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บทคดัย่อ 

ผูบ้รโิภคมกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็ นักการตลาดต้องปรบัตวัใหท้นั เพราะการเปลีย่นแปลงน ามาสู่โอกาสใหม่ๆ 
ของการน าเสนอสนิคา้หรอืบรกิาร และกลยุทธ์การตลาด ใหส้อดรบัความต้องการและวถิีชวีติของผูบ้รโิภค บทความนี้จงึ
น าเสนอกลุ่มผูช้ายกลุ่มหนึ่งที ่สนใจในการออกก าลงักาย เพื่อใหม้กีลา้มเนื้อทีแ่ขง็แรง สวยงาม ซึง่นักการตลาดเรยีกผูช้าย
กลุ่มนี้ว่า “Spornosexual” เน่ืองจากเป็นเรื่องใหม่ จงึไม่ค่อยปรากฎเป็นทฤษฎกีารตลาด พบแต่บทความและบทสมัภาษณ์ 
ในการเขยีนบทความจงึไดท้ าวจิยัเพิม่เตมิ เพื่อเป็นแนวทางในการน าเสนอโอกาส และกลยุทธก์ารตลาดทีเ่หมาะสมกบัคน
กลุ่มนี้ โดยเน้ือหาจะประกอบดว้ย ค าจ ากดัความของ Spornosexual วถิชีวีติ และความในใจของคนกลุ่มนี้ ผลติภณัฑ ์และ
กลยุทธก์ารตลาด ทีเ่หมาะสมกบัพฤตกิรรมของเขา 
 
ค าส าคญั: การออกก าลงักายของผูช้าย กลยุทธท์างการตลาด Spornosexual 
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Abstract 

Consumers have changed drastically. Marketers need to adapt themselves to fast-changing business 
environments. Changes bring in new opportunities for marketers to offer new products/services and marketing 
strategies that are in line with the needs and lifestyles of consumers. This paper seeks to address the need of a 
group of male consumers which is interested in exercising to build strong and beautiful muscles, the so-called 
“Spornosexual” by marketers. Because the current topic is relatively new and there is limited marketing literature, 
additional research has been conducted to assess market opportunities and provide insights on how to formulate 
suitable marketing strategies for this group of consumers. The paper begins with the definition of spornosexual, 
followed by the description of their lifestyles and product interests. The paper concludes with the recommended 
marketing strategies suitable for the behaviors of this group of consumers. 
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1. บทน า  
ความรกัสวยรกังามเป็นสิง่ปรารถนาของมนุษยท์ุกเพศ  ทุกวยั มากน้อยขึน้อยู่กบัแต่ละบุคคล เพศชายกเ็ป็นเพศทีร่กั

สวยรกังามไม่แพเ้พศหญงิ เพยีงแต่ค่านิยมในแต่ละสงัคมท าใหก้ารแสดงออกไดไ้ม่เท่ากนั เมื่อเพศชายกลา้แสดงออกมาก
ขึน้ โอกาสทางการตลาดกต็ามมา จากกลุ่มสนิคา้ทีไ่ม่เคยมเีพศชายเป็นกลุ่มเป้าหมายกไ็ดม้กีารแบ่งสนิค้าส าหรบัเพศชาย
ใหเ้หน็อย่างชดัเจน เช่น เครื่องส าอาง เสือ้ผา้ เครื่องแต่งตวั เป็นตน้ งานวจิยันี้จดัท าขึน้เพื่อแสดงใหเ้หน็ว่าผูช้ายกลุ่มใหม่ที่
เรยีกว่า “Spornosexual” เป็นกลุ่มทีท่ าใหเ้กดิโอกาสทางการตลาดมากมาย   

จากการส ารวจพฤตกิรรมการเล่นกฬีาหรอืออกก าลงักายของประชากรและสุขภาพจติ พ.ศ. 2554 โดยส านักงานสถติิ
แห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร พบว่า ประชากรอายุ 11 ปีขึน้ไปทัง้สิน้ 57.7 ลา้นคนมผีูท้ีเ่ล่นกฬีา
หรอืออก าลงักาย 15.1 ลา้นคน (รอ้ยละ 26.1) โดยผูช้ายมอีตัราการเล่นกฬีาและการออกก าลงักายในปี 2554 รอ้ยละ 27.4 
มากกว่าเพศหญงิ และพบว่ากรุงเทพมหานครมอีตัราการเล่นกฬีาหรอืออกก าลงักาย (รอ้ยละ 31.5) สงูกว่าภาคอื่นๆ ดงั
แสดงในตามตารางที ่1 

 
ตารางที ่1 รอ้ยละของจ านวนประชาการทีเ่ล่นกฬีาหรอืออกก าลงักายของกลุ่มทีม่อีายุ 11 ปีขึน้ไป 

เพศและภาค อตัราการเล่นกีฬาหรอืออกก าลงักายของประชากร 
2547 2550 2554 

เพศ:    
ชาย 32.8 32.7 27.4 
หญงิ 25.4 26.7 25.0 
ภาค:    
กรุงเทพมหานคร 33.5 33.4 31.5 
กลาง 24.3 24.3 22.0 
เหนือ 29.9 28.3 28.8 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 28.5 29.7 24.5 
ใต ้ 33.5 37.4 29.9 
ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (2555) 
 

นอกจากนี้ผลการส ารวจยงัแสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ีเ่ล่นกฬีาหรอืออกก าลงักาย 15.1 ลา้นคน รอ้ยละ 34.7 เป็นผูท้ีเ่ล่นกฬีา ที่
เหลอืรอ้ยละ 65.3 คอืผูท้ีอ่อกก าลงักายดว้ยวธิต่ีางๆ เช่น เดนิ วิง่ การใชอุ้ปกรณ์ประกอบ เป็นต้น โดยการออกก าลงักาย
ดว้ยการเดนิมสีดัสว่นสงูสดุ คอื รอ้ยละ 20.0 รองลงมาคอืการวิง่ รอ้ยละ 18.5 และการใชอุ้ปกรณ์ออกก าลงักายต่างๆ รอ้ย
ละ 14.4 ทีเ่หลอื รอ้ยละ 12.4 เป็นการออกก าลงักายดว้ยวธิกีารอื่นๆ เช่น การเตน้ เล่นโยคะ เป็นตน้ ดงัแสดงในตารางที ่2 
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ตารางที ่2 รอ้ยละของประชากรอายุ 11 ปีขึน้ไปทีเ่ล่นกฬีาหรอือกก าลงักายจ านวนตามประเภทของการเล่นกฬีา 
หรอืออกก าลงักาย (ปี 2554) 

ประเภท รอ้ยละ 
เล่นกีฬา 34.7 
ออกก าลงักายด้วยวิธีอ่ืนๆ:  
- เดนิ 20.0 
- วิง่ 18.5 
- การออกก าลงักายโดยใช้เครื่องออกก าลงักาย เช่น การ
เดนิบนเครื่องเดนิ เป้นตน้ 

14.4 

- เตน้ 6.6 
- โยคะ 2.0 
- อื่นๆ เช่น ร าไมพ้ลอง ไทเกก็ เป็นตน้ 3.8 
ทีม่า: ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร (2555) 

 
อนึ่งข้อมูลจากการส ารวจยงัแสดงให้เห็นว่า เหตุผลของการเล่นกีฬาหรือออกก าลงักาย เพราะต้องการให้ร่างกาย

แขง็แรง (รอ้ยละ 74.6) และเหตุผลอื่นๆ (รอ้ยละ 23.6) เช่น มคีนชวนหรอืมปัีญหาสุขภาพหรอืต้องการลดนํ้าหนัก เป็นต้น 
(ส านกังานสถติแิห่งชาต ิกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร, 2555) จากขอ้มลูขา้งตน้แสดงใหเ้หน็ว่าประชากรมี
การออกก าลงักายมากขึน้โดยเฉพาะผูช้าย แมว้่าปี 2554 จะมจี านวนผูช้ายทีอ่อกก าลงักายน้อยลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า 
แต่อาจจะมีสาเหตุมาจากในปีดงักล่าวประเทศไทยประสบปัญหาน ้าท่วม ส่วนเหตุผลของการออกก าลงักายเนื่องจาก
ต้องการให้ร่างกายแขง็แรงและดูด ีจงึเป็นที่มาของค าถามการวจิยัว่า การทีผู่้ชายหนัมาออกก าลงักายมากขึน้จะสามารถ
น ามาก าหนดกลยุทธก์ารตลาด ใหส้อดรบัความตอ้งการและวถิชีวีติของผูช้ายทีอ่อกก าลงักายไดอ้ย่างไร 

 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

ในสว่นนี้จะกล่าวถงึการจดัแบ่งกลุ่มผูช้าย ทฤษฎเีกีย่วกบัเพศ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงันี้ 
2.1 การแบ่งกลุ่มผูช้าย 

