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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง “ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้อ่านในเขต

กรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสาร a day BULLETIN” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร 

ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ และแนวโน้มการเปิดรับของผู้อ่านที่มีต่อนิตยสาร 

a day BULLETIN ตลอดจนศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) ท าการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional 

Study) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 300 คน 

ที่เป็นผู้อ่านนิตยสาร a day BULLETIN ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 18-35 ปี ทั้งผู้ชาย

และผู้หญิง ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ.2558 ส าหรับการ

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) 

ของค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ส าหรับสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  คือ สถิติสัมประสิทธิ์

สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 2 
 

ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี มีระดับ

การศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้างเอกชน 

และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท  

ด้านพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN พบว่า กลุ่มตัวอย่างได้รับนิตยสาร a 

day BULLETIN จากสถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT มากที่สุด ส่วนใหญ่อ่านนิตยสาร a day BULLETIN 1 

เล่ม/เดือน ใช้ระยะเวลาในการอ่านนิตยสาร a day BULLETIN แต่ละครั้ง 10-20 นาที อ่านคอลัมน์ 

Interview - สัมภาษณ์คนดัง มากที่สุดเป็นอันดับที่ 1 

ด้านความคาดหวังจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

คาดหวัง อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคาดหวังด้านความบันเทิงมากที่สุด 

ในประเด็น เพ่ือความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 

ด้านความพึงพอใจจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจ อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจด้านความบันเทิงมากที่สุด ใน

ประเด็น ได้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน 

ด้านแนวโน้มการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มความ

ตั้งใจที่จะเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN อยู่ในระดับมาก ทั้งประเด็น ความตั้งใจในการที่จะ

เปิดรับต่อไปในอนาคต และประเด็น ความตั้งใจที่จะแนะน าบุคคลอ่ืนให้เปิดรับ 

ค าส าคัญ : พฤติกรรมการเปิดรับ, ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, แนวโน้มการเปิดรับ, นิตยสารแจก

ฟรี, นิตยสาร a day BULLETIN 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจากปัจจัยทั้งด้านการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ล้วนเป็นกลไกส าคัญที่ส่งผลให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถี

ชีวิตให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัย ผู้คนในสังคมยุคโลกาภิวัตน์จึงจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมให้ก้าวทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ  ด้วย

ความเร่งรีบให้สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน ท าให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงสื่อต้องปรับตัวให้ทันกับผู้บริโภค

เช่นกัน นั่นจึงเป็นที่มาของการเกิดนิตยสารแจกฟรี (Free Copy) ท าหน้าที่บรรจุข้อมูลอย่างย่นย่อแต่

เต็มเปี่ยมไปด้วยความน่าสนใจทั้งข้อมูลข่าวสารและภาพประกอบ (ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย,์ 2554) 

นิตยสารแจกฟรีจัดเป็นสื่อสิ่งพิมพ์รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก พัฒนาอย่าง

รวดเร็ว และก าลังได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างยิ่ง โดยนิตยสารแจกฟรีจะจัดวางบริเวณสถานที่

ส าคัญตามแหล่งชุมชนต่างๆ อาทิ สถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 

สถาบันการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ นิตยสารแจกฟรีมักจะน าเสนอเนื้อหาอันหลากหลายเกี่ยวกับวิถีชีวิต

ของผู้คนในด้านต่างๆ ทั้งอาหารการกิน การแต่งกาย สถานที่ท่องเที่ยว และเนื้อหาทั่วไป ที่เป็น

ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในสังคมแห่งยุคข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้

นิตยสารแจกฟรีมีอิทธิพลและบทบาททางสังคมต่อการด าเนินชีวิตของผู้อ่าน ด้วยการเป็นแหล่งให้

ความรู้และความบันเทิง โดยผู้อ่านมักเลือกอ่านนิตยสารที่น าเสนอเนื้อหาท าให้เกิดมุมมองใหม่ที่

สามารถน ามาไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ทั้งบุคลิกภาพ แนวคิดการท างาน และการใช้ชีวิตส่วนตัว 

นิตยสาร a day BULLETIN ได้เริ่มต้นท าความรู้จักกับคนอ่านตั้งแต่เล่มแรกในวันศุกร์ที่ 

22 สิงหาคม 2551 จนถึงปัจจุบันกว่า 300 เล่มแล้ว (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558) โดย วงศ์ทนง 

ชัยณรงค์สิงห์ ตั้งใจให้นิตยสาร a day BULLETIN เป็นนิตยสารแจกฟรีรายสัปดาห์ที่แจกทุกวันจันทร์ 

