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บทคัดย่อ 
 
การศึกษาเรื่อง “การเปิดรับสาร ความพึงพอใจ และความคาดหวังในอนาคตจากการอ่าน
นิตยสาร DACO ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือศึกษาพฤติกรรม
การเปิดรับนิตยสาร DACO ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาความพึงพอใจจากการอ่าน
นิตยสาร DACO ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาความคาดหวังในอนาคตจากการอ่าน
นิตยสาร DACO ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACO ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานครกับลักษณะทางประชากร 
ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสาร DACO ของผู้อ่านใน
เขตกรุงเทพมหานครกับพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACO และศึกษาเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างความคาดหวังในอนาคตจากการอ่านนิตยสาร DACO ของผู้ อ่านในเขต
กรุงเทพมหานครกับพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACO 
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยแบบส ารวจ 
(Survey Research) ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยท าการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ผู้อ่านนิตยสาร DACO ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชาย
และหญิง จ านวน 300 คน สถิติที่ใช้ ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ    
T-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในกรณีพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจึงท าการเปรียบเทียบพหุคูณ โดยวิธี Least Significance 
Difference (LSD)  
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ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้อ่านเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยส่วนใหญ่มีอายุ 24-35 
ปี มากกว่าครึ่งมีระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
ไม่เกิน 15,000 บาท  
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACO ของผู้อ่าน พบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่มีระยะเวลา
ในการอ่านต่อครั้ง คือ 15-19 นาที มีลักษณะการอ่านเฉพาะคอลัมน์ที่สนใจจบทั้งคอลัมน์ โดย
เลือกคอลัมน์ที่ชอบอ่านมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ คอลัมน์ What’ new in  japan รองลงมา 
คือ คอลัมน์ Talk of the town in Japan และ คอลัมน์ Small Talk ตามล าดับ นอกจากนี้ มีจุด
รับนิตยสาร/ สถานที่ที่รับเป็นประจ ามากที่สุด คือ ร้านอาหาร รองลงมา คือ ร้านหนังสือ และ
ร้านกาแฟ ตามล าดับ 
ผลการศึกษาความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสาร DACO ของผู้อ่าน พบว่า ภาพรวมความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า องค์ประกอบด้านเนื้อหามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
ซึ่งประเด็นรายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เนื้อหามีสาระประโยชน์สามารถน าไปใช้เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น รองลงมา คือ องค์ประกอบด้านกายภาพ ซึ่งประเด็น     
รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ ปกสีสันสวยงาม 
ผลการศึกษาความคาดหวังในอนาคตจากการอ่านนิตยสาร DACO ของผู้อ่าน พบว่า ภาพรวม
ความคาดหวังในอนาคตอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปฏิสัมพันธ์กับ
สังคมมีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ ด้านเอกลักษณ์ปัจเจกบุคคล ด้านบันเทิง และด้านข้อมูล
ข่าวสาร ตามล าดับ นอกจากนี้ พิจารณารายข้อของแต่ละด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด พบว่า ด้าน
ข้อมูลข่าวสารในประเด็นเพ่ือได้ความรู้ด้านวิถีชีวิตเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นมากขึ้น ด้านบันเทิงใน
ประเด็นเพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลินและผ่อนคลาย ด้านเอกลักษณ์ปัจเจกบุคคลในประเด็น
แสดงออกด้านกายภาพในด้านความเป็นญี่ปุ่นนิยม เช่น ภาษา , อาหาร, การท่องเที่ยว, การแต่ง
กาย และด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคมในประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ประสบการณ์เกี่ยวกับ
ประเทศญี่ปุ่นกับบุคคลต่าง ๆ ในสังคม  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACO ด้านระยะเวลาในการอ่านต่อครั้ง
แตกต่างกัน ยกเว้น ปัจจัยด้านเพศ นอกจากนี้ พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACO ด้าน
ระยะเวลาในการอ่านต่อครั้งที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจ และความคาดหวังในอนาคตจาก
การอ่านนิตยสาร DACO ไม่แตกต่างกัน 
 
ค าส าคัญ: การเปิดรับ, ความพึงพอใจ, ความคาดหวัง 
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ABSTRACT 
 
The objectives of this study was to investigate behavioral exposure to DACO 
magazine of readers in Bangkok, their satisfaction with DACO magazine, their 
expectation from DACO magazine and to compare different behavioral exposure 
to DACO magazine and demographic characteristics, satisfaction with DACO 
magazine and behavioral exposure to DACO magazine, and expectation from DACO 
magazine and behavioral exposure to DACO magazine.  
This study was quantitative research and survey research. The questionnaires were 
used as the instrument to collect data. The sample of this study consisted of 300 
male and female readers aged 18  years and over in Bangkok. Statistics used were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, T-Test and One-way ANOVA. 
When statistically significant difference was found, least significance difference 
(LSD) was used to conduct multiple comparison. 
The results of this study found that the sample mostly was females; those aged 
24-35 years; those graduated with bachelor’s degree; employees; and those with 
monthly income of at most 15,000 baht.  
In terms of behavioral exposure to DACO magazine, the sample mostly spent 15 -
1 9  minutes to read DACO magazine; they read complete content of their favorite 
column, their three most favorite columns were What’ new in  japan, Talk of the 
town in Japan, and Small Talk. Besides, point/location of exposing to DACO 
magazine were restaurant, followed by bookstore and cafe, respectively. 
