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ของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อนิตยสารอาหาร 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง“พฤติกรรมการอ่าน ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์ ของ
ผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อนิตยสารอาหาร” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต่างๆ ได้แก่ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการอ่าน ความคาดหวัง ความพึง
พอใจ และการใช้ประโยชน์ของผู้ อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสารอาหาร 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ โดยเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ เป็นการวัดผลเพียงครั้งเดียว 
ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เคยเปิดรับ
นิตยสารอาหาร จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีอายุ 25-34 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี 
และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้ระหว่าง 10,001-
20,000 บาท 

ด้านพฤติกรรมการอ่าน พบว่า ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่างอ่านนิตยสารครัวมาก
ที่สุด โดยส่วนใหญ่รู้จักนิตยสารอาหารจากร้านค้า/แผงหนังสือ และอ่านนิตยสารอาหารโดยการยืม
ผู้อื่น/เช่ามาอ่าน ซึ่งส่วนมากอ่านนิตยสารอาหารเดือนละ 2-3 ฉบับ กลุ่มตัวอย่างมีความถ่ีในการอ่าน
นิตยสารอาหารเดือนละ 1-3 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารอาหาร ครั้งละ 5 นาที – 15 นาที  

ด้านความคาดหวังที่มีต่อนิตยสารอาหาร พบว่า มีความคาดหวังต่อนิตยสารอาหารโดย
รวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า มีความคาดหวังในประเด็นการรับรู้ข่าวสารด้านอาหารมากที่สุด 
รองลงมาคือ ประเด็นการผละสังคม ประเด็นการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และประเด็น
ด้านสังคม  
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ด้านความพึงพอใจต่อนิตยสารอาหาร พบว่า มีความพึงพอใจต่อนิตยสารอาหารโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยพบว่า มีความพึงพอใจในด้านภาพประกอบมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา ด้าน
กระดาษ ด้านโฆษณา ด้านขนาดและรูปเล่ม และ ด้านราคา  

ด้านการใช้ประโยชน์จากนิตยสารอาหาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จากนิตยสาร
อาหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า มีการใช้ประโยชน์ในประเด็นด้านข่าวสารและสารสนเทศ
มากที่สุด รองลงมาคือ ประเด็นด้านความบันเทิง ประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเอง และ 
ประเด็นการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม  

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการอ่านนิตยสารอาหารแตกต่างกัน และ
พฤติกรรมการอ่านของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร จะมีความสัมพันธ์กับความคาดหวังของ
ผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครเฉพาะด้านจ านวนนิตยสารอาหารที่อ่านในแต่ละเดือน ส่วน
ด้านความถี่ ระยะเวลา และลักษณะการอ่านนิตยสารอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กัน นอกจากนี้ ความ
คาดหวังของผู้อ่าน มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันกับความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสารอาหาร 
ในขณะที่การใช้ประโยชน์จากนิตยสารอาหารไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อนิตยสารอาหาร
ผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

ค าส าคัญ 

 พฤติกรรมการอ่าน,ความคาดหวัง,ความพึงพอใจ,การใช้ประโยชน์,นิตยสารอาหาร 

 

