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บทคดัย่อ 

การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับและทัศนคติของบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย ท่ีมีต่อ
วารสาร “SAT Magazine” โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กับบุคลากรการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย ท่ีปฏิบัติงาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา และวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา  

ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  มีอายรุะหวา่ง 31-40 ปี  มีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มี
ระยะเวลาในการท างาน ระหวา่ง1-5 ปี ปฏิบติัหนา้ท่ีต าแหน่งผูช่้วยปฏิบติัโครงการ สงักดัฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่าย
นโยบายและวางแผน ดว้ยจ านวนท่ีเท่ากนั มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือวารสาร โดยชอบอ่านคอลมัน์ SAT Editorial ท่ีมี
เน้ือหาภาษาองักฤษ เลือกอ่านเฉพาะเร่ืองท่ีตนเองสนใจ มีวตัถุประสงคใ์นการอ่าน เพ่ือทราบถึงกีฬาหรือนกักีฬาท่ีโดด
เด่นในแต่ละเดือน ภายหลงัจากการอ่าน แมก้ลุ่มตวัอย่างจะไม่ไดน้ าเน้ือหาไปใชใ้นชีวิตประจ าวนัท่ีบ้าน แต่ได้น า
ขอ้มูลข่าวสารจากวารสารไปประยกุตใ์ชใ้นท่ีท างาน 

ส าหรับทศันคติต่อวารสาร พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติต่อวารสารในดา้นเน้ือหา รูปแบบ และการเผยแพร่
โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมีทัศนคติท่ีดีต่อด้านเน้ือหาของวารสารท าให้ได้ทราบขอ้มูลข่าวสาร ผลงาน และ
โครงการต่างๆภายในองคก์ร มีทศันคติท่ีดีต่อการออกแบบภาพปก ท่ีใชภ้าพเหตุการณ์ส าคญัๆ หรือนกักีฬาท่ีโดดเด่น
สามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอย่างดี และมีทัศนคติท่ีดีต่อการเผยแพร่ เก่ียวกับการเผยแพร่เป็นประจ าทุกเดือน      
ท าใหส้ามารถติดตามข่าวสารไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 

ค ำส ำคญั: การเปิดรับส่ือ ทัศนคติ วารสาร SAT Magazine การกีฬาแห่งประเทศไทย 
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Abstract 
This study aimed to investigate exposure and attitude of officers of the Sports Authority of Thailand 

towards “SAT Magazine”. It was a quantitative study using a questionnaire as a method of data collection. The 
samples used in the survey consisted of 302 officers at the Sports Authority of Thailand. The data analysis included 
descriptive statistics.  

The results of the study showed that most of the respondents were female, aged between 31-40 years. They 
were graduates and worked as staff members in the Human Resource Department as well as the Department of 
Policy and Plan. Their employment duration was between 1-5 years. As for media exposure, the study revealed that 
most respondents read “SAT Editorial” in English, which was an overview of content in “SAT Magazine”. They 
particularly selected topics based on their interest. The purpose of reading “SAT Magazine” was to know about vital 
sports and outstanding athletes of every month. After reading, although the respondents did not use the content in 
everyday lives at home, they applied information in their workplace.  

With regard to the attitude, the results showed that the respondents’ attitude towards the content, design, and 
dissemination of “SAT Magazine” in overall was at a good level. A positive opinion on the journal content was found 
that the content provided information concerning activities and events of the organization. The design concerning the 
cover page, which included important sports or outstanding athletes, could be interesting and attractive. Furthermore, 
the dissemination, which was the monthly published journal, led the readers to read regularly. 
 
