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Abstract 

The research “Lifestyle of Working Men in Bangkok Metropolitan Areas” is a survey 
research that is classified as one shot descriptive study.  Questionnaires are used to collect data.  
The objective is to study lifestyles of working men in Bangkok Metropolitan Areas.  The number 
of population is 928,334 (NSO, 2006) at the age 20-49 in these areas.  These working men is 
interesting to study because they are independent so they can decide to make purchase with their 
own money. Furthermore, they highly intend to purchase clothe and accessories.   
 When the researchers analyzed data based on AIO  and factor analysis, the research 
found that the working men are grouped into 15 categories; 1) Environmental alert                       
2) Fashionable  3) So hygienic  4) Always Dharma  5) Adventure lover  6) Trial and error           
7) Family oriented  8) My life my home  9) Never say no to friends  10) Democratic men          
11) Very executive  12) OTOP men  13) Very conservative  14) Workaholic  15) Always betting 
 
1.  บทนํา 

  รูปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคล ไดรับอิทธิพลมาจากปจจัยตางๆ อาทิ ลักษณะทาง
ประชากร เชน เพศ  การศึกษา เปนตน วัฒนธรรม คานิยม ประสบการณเดิม ฯลฯ  ซ่ึงสงผลให
บุคคลมีลักษณะการใชชีวิตท่ีแตกตางกันออกไป กลาวคือ บุคคลจะทํากิจกรรม มีความสนใจ หรือมี
ทัศนคติท่ีแตกตางกัน ดังนั้นเม่ือนบุคคลมีการใชชีวิตที่ตางกันก็ยอมสงผลตอการบริโภคและการซ้ือ
สินคาท่ีแตกตางกันดวย ดังนั้นรูปแบบการดําเนินชีวิตจึงเปนแนวทางสําคัญในการอธิบาย
พฤติกรรมผูบริโภค เพราะทําใหนักการตลาดทราบวา ผูบริโภคจัดเปนคนประเภทไหน ยิ่งไปกวา
นั้นผูบริโภคมักเลือกสินคา บริการและทํากิจกรรมตางๆ เม่ือพวกเขาเห็นวาส่ิงเหลานั้นสอดคลอง
กับรูปแบบการดําเนินชีวิตของพวกเขา ดวยเหตุผลนี้นักการตลาดจีงพยายามวางตําแหนงสินคาให
สอดคลองกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูบริโภค (Solomon, 2002) 

ปจจุบันผูชายก็ยังคงใหความสําคัญกับการแตงกายและการเลือกซ้ือสินคาแฟช่ันและมี
พฤติกรรมการซ้ือสินคาท่ีแตกตางไปจากผูหญิงซ่ึงดูไดจากการวจิัยของ Paco Underhill ผูแตง
หนังสือ ศาสตรแหงการชอปปง Why We Buy แปลและเรียบเรียงโดย กาญจนา อุทกภาชน 
งานวิจยัของ Paco Underhill พบวาพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูหญิงและผูชายกแ็ตกตางกันผูหญิงท่ี
เขาซุปเปอรมารเก็ต เกือบท้ังหมดมี "โพย" รายการสินคาท่ีตองซ้ือแต "ผูชาย" ประมาณ 1 ใน 4 
เทานั้นท่ีมี โพย พฤติกรรมการซ้ือของ "ผูชาย" จะเคล่ือนท่ีผานชองทางเดินเร็วกวา "ผูหญิง" 
ไมชอบถามวาของท่ีตองการอยูตรงไหนกวาดสายตาดูสินคาในช้ันวางนอยมาก สวนใหญจะไม
สนใจมองสินคาท่ีเขาไมตั้งใจซ้ือ ผูชายสวนใหญถาไมสามารถหาแผนกที่ตองการเจอ เขาจะวนอยู
ประมาณ 1-2 รอบ จากนั้นก็ลมเลิกความตั้งใจ และเดนิออกจากรานไปโดยไมยอมขอความ



ชวยเหลือและท่ีสําคัญ "ผูชาย" ซ้ือของงายกวา "ผูหญิง" เขาบอกวาผูชายท่ีหยิบเส้ือผาไปทดลอง 
65% ตัดสินใจซ้ือแตผูหญิงท่ีซ้ือมีเพียง 25% ของท้ังหมดท่ีทดลองใสแสดงใหเหน็วา "การทดลอง
ใส" สําหรับ "ผูชาย" กับ "ผูหญิง" มีความหมายแตกตางกันสําหรับ "ผูหญิง" แลว การทดลองก็คือ
หนึ่งในกระบวนการตัดสินใจสวน "ผูชาย" การทดลอง มีความหมายคือ กําลังจะซ้ือถาไมซ้ือ สวน
ใหญเพราะใสไมพอดีไมเหมือนกับ "ผูหญิง" ถึงแมจะใสไดพอดี แตก็จะหาเหตุผลอ่ืนมาปฏิเสธการ
ซ้ือ(http://www.matichonbook.com/newsdetail.php?gd=44783) 

