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บทคัดย่อ

	 การศึกษาเรื่อง	 “การเปิดรับ	 การใช้ประโยชน์	 และความพึงพอใจจาก
นิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีของนักเรียนหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร”	 มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีใน
ด้านต่างๆ	 รวมไปถึงการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารประเภท
บันเทิงเกาหลี	ของนักเรียนหญิงในระดับชั้นมัธยมศึกษา
	 การศกึษาในครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ	(Quantitative	Research)	แบบ
เก็บข้อมูล	ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	 (Cross-sectional	Study)	 โดยใช้การวิจัยเชิง
ส�ารวจ	 (Survey	Research	Method)	และใช้แบบสอบถาม	 (Questionnaire)	 เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	 โดยให้กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง	 (Self-Administered	 Questionnaire)	 กลุ ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ 
นักเรียนหญิงที่มีอายุระหว่าง	13-18	ปี	ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
และตอนปลาย	จากโรงเรียนสหศึกษา	4	แห่ง	และโรงเรียนหญิงล้วน	4	แห่ง	ใน
เขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	400	คน
	 ผลการวจิยัพบว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นนกัเรยีนในระดบัมัธยมศึกษา
ตอนปลายมอีายรุะหว่าง	16-18	ปี	มค่ีาใช้จ่ายส่วนตวัต่อเดอืนต�า่กว่า	2,000	บาท	
มากที่สุด	 ซึ่งผลจากการทดสอบสมมติฐาน	พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	มีการ
เลือกซื้อและอ่านนิตยสารอ่านทุกๆ	2-3	เดือน	ชอบอ่านนิตยสาร	A	Star,	Seoul	
Star	และ	The	Boy	Kimchi	มากที่สุด	ชอบซื้อนิตยสารตามร้านหนังสือขนาดใหญ่
ในห้างสรรพสนิค้า	และมเีหตผุลในการเลอืกซือ้นติยสารเพราะมเีรือ่งราวของศลิปิน
ที่ชอบมากที่สุด
	 ในส่วนของการอ่านและติดตามนิตยสารนั้น	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอ่านนิตยสารแต่ละครั้งน้อยกว่า	 30	 นาที	 ชอบอ่านคอลัมน์
สัมภาษณ์นักร้องและนักแสดงมากที่สุด	 จะติดตามอ่านนิตยสารทุกคอลัมน์และ
ชอบอ่านนิตยสารในช่วงพักผ่อนวันหยุด/สุดสัปดาห์มากที่สุด
	 ด้านการใช้ประโยชน์	 พบว่า	 มีการใช้ประโยชน์ด้านความสุขและความ
เพลิดเพลินมากที่สุด	อันดับ	2	ได้แก่	คลายเครียดจากการเรียนหรือท�างาน	ส่วน
ข้อที่มีการใช้ประโยชน์น้อยที่สุดได้แก่	 การใช้ประโยชน์ด้านความบันเทิง	 นั่นคือ	
การเล่นเกมชิงรางวัล
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	 ด้านความพึงพอใจ	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 พึงพอใจในด้าน 

รูปแบบของนิตยสารที่พิมพ์	 4	 สีทั้งเล่มมากที่สุด	 อันดับที่	 2	 ได้แก่	 โฆษณา 

ในเล่มมี	Presenter	เป็นศิลปินที่ชอบ	ส่วนความพึงพอใจน้อยที่สุด	ได้แก่	การเล่น

เกมชิงรางวัล

	 ผลการทดสอบสมมตฐิานที	่1	สรปุได้ดงันี	้นกัเรยีนหญงิทีม่อีายแุละการ

ศึกษาที่แตกต่างกันจะซื้อนิตยสารที่ชอบแตกต่างกัน	ส่วนนักเรียนหญิงที่มีรายได้

แตกต่างกนันัน้จะซือ้นติยสารทีช่อบไม่แตกต่างกนั	นกัเรยีนหญงิทีม่กีารศกึษาและ

รายได้แตกต่างกันจะมีความถี่ในการซื้อนิตยสารแตกต่างกัน	 ส่วนนักเรียนหญิงที่

มีอายุแตกต่างกัน	 ส่วนนักเรียนหญิงที่มีอายุแตกต่างกันจะมีความถี่ในการซื้อ

นิตยสารไม่แตกต่างกัน	 นักเรียนหญิงที่มีอายุและรายได้ที่แตกต่างกันจะซื้อ

นิตยสารในสถานที่แตกต่างกัน	 ส่วนนักเรียนหญิงที่มีการศึกษาแตกต่างกันจะซื้อ

นิตยสารในสถานที่ไม่แตกต่างกัน

	 นกัเรยีนหญงิทีม่อีายแุละการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัจะชอบอ่านคอลมัน์ใน

