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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

  การวิจัยเรื่องการแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการนี้ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาทฤษฏีและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฏีการแบ่งส่วนตลาด 
2. แนวคิดและทฤษฏีรูปแบบการดํารงชีวิต 
3. แนวคิดและทฤษฏีการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
4. ผู้สูงอายุในประเทศไทย 
5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฏีการแบ่งส่วนตลาด 
 

การแบ่งส่วนตลาดเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานทางการตลาด ที่ธุรกิจพยายามแยกความ
ต้องการของลูกค้าที่มีอยู่แตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆ โดยพิจารณาความต้องการของลูกค้าที่เหมือนกัน
อย่างน้อยหนึ่งอย่างอยู่ในกลุ่มเดียวกัน และแยกความต้องการที่แตกต่างกันออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อ
สะดวกต่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าแต่ละกลุ่ม ตัวแปรที่นํามาใช้ในการแบ่งส่วน
ตลาดมีมากมาย และอาจใช้หลายๆ ตัวแปรร่วมกันในการแบ่งส่วนตลาดได้ รายละเอียดตัวแปรที่
นํามาใช้ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค แสดงตามตารางที่ 2.1 ดังนี้ 
ตารางที่  2.1    แสดงตัวแปรที่นํามาใช้ในการแบ่งส่วนตลาดผู้บริโภค 

ลัก
ษณ

ะข
อง

ลูก
ค้า

 

ตัวแปร ตัวอย่าง 

ภูมิ
ศา

สต
ร ์

ภูมิภาค เหนือ กลาง ใต้ ภูเขา แม่น้ํา 

ขนาดพื้นที่ เล็ก กลาง ใหญ่ 

ความหนาแน่น ในเมือง ชนบท 

ภูมิอากาศ ร้อน หนาว ร้อนชื้น แห้งแล้ง 

ปร
ะช

าก
รศ

าส
ตร

 ์

อายุ/วัย ทารก เด็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ 

ขนาดครอบครัว 1-2, 3-4, 5-6 คน 

วัฏจักรชีวิตครอบครัว โสด แต่งงาน มีบุตร บุตรแยกครอบครัว ม่าย 

รายได้ ต่ํากว่า5ooo, 5000-10,000, 10,000ขึ้นไป 

เพศ หญิง ชาย 

อาชีพ รับราชการ ธุรกิจ เสริมสวย 
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การศึกษา ประถม มัธยม อุดมศึกษา 

ศาสนา พุทธ อิสลาม คริสต์ 

เชื้อชาต ิ ไทย ลาว อเมริกัน อังกฤษ 

สัญชาต ิ ไทย ลาว อเมริกัน อังกฤษ 

ชั้นทางสังคม ชนชั้นต่ํา กลาง สูง 

จิต
นิส

ัย รูปแบบการดําเนินชีวิต ศิลปิน เรียบง่าย สนุกสนาน 

บุคลิกภาพ เรียบร้อย อ่อนหวาน ทะมัดทะแมง  

กา
รต

อบ
สน

อง
ขอ

งล
ูกค

้า 

พฤ
ติก

รร
ม 

โอกาสในการซื้อ โอกาสปกติ โอกาสพิเศษ 

การแสวงหาผลประโยชน์ คุณภาพ การบริการ สะดวก 

สถานะของผู้ใช้ ไม่เคยใช้ เคยใช้ ใช้ประจํา 

อัตราการใช้ ใช้มาก ปานกลาง บ่อย 

ความจงรักภักดีต่อตรา มาก ปานกลาง น้อย 

ขั้นตอนความพร้อมในการซ้ือ ไม่รู้จัก รู้จัก ตั้งใจซ้ือ 

ทัศนคติท่ีมีต่อตรา ชอบ ไม่ชอบ ไม่มีความรู้สึก 

ที่มา : (Kotler and Keller, 2009: 154) 

อย่างไรก็ตามการพิจารณาว่าจะเลือกตัวแปรใดบ้างนั้น ต้องคํานึงถึงว่าเมื่อเราแบ่งส่วน
ตลาดแล้ว ต้องสามารถใช้ส่วนตลาดใดส่วนตลาดหนึ่งเป็นตลาดเป้าหมายได้ ดังนั้นการแบ่งส่วนตลาด
ให้มีประสิทธิผล ส่วนตลาดแต่ละส่วนควรมีคุณลักษณะดังนี้  

1) สามารถวัดได้(Measurable) เมื่อแบ่งส่วนตลาดแล้ว ตลาดแต่ละส่วนที่แบ่งได้ควร
สามารถวัดขนาดตลาด อํานาจซื้อของลูกค้าในตลาดนั้นได้ 

2) มีขนาดใหญ่พอที่จะทํากําไรได้(Substantial) เมื่อแบ่งส่วนตลาดแล้วส่วนตลาดแต่
ละส่วนควรมีขนาดใหญ่สามารถทํากําไรได้ตามเป้าหมาย 

3) สามารถเข้าถึงได้ (Accessible) ส่วนตลาดที่แบ่งแล้วต้องเป็นส่วนตลาดที่ธุรกิจ
สามารถเข้าไปดําเนินกิจกรรมได้ง่าย ลูกค้าให้ความสนใจ 

4) มีความแตกต่าง (Differentiable) เกณฑ์ที่นํามาใช้ในการแบ่งส่วนตลาดต้อง
สามารถแยกความต้องการของลูกค้าในตลาดแต่ละส่วนให้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 

5) สามารถดําเนินการได้ (Actionable) ส่วนตลาดที่ถูกแบ่งแล้วต้องมีส่วนตลาดใด
ส่วนตลาดหนึ่งที่ธุรกิจสามารถสร้างส่วนประสมการตลาดเข้าไปดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล 
 
 
 
 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

9 
 

แนวคิดและทฤษฏีรูปแบบการดํารงชีวิต 
 

รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากกลไกการผสมผสานของลักษณะ
เฉพาะตัวและประสบการณ์ในอดีตของผู้บริโภคแต่ละรายมาปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทางสังคม 
ซึ่งจะส่งผลสู่วิถีปฏิบัติหรือพฤติกรรมผู้บริโภคในแต่ละช่วงของวงจรชีวิต โดยแสดงดังภาพที่ 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1 ที่มาของรูปแบบการดําเนินชีวิต และผลกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภค 
ที่มา : (Hawkins, Best and Coney, 2001: 463 อ้างถึงใน อัศน์อุไร เตชะสวัสด์ิ, 2550: 197) 

รูปแบบการดําเนินชีวิตนั้น สามารถมองได้ 2 ระดับคือ รูปแบบการดําเนินชีวิตระดับ
เฉพาะบุคคล และระดับกลุ่มย่อยของหมู่คนที่มีปฏิสัมพันธ์กัน(เช่น ผู้บริโภคในแต่ละส่วนตลาด) ซึ่งแต่
ละระดับก็จะมีความเช่ือมโยงและเป็นผลสะท้อนซึ่งกันและกัน เพราะแต่ละบุคคลก็เป็นส่วนประกอบ
ของสัมคมระดับใหญ่ สําหรับการวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค เพื่อนําผลไปใช้ทางการ
ตลาดนั้น สามารถกําหนดขอบเขตการศึกษาเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่ธุรกิจให้ความสนใจ(อัศน์อุไร เตชะ
สวัสด์ิ, 2550: 197) 

การวัดรูปแบบการดําเนินชีวิตที่นิยมใช้ในการวิจัยมี 3 รูปแบบ คือ 1) วิธีวิเคราะห์เชิง
จิตวิทยาแบบด้ังเดิม(Psychographics) หรือ เทคนิค AIOs2) วิธีวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาประยุกต์ SRI’s 
VALS และ 3) วิธีวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์ ประชากรศาสตร์ หรือ PRIZM มีรายละเอียดดังนี้(อัศน์อุไร 
เตชะสวัสด์ิ, 2550: 198-209) 

 

ปัจจัยกําหนดรูปแบบ
การดําเนินชีวิต 

- ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

- วัฒนธรรม 
- วัฒนธรรมย่อย 
- ชั้นทางสังคม 
- ครอบครัว/วงจรชีวิต

ครอบครัว 
- ค่านิยม 
- แรงจูงใจ 
- อารมณ์/บุคลิกภาพ 
- ประสบการณ์ในอดีต 

รูปแบบการดําเนินชีวิต 
วิถีที่คนมีชีวิตอยู่ 
- กิจกรรม 
- ความสนใจ 
- ความชอบ/ไม่ชอบ 
- ทัศนคติ 
- การบริโภค 
- ความคาดหวัง 
- ความรู้สึก 

 

ผลกระทบทางพฤติกรรม 
การซื้อ 
- อย่างไร 
- เมื่อไหร่ 
- ที่ไหน 
- อะไร 
- กับใคร 
การบริโภค 
- อย่างไร 
- เมื่อไหร่ 
- ที่ไหน 
- อะไร 
- กับใคร 
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1. วิธีวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาแบบด้ังเดิม(Psychographics) หรือ เทคนิค AIOs 
เป็นวิธีการจําแนกรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยอาศัยพ้ืนฐานที่ว่ารูปแบบการดําเนินชีวิต

จะมีความเกี่ยวข้องกับค่านิยม และบุคลิกภาพของผู้บริโภค ซึ่งค่านิยมและบุคลิกภาพจะอยู่ภายใน
หรือเป็นคุณลักษณะของบุคคล รูปแบบการดําเนินชีวิตเป็นรูปแบบพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจํา 
สามารถอธิบายได้จาก กิจกรรม(Activities) ความสนใจ(Interests) และความคิดเห็น(Opinions) 
(AIOs) ซึ่งแสดงในตารางที่ 2.2  ดังนี้ 
ตารางที่ 2.2 องค์ประกอบของการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิต 

กิจกรรม 
(Activities) 

ความสนใจ 
(Interests) 

ความคิดเห็น 
(Opinions) 

ลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 
(Demographics) 

การทํางาน 
(Work) 

ครอบครัว 
(family) 

เกี่ยวกับตัวเอง 
(Themselves) 

อายุ 
(Age) 

งานอดิเรก 
(Hobbies) 

บ้าน 
(Home) 

ประเด็นทางสังคม 
(Social issues) 

การศึกษา 
(Education) 

งานสังคม 
(Social events) 

งาน 
(Job) 

การเมือง 
(Politics) 

รายได้ 
(Income) 

การพักผ่อน 
(Vacations) 

ชุมชน 
(Community) 

ธุรกิจ 
(Business) 

อาชีพ 
(Occupation) 

ความบันเทิง 
(Entertainment) 

สันทนาการ 
(Recreation) 

เศรษฐกิจ 
(Economics) 

ขนาดครอบครัว 
(Family size) 

การเป็นสมาชิกสโมสร 
(Club membership) 

แฟชั่น 
(Fashion) 

การศึกษา 
(Education) 

ที่อยู่อาศัย 
(Dwelling) 

การเข้าร่วมกิจกรรม
ของชุมชน 
(Community) 

อาหาร 
(Food) 

ผลิตภัณฑ์ 
(Products) 

ภูมิลําเนา 
(Geography) 

การจับจ่ายใช้สอย 
(Shopping) 

สื่อ 
(Media) 

อนาคต 
(Future) 
 

ขนาดเมือง 
(City size) 

กีฬา 
(Sports) 

การประสบความสําเร็จ 
(Achievements) 

วัฒนธรรม 
(Culture) 

ช่วงวงจรชีวิต 
(Life cycle stage) 

ที่มา : (Plummer, 1974: 33-37) 
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กิจกรรม หมายถึง การท่ีผู้เรียนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อการเรียนรู้(พจนานุกรม 

ไทย.com, ม.ป.ป.) 
ความสนใจ หมายถึง การรวมความคิด ความรู้สึก อารมณ์ ที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง(สภาวะจิตสํานึก, 

