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บทคัดย่อ

	 นติยสารเป็นสือ่มวลชนทีม่พีฒันาการอย่างต่อเนือ่ง	โดยเริม่จากการเป็นนติยสารในรปูแบบสือ่สิง่พมิพ์	นติยสารออนไลน์	จนกลาย
มาเป็นนิตยสารดิจิทัลที่น�าเสนอผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ	ทั้งไอแพด	แท็บแล็ต	และโทรศัพท์เคลื่อนที่	อันเป็นผลมาจาก
การเติบโตของเทคโนโลย	ี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เสพข้อมูลข่าวสารผ่านอุปกรณ์ที่มีความล�า้สมัย	 เนื่องจากต้องด�าเนินชีวิตด้วย
ความเร่งรีบท่ามกลางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ	 และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้ประกอบการธุรกิจ
นิตยสารจึงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากการผลิตนิตยสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ควบคู่กับนิตยสารดิจิทัล	 เพื่อสร้างภาพลักษณ์อันทันสมัย	และ
เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเข้าถึงนิตยสาร	ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากกลุ่มผู้บริโภค	และมีแนวโน้มเพิ่มจ�านวนสูงขึ้นเรื่อยๆ	โดย
เฉพาะคนรุน่ใหม่ทีใ่ช้ชวีติในเมอืงใหญ่	อนึง่	บทความวชิาการชิน้นีไ้ด้น�าเสนอพฒันาการของนติยสารตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั	เพือ่สะท้อน
ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของวงการนิตยสารจากกระแสการผันแปรของสังคมและอิทธิพลของเทคโนโลยีสารสนเทศ	พร้อมทั้งน�าเสนอแนว
โน้มของนิตยสารไทยในอนาคต	เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเสพข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่ากันและเกิดประโยชน์สูงสุด

Abstract

 Magazine is one of media that has developed continuously. Due to the fast-growing information technology, 
consumer’s behavior and the flourishing of information technology era, magazine which originally appeared as a printed 
media is currently transforming into digital platform where readers could consume all the contents through various digital 
devices such as iPad, tablet, mobile phone, etc. Magazine publishers, hence, adjust their strategy, publishing their paper-
magazine in parallel with disseminating a digital one, to create a modernized image and to provide more access to their 
contents. The strategy has received good response from readers, especially those who have an urban lifestyle. This paper 
presents magazine evolution to reflect how the information technology and social changes affect the magazine industry, 
and discusses a trend of Thai magazine for consumers to be well prepared and wisely consume contents with highest 
benefit.
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โลกใบนี้ได้อย่างครบถ้วน	พร้อมกันนี้	นิตยสารยังมีลักษณะพิเศษ
ทีส่ามารถปรบัเปลีย่นรปูแบบและเนือ้หาไปตามบรบิททางสงัคมอยู่
ตลอดเวลา	 ส่งผลให้นิตยสารมีความทันสมัย	 และมีอิทธิพลต่อ				
ผู้อ่านทั้งความรู้สึกนึกคิดและรูปแบบการใช้ชีวิตอยู่เสมอ	
	 ทัง้นี	้ในสงัคมยคุข้อมลูข่าวสารเฉกเช่นในปัจจบุนั	ผูบ้รโิภค
มพีฤตกิรรมการเสพข้อมลูข่าวสารผ่านอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์มาก
ขึน้	ส่งผลให้นติยสารเปลีย่นแปลงช่องทางการน�าเสนอเนือ้หาสาระ	
ความบันเทิง	 ด้วยการแปรเปลี่ยนจากรูปแบบสิ่งพิมพ์เป็นแบบ
ดิจิทัล	 โดยมีคุณลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว	 เพลง	 และดนตรี
ประกอบในการสร้างสีสันให้กับนิตยสาร	 เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภค
เกิดความสนใจมากขึ้น	 ซึ่งนิตยสารแต่ละฉบับต่างใช้กลยุทธ์และ
เทคนิคพิเศษเพื่อแข่งขันกัน	 ดึงดูดความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภค	
จนน�าไปสู่การแข่งขันทางธุรกิจนิตยสารในประเทศไทย

พัฒนำกำรของนิตยสำร

	 ส�าหรับประเทศไทยนั้น	 นิตยสารได้เริ่มจัดท�าขึ้นในสมัย
รัชกาลที่	3	และต้นรัชกาลที่	4	ซึ่งล่าช้ากว่านิตยสารเล่มแรกของ
โลกกว่า	100	 ปี	 แต่กลับมีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว	 เพราะได้รับ
ความสนใจจากเจ้านายและบคุคลชัน้สงูในสงัคม	จนกลายเป็นสือ่
ที่เข้าถึงผู ้คนทุกเพศทุกวัยและทุกระดับชั้น	 โดยนิตยสารใน
ประเทศไทยได้เจริญเติบโตตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม	
การเมือง	และเศรษฐกิจ	
	 เมือ่เทคโนโลยสีารสนเทศได้พฒันาอย่างรวดเรว็จนก่อเกดิ
สื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ต	ซึ่งมีบทบาทส�าคัญต่อการด�ารงชีวิตของ
ผู้คนในสังคม	ด้วยคุณลักษณะที่สามารถตอบสนองความต้องการ
แสวงหาข่าวสารได้ดีเพราะไม่ข้อจ�ากัดของเนื้อหา	 เวลา	 และมี
ความสะดวกสบาย	 ท�าให้มีการบริโภคสื่อออนไลน์มากขึ้นตาม
ล�าดับ	ส่งผลกระทบให้ธุรกิจนิตยสารในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ได้
รับความนิยมน้อยลง	 กอปรกับองค์การธุรกิจต่างๆ	 ที่เป็นผู ้
สนบัสนนุโฆษณาในนติยสารได้ใช้งบประมาณโฆษณาสนิค้าซึง่เป็น
ธุรกิจของตนในสื่อออนไลน์หรือสื่อดิจิทัลมากยิ่งขึ้น	 เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงทางสงัคม	เศรษฐกจิ	และการด�าเนนิ
ชีวิตของผู้คนในสังคม	 อันน�าไปสู่ผลประโยชน์สูงสุดทางธุรกิจ						
ผู้ประกอบการธุรกิจนิตยสารจึงได้แปลงเนื้อหาของนิตยสารบน
กระดาษสู ่หน้าจออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างคอมพิวเตอร์	
โทรศัพท์เคลื่อนที่	 แท็บเล็ต	 และไอแพด	 เพื่อให้ง่ายแก่การเสพ
ข้อมลูข่าวสารทีบ่รรจอุยูภ่ายในเล่ม	ซึง่เรยีกว่า	“นติยสารออนไลน์”	
หรอื	“อแีมกกาซนี”	ด้วยการน�าเสนอทัง้หมดหรอืเพยีงบางส่วนของ
นิตยสารที่อยู่ในรูปแบบของไฟล	์PDF	 ให้แก่ผู้อ่าน	 และสามารถ
ดาวน์โหลดเพื่อจัดเก็บไว้อ่านในภายหลัง	 ซึ่งเป็นการขยายฐาน				
ผู้อ่านและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นิตยสารได้อีกด้วย

