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กรณีศึกษา นิตยสาร Cosmopolitan กับความพึงพอใจ

และการใช้ประโยชน์

Case study on “Cosmopolitan” 

Magazine and the Readers’ satisfaction and Its Utilization 

วริทธิ์นันท์ ไพรอนันต์

บทคัดย่อ

กรณีการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความพึงพอใจของผู้อ่านต่อเนื้อหา และองค์ประกอบ 
ในการจัดหน้าของนิตยสารcosmopolitan 2) ศึกษาการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านจากเนื้อหาประเภทต่าง ๆ  
ในนิตยสาร cosmopolitan 3) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของนิตยสาร Cosmopolitan  
โดยจำาแนกผู้อ่านตามลักษณะประชากร และการเปิดรับสื่อ และ 4) ศึกษาการเปิดรับสื่อของผู้อ่านนิตยสาร  
cosmopolitan โดยกลุม่ตวัอยา่งในการศกึษาครัง้นี ้คอื ผูอ้า่นนติยสาร Cosmopolitan ซึง่เปน็สตรอีายรุะหวา่ง 
15-30 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร จำานวน 400 คน โดยได้ทำาการใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการ
เก็บข้อมูล สำาหรับสถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบ
สมมติฐาน คือ การทดสอบค่าที และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว ผลการศึกษาพบว่า 

1. ความพึงพอใจเนื้อหาของนิตยสาร Cosmopolitan อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ คอลัมน์แฟชั่นและความงาม คอลัมน์ความสัมพันธ์
กับคนรอบข้าง และคอลัมน์ให้ความรู้ 

2. ความพึงพอใจองค์ประกอบท่ีใช้ในการจัดหน้าของนิตยสาร Cosmopolitan อยู่ในระดับมาก  
ความพึงพอใจสูงสุดคือ องค์ประกอบด้านสี รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านภาพ และองค์ประกอบด้านตัวอักษร 
ตามลำาดับ 

3. การใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในนิตยสาร Cosmopolitan อยู่ในระดับปานกลาง 

4. ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดหน้า การใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสาร 
Cosmopolitan ต่างกัน พบว่า ลักษณะทางประชากร ได้แก่ อายุ สถานภาพทางสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ 
ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจด้านเนื้อหาของนิตยสาร Cosmopolitan ด้านองค์ประกอบในการจัดหน้า 
ของนิตยสาร Cosmopolitan และด้านการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในนิตยสาร Cosmopolitan ต่างกัน  
อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5. ผู้อ่านที่อ่านหรือเปิดรับนิตยสาร Cosmopolitan ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อเนื้อหา
ของนิตยสาร Cosmopolitan ที่ต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อองค์ประกอบในการจัดหน้าของนิตยสาร  
Cosmopolitan ที่ต่างกัน และมีการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในนิตยสารCosmopolitan ที่ต่างกันอย่างมี 
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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Abstract

This study objectives were 1) To study the readers’ satisfaction in its content 
and composition in Cosmopolitan pages arrangement and its layout 2) To study the 
readers’ utilization from its various content 3) To compare the satisfaction of its contents  
by categorization of its readers to demographic characteristics and their media receiving 
channel and 4) To study its readers’ Cosmopolitan subscription. The sample group of this 
study were its readers who are females of 15-30 years age range, living in Bangkok, total 
400 females. The interviews was selected as a tool in data collection and the statistics 
used for data analysis included the percentage, mean, standard deviation, hypothesis 
tested with t-test and One Way Variance Analysis. The study result came out that : 

1. The Cosmopolitan content satisfaction was in the very much level, when 
considered in individual aspect and descendant sorting, the 3 topmost popular ones 
were fashion and beauty, popular people’s relationship column and knowledge giving 
column. 

2. The Cosmopolitan composition satisfaction was in the very much level, the 
topmost satisfaction were colorful composition, followed by pictures arrangement or 
graphic arts and letters or alphabets respectively. 

3. The utilization from the magazine’s content was in the moderate level. 

4. The satisfaction to the content and composition used in pages arrangement, 
utilization from reading Cosmopolitan were different it was found that the demographic 
characteristics, namely, different age, marital status and education levels and occupations  
could affect readers’ satisfaction differently in term of its contents, composition, pages 
arrangement and its contents utilization with statistical significant level at 0.05. 

