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การจัดการเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทยเพื่อตอบสนองตลาดในประเทศไทย 
The content management of Playboy Magazine Thailand: Content management 

for Thai market. 

 

นางสาวลินดา อุตตะมะ 
 

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้าอิสระในการศึกษาตามหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
บทคัดย่อ 

 

  การศึกษาเรื่อง “การจัดการเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพ่ือ

ตอบสนองตลาดในประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ(1) ศึกษาการจัดการของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับ

ภาษาไทย (2) ศึกษาแนวทางการจัดหมวดหมู่เนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย  และ

(3)ศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 

  ผลจากการศึกษา พบว่าจัดการนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีรูปแบบ

สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการ คือ การวางแผน, การจัดองค์กร, การสั่งการ, การประสานงาน และ

การควบคุม ส่วนการจัดหมวดหมู่และรูปแบบเนื้อหา มีความคล้ายคลึงในบางคอลัมน์ที่คงแนวคิดตาม

ลิขสิทธิ์ เพ่ือให้ได้อรรถรสของความเป็นนิตยสารหัวนอก แต่ยังมีความแตกต่างของการน าเสนอ 

เนื่องจากขัดต่อกฎหมาย วัฒนธรรมและสังคมไทย  

 

ค าส าคัญ: การจัดการ, นิตยสารหัวนอก, การบริหารเนื้อหา, รูปแบบการน าเสนอ, การจัดหมวดหมู่  
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Abstract 

 
The dissertation topic “The content management of Playboy Magazine 

Thailand: Content management for Thai market” In this paper are composing of 1) 

Management methods 2) Contents Classification 3) Contents presentation methods.  

An analysis through the three composing would show the readers 

Playboy Magazine Thailand has conformity of management concepts are planning, 

organization management, mandate, coordination and control. As a result of 

copyright law and being a foreign magazine, there are resemblance to original 

columns for contents classification and presentation. Somehow the adjustment and 

adaptation are needed in Thailand according to Laws and Regulations as well as 

conservative culture in Thai society. 

 

Keywords: Management, Foreign Magazine, Content Management, Magazine 
presentation, Magazine Classification  
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บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

  นิตยสารถือเป็นสื่อมวลชนที่มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน ส าหรับประเทศไทย 

นิตยสารเป็นสื่อมวลชนประเภทแรกที่เกิดขึ้นในประเทศ นับตั้งแต่ “บางกอก รีคอร์เดอร์” นิตยสาร

ฉบับแรกของไทยซึ่งเป็นนิตยสารรายปักษ์ได้ถือก าเนิดข้ึนเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2387 โดยหมอบ

รัดเลย์ (สุกัญญา ตีระวนิช, 2520, น.9) จวบจนปัจจุบันวงการนิตยสารไทยมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง

และมีคุณลักษณะเฉพาะด้านจนท าให้เห็นได้ว่านิตยสารเป็นสื่อที่มีเนื้อหาหลากหลาย เพ่ือตอบสนอง

ความต้องการที่หลากหลายของผู้อ่าน เช่น นิตยสารทั่วไป นิตยสารเฉพาะกลุ่ม พร้อมกับสอดแทรก

ความบันเทิงได้อย่างลงตัว อีกทั้งยังคงท าหน้าที่ของสื่อที่มีความสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมอย่างแน่น

แฟ้นมากยิ่งขึ้น (ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ และตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข,2555)  

  ในปัจจุบันสภาพการณ์ของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์ 

นิตยสาร หรือหนังสือ ซึ่งเป็นสื่อประเภทสื่อดั้งเดิมก าลังถูกสื่อใหม่ เนื่องจากพฤติกรรมของผู้อ่านที่

เสพข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์ท่ีมีความล้ าสมัย เนื่องจากต้องด าเนินชีวิตด้วยความเร่งรีบท่ามกลาง

การแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเหตุนี้เองธุรกิจ

สื่อสิงพิมพ์มากมายต่างต้องดิ้นรนในการหากลยุทธ์เพ่ือน าเสนอเนื้อหาภายในสื่อของตนเองให้มากข้ึน 

เพ่ือให้การรุกล้ าของอ านาจสื่อใหม่ไม่อาจท าให้ธุรกิจสื่อสิงพิมพ์ต้องมีอันเป็นไปได้ในปัจจุบัน (ธรรม

ยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ และตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข,2555) ท าให้ผู้อ่านสามารถเลือกหาเนื้อหาได้จากสื่อ

ออนไลน์ จนกลายมาเป็นนิตยสารดิจิตอลที่น าเสนอผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ทั้งไอ

แพด แท็บแล็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นผลมาจากการเติบโตของเทคโนโลยี 

นอกจากปัญหาเรื่องผู้อ่านที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยไม่

เสียค่าใช้จ่าย นิตยสารยังต้องเผชิญกับวิกฤติยอดโฆษณาท่ีลดลง จากรายงานการใช้งบโฆษณาผ่านสื่อ

ของ บริษัท  นีลเส็น ประเทศไทย จ ากัด พบว่า เม็ดเงินโฆษณาผ่านสื่อปี 2558  เมื่อเปรียบเทียบกับปี 

2557 มีการใช้งบโฆษณารวมทั้งสิ้น 122,318 ล้านบาท โดยสื่อนิตยสาร มีเม็ดเงินโฆษณา 4,227 ล้าน

