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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 1) ศึกษาระดบัการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ถึงความง่ายใน
การใชง้าน การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของนิตยสารดิจิทลั และความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนั
นิตยสารดิจิทลัในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย และ 2) ศึกษาความสมัพนัธ์ระหวา่งการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้
ถึงความง่ายในการใช้งาน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง ด้านคุณลักษณะของนิตยสารดิจิทัล กับความตั้ งใจใช้งาน         
แอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ ซ่ึงประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา คือ 
กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย อาย ุ18-37 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตวัอยา่งไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก 
จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ผลการวจิยั พบวา่ 1) ระดบัการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ถึง
ความง่ายในการใชง้าน การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของนิตยสารดิจิทลั และความตั้งใจใชง้านแอป
พลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในกลุ่มเจเนอเรชัน่วายในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และ 2) การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และปัจจัยด้านคุณลักษณะของนิตยสารดิจิทัล มี
ความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในกลุ่ม เจเนอเรชัน่วายอยา่งมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 จากการศึกษามีขอ้เสนอแนะส าหรับผูผ้ลิตส่ือส่ิงพิมพใ์นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือแอพพลิเคชัน่ 
ควรท าการส่งเสริมการตลาดให้ผูบ้ริโภคหันมาใชเ้ทคโนโลยีในรูปแบบดงักล่าว โดยเน้นให้เห็นถึงความส าคญัและ
ประโยชน์จากการใชง้าน ซ่ึงอาจจะใชก้ารประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือหรือใชก้ลุ่มคนท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ เพ่ือดึงดูด
และท าใหเ้กิดการคลอ้ยตาม 
 
ค ำส ำคญั: การรับรู้ประโยชน์  การรับรู้ความง่าย  กลุ่มอ้างอิง  ความตั้งใจใช้งานแอพพลิเคช่ัน  นิตยสารดิจิทัล 
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Abstract 
This research study aims to 1) examine the levels of perceived usefulness, perceived ease of use, subjective 

norms, characteristic factors of digital magazines, and intention to use digital magazine applications among 
Generation Y-ers and 2) investigate the relationship among perceived usefulness, perceived ease of use, subjective 
norms, characteristic factors of digital magazines, and the intention to use digital magazine applications among 
Generation Y-ers. The research was quantitative research. The population used in this study was Generation Y-ers, 
between 18-37 years of age who live in Bangkok. The 400 respondents were selected through a convenience 
sampling method. The questionnaire was the instrument for collecting data from the respondents. The obtained data 
were statistically analyzed by using computer program package, including Frequency, Percentage, Mean, Standard 
Deviation, and Pearson’s Product-Moment Correlation. It was found that the levels of perceived usefulness, 
perceived ease of use, subjective norms, characteristic factors of digital magazines, and intention to use digital 
magazine applications among Generation Y-ers were high and 2) the perceived usefulness, perceived ease of use, 
subjective norms, characteristic factors of digital magazines significantly had a positive relationship with the 
intention to use digital magazine applications among Generation Y-ers at the 0.01 level. According to the results of 
this study, it is recommended for electronic media publishers or application creators to develop a marketing plan to 
persuade consumers to use such media by introducing the importance and usefulness of use, which can be done 
through media and public relations or influential people who can influence consumers’ decisions in order to attract 
and create subjective norms. 
 
Keywords: Perceived usefulness, Perceived Ease of use, Subjective norms, Intention to use Applications, Digital magazine 

  
1. บทน า 

ในอดีตส่ือส่ิงพิมพ์จดัเป็นส่ือหลกั นับเป็นช่องทางหลกัในการน าเสนอข่าวสารขอ้มูลในด้านต่าง ๆ มาสู่
ผูบ้ริโภคให้ได้รับข้อมูลตรงตามวตัถุประสงค์ของการส่ือสาร  และมีบทบาทส าคญัเป็นอย่างมากในประเทศไทย        
แต่เม่ือยคุสมยัเปล่ียนไปไดเ้ร่ิมเขา้สู่โลกแห่งเทคโนโลยี ส่งผลใหรู้ปแบบการน าเสนอส่ือในรูปแบบออนไลน์ขยายตวั       
อยา่งรวดเร็ว ส่ือต่าง ๆ เร่ิมปรับตวัเพ่ือความอยูร่อด ส่ือส่ิงพิมพเ์ช่นนิตยสารก็ไดรั้บผลกระทบท่ีชดัเจนทางธุรกิจ ในแง่
ความนิยมท่ีลดนอ้ยลง ซ่ึงการเปล่ียนผ่านของเทคโนโลยีจากส่ือส่ิงพิมพเ์ดิมมาสู่ส่ือส่ิงพิมพใ์นโลกดิจิทลั ท าให้ค่าย
ส่ิงพิมพเ์ลือกปรับตวัรองรับกบัการเปล่ียนแปลงน้ี ท าใหเ้จา้ของธุรกิจส่ือส่ิงพิมพบ์างรายหนัมาจดัท าอีแมกกาซีน และ
ภายหลงักลายมาเป็นนิตยสารดิจิทลัข้ึน 

