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บทคัดยอ 
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีมีวตัถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ ความคาดหวัง การใชประโยชน และความ
พึงพอใจตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ีคือ ประชากรเพศชายและเพศ
หญิง ที่มีอายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักของนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง เนื่องจากเปน
กลุมที่เริม่เขาสูวัยทํางาน มีศักยภาพในการซ้ือสินคาหรือบริการ และมีอํานาจการตัดสินใจไดดวยตนเอง อาศัยอยู
ในเขต 5 อําเภอของจังหวัดระยอง ไดแก อ.เมือง อ.บานฉาง อ.ปลวกแดง อ.นิคมพัฒนา และ อ.บานคาย 
เนื่องจากเปนพื้นที่ท่ีนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง ทําการตลาดอยางทั่วถึง โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการเก็บขอมูล  สถติิที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย มีอายรุะหวาง 41-45 ป   
และมีการศึกษาอยูในระดับปรญิญาตรี สวนใหญประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน  รองลงมา คือ อาชีพรับ
ราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ  มรีายไดเฉลี่ยอยูที่ 20,001-30,000 บาท/เดือน และอานนิตยสารเพียวไทมแมก
กาซีน มากที่สุด มคีวามถี่ในการอาน 1-2 ครั้ง/เดือน  ใชระยะเวลาอานตอครั้งประมาณ 30 นาที  มีวัตถุประสงค
ในการอานเพื่อความบันเทิงมากท่ีสุด รองลงมาคือ อานเพ่ือหาขอมลูสินคาหรือบริการในจังหวัดระยอง  โดยมี
ชองทางการไดรับนิตยสารแจกฟรีจากรานกาแฟ/รานอาหาร มากทีสุ่ด นอกจากน้ียังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญ
คิดวานิตยสารแจกฟรีที่ทําใหทราบขอมูลดานสุขภาพและความงามมากที่สุด คือ เพียวไทม แมกกาซนี รองลงมา
คอื แอทระยอง (@Rayong)  และท่ีนอยท่ีสุดคือ ไอดลีระยอง นิตยสารแจกฟรีที่ทําใหทราบขอมลูดานการ
ทองเท่ียว รานอาหาร และท่ีพักในจังหวัดระยองมากทีสุ่ดคือ เพียวไทม แมกกาซีน รองลงมาคือ ลุคอะราวน 
และที่นอยท่ีสดุ คือ เจาสัวระยอง  ในขณะท่ีนิตยสารแจกฟรีที่ทําใหทราบขอมูลขอมลูดานที่พักอาศัยในจังหวัด
ระยองมากท่ีสดุคือ เพียวไทม แมกกาซีน รองลงมาคือ เจาสัวระยอง และที่นอยท่ีสุดคือ วีอารระยอง ความ
คาดหวังตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานรูปเลม ดานเนื้อหา  
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และดานชองทางการเขาถึงผูอาน ผลการศึกษาพบวา ในดานรูปเลม ผูอานคาดหวังใหหนาปกของนิตยสารแจก
ฟรีมีภาพท่ีสวยงามดึงดดูสายตา (เชน ภาพบุคคล ภาพสถานท่ี)มากกวาที่จะนําโฆษณาสินคา/บริการ มาขึ้น
หนาปกมากท่ีสดุ ในดานเน้ือหา พบวา ผูอานคาดหวังใหนิตยสารแจกฟรีมีการนําเสนอเรื่องราวใกลตัว ที่ผูอาน
สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงมากท่ีสุด ในขณะที่ดานชองทางการเขาถึงผูอาน พบวา ผูอานคาดหวังใหมีจุดวาง
นิตยสารแจกฟรตีามรานกาแฟ/รานอาหาร เพิ่มมากขึ้นมากที่สดุ โดยมีความคาดหวังโดยรวมทุกดานอยูใน
ระดับสูง การใชประโยชนจากนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานความรู ดาน
ความบันเทิง และดานการตัดสินใจซื้อสินคา/บริการ ผลการศึกษาพบวา ดานความรู ผูอานนําความรูจากการ
อานบทความในนิตยสารแจกฟรไีปปรับใชในชีวิตประจําวันมากท่ีสดุ ดานความบันเทิง พบวา ผูอานไดรับขอมูลที่
เปนประโยชนเกี่ยวกับการพักผอน และการเดินทางทองเท่ียว มากที่สุด ในขณะท่ีดานการตัดสินใจซ้ือสินคา/ 
บริการ พบวา ผูอานเดินทางไปตามสถานท่ีทองเท่ียว/รานอาหาร หรือสถานท่ีอื่นๆ ตามท่ีมีการแนะนาํใน
นิตยสารแจกฟรี มากท่ีสุด โดยมีการใชประโยชนโดยรวมทุกดานอยูในระดับสูง ความพึงพอใจตอนิตยสารแจกฟรี
ในจังหวัดระยอง แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานรูปเลม ดานเนื้อหา และดานชองทางการเขาถึงผูอาน         
ผลการศึกษาพบวา ดานรปูเลม ผูอานมีความพึงพอใจรูปเลมภายนอกท่ีสวยงาม ดูทันสมยั การเขาเลมและการ
เย็บเลม มีความคงทน มากท่ีสุด ดานเนื้อหา พบวา ผูอานมีความพึงพอใจตอการนําเสนอขอมลูเก่ียวกบัสินคา/
บริการ/ธุรกิจ ท่ีอยูในจังหวัดระยอง ไดสอดคลองกับความตองการ และบทความ/คอลัมน ตางๆ มเีนือ้หาท่ี
ทันสมัย นาสนใจ มากท่ีสุด ในขณะท่ีดานชองทางการเขาถึงผูอาน พบวา ผูอานมีความพึงพอใจจุดวางนิตยสาร
แจกฟรีที่หางสรรพสินคามากที่สดุ โดยมีความพึงพอใจโดยรวมทุกดานอยูในระดับสูง  
 

คําสําคัญ : พฤติกรรมการเปดรับ / ความคาดหวัง / การใชประโยชน / ความพึงพอใจ / นิตยสารแจกฟรี 
              ในจังหวัดระยอง / ผูมอีาน / ระยอง 
 