นิตยสาร Positioning ฉบบัเดอืนมนีาคม 2553 ไดแ้บ่งกลุ่มผูช้าย โดยพจิารณาจากวถิชีวีติ (Lifestyle) ออกเป็น 4 กลุ่ม
ใหญ่ดงันี้ 

(1) Metrosexual ผูใ้ชค้ านี้เป็นคนแรกคอื Mark Simpson นกัหนงัสอืพมิพแ์ละคอลมันิสตช์าวองักฤษไดเ้ขยีนบทความ
ชื่อ “Here come the mirror man” ตพีมิพใ์นหนังสอืพมิพ ์The Independent เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2537 อธบิายว่าหนุ่ม
กลุ่มนี้เป็นคนทีม่ฐีานะด ี ใหค้วามสนใจเรื่องความสวยความงามเป็นพเิศษ ต้องดูดตีัง้แต่หวัจรดเทา้ ทัง้ทรงผม หน้าตา 
ผวิพรรณ รปูร่าง และการแต่งตวั ในตอนแรกๆ ค านี้ใชอ้ธบิายหนุ่มทีเ่ป็นชายแท้ 100% แต่ต่อมาศพัทค์ านี้ The American 
Dialect Society ไดน้ิยามว่ามาจากค า 2 ค า คอื Metropolitan ทีม่คีวามหมายถงึเมอืง ซึง่กค็อืคนเมอืงนัน่เอง อกีค าหนึ่งก็
คอืค าว่า “Sexual” เป็นศพัทท์ีม่าจากค าว่า “Heterosexual” ซึง่หมายถงึผูช้ายทีช่ื่นชอบเพศตรงขา้ม จงึเป็นกลุ่มคนทีส่นใจ
เรื่องความสวยงามของตวัเองเป็นพเิศษ โดยสรุปค าว่า “Metrosexual” ทีถู่กน ามานิยามเพื่อพจิารณาโอกาสทางการตลาด 
หมายถงึ “ชายแทห้รอืไม่แทก้ต็าม อาศยัอยู่ในเมอืง ดูแลตวัเองให ้“ดูด”ี ตัง้แต่หวัจรดเท้า เป็นคนทนัสมยั ไม่กลวัการ
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เปลีย่นแปลง มอีาชพีทีม่ ัน่คง มรีายไดส้งู ชอบชอ้ปป้ิง” ตวัอย่างผูช้าย Metrosexual ทีเ่หน็ไดช้ดัคอืเดวทิ เบคแฮม นัก
ฟุตบอลชื่อดงั ผูส้รา้งกระแสเรื่องการแฟชัน่การแต่งตวัอยู่ตลอดเวลา 

(2) Ubersexual เป็นกลุ่มคนทีค่ลา้ยกบั Metrosexual ทีแ่มนขึน้ เป็นคนทีทุ่กอย่างตอ้ง “สมบรูณ์แบบ” (Perfectionist) 
เน้นความส าเรจ็ในการศกึษา และหน้าทีก่ารงาน มากกว่าการแต่งตวั ตวัอย่างผูช้ายกลุ่มนี้คอื บารกั โอบาม่า ชุดแต่งตวั
อย่างเป็นทางการตอ้งเป็นชุดสทูทีด่ดู ีจอรจ์ คลนูียท์ีม่คี่านิยมของการใชช้วีติทีม่คีวามสมบูรณ์แบบและมคีุณภาพ เขาเลอืก
ซือ้คฤหาสน์รมิทะเลสาป เพื่อใหก้ารพกัอาศยัของเขาสมบรูณ์แบบทีส่ดุ 

(3) Retrosexual หรอืเรยีกอกีชื่อคอื Macho Man คอืผูช้ายทีไ่ม่สนใจเรื่องการแต่งตวัว่าต้องทนัสมยั ดูด ีพวกเขามี
สไตลข์องตวัเอง ไม่ชอบเสรมิแต่ง บางรายอาจดดูบิๆ เถื่อนๆ ไวห้นวดเครา ท าตวัใกลเ้คยีงกบัธรรมชาต ิไม่ใชเ้ครื่องส าอาง
เช่น ครมี หรอืโลชัน่ ชอบใสเ่ชิต้เก่าๆ กางเกงยนีส ์สไตลค์ลา้ยๆ กบัพระเอกในภาพยนตรค์าวบอย 

(4) Hybridsexual การแต่งตวัและการใชช้วีติเป็นส่วนผสมระหว่าง Metrosexual กบั Retrosexual เป็นกลุ่มทีเ่พิง่เกดิ
ใหม่ในอนิเดยี มกันิยมไวผ้มยาว หนวดเครายาว แต่ดแูลผวิพรรณ แต่งกายดทีนัสมยั 

(5) Spornosexual เมื่อปี 2557 Mark Simpson ผูเ้คยบญัญตัิศพัท์ค าว่า “Metrosexual” เป็นผูบ้ญัญตัิค าว่า 
“Spormosexual” โดยเขาได้พูดเป็นเชงิเปรยีบเปรยว่า “หมดยุคของ Metrosexual แล้ว” หรอืกล่าวอกีนัยหนึ่งว่า 
“Metrosexual ไดต้ายไปแลว้ เป็นการเกดิใหม่ของ Spornosexual” ค าเปรยีบเปรยของเขาตอ้งการจะบอกว่า ผูช้ายทีส่ าอาง
ไดเ้ปลีย่นวถิชีวีติไปแลว้ (Mark, 2014) อน่ึง Mark ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “Spornosexual” หมายถงึ “ผูช้ายทีอ่ยากดูด ี
หมกมุ่นกบัรปูร่างของตวัเอง ใหค้วามส าคญักบัรปูลกัษณ์อย่างมาก  จงึมวีนิยัในการออกก าลงักาย ดแูลเรื่องอาหาร ภูมใิจที่
ไดโ้ชวค์วามสวยงามของรูปร่าง เพื่อเรยีกรอ้งความสนใจจากผูอ้ื่น มโีอกาสกจ็ะถ่ายรูปตวัเองแลว้หาสถานทีโ่ชว ์เช่น บน
เฟสบุ๊ค หรอื อนิสตาแกรม” หรอือาจกล่าวไดว้่า “Spornosexual” ประกอบดว้ยค า 3 ค าคอื 

 Sport: กฬีาหรอืการออกก าลงักาย เพื่อใหด้ดู ีผูช้ายกลุ่มนี้จะศกึษาวธิกีารออกก าลงักายอย่างถูกต้อง ปฏบิตัิ
อย่างเขม้งวด 

 Porn: สถานทีห่รอืสือ่ต่างๆ ทีใ่ชเ้ป็นพืน้ทีส่ าหรบัโชวส์รรีะทีผู่ช้ายคดิว่าอวดแลว้สามารถเรยีกรอ้งความสนใจ
โดยเฉพาะทางเพศได ้ต่อมาค านี้จงึถูกใชใ้นความหมายถงึ “เพศ” ดว้ย 

 Metrosexual: หนุ่มตามค าจดัความขา้งตน้  
จากขอ้ความขา้งตน้ นกัวจิยัไดก้ าหนดนิยามของค าว่า “Spornosexual” โดยพจิารณาการเปลีย่นไปของผูบ้รโิภค

ซึง่เป็นปัจจยัในการพจิารณา “โอกาสทางการตลาด” และ “การก าหนดกลยุทธก์ารตลาด” ของไทยดงันี้ 
 “Spornosexual หมายถงึ กลุ่มชายอายุระหว่าง 18-35 ปี ก าลงัศกึษาและท างาน มรีายไดร้ะดบัปานกลางค่อนขา้ง

สงูถงึระดบัสงู ทีใ่หค้วามส าคญักบัรูปร่างของตนเอง จงึออกก าลงักายอย่างถูกวธิแีละสม ่าเสมอ มคีวามภูมใิจกบัรูปร่างทีด่ ี
จงึอยากใหผู้ค้นชมเชย บางรายจงึชอบถ่ายรปูโชวส์รรีะท่อนบน มวีถิชีวีติแบบคนเมอืง” 
2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัเพศ 

2.2.1 แนวคดิเรื่องเพศสภาวะ (Sex) 
แต่เดิมการแบ่งแยก ความแตกต่างของมนุษย์ ใช้เกณฑ์ด้านความแตกต่างทางสรีระ ซึ่งเป็นลกัษณะทาง

กายภาพ (Kilmartin, 2007) หรอืทีเ่รยีกว่าเพศสภาพ (sex) เป็นการแบ่งโดยใชพ้ืน้ฐานความรูท้างดา้นชวีวทิยา แบ่งมนุษย์
ไดเ้ป็น 2 เพศ คอื เพศชาย (Male) และเพศหญงิ (Female) (Eaqly, 1999) และมกัเป็นทีร่บัรูว้่าเพศชายเป็นเพศทีแ่ขง็แรง 
ไม่ค่อยสนใจเรื่องการแต่งตวั ไม่มพีฤตกิรรมเหมอืนเพศหญงิ ดงันัน้ผูช้ายจงึมกักงัวลและอายที่จะถูกมองว่ามพีฤตกิรรม
คลา้ยเพศหญงิ (Peoples, 2001)  
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2.2.2 แนวคดิเรื่องเพศสภาพ (Gender) 
บทบาทของเพศชายและหญงิในแต่ละสงัคมไม่เหมอืนกนั ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั เช่น การเรยีนรู ้ปฏสิมัพนัธท์าง

