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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนอง
ตลาดในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ(1) ศึกษาการบริหารงานสื่อมวลชนของนิตยสารเพลย์บอย 
ฉบับภาษาไทย (2) ศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทย 
 ผลจากการศึกษา พบว่าการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีรูปแบบ
สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารงานสื่อสารมวลชน ที่ประกอบไปด้วยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก 
ส่วนการจัดรูปแบบเนื้อหา มีความคล้ายคลึงกับนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา แต่ยังคงตามแนวคิดจาก
เจ้าของลิขสิทธ์ิ เพื่อให้ได้อรรถรสของความเป็นนิตยสารหัวนอก แต่ยังมีความแตกต่างของการ
น าเสนอ เนื่องจากขัดต่อกฎหมาย วัฒนธรรมและสังคมไทย  

 
ค าส าคัญ: นิตยสารหัวนอก, การบรหิารเนือ้หา, รูปแบบการน าเสนอ 
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 ABSTRACT 
 
 The study of Thai Playboy magazine content management for responding 
Thailand market have 2 purposes which are 1.) To study in mass media management 
of Thai Playboy magazine 2.) To study guideline for the management of Thai playboy 
content presentation. 
 The results have shown that Thai Playboy magazine managent 
corresponded with the mass media management which included internal and external 
factors. About the content format is similar to American Playboy and also has the 
original idea from the owner inorder to keep a beautiful wording of being aboard 
magazine but have a different of presenting since it is against the law, culture and 
society of Thailand 
 
Keywords: Sinificantwords ; aboard magazine , content format , presentation format 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ท่ีมาและความส าคัญ 
 
 นิตยสารถือเป็นสื่อมวลชนที่มี วิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ส าหรับประเทศไทย 
นิตยสารเป็นสื่อมวลชนประเภทแรกที่เกิดข้ึนในประเทศ นับตั้งแต่ “บางกอก รีคอร์เดอร์” นิตยสาร
ฉบับแรกของไทยซึ่งเป็นนิตยสารรายปักษ์ได้ถือก าเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2387 โดยหมอบ
รัดเลย์ (สุกัญญา ตีระวนิช, 2520, น.9) จวบจนปัจจุบันวงการนิตยสารไทยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
และมีคุณลักษณะเฉพาะด้านจนท าให้เห็นได้ว่านิตยสารเป็นสื่อที่มีเนื้อหาหลากหลาย เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่หลากหลายของผู้อ่าน เช่น นิตยสารทั่วไป นิตยสารเฉพาะกลุ่ม พร้อมกับสอดแทรก
ความบันเทิงได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังคงท าหน้าที่ของสื่อที่มีความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมอย่างแน่น
แฟ้นมากยิ่งข้ึน (ธรรมยุทธ์ิ จันทร์ทิพย์ และ ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข, 2555)  
 ในปัจจุบันสภาพการณ์ของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร หรือหนังสือ ซึ่งเป็นสื่อประเภทสื่อดั้งเดิมก าลังถูกสื่อใหม่ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้อ่านที่
เสพข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์ที่มีความล้ าสมัย เนื่องจากต้องด าเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบท่ามกลาง
การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเหตุน้ีเองธุรกิจ
สื่อสิงพิมพ์มากมายต่างต้องดิ้นรนในการหากลยุทธ์เพื่อน าเสนอเนื้อหาภายในสื่อของตนเองให้มากขึ้น 
เพื่อให้การรุกล้ าของอ านาจสื่อใหม่ไม่อาจท าให้ธุรกิจสื่อสิงพิมพ์ต้องมี อันเป็นไปได้ในปัจจุบัน  
(ธรรมยุทธ์ิ จันทร์ทิพย์ และ ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข, 2555) ท าให้ผู้อ่านสามารถเลือกหาเนื้อหาได้จาก
สื่อออนไลน์ จนกลายมาเป็นนิตยสารดิจิตอลที่น าเสนอผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ  
ทั้งไอแพด แท็บแล็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นผลมาจากการเติบโตของเทคโนโลยี 
 นอกจากปัญหาเรื่องผู้อ่านที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย นิตยสารยังต้องเผชิญกับวิกฤติยอดโฆษณาที่ลดลง จากรายงานการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อของ 
บริษัท นีลเส็น ประเทศไทย จ ากัด พบว่า เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 
มีการใช้งบโฆษณารวมทั้งสิ้น 122,318 ล้านบาท โดยสื่อนิตยสาร มีเม็ดเงินโฆษณา 4,227 ล้านบาท 
ลดลง 14.28% ซึ่งท าให้เห็นได้ว่าสื่อนิตยสารก าลังอยู่ช่วงขาลง ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับรายงานข่าวที่ส่งผลกระทบท าให้นิตยสารบางเล่มต้องปิดตัวลง เช่น 
“วิกฤตหนัก ! นิตยสาร Cosmopolitan Thailand ประกาศปิดตัว ยุติการผลิตแล้ว หลังแบกรับภาระ
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ขาดทุนไม่ไหวเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในยุคที่สื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิต
ของผู้คนสมัยใหม่ส าหรับข่าวการปิดตัวของนิตยสารช่ือดังที่อยู่คู่กับวงการสิ่งพิมพ์ไทยมานานอย่าง
นิตยสารคอสโมโพลิแทน (Cosmopolitan) นิตยสารหัวนอกสัญชาติอเมริกันฉบับภาษาไทยที่มีอายุ
ยาวนานเกือบ 20 ป ีที่ล่าสุด (27 เมษายน 2559) ได้ประกาศปิดตัวลงทั้งนี้นายปีย์มาลากุล ณ อยุธยา
ผู้บริหารสูงสุดของคอสโมโพลิแทนฉบับภาษาไทย กล่าวว่าการปิดตัวในครั้งนี้เป็นการปิดตัวก่อนหมด
สัญญาจริงกับบริษัทแม่ในอเมริกาปลายปีนี้เนื่องจากไม่อยากแบกภาระที่หนักข้ึนท่ามกลางกระแสสื่อ
ดิจิตอลที่เริ่มเข้ามานอกจากนี้เมื่อเดือนที่ผ่านมาทางบริษัทก็ได้ปรับลดพนักงานทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่
ออกจากนิตยสารดิฉันซึ่งเป็นนิตยสารไทยอายุยาวนานกว่า 15 ปีไปกว่า 15 คนท าให้คนในวงการ
นิตยสารต่างวิตกกังวลเรื่องความอยู่รอดของนิตยสารไทย (www.kapook.com, 2555) 
 ถึงแม้ว่าสภาพการณ์ของสื่อสิ่งนิตยสารในปัจจุบันจะอยู่ในสภาวะ ชะงักงัน แต่รายงาน
ของไทย กลับพบว่ามีนิตยสารไทยอย่างน้อย  385 หัว (http://thaipublica.org ผลส ารวจจากร้าน
หนังสือเชนสโตร์ช่ือดัง 4 ร้าน ย่านสยามสแควร์ 2 ร้าน , รัชดาภิเษก และพระเก้า ระหว่างวันที่ 24-
25 ธันวาคม 2558) ยังจ าหน่ายบนหน้าแผงหนังสือ ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่
อาจช้ีชัดได้ว่าธุรกิจสื่อสิงพิมพ์จะเสื่อมคุณค่าลงเลยแม้แต่น้อย แต่เพื่อความอยู่รอดทางธุรกิจ จึงส่งผล
ให้นิตยสารหลายเล่มต้องมีการปรับตัว เพื่อความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้นนิตยสารจึงต้องมีการปรับตัว
ทั้งในด้านการผลิตรูปเล่ม และเนื้อหาให้สอดคล้องกับรสนิยมและความพึงพอใจของผู้อ่าน โดยจะเห็น
ได้จากนิตยสารหลายหัวที่ยังมองเห็นโอกาสพลิกฟื้น แม้ต้องแบกรับต้นทุน แต่พร้อมจะรอวันที่
เศรษฐกิจฟื้นตัว เลือกที่จะปรับยุทธศาสตร์ เช่น ดิฉัน ได้ปรับการวางจ าหน่ายจากรายปักษ์เป็นราย
เดือน , ซู (Zoo) นิตยสารหัวนอกแนวหวือหวา ปรับจากรายสัปดาห์เป็นรายปักษ์ , ลิปส์ (Lips) ปรับ
เป็นเพิ่มฟรีก๊อปปี้ 3 ฉบับ ได้แก่ ลิปส์ เลิฟ(Lips LOVE), ลิปส์การ์คอน (Lips GARCON) และลิปส์  
ปาลิเต้ (Lips PALETTE) ไม่ขายแต่แจกฟรี และล่าสุดนิตยสารบันเทิงช่ือดัง ก็อตซิบ สตาร์ ปรับจาก
รายสัปดาห์เป็นรายปักษ์ (http://thaipublica.org) 
 ปัจจุบันนิตยสารในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ นิตยสารหัวไทย 
และนิตยสารหัวนอกส าหรับนิตยสารหัวไทย เป็นนิตยสารที่ผลิตโดยหน่วยงานสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีลักษณะ
หลากหลาย ทั้งที่เป็นเจ้าของคนเดียว บริษัท หน่วยงานของรัฐ และกลุ่มบริษัท ซึ่งบางแห่งก็มีนิตยสาร
ในเครือหลายช่ือฉบับ โดยเป็นนิตยสารแนวเดียวกัน หรือคนละแนวก็ได้ แต่มีแนวโน้มจะเป็นบริษัท
ขนาดใหญ่มากกว่า เนื่องจากบริษัทใหญ่มีทุนสูง และสามารถที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อลดต้นทุน
การผลิตได้มากกว่า ส่วนนิตยสารหัวนอก คือ นิตยสารที่ซื้อลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ มักจะมีเนื้อหา
เฉพาะกลุ่ม ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่าการผลิตนิตยสารใหม่ เนื่องจาก หัวช่ือเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่
ผู้บริโภค ที่เคยเห็นในสื่ออื่นๆ เช่น ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ วิทยุ ท าให้ผู้อ่านมีความคุ้นเคยกับ
เนื้อหา ภาพลักษณ์ สะดวกต่อการประชาสัมพันธ์ท าการตลาด และลดความเสี่ยงทางธุรกิจได้ 
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ขณะเดียวกันยังมีความสะดวก เป็นระบบ เพราะระบบของต่างประเทศมีความชัดเจนและเป็น
มาตรฐานที่ดีอยู่แล้ว กระบวนการผลิตเนื้อหาและรูปเล่มจึงสะดวกง่ายดาย โดยเนื้อหาบางส่วนทั้ง
เรื่องและภาพ อาจได้มาจากฉบับต่างประเทศ แม้จะปรับเนื้อหาบางส่วนให้เข้ากับผู้อ่านในประเทศ 
แต่ก็ประหยัดเวลาและทรัพยากรในการด าเนินงาน รวมทั้งใช้บุคลากรน้อยลง นอกจากนี้ยังสอดคล้อง
กับรสนิยมและวิถีการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน เนื่องจากสังคมไทยมีความนิยมตะวันตกมากขึ้น โดยจะ
เห็นได้จากอาหาร วัฒนธรรม การท่องเที่ยว การแต่งกาย และการแสวงหาความบันเทิงในรูปแบบ
ต่างๆ จึงท าให้เนื้อหาของนิตยสารต่างประเทศจึงตอบสนองความต้องการได้ดี 
 นิตยสารหัวนอกในประเทศไทยนั้นเริ่มมาจาก บริษัท เมย์ มีเดีย อินเตอร์เนช่ันแนล 
จ ากัด ตัดสินใจซื้อลิขสิทธ์ินิตยสารส าหรับผู้ชาย เพนท์เฮ้าส์ เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อเดือน
มิถุนายน พ.ศ.2537 หลังจากนั้นไม่นาน บริษัท ฮาเชท ฟิลิปาคิ โพสต์ จ ากัด-ประเทศไทย เปิดตัว
นิตยสารแอล (ELLE) ซึ่งเป็นนิตยสารผู้หญิงหัวนอกสัญชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายน
ในปีเดียวกัน หลังจากนั้นก็มีองค์กรธุรกิจสื่อนิตยสารของไทยได้ทยอยเปิดตัวนิตยสารหัวนอกใน
ประเทศไทย เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้อ่านในไทย 
 ส าหรับนิตยสารหัวนอกที่เน้นกลุ่มผู้อ่านที่เป็นผู้ชายที่มีช่ือเสียง คือนิตยสารเพลย์บอย 
เป็นนิตยสารปลุกใจเสือป่าช่ือดังที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเพศชายทั่วโลก มีสัญลักษณ์อันโดดเด่น
คือกระต่ายผูกโบว์ เนื้อหาภายในนิตยสารฉบับสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วยภาพเปลือยของนางแบบ
ที่มีลักษณะล่อแหลมยั่วยวน ไม่มีภาพขณะร่วมเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ปรัชญาของนิตยสารเพลย์
บอย ยึดมั่นในจุดขายส าคัญคือภาพเปลือยของผู้หญิง และยังน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ใน
ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น การเมือง, กีฬา, แฟช่ัน, เทคโนโลยี, ท่องเที่ยว รวมถึงบทสัมภาษณ์ของศิลปิน
และนักแสดงที่มีช่ือเสียงในแง่มุมที่น่าสนใจ นิตยสารเพลย์บอย ฉบับแรกมียอดจ าหน่ายสูงถึง 54,175 
ฉบับ และต่อมาก็ได้รับการตีพิมพ์กว่า 30 ประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย 
 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย วางจ าหน่ายในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2554 
ต่อมาได้ปิดตัวลง และเมื่อปี 2555 ได้มีการซื้อลิขสิทธ์ิในนามบริษัท Bunny Venture Co., Ltd.  
โดยนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ก่อตั้งข้ึนในเดือนเมษายน ผลิตเป็นนิตยสารรายเดือนวางแผน
ทุกต้นเดือน จ าหน่ายราคา  180 บาท มีขนาด 21.5 x 29.5 เซนติเมตร หรือ 8.5 x 11.5 นิ้ว มีจ านวน
เนื้อหาภายในเล่มทั้งหมด 230 หน้า โดยเนื้อหาที่น าเสนอประกอบไปด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ 
สาระความรู้ต่างๆทั้งด้านการเมือง , กีฬา, แฟช่ัน, เทคโนโลยี, ท่องเที่ยว รวมถึงบทสัมภาษณ์ของ
ศิลปินและนักแสดง รวมถึงบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่มีช่ือเสียงในหลากหลายวงการ กล่าวได้ว่า
นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ยังคงยึดแนวคิด “Entertainment for men” ของบริษัทแม่ไว้  
 ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการบริหารธุรกิจนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
รวมถึงการคัดเลือก คัดกรอง และการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา เพื่อสร้างการติดตามจากกลุ่มผู้อ่านเพศ
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ชาย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของนิตยสาร และสามารถน าเสนอเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย 
วัฒนธรรมของสังคมไทย 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานสื่อสารมวลชนของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย  
ฉบับภาษาไทย 

 
1.3 นิยามปฏิบัติการ 
 
 นิตยสาร หมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง  
มีการหารายได้จากการโฆษณาและวางขายทั่วไป  
 นิตยสารหัวนอก หมายถึง นิตยสารจากต่างประเทศที่ได้รับลิขสิทธ์ิจากเจ้าของหัว
หนังสือ มาผลิตและจ าหน่ายเป็นฉบับภาษาไทยถูกต้องตามกฎหมาย 
 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย หมายถึง นิตยสารหัวนอกจากประเทศสหรัฐอเมริกา 
น าเข้ามาในประเทศไทย โดยบริษัท บริษัท Bunny Venture Co., Ltd. ที่มีกลุ่มเป้าหมาย คือ เพศ
ชายที่มีอายุ 25-45 ปี ภายใต้แนวคิด “Entertainment for men” 
 การบริหาร หมายถึง แผนงานการจัดการให้เนื้อหาในนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งในด้านการเพิ่มยอดโฆษณา และได้รับความนิยมจากผู้อ่าน โดยศึกษาถึง
ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกขององค์กร 
 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารนิตยสาร หมายถึง ปัจจัยภายในองค์กร ได้แก่ ปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการ ปัจจัยด้านความเป็นวิชาชีพสื่อ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี ปัจจัยด้านการคัดเลือกข้อมูล 
และปัจจัยในการน าเสนอเนื้อหา ในส่วนของปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การ เมือง 
ปัจจัยด้านการแข่งขัน และปัจจัยด้านผู้รับสาร 
 รูปแบบการน าเสนอ หมายถึง ลักษณะการน าเสนอเนื้อหาข้อมูลข่าวสารต่างๆ ใน
นิตยสาร ไม่ว่าจะเป็นการน าเสนอภาพปกนิตยสาร เนื้อหา ขนาดเล่ม ราคา จ านวนหน้าของเนื้อหา 
สัดส่วนโฆษณา แนวทางการแบ่งเนื้อหา  
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. ท าให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ผลิตนิตยสารในการบริหารงาน และพัฒนา
นิตยสารให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 2. ท าให้ทราบแนวทางการจัดรูปแบบเนื้อหาของนิตยสารหัวนอก และน าความรู้จาก
การศึกษาไปเป็นแนวทางปรับใช้ในการบริหารงานนิตยสารต่อไป 
 3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับนักศึกษา นักวิชาการและนักบริหารด้านสื่อนิตยสาร 
น าไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในภายภาคหน้า 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการศึกษา เรื่อง “การจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนอง
ตลาดในประเทศไทย” ผู้ศึกษาได้เลือกใช้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาเป็นกรอบใน
การศึกษา มีล าดับดังนี้ 
 2.1 ทฤษฏีการบริหารงานสื่อสารมวลชน 
 2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอรูปแบบเนื้อหาของนิตยสาร 
 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ทฤษฏีการบริหารงานสื่อสารมวลชน 
 
 การศึกษาเรื่อง การจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนองตลาด
ในประเทศไทยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาสนใจศึกษาด้านการบริหารงานวารสารศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
ทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวข้องสายบรรณาธิการและการผลติ 
สู่หน้ากระดาษสิ่งพิมพ์ โดยงานในกลุ่มงานนี้อยู่ในฐานะผู้ผลิตที่มีลักษณะพิเศษที่จับต้องไม่ได้แต่มี
อิทธิพลต่อสังคมอย่างสูง ด้วยเหตุนี้งานดังกล่าวจึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสาธารณะ  
ซึ่งอาจได้รับการแทรกแซงจากอิทธิพลต่าง ๆ อยู่เสมอ   
 แมคเควล  (McQuail,  2005, pp. 280-281) กล่ าว ว่ า การบริหารงานองค์กร
สื่อสารมวลชนโดยทั่วไปสื่อมวลชนจะถูกควบคุมโดยปัจจัยต่างๆ  ของสังคมทั้งภายในและภายนอก
องค์การ ดังนั้นสื่อมวลชนจึงไมสามารถปฏิบัติงานโดยอิสระด้วยตัวของตัวเอง แต่ต้องด าเนินงานอยู
ท่ามกลางความกดดันจากตัวแปลต่างๆ เหล่านั้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจในการก าหนดนโยบาย และ 
หลักการในการปฏิบัติขององค์การ ประกอบด้วยการท าหน้าที่ 3 ด้านคือ ด้านการจัดการ ด้านเทคนิค 
และด้านวิชาชีพสื่อ ซึ่งแต่ละหน้าที่จะมีการบริหารจัดการแบบควบคู่ด าเนินไปอย่างเกี่ยวข้องกัน (ดัง
แผนภาพ) 

 
 
 
 
 



7 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.1 กรอบทฤษฎีของ McQuail แสดงถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการบริหารองค์กร 
 
 เมื่อพิจารณาจากแผนภาพองค์การสื่อสารมวลชนท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม
ของ แม็คเควล พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรนิตยสาร สามารถแบ่งได้เป็น 2 ปัจจัยดังนี้ 
 1. ปัจจัยภายใน หมายถึงปัจจัยที่เกิดข้ึนภายในตัวองค์กร ได้แก่ 
  1.1 การจัดการ (Management) หมายถึงการบริหารงาน และนโยบายการผลิต
งานขององค์กรสื่อสารมวลชน ซึ่งเนื้อหาต้องน าเสนอให้สอดคล้องกับนโยบาย รวมถึงจัดการกับ
ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (กณิช บวรโชติญาดา, 2552, น.18) โดยทั่วไปมีองค์ประกอบ
ส าคัญประกอบด้วย การวางแผน (Planning), การจัดองค์กร (Organizing), การสั่งการ (Directing), 
การประสานงาน (Co-ordinating) และการควบคุม (Controlling) แต่เนื่องจากองค์กรนิตยสาร 
มีบทบาทในสังคม การบริหารนิตยสารจึงต้องอาศัยหลักการบริหารให้อยู่รอดทั้งทางธุรกิจและหน้าที่
ทางสังคม โดยผ่านการจัดองค์กร เนื้อหา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ (ยงยุทธ รักษาศรี, 2540, 
น. 518)  
  1.2 เทคนิคหรือเทคโนโลยี (Technology) เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิต 
โดยจะต้องค านึงว่าอุปกรณ์มีประสิทธิภาพเพียงใด ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนิตยสารถ้ามีความ
ทันสมัยก็จะท าให้งานที่ออกมาน่าชม มีผลท าให้ผู้อ่านเกิดการรับรู้การน าเสนอเรื่องราว เช่น เครื่องมือ
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจัดวางหน้านิตยสาร  
  1.3 ความเป็นวิชาชีพสื่อ (Media Professional) หมายถึง แนวความคิดพื้น
ฐานความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และประสบการณ์ของกองบรรณาธิการนิตยสาร  
ที่จะต้องผลิตเนื้อหาให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
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 2. ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่เกิดจากภายนอกขององค์กรสื่อสารมวลชน ที่มีอิทธิพล
โดยตรงและโดยอ้อมต่อองค์กรผู้ผลิตนิตยสาร ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตาม
สถานการณ์ในช่วงเวลาน้ัน ได้แก่ 
  2.1 แรงกดดันทาง การ เมื อ งและสั งคม  (Social and Political Pressure)  
เป็นผลกระทบขององค์กรผู้ผลิตนิตยสารซึ่งจะได้รับแรงกดดันทางการเมืองและสังคม ไม่ว่ าจะเป็น
เรื่องกฎหมาย ข้อบังคับ พระราชบัญญัติต่างๆ ท าให้การด าเนินงานมีลักษณะที่ต่างออกไป เพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2.2 แรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic Pressure) แรงกดดันทางเศรษฐกิจนั้น
จะประกอบไปด้วยคู่แข่งขันและผู้โฆษณาที่การด าเนินงานจ าเป็นต้องรู้คู่แข่งขัน ตรวจสอบการผลิต 
ของรายการที่มีรูปแบบเดียวกัน เพื่อทั้งนี้จะได้น าข้อมูลมาพัฒนาในการปรับตัว ให้การน าเสนอเป็นไป
อย่างเหมาะสม ไม่น าเสนอด้านลบเกี่ยวกับผู้โฆษณา ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีผู้อ่านและผู้โฆษณาเพิ่มมากขึ้น 
  2.3 เหตุการณ์และวัฒนธรรม (Events & Constant Information and Culture 
Supply) หมายถึง การผลิตงานสื่อสารมวลชนต้องถ่ายทอดความรู้สึกความคิดเห็นความประพฤติของ
คนในสังคมที่แสดงออกมาในลักษณะของภาษา ศิลปะ ความเช่ือถือ ระเบียบประเพณีของสังคมในแต่
ละสมัย ซึ่งการผลิตงานสื่อสารมวลชนถือเป็นหนึ่งในผลิตผลของส่วนรวมที่ท าให้คนในสังคมได้เรียนรู้ 
ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อกระบวนการผลิตเนื้อหาขององค์กร ซึ่งเป็นหน้าที่ขององค์กร
สื่อสารมวลชนที่จะต้องน าเสนอผลงานออกมาให้สอดคล้องกับความเช่ือ ระเบียบประเพณีของคนใน
สังคม 
  2.4 ความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร (Audience Interest/ Demand) 
หมายถึง ความคาดหวังของผู้อ่าน ความสนใจของผู้รับสาร และกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลงานของ
องค์กรสื่อสารมวลชน ซึ่งความสนใจและความต้องการของผู้รับมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อ
กระบวนการผลิตนิตยสารขององค์กร นอกจากการน าเสนอข้อมูลข่าวสารที่ ถูกต่อองค์กร 
สื่อสารมวลชนต้องน าเสนอผลงานที่อยู่ในความสนใจและความต้องการของผู้รับสารอีกด้วย 
 ในการศึกษาเรื่องการจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนองตลาด
ในประเทศไทยผู้ศึกษาได้ใช้ ทฤษฏีการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน แมคเควล (McQuail) มาใน 
การวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและกระบวนการแก้ไขที่เกิดข้ึน พบว่า ปัจจัยภายในและภายนอกมีส่วน
ในกระบวนการจัดเนื้อหานิตยสาร โดยปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ ได้แก่ แรงกดดันทางการเมือง
และสังคม (Social and Political Pressure) แรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic Pressure) และ 
แหล่งข้อมูลเหตุการณ์และวัฒนธรรม (Events & Constant Information and Culture Supply) 
ส่วนความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร (Audience Interest/ Demand) แทบจะไม่มีสน
เกี่ยวข้องในการจัดการเนื้อหาเลย ในส่วนของปัจจัยภายใน ที่มีผลกระทบต่อการจัดการเนื้อหา ได้แก่ 
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การจัดการ (Management) ความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) ในส่วนของ 
เทคโนโลยี (Technology) มีความเกี่ยวข้องเหมือนกัน 
 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการน าเสนอรูปแบบเนื้อหาของนิตยสาร 
 
 การน าเสนอรูปแบบเนื้อหาของนิตยสาร จะต้องค านึงถึงข้ันตอนการจัดท านิตยสาร  
ซึ่งบรรณาธิการมีหน้าที่ส าคัญในการควบคุมวางแผนในการจัดท านิตยสาร ทั้งการจัดสรรเนื้อหา  
การจัดหมวดหมู่ คอลัมน์ ประเภทภายในนิตยสาร ซึ่งการวางแผนเหล่าน้ีบรรณาธิการจะต้องมีการ
วางแผนไว้ล่วงหน้าก่อนที่นิตยสารจะเกิดข้ึน ประกอบด้วย การก าหนดเนื้อหาของนิตยสาร 
การก าหนดขนาด รูปเล่มและความหนาของนิตยสาร 

