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สาขาวิชาการบริหารส่ือสารมวลชน คณะวารสารศาสตรและส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

บทคัดยอ 

   ผลการศึกษาพบวา ลักษณะประชากรของกลุมตัวอยางนิตยสารโวยาจเปนเพศหญิงมากกวา
เพศชาย นั่นคือ เพศชาย 111 คน เพศหญิง 189 คน โดยกลุมสวนใหญเปนวัยทํางานตอนตน ซ่ึงมีอายุ 28-32 
ป ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/หางราน/เอกชน มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสวนรายไดของ
ผูอาน มีรายได 24,001-35,000 บาท โดยมีพฤติกรรมการเปดรับ ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับ 
ตอนิตยสารโวยาจ ดังนี้ 
    ทางดานพฤติกรรมการเปดรับพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีความถ่ีในการเปดรับนิตยสารโว
ยาจ 12 ฉบับ/ป ใชระยะเวลาในการเปดรับครั้งละ 1 ชั่วโมง โดยอานอยางสนใจเฉพาะคอลัมนบางฉบับ อาน
นิตยสารท่ีบานตนเอง ไดนิตยสารโวยาจจากท่ีทํางาน/ตามสถานท่ีบริการตาง ๆ และมีเหตุผลเพ่ือหาขอมูล
เก่ียวกับการทองเท่ียว ประกอบการตัดสินใจกอนการเดินทาง สวนทัศนคติดานความรูสึก (Affection) พบวา 
กลุมตัวอยางสวนใหญมีทัศนคติโดยรวม เปนทัศนคติในเชิงบวก อยูในระดับเห็นดวย โดยมีระดับทัศนคติสูงสุด
ในดานผลิตภัณฑ รองลงมา ดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด ดานราคา และมีระดับทัศนคตินอยท่ีสุดในดาน
ชองทางการจัดจําหนาย ทางดานแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับ พบวา กลุมตัวอยางมีระดับแนวโนมพฤติกรรม
การเปดรับโดยรวม อยูในระดับตั้งใจอาน  
   สวนพฤติกรรมการเปดรับ และทัศนคติของผูอานนิตยสารโวยาจ มีความสัมพันธกัน นั่นคือ 
เม่ือผูอานมีทัศนคติในระดับมากตอนิตยสาร จะสงผลใหผูอานมีความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยา
จสูงตามไปดวย สวนทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารโวยาจ มีความสัมพันธฺกัน นั่นคือ เม่ือ
ผูอานมีทัศนคติท่ีดีตอนิตยสารโวยาจ จะสงผลใหมีแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับท่ีสูงตามไปดวย หรือมีความ
ตั้งใจท่ีจะอานนิตยสารโวยาจตอไป และมีความตั้งใจท่ีจะบอกตอผูอ่ืน  
   นอกจากนี้ยังพบวา ลักษณะทางประชากรบางลักษณะ ไดแก อายุ อาชีพ รายได และ

สถานภาพสมรส เปนตัวชี้ใหเห็นวาทําใหเกิดผลเก่ียวกับพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารโวยาจมากกวาลักษณะ

ทางประชากรดานอ่ืน ๆ เชน เพศ และระดับการศึกษา นั่นคือ ผูอานท่ีมีอายุผูท่ีมีอายุ 22-27 ป มีความถ่ี 
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(ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจ นอยกวาอายุชวงอ่ืน ๆ และผูท่ีมีอายุ 43-47 ป มีความถ่ี (ฉบับ/ป) ใน

การเปดรับนิตยสารโวยาจมากกวาผูท่ีมีท่ีมีอายุ 28-37 ป ในสวนของอาชีพ ผูท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/หาง

ราน/เอกชน อาชีพคาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว อาชีพพอบาน/แมบาน/เกษียณ และอาชีพอิสระ/รับจาง

ท่ัวไป มีคาเฉลี่ยของความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจมากกวาผูท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา 

และขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ อีกท้ังรายได ผูท่ีมีรายไดครอบครัวเฉลี่ย/เดือน ระหวาง 18,001-24,000 