สงัคม และวฒันธรรมทางโครงสรา้งสงัคม เพศชายอาจไม่จ าเป็นต้องแขง็แกร่งหรอืเป็นผู้น า ตามแนวคดิเรื่องเพศสภาวะ  
จงึไดม้กีารนิยามบทบาททีแ่ต่ละเพศแสดงออกว่าเป็น เพศสภาพ (gender) ซึง่ค านี้มผีูน้ิยามไวห้ลายคน เช่น Corrigan 
(1997), Connell (2002) ซึง่พอจะสรุปไดว้่า เพศสภาพ หมายถงึ เพศทีถู่กแบ่งโดยพจิารณาจากวธิคีดิ บทบาท พฤตกิรรม 
และวถิกีารด าเนินชวีติ เพศสภาพจะแบ่งเพศออกเป็น “ความเป็นชาย” (Masculine) และความเป็นหญงิ (Feminine) ซึง่เป็น
การพจิารณาจาก “ลกัษณะของบุคคล”มากกว่า สญัลกัษณ์ที่แสดงความเป็นเพศทางร่างกาย ดงันัน้ ผู้ที่มอีวยัวะที่แสดง
ความเป็นเพศชาย (Male) แต่มลีกัษณะการแสดงออกบางอย่างแบบหญงิ จงึก าหนดไดว้่าลกัษณะนัน้มเีพศสภาพเป็นหญงิ 
(Feminity) ในทางกลบักนัเพศหญงิอาจมพีฤตกิรรมบางอย่างทีแ่สดงออกมเีพศสภาพเป็นชาย (Maseulinity) (Eaqly, 1999) 

2.2.3 ความเป็นชาย (Masculinity) และการบรโิภค (Consumption)  
ปัจจยัหนึ่งทีแ่สดงความเป็นชาย คอื รปูร่างทีเ่ตม็ไปดว้ยกลา้มเน้ือ ความมกี าลงั (Gauntlett, 2002) อ านาจหรอื

ความดเีลศิ (Connell, 1995) และผูท้ีม่กีลา้มเนื้อทีแ่ขง็แรง สวยงามเป็นสิง่ดงึดูดความสนใจและกระตุ้นใหเ้กดิอารมณ์ทาง
เพศ (Halprin,1995) ดงันัน้ผูช้ายสมยัใหม่จงึใหค้วามส าคญักบัการออกก าลงักาย ยอมทุ่มเทก าลงัทรพัย ์และเวลาในการ
ออกก าลงักาย ทางดา้นบทบาท (Role) ความเป็นชายมกัมลีกัษณะของความเป็นอสิระ (Independent) ความมัน่ใจในตนเอง 
(self-confidence) แขง็แรง (Strength) จรงิจงั (assertive) มอีทิธพิลเหนือผูอ้ื่น (dominance) และมคีวามทะเยอทะยาน 
(ambition) ในขณะบทบาทของความเป็นหญงิมกัมลีกัษณะ มอีารมณ์ (emotion) สภุาพ (gentle) เป็นผูต้าม (dependent) ขี้
ประจบ (affectionate) ยอมท าตาม (yielding) และเชื่อคนง่าย (gullible) 

ทางดา้นการบรโิภค (Consumption) เน่ืองจากความสวยงามของรปูร่างและกลา้มเนื้อเป็นสิง่ทีผู่ช้ายใชเ้ป็นทาง
สรา้งแรงดงึดดู และน าไปสู่อ านาจการต่อรองทีด่ ีและท าใหเ้กดิความไม่เท่าเทยีมกนัในสงัคม  ผูช้ายจ านวนมากจงึต้องการ
บรโิภคสนิคา้และบรกิารต่างๆ เพื่อดแูลรกัษาร่างกายใหด้ดู ีเป็นทีส่นใจของเพศตรงขา้ม และเป็นทีย่อมรบัของสงัคม เพราะ
เมื่อร่างกายดดูกีจ็ะเป็น “ทุนทางกายภาพ” (physical capital) เพราะสามารถเปลีย่นเป็นทุนรูปแบบอื่นเพื่อเพิม่ความมัง่คัง่
ใหแ้ก่ตนเอง 
2.3 การทบทวนวรรณกรรม 

ผูว้จิยัไดท้บทวนวรรณกรรมเกีย่วกบัโอกาสทางการตลาดและกลยุทธก์ารตลาดของคนกลุ่ม Sporno พบว่าคนกลุ่มนี้
โดยเฉพาะหนุ่ม Sporno ท าใหเ้กดิโอกาสทางการตลาดของสนิคา้และบรกิารหลายประเภทดงันี้ 

(1) ธุรกจิสถานออกก าลงักาย  (Fitness Center) 
จากงานวจิยัพบว่าคนกลุ่มนี้ออกก าลงักายในสถานออกก าลงักาย 94% โดยทีว่ตัถุประสงคเ์พื่อใหร้ปูร่างดขีึน้ 59% 

และ 56% ใชเ้วลาในการออกก าลงักาย 24 ครัง้ต่อสปัดาห ์ ซึง่เปรยีบเสมอืนกจิกรรมทีต่้องกระท าเป็นประจ า นอกจากนี้
มูลค่าตลาดของธุรกจิออกก าลงักาย ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2554  ซึง่รายงานโดย The IHRSA Global Report 2014 
พบว่ามมีลูค่า 5,700 บาท และนาย ฐนกฤตย ์สรุกจิบวร ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ว ีฟิตเนส จ ากดั ใหส้มัภาษณ์ใน
หนงัสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ วนัที ่8-10 มกราคม พ.ศ.2558  คาดว่า ปี 2558 ธุรกจินี้จะมกีารขยายตวัเพิม่ขึน้ 30% โดยจะมี
แบรนดใ์หม่จากทัง้ตะวนัตกและเอเชยีอกี 2-3 แบรนดเ์ขา้มาแขง่ขนั 

ธุรกจิออกก าลงักายปัจจุบนัมรีปูแบบในการด าเนินงาน 4 ลกัษณะ คอื 
1) สถานทีใ่หบ้รกิารในโรงแรม เพื่อบรกิารแก่แขกของโรงแรมและขายสมาชกิกบับุคคลทัว่ไป 
2) สถานที่ให้บรกิารที่กลุ่มสมาคมหรอืชมรมตัง้ขึน้ เพื่อให้บรกิารแก่สมาชกิของสมาคมหรอืชมรม เช่น โปโล

คลบั  สปอรต์คลบั 
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3) สถานทีใ่หบ้รกิารโดยธุรกจิทีพ่กัอาศยั เช่น  สถานทีอ่อกก าลงักายของคอนโดมเินียม 
4) สถานทีใ่หบ้รกิารทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยเอกชนทัว่ไป เช่น Fitness First, Virgin Active   

 
รายไดห้ลกัของธุรกจินี้คอื ค่าสมาชกิ กลยุทธห์ลกั คอื การมอีุปกรณ์ทีค่รบ มเีทรนเนอรจ์ดัโปรแกรมการออกก าลงั

กายและสอนใหแ้ก่สมาชกิ ท าเลทีต่ัง้สะดวกในการเดนิทาง  บางแห่งเช่น โรงแรมอนันตราใหบ้รกิารซกัรดีเสือ้ ผา้ ชุดออก
ก าลงักายใหแ้ก่สมาชกิ และบรกิารน ้า ชา กาแฟและผลไมต้ลอดวนั กลยุทธก์ารแข่งขนัทีใ่ช ้คอื การสรา้งความแตกต่าง  
บางแห่งแตกต่างดว้ยประเภทของอุปกรณ์ เช่น เวอรจ์ิน้แอกทฟี มทีีปี่นหน้าผา มทีีใ่หน้อนพกัผ่อน เป็นตน้ 

(2) ธุรกจิอุปกรณ์การออกก าลงักายและกฬีา 
รายงานจากนิตยสารมารเ์กต็เทยีร์ ฉบบัเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2558 คาดว่าปัจจุบนัตลาดอุปกรณ์กฬีา มมีูลค่าถงึ 

22,000 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็น รองเท้ากฬีา 60% และอุปกรณ์กฬีาต่างๆ 40% เป็นตลาดกรุงเทพ 50% และตลาด
ต่างจงัหวดั 50% 