นิตยสารดิจิทัล คือ การน าเสนอนิตยสารแบบใหม่ ๆ ของส่ือดิจิทัล โดยน าเสนอเน้ือหาในรูปแบบต่าง ๆ 
รองรับวิดีโอทั้งภาพ เสียง และแสดงผลในรูปแบบท่ีสวยงามให้กบัผูอ่้าน แทนการเล่าเร่ืองผ่านตวัอกัษร และท่ีส าคญั
รองรับบนอุปกรณ์พกพาท่ีระบุไวเ้ท่านั้น มีการเช่ือมต่อเพ่ือแบ่งปันเน้ือหา (Hyperlink) การมีปฏิสมัพนัธ์ (Interaction) 
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ร่วมกนัระหวา่งผูอ่้านและผูผ้ลิตเน้ือหา และยงัสามารถเช่ือมโยงไปยงัโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มอ่ืน ๆ อีกมากมาย 
มีการต่อยอดท าแอปพลิเคชนัมารองรับการน าเสนอดิจิทลัแมกกาซีน และยงัสามารถขยายฐานผูบ้ริโภคกลุ่มใหม่ ๆ  

ในประเทศไทยเร่ิมมีการน าแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทลัเขา้มาน าเสนอและพฒันารูปแบบการส่ือสารกับ
ผูบ้ริโภค โดยผูผ้ลิตนิตยสารดิจิทัลฉบับแรกของเมืองไทย คือ นิตยสาร Mars ซ่ึงยอดผลิตนิตยสารดิจิทัลสูงกว่า
นิตยสารท่ีเป็นกระดาษแลว้ ซ่ึงพชร สมุทวนิช (2554) ได้อธิบายว่า จุดเร่ิมตน้ของนิตยสารดิจิทัลเกิดมาจากความ
ตอ้งการของบริษทั ท่ีตอ้งการกา้วไปพร้อมกบัแนวโนม้ของการเปล่ียนพฤติกรรมในการอ่านของผูบ้ริโภค ท่ีเร่ิมเปล่ียน
พฤติกรรมในการอ่าน  บนอุปกรณ์ประเภทอิเลก็ทรอนิกส์มากข้ึน ท าใหบ้ริษทัเห็นโอกาสทางการตลาดของกลุ่มผูอ่้าน
บริโภคใหม่ ๆ จึงเร่ิมพฒันานิตยสารดิจิทลับนแอปพลิเคชนัใชง้านผ่านอุปกรณ์สมาร์ทโฟน ซ่ึงไดรั้บการตอบรับดีมาก 
ยอดดาวน์โหลดสูงกว่ายอดพิมพ์ในรูปแบบของกระดาษและมียอดดาวน์โหลดต่อเน่ืองทุกเดือนกว่าร้อยละ 80          
(ศุภศิลป์ กลุจิตตเ์จือวงศ,์ 2555) 

พฤติกรรมการใชง้านอินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทต่อการใชชี้วิตประจ าวนัในยคุปัจจุบนั จะเห็นไดจ้าก    
ผลส ารวจพฤติกรรมผู ้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยล่าสุด  ปี  2561 โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องคก์ารมหาชน) (2561) พบวา่ คนกลุ่มเจเนอเรชัน่วายหรือกลุ่มคนท่ีมีช่วงอายอุยูใ่นระหวา่ง 18-37 ปี 
มีพฤติกรรม  การใชง้านอินเทอร์เน็ตมากท่ีสุดถึง 4 ปีติดต่อกนั ซ่ึงใชง้านอินเทอร์เน็ตวนัละ 10 ชัว่โมง และ 5 นาทีต่อ
วนั โดยใชง้านอินเทอร์เน็ตเพื่อ 1) การติดต่อส่ือสารเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram, Twitter เป็น
ตน้ 2) บริโภคส่ือใหม่ผ่านวิดีโอสตรีมม่ิง เช่น YouTube หรือ Line TV 3) การใชแ้อพพลิเคชัน่เพ่ือติดต่อส่ือสาร เช่น 
Messenger และ LINE  4) เล่นเกมออนไลน์  และ 5) การอ่านบทความหรือหนังสือดิจิทัล โดย Yarrow, K. And 
O’Donnell, J. (2009) อธิบายไวว้่า กลุ่มคนเจเนอเรชั่นวายมีลักษณะส าคัญคือเปิดรับการส่ือสารและนิยมเปิดรับ
เทคโนโลยีการส่ือสารแบบออนไลน์มากกวา่การส่ือสารแบบเผชิญหนา้ และความตอ้งการความรวดเร็วในการใชชี้วิต 
ส่งผลใหค้นเจเนอเรชัน่วายเสพติดวตัถุนิยม  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผูว้ิจัยเล็งเห็นว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นกลุ่มเจเนอเรชั่นวายนั้ นชอบท ากิจกรรมผ่าน
เทคโนโลยีออนไลน์น่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีตอ้งการของธุรกิจนิตยสารดิจิทลัทั้งในปัจจุบนัและในอนาคต ดว้ยเหตุน้ี 
จึงมีความตอ้งการท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วาย เพ่ือน าผลขอ้มูลท่ีไดม้าเป็นขอ้มูลและแนวทางส าหรับผูผ้ลิตส่ือส่ิงพิมพนิ์ตยสารดิจิทลั น าไปปรับปรุงและ
พฒันาการใชง้านแอพพลิเคชัน่ในการน าเสนอคุณภาพในดา้นของรูปแบบเน้ือหาใหเ้ขา้ถึงผูบ้ริโภคในกลุ่มเจเนอเรชัน่
วายได้อยา่งตรงความตอ้งการ นอกจากน้ี สามารถน าขอ้มูลมาปรับใชใ้นการพฒันา หรือปรับปรุงธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์
นิตยสารดิจิทัล รวมทั้ งเป็นขอ้มูลประกอบการตดัสินใจในการลงทุนผลิตนิตยสารดิจิทัลของผูป้ระกอบการธุรกิจ
นิตยสารในประเทศไทย 
 
2. วตัถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน การคลอ้ยตามกลุ่ม
อา้งอิง ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของนิตยสารดิจิทลั และความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย  
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 2. เพ่ือศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน    
การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ดา้นคุณลกัษณะของนิตยสารดิจิทลั กบัความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในกลุ่ม
เจเนอเรชัน่วาย 
 การศึกษาคร้ังน้ี สามารถแสดงกรอบแนวคิดวจิยั ไดด้งัน้ี 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดวิจยั 

 
3. วธีิด าเนินการวจิยั 

การศึกษาคร้ังน้ีใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงประชากร    
ท่ีใชใ้นการศึกษา คือ กลุ่มเจเนอเรชัน่วาย อาย ุ18-37 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวน 1,564,753 คน 
(ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2560) และค านวณหากลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1970, อา้งถึงใน วเิชียร เกตุ
สิงห์, 2537) ท่ีระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 400 คน ซ่ึงใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก โดยแบ่งเป็นเก็บขอ้มูลจากเครือข่ายสงัคมออนไลน์ จ านวน 400 คน  

ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ย ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ขอ้มูลด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัล ขอ้มูลด้านการรับรู้    
ความง่ายในการใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั ขอ้มูลดา้นการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง ขอ้มูลดา้นคุณลกัษณะของ
นิตยสารดิจิทลั และขอ้มูลดา้นความตั้งใจใชง้านของแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัของผูต้อบแบบสอบถาม  

ทดสอบความเท่ียงตรง (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบก่อน (Pre-test) กบั
กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความคลา้ยคลึงกบักลุ่มตวัอยา่งท่ีจะเก็บขอ้มูลจริง จ านวน 30 คน แลว้น ามาทดสอบหาค่าความเช่ือถือ
ไดข้องแบบสอบถาม โดยหาค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของมาตรวดัตวัแปรปัจจยัการ
รับรู้ประโยชน์ในการใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.835 ปัจจยัการรับรู้ความง่ายในการ
ใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทัลมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.900 ปัจจยัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีค่าความเช่ือมัน่
เท่ากบั 0.794 ปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของนิตยสารดิจิทลัมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.908 และปัจจยัความตั้งใจใชง้านของ
แอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทัลมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.934 จากผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค่าความเช่ือมัน่ของ
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แบบสอบถามมีค่ามากกวา่ 0.75 เป็นไปตามเกณฑท่ี์ยอมรับได ้ดงันั้น แบบสอบถามมีคุณภาพดา้นความเช่ือมัน่เพียงพอ
เหมาะสมท่ีจะน าไปใชเ้ก็บขอ้มูลจริงได ้ 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ
ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติเชิงอนุมาน คือ การวเิคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปรดว้ยการวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ซ่ึงท าการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ดงัน้ี การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งาน การรับรู้ถึง    
ความง่ายในการใชง้าน การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง และคุณลกัษณะของนิตยสารดิจิทลั มีความสัมพนัธ์กบัความตั้งใจใชง้าน
แอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 

 
4. ผลการวจิยั 

4.1 ผลการวิจยัเก่ียวกบัขอ้มูลลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง พบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง จ านวน 238 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 มีอายใุนช่วง 23-27 ปี จ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 52.50 ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.25 ประกอบอาชีพพนกังานเอกชน/ ลูกจา้งเอกชน จ านวน 197 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.25 มีรายไดใ้นช่วงระหวา่ง 15,001-25,000 บาท จ านวน 283 คน คิดเป็นร้อยละ 70.75 โดยกลุ่มตวัอยา่งมี
ประสบการณ์ในการใช้งานแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัล จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 12.00 ซ่ึงส่วนใหญ่รู้จัก        
แอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั Entertainment Weekly จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19.00  

