
โครงการผลิตนิตยสารสําหรับสาวไซสใหญในประเทศไทย                   

The Production of Making a Plus Size Magazine in 

Thailand 

 

 

 

 

 

 

 

ผุสดี    อินตะชมภู    13530462 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 
 จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

โครงการผลิตนิตยสารสําหรับสาวไซสใหญในประเทศไทย 

The Production of Making a Plus Size Magazine in 

Thailand 

 

 

 

 
 

ผุสดี    อินตะชมภู    13530462 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 

 
 

 

 

 

 

 

จุลนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนิเทศศาสตรบณัฑิต 

สาขาวิชานิเทศศาสตร 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ปการศึกษา 2556 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



หัวขอจุลนิพนธ  โครงการผลิตนิตยสารสําหรับสาวไซสใหญในประเทศไทย  
 The Production of Making a Plus Size Magazine in           

Thailand 

ผูดําเนินการ  นางสาวผุสดี อินตะชมภู  รหัสนักศึกษา  13530462  

ปการศึกษา  2556 

สาขาวิชา   นิเทศศาสตร 

อาจารยท่ีปรึกษาจุลนิพนธ  อาจารยสรนัยน  นนทปยสกุล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุมัติใหจลุนิพนธฉบบัน้ี

เปนสวนหน่ึงของการศึกษาตามหลักสูตรของนิเทศศาสตรบณัฑิต 

 

   .......................................................................          คณะกรรมการตัดสินจุลนิพนธ 

       (อาจารยมานพ  เอี่ยมสะอาด)     1. ผูชวยศาสตราจารยศุภนิตย วงศทางสวัสด์ิ 

คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        2. อาจารยปฏิมา กลิ่นสง 

   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............         3. อาจารยสรนัยน นนทปยสกุล 

          4. อาจารยวัยวัฒน สายทุม 

          5. อาจารยศิวนนท ไชยชอฟา 

   ....................................................................... 

    (อาจารยสรนัยน นนทปยสกุล) 

   อาจารยที่ปรกึษาจุลนิพนธ 

   วันที่......เดือน..............................พ.ศ. ............  

 

 

 

 

 

 

 
 

คณะกรรมการตัดสินจลุนิพนธ 

1. ผูชวยศาสตราจารยศุภนิตย วงศทางสวัสด์ิ 

2. อาจารยปฏิมา กลิ่นสง 

3. อาจารยสรนัยน นนทปยสกลุ 

4. อาจารยวัยวัฒน สายทุม 

5. อาจารยศิวนนท ไชยชอฟา 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ง 

13530462: สาขาวิชานิเทศศาสตร 
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จุลนิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อเพื่อนําเสนอเน้ือหาสาระและเรื่องราวที่ตอบสนอง

ความตองการของกลุมผูอานที่เปนสาวไซสใหญในประเทศไทยโดยเฉพาะ นําเสนอแนวทางทางดาน

แฟช่ัน ดานความงาม และดานสุขภาพตอสาวไซสใหญในประเทศไทยเพื่อเสริมสรางความมั่นใจและ

ทัศนคติเชิงบวก 

โดยศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสาร หนังสือ ขอมูลจากอินเทอรเน็ต เพื่อศึกษาขอมูล

ดาน การเขียนและการออกแบบ รวมถึงการลงพื้นที่เก็บขอมูลเกี่ยวกับแฟช่ัน และความงามของสาว

ไซสใหญ นอกจากน้ียังมีการเก็บขอมูลประเภทบุคคลโดยการสัมภาษณ เพื่อนํามาใชเรียบเรียบเรียง

เปนเน้ือหา การถายภาพแฟช่ันตาง-ๆ-เพื่อนํามาใชเปนภาพประกอบของนิตยสารเลมน้ีแลวจึงเขาสู

กระบวนการจัดหนา 

จากการสํารวจแผงนิตยสารในประเทศไทย ปจจุบันยังไมการจัดทํานิตยสารสําหรับสาว

ไซสใหญ นิตยสารเลมน้ีจึงเปนเลมแรกที่จัดทําข้ึนเพื่อสาวไซสใหญโดยเฉพาะ นิตยสารมีช่ือวา 

CHUBBY Magazine มีจํานวนหนาทั้งหมด 70 หนารวมปก ซึ่งจะมีเน้ือหาเกี่ยวกับแฟช่ัน ความงาม 

และเรื่องราวที่สรางแรงบนัดาลใจ จัดวางหนาแบบสดใส สนุกสนาน เพื่อใหผูอานเกิดความสนใจอยาก

อานนิตยสาร 
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กิตตกิรรมประกาศ  

 
จุลนิพนธฉบับน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี เพราะไดรับความกรุณาจากอาจารยสรนัยน นนทปย

สกุล ซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษาจุลนิพนธที่ใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําที่เปนประโยชนอยางย่ิง

ตอขาพเจา รวมทั้งคณะกรรมการตรวจจุลนิพนธทุกทานที่กรุณาใหคําปรึกษา คําแนะนํา และ

ขอเสนอแนะที่เปนประโยชนแกขาพเจา สงผลใหจุลนิพนธฉบับน้ีถูกตองและสมบูรณย่ิงข้ึน จึงขอ

กราบขอบพระคุณในความกรุณาของทุกทานเปนอยางสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคณาอาจารยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ทุกทานที่ใหความรู คําแนะนํา และประสบการณอันมีคาย่ิง จนทําใหศิษยคนน้ี

ประสบความสําเร็จไดดวยดี 

คุณคาหรือประโยชนอันเกิดจากจุลนิพนธฉบับน้ี ขาพเจาขอนอมบูชาแดพระคุณบิดา 

มารดา ครู อาจารยที่อบรมสั่งสอน แนะนํา ใหการสนับสนุนและใหกําลังใจอยางดีย่ิงเสมอมา 

 
 

จ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบญั 
หน้า 

บทคัดย่อ      ง 
กิตติกรรมประกาศ     จ 
บทที่ 1 บทนํา     1 
 ที่มาและความสําคัญของปัญหา             1 
 วัตถุประสงค์             2 
 ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์     2 
 ขั้นตอนการศึกษา     2 
 แผนการดําเนินงาน     2 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ     3 
 นิยามศัพท์     3 
บทที่ 2 ทฤษฎี ผลงาน และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง     4 
 แนวคิดและทฤษฎี     4 
 ตอนท่ี1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเขียนบทความ     4 
 ตอนท่ี2  แนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับความอ้วน     8 
 ตอนท่ี3  ทฤษฎีการถ่ายภาพ   11 
 ตอนท่ี4  แนวคิดเก่ียวกับนิตยสาร   16 
 ตอนท่ี5  กระบวนการผลิตนิตยสารและกองบรรณาธิการ   20 
 ตอนท่ี6  ทฤษฎีการออกแบบและจัดหน้านิตยสาร   22 
บทที่ 3 การเก็บข้อมูล   26 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา   26 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   26 
กลุ่มตัวอย่าง   26 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล   27 
การวิเคราะห์ข้อมูล   27 
กระบวนการออกแบบ   27 

บทที่ 4 ผลการศึกษา   28 
 วิเคราะห์เน้ือหา   28 
 วิเคราะห์งานออกแบบ   34 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบญั (ต่อ)  
หน้า 

บทที่ 5 การผลิตช้ินงาน   35 
วิธีการออกแบบ   35 
การประเมินผล   54 
การประเมินความพึงพอใจของผู้อ่าน   54 

บทที่ 6 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ   57 
สรุปผลการวิจัย   57 
อภิปรายผล   57 
ข้อเสนอแนะ   58 

บรรณานุกรม   59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบญัตาราง 
ตาราง                               หน้า 
1-1 ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน    2 
2-1 ตารางการแบ่งระดับความอ้วนตามค่าดัชนีมวลกายของคนเอเชีย    9 
2-2 ตารางการแบ่งเส้นรอบเอว    9 
5-1 ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในด้านเน้ือหาของนิตยสาร   54 
5-2    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในด้านการออกแบบนิตยสาร    55 
5-3    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในด้านภาพรวมของนิตยสาร    55 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบญัภาพ 
ภาพ                               หน้า 
4-1    โทนสีเหลือง ฟ้า เขียว   34 
5-1    การวางดัมมี่ของนิตยสาร   35 
5-2    ปกหน้าและปกหลังของนิตยสาร   36 
5-3    สารบัญ   37 
5-4    คํานํา   37 
5-5    เน้ือหาภายในเล่ม (1)   38 
5-6    เน้ือหาภายในเล่ม (2)   38 
5-7    เน้ือหาภายในเล่ม (3)   39 
5-8    เน้ือหาภายในเล่ม (4)   39 
5-9    เน้ือหาภายในเล่ม (5)   40 
5-10  เน้ือหาภายในเล่ม (6)   40 
5-11  เน้ือหาภายในเล่ม (7)   41 
5-12  เน้ือหาภายในเล่ม (8)   41 
5-13  เน้ือหาภายในเล่ม (9)   42 
5-14  เน้ือหาภายในเล่ม (10)   42 
5-15  เน้ือหาภายในเล่ม (11)   43 
5-16  เน้ือหาภายในเล่ม (12)   43 
5-17  เน้ือหาภายในเล่ม (13)   44 
5-18  เน้ือหาภายในเล่ม (14)   44 
5-19  เน้ือหาภายในเล่ม (15)   45 
5-20  เน้ือหาภายในเล่ม (16)   45 
5-21  เน้ือหาภายในเล่ม (17)   46 
5-22  เน้ือหาภายในเล่ม (18)   46 
5-23  เน้ือหาภายในเล่ม (19)   47 
5-24  เน้ือหาภายในเล่ม (20)   47 
5-25  เน้ือหาภายในเล่ม (21)   48 
5-26  เน้ือหาภายในเล่ม (22)   48 
5-27  เน้ือหาภายในเล่ม (23)   49 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สารบญัภาพ (ต่อ) 
ภาพ                               หน้า 
5-28  เน้ือหาภายในเล่ม (24)   49 
5-29  เน้ือหาภายในเล่ม (25)   50 
5-30  เน้ือหาภายในเล่ม (26)   50 
5-31  เน้ือหาภายในเล่ม (27)   51 
5-32  เน้ือหาภายในเล่ม (28)   51 
5-33  เน้ือหาภายในเล่ม (29)   52 
5-34  เน้ือหาภายในเล่ม (30)   52 
5-35  เน้ือหาภายในเล่ม (31)   53 
5-36  เน้ือหาภายในเล่ม (32)   53 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
บทท่ี  1 

บทนํา 
 
ที่มาและความสําคัญของปัญหา 

นิตยสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีบทบาทต่อสังคมในปัจจุบัน เน่ืองจากเป็นแหล่งรวบรวม
เน้ือหาสาระต่าง ๆ ที่น่าสนใจเข้าด้วยกัน มุ่งเน้นให้ความรู้ ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน ปัจจุบันนิตยสาร
สําหรับผู้หญิงเป็นนิตยสารที่มีการผลิตออกวางจําหน่ายตามร้านหนังสือมากที่สุดและมีอัตราการ
เติบโตเรื่อยมา นิตยสารสําหรับผู้หญิงที่มักเห็นในแผงหนังสือเป็นประจําเช่น นิตยสาร ดิฉัน นิตยสาร 
แพรว นิตยสาร Lisa นิตยสาร Cosmopolitan และนิตยสาร Marie Claire เป็นต้น และนับต้ังแต่ปี 
2555 เป็นต้นมา มีนิตยสารสําหรับผู้หญิงเปิดตัวขึ้นจํานวนหลายฉบับ ได้แก่ นิตยสาร L’officiel 
นิตยสาร Vogue นิตยสาร Numero นิตยสาร Nylon และนิตยสาร Ceci เป็นต้น 

จากข้อมูลดังกล่าว ทําให้นิตยสารผู้หญิงในท้องตลาดควรมีความหลากหลายและมีการ
เจาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนมากย่ิงขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคท่ีมีความสนใจในด้าน
ที่แตกต่างกันออกไป แต่ในปัจจุบันยังขาดนิตยสารสําหรับสาวไซส์ใหญ่ หรือเรียกว่าสาวที่อยู่ในภาวะ
อ้วน ซึ่งผู้หญิงที่อยู่ในภาวะอ้วน หมายถึง ผู้หญิงที่มีปริมาณไขมันสะสมในร่างกายมากเกินปกติตาม
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ทําให้ขนาดของร่างกายใหญ่กว่าคนที่มีนํ้าหนักตามเกณฑ์ปกติ ส่งผลให้ต้อง
ใส่เสื้อผ้าที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ เสี่ยงต่อการมีปัญหาทางด้านสุขภาพมากกว่าผู้ที่มีนํ้าหนักอยู่ในเกณฑ์
ปกติ สไตล์การแต่งตัว และสไตล์การใช้ชีวิตจึงแตกต่างออกไป ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มสาวไซส์ใหญ่น้ันมี
จํานวนที่มากขึ้น โดยข้อมูลจากสํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 ระบุว่าผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย คร้ังที่ 4 
ซึ่งเป็นคร้ังล่าสุด ระหว่างเดือน ก.ค. 2551-มี.ค. 2552 พบว่า ภาวะอ้วนในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ผู้ชายพบ 28.4 เปอร์เซ็นต์ และผู้หญิง 40.7 เปอร์เซ็นต์ ความชุกในเขตเทศบาลสูงกว่านอกเขต
เทศบาล โดยเฉพาะภาคกลางและ กทม.สูงกว่าภาคอ่ืน ๆ  ส่วนภาวะอ้วนลงพุงในผู้ชายท่ีรอบเอวเกิน 
90 ซม.มี 18.6 เปอร์เซ็นต์ และในผู้หญิงมี 45 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับผลการสํารวจครั้งที่ 3 พบว่า 
ครั้งที่ 4 มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างชัดเจน 

ด้วยเหตุน้ี ข้อมูลข้างต้นจึงเป็นปัจจัยหลักในการต้องการสร้างสรรค์ให้เกิดนิตยสาร
สําหรับสาวไซส์ใหญ่ขึ้นเพ่ือเผยแพร่เน้ือหาต่าง ๆ ให้กับกลุ่มสาวไซส์ใหญ่โดยตรง และกลุ่มผู้บริโภค
กลุ่มอ่ืนที่มีความสนใจในนิตยสารสําหรับสาวไซส์ใหญ่ เพ่ือเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจอันดีต่อผู้ที่
เป็นสาวไซส์ใหญ่ให้ตระหนักถึงความสวยงามและสุขภาพร่างกายของตนเอง เพ่ือเปิดกว้างและ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี 
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วัตถุประสงค ์
1.  เพ่ือนําเสนอเน้ือหาสาระและเรื่องราวที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้อ่านที่เป็น

สาวไซส์ใหญ่ในประเทศไทยโดยเฉพาะ 
2.  เพ่ือนําเสนอแนวทางทางด้านแฟช่ัน ด้านความงาม และด้านสุขภาพต่อสาวไซส์ใหญ่

ในประเทศไทยโดยเฉพาะ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อสาวไซส์ใหญ่ในประเทศไทย 

 
ลักษณะและขอบเขตของโครงการจุลนิพนธ์ 

จัดทําออกมาในรูปแบบนิตยสาร รวบรวมเร่ืองราวแฟช่ัน ความงาม สุขภาพ และ
เรื่องราวบันดาลใจของสาวไซส์ใหญ่ ขนาดของนิตยสารคือ 22x30 เซนติเมตร จํานวน 70 หน้า รวม
ปกหน้า-หลัง พิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม 
 
ขั้นตอนการศึกษา 

1. ทําการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทําจุลนิพนธ์และเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์ 
2. รวมรวบข้อมูลจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
3. จัดทําแนวทางการผลิตเนื้อหา ทั้งในส่วนของภาพและเน้ือหา 
4. เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั้งการลงสัมภาษณ์ตัวบุคคล และการลง

ปฏิบัติในส่วนของภาคการถ่ายภาพ 
5. ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของงาน โดยการพิสูจน์อักษร ตลอดจน

ทางเทคนิคต่าง ๆ 
6. ออกแบบและจัดทําเลย์เอาท์ของนิตยสาร 
7. ตีพิมพ์ 
8. ทําการสรุปและประเมินผล 

 
แผนการดําเนินงาน 

ต่อไปนี้เป็นการช้ีแจงขั้นตอนการศึกษาออกมาเป็นตาราง ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
 

ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน 

 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
ศึกษาและเสนอหัวข้อจุลนิพนธ์         

   ส
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สมุดกลาง



 

ตารางที่ 1-1    ตารางแสดงแผนการดําเนินงาน (ต่อ) 

 

กิจกรรม 
2556 2557 

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 
รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เก่ียวข้อง         
ลงเก็บข้อมูลภาคสนาม สมัภาษณ์ และ
ถ่ายภาพ 

        

รวบรวมงานและลงมือเขียนข้อมูล         
ออกแบบและจัดหน้าหนังสือ          
แก้ไขส่วนที่บกพร่องและส่งโรงพิมพ์         
ประเมิน และสรุปผล         
จัดทําเอกสาร         

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทํานิตยสาร 
2. ได้ผลิตนิตยสารท่ีตอบสนองความต้องการของสาวไซส์ใหญ่ที่แท้จริง 
3. เพ่ือเป็นแรงบันดาลใจให้สาวไซส์ใหญ่กล้าแต่งตัวและมีสุขภาพที่ดีเพ่ิมมากขึ้น 
4. ช่วยสร้างการยอมรับในสิ่งที่ตนเป็นในกลุ่มสาวไซส์ใหญ่ 
5. เพ่ือใช้ต่อยอดในวงการเสื้อผ้าสําหรับสาวไซส์ใหญ่ในประเทศไทยให้มีความ

หลากหลายเพ่ิมขึ้น 
 
นิยามศพัท์ 

สาวไซส์ใหญ่ (Plus Size) ในจุลนิพนธ์น้ี หมายถึง คําที่ใช้เรียกผู้หญิงที่มีขนาดตัวไซส์
พิเศษที่ต้องใส่เสื้อผ้าไซส์ 12 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไซส์ใหญ่ที่สุดสําหรับแบรนด์เสื้อผ้าในประเทศอเมริกา 
เทียบเท่ากับไซส์ XL ในประเทศไทย (Plus size Sweetheart: 2556) 

โดยปกติผู้ที่ใส่เสื้อผ้าไซส์ XL ได้แบบพอดีตัวจะมีดัชนีมวลกาย Body Mass Index 
(BMI) อยู่ในช่วงที่ถือว่ามีนํ้าหนักตัวมากเกินกว่าเกณฑ์ สามารถตรวจสอบหาค่าดัชนีมวลกายได้ดังน้ี 

ดัชนีมวลกาย (BMI) =             นํ้าหนักตัว (หน่วยกิโลกรัม) 
            ความสูง 2 (หน่วยเมตร 2) 
ค่านํ้าหนักตัวของคนปกติควรอยู่ในช่วง 18.5-24.9 หากคาํนวณแล้วมีค่า BMI มากกว่า 25 ถือว่ามี

นํ้าหนักตัวมากเกิน และ ถ้ามคี่า BMI มากกว่า 30 ถือว่าอยู่ในภาวะอ้วน 

   ส
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บทท่ี  2 
ทฤษฎี  ผลงาน  และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 
โครงการผลิตนิตยสารสําหรับสาวไซส์ใหญ่ในประเทศไทย ได้นําแนวคิดและทฤษฎีที่

เก่ียวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษาและเป็นกรอบในการสร้างสรรค์ผลงานดังต่อไปน้ี 
1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเขียนบทความ 
2.  แนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับความอ้วน 
3.  ทฤษฎีการถ่ายภาพ 
4.  แนวคิดเก่ียวกับนิตยสาร 
5.  กระบวนการผลิตนิตยสารและกองบรรณาธิการ 
6.  ทฤษฎีการออกแบบและจัดหน้านิตยสาร 
 

1.  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการเขียนบทความ 
บทความเป็นส่วนประกอบที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากต่อนิตยสาร เป็นตัวกลางในการ

สื่อสารข้อความ แนวคิด และจุดประสงค์ของนิตยสารให้ถ่ายทอดไปสู่ผู้อ่านได้อย่างถูกต้อง เพ่ือเป็น
การให้ความรู้ ข่าวสาร และความบันเทิงแก่ผู้อ่าน 