ที่น าเสนอเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจและทันเหตุการณ์ที่สุด รวมทั้งบทสัมภาษณ์เข้มข้นของบุคคลที่

อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม เพ่ือเป็นทางเลือกในการติดตามข่าวสารของคนกรุงเทพ โดย

ค านึงถึงเนื้อหาและสาระที่ผู้อ่านต้องได้รับกลับไปอย่างคุ้มค่าที่สุด และนั่นจึงเป็นที่มาของสโลแกนที่

ทางนิตยสารได้ยึดถือมาตลอดว่า The Urban Current Magazine (เว็บไซต์เดย์ โพเอทส์, 2558) 
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จนถึงวันนี้ a day BULLETIN ได้กลายเป็นนิตยสารแจกฟรีที่คนเมืองต้องอ่าน และมีผล

ส ารวจจากบริษัทส ารวจชื่อดังอย่าง AC Nielsen รับรองอย่างเป็นทางการว่า a day BULLETIN คือ

นิตยสารแจกฟรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้อ่าน ที่แจกเท่าไหร่ก็หมด ไม่เพียงแต่คนอ่านในเมืองใหญ่

อย่างกรุงเทพเท่านั้น แต่คนอ่านในพ้ืนที่อ่ืนๆ เช่น เชียงใหม่ หัวหิน ปาย เขาใหญ่ ก็สนใจติดตามอ่าน 

a day BULLETIN อย่างเหนียวแน่นเช่นกัน เห็นได้จากยอดสมัครสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นอย่างสม่ าเสมอและ

ต่อเนื่อง (เว็บไซต์เดย์ โพเอทส์, 2558) 

ดังที่กล่าวมา ด้วยความเป็นนิตยสารแจกฟรีที่มีเอกลักษณ์และจุดยืนเฉพาะตัวอย่าง

เด่นชัดที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้อ่าน ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจในการท าวิจัยศึกษากลุ่มผู้อ่านหรือผู้รับ

สารว่ามีความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจจากการเปิดรับและแนวโน้มการเปิดรับ

นิตยสาร a day BULLETIN อย่างไร เพ่ือที่จะได้ทราบถึงความต้องการของผู้อ่านและเป็นข้อมูลใน

การศึกษาเกี่ยวกับนิตยสารแจกฟรีต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากร ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ ความพึงพอใจ 

และแนวโน้มการเปิดรับของผู้อ่านที่มีต่อนิตยสาร a day BULLETIN 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวังจากการเปิดรับนิตยสาร a day 

BULLETIN กับพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN กับ

ความพึงพอใจจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจจากการเปิดรับนิตยสาร a day 

BULLETIN กับแนวโน้มการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN 

วิธีการวจิัย 

เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) ท าการเก็บข้อมูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเพียงครั้งเดียว (Cross-Sectional 
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Study) ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบ

แบบสอบถามด้วยตัวเอง (Self-Administered Questionnaire) ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบสะดวก 

(Convenient Sampling) โดยจะเก็บข้อมูลจากประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 18-

35 ปี ใช้ค าถามคัดเลือก (Screening Question) ผู้ที่เคยอ่านนิตยสาร a day BULLETIN ให้ได้กลุ่ม

ตัวอย่างครบตามจ านวน 300 คน ในบริเวณที่เป็นแหล่งรวมของคนจ านวนมาก เช่น สถานีรถไฟฟ้าบี

ทีเอส สถานีรถไฟฟ้าเอ็มอาร์ที ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งกระจายอยู่ในพ้ืนที่ต่างๆ 

ในกรุงเทพมหานคร ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ.2558  

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการวิจัยเรื่อง “ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้อ่านใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสาร a day BULLETIN” สามารถสรุปผลการวิจัย และน ามาอภิปราย

ได้ดังนี ้ 

ลักษณะทางประชากร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 18-25 ปี มี

ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ระดับปริญญาตรี/เทียบเท่า ประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง

เอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 

พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN กลุ่มตัวอย่างได้รับแจกนิตยสาร a 

day BULLETIN จากสถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT มากที่สุด อธิบายได้ว่า นิตยสาร a day BULLETIN 

เป็นนิตยสารแจกฟรีที่ได้รับความนิยมเป็นอันหนึ่ง ซึ่งมีแจกตามสถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT และ

ร้านอาหารต่างๆ กว่า 250 จุดทั่วกรุงเทพมหานคร (อะเดย์โพเอทส์รุกสื่อดิจิตอล, 2554) และเว็บไซต์ 

http://www.daypoets.com ได้กล่าวไว้ว่า นิตยสาร a day BULLETIN ได้กลายเป็นนิตยสารแจก