In terms of satisfaction, overall the sample had high level of satisfaction with DACO 
magazine. When individual aspects were considered, Content Component had the 
highest mean score. Under the Content aspect, the item with the highest mean 
score was useful content which would help making decision for Japan travel. It was 
followed by Physical Component, the item with the highest mean score was 
colorful cover.     
In terms of expectation from DACO magazine, overall the sample had high level of 
expectation. When individual aspects were considered, the social interaction had 
the highest mean score, individual identity, entertainment, and information and 
news, respectively. Besides, when individual items were considered, it was found 
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that the items with the highest mean score were as follows: in terms of information, 
learning more about Japanese lifestyle; in terms of entertainment, fun, enjoyment, 
and relaxing; in terms of individual identity, physical expression of Japanese 
language, food, tourism and custom; in terms of social interaction, 
opinion/experience exchange about Japan with others.    
The hypothesis testing found that the sample with different demographic 
characteristics including age, education, occupation and income had different 
length of reading per time. However, gender did not influence exposure to DACO 
magazine. Besides, the sample with different length of reading per time was 
indifferently satisfied with expectation with DACO magazine.  
 
Keywords: Exposure, Satisfaction, Expectation 
 

บทน า 
 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ความเคลื่อนไหวทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วจากปัจจัยทั้งด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ล้วนเป็นกลไกส าคัญที่ส่งผลให้ผู้คนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และวิถีชีวิตให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยผู้คนในสังคมยุคโลกาภิวัตน์ จึงจ าเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้ก้าวทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยการบริโภคข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ
ประเภทต่าง ๆ ด้วยความเร่งรีบให้สอดคล้องกับสังคมในยุคปัจจุบัน ท าให้ผู้ที่อยู่ในแวดวงสื่อต้อง
ปรับตัวให้ทันกับผู้บริโภคเช่นกัน นั่นจึงเป็นที่มาของการเกิดนิตยสารแจกฟรี หรือ “Free Copy” 
ซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ท าหน้าที่บรรจุข้อมูลอย่างย่นย่อแต่เต็มเปี่ยมด้วย
ความน่าสนใจทั้งข้อมูลข่าวสารและภาพประกอบ (ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์, 2554, น. 191) 
 ในสภาวะที่สื่อนิตยสารก าลังถดถอย จนมีค ากล่าวที่ว่า “สื่อนิตยสารก าลังจะตาย” อัน
เนื่องมาจากการเข้ามาของกระแสสื่อดิจิทัล การเข้ามามี อิทธิพลของสื่อใหม่ Social Media เกิด
สภาวะทางเศรษฐกิจชะลอตัว อีกทั้งพฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป   
นิตยสารประสบปัญหาจากสภาวะดังกล่าว ทั้งต้นทุนผลิตที่สูงขึ้น อัตราค่ากระดาษที่แพงขึ้น 
ความเสี่ยงค้างสต็อกสูงขึ้น ในขณะที่รายได้จากยอดจ าหน่ายลดลง  รายได้จากการขายโฆษณา
ลดลง เป็นสาเหตุให้นิตยสารชื่อดังหลายฉบับเปิดตัวลง เช่น นิตยสารเปรียว ด าเนินธุรกิจมา 35 
ปี ตีพิมพ์ฉบับเดือนธันวาคม 2558 เป็นฉบับสุดท้าย, นิตยสารIMAGE ด าเนินธุรกิจ29 ปี ตีพิมพ์
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ฉบับเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นฉบับสุดท้าย, นิตยสาร Cosmopolitan ด าเนินธุรกิจมา 20 ปี 
ตีพิมพ์ฉบับเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นฉบับสุดท้าย , นิตยสาร VOLUME ด าเนินธุรกิจมา12 ปี 
ตีพิมพ์เดือนกุมภาพันธ์  2559  เป็นฉบับสุดท้าย ไม่เว้นแม่แต่นิตยสารบันเทิง gossip เช่น 
นิตยสารซุบซิบนิตยสาร OHO นิตยสาร Oops! ก็ได้ปิดตัวลงเช่นกัน นอกจากนั้นยังมีนิตยสาร
หลายเล่ม ที่ได้มีการปรับเปลี่ยนทิศทางการด าเนินธุรกิจ เช่น นิตยสาร lips ได้จัดท าฟรี  Copy 3 
ฉบับ เพ่ือเพ่ิมช่องทางหารายได้จากโฆษณา ส่วนนิตยสารดิฉันได้มีการปรับเปลี่ยนจากรายปักษ์