บทน า 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

นิตยสารอาหารนั้นเกิดขึ้นในสังคมไทยอย่างชัดเจนเมื่อเกือบ 40 ปีมานี้ ในยุคก่อนหน้านั้น
เนื้อหาประเภทอาหารจะแทรกอยู่ในนิตยสารผู้หญิงด้านแม่บ้านการเรือนเสียมากกว่า เพราะยังอยู่ใน
ยุคที่นิตยสารไม่ได้แบ่งแยกประเภทเฉพาะกลุ่มมากนัก ซึ่งเมื่อมีการแยกประเภทออกมาเป็นนิตยสาร
อาหารแล้ว ก็ได้เกิดนิตยสารอาหารเล่มแรก ในเวลาต่อมา เมื่อตลาดนิตยสารอาหารมีการเติบโตขึ้น 
จึงมีการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตมากขึ้นตามไปด้วย โดยได้ผลิตนิตยสารอาหารออกมาวางแผงขาย
หนังสืออีกหลายฉบับ และด้วยเหตุที่มีการแข่งขันกันมากขึ้น ก็ส่งผลให้นิตยสารอาหารมีการพัฒนา
และเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหา รูปภาพ คุณภาพกระดาษ สีสัน ฯลฯ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้อ่านเพศหญิง อันเป็นกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายของนิตยสารประเภทนี้ให้ได้มากที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้ 
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และเนื่องจากเนื้อหาประเภทอาหาร ยังเป็นที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่าน โดยเฉพาะผู้อ่านเพศ
หญิง และปรากฏเนื้อหาในนิตยสารส าหรับผู้หญิงทั่วไป รวมถึงการมีการจัดท านิตยสารอาหารวางแผง
ในตลาดได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าสภาพสังคมจะเปลี่ยนไป จากเดิมที่ผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนและ
ดูแลคนในครอบครัวเป็นหลัก ผู้หญิงต้องออกมาท างานนอกบ้าน  โดยเฉพาะผู้อ่านเพศหญิงที่อาศัยอยู่
ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ที่มีวิถีชีวิตในการท างานนอก
บ้านเป็นส่วนใหญ่ มากกว่าที่จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนดังในสมัยก่อน 

ผู้ศึกษาจึงสนใจว่า เหตุใด ผู้อ่านเพศหญิงยังคงมีความสนใจในเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารที่ปรากฏ
อยู่ในนิตยสารอาหาร แม้ว่าจะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว เป็นที่มาของการศึกษาว่า ผู้อ่าน
ที่เป็นเพศหญิง และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการอ่านนิตยสารอาหารอย่างไร มี
เหตุผลใดในการเปิดรับนิตยสารอาหาร มีความคาดหวังอย่างไรต่อนิตยสารอาหาร มีความพึงพอใจ
หรือไม่อย่างไร และมีการใช้ประโยชน์อย่างไรจากนิตยสารอาหาร อันจะน ามาซึ่งข้อมูลส าคัญที่จะท า
ให้นิตยสารอาหารฉบับต่างๆ สามารถน าไปปรับปรุงและพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของนิตยสาร
ประเภทนี้เพ่ือให้เจาะกลุ่มผู้อ่านกลุ่มนี้ได้มากยิ่งขึ้น และเป็นการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความ
สนใจและความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้อ่าน 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ ผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ที่
เปิดรับนิตยสารอาหาร 

2. เพ่ื อศึกษาพฤติกรรมการอ่ านนิ ตยสารอาหารของผู้ อ่ าน เพศหญิ งใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือศึกษาความคาดหวัง การใช้ประโยชน์ และความพึงพอใจของผู้อ่านเพศหญิงใน
เขตกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อนิตยสารอาหาร 

4. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชาการศาสตร์ กับพฤติกรรมการ
อ่านผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสารอาหาร 

5. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง กับพฤติกรรมการอ่านของผู้อ่านเพศ
หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสารอาหาร 

6. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความคาดหวัง กับความพึงพอใจของผู้อ่านเพศหญิง
ในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสารอาหาร 

7. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ กับความพึงพอใจของผู้อ่านเพศ
หญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสารอาหาร 
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วิธีการวิจัย 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ แบบส ารวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเพ่ือการวัดผลเพียงครั้งเดียว ณ ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ผู้วิจัยเป็นผู้แจกและเก็บ
แบบสอบถามด้วยตนเอง ซึ่งประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้คือ ประชากรเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร 
ที่เปิดรับนิตยสารอาหาร หรือเคยเปิดรับนิตยสารอาหาร โดยใช้การค านวณสูตรกรณีที่ประชากรมี
จ านวนไม่แน่นอนเพ่ือหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง และได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 400 คน  

