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 การศึกษาเรื่อง "พฤติกรรมการอาน การใชประโยชน และความพึงพอใจในนิตยสารสวัสดี 
(Sawasdee) ของผูโดยสารบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)” เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey 
Research) ซ่ึงกําหนดใชการวิจัยในเชิงปริมาณ (Quantitative) และใชแบบสอบถามชนิดใหผูตอบกรอกขอมูล
ดวยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุมตัวอยางท่ี
ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูโดยสารบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท้ังคนไทยและชาวตางชาติท่ี
เดินทางท้ังในประเทศและนอกประเทศ ตั้งแต 1 สิงหาคม 2555 ถึง 31 ตุลาคม 2555 จํานวน 400 คน  

วัตถุประสงคของการศึกษาเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรและพฤติกรรมการอานกับ
ทัศนคติท่ีมีตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) การนําไปใชประโยชนและความพึงพอใจตอนิตยสารสวัสดี 
(Sawasdee) ของผูโดยสารบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยาง
สวนใหญอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) เปนบางครั้งคราว คิดเปนรอยละ 52.80 ซ่ึงสวนใหญอานนิตยสาร
สวัสดี (Sawasdee) เพ่ือการพักผอนหยอนใจ คิดเปนรอยละ 39.50 และสวนใหญอานนิตยสารสวัสดี 
(Sawasdee) ระหวางเดินทาง จํานวน 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 47.50 โดยสวนใหญอานนิตยสารสวัสดี 
(Sawasdee) ใชเวลา 15 นาที – 30 นาที คิดเปนรอยละ 43.00 และสวนใหญอานเฉพาะคอลัมนท่ีนาสนใจ 
คิดเปนรอยละ 54.20 และสวนใหญสนใจอานคอลัมน What’s Hot? (กิจกรรมแนะนํา) มากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 24.70 

ทัศนคติของกลุมตัวอยางผูโดยสารบนเครื่องบินท่ีมีตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยรวมอยู
ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.09) โดยดานความคิด/ การรับรูมีระดับทัศนคติสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.23) รองลงมาคือ
ดานพฤติกรรม (คาเฉลี่ย 4.10) และลําดับสุดทายคือ ดานความรูสึก (คาเฉลี่ย 3.96) สวนการใชประโยชนจาก
การอานของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.49) โดยดานขอมูลขาวสารมีระดับการใช
ประโยชนสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.92) รองลงมาคือ ดานความบันเทิง (คาเฉลี่ย 3.49) ดานการสรางเอกลักษณใหกับ
ตนเอง (คาเฉลี่ย 3.34) และลําดับสุดทายคือดานการสรางปฏิสัมพันธ (คาเฉลี่ย 3.20) ดานความพึงพอใจใน
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การอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.98) โดยดาน
คุณลักษณะรูปแบบมีระดับความพึงพอใจสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.11) รองลงมาคือ ดานลักษณะรูปเลม (คาเฉลี่ย 
3.96) และลําดับสุดทายคือ ดานเนื้อหา (คาเฉลี่ย 3.94) 

ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีไมแตกตางกัน ยกเวนผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีอาชีพแตกตางกันมี
ทัศนคติท่ีมีตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีแตกตางกัน ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) มีจํานวน
ครั้งของการอาน วัตถุประสงคของการอาน ระยะเวลาท่ีอาน และลักษณะท่ีอานท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอ
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีแตกตางกัน 

ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีเพศ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเรื่องการ
ใชประโยชนท่ีไมแตกตางกัน ยกเวนผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีอายุและอาชีพท่ีแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเรื่องการใชประโยชนท่ีแตกตางกัน ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีจํานวนครั้งของการอาน 
วัตถุประสงคของการอาน ระยะเวลาท่ีอาน และลักษณะท่ีอานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเรื่องการใช
ประโยชนท่ีแตกตางกัน 

ผู อ า นนิ ตยสา รสวั สดี  ( Sawasdee) ท่ี มี เ พศ  อายุ  และระดั บ การ ศึกษา  ท่ี แตกต า ง กั น                       
มีความพึงพอใจในนิตยสารท่ีไมแตกตางกัน ยกเวนผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มี
ความพึงพอใจในนิตยสารท่ีแตกตางกัน ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีจํานวนครั้งของการอาน 
วัตถุประสงคของการอาน ระยะเวลาท่ีอาน และลักษณะท่ีอานท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในนิตยสารสวัสดี 
(Sawasdee) ท่ีแตกตางกัน 
คําสําคัญ: การบินไทย นิตยสารสวัสดี 

 
Abstract 

 
The Reading Behavior, the Uses, and the Satisfaction Towards Sawasdee Magazine of 

 the Customers on Thai Airways International Public Company Limited 
  This is a survey research using quantitative research and Self-Administered 
Questionnaire as the tools to collect the information. The target group of this research are 
400 passengers of the Thai Airways International Public Company Ltd., both Thai and 
foreigners traveling from August 31, 2012 to October 31st, 2012.    
 The aim of this study is to compare the demographic and the reading behavior 
versus the attitude towards the Thai Airways International Public Company Ltd., the 
application and the satisfaction of the passengers towards the Sawasdee magazine.  
 The result of the study shows that the majority of the passengers, which equals to 
52.80%, reads the Sawasdee magazine from time to time, 39.50% of the readers read the 
magazines for relaxation. 47.50% of passengers reads the magazines during the travel. 
43.00% of the passengers spends 15-30 minutes Reding the magazine. 54.20% of the 
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passengers only reads the column they are interested in. 24.70% of the passengers are 
mostly interested in reading the "What's Hot" (recommended activities).  