ฟรีที่คนเมืองต้องอ่าน และมีผลส ารวจจากบริษัทส ารวจชื่อดังอย่าง AC Nielsen รับรองอย่างเป็น

ทางการว่า a day BULLETIN คือนิตยสารแจกฟรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้อ่าน ที่แจกเท่าไหร่ก็

หมด เห็นได้จากยอดสมัครสมาชิกที่เพ่ิมขึ้นอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  จึงท าให้กลุ่มตัวอย่างได้รับ

นิตยสารจากสถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT ส าหรับความถี่ในการอ่านนิตยสาร a day BULLETIN โดย

เฉลี่ย เท่ากับ 1.50 เล่ม/เดือน ในการวิจัยครั้งนี้วัดความถี่จากการหยิบนิตยสารเปิดอ่าน จึงวิเคราะห์

ได้ว่าความถี่ในการอ่านขึ้นอยู่กับโอกาส จังหวะเวลาที่ได้พบเห็นและการได้รับแจกนิตยสาร เนื่องจาก
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เป็นนิตยสารที่มีการก าหนดระยะเวลาการแจกที่แน่นอน โดยแจกฟรีทุกวันจันทร์ ถ้านิตยสารถูกแจก

หมดแล้วผู้อ่านอาจจะไม่ได้อ่าน ท าให้ความถี่ในการอ่านไม่มากนัก และมีโอกาสของการเปิดอ่านซ้ าได้ 

เพราะนิตยสารเป็นสื่อที่มีความคงทน หยิบมาอ่านได้หลายครั้ง กลุ่มตัวอย่างใช้ระยะเวลาในการอ่าน

นิตยสาร a day BULLETIN แต่ละครั้งประมาณ 10-20 นาที สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมณรัตน์ 

ปานรัตน์ (2554) ศึกษาเกี่ยวกับ ปัจจัยที่มีผลต่อการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 

(FREE COPY) ผลการศึกษาพบว่า ผู้อ่านใช้เวลาในการอ่านต่อครั้งน้อยกว่า 30 นาที และอ่านเฉพาะ

บางคอลัมน์เท่านั้น กลุ่มตัวอย่างอ่านคอลัมน์ Interview - สัมภาษณ์คนดัง เป็นประจ า มากที่สุด 

สอดคล้องกับข้อความจากเว็บไซต์ http://www.daypoets.com ว่า ผู้จัดท านิตยสาร a day 

BULLETIN ตั้งใจให้เป็นนิตยสาร Free Copy ที่น าเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและทันเหตุการณ์ที่สุด 

รวมทั้งบทสัมภาษณ์เข้มข้นของบุคคลที่อยู่ในกระแสความสนใจของสังคม เพ่ือเป็นทางเลือกในการ

ติดตามข่าวสารของคนกรุงเทพ 

ความคาดหวังจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN กลุ่มตัวอย่างมีความ

คาดหวังจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 โดยมี

ค่าเฉลี่ยความคาดหวังด้านความบันเทิง มากที่สุด จากทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อที่มุ่งความสนใจ

ศึกษาแรงจูงใจของบุคคลในการใช้สื่อ  โดยแรงจูงใจในการเลือกใช้สื่อนั้นเกิดมาจากการคาดการณ์

เอาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วว่าสื่อแต่ละประเภทจะให้รางวัลแก่ผู้รับสารในลักษณะใดบ้ าง ผู้รับสารมี

จุดมุ่งหมายอยู่ในใจ และพฤติกรรมจะมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นๆ โดยค านึงถึงองค์ประกอบทางด้านจิตใจ

และทางด้านสังคมของบุคคลซึ่งมีผลต่อการสื่อสาร  

ด้านความบันเทิง กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจากการเปิดรับนิตยสาร a day 

BULLETIN ในระดับมาก โดยมีความคาดหวังในประเด็น “เพ่ือความเพลิดเพลิน สนุกสนาน” มาก

ที่สุด อาจวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มผู้อ่านนิตยสาร a day BULLETIN เป็นกลุ่มสังคมคนเมืองที่มีพฤติกรรม

การใช้ชีวิตแบบเร่งรีบแข่งขันกับเวลา การเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN ซึ่งบรรจุเนื้อหาข้อมูลที่

ครบถ้วนที่เกี่ยวกับชีวิตประจ าวันเต็มเปี่ยมไปด้วยความน่าสนใจทั้งข้อมูลข่าวสารและภาพประกอบ 

