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บทคัดยอ 

จากการศึกษาพบวานิตยสาร my home มีการปรับตัวในยุคหลอมรวมสื่อ(Media 

Convergence)ท้ังในดานชองทางการสื่อสาร,โครงสรางองคกร,รูปแบบการทํางาน รวมถึงการ

นําเสนอเนื้อหา โดยในดานชองทางการสื่อสารนั้น นิตยสาร my home ไดใหความสําคัญในการขยาย

ชองทางการสื่อสารเพ่ือใหสอดรับกับเทคโนโลยี,พฤติกรรมการเปดรับของผูอาน รวมถึงวิถีชีวิตท่ี

เปลี่ยนแปลงไปของสังคมในยุคปจจุบัน โดยมีการเลือกเผยแพรเนื้อหาและขอมูลขาวสารของนิตยสาร 

my home ผานชองทางสื่อหลักไปพรอมๆกับการสื่อสารขอมูลเนื้อหาผานสื่ออ่ืนๆ อาทิ สื่อเว็บไซต

,สื่อสังคมออนไลน (เฟสบุค,อินสตาแกรม,ยูทูป) ,สื่อนิตยสารออนไลน (e-magazine)และโทรทัศน  

จากการเพ่ิมชองทางการสื่อสารดังกลาวมีผลทําใหโครงสรางองคกรมีการเปลี่ยนแปลงและ

เพ่ิมบทบาทหนาท่ีภายในของทีมงานเล็กนอย เพ่ือเปนการแบงหนาท่ีชัดเจนของผูดูแลในแตละชอง

ทางการสื่อสารโดยมีการเพ่ิมข้ึนท้ังในสวนท่ีเปนฝายสื่อใหม(New Media) และฝายรายการโทรทัศน 

ซ่ึงปจจุบันยังมีขอจํากัดในเรื่องของจํานวนบุคลากรท่ีไมเพียงพอ และตองมีการขยายโครงสรางสวน

ดังกลาวในอนาคต 

ในดานรูปแบบการทํางานของทีมงานตองมีการเรียนรูเทคโนโลยีการสื่อสารใหกาวทัน

พฤติกรรมการเปดรับสื่อของผูอานในปจจุบัน และตองมีการเพ่ิมรูปแบบการทํางานใหมีการเนนการ

เขาถึงและการสื่อสารไปยังกลุมผูอานมากข้ึนผานชองทางสื่อใหม นอกจากนี้ทีมงานสื่อใหมยังมีอิสระ

ในการทํางานมากข้ีน ดวยการคิดเนื้อหาในการนําเสนอในสื่อใหมใหมีความแตกตางออกไปจากสื่อ

หลัก ซ่ึงผูอานจะไดรับความรูท่ีหลากหลายและเปนประโยชน ท้ังนี้ทีมงานยังตองคํานึงถึงความสะดวก

ในการเปดรับเนื้อหาของผูอานโดยใชการเชื่อมโยงในสื่อสังคมออนไลนในการเชื่อมตอเนื้อหาระหวาง

สื่อเพ่ือใหผูอานสามารถเปดรับเนื้อหาในสื่อตางๆไดสะดวกยิ่งข้ึน   

ในดานการนําเสนอเนื้อหา ทีมงานไดมีการปรับตัวดวยการสรางรูปแบบในการนําเสนอ

เนื้อหาท่ีมีมิติท่ีหลากหลายมากข้ึนในแตละชองทางการสื่อสาร ดวยการปรับวิธีการนําเสนอเนื้อหา 

เพ่ือใหมีความเหมาะสมกับจุดเดนของแตละสื่อท่ีเลือกใช พรอมท้ังมีการเพ่ิมเนื้อหาท่ีเปนในลักษณะ

การซอมบํารุงดวยตัวเองผานการนําเสนอในสื่อตางๆ รวมถึงการเนนความรูสึก “งาย” ในเรื่องราวท่ี

นําเสนอสูผูอาน เพ่ือสรางความรูสึกจับตองได ทําตามไมยากและเขาถึงไดงายมากข้ึน                                                                      
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ในดานพฤติกรรมการเปดรับของกลุมผูอานนิตยสาร my home นั้นผูอานมีการเลือกเปดรับ

ในหลายชองทางเพ่ือเปนการเสริมเนื้อหาท่ีไดรับจากสื่อหลัก นอกจากนี้ดวยชองทางสื่อสังคมออนไลน