5. The readers who read or subscribed Cosmopolitan in different aspects were 
differently satisfied with the different contents of the magazine in term of its composition, 
pages arrangement and different utilization of Cosmopolitan contents with statistical 
significant level at 0.05.

คำาสำาคัญ: เนื้อหา, องค์ประกอบ, การจัดหน้า

Keywords: content, composition, pages arrangement

บทนำา

สำาหรับประเทศเจ้าของนิตยสารหัวนอกในประเทศไทยมีจำานวน 8 ประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่ 
มาจากอังกฤษและสหรัฐอเมริกา ส่วนกรณีศึกษาด้านผู้ผลิต พบว่า นิตยสารหัวนอกทั้งสองกลุ่ม ได้แก่
นติยสารผูห้ญงิสงูวยั กบันติยสารสำาหรบัวยัรุน่มสีว่นเนือ้หา ลกัษณะกลุม่เปา้หมาย และกลยทุธแ์ตกตา่งกนั  
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แต่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคส่วนใหญ่เหมือนกัน เนื่องจากนิตยสารแต่ละเล่มทำาหน้าที่ 
ในการนำาเสนอสิง่ทีผู่บ้ริโภคตอ้งการ จากการศึกษามติกิารบรโิภคของกลุม่ตวัอยา่ง พบวา่ ผูบ้รโิภคไดบ้รโิภค
ตัวนิตยสาร อาทิ รูปเล่ม เนื้อหา ราคา การจัดวาง โปรโมชั่นต่าง ๆ  และ สินค้าที่นำาเสนอในนิตยสาร อาทิ 
สนิคา้แฟชัน่ ความงาม สขุภาพ เคลด็ลบั และไลฟส์ไตล ์ในเชงิคณุคา่ของการใช ้(Value) การแลกเปลีย่น 
(Exchange) สัญลักษณ์ (Symbol) และสัญญะ (Sign) ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้นิตยสารหัวนอกจัดว่า
เป็นสินค้าส่งออกวัฒนธรรมจากประเทศมหาอำานาจ ก่อให้เกิดเศรษฐกิจแบบทั้งโลก ผู้คนมีวิถีการดำาเนิน
ชวิีตเปน็แบบทัง้โลก ขอ้มลูขา่วสารและวฒันธรรมถกูทำาใหก้ลายเปน็สนิคา้อตุสาหกกรม นติยสารหวันอกใน
ประเทศไทยม ี4 ฉบบั ไดแ้ก ่Cleo Elle Teenage Cosmopolitan เปน็นติยสารจากประเทศสหรฐัอเมรกิา 
ที่มีการพิมพ์เผยแพร่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ถึง 31 ประเทศ โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 31  
เป็นนิตยสารแฟชั่นที่มียอดจำาหน่ายสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก มียอดพิมพ์ในอเมริกาถึง 6 ล้านเล่ม 
ต่อเดือน แนวความคิด (Concept) ที่ถือเป็นบุคลิกที่ชัดเจนของนิตยสาร Cosmopolitan ไม่ว่าจะเป็น
ฉบับใด ๆ ในโลกก็คือ Fun Fearless Female ซึ่งหมายถึง การสนุกกับชีวิต ความกล้าคิด กล้าทำา 
กล้าตัดสินใจ และความเป็นผู้หญิงรักสวยรักงาม

Prakit & FCB จำาหนา่ยในระยะแรกฉบบัละราคา 70 บาท ปจัจบุนัไดป้รบัราคาขึน้เปน็ 80 บาท 
และมีการทำาเล่มฉบับแบบพกพา และได้มีการจัดวางจำาหน่าย ในรูปเล่มกะทัดรัด เล็กมาในสไตล์หนังสือ
นิตยสาร Cosmopolitan แบบพกพา ในราคาสนธิ ที่เล่มละ 60 บาท ในปัจจุบัน