4.2 ผลการวิจัยเก่ียวกับข้อมูลการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัล พบว่า         
กลุ่มตวัอย่างมีระดับการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใช้งานแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก         
(Mean = 3.66, SD = 0.39) เม่ือพิจารณารายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่แอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั
ท าใหไ้ดรั้บความรู้ข่าวสาร, แฟชัน่ ไลฟ์สไตลต์่าง ๆ (Mean = 4.34, SD = 1.00)  

4.3 ผลการวิจัยเก่ียวกับข้อมูลการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัล  พบว่า           
กลุ่มตวัอย่าง มีระดับการรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งานแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก          
(Mean = 3.78, SD = 0.47) เม่ือพิจารณารายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่สามารถใชง้านแอปพลิเคชนั
นิตยสารดิจิทลัไดโ้ดยไม่ตอ้งคิดหรือพยายามมาก (Mean = 4.14, SD = 1.03)  

4.4 ผลการวิจัยเก่ียวกับขอ้มูลการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการใช้งานแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัล พบว่า    
กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก   
(Mean = 3.70, SD = 0.43) เม่ือพิจารณารายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่กลุ่มเพ่ือนสนิท แนะน าให้
ดาวน์โหลด แอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั (Mean = 4.15, SD = 0.94)  

4.5 ผลการวิจยัเก่ียวกบัขอ้มูลคุณลกัษณะของนิตยสารดิจิทลั พบวา่ 1) กลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าคุณลกัษณะของ
นิตยสารดิจิทลัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.80, SD = 0.38) เม่ือพิจารณารายดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียจากมากไปนอ้ย 
พบว่า ด้านการออกแบบระบบ  (Mean = 3.81, SD = 0.44) รองลงมา คือ ด้านรูปแบบของเน้ือหา (Mean = 3.80,          
SD = 0.46) ตามล าดบั โดยภาพรวมทั้งสองดา้นจดัอยูใ่นระดบัมากเช่นเดียวกนั เม่ือพิจารณาดา้นการออกแบบระบบ
เป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อการเช่ือมต่อขอ้มูลผ่านลิงคเ์พ่ือหาขอ้มูลเน้ือหา
ท่ีสนใจเพ่ิมเติมได ้(Hyperlink) ของแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทัลนั้นมีความน่าสนใจ (Mean = 4.35, SD = 0.95) โดย
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ดา้นรูปแบบของเน้ือหา เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อภาพน่ิง 
(Still Image) (Mean = 4.30, SD = 0.94) และ  2) ก ลุ่มตัวอย่าง ส่ วน ให ญ่ มี การติดตาม อ่ าน เน้ื อห าป ระ เภท                    
ดา้นเทคโนโลย/ี คอมพิวเตอร์ จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50  

4.6 ผลการวิจยัเก่ียวกบัขอ้มูลความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความ
ตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (Mean = 3.89, SD = 0.52) เม่ือพิจารณารายขอ้     
ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะชักชวน/แนะน าให้เพ่ือนๆ ครอบครัว หรือคนรู้จัก ดาวน์โหลด          
แอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั (Mean = 4.49, SD = 0.90)  

4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน ซ่ึงแสดงผล       
ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิง 
คุณลกัษณะของนิตยสารดิจิทลั กบัความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย 

ตัวแปร 
ความตั้งใจใช้งานแอพพลเิคช่ันนิตยสารดจิิทัล 

r Sig. 
การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั 0.556 0.000 
การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั 0.436 0.000 
การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั 0.495 0.000 
คุณลกัษณะของนิตยสารดิจิทลั 0.537 0.000 
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 1 สรุปผลไดว้า่ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้าน การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน การคลอ้ยตาม
กลุ่มอา้งอิง และคุณลกัษณะของนิตยสารดิจิทลั มีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั
ในกลุ่มเจเนอเรชัน่วายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
5. การอภิปรายผล 