Keywords: Media exposure, Attitude, SAT magazine, Sports authority of Thailand 
 
1. บทน า 

การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองคก์รรัฐบาลประเภทรัฐวสิาหกิจ สังกดักระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาจดัตั้ง
ข้ึนเม่ือ พ.ศ.2528 มีภารกิจหลกัในการส่งเสริมการกีฬา และควบคุมการด าเนินกิจการกีฬาของไทยให้เกิดการยอมรับ
อยา่งกวา้งขวางและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดวิสัยทศัน์ให้เป็นองคก์รหลกัในการพฒันากีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและ
กีฬาเพ่ือการอาชีพให้สามารถสร้างความสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กบัสังคมดว้ยระบบบริการจดัการท่ีได้
มาตรฐาน  การกีฬาแห่งประเทศไทยมีส านกังานใหญ่ส่วนกลาง ในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานในสังกดัอยูต่าม
ภูมิภาคของประเทศ การด าเนินงาน ของส่วนกลางประกอบดว้ยบุคลากรสองประเภทกนั คือพนกังานรัฐวิสากิจและ
พนกังานผูช่้วยปฏิบติังาน โดยแบ่งสายงานออกเป็น 10 สายงานดงัน้ี 1) ผูป้ฏิบติังานฝ่ายตรวจสอบภายใน 2) ส านกังาน
ผูว้า่การ 3) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 4) ฝ่ายกีฬาสถาน 5) ฝ่ายพฒันากีฬาเป็นเลิศ 6) ฝ่ายกีฬาภูมิภาค 7) ฝ่ายกีฬาอาชีพและ
มวย 8) ฝ่ายธุรกิจสิทธิ 9) ฝ่ายนโยบายและแผน และ 10) ฝ่ายคลงั (วิวฒัน์ ชินอาน, สัมภาษณ์ 22 สิงหาคม 2561) ทั้งน้ี
การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ใช้ส่ือกลางติดต่อส่ือสารกับบุคลากรภายในองค์กรหลากหลายประเภท เช่น บอร์ด
ประชาสัมพนัธ์ โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ส่ือสังคมออนไลน์ประเภท  FaceBook เว๊บไซต์ www.sat.or.th ทีว ี  
วงจรปิด และวารสาร  
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วารสาร “SAT Magazine” เป็นส่ือส่ิงพิมพป์ระเภทหน่ึง ท่ีการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ความส าคญั และใช้
เป็นส่ือประชาสัมพนัธ์ เพ่ือเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารขององค์กร ได้จัดท าข้ึนเม่ือ พ.ศ.2507  ปัจจุบันวารสาร “SAT 
Magazine” เป็นวารสารประเภทรายเดือน มีฝ่ายงานผลิต กองการประชาสัมพนัธ์ เป็นผูรั้บผิดชอบด าเนินการจดัพิมพ ์ 
โดยมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 1) เพ่ือเป็นช่องทางการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร ผลงาน และโครงการต่างๆภายในการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย และ2) เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบักิจกรรมดา้นการกีฬาของประเทศไทย ต่อมาใน พ.ศ.2558 วารสาร 
“SAT Magazine” ได้จัดพิมพ์เป็นสองภาษาคือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การจัดพิมพ์เน้ือหาภาษาอังกฤษมี
วตัถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาองักฤษแก่บุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทยตามนโยบายประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community Policy) (อมรรัตน์  จอ้ยเลก็, สมัภาษณ์ 24 สิงหาคม 2561)  

ดา้นเน้ือหาภาษาไทย วารสาร “SAT Magazine” ประกอบดว้ย 5 คอลมัน์ไดแ้ก่  
1. คอลมัน์ SAT Editorial น าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัขอ้ความจากบรรณาธิการ เช่น การกล่าวทกัทาย และการ

สรุปยอ่แนะน าเน้ือหาบางส่วนภายในเล่ม 
2. คอลมัน์ SAT News น าเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัข่าวสาร และกิจกรรมต่างๆของผูบ้ริหาร การกีฬาแห่งประเทศ

ไทย โดยน าเสนอเป็นข่าวสั้น เช่น การตรวจเยี่ยมชมศูนยฝึ์กการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 5  เขา้คารวะนายกรัฐมนตรี 
และเปิดศูนยส่ื์อมวลชน “งาชา้งด าเกมส์” 

3. คอลมัน์ SAT Scoops น าเสนอเน้ือหาเชิงวิเคราะห์หรือให้รายละเอียดของกิจกรรม และความเคล่ือนไหว
ต่างๆในวงการกีฬาระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศ และระดบันานาชาติ พร้อมมีการปะมวลภาพเหตุการณ์ประกอบ ซ่ึง
กิจกรรมดงักล่าวเป็นเหตุการณ์ท่ีเพ่ิงเสร็จส้ินและเหตุการณ์ท่ีก าลงัจะเกิดข้ึนในอนาคต เช่น โมโตจีพีอินไทยแลนดเ์ป็น
เจา้ภาพคร้ังส าคญั คนไทยยิม้ 9 เอกชนผนึกก าลงัซ้ือสิทธ์ิถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก และไทยพร้อมส่งทพัคนพิการลุยศึก 
“อาเซียนพาราเกมส์คร้ังท่ี 3” 

4. คอลมัน์ SAT Highlight  น าเสนอเน้ือหาของกิจกรรมหรือเหตุการณ์ส าคญัหรือโดดเด่นของวงการกีฬาใน
ขณะนั้น และมีการหยิบยกภาพส าคญัจากกิจกรรมดงักล่าว เพ่ือน าเสนอเป็นภาพปกนิตยสาร เช่น วรีสตรีในยคุ 4.0 กบั
การสร้างประวติัศาสตร์ฟตุบอลโลกสมยัท่ี 2 และน่านเกมส์กีฬาแห่งชาติคร้ังท่ี 34 

