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บทคัดย่อ 
 การศึกษาเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการนิตยสารรถยนต์ที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ  : นิตยสารคาร์ 
(car)” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

1. ศึกษากลยุทธ์การจัดการของนิตยสารคาร์ (car)  
2. หลักเกณฑ์ในการวางรูปแบบ การน าเสนอของนิตยสารคาร์ (car)  
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการของนิตยสารคาร์ (car) โดยท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) โดยท าการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของนิตยสารคาร์ (car) อีกท้ังท าการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ บทความ 
วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย ที่เก่ียวกับการจัดการนิตยสาร   

ผลการศึกษาพบว่า กลยุทธ์จัดการนิตยสารคาร์ (car) เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ข้อมูลให้กับประชาชนผู้มี
ใจรักในยานยนต์ต่างประเทศที่ทันสมัยจากต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นเรื่องราวและเนื้อหาเกี่ยวกับนวัตกรรมของ
รถยนต์ที่ทันสมัย เป็นนิตยสารฉบับภาษาไทย เพ่ือให้คนไทยได้อ่านง่ายขึ้น โดยไม่ต้องแปล สามารถเข้าใจ และ
รู้สึกตามไปกับบทความที่ได้อ่าน นิตยสารคาร์ (car)  มีการวางแผนการปฏิบัติงานในระยะสั้น (Operational 
Plans) คือมีการวางแผนล่วงหน้าเพียง 1 เดือน จัดโครงสร้างองค์กรแบบการแบ่งงานตามภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ (Function Type) อย่างชัดเจน รูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้บริหารระดับสูง กับหัวหน้าฝ่าย เน้น
การสื่อสารตามแนวดิ่งแบบบนลงล่าง ในขณะที่การสื่อสารภายในกองบรรณาธิการจะเน้นการสื่อสารในแนว
ระนาบ  นิตยสารคาร์ (car) มีการสั่งการ อ านวยการ หรือมอบหมายงาน โดยใช้การติดต่อแบบสองทาง ซึ่งจะ
เป็นการพูดคุยสอบถามความคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร หรือบรรณาธิการกับพนักงานทุกฝ่าย และมีการเปิดให้
แสดงความคิดเห็นอย่างเสรี นิตยสารคาร์ (car) ให้ความส าคัญกับการประสานงานกันระหว่างฝ่ายต่าง ๆ และ
ระหว่างบุคลากรในฝ่ายเดียวกัน โดยจะมีการประชุมอย่างเป็นทางการระหว่างบุคลากรทุกระดับในทุกเดือน อีก