ABSTRACT 
This was a study about Exposure Behavior, Expectation and Uses and Gratifications about Free 
Copy Magazine in Rayong. The participants were aged over 20 years old males and females, 
major target group of free magazines in Rayong because they just became in working aged, 
had ability to consume goods and service and had power to make decision, lived in 5 districts 
that the magazines could distribute thoroughly ; Mueang-Rayong, Ban Chang, Pluak Dang, 
Nikhom Phattana, and Ban Khaiy. Questionnaire was conducted to collect data and analyzed 
by frequency, percent, means, and standard deviation. The results showed different 
characteristics of Exposure Behavior, Expectation and Uses and Gratifications about Free Copy 
Magazine in Rayong. Most readers was 41-45 year-old women, graduated bachelor degree, 
private company workers, and had an incomes about 20,001-30,000 Baht/month. The most 
reading magazine was ‘Pure Time’ magazine; they read 1-2 time/month and spent 30 minutes 
per reading. The most purpose of reading was for entertainment, and finding goods and 
service information of Rayong respectively. The best channel of distribution was in coffee 
shop/restaurant. Moreover, the participants also got the information of health and beauty, 
traveling, restaurants, hotels, and residence in Rayong from ‘Pure Time’ magazine. 
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The expectation on free magazines in Rayong was divided in 3 categories; appearance, 
contents, and channel to distribution. For appearance, the participants expected that the 
magazine should have an attractive picture (such as portrait or landscape) more than 
advertisement on cover. The contents should close to the readers that can apply to daily life. 
And the magazine should be distributed more at coffee shop. All of these expectations were 
in high level. The Uses from free magazine was divided in 3 categories; knowledge, 
entertainment, and making decision of goods and service consuming. For knowledge, the 
readers took knowledge from the magazine to apply in their life. They got information about 
relaxation, traveling most for entertainment, and they also followed to tourist 
attractions/restaurants or the other places that be suggested in the magazine. All of these 
applications were in high level. The gratifications of magazine was also divided in 3 categories; 
appearance, contents, and channel to distribution. For appearance, the readers satisfied on 
beautiful and fashionable cover, and strong binding. For contents, the readers satisfied in the 
contents about goods/services/businesses in Rayong that related to their need and the up-to-
date contents most. And for the most satisfied of channel to distribution was in convenient 
store. All of these satisfactions were in high level. 
  

Keywords : Media Exposure / Expectation / Uses and Gratifications / Free magazines in   
                 Rayong / Readers / Rayong 
 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
นิตยสารเปนหน่ึงในสื่อมวลชนประเภทสื่อสิ่งพิมพ เมื่อพิจารณาในดานบทบาทและหนาท่ีในฐานะ