 
 2.1.1 การก าหนดเนื้อหาของนิตยสาร 
    การผลิตนิตยสารในเบื้องต้นที่ต้องค านึง คือ การผลิตในรูปแบบใดที่จะสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ใช้งาน และสามารถด าเนินการผลิตได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งนิตยสารมีความ
จ าเป็นอย่างมากที่จะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการผลิตแต่ละฉบับว่าจะออกมาในใดก่อนที่จะผลิต
และวางแผนสู่ท้องตลาด เพื่อสอดรับกับความต้องการของกลุ่มผู้อ่านและวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
    เมื่อวางแผนจากการประชุมแล้ว บรรณาธิการจะต้องน าแนวทางที่ก าหนดไว้มา
ปฏิบัติโดยจะเริ่มจากการแบ่งงานไปตามแต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบ รวมถึงต้องมีก าหนดระยะเวลาการ
ท างานให้แต่ละฝ่าย จากนั้นบรรณาธิการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจการคัดเลือกบทความ
ที่จะน ามาให้ประกอบในนิตยสารว่ามีขอบข่ายกว้างขวางเพียงใดที่สามารถน ามาจัดเป็นประเภทหรือ
หมวดหมู่นั้นๆ ได้ 
    อารยะ ศรีกัลยาบุตร (2547, น. 333-334) อธิบายส่วนประกอบของนิตยสารไว้
ดังนี ้
    1. ปกหน้า เป็นหน้าที่ส าคัญที่สุดของนิตยสาร เนื่องจากจะต้องท าหน้าที่ถึง 2 
ประการคือ ทั้งดึงดูดความสนใจของผู้ที่พบเห็น และน าเสนอภาพลักษณ์อันเป็น เอกลักษณ์ของ
นิตยสาร ให้ผู้ที่พบเห็นรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนต่างๆ  ในปกหน้าที่นักออกแบบจะต้องให้ความ 
สนใจ มีดังนี้ 
   1.1 หัวนิตยสาร (name plate) และรายละเอียดของฉบับ โดยหัวนิตยสาร
หรือ“หัวหนั งสือ” นี้ จะ เป็นตราสัญลักษณ์ที่ป ระกอบข้ึนจากตัวอั กษรที่ เป็น ช่ือหนังสื อ  
ส่วนรายละเอียดของฉบับก็จะบ่งบอกฉบับที่ ปีที่ 
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   1.2 ข้อความบนปก เป็นข้อความที่เป็นตัวอักษรขนาดไม่ใหญ่นักเพื่อให้ข้อมูล
ว่าในฉบับมีเรื่องราวที่น่าสนใจอะไรบ้าง ตัวอักษรเหล่าน้ีอาจจะวางทับอยู่บนภาพเลยก็ได้ 
    2. หน้าสารบัญ เป็นหน้าที่บ่งบอกต าแหน่งของเนื้อหาที่อยู่ในนิตยสารว่าเรื่องใด
อยู่ที่หน้าไหน ซึ่งหน้านี้จะเป็นหน้าที่ผู้พบเห็นนิตยสารซึ่งไม่ใช่ลูกค้าประจ าเปิดดูว่ามีเรื่องอะไรคุ้มค่า
แก่การซื้อหรือไม่ ดังนั้นหน้าสารบัญ จะต้องพบเห็นได้ง่าย ส่วนใหญ่มักจะวางไว้หน้า 3 หรือ5 ซึ่งเป็น
หน้าที่ผู้ไม่ค่อยคุ้นเคย กับนิตยสารมักจะมองหาหน้าสารบัญ 
    3. หน้าบรรณาธิการ เป็นหน้าที่บรรณาธิการเขียนเพื่อแนะน าเรื่องหรือนักเขียน
ภายในฉบับ หรือบอกเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิตยสารนั้น สิ่งที่จะปรากฏอยู่ในหน้านี้ ที่ส าคัญคือตัว
เนื้อหาที่เป็นข้อความเอง และช่ือของบรรณาธิการซึ่งอาจจะมีลายมือช่ือประกอบด้วยก็เป็นที่นิยมท า
กัน นอกจากนี้อาจจะมีพาดหัวสั้นๆ หรือภาพถ่ายของบรรณาธิการ หรือภาพการ์ตูน ขนาดเล็ก
ประกอบด้วยก็ได้ ส่วนหน้าบรรณาธิการ นี้จะอยู่ที่หน้าใด ของนิตยสารก็ไม่ได้มีข้อจ ากัดตายตัว  
ส่วนใหญ่จะนิยมไว้เป็น หน้าต่อจากหน้าสารบัญ อย่างไรก็ตามสิ่งที่ส าคัญจะต้องวางหน้า บรรณาธิการ
ไว้ที่หน้าเดิมทุกฉบับ ไม่เปลี่ยนไปมา 
    4. หน้าเปิดเรื่อง เป็นหน้าแรกของเรื่องนั้นๆ ซึ่งปกติแล้วในนิตยสารจะมีเรื่องอยู่
หลายเรื่อง แล้วหน้าเปิดเรื่องมักจะเป็นหน้าขวาของนิตยสาร แต่ก็ไม่จ าเป็นเสมอไป สิ่งที่จะปรากฏอยู่
ในหน้านี้ ที่ส าคัญก็คือ ช่ือเรื่อง ช่ือผู้เขียน และส่วนที่เป็นตอนต้นของเนื้อเรื่อง นอกจากนี้อาจจะมี
ภาพประกอบด้วยก็ได้ ซึ่งหากมีภาพประกอบ ก็อาจจะมีเนื้อหาสั้นๆ เกี่ยวกับภาพประกอบนั้นวางอยู่
ติดกับภาพด้วย เนื้อหาน้ีเรียกว่า ค าบรรยายภาพ (caption) 
    5. หน้าเนื้อเรื่อง เป็นหน้าที่บรรจุเนื้อเรื่องต่างๆ ของนิตยสาร ในขณะที่ปกหน้า 
หน้าสารบัญ หน้าบรรณาธิการจะมีเพียงอย่างละ 1 หน้าต่อฉบับและหน้าเปิดเรื่องก็จะมีเท่ากับจ านวน
เรื่องในฉบับ แต่หน้าเนื้อเรื่องซึ่งอยู่ต่อจากหน้าเปิดเรื่องจะมีปริมาณมากที่สุด สิ่งที่จะปรากฏอยู่ใน
หน้านี้ก็คือเนื้อเรื่องทั้งหมด รวมทั้งภาพประกอบและค าบรรยายภาพ 
    ณัฐวัลค์ โพธ์ิประสาท (2548, น. 13) ระบุถึงส่วนการก าหนดเนื้อหาภายใน
นิตยสารแต่ละฉบับ อาจสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบของนิตยสาร สามารถกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า เนื้อหา
ของนิตยสารคือส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพนิตยสาร ดังนั้นการก าหนดส่วนประกอบของนิตยสารให้
เหมาะสมจึงเท่ากับเป็นการสร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสมให้กับนิตยสารด้วย  
    มาลี บุญศิริพันธ์ (2532, น. 219) กล่าวว่าส่วนประกอบเนื้อหาของนิตยสาร คือ 
สาระในคอลัมน์ คอลัมน์ประจ าและเรื่องทั่วๆ ไป ส่วนประกอบของเนื้อหาเป็นแนวการจัด
องค์ประกอบเรื่องของนิตยสารว่าควรประกอบด้วยอะไรบ้างอย่างเป็นหมวดหมู่ การจัดสรรเนื้อหาที่มี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง โดยนิตยสารส่วนใหญ่จะมีการแบ่งองค์ประกอบของเนื้อหาเป็นส่วนๆ อาจจะ
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วัดที่ความยาวด้วยจ านวนหน้าต้นฉบับ ซึ่งอาจข้ึนอยู่กับนโยบายของนิตยสารว่ามีทิศทางไปตาม
วัตถุประสงค์นั้นๆ  
    ส าหรับส่วนประกอบที่เป็นคอลัมน์ประจ าที่นิตยสารก าหนดนั้น สะท้อนถึง
ความคิดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของนิตยสารที่ต้องการสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจ ฉะนั้นการจัดวางรูปเล่ม
และคอลัมน์เพื่อให้ผู้อ่าน 
    สามารถเปิดอ่านได้ทันที  ส่วนสาระในคอลัมน์ในคอลัมน์ดังกล่าวอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมและโอกาสที่นิตยสารออกจ าหน่าย จึงถือเป็นเกณฑ์อย่างหนึ่งว่า
เนื้อหาในคอลัมน์หลักจะต้องสามารถ 
    ตอบสนองนโยบายด้านเนื้อหาของนิตยสารด้วยเสมอส่วนคอลัมน์อื่นๆ จัดได้ว่า
ท าหน้าที่สนับสนุนให้นิตยสารมีเนื้อหาเข้มข้นและหลากหลายมากข้ึน ซึ่งแนวเนื้อหาอาจแตกต่างกัน
ไปแต่จะต้องไม่ท าให้นิตยสารสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของนิตยสารไปด้วย 
    อย่างไรก็ดี นิตยสารที่ดีควรมีความหลากหลายของเนื้อหาเพื่อสร้างความดึงดูดใจ
ส าหรับผู้อ่าน แต่นิตยสารนั้นก็ควรมีสมดุลของเนื้อหา แต่ความหลากหลายของเนื้อหากระจายอยู่
ตลอดทั้งเล่มของนิตยสาร แต่ความจ าเจของเนื้อหาภายในนิตยสารควรเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง 
 2.1.2 การก าหนดขนาด รูปเล่มและความหนาของนิตยสาร 
    รูปแบบของนิตยสาร หมายถึง ขนาดและรูปเล่มของนิตยสารที่มีสัดส่วนสัมพันธ์
กับการจัดหน้านิตยสาร โดยรูปแบบของนิตยสารสามารถแสดงบุคลิกภาพของนิตยสารแต่ละเล่ม  
แต่ละประเภทได้ด้วย (จันทนา ทองประยูร, 2537, น. 15) 
    การพิจารณาตัดสินใจเรื่องขนาดและรูปเล่มของนิตยสารนับเป็นสิ่งส าคัญ 
เนื่องจากการก าหนดขนาดและรูปเล่มที่เหมาะสมกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการผลิตนิตยสารถือเปน็
การเพิ่มคุณค่าให้กับนิตยสาร ส่วนวัตถุประสงค์ของนิตยสารมีส่วนในการพิจารณาก าหนดขนาด
รูปเล่มด้วย นอกจากนั้นการออกแบบขนาดรูปเล่มของนิตยสารยังต้องค านึงถึงการสร้างบุคลิกภาพ
ของนิตยสารให้เป็นที่ต้องตา ส่วนความหนาและจ านวนหน้าของนิตยสารมีส่วนสัมพันธ์กับขนาด
รูปเล่มของนิตยสาร โดยค านึงถึงปริมาณเนื้อหาและโฆษณาซึ่งคาดว่าจะน าลงในนิตยสารแต่ละฉบับ 
ดังนั้นจ านวนหน้าของนิตยสารแต่ละฉบับอาจมีหนาไม่เท่ากัน ข้ึนอยู่กับปริมาณโฆษณาและอัตราส่วน
ระหว่างจ านวนหน้ากระดาษ 
    อย่างไรก็ตามในการก าหนดขนาด รูปเล่มและความหนาของนิตยสารนั้น 
นิตยสารแต่ละเล่มความสร้างคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ เพื่อสะท้อนความเป็นบุคลิกตนเอง สามารถ
สื่อสารกับผู้อ่านได้ทันทีว่านิตยสารเล่มนั้นเป็นนิตยสารใด ย่อมสะท้อนถึงความเป็นตัวเองของ
นิตยสารได้เป็นอย่างดี 



12 

    ทั้งนี้การก าหนดขนาดรูปเล่มของนิตยสาร จึงควรท าเป็นมาตรฐานคล้ายหนังสือ
เล่ม เพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของเครื่องพิมพ์ที่มีและขนาดกระดาษมาตรฐานที่จ าหน่ายทั่วไป
ตลอดจนค านึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมในช้ันหนังสือ 
    ผู้ศึกษาน าแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาข้ันตอนการท างาน
องค์ประกอบของรูปแบบ และการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสาร รวมถึงปัจจัยที่มีส่วนในการก าหนด
รูปแบบและเนื้อหาของนิตยสารที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านจ านวนมาก  
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 อุรศา ขวัญยืน (2542) ศึกษาเรื่อง การด าเนินธุรกิจนิตยสารสตรีที่ได้รับลิขสิทธ์ิจาก
ต่างประเทศ และลักษณะของผู้อ่านโดยศึกษาจากนิตยสาร ELLE CLEO และ COSMOPOLITAN  
ที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทย พบว่าเงื่อนไขในการเข้ามาด าเนินธุรกิจของนิตยสารสตรีที่ได้รับ
ลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศในข้อตกลงในการด าเนินธุรกิจด้านการร่วมทุน บริษัทผู้ประกอบการใน
ประเทศไทย ถือหุ้นร้อยละ 51 บริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ิ ถือหุ้นร้อยละ 49 ในส่วนการก าหนดนโยบาย
องค์กรเป็นไปในรูปแบบบริษัท การบริหารงานโฆษณาอยู่ภายใต้การด าเนินงานของเจ้าของลิขสิทธ์ิ
ทราบตามวาระ ส่วนการท างานของบรรณาธิการเป็นการรับผิดชอบชองบรรณาธิการ และข้อตกลง
ด้านการนิตยสารในส่วนของเนื้อหามีการแปลเนื้อหาจากฉบับภาษาต่างประเทศเป็นหลัก และรูปแบบ
นิตยสารไม่ว่าจะเป็นการจัดหน้า การใช้ตัวอักษร ขนาดของนิตยสาร กระดาษ มีการก าหนดอย่าง
ชัดเจนในเงี่ยนไขจากบริษัทเจ้าของลิขสิทธ์ิ 
 นรนิติ์ สุวณิชย์ (2547) ศึกษาเรื่อง แนวโน้มของธุรกิจนิตยสารที่ได้รับลิขสิทธ์ิจาก
ต่างประเทศในประเทศไทย กล่าวว่า เกิดจากจุดก าเนิดของนิตยสารที่ได้รับลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ 
ท าให้เห็นถึงการหลั่งไหลของวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องกลายเป็นการ
คลอบง าทางวัฒนธรรม สื่อมวลชนโดยเฉพาะสื่อนิตยสารเป็นอีกหนึ่งกระแสการครอบง าทาง
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท าให้ผู้บริโภคคนไทยได้ให้ความสนใจกับนิตยสารที่ได้รับลิขสทิธ์ิจาก
ต่างประเทศมากข้ึน เพราะการสร้างภาพลักษณ์และความน่าเช่ือถือของนิตยสารแต่ละฉบับที่มีมากอ่น
นิตยสารในประเทศไทยได้ปูพื้นฐานไว้กับผู้อ่านทั่วโลกได้รับทราบมาก่อนหน้าน้ีแล้ว ส่งผลให้นิตยสาร
ที่ได้รับลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มจ านวนมากข้ึนในปัจจุบัน 
 วาสนา รอดอนันต์ (2555) ศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการนิตยสารรถยนต์ที่ซื้อลิขสิทธ์ิมา
จากต่างประเทศ : นิตยสารคาร์ พบว่านิตยสารคาร์มีการวางแผนการปฏิบัติงานในระยะสั้น คือ มีการ
วางแผนล่วงหน้าเพียง 1 เดือน มีการจัดโครงสร้างองค์กรแบบการแบ่งงานตามภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ เน้นการสื่อสารตามแนวดิ่งแบบบนล่าง ส่วนการสื่อสารภายในกองบรรณาธิการเน้นการ
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สื่อสารในแนวระนาบ มีการสั่งการโดยใช้การติดต่อแบบสองทาง และให้ความส าคัญการประสานงาน
ระหว่างฝ่ายต่างๆ และระหว่างบุคลากรในฝ่ายเดียวกัน โดยมีการประชุมอย่างเป็นทางการ ส่วนจุด
แข็งของนิตยสารคาร์ เป็นประสบการณ์ในแวดวงตลาดรถยนต์ต่างประเทศ เนื้อหาสดใหม่ ส่วน
จุดอ่อนอยู่ที่ราคาของค่าโฆษณาที่สูงกว่าราคาโฆษณาของคู่แข่งค่อนข้างเยอะ ขณะที่อุปสรรคคือ
ปัญหาเศรษฐกิจในเรื่องของงบโฆษณาที่มีความไม่แน่นอน   
 นิรุตติ์ ฤดีนิรมาน (2546) ศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารงานนิตยสารรูปแบบ
มัลติมีเดียของนิตยสารดิสซีน พบว่านิตยสารดิสดาซีนมีโครงสร้างการบริหารงานที่แตกต่างกันไปจาก
นิตยสารทั่วไป เนื่องจากมีรายละเอียดของงานที่แตกต่างกัน โดยมี CEO ควบคุมบริหารงานทั้งหมด
แต่เพียงผู้เดียว โดยบทบาทหน้าที่ของ CEO นั้นเปรียบเสมือนกับบรรณาธิการบริหารของนิตยสาร
อื่นๆ ท าหน้าที่ในการควยคุมนิตยสาร โดยกระบวนการท างานของนิตยสารดิสดาซีน โดยกระบวนการ
ท างานของนิตยสารดิสดาซีนมีหัวใจอยู่ที่การประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหัวหน้าฝ่ายผลิตทั้งสาม 
นอกจากนั้นมีการวางกลยุทธ์ในการท าการตลาดของนิตยสารไว้หลายแนวทาง ทั้งกลยุทธ์ใช้กับลูกค้า
โฆษณา และกลยุทธ์ที่ใช้กับกลุ่มผู้อ่าน โดยกลยุทธ์ที่ใช้กับลูกค้าโฆษณาน้ันมีทั้งเรื่องราวความแปลก
ใหม่ในด้านการน าเสนอเนื้อหา อีกทั้งการขายโฆษณาเป็นชุด 2 สื่อ คือ นิตยสารและวีซีดีไปพร้อมๆ 
กัน 
 สมชาติ บรรยางสติมั่น (2544) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจและการ
น าไปใช้ประโยชน์ของนิตยสารผู้ชาย กรณีศึกษา นิตยสาร GM Boss และ Esquire พบว่าส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อรูปเล่มและหน้าปกที่เป็นสิ่ง ดึงดูดสายตาผู้อ่าน ส่วนประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน
นิตยสารทั้ง 3 เล่ม สามารถช่วยผ่อนคลายอารมณ์ อีกทั้งยังอ่านเพื่อสร้างการเรียนรู้ ใช้เป็นเครื่องมือ
ในการแสวงข้อแนะน าในการปฏิบัติ และช่วยในการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
 มาริษา ฮอร์น (2547) ศึกษาเรื่องการบริหารกลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ของนิตยสาร 
FHM พบว่า การสร้างกระแสและยอดจ าหน่ายให้สูงของบริษัท อินสไพร์เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด  
โดยเริ่มจากการศึกษาวิเคราะห์ตัวนิตยสาร ควบคู่กับการศึกษาคู่แข่งที่เป็นนิตยสารวาไรตี้ส าหรับ
ผู้ชาย รวมไปถึงการศึกษากลยุทธ์การสื่อสารที่ทางนิตยสารใช้ และส ารวจปัจจัยการเลือกซื้อและ
ทัศนคติของผู้อ่านที่มีต่อนิตยสาร FHM ฉบับภาษาไทย การได้รับแม่แบบจากบริษัท สยามสปอร์ต 
ซินดิเคท จ ากัด(มหาชน) อันเป็นส่วนเสริมท าให้เกิดความน่าเช่ือถือแก่ธุรกิจในองค์กร มีภาพลักษณ์ที่
ดีจนเป็นยอมรับของคนสังคม โดยศึกษาจุดเด่นของนิตยสารทั้งทางด้านรูปเล่มที่มีหน้าปกเซ็กซี่เปน็จกุ
ขาย และเนื้อหาภายในที่มีสีสันและมีสาระเป็นตัวดึงดูด นอกจากนี้นิตยสาร FHM ยังให้ความส าคัญ
กับการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ กับผู้อ่าน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนิตยสารกับผู้อ่าน และเปน็
การประชาสัมพันธ์เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในสังคม 



14 

 ชาตรี ลีศิริวิทย์ (2551) ศึกษาเรื่อง ภาพน าเสนอของผู้ชายในนิตยสารปลุกใจเสือป่าช่วง
ปี พ.ศ.2517-พ.ศ.2527: กรณีศึกษานิตยสารแมนและนิตยสารหนุ่มสาว พบว่า ความเป็นชายของชาย
ชนช้ันกลางในนิตยสารแมนและหนุ่มสาว มีการจัดวางผู้หญิงเสมือนหนึ่งวัตถุทางเพศให้ผู้ชายจีบต้อง
มองดู อีกทั้งยังจัดวางเพศหญิงผ่านความสัมพันธ์ทางการตลาดที่ชนช้ันกลางที่ไม่ละทิ้งความเจ้าชู้
ออกไป  
 ธพัชรินทร์ จิตราบุณยสร (2548) ศึกษาเรื่อง การน าเสนอภาพนู้ดหน้าหนึ่งของ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ พบว่า การน าเสนอภาพนู้ดหน้าหนึ่ง เป็นกลยุทธ์ในการบริหารให้สอดคล้องกับ
กระแสนู้ดในสื่อสิ่งพิมพ์ที่รุนแรงข้ึน แม้ว่าในด้านการตลาดจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้ลงโฆษณาในฉบับวันอาทิตย์ แต่การน าเสนอเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความสนใจจากกลุ่มผู้อ่านในเรื่องของ
คนดังในวงการบันเทิง ความรู้สึกถึงความใกล้ชิดและเป็นเรื่องที่อยู่ในกระแสความบันเทิงนั้น ส่งผลให้
ยอดจ าหน่ายสูงข้ึนในช่วงวันอาทิตย์ได้อย่างชัดเจน 
 อาวุธ ธีระเอก (2550) ศึกษาเรื่อง นิตยสารเพลย์บอยในสังคมอเมริกันทศวรรษ 1950 
พบว่า นิตยสารเพลย์บอยที่ถือได้ว่าเป็นนิตยสารจัดจ าหน่ายฉบับทั่วไปฉบับแรกที่ลงภาพนางแบบ
เปลือยและประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับได้น้ัน เนื่องมาจากการควบคุมเรื่องเพศผ่อนคลายลงใน
ศตวรรษที่ 20 จนนิตยสารสามารถแทรกเนื้อหาเรื่องเพศที่สวยงามแต่พอดีได้ 
 จากการน างานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอ้างอิงเป็นสิ่งที่สามารถท าให้เห็นถึงการจัดการองคกร
ของสื่อสารมวลชนประเภทตางๆ และการบริหารงานขององคกรสื่อโดยเฉพาะในดานนิตยสารใน
กระบวนการท างาน แนวทางการแก้ปัญหา รวมไปถึงกระบวบการบริหารงานต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่จ าเปน ต้องกาวทันความเจริญ และตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอเพื่อ
ความอยูรอดขององคกร ดังจะไดน ามา ศึกษาในครั้งนี้ 
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บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่องการจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนองตลาดใน
ประเทศไทย เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (Multi-Instrument) โดยการเปรียบเทียบรูปแบบเนื้อหา 
พร้อมกับสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาองค์ประกอบในด้านเนื้อหา (Content) 
ที่ส่งผลต่อผู้รับสารให้มีความเข้าใจต่อนิตยสารมากน้อยเพียงใด โดยระเบียบวิธีวิจัยดังต่อไปนี้  
 3.1 แนวการศึกษาวิจัย 
 3.2 เครื่องมือการศึกษา 
 3.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 3.4 การจัดท าข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 แนวทางการศึกษา 
 
 ในการศึกษานี้เพื่ออธิบายถึงกระบวนการจัดการเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย  
ฉบับภาษาไทย ที่ได้รับลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ โดยผู้ผลิตนิตยสารได้มีการวางแผนจัดการเนื้อหาและ
ปัญหาที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งกระบวนการบริหารจัดการของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ที่ได้รับ
ลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศเพื่อให้นิตยสารสามารถตีพิมพ์ได้  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงเสมือนการ
ตรวจสอบกระบวนการท างานของผู้ผลิตนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ที่ได้รับลิขสิทธ์ิจาก
ต่างประเทศเพื่อหาค าตอบว่าเมื่อเกิดปัญหาผู้ผลิตนิตยสารมีกระบวนการจัดการในส่วนของเนื้อหา
อย่างไร พร้อมทั้ งแนวทางแก้ไขปัญหาที่ เกิดข้ึนต่อกระบวนการผลิตนิตยสารเพลย์บอย  
ฉบับภาษาไทย 
 ผู้ศึกษาได้เลือกศึกษา ผู้ผลิตนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา ที่มีอาจมีความแตกต่างกันของรูปแบบและเนื้อหา ดังนั้นผู้ศึกษาจึงใช้การวิจัยเชิงคุณภาพเป็น
เครื่องมือการศึกษาเพื่อน าไปสู่ข้อมูลในการแก้ปัญหาและกลุ่มเป้าหมายโดยอาศัยการเก็บรวบรวม
ข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์เป็นหลักควบคู่ไปกับการส ารวจเอกสารและการพิสูจน์
ความน่าเช่ือถือ ซึ่งผู้ศึกษาได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ข้ันตอนหลักที่มีความเช่ือมโยงกันตามล าดับ
และข้ันตอนดังกล่าวยังสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การศึกษาได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารนิตยสาร
เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และการวางรูปแบบของนิตยสาร 
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3.2 เครื่องมือการศึกษา 
 
 ในการเข้าถึงข้อมูลในการศึกษาเรื่องการจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
เพื่อตอบสนองตลาดในประเทศไทยครั้งนี้ ได้อาศัยผู้ศึกษาเป็นเครื่องมือหลักเนื่องจากเป็นการเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้เทคนิคในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ (การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ) การสังเกตการณ์และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการค้นคว้าหลักฐานจากเอกสารต่างๆ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview)  
 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกเปนการรวบรวมขอมูลหลักผานการสัมภาษณอยางเปนทาง
การเพื่อหาค าตอบจากผ ูใหขอมูลทที่เปน “ผ ูร ู” (key informant) เปนรายบุคคลในประเด็นที่แตกตาง
กันเนื่องจากบทบาทและความรับผิดชอบที่แตกตางกันตามระดับการบริหารจัดการ ไดแก ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงานในองค์กรนิตยสาร ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตผลงาน มีความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการ
ท างานของนิตยสาร โดยผู้ศึกษาไดแบงผูใหขอมูลตามกลุมค าถามของวัตถุประสงคการศึกษาดังนี้  
  1.1 ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เมื่อเป็น
นิตยสารที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ ได้แก่ การก าหนดกรอบการด าเนินงานแนวทางการแก้ไขการ
จัดการกระบวนการการสื่อสารตามทฤษฏีการสื่อสารผู้ส่งสารผู รับสารและสิ่งรบกวนการจัดการ
เกี่ยวกับความขัดแยงและการสรางบรรยากาศการสื่อสารการท างานให้มีผลตอประสิทธิผลของการ
จัดการ ซึ่งการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารนิตยสารในด้านการจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทย ได้แก่ ปจจัยภายนอก (สภาพการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี) และปจจัยภายในองคการ ( โครงสรางระบบและกระบวนการ และวัฒนธรรมองคการ)  
ซึ่งผูศึกษาใชระเบียบการวิธีการศึกษาโดยการสัมภาษณอยางเปนทางการกับผูที่มีบทบาทในการ
ควบคุมการผลิตและผู้ปฏิบัติงานในองค์การนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ไดแก่ บรรณาธิการ
บริหาร บรรณาธิการ กองบรรณาธิการ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตนิตยสาร 
  1.2 เพื่อศึกษารูปแบบการจัดเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย  
เพื่อตอบสนองตลาดในประเทศไทย ว่ามีการก าหนดรูปแบบการจัดเนื้อหาให้เกิดการรับรู้ไปยังผู้อ่าน 
และผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์) รวมถึงเพื่อสร้างแรงดึงดูดของความเป็นเอกลักษณ์ของนิตยสารเพลย์
บอย ฉบับภาษาไทย ที่ได้รับลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ 
 2. การสังเกตการณและการสังเกตแบบมีสวนรวม ท าควบคูไประหวางการสัมภาษณทั้ง
กิจกรรมที่เปนทางการและไมเปนทางการ โดยการสังเกตการณไดแก การสังเกตกระบวนการท างาน
ประประชุมการแบ่งหน้าที่ในแต่ละงาน การสังเกตการแสดงออกและพฤติกรรมต่างๆของผู้ร่วมงานใน
การท างาน ไม่ว่าจะเป็น กริยาอาการ ทาทางต่างๆรวมไปถึงภาษาที่ใช้ในการสื่อสารและการสังเกต 
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ต าแหนงการใช้ระยะห่างระหว่างการสนทนาตลอดจนบริบทโดยรอบ สวนการสังเกตแบบมีสวนร่วม
นั้นผู้ศึกษาใช้การสังเกตจากการแสดงออกกิจกรรมความหมายการมีส่วนร่วมความสัมพันธและ
สถานที่ซึ่งทั้งหมดนั้น ผูศึกษากระท าจากการเขาประชุมและปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆขององคการ 
เปนตน 
 