ในช่วงเวลาระหว่างเดินทางไปเรียนหรือท างาน ในสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมคนจ านวนมาก ท าให้เกิด

การใช้เวลาว่างระหว่างการเดินทาง ช่วงเวลารถติด ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและการ

ท างาน ไดค้วามสนุกสนานเพลิดเพลิน 
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ด้านข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจากการเปิดรับนิตยสาร a day 

BULLETIN ในระดับมาก โดยมีความคาดหวังในประเด็น “เพ่ือให้ได้ทราบเหตุการณ์ ข้อมูลข่าวสารที่

เกิดขึ้นรอบตัวในชีวิตประจ าวัน” มากที่สุด วิเคราะห์ได้ว่า ภายในนิตยสาร a day BULLETIN มี

ข่าวสารทันเหตุการณ์ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง บันเทิง และสัมภาษณ์บุคคลที่น่าสนใจ รวม

ถึงไลฟ์สไตล์ของคนเมืองในทุกๆ เรื่อง เช่น อาหารการกิน สถานที่ท่องเที่ยว สุขภาพกายและใจ 

การเงิน และธุรกิจ ด้วยความหลากหลายของประเด็น หรือเรื่องราวที่ถูกน าเสนอออกมาในแต่ละ

สัปดาห์ บวกกับรูปภาพหน้าปกของนิตยสาร a day BULLETIN ที่ดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็นที่

เดินผ่านไปมา ท าให้อยากหยิบขึ้นไปอ่าน จนบางคนเป็นแฟนของนิตยสาร a day BULLETIN 

ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจากการเปิดรับ

นิตยสาร a day BULLETIN ในระดับปานกลาง โดยมีความคาดหวังในประเด็น “เพ่ือท าให้ดูเป็นคนมี

ความรู้ ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์” มากที่สุด วิเคราะห์ได้ว่า นิตยสาร a day BULLETIN มีก าหนด

แจกทุกวันจันทร์ กลุ่มตัวอย่างอาจคิดว่าไม่ได้รับข่าวสารที่อัพเดทในทุกๆวัน ฉะนั้นจึงไม่คาดหวังใน

ด้านนี้มากนัก 

ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กลุ่มตัวอย่างมีความคาดหวังจากการเปิดรับนิตยสาร a day 

BULLETIN ในระดับปานกลาง โดยมีความคาดหวังในประเด็น “เพ่ือสามารถพูดคุย แสดง แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับคนในสังคมได้” มากที่สุด วิเคราะห์ได้ว่า นิตยสาร a day BULLETIN มักจะเน้นที่บท

สัมภาษณ์สุดเข้มข้นของบุคลที่ก าลังเป็นกระแส น าเสนอแนวคิดของบุคคลนั้นๆ เป็นเหมือนการเปิด

โลกของผู้อ่านให้ได้เห็นถึงแนวคิดใหม่ๆ หรือทัศนคติของบุคคลอ่ืน กลุ่มตัวอย่างจึงไม่คาดหวังที่จะ

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับคนอื่นๆ ในสังคมมากนัก 

ความพึงพอใจจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN กลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.61 โดยมี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความบันเทิง มากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของ สนติกาญจน์ กลิ่น

สุวรรณ (2556) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผู้อ่าน

นิตยสารสกุลไทยในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อนิตยสาร

ในด้านการให้ความบันเทิงมากที่สุด  และงานวิจัยของ อทิติยา พงษ์นาค (2556) ศึกษาเรื่อง 
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พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสาร Women’s Health ของ

ผู้หญิงวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากนิตยสาร 

Women’s Health ระดับมาก โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจด้าน “การสร้างความบันเทิง เพ่ือ

ความเพลิดเพลิน และผ่อนคลายอารมณ์จากการอ่านนิตยสาร” มากเป็นอันดับแรก 

ด้านความบันเทิง กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการเปิดรับนิตยสาร a day 

BULLETIN ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในประเด็น “ได้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน” มากที่สุด 

เป็นเพราะว่านิตยสาร a day BULLETIN มีรูปเล่มสวยงาม หน้าปกในแต่ละสัปดาห์มีความน่าสนใจ

ชวนให้ผู้อ่านติดตาม ยิ่งถ้าสัปดาห์ไหนหน้าปกเป็นดารานักร้อง หรือนักเขียนชื่อดังที่เป็นที่รู้จักในวง

กว้าง นิตยสารจะเป็นที่ต้องการอย่างมาก  

ด้านข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการเปิดรับนิตยสาร a day 

BULLETIN ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในประเด็น “สามารถทราบเหตุการณ์ ข้อมูลข่าวสารที่