	 จากการส�ารวจ	Surviving	the	Media	Spending	War	
ของนีลเส็น	พบว่า	ในปี	พ.ศ.	2553	ประเทศไทยมีหัวนิตยสารใน
ตลาดถึง	232	หัว	ซึ่งเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	20	ในระยะเวลาเพียง	5	ปี	
ขณะเดียวกันร้อยละ	29	ของนิตยสารเหล่านี้ก็ปิดตัวลงไปภายใน	
5	ปีเช่นเดียวกัน	(แสงวิทย์	เกวลีวงศ์ศธร,	2554)
	 ทนง	โชติสรยุทธ์	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	ซีเอ็ดยูเคชั่น	
จ�ากดั	(มหาชน)	ให้สมัภาษณ์ในหนงัสอืพมิพ์กรงุเทพธรุกจิว่า	แนว
โน้มพฤติกรรมนักอ่านทั่วโลกเปลี่ยนไปมาก	 เนื่องจากนักอ่านยุค
ใหม่ต้องการความสะดวกสบายในการพกพา	และความตื่นตาตื่น
ใจในการอ่าน	จะเหน็ได้ว่าผูผ้ลติอบีุก๊ต่างสนองความต้องการนัน้ๆ	
ด้วยการใช้กลวิธีหลากหลาย	เช่น	สามารถขยายภาพได้	มีกราฟิก
ประกอบ	มองภาพได้	360	องศา	ฯลฯ	นอกจากนี้	ยังมีการเพิ่ม
เสยีงบรรเลงประกอบเข้ามาเป็นอนิเตอร์แอคทฟี	มวีดิโีอมลัตมิเีดยี	
และเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้	 ซึ่งถือ
เป็นการรวมหนังสือในรูปแบบสิ่งพิมพ์และดิจิทัลเข้าไว้ด้วยกัน		
(แสงวิทย์	เกวลีวงศ์ศธร,	2554)
	 ด้วยจุดเด่นดังกล่าว	 ท�าให้จ�านวนการดาวน์โหลดและ				
การพัฒนาแท็บเล็ตสูงขึ้น	 จากงานวิจัยในประเทศสหรัฐอเมริกา	
พบว่า	ไตรมาสที่	2	ของปี	พ.ศ.	2554	แท็บเล็ตถูกขายไปแล้วทั่ว
โลกกว่า	13.6	ล้านเครื่อง	เติบโตขึ้นร้อยละ	303	เมื่อเทียบกับช่วง
เดยีวกนัของปีทีแ่ล้ว	เช่นเดยีวกบัอรีดีเดอร์ทีถ่กูขายไปกว่า	5.4	ล้าน
เครื่อง	เติบโตขึ้นร้อยละ	167	และคาดว่าภายในปีนี้แท็บเล็ตจะมี
ยอดขายสูงถึง	62.5	ล้านเครื่อง	และอีรีดเดอร์	27	ล้านเครื่อง	ส่วน
สมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือแห่งประเทศญี่ปุ่น	 ระบุว่า	 มูลค่าตลาด		
อีบุ๊กในประเทศญี่ปุ่น	ปี	พ.ศ.	2553	มีมูลค่า	11.7	พันล้านเยน	คิด
เป็นร้อยละ	1.1	ของตลาดรวมทั้งหมด	และคาดการณ์ว่า	ตลาด		
อีบุ๊กในประเทศญี่ปุ่นจะเติบโตถึง	20	 เท่าภายใน	4	 ปี	 และจะมี
จ�านวนอีบุ๊กหมุนเวียนถึง	14	ล้านเล่ม		(แสงวิทย์	 เกวลีวงศ์ศธร,	
2554)	
	 ส�าหรับประเทศไทยในปัจจุบันนั้น	 พบว่าผู้ประกอบการ
ธุรกิจนิตยสารให้ความสนใจและด�าเนินการเปลี่ยนแปลงนิตยสาร
ของตนเองในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์เข้าสู ่ธุรกิจออนไลน์เป็น	
“นิตยสารออนไลน์”	 หรือ	 “อีแมกกาซีน”	 จ�านวนมาก	 ซึ่งสุปรีย์	
ทองเพชร	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท	คัลเลอร์ดอกเตอร์	จ�ากัด	ให้
สมัภาษณ์นติยสาร	Positioning	ว่า	ผูป้ระกอบการธรุกจิสือ่สิง่พมิพ์
ส่วนใหญ่เลือกจัดท�านิตยสารในรูปแบบของอีแมกกาซีนสูงถึง			
ร้อยละ	80	ของตลาด	เพื่อให้สอดรับกับพฤติกรรมการอ่านของผู้
บริโภคที่ให้ความสนใจเสพข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 ผ่านอุปกรณ์
อเิลก็ทรอนกิส์อนัทนัสมยัท่ามกลางเทคโนโลยสีารสนเทศทีพ่ฒันา
อย่างรวดเร็ว	 (ไพเราะ	 เลิศวิราม,	2555)	 ทั้งนี้	 นิตยสารของ
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ประเทศไทยที่อยู่ในรูปแบบของอีแมกกาซีน	อาทิ	นิตยสารอัพทูยู	