สื่อมวลชนแลวนติยสารมีความแตกตางจากจากส่ือสิ่งพิมพอื่น เชน หนังสือพิมพ เนื่องจากนิตยสารจะมุงเนน
เรื่องการอธิบาย การวิจารณขาว วิเคราะหขาว ตลอดจนนําเสนอสาระความรูความบันเทิงและการลงโฆษณา 
(พัชราภา ศักดิ์โสภณิ, 2548, หนา 35) นิตยสารมีการออกแบบจัดวางหนากระดาษท่ีสวยงามและพิถพีิถัน
มากกวาหนังสือพิมพ ในขณะที่รปูเลมก็มีขนาดกะทัดรัดสะดวกตอการพกพา หนาปกของนิตยสารสวนใหญจะ
พิมพดวยกระดาษท่ีหนากวากระดาษดานใน หนาปกมีสสีันและรูปภาพสวยงามเพ่ือดึงดดูความสนใจ อาจกลาว
ไดวาหนาทีพ่ื้นฐานของนิตยสารคอื เพื่อใหขอมูล (to inform) เพื่อแนะนําแนวทาง (to guide) และเพื่อความ
บันเทิง (to entertainment) (ดรุณี หิรญัรักษ, 2530, หนา 20) 
 ปจจุบันมีนิตยสารอยูประเภทหน่ึงที่ถือไดวาอยูในชวงที่ตลาดกําลังเติบโตอยางตอเนื่อง ผูผลิตสื่อ
สิ่งพิมพกําลังหันมาสนใจตลาดกลุมนี้มากขึ้นนั่นคือ “นิตยสารแจกฟรี” ซึ่งเปนสื่อสิ่งพิมพท่ีมีวาระการออกตาม
กําหนดแนนอน ไมวาจะเปนรายวนั รายปกษ รายเดือน หรือรายสามเดือน โดยผูอานสามารถหาอานไดฟรีตาม
จุดวางตางๆ รายไดของนิตยสารแจกฟรีมาจากการขายพื้นท่ีโฆษณาในนิตยสารใหกับผูประกอบธุรกิจตางๆ และ
ดูเหมือนวาผูประกอบธุรกิจก็มองเห็นถึงชองทางการเขาถึงผูบริโภค หรือกลุมเปาหมายผานนติยสารแจกฟรีนี้
เชนกัน  เพราะการบริโภคนิตยสารแจกฟรีปราศจากปจจยัดานราคามาเกี่ยวของ ทําใหผูบริโภคสามารถเขาถึงได
งายเปดรับไดงาย ไมตองใชกระบวนการตัดสินใจมากนักกอนท่ีจะหยิบนิตยสารกลับบาน ทําใหปจจุบันนี้ตลาด
นิตยสารแจกฟรีก็มีการแขงขันที่รนุแรงไมแพนิตยสารทั่วไป ไมเฉพาะแตในกรุงเทพมหานครเทาน้ันท่ีมนีิตยสาร
แจกฟรีอยูมากมาย ในตลาดตางจงัหวัดเองก็เริ่มมีนติยสารแจกฟรีเกดิข้ึนและแขงขันกันอยูหลายฉบับดวยเชนกัน 
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จังหวัดระยองนับเปนอีกหนึ่งจังหวัดที่ธุรกิจนิตยสารแจกฟรีกําลังไดรับความนิยมเปนอยางมาก สังเกตไดจาก
จํานวนนิตยสารแจกฟรีทีม่ีเพิ่มมากข้ึนอยางรวดเร็ว สังเกตไดจากชวงระยะเวลา 10 ปมีนิตยสารแจกฟรีเพียง 2 
ฉบับ ที่นับเปนผูบุกเบิกตลาดนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง น่ันคือ เพียวไทม แมกกาซีน ดําเนินธุรกิจมาเปน
เวลา 11 ป และแอทระยอง (@Rayong) ดําเนินธุรกิจมาเปนเวลา 6 ป แตในชวงระยะเวลา 3-4 ปท่ีผานมา กลับ
มีนิตยสารแจกฟรีฉบับอ่ืนๆ เกิดขึน้ในเวลาใกลเคยีงกันถึง 6 ฉบับ ไดแก นิตยสารฟนแมกกาซีน นติยสารไอดีล 
นิตยสารวีอารระยอง เจาสัวระยอง และนิตยสารลุคอะราวด ซึ่งแตละฉบับก็มีรูปแบบและการนําเสนอที่ไม
แตกตางกันมากนัก คือ เปนนิตยสารแจกฟรีรายเดือน ขายพ้ืนท่ีโฆษณาใหผูประกอบการธุรกิจรานคาตางๆ ท่ีอยู
ในจังหวัดระยองมาลงในหนานิตยสาร เพื่อเปนการรวบรวมขอมลูสนิคาและบริการไวใหผูอานไดรบัทราบและ
เลือกใชบริการไดหลากหลาย ในสวนของเน้ือหาก็มักเปนการนําเสนอเร่ืองราวในทองถิ่นจังหวัดระยองที่นาสนใจ 
เชน บุคคลสําคัญ สถานท่ีทองเท่ียว รานอาหาร สถาบันการศึกษา เปนตน 
 อยางไรก็ตาม ปริมาณคูแขงที่มีมากข้ึนเรื่อยๆ กับความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงทุกวัน การ
ทํานิตยสารแจกฟรีในรูปแบบเดมิๆ อาจไมสามารถตอบโจทยความตองการของผูอานได เพราะนติยสารแจกฟรี
ในจังหวัดระยองที่ผลิตออกมาสวนใหญเพียงแคตองการนําเสนอสิ่งที่คิดวาผูบรโิภคตองการ แตอาจจะยังไมมี
นิตยสารแจกฟรีฉบับไหนท่ีทําการวิเคราะหเจาะลึกถึงความตองการและการนาํไปใชประโยชนท่ีแทจรงิของ
ผูบริโภค ไมมีการรับฟงแนวทางในการจัดทําเนื้อหาจากกลุมผูบริโภค ทําใหเจาของนิตยสารแจกฟรีหลายฉบับ
ตองสูญเสียเงินทุนในการผลติไปโดยท่ีไมประสบความสําเร็จ ผูวิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเกี่ยวกับความ
ตองการของผูอานนิตยสารแจกฟรใีนจังหวัดระยอง ในดานตางๆ เพื่อเปนแนวทางความอยูรอดของนติยสารแจก
ฟรีในจังหวัดระยองจากการศึกษาคนควางานวิจัยที่ผานมาเกี่ยวกับนิตยสารแจกฟรี ผูวิจัยพบวา งานวิจัยท่ีผาน
มาสวนใหญจะศึกษาเก่ียวกับส่ือส่ิงพิมพ นิตยสาร วารสารตางๆ แตสําหรับนติยสารแจกฟรีนั้น พบวามีงานวิจัยท่ี
เกี่ยวของหรือคลายคลึงกันคอนขางนอย และสวนใหญเปนการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวดัเชียงใหม   
แตในจังหวัดระยองที่ถือวาสื่อส่ิงพิมพประเภทนิตยสารแจกฟรีกําลังไดรับความนยิมอยางแพรหลาย และมีการ
แขงขันกันสูงในดานการตลาด จึงถือเปนประเด็นที่นาศึกษาโดยเฉพาะในดานของผูอาน ท่ีผูวิจัยสนใจอยากศึกษา
เกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรบั ความคาดหวัง การใชประโยชนและความพึงพอใจท่ีมีตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัด
ระยอง เพื่อทราบถึงความรูสึก ความตองการ ท่ีผูอานมตีอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง ซึ่งจะเปนแนวทาง
ใหแก ผูประกอบการนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองในการผลตินิตยสารแจกฟรีที่ตรงกับความตองการของ
ผูอานไดมากขึ้น และผูวิจัยยังหวังวางานวิจัยช้ินน้ีจะเปนประโยชนแกผูผลิตนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดอื่นๆ ใน
การปรับแนวทางใหสอดคลองกับความตองการของผูอานอีกดวย 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองของผูอาน  
2. เพื่อศึกษาความคาดหวังตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองของผูอาน 
3. เพื่อศึกษาการใชประโยชนจากนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองของผูอาน  
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองของผูอาน 

 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ผูวิจัยแบงหมวดหมูการวิจยัครัง้น้ีออกเปน 3 หัวขอ ไดแก พฤติกรรมการเปดรับ ความคาดหวัง การ

ใชประโยชนและความพึงพอใจตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง เนื่องจากเปนจังหวัดท่ีมีจํานวนนิตยสารแจก
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ฟรีเกิดขึ้นหลายฉบับ จึงมีความนาสนใจท่ีจะศึกษาถึงความตองการของผูอานอยางแทจริง เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการจัดทํานิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองตอไป 

2. ประชากรท่ีใชในงานวิจัยครั้งนี้คือ เพศชาย-หญิง อายุตั้งแต 20 ปขึ้นไป เนื่องจากเปนกลุมที่เริม่เขา
สูวัยทํางานแลว มีศักยภาพในการซ้ือสินคาหรือบริการ และมีอํานาจการตัดสินใจไดดวยตนเอง และเปน
กลุมเปาหมายหลักของนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง อาศัยอยูในเขต 5 อําเภอของจังหวัดระยอง ไดแก       
อ.เมือง อ.บานฉาง อ.ปลวกแดง อ.นิคมพัฒนา และ อ.บานคาย เนื่องจากเปนพื้นที่ท่ีนิตยสารแจกฟรีในจังหวัด
ระยอง ทําการตลาดอยางทั่วถึง เปนกลุมที่มีการเปดรับนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง 