โดยนติยสาร Cosmopolitan ฉบบัทีเ่ปน็ภาษาไทยนัน้แตกตา่งจากนติยสาร Cosmopolitan  
ฉบับต่างประเทศ คือ มีเนื้อหาที่แปลมาจากต้นฉบับต่างประเทศร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์ เนื้อหาที่ 
กองบรรณาธกิาร คนไทยจดัทำาขึน้อกีรอ้ยละ 30 เปอรเ์ซน็ต ์โดยยงัคงไวซ้ึง่เรือ่งการสอนผูอ้า่นวยั 15-30 ป ี 
ส่วนประกอบที่ใช้ในการจัดหน้านั้นก็มีความแตกต่างไปจากฉบับต่างประเทศโดยอักษรที่ใช้ยังคงความเด่น
สะดดุตาเหมอืนฉบบัแม ่เพยีงแตใ่ชต้วัอกัษรไทย สสีนัทีใ่ชย้งัความสดใสเชน่กนั สว่นภาพนัน้ยงัคงแนวคดิ
ในเรือ่งการเลอืกภาพใหส้อดคลอ้งกบัเนือ้เร่ือง ซึง่ถา้แปลเนือ้หาเรือ่งใดกใ็ชภ้าพประกอบนัน้ ๆ  ตามตน้ฉบบั
ของประเทศแม่ ดังนั้น จึงมีภาพที่เป็นภาพจากต่างประเทศถึงร้อยละ 70% ภาพที่กองบรรณาธิการคนไทย
จัดทำาขึ้นอีกร้อยละ 30% (www.cosmopolitan.co.th)

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมการเปิดรับนิตยสารของผู้อ่านนิตยสารสำาหรับสตรี

2. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูอ้า่นทีม่ตีอ่เนือ้หา และองคป์ระกอบในการจดัหนา้ของนติยสาร
สำาหรับสตรี

3. เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์ของผู้อ่านจากเนื้อหาประเภทต่าง ๆ ในนิตยสารสำาหรับสตรี

4. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาของนิตยสาร Cosmopolitan และการใช้
ประโยชน์ โดยจำาแนกตามลักษณะประชากร 
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5. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอ่าน/การเปิดรับนิตยสารกับความพึงพอใจ และการใช้
ประโยชน์จากนิตยสารสำาหรับสตรี

สมมติฐานการวิจัย

1. ลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตา่งกนั มผีลตอ่ความพงึพอใจในเนือ้หาของนติยสาร Cosmo-
politan ที่ต่างกัน

2. ลักษณะทางประชากรทีแ่ตกตา่งกนั มผีลตอ่ความพึงพอใจตอ่องคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการจดัหนา้
ของนิตยสาร Cosmopolitan ที่ต่างกัน

3. ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากนิตยสาร Cosmopolitan  
ที่ต่างกัน

4. การเปิดรับนิตยสาร Cosmopolitan ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในเนื้อหา 
ของนิตยสาร Cosmopolitan ที่ต่างกัน

5. การเปดิรบันติยสาร Cosmopolitan ทีแ่ตกตา่งกนั มผีลตอ่ความพงึพอใจตอ่องคป์ระกอบ
ที่ใช้ในการจัดหน้าของนิตยสาร Cosmopolitan ที่ต่างกัน

6. การเปิดรับนิตยสาร Cosmopolitan ที่แตกต่างกัน มีการใช้ประโยชน์จากนิตยสาร  
Cosmopolitan ที่ต่างกัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอายุระหว่าง 15-30 ปี และ 
เคยอ่านนิตยสารสตรี Cosmopolitan เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาถึง 
ความพึงพอใจ ในเนื้อหาและองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดหน้า รวมถึงการนำาเนื้อหาไปใช้ประโยชน์ของกลุ่ม
ผู้อ่าน โดยทำาการคัดเลือกนิตยสาร Cosmopolitan ซึ่งมีการเปิดรับของกลุ่มผู้อ่านนิตยสารสตรี และ
ได้ทำาการกำาหนดขนาดตัวอย่างด้วยวิธีการของ Yamane กลุ่มตัวอย่าง 400 คน และแบ่งการเก็บข้อมูล 
ออกเป็น 2 ส่วน  

วิธีการสุ่มตัวอย่าง

เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างได้กระจายไปในส่วนต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างเท่าเทียมกัน  
การสุ่มตัวอย่างครั้งนี้ จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน โดยแบ่งขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 

ขั้นตอนแรก ทำาการจับฉลาก 5 เขต จากจำานวนทั้งหมด 15 เขต ในฝั่งกรุงเทพธนบุรี ได้แก่

