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การวิจัยเรื่อง “อิทธิพลของลักษณะทางประชากรและลักษณะทางผลิตภัณฑตอแรงจูงใจและพฤติกรรมการอาน
นิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะและอิทธิพลของลักษณะ
ทางประชากร ลักษณะทางผลิตภัณฑ แรงจูงใจ ที่มีตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) มีขอบเขตของการศึกษาเฉพาะกลุมคนทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานครที่อานนิตยสาร “ชีวจิต” และมีอายุต้ังแต 21–60 ป โดยศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ที่ทํา
กิจกรรมอยูในสวนสาธารณะที่จดทะเบียนเปนสวนสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 แหงจาก 10 แหง ดวยการ
สุมรายการจับฉลาก และจากการสุมจับฉลากดังกลาวมีรายช่ือสวนสาธารณะดังตอไปนี้ 1. สวนลุมพินี 2. สวนสมเด็จพระ-
นางเจาสิริกิต์ิฯ 3. สวนสัตวดุสิต 4. สวนหลวง ร.9 และ 5. สวนสันติภาพ ผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) โดยการสุมกลุมตัวอยางแตละแหงจํานวนแหงละ 80 คน ซึ่งแบงชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 2 ชวง 
ไดแก ชวงวันจันทรถึงวันศุกร รอบเชา เวลา 05.00 น.-08.00 น. และรอบเย็น เวลา 16.00 น.-18.30 น. ชวงวันหยุดพิเศษและ
วันเสารถึงวันอาทิตย เวลา 05.00-18.30 น. 

งานวิจัยนี้ใชการวิเคราะหขอมูลดวยคาที่แสดงการมีอิทธิพลเชิงเสนทาง (Path Analysis) ผลการวิจัยพบวา 1) เพศ มี
อิทธิพลทางออมโดยผานแรงจูงใจภายนอก แตไมมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” โดยผาน
แรงจูงใจภายใน 2) ลักษณะทางผลิตภัณฑ มีอิทธิพลทางออมโดยผานทั้งแรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอก 3) การศึกษา 
มีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” โดยผานทางแรงจูงใจภายใน แตไมมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทาง 
ออมตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” โดยผานแรงจูงใจภายนอก และ 4) อายุ อาชีพ และรายได ไมมีอิทธิพลทั้งทาง 
ตรงและทางออมตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจติ” 
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ABSTRACT 
The study aims to examine the impact of demographic characteristics and product features on motivation 

and reading behaviors of Cheewajit magazine readers who work in Bangkok.  The survey research was used to 
investigate Bangkok residents aged between 21 and 60 years old who read Cheewajit magazine.  The sample 
consisted of 400 subjects who engaged in activities in 5 of 10 public parks in Bangkok metropolitan.  The parks 
were randomly chosen. Eighty subjects were sampled by accidental sampling from each of five parks during two 
periods--5:00–8:00 a.m., and 4:00–6:00 p.m.--on holidays, Saturdays, and Sundays.  The data were statically 
analyzed with the use of Path Analysis.  The analyses revealed the following findings:  

1.  Gender has indirect effects on the samples’ reading behaviors via external motivation, but it has no 
indirect effects on their reading behaviors via internal motivation. 

2.  Product features had indirect effects on the samples’ reading behaviors via both internal and external 
motivation. 

3.  Education had indirect effect on the samples’ reading behaviors via internal motivation.  However, it had 
no direct and indirect effect on their reading behaviors via external motivation. 

4.  Age, occupation and income had no direct and indirect effects on the samples’ reading behaviors. 
 
 

ประวัติและความเปนมา 
การที่สังคมเริ่มหันมาดูแลสุขภาพผานการแพทยทาง 

เลือก (Alternative Medicine) โดยผานการแพทยแนวชีวจิต 
กันมากขึ้น ทั้งนี้ อาจเปนเพราะการแพทยแนวชีวจิตมีแนว 
คิดในการรักษาแบบองครวม (Holistic) คือ การดูแลทั้งใน
เรื่องของรางกายและจิตใจใหเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน หาก
ทั้งสองสิ่งไมสอดคลองกันอาจนําไปสูการเจ็บปวยตางๆ ได 
(ชนชญานี  จันทรธิวัตรกุล, 2542) และความตองการของ
สังคมดังกลาว นํามาซึ่งการเติบโตของสื่อมวลชนเฉพาะ
กลุมสุขภาพมากขึ้น และสื่อนิตยสารที่ไดรับความนิยมเปน
อันดับตน คือ นิตยสาร “ชีวจิต” 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาผานนิตยสาร 
“ชีวจิต” เพื่อใหทราบถึงปจจัยที่มีสวนในการรับรูขอมูลจาก
การอานนิตยสาร และมีความจําเปนที่จะตองศึกษาวาเพราะ
เหตุใดกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครจึงใหความ
สนใจในนิตยสาร “ชีวจิต” เปนพิเศษ จนถึงขั้นตัดสินใจ
เลือกเปดรับขาวสารผานนิตยสาร “ชีวจิต” และเพื่อการตอบ
ประเด็นปญหาดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองศึกษาวา
ลักษณะทางผลิตภัณฑใดกอใหเกิดการเปดรับของกลุม
คนทํางาน และพฤติกรรมการแสวงหาขอมูลขาวสารเกี่ยว 
กับสุขภาพของกลุมคนทํางานเหลานี้ยังไมคอยไดรับความ
สนใจศึกษาในระบบการศึกษาของไทยมากนัก เนื่องจากยัง
เปนสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม และมีความซับซอน จากการศึกษา
ในครั้งนี้จึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งในเชิงวิชาการ 

 
 
 
 

วัตถุประสงค 
1.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร ลักษณะทางผลิต-

ภัณฑ แรงจูงใจ และพฤติกรรมการอานนิตยสาร“ชีวจิต” 
ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร ลักษณะทางผลิต-
ภัณฑ ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” 
ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.2  เพื่อศึกษาลักษณะทางผลิตภัณฑที่มีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร ลักษณะทางผลิต-
ภัณฑ ที่มีอิทธิพลตอแรงจูงใจ และพฤติกรรมการอานนิตย-
สาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.1  เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรที่มีอิทธิพล
ตอแรงจูงใจ และพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของ
กลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.2  เพื่อศึกษาลักษณะทางผลิตภัณฑที่มีอิทธิพล
ตอแรงจูงใจ และพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของ
กลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 



ความเปนมาของสมมุติฐาน 
การศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการอานของ 

โจเซฟ  แกลปเปอร (Joseph Klapper, 1960) และความแตก 
ตางของผูรับสาร ไปรยา  ตันติวงศ (2541) ที่กลาวถึง องค-
ประกอบของผูรับสารในเรื่องของลักษณะทางประชากรที่
แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการอาน ซึ่งการศึกษาแนวคิด
และขอมูลดังกลาว ทําใหผูวิจัยนํามาเปนขอมูลในการตั้ง
สมมุติฐานขอ 1. คือ ลักษณะทางประชากรมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาขอมูลของ สาทิส  อินทรแหง, 2541 
และความเปนมาของนิตยสาร “ชีวจิต” ผานขอมูลของกอง
บรรณาธิการของนิตยสาร “ชีวจิต” (2548) พบวา กลุมผูที่
ดูแลสุขภาพตนเองใหความสนใจในสื่อนิตยสาร “ชีวจิต” 
เปนอันดับตนๆ ของประเทศ และกลุมดังกลาวมีความพึง
พอใจในเนื้อหา และการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย
แนวชีวจิตรอยละ 90 % ของผูอานนิตยสาร “ชีวจิต” 
ทั้งหมด โดยการศึกษาดังกลาว ทําใหผูวิจัยนํามาเปนขอมูล
ในการตั้งสมมุติฐานขอ 4. คือ ลักษณะทางผลิตภัณฑมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุม
คนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