ม.ป.ป.) 
ความคิดเห็น หมายถึง กิจกรรมทางจิตใจหรือทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับจิตสํานึกเฉพาะคน 

ความคิดอาจหมายถึง กระบวนการคิดหรือแง่คิด(วิกิพีเดีย, ม.ป.ป.) 
สิ่งที่คนเราทําเป็นประจําเป็นสิ่งที่แสดงถึงรูปแบบการดําเนินชีวิตของเขา ผู้บริโภคแต่ละ

คนมีรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกัน บางคนชอบออกไปนอกบ้านทํากิจกรรมนอกบ้าน เช่น เล่น
กีฬา สังสรรค์กับเพื่อน แต่บางคนชอบอยู่บ้าน เล่นอินเทอร์เน็ต ฟังเพลง อ่านหนังสือ เป็นต้น ความ
แตกต่างนี้สามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกตามรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันเป็นกลุ่มๆ เพื่อให้
นักการตลาดนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างไปยังกลุ่มผู้บริโภคที่แตกต่างกันได้ เช่น ผู้บริโภคที่ชอบ
ออกไปสังสรรค์กับเพื่อน นักการตลาดอาจนําเสนอร้านอาหาร หรือสถานที่ที่จะใช้สําหรับนัดพบกัน 
ส่วนผู้บริโภคท่ีชอบอ่านหนังสืออยู่กับบ้าน นักการตลาดอาจนําเสนอหนังสือประเภทต่างๆ ซึ่งก็จะเป็น
ที่สนใจซื้อของผู้บริโภคเหล่านั้น การตลาดรูปแบบการดําเนินชีวิต(Lifestyle marketing) คือ การทํา
การตลาดโดยให้ความสําคัญกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งว่าการดําเนิน
กิจกรรมการตลาดต่างๆ ต้องสอดคล้อง เหมาะสมกับรูปแบบการดําเนินชีวิตของพวกเขา ไม่ว่าจะเป็น
การออกแบบสินค้าหรือบริการ การสื่อสารการตลาด การจัดกิจกรรมต่างๆ ทางการตลาด 
(Marketeer, ออนไลน์) ดังนั้นการศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค จะช่วยให้นักการตลาด
ทราบว่าผู้บริโภคมีรูปแบบการดําเนินชีวิตเป็นอย่างไร และจะนําเสนอผลิตภัณฑ์อะไรที่จะสอดคล้อง
กับรูปแบบพฤติกรรมผู้บริโภคน้ันๆ   

2. วิธีวิเคราะห์เชิงจิตวิทยาเชิงประยุกต์ SRI’s VALS 
เป็นการวิเคราะห์รูปแบบการดํารงชีวิตของผู้บริโภคตามค่านิยมและรูปแบบการ

ดํารงชีวิต(The values and lifestyles หรือ VALS) ซึ่งพัฒนาโดยสถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด(The 
Standford Research Institute หรือ SRI) โดยมีการพัฒนาเริ่มแรกคือ VALS หรือ VALS1 และ
ต่อมาได้ปรับปรุงใหม่ที่แรกว่า VALS2 (อัศน์อุไร เตชะสวัสด์ิ, 2550: 202-203) 

2.1 VALS หรือ VALS1 เป็นระบบวิเคราะห์ที่ใช้พื้นฐานจากทฤษฏีลําดับขั้นความ
ต้องการของมาสโลว์ โดยอธิบายว่าผู้บริโคจะพยายามผลักดันตนเองให้ก้าวหน้าขึ้นเป็นลําดับ ซึ่งทําได้ 
2 ทิศทาง คือ พัฒนาโดยยึดผู้อื่นเป็นหลัก และ พัฒนาโดยยึดตัวเองเป็นหลัก และแบ่งผู้บริโภคตาม
การดําเนินชีวิตได้ 4 กลุ่มดังนี้ 
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กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่มุ่งตอบสนองความต้องการพื้นฐาน(The Need-Driven 
Group) ได้แก่  

ก. กลุ่มผู้ต้องการอยู่รอด(Surviors) หมายถึง กลุ่มผู้ยากจน ผู้ชรา
ภาพ สุขภาพทรุดโทรม และด้อยการศึกษา 

ข. กลุ่มผู้พยุงตน(Sustainers) หมายถึง กลุ่มผู้ยากจน แต่ไม่รู้สึก
สิ้นไร้ไม้ตอก เป็นผู้มีความหวัง มั่นใจตนเอง มีแผนชีวิตและมักมีอายุน้อยกว่ากลุ่มแรก 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ยึดผู้อื่นเป็นหลัก(The Outer-Directed Group) เป็นกลุ่มที่ใส่
ใจความคิดของผู้อื่นที่มีต่อตนเอง และมักดําเนินชีวิตเป็นไปตามแบบอย่างที่จับต้องมองเห็นได้ ได้แก่  

ก. กลุ่มผู้มีส่วนร่วม(Belongers) หมายถึง กลุ่มชนอเมริกันช้ันกลาง 
ผิวขาว รายได้ปานกลาง อายุกลางคนขึ้นไป รักครอบครัว ศาสนาและประเทศชาติ 

ข. กลุ่มผู้เลียนแบบ(Emulators) หมายถึง ผู้ต่อสู้ด้ินรนที่จะก้าวหน้า
เหมือนผู้ที่ประสบความสําเร็จคนอื่นๆ มีความทะเยอทะยานสูง ใช้จ่ายเก่งมากกว่าการเก็บออม 

ค. กลุ่มผู้ประสบความสําเร็จ(Achievers) หมายถึง ผู้ที่ร่ํารวย รายได้
สูง ประกอบอาชีพส่วนตัว อนุรักษ์นิยม 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มผู้ยึดตนเองเป็นหลัก(The Inner Directed Group) เป็นกลุ่มที่
มุ่งเน้นความรู้สึกนึกคิดของตนเอง แสวงหากิจกรรมการงานที่เข้มข้น ได้แก่ 

ก. กลุ่มฉันเป็นฉันเอง(I-am me group) หมายถึง คนหนุ่มสาว โสด 
มีความอ่อนไหวเปลี่ยนแปลงความคิด อารมณ์ ความรู้สึกง่าย กระตือรือร้น กล้าหาญ แสวงหา
ความคิดหรือสิ่งใหม่ๆ 

ข.  กลุ่มชอบมีประสบการณ์(Experientials) หมายถึง ผู้ที่ชอบเข้าไป
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ชอบอิสระ พึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ รายได้ปานกลาง อยู่ในวัย 20 
ปีเศษ 

ค. กลุ่มผู้สนใจสังคม หมายถึง กลุ่มคนเล็กๆที่ประสบความสําเร็จ มี
ความเป็นผู้ใหญ่ เสรีนิยม สนใจปัญหาของสังคม กลุ่มนี้มีความเทียบเท่ากับกลุ่มผู้ประสบความสําเร็จ 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มผู้ประสบความสําเร็จในชีวิต(The Integrated Group) เป็นกลุ่ม
ที่บรรลุเป้าหมายในชีวิต มีวุฒิภาวะสูง มีความสมดุลในตนเอง สนใจบุคคลอื่น และยึดถือตนเองใน
ระดับที่ผสมผสานอย่างพอเหมาะ มีรายได้สูง มีจํานวนน้อยมากในสังคม 

2.2 SRI’sVALS2 สถาบันวิจัยสแตนฟอร์ด(SRI) ได้พัฒนา VALS2 ขึ้น ซึ่งเน้นปัจจัยเชิง
จิตวิทยามากขึ้น โดยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ ค่านิยม และพฤติกรรมการดําเนินชีวิต
ของผู้บริโภค ผลการศึกษาตามแนวทางของ VALS2 สามารถแบ่งกลุ่มผู้บริโภคออกเป็น 8 กลุ่มดังนี้ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552: 199) 
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1) ผู้ที่ชอบเข้าสังคม(Actualizers)/ หรือผู้บุกเบิก(Innovators) เป็นกลุ่มที่มุ่งที่
สถานะ/การประสบความสําเร็จในชีวิต ความกระตือรือร้น ความโก้หรู มีตําแหน่งหน้าที่สูง ต้องการ
การยกย่อง มีภาพพจน์ดี และมีฐานะทางการเงินดี โดยแสดงออกในรูปของรสนิยม สนใจในการพัฒนา 
การสํารวจ ปัญหาด้านสังคม และการเปิดรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ ตลอดจนต้องการคุณภาพชีวิต
ที่ดีซึ่งมักจะเป็นผู้นําในหน่วยธุรกิจและรัฐบาล 

2) ผู้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิต(Fulfilleds) / หรือนักคิด(Thinker) เป็นกลุ่ม
ที่มุ่งที่หลักการ/อุดมคติ มีอายุปานกลางขึ้นไป พอใจในความสะดวกสบาย เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ มี
การศึกษาสูง และตําแหน่งหน้าที่ที่เป็นที่ยอมรับ มีการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล เข้าใจโลกและเหตุการณ์
สําคัญเป็นอย่างดี มีความสุขุมและเชื่อมั่นในตัวเอง มีความต่ืนตัวที่จะแสวงหาความรู้ รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของสังคม มีรายได้จากหลายทาง ประกอบด้วยกลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มที่มีความ
ชํานาญเฉพาะอย่าง ซึ่งจะสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าคงทนถาวรและประโยชน์ 

3) ผู้ที่ยึดมั่นในหลักการ(Believers) เป็นกลุ่มที่ยึดถือธรรมเนียมและศีลธรรม
ซึ่งเคยปฏิบัติกันมา ทั้งที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ครอบครัว สังคม ศาสนา ส่วนใหญ่เป็นพวกอนุรักษ์นิยม 
ชอบใช้ตราของประเทศการศึกษา รายได้ปานกลางแต่พอเพียงที่จะตอบสนองความต้องการของตน 

4) ผู้ที่มีความทะเยอทะยาน(Achievers) เป็นกลุ่มที่ยึดถือสถานะในสังคม 
ประสบความสําเร็จในสาขาวิชาชีพ มุ่งความสําคัญที่งานที่ตนชอบ มีความเป็นส่วนตัวและครอบครัว 
ต้องการรางวัลในรูปวัตถุและความภาคภูมิใจ ดําเนินชีวิตตามธรรมเนียมที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติ มีความ
อนุรักษ์นิยมด้านการเมือง และเชื่อถืออํานาจ มีความพอใจในผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์สูง ซึ่งชี้ถึงการ
ยอมรับ การยกย่อง และความสําเร็จของผู้ใช้ 

5) ผู้ที่มีความพยายาม(Strivers) เป็นกลุ่มที่ด้ินรนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต มี
ฐานะเศรษฐกิจและสังคมค่อนข้างต่ํา ต้องการยอมรับจากบุคคลอื่น รายได้หรือเงินจะเป็นตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของคนกลุ่มนี้ ต้องการความทันสมัยและความเป็นเจ้าของ ซึ่งมักจะไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของตนเองได้ 

6) ผู้ที่ต่อสู้ด้ินรน(Strugglers)/ หรือผู้มุ่งความอยู่รอด(Survivors) เป็นกลุ่มที่
คํานึงถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของครอบครัว เพราะมีรายได้ตํ่า การศึกษาน้อย ใช้แรงงานใน
การทํางาน มีความจําเป็นและความต้องการแต่รายได้จํากัด จึงเป็นผู้บริโภคท่ีตัดสินใจซื้อด้วยความ
ระมัดระวัง มีการตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผลและเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ 

7) ผู้ที่มีประสบการณ์(Experiences) เป็นกลุ่มที่มีอายุน้อย มีแรงกระตุ้น 
ต้องการความตื่นเต้น ความแปลกใหม่ ความเสี่ยง เป็นคนกระตือรือร้นต่อสิ่งใหม่ๆ ไม่สนใจด้าน
การเมือง ต้องการอํานาจความภาคภูมิใจ และความมั่นคง ต้องการออกกําลังกาย กีฬา การพักผ่อน 
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และกิจกรรมด้านสังคม ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า อาหาร ภาพยนตร์ ดนตรี 
เป็นต้น 

