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บทคัดย่อ

	 การศึกษาวิจัยเร่ือง	 “พฤติกรรมการอ่าน	 และความพึงพอใจที่มีต่อ	
นติยสารดจิติอลบน	iPad	ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร”	ซึง่มวีตัถปุระสงค์
ในการวิจัย	คือ		(1)	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	ของ
ผู้ใช้ในเขตกรุงเทพมหานคร	 	 (2)	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจ	 ของผู้อ่านนิตยสาร
ดิจิตอล	บน	iPad	ในเขตกรุงเทพมหานคร	ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ก�าหนด
วิธีการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 ซึ่งมีรูปแบบ
การวิจัยเชิงส�ารวจ	 (Survey	 Research)	 แบบวัดผลครั้งเดียว	 (One-Shot	 Case	
Study)	 โดยใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู	ส่วนวธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง	ผูศึ้กษาใช้การก�าหนดขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างแบบไม่ทราบจ�านวนประชากร	โดยใช้ความเชื่อมั่น	95%	ดังนั้น	
ผู้ศึกษาจึงก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้เป็นจ�านวน	 400	 คน	
และให้กลุ่มตัวอย่างกรอกค�าตอบด้วยตนเอง	(Self-Administered	Questionnaire)	
และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นสถิติเชิงพรรณนา	(Descriptive	Statistics)	
ประเภทแจกแจงความถี	่ค่าร้อยละ	คะแนนเฉลีย่	และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน	แล้ว
จงึน�าเสนอด้วยตารางแจกแจงความถี	่และตารางการจรเพือ่อธบิายข้อมลูทางด้าน
ลักษณะประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง	ผลการศึกษาพบว่า
	 1.	 จากกลุ่มตัวอย่างที่อ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้	เป็นเพศหญิงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	71.2	และเป็นเพศชาย	คิด
เป็นร้อยละ	28.8	มีอายุระหว่าง	23-28	ปี	มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	41.8	รองลง
มา	คือ	อายุ	29-33	ปี	คิดเป็นร้อยละ	31.2	มีระดับการศึกษาปริญญาตรี	มากที่สุด	
คิดเป็นร้อยละ	 85.3	 รองลงมา	 คือ	 ปริญญาโท	 คิดเป็นร้อยละ	 13.3	 มีอาชีพ
พนกังานบรษิทัมากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	70.5	รองลงมา	คอื	ข้าราชการ/รฐัวสิาหกจิ	
คดิเป็นร้อยละ	23.0	และมรีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนมากทีส่ดุ	คอื	10,000-19,999	บาท	
คิดเป็นร้อยละ	 61.3	 รองลงมา	คือ	 20,000-29,999	บาท	คิดเป็นร้อยละ	 22.0	 
ตามล�าดับ
	 2.	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	 iPad	 ประเภทนติยสารผูห้ญงิ	
พบว่า	 Image	 มีผู้ตอบมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 46.75	 ส่วนพฤติกรรมการอ่าน
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นิตยสารผู้ชาย	 พบว่า	 Mars	 Magazine	 มีผู้อ่านมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 45.9	 
ส่วนพฤติกรรมการอ่านนิตยสารวัยรุ่น	พบว่า	Hamburger	Magazine	มีผู้อ่านมาก
ที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	43.1	ส่วนพฤติกรรมการอ่านนิตยสารสังคม-บันเทิง	พบว่า	
ทีวีอินไซด์มีผู้อ่านมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	36.8	ส่วนพฤติกรรมการอ่านนิตยสาร
แม่และเด็ก	พบว่า	Real	Parenting	Magazine	Thailand	มีผู้อ่านทั้งหมด	คิดเป็น
ร้อยละ	 31.6	 ส่วนพฤติกรรมการอ่านนิตยสารสุขภาพ	 พบว่า	 นิตยสารชีวจิต	 
มีผู้อ่านมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 28.9	 ส่วนพฤติกรรมการอ่านนิตยสารรถยนต์	 
พบว่า	 Top	Gear	มีผู้อ่านทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ	28.3	ส่วนพฤติกรรมการอ่าน
นิตยสารไอที	 พบว่า	 Digital	 Life	 มีผู้อ่านมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	 32.1	 ส่วน
พฤติกรรมการอ่านนิตยสารตกแต่งบ้าน	พบว่า	 Livingetc	Thailand	มีผู้อ่านมาก
ทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	34.8	ส่วนพฤตกิรรมการอ่านนติยสารกฬีา	พบว่า	Golf	Digest	
Magazine	มีผู้อ่าน	คิดเป็นร้อยละ	29.3	ตามล�าดับ
	 3.	 คอลมัน์นติยสาร	ดฉินั	ในภาพรวม	มคีวามสนใจอยูร่ะดบัมาก	คดิเป็น
ค่าเฉลี่ย	3.42	ส่วนคอลัมน์นิตยสาร	Harper’s	Bazaar	ในภาพรวม	มีความสนใจ
อยู่ระดับมาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.53	ส่วนคอลัมน์นิตยสาร	Image	ในภาพรวม	มี
ความสนใจอยู่ระดับมาก	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 3.53	 ส่วนคอลัมน์นิตยสาร	Madame	
Figaro	ในภาพรวม	มีความสนใจอยู่ระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.65	ส่วนคอลัมน์
นิตยสาร	Seventeen	Thailand	ในภาพรวม	มีความสนใจอยู่ระดับมาก	คิดเป็นค่า
เฉลี่ย	3.52	ส่วนคอลัมน์นิตยสาร	GM	ในภาพรวม	มีความสนใจอยู่ระดับมากคิด
เป็นค่าเฉลี่ย	3.64	ส่วนคอลัมน์นิตยสาร	OK!	Magazine	ในภาพรวม	มีความสนใจ
อยู่ระดับมาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.82	คอลัมน์นิตยสาร	Mars	ในภาพรวม	มีความ
สนใจอยู่ระดับมาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.59	และคอลัมน์นิตยสาร	Men’s	Health	ใน
ภาพรวม	มีความสนใจอยู่ระดับมาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.63
	 4.		ความพึงพอใจต่อการอ่านนิตยสารดิจิตอล	 บน	 iPad	 จ�าแนกตาม	
“เนื้อหาในเล่ม”	 ในภาพรวม	 มีความสนใจอยู่ระดับมาก	 คิดเป็นค่าเฉล่ีย	 4.09	 
ส่วนความพึงพอใจต่อการอ่านนิตยสารดิจิตอล	 บน	 iPad	 จ�าแนกตาม	 “เนื้อหา
โฆษณา”	ในภาพรวม	มีความสนใจอยู่ระดับมากคิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.06	ส่วนความ
พึงพอใจต่อการอ่านนิตยสารดิจิตอล	 บน	 iPad	 จ�าแนกตาม	 “เทคโนโลยี”	 ใน 

ภาพรวม	 มีความสนใจอยู่ระดับมาก	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 4.05	 การใช้ประโยชน ์
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จากการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	จ�าแนกตาม	“การติดต่อกับสังคม	(Social	

Interaction)”	 มีจ�านวนมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 43.86	 ต่อมา	 การใช้ประโยชน ์

จากการอ่านนติยสารดจิติอล	บน	iPad	จ�าแนกตาม	“ความบนัเทงิ	(Entertainment)”	

คิดเป็นร้อยละ	 41.41	 ต่อมา	 การใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	

iPad	จ�าแนกตาม	“ข่าวสาร	(Information)	”	คดิเป็นร้อยละ	8.77	และการใช้ประโยชน์

จากการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	 iPad	จ�าแนกตาม	“ด้านเอกลักษณ์	 (Personal	

Identity)”	คิดเป็นร้อยละ	5.96

ค�ำส�ำคัญ:	 พฤติกรรมการอ่าน, ความพึงพอใจ, นิตยสารดิจิตอลบน iPad 
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บทน�า

ความส�าคัญและที่มาของปัญหา
	 สงัคมในปัจจบุนัเป็นสงัคมแห่งการตดิต่อสือ่สารวทิยาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศได้รบัการพฒันาเพือ่เพิม่ความรวดเรว็ในการตดิต่อส่ือสารให้ครอบคลุม

ทัว่โลก	การตดิต่อสือ่สารทางอนิเทอร์เนต็เป็นการตดิต่อสือ่สารออนไลน์	ทีส่ะดวก

สบายมีประสิทธิภาพและประหยัดค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการติดต่อส่ือสารโดยวิธี