ธุรกจินี้เป็นธุรกจิทีเ่ตบิโตตามความตอ้งการการออกก าลงักายของคนและการเปิดใหบ้รกิารของสถานบรกิาร การ
แข่งขนัในธุรกจินี้คอื การพฒันาสนิคา้ให้ทนัสมยั  ปัจจุบนัเครื่องเล่นแต่ละชนิดมกีารออกแบบเครื่องออกก าลงัเฉพาะส่วน
ตามความต้องการของการพฒันากลา้มเนื้อในแต่ละส่วน เช่น ส าหรบัพฒันากลา้มเนื้อบ่า ไหล่ กล้าม แขนดา้นหน้า  
ดา้นหลงั อก หลงั ขา เป็นต้น ไดม้กีารน าเทคโนโลยมีาเป็นส่วนประกอบ เช่น มกีารประมวลผลหลงัการออกก าลงักาย  
สามารถดทูวีใีนระหว่างออกก าลงักาย เป็นตน้ 

(3) ธุรกจิอาหาร 
หนุ่ม Sporno  จะมคีวามรูใ้นเรื่องอาหารเป็นอย่างดจีะทานอาหารตามวตัถุประสงคข์องการ 

ออกก าลงักายในขณะนัน้บางรายจะเพิ่มน ้าหนักก่อนกจ็ะทานอาหารเพิ่มน ้าหนัก  แต่ส่วนใหญ่จะเลือกทานอาหารที่มี
ประโยชน์ต่อการพฒันากลา้มเน้ือ เช่น โปรตนี  บางรายจะท าอาหารทานเองจงึเลอืกซือ้วตัถุดบิดว้ยตวัเอง 
 ธุรกจิอาหารที่ถูกพสิูจน์แลว้ว่า “ด ีมปีระโยชน์”  จงึเป็นอกีธุรกจิหนึ่งทีม่แีนวโน้มจะเจรญิเติบโตตามจ านวนของ
หนุ่ม Sporno ทีเ่พิม่ขึน้ เช่น รา้นอาหารทีเ่สนอเมนูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ รา้นอาหารทีเ่ลอืกใชว้ตัถุดบิจากแหล่งที่
ปลอดภยั เช่น เนื้อสตัวท์ีป่ลอดสารเร่งเนื้อแดง ผกัผลไมอ้อรแ์กนิค จงึเป็นโอกาสของรา้นอาหารที่มจีุดยนืเป็นรา้นทีเ่น้น
สุขภาพ รา้นประเภทนี้นอกจากเป็นรา้นทีก่ลุ่มคนรกัสุขภาพชื่นชอบแลว้ยงัเป็นรา้นทีต่้องการของหนุ่ม Sporno ดว้ย จาก
ความสนใจในเรื่องอาหารหนุ่ม Sporno หลายรายพฒันาเป็นธุรกจิ ดาราบางคนผลติและจ าหน่าย “อาหารคลนี” สง่ตามบา้น  
บางคนผลติ “โปรตนีบาร”์ จ าหน่าย ซึง่ช่องทางการจ าหน่ายสว่นใหญ่จะผ่านทาง Social Network 

(4) อาหารเสรมิ และ วติามนิ 
ขอ้มลูจากยโูรมอนิเตอร ์ผลติภณัฑก์ลุ่มวติามนิและอาหารเสรมิ ปี พ.ศ.2556 มมีลูค่าถงึ 39,347.9 ลา้นบาท และมี

อตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่องราว 5% ต่อปี จะเหน็ไดว้่าเวยโ์ปรตนี เป็นอาหารเสรมิหลกัทีห่นุ่ม Sporno นิยมรบัประทาน 
ตลาดจงึโตอย่างต่อเนื่อง และท าใหย้อดขายของอาหารเสรมิและวติามนิอื่นๆ เตบิโตตามไปดว้ย นอกจากนี้ยงัรวมถึง
วติามนิเพื่อช่วยเพิม่สมรรถภาพทางเพศ กเ็ป็นอกีหนึ่งผลติภณัฑท์ีเ่ป็นโอกาสทางการตลาด เนื่องจากปัจจุบนัชายไทยมี
ปัญหาเรื่องความเสือ่มสมรรถภาพทางเพศมากขึน้ 

(5) เครื่องดื่ม 
ตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเป็นอีกตลาดหนึ่งที่มีศกัยภาพสูง มีอตัราการเติบโตอย่างรวดเรว็เพราะรูปแบบที่

สะดวกส าหรบัผูช้าย ซึง่อาจท าในรูปของ Functional drink กาแฟ หรอืเครื่องดื่มชนิดต่างๆ ตวัอย่างเช่นกาแฟของเนเจอร์
กฟิ เครื่องดื่มแมนซัม่ ทีพ่ฒันามาเพื่อตลาดผูช้ายโดยเฉพาะ ขอ้มลูจากหนงัสอืพมิพก์รุงเทพธรุกจิรายงานว่าตลาดเครื่องดืม่
เพื่อสขุภาพเมื่อปีพ.ศ. 2556 มมีลูค่าถงึ 5800ลา้นบาท และมยีอดขายเตบิโตไม่น้อยกว่า 10% 
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(6) สนิคา้ทดแทนมือ้อาหารหลกั 
หมายถงึสนิคา้ทีร่บัประทานเพื่อทดแทนอาหารหลกัมือ้ใดมือ้หนึ่ง (Meal replacement) มใิช่อาหารเสรมิทีท่าน

ควบคู่กบัอาหารมื้อหลกั เป็นอกีสนิคา้หนึ่งทีม่แีนวโน้มการเจรญิเติบโตพรอ้มๆกระแสของการออกก าลงักาย โดยสนิค้า
เหล่านี้ต้องมสีารอาหารครบ ควบคุมแคลอรี ่ช่วยเสรมิสรา้งกลา้มเนื้อ ลดไขมนัส่วนเกนิ ควบคุมน ้าหนัก และ ถ้าสามารถ
ช่วยดแูลผวิพรรณดว้ย จะสอดคลอ้งกบัความต้องการของ หนุ่ม Sporno มาก โดยต้องผลติในรูปแบบทีพ่กพาง่าย สะดวก
ในการน าไปรบัประทานในทีต่่างๆ ส่วนใหญ่จงึผลติเป็นแท่ง หรอื อาจผลติเป็นน ้าเพื่อใหท้านง่าย เช่น จากขอ้มูลของยูโร
มอนิเตอร ์พบว่า เมื่อปี พศ. 2556 สนิคา้ทดแทนอาหารมือ้หลกัมมีูลค่าตลาด 3,963.2 ลา้นบาท และมอีตัราการเตบิโตมา
จากอดตีไม่ต ่ากว่าปีละ 10%  

(7) ตลาดเสือ้ผา้ 
เมื่อหนุ่ม Sporno ตอ้งการโชวร์ปูร่าง การออกแบบเสือ้ผา้กต็อ้งเปลีย่นไป  เสือ้ผา้ทีร่ดัรูป หรอืพอดตีวัใส่แลว้เหน็

รูปร่างเหน็กล้าม  หน้าอกชดัเจนจงึเป็นสนิคา้ทีม่โีอกาสเตบิโต  แต่ทัง้นี้ต้องเน้นเนื้อผา้  การออกแบบและฝีมอืทีป่ระณีต  
เพราะหนุ่ม Sporno เป็นกลุ่มทีช่อบคน้หาขอ้มลูมคีวามรู ้ ดงันัน้ เสือ้ผา้ทุกประเภททัง้ใสท่ างาน ใสเ่พื่อเขา้สงัคม ใสว่นัหยุด 
จงึตอ้งค านึงถงึปัจจยัเหล่านี้  รวมถงึเป็นโอกาสของเสือ้แขนกุด  เสือ้กลา้มซึง่ใสแ่ลว้ท าใหเ้หน็รปูร่างทีด่ี นอกจากนี้ชุดชัน้ใน
และกางเกงว่ายน ้ากต็้องเน้นการออกแบบทีส่ามารถโชวเ์รอืนร่างได้ เช่น การออกแบบกางเกงว่ายน ้าใหเ้อวต ่าเพื่อโชวซ์กิ
แพคไดเ้ตม็ที่ การเสรมิเป้ากางเกงว่ายน ้า เป็นต้น ชุดชัน้ในกต็้องออกแบบให้เมื่อใส่เสือ้ผา้ทีก่ระชบัแลว้ไดโ้ชวห์ุ่นที่ดี  
แนวโน้มตอ้งผลติเป็นชุดชัน้ในและกางเกงว่ายน ้าแฟชัน่ เพื่อตอบสนองคนกลุ่มนี้ 

(8) ชุดออกก าลงักายและอุปกรณ์อื่นๆ 
เน่ืองจากหนุ่ม Sporno ออกก าลงักายตามสถานออกก าลงักาย ชุดทีใ่สอ่อกก าลงัควรเป็น 