8) ผู้ปฏิบัติการ(Makers) เป็นกลุ่มคนทํางานในระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแรงงาน
มีทักษะ ได้แก่ อาชีพ ก่อสร้าง เลี้ยงเด็ก พนักงานระดับปฏิบัติการ เป็นต้น กลุ่มนี้จะสนใจด้าน
การเมืองน้อย สับสนเกี่ยวกับความคิดใหม่ๆ เชื่อในรัฐบาลและสหภาพแรงงาน ไม่สนใจในความเป็น
เจ้าของในวัตถุสิ่งของต่างๆ สินค้าที่กลุ่มนี้ซื้อจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค 

3. การวิเคราะห์รูปแบบการดําเนินชีวิตเชิงภูมิ-ประชากรศาสตร์ 
เป็นวิธีการวัดรูปแบบการดําเนินชีวิตภายใต้ความเชื่อว่าวิถีการดําเนินชีวิตและ

พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ได้รับอิทธิพลส่วนหนึ่งจากสังคม วัฒนธรรมของชุมชนหรือ
กลุ่มผู้อาศัยอยู่ในย่านเดียวกัน คนเราเมื่อได้มาอยู่ย่านเดียวกันจะมีการแข่งขัน เลียนแบบ ถ่ายทอด
หรือรับเอาค่านิยม รสนิยม ความคิดความหวังบางอย่างซึ่งกันและกัน ดังนั้นจึงเกิดความคิดที่จะศึกษา
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคเป็นย่านๆ หรือตามเขตภูมิศาสตร์ ผลการศึกษาของ Claritas,Inc. 
โดยใช้หลักภูมิประชากรศาสตร์ แบ่งกลุ่มผู้บริโภค สามารถยกตัวอย่างการแบ่งกลุ่มผู้บริโภคได้ 8 
รูปแบบดังนี้(อัศน์อุไร เตชะสวัสด์ิ, 2550: 208-209) 

1) กลุ่ม Furs and Station Wagons เป็นกลุ่มเศรษฐีใหม่ อาศัยอยู่ในย่านที่อยู่
อาศัยราคาแพง ชานเมือง มีการศึกษาระดับดี การงานก้าวหน้า อาจเรียกคนกลุ่มนี้ว่า ผู้ชนะ เป็นผู้ทํา
เงินได้มากและใช้จ่ายมาก 

2) กลุ่ม Pools and Patios เป็นกลุ่มที่เดิมมีลักษณะคล้าย Furs and Station 
Wagonsแต่ปัจจุบันมีอายุมากขึ้น ลูกๆ เติบโตและย้ายครอบครัวออกไป จึงอยู่อยู่ตามลําพัง 2 คนตา
ยายมีการศึกษาสูง เป็นผู้บริหารระดับสูง รายได้เพิ่มเป็นสองเท่า มีชีวิตสุขสบาย 

3) กลุ่ม Young Suburbia เป็นกลุ่มคนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด พบได้ทั่วไป เป็น
ครอบครัวคนหนุ่มสาวและครอบครัวมีลูกแล้ว มีรายได้ดีและหน้าที่การงานระดับสูง  เป็นกลุ่มผู้ซื้อ
หลักของตลาดผลิตภัณฑ์สําหรับครอบครัว 

4) กลุ่ม Blue Chip Blues เป็นกลุ่มที่มีความคล้ายกันกับ Young Suburbiaเกือบ
ทุกด้าน ยกว้นระดับช้ันทางสังคม การศึกษาระดับมัธยม และอาชีพที่ใช้แรงงาน ทําให้พวกเขามีรายได้
ระดับตํ่า มีบ้านที่อยู่อาศัยในระดับที่ตํ่ากว่า แต่มีภาวะที่มีการจ้างงานสูง การได้ค่าจ้างเพิ่มขึ้น ทําให้
คนกลุ่มนี้สามารถใช้จ่ายได้คล้ายกับกลุ่ม Young Suburbia แต่ต้องใช้อย่างระมัดระวังกว่า 

5) กลุ่ม Blue-Collar Nursery เป็นกลุ่มแรงงานระดับฝีมือชั้นแนวหน้า เป็นกลุ่มที่
ใหญ่ที่สุดของประชากรที่แต่งงานและมีบุตร ขนาดครอบครัว 3 คนขึ้นไป อาศัยอยู่ในย่ายชานเมือง 
หรือในเขตอุตสาหกรรมขนาดย่อมๆ มีรายได้ดีและชีวิตมั่นคง 
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6) กลุ่ม Middle America เป็นกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับ ปาน
กลาง เป็นชนชั้นกลางโดยทั่วไปในอเมริกา อาศัยอยู่ตอนกลางของประเทศ 

7) กลุ่ม Emergent Minorities เป็นคนผิวดําเกือบร้อบละ 80 เกือบครึ่งหนึ่งเป็น
ครอบครัวที่พ่อแม่เลี้ยงลูกโดยลําพัง มีระดับการศึกษาต่ํากว่าเฉลี่ย และทํางานในสํานักงาน 

8) กลุ่ม Shotguns and Pickups เป็นกลุ่มคนที่อยู่ในเขตห่างไกล มีครอบครัว
ขนาดใหญ่ ใช้แรงงาน ระดับการศึกษาไม่สูง ส่วนใหญ่ทํางานกลางแจ้ง 
 
แนวคิดและทฤษฏีการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
 

1. ความหมาย 
การให้ความหมายการบริหารการเงินส่วนบุคคล และการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล

นั้น มีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี้ 
รัชนีกร วงศ์จันทร์ (2553 : 6) ให้ความหมายว่า การบริหารการเงินส่วนบุคคล หมายถึง 

กระบวนการโดยรวมในการออกแบบ(design) แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการการเงินภายใต้
เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล การนําไปปฏิบัติ และการทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการได้ 

สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์ (2555 :16-18) ให้ความหมายว่า การบริหารการเงินส่วนบุคคล 
หมายถึง การบริหารทรัพยากรทางการเงินที่บุคคลมีอยู่หรือได้มาให้บรรลุจุดมุ่งหมายคือ ให้ได้รับ
ความมั่นคงของบุคคลและครอบครัว ซึ่งจะนํามาซึ่งความสุขและความมีเสถียรภาพทางการเงินของ
บุคคล  

ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ (2549) ให้ความหมายว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล 
หมายถึงการ ค้นหาทางเลือกเพื่อสนับสนุนกระบวนการในการตัดสินใจล่วงหน้าเกี่ยวกับปริมาณและ
เวลาของเงินทุน แหล่งของเงินทุน และการจัดสรรเงินทุนด้วยการกําหนดกิจกรรม วิธีการ เวลา และ
ผู้รับผิดชอบประกอบการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ทางการเงิน 

กฤษฎา เสกตระกูล (2553) ให้ความหมายว่า การวางแผนการเงินส่วนบุคคล หมายถึง 
การทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินชีวิตของบุคคล โดยผ่านการบริหารและการวางแผนทาง
การเงิน ซึ่งถูกออกแบบมาสําหรับแต่ละบุคคล ซึ่งเกี่ยวข้องตั้งแต่การวางแผนข้อมูลทางการเงินของ
บุคคล กําหนดวัตถุประสงค์ ตรวจสอบฐานะการเงินในปัจจุบัน กําหนดกลยุทธ์และแผนทางการเงิน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวในอนาคต 

Hallman & Rosenbloom (อ้างถึงในรัชนีกร วงจันทร์, 2554: 4) ให้ความหมายว่า การ
วางแผนการเงินส่วนบุคคล หมายถึง กระบวนการประเมิน สรรค์สร้าง และนําแผนทางการเงินของแต่
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ละบุคคลไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสําเร็จตามเป้าหมายทางการเงินที่แต่ละบุคคลต้องการให้บรรลุ
ภายใต้เงื่อนไขเฉพาะของแต่ละบุคคล 

2. ขอบเขตของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล 
รัชนีกร วงศ์จันทร์(2553: 6) ได้กล่าวถึงขอบเขตของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล

ครอบคลุมถึงการจัดการการเงินที่สําคัญๆ ของบุคคลดังต่อไปนี้  
1) การวางแผนการบริโภคและอุปโภคที่มีประสิทธิภาพ (consumption planning) 

เริ่มต้นจาการมีการงานอาชีพที่เหมาะสมเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคง รู้จักเก็บออม ควบคุมค่าใช้จ่าย ทั้ง
บริโภคและอุปโภค บริหารรายได้และรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
ความมั่นคงและความมั่นคงทางการเงินแก่ตนเองและครอบครัว  

2) การบริหารความเสี่ยงและการวางแผนประกันภัย (insurance planning) เป็นการ
สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตและสินทรัพย์ของบุคคล โดยการวางแผนบริหารความเสี่ยงของชีวิตและ
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินทรัพย์ที่อยู่ในความครอบครอง และเป็นหลักประกันในชีวิตและ
บุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลรับผิดชอบ 

3) การวางแผนภาษี (tax planning) เพื่อลดภาระภาษีตามสิทธิประโยชน์ที่ภาครัฐ
มอบให้ โดยผ่านกระบวนการวางแผนภาษี    เงินที่ประหยัดได้จากการวางแผนภาษีนี้สามารถนําไป
ลงทุนเพิ่มเพื่อสร้างสินทรัพย์และความมั่นคงให้กับชีวิตได้ 

4) การวางแผนการลงทุน (investment planning) เพื่อให้เงินออมที่สะสมไว้งอกเงย
โดยการจัดสรรเงินไปลงทุนในทางเลือกต่าง ๆ ที่เหมาะสม ให้ได้รับอัตราผลตอบแทนที่คาดหวังและ
บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่กําหนด ภายใต้ความเสี่ยงและเงื่อนไขการลงทุนของแต่ละบุคคล 

5) การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ (retirement planning) เป็นการเตรียมความพร้อม
สําหรับชีวิตหลังจากเกษียณอายุซึ่งไม่มีรายได้ประจําส่งผลให้ชีวิตเกษียณอย่างมีความสุข มีสินทรัพย์ที่
สร้างรายได้จํานวนมากพอสําหรับการใช้จ่ายในวัยเกษียณ ไม่เป็นภาระของลูกหลานและสังคม 

6) การวางแผนมรดก (estate planning) เป็นการวางแผนกระจายความมั่นคั่งให้กับ
ทายาทรุ่นต่อไป หรือวางแผนมอบมรดกเป็นสาธารณะกุศล เพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งระหว่างผู้มี
สิทธิที่จะได้รับมรดกภายหลังจากเจ้าของมรดกเสียชีวิตแล้ว 

สุขใจ น้ําพุด (2557) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดีนั้น ผู้วางแผนควรมี
ความเข้าใจด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งรู้จักเครื่องมือต่าง ๆ ในการบริหารการเงิน (Financial 
Management Tools) มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อการวางแผนที่ถูกต้องสมเหตุสมผลและมีทางเป็นไป
ได้มากขึ้น โดยการบริหารการเงินบุคคลครอบคลุมถึงการจัดการการเงินที่สําคัญ ๆ ของบุคคลใน 6 
ลักษณะด้วยกันคือ 
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1) การสร้างฐานะความมั่นคงทางการเงิน (Financial Health) ซึ่งได้แก่การมีงานทํา
เหมาะสมก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง รู้จักวางแผนใช้จ่าย ทางงบประมาณตลอดจนการรู้จักเลือกใช้เครดิต 
เพื่อเสริมฐานะความเป็นอยู่ของชีวิตอีกด้วย 

