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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยเรื่องการแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ได้ผลศึกษา

สามารถสรุป อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจยั 
 

การแบ่งส่วนตลาดนั้น สามารถใช้รูปแบบการดําเนินชีวิตเป็นเกณฑ์ในการแบ่งส่วนตลาดได้ 
โดยศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตจากกิจกรรม(Activites) ความสนใจ(Interests) และความคิดเห็น
(Opinions) อย่างไรก็ตามรูปแบบการดํารงชีวิตจะมีความเกี่ยวข้องกับทางการเงินด้วย ผู้วิจัยจึงทําการ
แบ่งส่วนตลาด โดยศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตร่วมกันกับรูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการ
ดํารงชีวิตของผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิง
สํารวจรูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ 3) 
เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของรูปแบบการดํารงชีวิตทางด้าน
การบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ การศึกษานี้ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
ท่ีสามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่นอนติดเตียง อาศัยอยู่ในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เลือก
เป็นกลุ่มตัวอย่างจํานวน  400 คน วิเคราะห์ข้อมูลจากข้อคําถามด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ ด้านความ
คิดเห็น และการปฏิบัติเก่ียวกับทางการเงิน โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แล้ววิเคราะห์
องค์ประกอบด้านกิจกรรม ด้านความสนใจ และด้านความคิดเห็น เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิง
สํารวจรูปแบบการดําเนินชีวิตโดยใช้ Exploratory factor analysis และวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับทางการเงิน เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการบริหารทางการเงิน
ส่วนบุคคล โดยใช้ Exploratory factor analysis ต่อจากนั้นนําตัวประกอบของรูปแบบการดําเนินชีวิต 
และตัวประกอบรูปแบบการบริหารทางการเงินส่วนบุคคล มาวิเคราะห์โดยใช้ Exploratory factor 
analysis อีกครั้ง เพ่ือศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของรูปแบบการ
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ดํารงชีวิตทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุ  ผลจากการวิจัยสรุปตามแต่ละวัตถุประสงค์
ได้ดังนี้ 

1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุในอําเภอ
บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลที่ได้จากการศึกษา สามารถจัดตัวประกอบได้  7 ตัวประกอบคือ  

ตัวประกอบที่ 1 รักครอบครัวและมีศีลธรรม เป็นผู้ท่ีไม่ย่อท้อต่ออปุสรรคใดๆ จะทําในสิ่ง
ท่ีถูกต้องเสมอ เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรม มีความคิดเห็นว่าการตอบแทนบุญคุณคนเป็นสิ่งสําคัญ ความ
จริงใจและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญ ปัจจุบันสําคัญมากกว่าอดีต อนาคตจะดีได้ต้องทําปัจจุบันให้ดีก่อน 
คนในสังคมต้องเคารพกติกา/กฎระเบียบ/กฎหมาย เป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง ครอบครัวมีบทบาทสําคัญที่
ทําให้คนเป็นคนดี ใช้เวลาส่วนใหญ่ฟังวิทยุ/ดูรายการทางโทรทัศน์ นอนหลับพักผ่อน ปฏิบัติธรรม และคุย
กับคนรัก/เพ่ือน/ผู้คน สนใจที่จะทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว สนใจบุคคลในครอบครัวและความ
เป็นอยู่ภายในบ้าน  

ตัวประกอบท่ี 2 กลุ่มมั่นใจในตนเองและสนใจเรื่องรอบตัว เป็นผู้ที่ใช้เวลากับการเลือก
ซื้อเครื่องแต่งรถ เลือกซื้อเครื่องเสียง/โทรทัศน์ เลือกซื้อเครื่องแต่งบ้าน  เลือกซื้อเครื่องแต่งกาย/
เครื่องประดับ เที่ยวสถานบันเทิงยามค่ําคืน เข้าชมงานนิทรรศการ ให้ความสนใจการแสดงคอนเสริต์/
นักร้อง การแสดงละคร/ดารา การทํานายอนาคต/ดูดวง การแข่งขันกีฬา/นักกีฬา พืชพรรณธรรมชาติและ
สัตว์ป่า การท่องเที่ยว สัตว์เลี้ยง และมีความคิดเห็นว่าถ้าอยากดูดีต้องใช้ตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของ
สังคม ตนเองเป็นคนเก่งและทันสมัย  

