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บทคัดยอ 

ผลการศึกษา พบวา ดานลักษณะทางประชากร พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 

25-29 ป เปนพนักงานบริษัทเอกชน มีรายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท   กลุมตัวอยาง

มากกวาครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีกิจกรรมท่ีทําในเวลาวางมากท่ีสุด คือ เดิน

หางสรรพสินคา/ซ้ือของท่ัวไป รองลงมาคือ อานหนังสือ/นิตยสาร   

ดานพฤติกรรมการอานนิตยสาร Women’s Health พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญรับ

นิตยสาร Women’s Health จากการซ้ือหามาเอง หรือเปนสมาชิก  รองลงมาคือ อานตามสถานท่ี

ตางๆ เชน สถานท่ีทํางาน, สถานบริการตางๆ และเชาจากรานหนังสือ นอยท่ีสุด  กลุมตัวอยาง

มากกวาครึ่งหนึ่งติดตามอานนิตยสาร Women’s Health โดยอานบางฉบับและบางคอลัมน  

รองลงมาคือ ติดตามอานบางฉบับและทุกคอลัมน และ ติดตามอานทุกฉบับและทุกคอลัมน นอยท่ีสุด 

โดยอาน  1-2 วันตอสัปดาห มากท่ีสุด  รองลงมาคือ  อาน  3-4 วันตอสัปดาห และ อานทุกวัน นอย

ท่ีสุด  กลุมตัวอยางอานนิตยสารอยางสนใจบางคอลัมนท่ีชื่นชอบ มากท่ีสุด รองลงมาคือ อานอยาง

สนใจในบางฉบับ  และอานอยางสนใจทุกคอลัมนท้ังฉบับ นอยท่ีสุด  กลุมตัวอยางสวนใหญอาน

คอลัมน Beauty + Style lab มากท่ีสุด รองลงมาคือ คอลัมน Healthy Dose และ คอลัมน Sex + 

Love นอยท่ีสุด 

 ดานการใชประโยชนจากนิตยสาร Women’s Health พบวา กลุมตัวอยางมีการใช

ประโยชนดานขาวสาร  ระดับมาก โดยกลุมตัวอยางใชประโยชนดาน “ทําใหสามารถสนองความสนใจ

ดานสุขภาพ การออกกําลังกายและความอยากรูอยากเห็นในเรื่องสุขภาพของตน”  มากเปนอันดับ

แรก รองลงมาคือ ดาน “ทําใหสามารถติดตามขาวสารดานสุขภาพ ความงาม  ความรูรอบตัวและ

ความเคลื่อนไหวในแวดวงสังคม” สวนดานท่ีกลุมตัวอยางใชประโยชนนอยท่ีสุดคือ ดาน “ใชเปน

ขอมูลในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชีวิตประจําวัน”  กลุมตัวอยางมีการใชประโยชน

ดานความรูและการพัฒนาตนเอง ระดับมาก โดยกลุมตัวอยางใชประโยชนดาน “ทําใหสามารถ

เพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับรางกายตนเอง เปนการเรียนรูและศึกษาดวยตนเอง”  มากเปนอันดับแรก 
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รองลงมาคือ ดาน “ใชเปนขอแนะนําในการปฎิบัติและการตัดสินใจในการเลือกกิน เลือกใช ใน

ชีวิตประจําวัน” สวนดานท่ีกลุมตัวอยางใชประโยชนนอยท่ีสุดคือ ดาน “ทําใหสามารถใชความรูมา

พัฒนาอาชีพและการงาน” และกลุมตัวอยางมีการใชประโยชนดานบันเทิง ระดับปานกลาง โดยกลุม

ตัวอยางใชประโยชนดาน “ใชเปนสื่อเพ่ือผอนคลาย เพ่ือความสนุกสนานเพลิดเพลิน” มากเปนอันดับ

แรก รองลงมาคือ ดาน “ใชเพ่ือเสี่ยงโชคและคนหารางวัล”  

 ดานความพึงพอใจจากนิตยสาร Women’s Health พบวา กลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจจากนิตยสาร Women’s Health ระดับมาก โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดาน “การสราง

ความบันเทิง เพ่ือความเพลิดเพลิน และผอนคลายอารมณจากการอานนิตยสาร” มากเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ ดาน “การตองการคําแนะนําในการปฎิบัติตนและการตัดสินใจในการเลือกกิน เลือกใช 