ชํานาญ  เมธปรีชากุล  ผูอํานวยการใหญสายการตลาด  บริษัท เดอะ มอลล  กรุป  ผูบริหาร
หางสรรพสินคาและศูนยการคา แบรนดดังอยาง เดอะ มอลล  และดิ  เอ็มโพเรียม  รวมถึง
ศูนยการคาขนาดใหญอยาง "สยามพารากอน" ไดใหสัมภาษณกบัหนังสือพิมพฐานเศรษฐกจิวา 
ตลาดเคร่ืองแตงกายชายถือเปนตลาดท่ีมีศักยภาพมาก โดยจะเห็นไดจากตัวเลขการเติบโตท่ีสูง
ตอเนื่องทุกป  โดยเฉพาะในป 2548 คาดวาจะมียอดขายเพิ่มข้ึนเปน 1,850 ลานบาท และเพิ่มข้ึนอีก
ในป 2549 เปน 2,300 ลานบาท 
           ท้ังนี้ปจจยัการเติบโตเกิดจากหลายสาเหต ุ  ไมวาจะเปนเร่ืองของพฤติกรรมผูบริโภคชายท่ี
หันมาใสใจตัวเองมากข้ึน  ยังมีเร่ืองของการนําเสนอแฟชั่นการแตงกายท่ีหลากหลาย และการทํา
ตลาดท่ีเขาถึงกลุมผูชายมากข้ึน  ซ่ึงจากการศึกษาตลาดพบวาผูบริโภคชาย ถูกแบงออกเปน 4 เซก
เมนท คือ เมโทรเซ็กซชวล ซ่ึงเปนผูชายท่ีใสใจดแูลสุขภาพตัวเองอยางใกลชิด   ยงักเอ็กซเซ็กคูลทีฟ  
คนรุนใหมท่ีเนนความมีบุคลิกท่ีโดดเดน   ไฮ ออกเทน ซ่ึงไดแกศิลปน  นักรอง  นักแสดง  และ
สปอรตแมน        

   วิวัฒนาการของเคร่ืองแตงกายชายยังไมหยุดนิ่ง เม่ือผูบริโภคชายเร่ิมเปดรับมากข้ึน  
ผูประกอบการจึงเร่ิมปรับรูปแบบและดึงเร่ืองของซีซ่ันเขามาเปนจุดขายเชนเดียวกับแฟช่ันสตรี  ท้ัง
คอลเล็คช่ันซัมเมอร  สปริง  วินเทอร  รวมท้ังการใชกลยุทธตลาดในรูปแบบซีซันนอล  มารเก็ตต้ิง
เขามาใชสนับสนุนในการขาย  นอกจากนีย้ังมีส่ือแฟช่ันผูชาย ท่ีเดอะ มอลลเองจัดทํานิตยสาร "In 
trend  Magazine"  เพื่อนาํเสนอแฟช่ันเทรนดท่ีกําลังจะมาแรงในอนาคต  และการแตงกายสไตล
ใหมๆ  ซ่ึงกําลังเปนท่ีนิยมท้ังในหมูดีไซนเนอร  รวมถึงรานทําผมระดับบน 
           ท้ังนี้นอกจากการนําเสนอในรูปแบบของเรียลลิสติกสแลว  การเลือกซ้ือเคร่ืองแตงกายของ
ผูชายยังข้ึนอยูกับไลฟสไตลของแตละบุคคลดวย  ซ่ึงปจจุบันคนไทยเร่ิมรับส่ือและอิงตามกระแส
โลกมากข้ึน  ทําใหในป 2549  จะเห็นสีสันและรูปแบบการทําตลาดแบบใหมเกิดข้ึนในวงการเคร่ือง
แตงกายชาย  โดยเร่ิมต้ังแตซัมเมอร ท่ีจะมาถึง ซ่ึงจะเร่ิมดวยการเวริคชอปรวมกันระหวางดีไซน
เนอรช้ันนํา  บุคคลท่ีมีช่ือเสียงในแวดวงสังคม   เขารวมแสดงความคิดถึงเทรนดแฟช่ันเคร่ืองแตง
กายชายท่ีกําลังจะมาถึง 
           นอกจากนี้จากขอมูลสถิติโดยการทําวจิัยของเดอะมอลล ยังพบวา  จากจํานวนประชากร 65 
ลานคนของประเทศไทยซ่ึงมีสัดสวนคนทํางาน  36 ลานคน หรือคิดเปนรอยละ 55 นัน้ เปนผูชายสูง
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ถึง  20 ลานคน สวนอีก 16 ลานคนเปนผูหญิง  แตจากขอมูลการเลือกซ้ือสินคาพบวา มีผูชายท่ีเลือก
ซ้ือสินคาเอง  45%  สวน 55% ผูหญิงเปนผูเลือกซ้ือสินคา  ซ่ึงจะเหน็ไดวาการเลือกซ้ือสินคาของ
ผูชายมีพัฒนาการเพ่ิมข้ึนและยังสามารถขยายเพ่ิมขึ้นไดอีก
(http://library.dip.go.th/multim5/News/N01999.doc) 

