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สาขาวิชาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 บทคัดย่อ 

การศึกษาเรื่อง “การบริหารงานนิตยสารรักลูก เพ่ือความอยู่รอดในยุคปัจจุบัน” ผู้ศึกษามี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานและกระบวนการท างานของกองบรรณาธิการ ฝ่ายการผลิต 
และฝ่ายการตลาด ของนิตยสารรักลูกในยุคปัจจุบัน และเพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผล
ต่อความอยู่รอดของนิตยสารรักลูกในยุคปัจจุบัน ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research 
Methodology) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 
Interview) ท าการสัมภาษณ์ผู้บริหารทั้งในส่วนของฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ตลอดจนกองบรรณาธิการ
และฝ่ายศิลปกรรมของนิตยสารรักลูก 

ผลการศึกษาพบว่า องค์กรนิตยสารรักลูก เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท รักลูกกรุ๊ป จ ากัด มี
กระบวนการบริหารจัดการ โดยแบ่งหน้าที่ออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายกองบรรณาธิการ ฝ่ายศิลปกรรม 
และฝ่ายการตลาด ผู้บริหารให้อิสระในการท างานในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ มีจุดเด่นอยู่ที่เนื้อหาที่
เจาะลึก ข้อมูลมาจากงานวิจัย การสัมภาษณ์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีการน าเสนอเป็นบทความเชิงวิชาการ
แต่อ่านเข้าใจง่าย และให้ความส าคัญเรื่องของรูปภาพและการดีไซน์ โดยภาพประกอบคอลัมน์มีการ
ถ่ายใหม่ทุกครั้ง ซ่ึงผ่านการคิดและกระบวนการท างานเป็นขั้นตอน ท าให้นิตยสารมีความน่าเชื่อถือ
และมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

องค์กรนิตยสารรักลูกให้ความส าคัญกับคนมาก เพราะงานจะออกมามีคุณภาพได้นั้นบุคลากร
จะต้องมทีัศนคติที่ดีพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา เพ่ือพัฒนางานของตนให้มีคุณภาพ โดยมีการ
ปรับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เน้นในเรื่องของการสร้างคนในองค์กรเป็น Creative & 
Innovative Learning House คือการท างานคิดค้น ริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนา และก ากับกระบวนการ
ผลิตด้วยความเชี่ยวชาญ จนเกิดความคิดส าเร็จเป็นสินค้าหรือบริการเชิงนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการ
เรียนรู้ โดยวางเป้าหมายไว้ว่าบุคลากรหนึ่งคนควรจะท างานให้ได้รอบด้าน และการบริหารกลยุทธ์
การตลาด องค์กรนิตยสารรักลูกมีการน าแผนส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย
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การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วน ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) โดยน าเข้ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับการบริหารการตลาดขององค์กร  

ในส่วนปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของนิตยสารรักลูกในยุค
ปัจจุบัน โดยปัจจัยภายคือ มีการน าเทคโนโลยี เช่น โปรแกรมและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ รวมทั้งมีการ
จัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้อย่างต่อเนื่อง ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีผลมากคือ เศรษฐกิจ เพราะรายได้
หลักของนิตยสารรักลูกมาจากการขายโฆษณาและการจ าหน่ายนิตยสาร เมื่อภาวะเศรษฐกิจภาพรวม
ตกต่ าท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อยอดจ าหน่ายและรายได้ บวกกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
ผู้อ่านเปลี่ยนไปเป็นการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต และสื่อออนไลน์อ่ืนๆ แทน ผู้อ่านนิยมรับข้อมูลสั้นๆ 

และหลากหลาย นิตยสารรักลูกจึงต้องสู้กับปัญหาเหล่านี้ โดยพยายามน าเสนอเนื้อหาในแง่มุมใหม่ๆ ที่
ไม่ซ้ ากับเรื่องเดิม มีการปรับเนื้อหาให้ทันสมัยเพ่ือให้เป็นผู้น าด้านข้อมูลในสื่ออินเตอร์เน็ตให้ได้  
 โดยสรุปแล้ว การบริหารงานนิตยสารรักลูก เพ่ือความอยู่รอดในยุคปัจจุบัน มีปัจจัยต่างๆ ทั้ง
ปัจจัยภายใน ที่องค์กรสามารถควบคุม จัดการ และแก้ไขได้ ส่วนปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุม 