1.1 ความหมายของบทความ 
คําว่า บทความ ตรงกับภาษาอังกฤษคําว่า Article หนังสือ Webster new world 

dictionary อธิบายว่า คือข้อเขียน รายงาน หรือความเรียง เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือพิมพ์ นิตยสาร 
หรือหนังสือเล่ม รากศัพท์เดิมมาจากคําว่า artus แปลว่า ข้อคิด หรือส่วนย่อย หมายถึง การแบ่ง
ออกเป็นส่วน ๆ เพ่ือให้เห็นได้ชัด (พิมาน แจ่มจรัส 2550: 342) 

บทความคือ ความเรียงร้อยแก้วหรือข้อเขียนที่ประกอบด้วยความรู้และความคิดเห็น 
มิใช่เรียงความและก็ไม่ใช่ข่าว หากเป็นความเรียงที่มีพ้ืนฐานจากข้อเท็จจริงมิใช่เรื่องเพ้อฝันหรือเขียน
ขึ้นจากจิตนาการ แต่เป็นข้อเขียนที่มีเน้ือหาท่ีเป็นความรู้ ความจริง ประกอบด้วยความคิดเห็นของ
ผู้เขียน (อวยพร พานิชและคณะ 2553: 219) 

กล่าวได้ว่า บทความ คืองานเขียนร้อยแก้วชนิดหน่ึงที่เป็นส่วนหน่ึงในหนังสือพิมพ์ 
นิตยสาร หรือหนังสือเล่ม เขียนขึ้นเพ่ือให้ข้อมูล ข้อคิด และความบันเทิงแก่ผู้อ่าน เน้ือหาของ
บทความต้องประกอบด้วยข้อมูลที่เกิดจากเรื่องจริง และการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนที่มีต่อเรื่อง
น้ัน ๆ ไม่ใช่เร่ืองแต่งหรือเรื่องที่เกิดจากจินตนาการข้ึนเอง 

1.2 วัตถุประสงค์ในการเขียนบทความ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

วัตถุประสงค์ในการเขียนบทความเพ่ือต้องการเผยแพร่เรื่องราวที่สาธารณชนควรรู้โดย
ผ่านสื่อมวลชน ส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารให้ผู้อ่านทรายถึงปัญหาในเรื่องต่างๆหรืออาจะให้ความรู้
กับผู้อ่านโดยตรง ถ้าพิจารณาบทความที่ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์และนิตยสารจะพบว่าผู้เขียนมีความมุ่ง
หมายในการเขียนดังนี้ (ปราณี สุรสิทธ์ิ 2549: 109) 

1) เพ่ืออธิบายช้ีแจงหรือให้ความรู้ในเรื่องได้เร่ืองหน่ึง 
2) เพ่ือบรรยายให้ผู้อ่านเห็นภาพของเหตุการณ์ สถานที่หรือสภาพต่าง ๆ 
3) เพ่ือโน้มน้าว จูงใจ ให้ผู้อ่ืนคล้อยตามความคิดของตน 
4) เพ่ืออภิปรายเก่ียวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้นและช้ีนําให้ผู้อ่านเห็นด้วยและ

ปฏิบัติตามความคิดของผู้เขียน 
1.3 ประเภทของบทความ 

ชฎาภา  ประเสริฐทรง (2556) แบ่งตามเนื้อหาของบทความได้เป็น 11 ประเภท ดังน้ี 
1) บทบรรณาธิการ เป็นบทความแสดงความคิดเห็นลักษณะหน่ึงที่เขียนขึ้นเพ่ือเสนอ

แนวคิดหลักของหนังสือพิมพ์ หรือนิตยสารฉบับน้ันต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
2) บทความสัมภาษณ์ เป็นบทความท่ีเขียนข้ึนจากการสัมภาษณ์บุคคลเกี่ยวกับความ

คิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือหลายเร่ือง หรือเกี่ยวกับชีวิตของบุคคล หรือจากการสัมภาษณ์บุคคล
หลายคนในหัวข้อเดียวกัน 

3) บทความแสดงความคิดเห็นทั่ว ๆ ไป มีเน้ือหาหลายลักษณะ เช่น หยิบยกปัญหา 
เหตุการณ์ หรือเรื่องที่ประชาชนสนใจมาแสดงความคิดเห็น หรือผู้เขียนเสนอความคิดเห็นสนับสนุน 
หรือคัดค้าน หรือทั้งสนับสนุนและคัดค้านความคิดเห็นในเร่ืองเดียวกันของคนอ่ืน ๆ เป็นต้น 

4) บทความวิเคราะห์ เป็นบทความแสดงความคิดเห็นอย่างหน่ึง ผู้เขียนจะพิจารณาเร่ือง
ใดเร่ืองหน่ึงที่เผยแพร่มาแล้วอย่างละเอียด โดยแยกแยะให้เห็นส่วนต่าง ๆ ของเร่ืองน้ัน ผู้เขียนเสนอ
ความคิดและวิเคราะห์เหตุการณ์เรื่องราวน้ันอย่างละเอียด แสดงข้อเท็จจริง เหตุผล เพ่ือให้ผู้อ่านได้
ความรู้ ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกิดความคิดที่ชัดเจนย่ิงข้ึน แบ่งเป็น บทความวิเคราะห์ข่าว และ
บทความวิเคราะห์ปัญหา 

5) บทความวิจารณ์  เขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์เรื่องราวที่ต้องการวิจารณ์
ด้วยเหตุผลและหลักวิชาเป็นสําคัญ เช่น  “บทวิจารณ์วรรณกรรม” แสดงความคิดเห็นเชิงวิจารณ์และ
ประเมินค่าโดยใช้หลักวิชาและเหตุผล เพ่ือให้ผู้อ่านได้รู้จักวรรณกรรมเรื่องน้ัน ๆ อย่างลึกซึ้ง และ 
“บทวิจารณ์ศิลปะแขนงอื่น ๆ” ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับบทวิจารณ์วรรณกรรมแต่นําผลงานที่เป็น
ศิลปะแขนงอื่น ๆ เช่น ภาพยนตร์ ละคร ภาพเขียน ดนตรี มาวิจารณ์ 

6) บทความสารคดีท่องเท่ียว  มีเน้ือหาแนวบรรยาย เล่าเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ท่องเท่ียว
ต่าง ๆ ที่มีทัศนียภาพสวยงามหรือมีความสําคัญในด้านต่าง ๆ เพ่ือแนะนําให้ผู้อ่านรู้จักสถานท่ี
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ชักชวนให้สนใจไปพบเห็นสถานที่น้ัน ๆ 
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7) บทความกึ่งชีวประวัติ   เป็นการเขียนบางส่วนของชีวิตบุคคลเพ่ือให้ผู้อ่านทราบ 
โดยเฉพาะคุณสมบัติ หรือผลงานเด่นที่ทําให้บุคคลน้ันมีช่ือเสียง ประสบความสําเร็จในชีวิต เพ่ือช่ืนชม 
ยกย่อง เจ้าของประวัติ และช้ีให้ผู้ อ่านได้แง่คิด เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตให้ประสบ
ความสําเร็จ 

8) บทความครบรอบปี  มีเน้ือหาแนวบรรยายเล่าเร่ืองเก่ียวกับเร่ืองราว เหตุการณ์ พิธี
การในเทศกาลหรือวันสําคัญ เช่น วันสําคัญทางศาสนา ทางประวัติศาสตร์ ทางวัฒนธรรม  เก่ียวกับ
บุคคลสําคัญ เป็นต้น เป็นสิ่งที่ประชาชนสนใจเม่ือโอกาสน้ันมาถึง เช่น  วันวิสาขบูชา เป็นต้น 

9) บทความให้ความรู้ทั่วไป ผู้เขียนจะอธิบายให้ความรู้คําแนะนําในเร่ืองทั่ว ๆ ไปที่ใช้ใน
การดําเนินชีวิตประจําวัน เช่น มารยาทการเข้าสังคม การแต่งกายให้เหมาะแก่กาลเทศะและ
บุคลิกภาพ เคล็ดลับการครองชีวิตคู่ เป็นต้น 

10) บทความเชิงธรรมะ   จะอธิบายข้อธรรมะให้ผู้อ่านทั่วๆ ไปเข้าใจได้ง่าย หรือให้คติ 
ให้แนวทางการดําเนินชีวิตตามแนวพุทธศาสนา เสนอหนทางแก้ปัญหาตามแนวพุทธปรัชญา ปัจจุบัน
บทความลักษณะน้ีมีมากข้ึน เพ่ือให้ผู้อ่านมีแนวทางการดําเนินชีวิตในสังคมท่ีวิกฤตได้อย่างปกติสุข
มากข้ึน 

11) บทความวิชาการ  มีเน้ือหาแสดงข้อเท็จจริง ข้อความรู้ทางวิชาการเรื่องใดเร่ืองหน่ึง 
ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ ผู้เขียนอาจจะเสนอเฉพาะเน้ือหาสาระทางวิชาการหรือเสนอทั้ง
เน้ือหาสาระ  ข้อเท็จจริงและแสดงความคิดเห็นในเชิงวิเคราะห์ วิจารณ์ หรืออาจเสนอผลการวิจัย 

1.4 ขั้นตอนการเขียนบทความ 
การเขียนบทความท่ีดีควรมีขั้นตอน ดังต่อไปนี้ (วชิรนที วงศ์ศิริอํานวย 2542: 11) 

1.4.1 เลือกเรื่อง การเลือกเรื่องที่จะนํามาเขียนบทความควรมีลักษณะดังน้ี 
1) เป็นเรื่องที่กําลังอยู่ในความสนใจของคนทั่วไป 
2) เป็นเรื่องที่ผู้เขียนมีความรู้ ความคิด ประสบการณ์และมีความสนใจเกี่ยวกับเร่ืองน้ัน 
3) หากเร่ืองมีขอบเขตกว้างควรเลือกเฉพาะตอนที่เด่นและน่าสนใจเป็นพิเศษมาเขียน 
4) เป็นเรื่องที่สามารถหาข้อมูลหลักฐานต่างๆ มาประกอบเพ่ือให้เป็นบทความที่

น่าเช่ือถือได้ 
1.4.2 รวบรวมข้อมูล บทความเป็นเร่ืองที่มีสาระดังน้ันผู้เขียนจึงจําต้องศึกษาหาความรู้และ

ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในเรื่องที่จะเขียนมาประกอบเพ่ือให้บทความน้ันมีคุณค่าและน่าเช่ือถือได้ในการ
รวบรวมข้อมูลเพ่ือเขียนบทความอาจทําได้ดังน้ี  

1) สืบหาเร่ืองราวต่าง ๆ โดยการติดตามจากแหล่งกําเนิด 
2) สัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถหรือชํานาญในเรื่องน้ัน ๆ 
3) สนทนากับบุคคลทั่วไปเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น 
4) ค้นคว้าหาความรู้จากหนังสือเอกสาร 
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5) ติดตามข่าวต่าง ๆ จากหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดาห์หรือรายเดือนเพ่ือให้ทันต่อ
เหตุการณ์และควรเปรียบเทียบข่าวเดียวกันจากสื่อต่าง ๆ ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน 

6) รวบรวมข้อมูลและสถิติต่างๆจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับเร่ืองน้ัน ๆ 
1.4.3 กําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะของการเขียน เพ่ือเป็นแนวทางในการเขียนบทความ เช่น 

ต้องการเขียนให้ใครอ่าน ต้องการให้ผู้อ่านรับสิ่งใดหรือเขียนเพ่ืออะไร 
1.4.4 วางโครงเรื่อง ซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับงานเขียนทุกประเภทเพ่ือให้ผู้เขียนสามารถ

เขียนได้ตามจุดทุ่งหมายที่วางไว้และเป็นกากําหนดรูปแบบของบทความด้วย โครงเรื่องจะต้องกระ
กอบด้วย ความนํา เน้ือเรื่องและบทสรุป 

1.4.5 ลงมือเขียนด้วยความต้ังใจ ในการเขียนต้องเขียนด้วยภาษาที่ชัดเจน ไม่คลุมเครือ เร้า
ใจและให้ผู้อ่านเกิดความประทับใจ 

1.4.6 เมื่อเขียนเสร็จแล้วควรทบทวนสาระของเร่ือง ว่าตรงกับช่ือเร่ืองและจุดหมายที่
กําหนดไว้หรือไม่ 

1.5 ลักษณะของบทความท่ีดี 
ชฎาภา  ประเสริฐทรง (2556: 28) กล่าวว่า บทความที่ดี ควรมีลักษณะที่สําคัญ 4 

ประการ คือ 
1) มีเอกภาพ กล่าวคือ เน้ือหาของบทความมีความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน มีทิศทางของ

เน้ือหาเป็นไปในทางเดียวกัน เพ่ือมุ่งสู่ประเด็นหลักท่ีต้องการนําเสนอ 
2) มีการเน้นข้อความสําคัญ กล่าวคือ ผู้เขียนต้องเน้นยํ้าประเด็นสําคัญให้ชัดเจนว่า

ต้องการนําเสนอแนวคิดสําคัญอะไร ด้วยประโยคใจความสําคัญ หรือสาระสําคัญที่โดดเด่น เน้ือความ
ตลอดเรื่องควรกล่าวยํ้าประเด็นหลักของเรื่องเสมอ ๆ 

3) มีสัมพันธภาพ กล่าวคือ มีความต่อเน่ืองสัมพันธ์กันโดยตลอด ทั้งในด้านการเรียบเรียง
ถ้อยคํา ข้อความ และการจัดลําดับเร่ือง ทุกประโยคในแต่ละย่อหน้า และทุกย่อหน้าในแต่ละเรื่องต้อง
เช่ือมโยงเข้าด้วยกัน ด้วยการใช้คําเช่ือมข้อความ ได้แก่ คําบุพบท เช่น กับ แต่ แด่ เพ่ือ คําสันธาน 
เช่น และ รวมท้ัง ตลอดจน นอกจากน้ี คําประพันธสรรพนาม เช่น ที่ ซึ่ง อัน เป็นต้น 

4) มีความกระจ่าง กล่าวคือ มีความสมบูรณ์ในด้านเน้ือหา มีเน้ือความชัดเจนกระจ่าง
แจ้ง อธิบายได้ครอบคลุมความคิดหลักที่ต้องการนําเสนอ ข้อมูลที่นําเสนอเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 
หากเป็นความคิดเห็นต้องมีความสมเหตุสมผล นอกจากน้ีต้องมีความสมบูรณ์ด้านการใช้ภาษา ต้อง
เลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายการเขียน ประเภทของบทความ เน้ือหาบทความ และกลุ่ม
ผู้อ่าน น่ันเอง สอดคล้องกับ สุทธิชัย ปัญญโรจน์ (2556: 44) ที่กล่าวถึงบทความที่ดีว่า การเขียน
บทความที่ดีควรจะมีลักษณะคือ ต้องมีความน่าสนใจ มีเน้ือหาที่แปลกใหม่ มีความกะทัดรัด มีการ
อ้างอิง และมีวิธีการเขียนที่น่าสนใจชวนให้ติดตาม 

1.6 ลักษณะของบทความในนิตยสาร 
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ผู้เขียนบทความประเภทต่าง ๆ ต้องมีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ที่มากกว่า
นักเขียนเร่ืองประเภทอ่านเล่นหรือเรื่องแต่งขึ้น (Fiction) ความต่อเน่ืองของบทความท่ีเขียนจะเป็นไป
ในขอบเขตของความเป็นจริงไม่ใช่การแต่งข้ึนโดยปราศจากข้อมูล ความหมายของคําว่า หนังสือเร่ืองที่
แต่งขึ้น อาจจะเป็นเร่ืองเล่าหรือไม่ก็ได้ บทความจึงไม่เรื่องที่แต่งขึ้น บทความในนิตยสารอาจเปรียบ
เหมือน Features ในหน้าหนังสือพิมพ์ บทความในนิตยสารมิใช่เรียงความทั่วไป (Essay) บทความจะ
มีความยาวมากน้อยต่างกันและต้องการสื่อความคิดและความเป็นจริง เพ่ือให้ผู้อ่านเช่ือ ได้เรียนรู้ 
และได้รับความบันเทิง 

บทความในนิตยสารจะต่างจากบทความในหนังสือพิมพ์หลายประการ บทความใน
นิตยสารจะมีความยาวต่างกันต้ังแต่ 1,000 คํา จนถึง 10,000 คํา บทความบางประเภทอาจจะมี
หรือไม่มีแบบแผนของการเขียนก็ได้หรืออาจจะต่อเน่ืองกันเป็นระยะสั้นหรือยาว บทความนิตยสารจะ
มีลักษณะเป็นส่วนตัวมาก โดยผู้เขียนมักจะเซ็นช่ือกํากับ และความคิดเห็นที่แสดงในบทความจะต้องมี
เอกสารอ้างอิงด้วย (ดรุณี หิรัญรักษ์ 2530: 70) 

 
2.  แนวคิดและงานวิจัยเก่ียวกับความอ้วน 

ความอ้วน หมายถึง ภาวะที่มีปริมาณไขมันสะสมในร่างกายมากเกินปกติ ผู้ที่มีนํ้าหนัก
ปกติเมื่อมีปริมาณไขมันสะสมมากข้ึนและต่อเน่ือง จะผ่านจากภาวะนํ้าหนักตัวมากเกินจนเข้าสู่ภาวะ
อ้วน ระยะเวลาเข้าสู่ภาวะอ้วนเร็วหรือช้าขึ้นกับอัตราเก็บสะสมในมัน ในระยะยาวส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพได้หลายด้าน การวัดปริมาณไขมันของร่างกายทําได้หลายวิธี (วรรณี นิธิยานันท์ 2554: 1) 

โรคอ้วน คือ ภาวะที่ร่างกายมีการสะสมของไขมันมากกว่าปกติ การที่มีการสะสมของ
ไขมันมากขึ้นน้ีอาจเน่ืองมาจากร่างกายได้รับพลังงานเกินกว่าที่ร่างกายต้องการจึงมีการสะสมพลังงาน
ที่เหลือเอาไว้ในรูปของไขมันตามอวัยวะต่าง ๆ และนํามาซึ่งสาเหตุของโรคเรื้อรังต่าง ๆ ซึ่งเป็นโรคไม่
ติดต่อ (สํานักโภชนาการ 2556: 78) 

2.1 รู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคอ้วน  
โรคอ้วนทั้งตัวบอกได้จากการวัดปริมาณไขมันในร่างกายว่ามีมากน้อยเพียงใด ส่วนการ

วัดปริมาณไขมันในช่องท้องและไขมันใต้ผิวหนังบริเวณหน้าท้องจะช้ีบอกว่าเป็นโรคอ้วนลงพุงหรือไม่ 
แต่การวัดปริมาณไขมันในร่างกายต้องใช้เครื่องมือพิเศษและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ในทางปฏิบัติจึงใช้ค่า
ดัชนีมวลกายเพ่ือการวินิจฉัยโรคอ้วนทั้งตัว และวัดเส้นรอบเอวเพ่ือการวินิจโรคอ้วนลงพุง (สํานัก
โภชนาการ: 2556) 

2.1.1 ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index หรือ BMI) คือ ค่าความหนาของร่างกาย ใช้เป็น
มาตรฐานในการประเมินภาวะอ้วนผอมในผู้ใหญ่ต้ังแต่อายุ 20 ปีขึ้นไป ซึ่งคํานวณได้จาก การใช้
นํ้าหนักตัวเป็นกิโลกรัมและหารด้วยส่วนสูงที่วัดเป็นเมตรยกกําลังสอง ซึ่งใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ดัง
สูตรต่อไปนี้  
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 ดัชนีมวลกาย (BMI)  = นํ้าหนักตัว (กิโลกรัม) 
     ส่วนสูง  (เมตร)2 

เช่น นํ้าหนักตัว 74 กิโลกรัม สูง 160 เซนติเมตร มีดัชนีมวลกายเท่าไหร่ 
          ดัชนีมวลกาย (BMI)  =        74 กก.  =    28.9  กก./ม. 
 1.60 ม. x 1.60 ม.  