นิตยสารแตกต่างกัน	ส่วนนักเรียนหญิงที่มีรายได้แตกต่างกันจะชอบอ่านคอลัมน์

ในนิตยสารไม่แตกต่างกัน	 ในส่วนของการทดสอบในด้านการใช้เวลาในการอ่าน

นิตยสารในแต่ละครั้งนั้น	พบว่า	นักเรียนหญิงจะใช้เวลาในการอ่านนิตยสารแต่ละ

ครัง้แตกต่างกนั	และการทดสอบในด้านเหตผุลในการเลอืกซือ้นติยสารกบัด้านการ

อ่านและติดตามคอลัมน์ในนิตยสารนั้น	พบว่า	นักเรียนหญิงมีเหตุผลในการเลือก

ซื้อนิตยสารกับอ่านและติดตามคอลัมน์ในนิตยสารไม่แตกต่างกัน

	 ผลการทดสอบสมมติฐานข้อ	2	 ได้ท�าการทดสอบสหสัมพันธ์	 โดยจับคู่

การใช้ประโยชน์	4	ด้าน	ได้แก่	ด้านความรู้	ด้านสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ตนเอง	ด้าน

ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	และด้านความบันเทิงกับความพึงพอใจ	5	ด้าน	ได้แก่	ด้าน

รูปแบบนิตยสาร	 ด้านเนื้อหาในนิตยสาร	 ด้านการจ�าหน่าย	 ด้านการส่งเสริมการ

ขาย	และด้านโฆษณาในเล่ม	พบว่า	การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจทุกด้านมี

ความสัมพันธ์กันในระดับสูง	และไปในทางเดียวกัน

ค�ำส�ำคัญ:	 นติยสารประเภทบนัเทงิเกาหล,ี การเปิดรบันติยสาร, การใช้ประโยชน์, 

ความพึงพอใจ 
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บทน�า

	 ในช่วงประมาณปี	 2540	 เป็นต้นมา	 เม่ือละครของเกาหลีได้เข้าฉายไป

ทั่วเอเชียรวมไปถึงประเทศไทยด้วย	ท�าให้เกิดปรากฏการณ์	“เกาหลีฟีเวอร์”	เกิด

เป็นกระแสจนท�าให้วัฒนธรรมเกาหลีเป็นที่รู้จักทั่วทั้งเอเชีย	 ได้แก่	 ภาษา	 แฟชั่น	

อาหาร	การแต่งกาย	รปูแบบการใช้ชวีติ	ซึง่ประเทศไทยเองกไ็ด้รบัอทิธิพลดงักล่าว

อย่างชัดเจน	 วัฒนธรรมสมัยใหม่ที่เรียกว่าวัฒนธรรมเกาหลี	 (K-Pop)	 เข้ามามี

บทบาทในสงัคมไทยอย่างมากมายท�าให้เยาวชนไทยเกดิการซมึซบัวฒันธรรมเหล่านี้ 

ผ่านเนือ้หาของสือ่ต่างๆ	ทีม่าจากประเทศเกาหล	ีส่งผลให้วยัรุน่ไทยและวยัรุน่ทัว่

เอเชียต่างหลงใหลวัฒนธรรมใหม่ของเกาหลี	 โดยเฉพาะนักเรียนหญิงมีความช่ืน

ชอบต่อวัฒนธรรมเกาหลีอย่างมาก	 โดยสังเกตได้จากการแต่งหน้า	 ท�าผม	 ตาม

แบบอย่างของดาราเกาหลีในละครที่ตนชื่นชอบ	 มีความสนใจในการเลือกเรียน

ภาษาเกาหลีเป็นภาษาที่สามมากขึ้น	เป็นค่านิยมที่เนื่องมาจากเกิดความสนใจใน

ดาราและนกัร้องเกาหล	ีและต้องการทีจ่ะเข้าใจภาษาทีแ่ตกต่างกนัของศลิปินดารา

ที่พวกเธอชื่นชอบ

	 หลังจากปี	 พ.ศ.	 2547	 เป็นต้นมา	 นิตยสารบันเทิงเกาหลีมีอัตราการ

เติบโตมากขึ้น	 จากนิตยสารบันเทิงเกาหลีในระยะแรกที่มีเพียง	 2-3	 ชื่อ	 แต่ใน

ปัจจุบันนี้มีประมาณ	 10	 ชื่อแล้ว	 โดยในเนื้อหาของนิตยสารบันเทิงเกาหลีแต่ละ

เล่มที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้นมีเนื้อหาข่าวของดาราและนักร้องเกาหลีที่วัยรุ่น 

ชื่นชอบ	และยังมีเนื้อหาอื่นๆ	ได้แก่	ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและอาหารเกาหลี	

แนะน�าสถานทีท่่องเทีย่วในเกาหล	ีสอนภาษาเกาหล	ีแฟชัน่และเครือ่งส�าอางของ

เกาหลีที่ก�าลังเป็นที่นิยมอยู่ในช่วงนั้นๆ	 ชาร์จเพลงและละครเกาหลี	 และดูดวง	

เรียกได้ว่านิตยสารบันเทิงเกาหลีนั้นเป็นนิตยสารที่มีเนื้อหาหลากหลายให้เลือก

อ่านเลยทีเดียว

	 นอกจากนี้	 จากการส�ารวจยังพบว่า	 วัยรุ ่นหญิงไทยมีกิจกรรมที่

เปลี่ยนแปลงไปจากอดีต	 คือ	 จากเดิมที่ให้ความส�าคัญในเรื่องงานบ้านงานเรือน	

ก็เปลี่ยนเป็นนิยมกิจกรรมนอกบ้านมากข้ึน	 โดยหันมาให้ความส�าคัญกับการ 
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แต่งตวัทนัสมยัตามแฟชัน่	25%,	โทรศพัท์มอืถอื	23%,	ความสวยความงาม	17%,	

