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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยเรื่อง การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการมี

วัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีรูปแบบการดํารงชีวิตของ
ผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้รูปแบบการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ3) เพื่อศึกษา
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้รูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของรูปแบบการดํารงชีวิตทางด้านการบริหาร
การเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการประชากรที่ศึกษาคือ ผู้สูงอายุ
ทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ60ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการที่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้และไม่นอนติดเตียง เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน  400 คนใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม .964 ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลใช้
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสํารวจ 

ผลการศึกษา1)จัดตัวประกอบรูปแบบการดําเนินชีวิตได้ 7 ตัวประกอบ คือ1.รักครอบครัว
และมีศีลธรรม 2.มั่นใจในตนเองและสนใจเรื่องรอบตัว3. อนุรักษ์และพัฒนา4.นักกิจกรรมที่เอาใจใส่
ตัวเอง5.กระตือรือร้นรอบรู้สู่ความสําเร็จ6.ดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อม7.งานอดิเรกและรัก
ประชาธิปไตย 2)จัดตัวประกอบรูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ 5 ตัวประกอบ คือ1. นัก
วางแผนทางการเงิน2. นักลงทุน 3.บริโภคอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ4. ผู้มีความรอบคอบทางการ
เงิน5. สุขกายสบายใจและ 3) จัดตัวประกอบรูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของรูปแบบการดํารงชีวิต
ทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ 5 ตัวประกอบคือ 1.สร้างความมั่งคั่ง ทันสมัย และรอบรู้ 2.
นักกิจกรรมและรอบคอบทางการเงิน3. นักวางแผนทางการเงินและมีศีลธรรม4. สุขกายสบายใจสู่
ความสําเร็จ 5.บริโภคอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ : รูปแบบการดําเนินชีวิต, การบริหารการเงินส่วนบุคคล, การแบ่งส่วนตลาด, ผู้สูงอายุ 
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Abstract 
 

The purpose of this study was about Elderly Market Segmentation in Bang 
Phi District, Samutprakan Province were: 1) to study the lifestyle of elderly people in 
Bang Phi District, Samutprakan Province. 2) to study the personal financial 
management style of elderly people in Bang Phi District, Samutprakan Province. 3) to 
study the market segmentation style of the personal financial management living 
style of elderly people in Bang Phi District, Samutprakan Province. The population 
were male and female elderly people who were over 60 years old in Bang Phi 
District, Samutprakan Province. They can help themselves and no bad ridden patient. 
The sample consisted of 400 people and selected from them. The research 
instrument was the questionnaire in data collection, confidence of the questionnaire 
.964. The process and analyze data use the Mean, StandardDiviation and Exploratory 
factor analysis. 

The finding showed that 1) to form thelifestyleinto 7 components were 1. 
Love family and love morals. 2.Be confident and interested in the environment. 3. Be 
conservative and development.4. Be activist who take care of oneself. 5. Be 
enthusiasm knowledge to successes. 6.Take of themselves and environment and 7. 
Do honnies and love democracy 2) to form the personal financial management into 
5 components were 1. Financial planner 2. Investor. 3. Efficiency consumer. 4. 
Financial prudence and 5. Well being and 3) to form market segmentation group of 
living in personal financial management into 5 components were 1.Wealthiness, 
modernist and knowledge. 2. Activist and financial prudence. 3. Financial planner and 
have morals. 4. Wellbeing to successed 5. Efficiency consumer. 
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