As for the overall attitude towards the Thai Airways International Public Company 
Ltd. of the target group is considerably high (avg. 4.09). The thought and the perception got 
a high average score of 4.23. Behavior ranks on the second place at 4.10 on average. The 
lowest score is the feeling aspect which gets only 3.96 on average. The average score on the 
application of the reading is at 3.49. The news and information got the highest average score 
of 3.92, entertainment got 3.49. The application from the reading of the target group is at 
the middle range of 2.49 on average. The news and information were very useful and have 
the average score of 3.92. Entertainment is the second average score of 3.49. The aspect of 
providing self-uniqueness is at 3.34 on average and the interaction creation is at 3.20. As for 
the satisfaction on reading the Sawasdee magazine of the target group got a very high 
average of 3.98. The satisfaction towards the format got the highest average of 4.11. The 
physical format of the book got the average score of 3.96, and the content got the average 
score of 3.94.  

The different gender, age, and education level of the readers who reads the 
Sawasdee magazine have the same attitude towards Thai Airways International Public 
Company Ltd. Occupation differences is the only factor that differentiate the attitude of the 
readers towards Thai Airways International Public Company Ltd. in terms of the number of 
time in reading the magazine, the objective in reading the magazine, the time frame of 
reading the magazine, and the method used in reading the magazine.  

Readers of the Sawasdee magazine with different gender and education level have 
the same opinion in the application of the magazine. Somehow, passengers with different 
age and occupation have different opinion on the application of the magazine. Readers of 
the Sawasdee magazine who has different objectives for reading, different time frame of 
reading, and different method of reading have different opinion in the application of the 
magazine.  

  Readers of the Sawasdee magazine with different gender, age, and education level 
have the same satisfaction level on the Sawasdee magazine. Passengers with different 
occupation have different level of satisfaction towards the magazine. Readers of the 
Sawasdee magazine with different number of time reading the magazine, the injective of 
reading the magazine, the method used in reading the magazine have different level of 
satisfaction in reading the Sawasdee magazine. 
Keyword: Thai Airways, Sawasdee Magazine    
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บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

อุตสาหกรรมการบินในป 2555 แมจะไดรับผลกระทบจากปจจัยแวดลอมตางๆ อาทิ วิกฤติเศรษฐกิจ
จากปญหาหนี้สาธารณะของบางประเทศในยุโรป ภาวะเงินเฟอ ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ตางประเทศ สถานการณทางการเมือง ตลอดจนภัยพิบัติทางธรรมชาติ แตจากการวางแผนกลยุทธในการ
บริหารจัดการของสายการบินท่ีรอบคอบและระมัดระวังในการดําเนินกิจการใหสอดคลองและทันสถานการณ 
ประกอบกับการฟนตัวทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและกลุมประเทศท่ีพัฒนา
แลว ไดสงผลใหมีการคา การลงทุน และการนําเขา – สงออกมาข้ึน (บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน), 
2555, หนา 42) 

ในสวนของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดมีการทบทวนและปรับกลยุทธเพ่ือเตรียมพรอม
รองรับกับสถานการณตางๆ ท่ีเกิดข้ึนใหครอบคลุมในทุกดาน ท้ังในแงของการแขงขันดานราคา การเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตนทุน การพัฒนา และปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การวางแผนรองรับภาวะวิกฤติตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือสามารถตอบสนองตอ
สถานการณตางๆ ไดอยางทันทวงที นอกจากนี้ยังมีการติดตามการดําเนินมาตรการตางๆ ตามแผนกลยุทธ
อยางสมํ่าเสมอในทุกสวนท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานการสื่อสารขอมูลขาวสาร ดานการดําเนินงานของ
บริษัท หรือการใหบริการกับผูโดยสารของสายการบินผานสื่อประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ เชน หนังสือพิมพ 
นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน หรือสื่ออินเทอรเน็ต ซ่ึงเปนพันธกิจหลักของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีไดทํา
อยูแลวเพ่ือการโฆษณาและประชาสัมพันธใหเขาถึงกลุมเปาหมาย ก็คือผูโดยสารท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศสําหรับการประชาสัมพันธโดยผานสื่อสิ่งพิมพ พบวา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีไดรับแตกตาง
กันออกไปดวย โดยคุณลักษณะของหนังสือพิมพมุงเนนไปท่ีการนําเสนอขาว ซ่ึงตองมีคุณสมบัติของความสด 
ใหม ทันสมัย แปลก เดน ทันตอเหตุการณอยูเสมอ ดังนั้นการโฆษณาประชาสัมพันธโดยใชหนังสือพิมพเปนสื่อ 
สามารถตีพิมพไดเพียงภาพและบทความเพียงสั้นๆ รวมท้ังใหรายละเอียดคราวๆ ไดเทานั้น ซ่ึงแตกตางจาก
นิตยสาร กลาวคือ นิตยสารประกอบดวยขอเขียนหลายประเภท เชน ขาวสาร สารคดี บทความ และภาพ 
คุณสมบัติพิเศษของนิตยสารท่ีมีความหลากหลายและสวยงามทําใหนิตยสารมีผลตอความรู ทัศนคติ ความ
คิดเห็น และพฤติกรรมของผูอานไดคอนขางมาก โดยเฉพาะนิตยสารเฉพาะกลุม จะมีการนําเสนอเนื้อหาท่ีเนน
เฉพาะสําหรับผูอาน นอกจากนี้ยังมีการจัดรูปเลมและการใชภาษาท่ีพิถีพิถันมากกวานิตยสารท่ัวไป (วิษณุ 
สุวรรณเพ่ิม, 2540, น. 342-345) 
  นับตั้งแตป 2514 นิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ไดเริ่มตีพิมพและใหบริการผูโดยสารบนเครื่องของสาย
การบินไทยมาเปนเวลานานเกือบ 40 ป โดยมีวัตถุประสงคหลักในการสื่อสารและประชาสัมพันธใหกับลูกคา 
เผยแพรความเปนไทยท้ังในดานของสถาบันพระมหากษัตริย ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมไทย วิถีชีวิต
ไทย ศิลปกรรมและสถาปตยกรรม ขาวสารท่ีเปนประโยชนทางดานธุรกิจและการลงทุน สรางและสงเสริม
ภาพลักษณในการบริการ และสงเสริม การขาย โดยยึดหลักอยูในแนวคิดท่ีวา “ความเปนไทย”  (ชยาพร เพชร
โพธิ์ศรี, 2538, น.45)  
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  ในโอกาสครบรอบ 48 ปของการบินไทย บริษัทฯ ยังปรับใหนิตยสาร "สวัสดี" เปนนิตยสารท่ีใหบริการ 
2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพ่ือใหผูโดยสารไดรับขอมูลท่ีเปนเนื้อหาในแนวทาง
เดียวกัน ประกอบกับในสภาวะปจจุบันราคาน้ํามันในตลาดโลกปรับตัวสูงข้ึนอยางตอเนื่อง การจัดทํานิตยสาร
สวัสดี ท่ีมีเนื้อหาภายในเลมเปน 2 ภาษามีความสอดคลองกับนโยบายของบริษัทฯ ท่ีตองการใหมีนิตยสาร
บริการผูโดยสารบนเครื่องบินเพียงฉบับเดียว ท่ีสามารถหมุนเวียนไดท้ังเสนทางบินภายในประเทศ และเสนทาง
บินระหวางประเทศจะชวยลดคาใชจายในการบรรทุกบนเครื่องบิน ดวยเรื่องราวในแนวไลฟสไตลจากท่ัวโลกท่ี
ผานการคัดสรรมาอยางดี โดยนําเสนอขอมูลเจาะลึกในทุกแงมุม เชน  

