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การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนใน

เขตกรุงเทพมหานคร ก ลุ่มตัวอย่างได้แก่ผู ้อ่ านนิตยสารแจกฟรีท่ีมีอายุ51 -60 ในเขต  ปี
การวิจัยเชิงปริมาณ  รุงเทพมหานครก(Quantitative Research) มีเคร่ืองมือในการวิจัย  คือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ ผูอ่้านท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน
ทั้งส้ิน 400 คน วเิคราะห์และประมวลผลการวจิยัดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

ผลการวิจยัพบว่าดา้นพฤติกรรมการเปิดรับ นิตยสารแจกฟรีท่ีกลุ่มตวัอย่างเคยไดรั้บอ่าน
เป็นประจาํ ไดแ้ก่ นิตยสารแจกฟรีสําหรับผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสังคม การดาํเนินชีวิต 
รวมถึงแฟชัน่ต่างๆ รองลงมาคือ นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ได้แก่ กีฬา เทคโนโลยี สุขภาพและ
การแพทย ์รถ ภาพยนตร์ ท่องเท่ียว ธรรมมะ การทาํธุรกิจแนวใหม่ และ นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจ/
นิตยสารแจกฟรีท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ องคก์ร หรือสมาคมต่างๆ เพื่อการประชาสัมพนัธ์และ
สร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์ร ดา้นการใชป้ระโยชน์ กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการใชป้ระโยชน์จากนิตยสาร
แจกฟรีในดา้นความรู้/ขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นความบนัเทิง และดา้นส่วนบุคคล 
ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ ตามลาํดบั ดา้นอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรี กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการ
ได้รับอิทธิพลด้านความรู้มากท่ีสุด รองลงมาคือด้านทศันคติและด้านการปฏิบติั ตามลาํดบัด้าน
ความต้องการจากนิตยสารแจกฟรี กลุ่มตวัอย่างมีระดับความต้องการนิตยสารแจกฟรีในด้าน
รูปแบบมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นเน้ือหาตามลาํดบั 

 
คํ า สํ า คั ญ  :  ก า ร เ ปิ ด รั บ  นิ ต ย ส า ร แ จ ก ฟ รี  อิ ท ธิ พ ล



 

 

ABSTRACT 
 

Title of Thesis The Exposure of Free Magazines and Effects on People in 
Bangkok 

Author Miss Wankamol  Tapkhan 
Degree Master of Arts (Communication Arts and Innovation) 
Year 2017 

 

. - - . 
- . 

( )

- -
. . 

. 

. 

. 
’ .

: ( )



 

 

กติตกิรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี มีจุดมุ่งหมายเพื่อ เพิ่มองค์ความรู้เร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร
แจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้สามารถนําข้อมูลไปต่อยอด 
พฒันาส่งเสริม ในส่วนของการจดัทาํนิตยสารแจกฟรีท่ีมีคุณภาพเพื่อให้ตรงตามความตอ้งการของ
ประชาชน  

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สําเร็จลุล่วงไดด้้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซ่ึงทั้งน้ีไม่
อาจนาํกล่าวไดท้ั้งหมด ผูมี้พระคุณสําคญัท่ีสุดคือท่านอาจารยท่ี์ปรึกษา รศ.ดร. ประทุม  ฤกษก์ลาง 
ท่ีกรุณาให้คาํปรึกษาแนะนาํ แกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆจนสําเร็จผลขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง
ไว ้ณ โอกาสน้ี นอกจากน้ีผูว้ิจยัตอ้งขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนท่ีช่วยเหลือและเป็นกาํลงัใจท่ีดีเสมอ
มา ขอขอบพระคุณคุณพอ่และคุณแม่ท่ีอยูเ่บ้ืองหลงัความสาํเร็จในคร้ังน้ี  

 
 

วรรณกมล  ทพัขนัธ์ 
สิงหาคม 2560 



 

 

สารบัญ 
                                                                                                                                                   หน้า                                                                                                                     
บทคัดย่อ………………………………………………………………………………………..(3) 
ABSTRACT………………………………………………………………………………...…(4) 
กติติกรรมประกาศ……………………………………………………………………………...(5) 
สารบัญ………………………………………………………………………………………….(6) 
สารบัญตาราง……………………………………………………………………………...……(9) 
สารบัญภาพ.................................................................................................................................(12) 
บทที ่1 บทน า..................................................................................................................................1 

1.1 ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา…………………………………………….…..1 
1.2 ปัญหานาํวิจยั……………………………………………………................................…4 
1.3 วตัถุประสงค.์...................................................................................................................5 
1.4 ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ……………………………………………………………..5 
1.5 ขอบเขตของงานวจิยั…………………………………………………………………....6 

บทที ่2 แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กีย่วข้อง.............................................................................................8 
2.1 แนวคิดเก่ียวกบันิตยสาร...................................................................................................9 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบันิตยสารแจกฟรี……………………………………………………….18 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือและการเลือกรับสาร……………………………………..20 
2.4 แนวคิดอิทธิพลและผลกระทบจากส่ือ..………………………………...……………...23 
2.5 ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ..………………………..…….…………....28 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง.......................................................................................................... 30 

บทที ่3 กรอบแนวคิดและวธีิวจัิย.....………………..……………………………………………38 
3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั..................................................................................................36 
3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั………………………………………………………………….35 
3.3 สมมติฐานการวิจยั……………………………………………………………………...35 
3.4 นิยามเชิงปฏิบติัการ……………………………………….………………………….....35



(7) 
 

 

3.5 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง................................................................................................36 
3.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา……………………………………………..………………...37 
3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ........................................................................................... 37 
3.8 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ........................................................................................................ 38 
3.9 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล……………………………………………………………………38 

บทที ่4 ผลวจัิย...………...…….…………………………………………………………………..41 
4.1 ส่วนท่ี 1 ผลการวจิยัการสาํรวจ ลกัษณะประชากรศาสตร์ ....................................................... 42 
4.2 ส่วนท่ี 2 ผลการวจิยัการสาํรวจ ดา้นพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี ............................ 45 
4.3 ส่วนท่ี 3 ผลการวจิยัการสาํรวจ ดา้นการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี ............................. 54 
4.4 ส่วนท่ี 4 ผลการวจิยัการสาํรวจ ดา้นอิทธิพล ........................................................................... 61 
4.5 ส่วนท่ี 5 ผลการวจิยัการสาํรวจ ดา้นความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรี .................................. 63 
4.6 ส่วนท่ี 6 การทดสอบสมมุติฐาน .............................................................................................. 65 

บทที ่5 สรุปผลการวจัิย อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ.......................................................89 
5.1 สรุปผลการวจิยั ....................................................................................................................... 89 
          5.1.1 ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ ........................................................................................ 89 
          5.1.2 ดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรี ............................................................... 90 
          5.1.3 ดา้นการใชป้ระโยชน์นิตยสารแจกฟรี ........................................................................... 90 
          5.1.4 ดา้นอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรี ................................................................................... 90 
          5.1.5 ดา้นความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรี .......................................................................... 90 
5.2 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน ................................................................................................ 90 
          5.2.1 สมมุติฐานท่ี1 ................................................................................................................. 90 
          5.2.2.สมมุติฐานท่ี2 ................................................................................................................. 91 
          5.2.3 สมมุติฐานท่ี3 ................................................................................................................. 91 
          5.2.4 สมมุติฐานท่ี4 ................................................................................................................. 91 
          5.2.5 สมมุติฐานท่ี5 ................................................................................................................. 91 
5.3 การอภิปรายผลการวจิยั ........................................................................................................... 92 
          5.3.1 ดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรี ............................................................... 92 
          5.3.2 ดา้นการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี ..................................................................... 92 
         5.3.3 ดา้นอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรี .................................................................................... 92 
         5.3.4 ดา้นความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรี ........................................................................... 92 



(8) 

 

5.4 ขอ้จาํกดังานวจิยั ...................................................................................................................... 94 
5.5 ขอ้เสนอแนะ ........................................................................................................................... 95 
…......5.5.1 ขอ้เสนอแนะหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง.................................................................................. ..95 

          5.5.2 ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป ................................................................................ 95 
บรรณานุกรม ......................................................................................................................................... 96 
ภาคผนวก .............................................................................................................................................. 99 
         แบบสอบถาม ................................................................................................................................ 100 
ประวตัิผู้เขียน................................................................................................................................112 
 
 



 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที ่                                                                                                                    หน้า 
                                                                                                     

4.1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ...............................................42 
4.2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย…ุ…………………...........…42 
4.3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามการศึกษา………………..............43 
4.4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน…….............43 
4.5 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพ………………............44 
4.6 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ…………………………...44 
4.7 จาํนวนและร้อยละของการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี................................................45 
       4.7.1 นิตยสารแจกฟรีสาํหรับผูบ้ริโภคทัว่ไป…………………………………    46 
       4.7.2 นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง...........................................................................47 
       4.7.3 นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจ …………………………………………………48 
4.8 จาํนวนและร้อยละของการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี............................................... 49 
4.9 ความช่ืนชอบคอลมัน์ในนิตยสารแจกฟรี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน……………….. 50 
      มาตรฐานและ การแปรความหมาย 
4.10 จาํนวนและร้อยละของการอ่านนิตยสารแจกฟรีบ่อยเพียงใด…………………..52 
4.11 จาํนวนและร้อยละของการอ่านนิตยสารแจกฟรีนานเท่าใด................................52 
4.12 จาํนวนและร้อยละของสาเหตุท่ีทาํใหท้่านสนใจอ่านนิตยสารแจกฟรี................53 
4.13 จาํนวนและร้อยละของและค่าเฉล่ียของการใชป้ระโยชน์……………………...54 
        จากนิตยสารแจกฟรีของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.14 จาํนวนและร้อยละของและค่าเฉล่ียของอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรี..................61 
        ของกลุ่มตวัอยา่ง 
4.15 จาํนวนและร้อยละของและค่าเฉล่ียของความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรี.........63 
        ข อ ง ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง



(10) 
 

 

4.16 การวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรี...........................65 
        ของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั 
4.17 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร...................66 
        ท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.18 การวเิคราะห์เปรียบเทียบผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่าง.........67 
        กนัมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.19 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ี.......................67 
        มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรี 
        ท่ีแตกต่างกนั 
4.20 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ี……………..68 
        มีรายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.21 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร……………….69 
        ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.22 การวเิคราะห์เปรียบเทียบการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี……………………70 
        ของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั 
4.23 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร.........................71 
        ท่ีมีอายแุตกต่างกนั ใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.24 การวเิคราะห์เปรียบเทียบผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร……………………………72 
        ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.25 การวเิคราะห์เปรียบเทียบผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร…   ……………………….73 
        ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.26 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร……………….74 
        ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.27 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ีย ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร........................75 
        ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.28 การวเิคราะห์เปรียบเทียบผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร……   …………………….76 
        ท่ีมีเพศแตกต่างกนั ไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีแตกต่างกนั 
4.29 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร……………….77 
        ท่ีมีอายแุตกต่างกนั ไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.30 การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร……………………78 



(11) 

 

        ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.31 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร..........................79 
        ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.32 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ีย ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ี……………..80 
        มีรายไดแ้ตกต่างกนัไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.33 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร……   ……81 
        ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.34 การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ี…   ……………..82 
        มีเพศแตกต่างกนัมีความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.35 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร……………….82 
        ท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.36 การวเิคราะห์เปรียบเทียบผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร……………………………83 
        ท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.37 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร.........................84 
        ท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.38 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร……………….85 
        ท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัมีความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.39 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานคร.........................86 
        ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
4.40 พฤติกรรมการเปิดรับ การใชป้ระโยชน์ การไดรั้บอิทธิพล ความตอ้งการ.................87 
        จากนิตยสารแจกฟรีมีความสัมพนัธ์กนั 
4.41 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน………………………………………………88 

 



 

 

สารบัญภาพ 
 

ภาพที ่                                                                                                                       หน้า 
                                                                                                     

2.1 กระบวนการเลือกสรร 3 ชั้น...................................................................................19 
2.2 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทและระยะเวลาของอิทธิพลส่ือมวลชน……...22 
2.3 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอิทธิพลต่อบุคคลและผลกระทบ…………………….23 

                    ต่อสังคมของส่ือมวลชน 
2.4 แบบจาํลององคป์ระกอบของการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ…................... .26 

 



2 

 

บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
ในยคุปัจจุบนัส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสารแจกฟรีไดรั้บความนิยมค่อนขา้งมากเน่ืองจากไม่

ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือ ทางดา้นเน้ือหาท่ีมีความน่าสนใจและรูปเล่มมีสีสันสวยงามซ่ึงตรงกบั
ความตอ้งการนิตยสารแจกฟรีของผูอ่้าน (ปวาฬ เกษกาญจน์, 2555) ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสาร
แจกฟรีไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึนดว้ยการนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารทัว่ๆไปและเน้ือหาเฉพาะดา้นทั้ง
ดา้นแฟชัน่ ท่องเท่ียว กีฬา เทคโนโลยี  รูปแบบการดาํเนินชีวิต หรือร้านอาหารดงัในย่านชุมชน
ต่างๆ มีการเจาะกลุ่มเป้าหมายด้วยการแจกฟรีตามแหล่งชุมชนท่ีสําคัญ ระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะ สถานท่ีราชการ องคก์รธุรกิจ และร้านกาแฟ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภาพสังคมในปัจจุบนัท่ี
ผูป้ระกอบการ องค์กรต่างๆจะมาใช้บริการโดยการใช้พื้นท่ีสําหรับโฆษณา โดยผูด้าํเนินธุรกิจ
นิตยสารก็จะมีรายไดม้าจากการขายพื้นท่ีโฆษณา ยุคดิจิตอลประชาชนส่วนมากเคยชินกบัการอ่าน
แบบฟรีๆไม่เสียค่าใชจ่้าย เป็นการยากท่ีจะเสียเงินซ้ือนิตยสาร ดงันั้นนิตยสารแจกฟรีจึงตอบสนอง
พฤติกรรมผูบ้ริโภคและเป็นประโยชน์ทางธุรกิจ นิตยสารแจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานครมี
แนวโน้มมากเพิ่มข้ึน อาจเป็นเพราะมีผูอ่้านเพิ่มมากข้ึนจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลของสมาคมผูจ้ดัพิมพ์
และจดัจาํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย ท่ีพบวา่การอ่าน เม่ือเปรียบเทียบการ อ่าน e-book กบัการ
อ่านหนงัสือพบวา่ร้อยละ 99.8  อ่านหนงัสือกระดาษ ในขณะท่ีร้อยละ 24.0 อ่าน e-book นิตยสาร
แจกฟรีเป็นนิตยสารท่ีไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายและมีความสะดวกในการเปิดรับทั้งสถานท่ีวางและมี
เน้ือหาน่าสนใจ รูปแบบท่ีสวยงาม สามารถแทนความตอ้งการข่าวสารจากส่ือประเภทอ่ืน จึงง่ายต่อ
การท่ีผูบ้ริโภคจะเปิดรับส่ือ อย่างไรก็ตามปริมาณหัวนิตยสารแจกฟรีมีคู่แข่งมากข้ึนเร่ือยๆ 
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การทาํนิตยสารแจกฟรีในรูปแบบเดิมอาจไม่ตอบสนองต่อความตอ้งการของผูอ่้าน เพราะ
นิตยสารแจกฟรีท่ีแจกส่วนใหญ่มกัมีเน้ือหานาํเสนอทัว่ๆไปไม่ได้เจาะลึกถึงความต้องการของ
ผูอ่้าน ทาํให้นิตยสารแจกฟรีบางฉบบัไม่ประสบความสําเร็จและอิทธิพลท่ีไดรั้บจากนิตยสารแจก
ฟรี  
 สําหรับประเทศไทยการซ้ือนิตยสารในประเทศเรานั้นซ่ึงมีราคาค่อนข้างสูง  ทาํให้มี
แนวโนม้การซ้ือนิตยสารแบบวางขายต่อเดือนนอ้ยลง และปัจจุบนัน้ีสามารถหาอ่านในออนไลน์กนั
ได ้จาํนวนผูซ้ื้อจึงลดลงส่วนหน่ึง  จึงมีการสร้างช่องทางใหม่คือ Free Magazines หรือนิตยสารแจก
ฟรี ซ่ึงในต่างประเทศมีมานานแล้ว แต่ในประเทศไทยนั้นพึ่งเร่ิมมีเขา้มา ซ่ึงมีแนวคิดในการทาํ
นิตยสารแจกฟรีวา่ ถา้เอานิตยสารหนา 200 หนา้ มายอ่ให้เหลือ 40 หนา้ ตน้ทุนผลิตก็จะลดลงทั้งค่า
เร่ืองนกัเขียน กระดาษ การพิมพ ์ทุกอยา่งลดลงหมด จากนั้นเอาตน้ทุนท่ีลดลงไปนั้นมาเพิ่มจาํนวน
พิมพ ์ทาํให้มียอดผูอ่้านมากข้ึนมาก เน่ืองจากยอดพิมพ ์นิตยสารแจกฟรี มากกวา่นิตยสารวางขาย
มาก ค่าโฆษณาของ นิตยสารแจกฟรีจึงจะมากกวา่หรือเท่ากบันิตยสารวางขาย เพราะเขา้ถึงผูอ่้านได้
มากกวา่ เน่ืองจากมีจุดวางนิตยสารแจกฟรีหลายแห่ง เช่นร้านกาแฟ สถานีรถไฟฟ้า ห้องสมุด  แต่
ในนิตยสารท่ีวางแผงขาย เม่ือขายไม่หมดยงัมีเหลือเก็บส่งคืน ดว้ยเหตุน้ีโฆษณาท่ีลงในนิตยสาร
แจกฟรีนั้นจึงไดป้ระโยชน์มาก 
  ส่ือส่ิงพิมพป์ระเภท นิตยสาร จึงถือเป็นส่ือสารมวลชนอีกแขนงหน่ึงท่ีได้รับความสนใจ
จากกลุ่มผูอ่้านในทุกระดบัอยา่งกวา้งขวาง และมีพฒันาการมาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจุดกาํเนิด พฒันาการ 
และการส้ินสุดของนิตยสารล้วนมีปัจจัยทางการตลาดและกลุ่มผู ้บริโภคเข้ามาเก่ียวข้อง ใน
ขณะเดียวกนับทบาทของการดาํเนินธุรกิจนิตยสารแต่ละประเภทก็มีความแตกต่างกนัไปตามบริบท
ของสังคม วฒันธรรม และพฤติกรรมการเปิดรับสารของกลุ่มผูอ่้านท่ีถือเป็นกลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจ 
(สุรพงษ ์ โสธนะเสถียร, 2554) นิตยสาร เป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์มีกาํหนดระยะเวลาออกท่ีแน่นอน เช่น 
รายสัปดาห์ รายปักษ ์รายเดือน ราย 2 เดือน ราย 3 เดือน และรายปี เป็นตน้ ออกอยา่งสมํ่าเสมอ มีช่ือ
เรียกท่ีแน่นอน ตีพิมพบ์ทความต่างๆท่ีทนัสมยัในเล่มเดียวกนัโดยจะมีผูเ้ขียนหลายคน มีเน้ือหาท่ี
หลากหลายจดัแบ่งเป็นคอลมัน์หรือแบ่งเฉพาะส่วน (ไศลทิพย ์ จารุภูมิ, 2545 ) 
 นิตยสาร เป็นส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีมีรูปเล่มและขนาดท่ีแตกต่างกันออกไป โดยสามารถแบ่ง
นิตยสารทีให้ความรู้ ความบนัเทิงแก่ผูอ่้านทัว่ไป (General magazines) มีเน้ือหาท่ีหลากหลาย และ
นิตยสารเฉพาะกลุ่ม (Specialized magazines) มีเน้ือหาเน้นเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงสําหรับกลุ่ม
ผูอ่้านท่ีเจาะจง เช่น นิตยสารสุขภาพ นิตยสารรถยนต ์นิตยสารผูห้ญิง นิตยสารผูช้าย นิตยสารกีฬา 
นิตยสารการถ่ายภาพ นิตยสารท่องเท่ียว นิตยสารไอที เป็นตน้ นิตยสารมีช่วงอายุยืนยาวมากกว่า
หนงัสือพิมพ์ เพราะผูอ่้านนิยมเก็บนิตยสารไวแ้ละสามารถนาํกลบัมาอ่านได้อีก รวมทั้งสามารถ
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นาํไปใหย้มืต่อๆกนัไดอี้กหรือสามารถนาํมาขายเป็นนิตยสารมือสอง ทาํใหมี้จาํนวนผูอ่้านต่อเล่มสูง 
คุณภาพในการผลิตในดา้นการพิมพดี์และคุณภาพของกระดาษท่ีใชดี้ การให้สีสันท่ีสวยงาม เลือก
เจาะผูรั้บสารได้ตรงตามเป้าหมายโดยพิจารณาเน้ือหาของนิตยสาร เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับ
โรคภยัท่ีเป็นความเส่ียงของผูห้ญิง ก็สามารถจดัลงในนิตยสารผูห้ญิงหรือนิตยสารสุขภาพ นิตยสาร
มีขอ้จาํกดัในดา้นการสร้างความถ่ีเพราะระยะเวลาการออกท่ีนาน เป็นรายเดือน รายปักษ ์หรือราย
สัปดาห์ นอกจากน้ี กระบวนการผลิตท่ีใชเ้วลานาน ไม่เหมาะกบัข่าวท่ีตอ้งการนาํเสนออยา่งรวดเร็ว
หรือทนัต่อเหตุการณ์ (ณฏัฐชุ์ดา วจิิตรจามรี, 2556) 
 คาํว่า นิตยสารมาจากภาษาองักฤษว่า “Magazine” ซ่ึงจะหมายถึงนิตยสารท่ีออกจาํหน่าย
โดยทัว่ไป มุ่งเน้นความบนัเทิง  ในด้านเน้ือหานิตยสารมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความบนัเทิง การ
โฆษณาหรืออาจกล่าวได้ว่า มีเน้ือหาท่ีหลากหลายและบางคร้ังจะมีเร่ืองเฉพาะกลุ่มผูอ่้าน เช่น 
นิตยสารแฟชัน่ นิตยสารสุขภาพ นิตยสารรถยนต ์นิตยสารบา้นและสวน นิตยสารตกปลา นิตยสาร
เทคโนโลยแีละนิตยสารดา้นการเกษตร (ระววีรรณ  ประกอบผล, 2558) 
 นิตยสารแจกฟรี ในวงการส่ือส่ิงพิมพน์ั้นไม่ได้มีการให้คาํนิยามของนิตยสารแจกฟรีไว้
อย่างชัดเจน อธิบายคือ นิตยสารแจกฟรีมีความหมายคล้ายคลึงกับนิตยสารตามท่ีระบุไวใ้น
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และในสารานุกรมเสรี วิกิพีเดีย หมายถึง ส่ือ
ส่ิงพิมพท์างดา้นวารสารศาสตร์ท่ีมีเน้ือหาหลากหลายอยูภ่ายในเล่มเดียว ท่ีมุ่งเนน้ให้ความรู้ ความ
บนัเทิง ใหแ้ก่ผูอ่้าน มีกาํหนดระยะเวลาการแจกท่ีแน่นอน เช่น รายสัปดาห์ รายปักษ ์รายเดือน เป็น
ตน้ และมีการแจกแบบท่ีไม่แน่นอน เช่น การแจกในวาระต่างๆ ตามวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัทาํ โดย
คาํนึงถึงความต้องการการรับข้อมูลข่าวสารของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก โดยหลักแนวคิดของ
นิตยสารแจกฟรีหมายถึง แหล่งรวบรวมสาระเน้ือหาท่ีมีความทนัสมยัและมีความหลากหลาย อนั
ประกอบไปดว้ยงานเขียนในประเภทต่างๆ อาทิเช่น บทความ ข่าว เร่ืองสั้น สารคดี คอลมัน์ประจาํ
และเหตุการณ์หรือเร่ืองราวท่ีกาํลงัไดรั้บความสนใจจากกลุ่มผูอ่้านในช่วงเวลาขณะนั้น รวมทั้งมี
ภาพประกอบและการออกแบบท่ีสวยงาม รวมถึงมีโฆษณาแทรกรวมอยูภ่ายในเล่มเดียวกนั ประเภท
ของนิตยสารแจกฟรี นิตยสารประเภทการท่องเท่ียวในอดีตนั้นมกัเป็นนิตยสารท่ีแจกฟรี ส่วนของ
เน้ือหานั้นประกอบไปดว้ยเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัการแนะนาํสถานท่ีท่องเท่ียว ร้านอาหาร โรงแรม โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักท่องเ ท่ียวทั้ งชาวไทยและชาวต่างชาติ  หรือเป็นนิตยสารเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์องค์กรต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มองค์กรทางด้านธุรกิจการเงิน ธนาคาร และ
อสังหาริมทรัพย ์ในปัจจุบนันิตยสารแจกฟรีมีหลากหลายประเภทมากยิ่งข้ึน จะเนน้นาํเสนอเน้ือหา
เก่ียวกบัวถีิชีวติของคนในเมืองใหญ่ ร้านอาหาร การท่องเท่ียว แฟชัน่ การแต่งกาย สินคา้เทคโนโลย ี
เป็นตน้ มีจุดท่ีสามารถหยิบนิตยสารท่ีแจกฟรีตามแหล่งชุมชนสําคญัต่างๆ อาทิเช่น บริเวณสถานี
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ให้บริการรถไฟฟ้า ห้างสรรพสินคา้ ร้านหนังสือ ห้องสมุด ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สปา โรงแรม 
โรงพยาบาล โรงภาพยนตร์ และแหล่งการเรียนรู้ในเมือง (ธรรมยทุธ์ิ  จนัทร์ทิพย,์ 2554) 

การศึกษาคร้ังน้ี จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเก่ียวกบัการเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพล
ในเขตกรุงเทพมหานครในดา้นต่างๆเพื่อเป็นแนวทางพฒันานิตยสารแจกฟรีให้มีประโยชน์สูงสุด
และตรงตามความตอ้งการของผูอ่้าน สภาพปัจจุบนันิตยสารแจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานครเกิดข้ึน
อยา่งรวดเร็ว มีมากหลายฉบบัซ่ึงจะเลือกศึกษานิตยสารท่ีมีดงัรายช่ือต่อไปน้ีโดยแบ่งเป็น 3 ประเภท
หลกัไดแ้ก่นิตยสารแจกฟรีสําหรับผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสังคม การดาํเนินชีวิต รวมถึง
แฟชัน่ต่างๆเช่น BK magazine, happening, You are here, giraffe, a day bulletin, a day bulletin life, 
ทู(2)magazine, 247 magazine, VIVA, CAMPUS star, UP2U, time D, AROUND, SHE’s smart, 
CHANGE in to, Don’t journal magazine, Tamago magazine นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ไดแ้ก่ 
นิตยสารท่ีนาํเสนอเน้ือหาให้สาระความรู้เฉพาะเจาะจงในดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น กีฬา เทคโนโลย ี
สุขภาพและการแพทย ์รถ ภาพยนตร์ ท่องเท่ียว ธรรมมะ การทาํธุรกิจแนวใหม่เช่น IT Banana (ดา้น
IT), EATTING OUT (ดา้นอาหาร), V-Peace (ดา้นธรรมมะ), welcome magazine (ดา้นท่องเท่ียว), 
Weekend (ดา้นท่องเท่ียว),  Women Plus (ดา้นผูห้ญิง), MONO mobile (ดา้นIT), Billboard 
Thailand (ดา้นดนตรี), EDT TOP 10 (ดา้นท่องเท่ียว), Brainy Free Magazine (ดา้นนิตยสารเด็ก),  
o-lunla (ดา้นผูสู้งอายุ), monograph (ดา้นธุรกิจ) และนิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจ นิตยสารแจกฟรีท่ี
ออกโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือสมาคมต่างๆ เพื่อการประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์
ให้องค์กร เช่น plook magazine, DACO Thailand, Think (คิด), WAttenion Thailand, JUZZ 
magazine, RED carpet bulletin, คนคิดบวก, ตวัใหญ่, Persmegtive จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบันิตยสารฟรี พบวา่งานวจิยัส่วนใหญ่ศึกษาเร่ืองนิตยสารเชิงพานิชย ์เช่นกรกช แสนจิตร 
(2543) ศึกษาเร่ือง “ความพึงพอใจและการนาํไปใชป้ระโยชน์ของนิตยสาร CLEO : ศึกษาเฉพาะ
เน้ือหาและองคป์ระกอบท่ีใชใ้นการจดัหนา้” ทิพยว์รรณ  แสวงศรี (2546) ศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์
เน้ือหา ความพึงพอใจและการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารลิซ่า” รัชกร  คุหาทองเจริญ (2549)  ศึกษา
เร่ือง”พฤติกรรมการเปิดรับ   ความสนใจ และการใช้ประโยชน์นิตยสารทีวีพูลของวยัรุ่น
หญิง”  พลอยนวล  พนัธุมวานิช (2551) ศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดรับและความพึงพอใจ
นิตยสาร a day”  เป็นตน้ ส่วนนิตยสารแจกฟรีพบว่ามีงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งหรือคลา้ยคลึงค่อนขา้ง
นอ้ยเช่นจิราพร  ประพนัธ์เจริญ (2557) ศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงั พฤติกรรมการเปิดรับและความ
พึงพอใจของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อนิตยสาร a day bulletin” จุไรรัตน์ ลิขิตวชัรปกรณ์ 
(2551) ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปต่อนิตยสารแจกฟรีเพื่อการ
ท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่”  ในดา้นนิตยสารแจกฟรีซ่ึงกาํลงัไดรั้บความนิยมและมีการแข่งขนัใน
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ด้านการตลาดสูงรวมถึงการปรับตวัของส่ือส่ิงพิมพ์ให้เขา้กับยุคดิจิตอล การพฒันาส่ือส่ิงพิมพ์
ประเภทนิตยสารแจกฟรีนั้นเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจ จึงมีความสนใจจะศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการ
เปิดรับ การใชป้ระโยชน์ อิทธิพลและความตอ้งการของผูอ่้าน เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตนิตยสาร
แจกฟรีท่ีมีเน้ือหาและคุณภาพท่ีตรงกบัความตอ้งการผูอ่้านมากข้ึนให้แก่ผูป้ระกอบการนิตยสาร
แจกฟรี 

