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บทคัดยอ 
การศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับ ความคาดหวัง และความพึงพอใจของผูอานนิตยสารสกุล 

ในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา ดังนี้ 
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ในการเปดรับ

นิตยสารสกุลไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาวาลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับท่ี

แตกตางกัน 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับและความคาดหวังในการ

เปดรับของผูอานนิตยสารสกุลไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับและความพึงพอใจจากการ

เปดรับของผูอานนิตยสารสกุลไทย ในเขตกรุงทพมหานคร 
การศึกษาครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitive Research)ซ่ึงมีรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research) ดวยการใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล
และใชการวัดผลครั้งเดียว (One-Short Case Study) โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูกรอกขอมูลดวย
ตนเอง (Self-Administration) ซ่ึงประชากรท่ีศึกษา คือ กลุมผูอานนิตยสารสกุลไทย สตรีในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุตั้งแต 30 ปข้ึนไป โดยมีกลุมตัวอยางท้ังหมด 300 คน ในสวนของ
แบบสอบถามประกอบไปดวยคําถามปลายปด (Close-ended question) คําถามปลายเปด (Open-
ended question) และคําถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ซ่ึงวิเคราะหขอมูลดวย
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยการหาคาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
วิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสําหรับ
ประชากรกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (t-test Independence) การวิเคราะหความ
แปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance) และการวิเคราะหสหสัมพันธ (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient)  
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ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางจํานวน 300 คน สวนใหญมีอายุระหวาง 41 – 55 ป มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพแมบาน และมีรายไดครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน  24,001 – 
35,000 บาท 

สําหรับผลการศึกษาในดานพฤติกรรมการเปดรับ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอานนิตยสารสกุล
ไทย 4 ฉบับตอเดือน (เผยแพร 4 ฉบับตอเดือน) ติดตามมาเปนระยะเวลาระหวาง 5 - 10 ป โดยรับ
ผานระบบสมาชิกตามท่ีอยูอาศัย มีพฤติกรรมการอานนิตยสารโดยอานท้ังเลม/เกือบท้ังหมด และมี
คอลัมนอันดับท่ี 1 ท่ีอานมากท่ีสุด คือ คอลัมนนวนิยายและเรื่องสั้น 

ผลการศึกษาในสวนของความคาดหวัง พบวา กลุมตัวอยางมีความคาดหวังดานการตอกย้ําและ
สงเสริมเอกลักษณทางปจเจกบุคคลมากท่ีสุด โดยมีความคาดหวังในการไดรับการตอกย้ําและสราง
เสริมเอกลักษณของตนเองในดานการรักษาคุณคาความเปนไทยมากท่ีสุด สวนในดานการใหความ
บันเทิงถือวาไดรับความคาดหวังจากกลุมตัวอยางนอยท่ีสุด ขณะท่ีความคาดหวังโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยู
ในระดับสูง 

สวนผลการศึกษาในดานความพึงพอใจ พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในองคประกอบของ
นิตยสารดานสงเสริมการขายมากท่ีสุด สวนความพึงพอใจในความคาดหวังท่ีมีตอนิตยสาร กลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจในดานการใหความบันเทิงมากท่ีสุด 

ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบวา ลักษณะประชากรท้ังดานชวงอายุ ระดับการศึกษา และ
รายไดท่ีแตกตางกันมี กัน มีพฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับนิตยสารสกุลไทย 
แตกตางกัน สวนพฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับนิตยสารสกุลไทย มีความสัมพันธกับ
ความคาดหวังในการเปดรับนิตยสารสกุลไทย เฉพาะดานขอมูลขาวสาร ในขณะท่ีพฤติกรรมความถ่ี 
(ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับนิตยสารสกุลไทย มีความสัมพันธกับความพึงพอใจจากการอานนิตยสาร
สกุลไทยดานองคประกอบของนิตยสารในเรื่องของราคาของนิตยสารและการสงเสริมการตลาด และมี
ความสัมพันธกับดานความพึงพอใจตอความคาดหวังท่ีมีตอนิตยสารในเรื่องขอมูลขาวสาร ความ
บันเทิง และเอกลักษณทางปจเจกบุคคล 
คําสําคัญ คือ พฤติกรรมการเปดรับ, ความคาดหวัง, ความพึงพอใจ, นิตยสารสกุลไทย 

