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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย
ของสตร ีในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยจ าแนกปัจจยัออกเป็น  3 ด้านคอื ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด และรปูแบบการด าเนินชวีติ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช ้              
การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดยีว และการทดสอบความสมัพนัธโ์ดยใชค้่าสถิตสิมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์อย่างง่าย  
ของเพยีรส์นั 
 ผลการวิจยั พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี เป็นพนักงานบรษิัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001 บาทขึ้นไป โดยกลุ่มตัวอย่างให้
ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ดา้นผลติภณัฑ ์อยู่ในระดบัมาก โดยเฉพาะเน้ือหาภายในนิตยสาร และมคีวาม
ชื่นชอบปัจจยัรูปแบบการด าเนินชวีติด้านกจิกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยเฉพาะงานอดเิรก เช่น เล่นดนตร ี
วาดภาพ ฟังเพลง ดโูทรทศัน์ โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ซือ้นิตยสาร CLEO ทีร่า้นสะดวกซือ้ โดยซือ้นิตยสารเฉลีย่1.56 เล่ม/
เดอืน และราคาทีซ่ือ้เฉลีย่ 182.35 บาท/เดอืน  
 ผลการทดสอบสมมติฐานการวจิยั พบว่าลกัษณะทางประชากรศาสตรไ์ด้แก่ ระดบัการศกึษา อาชพี และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร ทีแ่ตกต่างกนั ส าหรบัความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยั
ดา้นส่วนประสมทางการตลาดกบัพฤติกรรมการซื้อนิตยสาร มรีะดบัความสมัพนัธต์ ่า ในทศิทางเดยีวกนั โดยเฉพาะ
ด้านผลติภณัฑ์และด้านการส่งเสรมิการตลาด ระดบัความสมัพนัธ์ต ่า ในทิศทางเดียวกนั และส าหรบัความสมัพนัธ์
ระหว่างรูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการซื้อนิตยสาร มีระดับความสมัพันธ์ต ่าในทิศทางเดียวกนัเช่นกัน 
โดยเฉพาะดา้นกจิกรรมและความสนใจ มรีะดบัความสมัพนัธต์ ่า ในทศิทางเดยีวกนัทัง้สิน้ 
 
ค าส าคญั: พฤตกิรรมการซือ้ นิตยสารต่างประเทศ สตร ี
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Abstract 
 

 This research aims to studying factors affecting women’s buying behavior purchasing International 

magazines issued in Thai Editions in Bangkok and Vicinities by dividing the factors into three parts, which are 

demographic characteristics, marketing mix,and lifestyle.This study employs questionaires for collecting the 

data. Statistical methods used to analyze the data are percentage and standard deviation, One-way analysis 

of variance and Pearson’s correlation coefficient.       

 The result of this study shows that most respondents are singel women aged 21-30, holding a 

bachelor’s degree and working in the private sector with average  income above 30,000 baht per month. The 

respondents  acknowledge  the marketing mix in terms of product at a high level, especially in terms of the 

content shown in magazines, and they are satisfied with lifestyle in terms of activities at a moderate level, 

especially in hobbies such as painting, listening to music, and watching television. Most respondents  buy 

CLEO magazine at convenience stores :1.56 copies per month at an average cost of 182.35 baht per month.

 For Hypothesis testing, the findings show that differences  in demographic characteristics including 

level of education, occupation and average income per month, have effects on buying behavior In terms of 

the relationship between the marketing mix and buying behavior , the finding shows a low positive correlation, 

especially in terms of product and marketing promotion. Also, the relationship between lifestyle and buying 

behavior is positive but low correlation, especially in terms of activity and attention. 