2) การรู้จักใช้เงินอย่างฉลาด (Spending Money Wisely) โดยใช้เงินเป็นทุกด้านไม่
ว่าเรื่องอาหาร เครื่องนุ่งห่ม การคมนาคม และอื่น ๆ 

3) การใช้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย (Home and Other Real Estate) เพื่อให้มีที่พํานักอัน
สุขสบายและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการลงทุนที่ไม่เสียหลาย 

4) การสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการทําประกันภัย (Insurance 
Program) 

5) การลงทุนประเภทต่าง ๆ (Diversified Investment Portfolio) โดยเลือก
หลักทรัพย์ลงทุนและสถาบันที่จะลงทุนให้เหมาะสม 

6) การวางแผนการเงินสําหรับอนาคตยามปลดเกษียณ (Retirement) เพื่อความ
มั่นคงและสุขสบายชั่วอายุขัยของบุคคล 

3. หลักการบริหารการเงิน 
กาญจนา หงส์ทอง(2551) ได้กล่าวถึงหลักการบริหารการเงินที่สําคัญที่จะทําให้

สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ ประกอบด้วย 
1) บริหารการลงทุนในสินทรัพย์ คือ การบริหารสินทรัพย์ที่ตนมีอยู่ให้อยู่ในสภาพ

คล่อง เช่น เงินสด เงินฝากออมทรัพย์ เป็นต้น เพื่อนําไปเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันทั้งในด้าน
อุปโภคและบริโภคส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้นั้นอาจอยู่ในรูปแบบของ
สินทรัพย์ถาวร เช่น บ้าน รถยนต์ เป็นต้น ซึ่งการบริหารการลงทุนในสินทรัพย์เป็นการบริหารแรกเริ่ม
เพื่อนําไปสู่เป้าหมายระยะยาว 

2) บริหารการกู้ยืมและการประกันภัย คือ การบริหารหนี้สินที่ตนได้กระทําจากการ
กู้ยืม เช่น การกู้ยืมเพื่อการศึกษา การใช้บัตรเครดิต เป็นต้น ซึ่งการใช้สินเชื่อประเภทนี้จําเป็นต้องมี
การบริหารการเงินที่ดีรวมถึงการประกัน เพราะการได้รับความคุ้มครองก็เปรียบเสมือนการกู้ยืมและ
ถือเป็นการสะสมเงินทุนและช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินทั้งนี้นํามาซึ่งการปกป้องรายได้และ
ทรัพย์สิน เช่น การประกันภัย การประกันสุขภาพ การประกันทุพพลภาพ เป็นต้น 

3) บริหารการออมและการลงทุน คือการนํารายได้ของตนเองเข้ามาอยู่ในรูปแบบ
ของการออมและการลงทุนโดยการนําเงินออมไว้กับสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการฝาก
ออมทรัพย์หรือการฝากประจํา สุดท้ายแล้วก็ต้องนําเงินส่วนนั้นแบ่งมาเพื่อใช้ใน 2 กรณีคือ การใช้จ่าย
ในชีวิตประจําวันและการนําเงินมาลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้ เช่น หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร
รัฐบาล อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งการลงทุนจะประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับเงินทุน 
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4) บริหารภาษีเงินได้ คือ การจัดแจงรายได้ของบุคคลธรรมดากระทําโดย ผู้ที่มี
หน้าที่เสียภาษีทุกคน จําเป็นต้องเสียภาษีตามท่ีกฎหมายกําหนดและทุก ๆ สิ้นปีต้องทําแผน ภงด.90 
หรือภงด.91 เพื่อทํารายการคืนภาษีและชําระภาษีเพิ่มเติมให้ถูกต้อง ในการบริหารภาษีควรมีการ
ปรับปรุงกลยุทธ์การบริหารภาษีเพื่อให้ตนได้รับการผ่อนผันหรือการเสียภาษีน้อยที่สุดรวมไปถึงการ
เปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีและวิธีปฏิบัติเพื่อให้เหมาะสมและสะดวกต่อการจัดเก็บ 

5) บริหารการเกษียณอายุและมรดก การบริหารการเงินเพื่อการเกษียณจะทําให้
สามารถเลือกชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสุขสบาย ไม่เป็นภาระกับลูกหลานและยังสามารถเป็นที่พึงของ
ลูกหลายได้อีกด้วย ดังนั้นการบริหารการเงินเพื่อการเกษียณจึงเป็นเรื่องจําเป็น โดยมี 2 เรื่องสําคัญที่
ต้องคํานึงถึง คือ การจะทําให้มีเงินพอใช้ต้องทําเงินที่มีอยู่ให้งอกเงยโดยนําไปลงทุนที่ได้ผลตอบแทนที่
แน่นอนแล้วนําเงินส่วนของดอกผลมาใช้โดยพยายามรักษาเงินต้นไว้เผื่อใช้ยามจําเป็นและผลกระทบ
จากเงินเฟ้อที่ทําให้ค่าเงินลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

6) บริหารสิ่งแวดล้อม คือ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ จําเป็นต้องเข้าใจถึง
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจเพราะความรู้จะนํามาซึ่งการบริหารและการตัดสินใจทางการเงินที่ดี เช่น 
ในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความเจริญก้าวหน้า ผู้ลงทุนจะสามารถทํากําไรได้มากและถ้าหากเศรษฐกิจ
ตกตํ่ามีผลให้สิ่งของเครื่องใช้ราคาสูงขึ้น ในส่วนนี้จําเป็นต้องศึกษาสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทําการคิด
กลยุทธ์หรือการบริหารการเงินจะส่งผลให้มีการบริหารการเงินที่ดี 

กาญจนา หงส์ทอง(2551) กล่าวว่า การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลที่ดีจะเป็นตัว 
กําหนดทิศทาง และการตัดสินใจทางการเงิน เพื่อให้สามารถบรรลุถึงเป้าหมายทางการเงินที่ต้องการ
ได้ หากบุคคลใดเริ่มต้นทําการวางแผนทางการเงินเร็ว มีการปฏิบัติตามอย่างมีวินัย และสม่ําเสมอแล้ว 
บุคคลน้ันก็จะเข้าใกล้ความมีอิสรภาพทางการได้มากขึ้น แผนการเงินหลัก ๆ ที่สําคัญที่ควรวางแผน
เริ่มปฏิบัติ มีดังนี้ 

1) แผนการออม บุคคลควรทําการศึกษาช่องทางในการออมให้รอบด้านที่มีมากกว่า
การฝากธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นพันธบัตร สลาก สหกรณ์ แล้วเลือกช่องทางที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งแต่ละ
ช่องทางในการออมก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เช่น ผลตอบแทนที่สูงก็จะมาพร้อมกับความเสี่ยงที่
เพิ่มขึ้นเสมอ ที่สําคัญต้องการออมอย่างพอเหมาะพอดี และสอดรับเงื่อนไขทางการเงิน เพื่อไม่ให้รู้สึก
ว่าการออมเป็นภาระ และสามารถทําการออมได้อย่างสมํ่าเสมอ 

2) แผนการลงทุน บุคคลจะต้องไม่ลืมกฎการกระจายความเสี่ยง เช่นเดียวกับการออม 
คือการเลือกลงทุนในช่องทางที่มีความเสี่ยงในระดับที่รับได้ แล้วศึกษาข้อดีข้อเสียของการลงทุนนั้น
อย่างรอบด้าน ซึ่งแผนการลงทุนในแต่ละปีก็อาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้สอดรับกับสถานการณ์และตัว
แปรในช่วงนั้น ๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์การลงทุน เช่น ถ้าหากบุคคลไม่อยากเผชิญหน้ากับ
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ความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้น ก็ควรจะมุ่งลงทุนระยะยาวเพราะการลงทุนระยะยาวเป็น
หลักของการลงทุนที่จะทําให้เงินทุนของบุคคลงอกเงยได้อย่างยั่งยืน 

3) แผนการบริหารหนี้ แผนนี้มีความจําเป็นที่จะต้องทําเพื่อปลดเปลื้องภาระหนี้สิน 
โดยจะเริ่มต้นด้วยการที่บุคคลต้องรู้เรื่องหนี้ก่อนว่ามีหนี้รวมทุกประเภททั้งหมดเท่าไหร่ เมื่อต้ังใจจะ
สะสางหนี้ก้อนเดิม ต้องหยุดสร้างหนี้ก้อนใหม่หรือย่าสร้างหนี้เพิ่ม สําคัญที่สุดต้องรู้จักใช้จ่ายและ
ควบคุมค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ระมัดระวังการใช้จ่ายให้มากขึ้น และหาวิธีปลดหนี้อย่างค่อยเป็นค่อยไป 
จัดลําดับความสําคัญของหนี้ที่ต้องเร่งชําระก่อนหลัง 

4) แผนบริหารความเสี่ยง ไม่มีใครสามารถป้องกันความเสี่ยงทุก ๆ อย่างที่จะต้อง
เผชิญในชีวิตได้ แต่ก็มีหนทางที่จะสามารถป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้ ซึ่งความเสี่ยงทางการเงินที่
สําคัญ ๆ นั้นเกิดจากการอุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย และความตาย ความเสี่ยงเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นจะสร้าง
ความสูญเสียทางการเงินเป็นอย่างมาก ดังนั้นบุคคลจึงควรวางแผนบริหารความเสี่ยงไว้ด้วยโดยการทํา
ประกันชีวิต เพื่อไม่เป็นการสร้างภาระให้กับคนที่อยู่ข้างหลัง หรือสร้างความเสี่ยงทางการเงินให้กับ
ครอบครัว 

5) แผนเกษียณ ด้วยเทคโนโลยีและความเจริญก้าวหน้าทางการแพทย์ ทําให้มีการ
คาดการณ์ว่าในอนาคต อายุเฉลี่ยของคนไทยก็จะยืนยาวขึ้นไปอีก ทําให้บุคคลต้องวางแผนการเงินเพื่อ
วัยเกษียณ เป็นการรับมือกับช่วงชีวิตที่ยาวขึ้น ที่จะต้องใช้เงินมากขึ้น เนื่องจากชีวิตในช่วงนี้จะไม่มี
รายได้ประจําที่เคยได้รับ สุขภาพร่างกายก็เริ่มถดถอยลง ทําให้ต้องมีเงินจํานวนมากไว้ใช้จ่ายตอนแก่
จึงต้องมีการวางแผนที่จะมีเงินเพื่อเตรียมไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาพยาบาลในยามแก่ชรา หรือ
ในยามที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ นอกจากนี้การกําหนดจํานวนเงินทุนในอนาคต บุคคลควรทราบ
ระยะเวลาก่อนที่จะถึงกําหนดเกษียณอายุ เพื่อกําหนดเงินออมสะสมได้อย่างถูกต้องเนื่องจากอาชีพที่
แตกต่างกันย่อมมีแผนทางการเงินในอนาคตที่ต่างกัน 

6) แผนภาษีอากร มีผู้มีรายได้จํานวนมาก วางแผนลดภาษีอย่างชาญฉลาด หลังจากที่
พบว่าส่วนใหญ่เสียภาษีมากเกินเหตุอันควร เนื่องจากไม่ได้ทําการศึกษาล่วงหน้า ทั้งที่มีหลากหลาย
ช่องทางที่จะช่วยในการประหยัดภาษีได้ และรัฐก็เปิดโอกาสให้ใช้สิทธิตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่ไม่ว่า
จะเป็นประกัน เงินผ่อนบ้าน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement 
Mutual Fund) และกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund) เป็นต้น ซึ่งหากบุคคลทํา
การวางแผนไว้เป็นอย่างดีก็จะพบว่าสามารถช่วยประหยัดภาษีได้เยอะในแต่ละปี และถือว่าน่าเสียดาย
สําหรับอีกหลายคน ที่แม้จะมุ่งมั่นกับการออมและการลงทุน ภายใต้กลยุทธ์ทุกรูปแบบ แต่กลับ
มองข้ามปัจจัยที่มีผลกระทบโดยตรงนั่นคือ การเสียภาษี 