การอ่ืนท�าให้อินเทอร์เน็ตได้รับความนิยมคือมีความหลากหลายในเนื้อหาที่มีทุก

รูปแบบและทุกสาขา	 ซึ่งท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

แบบมลัตมีิเดยีทัง้ในรปูของอกัษร	ภาพนิง่	ภาพเคล่ือนไหวและเสียงสร้างประโยชน์

หลายระดับและหลายรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน	 การรับรู้

ข้อมลูข่าวสารเพือ่เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัทางธรุกจิ	ปัจจบุนัอนิเทอร์เนต็

เป็นระบบทีท่กุหน่วยงานต้องม	ีจากการประมาณการของบรษิทัศนูย์วจิยันวตักรรม

อินเทอร์เนต็ไทย	จ�ากดั	บรษิทัร่วมทนุ	ส�านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ	(สวทช.)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า	ปี	2553	จ�านวน

ประชากรการใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยมีจ�านวนกว่า	20	ล้านราย	โตจาก

ปี	 2552	 ประมาณร้อยละ	 27	 ซ่ึงการส�ารวจดังกล่าวพบว่าผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต 

ส่วนใหญ่	 ใช้ส�าหรับการหาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เมล์และรายงานข่าวและผู้ใช้งาน

ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนนักศึกษานักวิชาการที่อาศัยอยู ่ในเขตกรุงเทพฯ	 และ

ปริมณฑลในส่วนผู้ใช้งานต่างจังหวัดมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจากข้อมูล 

ดงักล่าวแสดงให้เหน็ถงึการขยายตวัของเครอืข่ายโทรคมนาคมในประเทศและการ

เจริญเติบโตของแหล่งเศรษฐกิจตามภูมิภาคต่างๆ	 ทั่วประเทศ	 (“ยอดผู้ใช้

อินเทอร์เน็ตในไทยปี	53,”	2554)	

	 แนวโน้มในการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตมีการประยุกต์การใช้งานเพิ่ม

มากขึน้เรือ่ย	ๆ 	ไม่ว่าจะเป็นบรกิารโทรศพัท์ผ่านอนิเทอร์เนต็	(Voice	Over	Internet	

Protocol:	 VoIP)	 การแพร่ภาพโทรทัศน์และรายการวิทยุผ่านอินเทอร์เน็ตบริการ

การศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ตบริการการประชุมทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตบริการส่ง

ข่าวสารหรือเผยแพร่ข้อมูล	 เป็นต้น	 จนกระทั่งเริ่มมีการแพร่ขยายเข้าไปสู่การใช้
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อินเทอร์เน็ตในอุปกรณ์ไร้สายมากขึ้น	เช่น	ผ่านโทรศัพท์มือถือ	(Mobile	Internet)	

และแท็บเล็ต	พีซี	(Tablet	Personal	Computer:	Tablet	PC)	เป็นต้น	อนึ่งเนื่องจาก

เทคโนโลยีปัจจุบันสนับสนุนการเข้าถึงเครือข่ายผ่านโทรศัพท์มือถือหรือโครงข่าย

ไร้สาย	 (Internet	 Broadband/Wireless	 network)	 ท�าได้สะดวกขึ้นประกอบกับ

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป	ผูบ้รโิภคต้องการรบัรูข่้าวสารอย่างรวดเรว็	

และข้อมูลข่าวสารต้องปรับให้สอดคล้องเพื่อความสะดวกสบายต่อการพกพา	 

ดังนั้นนวัตกรรมและการสร้างสรรค์รูปแบบการรับข่าวสารผ่านอุปกรณ์เทคโนโลยี

สมัยใหม่	ในรูปแบบสื่อออนไลน์จึงแพร่หลายมากขึ้น

	 ในปี	ค.ศ.	2007	มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เปิดอ่านหนังสือดิจิตอลของ

เว็บไซต์อเมซอน	(www.amazon.com)	ที่เรียกว่า	คินเดิล	(Kindle)	ปรากฏการณ์ใน

ครัง้นีส้ร้างความนยิมในการอ่านหนงัสอืรปูแบบดจิติอล	(Digital)	ของค่ายอเมซอน	

(Amazon)	และนุ๊ก	แท็บเล็ต	(NookTablet:	e-books	reader)	ของ	บาร์นสแอนด์โน

เบิล	 (Barnes	 &	 Noble)	 เป็นอีกยุคที่เปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านหนังสือ	 เมื่อ 

ผู้อ่านหนังสือจะได้เปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านมาเป็นหนังสือบนเครื่องมือพกพา

ขนาดเล็กที่เดินทางไปกับนักอ่านได้ทุกที่	 ดาวน์โหลดหนังสือออนไลน์	 (e-Book)	

จากอนิเทอร์เนต็มาอ่านได้ฟรแีละการอ่านสบายตากว่าการดจูากจอคอมพวิเตอร์	

	 ถึงแม้ว่าหนังสือออนไลน์	 (e-Book)	 จะตอบสนองการอ่านได้สะดวกยิ่ง

ขึ้นแต่หลายคนมองว่ายังไม่ใช่จุดเปลี่ยนของนิตยสารดิจิตอลที่แท้จริง	 จนกระทั่ง

กระแสความนยิมของ	iPad	ด้วยความนยิมในตวัเครือ่งกบัการท�างานอยูใ่นรปูแบบ

ของแอพพลิเคชั่น	(Application)	บวกกับคอนเทนต์	(Content)	ที่น่าสนใจหลายคน

เชือ่ว่าการปฏวิตัสิิง่พมิพ์ได้เริม่ขึน้เมือ่	iPad	สามารถเป็นได้ทัง้	Digital	Picture	Book	

คือ	 แอพพลิเคชั่นที่ประกอบด้วยเนื้อหาจากหนังสือภาพ	 โดยมีตัวอย่างของ

นติยสารชือ่ดงัอย่างไทม์	(Times)	เป็นนติยสารหวัแรกทีม่แีอพพลเิคชัน่ให้ผูใ้ช้	iPad	

สามารถดาวน์โหลดไปเพื่ออ่านบทความ	ชมวิดีโอ	ฟังโฆษณา	และอื่นๆ	ได้	

	 ดงันัน้ความเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ได้ชดัเจน	คอืนติยสารจะไม่ได้มแีต่โฆษณา

ภาพนิ่งอีกต่อไป	 แต่สามารถแสดงในรูปแบบวิดีโอพ่วงเครือข่ายสังคม	 (Social	

Network)	หรือดึงข้อมูลจากระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า	(customer	relation-

ship	management-CRM)	ที่น่าตื่นตาตื่นใจและมีต้นทุนการผลิตต�่ากว่า	การผลิต
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ด้วยสื่อกระดาษ	เป็นการร่วมสนับสนุนความร่วมมือ	การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ

องค์กรอีกด้วย	(“นิตยสารไทยเริ่มท�ารายได้จาก	iPad	แล้ว,”	2554)	นิตยสารมาร์ส	

ได้น�าเสนอบทความเรื่อง	“เบื้องหลัง	Digital	Magazine	ฉบับแรกของไทย”	ฉบับ

เดือนพฤศจิกายน	2554	(น.	6)	โดยมีใจความเกี่ยวกับค�าจ�ากัดความของนิตยสาร

ดิจิตอลไว้ว่า	 นิตยสารดิจิตอล	 (Digital	 Magazine)	 เป็นนิตยสารที่ได้รับอิทธิพล 

จากนวัตกรรมไอแพด	 (iPad)	 มีเนื้อหาเหมือนฉบับพริ้นต์	 มีการแปลงรูปแบบให้

สามารถปรากฏบนเคร่ืองมือดิจิตอลได้และถูกพัฒนานิตยสารให้มีการท�างานใน

แบบอนิเตอร์แอก็ทฟีเพือ่ให้สอดคล้องกบัความสามารถของเครือ่งมอืดจิติอลและ

ความแปลกใหม่ของผู้อ่าน	ซึ่ง	1	ปีที่ผ่านมา	ปี	ค.ศ.	2010	มีการจ�าหน่ายเครื่อง	

iPad	 ซึ่งถูกคิดค้นมาเพื่อรองรับกลุ่มคนที่มีความต้องการในการใช้งานระหว่าง

เครือ่งคอมพวิเตอร์และโทรศพัท์มอืถอือจัฉรยิะ	(Smartphone)	ทีใ่ช้ท�างานร่วมกนั

เพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงและมีแอพพลิเคชั่น	(Application)	เพื่อ