ท่ีสรางความสะดวกในการติดตอกับทีมงานทําใหผูอานยังมีความตองการสื่อสารกับทีมงานมากข้ึนอีก

ดวย ในดานความตองการเนื้อหา ผูอานมีความตองการเปดรับเนื้อหาประเภทงานประดิษฐดวยตัวเอง

มากข้ึนโดยจะเลือกเปดรับจากสื่อหลายชนิดเพ่ือสรางความเขาใจ ท้ังนี้ทุกเรื่องราวท่ีนําเสนอผูอาน

ตองการขอมูลท่ีสรางความรูสึกงายท่ีสะดวกตอการนําไปทําเองไดจริง 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญ 

แนวโนมการเกิดข้ึนของเทคโนโลยีการสื่อสาร รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค

สื่อของผูรับสาร ท่ีมีการเปดรับสื่อหลายชองทางโดยมีการเปดรับสื่อใหม (New Media) อยางสื่อ

อินเตอรเน็ต สื่อสังคมออนไลน (โซเชียลมีเดีย) มากข้ึน ซ่ึงสื่อใหมดังกลาว สามารถสรางความสนใจ

และมีการเขาถึงท่ีสูงกวา สงผลใหอุตสาหกรรมผูผลิตสื่อสิ่งพิมพ เกิดการลงทุนขามสื่อ ตองมีการ

ปรับตัวเขาสูรูปแบบของสื่อใหม (New Media) ในขณะท่ีอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพยังคงคํานึงถึงการ

สรางคุณภาพของรูปแบบและเนื้อหาในสื่อหลักท่ีมีอยูเดิมใหดียิ่งข้ึน การปรับตัวดังกลาวทําให

อุตสาหกรรมสิ่งพิมพเขาสูยุคท่ีเรียกกันวา  “การหลอมรวมสื่อ” (Media Convergence) อยางเต็ม

รูปแบบ  ท้ังนี้นิตยสารตกแตงบาน my Home ไดตระหนักถึงกระแสของการเปลี่ยนแปลงทางดาน

เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเกิดข้ึน พรอมไดมีการปรับกลยุทธ โครงสรางการทํางาน วิธีและรูปแบบการ

นําเสนอเนื้อหาของนิตยสาร เพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรม และการใชชีวิตของกลุมผูอานท่ี

เปลี่ยนแปลงไป  

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.เพ่ือศึกษาการปรับตัวในยุคหลอมรวมสื่อ ( Media Convergence) ของนิตยสารตกแตงบาน 

my home ในดานชองทางการสื่อสารกับผูอาน ดานโครงสรางองคกรและดานการนําเสนอเนื้อหา 

2.เพ่ือศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมการเปดรับของผูอานนิตยสาร my home ในยุคหลอมรวมสื่อ 

(Media Convergence)  

วิธีการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “การปรับตัวของนิตยสารในยุคหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) : 

กรณีศึกษา การปรับตัวของนิตยสารตกแตงบาน My home” เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) โดยการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการปรับตัว

ในยุคหลอมรวมสื่อ(Media Convergence)ของนิตยสาร my home ท่ีมีผลตอการปรับตัวในดาน

ชองทางการสื่อสาร ,ดานโครงสรางองคกรและการนําเสนอเนื้อหา โดยทําการสัมภาษณกลุมตัวอยาง
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ท่ีเปนบรรณาธิการ และทีมงานฝายสื่อใหมของนิตยสาร my home และทําการเก็บขอมูลเพ่ือศึกษา

พฤติกรรมการเปดรับท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากกลุมผูอานของนิตยสาร my home รวมท้ังเก็บขอมูลจาก

เอกสารตางๆ (Documentary Research) โดยมีรูปแบบการนําเสนอผลการศึกษาดวยวิธีการบรรยาย

เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  

ผลการวิจัยและอภิปราย 

จากการศึกษาพบวา นิตยสาร my home มีการนําแนวคิดทฤษฏี“เทคโนโลยีสื่อสารเปน

ตัวกําหนด” แนวคิดเรื่อง”สื่อใหม (new media) และการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence)”,