บาท ลดลง 14.28% ซึ่งท าให้เห็นได้ว่าสื่อนิตยสารก าลังอยู่ช่วงขาลง ต้องเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องกับรายงานข่าวที่ส่งผลกระทบท าให้นิตยสารบางเล่มต้องปิด

ตัวลง เช่น “วิกฤตหนัก ! นิตยสาร Cosmopolitan Thailand ประกาศปิดตัว ยุติการผลิตแล้ว หลัง

แบกรับภาระขาดทุนไม่ไหวเป็นอีกหนึ่งข่าวที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในยุคที่สื่อดิจิตอลเข้ามามีบทบาท

ส าคัญในชีวิตของผู้คนสมัยใหม่ส าหรับข่าวการปิดตัวของนิตยสารชื่อดังที่อยู่คู่กับวงการสิ่งพิมพ์ไทยมา

http://women.kapook.com/view119329.html
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นานอย่างนิตยสารคอสโมโพลิแทน (Cosmopolitan) นิตยสารหัวนอกสัญชาติอเมริกันฉบับภาษาไทย

ที่มีอายุยาวนานเกือบ 20 ปี ที่ล่าสุด (27 เมษายน 2559) ได้ประกาศปิดตัวลง 

           ทั้งนี้นายปีย์มาลากุล ณ อยุธยาผู้บริหารสูงสุดของคอสโมโพลิแทนฉบับภาษาไทย 

กล่าวว่าการปิดตัวในครั้งนี้เป็นการปิดตัวก่อนหมดสัญญาจริงกับบริษัทแม่ในอเมริกาปลายปีนี้

เนื่องจากไม่อยากแบกภาระที่หนักขึ้นท่ามกลางกระแสสื่อดิจิตอลที่เริ่มเข้ามานอกจากนี้เมื่อเดือนที่

ผ่านมาทางบริษัทก็ได้ปรับลดพนักงานทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ออกจากนิตยสารดิฉันซึ่งเป็นนิตยสารไทย

อายุยาวนานกว่า 15 ปีไปกว่า 15 คนท าให้คนในวงการนิตยสารต่างวิตกกังวลเรื่องความอยู่รอดของ

นิตยสารไทย(www.kapook.com,2555) 

ถึงแม้ว่าสภาพการณ์ของสื่อสิ่งนิตยสารในปัจจุบันจะอยู่ในสภาวะ ชะงักงัน แต่

รายงานของไทย กลับพบว่ามีนิตยสารไทยอย่างน้อย  385 หัว (http://thaipublica.org ผลส ารวจ

จากร้านหนังสือเชนสโตร์ชื่อดัง 4 ร้าน ย่านสยามสแควร์ 2 ร้าน , รัชดาภิเษก และพระเก้า ระหว่าง

วันที่ 24-25 ธันวาคม 2558)ยังจ าหน่ายบนหน้าแผงหนังสือ ซึ่งอาจแสดงให้เห็นว่าปรากฏการณ์

ดังกล่าวไม่อาจชี้ชัดได้ว่าธุรกิจสื่อสิงพิมพ์จะเสื่อมคุณค่าลงเลยแม้แต่น้อย แต่เพ่ือความอยู่รอดทาง

ธุรกิจ จึงส่งผลให้นิตยสารหลายเล่มต้องมีการปรับตัว เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจ ดังนั้นนิตยสารจึง

ต้องมีการปรับตัวทั้งในด้านการผลิตรูปเล่ม และเนื้อหาให้สอดคล้องกับรสนิยมและความพึงพอใจของ

ผู้อ่าน โดยจะเห็นได้จากนิตยสารหลายหัวที่ยังมองเห็นโอกาสพลิกฟ้ืน แม้ต้องแบกรับต้นทุน แต่พร้อม

จะรอวันที่เศรษฐกิจฟ้ืนตัว เลือกท่ีจะปรับยุทธศาสตร์ เช่น ดิฉัน ได้ปรับการวางจ าหน่ายจากรายปักษ์

เป็นรายเดือน , ซู (Zoo) นิตยสารหัวนอกแนวหวือหวา ปรับจากรายสัปดาห์เป็นรายปักษ์ , ลิปส์ 

(Lips) ปรับเป็นเพ่ิมฟรีก๊อปปี้ 3 ฉบับ ได้แก่ ลิปส์ เลิฟ(Lips LOVE), ลิปส์การ์คอน (Lips GARCON) 

และลิปส์ ปาลิเต้ (Lips PALETTE) ไม่ขายแต่แจกฟรี และล่าสุดนิตยสารบันเทิงชื่อดัง ก็อตซิบ สตาร์ 

ปรับจากรายสัปดาห์เป็นรายปักษ์ (http://thaipublica.org) 

ปัจจุบันนิตยสารในประเทศไทย แบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ นิตยสารหัว

ไทย และนิตยสารหัวนอกส าหรับนิตยสารหัวไทย เป็นนิตยสารที่ผลิตโดยหน่วยงานสื่อสิ่งพิมพ์ที่มี

ลักษณะหลากหลาย ทั้งท่ีเป็นเจ้าของคนเดียว บริษัท หน่วยงานของรัฐ และกลุ่มบริษัท ซึ่งบางแห่งก็มี