5.1 จากการศึกษาขอ้มูลดา้นลกัษณะทางประชากรของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี
พฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั พบวา่ กลุ่มท่ีมีการใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ท่ีมีอายใุนช่วง 23-27 ปี ระดบัการศึกษาปริญญาตรี และอาชีพพนกังานเอกชน/ลูกจา้งเอกชน มีรายได ้15,001-
25,000 บาท ซ่ึงถือวา่เป็นกลุ่มท่ีมีก าลงัในการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรพีพรรณ ฉัตรกาญจนากูล 
(2555) ท่ีไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือบริการนิตยสารดิจิทลั ทั้ งกลุ่มท่ีเคยใชอิ้นเทอร์เน็ต และ    
เคยใชบ้นสมาร์ทโฟน หรือแท็บเลต็ ซ่ึงจากการศึกษา พบวา่ กลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารดิจิทลัส่วนใหญ่จะเป็น
กลุ่มท่ีมีอายุน้อยกว่า 28 ปี และมีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน ซ่ึงลกัษณะนิสัย หรือพฤติกรรมของคน ในกลุ่มน้ีจะมี  
ความสนใจต่อกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัอินเตอร์เน็ต และมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลยใีหม่ ๆ ท่ีช่วยให้ชีวติมีความ
สะดวกสบายมากข้ึนอยูแ่ลว้ 
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5.2 จากการศึกษาขอ้มูลพฤติกรรมการใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่วายในเขต
กรุงเทพมหานคร ท าให้ทราบวา่กลุ่มคนเจเนอเรชัน่วายในเขตกรุงเทพมหานครท่ีไดท้ าการสุ่มส ารวจมานั้น ส่วนใหญ่
จะไม่มีประสบการณ์หรือไม่เคยใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทัล แต่จะรู้จกัแอปพลิเคชัน่นิตยสารดิจิทัลท่ีช่ือว่า 
Entertainment Weekly กนัมากท่ีสุด รองลงมา คือ รู้จกันิตยสารดิจิทลัท่ีช่ือวา่ Cosmopolitan Magazine ส่วนนิตยสาร
ดิจิทลัท่ีช่ือวา่ ELLE Magazine พบวา่ในกลุ่มน้ีรู้จกักนันอ้ยท่ีสุด นั่นแสดงให้เห็นวา่การท่ีกลุ่มตวัอยา่งรู้จกัแอปพลิเคชนั
นิตยสารดิจิทัลไม่ไดห้มายความว่ากลุ่มตวัอย่างจะเคยใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทัลนั้นดว้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกับ     
ธนพร ล้ิมรุ่งสุโข (2550, น.8) ไดก้ล่าวไวว้่า ในประเทศไทยการให้บริการดาวน์โหลดนิตยสารออนไลน์หรืออีแมกกาซีน
แบบเสียค่าบริการ ยงัไม่ไดเ้ป็นท่ีนิยมมากนกั ในขณะท่ีจ านวนการใชง้านผ่านอินเตอร์เน็ตกลบัมีเพ่ิมมากข้ึนในทุกเพศ
ทุกวยั ทั้งน้ีอาจมาจากทศันคติของคนส่วนใหญ่เห็นวา่การใชง้านยงัมีความยุง่ยากซบัซอ้นและไม่ไดมี้การเปรียบเทียบ
ขอ้ดี ขอ้เสีย ประโยชน์และความส าคญัของการอ่านนิตยสารในรูปแบบออนไลน์ให้ทราบเท่าท่ีควร ซ่ึงอาจเป็นเหตุผลหน่ึง 
ท่ีท าใหผู้บ้ริโภคยงัไม่เปิดใจยอมรับในการอ่านนิตยสารออนไลน์เหล่านั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของธงชยั เป้าเจริญ 
(2553) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีสร้างแรงจูงใจต่อผูบ้ริโภคในการตดัสินใจใช ้Digital Magazine ในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ผูบ้ริโภค ส่วนใหญ่ยงัไม่มีประสบการณ์ในการอ่าน Digital Magazine มากนกั ทั้งน้ี มาจากเหตุผลทั้งราคและสเปกท่ียงั
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการอ่าน แต่คาดวา่ภายในช่วงเวลา 6 เดือนขา้งหนา้ ผูบ้ริโภคกลุ่มน้ีจะเปล่ียนการบริโภคจากนิตยสาร
ธรรมดาเป็นนิตยสารดิจิทลัอยา่งแน่นอน 

5.3 จากการศึกษาขอ้มูลคุณลกัษณะของนิตยสารดิจิทลั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อการออกแบบระบบ 
รวมทั้งการออกแบบรูปแบบของเน้ือหาอยูใ่นระดบัมาก โดยจะเห็นไดว้า่กลุ่มตวัอยา่งอยากให้แอพพลิเคชัน่นิตยสาร
ดิจิทัล มีความสวยงาม น่าสนใจ และยงัอยากให้แอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัมีสามารถท่ีหลากหลาย เช่น สามารถ
เช่ือมต่อขอ้มูลผ่านลิงค์เพ่ือหาขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีสนใจเพ่ิมเติมได้ และสามารถเช่ือมโยงไปยงัโซเชียลมีเดียหรือ
แพลตฟอร์มอ่ืน ๆ ได้ อยากให้มีฟังก์ชันในการใช้งานท่ีสามารถย่อ ขยาย รูปภาพ หรือสามารถหมุนรูปภาพได ้
นอกจากน้ี ยงัพบว่าในดา้นรูปแบบของเน้ือหานั้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยากให้มีการแสดงเน้ือหาในรูปแบบของ
ภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหว พร้อมกบัมีเสียงประกอบ ส่วนการแสดงเน้ือหาในรูปแบบอกัขระและภาพวิดีทศัน์นั้น 
พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีความตอ้งการในรูปแบบน้ีเป็นจ านวนนอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวศัยา ธีรวนิชยไ์ชยกุล 
(2556) ท่ีไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมและความพึงพอใจของผูใ้ชง้านแอพพลิเคชัน่ผา่นสมาร์ทโฟน พบวา่ ผูท่ี้ใชง้านจะ
มีความพึงพอใจมากท่ีสุดต่อการใชท่ี้เป็นประโยชน์ และจะพึงพอใจต่อรูปแบบท่ีออกแบบมาให้ใชง้านง่าย ส าหรับ
ความสามารถของแอพพลิเคชัน่นั้น พบวา่ ส่วนใหญ่จะพึงพอใจท่ีแอปพลิเคชนัมีสัญลกัษณ์ (icon) มีค าอธิบายและมี
ภาพประกอบท่ีชัดเจน ส่วนเน้ือหาท่ีกลุ่มตวัอย่างมกัจะติดตามกันนั้นเป็นเน้ือหาเก่ียวกับเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ 
เน้ือหาทางดา้นธุรกิจ/ข่าวสาร รวมไปถึงเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการถ่ายภาพ/ กลอ้ง สุขภาพและกีฬา เป็นตน้  