และการศึกษาผานแบบจําลองของ โรเสนเกรน เค.อี. 
(Rosengren, K.E, 1974) และทฤษฎีการใชสื่อเพื่อประ-
โยชนของ แคทซ อี.บี., เจย เอ็ม.จี. และกิววิทช (Katz, 
E.B., Jay, M.G., & Gurevithc, 1974) พบวา ความตั้งใจ
ของผูรับสารเปนสวนสําคัญที่กอใหเกิดพฤติกรรม โดย
ความตั้งใจที่เกิดขึ้นมาจากแรงจูงใจหลายๆ องคประกอบ
เปนสําคัญ และเมื่อศึกษาลงลึกถึงแรงจูงใจจึงสามารถแยก
ยอยไดหลายประเภท กีรติกานต  วันถนอม (2539) ไดแยก
ไว 2 ประเภท ไดแก แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก 
ซึ่งจากขอมูลที่ศึกษาดังกลาว ทําใหผูวิจัยนํามาเปนขอมูล
ในการตั้งสมมติฐาน เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากรและ
ลักษณะทางผลิตภัณฑ จึงศึกษาผานแรงจูงใจภายใน และ
แรงจูงใจภายนอก ทําใหผูวิจัยนํามาเปนขอมูลในการตั้ง
สมมุติฐานดังนี้ ขอ 2. ขอ 3. ขอ 5. และขอ 6. คือ ลักษณะ
ทางประชากรมีอิทธิพลตอแรงจูใจภายในและพฤติกรรม
การอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางานในเขตกรุง-
เทพมหานคร ลักษณะทางประชากรมีอิทธิพลตอแรงจูงใจ
ภายนอกและพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุม

คนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ลักษณะทางผลิตภัณฑมี
อิทธิพลตอแรงจูงใจภายในและพฤติกรรมการอานนิตยสาร 
“ชีวจิต” ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ลักษณะทางผลิตภัณฑมีอิทธิพลตอแรงจูงใจภายนอกและ
พฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตของงานวิจัย 

เปนการวิจัยเพื่ อศึกษาขอมูลเกี่ ยวกับลักษณะทาง
ประชากร  และลักษณะทางผลิตภัณฑตอแรงจูงใจ  และ
พฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” โดยผูวิจัยจะศึกษา
ประชากรกลุมตัวอยางที่ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร และ
เคยอานนิตยสาร “ชีวจิต” โดยกลุมคนทํางานจะมีชวงอายุ
ต้ังแต 21–60 ป 

 
เคร่ืองมือการวิจัย 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมคนทํางาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีอายุต้ังแต 21-60 ป และอาน
นิตยสาร “ชีวจิต” จํานวน 50 ชุด และนําคําตอบที่ไดมาหา
คาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ในการทด 
สอบ คําถามสวนแรก คือ “ลักษณะทางผลิตภัณฑ” ได    
ผลวิเคราะหเทากับ .7845 คําถามสวนที่ 2 คือ “แรงจูงใจ
ภายในและแรงจูงใจภายนอก” ไดผลวิเคราะหเทากับ .7827 
คําถามสวนที่ 3 คือ “พฤติกรรมการอานนิตยสารชีวจิต” 
ไดผลวิเคราะหเทากับ .6558 เมื่อตรวจขอบกพรองและทํา
การแกไขแลว จึงนํามาขอคําปรึกษาจากผูเช่ียวชาญเพื่อหา
ความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวนําแบบสอบถามมา
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมอีกครั้ง  แลวนําไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูล 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Re-
search) โดยศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ที่ทํากิจกรรม
อยูในสวนสาธารณะที่จดทะเบียนเปนสวนสาธารณะในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 แหงจาก 10 แหง ดวยการสุม
รายการจับฉลาก และจากการสุมจับฉลากดังกลาวมีรายช่ือ
สวนสาธารณะดังตอไปนี้ 1. สวนลุมพินี 2. สวนสมเด็จพระ-
นางเจาสิริกิต์ิฯ 3. สวนสัตวดุสิต 4. สวนหลวง ร.9 และ        



5. สวนสันติภาพ จากนั้นผูวิจัยจะทําการเลือกกลุมตัวอยาง
แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ดวยการกําหนดกลุม
ตัวอยาง แตละแหงจํานวนแหงละ 80 คน 

โดยแบงชวงเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน 2 ชวง 
ไดแก ชวงวันจันทรถึงวันศุกร รอบเชา เวลา 05.00 น.–8.00 
น. และรอบเย็น เวลา 16.00 น.-18.30 น. ชวงวันหยุดพิเศษ
และวันเสารถึงวันอาทิตย เวลา 05.00-18.30 น. จากนั้นใช
การวิเคราะหขอมูลดวยคาที่แสดงการมีอิทธิพลเชิงเสนทาง 
(Path Analysis) 
 
ผลการวิจัย 

1.  เพศมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอพฤติกรรม
การอานนิตยสาร “ชีวจิต” โดยผานแรงจูงใจภายนอก 

2.  การศึกษามีอิทธิพลทางออมเชิงบวกตอพฤติกรรม
การอานนิตยสาร “ชีวจิต” โดยผานแรงจูงใจภายใน 

3.  ลักษณะทางผลิตภัณฑมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางออมตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต โดยผาน
แรงจูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอก 

4.  อายุ อาชีพ และรายไดไมมีอิทธิพลทั้งทางตรงและ
ทางออมตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” 

5.  เพศไมมีอิทธิพลทางออมตอพฤติกรรมการอาน
นิตยสาร “ชีวจิต” โดยผานแรงจูงใจภายใน 

6.  การศึกษาไมมีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมตอ
พฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” โดยผานแรงจูงใจภาย 
นอก 

 
 
แสดงผลการวจัิยดวยกรอบการวิจัย 
 
          ตัวแปรตน                                          ตัวแปรสงผาน                                       ตัวแปรตาม 
(ลักษณะทางประชากร)                                 (แรงจูงใจ) 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 แสดงการมีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 
 แสดงการมีอิทธิพลทางออมผานแรงจูงใจ และพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางานในเขต

กรุงเทพมหานคร 
 แสดงการไมมีความอิทธิพลทั้งทางตรงและทางออมผานแรงจูงใจ และพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของ

กลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 

 
 
 
 

พฤติกรรมการอาน 
นิตยสาร  “ชีวจิต” 