นิตยสารในเครือหลายชื่อฉบับ โดยเป็นนิตยสารแนวเดียวกัน หรือคนละแนวก็ได้ แต่มีแนวโน้มจะเป็น

บริษัทขนาดใหญ่มากกว่า เนื่องจากบริษัทใหญ่มีทุนสูง และสามารถที่จะใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือลด

ต้นทุนการผลิตได้มากกว่า ส่วนนิตยสารหัวนอก คือ นิตยสารที่ซื้อลิขสิทธิ์จากต่างประเทศ มักจะมี

เนื้อหาเฉพาะกลุ่ม ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่าการผลิตนิตยสารใหม่ เนื่องจาก หัวชื่อเป็นที่รู้จักกันดีใน

หมู่ผู้บริโภค ที่เคยเห็นในสื่ออ่ืนๆ เช่น ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ วิทยุ ท าให้ผู้อ่านมีความคุ้นเคยกับ

http://thaipublica.org/
http://thaipublica.org/
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เนื้อหา ภาพลักษณ์ สะดวกต่อการประชาสัมพันธ์ท าการตลาด และลดความเสี่ยงทางธุรกิจได้ 

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 อินเตอร์เนชั่นแนล 

จ ากัด ตัดสินใจซื้อลิขสิทธิ์นิตยสารส าหรับผู้ชาย เข้ามาเปิดตัวในประเทศไทยเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ.

2537 หลังจากนั้นไม่นาน บริษัท ฮาเชท ฟิลิปาคิ โพสต์ จ ากัด-ประเทศไทย เปิดตัวนิตยสารแอล 

(ELLE) ซึ่งเป็นนิตยสารผู้หญิงหัวนอกสัญชาติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนพฤศจิกายนในปีเดียวกัน 

หลังจากนั้นก็มีองค์กรธุรกิจสื่อนิตยสารของไทยได้ทยอยเปิดตัวนิตยสารหัวนอกในประเทศไทย เพ่ือ

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับผู้อ่านในไทย 

ส าหรับนิตยสารหัวนอกที่เน้นกลุ่มผู้อ่านที่เป็นผู้ชายที่มีชื่อเสียง คือนิตยสารเพลย์

บอย เป็นนิตยสารปลุกใจเสือป่าชื่อดังที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเพศชายทั่วโลก มีสัญลักษณ์อันโดด

เด่นคือกระต่ายผูกโบว์ เนื้อหาภายในนิตยสารฉบับสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วยภาพเปลือยของ

นางแบบที่มีลักษณะล่อแหลมยั่วยวน ไม่มีภาพขณะร่วมเพศสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ปรัชญาของ

นิตยสารเพลย์บอย ยึดมั่นในจุดขายส าคัญคือภาพเปลือยของผู้หญิง และยังน าเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ

เหตุการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น การเมือง, กีฬา, แฟชั่น, เทคโนโลยี, ท่องเที่ยว รวมถึงบทสัมภาษณ์

ของศิลปินและนักแสดงที่มีชื่อเสียงในแง่มุมที่น่าสนใจ นิตยสารเพลย์บอย ฉบับแรกมียอดจ าหน่ายสูง

ถึง 54,175 ฉบับ และต่อมาก็ได้รับการตีพิมพ์กว่า 30 ประเทศท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย 

นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย วางจ าหน่ายในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อปี 2554 

ต่อมาได้ปิดตัวลง และเมื่อปี 2555 ได้มีการซื้อลิขสิทธิ์ในนามบริษัท Bunny Venture Co., Ltd. โดย

นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน ผลิตเป็นนิตยสารรายเดือนวางแผนทุก

ต้นเดือน 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, แฟชั่น, เทคโนโลยี, ท่องเที่ยว รวมถึงบทสัมภาษณ์ของ
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ศิลปินและนักแสดง รวมถึงบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการ กล่ าวได้ว่า

นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ยังคงยึดแนวคิด “Entertainment for men” ของบริษัทแม่ไว้  

ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาถึงการจัดการนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 

ว่ามีแนวการจัดการ อาทิการคัดเลือก คัดกรอง และการจัดหมวดหมู่ของเนื้อหา เพ่ือสร้างการติดตาม

จากกลุ่มผู้อ่านเพศชาย ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของนิตยสาร และสามารถน าเสนอเนื้อหาที่ไม่ขัดต่อ

กฎหมาย วัฒนธรรมของสังคมไทย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการจัดการของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 

2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดหมวดหมู่เนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 

3. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดรูปแบบการน าเสนอเนื้อหาของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 

   
วิธีการวิจัย 

 
  การศึกษาเรื่อง “การจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพ่ือตอบสนอง
ตลาดในประเทศไทย” เป็นการศึกษาแบบผสมผสาน (Multi-Instrument) โดยเป็นการเปรียบเทียบ
รูปแบบเนื้อหา พร้อมกับสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) เพ่ือศึกษาองค์ประกอบในด้าน
เนื้อหา (Content) ที่ส่งผลต่อผู้รับสารให้มีความเข้าใจต่อนิตยสาร ทั้งนีใ้ช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
จากตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา การจัดเนื้อหานิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพ่ือตอบสนอง
ตลาดในประเทศไทย โดยแบ่งตามหมวดหมู่และรูปแบบของนิตยสาร ซึ่งได้ท าการคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือการสัมภาษณ์ จ านวน 4 ท่าน ส่วนการเปรียบเทียบเนื้อหาใช้ข้อมูลจากนิตยสารเพลย์
บอย ฉบับภาษาไทย จ านวน 12 ฉบับ และนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา จ านวน 10 ฉบับ ตั้งแต่เดือน
มกราคม-ธันวาคม 2558 
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ผลการศึกษาพบว่าการจัดการโดยรวมของนิตยสาร เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 