Keywords:  Buying Behavior, International Magazines, Women 

บทน า 
 นิตยสารจดัไดว้่าเป็นสือ่สารมวลชนประเภทหนึ่งทีม่วีวิฒันาการอนัยาวนาน โดยนอกจากจะใหค้วามบนัเทงิ
แล้วยงัมเีนื้อหาที่มสีาระแฝงความรู้ในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้มกีารโฆษณาสนิค้าและบรกิารต่างๆในปัจจุบนัถือได้ว่า
นิตยสารมีบทบาทอย่างมากในการสื่อสารประชาสมัพันธ์ที่มีความใกล้ชิดสมัพันธ์กันในสงัคม เนื่องจากนิตยสาร
เปรยีบเสมอืนกระจกเงาที่สะท้อนให้เหน็ถึงความเปลี่ยนแปลงความสนใจในด้านต่างๆ รวมถึงค่านิยมในสงัคม และ
ทศิทางความเชื่อในสงัคม และยงับนัทกึภาพทีเ่กดิขึน้ในสงัคมและเป็นสื่อซึง่มกีารปรบัเนื้อหาปรบัเปลีย่นไปตามบรบิท
ทางสงัคมอยู่ตลอดเวลา  
 ประเทศไทยในปัจจุบนันี้ มนีิตยสารมากมายหลายประเภทและหลายกลุ่มผู้อ่าน เช่น นิตยสารเศรษฐกิจ 
นิตยสารแฟชัน่ นิตยสารสตัว์เลี้ยง นิตยสารแต่งบ้าน นิตยสารรถยนต์ นิตยสารวยัรุ่น เป็นต้น ด้วยความหลากหลาย
ของนิตยสารท าให้ตลาดของนิตยสารมีสภาวะการแข่งขนัที่มีความรุนแรงขึ้น นิตยสารแต่ละฉบับต่างพยายาม
สรา้งสรรค ์และพฒันากลยุทธใ์นรูปแบบต่างๆ เพื่อให้นิตยสารเกดิความแตกต่างและสามารถครองใจกลุ่มผู้อ่านของ
ตนเอง และเพื่อเอาชนะคู่แขง่ โดยกลยุทธท์ีเ่กดิมมีากมาย เช่น จดัรปูแบบกจิกรรมสง่เสรมิการตลาด การใหก้ลุ่มผูอ้่าน
มีส่วนร่วมในตัวนิตยสาร การชิงโชคแจกของรางวลั เพื่อกระตุ้นและสร้างการรบัรู้กบักลุ่มเป้าหมาย ประกอบกับ
มาตรการ ของรฐัทีส่นบัสนุนและสง่เสรมิใหป้ระชาชนหนัมาอ่านหนงัสอืมากขึน้และดว้ยเทคโนโลยกีารสือ่สารและระบบ
สารสนเทศที่พฒันาอย่างต่อเนื่อง การก าเนิดอนิเตอรเ์น็ต จดหมายอเิลก็ทรอนิกสแ์ละการสื่อสารขา้มทวปี ที่สะดวก
รวดเร็วอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ช่วยอ านวยความสะดวกและผลักดันให้เกิดการไหลของข้อมูลข่าวสารได้อย่าง            
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ไร้พรมแดน เทคโนโลยดี้านการพมิพ์ที่พฒันาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ประกอบกบัคุณภาพของกระดาษที่พฒันาอยู่
เสมอท าใหน้ิตยสารในยุคปัจจุบนัมงีานพมิพท์ีม่คีุณภาพ การออกแบบและจดัหน้าดว้ยคอมพวิเตอรซ์ึง่ท าใหต้วันิตยสาร
มคีวามน่าสนใจและสวยงามมากขึน้ เกดิการแข่งขนัทีห่น้าตาของนิตยสารผ่านปรากฏการณ์ใหม่ขึน้มาคอื การถ่ายเท
วฒันธรรมการอ่านนิตยสาร นิตยสารที่มลีขิสทิธิข์องต่างประเทศได้ถูกน ามาแปลงเป็นภาษาไทยหลายต่อหลายชื่อ 
บรษิทัหรอืองคก์รหลายองคก์รร่วมทุนกบับรษิทัต่างประเทศซือ้สทิธิใ์นการจดัพมิพน์ิตยสารต่างประเทศเป็นภาษาไทย 
โดยนิตยสารหลายฉบบัยงัไดแ้นวคดิการจดัวาง ออกแบบและเน้ือหาทีน่ ามาแปลจากนิตยสารเหล่านี้โดยตรง ดงัจะเหน็
ได้ถึงลักษณะร่วมในนิตยสารแต่ละฉบับบนแผงหนังสือ เช่น การโปรยปก ชื่อหัวหนังสือ การล าดับเนื้อหาและ
ภาพประกอบ เป็นตน้ องคก์รหา้งรา้นหรอืหน่วยงานราชการ ต่างมนีิตยสาร วารสาร จุลสาร หรอืสิง่พมิพป์ระจ าองคก์ร
นัน้ๆ เกอืบทุกองคก์รแสดงใหเ้หน็ถงึความส าคญัและบทบาทของนิตยสารเป็นอย่างด ี
 กลุ่มผู้หญิงถือเป็นกลุ่มผู้อ่านหลกัที่มีจ านวนมากและมีความส าคัญเนื่องจากในปัจจุบันผู้หญิงยุคใหม่             
มบีทบาททางสงัคมค่อนขา้งสงู มกัชอบหาความรูแ้ละประสบการณ์ในการด าเนินชวีติมากตามไปดว้ย จงึนิยมการอ่าน
นิตยสาร ถอืไดเ้ป็นสือ่สิง่พมิพท์ีเ่ขา้ถงึและหาซือ้ไดง้่ายในปัจจุบนั แต่กม็ผีูห้ญงิบางกลุ่มทีไ่ม่ไดร้กัการอ่านนิตยสารแต่
ชอบที่จะซื้อเพราะมกีารออกแบบรูปเล่ม รูปภาพที่ดงึดูด และเนื้อหาภายในเล่มที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่เนื้อหา
เกี่ยวกบัแฟชัน่ ดนตร ีภาพยนตร์ บนัเทิง ข่าว หรือแม้กระทัง่กระแสและกิจกรรมต่างๆในสงัคมจึงท าให้นิตยสาร
ต่างประเทศเขา้ไปอยู่ในใจและได้รบัความสนใจจากกลุ่มผู้หญิงยุคใหม่ได้ไม่ใช่น้อยแต่ในขณะเดยีวกนัในตลาดการ
แข่งขนันิตยสารต่างประเทศนัน้มคีวามรุนแรงมากขึน้ อนัเนื่องจากมนีิตยสารเกดิขึน้ใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยนิตยสาร
ส าหรบักลุ่มผูห้ญงิทีป่รากฏบนแผงหนงัสอืปัจจุบนั อาท ิCleo Seventeen ELLE Cosmopolitan Marie Claire เป็นตน้  
 จากขอ้มลูดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัสนใจทีจ่ะศกึษาเกีย่วกบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด รปูการด ารงชวีติใน
ด้านกิจกรรม และความสนใจที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย เนื่ องจากเป็น
กลุ่มเป้าหมายที่บรษิัททีผ่ลตินิตยสารส่วนใหญ่ให้ความสนใจ โดยขอ้มูลที่ได้จะสามารถน าไปก าหนดรูปแบบ เนื้ อหา 
ราคา ช่องทางการจดัจ าหน่าย และการส่งเสรมิการตลาดให้สอดคลอ้งกบัความต้องการ และรูปแบบการด าเนินชวีติ 
กล่าวคอืน าเสนอเน้ือหาทีต่รงกบัความสนใจและพฤตกิรรมของสตร ีเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกจิต่อไป  
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 
 1. เพื่อศึกษาถึงลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยของสตร ีในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล โดยจ าแนกตามอายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้
บุคคลต่อเดอืน และอาชพี 
 2.  เพื่อศึกษาถึงความสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทาง                
จัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด กับพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยของสตรี ในเขต                
กรุงเทพ   มหานครและปรมิณฑล 
 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างรูปแบบการด าเนินชวีติ ในดา้นกจิกรรม และความสนใจกบัพฤตกิรรม
การซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  
 ตวัแปรอิสระ(Independent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี  
 1. ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร ์ 
   1.1  อายุ     
   1.1.1  อายุ ต ่ากว่าหรอืเทยีบเท่า 18 ปี       
   1.1.2  อาย ุ19-30 ปี           
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   1.1.3  อายุ 31-40 ปี         
   1.1.4  อายุ 41ปี ขึน้ไป  
   1.2  สถานภาพสมร    
   1.2.1  โสด          
   1.2.2  สมรสแลว้         
   1.2.3  หย่ารา้ง / หมา้ย / แยกกนัอยู่   
  1.3  ระดบัการศกึษา          
   1.3.1  ไม่เกนิอนุปรญิญา        
   1.3.2  ปรญิญาตร ี 
   1.3.3  ปรญิญาโท    
   1.3.4  สงูกว่าปรญิญาโท 
  1.4  อาชพี        
   1.4.1  นกัเรยีน / นกัศกึษา  
   1.4.2  รบัราชการ / รฐัวสิาหกจิ  
   1.4.3  พนกังานบรษิทัเอกชน  
   1.4.4  ธุรกจิสว่นตวั/ คา้ขาย  
   1.4.5  แม่บา้น / พ่อบา้น      
   1.4.6  อื่นๆ โปรดระบุ ........................ 
  1.5  รายไดบุ้คคลต่อเดอืน 
   1.5.1  ไม่เกนิ 10,000 บาท  
   1.5.2  10,001 -20,000 บาท     
   1.5.3  20,001 -30,000 บาท  
   1.5.4  30,001 บาทขึน้ไป 
 2.  ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด  
   2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์  
  2.2  ดา้นราคา  
  2.3  ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
  2.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 
 3.  ปัจจยัรปูแบบการด าเนินชวีติ 
  3.1  กจิกรรม 3.2 ความสนใจ  
 ตวัแปรตาม คอืพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารของสตร ีในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
 