แนวคิด”นิตยสารและการบริหารงานนิตยสาร” และ “แนวคิดการเปดรับขาวสาร” มาปรับใชกับการ

ดําเนินงาน ดวยวิสัยทัศนในการบริหารงานของบรรณาธิการบริหารท่ีตองการนําเสนอนิตยสาร my 

home ไปยังชองทางการสื่อสารตางๆ เพ่ือตอบรับกับเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเปนปจจัยสําคัญในการ

เปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตและการสื่อสารของคนในสังคม รวมถึงในปจจุบันท่ีมีการพัฒนาการ

อันรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิตอลและการขยายตัวของผูใชสื่อสังคมออนไลน (Social Media) ซ่ึงก็เปน

อีกปจจัยหนึ่งท่ีทําใหเกิดการพัฒนาของเทคโนโลยีเพ่ือเขาถึงสื่อเตอรเน็ตใหมากข้ึน อาทิการเกิดข้ึน

ของสมารทโฟน,แทปเล็ต ฯลฯ เทคโนโลยีเหลานี้สามารถทําใหผูใชเขาอินเตอรเน็ตไดอยางรวดเร็วใน

ทุกท่ีทุกเวลาผานสิ่งท่ีเรียกกันวา โมบายอินเตอรเน็ต รวมไปถึงการพัฒนาเรื่องแอพพลิเคชั่น ซ่ึงทําให

รูปแบบการสื่อสารมีทางเลือกท่ีหลากหลายมากข้ึน (สุรัตน เบญจางจารุ,2554,11-12)  ท้ังนี้นิตยสาร 

my home ไดมีการปรับตัวเขาสูยุคของการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) ตั้งแตในชวงของ

การเกิดนิตยสารข้ึนมา เนื่องจากนิตยสาร my home นั้นเพ่ิงกอตั้งข้ึนในชวงป 2553 ซ่ึงเปนชวงเวลา

ท่ีเทคโนโลยีการสื่อสารเขาสูยุคของอินเตอรเน็ตอยางเต็มตัว มีการสื่อสารในรูปแบบตางๆ โดยเฉพาะ

รูปแบบสังคมออนไลนเริ่มมีการพูดถึงและเขาสูกระแสนิยมมากข้ึน  เทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเกิดข้ึน

ดังท่ีไดกลาวมากอใหเกิดลักษณะท่ีเปน Interactivity ของสื่อ ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดทฤษฎี

เทคโนโลยีสื่อสารเปนตัวกําหนด ในมิติของเอ็ดนา โรเจอรสท่ีไดศึกษาในสวนท่ีวาคุณลักษณะของสื่อ

แบบใหมท่ีเกิดข้ึนจากความกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารในปจจุบัน ซ่ึงมีความสําคัญและมีผล

ตอเนื่องสูการเปลี่ยนแปลงประสบการณของมนุษย และสังคม โดยเทคโนโลยีการสื่อสารจะ

เปลี่ยนแปลงไปในลักษณะท่ีมีการสื่อสารแบบโตตอบระหวางกันมากข้ึน ซ่ึงแตเดิมจะมีอยูเฉพาะใน

การสื่อสารระหวางบุคคล แตในสื่อสมัยใหม อาทิ อีเมล แอพพลิเคชั่น สื่อสังคมออนไลน ก็สามารถ

สรางเง่ือนไขใหเกิดการสื่อสารตอบโตแบบทันทีได พรอมกับเปนการขยายประสบการณของคนใน

สังคม ทําใหมิติดานกาลเทศะของการสื่อสารไดเปลี่ยนแปลงไป (เกรียงไกร ทวีโชติกิจเจริญ,2543,น.

27-28.) จากท่ีกลาวมานั้น แนวคิดดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากการ

ปรับตัวของนิตยสารตกแตงบาน my home มีความตองการในการเพ่ิมชองทางการสื่อสารรูปแบบ

ใหมๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมใหสอดรับกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปของกลุมผูอาน ซ่ึงถือ

เปนการขยายประสบการณดานผัสสะของคนใหมีการรับรูปแบบของสารท่ีหลากหลายมากข้ึน คือ

ไมใชแคการนําเสนอเนื้อหาผานสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพอยางเดียวท่ีตองใชผัสสะทางตา แตมีการ
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นําเสนอผานสื่ออ่ืนอยางเชนคลิปวิดีโอท่ีตองใชผัสสะทางหูดวยการฟง เปนตน  ในขณะเดียวกันชอง

ทางการสื่อสารใหมๆท่ีเพ่ิมเขามา ก็ทําใหลักษณะการสื่อสารระหวางทีมงานและผูอานเปลี่ยนแปลงไป

