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บทคัดย่อ 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร
สุขภาพ, การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารสุขภาพในองค์กรของบุคลากรในสถาบัน
จิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา พบว่า 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารสุขภาพ 
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  ที่มีช่วงอายุ 21-30 ปี  ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี 
เป็นข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวมากที่สุด  และส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ดี 
นิตยสารที่นิยมอ่านมากที่สุด  คือ นิตยสารชีวจิตและมีเหตุผลส่วนใหญ่ในการอ่านคืออ่านเพ่ือหา
ความรู้เพ่ิมเติม ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะประชากรกับการใช้ประโยชน์จากนิตยสาร
สุขภาพ พบว่าเพศหญิงใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ส่วนเพศชายใช้ประโยชน์ด้านการ
สร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากที่สุด ส่วนใหญ่ช่วงอายุ 31-40 ปีใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารมาก
ที่สุด กลุ่มตัวอย่างทีม่ีการศึกษาระดับปริญญาตรีใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด จ าแนกตาม
ต าแหน่งหน้าที่พบว่ากลุ่มที่ปฏิบัติต าแหน่งหน้าที่เป็นลูกจ้างประจ าใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสาร
มากที่สุด จ าแนกตามสุขภาพร่างกายปัจจุบันพบว่าบุคลากรที่มีโรคประจ าตัวใช้ประโยชน์ด้านข้อมูล
ข่าวสารมากที่สุด ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะประชากรกับความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสาร
สุขภาพในองค์กรพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของนิตยสาร
สุขภาพในทุกๆด้านมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงพึงพอใจด้านเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจและความ
ต้องการมากที่สุด เมื่อจ าแนกตามอายุพบว่าช่วงอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไปพึงพอใจด้านข้อมูลโรคภัยไข้
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เจ็บมากที่สุด และส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมีความพึงพอใจด้านความทันสมัยของเนื้อหา
มากกว่าระดับการศึกษาอ่ืนๆ  และส่วนใหญ่ปฏิบัติต าแหน่งหน้าที่เป็นลูกจ้างประจ า มีความพึงพอใจ
ต่อเนื้อหานิตยสารสุขภาพในทุกๆด้าน โดยมีความพึงพอใจด้านข้อมูลโรคภัยไข้เจ็บมากที่สุดและ
บุคลากรที่มีโรคประจ าตัว จะมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาในนิตยสารสุขภาพทุกๆด้าน มากกว่าบุคลากร
ที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี   
ค าส าคัญ : การเปิดรับนิตยสารสุขภาพ, นิตยสารสุขภาพ 
 
 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 เนื่องจากสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นสถาบันผู้น าด้านจิตเวชศาสตร์และ
ประสาทจิตเวชศาสตร์ในระดับประเทศดังนั้นจึงมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งส าคัญเพ่ือให้
บุคลากรมีศักยภาพทางด้านให้บริการกับผู้ป่วยจิตเวชศาสตร์และประสาทจิตเวชศาสตร์ที่เข้ารับ
บริการ และมีความพร้อมทางด้านการให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อประสานงานทั้งในและนอกสถาบันฯ 
เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้เกิดกับผู้มาขอรับบริการให้มากท่ีสุด ทางสถาบันฯจึงเล็งเห็นความส าคัญใน
เรื่องของการดูแลสุขภาพของบุคลากรเพราะทางสถาบันฯเชื่อว่าหากบุคลากรในองค์กรมีสุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงก็จะสามารถพัฒนางานและสังคมได้อย่างเต็มความสามารถพร้อมที่จะให้การบริการ
กับผู้มาขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงมีการสนับสนุนจัดท ากิจกรรมด้านการดูแลสุขภาพ
และส่งเสริมการออกก าลังกายให้กับบุคลากร และยังให้ความส าคัญในเรื่องของการให้ความรู้ด้านการ
ดูแลสุขภาพ จึงได้จัดหาสื่อนิตยสารสุขภาพต่างๆ มาให้บริการกับบุคลากร ได้แก่ นิตยสารสุขภาพ
หมอ, นิตยสารชีวจิต, นิตยสารสุขภาพและ นิตยสาร HealthToday  ทางสถาบันฯเชื่อว่านิตยสาร
เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษเหมาะที่น ามาใช้เป็นสื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องต่างๆ 
เนื่องจากมีเนื้อหาสาระที่ เจาะลึกกว่าสื่ออ่ืนๆ ท าให้ความรู้ต่างๆที่ตี พิมพ์ในนิตยสารเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายและส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายโดยตรง มีความคงทนสามารถเก็บไว้อ่านหรือศึกษาค้นคว้า
ได้ในระยะยาว เพ่ือเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาเรื่อง “พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรใน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่มีต่อนิตยสารสุขภาพในองค์กร”โดยมีปัญหาน าวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้ 
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วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารสุขภาพของบุคลากรในสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา 