ส าหรับการสุ่มตัวอย่าง ใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบผสมผสาน โดยขั้นตอนแรก ใช้การสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งพ้ืนที่ ซึ่งจะแบ่งพ้ืนที่ในกรุงเทพมหานครออกเป็น 6 กลุ่ม ตามเขตการบริหารงาน 
จากนั้นใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยเลือกศูนย์การค้าขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของแต่ละกลุ่ม 
ทั้งหมดจ านวน 20 แห่ง ขั้นตอนสุดท้าย ใช้การสุ่มแบบเจาะจง โดยเจาะจงเลือกเฉพาะผู้อ่านเพศหญิง
ที่มีแนวโน้มที่จะอ่านนิตยสารอาหาร และเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 20 คน ต่อศูนย์การค้า 1 แห่ง 

เครื่องมือในการศึกษา ใช้แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการอ่าน ความคาดหวัง ความพึง
พอใจ และการใช้ประโยชน์จากนิตยสารอาหาร ซึ่งมีทั้งค าถามปลายปิด ค าถามปลายเปิด และค าถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า โดยแบ่งค าถามออกเป็น 6 ส่วน และเมื่อเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้ว จึงใช้
สถิติเชิงพรรณนา และสถิติเชิงอนุมาน ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว 

 
ผลการวิจัยและอภิปราย 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปทางลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มี

อายุ 25-34 ปี มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน โดยมีรายได้ระหว่าง 10,001-20,000 บาท 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการอ่านนิตยสารอาหาร ภายใน 6 เดือนที่ผ่านมา กลุ่มตัวอย่าง
อ่านนิตยสารครัวมากที่สุด โดยรู้จักนิตยสารอาหารจากร้านค้า/แผงหนังสือ ส่วนใหญ่อ่านนิตยสาร
อาหารโดยการยืมผู้อ่ืน/เช่ามาอ่าน ซึ่งแต่ละเดือนจะอ่านนิตยสารอาหาร 2-3 ฉบับ มีความถี่ในการ
อ่านนิตยสารอาหารเดือนละ 1-3 ครั้ง โดยใช้ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารอาหาร ครั้งละ 5 นาที – 
15 นาที และส่วนใหญ่สนใจเนื้อหาการแนะน าร้านอาหาร 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลความคาดหวังที่มีต่อนิตยสารอาหาร มีระดับความคาดหวังต่อนิตยสารอาหาร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า มีความคาดหวังในประเด็นการรับรู้ข่าวสารด้านอาหารมากที่สุด 
รองลงมาคือ ประเด็นการผละสังคม ประเด็นการตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และประเด็น
ด้านสังคม 
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ส่วนที่ 4 ข้อมูลความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารอาหาร พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
นิตยสารอาหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า มีความพึงพอใจในด้านภาพประกอบมากที่สุด 
รองลงมาคือ ด้านเนื้อหา ด้านกระดาษ ด้านโฆษณา ด้านขนาดและรูปเล่ม และ ด้านราคา 

ส่วนที่ 5 ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากนิตยสารอาหาร กลุ่มตัวอย่างมีการใช้ประโยชน์จาก
นิตยสารอาหารโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยพบว่า มีการใช้ประโยชน์ในประเด็นด้านข่าวสารและ
สารสนเทศมากท่ีสุด รองลงมาคือ ประเด็นด้านความบันเทิง ประเด็นการสร้างเอกลักษณ์ให้กับตนเอง 
และ ประเด็นการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 