(Up2U)	นิตยสารอะเดย์	 บูลเลติน	(a	day	BULLETIN)	 นิตยสาร	
คอมพาส	(COMPASS)	นิตยสารคิด	นิตยสารเอฟทรี	(F3)	เป็นต้น
	 การเจริญเติบโตของนิตยสารไม่หยุดนิ่งเพียงการเป็น
นติยสารออนไลน์	หรอือแีมกกาซนีเท่านัน้	เพราะนติยสารได้พฒันา
ก้าวสูก่ารเป็น	“นติยสารดจิทิลั”	โดยน�าเสนอเนือ้หาในรปูแบบของ
การย่นย่อเนื้อหาให้สั้นลงด้วยการใช้ภาพ	 เสียง	 หรือวิดีโอ	 แทน
การเล่าเรื่องผ่านตัวอักษร	 พร้อมทั้งยังเชื่อมโยงไปยังสื่อสังคม
ออนไลน์และเวบ็ไซต์	ซึง่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผูอ่้าน	ขยาย
โอกาสสูฐ่านลกูค้ากลุม่ใหม่	และยงัก้าวข้ามข้อจ�ากดัเดมิของสือ่สิง่
พิมพ์ไปสู่วิธีการหารายได้จากโฆษณาใหม่ๆ	ได้อีกด้วย
	 ทั้งนี้หลังจากนิตยสารมาร์ส	(Mars)	 ในเครือบริษัท	 ไทย
เดย์	ดอทคอม	เปิดตัวนิตยสารดิจิทัลครั้งแรกในประเทศไทย	เมื่อ
ปี	ค.ศ.	2010	ต่อมาผู้ประกอบการธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หลายรายต่าง
ทยอยปรับตัวสู่การท�านิตยสารดิจิทัล	อาทิ	บมจ.	อมรินทร์	พริ้น
ติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง	 และจีเอ็ม	 มัลติมีเดีย	 ทั้งนี้	 การเคลื่อนตัวสู่
ตลาดนิตยสารดิจิทัลของเหล่าสื่อสิ่งพิมพ์และส�านักพิมพ์ที่นับวัน
จะเพิ่มจ�านวนขึ้นเรื่อยๆ	 ส่งผลให้เกิดธุรกิจบุ๊กสโตร์บนโมบายล์
แพลทฟอร์ม	ไม่ว่าจะเป็น	เอไอเอส	บุ๊กสโตร์,	บีทูเอส	อีบุ๊กสโตร์	
และ	zhAke	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู ้อ่านสามารถเลือก
ดาวน์โหลดนิตยสารที่ชื่นชอบได้โดยไม่ต้องซื้อที่ร ้านหนังสือ			
(“นิสัยการอ่าน...”,	2555)
	 ช่วงต้นปี	 ค.ศ.	2012	Nielsen	Research	 ส�ารวจโลก
ออนไลน์ของ	6	 ประเทศในกลุ่มอาเซียน	 กับกลุ่มผู้ใช้งานดิจิทัล
อายุ	15	ปีขึ้นไป	พบว่า	ตลาดแท็บเล็ตได้รับความสนใจและความ
นยิมอย่างมาก	รวมทัง้มคีวามเตบิโตอย่างรวดเรว็ทัง้ภมูภิาคยกเว้น
ในอนิโดนเีซยีและเวยีดนาม	และคาดว่าจะมผีูค้รอบครองแทบ็เลต็
เพิ่มขึ้นอย่างมากภายในปีนี้	 โดยเฉพาะในประเทศมาเลเซีย	
สิงคโปร์	และไทย	(กองบรรณาธิการ	Positioning,	2555)
	 สมาคมนิตยสารในอเมริกา	 (The	Association	 of	
Magazine	Media)	ได้ว่าจ้างบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งท�าการส�ารวจ
เรื่อง	 “The	Magazine	Mobile	Reader”	 โดยส�ารวจพฤติกรรม
การอ่านนิตยสารดิจิทัลบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 เช่น	
คอมพิวเตอร์	 โทรศัพท์เคลื่อนที่	 แท็บเล็ต	 อีบุ๊ก	 เป็นต้น	 รวมถึง
การส�ารวจมมุมองและทศันคตขิองผูอ่้านนติยสารดจิทิลับนอปุกรณ์
ดังกล่าวอยู่แล้วจ�านวน	1,009	คน	ซึ่งสามารถบอกได้ถึงแนวโน้ม
ในอนาคตของนิตยสารดิจิทัล	 โดยผลการวิจัยของผู้บริโภคพบว่า
ร้อยละ	90	 อ่านนิตยสารดิจิทัลบนอุปกรณ์ดังกล่าวเป็นประจ�า				
ร้อยละ	59	 ใช้ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารดิจิทัลเพิ่มขึ้นร้อยละ	
45	ใช้ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารดิจิทัล	1-3	ชั่วโมง	ร้อยละ	86		