 

1.2 ปัญหาน าการวจิัย 
 
1.2.1 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารแจกฟรีเป็นเช่นใด 
1.2.2 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีในดา้นใดบา้ง 
1.2.3 นิตยสารแจกฟรีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมในดา้นใดบา้งและมากนอ้ยเพียงใด 
1.2.4 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความตอ้งการนิตยสารแจกฟรีท่ีมี รูปแบบและมี

เน้ือหาสาระ มากนอ้ยเพียงใด 
1.2.5 พฤติกรรมการเปิดรับ การใชป้ระโยชน์ อิทธิพล ความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีมี

ความสัมพนัธ์กนั 
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1.3 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 
1.3.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารแจกฟรีของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
1.3.2 เพื่อศึกษาการใชป้ระโยชน์ของนิตยสารแจกฟรีต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.3.3 เพื่อศึกษาอิทธิพลของนิตยสารแจกฟรีต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
1.3.4 เพื่อศึกษาความตอ้งการรูปแบบและเน้ือหานิตยสารแจกฟรีของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 
1.3.5 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ของพฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ อิทธิพล และ

ความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรี 
 

1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
1.4.1 เชิงวชิาการ 

1.4.1.1 ได้ข้อมูลด้านพฤติกรรมของคนกลุ่มหน่ึงเพื่อนําไปเป็นฐานข้อมูลใน
การศึกษาสาํหรับผูท่ี้สนใจ 
  1.4.1.2 สามารถนําไปเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นควา้ในเร่ืองส่ือส่ิงพิมพ ์
นิตยสารและนิตยสารแจกฟรีไดใ้นภายภาคหนา้ 
 1.4.2 เชิงประยกุตป์ฏิบติั  
  1.4.2.1 เพื่อเป็นแนวทางให้ผูป้ระกอบการท่ีจะลงทุนทาํส่ือนิตยสารแจกฟรี ใน
องคก์รต่างๆ 
  1.4.2.2 เพื่อเป็นแนวทางการทาํส่ือส่ิงพิมพเ์ชิงสร้างสรรคใ์หก้บัประชาชน 
  1.4.2.3 เพื่อเขา้ใจถึงคุณค่าความสําคญัส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่งเสริมการทาํส่ือส่ิงพิมพ ์
ในยคุท่ีส่ือดิจิตอลเขา้มามีบทบาทในสังคมและผูอ่้าน 
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1.5 ขอบเขตการวจิัย 
 

 การวจิยัน้ีมุ่งศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการอ่านนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลของนิตยสารแจกฟรี
ท่ีมีต่อผูอ่้าน เลือกเฉพาะนิตยสารท่ีมีอายุมากกว่า 6 เดือนเป็นของหน่วยงานองค์กรเอกชน เป็น
นิตยสารแจกฟรีสาํหรับผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสังคม การดาํเนินชีวิต รวมถึงการแต่งกาย
แฟชัน่ เน้ือหาทัว่ไปในกระแสสังคม ณ ขณะนั้น ซ่ึงมีจุดวางประจาํท่ีร้านกาแฟ สถานศึกษา สถานี
บริการรถไฟฟ้าและตามแหล่งชุมชนสําคัญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายอายุ 15-60 ปี  ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 400 คน  
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บทที ่2 
 

ทฤษฏี  แนวความคดิและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 ในการวจิยัน้ีผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฏีแนวความคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ีเป็นแนวทาง
ในการศึกษาวจิยั 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบันิตยสาร 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบันิตยสารแจกฟรี 
2.3 ทฤษฎีเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือและการเลือกรับสาร 

2.4 แนวคิดอิทธิพลและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม (KAP)  
2.5 ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ  

2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 แนวคดิเกีย่วกบันิตยสาร 
 
 นิตยสารและวารสาร หมายถึง  ส่ือส่ิงพิมพ์ท่ีเจาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการ เฉพาะกลุ่มประชากร หรือกลุ่มผูบ้ริโภคไดดี้กว่าหนงัสือพิมพ ์และมีความสําคญัในดา้น
การให้ขอ้มูลข่าวสารเชิงลึกและเน้ือหาสาระบนัเทิงท่ีหลากหลาย รูปเล่มมีความสวยงาม มีกาํหนด
ระยะเวลาออกวางเป็นประจาํทั้งรายสัปดาห์ รายปักษ ์รายเดือน  ส่วนมากใชว้ธีิการเยบ็เล่ม นิตยสาร
และวารสารมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัมาก  และมีการจดัพิมพ ์ท่ีไม่แตกต่างกนั นอกจากเน้ือหาท่ีเนน้จุด
สนใจต่างกนัดงักล่าวมาแลว้ คือ  เน้ือหา ของวารสารมีวตัถุประสงค์ท่ีผูอ่้านเฉพาะกลุ่ม  ซ่ึงอาจ
จดัเป็นนิตยสารเฉพาะกลุ่มประเภทหน่ึงก็ได ้(อารยะ  ศรีกลัยาณบุตร, 2547) 
 “นิตยสาร” เป็นส่ือวารสารศาสตร์ท่ีเน้นความหลากหลายของเน้ือหาภายในเล่มเดียวกนั 
เสนอแนวเน้ือหา (editorial concept) ตามวตัถุประสงคข์องผูจ้ดัทาํ โดยคาํนึงถึงความตอ้งการและ
รสนิยมดา้นการรับสารของกลุ่มเป้าหมายหลกั คุณลกัษณะชดัเจนของนิตยสารคือ การเสนอเน้ือหา
ท่ีมีความหลากหลายในหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ี เน้ือหาจะสะทอ้นวตัถุประสงคต์ามประเภทของ
นิตยสาร เช่น นิตยสารสตรี จะให้สัดส่วนเน้ือหาส่วนใหญ่เก่ียวกับผูห้ญิงในวยัท่ีใกล้เคียงกับ
กลุ่มเป้าหมายหลกั โดยมีเร่ืองอ่ืนๆ ในความสนใจของผูอ่้านทัว่ไปเป็นส่วนประกอบสอดแทรก
สาระบนัเทิงท่ีให้ความเพลิดเพลินแก่ผูอ่้าน ในบางฉบบัก็อาจนาํเสนอเร่ืองบนัเทิงเริงรมยใ์นรูปนว
นิยายท่ีนอกจากเพื่อให้ความบนัเทิงแลว้ ยงัเป็นกลยุทธ์ดึงดูดผูอ่้านให้ติดตามซ้ือนิตยสารอ่านอยา่ง
ต่อเน่ือง ทั้งน้ีคาํวา่ magazine มาจากรากศพัทภ์าษาฝร่ังเศสวา่ “magasin” แปลวา่ คลงัสินคา้ (store-
house) ซ่ึงเป็นแหล่งเก็บสินคา้หลายประเภทสินคา้หลายประเภทอย่างเป็นหมวดหมู่ไม่กระจดั
กระจายแนวคิดนิตยสาร (magazine concept) จึงหมายถึงท่ีรวมของสาระเน้ือหาท่ีมีความ
หลากหลายของเน้ือหาและขอ้เขียนโดยไดรั้บการจดัหมวดหมู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมสําหรับการ
เลือกอ่านมากกวา่จะมีความหมายเพียงรูปลกัษณ์ทางกายภาพเท่านั้น  เน่ืองจากวตัถุประสงคข์องการ
ผลิตนิตยสารจะเน้นการให้ความผอ่นคลายจากการอ่านเร่ืองท่ีมีสาระความรู้ในเวลาท่ีว่างเวน้จาก
ภารกิจประจาํวนั แตกต่างจากวตัถุประสงคใ์นการผลิตและการอ่านหนงัสือพิมพ ์นิตยสารจึงมีอายุ
การใชง้านยาวนานกวา่หนงัสือพิมพ ์เป็นเหตุผลหน่ึงท่ีรูปเล่มนิตยสารมีการเขา้เล่มอยา่งคงทนถาวร 
ห่อหุ้มดว้ยปกท่ีไดรั้บการออกแบบให้สะทอ้นแนวคิด หลกัภายในเล่ม (main editorial concept) 
อยา่งสวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจผูซ้ื้อ มีการเยบ็เล่มเป็นกิจจะลกัษณะแข็งแรงทนทานเหมาะสม
กบัความถ่ีในการอ่านและเก็บรักษาไวต้ลอดระยะเวลาท่ีนิตยสารนั้นยงัคงเป็นประโยชน์ต่อผูอ่้าน
แต่ละคนแต่ละกลุ่ม การจดัแบ่งประเภทนิตยสารข้ึนอยูก่บัหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนดข้ึนให้เหมาะสมและ
สะดวกต่อการศึกษาลกัษณะของนิตยสาร กล่าวคือ จดัประเภทตามวตัถุประสงค์ของการผลิต
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นิตยสารจดัประเภทตามกลุ่มผูอ่้าน จดัประเภทตามแนวเน้ือหา จดัประเภทตามระยะเวลาการวาง
จาํหน่าย จดัประเภทตามลกัษณะเน้ือหาอย่างกวา้งๆ เป็น 2 ประเภทหลกั คือ นิตยสารประเภท
เน้ือหาทัว่ไป (General magazine) นิตยสารประเภทเน้ือหาเฉพาะ (specialized magazine) โดยยงั
สามารถแบ่งประเภทยอ่ยไดอี้กตามแนวเน้ือหาท่ีมุ่งเนน้เฉพาะกลุ่มสนใจไดอี้ก เช่น นิตยสารผูห้ญิง 
นิตยสารเด็ก นิตยสารศิลปวฒันธรรม นิตยสารไอที นิตยสารรถยนต์ วารสารการแพทย ์วารสาร
กฎหมาย เป็นตน้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจ ร่วมกนัเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงอย่างลึกซ้ึงใน
แวดวงเดียวกนั 
  1. นิตยสารประเภทเน้ือหาทั่วไป หมายถึง นิตยสารท่ีมีวตัถุประสงค์และมุ่ง
กลุ่มเป้าหมายทุกระดบั ไม่วา่จะอยูใ่นระดบัการศึกษา อายุ ความสนใจ เป็นตน้ ระดบัใดก็สามารถ
อ่านไดแ้นวเน้ือหาไม่จาํกดัขอบเขตเฉพาะเร่ืองใดเป็นพิเศษ แต่จะมุ่งนาํเสนอเร่ืองท่ีให้คนกลุ่มใหญ่
สนใจ สามารถเขา้ใจได้ไม่ยาก การกาํหนดเลือกสรรเร่ืองราวในเล่มจึงให้ความสําคญักบัความ
สนใจของคนทัว่ไป เช่น นิตยสารข่าว นิตยสารภาพ นิตยสารท่องเท่ียว นิตยสารบนัเทิง นิตยสาร
ผูห้ญิง นิตยสารวเิคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั เป็นตน้  
  2. นิตยสารประเภทเน้ือหาเฉพาะ หมายถึง นิตยสารท่ีผลิตเพื่อมุ่งสนองความสนใจ
ของกลุ่มผูอ่้านท่ีมีความสนใจเฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงอยา่งลุ่มลึก มีความตอ้งการขอ้มูล ข่าวสารหรือ
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือต่อวิชาชีพ คนกลุ่มน้ีจะซ้ือนิตยสารประเภทน้ีอ่านดว้ยเหตุผล
ท่ีแตกต่างจากกลุ่มผู ้อ่านทั่วไป โดยมีวตัถุประสงค์ในการนําเสนอเน้ือหาสาระท่ีอ่านไปใช้
ประโยชน์อยา่งแทจ้ริง และสามารถนาํขอ้มูลจากนิตยสารไปประกอบการฝึกทกัษะหรือพฒันางาน
ท่ีสนใจได ้เช่น วารสารไอที นิตยสารสุขอนามยั นิตยสารชีวจิต นิตยสาร SMEs นิตยสารแหล่งงาน 
เป็นตน้  
 โดยสรุป นิตยสารประเภทเน้ือหาทัว่ไปมีวตัถุประสงคเ์พื่อเสนอเน้ือหาท่ีอยูใ่นความสนใจ
ของคนกลุ่มใหญ่ มียอดจาํหน่ายสูงเพราะมีขอบเขตการจาํหน่ายในวงกวา้งไม่เจาะจง ในขณะท่ี
นิตยสารประเภทเน้ือหาเฉพาะ จะเจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความสนใจชดัเจนในเน้ือหาดา้นใดดา้น
หน่ึงได้อย่างแทจ้ริง จึงมีเน้ือหาเขม้ขน้และจาํนวนจาํหน่ายค่อนขา้งจาํกดั นอกจากจดัแบ่งกลุ่ม
ประเภทนิตยสารตามคุณลกัษณะดงักล่าวแลว้ ยงัสามารถแบ่งนิตยสารทั้ง 2 ประเภทให้เจาะจง
ยิ่งข้ึนไดอี้กมากมายตามเป้าหมายหรือสายอาชีพ อาทิ นิตยสารธุรกิจ นิตยสารสมาคม นิตยสาร
ประชาสัมพนัธ์ นิตยสารเฉพาะวาระ นิตยสารกอลฟ์ เป็นตน้ 
 การแบ่งประเภทนิตยสารโดยทัว่ไปแลว้ แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได ้4 ประเภท (ดรุณี 
หิรัญรักษ,์ 2530) ดงัน้ี 
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  1. นิตยสารทัว่ไป (General or Consumer Magazine) เป็นนิตยสารท่ีมีจาํนวนมาก
ท่ีสุดและจาํนวนจาํหน่ายสูงในทอ้งตลาด เพราะเป็นนิตยสารท่ีคนทัว่ไปให้ความสนใจ ส่วนใหญ่
แลว้นิตยสารประเภทน้ีจะมีผูจ้ดัทาํหลายฝ่าย เน่ืองจากนิตยสารมีหลายรส และหลายเน้ือหาในฉบบั
เดียวกนั ส่วนใหญ่นิตยสารประเภทน้ีมกัมุ่งใหค้วามบนัเทิง และความรู้ในดา้นต่าง ๆ 
  2. นิตยสารวงการธุรกิจ (Business Magazine) เป็นนิตยสารท่ีตีพิมพข้ึ์นมาเพื่อมุ่ง
ให้ผูท่ี้อยูใ่นอาชีพต่าง ๆ ไดอ่้าน และเขา้ใจถึงสภาวะและสถานการณ์ทางดา้นวงการธุรกิจดา้นต่าง 
ๆ นิตยสารประเภทน้ีในเมืองไทยมีไม่มากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศท่ีมีความเจริญก้าวหน้า
ทางดา้นธุรกิจอุตสาหกรรมในยโุรป ญ่ีปุ่น และสหรัฐอเมริกา 
  3. นิตยสารสมาคม (Association Magazine) เป็นนิตยสารท่ีจดัทาํโดยสมาคมต่าง 
ๆ มีจุดประสงค์จะเผยแพร่ในระหว่างหมู่สมาชิกด้วยกนั นิตยสารประเภทน้ีมกัจะจดัทาํโดยผูท่ี้
สมคัรใจและไม่หวงัไดเ้งินตอบแทน เน้ือหาภายในเล่มจะเป็นเร่ืองราวหรือบทความเก่ียวกบัสมาคม
ในด้านต่าง ๆ ความรู้ความเขา้ใจระหว่างสมาชิกด้วยกนั เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอนัดีระหว่าง
สมาชิกต่อสมาชิก มกัเป็นไปในรูปแบบของการอุปถมัภ์ และช่วยเหลือจากสมาชิกหรือองคก์ารต่าง 
ๆ 
  4. นิตยสารเพื่อการประชาสัมพนัธ์ (Public Relations Magazine) เป็นนิตยสารท่ี
จดัทาํโดยองคก์ารหรือบริษทัต่าง ๆ เพื่อแจกจ่ายไปยงัพนกังาน ลูกคา้ ผูแ้ทนจาํหน่าย ผูถื้อหุ้นหรือผู ้
ท่ีสนใจนิตยสารประเภทน้ีสามารถแบ่งย่อยได้เป็น  2 ประเภท คือ นิตยสารภายใน 
(InternalMagazine) และนิตยสารภายนอก (External Magazine) ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัว่า ผูจ้ดัทาํตอ้งการ
เผยแพร่ให้กบัใคร ถา้เป็นพนกังานลูกจา้งนิตยสารนั้นก็จะถูกจดัทาํเฉพาะภายใน แต่ถา้เป็นลูกคา้ก็
ตอ้งทาํแบบภายนอก เป็นตน้ 
  มาลี  บุญศิริพันธ์  (2550)  กล่าวว่า ในแง่ของวารสารศาสตร์ นิตยสารเป็น
ส่ือมวลชนท่ีให้ความสําคญัต่อข่าวการข่าวการนาํเสนอเหตุการณ์ สถานการณ์ความเคล่ือนไหว
เก่ียวกบัเศรษฐกิจ การเมือง สังคม การศึกษา เป็นตน้ ตามกระบวนการข่าวท่ีเนน้ในสามมิติ คือ มิติ
ลึก มิติกวา้ง และมิติไกล ทั้ งน้ี เพราะนิตยสาร ส่วนใหญ่มีวาระการวางจาํหน่ายยาวนานกว่า
หนงัสือพิมพ ์เพราะฉะนั้น จึงมีเวลาและทรัพยากรท่ีสามารถเจาะลึกสถานการณ์ข่าว ดว้ยวิธีการให้
ขอ้เท็จจริง สามารถวิเคราะห์เบ้ืองหน้า เบ้ืองหลงั ตลอดจนความเป็นไปในรายละเอียดของแต่ละ
เหตุการณ์ สถานการณ์ไดร้อบดา้นกวา่ส่ือหนงัสือพิมพ ์นิตยสารจึงเป็นส่ือเสริมท่ีช่วยให้ผูอ่้านทาํ
ความเขา้ใจในสางทีเกิดข้ึนและเป็นอยู่ไดลึ้กซ้ึงยิ่งข้ึน โดยเฉพาะผูอ่้านท่ีไม่ค่อยมีเวลาติดตามข่าว
ประจาํวนัทางหนงัสือพิมพ์อย่างใกล้ชิด นิตยสารจึงจดัเป็นส่ือท่ีมีบทบาทในการลดช่องว่างทาง
ข่าวสารของประชาชนได้ระดับหน่ึง จุดเด่นของนิตยสารคือ ศกัยภาพการนําเสนอเน้ือหาท่ีให้
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รายละเอียดเชิงลึกเป็นส่ือเนน้การวเิคราะห์ความเคล่ือนไหวของเหตุการณ์ และสถานการณ์ไดอ้ยา่ง
ลึกซ้ึง ขณะท่ีหนงัสือพิมพมี์ประสิทธิภาพ ในการรายงานเหตุการณ์ สถานการณ์ไดร้วดเร็ว เสนอ
ข่าวสดใหม่ ทนัสมยั นิตยสารส่วนใหญ่ไม่มีขอ้จาํกดัเร่ืองเวลา นอกจากนิตยสารข่าวสารสัปดาห์ท่ี
ตอ้งเคร่งครัดกบัการจบัประเด็นข่าวท่ีกาํลงัอยูใ่นกระแสความสนใจของสังคมในช่วงสัปดาห์นั้นให้
แม่นยาํทนักบัรายงานข่าวของหนังสือพิมพร์ายวนั ขอ้ไดเ้ปรียบอีกประการหน่ึงของนิตยสารคือ 
สามารถกาํหนดกลุ่มผูอ่้านเป้าหมายได้แน่นนอนกว่า มีปริมาณเน้ือท่ีหน้ากระดาษสําหรับเสนอ
เร่ืองราวไดไ้ม่จาํกดัเข่ียเหมือนหนงัสือพิมพ ์ทาํให้การกาํหนดนโยบายแนวเน้ือหาให้สนองรสนิยม
ของผูอ่้านไดแ้ม่นยาํ รวมถึงการกาํหนดขนาดรูปเล่มให้เหมาะสมกบัพฤติกรรมการอ่านนิตยสาร
ของกลุ่มเป้าหมายได ้นอกจากน้ียงัไม่มีขอ้จาํกดัเร่ืองความลา้สมยั ผูอ่้านสามารถหยิบอ่านไดทุ้ก
เวลาท่ีอยากอ่านหรือต้องการค้นอ่านฉบบัยอ้นหลังได้ การเสนอเน้ือหาในนิตยสารจึงไม่ต้อง
คาํนึงถึงแรงกดดนัในเร่ืองเวลามากเท่าหนงัสือพิมพ ์ส่วนขอ้เสียเปรียบของนิตยสารก็มีอยู่บา้งใน
เร่ืองของราคาและกลุ่มเป้าหมายท่ีค่อนขา้งเฉพาะมากกว่าส่ือมวลชนประเภทอ่ืน ซ่ึงพอเขา้ใจใน
เง่ือนไขธรรมชาติ ของส่ือท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนั ยอ่มมีขอ้ดีขอ้ดอ้ยเสริมกนัและกนัในทางใดทาง
หน่ึงเสมอ เช่น นิตยสารดิจิตอล (digital magazine) กบันิตยสารฉบบักระดาษ 
 อย่างไรก็ตาม นิตยสารได้ช่ือว่าเป็นส่ือวารสารศาสตร์ท่ีทาํหน้าท่ีส่ือมวลชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพด้านการให้ความรู้ สร้างความเขา้ใจ และสนองความบนัเทิงใกล้ตวั ท่ีผูอ่้านอาจหา
ไม่ไดจ้ากส่ือวารสารศาสตร์ประเภทอ่ืน เป็นส่ือท่ีทาํหนา้ท่ีเช่ือมช่องวา่งดา้นข่าวสารความรู้สําหรับ
ประชาชนยคุสังคมแห่งการเรียนรู้ (knowledge based society) ไดเ้ป็นอยา่งดี  
 วรินทรา  ไกรยรูวงศ ์(2540) กล่าวไวว้า่บทบาทและหนา้ท่ีของนิตยสารนั้นมีดงัต่อไปน้ี  
   1. ให้สาระความรู้ เป็นหนา้ท่ีท่ีเกิดข้ึนพร้อมกบัการเร่ิมตน้จดัทาํนิตยสาร
ผูห้ญิงในยุคแรกๆ โดยสาระความรู้ในยุคนั้นจะกระตุ้นสตรีไทยให้ใฝ่หาความรู้และช่วยปลุก
จิตสาํนึกถึงสิทธิของสตรี  
   2. เป็น”โรงเรียนนอกระบบ” ให้หญิงไทย เสมือนพาผูห้ญิงนั้นออกไปสู่
โลกกวา้ง นาํเสนอสาระความรู้และเร่ืองราวแปลกใหม่จากต่างประเทศ หรือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อย 
เกล็ดความรู้เบด็เตล็ดต่างๆซ่ึงจดัไดว้า่เป็นความรู้รอบตวั 
   3. ทําหน้าท่ีเป็นปากเป็นเสียงให้สตรี  ในยุคแรกนิตยสารหลายเล่ม
ประกาศจุดยืนของตวัเองในการจดัทาํนิตยสารออกมาอย่างชัดเจนว่า ยินดีท่ีจะเป็นปากเป็นเสียง
ให้แก่สตรีท่ีได้รับความเดือดร้อนสามารถส่งเร่ืองราวมาบอกเล่าลงนิตยสารได ้แต่ปัจจุบนัไดล้ด
บทบาทลงเปล่ียนมาเป็นการตอบคาํถาม ใหค้าํแนะนาํต่างๆ 
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   4. เปิดโอกาสให้ผูห้ญิงได้แสดงความคิดเห็นสู่สาธารณะ ตั้งแต่ปี 2465 
เร่ิมมีการเปล่ียนมือการจดัทาํนิตยสารจากผูช้ายมาเป็นผูห้ญิง จึงทาํให้ผูห้ญิงไดมี้โอกาสแสดงความ
คิดเห็นและแสดงฝีมือการเขียนออกสู่สาธารณชน แมปั้จจุบนัผูจ้ดัทาํนิตยสารผูห้ญิงส่วนใหญ่ก็
มกัจะเป็นทีมงานผูห้ญิงทั้งส้ิน 
   5.  เป็นพื้นท่ีในการลงโฆษณา นิตยสารได้มีการเปิดให้ลงโฆษณา
ค่อนข้างมาก ทั้งโฆษณาท่ีมีภาพและไม่มีภาพ จนปัจจุบนัได้มีการพฒันาหน้าท่ีน้ีข้ึนมาทั้งใน
รูปแบบและบทบาทต่อการทาํนิตยสาร เพราะการทาํนิตยสารในยคุน้ีโฆษณาถือเป็นส่วนสาํคญั 
   6. ใหค้วามบนัเทิง ปัจจุบนัมีการใหค้วามบนัเทิงในหลากหลายรูปแบบแต่
ยงัคงมีการนาํเสนอ นวนิยายเหมือนในยุคแรกและไดเ้พิ่มคอลมัน์ประเภท ดูหนัง ฟังเพลง ดูดวง 
แนะนาํหนงัสือ ซ่ึงเพิ่มตามสภาพสังคมท่ีผูค้นกาํลงัตึงเครียดแข่งขนัในหน้าท่ีการงาน นิตยสารจึง
ทาํหนา้ท่ีนาํเสนอความบนัเทิงแบบต่างๆมาเป็นตวัเลือกแก่ผูอ่้าน เพื่อหาวิธีผ่อนคลายท่ีเหมาะสม
กบัตวัเอง 
   7. เป็นคู่มือในชีวิตประจาํวนัของผูห้ญิง ในการนนาํเสนอคอลมัน์ต่างๆ 
ประเภท เร่ืองการแต่งตวั จดัหอ้ง โตะ๊อาหาร เยบ็ปักถกัร้อย ทาํอาหารเป็นตน้  
   8. สืบทอดคนอ่านรุ่นต่อไป ในมุมมองของผูจ้ดัทาํการมีคอลมัน์สําหรับ
เด็กคงถือเป็นการช่วยสืบทอดคนอ่านรุ่นต่อๆไปใหก้บันิตยสารตวัเอง นบัเป็นการขยายกลุ่มคนอ่าน
ออกไปดว้ย 
   9. สะทอ้นความเป็นไปของสังคม นิตยสารเป็นส่วนผสมระหวา่งหนงัสือ
เล่มและหนังสือพิมพ์ มกัจะสะทอ้นเป็นเร่ืองราวของวิถีชีวิต และรสนิยมของผูค้นในสังคมว่า 
ขณะนั้นสังคมกาํลงัสนใจเร่ืองอะไรอยู ่มีวิธีการดาํเนินชีวิตอยา่งไร เพราะผูอ่้านสามารถนาํไปปรับ
ใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้
   10. เป็นผูน้าํเร่ืองค่านิยมต่างๆในสังคม เพื่อท่ีจะให้หนงัสือของตนเป็นท่ี
สนใจต่อคนอ่าน ผูจ้ดัทาํโดยเฉพาะในยุคปัจจุบนัไดใ้ช้วิธีการนาํเสนอเร่ืองแปลกใหม่ หรือการจุด
ประเด็นเร่ืองต่างๆข้ึนมาซ่ึงคาดวา่จะเป็นท่ีสนใจต่อคนอ่าน และโดยวิธีการเช่นน้ีนิตยสารจึงไดท้าํ
หนา้ท่ีเป็นผูน้าํเร่ืองค่านิยมต่างๆในสังคมไปโดยปริยาย เช่น การนาํเสนอแฟชัน่ใหม่ๆ การเลือกฟัง
เพลง เลือกอ่านหนงัสือ 
   11.  เ ปิดมิติการบริโภค ปัจจุบันนิตยสารกําลังกลายเป็นส่ือรับใช้
ตอบสนองความตอ้งการต่างๆ ของผูบ้ริโภค หน้าท่ีหลกัอีกประการหน่ึงก็คือ นิตยสารกาํลงัทาํ
หน้าท่ีเปิดมิติการบริโภคซ่ึงส่วนหน่ึงไดแ้สดงผา่นหน้าท่ีการเป็นพื้นท่ีลงโฆษณา หน้าท่ีผูน้าํเร่ือง
ค่านิยมต่างๆในสังคม  
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 จากบทบาทและหน้าท่ีของนิตยสารขา้งตน้ จะเห็นไดว้่านิตยสารเป็นส่ือสารมวลชนท่ีมี
อิทธิพลต่อผูอ่้านอยา่งมาก ทั้งในบทบาทและหนา้ท่ีพื้นฐานโดยทัว่ไปตามท่ีส่ือมวลชนพึงมี ไดแ้ก่ 
ใหค้วามรู้ ความบนัเทิงต่างๆ และท่ีสําคญันิตยสารเป็นส่ือท่ีมีลกัษณะพิเศษก็คือเป็นส่ือส่ิงพิมพท่ี์มี
ลกัษณะรูปเล่มท่ีสวยงาม น่าเก็บรักษาไว ้เป็นส่ือท่ีมีอายุยืนยาวกวา่ส่ืออ่ืนๆ ทั้งสามารถนาํกลบัมา
อ่านไดอี้กในเวลาท่ีตอ้งการ อีกทั้งนิตยสารมีกลุ่มเป้าหมายท่ีแน่นอน ชดัเจน ประกอบกบัผูอ่้าน
นิตยสารนั้นจะเป็นผูท่ี้มีความรู้พอควรมีทกัษะในการอ่าน ซ่ึงการอ่านน้ีทาํให้ผูอ่้านไดใ้ชค้วามคิด
และจินตนาการไปพร้อมๆกนั ทาํให้สามารถเก็บสาระจากเน้ือหาในนิตยสารไดม้ากกว่าส่ืออ่ืนๆ 
ดงันั้นนิตยสารจึงมีอิทธิพลต่อความรู้ความคิดของผูอ่้านเป็นอยา่งมาก นอกจากน้ีนิตยสารบางเล่มยงั
มีบทบาทในการเป็นเคร่ืองแสดงฐานะทางสังคม ในยุคสังคมบริโภคในปัจจุบนัอีกดว้ย (มาลี  บุญศิ
ริพนัธ์ุ, 2550) 
 นิตยสารมีองค์ประกอบส าคัญดังต่อไปนี้ (อารยะ  ศรีกลัป์ยาณุบุตร, 2547) 