การสังสรรค์	12%,	การช็อปปิง	9%,	การทานอาหาร	8%,	ร้องเพลง/ฟังเพลงและ

พูดคุย	6%

	 ในปัจจบุนั	นกัเรยีนหญงิในระดบัมธัยมศกึษา	ถอืเป็นกลุม่ทีม่คีวามสนใจ

ในกระแส	“เกาหลีฟีเวอร์”	กลุ่มใหญ่และคลั่งไคล้ในวัฒนธรรมของเกาหลีมาอย่าง

ต่อเนือ่ง	จงึท�าให้พวกเขาแสวงหาข่าวสารเกีย่วกบัศลิปินทีช่ืน่ชอบในช่องทางต่างๆ	

ดังนั้น	 สื่อนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีก็ถือเป็นส่ือหนึ่งที่สามารถสนองความ

ต้องการของกลุ่ม	“เกาหลีฟีเวอร์”	ได้เป็นอย่างดี

	 จากข้อมลูข้างต้น	ผูศ้กึษาจงึมคีวามสนใจทีอ่ยากจะศึกษาว่านกัเรยีนหญงิ

ในกรุงเทพมหานครนั้น	 มีการเปิดรับข่าวสารจากนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลี

อย่างไร	มีปัจจัยใดบ้างในการเลือกซื้อและติดตามนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลี	

รวมไปถึงนิตยสารเล่มใดที่เป็นที่นิยม	 นักเรียนหญิงมีความพึงพอใจในรูปแบบ	

เนื้อหา	การวางจ�าหน่าย	การส่งเสริมการตลาดโฆษณาในเล่มเป็นอย่างไร	และมี

การใช้ประโยชน์ในด้านการให้ความรู้	 สร้างเอกลักษณ์ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	และ

ความบันเทิงเป็นอย่างไร	ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านการรับรู้

ว่าสือ่มีอทิธพิลต่อพฤตกิรรมของเดก็ในการเปิดรบันติยสารประเภทบนัเทงิเกาหลี

โดยเฉพาะอย่างย่ิงในด้านเน้ือหาที่เป็นความรู้ที่เด็กต้องการนอกเหนือจากความ

บันเทิง	หรืออาจค้นพบปัจจัยอื่นๆ	ที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มนักเรียนหญิง

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

	 1.		เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีของ

นักเรียนหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

	 2.		เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีของ

นักเรียนหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร

	 3.		เพือ่ศกึษาความพงึพอใจต่อการอ่านนติยสารประเภทบนัเทงิเกาหลี

ของนักเรียนหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
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	 4.		เพือ่ศกึษาว่าการใช้ประโยชน์จากนติยสารบนัเทงิประเภทเกาหลขีอง

นกัเรยีนหญงิในเขตกรงุเทพมหานครมคีวามสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในนติยสาร

ประเภทบันเทิงเกาหลีอย่างไร

วิธีการศึกษา

	 การศกึษาในครัง้นี	้ผูศ้กึษาได้ใช้วธิกีารวจิยัเชิงส�ารวจ	(Survey	Research)	

แบบเก็บข้อมูล	ณ	ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง	 (Cross-sectional	Study)	และใช้วิธีการ 

สุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน	 (Mixed	 Method	 Sampling)	 และใช้แบบสอบถาม	

(Questionnaire)	 เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลโดยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา 

ครั้งนี้	 คือ	 นักเรียนหญิงที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา	 ทั้งมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลายทั้งหมด	 8	 แห่ง	 ที่มีอายุระหว่าง	 13-18	 ปี	 และอาศัยอยู่ในเขต

กรุงเทพมหานคร	ทีม่พีฤตกิรรมการอ่านและตดิตามนติยสารประเภทบนัเทงิเกาหลี

อยู่เป็นประจ�า	จ�านวน	400	คน

	 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในครั้งนี้	คือ	แบบสอบถามชนิด

ให้กลุ่มตัวอย่างตอบเอง	 (Self-Administered	 Questionnaires)	 โดยท�าการเก็บ 

ข้อมูลในช่วงเดือนพฤษภาคม	2554	-	ต้นเดือนกรกฎาคม	2554	ในส่วนของการ

วิเคราะห์ข้อมูลแบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ส่วนแรกเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้	สถิติ

เชิงพรรณนา	 (Descriptive	 Statistics)	 ได้แก่	 ค่าร้อยละ	 (Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	

(Mean)	ความถี่	(Frequency)	ในการอธิบายตัวแปรต่างๆ	จากการเปิดรับนิตยสาร

ประเภทบนัเทงิเกาหล	ีและใช้การวเิคราะห์ไคสแควร์	(Chi-Square)	ในการทดสอบ

สมมติฐานข้อที่	 1	 โดยน�าเสนอในรูปตารางประกอบการแปลความหมายเชิง

บรรยายเพื่ออธิบายข้อมูล	ในด้านลักษณะทางประชากรศาสตร์กับพฤติกรรมการ

เปิดรับนิตยสาร	ส�าหรับสมมติฐานที่	2	เป็นการทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยใช้

สถิติเชิงอนุมาน	(Inferential	Statistics)	โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์