ส่วนที่ 6 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่  อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ และรายได้ ที่แตกต่างกัน จะมีพฤติกรรมการอ่านนิตยสารอาหารที่แตกต่างกัน โดย
พฤติกรรมการอ่านนิตยสารอาหาร ได้แก่ จ านวนนิตยสารอาหารที่อ่านในแต่ละเดือน ความถี่ในการ
อ่านนิตยสารอาหาร ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารอาหาร และ ลักษณะในการอ่านนิตยสารอาหาร 
 สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ความคาดหวังของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ
นิตยสารอาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่านนิตยสารอาหาร เฉพาะด้านจ านวนนิตยสาร
อาหารที่อ่านในแต่ละเดือน ส่วนด้านความถ่ีในการอ่านนิตยสารอาหาร ระยะเวลาในการอ่านนิตยสาร
อาหาร และ ลักษณะในการอ่านนิตยสารอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กับความคาดหวังที่มีต่อนิตยสาร
อาหาร  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ความคาดหวังของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร มี
ความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสารอาหาร  

สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 4 การใช้ประโยชน์จากนิตยสารอาหารของผู้อ่านเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานคร ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
ต่อนิตยสารอาหาร  
 
อภิปรายผลการศึกษา 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในวัยท างาน แต่ยังมีอายุไม่มากนัก จึงท าให้สามารถเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้มาก ตามที่ ปรมะ สตะเวทิน (2546, น. 112-118) อธิบายไว้ว่า อายุเป็นปัจจัย
ที่ท าให้คนมีความแตกต่างกันในเรื่องความคิดและพฤติกรรม ในด้านระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่าง 
ก็มีส่วนท าให้กลุ่มตัวอย่างเปิดรับนิตยสารอาหารเช่นกัน เนื่องจากส่วนใหญ่นั้นกลุ่มตัวอย่างมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ว่า คนที่มีการศึกษาสูง 
มักจะเปิดรับสื่อมวลชนมากกว่าคนที่มีการศึกษาต่ า และมักใช้สื่อประเภทสิ่งพิมพ์เป็นส่วนใหญ่ 
เนื่องจากต้องอาศัยทักษะทางด้านภาษามากกว่าการเปิดรับสื่ออ่ืนๆ  
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2. พฤติกรรมการอ่านนิตยสารอาหารของกลุ่มตัวอย่าง สอดคล้องกับทฤษฎีการเปิดรับ
ข่าวสาร ที่กล่าวไว้ว่า ในชีวิตประจ าวันของคนเรานั้น มีโอกาสที่จะรับสารจากหลายๆ แหล่ง แต่เรามี
เวลาและความสามารถที่จ ากัดในการจะรับข่าวสารจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น เราจึงเลือกจะรับ หรือ
เลือกใช้สารจากผู้ส่งสารที่เราพอใจ ดังจะเห็นได้ว่า กลุ่มตัวอย่างนั้นเลือกเปิดรับนิตยสารอาหาร
หลายๆ ฉบับ เพ่ือเสาะแสวงหาข้อมูลที่ตนเองสนใจ มีความพึงพอใจ และสามารถตอบสนองกับความ
อยากรู้ของตนเองได้ และจะเลือกอ่านนิตยสารอาหารเป็นบางฉบับ บางคอลัมน์ เนื่องจากระยะเวลา
ของแต่ละคนมีจ ากัด จึงต้องเลือกสรรเฉพาะเรื่องที่ตนเองสนใจเท่านั้น นอกจากนี้ เหตุที่กลุ่มตัวอย่าง
ยังมีความสนใจในนิตยสารอาหารอยู่ แม้ว่าจะมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแล้ว ก็เนื่องจาก
นิตยสารอาหารสามารถตอบสนองความอยากรู้ในเรื่องเนื้อหาเกี่ยวกับอาหาร ซึ่งก็คือการเลือกรับสื่อ
เฉพาะสิ่งที่ตนเองสนใจนั่นเอง  