ทั้งยังมีกระบวนการติดตามแก้ไข การปฏิบัติงานขององค์กร และบุคคลเพ่ือเป็นการควบคุม โดยมีบรรณาธิการ
เป็นผู้ควบคุมการด าเนินงานในส่วนของการผลิตเนื้อหาทั้งหมดให้บรรลุเป้าหมายที่องค์กรก าหนดไว้  จุดแข็ง
ของนิตยสารคาร์ (car) คือ ประสบการณ์ในแวดวงตลาดยานยนต์ต่างประเทศในประเทศไทย เนื้อหาที่สด ใหม่ 
และรวดเร็วกว่านิตยสารคู่แข่งทั่วไป และ ภาพสวยที่ได้รับรางวัล Wallpaper Award จุดอ่อนของนิตยสารคาร์ 
(car) อยู่ที่ราคาของค่าโฆษณา ซึ่งสูงกว่าราคาโฆษณาของคู่แข่งค่อนข้างเยอะ โอกาสของนิตยสารคาร์ (car) 
คือความสามารถในการท าการตลาดแข่งขันกับคู่แข่งกับนิตยสารรถยนต์ภายในประเทศไทยได้  เนื่องจาก
นิตยสารคาร์ (car) เป็นทางเลือกที่ 1 ของนิตยสารรถยนต์หัวนอกของประเทศไทย ส่วนอุปสรรคของนิตยสาร
คาร์ (car) คือปัญหาเศรษฐกิจ งบโฆษณาที่มีความไม่แน่นอนจึงมีผลต่อการอยู่รอดของธุรกิจนิตยสาร  จาก
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การศึกษา พบว่า ควรมีการสร้างสมดุลระหว่างจุดยืนของเนื้อหา และการต่อรองจากบริษัทโฆษณา โดยอ านาจ
ในการตัดสินใจบริการจัดการทั้งหมดจะอยู่ที่บรรณาธิการผู้พิมพ์ ผู้โฆษณานิตยสารเป็นส าคัญ ควรมีการพัฒนา
เนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้อ่านที่ต้องการรับรู้ข้อมูลจากวงการรถยนต์ต่างประเทศ  โดยอาจเพ่ิมสัดส่วนการ
น าเสนอเนื้อหาของข่าวคราวในแวดวงรถยนต์ต่างประเทศและอาจมีการน าเนื้อหาของรถยนต์อ่ืน  ๆ ในทวีป
ยุโรป ที่เป็นประเทศในเครือของบริษัทนิตยสารคาร์ (car) ที่ประเทศอังกฤษ เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของ
เนื้อหาที่น าเสนอ ควรมีการเลือกโฆษณาที่ตอบสนองกับผู้อ่าน ที่อ่านนิตยสารรถยนต์ต่างประเทศแล้วมีความ
ต้องการในเรื่องของไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต รวมไปถึงแหล่งความบันเทิง ที่ตอบสนองความต้องการของผู้อ่าน
นิตยสารคาร์ (car) นอกเหนือไปจากโฆษณารถยนต์ และอุปกรณ์รถยนต์ หรืออะไหล่ตกแต่งรถยนต์ เพียงอย่าง
เดียวและควรท าความเข้าใจกับผู้อ่านถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และควรมีการแทรกบทวิเคราะห์ หรือการ
แสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของไทย ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงยานยนต์ของไทย เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความ
เชื่อถือ และลดการวิพากษ์วิจารณ์ น าไปสู่ความส าเร็จของนิตยสารคาร์ (car) 