สัน	 (Pearson’s	Correlation	Coefficient)	มาใช้ในการทดสอบสมมติฐานทางการ

วิจัยที่	2	โดยก�าหนดระดับนัยส�าคัญที่	0.05
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ผลการศึกษา อภิปรายผล

	 จากการสรปุผลการศกึษาทีไ่ด้กล่าวมาแล้วในข้างต้น	ผูศ้กึษาขออภปิราย
ผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ	ดังต่อไปนี้

ประชากรส่วนใหญ่ที่ชอบอ่านนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลี
	 จากการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างจากโรงเรียนต่างๆ	ทั้ง	8	แห่ง	จากนักเรียน
หญิงทั้งหมด	400	คน	สามารถสรุปได้ว่า	นิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลีนั้นเป็น
นิตยสารที่มีผู้อ่านเฉพาะกลุ่ม	 ซึ่งจะเป็นคนที่เป็นแฟนคลับของนักร้องเกาหลี	 
หรืออาจจะไม่ได้เป็นแฟนคลับของศิลปินคนไหนเลย	 แต่ชอบดูละครเกาหลีและ
อยากจะติดตามข่าวสารของศิลปินที่ตนชอบ	 จากการส�ารวจตามโรงเรียนต่างๆ	 
ก็พบว่านักเรียนโรงเรียนหญิงจากโรงเรียนเดียวกันก็ไม่ได้อ่านนิตยสารบันเทิง
เกาหลีกันทุกคน	อ่านแค่เฉพาะกลุ่มเท่านั้น
	 กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่ทีช่อบอ่านนติยสารประเภทนีจ้ะอยูใ่นอายรุะหว่าง	
16-18	 ปี	 และเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากกว่า
มัธยมศึกษาตอนต้น	โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่ต�่ากว่า	2,000	บาท	
	 สอดคล้องกับงานวิจัยอีกชิ้นของ	 บุญพา	 สันทาย	 (2540)	 ได้ท�าการ 
ศึกษาเรื่อง	“การศึกษาปัจจัยทางการสื่อสารที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจ
ซื้อนิตยสารสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร”	พบว่า	เพศ	อายุ	สถานภาพ	การสมรส	
ระดับการศึกษา	 อาชีพและรายได้มีผลกับความถี่และปริมาณในการซื้อนิตยสาร
สตรีของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร	 อาชีพและรายได้ของกลุ่มตัวอย่าง 
เป็นตัวแปรส�าคัญที่มีอิทธิพลท�าให้กลุ่มตัวอย่างไปเลือกซื้อนิตยสารในสถานที่ใด
สถานที่หนึ่ง	 และอาชีพยังเป็นตัวแปรที่ส�าคัญที่มีอิทธิพลท�าให้กลุ่มตัวอย่าง 
ตัดสินใจซื้อนิตยสารสตรีขึ้นอยู่กับว่ากลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพอะไร

พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลี
	 ในการเลือกซ้ือนิตยสารน้ัน	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบอ่าน
นิตยสาร	A-Star	มากที่สุด	รองลงมาคือ	Seoul	Star	จะเห็นว่านิตยสารแต่ละเล่ม
นั้นมีจ�านวนผู้อ่านที่แตกต่างกันตามความนิยมของกลุ่มตัวอย่าง	และเนื้อหาของ
นิตยสารในเล่มน้ันๆ	 ก็มีส่วนในการตัดสินใจเลือกซื้อนิตยสารประเภทบันเทิง
เกาหลีที่ต่างกันเป็นอย่างมากด้วย
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	 กลุ่มตัวอย่างมักจะซื้อนิตยสารอ่านทุกๆ	2-3	เดือนครั้ง	ส่วนรองลงมา

กจ็ะซือ้นติยสารอ่านทกุเดอืน	นอกจากนี	้ยงัพบอกีว่า	สถานทีท่ีม่กัจะซือ้นติยสาร

นั้น	คือ	ร้านหนังสือในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อ	(7	Eleven/Family	Mart)	

มากกว่าในสถานที่อื่นๆ

	 จากผลการส�ารวจในด้านเหตุผลที่เลือกซ้ือนิตยสารนั้น	 พบว่า	 กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่จะเลือกซื้อนิตยสารเพราะมีเรื่องราวของศิลปินที่ชอบมากกว่า

หน้าปกหรือของแถม	ตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเวลากลุ่มตัวอย่างจะเลือกซื้อนิตยสาร

แต่ละครัง้	ไม่ได้มองเพยีงแค่รปูลกัษณ์ภายนอกของเล่มเท่านัน้	แต่เลอืกซือ้เพราะ

มีเนื้อหาที่ตนนั้นมีความสนใจมากกว่า

	 ส�าหรับพฤติกรรมการอ่านและติดตามนิตยสารนั้น	พบว่า	กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่จะใช้เวลาในการอ่านแต่ละครัง้นานประมาณ	30	นาท-ี1	ชัว่โมง	ส่วนใหญ่