รายได 

อายุ 

อาชีพ 

ลักษณะทาง
ผลิตภัณฑ 

การศึกษา 

 
แรงจูงใจ 
ภายใน 

 
แรงจูงใจ 
ภายนอก 

เพศ 



สรุปผลการวิจัย 
1.  ลักษณะทั่วไปของประชากรที่ศึกษากลุมตัวอยางใน

การวิจัย คือ ประชาชนที่ทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและ
อานนิตยสาร “ชีวจิต” จํานวน 400 คน เปนเพศชาย 140 คน 
และเพศหญิง 160 คน โดยมีอายุระหวาง 21-60 ป และมีอายุ
เฉลี่ยอยูที่ 33.48 ป และกลุมตัวอยางประกอบอาชีพรับ
ราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน คาขาย/ธุรกิจ
สวนตัว และอื่นๆ โดยกลุมตัวอยางสวนใหญประกอบ
อาชีพพนักงานเอกชน จํานวน 153 คน กลุมตัวอยางมีราย 
ได 25,001–50,000 บาทตอเดือน และมีรายไดเฉลี่ยอยูที่ 
21,620 บาทตอเดือน และสวนใหญจบการศึกษาระดับสูง 
คือ ระดับปริญญาตรี/สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 243 คน 

2.  ลักษณะทางผลิตภัณฑของนิตยสารที่ศึกษาลักษณะ
ทางผลิตภัณฑของนิตยสาร “ชีวจิต” สรางแรงจูงใจแกกลุม
ตัวอยางอยูในระดับมาก จํานวน 190 คน 

3.  แรงจูงใจภายในและแรงจูงใจภายนอกที่ศึกษาแรง 
จูงใจภายในของกลุมตัวอยาง หรือกลุมคนทํางานในเขต
กรุงเทพมหานครที่อานนิตยสาร “ชีวจิต” สวนใหญมีแรง 
จูงใจภายในอยูในระดับสูง จํานวน 216 คน และแรงจูงใจ
ภายนอกของกลุมตัวอยาง หรือกลุมคนทํางานในเขตกรุง- 
เทพมหานครที่อานนิตยสาร “ชีวจิต” สวนใหญมีแรงจูงใจ
ภายนอกอยูในระดับสูงเชนกัน จํานวน 216 คน 

จากการศึกษาถึงการมีอิทธิพลของแรงจูงใจนั้น หากดู
จากตัวแปรตน และตัวแปรสงผานจะสามารถสรุปไดวา แรง 
จูงใจภายใน และแรงจูงใจภายนอกมีอิทธิพลตอลักษณะ 
ทางประชากร  และลักษณะทางผลิตภัณฑเทากัน โดย
สามารถอธิบายผลจากการศึกษาดังกลาวไดจากจํานวน 
ของเสนทางของการมีอิทธิพลของตัวแปรตางๆ และผล 
การวิจัยที่สรุปไดวา แรงจูงใจภายในมีอิทธิพลตอลักษณะ
ทางประชากรในเรื่องของการศึกษา และลักษณะทางผลิต-
ภัณฑ รวมเปน 2 เสนทาง และแรงจูงใจภายนอกมีอิทธิพล
ตอลักษณะทางประชากรในเรื่องของเพศ และลักษณะทาง
ผลิตภัณฑ รวมเปน 2 เสนทาง เชนกัน จึงถือไดวาแรงจูงใจ
มีอิทธิพลตอลักษณะทางประชากร และลักษณะทางผลิต-
ภัณฑเทากัน 

หากศึกษาถึงการมีอิทธิพลของแรงจูงใจ โดยดูจากตัว
แปรสงผาน และตัวแปรตามสามารถสรุปไดวา แรงจูงใจ
ภายนอกมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอานมากกวาแรงจูงใจ
ภายใน ซึ่งสามารถอธิบายผลการศึกษาดังกลาวไดจากคา

สัมประสิทธิ์เสนทางของแรงจูงใจที่มีตอพฤติกรรมการ
อาน โดยแรงจูงใจภายนอกมีคาสัมประสิทธิ์ เสนทางที่ 
0.524 และมีคาสัมประสิทธิ์เสนทางของแรงจูงใจภายในที่ 
0.427 จึงถือไดวาแรงจูงใจภายนอกมีอิทธิพลมากกวาแรง 
จูงใจภายในหากแตมีอิทธิพลมากกวาเพียงเล็กนอยเทานั้น 

4.  พฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคน 
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยพฤติกรรมสวนใหญ
ของกลุมตัวอยางอยูในระดับสูง จํานวน 158 คน 

5.  การจัดลําดับความสําคัญของตัวแปรตางๆ ที่ผาน
เทคนิคการวิเคราะหเสนทาง 

เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอพฤติกรรม
การอานนิตยสาร “ชีวจิต” จากมากไปหานอย คือ แรงจูงใจ
ภายนอก ลักษณะทางผลิตภัณฑ แรงจูงใจภายใน และเพศ 

เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลรวมตอพฤติกรรมการ
อานนิตยสาร “ชีวจิต” จากมากไปหานอย คือ ลักษณะทาง
ผลิตภัณฑ เพศ และระดับการศึกษา 

เรียงลําดับตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมรวมตอพฤติ-
กรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” จากมากไปหานอย คือ 
ลักษณะทางผลิตภัณฑ เพศ และระดับการศึกษา 

 
อภิปราย 

จากสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรมีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางานใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหกลาวไดวา เพศมีอิทธิพลตอพฤติ-
กรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยเพศที่แตกตางกันจะมีทัศนคติ ความ
ตองการ ความสนใจในสิ่งรอบๆ ตัวที่แตกตางกัน ดังนั้น 
ปจจัยดานเพศของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร
จึงถือเปนโครงสรางที่มีสวนสําคัญตอการกําหนดพฤติ-
กรรมการรับรู หรือการเรียนรูในการอานนิตยสาร “ชีวจิต” 
ของบุคคล และจากทฤษฎีการแสวงหาขาวสารของผูรับ
สารที่กลาวถึง การเลือกรับขาวสารของผูรับสารจะเปน
ปจจัยหนึ่งในการแสวงหาขาวสาร ซึ่งผูรับสารสามารถที่จะ
เลือกสนใจ จดจําในสิ่งที่ตนเองสนใจเทานั้น และจาก
กระบวนการเลือกรับขาวสาร ที่กลาววาบุคคลจะเลือกรับ
สื่อและขาวสารตางๆ ตามความสนใจและความตองการ
ของตนเองเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ มาลิน  
สุขเกษม (2543) ที่พบวา ลักษณะทางประชากรมีความ 



สัมพันธกับพฤติกรรมสงเสริมการอานนิตยสาร  และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สุนีย  โรจนโอฬารรัตน (2540) 
ที่พบวา ลักษณะทางประชากรในเรื่องของเพศมีความ 
สัมพันธตอพฤติกรรมกับการอาน 