เป็นรายเดือน  เพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นต้น 
  สื่อนิตยสารจึงต้องมีการปรับตัว เปลี่ยนแปลง และการหากลยุทธ์ใหม่ ๆ มาน าเสนอให้
ทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือความอยู่รอดของนิตยสาร ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การปรับเปลี่ยนระยะเวลาการวางแผงจากรายปักษ์เป็นรายเดือนเพ่ือลดต้นทุนการผลิต การท า
นิตยสารเฉพาะทาง การออกเป็นฟรี copy หรือส่วนเล่มเสริมเพ่ือเพ่ิมช่องทางการโฆษณา การใช้
สื่อใหม่  social media หรือ E-magazine เป็นต้น 
 นิตยสารแจกฟรีจัดเป็นสิ่งพิมพ์รูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก พัฒนาอย่างรวดเร็ว 
และก าลังได้รับความนิยมจากผู้อ่านอย่างยิ่ง ซึ่งวัดได้จากจ านวนยอดพิมพ์และจ านวนหัวนิตยสาร
แจกฟรีในปัจจุบัน โดยนิตยสารแจกฟรีจะจัดวางบริเวณสถานที่ส าคัญตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ อาทิ 
สถานีรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม สถาบันการศึกษา เป็นด้น ทั้งนี้ 
นิตยสารแจกฟรีมักจะน าเสนอเนื้อหาอันหลากหลายเกี่ยวกับ วิถีชีวิตของผู้คนในด้านต่าง  ๆ ทั้ง
อาหาร การแต่งกาย สถานที่ท่องเที่ยว และเนื้อหาทั่วไปที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในสังคม
แห่งยุคข้อมูลข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ ส่งผลให้นิตยสารแจกฟรีมีอิทธิพล
และบทบาททางสังคมต่อการด าเนินชีวิตของผู้อ่าน ด้วยการเป็นแหล่งให้ความรู้และความบันเทิง 
โดยผู้อ่านมักเลือกอ่านนิตยสารที่น าเสนอเนื้อหาที่ท าให้เกิดมุมมองใหม่ที่สามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ทั้ง บุคลิกภาพ แนวคิดการท างานและการใช้ชีวิตส่วนตัว (ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์, 
2554, น. 190) 
 การจัดแบ่งประเภทของนิตยสารแจกฟรีที่ปรากฏอยู่ตามสถานที่ต่างๆ ในปัจจุบันจาก
การ รวบรวมข้อมูลสามารถแบ่งได้อย่างกว้างๆ โดยจ าแนกตามลักษณะของเนื้อหา หรือตาม
ความสนใจ ของผู้อ่าน เป็น 3 ประเภทหลักด้วยกัน คือ (ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์, 2554, น. 191) 
 1. นิตยสารแจกฟรีส าหรับผู้บริโภคทั่วไป ได้แก่ นิตยสาร ที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสังคม 
การด าเนินชีวิต รวมถึงแฟชั่นการแต่งกายเพ่ือกลุ่มผู้อ่านทั่วไปใน สังคมเช่น BK Magazine, 
happening, You are here Magazine, Partysan, WOMAN PLUS, 247,  a day BULLETIN, 
ทู  (2) , SHE’s smart, ACROSS, DO Pocazine, CENTERPOINT, VIVA Bangkok, WAKE UP, 
HIP, CityLift Chiang Mai, COMPASS เป็นต้น 
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 2. นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ได้แก่ นิตยสารที่น าเสนอเนื้อหาให้สาระความรู้เฉพาะ 
เจาะจงในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น กีฬา เทคโนโลยี การแพทย์ รถ ภาพยนตร์ ท่องเที่ยว สุขภาพ 
ฯ ล ฯ  เ ช่ น  DL Magazine, D Plus, GO, Tick a seaT, Filmmunist, SNEAKER HEAD, 
WEEKEND, POSTCARD, Eating Out, BIG MAP, ยะแฮ, ปลีสุข เป็นด้น  
 3. นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจหรือประเภทสมาชิก ได้แก่ นิตยสารที่ออกโดยหน่วยงาน
ราชการ องค์กร สถาบัน สมาคมต่าง ๆ รวมไปถึงนิตยสารแจกฟรีเพ่ือการประชาสัมพันธ์ และ
สร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร เช่น คิด, สะพรั่ง, หนีกรุง UBC Magazine, M Scene, F3, Red 
Carpet Bulletin, TRADE POINT, I Travel, Creative Thailand, HideAway เป็นด้น  
 นิตยสาร DACO โดยบริษัทดาต้า แอนด์ คอมมูนิค เอ็กซ์เพรส จ ากัด เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2541 เจ้าของนิตยสาร DACO ชาวญี่ปุ่นมองเห็นช่องทางหนังสือภาษาญี่ปุ่นในเมืองไทย จึง
ได้เริ่มท านิตยสาร DACO ฉบับภาษาญี่ปุ่นขึ้น ต่อมาเห็นว่ามีคนไทยเรียกร้องที่จะอ่านหนังสือแจก
ฟรีแบบญี่ปุ่นมากขึ้น ประกอบกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นชอบอ่าน จึงท าให้พนักงานลูกจ้างในบริษัท
ญ่ีปุ่น   ต่าง ๆ อยากอ่านบ้าง หลังจากนั้น 5 ปี คือ ปี พ.ศ. 2546 จึงได้ท านิตยสาร DACO ฉบับ
ภาษาไทยขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอข่าวสาร ข้อมูลเนื้อหาเชิงคุณค่าเฉพาะ ที่น่าสนใจทั้ง
สาระและบันเทิง เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทย เพ่ือคนอยากรู้เรื่องญี่ปุ่น ตามสโลแกนใหม่