ตัวประกอบที่ 3 อนุรักษ์และพัฒนา เป็นคนทํางานที่เป็นอาชีพหลักในปัจุบัน หรือทํางาน
ท่ีเป็นอาชีพเสริมเพื่อหารายได้พิเศษ มีความสนใจในงานพิเศษเพื่อเสริมรายได้ การพัฒนาปรับปรุงงานใน
อาชีพ การตกแต่ง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน งานเลี้ยงสังสรรค์ การทําอาหาร/ขนม มีความคิดเห็นว่า
เทคโนโลยีมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อีกเยอะ 
สิ่งเก่าแก่/โบราณควรค่าแก่การค้นหาและเก็บรักษา สิ่งทันสมัยช่วยทําให้ผู้ใช้ดูดีเป็นที่ยอมรับของคนใน
สังคม วุฒิทางการศึกษาจําเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ ศิลปะและวัฒนธรรมมีความเกี่ยวข้องกับ
ความเป็นอยู่ของมนุษย์ รายได้มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของคนในสังคม และการศึกษาไม่จําเป็นต้อง
เรียนในชั้นเรียน   

ตัวประกอบท่ี 4 นักกิจกรรมที่เอาใจใส่ตัวเอง เป็นผู้ที่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมทางการกุศล 
เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมทางศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมทางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เข้าร่วม
กิจกรรมในงานอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมกีฬา ร่วมงานสาธารณกุศล ให้ความสนใจการออกกําลัง
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กาย การพบปะผู้คน การดูแลสุขภาพ งานการกุศล/งานบุญ/งานทางศาสนา การดูแลบุคลิกภาพ การแต่ง
กาย ความเป็นโบราณ/เก่าแก่  

ตัวประกอบที่ 5 กระตือรือร้นรอบรู้สู่ความสําเร็จ เป็นผู้ที่ให้ความสนใจในการประสบ
ความสําเร็จทางด้านการเรียน ในงานอาชีพ การเงิน/ทรัพย์สิน ความงาม/ความดูดี และความรัก อุปกรณ์
การสื่อสาร ความทันสมัย/เทคโนโลยี ความแปลกใหม่ข่าวสาร ชอบเดินเล่นในห้างสรรพสินค้า/แหล่งช้อบ
ป้ิง รับประทานอาหารนอกบ้าน ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เล่นกีฬากลางแจ้ง และท่องเที่ยวธรรมชาติ มีความ
คิดเห็นว่าการได้ทําอะไรที่ท้าทายช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา 
การได้พบปะพูดคุยกับผู้คนบ่อยๆ เป็นสิ่งที่ดี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทําให้สังคมมีความสุข และเรา
ต้องทําในสิ่งที่คนในสังคมยอมรับเสมอ  

ตัวประกอบที่ 6 ดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ที่ชอบเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณี
กับชุมชน ทําบุญ/ตักบาตร เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ธรรมชาติ เลือกซื้อผลิตภัณฑ์
ดูแลสุขภาพ เลือกซื้ออาหาร และทํางานบ้าน  

ตัวประกอบที่ 7 งานอดิเรกและรักประชาธิปไตย เป็นผู้ที่ชอบอ่านหนังสือ/ค้นข้อมูล
ข่าวสาร ออกกําลังกาย ปลูก/ดูแลต้นไม้/เลี้ยงสัตว์ประดิษฐ์สิ่งของ/วาดภาพ/ตัดเย็บผ้า/งานฝีมือ เล่นกีฬา
ในร่ม/เล่นเกมส์ มีความคิดเห็นว่าคนต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น สังคมไทยในปัจจุบันเป็น
สังคมที่ดีและอบอุ่น คุณธรรมเป็นสิ่งสําคัญของผู้บริหารบ้านเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยดี
ท่ีสุด และประเทศชาติจะอยู่รอดขึ้นอยู่กับคนทุกคนในสังคม  

2. การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลที่ได้จากการศึกษา สามารถจัดตัวประกอบได้ 5 ตัว
ประกอบคือ 

ตัวประกอบที่ 1 นักวางแผนทางการเงิน เป็นผู้ที่มีการวางแผนทางการเงินในระยะยาว
มากกว่า 10 มีการวางแผนในการหาเงินที่ทําให้เกิดรายได้ มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้เหมาะสมกับ
รายได้ มีการประเมินและปรับปรุงแผนการใช้เงินเป็นระยะๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน กําหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายในการหาเงินและใช้จ่ายเงินเสมอ 

ตัวประกอบที่ 2 นักลงทุน เป็นผู้ที่ชอบสร้างรายได้ให้ตนเองโดยการลงทุนในแหล่งลงทุน
ต่างๆ สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยสะสมทองหรือของมีค่า สร้างรายได้ให้กับตนเองโดยการเสี่ยงโชค หา
วิธีการที่จะสามารถลดภาษีที่ต้องจ่ายแก่รัฐบาล การใช้เงินจะเน้นในสิ่งที่ทําให้สังคมยอมรับเป็นหลัก สร้าง
ความมั่นคงให้กับชีวิตโดยการสะสมที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  
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ตัวประกอบที่ 3 บริโภคอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่มีการแบ่งหมวดหมู่การใช้
เงินในแต่ละเดือน มีความระมัดระวังในการใช้เงินให้คุ้มค่ามากที่สุด มีการจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือสา
ธารณกุศล ศึกษาช่องทางที่จะทําให้เกิดรายได้และผลประโยชน์ทางการเงินเสมอ สร้างความม่ันคงให้กับ
ชีวิตโดยการออมเงินในธนาคาร หาวิธีการที่จะช่วยลดรายจ่ายเสมอ ศึกษาช่องทางที่จะช่วยลดความเส่ียง
ต่อความมั่นคงทางการเงิน ลดความเสี่ยงทางการเงินด้วยการซื้อประกันภัย 

ตัวประกอบที่ 4 ผู้มีความรอบคอบทางการเงิน เป็นผู้ที่มีวิธีป้องกันหรือจัดการหนี้สินที่ดี 
จัดการมรดกเรียบร้อยเพื่อป้องกันปัญหาการขัดแย้งระหว่างผู้มีสิทธ์ิ จัดเตรียมการทางการเงินสําหรับใช้
ในช่วงเกษียณได้ดี สภาวะทางการเงินโดยทั่วไปมีสภาพคล่องดี 

ตัวประกอบท่ี 5 สุขกายสบายใจ เป็นผู้ท่ีใช้เงินจะเน้นความสุขสบายใจเป็นหลัก การใช้
เงินจะเน้นความสุขสบายกายเป็นหลัก การใช้เงินจะเน้นสุขภาพเป็นหลัก 

3. การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของรูปแบบการ
ดํารงชีวิตทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลที่
ได้จากการศึกษา สามารถจัดตัวประกอบได้ 5 ตัวประกอบคือ 