จากการวิเคราะหพบวา เพศหญิงมีความสนใจและให
ความสําคัญในเรื่องของสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองมากที่สุด 
ทั้งนี้อาจเปนเพราะเพศหญิงเปนเพศที่ออนไหว และให
ความสําคัญกับทุกสิ่งรอบขางมากกวาเพศชาย รวมทั้งให
ความสําคัญกับตนเองเปนอันดับแรก ดังนั้น ความตองการ
สิ่งตางๆ ขั้นพื้นฐานจึงเนนที่ตนเองเปนปจจัยหลัก และจาก
ความตองการดังกลาวจึงกลายเปนจุดที่ฝายการตลาดของ
สินคาที่มีกลุมเปาหมายเปนเพศหญิงใหความสําคัญ ทั้งนี้ 
หากดูไดจากขอความบนปกนิตยสารผูหญิงตางๆ ที่ไม
เฉพาะกับแนวสุขภาพ หรือแมกระทั่งงานเขียนตางๆ ที่มี
กลุมเปาหมายเปนเพศหญิง ไมมีจะโสดหรือมีครอบครัว
แลว บนหนาปกหรืองานเขียนตางๆ จะเนนการนําเสนอ
เกี่ยวกับการดูแลตนเองมากกวาการดูแลบุคคลรอบขาง   
ซึ่งหากมองในเรื่องสัดสวนของการนําเสนอขอความบน
หนาปก คิดเปนรอยละ 80 ที่ใหความสําคัญกับตนเอง      
(ผูซื้อ) มากกวาสิ่งรอบขาง ยกตัวอยางนิตยสาร “ชีวจิต” 
หรืองานเขียนของ พยงค  ศรีทอง (2549) หรืองานเขียน
ของ ปนนา  อนุสสร (2549) ที่ใหความสําคัญกับการดูแล
สุขภาพดวยตนเองแบบงายๆ ดวยการทําอาหารและเครื่อง 
ดื่มสุขภาพตางๆ  

จากสมมติฐานที่ 2 ลักษณะทางประชากรมีอิทธิพลตอ
แรงจูงใจภายในและพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” 
ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหกลาวไดวา การศึกษามีอิทธิพลตอ
แรงจูงใจภายในและพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” 
ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ พิจารณา
ไดจากแนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติที่พบวาทัศนคติที่เกิดขึ้นได
นั้น เกิดขึ้นจากประสบการณที่เรียนรูผานมาของตนเอง ซึ่ง
ประสบการณในที่นี้อาจไดมาจากการศึกษาเลาเรียนผาน
การคนควา หรือวิจัยตางๆ ซึ่งสิ่งตางๆ มีความสําคัญที่ทํา
ใหเกิดทัศนคติในทิศทางบวกหรือลบไดทั้งสิ้น และเมื่อ
ทัศนคติสวนใหญเปนไปในทิศทางบวกก็นํามาซึ่งการ
บริโภคสื่อที่ตรงตอทัศนคติในทางบวกของตนเอง และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ พรรณฤดี  ช.เจริญยิ่ง (2545) ที่
พบวา ผูบริโภคนิตยสารเพื่อสุขภาพสวนใหญมีทัศนคติ

เกี่ยวกับนิตยสารสุขภาพไปในทิศทางบวก เนื่องจากนิตย-
สารเปรียบเสมือนเปนแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอ
ผูอานทั้งในเรื่องการไดรับขาวสารใหมๆ อยูตลอดเวลา 
และสามารถนํามาปรับใชกับชีวิตประจําวันได ซึ่งสอด 
คลองกับทฤษฎีพุทธินิยมที่เห็นวาแรงจูงใจทํากอใหเกิด
การแสดงพฤติกรรมของบุคคลขึ้นอยูกับการรับรูสิ่งตางๆ 
ที่เกิดขึ้น เริ่มตนดวยความรูสึก นึกคิด และปจจัยภายใน
ตัวตนของตนเองเปนหลักสําคัญ โดยอาศัยความสามารถ
ทางปญญาเปนสําคัญ เมื่อบุคคลไดรับแรงผลักดันจาก
หลายๆ ทางในการแสดงพฤติกรรมเมื่อเกิดสภาพความไม
สมดุลกอใหเกิดความตองการไมวาทางรางกายหรือจิตใจ 
บุคคลจะอาศัยขบวนการดูดซึม และการปรับความแตกตาง
ของประสบการณที่ไดรับใหม (จากภายนอก) ใหเขากับ
ประสบการณเดิม (จากภายใน) ของตนเปนสําคัญ ซึ่งสอด 
คลองกับงานเขียนของ ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน (2542) ได
กลาวถึงองคประกอบที่ใชในการอาน ไดแก ภูมิหลัง คือ 
ผูอานที่มีความรูรอบตัว เมื่ออานหนังสือความรูรอบตัว
เหลานั้น จะมาเปนพื้นฐานในการอาน ซึ่งจะชวยใหผูอานมี
ความเขาใจในเรื่องที่อานไดดีขึ้น ประสบการณ การไดพบ
ไดเห็นไดคุนเคยกับเหตุการณหรือเรื่องราวนั้นๆ ซึ่งจะ 
ชวยใหผูอานเขาใจเรื่องที่อานไดดีขึ้น และการรูเชิงภาษา 
คือ การอานหนังสือในบางครั้งผูอานอาจมีอุปสรรคใน  
การอาน จากที่ศึกษามาทําใหเขาใจไดวาการศึกษา และ
ประสบการณมีสวนใหเกิดพฤติกรรมการอานไดเชนกัน 

ดังนั้น ความตองการการเรียนรูที่เกิดขึ้นจากภายในจิต- 
ใจของตัวบุคคลนั้นนําไปสูพฤติกรรมการอานนิตยสาร  

“ชีวจิต” เพื่อการนําขอมูลและความรูที่ไดมาปฏิบัติใช
ใหเกิดประโยชนตอตนเองและบุคคลรอบขางมากที่สุด 
และสอดคลองกับทฤษฎีการใชสื่อเพื่อประโยชนที่กลาวถึง
การเลือกบริโภคสื่อนั้นขึ้นอยูกับความตองการหรือแรง   
จูงใจของผูรับสาร โดยแตละบุคคลยอมมีวัตถุประสงค มี
ความตั้งใจ และความตองการในการใชประโยชนจากสื่อ 
มวลชนเพื่อสนองความพึงพอใจของตนเองดวยเหตุผล
ตางๆ กัน และสอดคลองกับทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
รับขาวสารที่กลาวถึงการศึกษานํามาซึ่งความรูสึกนึกคิด 
และเปนสวนหนึ่งที่มีสวนกําหนดความสนใจและความ
ตองการเรียนรูเพิ่มเติมและนําไปสูพฤติกรรมการอาน 

จากผลการวิเคราะหพบวา การศึกษาระดับปริญญาตรี
หรือสูงกวาระดับปริญญาตรี มีอิทธิพลตอความตองการ



การรับรูขาวสารผานคอลัมนสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง โดย
มีแรงจูงใจในเรื่องของความตองการรับรูขาวสารเพื่อเพิ่ม
ความเชื่อมั่นสวนตัว ทั้งนี้อาจเปนเพราะความรูที่ไดมีสวน
ในเรื่องการเขาสังคมของคนในสังคม เพราะการศึกษาทํา
ใหเกิดการเรียนรูในการสื่อสารและกลายเปนตัวกลางใน
การติดตอกันของคนในสังคม ดังนั้น ขอมูลที่จะสื่อสาร
ผานกันในหมูสังคมจึงมีความสําคัญ หากเปนผูมีการศึกษา
อยูในระดับสูงหรือระดับปริญญาตรี ก็ถือวาอํานาจและ
ชองทางในการคนควาหาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการ
สื่อสารกันใหเกิดประโยชนมากขึ้น และจากกลุมคนที่ดูแล
สุขภาพตนเองนั้น สวนใหญการพูดคุยในกลุมนี้ จึงเปนไป
ในเรื่องที่กลุมคนใหความสนใจ ดังนั้น ขอมูลที่ตองหา
ความรู เพิ่มเติมจึงหนีไมพนขอมูลดานสุขภาพ หากแต
ปจจุบันกระแสดานการดูแลสุขภาพแบบพอเพียงมีความ 
สําคัญ ทําใหขอมูลดานสุขภาพที่ตองการจึงเนนไปในดาน
ขอมูลดานสุขภาพที่สามารถปฏิบัติไดดวยตนเอง ดังนั้น 
กลุมผูอานนิตยสาร “ชีวจิต” ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือสูงกวาระดับปริญญาตรีจึงใหความสําคัญกับคอลัมน
สุขภาพแบบพึ่งพาตนเองเปนหลัก 

ทั้งนี้งานวิจัยยังพบวา ผูอานที่มีการศึกษาระดับปริญ-
ญาตรี หรือสูงกวาระดับปริญญาตรี ใหความสําคัญกับเรื่อง
ของการเพิ่มพูนศักยภาพในการศึกษา โดยผานโฆษณา
ตางๆ นอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หรือสูงกวาระดับปริญญาตรี ถือวามีการศึกษา
อยูในระดับสูง สวนหนึ่งเกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู ทํา
ใหเขาใจถึงกระบวนการขาย และกลยุทธการตลาดตางๆ 
ของสินคาซึ่งรวมถึงการโฆษณาสินคาในนิตยสารดวย
เชนกัน และการสนใจในตัวสินคาที่โฆษณานั้นเกิดขึ้นจาก
ความตองการสวนตัวเปนปจจัยหลัก มิไดเกิดขึ้นจากความ
ตองการเพิ่มพูนความรูในการเรียนหรือการศึกษาตางๆ 
ดังนั้น ความตองการจึงมิไดเกิดขึ้นโดยผานหรือมีแรงจูงใจ
จากการตองการเพิ่มพูนความรูดานการศึกษาแตอยางใด 

จากสมมติฐานที่ 3 ลักษณะทางประชากรมีอิทธิพลตอ
แรงจูงใจภายนอกและพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” 
ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหกลาวไดวา เพศมีอิทธิพลตอแรง 
จูงใจภายนอกและพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” 
ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร จากทฤษฎีและ
แนวคิดสามารถอธิบายไดดังนี้ 

เพศที่ไมเหมือนกันจะมีทัศนคติ ความรูสึกนึกคิด 
ความรู และสภาวะทางดานจิตใจที่แตกตางกัน ดังนั้น สิ่ง
เราที่เกิดขึ้นจากภายนอกของตัวบุคคล หรือจากสภาวะทาง
สังคมและเศรษฐกิจตางๆ จะมีผลกระทบตอจิตใจของเพศ
นั้นๆ ดวยเชนกัน ซึ่งผลกระทบดังกลาว อาจกอใหเกิดแรง
ขับในเรื่องของการตระหนักรูถึงปญหา และสิ่งที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับตนเองและบุคคลที่ตนรัก ซึ่งความตระหนักรูถึง
ปญหาที่จะเกิดขึ้นนี้สงผลกระทบทางดานจิตใจของบุคคล
เปนสําคัญ และนําไปสูการเกิดพฤติกรรมตางๆ เพื่อตอบ 
สนองความตองการพื้นฐานของมนุษย และจากแนวคิดใน
เรื่องของการเกิดจงูใจ ที่ตองมีแรงขับเปนตัวกลางที่นําไปสู
การตอบสนองซึ่งแรงขับดังกลาว ไดแก กระแสสังคมที่ใช
ธรรมชาติในการบําบัดความเครียด หรือโรคภัยตางๆ รวม 
ทั้งนโยบายของเศรษฐกิจและการเมือง ในปจจุบันที่เนนให
ใชชีวิตอยางพอเพียงดํารงตนใหอยูในความพอดี จากสิ่งเรา
ภายนอกดังกลาว กลายเปนสิ่งเราและแรงจูงใจที่นําไปสู
ความตองการการตอบสนองในเรื่องการดูแลสุขภาพอยาง
พอเพียง จึงกอใหเกิดการเปดรับนิตยสารสุขภาพ “ชีวจิต” 
เพื่อใหสอดคลองกับความตองการความรูเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพ 

นิตยสาร “ชีวจิต” ถือวาเปนนิตยสารที่เปนที่ยอมรับ
และมี ช่ือเสียงทั้งในเรื่องของตัวผู เขียนบทความและ
สํานักพิมพช้ันนําที่เปนที่รูจักของบุคคลทั่วไปในวงการสื่อ
สิ่งพิมพ การเปนที่ยอมรับและไดรับความเชื่อถือ โดยสวน
หนึ่งเกิดจากกระแสสังคมที่สงเสริมการดูแลสุขภาพตนเอง
ดวยแนวธรรมชาติ นําไปสูแรงจูงใจและพฤติกรรมการ
อานนิตยสาร “ชีวจิต” ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัลยา  
นูเร (2547) ที่พบวา เพศมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอาน
โดยผานแรงจูงใจภายนอก และสอดคลองกับงานวิจัยของ 
วิภา  จงรักษสัตย (2545) ที่พบวา ลักษณะทางประชากร
โดยเฉพาะเกี่ยวกับเพศมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอาน 
โดยผานปจจัยภายนอก ตัวบุคคลเปนตัวสงเสริมการ
กอใหเกิดพฤติกรรมการอาน 

จากผลการวิเคราะหพบวา เพศหญิงใหความสําคัญใน
เรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองแบบพึ่งพาตนเอง โดยผาน
ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของนิตยสารเปนสําคัญ ทั้งนี้
อาจเปนเพราะ เพศหญิงมีความละเอียดออนในทุกๆ เรื่อง 
ไมใชเฉพาะในเรื่องของราคาของสินคาเทานั้น หากแตใน
เรื่องของคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาก็ถือวามีความสําคัญที่



เปนองคประกอบหลักที่ใชในการเลือกที่จะยอมรับสินคา
นั้นหรือไม ซึ่งการมองถึงในเรื่องของคุณภาพของสินคา
นั้น ถือเปนการมองสินคาอยางสรางสรรค และใหความ 
สําคัญกับแกนแทของสินคา เพราะการมองถึงคุณภาพนั้น 
ยอมเปนการสะทอนใหผูผลิตสินคาตระหนักถึงการผลิต
สินคาที่มีคุณภาพเทานั้น จึงจะประสบความสําเร็จในการ
ดําเนินกิจการ และซึ่งสอดคลองกับงานเขียนของ วิฑูรย    
สิมะโชคดี (2545) ที่กลาววา สิ่งที่ทําใหขายสินคาได ไมใช
เพียงแตในเรื่องของราคาของสินคาเปนหลัก หากรวมไป
ถึงในเรื่องของคุณภาพของสินคา หรือความพึงพอใจของ
ลูกคาเปนหลักสําคัญมากกวา 