ที่ว่า “นิตยสารส าหรับคนอยากรู้เรื่องญี่ปุ่น” จะมีการน าเสนอคนอ่าน 3 กลุ่ม คือ 1) คนที่อยากรู้
เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่น อย่าง เช่น การรับประทานอาหาร วัฒนธรรม มารยาทในการใช้ชีวิตในสังคม  
2) คนที่สนใจด้านอาหารญี่ปุ่น 3) คนที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวญี่ปุ่น 
 นิตยสาร DACO ด าเนินการมากว่า 13 ปี  เป็นนิตยสารแจกฟรีเล่มบาง จ านวนหน้า 44-
56 หน้า พิมพ์สี่สี นิตยสารมีรูปเล่มที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือมีขนาด 2 ใน 3 ของกระดาษ A4  
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง 14.4 ซม. ยาว 28.8 ซม. การออกแบบรูปเล่มเน้นความเรียบง่าย ขนาด
บางกะทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก นิตยสาร DACO เป็นนิตยสารแจกฟรีที่ออกเป็นรายเดือน 
มียอดพิมพ์ 40,000 เล่มต่อเดือน ออกวางแจกทุกวันที่ 5 ของเดือน ณ จุดที่เป็นย่านสัญจรของ
กลุ่มคนเมือง เช่น สยามสแควร์ ทองหล่อ สีลม อโศก  แหล่งที่วางจะจัดเป็นกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ คือ  
ร้านอาหารญี่ปุ่น ห้างสรรพสินค้า ร้านขายหนังสือ โรงเรียนสอนภาษา มหาวิทยาลัย คอฟฟ่ีช็อป 
และร้านสะดวกซื้อ ปัจจุบันเดือนพฤษภาคม 2559 เป็นเล่มที่ 152   
 เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งออกเป็นคอลัมน์ต่าง ๆ ดังนี้ 
    - Small Talk บรรณาธิการคุยกับคนอ่าน 
    - What' new in Thailand น าเสนอร้านอาหารเปิดใหม่ ร้านค้า โรงเรียนสอนภาษา 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับญี่ปุ่น 
    - What' new in japan น าเสนอข่าวสาร และอัพเดทเทรนด์ใหม่จากญี่ปุ่น 
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    - เทคนิคคิดไม่เหมือนใครแบบญี่ปุ่น น าเสนอเคล็ดลับและเกร็ดความรู้ในการด ารง 
ชีวิตประจ าวันจากคนญี่ปุ่น 
    - ANO... (From Japaneese Staff in DACO) ตอบค าถามคาใจคนไทยในเรื่องราว
เกี่ยวกับญี่ปุ่น โดย คนญี่ปุ่น  
    - Bangkok Map แผนที่กรุงเทพมหานคร ตามโซนต่าง ๆ ใจกลางเมือง บอกพิกัด
ร้านอาหารและสถานที่ส าคัญ 
    - Talk of the town in Japan บันทึกเรื่องราวจากกการเดินทางในญี่ปุ่น ในมุมมอง
ของนักเขียนชาวญี่ปุ่น          
    - Chotto! สอนค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นผ่านการ์ตูน 4 ช่องจบ 
    - ภาษาญี่ปุ่นยากนิดเดียว สอนประโยคภาษาญี่ปุ่นที่สามารถน าไปใช้ได้ง่าย และ
จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 
    - ฝึกงาน เรียนรู้วิธีการท างานกับผู้บริหารระดับสูงโดยตรง พร้อมคุณสมบัติที่จ าเป็น
ส าหรับงานนั้นๆ 
    - Classified ประชาสัมพันธ์ ซื้อขาย แลกเปลี่ยน และสมัครงาน 
    - ขาโตพาเท่ียว ชุดญี่ปุ่นพาเท่ียว บันทึกท่องเที่ยววันเดียวในเมืองไทย ผ่านสายตาและ
มุมมองคนญี่ปุ่น 
    - Sale Diary 1&2 มือขายโฆษณาบอกเล่าประสบการณ์จากการพบลูกค้าระหว่างการ
ท างาน 
    - หิวกะโหย แนะน าร้านอาหารจานเด็ดจากหิวกะโหย 
    - เที่ยวดึก แนะน าร้านอาหารกินดื่มท่ีน่าสนใจส าหรับคนเที่ยวดึก 
    - เชฟบ๊ะ คุยกับเชฟร้านอาหารญี่ปุ่น เทคนิควิธี พร้อมเมนูอาหารแนะน า 
    - คุณนายสวยเสมอ แนะน าร้านเสริมสวย สปา และสภาบันความงามทุกรูปแบบ 
    - Special Data น าเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจ ในวาระพิเศษ โดยจะเป็นธีมหลักของเล่ม 
และจะเปลี่ยนไปทุกเดือน 
    - Japan Trip By Reader เรื่องเท่ียวญี่ปุ่นจากคนอ่าน 
    - Bangkok Shower เรื่องเล่าต่างวัฒนธรรมจากนักเขียนหญิงชาวญี่ปุ่นที่แต่งงานกับ
นักมวยไทย 
    - โตเกียวดงบุรี น าเสนอเที่ยวโตเกียวแบบคนโตเกียว แนะน าสถานที่เที่ยวไม่ค่อยฮิต 
แต่น่าไปของคนโตเกียว 
    - Advertorial คอลัมน์แนะน าเรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ิมเติมจากโฆษณา 
 จากอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นของนิตยสารแจกฟรีในตลาดนิตยสาร สะท้อนให้เห็นถึง
ความนิยมอย่างแพร่หลาย นิตยสารแจกฟรีกลายเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นคู่แข่งตัวส าคัญและน่าจับตา
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มอง โดยเข้ามามีส่วนแบ่งทางการตลาดจากสื่อนิตยสารทั่วไป ซึ่งมีการสร้างเนื้อหาเชิงคุณค่า กลุ่ม
เฉพาะทางและเจาะจงมากขึ้น ท าให้สามารถเข้าถึงตลาดกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น นิตยสารแจก