มุ่งเน้นเรื่องราวและเนื้อหาเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ สาระความรู้ต่างๆทั้งด้านเทคโนโลยี กีฬา บันเทิง 

รวมถึงบทสัมภาษณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียงในหลากหลายวงการ โดยมีการจัดการภายในนิตยสาร 

ท างานเป็นทีมประมาณ 12 คน มีการแบ่งพนักงานที่ด าเนินงาน ซึ่งบุคลากรที่อยู่ภายใต้กอง

บรรณาธิการมีการประสานงานระหว่างแต่ละฝ่าย และช่วยกันท างานเป็นขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการ
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ผลิตเนื้อหา ที่จะต้องร่วมมือกับกับฝ่ายภาพ เพื่อแสดงถึงองค์ประกอบที่สมบูรณ์ของการท านิตยสาร 

ที่มีท้ังภาพและเนื้อหาที่กล่าวถึงรายละเอียดของข้อมูลนั้น จึงสามารถด าเนินงานได้ตามเวลาที่ก าหนด

ไว้ โดยระยะจะมีการก าหนดจากบรรณาธิการ  

การจัดการของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีจุดเด่นหลักคือ การให้ความรู้

และความบันเทิงแก่ผู้อ่านโดยเฉพาะผู้ชาย เน้นการจัดการด้านเนื้อหาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการ

แบ่งประเภทของเนื้อหาภายในนิตยสาร รูปภาพ ที่เน้นสร้างความแตกต่างเพ่ือให้กลุ่มลูกค้าท่ีชื่นชอบ

นิตยสารได้รับข้อมูลและรูปภาพแตกต่างจากนิตยสารเล่มอ่ืน(คู่แข่ง)  

นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการวางแผนแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ การ

วางแผนระยะยาว บรรณาธิการจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบของนิตยสารในแต่ละเดือนว่าจะน าเสนอใน

รูปแบบใด เช่น เดือนกุมภาพันธ์ จะให้อยู่ในรูปแบบเดือนแห่งความรัก หรือเทศกาลตรุษจีน โดยจะ

เน้นน าเสนอภาพหน้าปกเป็นสื่อกลาง ส่วนเนื้อหาภายในนิตยสารจะเป็นการรวบรวมสาระส าคัญท่ี

เกี่ยวข้องผู้ชายเป็นส่วนส าคัญ ส่วนการวางแผนระยะสั้น จะเน้นด้านการจัดการ มีการวางแผน

ขั้นตอนการผลิตล่วงหน้า 1 เดือน เมื่อมีการประชุมกองบรรณาธิการแล้ว จะมีการก าหนดระยะเวลา

ในการส่งต้นฉบับจากกองบรรณาธิการและนักเขียนอิสระ มีก าหนดการจัดหน้า และก าหนดวันส่งงาน

ให้กับโรงพิมพ์ เพื่อให้นิตยสารออกจ าหน่ายได้ตามก าหนด 

ส่วนการจัดการนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการจัดโครงสร้างองค์กรแบบ

แบ่งสายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยมีรูปแบบในการสื่อสารระหว่างทีม ซึ่งการ

สื่อสารจะเป็นแบบผสมผสาน ทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ด้านการสั่งการ นิตยสารเพลย์บอย ฉบับ

ภาษาไทย มีการมอบหมายงานโดยใช้การติดต่อแบบสองทาง เป็นการพูดคุยสอบถามความคิดเห็น

ระหว่างบรรณาธิการและพนักงานทุกฝ่าย เปิดให้แสดงความคิดเห็น น าเสนอเนื้อหา การออกแบบ

อย่างเสรี นอกจากนี้การสั่งการ จะมอบหมายหน้าที่ชัดเจนเพ่ือป้องกันความผิดพลาด ส่วนการ

ประสานงาน นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เปิดให้มีการประสานงานระหว่างฝ่ายต่างๆ โดยจะ

ให้มีการพูดคุย สอบถามระหว่างบุคคลตลอดทุกเวลา เพื่อให้การจัดท านิตยสารด าเนินไปอย่างราบรื่น 

และนิตยสารออกจ าหน่ายได้ทันเวลาที่ก าหนด สุดท้ายการควบคุม นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 

มีกระบวนการติดตามแก้ไข การปฏิบัติงานของนิตยสาร โดยมีบรรณาธิการเป็นผู้ควบคุมการ

ด าเนินงานในแต่ละส่วนของการผลิตเนื้อหา เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และด าเนินการ

แก้ไขเม่ือพบสิ่งผิดปกติท่ีอาจส่งผลให้ผลงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในแผน โดยจะควบคุมตั้งแต่

ขั้นตอนการผลิตเนื้อหา การวางรูปแบบของนิตยสารในฝ่ายศิลป์ รวมถึงการส่งต้นฉบับทันก าหนด

