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บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าวิจยัมวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาถงึความพงึพอใจของผู้อา่นท่ีมีตอ่นิตยสาร FHM กลุม่ตวัอยา่งที่
ใช้ในการวิจยั คือ ผู้ที่อา่นนิตยสาร FHM ทีเ่ป็นสภุาพบรุุษในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกลุม่ตวัอยา่งเป็น
สภุาพบรุุษที่มีอายรุะหวา่ง 18 - 37 ปี ที่อาศยัอยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (กรุงเทพมหาคร นนทบรีุ 
ปทมุธานีและสมทุรปราการ) จ านวน 400 ตวัอยา่ง ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบวา่ ข้อมลูทัว่ไปของผู้อา่นคอื 
อายแุละอาชีพท่ีแตกตา่งกนัของผู้อา่นจะสง่ผลตอ่ความพงึพอใจของผู้อา่นแตกตา่งกนั แตค่วามแตกตา่งของ
สถานภาพทางครอบครัว ระดบัการศกึษาและรายได้เฉลีย่ตอ่เดอืน (เฉพาะบคุคล) จะมีผลตอ่ความพงึพอใจของ
ผู้อา่นไมแ่ตกตา่งกนั และผลการทดสอบสมมติฐานในเร่ืองความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาดทีม่ีผลตอ่ความพงึพอใจ
ของผู้อา่นท่ีมตีอ่นิตยสาร FHM สามารถแยกเป็นด้านตา่ง ๆ ได้ดงันี ้ 1) ปัจจยัทางการตลาดในด้านผลติภณัฑ์ ด้าน
ช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านสง่เสริมการตลาดมี ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจด้านเนือ้หาของนิตยสารใน
ระดบัปานกลาง 2) ปัจจยัทางการตลาดในด้านผลติภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจด้านการน าไปใช้
ประโยชน์ในระดบัต า่ 3) ปัจจยัทางการตลาดได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริม
การตลาด มีความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจด้านภาพรวมของนิตยสารในระดบัต ่า 
 

ABSTRACT 

 This research aims to study the satisfaction of the readers of FHM magazine. The samples 
used in this study were male FHM magazine readers aged 18 - 37 years living in Bangkok Metropolitan 
Area (Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani and Samut Prakan). The sample size of this study was 400.  
Analytical results showed that the differences of readers general information including age and career 
had different impact on readers’ satisfaction. The differences of family status, educational level, and 
average monthly income had no impact on readers’ satisfaction. The results of correlation between 
marketing mix factors and readers’ satisfaction to FHM magazine showed that 1) Marketing mix factors 
including product, place, and promotion correlated with reader’s satisfaction of magazine’s content at 
medium level, 2) Marketing mix factor in product correlated with readers’ satisfaction in usefulness at low 
level, and 3) Marketing mix factors including product, place, and promotion correlated with reader’s 
satisfaction of magazine total image at low level. 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากการส ารวจนิตยสารขายดีประเภทวาไรตี ้
ส าหรับผู้ชายส าหรับปี 2547 และปี 2548 ของ บ. 
บริษัท ซีเอด็ยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ท าให้ทราบได้วา่ 
ในปัจจบุนัตลาดของนิตยสารประเภทวาไรตีส้ าหรับ
ผู้ชายมกีารแขง่ขนักนัสงูขึน้เร่ือย ๆ เพราะผู้บริโภค
ต้องการรับสารประเภทนีม้ากขึน้ ท าให้สว่นแบง่ทาง
การตลาดของนติยสาร FHM ลดน้อยลง แม้วา่ 
นิตยสาร FHM จะครองอนัดบั 1 ของนิตยสารขายดี
ประเภทวาไรตีส้ าหรับผู้ชายอยูก็่ตาม แตก่ารท่ีสว่น
แบง่ทางการตลาดลดลงท าให้นิตยสาร FHM ต้องการ
ที่จะทราบวา่ ณ ปัจจบุนั ความคิดเห็นของผู้อา่น
นิตยสาร FHM เป็นอยา่งไร เพือ่จะได้ทราบถงึความ
ต้องการของผู้บริโภค และจะได้ผลตินิตยสารออกมา
ให้ตรงกบัความต้องการของผู้บริโภคมากที่สดุ และใน
ปัจจบุนัมีนิตยสารประเภทวาไรตีส้ าหรับผู้ชาย หลาย
ฉบบั ไมว่า่จะเป็น MAXIM, ZOO WEEKLY, MARS, 
MIX และอีกมากมาย อาจเป็นปัจจยัส าคญัที่ท าให้
สว่นแบง่ทางการตลาดของ นิตยสาร FHM ลดน้อยลง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาถึงระดบัความพึงพอใจของ
ผู้อา่นนิตยสารท่ีมีตอ่นิตยสาร FHM  
  2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ อ่าน
นิตยสาร FHM จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรของ
ผู้อ่านนิตยสาร (อาย ุสถานภาพทางครอบครัว ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน(เฉพาะ
บคุคล))  
  3. เพื่อศึกษาทัศนคติที่ผู้ อ่านนิตยสาร 
FHM มีต่อปัจจัยทางการตลาด ในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ด้านสง่เสริม
การขาย 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