จัดการ และแก้ไขได้นั้น องค์กรนิตยสารรักลูกได้มีการปรับแนวทางการบริหาร ทั้งของกอง
บรรณาธิการ ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาดให้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ เพ่ือให้องค์กรนิตยสารรักลูกมีความ
อยู่รอดในยุคปัจจุบันได้  
 

บทน า  
ที่มาและความส าคัญ 

ในอดีตการรับรู้ข่าวสาร และความบันเทิงต่างๆ ของบุคคลส่วนใหญ่มักเป็นการเปิดรับมาจาก
สื่อสิ่งพิมพ์ ซึ่งนิตยสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อย่างหนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้คนได้เป็นจ านวนมากและสามารถ
เก็บรักษาไว้ได้เป็นระยะเวลานาน ในยุคปัจจุบันผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไปตามยุค
สมัย โลกของการสื่อสารก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลที่ต้องหาสื่อรูปแบบใหม่ๆ ผลกระทบที่ตามมาคือ สื่อรุ่น
เก่า โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ต้องเผชิญกับภาวะถดถอย ทั้งพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนไปใช้สื่อ
ออนไลน์ สภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออ านวยส่งผลกระทบต่องบประมาณการซื้อสื่อโดยรวม และปัญหา
ต้นทุนการผลิตของราคากระดาษท่ีสูงขึ้นด้วย  

แม้สื่อออนไลน์จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคหรือผู้อ่านมากขึ้น แต่ในด้านการตลาดนิตยสารเฉพาะ
กลุ่มในประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้จัดท านิตยสารต่างๆ ได้ศึกษาและ
ค้นคว้าความต้องการของผู้บริโภคอย่างชัดเจน การผลิตนิตยสารจะน าเสนอเนื้อหาที่เจาะลึกส าหรับ
ผู้อ่านเฉพาะกลุ่มมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนอ่าน นิตยสารเฉพาะกลุ่มที่
ได้รับความนิยมในปัจจุบันคือ นิตยสารสุขภาพและอนามัย เนื่องจากคนสมัยใหม่มีความใส่ใจในเรื่อง
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การดูแลสุขภาพ ซึ่งในระยะแรกของนิตยสารด้านนี้ที่ท าออกมาจะเป็นลักษณะของการให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ การเลี้ยงดูทารก คือเป็นเรื่องแม่และเด็ก 
  นิตยสารรักลูกน าเสนอนั้นเนื้อหาที่มาจากข้อเท็จจริงที่เกิดจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญใน
ด้านต่างๆ ท าให้ผู้อ่านเกิดความเชื่อมั่นในเนื้อหาว่าสามารถน าไปใช้ได้จริง จึงท าให้แบรนด์รักลูกมี
ความแข็งแรง อีกทั้งนิตยสารรักลูก ยังมีการปรับปรุง ทั้งเนื้อหาและรูปแบบนิตยสารให้มีความทันสมัย
อยู่เสมอ เพ่ือให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ครอบครัวของคนยุคใหม่ เนื้อหาจะเน้นเชิงวิชาการ และ How to ที่
สามารถน าไปใช้ได้จริง อีกท้ัง รูปแบบของนิตยสาร เน้นภาพสมจริง เป็นธรรมชาติ ภาพต้องสามารถ
บอกเรื่องราวที่จะน าเสนอได้ดี มีรูปแบบการจัดหน้าเพื่อให้อ่านง่าย โล่งสบายตา ทีมงานมีการพัฒนา
ทั้งเนื้อหา รูปแบบ และแผนการตลาดต่างๆ ตลอดเวลา เพ่ือให้นิตยสารมียอดขายเป็นไปตามเป้าที่วาง
ไว้ และครองใจผู้อ่านเป็นอันดับ 1 ในยุคปัจจุบันและตลอดไปได้   
 

ปัญหาน าวิจัย 
1. นิตยสารรักลูกมีการบริหารงานในยุคปัจจุบันอย่างไร  
2. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกใดบ้าง ที่มีผลต่อการบริหารงานของนิตยสารรักลูก 

ในยุคปัจจุบัน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานและกระบวนการท างานของกองบรรณาธิการ ฝ่ายการผลิต  

และฝ่ายการตลาด ของนิตยสารรักลูกในยุคปัจจุบัน 
2. เพ่ือศึกษาปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของนิตยสารรักลูกในยุค 

ปัจจุบัน 
 

วิธีการศึกษา 
 ท าการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในรูปแบบของการสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารทั้งในส่วนของฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด ตลอดจนกอง
บรรณาธิการและนักเขียนของนิตยสารรักลูก และเอกสารต่างๆ ขององค์กร มีการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์ โดยใช้วิธี Non-probability แบบ Purpossive Sampling ซึ่งเป็นการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการบริหารงานของนิตยสารในปัจจุบันที่ส่งผล
กระทบต่อความอยู่รอดของนิตยสารรักลูกในยุคปัจจุบัน  

  เครือ่งมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เครื่องบันทึกเสียง ใช้ส าหรับการบันทึกเสียงการให้
สัมภาษณ์จากบุคคลกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ และบทสัมภาษณ์ (Interview Transcript) 
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ส าหรับใช้ในการถามค าถามการสัมภาษณ์แบบเชิงลึก (In-depth Interview) ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-ended Question) เพ่ือใช้สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหาร ทั้งในส่วนของฝ่ายการผลิต 
ฝ่ายการตลาด ตลอดจนเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการ และฝ่ายศิลปกรรม  
 

ผลการศึกษาและอภิปราย 
 ผลรายงานการศึกษารายงานโครงการเฉพาะบุคคลเรื่อง “การบริหารงานนิตยสารรักลูก เพ่ือ
ความอยู่รอดในยุคปัจจุบัน” นั้น ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลและอภิปรายตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   

1. การบริหารงานและกระบวนการท างานของนิตยสารรักลูกในยุคปัจจุบัน  
นิตยสารรักลูกเป็นองค์กรธุรกิจนิตยสารขนาดกลาง เป็นนิตยสารประเภทครอบครัว มีการ

บริหารในรูปแบบบริษัท (Corporation) มีบริษัท รักลูกกรุ๊ป จ ากัด เป็นเจ้าของ ด าเนินการบริหารโดย
สุวรรณี เรวัตบวรวงศ์ ด ารงต าแหน่งรองประธานฝ่ายปฏิบัติการสายงาน Parenting Learning และ
บรรณาธิการบริหารนิตยสารรักลูก มีหน้าที่รับผิดชอบในการก าหนดกลยุทธ์การบริหาร ตลอดจน
วางแผนและควบคุมกระบวนการจัดท านิตยสารรักลูก โดยมีสวพรรณ อารีย์มิตร บรรณาธิการ เป็น
ผู้น านโยบายนั้นมาวางแผนปฏิบัติงานและสั่งการมายังกองบรรณาธิการ เพ่ือจัดท านิตยสารรักลูกให้มี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งสอดคล้องกับ วิเชียร วิทยอุดม (2550, น. 35-40) ได้กล่าวว่า 
การบริหารที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการวางแผนที่ดี คือ มีการวางแผนโดยผู้บริหารระดับสูง เพ่ือให้
การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และถ่ายทอดนโยบายนั้นมายังฝ่ายต่างๆ ในองค์กร ซึ่งผู้บริหารแต่ละ
ฝ่ายจะท าการวางแผนยุทธวิธี (Tactical Planning) เพ่ือมุ่งเน้นการวางแผนตามหน้าที่หลักหรือเฉพาะ
หน้าที่ของตน แล้วถ่ายทอดแผนงานนั้นมายังผู้บริหารระดับล่าง เพ่ือวางแผนการปฏิบัติงาน 
(Operational Planning) มอบหมายงานให้เหมาะสมกับคน เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงได้ด้วยดี  

โครงสร้างการบริหารจัดการของนิตยสารรักลูก มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการ โดย
แบ่งหน้าที่ออกเป็นฝ่ายต่างๆ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งนิตยสารรักลูกได้แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย คือ ฝ่ายกอง
บรรณาธิการ ฝ่ายศิลปกรรม และฝ่ายการตลาด มีการจัดโครงสร้างลักษณะแบ่งสายงานในส่วนต่างๆ 
ตามหน้าที่ในการท างานอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคลองกับ วิเชียร วิทยอุดม (2550, น. 68-70) กล่าวไว้ว่า 
โครงสร้างขององค์กรประกอบด้วย ความช านาญเฉพาะอย่าง (Specialization) โดยจัดให้มีการแบ่ง
งานกันท าตามความถนัด (Division of Work) เพ่ือให้บุคคลหรือกลุ่มคนที่ท างานอยู่ในองค์กรได้
ท างานในหน้าที่ที่ตนมีความถนัดตามลักษณะงาน  

