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บทคัดย่อ 

  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับ ทัศนคติ และแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อ

นิตยสารสุข (SOOK Magazine) กลุ่มตัวอย่างคือ สมาชิกของนิตยสารสุข โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

สมาชิกนิตยสารสุข จ านวน 300 คน ใช้วิธีวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaire) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการเปิดรับของผู้อ่าน

นิตยสารสุข (SOOK Magazine) 4 ครั้งต่อเดือน โดยมีทัศนคติต่อนิตยสารสุข (SOOK Magazine) ทั้ง

ในด้านนิตยสาร, ด้านราคา, ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

ในระดับเชิงบวกทุกด้าน และมีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะอ่าน นิตยสารสุข (SOOK Magazine) ต่อไป ใน

ระดับตั้งใจมากที่สุด และยังพบว่า การเปิดรับของผู้อ่าน มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ ที่มีต่อนิตยสารสุข 

(SOOK Magazine) รวมถึง ทัศนคติ มีความสัมพันธ์กับ แนวโน้มพฤติกรรมในการอ่านนิตยสารสุข 

(SOOK Magazine)  มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และสรุปได้ว่า ยิ่งผู้อ่านมีทัศนคติโดยรวมใน

เชิงบวก ก็จะมีแนวโน้มพฤติกรรมตั้งใจอ่านนิตยสารสุข มากขึ้นตามไปด้วย 

ค าส าคัญ : นิตยสารสุข, ทัศนคต,ิ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

Abstract 
 The research aims to study exposures, attitudes and behavioural trends of 
‘SOOK magazine’ current readers. Samples are three-hundred people who are now 
yearly members of ‘SOOK magazine. The used method is quantitive research through 
online questionnaire. 
 The findings reveals that most of samples read the magazine at least 4 times            
a month, four dimensions of attitudes toward the magazine  (product, price, place and 
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promotion) are all positive  and they also try to convince their friends and family to 
have     a trial on ‘SOOK magazine’. In conclusion, ‘SOOK magazine’ should 
strengthen its relationship among the current members in order to increase an 
opportunity of buying repetition since the quality has nothing to worry about. 
 
* นักศึกษาหลักสูตรวารสารศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสาร

ศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

1. บทน า 

 ปัจจุบัน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ก่อตั้ง“ศูนย์เรียนรู้สุข
ภาวะ” ขึ้น เพ่ือเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว  ชุมชน  หน่วยงาน และ
ประชาชน ในการสร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมทั้ง 4  มิติ (กาย ใจ สังคม และปัญญา) ด้วย
บรรยากาศแห่งการพบปะแลกเปลี่ยน ทดลองปฏิบัติ และสร้างแรงบันดาลใจจากการได้เห็น ได้ฟัง ได้
สัมผัสจากประสบการณ์จริง ผ่านชุดนิทรรศการ ห้องสมุดและศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Resource 
Center) นิทรรศการหมุนเวียน  รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

 ด้วยเหตุนี้จึงมีความจ าเป็นต้องสร้างการรับรู้ของประชาชนต่อ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะด้วย เพ่ือให้
ประชาชนได้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการ จึงมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การสร้างเสริม
สุขภาพวะ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะให้แก่เด็ก เยาวชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผ่าน
ชุดนิทรรศการ ห้องสมุดและ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร (Resource Center)  รวมถึงผ่านทางนิตยสาร
ภายใต้ชื่อ “นิตยสารสุข” (SOOK Magazine) เพ่ือประชาสัมพันธ์กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้สุขภาวะส าหรับประชาชนทั่วไป  

 “ นิตยสารสุข ” SOOK Magazine เป็นนิตยสารรายเดือน วางแผงทุกวันที่ 26 ของทุกเดือน  
ในราคา 20 บาทต่อเล่ม ที่ร้านหนังสือ Booksmile ตามร้าน 7-eleven เพ่ือให้เกิดการกระจาย
นิตยสารดังกล่าว ไปสู่ประชาชนอย่างกว้างขวางครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย   โดย
นิตยสาร ได้เริ่มฉบับปฐมฤกษ์เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุปัน   