 
ค าส าคัญ  กลยุทธ์การจัดการ นิตยสารรถยนต์ ต่างประเทศ  นิตยสารคาร์ (Car) 

 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันนิตยสารหัวนอกถูกซื้อลิขสิทธิ์เข้ามามากมายในตลาดนิตยสารในประเทศไทย โดยการซื้อ
ลิขสิทธิ์ในการจัดพิมพ์เป็นภาษาไทย สาเหตุส าคัญที่ท าให้นิตยสารที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศทยอยเข้ามา
ในเมืองไทยอย่างต่อเนื่องนั้น เนื่องจากองค์การเจ้าของธุรกิจนิตยสารจากต่างประเทศมีนโยบายขยายธุรกิจ
สิ่งพิมพ์ของตนไปทั่วโลก ด้วยการอาศัยประสบการณ์ทางด้านการตลาดของนักธุรกิจในท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้
บุกเบิกนิตยสารใหม่ในขณะที่องค์กรท้องถิ่นนั้น ๆ ก็สบโอกาสเข้ามาร่วมท าธุรกิจและมองว่าการใช้วิธีซื้อ
ลิขสิทธิ์นิตยสารจากต่างประเทศเพ่ือน ามาตีพิมพ์เป็นฉบับภาษาไทยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในด้ าน
ต้นทุนการผลิต เนื่องจากมีฐานทางด้านชื่อเสียงหรือการจัดท าเนื้อหาและรูปเล่มที่มีความสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้ว   
 บริษัทอินสไพร์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด ซื้อลิขสิทธิ์นิตยสารคาร์ (car)  เข้ามาในประเทศไทย เพ่ือ
จัดท าเป็นรูปแบบภาษาไทย ซึ่งนิตยสารคาร์ (car) เป็นนิตยสารที่ให้สาระความรู้และความบันเทิงเกี่ยวกับ
รถยนต์ในประเทศและต่างประเทศ  เจ้าของลิขสิทธิ์นิตยสารคาร์ (car) คือ บริษัท EMAP Consumer Media 
ประเทศอังกฤษ โดยเป็นนิตยสารรถยนต์ซึ่งมีเนื้อหาที่ลึกซึ้งของรถยนต์ รูปภาพนั้นสวยคมชัด จุดขายของ
นิตยสารนั้นเป็นนิตยสารรถยนต์คุณภาพสูงและเป็นนิตยสารรถยนต์ฉบับแรกที่เข้ามาในเมืองไทย  มี
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน  เน้นเรื่องการทดสอบรถแบบกลุ่ม เล่าเรื่องการขับขี่ขับรถและนิยามค าว่าซุปเปอร์คาร์
ขึ้นเป็นครั้งแรก นิตยสาร car จะท าให้ผู้อ่านทุกคนรู้สึกเหมือนได้ไปอยู่หลังพวงมาลัยของรถยนต์ที่ดีที่สุดในโลก 
จากการถ่ายทอดความรู้ และความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับรถยนต์รวมไปถึงบทความที่น่าตื่นเต้น  การเจาะลึก
เกี่ยวกับการออกแบบเทคโนโลยี บุคคลส าคัญและเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อรถยนต์คันใหม่ของผู้อ่าน  
 เนื่องมาจากการที่นิตยสารคาร์ (car) เป็นนิตยสารรถยนต์หัวนอกที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นทาง
ด้นความงดงามของรูปภาพของรถยนต์ราคาแพง สีสันของปกหน้า รูปแบบของเนื้อหาที่น่าสนใจ สถานที่ต่าง ๆ 
ในต่างประเทศที่ได้น ารถยนต์ไปถ่ายท า เรื่องราวนวัตกรรมที่ทันสมัย ในจุดนี้ยิ่งท าให้นิตยสารนั้นเป็นที่นิยม อีก
ทั้งเนื้อหานั้นทางนิตยสารนั้นก็มีการปรับปรุงให้เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมของกลุ่มคนรักรถยนต์เมืองไทยด้วย  
ดังนั้นผู้ศึกษา จึงมีความสนใจที่จะศึกษา กลยุทธ์การจัดการ และรูปแบบในการน าเสนอของนิตยสารรถยนต์ที่
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ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศ เนื่องจากเป็นนิตยสารหัวนอกที่มีคุณลักษณะความโดดเด่น มีความกล้าที่จะเปิด
โลกทัศน์ของผู้อ่านนิตยสารในประเทศให้ไปสู่สากลและบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวนวัตกรรมของรถยนต์รุ่นใหม่ที่ได้
เกิดขึ้นในโลก พร้อมทั้งเป็นนิตยสารคาร์ (car) นั้นมีความแตกต่างทางด้านรูปแบบ เนื้อหา รวมทั้งสีสันทั้ง
ภายในและภายนอกที่มีความแตกต่างจากนิตยสารรถยนต์เล่มอ่ืนบนแผงหนังสือในประเทศไทย  และพร้อม
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการนิตยสารคาร์ (car) เพ่ือน าความรู้ที่ได้นั้นไปจัดการให้นิตยสารคาร์ (car) เป็น
อันดับต้น ๆ ของหัวนอกที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศ และพัฒนานิตยสารรถยนต์หัวนอกเล่มอ่ืน ๆ ในบ.
อินสไพร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จ ากัดที่จะน าเข้ามาท าตลาดในอนาคต 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือศึกษากลยุทธ์การจัดการของนิตยสารคาร์ (car) 
2. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ในการวางรูปแบบการน าเสนอของนิตยสารคาร์ (car) 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการนิตยสารคาร์ (car) 

 
 
 