ชุดทีเ่หมาะสมกบัการออกก าลงักายแต่ละประเภท และต้องเน้นเนื้อผา้และการออกแบบทีด่ี เพราะเปรยีบเสมอืนการเขา้
สงัคมอย่างหนึ่ง การทีอ่อกก าลงักายเกอืบจะทุกวนัท าใหเ้ป็นการเพิม่ “จ านวน” ชุดทีใ่ช ้  
 นอกจากเสือ้ผา้แลว้ตลาดของอุปกรณ์อื่นๆ ทีใ่ชใ้นการออกก าลงักาย กจ็ะมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้ดว้ย เช่น ถุงมอื
ส าหรบัการยกน ้าหนัก ถุงเทา้ รองเทา้ทีเ่หมาะสมกบักฬีาแต่ละประเภท เครื่องมอืเพื่อบนัทกึสถติกิารออกก าลังกาย เช่น 
จ านวนกา้วของการวิง่ การเต้นของหวัใจ รวมถงึจ านวนแคลอรีท่ีเ่ผาผลาญ ซึง่อาจท าเป็นสนิคา้ไดห้ลายรูปแบบ เช่น สาย
รดัขอ้มอื นาฬกิา เป็นตน้ 

(9) ธุรกจิใหค้ าปรกึษาและการสอนการออกก าลงักาย 
ผูท้ีต่อ้งการพฒันากลา้มเน้ือในแต่ละสว่นของร่างกายต้องมคีวามรูอ้ย่างลกึซึง้ จงึท าใหเ้กดิธุรกจิอกีมากมาย อาทิ

เช่น 
- ธุรกจิใหค้ าปรกึษา อาจเป็นบุคคลต่อบุคคล หรอืเป็นบุคคลต่อกลุ่มคน เนื่องจากแต่ละคนจะมสีรรีะและ

ขอ้จ ากดัสว่นตวัต่างกนั จงึตอ้งการค าปรกึษาใหต้รงกบัความตอ้งการของตวัเองมากทีส่ดุ 
- ธุรกจิสอนการออกก าลงักาย บางคนมคีวามรูแ้ต่กงัวลว่าจะท าถูกต้องหรอืไม่? หรอือาจไม่มรีะเบยีบวนิัย

เพยีงพอ จงึว่าจา้งเทรนเนอรส์่วนบุคคล ท าการจดัโปรแกรมการออกก าลงักาย สอนและควบคุมดูแลให้การ
ออกก าลงักายเป็นไปตามโปรแกรม ธุรกจินี้เป็นอกีธุรกจิหนึ่งทีน่่าสนใจ โดยเทรนเนอรจ์ะอ านวยความสะดวก
แก่ผูว้่าจ้างโดยเดนิทางไปสอนยงัสถานทีท่ีผู่ว้่าจา้งออกก าลงักาย ซึง่ถ้าดูแลแลว้ได้ผล กจ็ะเกดิการบอกต่อ 
นอกจากนี้เทรนเนอรย์งัสามารถเพิ่มธุรกจิได้ดว้ยการจ าหน่ายอาหาร อาหารเสรมิ ตลอดจนอุปกรณ์และ
เครื่องใชส้ว่นตวัในการออกก าลงักาย หรอืแมก้ระทัง่สนิคา้อื่นๆ ทีผู่อ้อกก าลงักายตอ้งการ 
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(10)  เครื่องส าอางส าหรบัผูช้าย 
ตัง้แต่กระแสของ “หนุ่มส าอาง” หรอื “Metrosexual” ธุรกจิเครื่องส าอางได้ผลติสนิค้าเพื่อผู้ชาย (for men) 

โดยเฉพาะ และมอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อมกีลุ่ม Sporno ซึง่อาจพฒันามาจากกลุ่ม Metro หรอืเป็นผูช้ายกลุ่ม
ใหม่กต็าม  ทศันคตทิีต่อ้งการใหต้วัเอง “ดดู”ี หรอืเป็น “วตัถุทางเพศ” ท าใหผู้ช้ายหนัมาสนใจดูแล “ความหล่อ” มากขึน้ จงึ
เป็นโอกาสทีด่ขีองสนิคา้ช่วยดูแลผวิพรรณ เช่น ช่วยกระชบัรูขุมขน หน้ากระจ่างใส ลดรอยเหีย่วย่น เป็นต้น นอกจากนี้
ขอ้มลูจากยโูรมอนิเตอร ์ปี พ.ศ. 2556 สนิคา้กลุ่มผลติภณัฑข์องใชก้บัร่างกาย และความสวยงามส าหรบัเพศชายมมีูลค่าสงู
ถงึ 10,258.9 ลา้นบาท และมอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าปีละ 10% 

(11) สถานเสรมิความงาม 
เพื่อเสรมิความหล่อใหส้มบูรณ์แบบ หนุ่ม Sporno  หลายคนเลอืกเขา้สถานเสรมิความงามซึง่ดูแลไดค้รบวงจร

ตัง้แต่การรกัษาสวิ ลดน ้าหนกั สรา้งซกิแพค ดแูลผวิพรรณ โดยดแูลตัง้แต่หน้าจรดปลายเทา้ ท าเป็น One Stop Shopping 
(12) ธุรกจิพฒันาบุคลกิภาพ 

เมื่อร่างกายดูดแีล้ว อกีธุรกจิหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นโอกาสทีด่ ีคอืธุรกจิดูแลบุคลกิภาพ โดยดูแลตัง้แต่ทรงผม การ
แต่งตวั เสือ้ผา้ รองเทา้ เครื่องประดบั ตลอดจนการเลอืกใชน้ ้าหอม มารยาทการเขา้สงัคม การพดูจา การรบัประทานอาหาร  
การออกงาน เพราะหนุ่ม Sporno เป็นหนุ่มวยัท างานต้องเขา้สงัคมพบปะผู้คน บุคลกิภาพจึงเป็นส่วนส าคญัต่อ
ความกา้วหน้าในวชิาชพี 

(13) ธุรกจิจดัหางาน 
เมื่อร่างกายดดูกีจ็ะมโีอกาสทีจ่ะท างานดีๆ   แต่โอกาสนัน้จะมาถงึหรอืไม่  ขึน้อยู่กบัหนุ่มคนนัน้อยู่ในสงัคมใด  ถ้า

อยู่ในสงัคมทีเ่อือ้ต่องานดีๆ  หรอื อยู่ในสงัคมทีม่โีอกาสไดง้านด ีแต่รูจ้กัคนน้อยกไ็ม่สามารถควา้โอกาสนัน้ได ้ ดงันัน้ จงึเป็น
โอกาสในการจดัหางานทีเ่หมาะสมหรอืตรงกบัความต้องการ เช่น อาชพีในวงการบนัเทงิ การเป็นพรเีซน็เตอร์ การไดโ้ชว์
รปูร่างในงานและโอกาสทีเ่หมาะสมจะท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กั บางรายโชวร์ูปร่างโพสทล์งอนิสตาแกรมกจ็ะมแีมวมองมาทาบทาม
หางานให ้ ซึง่ถา้ท าเป็นธุรกจิกจ็ะมคีวามน่าเชื่อถอื และมโีอกาสหางานไดก้วา้งขวางขึน้ ซึง่สามารถจดัหาใหท้ัง้งานประจ า
และงานอดเิรก 

(14) ธุรกจิใหค้วามรู ้
เน่ืองจากหนุ่ม Sporno  เป็นกลุ่มคนทีแ่สวงหาความรู ้ จงึท าใหเ้ป็นโอกาสของธุรกจิทีเ่ป็นแหล่งความรู(้Content) 

ทีต่รงกบัความตอ้งการของเขา เช่น ความรูเ้กีย่วกบัการออกก าลงักาย อาหาร อาหารเสรมิ การแต่งกาย การดูแลผวิพรรณ  
การเขา้สงัคม เป็นตน้ ซึง่อาจท าไดห้ลายรูปแบบ เช่น นิตยสารเฉพาะกลุ่ม เฉพาะเรื่อง สื่อออนไลน์ต่างๆ ทีน่ าเสนอขอ้มูล
ต่างๆ รวมถงึการจดัท า application ต่างๆ เช่น วดิโีอใหค้วามรูเ้รื่องการสรา้งซกิแพค การดูแลผวิพรรณ การแต่งกาย 
มารยาททางสงัคม เป็นตน้ 
 
4. วิธีการวิจยั 

นกัวจิยัไดก้ าหนดใหน้ักศกึษาในวชิา บธ. 737 การจดัการผลติภณัฑแ์ละตรายีห่อ้ ภาคการศกึษาที่ 1 ปีการศกึษา 
2557 ท าการศกึษาคนกลุ่ม Spornosexual ดว้ยการวจิยัแบบส ารวจโดยการใชแ้บบสอบถาม และการสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-
Depth  Interview)  หลงัจากนัน้นกัวจิยัไดจ้ดักลุ่มผูร้่วมวจิยัโดยแบ่งตามอาชพี คอื อาจารยม์หาวทิยาลยั  คนท างาน นิสติ 
นักศึกษา ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่อยู่ในค าจ ากดัความของ Spornosexual นอกจากนี้ยงัศกึษาข้อมูลของคนกลุ่มนี้จากสื่อ 
Social Media ทีค่นกลุ่มนี้ใช ้(Netnography) คอื Facebook,  Instagram และ Twitter  และสมัภาษณ์เชงิลกึเพิม่เตมิ โดย
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ศกึษาจาก 3 กลุ่ม คอื นกัศกึษามหาวทิยาลยั 8 คน พนกังานบรษิทัเอกชน 10 คน อาจารยม์หาวทิยาลยั 2 คน โดยท าการ
วจิยัในระหว่างเดอืนมกราคม – มนีาคม 2558 