บทนํา 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

นิตยสารเปนสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพท่ีมีบทบาทสําคัญตอสังคมและมีวิวัฒนาการมาอยาง
ยาวนาน ถือเปนสื่อมวลชนประเภทแรกท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย มีบทบาทหนาท่ีในการถายทอดขอมูล
ขาวสาร ความรู ความบันเทิง และใหบริการทางดานการประชาสัมพันธโฆษณา  นิตยสาร
เปรียบเสมือนกระจกเงาท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเปนทางดานความสนใจ คานิยม และทิศทางความ
เชื่อในสังคม รวมท้ังบันทึกภาพท่ีเกิดข้ึนในสังคมรวมถึงเปนสื่อซ่ีงมีเนื้อหาปรับเปลี่ยนตามบริบททาง
สังคมอยูตลอดเวลา   นิตยสารฉบับแรกของประเทศไทยถือกําเนิดข้ึนตั้งแตป พ.ศ. 2431 จนถึง
ปจจุบันมีนิตยสารจําหนายและจดทะเบียนกับสํานักงานตํารวจแหงชาติจํานวนมาก  

ตลาดนิตยสารของประเทศไทยในปจจุบันมีหัวหนังสือเปนจํานวนมาก เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูรับสารท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปเปนแบบเฉพาะกลุมมากยิ่งข้ึน นิตยสารหัวใหมๆจึง
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ออกมาปรากฎแกสายตาผูบริโภคใหเลือกอานกันอยางเปนจํานวนมาก แตทามกลางการเกิดนิตยสาร
หัวใหมๆเปนจํานวนมาก ก็ยังมีนิตยสารบางเลมท่ีเปนนิตยสารท่ีถือกําเนิดมาอยางยาวนานและยัง
สามารถอยูรอดทามกลางการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันท่ีสูงข้ึน 

นิตยสารสกุลไทยรายสัปดาห  เปนนิตยสารรายสัปดาหของบริษัทอักษรโสภณ จํากัด เริ่มออกวาง
จําหนายครั้งแรกตั้งแตวันจันทรท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2497 เปนนิตยสารแนวสาระบันเทิงคดี โดย
นิตยสารสกุลไทยเปนนิตยสารท่ีมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน และยังสามารถดํารงอยูไดจนถึง
ปจจุบัน ผูวิจัยจึงตองการศึกษาวาผูอานมีพฤติกรรมในการเปดรับนิตยสารสกุลไทยอยางไรมีความ
คาดหวัง และมีความพึงพอใจอยางไรตอนิตยสาร ถึงทําใหนิตยสารเลมนี้ยังคงอยูและไดรับความนิยม
จนถึงปจจุบัน  
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ ในการเปดรับ
นิตยสารสกุลไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาวาลักษณะทางประชากรท่ีแตกตางกัน จะมีพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับท่ี
แตกตางกัน 

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับและความคาดหวังในการ
เปดรับของผูอานนิตยสารสกุลไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับและความพึงพอใจจากการ
เปดรับของผูอานนิตยสารสกุลไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 

วิธีการวิจัย 
ใชรูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ดวยการใชแบบสอบถาม 

(Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลและใชการวัดผลเพียงครั้งเดียว (One-Shot 
Case Study) โดยผูตอบแบบสอบถามเปนผูกรอกขอมูลดวยตนเอง (Self-Administration) 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
ในสวนของการอภิปรายผลการศึกษานั้น สามารถอภิปรายผลไดตามสมมติฐานการวิจัย 

ดังตอไปนี้ 
สมมติฐานการวิจัยท่ี 1   ผูอานนิตยสารสกุลไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะทาง

ประชากรแตกตางกัน มีพฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับนิตยสารสกุลไทย แตกตางกัน 
ชวงอายุ พบวา ชวงอายุท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับ

นิตยสารสกุลไทย แตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเรื่องลักษณะทางประชากร ท่ีวากลุมคนอายุ
ตางกันมีความสนใจในเรื่องราวตางๆไมเหมือนกัน กลาวคือ โดยท่ัวไปคนหนุมสาวมักมีความคิดเสรี
นิยม สวนคนสูงอายุมักมีความคิดอนุรักษนิยมมากกวาและชักจูงไดยากกวา และคนในอายุรุนราว
คราวเดียวกันจะผานประสบการณทางสังคมท่ีคลายคลึงกัน (พีระ จิรโสภณ,2540)  อายุจึงเปน
ตัวกําหนดหรือบงบอกเก่ียวกับความเปนผูท่ีมีประสบการณในเรื่องตางๆของบุคคล (กาญจนา แกว
เทพ ,2542)  ผลการวิจัยครั้งนี้ก็ใหผลท่ีสอดคลองกันคือ ผูอานท่ีมีอายุตั้งแต 56 ปข้ึนไปมี
พฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับนิตยสารสกุลไทย มากกวาผูอานท่ีมีอายุ 30 –55 ป 
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เพราะผูอานท่ีมีอายุตั้งแต 56 ปข้ึนไปเปนผูท่ีอยูในชวงการเริ่มจําหนายของนิตยสารทําใหไดเห็นและ
ติดตามนิตยสารสกุลไทยมาเปนระยะเวลานาน จึงทําใหเกิดความคุนเคยกับนิตยสาร รวมถึงแนวคิด
หลักในการดําเนินงานท่ีสําคัญของนิตยสารสกุลไทยคือ การอนุรักษ ธํารงไวซ่ึงศิลปะวัฒนธรรม 
คุณคาแหงความเปนไทยซ่ึงเปนลักษณะความคิดของผูสูงอายุซ่ึงมักมีความคิดแนวอนุรักษนิยม 
 ระดับการศึกษา พบวาระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) 
ในการเปดรับนิตยสารสกุลไทย แตกตางกัน คือ ผูอานท่ีมีการศึกษาปจจุบัน/สูงสุด ระดับสูงกวา
ปริญญาตรีมีพฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับนิตยสารสกุลไทย มากกวาผูอานท่ีมี
การศึกษาปจจุบัน/สูงสุด ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ระดับอนุปริญญา/ปวส. และระดับปริญญาตรี 
ท้ังนี้สอดคลองกับแนวคิดลักษณะทางประชากร ท่ีวาการศึกษาเปนปจจัยท่ีทําใหคนท่ีมีความคิด 
คานิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมแตกตางกัน คนท่ีมีการศึกษาสูงมักจะใชสื่อมวลชนมากกวาคนท่ีมี
การศึกษาต่ํา และมักใชสื่อประเภทสิ่งพิมพ ในขณะท่ีคนท่ีมีการศึกษาต่ํามักจะใชสื่อประเภทวิทยุ 
โทรทัศน และภาพยนตร (ปรมะ สตะเวทิน, 2529) และจากผลการศึกษาท่ีผูอานท่ีมีการศึกษา
ปจจุบัน/สูงสุด ระดับสูงกวาปริญญาตรีมีคาเฉลี่ยพฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับ
นิตยสารสกุลไทยมากท่ีสุดนั้น อาจเปนเพราะนิตยสารสกุลไทยเปนนิตยสารท่ีมีการใชภาษาไทยท่ีเปน
ทางการ ใชตัวเลขไทย และมีการใชคําราชาศัพท รวมถึงเนื้อหาสาระภายในเลมท่ีมีเนื้อหาหลักเปนนว
นิยาย และ สารคดี ทําใหผูอานนิตยสารสวนมากมักเปนผูท่ีมีระดับการศึกษาท่ีคอนขางดี 
 อาชีพ พบวา อาชีพท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับ
นิตยสารสกุลไทย แตกตางกัน คือ ผูอานท่ีเปนแมบานและขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มีความถ่ี
ในการเปดรับนิตยสารสกุลไทย (ฉบับตอเดือน) มากกวาผูอานท่ีเปนพนักงานบริษัทเอกชน และ 
ประกอบธุรกิจสวนตัว ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดเรื่องลักษณะทางประชากรท่ีวา  บุคคลท่ีมีอาชีพตางกัน
ยอมมองโลก มีทัศนคติ แนวคิด และอุดมการณท่ีแตกตางกัน แมแตบุคคลท่ีประกอบอาชีพเดียวกันก็
มีความคิดเห็น คานิยม และพฤติกรรมท่ีแตกตางกันได อันเปนผลทําใหพฤติกรรมในการใชและเปดรับ
สื่อยอมแตกตางกันดวย (ปรมะ สตะเวทิน, 2539) และจากผลการศึกษา อาจเปนไปไดวา สาเหตุท่ี
แมบานมีความถ่ีในการอานนิตยสารสกุลไทยมากนั้น เปนเพราะผูอานนิตยสารท่ีเปนแมบาน มักมี
เวลาวางคอนขางมากสามารถใชเวลาในการอานนิตยสารได รวมถึงเนื้อหาในนิตยสารมีลักษณะท่ี
เหมาะสมกับผูหญิงและผูท่ีประกอบอาชีพแมบานเชน เชน คอลัมนนวนิยายและเรื่องสั้น และคอลัมน
ปกิณกะสาระ เปนคอลัมนท่ีใหความรูท่ัวไป เชน การทําอาหาร การจัดดอกไม การทํานายโชคชะตา  
รวมท้ังคอลัมน ปากกาพาที ของพจนพร เปนคอลัมนท่ีตอบจดหมายท่ีผูอานสกุลไทยสงเขามาติชม 