3.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
 
 ผศึูกษาไดแบงผูใหขอมูลตามกล ุมค าถามตามวัตถุประสงคการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับ
ความรับผิดชอบตามระดับการบริหารและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้  
 1. คุณสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง บรรณาธิการนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือน
มกราคม - ธันวาคม 2558) 
 2. คุณวาเลนท์ สร้อยสุวรรณ บรรณาธิการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 3. คุณสันต์ สวามิภักดิ์ รองบรรณาธิการนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 4. คุณธัชนนท์ ตาปนานนท์ กองบรรณาธิการนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 5. คุณธีรภัทร ศรีอุทโยภาส กราฟฟิคนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 6. คุณธีราวุฒิ รอดปั้น ช่างภาพนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 7. คุณนิสา ค าเพราะ ประสานงานนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 8. ผู้บริหารงานนิตยสารคู่แข่ง ผู้ให้ข้อมูลไม่อนุญาตให้เปิดเผยนาม 
 
3.4 การจัดท าขอมูล  
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดตั้งประเด็นการศึกษาในการจัดท าข้อมูล เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาตลอดจนในการเก็บข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษาและสะดวกต่อ
การจัดท าข้อมูล ซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการก าหนดแนวค าถาม เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกและการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมประกอบกับการสืบค้นหลักฐานต่างดานเอกสารอื่นๆ ซึ่งผูศึกษาไดตั้งประเด็น
การศึกษาและการรวบรวมขอมูล ประกอบด้วย 
 การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ใช้การสัมภาษณ์ส าหรับเก็บข้อมูลจากผู้ให้สัมภาษณ์โดยการ
ตั้งค าถามในการสัมภาษณ์ โดยการตั้งค าถามจะสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เทปบันทึกเสียง มีการท าการบันทึกเสียงจากเครื่องอัดเสียงขณะที่ท าการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
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 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ตั้งแต่เดือน
มกราคม-ธันวาคม 2558 เนื่องจากผู้ศึกษาต้องท าการเปรียบเทียบการจัดหมวดหมู่และรูปแบบเนื้อหา
ตาม เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างและรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งเป็น 
 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จ านวน 12 ฉบับ ได้แก่ 

- ฉบับที่ 20 เดือนมกราคม 
- ฉบับที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ 
- ฉบับที่ 22 เดือนมีนาคม 
- ฉบับที่ 23 เดือนเมษายน 
- ฉบับที่ 24 เดือนพฤษภาคม 
- ฉบับที่ 25 เดือนมิถุนายน 
- ฉบับที่ 26 เดือนกรกฎาคม 
- ฉบับที่ 27 เดือนสิงหาคม 
- ฉบับที่ 28 เดือนกันยายน 
- ฉบับที่ 29 เดือนตุลาคม 
- ฉบับที่ 30 เดือนพฤศจิกายน 
- ฉบับที่ 31 เดือนธันวาคม 

 นิตยสารเพลย์บอย อเมริกา จ านวน 10 ฉบับ  
  - ฉบับที่ 62 No.1 เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ (เนื่องจากเป็นช่วงวันหยุดยาวจึงท า 
2 เดือนเป็น1เล่ม) 
  - ฉบับที่ 62 No.2 เดือนมีนาคม 
  - ฉบับที่ 62 No.3 เดือนเมษายน 
  - ฉบับที่ 62 No.4 เดือนพฤษภาคม 
  - ฉบับที่ 62 No.5 เดือนมิถุนายน 
  - ฉบับที่ 62 No.6 เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม (ช่วงวันชาติของประเทศ รวมท าเป็น
2เดือนเป็น 1เล่ม) 
  - ฉบับที่ 62 No.7 เดือนกันยายน 
  - ฉบับที่ 62 No.8 เดือนตุลาคม 
  - ฉบับที่ 62 No.9 เดือนพฤศจิกายน 
  - ฉบับที่ 62 No.10 เดือนธันวาคม 
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ตารางที่ 3.1 
 
ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย ค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ 
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานสื่อสารมวลชน          
ของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 

1. การบริหารงานในส่วนนิตยสารเพลย์บอย 
ฉบับภาษาไทย 
2.ปั จจั ยภายนอกที่ ส่ ง ผล กระทบต่อกา ร
บริหารงาน เช่น สังคม การเมือง กฎหมาย 
วัฒนธรรม และคู่แข่ง(ยกตัวอย่าง) 
3. ปัจจัยภายในองค์กรนิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทยที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน เช่น 
วิชา ชีพสื่ อ  เทคโน โล ยี  และกา ร จั ด กา ร
(ยกตัวอย่าง) 
4. วิเคราะห์การบริหารงานของเพลย์บอย
(คู่แข่ง) 

2.  เพื่ อ ศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบการ
น าเสนอเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทย 

1. แนวทางการจัดรูปแบบเนื้อหา 
2. การก าหนดเนื้อหาของนิตยสาร(ยกตัวอย่าง) 
3. การก าหนดขนาด รูปเล่มและความหนาของ
นิตยสาร 
4. ความแตกต่างระหว่างนิตยสารคู่แข่ง 

 
3.5 การจัดกระท าขอมูล  
 
 ในการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาได้มีการตั้งประเด็นการศึกษาและ ข้อสันนิษฐานไว้เบื้องต้น
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาตลอดจนในการเก็บข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาและสะดวกต่อการจัดท าข้อมูลซึ่งผู้ศึกษาได้ท าการก าหนดแนวค าถาม  เพื่อใช้ในการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก และ การสังเกตุแบบมีส่วนร่วมประกอบกับการสืบค้นหลักฐานต่างดานเอกสาร
อื่น ๆ ซึ่งผูศึกษาไดตั้งประเด็นการศึกษาและการรวบรวมขอมูลดังนี้ 
 1. เพื่อศึกษาการบริหารงานสื่อสารมวลชนของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย  
เพื่อการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานสื่อสารมวลชนของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
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  1.1 การก าหนดกรอบการบริหารงานสื่อสารมวลชนของนิตยสารเพลย์บอย  
ฉบับภาษาไทย (ผู้ส่งสาร ผูรับสารและคู่แข่ง) 
  1.2 การจัดการเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารงานสื่อสารมวลชนของนิตยสาร
เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ในการสรางบรรยากาศการสื่อสารและการท างานให้มีผลตอประสิทธิผล
ของการจัดการของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (อาทิ การสรางความรู ความเขาใจหรือการมีส
วนรวม การพัฒนาบุคลากร และการสนับสนุนพนักงานเพื่อชวยให้การท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
และการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและการรับมีเหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึน 
 2. เพื่อศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบและการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย 
ฉบับภาษาไทยซึ่งการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแนวทางการจัดรูปแบบและการน าเสนอเนื้อหาของ
นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยว่ามีความแตกต่างระหว่างนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยกับ
เพลย์บอย อเมริกา กันอย่างไร 
 
3.6 การวิเคราะห์ผลข้อมูล  
 
 การวิเคราะหขอมูลของการศึกษาครั้งนี้ ผู ศึกษาใชแนวทางการอ่านวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูล  ซึ่งหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้ว ผู้ศึกษาท าการจัดแบ่งชนิด
ข้อมูลเป็นหัวข้อตามความเหมาะสมแล้วพิจารณา ความสัมพันธ์ของข้อมูลชนิดต่างๆที่แบ่งไว้ โดย
อ้างอิงจากวัตถุประสงค์และประเด็นหรือแนว ค าถามการวิจัยที่ก าหนดไว้เบื้องต้น การแสดงข้อมูล
(Data Display) ผู้ศึกษาแสดงข้อมูลค าสนทนาหรือค าสัมภาษณ์จาก ผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นหลักฐาน
ประกอบหมวดหมู่หรือกลุ่มข้อมูลที่จัดไว้ เพื่อแสดงให้เห็นหรือให้เกิดความ เข้าใจและชัดเจนมาก
ยิ่งข้ึน และป้องกันปัญหาในด้านความมีอคติของผู้ศึกษาเองโดยการน าเสนอข้อมูลนั้น และสร าง
ความนาเช่ือถือโดยการท าการวิเคราะหตรวจสอบซ้ าอีกครั้ง เพื่อยืนยันผลสรุป ผู้ศึกษาน าเสนอข้อมูล
เบื้องต้นอย่างละเอยีดด้วยวิธีพรรณนา (Descriptive Analysis) ตามวัตถุประสงค์การวิจัยที่ก าหนดไว้  
 สรุปได้ว่าในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในการเข้าสู่ข้อมูลตาม
ปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะของผู้ผลิตนิตยสารผ่านระเบียบวิธีวิจัย ได้แก่ แนวทางการศึกษาวิจัย
ซึ่งมีเครื่องมือการศึกษาคือตัวผู้ศึกษาเองและผู้ให้ข้อมูล โดยได้ท าการจัดระเบียบหมวดหมู่ การ
วิเคราะห์ และการน าเสนอให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการศึกษา ส่วนการสังเคราะห์ข้อมูลนั้น
จะท าจากส่วนย่อยไปสู่ส่วนใหญ่หรือภาพรวมซึ่งให้ความส าคัญกับการเปรียบเทียบข้อมูลของนิตยสาร
เพลย์บอย ฉบับภาษาไทยและเพลย์บอย อเมริกา และเรื่องราวภายใต้ปรากฏการณ์ที่ศึกษาและสร้าง
ความน่าเช่ือถือแก่ข้อสรุปนั้นโดยการท าการวิเคราะห์ตรวจสอบซ้ าอีกครั้งเพื่อยืนยันผลสรุปการศึกษา
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เพื่อตรวจสอบความเช่ือมั่นได้ของข้อมูล ตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลหลาบแหล่งและตรวจสอบ  
จากทฤษฏี 
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่อง“การจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนองตลาด
ในประเทศไทย” ผู้ศึกษาน าเสนอผลการวิจัยเป็น 3 ตอน มีรายละเอียด ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การบริหารงานสื่อสารมวลชนของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 ส่วนที่ 2 รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 

 
4.1 ส่วนท่ี 1 การบริหารงานสื่อสารมวลชนนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 
 ในการศึกษาการจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนองตลาดใน
ประเทศไทย ประกอบด้วยการท าความเข้าใจการบริหารงานนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
จ าเป็นต้องเข้าใจภูมิหลัง ซึ่งผูศึกษาเห็นวาควรศึกษาสาเหตุของ การบริหารนิตยสารทั้งภายในและ
ภายนอกองคการ จนกระทั่งน าไปส ูการบริหารจัดการเนื้อหาของผู้ผลิตนิตยสาร ผู้ศึกษาพบวาปจจัย
แวดลอมทั้งภายนอกและภายในองคการนั้นสงผลกระทบต่อการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทย ผูศึกษาพบวาสาเหตุหลักที่มีผลตอการบริหารนิตยสารของเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีทั้ง 
ปจจัยภายนอกองคการ ไดแก แรงกดดันทางการเมืองและสังคม (Social and Political Pressure) 
โดยเฉพาะในส่วนของกฎหมายข้อบังคับ ส่งผลต่อการบริหารนิตยสาร ซึ่งพอสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับ
การควบคุมจากกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ต่อมาแรงกดดันทางเศรษฐกิจ (Economic 
Pressure) ในที่นี้จะเกี่ยวข้อง ผู้สนับสนุนโฆษณา และคู่แข่งขัน ต่อมา แหล่งข้อมูลเหตุการณ์และ
วัฒนธรรม (Events & Constant Information and Culture Supply) นั้นกระบวนการบริหาร
นิตยสาร ต้องระเบียบประเพณีของสังคมในแต่ละสมัย ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อกระบวน
การบริหารนิตยสาร ส่วนความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร (Audience Interest/ Demand) 
มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการนิตยสารระดับน้อย ขณะที่ปจจัยภายในดานการจัดการ (Management) 
ในส่วนของการด าเนินงานและความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) นั้นมีความส าคัญใน
ระดับมาก เพราะจะเป็นในส่วนของการวางแผนการรับมือกับปัญหาที่ เกิดข้ึน แต่ ในส่วนของ
เทคโนโลยี (Technology) มีความเกี่ยวข้องน้อยมากส่วนมากจะเป็นการอ านวยความสะดวกในการ
ติดต่อสื่อสารและกระบวนการแก้ไขงาน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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 4.1.1 ปจจัยภายนอกองคการ 
    ปัจจัยภายนอกที่กระทบต่อการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ได้แก่
ปัจจัยด้านกฎหมาย ซึ่งจะอยู่ในส่วนของแรงกดดันทางการเมืองและสังคม ซึ่งส่งผลต่อการบริหาร
นิตยสารเพลย์บอล ฉบับภาษาไทย ต่อมาปัจจัยแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการบริหารเพียงส่วน
ของผู้สนับสนุนโฆษณาและคู่แข่งเท่านั้น เพราะเมื่อนิตยสารเฉพาะกลุ่มมีสภาพการณ์ที่แข่งขันมากข้ึน
และถูกตีพิมพ์จ านวนมาก ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารนิตยสารที่จะต้องหากลยุทธ์สร้างความ
แตกต่าง ขณะที่ปัจจัยแหล่งข้อมูลเหตุการณ์และวัฒนธรรม อยู่ในระดับปานกลาง และความสนใจ
และความต้องการของผู้รับสาร จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการผลิตเนื้อหานิตยสารระดับน้อย 
  4.1.1.1 ปัจจัยด้านการเมืองและสังคม  
      การศึกษาพบวาปัจจัยด้านแรงกดดันทางการเมืองและสังคมมีผลต่อการ
บริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เป็นอย่างมากโดยเฉพาะการควบคุมของภาครัฐ ทางด้าน
กฎหมายอาญามาตรา 287 ถูกบัญญัติข้ึน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยมีเจตนารมณ์ทั้ง
ในเรื่องของความดีงามของสังคม รวมทั้งผลกระทบที่เกิดข้ึนตามมาของสื่อลามกที่ในทางกฎหมาย ก็
คือ การยั่วยุทางกามารมณ์ ซึ่งหมายถึง สื่อที่มีผลเป็นการเหนี่ยวน าให้ผู้บริโภคไปแสดงออกเรื่องเพศ 
หรือไปกระท ากิจกรรมทางเพศต่อบุคคลอื่นอันน ามาซึ่งปัญหาสังคมอีกหลายประการทั้งปัญหา 
การข่มขืน การท้องก่อนวัยอันควร เป็นต้น ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการเนื้อหาของนิตยสาร 
โดยเฉพาะในส่วนของเนื้อหาที่น ามาจากนิตยสารเพลย์บอย อเมริกาที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับการร่วมเพศ 
หรือรูปภาพที่น าเสนอจากเล่มต้นฉบับที่ไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งหากน าเสนอหรือตีพิมพ์ไปอาจส่งผลให้
นิตยสารถูกระงับการพิมพ์ หรือหากร้ายแรงไปกว่าน้ันบริษัทอาจถูกสั่งปิดได้ ส่งผลให้ในการคัดกรอง
เนื้อหา ไม่ให้มีเนื้อหาที่ขัดต่อความศีลธรรมของประชาชน โดยสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง บรรณาธิการตั้งแต่
เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 กล่าวว่า 

เรื่องกฎหมายที่ควบคุมเนื้อหา และรูปภาพที่อนาจาร เป็นปัญหาส าคัญที่
ส่งผลกระทบต่อการผลิตนิตยสาร เพราะฉบับของเมืองนอกสามารถ
ตีพิมพ์ได้อย่างเสรีภาพ ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายในเมืองไทย ซึ่งเราก็ต้อง
ปฏิบัติตามกฎกันไป (สุรศักดิ์ จรินทร์ทอง , สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 
2559) 

      ปัจจัยด้านแรงกดดันทางการเมืองและสังคมดังกล่าวส่งผลต่อการบริหาร
นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพราะการที่ผู้ผลิตนิตยสารต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายอาญา
มาตรา 287 ซึ่งหากไม่ปฎิบัติตามจะถูกรับโทษ และไม่สามารถน าออกไปสู่ผู้อ่านได้ 
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  4.1.1.2 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
      การศึกษาพบวาแรงกดดันทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อการบริหารนิตยสาร
เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เนื่องจากได้บริหารงานตามนโยบายกองบรรณาธิการ เป็นนิตยสารที่หวัง
ผลก าไร นิตยสารต้องมีผู้สนับสนุนนิตยสาร (สปอนเซอร์) เพื่อให้นิตยสารสามารถด าเนินการต่อไปได้ 
ดังนั้นนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จึงจ าเป็นต้องหาผู้สนับสนุน(สปอนเซอร์) เพราะรายได้หลัก
ของการท านิตยสารมาจากยอดการขายโฆษณาให้กับผู้สนับสนุนเป็นรายได้หลักของการท าธุรกิจ
นิตยสาร เพื่อก่อให้เกิดก าไรในการประกอบการเนื่องจากรายได้จากยอดขายตัวนิตยสารเป็นเพยีงสว่น
หนึ่งของผลิตนิตยสาร ดังนั้นนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยจึงจ าเป็นจะต้องมีการคัดเลือก
ผู้สนับสนุน เพื่อให้เข้ากับภาพลักษณ์ของนิตยสาร ดังนั้นผู้สนับสนุน(สปอนเซอร์)จึงมีผลต่อปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจของผู้ผลิตนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
      ด้านคู่แข่งขัน พบว่า นิตยสารเฉพาะกลุ่มส าหรับผู้ชาย มีนิตยสารที่เป็นคู่
แข่งขันทางตรง ได้แก่ แม็กซิมและเอฟเอชเอ็ม แต่จะแตกต่างกันที่กลุ่มเป้าหมายของแต่ละนิตยสาร
แตกต่างกัน ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบการน าเสนอนั้นแตกต่างกัน โดยสามารถเปรียบเทียบได้จาก
นิตยสารแม็กซิมและเอฟเอชเอ็ม ที่เน้นน าเสนอรูปภาพของนางแบบ ซึ่งเป็นนางแบบในประเทศ
โดยเฉพาะ แม้ว่าจะได้รับลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศก็ตาม ส่วนในด้านของเนื้อหาจะไม่น าเสนอความ
หลากหลาย แต่มุ่งเน้นเกี่ยวกับการน าเสนอเรื่องราวทางเพศเท่านั้น โดยสุรศักดิ์ จริทร์ทอง  
บรรณาธิการตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม 2558 กล่าวว่า 

นิตยสารที่แสดงออกถึงความเป็นเฉพาะผู้ชายมีคู่แข่งขัน เพราะเป็น
นิตยสารที่หวังผลก าไร ซึ่งถ้านิตยสารที่มีรูปแบบเดียวกันมีไม่มาก เพราะ
แต่ละเล่มว่ากลุ่มเป้าหมายที่ไม่เหมือนกัน โดยที่นิตยสารแม็กซิมจะมีการ
วางกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ก าลังเริ่มต้นใน
การแสวงหา ในส่วนนิตยสารเอฟเอชเอ็ม มีการวางกลุ่มเป้าหมายเป็น
กลุ่มคนที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิต และส าหรับนิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทย มีการวางกลุ่มเป้าหมายที่มีรูปแบบการด าเนินชีวิตที่มีความ
มั่นคง แต่มองว่าการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป็นสิ่งที่ ช้ีวัดความอยู่รอดของ
นิตยสาร กลุ่มคนอ่านที่เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านิตยสารจะอยู่รอดได้หรือไม่ได้ 
(สุรศักดิ์ จรินทร์ทอง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2559) 

      ขณะเดียวกันพบว่าคู่แข่งขันหรือนิตยสารที่จัดเป็นกลุ่มนิตยสารประเภท
เดียวกัน มองว่านิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีจุดเด่นเพียงเป็นนิตยสารหัวนอกที่ซื้อลิขสิทธ์ิมา
ได้เท่านั้น เพราะทั้งเนื้อหา และรูปแบบไม่มีความแตกต่างจากต้นฉบับ นอกจากนี้ในส่วนของนางแบบ
ภายในเล่มยังใช้นางแบบที่เคยร่วมงานกับนิตยสารคู่แข่งมาเกือบทุกคน ท าให้ไม่สามารถสร้างความ
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ล าบากใจให้กับนิตยสารประเภทเดียวกัน นอกจากนี้ภาพปกที่น าดารานักแสดงมาเป็นแบบก็ไม่ได้มี
ความโดดเด่นแต่อย่างใด เพราะส่วนใหญ่ดาราเหล่านี้ผ่านการถ่ายแบบในลักษณะนี้เช่นกัน และสิ่ง
ส าคัญคือราคาจัดจ าหน่ายที่มีราคาสูงจนเกินไป ท าให้ผู้อ่านระดับฐานะปานกลางที่เป็นกลุ่มที่มีความ
สนใจมากที่สุด ไม่สนใจที่จะเลือกซื้อเพราะนิตยสารที่มีรูปแบบเดียวกันมีราคาจ าหน่ายที่ถูกกว่า โดยผู้
บริหารงานนิตยสารคู่แข่ง กล่าวว่า 

ส าหรับเพลย์บอย ผมไม่เคยคิดว่าเค้าเป็นคู่แข่งนะ เพราะเค้าไม่สามารถ
สร้างเรตต้ิงให้กับคนอ่านได้จากที่ผมส ารวจมา เค้าได้แค่ช่ือความเป็นเพลย์
บอยจากเมืองนอก เพราะเนื้อหาก็แบบเดิมๆ เล่มไหนก็ท าได้ ตัวหนังสือก็
เล็กไป ต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายด้วยว่าเค้าต้องการดูภาพ ไม่ใช่อ่านเนื้อ
เรื่องที่มีเกือบ100หน้า นางแบบก็ใช้จากเล่มผมไปถ่ายหลังจากหมดสญัญา
ไปแล้ว เค้าไม่หานางแบบหน้าใหม่ ไม่สร้างปรากฏการณ์อะไรที่น่าสนใจ 
แถมราคาก็แพงกว่าเกือบเท่าตัว (ผู้บริหารงานนิตยสารคู่แข่ง, สัมภาษณ์, 
16 กรกฎาคม 2559) 

      จากการศึกษา พบว่า ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจมีผลต่อการบริหารนิตยสาร
เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เนื่องจากนิตยสารต้องมีการขายโฆษณาที่มีถือว่าเป็นรายได้หลักของการ
บริหารนิตยสาร ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยจะมีการ
แตกต่างทางด้านผู้สนับสนุน(สปอนเซอร์) โดยกลุ่มผู้สนับสนุนของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
คือ กลุ่มลูกค้าระดับบน อาทิ รถยนตร์ยี่ห้อเบนซ์ โรงแรมระดับห้าดาว เป็นต้น ซึ่งหากมีผู้เสนับสนุน
(สปอนเซอร์)ที่ไม่ตรงกับภาพลักษณ์ของนิตยสารเพลย์บอยจะท าการปฎิเสธกลุ่มลูกค้านั้น  

เคยมีค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นมาซื้อสปอนเซอร์ เพลย์บอยก็ไม่ขายให้ เพราะไม่
ตรงกับคอนเซปต์ที่เราเน้นเป็นนิตยสารไฮเอนท์ ถ้าจะมาลงที่เล่มเราก็ต้อง
เป็นซุปเปอร์คาร์ หรือรถที่มีราคาหลายล้านข้ึนไป (สุรศักดิ์ จรินทร์ทอง, 
สัมภาษณ์,  27 กรกฎาคม 2559) 

      ด้านโฆษณาและนักลงทุน ปัจจัยด้านโฆษณาถือว่าเป็นปัจจัยที่ มี
ผลกระทบต่อนิตยสารอยู่มาก เนื่องจากนิตยสารต้องหล่อเลี้ยงด้วยเงินทุนในการผลิตนิตยสาร โดยถ้า
ไม่มีเงินทุนมาหล่อเลี้ยง นิตยสารก็ไม่สามารถอยู่ได้ แต่เนื่องจากรายการนิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทย เป็นนิตยสารเฉพาะกลุ่ม และวางระดับนิยตสารให้เป็นนิตยสารระดับพรีเมี่ยม ท าให้มี
ผู้สนับสนุนที่หลากหลายในการซื้อพื้นที่โฆษณาในนิตยสาร แต่ทางนิตยสารจะต้องค านึงถึงความ
เหมาะสบส าหรับเนื้อหาด้วย ซึ่งในส่วนของ แรงกดดันทางเศรษฐกิจ ด้านโฆษณาซึ่งถือว่ามีผลต่อ
นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
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นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยของเรา จ าเป็นจะต้องหาสปอนเซอร์ 
แต่สปอนเซอร์ที่ซื้อพื้นที่ในหน้าหนังสือเรา เราจะเน้นสปอนเซอร์ที่อยู่
ระดับไฮเอนท์เท่านั้น เราจะเลือกเฉพาะสปอนเซอร์ที่เหมาะสมกับเรา  
ซึ่งในเรื่องของตัวเงินไม่ต้องพูดถึง สปอนเซอร์พวกนี้เค้ามีเงินเยอะอยู่แลว้ 
แต่ข้ึนอยู่ที่ว่าเราจะเข้าถึงเค้ารึเปล่า” (สุรศักดิ์ จรินทร์ทอง, สัมภาษณ์, 
16 กรกฎาคม 2559)  

  4.1.1.3 ปัจจัยด้านแหล่งข้อมูลเหตุการณ์และวัฒนธรรม 
      การศึกษาพบว่า ในการผลิตนิตยสารที่มีรูปแบบเฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะ
ต้องจะน าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทางเพศ และรูปภาพเรือนร่างของผู้หญิง จะได้ข้อมูลบางส่วนจาก
นิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ที่เจ้าของลิขสิทธ์ิ เพราะมีกฎเกณฑ์ของการน าเนื้อหามาตีพิมพ์ที่จะต้อง
อยู่ในนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยทุกฉบับ ดังนั้นข้อมูลที่ได้มาจะเป็นข้อมูล หรือภาษาที่ส่งผล
กระทบต่อการตีพิมพ์ ท าให้ต้องมีตรวจสอบและแปลบทความแม่นย า แต่จะใช้ภาษาที่แตกต่างกัน
ออกไปเพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของประเทศไทยนอกจากนี้ข้อมูลบางประเภทที่ทางนิตยสาร
เพิ่มเติมภายในหน้านิตยสารนั้น จะต้องเป็นข้อมูลที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้  ข้อมูลบาง
ประเภทต้องมีการสืบค้นจากแหล่งข้อมูลจริง ซึ่งในบางครั้งข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันก็เป็นข้อมูลที่ถูก
บิดเบือนไปจากความจริง และไม่สามารถสืบค้นข้อมูลที่เป็นแหล่งต้นก าเนิดได้ ถ้านิตยสารน าเสนอ
ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องออกไป ผู้อ่านจะไม่มีความเช่ือมั่นในตัวนิตยสาร และอาจเป็นปัจจัยหลักที่ท าให้
ผู้อ่านเปลี่ยนไปอ่านนิตยสารเล่มอื่น  ซึ่งถือว่ามีผลต่อการบริหารเนื้อนิตยสารเฉพาะกลุ่มเป็นอย่าง
มาก สุรศักดิ์ จรินทร์ทอง กล่าวว่า  