จะอ่านทุกคอลัมน์	 หรืออ่านเฉพาะคอลัมน์ที่ชอบ	 ชอบอ่านคอลัมน์เกี่ยวกับ	

สัมภาษณ์นักร้องและนักแสดง	 และประวัติของศิลปินมากที่สุด	 และใช้เวลาอ่าน

นติยสารในช่วงวนัหยดุกบัช่วงหลงัเลกิเรยีนเป็นส่วนใหญ่	ทีเ่ป็นเช่นนีเ้พราะว่ากลุ่ม

ตัวอย่างนั้นยังอยู่ในวัยเรียนนั่นเอง

	 ผลจากการเปิดรบันติยสารประเภทบนัเทงิเกาหลีทีก่ล่าวไปข้างต้นนัน้	ได้

สอดคล้องกับทฤษฎีการเลือกรับสื่อและข่าวสาร	ของแชรมม์	ซึ่งกล่าวไว้ว่า	ในการ

เปิดรบัข้อมูลข่าวสารต่างๆ	นัน้	ผูร้บัสารย่อมจะมกีระบวนการเลอืกสรร	(Selective)	

ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามประสบการณ์ความต้องการ	ความเชื่อ	ทัศนคติและความ

รู้สึกนึกคิดของแต่ละคน	 กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเครื่องกรองข้อมูล

ข่าวสาร	ซึ่งในการรับรู้ของมนุษย์นั้นประกอบด้วย	การเลือกเปิดรับสื่อ	การเลือก

สนใจ	 การตีความหมาย	 และการเลือกจดจ�า	 ซ่ึงตัวผู้รับสารเองก็มีเหตุผลในการ

เปิดรับสารที่แตกต่างกันออกไป	และแยกออกเป็นเหตุผล	4	ข้อ	ด้วยกัน	คือ	เพื่อ

ความรู	้เพือ่ความหลากหลาย	เพือ่ประโยชน์ทางสงัคม	และเพือ่การผละจากสงัคม

	 นอกจากนี	้ยงัมปัีจจยัด้านบคุลกิภาพและจติวทิยาส่วนบคุคล	ปัจจยัด้าน

สภาพความสมัพนัธ์ของสงัคม	และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบการส่ือสาร	

ซึ่งทั้ง	 3	 ปัจจัยนั้น	 มีผลท�าให้บุคคลแต่ละคนเกิดการเรียนรู้	 รับรู้สารต่างๆ	 นั้น 

ไม่เหมือนกัน	และส่งผลให้ตีความสารที่ได้รับนั้นแตกต่างออกไป	
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การใช้ประโยชน์จากนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลี
	 จากผลการศึกษา	 พบว่า	 กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากนิตยสาร 

ในระดบัมากมค่ีาเฉลีย่รวมอยูท่ี	่3.88	ซึง่กลุม่ตวัอย่างนัน้ใช้ประโยชน์จากการอ่าน

เพื่อความบันเทิงเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงอันดับ	 1	 ได้แก่	 ความสุขและความเพลิดเพลิน	

อันดับ	2	ได้แก่	คลายเครียดจากการเรียนหรือท�างาน	และอันดับ	3	ได้แก่	เพื่อน

แก้เหงาเมื่ออยู่คนเดียว	 ส่วนการใช้ประโยชน์ในด้านความรู้	 เช่น	 ภาษาและ

วัฒนธรรมเกาหลีนั้น	จะเป็นอันดับรองๆ	ลงมา

	 ด้านการใช้สื่อเพื่อประโยชน์ด้านความบันเทิง	 Stephenson	 (อัจฉรา	 

ยตุตานนท์,	2541)	กล่าวว่า	การใช้สือ่เพือ่ความบนัเทงิหากจะมองกนัอย่างผวิเผนิ	

จะดเูหมอืนเป็นการใช้เวลาอย่างไม่มสีารประโยชน์	แต่ถ้าพจิารณาให้ลกึลงไปแล้ว	

การใช้สื่อนิตยสารเพื่อความบันเทิงมิใช่สิ่งที่ไร้ประโยชน์	แต่กลับเป็นการได้คุณค่า

แฝงหรอืตอบสนองความพงึพอใจทางจติวทิยาในการด�ารงชวีติของคนนัน้	แบ่งได้

เป็น	2	ส่วน	ได้แก่	ส่วนที่เป็นสาระ	คือส่วนที่เป็นชีวิตในการท�างาน	ในอีกส่วน	คือ	

ส่วนที่ไม่เป็นสาระ	 ได้แก่	 ส่วนของการเล่น	 ความสนุกสนาน	 ความบันเทิง	 เพื่อ

เป็นการลดความตงึเครยีดและสร้างสมดลุให้กบัชวีติ	เช่น	เมือ่วยัรุน่ได้อ่านเนือ้หา

เกี่ยวกับความรักในนิตยสารวัยรุ่น	 ก็อาจจะน�ามาเปรียบเทียบกับความรักของ

ตนเอง	 ซึ่งถือว่าสร้างความตึงเครียดให้แก่ชีวิต	 ในขณะเดียวกันก็ท�าให้เกิด

จินตนาการถึงความรักที่ตนต้องการมี	ก็จะสามารถคลายความเครียดลงได้

	 จากทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจนัน้	สามารถสรปุได้ว่า	ผูร้บั