กระบวนการท างานและการผลิตนิตยสารรักลูก องค์กรนิตยสารรักลูกมีการวางแผนระยะ
กลาง ซึ่งสอดคล้องกับ วิเชียร วิทยอุดม (2550, น. 35-40) กล่าวไว้ว่า การวางแผนระยะกลาง โดย
องค์กรนิตยสารรักลูกวางแผนและก าหนดทิศทางของการผลิตเนื้อหาล่วงหน้า 3 เดือน โดยเริ่มจาก
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กองบรรณาธิการ มีการประชุมว่านิตยสารแต่ละฉบับจะมีประเด็น (Theme) มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบของแต่ละคนอย่างชัดเจน จากนั้นบรรณาธิการจะท าการสั่งการและมอบหมายงานให้กอง
บรรณาธิการจัดท าต้นฉบับ เมื่อต้นฉบับเสร็จฝ่ายศิลปกรรมจะน าต้นฉบับมาคิดออกแบบภาพประกอบ 
โดยมีการประชุมดูภาพตัวอย่าง ท าการถ่ายภาพ จัดหน้า และส่งฝ่ายผลิตเพื่อท าการส่งโรงพิมพ์ต่อไป  
ในกระบวนการท างานจะมีการสั่งงานเป็นขั้นเป็นตอน ซึ่งสอดคล้องกับ วิเชียร วิทยอุดม (2550, น. 
35-40) ที่กล่าวไว้ว่า การสั่งการ (Commanding) เป็นศิลปะในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพและมี
ความรู้ตามหลักของการบริหารจัดการ  

การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์กรนิตยสารรักลูกให้ความส าคัญกับคนมาก โดยมีการปรับ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรมีความสามารถที่หลากหลายและ
ครบทุกมิติ โดยทางองค์กรได้มีการปรับนโยบายในปีนี้ที่เน้นในเรื่องของการสร้างคนให้เป็น Creative 
& Innovative Learning House คือการท างานคิดค้น ริเริ่ม สร้างสรรค์ พัฒนา และก ากับ
กระบวนการผลิตด้วยความเชี่ยวชาญ จนเกิดความคิดส าเร็จเป็นสินค้าหรือบริการเชิงนวัตกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของลลิตตา ตั้งสุวรรณ (2552, น. 48) เรื่อง “กล
ยุทธ์การบริหารนิตยสารภาพยนตร์ไบโอสโคป” ทีบุ่คลากรที่ปฏิบัติงานจะต้องมีความสามารถและ
ทักษะปฏิบัติงานตามที่ตนรับผิดชอบ มีความใฝ่รู้ อดทน มีความสามารถด้านภาษา ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อการค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดท านิตยสารให้มีประสิทธิภาพ  

ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตนิตยสารรักลูก ฝ่ายกองบรรณาธิการ เป็นปัญหาที่เก่ียวกับ
ระยะเวลาในการผลิตต้นฉบับที่มีเวลาจ ากัด เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานที่แต่ละคนต้องรับผิดชอบ
งานหลายอย่าง ท าให้บุคลากรในกองบรรณาธิการรู้สึกว่าเวลาในการท างานไม่พอ ส่งผลให้ส่งต้นฉบับ
ล่าช้า ไม่มีเวลาแก้ไขงานท าให้มีค าผิดเยอะ บุคลากรเกิดความเหนื่อยล้า ส่วนปัญหาและอุปสรรคฝ่าย
ศิลปกรรม เป็นเรื่องของทักษะความช านาญ ทั้งออกแบบจัดหน้า ควบคุมการถ่ายรูป รีทัชภาพ อีกทั้ง 
ฝ่ายศิลปกรรม กองบรรณาธิการ สไตลิสต์ มีการประสานงานกันน้อย ท าให้กระบวนการท างานการ
ถ่ายภาพบางครั้งภาพไม่ตรงกับเนื้อหาเท่าที่ควร ส่งผลให้บรรณาธิการรต้องลงมาควบคุมการท างาน
ละเอียดมากขึ้น มีการพูดคุยกันมาข้ึน บุคลากรมีความมั่นใจและมีการปรับแก้ไขงานตรงตามความ
ต้องการ ส่งผลให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ Donnelly and other (อ้างถึง
ใน นิรมล กิติกุล, 2554, น. 180) กล่าวว่า การควบคุมขณะด าเนินงาน (Concurrent control) เน้น
ขั้นตอนในการผลิตหรือวิธีการท างาน โดยให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าตรวจสอบข้อแตกต่างจากมาตรฐาน
หรือเป้าหมายและท าการแก้ไขก่อนงานจะเสร็จสิ้น รวมทั้ง พิจารณาถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดข้อผิดพลาด
หรือแตกต่างจากมาตรฐาน โดยมีการแก้ไขปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไป       