ข้อมูลในปัจจุบันเราได้มาจากฉบับเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งเราต้องคัดกรองเนื้อหา
และรูปบางรูป เพราะบางครั้งทั้งเนื้อหาและรูปภาพ เราก็เอาลงเล่มไม่ได้
เพราะมันผิดวัฒนธรรมของเรา ส่วนเนื้อหาที่เราเพิ่มเติมมาน้ัน ส่วนใหญ่ก็
หาตามอินเตอร์เน็ท แต่จะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลที่ได้จากอินเตอร์เน็ทนั้น
เป็นข้อมูลที่มีความจริง คนที่เขียนอาจจะบิดเบือนความจริง เพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจ แล้วจะท าอย่างไรให้ได้ข้อมูลความจริง เราก็ต้องลงไปหา
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเลย เช่น เรื่องของนาฬิกา ถ้าเรายังได้ข้อมูลที่ยังไม่
ชัวร์ เราก็ไปถามตามร้านขายนาฬิกา หรือเปิดเว็ปของยี่ห้อนั้นโดยตรง เรา
ก็จะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง (สุรศักดิ์ จรินทร์ทอง , สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 
2559) 
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  4.1.1.4 ปัจจัยด้านความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร 
      การศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านความสนใจและความต้องการของผู้รับสารมี
ความส าคัญกับองค์การสื่อสารมวลชนในการเป็นตัวก าหนดเนื้อหา หรือรูปแบบ ซึ่งจากที่ผู้ศึกษาได้
ศึกษาการจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนองตลาดในประเทศไทย พบว่า
ได้รับแรงกดดันจากปัจจัยด้านความสนใจและความต้องการของผู้รับสาร เนื่องจากเป็นการประกอบ
ธุรกิจนิตยสารจะต้องค านึงถึงผู้รับสารที่ต้องการรับทราบเนื้อหา และรูปภาพ ที่ต้องตอบโจทย์ให้กับ
ผู้รับสารและสปอนเซอร์เป็นหลัก แรงกดดันทางด้านความสนใจและความต้องการของผู้รับสารจึงไมม่ี
ผลต่อการบริหารนิตยสาร 
 4.1.2 ปัจจัยภายในองค์การ 
    ปัจจัยภายในเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อการหาจุดที่จ าเป็นต้องน ามาวิเคราะห์ 
ปจจัยที่มีผลตอการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนองตลาดในประเทศไทย  
ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อต่อการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย คือ  
การจัดการ เพราะจะเป็นในส่วนของการวางแผนการรับมือกับปัญหาที่เกิดข้ึน  ส่วนเทคโนโลยีและ
ความสามารถทางวิชาชีพ ส่งผลให้แนวทางการบริหารที่น ามาใช้ต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับปัจจัย
ที่เกิดข้ึนด้วย 
  4.1.2.1 ปัจจัยด้านการจัดการ 
      การศึกษา พบวา การจัดการต่อการบริหารนิตยสารเพลย์บอย  
ฉบับภาษาไทย มีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการบริหาร การจัดการต่อองคกรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นั้นยอมเกิดจากการท างานรวมกันของทุกสวน กอใหเกิดเปนระบบในการท างานที่มีคุณภาพ ซึ่งปจจัย
ที่ส าคัญที่สุดปจจัยหนึ่งก็คือ บุคลากรในองคการโดยเฉพาะในดานของการบริหารงานในธุรกิจและ
มุมมองของพนักงานในองค์การนั้นยอมเปรียบเสมือนการตรวจสอบผลในการบริหารและการน าหลัก
ในการบริหารมาใชอยางเปนรูปธรรมในองคกรผู้ผลิตสื่อนิตยสารจากการศึกษาดวยการสอบถามและ
เก็บขอมูลท าใหพบวาการบริหารงานองคกรของการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการ
บริหารงานองคกรตามหลักในการบริหารงานองคกร ในลักษณะของการกระจายอ านาจ โดยมีผูมี
อ านาจสูงสุดสั่ง การองคกรเพียงผูเดียวมีอ านาจในการตัดสินใจในสวนตาง ๆ ที่เกิดข้ึนอยางเด็ดขาด
และใชการท างานในลักษณะของครอบครัวในการด าเนินการ ท าใหเกิดความใกลชิดในการท างานและ
เกิดความรวดเร็วในการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องที่เปนเหตุการณเฉพาะหนาและมีความส าคัญเรงด
วน ท าใหเกิดความรวดเร็วและสะดวกในการท างานท าใหแกปญหาไดรวดเร็ว มีการปรับตัวไดงายและ
ทันตอสถานการณ  
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      จากการศึกษาพบว่าการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย  
เพื่อตอบสนองตลาดในประเทศไทย ถ้าใหประสบความส าเร็จจะต้องมีรูปแบบข้ันตอนและแนวคิดที่
แตกตางกัน แต่ละบริษัทจะมีความแตกตางจากการบริหารงานสื่อมวลชนหรือองคกรธุรกิจอื่นมาก 
นอยตามลักษณะการบริหารงานในแตละฝาย โดยการใช้การจัดการมาแยกกระบวนการในการบริหาร 
ดังนี ้
   (1) การวางแผน 
       การวางแผนของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการวางแผน
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การวางแผนระยะยาว เป็นการวางแผนในกรอบระยะ 1 ปี โดยในส่วนนี้
บรรณาธิการจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบของนิตยสารในแต่ละเดือนว่าจะน าเสนอในรูปแบบใด เช่น เดือน
กุมภาพันธ์ จะให้อยู่ในรูปแบบเดือนแห่งความรัก หรือเทศกาลตรุษจีน โดยจะเน้นน าเสนอภาพ
หน้าปกเป็นสื่อกลาง ส่วนเนื้อหาภายในนิตยสารจะเป็นการรวบรวมสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องผู้ชายเป็น
ส่วนส าคัญ ส่วนการวางแผนระยะสั้น อยู่ในกรอบระยะ 1 เดือน โดยจะเป็นการประชุมกอง
บรรณาธิการ ที่จะต้องน าเสนอข้อมูลหรือเรื่องราวที่จะตีพิมพ์ในแต่ละเดือน การประชุมจะเกิดข้ึนทุก
อาทิตย์ของเดือน โดยจะใช้เวลาในการประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลประมาณ 1-2 ช่ัวโมง จากนั้น
พนักงานก็จะปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เมื่อมีการประชุมกองบรรณาธิการแล้ว จะมีการก าหนด
ระยะเวลาในการส่งต้นฉบับจากกองบรรณาธิการและนักเขียนอิสระ มีก าหนดการจัดหน้า และ
ก าหนดวันส่งงานให้กับโรงพิมพ์ เพื่อให้นิตยสารออกจ าหน่ายได้ตามก าหนด  
   (2) การจัดองค์การ 
       นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการจัดการองค์การ เพื่อน าพา
องค์การไปสู่ความส าเร็จตามที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งการจัดการองค์การของนิตยสารในช่วงที่ 
ผู้ศึกษา ศึกษาการจัดเนื้อหาในนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยและนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา 
ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 2558 โดยการจัดการขององค์การ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ โครงสร้าง 
กองบรรณาธิการ การจัดบุคลากรเข้าท างาน  

 
 
 
 
 

การจัดบุคลากรเข้าท างาน  
 

ภาพที่ 4.1 โครงสร้างกองบรรณาธิการ 

บรรณาธิการ 

รองบรรณาธิการ ฝ่ายศลิป ์ ฝ่ายภาพ 

กองบรรณาธิการ 
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       การจัดบุคลากรเข้าท างานของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย  
เป็นการคัดเลือกพนักงานที่มีความช านาญในแต่ละหน้าที่ โดยการคัดเลือกบุคลากรเข้าท างานนั้น 
บรรณาธิการจะเป็นผู้ท าการคัดเลือก เพื่อให้บุคลากรนั้นสามารถท างานได้ตามเป้าหมายตามทีก่ าหนด
ไว้ ซึ่งนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยได้แบ่งการจัดบุคลากรไว้ดังนี้ 
       คณะผู้จัดท า / กองบรรณาธิการ 
       กองบรรณาธิการ 
       1. สุรศักดิ์ จรินทร์ทอง บรรณาธิการ (ตั้งแต่เดือนมกราคม - ธันวาคม 
2558) 

2. สัณห์ สวามิภักดิ์  รองบรรณาธิการ 
3. ธนพงษ์ วสุธนทรัพย์  กองบรรณาธิการ 
4. ธัชนนท์ ตาปนานนท์  กองบรรณาธิการ 
5. นิสา ค าเพราะ  ประสานงาน 
ฝ่ายรูปภาพ 
1. สันธิพงศ์ ศิลปะไชย  หัวหน้าช่างภาพ 
2. ธีราวุฒิ รอดปั้น  ช่างภาพ 
3. พัลลภ สื่อสัมฤทธ์ิ  ช่างภาพ 
4.ตรีศูล บ ารุงจิตร  ช่างภาพ 
ฝ่ายศิลป์ 
1. ธีรภัทร ศรีอุทโยภาส 
2. ชลิตา จ าเนียรไวย 

       หน้าที่ความรับผิดชอบของฝ่ายต่างๆ ในการจัดท านิตยสาร มีดังนี้ 
       บรรณาธิการบริหาร/หัวหน้ากองบรรณาธิการ ท าหน้าที่เป็นแกนหลัก
รับผิดชอบการท างานทั้งหมด เสมือนเป็นหัวหน้าทีม บางแห่งจะมีบรรณาธิการเพียงคนเดียว หรือบาง
แห่งอาจแบ่งย่อยเป็นบรรณาธิการฝ่ายต่างๆ ทั้งนี้บรรณาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบและมอบหมายงาน
ให้กับเจ้าหน้าที่ประจ ากองบรรณาธิการต่าง รวมถึงการเขียนบทบรรณาธิการด้วย 
       ฝ่ายศิลป์และช่างภาพ  หน้าที่ของ่ายศิลป์ จัดวางองค์ประกอบภาพและ
ข้อเขียนต่างๆ ตามหลักศิลปะการจัดหน้านิตยสาร เพื่อให้นิตยสารมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ โดด
เด่น ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน สะดวกแก่การติดตามเนื้อหา รวมทั้งจัดล าดับเนื้อหาให้เป็นสัดส่วน
ก่อนหลัง เพื่อไม่ให้ผู้อ่านสับสน ติดตามได้ง่าย ทั้งนี้ฝ่ายศิลป์จะต้องท างานประสานกับบรรณาธิการ 
และช่างภาพเพื่อให้การออกแบบหน้านิตยสารสวยงามตามที่ต้องการ ขณะที่ช่างภาพ จะรับผิดชอบ
ต้นฉบับที่เป็นภาพถ่ายทุกประเภทเพื่อประกอบในเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพปกซึ่งเป็นภาพที่
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ส าคัญที่สุดของนิตยสาร เนื่องจากจะต้องดึงดูดความสนใจของผู้อ่านนิตยสารและยังต้องสะท้อน
แนวคิดของนิตยสารในวาระนั้นๆ อีกด้วย ดังนั้นช่างภาพโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบภาพปกจึงต้อง
ประสานงานกับบรรณาธิการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้ภาพปกที่มีคุณภาพเป็นไปตามแนวทางที่
บรรณาธิการต้องการ  
       กองบรรณาธิการ มีหน้าที่ตระเตรียม รวบรวมและเรียบเรียงต้นฉบับ 
ตัดสินใจคัดเลือกเนื้อหา ตรวจสอบข้อเขียนและภาพ ที่จะน าพิมพ์เผยแพร่  จ านวนคนที่ท างานในกอง
บรรณาธิการ มีมากน้อยข้ึนอยู่กับปริมาณงานและขนาดของนิตยสาร นิตยสารที่มียอดจ าหน่ายสูง 
จะต้องใช้คนท างานจ านวนมากตามไปด้วย  
       หน้าที่หลักของกองบรรณาธิการประกอบด้วย 
       ก าหนดเนื้อหาหรือแนวคิดหลัก กองบรรณาธิการแต่ละแห่งจะก าหนด
เนื้อหาหรือแนวทาง ของนิตยสารแต่ละฉบับ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของนิตยสาร 
รวมทั้งนโยบายขององค์กรผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายนิตยสาร กองบรรณาธิการจะต้องประชุม เพื่อวาง
ทิศทางของเนื้อหา ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามวาระการออกแต่ละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม 
สถานการณ์  
       มอบหมายการท างานให้บุคลากร หลังจากได้ทิศทางของเนื้อหาในแต่ละ
ฉบับแล้ว จะมอบหมายงานให้กับบุคลากรแต่ละฝ่ายไปแสวงหาข้อมูล และเรียบเรียงข้อมูลเขียนเป็น
ต้นฉบับข้ึน ทั้งนี้การมอบหมายงานจะมีสองส่วนคือ คนในกองบรรณาธิการ และนอกกองบรรณาธิการ 
เนื่องจากต้นฉบับของนิตยสารไม่ได้ใช้เนื้อหาภายในประเทศเพียงอย่างเดียว ซึ่งงานในส่วนนี้เป็น
หน้าที่ของฝ่ายประสานงานที่จะติดตามต้นฉบับจากนักเขียนเหล่านั้นให้ได้ทันตาม ก าหนดเวลาที่
จะต้องออกพิมพ์ออกจ าหน่าย 
       แสวงหาข้อมูลและเรียบเรียงหรือเขียนต้นฉบับ ภายหลังจากที่ได้รับ
มอบหมายงาน บุคลากรในกองบรรณาธิการก็จะไปแสวงหา รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล แล้วน ามา
เขียนเป็นต้นฉบับตามรูปแบบที่ได้รับมอบหมาย  
       ตรวจแก้ไข และบรรณาธิกรต้นฉบับ หลังจากที่ได้ต้นฉบับทั้งข้อเขียน
และภาพแล้ว บรรณาธิการจะรวบรวมต้นฉบับทั้งหมด โดยจัดแบ่งเนื้อหาไปตามสัดส่วนของหน้า 
คอลัมน์ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้อ่านได้ติดตามเรื่องราวได้อย่างง่ายดาย ไม่สับสน จากนั้นก็
จะต้องตรวจแก้ไข และบรรณาธิกรต้นฉบับ ก่อนที่จะส่งไปยังฝ่ายเรียงพิมพ์ของกองการผลิตเพื่อน ามา
ประกอบการจัดตกแต่งหน้านิตยสารหรือการประกอบส่วนที่เป็นข้อความและภาพเข้าด้วยกัน 
       นักเขียนประจ ากองบรรณาธิการ บุคลากรในต าแหน่งนี้มีหน้าที่ในการ
แสวงหาข้อมูลและเรียบเรียงเขียนต้นฉบับให้กับนิตยสารตามแต่ที่บรรณาธิการมอบหมาย บางคนอาจ
เป็นนักเขียนที่รับผิดชอบคอลัมน์สัมภาษณ์บุคคล หรือเป็นนักเขียนที่รับผิดชอบคอลัมน์แนะน าการ
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ท่องเที่ยว อาหารการกิน ซึ่งบุคลากรในส่วนน้ียังอาจเป็นนักเขียนนอกกองบรรณาธิการ ส่งข้อเขียน
เป็นประจ าให้กับบริษัทผู้ผลิตนิตยสาร  
       ผู้ประสานงาน ท าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างๆ เช่น ประสานงานฝ่าย
สถานที่ กรณีเป็นการถ่ายภาพแฟช่ัน หรือการท าสารคดีนอกสถานที่ รวมทั้งประสานงานกับนักเขียน
ภายนอกกองบรรณาธิการ เพื่อติดตามต้นฉบับ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ตามที่บรรณาธิการมอบหมาย เช่น 
พาหนะในการเดินทางของผู้สื่อข่าวหรือนักเขียน การเบิกจ่ายค่ายใช้จ่ายของฝ่ายต่างๆ ในกอง
บรรณาธิการ เป็นต้น 
   (3) การสั่งการ 
       การสั่งการภายในกองบรรณาธิการนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย  
มีการมอบหมายงานดังนี้ 
       ใช้การติดต่อแบบสองทาง ติดต่อแบบบนลงล่าง โดยบรรณาธิการจะ
สอบถามความคิดเห็นระหว่างบรรณาธิการและพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเดินหา สอบถามพนักงานถึง
รายละเอียดของ นอกจากนี้ยังมีรูปแบบล่างข้ึนบน โดยจะเปิดให้มีพนักงานแสดงความคิดเห็น 
น าเสนอเนื้อหา การออกแบบอย่างเสรี ขณะเดียวกันยังมีการติดต่อแนวระนาบ ระหว่างพนักงาน
ด้วยกัน เช่นกองบรรณาธิการจะต้องติดต่อประสานงานการส่งบทความ ไปยังฝ่ายกราฟฟิค เพื่อให้
ด าเนินงานจัดหน้าต่อไป แตท่ั้งหมดนี้จะต้องยังคงภาพลักษณ์ของความเป็นนิตยสารส าหรับผู้ชาย 
       การสั่งการจะมอบหมายหน้าที่ ชัดเจนว่าใครท าคอลัมน์อะไร คือ 
บรรณาธิการจะท าการประชุมในแต่ละเดือน เพื่อก าหนดทิศทาง หน้าที่ว่าพนักงานมีความรับผิดชอบ
ในแต่ละแผนก ส่งงานเมื่อใด เช่น กองบรรณาธิการและฝ่ายภาพจะต้องส่งเนื้อหาภายในวันที่ 15 ของ
เดือน ส่วนฝ่ายศิลป์จะท าการจัดหน้าให้แล้วเสร็จอีก 5 วัน จากนั้นจะท าการส่งโรงพิมพ์ และ
ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง จึงตีพิมพ์ โดยก าหนดการในช่วงนี้จะให้ระยะเวลากับโรงพิมพ์ จ านวน 
5 วัน  
   (4) การประสานงาน 
       การประสานงาน คือ การท าใหกลไกตาง ๆ ขององคกรท างานไดอยางมี
ระบบและสอดคลองกัน โดยแตละฝายมีหนาที่และความรับผิดชอบที่ต่างแต่ในการท างานต้อง
ประสานงานกันเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายประสบผลส าเร็จ และท าให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหนาที่ของ
ตนอยางดีที่สุดแลว ยอมท าใหผลงานส าเร็จลุลวงไดดวยดีดังนั้นการประสานงานจึงจัดเปนศิลปะใน
การจัดการประเภทหนึ่งที่ท าใหทุกคนรวมใจกันปฏิบัติงาน หลีกเลี่ยงความซับซอน มีการแบงงานหรือ 
จัดสรรหนาที่ไดอยางชัดเจน ซึ่งจะท าใหผลงานมีมาตรฐานและบรรลุวัตถุประสงคที่ไดวางไว้ ซึ่งการ
ประสานงานในส่วนของกองบรรณาธิการนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างชัดเจน แต่การประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ โดยจะให้มีการพูดคุย พร้อมสอบถาม
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ระหว่างบุคคลตลอดทุกเวลา โดยไม่มีการแบ่งชนช้ันว่าตนอยู่ต าแหน่งใด ทั้งนี้การประสานงานเกิดข้ึน
ทั้งฝ่ายกองบรรณาธิการ ฝ่ายภาพและฝ่ายศิลป์ ที่จะประสานงานในเรื่องของข้ันตอนการผลิตนิตยสาร
ให้ตีพิมพ์ทันเวลา ส่วนพนักงานที่อยู่ในต าแหน่งประสานงาน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างองค์กร
และภายนอกองค์กร เช่น ติดต่อประสานงานกับแหล่งข่าวที่กองบรรณาธิการจะต้องเดินทางไปถ่ายท า 
หรือประสานงานกับโรงพิมพ์ถึงเรื่องการตีพิมพ์ รวมถึงประสานงานระหว่างหน่วยงานอื่นในองค์กรกบั
ฝ่ายกองบรรณาธิการ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดท านิตยสารด าเนินไปอย่างราบรื่น และนิตยสารออกจ าหน่าย
ได้ทันเวลาที่ก าหนด ซึ่งการประสานงานนี้ 
   (5) การควบคุมการท างาน 
       จากการศึกษาพบว่า นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการควบคุม
การท างานของผู้ปฏิบัติงานเพียงระดับหนึ่งเท่าน้ัน โดยจะมีกระบวนการติดตามแก้ไข การปฏิบัติงาน
ของนิตยสาร โดยมีบรรณาธิการเป็นผู้ควบคุมการด าเนินงานในแต่ละส่วนของการผลิตเนื้อหา เพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และด าเนินการแก้ไขเมื่อพบสิ่งผิดปกติที่อาจส่งผลให้ผลงานไม่เป็นไป
ตามที่ก าหนดไว้ในแผน โดยจะควบคุมตั้งแต่ข้ันตอนการผลิตเนื้อหา การวางรูปแบบของนิตยสารใน
ฝ่ายศิลป์ รวมถึงการส่งต้นฉบับทันก าหนดหรือไม่ เพื่อเป็นมาตรฐานในการประเมินงานในช่วงปลายปี 
ทั้งนีจ้ะให้อิสระในการสร้างสรรค์ผลงาน และน าเสนอความคิดและเนื้อหาต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย 
โดยจะปล่อยให้การด าเนินการของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ของตนเอง ซึ่งบุคลากร
รับทราบและสามารถรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารจะไม่บังคับหรือก้าวก่าย
การท าหน้าที่  ซึ่งการควบคุมงานจะอยู่ในรูปแบบการประชุมระดมสมอง เสนอความคิดเห็น 
แลกเปลี่ยนความคิดและมุมมองต่อผู้ปฏิบัติงาน ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
 
ตาราง 4.1 
 
แสดงการท างานของกองบรรณาธิการ 

ก าหนดการ ระยะเวลา 
ประชุมกองบรรณาธิการ วันที่ 1 ของทุกเดือน 
กองบรรณาธิการ วันที่ 1 – 15 ของทุกเดือน 
ฝ่ายศิลป์ วันที่ 15 – 20 ของทุกเดือน 
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       อย่างไรก็ตามการจัดการนิตยสารต้องมีความชัดเจนทุกข้ันตอนใน
ต าแหน่งหน้าที่ของบุคลากร โดยเริ่มจากการก าหนดให้บุคลากรดูแลในแต่ละเรื่อง คือ กอง
บรรณาธิการ รับผิดชอบในการท าคอลัมน์ต่างๆ ซึ่งจะระบุระยะเวลาในการส่งต้นฉบับ โดยช่วง
ระยะเวลาหากคอลัมน์ไหนท าเสร็จก่อนจะส่งให้ฝ่ายกราฟฟิคน าไปจัดหน้า ซึ่งในส่วนของฝ่ายกราฟ
ฟิคก็จะมีระยะเวลาในการจัดหน้าเช่นกัน และเป็นฝ่ายที่จะต้องรวบรวมเนื้อหาและรูปภาพทั้งหมดส่ง
ให้กับโรงพิมพ์ จากนั้นโรงพิมพ์จะพิมพ์ต้นฉบับมาให้กองบรรณาธิการตรวจสอบค าถูกผิดครั้ง และ
ส่งไปให้โรงพิมพ์ท าการพิมพ์นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และวางจ าหน่ายในล าดับต่อไป สุร
ศักดิ์ จรินทร์ทอง บรรณาธิการ ได้แสดงความเห็นว่า 

การจัดการนิตยสาร PlayboyThailand เป็นไปอย่างชัดเจน การท างาน
ต้องแข่งขันกับเวลา เราไม่สามารถหยุดรอข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งได้ 
เพราะงานทุกข้ันตอนมีการด าเนินงานสอดคล้องกัน(สุรศักดิ์ จรินทร์ทอง, 
สัมภาษณ์, 18 พฤษภาคม 2559) 

  4.1.2.2 ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
      การผลิตนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย พบว่า เทคโนโลยีมีส่วนเกี่ยว
ช่วยให้กระบวนการผลิตนิตยสารมีความสะดวกและมีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือของการผลิต
นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษไทยในส่วนของฝ่ายกราฟฟิค มีการใช้คอมพิวเตอร์แอปเปิ้ล แมค ในการ
จัดหน้า และตั้งค่าสีของภาพ ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในฝ่ายนี้ ยังไม่ครอบคลุมระบบการอ่านค่าสีทุกเครื่อง ท า
ให้ต้องมีการปรับแก้ปล่อยครั้งหลังจากโรงพิมพ์ส่งมาให้ตรวจสอบ ซึ่งส่วนน้ีมีผลต่อการแข่งขันด้าน
การดึงดูดความน่าสนใจ โดยพนักงานระดับปฏิบัติการกล่าวไว้ ดังนี้ 

ปัญหาทางด้านจัดหน้านิตยสารนั้นจะมีความผิดพลาดบ่อย เนื่องจาก
ความพร้อมของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถอ่านค่าสีได้ทุกเครื่อง เมื่อทุก
เครื่องอ่านค่าไม่ได้เมื่อส่งไปโรงพิมพ์สีก็จะเพี้ยน ท าให้ต้องสีเวลาแก้ไข 
(ธีรภัทร ศรีอุทโยภาส, สัมภาษณ์ , 12 พฤษภาคม 2559) 

      ด้าน ธีราวุฒิ รอดปั้น ช่างภาพนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย แสดง
ความคิดเห็นว่า นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ควรเพิ่มเติมความน่าสนใจในส่วนภาพถ่ายใน
นิตยสาร  ให้มีความน่าสนใจมากข้ึน เนื่องจากภาพถ่ายเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผู้ชมได้เช่นกัน ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพจะต้องมีคุณภาพที่ดี และทันสมัยตลอดเวลา “นิตยสาร
ควรจะมีเพิ่มอุปกรณ์เสริมมากข้ึน ที่สารมารถสร้างลูกเล่นในตัวของมันมีซึ่งความสวยงามและสามารถ
ดึงดูดความสนใจให้ได้มากมากขึ้น” (ธีราวุฒิ รอดปั้น, สัมภาษณ์ , 12 พฤษภาคม 2559) 
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  4.1.2.3 ปัจจัยด้านความสามารถทางวิชาชีพ  
      การศึกษาพบวาความสามารถทางวิชาชีพ ไดแก ผูปฏิบัติหนาที่ในสวน
งานตางๆ ซึ่งหากทุกสวนงานสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ สมบูรณ นิตยสารที่ถูก
ตีพิมพ์ออกมาก็ยอมที่จะมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยเฉพาะหากบุคลากรมีความร ู ความสามารถ และ
มีประสบการณในการท างาน ดานการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย พบว่า ให้ความส าคัญ
กับคัดเลือกบุคลากร โดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้าน เช่น
ในการจะรับช่างภาพจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับกล้องและมีประสบการณ์งานทางด้านน้ีมา ในส่วนของ
กราฟิกจะต้องจบด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกมา เพราะจะเป็นการท างานโดยมีความรู้เบื้องต้นมาอยู่แล้ว 
รวมถึงทัศนคติในการท างานที่สอดคล้องกับองค์กร ซึ่งทางผู้บริหารได้จัดการหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในการท างานด้านนิตยสารเข้ามาเป็นทีมงาน นอกจากนั้นจะค้นหา
จากนักศึกษาจบใหม่ที่มีความใฝ่รู้ มีความคิดสร้างสรรค์และมีบุคลิกที่คล่องแคล่วในการท างาน ซึ่งใน
การบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านศิลปะ
เพื่อน าเสนอและเผยแพร่ผลงาน ด้านสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง กล่าวว่า 

บุคคลที่จะท างานในนิตยสาร จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับนิตยสารมาก่อน 
และยิ่งเป็นนิตยสารเฉพาะกลุ่มควรจะต้องรู้อย่างลึกซึ้ง โดยการคัดเลือก
บุคคลเข้ามาท า จะถามถึงความรู้เกี่ยวกับนิตยสารก่อน เช่นมีน้องในทีม 
คนหนึ่งไม่ได้จบมาจากคณะนิเทศศาสตร์ แต่จบจากคณะวิทยาศาสตร์ 
ท าไมถึงรับเค้าเข้ามาท างาน เพราะเค้าเป็นเคยท างานจากนิตยสารเล่มอื่น
มากก่อน ดังนั้นน้องคนน้ีจะมีความรู้เกี่ยวกับนิตยสาร ซึ่งนี่เองจะเป็นส่วน
หนึ่ งที่ จะท าให้ งานลุล่ วงไปได้  (สุร ศักดิ์  จรินทร์ทอง , สัมภาษณ์ ,  
16 กรกฎาคม 2559) 