1. ปกหน้า เป็นหน้าท่ีสําคญัท่ีสุดของนิตยสารเน่ืองจากจะตอ้งทาํหนา้ท่ีถึง2อยา่ง 
คือช่วยดึงดูดความสนใจของผูพ้บเห็น และนาํเสนอภาพลกัษณ์ของนิตยสารซ่ึงเป็นเอกลกัษณ์ของ
ตวันิตยสารใหผู้ท่ี้ไดพ้บเห็นรับรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ดงันั้นส่วนต่างๆในปกหนา้ท่ีจะตอ้งให้ความสนใจ
มีดงัต่อไปน้ี 

1.1 หัวนิตยสาร (name plate) และรายละเอียดของฉบับ โดยหัว
นิตยสาร  หรือ “หวัหนงัสือ” นั้นจะเป็นตราสัญลกัษณ์ท่ีประกอบข้ึนจากตวัอกัษรท่ีเป็นช่ือ
หนงัสือ ส่วนในรายละเอียด ของฉบบัก็จะบ่งบอกฉบบัท่ี ปีท่ี 

1.2 ภาพประกอบปกหน้า  มักจะเป็นภาพของเน้ือเร่ืองภายในฉบับ 
ส่วนมากจะนิยมใช้ภาพจากเร่ืองท่ีเด่นท่ีสุด และมกัจะนิยมใช้ภาพใหญ่เพียงภาพเดียว
มากกว่า จะเป็นภาพเล็ก ๆจาํนวนหลาย ๆ ภาพมาประกอบ1.3 ข้อความบนปก เป็น
ข้อความท่ีเป็นตวัอักษรขนาดไม่ใหญ่เกินไปนักเพื่อให้ข้อมูลว่า ในฉบับมีเร่ืองราวท่ี
น่าสนใจอะไรบา้ง ตวัอกัษรเหล่าน้ีอาจจะวางทบัอยูบ่นภาพเลยก็ได ้

2. หนา้สารบญั มีหนา้ท่ีช่วยบอกตาํแหน่งของเน้ือหาท่ีอยูใ่นนิตยสารวา่เร่ืองใดอยู่
ท่ีหนา้ไหน ซ่ึงอาจจะกล่าวไดว้่าหน้าน้ีมีส่วนสําคญัสําหรับลูกคา้ท่ีจะเปิดดูว่ามีเร่ืองอะไรบา้งและ
คุม้ค่าแก่การซ้ือหรือไม่โดยส่วนใหญ่หน้าสารบญัจะเป็นหน้าท่ีผูพ้บเห็นนิตยสารท่ีไม่ใช่ลูกค้า
ประจาํเปิดดูวา่มีเร่ืองอะไรบา้ง ดงันั้นหนา้สารบญัจะตอ้งพบเห็นไดง่้าย ส่วนใหญ่มกัจะวางไวช่้วง
หนา้ท่ี 3 หรือ หนา้ท่ี5 ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีผูอ่้านไม่ค่อยคุน้เคยกบัหนา้นิตยสารมกัจะมองหาหนา้สารบญั 

3. หน้าบรรณาธิการ เป็นหน้าท่ีบรรณาธิการเขียนเพื่อแนะนาํเร่ืองหรือนักเขียน
ภายในฉบบั หรือบอกเล่าเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบันิตยสารนั้น ส่ิงท่ีจะปรากฏอยูใ่นหนา้น้ี ส่วนสําคญัคือ
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ตวัเน้ือหาท่ีเป็นขอ้ความเอง และช่ือของบรรณาธิการซ่ึงอาจจะมีลายมือช่ือประกอบดว้ยก็เป็นท่ีนิยม
ทํากัน นอกจากน้ียงัมีพาดหัวสั้ น ๆ หรือภาพถ่ายของบรรณาธิการ ภาพการ์ตูน ขนาดเล็ก
ประกอบดว้ยก็ได ้ส่วนหนา้บรรณาธิการจะอยูท่ี่หนา้ใดของนิตยสารก็ไม่ไดมี้ขอ้จาํกดัตายตวั ส่วน
ใหญ่จะนิยมไวเ้ป็น หนา้ต่อจากหน้าสารบญั อย่างไรก็ตามส่ิงท่ีสําคญัจะตอ้งวางหนา้บรรณาธิการ
ไวท่ี้หนา้เดิมทุกฉบบั ไม่เปล่ียนไปมา 

4. หนา้เปิดเร่ือง เป็นหนา้แรกของเร่ืองนั้น ๆ ซ่ึงปกติแลว้ในนิตยสารจะมีเร่ืองอยู่
หลายเร่ือง แลว้หนา้เปิดเร่ืองนั้นมกัจะเป็นหนา้ขวาของนิตยสาร แต่อาจไม่ใช่เร่ืองท่ีจาํเป็นเสมอไป 
ส่ิงท่ีจะปรากฏอยู่ในหน้าน้ี ท่ีสําคญัก็คือ ช่ือเร่ือง ช่ือผูเ้ขียน และส่วนท่ีเป็นตอนตน้ของเน้ือเร่ือง 
นอกจากน้ีอาจจะมีภาพประกอบดว้ยก็ได ้ซ่ึงหากมีภาพประกอบ ก็อาจจะมีเน้ือหาสั้ น ๆ เก่ียวกบั
ภาพประกอบนั้นวางอยูติ่ดกบัภาพดว้ย เน้ือหาน้ีเรียกวา่ คาํบรรยายภาพ (caption) 

5. หน้าเน้ือเร่ือง เป็นหน้าท่ีบรรจุเน้ือเร่ืองต่าง ๆ ของนิตยสาร ในขณะท่ีปกหน้า 
หน้าสารบญั หน้าบรรณาธิการจะมีเพียงอย่างละ 1 หน้าต่อฉบบัและหน้าเปิดเร่ืองก็จะมีเท่ากบั
จาํนวนเร่ืองในฉบบั แต่หนา้เน้ือเร่ืองซ่ึงอยูต่่อจากหนา้เปิดเร่ืองจะมีปริมาณมากท่ีสุด ส่ิงท่ีจะปรากฏ
อยู ่ในหนา้น้ีก็คือเน้ือเร่ืองทั้งหมด รวมทั้งภาพประกอบและคาํบรรยายภาพ 
 มาลี บุญศิริพนัธ์ (2550) กล่าววา่ หนา้ท่ีสําคญัของบรรณาธิการอีกประการหน่ึงคือ จะตอ้ง
วางแผนจดัทาํนิตยสาร โดยแบ่งสรรเน้ือหาสาระในนิตยสารออกเป็นคอลมัน์และประเภทต่าง ๆ 
ฯลฯ รวมถึงตอ้งพิจารณาความตอ้งการและความสนใจของผูอ่้านต่อเน้ือหาในนิตยสารดว้ย การ
วางแผนเหล่าน้ีจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะตอ้งมีการปรึกษากบักองบรรณาธิการ ก่อนท่ีจะเร่ิมการจดัทาํ
นิตยสาร 
 ขั้นตอนการวางแผนเบือ้งต้น 
 ในขั้นน้ีจะมีการปรึกษาหารือในเร่ืองทัว่ ๆ ไปของกลุ่มผูบ้ริหารและกองบรรณาธิการจะ
เน้นท่ีการวางแบบฟอร์มและรูปแบบของนิตยสารแต่ละฉบบั ซ่ึงในการประชุมวางแผนการจดัทาํ
นิตยสารนั้นตอ้งอาศยัขอ้มูลต่าง ๆ เช่น ขอ้มูลจากการวิจยัตลาด การวิจยัและสํารวจความคิดเห็น
ของผูอ่้าน (Readership Study) ฯลฯ ดงันั้น การวางแผนขั้นตน้จึงมีความสําคญัมากในการทาํให้การ
ทาํงานเป็นระบบมีเป้าหมายในการดาํเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาํให้เกิดแนวทาง (Theme)ใน
การจดัทาํนิตยสาร บทความและเน้ือหาของนิตยสารจะถูกจดัให้เป็นไปตามแนวทางท่ีได้วางไว ้
แผนกจดัจาํหน่ายและแผนกโฆษณาก็จะได้ใช้แนวทางท่ีตกลงกนัน้ีในการปฏิบติังานโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในการจดัทาํการส่งเสริมการขาย (Promotional Campaigns) 
  1. การกาํหนดแนวทางและเน้ือหานิตยสาร 
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   หลังจากการประชุมวางแผนแล้ว บรรณาธิการจะต้องเอาแนวทางท่ี
กาํหนดไวม้าปฏิบติั โดยจะเร่ิมแบ่งงานออกเป็นส่วนและกาํหนดให้ฝ่ายต่าง ๆ รับผิดชอบงานและ
หน้าท่ีท่ีได้จะต้องมีคาํอธิบายและมีการกาํหนดระยะเวลาการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
บรรณาธิการเป็นผูรั้บผิดชอบเก่ียวกบัการตดัสินใจในการคดัเลือกงานเขียนหรือบทความท่ีจะ
ประกอบเป็นเน้ือหาของนิตยสาร โดยใชข้อ้มูลทางการวิจยัช่วยในการตดัสินในการวางรูปเล่มและ
กาํหนดเน้ือหาของนิตยสารนั้น บรรณาธิการจะตอ้งกาํหนดจาํนวนหน้าหรือเน้ือหาท่ีในนิตยสาร
ให้กับโฆษณา และกาํหนดอัตราส่วนระหว่างจาํนวนเน้ือท่ีโฆษณากับเน้ือท่ีท่ีเป็นเน้ือหาของ
นิตยสาร ดังนั้ นแผนกโฆษณาจึงมีส่วนเก่ียวข้องกับกองบรรณาธิการในการจัดพิมพ์นิตยสาร 
จากนั้นจึงทาํ Dummy นิตยสาร เพื่อใหบ้รรณาธิการมองเห็นขอ้บกพร่องของงานไดช้ดัเจน จึงทาํให้
การแกไ้ขเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพนิตยสารแต่ละฉบบัจะมีการผสมผสานของเน้ือหารูปแบบต่าง 
ๆ ตามท่ีบรรณาธิการกาํหนดให้กับนิตยสารทั้งความสมดุลของส่ิงต่าง ๆ ระหว่างข่าวสารและ
บทความ ความตอ้งการของนิตยสารและความตอ้งการของผูอ่้าน ความหนกัและเบาของสาระใน
นิตยสารเน้ือหาและภาพประกอบ ดังนั้นบรรณาธิการควรจดัหาความสมดุลให้กับเน้ือหาของ
นิตยสาร มิให้มีการเสนอสาระในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงมากจนเกินไป รวมทั้งความหลากหลาย
ของเน้ือหาสาระและความต่อเน่ืองของเน้ือหาสาระ เพื่อใหผู้อ่้านทุกคนควรมีโอกาสไดเ้ลือกอ่านส่ิง
ท่ีตนสนใจนิตยสารอยา่งสมํ่าเสมอ 
  2. การวางแผนขั้นตอนการผลิต 
   การวางแผนการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพจะทาํให้ประสบปัญหา
ระหว่างการดาํเนินงานน้อยลง แต่อย่างไรก็ตามปัญหาย่อมเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนได้เสมอ ดงันั้นการ
ป้องกันมิให้เกิดปัญหาข้ึนในระหว่างการทํานิตยสาร ทําได้โดยการจัดตารางเวลาทํางาน 
(Scheduling) และพยายามทาํงานให้ไดเ้สร็จภายในเวลาท่ีกาํหนดไว ้และการเก็บรวบรวมตน้ฉบบั
และรูปถ่ายต่าง ๆ ท่ีส่งเขา้มายงัมายงัสํานักงาน ซ่ึงตอ้งอาศยัการจดบนัทึกท่ีเป็นระบบ ช่วยให้
ทาํงานเสร็จตามเวลาท่ีกาํหนดเอาไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อยา่งไรก็ตาม การจดัทาํนิตยสารและการ
วางแผนจาํตอ้งข้ึนกบัวนัหรือกาํหนดท่ีจะเขา้โรงพิมพ ์และการจดัจาํหน่ายของนิตยสาร มิฉะนั้นจะ
เกิดผลเสียหลายประการอาทิ ความเช่ือถือของผูอ่้าน ผูล้งโฆษณา และการขนส่ง เป็นตน้ 
  3. การดาํเนินการตามกฎหมาย 
   กฎหมายเก่ียวกับการพิมพ์ ประกอบด้วยพระราชบัญญัติการพิมพ์ 
กฎกระทรวงประกาศกระทรวงมหาดไทย ประกาศของคณะปฏิวติั และของคณะปฏิรูปฯ ซ่ึงผูผ้ลิต
นิตยสารจาํเป็นจะตอ้งศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกบัการพิมพ์ทั้งน้ีหากผูบ้ริหารธุรกิจส่ือนิตยสารใน
ระดบัสูงและระดบักลางสามารถร่วมกนัวางแผนขั้นตอนการจดัทาํนิตยสารดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะ
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ทาํใหก้ารดาํเนินงานของธุรกิจส่ือนิตยสารเตม็ไปดว้ยความเรียบร้อย ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย 
มีการเติบโตอยา่งมัน่คงและต่อเน่ือง 
 นิตยสารจดัเป็นส่ือสารมวลชนประเภทหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบัสังคมอยา่งแยกไม่ออกใน
ฐานะท่ีคอยเป็นกระจกสะทอ้นสังคม และบนัทึกภาพสังคม เป็นส่ือหน่ึงท่ีมีเน้ือหาท่ีปรับเปล่ียนไป
ตามบริบทของสังคมอยูต่ลอดเวลา ซ่ึงมีผลต่อเป้าหมาย กระบวนการผลิต และหนา้ท่ีของนิตยสาร
อนัเป็นรูปแบบหน่ึงของการผลิตทางวฒันธรรมให้เปล่ียนแปลงไปดว้ย และเน่ืองมาจากสังคมไทย
ไดเ้ดินทางเขา้สู่สังคมบริโภคมากข้ึน การผลิตทุกอยา่งท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัระบบตลาดไดก้ลายเป็น
สินคา้ (Commodity) ตวันิตยสารก็เช่นกนัไดก้ลายมาเป็นสินคา้ตวัหน่ึงแต่เป็นสินคา้ชนิดพิเศษ ท่ี
เรียกวา่ “สินคา้ทางวฒันธรรม”(Cultural commodity) ซ่ึงมีคุณสมบติัพิเศษท่ีสามารถทะลุทะลวง
เขา้ถึงวิญญาณของผูใ้ช้ ดงันั้น หน้าท่ีประการหน่ึงของนิตยสาร จึงเป็นการเปล่ียนสภาพผูอ่้านให้
กลายเป็นสินคา้ เพื่อนาํไปจาํหน่ายให้แก่อุตสาหกรรมการผลิตเป็นสินคา้ตวัอ่ืนๆต่อไป นอกจาก
นิตยสารจะเป็นสินคา้ทางวฒันธรรมแลว้ นิตยสารเป็นส่ือให้กบัสินคา้ทางวฒันธรรมดา้นอ่ืนต่อไป
ดว้ย (วรินทรา  ไกรยรูวงศ,์  2540) 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบันิตยสารแจกฟรี 
 
 นิตยสารแจกฟรีเป็นนิตยสารประเภทหน่ึงท่ีไดรั้บความนิยมค่อนขา้งมาก เน่ืองจากไม่ตอ้ง
เสียค่าใชจ่้ายในการซ้ือ เน้ือหาและรูปแบบสวยงาม มีความน่าสนใจ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเป็นไป
ของสังคม โดยท่ีธุรกิจประเภทน้ีมีรายไดจ้ากการขายโฆษณาในนิตยสารแก่ผูป้ระกอบการธุรกิจ
ต่างๆ ท่ีมาใชบ้ริการเป็นหลกั นิตยสารแจกฟรีจะออกเป็นประจาํไม่วา่จะเป็นรายเดือน รายปักษห์รือ 
รายสัปดาห์ ส่วยมากท่ีจะพบบ่อยท่ีสุดคือ นิตยสารแจกฟรีประเภทรายเดือน (สุมณรัตน์  ปานรัตน์, 
2553) 
 ธรรมยุทธ์ิ  จนัทร์ทิพย ์(2554) กล่าววา่ นิตยสารแจกฟรี ในวงการส่ือส่ิงพิมพน์ั้นยงัไม่ได้
ใหค้าํนิยามไวอ้ยา่งชดัเจน การให้ความหมายนิตยสารแจกฟรีของผูเ้ขียนจึงเทียบเทียงจากบทความ
ซ่ึงความหมายของนิตยสารตามท่ีระบุไวใ้นพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสาถาน พ.ศ. 2542 วิกิพี
เดีย สารานุกรมเสรี และตาํราจากนักวิชาการหลายท่าน ส่ือส่ิงพิมพ์ทางด่านวารสารศาสตร์ท่ีมี
เน้ือหาหลากหลายอยูใ่นเล่มเดียวกนั มุ่งให้ความรู้ ความบนัเทิง และเป็นแนวทาง ให้แก่ผูอ่้าน มีทั้ง
รายปักษ์ รายเดือนหรือในโอกาสพิเศษต่างๆตามวตัถุประสงค์ของผูจ้ดัทาํ เป็นตน้ มีกาํหนดการ
ออกท่ีแน่นอนและไม่แน่นอน เช่นการออกตามวาระโอกาสพิเศษต่างๆ แนวคิดของนิตยสารจึง
หมายถึงแหล่งรวบรวมสาระเน้ือหาหลากหลายท่ีมีความทนัสมยั ประกอบดว้ยงานเขียนประเภท
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ต่างๆ ข้อคิด ข่าว บทความ เร่ืองสั้ น สารคดี คอลัมน์ประจาํ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนในช่วงขณะนั้น 
รวมทั้งมีภาพประกอบท่ีสวยงาม การจดัเรียงท่ีมีเอกลกัษณ์ มีโฆษณารวมอยู่ในเล่มเดียวกนัอย่าง
เป็นระบบ  
 นิตยสารแจกฟรี สามารถแบ่ง 3 ประเภทหลกั โดยจะจดัจาํแนกตามลกัษณะของเน้ือหาหรือ
ตามความสนใจของผูอ่้าน 
  1. นิตยสารแจกฟรี สําหรับผูบ้ริโภคทั่วไป ได้แก่ นิตยสารท่ีนําเสนอเน้ือหา
เก่ียวกบัสังคม การดาํเนินชีวิต รวมถึงแฟชัน่ การแต่งกายเพื่อกลุ่มผูอ่้านทัว่ไปในสังคม เช่น BK 
Magazine, happening, You are here Magazine, Partysan, WOMANPLUS, 247, a day Bulletin, ทู
(2) เป็นตน้ 
  2. นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง  ได้แก่ นิตยสารท่ีนําเสนอเน้ือหาให้ความรู้
เฉพาะเจาะจงในดา้นใดดา้นหน่ึง เช่น ดา้นกีฬา ดา้นการแพทย ์ดา้นรถยนต ์ดา้นภาพยนตร์ ดา้นการ
ท่องเท่ียว ดา้นสุขภาพ เป็นตน้ เช่น นิตยสาร DL Magazine, D Plus, Go, Tick a seat, Flimmunist, 
SNEAKER, HEAD, WEEKED, Postcard, Eating Out, BIG, MAP, ยะแฮ, ปลีสุข เป็นตน้ 
  3. นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจหรือประเภทสมาชิก ได้แก่ นิตยสารท่ีออกโดย
หน่วยงานราชการ องค์กร สถาบัน สมาคมต่างๆ รวมไปถึงนิตยสารท่ีแจกฟรีเพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์และการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองคก์ร เช่น นิตยสาร คิด, สะพร่ัง, UBC Magazine, 
M Scene, F3, Red Carpet Bulletin, TRADE POINT, I Travel, Creative Thailand เป็นตน้  
ธรรมยทุธ์ิ  จนัทร์ทิพย,์  2554 กล่าววา่ คุณลกัษณะของนิตยสารแจกฟรีประกอบดว้ย 
 1. คุณลักษณะด้านเน้ือหา คุณลักษณะของนิตยสารแจกฟรีในด้านเน้ือหานั้ นมีหลาย
ประเภท สามารถแยกคุณลกัษณะของเน้ือหาตามเร่ืองท่ีนาํเสนอในเล่มเป็น 2 ลกัษณะ 
  1.1 เน้ือหาทัว่ไป (General magazine) มกัจะนาํเสนอขอ้มูลหลากหลายรูปแบบอยู่
ในเล่มเดียวกนั โดยส่วนใหญ่จะเสนอขอ้มูลเก่ียวกบัแฟชัน่ การแต่งกาย วิถีชีวิต อาหาร ร้านอาหาร 
สถานท่ีท่องเท่ียว การใชชี้วติ เป็นตน้ 
  1.2 เน้ือหาเฉพาะเจาะจง (Specialized magazine) นาํเสนอขอ้มูลดา้นใดดา้นหน่ึง
อย่างเฉพาะเจาะจงทั้งเล่ม เช่น การท่องเท่ียว อาหาร สุขภาพ ธุรกิจโรงแรม การลงทุน ภาพยนตร์ 
เทคโนโลย ีกีฬา เป็นตน้  
 2. คุณลกัษณะดา้นการพิมพ ์คุณลกัษณะของรูปแบบการพิมพ ์นิตยสารแจกฟรีในปัจจุบัน
นิยมจดัพิมพใ์นระบบออฟเซตส่ีสีทั้งเล่ม เพื่อความสวยงามและเอ้ืออาํนวยต่อการขายพื้นท่ีโฆษณา 
เพราะองค์กร หรือผูผ้ลิตสินค้าต่างๆส่วนใหญ่จะซ้ือพื้นท่ีโฆษณาท่ีเป็นหน้าสี เพื่อสร้างความ
สวยงามเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อสินคา้หรือผลิตภณัฑน์ั้นๆ 
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2.3 ทฤษฎเีกีย่วกบัการเปิดรับส่ือและการเลอืกรับสาร 
 

พฤติกรรมของผูรั้บสารในการเปิดรับส่ือจากส่ือมวลชน (พีระ จิรโสภณ, 2556) 
2.3.1 การเลอืกสรรในการรับสาร 

  ปัจจยัในการส่ือสารท่ีมกัจะมีการกล่าวถึงบ่อยๆ วา่เป็นตวักาํหนดความสําเร็จหรือ
ความลม้เหลวของการส่งสารไปยงัผูรั้บสาร นัน่ก็คือ กระบวนการเลือกสรร (selective processes) 
ของผูรั้บสาร ข่าวสารต่างๆ แมว้า่จะไดรั้บการเตรียมพร้อมมาอยา่งดี ใชผู้ถ่้ายทอดท่ีมีความสามารถ
และมีความน่าเช่ือสูง หรือใชส่ื้อท่ีมีประสิทธิภาพมากก็ตาม แต่ส่ิงเหล่าน้ีก็มิไดป้ระกนัความสําเร็จ
ของการส่ือสารไปยังผู ้รับสารตา มท่ีผู ้ส่งสารต้องการได้ทั้ งหมดทั้ งน้ี เพราะผู ้รับสารจะมี
กระบวนการเลือกรับสารรู้ข่าวสารท่ีแตกต่างกนัไปตามประสบการณ์ตามความตอ้งการ ตามความ
เช่ือ ตามทศันคติตามความรู้สึกนึกคิด เป็นตน้ ท่ีไม่เหมือนกนั 
  กระบวนการเลือกสรรเปรียบเสมือนเคร่ืองกรอง (filters) ข่าวสารในการรับรู้ของ
มนุษยเ์ราซ่ึงประกอบดว้ยการกลัน่กรอง 3 ชั้น ดงัน้ี 

 
ภาพที ่2.1 กระบวนการเลือกสรร 3 ชั้น 

 
  1. การเลือกเปิดรับหรือเลือกสนใจ (selective exposure or selective attention) 
 หมายถึง แนวโนม้ท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจหรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึงท่ีมี
อยูด่ว้ยกนัหลายแหล่ง เช่น การเลือกซ้ือนิตยสาร หรือหนงัสือพิมพฉ์บบัใดฉบบัหน่ึง การเลือกเปิด
วทิยสุถานีใดสถานีหน่ึง เป็นตน้  
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  2. การเลือกรับรู้และเลือกตีความ (selective perception or selective interpretation) 
เป็นกระบวนการท่ีจะกลัน่กรองในลาํดบัถดัมา เม่ือบุคคลเลือกท่ีจะเปิดรับข่าวสาร

จากแหล่งใดแลว้ก็ใช่ว่าข่าวสารนั้นจะถูกรับรู้เป็นตน้ไปตามเจตนารมณ์ของผูส่้งสารทั้งหมด ผูรั้บ
สารแต่ละคนอาจจะตีความหมายข่าวสารเดียวกนัท่ีผ่านส่ือมวลชนท่ีต่างกนั เช่น การข้ึนภาษีของ
สินคา้ฟุ่มเฟือย บางคนอาจมองวา่เป็นผลดี แต่บางคนอาจจะเห็นวา่มีขอ้เสียมากกวา่ขอ้ดี ความหมาย
ของข่าวสารท่ีส่งไปถึงจึงไม่ใช่แค่ตวัอกัษร ภาพ หรือคาํพูดประกอบเท่านั้น แต่อยูท่ี่ผูรั้บสารท่ีจะ
เลือกรับรู้หรือ ทศันคติ ประสบการณ์ แรงจูงใจ ตามความเช่ือ ความตอ้งการ ความคาดหวงั ตาม
สภาวะทางร่างกาย สภาวะทางอารมณ์ขณะนั้น  
  3. กระบวนการเลือกจดจาํ (selective retention) 
เป็นแนวโนม้ในการเลือกจดจาํข่าวสารเฉพาะส่วนท่ีตรงกบัความสนใจ ความตอ้งการ ทศันคติ ของ
ตนเองและมกัจะลืมในส่วนท่ีตนเองไม่สนใจหรือไม่เห็นดว้ยไดง่้ายกวา่ ในงานวิจยัของออลพอร์ต
และโพสตแ์มน ท่ีกล่าวถึงการศึกษาการถ่ายทอดข่าวลือจากคนหน่ึงอีกคนหน่ึงซ่ึงพบวา่ผูรั้บมกัจะ
ถ่ายทอดเร่ืองราวต่อๆไปยงัคนอ่ืนๆไม่ครบถว้นตามท่ีไดรั้บมา ทั้งน้ีเพราะแต่ละคนเลือกท่ีจะจดจาํ
เฉพาะส่วนท่ีตนเองสนใจเท่านั้น ส่วนท่ีเหลือมกัจะถูกลืมไม่ถ่ายทอดออกมา ตวัอย่าง เช่น การฟัง
รายการวิทยุหรือดูโทรทศัน์ เรามกัจะเลือกจดจาํข่าวสารบางส่วนแล้วนาํมาเล่าเฉพาะเร่ืองท่ีเรา
สนใจหรือตอ้งการจะบอกเท่านั้น ดงันั้นการส่ือสารมวลชน เช่น การโฆษณาหรือการรณรงค์ใน
เร่ืองต่างๆอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จตามเป้าหมาย แมว้่าผูรั้บสารจะไดรั้บสารครบถว้นก็ตามแต่
ผู ้รับสารอาจจะไม่สนใจ หรือจดจํา ส่ิง ท่ี เราต้องการให้รู้ให้จดจําก็ได้ การเลือกจดจํานั้ น
เปรียบเสมือนเคร่ืองกรองชั้นสุดทา้ยท่ีมีผลต่อการส่งสารไปยงัผูรั้บสาร และในบางคร้ังข่าวสาร
อาจจะถูกปฏิเสธการรับรู้ตั้งแต่ชั้นแรกโดยการท่ีไม่เลือกอ่าน ฟัง หรือชมส่ือมวลชนบางรายการ
หรือบางฉบบั ในกรณีท่ีหลีกเล่ียงไม่ได ้เช่น การถ่ายทอดวิทยุโทรทศัน์รายการเดียวกนัทุกช่องใน
เวลาพร้อมๆกนัผูรั้บสารก็อาจจะพยายามตีความข่าวสารท่ีไดรั้บตามความเขา้ใจหรือความตอ้งการ
ของตนเอง แต่หากว่าข่าวสารนั้นไม่เปิดโอกาสให้ตีความหมายแตกต่างไปได้เน่ืองจากมีความ
ชดัเจนอยู่แล้ว ผูรั้บสารก็ยงัมีโอกาสปฏิเสธข่าวสารนั้นได้อีกเป็นชั้นสุดทา้ย กล่าวคือเลือกจดจาํ
เฉพาะบางส่วนท่ีตนเองสนใจหรือตอ้งการเท่านั้น 