2.   เพ่ือศึกษาการใช้ประโยชน์จากนิตยสารสุขภาพของบุคลากรในสถาบันจิตเวชศาสตร์
สมเด็จเจ้าพระยา 

3.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาที่มีต่อ
นิตยสารสุขภาพในองค์กร 

4.  เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารสุขภาพของบุคลากร
ในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

5. เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับการใช้ประโยชน์จากนิตยสารสุขภาพของบุคลากร
ในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 

6.  เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารสุขภาพในองค์กรของ
บุคลากรในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  

 
วิธีการวิจัย 

  เป็นการศึกษารูปแบบการวิจัยข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative research) ด าเนินการเก็บ
ข้อมูลโดยการเชิงส ารวจ (Survey Research  Method) แบบเก็บข้อมูลเพียงครั้งเดียว ( Cross-
sectional Study ) และใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ประชากร
ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จ านวน 300 คือ ประชากรที่ท างานในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา   

 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

จากผลการศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารสุขภาพจากนิตยสารสุขภาพ พบว่าส่วนใหญ่เคย
อ่านนิตยสาร และนิตยสารที่ได้รับความนิยม 3 อันดับแรก คือ นิตยสารชีวจิต นิตยสารหมอชาวบ้าน
และนิตยสารอาหารและสุขภาพ ส่วนใหญ่หาอ่านโดยการซื้อหามาเอง และจากการส ารวจการติดตาม
อ่านนิตยสารสุขภาพที่มีบริการอยู่ในสถาบันฯทั้ง 4 เล่มได้แก่ นิตยสารชีวจิต นิตยสารหมอชาวบ้าน 
นิตยสารสุขภาพดี และนิตยสาร Health Today  พบว่าส่วนใหญ่ได้อ่านนิตยสารสุขภาพเหล่านี้แต่
อ่านน้อยมาก ผลการส ารวจจาก 295 คนจะอ่านนิตยสารชีวจิตมากที่สุดจ านวน 161 คน เพราะเป็น
นิตยสารที่มีวัตถุประสงค์ท่ีต้องการให้ผู้อ่านรู้จักวิธีการดูแลสุขภาพตนเองและเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งเพศชายและเพศหญิง รองลงมาเป็นนิตยสารหมอชาวบ้านมีจ านวนผู้อ่าน 111 คน เพราะนิตยสาร
หมอชาวบ้านมีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านสามารถดูแลรักษาสุขภาพตนเองเบื้องต้นในกรณีเกิดการเจ็บป่วย
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ฉุกเฉินและเป็นนิตยสารสุขภาพที่เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย ส่วนนิตยสารสุขภาพดีมีจ านวนผู้อ่าน 
82 คน และนิตยสาร Health Today มีจ านวนผู้อ่าน   65 คน สาเหตุที่มีจ านวนบุคลากรที่อ่าน
นิตยสารชีวจิตและนิตยสารหมอชาวบ้านมากกว่าเพราะเป็นนิตยสารที่น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ
และโรคภัยไข้เจ็บทั่วๆ  ในภาพรวมฃบุคลากรไม่ค่อยได้ใช้บริการห้องสมุด เนื่องจากห้องสมุดตั้งอยู่ใน
ที่ซึ่งไปใช้ไม่สะดวก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ลออ ประภาสวัสดิ์ (2523)  
  ความพึงพอใจจากการอ่านนิตยสารสุขภาพพบว่าส่วนใหญ่พึงพอใจต่อเนื้อหาในนิตยสาร
สุขภาพด้านเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจและความต้องการมากที่สุด รองลงมาคือด้านข้อมูลโรคภัยไข้
เจ็บ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการเปิดรับข่าวสารที่ว่า ผู้รับสารจะเลือกรับข่าวสารตามความสนใจและ
ความต้องการของตน  

การใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสารสุขภาพพบว่าส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากการอ่าน
นิตยสารสุขภาพในระดับมาก โดยเรียงล าดับความส าคัญได้ดังนี้  อันดับแรก คือ   การใช้ประโยชน์
ด้านข้อมูลข่าวสารโดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสารสุขภาพ โดยเน้น
ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสาร สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อภิสรา วัชราการ (2549 อันดับที่สอง  คือ  
การใช้ประโยชน์ด้านความบันเทิง    กลุ่มตัวอย่างได้ใช้ประโยชน์เพ่ือปกป้องตนเอง เป็นการรู้จักใช้
เวลาว่างให้หมดไปเพ่ือความเพลิดเพลิน สนุกสนาน อันดับที่ 3 คือ การใช้ประโยชน์ด้านการสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  โดยส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ด้านน าความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพไปแนะน ากับ
ครอบครัวและบุคคลอ่ืน อันดับสุดท้าย คือ การใช้ประโยชน์ด้านการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันพบ
น้อยที่สุด  อาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการและผู้ช่วยเหลือคนไข้ จึงเน้นประโยชน์ด้านข่าวสาร และความบันเทิง
มากกว่า ด้านการสร้างปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ณัฏฐวิตรา  สุทธปรีดา (2551)  

เมื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับการติดตามอ่านนิตยสารสุขภาพที่มีอยู่ในสถาบันฯ 
พบว่า นิตยสารที่นิยมอ่านมากที่สุด  คือ นิตยสารชีวจิต ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  ที่มี
ช่วงอายุ 21-30 ปี  มีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี โดยมีต าแหน่งหน้าที่เป็นข้าราชการ
และลูกจ้างชั่วคราวมากที่สุด และส่วนใหญ่บุคลากรที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ดีจะมีการ
ติดตามอ่านนิตยสารสุขภาพที่มีอยู่ในสถาบันฯ มากกว่าผู้ที่มีโรคประจ าตัว อาจเนื่องมาจากมีความ
ต้องการที่จะป้องกันโรคและดูแลสุขภาพตนเองในสภาวะที่ร่างกายแข็งแรงมากกว่าที่จะรักษายาม
เจ็บป่วย และเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่งเพศหญิงเป็นเพศที่ตระหนักในเรื่องของ
การดูแลสุขภาพมากกว่า ( วราภรณ์ ประดับ, 2553, น.152 ) และช่วงอายุดังกล่าวเป็นช่วงอายุของ
วัยคนท างานและเป็นวัยที่ก าลังมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพของตนเอง ส่วนบุคลากรที่มีอายุต่ ากว่า 20 
ปี  ไม่ค่อยติดตามอ่านนิตยสารสุขภาพเลย อาจเป็นเพราะเป็นช่วงวัยรุ่นที่สนใจเรื่องราวอ่ืนๆ ทาง
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สังคมมากกว่าเรื่องสุขภาพ ( ณัฏฐวิตรา  สุทธปรีดา, 2551 ) และสอดคล้องกับทฤษฏีการเปิดรับ
ข่าวสารที่ว่า ผู้รับสารจะเลือกรับข่าวสารตามความสนใจและความต้องการของตน 
   เมื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับเหตุผลในการอ่านนิตยสารสุขภาพ พบว่า ทั้งเพศหญิง
และเพศชาย ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 21-30 ปี   มีการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาตรี มีต าแหน่ง
หน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ดี และมีเหตุผลส่วนใหญ่ในการอ่าน
เหมือนกันคืออ่านเพ่ือหาความรู้เพ่ิมเติม ซึ่งได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ อภิสรา วัชราการ (2549) 
ได้อธิบาย ถึงการใช้สื่อมวลชนเพื่อตอบสนองความต้องการ โดยเน้นเรื่องการด าเนินชีวิตในสังคมทั่วไป
ว่ามนุษย์ต้องการความรู้เพิ่มเติมรวมถึงต้องการรับรู้เหตุการณ์ต่างๆและข่าวสาร 