 สรุปได้ว่า ปัจจัยภายในที่มีผลกระทบต่อการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย  
ได้แก่ ปัจจัยด้านการจัดการ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี และปัจจัยด้านความสามารถทางวิชาชีพ โดยเป็น
ปัจจัยที่ผู้บริหารจ าเป็นจะต้องควบคุม เพื่อให้การบริหารงานนิตยสารประสบความส าเร็จ ผู้บริหารจึง
ต้องมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ที่รวดเร็ว  และใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมถึงการใช้ความสามารถ
ทางวิชาชีพสื่อของพนักงานให้การบริหารนิตยสาร ที่แสดงออกซึ่งความรู้เรื่องของนิตยสาร เพื่อส าเร็จ
ตามแผนการหรือนโยบายที่ผู้บริหารได้วางไว้ 
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4.2 ส่วนท่ี 2 รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 
 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะใช้ระเบียบแบบของประเทศไทยเป็นหลัก  
การจัดรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาทั้งหมด 230 หน้าไม่รวมปก ซึ่งเนื้อหาภายในนิตยสารจะมีการแบ่ง
ตามคอลัมน์ ซึ่งบางคอลัมน์จะไม่มีการก าหนดอย่างชัดเจน เนื่องจากต้องประมาณการในส่วนของหนา้
โฆษณาภายในนิตยสารแต่ละเดือน ทั้งนี้ ช่ือคอลัมน์จะใช้ช่ือที่ เข้าใจง่ายเพื่อสร้างการจดจ า 
ขณะเดียวกันจัดวางคอลัมน์ เนื้อหาเรื่องราวและรูปภาพการแปลภาษาไว้อย่างสละสลวย 
 
 4.2.1 ก าหนดเนื้อหา  
    ผู้ ศึกษาพบว่ากองบรรณาธิการแต่ละแห่งจะก าหนดเนื้อหาหรือแนวทาง  
ของนิตยสารแต่ละฉบับ ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของนิตยสาร รวมทั้งนโยบายของ
องค์กรผู้ผลิตและจัดจ าหน่ายนิตยสาร กองบรรณาธิการจะต้องประชุม เพื่อวางทิศทางของเนื้อหา  
ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามวาระการออกแต่ละครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคม ซึ่งโดยปกติแล้ว
นิตยสารทั่วไปที่ไม่ได้ซื้อลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ ซึ่งมีเนื้อหาที่มาจากนักเขียนในกองบรรณาธิการ  
ไม่จ าเป็นต้องคงเนื้อหาสาระเพื่อให้ตรงกับแนวคิดของเจ้าของลิขสิทธ์ิ ซึ่งแตกต่างจากนิตยสาร  
เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เป็นนิตยสารที่ได้รับลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศ จ าเป็นจะต้องรักษามาตรฐาน
ที่น าเสนอทั้งสาระน่ารู้และความบันเทิงเกี่ยวกับบุรุษเพศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศศึกษา บทสัมภาษณ์
จากบุคคลที่มีช่ือเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศยนตรกรรมระดับโลก รวมถึงบทความจาก
นักเขียนที่ล้วนมาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเนื้อหาที่น ามาจากต่างประเทศจะได้รับการ
แปลเป็นภาษาที่สละสลวย เข้าใจง่าย รวมถึงถ่ายทอดเรือนร่างของผู้หญิง ที่เปรียบเสมือนเป็น
สื่อกลางการสร้างความรับรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้ชายที่มีความมั่นใจในตัวเอง และมีรสนิยม
สูง รักความท้าทาย สนใจข่าวสารที่ผู้ชายต้องควรรู้ โดยสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง กล่าวว่า 

การก าหนดเนื้อหาของนิตยสารเรา เราจะต้องอ้างอิงตามต้นแบบจากอเมริกา 
เพราะเราซื้อลิขสิทธ์ิมา แต่เราจะเพิ่มเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ และหลากหลาย
มากข้ึน เพื่อให้เข้ากับสังคมของบ้านเรา ถ้าเป็นเรื่องที่แปลจากเมืองนอก เราก็
จากแปลให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย แต่จะไม่มีค าหยาบหรอค าแสลงแบบของ 
เมืองนอก (สุรศักดิ์ จรินทร์ทอง, สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2559) 

    ในส่วนของคู่แข่งของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มองว่าการก าหนด
เนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ก าหนดเนื้อหาบางหมวดหมู่ที่ผู้อ่านไม่สามารถเข้าถึงได้ 
เพราะเป็นเรื่องที่ไกลตัว แม้จะคงตามแนวคิดจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ และตามกลุ่มเป้าหมายที่นิตยสาร
เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ได้ตั้งไว้  ได้แก่ หมวดหมู่เทคโนโลยีและนาฬิกา เครื่องประดับ อุปกรณ์
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ไฮเทค แม้จะเป็นข้อมูลที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย แต่บางครั้งก็ไปสิ่งที่บุคคลทั่วไปหรือเป็นกลุ่มคนที่มี
ระดับฐานะทางการเงินที่ดีก็ไม่สามารถจับต้องได้ ขณะที่การจัดหมวดหมู่ของเนื้อหาภายในนิตยสาร
เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มองว่า เป็นการจัดหมวดหมู่ที่ไม่มีความเป็นระเบียบ เพราะเนื่องจากเป็น
นิตยสารที่มีจ านวนหลายหน้า การจัดหมวดหมู่ที่สลับสับเปลี่ยนในแต่ละหน้า จะส่งผลให้ผู้อ่านไม่
ติดตามเรื่องนั้นโดยเฉพาะ 

หมวดหมู่ที่เพลย์บอยจัด ผมว่ามันงงๆ เปลี่ยนไปเรื่อย เข้าใจว่าอาจจะอยากสร้าง
ความหลากหลายให้กับคนอ่าน แต่บางทีก็ต้องคิดนะว่าเค้าอ่านหรือดูรูปผู้หญิง
อยู่เพลินๆ คอลัมน์ต่อมาเป็นแบบสาระจ๋า เสียอารมณ์หมด ส่วนบางเรื่องมันไกล
ตัวเกินไป ต้องการน าเสนอสิ่งแปลกใหม่ ของดีๆ ของไฮเอนท์อย่างนาฬิกา ผม
ลองเปิดอ่านมันเว่อร์มาก แบบ100เรือนในโลก ใครจะซื้อ มันดูเกินไป อย่างมาก
ก็ได้แค่ดูรูป อ่านข้อมูล ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ผมก็เข้าใจ (ผู้บริหารนิตยสาร (1), 
สัมภาษณ์, 16 กรกฎาคม 2559)  

  4.2.1.1 ปกหน้าของนิตยสาร  
      การก าหนดปกหน้าของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสาร
เพลย์บอย อเมริกา มีความแตกต่างกัน แม้ว่านิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะได้ลิขสิทธ์ิจาก
นิตยสารเพลย์บอย อเมริกามานั้น การก าหนดปกหน้าของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะเน้น
ให้นางแบบปกหน้าที่เป็นคนไทย เน้นเป็นดารานักแสดง หรือเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทย 
นอกจากนี้ยังมีอีกเหตุผลหนึ่ง คือ ภาพปกหน้าของนิตยสารจะมีความเช่ือมโยงในชุดภาพที่น าเสนอ
ภายในนิตยสาร ซึ่งหากน าภาพปกหน้าของนิตยสารเพลย์บอย อเมริกามาใช้ ก็จะต้องน าภาพเซ็ต
ภายในนิตยสารมาน าเสนอด้วย ซึ่งภาพเซ็ตของนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ภาพนางแบบที่อยู่ปกหน้า 
จะเป็นภาพที่เปิดเผยสรีระของนางแบบทุกสัดส่วน ซึ่งในนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยไม่สามารถ
น าเสนอ เนื่องจากผิดหลักของข้อกฎหมายสื่อลามกที่ห้ามน าเสนอเนื้อหาและภาพถ่ายที่อาจก่อให้เกดิ
อารมณ์ทางเพศ และน าไปสู่การข่มขืน ทั้งนี้นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ได้มีการน าเรื่องข้อ
กฎหมายและสังคมของประเทศไทย แจ้งไปยังเจ้าของลิขสิทธ์ิ ซึ่งทางเจ้าของลิขสิทธ์ิรับทราบถึง
เหตุผล และให้นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย สามารถคัดเลือกนางแบบปกหน้าเอง แต่จะต้อง
ยังคงแนวคิดของความเป็นนิตยสารเพลย์บอย โดยสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง กล่าวว่า 
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ปกหน้าเราได้ให้ข้อมูลกับที่อเมริกาไปว่าเราใช้ไม่ได้ เพราะภาพเนื้อในที่
เราต้องใช้ด้วยมันไม่ถูกหลักกฎหมายและวัฒนธรรมของไทย เค้าก็เข้าใจ  
ก็ให้เราคัดเลือกนางแบบปกหน้าเอง แต่ต้องมีความคงเอกลักษณ์ความ
เป็น Playboy ซึ่งเราก็เลือกคนที่มีช่ือเสียงของไทย ก็ไม่พ้นดารานักแสดง
แต่อย่างนาตาลี เค้าไม่ใช่ดารานักแสดง แต่เค้าเป็นถึงนางงามจักรวาลแล้ว
ก็ใช้ชีวิตในเมืองไทยเยอะมาก อีกทั้งเค้าก็เคยแต่งงานกับคนไทยด้วย 
(สุรศักดิ์ จรินทร์ทอง, สัมภาษณ์, 24 กรกฎาคม 2559) 

      ส าหรับปกหน้าที่ใช้ดารา นักแสดงที่มีช่ือเสียง น าเสนอเพื่อสร้างความ
สนใจต่อผู้อ่าน ซึ่งการคัดเลือกจะข้ึนอยู่กับบรรณาธิการบริหาร เป็นผู้คัดเลือกว่านางแบบที่จะน ามา
ข้ึนปกของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ซึ่งข้ันตอนการติดต่อประสานงานให้เป็นใครข้ึนหน้าปก 
เป็นข้ันตอนที่ต้องประสานงานจากบุคคลภายนอกทั้งหมด ได้แก่ ช่างภาพที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ 
เช่น บี๋ ธีรพงศ์, ใหญ่ อมาตย์ โดยช่างภาพเหล่าน้ีจะเป็นที่รู้จักและไว้วางใจของดารานักแสดง ส่งผลให้
การตอบรับเป็นแบบลงปกหน้าเป็นไปอย่างเรียบง่าย โดยการถ่ายภาพปกหน้าจะมีการถ่ายเก็บไว้ล่วง
ประมาณ 4 เดือน เนื่องจากบางครั้งช่วงเวลาไม่ตรงกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่มีภาพปกได้ ส่วนการวาง
คอนเซปต์ในแต่ละเดือนจะมีการพูดคุยกันก่อนในระยะเวลาเดียวกัน ขณะที่การจัดหมวดหมู่ของปก
หน้าจะเน้นการน าเสนอช่ือของนางแบบ และเนื้อเรื่องแบบสรุปใจความส าคัญของคอลัมน์ที่น่าสนใจ
ภายในเล่มนั้น  
      นอกจากนี้ผู้ศึกษายังมีโอกาสสังเกตการณ์เนื่องจากเป็นพนักงานของ
บริษัท จึงได้เปรียบเทียบปกหน้าของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา ดังนี ้
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ภาพที่ 4.2 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ 
 
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนมกราคม ใช้นางแบบที่
เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ หรือ บันน่ีจ านวน 8 คน มาเป็นแบบปกหน้า เนื่องจากเป็นเดือนแรกของปี 
โดยนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะน าเสนอเพื่อท าการแนะน าบันนี่ให้เป็นที่รู้จักส าหรับผู้อ่าน 
ส าหรับการจัดรูปแบบในปกหน้า นอกจากน าเสนอในส่วนของบันนี่แล้ว ได้วางรูปแบบในส่วนของ
มุมซ้ายบนเป็นคอลัมน์แนะน ารถยนต์รุ่นใหม่ที่วางจ าหน่ายในต่างประเทศ ส่วนด้านซ้ายกลางเป็น
คอลัมน์ Big boy toy ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการสะสมของหายากของบุคคลที่มีช่ือเสียง ด้านมุมซ้ายล่าง
เป็นคอลัมน์ของบทความที่สรุปสาระส าคัญของสัตว์4เท้ามีราคาสูง ด้านล่างตรงกลางเล่มเป็นคอลัมน์
บทสัมภาษณ์ที่มีน าเรื่องมาจากนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา โดยในส่วนน้ีจะในภายช่ือของบุคคลที่ให้
สัมภาษณ์เท่านั้น โดยไม่ใส่เนื้อหาของบทความเข้ามาด้วยเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียง เป็นที่รู้จักใน
ระดับโลกอยู่แล้ว หมวดหมู่สุดท้ายคือ คอลัมน์นาฬิกา โดยน าเสนอเนื้อหาบทสรุปของการความเป็น
นาฬิกาที่ต้องสะสม 
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ น าอดีต
นางงามจักรวาล นาตาลี เกลโกว่าเป็นนางแบบหน้าปก โดยใช้คอนเซปต์เทศกาลตรุษจีนผสมผสาน
ความเป็นไทยจากแผ่นทองค าเปลวมาติดที่เรืองร่าง ส่วนจัดรูปแบบในปกหน้า มุมซ้ายบนเป็นคอลัมน์
แนะน ารถยนต์รุ่นใหม่ที่วางจ าหน่ายในต่างประเทศ ส่วนหมวดหมู่ด้านซ้ายกลางเป็นคอลัมน์บทความ
ที่สรุปสาระส าคัญในเนื้อหาภายในเล่ม รองลงมาเป็นคอลัมน์บทสัมภาษณ์ 20 ค าถามที่มีน าเรื่องมา
จากนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา น าเสนอเนื้อหาความเป็นตัวตนของผู้ให้สัมภาษณ์ ด้านซ้ายล่าง
คอลัมน์นาฬิกา โดยน าเสนอเนื้อหาบทสรุปของการเปลี่ยนสายนาฬิกาที่เหมาะสม ขณะที่ตรงกลาง
ด้านให้ความส าคัญกับช่ือของนางแบบหน้าปก ส่วนด้านมุมบนขวาเป็นคอลัมน์สัมภาษณ์ใหญ่ หรือ 
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Interview ของนิติพงษ์ ห่อนาค ซึ่งจะเป็นได้ว่าเป็นบุคคลที่มีช่ือเสียงในวงการเพลงไทย โดยจะเล่ม
ประจ าเดือนนี้จะเน้นในส่วนการน าเสนอนี้เป็นส าคัญ โดยเล่มเดือนนี้สร้างเสียงตอบรับจากผู้อ่านและ
เป็นที่กล่าวขานในวงการบันเทิงได้เป็นอย่างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนมีนาคม และ เมษายน 
 
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนมีนาคม น าอุ้ม-ลักษณา 
เป็นนางแบบปกหน้า หน้าปก น าเสนอโดยใช้คอนเซปต์ในช่วงเข้าสู่ฤดูร้อน เน้นภาพที่สะท้อนถึงการ
ไปเที่ยวทะเล ปกหน้า วางรูปแบบในส่วนของมุมซ้ายบนเป็นคอลัมน์สัมภาษณ์ใหญ่ หรือ Interview 
ของปราจิน เอี่ยมล าเนา ซึ่งนับว่าเป็นเจ้าวงการรถยนต์ ส่วนด้านล่างลงมา ไม่ได้กล่าวถึงคอลัมน์แต่
เป็นการน าเสนอเรื่องของบทความที่เกี่ยวกับการแข่งขันการเล่นเกมส์ของเด็กที่ข้ึนว่าเป็นเด็กเรี ยน 
หมวดหมู่ต่อมาน าเสนอเช่นเดียวกันที่บอกเล่าเรื่องราวของกิจกรรมอย่างการเล่นเบสบอลซึ่งอยู่ใน
คอลัมน์เซอร์วิส ขณะที่เล่มนี้ให้ความส าคัญกับการน าเสนอช่ือของนางแบบ โดยใช้ช่ือเล่นของ
นางแบบที่เป็นที่รู้จักของประชาชนในการน าเสนอ ส่วนลงมาเป็นการกล่าวถึงการท่องเที่ยวในช่วงฤดู
ร้อน สุดท้ายเป็นการน าเสนอการเทสต์รถจากกองบรรณาธิการที่ได้สัมผัสการทดสอบรถ อย่างไรก็
ตามจะเห็นได้ว่าในเล่มของเดือนนี้จะไม่เน้นการน าเสนอช่ือของคอลัมน์ แต่จะเน้นในส่วนของ
รายละเอียดเนื้อหาภายในคอลัมน์มากกว่า  
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนเมษายน น านางแบบที่
ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศจากผลโหวตในคอลัมน์ Playmate ของปีที่ผ่านมาเป็นภาพปก ซึ่งยังคง
แนวคิดในช่วงฤดูร้อน แต่จะเน้นการอวดเรือนร่างของนางแบบเป็นหลัก เพื่อดึงดูดความสนใจจาก
ผู้อ่านและให้ความส าคัญกับการแนะน านางแบบเป็นหลักโดยจะเห็นได้จากตัวอักษรที่มีขนาดใหญ่
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ที่สุด ซึ่งคอลัมน์ด้านบนจะเป็นบทสัมภาษณ์ของจา พนม นักแสดงบทบาทเจ้าพ่อภาพยนตร์บู๊ โดยใน
ส่วนนี้จะไม่น าเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ แต่เน้นการน าเสนอช่ือผู้ให้สัมภาษณ์เป็นหลัก 
ส่วนด้านมุมขวาล่างยังให้ความส าคัญกับบทสัมภาษณ์ของแวดวงกีฬา ขณะที่ รายละเอียดทั้ง 2 
คอลัมน์ อย่างเทคนิคการเป็นเพลย์บอย และของสะสมที่หายาก ก็ยังอยู่ปกหน้าปกประจ าเดือนนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนพฤษภาคม และ มิถุนายน 
 
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนพฤษภาคม น ามะลิ โคสท์ 
นางแบบลูกครึ่งมาเป็นแบบหน้าปก ซึ่งเล่มนี้ได้รับแนวคิดจากความสดใสต้อนรับฤดูฝน โดยในส่วน
ของหมวดหมู่ยังคงเน้นช่ือของนางแบบเป็นจุดเด่นในปกหน้า รองลงมาคือคอลัมน์บทสัมภาษณ์ 
Interview และ 20Q โดยยังเน้นช่ือของผู้ให้สัมภาษณ์ของทั้ง 2 คอลัมน์นี้ ทั้งบัญชา ชุมชัยเวทย์ ผู้
ประกาศข่าวสายเศรษฐกิจช่ือดัง และ หมู อาซาว่า ดีไซน์ผู้คร่ าหวอดวงการแฟช่ัน นอกจากนี้ยัง
น าเสนอที่เกี่ยวกับบทความจากต่างประเทศและการแต่งตัวให้เหมาะสม รวมถึงคอลัมน์ของสะสมทีห่า
ยาก อย่างไรก็ตามฉบับเดือนนี้มีกระแสตอบรับไม่ค่อยดี เนื่องจากภาพปกหน้าไม่ตรงสามารถสร้าง
กระแสได้ เนื่องจากการน าเสนอภาพปกของนางแบบไม่อวดเรือนร่างตามคอนเซปต์ของนิตยสารเพลย์
บอย แม้จะเป็นนางแบบที่มีช่ือเสียงระดับประเทศ โดยนายวาเลนท์ สร้อยสุวรรณ บรรณาธิการ
บริหาร กล่าวว่า 
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ปกตินางแบบทุกเล่มจะเป็นส่วนหนึ่งของการเลือกรูปภาพข้ึนหน้าปก ซึ่ง
เล่มก็เหมือนกัน แต่นางแบบไม่ต้องการโชว์สัดส่วนมาก ท าให้รูปที่ออกมา
ไม่ตรงกับแนวคิดของเรา แต่เราก็เข้าใจ และก็ไม่สามรถปรับเปลี่ยนอะไร
ได้ เพราะเราต้องตีพิมพ์หนังสือ แม้ว่าจะถ่ายรูปนี้มานานแล้ว มันเสีย
ค่าใช้จ่ายไปแล้ว เราก็ต้องตีพิมพ์ ก็หวังว่าคนอ่านบางกลุ่มอาจจะชอบบ้าง 
(วาเลนท์ สร้อยสุวรรณ, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2559) 

      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนมิ ถุนายน ยังให้
ความส าคัญกับช่ือนางแบบที่น ามาประกอบรูปภาพปก คือ กิ๊บซี่ วนิดา นักร้องวัยรุ่นช่ือดัง เน้นความ
เซ็กซี่แบบใสๆ โดยนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนน้ียังคงเน้นที่เป็นบทสัมภาษณ์ทั้ง 
Interview และ 20Q ซึ่งในฉบับนี้ได้ใช้บทสัมภาษณ์ที่มีเนื้อหาจากต่างประเทศของทั้ง 2 รูปแบบ 
ขณะเดียวกันยังคงสอดแทรกบทความอย่างเรื่องของยานยนตร์จากต่างประเทศ และเครื่องดื่ม
ประเภทแอลกฮอล์กตามแบบคนดังจากต่างประเทศ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่านิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทย เน้นการน าเสนอที่น ามาจากนิตยสารเพลย์บอย อเมริกาเป็นหลัก ยกเว้นเพียงที่เป็น
นางแบบปกหน้า โดยสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง กล่าวว่า “เล่มเดือนนี้เราเน้นเนื้อหาจากต่างประเทศ เพราะ
เราวางคอนเซปต์เพื่อสร้างความแตกต่าง สลับกันไปแต่ละเดือน” (สุรศักดิ์ จรินทร์ทอง, สัมภาษณ์, 4 
พฤษภาคม 2559)  

 
ภาพที่ 4.5 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม 
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      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนกรกฎาคม น าต่าย  
เพ็ญพักตร์ มาเป็นนางแบบหน้าปก ที่เน้นความหรูหราและคลาคสิค ซึ่งจะคงเห็นได้ว่าเน้นในส่วนของ
ช่ือนางแบบเป็นหลักที่ต้องการน าเสนอ โดยรูปแบบที่ยังคงมาน าเสนอบนปกหน้า จะยังคงเป็นบท
สัมภาษณ์เป็นส่วนส าคัญรองจากช่ือของนางแบบ จากนั้นด้านล่างก็อยู่ในส่วนของยานยนต์รูปแบบ
ใหม่ของบีเอ็มดับบิว ซีรีย์ 7 ต่อด้วยช่ือเรื่องของบทความจากต่างประเทศ และคอลัมน์ Big boy toy 
ทั้งนี้จะเริ่มเห็นความแตกต่างจากนิตยสารเพลย์บอย ฉบับก่อนหน้าที่ที่เน้นการให้ช่ือคอลัมน์เป็นช่ือ
น าเสนอ  
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนสิงหาคม ยังคงเน้น
หมวดหมู่ของนางแบบหน้าปก เน้นช่ือของนางแบบที่มาเป็นแบบ โดยฉบับประจ าเดือนนี้ใช้นางแบบที่
ช่ือ แอริณ เป็นจุดเด่น ซึ่งปกหน้าของฉบับนี้เน้นตัวอักษรที่ตัดกับพื้นหลัง ที่วางคอนเซปต์ประจ าเดือน
นี้ให้เป็นรูปแบบความร่วมสมัย นอกจากนี้จะเห็นว่าด้านมุมขวาบน ยังใช้คอลัมน์บทสัมภาษณ์น าเสนอ
บนปกหน้า ขณะที่ด้านล่างขวาจะน าเสนอช่ือของเนื้อหาภายในเป็นหลัก แต่ยังคงใส่ช่ือคอลัมน์อยู่
เช่นกัน เพื่อให้ผู้อ่านได้รับทราบถึงคอลัมน์ที่อยู่ภายในเล่ม ที่มีทั้งหมวดหมู่ Big boy toy ของสะสม
จากบุคคลที่ช่ือเสียง , How to be playboy เนื้อหาที่สอนวิธีการดื่มส าหรับผู้ชายที่มีระดับ  และ
บทความเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องด าน้ า 

 
ภาพที่ 4.6 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนกันยายน และ ตุลาคม 
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      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนกันยายน เน้นนางแบบ
หน้าปก อ้อม กานต์พิศชา นางเอกจากภาพยนตร์เรื่องแม่เบี้ย โดยหน้าปกเน้นช่ือของนางแบบเป็นจุด
สนใจเหมือนทุกเล่มที่ผ่านมา แต่การน าเสนอเรื่องราวคอลัมน์บทปก กองบรรณาธิการได้วางคอน
เซปต์จากบทสัมภาษณ์ของชาคริต แย้มนาม    ที่ควบคู่กับปก เนื่องจากภาพยนตร์เรื่องนี้เป็น
ภาพยนตร์ที่ทั้งคู่แสดงคู่กัน นอกจากนี้ด้านล่างของบทสัมภาษณ์ของชาคริต ยังเช่ือมด้วยบทสัมภาษณ์
20Q จากดาราฮอลิวูดช่ือดัง โดยบทสัมภาษณ์ของทั้ง 2 คอลัมน์ถูกจัดให้เป็นรูปแบบที่ส าคัญมากกว่า
คอลัมน์บทความ  และ  How to be PB รวมถึง Big boy toy ซึ่ งการรูปแบบของเพลย์บอย  
ฉบับภาษาไทย มีการจัดวางอยู่ด้านซ้ายทั้งหมด เนื่องจากการวางภาพนางแบบหน้าปกเป็นการวางที่
เน้นภาพให้อยู่ด้านขวา  
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนกันยายน การให้
ความส าคัญตัวนางแบบและช่ือของนางแบบยังคงอยู่ ที่เน้นตัวอักษรขนาดใหญ่อยู่ด้านมุมขวาของ
นิตยสาร ส่วนด้านมุมขวาบนยังคงเป็นคอลัมน์บทสัมภาษณ์ แต่มีการเพิ่มคอลัมน์ต่างๆ เช่น เซอร์วิส 
ฟีดเจอร์ และ How to be PB แต่จะมีการจัดตัวอักษรให้มีขนาดเล็กที่สุด เพื่อไม่ให้เป็นจุดเด่นของ
สายตาจากผู้อ่านมากจนเกินไป 
 

 
ภาพที่ 4.7 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 
 
 
 
 



44 

      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนพฤศจิกายน ยังคงเน้น
การน าเสนอภาพปกของนางแบบ ปุยฝ้าย ณัฎฐพัชร นักร้องนักแสดง และให้ความส าคัญช่ือของ
นางแบบ แต่ช่ืออยู่ด้านล่างขวาเยื้องตรงกลางเล็กน้อย ส่วนด้านล่างขวา เป็นคอลัมน์บทสัมภาษณ์ 
เช่นเคย และด้านตรงกลางริมซ้ายเป็นหมวดหมู่ของคอลัมน์ Big boy toy ,บทความเกี่ยวกับเรื่องของ
นาฬิกา รวมถึง How to be PB แต่จะมีการจัดตัวอักษรให้มีขนาดเล็ก แต่จะเน้นความหนาของ
ตัวหนังสือในช่ือของคอลัมน์ 
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนธันวาคม ใช้นางแบบที่
มากความสามารถอย่าง เอมี่ กลิ่นประทุม และยังการให้ความส าคัญตัวนางแบบและช่ือของนางแบบ
อยู่ ที่เน้นตัวอักษรขนาดใหญ่อยู่ด้านล่างมุมซ้ายของนิตยสาร ส่วนด้านมุมซ้ายบนเป็นคอลัมน์บท
สัมภาษณ์ และด้านมุมซ้ายล่างเป็นคอลัมน์ Big boy toy และ ฟีดเจอร์ 2 คอลัมน์  
      นอกจากนี้ผู้ศึกษาพบว่านางแบบที่ใช้เป็นภาพปกหน้านั้น การติดต่อ
ประสานงานเพื่อให้บุคคลเหล่าน้ันมาเป็นนางแบบปกหน้าให้ ช่างภาพจะเป็นผู้ติดต่อให้  ซึ่งช่างภาพ
นั้นจะเป็นบุคคลที่นางแบบไว้วางใจ เนื่องจากเคยมีประสบการณ์การถ่ายภาพร่วมกันก่อนมาถ่าย
ให้กับนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 