ตารางที่ 2-1    การแบ่งระดับความอ้วนตามค่าดัชนีมวลกายของคนเอเชีย 
ค่าดัชนีมวลกาย (กก./ม.2) ภาวะน้ําหนักตัว 
น้อยกว่า 18.5 นํ้าหนักตํ่ากว่าเกณฑ์ 
18.5 – 22.9 ปกติ 
23.0 – 24.9 นํ้าหนักเกิน 
25.0 – 29.9 โรคอ้วน 
มากกว่า 30 โรคอ้วนอันตราย 

        
2.1.2 การวัดเส้นรอบเอว หรือเส้นรอบพุง (โดยทั่วไปจะวัดรอบเอว ตรงระดับสะดือพอดี) 

เพ่ือประเมินความเสี่ยงต่อการก่อโรค ผู้ชายต้องมีเส้นรอบเอวน้อยกว่า 90 เซนติเมตร และผู้หญิงน้อย
กว่า 80 เซนติเมตร ถ้าเส้นรอบเอวใหญ่เกินกว่าค่าดังกล่าวน้ีแล้วก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง 
ๆ น้ันสูงข้ึน 
ตารางที่ 2-2    เส้นรอบเอวของคนอ้วนที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพไม่ดี 

ชาย หญิง 
ต้ังแต่  90 เซนติเมตร ขึ้นไป ต้ังแต่  80 เซนติเมตร ขึ้นไป 

 
2.2 สาเหตุของความอ้วน 

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าสาเหตุปัจจัยหลักที่มีผลกระทบที่เก่ียวข้องกับการเกิดโรคอ้วน
เพ่ิมขึ้นเร่ือย ๆ ในรอบ 30 ปีที่ผ่านมาน้ี เกิดจาดจากปัจจัยสิ่งแวดล้อมและการดําเนินชีวิต 
วิวัฒนาการของมนุษย์มาจากการไล่ล่าหาอาหาร มีการขาดแคลนข้าวปลาอาหารในบางฤดูการ ซึ่ง
อาจพอเห็นได้ในประเทศที่ด้อยพัฒนา ที่อารยธรรมยังเข้าไม่ถึง มนุษย์ปรับตัวมาช้านานกับการเก็บ
พลังงานส่วนเกินในรูปไขมันเพ่ือใช้ในยามขาดแคลนอาหารการกิน เมื่อเทียบกับประชากรในประเทศ
ที่พัฒนาและกําลังพัฒนาโดยมีสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเข้าถึงอาหารที่มีไขมันและพลังงานสูงการ
ส่งเสริมการขายด้วยการเพ่ิมปริมาณอาหาร อาหารท่ีมีรสชาติถูกปากในราคาไม่แพงและหาซื้อได้ง่าย 
การมีอาหารหลากหลายในทุกฤดูกาลโดยใช้เทคโนโลยีการอาหารและการตลาด นอกจากน้ียังลดการ
ใช้พลังงานในชีวิตประจําวันเช่น การทํางานใช้สมองแทนการใช้แรงงาน ลดการเคลื่อนไหวร่างกายทั้ง
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ในสถานประกอบการหรือแม้แต่ในโรงเรือน การใช้เวลาว่างในการดูโทรทัศน์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ 
หรือการใช้อินเตอร์เน็ต เป็นต้น (กัลยา กิจบุญชู 2546: 1) 

ทางด้าน วิศาล เยาวพงศ์ศิริ (2523: 12) กล่าวถึงสาเหตุความอ้วนที่มาจากพฤติกรรม
การรับประทานของมนุษย์ไว้ว่า ร่างกายจะสะสมไขมันต้องอาศัยปัจจัยหลัก 2 อย่าง คือ ร่างกายได้รับ
อาหารท่ีให้พลังงานเกินความต้องการ และ ภาวะที่มีระดับอินซูลินในเลือดสูง 

ดังน้ันจึงสรุปได้ว่า สาเหตุของความอ้วนในปัจจุบันเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมและการ
ดําเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน ที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมในชีวิตประจําวันให้เคลื่อนไหวร่างกาย แต่มี
พฤติกรรมการรับประทานที่เท่าเดิม หรือมากกว่า จึงทําให้ระบบร่างกายมีการสะสมไขมันเพ่ิมขึ้น  

2.3 การลดความอ้วน 
การลดทําได้ใน 3 ลักษณะ คือ ลดการบริโภค การเพ่ิมการใช้พลังงานด้วยการเคลื่อนไหว

ร่างกายและออกกําลังกาย และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (กัลยา กิจบุญชู 2546: 10) 
2.3.1 การลดการบริโภค คือการลดปริมารไขมันและลดปริมาณพลังงานที่ได้รับต่อวัน การ

บริโภคอาหารที่มีแคลอร่ีเท่าเดิม (Isocaloric diet) โดยการลดไขมันและทดแทนด้วยคาร์โบไฮเดรท 
ซึ่งให้ปริมาณแคลอร่ีเท่าเดิมน้ัน ช่วยลดปริมาณไขมันที่ร่างกายได้รับ แต่ไม่ได้ช่วยลดนํ้าหนัก 
เน่ืองจากปริมาณแคลอร่ียังเท่าเดิม ดังน้ันการปรับเปล่ียนชนิดอาหารท่ีบริโภคยังไม่พอ ควรลดการ
บริโภคลงด้วย 

2.3.2 การเพ่ิมการเคลื่อนไหวร่างกาย คือการเพ่ิมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ช่วยป้องกัน
ไม่ให้ นํ้าหนักที่ลดน้ันกลับมาอีก และยังช่วยระบบหัวใจหลอดเลือด ลดความเส่ียงการเกิด
โรคเบาหวาน ซึ่งดีกว่าการลดการบริโภคเพียงอย่างเดียว การเคล่ือนไหวและออกกําลังกายควรเป็น
แบบค่อยเป็นค่อยไป ช้า ๆ แต่ให้ทําประจําและสม่ําเสมอ 

2.3.3 การปรับพฤติกรรม การปรับพฤติกรรมจะเกิดข้ึนเมื่อคน ๆ น้ันมีประสบการณ์ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทําให้เห็นผลที่ดีขึ้น ทําให้มีความม่ันใจว่าตัวเองทําได้ และเมื่อได้รับความช่ืน
ชมจากผู้คน และสังคมรอบด้าน การเป็นแบบอย่างให้ผู้อ่ืน รวมทั้งการตอกย้ํา และการให้รางวัล จะ
สร้างพลังแห่งความเชื่อมั่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจําเป็นต้องเป็นการดูแลตนเองทั้งเร่ืองการ
ดําเนินชีวิต การบริโภคอาหาร การเคลื่อนไหวและออกกําลังกาย และการลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ 

2.4 อัตราการเพ่ิมขึ้นของคนอ้วนในประเทศไทย 
ผลการสํารวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย ครั้งที่ 4 ซึ่งเป็นครั้งล่าสุด 

ระหว่างเดือน ก.ค. 2551-มี.ค. 2552 โดยสํานักงานสํารวจสุขภาพประชาชนไทย สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข กลุ่มตัวอย่างใน 20 จังหวัดทั่วประเทศ และกรุงเทพฯ อายุ 15-59 ปี จํานวน 12,240 คน 
และอายุ 60 ปีขึ้นไปจํานวน 9,720 คน รวม 21,960 คน ระบุว่า ที่น่าห่วง คือ ภาวะอ้วน ประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไปผู้ชายพบ 28.4% และผู้หญิง 40.7% ความชุกในเขตเทศบาลสูงกว่านอกเขตเทศบาล 
โดยภาคกลางและ กทม.สูงกว่าภาคอ่ืน ๆ ส่วนภาวะอ้วนลงพุง ในผู้ชายท่ีรอบเอวเกิน 90 ซม.มี 
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18.6% และในผู้หญิงมี 45% เมื่อเทียบกับผลการสํารวจคร้ังที่ 3 พบว่า คร้ังที่ 4 มีแนวโน้มสูงขึ้น
อย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับที่ กัลยา กิจบุญชู (2546: 2) ระบุไว้ว่า ปัญหาโรคอ้วนในประเทศไทยพบว่า
เพ่ิมข้ึนทั้งในกลุ่มผู้ใหญ่และกลุ่มเด็ก เด็กอ้วนมีโอกาสเป็นผู้ใหญ่อ้วน จึงเป็นปัญหาที่จะเพ่ิมข้ึนเร่ือย 
ๆ การป้องกันจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะไม่ให้ปัญหาขยายวงกว้างมากขึ้น การแก้ปัญหาโรคอ้วนโดยต้ังรับ
และหาวิธีลดความอ้วนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ซึ่งไม่ง่ายนักในการปรับพฤติกรรมการดําเนิน
ชีวิตที่ต้องการ ความเข้าใจที่ถูกต้องและกําลังใจท่ีเข้มแข็ง การให้การศึกษาเสริมสร้างความเข้าใจ 
ทัศนคติที่ถูกต้อง และนําไปปฏิบัติได้จริงเป็นสิ่งจําเป็นอย่างไรก็ดีการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาย่อมเป็น
วิธีที่ดีที่สุด 

จะเห็นได้ว่า หลายหน่วยงานให้ความสําคัญเรื่องความอ้วน เน่ืองจากจํานวนคนอ้วนใน
ประเทศไทยเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง การแก้ปัญหาคนอ้วนอย่างหน่ึงคือการสร้างความเข้าใจ ให้กําลังใจ 
ให้ข้อมูล และทัศนคติที่ถูกต้อง ดังน้ันการมีนิตยสารที่เจาะจงสําหรับคนอ้วน จะเป็นเครื่องมือการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพอย่างหน่ึง ที่จะเข้าถึงกลุ่มคนอ้วนในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี ช่วยเสริมสร้าง
ความเข้าใจ กําลังใจ และข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านทางเน้ือหาของนิตยสาร 
 
3.  ทฤษฎีการถ่ายภาพ 

การสร้างภาพนอกจากมีความเข้าใจในการใช้กล้องถ่ายรูปแล้ว ควรรู้จักวิธีสร้างภาพให้
เหมาะสมกับองค์ประกอบแต่ละประเภทด้วย เพ่ือจะพิจารณาได้ว่า ภาพแบบที่อยากได้ ควรจะใช้
องค์ประกอบอะไรในแนวใด หรือควรจะใช้วิธีการถ่ายภาพอย่างไร จึงสามารถแสดงลักษณะเด่นของ
องค์ประกอบน้ันให้เป็นภาพที่สามารถสื่อสารเรื่องราวที่เราต้องการจะสื่อสารออกมาได้  

การสร้างภาพให้ได้ผลดีต้องมีความเข้าใจเลือกแนวทางการถ่ายภาพที่จะช่วยผสมผสาน
ความนึกคิดของนักถ่ายภาพให้เข้ากับลักษณะองค์ประกอบที่เลือกใช้ เช่น เข้าใจเลือกหามุมถ่ายภาพ
ให้ดูสวยงามสะดุดตากว่าความเป็นจริงหรือรู้จักเลือกถ่ายภาพในลักษณะแสงและทิศทาง แสงที่ให้ผล
ดีต่อรูปทรง พ้ืนผิวและสีสันขององค์ประกอบแต่ละอย่าง รู้จักเน้นส่วนสําคัญให้ภาพดูเด่นมี
ความหมายและบางครั้งจะสร้างให้ภาพมีระยะความลึกต้องรู้จักเลือกใช้บรรยากาศสร้างสรรค์อารมณ์
ให้ภาพและเข้าใจสร้างภาพให้มีเร่ืองราวความหมายที่สัมพันธ์กันเป็นเร่ืองการสร้างภาพจึงเป็นข้ันตอน
ที่จะช่วยให้นักถ่ายภาพมีความเข้าใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่ายให้มีคุณค่ามีความหมายสมคาว่า 
“ศิลปะการถ่ายภาพ” (แสงปทีป แก้วสาคร 2550: 29) 

3.1 องค์ประกอบภาพ 
สําหรับการถ่ายภาพให้ได้ภาพที่ตรงตามความต้องการ มีคุณค่า มีความงามทางด้าน

ศิลปะ นอกจากจะทําความเข้าใจในเรื่องของการใช้กล้องถ่ายภาพ และเคร่ืองมือที่มีคุณภาพแล้วการ
จัดองค์ประกอบภาพก็เป็นสิ่งที่สําคัญที่จะทาให้ภาพมีคุณค่าขึ้น (สุจิตรา ขาวปลอด 2554: 107) 
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3.1.1 เส้น (Line) เส้นเป็นส่วนประกอบท่ีสามารถบอกลักษณะโครงสร้างภาพ เป็นตัวนํา
สายตาไปสู่จุดสนใจของภาพสร้างความรู้สึกต่างๆแสดงการเคลื่อนไหว การเรียงตัวของเส้นต่าง ๆ ทํา
ให้เกิดเป็นรูปทรงสามารถบ่งบอกถึงความหมายในตัวเองแม้บางครั้งจะมีเพียงเส้นเดียวก็ตามลักษณะ
ของเส้นที่ใช้จัดองค์ประกอบภาพได้แก่ 

1) เส้นต้ัง (Vertical Line) เป็นเส้นที่มีทิศทางไปในแนวตั้งฉากกับแนวราบ แสดงถึง
ความมั่นคงแข็งแรงความสง่างามน่าเกรงขาม สามารถนําสายตาไปยังจุดสนใจ 

2) เส้นนอน (Horizontal Line) สร้างความรู้สึกที่สงบนิ่ง อบอุ่นอย่างเป็นมิตร บางคร้ัง
อาจก่อให้เกิดความไม่สิ้นสุดไร้ขอบเขต การวางเว้นแนวนอนควรให้อยู่หรือสูงตํ่ากว่าระดับกลางภาพ 
เช่น เมื่อถ่ายภาพทิวทัศน์ที่ต้องการแสดงพ้ืนที่ส่วนล่างให้เห็นได้จากระยะใกล้ถึงลึกไกล ควรให้เส้น
ขอบฟ้าอยู่ข้างบน 2/3 ของพ้ืนที่ภาพ ถ้าต้องการให้ภาพดูลึกไกล แสดงเรื่องราวของท้องฟ้ามากกว่า
ส่วนล่างให้เส้นขอบฟ้าอยู่ข้างล่างประมาณ 1/3 ของพ้ืนที่ของภาพ 

3) เส้นเฉียง (Diagonal Line) เป็นเส้นที่ให้ความรู้สึกถึงความเช่ือถือได้น้อย สามารถนํา
สายตาได้หลายทิศทางก่อให้เกิดความต่ืนเต้น เร้าใจ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวได้ดี 

4) เส้นโค้ง (Curve Line) เป็นเส้นที่มีการเคลื่อนไหวได้ทุกระนาบให้การตอบสนองได้ทุก
สภาวะ เกิดความรู้สึกท่ีไม่มีที่สิ้นสุด เป็นสัญลักษณ์ของความอ่อนช้อยและมีเสน่ห์อยู่ในตัว 

5) เส้นตัวเอส (S Line) บางคร้ังธรรมชาติอาจช่วยสร้างศิลป์ขึ้นได้ เช่น ถนนหนทางรูป
ตัว S เป็นสิ่งที่นักถ่ายภาพอาจจะเลือกใช้เพ่ือให้ภาพถ่ายสวยงามอีกแบบหน่ึง 

6) เส้นนําสายตา (Leading Line) เส้นทุกชนนิดไม่ว่าจะเป็น เส้นต้ัง เส้นนอน เส้นเฉียง 
เส้นโค้งเป็นเส้นที่นําสายตาของผู้ดูไปสู่จุดสนใจของภาพ เส้นนําสายตาอยู่ในภาพถ่ายเกือบทุก
ประเภทโดยเฉพาะอย่างย่ิงภาพถ่ายทิวทัศน์เส้นของแม่นํ้า ลําธาร ถนน ทางเดิน รั้ว แนวหาดทราย 
ล้วนเป็นเส้นที่นําสายตาไปสู่จุดสนใจของภาพทําให้อารมณ์ของภาพเปลี่ยนไป 

7) เส้นรัศมี (Radius Line) การถ่ายภาพวัตถุที่มีลักษณะทรงคล้ายดาวกระจายหรือรัศมี
เป็นสิ่งที่ต้องยึดนํามาใช้ถ่ายภาพโดยไม่ต้องอาศัยการเติมแต่งใดๆ ภาพจะออกมาสวยงามได้ 

3.1.2 รูปร่าง (Shape) พ้ืนที่ภายในเส้นรอบนอกของวัตถุต่างๆ เช่น คน สัตว์ สิ่งของ ช่วยให้
สามารถแยกวัตถุออกจากฉากหลังโดยมรเส้นรอบนอกเป็นตัวกําหนดมิติในการมองเป็น 2 มิติ คือ
ความกว้างและความยาว แสดงพ้ืนที่ของวัตถุเป็นระนาบมากกว่าเป็นปริมาตร สามารถเน้นให้เห็น
เด่นชัดโดยวางตําแหน่งและจัดวางองค์ประกอบให้เหมาะสม ฉากหลังควรเป็นสีอ่อนไม่รกรุงรังทิศทาง
ของแสงจากด้านหลังช่วยขจัดรายละเอียดของวัตถุให้หมดไปเหลือเพียงเส้นรอบนอก ส่วนเว้าและ
ส่วนโค้งของวัตถุเท่าน้ันภาพที่เน้นให้เห็นเฉพาะรูปร่างของวัตถุโดยไม่แสดงรายละเอียดได้แก่ ภาพ
ย้อนแสง (Silhouette) 
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3.1.3 รูปทรง (Form) ภาพที่ให้รูปทรงจะมีมิติคือกว้าง ยาว ลึกได้แก่ ทรงส่ีเหลี่ยม ทรง
สามเหลี่ยม ทรงกลม ทรงกระบอก ซึ่งจะประกอบด้วยรูปทรงที่เด่นชัด มีมิติ จําเป็นต้องจัดทิศทาง
ของแสดงเลือกมุมในการถ่ายภาพให้เหมาะสมเพ่ือให้ได้ภาพที่สวยงาม มีแสงเงา มีมีติ 

3.1.4 นํ้าหนักสี (Tone) เป็นค่าความอ่อนแก่ของสี หรือแสงเงามีลักษณะและรูปร่างต่างให้
ปริมาตรแก่รูปทรงและระยะแก่ภาพ วัตถุต่าง ๆ ในธรรมชาติจะมีนํ้าหนักสีมีค่าความสว่างและความ
เข้มไม่เหมือนกัน ถ้าวัตถุน้ัน ๆ ได้รับแสงเงาที่ต่างกัน น้ําหนักสีของวัตถุเหล่าน้ันจะมีค่าความสว่าง 
ความเข้มแตกต่างกันไป เช่น สีขาวของเสื้อของผู้ที่ยืนอยู่กลางแจ้งจะขาวกว่าผู้ที่ยืนอยู่ในร่ม และ
นํ้าหนักของสีที่ต่างกันจะทําให้เกิดความลึกของภาพได้อีกด้วย ลักษณะของนํ้าหนักสีของภาพท่ีส่วน
ใหญ่อ่อนและสว่างเรียกว่า ภาพ High Key ให้ความรู้สึกสดใส นุ่มนวล ส่วนภาพที่บริเวณส่วนใหญ่
เข้มและมืด เรียกว่า ภาพ Low Key ให้ความรู้สึกลึกลับ เข้มแข็ง เร้าอารมณ์ 

3.1.5 ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) ลักษณะพ้ืนผิวของวัตถุมีอยู่มากมายหลายชนิดให้ความ
สวยงามและความรู้สึกเร้าอารมณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งการรู้จักเลือกลักษณะพ้ืนผิวที่ขรุขระจะทําให้ภาพมี
ลักษณะที่ตัดกันมองเห็นวัตถุผิวเรียบได้เด่นชัดขึ้น 

3.1.6 รูปแบบ (Pattern) เป็นการแสดงเส้นและแสงโดยตรงในรูปแบบที่ซ้ํากันอาจมีเพียง 2 
มิติเมื่อถ่ายในมุมฉากกับวัตถุซึ่งทําให้ภาพดูแบนหรือทําให้มีลักษณะเป็น 3 มิติ ด้วยการถ่ายในมุม
เฉียงกับวัตถุทําให้ดูมีระยะใกล้ไกลมีนํ้าหนักและมิติเพ่ิมขึ้น รูปแบบอาจถ่ายทอดมาจากธรรมชาติรอบ 
ตัวหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างข้ึนโดยแสดงออกในลักษณะของเส้นรูปทรง รูปร่างลักษณะพ้ืนผิวซึ่งทําให้
ภาพถ่ายมีความแปลกตาน่าดูย่ิงขึ้น 