5. คอลมัน์ SAT Knowledge น าเสนอเน้ือหาสาระดา้นความรู้ดา้นกีฬาท่ีเป็นประโยชน์ต่อการออกก าลงักาย
หรือเล่นกีฬา เช่น 7 เคล็ดลบัเร่ิมตน้ส าหรับมือใหม่หัดวิ่ง เคล็ดไม่ลบักีฬาช่วยให้หน้าดูอ่อนกว่าวยัท่ีคนธรรมดาก็
สามารถท าได ้และรู้จกักบั “หมอนวด” กบัความส าคญัของการนวดในกีฬา 

6. เน้ือหาอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เน้ือหาโฆษณา และการแนะน าช่องทางการติดต่อส่ือสารกบั การกีฬาแห่งประเทศไทย
ทาง LINE Application โดยสแกนคิวอาร์โค๊ด เช่น โฆษณาน ้ าด่ืมSAT โฆษณาการท่าอากาศยานไทย และโฆษณา
ไปรษณียไ์ทย 

ส่วนเน้ือหาภาษาองักฤษนั้น ท าการจดัพิมพแ์ยกเป็นสัดส่วนจากเน้ือหาภาษาไทย โดยเน้ือหาภาษาองักฤษได้
จดัวางไวใ้นคร่ึงหลงัของเล่มต่อจากเน้ือหาภาษาไทย ทั้งน้ีการน าเสนอเน้ือหาภาษาองักฤษเป็นการแปลเน้ือหาและ
น าเสนอรูปภาพท่ีเหมือนกบัคอลมัน์ในภาษาไทยทั้งหมดจ านวน 6 คอลมัน์ ดงัรายละเอียดไดก้ล่าวไวข้า้งตน้ ไดแ้ก่ 
SAT Editorial,  SAT Scoop , SAT Highlight , SAT Knowledge และเน้ือหาอ่ืนๆ ประกอบดว้ย การโฆษณา และการ
แนะน าช่องทางการติดต่อส่ือสาร LINE Application ของการกีฬาแห่งประเทศไทย   
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ดา้นการออกแบบ มีการจดัท ารูปเล่มท่ีผสมผสานลกัษณะของวารสารและนิตยสาร โดยมุ่งเนน้การน าเสนอ
รูปภาพขนาดใหญ่ และมีจ านวนรูปภาพมากกว่าเน้ือหา พิมพ์ 4 สีทั้ งเล่ม วางโลโก ้“SAT Magazine” ไวต้รงมุมซ้าย 
ดา้นบนของวารสาร หน้าปกวารสารจดัท าดว้ยกระดาษอาร์ตการ์ด พิมพ์ 4 สี และเคลือบดว้ย PVC แบบด้าน ส่วน
กระดาษด้านในวารสาร จัดท าด้วยกระดาษอาร์ต เขา้เล่มวารสารด้วยการไสกาว มีสันปก งานพิมพ์ออกแบบและ
เรียงพิมพท์ั้งหมดดว้ยระบบคอมพิวเตอร์ แยกสี สแกนเนอร์ พิมพด์ว้ยระบบออฟเซ็ท  ทั้งน้ี การออกแบบภาพหนา้ปก 
อยูบ่นพ้ืนฐานแนวคิดคือใชภ้าพเหตุการณ์ส าคญัท่ีเกิดข้ึนในแต่ละเดือน แต่หากในเดือนดงักล่าวไม่มีเหตุการณ์ส าคญั
ใดๆ จะใชภ้าพของนกักีฬาท่ีโดดเด่นในเดือนนั้นๆแทน (ววิฒัน์ ชินอาน, สมัภาษณ์ 22 สิงหาคม 2561)  

ดา้นการเผยแพร่ ก าหนดการวาระการเผยแพร่วารสารเป็นรายเดือน ท าการจดัพิมพว์ารสารทั้งหมด จ านวน 
5,000 ฉบับต่อเดือน เพ่ือแจกจ่ายแก่บุคลากรภายในองค์กร โดยจดัวางไว ้ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ บริเวณชั้น 1 
ของ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา หรืออาคาร 25 ชั้น และจดัส่งให้หน่วยงานในสังกัดตามส่วน
ภูมิภาคต่างๆทั้ง76 จงัหวดั (อมรรัตน์  จอ้ยเลก็, สมัภาษณ์ 24 สิงหาคม 2561) 