ทั้งนี้งานวิจัยยังพบวา เพศหญิงใหความสําคัญกับเรื่อง
ของโฆษณาตางๆ ที่มีการนําเสนอในนิตยสาร โดยผาน
ความหลากหลายของตัวผูเขียนนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพศ
หญิงจะใหความสําคัญในเรื่องของผูเขียนโฆษณานอยมาก 
เนื่องจากจะมองแตในเรื่องของสินคาที่โฆษณาเปนหลักวา
สินคานั้นสามารถตอบสนองความตองการของตนเองได
มากนอยเพียงใด ดังนั้น องคประกอบในเรื่องของผูเขียนจึง
ไมสงผลทําใหเพศหญิงเกิดความชื่นชอบหรือศรัทธาในตัว
สินคามากขึ้น 

จากสมมติฐานที่ 4 ลักษณะทางผลิตภัณฑมีอิทธิพล
ตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคน 
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะหขอมูลกลาวไดวา ลักษณะทางผลิต-
ภัณฑมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” 
ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

แนวทางการนําเสนอของนิตยสาร “ชีวจิต” ดังกลาว 
แสดงใหเห็นวาผูรับสารผานนิตยสาร “ชีวจิต” ไดนั้น ตอง
เกิดความพึงพอใจในเนื้อหา หรือการนําเสนอเนื้อหาดวย
เชนกัน ดังนั้น เนื้อหาของนิตยสารที่เกี่ยวกับการแพทย
แนวชีวจิตจึงมีความสําคัญ ฉะนั้น การศึกษาเพื่อใหเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางชวีจิตที่นิตยสารนําเสนอ 

นิตยสาร “ชีวจิต” มีการนําเสนอเนื้อหาของนิตยสาร
ไปในทิศทางที่แนนอน คือ การเนนการเสนอเนื้อหาแนว
ชีวจิตเปนหลักสําคัญ ซึ่งถือเปนจุดแข็งของนิตยสารและ
กลายเปนการสรางชื่อใหเปนที่รูจัก โดยนิตยสาร “ชีวจิต” 
ไดมีเปาหมายทางการแพทยทางเลือก คือ ตองการให
ธรรมชาติไดมีสวนเยียวยารักษาและฟนฟูสุขภาพทั้ง
รางกายและจิตใจ และยังเชื่อวาการบําบัดเชนนี้ยังชวย

รักษาโรคภัยไดเปนอยางดี เพราะเปนการปองกันจาก
ภายในสูภายนอก หรือเมื่อเปนโรคแลวก็ทําใหอาการตางๆ 
ทุเลาลงได แตเปาหมายหลักของการแพทยทางเลือกไมได
อยูที่การรักษาโรคเพียงอยางเดียว สิ่งสําคัญ คือ การสื่อถึง
การใหความสําคัญกับธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งการนําเสนอ
จุดยืนในเรื่องของการปฏิบัติตนใหใกลเคียงกับธรรมชาติ 
และการอนุรักษธรรมชาติเปนหลักถือวาเปนจุดยืนที่ชัด 
เจน และกลายเปนจุดแข็งของนิตยสาร “ชีวจิต” ซึ่งจุดยืน
ดังกลาวมีคุณคามากมายไมวาจะเปนในเรื่องของประโยชน
เกี่ยวกับสุขภาพและไมกอใหเกิดโทษกับสิ่งแวดลอม
เชนกัน ดังนั้น จึงนําไปสูการยอมรับและใหความเชื่อถือ
เกี่ยวกับเรื่องที่นําเสนอในเรื่องการดูแลสุขภาพแนวชีวจิต 
นิตยสาร  “ชีวจิต” ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  นารี  
เหลืองวิทิตกูล (2547) ที่กลาวถึง การสรางสรรคสื่อสิ่ง 
พิมพมีการใชประโยชนในเชิงกายภาพเปนจุดขายและทํา
ใหกลุมคนที่ตองการรับขาวสารในเรื่องเกี่ยวกับชีวจิต หรือ
แนวสุขภาพทางเลือกเปดรับนิตยสารแนวสุขภาพและ
นําไปสูพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ตามมา และ
สอดคลองกับงานวิจัยของ สาวิตรี  แกวแสงใจ (2548) ที่
กลาวถึง คุณภาพของผลิตภัณฑ การกําหนดราคา ตัวผลิต-
ภัณฑ มีความสําคัญตอการซื้อของผูบริโภค ซึ่งหมายความ
วาคุณลักษณะในเรื่องของผลิตภัณฑมีความสําคัญในเรื่อง
การตัดสินใจเปดรับผลิตภัณฑดังกลาวหรือไม ซึ่งการ
เปดรับผลิตภัณฑดังกลาวที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากตัวผลิต-
ภัณฑเองแลวนั้น 

จากผลดังกลาวสามารถอธิบายไดวา ลักษณะทาง
ผลิตภัณฑ อันไดแก เนื้อหาสอดคลองกับความตองการ 
ขอความบทหนาปกนิตยสาร จํานวนบทความของนิตยสาร 
ความหลากหลายของบทความ  ภาพและผูนําเสนอบน  
หนาปกนิตยสาร ภาษาที่ใชเขาใจงาย สีสรรบนหนาปก
นิตยสาร บทความมีการนําเสนอใหทันตอสถานฐานการ
ปจจุบัน ตัวหนังสือสวยงาม รูปเลมสามารถหยิบจับไดงาย 
และภาพที่ประกอบบทความมีความนาสนใจ เปนหลัก
สําคัญที่กอใหเกิดพฤติกรรมการอานในเรื่องของการ
เปดรับขอมูลขาวสารผานคอลัมนสุขภาพแบบพึ่งตนเอง 
อาหารและปกิณกะ ทางเลือกสุขภาพ วิธีองครวม ขาว
สุขภาพ สารบัญ ขาวบุคคล บทบรรณาธิการ ช่ือผูเขียน
บทความ และโฆษณาตางๆ ตามลําดับ และการเลือกอาน
ดังกลาวเกิดขึ้นไดจากความตองการนําความรูที่ไดไปบอก



ตอกับบุคคลรอบขาง ซึ่งมีกระแสสังคมและบุคคลใกลชิด
เปนตัวชักนํา รวมทั้งการนําความรูที่ไดไปปฏิบัติกับตนเอง 
จากการใชเวลาวางในการอานนิตยสาร 

จากผลการวิเคราะหพบวา ลักษณะทางผลิตภัณฑใน
เรื่องของเนื้อหาที่สอดคลองกับความตองการของผูอานมี
อิทธิพลตอการรับรูขาวสารผานคอลัมนสุขภาพแบบพึ่งพา
ตนเอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะพฤติกรรมของผูบริโภคขั้น
พ้ืนฐานทั่วไป จะตองการสิ่งที่ตอบสนองกับความตองการ
ของเขาได ดังนั้น ความตองการของผูอานนิตยสาร “ชีว-
จิต” จึงเปนแบบตองการดูแลรักษาสุขภาพแบบพึ่งพา
ตนเองไดเปนหลัก 