 
 2.3.2 การแสวงหาข่าวสาร  
  ตัวบุคคลจะเลือกรับข่าวสารใดจากส่ือมวลชนนั้ นข้ึนอยู่กับการคาดคะเน
เปรียบเทียบระหวา่งผลรางวลัตอบแทนท่ีจะไดรั้บกบัการลงทุนลงแรง และพนัธะผกูพนัท่ีจะตามมา 
ถา้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ เช่น การไดรั้บข่าวสารหรือความบนัเทิงตามท่ีตอ้งการ 
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สูงกวา่การลงทุนลงแรง เช่น การลงทุนซ้ือหาเพื่อให้ไดม้า หรือตอ้งใช้ความพยายามท่ีจะรับรู้หรือ
ทาํความเขา้ใจ แลว้บุคคลยอ่มแสวงหาข่าวสารนั้นแต่ถา้ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บนอ้ยกวา่การลงทุนลง
แรง บุคคลก็อาจจะเฉยเมยต่อข่าวสารนั้น ในกรณีท่ีมีความไม่แน่ใจมากข้ึน ก็อาจจะใชว้ิธีหลีกเล่ียง
ข่าวสารนั้น ในบางคร้ังถา้หากวา่พยายามท่ีจะหลีกเล่ียงหรือไม่รับข่าวสารตอ้งลงทุนลงแรงมากกวา่
การรับข่าวสารนั้นบุคคลอาจจะตอ้งยอมรับข่าวสารนั้นทั้งๆท่ีไม่เต็มใจ เช่น การท่ีเรายอมดูโฆษณา
ท่ีซํ้ าๆซากๆ ในโทรทศัน์ก็เน่ืองจากข้ีเกียจเปล่ียนช่อง หรือเพราะวา่หมุนไปยงัช่องไหนๆก็ยงัเจอแต่
โฆษณาก็เลยตอ้งจาํใจตอ้งดูทั้งท่ีไม่ไดช้อบ 
  การแสวงหาข่าวสารหรือความต้องการส่ือมวลชนของปัจเจกบุคคลนั้ น คือ 
ตอ้งการไดรั้บข่าวสาร และความบนัเทิง ความตอ้งการข่าวสารนั้นเกิดจากความไม่รู้หรือไม่แน่ใจ 
(uncertainty) ของปัจเจกบุคคลส่วนความตอ้งการไดรั้บความบนัเทิงของปัจเจกบุคคลนั้นมากจาก
การกระตุน้อารมณ์แห่งความร่ืนเริง ท่ีเกิดจากการมองเห็นความไม่สอดคลอ้งของสภาวะท่ีเป็นอยู่
ของปัจเจกบุคคลขณะนั้นกบัระดบัความสนุกสนานท่ีตอ้งการ 
  กล่าวโดยสรุปไดว้่า การแสวงหาข่าวสารหรือการเลือกรับข่าวสารนั้น นอกจาก
เพื่อสนบัสนุนทศันคติหรือความเขา้ใจท่ีมีอยูเ่ดิมแลว้ ยงัเป็นการแสวงหาเพื่อการนาํไปใชป้ระโยชน์
ในทางอ่ืนๆ เช่น เพื่อให้มีความรู้ ใชเ้ป็นแนวทางในการตดัสินใจแกปั้ญหารวมทั้งเพื่อสนองความ
สนใจส่วนบุคคลและเพื่อรับความบนัเทิงดว้ย นอกจากน้ีการท่ีบุคคลใดจะตดัสินใจแสวงหาข่าวสาร 
หรือไม่สนใจต่อข่าวสาร หลีกเล่ียงการเปิดรับข่าวสารนั้นก็ข้ึนอยู่กับการเปรียบเทียบถึงความ
พยายามท่ีใชแ้ละผลตอบแทนในการท่ีจะรับรู้ข่าวสารใดๆดว้ย 
 

2.4 แนวคดิอทิธิพลและทฤษฎเีกีย่วกบัความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม (KAP)  
 

สุมน  อยู่สิน (2554) กล่าวไวว้่า  อิทธิพลและผลกระทบจากส่ือในด้านการศึกษาเร่ือง
ส่ือสารมวลชนนั้นนอกจากจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในหนา้ท่ีและองค์ประกอบของส่ือมวลชน
แล้ว จ ําเป็นท่ีจะต้องศึกษาอิทธิพลหรือผลกระทบต่อสังคมอย่างไรมากน้อยเพียงใด ใน
ชีวติประจาํวนัผูค้นไม่สามารถหลีกเล่ียงจากการสัมผสักบัส่ือมวลชน ทั้งการไดย้ิน การฟังวิทยุ การ
อ่านหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือไดดู้โทรทศัน์ จากส่ือเหล่าน้ีย่อมซึมซับเขา้ไปในสมองไม่มากก็
นอ้ยและคงปฏิเสธไม่ไดว้า่บ่อยคร้ังท่ีเราตดัสินใจซ้ือสินคา้ก็เน่ืองมาจากการไดเ้ห็นโฆษณาสินคา้
นั้นตามส่ือต่างๆ หรือคาํเตือนภยัต่างๆแลว้นาํไปปฏิบติัตามทาํเป็นผลทาํให้ชีวิตมีความปลอดภยั
มากข้ึน และอีกหลายๆสถานการณ์ท่ีเราเรียนรู้มาจากส่ือสารมวลชน จึงเช่ือไดว้่าส่ือสารมวลชนมี
อิทธิพลต่อการดาํเนินชีวติของคนในสังคม  
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คาํวา่ “อิทธิพล”(Effect) ตามพจนานุกรมฉบบัเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ.2530 ให้ความหมายไว้
ว่า กาํลงัท่ียงัให้ผลสําเร็จหรือ อาํนาจท่ีแฝงอยู่ในบุคคลหรือรัฐท่ีสามารถบนัดาลให้ หรือ อาํนาจ
นอกเหนือหนา้ท่ี 
 คาํจาํกดัความท่ียกมาเป็นการใหค้วามหมายของคาํวา่อิทธิพล โดยทัว่ไปไม่เฉพาะเจาะจงถึง
อิทธิพลของส่ือมวลชน ซ่ึงพอสรุปได้ว่า อิทธิพลเป็นพลงัอาํนาจท่ีแฝงอยู่ในบุคคลหรือองค์กรท่ี
สามารถทาํใหผู้อ่ื้นเกิดความเช่ือหรือคลอ้ยตาม ทาํใหเ้กิดผลอยา่งใดอยา่งหน่ึงซ่ึงไม่ใช่อาํนาจหนา้ท่ี
ท่ีมีอยูต่ามปกติ ส่วนอิทธิพลของส่ือสารมวลชน (Effect of mass media) เดนนิส แมคเควล (Denis 
MacQuail) ของอิทธิพลจากส่ือสารมวลชนไวว้า่ ผลจากการทาํหนา้ท่ีของส่ือมวลชนมีความแตกต่าง
กนัข้ึนอยูก่บัระดบัการวิเคราะห์ทางสังคม อิทธิพลของส่ือมวลชนแบ่งเป็นหลายประเภท ซ่ึงไดแ้ก่ 
อิทธิพลต่อการรับรู้ (cognitive) อิทธิพลต่อทศันคติ (attitudinal of affective) และอิทธิพลต่อ
พฤติกรรม (behavior) อิทธิพลต่างจากประสิทธิผล (effectiveness) หมายถึงประสิทธิภาพ
(efficiency) ในการทาํใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร  
 อิทธิพลของส่ือสารมวลชนแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 

1. อิทธิพลท่ีเกิดข้ึนดว้ยความตั้งใจหรือเจตนา (intended) ของผูส่้งสาร 
2.อิทธิพลท่ีเกิดข้ึนดว้ยความไม่ตั้งใจ (Unintended) ของผูส่้งสาร 

 
ภาพที ่2.2 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งประเภทและระยะเวลาของอิทธิพลส่ือมวลชน 
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 ผลกระทบ (impact) หมายถึง ผลอนัสืบเน่ืองมาจากอิทธิพลของส่ือมวลชน จากการท่ี
ส่ือมวลชนนั้นมีอิทธิพลต่อการเปล่ียนแปลง ทศันคติ ความรู้และพฤติกรรมของผูรั้บสาร ส่งผล
กระทบทั้งในระดบับุคคล สังคม ตวัอย่างเช่น การโฆษณาสินคา้ผา่นส่ือมวลชนจะมีอิทธิพลทาํให้
ผูรั้บสารทราบคุณประโยชน์ของสินคา้นั้น มีทศันคติท่ีดีต่อสินคา้และทาํใหเ้กิดการตดัสินใจท่ีจะซ้ือ
สินคา้ ตามแรงจูงใจของส่ือมวลชนเช่น การซ้ือรถยนต ์ผลกระทบท่ีตามมาในทางบวกระดบับุคคล
ก็คือ ทาํให้เกิดความสะดวกสบาย ปลอดภยัในการเดินทาง ระดบัสังคม การโฆษณาทาํให้รถยนต์
ขายดีเกิดผลดีต่อทางธุรกิจมีความเจริญเติบโตทางระบบเศรษฐกิจ นอกจากนั้นยงัส่งผลกระทบทาง
ลบอีกดว้ย เช่นในระดบับุคคล คือ ทาํให้เกิดความฟุ่มเฟือย เกิดอุบติัเหตุไดง่้าย ในระดบัสังคม ทาํ
ให้การจราจรติดขดั เผาผลาญนํ้ ามนั เกิดมลภาวะ ผลกระทบจึงเกิดข้ึนได้ทั้งในระดบับุคคลและ
สังคมมีทั้งทางบวกและทางลบ และทั้งโดยตรงและโดยออ้ม  

 

 
ภาพที ่2.3 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งอิทธิพลของส่ือมวลชนต่อบุคคลและผลกระทบต่อสังคม 
 
 สามารถสรุปไดว้า่ อิทธิพลเป็นผลจากการทาํหนา้ท่ีของส่ือมวลชน ซ่ึงอิทธิพลนั้นอาจเกิด
โดยมีการวางแผนล่วงหนา้หรือไม่มีการวางแผนล่วงหนา้ก็ตาม อิทธิพลของส่ือมวลชนนั้นแสดงให้
เห็นถึงพลงัอาํนาจในการจูงใจให้ผูรั้บสารเกิดการเปล่ียนแปลงดา้นความรู้ ทศันคติและพฤติกรรม 
อิทธิพลของส่ือมวลชนแบ่งออกเป็นหลายระดบั ไดต้ั้งแต่ในระดบักลุ่มบุคคล องคก์ร สถาบนัต่างๆ
ทางสังคม และสังคมโดยรวม ส่วนผลกระทบนั้ นเป็นผลท่ีต่อเน่ืองมาจากการมีอิทธิพลของ
ส่ือมวลชนทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงในตวัผูรั้บสาร การเปล่ียนแปลงดงักล่าว ดงัจะส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงอ่ืนตามมา อิทธิพลและผลกระทบมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งใกลชิ้ด และแยกออกจากกนัไดย้าก  
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ทฤษฎีน้ีเป็นทฤษฎีท่ีให้ความสําคญักับตวัแปร 3 ตวั คือ ความรู้ (Knowledge) ทศันคติ 
(Attitude) และการยอมรับปฏิบติั (Practice) ของผูรั้บสารอนัอาจมีผลกระทบต่อสังคมต่อไป จาก
การรับสารนั้นๆ การเปล่ียนแปลงทั้งสามประเภทน้ีจะเกิดข้ึนในลกัษณะต่อเน่ือง กล่าวคือ เม่ือผูรั้บ
สารไดรั้บสารก็จะทาํให้เกิดความรู้ เม่ือเกิดความรู้ข้ึนก็จะมีผลทาํให้เกิดทศันคติและขั้นสุดทา้ยคือ
การก่อใหเ้กิดการกระทาํ  

ประทุม ฤกษก์ลาง (2553) กล่าววา่ แบบจาํลอง KAP  ความรู้ ทศันคติ และการปฏิบติั (The 
knowledge, Attitude and Practice (KAP) ) ถูกนาํมาใชง้านโดยนกัวิจยัจาํนวนมากมาเป็นระยะเวลา
ยาวนาน เพื่อทาํความเขา้ใจกระบวนการของการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม  แบบจาํลองถูกนาํมาใช้
อย่างกว้างขวางนับตั้ งแต่ปี  ค.ศ.1950 จนถึงปัจจุบัน และได้กลายเป็นกรอบแนวคิดการ
ทาํงาน (Conceptual frame work) ท่ีมีประโยชน์มากท่ีสุด ในการศึกษาทศันคติและพฤติกรรมมนุษย ์
แบบจําลอง  KAP ถูกพัฒนาข้ึนจากพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) ของ 
Bandura และผสมผสานกับแง่มุมหลายอย่างของทฤษฎีแพร่กระจายนวตักรรม (Diffusion of 
Innovation Theory ) ของ  Roger แบบจาํลองน้ีถูกนาํไปใช้ในหลายสาขาวิชาเพื่อการวิจยั อาทิ 
การตลาด สาธารณสุข สภาพแวดลอ้ม เทคโนโลยี ส่ือใหม่ แบบจาํลอง knowledge, Attitude and 
Practice model (KAP) มีข้อสันนิษฐานว่าการเพิ่มข้ึนของความรู้ของบุคคลจะก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมแต่ละพฤติกรรม  
KAP หมายถึงความรู้ (Knowledge = K), ทศันคติ (Attitude = A), การปฏิบติั (Practice = P) 

ความรู้ (Knowledge = K) คือ ส่ิงท่ีผูต้อบรู้เก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษาหรือส่ิงท่ีศึกษา  
ทศันคติ (Attitude = A) คือ ความรู้สึกนึกคิดของผูต้อบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษาหรือส่ิงท่ีศึกษา  
การปฏิบติั (Practice = P) คือ การกระทาํของผูต้อบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีศึกษาหรือส่ิงท่ีศึกษา  

เป็นแบบจาํลองใชต้รวจสอบพฤติกรรมมนุษยใ์นสามดา้นขา้งตน้  
 

2.5 ทฤษฎกีารใช้ประโยชน์และความพงึพอใจ 
 
 ทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications Theory) เป็นทฤษฎีท่ี
เน้นศึกษาความสําคญัจากผูรั้บสารเป็นหลัก ว่าผูรั้บสารนั้น มีกระบวนการการเลือกใช้ส่ือเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองอย่างไร ทฤษฎีจึงเน้นเก่ียวกับการอธิบายถึงความต้องการ 
แรงจูงใจ พฤติกรรมและความพึงพอใจของผูรั้บสาร ท่ีเนน้วา่ผูรั้บสารเป็นตวัสําคญัในการตดัสินใจ 
การเลือกใช้ประเภทของส่ือและเน้ือหาท่ีตอบสนองความตอ้งการของตนเองเป็นหลัก แนวคิด
ทฤษฎีน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ผูรั้บสารเป็นผูท่ี้มีความกระตือรือร้นและมีบทบาทในการท่ีจะแสวงหา หรือ
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หลีกเล่ียงในการท่ีจะเปิดรับข่าวสารต่างๆ ตามความพึงพอใจของตน ไม่ไดเ้พียงรับอิทธิพลจาก
ส่ือมวลชนเท่านั้น (พีระ จิรโสภณ, 2547)  

สุรัตน์  ตรีสกุล (2548) ไดอ้ธิบายไวว้า่ ลกัษณะการเลือกใชป้ระโยชน์จากส่ือในทางสังคม
ของผูรั้บสารนั้นมีดงัน้ี 

1. เพื่อให้เกิดการวางโครงสร้างในชีวิตประจาํวนั เช่นการท่ีต่ืนนอนตอนเช้าดว้ย
เสียงนาฬิกาปลุกของรายการวทิย ุท่ีฟังเป็นประจาํ การดูโทรทศัน์ก่อนเขา้นอน 

2. เพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์กบัตนรอบขา้ง เช่นการนาํเร่ืองราวจากส่ือมวลชนมา
เป็นหวัขอ้ในการสนทนาเม่ือตอ้งการสร้างความสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น 

3. เพื่อเพิ่มการติดต่อ หรือเพื่อหลีกเล่ียงความสัมพนัธ์ เช่นการดูโทรทศัน์ร่วมกบั
คนในครอบครัวเพื่อให้เกิดความสัมพนัธ์เพิ่มมากข้ึน แต่กบับางบุคคล ดูโทรทศัน์ในห้องนอนเพื่อ
ตดัขาดจากผูค้นรอบขา้ง  

4. เพื่อการเรียนรู้ทางสังคม ผูรั้บสารนั้ นสามารถเรียนรู้รายละเอียดต่างๆใน
ประเด็นทางสังคมได ้เช่นการวเิคราะห์ข่าวต่างๆจากโทรทศัน์ 

5. เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมสถานการณ์ เช่นการรับรู้ข่าวสารเพื่อจัด
เตรียมการป้องกนัภยัต่างๆ 

 พีระ  จิระโสภณ (2549) ไดมี้การอธิบายแบบแผนของการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ
จากส่ือมวลชนของผูรั้บสารไวด้งัน้ี โดยมีแนวทางการศึกษาการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจคือ
การศึกษาผูรั้บสารเก่ียวกบั 

1. สภาวะทางสังคมจิตใจท่ีก่อใหเ้กิด 
2. ความตอ้งการความจาํเป็นของบุคคลทาํใหมี้ 
3. ความคาดหวงัจากส่ือมวลชนหรือแหล่งข่าวอ่ืนๆท่ีจะนาํไปสู่ 
4. การเปิดรับส่ือมวลชนในรูปแบบต่างๆท่ีก่อใหเ้กิดผลคือ 
5. การไดรั้บความพึงพอใจท่ีตอ้งการ 
6. ผลอ่ืนๆท่ีตามมาซ่ึงอาจมิใชผ้ลท่ีเจตนาตั้งไว ้

 
ทฤษฎีน้ีมุ่งศึกษาการส่ือสารโดยการใหค้วามสนใจกบัผูรั้บสารเป็นศูนยก์ลางของการศึกษา 

เพื่อท่ีจะศึกษาวา่ผูรั้บสารมีพฤติกรรมเป็นอยา่งไรบา้งกบัส่ือมวลชน ซ่ึงมีรูปแบบจาํลองดงัน้ี  
(ประทุม ฤกษก์ลาง, 2553) 
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ภาพที ่2.4 แบบจาํลององคป์ระกอบของการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ 
 
ความตอ้งการและแรงจูงใจ ท่ีมนุษยเ์รานั้นจะทาํพฤติกรรมใดก็ตามมกัเกิดมาจากความ

ตอ้งการและแรงจูงใจ กล่าววา่ แรงจูงใจใหญ่ๆท่ีคนเรานั้นจะเปิดรับส่ือมีอยู ่4 ประเภท ดว้ยกนั 
1. เพื่อหลีกหนี (Diversion) เพื่อหลีกหนีจากปัญหาในชีวิตประจาํวนั เพื่อผ่อน

คลายอารมณ์ เพื่อการพกัผอ่น เพื่อการกระตุน้อารมณ์ 
2. เพื่อสร้างความสัมพนัธ์กับผูอ่ื้น (Personal relationship) เป็นการนําไปใช้

ประโยชน์เช่นนาํไปพดูคุยสนทนา 
3. เพื่อสร้างอตัลกัษณ์ของตนเอง (Personal identity) เพื่อสํารวจความเป็นจริงทาง

สังคม เพื่อตอกย ํ้าค่านิยมท่ีไดย้ดึถืออยู ่
4. เพื่อสํารวจหาข้อมูล (Surveillance) เพื่อแสวงหาข่าวสารขอ้มูลท่ีจะนํามาใช้

ประโยชน์หรือขอ้มูลท่ีจะมีผลกระทบต่อตนเอง 
ในทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจนั้น เนน้และให้ความสําคญัในตวัผูรั้บสารใน

ฐานะท่ีผูรั้บสารเป็นผูเ้ลือกใช้ส่ือแต่ละประเภทเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง โดยเป็น
การศึกษาผูรั้บสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาวะทางสังคม จิตใจ ซ่ึงก่อให้เกิดความคาดหวงัจากส่ือมวลชน
แลว้จึงเกิดการเปิดรับ และเป็นผลให้เกิดความพึงพอใจซ่ึงสามารถสรุปความตอ้งการใชป้ระโยชน์
จากส่ือหรือการเลือกรับส่ือของผูรั้บสารได ้5 รูปแบบดงัน้ี (สมภพ ติรัตนะประคม, 2542) 

1. ความตอ้งการท่ีจะรับรู้ (Cognitive Needs) คือความตอ้งการในดา้นการรับรู้
ข่าวสาร ความรู้ ความคิด และความเขา้ใจ 

มีจดุก าเนดิ

ทางสงัคม

และ

จิตวิทยา 

ความ

ต้องการ

ความจ าเป็น

ตา่งๆ(ซึง่

ยงัให้เกิด) 

 

ความ

คาดหวงัจาก

สือ่มวลชน

หรือแหลง่

อื่นๆ 

รูปแบบตา่งๆ

ของการรับ

สารจาก

สือ่มวลชน 

(อนัก่อให้เกิด) 

การได้รับ

ความพงึ

พอใจตามที่

ต้องการ 

ผลอื่นๆท่ี

ตามมาที่ไมไ่ด้

มุง่หวงัไว้ 
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2. ความตอ้งการด้านอารมณ์ (Affective Needs) คือความตอ้งการในด้านความ
คิดเห็น ความบนัเทิง ความสุนทรียะ 

3. ความตอ้งการไม่แปลกแยก (Personal Integrative Needs) คือความตอ้งการท่ีจะ
สร้างความมัน่คงให้ตนเอง ทั้งในดา้นความน่าเช่ือถือความมัน่คง ความสนใจ และสถานภาพของ
ตนเอง 

4. ความตอ้งการในการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม (Social Integrative Needs) การ
ติดต่อสัมพนัธ์กบัคนในสังคม ครอบครัว เพื่อน 

5. ความตอ้งการท่ีจะปลดปล่อยตนเองออกจากความตึงเครียด (Tension Release 
Needs) คือความต้องการหลีกหนีจากความกดดันและปัญหาต่างๆในชีวิตประจําวนั ขณะท่ี
การศึกษาของ Dominick ไดมี้การสรุปเก่ียวกบัเหตุผลในการใชส่ื้อมวลชนของบุคคล โดยแบ่งเป็น 
4 กลุ่ม ดงัน้ี 

 5.1 เพื่อการรับรู้ (Cognition) คือ การท่ีผูรั้บสารตอ้งการข่าวสารเพื่อสนอง
ความตอ้งการ พื้นฐานของมนุษยท่ี์มีความอยากรู้อยากเห็นและการยอมรับว่าตนเองนั้นเป็นส่วน
หน่ึงของสังคม 

 5.2 เพื่อความหลากหลาย (Diversion) คือ เพื่อตอบสนองในความตอ้งการ
ในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั 

  5.2.1 เพื่อกระตุน้อารมณ์ (Stimulation) 
  5.2.2 เพื่อการพกัผอ่น (Relaxation) 
  5.2.3 เพื่อการปลดปล่อยอารมณ์ (Emotion Release)    

 5.3 เพื่อประโยชน์ทางดา้นสังคม (Social Utility) ท่ีหมายถึงความจาํเป็น
ของบุคคลท่ีตอ้งการเป็นส่วนหน่ึงของสังคม ดงันั้น การเปิดรับส่ือ อาจสามารถแสดงถึงความ
ยอมรับ และความผกูพนัต่อผูอ่ื้น โดยอาจมีการแสดงออกไดด้งัน้ี 

  5.3.1 การใชภ้าษาร่วมสมยั (Conversation Currency) 
  5.3.2 ส่ือมวลชนสัมพนัธ์ (Parasocial Relationship) 

5.4 การผละจากสังคม (Withdrawal) หมายถึงการเปิดรับส่ือ หรือการเขา้
หาส่ือเพื่อท่ีจะหลีกเล่ียงจากส่ิงท่ีทาํประจาํ เช่นการทาํงาน ให้เสร็จไว เพื่อจะไปดูรายการท่ีชอบ 
เป็นตน้ 

ทฤษฎีดงักล่าวนั้นช้ีให้เห็นไดว้่าการเปิดรับส่ือของบุคคลเพื่อการโดยอาศยัความตอ้งการ
พื้นฐานของตนเองเป็นหลัก ว่าต้องการอะไรจากส่ือประเภทไหนและข้อมูลข่าวสารนั้ นจะ
ตอบสนองความตอ้งการของตนไดอ้ยา่งไร ในส่วนใหญ่แลว้บุคคลนั้นจะตอ้งการขอ้มูลข่าวสารท่ี
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เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ตอ้งการข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัความเช่ือและทศันคติ ค่านิยมของตนเอง 
แต่จะมีความแตกต่างท่ีทาํให้ปัจจยัของผูรั้บข่าวสารนั้นจะมีความแตกต่างกนัออกไป เช่น ลกัษณะ
ทางประชากรศาสตร์ หรือรูปแบบการดาํเนินชีวติ 
 การศึกษาทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ (Uses and Gratifications Theory) นั้น
เป็นการเปล่ียนความสนใจจากความตั้งใจของผูส้ร้างขอ้ความมาเป็นความตั้งใจของผูใ้ชส่ื้ออนัเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากกระบวนการทางสังคมและจิตวทิยาของผูใ้ช ้ 
 ในทฤษฎีการใชป้ระโยชน์และความพึงพอใจ อธิบายไวว้า่นอกเหนือจากความตอ้งการขั้น
พื้นฐาน 5 อยา่ง ท่ี Maslow ไดก้ล่าวถึงคือ  
   1. ความตอ้งการทางดา้นร่างกาย 
   2. ความตอ้งการทางดา้นความมัน่คงปลอดภยั 
   3. ความตอ้งการดา้นความรัก 
   4. ความตอ้งการการยอมรับนบัถือหรือการยกยอ่ง 
   5. ความตอ้งการสัจการแห่งตน 
 มนุษยย์งัมีความตอ้งการอีกในส่ิงหน่ึงนั้นคือความตอ้งการท่ีจะอยากรู้ ซ่ึงเป็นความตอ้งการ
ท่ีจะแสวงหาระเบียบและความเขา้ใจสภาวะแวดล้อมตนเอง ความตอ้งการท่ีจะรู้น้ีส่งผลให้เป็น
แรงผลกัดนัท่ีทาํใหม้นุษยน์ั้นเรียนรู้มาจากการอยูใ่นสังคม ในส่วนของท่ีมาทฤษฎีการใชป้ระโยชน์
และความพึงพอใจ  
   ประการท่ี 1 ประโยชน์ของส่ือมวลชนนั้นข้ึนอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มทางสังคม
วทิยาของกลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บสาร 
   ประการท่ี2 การวิจยัเร่ืองประโยชน์และความพึงพอใจ ส่ือจะตอ้งอาศยั
หลกัสังคมจิตวิทยา วา่การรับรู้ทางประสาทสัมผสัของมนุษยน์ั้นไม่ไดเ้กิดมาจากกระบวนการท่ีมา
จากการยดัเยียด แต่มาจากกระบวนการแสวงหา ซ่ึงความพึงพอใจท่ีแสวงหาโดยผูรั้บสารทาํให้ถูก
เขา้ใจว่าเป็นผลมาจากกระบวนการทางจิตวิทยา หรืออาจจะกล่าวไดว้่าเป็นการสร้างบรรทดัฐาน 
แบบแผนของการดาํเนินชีวิต ฉะนั้นต้องทาํความเข้าใจในการศึกษาเช่นน้ีก่อนว่า มนุษยเ์ป็นผู ้
เจาะจงหรือจงใจ ท่ีจะเสาะแสวงหาข่าวสารต่างๆจากส่ือมวลชนไม่ใช่การยดัเยียดข่าวสาร ขอ้ความ
ใหห้ลงเขา้ใจอยา่งท่ีคิดในทฤษฎีเก่าก่อน 
  ในส่วนของการศึกษาส่ือสารมวลชนตามแบบของทฤษฎีน้ีมีขอ้ท่ีตอ้งยอมรับก่อน
ดงัต่อไปน้ี 
  1. มนุษยจ์งใจเสาะแสวงหาข่าวสารไม่ไดก้ารถูกยดัเยียดให้อ่าน ให้ดู หรือให้ฟัง 
มนุษยมี์ทางเลือกท่ีจะหลบหลีกข่าวสารไดถ้า้ตอ้งการ 
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  2. การใชส่ื้อสารมวลชนของมนุษยมี์จุดมุ่งหมาย 
  3. ส่ือสารมวลชนตอ้งแข่งขนักบัส่ิงเร้าอ่ืนๆ อีกหลายอย่างท่ีอาจจะตอบ สนอง
ความรู้ของมนุษยไ์ด ้
  4. มนุษยเ์ป็นผูก้าํหนดความตอ้งการของตวัเองจากความสนใจ แรงจูงใจท่ีเกิดข้ึน
ในกรณีต่างๆกนั 
  5. มนุษยทุ์กคนเป็นปัจเจกบุคคลท่ีมีความต้องการส่วนตวั จากคาํอธิบายต่างๆ
ขา้งตน้ 
 

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ทิพยว์รรณ แสวงศรี (2546) ศึกษาเก่ียวกบัการวิเคราะห์เน้ือหา ความพึงพอใจและการใช้
ประโยชน์จากนิตยสารลิซ่า ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจในระดบัสูงมากต่อ
เน้ือหาประเภทสาระความรู้ รองลงมาคือ เน้ือหาประเภทแฟชั่นและความงามกบัเน้ือหาประเภท
แม่บ้านการเรือน อนัดับต่อมาคือเน้ือหาประเภทบนัเทิง ประเภทปกิณกะ และเน้ือหาประเภท
โฆษณาสาํหรับความสนใจท่ีมีต่อเน้ือหาในนิตยสารลิซ่านั้น พบวา่ เน้ือหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งสนใจมาก
ท่ีสุด คือเน้ือหาประเภทสาระความรู้ และเน้ือหาท่ีสนใจนอ้ยท่ีสุด คือ เน้ือหาประเภทปกิณกะ การ
ใชป้ระโยชน์จากนิตยสารลิซ่า พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการนาํเน้ือหาท่ีไดจ้ากการอ่านนิตยสารลิซ่าไป
ใช้ประโยชน์ในด้านใช้เป็นส่ือเพื่อเพิ่มพูนความรู้ เป็นการเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองมากท่ีสุด 
อนัดบัต่อมาคือ ใชเ้ป็นส่ือเพื่อผ่อนคลาย ใชเ้ป็นขอ้แนะนาํ ในการปฏิบติั สนองความอยากรู้อยาก
เห็นและความสนใจ เพื่อความทนัสมยั เพื่อติดตามข่าวคราวในสังคมและความเป็นไปในโลกกวา้ง 
ใชเ้ป็นหวัขอ้ในการพดูคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็น ทาํใหเ้กิดความมัน่ใจในตนเองมากยิ่งข้ึน ใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการตดัสินใจและเป็นแบบอยา่งของความประพฤติการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 1) เพศ 
อายุ อาชีพ รายได ้สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษาและถ่ินท่ีอยู่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การเปิดรับข่าวสารจากนิตยสารลิซ่า 2) ในดา้นความพึงพอใจนั้นพบวา่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
รายได ้ระดบัการศึกษา และถ่ินท่ีอยู ่ไม่มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจท่ีมีต่อเน้ือหานิตยสารลิซ่า 
มีเพียงตวัแปรเดียวคืออาชีพท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 3) ในดา้นการใชป้ระโยชน์พบวา่ เพศ อายุ อาชีพ 
สถานภาพสมรสระดบัการศึกษาและถ่ินท่ีอยู่ไม่มีความสัมพนัธ์ กบัการนาํเน้ือหาไปใช้ประโยชน์ 
ส่วนรายไดมี้ความสัมพนัธ์กนั 4) ส่วนพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารจากนิตยสารลิซ่าของผูอ่้านนั้น
พบว่ามีความสัมพันธ์ในทางบวกกับความพึงพอใจท่ีมีต่อเน้ือหาในนิตยสารลิซ่า  และมี
ความสัมพนัธ์ในทางบวกกบัการใชป้ระโยชน์จากเน้ือหาในนิตยสารลิซ่า 