บาท และผูท่ีมีรายไดมากกวา 35,000 บาทข้ึนไป มีคาเฉลี่ยของความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโว

ยาจมากกวาผูท่ีมีรายไดไมเกิน 18,000 บาท ผูท่ีมีรายไดระหวาง 24,001-35,000 บาท มีคาเฉลี่ยของความถ่ี 

(ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจมากกวาผูท่ีมีรายได 7,501-18,000 บาท ผูท่ีมีรายได 85,000 บาทข้ึน

ไป มีคาเฉลี่ยของความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจมากกวาผูท่ีมีรายไดระหวาง 24,001-35,000 

บาท และผูท่ีมีรายไดระหวาง 51,001-85,000 บาท ผูท่ีมีรายไดระหวาง 35,001-50,000 บาท มีคาเฉลี่ยของ

ความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจมากกวาผูท่ีมีรายไดระหวาง 24,001-35,000 บาท นอกจากนี้

ในดานสถานภาพสมรส พบวาผูท่ีมีสถานภาพสมรส มีความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจมากกวาผู

ท่ีมีสถานภาพโสด  

คําสําคัญ พฤติกรรมการเปดรับ ทัศนคติ แนวโนมพฤติกรรมการเปดรับ ผูอานนิตยสารโวยาจ และนิตยสารโว

ยาจ 

บทนํา 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

   สื่อมวลชนคือตัวจักรสําคัญท่ีชวยเปนสื่อกลางใหเกิดปฏิสัมพันธข้ึนในแตละสังคม อีกท้ังยังมี
ฐานะเปนแหลงรวบรวมของขอมูลขาวสารท่ีจําเปนตอการใชชีวิตในสังคม โดยสื่อมวลชนนั้นมีหลายประเภท 
เชน หนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ นิตยสาร เปนตน ซ่ึงนับวันสังคมก็จะยิ่งมีความตองการท่ีหลากหลายแตกตาง
กันไปโดยผูรับสารแตละบุคคลตางเลือกเปดรับขาวสารจากสื่อท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการ ความ
สนใจ และการนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน นิตยสารโวยาจ (Voyage Magazine) จัดเปนสื่อมวลชน
แขนงหนึ่งถูกจัดอยูในประเภทนิตยสารเพ่ือผูอานเฉพาะกลุม (Specialized Magazine) เปนนิตยสาร
ทองเท่ียวภายในประเทศ จากการสํารวจยอดจัดจําหนายหนาแผงหนังสือ โดยสํารวจเฉพาะกลุมนิตยสาร
ทองเท่ียว เม่ือเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2555 จากฐานขอมูลซีเอ็ดบุคเซ็นเตอร (บริษัทซีเอ็ด ยูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน), ธันวาคม 2555) พบวาความนิยมของนิตยสารโวยาจอยูในลําดับท่ี 7 เม่ือเปรียบเทียบกับระยะเวลา
ในการเปดตัวนิตยสารเขาสูปท่ี 6 ป ยังไมสามารถเทียบเทากับนิตยสารชั้นนํา ดังเชน อนุสาร อ.ส.ท. นิตยสาร
โลนลี แพลนเน็ท นิตยสารเท่ียวรอบโลกได ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงเกิดความสนใจในการสํารวจพฤติกรรมการ
เปดรับและทัศนคติของผูอานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอนิตยสารทองเท่ียวโวยาจ เพ่ือเปนประโยชนสําหรับ
การปรับปรุงนิตยสาร การพัฒนารูปแบบการผลิตเนื้อหา ตลอดจนองคประกอบดานตาง ๆ ใหตอบสนองความ
ตองการของผูอานอยางแทจริง 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
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1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปดรับ ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับของผูอานนิตยสารโวยาจใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรกับพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารโวยาจของผูอานในเขตกรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการเปดรับ กับทัศนคติของผูอานนิตยสารโวยาจในเขต