เพ่ือสุขภาพในชีวิตประจําวัน” สวนดานท่ีกลุมตัวอยางพึงพอใจนอยท่ีสุดคือ ดาน “การใชเปนขอมูล

ในการพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชีวิตประจําวัน”  

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 1 ลักษณะทางประชากรของผูอานนิตยสาร Women’s Health ท่ี

แตกตางกัน จะมีพฤติกรรมการอานนิตยสาร Women’s Health แตกตางกัน จากสมมติฐาน พบวา 

อายุ อาชีพ รายได ท่ีแตกตางกันจะมีระยะเวลาการอานนิตยสาร , การรับนิตยสาร แตกตางกัน อายุ

และอาชีพท่ีแตกตางกัน จะมีชองทางในการรูจักนิตยสาร, การติดตามนิตยสาร, ความถ่ีในการอาน

นิตยสาร และลักษณะการอานนิตยสาร แตกตางกัน และอายุท่ีแตกตางกันจะมีคอลัมนท่ีอานเปน

ประจําในนิตยสาร Women’s Health แตกตางกัน และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันจะมีการรับ

นิตยสาร แตกตางกัน 

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ลักษณะทางประชากรของผูอานนิตยสาร Women’s Health ท่ี

แตกตางกัน จะมีการใชประโยชนจากนิตยสาร Women’s Health แตกตางกัน จากสมมติฐาน  

พบวา  อายุท่ีแตกตางกันจะมีการใชประโยชนจากนิตยสาร Women’s Health แตกตางกัน โดยกลุม

ตัวอยางท่ีมีอายุ 35-39 ป มีการใชประโยชนจากนิตยสาร มากกวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 25 – 29 ป

และอายุ30 – 34 ป โดยกลุมตัวอยางท่ีชอบอานหนังสือ/นิตยสาร จะมีใชประโยชนจาก นิตยสาร 

Women’s Health มากกวากลุมตัวอยางท่ีชอบดูหนังฟงเพลงและเดินหางสรรพสินคา/ซ้ือของท่ัวไป  

รวมถึงกลุมตัวอยางท่ีชอบสังสรรคกับเพ่ือน สวนอาชีพ รายไดตอเดือน และระดับการศึกษา มีการใช

ประโยชนจากนิตยสาร Women’s Health ไมแตกตางกัน 

 สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 การใชประโยชนจากการอานนิตยสาร Women’s Health มี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจจากการอานนิตยสาร Women’s Health จากสมมติฐาน  พบวา  การ
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ใชประโยชนจากการอานนิตยสาร Women’s Health มีความสัมพันธกับความพึงพอใจจากการอาน

นิตยสาร ในเชิงบวก และมีความสัมพันธในระดับสูงโดยผูท่ีมีการใชประโยชนจากการอานนิตยสาร 

Women’s Health มากจะยิ่งมีความพึงพอใจจากการอานนิตยสารมาก สวนผูท่ีมีการใชประโยชน

จากการอานนิตยสาร Women’s Health นอย จะมีความพึงพอใจจากการอานนิตยสารนอย ตามไป

ดวย 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  ขาวสารมีความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งตอการดําเนินชีวิตในสังคม ทําใหผูคนแสวงหาขาวสารท่ี

ตนเองสนใจและเหมาะสมกับวิถีชีวิตมากข้ึน นิตยสารก็เปนหนึ่งในสื่อท่ีไดรับความนิยมในปจจุบัน  เพราะ

นิตยสารคือ สื่อสิ่งพิมพท่ีเจาะกลุมเปาหมายเพ่ือตอบสนองความตองการ เฉพาะกลุมประชากรไดดีกวาสื่อ

อ่ืนๆ และมีความสําคัญในดานการใหขอมูลขาวสารเชิงลึกและสาระบันเทิงท่ีหลากหลาย แนวโนมของ

นิตยสารในปจจุบันมุงดึงดูดผูอานเฉพาะกลุมเพ่ิมข้ึน เนื้อหาของนิตยสารจึงคอนขางจะเนนเปนความเฉพาะ

ดานมากข้ึน เม่ือสํารวจตลาดนิตยสารท่ีมีมากมายหลายประเภท พบวามีนิตยสารผูหญิงจํานวนมากท่ีสุด 