ท้ังนี้ไมเพยีงแตเฉพาะเดอะมอลลท่ีหันมาใหความสําคัญกับตลาดในสวนของผูชายเพิ่มข้ึน
แมแต บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร รานคาปลีก ขาดใหญก็มุงจับสวนตลาดของผูชายวัยทํางานเชนกนัโดย
นางสาวจริยา จิราธิวัฒน รองประธานฝายการตลาดและการส่ือสารบริษัท บ๊ิกซี ซูเปอรเซ็นเตอร
จํากัด(มหาชน)(ใหสัมภาษณกับผูจัดการรายวัน5มิถุนายน2550) 
         บ๊ิกซีเนนกลยทุธเจาะกลุมผูชายขยายฐานลูกคาใหม เปดโซนผูชาย พรอมขยายสินคากลุม
ไอที สรางภาพลักษณใหมไฮเปอรมารเก็ต ลาสุด สงแคมเปญใหญอัดงบ 300 ลานบาท ฉลอง 14 ป 
แจกบานหรู 14 หลัง กระตุนกําลังซ้ือลูกคา คาดลูกคาเขามาเพ่ิมข้ึน 25% สรางลอยัลต้ีอยางตอเนื่อง
ในครึ่งปหลัง โดยปกติแลวสินคาอุปโภคบริโภคจะมีลูกคาหลักคือกลุมแมบาน ในขณะเดียวกนับ๊ิก
ซีไดทํากลยุทธและจัดกิจกรรมสงเสริมการขายใหหลากหลายเพ่ือขยายฐานลูกคาในกลุมอ่ืนๆ มาก
ข้ึน โดยเม่ือปท่ีผานมา บ๊ิกซีไดรุกตลาดเส้ือผาแฟช่ันภายใตแนวคิด Only@Big C ท่ีมีราคาประหยัด 
ดีไซนหลากหลายทันสมัย เจาะกลุมเด็ก วยัรุนและวยัทํางานท้ังผูชาย-ผูหญิง และในปนี้ เราไดเนน
เร่ืองการทําตลาดสินคาของแตละกลุมสินคา (Category Driven) โดยไดศึกษาวจิัยพฤติกรรม
ผูบริโภคในการเลือกซ้ือสินคาในแตละกลุมสินคา และปรับแผนกตาง ๆ ใหตอบรับความตองการ
ของลูกคาในแตละกลุมสินคานั้นๆ เพื่อดงึดูดลูกคาแตละกลุมเขามาซ้ือสินคาท่ีบ๊ิกซี โดยเราต้ังเปา
รายไดเติบโตเพิ่มข้ึน 15-20% ตอกย้ําความเปนผูนําดานราคาและเปนไฮเปอรมารเก็ตท่ีมีสินคาทุก
ระดับสําหรับลูกคาแตละกลุมอยางชัดเจนโดยลาสุด บ๊ิกซีไดจัดโซนสินคาสําหรับบุรุษ (Men’s 
Zone) ในแผนก HBA ท่ีบ๊ิกซีทุกสาขา จําหนายสินคาสําหรับผูชาย เชน สินคาดูแลผิวหนาสําหรับ
ผูชาย ครีมโกนหนวด ครีมบํารุงผิว แชมพู โรลออน เปนตน พรอมขอแนะนําหรือ Tip สําหรับผูชาย
ในการดแูลตัวเองแบบครบสูตร เพื่อใหลูกคาไดรับความรู เกี่ยวกับผลิตภัณฑ ตลอดจนมีความ
สะดวกในการเลือกซ้ือสินคาท่ีบ๊ิกซี พฤติกรรมในการซ้ือสินคาของลูกคาผูชายจะเปนลักษณะ
คอนขางเรงรีบ มีเปาหมายวาจะซ้ือสินคาอะไรและใชระยะเวลาส้ันในการซ้ือสินคา หากหาสินคา
ไมพบ สวนใหญจะเปล่ียนใจไมซ้ือมากกวาจะเขาไปสอบถามจากพนักงาน ซ่ึงการจัดเรียงสินคา
แบบเดิมทําใหลูกคาผูชายตองเดินไปทัว่หางเพ่ือซ้ือสินคาของผูชายท้ังหมด เราจึงมีแนวคิดจดัสินคา
สําหรับผูชายท้ังหมดมารวมเปนหมวดหมู เพื่อเพ่ิมความสะดวกในการเลือกซ้ือสินคาและ
สอดคลองกับพฤติกรรมการซ้ือสินคาของผูชาย(http://www.gotomanager.com) 
 
 
 

http://library.dip.go.th/multim5/News/N01999.doc
http://www.gotomanager.com)/


2.  วิธีดําเนินการ 
 การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาเฉพาะผูชายวัย
ทํางานอยูในเขตกรุงเทพมหานครทั้งภาครัฐ
และเอกชน รวมท้ังลูกจางและเจาของธุรกิจ
ตาง ๆ อายุ 20-49 ป   เนื่องจากเปนชวงอายุท่ี
มีความพรอมทางดานการเงินและสามารถ
ตัดสินใจซ้ือสินคาไดอยางอิสระ  รวมท้ังมี
แนวโนมวาเปนผูบริโภคสินคาแฟชั่นใน
ระดับสูง  โดยการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) แบบวัดคร้ังเดียว 
(One - Shot Descriptive Study) โดยใช
แบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือ
ในการวิจัย 

ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ
ผูชายวัยทํางานท่ีมีอายุระหวาง 20-49 ป ท่ี
ทํางานอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร  ซ่ึง มี
จํานวน 928,334 คน (ท่ีมา: สํานักงานสถิติ
แหงชาติ,2549) เหตุผลท่ีเลือกผูชายวัยทํางาน
ในชวงอายุนี้ เพราะเปนชวงอายุท่ีมีความ
พรอมทางดานการเงินและสามารถตัดสินใจ
ซ้ือสินคาไดอยางอิสระ รวมท้ังมีแนวโนมวา
เปน ผู บ ริ โภคสินค าจํ าพวก เ ส้ือผ าและ
เคร่ืองประดับในระดับสูง 
 
3. ผลการวิจัย 

จากการศึกษากลุมตัวอยางเพศชาย
วัยทํางานจํานวน 400 คน ในเร่ืองท่ีเกี่ยวกบั
ลักษณะทางประชากรศาสตรสามารถสรุปได
วา  กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุอยูระหวาง   
25-29 ป  การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพ
พนักงานบริษทั  รายไดอยูท่ี10,001-20,000 
บาท และมีสถานภาพโสด 

 
ดานการทํากิจกรรม 
 จากการหาคาเฉล่ียท่ีเกี่ยวกับการทํา
กิจกรรมพบวาการจัดสรรเวลาในการทํา
กิจกรรมของกลุมตัวอยางใหความสําคัญกับ
เร่ืองของการดูโทรทัศน/วีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดีท่ี
บานมากท่ีสุด  รองลงมาคือ  ติดตามขาว
สถานการณปจจุบันจากส่ือตาง ๆ     นอน
พักผอนท่ีบานหลังเลิกงานแทนการออกไป
เท่ียวกลางคืน  อานหนังสือและนิตยสาร  เขา
เยี่ยมเยือนญาติผูใหญในเทศกาลสําคัญและ
ซ้ือสินคาแฟช่ันท่ีผลิตในเมืองไทย  ออกไป
รับประทานอาหารนอกบาน    ทํากิจกรรม
รวมกับสมาชิกในครอบครัว     ทําความ
สะอาดบานดวยตนเอง        ไปงานเล้ียง
สังสรรคและงานร่ืนเริงตามเทศกาล   เขา
รวมงานสัมมนาหรืออบรมในหลักสูตรท่ีเปน
ประโยชนตองาน     ใชเวลาสวนใหญอยูกับ
เพื่อน ทํางานลวงเวลาชวงเย็นและวันหยุด  
ออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปนประจํา    ใช
เวลาในการทองอินเตอรเน็ตและใชเวลาอยู
กับตัวเองตามลําพังเงียบๆ    ไปชมภาพยนต 
ณ โรงภาพยนตและสวดมนต ทําบุญตักบาตร  
ไปเ ท่ียวกับแฟนในวันหยุด   ใช เวลาใน
วันหยุดสังสรรคกับเพื่อน   (กินเหลา)  ใช
เวลาในการซ้ือของตามศูนยการคาหลังเลิก
ทํางาน/เลิกเรียน ใชเวลาในวันหยุดทํางาน
พิเศษเพื่อหารายไดเสริมและใชเวลาไปกับ
การคุยโทรศัพท    ไปทอง เ ท่ียวจั งหวัด
ใกล เ คียงในวันหยุดเสาร-อาทิตย    เปน
อาสาสมัครชวยงานองคกรการกุศล  ใชเวลา
ในการปลูกตนไมและเล้ียงสัตวไวเปนเพื่อน   