สารนั้นมีสิทธิ์เลือกที่จะใช้ประโยชน์จากนิตยสารตามความต้องการของตน	 เพื่อ

ประโยชน์ในด้านต่างๆ	กันแล้วแต่บุคคล	ซึ่งผลการศึกษานี้	กลุ่มตัวอย่างนั้นเป็น

นักเรียนหญิง	ผู้รับสารคือวัยรุ่นและตัวสื่อเป็นนิตยสารบันเทิง	ดังนั้น	วัยรุ่นจึงใช้

ประโยชน์จากนิตยสารบันเทิงเกาหลีในด้านการพักผ่อนและให้ความบันเทิง	

มากกว่าความรู้ในด้านวัฒนธรรม	หรือเกร็ดความรู้ที่น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน

ความพึงพอใจในการอ่านนิตยสารประเภทบันเทิงเกาหลี
	 จากผลการศกึษา	พบว่า	ความพึงพอใจของกลุม่ตวัอย่างนั้นอยูใ่นระดบั

มาก	 คือ	 มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่	 3.98	 โดยกลุ่มตัวอย่างมีความพอใจในรูปเล่มของ
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นิตยสาร	ที่พิมพ์	4	สีทั้งเล่มมากที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	4.40)	รองลงมาคือ	ภาพโฆษณา

ในนิตยสาร	ที่มี	Presenter	เป็นศิลปินที่ตนชื่นชอบ	(ค่าเฉลี่ย	4.31)	และการเล่น

เกมชิงรางวัลมีความพึงพอใจน้อยที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	3.53)

	 จะเห็นได้ว่าการวัดผลในด้านความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสารนั้น	 

พบว่า	กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในรูปแบบของนิตยสารที่พิมพ์	4	สี

ทั้งเล่ม	มากที่สุด	ซึ่งอธิบายได้เป็นอย่างดีว่า	การจ�าหน่ายนิตยสารในยุคปัจจุบัน

มีการแข่งขันกันสูง	 การที่บริษัทนิตยสารต่างๆ	 ลงทุนพิมพ์นิตยสารให้มีสีสันและ

รปูแบบทีส่วยงามนัน้	เป็นกลยทุธ์หนึง่ทีด่งึดดูใจ	ผูบ้รโิภคในการซือ้สนิค้านัน้ๆ	ได้

เป็นอย่างดีโดยเฉพาะวัยรุ่นหญิงด้วยแล้ว	เป็นวัยที่ชอบความสวยความงาม	การ

ที่จะซื้อนิตยสารสักเล่มหนึ่งจึงต้องเลือกจากรูปแบบและสีสันเป็นอันดับแรก	ส่วน

ความพึงพอใจด้านเน้ือหาและราคาน้ันเป็นปัจจัยรองลงมาในการตัดสินใจเลือก

ซือ้และอ่านนติยสาร	ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ	อรุศา	ขวญัยนื	(2542)	ได้ท�าการ

ศึกษาเรื่อง	 “การด�าเนินธุรกิจนิตยสารสตรีที่ได้รับลิขสิทธิ์จากต่างประเทศและ

ลักษณะของผู้อ่าน”	โดยศึกษาจากนิตยสาร	Elle,	CLEo	และ	Cosmopolitan	พบ

ว่า	ด้านลกัษณะการตอบสนองทางการตลาดพบว่า	ผูอ่้านส่วนใหญ่ให้ความส�าคญั

กับตัวผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก	 รองลงมาคือด้านช่องทางการจัดจ�าหน่ายราคา	

และเรื่องการส่งเสริมการขายเป็นอันดับสุดท้าย	 ส่วนความนิยมในหัวเรื่องของ

นิตยสารแต่ละฉบับเป็นไปตามแนวคิดในการก�าหนดเนื้อหาของแต่ละฉบับอย่าง

ถูกต้อง

	 จากทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจนัน้	สามารถสรปุได้ว่า	ผูร้บั

สารนั้นเป็นผู้ที่จะเลือกใช้สื่อเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของ

ตนเองเป็นหลัก	 อาจจะเพื่อให้เกิดความรู้	 หรือเพื่อสังคม	 ซึ่งความต้องการนั้น

นอกจากจะมาจากตัวผู้รับสารเองแล้ว	 ปัจจัยภายนอกก็เป็นส่วนส�าคัญ	 เช่น	

ครอบครัว	 เพื่อน	 สังคม	 สิ่งแวดล้อม	 ค่านิยม	 เป็นต้น	 อีกทั้งลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์	ได้แก่	เพศ	อาย	ุการศกึษา	รายได้	และอาชีพ	กเ็ป็นตวัแปรส�าคัญ

มากทีท่�าให้ความพงึพอใจของแต่ละคนไม่เหมอืนกนั	ซึง่จากผลด้านความพงึพอใจ

จากการอ่านนติยสารแสดงให้เหน็ว่ากลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่นัน้มคีวามพงึพอใจรปู

แบบของนิตยสารมากกว่าเนื้อหาและราคา
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การทดสอบสมมติฐาน