30 

 

 สิริลกัษณ์ เขตร์กุฎี (2550) ศึกษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจต่อ 
นิตยสารเล่มแทรก FLASH mag นิตยสารเล่มแทรกในหนังสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายสัปดาห์ ผล
การศึกษาพบวา่ ผูอ่้านนิตยสารเล่มแทรก FLASH mag ในหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายสัปดาห์เป็น
ผูห้ญิงมากกว่าผูช้าย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี และโสดเป็นส่วนใหญ่ ผูอ่้านส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดบัปริญญาตรี ทาํงานเป็นพนกังานบริษทัเอกชน/ธนาคาร/ห้างร้าน มีรายได ้ 10,001-
15,000 บาทต่อเดือนผูอ่้านนิตยสารเล่มแทรก FLASH mag ในหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายสัปดาห์
ส่วนใหญ่ติดตามอ่านนิตยสารเล่มแทรก FLASH mag มาแลว้ 1-2 ปี โดยใชเ้วลาในการอ่าน 15-30 
นาทีแต่ละคร้ัง โดยมกัจะอ่านทั้งเล่มและอ่านเน้ือหาบางส่วนในสัดส่วนพอๆ กนั สา หรับคอลมัน์
ในนิตยสารเล่มแทรก FLASH mag ท่ีผูอ่้านชอบมากท่ีสุด 5 อนัดบัแรก คือ คอลมัน์ Exclusive 
Interview รองลงมาคือคอลมัน์ Trend, Beauty, Entertainment และ Horoscope ความพอใจใน
ภาพรวมนั้นผูอ่้านนิตยสารเล่มแทรก FLASH mag มีความพอใจในดา้นเน้ือหาต่อนิตยสารเล่ม
แทรกในหนงัสือพิมพผ์ูจ้ดัการรายสัปดาห์มากท่ีสุด รองลงมาพอใจในดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บและ
พอใจต่อรูปลกัษณ์ ตามลาํดบั ทั้งน้ีสรุปไดว้า่ปัจจยัทางประชากรศาสตร์มีอิทธิพลต่อการเปิดรับและ
ความพอใจของนิตยสารเล่มแทรก FLASH mag เป็นอยา่งยิ่ง โดยอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และ
รายไดจ้ะมีส่วนในการกาํหนดการเปิดรับ และสถานภาพ อาชีพ และรายไดจ้ะมีส่วนในความพอใจ 
โดยเป็นกลุ่มวยัทา งานจะมีความสนใจในการเปิดรับและรู้สึกวา่นิตยสารเล่มแทรก FLASH mag 
ตอบสนองความพึงพอใจของผูอ่้านในระดบัมาก เพราะเป็นกลุ่มท่ีมีความพร้อมในการรับส่ือเพื่อ
พฒันาตนเอง 
 พลอยนวล พนัธุมวานิช (2551) ศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดรับและความพึงพอใจ
นิตยสาร a day ผลการศึกษาพบวา่ 1) พฤติกรรมการอ่านนิตยสาร a day พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่รู้จกันิตยสาร a day จากการโฆษณาตามส่ือต่างๆ มากท่ีสุด และขอยืมนิตยสาร a day พบวา่ 
เหตุผลท่ีซ้ือนิตยสาร a day เพราะภาพดาราและภาพประกอบสวยงาม ลูกคา้ส่วนใหญ่จะติดตาม
อ่านทุกฉบบัซ่ึงส่วนใหญ่ติดตามอ่านมานอ้ยกวา่ 6 เดือนใชเ้วลาในการอ่านแต่ละคร้ังนอ้ยกวา่ 30 
นาที โดยใชช่้วงเวลา 15.01-18.00 น. ในการอ่าน และในรอบ 3 เดือนท่ีผา่นมาไดอ่้านนิตยสาร a 
day มาแลว้ประมาณมากกวา่ 8 ฉบบั สถานท่ีท่ีอ่านมกัจะอ่านในรถ นิตยสาร a day 1 เล่มมกัจะใช้
เวลาในการอ่านมากกวา่ 8 วนั วนัท่ีอ่านส่วนใหญ่จะเป็นวนัธรรมดา และจะอ่านอย่างละเอียดทุก
คอลมัน์นิตยสาร a day ท่ีซ้ือมามกัจะอ่านกบัสมาชิกในครอบครัว ส่วนนิตยสารเล่มอ่ืนก็ไม่อ่านและ
ไม่รู้จกัและรู้จกันิตยสารประเภทเดียวกบันิตยสาร a day วตัถุประสงคข์องการอ่านเพื่อความบนัเทิง 
2) ดา้นความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง พบวา่ ดา้นรูปแบบของนิตยสาร a day มีความสัมพนัธ์ต่อ
การเปิดรับและความพึงพอใจของนิตยสารทุกดา้น ดา้นรูปแบบของนิตยสาร a day พบวา่ นกัเขียน
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คอลมัน์ต่างๆในนิตยสารมีความสัมพนัธ์สูงสุดรองลงมาคือ การออกแบบจดัหนา้สวยงาม และความ
เหมาะสมของคุณภาพและภาพประกอบ ตามลาํดบั ซ่ึงมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั 3) ดา้น
เน้ือหาและวิธีการนา เสนอของนิตยสาร a day พบวา่ มีความสัมพนัธ์ต่อการเปิดรับและความพึง
พอใจนิตยสารa day ในทุกดา้น ซ่ึงจะมีความสัมพนัธ์ไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณาเป็นราย
ปัจจยั พบว่าคุณภาพของเน้ือหาสาระมีความสัมพนัธ์สูงสุด รองลงมาคือ ความหลากหลายของ
เน้ือหาและความทนัสมยัของเน้ือหา ตามลา ดบั 4) ลกัษณะประชากรดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได ้พบวา่ มีผลต่อการเปิดรับและความพึงพอใจนิตยสาร a day ไม่แตกต่างกนั 
   เพิ่มสุวรรณ   ณัชชา(2557) ศึกษาเก่ียวกบัอิทธิพลของการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
การตลาดในส่ือนิตยสารสตรีต่อการตลาดในส่ือนิตยสารสตรีต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือเส้ือผา้ของ
ผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ 1) พฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารสตรีของ
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ซ้ือนิตยสารอ่าน (ร้อยละ 65.7) โดยสถานท่ีในการอ่านส่วนใหญ่คือ ร้านลา้ง
รถ ร้านเส้ือผา้ หอ้งสมุด ออฟฟิศและร้านเสริมสวยและพบวา่มีความถ่ีในการอ่านนิตยสารในแต่ละ
คร้ังของกลุ่มตวัอยา่งสูงสุด สัปดาห์ละคร้ังและระยะเวลาในการอ่านนิตยสารในแต่ละคร้ังของกลุ่ม
ตวัอยา่งสูงสุดสัปดาห์ละคร้ัง และระยะเวลาในการอ่านนิตยสารในแต่ละคร้ังของกลุ่มตวัอยา่งอยูท่ี่
30นาที-1ชัว่โมงต่อวนั โดยนิตยสารท่ีกลุ่มตวัอย่างอ่านช่ืนชอบมากท่ีสุด คือนิตยสาร Bazaar 2) 
ดา้นการเปิดรับโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ในส่ือนิตยสารสตรี ภาพโฆษณาในส่ือนิตยสารสตรีกลุ่ม
ตวัอย่างให้การสนใจเปิดรับมาก โดยเฉพาะภาพโฆษณาหน้าขวาและให้ความสนใจนางแบบและ
นายแบบท่ีเป็นต่างชาติกลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับยี่ห้อสินคา้ และราคาใตภ้าพ และสนใจเปิดรับชุด
ภาพถ่ายแฟชัน่และบทความโฆษณาแฝง ส่วนพาดหวัและคาํบรรยายโฆษณามีการเปิดรับในระดบั
ปานกลาง รวมถึงหนา้โฆษณาส่งเสริมการขาย เช่น คูปองส่วนลดไดรั้บการเปิดรับปานกลางเช่นกนั 
ส่วนการเปิดรับการประชาสัมพนัธ์ ในส่วนของบทความคอลมัน์แนะนาํสินคา้และคอลมัน์แนะนาํ
สินคา้ใหม่ท่ีเป็นรูปภาพ มีการเปิดรับมากกว่า ส่วนคอลมัน์แนะนาํการแต่งกายและแนะนาํแนว
ทางการแต่งกายท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม นั้นกลุ่มตวัอยา่งก็มีการเปิดรับมาก บทความสัมภาษณ์บุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงในวงการแฟชัน่และบทสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเช่น ดารา ศิลปิน ผูท่ี้มีช่ือเสียงในวง
สังคม แนะนาํการแต่งกาย รวมถึงชุดภาพถ่ายแฟชัน่ประชาสัมพนัธ์แนะนาํสินคา้โดยนางแบบและ
นายแบบ มีการเปิดรับมาก ภาพข่าวคนดงัและข่าวประชาสัมพนัธ์กิจกรรมส่งเสริมการขาย ผลสรุป
โดยรวมออกมามีการเปิดรับอยูใ่นระดบัปานกลาง 3) อิทธิพลของโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ในส่ือ
นิตยสารสตรีต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ของกลุ่มตวัอย่างในเขตกรุงเทพมหานคร จากผลผลวิจยั
พบวา่ภาพโฆษณา ยี่ห้อ ราคาใตภ้าพ ชุดภาพถ่ายแฟชัน่และบทความโฆษณาแฝง มีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้อยูใ่นระดบัมาก ส่วนอิทธิพลของภาพโฆษณานางแบบและนายแบบต่างชาติและ
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คนไทย พาดหวัโฆษณา คาํบรรยายโฆษณา รวมถึงโฆษณาส่งเสริมการขาย เช่น คูปองส่วนลด อยู่
ในระดบัปานกลาง ส่วนการประชาสัมพนัธ์ในส่ือนิตยสารสตรีต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้ ประเภท
บทความคอลมัน์แนะนาํสินคา้ และคอลมัน์แนะนาํสินคา้ท่ีเป็นรูปภาพ คอลมัน์แนะนาํการแต่งกาย 
คอลมัน์แนะนาํเทรนการแต่งกายท่ีกาํลงัเป็นท่ีนิยม บทสัมภาษณ์บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในวงการแฟชัน่ 
บทสัมภาษณ์บุคคลท่ีมี ช่ือเสียง  เช่น ดารา  ศิลปิน เซเลปบริต้ี  รวมถึงชุดภาพถ่ายแฟชั่น
ประชาสัมพนัธ์แนะนาํสินคา้โดยนายแบบและนางแบบ มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือเส้ือผา้อยูใ่น
ระดบัมาก ส่วนภาพข่าวคนดงั ภาพข่าวประชาสัมพนัธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขายอยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ทั้งหมดสามารถอธิบายโดย
สรุปซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีไดว้า่ นิตยสารนั้นเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการส่ือสารหรือ
เผยแพร่ เพื่อท่ีจะถ่ายทอดขอ้มูลข่าวสาร สาระความรู้ในดา้นต่างๆ ไปสู่ประชาชน เปิดโลกทศัน์
ใหม่ๆทาํให้เกิดทศันคติและเกิดพฤติกรรมท่ีไดรั้บอิทธิพลจากการเปิดรับส่ือส่ิงพิมพนิ์ตยสารแจก
ฟรี โดยเน้ือหาและรูปแบบท่ีนําเสนอผ่านนิตยสารแจกฟรีนั้นสามารถใช้ประโยชน์และการใช้
ส่ือมวลชนโดยปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคล นั้นแสดงให้เห็นว่าการเลือกบริโภคส่ือมวลชนข้ึนอยู่
กบัแรงจูงใจของผูรั้บสารเอง บุคคลแต่ละคนยอ่มมีวตัถุประสงค ์มีความตั้งใจ และมีความตอ้งการ
ใชป้ระโยชน์จากส่ือมวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตนเองดว้ยเหตุผลต่างๆ กนั  
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บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการวจิยั 
 

 การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับส่ือส่ิงพิมพ ์การใชป้ระโยชน์และความ
พึงพอใจจากนิตยสารแจกฟรี ประเภทแฟชัน่ ไลฟ์สไตล ์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  
เพื่อใหผ้ลการวิจยัดาํเนินไปตามกระบวนการการวจิยัและบรรลุวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัมีขั้นตอนและ
รายละเอียดในการดาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
3.2 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 สมมติฐานการวิจยั 
3.4 นิยามเชิงปฏิบติัการ 
3.5 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.6 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
3.8 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.9 วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล 
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3.1 กรอบแนวคดิในการวจิัย 
 
 
 

พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี 
 ช่ือนิตยสารท่ีเปิดรับ 
 สถานท่ี 
 คอลมัน์ท่ีช่ืนชอบ 
 ความบ่อยคร้ังในการอ่าน 
 ระยะเวลาในการอ่าน 
 สาเหตุท่ีทาํให้สนใจอ่าน 

 

ลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

เพศ 

อาย ุ

การศึกษา 

รายได ้

อาชีพ 

สถานภาพ 

การใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 

 ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
 ดา้นความบนัเทิง 
 ดา้นส่วนบุคคล 
 ดา้นการสร้างความสมัพนัธ์ 

 

อทิธิพล 

 ความรู้ 
 ทศันคติ 
 การปฏิบติั 

 

ความต้องการจากนิตยสารแจกฟรี 
 ดา้นรูปแบบ 
 ดา้นเน้ือหา  
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3.2 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา รายได ้สถานภาพ อาชีพ 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี การไดรั้บประโยชน์จากนิตยสาร
แจกฟรี ความตอ้งการดา้นรูปแบบและเน้ือหาของนิตยสารแจกฟรี อิทธิพล  
 

3.3 สมมติฐานการวจิัย 
 

3.3.1. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 
ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

3.3.2. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 
ท่ีแตกต่างกนัมีการไดรั้บประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีแตกต่างกนั 

3.3.3. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 
ท่ีแตกต่างกนัไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีแตกต่างกนั 

3.3.4. ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ 
ท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการรูปแบบและเน้ือหาจากนิตยสารแจกฟรีแตกต่างกนั 

3.3.5. พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ การได้รับอิทธิพล ความต้องการจาก
นิตยสารแจกฟรีมีความสัมพนัธ์กนั 

 

3.4 นิยามเชิงปฏบิัติการ 
 
 3.4.1 นิตยสารแจกฟรี หมายถึง นิตยสารท่ีไม่มีค่าใช้จ่าย แจกในสถานท่ีสําคญั เช่น 
ห้องสมุด สถานีขนส่งมวลชน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินคา้ มีกาํหนดการแจกท่ีแน่นอน
และมีอาย ุ6 เดือนข้ึนไป 
 3.4.2 พฤติกรรมการการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี หมายถึง พฤติกรรมในการอ่านนิตยสาร
แจกฟรี ความบ่อยคร้ัง ระยะเวลา ช่วงเวลา สถานท่ีในการเปิดรับ ช่ือนิตยสารแจกฟรี 

3.4.3 ความตอ้งการนิตยสารแจกฟรีดา้นรูปแบบ หมายถึง ความตอ้งการหนา้ปกท่ีมีความ
สวยงาม ทนัสมยั รูปเล่มสวยงาม ขนาดมีความเหมาะสม จาํนวนหนา้เหมาะสม การพิมพสี์ รูปภาพ
ประกอบมีความคมชดัสีสันสวยงาม 
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3.4.4 ความตอ้งการนิตยสารแจกฟรีด้านเน้ือหา หมายถึง ความตอ้งการขอ้มูลข่าวสาร 
ประเด็นใหม่ๆ เน้ือหาสามารถเก็บไวอ่้านไดน้าน รูปประกอบเขา้กบัเน้ือหาของเร่ือง โฆษณา การ
ประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ความถูกตอ้งของขอ้มูลข่าวสาร สาํนวนการเขียนท่ีเขา้ใจไดง่้าย  
 3.4.5 การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนิตยสารแจกฟรี หมายถึง การใชป้ระโยชน์
จากการอ่านนิตยสารแจกฟรีและไดรั้บความพึงพอใจจากนิตยสารแจกฟรี ไดแ้ก่ ดา้นความรู้/ขอ้มูล
ข่าวสาร ดา้นความบนัเทิง ดา้นส่วนบุคคล ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ 
 3.4.6 อิทธิพลของการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี (Effect Digital Media) หมายถึง ผลท่ีเกิดจาก
การใชส่ื้อส่ิงพิมพป์ระเภทนิตยสาร ไดแ้ก่ ดา้นความรู้ ดา้นทศันคติ ดา้นการปฏิบติั 
 3.4.7 ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีเปิดรับนิตยสารแจกฟรี  หมายถึง ประชาชนท่ีได้
อ่านนิตยสารแจกฟรีท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
 

3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 3.5.1 ประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีอายุ 15 – 60 ปี ท่ี
อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จาํนวน 400 คนจากประชากรทั้งหมด 655,044 คน (กรมการ
ปกครอง, 2557) การเลือกกลุ่มเป้าในช่วงอายุ 15 – 60 ปีนั้นมาจากผลจากการสํารวจพฤติกรรมการ
อ่านและซ้ือหนังสือของคนไทย โดยสมาคมผูจ้ดัพิมพแ์ละผูจ้ดัจาํหน่ายหนงัสือแห่งประเทศไทย 
ร่วมกบัคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และศูนยว์จิยัเพื่อพฒันาสังคมและธุรกิจ  
 
 3.5.2 กลุ่มตัวอย่าง 
  ไดแ้ก่ ผูอ่้านนิตยสารแจกฟรีท่ีมีอายุ 15-60 ปี ท่ีอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร กาํหนดขนาด
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัโดยใช้สูตรของ  Yamane ท่ีเสนอว่า กาํหนดให้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างมี
ความเช่ือมัน่ท่ี 95% และกาํหนดค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดอ้ยูท่ี่ 7 % หรือ 0.07 ซ่ึงผูว้ิจยัใช้
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง 400 คน ดว้ยวธีิสุ่มแบบสะดวก 
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3.6 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา 
 
 การดาํเนินการวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research)  เคร่ืองมือท่ีใช้ใน
การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํ
แบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close-Ended Questions) แบบมีตวัเลือก โดยให้กลุ่มตวัอย่างเป็น
ผูต้อบแบบสอบถามเอง ซ่ึงขอ้มูลในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไป ลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี 
  ตอนท่ี 3 คาํถามเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 
  ตอนท่ี 4 คาํถามเก่ียวกบัอิทธิพลจากการอ่านนิตยสารแจกฟรี 
  ตอนท่ี 5 คาํถามเก่ียวกบัความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรี 
 แบบประเมินค่าโดยใชม้าตรวดัเจตคติของลิเคอร์ท (Likert Scale) ซ่ึงให้คะแนนขอ้ความ
เชิงบวก ดงัน้ี 
  เห็นดว้ยอยา่งยิง่/ มากท่ีสุด   ให ้5 คะแนน 
  เห็นดว้ย/ มาก    ให ้4 คะแนน  
  ไม่แน่ใจ/ ปานกลาง   ให ้3 คะแนน 
  ไม่เห็นดว้ย/ นอ้ย   ให ้2 คะแนน 
  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่/ นอ้ยท่ีสุด  ให ้1 คะแนน 

 
3.7 การทดสอบคุณภาพของเคร่ืองมอื 
 
 การหาค่าความเช่ือมัน่ Reliability ของแบบสอบถาม 
    1) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาแลว้ นาํไป
ทดลองใช้ กบัผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 30 คน หลงัจากการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง
จาํนวน 30 คนแลว้ ผูว้จิยัไดน้าํผลท่ีไดไ้ปทดสอบ ผลการทดสอบอยูใ่นเกณฑท่ี์เช่ือถือได ้
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2) ผูว้ิจยัได้ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการหาค่าความเช่ือมัน่ ใช้สูตร 
ครอนบาค อลัฟาร์ (Cronbach-Alpha) ซ่ึงผลการวเิคราะห์ปรากฏดงัน้ี 

แบบสอบถามดา้น ค่าความเช่ือมัน่ 
ดา้นการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี .957 
ดา้นอิทธิพลของนิตยสารแจกฟรี .939 
ดา้นความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรี .919 
 

3.8 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการรวบรวมขอ้มูลท่ีจาํแนกออกเป็น 2 ส่วนคือ ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
โดยการทาํการแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มประชากรตวัอย่าง จาํนวน 400 คน ช่วงเวลาในการเก็บ
ข้อมูลในการวิจัยคร้ังน้ีอยู่ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม พ.ศ. 2559 ส่วนข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Data) จะเป็นในส่วนของขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้เอกสาร บทความวิชาการ 
เอกสารงานวิจยั ตาํราวิชาการ และวิทยานิพนธ์ ท่ีมีข้อมูลเก่ียวข้องกับการทาํงานวิจยัในคร้ังน้ี 
รวมทั้งขอ้มูลท่ีอยูใ่นอินเทอร์เน็ตดว้ย 
 ในการวิจยัจะนาํขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท่ีไดจ้ากการแจกแบบสอบถามของกลุ่ม
ประชากรตัวอย่างจํานวน 400 ตัวอย่าง มาลงรหัสและทําการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Science) 
 
3.9 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลการวิจยัเพื่อสรุปผลการวิจยัและการทดสอบสมมุติฐานการวิจยักระทาํ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป โดยใช้สถิติบรรยาย ได้แก่ จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติอา้งอิง ไดแ้ก่ t-test และ one way ANOVA 
 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลักษณะทางประชากรต่างกันได้รับอิทธิพลและ
ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก นิ ต ย ส า ร แ จ ก ฟ รี ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น
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 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
  ขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปใช้สถิติเชิงบรรยาย ไดแ้ก่ จาํนวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ในการบรรยายสรุปขอ้มูล 
 

สมมติฐานที ่1 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรต่างกนั
มีพฤติกรรมการการเปิดรับนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
  สถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ t-test และ one way ANOVA 
 

สมมติฐานที่ 2ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีลกัษณะทางประชากรต่างกนั
ไดรั้บประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
  สถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ t-test และ one way ANOVA 
 

สมมติฐานที่ 3 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับต่างกนั
สนใจรูปแบบและเน้ือหาจากนิตยสารแจกฟรีแตกต่างกนั 
  สถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ t-test และ one way ANOVA 
 

สมมติฐานที่ 4 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีพฤติกรรมการเปิดรับต่างกนั
ไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีแตกต่างกนั 
  สถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ t-test และ one way ANOVA 
 

สมมติฐานที่ 5 การใช้ประโยชน์ การไดรั้บอิทธิพล ความตอ้งการ จากนิตยสาร
แจกฟรีมีความสัมพนัธ์กนั 

สถิติท่ีใชท้ดสอบ ไดแ้ก่ Pearson Product Moment Correlation 
การตรวจสอบค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรในตาราง เพื่อพิสูจน์วา่ตวัแปรทุก

คู่มีความสัมพนัธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ การบอกระดบัหรือขนาดของความสัมพนัธ์ 
จะใชต้วัเลขของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ หากค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าเขา้ใกล ้-1 หรือ 1 แสดงถึงการ
มีความสัมพนัธ์กันในระดับสูง แต่หากมีค่าเข้าใกล้ 0 แสดงถึงความสัมพนัธ์กันในระดับน้อย
หรือไม่มีเลย สําหรับการพิจารณาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์โดยทัว่ไปใช้เกณฑ์ของ ฮินเคิลและ
คณะ  
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ค่า r ระดับของความสัมพนัธ์ 

.09 - 1.0 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูงมาก 

.70 - .90 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัสูง 

.50 - .70 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง 

.30 - .50 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่า 

.00 - .30 มีความสัมพนัธ์กนัในระดบัตํ่ามาก 

 



41 

 

บทที ่4 
 

ผลวจิยั 
 

การวจิยัเร่ือง การเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
เป็นการวิจยั เชิงสาํรวจ ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีเคยอ่าน
นิตยสารแจกฟรี รวมถึงหนงัสือพิมพแ์จกฟรี อายุ 15 – 60 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร 
จาํนวน 400 คน โดยผูว้จิยัไดแ้บ่งผลการวเิคราะห์ขอ้มูลออกเป็น ตอน ดงัน้ี 

4.1 ส่วนท่ี 1 ผลการวจิยัการสาํรวจ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
4.2 ส่วนท่ี 2 ผลการวจิยัการสาํรวจ ดา้นพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี 
4.3 ส่วนท่ี 3 ผลการวจิยัการสาํรวจ ดา้นการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 
4.4 ส่วนท่ี 4 ผลการวจิยัการสาํรวจ ดา้นอิทธิพล 
4.5 ส่วนท่ี 5 ผลการวจิยัการสาํรวจ ดา้นความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรี 
4.6 ส่วนท่ี 6 การทดสอบสมมุติฐาน 
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
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4.1 ส่วนที ่1 ผลการวจิัยการส ารวจ ลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 
 ผูว้จิยัศึกษากลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ินจาํนวน 400 คน โดยแบ่งข่อมูลทางลกัษณะประชากรได้
ออกเป็น 5 ส่วน คือ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ และรายได ้ผลการวจิยัมีดงัต่อไปน้ี 
  
ตารางที ่4.1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 137 34.3 
หญิง 263 65.8 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คือ ร้อยละ 65.8 

และเพศชาย ร้อยละ 34.3  
 

ตารางที ่4.2 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15 - 20 ปี 111 27.8 
21 - 30 ปี 105 26.3 
31 - 40 ปี 57 14.2 
41 - 50 ปี 68 17.0 
51 - 60 ปี 59 14.8 

รวม 400 100.0 

  
จากตารางท่ี 4.2 ผลการศึกษาพบวา่ ผูว้จิยัแบ่งช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งออกเป็น 5 ช่วงอาย ุ

โดยกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาย ุ15-20 ปี มีจาํนวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 27.8 รองลงมาไดแ้ก่กลุ่มท่ีมีอาย ุ
21-30 ปี ร้อยละ 27.8 กลุ่มอาย ุ41-50 ปี ร้อยละ 17.0 กลุ่มอาย ุ51-60 ปี ร้อยละ 14.8 และกลุ่มอาย ุ
31-40 ปี ร้อยละ 14.2 ตามลาํดบั  
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ตารางที ่4.3 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 9 2.3 

มธัยมศึกษาตอนตน้ 4 1.0 
มธัยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. 53 13.3 

อนุปริญญา / ปวส. 15 3.8 
ปริญญาตรี 237 59.3 

สูงกวา่ปริญญาตรี 82 20.5 
รวม 400 100.0 

  
 จากตารางท่ี 4.3 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรี มีจาํนวน
มากท่ีสุดคือร้อยละ 59.3 รองลงมาได้แก่กลุ่ม ระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 20.5 
มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ร้อยละ 13.3 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 3.8 ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 
ร้อยละ 2.3 และมธัยมศึกษาตอนตน้ ร้อยละ 1.0 ตามลาํดบั (ดงัตารางท่ี 4.1.3) 

 
ตารางที ่4.4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน จ านวน ร้อยละ 
ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 145 36.3 
10,001-15,000 บาท 43 10.8 
15,001-20,000 บาท 38 9.5 
20,001-25,000 บาท 39 9.8 
25,001-30,000 บาท 53 13.3 

รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 

บาท มีจาํนวนมากท่ีสุด คือร้อยละ 36.3 รองลงมาไดแ้ก่ มากกวา่ 30,000 บาท ร้อยละ 20.5 รายได ้
25,001-30,000 บาท ร้อยละ 13.3 รายได ้10,001-15,000 บาท ร้อยละ 10.8 รายได ้20,001-25,000 
บาท ร้อยละ 9.8 และรายได ้15,001-20,000 บาท ร้อยละ 9.5 ตามลาํดบั  
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ตารางที ่4.5 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามสถานภาพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
โสด 269 67.3 

สมรส 125 31.3 
หยา่ร้าง 3 .8 
หมา้ย 3 .8 
รวม 400 100.0 

 
จากตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสด มีจาํนวนมากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 67.3 รองลงมาไดแ้ก่ สถานภาพสมรสร้อยละ 31.3  สถานภาพหยา่ร้าง ร้อยละ .8  และ
สถานภาพหมา้ย  ร้อยละ .8 ตามลาํดบั  
 
ตารางที ่4.6 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา 165 41.3 

พนกังานบริษทัเอกชน 147 36.8 
พนกังานราชการ 

ขา้ราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 
15 
16 

3.8 
4.0 

คา้ขาย/ ธุรกิจส่วนตวั 
อาชีพอิสระ 

อ่ืนๆ 
รวม 

34 
11 
12 
400 

8.5 
2.8 
3.0 

100.0 

 
จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีจาํนวนมากท่ีสุด 

คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาไดแ้ก่ พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 36.8 คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  ร้อย
ละ 8.5  ขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 4.0 พนกังานราชการ ร้อยละ 3.8 อ่ืนๆ.... ร้อยละ 3.0 และ 
อาชีพอิสระ ร้อยละ 2.8 ตามลาํดบั  
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4.2 ส่วนที ่2 ผลการวจิัยการส ารวจ ด้านพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี 
 
ตารางที ่4.7 จาํนวนและร้อยละของการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี 
 

ท่านอ่านนิตยสารแจกฟรีเล่มใดบ้าง จ านวน ร้อยละ  
1. นิตยสารแจกฟรีสาํหรับผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมีเน้ือหา

เก่ียวกบัสังคม การดาํเนินชีวิต รวมถึงแฟชัน่ต่างๆ 
2. นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ไดแ้ก่ กีฬา เทคโนโลย ี

สุขภาพและการแพทย ์รถ ภาพยนตร์ ท่องเท่ียว 
ธรรมมะ การทาํธุรกิจแนวใหม่ 

3. นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจ/นิตยสารแจกฟรีท่ีออกโดย
หน่วยงานของรัฐ องคก์ร หรือสมาคมต่างๆ เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์ร 