เส่ียงโชคดวยการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล  ไป
พิพิธภัณฑ เพื่อ ศึกษาประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมในอดีต  ทํากิจกรรมท่ีตื่นเตน ทา
ทาย   ทํางานไปดวยและเรียนไปดวย   เลน
ดนตรีเปนงานอดิเรก  ใชเวลาในการจับจาย
ใชสอยสินคาแฟช่ันจากตางประเทศ  ไดรับ
เชิญใหไปเปนเกียรติในงานเปดตัวสินคาและ
งานสังคม     ลาพักรอนไปเท่ียวตางประเทศ    
และใช เ วลา เข า ร วมในงานแฟ ช่ันโชว   
ตามลําดับ 

เม่ือทําการวิเคราะหปจจัยกจิกรรม
ตางๆ สามารถจัดกลุมได  10 กลุม คือ 

1. กลุมหนุมสังคม  เปนกลุมท่ีใช
เวลาในการจับจายใชสอยสินคาแฟช่ันจาก
ตางประเทศ  ไปเท่ียวตางประเทศ  ไดรับเชิญ
ใหไปเปนเกียรติในงานเปดตัวสินคาแและ
งานสังคม เชน งานแฟชั่นโชว  โดยผูชายวัย
ทํางานกลุมนี้จะออกไปรับประทานอาหาร
นอกบาน  ไปชมภาพยนต ณ โรงภาพยนต   
ทํากิจกรรมท่ีตื่นเตน ทาทาย 

2.  กลุมหนุม Party  เปนกลุมท่ีใช
เวลาในวันหยุดสังสรรคกับเพ่ือน (กินเหลา)  
ไปงานเล้ียงสังสรรและร่ืนเริงตามเทศกาล  
ใชเวลาสวนใหญอยูกับเพื่อน 

3.  กลุมหนุมติดบาน   เปนกลุมท่ีซ้ือ
สินคาแฟช่ันท่ีผลิตในเมืองไทย  ดูโทรทัศน/
วีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดีท่ีบาน นอนพักผอนท่ีบาน
หลังเลิกงานแทนการออกไปเท่ียวกลางคืน 
สวดมนตและทําบุญตักบาตร ใชเวลาอยูกับ
ตัวเองตามลําพังเงียบๆ 

4.  กลุมหนุมนักพจนไพร  เปนกลุม
ท่ีใชเวลาไปกับการทํากิจกรรมที่ตื่นเตน ทา

ทาย เลนดนตรีเปนงานอดิเรก ไปทองเท่ียว
จังหวัดใกลเคียงในวันหยุดเสาร-อาทิตย ไป
พิพิธภัณฑ เพื่อ ศึกษาประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรมในอดีต 

5.  กลุมหนุมสันโดด  เปนกลุมท่ีใช
เวลาไปกับการอานหนังสือและนิตยสาร ทํา
ความสะอาดบานดวยตนเอง ใชเวลาอยูกับ
ตั ว เ อ ง ต า ม ลํ า พั ง เ งี ย บๆ  ติ ด ต า มข า ว
สถานการณปจจุบันจากส่ือตางๆ ใชเวลาใน
การทองอินเตอรเน็ต ทํางานไปดวยและเรียน
ไปดวย 

6.  กลุมงานคือเงินเงินคืองาน   เปน
กลุมท่ีใชเวลาไปกับการทํางานลวงเวลาชวง
เย็นและวันหยุด   ชอบทํางานพิเศษเพื่อหา
รายไดเสริมและเปนกลุมท่ีทํางานไปดวย
เรียนไปดวย เปนอาสาสมัครชวยงานองคกร
การกุศล 

7.  กลุมหนุมรักครอบครัวชอบการ
เส่ียงโชค เปนกลุมท่ีใชเวลาไปกับการทํา
กิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว  เยี่ยม
เยือนญาติผูใหญในเทศกาลสําคัญและชอบ
การเส่ียงโชคดวยการซ้ือสลากกินแบงรัฐบาล 

8.  กลุมหนุมติดแฟน เปนกลุมท่ีใช
เวลาไปเท่ียวกับแฟน  คุยโทรศัพท   และ
ทองเท่ียวจังหวัดใกลเคียงในวันหยุดเสาร-
อาทิตยพรอมท้ังออกไปรับประทานอาหาร
นอกบานไปชมภาพยนต ณ โรงภาพยนตและ
เลนดนตรีเปนงานอดิเรก 

9.  กลุมหนุมนักอบรมสัมมนา เปน
กลุมท่ีใชเวลาไปกับการเขารวมงานสัมมนา
หรืออบรมในหลักสูตรท่ีเปนประโยชนตอ
งาน  และออกกําลังกายหรือเลนกีฬาเปน