ตัวประกอบที่ 1 สร้างความมั่งคั่ง ทันสมัย และรอบรู้ เป็นผู้ท่ีสร้างรายได้ให้ตนเองโดย
การลงทุนในแหล่งลงทุนต่างๆ สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยสะสมทองหรือของมีค่า สร้างรายได้ให้กับ
ตนเองโดยการเสี่ยงโชค หาวิธีการที่จะสามารถลดภาษีท่ีต้องจ่ายแก่รัฐบาล การใช้เงินจะเน้นในสิ่งที่ทําให้
สังคมยอมรับเป็นหลัก สร้างความมั่นคงให้กับชีวิตโดยการสะสมที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ใช้เวลากับการเลือกซื้อ
เคร่ืองแต่งรถ เลือกซื้อเครื่องเสียง/โทรทัศน์ เลือกซื้อเครื่องแต่งบ้าน  เลือกซื้อเครื่องแต่งกาย/
เครื่องประดับ เที่ยวสถานบันเทิงยามค่ําคืน เข้าชมงานนิทรรศการ ให้ความสนใจการแสดงคอนเสริต์/
นักร้อง การแสดงละคร/ดารา การทํานายอนาคต/ดูดวง การแข่งขันกีฬา/นักกีฬา พืชพรรณธรรมชาติและ
สัตว์ป่า การท่องเที่ยว สัตวเลี้ยง และมีความคิดเห็นว่าถ้าอยากดูดีต้องใช้ตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับของ
สังคม ตนเองเป็นคนเก่งและทันสมัย ทํางานที่เป็นอาชีพหลักในปัจุบัน ทํางานที่เป็นอาชีพเสริมเพื่อหา
รายได้พิเศษ ให้ความสนใจในงานพิเศษเพื่อเสริมรายได้ การพัฒนาปรับปรุงงานในอาชีพ การตกแต่ง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้าน งานเลี้ยงสังสรรค์ การทําอาหาร/ขนม มีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยีมีบทบาทอย่าง
มากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ภูมิปัญญาชาวบ้านสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้อีกเยอะ สิ่งเก่าแก่/โบราณควรค่า
แก่การค้นหาและเก็บรักษา สิ่งทันสมัยช่วยทําให้ผู้ใช้ดูดีเป็นท่ียอมรับของคนในสังคม วุฒิทางการศึกษา
จําเป็นต้องใช้ในการประกอบอาชีพ ศิลปะและวัฒนธรรมมีความเก่ียวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ 
รายได้มีความสําคัญต่อความเป็นอยู่ของคนในสงัคม และการศึกษาไม่จําเป็นต้องเรียนในชั้นเรียน 
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ตัวประกอบที่ 2 นักกิจกรรมและรอบคอบทางการเงิน เป็นผู้ท่ีมีวิธีป้องกันหรือจัดการ
หนี้สินที่ดี จัดการมรดกเรียบร้อยเพื่อป้องกันปัญหาการขัดแย้งระหว่างผู้มีสิทธ์ิ จัดเตรียมการทางการเงิน
สําหรับใช้ในช่วงเกษียณได้ดี สภาวะทางการเงินโดยท่ัวไปมีสภาพคล่องดี ชอบอ่านหนังสือ/ค้นข้อมูล
ข่าวสาร ออกกําลังกาย ปลูก/ดูแลต้นไม้/เลี้ยงสัตว์ประดิษฐ์สิ่งของ/วาดภาพ/ตัดเย็บผ้า/งานฝีมือ เล่นกีฬา
ในร่ม/เล่นเกมส์ มีความคิดเห็นว่าคนต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพของคนอื่น สังคมไทยในปัจจุบันเป็น
สังคมที่ดีและอบอุ่น คุณธรรมเป็นสิ่งสําคัญของผู้บริหารบ้านเมือง การปกครองระบอบประชาธิปไตยดี
ท่ีสุด และประเทศชาติจะอยู่รอดขึ้นอยู่กับคนทุกคนในสังคม ชอบเข้าร่วมกิจกรรมทางการกุศล เข้าร่วม
กิจกรรมในชมรมทางศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมทางการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมใน
งานอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมกีฬา ร่วมงานสาธารณกุศล ให้ความสนใจการออกกําลังกาย การ
พบปะผู้คน การดูแลสุขภาพ งานการกุศล/งานบุญ/งานทางศาสนา การดูแลบุคลิกภาพ การแต่งกาย 
ความเป็นโบราณ/เก่าแก่ 