ต้องการแบ่งปันเนื้อหาหรือเลือกตอบแบบสอบถามบนนิตยสาร
ดจิทิลั	ร้อยละ	83	มคีวามสนใจและชอบเกบ็เนือ้หาเก่าๆ	ทีห่ายาก	
ร้อยละ	82	สนใจส่วนลดบนนิตยสารดิจิทัล	ร้อยละ	66	มีแนวโน้ม
ว่าจะหันมาอ่านนิตยสารดิจิทัลมากขึ้น	 ร้อยละ	63	 ต้องการให้มี
นติยสารดจิทิลัให้เลอืกอ่านมากกว่านี้	ร้อยละ	55	ชอบอ่านนติยสาร
ดิจิทัลฉบับเก่าๆ	และในส่วนของด้านโฆษณา	ร้อยละ	59	ชอบที่
จะดโูฆษณาแบบเคลือ่นไหวได้พร้อมกบัสัง่ซือ้ได้จากอปุกรณ์สือ่สาร
หรือแอพพลิเคชั่นนั้นๆ	 ร้อยละ	70	 อยากให้สั่งซื้อออนไลน์ผ่าน
บทความหรือโฆษณานั้นๆ	 ได้ทันที	 ร้อยละ	73	 อยากมีส่วนร่วม
ผ่านนิตยสารดิจิทัล	 เช่น	 การท�าโพล	 หรือตอบค�าถาม	 เป็นต้น		
(The	Association	of	Magazine	Media,	2012)	
	 จากผลส�ารวจของ	Nielsen	Research	และสมาคมนติยสาร
แห่งอเมริกา	แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	ทศิทางและแนวโน้มของ
นิตยสารดิจิทัล	(Digital	Magazine)	 ก�าลังพัฒนาได้อย่างดี	 จึง
เป็นผลให้ผูป้ระกอบการธรุกจินติยสารปรบัตวัจากการจดันติยสาร
ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพียงประการเดียวเป็นการจัดท�านิตยสาร
ดิจิทัลควบคู่กัน	 แต่มิอาจยกเลิกการจัดท�านิตยสารในรูปแบบสื่อ
สิง่พมิพ์ได้	เนือ่งจากพฤตกิรรมของผูอ่้านยงัคงให้ความส�าคญัและ
สนใจกับการอ่านนิตยสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์อยู่
	 นอกจากนี้	 สุปรีย์	 ทองเพชร	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท		
คัลเลอร์ดอกเตอร์	จ�ากัด	ที่ปรึกษาด้านดิจิทัล	มีเดีย	ให้กับบริษัท
สิ่งพิมพ์ทั้งในไทยและในต่างประเทศ	 ให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร	
Positioning	ว่า	นติยสารดจิทิลัของเมอืงไทยอยูใ่นช่วงก�าลงัเตบิโต	
ถงึแม้ทีผ่่านมาค่ายสิง่พมิพ์ส่วนใหญ่เลอืกท�าเป็นรปูแบบอบีุก๊	ซึง่มี
ถึงร้อยละ	80	ของตลาด	แต่ช่วงหลังนิตยสารดิจิทัลมีปริมาณเพิ่ม
มากขึ้นในตลาด	 โดยนิตยสารมาร์ส	(Mars)	 เป็นเล่มแรกที่เป็น			
อนิเตอร์แอคทฟี	แอพพลเิคชัน่เตม็ตวั	และประสบความส�าเรจ็จาก
จ�านวนการดาวน์โหลดและเงินโฆษณา	 ในขณะนี้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจสิ่งพิมพ์หลายรายเห็นถึงความแตกต่าง	 และได้เริ่มเปลี่ยน
จากอบีุก๊เป็นอนิเทอร์แอคทฟีและแอพพลเิคชัน่เตม็รปูแบบ	ในขณะ
ที่บางรายเลือกท�าเฉพาะรูปแบบอินเทอร์แอคทีฟ	โดยไม่มีรูปแบบ
สื่อสิ่งพิมพ์		(ไพเราะ	เลิศวิราม,	2555)
	 นิตยสารดิจิทัลเริ่มถือก�าเนิดขึ้นไปพร้อมๆ	 กับการถือ
ก�าเนิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างโทรศัพท์เคลื่อนที่	 แท็บเล็ต					
ไอโฟน	 และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ล�้าสมัย	 ท�าให้ในปัจจุบันมี
นิตยสารดิจิทัลจ�านวนมากและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	
ซึ่งนิตยสารดิจิทัลในประเทศไทยมีหลายประเภท	 โดยนิตยสาร
แต่ละประเภทแต่ละฉบบัล้วนมกีลยทุธ์ทีแ่ตกต่างกนั	 อาท	ิ การย่อ-
ขยายภาพ	การเล่นไฟล์วดิโีอ	การเล่นเสยีงเพลงและดนตรี	เป็นต้น	
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน
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	 นติยสารประเภทแรกได้แก่	นติยสารส�าหรบัผูบ้รโิภคทัว่ไป	
น�าเสนอเนือ้หาเกีย่วกบัสงัคม	การด�าเนนิชวีติ	แฟชัน่	และการแต่ง
กายเพือ่กลุม่ผูอ่้านทัว่ไปในสงัคม	ไม่ว่าจะเป็นนติยสารผูช้าย	อาทิ	
นิตยสารจีเอ็ม	(GM)	 นิตยสารมาร์ส	(Mars)	 นิตยสารเอสไควร์	
(Esquire)	นติยสารแมกซมิ	(Maxim)	เป็นต้น	นติยสารผูห้ญงิ	อาทิ	
นิตยสารดิฉัน	 นิตยสารมาดาม	 ฟิกาโล่	 (Madame	Figaro)	
นิตยสารแพรว	 เป็นต้น	 นิตยสารแฟชั่น	 อาทิ	 นิตยสารอิมเมจ	
(Image)	นติยสารฮาร์เปอร์ส	บาซาร์	(Harper’s	Bazaar)	นติยสาร
ทัช	(Touch)	 เป็นต้น	 นิตยสารวัยรุ่น	 อาทิ	 นิตยสารเซเว่นทีน	
(Seventeen)	เป็นต้น	
	 ประเภทต่อมา	คือ	นิตยสารเฉพาะทาง	น�าเสนอเนื้อหาให้
สาระความรู้เฉพาะเจาะจงในด้านใดด้านหนึ่ง	 ไม่ว่าจะเป็นกีฬา	
เทคโนโลย	ีการแพทย์	รถ	ทีอ่ยูอ่าศยั	ภาพยนตร์	ท่องเทีย่ว	สขุภาพ	
อาท	ินติยสารเมนส์เฮลธ์	(Men’s	Health)	นติยสารยะแฮ	นติยสาร
ชีวจิต	นิตยสารบ้านและสวน	นิตยสารรูม	(ROOM)	นิตยสารมาย	
โฮม	(my	home)	นิตยสารเฮลธ์แอนด์คิวซีน	(Health	&	Cuisine)	
นิตยสาร	247	เป็นต้น
	 ประเภทสดุท้าย	คอื	นติยสารแจกฟรเีชงิธรุกจิหรอืประเภท
สมาชิก	 ได้แก่	 นิตยสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ	 องค์กร	
สถาบัน	 และสมาคมต่างๆ	 รวมไปถึงนิตยสารแจกฟรีเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร	อาทิ		นิตยสาร
คิด	นิตยสารแสนสิริ	(SANSIRI)	นิตยสารแอลแอนด์เอช	(L	&	H)	
เป็นต้น
	 การเคลื่อนตัวของธุรกิจสิ่งพิมพ์สู่เนื้อหาดิจิทัล	 แสดงให้
เห็นว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ได้เปลี่ยนวิถีการอ่านของผู้บริโภค	
แม้อาจจะไม่ทัง้หมด	แต่นบัวนัผูบ้รโิภคทีอ่่านหนงัสอืหรอืนติยสาร
บนสื่อใหม่เหล่านี้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ	ซึ่งแปรผันตรงตาม
การเติบโตของธุรกิจด้านเทคโนโลยีที่ต่อเนื่องในโลกที่ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
	 “ใกล้จะหมดยคุของหนงัสอืกระดาษแล้ว	อกีไม่นานจะไม่มี
หนงัสอืกระดาษอกีต่อไปแล้ว”	บลิ	เกตส์	ได้กล่าวประโยคนีไ้ว้ก่อน
เข้าสู ่ศตวรรษที่	 21	 ในปัจจุบันนี้	 เด็กยุคใหม่ที่เติบโตมากับ
คอมพิวเตอร์	โทรศัพท์เคลื่อนที่	ไอแพด	และแท็บเล็ต	ต่างก�าลัง
สนใจสื่อใหม่เหล่านี้มากกว่าข้อความหรือรูปภาพบนกระดาษ	 ซึ่ง
เหตุการณ์หนึ่งที่สนับสนุนประโยคของ	 บิล	 เกตส์	 คือ	 การที่								
อเมซอนประกาศว่า	 ยอดขายอีบุ ๊กสูงกว่าหนังสือบนเว็บไซต์	
Amazon.com	แล้ว	(“ชะตากรรม...”,	2552)
	 Jeff	Bezos	 ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ						
อเมซอน	กล่าวว่า	ปัจจัยส�าคัญที่เร่งให้ผู้คนเปลี่ยนพฤติกรรมการ
อ่านจากหนังสือไปสู่อีบุ๊กและนิตยสารดิจิทัล	คือ	ค่าดาวน์โหลดที่

ถูกกว่าราคาหนังสือหรือนิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์ประมาณ	ร้อย
ละ	50	 และมีแนวโน้มจะถูกลงเรื่อยๆ	 หรือบางเล่มมีบริการ
ดาวน์โหลดฟรี	 และสามารถดาวน์โหลดผ่านเครื่องอ่านอีบุ ๊ก	
คอมพิวเตอร์แบบพกพา	 โน้ตบุ๊ค	 ไอแพด	 แท็บเล็ต	 โทรศัพท์
เคลื่อนที่	หรือเครื่องมืออื่นๆ	ที่มีคุณสมบัติอ่านอีบุ๊กได้	(“นิสัยการ
อ่าน...”,	2555)
	 จากพัฒนาการของนิตยสารที่กล่าวมาข้างต้น	 ท�าให้ค�า
นยิามของนติยสารทีน่กัวชิาการและนกัวชิาชพีหลายท่านเคยให้ไว้
ว่า	 นิตยสารเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่น�าเสนอเนื้อหาสาระอันหลากหลาย
ทั้งความรู้	ข่าวสาร	ความบันเทิง	โดยมีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	และ
มีเวลาก�าหนดออกที่แน่นอน	ไม่อาจเป็นเช่นนั้นทั้งหมด	เพราะใน
สงัคมยคุเทคโนโลยสีารสนเทศเฉกเช่นปัจจบุนัอาจไม่สามารถเรยีก
นิตยสารว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ได้เพียงอย่างเดียว	 ด้วยการถือก�าเนิด
ของนติยสารทีน่�าเสนออยูบ่นอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ประเภทต่างๆ	
ที่หลายคนเรียกว่า	นิตยสารดิจิทัล