        368 
 

       318 
 
 

      221 

92.0 
 

79.5 
 
 

55.3 

 

 
 จากตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษาพบว่า นิตยสารแจกฟรีท่ีกลุ่มตวัอย่างเคยได้รับอ่านเป็น

ประจาํ ได้แก่ นิตยสารแจกฟรีสําหรับผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับสังคม การดาํเนินชีวิต 
รวมถึงแฟชัน่ต่างๆ (ร้อยละ 92.0) รองลงมาคือ นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ไดแ้ก่ กีฬา เทคโนโลย ี
สุขภาพและการแพทย ์รถ ภาพยนตร์ ท่องเท่ียว ธรรมมะ การทาํธุรกิจแนวใหม่ (ร้อยละ 79.5)  และ 
นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจ/นิตยสารแจกฟรีท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือสมาคมต่างๆ 
เพื่อการประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์ร (ร้อยละ 55.3) 



46 

 

ตารางที่ 4.7.1 นิตยสารแจกฟรีสําหรับผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับสังคม การดาํเนินชีวิต 
รวมถึงแฟชัน่ต่างๆ 
 

ช่ือนิตยสาร จ านวน ร้อยละ 
1.1 BK magazine 146 36.5 
1.2 happening 43 10.8 
1.3 You are here 13 3.3 
1.4 giraffe 72 18.0 
1.5 a day bulletin 108 27.0 
1.6 a day bulletin life 41 10.3 
1.7 ทู (2) magazine  36 9.0 
1.8 247 magazine 75 18.8 
1.9 VIVA 14 3.5 
1.10 CAMPAUS STAR 21 5.3 
1.11 UP2U 55 13.8 
1.12 time D 16 4.0 
1.13 AROUND 41 10.3 
1.14 SHE’s smart 19 4.8 
1.15 CHANG in to 10 2.5 
1.16 Don’t journal magazine 25 6.3 
1.17 Tamago magazine 7 1.8 
1.18 อ่ืนๆโปรดระบุ...... 41 10.3 

   
 จากตารางท่ี 4.7.1 ผลการศึกษาพบว่า นิตยสารแจกฟรีสําหรับผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมีเน้ือหา
เก่ียวกบัสังคม การดาํเนินชีวติ รวมถึงแฟชัน่ต่างๆ ท่ีไดรั้บความนิยมอ่านมากท่ีสุดคือ BK magazine 
(36.5) มากท่ีสุด รองลงมา a day bulletin (27.0) 247 magazine (18.8) giraffe (18.0) UP2U (13.8) 
happening (10.8) และ a day bulletin life AROUND นิตยสารแจกฟรีอ่ืนๆ (10.3) ทู(2) magazine 
(9.0) Don’t journal magazine (6.3) CAMPAUS STAR(5.3) SHE’s smart (4.8) timed (4.0) VIVA 
(3.5) You are here (3.3) CHANG in to (2.5) Tamago magazine (1.8)นอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที่ 4.7.2 นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ได้แก่ นิตยสารท่ีนําเสนอเน้ือหาให้สาระความรู้
เฉพาะเจาะจงในด้านใด ด้านหน่ึง เช่น กีฬา เทคโนโลยี สุขภาพและการแพทย์ รถ ภาพยนตร์ 
ท่องเท่ียว ธรรมมะ การทาํธุรกิจแนวใหม่  
 

ช่ือนิตยสาร จ านวน ร้อยละ 
2.1 IT Banana 109 27.3 
2.2 EATTING OUT 77 19.3 
2.3 V-Peace 20 5.0 
2.4 welcome magazine 66 16.5 
2.5 Weekend 135 33.8 
2.6 Women Plus 59 14.8 
2.7 MONO mobile 19 4.8 
2.8 Billboard Thailand 32 8.0 
2.9 EDT TOP 10 47 11.8 
2.10 Brainy Free Magazine 14 3.5 
2.11 o-lunla  11 2.8 
2.12 monograph 24 6.0 
2.13 ซุปเปอร์จ๋ิวแมกกาซีน 14 3.5 
2.14 อ่ืนๆโปรดระบุ......... 8 2.0 

 
จากตารางท่ี 4.7.2 ผลการศึกษาพบว่า นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ได้แก่ นิตยสารท่ีนาํเสนอ

เน้ือหาให้สาระความรู้เฉพาะเจาะจงในด้านใด ด้านหน่ึง เช่น กีฬา เทคโนโลยี สุขภาพและ
การแพทย ์รถ ภาพยนตร์ ท่องเท่ียว ธรรมมะ การทาํธุรกิจแนวใหม่ ท่ีไดรั้บความนิยมอ่านมากท่ีสุด
คือ weekend (33.8) รองลงมาคือ IT banana (27.3) EATTING OUT (19.3) welcome magazine 
(16.5) women plus (14.8) EDT TOP 10 (11.8) Billboard Thailand (8.0) monograph (6.0) V-Peace 
(5.0) mono mobile (4.8) Brainy Free magazine (3.5) ซุปเปอร์จ๋ิวแมกกาซีน (3.5) O-lunla (2.8) 
และอ่ืนๆตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.7.3 นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจ นิตยสารแจกฟรีท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ องคก์ร หรือ
สมาคมต่างๆเพื่อการประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์ร 
 

ช่ือนิตยสาร จ านวน ร้อยละ 
3.1 Plook magazine 55 13.8 
3.2 DACO Thailand 30 7.5 
3.3 Think (คิด) 101 25.3 
3.4 WAttenion Thailand 11 2.8 
3.5 JUZZ magazine 36 9.0 
3.6 RED carpet bulletin 11 2.8 
3.7 คนคิดบวก 54 13.5 
3.8 ตวัใหญ่ (ม.ธุรกิจบณัฑิต) 6 1.5 
3.9 Persmegtive 4 1.0 
3.10 อ่ืนๆโปรดระบุ......... 9 2.3 

 
จากตารางท่ี 4.7.3 ผลการศึกษาพบวา่นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกิจ นิตยสารแจกฟรีท่ีออกโดย

หน่วยงานของรัฐ องคก์ร หรือสมาคมต่างๆเพื่อการประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ให้องคก์รท่ี
ไดรั้บความนิยมอ่านมากท่ีสุดคือ Think (คิด) (25.3) Plook magazine (13.8) คนคิดบวก (13.5) 
JUZZ magazine (9.0) DACO Thailand (7.5) WAttenion Thailand (2.8) RED carpet bulletin (2.8) 
อ่ืนๆ(2.3) ตวัใหญ่ (ม.ธุรกิจบณัฑิต) (1.5) Permegtive (1.0) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.8 จาํนวน ร้อยละของการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี 
 

ท่านได้รับนิตยสารแจกฟรีจากสถานทีใ่ด จ านวน ร้อยละ 
1. สถานีรถไฟฟ้า BTS 224 56.0 
2. สถานีรถไฟใตดิ้น MRT 84 21.0 
3. สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตเรียลล้ิง 31 7.8 
4. ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร 153 38.3 
5. หา้งสรรพสินคา้ 206 51.5 
6. สถานท่ีทาํงาน 71 17.8 
7. หอ้งสมุด 53 13.3 
8. โรงภาพยนตร์ 43 10.8 
9. Fitness 15 3.8 
10. โรงเรียน/มหาวทิยาลยั 74 18.5 
11. อ่ืนๆระบุ....... 9 2.3 

 
จากตารางท่ี 4.8 ผลการศึกษาพบว่า ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครไดรั้บนิตยสารแจกฟรี

จากทีมากท่ีสุดคือ สถานีรถไฟฟ้า BTS (56.0) รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า (51.5) ร้านกาแฟ/
ร้านอาหาร (38.3) สถานีรถไฟใตดิ้น MRT (21.0) โรงเรียน/มหาวิทยาลัย (18.5) สถานท่ีทาํงาน
(17.8) ห้องสมุด (13.3) โรงภาพยนตร์ (10.8) สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอตเรียลล้ิง (7.8) Fitness (3.8) 
และนอ้ยท่ีสุดคือ สถานท่ีอ่ืนๆเช่น สะพานลอย (2.3) ตามลาํดบั 
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ตารางที ่4.9 ความช่ืนชอบคอลมัน์ในนิตยสารแจกฟรี ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการแปล
ความหมาย 
 

 
คอลมัน์ที่ช่ืนชอบ 

 
ระดบัความช่ืนชอบ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 

𝒙
 

 
S.D. 

 
แปลความ 
หมาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    

1. อาหาร 118 
(29.5) 

164 
(41.0) 

104 
(26.0) 

10 
(2.5) 

4 
(1.0) 

3.9550 .86304 มาก 

2. สุขภาพ 87 
(21.8) 

178 
(44.5) 

122 
(30.5) 

10 
(2.5) 

3 
(.8) 

3.8400 .81613 มาก 

3. แหล่งท่องเท่ียว 144 
(36.0) 

155 
(38.8) 

85 
(21.3) 

14 
(3.5) 

2 
(.5) 

4.0625 .86918 มาก 

4. แฟชัน่ 96 
(24.0) 

131 
(32.8) 

121 
(30.3) 

44 
(11.0) 

8 
(2.0) 

3.6575 1.02363 มาก 

5. วิถีชีวิต / 
Lifestyle 

74 
(18.5) 

142 
(35.5) 

145 
(36.3) 

35 
(8.8) 

4 
(1.0) 

3.6175 .91831 มาก 

6. ภาพยนตร์ 99 
(24.8) 

131 
(32.8) 

126 
(31.5) 

34 
(8.5) 

10 
(2.5) 

3.6875 1.01608 มาก 

7. เพลง 101 
(25.3) 

124 
(31.0) 

127 
(31.8) 

35 
(8.8) 

13 
(3.3) 

3.6625 1.04945 มาก 

8. หนงัสือ 68 
(17.0) 

104 
(26.0) 

161 
(40.3) 

52 
(13.0) 

15 
(3.8) 

3.3950 1.03278 ปานกลาง 

9. เทคโนโลย ี 66 
(16.5) 

143 
(35.8) 

139 
(34.8) 

39 
(9.8) 

13 
(3.3) 

3.5250 .98580 มาก 

10. กีฬา 80 
(20.0) 

84 
(21.0) 

132 
(33.0) 

72 
(18.0) 

32 
(8.0) 

3.2700 1.20029 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.9 (ต่อ) 
 

 
คอลมัน์ที่ช่ืนชอบ 

 
ระดบัความช่ืนชอบ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 

𝒙
 

 
S.D. 

 
แปลความ 
หมาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    

11. ดูดวง / 
พยากรณ์ 

94 
(23.5) 

117 
(29.3) 

93 
(23.3) 

63 
(15.8) 

33 
(8.3) 

3.4400 1.23702 มาก 

12. แกลลอรี / รูป
ถ่าย 

88 
(22.0) 

123 
(30.8) 

119 
(29.8) 

54 
(13.5) 

16 
(4.0) 

3.5325 1.09633 มาก 

13. การเรียนรู้
สาํหรับเด็ก 

29 
(7.2) 

65 
(16.3) 

155 
(38.8) 

100 
(25.0) 

51 
(12.8) 

2.8025 1.08464 ปานกลาง 

14. พืช / สมุนไพร 42 
(10.5) 

77 
(19.3) 

149 
(37.3) 

89 
(22.3) 

43 
(10.8) 

2.9650 1.12559 ปานกลาง 

15. การเกษตร 52 
(13.0) 

68 
(17.0) 

150 
(37.5) 

85 
(21.3) 

45 
(11.3) 

2.9925 1.16440 ปานกลาง 

16. เศรษฐกิจ 63 
(15.8) 

98 
(24.5) 

143 
(35.8) 

60 
(15.0) 

36 
(9.0) 

3.2300 1.15561 ปานกลาง 

17. รีวิวสินคา้ 76 
(19.0) 

98 
(24.5) 

150 
(37.5) 

57 
(14.2) 

19 
(4.8) 

3.3875 1.09102 ปานกลาง 

18. ชีวประวติัและ
การใชชี้วิต คน
เด่นคนดงั 

74 
(18.5) 

98 
(24.5) 

157 
(39.3) 

52 
(13.0) 

19 
(4.8) 

3.3900 1.07508 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.9 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอย่างมีระดบัความช่ืนชอบคอลมัน์ในนิตยสาร

แจกฟรีมากท่ีสุดคือ คอลมัน์แหล่งท่องเท่ียว (4.0625) รองลงมาคือ คอลมัน์อาหาร (3.9950) คอลมัน์
สุขภาพ (3.8400) คอลัมน์ภาพยนตร์ (3.6875) คอลัมน์เพลง (3.6625) คอลัมน์แฟชั่น(3.6575) 
คอลมัน์วิถีชีวิตLifestyle (3.6175) คอลมัน์แกลลอรี/รูปถ่าย (3.5325) คอลมัน์เทคโนโลยี (3.5250) 
คอลมัน์ดูดวง/พยากรณ์ (3.4400) คอลมัน์หนงัสือ (3.3950) คอลมัน์ชีวประวติัและการใช้ชีวิตคน
เด่นคนดงั (3.3900) คอลมัน์รีวิวสินคา้ (3.3875) คอลมัน์กีฬา (3.2700) คอลมัน์เศรษฐกิจ (3.2300) 
คอลมัน์การเกษตร (2.9925) คอลมัน์พืช/สมุนไพร (2.9650) และคอลมัน์การเรียนรู้สําหรับเด็ก 
( 2 . 8 0 2 5 )  ต า ม ลํ า ดั บ
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ตารางที ่4.10 จาํนวนและร้อยละ การอ่านนิตยสารแจกฟรี บ่อยคร้ังเพียงใด 
 

ท่านอ่านนิตยสารแจกฟรีบ่อยคร้ังเพยีงใด จ านวน ร้อยละ 
1. สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง 50 12.5 
2. สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 65 16.3 
3. เดือนละ 2-3 คร้ัง 104 26.0 
4. มากกวา่ 2 เดือน / คร้ัง 151 37.8 
5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)….. 30 7.5 

 
จากตารางท่ี 4.10 ผลการศึกษาพบวา่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีการอ่านนิตยสาร

บ่อยคร้ังมากท่ีสุดอยู่ท่ี มากกว่า 2 เดือน/ คร้ัง (37.8) รองลงมาคือ เดือนละ 2-3 คร้ัง (26.0) สัปดาห์
ละ 1 คร้ัง (16.3) สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง (12.5)ตามลาํดบั 

 
ตารางที ่4.11 จาํนวนและร้อยละ ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารแจกฟรี ต่อคร้ังนานเท่าใด 
 

ท่านใช้ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารแจกฟรีต่อคร้ังนานเท่าใด จ านวน ร้อยละ 

1. นอ้ยกวา่ 30 นาที 278 69.5 
2. 30 นาที – 60 นาที 89 22.3 
3. มากกวา่ 1 ชัว่โมง 33 8.3 

 
จากตารางท่ี 4.11 ผลการศึกษาพบว่า ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครมีการใช้ระยะเวลา

ในการอ่านนิตยสารแจกฟรีต่อคร้ังนานเท่าใดมากท่ีสุด คือ ใช้เวลาในการอ่านน้อยกว่า 30 นาที 
(69.5) รองลงมาคือ 30 นาที - 60 นาที (22.3) และใชเ้วลาในการอ่านมากกวา่ 1 ชัว่โมงนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที ่4.12 จาํนวนและร้อยละ สาเหตุท่ีทาํใหท้่านสนใจอ่านนิตยสารแจกฟรี  
 

สาเหตุที่ท าให้ท่านสนใจอ่านนิตยสารแจกฟรี จ านวน ร้อยละ 
1. ไม่เสียค่าใชจ่้าย 343 85.8 
2. นายแบบ / นางแบบบนปก 112 28.0 
3. หวัเร่ืองบนปก 126 31.5 
4. ความน่าสนใจของคอลมัน์ต่างๆ 177 44.3 
5. ติดตามนกัเขียน 18 4.5 
6. เพื่อนแนะนาํ 31 7.8 
7. เน้ือหาภายในเล่มทาํใหเ้กิดมุมมองใหม่ๆ 166 41.5 
8. เน้ือหาภายในเล่มมีประโยชน์ 167 41.5 
9. มีคูปองส่วนลด 60 15.0 
10. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)….. 3 .8 

 
จากตารางท่ี 4.12 ผลการศึกษาพบวา่สาเหตุท่ีทาํใหป้ระชากรในเขตกรุงเทพมหานครสนใจ

อ่านนิตยสารแจกฟรีมากท่ีสุดคือ ไม่เสียค่าใช้จ่าย (85.8) รองลงมาคือ ความน่าสนใจของคอลมัน์
ต่างๆ (44.3) เน้ือหาภายในเล่มมีประโยชน์ (41.5) เน้ือหาภายในเล่มทาํให้เกิดมุมมองใหม่ๆ (41.5) 
หวัเร่ืองบนปก (31.5) นายแบบ / นางแบบบนปก (28.0) มีคูปองส่วนลด (15.0) เพื่อนแนะนาํ (7.8) 
ติดตามนกัเขียน (4.5) และนอ้ยท่ีสุดคือ อ่ืนๆเช่น อ่านฆ่าเวลา (0.8) 
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4.3 ส่วนที ่3 ผลการวจิัยการส ารวจ ด้านการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 
 
ตารางที ่4.13 จาํนวนและร้อยละ และค่าเฉล่ียของการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 

 
การใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 

 
ระดบัการใช้ประโยชน์ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 

𝒙
 

 

 
S.D. 

 
แปลความ 
หมาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    

 
1. นาํความรู้ท่ีไดรั้บไปใช้

ประโยชน์ใน
ชีวิตประจาํวนั 

 
62 

(15.5) 

 
164 

(41.0) 

 
157 

(39.3) 

 
14 

(3.5) 

 
2 

(.5) 

 
3.6750 

 
.79433 

 
มาก 

2. หาแหล่งท่องเท่ียวในเขต
กรุงเทพและต่างจงัหวดั 

83 
(20.8) 

182 
(45.5) 

112 
(28.0) 

22 
(5.5) 

1 
(.3) 

3.8100 .83405 มาก 

3. ดูแผนท่ีการเดินทาง 51 
(12.8) 

129 
(32.3) 

150 
(37.5) 

58 
(14.5) 

12 
(3.0) 

3.3725 .98038 ปานกลาง 

4. หาร้านอาหาร / คาเฟ่ 
(สถานท่ีและเบอร์
โทรศพัท)์ 

76 
(19.0) 

142 
(35.5) 

137 
(34.3) 

37 
(9.3) 

8 
(2.0) 

3.6025 .96271 มาก 

5. ไดรั้บรู้ความเคล่ือนไหว
เกิดข้ึนในช่วงเวลาขณะนั้น 

71 
(17.8) 

174 
(43.5) 

119 
(29.8) 

34 
(8.5) 

2 
(.5) 

3.6950 .87687 มาก 

6. ไดศึ้กษาวิถีชีวิต  / การ
ดาํเนินชีวิต 

62 
(15.5) 

157 
(39.3) 

142 
(35.5) 

34 
(8.5) 

5 
(1.3) 

3.5925 .89355 มาก 

7. ไดรั้บขอ้มูลสินคา้และ
ผลิตภณัฑท่ี์แนะนาํ เช่น 
เคร่ืองสาํอาง ผลิตภณัฑ์
ดูแลผิวต่างๆ รวมถึงสินคา้
ประเภทอ่ืนๆ 

68 
(17.0) 

156 
(39.0) 

123 
(30.8) 

42 
(10.5) 

11 
(2.8) 

3.5700 .98107 มาก 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
 

 
การใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 

 
ระดบัการใช้ประโยชน์ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 

𝒙
 

 

 
S.D. 

 
แปลความ 
หมาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    

 

8. รู้จกัธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม ่ 71 
(17.8) 

143 
(35.8) 

138 
(34.5) 

39 
(9.8) 

9 
(2.3) 

3.5700 .96562 มาก 

9. รู้จกัศิลปิน ดารา บุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงเพ่ิมมากข้ึน 

56 
(14.0) 

143 
(35.8) 

141 
(35.3) 

43 
(10.8) 

17 
(4.3) 

3.4450 .99974 มาก 

10. วิเคราะห์แนวโนม้การทาํ
ธุรกิจในเขต
กรุงเทพมหานคร 

51 
(12.8) 

115 
(28.7) 

159 
(39.8) 

49 
(12.3) 

26 
(6.5) 

3.2900 1.04816 ปานกลาง 

11. เรียนรู้วิธีการทาํธุรกิจให้
ประสบความสาํเร็จใน
บุคคลท่ีเป็นเจา้ของกิจการ 

47 
(11.8) 

137 
(34.3) 

134 
(33.5) 

49 
(12.3) 

33 
(8.3) 

3.2900 1.08805 ปานกลาง 

12. พาเพื่อน ครอบครัวไป
ทดลองชิมอาหารในร้านท่ี
ไดล้งนิตยสารแจกฟรี 

41 
(10.3) 

125 
(31.3) 

121 
(30.3) 

67 
(16.8) 

46 
(11.5) 

3.1200 1.15713 ปานกลาง 

13. พาเพื่อน ครอบครัวไปยงั
สถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆท่ี
ลงในนิตยสารแจกฟรี 

51 
(12.8) 

126 
(31.5) 

116 
(29.0) 

56 
(14.0) 

51 
(12.8) 

3.1750 1.20333 ปานกลาง 

14. ดูศิลปะจากภาพถ่ายใน
นิตยสารแจกฟรี 

73 
(18.3) 

165 
(41.3) 

134 
(33.5) 

23 
(5.8) 

5 
(1.3) 

3.6950 .87687 มาก 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
 

 
การใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 

 
ระดบัการใช้ประโยชน์ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 

𝒙
 

 

 
S.D. 

 
แปลความ 
หมาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    

 
15. หาขอ้มูลแนวเพลงท่ีช่ืน

ชอบมาฟัง 

 
59 

(14.8) 

 
200 

(50.0) 

 
126 

(31.5) 

 
12 

(3.0) 

 
3 

(.8) 

 
3.7500 

. 
76745 

 
มาก 

16. อ่านขอ้มูลภาพยนตร์ท่ี
น่าสนใจ 

80 
(20.0) 

165 
(41.3) 

121 
(30.3) 

25 
(6.3) 

9 
(2.3) 

3.7050 .93282 มาก 

17. อ่านขอ้มูลรายละเอียดการ
จดักิจกรรมต่างๆ
(คอนเสิร์ต, ละครเวที, การ
แสดงโชว)์ 

59 
(14.8) 

155 
(38.8) 

144 
(36.0) 

36 
(9.0) 

6 
(1.5) 

3.5625 .90174 มาก 

18. หาขอ้มูลแนวเพลงท่ีช่ืน
ชอบมาฟัง 

56 
(14.0) 

135 
(33.8) 

156 
(39.0) 

45 
(11.3) 

8 
(2.0) 

3.4650 .93593 มาก 

19. หารายช่ือหนงัสือแนะนาํ
มาอ่าน 

42 
(10.5) 

137 
(34.3) 

161 
(40.3) 

54 
(13.5) 

6 
(1.5) 

3.3875 .89965 ปานกลาง 

20. ดูขอ้มูลเทคโนโลยใีหม่ๆ
เพ่ืออปัเดตกบัเคร่ืองมือ
ส่ือสาร 

48 
(12.0) 

165 
(41.3) 

141 
(35.3) 

37 
(9.3) 

9 
(2.3) 

3.5150 .90100 มาก 

21. เพ่ือใชเ้วลาวา่งให้เกิด
ประโยชน์ (ฆ่าเวลา) 

86 
(21.5) 

174 
(43.5) 

118 
(29.5) 

20 
(5.0) 

2 
(.5) 

3.8050 1.01257 มาก 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
 

 
การใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 

 
ระดบัการใช้ประโยชน์ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 

𝒙
 

 

 
S.D. 

 
แปลความ 
หมาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    

 

22. ไดเ้ห็นภาพถ่ายในสถานท่ี
ท่ีไม่เคยไปไดใ้ช้
จินตนาการ 

74 
(18.5) 

159 
(39.8) 

134 
(33.5) 

29 
(7.2) 

4 
(1.0) 

3.6750 .90500 มาก 

23. แฟชัน่การแต่งกาย การ
แต่งหนา้ การทาํเล็บ ทรง
ผม 

71 
(17.8) 

152 
(38.0) 

125 
(31.3) 

39 
(9.8) 

13 
(3.3) 

3.5725 .95767 มาก 

24. การอ่านนิตยสารแจกฟรี
ช่วยเป็นเพ่ือนในยามเหงา 

63 
(15.8) 

130 
(32.5) 

149 
(37.3) 

41 
(10.3) 

17 
(4.3) 

3.4525 .91465 มาก 

25. ทาํความรู้จกับุคคลท่ีมี
ช่ือเสียงผา่นบทสมัภาษณ์
ในนิตยสารแจกฟรี 

46 
(11.5) 

144 
(36.0) 

162 
(40.5) 

38 
(9.5) 

10 
(2.5) 

3.4450 .90500 มาก 

26. นาํตวัอยา่งงานศิลปะต่างๆ
จากนิตยสารแจกฟรีไป
ประยกุตใ์ช ้

38 
(9.5) 

135 
(33.8) 

157 
(39.3) 

54 
(13.5) 

16 
(4.0) 

3.3125 .95767 ปานกลาง 

27. นาํไอเดียการออกแบบจาก
นิตยสารแจกฟรีไป
ประยกุตใ์ช ้

38 
(9.5) 

150 
(37.5) 

159 
(39.8) 

39 
(9.8) 

14 
(3.5) 

3.3975 .91465 ปานกลาง 

28. นาํแฟชัน่ 44 
(11.0) 

133 
(33.3) 

148 
(37.0) 

56 
(14.0) 

19 
(4.8) 

3.3175 1.00210 ปานกลาง 
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ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
 

 
การใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 

 
ระดบัการใช้ประโยชน์ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 

𝒙
 

 

 
S.D. 

 
แปลความ 
หมาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    

 

29. ไปทดลองชิมร้านอาหารลง
ในนิตยสารแจกฟรี 

41 
(10.3) 

128 
(32.0) 

165 
(41.3) 

51 
(12.8) 

15 
(3.8) 

3.3225 .95171 ปานกลาง 
 

30. นาํส่วนลดร้านคา้ใน
นิตยสารแจกฟรีไปใช ้

56 
(14.0) 

113 
(28.2) 

141 
(35.3) 

66 
(16.5) 

24 
(6.0) 

3.2775 1.08325 ปานกลาง 

31. นาํวิธีดูแลสุขภาพไปใช ้ 61 
(15.3) 

128 
(32.0) 

158 
(39.5) 

44 
(11.0) 

9 
(2.3) 

3.4700 .95466 มาก 

32. นาํสูตรอาหารไปทดลองใช ้ 58 
(14.5) 

133 
(33.3) 

136 
(34.0) 

54 
(13.5) 

19 
(4.8) 

3.3925 1.04219 ปานกลาง 

33. หาขอ้มูลเบอร์โทร ท่ีตั้ง 
ร้านคา้ คาเฟ่ ไดเ้องทนัที 

51 
(12.8) 

127 
(31.8) 

153 
(38.3) 

52 
(13.0) 

17 
(4.3) 

3.3575 1.00110 ปานกลาง 

34. ครอบครองไวอ่้านเพ่ือ
เพ่ิมพนูความรู้ 

35 
(8.8) 

134 
(33.5) 

166 
(41.5) 

46 
(11.5) 

19 
(4.8) 

3.3000 .94987 ปานกลาง 



59 

 

ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
 

 
การใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 

 
ระดบัการใช้ประโยชน์ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 

𝒙
 

 

 
S.D. 

 
แปลความ 
หมาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    

 

35. พกพานิตยสารแจกฟรีได้
สะดวกนาํไปไดทุ้กท่ี 

29 
(7.2) 

108 
(27.0) 

157 
(39.3) 

74 
(18.5) 

32 
(8.0) 

3.0700 1.03090 ปานกลาง 

36. เพ่ือนในกลุ่มอ่านกนัทุกคน 29 
(7.2) 

85 
(21.3) 

150 
(37.5) 

84 
(21.0) 

52 
(13.0) 

2.8875 1.10585 ปานกลาง 

37. ใชสิ้นคา้ / ผลิตภณัฑท่ี์มี
การเขียนแนะนาํใน
นิตยสารแจกฟรี 

21 
(5.3) 

112 
(28.0) 

161 
(40.3) 

79 
(19.8) 

27 
(6.8) 

3.0525 .97833 ปานกลาง 

38. รู้จกับุคคลท่ีมีช่ือเสียงเพ่ิม
มากข้ึน 

33 
(8.3) 

127 
(31.8) 

166 
(41.5) 

59 
(14.8) 

15 
(3.8) 

3.2600 .93787 ปานกลาง 

39. เกิดแรงบนัดาลใจในการทาํ
หนา้ท่ีของตวัเอง 

39 
(9.8) 

120 
(30.0) 

180 
(45.0) 

48 
(12.0) 

13 
(3.3) 

3.3100 .91979 ปานกลาง 

40. เกิดแรงบนัดาลใจในการทาํ
ความดีเพื่อสังคม 

38 
(9.5) 

121 
(30.3) 

183 
(45.8) 

45 
(11.3) 

13 
(3.3) 

3.3150 .90986 ปานกลาง 
 
 



60 

 

ตารางที ่4.13 (ต่อ) 
 

 
การใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 

 
ระดบัการใช้ประโยชน์ 
จ านวน (ร้อยละ) 

 

𝒙
 

 

 
S.D. 