 การวจิยัครัง้นีค้าดวา่จะได้รับประโยชน์ดงันี ้
 1. เพื่อทราบแนวทางลักษณะทางด้าน
ประชากรศาสตร์ (อาย ุสถานภาพทางครอบครัว ระดบั
การศึกษา อาชีพ และรายได้) มีผลต่อความพึงพอใจ
ของผู้อา่นนิตยสาร FHM 
 2. เป็นแนวทางส าหรับส านักพิมพ์ในการ
พฒันาสื่อนิตยสารผู้ชายที่จะสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้อา่นได้มากที่สดุ  
 3. เป็นข้อมูลเบื อ้งต้นส าหรับผู้ ที่สนใจ
ศกึษาเก่ียวกบัความพงึพอใจของผู้อา่นนิตยสาร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 1. เป็นการศึกษาเฉพาะกลุม่เป้าหมายของ
นิตยสาร FHM ซึ่งเป็นผู้ชาย วยั 18 - 37 ปี เฉพาะใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเทา่นัน้  
 2. การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงส ารวจ 
(Survey Research) เพื่อศึกษาถึงความพึงพอใจของ
ผู้อ่านจากนิตยสาร  FHM โดยใช้แบบสอบถามในการ
รวบรวมข้อมลู  
 3. การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้จัดท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลความพึงพอใจของผู้อ่านนิตยสาร FHM 
มีระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน 
2552 ถึง เดือนกมุภาพนัธ์ 2553 
 

สมมติฐานของการวจิัย 

 1.  ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถามที่
แตกต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสารFHM 
แตกตา่งกนั  ได้แก่ 
  1.1 อายุที่แตกต่างกันมีความพึง
พอใจที่มีตอ่นิตยสาร FHM แตกตา่งกนั 
  1.2  สถานภาพทางครอบครัวที่
แตกต่างกันมีความพึงพอใจที่มีต่อนิตยสาร  FHM 
แตกตา่งกนั 



  1.3 ระดบัการศึกษาที่แตกต่างกัน
มีความพงึพอใจที่มีตอ่นิตยสาร FHM แตกตา่งกนั 
  1.4 อาชีพท่ีแตกต่างกนัมีความพึง
พอใจที่มีตอ่นิตยสาร FHM แตกตา่งกนั 
  1.5 รายได้ที่แตกตา่งกนัมีความพงึพอใจที่มี
ตอ่นิตยสาร FHM แตกตา่งกนั 

 2.  ทัศนคติที่มีต่อปัจจัยทางการตลาด 
ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์  ด้านราคา ด้านช่องทาง
การจัดจ าหน่าย  และ ด้ านส่ง เส ริมการขาย   มี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ อ่านที่มีต่อ
นิตยสาร FHM 

 

กรอบแนวคดิ 

 
รูปท่ี 1 กรอบแนวคิด 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้
คือ สภุาพบุรุษที่อาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ไ ด้แก่  ก รุ ง เทพฯ นนทบุ รี  ปทุมธานี 
สมุทรปราการ ที่มีอายุระหว่าง  18 -37 ปี  ที่อ่าน
นิตยสาร FHM 
 กลุม่ตวัอยา่งที่ควรใช้ในการวจิยัครัง้นี ้ ที่
ความเช่ือมัน่ 95% และยอมรับความคลาดเคลือ่นจาก