แนวโน้มของนิตยสำร

	 นติยสารเป็นสือ่มวลชนประเภทหนึง่ทีไ่ด้รบัความสนใจจาก
ผู้อ่านอย่างต่อเนื่อง	 ซึ่งผู้อ่านทุกเพศทุกวัยและทุกชนชั้นสามารถ
เข้าถึงนิตยสารได้มากยิ่งขึ้นจากปัจจัยส�าคัญหลายประการ	
 ประกำรแรก คือ	การพัฒนาของเทคโนโลยีสารสนเทศอัน
ทันสมัย	 ก่อให้เกิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 จ�านวนมากที่				
เอือ้อ�านวยความสะดวกสบายแก่ผูค้นในสงัคมทัง้คอมพวิเตอร์แบบ
พกพา	โทรศัพท์เคลื่อนที่	แท็บเล็ต	ไอแพด	และแม้กระทั่งอุปกรณ์
อ่านหนังสือหรือนิตยสารในรูปแบบดิจิทัล	
 ประกำรทีส่อง คอื	พฤตกิรรมการเสพข้อมลูทีม่คีวามหลาก
หลายทั้งสาระความรู้และความบันเทิงของผู้บริโภคในสังคมที่
ต้องการรับรู้ข่าวสารแทบจะตลอดเวลาเพื่อใช้เป็นต้นทุนส�าหรับ
สนับสนุนการท�างานท่ามกลางสถานการณ์การแข่งขันอย่างสูงใน
ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศครองโลกเช่นในปัจจุบันและต่อไปใน
อนาคต	
 ประกำรสุดท้ำย คือ	การปรับตัวของธุรกิจนิตยสารจากรูป
แบบของสื่อสิ่งพิมพ์	 เป็นนิตยสารออนไลน์	 หรือที่เรียกว่า	 “อี
แมกกาซนี”	จนพฒันาการมาสูก่ารเป็นนติยสารดจิทิลั	หรอืทีเ่รยีก
ว่า	“ดจิทิลั	แมกกาซนี”	ในปัจจบุนั	เพือ่ให้สอดคล้องกบัการพฒันา
ของเทคโนโลยแีละพฤตกิรรมการอ่านของผูบ้รโิภค	โดยมเีป้าหมาย
เพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดและสามารถผลักดันให้นิตยสารเข้าถึงกลุ่ม				
ผูอ่้านทัว่ประเทศให้มากทีส่ดุ	เหตผุลส�าคญัอกีประการหนึง่ทีท่�าให้
ผู้ประกอบการธุรกิจนิตยสารต้องปรับตัวสู่โลกดิจิทัล	 คือ	 การที่
เจ้าของธรุกจิซึง่เป็นผูส้นบัสนนุโฆษณาของนติยสารหนัมาให้ความ
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สนใจกับการลงทุนเพื่อโฆษณาสินค้าของตนผ่านสื่อออนไลน์หรือ
สื่อดิจิทัลมากขึ้น	ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของ	อุไรพร	ชลสิริรุ่ง-
สกุล	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	ธอมัสไอเดีย	จ�ากัด	ที่ให้
สมัภาษณ์กบัหนงัสอืพมิพ์ผูจ้ดัการออนไลน์ว่า	การลงทนุด้านดจิทิลั	
มาร์เก็ตติ้งผ่านช่องทางที่หลากหลายกว่าเดิม	 น่าจะได้รับการ
พิจารณาจากส่วนแบ่งงบการตลาดสูงถึงร้อยละ	5-15	 ในขณะที่
มูลค่าสื่อโฆษณาออนไลน์ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ	สังเกต
ได้จากจ�านวนอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่	พฤติกรรมผู้บริโภค	และ
ปัจจัยสนับสนุน	 เช่น	 ระบบสัญญาณเครือข่าย	 แหล่งข้อมูลและ
ปรมิาณเนือ้หา	รวมทัง้ความพร้อมของเจ้าของสือ่ทีล่งทนุสร้างช่อง
ทางออนไลน์ให้เข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ง่ายขึ้น	 ในปี	 ค.ศ.	2012								
สื่อออนไลน์	 น ่าจะมีสัดส ่วนมากกว่ามูลค่าสื่อโดยรวมถึง												
ร้อยละ	4-5		(“ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง...”,	2555)	
	 นอกจากนี้	 เซอร์มาร์ติน	 เซอร์เรล	 ประธานและผู้ก่อตั้ง
กลุ่มดับบลิวพีพี	 บริษัทผู้ด�าเนินการโฆษณาและบริการด้านการ
ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกให้สัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ
ว่า	 แบรนด์สินค้าต่างๆ	 ให้ความส�าคัญกับสื่อดิจิทัลสูงขึ้น	 โดย
ระหว่างปี	 พ.ศ.	2549-2554	 มีการใช้งบประมาณโฆษณาบนสื่อ
ดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ	18	ขณะเดียวกัน	ภายใน	5	ปีข้างหน้า	(ปี	
พ.ศ.	2555-2559)	การใช้งบประมาณโฆษณาบนสื่อดิจิทัลจะเพิ่ม
สดัส่วนเป็นร้อยละ	25	ถอืเป็นสือ่ทีม่กีารใช้งบประมาณโฆษณามาก
เป็นอันดับ	2	จากปัจจุบันที่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ	17	โดยมีมูลค่า
การใช้งบประมาณรองจากสื่อโทรทัศน์ที่มีปัจจุบันสัดส่วนถึง					
ร้อยละ	43	และสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีสัดส่วนถึงร้อยละ	28	ขณะที่อีก	5	ปี
ข้างหน้าสื่อโทรทัศน์จะยังคงครองส่วนแบ่งการใช้งบประมาณ
โฆษณาเป็นอันดับ	1	ด้วยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	47	 แต่สื่อ	
สิ่งพิมพ์จะลดลงเหลือเพียงร้อยละ	17	สอดคล้องกับแนวโน้มการ
ใช้สื่อของโฆษณาไทยที่จะยังคงมุ่งสู่สื่อโทรทัศน์และสื่อดิจิทัลมาก
ยิ่งขึ้น	(แสงวิทย์	เกวลีวงศ์ศธร,	2555)
	 ทั้งนี้	 จากการเข้าถึงนิตยสารของกลุ่มผู้อ่านในปัจจุบัน
ท�าให้สามารถคาดการณ์ทิศทางหรือแนวโน้มของนิตยสารใน
ประเทศไทยได้ดังนี้
 1. นิตยสำรได้รับควำมนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

	 จากอดีตจวบจนปัจจุบัน	 นิตยสารไทยยังเติบโตอย่างไม่
หยุดยั้ง	 จนการอ่านนิตยสารกลายเป็นวิถีชีวิตของคนสังคม	 โดย
เฉพาะผู้คนในเมืองใหญ่ที่ต้องการเสพข้อมูลข่าวสารด้วยเหตุผล
แตกต่างกนัไป	ท�าให้มกีารเปิดตวันติยสารหวัใหม่ในรปูแบบต่างๆ	
เพิ่มมากขึ้น	 ทั้งนิตยสารในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่จัดจ�าหน่ายและ
แจกฟรี	นิตยสารออนไลน์	และนิตยสารดิจิทัล	ซึ่งอาจเป็นเพราะ
นิตยสารสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของสินค้าและบริการต่างๆ	

อย่างตรงกลุ่มมากที่สุด	 อีกทั้งการลงทุนที่มีราคาไม่แพงนักเมื่อ
เทียบกับสื่อประเภทอื่นๆ	 ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก
ปี	จะเห็นได้ว่า	แม้สื่อหลักอย่างโทรทัศน์จะมีบทบาทอย่างเด่นชัด	
และสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตจะมีบทบาทรองลงมาไม่แพ้กัน	 แต่
สื่อนิตยสารก็มิได้ลดบทบาทต่อการอ่านของผู้คนในสังคมไทยไป
เลย	ในทศิทางตรงกนัข้ามกลบัมนีติยสารหวัใหม่ผดุขึน้เป็นจ�านวน
มากในช่วงระยะเวลา	2-3	ปีที่ผ่านมา	ทั้งที่เป็นนิตยสารหัวใหญ่ที่
มีการยอดพิมพ์จ�านวนมากและจัดจ�าหน่ายทั่วประเทศ	 และ
นิตยสารหัวเล็กที่มียอดพิมพ์ไม่มากนัก	 และจัดจ�าหน่ายในระดับ
ภูมิภาคอย่างหัวเมืองขนาดใหญ่	 อาทิ	 จังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัด
ภูเก็ต	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ข้อสังเกตที่คาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุให้เกิด
นติยสารเพิม่ขึน้	คอืความต้องการโฆษณาสนิค้าของผูป้ระกอบการ
ธุรกิจต่างๆ	ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายอันเป็นคุณสมบัติเฉพาะที่ดีของ
นิตยสาร	มีผู้สนใจลงทุนประกอบธุรกิจนิตยสารเพิ่มมากขึ้น	และ
ประชาชนมีระดับการศึกษามากขึ้นและสูงขึ้น
 2. นิตยสำรเฉพำะทำงเพิ่มมำกขึ้น