3. ใชระยะเวลาในการศึกษา 3 เดอืน ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึงเดือนมกราคม 2558 
 

วิธกีารดําเนินการวิจัย 
 1. รูปแบบการวิจัย 

   การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวจิัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชการวิจัยแบบสํารวจ 
(Survey Research Method) แบบวัดครั้งเดยีว (One Shot Study)  

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ชาย-หญิง อายุตั้งแต 20 ปข้ึนไป ซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลัก

ของนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง อาศัยอยูในเขต 5 อําเภอของจังหวัดระยอง ไดแก อ.เมือง อ.บานฉาง     
อ.ปลวกแดง อ.นิคมพัฒนา และอ.บานคาย ผูวิจัยทําการเก็บกลุมตัวอยาง ในกรณีที่ไมทราบจํานวนขนาดของ
ประชากร จึงใชสูตรคํานวณของ W.G. Cochran ที่ระดับความเชื่อถือได 95% ไดขนาดกลุมตัวอยาง  384 คน 
ผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีการสุมตัวอยางเปนแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ไดแก ใชการสุม
ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ใชการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) และ
การสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 

3. เครื่องมือการวิจัย 
   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจยัครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 

ที่เปนแบบสอบถามชนิดปลายปด (Close-Ended Questionnaire) ซึ่งสรางขึ้นโดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ
กับงานวิจัยและสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิและผูที่มีความรูความชํานาญเกี่ยวกับการวิจัย 

4. การวิเคราะหขอมูล   
   การวิเคราะหขอมลูเชิงปรมิาณ ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีรวบรวมไดมาตรวจสอบความสมบูรณ 

จากนั้นนําขอมูลปฐมภูมิทีไ่ดจากการกรอกแบบสอบถาม มาลงรหัสและวิเคราะหนํามากําหนดใสรหัส แลวทํา
การวิเคราะหขอมลูดวยโปรแกรมสําเรจ็รูปทางสถิติโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรในการประมวลผล และใชสถิติ 
ไดแก 1) คารอยละ (Percentage)  2) คาเฉลี่ย (Mean)  3) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)    
มาวิเคราะห 

5. สถิติที่ใชในการวิจัย 
   การศึกษาครั้งนี้ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชการแจกแจงความถ่ีแสดงตาราง

แบบ คารอยละ (Percentage) และคาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) เพื่ออธิบายขอมูลลักษณะทางประชากรของกลุม
ตัวอยาง พฤติกรรมการเปดรับ ความคาดหวัง การใชประโยชนและความพึงพอใจตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัด
ระยอง 
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ผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปดรับ ความคาดหวัง การใชประโยชนและความพึงพอใจตอนิตยสารแจก

ฟรีในจังหวัดระยอง ไดสรุปผลการวิจัยตามประเด็นสําคัญดังตอไปน้ี 
1. ขอมูลปจจัยสวนบุคคล 

       ผลการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน พบวา เปนเพศหญิง 225 คน เพศชาย 175 คน คิดเปน
รอยละ 56.20 และ 43.80 ตามลาํดับ สวนใหญมีอายุระหวาง 41-45 ป คิดเปนรอยละ 35.50  มีการศึกษาอยูใน
ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 44.80 รองลงมาคือ ระดับสูงกวาปริญญาตรี คดิเปนรอยละ 23.00 ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คิดเปนรอยละ 55.00 รองลงมา คือ รบัราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกิจ คดิเปน    
รอยละ 25.00 มีรายไดเฉลี่ยตอเดอืนอยูท่ี 20,000-30,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 46.50 รองลงมาคือ 
10,000-20,000 บาท/เดือน คิดเปนรอยละ 25.80 

2. พฤติกรรมการเปดรับนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง 
   ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอานนิตยสารแจกฟรี เพยีวไทม แมกกาซีน บอยทีสุ่ด 

รองลงมา คือ แอทระยอง (@Rayong) และที่นอยท่ีสุด คือ วีอารระยอง มีความถ่ีในการอานนิตยสารแจกฟรี    
1-2 คร้ัง/เดือน โดยใชเวลาอานประมาณ 30 นาทีตอครั้ง มีวัตถุประสงคในการอานเพื่อความบันเทิงมากท่ีสุด  
รองลงมา คือ อานเพ่ือหาขอมูลสนิคา/บริการในจังหวัดระยอง และท่ีนอยท่ีสุด คือ อานเพ่ือฆาเวลา และพบวา 
สวนใหญอานเฉพาะคอลัมนท่ีสนใจแตไมอานโฆษณา รองลงมาคือ อานทั้งคอลัมนและโฆษณา โดยมชีองทางการ
ไดรับนติยสารแจกฟรี จากรานกาแฟ/รานอาหาร มากที่สดุ นอกจากน้ียังพบวากลุมตัวอยางสวนใหญคิดวา
นิตยสารแจกฟรทีี่ทําใหทราบขอมลูดานสุขภาพและความงามมากทีสุ่ด คือ เพียวไทม แมกกาซีน รองลงมาคือ 
แอทระยอง (@Rayong) และที่นอยท่ีสุดคือ ไอดีลระยอง ในขณะท่ีนิตยสารแจกฟรีที่ทําใหทราบขอมลูดานการ
ทองเท่ียว รานอาหาร และท่ีพักในจังหวัดระยองมากทีสุ่ดคือ เพียวไทม แมกกาซีน รองลงมาคือ ลุคอะราวน 
และที่นอยท่ีสดุ คือ เจาสัวระยอง นอกจากน้ียังพบวา นิตยสารแจกฟรีที่ทําใหทราบขอมูลขอมลูดานทีพ่ักอาศัย
ในจังหวัดระยอง มากท่ีสดุคือ เพียวไทม แมกกาซีน รองลงมาคือ เจาสัวระยอง และที่นอยที่สดุคือ วีอารระยอง 

3. ความคาดหวังตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง 
       ความคาดหวังท่ีมีตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองโดยรวม พบวา ผูอานมีความคาดหวังตอ
นิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา คาดหวังท่ีมีตอนิตยสารแจก
ฟรีในจังหวัดระยอง ดานชองทางการเขาถึงผูอานมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานเนื้อหา และดานรูปเลม ตามลําดับ 
    ดานรูปเลม พบวา ผูอานมีความคาดหวังใหหนาปกของนิตยสารแจกฟรีมีภาพท่ีสวยงามดึงดดูสายตา 
(เชน ภาพบุคคล ภาพสถานท่ี) มากกวาที่จะนําโฆษณาสินคา/บริการมาขึ้นหนาปกมากท่ีสุด รองลงมาคือ  
คาดหวังใหนิตยสารแจกฟรีมีการเย็บเลมที่แข็งแรง หนากระดาษไมหลุดงาย และนอยที่สดุคือคาดหวังให
นิตยสารแจกฟรมีีขนาดรูปเลมที่เลก็กะทัดรัด สะดวกตอการพกพา  
    ดานเน้ือหา พบวา ผูอานมีความคาดหวังใหนิตยสารแจกฟรีมีการนําเสนอเรื่องราวใกลตัว ที่ผูอาน
สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงมากท่ีสุด รองลงมา คือ คาดหวังขาวสารเกีย่วกับสินคา/บริการในจังหวดัระยอง 
จากการอานนิตยสารแจกฟรี ในขณะที่คาดหวังขาวสารเก่ียวกับทองถิ่นของจังหวัดระยอง จากการอานนิตยสาร
แจกฟรีนอยท่ีสุด 
    ดานชองทางการเขาถึงผูอาน พบวา ผูอานมีความคาดหวังใหมีจดุวางนิตยสารแจกฟรีตามราน
กาแฟ/รานอาหาร เพิ่มมากข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา คือ คาดหวังใหมกีารเพ่ิมชองทางการอานนิตยสารแจกฟรีผาน
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ทางอินเทอรเน็ท (เชน อานทางเว็บไซต หรืออานจากโทรศัพทมือถอืสมารทโฟน เปนตน) และที่นอยที่สุด คือ 
คาดหวังใหมีการแจกนติยสารแจกฟรีบริเวณสี่แยกไฟแดง 

4. การใชประโยชนจากนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง 
       การใชประโยชนจากนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองโดยรวม พบวา ผูอานมีการใชประโยชน
นิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ผูอานมีการใชประโยชนจาก
นิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง ดานการตดัสินใจซ้ือสินคา/บริการ มากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานความบันเทิง 
และดานความรู ตามลําดับ 
    ดานความรู พบวา ผูอานมีการใชประโยชนจากนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง โดยนําความรูจาก
การอานบทความในนิตยสาร แจกฟรีไปปรับใชในชีวิตประจําวัน มากท่ีสุด รองลงมา คือ นําความรูจากการอาน
บทความในนิตยสารแจกฟรไีปพูดคุย แนะนําหรือแลกเปลี่ยนกับผูอืน่ และที่นอยท่ีสุด คือ ไดรับความรูเกี่ยวกับ
ประเพณี วัฒนธรรม หรืออาชีพทองถิ่นของจังหวัดระยอง และไดรบัขาวสารความรูเกีย่วกับกิจกรรมพิเศษ หรือ
เหตุการณสําคัญตางๆ ท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดระยอง  
   ดานความบันเทิง พบวา ผูอานมีการใชประโยชนจากนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง ดานความบนัเทิง โดย
ไดรับขอมลูที่เปนประโยชนเกี่ยวกบัการพักผอน การเดินทางทองเท่ียว มากที่สุด รองลงมา คือ ไดใชเวลาวางให
เปนประโยชน และที่นอยท่ีสดุ คือ เกิดความคดิสรางสรรคใหมๆ  
    ดานการตัดสินใจซ้ือสินคา/บริการ พบวา ผูอานมีการใชประโยชนจากนิตยสารแจกฟรีในจังหวดั
ระยอง ดานการตัดสินใจซ้ือสินคา/บริการ โดยเดินทางไปตามสถานท่ีทองเที่ยว/รานอาหาร หรือสถานท่ีอื่นๆ 
ตามท่ีมีการแนะนําในนิตยสารแจกฟรี มากที่สุด รองลงมา คือ นําขอมูลเกี่ยวกับราคาสินคา/บริการ ที่ลงโฆษณา
ในนิตยสารแจกฟรีมาประกอบการตัดสินใจซ้ือสินคา/บริการ และท่ีนอยที่สุด คือ นําคูปองสวนลดจากโฆษณาที่
ลงในนิตยสารแจกฟรไีปใชในการซ้ือสินคา/บริการ  
 5. ความพึงพอใจตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง 
       ผูอานมีความพึงพอใจตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองโดยรวมอยูในระดับสูง เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบวา ผูอานมีความพึงพอใจตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง ดานรูปเลมมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
ดานเน้ือหา และดานชองทางการเขาถึงผูอาน ตามลําดับ 
    ดานรูปเลม พบวา ผูอานมีความพึงพอใจการเขาเลมและการเย็บเลมที่มคีวามคงทน มากที่สดุ 
รองลงมา คือ รูปเลมภายนอกสวยงาม ดูทันสมัย และท่ีนอยที่สดุ คือ การออกแบบจัดหนา มีความสวยงาม ดูนา
อาน 
    ดานเน้ือหา พบวา ผูอานมีความพึงพอใจการนําเสนอขอมลูเกี่ยวกับสินคา/บริการ/ธุรกิจ ท่ีอยูใน
จังหวัดระยอง ท่ีสอดคลองกับความตองการ และมีความพึงพอใจตอ บทความ/คอลมัน ตางๆ ทีม่ีเนื้อหาทันสมัย 
นาสนใจมากที่สดุ รองลงมา คือ การเขียนบทความ/คอลมันตางๆ ใชภาษาที่เขาใจงาย  และที่นอยที่สดุ คือ การ
จัดหมวดหมูของเนื้อหา มีความชดัเจน 
     ดานชองทางการเขาถึงผูอาน พบวา ผูอานมีความพึงพอใจตอการมีจุดวางนิตยสารแจกฟรีตาม
หางสรรพสินคามากท่ีสุด รองลงมา คือ การมีจุดวางนิตยสารแจกฟรีตามรานกาแฟ/รานอาหาร และท่ีนอยที่สุด 
คือ การเพ่ิมชองทางการอานนิตยสารผานอินเทอรเน็ท (เชน อานทางเว็บไซต หรืออานจากโทรศัพทมือถือ
สมารทโฟน เปนตน) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปดรับ ความคาดหวัง การใชประโยชนและความพึงพอใจตอนิตยสารแจก