David Berky ประธานบริษัท Simple Joe,Inc.ได้ให้แนวคิดพ้ืนฐานในการบริหารการเงิน

ส่วนบุคคลไว้ 4 ประการดังนี้(2551) 
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1) บริหารการเงินเพื่อป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน (Security) การ

ดําเนินชีวิตในปัจจุบันมักจะอยู่ท่ามกลางความเสี่ยง ซึ่งแต่ละท่านมีความเสี่ยงไม่เหมือนกันและไม่

เท่ากัน เนื่องจากแต่ละท่านมีการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกัน เพื่อเป็นการรับมือกับความเสี่ยงที่อาจ

เกิดขึ้นในอนาคต เช่น ความเสี่ยงจากการตกงาน ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น ดังนั้น ใน

การบริหารการเงินส่วนบุคคลจึงควรที่จะกันเงินส่วนหนึ่งไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน หรือเกิดความเสี่ยงขึ้นใน

ชีวิต เพื่อความปลอดภัยในการดําเนินชีวิตนั่นเอง การบริหารการเงินที่สามารถกระทําได้ ได้แก่ การทํา

ประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันการว่างงาน และการกันเงินออมส่วนหนึ่งไว้สําหรับ

เหตุการณ์ ที่ไม่คาดฝัน เป็นต้น 

2) บริหารการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต (Stability) หลักการในข้อนี้คือ ไม่ใช้จ่ายเกิน

รายได้ที่มีอยู่ และไม่พยายามสร้างหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ตัวอย่าง การใช้จ่ายมากกว่ารายได้ เช่น 

การซื้อสินค้าราคาแพงผ่านบัตรเครดิต โดยคิดว่าในอนาคตจะมีรายได้เพิ่มพอที่จะจ่ายคืนได้ ถือว่าเป็น

การนําเงินออมในอนาคตมาใช้ล่วงหน้า ในทางตรงกันข้าม หากภาระหนี้สินที่มีอยู่เป็นหนี้สินที่จะ

ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคต เช่น ซื้ออสังหาริมทรัพย์ด้วยวิธีการผ่อนชําระแล้วนําให้ผู้อื่นเช่า กรณีเช่นนี้

ถือการลงทุน สําหรับการบริหารเงินเพื่อสร้างความมั่นคง สามารถทําได้โดย การทํางบประมาณรับ

จ่าย ซึ่งจะทําให้ทราบว่ามีรายได้เท่าใด ควรจะใช้จ่ายเท่าใดและควรจะเก็บออมไว้เท่าใด  

3) การบริหารการเงินเพื่อสร้างความม่ังคั่ง (Growth) หลังจากที่สามารถบริหารการเงิน

เพื่อป้องกันผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน และสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตได้แล้ว ดังนั้น เมื่อมี

เงินออมก็สามารถจะเริ่มคิดถึงการสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตนเอง โดยอาจจะเริ่มต้นจากการศึกษาหา

ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบต่างๆ เช่น การลงทุนในกองทุน ตราสารเงิน พันธบัตรรัฐบาล หุ้น 

กองทุนรวมประเภทต่างๆ อสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น โดยในช่วงเริ่มต้นของการลงทุนควรเริ่มลงทุนจาก

เงินจํานวนน้อย เพื่อประเมินว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดแล้วค่อยเพิ่มขึ้นเพื่อความไม่ประมาท  

4) การป้องกันและบริหารความมั่งคั่ง (Protection and Management) หลังจากที่มี

การลงทุนแล้วประสบความสําเร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือ การรักษาระดับความม่ังคั่งให้คงอยู่ต่อไป

อย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี เช่น หาที่ปรึกษาทางการเงินให้มาดูแลความมั่งคั่ง การทํา

ประกันอัคคีภัยสําหรับอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้นการวางแผนการเงินส่วนบุคคล เป็นการวางแผนการใช้

เงิน การออมเงินตลอดจนการลงทุนให้เกิดความสมดุลกับรายได้ที่ได้ของบุคคลนั้นเพื่อสร้างนิสัยทาง

การเงินที่ดี 
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ผู้สูงอายุในประเทศไทย 
 

1. การนิยามและความหมาย 
องค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ให้คํานิยาม ผู้สูงอายุ หมายถึง

ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปนับต้ังแต่อายุเกิด และในประเทศไทย 
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 กําหนดให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปี บริบูรณ์และมีสัญญชาติไทย เป็น
ผู้สูงอายุหรือที่เรียกกันว่า ผู้สูงวัยโดยแบ่งกลุ่มผู้สูงอายุได้ 3 กลุ่มดังนี้(รายงานประกอบการจัดทํา
โครงสร้างนิทรรศการ Aging society, 2561) 

1) ผู้สูงอายุวัยต้น(อายุ 60-69 ปี) เป็นช่วงวัยที่ยังช่วยเหลือตัวเองได้ 
2) ผู้สูงอายุวัยกลาง(อายุ 70-79 ปี)เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีอาการเจ็บป่วย ร่างกายเริ่ม

อ่อนแอ มีโรคประจําตัว หรือโรคเรื้อรัง 
3) ผู้สูงอายุวัยปลาย(อายุ 80 ปีขึ้นไป)เป็นช่วงวัยที่เจ็บป่วยบ่อยขึ้น อวัยวะเสื่อม 

สภาพ อาจมีภาวะทุพพลภาพ 
และได้แบ่งระดับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็น 3 ระดับ ได้แก่ (สุโขทัยธรรมาธิราช, 

2561) 
1) ระดับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging society) หมายถึง สังคมหรือประเทศที่มี

ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุต้ังแต่ 65 
ปีมากกว่าร้อยละ7ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

2) ระดับสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged society) หมายถึงสังคมหรือประเทศที่มี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศหรือมีประชากรอายุต้ังแต่ 65 
ปี มากกว่าร้อยละ14 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศนั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 

3) ระดับสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ (Super-aged society) หมายถึงสังคมหรือ
ประเทศที่มีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ20 ของประชากรทั้งประเทศ แสดงว่าประเทศ
นั้นเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มที่ 

ทั้งนี้องค์การสหประชาชาติ คาดการณ์ว่า ในช่วงปี 2001-2100 เป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ 
โลกกําลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งแต่ละประเทศจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแตกต่างกันไปตาม
สภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศ เช่น ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาทางด้านการแพทย์ 
การโภชนาอาหารเป็นต้น สําหรับประเทศไทย สํานักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าไทยกําลังก้าวเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ต้ังแต่ปี 2005โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ10.4 ของประชากรทั้งประเทศและคาดว่าจะ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ในช่วงปี 2024-2025 
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2. ข้อมูลประชากรผู้สูงอายุ 
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ดําเนินการสํารวจประชากรผู้สูงอายุไทยในด้านต่างๆ พบ

รายละเอียดดังนี้ (ชมพูนุท พรหมภักด์ิ, 2556 หน้า 9)  
1. ด้านที่อยู่อาศัย ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 7.14 อาศัยอยู่นอกเขตเทศบาล อีก

ร้อยละ 28.6 อยู่ในเขตเทศบาล ร้อยละ 62.5 เป็นผู้ที่สมรส ร้อยละ 34.8 เป็นม่าย หย่าหรือแยกกัน
อยู่ และอีกร้อยละ 2.7 เป็นโสด 

2. ด้านการศึกษา ผู้สูงอายุส่วนใหญ่คือร้อยละ 68.9 เรียนจบช้ันประถมศึกษา มีเพียง
ร้อยละ 9.5 ที่จบสูงกว่าระดับประถมศึกษา อีกร้อยละ 21.6 ไม่เคยเรียนหนังสือหรือจบต้ํากว่าช้ัน
ประถมศึกษา อย่างไรก็ตาม ผู้สูงอายุ 3 ใน 4 หรือร้อยละ 76.1 สามารถอ่านออกเขียนได้ 

3. ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุมีโรคที่ป่วยมากอยู่ในกลุ่ม3 อันดับแรกคือ กลุ่มโรคระบบ
กล้ามเนื้อเส้นเอ็น กระดูกและข้อ กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ และกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด 
ส่วนสาเหตุการตายของผู้สูงอายุที่สําคัญคือ โรคมะเร็งทุกชนิด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง 
หลอดลมอักเสบ และปอดอักเสบ และมีความพิการท่ีพบมาก คือ สายตาเลือนรางทั้งสองข้าง หูตึงทั้ง
สองข้าง และอัมพฤกษ์ 

4. ด้านสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา สูงสุด
ถึงร้อยละ 97 ส่วนใหญ่มีสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลประเภทบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าและบัตร
ทอง รองลงมากสวัสดิการข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ส่วนสวัสดิการโดยจ้างมีน้อย 

5. ด้านการทํางาน ผู้สูงอายุมีแนวโน้มเข้ามามีส่วนร่วมในกําลังแรงงานมากขึ้น โดย
ร้อยละ 51.0 ให้เหตุผลว่าต้องทํางานเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัว ร้อยละ 36.5 เห็นว่าตนยัง
แข็งแรง ทํางานได้ อีกร้อยละ 12.5 ต้องส่งเสียบุตร เป็นอาชีพประจํา ไม่มีผู้ทําแทน และมีหนี้สิน 

6. แหล่งรายได้หลัก ผู้สูงอายุมีแหล่งรายได้หลักจากบุตรร้อยละ 52.3 รายได้จากการ
ทํางานของผู้สูงอายุเองร้อยละ 28.9 คู่สมรสร้อยละ 6.1 เงินบําเหน็จบํานาญร้อยละ 4.4 และผู้สูงอายุ
มีเงินออมหรือสะสมเงินทองและทรัพย์สินร้อยละ 68.7 และไม่มีการออมร้อยละ 31.3 

3. ผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ มีตําบลรวมทั้งหมดจํานวน  6 ตําบล คือ 1) บาง

พลีใหญ่ 2) บางแก้ว 3) บางปลา 4) บางโฉลง 5) ราชาเทวะ 6) หนองปรือ จากทั้ง 6 ตําบลรวมมี
ประชากรทั้งหมด 176,362 คน แบ่งเป็น เด็กแรกเกิดถึง 6 ปีจํานวน 8,203 คน สตรีต้ังครรภ์จํานวน 
930 คน สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไปจํานวน 29,346 คน ผู้สูงอายุจํานวน 11,274 คน ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรค
เรื้อรังจํานวน 4,072 คน ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จํานวน 313 คน ผู้พิการจํานวน 649 คน 
(ศูนย์ข้อมูลประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
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งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

จิรวุฒิ หลอมประโคน และประพล เปรมทองสุข(2555: 145-162) วิจัยเรื่องรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ AIOs เป็นมาตรวัดรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของประชากรที่ศึกษาในบริบทเกี่ยวกับ 1) ผู้บริโภคใช้เวลาในการทํากิจกรรมอย่างไร(Activities) 
2) สิ่งที่พวกเขาสนใจและให้ความสําคัญ(Interests) 3) ความคิดเห็นที่มีต่อตนเองและสิ่งรอบตัว
(Opinions) 4) ข้อมูลพื้นฐาน เช่น อายุ รายได้ การศึกษา ภูมิลําเนา เป็นต้น และกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 
400 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ปัจจัย(Factor analysis) โดยวิเคราะห์ปัจจัยขั้นที่ 1 โดย
แยกคําถามของกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นออกจากกันเพื่อทําการจัดกลุ่ม แล้ววิเคราะห์
ปัจจัยขั้นที่ 2 วิเคราะห์องค์ประกอบของกลุ่มกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น รวมกันเพื่อจัด
กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิต  ผลการวิจัยเป็นดังนี้ 