ซักถามปญหาตางๆเขามา สอดคลองกับแนวคิดเรื่องนิตยสาร ท่ีวา ผูอานนิตยสารถูกแบงออกเปน
กลุมตางๆท่ีมีความหลากหลายไปตามความสนใจเฉพาะดาน ซ่ึงนับวาเปนจุดเดนของนิตยสารท่ี
สามารถเสนอเนื้อหาตอบสนองผูอานแตละกลุมไดอยางชัดเจน เชน กลุมผูหญิงแมบาน อายุ 30-50 ป 
สนใจเรื่อง งานบานงานเรือน งานประดิษฐ และชอบอานนวนิยาย เรื่องสั้นตางๆ (อุบลรัตน ศิริยุว
ศักดิ์, 2547) 
 รายได พบวา รายไดท่ีแตกตางกันมีพฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับ
นิตยสารสกุลไทยแตกตางกัน คือ ผูอานท่ีมีรายได 50,001 บาทข้ึนไปและ 24,001 – 35,000 บาท
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บาทมีพฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับนิตยสารสกุลไทย มากกวาผูอานท่ีมีรายไดไม
เกิน 24,000 บาท และ 35,001 – 50,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดท่ีวาสถานะทางเศรษฐกิจ
เปนปจจัยท่ีทําใหคนมีวัฒนธรรมตางกัน มีประสบการณตางกัน มีทัศนคติ คานิยม เปาหมาย และ
พฤติกรรมตางกัน ผูท่ีมีรายไดสูงมักจะใชสื่อมวลชนมาก และมักจะใชสื่อมวลชนเพ่ือแสวงหาขาวสาร
หรือเรื่องราวหนักๆ เชน อานหรือดูหรือฟงเรื่องการเมือง ปญหาสังคม และเศรษฐกิจ (ปรมะ สตะ
เวทิน, 2539)  
 สมมติฐานการวิจัยท่ี 2 ความคาดหวังในการเปดรับมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับของผูอานนิตยสารสกุลไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษา พบวา ความคาดหวังในการเปดรับ ดานขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับของผูอานนิตยสารสกุลไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด ท่ีวาแรงจูงใจในการเลือกใชสื่อนั้นเกิดมาจากการคาดการณไวกอนลวงหนา
แลววา สื่อแตละประเภทจะใหรางวัลหรือผลทางบวกแกผูรับสารในลักษณะใดบาง โดยรางวัลท่ีไดมา
จากการใชหรือเปดรับสื่อนั้นจะมีลักษณะเปนผลทางจิตใจท่ีทําใหบุคคลกําหนดคุณคา หรือความชื่น
ชอบเปนสวนตัว แกผลลัพธรางวัลแบบตางๆ (กาญจนา แกวเทพ , 2553)  และยังใกลเคียงกับกับ
แนวคิดของแม็คคอมส และ เบคเกอร (McCombs & Becker,1979, อางถึงใน ศันสนีย นิธิจินดา, 
2552, น.20-21) ท่ีวา คนจะแสวงหาขาวสารจากสื่อสารมวลชนในการตอบสนองความตองการดวย
เหตุผล 6 ประการ ไดแก เพ่ือตองการรูเหตุการณ เพ่ือตองการตัวชวยในการตัดสินใจ เพ่ือนําไปใชใน
การสนทนา เพ่ือตองการเสริมความคิดเห็น หรือสนับสนุนการตัดสินใจของตัวเอง เพ่ือการมีสวนรวม 
และเพ่ือความบันเทิงผอนคลายอารมณ ดังนั้น ในท่ีนี้จากผลการศึกษาสามารถอภิปรายไดวา การท่ี
ผูอานอานนิตยสารสกุลไทยเกิดจากความคาดหวังวานิตยสารสกุลไทยจะสามารถชวยใหไดขอมูล
ขาวสารท่ีตองการ รูเหตุการณ เปนตัวชวยในการตัดสินใจ และยังสามารถเสริมความคิดเห็น หรือ
สนับสนุนการตัดสินใจของตัวเองได   สวนความคาดหวังในการเปดรับนิตยสารสกุลไทยดานการปฎิ
สัมพันธกับสังคม ความบันเทิง และ เอกลักษณทางปจเจกบุคคลนั้นไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับอานของผูอานนิตยสารสกุลไทย อาจเปนไปไดวา ในดานความ
บันเทิงนั้น นิตยสารสกุลไทยเปนนิตยสารท่ีเกิดข้ึนมาเปนระยะเวลายาวนาน ซ่ึงผูอานมีความคุนชิน
กับภาพลักษณการเปนนิตยสารท่ีมีเนื้อหาหลักเปนนวนิยายและเรื่องสั้น ผูท่ีอานนิตยสารสกุลไทยจึง
คิดวานาจะไดรับความบันเทิงและเพลิดเพลินจากการอานนิตยสารสกุลไทยอยูแลว หรือเปนสิ่งท่ีไมได
คาดหวัง    สวนดานปฎิสัมพันธกับสังคมนั้น เพราะนิตยสาร ถือเปนสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพท่ีใน
การใชสื่อ สามารถใชคนเดียวได ไมตองมีการปฎิสัมพันธกับผูอ่ืน ทําใหผูอานอาจไมไดคาดหวังในดาน
นี้ สวนความคาดหวังเอกลักษณทางปจเจกบุคคล อาจเปนไปไดวา กลุมตัวอยางคิดวาการอาน
นิตยสารไมไดเปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลสําคัญในการกําหนดอัตลักษณ ตอกย้ํา หรือ สรางเสริมเอกลักษณ
ทางปจเจกบุคคลของตนเอง ผูอานจึงไมไดคาดหวังในดานนี้ 