3.1.7 ช่องว่าง (Space) การถ่ายภาพเคลื่อนไหวควนเว้นช่องด้านหน้าสิ่งที่เคลื่อนไหวให้
มากกว่าด้านหลัง เพ่ือให้ผู้ดูไม่รู้สึกอึดอัดและมีความรู้สึกว่าข้างหน้าเป็นทางเปิดที่วัตถุน้ันกําลังเคลื่อน
ไป การจัดที่ว่างรอบๆวัตถุช่วยเน้นให้วัตถุเด่นขึ้นมาโดยเฉพาะฉากหลังของภาพควรให้ว่างเปล่าไม่
สับสนวุ่นวาย 

3.1.8 ความตัดกันของสี (Contrast) ความตัดกันของสี คุณภาพและทิศทางของแสงให้ผล
ด้านความจัดกันของสีวัตถุในภาพ สภาพแสงที่แข็งทําให้ความตัดกันของสีสูง (High Contrast) 
สามารถเน้นรูปทรงของวัตถุในภาพแต่ในรายละเอียดของภาพส่วนที่มืดจะลดลงโดยเฉพาะแสงที่มา
ทางด้านหลังของวัตถุ 

3.2 เทคนิคการจัดองค์ประกอบภาพ 
3.2.1 รูปทรง (Form) ให้ความรู้สึก สง่างาม มั่นคง เหมาะสาหรับการถ่ายภาพ ทาง

สถาปัตยกรรม การถ่ายภาพวัตถุ หรือถ่ายภาพสิ่งต่าง ๆ เน้นให้เห็นความกว้าง ความสูง ความลึกโดย
ให้เห็นทั้งด้านหน้าและด้านข้าง และความลึก หรือที่เรียกว่าให้เห็น เปอร์สเปคทีฟ (Perspective) 
หรือภาพ 3 มิติ รูปร่างลักษณะ (Shape) เน้นให้เห็นเป็นภาพ 2 มิติ คือ ความกว้างกับความยาว 
ไม่ให้เห็นรายละเอียดของภาพ หรือที่เรียกว่าภาพเงาดา ภาพลักษณะน้ี เป็นภาพที่ดูแปลกตา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

น่าสนใจ ลึกลับ ให้อารมณ์และสร้างจินตนาการ ในการในการดูภาพได้ดี นิยมถ่ายภาพในลักษณะ
ย้อนแสง ข้อควรระวังคือ วัตถุที่ถ่ายต้องมีความเรียบง่าย เด่นชัด สื่อความหมายได้ชัดเจน ฉากหลัง
ต้องไม่มารบกวนทาให้ภาพน้ันหมดความงามไป 

3.2.2 ความสมดุลที่เท่ากัน เป็นการจัดองค์ประกอบภาพเพ่ือให้ภาพดูน่ิง สง่างาม น่าศรัทธา 
คล้ายกับแบบเน้นด้วยรูปทรง แต่จะแสดงออกถึงความสมดุล น่ิง ปลอดภัย ภาพลักษณะน้ีอาจจะดู
ธรรมดาไม่สะดุดตาเท่าใดนัก แต่ก็มีเสน่ห์และความงามในตัว 

3.2.3 ความสมดุลที่ไม่เท่ากัน ให้ความรู้สึกที่สมดุลเช่นเดียวกับแบบที่แล้ว แต่จะต่างกันอยู่ที่
วัตถุทั้งสองข้างมีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกัน แต่จะสมดุลได้ด้วยปัจจัยต่าง ๆ กัน เช่น สี รูปทรง 
ท่าทาง ฉากหน้า ฉากหลัง ฯลฯ ภาพดูน่าสนใจกว่าแบบสมดุลที่เท่ากัน แต่ความรู้สึกที่มั่นคงจะน้อย
กว่า แต่แปลกตาดี 

3.2.4 ฉากหน้านิยมถ่ายภาพทิวทัศน์หรือภาพอ่ืน ๆ ใช้ฉากหน้าเป็นตัวช่วยให้เกิดระยะใกล้ 
กลาง ไกล หรือมีมิติขึ้นทําให้ภาพน่าสนใจอาจใช้กิ่งไม้ วัตถุ หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้กับกล้องเพ่ือช่วย
เน้นให้จุดสนใจที่ต้องการเน้นมีความเด่นย่ิงข้ึน และไม่ให้ภาพมีช่องว่างเกินไป 

3.2.5 ฉากหลัง พ้ืนหลังของภาพก็มีความสําคัญ หากเลือกที่น่าสนใจกลมกลืน หรือช่วยให้สิ่ง
ที่ต้องการเน้นเด่นขึ้นมา ควรเลือกฉากหลังที่กลมกลืนไม่ทําให้จุดเด่นของภาพด้อยลง หรือมารบกวน
ทาให้ภาพน้ันขาดความงามไป 

3.2.6 กฎสามส่วน (Rule of third) เป็นการจัดภาพที่นิยมมากที่สุดภาพดูมีชีวิตชีวาไม่จืดชืด 
การจัดภาพโดยใช้กฎน้ีทาให้ภาพดูเด่น ไม่อึดอัด ไม่แน่น หรือหลวมจนเกินไป นักถ่ายภาพทั้งมือ
อาชีพ และมือสมัครเล่นนิยมจัดภาพแบบน้ีมาก  

3.2.7 เส้นนําสายตาเป็นการจัดภาพที่ใช้เส้นที่เกิดจากวัตถุ หรือสิ่ง อ่ืน ๆ ที่มีรูปร่างลักษณะ
ใกล้เคียงกัน เรียงตัวกันเป็นทิศทางไปสู่จุดสนใจ ช่วยให้วัตถุที่ต้องการเน้นมีความเด่นชัด และน่าสนใจ
เพ่ิมย่ิงข้ึน 

3.2.8 เน้นด้วยกรอบภาพ (Frame) การประกอบภาพโดยการเพ่ิมกรอบภาพให้เป็นฉากหน้า
ของภาพ จะช่วยสร้างความเด่นสะดุดตา ทําให้ภาพภายในกรอบน่าสนใจขึ้น เช่น ช่องประตู หน้าต่าง 
รั้ว กิ่งไม้ ฯลฯ และควรให้กรอบภาพเหล่าน้ีมีนํ้าหนักความเข้มของภาพให้มากกว่าภาพเรื่องราวท่ีอยู่
ภายใน 

3.2.9 รูปแบบซ้ําซ้อน (Repetition) เป็นการจัดภาพที่มีรูปร่าง ลักษณะ ที่คล้าย ๆ กันวาง
เป็นกลุ่มทําให้ภาพดูสนุก สดช่ืน และมีเสน่ห์แปลกตา 

3.3 การเลือกใช้มุมกล้อง  
(Camera Angle) ภาพที่เลือกใช้มุมกล้องต่างกันถึงแม้จะเป็นวัตถุสิ่งของอย่างเดียวกัน

แต่จะมีผลต่อความคิด การสื่อความหมายและอารมณ์แตกต่างกันโดยทั่วไปมุมกล้องแบ่งออกเป็น 3 
ระดับคือ 
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3.3.1 ภาพระดับสายตา (Eye Level Angle) เป็นการถ่ายภาพโดยวางกล้องถ่ายภาพอยู่ใน
ตําแหน่งขนานกับพ้ืนดินในระดับสายเดียวกันกับสายตาโดยให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเหมาะสําหรับ
ถ่ายภาพทั่วไป 

3.3.2 ภาพมุมสูง (High Angle) กล่องถ่ายภาพอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าวัตถุที่ถ่าย ภาพที่ได้จะ
ให้ความรู้สึกว่าวัตถุที่ถ่ายตํ่าต้อย เล็ก เศร้า หดหู่ไม่เหมาะสําหรับการถ่ายภาพบุคคลแต่เหมาะสําหรับ
การถ่ายภาพมุมกว้าง 

3.3.3 ภาพมุมตํ่า (Low Angle) กล้องถ่ายภาพอยู่ในตําแหน่งที่ตํ่ากว่าวัตถุที่ถ่ายโดยถ่ายใน
มุมเงยขึ้นแสดงให้เห็นถึงความย่ิงใหญ่ มีอํานาจและทรงพลังแข็งแรง น่าเกรงขาม 

3.4 แสงเพ่ือการถ่ายภาพ 
ประเภทของแสงโดยท่ัวไปมีอยู่ 2 ประเภท คือ 

3.4.1 แสงธรรมชาติ (Natural Light) เป็นแสงที่ให้สีสันถูกต้อง สวยงามตามธรรมชาติมาก
ที่สุดในการถ่ายภาพ แสงประเภทน้ีมีแหล่งกําเนิดมาจากดวงอาทิตย์ แต่ได้รับการดูดซึมไปตามแหล่ง
ต่าง ๆ ในจักรวาล คือดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ แสงที่เราเห็นจากดวงดาวเหล่าน้ันคือแสงที่สะท้อน
ออกมา และแสงที่สามารถสะท้อนกลับมาถึงโลกมีอยู่เพียงดวงเดียวคือ ดวงจันทร์ ดังน้ันเราจึง
สามารถที่รับแสงธรรมชาติได้สองทางคือ แสงที่ส่องมาโดยตรงจากดวงอาทิตย์ในเวลากลางวัน และ
แสงที่สะท้อนมากจากดวงจันทร์ในเวลากลางคืน ซึ่งประกอบไปด้วยแสงต่าง ๆ เช่น 

- Sunlight เป็นแสงที่ส่องมาจากดวงอาทิตย์โดยตรง ยังมิได้มีการผสมกับแสงอ่ืนใด หรือ
รังสีใด ๆ หรือได้รับการสะท้อนกลับมาจากสิ่งอ่ืนสิ่งใดในธรรมชาติทั้งสั้น เป็นแสงที่เราไม่สามารถ
สัมผัส หรือพบเห็นได้บ่อยนัก เพราะปกติแล้วแสงน้ีจะได้รับการผสมกับแสงที่ได้ถูกดูดซึมไป โดย
ดวงดาวต่าง ๆ และสะท้อนออกมา และรังสีอ่ืนๆที่ล่องลอยอยู่ในบรรยากาศก่อนที่จะมาส่องมายังโลก 
เป็นแสงที่มีอุณหภูมิสีที่ 5,400 เคลวิน 

- Skylight เป็นรังสีที่กระจายอยู่ในบรรยากาศ มีแสงของสีฟ้าอยู่ในปริมาณที่มากใน
ท้องฟ้า จึงทําให้แสงที่ส่องมายามฟ้าโปร่งมีแสงของสีฟ้าผสมอยู่เป็นจานวนมาก แต่สามารถใช้
Skylight ฟิลเตอร์ใส่ติดหน้าเลนส์ก็จะช่วยตัดรังสี หรือแสงสีฟ้าน้ีออกไปจนหมดสิ้น แสงชนิดน้ีมี
อุณหภูมิสีที่ 2,500 เคลวิน ขึ้นไป 

- Daylight เป็นแสงที่ได้รับการผสมระหว่าง Sunlight กับ Skylight และได้รับการผสม
ร่วมกับแสงและรังสีอ่ืนๆ ที่แผ่กระจายอยู่บรรยากาศทั่วไป เป็นแสงที่เราได้รับและใช้อยู่เป็นประจําทุก
วัน เน่ืองจากการหมุนของโลก การเคลื่อนตัวของเมฆ การเคลื่อนตัวของสิ่งต่างๆ บนพ้ืนผิวโลก ใน
ท้องฟ้าและบรรยากาศ รวมท้ังตําแหน่งของดวงอาทิตย์ จึงทําให้แสงนี้เป็นแสงที่มีอุณหภูมิสีแตกต่าง
กันออกไปตลอดวัน ต้ังแต่เวลาเช้าตรู่ก่อนที่ดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นจากขอบฟ้า ไปจนถึงหลังจากที่ดวง
อาทิตย์ลาลับขอบฟ้าไปแล้ว โดยประมาณแล้วจะเป็นแสงที่มีอุณหภูมิสีระหว่าง 1,300 – 25,000 เคล
วิน 
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3.4.2 แสงประดิษฐ์ เป็นแสงที่เกิดข้ึนมาจากฝีมือของมนุษย์ เช่น แสงสว่างจากหลอดไฟทุก
ชนิด แสงจากเทียน แสงจากตะเกียง แสงจากแฟลช เป็นต้น 

3.5 หน้าที่ของภาพประกอบในนิตยสาร (ดรุณี หิรัญรักษ์ 2530: 107) 
3.5.1 ดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน 
3.5.2 ขยายความจุดใดจุดหน่ึงในบทความ 
3.5.3 ภาพจะเล่าเรื่องในตัวเองโดยอาศัยเพียงคําประกอบภาพ 
3.5.4 เล่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์เป็นลําดับ ๆ ประกอบกับภาพประกอบอ่ืน ๆ 
3.5.5 ช่วยให้ผู้อ่านได้พักสายตาจาการอ่านและการเกิดความหลากหลาย 

 
4.  แนวคิดเก่ียวกับนิตยสาร 

นิตยสารเป็นสื่อมวลชนที่มีบทบาทต่อสังคมไทยในปัจจุบัน มีหน้าที่หลักในการถ่ายทอด
ข่าวสาร ความรู้ และความบันเทิงให้กับผู้อ่าน  

4.1 ความหมายของนิตยสาร  
ดรุณี หิรัญรักษ์ (2530: 2) ระบุว่า นิตยสารมีความแตกต่างจากหนังสือพิมพ์ทั่วไป คือ

หนังสือพิมพ์จะมุ่งไปในเรื่องราวของการบอกและรายงานข่าว แต่นิตยสารจะเน้นหนักไปในเรื่องของ
การอธิบาย การวิจารณ์ข่าว การวิเคราะห์ข่าว ตลอดจนการให้ความรู้ แนะแนวทางด้านต่างๆ และให้
ความบันเทิงควบคู่ไปด้วย 

อุบลรัตน์ ศิริยุวศักด์ิ (2545 : 219) กล่าวไว้ว่า นิตยสารในความหมายรวม หมายถึง 
สิ่งพิมพ์ที่มีกําหนดระยะเวลาออกไว้แน่นอน เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ์ รายเดือน รายสองเดือน ราย
สามเดือน และรายปี เป็นต้น การออกจะเป็นไปอย่างสม่ําเสมอ และมีช่ือที่ใช้เรียกแน่นอน โดยจะ
ตีพิมพ์บทความและเรื่องราวต่างๆ ที่ทันสมัยไว้ในเล่มเดียวกัน เขียนโดยผู้เขียนหลายคน เน้ือหาสาระ
ภายในมีหลายเรื่องหลายแบบรวมกัน จัดเป็นคอลัมน์หรือแบ่งส่วนเฉพาะอาจมีบทความที่ให้ความรู้
หรือแสดงความคิดเห็น มีนิยายเป็นตอน ๆ รวมไปถึงสารคดีทั่วไปและแฟช่ัน รวมท้ังมีประกาศ
โฆษณาขายสินค้าและบริการต่าง ๆ ด้วย 

พงษ์ศักด์ิ พยัฆวิเชียร และสุกานดา วรพันธ์ุพงศ์ (อ้างถึงในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมา 
ธิราช 2551: 5-5) ระบุว่านิตยสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหน่ึงที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้อ่านเฉพาะกลุ่มได้ดีกว่าหนังสือพิมพ์ เพราะมีเน้ือหาที่เป็นทั้งเรื่องราวข่าวสาร ความรู้ และ
สาระบันเทิงมากมายกล่าวได้ว่า ”เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเน้ือหาหลากรสหลายเร่ือง” 

กล่าวโดยสรุปได้ว่า “นิตยสาร” (Magazine) หมายถึง สื่อสิ่ งพิมพ์ที่ภายในเล่ม
ประกอบด้วยข่าวสาร บทความ นวนิยาย สารคดี และโฆษณา ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย 
เน้นภาพประกอบ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้อ่านได้รับความรู้และความบันเทิงเป็นหลัก มีกําหนดวาระ
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การตีพิมพ์ที่แน่นอนและสม่ําเสมอ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้อ่านเฉพาะกลุ่มได้ดีกว่า
หนังสือพิมพ์ 

4.2 ประเภทของนิตยสาร 
วิธีแบ่งประเภทของนิตยสารมี 2 วิธี คือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551: 5-9) 

4.2.1 วิธีแบ่งโดยใช้เน้ือหาเป็นเกณฑ์ 
การแบ่งโดยวิธีน้ีทําให้ได้ประเภทของนิตยสารกว้าง ๆ 2 ประเภท ได้แก่ 
1) นิตยสารทั่วไป คําว่า “ทั่วไป” ในที่น้ีเน้นเน้ือหาและผู้อ่าน ว่าเป็นนิตยสารที่เสนอ

เน้ือหาหลากหลายสําหรับผู้อ่านทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้อ่านกลุ่มหน่ึงกลุ่มใดโดยเฉพาะ คือ
เน้ือหาที่นําเสนอนั้น ผู้อ่านต่างเพศต่างวัย ต่างระดับการศึกษาก็สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ เพราะ
เน้ือหามีความหลากหลาย ไม่ได้เจาะจงด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตามเน้ือหาส่วนใหญ่จะให้
ความสําคัญต่อกระแสที่อยู่ในความสนใจของผู้อ่านกลุ่มเป้าหมาย เช่น ข่าวสารท่ัวไป เน้ือหาที่ให้
ความรู้ ความบันเทิง การท่องเที่ยว เช่น นิตยสาร “สกุลไทย” ของไทย และนิตยสาร “รีดเดอร์ ได
เจสท์” ของสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ถ้าเป็นนิตยสารข่าวก็เช่น “มติชนสุดสัปดาห์” “เดอะเนช่ันสุด
สัปดาห์” และ “สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์” เป็นต้น 

ลักษณะที่สังเกตเห็นอย่างหน่ึงของนิตยสารประเภทน้ีก็คือ มีผู้อ่านจํานวนมาก และมีวาง
จําหน่ายตามร้านหนังสือและแผงขายหนังสือทั่วไป 

วิษณุ สุวรรณเพ่ิม (อ้างถึงในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2551: 5-9) แบ่งย่อย
นิตยสารประเภทน้ีออกไปเป็น 10 ชนิด คือ 1. นิตยสารข่าว 2. นิตยสารเรื่องย่อ 3. นิตยสาร 4. 
นิตยสารภาพ 5. นิตยสารแฟน 6. นิตยสารกีฬา 7. นิตยสารบุคคล 8. นิตยสารชายหญิง 9. นิตยสาร
วิชาการ 10. นิตยสารการ์ตูน 

2) นิตยสารเฉพาะกลุ่มเฉพาะด้าน นิตยสารประเภทน้ีมุ่งสนองความต้องการของกลุ่ม
ผู้อ่านที่มีความสนใจเฉพาะด้านซึ่งจะแตกต่างไปตามเพศ วัย อาชีพ เช่น นิตยสารผู้หญิง นิตยสาร
ผู้ชาย นิตยสารธุรกิจ และอื่น ๆ 

ชวรัตน์ เชิดชัย (2520: 65) แบ่งย่อยนิตยสารประเภทน้ีออกเป็นหลายชนิด เช่น 
นิตยสารธุรกิจ นิตยสารประชาสัมพันธ์ นิตยสารสมาคม นิตยสารวาระพิเศษ 

ส่วนพงษ์ศักด์ิ พยัฆวิเชียร และสุกานดา วรพันธ์ุพงศ์ (2548: 122) แบ่งย่อยนิตยสาร
ประเภทน้ีออกเป็น นิตยสารผู้หญิง นิตยสารผู้ชาย นิตยสารธุรกิจ และอื่นๆ 

4.2.2 วิธีแบ่งโดยใช้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของเป็นเกณฑ์ 
การใช้ผู้ประกอบการเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทนิตยสาร จะทําให้เห็นอีกมิติหน่ึงของ