ด้านกิจกรรมสามารถจัดได้ทั้งสิ้น 10 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสาวบันเทิง เป็นกลุ่มที่ชอบเข้า
สถานเสริมความงาม ชอบไปเที่ยวกับแฟนในวันหยุด ไปชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ ใช้เวลาไปกับ
การคุยโทรศัพท์ ใช้เวลาในการเล่นโบว์ลิ่ง ออกไปเที่ยวกลางคืน และใช้เวลาในการร้องคาราโอเกะ 2) 
กลุ่มสาวขาลุย เป็นกลุ่มที่ชอบทํากิจกรรมตื่นเต้น ท้าทาย เป็นอาสาสมัครช่วยงานองค์กรการกุศล 
ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจํา เล่นดนตรีเป็นงานอดเรก ใช้เวลาจับจ่ายใช้สอยสินค้าแฟช่ัน
จากต่างประเทศ ไปพิพิธภัณฑ์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีต ได้รับเกียรติไปในงาน
เปิดตัวสินค้า งานสังคม และไปเที่ยวต่างประเทศ 3) กลุ่มสาวนักช๊อป เป็นกลุ่มที่ชอบใช้เวลาในการ
จับจ่ายใช้สอยสินค้าแฟชั่นที่ผลิตในเมืองไทย ใช้อินเทอร์เน็ต เข้าร่วมสัมมนาหรืออบรมในหลักสูตรที่
เป็นประโยชน์ต่องาน ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน ชอบอ่านหนังสือและนิตยสาร ใช้เวลาในการซื้อ
ของตามศูนย์การค้าหลังเลิกงาน ไปงานเลี้ยงสังสรรค์และงานรื่นเริงตามเทศกาล 4) กลุ่มสาวหญิงไทย
ใจงาม เป็นกลุ่มที่ชอบทําความสะอาดบ้านด้วยตัวเอง สวดมนต์ ทําบุญตักบาตร ใช้เวลาในวันหยุด
ทํางานเย็บปักถักร้อย เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อน และใช้เวลาในการปลูกต้นไม้หรือดูแลต้นไม้ 5) กลุ่มสาวสู้
ชีวิต เป็นกลุ่มที่ชอบทํางานไปด้วยเรียนไปด้วย ทํางานล่วงเวลาช่วงเย็นและวันหยุด และชอบใช้เวลา
อยู่กับตัวเองตามลําพังเงียบๆ 6) กลุ่มสาวนักท่องเที่ยว เป็นกลุ่มที่ชอบไปเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงใน
วันหยุดเสาร์-อาทิตย์และไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ในเทศกาลสําคัญ 7) กลุ่มสาววัยทํางานติดตามข่าวสาร 
เป็นกลุ่มที่ชอบติดตามข่าวสารสถานการณ์ปัจจุบันจากสื่อต่างๆ 8) กลุ่มสาวรักครอบครัว เป็นกลุ่มที่
ชอบออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว 9) กลุ่มสาวติดทีวี 
เป็นกลุ่มที่ชอบดูโทรทัศน์ วีดีโอ วีซีดี ที่บ้าน 10) กลุ่มสาวนักเสี่ยงโชค เป็นกลุ่มที่ชอบเสี่ยงโชคด้วย
การซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล   
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ด้านความสนใจสามารถจัดได้ทั้งสิ้น 8 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสาวยุคใหม่มั่นใจเกินร้อย เป็น
กลุ่มที่สนใจการเดินทางรอบโลกว่าเป็นหนึ่งในความฝัน ความสําเร็จคือการมีช่ือเสียงและเกียรติยศ 
ชอบแต่งตัวให้ดูโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่น สนใจทดลองตราสินค้าใหม่ๆ มากกว่าใช้ตราสินค้าเดิมๆ 
สนใจเรื่องราวในแวดวงบันเทิง ข่าวซุบซิบดารา นักร้อง นิยมซื้อตราสินค้าที่มีช่ือเสียง(Brand Name) 
ให้ความสําคัญกับสไตล์เสื้อผ้ามากกว่าราคา สนใจเรื่องที่อยู่ในกระแสนิยม และสนใจแต่งตัวตามแบบ
คนดังและดารา 2) กลุ่มสาวนักพัฒนาชุมชน เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจเรื่องงานเป็นสําคัญกว่าเรื่อง
ส่วนตัว สนใจรายการธรรมะ กิจกรรมที่ต่ืนเต้นและท้าทาย สนใจเข้าร่วมพัฒนาชุมชนของฉันให้
เจริญก้าวหน้า สนใจเข้าร่วมงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม สนใจข่าวกีฬาทั้งในและต่างประเทศ 
และสนใจการเที่ยวชมศิลปะและวัฒนธรรมของไทย 3) กลุ่มสาวเจ้าระเบียบใส่ใจสุขภาพ เป็นกลุ่มที่ให้
ความสําคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรก สนใจดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ มักจัดการทุกอย่างให้เป็น
ระเบียบอยู่เสมอ ให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารที่ถูกสุขอนามัย และสนใจดูแลสุขภาพของ
ตัวเองให้แข็งแรง 4) กลุ่มสาวใส่ใจรายละเอียด เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจเรื่องการแต่งบ้านให้สวยงาม
น่าอยู่ ไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไร ฉันแต่งตัวตามแบบที่ฉันชอบ ให้ความสําคัญกับสไตล์ชุดช้ันใน
และเลือกชุดช้ันใน และเลือกชุดช้ันในที่ใส่สบาย 5) กลุ่มสาวรักประชาธิปไตย เป็นกลุ่มที่สนใจติดตาม
ข่าวสารการเมือง การแก้ปัญหาของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 6) กลุ่มสาวมุ่งมั่น เป็นกลุ่มที่สนใจเรื่องการ
พยายามพัฒนาตนเองเพื่อความสําเร็จในอาชีพ และรับประทานอาหารจานด่วนเป็นประจํา 7) กลุ่ม
สาวเช่ือโชคชะตา เป็นกลุ่มที่สนใจเรื่องการทํานายทายทัก การพยากรณ์โชคชะตา 8) กลุ่มสาวบ้างาน 
เป็นกลุ่มที่ให้ความสนใจเรื่องงานประจําของตัวเอง ยุ่งมากจนไม่มีเวลาดูแลตัวเอง 

ด้านความคิดเห็น สามารถจัดได้ทั้งสิ้น 9 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสาวช้างเท้าหลัง เป็นกลุ่มที่มี
ความคิดเห็นว่า คนเรากําหนดชะตาชีวิตของตัวเองไม่ใช่ฟ้าลิขิต การเมืองเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ 
สตรีควรดูแลบ้านปล่อยให้หน้าที่ดูแลประเทศเป็นของผู้ชาย ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคน
ต้องช่วยกันอนุรักษ์ คนเราควรยึดทางสายกลางในการดําเนินชีวิต ครอบครัวย่อมสําคัญกว่างาน ยินดี
จ่ายเงินเพิ่มสําหรับสินค้าที่ใช้วัสดุไม่ทํางายสิ่งแวดล้อม และองค์กรธุรกิจควรคืนกําไรสู่สังคมบ้าง 2) 
กลุ่มสาวยุคใหม่ให้ความสําคัญกับการเลือกชุดช้ันใน เป็นกลุ่มที่มีความคิดเห็นว่าโฆษณามีส่วนช่วยให้
เราตัดสินใจซื้อสินค้า ชุดช้ันในเป็นจุดดึงดูดทางเพศ เป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่ง และทําให้ผู้หญิงเซ็กซี่ 
3) กลุ่มสาวงามจากภายใน เป็นกลุ่มที่คิดเห็นว่าการเลือกชุดช้ันในที่เหมาะกับสรีระของตัวเองเป็นสิ่ง
สําคัญ คุณค่าทางจิตใจมีความหมายมากกว่าวัตถุสิ่งของ ชุดช้ันในที่ดีควรใส่สบายมากกว่าสวย และคน
จะดีดีที่ใจ ไม่ใช่ที่การแต่งกาย 4) กลุ่มสาวนักบริหารจัดการ เป็นกลุ่มที่มีความคิดเห็นว่าตนเองเป็นนัก
จัดการด้านการเงินที่ดี ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ มีความสุขและพอใจ
กับชีวิตที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ 5) กลุ่มสาวมั่น เป็นกลุ่มที่มีความคิดเห็นว่าผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนไม่ใช่เรื่อง
แปลก ผู้หญิงในปัจจุบันไม่จําเป็นต้องแต่งงาน และผู้หญิงก็มีสิทธิที่จะมีแฟนหลายคน 6) กลุ่มสาวไทย
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มือก็ไกวดาบก็แกว่ง เป็นกลุ่มที่มีความคิดเห็นว่าผู้หญิงจะสมบูรณ์แบบได้ก็ต่อเมื่อสามารถทําบ้านให้
เป็นสถานที่ให้ความสุขสําหรับครอบครัวได้ และสําหรับผู้หญิงที่มีบุตรเล็กๆ น่าจะสามารถดูแลบุตรได้
ดี ขณะเดียวกันน่าจะทํางานนอกบ้านได้เช่นกัน 7) กลุ่มสาวผู้นํา เป็นกลุ่มที่มีความคิดเห็นว่าตนเอง
อายุอ่อนกว่าผู้อื่นเสมอ เป็นผู้นําในกลุ่มเพื่อน คาดหวังจะเป็นผู้บริหารระดับสูงในอีก 10 ปีข้างหน้า 
และตราสินค้าและราคาไม่ใช่เรื่องสําคัญ อยู่ที่ความพอใจ 8) กลุ่มสาวเข้าใจชีวิต เป็นกลุ่มที่มีความ
คิดเห็นว่า ประสบการณ์การทํางานมีค่ากว่าปริญญาบัตร ภัยธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
ประชาชนที่ดีควรไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศก็เหมือนกัน 9) กลุ่มสาว
ไทยตัวอย่าง เป็นกลุ่มที่มีความคิดเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทํา 