การบริหารงานเพื่อความอยู่รอดในยุคปัจจุบัน องค์กรนิตยสารรักลูก เน้นบทความและ
ความรู้เชิงวิชาการแต่อ่านง่าย สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้จริง จุดเด่นอยู่ที่เนื้อหา ข้อมูลน่าเชื่อถือ ท าให้
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ผู้อ่านเกิดความเชื่อมั่น อีกทั้ง ยังมีการปรับปรุงนิตยสาร ทั้งเนื้อหาและรูปแบบให้มีความทันสมัยอยู่
เสมอ ตลอดจนมีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาด เพ่ือให้ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของครอบครัวยุคใหม่
ด้วย โดยไดม้ีการน าแผนส่วนประสมการตลาด  (Marketing Mix) ได้แก่ กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product) ราคา (Price) การจัดจ าหน่าย (Place) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) เข้ามา
ปรับใช้ คือ  
 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) นิตยสารรักลูกมีเนื้อหาที่เจาะลึก ละเอียด มีการน าเสนอเป็น
บทความเชิงวิชาการแต่อ่านเข้าใจง่าย ให้ความส าคัญเรื่องของรูปภาพและการดีไซน์ที่มีความละเอียด 

ภาพทีใ่ช้มีการตีโจทย์ให้เข้ากับเนื้อหา ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น. 35-36) 
ได้กล่าวว่า กลยุทธ์การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายอาจจะมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ได้ 
และผลิตภัณฑ์ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้ผล
ผลิตภัณฑ์สามารถขายได้ 

กลยุทธ์การก าหนดราคา (Price) ผู้อ่านเป็นกลุ่มที่ต้องการข้อมูลที่ละเอียดจริงๆ และ
สามารถเอานิตยสารรักลูกเป็นแหล่งอ้างอิง ดังนั้น นิตยสารราคา 85 บาท จึงถือว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น. 35-36) ได้กล่าวไว้ว่า กลยุทธ์การก าหนดราคา 
คือ คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุน (Cost) ของลูกค้า  

การจัดจ าหน่าย (Place) นิตยสารรักลูกมีการจัดจ าหน่ายผ่าน 3 ช่องทาง คือ ตัวแทน
จ าหน่าย เป็นผู้จัดจ าหน่ายเอง และจ าหน่ายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ 
(2541, น. 35-36) กล่าวไว้ว่า โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อ
เคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์กรไปยังตลาด  

กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (Promotion) มีการใช้เครื่องมือในการส่งเสริมการตลาด โดย
การโฆษณา ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการใช้พื้นที่ของตนเอง และใช้สื่ออ่ืนๆ ที่อยู่ในเครือบริษัทเดียวกัน และ
มีการปรับเปลี่ยนมาใช้สื่อ Social network และ Digital media ในส่วนของการให้ข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์มากข้ึน เช่น ผ่านทาง Facebook Fanpage : raklukemagfc และแอพลิเคชั่น Raya : 
Rakluke Connected ซึ่งแอพลิเคชั่นนี้สามารถให้ผู้อ่านเข้าไปดูภาพเคลื่อนไหวต่างๆ ของกิจกรรมใน
นิตยสารได้อีกด้วย สอดคล้องกับ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541, น. 35-36) กล่าวไว้ว่า “การ
ส่งเสริมการตลาด” ถือเป็นเครื่องมือในการติดต่อกับลูกค้า เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
และสร้างทัศนคติท่ีดีเพ่ือเพ่ิมความต้องการในการซื้อมากข้ึน ส่วนเครื่องมือในการส่งเสริมการตลาดมี
หลายเครื่องมือ สามารถใช้เครื่องมือแบบประสมประสานกันมาพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกค้า 
ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง สภาพการตลาดปัจจุบันที่เปลี่ยนไป และน ามาปรับเพ่ือให้องค์กรนิตยสารรักลูกมี
ความอยู่รอดในยุคปัจจุบัน    
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2. ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความอยู่รอดของนิตยสารรักลูก    
ปัจจัยภายในองค์กร ที่มีผลต่อการบริหารงานขององค์กรนิตยสารรักลูก ได้แก่ 1. เทคโนโลย ี