เกิดขึ้นรอบตัวในชีวิตประจ าวัน” มากที่สุด วิเคราะห์ได้ว่า นิตยสาร a day BULLETIN มีเนื้อหาที่

ครอบคลุมวิถีการด าเนินชีวิตของคนกรุงเทพมหานครทั้งเพศชายและเพศหญิงตั้งแต่เรื่องภายในบ้าน

จนถึงเรื่องภายในที่ท างาน ดังนั้น ผู้อ่านนิตยสาร a day BULLETIN จึงสามารถน าข้อมูลไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนี้ ด้วยความเป็นนิตยสารแจกฟรีจึงสามารถถูกส่งตรงถึง

ผู้อ่านโดยที่ผู้อ่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นผู้อ่านจึงสามารถเปิดรับข้อมูลได้โดยที่ไม่ต้องค านึงถึง

ความคุ้มค่าท่ีจะได้รับ 

ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการเปิดรับ

นิตยสาร a day BULLETIN ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจในประเด็น “ดูเป็นคนมีความรู้ ทันสมัย 

ทันต่อเหตุการณ์” มากที่สุด ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการเลือกอ่านคอลัมน์ในนิตยสาร a day BULLETIN 

เช่น บทสัมภาษณ์คนดังที่อยู่ในกระแส บุคคลน่าสนใจ จะท าให้ผู้อ่านมีความรู้สึกถึงความเป็นคนทัน

ต่อเหตุการณ์ อยู่ในกระแสสังคมที่ก าลังกล่าวถึงประเด็นเหล่านั้น 

ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากการเปิดรับนิตยสาร a day 

BULLETIN ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจในประเด็น “สามารถพูดคุย แสดง แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับคนในสังคมได้” มากที่สุด สอดคล้องกับค าอธิบายของ ขวัญเรือน กิติวัฒน์ 
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(สื่อมวลชนกับการสร้างความเป็นจริงทางสังคม , 2531: 23-26) มีความเห็นว่า ปัจจัยด้านสภาพ

ความสัมพันธ์ทางสังคม ท าให้บุคคลเปิดรับข่าวสารเนื่องจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุ่มสังคมที่ตน

สังกัดอยู่เป็นกลุ่มอ้างอิง (Reference Group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใดๆก็ตาม 

มักจะคล้อยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทัศนคต ิและพฤติกรรมเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม  

แนวโน้มการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มความตั้งใจที่

จะเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของพาล์มกรีน และ เร

เบิร์น (Plamgreen and Rayburn, 1984, p. 537) ซึ่งกล่าวถึงการใช้ที่บุคคลแสวงหาความพึงพอใจ

จากสื่อ โดยการแสวงหาดังกล่าวทั้งความเชื่อ ความคาดหวังมีการประเมินค่าไว้แล้ว น าไปสู่พฤติกรรม

การเปิดรับสื่อ ผลที่ได้รับอาจจะเป็นความพึงพอใจหรือผลลัพธ์ในทางตรงข้ามก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับสารที่

ได้รับจากการเปิดรับสื่อเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังที่มีอยู่หรือไม่  หากสารที่ได้รับ

ตอบสนองต่อความคาดหวังก็จะท าให้มีระดับความพึงพอใจมาก และจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับ

สื่อหรือใช้สื่อมากขึ้นตามไปด้วย ในอนาคตนิตยสาร a day BULLETIN ต้องมีการปรับตัวและพัฒนา

ให้มีความน่าสนใจมากข้ึน สอดคล้องกับความต้องการของผู้อ่าน ดังนั้นแนวโน้มการเปิดรับนิตยสาร a 

day BULLETIN ของกลุ่มตัวอย่างและบุคคลรอบข้างค่อนข้างเป็นไปได้มากพอๆ กัน เนื่องจากการ

พูดคุยในเรื่องเหตุการณ์ของคนเมือง รวมถึงบทสัมภาษณ์สุดเข้มข้นของบุคลที่ก าลังเป็นกระแสหรืออยู่

ความสนใจในสังคม แนวคิดใหม่ๆ หรือทัศนคติของบุคคลอ่ืน อาจได้รับความสนใจมากขึ้น และเพ่ือ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการติดตามข่าวสารของคนกรุงเทพฯ การแนะน าบุคคลรอบข้างให้มีความ

สนใจเปิดรับมากข้ึนเพื่อให้ตนเองรับทราบข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นน่าจะมีแนวโน้มเป็นไปได้มาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ความคาดหวังจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN  

ผลการวิจัยพบว่า ความคาดหวังจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN ซึ่งประกอบ