 สมมติฐานที่ 1	 ลักษณะทางประชากรจะมีการเปิดรับกับการเปิดรับ 
	 	 นิตยสารแตกต่างกัน	ซึ่งได้ผลสรุป	ดังนี้
	 ลกัษณะทางประชากร	ซึง่ได้แก่	อาย	ุการศึกษา	และรายได้	นัน้	ส่วนใหญ่
เลือกซื้อนิตยสารที่ชอบต่างกัน	 มีความแตกต่างด้านรายได้ที่ปฏิเสธสมมติฐาน	
นิตยสารที่นักเรียนหญิงชอบอ่านมากที่สุด	ได้แก่	นิตยสาร	A-Star
	 ความถ่ีในการซ้ือนิตยสาร	 พบว่า	 นักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายจะซื้อนิตยสารอ่านมากที่สุด	โดยส่วนใหญ่จะมีอายุตั้งแต่	15-18	ปี	โดยจะ
ซื้ออ่านทุก	2-3	เดือนครั้งเป็นส่วนใหญ่
	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่นอกจากจะซื้อนิตยสารตามร้านหนังสือให้ห้าง
สรรพสนิค้าแล้วยงัพบว่า	ชอบซือ้นติยสารตามร้านสะดวกซือ้	มากกว่าร้านค้าใกล้
โรงเรียนอีกด้วย	 ส�าหรับความแตกต่างด้านรายได้นั้น	 นักเรียนหญิงที่มีรายได้ต�่า
กว่า	2,000	บาท	จะซื้อนิตยสารอ่านมากที่สุด	เหตุผลส่วนใหญ่ที่กลุ่มตัวอย่างซื้อ
นติยสารนัน้	คอื	มเีรือ่งราวของศลิปินทีช่อบและเนือ้หาภายในเล่มมากทีสุ่ด	แสดง
ให้เห็นว่าเมื่อกลุ่มตัวอย่างจะซื้อนิตยสารแต่ละครั้ง	 ไม่ได้ให้ความสนใจหน้าปก
หรือของแถมในเล่มเป็นอันดับแรก	 สองสิ่งนี้เป็นอันดับรองลงมาในการเลือกซื้อ
ส่วนเร่ืองราคานัน้เป็นปัจจัยทีอ่ยูใ่นอนัดบัท้ายๆ	ถ้านติยสารนัน้มเีนือ้หาและเรือ่ง
ราวที่น่าสนใจก็จะซื้อทันที
	 การอ่านนิตยสารในแต่ละครั้ง	พบว่า	จะใช้เวลาอ่านประมาณ	30	นาที-
1	 ชั่วโมง	 แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ใช้เวลาในการอ่านมากกว่า	 1	 ชั่วโมงขึ้นไปส�าหรับ
คอลัมน์ที่กลุ่มตัวอย่างชอบอ่านนั้นพบว่า	คอลัมน์สัมภาษณ์นักร้องและนักแสดง	
กับประวัตินักร้องและนักแสดงนั้นจะมีผู้อ่านมากที่สุด
	 การอ่านและติดตามคอลัมน์ในนิตยสาร	พบว่า	ลักษณะทางประชากร-
ศาสตร์ไม่ได้มีผลท�าให้กลุ่มตัวอย่างนั้นติดตามอ่านนิตยสารต่างกัน	โดยส่วนใหญ่
จะอ่านทุกคอลัมน์หรืออ่านเฉพาะคอลัมน์ที่ชอบเท่านั้น
 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ชอบอ่านนิตยสารในช่วงพักผ่อนวันหยุด	สุดสัปดาห์
มากที่สุดที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า	เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนและคลายเครียดจาก
ชีวิตประจ�าวัน	 แต่พบว่านักเรียนหญิงในช่วงอายุ	 16-18	 ปีนั้น	 จะอ่านนิตยสาร 
ในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนมากกว่าช่วงเวลาอื่นๆ
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	 จากผลการทดสอบสมมตฐิานที	่1	ท�าให้สามารถน�าทฤษฎคีวามแตกต่าง

ระหว่างบุคคลเข้ามาอธิบายได้ว่า	 บุคคลมีความแตกต่างหลายประการ	 เช่น	

บคุลกิภาพ	ทศันคต	ิสตปัิญญาและความสนใจ	เป็นต้น	ความแตกต่างด้านลกัษณะ

ทางประชากรศาสตร์นัน้	ท�าให้พฤตกิรรมการเปิดรบันติยสารประเภทบนัเทงิเกาหลี

ส่วนใหญ่มีความแตกต่างกัน

	 สอดคล้องกบัการศกึษาของ	พรฤด	ีกอบกจิเจรญิ	(2551)	ได้ท�าการศึกษา

เรื่อง	 “พฤติกรรมการอ่านและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารผู้หญิงหัวนอกของ 

ผูอ่้านเพศหญงิในเขตกรงุเทพมหานคร”	ผลการศกึษาพบว่า	กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่

มีอายุ	20-25	ปี	อาชีพเป็นนักเรียน	นักศึกษา	มีรายได้ต่อเดือน	10,001-20,000	

บาท	 เหตุผลที่ท�าให้อ่านนิตยสารคือ	 เนื้อหา	 เวลาในการอ่านแต่ละครั้งคือ	 ครึ่ง

ชั่วโมง	โดยมีลักษณะการอ่านนิตยสารผู้หญิงหัวนอก	กลุ่มตัวอย่างจะอ่านทั้งเล่ม	

หรืออ่านเกือบทั้งเล่ม

 สมมติฐานที่ 2 (ข้อ	2.1-2.20)	ความพงึพอใจในนติยสารบนัเทงิเกาหลี 

	 	 มคีวามสมัพนัธ์กบัการใช้ประโยชน์ในนติยสารประเภท 

	 	 บันเทิงเกาหลี

	 จากผลการทดสอบในข้อน้ี	 พบว่า	 การใช้ประโยชน์ในแต่ละด้านนั้นมี

ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจในแค่ละด้านเช่นเดยีวกนั	ซึง่ความสมัพนัธ์โดยรวม