3. ผู้อ่านส่วนใหญ่คาดหวังว่าจะได้รับการตอบสนองความอยากรู้ในด้านอาหาร โดย
กลุ่มตัวอย่างก็เปิดรับนิตยสารอาหาร ซึ่งเกิดจากการคาดการณ์ไว้แล้วว่า หากเปิดรับนิตยสารอาหาร 
ตนเองจะได้รับผลอย่างไรบ้าง ตรงตามทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อที่ศึกษาแรงจูงใจของบุคคลในการ
ใช้สื่อประเภทต่างๆ แรงจูงใจนี้ก็มาจากการที่ผู้รับสารคาดการณ์ไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วว่าสื่อที่เปิดรับนั้น
จะให้ผลอย่างไร ดังเช่นที่กลุ่มตัวอย่างคาดการณ์ไว้ว่านิตยสารอาหารจะตอบสนองความอยากรู้ใน
ด้านอาหารของตนเองได้ เมื่อคาดการณ์ไว้ดังนี้แล้ว จึงเกิดพฤติกรรมการอ่านนิตยสารอาหารนั่นเอง  

4. ผู้อ่านมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยพึงพอใจในเรื่องภาพประกอบมี
ความคมชัด สีสันสวยงาม การมีเนื้อหาที่ให้ความรู้เรื่องอาหารในด้านต่างๆ และรูปภาพบนปก
สวยงาม ซึ่งความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารอาหารนี้ ส่วนหนึ่งก็มาจากการที่นิตยสารอาหารสามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มตัวอย่างได้ สอดคล้องกับที่ Joseph R. Dominick (อ้างถึงใน 
อภิสรา วัชราการ, 2549, น. 40) บอกว่า ผู้รับสารใช้สื่อเพ่ือความพึงพอใจของตนเอง โดยเป็นการ
เลือกใช้สื่อเพ่ือการรับรู้ข่าวสาร เพ่ือสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ในด้านความอยากรู้อยาก
เห็น ดังที่กลุ่มตัวอย่างนั้นมีความต้องการและอยากรู้ในเรื่องอาหารในด้านต่างๆ ซึ่งเมื่อเปิดรับ
นิตยสารอาหารแล้วสามารถตอบสนองความต้องการด้านนี้ได้ ก็ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อ
นิตยสารอาหารมากขึ้น 

5. ผู้อ่านมีการใช้ประโยชน์จากนิตยสารอาหารเพ่ือตอบสนองความอยากรู้และความ
สนใจในด้านอาหารเป็นหลัก รองลงมาคือได้ผ่อนคลายความเครียด สอดคล้องกับทฤษฎีการใช้
ประโยชน์และความพึงพอใจ ที่ สุรพงษ์ โสธนะเสถียร (อ้างถึงใน ทิพย์วรรณ แสวงศรี, 2546, น. 40) 
ได้ให้เหตุผลที่ท าให้ประชาชนบริโภคสื่อมวลชนว่ามีเหตุผลอยู่ 4 ลักษณะ คือ เพ่ือรับรู้ เพ่ือความ
หลากหลาย ที่ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ในรูปแบบที่ต่างกัน เพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
และเพ่ือการผละสังคม  
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6. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันทั้ งในด้านอายุ  ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายได้ จะมีพฤติกรรมการอ่านที่แตกต่างกันไปด้วย ตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ที่เชื่อว่าคนที่มีคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน จะมี
พฤติกรรมที่แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งการสื่อสารก็จัดเป็นพฤติกรรมส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์ เมื่อ
บุคคลมีคุณสมบัติทางประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกัน พฤติกรรมทั่วไปก็จะต่างกันด้วย  

7. ความคาดหวังที่มีต่อนิตยสารอาหาร มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่านนิตยสาร
อาหาร เฉพาะในเรื่องจ านวนนิตยสารอาหารที่อ่านในแต่ละเดือน ตามที่ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2534) 
อธิบายว่า พฤติกรรมของมนุษย์ล้วนแต่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจก่อนที่มนุษย์จะลงมือท าสิ่งใด
นั้นต้องวาดภาพไว้ในใจก่อนแล้วว่านี่คือสิ่งที่ตนเองต้องการจะท า เช่นเดียวกับการเปิดรับสื่อ ผู้อ่านมี
การวาดภาพหรือคาดคะเนไว้ในใจก่อนแล้วว่าตนเองต้องการจะท าอะไร หลังจากนั้นผู้รับสารจึงมี
พฤติกรรมเปิดรับสื่อ  