	 นิตยสารมีแนวโน้มตอบสนองความต้องการของผู้อ่านใน
การเสพข้อมลูทีม่ลีกัษณะเฉพาะทางมากขึน้	 ด้วยคณุลกัษณะของ
นติยสารทีส่ามารถบรรจเุนือ้หาได้มาก	 และพฤตกิรรมของผูอ่้านที่
มคีวามสนใจรบัรูข่้าวสารหลากหลายประเภทตามความชืน่ชอบของ
ตน	ตวัอย่างนติยสารเฉพาะทาง	ได้แก่	นติยสารข่าว	นติยสารอาหาร
การกนิ	 นติยสารสขุภาพ	 นติยสารเทคโนโลย	ี นติยสารท่องเทีย่ว	
และนิตยสารแฟชั่น	 โดยต่างน�าเสนอเนื้อหาที่จ�าเป็นต่อการด�ารง
ชวีติของผูค้นในสงัคมยคุปัจจบุนั	และทีส่�าคญัคอื	นติยสารเหล่านี้
สามารถเข้าถงึกลุม่เป้าหมายเฉพาะได้เป็นอย่างด	ีท�าให้ผูป้ระกอบ
การธรุกจิต่างๆ	ให้ความสนใจลงโฆษณาสนิค้าของตนในนติยสาร
เฉพาะทางเพิม่ขึน้	เพือ่น�าไปสูค่วามส�าเรจ็ในการประกอบธรุกจิ
	 ข้อมูลข้างต้นสอดคล้องกับผลการส�ารวจของสมาคม
นติยสารในอเมรกิา	(The	Association	of	Magazine	Media)	เรือ่ง	
“The	Magazine	Mobile	Reader”	โดยส�ารวจพฤติกรรมการอ่าน
นติยสารดจิทิลับนอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ต่างๆ	พบว่า	ประเภทของ
นติยสารดจิทิลัทีไ่ด้รบัความสนใจดาวน์โหลดมากทีส่ดุคอื	นติยสาร
ดิจิทัลประเภทอาหาร	ร้อยละ	34	นิตยสารดิจิทัลประเภทข่าวสาร	
ร้อยละ	28	และนิตยสารดิจิทัลประเภทสุขภาพ	ร้อยละ	25	ตาม
ล�าดับ	(The	Association	of	Magazine	Media,	2012)
 3. นิตยสำรแจกฟรียังคงได้รับควำมนิยม

	 นติยสารแจกฟรยีงัคงเกดิขึน้และได้รบัความนยิมอย่างต่อ
เนือ่ง	เพราะความอยูร่อดของนติยสารไม่ได้ขึน้อยูก่บัยอดจ�าหน่าย	
แต่ขึ้นอยู่กับเงินโฆษณาในนิตยสาร	 จึงท�าให้มีผู้คนสนใจจัดท�า
นิตยสารแจกฟรีเพิ่มมากขึ้น	 เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตไม่สูงนัก		
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ผู ้ประกอบการธุรกิจต่างๆ	 ให้ความสนใจซื้อพื้นที่โฆษณาใน
นิตยสารประเภทนี้อย่างมาก	 เพราะนิตยสารแจกฟรีสามารถเข้า
ถงึกลุม่เป้าหมายของสนิค้าได้อย่างดี	และยงัได้รบัการตอบรบัเป็น
อย่างดีจากผู้คนในสังคม	โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร	
ปรมิณฑล	และเมอืงใหญ่ในภมูภิาคต่างๆ	ทีม่คีวามพร้อมด้านการ
ท่องเที่ยวและศักยภาพทางเศรษฐกิจอย่างจังหวัดเชียงใหม่และ
จังหวัดภูเก็ต
	 ทัง้นี	้นติยสารแจกฟรใีนปัจจบุนันัน้มกัจะจดัอยูใ่นประเภท
นิตยสารเฉพาะทาง	อาทิ	นิตยสารเทคโนโลยี	นิตยสารท่องเที่ยว	
นติยสารแฟชัน่	นติยสารอาหารการกนิ	เป็นต้น	และมแีนวโน้มเกดิ
นิตยสารเฉพาะทางด้านอื่นๆ	 สูงขึ้นผันแปรตามพฤติกรรมการ
ด�ารงชีวิตของผู้คนในสังคม	 นอกจากนี้	 ยังมีนิตยสารแจกฟรี
ประเภทเชิงธุรกิจหรือประเภทสมาชิกเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย	 โดยมัก
มีวัตถุประสงค์การจัดท�าเพื่อน�าเสนอข้อมูลข่าวสารและความ
เคลื่อนไหวต่างๆ	 และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร	 อาทิ	
นิตยสารคิด	 นิตยสารเอฟทรี	(F3)	 นิตยสารครีเอทีฟ	 ไทยแลนด์	
(Creative	Thailand)	นิตยสารปลีสุข	เป็นต้น
 4. นิตยสำรผสมกับสื่อใหม่และเข้ำสู่ธุรกิจดิจิทัล