หรือไม่ เพ่ือเป็นมาตรฐานในการประเมินงานในช่วงปลายปี 
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นอกจากนี้ผู้ศึกษาพบว่ายังมีข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ คือ มอบหมายการท างานให้

บุคลากร หลังจากได้ทิศทางของเนื้อหาในแต่ละฉบับแล้ว จะมอบหมายงานให้กับบุคลากรแต่ละฝ่าย

ไปแสวงหาข้อมูล และเรียบเรียงข้อมูลเขียนเป็นต้นฉบับขึ้น ทั้งนี้การมอบหมายงานจะมีสองส่วนคือ 

คนในกองบรรณาธิการ และนอกกองบรรณาธิการ เนื่องจากต้นฉบับของนิตยสารไม่ได้ใช้เนื้อหา

ภายในปรเทศเพียงอย่างเดียว ซึ่งงานในส่วนนี้เป็นหน้าที่ของฝ่ายประสานงานที่จะติดตามต้นฉบับจาก

นักเขียนเหล่านั้นให้ได้ทันตามก าหนดเวลาที่จะต้องออกพิมพ์ออกจ าหน่าย ส่วนแสวงหาข้อมูลและ

เรียบเรียงหรือเขียนต้นฉบับ ภายหลังจากท่ีได้รับมอบหมายงาน บุคลากรในกองบรรณาธิการก็จะไป

แสวงหา รวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล แล้วน ามาเขียนเป็นต้นฉบับตามรูปแบบที่ได้รับมอบหมาย  

การตรวจแก้ไข และบรรณาธิกรต้นฉบับ หลังจากท่ีได้ต้นฉบับทั้งข้อเขียนและภาพแล้ว บรรณาธิการ

จะรวบรวมต้นฉบับทั้งหมด โดยจัดแบ่งเนื้อหาไปตามสัดส่วนของหน้า คอลัมน์ต่างๆ ตามที่ก าหนดไว้ 

เพ่ือให้ผู้อ่านได้ติดตามเรื่องราวได้อย่างง่ายดาย ไม่สับสน จากนั้นก็จะต้องตรวจแก้ไข และบรรณาธิกร

ต้นฉบับก่อนที่จะส่งไปยังฝ่ายเรียงพิมพ์ของกองการผลิตเพ่ือน ามาประกอบการจัดตกแต่งหน้า

นิตยสารหรือการประกอบส่วนที่เป็นข้อความและภาพเข้าด้วยกัน 

ด้วยเหตุที่งานในหน้าที่รับผิดชอบของกองบรรณาธิการมีหลากหลายตามความ

หลากหลายของเนื้อหาที่ปรากฏในนิตยสารท าให้ต้องมีบุคลากรท าหน้าที่ในต าแหน่งต่างๆ ในกอง

บรรณาธิการ คือ บรรณาธิการ ท าหน้าที่เป็นแกนหลักรับผิดชอบการท างานทั้งหมด เสมือนเป็น

หัวหน้าทีม บางแห่งจะมีบรรณาธิการเพียงคนเดียว หรือบางแห่งอาจแบ่งย่อยเป็นบรรณาธิการฝ่าย

ต่างๆ ทั้งนี้บรรณาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบและมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจ ากองบรรณาธิการ

ต่าง รวมถึงการเขียนบทบรรณาธิการด้วย, นักเขียนประจ ากองบรรณาธิการ บุคลากรในต าแหน่งนี้มี

หน้าที่ในการแสวงหาข้อมูลและเรียบเรียงเขียนต้นฉบับให้กับนิตยสารตามแต่ที่บรรณาธิการ

มอบหมาย บางคนอาจเป็นนักเขียนที่รับผิดชอบคอลัมน์สัมภาษณ์บุคคล หรือเป็นนักเขียนที่

รับผิดชอบคอลัมน์แนะน าการท่องเที่ยว อาหารการกิน ซึ่งบุคลากรในส่วนนี้ยังอาจเป็นนักเขียนนอก

กองบรรณาธิการ ส่งข้อเขียนเป็นประจ าให้กับบริษัทผู้ผลิตนิตยสาร, ช่างภาพ รับผิดชอบต้นฉบับที่

เป็นภาพถ่ายทุกประเภทเพ่ือประกอบในเนื้อหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพปกซึ่งเป็นภาพที่ส าคัญที่สุด

ของนิตยสาร เนื่องจากจะต้องดึงดูดความสนใจของผู้อ่านนิตยสารและยังต้องสะท้อนแนวคิดของ

นิตยสารในวาระนั้นๆ อีกด้วย ดังนั้นช่างภาพโดยเฉพาะผู้ที่รับผิดชอบภาพปกจึงต้องประสานงานกับ

บรรณาธิการอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้ได้ภาพปกท่ีมีคุณภาพเป็นไปตามแนวทางที่บรรณาธิการต้องการ, 

ฝ่ายศิลป์ ท าหน้าที่จัดวางองค์ประกอบภาพและข้อเขียนต่างๆ ตามหลักศิลปะการจัดหน้านิตยสาร 

เพ่ือให้นิตยสารมีความสวยงาม มีเอกลักษณ์ โดดเด่น ดึงดูดความสนใจผู้อ่าน สะดวกแก่การติดตาม