ประจํารวมท้ังติดตามขาวสถานการณปจจุบัน
จากส่ือตางๆ  อีกท้ังยังใชเวลาไปงานเล้ียง
สังสรรและร่ืนเริงตามเทศกาล 

10.  กลุมหนุมเพื่อนรักสัตว เ ล้ียง 
เปนกลุมท่ีใชเวลาไปกับการเล้ียงสัตวไวเปน
เพื่อน  และการปลูกตนไม 
 
ความสนใจ 

เร่ืองท่ีกลุมตัวอยางใหความสนใจ
มากท่ีสุดคือ  เร่ืองของการใหความสําคัญกับ
ครอบครัว  รองลงมาคือ  พยายามพัฒนา
ตนเองเพื่อความสําเร็จในอาชีพ  สนใจดูแล
สุขภาพของตัวเองใหแข็งแรงและสนใจท่ีจะ
ตกแตงบานใหสวยงามนาอยู  สนใจท่ีจะดูแล
ตัวเองใหดูดีอยูเสมอ   สนใจขาวกีฬาท้ังใน
และตางประเทศ   ใหความสําคัญกับการ
รับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย  จัดการกับ
ทุกอยางใหเปนระเบียบอยูเสมอ  ไมสนใจวา
ใครจะมองอยางไร ฉันแตงตัวตามแบบท่ีฉัน   
ก า ร ทํ า ง า น สํ า คั ญ ก ว า เ ร่ื อ ง ส ว น ตั ว    
รับประทานอาหารจานดวนเปนประจํ า      
ติดตามขาวการเมืองการแกไขปญหาของ
รัฐบาลอยางตอเนื่อง  เม่ือมีปญหามักปรึกษา
คนในครอบครัว   การเดินทางรอบโลกเปน
หนึ่งในความฝนของฉัน    ความสําเร็จของ
ฉัน คือการมีช่ือเสียงเกียรติยศ     งานประจํา
ของฉันยุงมากจนแทบไมมีเวลาดูแลตัวเอง  
สนใจเร่ืองท่ีอยูในกระแสความนิยม  สนใจ
การเท่ียวชมศิลปะและวัฒนธรรมไทย    ให
ความสําคัญกับสไตลของเส้ือผามากกวาราคา   
สนใจเขารวมงานการกุศลเพื่อชวยเหลือ
สังคม  และชอบแตงตัวใหดูโดดเดนแตกตาง

จากคนอ่ืนๆ  สนใจเขารวมพัฒนาชุมชนของ
ฉันใหเจริญกาวหนา  สนใจทดลองใชตรา
สินคาใหมๆมากกวาใชตราสินคาเดิม  สนใจ
เร่ืองราวในแวดวงบันเทิง     สนใจติดตาม
รายการธรรมะ  สนใจเร่ืองการทํานายทายทัก  
การพยากรณโชคชะตา    นิยมซ้ือสินคาท่ีมี
ช่ือเสียง (Brand Name)  สนใจทํากิจกรรมท่ี
ตื่นเตนและทาทาย  สนใจรายการแฟช่ันโชว
มากกวารายการอื่นๆ    และสนใจแตงตัวตาม
แบบคนดังและดารา   ตามลําดับ 

เม่ือทําการวิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวกับ
ความสนใจ สามารถจัดกลุมได  8 กลุม คือ 

1.   กลุมหนุมรักสุขภาพ  กลุมนี้เปน
กลุมท่ีใหความสําคัญกับการรับประทาน
อาหารท่ีถูกสุขอนามัย มักจัดการกับทุกอยาง
ใหเปนระเบียบอยูเสมอ  สนใจดูแลสุขภาพ
ของตัวเองใหแข็งแรง  สนใจท่ีจะดูแลตัวเอง
ใหดูดีอยู เสมอ  สนใจท่ีจะตกแตงบานให
สวยงามนาอยู  พยายามพัฒนาตนเองเพ่ือ
ความสําเร็จในอาชีพ  และใหความสําคัญกับ
ครอบครัวเปนอันดับแรก 

2.    กลุมหนุม smart (บูติก) กลุมนี้
เปนกลุมท่ีนิยมซ้ือสินคาท่ีมีช่ือเสียง(Brand 
Name)  สนใจทดลองใชตราสินคาใหมๆ
มากกวาใชตราสินคาเดิมชอบรายการแฟช่ัน
โชวมากกวารายการอื่นๆ  สนใจแตงตัวตาม
แบบคนดังและดารา  ชอบแตงตัวใหดูโดด
เดนแตกตางจากคนอ่ืนๆและใหความสําคัญ
กับสไตลของเส้ือผามากกวาราคา 

3.   กลุมหนุมหัวโบ(หนุมหัวโบราณ)  
กลุมนี้เปนกลุมท่ีสนใจเขารวมพัฒนาชุมชน
ของตนเองใหเจริญกาวหนา  ชอบการเท่ียว



ชมศิลปะและวัฒนธรรมไทย  สนใจติดตาม
รายการธรรมะ และสนใจเขารวมงานการ
กุศลเพ่ือชวยเหลือสังคม 

4. กลุมหนุมชางฝน  กลุมนี้เปนกลุม
ท่ีรับประทานอาหารจานดวนเปนประจํา  ฝน
อยากเดินทางรอบโลก  ติดตามขาวกีฬาท้ังใน
และตางประเทศ  พยายามพัฒนาตนเองเพื่อ
ความสําเร็จในอาชีพ 

5 .  กลุมหนุมบัน เ ทินสนใจ เ ร่ือง
โชคชตา  เปนกลุมท่ีสนใจเร่ืองท่ีอยูใน
กระแสความนิยมและเร่ืองราวแวดวงบันเทิง  
ชอบเร่ืองการทํานายทายทัก การพยากรณ
โชคชะตา 

6 .  กลุมหนุมบ างาน  เปนกลุม ท่ี
ทํางานตลอดเวลา คิดวางานประจําท่ีทําอยูยุง
มากจนแทบไมมีเวลาดูแลตัวเอง  การทํางาน
สําคัญกวาเร่ืองสวนตัว  ความสําเร็จของฉัน
คือการมี ช่ือเสียงเกียรติยศ   ติดตามขาว
การเมือง การแกไขปญหาของรัฐบาลอยาง
ตอเนื่อง 