ส่วนความคาดหวังที่มีต่อนิตยสารอาหาร ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการอ่านนิตยสาร
อาหารในเรื่องความถ่ี ระยะเวลา และลักษณะการอ่านนิตยสารอาหาร แม้ว่าทฤษฎีความคาดหวังจาก
สื่อ ซึ่งอธิบายตามแบบจ าลองว่า บุคคลเกิดแรงจูงใจ จากนั้นจึงมีการคาดคะเนผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากสื่อ จนกระทั่งเกิดพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ แต่ส าหรับในเรื่องของแรงจูงใจนั้น เป็นแรงจูงใจที่
เกิดขึ้นภายในที่เกิดจากประสบการณ์ส่วนตัวของแต่ละคน ท าให้มีแรงจูงใจที่แตกต่างกันออกไป และ
พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นก็เป็นอิสระ ไม่จ าเป็นต้องมีความคิดเห็นเหมือนกับคนอ่ืนๆ จึงสามารถ
น ามาอธิบายได้ว่า การที่ความคาดหวังไม่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการอ่านในบางเรื่องนั้น ก็อาจ
เป็นเพราะแรงจูงใจภายในของแต่ละคนที่ท าให้มีพฤติกรรมการอ่านที่แสดงออกมาแตกต่างกัน 

8. ความคาดหวังของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร มีความสัมพันธ์กับ ความ
พึงพอใจของผู้อ่านเพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสาร ซึ่งตามทฤษฎีความคาดหวังจากสื่อ
ระบุไว้ว่า เมื่อเกิดความคาดหวังหรือการคาดคะเนผลประโยชน์ที่จะได้รับจากสื่อ ก็จะเกิดพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อ และเม่ือสื่อนั้นตอบสนองได้ตามท่ีคาดคะเนไว้ ก็จะเกิดความพึงพอใจแก่ผู้รับสาร  

9. การใช้ประโยชน์ ไม่มีความสัมพันธ์กับ ความพึงพอใจของผู้อ่านเพศหญิงในเขต
กรุงเทพมหานครที่มีต่อนิตยสารอาหาร แม้ว่าตามทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจจะมีความ
เชื่อว่า การเปิดรับสื่อของผู้รับสารจะเกิดขึ้นเพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นหลัก และ
ความต้องการของแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน ซึ่งเมื่อสื่อสามารถ
ตอบสนองสิ่งที่ตนเองต้องการหรือคาดคะเนไว้ ก็จะท าให้ผู้รับสารมีความพึงพอใจ แต่ในกรณีของการ
น าสื่อไปใช้ประโยชน์นั้นอาจจะมีปัจจัยอ่ืนที่เข้ามาแทรก ท าให้ความพึงพอใจนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับ
การน าไปใช้ ดังที่ แคทซ์ (Katz) และคณะ (อ้างถึงใน อภิสรา วัชราการ, 2549, น. 33) อธิบายว่า 
สภาวะทางสังคมและจิตใจที่แตกต่างกัน ท าให้มนุษย์มีความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น 
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ลักษณะการใช้สื่อของบุคคลที่มีความต้องการไม่เหมือนกันจะแตกต่างกันออกไป และสุดท้าย ความ
พึงพอใจที่ได้รับจากการใช้สื่อก็จะแตกต่างกันไปด้วย  
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
1. ผู้ผลิตนิตยสารอาหารควรปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น โดย

เน้นเนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสมกับวัยของผู้อ่านมากขึ้น นอกจากนี้ ยังควรมีช่องทางการสื่อสารกับ
ผู้อ่านในช่องทางอ่ืนๆ ด้วย  