จากการสื่อสารแบบดั้งเดิม คือมีการสื่อสารท่ีเปน Interactive ซ่ึงก็คือการสื่อสารท่ีมีการโตตอบ

ระหวางกันมากข้ึนอยางสื่อในสังคมออนไลน ท่ีผูอานสามารถสื่อสารโตตอบผานกลองขอความ (Chat 

Box) หรือไทมไลน ไดตลอดเวลา เปนตน นอกจากนี้ทางนิตยสาร my home ยังมีการนําแนวคิดเรื่อง

ของสื่อใหม (New Media) มาปรับใช เม่ือเทคโนโลยีการสื่อสารมีความกาวหนาซ่ึงสงผลใหลักษณะ

การสื่อสารทําใหผูสงสารและผูรับสารทําหนาท่ีในการสงสารและรับสารไดพรอมกับเปนลักษณะท่ี

เรียกวาการสื่อสารสองทาง นอกจากนั้นสื่อเองยังสามารถทําหนาท่ีในการสงสารไดหลายอยางรวมกัน 

คือ ภาพ เสียง และขอความ โดยเปนการผสมกันระหวางระบบเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดั้งเดิม รวม

กับความกาวหนาของระบบเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีเปนปฏิสัมพันธทําใหสื่อสารสามารถสื่อสารไดสอง

ทางผานทางระบบเครือขายและมีศักยภาพเปนสื่อแบบประสม ( Multimedia) (พรจิต สมบัติพานิช, 

2547,น.4) ซ่ึงแนวคิดเรื่องสื่อใหมนี้สอดคลองกับผลการศึกษา เห็นไดจากการเพ่ิมชองทางการสื่อสาร

ตางๆท่ีเกิดข้ึนของนิตยสาร my home นอกเหนือจากนิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพแลว ในชวงการ

เปดตัวนิตยสาร my home ครั้งแรก ยังมีการเกิดชองทางทางการสื่อสารอีกชองทางหนึ่งพรอมกันคือ

สื่อเว็บไซต www.myhome-mag.com ซ่ึงทําหนาท่ีเสนอขาวสารผานคลิปวิดีโอตางๆภายใตการ

เสนอเนื้อหาในเรื่องเดียวกัน โดยสื่อสามารถทําหนาท่ีในการสงสารไดหลายอยางรวมกัน คือ ภาพ 

เสียง และขอความ ซ่ึงถือเปนการสื่อสารในลักษณะสื่อแบบประสม (Multimedia) ท้ังนี้นิตยสาร my 

home ยังมีการปรับใชชองทางการสื่อสารใหมๆ ชองทางอ่ืนตามมา เพ่ือใหเกิดการปฏิสัมพันธ

ระหวางผูสงสารและผูรับสารท่ีตางมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันไดโดยทันทีทันใด โดยไมจํากัดในเรื่อง

ของเวลาและสถานท่ี ทําใหผูรับสารนั้นมีโอกาสในการรับเนื้อหาขาวสารตามความพึงพอใจ รวมไปถึง

สงผลใหเกิดพฤติกรรมการบริโภคสื่อท่ีเปลี่ยนแปลงไปเชนกัน (อนุชา ทีรคานนท,2547,น.40)    

ในดานโครงสรางองคกรของนิตยสาร my home อาจจะไมไดเปนไปตามโครงสรางของการ
บริหารงานนิตยสารแบบดั้งเดิม เนื่องจากมีเรื่องของการเพ่ิมชองทางการสื่อสารของสื่อใหมเขามา ซ่ึง
จากการศึกษาพบวา ทําใหตองมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภายในองคกร ไมวาจะเปนเรื่อง
ของบุคลากร เรื่องของเนื้อหาและเรื่องของรูปแบบการทํางานดังท่ีกลาวไปแลวในบทท่ี 4  