สื่อสิ่งพิมพ์รายคาบ โดยเฉพาะความแตกต่างของความหมายนิตยสารและวารสารที่ได้รับการจัดให้อยู่
ในกลุ่มเดียวกัน คือกลุ่ม “นิตยสาร” การแบ่งประเภทตามวิธีน้ี แบ่งได้ดังน้ี 
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1) นิตยสารที่จัดทําโดยสํานักพิมพ์ นิตยสารที่จัดทําโดยสํานักพิมพ์หรือองค์กรสื่อมวลชน 
มักเป็นนิตยสารประเภทท่ัวไปเสียเป็นส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดตามที่แบ่งไว้ในหัวข้อ 1.1 มีทั้ง
นิตยสารที่เน้นความรู้ ความบันเทิงและการท่องเที่ยว ตลอดจนนิตยสารข่าวที่นําเสนอข่าวเชิงสรุป
และวิเคราะห์เจาะลึก ต้นแบบของนิตยสารข่าวในตลาดต่างประเทศ รวมทั้งประเทศไทย ได้แก่ 
นิตยสาร “ไทม์” และนิตยสาร “นิวสวีค” 

2) นิตยสารที่จัดทําโดยองค์กรหรือสมาคม นิตยสารท่ีจัดทําโดยองค์กร ทั้งองค์กรภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรสาธารณกุศลและสมาคม มักจะเรียกว่า “วารสาร” และจัดทําเพ่ือใช้เป็นสื่อเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์องค์กรน้ัน ๆ มีทั้งที่จัดทําขึ้นเพ่ือประชาสัมพันธ์ภายใน และเพ่ือการประชาสัมพันธ์
ภายนอก เพ่ือเป็นการประหยัด องค์กรทั่วไปมักจะใช้เป็นสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและ
ภายนอก เช่น วารสาร “สวัสดี” หรือ “กินรี” ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

จะเห็นได้ว่าการแบ่งประเภทของนิตยสารในแบบฉบับผู้บริโภคกับแบบผู้ผลิต น้ันอาจมี
ความแตกต่างกันคนละมุม ซึ่งต่างก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการจัดทํานิตยสารข้ึนในแต่ละครั้ง 

3) นิตยสารที่จัดทําโดยสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวกับกรวิจัยและพัฒนา 
นิตยสารที่จัดทําโดยสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนที่ทําหน้าที่เก่ียวกับการวิจัยและพัฒนา 
มักจะเรียกว่าวารสารเช่นกัน เป็นสื่อเพ่ือเผยแพร่ผลงานทางด้านวิชาการของบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอก เช่นผลงานวิจัยที่นําไปประกอบการขอตําแหน่งทางวิชาการมีเง่ือนไขว่าจะต้องได้รับการ
เผยแพร่ในวารสารทางวิชาการที่กล่าวน้ี เป็นต้น สิ่งพิมพ์ประเภทน้ีเผยแพร่โดยการบอกรับเป็น
สมาชิกและเผยแพร่ตามห้องสมุดทั่วไป มีบางส่วนที่วางจําหน่ายตามร้านหรือแผงหนังสือ ได้แก่ 
วารสาร “รมพฤกษ์” ของมหาวิทยาลัยเกริก และวารสาร “ศรีปทุมปริทรรศน์” ของมหาวิทยาลัยศร
ปทุม เป็นต้น วารสารดังกล่าวน้ี นอกจากจะมีวัตถุประสงค์หลักในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ดังกล่าวแล้ว ยังมีผลพลอยได้ในด้านการประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะการส่งเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน
อีกทางหน่ึงด้วย จัดว่ามีความสําคัญไม่หย่ิงหย่อนกว่ากัน 

4.3 บทบาทและหน้าที่ของนิตยสาร 
รวีวรรณ ประกอบผล (2526: 240-242) ได้อธิบายถึงหน้าที่ทางสังคมของนิตยสารไว้ 5 

ประการ ดังน้ี 
4.3.1 ทําหน้าที่เสมือนยาม 

นิตยสารจะทําหน้าที่ในลักษณะที่คอยรวบรวมเหตุการณ์ ความเคล่ือนไหว ทั้งทาง
กายภาพและทางความคิดของคนในสังคม แล้วนํามาวิเคราะห์ วิจารณ์ สรุปในลักษณะที่มีรายละเอียด
มากข้ึน 

4.3.2 การทําหน้าที่เสมือนสะพานเช่ือมโยงระหว่างสังคมเก่าและสังคมใหม่ 
นิตยสารสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ลักษณะของความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้กับ

ผู้อ่านได้ทราบ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองเล็กน้อย หรือเรื่องใหญ่ที่มีความสําคัญมาก เช่น การถ่ายทอดความ
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เปลี่ยนแปลงในทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในช่วงต่าง ๆ ทั้งในแง่ของการใช้ภาษา การใช้ภาพ
เพ่ือเก็บรวบรวมเรื่องราวและเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ 

4.3.3 การทําหน้าที่เสมือนเวที หรือสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็น 
เน่ืองจากนิตยสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นสื่อที่ผู้อ่านจะต้องมีความรู้ความสามารถ รักการ

อ่าน นิตยสารจึงเป็นเวที หรือสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆ ที่เกิดข้ึนในสังคมได้
อย่างละเอียดอ่อน และเป็นสื่อที่อํานวยต่อการใช้ความคิดและการแสดงออกซึ่งความคิดน้ัน ๆ 

4.3.4 ทําหน้าที่เสมือนครู ให้ความรู้และการศึกษาแก่ประชาชน 
นิตยสารแต่ละประเภทอาจทําหน้าที่น้ีในลักษณะที่แตกต่างกัน นิตยสารบางฉบับอาจจะ

มุ่งให้ความรู้และการศึกษาแก่ผู้อ่านโดยตรง ในขณะที่นิตยสารอีกหลายฉบับอาจให้ความรู้แก่ผู้อ่าน
แบบค่อย ๆ ซึมซับปนไปกับความบันเทิง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและแนวทางในการดําเนินการของ
นิตยสารแต่ละฉบับ 

4.3.5 การทําหน้าที่ในการให้บริการทางธุรกิจ 
ระบบการพิมพ์และศิลปะในการจัดหน้าโฆษณาทําให้นิตยสารสามารถทําหน้าที่

ให้บริการโดยนําเสนอโฆษณาของสินค้าและบริการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้อ่านได้ทราบข้อมูลได้เป็นอย่างดี 
จากแนวคิดเก่ียวกับนิตยสารข้างต้น ทําให้สามารถสร้างกรอบการสร้างสรรค์ผลงานใน 

“โครงการนิตยสารเพ่ือสาวไซส์ใหญ่ในประเทศไทย” ได้ชัดเจนย่ิงขึ้น การศึกษาเรื่องประเภทนิตยสาร 
ช่วยให้สามารถกําหนดลักษณะของผลงานให้มีความโดดเด่นในประเภทนั้นเพ่ิมมากขึ้น การเรียนรู้
บทบาทและหน้าที่ของนิตยสารช่วยเป็นเคร่ืองกําหนดขอบเขตของเน้ือหาให้มีคุณภาพ เพ่ือประโยชน์
ผู้อ่านและสังคม  
5.  กระบวนการผลิตนิตยสารและกองบรรณาธิการ 

5.1 กระบวนการผลิตนิตยสาร 
5.1.1 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายและการตลาด ทําการศึกษาวิจัยตลาดนิตยสารและ

กลุ่มเป้าหมายของนิตยสารที่จะผลิตให้ชัดเจน 
5.1.2 จัดทําแผนธุรกิจ (สุภาวดี โกมารทัต 2549: 14) การเริ่มต้นในธุรกิจนิตยสารจะต้องมี

การจัดทําแผนธุรกิจ เพ่ือเป็นการวางเป้าหมายการดําเนินงาน แผนการเงินเพ่ือช่วยในการตัดสินใจเชิง
ธุรกิจ ข้อมูลในแผนธุรกิจ ได้แก่ ข้อมูลโดยย่อของนิตยสาร ข้อมูลตลาดโฆษณา ข้อมูลการขาย 
แผนการตลาด และแผนการเงิน  

5.1.3 จัดการทั่วไป เป็นข้ันตอนการกําหนดนโยบายเพ่ือนําไปสู่การกําหนดโครงสร้างการ
บริหาร ขอบเขตและภาระงานต่าง ๆ ให้ดําเนินไปอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ
ติดตามผลได้ง่าย โดยการบริหารการจัดการทั่วไป มีขอบเขตงานที่ต้องกํากับดูแลในเรื่องต่อไปน้ี 

- การจัดโครงสร้างตําแหน่งหน้าที่ต่าง ๆ ในกองบรรณาธิการ เช่น หัวหน้ากอง
บรรณาธิการ นักเขียน อาร์ตไดเร็คเตอร์ พิสูจน์อักษร เป็นต้น   
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- การจัดหาสถานีที่ทํางานและอุปกรณ์การทํางาน 
- การจัดหารบุคลากร 
- การจัดหาโรงพิมพ์ 
- การจัดหาผู้จัดจําหน่าย 
การกําหนดรายละเอียดในแต่ละส่วน จะต้องพิจารณาปัจจัยเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ของการผลิตนิตยสารด้วย โดยเฉพาะในช่วงระยะแรกของการเร่ิมต้นธุรกิจ จําเป็นต้องควบคุม
รายละเอียดให้เป็นไปตามแผนเวลาที่คาดว่านิตยสารจะอยู่ได้ 

5.1.4 ผลิตเน้ือหา ผู้บริหารกองบรรณาธิการจะกําหนดประเภทเนื้อหาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย โดยกําหนดกรอบเน้ือหาให้ชัดเจนว่าประกอบด้วยข้อเขียนลักษณะใด มีคอลัมน์ใดบ้าง เชิญ
นักเขียนภายนอกท่ีมีช่ือเสียงมาร่วมดึงดูดผู้อ่านให้สนใจซื้อนิตยสาร โดยการผลิตแต่ละฉบับจะต้องมี
การวางแผนต้นฉบับล่วงหน้า ต้องคาดคะเนความสนใจของคนในสังคมท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น 
ฉบับเมษายนเป็นฤดูร้อน ควรจะเตรียมการล่วงหน้าที่จะมีเร่ืองราวหรือภาพถ่ายที่เก่ียวข้องกับหน้า
ร้อน เป็นต้น ซึ่งกองบรรณาธิการจะเป็นฝ่ายที่ต้องประชุมวางแผนเน้ือหาต้นฉบับล่วงหน้าท้ังหมด 

5.1.5 จัดการงานโฆษณา รายได้หลักของนิตยสารได้มาจากการขายพ้ืนที่โฆษณา โฆษณาใน
นิตยสารจะแตกต่างจากของหนังสือพิมพ์ตรงที่นิตยสารจะเฉพาะเจาะจงต่อกลุ่มเป้าหมายมากกว่า ทํา
ให้การขายพ้ืนที่โฆษณามีขอบเขตของชนิดสินค้าที่จะลง ขั้นตอนในการจัดการงานโฆษณาเริ่มจากการ
กําหนดสัดส่วนโฆษณาต่อเน้ือหาภายในเล่ม ต้องทราบว่ากลุ่มเป้าหมายหลักและเป้าหมายรองของ
นิตยสารเป็นใคร พนักงานขายโฆษณาหรือเอเจนซี่โฆษณาจึงจะสามารถไปเสนอขายโฆษณาได้ตรงต่อ
กลุ่มสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้ง่ายยิ่งข้ึน 

5.1.6 ผลิตรูปเล่ม นิตยสารบางประเภทที่เน้นเร่ืองความสวยงามของรูปภาพและรูปเล่มเป็น
สําคัญ เช่น นิตยสารสตรี นิตยสารท่องเที่ยว นิตยสารแฟช่ัน และอื่น ๆ จําเป็นต้องให้ความสําคัญและ
พิถีพิถันกับกระบวนการผลิตรูปเล่มทุกข้ันตอน ต้องคอยควบคุมคุณภาพการพิมพ์ให้เป็นไปตามที่
กําหนด ขั้นตอนการทํางานเร่ิมจากการถ่ายภาพที่ต้องการส่ือให้ตรงกับหัวข้อที่วางไว้ประจําเล่ม แล้ว
จึงนําภาพและเน้ือหาที่ได้มาออกแบบจัดหน้าให้สวยงามตรงกับแนวคิดของนิตยสาร แล้วจึงตรวจทาน
การออกแบบและพิสูจน์อักษร ก่อนส่งเข้าโรงพิมพ์  

5.1.7 จัดจําหน่าย นิตยสารส่วนใหญ่ทั่วไปมักใช้การจ้างหน่วยงานภายนอก ได้แก่ บริษัทจัด
จําหน่ายดําเนินการขนส่ง ซึ่งมีหน้าที่นํานิตยสารไปวางตลาดและเก็บคืนให้ แต่ในองค์กรนิตยสาร
ขนาดใหญ่จะมีหน่วยงานจัดจําหน่ายเองแบบเต็มระบบ ในปัจจุบันนิตยสารสามารถจัดจําหน่ายเองได้
โดยส่ังซื้อผ่านเว็บไซต์ของตนเอง อีกทั้งสามารถซื้ออ่านได้ในรูปแบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งช่วย
ประหยัดต้นทุนลงไปได้มาก 

5.2 บุคลากรในกองบรรณาธิการ  
บุคลากรที่รับผิดชอบในการจัดทํานิตยสารอาจแบ่งตามโครงสร้างและมีหน้าที่ดังน้ี 
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5.2.1 เจ้าของ (ผู้จัดการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา) มีหน้าที่ออกเงินเงินลงทุนในการผลิตนิตยสาร 
และระบุแนวทางของนิตยสาร 

5.2.2 บรรณาธิการ มีหน้าที่กําหนดเน้ือหาในนิตยสารตามแนวทางที่เจ้าของได้กําหนดไว้ 
วางแผนและควบคุมการทํางานของหน่วยงานทั้งหมด แนะนํา ตรวจสอบและติชมเน้ือหาในนิตยสาร
เพ่ือให้ได้งานท่ีสมบูรณ์แบบ รับผิดชอบงานเขียนและภาพถ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมายและจริยธรรม 
รับผิดชอบต่อผู้อ่าน 

5.2.3 กองบรรณาธิการ จํานวนอาจมีหลายคน ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน มีหน้าที่จัดทําเน้ือหา
ตามที่ได้รับมอบหมายมาจากบรรณาธิการ ประสานงานกับช่างภาพและศิลปกรรม รับผิดชอบให้
นิตยสารออกตามเวลาที่กําหนด 

5.2.4 ช่างภาพ จํานวนขึ้นอยู่กับงาน หน้าที่คือพัฒนาและสร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้คุณภาพ
และตรงตามท่ีได้รับมอบหมายมา ประสานงานกับกองบรรณาธิการและศิลปกรรมเพื่อให้ได้ที่ถูต้อง
ตามท่ีต้องการทุกฝ่าย รับผิดชอบเวลาการทํางานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 

5.2.5 ศิลปกรรม หน้าที่ออกแบบนิตยสารให้ตรงกับแนวทางของนิตยสาร สร้างสรรค์ภาพ
และเน้ือหาให้น่าสนใจและมีความถูกต้อง ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนเข้าโรงพิมพ์ รับผิดชอบเวลา
การทํางานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย 

5.2.6 ผู้ประสานงานกองบรรณาธิการ มีหน้าที่ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยในกอง
บรรณาธิการ ดูแลการเบิกจ่ายของทุกคนในหน่วยงาน 

5.2.7 เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร มีหน้าที่อ่านต้นฉบับหรืออาร์ตเวิร์กที่เสร็จแล้ว เพ่ือตรวจสอบ
การใช้ภาษา การสะกดคําที่ระบุใช้ในพจนานุกรม และการใช้วรรคตอนให้ถูกต้อง ตรวจสอบข้อมูลที่
อาจผิดพลาดในเล่มทั้งหมด 

5.2.8 เจ้าหน้าที่ประสานงานและควบคุมการผลิต มีหน้าที่ตรวจสอบอาร์ตเวิร์กจากฝ่าย
ศิลปกรรมก่อนส่งเข้าโรงพิมพ์ ประสานงานระหว่างโรงพิมพ์กับกองบรรณาธิการ ควบคุมดูแลให้งาน
พิมพ์ได้คุณภาพตรงตามความต้องการทุกข้ันตอนและเสร็จทันเวลาวางตลาด 

สอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระบุไว้ในเอกสารการสอนวิชา การผลิต
สื่อสิ่งพิมพ์ (2552: 14-25) ว่าในทางปฏิบัติ ผู้ที่รับผิดชอบเก่ียวกับการบริหารจัดการต้นฉบับโดยตรง 
ได้แก่ บรรณาธิการ และผู้ช่วยบรรณาธิการซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง ตําแหน่งอ่ืน ๆ เป็น
ตําแหน่งที่เสริมให้งานบริหารต้นฉบับดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ผู้บริหารระดับสูงอาจจะดูแล
เรื่องนโยบาย และผู้บริหารระดับล่างเป็นฝ่ายปฏิบัติงาน จัดการต้นฉบับให้ดําเนินไปในอัตราเร่งที่
เหมาะสม 
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6.  ทฤษฎีการออกแบบและจัดหน้านิตยสาร 
การจัดหน้านิตยสาร หมายถึง ขั้นตอนในการจัดองค์ประกอบทั้งหลายของนิตยสารลงใน

หน้ากระดาษให้ดึงดูดและน่าสนใจ  
การจัดหน้าของนิตยสารจะต้องมีความสัมพันธ์กับการวางแผนของนิตยสารโดยที่จะต้อง

รู้ว่า นิตยสาร เป็นนิตยสารประเภทใด มีผู้อ่านกลุ่มใด และเน้ือหารูปแบบของนิตยสารเป้นอย่างไร 
สําหรับลักษณะของผู้อ่านน้ันอาจต้องพิจารณาถึง อายุ เพศ อาชีพ ระดับการศึกษา และความสนใจ 
ถ้านิตยสารมีตลาดอยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ การจัดหน้าจะต้องเน้นความม่ันคงและความเป็นระเบียบ ส่วน
นิตยสารวัยรุ่นก็ต้องมีศิลปะที่คล่องแคล่ว เช่นเดียวกับนิตยสารวิชาการและนิตยสารผู้หญิง ซึ่ง
ต้องการความเป็นระเบียบและความทันสมัยตามลําดับ (ดรุณี หิรัญรักษ์ 2530: 121) 

6.1 จุดประสงค์และเป้าหมายของจัดหน้านิตยสาร 
6.1.1 การจัดหน้าควรทําให้ผู้อ่านสนใจและอยากอ่านนิตยสาร 
6.1.2 การจัดหน้าควรจะสื่อสารกับผู้อ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
6.1.3 การจัดหน้าต้องมีเอกลักษณ์เพ่ือที่เมื่อผู้อ่านเห็นแล้วควรจําได้ว่าเป็นนิตยสารฉบับที่

เคยอ่าน 
 
 
6.2 องค์ประกอบของการออกแบบ 

องค์ประกอบต่าง ๆ ของการออกแบบสามารถนํามาใช้ประกอบกันเมื่อเร่ิมคิดแบบ และ
วางเลย์เอาท์ เป็นสิ่งที่ช่วยให้มีจุดยืนในการเร่ิมต้นออกแบบ และเพ่ิมความหลากหลายของงาน ซึ่ง
ได้แก่ 

6.2.1 จุด (Point) คือ องค์ประกอบเร่ิมต้นของการสร้างสรรค์งาน จุดมากกว่าหน่ึงใน
ขอบเขตของการมองเห็นจะทําให้สายตารับรู้และเกิดการเช่ือมโยงตีความให้มองเห็นเป็นรูปร่าง 

6.2.2 เส้น (Line) คือ การเช่ือมต่อของจุดสองจุดด้วยจุดหรือเคร่ืองหมายใด ๆ อย่างต่อเน่ือง 
เส้นมีหลายลักษณะ เช่น เส้นตรง เส้นโค้ง เส้นหนา เส้นบาง เส้นประ เป็นต้น ซึ่งการใช้เส้นในงาน
ออกแบบสิ่งพิมพ์น้ันมักใช้เพ่ือสร้างลวดลายด้วยเส้นสายรูปแบบต่าง ๆ ใช้นําสายตาผู้ดูไปยังจุดที่
ต้องการ หรือหรือสร้างความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหว นอกจากน้ียังสามารถสร้างอารมณ์หรือโน้มนํา
ความรู้สึกได้อีกด้วย 