การเลือกนางแบบ เราจะใช้ช่างภาพที่เราจ้างเป็นกรณีพิเศษ คือถ่ายภาพ
ดาราโดยเฉพาะ เพราะดาราจะมีความเช่ือฝีมือของช่างภาพแต่ละคน ใคร
รู้จักใคร ก็ติดต่อแล้วมาคุยคอนเซปต์กับผม ส่วนรูปแบบจัดวางบนปกหน้า
บรรณาธิการจะเป็นคนคัดเลือกเองว่าเรื่องไหนส าคัญ (วาเลนท์   
สร้อยสุวรรณ, สัมภาษณ์, 4 พฤษภาคม 2559)  

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.8 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ และ มีนาคม  
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      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ใช้
นางแบบช่ือ Rachel Mortnson แต่การรูปแบบหน้าปก ไม่ได้มีน าเสนอช่ือของนางแบบ แต่เน้น
น าเสนอเรื่องที่น่าสนใจภายในเล่ม ไม่ว่าจะเป็นช่ือของนักมวยช่ือดังระดับโลก และส่วนส าคัญของ
คอลัมน์นั้นมาน าเสนอบนปกหน้า ส่วนการน าเสนอช่ือคอลัมน์จะเป็นเพียงบกช่ือของแต่ละคอลัมน์
เท่านั้น โดยปกหน้าจะเน้นค าพูดที่สามารถดึงดูดความสนใจภายในเล่ม เพื่อให้ผู้อ่านได้ติดตาม  
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนมีนาคม เป็นนางแบบ  
Gia Genevieve มาเป็นนางแบบเท่านั้น เน้นการจัดรูปแบบโดยเฉพาะด้านล่างที่ใช้ตัวอักษรขนาด
ใหญ่ในการน าเสนอชุดช้ันในผู้หญิงที่นางแบบปกหน้าเป็นแบบในการสวมใส่  ส่วนการน าเสนอที่เหลือ
เน้นใช้ค าที่เป็นจุดเด่นน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ โดยประโยคหรือค านั้นจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นค า
เปรียบจากคอลัมน์ภายในเล่ม และท าตัวอักษรให้มีขนาดใหญ่เพื่อต้องการสื่อถึงเรื่องราวภายในเล่ม 
ขณะที่การจัดรูปแบบที่เป็นคอลัมน์ต่างๆ จะไม่ใช้ช่ือคอลัมน์เช่นกัน แต่จะใช้ช่ือสถานที่หรือบุคคลที่
ต้องการน าเสนอเพียงอย่างเดียว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.9 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนเมษายน และ พฤษภาคม 
 
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนเมษายน มีการจัดรูปแบบ
ให้ช่ือและนางแบบเป็นจุดเด่นคือนางแบบ Azalea Banks ซึ่งอยู่ด้านล่างของนิตยสาร และนอกจาก
ช่ือของนางแบบแล้ว ยังมีการอธิบายในส่วนของลักษณะอุปนิสัยของนางแบบ ส่วนด้านบนซ้าย  
เน้นการใช้ช่ือบุคคลที่อยู่ ในคอลัมน์ Interview ส่วนด้านมุมบนขวาเป็นการน าเสนอค าพิเศษที
เกี่ยวข้องกับบทความมาน าเสนอ ส่วนคอลัมน์ที่มีขนาดตัวอักษรเล็กสุด จะเป็นคอลัมน์ที่อธิบาย
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รายละเอียดเพียงเล็กน้อยของแต่คอลัมน์ ซึ่งจะมีทั้งหมด 5 หมวดหมู่ด้วยกัน ทั้งนี้ในส่วนนี้จะสลับ
สับเปลี่ยนทั้งการบอกช่ือคอลัมน์และช่ือเรื่องของคอลัมน์นั้น 
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนพฤษภาคม น านางแบบที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนางแบบประจ าเดือนพฤษภาคม เป็นภาพปก โดยจะเห็นได้จากตัวอักษร 
Miss May ด้านล่างของนิตยสารที่มีขนาดใหญ่ และบอกช่ือของนางแบบ Brittany Brousseau  ใน
ล าดับถัดไป ส่วนด้านซ้ายบทเป็นบทสัมภาษณ์แต่ไม่ได้กล่าวถึงว่าอยู่ในคอลัมน์ใด เพียงแต่เป็นการ
กล่าวถึงช่ือบุคคลที่ให้สัมภาษณ์ ส่วนด้านล่างลงมาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นศูนย์รวมการใช้ชีวิตใน
อเมริกา ซึ่งไม่มีการกล่าวถึงช่ือของคอลัมน์เช่นกัน ส่วนด้านล่างซ้ายจะเป็นการกล่าวถึงคอลัมน์ต่างๆ 
ที่อยู่ภายในเล่ม ส่วนด้านบนขวาของเล่มใช้ช่ือที่เป็นส่วนส าคัญของคอลัมน์เป็นการให้ข้อมูลการใช้ยา
กระตุ้นทางเพศ สุดท้ายคือตรงกลางขวาของเล่มกล่าวถึงภาพถ่ายของดาราดังอย่างมาดอนน่า โดย
เป็นการใช้ช่ือของคอลัมน์ที่ตรงกับช่ือ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.10 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม-สิงหาคม 
 
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนมิถุนายน น านางแบบและ
นักแสดง Dani Mathers  เป็นปกที่ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศจากผลโหวตในปีที่ผ่านมาเป็นภาพปก 
โดยฉบับเน้นในส่วนของการน าเสนอPlaymate of the year เท่านั้น  
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนกรกฎาคม-มิถุนายน 
รวบรวมนางแบบในนิตยสารที่เคยฝากผลงานในภายในเล่ม และนางแบบที่เป็น Playmate of the 
month มาถ่ายภาพร่วมกัน จ านวน 8 คน เท่านั้น อย่าง Heather Rae Young , Gia Marie , 
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Stephanie Branton , Ciara Price , Chelsie Aryn, Roxanna June , Val Keil , Audrey Aleen 
Allen โดยซ้ายล่างของนิตยสารได้น าเสนอคอนเซปต์ของการถ่ายแบบอยู่ในฤดูร้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.11 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนกันยายน และ ตุลาคม 
 
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนกันยายน น า Heather 
Depriest มาเป็นนางแบบลงบนปกหน้า พร้อมน าเสนอค าพูดที่บ่งบอกถึงสรีระของนางแบบหน้าปก 
เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าช่ือของนางแบบ ส่วนมุมขวาด้านบนน าค าที่น่าสนใจในบทความภายใน
เล่มมาเป็นจุดดึงดูดความสนใจของคอลัมน์ ส่วนถัดไปเป็นการน าเสนอหมวดหมู่ช่ือเรื่องที่เป็นจุดเด่น
มาน าเสนอ ซึ่งจะบอกช่ือของคอลัมน์เพียง 2 คอลัมน์เท่านั้น คือ Interview และ 20Q ที่เป็นบท
สัมภาษณ์เท่านั้น ขณะที่ด้านขวาของนิตยสารใช้ช่ือของบุคคลที่อยู่ในนิตยสารเท่านั้น 
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนตุลาคม ใช้นางแบบ 
Simone Holthznagel มาเป็นนางแบบหน้าปก แต่น าเสนอเพียงครึ่งหน้าในมุมใสๆ โดยจะเน้นใน
ส่วนของข้อความ The College Issue ที่ เป็นการรวบรวมเนื้อหาภายในนิตยสารกว่าครึ่งเล่ม  
ที่น าเสนอเรื่องราวการใช้ชีวิตแบบสนุกสนานภายในโรงเรียน, วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ให้กับผู้อ่าน
ได้รับรู้ถึงเรื่องราวต่างๆ 
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ภาพที่ 4.12 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนพฤศจิกายน และ ธันวาคม 
 
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนพฤศจิกายน ที่น า  
Dominique Jane & Gia Marie โดยตัวอักษรที่อยู่ด้านมุมซ้ายล่างใช้ข้อความที่สื่อในถึงความร้อนแรง
ของนางแบบภายในคอลัมน์ ส่วนมุมซ้ายบน น าเสนอคอลัมน์ที่อยู่ภายในนิตยสาร คือ Interview และ 
20Q จะบอกถึงบุคคลที่ให้บทสัมภาษณ์ ขณะที่คอลัมน์ที่เหลือเป็นการใช้ช่ือเรื่องของคอลัมน์มาเป็น
จุดเด่นเพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจสามารถรับรู้เรื่องราวแบบสั้นของคอลัมน์นั้น  
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับอเมริกา ประจ าเดือนธันวาคม ที่เน้นนางแบบ
และตัวอักษรบนหน้าปกEugena Washington ที่อยู่ด้านล่างเป็นจุดเด่นของการน าเสนอ ส่วนที่เหลือ
บนหน้าปกเป็นการใช้ช่ือหัวข้อเรื่องภายในคอลัมน์ต่างๆ ภายในนิตยสาร  
      จากการศึกษาพบว่านิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสาร
เพลย์บอย อเมริกา มีความเหมือนกันในการจัดรูปแบบของภาพนางแบบหน้าปกเท่านั้น ขณะที่ความ
แตกต่างพบว่ามีความแตกต่างเป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นการน าช่ือของคอลัมน์ในการน าเสนอบน
หน้าปก โดยนิตยสารเพลย์บอยฉบับภาษาไทย จะเน้นการน าช่ือของคอลัมน์มาเป็นจุดเด่นรองจาก
นางแบบทุกฉบับ ส่วนนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา จะไม่เน้นการให้ความส าคัญช่ือของคอลัมน์ แต่จะ
เน้นการน าเสนอข้อความที่เป็นจุดส าคัญของเนื้อเรื่องเป็นการน าเสนอ นอกจากนี้แม้ว่าจะมีการ
น าเสนอนางแบบที่เหมือนกัน แต่มีความแตกต่างกันคือ นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยจะเน้น
ดารานักแสดงที่มีช่ือเสียง ขณะที่นิตยสารเพลย์บอย อเมริกาจะเน้นนางแบบที่ไม่ได้เป็นดารานักแสดง
ที่มีช่ือเสียงมากนัก อีกทั้งการน าเสนอในส่วนนางแบบเพลย์บอยของทั้ง 2 ประเทศมีความแตกต่างกัน 
โดยนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยจะเน้นในเดือนมกราคมและเดือนเมษายน แต่นิตยสารเพลย์
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บอย อเมริกาจะน าเสนอทั้งนางแบบ Playmate of the month และ Playmate of the year 
รวมถึงนางแบบที่เคยถ่ายภาพให้กับนิตยสาร 
  4.2.1.2 หัวนิตยสาร 
      จากการศึกษาพบว่ารายละเอียดของหัวนิตยสารที่เป็นตราสัญลักษณ์ไม่มี
ความแตกต่างกันเนื่องจากเป็นกฎข้อบังคับของนิตยสารเพลย์บอยที่จะต้องให้ตัวอักษรที่เป็นช่ือ
นิตยสารเป็นไปในลักษณะเดียวกัน แต่มีข้อยกเว้นส าหรับกรณีที่มีการวางภาพที่อาจบดบังตัวอักษรไป
บ้าง ส่วนในเรื่องของสี จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน ซึ่งข้ึนอยู่กับรูปแบบของแต่ละเล่มประจ าเดือนที่
บรรณาธิการเป็นผู้ก าหนด ส าหรับหัวนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะต้องอิงตามนิตยสารเพลย์
บอย อเมริกา เจ้าของลิขสิทธ์ิ โดยทางฝ่ายศิลป์ของนิตยสาร เพลย์บอย อเมริกา จะส่งรูปแบบขนาด
ของอักษรที่ต้องใช้ควบคู่กับภาพปก และจะต้องมีระยะห่างขอบด้านบน 1.9 เซนติเมตร ด้านซ้าย 0.7 
เซนติเมตร และด้านขวา 1.03 เซนติเมตร “เรื่องของโลโก้เพลย์บอย เราไม่รู้เลยว่าเค้าให้ลักษณะไหน 
เพราะเค้าส่ง   มาให้ เรารู้แค่ว่าต้องมีความห่างจากขอบบน ขอบข้างเท่าไร”(ธีรภัทร อุทโยกาส, 
สัมภาษณ์, 20 พฤษภาคม 2559) 
 
         หัวนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย                     หัวนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.13 แสดงภาพหัวนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา 
 
  4.2.1.3 ข้อความบนปก 
      นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีรูปแบบที่เน้นเรื่องจุดเด่นเกี่ยวกับ
เนื้อหาที่ต้องการน าเสนอกลุ่มผู้อ่านเพศชาย โดยมุ่งเน้นการใช้ช่ือของคอลัมน์เป็นจุดดึงดูดความสนใจ
ให้กับผู้อ่าน อย่างฉบับเดือนกุมภาพันธ์ มีรูปแบบการจัดเนื้อหาเน้นคอลัมน์ Interview เป็นคอลัมน์ที่
ส าคัญรองจากการน าเสนอช่ือของนางแบบ ขณะเดียวกันได้สอดแทรกคอลัมน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
คอลัมน์แนะน ารถยนต์รุ่นใหม่ที่วางจ าหน่ายในต่างประเทศ คอลัมน์บทความที่สรุปสาระส าคัญใน
เนื้อหาภายในเล่ม และคอลัมน์บทสัมภาษณ์ 20 ค าถามที่มีน าเรื่องมาจากนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา 
น าเสนอเนื้อหาความเป็นตัวตนของผู้ให้สัมภาษณ์ รวมถึงคอลัมน์นาฬิกา ที่สรุปเนื้อหาการเปลี่ยนสาย
นาฬิกา ด้านนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา เน้นการน าเสนอข้อความที่สื่อถึงสรีระของนางแบบหน้าปก 
เป็นตัวอักษรขนาดใหญ่กว่าช่ือของนางแบบ และยังน าค าที่น่าสนใจในบทความภายในเล่มมาเป็นจุด
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ดึงดูดความสนใจของคอลัมน์ ถัดไปเป็นการน าเสนอช่ือเรื่องที่เป็นจุดเด่นมาน าเสนอ ซึ่งจะบอกช่ือของ
คอลัมน์เพียง 2 คอลัมน์เท่าน้ัน คือ Interview และ 20Q นอกจากนี้ขนาดของตัวอักษรที่เน้นถึงการ
น าเสนอมีขนาดที่ให้ความส าคัญไม่เหมือนกัน 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพ 4.14 แสดงภาพข้อความปกของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
 
      จากการศึกษาพบว่า ข้อความปกของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
และนิตยสารเพลย์บอย อเมริกามีความแตกต่างกัน จะเห็นได้จากข้อความที่น าเสนอ และขนาดของ
ข้อความทั้งช่ือของคอลัมน์และการให้รายละเอียดของเนื้อหาภายในคอลัมน์ต่างๆ ซึ่งนิตยสารเพลย์
บอย ฉบับภายไทย เน้นที่ช่ือของนางแบบ และช่ือของบุคคลที่ปรากฏภายในเล่ม ส่วนนิตยสารเพลย์
บอย อเมริกา จะเน้นถึงรูปลักษณ์ของเรื่องที่จะสื่อถึงเนื้อหาภายในเล่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความ
บนปก 

ข้อความ

บนปก 

ข้อความ

บนปก 
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นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือนมีนาคม) นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือนเมษายน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิตยสารเพลยบ์อย อเมริกา (เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์) 
 
ภาพที่ 4.15 แสดงภาพสารบัญของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 

ห
น้า
สารบัญ 

หน้า

สารบัญ 
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      จากการศึกษาพบว่ามีความแตกต่างกัน คือ จากนิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทย จะเรียบเรียงหน้าของนิตยสาร โดยจะเรียงเลขหน้าเพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงคอลัมน์ที่
ต้องการอ่านได้อย่างสะดวก ทั้งนี้จะมีบางคอลัมน์ที่ใส่รูปภาพ และแสดงรายละเอียดของคอลัมน์ ซึ่ง
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคอลัมน์ที่บรรณาธิการต้องการน าเสนอมากที่สุด เช่น Column : Playmate เป็น
ภาพถ่ายของนางแบบ ส่วนคอลัมน์ที่เรียงตามเลข เช่น Column : Dear Playboy เป็นการตอบ
จดหมายของกองบรรณาธิการจากผู้อ่านที่สอบถามเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่ากิจกรรมเ ข้าร่วมสนุกของ
นิตยสาร หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้กองบรรณาธิการได้รับรู้ถึงความต้องการของผู้อ่านมากยิ่งข้ึน โดย
ข้อมูลจากผู้อ่านจะถูกส่งมาในรูปแบบของจดหมาย ไปรณียบัตร และทางอีเมล หรือ Column  : 
Feature ในแต่ละฉบับน าเสนอเนื้อหาแตกต่างกันออกไปเน้นบอกเล่าเรื่องราวเบื้องลึกเบื้องหลัง เช่น 
ค าแนะน าในเชิงลึกเกี่ยวกับการใช้รถออฟโรด เป็นต้น ซึ่งคอลัมน์ในบางเดือนจะมีเนื้อหาไม่เท่ากัน  
โดยจะข้ึนอยู่กับโฆษณาที่ถูกตีพิมพ์ในเดือนนั้น แต่หากเป็นนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา จะให้
ความส าคัญในส่วนของคอลัมน์เป็นหลัก ซึ่งแต่ละคอลัมน์จะรวบรวมหมวดหมู่ที่เหมือนกัน เช่น 
หมวดหมู่  : Departments ประกอบด้ วย   Column : Playbill ,Dear Playboy ,After Hours 
,Entertainment ,Raw Data ,Playboy Advissor และ Party Jokes 
 4.2.2 หน้าบรรณาธิการบริหาร  
      เป็นหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวของบรรณาธิการบริหาร ที่จะรวบรวมการ
แนะน าเนื้อหาภายในเล่ม อย่าง ซึ่งในที่นี้ จะมีการวางรูปแบบเนื้อหาเฉพาะในส่วนของนิตยสารเพลย์
บอย ฉบับภาษาไทยเท่านั้น อย่างเดือนกรกฎาคม บรรณาธิการบริหารจะมีการให้ข้อมูลที่นิตยสาร
เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะครบรอบ 2 ปี โดยกิจกรรมที่จะจัดข้ึนเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองความพิเศษ 
คือการจัดกิจกรรมการกุศล โดยได้เชิญแขกคนส าคัญมากกว่า 500 คน เข้าร่วมประมูลสิ่งของที่หายาก 
เพื่อน าเงินที่ได้จากการประมูลมอบให้กับโรงพยาบาล 
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 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือนมกราคมและกรกฎาคม) 
 
ภาพที่ 4.16 แสดงภาพหน้าบรรณาธิการบริหารของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 
      จากการศึกษาพบว่าในส่วนของหน้านี้มีความแตกต่างอย่างชัดเจน เพราะ
ในฉบับอเมริกาไม่มีการแนะน าเนื้อหาภายในเล่ม ขณะที่นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะมี
รูปแบบเนื้อหาในส่วนนี้ โดยเนื้อหาหน้าบรรณาธิการบริหาร จะเป็นการกล่าวถึงเรื่องที่หน้าสนใจ
ภายในเล่ม หรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมที่ได้เข้าร่วมโดยเฉพาะกิจกรรมของเพลย์บอย  
  4.2.1.5 หน้าเปิดเรื่อง   
      หน้าเปิดเรื่อง หรือ Play bill เป็นหน้าที่เขียนจากบรรณาธิการนิตยสาร 
โดยมีการวางรูปแบบน าเสนอเนื้อหา สาระส าคัญภายในนิตยสาร ซึ่งในที่ขอยกตัวอย่างนิตยสารเพลย์
บอย ฉบับภาษาไทย ประจ าเดือนพฤศจิกายน ที่มีการกล่าวถึงเรื่องราวบทสัมภาษณ์จากนักแสดงช่ือ
ดังระดับโลก ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไร นอกจากนี้ยังน าเสนอเรื่องราวของการสะสมของยาก และ
กิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ และปิดท้ายด้วยการน าเสนอเรื่องราวของภาพชุดของนางแบบ
หน้าปก และนางแบบของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ขณะที่นิตยสารเพลย์บอย อเมริกา  
ใช้ประโยคที่เป็นบทส าคัญของคอลัมน์ เพื่อน าเสนอเนื้อหาภายในนิตยสารอย่าง The indiefolk 
crooner who makes our lineup of spring's freshest suits look better than they deserve, 
as styled by Michael Nash. ทั้งนี้ ในการจัดวางหน้าของทั้ง  2 ฉบับ จะมีการน าเนื้อหาเป็น
องค์ประกอบรอง โดยองค์ประกอบหลักจะให้รูปภาพของบุคคลที่อยู่ภายในเล่มมาเป็นองค์ประกอบ
หลักในการน าเสนอ โดยจะเห็นได้จากนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ที่ให้บุคคลจากบทสัมภาษณ์ 
และภาพของนางแบบที่อยู่ภายในเล่มมาจัดวาง 
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นิตยสารเพลยบ์อย ฉบับภาษาไทย (เดือนพฤศจิกายน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.17 แสดงภาพหน้าเปิดเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
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  4.2.1.6 หน้าเนื้อเรื่อง   
      ในส่วนของเนื้อเรื่องเปรียบเทียบเนื้อหาของเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยเปน็
หลัก โดยไล่เรียงตามแต่ละหน้า ดังนี้ 
      คอลัมน์ World of Playboy น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษที่ทาง
นิตยสารจัดข้ึนมา โดยใช้นางแบบในการสร้างความบันเทิงในงาน ที่ผ่านมามีตัวอย่างของการจัด
กิจกรรม โดยเนื้อหาที่น าเสนอจะมีทั้งบันน่ี ผู้บริหาร รวมถึงกิจกรรมที่ให้ผู้อ่านเข้ามามีส่วนร่วมของ
กิจกรรมนั้น เช่น ฮาโลวีน ในฉบับเดือนพฤศจิกายนและ การจัดคอนเสิร์ตริมทะเล ในฉบับเดือน
มิถุนายน ส่วนนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา น าเสนอเนื้อหาและรูปภาพกิจกรรมที่จัดข้ึน ไม่ว่าจะเป็น
การเปิดแมนช่ันของฮิว แฮฟเนอร์ ซึ่งนับว่าเป็นกิจกรรมประจ าปี ที่ให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีเนื้อหาของหน้านี้ของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และเพลย์บอย อเมริกา 
มีความคล้ายกัน  

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือนธันวาคม)  นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือน
มิถุนายน) 
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นิตยสารเพลยบ์อย อเมริกา (เดือนมีนาคม) 
 
ภาพที่ 4.18 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
 
    -  คอลัมน์ Dear Playboy เป็นการน าเสนอข้อมูลจากผู้อ่านทางบ้านที่
สอบถามเรื่องราวต่างๆ ไม่ว่ากิจกรรมเข้า 
      ร่วมสนุกของนิตยสาร หรือ ข้อเสนอแนะ เพื่อให้กองบรรณาธิการได้รับรู้
ถึงความต้องการของผู้อ่านมากยิ่งข้ึน ยกตัวอย่าง นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ที่มีการน าเสนอ
ไปรณียบัตรของผู้อ่านที่แนะน านางแบบที่ต้องการให้มาเป็นนางแบบของปกหน้า  เช่นเดียวกับ
นิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ที่ผู้อ่านได้ส่งข้อมูลที่ต้องการพูดคุยกับกองบรรณาธิการ ที่น าเสนอการ
ติดตามและแนะน าคอลัมน์ต่างๆ 
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นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือนเมษายน)  นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือน
มิถุนายน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิตยสารเพลยบ์อย อเมริกา (เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์) 
 

ภาพที่ 4.19 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
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      - คอลัมน์ Talk : What matters now น าเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวทางเพศ 
มุมมองต่างๆ เช่น มุมมองเรื่องเพศ 
      ทางกฎหมาย ซึ่งเนื้อหาของทั้ง 2 เล่มมีส่วนคล้ายคลึงกัน นิตยสารเพลย์
บอย ฉบับภาษาไทย จะมีการตัดเนื้อหาบางส่วนออกไป หรือ ปรับเนื้อหาให้มีความไม่รุนแรงมาก
จนเกินไป โดยสามารถเปรียบได้จากนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เดือนพฤษภาคม และเพลย์
บอย อเมริกา เดือนมีนาคม มีการใช้หัวข้อเรื่องและภาพที่เหมือนกัน แต่ในส่วนของเนื้อหานิตยสาร
เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะมีการตัดเนื้อหาบางส่วนออกไป  เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม
สังคมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

นิตยสารเพลย์บอย อเมริกา (เดือนมีนาคม)       นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือนพฤษภาคม) 
 
ภาพที่ 4.20 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
 
      ในส่วนรูปภาพตัวอย่างที่หยิบยกมานั้น มีรูปแบบเนื้อที่คล้ายกัน เนื่องจาก
เป็นบทความทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายของการเผยภาพยนตร์ทางเพศ ที่ท าให้ยอดจ าหน่าย
ลดลง  จากเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ตัวอย่างภาพ 1.19 “There's a battle brewing 
over bigscreen The with 2012's sure B, a law that criminalizes pornography filmed 
without the use of a condom in Los Angeles County. That led to Assembly Bill 1576, 
which spread the creed across the entire state of California. Even after the latter failed 
miserably, the concept was derided by pornrepresentatives as a First Amendment 
violation and defended as a necessary health precaution by a few self-appointed 
champions of virtue looking to spank the industry”  หากน ามาแปลนิตยสารตามแบบ 
เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ได้แปลเนื้อหาว่า “ในช่วงปี ค.ศ. 1576 การมีเพศสัมพันธ์ประชาชนส่วน
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ใหญ่ไม่นิยมสวมถุงยางอนามัย ดังนั้นทางภาครัฐของเมืองแคลิฟอร์เนีย จึงมีการสื่อสารรณรงค์การ
สวมถุงยางอนามัยผ่านทางนักแสดงภาพยนตร์อนาจาร(หนังโป๊) น าเสนอเรื่องของการสวมใส่ถุงยาง
อนามัย โดยผลจากการน าเสนอผ่านภาพยนตร์ได้รับผลตอบรับที่ดี ประชาชนหันมาสวมถุงอนามัย
ขณะมีเพศสัมพันธ์มากข้ึน” จะเห็นได้ว่ามีการแปลให้เป็นค าสละสลวย ไม่มีค าที่แสดงถึงถ้อยค าที่ไม่
สุภาพ ท าให้กองบรรณาธิการ หรือนักเขียนนอกของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย สามารถแปล
ได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนค ามากนัก เพราะในเนื้อหาเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายของภาพยนตร์ ขณะที่ภาพ
ที่น าเสนอของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เป็นภาพที่สามารถตีพิมพ์ไม่ขัดต่อกฎหมาย จึงท าให้
ฝ่ายกราฟฟิคสามารถจัดหน้าให้เหมือนนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ได้ 