ฟรีในจังหวัดระยอง มีประเด็นนาสนใจท่ีจะนํามาอภิปรายดังตอไปนี้ 
 1. ความคาดหวังตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง 
    ความคาดหวังตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังตอนิตยสาร
แจกฟรีในจังหวัดระยองอยูในระดบัสูงทุกดาน เรียงตามลาํดับดังนี้ ดานชองทางการเขาถึงผูอาน ดานเนื้อหา 
และดานรูปเลม  
    ดานรูปเลม พบวา ผูอานมีความคาดหวังใหหนาปกของนิตยสารแจกฟรีมีภาพทีส่วยงามดึงดดูสายตา 
(เชน ภาพบุคคล ภาพสถานท่ี) มากกวาที่จะนําโฆษณาสินคา/บริการมาขึ้นหนาปกมากท่ีสุด รองลงมา คือ  
คาดหวังใหนิตยสารแจกฟรีมีการเย็บเลมที่แข็งแรง หนากระดาษไมหลุดงาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ   
พลอยนวล พันธุมวานิช (2551, บทคัดยอ) ศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมผีลตอการเปดรับและความพึงพอใจนิตยสาร 
a day ผลการศึกษาพบวา เหตุผลที่เลือกซื้อนิตยสาร a day เพราะภาพดาราและภาพประกอบสวยงาม 
นอกจากน้ันยังสอดคลองกับงานวิจัยของสุธิดา ศิรสิื่อสุวรรณ (2550, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “การวิเคราะห
รูปแบบและเนื้อหาของนิตยสารแจกฟรีรายเดือนในจังหวัดเชียงใหม” จากผลการศึกษาพบวา ในดานความ
คาดหวังของผูอานนิตยสารแจกฟรีรายเดือนของจังหวัดเชียงใหม ตองการใหแบบหนาปกเปลีย่นไปทุกฉบับตาม
เนื้อหาท่ีนาสนใจในเลม  
    ดานเน้ือหา พบวา ผูอานมีความคาดหวังใหนิตยสารแจกฟรีมีการนําเสนอเรื่องราวใกลตัว ที่ผูอาน
สามารถนําไปประยุกตใชไดจริงมากท่ีสุด รองลงมา คือ คาดหวังขาวสารเกีย่วกับสินคา/บริการในจังหวดัระยอง
จากการอานนิตยสารแจกฟรี สอดคลองกับ พรนับพัน ชูพินิจ  (2554, หนา 124)  ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ
เปดรับ การใชประโยชน และความพึงพอใจจากนิตยสาร a day BULLETIN  ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร” ซึ่งกลาววานิตยสารแจกฟรีมักจะนําเสนอเนื้อหาที่หลากหลายเก่ียวกับวิถีชีวิตของบุคคลใน
ดานตางๆ ทั้งอาหาร การรับประทาน การแตงกาย สถานท่ีทองเท่ียว และเน้ือหาท่ัวไปท่ีเปนประโยชนตอการใช
ชีวิตในปจจุบัน โดยผูอานมักเลือกอานนิตยสารแจกฟรีที่นําเสนอเนือ้หาท่ีทําใหเกิดมุมมองใหมๆ ที่สามารถนําไป
ปรับใชในชีวิตประจําวันได 
    ดานชองทางการเขาถึงผูอาน พบวา ผูอานมีความคาดหวังใหมีจดุวางนิตยสารแจกฟรีตามราน
กาแฟ/รานอาหาร เพิ่มมากข้ึนมากท่ีสุด รองลงมา คือ คาดหวังใหมกีารเพ่ิมชองทางการอานนิตยสารแจกฟรีผาน
ทางอินเทอรเน็ท (เชน อานทางเว็บไซต หรืออานจากโทรศัพทมือถอืสมารทโฟน เปนตน) สอดคลองกับผลการ
ศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ท่ีพบวา กลุมตัวอยางไดรับนิตยสารแจกฟรีจากจุดวางตามรานกาแฟ/รานอาหาร มากท่ีสุด อีก
ทั้งนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองสวนใหญ ก็มีจุดวางตามรานกาแฟ/รานอาหารเปนหลักเชนกัน  

2. การใชประโยชนจากนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง 
    การใชประโยชนจากนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง พบวา กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนจาก
นิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองดานการตัดสินใจซ้ือสินคา/บริการ อยูในระดับสูง ในขณะที่ดานความรูและดาน
บันเทิง มีการใชประโยชนอยูนะดบัปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดทํานิตยสารแจกฟรีที่มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนนิตยสารท่ีรวบรวมสินคา และบริการตางๆ ภายในจังหวัดระยองและใกลเคียง โดยมีการให
ขอมูลขาวสารของสินคาหรือบริการ เพื่อแนะนําใหผูอานรูจัก รวมถึงใชเปนขอมูลในการตัดสินใจซ้ือ ตดัสินใจ
เลือกใชบริการนั้นๆ 
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    ดานความรู พบวา ผูอานมีการใชประโยชนจากนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง โดยนําความรูจาก
การอานบทความในนิตยสารแจกฟรีไปปรับใชในชีวิตประจําวันมากที่สุด รองลงมา คือ นําความรูจากการอาน
บทความในนิตยสารแจกฟรไีปพูดคุย แนะนําหรือแลกเปลี่ยนกับผูอืน่ สอดคลองกับแมคคอมบและเบคเกอร 
(Mccombs & Becker, 1979, pp.51-52) ที่ไดช้ีใหเห็นวาบุคคลท่ัวไปนั้นจะใชสื่อมวลชนเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของตนเอง คือ เพื่อตองการคําแนะนํา ในการปฏิบัตติัวใหถูกตอง รวมทั้งชวยในการตัดสินใจในแตละวัน 
และเพื่อนําเอาขอมลูความรูที่ไดจากการเปดรับสื่อไปใชในการสนทนาแลกเปลี่ยนกับบุคคลอื่น 
    ดานความบันเทิง  พบวา  ผูอานมีการใชประโยชนจากนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง ดานความ
บันเทิง โดยไดรับขอมลูที่เปนประโยชนเกี่ยวกับการพักผอน การเดินทางทองเท่ียวมากท่ีสุด รองลงมา คือ ไดใช
เวลาวางใหเปนประโยชน สอดคลองกับ จุไรรัตน  ลิขติวัชรปกรณ (2551, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการ
เปดรับสื่อของนักทองเที่ยวชาวยุโรปตอนิตยสารแจกฟรีเพื่อการทองเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม” ผลการศึกษา
พบวา  นักทองเที่ยวสวนใหญมีวัตถุประสงคหลักท่ีเปดรับขาวสารจากนิตยสารแจกฟรี คือ ตองการขอมูลในการ
ตัดสินใจวางแผนการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหมมากที่สดุ 
      ดานการตัดสินใจซ้ือสินคา/บริการอยูในระดับสูง พบวา ผูอานมีการใชประโยชนจากนิตยสารแจกฟรี
ในจังหวัดระยอง  ดานการตัดสินใจซ้ือสินคา/บริการ โดยเดินทางไปตามสถานท่ีทองเท่ียว/รานอาหาร หรือ
สถานท่ีอื่นๆ ตามที่มีการแนะนาํในนิตยสารแจกฟรมีากที่สุด โดยมกีารใชประโยชนอยูในระดับสูง  รองลงมา คือ 
นําขอมูลเกี่ยวกับราคาสินคา/บริการ ท่ีลงโฆษณาในนิตยสารแจกฟรีมาประกอบการตัดสินใจซ้ือสินคา/บริการ 
สอดคลองกับ ลอเรสซ เอ. เวนเนอร (Lawrence A. Wenner, 1982, p.171) ที่อธิบายเรื่องของการใชขาวสาร
เพื่อประโยชนทางดานขอมลู (Orientational Gratification) ไววา ใชเพื่ออางอิงและเพื่อเปนแรงเสริมใน
ความสัมพันธระหวางแตละบุคคลกับสังคม รูปแบบของความตองการท่ีแสดงออกมา ไดแก การตดิตามขาวสาร 
การไดมาซึ่งขอมูลเพื่อชวยในการตัดสินใจ เชน การใชเปนขอมลูในการตัดสินใจซ้ือสินคา นอกจากน้ันยัง 
สอดคลองกับสุมณรัตน ปานรัตน (2553, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “ปจจัยท่ีมีผลตอการเปดรับและการใชประโยชน
จากนิตยสารแจกฟร”ี ผลจากการศึกษาพบวา การใชประโยชนนิตยสารแจกฟรีของผูอาน ไดแก เพื่อผอนคลาย
จากการทํางาน เพื่อหาแหลงทองเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม เพื่อแนะนํารานคาใหมๆ  ใหกับคนรูจัก และเพื่อ
ครอบครองนิตยสารไวอานเพิ่มพูนความรูตนเอง  

3. ความพึงพอใจตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง   
    ผูอานมีความพึงพอใจตอนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยอง ดานรปูเลมมากที่สุด รองลงมา คือ ดาน
เนื้อหา และดานชองทางการเขาถึงผูอาน 

   ดานรูปเลม พบวา ผูอานมีความพึงพอใจการเขาเลมและการเย็บเลมที่มคีวามคงทน มากที่สดุ โดยมี
ความพึงพอใจอยูในระดับสูง รองลงมา คือ รูปเลมภายนอกสวยงาม ดูทันสมัย และท่ีนอยที่สดุ คือ การออกแบบ
จัดหนา มีความสวยงาม ดูนาอาน สอดคลองกับธรรมยุทธ จนัทรทิพย (2554, หนา 193)  ศึกษาเรื่อง 
“คุณลักษณะและบทบาทของนิตยสารแจกฟรีในประเทศไทย” ซึ่งกลาววาการเขาเลมของนิตยสารแจกฟรี มัก
เปนแบบเย็บอก (Saddle Binding) หรือมุงหลังคา (Saddle Stitch Binding) เพื่อความสะดวกในการเปดอาน 
ออกแบบไดงาย และจัดหนากลางไดอยางสวยงาม นอกจากน้ียังสอดคลองกับ นพรัตน  ภูมิวุฒสิาร (2543, หนา 
107-108) ที่ไดกลาวถึงขอดีของนิตยสารไววามีการเย็บเลมและคุณภาพการพิมพสูง  ท้ังกระดาษท่ีใช และการ
พิมพสี่สสีวยงาม ทําใหดึงดดูความสนใจจากผูอานได 
    ดานเน้ือหา พบวา ผูอานมีความพึงพอใจการนําเสนอขอมลูเกี่ยวกับสินคา/บริการ/ธุรกิจ ท่ีอยูใน
จังหวัดระยอง ท่ีสอดคลองกับความตองการ และบทความ/คอลัมนตางๆ มีเนื้อหาทันสมัย นาสนใจ รองลงมา 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สทมส.)

ปที่ 22  ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2559         ISSN 2408 - 0845
191