ฟรีจึงเป็นอีกสื่อที่ได้รับความนิยมและสนใจจากบริษัท ผู้ประกอบการ องค์กรและกลุ่มธุรกิจต่าง 
ๆ ในการลงโฆษณาอย่างต่อเนื่องและมีอัตราเพ่ิมมากขึ้น แต่การผลิตนิตยสารแจกฟรีให้เป็นที่
นิยมและประสบความส าเร็จได้นั้น ผู้ผลิตนิตยสารแจกฟรีจะต้องค านึงถึงความต้องการของผู้อ่าน
เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านคุณภาพของเนื้อหาและรูปภาพประกอบ การออกแบบจัดหน้า 
ขนาดรูปเล่มที่สวยงาม การโฆษณา รวมถึงจุดแจกนิตยสารแจกฟรีเพ่ือให้สามารถเข้าถึงกลุ่ม
ผู้อ่านได้อย่างทั่วถึงและเพ่ือตอบ 
สนองความต้องการของกลุ่มผู้อ่านได้มากท่ีสุด 
 จากสภาพการณ์ดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาการเปิดรับสาร ความพึงพอใจ และ
ความคาดหวังในอนาคตจากการอ่านนิตยสาร DACO  ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร ท าให้
ทราบว่ากลุ่มผู้อ่านหรือผู้รับสารนั้น มีพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร ความพึงพอใจจากการอ่าน
นิตยสาร และความคาดหวังในอนาคตจากการอ่านนิตยสาร DACO อย่างไร เพ่ือที่จะได้น าข้อมูล
ความต้องการของผู้อ่านมาเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนานิตยสารในด้านต่าง ๆ เพ่ือ
ตอบสนองกลุ่มผู้อ่านมากท่ีสุดและเป็นข้อมูลในการศึกษาเก่ียวกับนิตยสาร DACO ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACO ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2 .  เ พ่ือศึกษาความพึงพอใจจากการ อ่านนิตยสาร  DACO ของผู้ อ่ านในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 3. เพ่ือศึกษาความคาดหวังในอนาคตจากการอ่านนิตยสาร DACO ของผู้อ่านในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 4. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACO 
ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานครกับลักษณะทางประชากร 
 5. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสาร 
DACO ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานครกับพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACO 
 6. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความคาดหวังในอนาคตจากการอ่าน
นิตยสาร DACO ของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานครกับพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACO 
 

วิธีวิจัย 
การศึกษาค้นคว้าเรื่อง “การเปิดรับสาร  ความพึงพอใจและความคาดหวังในอนาคตจากการอ่าน
นิตยสาร DACO ของผู้ อ่านในเขตกรุง เทพมหานคร” เป็นการศึกษาวิจัยเชิ งปริมาณ  
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(Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยแบบส ารวจ (Survey Research )ใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้กรอกแบบสอบถามด้วยตัวเอง   
(Self – Administered. Questionnaire) ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือผู้อ่านนิตยสาร 
DACOในเขต กรุงเทพมหานครอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ทั้งเพศชายและหญิง โดยขนาดตัวอย่าง ใน
การศึกษาครั้งนี้ 300 ชุด 
ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 1 สรุปว่า อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ที่
แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACO ด้านระยะเวลาในการอ่านต่อครั้งแตกต่าง
กัน  
 สอดคล้องกับแนวคิดของ พิชญาพร ประครองใจ, 2558, น. 103-106) กล่าวว่า ผู้รับสาร
แต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะลักษณะทางประชากร ซึ่ง       
ผู้รับข่าวสารที่มีลักษณะทางประชากรแตกต่างกัน จะมีพฤติกรรม ความสนใจในการรับข่าวสาร
แตกต่างกันไปด้วย ความเกี่ยวพันหรือความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากร มีดังนี้ อายุจะ
แสดงถึงวัยวุฒิของบุคคล และเป็นเครื่องบ่งชี้ความสามารถในการท าความเข้าใจในเนื้อหา 
ข่าวสาร และการตีความ รวมถึงการรับรู้   ต่าง ๆ ได้มากน้อยต่างกัน ระดับการศึกษาจะท าให้
คนมีความรู้ ความคิด ตลอดจนความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ กว้างขวางลึกซึ้งแตกต่างกันออกไป 
การศึกษานอกจากจะท าให้บุคคลมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นแล้วยังท าให้เกิดความแตกต่างทางความคิด 
ทัศนคติ ค่านิยม และคุณธรรมด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ลักษณะอาชีพ จะบ่งบอกลักษณะเฉพาะ