การสุม่ตวัอยา่งได้ 5% เทา่กบั 385 ตวัอยา่ง ส ารอง
เผ่ือความผิดพลาด 4% จ านวน 15 คน เพื่อให้ได้กลุม่
ตวัอยา่งทีด่ี ซึง่รวมเป็น 400 ตวัอยา่ง 
การเลอืกกลุม่ตวัอยา่ง ใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบแบง่
ชัน้ (Stratified Sampling) โดยการด าเนินการดงันี ้
 สุภาพบุรุษที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร
เฉพาะสุภาพบุรุษที่อาศัยอยู่ในย่าน สีลมสุขุมวิท 
อนสุาวรีย์ชยัสมรภมูิ ลาดพร้าว รัชดาภิเษก โดยแบ่ง
แบบสอบถ าม ออก เ ป็ นย่ า น ล ะ  5 0  ชุ ด  ร ว ม



แบบสอบถามทัง้หมดในเขต กรุงเทพมหานคร คือ 250 
ชดุ โดยแยกออกเป็นดงันี ้  
 สภุาพบรุุษที่อยู่ในจงัหวดันนทบรีุ เฉพาะ
ในเขตอ าเภอเมือง จ านวน 52 ชดุ 
 สภุาพบรุุษที่อยูใ่นจงัหวดัปทมุธานี เฉพาะ
ในเขตอ าเภอเมือง จ านวน 45 ชดุ 
 สภุาพบรุุษที่อยูใ่นจงัหวดัสมทุรปราการ 
เฉพาะในเขตอ าเภอเมือง จ านวน 56 ชดุ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้าฉบบันี ้ ใช้เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่สร้างขึน้จาก
การศกึษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจยัที่
เก่ียวข้อง 
 

สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิจยั  “ความพงึพอใจของผู้อา่นท่ีมี่
ตอ่นิตยสาร FHM ของสภุาพบรุุษในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” มีประเด็นท่ีสามารถ
น ามาอภิปรายเพื่อสรุปให้ทราบถงึข้อเท็จจริง โดยมี
เอกสารงานวจิยัเก่ียวข้องมาอ้างอิงสนบัสนนุหรือ
ขดัแย้ง ดงันี ้ 
     1. กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่ อาย ุ 23 - 27 ปี มี
สถานภาพโสด มีระดบัการศกึษาปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา่ มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัท รายได้เฉลีย่ตอ่
เดือน (เฉพาะบคุคล) 10,001 - 20,000 ไมส่อดคล้อง
กบั เบญจวรรณ เทศทอง (2549) ซึง่กลุม่ประชากร
สว่นใหญ่มีอายรุะหวา่ง 21 - 23 ปี มอีาชีพเป็น
พนกังานบริษัท และมีรายได้ระหวา่ง 10,001 - 20,000 
บาท แตส่อดคล้องในด้านสถานภาพทางครอบครัว
และระดบัการศกึษา  
 2. จากการศกึษาปัจจยัที่มีผลตอ่ความพงึ
พอใจของผู้อา่นนิตยสาร FHM พบวา่ในภาพรวมผู้อา่น
นิตยสาร FHM มีความพงึพอใจในด้านช่องทางการจดั
จ าหนา่ยอยูใ่นระดบัดมีาก ระดบัความพงึพอใจ

รองลงมาคือ มีความพงึพอใจในด้านผลติภณัฑ์ ด้าน
การสง่เสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดบั ซึง่จดั
อยูใ่นระดบัดี  

ด้านผลติภณัฑ์มีผลมากที่สดุตอ่ความพงึ
พอใจ คือ ความสวยงามของหน้าปก  ระดบัความพงึ
พอใจรองลงมา คือ ความสวยงามของการจดัคอลมัน์
ในนิตยสาร ความหลากหลายของคอลมัน์ และ เนือ้หา
ของหนงัสอืเหมาะสมกบัคนไทย อยูใ่นระดบัดี  

ด้านราคามีผลมากที่สดุตอ่ความพงึพอใจ 
คือราคาโดยรวม รู้สกึพอใจ ระดบัความพงึพอใจ
รองลงมา คือราคาของนิตยสารเหมาะสมกบัขนาดของ
นิตยสาร ราคาเหมาะสมกบัคณุภาพของนิตยสาร และ  
ความคุ้มคา่ของราคา อยูใ่นระดบัดี  

ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยมีผลมากที่สดุ
ตอ่ความพงึพอใจ คือสะดวกตอ่การซือ้นติยสารตาม
สถานท่ีตา่ง ๆ  ระดบัความพงึพอใจรองลงมา คือ มี
วางจ าหนา่ยตามแผงหนงัสอืทัว่ไป และมีวางจ าหนา่ย
ตามร้านหนงัสอืในห้างสรรพสนิค้า อยูใ่นระดบัดีมาก 

ด้านการสง่เสริมการตลาดมีผลมากที่สดุ
ตอ่ความพงึพอใจ คือ มีกิจกรรมให้ร่วมสนกุเพื่อรับของ
รางวลัหรือการร่วมงานปาร์ตี ้ ระดบัความพงึพอใจ
รองลงมา คือ มีการสมคัรเป็นสมาชิกเพื่อได้รับสทิธิ
ตา่ง ๆ มีการแจ้งขา่วสารข้อมลูประชาสมัพนัธ์ผา่นสือ่
อินเตอร์เน็ต และ การลงโฆษณาผา่นสือ่ตา่ง ๆ 
นา่เช่ือถือจงูใจในการซือ้นติยสาร อยูใ่นระดบัดี    
 3. ความพงึพอใจของผู้อา่นท่ีมีตอ่นิตยสาร 
FHM พบวา่ในภาพรวมผู้อา่นนิตยสาร FHM  มีความ
พงึพอใจในด้านเนือ้หาของนติยสาร อยูใ่นระดบัมาก 
ระดบัความพงึพอใจรองลงมาคือ ด้านภาพรวมของ
นิตยสาร และ ความพงึพอใจในด้านการน าไปใช้
ประโยชน์  
 ผู้อา่นนิตยสาร FHM  มีความพงึพอใจใน
ด้านเนือ้หาของนติยสารในเร่ืองตา่ง ๆ ดงันี ้  ด้านเซก็ซ์
ของนิตยสาร FHM มีผลมากที่สดุตอ่ความพงึพอใจ 



ระดบัความพงึพอใจรองลงมา คือ ด้านคูม่ือส าหรับ
หนุม่นกัรัก ของนิตยสาร FHM ด้านข้อคิดดีดีส าหรับ
ผู้ชายของนิตยสาร FHM ด้านแฟชัน่ของนิตยสาร FHM 
ด้านการบนัเทิงของนิตยสาร FHM ด้านบทสมัภาษณ์
ของผู้หญิง ของนิตยสาร FHM ด้านการแสดงความ
คิดเห็น ถาม - ตอบของนิตยสาร FHM ด้านการให้
ความรู้ ของนิตยสาร FHM และ ด้านกีฬาของนติยสาร 
FHM อยูใ่นระดบัมาก ซึง่สอดคล้องกบั เบญจวรรณ 
เทศทอง (2549 : บทคดัยอ่) ผู้อา่นมีความพงึพอใจ
มากในเนือ้หาด้านแฟชัน่ บนัเทิง ส าหรับเนือ้หาด้าน
เซ็กซ์ ผู้อา่นมีความพงึพอใจในระดบัมาก  

ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผู้อา่นมีความ
พงึพอใจในระดบัมากที่สดุคือ เร่ืองการน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อผอ่นคลาย เพื่อความสนกุสนาน
เพลดิเพลนิ รองลงมาคือใช้เป็นสือ่กลางในการพดูคยุ
และแลกเปลีย่นความคิดเห็น ใช้เพื่อปรับปรุง
บคุลกิภาพของตน ใช้ในการตดัสนิใจเพื่อซือ้สนิค้าและ
บริการ และใช้พฒันาอาชีพและการงานของตนเอง ซึง่
สอดคล้องกบั เบญจวรรณ เทศทอง          (2549 : 
บทคดัยอ่)  