อยู่ในระดับสูง	ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

	 ผูศ้กึษาได้ท�าการหาค่าสหสมัพนัธ์	โดยจบัคูก่ารใช้ประโยชน์	4	ด้าน	ได้แก่	

ด้านความรู้	ด้านสร้างเอกลักษณ์ให้แก่ตนเอง	ด้านปฏิสัมพันธ์ทางสังคม	และด้าน

ความบันเทิง	กับความพึงพอใจ	5	ด้าน	ได้แก่	ด้านรูปแบบนิตยสาร	ด้านเนื้อหา

ในนิตยสาร	 ด้านการจ�าหน่าย	 ด้านการส่งเสริมการขาย	 และด้านโฆษณาในเล่ม	

พบว่า	 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจทุกด้านมีความสัมพันธ์กันในระดับสูง	

และไปในทางเดียวกัน

	 ผลการทดสอบในสมมติฐานที่	2	นั้น	ตรงกับผลการศึกษาของ	Kippax	

และ	Murray	 (1980,	 p.	 9)	 ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการในการใช้สื่อมีความ

สัมพันธ์กับการรับรู้คุณประโยชน์ของสื่อของชาวออสเตรเลีย	 และปัจจัยด้าน 

ตัวบุคคลมีอิทธิพลต่อการใช้สื่อด้วยกล่าวถึงความสัมพันธ์ของค�าว่าประโยชน์กับ
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ความพึงพอใจ	ว่าประโยชน์สามารถน�าไปสู่ความพึงพอใจได้ซึ่งสอดคล้องกับการ
ศกึษาของ	นวรตัน์	มาเสถยีร	(2546)	ท�าการวจัิยเรือ่ง	“พฤตกิรรมการเปิดรบัข่าวสาร	
ความพงึพอใจ	และการใช้ประโยชน์จากนติยสารเสรมิความรูภ้าษาองักฤษส�าหรบั
เดก็ของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในเขตกรงุเทพมหานครกรณศีกึษา
นิตยสาร	STUDENT	WEEKLY	และนิตยสาร	NATION	JUNIOR”	พบว่า	ความพึง
พอใจในนิตยสารมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์จากนิตยสาร

ข้อเสนอแนะ

	 1.		จากผลการศกึษา	พบว่า	กลุม่ตวัอย่างนัน้ซือ้นติยสารตามร้านหนงัสอื
ในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อมากกว่าสถานที่อื่นๆ	 ดังนั้นผู้ผลิตนิตยสาร
ควรวางแผงนิตยสารในห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อให้มีจ�านวนมากกว่า 
ร้านค้าที่อยู่บริเวณโรงเรียน
	 2.		ผู้ผลิตนิตยสารควรจะเพิ่มจ�านวนหน้าในนิตยสารให้มีด้านความรู้ 
มากกว่านี้	 เช่น	 สอนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี	 เพราะถ้าในอนาคต	 นิตยสาร
ประเภทนี้มีเนื้อหาที่มีคุณภาพและให้ความรู้ต่อเยาวชนแล้ว	จะเป็นประโยชน์ต่อ
เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติได้ต่อไป
	 3.		ผู้ผลิตนิตยสารควรที่จะท�าการตลาดในด้านการส่งเสริมการขายให้
มากขึ้น	 ในที่น้ีคือ	 มีของแถมของศิลปินแถมมากับนิตยสาร	 และการเล่นเกม 
ชิงรางวัลในเล่ม	ในปัจจุบัน	พบว่าการส่งเสริมการขายยังมีอยู่น้อยมาก	
	 4.		คอลัมน์ที่กลุ่มตัวอย่างชอบอ่านมากที่สุด	 ได้แก่	 สัมภาษณ์นักร้อง
และนกัแสดงและประวตันิกัร้องและนกัแสดงมากทีส่ดุ	ซึง่ถ้าผูผ้ลตินติยสารได้ทราบ
ข้อมูลตรงนี	้กจ็ะสามารถน�าไปปรบัปรงุคอลมัน์อืน่ๆ	ในนติยสารให้มคีวามน่าสนใจ
มากขึ้น	
	 5.		ปัจจุบนัพบว่าราคานติยสารยงัค่อนข้างแพง	ผูผ้ลตินติยสารควรปรบั
ราคาของนิตยสารให้มีความเหมาะสมกับผู้บริโภคที่ยังอยู่ในวัยเรียน
	 6.		จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่าง	 ได้ให้ความเห็นว่า	 บางครั้ง
นิตยสารก็ลงข่าวของศิลปินที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงหรือคลาดเคลื่อน	 ผู้ผลิต
นติยสารควรจะตรวจสอบทีม่าของข่าวนัน้ๆ	ให้แน่นอนก่อนการพมิพ์และจ�าหน่าย	
เพื่อให้มีความน่าเชื่อถือ
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