สมมติฐานการวิจัยท่ี 3 ความพึงพอใจจากการเปดรับมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความถ่ี 
(ฉบับตอเดือน) ในการเปดรับของผูอานนิตยสารสกุลไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจจากการเปดรับดานองคประกอบของนิตยสารในเรื่อง
ราคาของนิตยสารและการสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ใน
การเปดรับของผูอานนิตยสารสกุลไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของปาลมกรีน 
และเรยเบิรน (Palmgreen & Rayburn,1985) ท่ีวา ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึนจากการใชสื่อนั้น จะ
เกิดข้ึนตอเม่ือมีการใชสื่ออยางตอเนื่องและใชมาเปนระยะเวลายาวนานพอสมควร ซ่ึงท้ังมีความพึง
พอใจท่ีเกิดจากความคาดหวังวาจะไดรับความพึงพอใจหรือการแสวงหาความพึงพอใจ และการรับรู
ความพึงพอใจทีไดรับหรือความพึงพอใจท่ีไดรับจริง โดยนิตยสารสกุลไทยมีราคา 50 บาทตอฉบับ ซ่ึง
ถือวาหากเทียบระยะเวลาในการเริ่มออกเผยแพรของนิตยสารนั้น สกุลไทยฉบับแรกมีราคาอยูท่ี 3 
บาท การปรับข้ึนของราคาสินคายอมมีผลกับพฤติกรรมของผูบริโภค ตามแนวคิดของธงชัย สันติวงษ 
(2533) ท่ีวาราคาถือเปนปจจัยท่ีสําคัญในการกําหนดพฤติกรรมทางการตลาดของผูบริโภค เพราะหาก
สินคามีราคาท่ีสูง แตระบบเศรษฐกิจมีผลผลิตนอย รายไดประชาชาตินอย ประชาชนมีรายไดนอย เขา
ยอมจะมีอํานาจซ้ือไดนอยและไมสามารถจัดหาสิ่งท่ีตองการนั้นได รวมถึง  การท่ีผูบริโภคนั้นจะนํา
เรื่องของราคามาพิจารณาในแงของชวงระดับราคานี่ยอมรับได ซ่ึงเปนผลมาจากความเขาใจของ
ผูบริโภคเก่ียวกับราคา ทัศนคติของผูบริโภคสวนใหญจึงมักจะมีอยูแลววาราคาเทาใดจึงจะเปนราคาท่ี
ยุติธรรม และราคาท่ียอมจายใหกับผูขายก็จะเปนราคาท่ีคลุมถึงตนทุน และมีผลประโยชนตอบแทนท่ี
เปนกําไรรวมอยูบางตามสมควร ดังนั้นจะเห็นไดวา ราคาเปนปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอของผูอานในการ
เปดรับนิตยสารสกุลไทย ในขณะท่ีการสงเสริมการตลาดนั้น นิตยสารสกุลไทยใชวิธีการแจกปฎิทิน
ภายในเลมในวาระปใหมและการแจกภาพสีพิเศษภายในเลมเนื่องในวันสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของสุณิสา วิลัยรักษ และสุปญญา ไชยชาญ (2537) ท่ีวา การใหสินคาแถม ถือเปนการสงเสริมการ
ขายใหผูบริโภคยอมรับ ชื่นชม เกิดความซ่ือสัตยตอตรายี่หอสินคา ซ่ึงเปนเครื่องมือท่ีเห็นผลระยะสั้น 