เมื่อนํากลุ่มกิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็นมาวิเคราะห์ปัจจัยในขั้นที่ 2 สามารถจัด
กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตของหญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครได้  8 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสาววัย
ทํางานใส่ใจเรื่องความบันเทิงและกิจกรรมนอกบ้าน ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน ท่องอินเทอร์เน็ต ชม
ภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ จับจ่ายใช้สอยสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศ ใช้เวลาคุยโทรศัพท์ ไปเที่ยว
กับแฟนในวันหยุด เล่นโบว์ลิ่ง ร้องคาราโอเกะ ออกเที่ยวกลางคืน สนใจข่าวซุบซิบดารา ให้
ความสําคัญกับสไตล์ของเสื้อผ้ามากกว่าราคา แต่งตัวตามแบบคนดังและดารา สนใจทดลองสินค้า
ใหม่ๆ มากกว่าใช้สินค้าเดิมๆ และนิยมซื้อตราสินค้าที่มีช่ือเสียง(Brand name) 2) กลุ่มสาววัยทํางาน
นักพัฒนาใส่ใจเรื่องธรรมะและการท่องเที่ยว ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ สนใจข่าวกีฬาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ทํากิจกรรมที่ต่ืนเต้น ท้าทาย เช่น ปีนผา ล่องแก่ง เป็นต้น ใช้เวลาในการปลูกต้นไม้ 
สนใจติดตามรายการธรรมะ ชอบเล่นดนตรี สนใจเข้าร่วมพัฒนาชุมชนของฉันให้เจริญก้าวหน้า ชอบ
อาสางานการกุศล ชอบไปพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีต 3) กลุ่มสาววัยทํางานนัก
ประชาธิปไตย ยึดหลักทางสายกลาง เป็นกลุ่มที่คิดว่าคนเรากําหนดชะตาชีวิตตนเอง ไม่ใช่ฟ้าลิขิต 
ชีวิตจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อเธอสามารถทําบ้านให้เป็นสถานที่ให้ความสุขสําหรับครอบครัวได้ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ คนเราควรยึดทางสายกลางในการ
ดําเนินชีวิต องค์กรธุรกิจควรคืนกําไรสู่สังคมบ้าง ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาทางเศรษ
กิจ และการเมืองเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ คุณค่าทางจิตใจมีความหมายมากกว่าวัตถุสิ่งของ 4) 
กลุ่มสาววัยทํางานใส่ใจในการเลือกชุดช้ันใน เป็นกลุ่มที่คิดว่าชุดช้ันในเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่ง เป็น
จุดดึงดูดทางเพศ ทําให้ผู้หญิงดูเซ็กซี่  5) กลุ่มสาววัยทํางานใส่ใจสุขภาพ เป็นกลุ่มที่สนใจดูแลตัวเอง
ให้ดูดีอยู่เสมอ สนใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารถูกสุขอนามัย 6) 
กลุ่มสาววัยทํางานรักครอบครัว เป็นกลุ่มที่ชอบทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกใน 7) กลุ่มสาววัยทํางาน
รับประทานอาหารจานด่วน เป็นกลุ่มที่ชอบรับประทานอาหารจานด่วนเป็นประจํา 8) กลุ่มสาววัย
ทํางานชอบเรื่องการทํานายทายทักเป็นกลุ่มที่สนใจเรื่องการทํานายทายทัก การพยากรณ์โชคชะตา 
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จิรวรรณ ดีประเสริฐ และจิรวุฒิ หลอมประโคน(2556: 126-133) วิจัยเรื่อง รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ AIOs เป็น
มาตรวัดรูปแบบการดําเนินชีวิต กําหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์
ปัจจัย(Factor analysis) ผลการวิจัยสามารถจัดกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุในเขต
กรุงเทพมหานครได้  7 กลุ่ม คือ 1) บันเทิงเริงรมย์ เป็นรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ 
มีลักษณะเด่นคือ ชอบร้องคาราโอเกะ ชอบซื้อสินค้าที่มีช่ือเสียง(Brand name) ชอบเล่นดนตรีเป็น
งานอดิเรก รับประทานอาหารจานด่วนเป็นประจํา ชอบไปชมภาพยนตร์ ณ โรงภาพยนตร์ เลี้ยงสัตว์
ไว้เป็นเพื่อน มีความคาดหวังจะเป็นผู้บริหารระดับสูงในอีก 10 ปีข้างหน้า ชอบเข้าสถานเสริมความ
งาม เป็นนักจัดการเงินที่ดี คิดว่าชุดช้ันในที่ดีควรใส่สบายมากกว่าสวย ชอบติดตามข่าวสถานการณ์
ปัจจุบันจากสื่อต่างๆ ชอบทํากิจกรรมตื่นเต้นท้าทาย เช่น ปีนผา ล่องแก่ง เป็นต้น ชอบท่องเที่ยว
ต่างประเทศเป็นประจํา สนใจทดลองสินค้าตราใหม่ๆ มากกว่าใช้แต่ตราสินค้าเดิม โฆษณามีส่วนช่วย
ในการตัดสินใจซื้อสินค้า ชอบได้รับเชิญไปเป็นเกียรติในงานสังคม สินค้าราคาแพงแต่มีคุณภาพย่อม
ดีกว่าสินค้าราคาถูกแต่คุณภาพต่ํา รู้สึกว่าตนเองอายุอ่อนกว่าผู้อื่นเสมอ ชอบเสี่ยงโชคด้วยการซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาล ใช้เวลาว่างในการท่องอินเทอร์เน็ต สนใจทํากิจกรรมที่ต่ืนเต้นและท้าทาย ให้
ความสําคัญกับสไตล์เสื้อผ้ามากกว่าราคา ความสําเร็จของฉันคือ การมีช่ือเสียงเกียรติยศและชอบไป
เที่ยวต่างประเทศเป็นประจํา 2) กลุ่มเฮฮานอกบ้าน ชอบออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ชอบ
ออกกําลังกายหรือเล่นกีฬาเป็นประจํา ชอบเป็นอาสาสมัครช่วยงานองค์กรการกุศล การเดินทางรอบ
โลกเป็นหนึ่งในความฝัน ชอบทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ชอบไปงานเลี้ยงสังสรรค์และงาน
รื่นเริงตามเทศกาล ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน ชอบอ่านหนังสือและนิตยสาร ชอบทําความสะอาด
บ้านด้วยตัวเอง ชอบพักผ่อนที่บ้านแทนการออกไปเที่ยวกลางคืน ชอบใช้เวลาส่วนใหญ่ในการซื้อของ
ตามศูนย์การค้า เลือกชุดช้ันในที่เหมาะกับสรีระของตัวเองเป็นเรื่องสําคัญ การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
แต่งงานเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรกระทํา ตราสินค้าและราคาไม่ใช่เรื่องสําคัญ อยู่ที่ความพอใจ ธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ สนใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง ยินดีจ่ายเงิน
เพิ่มสําหรับสินค้าที่ใช้วัสดุซึ่งไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ครอบครัวย่อมสําคัญกว่างาน ประสบการณ์ทํางาน
มีค่ามากกว่าปริญญาบัตร สนใจเข้าร่วมงานการกุศลเพื่อช่วยเหลือสังคม ชอบติดตามข่าวการเมือง 
การแก้ปัญหาของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง 3) กลุ่มชีวิตลิขิตเอง เป็นกลุ่มที่ชอบกําหนดชะตาชีวิตของ
ตัวเองไม่ใช่ฟ้าลิขิต คนจะดีดีที่ใจไม่ใช่ที่การแต่งกาย คนเราควรยึดทางสายกลางในการดําเนินชีวิต 
การเมืองเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ ภัยธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ประชาชนทุกคนมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ คุณค่าทางจิตใจมีความหมายมากกว่าวัตถุสิ่งของ ควรมี
ความสุขและพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ชีวิตในวันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวาน ประชาชนที่ดีควรไปใช้สิทธิ
เลือกต้ัง และชอบออกไปเที่ยวกลางคืน 4) กลุ่มรักสันโดษ สนใจการพยากรณ์โชคชะตา สนใจเรื่องการ
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ทํานายทายทัก การพยากรณ์โชคชะตา ขอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองตามลําพังเงียบๆ สนใจข่าวกีฬาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ สนใจเรื่องราวข่าวบันเทิง ซุบซิบดารา นักร้อง ชอบให้ความสําคัญกับ
ครอบครัวเป็นอันดับแรก ชอบจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ สนใจกระแสความนิยมและให้
ความสําคัญกับการรับประทานอาหารถูกสุขอนามัย 5) กลุ่มแอ๊บแบ้ว สนใจธรรมะและการทําบุญ 
ชอบเป็นผู้นําในกลุ่มเพื่อน ไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไร แต่งตัวตามแบบที่ชอบ ชอบสวดมนต์และ
ทําบุญ ใช้เวลาในการปลูกต้นไม้หรือดูแลต้นไม้ ชอบแต่งบ้านให้สวยงามน่าอยู่ ชอบไปพิพิธภัณฑ์เพื่อ
ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีต ชอบดูโทรทัศน์หรือวีดีโอที่บ้าน และสนใจติดตามรายการ
ธรรมะ 6) กลุ่มมั่นใจเกินร้อย สนใจที่จะดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อ
ความสําเร็จในอาชีพ ชอบแต่งตัวให้ดูโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่น มีความคิดว่าองค์กรธุรกิจควรคืน
กําไรสู่สังคมบ้าง ชอบเที่ยวต่างประเทศเป็นประจํา 7) กลุ่มพัฒนาชุมชนและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มที่
สนใจเข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า และสนใจการเที่ยวชมศิลปะและวัฒนธรรมไทย โดยแต่ละ
กลุ่มมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยคล้ายคลึงกันคือ คํานึงถึงประโยชน์การใช้งาน ซื้อสินค้าที่ละ
น้อยๆ และจะซื้อให้คนอื่น เช่น บุตรหลานมากกว่าซื้อให้ตนเอง 

สิทธิพันธ์ ทนันไชย และดวงกมล ชาติประเสริฐ(2554: 121-142) วิจัยเรื่อง รูปแบบการ
ดําเนินชีวิตที่ส่งผลต่อทัศนคติและกระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือน โดยใช้ AIOs เป็นมาตรวัด
รูปแบบการดําเนินชีวิต ประชากรที่ศึกษาคือ คนที่เป็นผู้ใช้สินค้าเสมือนมาก่อน อาศัยหรือทํางานใน
กรุงเทพมหานคร อายุ 15-45 ปี และกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การ
วิเคราะห์ปัจจัย(Factor analysis) โดยวิเคราะห์ปัจจัยกลุ่มกิจกรรม กลุ่มความสนใจ และกลุ่มความ
คิดเห็น แล้วนํามาวิเคราะห์จัดกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้าเสมือน ผลการวิจัยพบว่า 
สามารถจัดกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตได้ 6 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบผู้ล้ําสมัย 
เป็นกลุ่มที่ให้ความสําคัญกับเรื่องกิจกรรมในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านการพัฒนา
ตนเอง มักชอบที่จะเปิดรับสิ่งใหม่ๆ จากการเดินห้างและช๊อปป้ิง ชอบเทคโนโลยีเป็นชีวิตจิตใจและไม่
ขาดเรื่องการหาสิ่งรื่นเริงบันเทิงใจ นอกจากนี้นังสนใจในเรื่องของกีฬาและการออกกําลังกาย ไม่ปล่อย
ให้ตนเองตกเทรนด์ใหม่ มักติดตามข่าวสารให้ทันโลกทันกระแสอยู่เสมอ ซึ่งทั้งหมดส่งผลให้กลุ่มนี้มี
ความเป็นผู้นําสูงกว่ากลุ่มอ่ืนๆ 2) กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบออกหน้าออกตา เป็นกลุ่มที่มี
ลักษณะเด่นในเรื่องหน้าตาทางสังคม สนในในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมที่ต้องประกอบไปด้วย
ครอบครัว สังคมและสิ่งแวดล้อม กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่สังคมยกย่อง เป็นผู้มีหน้ามีตาทางสังคม ชอบความ
ท้าทายในเรื่องต่างๆ สนใจเทคโนโลยีและอุปกรณ์ไฮเทคล้ําสมัยเพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือ มีความ
ทะเยอทะยานสูงในตนเอง และที่สําคัญจะพยายามที่จะรักษารูปร่างหน้าตาและบุคลิกภาพของตนเอง
ให้ดูดีอยู่เสมอ 3) กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบรู้โลกถ่องแท้ มีความเข้าใจความเป็นไปของโลกดี
ที่สุดในทุกๆ ด้าน มีความคิดเห็นทางด้านอนุรักษ์นิยม และมีแนวคิดในการให้ความสําคัญกับปัจจุบัน 
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ใช้ชีวิตปัจจุบันให้ดีที่สุดและอยู่อย่างพอเพียง 4) กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบเพื่อพาเพลิน เป็น
กลุ่มที่มีความช่ืนชอบในการปฏิสัมพันธ์และพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ให้ความสําคัญกับเพื่อมาก ทั้งการ
พบปะส่วนบุคคล แชทคุยโทรศัพท์และทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค มีความสนใจในเรื่องที่อยู่ในกระแสความ
นิยม ชอบเล่นอินเทอร์เน็ต ชอบความสะดวกสบายโดยเฉพาะการนอนหลับพักผ่อน 5) กลุ่มรูปแบบ
การดําเนินชีวิตแบบแปลกแหวกแนว เป็นกลุ่มที่ชอบในสิ่งที่แปลกหูแปลกตาจากสิ่งที่เคยได้พบได้
สัมผัสหรือมีประสบการณ์ หรือมีความคิดเห็นในเรื่องที่ไม่ใช่กระแสหลักที่คนทั่วไปให้ความสนใจ โดย
กลุ่มนี้มักจะคิดในอีกแง่มุมเสมอ เปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติ และกล้าที่จะตามกระแสใหม่ๆ โดยไม่
สนใจสิ่งใด 6) กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตแบบนันทนาการ เป็นกลุ่มที่รักในการพักผ่อนด้วยกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ ในเวลาว่าง ได้แก่ การเล่นเกมส์ การอ่านหนังสือการ์ตูน การชมภาพยนตร์ในบ้าน 
ชอบใช้ชีวิตคนเดียวอย่างสงบ ไม่มีคนพลุกพล่าน ส่วนทัศนคติต่อสินค้าเสมือนมีความสัมพันธ์กับ
กระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนในทุกขั้นตอนการตัดสินใจ ทั้งนี้กลุ่มผู้ซื้อสินค้ามีวัตถุประสงค์
หลักในการซื้อสินค้าเสมือน คือ เพื่อพัฒนาทักษะและเก็บเวลาของตัวละคร ส่วนรูปแบบของสินค้า
เสมือนที่ใช้บริการมากที่สุดคือ รูปแบบ MMOs และ Free-to-play และสินค้าเสมือนประเภทชุดสวม
ใส่ได้รับความนิยมมากที่สุด ทางด้านรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้ซื้อสินค้าเสมือนแต่ละกลุ่มมีค่า
ทัศนคติต่อสินค้าเสมือนเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้
ซื้อสินค้าเสมือนแต่ละกลุ่มมีค่ากระบวนการตัดสินใจซื้อสินค้าเสมือนเฉลี่ยที่แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ เช่นเดียวกัน 