ท้ังนี้การบริหารงานของนิตยสาร my home มีความเหมือนกับแนวคิดการบริหารงาน
นิตยสารท่ีกําหนดไววาในการจัดองคกรนิตยสารในฝายท่ีเปนกองบรรณาธิการนั้นจะตองประกอบไป
ดวยบุคลากรตางๆ คือบรรณาธิการบริหาร หัวหนากองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการและฝายศิลป 
ท้ังนี้จะตองมีการกําหนดวัตถุประสงค การแบงงานออกเปนสวนตางๆ โดยมีการจัดกลุมงานอยางเปน
หมวดหมู ระบุหนาท่ีและมอบหมายงานใหเหมาะสมกับบุคคล เพ่ือใหการดําเนินเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ(มาลี บุญศิริพันธ,2538,น.5) อยางไรก็ตาม เม่ือเขาสูยุคของการหลอมรวมสื่อเกิดข้ึน ซ่ึง
นิตยสารไดมีการปรับตัวดวยการสื่อสารผานชองทางตางๆมากข้ึน สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงใน
ดานการจัดการโครงสรางองคกร โดยมีการเพ่ิมฝายงานสื่อใหม (New Media) เพ่ิมข้ึนมา การ
บริหารงานองคกรของนิตยสารจึงจําเปนตองมีการแบงสวนท่ีดูแลท้ังกลุมงานท่ีเปนนิตยสาร และกลุม

http://www.myhome-mag.com/�
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งานท่ีดูแลในสื่อใหม ซ่ึงแนวคิดดังกลาวสอดคลองกับผลการศึกษาวาเม่ือมีการเพ่ิมชองทางการสื่อสาร
ข้ึนมา บรรณาธิการบริหารนิตยสาร my home ไดมีการแบงสวนการดูแลออกเปนสามสายงานหลัก
พรอมปรับรูปแบบการทํางานใหทีมงานมีสวนในการรับผิดชอบกับการสื่อสารแกผูอานในชองทาง
ตางๆมากข้ึน โดยโครงสรางหลักคือกองบรรณาธิการ สายงานสื่อใหม (New Media) และสายงาน
ลาสุดท่ีเพ่ิงมีการปรับตัวตามชองทางการสื่อสารท่ีเกิดข้ึนใหม คือสายงานโทรทัศน ซ่ึงจะตองมีการ
เลือกสรรบุคลากรมารองรับการขยายตัวทางชองทางการสื่อสารนี้มากข้ึนในอนาคต   

อยางไรก็ตามแมจะมีการปรับตัวในดานชองทางการสื่อสารใหมๆเกิดข้ึน อันนํามาซ่ึงการ
ปรับตัวในดานโครงสรางองคกรและรูปแบบการทํางานของนิตยสาร my home แตบรรณาธิการและ
ทีมงานก็ยังคงใหความสําคัญในการนําเสนอเนื้อหาท่ีจะเปนประโยชนกับผูอานมากข้ึน ท้ังนี้จึงมีการ
นําเสนอเนื้อหาท่ีมีมิติหลากหลายมากข้ึน พรอมกับการพยายามสอดแทรกและเพ่ิมเติมเนื้อหาใหมท่ี
เปนประโยชนตรงกับความตองการของผูอานมากข้ึนในเรื่องของการนําเสนอเนื้อหาท่ีเปนการทําได
ดวยตัวเองและการซอมบํารุง ซ่ึงจะเปนประโยชนและสรางความรูสึกงายในการนํามาปรับใชไดจริง 
และตอบสนองความตองการของผูอานมากข้ึน ท้ังนี้มิติในดานการนําเสนอเนื้อหามีความสอดคลองกับ
แนวคิดนิตยสารท่ีมองวาสื่อนิตยสารนั้นควรมีบทบาทหนาท่ีในการรับใชสังคมและใหความรูขอมูลท่ี
ครบถวนอันเปนประโยชนตอผูอาน โดยนิตยสารมีหนาท่ีถายทอดสารสนเทศ เปนสื่อใหความรู ความ
บันเทิงและการใหบริการในการประกาศและโฆษณาตางๆ ในอีกมุมหนึ่ง นิตยสารยังเปนสื่อในการ
บันทึกเรื่องราวหรือเหตุการณ เปนเวทีสําหรับทัศนะ และเชื่อมโยงจากสังคมเกาไปสูสังคมใหม รวมถึง
เปนแหลงคนควาความเปนมาของสังคม (ระวีวรรณ ประกอบผล,2530, น.1)   