1. เขตคลองสาน  2. เขตบางกอกใหญ่  3. เขตหนองแขม
4. เขตจอมทอง   5. เขตบางขุนเทียน 6. เขตตลิ่งชั่น 
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7. เขตทวีวัฒนา  8. เขตบางแค  9. เขตบางบอน
10. เขตทุ่งครุ   11. เขตบางพลัด  12. เขตธนบุรี 
13. เขตภาษีเจริญ 14. เขตบางกอกน้อย  15. เขตราษฎร์บรูณะ

จากเขตในฝั่งธนบุรีทั้งหมด 15 เขต ผู้วิจัยได้ใช้การสุ่มตัวอย่างง่าย (simple Random)  
โดยใช้วิธีการจับฉลากเพื่อเลือกเขตที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ โดยเลือกเขตที่ทำาการศึกษามา 5 เขต  
ซ่ึงเขตทีจ่บัฉลากได ้ไดแ้ก ่เขตภาษีเจรญิ เขตธนบรุ ีเขตหนองแขม เขตคลองสานเขตตลิง่ชัน่ เขตทววีฒันา 

ขั้นตอนที่สอง จัดทำาบัญชี รายชื่อสถานศึกษา ที่อยู่ในเขตที่ผู้วิจัยสุ่มได้มาทั้ง 5 เขต เป็น 
สถานศึกษาที่จะทำาการเก็บข้อมูล

ส่วนที่ 1  แจกแบบสอบถามจำานวน 200 ชุด โดยทำาการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple) ด้วย
วิธีการจับฉลากจากรายชื่อมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชน 5 มหาวิทยาลัย ใน 5 เขต ในฝั่งธนบุรี ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยเอเซียอาคาเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
(เขตทวีวัฒนา) วิทยาลัยทองสุก และเก็บข้อมูล แห่งละ 40 คน รวมเป็น 200 คน 

ส่วนที่ 2  แจกแบบสอบถามอกี 200 ชดุ แกผู่อ้า่นนติยสาร Cosmopolitan บรเิวณรา้นหนงัสอื 
ในห้างสรรพสินค้า เขตละ 1 แห่ง แห่งละ 40 คน รวมเป็น 200 คน โดยผู้วิจัยได้กำาหนดรายชื่อ 
หา้งสรรพสินคา้ 5 แหง่ ในฝัง่ธนบรุ ีและใชก้ารสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจงผูอ้า่นนติยสารสตร ีCosmopolitan  
รายชื่อห้างสรรพสินค้าที่ผู้วิจัยกำาหนด ได้แก่ พาต้าปิ่นเกล้า เซ็นทรัลพระราม 2 เดอะมอลล์บางแค เมเจอร์
ปิ่นเกล้า ห้างบิ๊กซี 

การวิเคราะห์ข้อมูล

เมื่อทำาการรวบรวมแบบสอบถามที่ส่งคืนมา ผู้วิจัยจะนำาแบบสอบถามที่ได้มา ทำาการจัดเตรียม
ขอ้มลูเพือ่นำาไปวเิคราะหท์างสถติดิว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมสำาเรจ็รปู สำาหรบักระบวนการและ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้

1. การตรวจสอบข้อมูล (Editing) 
2. การลงรหัส (Coding) 
3. การประมวลผลข้อมูล นำาข้อมูลที่ผ่านการลงรหัสแล้ว ไปบันทึก 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X ) 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยจะใช้วิเคราะห์ข้อมูล 4 ส่วนดังนี้

 1.1 การวิเคราะห์เกี่ยวกับลักษณะทางประชากร
 1.2 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปิดรับนิตยสาร



092

วารสารวิชาการ าชภัฏตะวันตกร

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

 1.3 การวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อเนื้อหาและองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดหน้า
 1.4 การวิเคราะห์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากนิตยสาร 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่า
เฉลี่ยของประชากร 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าสถิติที (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA: F-test จะทำาการทดสอบรายคู่ จะใช้โดยวิธีการทดสอบ Least Significant 
Difference (LSD) 