ด้านภาพรวมของนติยสาร ผู้อา่นมีความ
พงึพอใจในระดบัมาก ในเร่ืองของกิจกรรมและของ
สมนาคณุของนิตยสาร และ สถานท่ีจดัจ าหนา่ย ความ
คุ้มคา่ คุ้มราคา สอดคล้องกบั เบญจวรรณ เทศทอง 
(2549 : บทคดัยอ่) สว่นเร่ือง ปริมาณ คณุภาพของ
เนือ้หาสาระ ผู้อา่นมีความพงึพอใจในระดบัมากที่สดุ 
และเร่ืองเนือ้หาโฆษณาที่ปรากฎในนิตยสาร ผู้อา่นมี
ความพงึพอใจในระดบัมาก แตผ่ลการศกึษานีไ้ม่
สอดคล้องกบั เบญจวรรณ เทศทอง (2549 : บทคดัยอ่)  

4. ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาดที่มีผล
ตอ่ความพงึพอใจของผู้อา่นท่ีมีตอ่นิตยสาร FHMด้าน
เนือ้หาของนิตยสาร โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เมื่อ
พิจารณาแตล่ะด้าน สามารถจ าแนกล าดบัได้ดงันี ้ 

ด้านการสง่เสริมการตลาด, ด้าน
ผลติภณัฑ์และด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย มี

ความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง ทัง้นีปั้จจยัด้าน
ราคาไมม่ีความสมัพนัธ์ความพงึพอใจของผู้อา่นท่ีมตีอ่
นิตยสาร FHM อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตกิบัด้าน
เนือ้หาของนิตยสาร 

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาดที่มีผลตอ่
ความพงึพอใจของผู้อา่นท่ีมตีอ่นติยสาร FHMด้านการ
น าไปใช้ประโยชน์ โดยรวมอยูใ่นระดบัต ่า เมื่อ
พิจารณาแตล่ะด้าน สามารถจ าแนกล าดบัได้ดงันี ้
ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ มีความสมัพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยและปัจจยัด้านการ
สง่เสริมการตลาดมีความสมัพนัธ์ในทิศทางตรงกนัข้าม
กบัความพงึพอใจของผู้อา่นท่ีมีตอ่นิตยสาร FHMด้าน
การน าไปใช้ประโยชน์ ทัง้นีปั้จจยัทางด้านราคาไมม่ี
ความสมัพนัธ์กบัความพงึพอใจของผู้อา่นท่ีมีตอ่
นิตยสาร FHM อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตด้ิานการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ความสมัพนัธ์ของปัจจยัทางการตลาดที่มีผลตอ่
ความพงึพอใจของผู้อา่นท่ีมตีอ่นติยสาร FHM ด้าน
ภาพรวมของนิตยสาร โดยรวมอยูใ่นระดบัต ่า เมื่อ
พิจารณาแตล่ะด้าน สามารถจ าแนกล าดบัได้ดงันี ้
ปัจจยัด้านการสง่เสริมการตลาด ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ 
ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ยมีความสมัพนัธ์อยู่
ในระดบัต า่ ปัจจยัด้านราคาไมม่ีความสมัพนัธ์กบั
ความพงึพอใจของผู้อา่นท่ีมตีอ่นติยสาร FHM อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตด้ิานภาพรวมของนิตยสาร 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 จากผลของการศกึษา  ความพงึพอใจของ
ผู้อา่นท่ีมีตอ่นิตยสาร FHM ของสภุาพบรุุษในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท าให้ผู้วิจยัค้นพบ
ข้อมลูที่เป็นประโยชน์หลายประเด็นด้วยกนั  
 1. จากด้านข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบวา่ ข้อมลูทัว่ไปของผู้อา่น ทัง้ด้าน
อาย ุ อาชีพ รายได้ ของผู้อา่นล้วนแล้วแตเ่ป็นปัจจยั
ส าคญัที่ผู้จดัท านิตยสารควรให้ความส าคญั 
โดยเฉพาะการก าหนดกลุม่เป้าหมาย เพือ่ก าหนด