ตัวประกอบที่ 3 นักวางแผนทางการเงินและมีศีลธรรม เป็นผู้ท่ีมีการวางแผนทางการเงิน
ในระยะยาวมากกว่า 10 มีการวางแผนในการหาเงินที่ทําให้เกิดรายได้ มีการวางแผนในการใช้จ่ายเงินให้
เหมาะสมกับรายได้ มีการประเมินและปรับปรุงแผนการใช้เงินเป็นระยะๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการหาเงินและใช้จ่ายเงินเสมอ เป็นคนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค
ใดๆ จะทําในสิ่งที่ถูกต้องเสมอ เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรม มีความคิดเห็นว่าการตอบแทนบุญคุณคนเป็นสิ่ง
สําคัญ ความจริงใจและความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสําคัญ ปัจจุบันสําคัญมากกว่าอดีต อนาคตจะดีได้ต้องทํา
ปัจจุบันให้ดีก่อน คนในสังคมต้องเคารพกติกา/กฎระเบียบ/กฎหมาย เป็นคนเชื่อมั่นในตนเอง ครอบครัวมี
บทบาทสําคัญที่ทําให้คนเป็นคนดี ใช้เวลาส่วนใหญ่ฟังวิทยุ/ดูรายการทางโทรทัศน์ นอนหลับพักผ่อน 
ปฏิบัติธรรม และคุยกับคนรัก/เพื่อน/ผู้คน สนใจที่จะทํากิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัว สนใจบุคคลใน
ครอบครัวและความเป็นอยู่ภายในบ้าน 

ตัวประกอบที่ 4 สุขกายสบายใจสู่ความสําเร็จ เป็นผู้ที่ใช้เงินจะเน้นความสุขสบายใจเป็น
หลัก การใช้เงินจะเน้นความสุขสบายกายเป็นหลัก การใช้เงินจะเน้นสุขภาพเป็นหลัก เป็นกลุ่มที่ให้ความ
สนใจในการประสบความสําเร็จทางด้านการเรียน ในงานอาชีพ การเงิน/ทรัพย์สิน ความงาม/ความดูดี 
และความรัก อุปกรณ์การสื่อสาร ความทันสมัย/เทคโนโลยี ความแปลกใหม่ข่าวสาร ชอบเดินเล่นใน
ห้างสรรพสินค้า/แหล่งช้อบปิ้ง รับประทานอาหารนอกบ้าน ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ เล่นกีฬากลางแจ้ง และ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ มีความคิดเห็นว่าการได้ทําอะไรที่ท้าทายช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา การออกไปเที่ยวนอก
บ้านช่วยให้ชีวิตมีชีวิตชีวา การได้พบปะพูดคุยกับผู้คนบ่อยๆ เป็นสิ่งที่ดี การช่วยเหลือซึ่งกันและกันจะทํา
ให้สังคมมีความสุข และเราต้องทําในสิ่งที่คนในสังคมยอมรับเสมอ 
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ตัวประกอบที่ 5 บริโภคอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้ที่มีการแบ่งหมวดหมู่การใช้
เงินในแต่ละเดือน มีความระมัดระวังในการใช้เงินให้คุ้มค่ามากที่สุด มีการจัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือ       
สาธารณกุศล ศึกษาช่องทางที่จะทําให้เกิดรายได้และผลประโยชน์ทางการเงินเสมอ สร้างความมั่นคง
ให้กับชีวิตโดยการออมเงินในธนาคาร หาวิธีการท่ีจะช่วยลดรายจ่ายเสมอ ศึกษาช่องทางที่จะช่วยลดความ
เสี่ยงต่อความมั่นคงทางการเงิน ลดความเสี่ยงทางการเงินด้วยการซื้อประกันภัย ชอบเข้าร่วมกิจกรรมตาม
ประเพณีกับชุมชน ทําบุญ/ตักบาตร เข้าร่วมกิจกรรมในชมรมสิ่งแวดล้อมและพิทักษ์ธรรมชาติ เลือกซื้อ
ผลติภัณฑ์ดูแลสุขภาพ เลือกซื้ออาหาร และทํางานบ้าน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 