ของบุคคล ช่วงเวลาที่เปิดรับข่าวสาร เรื่องที่กลุ่มสนใจ บุคคลที่มีอาชีพอย่างหนึ่งอาจจะไป
รวมกลุ่มกับบุคคลที่มีอาชีพอีกอย่างหนึ่งก็ได้ ซึ่งจะท าให้ความสนใจขยายวงกว้างออกไป เกิด
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน รายได้ของบุคคลแสดงถึงฐานะทางเศรษฐกิจซึ่งเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญแสดงถึงการมีศักยภาพในการดูแลตนเอง บ่งบอกถึงอ านาจการใช้จ่ายในการ
บริโภคข่าวสาร ตลอดจนการแสวงหาความรู้ และประสบการณ์ในการดูแลตนเอง สถานะทาง
สังคมและเศรษฐกิจ จะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเรื่องที่กลุ่มคนรับสาระสนใจรับรู้ข่าวสาร บุคคลที่มี
สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน กล่าวคือ การประกอบอาชีพ รายได้ ย่อมมีผลต่อ
การรับสารที่แตกต่างกันด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ ปรมะ สตะเวทิน (2540 , น. 114) กล่าว
ว่า ผู้รับสารแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ซึ่งได้แก่ อายุ การศึกษา ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอายุเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท าให้คนมีความแตกต่างกัน ในเรื่องความคิด
และพฤติกรรม ด้านการศึกษาของผู้รับสารนั้น ท าให้ผู้รับสารมีพฤติกรรมของการรับการสื่อสาร
ต่างกันไป นอกจากนี้ สถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ อาชีพ และรายได้ ท าให้คนมี
วัฒนธรรมที่ต่างกัน มีทัศนคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่ต่างกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุบล 
เบ็ญจรงค์กิจ (2542, น. 48) กล่าวว่า การศึกษาหรือความรู้เป็นลักษณะอีกลักษณะหนึ่งที่มี



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 10 

 

อิทธิพลต่อผู้รับสาร ดังนั้น คนที่ได้รับการศึกษาในระดับที่แตกต่างกัน ในยุคที่ต่างกัน ในระบบ
การศึกษาที่ต่างกัน ในสาขาวิชาที่แตกต่างกัน จึงย่อมมีความรู้สึกนึกคิด รสนิยม ค่านิยม และ
ความต้องการที่แตกต่างกันไป สอดคล้องกับงานวิจัยของ อทิตยา มะลิซ้อน (2549) ท าการศึกษา
เรื่อง การน าเสนอสาร ความ   พึงพอใจและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารเฟิร์สโมบาย ผล
การศึกษา พบว่า อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับสาร สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ นิชาภา จิรสิริสุข (2556) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการอ่าน การใช้ประโยชน์ 
และความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารแจกฟรีของผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า 
ระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน มีระยะเวลาเฉลี่ยในการอ่านนิตยสารแจกฟรีแตกต่างกัน และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อทิติยา พงษ์นาค (2556) ท าการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการอ่าน การ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสาร Women’s Health ของผู้หญิงวัยท างานใน
เขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบว่า อายุ อาชีพ  
และรายได้ที่แตกต่างกัน มีระยะเวลาอ่านนิตยสารแตกต่างกัน 
 อย่างไรก็ตาม เพศที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACO ด้าน
ระยะเวลาในการอ่านต่อครั้งไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับแนวคิดของ ขวัญเรือน กิติวัฒน์ (2533) 
กล่าวว่า เนื่องจากคนเรายึดติดกับกลุ่มสังคมที่ตนสังกัดอยู่เป็นกลุ่มอ้างอิงในการตัดสินใจที่จะ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม นั่นคือ เรามักจะคล้อยตามกลุ่มสมาชิกของกลุ่มในด้านความ
คิด ทัศนคติ และพฤติกรรม เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับในกลุ่มของตน ยิ่ งไปกว่านั้น ปัจเจกบุคคลมัก
รวมกันเป็นกลุ่มทางสังคมมากกว่า และน าเอาลักษณะพ้ืนฐานบางประการของแต่ละคนที่
เหมือนกันมาจัดเข้าไว้เป็นกลุ่ม ลักษณะพ้ืนฐานดังกล่าว ได้แก่ เพศ ซึ่งบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
ย่อมจะรับเนื้อหาของการ 
สื่อสารคล้ายคลึงกัน และย่อมมีการตอบสนองต่อเนื้อหาไม่แตกต่างกัน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 2 สรุปว่า พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACO 
ด้านระยะเวลาในการอ่านต่อครั้งที่แตกต่างกัน จะมีความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสาร DACO 