 ภายหลังจาก นิตยสารสุข (SOOK Magazine) ได้วางไประยะหนึ่ง  ก็ได้รับกระแสการตอบรับ
ที่ดีจากประชาชน และนิตยสารเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นเรื่อยๆ จึงได้มีการพัฒนาเนื้อหา ปรับ Content 
ใหม่ เสาะหาข้อมูลใหม่ๆ มาน าเสนอ และปรับปรุง รูปแบบดีไซน์และรูปเล่มน าเสนอให้เกิด Impact 
มากขึ้น รวมถึงเชิญชวนผู้คนที่มีชื่อเสียงทาง Online ให้มามีส่วนร่วมในเล่ม ต่อมาได้มีการปรับปรุง
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รูปเล่มและเนื้อหาภายในเล่ม และปรับราคาขึ้นเป็นฉบับละ 30 บาท เพ่ิมจ านวนหน้าเป็น 60 หน้า  
โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ิมขยายช่องทางในการจ าหน่าย เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลอันดียิ่งขึ้นใน
การท าให้นิตยสารสุข และศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เข้าถึงประชาชนอย่างกว้างขวางครอบคลุมและเป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น 

 โดยในการนี้ เพ่ือเป็นการพัฒนา นิตยสารสุข (SOOK Magazine) ให้เกิดประโยชน์ ตอบโจทย์
ความต้องการ และกระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มเป้าหมาย น าองค์ความรู้สุขภาวะไปปรับเปลี่ยน
ทัศนคติและพฤติกรรมการด าเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น ทั้งด้านเนื้อหาสาระ ตัวอย่างรูปธรรมสร้างแรงบันดาล
ใจ การถ่ายทอดภาษา รูปแบบกราฟฟิก ตลอดจนการกระจายเผยแพร่ (การเข้าถึง) และการบริการ
ต่างๆ เป็นต้น ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ จึงมีแนวคิดใน การศึกษาวิจัย เรื่อง   การเปิดรับ ทัศนคติและ
แนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อ นิตยสาร “สุข” ภายใต้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนานิตยสารสุขให้ตอบโจทย์และขยายฐานผู้รับประโยชน์อย่าง
กว้างขวางต่อไป 

2. วิธีด าเนินการวิจัย 

2.1 ประชากร 

 ประชากรทั้งเพศหญิงและชาย ซึ่งเป็นกลุ่มสมาชิกของนิตยสารสุข โดยมีจ านวนสมาชิกทั้งหมด 
657 คน (เดือนตุลาคม 2556 - เดือนพฤษภาคม 2557) 

2.2 วิธีการสุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาในครั้ง ผู้ศึกษาใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้การเลือกตัวอย่างการแบ่งชั้นภูมิอย่างง่าย 
(Stratified  random  Sampling) โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ 1 การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยแบ่งสมาชิก 
จ านวน 657 คน เป็นสมาชิกในกรุงเทพมหานคร และสมาชิกในส่วนภูมิภาค   

ขั้นตอนที่ 2  การเลือกตัวอย่างสมาชิกในแต่ละชั้นภูมิ การได้จ านวนสมาชิกตัวอย่างในแต่ละ
ชั้นภูมิ ให้เป็นสัดส่วนกับจ านวนสมาชิกในแต่ละชั้นภูมิ (Proportional Sampling) ได้จ านวนสมาชิก
เป็นตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ   

 ขั้นตอนที่ 3 การเลือกสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) การได้สมาชิกคน
ใดถูกเลือกเป็นตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ ใช้วิธีการจับฉลาก ตามจ านวนสมาชิกตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิ       

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้  คือ แบบสอบถามออนไลน์ ที่ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วยตนเอง (Self-Administered Questionnaire) ประกอบด้วย
ค าถามปลายปิด (Close-ended Question) และค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 
ซึ่งข้อมูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลพ้ืนฐานลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ 
เพศ  อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check-List) จ านวน 6 ข้อ 

ส่วนที ่2 ค าถามเก่ียวกับการเปิดรับ นิตยสารสุข (SOOK Magazine) ซึ่งหมายถึง การศึกษา
เกี่ยวกับการรู้จักนิตยสารสุข เหตุผลที่ซื้อนิตยสาร และปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการอ่านนิตยสาร  
คอลัมน์ในนิตยสารสุขที่มีการติดตามสม่ าเสมอ คอลัมน์ในนิตยสารสุขที่ต้องการให้ปรับปรุง รวมถึง
คอลัมน์ที่อยากให้มีเพ่ิมเติมในนิตยสารสุข ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารสุข (นาทีต่อครั้ง) และโดย
เฉลี่ยท่านอ่านนิตยสารสุข (ครั้งต่อเดือน)  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบก าหนดค าตอบให้  (Check-
List)  จ านวน 6 ข้อ และให้ผู้ตอบกรอกเขียนความถี่ในการอ่าน (ครั้งต่อสัปดาห์)  และระยะเวลาใน
การอ่าน (นาทีต่อครั้ง) 

 ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับทัศนคติ ของผู้อ่านนิตยสารสุข  (SOOK Magazine) ซึ่งหมายถึง

ระดับความรู้สึกในเชิงสนับสนุนของผู้อ่านนิตยสารสุข (SOOK Magazine) ที่มีต่อส่วนผสมทาง

การตลาด  ในประเด็นต่างๆ  เช่น  ด้านสินค้า  ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม

การตลาด โดยมีลักษณะค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  ตามรูปแบบของ 

Likert’s Scale  ซึ่งเลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว  จ านวน 1 ข้อ  

โดยมีหลักกการประเมินระดับทัศนคติเปิดรับ แบ่งเป็น 5 ระดับ  ดังนี้  

  คะแนน 5  หมายถึง  เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

  คะแนน 4  หมายถึง  เห็นด้วย 

  คะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง 

  คะแนน 2  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 

  คะแนน 1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

 ส่วนที่ 4  เป็นค าถามเกี่ยวกับแนวโน้มพฤติกรรมจากการอ่าน นิตยสารสุข  (SOOK 

Magazine) ซึ่งหมายถึง  ความตั้งใจที่จะเปิดรับของผู้อ่านนิตยสารสุข  (SOOK Magazine) ต่อไป  

ระดับความตั้งใจที่จะแนะน าให้ผู้อ่ืนอ่านนิตยสารสุข  (SOOK Magazine) ความตั้งใจที่จะแบ่งปันนิตย

สุขให้ผู้อ่ืนอ่าน  และความตั้งใจที่จะแบ่งปันความรู้จากนิตยสารสุข  ผ่านสื่อออนไลน์ โดยมีลักษณะ



 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 5 
 

ค าถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  ตามรูปแบบของ Likert’s Scale  ซึ่ง

เลือกตอบได้เพียงค าตอบเดียว จ านวน  4  ข้อ 

 โดยมีหลักกการประเมินระดบพฤติกรรมการเปิดรับ แบ่งเป็น 5 ระดับ  ดังนี้  

  คะแนน 5  หมายถึง  ตั้งใจมากที่สุด 

  คะแนน 4  หมายถึง  ตั้งใจมาก 

  คะแนน 3  หมายถึง  ตั้งใจปานกลาง 

  คะแนน 2  หมายถึง  ตั้งใจน้อย 

  คะแนน 1  หมายถึง  ตั้งใจน้อยที่สุด 

 ส่วนที่ 5  เป็นค าถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ ของผู้อ่านนิตยสารสุข SOOK 

Magazine  เช่น ด้านเนื้อหา รูปเล่ม  ด้านราคา และด้านการจัดจ าหน่าย โดยเป็นค าถามปลายเปิด 

(Open - ended Question)  ให้ผู้อ่านเขียนตอบในพ้ืนที่ที่เว้นไว้ให้  จ านวน  3  ข้อ 

 

2.4 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้ออกแบบแบบสอบถามเพ่ือใช้ในการวิจัยครั้งนี้  โดยศึกษาแนวทางของค าถามจาก

แบบทดสอบของงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิด และทฤษฎีที่ใช้เป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาครั้งนี้  

แล้วน ามาประยุกต์ให้เข้ากับสมมติฐานของงานวิจัยที่ผู้วิจัยต้องการศึกษา ซึ่งจ าเป็นต้องค านึงถึงหลัก

ส าคัญ 2 ประการ คือ ความถูกต้อง (Validity) และความเชื่อถือได้ (Reliability) ของเครื่องมือที่ใช้ใน 

การวัด 

1) การทดสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (Validity) น าแบบสอบถามไปขอค าแนะน า

จากอาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการวิทยานิพนธ์ ผู้ช านาญการจากกระทรวงพลังงาน และผู้เชี่ยวชาญ

จากองค์กรที่ด าเนินธุรกิจพลังงาน เช่น การสร้างแบบสอบถามให้มีความถูกต้อง ครอบคลุมของเนื้อหา 

และเป็นการทดสอบความเที่ยงตรงและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ค าถามที่สามารถสื่อ