- คอลัมน์ Playboy after hour girl น าเสนอเนื้อหาและภาพที่แนะน า
นักธุรกิจผู้หญิงที่ท างานเก่ง โดยเนื้อหาของทั้ง 2 เล่มเหมือนกัน แต่ในส่วนของบุคคลที่น าเสนอจะเป็น
บุคคลของประเทศนั้น โดยนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยและนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา 
น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวัน และแนวความคิดรูปแบบการใช้ชีวิตที่สื่อถึงการเป็น
ผู้หญิงที่มีความสามารถในการท างานที่หลากหลาย โดยเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
จากตัวอย่าง คือ น้อยโหน่ง ฉันทินี เจ้าของธุรกิจส่วนตัว จ าหน่ายอาหารซีฟู้ด ที่เล่าถึงความเป็นตัวตน
ของตัวเอง ตั้งแต่รูปแบบการด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย การศึกษา จากพนักงานประจ าแปรเปลี่ยนมาท า
ธุรกิจของตัวเอง เช่นเดียวกับนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ที่น าเสนอเรื่องราวที่คล้ายกัน โดยนางแบบ
จะเล่าถึงทัศนคติ การใช้ชีวิตที่ควรรับมืออย่างไร โดยเปรียบเทียบการเล่นกระดานโต้คลื่นที่พบเจอ
อุปสรรคแต่ก็ต้องผ่านไปให้ได้ ตัวอย่างภาพ 1.20 "THE OCEAN IS powerful," says professional 
surfer Tia Blanco. "You have to stay humble to the waves." Such mindfulness, along 
with her swift abilities on the world's toughest swells, has made the exotic beach babe 
a breakout star. 
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นิตยสารเพลยบ์อย ฉบับภาษาไทย (เดือนมกราคม) นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือน
มิถุนายน) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
นิตยสารเพลยบ์อย อเมริกา (เดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม) 

 
ภาพที่ 4.21 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
 
      - คอลัมน์ Food/Drink แนะน าอาหารและเครื่องดื่ม วิธีการปรุงเมนูเด่นๆ 
โดยนิยตสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย แต่ละเล่มจะสลับสับเปลี่ยนการน าเสนอเนื้อหา ที่จะใช้ข้อมูล
จากในประเทศ และหากใช้ข้อมูลจากต่างประเทศมีความเหมือนกัน แต่จะสลับเพียงรูปภาพในการจัด
วางเท่านั้น โดยเนื้อหาน าเสนอถึงประวัติการท าซุป และข้ันตอนวิธีการท าซุป ซึ่งเนื้อหาเป็นค าศัพท์ที่
สามารถแปลโดยไม่ต้องแก้ไขค า แต่อย่างไรก็ตามจะเห็นได้ว่า นิตยสารเพลย์บอย อเมริกา จะมีการ
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แทรกหน้าโฆษณาไว้ด้านข้าง ซึ่งแตกต่างจะเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ที่ไม่มีการแทรกหน้าโฆษณา 
โดยจะท าการขยายตัวอักษรให้ใหญ่ข้ึน เพื่อให้พอดีกับการจัดวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือนพฤษภาคม)  นิตยสารเพลย์บอย อเมริกา (เดือนเมษายน)  
 
ภาพที่ 4.22 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 

 
      - คอลัมน์ Travel แนะน าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
ในคอลัมน์นี้จะเห็นได้ว่าทั้ง 2 ฉบับ มีความแตกต่างกันที่เปลี่ยนรูปภาพ คือ นิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทย จะเพิ่มรูปภาพ ในการน าเสนอ เพื่อดึงดูดความสนใจ เช่น ภาพกราฟฟิค และภาพเมือง
โตเกียว ขณะที่เพลย์บอย อเมริกา จะเน้นในส่วนของบทความ แต่รูปภาพที่สื่อถึงการไปเยือน เมือง
โตเกียว และรูปแบบวิถีชีวิต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แทรกหน้า
โฆษณา 
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นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือนเมษายน)   นิตยสารเพลย์บอย อเมริกา (เดือนมีนาคม) 
 
ภาพที่ 4.23 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
 
      - คอลัมน์ Raw data  ข้อมูลแนวให้ความรู้เรื่องทางเพศ รวมทั้งน าเสนอ
นวัตกรรมและเคล็ดลับการใช้ Gadget IT ใหม่ๆ จะเห็นได้ว่านิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ใน
เดือนมิถุนายน มีเนื้อหาและรูปภาพน าเสนอเหมือนกับนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา เดือนพฤษภาคม 
ทั้งนี้การใช้รูปภาพประกอบ ทางกองบรรณาธิการเล็งเห็นแล้วว่ารูปภาพสามารถใช่ร่วมกันได้เนื่องจาก
เป็นภาพที่ยังไม่สื่อถึงความเป็นอนาจารมากนัก เนื่องจากภาพแสดงถึงเรื่องราวของเนื้อหา และแสดง
ให้เห็นเพียงสรีระเท่านั้น 
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นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือนกันยายน)  นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือน
มิถุนายน)    

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิตยสารเพลยบ์อย อเมริกา (เดือนพฤษภาคม) 
 
ภาพที่ 4.24 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
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      - คอลัมน์ Interview เป็นบทสัมภาษณ์ใหญ่ประจ าฉบับ ที่จะน าบุคคลที่มี
ช่ือเสียง มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับชีวิตของตัวเอง หรือ แนวทางด าเนินชีวิต ซึ่งจะสลับสับเปลี่ยนกันเนื้อหา
ทั้งในไทยและต่างประเทศ ในลักษณะเดือนเว้นเดือน เนื้อหาเหมือนกันหากน าข้อมูลมาจาก
ต่างประเทศ แต่นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะเน้นรูปภาพมากว่านิตยสารอเมริกา ตัวอย่าง
จากบทสัมภาษณ์จากนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จากนิวัติ กองเพียร ที่มีการตอบค าถาม
เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบผู้ชายเจ้าสังคม หรือเป็นผู้ชายเจ้าแบบฉบับของ       เพลย์บอยในสมัยอดีตว่า
เคยมีการใช้ชีวิตอย่างไร  
      Playboy : เล่าถึงชีวิตวัยหนุ่มของคุณในอดีตในฟังหน่อย 
      นิวัต : เรื่องผู้หญิง ผมก็เที่ยว ไปลงอ่าง ไปซ่อง นางโทรศัพท์ไปหมด ลอง
ทุกอย่าง ยกเว้นกระเทยยังไม่เคย 

ขณะที่บทสัมภาษณ์ของนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ของเจอมี่ รันเนอร์ ที่
เป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวมากกว่าที่จะถามเรื่องทางเพศ ตัวอย่างภาพ 1.24 แปลเป็น
ภาษาไทยได้ใจความว่าเจอมี่ รันเนอร์ มีประวัติส่วนตัวเกิดที่แคลิฟอร์เนีย เดือนมกราคม ปี ค.ศ.1971 
แม่มีลูกทั้งหมด 4 คน ส่วนพ่อท าอาชีพผู้จัดการโบว์ลิ่ง ก่อนจะมาท างานฝ่ายธุรการของวิทยาลัย 
หลังจากนั้นได้มีการเล่าถึงการศึกษาของเจอมี่ และความชอบส่วนตัว “Jeremy Lee Renner 
(nickname Renni) was born in working-class Modesto, California on January 7, 1971 to 
a mother who ruled a roost of four kids and a father who managed a bowling center 
and later became a college administrator. (They divorced when Renner the oldest, was 
eight.) After graduating from Beyer High School, where sports and playing a rock band 
helped him overcome shy mess, he attended Modesto Junior College, gravitating 
toward computer science until he discovered the school's theater department”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

นิตยสารเพลยบ์อย ฉบับภาษาไทย (เดือนกรกฎาคม) 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 

นิตยสารเพลยบ์อย อเมริกา (เดือนสิงหาคม) 
 
ภาพ 4.25 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
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      คอลัมน์ Playboy Cover น าเสนอภาพถ่ายของนางแบบที่ลงตีพิมพ์
หน้าปก โดยภาพถ่ายที่น าเสนอมีความแตแตกต่างกัน โดยนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย น าเสนอ
ภาพถ่ายเพียงสัดส่วนสรีระของนางแบบในปกเท่านั้น ขณะที่เพลย์บอย อเมริกา จะน าภาพถ่ายที่เห็น
ทุกสัดส่วนของนางแบบ โดยไม่มีการปกปิดอวัยวะเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือนมิถุนายน)   นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือน
พฤศจิกายน)    

 
 

 
 
 
 
 
 

 
นิตยสารเพลยบ์อย อเมริกา (เดือนมิถุนายน) 

 
ภาพที่ 4.26 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
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      - คอลัมน์ Party joke มีความแตกต่างกันในส่วนของเนื้อหา เนื่องจาก
เนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ใช้ภาษาในการน าเสนอในรูปแบบเป็นเรื่องตลกที่คนไทยเข้าใจ
อย่าง มีการใช้ค าศัพท์ที่ต้องแปลความหลายข้ันตอน เช่น ค าเช่ือมประโยคเพื่อให้ผู้อ่านคนคนไทย
เข้าใจ ดังนั้นนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จึงต้องน าเสนอเนื้อหาที่มีสอดคล้องกับการอ่านของ
คนไทย และปรับเปลี่ยนเข้ากับสังคมไทย อย่างไรก็ตามนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ใช้เพียงแค่
รูปภาพที่เหมือนกับนิตยสารเพลย์บอย อเมริกาเท่านั้น ตัวอย่าง จากนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา Our 
Unabashed Dictionary defines dildo as a fucksimile. หากแปลตามต้นฉบับ สามารถแปลได้ว่า 
พจนานุกรมของภาษาอังกฤษให้ความหมายของดิลโด้ว่าเป็นเครื่องมือช่วยทางเพศเสมือนจริง จะเห็น
ได้ว่านอกจากประโยคที่จะต้องใช้แปลให้เป็นค าสละสวย ต้องใช้เวลานานแล้ว ค าศัพท์ของหรือ
ประโยคจากนิตยสารเพลย์ อเมริกา มีเนื้อหาที่ผู้อ่านในประเทศอเมริกาเข้าใจง่าย  แต่หากเป็นผู้อ่านที่
เป็นคนไทย จะมีความเข้าใจที่แตกต่างกัน เนื่องจากมีรูปแบบของสังคมและการใช้ภาษาไทยที่แตกต่าง
กัน ตัวอย่างเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย : บนถนนเปลี่ยวสายหนึ่ง ชาวบ้านเล่าต่อๆ
กันว่ามักมีโจรดักปล้นข่มขืนเป็นประจ า ไม่ทันไรยายก็ถูกโจรปล้นและหมายจะข่มขืน ยายตกใจมาก 
ภาพที่ 1.27 ดังนี ้
      โจร : ไม่เป็นไรยาย แก่ๆผมชอบ 
      ยาย : สงสารยายเถอะ ฟันหลุดเกือบหมดแล้ว เหลือซี่เดียว 
      โจร : ไม่เป็นไร มีซี่เดียวก็ข่มขืนทีเดียว หลังเสร็จกิจ 
      ยาย : ดูดีๆ ยายว่าอาจมีหลงเหลืออีก 8 ซี่ ด้านใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือนพฤศจิกายน)   นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือน
มีนาคม) 
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นิตยสารเพลยบ์อย อเมริกา (เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์) 
 
ภาพที่ 4.27 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
 

คอลัมน์ 20Q มีการน าเสนอเรื่องราว ความคิดเห็น มุมมองต่างๆ ของการ
ใช้ชีวิต โดยจะน าบทสัมภาษณ์จากบุคคลที่มีช่ือเสียงทั้งในและต่างประเทศมาน าเสนอ และจะตีพิมพ์
สลับสับเปลี่ยนทุกเดือน ทั้งนี้บทสัมภาษณ์ของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะให้ค าถามที่
นุ่มนวล ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ของ         หมู อาซาว่า ที่เน้นถามเกี่ยวกับเรื่องการด าเนินชีวิต และ
การท างาน รวมถึงมุมมองความรัก เช่น คุณคิดว่าความรักในรูปแบบของคุณคืออะไร แต่ถ้าเป็น
นิตยสารเพลย์บอย อเมริกา จะถาม“คุณเจอแฟนสาว เมื่อขณะที่เธอก าลังส าเร็จความใคร่ทางปาก
ให้แก่ฝ่ายผู้ชายทางปากภายในห้องสมุด แล้วคุณต้องการท าแบบนั้นกับแฟนคุณหรือไม่”อย่างไรก็ตาม
หากต้องท าบทสัมภาษณ์จากนิตยสารเพลย์บอย อเมริกาในน าเสนอ บรรณาธิการจะท าการคัดเลือก
ในส่วนของคอลัมน์นี้ โดยจะเลือกในส่วนของเล่มที่มีค าถามและค าตอบที่ไม่อนาจารจนเกินไป แต่หาก
หลีกเลี่ยงไม่ได้จะให้เวลากับนักเขียนนอกที่ต้องแปลเนื้อหาในคอลัมน์ให้มีระยะเวลาที่นานข้ึนจากที่
ก าหนด  You met your girlfriend, Erin Darke , when you were both in the movie Kill Kur 
Darlings. There's a scene in which her character a blowjob in a library. Were you already 
dating at that point?  
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นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือนพฤษภาคม)   นิตยสารเพลย์บอย อเมริกา (เดือนมิถุนายน)    
 
ภาพที่ 4.28 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 

 
      คอลัมน์ Review Movie ,Music ,App ,Game ,Book เป็นการแนะน า
เนื้อหาภาพยนตร์แบบย่อที่ก าลังจะเข้าฉาย หรือเป็นภาพยนตร์ที่ต่างๆ ที่จะถูกวางจ าหน่ายในรูปแบบ
ดีวีดี ส่วนเพลงจะน าเสนออัลบั้มที่น่าสนใจและก าลังวางจ าหน่าย , แอพพลิเคช่ัน บอกเล่าเรื่องราว
ของแอพพลเคช่ันที่น่าสนใจ , เกมส์ น าเสนอเกมส์ที่สามารถเล่นออนไลน์ได้ ซึ่งรูปแบบของการ
น าเสนอเกมส์ จะเน้นเกมส์ที่ผู้ชายสนใจโดยเฉพาะ ขณะที่หนังสือ จะน าเสนอเนื้อหาที่มีความ
หลากหลาย ซึ่งคอลัมน์นี้จะรวมรวบเนื้อหาในประเทศ ซึ่งในนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา จะไม่มี
คอลัมน์ในส่วนน้ี 
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นิตยสารเพลยบ์อย ฉบับภาษาไทย (เดือนกันยายน) 
 
ภาพที่ 4.29 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
 
      - คอลัมน์ Playmate การน าเสนอมีความแตกต่างกัน โดยภาพถ่ายของ
นางแบบเพลย์บอย อเมริกา ฝ่ายภาพและฝ่ายศิลป์ของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะต้องท า
การรีทัชก่อนที่จะส่งตีพิมพ์ เนื่องจากบางภาพที่น าจากต่างประเทศเป็นภาพที่ไม่สามารถน ามาเสนอได ้
เพราะผิดในกฎหมายสื่อลามก ที่จะต้องไม่มีภาพอนาจาร รวมถึงเพื่อให้สอดคล้องกับสังคมและ
วัฒนธรรมของสังคมไทย ขณะที่นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะเน้นการน าเสนอภาพที่สื่อถึง
ความเซ็กซี่ที่ไม่หวือหวา โดยจะใช้การน าเสนอสื่อสารทางสายของนางแบบ และการโชว์สรีระเท่านั้น 
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นิตยสารเพลยบ์อย ฉบับภาษาไทย (เดือนมีนาคม)  นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย (เดือน
กันยายน)  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

นิตยสารเพลยบ์อย อเมริกา  (เดือนเมษายน) 
 
ภาพที่ 4.30 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
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Bunny เน้นภาพถ่ายของบันนี่ที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์มีหน้าที่ใน
สร้างความรับรู้ในตราสินค้า นั่นก็คือ เพลย์บอย ซึ่งแบรนด์แอมบาสเดอร์จะมีความรู้ในเรื่องของเพลย์
บอยอย่างละเอียดและสามารถตอบค าถามให้กับผู้ที่พบเจอได้ โดยในส่วนของบันน่ี ของนิตยสารเพลย์
บอย ฉบับภาษาไทย นอกจากจะต้องถ่ายภาพน าเสนอภายในเล่มแล้ว จะต้องมีการสร้างการรับรู้ว่า
นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีรูปแบบอย่างไร นอกจากนี้จะต้องสนับสนุนกิจกรรมที่ทาง
นิตยสารจัดข้ึน และต้องสร้างความเป็นกันเองกับผู้คนที่เข้ามาพูดคุย แต่จะต้องรักษาภาพลักษณ์ของ
ความเป็นกุลสตรีไทย ส าหรับคอลัมน์นี้แตกต่างจากนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ที่ไม่มีการแนะน า
เสนอภาพถ่ายอย่างเป็นรูปแบบ  แต่จะเป็นการแนะน าให้ผู้อ่านติดตามในโลกโซเซียล ขณะที่นิตยสาร
เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะน าเสนอภาพถ่ายสลับสับเปลี่ยนกันทุกเดือน  ซึ่งในปีนี้มี Bunny 2015 
ทั้งหมด 8 คน จึงท าให้การบริหารภาพถ่ายต้องปรับเปลี่ยน โดยเดือนมกราคมจะเป็นการภาพถ่ายของ 
Bunny ทั้งหมด 8 คน หลังจากนั้นจะสับเปลี่ยนจนครบถึงเดือนกันยายน จากนั้นจะภาพถ่ายของ 
Bunny 2014 ที่ทางบริษัทได้ต่อสัญญาอีก 8 คน มาถ่ายลงในคอลัมน์นี้ โดยจะเป็นการถ่ายคู่ 2 คน
ของ Bunny 2014  

 
 
 
 
 

   
 
 
 

นิตยสารเพลยบ์อย ฉบับภาษาไทย (เดือนพฤศจิกายน)  นิตยสารเพลยบ์อย ฉบับภาษาไทย (เดือน
กันยายน) 
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นิตยสารเพลยบ์อย อเมริกา (เดือนกมุภาพันธ์) 

 
ภาพที่ 4.31 แสดงภาพหน้าเนื้อเรื่องของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์บอย 
อเมริกา 
 
 4.2.2 การก าหนดขนาด รูปเล่มความหนา 
    จากการศึกษาการก าหนดขนาดและความหนาของนิตยสาร Playboy Thailand 
พบว่ามีรายละเอียดดังนี้ 
 
ตาราง 4.2 
 
แสดงขนาด ความหนา และกระดาษที่ใช้ของนิตยสาร Playboy Thailand 

รูปแบบ นิตยสาร Playboy Thailand 
จ านวนหน้าที่พิมพ์ 230 
ขนาด 8.5 x 11.5 นิ้ว 
กระดาษ หน้าปก ใช้กระดาษอาร์ต 210 แกรม เคลือบยูวี 

เนื้อใน ใช้กระดาษอาร์ต (4สี) 100 แกรม 
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  4.2.2.1 การจัดหน้า 
      การจัดหน้าของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะท าหลังจากที่งาน
เขียนเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกับมีรูปประกอบ โดยหน้าที่จะอยู่ในส่วนของฝ่ายศิลป์ที่ท าหน้าที่จัดหน้า  
ซึ่งจะรอข้อมูลจากนักเขียนประจ าคอลัมน์นั้น ส่วนรูปภาพต้องมีการประสานงานกับฝ่ายช่างภาพ 
จากนั้นอาจจะต้องมีการตกแต่งภาพก่อนที่จะน ามาลงหน้านิตยสาร หรือบางคอลัมน์ที่มีเนื้อหาจาก
ต่างประเทศ แล้วผ่านการแปลจากนักเขียนมาแล้ว ส่วนรูปภาพจะใช้ของเดิมที่มาจากต่างประเทศ 
นอกจากนี้การจัดหน้าในส่วนของรูปภาพนางแบบจากต่างประเทศ จะต้องพึงระวังในส่วนของน าเสนอ
รูป  
      นอกจากนี้รูปภาพในการน าเสนอจะแตกต่างอย่างสิ้นเชิง จะเห็นได้จาก
รูปภาพนางแบบในนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา จะลงรูปภาพโดยไม่มีการเซนเซอร์องค์ประกอบของ
เรือนร่างผู้หญิง เพราะกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีข้อบังคับห้ามตีพิมพ์รูปภาพที่ต้องมี
การเซ็นเซอร์ รวมถึงวัฒนธรรมของชาวอเมริกาเปิดกว้าง เน้นเสรีภาพในการรับชมเป็นอย่างมาก แต่
นิตยสาร เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ไม่สามารถน าเสนอรูปภาพอนาจารได้เนื่องจากผิดหลักของ
กฏหมายและวัฒนธรรมของประเทศ 

ในส่วนของการจัดหน้า ฝ่ายศิลป์ของเราจะแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนว่า
ใครต้องท าคอลัมน์ใด แต่หากคนใดคนหนึ่งท าไม่ทัน ก็จะมีการแบ่งให้อีก
คนช่วยกันท า เพื่อให้งานเสร็จตามก าหนด ทั้งนี้หากคนใดคนหนึ่ งท าไม่
ทันจะต้องแจ้งกับบรรณาธิการว่าเกิดจากสาเหตุ ส่วนรูปแบบการจัดหน้า
ก็จะให้ศิลปะที่สร้างสรรในการน าเสนอ แต่จะไม่ให้หลุดกับคอนเซปต์ใน
เล่มนั้น เช่น เดือนน้ีต้องคุมสีให้อยู่ในโทนอะไร ประมาณไหน ส่วนการจัด
หน้าเนื้อหาที่มาจากต่างประเทศ เราจะอ้างอิงในส่วนของตัวต้นฉบับเป็น
หลัก แต่ถ้าหากรูปภาพน้อยเกินไป เราอาจจะต้องมีความจ าเป็นที่จะต้อง
ย่อรูปภาพให้เล็กลง เพื่อใส่เนื้อหาในหน้านั้นมากข้ึน ส่วนภาพนางแบบ
ที่มาจากเมืองนอก ส่วนใหญ่เราต้องเบลอภาพเฉพาะจุด ซึ่งในส่วนน้ีเป็น
ส่วนส าคัญที่ฝ่ายศิลป์ต้องไม่พลาด”(ธีรภัทร อุทโยกาส, สัมภาษณ์, 20 
พฤษภาคม 2559) 
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                     เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย                        เพลย์บอย อเมริกา                                   
 

 จากการศึกษาการรูปแบบของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะมีความแตกต่าง
จากนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ในบางคอลัมน์ เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหา และรูปภาพของ
นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะค านึงถึงสังคม วัฒนธรรมเป็นหลัก ดังนั้นการน าเสนอเรื่องราว
ต่างๆ จะต้องท าการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม นอกจากนี้นิตยสาร เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย  ได้
เพิ่มเติมคอลัมน์ข้ึนมา เพื่อให้สร้างความหลากหลายให้กับผู้อ่านมากยิ่งข้ึน ขณะที่ก าหนดขนาดรูปเล่ม
จ านวนหน้าของนิตยสาร เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย  ที่มีจ านวนหน้ามากกว่านิตยสาร เพลย์บอย 
อเมริกา นอกจากนี้จ านวนการจ าหน่ายของนิตยสารใน 1 ปี นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะ
จ าหน่าย 12 เล่ม แต่นิตยสาร เพลย์บอย อเมริกา จ าหน่าย 10 เล่ม โดยจะรวมเล่มเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ์รวมเป็น 1 เล่ม และเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม รวมเป็นเล่มเดียวกัน เนื่องจากการท างาน
ของต่างประเทศจะมีช่วงวันหยุดยาว จึงส่งผลให้การผลิตนิตยสารต้องท าการรวมเล่มดังที่กล่าวมา 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกษาเรื่อง “การจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนองตลาด
ในประเทศไทย” ผู้ศึกษาได้ศึกษาการบริหารสื่อสารมวลชน การรูปแบบน าเสนอเนื้อหาของนิตยสาร  
โดยได้ศึกษาแบบผสมผสาน (Multi-Instrument) โดยการเปรียบเทียบรูปแบบเนื้อหา พร้อมกับ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อศึกษาองค์ประกอบในด้านเนื้อหา (Content) ที่ส่งผลต่อ
ผู้รับสารให้มีความเข้าใจต่อนิตยสารมากน้อยเพียงใด ตลอดจนค้นคว้าจากเอกสาร น าแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์และอภิปรายให้มีความชัดเจน โดยสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 ส่วนท่ี 1 การบริหารสื่อสารมวลชนนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 จากวัตถุประสงค์ที่  1 เพื่อศึกษาการบริหารสื่อสารมวลชนนิตยสารเพลย์บอย  
ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนองตลาดประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงกระบวนการบริหารของผู้ผลิต
นิตยสาร จากการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์และการบริหารธุรกิจประสบการณ์ในการท างานที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการบริหารผู้ผลิตนิตยสาร ว่ามีกระบวนการท างานอย่างไรในการท างานตั้งแต่ข้ันตอนการ
ผลิตรวมไปถึงสภาพปัญหาที่เกิดข้ึน พร้อมทั้งทักษะของการท างานด้านผู้ผลิตสื่อนิตยสารว่ามีอะไร
เกี่ยวข้องบ้าง 
 ในการศึกษาการจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนองตลาดใน
ประเทศไทยพบว่าการจัดการของผู้ผลิตนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ข้ึนอยู่กับสภาพปัจจัย
ภายในและภายนอกโดยมีความส าคัญเป็นระดับมาก ระดับน้อย และไม่ส่งผลเลย ปจจัยภายนอกองค
การ ไดแก แรงกดดันทางการเมืองและสังคม (Social and Political Pressure) ในส่วนนี้จะเห็นได้
ชัดว่ามีความส าคัญในระดับมาก ในส่วนของกฎหมายข้อบังคับ ต่อมาแรงกดดันทางเศรษฐกิจ 
(Economic Pressure) ในที่นี้จะเกี่ยวข้องผู้ลงโฆษณาและคู่แข่งขัน ต่อมาแหล่งข้อมูลเหตุการณ์และ
วัฒนธรรม (Events & Constant Information and Culture Supply) ต้องดูระเบียบประเพณีของ
สังคมในแต่ละสมัย ซึ่งมีอิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อกระบวนการบริหารของผู้ผลิตนิตยสารเพลย์
บอย ฉบับภาษาไทย ส่วนปัจจัยด้านความสนใจและความต้องการของผู้รับสารได้รับแรงกดดัน เพราะ
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การผลิตนิตยสารจะต้องค านึงถึงเนื้อหาและรูปภาพที่ตอบโจทย์แก่ผู้อ่าน แรงกดดันทางด้านความ
สนใจและความต้องการของผู้รับสารจึงมีผลต่อการบริหารนิตยสาร 
 ปัจจัยภายในเป็นส่วนส าคัญอย่างมากต่อการหาจุดที่จ าเป็นต้องน ามาวิเคราะหป์จจยัทีม่ี
ผลตอการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนองตลาดในประเทศไทย ผลการศึกษา
พบว่าปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อต่อการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย คือ การจัดการ เพราะ
จะเป็นในส่วนของการวางแผนการรับมือกับปัญหาที่เกิดข้ึน โดยมีกระบวนการจัดการตั้งแต่การ
วางแผน แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การวางแผนระยะยาว และการวางแผนระยะ , การจัดองค์การ, การ
สั่งการ ใช้การติดต่อแบบสองทาง ติดต่อแบบบนลงล่าง โดยจะเป็นการสอบถามความคิดเห็นระหว่าง
บรรณาธิการและพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการเดินหา สอบถามพนักงานถึงรายละเอียดของท างาน 
นอกจากนี้ยังมีรูปแบบล่างขึ้นบน และแนวระนาบ ระหว่างพนักงานด้วยกัน, การประสานงานระหว่าง
ฝ่ายต่างๆ โดยจะให้มีการพูดคุย พร้อมสอบถามระหว่างบุคคลตลอดทุกเวลา และการควบคุมการ
ท างาน มีการควบคุมการท างานของผู้ปฏิบัติงานเพียงระดับหนึ่งเท่าน้ัน โดยจะมีกระบวนการติดตาม
แก้ไข การปฏิบัติงานของนิตยสาร โดยมีบรรณาธิการเป็นผู้ควบคุมการด าเนินงานในแต่ละส่วนของ
การผลิตเนื้อหา เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ในส่วนของ เทคโนโลยี (Technology) การศึกษาพบวาปจจัยดานเทคโนโลยีที่มีผลต
อการจัดเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เนื่องจากปัจจัยด้านเทคโนโลยีทางการสื่อสาร
และสารสนเทศ สามารถช่วยให้รูปแบบของนิตยสารสร้างความสนใจได้มากยิ่งข้ึน คือ คอมพิวเตอร์ที่
น ามาใช้งานด้านกราฟฟิค ทั้งในการจัดเนื้อหา และการตกแต่งภาพถ่าย จะต้องมีความทันสมัย เพราะ
การเปรียบเทียบสีจากโปรแกรมจะต้องมีความอัพเดทอยู่เสมอ เพื่อให้การอ่านค่าของสีถูกต้องตรงกับ
ของโรงพิมพ์ ด้านความสามารถทางวิชาชีพ (Media Professional) การศึกษาพบวาผูปฏิบัติหนาที่
ในสวนงานตางๆ ซึ่งหากทุกสวนงานสามารถปฏิบัติ   หนาที่ได้อยางมีประสิทธิภาพ สมบูรณ
โดยเฉพาะหากบุคลากรมีความร ู ความสามารถ และมีประสบการณในการท างานดานนั้นมีผลต่อการ
บริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย  
 ส่วนท่ี 2 รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จัดรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาทั้งหมด 230 หน้าไม่
รวมปก ซึ่งเนื้อหาภายในนิตยสารจะมีการแบ่งตามคอลัมน์ ซึ่งบางคอลัมน์จะไม่มีการก าหนดอย่าง
ชัดเจน เนื่องจากต้องประมาณการในส่วนของหน้าโฆษณาภายในนิตยสารแต่ละเดือน ทั้งนี้ช่ือคอลัมน์
จะใช้ช่ือที่เข้าใจง่ายเพื่อสร้างการจดจ า ขณะเดียวกันจัดวางคอลัมน์และหมวดหมู่เนื้อหาเรื่องร าว
รูปภาพการแปลภาษาไว้อย่างสละสลวย ซึ่งแตกต่างจากนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ที่เน้นภาษาการ
น าเสนอที่ตรงไปตรงมา นิตยสารจะมีความแตกต่างในบางคอลัมน์ เนื่องจากการน าเสนอเนื้อหา และ
รูปภาพของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะค านึงถึงสังคม วัฒนธรรมเป็นหลัก ดังนั้นการ
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น าเสนอเรื่องราวต่างๆ จะต้องท าการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม นอกจากนี้นิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทย ได้เพิ่มเติมบางคอลัมน์ข้ึนมา เพื่อให้สร้างความหลากหลายให้กับผู้อ่านมากยิ่งข้ึน  
 นอกจากนี้ในการน าเสนอรูปภาพ และภาพถ่ายของนางแบบ พบว่ามีความแตกต่างกัน 
โดยจะเห็นได้จากภาพถ่ายจากนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ไม่มีการน าเสนอภาพถ่ายที่แสดงให้
เห็นถึงสรีระเท่านั้น จะไม่มีการน าเสนอภาพถ่ายที่เปิดเผยทุกสัดส่วน เพราะติดในเรื่องของสังคมและ
วัฒนธรรมแล้ว ยังมีข้อกฎหมายที่บังคับใช้ด้วย คือ สื่อลามก ที่มีการบัญญัติให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย 
ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 287 โดยนิยามค าว่าสื่อลามก ไว้ว่าสื่อที่ท าให้ผู้พบเห็นมีความรู้สึก
อับอาย ซึ่งส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูปภาพเปลือยของมนุษย์ ภาพอวัยวะเพศทั้งหญิงและชาย หรือ
ภาพการร่วมเพศของมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้พบเห็นเกิดความใคร่ทางกามารมณ์  ขณะที่
นิตยสารเพลย์บอย อเมริกา น าเสนอภาพถ่ายที่เห็นสัดส่วนสรีระของผู้หญิงทุกสัดส่วน เพราะเป็น
ประเทศที่เปิดให้แสดงความคิดเห็น การน าเสนออย่างเสรี ทั้งนี้เกิดจากสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กัน  
 ด้านรูปแบบน าเสนอเนื้อหาของนิตยสาร เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ยังยึดตามนิตยสาร
แบบฉบับของนิตยสารที่ได้ซื้อลิขสิทธ์ิเพื่อให้ผู้อ่านได้อรรถรสของความเป็นนิตยสารหัวนอก ซึ่งมีการ
วางแผนทั้งในเรื่องปกหน้า ที่เน้นดารานักแสดงนางแบบที่เป็นคนไทยพร้อมกับจัดวางต าแหน่งรูปแบบ
ให้ดึงดูดผู้อ่าน แต่อย่างไรก็ตามอาจน ารูปศิลปินที่มี ช่ือเสียงจากต่างประเทศมาลงตีพิมพ์ด้วย 
เนื่องจากเช่ือว่าส่วนส าคัญในนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย คือรูปภาพ เพราะผู้อ่านนิตยสาร
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะให้ความส าคัญและจะดูเรื่องของภาพก่อนเป็นอันดับแรก และนอกจากยัง
สามารถช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพิ่มมากข้ึนได้อีกด้วย แต่การวางรูปแบบในส่วนของปก จะมีความ
แตกต่างจากนิตยสารเจ้าของลิขสิทธ์ิในส่วนของภาพที่ต้องไม่เป็นภาพอนาจาร เนื่องจากประเทศไทย
มีกฎหมายควบคุมการน าเสนอรูปภาพและเรื่องราวที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม  
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเรื่องการจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนองตลาดใน
ประเทศไทย ผู้ศึกษาได้ใช้ทฤษฏีการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน  แนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอ
รูปแบบเนื้อหาของนิตยสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบในการอภิปรายผลในการศึกษาได้
ดังนี ้
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 การบริหารสื่อสารมวลชนของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 จากการศึกษา พบวา การจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนอง
ตลาดในประเทศไทย เปนการศึกษาเพื่อท าความเขาใจในการบริหารงานเมื่อเป็นนิตยสารที่ซื้อลิขสิทธ์ิ
มาจากต่างประเทศ ทั้งในสวนของการบริหารงานองคการ และปจจัยตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในการ
ท างานของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย พบว่านิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการ
บริหารงานองคการที่ให้ความส าคัญกับปัจจัยภายนอก เช่น เรื่องของด้านการเมืองและสังคม ในส่วน
ของกฏหมายการน าเสนอเนื้อหาและรูปภาพ ส่วนด้านเศรษฐกิจที่ต้องการผู้สนับสนุน หรือสปอนเซอร์ 
เพราะเป็นนิตยสารที่แสวงหาผลก าไร โดยที่นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยจะมีการแบ่งกลุ่มลูกค้า
เป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ผู้ชม ผู้อ่าน และผู้รับสาร คือ ผู้ที่ท าการซื้อนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยจาก
แผงหนังสือ หรือนิตยสารในรูปแบบดิจิตอล เพื่อศึกษาหาข้อมูลเนื้อหาต่างๆ ของนิตรสารเพลย์บอย 
ฉบับภาษาไทย (2) กลุ่มผู้สนับสนุน คือ กลุ่มผู้ที่สนใจในการซื้อพื้นที่โฆษณาของนิตรสารเพลย์บอย 
ฉบับภาษาไทย เพื่อท าการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และกิจกรรมต่างๆของตนเองต่อผู้บริโภคที่มี
กลุ่มเป้าหมายเดียวกันกับนิตรสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อให้กิจการด าเนินต่อไปได้ และด้าน
แหล่งข้อมูลเหตุการณ์และวัฒนธรรม ที่ต้องน าเสนอเนื้อหา รูปภาพให้สอดคล้อง เหมาะสมกับสังคม
และวัฒนธรรมของไทย ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการบริหารองค์กรสื่อสารมวลชน แมคเควล (McQuail) 
ที่ได้กล่าวว่า หนาที่หลักของสื่อมวลชนที่พึงมี สื่อมวลชนตองยอมรับแผนและนโยบายการพัฒนา
สังคมโดยรวม ตองอยูภายในขอบเขตที่ก าหนดไววาจะตองข้ึนอยูกับล าดับความส าคัญของการพัฒนา
เศรษฐกิจและความตองการการพัฒนาในดานตางๆ ของสังคม รัฐมีสิทธ์ิที่จะเขาแทรกแซงหรือควบคุม
การท างานของสื่อมวลชน ไมวาจะเป็นกลไกแบบตางๆ เชน การเซ็นเซอร โดยผู้ผลิตสื่อนิตยสารเป
นองคการสื่อมวลชนประเภทหนึ่งซึ่งอยูภายใตบริบทของ สังคมที่ตองยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของสังคมก าหนดข้ึน รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การจัดการนิตยสารรถยนต์ที่ซื้อ
ลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ : นิตยสารคาร์ ของวาสนา รอดอนันต์ (2555) 
 ทั้งนี้พบว่าปัจจัยภายนอกด้านความสนใจและความต้องการของผู้รับสารนั้นไม่
สอดคล้องกับทฤษฎี เดนิส แมคเควล เนื่องจากนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เน้นการเสนอ
เนื้อหาและรูปภาพ ที่ต้องการตอบโจทย์ให้กับบริษัทและผู้สนับสนุน(สปอนเซอร์)เป็นหลัก ท าให้แรง
กดดันความสนใจและความต้องการของผู้รับสารไม่มีผลต่อการบริหารนิตยสาร แต่ในส่วนของปัจจัย
ทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผู้สนับสนุน(สปอนเซอร์) มีผลต่อการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทย เนื่องจากนิตยสารต้องมีการขายโฆษณาที่มีถือว่าเป็นรายได้หลักของการบริหารนิตยสาร 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยจะมีการแตกต่างทางด้าน
ผู้สนับสนุน(สปอนเซอร์) โดยกลุ่มผู้สนับสนุนของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย คือ กลุ่มลูกค้า
ระดับบน อาทิ รถยนตร์ยี่ห้อเบนซ์ โรงแรมระดับห้าดาว เป็นต้น ซึ่งหากมีผู้เสนับสนุน (สปอนเซอร์)  
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ที่ไม่ตรงกับภาพลักษณ์ของนิตยสารเพลย์บอยจะท าการปฎิเสธกลุ่มลูกค้านั้น เนื่องจากเพราะรายได้
หลักของการท านิตยสารมาจากยอดการขายโฆษณาให้กับผู้สนับสนุนเป็นรายได้หลักของการท าธุรกิจ
นิตยสาร เพื่อก่อให้เกิดก าไรในการประกอบการเนื่องจากรายได้จากยอดขายตัวนิตยสารเป็นเพยีงสว่น
หนึ่งของผลิตนิตยสาร ดังนั้นนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยจึงจ าเป็นจะต้องมีการคัดเลือก
ผู้สนับสนุน(สปอนเซอร์) เพื่อให้เข้ากับภาพลักษณ์ของนิตยสาร ดังนั้นผู้สนับสนุน (สปอนเซอร์) จึงมี
ผลต่อปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของผู้ผลิตนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 ปจัจัยภายในที่ส่งผลต่อการบริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ด้านการจัดการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของยงยุทธ รักษาศรี(2540) ที่เห็นว่าการจัดการมีองค์ประกอบตามหน้าที่ คือ 
การวางแผน, การจัดองค์กร, การสั่งการ, การประสานงาน และการควบคุม  ซึ่งการวางแผนของ
นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการวางแผนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การวางแผนระยะยาว เป็น
การวางแผนในกรอบระยะ 1 ปี และการวางแผนระยะสั้น อยู่ในกรอบระยะ 1 เดือน การจัดองค์การ 
นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 2 แบบ คือ โครงสร้างกองบรรณาธิการและการจัดบุคลากรเข้า
ท างาน การสั่งการ พบว่าใช้การติดต่อแบบสองทาง ติดต่อแบบบนลงล่าง รวมถึงยังมีการติดต่อแนว
ระนาบ ระหว่างพนักงานด้วยกัน  
 นอกจากนี้ในการบริหารจัดการนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการประสานงาน
ระหว่างฝ่ายต่างๆ ใช้การพูดคุยเป็นหลัก ส่วนการควบคุมการท างานบรรณาธิการเป็นผู้ควบ คุมการ
ด าเนินงาน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 ด้านปัจจัยเทคโนโลยี พบว่าเทคโนโลยีมีส่วนช่วยให้กระบวนการผลิตนิตยสารมีความ
สะดวกและทันสมัยมากข้ึน ซึ่งเครื่องมือของการผลิตนิตยสารของเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย  
ฝ่ายกราฟฟิคใช้คอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องมือช่วยจัดหน้า และตั้งค่าสีของภาพ และที่ฝ่ายช่างภาพ 
จะต้องมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายภาพที่มีคุณภาพที่ดี ที่สามารถสร้างลูกเล่นเพิ่มความสวยงามและ
สามารถดึงดูดความสนใจให้ได้มากข้ึน  ซึ่งตรงกับทฤษฏีแมคเควล ที่กล่าวถึงปัจจัยภายในด้าน
เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการผลิต โดยจะต้องค านึงถึงว่าอุปกรณ์มีประสิทธิภาพเพียงใด 
ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนิตยสารนั้นมีความทันสมัยก็จะท าให้ช้ินงานออกมามีประสิทธิภาพที่ดี 
น่าสนใจ ซึ่งส่งผลให้ผู้อ่านเกิดการรับรู้ ถึงเนื้อหาของนิตยสาร เช่น เครื่องมือและโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการจัดรูปแบบ และอุปกรณ์ถ่ายภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเทคนิคการ
ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวด้วย 
 ปัจจัยด้านความสามารถด้านวิชาชีพ พบว่า ความสามารถทางด้านวิชาชีพมีช่วยในการ
ปฎิบัติงานในส่วนต่างๆ ซึ่งหากทุกส่วนงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะท าให้
นิตยสารออกมามีประสิทธิภาพที่ดีเช่นกัน อาทิเช่น ช่างภาพควรมีความรู้และเทคนิคในการถ่ายภาพ 
ฝ่ายกราฟฟิคควรจะต้องมีความรู้ด้านของโปรแกรมการออกแบบ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์  
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ซึ่งรวมถึงนักศึกษาจบใหม่ที่มีความใฝ่รู้  มีความคิดสร้างสรรค์ ก็จะท าให้การปฎิบัติงานนั้นมี
ประสิทธิภาพที่ดีได้ ซึ่งตรงกับทฤษฏีเดนิส แมคเควล ที่กล่าวถึงด้านความเป็นวิชาชีพสื่อ ที่กล่าวว่า
แนวคิดพื้นฐานความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์ส่วนบุคคลในสายงานนั้นๆ 
จะช่วยให้การผลิตผลงานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ดี 
 จากกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
เพื่อตอบสนองตลาดประเทศไทย สอดคล้องกับทฤษฏีเดนิส แมคเควล ในด้านปัจจัยภายในและ
ภายนอกมีส่วนในกระบวนการจัดเนื้อหานิตยสาร โดยปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบ ได้แก่ แรงกดดัน
ทางการเมืองและสังคม แรงกดดันทางเศรษฐกิจ และแหล่งข้อมูลเหตุการณ์และวัฒนธรรม ส่วนความ
สนใจและความต้องการของผู้รับสาร แทบจะไม่มีสนเกี่ยวข้องในการจัดการเนื้อหาเลย ในส่วนของ
ปัจจัยภายใน ที่มีผลกระทบต่อการจัดการเนื้อหา ได้แก่ การจัดการ ,ความสามารถทางวิชาชีพ และ
เทคโนโลยี มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน ซึ่งรวมถึงงานวิจัยเรื่อง การด าเนินธุรกิจนิตยสารสตรีที่ได้รับลิขสิทธ์ิ
จากต่างประเทศ และลักษณะของผู้อ่านโดยศึกษาจากนิตยสาร ELLE CLEO และ COSMOPOLITAN 
ที่เข้ามาด าเนินธุรกิจในประเทศไทยของอุรศา ขวัญยืน (2542) 
 รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 
 การน าเสนอรูปแบบเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย นั้นเป็นนิตยสารที่
ได้รับลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการรักษามาตรฐานในการน าเสนอรูปแบบ สาระ 
เนื้อหา ซึ่งรวมไปถึงความบันเทิงเกี่ยวกับบุรุษเพศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศศึกษา บทสัมภาษณ์ของบุคคล
ที่มีช่ือเสียง ไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศ ยนตรกรรม รวมไปถึงบทความจากนักเขียน โดย
เนื้อหาที่น ามาต่างประเทศจะได้รับการแปลเป็นภาษาไทยที่สละสลวย และเข้าใจง่าย  ซึ่งสอดคล้อง
กับแนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอรูปแบบเนื้อหาของนิตยสารในด้านการก าหนดเนื้อหาของนิตยสาร ที่
กล่าวว่า การผลิตในรูปแบบใดจะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ใช้งานและสามารถด าเนินการผลิต
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนิตยสารนั้นควรที่จะค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการผลิตในแต่ละฉบับ เพื่อให้สอดรับ
กับความต้องการของผู้อ่าน 
 การก าหนดรูปแบบปกหน้าของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย และนิตยสารเพลย์
บอย อเมริกา ต่างมีการใช้ดารา นักแสดงที่มีช่ือเสียง เพื่อน าเสนอในการสร้างความสนใจต่อผู้อ่าน 
โดยพบว่าปกหน้าของทั้ง 2 นิตยสาร มีส่วนแตกต่างกัน คือในเรื่องของนางแบบ เพราะนิตยสารเพลย์
บอย ฉบับภาษาไทย ต้องการเข้าถึงผู้อ่านได้มากข้ึน ซึ่งนางแบบที่อยู่ปกหน้าจะเน้นดารานักแสดงเป็น
ส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอรูปแบบเนื้อหาของนิตยสารในด้านปกหน้า ที่
กล่าวว่าต้องมีความดึงดูด ความสนใจต่อผู้พบเห็นและน าเสนอภาพลักษณ์อันเป็นเอกลักษณ์ของ
นิตยสาร  
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 ส่วนหัวนิตยสารมีการจัดวางโลโก้เพลย์บอย เหมือนกับนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา 
เนื่องจากเป็นนิตยสารที่ซื้อลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เกี่ยวกับการน าเสนอรูปแบบเนื้อหาของนิตยสารในด้านหัวนิตยสาร ที่จะต้องเป็นตราสัญลักษณ์ที่
ประกอบข้ึนจากตัวอักษรที่เป็นช่ือนิตยสาร ส่วนข้อความบนปก มีรูปแบบเหมือนกันซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอรูปแบบเนื้อหาของนิตยสารในด้านข้อความบนปก เพื่อให้ข้อมูลว่าในฉบับ
นั้นมีเรื่องราวที่น่าสนใจเรื่องใดบ้าง ในส่วนของหน้าบรรณาธิการ พบว่านิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทย มีเนื้อหาน าเสนอรายเอียดภายในฉบับนั้น ซึ่งแตกต่างกับนิตยสารเพลย์บอย อเมริกาที่ไม่มี
การน าเสนอในส่วนน้ี โดยนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยในส่วนนี้ สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การน าเสนอรูปแบบเนื้อหาของนิตยสารในด้านหัวหน้าบรรณาธิการ ที่กล่าวว่าเป็นการแนะน า
เรื่องราวหรือนักเขียนในฉบับนั้น โดยเป็นการเขียนของบรรณาธิการ ประกอบด้วย ช่ือของบรรณาธิ
การ ข้อความพาดหัว หรือภาพถ่ายของบรรณาธิการ 
 หน้าเปิดเรื่อง มีความเหมือนกันทั้ง 2 ฉบับ คือน าเสนอบทสรุปของเรื่องราวต่างๆ หรือ
เรื่องเด่นภายในเล่ม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอรูปแบบเนื้อหาของนิตยสารในหน้า
เปิดเรื่อง ที่กล่าวว่า หน้าเปิดเรื่องนั้นจะมีความส าคัญ คือ ส่วนที่เป็นตอนต้นของเนื้อเรื่อ งและ
ภาพประกอบบางส่วน ที่อาจมีเนื้อหาไม่ยาวมากนักที่เกี่ยวกับภาพประกอบที่วางอยู่ในหน้านั้นด้วย  
 นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการวางรูปแบบนิตยสาร จากการศึกษาพบว่า
นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการก าหนดขนาด 8.5x11.5 นิ้ว และใช้กระดาษอาร์ต 4สีในเนื้อ
ใน ส่วนหน้าปกใช้กระดาษอาร์ต 210 แกรม เคลือบยูวี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการน าเสนอ
รูปแบบเนื้อหาของนิตยสารในด้านการก าหนดขนาด รูปเล่มและความหนาของนิตยสาร ซึ่งนิตยสาร
แต่ละเล่มจะต้องสร้างลักษณะพิเศษโดยเฉพาะ สะท้อนความเป็นบุคลิกของตนเอง เพื่อให้สื่อสารกับ
ผู้อ่านไดท้ันทีว่านิตยสารเล่มนั้นเป็นนิตยสารประเภทใด นอกจากนี้ผู้ศึกษายังค้นพบเนื้อหาเพิ่มเติมใน
ส่วนของการจัดหน้าของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยที่มีข้ันตอนการตรวจสอบในการน าเสนอ
ภาพถ่ายที่มีลักษณะโป๊เปลือย เพื่อให้นิตยสารสามารถตีพิมพ์ได้ และไม่ขัดต่อกฎหมายและวัฒนธรรม
ของประเทศไทย 
 จากการศึกษา เรื่อง การจัดการเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย พบว่า ในการ
บริหารจัดการเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย นั้น เนื่องจากนิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทยเป็นองค์การขนาดเล็กจึงท าให้กระบวนการท างานของผู้ผลิตนิตยสารเพลย์บอย ฉบับ
ภาษาไทย โดยเฉพาะในส่วนของกองบรรณาธิการมีการท างานในรูปแบบดั่งระบบพี่น้อง ที่ท าให้ทุก
คนสามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง จึงท าให้กระบวนการท างานเมื่อเกิดปัญหาสามารถที่จะแก้ไขได้อย่าง
รวดเร็ว และเนื่องจากที่เป็นนิตยสารช้ันน าและ    มีช่ือเสียง ท าให้ผู้ที่มีความสนใจที่จะเป็นนางแบบ
เลือกที่จะสมัครเข้ามาเป็นนางแบบในการถ่ายนิตยสาร   เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ซึ่งโดยเฉพาะการ
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ที่เข้ามาสมัครเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นั้น ส่งผลต่อการท างานในอนาคตของนางแบบ เนื่องมาจาก
เป็นเพราะนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยเป็นนิตยสารที่มีช่ือเสียงท าให้สามารถต่อยอดการท างาน
ในวงการบันเทิงในอนาคต 
 นอกจากนี้เนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยมีความหลายหลายทางด้านเนื้อหา 
ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่มีการน าเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี เรื่องรูปแบบการด าเนินชีวิตที่ทันสมัย
ที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยที่การบริหารงานนิตยสารเพลย์บอย 
ฉบับภาษาไทย เป็นการบริหารกิจการจากนายทุนเพียงคนเดียว ท าให้กระบวนการตัดสินใจใน
ภาพรวมของบริษัทเป็นไปในทิศทางเดียวกันและรวดเร็ว เนื่องจากไม่มีผู้ร่วมลงทุนในการตัดสินใจ ซึ่ง
นับว่าเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจากการบริหารนิตยสารที่ซื้อลิขสิทธ์ิจากต่างประเทศฉบับอื่น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาเรื่อง “การจัดเนื้อหานิตยสาร เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพื่อตอบสนอง
ตลาดในประเทศไทย” มีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1. จากการศึกษาพบว่า ปัจจัยภายนอกมีผลกระทบต่อยอดขาย ดังนั้นนิตยสารเพลย์
บอย ฉบับภาษาไทย ควรมีการปรับรูปแบบการน าเสนอให้ดีข้ึน เพื่อเป็นแนวทางในการท านิตยสารแต่
ยังคงไว้ตามแบบฉบับจากนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา  
 2. จากการศึกษาพบว่า การสั่งการของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ยังไม่มี
รูปแบบที่เป็นทางการ ดังนั้นควรมีการสั่งการที่เป็นระบบ เช่น การสั่งการที่อยู่ในรูปแบบของเอกสาร 
เพื่อให้การท างานบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 3. ควรศึกษาการเปรียบเทียบการจัดการระหว่างนิตยสารเฉพาะกลุ่ม ส าหรับผู้ชายที่ได้
ลิขสิทธ์ิมาจากต่างประเทศของแต่ละบริษัทในไทย เพื่อวิเคราะห์ความเหมือนและความแตกต่าง รวม
ไปถึงอิทธิพลของนิตยสารต่างประเทศที่มีการซื้อลิขสิทธ์ิมีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบนิตยสาร
เฉพาะกลุ่มหรือไม่อย่างไร 
 4. การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงเจาะลึก ดังนั้น
เพื่อให้การศึกษาในครั้งต่อไปมีความชัดเจน ควรท าการศึกษาในเชิงปริมาณ โดยเลือกใช้วิธีการส ารวจ
เพื่อสอบถามความคิดเห็น และความพึงพอใจของผู้อ่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
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“มาตรา 287 ผู้ใด 
 (1) เพื่อความประสงค์แห่งการค้า หรือโดยการค้า เพื่อการแจกจ่าย หรือเพื่อการแสดง
อวดแก่ประชาชน ท า ผลิต มีไว้ น าเข้าหรือยังให้น าเข้าในราชอาณาจักร ส่งออกหรือยังให้ส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร พาไปหรือยังให้พาไปหรือท าให้แพร่หลายโดย ประการใดๆ ซึ่งเอกสาร ภาพเขียน 
ภาพพิมพ์ ภาพระบายสี สิ่งพิมพ์ รูปภาพ ภาพโฆษณา เครื่องหมาย รูปถ่าย ภาพยนตร์ แถบ
บันทึกเสียง แถบบันทึกภาพหรือสิ่งอื่นใดอันลามก 
 (2) ประกอบการค้า หรือมีส่วนหรือเข้าเกี่ยวข้องในการค้าเกี่ยวกับวัตถุหรือสิ่งของลามก
ดังกล่าวแล้ว จ่ายแจกหรือแสดงอวดแก่ประชาชนหรือให้เช่าวัตถุหรือสิ่งของเช่นว่าน้ัน 
 (3) เพื่อจะช่วยการท าให้แพร่หลาย หรือการค้าวัตถุหรือสิ่งของลามก  ดังกล่าวแล้ว 
โฆษณาหรือไขข่าวโดยประการใดๆ ว่ามีบุคคลกระท าการอันเป็นความผิดตามมาตราน้ี หรือโฆษณา
หรือไขข่าวว่าวัตถุ หรือสิ่งของลามกดังกล่าวแล้วจะหาได้จากบุคคลใดหรือโดยวิธีใดต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 