เพราะทําใหผูบริโภคมองวาตนเองไดรับคุณคาจากผลิตภัณฑนั้นและเกิดพฤติกรรมการซ้ือข้ึน สวน
ความพึงพอใจดานองคประกอบของนิตยสารในเรื่องลักษณะของนิตยสารและสถานท่ีและการจัด
จําหนายนั้น จากผลการศึกษา พบวา ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมความถ่ี (ฉบับตอเดือน) ในการ
เปดรับของผูอานนิตยสารสกุลไทย อาจเปนไปไดวา ลักษณะของนิตยสารสกุลไทยท้ังขนาด ปกหนา 
ภาพประกอบภายในเลม มีรูปแบบท่ีคงท่ีตายตัว ผูอานมีความคุนชินกับลักษณะรูปแบบภายนอกของ
นิตยสารอยูแลว รวมถึงเนื้อหาภายในเลมท่ีเปนลักษณะคอลัมนเดิมคงท่ีในทุกฉบับ ผูอานนิตยสารท่ี
ซ้ือจึงไมนําปจจัยนี้มาใชในการเลือกเปดรับนิตยสารสกุลไทย ในขณะท่ีดานสถานท่ีและการจัด
จําหนาย จากผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปดรับนิตยสารสกุลไทยผานทางระบบ
สมาชิก และกลุมผูอานนิตยสารสกุลไทยมักเปนผูอานท่ีรับเปนประจําผานการวางจําหนายบนแผง
หนังสือทําให สถานท่ีและการจัดจําหนายไมมีผลกับความถ่ีในการเปดรับนิตยสาร 
 นอกจากนี้ผลการศึกษา พบวา พฤติกรรมความถ่ีในการเปดรับของผูอานนิตยสารสกุล
ไทย มีความสัมพันธกับความพึงพอใจตอความคาดหวังท่ีมีตอนิตยสารดานขอมูลขาวสาร ดานความ
บันเทิง และดานเอกลักษณทางปจเจกบุคคล ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของแนวคิดของปาลมกรีน 
และเรยเบิรน (Palmgreen & Rayburn,1985)  ท่ีวาการใชสื่อของผูรับสารเกิดมาจากการทํางาน
ผสมผสานระหวาง การรับรูวาตัวเขาจะไดรับประโยชนอะไรบางจากสื่อ และความชื่นชอบเปนสวนตัว 
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ท่ีบุคคลนั้นมีตอประโยชนท่ีคาดเอาไววาจะเกิดข้ึน และหากความพอใจท่ีเกิดข้ึนจริงดีกวาท่ีคาดหวัง
เอาไว ก็จะมีผลทําใหผูรับสารมีความพอใจสื่อในระดับสูงมาก อัตราความชื่นชมและความสนใจก็จะ
เพ่ิมข้ึนไปดวย ในขณะท่ีความพึงพอใจตอความคาดหวังท่ีมีตอนิตยสารดานปฎิสัมพันธกับสังคมไมมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับของผูอานนิตยสารสกุลไทยนั้น อาจเปนไปไดวา นิตยสารสกุล
ไทยเปนนิตยสารท่ีมีเนื้อหาเหมาะสําหรับกลุมผูอานท่ีมีอายุ 30 ปข้ึนไป ประกอบลักษณะของ
นิตยสาร รูปแบบท่ีมีลักษณะอนุรักษนิยม ท้ังดานขนาดรูปเลม วัสดุ การใชภาษา ตัวเลข ตัวอักษร ทํา
ใหไมเปนท่ีนิยมตอกลุมวัยรุน จึงทําใหเปนไปไดวาผูท่ีอานนิตยสารสกุลไทย ไมไดคาดหวังการนํา
เนื้อหา หรือ เรื่องราวในนิตยสารไปเปนหัวขอในการสนทนากับบุคคลอ่ืนๆ 