ผลการศึกษาเรื่องการนําเสนอเนื้อหานั้นยังมีความสอดคลองกับแนวคิดการหลอมรวมสื่อ  
(Media Convergence) ท่ีวาการเลาเรื่องในยุค Convergence ใหเกิดประสิทธิภาพและนาสนใจนั้น
เปนการใชวิธี Transmedia Storytelling นั่นคือการใชเนื้อหาเลาเรื่องผานหลายๆชองทาง 
(แพลตฟอรม) ไมไดเปนเพียงการใชวิธีผลิตหลายสื่อ หรือนําเสนอผานชองทางท่ีหลากหลายเทานั้น 
แตหมายความวาในแตละสื่อตองเลาเรื่องเสริมกัน โดยเลือกนําจุดแข็งของแตละสื่อมาใช ซ่ึงจะทําให
การนําเสนอเนื้อหาผานชองทางตางๆ มีความนาสนใจ และมอบมิติใหมๆของเนื้อหาท่ีนําเสนอสูผูรับ
สารอยางคุมคามากข้ึน (Henry Jenkins, “Convergence Culture”;2006) จากแนวคิดท่ีกลาวมามี
ความสอดคลองกับผลการศึกษาในสวนของการนําเสนอเนื้อหาของนิตยสาร my home ท่ีมีการนํา
แนวคิดนี้มาปรับใช ดวยการปรับรูปแบบการนําเสนอเนื้อหาใหเหมาะกับจุดเดนของแตละสื่อท่ีเลือก
สื่อสารอยางเสริมกัน เชน สื่อคลิปวิดีโอในเว็บไซตและwww.youtube.com จะมีการนําเสนอเนื้อหา
ในรูปแบบรายการท่ีเปนภาพเคลื่อนไหว และนําเสนอเนื้อหาท่ีแตกตางภายใตคอนเซ็ปตเดียวกันกับ
สื่อหลัก หรือการนําเสนอเนื้อหาผานชองทางสื่อสังคมออนไลน (โซเชียลมีเดีย) ท่ีเปนสื่อท่ีเขาถึงผูรับ
สารไดอยางรวดเร็วและสรางการสื่อสารสองทางระหวางผูสงสารและผูรับสารนั้น  ทีมงาน my home 
ไดเลือกนําเสนอเนื้อหาในสวนท่ีเปนการสื่อสารผานไทมไลนในหนาแฟนเพจเพ่ืออัพเดตขาวสารของ 
my home การสื่อสารรูปภาพอ่ืนๆ หรือคําแนะนําท่ีไมมีอยูในนิตยสาร แตจะเลาเรื่องเพ่ือเสริมกัน 
รวมถึงชองทางของสื่อใหมนี้ยังเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารและเปนพ้ืนท่ีในการพูดคุยกับ
ผูอานอยางรวดเร็วข้ึนอีกดวย โดยทีมงานนิตยสารมองวาสื่อทุกสื่อมีจุดเดน และควรผลิตขาวสารท่ี
เสริมกันผานชองทางสื่อสารตางๆท่ีเพ่ิมข้ึนอยางเหมาะสมในแตละชองทาง จากงานวิจัยของวรารัตน 
รัตนวงศไชยา ท่ีไดกลาววาเม่ือเทคโนโลยีทําใหเกิดการสื่อสารในชองทางตางๆมากข้ึน ซ่ึงมีผลทําให
พฤติกรรมการเปดรับของผูอานเปลี่ยนไปเชนกัน โดยผูบริโภคหันมาบริโภคขาวสารผานเว็บไซตมาก
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ข้ึน ท้ังยังมีพฤติกรรมการรับขาวสารท่ีเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการบริโภคสื่อหลากหลายสื่อในเวลา
เดียวกัน และสามารถทํากิจกรรมบนอินเตอรเน็ตไดหลายๆอยางในเวลาเดียวกัน ทําใหองคกร มีการ
ปรับตัวจากสื่อสิ่งพิมพรูปแบบเดิมเขาสูสื่อใหม (New Media) โดยใชเทคโนโลยีคือ ระบบอินเตอรเน็ต
และโทรศัพทเขามาชวยในการปรับตัวในครั้งนี้  (วรารัตน รัตนวงศไชยา,2554; บทคัดยอ) ซ่ึงก็
สอดคลองกับกับผลการศึกษาครั้งนี้ โดยกลุมผูอานนิตยสาร my home ท่ีใหความเห็นตรงกันวา แม
จะเลือกเปดรับสื่อนิตยสารเปนสื่อหลักอยูนั้น แตก็มีพฤติกรรมการเปดรับสื่อท่ีหลากหลายมากข้ึน 
ดวยความกาวหนาทางเทคโนโลยีการสื่อสารท่ีทําใหเกิดสื่อชองทางใหมๆ ซ่ึงสรางความสะดวกและ
การเขาถึงสอดคลองกับการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ในขณะเดียวกันความสะดวกรวดเร็วในการสื่อสาร
ผานชองทางสังคมออนไลนก็ทําใหผูอานมีความตองการใชประโยชนจากการเปดรับในชองทาง
ดังกลาวในการติดตอสื่อสารกับทีมงานมากข้ึน อยางไรก็ตามผูอานยังมีความตองการในการเลือก
เปดรับท่ีเนนเนื้อหาในลักษณะท่ีเปนวิธีการทําดวยตัวเองท่ีเปนประโยชนในการนําไปใชไดจริงมากข้ึน 
ซ่ึงความตองการในการเปดรับเนื้อหาดังกลาวจะชวยเพ่ิมทักษะความรู ท่ีสอดคลองกับความเชื่อ 
คานิยมและไลฟสไตลของผูอานในดานของการสรางรูปแบบชีวิตของการเปนสังคม D.I.Y. (Do it 
yourself) มากยิ่งข้ึน รวมไปถึงความตองการในการเปดรับเนื้อหาท่ีเขาถึงไดงายในทุกเรื่องราวและ
ชองทางท่ีทีมงานนําเสนอ ท้ังนี้ในเรื่องของการเปดรับสื่อของผูอานจากท่ีไดกลาวมานั้น มีความ
สอดคลองกับแนวคิดการเปดรับขาวสาร ท่ีอธิบายถึงการเลือกเปดรับสื่อตามลักษณะตางๆของผูรับ
สาร รวมไปถึงความสัมพันธของผูรับสารท่ีมีตอขาวสาร ซ่ึงผูรับสารจะมีการเลือกเปดรับสื่อท่ี
สอดคลอง (Consistence) กับความรู คานิยมและความตองการของตน ในขณะเดียวกันก็จะมี
ลักษณะการเลือกเปดรับสื่อท่ีสะดวก (Convenience) โดยผูรับสารจะมีพฤติกรรมการเลือกรับสื่อท่ี
แตกตางกันตามท่ีตนสะดวก  ท้ังนี้ในดานของการเปดรับเนื้อหานั้นผูรับสารก็มีความตองการท่ีจะ
เปดรับขาวสารท่ีเปนประโยชน (Utilization) แกตนเองเปนสําคัญ และยังมีความตองการเปดรับ
เนื้อหาขาวสารท่ีสะดวกในการไดมา (Availability) รวมถึงยังมีความตองการอยากรูอยากเห็น 
(Curiosity) ท่ีเปนเสมือนเปดรับขาวสารท่ีเปนประสบการณใหมอยูตลอดเวลาอีกดวย(พรทิพย วร
กิจโภคาทร,2539,น.292)  