โดยเฉพาะสังคมของผูหญิงยุคใหม ท่ีมีวิถีชีวิตแตกตางกันไปตามกิจกรรมท่ีตนเองชื่นชอบ นิตยสารก็เปนอีก

แหลงความรูท่ีมีการอัพเดทความทันสมัยใหกับผูหญิงไดตลอดเวลา  

  ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาสื่อในมิติของผูรับสาร โดยศึกษาถึงพฤติกรรม

การอาน การใชประโยชนและความพึงพอใจของผูหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตอนิตยสาร 

Women’s Health ท่ีเปนนิตยสารผูหญิงหัวนอกท่ีเขามาใหมจะสามารถสรางพฤติกรรมการอาน การใช

ประโยชนและความพึงพอใจไปในทิศทางใด  

 

วัตถุประสงคของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรของผูอานนิตยสาร Women’s Health 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอานของผูอานนิตยสาร Women’s Health 

3. เพ่ือศึกษาการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูอานนิตยสาร Women’s Health 

4. เพ่ือศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการอานของผูอาน

นิตยสาร Women’s Health 

5. เพ่ือศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรและการใชประโยชนของผูอานนิตยสาร 

Women’s Health 
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6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธของการใชประโยชนและความพึงพอใจของผูอานนิตยสาร 

Women’s Health 

วิธีการวิจัย 

กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ กลุมประชากรเพศหญิงวัยทํางานอายุ 25-59 ป โดยจะศึกษา

เฉพาะผูหญิงวัยทํางานท่ีอาศัยอยูในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 50 เขต จํานวน 300 คน การศึกษา

ครั้งนี้เปนการศึกษาการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ ใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) ในการเก็บขอมูลโดยใหผูตอบกรอกแบบสอบถามเอง และนําขอมูลมาวิเคราะห 

โดยแบงออกเปน 2 สวน ในสวนแรกจะเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือ

อธิบายลักษณะท่ัวไปของขอมูลหรือตัวแปรในการวิจัย โดยอธิบายดวยตารางแจกแจงความถ่ี แสดงคา

รอยละ (Percentage)  คาเฉลี่ย (Mean) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบาย

ขอมูลดานประชากร พฤติกรรมการอานนิตยสาร Women’s Health การใชประโยชนจากนิตยสาร 

Women’s Health และความพึงพอใจจากนิตยสาร Women’s Health สวนท่ีสองจะเปนการ

ทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ในสมมติฐานตางๆ โดยใชการวิเคราะห ไดแก Chi-Square การ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และเม่ือพบความแตกตางจะทําการทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธี LSD (Least Significant Difference) 

ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการศึกษาเรื่องเรื่อง “พฤติกรรมการอาน การใชประโยชนและความพึงพอใจจาก

การอานนิตยสาร Women’s Health ของผูหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” สามารถสรุป

ผลการวิจัย และนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

  ลักษณะทางประชากร กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 25-29 ป กลุมตัวอยาง

มากกวาครึ่งหนึ่งมีการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีกิจกรรมท่ีทําในเวลาวางมากท่ีสุด คือ เดิน

หางสรรพสินคา/ซ้ือของท่ัวไป รองลงมาคือ อานหนังสือ/นิตยสาร ตามท่ี กาญจนา แกวเทพ (2540, 

น.7) ไดกลาวไววา เหตุผลท่ีมีนิตยสารผูหญิงจํานวนมาก คือ ผูหญิงสวนใหญชอบอานนิตยสารเฉพาะ

ยุคใหม เนื่องจากนิตยสารเปนเครื่องมือสําคัญในการเขาสูโลกสมัยใหมและโลกภายนอก และกลุธิดา 

ทวมสุข (2534, น.21) กลาววาโดยเฉพาะผูหญิงในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวาผูหญิงท่ีอาน

นิตยสารผูหญิงนั้น มีตั้งแตระดับการศึกษาต่ําจนถึงสูง จนกลาวไดวา ผูหญิงท่ีมีการศึกษาจะตองอาน

