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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาการวิเคราะห์เปรียบเทียบเนื้อหานิตยสารสตรีรักลูก  และนิตยสาร 
Modern Mom มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารสตรีรักลูก และนิตยสาร 
Modern Mom การสะท้อนวิถีชีวิตของสตรีไทยในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มการปรับเปลี่ยนการ
น าเสนอเนื้อหาในอนาคตของนิตยสารสตรีรักลูก และนิตยสาร Modern Mom โดยท าการวิเคราะห์
เนื้อหานิตยสารสตรีรักลูก และนิตยสาร Modern Mom  จ านวน 2 ชื่อฉบับ ตั้งแต่เดือน มกราคม-
ธันวาคม 2551 จ านวนทั้งสิ้น 24 ฉบับ และท าการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกกองบรรณาธิการฝ่ายผลิต
ของนิตยสารสตรีรักลูก และนิตยสาร Modern Mom และผู้อ่านนิตยสารสตรีรักลูก และนิตยสาร 
Modern Mom จ านวน 8 คน 
  ผลของการวิจัยพบว่าลักษณะการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารสตรีรักลูก และนิตยสาร 
Modern Mom  พบว่านิตยสารสตรีรักลูกมีการน าเสนอด้านความรู้ทั่วไปในประเด็นด้านการดูแลแม่
ท้อง การดูแลลูกน้อย และด้านโรคมากที่สุด เนื้อหาส่วนใหญ่น าเสนออยู่ใน คอลัมน์คุณแม่คนใหม่ 
และคลินิกรักลูก ส่วนนิตยสาร Modern Mom จะน าเสนอเนื้อหาในลักษณะด้านวิชาการในประเด็น
ด้านโรค การดูแลลูก และข้อมูลทางการแพทย์มากที่สุด เนื้อหาส่วนใหญ่น าเสนออยู่ใน คอลัมน์ 
Baby 0-6 Yrs. Health & Care 
 การ สะท้อนวิถีชีวิตของสตรีไทยในยุคปัจจุบันผ่านการน าเสนอรูปแบบของนิตยสาร
สตรีรักลูกและนิตยสาร Modern Mom แล้วท าให้เห็นว่า ผู้หญิงท าหน้าที่หลักคืออบรมเลี้ยงดู
สมาชิกที่ให้ก าเนิดมา การขาดโอกาสทางเศรษฐกิจนี้เอง กลายเป็นสาเหตุส าคัญของความไม่
ทัดเทียมกันทางสถานภาพของชายและหญิง ทุกวัฒนธรรมสร้างภาพพจน์ให้หญิงอยู่ในฐานะที่ด้อย
กว่าชายเกือบทุกด้านและในความเป็นจริงหญิงก็มักจะถูกกีดกันออกมาจากกิจกรรมต่างๆ  ที่จะเปิด
โอกาสให้ผู้หญิงได้เป็นผู้น า แม้ว่าบางคร้ังบทบาทของชายและหญิงในหลายๆ เร่ืองมีความสัมพันธ์
ในลักษณะที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ประสบการณ์จากแม่ ข้อมูลที่ไม่เป็นวิชาการมาก นิตยสารทั้งสอง
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ฉบับมีการเสนอค่านิยมให้กับผู้อ่าน โดยเน้นที่ให้แม่เป็นคนจัดการ เป็นคนจัดการในครอบครัว เป็น
คนดูแล เร่ืองของการเลี้ยงลูกไม่ใช่เร่ืองยาก ท าได้ง่าย ๆ เร่ืองเลี้ยงลูก เร่ืองในครอบครัว  เร่ืองตัวเอง 
การสะท้อนวิถีชีวิตของสตรีไทยในยุคปัจจุบัน เนื้อหาจะพยายามไม่เสนอเร่ืองซ้ า ๆ มีหลักเกณฑ์ที่
ใช้เลือกเน้ือหาให้เหมาะกับแม่ที่ใส่ใจในเร่ืองของการเลี้ยงลูกมากกว่าที่จะมุ่งที่ตัวแม่  
  ในส่วนของการศึกษาแนวโน้มการปรับเปลี่ยนรูปแบบของนิตยสารสตรีรักลูก และ
Modern Mom พบว่า บรรณาธิการนิตยสารทั้ง 2 ชื่อเร่ือง ให้ทัศนะเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของเนื้อหา และการจัดการรูปแบบของนิตยสาร  จะเน้นความทันสมัยปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่แม่ต้องท างานนอกบ้านและดูแลเร่ืองภายในบ้านควบคู่กันไปด้วย โดย
เน้นหนักไปที่คุณแม่สมัยใหม่ที่ต้องเลี้ยงลูกและท างานควบคู่กัน แต่นิตยสารสตรีรักลูกจะให้
รายละเอียดของข้อมูลเนื้อหาค่อนข้างเยอะ โดยประเด็นหลัก ๆ เน้นที่ตัวลูก เพราะคนอ่านชอบ โดย
แต่ละเล่มจะมีการคิดรูปแบบน าเสนอข้อมูลใหม่ ๆ เสมอ 
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ABSTRACT 
 
 The study of comparative on comparative analysis on the content of Rakluke Magazine 
and Modern Mom Magazine is aimed at investigating the issues about presentation of content, 
reflection of way of life in Thai women magazine in the present date and trend of the content in 
their content presentation in the future of Rakluke Magazine and Modern Mom Magazine by 
analyzing the content of Rakluke Magazine and Modern Mom Magazine from January to 
December 2008, totaling 24 issues and by in-depth interviewing with the production editor of the 
two Magazines and with the readers, totaling 8 persons. 
  Findings from the research indicate that with respect to content presentation of each 
magazine, Rakluke Magazine mainly presents general knowledge relating to pregnancy care, 
baby care and diseases, most of them are presented in New Mom column and Rakluke Clinic 
column. On the other hand, Modern Mom Magazine mostly presents academic information 
relating to the diseases, child care and medical information and most of them are presented in the 
column-Baby 0-6 Yrs. Health & Care. 
 With respect to reflection of way of life of Thai women in the today world through 
the theme of Rukluke Magazine and Modern Mom Magazine, it indicates that women play a 
major role in raising new member of the family. Lack of economic opportunity is the main reason 
for inequality of male and female status. All cultures form an idea that women are inferior to men 
in almost all respects and in fact, women are usually discouraged from many activities that 
women can be a leader. Although the role of men and women sometimes shows symbiotic 
manner, through the mother’s experiences and non-academic information, both magazines try to 
present a value to their readers that mother will be the person who manage domestic works 
including child raising with the notation that child care is not a difficult thing. Child care and 
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family business and woman issue reflect way of life of Thai women magazine in the present date. 
The content tries to avoid the same issue while the criteria for choosing the topic of the content 
are more likely to focus on the mother having interest in child care rather than the mother herself.  
  In regard to study in future trend of the content show the pattern of Rakluke Magazine 
and Modern Mom Magazine, it appears that both Magazines’ editors gave their attitude toward 
changes in the pattern of content and theme of their magazines that they will focus on modern 
image responding to current circumstances where mother has to go out for work and take care of 
household business at the same time and mother in this modern age who has to raise children and 
work simultaneously. However, Rakluke Magazine presents quite more details in each topic 
especially topics about the child as they are favored by the readers and each new issue will 
usually be presented in new theme with updating information.  
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