จากการท่ี วารสาร “SAT Magazine” ได้เร่ิมจดัท าตั้ งแต่พ.ศ. 2507 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะกว่า 50 ปี     
ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นถึงความต่อเน่ืองของการใชว้ารสารดงักล่าว เป็นส่ือกลางการประชาสมัพนัธ์เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของ
องคก์ร อยา่งไรก็ตาม ดว้ยความกา้วหน้าของเทคโนโลยีทางการส่ือสาร และการพฒันาระบบอินเทอร์เน็ต ไดส่้งผล
กระทบต่อการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์ของการส่ือสารทุกประเภท ทั้งในดา้นผูส่้งสาร และผูรั้บสาร ดงัจะเห็นไดจ้าก กรณี
ตวัอยา่งท่ีองคก์รผูผ้ลิตสารหลายแห่ง ไดน้ าเทคโนโลยีใหม่ๆมาใชใ้นการท างาน เช่น การผลิตข่าวสารผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ ในขณะเดียวกนั ทางดา้นประชาชนผูรั้บสาร มีแนวโนม้หันไปใชส่ื้อสงัคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ เพ่ิมมาก
ข้ึน เช่น Line YouTube และFacebook 

กองประชาสัมพนัธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ไดเ้ห็นความส าคญัและตระหนกัในการเปล่ียนแปลงดงักล่าว
ขา้งตน้ ซ่ึงรวมถึงการเปล่ียนแปลงและพฒันาวารสาร “SAT Magazine” ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึนในอนาคต โดยอยู่
บนพ้ืนฐานความคิดเห็นจากบุคลากร ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัของวารสาร (อมรรัตน์ จอ้ยเลก็, สัมภาษณ์ 24 สิงหาคม 
2561) ประกอบกบัผูว้ิจยัไดมี้โอกาสไปฝึกงานดา้นการประชาสัมพนัธ์ ณ กองประชาสัมพนัธ์ การกีฬาแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงก่อให้เกิดการเรียนรู้หลายประการ รวมถึงการออกแบบทั้งส่ือออนไลน์และส่ือส่ิงพิมพด์ั้งเดิม ประเภทต่าง ๆ 
ดังนั้ น ผูว้ิจัยจึงได้ท าการศึกษาวิจยัเก่ียวกับการเปิดรับและทัศนคติของบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย ท่ีมีต่อ
วารสาร “SAT Magazine” ตามองคป์ระกอบหลกัของวารสาร ไดแ้ก่ ดา้นเน้ือหา รูปแบบ และการเผยแพร่ ตลอดจน
แนวทางข้อเสนอแนะ เพื่อน าผลการวิจัยเสนอแก่กองประชาสัมพันธ์ พิจารณาน าไปพัฒนาวารสารให้ตรงกับ
พฤติกรรมการเปิดรับและทัศนคติของบุคลากร  เพื่อให้วารสาร “SAT Magazine”  เป็นส่ือประชาสัมพันธ์ท่ีมี
ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนของการกีฬาแห่งประเทศไทยต่อไป 

 
2. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการเปิดรับวารสาร “SAT Magazine” ของบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย 
2. เพ่ือศึกษาทศันคติของบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทยท่ีมีต่อวารสาร “SAT Magazine” 
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3. อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิด าเนินการวจิยั 
3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ บุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทยท่ีปฏิบัติงานในส่วนกลาง ณ 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา หรืออาคาร 25 ชั้น ในเดือนตุลาคม 2561 จ านวน 1,241 คน ผูว้ิจยัได้
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง กบับุคลากรท่ีปฏิบติังาน ณ อาคาร 25 ชั้น เฉพาะชั้น 5 ชั้น6 ชั้น7 และชั้น8 ของอาคาร
ดังกล่าว  เน่ืองจากเป็นสถานท่ีท าการของบุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย ท่ีได้รับการแจกจ่ายวารสาร “SAT 
Magazine” ทั้งน้ีไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรของ Taro Yamane (1973 อา้งถึงใน ชลธิชา เปไสล, 2547) 
ก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 5 ดงันั้น ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 302 คน 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดส้ร้างแบบสอบถามเพ่ือเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล ประกอบดว้ยค าถามปลายปิด 

และค าถามปลายเปิด โดยแบ่งเน้ือหาแบบสอบถามเป็น 4ตอน ดังน้ี  ตอนท่ี1 ข้อมูลทั่วไปตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัการเปิดรับวารสาร “วารสาร “SAT Magazine” ของ
ผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัทศันคติของบุคลากรท่ีมีตอ่วารสาร “SAT Magazine” และตอนท่ี4 ค าถาม
เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะของบุคลากรเก่ียวกบัวารสาร “SAT Magazine”  