นิตยสารประเภทใดประเภทหนึ่งอยางแนนอน  

  พฤติกรรมการอานนิตยสาร Women’s Health กลุมตัวอยางสวนใหญรับนิตยสาร 

Women’s Health จากการซ้ือหามาเอง หรือเปนสมาชิก  ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดวิเคราะหผูรับสาร
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ท่ีมีการวิเคราะหการแสวงหาขาวสารของผูรับสาร (Information Acquisition) ไดวิเคราะหวา ใน

สังคมปจจุบัน มีขาวสารถูกผลิตข้ึนมาอยางมากมายจนกลายเปนความยุงยากสําหรับผูรับสารท่ีจะ

คนหาขาวสารใหตรงกับความตองการของตนจึงทําใหมีนักวิชาการสื่อสารบางกลุมเห็นวา เราควรท่ีจะ

สนใจวา คนเรามีวิธีการแสวงหาขาวสารท่ีตนตองการไดอยางไร ขอคนพบท่ีนาสนใจบางประการท่ี

เก่ียวกับเรื่องการแสวงหาขาวสารก็มี เชน เนื่องจากขาวสารมีบทบาทสําคัญในการดําเนินชีวิตให

เปนไปไดอยางราบรื่น ดังนั้น หากมนุษยตองเปลี่ยนสภาวะแวดลอมหรือตองตกอยูในสภาวะท่ีไม

แนนอน  ความตองการขาวสารก็จะเพ่ิมมากกวาปกติ  

กลุมตัวอยางอานนิตยสารอยางสนใจบางคอลัมนท่ีชื่นชอบ มากท่ีสุด และชื่นชอบคอลัมน 

Beauty + Style lab  มากท่ีสุดรองลงมาคือ คอลัมน Healthy Dose และ คอลัมน Sex + Love 

นอยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฏีการเปดรับสาร ท่ีวาการตอบสนองหรือการเปดรับหรือไมเปดรับสื่อ

หรือขาวสารใดของแตละบุคคล จึงมีความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Differences Theory) 

ท่ีกลาววา บุคคลท่ีมีความแตกตางกันท่ีบุคลิกภาพ ทัศนคติ สติปญญา และความสนใจ เปนตน 

นอกจากนั้นยังข้ึนอยูกับสภาพทางสังคม และวัฒนธรรมเทากันทุกคน ตางคนตางก็มีการรับรู มี

แนวคิดท่ีจะแปลความหมายของสารเปนแบบเฉพาะตัว และสารจะมีอิทธิพลมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยู

กับธรรมชาติของผูรับสาร 

  การใชประโยชนจากนิตยสาร Women’s Health กลุมตัวอยางมีการใชประโยชน

ดานขาวสาร  ระดับมาก โดยกลุมตัวอยางใชประโยชนดาน “ทําใหสามารถสนองความสนใจดาน

สุขภาพ การออกกําลังกายและความอยากรูอยากเห็นในเรื่องสุขภาพของตน”  มากเปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ ดาน “ทําใหสามารถติดตามขาวสารดานสุขภาพ ความงาม  ความรูรอบตัวและความ

เคลื่อนไหวในแวดวงสังคม” สวนดานท่ีกลุมตัวอยางใชประโยชนนอยท่ีสุดคือ ดาน “ใชเปนขอมูลใน

การพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชีวิตประจําวัน” ตามท่ี กนกรัตน ยศไกร (2529, น.17) 

กลาววา บุคคลมีความแตกตางกันในดานของบุคลิกภาพและสภาพทางจิตวิทยา, ความแตกตางกัน

ดังกลาวนี้เปนเพราะบุคคลมีการเรียนรูจากสังคมแตกตางกัน, บุคคลท่ีอยูตางสภาพแวดลอมกัน จะ

ไดรับการเรียนรูจากสภาพแวดลอมท่ีตางกัน และการเรียนรูจากสภาพแวดลอมท่ีตางกัน ทําใหบุคคล

มีทัศนคติ คานิยม ความเชื่อ และบุคลิกภาพตางกัน  

  กลุมตัวอยางมีการใชประโยชนดานความรูและการพัฒนาตนเอง ระดับมาก โดยกลุม

ตัวอยางใชประโยชนดาน “ทําใหสามารถเพ่ิมพูนความรูเก่ียวกับรางกายตนเอง เปนการเรียนรูและ

ศึกษาดวยตนเอง”  มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดาน “ใชเปนขอแนะนําในการปฎิบัติและการ