เนื้อหา รวมทั้งจัดล าดับเนื้อหาให้เป็นสัดส่วนก่อนหลัง เพื่อไม่ให้ผู้อ่านสับสน ติดตามได้ง่าย ทั้งนี้ฝ่าย
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ศิลป์จะต้องท างานประสานกับบรรณาธิการ และช่างภาพเพ่ือให้การออกแบบหน้านิตยสารสวยงาม

ตามท่ีต้องการ และผู้ประสานงาน ท าหน้าที่ประสานงานฝ่ายต่างๆ เช่น ประสานงานฝ่ายสถานที่ 

กรณีเป็นการถ่ายภาพแฟชั่น หรือการท าสารคดีนอกสถานที่ รวมทั้งประสานงานกับนักเขียนภายนอก

กองบรรณาธิการ เพื่อติดตามต้นฉบับ ตลอดจนเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีบรรณาธิการมอบหมาย เช่น พาหนะ

ในการเดินทางของผู้สื่อข่าวหรือนักเขียน การเบิกจ่ายค่ายใช้จ่ายของฝ่ายต่างๆ ในกองบรรณาธิการ 

เป็นต้น 

ด้านการคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามาท างานร่วมกับนิตยสารเพลย์บอย ฉบับ

ภาษาไทย ในส่วนของกองบรรณาธิการสิ่งส าคัญคือต้องมีทักษะในการเล่าเรื่องราวที่ท าให้ผู้อ่านเกิด

ความเข้าใจ และมีความประทับใจเนื้อหา รวมถึงรูปภาพที่น าเสนอ โดยการคัดเลือกบุคลากรจะไม่เน้น

ผู้ชายหรือผู้หญิง จะดูในส่วนของความสามารถเป็นหลัก อีกท้ังจะต้องมีมนุษยสัมพันธ์และมารยาทที่ดี 

เนื่องจากบางเนื้อหาจะมีความเก่ียวข้องกับการสัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียง ขณะเดียวกันฝ่ายภาพนั้น 

จะต้องมีมุมมองการถ่ายภาพที่สวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอภาพถ่ายให้ตรงกับที่

บรรณาธิการเป็นผู้ก าหนดว่ารูปแบบของนิตยสารแต่ละเดือนมีความสอดคล้องกับกิจกรรม หรือ

เทศกาลต่างๆ ทั้งนี้ฝ่ายภาพจะต้องสามารถท าการรีทัชภาพได้ด้วย เนื่องจากสังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศไทย       ไม่สามารถที่จะเผยแพร่รูปภาพอนาจารได้ ส่วนฝ่ายศิลป์จะต้องมีทักษะในการจัด

วางรูปแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับเนื้อหาและภาพให้มีความสวยงามและสอดคล้องกัน 

นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จัดหมวดหมู่การน าเสนอเนื้อหาทั้งหมด 230 

หน้าไม่รวมปก ซึ่งเนื้อหาภายในนิตยสารจะมีการแบ่งตามคอลัมน์ ซึ่งบางคอลัมน์จะไม่มีการก าหนด

อย่างชัดเจน เนื่องจากต้องประมาณการในส่วนของหน้าโฆษณาภายในนิตยสารแต่ละเดือน ทั้งนี้ชื่อ

คอลัมน์จะใช้ชื่อที่เข้าใจง่ายเพ่ือสร้างการจดจ า ขณะเดียวกันจัดวางคอลัมน์และหมวดหมู่เนื้อหา

เรื่องราวรูปภาพการแปลภาษาไว้อย่างสละสลวย ซึ่งแตกต่างจากนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ที่เน้น

ภาษาการน าเสนอที่ตรงไปตรงมา 

การจัดหมวดหมู่ของนิตยสารจะมีความแตกต่างในบางหมวดหมู่ เนื่องจากการ

น าเสนอเนื้อหา และรูปภาพของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะค านึงถึงสังคม วัฒนธรรมเป็น

หลัก ดังนั้นการน าเสนอเรื่องราวต่างๆ จะต้องท าการคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม นอกจากนี้นิตยสาร

เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ได้เพ่ิมเติมบางหมวดหมู่ขึ้นมา เพ่ือให้สร้างความหลากหลายให้กับผู้อ่าน

มากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ในการน าเสนอรูปภาพ และภาพถ่ายของนางแบบ พบว่ามีความแตกต่าง

กัน โดยจะเห็นได้ว่าภาพถ่ายจากนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ไม่มีการน าเสนอภาพถ่ายที่แสดง
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ให้เห็นถึงสรีระเท่านั้น จะไม่มีการน าเสนอภาพถ่ายที่เปิดเผยทุกสัดส่วน ขณะที่นิตยสารเพลย์บอย 

อเมริกา น าเสนอภาพถ่ายที่เห็นสัดส่วนสรีระของผู้หญิงทุกสัดส่วน ทั้งนี้เกิดจากสังคมและวัฒนธรรมที่

แตกต่างกัน 

ส าหรับนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ที่ไม่สามารถตีพิมพ์ หรือน าเสนอเนื้อหา

และภาพถ่ายที่แสดงให้เห็นถึงสรีระทุกสัดส่วนได้นั้น นอกจากจะติดในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรม

แล้ว ยังมีข้อกฎหมายที่บังคับใช้ด้วย คือ สื่อลามก ที่มีการบัญญัติให้เป็นสิ่งผิดกฎหมาย ตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา 287 โดยนิยามค าว่าสื่อลามก ไว้ว่าสื่อที่ท าให้ผู้พบเห็นมีความรู้สึกอีบอาย ซึ่ง