วิธีการศึกษา 
 ศึกษาโดยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกบุคคลส าคัญ
ในการผลิต (In-depth Interview) ประกอบกับวิเคราะห์รูปแบบของนิตยสาร เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมา
วิเคราะห์และอธิบายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา 

 
ผลการศึกษาและอภิปราย 

 จากการศึกษาการวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการและรูปแบบของนิตยสารรถยนต์ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจาก
ต่างประเทศ นิตยสารคาร์ (car)” สามารถน าผลการศึกษามาอภิปรายได้ดังนี้ 

1. กลยุทธ์การจัดการนิตยสารคาร์ (car) นั้นนิตยสารคาร์ (car) เป็นนิตยสารที่สนองความสนใจเพ่ือผู้อ่าน
บางกลุ่มที่มีความพอใจอย่างละเอียด สอดคล้องกับแนวคิดนิตยสารที่แบ่งนิตยสารนั้นเป็น 2 ประเภท โดยแบ่ง
ตามลักษณะผู้อ่านออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผู้อ่านทั่วไปกับกลุ่มผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม  โดยนิตยสารคาร์ (car) 
นั้นเน้นที่กลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มกลยุทธ์เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์และนวัตกรรมเทคโนโลยีที่มีความ
ทันสมัยของรถยนต์รุ่นใหม่  เพ่ือให้ความรู้และความบันเทิงควบคู่กันไป วัตถุประสงค์ของการจัดท านิตยสารนั้น
ท าเพ่ือธุรกิจซึ่งผู้จัดท านิตยสารนั้นผลิตนิตยสารขึ้นมาเพ่ือหวังผลก าไร   ทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
นิตยสาร ที่กล่าวว่าทุกปัจจัยนั้นจะเอ้ือต่อการจัดการนิตยสารคาร์ (car) เช่น ปัจจัยทางด้านสังคมนั้นมีผลต่อกล
ยุทธ์การจัดการ  กองบรรณาธิการคาร์ที่จัดท านิตยสารนั้นต้องการการยอมรับทางสังคมจากผู้อ่าน กอง
บรรณาธิการจึงจ าเป็นต้องคัดเลือกเนื้อหาให้ตรงใจกับความต้องการของผู้อ่าน  ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนั้นก็มี
ความสัมพันธ์กับกลยุทธ์การจัดการ  นิตยสารคาร์นั้นท านิตยสารเพ่ือผลก าไรทางธุรกิจ เพ่ือยอดโฆษณาและ
ยอดจ าหน่าย โดยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจจะท าให้นิตยสารคาร์นั้นอยู่รอดได้  การจัดการนิตยสารคาร์ (car) มี
ผู้ถือหุ้นหลายคน บริษัทนั้นจะถูกบริหารโดยกลุ่มบุคคลผู้ถือหุ้นแต่งตั้งขึ้น  สอดคล้องกับการจัดประเภทของ
องค์การ (Type of organization) ทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ (The Function Type) มีการสั่งงานตามระดับ
งานหรือความช านาญตามหน้าที่ที่ได้ก าหนดโดยมีผู้บังคับบัญชาสูงสุดคอยดูแล  ทั้งนี้ หน่วยงานหลักของ
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องค์การนิตยสาร (car) นั้นสอดคล้องกับแนวคิดการจัดการนิตยสาร  แบ่งหน่วยงานหลักเป็น 3 หน่วยงาน คือ 
กองบรรณาธิการ กองจัดการ และกองผลิต ซึ่งทุกกองจะแบ่งหน้าที่การท างานกันอย่างชัดเจนไม่ทับซ้อนกันใน
ผลิต โดยผู้บริหารท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย มอบหมายงานและสั่งการ ในขณะเดียวกันนิตยสารคาร์ ยังคงให้
ความส าคัญกับการจัดการทางด้านเนื้อหาของนิตยสารมาเป็นอันดับแรก  เพ่ือผลิตนิตยสารให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นกลุ่มคนรักรถยนต์อีกทั้งในการบริหารจัดการ
นิตยสารยังให้ความส าคัญกับส่วนอ่ืน ๆ นอกจากทางในการบริหารจัดการธุรกิจ นิตยสารคาร์ยังมีการ
ประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ และระหว่างบุคลากรในฝ่ายเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกองบรรณาธิการ ฝ่าย
ศิลปกรรม ฝ่ายโฆษณา ฝ่ายบัญชีการเงิน เพ่ือสร้างสมดุลในด้านต่าง ๆ ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการท างาน 
แก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้องค์กรผู้ผลิตนิตยสารมีการวางแผนปฏิบัติการระยะสั้น 
(Operational Plans) เพ่ือเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ก าหนดตารางการเพ่ือช่วยวางแผนการผลิต และ
ผู้บริหารจะเข้ามาควบคุมบุคลากรให้งานต่าง ๆ เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ และเป็นการตรวจสอบ
คุณภาพของงานนิตยสารอีกด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า นิตยสารคาร์มีการบริหารจัดการที่
สอดคล้องกับ Fayol ที่กล่าวไว้ใน “ทฤษฎีองค์การ” ว่า แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดการของ Fayol ซึ่งได้
กล่าวถึงองค์ประกอบในการจัดการว่าเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ควบคุมบุคลากรขับเคลื่อนองค์กรและ
ผลิตภัณฑ์ของตนให้มีคุณภาพ เพ่ือความอยู่รอด สร้างผลก าไรและพัฒนาองค์กรของตนไปข้างหน้าเพ่ือเป็น
อันดับหนึ่งของนิตยสารหัวนอก 