ไปด้วย ความคาดหวังโดยรวม ความคาดหวังด้านข้อมูลข่าวสาร ความคาดหวังด้านบันเทิง ความ

คาดหวังด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล และความคาดหวังด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ไม่มี

ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN ความถี ่(เล่ม/เดือน) จากค าอธิบาย
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ของแคทซ์ และคณะ (Katz and Others, 1974) ที่ว่า สภาวะของสังคมและจิตใจที่แตกต่างกัน ย่อม

มีส่วนส าคัญท่ีท าให้มนุษย์มีความต้องการแตกต่างกัน ท าให้เกิดความคาดหวังต่อสื่อมวลชนหรือแหล่ง

สารในรูปแบบอื่นๆ สื่อแต่ละประเภทจะสนองความพึงพอใจได้ต่างกันออกไปด้วย ดังนั้น ลักษณะของ

การใช้สื่อของบุคคลที่มีความต้องการไม่เหมือนกัน ก็จะมีความแตกต่างกันไป ผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า

การเปิดรับของผู้อ่านนิตยสาร a day BULLETIN ขึ้นอยู่กับโอกาส จังหวะเวลาที่ได้พบเห็นและการ

ได้รับแจกนิตยสาร แต่ก็เป็นนิตยสารที่มีช่องทางให้พบเห็นได้ และในการเปิดรับข้อมูลข่าวสารมีสื่อ

มากมายหลายช่องทางให้ผู้อ่านสามารถเลือกเปิดรับได้สะดวก และจัดหามาได้ง่ายกว่า การรอรับแจก

นิตยสาร a day BULLETIN ซึ่งเป็นนิตยสารทางเลือก ความถี่ในการเปิดรับนิตยสาร a day 

BULLETIN จึงไม่มีผลกับความคาดหวังจากการเปิดรับ ซึ่งผู้อ่านน่าจะมีความคาดหวังในเนื้อหาที่

ต้องการจะได้รับอยู่แล้ว ส่วนในด้านความบันเทิง นิตยสาร a day BULLETIN เป็นนิตยสารที่มีความ

เป็นเอกลักษณ์ที่เน้นบทสัมภาษณ์บุคคล น าเสนอแนวคิดของบุคคล ทัศนคติของบุคคล ซึ่งผู้อ่านน่าจะ

ต้องการเปิดโลกความคิด ทราบมุมมองของบุคคลอ่ืน จึงไม่ได้คาดหวังด้านความบันเทิงมากนัก ใน

ด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล อาจเป็นไปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการอ่านนิตยสารไม่ได้

เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลส าคัญในการก าหนดอัตลักษณ์ หรือ สร้างเสริมเอกลักษณ์ทางปัจเจกบุคคลของ

ตนเอง ผู้อ่านจึงไม่ได้คาดหวังในด้านนี้ส่วนด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคมนั้น  นิตยสารถือเป็นสื่อมวลชน

ประเภทสิ่งพิมพ์ที่ในการใช้สื่อ สามารถใช้คนเดียวได้ ไม่ต้องมีการปฎิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ท าให้ผู้อ่านอาจ

ไม่ได้คาดหวังในด้านนี้ ดังที่กล่าวมาจึงท าให้ความคาดหวังจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN 

ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN ความถี ่(เล่ม/เดือน) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN มีความสัมพันธ์กับความพึง

พอใจจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN  

ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN ความถี่ (เล่ม/เดือน) ไม่

มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN ซึ่งประกอบไปด้วย ความ

พึงพอใจโดยรวม ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจด้านบันเทิง ความพึงพอใจด้านการ

เสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล และความพึงพอใจด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากกลุ่มผู้อ่านมี

ช่องทางในการเลือกเปิดรับสื่อมาก ทั้งสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
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และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท าให้บางครั้งความต้องการเปิดรับข้อมูลข่าวสารก็ไม่จ าเป็นจะต้องเปิดรับ 

นิตยสาร a day BULLETIN เสมอไป สอดคล้องตามที่แคทซ์ (1974) กล่าวไว้ว่า  

1. มนุษย์จงใจเสาะแสวงหาข่าวสาร ไม่ได้ถูกยัดเยียดให้อ่าน ดู หรือฟัง มนุษย์มีทางเลือกที่

จะหลบหลีกข่าวสารได้ถ้าต้องการ 

2. การใช้การสื่อสารของมนุษย์มีจุดมุ่งหมาย 

3. สื่อมวลชนต้องแข่งขันกับสิ่งเร้าอ่ืนๆ อีกหลายอย่างที่อาจจะตอบสนองความต้องการรู้ของ