5.4 จากการศึกษาขอ้มูลการรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง
รับรู้ถึงประโยชน์จากการใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในระดบัมาก โดยกลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าการอ่านนิตยสาร
ผ่านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัจะท าให้ไดรั้บความรู้ข่าวสาร แฟชัน่ รวมถึงไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ตามท่ีตนเองสนใจ      
อธิบายไดว้่า กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับส่ือนิตยสารดิจิทลั เน่ืองจากตอ้งการท่ีจะรับรู้ข่าวสาร ติดตามเหตุการณ์ความ
เคล่ือนไหวต่าง ๆ ท่ีมีประโยชน์ต่อตนเองอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงสอดคลอ้งกบั American Society for Quality Control (1994) 
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ท่ีไดก้ล่าววา่ การรับรู้ถึงคุณค่าของประโยชน์ของลูกคา้นั้น มาจากการเปรียบเทียบคุณประโยชน์ของสินคา้หรือบริการ
ท่ีไดรั้บกบัการจ่ายเงินไปเพ่ือซ้ือหรือจดัหามา ซ่ึงคุณประโยชน์ท่ีกล่าวมานั้นอาจจะเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจในรูป
ตวัเงิน หรือประโยชน์ทางดา้นจิตใจ หรือประโยชน์จากการประหยดัตน้ทุนก็ได ้ซ่ึงการรับรู้ถึงประโยชน์ของสินคา้นั้น 
จะน าไปสู่การเลือกใชบ้ริการ หรือการจบัจ่ายใชส้อยของลูกคา้ดว้ย  

5.5 จากการศึกษาขอ้มูลการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ กลุ่มเพ่ือนสนิทท าใหเ้กิดการคลอ้ย
ตามใหด้าวน์โหลดแอปพลิเคชนันิตยสารและน าไปสู่การตดัสินใจใชแ้อปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั ซ่ึงกลุ่มดงักล่าวมีผล
เป็นอยา่งมากต่อการตดัสินใจให้ใชแ้อปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัตาม ซ่ึงพฤติกรรมการคลอ้ยตามกลุ่มเหล่านั้นมีความ
เช่ือท่ีว่าหากตนเองดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัลตาม จะท าให้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มสังคมนั้ น ๆ 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของกนกวรรณ ครินชยั (2554) ท่ีไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการดาวน์โหลดแอปพลิเคชนัของผูท่ี้ใช้
โทรศพัท์มือถือ พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ การตดัสินใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชนั คือ ปัจจยัดา้นทศันคติ ความ พึงพอใจ 
การรับรู้ถึงความสะดวกสบายในการพกพา รวมถึงอิทธิพลทางดา้นสงัคม และการรับรู้ถึงมูลค่าท่ีเป็นตวัเงิน  

5.6 จากการศึกษา พบวา่ การรับรู้ถึงประโยชน์ในการใชง้านมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบั
ความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย สอดคลอ้งกบัแนวความคิดการยอมรับเทคโนโลย ี
(TAM) ไดอ้ธิบายถึงการยอมรับหรือใชเ้ทคโนโลยีไวว้า่การยอมรับเทคโนโลยีนั้นมาจากปัจจยัส าคญั 2 ประการ คือ 
การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บและการรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน ซ่ึงจะน าไปสู่พฤติกรรมการใชเ้ทคโนโลยีในท่ีสุดได ้
สอดคล้องกับแนวคิดของ Neuendorf & Valdiseri (2016) กล่าวว่า การรับรู้ถึงประโยชน์ท่ีได้รับจากเทคโนโลยี
สารสนเทศ คือ ปัจจยัท่ีก าหนดการรับรู้ในแต่ละบุคคลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีส่วนช่วยพฒันาประสิทธิภาพการ
ปฏิบติังานไดอ้ยา่งไร และเป็นปัจจยัท่ีส่งผลโดยตรงต่อความตั้งใจ แสดงพฤติกรรมการใชด้ว้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของศรัณยธ์ร ศศิธนากรแกว้ (2561) ท่ีไดศึ้กษาถึงปัจจยัพยากรณ์ความตั้งใจในการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของ
พระสงฆ์เขตกรุงเทพมหานครแล้วพบว่า กลุ่มพระสงฆ์มีการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์หลังจากท่ีประเมิน
ความสามารถของตนเองในการใชเ้ทคโนโลยีการส่ือสารแลว้ ทั้ งยงัรับรู้ถึงประโยชน์ รับรู้ความง่าย และมีการคลอ้ยตาม 
กลุ่มอา้งอิงก่อนตดัสินใจใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ดว้ย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโชติมา ชูกุล (2559) 
ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชบ้ริการแอปพลิเคชนัเรียกรถยนต์โดยสารแลว้พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใช้
บริการเรียกรถยนตโ์ดยสารผา่นแอปพลิเคชนัของกลุ่มตวัอยา่งนั้นมีอยู ่2 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
และปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ของแอพพลิเคชัน่ กล่าวคือ กลุ่มตวัอย่างรับรู้ว่าการใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกโดยสาร          
มีประโยชน์ต่อตนเองเพราะใชง้านง่าย ทั้งยงัเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยอ านวยความสะดวกสบายใหก้บัตนเอง  