2.   นิตยสารคาร์ (car) วางรูปแบบนิตยสารสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบของนิตยสารซึ่งมีการ
วางแผนในการเรื่องคอลัมน์ต่าง ๆ บทความล่วงหน้าล่วงหน้า 1 เดือน โดย ไดร้ับเนื้อหาจากต่างประเทศและจะ
เลือกเรื่องให้เหมาะสมกับรสนิยมผู้อ่านคนไทย ซึ่งจุดนี้ท าให้นิตยสารคาร์ (car) ครองใจผู้อ่านเนื่องจากทีมงาน
นั้นได้ใส่ใจความต้องการของผู้อ่านอย่างแท้จริง การวางวางแผนนั้นจะท าให้นิตยสารวางแผงตรงเวลาและสนอง
ความต้องการของผู้อ่าน สอดคล้องกับการบริหารการตลาดของนิตยสารธุรกิจของการตลาดในเครือบริษัท 
Thaicoon-Brandage Holding Co. Ltd. โดยมีการสร้างเนื้อหาให้เหมาะสมกับบุคลิกของนิตยสาร จุดนี้ท าให้
นิตยสารคาร์มีความชัดเจนว่าเป็นนิตยสารรถยนต์อย่างแท้จริง อีกทั้งส่วนประกอบของเนื้อหานั้นสอดคล้องกับ 
แนวการจัดองค์ประกอบเรื่องนิตยสาร คอลัมน์เนื้อหาชัดเจน แต่ละชื่อคอลัมน์มีความชัดเจน กะทัดรัด เข้าใจ
ง่าย สื่อถึงเรื่องราวในคอลัมน์ที่บรรยายไว้เป็นอย่างดี  การวางเนื้อหานั้นนิตยสารคาร์ (car) เป็นนิตยสารที่ซื้อ
ลิขสิทธิ์จากต่างประเทศมีการก าหนดเนื้อหาต่างประเทศ 60% ไทย 40% ซึ่งการวางเนื้อหาแบบนี้ท าให้ผู้อ่าน
ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ได้รับเนื้อหาที่ทันสมัยที่เป็นเรื่องต่างประเทศและได้รับเนื้อหาที่เป็นเรื่อง
ความเคลื่อนไหวของข้อมูลในเมืองไทย ท าให้น่าติดตาม  การก าหนดขนาด รูปเล่มและความหมายของนิตยสาร
คาร์ (car) จากการศึกษาพบว่าก าหนดขนาดและความหมายของนิตยสาร เท่ากับ 8.5 x 11 นิ้ว และใช้ระบบ
การพิมพ์ออฟเซ็ต 4 สีโดยค านึงถึงคุณภาพและต้นทุนการผลิตเป็นหลักสอดคล้องแนวคิดการก าหนดขนาด
นิตยสารคือ ขนาดของนิตยสารควรสอดคล้องกับกระดาษมาตรฐานและสอดคล้องกับวิธีการพิมพ์ที่เลือกใช้เพ่ือ
ความประหยัดและความสะดวกในการผลิต เนื้อหาของนิตยสารคาร์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือเนื้อหาจาก
ประเทศอังกฤษและเนื้อหาไทย ในแต่ละคอลัมน์จะเสนอเรื่องราวตามขอบเขต จุดมุ่งหมายของคอลัมน์นั้น
หมุนเวียนกันไปตามความเหมาะสม แนวเนื้อหาของนิตยสารนั้น จะก าหนดจากกลุ่มเป้าหมายของนิตยสาร 
ทั้งนี้เพ่ือให้เนื้อหาของนิตยสารคาร์ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่าง
ดี การก าหนดแนวทางในด้านของเนื้อหานิตยสาร หลังประชุมวางแผนแล้วบรรณาธิการจะต้องเอาแนวทางที่
ก าหนดไว้มาปฏิบัติ โดยจะเริ่มแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ และก าหนดให้ฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบงาน ถ้าคอลัมน์
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หรือประเภทของเนื้อหาในนิตยสารใดก็ตามเป็นที่ยอมรับของผู้อ่าน บรรณาธิการก็ควรจัดลงคอลัมน์นั้น ๆ ไว้
เป็นคอลัมน์หลักของนิตยสาร ในการวางรูปเล่มและก าหนดเนื้อหาของนิตยสาร ความหลากหลายมักเรียกร้อง
ความสนใจของผู้อ่านได้เป็นอย่างดี  บรรณาธิการควรใช้ข้อมูลจากการส ารวจความคิดเห็นของผู้อ่านเป็น
พ้ืนฐานในการตัดสินใจแต่นิตยสารนั้นควรมีความสมดุลของเนื้อหาด้วย  ความหลากหลายของเนื้อหาควร
กระจายอยู่ตลอดทั้งเล่ม ความจ าเจของเนื้อหาในนิตยสารเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง ในส่วนของการออกแบบปก
และการจัดหน้า ไม่มีเกณฑ์ตายตัว สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับผู้อ่าน  

3. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรส่งผลต่อการจัดการนิตยสารคาร์  (car) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือ
หา Strength (จุดแข็ง) Weakness (จุดอ่อน) Opportunity (โอกาส) และ Threat (อุปสรรค) ของนิตยสาร 
โดยที่การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน เพ่ือตรวจสอบความสามารถ ความพร้อม
ในด้านต่าง ๆ ของนิตยสาร ส่วนการวิเคราะห์โอกาส และอุปสรรค เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได ้ ปัจจัยภายในที่มีผลต่อการจัดการนิตยสารคาร์ (car) ประกอบไปด้วย จุดแข็งคือ
เนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือ  กองบรรณาธิการที่มีคุณภาพ  ความสดของเนื้อหานิตยสาร และการที่หนังสือคาร์ 
(car) นั้นได้เข้ามาในเมืองไทยเป็นเล่มแรกซึ่งส่งผลให้การจัดการจัดท านิตยสารดังกล่าวสามารถเติบโตเป็น
อันดับต้น ๆ ในวงการรถยนต์ ซึ่งต่อไปในอนาคตนิตยสารคาร์ (car) จะก้าวขึ้นมาอยู่ในใจของผู้อ่านได้อย่าง
แน่นอน  ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนคือ การวิจารณ์หรือการทดสอบรถ เป็นการทดสอบของชาวอังกฤษที่มี
พ้ืนฐานและวัฒนธรรมที่ต่างจากคนไทย ซึ่งในบางครั้งอาจเข้าใจได้ยาก ควรท าความเข้าใจกับผู้อ่านถึง
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และควรมีการแทรกบทวิเคราะห์ หรือการแสดงความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญของไทย 
ที่เป็นที่รู้จักในแวดวงยานยนต์ของไทย เพ่ือให้ผู้อ่านได้มีความเชื่อถือ และลดการวิพากษ์วิจารณ์ลงไปได้  ปัจจัย
ภายนอกที่มีผลต่อการจัดการนิตยสารคาร์ (car) ประกอบด้วยโอกาสเนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคของการสื่อสาร
อย่างแท้จริงและนิตยสารคาร์ (car) ก็ได้พัฒนาควบคู่ไปกับการสื่อสารจึงท าให้เกิด E-magazine ท าให้นิตยสาร
นั้นมีโอกาสที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านได้มากกว่าเดิม และไม่ซ้ าซาก  ท าให้ผู้อ่านนั้นเกิดการติดตามได้ตลอดเวลาแม้
จะไม่ได้อยู่เมืองไทยก็สามารถอ่านนิตยสารคาร์ที่เป็นฉบับภาษาไทยผ่านสู่อินเทอร์เน็ตได้  อีกทั้งนิตยสารคาร์ 
(car) นั้นมีอุปสรรคในการจัดการคือ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจในเรื่องโฆษณา เนื่องจากโฆษณาถือเป็นรายได้หลัก
ของนิตยสาร ถ้าเศรษฐกิจแย่เจ้าของธุรกิจนั้นจะท าการงดการลงโฆษณาจึงท าให้ปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นถือเป็น
อุปสรรคอย่างมากต่อความอยู่รอดของนิตยสาร   