ตัดสินใจในการเลือกกิน เลือกใช ในชีวิตประจําวัน” สวนดานท่ีกลุมตัวอยางใชประโยชนนอยท่ีสุดคือ 

ดาน “ทําใหสามารถใชความรูมาพัฒนาอาชีพและการงาน” และกลุมตัวอยางมีการใชประโยชนดาน
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บันเทิง ระดับปานกลาง โดยกลุมตัวอยางใชประโยชนดาน “ใชเปนสื่อเพ่ือผอนคลาย เพ่ือความ

สนุกสนานเพลิดเพลิน” มากเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ดาน “ใชเพ่ือเสี่ยงโชคและคนหารางวัล” ซ่ึง

สอดคลองกับทฤษฏีการเปดรับสาร ดังท่ี Schramm (1973, P.121-122) ไดกลาวถึงองคประกอบ

ดานตาง ๆ ในการเลือกรับขาวสารของผูรับสารดังนี้  1.ประสบการณซ่ึงทําใหผูรับสารแสวงหา

ขาวสารแตกตางกัน 2.การประเมินสารประโยชนของขาวสาร ผูรับสารแสวงหาขาวสารเพ่ือสนอง

จุดประสงคของตนอยางใดอยางหนึ่ง 3.ภูมิหลังแตกตางกัน ทําใหมีความสนใจตางกัน 4.การศึกษา

และสภาพแวดลอม ทําใหมีความแตกตางในพฤติกรรมการเลือกรับสื่อ และเนื้อหาขาวสาร 5.

ความสามารถในการรับสารเก่ียวกับสภาพรางกายและจิตใจท่ีทําใหพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร

ตางกัน 6.บุคลิกภาพทําใหมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโนมนาวจิตใจและพฤติกรรมของผูรับ

สาร และ 7.อารมณ สภาพทางอารมณของผูรับสาร จะทําใหผูรับสารเขาใจความหมายของขาวสาร 

หรืออาจเปนอุปสรรคของความเขาใจความหมายของขาวสารก็ได สุดทายทัศนคติจะเปนตัวกําหนด

ทาทีของการยอมรับ และตอบสนองตอสิ่งเรา หรือขาวสารท่ีไดพบ 

นอกจากนี้ ผลการศึกษาในสวนของการใชประโยชนจากการอานนิตยสาร Women’s 

Health นี้ ยังสอดคลองกับงานวิจัยของพรฤดี กอบกิจเจริญ (2551, บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง 

พฤติกรรมการอานและการใชประโยชนจากนิตยสารผูหญิงหัวนอกของผูอานเพศหญิงในเขต

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานการใชประโยชนจากสื่อนิตยสารผูหญิงหัวนอก พบวา การใช

ประโยชนจากสื่อนิตยสารผูหญิงหัวนอกของผูอานเพศหญิง อยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน 

พบวามีการใชประโยชนในดานขาวสารมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดานความรูและการพัฒนาตนเองและ

การใชประโยชนดานบันเทิงจากสื่อนิตยสารผูหญิงหัวนอก นอยท่ีสุด 

   ความพึงพอใจจากนิตยสาร Women’s Health กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจจาก

นิตยสาร Women’s Health ระดับมาก โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดาน “การสรางความ

บันเทิง เพ่ือความเพลิดเพลิน และผอนคลายอารมณจากการอานนิตยสาร” มากเปนอันดับแรก

สอดคลองกับทฤษฎีการใชประโยชนและความพึงพอใจตามแนวคิดหลักของการวิเคราะหการใชสื่อ

และความพึงพอใจของผูรับสารท่ีมีตอสื่อ ท่ีอรุณรัตน ชินวรณ(2553, น.59) กลาววา ในการเปดรับ

สารของผูรับสารนั้น คนเรามีความตั้งใจท่ีจะแสวงหาขาวสารเพ่ือนํามาใชประโยชนในทางใดทางหนึ่ง 

เชน เพ่ืออาชีพการงาน เพ่ือประกอบการตัดสินใจซ้ือ เพ่ือควบคุมสถานการณ เพ่ือเตรียมสําหรับการ

ลงมือกระทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เม่ือผูรับสารมีความตั้งใจท่ีแนนอนดังกลาว การเขาไปใชสื่อมิใชกิจกรรม