ความหมายได้ตรงกันระหว่างผู้วิจัยและผู้ตอบแบบสอบถาม 

2) การทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไป

ทดลองใช้ (Try out) โดยเลือกท าการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริงเป็นการ

ทดสอบก่อน (Pre-test) จ านวน 25 ชุด  

2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้สถิติในการวิเคราห์ข้อมูล  ดังนี้ 
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สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) จ านวนค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือให้

อธิบายตัวแปรด้านลักษณะประชากร ด้านการเปิดรับ ด้านทัศนคติ และด้านแนวโน้มพฤติกรรม ที่มีต่อ

นิตยสารสุข 

สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistice) เพ่ือใช้ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง ตัวแปรใน

สมมติฐานการวิจัย ซึ่งสถิติที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) โดยใช้ค่าสถิติ t โดยมีสมมติฐานการวิจัย และ

สมมติฐานทางสถิต ิ  

 

3. ผลการวิจัย0818835881 

3.1 ลักษณะทางประชากร จากการศึกษากลุ่มตัวอย่างสมาชิกนิตยสารสุข จ านวน 300 คน 

พบว่า เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงมีจ านวน 230 คน (ร้อยละ 76.7)  และเพศชาย มี

จ านวน 70 คน (ร้อยละ 23.3) ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี  จ านวน 108 คน (ร้อยละ 36.0) 

ในด้านอาชีพ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/องค์กรอิสระ จ านวน 

100 คน (ร้อยละ 33.3) ด้านสถานภาพการสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพการสมรส 

โสด จ านวน 170 คน (ร้อยละ 56.7) ด้านระดับการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีมากท่ีสุด คือ จ านวน 212 คน (ร้อยละ 70.7) ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 18,001 – 24,000 บาทต่อเดือน มากที่สุดคือ จ านวน 101 คน 

(ร้อยละ 33.6)  

3.2 การเปิดรับของผู้อ่านที่มีต่อนิตยสารสุข (SOOK Magazine) ผลการศึกษา พบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่รู้จักนิตยสารสุข จากการพบเห็นด้วยตัวเองมากที่สุด จ านวน 244 คน (ร้อยละ 71.1) 

ด้านจ านวนนิตยสารสุขที่อ่าน (ฉบับต่อปี) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ติดตามอ่านนิตยสารสุข 

มากกว่า 8 ฉบับขึ้นไป มากที่สุด จ านวน 201 คน (ร้อยละ 67.0) ปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการอ่าน

นิตยสารสุข ของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลใน การติดตามนิตยสารสุข เพ่ือศึกษาเรียนรู้ จ านวน 

148 คน (ร้อยละ 21.2)  

 คอลัมน์ใดในนิตยสารสุข ที่ชื่นชอบ และติดตามอ่านเป็นประจ า คือ คอลัมน์ The lesson 

จ านวน 30 คน (ร้อยละ 7.5) โดยคอลัมน์ในนิตยสารสุข (SOOK Magazine) ที่อยากให้ปรับปรุงด้าน

เนื้อหาหรือวิธีการน าเสนอมากที่สุดคือ คอลัมน์ The lesson จ านวน 30 คน (ร้อยละ 7.5)  
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 ในด้านระยะเวลาในการอ่านนิตยสารสุข (นาทีต่อครั้ง) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อ่าน

นิตยสารสุข ใช้ระยะเวลาในการอ่าน 30 นาทีต่อครั้ง จ านวน 180 คน (ร้อยละ 60.0)  

 ด้านจ านวนความถี่ที่อ่านนิตยสารสุข (ครั้งต่อเดือน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีความถี่ใน

การอ่านนิตยสารสุข 4 ครั้งต่อเดือน จ านวน 260 คน (ร้อยละ 86.7)  

 

3.3 ทัศนคติของผู้อ่านที่มีต่อนิตยสารสุข (SOOK Magazine) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้          

ด้านสินค้า (Product), ด้านราคา (Price), ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place), ด้านการส่งเสริม

การตลาด (Promotion) 

 ทัศนคติด้านสินค้า (Product) ของผู้อ่านที่มีต่อ นิตยสารสุข (SOOK Magazine) พบว่า 

ภาพรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านสินค้าอยู่ในเชิงบวก (ค่าเฉลี่ย 4.07) ทั้งนี้ทัศนคติด้านสินค้าที่

กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ ต่อการน าไปใช้ดูแลสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.39) 