 

5. ผลการวิจยั  
จากการศกึษาจากบทความต่างๆ และการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผูเ้ล่นกลา้ม สามารถแบ่งผูช้าย Sporno แบ่งเป็น 3 กลุ่ม

ดงันี้ 
(1) กลา้มใหญ่คลา้ยนักเพาะกาย พวกนี้สรรีะใกล้ๆ  นักเพาะกายแลว้ ไม่ไดม้แีต่กลา้มส่วนทอ้งทีเ่รยีกว่า “ซกิแพค” 

(Sixpack) แต่ทุกส่วนในร่างกายต้องดูด ีจงึออกก าลงัเฉพาะส่วน ออกก าลงักายอย่างน้อย 5 วนัต่อสปัดาห์ ออก
ก าลงักายในแต่ละวนัต่างกนัเพื่อพฒันากลา้มเนื้อแต่ละส่วน มรีะยะเวลาและขัน้ตอนในการพฒันากลา้มเนื้ออย่าง
ชดัเจน มรีปูร่างคลา้ยๆ นกัเพาะกายแต่ดดูกีว่า 

(2) กลา้มสวยมซีกิแพค กลุ่มนี้เล่นเพื่อให ้บ่า ไหล่ แขน อก ดูแน่น กระชบั มซีกิแพค ออกก าลงักาย 3-5 วนัต่อ
สปัดาห ์

(3) กลา้มสวยไม่มซีกิแพค คลา้ยๆ กบักลุ่มที ่2 แต่ไม่ไดต้้องการมซีกิแพค หรอืก าลงัพฒันาเป็นกลุ่มที่ 2 ออกก าลงั
กาย 3-5 วนั แต่ไม่ไดเ้น้นซกิแพค 

จากขอ้มูลที่ได้จากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์เชงิลกึกบัผู้ชาย Sporno พบว่าวถิชีวีติ (Lifestyle) ของหนุ่ม 
Sporno  จะแตกต่างจากหนุ่มทัว่ไปทัง้กจิกรรม (Activity)  ความสนใจ (Interest)  และความคดิเหน็ (Opinion)  เนื่องจาก
พวกเขาเน้นความส าคญัทีร่ปูร่างที ่“ดดู”ี  ดงันัน้บางรายถงึกบั  “หมกมุ่น”  กบัตวัเอง คอืใชเ้วลาในแต่ละวนัสว่นใหญ่กบัการ
ดูแลตวัเอง ต่อไปจะเป็นขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์เชงิลกึซึ่งแยกตาม พฤตกิรรม (Behavior) และความในใจ (Insight) 
ของผูช้าย Spornosexual ดงันี้ 

(1) การออกก าลงักาย 
จากการวจิยัพบว่า  ส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการออกก าลงักาย 2-3 ครัง้ต่อสปัดาห์ และ 4-5 ครัง้ต่อสปัดาห์ บางราย

ออกก าลงักายทุกวนั ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการออกก าลงักายเฉลีย่ครัง้ละ 2 ชัว่โมง รายทีต่้องการดูดทีุกส่วนจะเล่นเพื่อพฒันา
กลา้มเน้ือวนัละสว่น รายทีเ่อาจรงิเอาจงัมากจะมขี ัน้ตอนการออกก าลงักายตามทฤษฎ ี 

 สว่นใหญ่ตอ้งการหุ่นทีด่ ีแต่มบีางรายทีอ่อกก าลงักายเพราะตวัเองไม่แขง็แรง หรอืมญีาตเิสยีชวีติดว้ยโรคภยัไข้
เจบ็จงึตอ้งการแขง็แรง เมื่อออกก าลงักายไปเรื่อยๆ จงึมคีวามตอ้งการทีจ่ะ “หุ่นด”ี ผลทีต่ามมาของการมรีปูร่างด ีคอื “ความ
ภูมใิจ” ดงัค ากล่าวทีว่่า 

“แต่ละวนัจะเล่นแต่ละสว่น เพราะกลา้มเน้ือแต่ละส่วนใช.้....เล่นไม่เหมอืนกนั และไดพ้กักลา้มเนื้อส่วนทีไ่ม่ไดเ้ล่น
ดว้ย” 

     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 24 ปี 
“ทีเ่ล่นเพราะสขุภาพไม่ค่อยแขง็แรง” 
     นกัศกึษามหาวทิยาลยั อายุ 21 ปี 
“มญีาตเิสยีชวีติก่อนวยัอนัควร เลยหนัมาดแูลตวัเอง” 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 24 ปี 

(2) แรงจงูใจและความรูส้กึจากการออกก าลงักาย 
สว่นใหญ่ตอ้งการ “หุ่นด”ี เพราะจะน าไปสูก่ารไดม้าซึง่ผลประโยชน์หลายดา้น เช่น เป็นทีด่งึดดูเพศตรงขา้ม เป็นที่

สนใจของสงัคม มคีวามภูมใิจเพราะเป็นสิง่ทีแ่สดงถงึ “ความส าเรจ็” ซึง่ตอ้งลงมอืท าเองเงนิไม่สามารถซือ้ได ้ดงัค ากล่าวทีว่่า 
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“เหน็ Jacob Black จากหนงัเรื่องทไวไลท ์พอเขาถอดเสือ้ เดนิออกมาจากสระน ้า โหเท่หม์าก” 
พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 31 ปี 

“ไม่อยากอว้น ไม่อยากเป็นโรค แรงบนัดาลใจคอื spider man” 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 26 ปี 
“เน่ืองจากเป็นภูมแิพจ้งึตอ้งออกก าลงักาย” 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 23 ปี 
 “รูส้กึเท่หม์ากทีไ่ปไหนๆ มคีนมอง  รูส้กึว่าเราดกีว่าคนอื่น”   
     อาจารยม์หาวทิยาลยั อายุ 35 ปี 
“เวลาไปตามผบับาร์ ชอบมทีัง้ผู้หญิงและสาวประเภทสองมาคุย มาขอไลน์อยากติดต่อ  ท าให้มัน่ใจอยากเล่น

ต่อไปเรื่อยๆ ” 
     นกัศกึษามหาวทิยาลยั อายุ 19 ปี 
 “รปูร่างดน่ีาภูมใิจกว่าหน้าตาด ี หน้าตาท าง่ายศลัยกรรมช่วยได ้รปูร่างเราตอ้งท าเอง”   
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 26 ปี 
“แรงบนัดาลใจส าคญัเลยเวลาเหน็นายแบบ ดารา มซีกิแพค แลว้รูส้กึอจิฉา  อยากเป็นแบบนัน้บา้ง” 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 27 ปี 
“เล่นเสรจ็เน้ือแน่น  ถ่ายเซลฟ่ีจะไดภ้าพทีด่ทีีส่ดุ”  
     นกัศกึษามหาวทิยาลยั อายุ 20 ปี 
“พอเราฟิตหุ่นจนเป็นแบบนัน้ไดก้อ็ยากโชว ์ เวลาสอ่งกระจกแลว้ภูมใิจ มนัเหมอืนชนะใจตวัเอง” 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 32 ปี 

(3) อาหารและอาหารเสรมิ 
 หนุ่ม Sporno ส่วนใหญ่มคีวามรูเ้รื่องอาหารค่อนขา้งด ีจะเลอืกรบัประทานอาหารตามทีต่ัง้วตัถุประสงคไ์ว ้ เช่น 
การเลอืกทานอาหารที่มโีปรตีนสูง ลดคาร์โบไฮเดรท เพื่อเสรมิสรา้งกลา้มเนื้อ และควบคุมน ้าหนัก ส่วนใหญ่รบัประทาน
วติามนิ หรอือาหารเสรมิเพื่อเสรมิสร้างกล้ามเนื้อ ช่วยเผาผลาญไขมนั และบ ารุงร่ายกายอื่นๆ บางรายที่ต้องอยู่ในช่วง
ตอ้งการเพิม่น ้าหนกัเพื่อมกี าลงัทีจ่ะออกก าลงักาย กจ็ะทานพวกคารโ์บไฮเดรทและทานวนัละหลายมือ้ ดงัค ากล่าวทีว่่า 
 “เน้นโปรตนีจากเนื้อสตัว ์อกไก่ตอ้งโด๊ปเลย” 
      นกัศกึษามหาวทิยาลยั อายุ 19 ปี 
 “กนิโปรตนีเพื่อเสรมิสรา้งกลา้มเน้ือ  เสรมิดว้ยวติามนิทัว่ไป เช่น วติามนิซ ี วติามนิบ”ี 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 23 ปี 