ส่วนใหญ่จะแสดงออกในรูปภาพเปลือยของมนุษย์ ภาพอวัยวะเพศทั้งหญิงและชาย หรือภาพการร่วม

เพศของมนุษย์ โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้พบเห็นเกิดความใคร่ทางกามารมณ์  

นอกจากนี้ยังเห็นได้ว่าจ านวนหน้าของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ที่มี

จ านวนหน้ามากกว่านิตยสารเพลย์บอย อเมริกา นอกจากนี้จ านวนการจ าหน่ายของนิตยสารใน 1 ปี 

นิตยสาร เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะจ าหน่าย 12 เล่ม แต่นิตยสารเพลย์บอย อเมริกา จะจ าหน่าย 

10 เล่ม โดยจะรวมเล่มเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์รวมเป็น 1 เล่ม และเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม รวม

เป็นเล่มเดียวกัน เนื่องจากการท างานของต่างประเทศจะมีช่วงวันหยุดยาว จึงส่งผลให้การผลิต

นิตยสารต้องท าการรวมเล่มดังที่กล่าวมา 

รูปแบบน าเสนอเนื้อหาของนิตยสาร เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะเห็นได้ว่ายึดตาม

นิตยสารแบบฉบับของนิตยสารที่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เพ่ือให้ผู้อ่านได้อรรถรสของความเป็นนิตยสารหัวนอก 

ซึ่งมีการวางแผนทั้งในเรื่องปกหน้า ที่เน้นดารานักแสดงนางแบบที่เป็นคนไทยพร้อมกับจัดวาง

ต าแหน่งรูปแบบให้ดึงดูดผู้อ่าน แต่อย่างไรก็ตามอาจน ารูปศิลปินที่มีชื่อเสียงจากต่างประเทศมาลง

ตีพิมพ์ด้วย เนื่องจากเชื่อว่าส่วนส าคัญในนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย คือรูปภาพ เพราะผู้อ่าน

นิตยสารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะให้ความส าคัญและจะดูเรื่องของภาพก่อนเป็นอันดับแรก และ

นอกจากยังสามารถช่วยกระตุ้นยอดขายให้เพ่ิมมากขึ้นได้อีกด้วย แต่การวางรูปแบบในส่วนของปก   

จะมีความแตกต่างจากนิตยสารเจ้าของลิขสิทธิ์ในส่วนของภาพที่ต้องไม่เป็นภาพอนาจาร เนื่องจาก

ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมการน าเสนอรูปภาพและเรื่องราวที่อาจก่อให้เกิดอาชญากรรม 

ขณะที่โลโก้ เพลย์บอย จะต้ององิตามนิตยสารเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยทางฝ่ายศิลป์ของนิตยสาร เพลย์

บอย อเมริกา จะส่งรูปแบบขนาดของอักษรที่ต้องใช้ควบคู่กับภาพปก และจะต้องมีระยะห่างขอบ

ด้านบน 1.9 เซนติเมตร ด้านซ้าย 0.7 เซนติเมตร และด้านขวา 1.03 เซนติเมตร 

การก าหนดเนื้อหานิตยสาร เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการจัดเนื้อหาให้เหมาะสม

กับกลุ่มเป้าหมายโดยการจัดเนื้อหาจะเลือกให้เหมาะกับกลุ่มคนไทยซึ่งข้อมูลต่างๆ ทางบรรณาธิการ
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จะเป็นผู้ก าหนดว่าเหมาะสมกับสถานการณ์ ณ ขณะนั้นหรือไม่ โดยในส่วนโครงสร้างเนื้อหาภายใน

เล่ม แบ่งออกเป็น 70:30 โดยในส่วนของร้อยละ 70 เป็นเรื่องทีแ่ปลมาจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ และ

อีกร้อยละ 30 เป็นเนื้อหาที่เป็นเรื่องไทย ซึ่งในเนื้อหาไทยจะมีการแบ่งย่อยอีก ในอัตราส่วน 60:40 ซ่ึง

จ านวนร้อยละ 60 เป็นเนื้อหาที่ฝ่ายกองบรรณาธิการเขียน (นักเขียนประจ า) และที่เหลืออีกร้อยละ 

40 จะใช้วิธีการจ้างนักเขียนเอ้าท์ซอร์ส (นักเขียนนอก) เพ่ือเขียนบทความในรูปแบบของคอลัมนิสต์ 

ทั้งนี้นอกจากบรรณาธิการจะเป็นผู้ก าหนดรูปแบบเนื้อหาในภาพรวมแล้ว กองบรรณาธิการเป็นอีก

หนึ่งก าลังส าคัญของการท าเนื้อหา โดยรูปแบบของเนื้อหาในแต่ละคอลัมน์จะมีการแบ่งหน้าที่ของแต่

ละคนให้ชัดเจนว่าต้องท าในคอลัมน์ใดบ้าง จากนั้นจะเก็บข้อมูลพร้อมกับภาพถ่าย เพื่อน ามาเขียนลง

ในนิตยสารแล้วส่งให้ฝ่ายกราฟฟิคท าการออกแบบเพ่ือความสวยงาม 

การก าหนดขนาด รูปเล่มความหนาของนิตยสาร นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 