ซึ่งจัดอยู่ในทัศนคติเชิงบวก  

ทัศนคติด้านราคา (Price) ของผู้อ่านที่มีต่อ นิตยสารสุข (SOOK Magazine) พบว่า ภาพรวม

แล้ว กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านราคาอยู่ในเชิงบวก (ค่าเฉลี่ย 4.31) ทั้งนี้ทัศนคติด้านราคาที่กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ มีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับนิตยสารอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 4.39) ซึ่งจัดอยู่ใน

ทัศนคติเชิงบวก  

ทัศนคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) ของผู้อ่านที่มีต่อ นิตยสารสุข (SOOK 

Magazine) พบว่า ภาพรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในเชิงบวก 

(ค่าเฉลี่ย 3.98) ทั้งนี้ทัศนคติด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ที่กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ ร้าน 

หนังสือ นายอินทร์ (ค่าเฉลี่ย 4.25) ซึ่งจัดอยู่ในทัศนคติเชิงบวก ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาด 

(Promotion) ของผู้อ่านที่มีต่อ นิตยสารสุข (SOOK Magazine) พบว่า ภาพรวมแล้ว กลุ่มตัวอย่างมี

ด้านการส่งเสริมการตลาด อยู่ในเชิงบวก (ค่าเฉลี่ย 3.60) ทั้งนี้ทัศนคติด้านการส่งเสริมการตลาดที่กลุ่ม

ตัวอย่างเห็นด้วยมากที่สุด คือ ว่า การลด แลก แจก แถม มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า และการจัด

แสดงสินค้า ณ จุดขาย มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า (ค่าเฉลี่ย 3.64)  

3.4 แนวโน้มพฤติกรรมจากการอ่านที่มีต่อนิตยสารสุข (SOOK Magazine) แนวโน้ม

พฤติกรรมจากการอ่าน นิตยสารสุข (SOOK Magazine) พบว่า โดยรวมแล้วกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้ม

พฤติกรรมในระดับ ตั้งใจมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.30) ทั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจ อ่านนิตยสารสุข 

(SOOK Magazine) ต่อไป และตั้งใจจะแนะน าให้ผู้อ่ืน เช่น เพ่ือน ให้อ่านนิตยสารสุข (SOOK 
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Magazine) ในระดับความตั้งใจมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.39 และมีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะแบ่งปันนิตยสาร

สุข (SOOK Magazine) ให้ผู้อื่นๆ อ่าน (ค่าเฉลี่ย 4.38) ซึ่งจัดอยู่ในความตั้งใจระดับมากท่ีสุดเช่นกัน 

 กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมอยู่ในระดับมากในด้าน แนวโน้มพฤติกรรมที่จะแบ่งปัน

ความรู้จากนิตยสารสุข (SOOK Magazine) ผ่านสื่อออนไลน์ (ค่าเฉลี่ย 4.03) ซึ่งจัดอยู่ในความตั้งใจ

ระดับมากเช่นกัน 

 

4. อภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่อง  ที่มีต่อนิตยสาร  และแนวโน้มพฤติกรรม  ทัศนคติ  การเปิดรับ “
    ” ).สสส (  ภายใต้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  ”สุข“ผลการศึกษาให้ข้อค้นพบที่มี
ความสอดคล้องกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยในอดีต ซึ่งสามารถอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้ 
 

ส่วนที ่1 การเปิดรับและทัศนคติของผู้อ่าน ที่มีต่อนิตยสารสุข (SOOK Magazine) 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสารนิตยสารสุข มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ ของ

ผู้อ่านที่มีต่อนิตยสารสุข 
สมมติฐานการวิจัยที่ 1.1  การเปิดรับนิตยสารสุข ความถี่ มีความสัมพันธ์    )ครั้งต่อเดือน (

 ของผู้อ่านที่มีต่อนิตยสารสุข กับทัศนคติโดยรวม 
เมื่อพิจารณาแล้วสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับนิตยสาร มาอธิบายได้ว่า การศึกษา