สมมติฐานการวิจยั  
 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้บรโิภค ที่ประกอบด้วย อายุ  สถานภาพ การศึกษา รายได้บุคคล            
ต่อเดอืน และอาชพี ทีแ่ตกต่างกนัมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยที ่แตกต่างกนั  
 2.  ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางจัดจ าหน่าย และการส่งเสริม
การตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล  
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 3.  รูปแบบการด าเนินชวีติในด้านกจิกรรม และความสนใจ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศ ฉบบัภาษาไทยของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล  
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดด้านประชากรศาสตร ์
 คอตเลอร ์(Kotler. 2012: 216) ไดอ้ธบิายว่า ตวัแปรเกีย่วกบัดา้นประชากรศาสตรซ์ึง่ประกอบไปด้วย อายุ 
ขนาดครอบครวั วงจรชวีติครอบครวั เพศ รายได ้อาชพี การศกึษา ศาสนา การแขง่ขนั รุ่น เชื่อชาต ิและล าดบัชัน้ทาง
สงัคม ตวัแปรทางด้านประชากรศาสตรเ์ป็นตวัแปรหนึ่งทีน่ักการตลาดนิยมน ามาใช ้เพีอ่ท าการศกึษาความเกี่ยวขอ้ง 
ความต้องการการบรโิภค จึง่น าลกัษณะทางประชากรศาสตรม์าประเมนิขนาดของตลาดและสื่อทีค่วรจะใชเ้พื่อให้เกดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 55) หมายถงึ การกระท าหรอืแนวโน้มการเกดิพฤตกิรรมการซือ้ การเกดิพฤตกิรรม
มจีุดเริม่ตน้จากการเกดิความตอ้งการ (Needs) แลว้เกดิความตงึเครยีด (Tension) และเกดิแรงกระตุ้น (Drive) แลว้ยงั
ไดร้บัอทิธพิลเพิม่เตมิจากการเรยีนรู ้(Learning) และกระบวนการความเขา้ใจของผูร้บัขา่วสาร (Cognitive Processes)  
  ธงชยั สนัติวงษ์ (2540: 29) ให้ค าจ ากดัความของพฤติกรรมของผู้บรโิภคไว้ว่า การกระท าของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกบัการจดัหาให้ได้มาและการใช้สนิค้าและบริการ ทัง้นี้หมายรวมถึงกระบวนการ
ตดัสนิใจซึง่มมีาก่อนแลว้ และซึง่มสีว่นในการก าหนดใหม้กีารกระท าดงักล่าว 
 แนวคิดเก่ียวกบัรปูแบบการด าเนินชีวิต 
 คอตเลอร ์(Kotler. 2000: 180) กล่าวว่า รปูแบบการด าเนินชวีติขอบุคคลหนึ่งๆ คอื รปูแบบการด าเนินชวีติ
ในโลกทีแ่สดงออกมาในรูปของกจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ของบุคคลนัน้ๆ โดยรูปแบบของการด าเนินชวีติ
จะแสดงออกถงึตวับุคคลนัน้ทีม่ปีฏสิมัพนัธก์บัสิง่แวดลอ้มของเขาทัง้หมด 
 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 145) กล่าวว่า รปูแบบการด าเนินชวีติ คอื แบบแผนของการด ารงชวีติของบุคคล
ทีแ่สดงออกในทางกจิกรรม (วธิกีารใชเ้วลาของบุคคล) ความสนใจ (อะไรทีบุ่คคลรูส้กึชื่นใจที่จะท าได)้ และความคดิเหน็ 
(บุคคลถงึบุคคล สถานที ่และสิง่ของอย่างไร) รูปแบบของการใชช้วีติแสดงออกมาในรูป Psychographics หรอืเทคนิค
ในการวดัรปูแบบของการใชช้วีติและใชจ้ าแนกรปูแบบของการใชช้วีติดว้ย 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั       
 ประชากรที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้ คอื ผูห้ญงิที่เคยซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ทีอ่าศยั  
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลและมอีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป  
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 
 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการศึกษาวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้หญิงที่เคยซื้อนิตยสารสตรต่ี างประเทศฉบับภาษาไทย              
ที่อาศยัในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑลอายุตัง้แต่  18 ปีขึ้นไป ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรและไม่สามารถ
ก าหนดขนาดทีแ่น่นอนได ้ผูว้จิยัจงึไดท้ าการค านวณเพื่อก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างในการวจิยัโดยอาศยัสตูรในการ
ค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างกรณีไม่ทราบจ านวนประชากร (กลัยา วาณิชยบ์ญัชา. 2551: 14) ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง
จากการค านวณเท่ากับ 385 คน ผู้วิจ ัยได้เพิ่มจ านวนตัวอย่างอีก15 คน ดังนัน้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัง้หมดจึง           
เท่ากบั 400 คน 
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ผลการวิจยั  
 จากการวเิคราะหข์อ้มูลเรื่อง “ปัจจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตร ี
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล” สรุปผลไดด้งันี้ 
 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์อ้มูลลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
 ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มอีายุ 21 – 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 60.50 รองลงมาคอื อายุ 31-40 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 20.75 และอายุ 41 ปีขึ้นไป มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.00 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็น               
ร้อยละ 75.25 รองลงมา ได้แก่ สถานภาพสมรส/อยู่ด้วยกนั คิดเป็นร้อยละ 17.00 และสถานภาพหย่าร้าง/หม้าย /
แยกกนัอยู่ มจี านวนน้อยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 7.75 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 58.50 รองลงมา ได้แก่ 
ระดบัการศกึษาปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 33.75 และระดบัการศกึษาไม่เกนิอนุปรญิญาตร ีมจี านวนน้อยทีสุ่ด คดิเป็น
รอ้ยละ 7.75 โดยส่วนใหญ่มอีาชพีพนักงานบรษิัทเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 45.00 รองลงมา ได้แก่ อาชพีนักเรยีน/นักศกึษา 
คดิเป็นรอ้ยละ 24.00 และแม่บา้น มจี านวนน้อยที่สุด คดิเป็นรอ้ยละ 8.25 และส่วนใหญ่มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 บาท
ขึน้ไป คดิเป็นร้อยละ 33.75 รองลงมา ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 20,001 -30,000 บาท คดิเป็นร้อยละ 24.75 และ
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนไม่เกนิ 10,000 บาท มจี านวนน้อยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 17.50 ตามล าดบั 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะหข์อ้มูลปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย โดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑ ์มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.80 รองลงมา ไดแ้ก่ 
ดา้นราคา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.64 ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยอยู่ในระดบัปานกลาง คอื ด้านการส่งเสรมิการตลาด             
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.12 ตามล าดบั เมื่อพจิารณารายละเอยีดแต่ละดา้น ดงันี้ 
 ด้านผลิตภณัฑ ์ 
 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.80 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยอยู่ในระดบัมากที่สุด คอื เนื้อหาภายในนิตยสาร มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.28 รองลงมา
กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยอยู่ในระดับมาก 
ประกอบด้วยภาพหน้าปก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.17 หวัเรื่องแนะน าเรื่องเด่นในฉบบัที่พิมพ์ไว้บนหน้าปก (ค าโปรยบน
หน้าปก) มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.07 สสีนัสวยงาม ดึงดูดความสนใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.01 การจดัรูปเล่มและการจัดหน้า 
(Layout) มคี่าเฉล่าเท่ากบั 3.75 ในขณะทีก่ลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนิตยสารต่างประเทศ
ฉบับภาษาไทยอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย คุณภาพกระดาษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 และรูปเล่มและขนาด
นิตยสาร (กวา้ง x ยาว) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.98 ตามล าดบั  
 ด้านราคา  
 กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคานิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสม
ทางการตลาดนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยอยู่ในระดบัมาก ประกอบด้วย คุ้มค่ากบัประโยชน์ที่ได้รบั มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.11รองลงมา ได้แก่ ตัง้ราคาเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.86 และมีการลดราคาลงจากราคาปกติมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.26 ตามล าดบั  
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 ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย 
 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายนิตยสารต่างประเทศ
ฉบบัภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.64 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคญั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย ความสะดวกสบายใน
การหาซือ้ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.97 รองลงมา ไดแ้ก่ การสัง่ซือ้ยอ้นหลงั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 สถานทีใ่นการจดัจ าหน่าย
เหมาะสม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 และการจัดวางใกล้มือสะดวกต่อการหยิบบนแผงหนังสือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 
ตามล าดบั  
 ด้านการส่งเสริมการตลาด  
 กลุ่มตวัอย่างใหค้วามส าคญัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาดนิตยสารต่างประเทศฉบบั
ภาษาไทยโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.12 เมื่อพิจารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างให้ความส าคญั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยอยู่ในระดบัมาก ประกอบดว้ย การแจกสนิคา้ตวัอย่าง 
ของแถม (Sample) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 รองลงมา ได้แก่ การประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อสงัคม (Social media) เช่น 
Facebook, Instagram ,Website มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.41 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างให้ความส าคัญปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยอยู่ในระดบัปานกลาง ประกอบด้วย การชิงโชค แจกรางวลั มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.11 การจดัแถลงข่าว ประกวด งานกจิกรรม (Event) มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.02 การจดัอบรมพเิศษ (Workshop) 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.96 และการแจกคปูองสว่นลด มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.66 ตามล าดบั  
 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะหข์้อมูลปัจจยัรปูแบบการด าเนินชีวิต 
 กลุ่มตวัอย่างมคีวามชื่นชอบปัจจยัรูปแบบการด าเนินชวีติโดยรวมในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.28 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความชื่นชอบปัจจยัรูปแบบการด าเนินชวีติในระดบัปานกลาง ประกอบด้วย 
ด้านความสนใจ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 รองลงมา ได้แก่ ด้านกจิกรรม มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.22 ตามล าดบั เมื่อพิจารณา            
รายขอ้ดงันี้ 
  ด้านกิจกรรม  
 กลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง              
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.22 เมื่อพจิารณารายขอ้ พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามชื่นชอบปัจจยัรปูแบบการด าเนินชวีติในระดบัมาก 
ประกอบดว้ย มงีานอดเิรก เช่น เล่นดนตร ีวาดภาพ ฟังเพลง ดูโทรทศัน์ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.99 รองลงมา ได้แก่ ซือ้สนิค้า 
ที่สนใจตามแหล่งศูนย์การค้า ตลาดนัด มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.79 ท่องเที่ยว ออกไปนอกบ้านในวนัพักผ่อน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.71 อ่านหนังสอื นิตยสาร หนังสอืพิมพ์ ในยามว่าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.62 สงัสรรค์กบักลุ่มเพื่อน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.58 ในขณะที่กลุ่มตัวอย่างความชื่นชอบปัจจยัรูปแบบการด าเนินชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย               
ออกก าลงักาย เล่นกฬีา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 ท างานล่วงเวลา มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.79 เป็นอาสาสมคัร เขา้ร่วมกจิกรรม
ช่วยเหลอืสงัคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.65 น างานกลบัมาท าบ้าน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.55 และเป็นสมาชิกสโมสร ชมรม                 
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.43 ตามล าดบั  
 ด้านความสนใจ  
 กลุ่มตวัอย่างมคีวามชื่นชอบปัจจยัรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นความสนใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่
เท่ากับ 3.34 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความชื่นชอบปัจจัยรูปแบบการด าเนินชีวิต ในระดับมาก 
ประกอบด้วย สนใจแฟชัน่ การแต่งหน้า ท าผม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 รองลงมา ได้แก่ ติดตามข่าวสาร สื่อและ
เทคโนโลย ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.58 ใชเ้วลาในวนัหยุดท ากจิกรรมกบัครอบครวั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.49 ตดิตามข่าววงการ
บนัเทิง ดารา นักร้อง มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.45 ในขณะที่กลุ่มตวัอย่างความชื่นชอบปัจจยัรูปแบบการด าเนินชวีติอยู่ใน
ระดบัปานกลาง ประกอบดว้ย ศกึษาและเรยีนรูท้กัษะใหม่ๆ เช่น ดา้นภาษา บุคลกิภาพ มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.13 และตดิตาม
การดรูายการกฬีาและเขา้ร่วมชมการแขง่ขนั มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.61 ตามล าดบั 
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 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย 
 พฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้านจ านวนนิตยสารที่ซื้อ (เล่ม/เดอืน) แสดงค่าเฉลี่ย 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) เฉลีย่ประมาณ 1.56 เล่ม/เดอืน โดยมากทีส่ดุ 5 
เล่ม/เดอืน และน้อยทีส่ดุ 1 เล่ม/เดอืน  
 พฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้านราคาที่ซื้อ (บาท/เดือน) แสดงค่าเฉลี่ย พบว่า  
กลุ่มตวัอย่างมพีฤตกิรรมการซือ้ดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) เฉลีย่ 182.35 บาท/เดอืน โดยมากทีส่ดุ 500 บาท/เดอืน และ
น้อยทีส่ดุ 80 บาท/เดอืน 
 พฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านยี่ห้อที่ซื้อ  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อนิตยสาร 
CLEO คิดเป็นร้อยละ 39.75 รองลงมาคือ นิตยสาร Seventeen คิดเป็นร้อยละ 18.50 และนิตยสาร Hello มีจ านวน              
น้อยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 1.25  
 พฤติกรรมการซื้อด้านสถานที่ซื้อ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ซื้อนิตยสารที่รา้นสะดวกซื้อ คิดเป็นร้อยละ 24.75 
รองลงมาคอื รา้น B2S คดิเป็นรอ้ยละ 22.75 และ BTS มจี านวนน้อยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 2.50  
 
