเนนิ

งานการตลาดของwww.momypedia.com	เพราะจะท�าให้การจดักจิกรรมทางการ

ตลาดต่างๆ	 ที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์ซึ่งจะเป็นตัวท�าให้เว็บไซต์	 มีศักยภาพ 

ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ	 ได้ดี	 และตอบสนองความต้องการของผู้ที่มาร่วม

กิจกรรมได้มากขึ้น
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