2. ภาพประกอบถือเป็นส่วนส าคัญที่ช่วยดึงดูดให้ผู้อ่านหันมาสนใจอ่านนิตยสารอาหาร 
ฉะนั้น ผู้ผลิตนิตยสารอาหารควรให้ความใส่ใจในการเลือกภาพอาหารที่จะน ามาประกอบในคอลัมน์
ต่างๆ รวมถึงการเลือกภาพปก ที่ควรมีสีสันสวยงาม มีความคมชัด และมีความน่าสนใจ เพราะ
ภาพประกอบเป็นสิ่งแรกที่ผู้อ่านจะตัดสินใจหยิบนิตยสารอาหารขึ้นมาอ่าน เกิดการซื้อ และอ่าน
นิตยสารอาหารอย่างต่อเนื่อง 

3. ผู้ผลิตนิตยสารอาหารควรเพ่ิมเติมเนื้อหาเรื่องความรู้เรื่องอาหารในนิตยสารอาหาร
แต่ละฉบับให้มากขึ้น หรือเนื้อหาด้านการประกอบอาหารนั้น ควรค านึงถึงราคาของวัตถุดิบที่น ามา
ท าอาหารแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับรายได้เฉลี่ยของกลุ่มผู้อ่าน เนื่องจากกลุ่มผู้อ่านจะได้น าข้อมูลการ
ประกอบอาหารนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ด้วย 

4. ผู้ผลิตนิตยสารอาหาร ควรสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ในเล่มนิตยสาร
อาหารเพ่ิมมากขึ้น โดยผู้ผลิตสามารถเพ่ิมคอลัมน์ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพและการออกก าลังกาย 
หรือเพ่ิมเนื้อหาคอลัมน์อาหารเพ่ือสุขภาพ ซึ่งสามารถเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยดึงดูดผู้อ่านให้หันมาสนใจ
นิตยสารอาหารเพ่ิมมากข้ึนได้ 

5. ผู้ผลิตนิตยสารอาหาร ควรบรรจุคอลัมน์ความรู้เกี่ยวกับอาหารส าหรับคนทุกเพศทุก
วัย ซึ่งแม้ว่ากลุ่มผู้อ่านส่วนใหญ่จะเป็นเพศหญิง แต่ในฐานะที่ผู้หญิงส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแล
เรื่องอาหารการกินภายในครอบครัว การให้ความรู้เรื่องอาหารที่เหมาะสมกับคนแต่ละกลุ่มนั้นก็จะ
ช่วยส่งเสริมบทบาทการเป็นแม่บ้านแม่เรือนของผู้หญิงด้วย  

6. ผู้ผลิตนิตยสารอาหารควรท าการวิจัยอย่างจริงจังในเรื่องสาเหตุที่ท าให้กลุ่มผู้อ่าน
นิตยสารไม่เสียเงินซื้อนิตยสารอาหารเอง และยอดการขายของนิตยสารอาหารโดยทั่วไปไม่สูงนัก ทั้งนี้ 
อาจใช้กลยุทธ์จูงใจผู้อ่านด้วยการลดแลกแจกแถม เพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจของผู้อ่าน หรืออาจเน้นการขยาย
ฐานสมาชิกของนิตยสารอาหารให้เพ่ิมข้ึน  

7. ผู้ผลิตนิตยสารอาหารควรให้ความส าคัญในการท าวิจัยเพ่ือส ารวจกลุ่มผู้อ่านถึง
พฤติกรรมการเปิดรับ ความคาดหวัง ความพึงพอใจ และการใช้ประโยชน์จากนิตยสารอาหารอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพราะจะช่วยให้ผู้ผลิตรับทราบความต้องการของผู้อ่านที่อาจเปลี่ยนแปลงไป
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ได้อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การทราบถึงความต้องการของผู้ อ่านซึ่งก็คือลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของ
นิตยสารอาหารนั้น จะท าให้สามารถน าไปปรับปรุงคุณภาพของนิตยสารอาหาร เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้อ่านได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว 
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