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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความสําคญัและที่มาของปัญหา  
 

จากความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าที่มีอยู่มากมายในชีวิตประจําวันนั้น ทําให้ธุรกิจมี

โอกาสที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้อย่างหลากหลาย สําหรับผลิตภัณฑ์

ตราหนึ่งๆ ที่นําเสนอต่อตลาดนั้น อาจเป็นท่ีต้องการของลูกค้ากลุ่มหนึ่ง แต่ไม่เปน็ที่ต้องการของลูกค้ากลุ่ม

อื่นๆ เพราะลูกค้าแต่ละรายมีลักษณะและความต้องการที่แตกต่างกันไป ธุรกิจจึงต้องศึกษาความต้องการ

ท่ีแตกต่างกันของลูกค้า แล้วแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อเลือกลูกค้ากลุ่มที่ธุรกิจสามารถดําเนินการได้ 

เป็นตลาดเป้าหมาย และนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่ เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

กลุ่มเป้าหมายนั้นต่อไป การแบ่งกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆ นี้ เรียกว่า การ

แบ่งส่วนตลาด(Market Segmentation) ส่วนเกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งส่วนตลาดนั้น สามารถใช้ลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ ลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทางด้านจิตวิทยา หรือพฤติกรรม เป็นเกณฑ์ในการแบ่ง

ส่วนตลาดได้(Kotler and Keller, 2009: 154) ในการวิจัยการแบ่งส่วนตลาดนี้ ผู้วิจัยสนใจใช้เกณฑ์

ลักษณะทางด้านจิตวิทยา ซึ่งเป็นการพิจารณาการแสดงออกของผู้บริโภคที่มีต่อการใช้เงินใช้เวลาต่อสิ่งๆ 

ใดเป็นประจํา หรืออาจเรียกว่า วิถีชีวิต หรือรูปแบบการดํารงชีวิต การศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตนี้จะ

ศึกษาจากกิจกรรม(Activities) ความสนใจ(Interests) และความคิดเห็น(Opinions) (AIOs) (Plummer, 

1974: 33-37) ซึ่งผู้วิจัยเห็นว่าจะสามารถทราบความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคในแต่ละส่วนแบ่ง

ตลาดได้ชัดเจน นอกจากการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคแล้ว การศึกษารูปแบบการบริหาร

ทางการเงินส่วนบุคคล ก็มีความเก่ียวข้องกับการศึกษาความต้องการของผู้บริโภค เพราะผู้บริโภคจะ

ตอบสนองความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์นั้น จะอยู่ภายในการบริหารการเงินของตนเองด้วย  ดังนั้นผู้วิจัยจึง

สนใจการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้รูปแบบการดําเนินชีวิตร่วมกันกับการบริหารการเงินส่วนบุคคล 

 ในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุจํานวนเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในอนาคต การเพิ่มขึ้น
ของจํานวนผู้สูงอายุนี้ รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเริ่มให้ความสนใจและมีความจําเป็นต้องเตรียมการ
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เพื่อรองรับความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเหล่านี้ ผู้สูงอายุที่มีความแตกต่างกันทางด้าน
ลักษณะส่วนบุคคล จะมีความแตกต่างกันในด้านรูปแบบการดํารงชีวิตและการบริหารทางการเงินส่วน
บุคคล หากมีการศึกษารูปแบบการดํารงชีวิตและการบริหารทางการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ หน่วยงาน
ท่ีเกี่ยวข้องก็จะได้มีแนวทางในการจัดโครงการหรือกิจกรรมได้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ ถึงแม้ว่าการตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุอาจไม่
สามารถดําเนินการตอบสนองให้เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุเฉพาะรายบุคคล แต่ถ้ามีการแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุที่มี
รูปแบบการดํารงชีวิตและการบริหารทางการเงินส่วนบุคคล ผลของการแบ่งส่วนตลาดนี้จะเป็นข้อมูลให้
ภาครัฐบาลและภาคเอกชนที่เก่ียวข้องทราบว่า ผู้สูงอายุมีรูปแบบการดํารงชีวิตและการบริหารทางการเงิน
ส่วนบุคคลอย่างไร ก็จะสามารถดําเนินโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรมทางธุรกิจ ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความใกล้เคียงกับความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละ
กลุ่มที่แตกต่างกันได้มากที่สุด   