คือ การเขียนบทความ/คอลมัน ตางๆ ใชภาษาท่ีเขาใจงาย สอดคลองกับวัตถุประสงคในการจัดทํานติยสารแจก
ฟรีในจังหวัดระยอง ท่ีตองการเปนสื่อกลางในการรวบรวมขอมลูสินคา/บริการ/ธรุกิจ ท่ีอยูในจังหวัดระยอง
หลากหลายประเภทไวในเลม เพื่อเปนเสมือนแหลงขอมูลใหผูอานไดใชในการหาขอมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ตองการ 
อีกทั้งในสวนของคอลัมนท่ีมีเนื้อหาเก่ียวกับเรื่องราวรอบตัวที่ทันสมยัและเปนประโยชนตอผูอาน 
    ดานชองทางการเขาถึงผูอาน  ผูอานมีความพึงพอใจตอการมีจุดวางนิตยสารแจกฟรีตาม
หางสรรพสินคามากท่ีสุด รองลงมา คือ การมีจุดวางนิตยสารแจกฟรีตามรานกาแฟ/รานอาหาร และท่ีนอยที่สุด 
คือ การเพ่ิมชองทางการอานนิตยสารผานอินเทอรเน็ท (เชน อานทางเว็บไซต หรืออานจากโทรศัพทมือถือ
สมารทโฟน เปนตน) สอดคลองกบั ธรรมยุทธ จันทรทิพย (2554, บทคัดยอ) ศึกษาเรื่อง “คุณลักษณะและ
บทบาทของนิตยสารแจกฟรีในประเทศไทย” ซึ่งกลาววานิตยสารแจกฟรีจะจัดวางบริเวณสถานท่ีสาํคัญตาม
แหลงชุมชนตางๆ อาทิ หางสรรพสินคา รานอาหารและเคร่ืองดื่ม สถานีรถไฟฟา เปนตน และสอดคลองกับยุพา 
สุภากลุ  (2534, หนา 124-125) ที่ไดกลาวถึงการเลือกเปดรับ (Selective Exposure) ไววา บุคคลจะเลือก
เปดรับสื่อท่ีสามารถจัดหามาได  (Availability) กลาวคือ บุคคลจะเลือกรับขาวสารผานสื่อที่สามารถเปดรับได
งาย หรือสะดวก ไมตองใชความพยายามในการบริโภคสื่อน้ัน เชน การหยิบนิตยสารแจกฟรีไดในรานอาหาร 
หางสรรพสินคา ซึ่งหมายถึงความสะดวกสบายในการจัดหาสื่อมาบรโิภคนั่นเอง   
 

ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
   1. จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีทําใหทราบวา ในจังหวัดระยองมีการแขงขันกันในดานธุรกิจนิตยสาร

แจกฟรีคอนขางสูง  โดยสังเกตไดจากจํานวนหัวของนิตยสารท่ีมีในจังหวัดระยอง ดังนั้น การตอบสนองความ
คาดหวังของผูอานใหไดมากที่สุด เพื่อใหผูอานเกิดความพึงพอใจมากข้ึนจึงเปนประเด็นสําคัญอยางยิ่งทีผู่ผลิต
นิตยสารแจกฟรีจะตองคํานึงถึง เพื่อใหสามารถรักษาฐานผูอานเดิม และเพ่ิมจาํนวนผูอานไดมากข้ึน 

   2. ผูวิจัยไดพบวาการอานนิตยสารแจกฟรีของผูอานในจังหวัดระยองนอกจากอานเพื่อความบันเทิง
แลว ยังพบวาผูอานนิยมนําขอมลูในนิตยสารแจกฟรไีปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะการใชเพื่อการ
ตัดสินใจซ้ือสินคา/บริการ ซึ่งหากผูจัดทํานิตยสารแจกฟรีสามารถรวบรวมขอมูลดังกลาวเพื่อตอบสนองการใช
ประโยชนของผูอานไดอยางครอบคลุม ก็จะทําใหนติยสารแจกฟรีฉบับนั้นไดรบัความนิยมจากกลุมผูอานเพิ่มมาก
ขึ้น สงผลใหผูประกอบการสนใจลงโฆษณาในนิตยสาร นํามาซึ่งรายไดและการเติบโตของนิตยสารแจกฟรีฉบับน้ัน 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยในคร้ังตอไป 
   1. การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ดังนั้น ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรมีการวิจยัเชิง

ปริมาณ  โดยใชการเก็บขอมูลในรปูแบบอ่ืนๆ เชน การสัมภาษณ การสังเกต เพื่อใหทราบขอมูล และ
รายละเอียดในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

   2. การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีผูวิจัยเลือกนิตยสารแจกฟรีในจังหวัดระยองมาท้ังหมด 7 ฉบับ โดย
พิจารณาจากเนื้อหาภายในเลมที่สามารถนํามาเปรยีบเทียบกันได ซึ่งยังมีนิตยสารแจกฟรีฉบับอ่ืน รวมทั้งฉบับ
ใหมๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยองอีก ดังนั้น ในการการศึกษาครั้งตอไปจึงอาจจะเพิ่มนติยสารฉบับอื่นๆ เขามาเปน
กรณีศึกษา เพราะอาจจะทําใหไดผลการศึกษาในมุมมองใหม ท่ีแตกตางออกไปจาก  
  

กิตติกรรมประกาศ 
          วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเรจ็ไดดวยความอนุเคราะหของบุคคลหลายทาน ซึ่งไมอาจจะนํามากลาวได
ทั้งหมด ซึ่งผูมีพระคุณทานแรกท่ีผูศึกษาใครขอกราบพระคุณคือ ดร.สหภาพ พอคาทอง อาจารยที่ปรึกษาซึ่ง
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กรุณาใหคําแนะนํา แกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใส ทานที่สอง คือ ดร.ปริยา รินรัตนากร ที่ให
คําแนะนํา ตรวจทาน และแกไขขอบกพรองตางๆ รวมทั้งทุมเทเวลาในการใหความรูเพิ่มเติม และวิธีการทํา
วิทยานิพนธฉบับนี้ในทุกข้ันตอน ผูวิจัยใครขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง ไว ณ โอกาสน้ี นอกจากน้ี ผูวิจัย
ศึกษาใครขอขอบพระคุณนางสาวพิมลณัฐ ณัฐชยายุทธ เพื่อนรวมชัน้เรียนที่ชวยผลักดัน เปนกําลังใจที่ดีท่ีสุด  
อีกทั้งยังชวยใหคําแนะนําตางๆ ท่ีทําใหผูวิจัยทําวิทยานิพนธฉบับนี้ไดสําเร็จ รวมทั้งเพื่อนรวมชั้นเรียนทุกคนที่
ตางก็ใหกําลังใจกันและกันตลอดมา  
          ขอขอบพระคุณคณุพอเดวิทย แสงเรือง และคณุแมยุวดี เตม็เปยม ที่อยูเบื้องหลังความสาํเร็จ ผูเปนทั้ง
ผูสนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนกําลังใจ และความรักแกลูกมาตลอดจนวันที่ลูกประสบความสําเร็จ   
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