สรุปและขอเสนอะแนะ 
ขอเสนอแนะท่ัวไป 

1. จากผลการศึกษาพบวาคอลัมนท่ีผูอานนิตยสารสกุลไทยมักไมไดรับการอาน คือ 
คอลัมนบทกวี-เด็กและเยาวชน และ คอลัมนภาพและขาว ดังนั้นผูผลิตนิตยสารจึงควรเพ่ิม
ความความสําคัญและนาสนใจของท้ังสองคอลัมนนี้ใหมากยิ่งข้ึน ในขณะเดียวกันก็ควรรักษา
จุดเดนนิตยสารท่ีไดรับการอานมากท่ีสุด คือ คอลัมน นวนิยายและเรื่องสั้น เพ่ือใหนิตยสารมี
ความหลากหลายและครอบคลุมผูอานไดหลายกลุมมากยิ่งข้ึน 

2. จากผลการศึกษาในเรื่องความพึงพอใจท่ีมีตอลักษณะของนิตยสาร พบวา ความพึง
พอใจตอขนาดของรูปเลม ปกหนา และภาพประกอบภายในเลม อยูในระดับนอย ในขณะท่ี
ความพึงพอใจตอความนาสนใจของเนื้อหา ความหลากหลายของเนื้อหาและ ความเขาใจงาย
และการใชภาษาท่ีเหมาะสมของเนื้อหาอยูในระดับมาก ดังนั้นผูผลิตนิตยสารจึงควรพัฒนา
และปรับปรุงขนาด ปกหนาและภาพประกอบภายในเลมใหมีความดึงดูด โดดเดน และ
ตอบสนองความตองการของผูอานท่ีมากข้ึน สวนเนื้อหาและการใชภาษาของนิตยสารสกุล
ไทยควรคงคุณภาพ ความนาสนใจ และการใชภาษาท่ีเหมาะสมไว  

3. จากผลการศึกษาในเรื่องความพึงพอใจตอองคประกอบของนิตยสาร พบวา ความพึง
พอใจตอการสงเสริมการขาย มีมากท่ีสุด ดังนั้น นิตยสารสกุลไทยควรคงการแจกปฎิทิน
ภายในเลมในวาระปใหมการแจกภาพสีพิเศษภายในเลมเนื่องในวันสําคัญ เอาไวรวมถึงใน
อนาคตควรมีการเพ่ิมวิธีการสงเสริมการขายในรูปแบบอ่ืนๆ มาตอบสนองความตองการและ
สรางความพึงพอใจใหกับผูอานนิตยสารท่ีมากยิ่งข้ึน เชน การลดราคา การจับสลากชิงโชค
และการแขงขันชิงรางวัล เปนตน 

4. จากผลการศึกษา พบวา ความพึงพอใจตอความคาดหวังท่ีมีตอนิตยสาร ดานการตอก
ย้ําและสงเสริมเอกลักษณทางปจเจกบุคคลเปนดานท่ีกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
แสดงใหเห็นความพึงพอใจในเอกลักษณของนิตยสารสกุลไทยท่ีใหกลุมตัวอยางมีความรูสึก
ไดรับการตอกย้ําและสรางเสริมเอกลักษณของตนเองในดานการเปนผูแสวงหาความรู รักษา
คุณคาความเปนไทย และการเปนผูชื่นชอบนวนิยาย ผูผลิตนิตยสารจึงควรรักษาลักษณะเดน
นี้ของนิตยสารไว 

เอกสารอางอิง 
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