ไม่แตกต่างกัน 
 อธิบายได้ว่า นิตยสาร DACO ฉบับภาษาไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอข่าวสาร ข้อมูล
เนื้อหาเชิงคุณค่าเฉพาะที่น่าสนใจทั้งสาระและบันเทิงเกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นและไทย เพ่ือคน
อยากรู้เรื่องญี่ปุ่น จัดท านิตยสารเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของผู้อ่าน 3 กลุ่ม ดังนี้ 1) คนที่
อยากรู้เรื่องวัฒนธรรมญี่ปุ่น อย่างเช่น การรับประทานอาหาร วัฒนธรรม มารยาทในการใช้ชีวิต
ในสังคม  2) คนที่สนใจด้านอาหารญี่ปุ่น 3) คนที่สนใจเรื่องการท่องเที่ยวญี่ปุ่น นอกจากนี้ 
นิตยสาร DACO เป็นนิตยสารแจกฟรีเล่มบาง พิมพ์สี่สี มีรูปเล่มที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น คือ มีขนาด 
2 ใน 3 ของกระดาษ A4   



บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 11 

 

การออกแบบรูปเล่มเน้นความเรียบง่าย ขนาดบางกะทัดรัด สามารถพกพาได้สะดวก เมื่อ
พิจารณา 
องค์ประกอบทางด้านเนื้อหาของนิตยสารและองค์ประกอบทางกายภาพของรูปเล่มแล้ว สามารถ
ตอบสนองความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่มได้ ถึงแม้บางคนเลือกที่จะเปิดรับเนื้อหา
ภายในเล่มอย่างรวดเร็ว หรือบางคนอาจเลือกเปิดรับเนื้อหานานกว่าบุคคลอ่ืนก็ตาม 
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัยที่ 3 สรุปว่า พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร DACOด้าน
ระยะเวลาในการอ่านต่อครั้งที่แตกต่างกัน จะมีความคาดหวังในอนาคตจากการอ่านนิตยสาร 
DACO ไม่แตกต่างกัน 
 อธิบายได้ว่า ถึงแม้ผู้อ่านจะมีระยะเวลาในการอ่านนิตยสาร DACO แตกต่างกัน แต่ไม่มี
ผลท าให้ความคาดหวังในอนาคตจากการอ่านนิตยสารนั้นแตกต่างกัน เนื่องจากบุคคลต่าง ๆ มี
ความต้องการเปิดรับสื่อเพ่ือสนองความต้องการรู้เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับประเทศ
ญี่ปุ่นเหมือนกัน เพ่ือที่จะได้น าข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการสนทนากับบุคคลอ่ืนเช่นเดียวกัน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ McCombs and Becker (1979 , p. 112) ได้อธิบายถึงการใช้
สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการของตนโดยเน้นเรื่องการด ารงชีวิตในสังคมทั่วไปว่า มนุษย์
ต้องการรู้เหตุการณ์ (surveillance) โดยการติดตามและสังเกตการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ จาก
สื่อมวลชน เพ่ือให้รู้    เท่าทันต่อเหตุการณ์ที่ทันสมัย และรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญที่ควรรู้ ต้องการ
ข่าวสารเพ่ือช่วยในการเปิดรับสื่อมวลชน ท าให้บุคคลสามารถก าหนดความเห็นของตนต่อสภาวะ 
หรือเหตุการณ์รอบตัว ต้องการข้อมูลเพ่ือพูดคุยและสนทนา (discussion) การเปิดรับสื่อมวลชน
ท าให้บุคคลมีข้อมูลที่น่าจะน าไปใช้ในการพูดคุยสนทนากับบุคคลอ่ืน ๆ ในชีวิตประจ าวัน ต้องการ
มีส่วนร่วม (participation) ในเหตุการณ์และความเป็นไปต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน 
ต้องการข่าวสารเพ่ือเสริมสร้างความคิดเห็น หรือสนับสนุนการตัดสินใจที่ได้กระท าไปแล้ว 
(reinforcement) ต้องการความบันเทิง (entertainment) เพ่ือความเพลิดเพลิน รวมทั้งการ
พักผ่อนหย่อนใจ และเพ่ือผ่อนคลายความเครียด นอกจากนี้ สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริชัย ศิ
ริกายะ และกาญจนา แก้วเทพ (2531, น. 110-112) ได้กล่าวว่า ความต้องการของผู้รับสารจาก
สื่อมวลชน ดังที่ แมคเควล และคณะ (McQuail and Others) ได้สร้างไว้ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การใช้สื่อของผู้รับสาร มีดังนี้ 1) ความต้องการสารสนเทศ     2) ความต้องการสร้างความมี
เอกลักษณ์ให้แก่ตนเอง 3) ความต้องการรวมตัวและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และ 4) ความต้องการ
ความบันเทิง สอดคล้องกับแนวคิดของ McQuail and Gurevitch (1974 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญ
จรงค์กิจ, 2542, น. 66) กล่าวว่า พฤติกรรมการเปิดรับสื่อถูกมองว่าเป็นพฤติกรรมอิสระ ซึ่งผู้รับ
สารแสวงหาเพ่ือจะให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ฉับพลัน ( immediate benefits) หรือผลประโยชน์ที่
จะตามมาในอนาคต (delayed benefits) ซึ่งล้วนแต่เป็นผลประโยชน์ที่ผู้รับสารมองเห็นและ
ต้องการ และสอดคล้องกับแนวคิดของ Rubin (1981 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2542, น. 