3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึน จ านวน 302 ชุดไปใหก้ลุ่มตวัอยา่งคือ บุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ท่ีปฏิบติังาน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา หรืออาคาร 25 ชั้น โดยผูว้ิจยัไดท้ าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์จากคุณโปรดปราน สมานมิตร ผูอ้  านวยการกองประชาสัมพนัธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย เพ่ือขออนุญาต
แจกแบบสอบถามภายในอาคารดงักล่าว  

3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
ผูว้ิจัยน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้ค่าสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการแจกแจงความถ่ี         

ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ซ่ึงผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 
 
4. ผลการวจิยั 
 4.1 ขอ้มูลทัว่ไปตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 
 ผลการวิจยัพบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 173 คน คิดเป็นร้อยละ 57.28 มีอายรุะหวา่ง 31-
41 ปีมากท่ีสุด จ านวน 121คน คิดเป็นร้อยละ 40.07 รองลงมา คือระหวา่ง 51-60 ปี จ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 26.49 
และระหว่าง 20-30 ปี จ านวน 57 คนคิดเป็นร้อยละ 18.87 มีการศึกษาระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 156 คน คิด
เป็นร้อยละ 51.66 รองลงมา คือสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 47.02 และต ่ากวา่ปริญญาตรี 4 คนคิด
เป็นร้อยละ 1.32 มีต าแหน่งเป็นผูช่้วยปฏิบติังานมากท่ีสุด จ านวน 155 คนคิดเป็นร้อยละ 51.99 รองลงมา คือพนกังาน
ระดบั 3-6 จ านวน 143 คนคิดเป็นร้อยละ 48.01 โดยสงักดัฝ่ายทรัพยากรบุคคล และฝ่ายนโยบายและวางแผนมากท่ีสุด 
ดว้ยจ านวนท่ีเท่ากนัคือฝ่ายละ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 17.55 รองลงมา คือ ฝ่ายกีฬาภูมิภาคจ านวน 52 คนคิดเป็นร้อยละ 
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17.22 มีระยะเวลาในการท างานระหวา่ง 1-5 ปีมากท่ีสุด จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 43.38 รองลงมา คือระหวา่ง 6-
10 ปี จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 28.48 และต ่ากวา่ 1 ปี จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 23.18 

4.2 การเปิดรับข่าวสารจากวารสาร “SAT Magazine” 
ผลการวิจยัพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เคยอ่านวารสาร “SAT Magazine” จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ

91.06 เลือกอ่านเฉพาะเร่ืองท่ีตนเองสนใจมากท่ีสุด จ านวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 16.31 รองลงมา คือเปิดดูผ่านๆ 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 55.67 และอ่านทุกหน้า จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 10.99 อ่านคอลมัน์ SAT Scoops 
มากท่ีสุด จ านวน 170 คนคิดเป็นร้อยละ 18.58 รองลงมาคือเน้ือหาโฆษณา จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 17.83 และ
คอลมัน์ SAT News จ านวน 157 คนคิดเป็นร้อยละ 17.61 โดยอ่านเน้ือหาท่ีเป็นภาษาองักฤษมากท่ีสุด จ านวน 163 คน
คิดเป็นร้อยละ 34.83 รองลงมาอ่านภาษาไทย จ านวน 154 คิดเป็นร้อยละ 32.91 และ อ่านทั้งสองภาษา จ านวน 151 คน
คิดเป็นร้อยละ 32.26  มีวตัถุประสงค์ในการอ่าน เพ่ือทราบถึงกีฬาหรือนักกีฬาท่ีโดดเด่นในแต่ละเดือนมากท่ีสุด 
จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 17.40 รองลงมา คือเพ่ือรับทราบเก่ียวกบัข่าวสาร  ผลงาน และโครงการต่างๆในแต่ละ
หน่วยงาน จ านวน 161 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 และเพ่ือรับทราบขอ้มูลกิจกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทย จ านวน 
139 คิดเป็นร้อยละ 13.82 ทั้งน้ี ภายหลงัจากการอ่านวารสาร กลุ่มตวัอยา่งไม่ไดน้ าเน้ือหาไปใชใ้นชีวติประจ าวนัท่ีบา้น
มากท่ีสุด จ านวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 26.89 รองลงมา น าขอ้มูลข่าวสารจากวารสารไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังาน 
จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 25.69 และเก็บสะสมวาสาร จ านวน 146  คน คิดเป็นร้อยละ25.18 ตามล าดบั 

4.3 ทศันคติของบุคลากรท่ีมีต่อวารสาร “SAT Magazine” 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อวารสาร  “SAT Magazine” ในด้านเน้ือหา รูปแบบ และการ