การอ่านเอกสารดิจิตอล	

	 ทัง้นีผู้อ่้านสามารถเลอืกซือ้และดาวน์โหลดหนงัสอืหรอืนติยสารดจิติอล

มาเก็บไว้ในตัวเครื่องมีความสะดวกต่อการพกพาและความง่ายต่อการใช้เพราะ 

ไม่ต้องใช้อปุกรณ์ต่อพ่วงอย่างคย์ีบอร์ดและเมาส์ท�าให้เกดิการใช้งานและการสัง่งาน

ด้วยปลายนิว้	อ�านวยความสะดวกในการรบัสารหรอืสือ่สารในรปูแบบทัง้ภาพและ

เสียงได้อย่างโดดเด่น	 ท�าให้เจ้าของสื่อสิ่งพิมพ์น�าเสนอหนังสือ	 และนิตยสาร

ออนไลน์	โดยการให้ดาวน์โหลดแอพพลเิคชัน่	(Application)	ทีใ่ช้ในการอ่านนติยสาร

ดิจิตอลลงบนเครื่อง	 iPad	 เพราะเป็นเครื่องมือที่รองรับลูกเล่นที่มีปฏิสัมพันธ์กับ

คนอ่านผูอ่้านสามารถอ่านหรอืรบัชมเนือ้หานติยสารดจิติอลและลิง้ค์เพือ่เชือ่มโยง

ไปยังโซเชียล	 มีเดีย	 (Social	 Media)	 ของนักเขียนทั้งเฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 และ 

ทวิตเตอร์	 (Twitter)	 ได้ด้วย	ท�าให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ	ทางด้านการน�าเสนอที่ไม่ใช่

เพยีงแค่การน�าเสนอเพยีงแค่ตวัอกัษรและรปูประกอบเท่านัน้แต่มกีารเพิม่มมุมอง

เพิม่เสยีงเพิม่ภาพเคลือ่นไหวมากขึน้ในประเทศสหรฐัอเมรกิา	บรษิทัเน๊กซ์บุค๊	มีเดยี	

(“Digital	Magazine	Features	&	Benefits,”	2011)	ผูผ้ลตินติยสารดจิติอลได้น�าเสนอ

ลักษณะและประโยชน์ของนิตยสารดิจิตอล	ส�าหรับผู้พิมพน์ติยสารและนกัโฆษณา

ในการเลอืกใช้นติยสารดจิติอล	ไว้ดงันี	้ส�าหรบัในประเทศไทยนติยสารดจิติอลทีน่�าเสนอ
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ออนไลน์บนเครื่อง	 ไอแพด	 (iPad)	แบ่งเป็นประเภทต่างๆ	ได้ดังนี้	 (a	day:	 ได้เวลา

อ่านนิตยสารดังบน	iPad/iPhone,	2554)	

	 1.	 นิตยสารผู้หญิง	 ได้แก่	 Woman	 Plus	 Free	 Magazine	 (นิตยสาร 

แจกฟรี),	 Harper’s	 Bazaar	 Thailand,	 Cosmo	 Thailand,	 Madame	 Figaro	 

Thailand,	Herworld	Thailand,	Dichan	Magazine,	LIPS	Magazine,	In	Magazine,	

Image,	OK!	Magazine

	 2.	 นิตยสารผู้ชาย	 ได้แก่	 GM	Magazine,	 Esquire,	 Mars	 (นิตยสาร 

แจกฟรี),	 MAXIM	 Magazine	 Thailand,	 Attitude	 Magazine	 Thailand,	 

TOUCH	Magazine	(นิตยสารแจกฟรี)	

	 3.	 นิตยสารวัยรุ่น	 ได้แก่	 Seventeen	 Thailand,	 A	 day	 BULLETIN	

Magazine	(นิตยสารแจกฟรี),	Hamburger	Magazine

	 4.		นิตยสารสังคม-บันเทิง	 ได้แก่	ทีวีอินไซด์,	Celeb	Online	 (นิตยสาร

แจกฟรี)	

	 5.		นิตยสารแม่และเด็ก	ได้แก่	Real	Parenting	Magazine	Thailand

	 6.		นิตยสารสุขภาพ	ได้แก่	นิตยสารชีวจิต,	Women’s	Health	Thailand,	

Men’s	Health	Thailand

	 7.		นิตยสารรถยนต์	ได้แก่	Top	Gear

	 8.		นิตยสารไอที	 ได้แก่	 Digital	 Life	 (นิตยสารแจกฟรี),	 แบไต๋	 Hitext	 

(นติยสารแจกฟรี)	

	 9.	 นิตยสารตกแต่งบ้าน	ได้แก่	Lamptitude,	Living	etc.	Thailand,	L&H	

Magazine,	SansiriiPad,	Wallpaper

	 10.	นิตยสารกีฬา	ได้แก่	Golf	Digest	Magazine

	 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น	ผู้ศึกษาได้น�านิตยสารดิจิตอลบน	 iPad	ที่ได้

รับความนิยมจ�านวน	9	เล่ม	ซึ่งนิตยสารดิจิตอลบน	iPad	เหล่านี้เป็นนิตยสารที่ได้

รับความนิยมและเป็นที่รู้จักของกลุ่มผู้อ่านทั่วไป	 (“9	 อันดับ	 Digital	 magazine	 

ยอดนิยม	จาก	truehits,”	2011)	ได้แก่	อันดับ	1	นิตยสาร	Mars	อันดับ	2	นิตยสาร

ดิฉัน	อันดับ	3	นิตยสาร	Harper’s	Bazaar,	นิตยสาร	Image,	นิตยสาร	Madame	

Figaro,	นิตยสาร	Seventeen	Thailand,	นิตยสาร	GM,	นิตยสาร	OK!	และนิตยสาร	
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Men’s	Health	ตามล�าดับ	จากยอดขายที่ส�ารวจได้เครื่อง	iPad	1	และ	iPad	2	ใน

ปี	2554	มีจ�านวนมากกว่า	45	ล้านเครื่องในเอเชีย	และ	12.7	ล้านเครื่องเป็นผู้ใช้

ในประเทศไทย	อกีทัง้ในปี	2554	ประเทศไทยมยีอดจ�านวนการดาวน์โหลดนติยสาร

ดิจิตอลบน	iPad	มาอ่านในจ�านวนเดือนละ	4-5	ล้านครั้ง	เพิ่มขึ้นจากปี	2553	ถึง	

3	เท่าตัว	 (“ผลวิจัยชี้ชัด	“ดิจิตอลแมกกาซีน”	อนาคตสดใส,”	2554)	จะเห็นได้ว่า	

นติยสารแต่ละประเภท	มกีารน�าเสนอเพือ่ตอบสนองความต้องการอ่านของแต่ละ

กลุ่มบุคคล	เพศและอายุของกลุ่มผู้อ่านเป็นหลัก	และมีการดาวน์โหลดทั้งในแบบ

ฟรี,	แบบซื้อและแบบทั้งซื้อและฟรี	ตามเงื่อนไขของนิตยสารนั้นๆ	ก�าหนด	

	 ดังน้ันการน�าเสนอนิตยสารดิจิตอลให้น่าสนใจ	 กองบรรณาธิการเองจะ

ต้องมกีารสร้างสรรค์คอลมัน์และน�าเสนอเนือ้หาทีต่อบสนองต่อพฤตกิรรมการอ่าน

ของผู้อ่านอย่างแท้จริง	โดยจะต้องศึกษาถึงพฤติกรรมการอ่านและความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมาย	 อีกทั้งเหตุผลในการอ่านนิตยสารดิจิตอลที่มาเป็นอันดับแรก

คือ	 ประโยชน์ที่ได้รับในด้านเนื้อหาทันสมัย	 83.3%	 ตามมาด้วย	 การได้ความ

บนัเทงิ,	ภาพในเล่มสวย,	เนือ้หาน่าเชือ่ถอื	เป็นต้น	(ผลการวจิยัเรือ่งพฤตกิรรมการ

บริโภคสื่อนิตยสารและแนวโน้มผู้อ่านนิตยสารในปัจจุบันปี	2552,	2552)	

	 จากประเด็นที่กล่าวมาข้างต้นผู้ศึกษาเล็งเห็นถึงวิวัฒนาการของสื่อ

ออนไลน์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย	 จึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาเรื่อง	

“พฤติกรรมการอ่านและความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารดิจิตอลบน	 iPad	 ของ

ประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร”	ถงึพฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	

และความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารดิจิตอล	 บน	 iPad	 มีลักษณะการใช้และ

ประโยชน์อย่างไรบ้าง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.	 	เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิตยสารดิจิตอลบน	iPad	ของผู้ใช้ใน

เขตกรุงเทพมหานคร

	 2.		เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารดิจิตอลบน	iPad	ในเขต

กรุงเทพมหานคร
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	 3.	 เพื่อศึกษาประโยชน์ที่ได้รับของผู้อ่านนิตยสารดิจิตอลบน	 iPad	 ใน