	 เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์พัฒนา
อย่างรวดเร็ว	 จนเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดสื่อใหม่อย่าง
อินเทอร์เน็ตที่สามารถตอบสนองความต้องการเสพข่าวสารของ
ผูค้นในสงัคมได้ดกีว่าสือ่เก่าเพราะไม่มข้ีอจ�ากดัของเนือ้ทีแ่ละเวลา	
ท�าให้การบริโภคสื่อออนไลน์เพิ่มสูงขึ้น	 แต่อย่างไรก็ตาม	 สื่อเก่า
อย่างนิตยสารก็ได้รับความนิยมเช่นเดิม	และผู้ประกอบการธุรกิจ
ต่างๆ	ยงัคงใช้งบประมาณโฆษณาสนิค้าในสือ่สิง่พมิพ์มากกว่าสือ่
ออนไลน์
	 ด้วยเหตุนี้	 ผู้ประกอบการธุรกิจนิตยสารจึงต้องมีเว็บไซต์
เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่นิตยสาร	 ด้วย
การน�าเสนอความเคลือ่นไหวต่างๆ	ของนติยสาร	ไม่ว่าจะเป็นภาพ
เบื้องหลังการท�างานของกองบรรณาธิการ	 อาทิ	 การถ่ายภาพปก
นิตยสาร	 การถ่ายภาพแฟชั่น	 บรรยากาศการสัมภาษณ์บุคคล
ส�าคัญในเล่ม	เป็นต้น	รวมถึงกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ที่จัดขึ้น
เพื่อให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมและความผูกพันกับกองบรรณาธิการ	หรือ
จะเป็นเนื้อหาบางส่วนของนิตยสารเพื่อดึงดูดให้ผู้อ่านเตรียมซื้อ
นิตยสารที่ก�าลังจะวางจ�าหน่าย	
	 นอกจากนี้	 ผู้ประกอบการธุรกิจนิตยสารจะต้องวางแผน
และเตรียมการเข้าสู่ธุรกิจดิจิทัล	 ด้วยการจัดท�านิตยสารดิจิทัล
ควบคู่กับการจัดท�านิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์	 เพื่อให้สอดคล้อง
กับพฤติกรรมการอ่านของผู้คนในสังคมที่เปลี่ยนจากการอ่านบน
หน้ากระดาษมาเป็นหน้าจออิเล็กทรอนิกส์		เพื่อให้สามารถขยาย

ฐานกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายให้เพิ่มมากขึ้น	 เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ให้แก่นิตยสาร	 และเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีที่		
นับวันยิ่งก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง
	 อย่างไรกต็าม	จากการศกึษาและรวบรวมข้อมลูพบว่า	แนว
โน้มของนิตยสารในประเทศไทยจะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น	 และมี
คุณสมบัติที่น ่าสนใจมากขึ้น	 ไม่ว ่าจะเป็นกลยุทธ์ของภาพ
เคลื่อนไหวในนิตยสาร	รูปแบบโฆษณาที่มีทั้งภาพและเสียง	และที่
ส�าคัญคือพฤติกรรมของผู้บริโภคที่นิยมเสพข่าวสารผ่านอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น	 ทั้งนี้	 ผู ้อ ่านนิตยสารในปัจจุบันของ
ประเทศไทยยังคงให้ความสนใจและนิยมอ่านนิตยสารในรูปแบบ
สิ่งพิมพ์มากกว่า	 มีเพียงส่วนน้อยที่ให้ความสนใจอ่านนิตยสาร
ดิจิทัล	 โดยมักเลือกดาวน์โหลดนิตยสารหายาก	หรือนิตยสารที่มี
กลยุทธ์และคุณสมบัติแปลกใหม่เท่านั้น	 ผนวกกับระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตของไทยยังไม่สมบูรณ์มากนัก	 จึงเป็นผลให้ยอด
จ�าหน่ายนิตยสารดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ	 ฉะนั้น	 นิตยสารดิจิทัล
จึงไม่อาจเป็นคู่แข่งของนิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์ได้	 แต่จะ
เป็นการเสริมสร้างให้นิตยสารในรูปแบบสิ่งพิมพ์เป็นที่รู้จักมากขึ้น	
และช่วยสร้างภาพลักษณ์ความทันสมัยให้แก่นิตยสาร	
	 อย่างไรก็ตาม	 หากนิตยสารได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูป
แบบนิตยสารดิจิทัลที่สมบูรณ์	 และประเทศไทยมีระบบเครือข่าย
อนิเทอร์เนต็ความเรว็สงูเตม็รปูแบบอย่างแท้จรงิ	รวมถงึธรุกจิมกีาร
พัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่รองรับสื่อดิจิทัล	 นิตยสารดิจิทัล			
น่าจะได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัด
	 การวิเคราะห์แนวโน้มนิตยสารดิจิทัลในประเทศไทย					
(ธนพร	ลิม้รุง่สโุข,	2550)	พบว่า	นติยสารดจิทิลัในปัจจบุนัเป็นเพยีง
ทางเลอืกหนึง่ในการเข้าถงึนติยสาร	และช่วยเสรมิสร้างภาพลกัษณ์
ความทันสมัยให้กับชื่อนิตยสารเท่านั้น	 เนื่องจากตลาดนิตยสาร
ดิจิทัลยังเติบโตไม่เต็มที่	 และผู้อ่านมีความนิยมอ่านนิตยสารเล่ม
มากกว่า	แต่อย่างไรกต็าม	นติยสารดจิทิลัมแีนวโน้มเตบิโตเพิม่ขึน้
ในอนาคต	 เพราะมีผู้บริโภครุ่นใหม่เกิดขึ้นพร้อมกับความเคยชิน
ในการอ่านข้อมูลจากจอคอมพิวเตอร์มากขึ้น	และระบบเครือข่าย
การสื่อสารที่สมบูรณ์มากขึ้น

สรุป

	 นติยสารมพีฒันาการอย่างเด่นชดัตามการผนัแปรของโลก	
ซึง่เทคโนโลยสีารสนเทศมอีทิธพิลอย่างสงูต่อการเปลีย่นแปลงและ
ปรับตัวของนิตยสารจากสื่อสิ่งพิมพ์เป็นนิตยสารดิจิทัล	 ด้วย
คุณสมบัติของนิตยสารดิจิทัลที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหว	 เสียงดนตรี	
กลยุทธ์ต่างๆ	 รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการเสพข้อมูล
ข่าวสารด้วยความสะดวกสบายและความรวดเร็วผ่านอุปกรณ์
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อิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ	 ท่ามกลางการใช้ชีวิตด้วยความเร่ง
รบีในยคุปัจจบุนั	นอกจากนี	้นติยสารยงัมแีนวโน้มได้รบัความนยิม
จากผูบ้รโิภคมากยิง่ขึน้	มนีติยสารประเภทเฉพาะทางมากขึน้	และ
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