 
แปลความ 
หมาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    

 

41. เกิดแนวคิดการทาํธุรกิจ
ใหม่ๆ 

45 
(11.3) 

116 
(29.0) 

154 
(38.5) 

65 
(16.3) 

20 
(5.0) 

3.2525 1.02046 ปานกลาง 

42. เพ่ือนาํเร่ืองราวจากการอ่าน
นิตยสารแจกฟรี ไปเล่าสู่
กนัฟัง สนทนากบัผูอ่ื้นได ้

37 
(9.3) 

131 
(32.8) 

158 
(39.5) 

49 
(12.3) 

25 
(6.3) 

3.2650 1.00114 ปานกลาง 

43. ติดตามนิตยสารแจกฟรีทาง 
Social media (Facebook / 
Line / Twitter / Instagram) 

49 
(12.3) 

117 
(29.3) 

141 
(35.3) 

50 
(12.5) 

43 
(10.8) 

3.1975 1.14094 ปานกลาง 

44. มีการแนะนาํการอ่าน
นิตยสารแจกฟรีกบัผูอ่ื้น 

22 
(5.5) 

94 
(23.5) 

141 
(35.3) 

75 
(18.8) 

68 
(17.0) 

2.8175 1.13685 ปานกลาง 

45. มีการติดต่อพดูคุยกบั
นกัเขียนในนิตยสารแจก
ฟรี หรือทางทีมงานท่ีทาํ
นิตยสารแจกฟรี 

17 
(4.3) 

82 
(20.5) 

116 
(29.0) 

84 
(21.0) 

101 
(25.3) 

2.5750 1.19076 ปานกลาง 

46. มีการพดูคุยกบัผูท่ี้อ่าน
นิตยสารแจกฟรี 

25 
(6.3) 

83 
(20.8) 

119 
(29.8) 

80 
(20.0) 

93 
(23.3) 

2.6675 1.21682 ปานกลาง 

 
 จากตารางท่ี 4.13 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจก
ฟรีในดา้นความรู้/ขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด (3.8100) รองลงมาเป็นดา้นความบนัเทิง (3.8050) และ
ด้ า น ส่ ว น บุ ค ค ล  ( 3 . 4 4 5 0 )  ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม สั ม พัน ธ์  ( 3 . 2 6 5 0 )  ต า ม ลํ า ดั บ
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4.4 ส่วนที ่4 ผลการวจิัยการส ารวจ ด้านอทิธิพล 
 
ตารางที ่4.14 จาํนวนและร้อยละ และค่าเฉล่ียของอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

 
อทิธิพลของนิตยสารแจกฟรี 

 
ระดบัอทิธิพลของนิตยสารแจกฟรี 

จ านวน (ร้อยละ) 

 

𝒙
 

 
S.D. 

 
แปลความ 
หมาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    

 
1. ไดรั้บความรู้ในดา้นต่างๆจาก

การอ่านนิตยสารแจกฟรี เช่น 
ดา้นสุขภาพ ดา้นแฟชัน่ ดา้น
การศึกษา ดา้นเทคโนโลย ี 

 
59 

(14.8) 

 
187 

(46.8) 

 
142 

(35.5) 

 
10 

(2.5) 

 
2 

(.5) 

 
3.7275 

 
.75808 

 
มาก 

2. ไดเ้ห็นภาพสถานท่ีต่างๆท่ียงัไม่
เคยไป 

72 
(18.0) 

186 
(46.5) 

125 
(31.3) 

14 
(3.5) 

3 
(.8) 

3.7750 .80685 มาก 

3. ไดรู้้ขอ้มูลข่าวสาร ความ
เคล่ือนไหว 

56 
(14.0) 

179 
(44.8) 

153 
(38.3) 

10 
(2.5) 

2 
(.5) 

3.6925 .75788 มาก 

4. ไดเ้ปิดโลกการเรียนรู้ 65 
(16.3) 

200 
(50.0) 

117 
(29.3) 

13 
(3.3) 

5 
(1.3) 

3.7675 .80315 มาก 

5. ไดค้วามรู้ใหม่ๆเพ่ือการพฒันา 66 
(16.5) 

177 
(44.3) 

136 
(34.0) 

17 
(4.3) 

4 
(1.0) 

3.7100 .82620 มาก 

6. ทศันคติต่อสงัคม 65 
(16.3) 

176 
(44.0) 

134 
(33.5) 

20 
(5.0) 

5 
(1.3) 

3.6900 .84598 มาก 

7. ทศันคติต่อการพฒันาตนเอง 80 
(20.0) 

160 
(40.0) 

137 
(34.3) 

17 
(4.3) 

6 
(1.5) 

3.7275 .88044 มาก 

8. ทศันคติต่อการทาํงาน 66 
(16.5) 

162 
(40.5) 

143 
(35.8) 

22 
(5.5) 

7 
(1.8) 

3.6450 .88086 มาก 

9. ทศันคติต่อการดาํรงชีวิต 67 
(16.8) 

174 
(43.5) 

129 
(32.3) 

22 
(5.5) 

8 
(2.0) 

3.6750 .88676 มาก 
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ตารางที ่4.14 (ต่อ) 
 

 
อทิธิพลของนิตยสารแจกฟรี 

 
ระดบัอทิธิพลของนิตยสารแจกฟรี 

จ านวน (ร้อยละ) 

 

𝒙
 

 
S.D. 

 
แปลความ 
หมาย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด    

 

10. ทศันคติต่อการเรียนรู้ 70 
(17.5) 

176 
(44.0) 

130 
(32.5) 

17 
(4.3) 

7 
(1.8) 

3.7125 .86412 มาก 

11. เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และ
บริการ 

63 
(15.8) 

151 
(37.8) 

137 
(34.3) 

38 
(9.5) 

11 
(2.8) 

3.5425 .95942 มาก 

12. เกิดพฤติกรรมการการกินอาหาร 60 
(15.0) 

190 
(47.5) 

122 
(30.5) 

23 
(5.8) 

5 
(1.3) 

3.6925 .83947 มาก 

13. เกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียว 76 
(19.0) 

176 
(44.0) 

113 
(28.2) 

31 
(7.8) 

4 
(1.0) 

3.7225 .89302 มาก 

14. เกิดพฤติกรรมการดูหนงั ฟัง
เพลง 

60 
(15.0) 

166 
(41.5) 

141 
(35.3) 

27 
(6.8) 

6 
(1.5) 

3.6175 .87356 มาก 

15. เกิดพฤติกรรมการแต่งตวัตาม
แฟชัน่ 

56 
(14.0) 

159 
(39.8) 

122 
(30.5) 

42 
(10.5) 

21 
(5.3) 

3.4675 1.02790 มาก 

 
จากตารางท่ี 4.14 ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัการไดรั้บอิทธิพล ดา้นความรู้  

(3.7750) มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นทศันคติ (3.7275) และดา้นการปฏิบติั (3.7225) ตามลาํดบั 
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4.5 ส่วนที ่5 ผลการวจิัยการส ารวจ ด้านความต้องการจากนิตยสารแจกฟรี 
 
ตารางที ่4.15 จาํนวนและร้อยละ และค่าเฉล่ียของความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีของกลุ่ม
ตวัอยา่ง 
 

 
ความต้องการจากนิตยสารแจกฟรี 

 
ระดบัความพงึพอใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

𝒙
 

 
S.D. 

 
แปล
ความ 
หมาย 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

   

 
1. ปก มีความสวยงาม 

ทนัสมยั 

 
78 

(19.5) 

 
176 

(44.0) 

 
134 

(33.5) 

 
8 

(2.0) 

 
4 

(1.0) 

 
3.7900 

 
.81089 

 
มาก 

2. รูปเล่มมีความ
สวยงาม ทนัสมยั 

75 
(18.8) 

187 
(46.8) 

128 
(32.0) 

6 
(1.5) 

4 
(1.0) 

3.8075 .78867 มาก 

3. ขนาดตวัอกัษรมี
ความเหมาะสมอ่าน
ง่าย 

65 
(16.3) 

195 
(48.8) 

115 
(28.7) 

18 
(4.5) 

7 
(1.8) 

3.7325 .84719 มาก 

4. จาํนวนหน้า
เหมาะสม 

68 
(17.0) 

192 
(48.0) 

126 
(31.5) 

11 
(2.8) 

3 
(.8) 

3.7775 .78392 มาก 

5. การพิมพ ์หนา้สีทุก
หนา้ 

79 
(19.8) 

188 
(47.0) 

116 
(29.0) 

13 
(3.3) 

4 
(1.0) 

3.8125 .82099 มาก 

6. รูปภาพและ
ภาพประกอบมี
ความคมชดัสีสนั
สวยงาม 

99 
(24.8) 

180 
(45.0) 

105 
(26.3) 

12 
(3.0) 

4 
(1.0) 

3.8950 .84306 มาก 

7. ขอ้มูล ข่าวสารมี
ความทนัสมยั 

91 
(22.8) 

184 
(46.0) 

100 
(25.0) 

19 
(4.8) 

6 
(1.5) 

3.8375 .88207 มาก 

8. ขอ้มูลตรงกบัความ
สนใจและความ
ตอ้งการ 

97 
(24.3) 

165 
(41.3) 

109 
(27.3) 

22 
(5.5) 

7 
(1.8) 

3.8075 .92606 มาก 

9. นาํเสนอประเด็น
ใหม่ๆให้ติดตาม
อ่าน 

98 
(24.5) 

167 
(41.8) 

113 
(28.2) 

19 
(4.8) 

3 
(.8) 

3.8450 .87343 มาก 
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ตารางที ่4.15 (ต่อ) 
 

 
ความต้องการจากนิตยสารแจกฟรี 

 
ระดบัความพงึพอใจ 
จ านวน (ร้อยละ) 

𝒙
 

 
S.D. 

 
แปล
ความ 
หมาย 

มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

   

 

10. เน้ือหาสามารถเก็บ
ไวอ่้านไดน้าน 

67 
(16.8) 

158 
(39.5) 

138 
(34.5) 

24 
(6.0) 

13 
(3.3) 

3.6050 .94404 มาก 

11. รูปภาพประกอบเขา้
กบัเน้ือหาของเร่ือง 

66 
(16.5) 

176 
(44.0) 

126 
(31.5) 

22 
(5.5) 

10 
(2.5) 

3.6650 .90267 มาก 

12. โฆษณา 45 
(11.3) 

108 
(27.0) 

157 
(39.3) 

55 
(13.8) 

35 
(8.8) 

3.1825 1.0849 ปานกลาง 

13. การประชาสมัพนัธ์
ต่างๆ 

58 
(14.5) 

150 
(37.5) 

162 
(40.5) 

23 
(5.8) 

7 
(1.8) 

3.5725 .86985 มาก 

14. ความรู้ท่ีไดรั้บจาก
การอ่านนิตยสาร
แจกฟรี 

55 
(13.8) 

192 
(48.0) 

126 
(31.5) 

22 
(5.5) 

5 
(1.3) 

3.6750 .82527 
 

มาก 

15. ความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลในการ
นาํเสนอ 

70 
(17.5) 

185 
(46.3) 

128 
(32.0) 

13 
(3.3) 

4 
(1.0) 

3.7600 .81182 มาก 

16. สาํนวนภาษาท่ี
เขียนอ่านเขา้ใจได้
ง่าย 

78 
(19.5) 

201 
(50.2) 

108 
(27.0) 

8 
(2.0) 

5 
(1.3) 

3.8475 .79739 มาก 

 
จากตารางที ่4.15 ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความตอ้งการนิตยสารแจกฟรีใน

ดา้นรูปแบบ (3.8950) มากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นเน้ือหา (3.8475) ตามลาํดบั 
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4.6 ส่วนที ่6 การทดสอบสมมุติฐาน 
 

สมมุติฐานที่ 1 ผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้ อาชีพ ทีแ่ตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีทีแ่ตกต่างกนั 
  สมมุติฐานท่ี 1.1 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.16 การวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีของผูอ่้านในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั 
 

เพศ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t p 

ชาย 72.4672 10.54824 1.797 .073 
หญิง 74.4791 10.66593 

 
จากตารางท่ี 4.16 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีของ

ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมการ
เปิดรับนิตยสารไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 1.2 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที ่4.17 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายแุตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

อายุ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

15-20 ปี 73.9640 9.72058 3.588 .007 
21-30 ปี 72.7905 10.54085 
31-40 ปี 70.6491 10.80590 
41-50 ปี 77.4559 10.32376 
51-60 ปี 74.0508 11.80652 

  
จากตารางท่ี 4.17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ

นิตยสารแจกฟรีของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุ
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 1.3 ผู ้อ่านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน มี
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.18 การวเิคราะห์เปรียบเทียบผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มี
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t p 

โสด 73.1710 10.16912 1.412 .204 
สมรส 74.7760 11.17952 

 
จากตารางท่ี 4.18 ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีของ

ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแตกต่าง
กนัมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 

 
 สมมุติฐานท่ี 1.4 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มี

พฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที่ 4.19  การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 72.3333 9.60078 .951 .387 
ปริญญาตรี 74.1350 10.52875 

สูงกวา่ปริญญาตรี 74.2317 11.94152 
 
จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร

แจกฟรีของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมี
ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีการเปิดรับนิตยสารไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 1.5 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.20 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแ้ตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

รายได้ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 73.5241 10.40238 4.333* .001 
10,000 – 15,000 บาท 72.4186 8.28433 
15,001 – 20,000 บาท 68.0526 7.72832 
20,001 – 25,000 บาท 73.2308 11.68999 
25,001 – 30,000 บาท 77.6604 10.40515 
มากกวา่ 30,000 บาท 75.4024 11.88615 

*มนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั .05 

 
จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร

แจกฟรีของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้แตกต่างกัน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 
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สมมุติฐานท่ี 1.6 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีพฤติกรรม
การเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.21 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กนั มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

นกัเรียน/นกัศึกษา 73.8000 10.13338 .006 .994 
พนกังานบริษทัเอกชน 73.8435 10.55105 

อ่ืนๆระบุ 73.6818 11.84531 
 
จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสาร

แจกฟรีของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กนัมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 2 ผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้ อาชีพ ต่างกนัใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีทีแ่ตกต่างกนั 

 สมมุติฐานท่ี 2.1 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั ใช้ประโยชน์
จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.22 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีของผูอ่้านในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั 
 

เพศ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t p 

ชาย 151.6350 26.76171 1.875 .061 
หญิง 156.8365 26.09349 

 
จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีของ

ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกัน พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกันใช้
ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 

 
 



71 

 

สมมุติฐานท่ี 2.2 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกนั ใช้ประโยชน์
จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.23 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกนั 
ใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

อายุ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

15-20 ปี 156.6396 25.90289 .430 .787 
21-30 ปี 156.1429 29.60848 
31-40 ปี 154.2105 26.92698 
41-50 ปี 154.5882 23.84792 
51-60 ปี 151.4915 23.97295 

 
จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี

ของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนัใช้
ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 2.3 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกัน ใช้
ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.24 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ใช้
ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t p 

โสด 155.5688 27.24707 .828 .394 
สมรส 153.2240 23.64620   

 
จากตารางท่ี 4.24 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีของ

ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแตกต่าง
กนัมีการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 2.4 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัใช้
ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.25 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนัใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 158.1111 26.18015 .863 .423 
ปริญญาตรี 154.8059 27.26821 

สูงกวา่ปริญญาตรี 152.7561 24.01417 
 
จากตารางท่ี 4.25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี

ของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนัใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 2.5 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัใชป้ระโยชน์
จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.26 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ีย ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแ้ตกต่าง
กนัใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

รายได้ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 156.1448 28.25700 .936 .458 
10,000 – 15,000 บาท 155.1395 22.55953 
15,001 – 20,000 บาท 146.4211 20.13821 
20,001 – 25,000 บาท 156.7436 29.26712 
25,001 – 30,000 บาท 156.7170 25.09932 
มากกวา่ 30,000 บาท 155.2073 26.82717 

 
จากตารางท่ี 4.26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี

ของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัใช้
ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 2.6 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ใชป้ระโยชน์
จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.27 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กนั ใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

นกัเรียน/นกัศึกษา 156.6970 26.95738 .750 .473 
พนกังานบริษทัเอกชน 154.7619 26.02510 

อ่ืนๆระบุ 152.4659 26.0663 
 
จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี

ของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัใช้
ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 3 ผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้ อาชีพ ต่างกนัได้รับอทิธิพลจากนิตยสารแจกฟรีแตกต่างกนั 
 

 สมมุติฐานท่ี 3.1 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั ไดรั้บอิทธิพล
จากนิตยสารแจกฟรีแตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.28 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั ได้รับ
อิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีแตกต่างกนั 
 

เพศ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t p 

ชาย 54.7299 10.04366 .660 .509 
หญิง 55.9316 9.21927 

 
จากตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีของ

ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกันได้รับ
อิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 3.2 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกัน ได้รับอิทธิพลจาก
นิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.29 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกนั 
ไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

อายุ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

15-20 ปี 54.7748 8.13040 .596 .665 
21-30 ปี 55.1619 10.54945 
31-40 ปี 54.3509 10.98130 
41-50 ปี 56.6912 9.48566 
51-60 ปี 54.9322 8.49313 

 
จากตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรี

ของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกนั พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกนัไดรั้บ
อิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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 สมมุติฐานท่ี 3.3 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั ไดรั้บ
อิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.30 การวเิคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่าง
กนั ไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t p 

โสด 54.9257 9.48143 .525 .544 
สมรส 55.4640 9.43701 

 
จากตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีของ

ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแตกต่าง
กนัไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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 สมมุติฐานท่ี 3.4 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน
ไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 
ตารางที่ 4.31 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนัไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 55.5309 9.10918 .098 .907 
ปริญญาตรี 55.1392 9.63583 

สูงกวา่ปริญญาตรี 54.8780 9.50229 
 
จากตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรี

ของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนัไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 3.5 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนัไดรั้บอิทธิพล
จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.32 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ีย ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแ้ตกต่าง
กนัไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

รายได้ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 55.0828 9.94255 1.651 .146 
10,000 – 15,000 บาท 52.7674 7.68684 
15,001 – 20,000 บาท 53.7632 7.51371 
20,001 – 25,000 บาท 55.6154 9.70246 
25,001 – 30,000 บาท 56.6038 8.66323 
มากกวา่ 30,000 บาท 56.5366 10.54233 

 
จากตารางท่ี 4.32  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรี

ของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั
ไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 3.6 ประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั ได้รับ
อิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.33 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกนั ไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
อาชีพ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ค่า F p 

นกัเรียน/นกัศึกษา 55.0606 9.40011 .053 .948 
พนกังานบริษทัเอกชน 55.3673 9.54448 

อ่ืนๆระบุ 55.0227 9.50229 
 
จากตารางท่ี 4.33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรี

ของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั
ไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 

 
 สมมติฐานที่ 4 ผู้อ่านในเขตกรุงเทพมหานครที่มี เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
รายได้ อาชีพ ต่างกนั มีความต้องการจากนิตยสารแจกฟรีทีแ่ตกต่างกนั 

  
สมมุติฐานท่ี 4.1 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความตอ้งการ

จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางที่ 4.34 การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั มี
ความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

เพศ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t p 

ชาย 58.9051 9.45724 1.098 .273 
หญิง 59.9810 9.21601 

 
จากตารางท่ี 4.34 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีของ

ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกัน พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศแตกต่างกันความ
ตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 

 
สมมุติฐานท่ี 4.2 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั มีความตอ้งการ

จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.35 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศแตกต่างกนั 
มีความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

อายุ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

15-20 ปี 60.3423 7.90454 1.533 .192 
21-30 ปี 60.4857 11.88981 
31-40 ปี 59.2807 8.26299 
41-50 ปี 59.5588 8.66005 
51-60 ปี 57.0678 7.84519 

 
จากตารางท่ี 4.35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียความตอ้งการจากนิตยสารแจก

ฟรีของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุแตกต่างกัน
ความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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 สมมุติฐานท่ี 4.3 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มีความ
ตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.36 การวิเคราะห์เปรียบเทียบผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั มี
ความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า t p 

โสด 60.0297 9.61881 1.508 .377 
สมรส 58.5200 8.39412 

 
จากตารางท่ี 4.36 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีของ

ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพแตกต่าง
กนัความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 4.4 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมี
ความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที่ 4.37  การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดับ
การศึกษาแตกต่างกนัมีความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

ระดับการศึกษา ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ตํ่ากวา่ปริญญาตรี 61.4815 7.64544 2.512 .082 
ปริญญาตรี 59.4262 10.04396 

สูงกวา่ปริญญาตรี 58.3049 8.31879 
 
จากตารางท่ี 4.37 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียความตอ้งการจากนิตยสารแจก

ฟรีของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบั
การศึกษาแตกต่างกนัความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 4.5 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้แตกต่างกันมีความ
ตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.38 การวเิคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแ้ตกต่าง
กนัมีความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

รายได้ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

ตํ่ากวา่ 10,000 บาท 60.9241 9.33711 1.367 .236 
10,000 – 15,000 บาท 59.3023 7.51359 
15,001 – 20,000 บาท 56.8947 8.00604 
20,001 – 25,000 บาท 58.5128 12.22136 
25,001 – 30,000 บาท 59.4151 9.60856 
มากกวา่ 30,000 บาท 59.6125 8.71994 

 
จากตารางท่ี 4.38 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียความตอ้งการจากนิตยสารแจก

ฟรีของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดแ้ตกต่างกนั
ความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมุติฐานท่ี 4.6 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกัน มีความ
ตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 

 
ตารางที ่4.39 การวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่าง
กนั มีความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
 

อาชีพ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่า F p 

นกัเรียน/นกัศึกษา 60.6303 9.33733 2.083 .126 
พนกังานบริษทัเอกชน 59.3129 9.57937 

อ่ืนๆระบุ 58.2045 8.62122 
 
จากตารางท่ี 4.39 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนค่าเฉล่ียความตอ้งการจากนิตยสารแจก

ฟรีของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั
ความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานที่ 5 พฤติกรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ การได้รับอิทธิพล ความต้องการ 
จากนิตยสารแจกฟรีมีความสัมพนัธ์กนั 
 
ตารางที ่4.40 พฤติกรรมการเปิดรับ การใชป้ระโยชน์ การไดรั้บอิทธิพล ความตอ้งการ จากนิตยสาร
แจกฟรีมีความสัมพนัธ์กนั 
 

ความสัมพนัธ์ พฤติกรรมการ
เปิดรับ 

การใช้
ประโยชน์ 

การได้รับ
อทิธิพล 

ความ
ต้องการ 

พฤติกรรมการเปิดรับ 
การใชป้ระโยชน์ 

1 
 

.580** 
1 

.558** 

.735** 
1 
 

.432** 

.652** 

.651** 
1 

การไดรั้บอิทธิพล   
ความตอ้งการ   

**มนีัยส าคญัทางสถิตทิี0่.01 (2-tailed) 

 
จากตารางท่ี 4.40 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับ การใชป้ระโยชน์ การไดรั้บอิทธิพล ความตอ้งการ 
จากนิตยสารแจกฟรี 

โดยพบวา่ พฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารแจกฟรีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง
กบั การใชป้ระโยชน์ การไดรั้บอิทธิพล ความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรี 

ส่วนการใช้ประโยชน์มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูงกับ การได้รับอิทธิพล ความ
ตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรี 

ดา้นการได้รับอิทธิพลมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลางกบั ความตอ้งการจาก
นิตยสารแจกฟรี 

โดยรวม พฤติกรรมการเปิดรับ การใชป้ระโยชน์ การไดรั้บอิทธิพล และความตอ้งการจาก
นิตยสารแจกฟรี พบว่า มีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัปานกลาง มีเพียงการใช้ประโยชน์กบัการ
ไดรั้บอิทธิพล ความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกในระดบัสูง  
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ตารางที ่4.41 ตารางสรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

ตวัแปรอสิระ ตวัแปรตาม 
พฤตกิรรมการเปิดรับ การใช้ประโยชน์ อทิธิพล ความต้องการ 

เพศ x x x x 
อาย ุ x x x x 
การศึกษา x x x x 
รายได ้ / x x x 
อาชีพ x x x x 
สถานภาพ x x x x 

 
หมายเหตุ เคร่ืองหมาย / หมายถงึ ตวัแปรทั้งสองตวัมีความแตกต่างอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิตืหรือมี
ความสัมพนัธ์อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติทและเคร่ืองหมาย x หมายถึง ตวัแปรทั้งสองตวัมีความ
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยั อภปิรายผลการวจิยั และข้อเสนอแนะ 
 

ผล ก า รวิจัย เ ร่ือง ก าร เ ปิ ด รับ นิตย ส า รแจก ฟ รีแล ะ อิท ธิ พ ล ต่อป ระช า ช นใ นเข ต
กรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา เร่ืองพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรี การใช้
ประโยชน์ และอิทธิพลจากส่ือนิตยสารแจกฟรี ความต้องการนิตยสารแจกฟรี เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) มีเคร่ืองมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) 
กาํหนดให้กลุ่มตวัอย่างกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง โดยมีกลุ่มตวัอย่างคือ ผูอ่้านท่ีอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน จากนั้นผูว้ิจยันาํขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ ประมวลผลดว้ย
โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ สามารถทาํการสรุปผลการศึกษาโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 

ในบทน้ีผูว้ิจยัจะนําเสนอข้อสรุปเก่ียวกับการวิจยัเชิงสํารวจ จากแบบสอบถาม ได้แก่ 
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ การศึกษา รายได ้สถานภาพ  พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
นิตยสารแจกฟรี การใชป้ระโยชน์ อิทธิพล และความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีของผูอ่้านท่ีอยูใ่น
เขตกรุงเทพมหานคร จาํนวนทั้งส้ิน 400 คน รวมถึงสมมุติฐานการวจิยั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
5.1.1 ด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ 
 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู ้อ่านส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.8 

ส่วนมากมีอายุ 15-20 ปี ร้อยละ27.8 การศึกษาอยู่ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ59.3 มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือนนอ้ยกวา่10,000บาท ร้อยละ36.3 ส่วนใหญ่อยูใ่นสถานภาพโสด ร้อยละ67.3 และส่วนมากเป็น
นั ก เ รี ย น  นั ก ศึ ก ษ า  ร้ อ ย ล ะ 4 1 . 3



90 

 

5.1.2 ด้านพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรี 
 ผลการศึกษา พบว่า นิตยสารแจกฟรีท่ีกลุ่มตวัอย่างเคยได้รับอ่านเป็นประจาํ ได้แก่ 1.

นิตยสารแจกฟรีสาํหรับผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสังคม การดาํเนินชีวิต รวมถึงแฟชัน่ต่างๆ 
ร้อยละ 92.0 รองลงมาคือ 2.นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ได้แก่ กีฬา เทคโนโลยี สุขภาพและ
การแพทย ์รถ ภาพยนตร์ ท่องเท่ียว ธรรมมะ การทาํธุรกิจแนวใหม่ ร้อยละ 79.5  และ 3.นิตยสาร
แจกฟรีเชิงธุรกิจ/นิตยสารแจกฟรีท่ีออกโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือสมาคมต่างๆ เพื่อการ
ประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ใหอ้งคก์ร ร้อยละ 55.3 

 
5.1.3 ด้านการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 
 ผลการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีใน

ดา้นความรู้/ขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นความบนัเทิง และดา้นส่วนบุคคล ดา้นการ
สร้างความสัมพนัธ์ตามลาํดบั 

 
5.1.4 ด้านอทิธิพลจากนิตยสารแจกฟรี 
 ผลการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการไดรั้บอิทธิพลจากส่ือนิตยสารแจกฟรี

ดา้นความรู้มากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นทศันคติ และดา้นการปฏิบติัตามลาํดบั 
 
5.1.5 ด้านความต้องการจากนิตยสารแจกฟรี 

ผลการศึกษา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความตอ้งการนิตยสารแจกฟรีในดา้น
รูปแบบมากท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นเน้ือหาตามลาํดบั 

 

5.2 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 
 

การวจิยัเร่ืองการเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ได้
ตั้งสมมุติฐานไวท้ั้งหมด 5 สมมุติฐาน สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

 
5.2.1 สมมุติฐานที ่1 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายได ้อาชีพ ท่ีแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
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จากผลการวจิยัพบวา่ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี รายไดแ้ตกต่างกนัมีพฤติกรรมการ
เปิดรับนิตยสารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ โดยผูอ่้านท่ีมีรายได ้25,001 – 30,000 บาทมี
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีมากท่ีสุด 

ส่วนผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ ท่ี
แตกต่างกนัมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 

 
5.2.2 สมมุติฐานที ่2 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายได ้อาชีพ ต่างกนัใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
จากผลการวจิยัพบวา่ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายได ้อาชีพ ต่างกนัมีการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
 
5.2.3 สมมุติฐานที ่3 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายได ้อาชีพ ต่างกนัไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีแตกต่างกนั 
จากผลการวจิยัพบวา่ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายได ้อาชีพ ต่างกนัไดรั้บอิทธิพลจากนิตยสารแจกฟรีไม่แตกต่างกนั 
 
5.2.4 สมมุติฐานที ่4 ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายได ้อาชีพ ต่างกนั มีความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีแตกต่างกนั 
จากผลการวจิยัพบวา่ผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา 

รายได ้อาชีพ ต่างกนั มีความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีท่ีไม่แตกต่างกนั 
 
5.2.5 สมมุติฐานที ่5 พฤติกรรมการเปิดรับ การใชป้ระโยชน์ การไดรั้บอิทธิพล ความ

ตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีมีความสัมพนัธ์กนั 
จากผลการวจิยัพบวา่ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการเปิดรับ การใชป้ระโยชน์ อิทธิพล 

ความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีมีความสัมพนัธ์เชิงบวกอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ  
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5.3 การอภิปรายผลการวจิัย 
 

5.3.1 พฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรี 
จากผลการศึกษาดา้นพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีของผูอ่้านในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา่โดยรวมมีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือนิตยสารแจกฟรีในประเภทนิตยสารแจก
ฟรีสําหรับผูบ้ริโภคทัว่ไปท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัสังคม การดาํเนินชีวิต รวมถึงแฟชัน่ต่างๆอยู่ในระดบั
มากและท่ีไดรั้บความนิยมอ่านมากท่ีสุดคือนิตยสาร BK magazine โดยผูอ่้านนั้นไดรั้บนิตยสารแจก
ฟรีจากสถานีรถไฟฟ้า BTS มากท่ีสุด รองลงมาคือห้างสรรพสินคา้และร้านกาแฟ/ร้านอาหาร 
ตามลาํดบั คอลมัน์ท่ีผูอ่้านช่ืนชอบมากท่ีสุดคือ คอลมัน์แหล่งท่องเท่ียว มีการอ่านมากกวา่2คร้ังต่อ
เดือนใชเ้วลาในการอ่านต่อคร้ังนอ้ยกวา่30นาที สาเหตุท่ีสนใจในการอ่านนิตยสารแจกฟรีคือไม่เสีย
ค่าใชจ่้าย ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบั จิราพร  ประพนัธ์เจริญ (2557) ศึกษาเร่ือง “ความคาดหวงั พฤติกรรม
การเปิดรับและความพึงพอใจของผูอ่้านในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีต่อนิตยสาร a day bulletin” ผล
การศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งไดรั้บนิตยสาร a day bulletin จากสถานีรถไฟฟ้า BTS/MRT มากท่ีสุด 
ส่วนใหญ่อ่าน1เล่มต่อเดือน ใชร้ะยะเวลาอ่านต่อคร้ัง10-20 นาที  

 
5.3.2 การใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี  

จากผลการศึกษาการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา่กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีในดา้นความรู้/ขอ้มูลข่าวสารมาก
ท่ีสุด รองลงมาเป็นดา้นความบนัเทิง ดา้นส่วนบุคคล และดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ตามลาํดบั ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการจดัทาํนิตยสารแจกฟรีท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ขอ้มูลความรู้และ
ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อแนะนาํใหผู้อ่้านรับรู้และเขา้ใจรวมถึงใชเ้ป็นขอ้มูลในการตดัสินใจซ้ือ ตดัสินใจ
เลือกบริการนั้นๆซ่ึงสอดคลอ้งกบั อาภสัสร อน้วเิศษ (ศึกษาเร่ือง   (6112 “พฤติกรรมการเปิดรับ การ
ใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของบุคลากรในสถาบนัจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาท่ีมีต่อ
นิตยสารสุขภาพในองคก์ร”ผลการศึกษาพบวา่ส่วนใหญ่ใชป้ระโยชน์จากการอ่านนิตยสารสุขภาพ
อยู่ในระดบัมาก อนัดบัแรก คือ การใช้ประโยชน์ ดา้นขอ้มูลข่าวสารโดยกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มี
การใชป้ระโยชน์จากการอ่านนิตยสารสุขภาพ โดยเนน้ ประโยชน์ดา้นขอ้มูลข่าวสาร 

ดา้นความรู้/ขอ้มูลข่าวสาร พบวา่ผูอ่้านมีการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีใน
ดา้นความรู้/ขอ้มูลข่าวสารโดยการหาขอ้มูลแหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพและต่างจงัหวดัมากท่ีสุด 
รองลงมาคือการรับรู้ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาขณะนั้น  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จุไรรัตน์ ลิขิต
วชัรปกรณ์ ((6115 ศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการเปิดรับส่ือของนกัท่องเท่ียวชาวยุโรปต่อนิตยสารแจก
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ฟรีเพื่อการท่องเท่ียวในจงัหวดัเชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่านักท่องเท่ียวส่วนใหญ่มีการเปิดรับ
นิตยสารแจกฟรี คือตอ้งการขอ้มูลในการตดัสินใจวางแผนการท่องเท่ียวจงัหวดัเชียงใหม่มากท่ีสุด 

ดา้นความบนัเทิง พบวา่ผูอ่้านมีการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีในดา้นความ
บนัเทิง เพื่อใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุด รองลงเพื่อหาขอ้มูลแนวเพลงท่ีช่ืนชอบ  

ดา้นส่วนบุคคล พบว่าผูอ่้านมีการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีในดา้นส่วน
บุคคล โดยอ่านเพื่อนาํวิธีการดูแลสุขภาพไปใชม้ากท่ีสุด รองลงเพื่อทาํความรู้จกับุคคลท่ีมีช่ือเสียง
ผา่นบทสัมภาษณ์ในนิตยสารแจกฟรี 

ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ พบวา่ผูอ่้านมีการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีใน
ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ เพื่อนาํเร่ืองราวจากการอ่านนิตยสารแจกฟรีไปเล่าสู่กนัฟังมากท่ีสุด 
รองลงคือติดตามนิตยสารแจกฟรีทางโซเชียลมีเดีย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุมณรัตน์ ปานรัตน์ (  (6117
  ศึกษาเร่ือง“ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเปิดรับและการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี” ผลการศึกษา
พบวา่ ประโยชน์ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและสังคมมีผลโดยรวมในระดบัมาก  

 
5.3.3 อทิธิพลจากนิตยสารแจกฟรี 

กลุ่มตวัอย่างมีระดบัการได้รับอิทธิพลจากส่ือนิตยสารแจกฟรีด้านความรู้ มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือดา้นทศันคติ และดา้นการปฏิบติั ตามลาํดบั ดา้นความรู้ พบวา่ผูอ่้านไดรั้บอิทธิพล
ในดา้นความรู้ โดยการไดเ้ห็นภาพสถานท่ีต่างๆท่ียงัไม่เคยไปจากนิตยสารแจกฟรีมากท่ีสุด รองลง
ไดเ้ปิดโลกการเรียนรู้จากนิตยสารแจกฟรี ดา้นทศันคติ พบว่าผูอ่้านไดรั้บอิทธิพลในดา้นทศันคติ 
โดยมีทศันคติต่อการพฒันามากท่ีสุด รองลงมาคือทศันคติต่อการเรียนรู้จากนิตยสารแจกฟรี ดา้น
การปฏิบติั พบว่าผูอ่้านได้รับอิทธิพลในด้านการปฏิบติั โดยเกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียวตามส่ือ
นิตยสารแจกฟรีมากท่ีสุด รองลงมาคือเกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ ตามนิตยสารแจกฟรี 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีKAP ท่ีให้ความสําคญักบัตวัแปร 3 ตวั คือ ความรู้ (Knowledge) ทศันคติ 
(Attitude) และการยอมรับปฏิบติั (Practice) ของผูรั้บสารอนัอาจมีผลกระทบต่อสังคมต่อไป จาก
การรับสารนั้นๆ การเปล่ียนแปลงทั้งสามประเภทน้ีจะเกิดข้ึนในลกัษณะต่อเน่ือง กล่าวคือ เม่ือผูรั้บ
สารไดรั้บสารก็จะทาํให้เกิดความรู้ เม่ือเกิดความรู้ข้ึนก็จะมีผลทาํให้เกิดทศันคติและขั้นสุดทา้ยคือ
การก่อใหเ้กิดการกระทาํ  

 

5.3.4 ความต้องการจากนิตยสารแจกฟรี 
กลุ่มตัวอย่างมีระดับความต้องการนิตยสารแจกฟรีในด้านรูปแบบมากท่ีสุด 

รองลงมาเป็นดา้นเน้ือหา ตามลาํดบั  
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ด้านรูปแบบ พบว่าผูอ่้านมีความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรีด้านรูปแบบ โดย
ตอ้งการรูปภาพและภาพประกอบมีความคมชดัสีสันสวยงามมากท่ีสุด รองลงมาคือการพิมพห์นา้สี
ทุกหนา้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ปวาฬ เกษกาญจน์(2555) ศึกษาเร่ือง“การศึกษาความตอ้งการในรูปแบบ
และเน้ือหาข่าวสารของประชาชน ในจงัหวดัสมุทรปราการเพื่อจดัทาํนิตยสารแจกฟรีรายเดือน” ผล
การศึกษาพบวา่ ประชาชนในจงัหวดัสมุทรปราการให้ความสําคญัรูปแบบของนิตยสารแจกฟรีราย 
เดือนท่ีตอ้งการอยูใ่นระดบัมาก โดยจะใหค้วามสาํคญั ในรูปแบบการพิมพมี์ความคมชดัมากท่ีสุด 

ด้านเน้ือหา พบว่าผูอ่้านมีความต้องการจากนิตยสารแจกฟรีด้านเน้ือหา โดยมี
ความต้องการการใช้สํานวนภาษาท่ีเขียนอ่านเข้าใจได้ง่ายมากท่ีสุด รองลงมาคือการนําเสนอ
ประเด็นใหม่ๆใหติ้ดตามอ่านในนิตยสารแจกฟรี 

 

5.4 ข้อจ ากดังานวจิัย 
 

5.4.1 งานวจิยัในคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษา เฉพาะเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
5.4.2 งานวจิยัในคร้ังน้ีไดท้าํการศึกษา เฉพาะผูท่ี้เคยอ่านนิตยสารแจกฟรีและอาศยัอยูใ่น

เขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
5.4.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลส่วนใหญ่นั้นผูว้จิยัทาํการเก็บขอ้มูลภายในสถานศึกษา 
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5.5 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาเร่ืองการเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะจากการศึกษาดงัต่อไปน้ี  

 
5.5.1 ข้อเสนอแนะหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 
 1. ผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีใน

ดา้นความรู้/ขอ้มูลข่าวสารมากท่ีสุด โดยการหาแหล่งท่องเท่ียวในกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั
มากท่ีสุด ควรมีการบรรจุเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท่องเท่ียว แหล่งท่องเท่ียวท่ีสาํคญัต่างๆทั้งใน
พื้นท่ีกรุงเทพมหานครและต่างจงัหวดั 

 2. ผลการวจิยัคร้ังน้ีพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความตอ้งการนิตยสารในดา้นรูปแบบมาก
ท่ีสุด โดยตอ้งการรูปภาพและภาพประกอบมีความคมชดัสีสันสวยงามมากท่ีสุดหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีตอ้งการจดัทาํนิตยสารแจกฟรีควรใหค้วามสาํคญัดา้นรูปแบบ ควรมีรูปแบบท่ีน่าสนใจ 
สวยงาม รูปภาพและภาพประกอบมีความคมชดัสีสันสวยงาม ออกมาเผยแพร่ 

 
5.5.2 ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการขยายการศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งการเปิดรับส่ือ และการใช้

ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรีกบันิตยสารเชิงพาณิชยเ์พื่อการจดัจาํหน่าย เพื่อใหเ้ห็นถึงการเปิดรับ
ส่ือและไดรั้บประโยชน์ของผูอ่้าน 

 2. ในการวจิยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงขอ้มูลบางอยา่งท่ีไดม้าอาจไม่เขา้ถึง
ส่ิงท่ีตอ้งการทราบเท่าท่ีควร การวจิยัในคร้ังต่อไปควรเพิ่มการศึกษาการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยการ
สัมภาษณ์เจาะลึก(In-depth Interview) เช่น สัมภาษณ์เพื่อทราบถึงสาเหตุหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เปิดรับส่ือ การไดรั้บประโยชน์ อิทธิพล และความตอ้งการ
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แบบสอบถามเพื่อการวจิยั 
เร่ือง : การเปิดรับนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
ค าช้ีแจงเกีย่วกบัแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อเป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาของนกัศึกษาปริญญาโท คณะ
นิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ จดัทาํข้ึนเพื่อสอบถาม
พฤติกรรมการอ่านนิตยสารแจกฟรีและอิทธิพลต่อผูอ่้านในเขตกรุงเทพฯ ผูว้จิยัจึงใคร่ขอความ
กรุณาจากท่านในการตอบแบบสอบถาม โดยขอให้อ่านแบบสอบถามอยา่งละเอียดและตอบใหค้รบ
ทุกขอ้ตามความเป็นจริง 
ส่วนที่1 ขอ้มูลทัว่ไปทางลกัษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ
และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ส่วนที่2 คาํถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับ นิตยสารแจกฟรี 
ส่วนที ่3 คาํถามเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 
ส่วนที ่4 คาํถามเก่ียวกบัอิทธิพลจากการอ่านนิตยสารแจกฟรี 
ส่วนที ่5 คาํถามเก่ียวกบัความตอ้งการจากนิตยสารแจกฟรี 
   
   
   
 
  



101 

 

ส่วนที่1 ข้อมูลทัว่ไปทางลกัษณะประชากรศาสตร์  
1.เพศ    
 (1) ชาย  (2) หญิง 
2.อาย ุ   
 (1) 15-20  ปี  (2) 21-30 ปี   
 (3) 31-40 ปี  (4) 41-50 ปี   
 (5) 51-60 ปี     
3.การศึกษา   
 (1) ตํ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้  (2) มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 (3) มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (4) อนุปริญญา/ปวส.   
  
 (5) ปริญญาตรี   (6) สูงกวา่ปริญญาตรี 
4.รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  
 (1) ตํ่ากวา่ 10,000 บาท   (2) 10,000-15,000 บาท 
 (3) 15,001-20,000 บาท  (4) 20,001-25,000 บาท 
 (5) 25,000-30,000 บาท  (6) มากกวา่ 30,000 บาท 
5.สถานภาพ 
 (1) โสด    (2) สมรส  
 (3) หยา่ร้าง    (4) หมา้ย 
6.อาชีพ   
 (1) นกัเรียน/นกัศึกษา   (2) พนกังานบริษทัเอกชน 
 (3) พนกังานราชการ   (4) ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 
 (5) คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั  (6) อาชีพอิสระ 
 (7) อ่ืนๆระบุ………. 
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ส่วนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารแจกฟรี 
 คาํช้ีแจง : กรุณาทาํเคร่ืองหมาย 𝒙  ลงในช่อง   หนา้คาํตอบท่ีท่านเลือก 
1.ท่านอ่านนิตยสารแจกฟรีเล่มใดบา้งต่อไปน้ี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ โดยทาํเคร่ืองหมาย𝒙หนา้
ช่อง  ท่ีท่านเคยอ่าน ) 

 (1.) นิตยสารแจกฟรีส าหรับผู้บริโภคทัว่ไปทีม่ีเนือ้หาเกีย่วกบัสังคม การด าเนินชีวติ รวมถึง
แฟช่ันต่างๆ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยท าเคร่ืองหมาย√หน้าช่อง  ทีท่่านเคยอ่าน ) 
  (1.1) BK magazine   (1.2) happening   (1.3) You are 
here 
  (1.4) giraffe    (1.5) a day bulletin   (1.6) a day 
bulletin life 
  (1.7) ทู (2)magazine   (1.8) 247 magazine     (1.9) VIVA  
  (1.10) CAMPUS star    (1.11) UP2U     (1.12) time D  
  (1.13) AROUND   (1.14) SHE’s smart   (1.15) CHANGE 
in to 
  (1.16) Don’t  journal magazine (1.17) Tamago magazine (1.18) อืน่ๆ……. 

(2.) นิตยสารแจกฟรีเฉพาะทาง ได้แก่ นิตยสารทีน่ าเสนอเนือ้หาให้สาระความรู้เฉพาะเจาะจงใน
ด้านใดด้านหน่ึง เช่น กฬีา เทคโนโลย ีสุขภาพและการแพทย์ รถ ภาพยนตร์ ท่องเทีย่ว ธรรมมะ การ
ท าธุรกจิแนวใหม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยท าเคร่ืองหมาย√หน้าช่อง  ทีท่่านเคยอ่าน ) 
  (2.1) IT Banana (ดา้นIT)   (2.2) EATTING OUT (ดา้นอาหาร)  
  (2.3) V-Peace (ดา้นธรรมมะ)   (2.4)welcome magazine (ดา้นท่องเท่ียว)
   (2.5) Weekend (ดา้นท่องเท่ียว)  (2.6) Women Plus(ดา้นผูห้ญิง)  
  (2.7)  MONO mobile(ดา้นIT)   (2.8) Billboard Thailand(ดา้นดนตรี) 
  (2.9) EDT TOP 10 (ดา้นท่องเท่ียว) (2.10) Brainy Free Magazine (ดา้นนิตยสาร
เด็ก)   
  (2.11) o-lunla (ดา้นผูสู้งอาย)ุ   (2.12) monograph(ดา้นธุรกิจ)   
  (2.13) ซุปเปอร์จ๋ิวแมกกาซีน(ดา้นนิตยสารเด็ก)   

 (2.14) อืน่ๆโปรดระบุ………………  
(3.) นิตยสารแจกฟรีเชิงธุรกจิ นิตยสารแจกฟรีทีอ่อกโดยหน่วยงานของรัฐ องค์กร หรือสมาคม

ต่างๆ เพือ่การประชาสัมพนัธ์และสร้างภาพลกัษณ์ให้องค์กร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ โดยท า
เคร่ืองหมาย√หน้าช่อง  ทีท่่านเคยอ่าน ) 
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 (3.1) plook magazine(ทรู True)  (3.2)DACO Thailand  
  (3.3)Think (คิด)     (3.4) WAttenion Thailand  
 (3.5) JUZZ magazine    (3.6)  RED carpet bulletin 

 (3.7)  คนคิดบวก    (3.8) ตวัใหญ่ (ม.ธุรกิจบณัฑิต) 
  
 (3.9) Persmegtive    (3.10) อ่ืนๆโปรด
ระบุ……………… 
2. ท่านไดรั้บนิตยสารแจกฟรี จากสถานท่ีใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

(1) สถานีรถไฟฟ้า BTS  (2) สถานีรถไฟใตดิ้น MRT     (3) สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอต
เรียลล้ิง 

(4) ร้านกาแฟ/ร้านอาหาร (5) หา้งสรรพสินคา้  (6) สถานท่ีทาํงาน 
(7) หอ้งสมุด   (8)โรงภาพยนตร์              (9) Fitness 
(10) โรงเรียน/มหาวทิยาลยั อ่ืนๆระบุ……… 

3. ท่านช่ืนชอบคอลมัน์ในนิตยสารแจกฟรี  
 

คอลมัน์ท่ีช่ืนชอบ ระดบัความช่ืนชอบ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. อาหาร      
2. สุขภาพ      
3. แหล่งท่องเท่ียว      
4. แฟชัน่      
5. วถีิชีวติ / Lifestyle      
6. ภาพยนตร์      
7. เพลง      

คอลมัน์ท่ีช่ืนชอบ ระดบัความช่ืนชอบ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

8. หนงัสือ      
9. เทคโนโลย ี      
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10. กีฬา      
11. ดูดวง / พยากรณ์      
12. แกลลอรี/รูปถ่าย      
13. การเรียนรู้สาํหรับเด็ก      
14. พืช/สมุนไพร      
15. การเกษตร      
16. เศรษฐกิจ      
17. รีววิสินคา้      
18. ชีวประวติัและการใชชี้วติ คนเด่นคนดงั      
 
4. ท่านอ่านนิตยสารแจกฟรี บ่อยคร้ังเพียงใด  

(1) สัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง   (2) สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
(3) เดือนละ 2-3 คร้ัง    (4) มากกวา่ 2 เดือน/คร้ัง 
(5) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).................................. 

5. ท่านใชร้ะยะเวลาในการอ่านนิตยสารแจกฟรี ต่อคร้ังนานเท่าใด 
(1) นอ้ยกวา่ 30 นาที  
(2) 30 นาที-60 นาที 
(3) มากกวา่ 1ชัว่โมง 

6. สาเหตุท่ีทาํใหท้่านสนใจอ่านนิตยสารแจกฟรี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
(1) ไม่เสียค่าใชจ่้าย 
(2) นายแบบ/นางแบบบนปก  
(3) หวัเร่ืองบนปก 
(4) ความน่าสนใจของคอลมัน์ต่างๆ  
(5) ติดตามนกัเขียน 
(6) เพื่อนแนะนาํ  
(7) เน้ือหาภายในเล่มทาํ ใหเ้กิดมุมมองใหม่ๆ 
(8) เน้ือหาภายในเล่มมีประโยชน์ 
(9) มีคูปองส่วนลด 
(10) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)......................... 
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ส่วนที่ 3 ค าถามเกีย่วกบัการใช้ประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี 
 คาํช้ีแจง : กรุณาทาํ เคร่ืองหมาย 𝒙 ลงในช่อง  หนา้คาํตอบท่ีท่านเลือก 
ระดบัการใชป้ระโยชน์ 

การไดรั้บประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี ระดบัการไดรั้บประโยชน์ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านความรู้/ข้อมูลข่าวสาร 

1. นาํความรู้ท่ีไดไ้ปใชป้ระโยชน์ใน
ชีวติประจาํวนั 
2. หาแหล่งท่องเท่ียวในเขตกรุงเทพและ
ต่างจงัหวดั 
3. ดูแผนท่ีการเดินทาง 
4. หาร้านอาหาร/คาเฟ่ (สถานท่ีและเบอร์
โทรศพัท)์ 

     

5. ไดรั้บรู้ความเคล่ือนไหวเกิดข้ึนใน
ช่วงเวลาขณะนั้น 

     

6. ไดศึ้กษาวถีิชีวติ/การดาํเนินชีวติ      
7.ไดรั้บขอ้มูลสินคา้และผลิตภณัฑท่ี์แนะนาํ 
เช่น เคร่ืองสาํอาง ผลิตภณัฑ์ดูแลผวิต่างๆ 
รวมถึง สินคา้ประเภทอ่ืนๆ 

     

8.รู้จกัธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม่      
การไดรั้บประโยชน์จากนิตยสารแจกฟรี ระดบัการไดรั้บประโยชน์ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

ด้านความรู้/ข้อมูลข่าวสาร 

9.รู้จกัศิลปิน ดารา บุคคลท่ีมีช่ือเสียงเพิ่ม
มากข้ึน 

     

10.วเิคราะห์แนวโนม้การทาํธุรกิจ ในเขต
กรุงเทพมหานคร 
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11.เรียนรู้วธีิการทาํธุรกิจใหป้ระสบ
ความสาํเร็จในบุคคลท่ีเป็นเจา้ของกิจการ 

     

12.พาเพื่อน ครอบครัวไปทดลองชิมอาหาร
ในร้านท่ีไดล้งนิตยสารแจกฟรี 

     

13.พาเพื่อน ครอบครัวไปยงัสถานท่ี
ท่องเท่ียวใหม่ๆท่ีลงในนิตยสารแจกฟรี 

     

ดา้นความบนัเทิง 
14.ดูศิลปะจากภาพถ่ายในนิตยสารแจกฟรี      
15.ผอ่นคลายจากการทาํงาน      
16.อ่านขอ้มูลภาพยนตร์ท่ีน่าสนใจ      
17.อ่านขอ้มูลรายละเอียดการจดักิจกรรม
ต่างๆ (คอนเสิร์ต,ละครเวที,การแสดงโชว)์ 

     

ดา้นความบนัเทิง 
18.หาขอ้มูลแนวเพลงท่ีช่ืนชอบมาฟัง      
19.หารายช่ือหนงัสือแนะนาํมาอ่าน      
20.ดูขอ้มูลเทคโนโลยใีหม่ๆมาเพื่ออปัเดต
กบัเคร่ืองมือส่ือสาร 

     

21.เพื่อใชเ้วลาวา่งให้เกิดประโยชน์ 
 (ฆ่าเวลา) 

     

22.ไดเ้ห็นภาพถ่ายในสถานท่ีท่ีไม่เคยไปได้
ใชจิ้นตนาการ 

     

23.แฟชัน่การแต่งกาย การแต่งหนา้ การทาํ
เล็บ ทรงผม  

     

24.การอ่านนิตยสารแจกฟรีช่วยเป็นเพื่อน
ในยามเหงา 

     

ดา้นส่วนบุคคล 
25.ทาํความรู้จกับุคคลท่ีมีช่ือเสียงผา่นบท
สัมภาษณ์ในนิตยสารแจกฟรี 

     

26.นาํตวัอยา่งงานศิลปะต่างๆจากนิตยสาร
แจกฟรีไปประยกุตใ์ช้ 
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27.นาํไอเดียการออกแบบจากนิตยสารแจก
ฟรีไปประยกุตใ์ช ้

     

ดา้นส่วนบุคคล 
28.นาํแฟชัน่      
29.ไปลองทดลองชิมร้านอาหารลงใน
นิตยสารแจกฟรี 

     

30.นาํส่วนลดร้านคา้ในนิตยสารแจกฟรีไป
ใช ้

     

31.นาํวธีิดูแลสุขภาพไปใช ้      
32.นาํสูตรอาหารไปทดลองใช ้      
33.หาขอ้มูลเบอร์โทร ท่ีตั้ง ร้านคา้ คาเฟ่ ได้
เองทนัที 

     

34.ครอบครองไวอ่้านเพื่อเพิ่มพนูความรู้      
35.พกพานิตยสารแจกฟรีไดส้ะดวกนาํไป
ไดทุ้กท่ี 

     

36.เพื่อนในกลุ่มอ่านกนัทุกคน      
37.ใชสิ้นคา้/ผลิตภณัฑท่ี์มีการเขียนแนะนาํ
ในนิตยสารแจกฟรี 

     

38.รู้จกับุคคลท่ีมีช่ือเสียงเพิ่มมากข้ึน      
39.เกิดแรงบนัดาลใจในการทาํหนา้ท่ีของ
ตวัเอง 

     

ดา้นส่วนบุคคล 
40.เกิดแรงบนัดาลใจในการทาํความดีเพื่อ
สังคม 

     

41.เกิดแนวคิดการทาํธุรกิจใหม่ๆ      
ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ 

42.เพื่อนาํเร่ืองราวจากการอ่านนิตยสารแจก
ฟรีไปเล่าสู่กนัฟัง สนทนากบัผูอ่ื้นได ้

     

43.ติดตามนิตยสารแจกฟรีทาง Social 
media (Facebook / Line / Twitter/ 
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Instagram) 
44. มีการแนะนาํการอ่านนิตยสารแจกฟรี
กบัผูอ่ื้น 

     

45.มีการติดต่อพดูคุยกบันกัเขียนใน
นิตยสารแจกฟรี หรือทางทีมงานท่ีทาํ
นิตยสารแจกฟรี 

     

46.มีการพดูคุยกบัผูท่ี้อ่านนิตยสารแจกฟรี
ดว้ยกนั 

     

 
ส่วนที่4 ค าถามเกีย่วกบัอทิธิพลของนิตยสารแจกฟรี 
คาํ ช้ีแจง : กรุณาทาํ เคร่ืองหมาย𝒙  ลงในช่อง  หนา้คาํตอบท่ีท่านเลือก 
 

 
อิทธิพลของนิตยสารแจกฟรี 

ระดบัอิทธิพลของนิตยสารแจกฟรี 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

Knowledge (ความรู้) 
1. ไดรั้บความรู้ในดา้นต่างๆจากการอ่าน
นิตยสารแจกฟรี เช่น ดา้นสุขภาพ ดา้น
แฟชัน่ ดา้นการศึกษา ดา้นเทคโนโลย ีเป็น
ตน้ 

     

2.ไดเ้ห็นภาพสถานท่ีต่างๆท่ียงัไม่เคยไป      
3. ไดรู้้ขอ้มูลข่าวสาร ความเคล่ือนไหว      
4. ไดเ้ปิดโลกการเรียนรู้       
5. ไดค้วามรู้ใหม่ๆเพื่อการพฒันา      

Attitude (ทศันคติ) 
6.ทศันคติต่อสังคม       
7.ทศันคติต่อการพฒันาตนเอง      
8. ทศันคติต่อการทาํงาน      
9. ทศันคติต่อการดาํรงชีวิต      

Attitude (ทศันคติ) 
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10. ทศันคติต่อการเรียนรู้      
Practice (การปฏิบติั) 

11. เกิดพฤติกรรมการซ้ือสินคา้และบริการ      
12. เกิดพฤติกรรมการกินอาหาร      
13. เกิดพฤติกรรมการท่องเท่ียว      
14.เกิดพฤติกรรมการดูหนงั ฟังเพลง      
15.เกิดพฤติกรรมการแต่งตวัตามแฟชัน่       
 
ส่วนที่ 5 ค าถามเกีย่วกบัความต้องการจากนิตยสารแจกฟรี 
 คาํ ช้ีแจง : กรุณาทาํ เคร่ืองหมาย𝒙  ลงในช่อง  หนา้คาํตอบท่ีท่านเลือก 
 

ดา้นรูปแบบ 
 

ระดบัความพึงพอใจนิตยสารแจกฟรี 
มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1. ปก มีความสวยงาม ทนัสมยั 
 

     

2. รูปเล่ม มีความสวยงาม ทนัสมยั 
 

     

3.ขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสมอ่านได้
ง่าย    

     

4. จาํนวนหนา้เหมาะสม       

5. การพิมพ ์หนา้สีทุกหนา้       

6.รูปภาพและภาพประกอบมีความคมชดั 
สีสันสวยงาม 

     

ดา้นเน้ือหา 
 

ระดบัความพึงพอใจนิตยสารแจกฟรี 
มาก มาก ปาน นอ้ย นอ้ย
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ท่ีสุด กลาง ท่ีสุด 
7.ขอ้มูล ข่าวสารมีความทนัสมยั      
8.ขอ้มูลตรงกบัความสนใจและความ
ตอ้งการ 

     

9.นาํเสนอประเด็นใหม่ๆ ใหติ้ดตามอ่าน 
 

     

10.เน้ือหาสามารถเก็บไวอ่้านไดน้าน 
 

     

11. รูปภาพประกอบเขา้กบัเน้ือหาของเร่ือง      
12.โฆษณา      
13.การประชาสัมพนัธ์ต่างๆ      
14.ความรู้ท่ีไดรั้บจากการอ่านนิตยสารแจก
ฟรี 

     

15.ความถูกตอ้งของขอ้มูลในการนาํเสนอ      
16. สาํนวนภาษาท่ีเขียนอ่านเขา้ใจไดง่้าย      
 



111 

 

ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
 

 
 
ท่านมีความช่ืนชอบขนาดนิตยสารแจกฟรีไซด์ไหนมากที่สุด 

 A5 เพราะ................................................................................................................................... 
 A4 เพราะ................................................................................................................................... 
 A3 เพราะ................................................................................................................................... 

***ขอขอบคุณท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม*** 

 



 
 

 

ประวตัผู้ิเขยีน 

 
 

ช่ือ ช่ือสกุล 
 

นางสาววรรณกมล  ทพัขนัธ์ 

ประวติัการศึกษา 
 

วทิยาศาสตรบณัฑิต 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหาร
ลาดกระบงั 
ปีท่ีสาํเร็จการศึกษา พ.ศ. 2556 
 

ประสบการณ์ทาํงาน 
 

พ.ศ. 2557-2558 
Graphic designer 
สุธี แทง็เกอร์ แอนด ์สเปเชียลทรัค จาํกดั  
ระยอง  
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