 ผลการวิเคราะหก์ารทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานข้อท่ี 1 ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผู้บริโภค ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส 
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารต่างประเทศฉบบั
ภาษาไทยแตกต่างกนั 
 จากการวเิคราะหข์อ้มลูสรุปได ้ดงันี้ 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบั
ภาษาไทยแตกต่างกนั พบว่า 
 ด้านจ านวนนิตยสารที่ซื้อ (เล่ม/เดือน) ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสาร (เล่ม/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 ด้านราคาที่ซื้อ (บาท/เดอืน) ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศ
ฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.2 ผู้บริโภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยแตกต่างกนั พบว่า  
 ดา้นจ านวนนิตยสารที่ซื้อ (เล่ม/เดอืน) ผู้บรโิภคที่มสีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ
นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้านจ านวนนิตยสารที่ซื้อ (เล่ม/เดือน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิต ิ              
ทีร่ะดบั 0.05  
 ด้านราคาที่ซื้อ (บาท/เดือน) ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.3 ผู้บริโภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยแตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นจ านวนนิตยสารที่ซื้อ (เล่ม/เดอืน) ผูบ้รโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อ
นิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านจ านวนนิตยสารที่ซื้อ (เล่ม/เดือน) แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ                
ที่ระดบั 0.05 โดยผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาปรญิญาตรี มพีฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย             
ดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) สงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท 
 ด้านราคาที่ซื้อ (บาท/เดอืน) ผู้บรโิภคที่มีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.4 ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศ
ฉบบัภาษาไทยแตกต่างกนั พบว่า  
 ด้านจ านวนนิตยสารที่ซื้อ (เล่ม/เดือน) ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักเรยีน/นักศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสาร 
ทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) สงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 
 ดา้นราคาที่ซือ้ (บาท/เดอืน) ผูบ้รโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศ
ฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพี
นกัเรยีน/นกัศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) สงูกว่าผูบ้รโิภค
ทีม่อีาชพีแม่บา้น 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร
ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยแตกต่างกนั พบว่า 
 ดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้านจ านวนนิตยสารที่ซื้อ (เล่ม/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิต ิ             
ทีร่ะดบั 0.01 โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 10,000 บาท และรายได ้20,001-30,000 บาท มพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร
ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) สงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้30,001 บาทขึน้ไป 
 ดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสาร
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านราคาที่ซื้อ (บาท/เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05               
โดยผู้บรโิภคทีม่รีายได ้20,001-30,000 บาท มพีฤติกรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้านราคาที่ซื้อ 
(บาท/เดอืน) สงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้30,001 บาทขึน้ไป 
 