ทั้งนี้งานวิจัยยังพบวา สวนลักษณะทางผลิตภัณฑใน
เรื่องของภาพประกอบ มีอิทธิพลตอการรับรูขาวสารผาน
โฆษณาตางๆ ของผูอานนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะความ
ตองการมิไดขึ้นอยูกับภาพประกอบของการโฆษณาสินคา 
หากแตขึ้นอยูที่ความตองการในตัวสินคามากกวารูปภาพที่
ใชประกอบคําบรรยาย 

จากสมมติฐานที่ 5 ลักษณะทางผลิตภัณฑมีอิทธิพล
ตอแรงจูงใจภายในและพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีว-
จิต” ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหขอมูลกลาวไดวา ลักษณะทาง
ผลิตภัณฑนั้นไดมีอิทธิพลตอแรงจูงใจภายใน และพฤติ-
กรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางานในเขต
กรุงเทพมหานคร จากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ 
สามารถอธิบายไดดังนี้ 

การนําเสนอของเนื้อหานิตยสาร “ชีวจิต” เปนไปเพื่อ
กอใหเกิดความสนใจและใสใจกับสุขภาพของตนเองและ
บุคคลรอบขางมากขึ้น โดยรายละเอียดของเนื้อหาเปนไป
เพื่อความเขาใจถึงสาเหตุการเกิดโรค วิธีการดูแลและรักษา
สุขภาพ รวมทั้งการใหความรูเกี่ยวกับคุณประโยชนตางๆ 
ของการดูแลรักษาตนเองดวยแนวธรรมชาติ การนําเสนอ
เนื้อหาดังกลาวของนิตยสาร “ชีวจิต” ถือวาเปนการจูงใจให
เกิดการเรียนรูจากแหลงขอมูลขาวสาร โดยใชงานวิจัย 
ความนาเชื่อถือ หรือผูมีประสบการณมาเปนตัวสรางความ
นาเชื่อถือ และกอใหเกิดการยอมรับในขอมูลที่นําเสนอ 
การจูงใจในที่นี้ถือเปนการจูงใจเชิงจิตวิทยา คือ แรงจูงใจที่
มีอยูในจิตใจของคนเราในเรื่องความตองการการยอมรับ 
ความปลอดภัย รวมทั้งความตองการประสบความสําเร็จใน
สิ่งที่ตองการ 

การนําเสนอเนื้อหาผานบทความ หรือคอลัมนตางๆ 
สวนใหญใชการใหขอมูลและวิธีการดูแลรักษา และคุณ-
ประโยชนของการดูแลรักษาเปนหลัก เพื่อกอใหเกิดความรู 
และความรูสึกตระหนักถึงสาเหตุของการเกิดโรคที่เกิดขึ้น
ในปจจุบัน โดยขอมูลที่นิตยสาร “ชีวจิต” ไดนําเสนอนั้น 
ทําใหผูอานเกิดความรูสึกตระหนักถึงปญหา และนําไปสู
การพยายามติดตามขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง เพื่อใหทัน
ตอสถานการณการเกิดโรค วิธีดูแลสุขภาพในปจจุบันจึง
นําไปสูพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีวจิต” อยางตอเนื่อง 
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สาวิตรี  แกวแสงใจ (2548) ที่
กลาวถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ การกําหนดราคา ตัวผลิต-
ภัณฑ มีความสําคัญตอการซื้อของผูบริโภคดวยเชนกัน ซึ่ง
คุณลักษณะในเรื่องของผลิตภัณฑมีความสําคัญในเรื่องการ
ตัดสินใจเปดรับผลิตภัณฑดังกลาว ดังนั้น หมายความวา 
ไมวาจะในเรื่องของลักษณะทางผลิตภัณฑ หรือแรงจูงใจ
ภายในก็มีสวนสําคัญตอการเปดรับพฤติกรรมการอาน
นิตยสาร “ชีวจิต” เชนกัน 

ปจจัยภายในเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาทั้งดาน
รางกาย และทางจิตใจของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพ-
มหานครที่อานนิตยสาร “ชีวจิต” สามารถไดรับการตอบ 
สนองความตองการ อันเนื่องมาจากการนําเสนอใน 

เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของ ขวัญเรือน  กิติวัฒน และคณะ (2534) ที่กลาวถึงปจจัย
ภายในไมวาจะเปนในเรื่องของความตองการความสําเร็จ 
ความตองการพื้นฐานของตนเอง ความตองการการเปลี่ยน 
แปลงโดยถือเปนสวนหนึ่ง  ที่มีความสัมพันธ เปนตัว 
กระตุนนําไปสูการแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองตอบตอความ
ตองการได และสอดคลองกับงานวิจัยของ ธัญญาวรรณ  
กาญจนอลงกรณ (2542) ที่กลาวถึง ปญหาสุขภาพเปนแรง 
จูงใจอีกตัวหนึ่งที่ทําใหเกิดพฤติกรรมการอานนิตยสาร
แนวสุขภาพ และสัมพันธกับปจจัยภายในเกี่ยวกับการใช
สื่อของ ไปรยา  ตันติวงศ (2541) ที่กลาวถึงความตองการ
ของผูรับสารเปนสําคัญ 

จากผลดังกลาวสามารถอธิบายไดวา ลักษณะทาง
ผลิตภัณฑอันไดแก เนื้อหาสอดคลองกับความตองการ 
ขอความบทหนาปกนิตยสาร จํานวนบทความของนิตยสาร 
ความหลากหลายของบทความ ภาพและผูนําเสนอบนหนา 
ปกนิตยสาร ภาษาที่ใชเขาใจงาย สีสันบนหนาปกนิตยสาร 
บทความมีการนําเสนอใหทันตอสถานการณปจจุบัน ตัว 



หนังสือสวยงาม รูปเลมสามารถหยิบจับไดงาย และภาพ   
ที่ประกอบบทความมีความนาสนใจ  เปนหลักสําคัญที่
กอใหเกิดพฤติกรรมการอานในเรื่องของการเปดรับขอมูล
ขาวสารผานคอลัมนสุขภาพแบบพึ่งตนเอง อาหารและ
ปกิณกะ ทางเลือกสุขภาพ วิธีองครวม ขาวสุขภาพ สารบัญ 
ขาวบุคคล  บทบรรณาธิการ  ช่ือผู เขียนบทความ  และ
โฆษณาตางๆ ตามลําดับ และการเลือกอานดังกลาวเกิดขึ้น
ไดจากความตองการนําความรูที่ไดไปบอกตอกับบุคคล
รอบขาง  ซึ ่งมีกระแสสังคมและบุคคลใกลชิดเปนตัว   
ชักนํา รวมทั้งการนําความรูที่ไดไปปฏิบัติกับตนเอง จาก
การใชเวลาวางในการอานนิตยสาร โดยผานความตอง 
การเพิ่มพูนความรูเพื่อสรางความเชื่อมั่นของตนเองเปน
หลักสําคัญ 