มนุษย์ได้ 

4. มนุษย์เป็นผู้ก าหนดความต้องการของตนเองจากความสนใจหรือแรงจูงใจที่เกิดขึ้นในกรณี

ต่างๆ 

5. มนุษย์ทุกคนเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความต้องการส่วนตัว 

ผู้วิจัยสังเกตว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN ตามโอกาส จังหวะเวลา

ที่ได้พบเห็นและได้รับแจกนิตยสาร ดังค าอธิบายของยุพา สุภากุล (การสื่อสารมวลชน, 2534) 

กล่าวถึงอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ คือ เลือกสื่อที่ผู้เปิดรับสามารถจัดหามาได้ เลือกสื่อที่

ตนเองสะดวกและนิยม เลือกสื่อตามความเคยชิน ลักษณะเฉพาะของสื่อ และ เลือกสื่อที่สอดคล้องกับ

ตน และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมชาติ ยรรยงสติมั่น (2545) เรื่อง พฤติกรรมการเปิดรับความ

พึงพอใจและการน าไปใช้ประโยชน์ของผู้อ่านนิตยสารผู้ชาย: กรณีศึกษานิตยสาร GM นิตยสาร Boss 

และนิตยสาร Esquire พบว่า การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารกับความ

พึงพอใจต่อนิตยสาร GM นิตยสาร Boss และนิตยสาร Esquire ไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน อาจ

เป็นไปได้ว่า ความพึงพอใจอาจมาจากประเด็นเนื้อหาภายในเล่มมากกว่าพฤติกรรมการเปิดรับ 

สมมติฐานการวิจัยที่ 3 ความพึงพอใจจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN มีความสัมพันธ์กับ

แนวโน้มการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN  

ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจจากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN ทั้ง ความ

พึงพอใจโดยรวม ความพึงพอใจด้านข้อมูลข่าวสาร ความพึงพอใจด้านบันเทิง ความพึงพอใจด้านการ
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เสริมสร้างเอกลักษณ์ส่วนบุคคล และความพึงพอใจด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ล้วนมีความสัมพันธ์กับ

แนวโน้มการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN สอดคล้องกับแนวคิดของพาล์มกรีน และ เรเบิร์น 

(Plamgreen and Rayburn, 1984, p. 537) ซึ่งกล่าวถึงการใช้ที่บุคคลแสวงหาความพึงพอใจจากสื่อ 

โดยการแสวงหาดังกล่าวทั้งความเชื่อ ความคาดหวังมีการประเมินค่าไว้แล้ว น าไปสู่พฤติกรรมการ

เปิดรับสื่อ ผลที่ได้รับอาจจะเป็นความพึงพอใจหรือผลลัพธ์ในทางตรงข้ามก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับสารที่

ได้รับจากการเปิดรับสื่อเพียงพอที่จะตอบสนองต่อความคาดหวังที่มีอยู่หรือไม่  หากสารที่ได้รับ

ตอบสนองต่อความคาดหวังก็จะท าให้มีระดับความพึงพอใจมาก และจะส่งผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับ

สื่อหรือใช้สื่อมากขึ้นตามไปด้วย จากผลการทดสอบสมมติฐานกล่าวได้ว่าเมื่อผู้อ่านเกิดความพึงพอใจ

จากการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN มาก ส่งผลถึงแนวโน้มการเปิดรับนิตยสาร a day 

BULLETIN ในอนาคตจะมีมากข้ึนไปด้วย 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 

1. จากผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความถ่ีในการอ่านนิตยสาร a day BULLETIN โดยเฉลี่ย เท่ากับ 1.50 เล่ม/

เดือน ดังนั้นควรมีการเพ่ิมจุดแจก เพ่ิมรอบในการแจกนิตยสารเช่น รอบเช้า 07.00-10.00 น. และ

รอบเย็น เวลา 16.00-20.00 น. เพ่ือให้เข้าถึงผู้อ่านได้มากยิ่งขึ้น 

2. จากผลการวิจัยกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจจากเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN 

ด้านความบันเทิงมากกว่าด้านข้อมูลข่าวสาร ซึ่งผู้จัดท านิตยสารหวังมุ่งหวังให้ นิตยสาร a day 

BULLETIN เป็นนิตยสารแจกฟรีที่มีเนื้อหาดีและให้สาระกับคนอ่านที่แตกต่างจากเล่มอื่นๆ และเป็น

นิตยสารทางเลือกในการติดตามข่าวสารของคนกรุงเทพ ผู้จัดท าควรมีการพิจารณาจุดยืนของหนังสือ