5.7 จากการศึกษา พบว่า การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบั
ความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย นัน่หมายถึงวา่การรับรู้ถึงความง่ายในการใชง้าน
แอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัของกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย อธิบายไดว้า่ กลุ่มเจเนอเรชัน่วายมีการประเมินความสามารถของ
ตนเองวา่จะสามารถใชแ้อปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัไดโ้ดยไม่ตอ้งใชค้วามพยายามมากท่ีจะเรียนรู้หรือท าความเขา้ใจ    
ก็สามารถใช้แอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัลได้แล้ว ซ่ึงส่ิงน้ีส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมและเกิดการ
ตดัสินใจใช้งานแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัลในท่ีสุด  สอดคลอ้งกบังานวิจยัของภานุวฒัน์ สัมมาวรกิจ (2557) ท่ีได้
ท าการศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชแ้อปพลิเคชนัในสมาร์ทโฟน พบวา่ ผูบ้ริโภคจะให้ความส าคญัต่อ
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ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ และท่ีส าคญัการติดตั้งแอปพลิเคชัน่นั้นจะตอ้งไม่ยุง่ยาก สามารถติดตั้งไดด้ว้ยตนเอง หรือหาก
ตอ้งการถอนการติดตั้ง ก็สามารถท าไดง่้าย และเช่ือวา่แอปพลิเคชนัจะช่วยเพ่ิมความสะดวกในการใชง้านในการเขา้ถึง
ไดทุ้กท่ี และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของศรัณยธ์ร ศศิธนากรแกว้ (2561) พบวา่ กลุ่มพระสงฆรั์บรู้ถึงความง่ายของการ
ใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ซ่ึงมีความสมัพนัธ์กบัความตั้งใจใชเ้ครือข่ายสงัคมออนไลน์ของพระสงฆด์ว้ย 

5.8 จากการศึกษา พบวา่ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัความตั้งใจ
ใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย นัน่หมายความวา่ การคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงของกลุ่มเจเนอ
เรชัน่วายมาจากกลุ่มเพ่ือนสนิท ท่ีไดแ้นะน าใหใ้ชแ้อปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัตาม ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ คนรอบขา้งมีผล
ต่อการเลือกนิตยสารดิจิทลั โดยกลุ่มดงักล่าวน้ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือมัน่วา่ควรจะตอ้งใชเ้ทคโนโลยนีั้น เรียกไดว้า่ เป็น
อิทธิพลทางสังคม (Social Influence)  ซ่ึงส่ิงน้ีส่งผลให้เกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมและเกิดการตดัสินใจใชง้าน
แอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (2552) 
กล่าววา่ อิทธิพลของกลุ่มอา้งอิงจะส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เช่น การใชง้านแอปพลิเคชนัเก่ียวกบัการบริการท่ี
ไดรั้บค าแนะน าจากเพื่อน หรือผูท่ี้เคยใชง้านมาก่อนเป็นผูแ้นะน า ฯลฯ พฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและความตั้งใจใช้
งานของผูบ้ริโภคเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลุ่มอา้งอิงเกิดจากอิทธิพลของการไดรั้บขอ้มูลจากกลุ่มอา้งอิงนัน่เอง สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ Liang, Johan, and Ian Phau (2010) ศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการดาวน์โหลดเกมแบบผิดกฎหมายจาก
อินเตอร์เน็ตแลว้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างจะตดัสินใจดาวน์โหลดเกมแบบผิดกฎหมายจากความชอบ ความพึงพอใจของ
ตนเอง รวมไปถึงสภาพแวดลอ้มทางดา้นสงัคม รวมถึงความเช่ือทศันคติในเชิงจริยธรรม ลว้นแต่เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
ทศันคติในการดาวน์โหลดเกมแบบผิดกฎหมายได ้

 
6. บทสรุป 

การศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์ต่อความตั้งใจใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลัในกลุ่มเจเนอเรชัน่วาย
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงจากผลการวิจยัและการวิเคราะห์ขอ้มูลตามท่ีไดมี้การน าเสนอไปขา้งตน้ จึงมีขอ้เสนอแนะ    
ท่ีไดจ้ากผลการวจิยั ดงัน้ี 