(4) การแต่งกาย 
 หนุ่ม Sporno จะไม่เน้นว่าเสือ้ผา้จะต้องเป็นแบรนดเ์นม ต้องการเสือ้ผา้ทีใ่ส่แลว้ท าใหเ้หน็ว่าเป็นคนมรีูปร่างด ี 
บางรายจะใสเ่สือ้ไซคเ์ลก็กว่าทีค่วรเป็นเพราะตอ้งการเน้นมดักลา้มทีแ่ขน ไหล่ อก เช่น เสือ้ยดึรดัรูป เสือ้แขนกุด เสือ้กลา้ม  
ส่วนใหญ่แต่งกายดว้ยสแีละรูปแบบพืน้ๆ เช่น เสือ้ยดืกางเกงยนีสส์เีรยีบๆ กค็ดิว่า “ดูด”ี แลว้ การแต่งกายไปท างานก็
เช่นกนัจะเน้นเสือ้ทีพ่อดตีวัเพื่อใหเ้หน็รปูร่างทีด่ ีดงัค ากล่าวทีว่่า 
 “เสือ้ผา้เขา้รปูดแูลว้ว่า สเีรยีบแบบเรยีบๆ ง่ายๆ เน้นการตดัเยบ็ทีป่ระณีต ไม่จ าเป็นตอ้งแบรนดเ์นม” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 26 ปี 
 “เสือ้กลา้มซไิดโ้ชวห์ุ่น” 
      นกัศกึษามหาวทิยาลยั อายุ 20 ปี 
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 “ใสเ่สือ้ไซสเ์ลก็กว่าปกตไิดเ้หน็กลา้ม  เสือ้กลา้มนี่ชอบเลย” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 28 ปี 

(5) ผวิพรรณ 
 เน่ืองจากตอ้งการเป็นคน “ดดู”ี  หนุ่ม Sporno จะใชเ้ครื่องส าอางเพื่อดแูลผวิพรรณ  โดยเฉพาะบรเิวณใบหน้า  ถ้า
เป็นสวิจะรบีรกัษา บางรายเลเซอรเ์พื่อใหส้วิหายเรว็ สว่นใหญ่มกัจะซือ้ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิพืน้ฐาน เช่น โฟมลา้งหน้า โลชัน่  
ครมีกนัแดด และสกนิแครต่์างๆ บางรายใชค้รมีบ ารุงเยอะเท่ากบัผูห้ญงิ บางรายมคีวามรูเ้รื่องการดแูลผวิพรรณดเีท่าผูห้ญงิ 
ดงัค ากล่าวทีว่่า 
 “ผมเลอืกโฟมลา้งหน้าทีม่คี า PM ทีม่าตรฐาน  เป็นคนผวิแหง้ตอ้งใชส้ตูรผวิแหง้เท่านัน้” 
      อาจารยม์หาวทิยาลยั อายุ 32 ปี 

(6) สนิคา้ทีย่งัไม่ตอบสนอง 
 จากการวจิยัโดยใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึรายบุคคล (In-depth Interview) พบว่า สนิคา้ทีว่างจ าหน่ายในประเทศ
ไทยมบีางสว่นยงัไม่ตอบสองความตอ้งการ หนุ่ม Sporno ดงัค ากล่าวทีว่่า 
 “อยากไดเ้ครื่องดื่มทีเ่สรมิสรา้งกลา้มเน้ือ” 
      นกัศกึษา มหาวทิยาลยั อายุ 17 ปี 
 
 “นอกจากโปรตนีทีเ่สรมิสรา้งกลา้มแลว้ อยากใหม้ผีลติภณัฑบ์ ารุงร่างกาย เช่น จากปลาทะเลน ้าลกึ” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 23 ปี 
 “อยากไดเ้น้ือไก่ทีป่ลอดภยั ไม่ฉีดสารเร่งเนื้อ” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 23 ปี 
 “หาเสือ้ผา้ล าบาก บางยีห่อ้รดัรูปเกนิไป ไม่งัน้ต้องใส่ตวัใหญ่ไปเลยกอ็ดโชว ์ตอนนี้มยีีห่อ้เดยีวคอื Under Armor 
แต่ตอ้งสัง่ซือ้ออนไลน์เท่านัน้” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 26 ปี 
 “วติามนิเมอืงไทยสูเ้มอืงนอกไม่ไดฮ้ะ ถงึแมห้าไม่ยากแลว้ แต่มใีห้เลอืกน้อยกว่า ทีเ่มอืงนอกแมแ้ต่นมยงัใส่เวย์
โปรตนีเลยครบั” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 23 ปี 
 “ชุดชัน้ในมไีม่กีย่ ีห่อ้ทีใ่สแ่ลว้ชอบ” 
      พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 25 ปี 
 “ชุดชัน้ในตอ้งมดีไีซน์ ใสแ่ลว้พอดตีวัเน้นรูปร่าง เวลาถ่ายรปูแลว้เท่หด์”ี 
      นกัศกึษาอายุ 19 ปี 

(7) สือ่ทีเ่ขา้ถงึ 
 หนุ่ม Sporno ใชเ้วลาทัง้วนักบั social media ผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนที่ ตัง้แต่ตื่นนอน เดนิทาง ท างาน รบัประทาน  
สงัสรรค ์ดงันัน้สือ่หลกัทีเ่ขา้ถงึพวกเขาคอื Social Media โดยผ่านทางเฟซบุ๊ก อนิสตาแกรม ทวติเตอร ์บลอ็ก เวบ็ไซต ์และ
แอพพลเิคชนัอื่นๆ ดงัค ากล่าวทีว่่า 

“ตื่นนอนเชค็เฟซบุ๊กก่อนเลยคบั” 
     นกัศกึษา มหาวทิยาลยั อายุ 19  ปี 
“เวลาเรยีนหนงัสอืกเ้ล่นเฟซบุ๊ก ทวติเตอร”์ 
     นกัศกึษา มหาวทิยาลยั อายุ 19  ปี 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่1 ฉบบัที ่1 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2558 หน้า 132 
 

“ชอบเล่นทวติเตอรเ์พื่อตดิตามขา่วสาร เรว็ทนัใจด”ี 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 32 ปี 
“เลกิเล่นเหรอคบั ตอนนอนครบั” 
     พนกังานบรษิทัเอกชน อายุ 25 ปี 
     

6. สรปุผลการวิจยั  
หนุ่ม Sporno เป็นหนุ่มทีใ่หค้วามส าคญักบัเรอืนร่างของตวัเองมากกว่าหนุ่มกลุ่มอื่นๆ คุณค่า (Value)  ของเขาทีม่ต่ีอ

สนิคา้  หรอืบรกิารจะเกีย่วขอ้งกบัการท าใหเ้ขามรีปูร่างทีด่ ี เขาเป็นคนทีม่ีความมุ่งมัน่ มคีวามพยายามและความอดทนสงู  
เขาเป็นคนทีส่ามารถชนะใจตนเอง จงึเป็นโอกาสของสนิคา้และบรกิารทีจ่ะชว่ยใหเ้ขาบรรลุวตัถุประสงคไ์ด ้สนิคา้หรอืบรกิาร
จงึตอ้งผ่านการคน้ควา้วจิยัหรอืมหีลกัฐานปรากฎ แน่ชดัถงึความนิยมของผูบ้รโิภค  นักการตลาดต้องพฒันาแบรนด์ใหเ้ป็น  
“แบรนดท์ีน่่าเชื่อถอื” การสือ่สารควรเน้นทีอ่อนไลน์โดยผ่านโทรศพัทเ์คลื่อนทีเ่ป็นส่วนใหญ่  จากการทีเ่ขาอยู่กนัเป็นสงัคม
จงึควรเน้นการสรา้งปฏสิมัพนัธร์ะหว่างแบรนคก์บักลุ่มผูบ้รโิภค และทีส่ าคญัอย่าหยุดนิ่งกบัการพฒันาสนิคา้หรอืสร้างสรรค์
กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอ จากบททบทวนวรรณกรรมและการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัหนุ่ม Sporno นักวิจัย
เสนอแนะว่าผูด้ าเนินธุรกจิสามารถก าหนดกลยุทธก์ารตลาดไดด้งันี้ 

(1) กลยุทธก์ารสรา้งแบรนค ์
เนื่องจากหนุ่ม Sporno เป็นหนุ่มทีม่คีวามรู้ แสวงหาความรู้เพิม่เตมิอย่างสม ่าเสมอ เป็นผูม้แีบบแผนในการ

ด ารงชวีติ  สนิคา้หรอืบรกิารทีน่ าเสนอจะตอ้งแบรนคท์ีม่บีุคลกิ ดงันี้    
- เป็นแบรนค ์“ทีน่่าเชื่อถอื” (Trusted brand) ต้องมเีหตุผลทีจ่ะท าใหเ้ชื่อถอืหรอืเป็นแบรนดท์ีเ่ป็นทีย่อมรบัใน