- Thai Lights ท่ีพูดถึงเรื่องราวเทศกาลสําคัญตางๆ ในประเทศไทย   
- World Beat ท่ีพูดถึงเรื่องราวเทศกาลท่ีนาสนใจจากท่ัวมุมโลก 

- What’s Hot? ท่ีพูดถึงรานอาหารแนะนํา สปา แหลงชอปปง และกิจกรรมแนะนําในเมืองตางๆ  

- Travel แนะนําสถานท่ีทองเท่ียวจากประเทศตางๆ ในเสนทางการบินของบริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) 

- In Flight ใหขอมูลจําเปนสําหรับการเดินทาง, เสนทางการบิน, ตารางการบิน, ฯลฯ 

- News ขาวสาร กิจกรรม และโปรโมชั่นของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  
(บริษัทการบินไทย มหาชน (จํากัด), 2554) 

การพัฒนานิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ในครั้งนี้ มีนโยบายในการปรับโฉมใหมท้ังการออกแบบ 
คุณภาพ ขนาดรูปเลม โดยใชกระดาษท่ีมีน้ําหนักเบาข้ึน มีการปรับเนื้อหามีความนาสนใจมากข้ึน เนื้อหาของ
นิตยสารเนนหนังสือเชิงทองเท่ียว พักผอน และไลฟสไตลท้ังในประเทศและตางประเทศในระดับสากลเพ่ือให
เหมาะสมกับผูโดยสารของการบินไทย ซ่ึงเปนสายการบินชั้นนําของโลก โดยคํานึงถึงความตองการความพึง
พอใจ และความเพลิดเพลินของผูโดยสารเปนหลัก รวมไปถึงการเสริมสรางภาพลักษณและทัศนคติท่ีดีตอ
องคกรของผูใชบริการ ผูวิจัยเล็งเห็นความสําคัญในการศึกษาถึงทัศนคติของผูใชบริการโดยสารบนเครื่องบิน
ของ บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ในเสนทางบินภายในประเทศและเสนทางบินระหวางประเทศ ท่ีอาน
นิตยสารสวัสดี (Sawasdee) เก่ียวกับทัศนคติท่ีมีตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) พฤติกรรมการอาน การ
ใชประโยชน และความพึงพอใจในนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ซ่ึงยังไมมีหนวยงานใดในบริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ทําการศึกษาในเรื่องนี้ เพ่ือศึกษาวากลุมเปาหมายเปดรับนิตยสารหรือไม มีทัศนคติอยางไร 
และมีขอเสนอแนะท่ีมีตอนิตยสารอยางไร ท้ังนี้ผลการวิจัยท่ีไดรับนั้นจะนํามาใชปรับปรุงเนื้อหาและพัฒนา
นิตยสารใหตรงตามความตองการของผูอานยิ่งข้ึนในอนาคต 

 
วัตถุประสงค 
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ของผูโดยสารบนเครื่องบิน บริษัทการ
บินไทย จํากัด (มหาชน) 

2. เพ่ือศึกษาถึงทัศนคติท่ีมีตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ของผูโดยสารเครื่องบิน บริษัทการ
บินไทย จํากัด (มหาชน) 

3. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นการใชประโยชนของจากเนื้อหาในนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ของ
ผูโดยสารบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
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4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นความพึงพอใจท่ีมีตอนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ของผูโดยสารบน
เครื่องบิน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 

5. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร และ พฤติกรรมการอานกับทัศนคติท่ีมีตอบริษัทการบิน
ไทย จํากัด (มหาชน) การนําไปใชประโยชนและความพึงพอใจตอนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ของผูโดยสาร
บนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
 

วิธีการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง "พฤติกรรมการอาน การใชประโยชน และความพึงพอใจในนิตยสารสวัสดี 
(Sawasdee) ของผูโดยสารบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)” เปนการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) รูปแบบการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) เปนการวัดผลเพียงครั้งเดียว ณ 
เวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross Sectional Study) และใชแบบสอบถามชนิดใหผูตอบกรอกขอมูลดวยตนเอง (Self-
Administered Questionnaire) เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผูโดยสารบนเครื่องบิน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท้ังคน
ไทยและชาวตางชาติท่ีเดินทางท้ังในประเทศและนอกประเทศ ตั้งแตเดือนสิงหาคม ถึง เดือนตุลาคม 2555 
จํานวน 3,125,000 คน (บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน), 2555, หนา 48) 
 ดังนั้นการหาจํานวนกลุมตัวอยาง จึงไดใชสูตรของ Taro Yamane’ โดยผูทําการศึกษากําหนดความ
เชื่อความม่ันท่ี 95% และความผิดพลาดไมเกิน 5%  
 การสุมกลุมตัวอยางในครั้งนี้ ผู ทําการศึกษาทําการสุมตัวอยางท่ีไมใชความนาจะเปน (Non-
probability Sampling) โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) แบบโควตา (Quata 
Sampling) ดวยวิธีการดังตอไปนี้ 

1. เลือกเสนทางของสายการบินแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ไดแก  
สายการบินระหวางประเทศ จํานวน 7 เสนทาง ไดแก กรุงเทพมหานคร – ปกก่ิง, 

กรุงเทพมหานคร – ลอสแองเจอลิส, กรุงเทพมหานคร – โอซากา, กรุงเทพมหานคร – ซิดนีย, 
กรุงเทพมหานคร – โซล, กรุงเทพมหานคร – สิงคโปร, กรุงเทพมหานคร – เดลฮี  

สายการบินภายในประเทศ จํานวน 4 เสนทาง ไดแก  กรุงเทพมหานคร – เชียงใหม , 
กรุงเทพมหานคร – เชียงราย, กรุงเทพมหานคร – กระบี่, กรุงเทพมหานคร – สมุย 

2. เลือกสัญชาติของกลุมตัวอยางแบบโควตา (Quota Sampling) ไดแก ชาวไทย จํานวน 200คน 
และชาวตางชาติ จํานวน 200 คน 

3. เลือกผูตอบแบบสอบถามแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยถามผูโดยสาร
เครื่องบินบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) วาเคยอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) มากอนหรือเปลา 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบงโครงสรางของ
แบบสอบถามออกเปน 5 สวน  

การศึกษาครั้งนี้ สวนหนึ่งผูศึกษาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และอีกสวนหนึ่งไดทํา
การขออนุญาตและความอนุเคราะหใหกับพนักงานท่ีเก่ียวของกับเสนทางการบินนั้นๆ ชวยในการเก็บรวบรวม
ขอมูล  
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ผลการวิจัย 
 
กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษามีจํานวน 400 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิง 

จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 61.20 และเปนเพศชาย จํานวน 155 คน คิดเปนรอยละ 38.80 สวนใหญมี
สัญชาติไทย จํานวน 200 คน คิดเปนรอยละ 50.00 สวนใหญมีอายุ 30 – 40 ป ลงมา จํานวน 158 คน คิด
เปนรอยละ 39.40 สวนใหญมีระดับการศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี จํานวน 252 คน คิดเปนรอยละ 63.00 
และสวนใหญเปนพนักงานเอกชน จํานวน 159 คน คิดเปนรอยละ 39.80 สวนใหญกลุมตัวอยางมีเปาหมาย/ 
วัตถุประสงคการเดินทางเพ่ือทองเท่ียว จํานวน 183 คน คิดเปนรอยละ 45.80 และสวนใหญใชบริการนานๆ 
ครั้ง จํานวน 128 คน คิดเปนรอยละ 32.00 ซ่ึงสวนใหญใชบริการเครื่องบินชั้นประหยัด จํานวน 276 คน คิด
เปน รอยละ 69.00  

กลุมตัวอยางสวนใหญอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) เปนบางครั้งคราว คิดเปนรอยละ 52.80 ซ่ึง
สวนใหญอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) เพ่ือการพักผอนหยอนใจ คิดเปนรอยละ 39.50 และสวนใหญอาน
นิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ระหวางเดินทาง จํานวน 2 ครั้ง คิดเปนรอยละ 47.50 โดยสวนใหญอานนิตยสาร
สวัสดี (Sawasdee) ใชเวลา 15 นาที – 30 นาที คิดเปนรอยละ 43.00 และสวนใหญอานเฉพาะคอลัมนท่ี
นาสนใจ คิดเปนรอยละ 54.20 และสวนใหญสนใจอานคอลัมน What’s Hot? (กิจกรรมแนะนํา) มากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 24.70 ทัศนคติของกลุมตัวอยางผูโดยสารเครื่องบินท่ีมีตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) 
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.09) โดยดานความคิด/ การรับรูมีระดับทัศนคติสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.23) 
รองลงมาคือดานพฤติกรรม (คาเฉลี่ย 4.10) และลําดับสุดทายคือ ดานความรูสึก (คาเฉลี่ย 3.96) สวนการใช
ประโยชนจากการอานของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.49) โดยดานขอมูลขาวสารมี
ระดับการใชประโยชนสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.92) รองลงมาคือ ดานความบันเทิง (คาเฉลี่ย 3.49) ดานการสราง
เอกลักษณใหกับตนเอง (คาเฉลี่ย 3.34) และลําดับสุดทายคือ ดานการสรางปฏิสัมพันธ (คาเฉลี่ย 3.20) ดาน
ความพึงพอใจในการอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
3.98) โดยดานคุณลักษณะรูปแบบมีระดับความพึงพอใจสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.11) รองลงมาคือ ดานลักษณะ
รูปเลม (คาเฉลี่ย 3.96) และลําดับสุดทายคือ ดานเนื้อหา (คาเฉลี่ย 3.94) 

ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอบริษัท
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีไมแตกตางกัน ยกเวนผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีอาชีพแตกตางกันมี
ทัศนคติท่ีมีตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีแตกตางกัน ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) มีจํานวน
ครั้งของการอาน วัตถุประสงคของการอาน ระยะเวลาท่ีอาน และลักษณะท่ีอานท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอ
บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีแตกตางกัน 

ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีเพศ และระดับการศึกษา ท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเรื่องการ
ใชประโยชนท่ีไมแตกตางกัน ยกเวนผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีอายุและอาชีพท่ีแตกตางกัน มีความ
คิดเห็นเรื่องการใชประโยชนท่ีแตกตางกัน ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีจํานวนครั้งของการอาน 
วัตถุประสงคของการอาน ระยะเวลาท่ีอาน และลักษณะท่ีอานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเรื่องการใช
ประโยชนท่ีแตกตางกัน 

ผู อ า นนิ ตยสา รสวั สดี  ( Sawasdee) ท่ี มี เ พศ  อายุ  และระดั บ การ ศึกษา  ท่ี แตกต า ง กั น                       
มีความพึงพอใจในนิตยสารท่ีไมแตกตางกัน ยกเวนผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มี
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ความพึงพอใจในนิตยสารท่ีแตกตางกัน ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีจํานวนครั้งของการอาน 
วัตถุประสงคของการอาน ระยะเวลาท่ีอาน และลักษณะท่ีอานท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในนิตยสารสวัสดี 
(Sawasdee) ท่ีแตกตางกัน 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
 1. ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน มีทัศนคติท่ีมี
ตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีแตกตางกัน 

จากการวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปรดานคุณลักษณะทางประชากรศาสตร กับทัศนคติท่ีมี
ตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) พบวา ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีไมแตกตางกัน ยกเวนผูอานนิตยสารสวัสดีท่ี
มีอาชีพแตกตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีแตกตางกัน  ท้ังนี้สามารถวิเคราะหได
วา พ้ืนฐานอาชีพมีผลตอการเปดรับขาวสารขององคกร ซ่ึงสงผลใหเกิดความคาดหวังและความตองการเนื้อหา
ขอมูลขาวสาร บริการท่ีแตกตางกัน และทําใหเกิดทัศนคติในบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีตางกัน 
สอดคลองกับ พีระ จิระโสภณ (2531: 440-441) ท่ีวา สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม หมายถึง อาชีพ รายได 
เชื้อชาติ ชาติพันธุ ตลอดจนภูมิหลังของครอบครัว ทําใหคนมีวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน มีประสบการณ ทัศนคติ 
คานิยม และเปาหมายท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับ อนันต บรรจงศิลป (2545, บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาเรื่อง
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารและการรับรูในงานประชาสัมพันธกลุมพันธมิตรการบินของผูใชบริการชาวไทย 
กรณีศึกษากลุมพันธมิตรการบินสตารอัลไลแอนซ พบวา การประชาสัมพันธภายในองคกร ควรเนนการ
เผยแพรขาวสารไปยังพนักงานในทุกระดับ โดยมีจุดประสงคสําคัญในการใหไดรับขาวสารการดําเนินงานของ
องคกร รวมท้ังสรางสํานึกในการเปนผูใหบริการท่ีดี เพ่ือท่ีจะไดเปนผูเผยแพรขอมูลแกผูใชบริการหรือ
บุคคลภายนอกท่ัวไป ท้ังยังเปนการชวยใหพนักงานรูสึกมีสวนรวมในการประชาสัมพันธในทางท่ีดีใหกับองคกร 
แตขัดแยงกับ จุฑารัตน วิมุกตานนท (2548, บทคัดยอ) ท่ีทําการศึกษาเก่ียวกับ ภาพลักษณบริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) ในทัศนะของผูโดยสารชาวไทย พบวา ปจจัยพ้ืนฐานสวนบุคคลท่ีอาชีพแตกตางกัน ไมทําให
ทัศนะตอภาพลักษณบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) แตกตางกัน 

2. ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน                       
มีความคิดเห็นเรื่องการใชประโยชนท่ีแตกตางกัน 

จากการวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปรดานคุณลักษณะทางประชากรศาสตร กับความคิดเห็น
เรื่องการใชประโยชน พบวา ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีเพศ และระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเรื่องการใชประโยชนท่ีไมแตกตางกัน สวนผูอานนิตยสารสวัสดีท่ีมีอายุและอาชีพท่ีแตกตางกัน มี
ความคิดเห็นเรื่องการใชประโยชนท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้สามารถวิเคราะหไดวา อาจเพราะนิตยสารสวัสดีเปน
นิตยสารท่ีมีเนื้อหาเฉพาะทางไมหลากหลาย โดยมีขอมูลเฉพาะดานองคกรการบิน การเดินทาง และการ
ทองเท่ียว  ซ่ึงชวงอายุและอาชีพท่ีตางกัน อาจทําใหขอมูลท่ีนําเสนอไมสามารถตอบสนองตอความตองการและ
ใชประโยชนไดอยางครอบคลุมความตองการ สอดคลองกับ อลงกต บุญศิริ (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
เก่ียวกับการเปดรับสาร การใชประโยชน และความพึงพอใจจากนิตยสารพระเครื่อง พบวา เพศ สถานภาพ
สมรส และอาชีพตางกัน มีการใชประโยชนจากนิตยสารพระเครื่องแตกตางกัน สอดคลองกับ เวนเนอร 
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(Wenner, 1985, 175-184 อางถึงใน จรินธร ธนาศิลปกุล, 2545, 18) ไดกลาววา ความพึงพอใจในการใช
ประโยชน แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 1. การใชขาวสารเพ่ือประโยชนทางดานขอมูล (Orientational 
Gratifications) ใชเพ่ืออางอิง และใชเปนแรงเสริมย้ําในความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับสังคม โดยมี
รูปแบบของความตองการท่ีแสดงออกมาเปนการติดตามขาวสาร (Surveillance) การไดมาซ่ึงขอมูลเพ่ือชวย
แนะนําพฤติกรรม และชวยในการตัดสินใจ (Decision Utility) 2. การใชขาวสารเพ่ือเชื่อมโยงระหวางขอมูล
เก่ียวกับสังคม (Social Gratifications) ซ่ึงรับรูจากขาวสารเขากับเครือขายสวนบุคคลของปจเจกบุคคล เชน 
การนําขอมูลไปใชในการสนทนากับผูอ่ืนเพ่ือการชักจูงใจ เปนตน 3. การใชประโยชนของขาวสารเพ่ือดํารง
เอกลักษณของบุคคล (Para-socialGratifications) เพ่ือการอางอิงผานตัวบุคคลท่ีเก่ียวของกับสื่อ หรือปรากฏ
ในเนื้อหาของสื่อ เชน การชื่นชม หรือยึดถือผูประกาศขาวเปนแบบอยางในพฤติกรรม 4. การใชขาวสารเพ่ือ
ประโยชนในการลดหรือผอนคลายความตึงเครียดทางอารมณ (Para-Orientation Gratifications) หรือเพ่ือ
ปกปองตัวเอง เชน การใชเวลาหมดไปดวยการทําสิ่งท่ีเพลิดเพลิน สนุกสนาน หรือเพ่ือหลีกหนีสิ่งท่ีไมพึง
ปรารถนาอยางอ่ืน 
  3. ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีคุณลักษณะทางประชากรศาสตรแตกตางกัน                             
มีความพึงพอใจในนิตยสารท่ีแตกตางกัน 

จากการวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปรดานคุณลักษณะทางประชากรศาสตร กับความพึง
พอใจในนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) พบวา ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีเพศ อายุ และระดับ
การศึกษาท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในนิตยสารท่ีไมแตกตางกัน ยกเวนผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) 
ท่ีมีอาชีพท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีแตกตางกัน  ท้ังนี้สามารถวิเคราะหได
วา พ้ืนฐานอาชีพมีผลตอความตองการใชประโยชนจากนิตยสารตามสมมติฐานขางตน นาจะทําใหสงผลตอ
ความพึงพอใจในนิตยสารดวย สอดคลองกับ อลงกต บุญศิริ (2550, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเก่ียวกับการ
เปดรับสาร การใชประโยชนและความพึงพอใจจากนิตยสารพระเครื่อง พบวา  อาชีพตางกันทําใหมีความพึง
พอใจในดานรูปเลมท่ีปรากฏในนิตยสารพระเครื่องและเนื้อหาท่ีปรากฏในนิตยสารพระเครื่องแตกตางกัน แต
ขัดแยงกับ สรัญญา เลื่อนเพชร (2552, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเรื่องทัศนคติและความพึงพอใจของ
ผูโดยสารตอเอกลักษณใหมและการบริการของสายการบินไทย พบวา เพศ เปนปจจัยท่ีทําใหความพึงพอใจใน
การบริการของสายการบินไทยในดานตางๆ ตางกัน 
 4. ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีพฤติกรรมการอานแตกตางกัน จะมีทัศนคติท่ีมีตอบริษัทการ
บินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีแตกตางกัน 
 จากการวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปรพฤติกรรมการอานกับทัศนคติท่ีมีตอบริษัทการบินไทย 
จํากัด (มหาชน) พบวา ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีจํานวนครั้งของการอาน วัตถุประสงคของการ
อาน ระยะเวลาท่ีอาน และลักษณะท่ีอานท่ีแตกตางกัน มีทัศนคติท่ีมีตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ท่ี
แตกตางกัน ท้ังนี้สามารถวิเคราะหไดวา นิตยสารสวัสดี (Sawasdee) มีวัตถุประสงคในการดําเนินการเพ่ือการ
ประชาสัมพันธภาพลักษณท่ีดีขององคกรสูสาธารณชนเปนหลักอยูแลว ซ่ึงทําใหบุคคลท่ีสนใจอานขอมูลภายใน
ยอมทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีตอองคกร สอดคลองกับ ประภาเพ็ญ สุวรรณ (2526, หนา 5) กลาววา ทัศนคติของ
บุคคลสามารถถูกทําใหเปลี่ยนแปลงไดหลายวิธี อาจโดยการไดรับขอมูล ขาวสารจากคนอ่ืน หรือจากสื่อตางๆ 
สอดคลองกับเครช และครัทชฟลด (Krech & Crutchfield, 1948) ไดใหความเห็นวา ทัศนคติ อาจเกิดข้ึนจาก
การไดเรียนรูความจริงตางๆ อาจโดยการอานหรือจากคําบอกเลาของคนอ่ืนก็ได  
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 5. ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีพฤติกรรมการอานแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นเรื่องการใช
ประโยชนท่ีแตกตางกัน 

จากการวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปรพฤติกรรมการอาน กับความคิดเห็นเรื่อง การใช
ประโยชนพบวา นิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีจํานวนครั้งของการอาน วัตถุประสงคของการอาน ระยะเวลา
ท่ีอาน และลักษณะท่ีอานท่ีแตกตางกัน มีความคิดเห็นเรื่องการใชประโยชนท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้สามารถ
วิเคราะหไดวา นิตยสารสวัสดี (Sawasdee) มีความเฉพาะเจาะจงและความชัดเจนดานขอมูลขาวสารของ
องคกร เสนทางการเดินทาง สายการบิน การทองเท่ียว ฯลฯ เปนหลัก ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูโดยสารมีความตองการ
ขอมูลดานนี้อยูแลว พฤติกรรมการอานของแตละบุคคลท่ีแตกตางกันยอมเกิดจากการตระหนักถึงการใช
ประโยชนจากขอมูลท่ีไดรับแตกตางกัน สอดคลองกับ เวนเนอร (Wenner, 1985, 175-184 อางถึงใน จรินธร 
ธนาศิลปกุล, 2545, 18) ไดกลาววา ความพึงพอใจในการใชประโยชน แบงออกเปน 4 กลุม ไดแก 1. การใช
ขาวสารเพ่ือประโยชนทางดานขอมูล (Orientational Gratifications) ใชเพ่ืออางอิง และใชเปนแรงเสริมย้ําใน
ความสัมพันธระหวางปจเจกบุคคลกับสังคม โดยมีรูปแบบของความตองการท่ีแสดงออกมาเปนการติดตาม
ขาวสาร (Surveillance) การไดมาซ่ึงขอมูลเพ่ือชวยแนะนําพฤติกรรม และชวยในการตัดสินใจ (Decision 
Utility) 2. การใชขาวสารเพ่ือเชื่อมโยงระหวางขอมูลเก่ียวกับสังคม (Social Gratifications) ซ่ึงรับรูจาก
ขาวสารเขากับเครือขายสวนบุคคลของปจเจกบุคคล เชน การนําขอมูลไปใชในการสนทนากับผูอ่ืนเพ่ือการชัก
จูงใจ เปนตน 3. การใชประโยชนของขาวสารเพ่ือดํารงเอกลักษณของบุคคล (Para-socialGratifications) เพ่ือ
การอางอิงผานตัวบุคคลท่ีเก่ียวของกับสื่อ หรือปรากฏในเนื้อหาของสื่อ เชน การชื่นชม หรือยึดถือผูประกาศ
ขาวเปนแบบอยางในพฤติกรรม 4. การใชขาวสารเพ่ือประโยชนในการลดหรือผอนคลายความตึงเครียดทาง
อารมณ (Para-Orientation Gratifications) หรือเพ่ือปกปองตัวเอง เชน การใชเวลาหมดไปดวยการทําสิ่งท่ี
เพลิดเพลิน สนุกสนาน หรือเพ่ือหลีกหนีสิ่งท่ีไมพึงปรารถนาอยางอ่ืน สอดคลองกับ ชุติมณฑน พรหมรัตน 
(2551, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจและการใชประโยชนของผูอานนิตยสารคูสรางคูสม พบวา 
พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากนิตยสารคูสรางคูสม ไดแก ลักษณะการอาน ระยะเวลาการอานนิตยสารครั้ง
สุดทาย ระยะเวลาการอานนิตยสารแตละครั้ง มีการใชประโยชนของนิตยสารคูสรางคูสมแตกตางกัน 
สอดคลองกับ อภิสรา วิชราการ (2549, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความพึง
พอใจ และการใชประโยชนจากนิตยสารวัยรุนของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
หากกลุมตัวอยางยิ่งอานนิตยสารวัยรุนมากก็ยิ่งมีการใชประโยชนจากนิตยสารวัยรุนมาก และหากมีการใช
ประโยชนจากนิตยสารวัยรุนมากก็ยิ่งมีความพึงพอใจนิตยสารวัยรุนมากตามไปดวย สอดคลองกับ อาทิตย รัตน
โอฬาร (2550, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปดรับ และการใชประโยชนของผูชายท่ีมีตอ
นิตยสารอิโรติกในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ระยะเวลาในการอานนิตยสาร ลักษณะในการอานนิตยสาร การ
อานเนื้อหานิตยสารโดยเฉลี่ยในแตละฉบับ ท่ีแตกตางกันจะมีการใชประโยชนจากเนื้อหาท่ีไดรับจากนิตยสาร
แตกตางกัน 

6. ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีพฤติกรรมการอานแตกตางกัน จะมีความพึงพอใจใน
นิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีแตกตางกัน 
 จากการวิเคราะหความแตกตางระหวางตัวแปรพฤติกรรมการอาน กับความพึงพอใจในนิตยสารสวัสดี 
(Sawasdee) พบวา ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีจํานวนครั้งของการอาน วัตถุประสงคของการอาน 
ระยะเวลาท่ีอาน และลักษณะท่ีอานท่ีแตกตางกัน มีความพึงพอใจในนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีแตกตาง
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กัน ท้ังนี้สามารถวิเคราะหไดวา  อาจเพราะเนื้อหาของนิตยสารเปนเนื้อหาเฉพาะดาน เพราะฉะนั้นจึงสามารถ
ตอบสนองความตองการไดเฉพาะบุคคลท่ีมีความตองการเดียวกัน ซ่ึงสงผลตอความแตกตางของระดับความพึง
พอใจในนิตยสารสวัสดี สอดคลองกับ ชุติมณฑน พรหมรัตน (2551, บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจ
และการใชประโยชนของผูอานนิตยสารคูสรางคูสม พบวา พฤติกรรมการเปดรับขาวสารจากนิตยสารคูสรางคู
สม ไดแก ลักษณะการอาน ระยะเวลาการอานนิตยสารครั้งสุดทาย ระยะเวลาการอานนิตยสารแตละครั้ง มี
ความพึงพอใจของนิตยสารคูสรางคูสมแตกตางกัน สอดคลองกับ อภิสรา วิชราการ (2549, บทคัดยอ) ไดทํา
การวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเปดรับขาวสาร ความพึงพอใจ และการใชประโยชนจากนิตยสารวัยรุนของนักเรียน
หญิงชั้นมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา หากกลุมตัวอยางยิ่งอานนิตยสารวัยรุนมากก็ยิ่งมีการใช
ประโยชนจากนิตยสารวัยรุนมาก และหากมีการใชประโยชนจากนิตยสารวัยรุนมากก็ยิ่งมีความพึงพอใจ
นิตยสารวัยรุนมากตามไปดวย 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 

1. จากผลการวิจัยพบวา ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) มีพฤติกรรมการอานเพ่ือการพักผอน
หยอนใจเปนหลัก และเลือกอานบางคอลัมนท่ีสนใจ ผูผลิตนิตยสารควรปรับปรุงเนื้อหาใหมีความหลากหลาย 
และนาสนใจใหมากข้ึน คอลัมนท่ีไมเปนประโยชนก็ปรับลดหรือเปลี่ยนแปลงและสอดแทรกเนื้อหา ขาวสาร
ใหมๆ ตลอดเวลา หรือมีการสํารวจความตองการของผูอานโดยการสํารวจหรือสัมภาษณ 

2. จากผลการวิจัยพบวา ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีอาชีพและอายุท่ีแตกตางมีทัศนคติ
ตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) การใชประโยชน และความพึงพอใจในนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ี
แตกตางกัน นั่นหมายถึง นิตยสารสวัสดียังไมสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการทุกคนได 
นิตยสารสวัสดีเปนสื่อประชาสัมพันธของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) และจําเปนตองนําเสนอขอมูลท่ี
เปนประโยชนใหกับผูใชบริการ เห็นควรใหผูบริหารพัฒนาเนื้อหาใหหลากหลายใหสอดคลองตามความตองการ
ของผูใชแตละกลุมอาชีพและกลุมอายุดวย 

3. จากผลการวิจัยพบวา ผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ีมีลักษณะการอานท่ีแตกตางมีทัศนคติ
ตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) การใชประโยชน และความพึงพอใจในนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ท่ี
แตกตางกัน อาจเพราะไมไดมีการประชาสัมพันธแกผูใชบริการถึงประโยชนและคุณคาของนิตยสาร โดยเห็นได
จากการเก็บไวตามท่ีนั่งผูโดยสารโดยไมไดใหความสําคัญ หรือสภาพของนิตยสารไมเรียบรอยสงผลใหผูโดยสาร
ไมสนใจหยิบอาน ผูบริหารและพนักงานตอนรับบนเครื่องควรใหความสําคัญกับนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) 
และกระตุนผูโดยสารใหเกิดการใชโดยทําการแนะนําและชี้แจงในเบื้องตนเก่ียวกับนิตยสารเพ่ือการใชประโยชน
และสรางทัศนคติท่ีดีตอองคกรของผูโดยสารไดอยางคุมคาสูงสุด 

4. จากผลการวิจัยพบวา กลุมผูสูงอายุ มีทัศนคติท่ีดีตอบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) แตใช
บริการเท่ียวบินนอย ซ่ึงผูวิจัยเสนอใหบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ใหความสําคัญและทําการตลาดอยาง
จริงจังตอกลุมผูสูงอายุเพ่ือขยายฐานลูกคาของบริษัท 

5. จากผลการวิจัยพบวา กลุมผูอานนิตยสารสวัสดี (Sawasdee) ใชประโยชนจากขอมูลดานการ
เดินทางและขอมูลท่ีพักมากท่ีสุด ซ่ึงเปนสิ่งท่ีผูผลิตตองการใหเปนไปตามวัตถุประสงคของนิตยสารสวัสดี แตก็
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ยังขาดการใชขอมูลท่ีเปนประโยชนจากในหลายคอลัมนท่ีตองการจะสื่อสาร ผูวิจัยเสนอใหฝายจัดทํานิตยสาร
ศึกษาความตองการอยางลึกซ่ึงในแตละคอลัมนท่ีผูอานตองการเพ่ือตอบสนองผูอานใหไดอยางดียิ่งข้ึน 

6. จากผลการวิจัยพบวา ในสวนของทัศนคติของผูโดยสารเครื่องบินบริษัทการบินไทย จํากัด 
(มหาชน) มีความคิดเห็นในเรื่องคาต๋ัวโดยสารท่ีสูงเกินไป ผูวิจัยเห็นควรเสนอใหทางผูบริหารทบทวนเรื่องของ
ราคาคาตั๋วโดยสารหรือจัดเพ่ิมโปรโมชั่นตางๆ ท่ีเหมาะสม หรือทําการประชาสัมพันธถึงเหตุผลและความ
เหมาะสมของคาตั๋วโดยสารใหกับผูสนใจเพ่ือเพ่ิมฐานของลูกคาบริษัทมากข้ึน 
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