เนือ้หา สาระความรู้ความบนัเทิงให้เหมาะสมกบั
กลุม่เป้าหมายให้มากที่สดุและการจดัท านิตยสารนี ้
จะต้องตอบสนองตามความต้องการของผู้อา่นในทกุ ๆ 
ด้านให้ได้มากที่สดุ  
 2. การท่ีผู้อา่นสว่นใหญ่ได้พบเหน็นิตยสาร 
FHM จากการจ าหนา่ยที่ร้าน หรือแผงหนงัสอื โดยมีสิง่
ดงึดดูใจให้ซือ้คือ หน้าปก และ จากการได้พลกิดู
เนือ้หาด้านในวา่มีเร่ืองที่นา่สนใจหรือไมน่ัน้ ผู้จดัท า
นิตยสารควรให้ความส าคญัเร่ืองรูปแบบของนิตยสาร
ให้มีความดงึดดูใจผู้อา่นทัง้ด้านการจดัพิมพ์ให้มีสสีนั
สะดดุตา และหวัเร่ืองของแตล่ะคอลมัน์ให้เป็น
ประโยชน์ หรืออยูใ่นความสนใจของกลุม่ผู้อา่นท่ีเป็น
กลุม่เป้าหมายมากที่สดุ  
  3. ด้านเนือ้หาของนิตยสาร ผู้อา่นมีความ
พงึพอใจในเนือ้หา ด้านเซก็ซ์ ด้านคูม่ือส าหรับหนุม่นกั
รัก ด้านข้อคดิดีดีส าหรับผู้ชาย มากเป็นพิเศษ สว่น
เนือ้หา ด้านแฟชัน่ ด้านการบนัเทิง ด้านบทสมัภาษณ์
ของผู้หญิง  ด้านการแสดงความคิดเห็น ถาม - ตอบ 
ด้านการให้ความรู้ และ ด้านกีฬา ของนติยสาร FHM 
ผู้อา่นมีความพงึพอใจมาก  
 4. ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ ผู้อา่นมี
ความพงึพอใจในเร่ือง การน าเนือ้หาไปใช้เป็นสือ่เพื่อ
ผอ่นคลาย เพื่อความสนกุสนานเพลดิเพลนิ การน า
เนือ้หาไปใช้เป็นสือ่กลางในการพดูคยุและแลกเปลีย่น
ความคิดเห็น การน าเนือ้หาไปใช้เพื่อปรับปรุง
บคุลกิภาพของตน การน าเนือ้หาไปใช้ในการตดัสนิใจ
เพื่อซือ้สนิค้าและบริการ จะได้รับความพงึพอใจเป็น
อยา่งมาก 
 5. ด้านภาพรวมของนิตยสาร ผู้อา่นมี
ความพงึพอใจมากในร่ือง ปริมาณ และคณุภาพของ
เนือ้หาสาระ กิจกรรม และของสมนาคณุของนิตยสาร  
การจดัจ าหนา่ยนติยสารทัง้ด้านเวลาที่วางจ าหนา่ย 
และสถานท่ีจดัจ าหนา่ย ความคุ้มคา่ คุ้มราคาของ
นิตยสาร และ เนือ้หาโฆษณาที่ปรากฎในนิตยสาร 

เพราะสิง่เหลา่นีเ้ป็นปัจจยัส าคญัในการตดัสนิใจซือ้
ของผู้อา่น 
 6. ผู้อา่นจะให้ความสนใจในนิตยสาร
ประเภทนีเ้พื่อผอ่นคลาย เพื่อความสนกุสนาน แต่
ผู้อา่นก็ยงัต้องการให้เนือ้หาของนิตยสาร FHM นัน้
สามารถใช้พฒันาอาชีพและการงานเกิดประโยชน์กบั
ตนเองได้ด้วย และด้านภาพรวมของนิตยสารผู้อา่นให้
ความส าคญักบัปริมาณและคณุภาพมากที่สดุและ
ผู้อา่นยงัเน้นถึงเร่ืองความคุ้มคา่คุ้มราคาของนิตยสาร 
FHM ด้วย 

 7.ในเร่ืองของปัจจัยทางการตลาดที่มีผล
ต่อผู้ อ่านคือด้านการส่งเสริมการตลาด เพราะมีการ
ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลและร่วมท ากิจกรรมกับ
นิตยสาร และ สถานที่จดัจ าหน่ายนิตยสารและเวลาที่
วางขาย ก็มีส่วนส าคัญเพราะถ้านิตยสารหาซือ้ได้
สะดวก ผู้อา่นก็จะสามารถติดตามนิตยสารได้ง่ายด้วย 
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