ว่าจะเป็นไปในแนวทางใด 

3. จากผลการวิจัยที่เก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ของความคาดหวังจากการเปิดรับนิตยสาร 

a day BULLETIN พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN และความพึงพอใจจากการ

เปิดรับนิตยสาร a day BULLETIN ผู้จัดท านิตยสารควรท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้อ่านว่า

ต้องการให้นิตยสารน าเสนอเนื้อหาประเภทใด รูปแบบใด เพ่ือให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มผู้อ่าน
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มากขึ้น เพราะปัจจุบันเกิดกระแสการท านิตยสารแจกฟรีมากข้ึน มีนิตยสารแจกฟรีเกิดข้ึนจ านวนมาก

มีสร้างจุดเด่นของตัวเองให้แปลกตา แปลกใหม ่มีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้น ในรูปแบบที่มุ่งสู่วิถีชีวิต

ของผู้คนในเมืองเป็นกระแสเป็นประเด็นหลัก 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

1. การวิจัยเรื่อง “ความคาดหวัง พฤติกรรมการเปิดรับ และความพึงพอใจของผู้อ่านใน

เขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสาร a day BULLETIN” ในครั้งนี้ ไม่ได้ศึกษาในเรื่องรูปแบบการ

น าเสนอ รูปเล่ม ปก การจัดหน้า การเขียนแต่ละคอลัมน์ ซึ่งน่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจ เนื่องจาก 

นิตยสาร a day BULLETIN มีรูปแบบการน าเสนอ รูปเล่ม ปก การจัดหน้า การเขียนแต่ละคอลัมน์ที่

เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากนิตยสารแจกฟรีเล่มอ่ืนๆ 

2. การวิจัยครั้งนี้ใช้แนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) มีรูปแบบ

การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือให้ได้ผลการวิจัยเชิงลึกมากขึ้น ผู้วิจัยที่สนใจศึกษาใน

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้  อาจใช้แนวทางการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Research) เช่น การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) 

เป็นต้น 

3. การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาไปที่ผู้รับสารของนิตยสาร a day BULLETIN เพียงอย่างเดียว 

ในการวิจัยครั้งต่อไป อาจจะศึกษาผู้ส่งสารหรือผู้ผลิต เช่น บรรณาธิการ นักเขียน ทีมงานของ

นิตยสาร เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้น 

กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการค้นคว้าอิสระเรื่องนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือ ให้

ค าปรึกษาจากบุคคลหลายๆ ท่าน 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์วงหทัย ตันชีวะวงศ์ ที่ให้ความกรุณารับเป็นอาจารย์ที่

ปรึกษา กรุณาสละเวลาอันมีค่าให้ค าแนะน าและความรู้ที่เป็นประโยชน์ และช่วยตรวจสอบ

ข้อบกพร่องของรายงานการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ 
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ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์แอนนา จุมพลเสถียร ที่ได้กรุณารับเป็นประธาน

กรรมการการค้นคว้าอิสระ พร้อมชี้แนะแนวทางการท ารายงานการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ ดร.โมไนย

พล รณเวช ที่เมตตารับเป็นกรรมการการค้นคว้าอิสระ และช่วยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ท า

ให้รายงานการค้นคว้าอิสระเล่มนี้สมบูรณ์มากข้ึน 

ขอขอบพระคุณอาจารย์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนทุกท่านที่ให้ความรู้และ

ประสบการณ์ต่างๆมากมาย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบัณฑิต เจ้าหน้าที่ส านักหอสมุด เจ้าหน้าที่

ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกท่านที่ให้ค าแนะน าและความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างดี 

ขอขอบพระคุณ คุณสุรพล คุณป่าน บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ ากัด ที่กรุณาเอ้ือเฟ้ือข้อมูล

เบื้องต้นในการเริ่มท ารายงานการค้นคว้าอิสระเล่มนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านส าหรับข้อมูลอันมีค่า ที่กรุณาเสียสละเวลา

ตอบแบบสอบถามให้ด้วยความยินดีและเต็มใจ 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม ่ส าหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต และน้องๆ ครอบครัว

ประพันธ์เจริญ ที่คอยสนับสนุนเป็นก าลังใจในทุกเรื่อง 

ขอขอบคุณพ่ีนัท พ่ีม่อน MCM13 ที่คอยแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพ่ือนๆ MCM13 ทุกคน

ส าหรับมิตรภาพที่ดีเสมอมา 

ขอขอบคุณเพ่ือนๆ ทุกคนที่คอยให้ก าลังใจและช่วยเหลือในทุกเวลา 
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