ความสนใจของผู้อ่านนิตยสาร  ผู้อ่านถือเป็นบุคคลส าคัญท่ีสุดส าหรับนิตยสารทุกฉบับ เจ้าของนิตยสาร
จ าเป็นต้องเสนอเนื้อหาที่ผู้อ่านต้องการ ดังนั้นความเข้าใจในความต้องการของผู้อ่านตลอดจนความ
สนใจของผู้อ่านจึงเป็นสิ่งส าคัญ พยายามเสนอและเลือกสรรเนื้อหาที่เหมาะสมและเป็นที่ต้องการของ
ผู้อ่าน และที่ส าคัญ เนื้อหาต้องเป็นที่ยอมรับของผู้อ่านด้วย นอกจากแผนกบรรณาธิการจะให้
ความส าคัญต่อการศึกษาความสนใจของผู้อ่านแล้ว แผนกโฆษณาในนิตยสารก็จ าเป็นต้องใช้ข้อมูล
ดังกล่าวในการปรับปรุงของแผนกตนอีกด้วย วิธีการจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจผู้อ่าน ก็จะเป็น
วิธีการท าวิจัยที่กล่าวข้างต้นแล้ว แต่ก็มีอีกหลายวิธี เช่น การศึกษาจากจดหมายที่ส่งเข้ามาจากผู้อ่านถึง
การบรรณาธิการ การสัมภาษณ์ การส่งแบบสอบถามไปยังผู้อ่าน ฯลฯ  หิรัญรักษ์ ดรุณี(,   )168: 2530 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาติ สวัสดิ์ศรี กล่าวว่   )65-2534:64(า ปัจจุบันนิตยสารได้
เพ่ิมบทบาท หน้าที่ขึ้นมาอีกบางประการคือกลายเป็นเครื่องแสดงฐานะทางสังคมมากกว่าที่จะเป็น
เครื่องแสดงฐานะทางปัญญาหรือแสดงค่านิยมอะไรบางอย่างที่เขาเชื่อถือ คนถือสตรีสารหรือถือโลก
หนังสือ ก็คงจะแสดงปัญญาหรือความเชื่อ แต่ว่าการถือนิตยสารบางเล่ม เดี๋ยวนี้เป็นการถือเพ่ือแสดง
ฐานะทางสังคม เช่นว่า เขาสนใจยี่ห้อรถล่าสุด แฟชั่นล่าสุด เพราะฉะนั้นก็เหมือนกับการท าให้เกิดการ
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คาดหวัง ส าหรับคนที่เสียเปรียบในสังคมเหมือนกันว่า ชีวิตเขาต้องดีขึ้น ถ้าเขาถือหนังสือรถ หนังสือ
สวยๆ หนาๆ หนัก  

เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านของทัศนคติ พบว่า การเปิดรับนิตยสารสุขมีความสัมพันธ์กับ
ทัศนคติ ด้านราคา และด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย สอดคล้องกับงานวิจัยนิตยสาร การส ารวจ การ
วิเคราะห์ และการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับเนื้อหาของนิตยสาร  ปัจจุบันในท้องตลาดมีนิตยสารจ านวน
มากขึน้ เนื่องมาจากการแข่งขันน าเสนอออกนิตยสารใหม่ๆ แต่ความอยู่รอดของนิตยสารที่เกิดใหม่เป็น
เรื่องท่ีไปได้ไม่ง่ายนัก พิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ คือ ประกอบผล  ระวีวรรณ (,    )2526:71ใน
ด้านจ านวนจ าหน่ายและการจัดจ าหน่าย นิตยสารส่วนใหญ่ในปัจจุบันใช้วิธีการจ าหน่ายตามแผง
หนังสือและร้านหนังสือ มากกว่าการหาสมาชิกโดยตรง ลักษณะเช่นนี้เกิดเพราะปัญหาความล่าช้าใน
การส่งไปรษณีย์อย่างหนึ่งและความไม่แน่นอนในการออกจ าหน่ายของนิตยสารอย่างหนึ่ง  ซึ่งมีผล
โดยตรงต่อความเชื่อถือของผู้อ่านที่ไม่กล้าบอกรับเป็นสมาชิก เพราะต้องช าระเงินล่วงหน้าโดยไม่ทราบ
แน่ชัดว่าจะได้รับหนังสือหรือไม่  เมื่อนิตยสารกลายเป็นองค์กรธุรกิจที่มุ่งหวังผลก าไร จึงก่อให้เกิดการ
แข่งขันในตลาดหนังสือมากยิ่งขึ้น ตามการพัฒนาของสภาพสังคมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทั้งนี้ก็เพราะ
องค์กรสถาบันและหน่วยงานมองเห็นความส าคัญของนิตยสารมากขึ้นนั่นเอง อย่างไรก็ตาม นิตยสาร
แต่ละฉบับ ย่อมมีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานที่แตกต่างไป  