เปรียบเทียบลักษณะประชากรกับการใช้ประโยชน์จากนิตยสารสุขภาพของบุคลากรใน
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาจ าแนกตามเพศ โดยเพศหญิงและเพศชายมีการใช้ประโยชน์
จากนิตยสารสุขภาพแต่ละด้านแตกต่างกันพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีใช้ประโยชน์
ด้านข้อมูลข่าวสารมากกว่าเพศชาย   เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่ตระหนักในเรื่องของการดูแล
สุขภาพมากกว่าดังนั้นจึงมีการเปิดรับข่าวสารด้านสุขภาพมากกว่าและมีการน าข้อมูลข่าวสารที่ได้ไปใช้
ไปประโยชน์ได้มากกว่าเพศชาย โดยเน้นประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ อภิสรา วัชราการ (2549) ส่วนกลุ่มตัวอย่างเพศชายมีการใช้ประโยชน์ด้านสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าเพศหญิง เนื่องจากความแตกต่างทางเพศท าให้บุคคลมีพฤติกรรมที่
แตกต่างกัน กล่าวคือ เพศหญิงมีแนวโน้มและมีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารมากกว่าเพศชาย 
ในขณะที่เพศชายไม่ได้มีความต้องการที่จะส่งและรับข่าวสารแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น  แต่มีความ
ต้องการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดจากการรับข่าวสารนั้นด้วย  (Wilo Goidhaborsadore 
and Yates, 2002 :114  อ้างถึงใน  กิ่งแก้ว ทรัพย์พระวงศ์, 2546) จ าแนกตามอายุ พบว่าอายุที่
แตกต่างกันจะมีการใช้ประโยชน์จากนิตยสารสุขภาพแตกต่างกันด้วย โดยพิจารณาการใช้ประโยชน์
จากนิตยสารสุขภาพแต่ละด้านพบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุ  31-40 ปี  ที่มีใช้ประโยชน์
จากนิตยสารสุขภาพทุกๆด้านมากว่าช่วงอายุอ่ืนๆ โดยมีการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
จ าแนกตามการศึกษา การที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันจะมีการใช้ประโยชน์จากนิตยสารสุขภาพ
แตกต่างกันด้วย โดยพิจารณาการใช้ประโยชน์จากนิตยสารสุขภาพแต่ละด้าน  พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด ส่วนกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา มักใช้ประโยชน์ด้านความบันเทิงมากกว่าผู้มีการศึกษาระดับ
อ่ืนๆ เพราะการใช้ประโยชน์ด้านความบันเทิงกลุ่มตัวอย่างไม่ต้องใช้ความรู้ความเข้าใจต่อเนื้อหา
มากมายเหมือนกับด้านอ่ืนๆ จ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่  พบว่าบุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่าง
กันจะมีการใช้ประโยชน์จากนิตยสารสุขภาพแตกต่างกันด้วย กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติต าแหน่งหน้าที่เป็น
ลูกจ้างประจ า มีการใช้ประโยชน์จากนิตยสารสุขภาพมากกว่าผู้ที่ปฏิบัติต าแหน่งหน้าที่อ่ืนๆ โดยใช้
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ประโยชน์ด้านข้อมูลข่าวสารมากที่สุด จ าแนกตามสุขภาพร่างกายปัจจุบัน พบว่าสุขภาพร่างกาย
ปัจจุบันที่แตกต่างกันจะมีการใช้ประโยชน์จากนิตยสารสุขภาพแตกต่างกันออกไปด้วย ส่วนใหญ่เป็น
บุคลากรที่มีโรคประจ าตัวที่ใช้ประโยชน์จากนิตยสารสุขภาพมากที่สุด โดยใช้ประโยชน์ด้านข้อมูล
ข่าวสารมากที่สุด  