1. จากผลการวิจยัเก่ียวกบัขอ้มูลการคลอ้ยตามกลุ่มอา้งอิงในการใชง้านแอปพลิเคชนันิตยสารดิจิทลั พบว่า         
ประเด็นรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่กลุ่มเพ่ือนสนิท แนะน าใหด้าวน์โหลด แอปพลิเคชนันิตยสาร
ดิจิทัล ดังนั้น ธุรกิจท่ีผลิตนิตยสารดิจิทัล ควรใช้วิธีการประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปากเพ่ือให้นิตยสารดิจิทลัของ
องคก์รเป็นท่ีรู้จกัในกลุ่มเป้าหมาย 

2. จากผลการวิจยัเก่ียวกบัขอ้มูลคุณลกัษณะของนิตยสารดิจิทัลดา้นการออกแบบระบบท่ีประเด็นรายขอ้        
มีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อการเช่ือมต่อขอ้มูลผ่านลิงค์เพ่ือหาขอ้มูลเน้ือหาท่ีสนใจ
เพ่ิมเติมได้ (Hyperlink) ของแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัลนั้ นมีความน่าสนใจ ดังนั้ น ธุรกิจท่ีผลิตนิตยสารดิจิทัล       
ควรผลิตส่ือนิตยสารดิจิทลัใหใ้ชง้านไดง่้าย โดยจดัท าเน้ือหาใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละกลุ่ม ทั้งยงัควร
ออกแบบฟังก์ชันต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ ซ่ึงหากผูผ้ลิตส่ือสามารถผลิตเน้ือหาได้สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของผูอ่้านแลว้ จะท าใหเ้น้ือหานั้นมีมูลค่ามากยิง่ข้ึน  
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3. จากผลการวิจัยเก่ียวกับขอ้มูลคุณลกัษณะของนิตยสารดิจิทัลดา้นรูปแบบของเน้ือหา ท่ีประเด็นรายขอ้       
มีค่าเฉล่ียสูงสุด พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการรับรู้ต่อภาพน่ิง (Still Image)  ดงันั้น ธุรกิจท่ีผลิตนิตยสารดิจิทัล 
ควรเน้นการผลิตส่ือแบบประสมประสาน คือ สามารถน าเสนอได้ทั้ งภาพน่ิง ภาพ เคล่ือนไหว เสียง และขอ้ความ 
ตลอดจนทั้งลูกเล่นต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ อีกทั้งยงัควรมีความสามารถในการเผยแพร่ขอ้ความ รูปภาพ รวมทั้ง Animation 
ต่าง ๆ ไปยงัผูอ่ื้นได ้ซ่ึงหากผูผ้ลิตนิตยสารสามารถพฒันาระบบนิตยสารอิเล็กทรอนิกส์ไดต้รงตามความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมายแลว้ จะท าใหก้ลุ่มเป้าหมายดงักล่าวเกิดความพึงพอใจดว้ย 

ส่วนขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัคร้ังต่อไป มีดงัน้ี 1) จากการศึกษาขา้งตน้พบวา่ยงัมีกลุ่มตวัอยา่งส่วนหน่ึงท่ี
เห็นถึงปัญหาจากการใชง้านแอปพลิเคชนั ซ่ึงเป็น ปัจจยัทางดา้นลบท่ีท าใหไ้ม่อยากใชง้านแอปพลิเคชนั ดงันั้น จึงควร
ท าการศึกษาถึงปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดจ้ากการใชง้านแอปพลิเคชัน่ และหาแนวทางป้องกนัไม่ให้เกิดช่องวา่งเหล่านั้น 
และท าการปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มคนในเจเนอเรชั่นวายต่อไป และ 2) ควร
ท าการศึกษาพฤติกรรมการอ่านนิตยสารเพ่ิมเติม เช่น ศึกษาช่วงเวลาท่ีอ่านนิตยสาร เพ่ือใหผู้ผ้ลิตท าการเผยแพร่เน้ือหา
ในช่วงเวลาท่ีเหมาะสมได้ และควรศึกษาช่องทางท่ีเลือกเข้าถึงทั้ งในรูปแบบฉบับเล่มและในรูปแบบออนไลน์ 
เน่ืองจากในปัจจุบนัยงัพบวา่มีผูบ้ริโภคส่วนหน่ึงท่ีนิยมอ่านนิตยสารในรูปแบบฉบบัเล่มมากกวา่ในรูปแบบออนไลน์ 
ทั้ง ๆ ท่ีนิตยสารในรูปแบบออนไลน์นั้นสามารถเขา้ถึงไดง่้าย ทั้งน้ี เพื่อให้ธุรกิจหรือผูผ้ลิตนิตยสารดิจิทลัไดมี้ขอ้มูล
ส าหรับใชเ้ป็นแนวทางในการแกไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกตอ้ง ทั้งยงัลดโอกาสการเกิดความเหล่ือมล ้าในสังคมเน่ืองจาก
การขาดความสามารถในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของนิตยสารดิจิทลัดว้ย  
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