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67) กล่าวว่า การเลือกเปิดรับสื่อนั้นเป็นพฤติกรรมที่ผู้รับสารตั้งใจจะท าเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและผู้รับสารจะคาดหวังว่าสื่อใดและเนื้อหาใดจะให้ในสิ่งที่เขาต้องการได้ พฤติกรรมการ
เปิดรับสื่อนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามความคาดหวังที่เขามี 
 
 
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. จากการศึกษา พบว่า ผู้อ่านส่วนใหญ่มีระยะเวลาในการอ่านนิตยสาร DACO ต่อครั้ง  
คือ 15-19 นาที มีลักษณะการอ่านเฉพาะคอลัมน์ที่สนใจจบทั้งคอลัมน์ ความพึงพอใจ
องค์ประกอบด้านกายภาพในประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ จ านวนหน้ามีความเหมาะสม 
(จ านวน 44-56 หน้า) ดังนั้น ผู้ประกอบการนิตยสารควรเพ่ิมเนื้อหาภายในเล่มให้มากกว่าเดิม 
อย่างไรก็ตามสินค้าที่น ามาลงโฆษณาควรสอดคล้องกับเนื้อหาและเอกลักษณ์ของนิตยสาร ซึ่งจะ
ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารในด้านระยะเวลาที่เพ่ิมขึ้น และลักษณะการ
อ่านอาจเป็นอ่านทุกคอลัมน์เพิ่มขึ้นตามมา 
 2. จากการศึกษา พบว่า คอลัมน์ที่ผู้อ่านชอบอ่านในนิตยสาร DACO มากที่สุด อันดับ 
แรก คือ คอลัมน์ What’ new in japan ซึ่งเป็นคอลัมน์ที่น าเสนอข่าวสาร และอัพเดทเทรนด์
ใหม่จากญี่ปุ่น ดังนั้น ผู้ประกอบการนิตยสารควรจัดท าข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นที่
ก าลังเป็นกระแสในปัจจุบัน 
 3. จากการศึกษา พบว่า ผู้อ่านมีจุดรับนิตยสาร DACO/ สถานที่ที่รับเป็นประจ ามาก 
ที่สุด คือ ร้านอาหาร ร้านหนังสือ และร้านกาแฟ ดังนั้น ผู้ประกอบการนิตยสารควรเพ่ิมช่องทาง
ฝากวางนิตยสารตามร้านอาหาร ร้านหนังสือ และร้านกาแฟต่าง ๆ ที่บุคคลทั่วไปรู้จักและนิยมเข้า
ไปใช้บริการ 
 4. จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจองค์ประกอบด้านกายภาพในประเด็นที่มี 
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ปกสีสันสวยงาม ดังนั้น ผู้ประกอบการนิตยสารควรใช้ปกสี่สี เพ่ือความ
สวยงาม และสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น อย่างไรก็ตาม ควรมีการออกแบบการจัดหน้า , การออกแบบ
รูปเล่ม, การใช้ 
ขนาดตัวอักษร และโทนสี เพื่อดึงดูดสายตา สร้างความสนใจและเชื้อเชิญให้สนใจอยากจะอ่าน 
 5. จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจองค์ประกอบด้านเนื้อหาในประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย 
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มากที่สุด คือ เนื้อหามีสาระประโยชน์สามารถน าไปใช้เพ่ือประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับประเทศ
ญี่ปุ่น ดังนั้น ผู้ประกอบการนิตยสารควรน าเสนอข้อมูลที่เป็นสาระประโยชน์ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของผู้อ่านได้ด้วย 
 6. จากการศึกษา พบว่า ความพึงพอใจองค์ประกอบด้านเนื้อหาในประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย 
น้อยที่สุด คือ สินค้าที่น ามาโฆษณามีความสอดคล้องกับเนื้อหาและเอกลักษณ์ของนิตยสาร 
ดังนั้น ผู้ประกอบการนิตยสารควรมีการคัดเลือกสินค้า โฆษณาให้เหมาะสมกับเนื้อหาและ
เอกลักษณ์ของนิตยสาร เพ่ือโฆษณาเหล่านั้นจะได้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักของนิตยสารอย่าง
ทั่วถึงทุกกลุ่ม เป็นการ 
สร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
 7. จากการศึกษา พบว่า ความคาดหวังในอนาคตจากการอ่านนิตยสาร DACO ด้าน 
ข้อมูลข่าวสาร ในประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เพ่ือได้ความรู้ด้านวิถีชีวิตเกี่ยวกับประเทศ
ญี่ปุ่นมากข้ึน และด้านเอกลักษณ์ปัจเจกบุคคลในประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ แสดงออกด้าน
กายภาพในด้านความเป็นญี่ปุ่นนิยม เช่น ภาษา , อาหาร, การท่องเที่ยว, การแต่งกาย ดังนั้น 
ผู้ประกอบการนิตยสารควรจัดท าข้อมูลความรู้ด้านวิถีชีวิตเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น เช่น ภาษา , 
อาหาร, การท่องเที่ยว และการแต่งกาย โดยข้อมูลที่น าเสนอควรมีความแตกต่างจากที่เคย
น าเสนอมา 
 
 8. จากการศึกษา พบว่า ความคาดหวังในอนาคตจากการอ่านนิตยสาร DACO ด้าน 
บันเทิง ในประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เพ่ือความสนุกสนาน เพลิดเพลินและผ่อนคลาย 
ผู้ประกอบการนิตยสารควรจัดท าข้อมูลเนื้อหาที่ให้ความรู้แต่แฝงความบันเทิงแบบนี้ต่อไป เพราะ
ในชีวิตประจ าวันแต่ละบุคคลต้องเผชิญภาวะความเครียดในหลาย ๆ เรื่องแล้ว นิตยสารควรมา
เพ่ิมความสนุกสนาน ความผ่อนคลายแก่ชีวิต 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาปัจจัยในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านพฤติกรรม 
การเปิดรับนิตยสาร DACO ความพึงพอใจเนื้อหาจากการอ่านนิตยสารเพิ่มเติม ซึ่งมีส่วนท าให้เกิด
การเข้าใจความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา 
ปรับปรุงเนื้อหา ให้มีความเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน 
 2. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรก าหนดเขตพื้นท่ีในการศึกษาให้ครอบคลุมกว้างขึ้น 
กว่าเดิม โดยอาจจะท าการ ศึกษากลุ่มเป้าหมายในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานครอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพ่ือ
ให้ผลการศึกษาสามารถใช้อ้างอิงถึงประชากรได้ดียิ่งขึ้น 
 3. ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ควรน าการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใช้การสนทนาแบบกลุ่ม  
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(Focus Group Interview) และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) เพ่ือให้ได้
ข้อมูลเชิงลึกครบถ้วน สมบูรณ์ และเพ่ือเป็นประโยชน์ในงานวิจัยต่อไป 
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