ท่ีกระทําไปอยางไรเปาหมาย หากแตเปนกิจกรรมท่ีมีเปาประสงคแนนอน และในทามกลางสภาวะ

การแสวงหาขาวสารของผูรับสารนี้ สื่อมวลชนมิไดเปนทางเลือกเดียวของบุคคล หากทวาเปนเพียง

ตัวเลือกหนึ่งทามกลางตัวเลือกอ่ืนๆ และสื่อมวลชนคงตองพบวา แหลงขาวสารอ่ืนๆ มีฐานะเปนคูแขง
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ไปโดยปริยาย สถานการณทางสังคมเปนตัวสรางใหปจเจกบุคคลตองตระหนักถึงปญหา จึงมีความ

ตองการท่ีจะแสวงหาขาวสารจากสื่อโอกาสท่ีปจเจกบุคคลจะไดรับการตอบสนองความพึงพอใจ ตาม

ความตองการจากสถานการณทางสังคมมีนอยมาก ดังนั้น สื่อมวลชนจึงเปนตัวเสริมหรือทดแทน

บริการตาง ๆ ท่ีขาดหายไปจากสังคม การบริโภคขาวสารจากสื่อ ทําใหสอดคลองกับคานิยมการเปน

สมาชิก และการเสริมย้ําความเชื่อของสังคม สถานการณทางสังคมจัดขอบเขตของความคาดหวัง 

ความคลายคลึงกัน การเปดรับสื่อมวลชนจึงเปนตัวสนับสนุนการเปนสวนหนึ่งของคานิยมของกลุมใน

สังคม 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากลักษณะประชากรท่ีผลวิจัยออกมานั้นกลุมเปาหมายหลักมีชวงอายุระหวาง 25-29 

ป มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงการทําตลาดและจัดกิจกรรมเสริมนั้นจะสามารถทําไดงายข้ึน 

เพราะมีกลุมเปาหมายท่ีชัดเจนและมีกําลังในการรวมกิจกรรม และกลุมตัวอยางสวนใหญชื่นชอบ

คอลัมน Sex + Love นอยท่ีสุด ดังนั้นจึงควรพัฒนาคอลัมน Sex + Love ในแนวทางท่ีสามารถ

เขาใจและนําไปปฏิบัติตามไดอยางเกิดประสิทธิภาพ สวนในดานการใชประโยชนและความพึงพอใจ 

เนื่องจากปจจุบันมีนิตยสารผูหญิงหัวนอกเปนจํานวนมาก และมีเนื้อหาท่ีแตกตางกันออกไป สําหรับ

นิตยสาร Women’s health ท่ีเปนนิตยสารท่ีเนนความสวยงามท่ีมาพรอมกับสุขภาพท่ีดีนั้น ถือวา

เปนแนวทางท่ีแตกตางและดีแลว แตควรเนนหนักในเรื่องของเนื้อหาท่ีสามารถนําไปปฏิบัติและใชได

จริงในชีวิตประจําวัน สามารถนําไปสื่อสารพูดคุยและบอกตอ เพ่ือเปนการเผยแพรนิตยสารใหเปนท่ี

รูจักมากข้ึนอีกดวย เพราะมีขอสรุปจากงานวิจัยท่ีวา นิตยสารมีอิทธิพลตอการดําเนินชีวิตและวิถีชีวิต

ของผูหญิงคอนขางสูง 

เอกสารอางอิง 

กาญจนา แกวเทพ. (2552). การวิเคราะหสื่อ: แนวคิดและเทคนิค. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ยุบล เบ็ญจรงคกิจ. (2534). การวิเคราะหผูรับสาร. กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย.    

สุกัญญา บูรณเดชาชัย. (2550). การสื่อสารมวลชน แนวคิด ทฤษฎี และสถานการณในประเทศไทย. 

ชลบุรี: ภาควิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา. 

กชกร แสนจิตร. (2543). ความพึงพอใจและการนําไปใชประโยชนของนิตยสาร CLEO: ศึกษาเฉพาะ

เ นื้ อ ห า แ ล ะ อ ง ค ป ร ะ ก อ บ ท่ี ใ ช ใ น ก า ร จั ด ห น า .  วิ ท ย า นิ พ น ธ ป ริ ญ ญ า ม ห า บั ณ ฑิ ต ,

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน. 