6.2.3 รูปร่างและรูปทรง (Shape and Form) คือ สิ่งที่มีความกว้างและความสูง มี 3 แบบ 
คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงตามธรรมชาติ และรูปทรงดัดแปลงซึ่งได้มาจากการนํารูปร่างธรรมชาติ
มาทําให้เรียบง่ายขึ้นในงานออกแบบสิ่งพิมพ์รูปทรงมักถูกนํามาใช้เพ่ือ จัดวางข้อความอยู่ภายในกรอบ
ที่มีรูปทรงแบบต่าง ๆ เพ่ือสร้างรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือเน้นหรือดึงดูดความสนใจโดยการใส่สีลงในรูปทรง
ที่ต้องการเน้นหรือสร้างรูปทรงเฉพาะขึ้นแทนสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
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6.2.4 ลักษณะพ้ืนผิว (Texture) คือ สิ่งที่มองเห็นหรือสัมผัสได้บนผิวหน้าของงานพ้ืนผิวที่ไม่
เหมือนกันทําให้งานออกแบบเดียวกันดูแตกต่างกัน พ้ืนผิวจะเพ่ิมมิติให้กับงานมีทั้งผิวแบบที่ปรากฏ
จริงสามารถสัมผัสได้ และผิวที่ปรากฏตามความรู้สึก เช่นในรูปภาพ หรือภาพเขียน 

6.2.5 พ้ืนที่ว่าง (Space) คือ พ้ืนที่ว่างที่อยู่ระหว่างหรือโดยรอบวัตถุ หรือตัวอักษรพ้ืนที่ว่างน้ี
สามารถทําให้องค์ประกอบของงาน แยกออกจากกัน หรือดูเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันได้ นอกจากน้ันยัง
สามารถทําให้เกิดการเน้น และเป็นจุดพักสายตาได้อีกด้วย 

6.2.6 ขนาด (Size) ขนาดของวัตถุทั้งใหญ่หรือเล็กเป็นส่วนประกอบกันที่ทําให้เลย์เอ้าท์มี
รูปแบบขึ้นมาการจัดขนาดส่วนประกอบต่าง ๆ ได้ดีจะทําให้เลย์เอาท์น่าสนใจย่ิงขึ้นและดูเป็นระเบียบ
ขึ้น ขนาดจะทําให้เห็นความสําคัญของสิ่งที่ต้องการเน้น ช่วยดึงดูดความสนใจ และช่วยให้เลย์เอาท์
ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างเหมาะสม 

6.2.7 สี (Color) สี เป็นองค์ประกอบของการออกแบบที่มีความสําคัญมาก เพราะสีจะมีผล
ด้านอารมณ์ และความรู้สึก สียังทําให้เกิดภาพ ดึงดูดความสนใจ และบอกความรู้สึกของสิ่งต่างๆ ก่อน
จะเลือกใช้สีต้องพิจารณาก่อนว่าต้องการใช้สีทําให้เกิดผลในลักษณะใด และสีใดที่เหมาะกับ
วัตถุประสงค์น้ันๆ 

6.2.8 ตัวอักษร (Typography) ตัว อักษรเป็นองค์ประกอบที่แตกต่างไปจากองค์ประกอบอ่ืน 
ตัวอักษรสามารถเรียงร้อยบอกเล่าเร่ืองราวให้ผู้อ่านได้โดยตรง ไม่ต้องแปลความหมายเหมือนเช่น
องค์ประกอบอ่ืนในขณะเดียวกันเราก็สามารถตกแต่งตัวอักษรโดยใช้รูปแบบ ขนาดและสีสันมาจัดวาง
เป็นรูปแบบต่าง ๆ สร้างแรงดึงดูดให้สนใจและน่าติดตาม 

6.3 ขั้นตอนในการออกแบบสิ่งพิมพ์ 
6.3.1 การทําต้นฉบับ (Copy) ประกอบด้วยหัวเร่ือง เน้ือเรื่อง และอาจมีภาพตารางแผนภูมิ 

หรือแผนภาพประกอบเร่ืองด้วยก็ได้ ต้นฉบับควรใช้กระดาษหน้าเดียวจะเขียนด้วยลายมือได้ แต่ควร
เขียนให้เรียบร้อยอ่านง่าย 

6.3.2 การทําต้นแบบร่าง (Dummy) นิยมเรียกกันว่าทํา “ดัมมี่” ซึ่งหมายถึงการจัดหน้าของ
สิ่งพิมพ์ทั้งฉบับ มีลักษณะเหมือนการจําลองสิ่งพิมพ์ทั้งเล่มเพ่ือใช้ในการกําหนดจํานวนหน้าในสิ่งพิมพ์
น้ัน ๆ 

6.3.3 การจัดเลย์เอาท์ (Layout) นิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่า “เลย์เอาท์” หมายถึงการกําหนด
พ้ืนที่ของสิ่งพิมพ์ในแต่ละหน้าว่าจะประกอบด้วยอะไรบ้างโดยอาจเป็นตัวอักษรภาพประกอบศิลป์ 
เมื่อเมื่อผ่านขั้นตอนการทําดัมมี่ ผู้พิมพ์สามารถดําเนินการจัดพิมพ์ได้ตามวัตถุประสงค์ แต่สิ่งพิมพ์บาง
อย่างเช่น นิตยสาร แผ่นพับจุลสาร อนุสารฯลฯ ซึ่งล้วนแต่มี ลักษณะพิเศษและภาพประกอบมีความ
ต้องการให้เป็นสิ่งพิมพ์ที่สวยงามสะดุดตา ต้องมีการจัดหน้าหรือเลย์เอาท์ ในทางปฏิบัติหลังจากที่
ผู้ออกแบบทําต้นแบบร่างหรือดัมมี่แล้ว จะนําดัมมี่น้ันมาจัดทําเลย์เอาท์ทีละหน้า ลักษณะพิเศษและ
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ภาพประกอบมีความต้องการให้เป็นสิ่งพิมพ์ที่สวยงามสะดุดตา ต้องมีการจัดหน้าหรือเลย์เอาท์ ในทาง
ปฏิบัติหลังจากที่ผู้ออกแบบทําต้นแบบร่างหรือดัมมี่แล้ว จะนําดัมมี่น้ันมาจัดทําเลย์เอาท์ทีละหน้า 

6.4 ขั้นตอนการผลิตสิ่งพิมพ์ 
การผลิตสิ่งพิมพ์แบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ด้วยกัน คือ 

6.4.1 งานก่อนพิมพ์ ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ได้แก่ การเรียงพิมพ์ การพิสูจน์อักษร การ
ทําอาร์ตเวิร์ค การถ่ายฟิล์ม การวางรูปแบบฟิล์ม และการเตรียมแม่พิมพ์ 

6.4.2 งานพิมพ์ ได้แก่ ขั้นตอนการถ่ายทอดภาพและข้อความจากแม่พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์โดย
ใช้เคร่ืองพิมพ์ 

6.4.3 งานทําสําเร็จ ได้แก่ ขั้นตอนการพับวัสดุพิมพ์ การเข้าเล่ม การทําเล่ม การเข้าปก การ
ตัดเจียน และการแปรสภาพงานพิมพ์ เช่น การอาบมัน การเคลือบพลาสติก การพิมพ์นูน เป็นต้น 

6.5 การจัดหน้าของนิตยสารท่ีดี 
การจัดหน้านิตยสารท่ีดีจะต้องดึงดูดใจผู้อ่าน หน้าปกจะต้องโดดเด่น โดยให้ผู้อ่านสนใจ

อยากจะเปิดดูนิตยสารภายในทั้งเล่มและเริ่มอ่านเน้ือหาที่อยู่ในเล่มด้วย นอกจากจะทําให้ผู้อ่านสนใจ
แล้ว การจัดต้องให้ความสวยงามและเพลิดเพลินตาแก่ผู้อ่าน อีกท้ังสามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ถึง
เน้ือหาและรูปแบบของนิตยสารได้ดีอีกด้วย 
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บทท่ี  3 

การเก็บข้อมูล 
 

โครงการผลิตนิตยสารสําหรับสาวไซส์ใหญ่ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดทํา
แนวทางการผลิตนิตยสารสําหรับสาวไซส์ใหญ่เล่มแรกของประเทศไทย เพ่ือนําเสนอเร่ืองราวที่ตรงต่อ
ความต้องการของสาวไซส์ใหญ่ ถ่ายทอดเรื่องราวโดยสาวไซส์ใหญ่ และผู้มีอิทธิพลต่อสาวไซส์ใหญ่ 
เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ แรงบันดาลใจ ทัศนคติเชิงบวกและความบันเทิง นอกจากน้ียังมี
สาระและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านอีกหลายคอลัมน์ เพ่ือเป็นที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้อ่านได้ดีที่สุด 

 
แหล่งข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลทีใ่ช้ในการจัดทําโครงการในคร้ังน้ีแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
1.  ข้อมูลประเภทเอกสาร ได้จากการศึกษาข้อมูลจาก เอกสาร หนังสือ บทความที่

เก่ียวข้องกับทฤษฎีและหลักการจัดทําสิ่งพิมพ์ และแนวคดิเก่ียวกับสิ่งที่สาวไซส์ใหญ่ให้สนใจ 
2.  ข้อมูลประเภทบุคคล ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้องกับเร่ืองราวที่สาวไซส์ใหญ่ให้

ความสนใจ ผูท้ี่มีอิทธิพลต่อวงการสาวไซส์ใหญ ่และผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ   
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร โดยการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลจากเอกสาร 

หนังสือ ตลอดจนบทความ และงานวิจัยที่ปรากฏในอินเทอร์เน็ต ที่มีเน้ือหาเก่ียวกับสาวไซส์ใหญ่และ
สิ่งที่สาวไซส์ใหญ่สนใจ นํามาวิเคราะห์เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดทํา 

2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทบุคคล โดยการสัมภาษณ์สาวไซส์ใหญ่ ผู้ที่มีอิทธิพล
ต่อสาวไซส์ใหญ่ และผู้เช่ียวชาญในด้านต่าง ๆ นํามารวบรวมเขียนเป็นบทความเพ่ือใช้ประกอบใน
เน้ือหาของนิตยสาร 
 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มสาวไซส์ใหญ่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยที่เหมาะสมกับเน้ือหาของนิตยสารท่ี
ผู้จัดทําได้ผลิตข้ึนมา และเป็นวัยที่มองหาต้นแบบแรงบันดาลใจ ทั้งทางด้านแฟช่ัน ความงาม และ
มุมมองการใช้ชีวิต 
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เครื่องมือทีใ่ชใ้นการเก็บข้อมูล 
การสัมภาษณ์ โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงเก็บคําสัมภาษณ์ไว้ทบทวนข้ันวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่ง

ผู้ศึกษาวิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์ด้วยตนเองเพ่ือให้ได้คําตอบครบถ้วนตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยผู้ศึกษา
ได้วางโครงสร้างคําถามในการสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้าเพ่ือให้ซักถามได้ครอบคลุมตามประเด็นที่ต้องการ
ศึกษา และสามารถนําข้อมูลที่ได้มาสรุปและจัดหมวดหมู่ได้อย่างชัดเจน รวมถึงภาพถ่ายที่นําไป
ประกอบในผลงานของผู้ศึกษา 

 
การวิเคราะหข์้อมูล 

1.  วิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เป็นเอกสาร จากหนังสือ ตําราวิชาการ บทความ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ข้อมูลและภาพประกอบที่เก่ียวกับกลุ่มสาวไซส์ใหญ่ และข้อมูลที่เก่ียวกับ
การจัดหน้านิตยสารนํามาศึกษาเพ่ือประกอบข้อมูลทางด้านบทความและการออกแบบของงาน 

2.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการลงสัมภาษณ์สาวไซส์ใหญ่ ผู้ที่มีอิทธิพลต่อสาวไซส์ใหญ่และ
สื่อนิตยสาร โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลโดยตรงจากผู้ให้ข้อมูล การสัมภาษณ์ที่มีโครงสร้างและถ่ายภาพ
เพ่ือได้มาซึ่งข้อมูลเพ่ือประกอบเน้ือหา 
 
กระบวนการออกแบบ 

1.  นําผลท่ีได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลมาเป็นกรอบในการดําเนินการออกแบบนิตยสาร
สําหรับสาวไซส์ใหญ่ 

2.  สร้างกรอบงานออกแบบ ( Design Brief ) 
3.  นําข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์แล้วเรียบเรียงลงในแบบจําลองของนิตยสาร (Dummy) 

โดยจัดวางเน้ือหาตามลําดับก่อนหลัง 
4.  ดําเนินการออกแบบและจัดหน้า 
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บทท่ี  4 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาโครงการการจัดทําแนวทางการผลิตนิตยสารสําหรับสาวไซส์ใหญ่ในประเทศ
ไทย หรือการจัดทําทํานิตยสาร “Chubby Magazine” ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้โดย
เก็บข้อมูลจากทั้งข้อมูลเอกสาร ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต เก็บข้อมูลจากการลงพ้ืนที่ สัมภาษณ์และถ่าย
ทําจริง ได้ผลการศึกษามีรายละเอียดดังน้ี 

 
วิเคราะห์เนื้อหา 

เน้ือหาของนิตยสาร “Chubby Magazine” แบ่งออกเป็นหลากหลายคอลัมน์ ซึ่งในแต่
ละคอลัมน์มีการสอดแทรกเนื้อหาท่ีแตกต่างกันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน โดยในคอลัมน์แต่ละคอลัมน์
ประกอบไปด้วยเน้ือหาและภาพประกอบ ซึ่งวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือเน้ือหาในแต่ละคอลัมน์มี
ความแตกต่างกันออกไป มีการเก็บรวบรวมข้อมูลเน้ือหาทั้งโดยค้นคว้าจากในอินเทอร์เน็ต ข้อมูล
ข่าวสาร การลงพ้ืนที่สัมภาษณ์และการลงพ้ืนที่ถ่ายทําจริง ทั้งหมดน้ีเพ่ือให้ได้ซึ่งเน้ือหาและ
ภาพประกอบที่สมบูรณ์ของนิตยสาร โดยคอลัมน์ของนิตยสารมีดังน้ี 

1. Trend Fashion 
ภาพเทรนด์แฟช่ัน 4 ลุค ที่กําลังเป็นที่น่าสนใจ ประกอบไปด้วยเทรนด์ สีเทา, ชุดหนัง, 

ลายสก็อต และลายทหารประจําคอลเลคช่ัน Fall Winter 2013 น้ี โดยเน้ือหาจะเป็นรายละเอียดของ 
4 เทรนด์น้ี พร้อมภาพประกอบของแต่ละเทรนด์ 

“สําหรับหน้าหนาวนี้ เทรนมาแรงสําหรับสาวไซส์ใหญ่ 4 เทรนหลัก คือ Gray ที่มาใน
แนวสบายๆ ผ้ายืดสีเทา Leather เลกก้ิงหนังเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สาวไซส์ใหญ่ดูมีเรียวขาที่ยาว และเน้ือ
สัมผัสของหนังจะทําให้ลุคดูร็อคขึ้น บวกกับการแต่งหน้าแบบสโมคก้ีอายเหมาะกับอากาศหนาวๆย่ิง
นัก , Tartan ผ้าลายสก็อต แดง เขียว ดํา ช่วยให้หน้านาวน้ีดูมีลูกเล่นไม่จําเจ เดรสลายสก็อตจะช่วย
อําพรางหุ่นเบนความสนใจไปที่ลายผ้าแทน และMilitary ลุคแบบทหาร เหมาะทั้งใส่เป็นกระโปรง 
หรือกางเกงได้หมด ทําให้ลุคดูเป็นสาวแกร่ง มาดมั่น เด็ดเด่ียว” 

2. Brand Fashion 
คอลัมน์ที่สัมภาษณ์เจ้าของร้านเสื้อผ้าสาวไซส์ใหญ่ 3 ร้าน ประกอบไปด้วย ร้าน 

Caramel Shop ร้าน Simply Me และร้าน Fat by Fat โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์และถ่ายภาพ
ประกอบเน้ือหา เน้ือหาเกี่ยวกับความแตกต่างของการตัดเย็บเสื้อผ้าคนอ้วนกับคนธรรมดา และ
ความเห็นเกี่ยวกับวงการแฟช่ันสาวไซส์ใหญ่ในประเทศไทย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

“ร้าน fat by fat ของเรามีลักษณะโดดเด่นที่คุณภาพ ทั้งของเน้ือผ้าและการตัดเย็บ เช่น
การตัดกางเกงขายาว เน้ือผ้าจะต้องยืดหยุ่น เพ่ือท่ีจะเก็บทรงได้ แต่ต้องไม่หนามากเพ่ือไม่ให้อึดอัด ไม่
ร้อนและเน้ือผ้าจะต้องทนทานเพราะบริเวณขาหนีบมีการเสียดสีกันเยอะต้องทําให้ใส่ได้นานที่สุด” 

3. Party Theme 
คอลัมน์ที่มีบล็อกเกอร์สาวไซส์ใหญ่จากประเทศอเมริกาเจ้าของบล็อกเกอร์ Girl With 

Curve เจ้าของรางวัล Best Curvy Blog 2012 มาแนะนําเคล็ดลับการแต่งตัวให้ดูดี พร้อมทั้งแปลง
โฉมสาวไซส์ใหญ่ที่แต่งตัวธรรมดา ให้กลายเป็นสาวเปร้ียวพร้อมไปปาร์ต้ีต้อนรับปีใหม่จํานวน 2 ชุด 
พร้อมถ่ายรูปการแปลงโฉมจากสตูดิโอ   

“For New Year's, try something that will make you stand out from the 
crowd, like a poofy tutu skirt or dress in a bold color แปล สําหรับปีใหม่ลองบางอย่างที่จะ
ทําให้คุณดูโดดเด่นจากฝูงชน อย่างเช่นกระโปรงฟูฟ่อง หรือ ชุดเดรสสีสันสดใส” 

4. Fashion Set 
ภาพถ่ายแฟช่ัน โดยมีหัวข้อคือ ปาร์ต้ี จะเป็นภาพของนางแบบสาวไซส์ใหญ่ถ่ายใน

สถานที่รื่นเริง ให้ภาพดูมีอารมณ์สนุกสนาน คร้ืนเครง ขั้นตอนการถ่ายภาพแฟชั่นมีดังน้ีต้องขอยืม
เสื้อผ้าจากร้าน Fat by Fat และร้าน Maximum By June ติดต่อสถานท่ีถ่ายภาพที่ร้าน Flann 
O’brien’s Irish Pub ถ่ายนางแบบจํานวน 4 คน พร้อมทั้งทีมงานทั้งหมด 8 คน ในการถ่ายทํา 
เน้ือหาประกอบในคอลัมน์เก่ียวข้องกับหัวข้อของรูปภาพ  

5. Celebrity Interviews 
คอลัมน์ที่สัมภาษณ์บุคคลไซส์ใหญ่ที่มีช่ือเสียง ประสบความสําเร็จ เต้น นรารักษ์ นักร้อง

สาวเสียงดี เป็นสาวไซส์ใหญ่ผู้ชนะการประกวดรายการแข่งร้องเพลงไมค์ ไอดอล สัมภาษณ์เรื่องราว
การเดินตามความฝันตัวเอง การเป็นคนอ้วนในวงการ และการสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเอง มี
รูปภาพของเต้น นรารักษ์ ที่สัมภาษณ์ประกอบบทความสัมภาษณ์  ซึ่งเน้ือหาได้จากการสัมภาษณ์และ
ถ่ายภาพสถานที่จริง 

“ตอนประกวดไมค์ไอดอล ตอนน้ันไม่คิดถึงรูปร่างเลย ทีมงานจะหนักใจเรื่องการแต่งตัว
เรามากกว่า หาเส้ือผ้าให้เราไม่ได้ ต้องเอาไปเอง แต่พอเรื่องบนเวทีแล้วจะไม่มองเรื่องภายนอก
เท่าไหร่ ถ้าเป็นศิลปินแล้วเขาก็จะมองว่าเราออกมาดูดีไหมเท่าน้ันเอง เราไม่ต้องไปอายหุ่นเรา เรา
ไม่ได้ไปแก้ผ้าให้ใครดู การที่เราแสดงความสามารถจากตัวเองแล้วได้งาน มันภูมิใจกว่า เต้นเจอมา
เยอะที่ร้องเพลงแล้วมีเส้นมีสาย ทําใจไว้เลยมันมีแน่นอน แต่ภูมิใจเถอะที่คุณกล้ามา เพราะแค่กล้าเรา
ก็ชนะแล้ว” 