การเปิดรับนิตยสารสุข ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติ ด้านสินค้า และด้านการส่งเสริม
การตลาดจากผลการวิจัยด้านการรู้จักนิตยสารสุข  (SOOK Magazine ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
รู้จักโดยการพบเห็นด้วยตัวเองมากที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ
เลือกรับข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง อีกทั้งยังแสดงให้ผู้อ่ืนเห็นถึงรูปแบบการ
ด าเนินชีวิต (Life stlye) ที่เน้นการดูแลสุขภาพของตนเองได้อีกด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ ฮันท์
และรูเบน (Hunt&Ruben, 1993, p. 65, อ้างถึงใน ปรมะ สตะเวทิน   ,2546, น. 122 ) ที่กล่าวถึงปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเปิดรับข่าวสารของบุคคลไว้ว่า  ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในกระบวนการเลือกของ
มนุษย์คือความต้องการ (Need) เราเลือกตอบสนองความต้องการของเราเพ่ือให้ได้ข่าวสารที่ต้องการ 
เพ่ือแสดงรสนิยม เพ่ือการยอมรับในสังคม เพ่ือความพอใจ   
 

ส่วนที ่2 ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมของผู้อ่าน ที่มีต่อ นิตยสารสุข (SOOK Magazine)  
 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2  ทัศนคติของผู้อ่านนิตยสารสุข โดยรวม มีความสัมพันธ์กับ
แนวโน้มพฤติกรรมจากการอ่านนิตยสารสุข 

จากผลการวิจัยพบว่า ทัศนคติโดยรวมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม
พฤติกรรมจากการอ่านนิตยสารสุข และสรุปได้ว่า ยิ่งผู้อ่านมีทัศนคติโดยรวมในเชิงบวก ก็จะมีแนวโน้ม
พฤติกรรมตั้งใจอ่านนิตยสารสุข มากขึ้นตามไปด้วย  สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม กับ
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งานวิจัยของ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร กล่าวว่า พฤติกรรมของคนเราส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกของ
บุคคล โดยมีพ้ืนฐานที่มาจากความรู้ และทัศนคติของตนเอง การที่บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน   ก็
เนื่องมาจากการมีความรู้ และทัศนคติที่แตกต่างกัน ความแตกต่างดังกล่าวเกิดขึ้นได้ก็เพราะความ
แตกต่างอันเนื่องมาจากการเปิดรับสื่อ การแปลความหมายของสารที่ตนเองได้รับ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิด
ประสบการณ์สั่งสมที่แตกต่างกัน อันมีผลกระจายต่อพฤติกรรมของบุคคล    ,ดสมบัตืเกิ  ธัญวรรณ(2551, 
น.20) จากแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคตินั้น เดโช สวนานนท์  สวนานนท์ เดโช(, 2518), น   .28.)  ได้กล่าวว่า 
ทัศนคติว่าเป็นบุคลิกภาพที่สร้างขึ้นได้ เปลี่ยนแปลงได้ และเป็นแรงจูงใจที่ก าเนิดพฤติกรรมของบุคคล
ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อีกทั้งแนวคิดจาก โรเจอร์  (Roger, 1978, pp. 208-209, อ้างอิงใน สุรพงษ์ 
โสธนะเสถียร, 2533, น   .122)  ได้กล่าวถึงทัศนคติว่า เป็นดัชนีชี้ว่า บุคคลนั้น คิดและรู้สึกอย่างไรกับ
คนรอบข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อมตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อ
ที่อาจจะส่งผลถึงพฤติกรรม ในอนาคตได้ทัศนคติจึงเป็นเพียง ความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และ
เป็นมิติของพฤติกรรมในอนาคตได้ทัศนคติจึงเป็นเพียงความพร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้า และเป็นมิติ
ของการประเมิน เพ่ือแสดงว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต่อประเด็นหนึ่งๆ ซึ่งถือเป็น การสื่อสารภายในบุคคล 
(Interpersonal Communication)  ที่เป็นผลกระทบมาจากการรับสาร 