เขตกรุงเทพมหานคร

ระเบียบวิธีการศึกษา

	 การศึกษาเรื่อง	 “พฤติกรรมการอ่าน	 และความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสาร

ดจิติอล	บน	iPad	ของประชาชนในเขตกรงุเทพมหานคร”	เป็นการศกึษาเชงิปรมิาณ	

(Quantitative	Research)	ในรูปแบบของการศึกษาเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	

แบบวดัผลครัง้เดยีว	(One-Shot	Case	Study)	โดยใช้แบบสอบถาม	(Questionnaire)	

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล	แล้วท�าการประเมินผล	โดยมีผู้ท�าแบบสอบถามจ�านวน	

400	คน

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

	 ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน	(Multi-Stage	Sampling)	

ดังนี้

 ขั้นที่ 1	 เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย	 (Simple	 Random	 Sampling)	 

โดยอาศัยความน่าจะเป็น	 เพื่อเลือกเขตที่จะไปท�าการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการจับ

สลาก	จ�านวน	8	เขต	ได้แก่		(1)	เขตจตุจักร		(2)	เขตห้วยขวาง		(3)	เขตบางเขน		 

(4)	เขตบางรัก		(5)	เขตบางกะปิ		(6)	เขตปทุมวัน		(7)	เขตมีนบุรี		(8)	เขตบางนา	

จาก	 50	 เขต	 ในกรุงเทพมหานครและก�าหนดจ�านวนตัวอย่างที่ต้องการให้เป็น

ตัวแทนในแต่ละเขต	เขตละ	50	คน	เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบ	400	คน

 ขั้นที่ 2	 สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง	 (Purposive	 Sampling)	 ในการเก็บ

ข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่างทีม่อีายรุะหว่าง	18-45	ปี	ทีอ่่านนติยสารดจิติอล	บน	iPad	

เท่านั้น	 จากพ้ืนที่ของห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัล	 เดอะมอลล์และโรบินสัน	

ตามเขตพื้นที่จากการจับฉลาก	 โดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างก่อนการเก็บข้อมูลว่า		

(1)	“ท่านเป็นผูอ่้านนติยสารดจิติอล	บน	iPad	หรอืไม่”	หากตอบว่า	“ใช่”		(2)		“ท่าน

มีอายุระหว่าง	18-45	ปี	ใช่หรือไม่”		(3)	“ท่านยินดีให้ข้อมูลที่เป็นความจริงต่อการ
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ตอบแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี	 และผู้วิจัยจะไม่แสดงช่ือ-นามสกุลของ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม”	จึงจะแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป

การอภิปรายผล

	 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง	 “พฤติกรรมการอ่าน	 และความพึงพอใจที่มีต่อ	

นิตยสารดิจิตอล	 บน	 iPad	 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”	 ผู้ศึกษาจะ

อภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ในการวิจัย	โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	 1.	 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	ของผู้ใช้ใน

เขตกรุงเทพมหานครพบว่า

	 	 1.1	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร

ผู้หญิง	พบว่า	 Image	มีผู้อ่านนิตยสารมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	46.8	รองลงมา	

คือ	Cosmo	Thailand	คิดเป็นร้อยละ	44.6	ต่อมา	คือ	OK!	Magazine	คิดเป็นร้อย

ละ	38.1	และ	In	Magazine	มผีูอ่้านน้อยทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	27.1	ซึง่เป็นข้อสงัเกต

ได้ว่า	นิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	ประเภทนิตยสารผู้หญิงนั้นจากอันดับความนิยม

ของ	นิตยสารดิฉัน	เป็นนิตยสารดิจิตอลบน	iPad	ประเภทนิตยสารผู้หญิง	ที่มีผู้ให้

ความสนใจมากที่สุด	(“9	อันดับ	Digital	magazine	ยอดนิยม	จาก	truehits,”	2011)	

ซึง่ขดักบัผลการศกึษาในครัง้นีท้ีม่ผีูอ่้านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร

ผู้หญิง	 พบว่า	 Image	 มีผู้อ่านมากที่สุด	 อันจะสะท้อนให้เห็นถึง	 พฤติกรรมของ 

ผูอ่้านทีเ่ปลีย่นแปลงไป	ชอบเนือ้หาทีเ่ป็นแฟชัน่มากขึน้	นติยสาร	Image	มทีัง้ภาพ

และเนื้อหาที่ดึงดูดใจผู้หญิงให้อ่านนิตยสารดิจิตอลบน	 iPad	 ได้มากกว่าซึ่ง

สอดคล้องกับเพ็ญพักตร์	ศิริไตรรัตน์	(2554,	น.	144)	ที่พบว่า	นิตยสารผู้หญิงส่วน

ใหญ่มักจะมีเนื้อหาแฟชั่นบรรจุอยู่ทุกฉบับ	และแฟชั่นที่ได้รับความนิยมนั้นมักจะ

เป็นแฟชั่นที่มาจากต่างประเทศ	ดังนั้น	นิตยสารสตรี	จึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับแฟชั่นที่

ทันสมัยได้เร็วและน่าเชื่อถือกว่านิตยสารประเภทอื่น	และเมื่อภาพแบบฉบับนี้ถูก

ผลิตซ�้าๆ	 ต่อเน่ืองเป็นเวลานานจนกลายเป็นมายาคติ	 (Myth)	 ที่นิตยสารจะมี

บทบาทในการเป็นผู้ก�าหนดแนวทางแฟชั่น	(Trend	Setter)	ให้กับกลุ่มผู้อ่าน	และ

สอดคล้องกบันติยสารผูจั้ดการรายสปัดาห์	(“พฤตกิรรมการบรโิภคสือ่นติยสารและ
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แนวโน้มผู้อ่านนิตยสารในปัจจุบันปี	2552,”	2552)	ที่พบว่า	ด้านเนื้อหายอดนิยม
ทีผู่อ่้านหญงิชืน่ชอบมากทีส่ดุคอื	ไลฟ์สไตล์ผูห้ญงิ,	ตามมาด้วยสขุภาพความงาม,	
ท่องเที่ยว,	วาไรตี้/บันเทิง,	บ้านสวนและการตกแต่ง,	อาหาร,	ครอบครัว/การเลี้ยง
ดูบุตร,	 ไลฟ์สไตล์	วัยรุ่น	สารคดี/วัฒนธรรมและคอมพิวเตอร์/ไอที	 เมื่อแบ่งตาม
ช่วงอายุออกเป็น	3	ช่วง	คือ	ต�่ากว่า	25	ปี,	25-40	ปี	และ	41-50	ปี	ชื่นชอบเนื้อหา
ไปในทิศทางเดียวกันหมดคือ	ไลฟ์สไตล์ผู้หญิง
	 	 1.2	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร
ผู้ชาย	พบว่า	Mars	Magazine	มีผู้อ่านมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	45.9	รองลงมา	 
คือ	MAXIM	Magazine	Thailand	คิดเป็นร้อยละ	35.9	ต่อมา	คือ	TOUCH	Maga-
zine	จ�านวน	127	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.9	ส่วนน้อยที่สุดคือ	GM	Magazine	คิด
เป็นร้อยละ	26.9	ตามล�าดับ	โดยจะเห็นได้ว่านิตยสารดิจิตอลที่มีผู้อ่านมากที่สุด
เป็นนิตยสาร	Mars	Magazine	ที่มีความเป็นอินเตอร์แอ็กทีฟมากที่สุดสร้างความ
ตื่นเต้นให้กับผู้อ่าน	 และยังมีเน้ือหาหลากหลาย	 ทันสมัยต่อสภาพสังคมใน 
ช่วงนั้นๆ	ท�าให้ผู้อ่านสามารถรับข่าวสาร	ความรู้รอบตัวได้อย่างเต็มที่	 อีกทั้งยัง 
มีลูกเล่นในการน�าเสนอที่แตกต่าง	 เช่น	 เมื่ออ่านนิตยสารดิจิตอลในแนวต้ังและ
แนวนอน	Mars	Magazine	จะให้รูปแบบและข้อมูลที่แตกต่างกัน	ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ	แม็คคอมส์และเบคเกอร์	 (McCombs	&	Becker,	1979)	พฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ	(Media	Exposure)	จะเกิดขึ้นจากเวลาที่ใช้กับสื่อ	(time	spent	with	
the	media)	และความถี่ของการใช้สื่อ	ซึ่งผู้รับสารแต่ละคนมีสถานภาพทางสังคม
ที่แตกต่างกัน	จึงมีความต้องการต่างๆ	รวมถึงความต้องการมีความรู้	ความเข้าใจ
ต่อสิ่งเร้า	ในสภาวะแวดล้อมของตนและความต้องการได้รับความบันเทิงแตกต่าง
กัน	ผู้รับสารเปิดรับสารเพื่อความตื่นเต้น	 (Excitement)	 เพื่อสร้างความรู้สึกว่าได้
ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ที่ก�าลังเกิดขึ้นด้วย
	 	 1.3	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร
วัยรุ่น	 พบว่า	 Hamburger	 Magazine	 มีผู้อ่านมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 43.1	 
รองลงมา	คือ	Seventeen	Thailand	คิดเป็นร้อยละ	33.1	น้อยที่สุด	คือ	A	day	
BULLETIN	Magazine	คิดเป็นร้อยละ	29.8	ตามล�าดับ	จะเห็นได้ว่า	Hamburger	
Magazine	 เป็นนิตยสารวัยรุ่นเฉพาะกลุ่มที่มีเนื้อหา	 และมีแฟช่ันเป็นลักษณะ
เฉพาะตวั	ซึง่กลุม่ผูอ่้านกจ็ะเป็นกลุม่ทีช่ืน่ชอบกบัรปูแบบเฉพาะทาง	โดยทีก่ารน�า
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เสนอในนิตยสารดิจิตอลกับนิตยสารในรูปเล่มพิมพ์มีลักษณะไม่แตกต่างกัน	 จึงท�า 