 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง “กลยุทธ์การจัดการนิตยสารรถยนต์ที่ซื้อลิขสิทธิ์มาจากต่างประเทศ:นิตยสารคาร์ (car)”  
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ คือ ควรวิจัยถึงพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคกลุ่มผู้หญิงที่มีต่อสื่อนิตยสาร
รถยนต์ต่างประเทศ การตีความ และการน าไปใช้ประโยชน์ รวมไปถึงทัศนคติของผู้บริโภคสื่อนิตยสารรถยนต์
ต่างประเทศท่ีมีต่อนิตยสารดังกล่าว  หรืออาจวิจัยเปรียบเทียบการจัดการระหว่างนิตยสารรถยนต์ต่างประเทศ
ของแต่ละบริษัท เพ่ือวิเคราะห์หาความเหมือนและความแตกต่าง รวมไปถึงศึกษาอิทธิพลของนิตยสารรถยนต์
ต่างประเทศว่าส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบของนิตยสารรถยนต์ภายในประเทศหรือไม่อย่างไร   ทั้งนี้ควรมี
การศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดท านิตยสารรถยนต์ต่างประเทศเพ่ือได้แนวทางในการพัฒนา 
ปรับปรุง แก้ไข การผลิตนิตยสารรถยนต์ต่างประเทศของไทยให้มีประสิทธิภาพ  โดยศึกษาถึงกระบวนการ
ท างาน ขั้นตอนในการผลิตนิตยสารอย่างเป็นระบบ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาการผลิตนิตยสารให้ตอบ
โจทย์ความต้องการของประชาชนให้ทันต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ในปัจจุบัน  ประการสุดท้ายคือ 
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นิตยสารคาร์ (car) ควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพ่ิมเติมมากกว่าเดิม  โดยจัดให้
เป็นกิจกรรมประจ า และเป็นกิจกรรมที่ผู้อ่านหรือสมาชิกนิตยสารสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยตรงเพ่ือเป็น
การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิตยสารคาร์(Car)กับกลุ่มผู้อ่าน 
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