กลุ่มทีเ่ขาอยู่หรอืมหีลกัฐานยนืยนัคุณประโยชน์ (reason to believe) ที่พสิจูน์ได้ เช่น วตัถุดบิหรอื
ส่วนประกอบ (attributes) ทีพ่สิูจน์ได้ว่ามคีุณสมบตัิตามที่กล่าวอ้าง การได้รบัการพสิูจน์จากสถาบนัที่
เกีย่วขอ้ง หรอืการชนะรางวลัจากสถาบนัทีม่ชีื่อเสยีงต่างๆ หรอืด าเนินการโดยบุคคลหรอืองคก์รทีม่ชีื่อเสยีง
ดา้นนัน้ 

- เป็นแบรนดท์ีม่นีวตักรรม (Innovation) หรอืความคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) เพราะหนุ่ม Sporno คุน้เคยกบั
การใช ้social media จงึคุน้เคยกบัการเปลีย่นแปลงสิง่ทีเ่ป็นนวตักรรมหรอืความคดิสรา้งสรรค ์

- เป็นแบรนด์ที่มีภาพลกัษณ์ของการเป็น “คนดี” ไม่มีประวตัิเสยีหาย เพราะเมื่อมีเรื่องเสยีหายจะถูก
แพร่กระจายในโลกของ social media อย่างรวดเรว็และจะสง่ผลท าลาย “ความน่าเชื่อถอื” ของคุณประโยชน์ที่
กล่าวอา้ง 

(2) กลยุทธก์ารสือ่สารการตลาด 
 เนื่องจากหนุ่ม Sporno เป็นคนท างานในเมอืง กจิกรรมในแต่ละวนั เช่น การเดนิทาง การท างาน การด ารงชวีติ
แบบคนเมอืง  การสือ่สารการตลาดจงึตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวถิชีวีติ  (lifestyle) ของเขา 

- การเลอืกสื่อ (Media): มุ่งเน้นทีส่ื่อ “ออนไลน์” โดยเฉพาะผ่านทาง “โทรศพัทเ์คลื่อนที่” จากการรายงานของ 
Zocial  inc. พบว่าคนไทยใชโ้ทรศพัทม์อืถอืในการใชอ้นิเทอรเ์นตมากกว่าทุกเครื่องมอื การมคีนยนืยนัการใช้
หรอืมผีูรู้แ้นะน า (Blogger) จะเพิม่ความน่าเชื่อถอื อย่างไรกต็ามอาจใชส้ือ่ “แบบดัง้เดมิ” (Traditional Media)  
เพื่อสรา้ง “ความรูจ้กัในแบรนด”์ (Brand Awareness)  ในวงกวา้งเป็นสือ่ประกอบดว้ย 
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- เนื้อหา (Message) ต้องสอดคล้องกบั “ความในใจ” (Insight) ของเขา ไม่ว่าจะเป็นการด ารงชวีติ ค าพูด 
(Copy) ทีต่รงกบัความรูส้กึของเขา เช่น ภาพของการเป็นจุดเด่นกว่าใครในกลุ่มเพื่อน การมคีนมาขอไลน์ 
หรอืค าพดูทีเ่กีย่วกบัการชมเชย การ “ดดู”ี ของเขา การแสดงถงึความส าเรจ็ทีไ่ดท้ าดว้ยตวัเอง เป็นตน้ 

- พรเีซนเตอร์จะต้องสะท้อนบุคลกิของเขา การมซีกิแพค็ การมกีล้าม การมรีูปร่างที่ด ีซึ่งอาจเป็นคนทัว่ไป 
(Testimonial) หรอืกลุ่มอา้งองิทีเ่ป็นคนทีม่ชีื่อเสยีงทีเ่ขาชื่นชอบ จากการสงัเกตใน เฟสบุ๊ค พบว่า หนุ่ม 
Sporno จะกดไลค ์facebook ของคนทีม่รีปูร่างด ีมกีลา้ม มซีกิแพค ทัง้ต่างประเทศและไทย บุคคลเหล่านี้จะ
เป็นแบบอย่าง (Idol) ของเขา แต่การเลอืกพรเีซนเตอร ์ตอ้งเลอืกใหม้บีุคลกิตรงกบับุคลกิของแบรนด ์(Brand  
Personality) การใชบุ้คคลธรรมดาทีหุ่่นดเีป็นพรเีซน็เตอร ์(Testimonial) กเ็หมาะสม 

- ขอ้ความหลกั (Key Message) ตอ้งเป็นขอ้ความทีม่ผีลกระทบ (Impact) โดยตรงกบัเขาเป็นขอ้ความทีส่ือ่สาร
ถงึความภูมใิจ หรอืผลประโยชน์จากการเป็นคนทีรู่ปร่างด ีและควรเป็นขอ้ความทีพ่ฒันามาจากการก าหนด
ต าแหน่งของแบรนด ์(Brand Positioning)  

- การน าเสนอ (Execution) ท าได้หลายรูปแบบ เพราะหนุ่ม Sporno กเ็หมอืนกบัหนุ่มกรุงทัว่ๆ ไป แต่ถ้า
น าเสนอเป็นผลจากการพสิจูน์ไดเ้พิม่ความน่าเชื่อถอืมากขึน้ 

- การจดักจิกรรมทางการตลาด (Event) จะตอ้งจดัท าเพื่อเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจและความน่าเชื่อถอื 
(3) กลยุทธช์่องทางการจดัจ าหน่าย 

 เนื่องจากหนุ่ม Sporno เป็นกลุ่มคนทีคุ่น้เคยและใชง้าน Social  Media  มาก ช่องทางทีเ่หมาะสมคอืช่องทางนี้  
การท าเป็นธุรกจิอคีอมเมริช์ขายผ่านเวบ็ไซค ์ผ่านเฟสบุ๊ค หรอือนิสตาแกรม จะเป็นช่องทางทีเ่หมาะสมในการเริม่ต้นธุรกจิ 
เพราะใช้เงินลงทุนน้อย  อีกช่องทางหนึ่งคือ การเปิดร้านตามห้างสรรพสนิค้าสมยัใหม่ ซึ่งเป็นสถานที่ที่หนุ่ม Sporno 
คุน้เคยกบัการใชช้วีติของเขา 

(4) กลยุทธก์ารสรา้งความสมัพนัธก์บัผูบ้รโิภค (CRM) 
 เน่ืองจากหนุ่ม Sporno เป็นนกัแสวงหาขอ้มลู  ดงันัน้โอกาสในการเปลีย่นใจไปใชส้นิคา้อื่นจะมมีากกว่า  คนกลุ่ม
อื่นจงึควรใกลช้ดิกบัเขา และเขา้ใจเขาอย่างลกึซึง้ ต้องหมัน่ท ากจิกรรมการตลาดอย่างสม ่าเสมอ (Brand Activation)  
เพื่อใหเ้ขามปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัแบรนดอ์ย่างต่อเนื่อง  การสรา้งความสมัพนัธม์วีตัถุประสงค ์ดงันี้ 

 - การห่วงใย (Care) เช่น การให้ผลประโยชน์ในวนัเกดิ การเปิดช่องทางให้เขาได้สอบถามความรู้และการ
บรกิาร 

- ผลประโยชน์ (Benefit) เช่น การใหผ้ลประโยชน์พเิศษแก่สมาชกิ 
- ประสบการณ์ทีด่กีบัแบรนด ์(Brand Experience) ดว้ยการท ากจิกรรมทางการตลาดเพื่อใหเ้ขาไดคุ้น้เคยกบั

แบรนด ์เขา้ใจแบรนด ์และเกดิทศันคตทิีด่กีบัแบรนด์ 
 
ข้อจ ากดัของการวิจยั 

1. การวจิยัโดยการสมัภาษณ์เชงิลกึครัง้นี้เป็นการวจิยัจากคนทีม่อีายุระหว่าง 17-35 ปี จ านวน 20 คน เนื่องจาก
ตอ้งการสอบถามเฉพาะกลุ่ม นกัศกึษา และคนท างาน ผลการวจิยัจงึอาจไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทีม่อีายุน้อย  ซึง่กค็อื
นกัเรยีนมธัยม ซึง่เป็นกลุ่มทีใ่หค้วามสนใจกบัรปูร่างของตวัเองเช่นกนั และไม่ครอบคลุมถงึผูม้อีายุเกนิ 35 ปี ซึง่ปัจจุบนัคน
อายุมากกว่านี้กย็งัดดู ีเน่ืองจากมทีศันคตขิองการดแูลใหด้ดูเีช่นกนั ดงันัน้ผูส้นใจทีจ่ะท าวจิยัต่อ อาจขยายขอบเขตของอายุ
ใหก้วา้งกว่านี้ 

2. เน่ืองจากเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ การน าผลวจิยัอาจตอ้งค านึงถงึจ านวนของกลุ่มตวัอย่างดว้ย 
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3. งานวิจยัเป็นวจิยัเชงิประยุกต์ (Applied Research) จงึสอบถามและสงัเกตเฉพาะประเด็นที่จะน าไปสู่การ
ประยุกตใ์ชใ้นทางการตลาดเท่านัน้ 
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