สรุปผลการวิจัยจากข้อมูลทั่วไป

1. ผลการวิเคราะห์ลักษณะทางประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 
สว่นใหญม่อีายรุะหวา่ง 27-30 ป ีโดยสว่นใหญเ่ปน็พนกังานมสีถานภาพโสด มกีารศกึษาในระดบัปรญิญาตร ี
มากที่สุด และมีรายได้ต่อเดือน 12,001- 16,000 บาท 

2.  ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการเปิดรับนิตยสาร Cosmopolitan พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เคยซ้ือนิตยสาร Cosmopolitan มาแล้วจำานวน 2-4 ฉบับ ซึ่งสถานที่ที่อ่านนิตยสาร  
Cosmopolitan บ่อยที่สุดคือ ที่บ้าน โดยส่วนใหญ่ใช้เวลาในการอ่านนิตยสาร Cosmopolitan  
ในแตล่ะครัง้ประมาณ 16-30 นาท ีและนติยสาร Cosmopolitan 1 ฉบบันัน้ ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ 
ใช้เวลาในการอ่าน 1-2 วัน

3. ผลการวิเคราะห์เก่ียวกับความพึงพอใจในเนื้อหาของนิตยสาร Cosmopolitan พบว่า  
โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของนิตยสาร Cosmopolitan อยู่ในระดับ 
ค่อนข้างมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงลำาดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่  
อันดับที่ 1 คอลัมน์แฟชั่นและความงามพอใจในระดับมาก อันดับที่ 2 คือ คอลัมน์ความสัมพันธ์ 
กับคนรอบข้าง ในระดับค่อนข้างมาก และอันดับที่ 3 คือ คอลัมน์ให้ความรู้ ในระดับค่อนข้างมาก 

4. ผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับความพึงพอใจในองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดหน้าของนิตยสาร  
Cosmopolitan พบว่า โดยภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดหน้า 
ของนติยสาร Cosmopolitan อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งมาก เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่มคีวามพงึพอใจอยู่
ในระดบัคอ่นขา้งมากทกุด้าน โดยเรียงลำาดับตามค่าเฉลีย่จากมากไปหานอ้ย พบวา่ ดา้นทีผู่ต้อบแบบสอบถาม
มีความพึงพอใจสูงสุด คือ องค์ประกอบด้านสี รองลงมาคือ องค์ประกอบด้านภาพ และองค์ประกอบ 
ด้านตัวอักษร ตามลำาดับ 

5. ผลการวเิคราะหเ์กีย่วกบัการใชป้ระโยชนจ์ากนติยสาร Cosmopolitan พบวา่ โดยภาพรวม 
ผูต้อบแบบสอบถามใชป้ระโยชนจ์ากเนือ้หาในนติยสาร Cosmopolitan อยูใ่นระดบัปานกลาง เมือ่พิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ประโยชน์มากที่สุดคือ ได้แนวคิดในเรื่องแฟชั่น การแต่งตัว  
และพฒันาบคุลกิภาพ ในระดบัมาก รองลงมาคอื ใชใ้นการพดูคยุแลกความคดิเหน็กบัเพือ่นฝงูและคนใกลช้ดิ  
รองลงมาอีกคือ ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาชีวิต ในระดับมาก ส่วนข้อที่ผู้ตอบ
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แบบสอบถามใช้ประโยชน์น้อยที่สุด คือ ใช้เพื่อลดภาวะความกดดัน และหลีกหนีจากปัญหาต่าง ๆ  
ในชีวิตจริงซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง 

6. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยสมมติฐานหลัก 2 ข้อ ใหญ่สรุปได้ ดังนี้

 6.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในเนื้อหา องค์ประกอบที่ใช้
ในการจัดหน้า และการใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสาร Cosmopolitan ที่ต่างกัน

 6.2 การเปิดรับนิตยสาร Cosmopolitan ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจในเนื้อหา 
องค์ประกอบที่ใช้ในการจัดหน้า และการใช้ประโยชน์จากการอ่านนิตยสาร Cosmopolitan ที่ต่างกัน

อภิปรายผล

จากผลการศึกษาวจิยัเร่ือง กรณศึีกษา นติยสาร Cosmopolitan กบั ความพึงพอใจ และการใช้
ประโยชน ์ผู้วิจยัไดร้วบรวมขอ้คดิเหน็ตา่ง ๆ  ตลอดจนผลการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ประกอบการอภปิราย ดงันี้

1. จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อเนื้อหาของนิตยสาร  
Cosmopolitan อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งมาก โดยมคีวามพงึพอใจคอลมันแ์ฟชัน่และความงามมากทีส่ดุ ทัง้นี้
อาจเนือ่งจาก กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญเ่ปน็ผูอ้า่นทีม่อีายรุะหวา่ง 27-29 ป ีซึง่สว่นเปน็พนกังานบรษิทัเอกชน/ 
รบัราชการ/รฐัวสิาหกจิ วเิคราะหเ์นือ้หาและความพงึพอใจของผูอ้า่นนติยสาร Cosmopolitan ฉบบัภาษาไทย  
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อหัวข้อความงามและสุขภาพมากที่สุด 

2.  จากผลการศกึษา พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจองคป์ระกอบทีใ่ชใ้นการจดัหนา้ 
ของนติยสาร Cosmopolitan อยูใ่นระดบัคอ่นขา้งมาก ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากนติยสาร Cosmopolitan เปน็
นิตยสารหัวนอกที่แปลจากต้นฉบับต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงมีการนำาเสนอสีสันที่เป็นที่สะดุดตา  
องค์ประกอบที่ใช้ในการจัดหน้าเป็นสิ่งสำาคัญประการหนึ่ง 

3.  จากการผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ประโยชน์จากเนื้อหาในนิตยสาร  
Cosmopolitan อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนิตยสาร Cosmopolitan ฉบับภาษาไทย 
ไดน้ำาเน้ือหาและองค์ประกอบทีใ่ชใ้นการจดัหนา้ตามแนวทางมาจากตา่งประเทศ มานำาเสนอในฉบบัภาษาไทย 
ได้แก่ เน้ือหาประเภทเซ็กซ์ ความสัมพันธ์ระหว่างหญิง-ชาย การแต่งตัว การรู้จักใช้ชีวิต มานำาเสนอ 
แก่ผู้อ่านวัย 15-30 ปี ของไทย ระดับการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาจึงอยู่ในระดับปานกลางโดยกลุ่มผู้อ่าน 
มีพฤติกรรมการใช้ประโยชน์จากข่าวสารความรู้โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง

4. จากผลการเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
องค์ประกอบที่ใช้ในการจัดหน้า และการประโยชน์จากการอ่านนิตยสาร Cosmopolitan ที่ต่างกัน  
มีรายละเอียดดังนี้ 

 4.1 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจเนื้อหาของนิตยสาร  
Cosmopolitan ที่ต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบ 4 ตัวแปร ได้แก่ อายุ สถานภาพ 



094

วารสารวิชาการ าชภัฏตะวันตกร

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

กรกฎาคม – ธันวาคม 2556

ระดับการศึกษา และอาชีพ ดังนั้นลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน จึงมีผลต่อความพึงพอใจเนื้อหา 
ของนิตยสาร Cosmopolitan ที่ต่างกัน 

 4.2 ลักษณะทางประชากรที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจองค์ประกอบในการจัดหน้า
ของนิตยสาร Cosmopolitan อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบ 3 ตัวแปร ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา และอาชีพ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก การเปิดรับสือและความพึงพอใจที่นำาไปใช้ประโยชน์นั้น มีการจัด
สว่นของการจดัหนา้นติยสาร Cosmopolitan โดยจะตอ้งรูว้า่นติยสารฉบบันัน้ ๆ  เปน็นติยสารประเภทใด  
มีผู้อ่านกลุ่มใด และเนื้อหาของนิตยสารเป็นประเภทใด และพิจารณาต่อไปถึงลักษณะของผู้อ่านว่าเพศใด 
วัยใด อาชีพ และระดับการศึกษาเป็นอย่างไรด้วย 

 4.3 ลกัษณะทางประชากรทีแ่ตกตา่งกนั มกีารใชป้ระโยชนจ์ากเนือ้หาในนติยสาร Cosmo-
politan ที่ต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบ 3 ตัวแปร ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา  
และอาชีพ มีความสัมพันธ์ในการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของนิตยสารต่างกันตามลักษณะของประชากร