เผยแพร่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี (𝑥 ̅= 4.11, S.D. = 0.34) เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบในแต่ละดา้น พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมี
ทศันคติต่อดา้นเน้ือหาของวารสารในระดบัดี (�̅� = 4.19, S.D. = 0.37) รวมทั้ง ทศันคติต่อดา้นดา้นรูปแบบในระดบัดี 
(𝑥 ̅= 4.08, S.D. = 0.40) เช่นเดียวกบัดา้นการเผยแพร่ โดยมีค่าเฉล่ียท่ีเท่ากนั (�̅� = 4.08, S.D. = 0.48) 

ทศันคติดา้นเน้ือหาโดยรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อเน้ือหา
วารสารท าให้ทราบขอ้มูลข่าวสาร  ผลงาน และโครงการต่างๆภายในแต่ละหน่วยงานมากท่ีสุด รองลงมา คือเน้ือหา
ขอ้มูลจากบรรณาธิการท าให้ไดท้ราบภาพรวมภายในวารสารแต่ละฉบบั และเน้ือหาวารสารเผยแพร่ข่าวสารเก่ียวกบั
กิจกรรมในองคก์ร ตามล าดบั 

ทศันคติดา้นรูปแบบวารสารโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติ
ท่ีดีต่อภาพปกท่ีน าเสนอภาพเหตุการณ์ส าคญัๆ หรือนักกีฬาท่ีโดดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอยา่งดี มาก
ท่ีสุด รองลงมาคือการวางโลโก ้ “SAT Magazine” ตรงมุมซ้ายดา้นบนของวารสารมีความโดดเด่นและสังเกตไดง่้าย 
และหนา้ปกเคลือบดว้ย PVC ท าใหว้ารสารดูโดดเด่นและสวยงาม ตามล าดบั 

ทศันคติดา้นการเผยแพร่โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดี
เก่ียวกบัการเผยแพร่วารสารเป็นประจ าทุกเดือน ท าให้สามารถติดตามข่าวสารไดอ้ยา่งต่อเน่ืองมากท่ีสุด รองลงมาคือ
การวางวารสารไวท่ี้เคาน์เตอร์ประชาสัมพนัธ์ ณ ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา หรืออาคาร 25 ชั้น 
มีความสะดวกต่อการน าไปอ่าน และการเผยแพร่วารสารตรงตามเวลาวาระท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละเดือน ตามล าดบั 
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5. การอภิปรายผล 
จากผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่าง มีวตัถุประสงค์ในการอ่านวารสาร“SAT Magazine” เพ่ือทราบถึงกีฬา 

หรือนกักีฬาท่ีโดดเด่นในแต่ละเดือน และเลือกอ่านเฉพาะเร่ืองท่ีตนเองสนใจมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบัแนวคิดเร่ืองการ
เปิดรับข่าวสารของ Klapper (1960 อา้งถึงในโชติหทยั นพวงศ์, 2542) อธิบายวา่แนวโนม้ท่ีผูรั้บสารจะเลือกสนใจ หรือ
เปิดรับข่าวสารจากแหล่งใดแหล่งหน่ึง ซ่ึงอาจจะมีอยูด่ว้ยกนัหลายแหล่งนั้น การเลือกเปิดรับข่าวสารของผูรั้บสาร จะมี
ความสัมพนัธ์กบัปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งหลายประการ ซ่ึงทัว่ไปผูรั้บสารมกัจะเลือกเปิดรับข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัทศันคติ 
ความคิด ความเช่ือ และความสนใจของตนเอง และยงัสอดคลอ้งงานวจิยัของวทญัญู ลีวงศว์รกุล (2557) พบวา่บุคคลท่ี
อยู่ในแวดวงการกีฬา มกัจะสนใจท่ีจะศึกษา และติดตามขอ้มูลข่าวสารการเล่นกีฬา หรือส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกับการกีฬา     
ซ่ึงอาจจะสืบเน่ืองมาจากแรงจูงใจภายใน เช่น ความตอ้งการ ความสนใจในการกีฬา  หรือแรงจูงใจภายนอก เช่น 
ข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกีฬา เป็นตน้ 

จากผลการวจิยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อดา้นเน้ือหาท าใหท้ราบเก่ียวกบัขอ้มูล ข่าวสาร ผลงาน และ
โครงการต่างๆภายในการกีฬาแห่งประเทศไทย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพรสิทธ์ิ พฒัธนานุรักษ ์(2552) อธิบายวา่
ผูรั้บสาร จะเลือกรับขอ้มูลข่าวสารท่ีสอดคลอ้งกบัพ้ืนฐานความชอบ ความพอใจ และสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ทั้งใน
ชีวิตประจ าวนั และประกอบอาชีพ การติดตามขอ้มูลข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆในสถานท่ีท างาน นอกจากจะท าให้
ไดรั้บทราบความเคล่ือนไหวในองคก์รแลว้ ยงัท าให้เกิดความเขา้ใจ และไดเ้ห็นถึงผลงาน รวมทั้งความกา้วหนา้ของ
องคก์รหรือสถานท่ีท างานอีกดว้ย 

นอกจากนั้น กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดี ต่อดา้นรูปแบบเก่ียวกบัภาพปกท่ีใชภ้าพเหตุการณ์ส าคญั หรือนกักีฬา
ท่ีโดดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจไดเ้ป็นอย่างดี สอดคลอ้งกับแนวคิดของ Leslie and Blackwel (2000 อา้งถึงใน
สุนทรี เนตรประไพ 2547) อธิบายว่า การออกแบบปกส่ือส่ิงพิมพ์ประเภทนิตยสารหรือวารสาร ขององค์กรหรือ
สถาบัน ท่ีมีกลุ่มเป้าหมายประเภทผูอ่้านเฉพาะเจาะจง นอกจากจะมุ่งเน้นเร่ืองความสวยงาม และสะดุดตาแล้ว 
ผูอ้อกแบบมกัจะออกแบบองคป์ระกอบต่างๆบนหนา้ปก เช่น โลโก ้สี และรูปภาพ ท่ีสะทอ้นถึงเอกลกัษณ์เฉพาะของ
องคก์ร โดยการเช่ือมโยงกบัภารกิจ กิจกรรม และผลงานขององคก์ร เพื่อให้หนา้ปกเป็นจุดขาย กระตุน้ หรือดึงดูดให้
ผูอ่้านสนใจ และอยากติดตาม เช่น ใชสี้ประจ าขององค์กร และการใชภ้าพบุคคลส าคญัหรือมีช่ือเสียงท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคก์รเป็นภาพหนา้ปก เป็นตน้  

ส าหรับดา้นการเผยแพร่วารสาร จากผลการวจิยั พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อดา้นการเผยแพร่ เก่ียวกบั
วารสารตีพิมพเ์ผยแพร่เป็นรายเดือนอย่างสม ่าเสมอ ท าให้สามารถติดตามข่าวสารไดอ้ย่างต่อเน่ืองมีความเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Kartz et al. 1974 (อา้งถึงในวิรัช ลภิรัตนกุล 2529) อธิบายวา่ การเผยแพร่หรือส่ือสาร ดว้ย
ความถ่ีคงท่ีสม ่าเสมอ เป็นการสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี ระหวา่งผูส่้งสารกบักลุ่มเป้าหมาย เป็นการย  ้าเตือนกลุ่มเป้าหมาย
ให้ตระหนักรู้ และเกิดความเขา้ใจ ไม่ละเลยในขอ้มูลข่าวสารของผูส่้งสาร และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดของพรสิทธ์ิ 
พฒัธนบุรักษ์ (2552) ระบุว่า เพ่ือครองใจผูอ่้านให้ติดตามข่าวสาร ส่ิงพิมพป์ระเภทต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ ์นิตยสาร 
และวารสาร ตอ้งมีก าหนดระยะส าหรับการตีพิมพ ์จ าหน่าย หรือเผยแพร่ท่ีแน่นอน สม ่าเสมอ และไม่ขาดตอน 
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6. บทสรุป 
การวจิยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปิดรับและทศันคติท่ีมีต่อวารสาร “SAT Magazine” ของบุคลากร

การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยเสนอการวิจยัให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาน าผลการวิจยัไปพฒันาวารสาร 
“SAT Magazine” โดยมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

6.1 จากการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งอ่านคอลมัน์ SAT Knowledge ซ่ึงเป็นเน้ือหาสาระความรู้ดา้นกีฬาท่ีเป็น
ให้ประโยชน์ต่อการออกก าลงักายนอ้ยท่ีสุด ดงันั้นจึงควรมีการปรับปรุงโดยเพ่ิมเติมเน้ือหาคอลมัน์ดงักล่าว ดว้ยการ
น าเสนอสาระความรู้ในเชิงลึกมากกวา่ท่ีเป็นอยู ่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบับุคลากรของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซ่ึงมกัจะมี
ความรอบรู้เก่ียวกบัการกีฬาพ้ืนฐานทัว่ไปอยูแ่ลว้ 