สรุปและขอเสนอแนะ 

 1. บรรณาธิการและทีมงานนิตยสาร my home ควรใหความสําคัญกับสื่อทุกชองทางอยาง

สมํ่าเสมอ โดยเฉพาะสื่อแอพพลิเคชั่นอินสตาแกรมท่ีปจจุบันเปนสื่อท่ีไดรับความสนใจอยางมากของ

สังคมไทย  

2. ในดานของการพัฒนารูปแบบการนําเสนอเนื้อหาในชองทางการสื่อสารรูปแบบนิตยสาร

ออนไลน (e-magazine) ท่ีตองมีการพัฒนาระบบและเทคโนโลยีของสื่อดังกลาวใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน ซ่ึงจะชวยใหเกิดความนาสนใจในการเปดรับสื่อดังกลาวมากข้ึน  

 3. ในเรื่องของโครงสรางหนาท่ีการทํางาน จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการขยายในสวน

บุคลากร เพ่ือรองรับการขยายตัวของจํานวนรายการท่ีจะเพ่ิมข้ึนในอนาคต  
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 4. บุคลากรของนิตยสาร my home ตองมีความจําเปนในการพัฒนาและเรียนรู

ความสามารถดานอ่ืนๆนอกเหนือจากทักษะดานการเขียน เชนการเรียนรูเรื่องของเทคโนโลยีการ

สื่อสาร ซ่ึงถือไดมีความสําคัญอยางยิ่งในการสื่อสารกับผูอานในปจจุบัน 
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