7. ก ลุ มหนุ มครอบค รัวแสนสุข
(ครอบครัวของฉันสําคัญท่ีหนึ่ง) เปนกลุมท่ี
ใหความสําคัญกับครอบครัวปนอันดับแรก  
เม่ือมีปญหามักปรึกษาคนในครอบครัวและ
สนใจท่ีจะตกแตงบานใหสวยงามนาอยู
สวยงามนาอยู 

8. กลุมหนุน Indy (หนุมมันใจมี
แบบฉับบเฉพาะในการแตงตัว)In เปนกลุมท่ี
มีความเปนตัวของตัวเองสูงโดยจะไมสนใจ
วาใครจะมองอยางไรเพราะจะแตงตัวตาม
แบบท่ีชอบสนใจทํากิจกรรมที่ตื่นเตนและทา
ทาย   ใหความสําคัญกับสไตลของเส้ือผา

มากกวาราคา  สนใจทดลองใชตราสินคา
ใหมๆมากกวาใชตราสินคาเดิม 
 
ความคิดเหน็ท่ีมีตอตนเองและประเด็นตางๆ 
          จากการวิจัยสามรถสรุปไดวากลุม
ตัวอยางใหความสําคัญกับเร่ืองของประชาชน
ท่ี ดี ค ว ร ไ ป ใ ช สิ ท ธิ เ ลื อ ก ต้ั ง ม า ก ท่ี สุ ด   
รองลงมาคือ ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเปน
เร่ืองท่ีทุกคนตองชวยกันอนุรักษและคนจะดี
ดีท่ีใจไมใชการแตงกาย   คนเรากําหนดชะตา
ชีวิ ตของ ตัว เองไม ใชฟ า ลิ ขิ ต   ภั ยทาง
ธรรมชาติเปนเหตุการณท่ีหลีกเล่ียงไมได       
ชีวิตในวันนี้ตองดีกวาเม่ือวาน   คุณคาทาง
จิตใจมีความหมายมากกว าวัต ถุ ส่ิงของ  
ประชาชนทุกคนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหาเศรษฐกิจ    การเมืองเปนเร่ืองของคน
ท้ังประเทศและองคกรธุรกิจควรคืนกําไร
กลับสูสังคมบาง  คนเราควรยึดทางสายกลาง
ในการดํารงชีวิต  ประสบการณการทํางานมี
คากวาปริญญาบัตร  มีความสุขและพอใจกับ
ชีวิตท่ีเปนอยูทุกวันนี้  สําหรับครอบครัวยอม
สําคัญกวางาน  สินคาไทยมีคุณภาพไมเปน
รองสินคาจากตางประเทศ    สินคาแฟชั่นจาก
ตางประเทศทําใหไทยเสียดุลทางการคา   
โฆษณามีสวนชวยใหเราตัดสินใจซ้ือสินคา  
นักออกแบแฟ ช่ันไทย มีความสามารถ
ทัดเทียมชาวตางชาติ     สินคาราคาแพงแตมี
คุณภาพยอมดีกวาสินคาราคาถูกแตคุณภาพ
ต่ํา  เห็นดวยกับการพัฒนากรุงเทพฯ  เปน
เมืองแฟชั่น    ตราสินคาและราคาไมใช
เหตุผลหลักในการซ้ือสินคา  คาดหวังจะเปน
ผูบริหารระดับสูงในอีก 10 ปขางหนา    



ศึกษาตอในประเทศหรือต างประเทศก็
เหมือนกัน  การมีเพศสัมพันธกอนแตงงาน
เปนพฤติกรรมท่ีไมควรกระทํา   เปนผูนําใน
กลุมเพื่อน          การเลียนแบบวัฒนธรรม
ตางชาติไมใชเร่ืองเสียหาย  รูสึกวาตัวเองอายุ
ออนกวาผูอ่ืนเสมอ        การแตงกายตาม
แฟช่ันเปนการทําลายวัฒนธรรมไทยและเปน
นักจัดการดานการเงินท่ีดี     และการแตงกาย
ตามแฟช่ันทําให ชีวิตมีสีสันและทาทาย  
ตามลําดับ 

เม่ือทําการวิเคราะหปจจัยท่ีเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นท่ีมีตอตนเองและประเด็นตางๆ
สามรถจัดกลุมได 8 กลุมคือ 

1. กลุมหนุม NGO เปนกลุมท่ีมี
ความคิดเห็นวา  คนจะดีตองดีมาจากใจไมใช
ท่ีการแตงกาย  คุณคาทางจิตใจมีความหมาย
มากกวาวัตถุส่ิงของและองคกรธุรกิจควรคืน
กํ า ไ รก ลับ สู สั ง คมบ า ง ธ ร รมช า ติ และ
ส่ิงแวดลอมเปนเร่ืองท่ีทุกคนตองชวยกัน
อนุรักษคนเราควรกําหนดชะตาชีวิตของ
ตัวเองไมใชฟาลิขิตประสบการณกรทํางานมี
ค า ก ว า ป ริญญา บั ต ร สินค า แฟชั่ น จ า ก
ตางประเทศทําใหไทยเสียดุลทางการคา 

2.  กลุมหนุมนักประชาฐิปไตย   เปน
กลุมท่ีมีความคิดเห็นวาประชาชนทุกคนมี
สวนรวมในการแกไขปญหาเศษรฐกิจและ
ประชาชน ท่ีดี ค ว รไปใช สิท ธิ เ ลื อก ต้ั ง  
การเมืองเปนเร่ืองของคนท้ังประเทศ  ชีวิตใน
วันนี้ตองดีกวาเม่ือวาน  สินคาราคาแพงแตมี
คุณภาพยอมดีกวาสินคาราคาถูกแตคุณภาพ
ต่ํา  และคนเราควรยึดทางสายกลางในการ
ดํารงชีวิต 