6.2 จากการวจิยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีในดา้นเน้ือหาเก่ียวกบั การน าเสนอเหตุการณ์ในวงการกีฬาท่ี
มีความส าคญัและโดดเด่น ท าใหไ้ดท้ราบถึงสถานการณ์ต่างๆในวงการกีฬามีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ประเดน็อ่ืน ดงันั้นเพ่ือให้
เน้ือหามีส่วนเช่ือมโยงกบับุคลากร จึงควรเพ่ิมเติมเน้ือหาเหตุการณ์ หรือการกีฬาท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคลากรโดยตรง ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคใหม้ากข้ึนกวา่เดิม จะท าใหบุ้คลากรเกิดความรู้สึกใกลชิ้ด และสนใจในเน้ือหาวารสาร 

6.3 จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทัศนคติท่ีดีต่อด้านรูปแบบเก่ียวกับการใช้กระดาษอาร์ตมนั ท าให้
วารสารมีความแข็งแรง สามารถจัดเก็บได้นานมีค่าเฉล่ียน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ดังนั้นควรเปล่ียนเน้ือกระดาษ เป็น
กระดาษอาร์ตมนัดา้น เน่ืองจากกระดาษอาร์ตมนัดา้นมีคุณสมบติั เป็นกระดาษเน้ือเรียบ แต่เน้ือไม่มนั ท าให้รูปภาพ
และตวัอกัษรบนกระดาษดงักล่าว มีความคมชดั ท าใหง่้ายต่อการอ่าน  

6.4 จากการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีทศันคติท่ีดีต่อดา้นการเผยแพร่เก่ียวกบัจ านวนวารสาร ณ จุดแจกจ่ายมี
จ านวนเพียงพอมีค่าเฉล่ียนอ้ยกวา่ประเด็นอ่ืน ดงันั้น ควรมีการจดัท าวารสารในรูปแบบออนไลน์ควบคู่ไปกบัวารสาร
แบบรูปเล่ม เน่ืองจากวารสารออนไลน์ จะเป็นการเพ่ิมช่องทางในการส่ือสารอีกช่องทางหน่ึง ซ่ึงบุคลากรสามารถ
เขา้ถึงไดส้ะดวก รวดเร็ว สามารถอ่านไดโ้ดยไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองเวลาและสถานท่ี และสามารถเลือกอ่านออนไลน์ดว้ย
อุปกรณ์ส่ือสารหลากหลายประเภท เช่น โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ และคอมพิวเตอร์พกพา เป็นตน้ 

6.5 จากการวิจยัพบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติท่ีดีต่อวารสารในดา้นการเผยแพร่และดา้นรูปแบบ มีค่าเฉล่ีย
น้อยกว่าดา้นเน้ือหา ประกอบกบัมีขอ้เสนอแนะให้วารสารปรับเปล่ียนรูปเล่มแบบฉบบัและการเผยแพร่เป็นวาสาร
ออนไลน์ ดงักล่าวขา้งตน้ ดงันั้น การวิจยัคร้ังต่อไป ควรท าการศึกษาเก่ียวกบัความตอ้งการ และความคาดหวงัของ
บุคลากรการกีฬาแห่งประเทศไทย ท่ีมีต่อวารสาร “SAT Magazine” เพื่อจะเป็นแนวทางส าหรับการพฒันาวารสารใน
รูปแบบออนไลน์ในอนาคต ตลอดจนควรก าหนดกลุ่มประชาชากรในการศึกษา ให้มีขอบเขตครอบคลุมบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

 
7. กติตกิรรมประกาศ 

การวิจยัคร้ังน้ีส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บค าแนะน า การดูแล เอาใจใส่ และความช่วยเหลือเป็นอยา่งดี
ยิ่งจากผูช่้วยศาสตราจารยด์ารุเรศ กาศโอสถ อาจารย ์รพีวรรณ  กลยนี และอาจารยค์มศร สนองคุณ อาจารยป์ระจ า
สาขาวชิาการประชาสมัพนัธ์ วทิยาลยันิเทศศาสตร์ นอกจากนั้น ผูว้จิยัขอขอบคุณบุคลกรของการกีฬาแห่งประเทศไทย 
ท่ีให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามและใหข้อ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวจิยั รวมทั้งขอขอบคุณคุณอมรรัตน์ จอ้ยเล็ก 
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พนกังานประชาสัมพนัธ์ ระดบั6 คุณวิวฒัน์ ชินอาน หัวหน้างานผลิตส่ือ กองการประชาสัมพนัธ์ และคุณโปรดปราน 
สมามิตร หัวหนา้กองการประชาสัมพนัธ์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ท่ีให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ให้การวิจยัคร้ังน้ี
ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
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