ให้ผู้อ่านมีความรู้สึกคุ้นเคย	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	พรทิพย์	 วรกิจโภคาทร	

(2539,	 น.	 292)	 ผู้รับสารมักจะเลือกสื่อที่สอดคล้อง	 (Consistence)	 กับความรู้	 

ค่านิยม	ความเชื่อและทัศนคติของตน	เช่น	นิสิตนักศึกษาและนักวิชาการ	มักนิยม

อ่านหนงัสอืพมิพ์มตชินหรอืสยามรฐั	มากกว่าหนงัสอืพมิพ์อืน่	เพราะหนงัสอืพมิพ์

ดงักล่าวให้ข่าวสารสาระความรูใ้นแง่วชิาการ	ทีส่อดคล้องกบัความต้องการของตน	

โดยเนื้อหาของนิตยสารดิจิตอล	ประเภทวัยรุ่นจะเน้นที่รูปภาพ	สีสันเป็นหลัก	ซึ่ง

สอดคล้องกับ	ธีรพร	ดีวัน	(2552,	น.	ง.)	ที่พบว่า	พฤติกรรมในการอ่านนิตยสาร

ของวยัรุน่เพศหญงิ	อยูใ่นระดบัปานกลาง	โดยอ่านบางหน้าอย่างละเอยีด	ทีเ่หลอื

อ่านผ่านๆ	ใช้เวลาในการอ่าน	1-2	วัน	นิตยสารผู้หญิงฉบับล่าสุดที่อ่านส่วนใหญ่	

คือ	 อ่านที่บ้าน	 ซ่ึงสาเหตุที่ซ้ือนิตยสารมาอ่านเพราะมีการอัพเดทแฟชั่นใหม่ๆ	

เครื่องส�าอาง	 นิตยสารผู้หญิงที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจอันดับแรก	 คือแฟชั่น	

และการขายสินค้าต่างๆ	 นอกจากนี้	 นิตยสารได้พยายามที่จะบงการพฤติกรรม

ของผู้อ่านด้วยค�าแนะน�าผ่านทางเนื้อหาต่างๆ	 ซ่ึงผู้อ่านได้ยอมรับอย่างไม่รู้เนื้อ

รู้ตัว	เพราะนิตยสารได้มีความสัมพันธ์เชิงต่อรองกับผู้อ่านที่เป็นความสัมพันธ์อัน

หลากหลาย	 อันได้แก่	 การใส่ใจในความต้องการของผู้อ่านเป็นหลัก	 โดยการให้ 

ผูอ่้านมส่ีวนร่วมในการผลติเนือ้หา	และการให้ค�าแนะน�าในเรือ่งเกีย่วกบัพฤตกิรรม

ต่างๆ	ให้กับผู้อ่าน

	 	 1.4	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร

สังคม-บันเทิงพบว่า	ทีวีอินไซด์มีผู้อ่านมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	36.8	และ	Celeb	

Online	คิดเป็นร้อยละ	24.7	ตามล�าดับ	ดังจะเห็นได้ว่านิตยสารดิจิตอลบน	iPad	

ทวีอิีนไซด์เป็นนติยสารทีเ่น้นเรือ่งความบนัเทงิจากเรือ่งราวของดาราเป็นหลักโดย

มีการน�าภาพหลุด	 หรือเบื้องหลังการถ่ายท�าละครต่างๆ	 มาตีแผ่เรื่องราวส่วนตัว

ของดาราท�าให้ผู้อ่านได้รับความสนุกสนานและสามารถติดตามความเคล่ือนไหว

ของดาราที่ตนสนใจได้สอดคล้องกับแนวคิดของพรทิพย์	 	 วรกิจโภคาทร	 (2539,	 

น.	292)	ผู้รับสารรับสื่อด้วยความอยากรู้อยากเห็น	(Curiosity)	เป็นความต้องการ

ที่อยากมีประสบการณ์ใหม่ๆ	ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์อย่างหนึ่ง	และยิ่งอยู่ใน

สังคมปัจจุบันที่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมีประสบการณ์ใหม่ๆ	 มีเรื่องลับที่น่าสนใจให้
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ค้นหาตลอดเวลา	 เหล่านี้เป็นสิ่งส�าคัญที่ท�าให้มนุษย์เปิดรับข่าวสาร	 ซ่ึงนิตยสาร 

ทั้ง	 2	 ฉบับ	 เป็นนิตยสารเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก	 ซ่ึงสอดคล้องกับแม็คคอมส	์ 

และเบคเกอร์	(McCombs	&	Becker,	1979,	pp.	51-52)	ที่กล่าวไว้ว่าผู้รับสารมี

การเปิดรบัสือ่เพือ่ความบนัเทงิ	(Entertainment)	เพือ่ความเพลดิเพลนิ	รวมทัง้การ

ผ่อนคลายอารมณ์	(Emotion	Release)	

	 	 1.5	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร

แม่และเดก็พบว่า	Real	Parenting	Magazine	Thailand	มีผูอ่้านคิดเป็นร้อยละ	31.6	

ซึง่นติยสารแม่และเดก็เป็นนติยสารทีใ่ห้ความรู	้ค�าแนะน�าและเคลด็ลบัในการเลีย้ง

ลกูส�าหรบัผูท้ีม่บีตุรโดยเฉพาะ	ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิการเปิดรบัสารของแมค็คอมส์

และเบคเกอร์	(McCombs	&	Becker,	1979,	pp.	51-52)	ผู้รับสารมีการเปิดรับสาร

เม่ือต้องการค�าแนะน�า	(Guidance)	ในการปฏบิติัตนให้ถกูต้องและช่วยในการตดัสนิใจ

ในแต่ละวนั	เพือ่ความอยูร่อดของตนเอง	ของระบอบสงัคมและการเมอืงทีเ่ป็นอยู่

	 	 1.6	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารสขุภาพ	พบว่า	นติยสารชวีจติ	มผีูอ่้าน

มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ	28.9	รองลงมา	คือ	Women’s	Health	Thailand	คิดเป็น

ร้อยละ	27.4	น้อยที่สุด	Men’s	Health	Thailand	คิดเป็นร้อยละ	18.6	ตามล�าดับ	

นิตยสารสุขภาพโดยส่วนใหญ่นั้นผู้อ่านจะเป็นผู้ที่ต้องการแสวงหาข้อมูลในการ

ดแูลสขุภาพ	เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ	และสขุภาพของตนให้ดอียูเ่สมอซึง่สอดคล้อง

กับแนวความคิดการเปิดรับข่าวสารของฮันท์และรูเบน	 (Hunt	 &	 Ruben,	 1993,	 

p.	65)	ทีว่่ามนษุย์มกีารเปิดรบัสือ่เพราะมเีป้าหมายในการด�ารงชวีติ	(Goals)	มนษุย์

ทกุคนย่อมมเีป้าหมายในการด�ารงชวีติทัง้ในเรือ่งอาชพี	การเข้าสงัคม	การพกัผ่อน	

สุขภาพ	 ซึ่งเป้าหมายในกิจกรรมต่างๆ	 ที่บุคคลก�าหนดขึ้นนี้จะมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใช้สื่อมวลชน	 การเลือกข่าวสารการเลือกตีความหมายและการเลือกจดจ�า	