จากผลการวิเคราะหพบวา ลักษณะทางผลิตภัณฑใน
เรื่องของเนื้อหาที่สอดคลองกับความตองการของผูอานมี
อิทธิพลตอการรับรูขาวสารผานคอลัมนสุขภาพแบบพึ่งพา
ตนเอง โดยผานความตองการเพิ่มพูนความรูเพื่อสรางความ
เช่ือมั่นของตนเองเปนหลักสําคัญ ทั้งนี้อาจเปนเพราะความ
ตองการสรางความเชื่อมั่นของตนเอง จึงนําไปสูความ
ตองการการเรียนรูในเรื่องตางๆ รวมทั้งเรียนรูขอมูลใน
เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองดวยเชนกัน หากแตกระแส
สังคมปจจุบันที่เนนในเรื่องของการดูแลสุขภาพตนเองได
ดวยตัวเองเปนหลัก ทําใหการเรียนรูเนนในเรื่องการดูแล
สุขภาพแบบพึ่งพาตนเองได โดยการศึกษาผานนิตยสาร 
“ชีวจิต” ในคอลัมนดังกลาวเปนหลัก 

ทั้งนี้ยังพบวา ลักษณะทางผลิตภัณฑในเรื่องของภาพ 
ประกอบนั้น มีอิทธิพลตอการรับรูขาวสารผานโฆษณาตางๆ 
ของผูอาน โดยผานความตองการเพิ่มพูนศักยภาพดานการ 
ศึกษานอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะภาพที่ใชประกอบกับ
สินคาที่โฆษณาผานนิตยสาร “ชีวจิต” ไมมีสวนสรางแรง 
จูงใจ หรือดึงดูดใจตอความตองการเพิ่มพูนศักยภาพดาน
การศึกษาได หากแตความตองการเพิ่มพูนศักยภาพดาน
การศึกษาจะเกิดขึ้นจากความตองการขอมูลเกี่ยวกับตัว
สินคาที่โฆษณาเองมากกวาภาพที่นําเสนอ 

จากสมมติฐานที่ 6 ลักษณะทางผลิตภัณฑมีอิทธิพล
ตอแรงจูงใจภายนอกและพฤติกรรมการอานนิตยสาร “ชีว-
จิต” ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหกลาวไดวา ลักษณะทางผลิตภัณฑ
มีอิทธิพลตอแรงจูงใจภายนอกและพฤติกรรมการอาน

นิตยสาร “ชีวจิต” ของกลุมคนทํางานในเขตกรุงเทพ-   
มหานคร จากทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจ สามารถ
อธิบายไดดังนี้ 

เนื้อหาที่นําเสนอและรูปแบบตางๆ ที่นําเสนอนั้นเปน
ตัวสรางแรงดึงดูดใหเกิดพฤติกรรมการอาน โดยลักษณะ
ทางผลิตภัณฑของนิตยสาร “ชีวจิต” ที่ศึกษาเปนการนํา 
เสนอเนื้อหาที่เปนไปในทิศทางที่ใหความรูในการดูแล
รักษาสุขภาพตนเองอยางชัดเจน ซึ่งนําไปสูการเปดรับเพื่อ
สนองตอบตอพฤติกรรมการอาน และสอดคลองกับงาน
เขียนของ ขวัญเรือน  กิติวัฒน วรลักษณา  ธีราโมกข และ
ยงยุทธ  วงศภิรมยศานติ์ (2534) ที่กลาวถึงแรงจูงใจที่เกิด 
ขึ้นจากการนําเสนอเนื้อหาของนิตยสาร และรูปแบบของ
นิตยสารที่นําเสนอ และที่สําคัญ คือ เรื่องของสิ่งแวดลอม
ทางสังคมที่เปนตัวผลักดันและกระตุนใหเกิดความสนใจ
จนนําไปสูพฤติกรรมการอาน 

จากกระแสการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองของ    
คนในสังคม นําไปสูการใหความสําคัญในเรื่องการดูแล
สุขภาพดวยวิธีตางๆ มากมายซึ่งสวนหนึ่งไดแกการดูแล
สุขภาพดวยแนวธรรมชาติ และการรับรูขาวสารและความรู
แนวธรรมชาตินั้นสามารถรับขาวสารผานนิตยสาร “ชีวจิต” 
ได ดังนั้น นิตยสาร “ชีวจิต” จึงถือวาเปนนิตยสารที่ตอบ 
สนองความตองการและนําไปสูพฤติกรรมการอานนิตย-
สารไดเชนกัน 

จากผลดังกลาวสามารถอธิบายไดวา ลักษณะทาง
ผลิตภัณฑ อันไดแก เนื้อหาสอดคลองกับความตองการ 
ขอความบนหนาปกนิตยสาร จํานวนบทความของนิตยสาร 
ความหลากหลายของบทความ ภาพและผูนําเสนอบนหนา 
ปกนิตยสาร ภาษาที่ใชเขาใจงาย สีสันบนหนาปกนิตยสาร 
บทความมีการนําเสนอใหทันตอสถานฐานการปจจุบัน 
ตัวหนังสือสวยงาม รูปเลมสามารถหยิบจับไดงาย และภาพ
ที่ประกอบบทความมีความนาสนใจ เปนหลักสําคัญที่กอ 
ใหเกิดพฤติกรรมการอานในเรื่องของการเปดรับขอมูลขาว 
สารผานคอลัมนสุขภาพแบบพึ่งตนเอง อาหารและปกิณกะ 
ทางเลือกสุขภาพ วิธีองครวม ขาวสุขภาพ สารบัญ ขาว
บุคคล บทบรรณาธิการ ช่ือผูเขียนบทความ และโฆษณา
ตางๆ ตามลําดับ และการเลือกอานดังกลาวเกิดขึ้นไดจาก
ความตองการนําความรูที่ไดไปบอกตอกับบุคคลรอบขาง 
ซึ่งมีกระแสสังคมและบุคคลใกลชิดเปนตัวชักนํา รวมทั้ง
การนําความรูที่ไดไปปฏิบัติกับตนเอง จากการใชเวลาวาง



ในการอานนิตยสาร โดยผานแรงจูงใจในเรื่องของราคาที่
เหมาะสมกับคุณภาพของนิตยสารเปนสําคัญ 

ลักษณะทางผลิตภัณฑในเรื่องของเนื้อหาที่สอดคลอง
กับความตองการของผูอานมีอิทธิพลตอการรับรูขาวสาร
ผานคอลัมนสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง โดยผานแรงจูงใจใน
เรื่องของราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพของนิตยสารเปน
สําคัญ ทั้งนี้อาจเปนเพราะราคามีสวนในการตัดสินใจของ
คนในสังคมและถือเปนปจจัยหลักที่คนใหความสําคัญ 
หากแตราคาสินคานั้นตองขึ้นอยูกับความพึงพอใจของ
บุคคลผูนั้นดวยเชนกัน หากเนื้อหาของนิตยสารสามารถ
ตอบสนองความตองการไดและมีราคาอยูในระดับที่บุคคล
ผูนั้นยอมรับได บุคคลผูนั้นก็จะเปดรับขาวสารนั้นๆ 

ทั้งนี้ยังพบวา ลักษณะทางผลิตภัณฑในเรื่องของภาพ 
ประกอบ มีอิทธิพลตอการรับรูขาวสารผานโฆษณาและ
ความหลากหลายในตัวผูเขียนนอยที่สุด ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
ตัวผูเขียนบทความ และภาพประกอบไมมีความสําคัญใน
สวนของการตัดสินใจซื้อสินคาผานโฆษณาตางๆ 
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