อําเภอบางพลีเป็นพื้นท่ีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ ตั้งอยู่ และภารกิจหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยคือการให้บริการแก่ชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับคนในชุมชน  ดังนั้น
ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่อง การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนํา
ผลการวิจัยมาเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนต่อไป 

 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย     

1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุในอําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุในอาํเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

3) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของรูปแบบการ
ดํารงชีวิตทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. ขอบเขตด้านประชากร  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้สูงอายุทั้งเพศชายและหญิงที่มี

อายุ 60 ปีขึ้นไป อาศัยอยู่ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่นอน
ติดเตียง โดยเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน 
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2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การวิจัยนี้กําหนดขอบเขตเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดรูปแบบการดํารงชีวิตโดยใช้แบบวัด 

AIOs คือ กิจกรรม ความสนใจ ความคิดเห็น และ เนื้อหาการบริหารการเงินเกี่ยวกับ การวางแผนการ
อุปโภคบริโภค การออม การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย การวางแผนภาษี หนี้ การลงทุน การ
วางแผนเกษียณ การวางแผนมรดก ในการศึกษา 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ระยะเวลาการวิจัย 1 ปี  

4. ขอบเขตด้านพืน้ท่ี 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

กิจกรรม1
รูปแบบการ
ดํารงชีวิต1

รูปแบบการ
ดํารงชีวิต2

รูปแบบการ
บริหารการเงิน2

รูปแบบการ
บริหารการเงิน1

ความสนใจ1

ความคิดเห็น1

กิจกรรม2

ความสนใจ2

ความคิดเห็น2

คําถามการบริหารการเงิน1

คําถามการบริหารการเงิน2

คําถามการบริหารการเงิน 3

คําถามการบริหารการเงิน4

แบ่งส่วนตลาด
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การสร้างกรอบแนวคิดน้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฏีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษารูปแบบ
การดํารงชีวิต ซึ่งพลัมเมอร์ (Plummer, 1974: 33-37) ได้กล่าวว่า รูปแบบการดํารงชีวิตเป็นรูปแบบ
พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นเป็นประจํา สามารถอธิบายได้จาก กิจกรรม(Activities) ความสนใจ(Interests) และ
ความคิดเห็น(Opinions) (AIOs) ดังนั้นการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงศึกษาทฤษฏีเก่ียวกับกิจกรรม ความสนใจ 
และความคิดเห็น เพื่อนํามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม เพ่ือค้นหาว่าผู้สูงอายุมีการปฏิบัติ
ด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น ในแต่ละด้านแบ่งออกเป็นกี่กลุ่ม และแต่ละกลุ่มมี
ลักษณะอย่างไร โดยสร้างเป็นตัวแปรใหม่สําหรับใช้ในการศึกษารูปแบบการดํารงชีวิต ว่ามีก่ีรูปแบบ และ
แต่ละรูปแบบมีลักษณะอย่างไร และการใช้ชีวิตในแต่ละรูปแบบการดํารงชีวิตนั้น จะมีเรื่องการเงินเข้ามา
เก่ียวข้อง ผู้วิจัยจึงศึกษารูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคล แล้วนําองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ได้จาก
การวิเคราะห์รูปแบบการดํารงชีวิตและรูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคล มาวิเคราะห์เพื่อหา
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้รูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของรูปแบบการดํารงชีวิตทางด้านการบริหารการเงิน
ส่วนบุคคลของผู้สูงอายุต่อไป 
 
นิยามศัพท์ 
 

การแบง่สว่นตลาด หมายถงึ การแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุออกเป็นกลุ่ม โดยใช้เกณฑร์ูปแบบการ
ดําเนินชีวิตทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุที่แตกต่างกัน 

รูปแบบการดําเนินชวีิต หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมการใช้เงินใช้เวลาซ้ําๆ กันของผู้สูงอายุ 
สามารถ อธิบายได้จาก กิจกรรม(Activities) ความสนใจ(Interests) และความคิดเห็น(Opinions) (AIOs) 

กิจกรรม หมายถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับ การทํางาน งานอดิเรก กิจกรรมทางสังคม การ
พักผ่อน ความบันเทิง สมาชิกสโมสร การร่วมกิจกรรมชุมชน การเลือกซื้อ กีฬา  

ความสนใจหมายถึงการรวมความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับ 
ครอบครัว บ้าน งาน การร่วมกิจกรรมชุมชน สันทนาการ แฟชั่น อาหาร สื่อ การประสบความสําเร็จ 