เลิศหญิง หิรัญโร (2545) วิจัยเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิต พฤติกรรมเปิดรับสื่อ และ
พฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 
คน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร สามารถแบ่งได้
เป็น 8 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 กลุ่มอนุรักษ์นิยม รูปแบบที่ 2 กลุ่มชอบกิจกรรม รูปแบบที่ 3 กลุ่มหัว
ก้าวหน้านักท้าทาย รูปแบบที่ 4 กลุ่มมีความสุขในชีวิต รูปแบบที่ 5 กลุ่มห่วงใยดูแล รูปแบบที่ 6 กลุ่ม
ยึดถือศาสนา รูปแบบที่ 7 กลุ่มพ่อบ้านแม่เรือน รูปแบบที่ 8 กลุ่มมองโลกในแง่ร้าย 2) ผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อหนังสือพิมพ์และสื่อโทรทัศน์สูงกว่าสื่ออื่นๆ 3) ผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานครมีพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการโดยรวมค่อนข้างตํ่า 4) กลุ่มรูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ได้แก่ กลุ่มชอบกิจกรรม กลุ่มหัวก้าวหน้านักท้าทาย กลุ่มมีความสุขในชีวิต และกลุ่ม
ห่วงใยดูแล 5) กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภค
สินค้าและบริการอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้แก่ กลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มชอบกิจกรรม 
กลุ่มหัวก้าวหน้านักท้าทาย กลุ่มมีความสุขในชีวิต กลุ่มห่วงใยดูแล และกลุ่มมองโลกในแง่ร้าย 6) 
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พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับพฤติกรรมการ
บริโภคสินค้าและบริการของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พัฐชญานณ์ แซ่โง้ว, ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ และพิมพ์ลภัส พงศกรรังศิลป์(2559: 43-69)  
วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบของรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้บริโภค Generation Y ใน
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยด้วยโมเดล AIO (2016: 44-69) โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่าง 400 คน วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้การวิเคราะห์ ปัจจัย(Factor analysis) ผลการวิจัยสามารถจัดกลุ่มกิจกรรมได้ 8 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ที่ 1 กลุ่มรักความบันเทิง กลุ่มที่ 2 กลุ่มรักกิจกรรมการบริโภคและการท่องเที่ยวนิยมธรรมชาติ กลุ่มที่ 
3 กลุ่มพัฒนาตนเองและสังคม กลุ่มที่ 4 กลุ่มการงานและกิจกรรมสังคม กลุ่มที่ 5 กลุ่มมุ่งการเรียนรู้ 
กลุ่มที่ 6 กลุ่มงานอดิเรกและการใช้เวลาว่าง กลุ่มที่ 7 กลุ่มรักสุขภาพ กลุ่มที่ 8  กลุ่มเน้นความสงบ
และผ่อนคลาย ส่วนกลุ่มความสนใจจัดกลุ่มได้ 8 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มแฟชั่นและค่านิยม กลุ่มที่ 2 
กลุ่มรักการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม กลุ่มที่ 3 กลุ่มรักครอบครัวกลุ่มที่ 4 กลุ่มแสวงหาความต่ืนเต้น
ท้าทายและการเรียนรู้ กลุ่มที่ 5 กลุ่มรักเทคโนโลยี กลุ่มที่ 6 กลุ่มพัฒนาตนเองเพื่ออนาคต กลุ่มที่ 7 
กลุ่มให้ความสําคัญกับตัวเอง กลุ่มที่ 8 กลุ่มแต่งกายเน้นสบาย ส่วนกลุ่มความคิดเห็นจัดกลุ่มได้ 7 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 กลุ่มนักวิเคราะห์ กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักวางแผนและรอบรู้วัฒนธรรม กลุ่มที่ 3 กลุ่มรอบ
รู้ด้านการเมืองและเศรษฐกิจกลุ่มที่ 4 กลุ่มมองโลกบนความเป็นจริง กลุ่มที่ 5 กลุ่มมุ่งเน้นสินค้ามี
คุณภาพ กลุ่มที่ 6 กลุ่มนักธุรกิจมุ่งแข่งขัน กลุ่มที่ 7 กลุ่มรักประชาธิปไตย 

พัฒนี ทองพึง .(2555). การวางแผนการเงินส่วนบุคคลเพื่อวัยเกษียณอายุ : กรณีศึกษา
เฉพาะครูโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร ได้ทําการศึกษา ข้าราชการของครูโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เฉพาะระดับตําแหน่ง ครูปฏิบัติการ และครูชํานาญการ จํานวนตัวอย่างทั้งหมด 
534 ตัวอย่าง 13 เขต 25 โรงเรียนจาก 49 เขต 436 โรงเรียน โรงเรียน จํานวน 14,600 คน โดยใช้
เครื่องมือในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม แบ่งรายละเอียดของคําถามเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1)
คุณลักษณะส่วนบุคคล 2)การรับรู้ ความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน 3) สํารวจ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ 4) รายรับ รายจ่าย สินทรัพย์ หนี้สิน 
การออมและการลงทุน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่เฉลี่ยร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ด้วยการทดสอบแบบสองทาง หรือ Chi-Square วิเคราะห์วิธี
ทางสถิติเชิงอนุมาน(Inferential Statistics) โดยการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 
และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) เพื่อหารูปแบบการวางแผน
ทางการเงิน  ผลจากการวิจัยพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ กลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าปัจจัยด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับสถานภาพของครอบครัวมี
ความสําคัญมากที่สุดต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ อันดับ 2 คือตําแหน่งหน้าที่การ
งาน อันดับ 3 คืออายุงาน กลุ่มตัวอย่างคิดเห็นว่าปัจจัยด้านขนาดรายได้ที่เกี่ยวกับรายได้ประจํามี
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ความสําคัญมากที่สุดต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ  กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า
ปัจจัยด้านขนาดภาระหนี้ที่เกี่ยวกับเงินกู้มีความสําคัญมากที่สุดต่อการวางแผนทางการเงินเมื่อยาม
เกษียณอายุ ด้านขนาดการออมและการลงทุนที่เกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญเลี้ยงชีพข้าราชการ มี
ความสําคัญมากที่สุดต่อการวางแผนทางการเงิน และรายได้ประจํามีความสําคัญที่สุดต่อการวางแผน
ทางการเงินเมื่อยามเกษียณอายุ  

อรอนงค์ ไชยบุญเรือง (2552) ได้ทําการศึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคลของพนักงาน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ศึกษารูปแบบ
ของการวางแผนการเงินส่วนบุคคล ผลการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีการวางแผนในด้านของ
หนี้สินมากที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่มีหนี้สินที่เกิดจากสินเชื่ออเนกประสงค์ รองลงมาได้แก่ การวางแผนการ
ซื้อหรือครอบครองสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง (เงินสด เงินฝาก เงินลงทุนในตลาด) การวางแผนทางภาษี 
ส่วนใหญ่มีรายการที่ใช้ลดหย่อนภาษีจากการประกันชีวิต การวางแผนการออมและการลงทุนส่วนใหญ่
วางแผนด้านเงินฝากออมทรัพย์ ไม่มีการวางแผนใด ๆ เนื่องจากไม่มีเวลาในการวางแผน การวางแผน
การเกษียณส่วนใหญ่จะนําเงินออมที่ได้จากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมาใช้หลังเกษียณและการวางแผน
ผลประโยชน์พนักงาน ส่วนใหญ่ได้รับเงินสวัสดิการจากธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน) 

กิตติพร สิทธิพันธ์ุ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลทางด้านระดับ
การศึกษา มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานครในด้าน
กรอบระยะเวลาที่กําหนด และรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล ด้านอาชีพมีอิทธิพลต่อ
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ในด้านกรอบระยะเวลาที่
กําหนดและรูปแบบในการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลของประชาชน 

อภิชญา จิ๋วพัฒนกุล, วรางคณา อดิศรประเสริฐ, และศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ (2554: 
178-194) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่
ใช้ในการวิจัยคือ ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
ผลการศึกษาพบว่า 1) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับอิทธิพลของครอบครัวที่มีต่อ
พฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายอยู่ในระดับมาก ส่วนใหญ่จะรับฟังเกี่ยวกับวิธีการออมที่เหมาะสม 
2) ผู้สูงอายุมีระดับปฏิบัติด้านความมีระเบียบวินัยโดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการ
วางแผนการออมล่วงหน้าเสมอ 3) ผู้สูงอายุมีระดับการรับรู้ปัจจัยภายนอกอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉล่ีย สูงสุดคือ รัฐบาลมีเบ้ียยังชีพสําหรับผู้สูงอายุ 4) ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรูปแบบการออมในรูป
สินทรัพย์ถาวรเป็นที่ดิน ส่วนการออมในรูปสินทรัพย์ทางการเงินในระบบและนอกระบบ ส่วนใหญ่
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ออมในรูปเงินฝากกับสถาบันทางการเงินต่างๆ 5) ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของผู้สูงอายุเป็นค่าใช้จ่ายด้าน
อาหารและเครื่องดื่ม ส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือความบันเทิง/พักผ่อน ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายกิจกรรมด้าน
สังคม เช่น การเข้าชมรมผู้สูงอายุ การรวมกลุ่มเพื่อทํางานอดิเรก การเป็นสมาชิกชมรมเพื่อบําเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม และการร่วมงามบุญต่างๆ 6) อาชีพก่อนเกษียณอายุการทํางานและรายได้ส่วน
บุคคลของผู้สูงอายุที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการออมในรูปสินทรัพย์ถาวรแตกต่างกัน 7) 
ผู้สูงอายุที่มีระดับ การศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการใช้จ่ายแตกต่างกันทั้งในด้านค่าใช้จ่ายเพื่อ
การดํารงชีวิตและค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง/พักผ่อน โดยผู้สูงอายุที่มีการศึกษาสูง มักเป็นผู้ที่มีอาชีพ
และรายได้ดี จึงมีความสามารถในการใช้จ่ายได้มากกว่าผู้ที่มีการศึกษาระดับตํ่ากว่า และมีแนวโน้ม
บริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่า 

 