3.  กลุมหนุมนักบริหาร  เปนกลุมท่ี
คาดหวังจะเปนผูบริหารระดับสูงในอีก 10 ป
ขางหนา  เปนนักจัดการดานการเงินท่ีดีและ
เปนผูนําในกลุมเพื่อน 

4. กลุมหนุม OTOP (นิยมสินคา
ไทย)    เปนกลุมท่ีมีความคิดวาตราสินคาและ
ราคาไมใชเหตุผลหลักในการซ้ือสินคา  และ
คิดวานักออกแบบแฟช่ันไทยมีความสามารถ
ทัดเทียมชาวตางชาติ  สินคาไทยมีคุณภาพไม
เปนรองสินคาจากตางประเทศ 

5.  กลุมหนุมหัวเกาอนุลักษณนิยม  
เปนกลุมท่ีมีความคิดเห็นวาการแตงกายตาม
แฟช่ันเปนการทําลายวัฒนธรรมไทย  การมี
เพศสัมพันธกอนแตงงานเปนพฤติกรรมท่ีไม
ควรกระทํา  การศึกษาตอในประเทศหรือ
ตางประเทศก็เหมือนกัน  และสินคาแฟชั่น
จากตางประเทศทําใหไทยเสียดุลทางการคา 

6. กลุมหนุมหัวนอก  เปนกลุมท่ีมี
ความคิดวาการเลียนแบบวัฒนธรรมตางชาติ
ไมใชเร่ืองเสียหาย  และโฆษณามีสวนชวยให
เราตัดสินใจซ้ือสินคา 

7.  กลุมหนุมสมถะยึดทางสายกลาง   
มีความสุขและพอใจกับชีวิตท่ีเปนอยูทุกวันนี้  
เปนนักจัดการดานการเงินท่ีดี  เราควรยึดทาง
สายกลางในการดํารงชีวิต  และชีวิตในวันนี้
ตองดีกวาเม่ือวาน 

8.  กลุมหนุมม้ันใจเกินรอย  เปน
กลุมท่ีมีความคิดเห็นวาการพัฒนากรุงเทพฯ
เปนเมืองแฟชั่นเปนส่ิงท่ีสามารถทําไดซ่ึงการ
แตงกายตามแฟช่ันทําใหชีวิตมีสีสันและทา
ทาย  ทําใหจะรูสึกวาตัวเองอายุออนกวาผูอ่ืน



เสมอ  สินคาราคาแพงแตมีคุณภาพยอมดีกวา
สินคาราคาถูกแตคุณภาพตํ่า 

จากการวิเคราะหปจจัยโดยการนํา
กลุมกิจกรรม ( 10 )  กลุมความสนใจ ( 8 )  
และกลุมความคิดเห็น ( 8 )   มาวิเคราะหใน
ข้ัน ท่ี  2   โดยใช วิ ธี อ งค ประกอบห ลัก 
(Principle component) ในการสกัดปจจัยและ
หมุนแกนปจจัยมุมฉากแบบ Vartimax เพื่อ
จัดกลุมรูปแบบการดําเนินชีวิตของผูชายวัย
ทํางาน โดยสามารถจัดกลุมไดท้ังส้ิน 15 กลุม 
ดังนี้ 
  1. กลุมหนุมยึดหลักทางสายกลาง   
เปนกลุมท่ีไมใหความสําคัญดานการแตงกาย
แตจะเนนท่ีคุณคาภายในจิตพรอมท้ังเช่ือใน
การยึดหลักทางสายกลาง   

2. กลุมหนุมติดแฟชั่น   เปนกลุมท่ี
ใหความสนใจในเร่ืองของแฟช่ันและการแตง
กายท่ีทันสมัยและอยูในกระแสนิยม  ชอบ
แตงตัวใหดูโดดเดนและและแตกตางจากคน
อ่ืนเช่ือวาการแตงกายตามแฟช่ันจะทําใหชีวิต
มีสีสัน 

3. กลุมหนุมอนามัยใสใจดูแลตัวเอง   
เปนกลุมท่ีใหความสําคัญกับการรับประทาน
อาหารท่ีถูกสุขอนามัย  สนใจดูแลสุขภาพ
ของตัวเองใหแข็งแรงและสนใจท่ีจะดูแล
ตัวเองใหดูดีอยูตลอดเวลา 

4.  กลุมหนุมทํางานฝกไฝในธรรม   
เปนกลุมท่ีสนใจการเ ท่ียวชมศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  ติดตามรายการธรรมะ เขา
รวมงานการกุศลเพื่อชวยเหลือสังคม  เปน
อาสาสมัครชวยงานองคกรการกุศล  สนใจ
เ ข า ร ว ม พั ฒ น า ชุ ม ช น ข อ ง ตน เ อ ง ใ ห

เจริญกาวหนา และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑเพื่อ
ศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมในอดีต 

5.  กลุมหนุมทํางานชอบเร่ืองตื่นเตน
ทาทาย   สนใจทํากิจกรรมท่ีตื่นเตน  ทาทาย
และไปทองเท่ียวจังหวัดใกลเคียงในวันหยุด
เสาร-อาทิตย 

6. กลุมหนุมชอบลองของใหม   เปน
กลุม ท่ีสนใจทดลองใชตราสินคาใหมๆ 
มากกวาใชตราสินคาเดิมและนิยมซ้ือสินคาท่ี
มีช่ือเสียง(Brand Name) 

7. กลุมหนุมรักครอบครัว เปนกลุม
ท่ีทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว เขา
เยี่ยมเยือนญาติผูใหญในเทศกาลสําคัญและ
เม่ือมีปญหาฉันมักปรึกษาคนในครอบครัว 

8. กลุมหนุมติดบาน   เปนกลุมท่ีใช
เวลาสวนใหญนอนพักผอนท่ีบานหลังเลิก
งานแทนการออกไปเท่ียวกลางคืนและมักจะ
ดูโทรทัศน/วีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดีท่ีบาน 