 สมมติฐานข้อท่ี 2 ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารต่างประเทศฉบบั
ภาษาไทยของของสตรีในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.1 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย และดา้นการส่งเสรมิการตลาดมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้าน
จ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) ของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า 
 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดภาพรวม ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสรมิการตลาด ไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้านจ านวน
นิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) ของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  สมมติฐานย่อยข้อท่ี 2.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางจดั
จ าหน่าย และด้านการส่งเสรมิการตลาดมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย              
ดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) ของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า 
 ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดภาพรวม ดา้นผลติภณัฑ ์และดา้นการสง่เสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) ของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื ผูบ้รโิภค
ให้ความส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมสูง จะมพีฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย             
ดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) สงูขึน้ตามไปดว้ย 
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 ส่วนปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา และด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ไม่มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) ของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
   
 สมมติฐานข้อท่ี 3 รปูแบบการด าเนินชีวิตในด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ มีความสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซ้ือนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรีในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล 
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 3.1 รูปแบบการด าเนินชวีติในด้านกจิกรรม และด้านความสนใจ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านจ านวนนิตยสารที่ซื้อ (เล่ม/เดือน) ของสตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า 
 รูปแบบการด าเนินชีวิตภาพรวม และด้านความสนใจ ไม่มีความสมัพันธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้านจ านวนนิตยสารที่ซื้อ (เล่ม/เดือน) ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล         
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 ดา้นกจิกรรม รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศ
ฉบบัภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) ของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถติิทีร่ะดบั0.05โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามชื่นชอบรูปแบบการ
ด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมสงู จะมพีฤติกรรมพฤตกิรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสาร           
ทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) สงูขึน้ตามไปดว้ย   
 สมมติฐานย่อยข้อท่ี 3.2 รูปแบบการด าเนินชวีติในด้านกจิกรรม และด้านความสนใจ มคีวามสมัพนัธก์บั
พฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) ของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล พบว่า 
 รูปแบบการด าเนินชวีติภาพรวม ด้านกิจกรรมและด้านความสนใจ มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ
นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) ของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามชื่นชอบ
รปูแบบการด าเนินชวีติภาพรวมสงู จะมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) 
สงูขึน้ตามไปดว้ย 
 