 
 
6. What He Thinks  
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คอลัมน์ที่สัมภาษณ์ผู้ชายทั่วไปที่ดูดีจํานวน 10 คน ให้แสดงความเห็นสถานที่ ๆ หนุ่มๆ 
อยากจะพาแฟนสาวไปฉลองในวันปีใหม่ เพ่ือแสดงให้ผู้อ่านที่เป็นสาวไซส์ใหญ่ได้ทราบถึงความคิดเห็น
จากผู้ชายทั่วไป เน้ือหาได้จากการสัมภาษณ์และถ่ายภาพสถานที่จริง การจัดหน้าก็จะเป็นรูปผู้ชาย 10 
คน พร้อมมีกรอบเล็ก ๆ ใส่คําพูดของพวกเขา 

7. I Can Do  
คอลัมน์ของสาวไซส์ใหญ่ที่เป็นบุคคลธรรมดา ที่มีความฝัน และกล้าทําตามความฝันของ

ตัวเอง จนถึงขั้นที่ประสบความสําเร็จ ในเล่มนี้จะเป็นคุณแอม เป็นบุคคลที่ช่ืนชอบการทําอาหารมา
ต้ังแต่ยังเด็ก แต่โตมาได้รับราชการ ก็ยังไม่ทิ้งฝัน เปิดเพจในเฟสบุ๊ค Facebook สอนทําอาหาร และ
วันหน่ึงเธอก็มีร้านอาหารเป็นของตัวเองจนได้ เน้ือหาได้จากการสัมภาษณ์และถ่ายภาพสถานท่ีจริง 
การจัดหน้าจะมีบทสัมภาษณ์และภาพของเธอประกอบอยู่  

“เร่ิมชอบทําอาหาร เพราะเมื่อก่อนอยู่กับคุณยายที่กรุงเทพ คุณยายชอบทําอาการ โดน
บังคับเข้าครัวกับคุณยาย ทําอาหารไทยแท้ไทยโบราณ เช่น แกงจืดกะทิวุ้นเส้น แกงส้มใส่มะขามเทศ 
เป็นต้น พอโตมาก็ชอบทําอาหาร แต่ดันได้มารับราชการเพราะครอบครัวอยากให้ทํางานที่มั่นคง 
จากน้ันก็เปิดเพจสอนทําอาหารเพราะเพ่ือที่อยู่เมืองนอกชอบมาขอสูตร และชอบดัดแปลงอาหาร ก็มี
คนติดตามเพจเยอะ ดีใจที่มีคนนําสูตรเราไปทําแล้วบอกอร่อย” 

8. Sweet Couple 
คอลัมน์สัมภาษณ์คู่รักที่ฝ่ายหญิงเป็นสาวไซส์ใหญ่ ทั้งหมด 5 คู่ เน้ือหาเก่ียวกับเร่ืองของ

ความรักของทั้งคู่ และความคิดเห็นจากฝ่ายชายท่ีมาหลงรักสาวเจ้าเน้ือ เน้ือหาได้จากการสัมภาษณ์
และภาพถ่ายของทั้งคู่ ออกแบบเป็นสัมภาษณ์และมีภาพถ่ายเป็นทั้งคู่ประกอบ    

ตัวอย่างการสัมภาษณ์จากคู่คุณวันวิสา “ย้อนไปเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว หลายๆ คนอาจจะ
รู้จักเว็บไทยเมท.คอม ลองเข้าไปเล่นเพราะเราทําแต่งานไม่มีเวลาไปเจอคนอ่ืนมีจดหมายเข้ามาหาวัน
ละ 3-400 ฉบับ เราก็คุยไปเร่ือยๆ สามีก็เป็นหน่ึงในน้ัน ตอนแรกเรายังไม่สนใจเขา แต่ก็คุยมาเร่ือยๆ 
จนนัดเจอกัน นับต้ังแต่น้ัน ก็คบกันมาเรื่อย ๆ มีมรสุมให้ต้องห่างกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา จนเข้าปีที่ 
7 เราถามเขาว่านานแล้วนะ ที่เราคบกันเขาอยากแต่งแล้วก็เลยจัดการบวช บวชเสร็จ แต่งเลย 
เจ้าบ่าวผมสั้นติดหนังหัวเลย แต่งมาได้เกือบ 2 ปีก็มีเจ้าตัวน้อย เขารักลูกมากดูแลอย่างดีจนตอนน้ี
น้อง 2 ขวบกว่าแล้ว” 

9. Cartoon  
คอลัมน์การ์ตูนที่พูดถึงการเร่ืองของการให้ความสําคัญกับหุ่นของผู้หญิงสมัยน้ีในประเทศ

ไทย ช่ือเรื่องว่า “หญิงสาวดอกไม้ผู้ไม่อยากเป็นดอกไม้” เนื้อเรื่องจากการแต่งเร่ืองที่ตอบสนองหัวข้อ 
ออกแบบเป็นรูปการ์ตูนทั้งสองหน้า  

10. Skincare 
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คอลัมน์ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ทั้งผิวหน้าและผิวกาย เน้นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสาวอ้วน
เกี่ยวกับการป้องกันหน้ามัน เน้ือหาได้จากการรวบรวมข้อมูลในเอกสารและอินเตอร์เน็ตเก่ียวกับการ
ดูแลผิดหน้า ประกอบกับรูปของผลิตภัณฑ์ที่แนะนํา 

“การแก้ไขปัญหาหน้ามันต้องดูว่าความมันเกิดจากอะไร ต่อมไขมันของเราทํางานมาก
เกินไป หรือว่าเกิดจากการที่ผิวของเราขาดนํ้าจนทําให้ร่างกายต้องผลิตไขมันออกมาเพ่ือเติมความชุ่ม
ช่ืนให้กับหน้าของเรา” 

11. Makeup 
คอลัมน์แต่งหน้าแปลงโฉมสาวไซส์ใหญ่ที่หน้าตาธรรมดาให้กลายเป็นสาวเปรี้ยวพร้อมไป

ปาร์ต้ี พร้อมวิธีการแต่งหน้าที่ และเทคนิคการแต่งหน้าเล็กๆน้อยๆจากช่างแต่งหน้าช่ือดัง คุณฮ้ัว 
HollyHua เน้ือหาได้จากการสัมภาษณ์และถ่ายภาพสถานที่จริง พร้อมถ่ายภาพในสตูดิโอสําหรับภาพ
การแปลงโฉม การจัดหน้าจะประกอบไปด้วยรูปการแต่งหน้าทีละขั้นตอน พร้อมเนื้อหาของ
รายละเอียดการแต่งหน้า 

“เทคนิค Mix Texture คือ ลิปสติก 1 สี สามารถเปลี่ยนเน้ือลิปสติกได้หลายรูปแบบ
ตามท่ีเราต้องการ โดยสีหลักที่ใช้คือสีแดง ตามเทรนด์ Bold Lips จากแฟช่ันรันเวย์ พ่ีฮ้ัวแนะนําว่า 
สาวเจ้าเน้ืออย่างเรา ควรแต่งหน้าเผยสภาพสิว แต่งน้อยแต่พองาม เน้นริมฝีปากที่แสนอวบอ่ิม จัด
หนักไปเลยค่ะกับสีปากอันแสนสวย ถ้าแต่งหน้าเยอะอาจจะทําให้ดูสกปรกได้” 

12. Hair Style 
คอลัมน์แนะนําทรงผมของดาราสาวไซส์ใหญ่ 2 คน สอนข้ันตอนการทําผมตามแบบดารา 

และแนะนําผลิตภัณฑ์บํารุงผม  
13. All About Shoes 
คอลัมน์การเลือกใส่รองเท้าสําหรับสาวไซส์ใหญ่ เพราะผู้ที่มีนํ้าหนักเยอะ เท้าจะเป็น

ส่วนสําคัญที่จะรับนํ้าหนักเวลาเดิน จึงต้องให้ความสําคัญแก่รองเท้าที่มีคุณภาพและเหมาะกับรูปร่าง 
เน้ือหาได้จากการศึกษาเอกสารและอินเตอร์เน็ต ประกอบกับรูปภาพของรองเท้าชนิดต่าง ๆ 

“การลองสวมรองเท้าก่อนตัดสินใจซื้อ อย่านําเกณฑ์เบอร์รองเท้าที่เคยใส่มาเป็น
เครื่องวัด เพราะท่ีละที่ก้อมีเกณฑ์การผลิตขนาดของรองเท้าแตกต่างกัน ลองสวมรองเท้าทั้งสองข้าง
การเลือกรองเท้าหุ้มส้น เลือกรองเท้าที่ไม่คับจนบีบเกินไปหรือหลวมจนเกือบหลุด ให้ลองเดินส่อง
กระจกดูด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง เพ่ือสํารวจดูความเรียบร้อยดูเป็นอย่างไร ลองกดหัวรองเท้า
ว่ามีเน้ือที่ให้ขยับเขย้ือนได้สบายหรือไม่ ถ้าหากบีบรัดเกินไป ควรเปลี่ยนคู่ใหม่ดีกว่า เพราะถ้าใส่
รองเท้าที่รัดจนเกินไปก็อาจทําให้เน้ือเท้าด้านแข็งและเป็นตาปลาได้” 

 
14. Lose Weight 
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คอลัมน์ที่จะสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องต่อผู้ที่อยากจะลดนํ้าหนัก โดยจะแบ่งออกเป็น 
10 ข้อของวิธีการท่ีเช่ือว่าจะช่วยให้ลดนํ้าหนักได้ว่าจริงหรือไม่ เช่น การทานแต่นํ้าทั้งอาทิตย์จะช่วย
ให้ผอมจริงหรือไม่ เป็นต้น เน้ือหาได้จากการศึกษาเอกสารและอินเตอร์เน็ต พร้อมมีรูปการ์ตูน
ประกอบ 

“ทานยาลดความอ้วน ต่อให้เป็นอาหารเสริมหรือยาลดความอ้วนที่หมอมาบอกว่าไม่มี
ผลข้างเคียง แต่ถ้าคุณกินมันติดต่อกันเป็นเวลานาน อย่างไรเสียร่างกายต้องได้รับผลกระทบบางอย่าง
อยู่ดี เช่น ยาประเภทที่ทําให้กระตุ้นระบบเผาผลาญจะทําให้คุณรู้สึกเหน่ือยง่าย อ่อนเพลียกว่าปกติ 
หรืออาหารเสริมประเภทที่บอกว่ามีสารอาหารครบถ้วนจนไม่ต้องกินข้าว ก็มักจะเป็นผงให้เอามาชง
กินกับนํ้า จึงไม่มีกากอาหารไว้ป้องกันนํ้าย่อยกัดกระเพาะ คนที่กินอาหารพวกน้ีจึงหนีไม่พ้นโรค
กระเพาะอยู่ดี” 

15. Food & Bakery 
คอลัมน์แนะนําร้านอาหารและร้านเค้กที่ไม่ทําร้ายสุขภาพเกินไป เช่นร้านอาหารก็จะ

แนะนําร้านขายสลัด Fresh Boxx ส่วนร้านเค้กก็จะเป็นร้านเค้กที่ใช้วัตถุดิบออร์แกนิค Farm To 
Table เน้ือหาจะได้จากการสัมภาษณ์เจ้าของร้านพร้อมถ่ายรูปจากสถานที่จริง การจัดหน้าจะจัดรูป
รา้น รูปอาหาร ประกอบกับเน้ือหารายละเอียดขอร้าน  

“การเดินทางที่แสนวุ่นวายของปากคลองตลาด มีร้านออร์แกนิคที่ชุกซ่อนอยู่ ร้านเล็กๆที่
เมื่อเห็นแค่ข้างนอกก็น่ารัก ดูอบอุ่น หน้าต่างสั่งของแบบกลับบ้านด้านหน้า น่ารัก ดูเป็นเมืองนอก 
เหมาะแก่การถ่ายรูป เปิดประตูเข้าไปด้านข้างมีมุมให้น่ังข้างตึก ตกแต่งไปด้วยต้นไม้ ที่ทําให้ดูร่มลื่น
ขัดกับอากาศที่อบอ้าว ตรงน้ีเย็นสบาย เข้าไปด้านความที่ร้านมีแค่ห้าโต๊ะการบริการทั่วถึง” 

16. Travel Guide 
คอลัมน์พาท่องเที่ยวป่ันจักรยานชมต้นไม้ที่ คุ้งบางกะเจ้า ขึ้นช่ือว่าเป็น “ปอดของเมือง” 

ในอําเภอพระประแดง กิจกรรมก็จะมีเดินตลาดนํ้า ป่ันจักรยานท่องเที่ยวพ้ืนที่ใกล้เคียงที่น่าสนใจ 
เน้ือหาได้จากการสํารวจพ้ืนที่และเอกสารการท่องเที่ยวในพ้ืนที่น้ัน และรูปที่ถ่ายจากสถานที่จริง การ
จดัหน้าจะจัดให้ออกมาแนวท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เรียบง่าย เน้ือหามีรูปประกอบหลากหลายภาพ 

“เมื่อวันหยุดสุดสัปดาห์มาถึง หลายคนคงอยากไปเที่ยวพักผ่อนแบบสบาย ๆ หลีกหนี
ความวุ่นวายในเมืองหลวง แต่สถานที่ใดหนอที่จะทําให้ได้ใกล้ชิดธรรมชาติ สูดออกซิเจนอย่างเต็มปอด 
หากไปต่างจังหวัดไกล ๆ ก็เกรงว่าจะหมดเร่ียวแรงมาทํางานต่อวันจันทร์ แต่ถ้าคุณได้รู้จักพ้ืนที่สีเขียว
กว่า 12,000 ไร่ อยู่ใกล้กรุงเทพฯเพียงแค่แม่นํ้าเจ้าพระยาก้ัน รับรองว่าจะต้องติดใจความร่มรื่นของ
ปอดคนกรุงฯแห่งน้ีอย่างแน่นอน” 

 
17. Plus  Size movies 
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คอลัมน์แนะนําหนังที่ตัวแสดงนําเป็นคนไซส์ใหญ่ ทั้งหมด 10 เรื่อง พร้อมบอกข้อมูล
หนัง เน้ือหาได้จากการศึกษาเอกสารและอินเตอร์เน็ต การจัดหน้าจะมีรูปโปสเตอร์หนังประกอบกับ
เน้ือหาในแต่ละเรื่อง 

“Shallow Hall เป็นหนังที่ควรเก็บไว้ในคอลเล็คช่ันอีกเรื่องเลยก็ว่าได้ เรื่องว่าด้วย โทน่ี 
ชายผู้ซึ่งพยายามดําเนินรอยตามความเข้าใจผิดของพ่อของเค้าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิต ว่าความสวยงาน
ภายนอกเท่าน้ันที่จะช่วยให้เค้ามีความสุขได้ จนเร่ืองเกิดผลิกผลันเมื่อเค้าถูกนักสะกดจิตปลับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่กลับกันอย่างสิ้นเชิง ทําให้เค้าได้เรียนรู้ว่า แท้จริงแล้วน้ัน ความสวยงานที่อยู่ภายใน เป็น
สิ่งที่สําคัญที่สุด” 

18. New Technology 
คอลัมน์รวบรวมเทคโนโลยีและแอพพลิเคช่ันที่มีส่วนช่วยสาวไซส์ใหญ่ในชีวิตประจําวัน 

เช่น แอพพลิเคช่ันนับแคลอรี่ของอาหารที่เราทานเข้าไป เป็นต้น เน้ือหาได้จากการศึกษาเอกสารและ
อินเตอร์เน็ต การจัดหน้าจะมีรูปภาพของสินค้าประกอบกับเน้ือหาที่บอกรายละเอียดของสินค้าน้ัน 

“แอปพลิเคช่ัน 8700 เป็นตัวช่วยที่ดีสําหรับสาวคนไหนที่ต้องการลดหุ่น เพราะเจ้า 
8700 สามารถที่จะหาค่าแคลอรีของอาหารได้แม่นยําและฉับไว เพียงแค่ใส่ช่ือเมนูอาหารเข้าไปหรือ
จะระบุในหมวดของอาหารก็ทําได้ แต่ที่สาวๆจะต้องติดใจแอพพลิเคช่ันตัวน้ีเพราะว่ามันสามารถ
คํานวนการเผาผลาญแคลอรีในการออกกําลังกายในแต่ละประเภท” 

19. Blogger All Around 
คอลัมน์รวบรวมผู้นําแฟช่ันของสาวไซส์ใหญ่จากทั่วโลกจํานวน 3 คน เพ่ือแนะนําให้

ผู้อ่านได้ทราบถึงประวัติและสนใจติดตามแฟช่ันของสาวไซส์ใหญ่ในประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก เน้ือหาได้
จากการรวบรวมจากเว็บไซส์ของพวกเขา การจัดหน้าจะเน้นรูปภาพของเหล่าบล็อกเกอร์ให้แสดงออก
ถึงสไตล์ของแต่ละคน พร้อมรายละเอียดส่วนบุคคลของเหล่าบล็อกเกอร์ 

20. Horoscope  
คอลัมน์ดูดวงประจําปี เร่ืองความรัก การงาน และโชคลาภ 
21. Last Word 
คอลัมน์สัมภาษณ์ผู้ชายที่มีช่ือเสียงซึ่งเล่มนี้จะเป็น บอย ปกรณ์ นักแสดงชาย เก่ียวกับ

ความคิดเห็นที่มีต่อสาวไซส์ใหญ่ในมุมของเขาเอง เน้ือหาได้จากการสัมภาษณ์และถ่ายภาพบุคคลผู้ให้
สัมภาษณ์ การจัดหาจะเป็นรูปภาพประกอบเนื้อหา  

“ความจริงแล้วเวลาที่ เรามองคนที่ไซส์ของหุ่น หรือเพศ ทุกคนก็มีความเป็นคน
เหมือนกัน เป็นเรื่องของนิสัยมากกว่า ไม่ได้จํากัดว่ามีหุ่นยังไง เรื่องไซส์หรือเร่ืองหน้าตาคงไม่ได้มาบ่ง
บอกถึงนิสัยอยู่แล้ว ผมก็มีเพ่ือนเป็นสาวไซส์ใหญ่เยอะอยู่ เขาก็มีเอกลักษณ์เป็นคนอารมณ์ดี เฮฮา 
หัวเราะ สนุกดีครับ” 
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วิเคราะห์งานออกแบบ  
จากการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิเคราะห์ส่วนเนื้อหาและการออกแบบ จะได้โจทย์การ

ออกแบบ (design brief) ของนิตยสาร “Chubby” ดังน้ี  
1.  ช่ือและชนิดของผลงานออกแบบนิตยสาร Chubby 
2.  ลักษณะเน้ือหา  
เป็นการสร้างสรรค์ให้เกิดนิตยสารสําหรับสาวไซส์ใหญ่ขึ้นเพ่ือเผยแพร่เน้ือหาต่าง ๆ เป็น

รายแรกในประเทศไทย ให้กับกลุ่มสาวไซส์ใหญ่โดยตรง และกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มอ่ืนที่มีความสนใจใน
นิตยสารสําหรับสาวไซส์ใหญ่ เพ่ือเป็นการสร้างเสริมความเข้าใจอันดีต่อผู้ที่เป็นสาวไซส์ใหญ่ให้
ตระหนักถึงความสวยงามและสุขภาพร่างกายของตนเอง เพ่ือเปิดกว้างและตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี   

3. กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มสาวไซส์ใหญ่และผู้ทีส่นใจเนื้อหาเกี่ยวกับสาวไซส์ใหญ่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  
4. วัตถุประสงค์  
เพ่ือนําเสนอเน้ือหาสาระและเรื่องราวที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้อ่านที่เป็นสาว

ไซส์ใหญใ่นประเทศไทยโดยเฉพาะ เพ่ือนําเสนอแนวทางทางด้านแฟช่ัน ด้านความงาม และด้าน
สุขภาพต่อสาวไซส์ใหญแ่ละเสริมสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อสาวไซส์ใหญ่ในประเทศไทย 