จากการเปรียบเทียบลักษณะประชากรกับความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหานิตยสารสุขภาพ 
จ าแนกตามเพศ   พบว่าเพศหญิงและเพศชายมีความพึงพอใจแตกต่างกันต่างออกไป ส่วนใหญ่เป็น
กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงที่มีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของนิตยสารสุขภาพในทุกๆด้านมากกว่าเพศชาย 
โดยจะพบว่าเพศหญิงมีความพึงพอใจด้านเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจและความต้องการมากที่สุดเป็น
อันดับแรก รองลงมาคือ ด้านความทันสมัยของเนื้อหา เมื่อจ าแนกตามอายุ พบว่าแต่ละช่วงอายุมี
ความพึงพอใจแตกต่างกันออกไป ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุมากกว่า 51 ปี ขึ้นไปที่มี
ความพึงพอใจต่อเนื้อหาของนิตยสารสุขภาพถึง 5 ด้านด้วยกัน จากทั้งหมด 10 ด้าน โดยมีความพึง
พอใจด้านข้อมูลโรคภัยไข้เจ็บมากที่สุด รองลงมาคืออาหารและโภชนาการ ส่วนกลุ่มกลุ่มตัวอย่างมี
ช่วงอายุต่ ากว่า 20  จะมีความพึงพอใจด้านสุขภาพความงามมากที่สุดรองลงมา คือ ด้านการออก
ก าลังกายและด้านสุขภาพจิต ด้วยเหตุที่อายุยังน้อยยังเป็นวัยรุ่นจึงไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของสุขภาพ
ร่างกายความเจ็บป่วยจะสนใจก็เพียงแต่เรื่องของการออกก าลัง สุขภาพความสวยความงาม เป็นต้น 
จ าแนกตามการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาแตกต่างกันจะมีความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสาร
สุขภาพแตกต่างกันออกไป โดย กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีจะมีความพึงพอใจด้าน
ความทันสมัยของเนื้อหามากกว่า  ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีพึง
พอใจด้านเนื้อหาที่ตรงกับความสนใจและความต้องการมากที่สุด กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช มีความพึงพอใจด้านข้อมูลโรคภัยไข้เจ็บมากที่สุดรองลงมาคือด้านการ
ออกก าลังกายและด้านสุขภาพจิต กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจด้าน
เนื้อหาที่ตรงกับความสนใจและความต้องการและด้านโรคภัยไข้เจ็บมากที่สุด จ าแนกตามต าแหน่ง
หน้าที ่พบว่าบุคลากรที่มีต าแหน่งหน้าที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารสุขภาพแตกต่าง
กันด้วย โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติต าแหน่งหน้าที่เป็นลูกจ้างประจ า ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
เนื้อหานิตยสารสุขภาพมากกว่าต าแหน่งอ่ืนๆ ซึ่งมีความพึงพอใจต่อเนื้อหานิตยสารสุขภาพในทุกๆ
ด้าน โดยมีความพึงพอใจด้านข้อมูลโรคภัยไข้เจ็บมากที่สุด รองลงมาคือด้านอาหารและโภชนาการ  
ตามล าดับ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติงานเป็น เจ้าพนักงานช่วยเหลือคนไข้และเจ้า
พนักงานสาธารณสุข ซึ่งเวลาปฏิบัติงานคนกลุ่มนี้จะต้องใกล้ชิดและเผชิญกับผู้ป่วยมากกว่าวิชาชีพ
อ่ืนๆ ดังนั้นจึงมีการเปิดรับและมีความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้อมูลโรคภัยไข้เจ็บ เพ่ือที่จะน าความรู้
ที่ได้มาป้องกันดูแลและรักษาโรคภัยไข้เจ็บของตนเองเสมอๆ เพ่ือเป็นการลดสภาวะเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นกับสุขภาพของตนเองและเป็นการป้องกันการแพร่กระจายโรคไปสู่ผู้ป่วยที่มารับบริการ  จ าแนก
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ตามสุขภาพร่างกายปัจจุบัน พบว่า สุขภาพร่างกายปัจจุบันที่แตกต่างกันจะมีความพึงพอใจต่อเนื้อหา
นิตยสารแตกต่างกันออกไปด้วย โดยบุคลากรที่สุขภาพร่างกายปัจจุบันมีโรคประจ าตัวมีความพึงพอใจ
ต่อเนื้อหาในนิตยสารสุขภาพทุกๆด้าน มากกว่าบุคลากรที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี  อาจ
เป็นเพราะผู้ที่มีโรคประจ าตัว มีการน าเอาความรู้ข้อมูลข่าวสารจากนิตยสารสุขภาพไปใช้ได้มากกว่า 
ดังนั้นจึงเกิดความพึงพอใจต่อเนื้อหานิตยสารมากกว่ากลุ่มที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี  จะ
เห็นได้ว่าความพึงพอใจน่าจะมีความสัมพันธ์กับการใช้ประโยชน์ ซึ่งตรงกับแนวคิดของโรแกน ที่กล่าว
ว่าประโยชน์สามารถน าไปสู่ความพึงพอใจได้  