9. กลุมหนุมติดเพื่อน   เปนกลุมท่ีใช
เวลาในวันหยุดสังสรรกับเพื่อน (กินเหลา) ใช
เวลาสวนใหญอยูกับเพื่อนและไปงานเล้ียง
สังสรรคและร่ืนเริงตามเทศกาลกับเพื่อนๆ   

10. กลุมหนุมนักประชาธิปไตยสนใจ
เ ร่ืองการเมือง    เปนกลุม ท่ีติดตามข าว
การเมือง การแกไขปญหาของรัฐบาลอยาง
ตอเนื่องและคิดวาการเมืองเปนเร่ืองของคน
ท้ังประเทศ   

11. กลุมหนุมนักบริหาร   เปนกลุมท่ี
คาดหวังจะเปนผูบริหารระดับสูงในอีก 10 ป
ข างหนาโดยพยายามพัฒนาตนเองเ พ่ือ
ความสําเร็จในอาชีพ  เปนนักจัดการดาน



การเงินท่ีดีและเช่ือวาความสําเร็จของตนคือ
การมีช่ือเสียงเกียรติยศ   

12.  กลุมหนุมหัวใจรักในสินคาไทย   
เปนกลุมท่ีคิดวานักออกแบบแฟชั่นไทยมี
ความสามารถทัดเทียมชาวตางชาติ  สินคา
ไ ท ย มี คุณภ าพ ไม เ ป น ร อ ง สิ น ค า จ า ก
ตางประเทศ   การศึกษาตอในประเทศหรือ
ตางประเทศก็เหมือนกันและไมสนใจวาใคร
จะมองอยางไร ฉันแตงตัวตามแบบท่ีฉันชอบ   

13. กลุมหนุมหัวโบราณ   เปนกลุมท่ี
เชื่อวาการมีเพศสัมพันธกอนแตงงานเปน
พฤติกรรมท่ีไมควรกระทําและการแตงกาย
ตามแฟช่ันเปนการทําลายวัฒนธรรมไทย   

14.   กลุมหนุมบางาน   เปนกลุมท่ี
ทํางานจนไมมีเวลาดูแลตัวเองใหความสําคัญ
กับเร่ืองงานมากกวาเร่ืองสวนตัว   

15. กลุมหนุมนักเส่ียงโชค   เปนกลุม
ท่ีชอบเส่ียงโชคดวยการซ้ือสลากกินแบง
รัฐบาลและสนใจเร่ืองการทํานายทายทัก  
การพยากรณโชคชะตา   
 
4.  สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
   สํ าห รับนั กการตลาด  ผู วิ จั ยขอ
เสนอแนะแนวทางในการทําการตลาดกับ
กลุมผูชายวัยทํางานดังนี้นักการตลาดควรให
ความสําคัญกับสินคาท่ีเกี่ยวกับแฟช่ันและ
การแตงกายมากข้ึน เนื่องจากผูชายวัยทํางาน
จะมีความใสใจในการเ ลือกซ้ือสินคา ท่ี
เกี่ยวกับแฟช่ันและการแตงกายมากข้ึน โดยดู
จาก  กลุมหนุมติดแฟช่ัน เปนกลุมท่ีใหความ
สนใจในเร่ืองของแฟช่ันและการแตงกายที่
ทันสมัยและอยูในกระแสนิยม  ชอบแตงตัว

ใหดูโดดเดนและแตกตางจากคนอ่ืน เชื่อวา
การแตงกายตามแฟช่ันจะทําใหชีวิตมีสีสัน
และ กลุมหนุมชอบลองของใหม เปนกลุมท่ี
สนใจทดลองใชตราสินคาใหมๆ มากกวาใช
ตราสินคาเดิมและนิยมซ้ือสินคาท่ีมีช่ือเสียง
(Brand Name) นอกจากสินคาในกลุมท่ี
เกี่ยวกับแฟช่ันแลว  ผูชายวัยทํางานยังให
ความสนใจในการดูแลตัวเองเพิ่มมากข้ึน ไม
วาจะเปนเร่ืองการออกกําลังกาย เร่ืองของการ
รับประทานอาหารและเรื่องของการดูแล
ผิวพรรณ ดังนั้นกลุมหนุมอนามัยใสใจดูแล
ตัว เองเปนกลุม ท่ีใหความสําคัญกับการ
รับประทานอาหารท่ีถูกสุขอนามัย สนใจดูแล
สุขภาพของตัวเองใหแข็งแรงและสนใจท่ีจะ
ดูแลตัวเองใหดูดีอยูตลอดเวลา สวนสินคาท่ี
เกี่ยวกับครอบครัวก็สามารถท่ีจะเพิ่มโอกาส
ทางการตลาดไดเนื่องจากรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของผูชายวัยทํางานมีกลุมท่ีเปน กลุม
หนุมรักครอบครัว เปนกลุมท่ีทํากิจกรรม
รวมกับสมาชิกในครอบครัว เขาเยี่ยมเยือน
ญาติผูใหญในเทศกาลสําคัญ และเม่ือมีปญหา
ฉันมักปรึกษาคนในครอบครัว ยังรวมไปถึง
สินคาท่ีเกี่ยวกับการตกแตงบานก็นาจะไดรับ
ความนิยมเน่ืองจากรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของผูชายวัยทํางานจะมีกลุมหนุมติดบานเปน
กลุมท่ีใชเวลาสวนใหญนอนพักผอนท่ีบาน
หลังเลิกงานแทนการออกไปเท่ียวกลางคืน
และมักจะดูโทรทัศน/วีดีโอ/วีซีดี/ดีวีดีท่ีบาน 
ดังนั้นถานักการตลาดสามารถนําสินคาของ
ตนเองเขาไปเปนสวนหน่ึงของรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตไดก็จะทําใหสามารถสรางโอกาส
ทางการตลาดได 
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