กรุงเทพมหานคร 
4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางทัศนคติ กับแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับ ของผูอานนิตยสารโวยาจใน

เขตกรุงเทพมหานคร 
 

วิธีการวิจัย 
     การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) แบบสํารวจ 
(Survey Research) เก็บขอมูล ณ ชวงเวลาใดชวงเวลาหนึ่ง (Cross-sectional Descriptive Study) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สําหรับกลุมตัวอยางท่ีใชในการสํารวจ
ครั้งนี้คือ ประชากรท่ีอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร มีอายุระหวาง 22-50 ป ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายหลักของ
นิตยสาร ท่ีอานนิตยสารโวยาจในรอบ 1 ปท่ีผานมา จํานวน 300 คน สําหรับการวิเคราะหขอมูลสถิติท่ีใช คือ 
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการใชคาสถิติ โดยการหาคาความถ่ี (Frequencies) คาเฉลี่ย 
(Mean) และรอยละ (Percentage) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือพรรณนา
ขอมูลสวนตัวของกลุมตัวอยาง พฤติกรรมการเปดรับ ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับ และสถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐานจะใชการวิเคราะหจากสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 
Statistics) โดยใชการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยสําหรับประชากรกลุมตัวอยางสองกลุมท่ีเปนอิสระตอกัน โดยใช 
Independent t-test และการเปรียบเทียบประชากรกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม ใชการวิเคราะหความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way Analysis of Variance) โดยใช F-test และการวิเคราะหสหสัมพันธ 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช t-test   
 

ผลการวิจัยและอภิปราย 
   การวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมการเปดรับและทัศนคติของผูอานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีตอ

นิตยสารโวยาจ” สามารถสรุปผลการวิจัย และนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 

1. ผูอานนิตยสารโวยาจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะทางประชากร ท่ีแตกตางกัน มีพฤติกรรม

การเปดรับนิตยสารโวยาจ แตกตางกัน 

   จากผลการศึกษา พบวา ผูอานนิตยสารโวยาจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีลักษณะทางประชากรท่ี

แตกตางกัน บางลักษณะของประชากร มีพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารโวยาจ แตกตางกัน ซ่ึงการศึกษาครั้งนี้

ตัวแปร อายุ อาชีพ รายได และสถานภาพ สงผลใหพฤติกรรมการเปดรับนิตยสาร            โวยาจแตกตางกัน 

สําหรับตัวแปรเพศ และระดับการศึกษา ไมสงผลตอพฤติกรรมการเปดรับนิตยสาร        โวยาจ โดยสามารถ

สรุปผลการอภิปรายจากการทดสอบสมมติฐานทีละตัวแปรดังนี้ 
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  อายุ ชวงอายุของผูอานนิตยสาร โวยาจท่ีแตกตางกัน มีความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับ

นิตยสารโวยาจท่ี แตกตางกัน กลาวคือ ผูอานนิตยสารโวยาจสวนใหญมีอายุระหวาง 28-32 ป ซ่ึงถือวาเปนวัย

ผูใหญท่ีกําลังมุงม่ันกับการทํางาน และตองการขาวสารตาง ๆ เพ่ือใชประโยชนในชีวิตประจําวันสูง ซ่ึงลักษณะ

ทางประชากรดานอายุกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อมวลชน นอกจากนี้เม่ือพิจารณาในประเด็นพฤติกรรมการ

เปดรับนิตยสารโวยาจพบวา ผูท่ีมีอายุ 22-27 ป มีความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจ นอยกวาอายุ

ชวงอ่ืน ๆ และผูท่ีมีอายุ 43-47 ป มีความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจมากกวาผูท่ีมีท่ีมีอายุ 28-37 

ป ดังจะเห็นวา ถึงแมผูอานสวนใหญจะอยูในวัยทํางานตอนตน แตเม่ือพิจารณาถึงความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการ

เปดรับนิตยสารโวยาจแลวนั้น พบวาวัยผูใหญมีพฤติกรรมการเปดรับท่ีมากกวา ท้ังนี้อาจเปนเพราะปจจุบันมี

การนําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับเดินทางทองเท่ียวหลากหลายชองทาง ดังนั้นกลุมคนวัยหนุมสาวอาจให

ความสําคัญกับการเปดรับขาวสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกสมากกวาสื่อสิ่งพิมพ สอดคลองกับแนวคิดลักษณะทาง

ประชากรของผูรับสาร ท่ีระบุวา อายุเปนปจจัยหนึ่งท่ีทําใหคนมีความแตกตางกันในเรื่องความคิดและ

พฤติกรรม นอกจากนั้นคนท่ีมีวัยตางกันมักจะมีความตองการในสิ่งตางๆ แตกตางกันไปลักษณะการใช

สื่อมวลชนก็แตกตางกันไปดวย (ปรมะ สตะเวทิน, 2529)   

    อาชีพ อาชีพของผูอานนิตยสารโวยาจท่ีแตกตางกัน มีความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับ

นิตยสารโวยาจ ท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดลักษณะประชากร (ปรมะ สตะเวทิน, 2546) ท่ีระบุวา คนท่ี

มีอาชีพตางกันยอมมองโลก มีแนวคิด มีอุดมการณ มีคานิยมตอสิ่งตาง ๆ ตลอดจนพฤติกรรมแตกตางกันไป 

จากผลการศึกษาพบวาผูอานนิตยสารโวยาจสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัท/หางราน/เอกชน  นอกจากนี้ผล

การศึกษายังพบอีกวาอาชีพท่ีแตกตางกันคาเฉลี่ยความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจแตกตางกัน 

โดยผูท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัท/หางราน/เอกชน อาชีพคาขาย/ประกอบธุรกิจสวนตัว อาชีพพอบาน/แมบาน/

เกษียณ และอาชีพอิสระ/รับจางท่ัวไป มีคาเฉลี่ยของความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจมากกวาผู

ท่ีมีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ท้ังนี้อาจเปนเพราะบุคคลแตละอาชีพ

จะมีเวลา หรือการแสวงหาขอมูลท่ีแตกตางกันตามอาชีพท่ีตนเองทําอยู นอกจากนี้นิตยสารโวยาจเปนนิตยสาร

ทองเท่ียว และเม่ือพิจารณาเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดในการอานนิตยสาร ผลการศึกษาพบวา ผูอานอานนิตยสาร

เพ่ือหาขอมูลทองเท่ียวเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการเดินทาง จึงอาจเปนไปไดวาอาชีพนักเรียน/นิสิต/

นักศึกษา เปนชวงวัยท่ียังไมสามารถหารายไดเองได ครอบครัวยังเปนผูสนับสนุนคาใชจายในดานตาง ๆ จึงอาจ

เปนผลใหมีความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจนอยกวาอาชีพอ่ืน  

   รายได ชวงรายไดของผูอานนิตยสารโวยาจท่ีแตกตางกันมีความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับ

นิตยสารโวยาจ ท่ีแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวา ผูอานนิตยสารสวนใหญมีรายไดครอบครัวเฉลี่ย/เดือน

ระหวาง 24,001-35,000 บาท สอดคลองกับผลการวิจัยของ สุจิรา หลากาศ (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง 

พฤติกรรมการเปดรับ ทัศนคติ และแนวโนมพฤติกรรมของผูอานท่ีมีตอหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจของ

ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูอานสวนใหญมีรายไดระหวาง 24,001-35,000 บาท และเม่ือ
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พิจารณากับสถานภาพการสมรสสวนใหญเปนโสด จึงอาจกลาวไดวาผูอานนิตยสารโวยาจมีรายไดอยูใน

ระดับสูง เม่ือพิจารณาในดานคาเฉลี่ยความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจ ผลการศึกษาพบวา ผูท่ีมี

รายไดครอบครัวเฉลี่ย/เดือน ระหวาง 18,001-24,000 บาท และผูท่ีมีรายไดมากกวา 35,000 บาทข้ึนไป มี