 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

  1.ส่วนใหญ่บุคลากรเปิดรับนิตยสารสุขภาพ โดยนิยมอ่านนิตยสารชีวจิตและนิตยสารอาหาร
และสุขภาพมากที่สุด  ส่วนมากจะซื้อหามาเอง และติดตามอ่านในอินเทอร์เน็ตมากกว่าการอ่านที่
ห้องสมุด ดังนั้นทางสถาบันฯ ควรเพ่ิมช่องทางการให้บริการนิตยสารสุขภาพมากขึ้นและควรมีการ
ปรับปรุงสถานที่ที่ให้บริการนิตยสารกับบุคลากร เพราะผู้ใช้บริการอาจประสบกับปัญหาการใช้
ห้องสมุดเนื่องจากอยู่ห่างจากสถานที่ปฏิบัติงาน ดังนั้นควรมีการแก้ไขโดย 
  1.1 จัดหมุนเวียนนิตยสารสุขภาพท่ีมีบริการอยู่ในสถาบันฯทั้ง 4 เล่ม  
  1.2  จัดท าโฮมเพจข่าวสารสุขภาพด้วยการเพิ่มข้อมูลเหล่านั้นเข้าไปในระบบบริการ
ฐานข้อมูล Intranet ของสถาบันฯ เพ่ือให้บุคลากรสามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้ และข่าวสารด้าน
สุขภาพได้ตลอดเวลาและสะดวกมากข้ึน  
  1.3  จัดท าบอร์ด / ป้ายประชาสัมพันธ์ / สื่อหนังสือเวียนแจ้งเกี่ยวกับความรู้เรื่อง
ของสุขภาพให้บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วถึงกัน โดยมีการติดประกาศข่าวสารสุขภาพตามจุดต่างๆ 
ภายในสถาบันฯ  
  2. ทางสถาบันฯ ควรจัดหานิตยสารสุขภาพที่หลากหลายมาให้บริการมากขึ้น    ควรเน้น
นิตยสารที่น าเสนอเนื้อหาในเรื่องของอาหารโภชนาการ และด้านโรคภัยไข้เจ็บมาให้บริการ เพราะ
ส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตระหนักในเรื่องของอาหารและโภชนาการมากและพบว่าส่วนใหญ่ 
ต้องการรับรู้ข่าวสารและติดตามข้อมูลเหตุการณ์ต่างๆเก่ียวกับเรื่องสุขภาพอย่างต่อเนื่อง    
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กิตติกรรมประกาศ 
   
 ค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  จากความกรุณาเป็นอย่างสูงของรอง
ศาสตราจารย์ กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์ กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ ที่ได้ให้ค าปรึกษา
และให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ตั้งแต่เริ่มต้นท าค้นคว้าอิสระ จนค้นคว้าอิสระ เล่มนี้ส าเร็จ
ลงได้ อาจารย์ ดร.โมไนยพล รณเวช ที่กรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบค้นคว้าอิสระ และให้
ค าปรึกษาทางด้านสถิติที่ใช้ในการวิจัย อาจารย์ ดร.นิธิดา แสงสิงแก้ว ที่กรุณารับเป็นกรรมการสอบ
ค้นคว้าอิสระ และให้ค าแนะน าในด้านภาษาท่ีใช้ในการวิจัย 
 ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ทั้งในด้านการเรียน การ
ท างาน และการวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณบุคลากรในสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา  ทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี ขอขอบคุณเพ่ือนๆ MA รุ่น 30 ที่ช่วย
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา และเป็นก าลังใจที่ดีให้กันและกันตลอดมา  และขอขอบคุณ
ค าแนะน าต่างๆ ของพ่ีๆ และเพ่ือนๆ ในโครงการปริญญาโทวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนทุกท่าน 
 ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ แรงบันดาลใจและก าลังใจที่ส าคัญของคุณแม่ พ่ีสาว 
พ่ีชายและญาติทุกท่าน ที่ให้การดูแลเอาใจใส่และคอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ จนท าให้งานวิจัยชิ้นนี้
ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ 
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