5. แนวความคิดรวบยอด  
สาวไซส์ใหญ่มคีวามมั่นใจในหุ่นของตัวเองมากขึ้น 
6. เหตุผลสนับสนุนความคิด  
เน่ืองจากสาวไซส์ใหญ่จะอายในหุ่นของตัวเอง จนไม่กล้าจะใช้ชีวิตตามที่ตนต้องการ  
7. Mood & Tone  
สดใส ดูขี้เล่น อารมณ์ดี เหมือนนิสัยของสาวไซส์ใหญ่ โทนสีจะสดใส พ้ืนหลังเป็น

กระดาษสีขาว สีที่ใช้เหลือง ชมพู ฟ้า เขียว 

 
ภาพที่ 4-1    โทนสีเหลือง ฟ้า เขียว ชมพู 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

บทท่ี  5 
การผลิตชิ้นงาน 

 
กระบวนการการผลิตโครงการจุลนิพนธ์โครงการการจัดทํานิตยสารสําหรับสาวไซส์ใหญ่

นิตยสาร “Chubby Magazine” จํานวนหน้า 70 หน้า ขนาดใหญ่กว่ากระดาษเอสี่เล็กน้อย ขนาด
กว้างและสูงเท่ากับ 22 x 30 เซนติเมตร มีการออกแบบจัดหน้าที่แตกต่างกันไปแล้วแต่ละคอลัมน์และ
เน้ือหาแต่เน้นธีมสดใสและมีความน่าสนใจ โดยคอลัมน์และเน้ือหาทุกส่วน ๆ จะประกอบไปด้วยภาพ
และเนื้อหาตลอดทั้งคอลัมน์ 

 
วิธีการออกแบบ  

1. นําผลการวิเคราะห์เน้ือหาที่ได้ทั้งหมดมาวางแนวทางการออกแบบ โดย
จัดเรียงเน้ือหาใส่ดัมมี่ (dummy) เพ่ือดูภาพรวมของเล่มเป็นแนวทางในการจัดวางเลย์เอาท์
ต่อไป  

 

 
ภาพที่ 5-1    การวางดัมมี่ของนิตยสาร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ปกหน้าของนิตยสารเน้นความสดใส โดยเลือกให้ช่ือนิตยสารอยู่ด้านบนเพ่ือให้เป็น
จุดเด่น และนอกจากน้ันที่หน้าปกยังมีการโปรยเน้ือหาเพ่ือให้รู้ว่าด้านในของเล่มมีเน้ือหาอะไรให้
ติดตามบ้าง ส่วนปกหลังจะเป็นการใส่หน้าปกอีกแบบเพ่ือไม่ให้เสียพ้ืนที่ 

 
ภาพที่ 5-2    ปกหน้าและปกหลังของนิตยสาร 

 
2.  การวางดัมมี่ในนิตยสารเล่มนี้ เป็นการจัดลําดับความสําคัญของเน้ือหาหนักสลับกับ

เน้ือหาเบา เช่น การวางการ์ตูนก่อนจะเข้าสู่หน้าความงาม เพ่ือให้ผู้อ่านได้พักผ่อนคลายสายตาและ
อารมณ์ก่อนจะเข้าสู่เร่ืองที่หนักอีกครั้งหน่ึง หลังจากมีการวางเลย์เอ้าท์คร่าว ๆ ของเล่มแล้ว จึง
นาํไปสู่ขั้นตอนการจัดวางเลย์เอ้าท์จริงต่อไป 

3. วางเลย์เอ้าท์และอาร์ตเวิร์ค จัดหน้าให้เหมือนกับที่ออกแบบไว้ในแนวคิดของงานที่
กําหนดไว้ ซึ่งนิตยสารเล่มน้ีจะเน้นรูปภาพ และสไตล์การจัดที่ดูสดใส ขี้เล่น และทันสมัย ซึ่งจะช่วยดึง
ความสนใจของผู้อ่านได้เพ่ิมมากขึ้น 
  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

ภาพที่ 5-3    สารบัญ 

 

 
 

ภาพที่ 5-4    คํานํา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

ภาพที่ 5-5    เน้ือหาภายในเล่ม (1) 

 

 
 

ภาพที่ 5-6    เน้ือหาภายในเล่ม (2) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

ภาพที่ 5-7    เน้ือหาภายในเล่ม (3) 

 

 
 

ภาพที่ 5-8    เน้ือหาภายในเล่ม (4) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

ภาพที่ 5-9    เน้ือหาภายในเล่ม (5) 

 

 
 

ภาพที่ 5-10    เน้ือหาภายในเล่ม (6) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
 

ภาพที่ 5-11    เน้ือหาภายในเล่ม (7) 

 

 
ภาพที่ 5-12    เน้ือหาภายในเล่ม (8) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที่ 5-13    เน้ือหาภายในเล่ม (9) 

 

 
ภาพที่ 5-14    เน้ือหาภายในเล่ม (10) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที่ 5-15    เน้ือหาภายในเล่ม (11) 

 

 
ภาพที่ 5-16    เน้ือหาภายในเล่ม (12) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที่ 5-17    เน้ือหาภายในเล่ม (13) 

 

 
ภาพที่ 5-18    เน้ือหาภายในเล่ม (14) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที่ 5-19    เน้ือหาภายในเล่ม (15) 

 

 
ภาพที่ 5-20    เน้ือหาภายในเล่ม (16) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที่ 5-21    เน้ือหาภายในเล่ม (17) 

 

 
ภาพที่ 5-22    เน้ือหาภายในเล่ม (18) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที่ 5-23    เน้ือหาภายในเล่ม (19) 

 

 
ภาพที่ 5-24    เน้ือหาภายในเล่ม (20) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที่ 5-25    เน้ือหาภายในเล่ม (21) 

 

 
ภาพที่ 5-26    เน้ือหาภายในเล่ม (22) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที่ 5-27    เน้ือหาภายในเล่ม (23) 

 

 
ภาพที่ 5-28    เน้ือหาภายในเล่ม (24) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที่ 5-29    เน้ือหาภายในเล่ม (25) 

 

 
ภาพที่ 5-30    เน้ือหาภายในเล่ม (26) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที่ 5-31    เน้ือหาภายในเล่ม (27) 

 

 
ภาพที่ 5-32    เน้ือหาภายในเล่ม (28) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที่ 5-33    เน้ือหาภายในเล่ม (29) 

 

 
ภาพที่ 5-34    เน้ือหาภายในเล่ม (30) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 
ภาพที่ 5-35    เน้ือหาภายในเล่ม (31) 

 

 
ภาพที่ 5-36    เน้ือหาภายในเล่ม (32) 
การประเมินผล 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

สําหรับระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อโครงการจัดทํานิตยสารเพ่ือสาวไซส์
ใหญใ่นประเทศไทย ได้กําหนดให้ใช้คําถามแบบมาตราสว่นประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตาม
แนวคิดของลิเคิร์ธ (Likert’s Five Rating Scale) ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนดังต่อไปน้ี  

พึงพอใจมากที่สุด  = 5 คะแนน 
พึงพอใจมาก           = 4 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง  = 3 คะแนน 
พึงพอใจน้อย  = 2 คะแนน 
พึงพอใจน้อยท่ีสุด     = 1 คะแนน 
นําคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามมาจัดแบ่งเป็น 5 ช่วง เพ่ือแปลความหมายระดับ

ค่าเฉลี่ยความต้องการ ดังน้ี 
พึงพอใจมากที่สุด  ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 
พึงพอใจมาก           ค่าเฉลีย่ 3.50 – 4.49 
พึงพอใจปานกลาง  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 
พึงพอใจน้อย  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
พึงพอใจน้อยท่ีสุด  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 
ผลประเมินความพึงพอใจของสาวไซส์ใหญ่และผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 20 คน ที่มีต่อ

นิตยสาร Chubby  
 
การประเมินความพึงพอใจของผู้อ่าน 

ตารางที่ 5-1    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในด้านเน้ือหาของนิตยสาร 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
เนื้อหา 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

เน้ือหาที่ได้รับจากนิตยสาร 9 
(45%) 

10 
(50%) 

1 
(5%) 

0 0 4.4 0.60 

เน้ือหาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 6 
(30%) 

13 
(65%) 

1 
(5%) 

0 0 4.25 0.55 

เน้ือหาในแต่ละคอลัมน์มี
ความน่าสนใจ 

11 
(55%) 

8 
(40%) 

1 
(5%) 

0 0 4.5 0.61 

สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังน้ี  
เน้ือหาที่ได้รับจากนิตยสาร = 4.4 หรือพึงพอใจมาก  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

เน้ือหาใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย = 4.25 หรือพึงพอใจมาก  
เน้ือหาในแต่ละคอลัมน์มีความน่าสนใจ = 4.5 หรือพึงพอใจมากที่สุด 
  
ตารางที่ 5-2    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในด้านการออกแบบนิตยสาร 

 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังน้ี  
การออกแบบมีความเหมาะสมกับเน้ือหา = 4.35 หรือพึงพอใจมาก  
ความสวยงาม น่าอ่านของนิตยสาร = 4.4 หรือพึงพอใจมาก  
ภาพถ่ายทําให้เน้ือหาน่าสนใจย่ิงข้ึน = 4.5 หรือพึงพอใจมากที่สุด  
 

ตารางที่ 5-3    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในด้านภาพรวมของนิตยสาร 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อการ
ออกแบบและจัดหน้า 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การออกแบบมีความ
เหมาะสมกับเน้ือหา 

9 
(45%) 

8 
(40%) 

3 
(15%) 

0 0 4.35 0.67 

ความสวยงาม น่าอ่านของ
นิตยสาร 

10 
(50%) 

8 
(40%) 

2 
(10%) 

0 0 4.4 0.68 

ภาพถ่ายทําให้เน้ือหา
น่าสนใจยิ่งขึ้น 

12 
(60%) 

6 
(30%) 

2 
(10%) 

0 0 4.5 0.69 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ภาพรวมของนิตยสาร 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ความน่าสนใจของนิตยสาร 14 
(70%) 

6 
(30%) 

0 
 

0 0 4.7 0.47 

คุณภาพของนิตยสาร
โดยรวม 

12 
(60%) 

7 
(35%) 

1 
(5%) 

0 0 4.55 0.6 

ความพึงพอใจท่ีมีต่อ
ภาพรวมของนิตยสาร 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

ตารางที่ 5-3    ตารางสรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจในด้านภาพรวมของนิตยสาร (ต่อ) 
 
สรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังน้ี  
ความน่าสนใจของนิตยสาร = 4.7 หรือพึงพอใจมากที่สุด 
คุณภาพของนิตยสารโดยรวม = 4.55 หรือพึงพอใจมากที่สุด  
นิตยสารมีประโยชน์ต่อสาวไซส์ใหญ ่หรือผูท้ี่สนใจ = 4.75 หรือพึงพอใจมากที่สุด  
ในส่วนของข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ สรุปออกมาได้ดังน้ี  
ด้านเน้ือหา โดยภาพรวมผู้เช่ียวชาญพึงพอใจในเน้ือหามาก มีความเฉพาะสําหรับสาวไซส์

ใหญ่ได้ชัดเจนดี เป็นความแปลกใหม่ของนิตยสารในประเทศไทย เน้ือหามีทั้งให้ความรู้ ให้กําลังต่อสาว
ไซส์ใหญ่ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้จริง อยากให้ตรวจทานคําผิดมากกว่าน้ี 

ด้านงานออกแบบ โดยการประเมินในภาพรวมของนิตยสารจากผู้เช่ียวชาญพึงพอใจใน
สไตล์การจัดหน้าที่ดูสนุกสนาน สดใส หน้าปกก็ดูสดใส แต่ยังมีบางหน้าที่ออกแบบมายังไม่ดึงดูดพอ 

ด้านรูปภาพ ภาพถ่ายในทุกคอลัมน์น่าพึงพอใจ โดยเฉพาะรูป เต้น นรารักษ์ ที่ดูน่ารัก
และสนุกสนาน แต่มีบางภาพที่ขาดความคมชัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นิตยสารมีประโยชน์ต่อสาว
ไซส์ใหญ ่หรือผู้ที่สนใจ 

15 
(75%) 

5 
(25%) 

0 
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สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

โครงการผลิตนิตยสารสําหรับสาวไซส์ใหญ่ในประเทศไทย  ภายใต้ช่ือ Chubby 
Magazine เป็นการจัดทํานิตยสารนิตยสารท่ีมีเน้ือหาเกี่ยวข้องกับสาวไซส์ใหญ่เพ่ือเผยแพร่เน้ือหา
ทางด้านแฟช่ัน ความสวยความงาม และเรื่องราวแรงบันดาลใจ ให้กับผู้ที่เป็นสาวไซส์ใหญ่โดยเฉพาะ 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในหมู่สาวไซส์ใหญ่ให้ตระหนักถึงความสวยงาม สุขภาพ และคุณค่าใน
ตัวเอง 

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการดําเนินผลการจัดทําโครงการผลิตนิตยสารสําหรับสาวไซส์ใหญ่ในประเทศไทย  
ภายใต้ช่ือ Chubby Magazine ได้จัดทําตามแผนการดําเนินงานประกอบไปด้วย ศึกษาค้นคว้าโดย
ข้อมูลจากหนังสือไปจนถึงในอินเตอร์เน็ตเกี่ยวกับสาวไซส์ใหญ่ในทุกด้านทั้งทางด้านอารมณ์ ลักษณะ
นิสัย และลักษณะร่างกาย สัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาเพ่ือลงในนิตยสาร รวมถึงการ
ถ่ายภาพแฟชั่น ร้านอาหาร และภาพท่องเท่ียว เพ่ือให้งานออกมามีความสมบูรณเหมือนด่ังแผนที่
กําหนดไว้ 

กระบวนการต่าง ๆ นําไปสู่ขั้นตอนการผลิตผลงาน ประกอบไปด้วย การเรียบเรียง
เน้ือหาและออกแบบผลงานด้วยโปรแกรมเพื่อการออกแบบจัดหน้าส่งพิมพ์ โดยนําเสนอออกมาใน
รูปแบบของนิตยสาร เน้ือหาในเล่มเน้นเขียนเชิงบทความสัมภาษณ์ มีภาพประกอบในแต่ละเรื่อง
เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความเพลิดเพลินและเพ่ิมความน่าสนใจ เน้ือหาในเล่มจะแบ่งทั้งหมด 21 คอลัมน์  
เน้ือหาส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับ เร่ืองแฟช่ัน ความงาม บทสัมภาษณ์ และเรื่องราวที่ช่วยเสริมสร้างแรง
บันดาลใจ เมื่อเสร็จสิ้นการเขียนและถ่ายรูปภาพประกอบ จึงเข้าสู่การออกแบบจัดหนาให้มีความ
สวยงาม น่าอ่าน และเข้าสู่กระบวนการพิมพ์ในที่ท้ายที่สุด ซึ่งนิตยสาร Chubby Magazine มีขนาด 
22x30 เซนติเมตร จํานวนทั้งหมด 70 หน้าพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตมัน หน้าปก 210 แกรม เน้ือใน 
130 แกรม เข้าเล่มด้วยไสกาว เมื่อเสร็จสิ้นครบทุกกระบวนการทํานิตยสารแล้ว จะส่งให้
กลุ่มเป้าหมายผู้เป็นสาวไซส์ใหญ่และผู้เช่ียวชาญได้ประเมินความพึงพอใจต่อผลงาน จึงถือเป็นการ
เสร็จสิ้นทุกขบวนการ 
 
อภิปรายผล 

สิ่งที่พบในการดําเนินงานคร้ังน้ีแบ่งออกได้เป็น 2 ประเด็นหลัก คือ 
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1.  ด้านเน้ือหา พบว่าขั้นตอนการวางแผนเน้ือหาในแต่ละคอลัมน์ เมื่อลงสัมภาษณ์ หรือ
ถ่ายทําจริงมักจะไม่ได้เป็นไปตามท่ีคาดหวังไว้ทุกประการ จึงต้องมีการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า 
อย่างเช่น การนัดสัมภาษณ์กับแบรนด์เสื้อผ้ารายหนึ่ง ที่ขอติดต่อสัมภาษณ์ได้ยากมาก จึงต้องหาเสื้อ
แบรนด์อ่ืนมาสัมภาษณ์ในเวลาที่มีจํากัด หรือการถ่ายทําภาพแฟช่ันเชต เน่ืองจากการเตรียมงาน
ค่อนข้างเยอะ ทั้งการตกแต่งฉาก การแต่งหน้าแต่งตัวนางแบบ จึงทําให้ถ่ายทําเกินเวลาที่ได้ขอเช่ากับ
สถานที่ถ่ายทําไว้ ก็ต้องทําการอ้อนวอนกับเจ้าของที่ เ พ่ือยืดเวลา อีกทั้งในคร้ังน้ียังได้เ พ่ิม
ประสบการณ์สัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น เพ่ิมประสบการณ์การเขียน และเทคนิคการถ่ายรูป
ภาพเพ่ือประกอบในนิตยสารท้ังเล่ม   

2.  ด้านการออกแบบ พบปัญหาด้านการหาไอเดียในการออกแบบอย่างไรให้นิตยสารมี
ความน่าสนใจ และน่าอ่าน จึงเรียนรู้ที่จะต้องเปรียบเทียบงานกับนิตยสารอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นแรงบันดาล
ใจในการพัฒนาจัดหน้าของนิตยสารเราเอง นอกจากน้ียังพบปัญหาในการใช้งานโปรแกรมการจัดหน้า
สิ่งพิมพ์ ที่ในห้องเรียนไม่ได้สอน ทําให้ได้เรียนรู้หลากหลายเทคนิคจากการได้ออกแบบหน้านิตยสาร
ในครั้งน้ี เรียนรู้ว่ามืออาชีพเขาทํางานกันอย่างไร และต้องจัดวางขั้นตอนการทํางานอย่างไร เพ่ือจะให้
งานเดินหน้าได้รวดเร็ว และถูกต้องที่สุด สุดท้ายพบปัญหาจากโรงพิมพ์ที่บางแห่งก็พิมพ์ออกมาไม่ได้สี
ตามต้องการ หรือบางที่ก็เข้าเล่มให้ไม่ได้ จึงต้องค้นหาหลายโรงพิมพ์จนกว่าจะเจอที่ที่ถูกใจ และทํา
ผลงานของเราออกมาได้อย่างตามต้องการ 
 
ข้อเสนอะแนะ 

หากงานช้ินน้ีถูกนําไปพัฒนาต่อ ควรวางคํานวณความสามารถในการทํางานให้ของคุณ
พอดีกับจํานวนเนื้อหา ไม่เช่นน้ันจะให้ต้องรับภาระการทําเน้ือหา ถ่ายภาพ และการแบบที่มากเกินไป 
ทําให้ทํางานทุกคอลัมน์ออกมาไม่ได้ดีที่สุดทุกหน้า และควรเผื่อเวลาในการทํางานทุกอย่างไว้ เพ่ือใช้
ในการเตรียมงานและกันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด จะได้มีเวลาแก้ไขสิ่งต่างๆได้ทัน ทางด้านการเขียน
น่าจะเพ่ิมการเขียนเรื่องสั้นลงที่มีลักษณะสะท้อนการมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเองลงไปในนิตยสาร เพ่ือ
เตือนสติให้แก่สาวไซส์ใหญ่ที่ไม่ให้คุณค่าในตัวเอง ด้านการออกแบบ ควรจะออกแบบให้มีความ
น่าสนใจ ใส่ลูกเล่นใหม่ ๆ ลงไปในการออกแบบ เพ่ือให้ผู้อ่านรู้สึกว่านิตยสารของเราดูทันสมัย และ
น่าสนใจ รูปภาพประกอบก็ควรจะมีเวลาได้เตรียมงานก่อนถ่ายทําประมาณ 1 อาทิตย์ เตรียมเรื่อง
เสื้อผ้า อุปกรณ์ประกอบฉาก ท่าโพส และMood & Tone ของภาพที่อยากได้ เป็นต้น เพ่ือที่เวลาถ่าย
ทําจริงจะได้ไม่เสียเวลามากเกินความจําเป็น และควรจะเพิ่มช่องทางการอ่านในรูปแบบของ           
e-magazine เพ่ือให้ผู้อ่านที่ไม่สามารถหาซื้อนิตยสารเราได้ ได้มีโอกาสอ่านทั่วกัน ผ่านทาง
ประชาสัมพันธ์ทางโลกออนไลน์ เป็นการเพ่ิมฐานของกลุ่มผู้อ่านได้อีกทางหน่ึง 
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