คาเฉลี่ยของความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจมากกวาผูท่ีมีรายไดไมเกิน 18,000 บาท ผูท่ีมี

รายไดระหวาง 24,001-35,000 บาท มีคาเฉลี่ยของความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจมากกวาผูท่ี

มีรายได 7,501-18,000 บาท ผูท่ีมีรายได 85,000 บาทข้ึนไป มีคาเฉลี่ยของความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับ

นิตยสารโวยาจมากกวาผูท่ีมีรายไดระหวาง 24,001-35,000 บาท และผูท่ีมีรายไดระหวาง 51,001-85,000 

บาท ผูท่ีมีรายไดระหวาง 35,001-50,000 บาท มีคาเฉลี่ยของความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโว

ยาจมากกวาผูท่ีมีรายไดระหวาง 24,001-35,000 บาท เม่ือพิจารณาผลการศึกษาแลว อาจกลาวไดวาผูท่ีมี

รายไดสูงจะมีความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจมากกวา สอดคลองกับผลการศึกษาของ แมคเนลลี 

และคณะ (McNelly et al., 1968, อางถึงใน ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2534, น. 71) พบวา คนท่ีมีฐานะดี เปนกลุมคน

ท่ีไดรับขาวสารท่ีมีเนื้อหาสาระจากสื่อมวลชนมาก กลาวคือ ผูมีรายไดสูงนั้น ถูกผลักดันใหมีความจําเปนตอง

เรียนรูหาขอมูลความสารตางๆ ใหทันตอเหตุการณอยูเสมอ ดังนั้นการเปดรับขาวสารจึงจําเปนสําหรับผูรับสาร

กลุมนี้มากกวา และเม่ือพิจารณาดานผลิตภัณฑ นิตยสารโวยาจซ่ึงเปนนิตยสารทองเท่ียว นําเสนอสถานท่ี

ทองเท่ียว ท่ีพัก รานอาหาร รวมถึงไลฟสไตล นอกจากนี้เม่ือพิจารณาประกอบเหตุผลท่ีสําคัญท่ีสุดท่ีผูอานสวน

ใหญอานนิตยสารโวยาจพบวาอานนิตยสารเพ่ือหาขอมูลเก่ียวกับการทองเท่ียวประกอบการตัดสินใจกอนการ

เดินทาง ซ่ึงการเดินทางทองเท่ียวนั้นเปนกิจกรรมท่ีจะตองมีคาใชจายท่ีเพ่ิมเติมข้ึนมานอกเหนือจากคาใชจายท่ี

จําเปนในชีวิตประจําวัน จึงอาจกลาววาไดกลุมคนท่ีจะเดินทางทองเท่ียวจะตองเปนคนท่ีมีรายไดสูง จึงอาจ

กลาวไดวาผูท่ีมีรายไดสูงจึงมีความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจสูงตามไปดวย  

   สถานภาพสมรส สถานภาพสมรสของผูอานนิตยสารโวยาจท่ีแตกตางกันมีความถ่ี (ฉบับ/ป) 

ในการเปดรับนิตยสารโวยาจ ท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับแนวคิดลักษณะทางประชากรของผูรับสาร ท่ีระบุวา 

สถานภาพการสมรสมีผลโดยตรงตอการรับรูขาวสาร สถานภาพสมรสของบุคคลจะบงบอกถึงความมีอิสระใน

การตัดสินใจและมีอิทธิพลตอกระบวนการคิดวิเคราะหขอมูลขาวสาร (ปรมะ สตะเวทิน, 2529) จากผล

การศึกษาพบวา ผูท่ีอานนิตยสารโวยาจสวนใหญมีสถานภาพโสด มากกวาสถานภาพสมรส สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ สุจิรา หลากาศ (2555) ไดทําการศึกษาเรื่อง พฤติกรรมการเปดรับ ทัศนคติ และแนวโนม

พฤติกรรมของผูอานท่ีมีตอหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูอาน

หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจท่ีสมรสแลวมีความถ่ีการอานมากกวาผูอานท่ีมีสถานภาพโสด จึงอาจเปนไปไดวาผูท่ี

มีสถานภาพสมรสมีความถ่ีในการเปดรับสื่อสิ่งพิมพมากกวาผูท่ีมีสถานภาพโสด  

   ในสวนของเพศ และระดับการศึกษา ท่ีไมมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารโวยาจ จาก

ผลการศึกษาพบวา ผูอานนิตยสารโวยาจเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย ซ่ึงไมสอดคลองกับแนวคิดการ

วิเคราะหผูรับสาร ท่ีศึกษาพบวา ผูชายอานหนังสือพิมพมากกวาผูหญิง สวนผูหญิงมักดูโทรทัศนมากกวาผูชาย 
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(ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2534) ท้ังนี้อาจเปนเพราะปจจุบันเพศหญิงมีความทัดเทียมกับเพศชายมากข้ึน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในเรื่องของสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio – economic Status) ดังเชน อาชีพ และรายได 

อีกท้ังในเรื่องของการศึกษาของผูหญิงในปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงจากอดีตไปอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งสังคม

เมืองในกรุงเทพมหานคร ประกอบกับสังคมปจจุบันกาวเขาสูสังคมขาวสาร มีเทคโนโลยีทางการสื่อสารท่ี

เจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว (กาญจนา แกวเทพ, 2541) ทําใหประชาชนตองการขาวสารเพ่ือนํามาประยุกตใช

ในชีวิตประจําวัน ในสวนของระดับการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ผูอานนิตยสารโวยาจสวนใหญมีการศึกษา

ระดับปริญญาตรี รองลงมาคือระดับปริญญาโท แตเม่ือพิจารณาถึงพฤติกรรมการเปดรับแลวกลับพบวา ระดับ

การศึกษาไมมีผลตอพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารโวยาจ ท้ังนี้อาจเปนเพราะ นิตยสารโวยาจเปนนิตยสาร

ทองเท่ียว นําเสนอเรื่องราวเก่ียวกับสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีพัก รานอาหาร และไลฟสไตล ดังนั้นผูอานไมวาจะมี

การศึกษาระดับใดก็ตาม หากมีความสนใจในเรื่องการทองเท่ียวยอมท่ีจะเลือกใชสื่อหรือการเปดรับขาวสาร

ขอมูลจากสื่อตางๆตามท่ีตนเองตองการ (ยุบล เบ็ญจรงคกิจ, 2534)  

2. พฤติกรรมการเปดรับนิตยสารโวยาจของผูอานในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับทัศนคติ

ของผูอานนิตยสารโวยาจ 

   จากผลการศึกษาพบวา ทัศนคติตอนิตยสารโวยาจของผูอานในเขตกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารโวยาจ กลาวคือ ทัศนคติท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

เปดรับนิตยสารโวยาจ เม่ือพิจารณาดานความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการอานนิตยสารโวยาจ กลาวคือ เม่ือผูอานมี

ทัศนคติในระดับมากตอนิตยสาร จะสงผลใหผูอานมีความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจสูงตามไป

ดวย จากผลการศึกษาพบวา ผูอานสวนใหญมีความถ่ี (ฉบับ/ป) ในการเปดรับนิตยสารโวยาจ จํานวน 12 

ฉบับ/ป สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับการเลือกเปดรับขาวสารวาดวยเรื่องทัศนคติและการเลือกเปดรับขาวสาร 

ชแรมม (Wilbur Schramm) ไดอธิบายวา ทัศนคติจะเปนตัวกําหนดทาทีของการรับและตอบสนองตอสิ่งเรา 

หรือขาวสารท่ีไดพบเก่ียวกับการเปดรับขาวสารนั้น ดวยการแสดงออกทางพฤติกรรมของผูรับสารท่ีมีตอ

ขาวสารแตละประเภทท่ีพบ กลาวอีกนัยหนึ่งคือทัศนคติเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการเลือกเปดรับ

ขาวสารโดยบุคคลจะเปดรับขาวสารท่ีสอดคลองกับทัศนคติเดิมของตน ซ่ึงพฤติกรรมนั้นจะไปเปนไปตาม

คุณสมบัติหรือทาทีท่ีผูรับสารแตละคนมีอยูกอนท่ีจะรับขาวสารอยางใดอยางหนึ่ง ซ่ึงโดยปกติทัศนคติของผูรับ

สารเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไดโดยจะเปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเราหรือขาวสารท่ีเปลี่ยนแปลงไป เปนไปตาม

กระบวนการเลือกเปดรับขาวสาร (Selective Process) ท่ีอธิบายไววา บุคคลจะไมเปดรับขาวสารท้ังหมดมาสู

ตนเอง แตจะเลือกเฉพาะขาวสารท่ีตนใหความสนใจ และมีประโยชนตอตนเอง  

3. ทัศนคติของผูอานนิตยสารโวยาจ ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรม

การเปดรับนิตยสารโวยาจ   
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   จากผลการศึกษาพบวา ทัศนคติตอนิตยสารโวยาจของผูอานในเขตกรุงเทพมหานครมี

ความสัมพันธกับแนวโนมพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารโวยาจ กลาวคือ ทัศนคติท้ัง 4 ดาน ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดานกิจกรรมสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับ

แนวโนมพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารโวยาจ ท้ังในดานความตั้งใจท่ีจะอานนิตยสารโวยาจตอไป และความ

ตั้งใจท่ีจะแนะนํา หรือบอกตอใหบุคคลอ่ืนอานนิตยสารโวยาจ นั่นคือเม่ือผูอานมีทัศนคติท่ีดีตอนิตยสารโวยาจ 

แนวโนมพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารโวยาจของผูอานก็สูงตามไปดวย สอดคลองกับแนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ

วาดวยเรื่องทัศนคติกับพฤติกรรม ของฟชเบิรน และอาเซน (Fishbein and  Ajzen) ท่ีระบุวา ทัศนคติในท่ีนี้

หมายถึง ความรูสึก (Affection) ท่ีเปนผลมาจากการประเมินคา (Evaluative) วัตถุตามระดับเขมขนของความ

เชื่อ (Belief) ท่ีมีตอคุณลักษณะดานตาง ๆ (Attribute) ของวัตถุและมีผลใหเกิดความตั้งใจ (Intention) ใน

การแสดงพฤติกรรม (Behavior) ตอวัตถุออกมาในทิศทางท่ีสอดคลองกับทัศนคติ เม่ือผูอานมีทัศนคติท่ีดีตอ

นิตยสารโวยาจ จึงทําใหผูอานมีแนวโนมหรือความตั้งใจท่ีจะอานนิตยสารโวยาจตอไป  

 

สรุปและขอเสนอแนะ 
  ในการผลิตนิตยสารควรคํานึงถึงผูอานนิตยสารกลุมเปาหมายเปนสําคัญ เพ่ือใหนิตยสาร
ตอบสนองความตองการของผูรับสารใหมากท่ีสุด โดยพิจารณาจากลักษณะประชากรท่ีคนพบ ในสวนของการ
บริหารการผลิตนิตยสารจะตองคํานึงถึงท้ังในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย และดาน
กิจกรรมสงเสริมการตลาด ใหมีประสิทธิภาพและตรงตามความตองการของผูอาน เพ่ือใหผูอานเกิดพฤติกรรม
การเปดรับ และเม่ือผูอานมีความถ่ีในการเปดรับนิตยสารสูง จะสงผลใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอนิตยสาร สงผลให
แนวโนมพฤติกรรมการเปดรับนิตยสารอยูในระดับสูงดวย กลาวคือมีความตั้งใจท่ีจะอานนิตยสารตอไป และ
บอกตอ หรือแนะนําใหผูอ่ืนอาน ท้ังนี้จะทําใหนิตยสารไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนตอไป 
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