(Technology) นิตยสารรักลูกมีการน าโปรแกรมหรืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น โปรแกรมการจัดหน้า กล้อง
รุ่นใหม่ๆ มาปรับใช้ในการท างาน เพ่ือให้เกิดความสะดวกและเอ้ือต่อการท างานให้มีประสิททธิภาพ
มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 2. ระบบบริหารจัดการ (Management) มีการวางแผนเป็นขั้นตอน ตั้งแต่
กระบวนการผลิตเนื้อหา กระบวนการถ่ายภาพและจัดหน้า ไปจนถึงการวางแผนการตลาด โดยมีการ
ปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่ เพ่ือเป็นการรองรับสื่อออนไลน์ 3.บุคลากรด้านสื่อ (Media Professional) 
ด้วยองค์กรนิตยสารรักลูก เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ จึงมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง เคารพในความเป็นมนุษย์ของกัน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้แสดงศักยภาพของตนเอง  

ปัจจัยภายนอกองค์กร ที่มีผลกระทบทางตรงหรือทางอ้อมต่อการด าเนินงานของ 
องค์กร ได้แก่ 1. สังคมและการเมือง ไม่ส่งผลต่อการบริหารโดยรวม แต่ส่งผลต่อการพิจารณาคัดเลือก
เนื้อหาที่น าเสนอภายในนิตยสาร 2. เศรษฐกิจ ซ่ึงรายได้หลักของนิตยสารรักลูกมาจากการขายพ้ืนที่
โฆษณาและการจ าหน่ายนิตยสาร เมื่อภาวะเศรษฐกิจภาพรวมตกต่ าจึงส่งผลให้เกิดผลกระทบโดยตรง
ต่อยอดจัดจ าหน่ายและรายได้ของนิตยสาร จึงปรับเนื้อหาให้อัพเดทและทันสมัยเพ่ือให้เป็นผู้น าด้าน
ข้อมูลอยู่เสมอ สอดคล้องกับ 3. ความต้องการหรือความสนใจของผู้รับสาร การน าเสนอเนือหาต้องมี
ความจริงใจ น าเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง เพ่ือสร้างความน่าสนใจ และท าให้ผู้อ่านได้รับความรู้ใหม่ๆ 
เพ่ิมเติมด้วย 4. ความนิยมสื่อใหม่ นิตยสารรักลูกมีการปรับตัวในการรองรับสื่อใหม่ โดยยังคงเน้นการ
ผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ และน าเนื้อหากระจายและเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
Momypedia มีการจ าหน่ายเนื้อหาผ่าน e-magazine และแอพลิเคชั่น Rakluke connected 

สามารถเชื่อมเข้ากับ Youtube เป็นการตอบโจทย์ให้ครอบคลุมกับกลุ่มผู้อ่านที่ใช้สื่อออนไลน์ และ
รองรับผู้อ่านที่สนใจสื่อใหม่ได้อย่างดีด้วย  
 

ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาเรื่อง “การบริหารนิตยสารรักลูก เพื่อความอยู่รอดในยุคปัจจุบัน” ผู้ศึกษามี
ข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1. การบริหารและการจัดการนิตยสาร ควรมีความยืดหยุ่นมากกว่านี้ เนื่องด้วยบุคลากรหนึ่ง
คน มีหน้าที่รับผิดชอบหลายอย่าง และต้องท างานในเวลาจ ากัด ท าให้กระบวนการท างานเกิดความ
รีบเร่ง ซึ่งท าให้ขาดความละเอียดรอบคอบในการท างาน บุคลากรเกิดความเหนื่อยล้า ขาดความคิด
สร้างสรรค์ในการคิดงานใหม่  
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2. การประสานงานของแต่ละฝ่าย ควรมีการประสานงานซึ่งกันกันมากขึ้น มีการแสดงความ
คิดเห็น ในการท างานร่วมกันต้องช่วยเหลือกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพ่ือช่วยในการประหยัด
งบประมาณค่าใช้จ่าย เวลา และบุคคลากรในองค์กร  

3. การจัดท าเนื้อหา ควรมีความหลากหลาย เพ่ิมความเป็นวาไรตี้ทั้งในเนื้อหาและคอลัมน์
ต่างๆ ให้มากข้ึน เพราะผู้อ่านในยุคปัจจุบันมีความต้องการบริโภคเนื้อหาที่หลากหลาย เป็นเนื้อหา
สั้นๆ เข้าใจง่าย อ่านแล้วได้ประโยชน์ไม่เน้นเนื้อหาวิชาการเกินไป  
 4. การส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดโครงสร้างและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
สายงานหรือแต่ละฝ่ายให้ชัดเจนและเหมาะสมมากกว่านี้   
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