เพื่อสนองเป้าหมายของตน

	 	 1.7	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร	

รถยนต์พบว่า	 Top	 Gear	 มีผู้อ่าน	 คิดเป็นร้อยละ	 28.3	 ซึ่งนิตยสารรถยนต์เป็น

นติยสารของผูอ่้านทีม่คีวามสนใจเฉพาะทางทีส่นใจในเนือ้หาเกีย่วกบัรถยนต์และ

อุปกรณ์ต่างๆ	ที่เกี่ยวกับรถยนต์เป็นหลัก	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดในกระบวนการ	

การเปิดรับสื่อของแครปเปอร์	(Klapper,	1960,	pp.	19-26)	ผู้รับสารมีการเลือกให้
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ความสนใจ	(Selective	Attention)	หลังจากบุคคลเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารแล้ว	

ต่อมาบุคคลจะเลือกให้ความสนใจต่อสื่อและข่าวสาร	 เฉพาะสื่อและข่าวสารที่

สอดคล้องและสนบัสนนุทศันคต	ิความคดิ	ความชอบและความเชือ่ดัง้เดมิของตน	

และหลีกเลี่ยงที่จะให้ความสนใจสื่อและข่าวสารที่ขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกับ

ทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของตนและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของจักรพงษ์	 

จันทวงค์	(2553)	ที่พบว่า	องค์ประกอบนิตยสารแต่งรถยนต์ด้านปกหน้า	และหน้า

เปดิเรือ่งมผีลต่อพฤตกิรรมหลงัการซือ้ของผู้บริโภค	นอกจากนี้	หนา้เปิดเรื่องมีผล

ต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคเน้ือเร่ืองมีผลต่อการซื้อซ�้าของผู้บริโภค	ปกหน้ามี

ผลต่อการแนะน�าต่อของผูบ้รโิภค	องค์ประกอบนติยสารแต่งรถยนต์	เนือ้เรือ่งและ

หน้าบรรณาธิการมีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคหน้าบรรณาธิการ

	 	 การมส่ีวนร่วมตามสถานการณ์และการมส่ีวนร่วมอย่างถาวรมผีลต่อ

พฤติกรรมหลังการซื้อนิตยสารแต่งรถยนต์	และความพึงพอใจของผู้บริโภค	การมี

ส่วนร่วมอย่างถาวรมีผลต่อการซื้อซ�้าของผู้บริโภค	 ดังนั้นควรเน้นความส�าคัญใน

องค์ประกอบของนิตยสารในส่วนของปกโดยเน้นการดีไซน์ที่โดดเด่น	 ควรเลือก

ภาพรถยนต์รุ่นปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจมาขึ้นหน้าปก	 และควรเน้นการใช้

กระดาษที่มีคุณภาพในการท�าปกนิตยสารแต่งรถยนต์	เพื่อสร้างและกระตุ้นความ

สนใจจากผู้บริโภค	 ผลการศึกษานี้อาจมีประโยชน์ต่อนักโฆษณานิตยสารแต่ง

รถยนต์และนกัการตลาดทีท่ราบถงึความชืน่ชอบของผูบ้รโิภคในส่วนประกอบของ

นิตยสารแต่งรถยนต์ได้

	 	 1.8	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร	

ไอที	พบว่า	Digital	Life	มีผู้อ่านมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	32.1	รองลงมาคือ	แบไต๋	

(hitext)	คิดเป็นร้อยละ	31.3	ตามล�าดับ	นิตยสารดิจิตอลทั้ง	2	เล่ม	ดังกล่าวเป็น

นิตยสารที่เปิดให้มีการดาวน์โหลดได้ฟรี	ซึ่งง่ายต่อการเข้าถึงกลุ่มผู้อ่านและท�าให้

ผู้อ่านที่เริ่มอ่านนิตยสารดิจิตอลเลือกอ่านเป็นอันดับแรก	เพราะเข้าถึงได้ง่ายกว่า	

ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดความสัมพันธ์ของผู้รับสารต่อข่าวสาร	ของ	พรทิพย์	วรกิจ

โภคาทร	ที่ว่า	ผู้รับสารมีความต้องการข่าวสารที่สะดวกในการได้มา	(Availability)	

ผู้รับสารนั้นจะมีข้อจ�ากัดในการเปิดรับข่าวสาร	 ถึงแม้ว่าข่าวสารจะเป็นข่าวสารที่

ให้ประโยชน์และสอดคล้องกับตัวเอง	 แต่ถ้าข่าวสารดังกล่าวได้มาด้วยความยาก
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ล�าบากหรอืไม่สะดวก	ผูร้บัสารกไ็ม่อาจเปิดรบัข่าวสารนัน้ได้	ดงันัน้	พฤตกิรรมหนึง่

ของผู้รับสาร	คือ	ความสะดวกในการรับข่าวสาร

	 	 1.9	 พฤตกิรรมการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	ประเภทนติยสาร

ตกแต่งบ้านพบว่า	 Livingetc	 Thailand	 มีผู้อ่านมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 34.8	 

รองลงมา	คือ	L&H	Magazine	คิดเป็นร้อยละ	28.6	และน้อยที่สุด	คือ	Wallpaper	

magazine	 คิดเป็นร้อยละ	 17.1	 ตามล�าดับ	 ซึ่งผู้อ่านนิตยสารดิจิตอลบน	 iPad	

ประเภทนติยสารตกแต่งมกัจะเป็นผูต้้องการแนวคดิใหม่ๆ	ในการออกแบบตกแต่ง

บ้านเพือ่เสรมิมมุมอง	เพิม่โลกทศัน์ให้ทีพ่กัอาศยัของตนเองเป็นไปในแบบทีต่นเอง

ต้องการซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของฮันท์และรูเบน	 (Hunt	 &	 Ruben,	 1993,	 

p.	65)	เรื่องการใช้ประโยชน์จากสื่อ	(Utility)	โดยทั่วไปบุคคลจะให้ความสนใจและ

ใช้ความพยายามในการที่จะเข้าใจและจดจ�าข่าวสารที่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์

ได้เท่านั้น	 เช่น	 คนที่ต้องการจะซ้ือรถใหม่	 ก็จะพยายามหาข้อมูล	 โฆษณาหรือ

บทความต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ศกึษาหาข้อมลูเกีย่วกบัเรือ่งทีต่นสนใจ	การเปิดรบั

สือ่กบับคุคลจงึเป็นการกระท�าทีม่วีตัถปุระสงค์เพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

	 	 1.10	 พฤติกรรมการอ่านนิตยสารดิจิตอลบน	iPad	ประเภทนิตยสาร

กีฬา	พบว่า	Golf	Digest	Magazine	มีผู้อ่านมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	29.3	ตาม

ล�าดับ	นิตยสารดิจิตอลบน	iPad	ประเภทนิตยสาร	กีฬา	เป็นนิตยสารที่มีการต่อ

เชื่อมลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ	 (permalink)	 ภายนอกไว้มากเพื่อให้ผู้อ่านได้ข้อมูล

จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาให้ค�าแนะน�าที่ถูกต้อง	 โดยเฉพาะซ่ึงสอดคล้องกับ

แนวคิดการเปิดรับสารของแม็คคอมส์และเบคเกอร์	(McCombs	&	Becker,	1979,	

pp.	51-52)	ผู้รับสารมีการเปิดรับสารเมื่อต้องการค�าแนะน�า	 (Guidance)	 ในการ

ปฏิบัติตนให้ถูกต้องและช่วยในการตัดสินใจในแต่ละวัน	 เพื่อความอยู่รอดของ

ตนเอง	ของระบอบสังคมและการเมืองที่เป็นอยู่

	 2.	 เพื่อศึกษาความพึงพอใจ	 ของผู้อ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	 iPad	 ใน

เขตกรุงเทพมหานครพบว่า

	 	 2.1	 ความพึงพอใจต่อการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	จ�าแนก

ตาม	“เนือ้หาในเล่ม”	ในภาพรวม	มคีวามสนใจอยูร่ะดบัมาก	คดิเป็นค่าเฉลีย่	4.09	

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 จะมีความสนใจในระดับมากถึงมากที่สุด	 โดยเรียง
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ล�าดับ	คือ		(1)	รายละเอียดเหมือนนิตยสารรูปเล่ม	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.31		(2)	มี

เสียงเพลงประกอบ	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.23		(3)	มีเสียงพูดบรรยายเนื้อหา	คิดเป็น 

ค่าเฉลี่ย	 4.08	 และน้อยที่สุดมีกรอบเนื้อหาเพิ่มเติม	 (Pop	 Up)	 คิดเป็นค่าเฉล่ีย	

3.90	ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของผู้อ่านที่ไม่ว่าจะเปลี่ยนพฤติกรรมการ