ความคิดเห็น หมายถึง กิจกรรมทางจิตใจหรือทางปัญญาที่เก่ียวข้องกับจิตสํานึกเฉพาะ
คนที่มตี่อตัวเอง ประเด็นทางสังคม การเมือง ธุรกิจ เศรษฐกิจ การศึกษา ผลิตภัณฑ์ อนาคต วัฒนธรรม 

รูปแบบการบริหารการเงิน หมายถึง รูปแบบพฤติกรรมการบริหารการเงินส่วนบุคคลที่
เกิดขึ้นเป็นประจําของบุคคล โดยดําเนินการเกี่ยวกับ การวางแผนการอุปโภคบริโภค การออม การบริหาร
ความเสี่ยงและการประกันภัย การวางแผนภาษี หนี้ การลงทุน การวางแผนเกษียณ และการวางแผน
มรดก 
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การวางแผนการอุปโภคบริโภค หมายถึง บริหารรายได้และรายจ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การออม หมายถึง การนํารายได้ของตนเองเข้ามาอยู่ในรูปแบบของการออม โดยการ
นําเงินออมไว้กับสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการฝากออมทรัพย์หรือการฝากประจํา  

การบริหารความเสี่ยงและการประกันภัย หมายถึง การสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต
และสินทรัพย์ของบุคคล โดยการวางแผนบริหารความเสี่ยงของชีวิตและความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนกับ
สินทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครอง และเป็นหลักประกันในชีวิตและบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบ 

การวางแผนภาษี หมายถึง การหาวิธีลดภาระภาษีตามสิทธิประโยชน์ท่ีภาครัฐมอบให้ 
โดยผ่านกระบวนการวางแผนภาษี เพื่อนําเงินท่ีประหยัดได้จากการวางแผนภาษีไปลงทุนเพิ่ม เพื่อสร้าง
สินทรัพย์และความมั่นคงให้กับชีวิตได้ 

การวางแผนหนี้ หมายถึง การบริหารหนี้สินที่ตนได้กระทําจากการกู้ยืม  
การวางแผนการลงทุน หมายถึง การจัดการเงินออมที่สะสมไว้ให้งอกเงยโดยการ

จัดสรรเงินไปลงทุนในทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังและบรรลุ
เป้าหมายทางการเงินที่กําหนด ภายใต้ความเส่ียงและเงื่อนไขการลงทุนของแต่ละบุคคล 

การวางแผนเกษียณ หมายถึง การเตรียมความพร้อมสําหรับชีวิตหลังจากเกษียณอายุ
ซึ่งไม่มีรายได้ประจําส่งผลให้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข มีสินทรัพย์ที่สร้างรายได้จํานวนมากพอสําหรับ
การใช้จ่ายในวัยเกษียณ ไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคม 

การวางแผนมรดก หมายถึง การวางแผนกระจายความมั่นคั่งให้กับทายาทรุ่นต่อไป 
หรือวางแผนมอบมรดกเป็นสาธารณะกุศล เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้มีสิทธิที่จะได้รับมรดก
ภายหลังจากเจ้าของมรดกเสียชีวิตแล้ว 

ผู้สูงอายุ หมายถึง ประชากรท้ังเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ท่ีสามารถช่วยเหลือ
ตนเองได้และไม่นอนติดเตียง อาศัยอยู่ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บ    
 

1. ผลที่ได้รับจากการวิจัยจะเป็นข้อมลูใหผู้้ประกอบการนําไปใช้เป็นแนวทางการเลือกตลาด
เป้าหมายของธุรกิจให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ประกอบการ 

2. ผลที่ได้รับจากการวิจัยจะเป็นข้อมูลให้ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์
การตลาดที่แตกต่าง ให้ตรงตามลักษณะของผู้สูงอายุในอําเภอบางพลีที่มีความแตกต่างกันได้ 
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3. ผลท่ีได้รับจากการวิจัยจะเป็นตัวอย่างให้ผู้สนใจ ใช้เป็นแนวทางศึกษาการแบ่งส่วนตลาด
ผู้บริโภคในพ้ืนที่อื่นๆ ต่อไป  

4. ผลที่ได้รับจากการวิจัยจะเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรมต่างๆ ได้เหมาะสมกับลักษณะของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 

5. ผลที่ได้รับจากการวิจัยจะเป็นข้อมูลให้ผู้วิจัยนําไปใช้เป็นตัวแปรสําหรับการวิจัยในแง่มุมอื่น
ต่อไป 