มีการก าหนดขนาดไว้ที่ 8.5 x 11.5 นิ้ว เนื่องจากขนาดของนิตยสารสอดคล้องกับขนาดกระดาษ

มาตรฐาน ท าให้ประหยัดต้นทุนในการผลิต ส่วนจ านวนหน้า นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย 

ก าหนดไว้ที่ 230 หน้า (ไม่รวมปก) และใช้กระดาษใช้กระดาษอาร์ต 210 แกรม เคลือบยูวี เป็น

กระดาษหน้าปก ส่วนเนื้อใน ใช้กระดาษอาร์ต (4สี) 100 แกรม โดยบรรณาธิการได้พิจารณาจาก

ระบบการพิมพ์และเพ่ือเป็นการสร้างความสวยงาม ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับนิตยสาร 

การจัดหน้าของนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะท าหลังจากท่ีงานเขียนเสร็จ

สมบูรณ์ พร้อมกับมีรูปประกอบ โดยหน้าที่จะอยู่ในส่วนของฝ่ายศิลป์ที่ท าหน้าที่จัดหน้า ส่วนรูปภาพ

ต้องมีการประสานงานกับฝ่ายช่างภาพ ส่วนบางคอลัมน์ที่มีเนื้อหาจากต่างประเทศ แล้วผ่านการแปล

จากนักเขียนมาแล้ว รูปภาพจะใช้ของเดิมที่มาจากต่างประเทศ นอกจากนี้การจัดหน้าในส่วนของ

รูปภาพนางแบบจากต่างประเทศ จะต้องพึงระวังในส่วนของน าเสนอรูป โดยรูปภาพในการน าเสนอจะ

แตกต่าง 

การแปลและการเขียนเรื่อง นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะมีการน าเนื้อหา

บทความมาจากนิตยสารเพลย์บอย อเมริกา ส่งผลท าให้ต้องมีข้อต้องระวังในการแปลที่จะต้อง เก็บ

ประเด็นส าคัญให้ครบถ้วน แต่บรรณาธิการได้เปิดโอกาสให้ผู้แปลได้สรุปเรื่องตามความเข้าใจ ซึ่งผู้

แปลจะต้องไม่แปลผิดแปลกไปจากเดิม และจะต้องเน้นภาษาให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย 

การตรวจสอบงานก่อนพิมพ์ นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย จะส่งไฟล์ข้อมูล

ให้กับโรงพิมพ์ผ่าน ฝ่ายศิลป์ จากนั้นจะสั่งพิมพ์งานที่จัดหน้าเสร็จลงในกระดาษ A2 4สี แล้วส่งให้กับ

กองบรรณาธิการ เป็นผู้ตรวจสอบ หากไม่มีข้อผิดพลาดก็จะส่งตีพิมพ์ต่อไป 
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การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า มีวิธีจัดการเรื่องความสัมพันธ์กับลูกค้า กอง

บรรณาธิการจะต้องให้ความส าคัญในส่วนของคอนเซ็ปต์เล่มในแต่ละเดือน จะต้องมีการก าหนดให้

ชัดเจน เพ่ือค้นหาจุดขายน าไปเสนอกับลูกค้า และสมควรจะต้องท าออกมาเป็นโปรเจ็คแผนการ

ล่วงหน้าประมาณ 1 ปี เพื่อเว้นระยะเวลาเผื่อให้ลูกค้าตัดสินใจ อีกทั้งเซลส์ยังมีเวลาส าหรับปิดการ

ขาย 

การประชาสัมพันธ์ นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย มีการท าประชาสัมพันธ์ผ่าน 

Website ,ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ,ประชาสัมพันธ์ผ่านนางแบบที่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ 

หรือ บันนี่ รวมถึงการจัดท า Event เพ่ือให้ผู้คนรู้จักและเข้าถึงนิตยสารได้ง่ายขึ้น 

แนวโน้มและการปรับตัว นิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ในอนาคตจะมีการ

พัฒนาเป็นลักษณะมัลติมีเดียมากขึ้น เนื่องจากทุกวันนี้โลกอินเตอร์เนต กลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้

ชีวิตประจ าวันของผู้คนจ านวนมาก และสื่อดิจิตอลมีบทบาทต่อการด าเนินชีวิต 

ข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาเรื่อง “การจัดเนื้อหานิตยสาร เพลย์บอย ฉบับภาษาไทย เพ่ือตอบสนอง

ตลาดในประเทศไทย” มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. เปรียบเทียบการระหว่างนิตยสารส าหรับผู้ชายในแต่ละฉบับเพ่ือวิเคราะห์หาความ

แตกต่างและศึกษากลยุทธ์การปรับตัวให้เข้าสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้อ่านที่

เปลี่ยนแปลงไป 

2. ศึกษาแนวโน้มนิตยสารเฉพาะกลุ่ม ที่ปรับเปลี่ยนการรูปแบบการน าเสนอในสื่อ

มัลติมีเดียว่ามีทิศทาง และการปรับตัวอย่างไร 

3. ผู้บริหารนิตยสารเพลย์บอย ฉบับภาษาไทย ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์

และสร้างฐานผู้อ่านที่จงรักภักดีต่อแบรนด์ โดยจัดให้เป็นกิจกรรมคล้าย “คลับเพลย์บอย” ใน

ต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม  
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