สรปุผลและอภิปรายผล 
 จากการศกึษาเรื่อง “ปัจจยัที่มผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตร ีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” เมื่อพิจารณาเกี่ยวกบัการศึกษาในครัง้นี้แล้วมีประเด็นที่น่าสนใจซึ่งสามารถน า
อภปิรายผล ดงันี้  
 1.  ลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูบ้ริโภค ประกอบด้วย อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ 
และรายได้เฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย
แตกต่างกนั พบว่า 
  1.1 ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบับ
ภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิตทิีร่ะดบั  0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบั
สมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย
ดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) สงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาโท อาจเป็นเพราะกลุ่มทีจ่บการศกึษา
ปรญิญาตรเีป็นกลุ่มที่เพิ่งจบการศกึษาประกอบกบัเป็นช่วงของวยัรุ่น เริม่ต้นท างานมคีวามสนใจในเรื่องของแฟชัน่ 
ดงันัน้จงึมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) สงูกว่ากลุ่มอื่นๆ 
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ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชดิชม รมณียธรรม (2550) ไดศ้กึษาเรื่องความคดิเหน็ทีม่ต่ีอปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้นิตยสารผูห้ญงิในเขตพญาไท ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่กีารศกึษา
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้แตกต่างกนั  
  1.2  ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนั มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้น
จ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) และดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว้ โดยผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีนักเรยีน/ นักศกึษา มพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศ
ฉบบัภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสารที่ซือ้ (เล่ม/เดอืน) ด้านราคาทีซ่ื้อ (บาท/เดอืน) สงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนักงาน
บรษิัทเอกชน และอาชพีแม่บ้าน ทัง้นี้เนื่องจากบุคคลที่มอีาชพีต่างกนั ย่อมน าไปสู่ความต้องการและรสนิยมต่างกนั 
เช่น กลุ่มนักศกึษาเป็นกลุ่มวยัรุ่น อยู่ในวยัเรยีนมคีวามอยากรู้อยากเหน็ ชื่นชอบแฟชัน่ ดารา นักร้อง และนางแบบ            
มกีารติดตามข้อมูลข่าวสารการแต่งการตามแบบดาราในนิตยสาร ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ พิชพรรณ จนัมณี  
(2550) ท าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจและการตัดสินใจซื้อของผู้อ่านนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทย ผล
การศกึษาพบว่า ลกัษณะประชากรด้านอาชพีของผู้อ่านนิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยที่แตกต่างกนั ท าให้
ความพงึพอใจและการตดัสนิใจซือ้ของผูอ้่านแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชดิชม รมณียธรรม (2550) 
ไดศ้กึษาเรื่องความคดิเหน็ทีม่ต่ีอปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและพฤตกิรรมในการเลอืกซือ้นิตยสารผู้หญิงใน
เขตพญาไท ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารดา้นจ านวนนิตยสารที่
ซื้อแตกต่างกัน ทัง้นี้ผลการวิจัยดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตยาพร เสมอใจ (2550) กล่าวว่า อาชีพ 
(Occupation) อาชพีมอีทิธพิลต่อรปูแบบการบรโิภคของบุคคล นักการตลาดควรท าการศกึษาถงึพฤตกิรรมเฉพาะกลุ่ม
และพัฒนากลยุทธ์ที่เหมาะสม สนิค้าประเภทเดียวกนัอาจต้องมีการออกแบบที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมแต่ละ             
กลุ่มอาชพี 
  1.3  ผูบ้รโิภคทีม่รีายได้เฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบั
ภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) และดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคทีม่รีายไดไ้ม่เกนิ 10,000 บาท และรายได ้20,001-30,000 
บาท มพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) และดา้นราคาทีซ่ือ้ 
(บาท/เดอืน) สงูกว่าผูบ้รโิภคทีม่รีายได ้30,001 บาทขึน้ไป เน่ืองจากรายไดเ้ป็นปัจจยัส าคญัทีม่ผีลต่อการซือ้สนิคา้ของ
ผู้บริโภค โดยผู้บริโภคที่มีรายได้แตกต่างกันจะเลือกซื้อสินค้าที่ ตนเองสนใจ พอใจ และตนเองมีก าลังการซื้อ              
ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชดิชม รมณียธรรม (2550) ไดศ้กึษาเรื่องความคดิเหน็ทีม่ต่ีอปัจจยัดา้นส่วนประสมทาง
การตลาดและพฤติกรรมในการเลือกซื้อนิตยสารผู้หญิงในเขตพญาไท ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างที่มีรายได้
แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้แตกต่างกนั ทัง้นี้ผลการศกึษาดงักล่าวยงัสอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรีรตัน์ และคณะ (2539) กล่าวว่า รายได้ การศึกษา อาชีพ และสถานภาพ ( Income 
Education-Occupation and Status) เป็นตวัแปรทีส่ าคญัในการก าหนดส่วนของตลาดโดยทัว่ไปนักการตลาดจะสนใจ
ผูบ้รโิภคทีม่คีวามร ่ารวย แต่อย่างไรกต็ามครอบครวัทีม่รีายไดป้านกลางเป็นตลาดที่มขีนาดใหญ่ ปัญหาส าคญัในการ
แบ่งส่วนตลาดโดยถือเกณฑ์รายได้อย่างเดียวก็คือ รายได้จะบ่งชี้การมีหรือไม่ มีความสามารถในการจ่ายสินค้า                 
ในขณะเดยีวกนัการเลอืกซือ้สนิคา้ทีแ่ทจ้รงิอาจถอืเกณฑร์ปูแบบการด ารงชวีติ รสนิยม ค่านิยม อาชพี การศกึษา ฯลฯ 
แมว้่ารายไดจ้ะเป็นตวัแปรทีใ่ชบ้่อยมาก นกัการตลาดสว่นใหญ่จะโยงเกณฑร์ายไดร้วมกบัตวัแปรดา้นประชากรศาสตร์
หรอือื่นๆ เพื่อใหก้ารก าหนดตลาดเป้าหมายชดัเจนขึน้ เช่น กลุ่มรายไดส้งูทีม่อีายุต่างๆ ถอืว่าใชเ้กณฑ์รายไดร้่วมกบั
เกณฑอ์ายุเป็นเกณฑท์ีน่ิยมใชก้นัมากขึน้เกณฑร์ายไดอ้าจจะเกีย่วขอ้งกบัเกณฑอ์ายุและอาชพีร่วมกนั 
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 2. ปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางจดัจ าหน่าย และ
ด้านการส่งเสริมการตลาดมีความสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซ้ือนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของของ
สตรีในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑลพบว่า 
  2.1  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดภาพรวมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศ
ฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ื้อ (บาท/เดอืน) ของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ           
ทีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดภาพรวมสูง จะมพีฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้านราคาที่ซื้อ (บาท/เดอืน) สูงขึ้น                
ตามไปดว้ย เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดภาพรวม ซึง่เมื่อผูบ้รโิภครูส้กึพงึพอใจ
ในส่วนประสมทางการตลาดของนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย ส่งผลให้ผู้บรโิภคมพีฤติกรรมการซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) สงูตามไปดว้ย  
  2.2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านราคาที่ซื้อ (บาท/เดือน) ของสตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั0.01 โดยมีความสมัพนัธ์ในทศิทางเดียวกันในระดบัต ่า กล่าวคอื ผู้บรโิภคให้ความส าคญั
ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านผลติภณัฑ์สงู จะมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นราคา           
ทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) สงูขึน้ตามไปดว้ย เมื่อผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบัปัจจยัดา้นผลติภณัฑ ์เช่น เน้ือหาภายในนิตยสาร 
ภาพหน้าปก หวัเรื่องแนะน าเรื่องเด่นในฉบบัทีพ่มิพไ์วบ้นหน้าปก (ค าโปรยบนหน้าปก) สสีนัสวยงาม ดงึดดูความสนใจ 
และการจดัรูปเล่มและการจดัหน้า (Layout) สงู และเมื่อไดร้บัการตอบสนองในสิง่ทีต่นเองต้องการจงึส่งผลใหผู้บ้รโิภค 
มพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้านราคาที่ซื้อ (บาท/เดอืน) สูงตามไปดว้ย ซึ่งสอดคลอ้งกบั
งานวจิยัของ นันทนา กาญจนประทุม (2544) ท าการศกึษาเรื่องปัจจยัที่ใช้ประกอบการอ่านและการซื้อนิตยสารสตรี
ประเภทรายเดอืน ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างจะพจิารณาใหค้วามส าคญักบัปัจจยัเกีย่วกบัภาพปกและหัวเรื่อง
แนะน าเรื่องเด่นในฉบับ ความน่าสนใจและความหลากหลายของเนื้อหาสาระหรือคอลัมน์ ในระดับมาก และ              
ยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ รตันา พมิพาสดีา (2548) ท าการศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจเลอืกซือ้นิตยสารแฟชัน่ส าหรบั
ผูห้ญิงในเขตกรุงเทพมหานคร มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาพฤตกิรรมและปัจจยัทางดา้นการตลาดทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจ
เลอืกซือ้นิตยสารแฟชัน่ส าหรบัผูห้ญงิ ผลการศกึษาพบว่า ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นองคป์ระกอบของเน้ือหา
ทีม่คีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกซือ้นิตยสารมากทีส่ดุคอื การมเีน้ือหาเกีย่วกบัแฟชัน่ ความงามและสขุภาพ 
  2.3  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคาไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้านจ านวนนิตยสารที่ซื้อ (เล่ม/เดอืน) และด้านราคาที่ซื้อ (บาท/เดือน) ของสตรใีนเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 กล่าวคือ ผู้บริโภคไม่ให้ความส าคญัปัจจยั              
ส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนิดา ฉันทสิทธิพร (2542) ท าการศึกษาเรื่อง               
การส่งเสรมิการขายและปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ผลการศึกษา
พบว่า ที่ส าคญัที่สุดท าให้กลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจซื้อนิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย คอื คุณภาพของเนื้อหา 
รองลงมาคอื หวัเรื่องแนะน าเรื่องเด่นบนฉบบัทีพ่มิพไ์วบ้นหน้าปก และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชดิชม รมณียธรรม 
(2550) ท าการศึกษาเรื่อง ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจยัด้านส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมในการเลือกซื้อ
นิตยสารผูห้ญงิในเขตพญาไท ผลการศกึษาพบว่า ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่ชื่นชอบคอลมัน์แฟชัน่ ซึง่ตนเองเป็นผูท้ีม่อีทิธพิล
ต่อการตัดสินใจซื้อนิตยสาร ย่อมส่งผลให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อจากชื่นชอบในตัวผลิตภัณฑ์จากอารมณ์ส่ว นตัว            
มากกว่าราคา 
  2.4  ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายไม่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้
นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสารที่ซื้อ (เล่ม/เดอืน) และดา้นราคาที่ซือ้ (บาท/เดอืน) ของสตรี             
ในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.05กล่าวคอื ผูบ้รโิภคไม่ใหค้วามส าคญัปัจจยั
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ส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ นันทนา กาญจนประทุม  (2544) 
ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัทีใ่ชป้ระกอบการอ่านและการซือ้นิตยสารสตรปีระเภทรายเดอืน ผลการศกึษาพบว่า พฤตกิรรม
การซือ้ของกาซือ้ม2ีลกัษณะ คอืซือ้เป็นครัง้คราวเนื่องจากไม่ค่อยมเีวลาอ่าน โดยกลุ่มเป้าหมายจะใหส้นใจในเรื่องความ
สะดวกที่จะซื้อในราคาขายปลีก ความสะดวกในการหาซื้อ ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ เจอที่ไหนซื้อที่นัน้มากกว่า
เฉพาะเจาะจง และซื้อเป็นประจ า ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสมคัรเป็นสมาชกิรายปี โดยทางบรษิัทจะจดัส่งนิตยสารมาให้เอง
ประจ าทุกเดอืน  
  2.5 ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาด                
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้านราคาทีซ่ื้อ (บาท/เดอืน) ของสตรใีนเขต
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบั
ต ่า กล่าวคอื ผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญัปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นการสง่เสรมิการตลาดสงู จะมพีฤตกิรรมการซือ้
นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) สงูขึน้ตามไปดว้ย เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามส าคญักบั
ปัจจยัดา้นการส่งเสรมิการตลาด เช่น การแจกสนิคา้ตวัอย่าง ของแถม (Sample) และการประชาสมัพนัธผ์่านสื่อสงัคม 
(Social media) เช่น Facebook, Instagram, Website ในระดับมาก และเมื่อผู้บริโภคได้รบัความพึงพอใจในสิ่งที่
ต้องการ ย่อมส่งผลให้ผู้บรโิภคมพีฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้านราคาที่ซื้อ (บาท/เดอืน)              
สูงตามขึน้ไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบังานวจิยัของ รตันา พิมพาสดีา  (2548) ท าการศกึษาเรื่อง การตดัสนิใจเลอืกซื้อ
นิตยสารแฟชัน่ส าหรบัผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดด้านการ
ส่งเสรมิการตลาดที่มคีวามส าคญัต่อการตดัสนิใจเลอืกซื้อนิตยสารมากที่สุดคอืการให้ของสมนาคุณเมื่อสมคัรสมาชกิ  
และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ นันทนา กาญจนประทุม (2544) ท าการศกึษาเรื่อง ปัจจยัที่ใช้ประกอบการอ่านและ
การซือ้นิตยสารสตรปีระเภทรายเดอืน ผลการศกึษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเหน็ว่าปัจจยัการสง่เสรมิการตลาดในดา้นการ
ลดราคาและการแจกของแถม เมื่อสมคัรเป็นสมาชกิรายปี และการแจกของแถม เมื่อสมคัรเป็นสมาชกิรายปี และการ
แจกของสมนาคุณ เช่น คู่มอืแต่งหน้าปฏทินิ ไดอารีแ่ละคูปองส่วนลด ความส าคญัในการพจิารณาในระดบัมาก ทัง้นี้
ผลการวจิยัดงักล่าวยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนิดา ฉนัทสทิธพิร (2542) ท าการศกึษาเรื่องการสง่เสรมิการขายและ
ปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัพฤติกรรมการซื้อนิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทย ผลการศึกษาพบว่า กิจกรรมการ
สง่เสรมิการขายทีม่นี ้าหนกัในการจงูใจใหก้ลุ่มตวัอย่างตดัสนิใจซือ้นิตยสารสตรต่ีางประเทศฉบบัภาษาไทยมากทีส่ดุ คอื 
การแจกนิตยสารนัน้ๆ ใหอ้่านฟร ีรองลงมาคอื การใหส้นิคา้ตวัอย่างพรอ้มนิตยสาร 
 3. รูปแบบการด าเนินชีวิตในด้านกิจกรรม และด้านความสนใจ มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรม             
การซ้ือนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตรีในเขตกรงุเทพมหานครและปริมณฑล  
   3.1 รูปแบบการด าเนินชวีิตภาพรวมมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบั
ภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) ของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมคีวามชื่นชอบรูปแบบการด าเนินชวีติ
ภาพรวมสูง จะมีพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบับภาษาไทยด้านราคาที่ซื้อ (บาท/เดือน) สูงขึ้นตามไปด้วย              
ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ Green T Gary และคณะ (2006) กล่าวว่า รูปแบบการด าเนินชวีติดา้นการใชช้วีติทนัสมยั
สะทอ้นความคดิเหน็กระแสของแนวโน้มทางวฒันธรรมร่วมสมยั แนวทางการรกัสุขภาพ และการตดิตามข่าวสารและ
เทคโนโลยปีระกอบไปดว้ย การอ่านหนังสอืพมิพ ์ตดิตามขา่วสารดา้นธุรกจิ การลงทุนในตลาดหุน้ เทคโนโลยล่ีาสดุและ
เครื่องมือที่ ทันสมัย การจดัเก็บขยะรีไซเคิล และการเข้าสถานออกก าลงักาย ดังนัน้เมื่อผู้บริโภครู้สกึว่านิตยสาร
ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยทีต่นเองอ่าน มลีกัษณะตรงกบัรูปแบบการด าเนินชวีติของตน ผูบ้รโิภคกจ็ะซือ้นิตยสารเล่ม
นัน้อย่างต่อเนื่อง  
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  3.2  รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรมมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบั
ภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) และดา้นราคาทีซ่ือ้ (บาท/เดอืน) ของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต ่ า กล่าวคือ                
ถ้าผู้บริโภคมีความชื่นชอบรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านกิจกรรมสูง จะมีพฤติกรรมพฤติกรรมการซื้อนิตยสาร
ต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นจ านวนนิตยสารทีซ่ือ้ (เล่ม/เดอืน) สงูขึน้ตามไปดว้ย เนื่องจากผูบ้รโิภคมคีวามชื่นชอบ
รปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรม เช่น มงีานอดเิรก เช่น เล่นดนตร ีวาดภาพ ฟังเพลง ดโูทรทศัน์ ซือ้สนิคา้ทีส่นใจตาม
แหล่งศูนยก์ารคา้ ตลาดนัด ท่องเที่ยว ออกไปนอกบา้นในวนัพกัผ่อน อ่านหนังสอื นิตยสาร หนังสอืพมิพ์ ในยามว่าง 
และสงัสรรคก์บักลุ่มเพื่อน หากนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยมเีน้ือหาตรงกบัรปูแบบการด าเนินชวีติดา้นกจิกรรม
ที่ผู้บรโิภคชื่นชอบ ผู้บรโิภคย่อมมีพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยด้านจ านวนนิตยสารที่ซื้อ  
(เล่ม/เดอืน) และด้านราคาที่ซื้อ (บาท/เดอืน) สงูตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) 
กล่าวว่า กิจกรรมซึ่งหมายถึง ปฏิกริยิาที่แสดงออก เช่น ดูโทรทศัน์ จ่ายของในร้านค้าหรอืเล่าให้เพื่อนฟังเกี่ยวกบั
บรกิารซ่อมรถของอู่ประจ า แมว้่าปฏกิริยิานี้ใครๆ กเ็หน็อยู่แต่ไม่สามารถเดาเหตุผลของการกระท าไดห้มดและกไ็ม่ใคร่
จะมีใครท าการวดัเพื่อหาเหตุผลของปฏิกิรยิานี้ ดงันัน้เมื่อผู้บรโิภคมรีูปแบบการด าเนินชวีิตด้านกิจกรรมที่ตรงกบั
นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย ผูบ้รโิภคกจ็ะซือ้นิตยสารฉบบันัน้อย่างแน่นอน 
  3.3  รูปแบบการด าเนินชวีติด้านความสนใจมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศ
ฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ื้อ (บาท/เดอืน) ของสตรใีนเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ             
ทีร่ะดบั0.01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัต ่า กล่าวคอื ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามชื่นชอบรูปแบบการด าเนิน
ชวีติด้านความสนใจสงู จะมพีฤติกรรมการซื้อนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยดา้นราคาทีซ่ื้อ (บาท/เดอืน) สงูขึน้
ตามไปด้วย เนื่องจากผู้บริโภครู้สกึชื่นชอบรูปแบบการด าเนินชีวิตด้านความสนใจ เช่น สนใจแฟชัน่ การแต่งหน้า               
ท าผม ติดตามข่าวสาร สื่อและเทคโนโลยี ใช้เวลาในวนัหยุดท ากิจกรรมกบัครอบครวั ศึกษาด้านสุขภาพ อาหาร 
โภชนาการ และตดิตามขา่ววงการบนัเทงิ ดารา นกัรอ้งสงู ย่อมมพีฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย
ด้านราคาที่ซื้อ (บาท/เดอืน) สูงตามไปด้วย ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2543) กล่าวคอื ความ
สนใจ เป็นความสนใจในเรื่องราว เหตุการณ์หรอืวตัถุโดยมรีะดบัของความตื่นเตน้ทีเ่กดิขึน้เมื่อไดต้ัง้ใจตดิต่อกนัมาหรอื
มคีวามตัง้ใจเป็นพเิศษเกีย่วกบัมนั ดงันัน้ เมื่อเน้ือหา และรูปแบบของนิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยทีผู่บ้รโิภค
ชื่นชอบ และตรงกบัความสนใจของผูบ้รโิภค ผูบ้รโิภคกจ็ะซือ้นิตยสารฉบบันัน้  
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรมกีารศกึษาปัจจยัที่มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทยของสตร ีกบักลุ่ม
ตวัอย่างในภูมภิาคอื่นๆ เพื่อจะไดท้ราบขอ้มลูการพฤตกิรรมการซือ้ของกลุ่มผูบ้รโิภคทัว่ประเทศ  
 2. ควรศกึษาพฤตกิรรมการซือ้นิตยสารต่างประเทศฉบบัภาษาไทย และพฤตกิรรมการซื้อนิตยสารประเภท
อื่นๆ เพื่อน าผลการศกึษามาเปรยีบเทยีบกนั และมาปรบัปรุงรูปแบบเนื้อหาของนิตยสารใหต้รงกบัความต้องการของกลุ่ม
ผูบ้รโิภค 
 3. ควรศกึษาวจิยัเชงิคุณภาพ เพื่อทราบถงึปัจจยั พฤตกิรรม กจิกรรม ความสนใจ และความคดิเหน็ทีม่ต่ีอ
นิตยสารต่างประเทศฉบบัไทย เพื่อน าผลการวจิยัมาเป็นแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค และสามารถน าขอ้มลูไปใชใ้นการวางแผนการตลาดใหม้ยีอดการจ าหน่ายนิตยสารเพิม่ขึน้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้ดว้ยความกรุณาของผู้มพีระคุณหลายท่านกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.  
ณัฐยา ประดษิฐสุวรรณ ที่กรุณาสละเวลาอนัมคี่ามารบัเป็นอาจารย์ที่ปรกึษาสารนิพนธ์ รวมถึงให้ความรู ้ขอ้แนะน า 
ตลอดจนขอ้คดิเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ศุภิณญา ญาณสมบรูณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวชิา โกมลทตั    
ทีใ่หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถาม และคณะกรรมการสอบสารนิพนธ ์
ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมคี่าในการใหข้อ้เสนอแนะและชีข้อ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการท างานวจิยัชิน้น้ี 
 ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความเมตตา ให้ความรู้ในการศึกษาตลอดหลกัสูตรบรหิารธุรกิจ
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการตลาด จนสามารถน าความรู้ที่ได้รบัไปพฒันาตนเองและท าประโยชน์ให้กบัผู้อื่นได้ และ
ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าทีโ่ตรงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านทีช่่วยประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆ 
พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 
 สดุทา้ยนี้ขอกราบขอบพระคุณบดิาและมารดาของผูว้จิยัทีไ่ดใ้หก้ารสนับสนุนและส่งเสรมิในทุกๆ สิง่ พรอ้ม
ให้ก าลงัใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือและอ านวยเวลาให้ผู้วิจยั และคอยช่วยเหลือ            
ในการจดัท าสารนิพนธ์ฉบบันี้ และขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ และน้องๆ ทุกท่าน ที่ให้ก าลงัใจและคอยช่วยเหลอืกัน            
เสมอมา รวมถงึผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน ทีส่ละเวลาและใหค้วามร่วมมอืในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณ             
ผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีผู่เ้ขยีนมไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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