5. จากผลการเปรียบเทยีบการเปดิรับนติยสาร Cosmopolitan ทีแ่ตกตา่งกนั มคีวามพงึพอใจ
ต่อเนื้อหาและองค์ประกอบที่ใช้ในการจัดหน้าของนิตยสาร Cosmopolitan ที่ต่างกัน มีรายละเอียด ดังนี้

 5.1 การเปิดรับนิตยสาร Cosmopolitan ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อเนื้อหา 
ของนติยสาร Cosmopolitan ทีต่า่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 พบ 3 ดา้น ไดแ้ก ่สถานที่
ในการอา่น ระยะเวลาในการอา่นแตล่ะคร้ัง และระยะเวลาในอา่นตอ่ 1 ฉบบั ผลการศกึษาพบวา่ พฤตกิรรม
การเปดิรบัขา่วสารของผูอ้า่นนติยสารสตรตีา่งประเทศฉบบัภาษาไทย ไดแ้ก ่การพบเหน็หรอืรูจ้กั ระยะเวลา
การตดิตามอา่น เวลาทีอ่า่น ลกัษณะการอา่น ความถีใ่นการอา่น แหลง่ของการไดร้บั พฤตกิรรมหลงัการอา่น 
ต่างกัน ทำาให้มีความพึงพอใจต่างกัน

 5.2 การเปิดรับนิตยสาร Cosmopolitan ที่แตกต่างกัน มีผลต่อความพึงพอใจต่อ 
องคป์ระกอบในการจดัหนา้ของนติยสาร Cosmopolitan ทีต่า่งกนั อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
พบเพียง 1 ด้าน คือ ด้านระยะเวลาในอ่านต่อ 1 ฉบับ พบว่า สาเหตุที่ชอบนิตยสารฉบับนี้เพราะสีสัน 
ที่ใช้ ในการจัดหน้า รูปภาพที่ดึงดูดสายตา แสดงให้เห็นว่าผู้อ่านนิตยสารนั้นมีการพิจารณาในรายละเอียด
ขององค์ประกอบในการจัดหน้าของนิตยสารด้วย มิได้คำานึงถึงเพียงเนื้อหาในนิตยสารเพียงอย่างเดียว  
จึงเป็นเหตุให้เกิดความพึงพอใจที่ต่างกัน

 5.3. จากผลการเปรียบเทียบการเปิดรับนิตยสาร Cosmopolitan ที่แตกต่างกัน มีการใช้
ประโยชน์จากเนื้อหาในนิตยสาร Cosmopolitan ที่ต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบ 
2 ด้าน ได้แก่ ระยะเวลาในการอ่านแต่ละครั้ง และระยะเวลาในอ่านต่อ 1 ฉบับ ทั้งนี้อาจเนื่องจากการใช้ 
ประโยชน์จากเนื้อหาในนิตยสารนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้อ่านแต่ละบุคคล ณ เรื่องใดเรื่องหนึ่ง  
ดังนั้นในการอ่านนิตยสารน้ันเม่ือแต่ละบุคคลใช้เวลาในการอ่านแต่ละครั้งและเวลาในอ่านต่อ 1 ฉบับ  
ทีต่า่งกันย่อมพบเหน็บริบทตา่ง ๆ  ยอ่มพบเนือ้หาสาระจากการอา่นทีแ่ตกตา่งกนั จงึนำาเนือ้หาไปใชป้ระโยชน์
ได้ต่างกันด้วย 
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ข้อเสนอแนะในการทำาวิจัยครั้งต่อไป

1. การวจิยันีไ้ดศ้กึษาเฉพาะกลุม่สตรใีนกรงุเทพมหานคร-ฝัง่ธนบรุ ีดงันัน้การวจิยัในครัง้ตอ่ไป 
ควรขยายพื้นที่ออกไปยังเขตพื้นที่อื่น ๆ หรือ จังหวัดอื่น

2.  การวจิยัน้ีเปน็การศึกษาเฉพาะความพึงพอ และการใชป้ระโยชนจ์ากนติยสาร Cosmopolitan  
จึงควรทำาการศึกษาความพึงพอใจในนิตยสารฉบับอื่น ๆ เพื่อนำามาเปรียบเทียบ และพัฒนารูปแบบต่อไป
ควรทำาการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ด้วย
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