สอดคล้องกับงานวิจัยของ กนกวรรณ  สมรักษ์ 2556 (, น ศึกษาเรื่อง   )บทคัดย่อ   .
“พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร  ความรู้ ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน AEC”  พบว่าทัศนคติต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธ์กับแนวโน้ม
พฤติกรรมต่อตนเองและผู้อ่ืน พบว่า กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมีทัศนคติต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยรวมเป็นทัศนคติในเชิงบวก และจากผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับสูง  คือมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมคือ จะมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม 
การศึกษาภาษาหลัก และภาษาต่างๆในกลุ่มอาเซียน และจะปรับตัวเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนและในขณะเดี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมที่จะแนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม  และ
งานวิจัยของ กนกวรรณ  สมรักษ์  (2556, น . บทคัดย่อ  พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร “  ศึกษาเรื่อง    )
  ทัศนคติและแนซโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ความรู้AECพบว่าทัศนคติต่อ   ”
กล  พบว่า  เรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมต่อตนเองและผู้อ่ืน  ุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดมีทัศนคติต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยรวมเป็นทัศนคติในเชิงบวก และจาก
ผลการวิจัยพบว่า แนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอยู่ในระดับสูง คือมีแนวโน้มที่
จะมีพฤติกรรมคือ จะมีการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม การศึกษาภาษาหลัก และภาษาต่างๆในกลุ่ม
อาเซียน และจะปรับตัวเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและในขณะเดี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างมี
แนวโน้มพฤติกรรมที่จะแนะน าให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม 
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นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กาญจนา เอนกวิศินชัย   .ศ .พ (2547, น   .98-99) 
ศึกษาเรื่องทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อโครงการ 
Unseen in Thailand ทัศนคติ  พบว่า  ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   )เมืองไทย  มุมมองใหม่ (
  โดยรวมของคนวัยท างานในกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการUnseen in Thailand แล้วยังคงพอใจที่
จะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวเดิมๆ ที่เคยไปเที่ยว ตัวแปรทั้งสองดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ าและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดี่ยว
กัน ส่วนทัศนคติโดยรวมของคนวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อโครงการ  Unseen in 
Thailand มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เพ่ิมมากขึ้น  ตัวแปรทั้งสองดังกล่าวมี
ความสัมพันธ์กันอย่างมีนัตส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า และมี
ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
  

1) พฤติกรรมการอ่านนิตยสารสุข (SOOK Magazine) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตั้งใจ อ่าน 

นิตยสารสุข (SOOK Magazine) ต่อไป และตั้งใจจะแนะน าให้ผู้อ่ืน เช่น เพ่ือน ให้อ่านนิตยส ารสุข 

(SOOK Magazine) ดังนั้น ควรเน้นเรื่องการขายนิตยสาร ช่องทางการจัดจ าหน่ายให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  

เพ่ือให้เข้าถึงผู้อ่านได้มากขึ้น 

2) นิตยสารสุข (SOOK Magazine) ควรมีเพ่ิมเติมเนื้อหาเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพจิตของคนวัย

ท างาน   โรคที่เกี่ยวข้องกับการท างาน และการรักษา บ าบัด เนื่องจากกลุ่มผู้อ่านส่วนใหญ่อยู่ในวัย

ท างาน ดังนั้น การเพ่ิมเติมเนื้อหาเชิงลึกในส่วนดังกล่าว จะท าให้ผู้อ่านได้น าไปใช้ประโยชน์ทั้งในเวลา

ท างาน และนอกเวลาท างาน 

3) ควรเพ่ิมเติมเนื้อหาเกี่ยวกับความบันเทิง เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ซึ่ง

เพศหญิงจะชอบอ่านคอลัมน์เพ่ือความบันเทิงหรือผ่อนคลาย อีกทั้งยังท าให้กลุ่มผู้อ่านติดตามอ่าน

นิตยสารสุข )SOOK Magazine) อย่างต่อเนื่อง 

 

5.4 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคต 

1)  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนั้น หากมีการศึกษาวิจัยต่อไป ควรเพ่ิมการวิจัยเชิงคุณภาพ )Qualitative 
Research( โดยอาจใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก )In Depth Interview( หรือการสนทนากลุ่ม 
)Focus Group( ของสมาชิกนิตยสารสุข เพ่ือให้ได้ข้อมูลและผลการศึกษาในเชิงลึกมากขึ้น และเพ่ือน า
ข้อมูลมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข  



 

บัณฑิตศึกษา คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 12 
 

2) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการอ่าน ทัศนคติ และการใช้ประโยชน์ระหว่าง
นิตยสารสุขกับสื่ออ่ืน เพ่ือจะได้น าผลการศึกษามาเป็นแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ในการน าเสนอ
ข่าวสาร 
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