อ่านจากนิตยสารเล่ม	 มาอ่านบน	 iPad	 แต่สาระส�าคัญของการบริโภคสื่อนั้นๆ	 

คอืเนือ้หาสาระของสือ่และความใกล้เคยีงกบัประสบการณ์เดมิของผูอ่้านแต่กค็วร

ที่จะมีลักษณะที่โดดเด่นของการอ่านบน	 iPad	 ให้เพิ่มมากขึ้นด้วย	 เพื่อเป็นการ

ชดเชยประสบการณ์เดิมๆ	ที่ผู้อ่านเคยสัมผัสมา

	 	 จึงสอดคล้องกับไรเบิร์ค	 (Ryberg,	 2010,	 p.	 32)	 ที่พบว่า	 Digital	

Magazine	 เป็นนิตยสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ท�างานบนเครื่องมือแสดงผล

อิเล็กทรอนิกส์	 ในรูปแบบดิจิตอล	 (Digital	Device)	มีรูปแบบพื้นฐานการจัดเรียง

เหมือนนิตยสารเล่ม	 แต่สามารถเพ่ิมลูกเล่นปฏิสัมพันธ์	 (Interactive)	 กับผู้อ่าน 

ได้ตื่นตาตื่นใจมากกว่านิตยสารเล่ม	 และสอดคล้องกับจุงยู	 ไล	 และฉิเยน	 ชาง	

(Jung-Yu	Lai	&	Chih-Yen	Chang,	2010)	และไรเบิร์ค	(Ryberg,	2010,	p.	32)	ที่

พบว่า	 ความก้าวหน้าทางวิทยาการท�าให้เกิด	 Digital	 Magazine	 และผู้ที่นิยม 

อ่านหนังสือธรรมดาจะเปลี่ยนมาอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นั้นจ�าเป็นต้องเพิ่ม 

รปูแบบการน�าเสนอ	หรอืการท�างานบางอย่างเพือ่ทดแทนข้อดใีนหนงัสอืรปูแบบเดมิ

ทีห่ายไปได้	เช่น	การแบ่งปันให้ผูอ้ืน่ยมือ่านหรอืการตดัข้อความหรอืหวัข้อทีส่นใจ

ออกมาเก็บไว้ได้	 หรือการพิมพ์หน้าหนังสือออกมาแทนการน�าหนังสือไปถ่าย

เอกสาร	เป็นต้น

	 	 2.2	 ความพึงพอใจต่อการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	จ�าแนก

ตาม	“เนือ้หาโฆษณา”	ในภาพรวม	มคีวามสนใจอยูร่ะดบัมาก	คดิเป็นค่าเฉลีย่	4.06	

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อจะมีความสนใจในระดับมากถึงมากที่สุด	 โดยเรียง

ล�าดับ	คือ		(1)	สามารถอ่านโฆษณาหรือรายชื่อผู้สนับสนุนที่อยู่บนแถบเครื่องมือ	

(Toolbar	Ads/Sponsors)	คดิเป็นค่าเฉลีย่	4.56		(2)	มกีารโฆษณาแบบแฟลช	(Flash	

Ad)	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 4.24	 	 (3)	 มีการใช้ภาพและเสียงประกอบในโฆษณา	 (Use	

audio	and	video	in	ads.)	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.20	และน้อยที่สุด	คือ	สามารถกรอก

แบบสอบถามบนหน้าจอ	 (Interactive	 Surveys)	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 3.73	 ซึ่งเมื่อ
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พฤตกิรรมผูอ่้านเปลีย่นจากการอ่านหนงัสอืเล่มมาเป็นการอ่านบน	iPad	การเปิด

รบัสือ่โฆษณาของผูอ่้านยงัมากขึน้อกีด้วย	ดงัจะเหน็ได้จากการทีผู่อ่้านสามารถซือ้

ของจากแถบเครือ่งมอื	(Toolbar	Ads/Sponsors)	ในนติยสารดจิติอลได้เลยเป็นการ

เปิดโอกาสให้กับผู้อ่านได้เข้าถึงสินค้าและเลือกซื้อได้อย่างสะดวกมากขึ้น	 ซึ่ง

สอดคล้องกบัไรเบร์ิค	(Ryberg,	2010,	p.	32)	ทีพ่บว่า	ธรุกจิสือ่นติยสารก�าลงัก้าวไป

สู่ยุคสื่อดิจิตอลบนความเติบโตของกระแสเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต	 (Tablet)	 

ดงัเช่นกระแสความนยิมในเครือ่ง	iPad	1	หรอื	iPad	2	หรอืกระแส	แทบ็เลต็	(Tablet) 

บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์	 (Android)	 บนเคร่ืองยอดนิยมอย่างซัมซุง	 กาแล็กซ่ี	 

แท็บ	(Samsung	Galaxy	Tab)	ในรุ่นต่างๆ	เพื่อรองรับกับความต้องการ	ซึ่งสอดคล้อง

กับไรเบิร์ค	 (Ryberg,	 2010,	 p.	 32)	 ที่พบว่า	 Digital	 Magazine	 ไว้ว่า	 ดิจิตอล

แมกกาซีน	 คือ	 นิตยสารที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ท�างานบนเครื่องมือแสดงผล

อเิลก็ทรอนกิส์	 ในรูปแบบดิจิตอล	 (Digital	 Device)	 มีรูปแบบพื้นฐานการจัดเรียง

เหมือนนิตยสารเล่ม	แต่สามารถเพิ่มลูกเล่นปฏิสัมพันธ์	(Interactive)	กับผู้อ่านได้

ตื่นตาตื่นใจมากกว่านิตยสารเล่ม

	 	 2.3	 ความพึงพอใจต่อการอ่านนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	จ�าแนก

ตาม	“เทคโนโลยี”	 ในภาพรวม	มีความสนใจอยู่ระดับมาก	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.00	

และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 จะมีความสนใจในระดับมากถึงมากที่สุด	 โดยเรียง

ล�าดับ	คือ		(1)	สามารถส่งหัวข้อที่น่าสนใจไปให้กับเพื่อนๆ	ทางอีเมล์ได้	(Send	to	

friend’s	E-mail)	คดิเป็นค่าเฉลีย่	4.31		(2)	สามารถเลอืกสัง่พมิพ์เอกสารออกมาทัง้

หน้าเดี่ยวและหน้าคู่ไว้อ่านได้ในเวลาที่สะดวก	(Single	and	Multi-Page	Printing)	

คิดเป็นค่าเฉลี่ย	4.30		(3)	สามารถกดเครื่องหมายเพื่อส่งอีเมล์โดยตรงถึงทีมงาน

ของนิตยสารได้	 (E-mail	 links)	 คิดเป็นค่าเฉลี่ย	 4.27	 และน้อยที่สุด	 คือ	 มีที่คั่น

หนังสือแบบดิจิตอล	 เพื่อช่วยให้สะดวกต่อการกลับมาอ่านในภายหลัง	 (Book-

marks)	คิดเป็นค่าเฉลี่ย	3.61	ดังจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมของผู้อ่านในยุคนี้เป็นยุค

แห่งการแพร่กระจายข่าวสารจากบุคคลสู่บุคคล	และจากบุคคลสู่กลุ่มมากที่สุดจึง

ท�าให้ลักษณะความพึงพอใจในข้อนี้สามารถส่งหัวข้อที่น่าสนใจไปให้กับเพื่อนๆ	

ทางอีเมล์ได้	 (Send	to	friend’s	E-mail)	มีมากที่สุด	ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	

อุบลรัตน์	 ศิริยุวศักด์ิ	 (2547)	 ผู้รับสารใช้สื่อเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือ
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คนรอบข้าง	(Personal	Relationship);	ออสท์วีน,	วิ	มุยร์เฮด	และ	กู้ดแมน	(Oost-

veen,	Muirhead,	&	Goodman,	2011);	จุงยู	ไล	และฉิเยน	ชาง	(Jung-Yu	Lai	&	

Chih-Yen	Chang,	2010)	ที่พบว่า	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้อ�านวยความสะดวก

สบายในการอ่านหนงัสอืเป็นอย่างมาก	นอกจากนัน้ยงัเอือ้ให้ผูอ่้านสามารถเข้าถงึ

สื่อต่างๆ	 ได้ดีกว่าหนังสือที่เป็นรูปเล่ม	 อีกทั้งความก้าวหน้าทางวิทยาการท�าให้

เกิดเครื่องมือ	(device)	ในการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น

	 3.	 เพื่อศึกษาประโยชน์ที่ได้รับจากการอ่านนิตยสารดิจิตอลบน	 iPad	

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	 การใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสาร

ดิจิตอล	บน	iPad	โดยจ�าแนกตาม	“การติดต่อกับสังคม	(Social	Interaction)”	ซึ่งมี

จ�านวนมากทีส่ดุ	คดิเป็นร้อยละ	43.86	ต่อมาการใช้ประโยชน์จากการอ่านนติยสาร

ดิจิตอล	 บน	 iPad	 ด้าน	 “ความบันเทิง	 (Entertainment)”	 คิดเป็นร้อยละ	 41.41	 

ต่อมาการใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสารดิจิตอล	 บน	 iPad	 ด้าน	 “ข่าวสาร	 

(Information)”	 คิดเป็นร้อยละ	 8.77	 ต่อมาการใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสาร

ดิจิตอลบน	iPad	ด้าน	“เอกลักษณ์	(Personal	Identity)”		คิดเป็นร้อยละ	5.96	น้อย

ทีส่ดุ	จากผลการศกึษาเรือ่งประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากการอ่านนติยสารดจิติอลบน	iPad	

ในเขตกรงุเทพมหานคร	ทัง้	4	ด้าน	สอดคล้องตามแนวคดิของแมคเควล	และคณะ	

(McQuail	 et	 al.,	 1972)	 ที่ว่าทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ	 ไม่ได้ให้

ความหมายเพียงว่าสื่อมีอิทธิพลต่อมนุษย์เท่านั้น	 แต่มนุษย์ต่างหากที่ใช้สื่อเพื่อ

สนองความต้องการของตนเอง	 การมองดูหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีต่อผู้รับสาร	

(Functional	approach)	นัน้เอง	ดงันัน้	การศกึษาการใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ

สื่อในยุคเริ่มต้น	 จึงค่อนข้างให้ความส�าคัญเก่ียวกับการแบ่งประเภทหน้าที่ของ

สื่อมวลชนท่ีมีต่อผู้รับสารโดยหน้าที่ของสื่อมวลชนจากมุมมองของปัจเจกบุคคล	

ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้อ่านนิตยสารแบบสอบถามส่วนใหญ่อ่านนิตยสารดิจิตอล	 บน	

iPad	 แล้วมีการติดต่อกับสังคมภายนอกในการส่งอีเมล์และเฟซบุ๊ก	 (Facebook)	 

หาเพื่อนๆ	 มากที่สุด	 ซึ่งสอดคล้องตามแนวคิดของเมอร์ริลล์และโลเวนสไตน	์ 

(Merrill	&	Lowenstein,	1971)	ได้แสดงความเห็นว่าการเลือกหรือเลือกใช้สื่อของ

บุคคลมีแรงผลักดันที่เป็นปัจจัยพื้นฐานมาจาก	ความเหงาซึ่งเป็นผลทางจิตวิทยา

ทีเ่ชือ่ว่า	คนเราไม่ชอบทีจ่ะอยูโ่ดดเดีย่วตามล�าพงั	เนือ่งจากความรูส้กึสบัสน	วติก
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กงัวล	หวาดกลวั	ไม่อยากถกูเมนิเฉยจากสงัคม	จงึชอบหรอืพยายามทีจ่ะรวมกลุม่

สังสรรค์กันเท่าที่โอกาสอ�านวย

ข้อเสนอแนะ

	 1.	 ข้อเสนอแนะด้านการใช้งาน	 iPad	 ควรมีการจัดท�าคู่มือ	 ผู้ศึกษามี 

ข้อเสนอแนะว่านิตยสารดิจิตอลแต่ละเล่มน้ันมีลูกเล่นการน�าเสนอที่แตกต่างกัน

ควรมีการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้โดยจัดท�าเป็นคู่มือ	 เพื่อช่วยให้ผู ้อ่าน

สามารถใช้งานดิจิตอล	แมกกาซีนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

	 2.	 ข้อเสนอแนะด้านเนื้อหา	 iPad	 ควรมีการปรับปรุงและอัปเดตด้าน

เนื้อหาในนิตยสาร	 ซึ่งข้อมูลต้องมีที่มาที่ไปอ้างอิงได้,	 ข้อมูลทันสมัย	 น�ามาปรับ

ใช้ได้จริง,	 ภาษาที่ใช้ต้องสุภาพ	 เข้าใจง่าย,	 ส่ิงที่น�าเสนอต้องไม่ละเมิดสิทธ์ิของ 

ผู้อ่าน	และเนื้อหาหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่านในแต่ละวัย

	 3.	 ข้อเสนอแนะด้านโฆษณาในนติยสาร	นัน้	ผูอ่้านต้องการสดัส่วนของ

โฆษณาและเนื้อหาควรมีความสมดุลกัน,	 โฆษณาจะได้รับความสนใจมากขึ้น	 ถ้า

ตรงกบัไลฟ์สไตล์ของผูอ่้าน,	ภาพลกัษณ์ของนติยสารมีผลต่อภาพลักษณ์และความ

น่าเชือ่ถอืของสนิค้า,	โฆษณาแบบ	Oneshot	product	เช่น	ความนยิมในกลุ่มท�างาน

เพศหญิงอายุ	25-40	ปี	นอกจากนั้นแล้วสินค้าตัวอย่างที่แนบไปกับนิตยสารควร

เป็นสนิค้าอปุโภคมากกว่าบรโิภค	ขณะทีโ่ฆษณารงิโทน/โหลดภาพวาบหววิไม่ควร

มีในนติยสาร	ผูห้ญงิ/วยัรุน่/เยาวชน	นอกจากนี	้โฆษณาในหน้านติยสารทีช่ีใ้ห้เหน็

ถึงโฆษณาที่ผู้อ่านจะเปิดผ่านคือ	มีข้อมูลสินค้ามากเกินไป,	ตัวหนังสือขนาดเล็ก

อ่านยาก,	ข้อมูลหรือภาพไม่สอดคล้องกับตัวสินค้า	และโฆษณาที่มีแต่ตัวหนังสือ

ไม่มีภาพประกอบ	ทั้งหมดล้วนเป็นรูปแบบโฆษณาที่ผู้อ่านไม่สนใจ

ข้อเสนอแนะส�าหรับการศึกษาในครั้งต่อไป

	 1.	 การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเรือ่ง	“พฤตกิรรมการอ่านและความ

พึงพอใจที่มีต่อนิตยสารดิจิตอล	บน	iPad	ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร”	
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โดยท�าการศึกษาเฉพาะเพียงพฤติกรรมและความพึงพอใจเท่านั้น	 ดังนั้นในการ

ศกึษาครัง้ต่อไปควรศกึษาในรปูแบบการวจิยัเชงิคณุภาพ	(Quantitative	Research)	

เช่น	การสมัภาษณ์เชงิลกึ	(In-depth	Interview)	และการสนทนากลุม่	(Focus	Group)	

เพื่อเก็บข้อมูล	 และรายละเอียดเชิงลึกเก่ียวกับการเปิดรับ	 ความพึงพอใจ	 และ

ความคาดหวังของผู้อ่านนิตยสารดิจิตอลต่างๆ	เพื่อน�าข้อมูลมาเป็นแนวทางการ

ปรับปรุงแก้ไข	และพัฒนาให้มีคุณภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

	 2.	 ในการศึกษาครั้งต่อไป	 ควรมีการศึกษาถึงระดับความสัมพันธ์ของ

พฤติกรรมการใช้งาน	 ระดับความสนใจ	 และระดับความพึงพอใจของการอ่าน

ดจิติอลแมกกาซนี	โดยท�าการทดสอบสมมตฐิาน	เพือ่ให้ทราบว่า	ปัจจยัส่วนบคุคล	

เช่น	 ปัจจัยทางด้านเพศ	 อายุ	 ระดับการศึกษาอาชีพ	 รายได้	 และอื่นๆ	 เป็นต้น	

ปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการอ่าน	 ระดับความสนใจและความพึง

พอใจต่อการอ่านดิจิตอลแมกกาซีนมากที่สุด

	 3.	 ในการศกึษาครัง้ต่อไป	ควรจะมกีารศึกษาเกีย่วกบักลยทุธ์เพือ่เปรยีบ

เทียบยอดขายทางการตลาดของกลุ่มนิตยสารในแต่ละประเภท	 เพื่อให้ทราบว่า	

นติยสารดจิติอลเล่มใดมส่ีวนแบ่งทางการตลาดมากกว่าคูแ่ข่ง	และเพือ่ให้ทราบว่า	

ท�าไมนิตยสารดิจิตอลฉบับนั้น	ถึงมีส่วนแบ่งการตลาดมากกว่า	ซึ่งผู้ประกอบการ

ใช้เทคนิควิธีการใด	 ในการออกแบบนิตยสารเล่มนั้นเพื่อให้ตอบสนองความ

ต้องการของผู้อ่านสูงสุด
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