 
ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถอภิปรายผล ตามแต่ละวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุในอําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผลที่ได้จากการศึกษา สามารถจัดตัวประกอบรูปแบบการดําเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุได้  7 ตัวประกอบคือ ตัวประกอบที่ 1 รักครอบครัวและมีศีลธรรม ตัวประกอบที่ 2 กลุ่มมั่นใจใน
ตนเองและสนใจเรื่องรอบตัว ตัวประกอบที่ 3 อนุรักษ์และพัฒนา ตัวประกอบที่ 4 นักกิจกรรมที่เอาใจใส่
ตัวเอง ตัวประกอบที่ 5 กระตือรือร้นรอบรู้สู่ความสําเร็จ ตัวประกอบที่ 6 ดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อม ตัว
ประกอบที่ 7 งานอดิเรกและรักประชาธปิไตย  

จากผลการศึกษาของผู้วิจัย มีความสอดคล้องใกล้เคียงกับผลการศึกษาตามแนวทางของ 
VALS2 (ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2552: 199) ที่จัดกลุ่มผู้บริโภคออกเป็นดังนี้ 1) ผู้ที่ชอบเข้าสังคม
(Actualizers)/ หรือผู้บุกเบิก(Innovators) เป็นกลุ่มที่มุ่งที่สถานะ/การประสบความสําเร็จในชีวิต ความ
กระตือรือร้น ความโก้หรู มีตําแหน่งหน้าที่สูง ต้องการการยกย่อง มีภาพพจน์ดี และมีฐานะทางการเงินดี 
โดยแสดงออกในรูปของรสนิยม สนใจในการพัฒนา การสํารวจ ปัญหาด้านสังคม และการเปิดรับการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ ตลอดจนต้องการคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งมักจะเป็นผู้นําในหน่วยธุรกิจและรัฐบาล 2) ผู้ที่
ประสบความสําเร็จในชีวิต(Fulfilleds) / หรือนักคิด(Thinker) เป็นกลุ่มท่ีมุ่งที่หลักการ/อุดมคติ มีอายุ
ปานกลางขึ้นไป พอใจในความสะดวกสบาย เป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ มีการศึกษาสูง และตําแหน่งหน้าที่ที่
เป็นท่ียอมรับ มีการตัดสินใจโดยใช้เหตุผล เข้าใจโลกและเหตุการณ์สําคัญเป็นอย่างดี มีความสุขุมและ
เชื่อมั่นในตัวเอง มีความตื่นตัวที่จะแสวงหาความรู้ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ของสังคม มีรายได้จาก
หลายทาง ประกอบด้วยกลุ่มอนุรักษ์นิยม กลุ่มท่ีมีความชํานาญเฉพาะอย่าง ซึ่งจะสนใจผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณค่าคงทนถาวรและประโยชน์ 3) ผู้ที่ยึดมั่นในหลักการ(Believers) เป็นกลุ่มที่ยึดถือธรรมเนียมและ
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ศีลธรรมซึ่งเคยปฏิบัติกันมา ทั้งที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ครอบครัว สังคม ศาสนา ส่วนใหญ่เป็นพวกอนุรักษ์
นิยม ชอบใช้ตราของประเทศการศึกษา รายได้ปานกลางแต่พอเพียงที่จะตอบสนองความต้องการของตน 
4) ผู้ที่มีความทะเยอทะยาน(Achievers) เป็นกลุ่มที่ยึดถือสถานะในสังคม ประสบความสําเร็จในสาขา
วิชาชีพ มุ่งความสําคัญที่งานที่ตนชอบ มีความเป็นส่วนตัวและครอบครัว ต้องการรางวัลในรูปวัตถุและ
ความภาคภูมิใจ ดําเนินชีวิตตามธรรมเนียมที่คนส่วนใหญ่ปฏิบัติ มีความอนุรักษ์นิยมด้านการเมือง และ
เชื่อถืออํานาจ มีความพอใจในผลิตภัณฑ์ที่มีภาพลักษณ์สูง ซึ่งชี้ถึงการยอมรับ การยกย่อง และความสําเร็จ
ของผู้ใช้ 5) ผู้ที่มีความพยายาม(Strivers) เป็นกลุ่มที่ดิ้นรนเพื่อความปลอดภัยในชีวิต มีฐานะเศรษฐกิจ
และสังคมค่อนข้างต่ํา ต้องการยอมรับจากบุคคลอื่น รายได้หรือเงินจะเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จของคนกลุ่ม
นี้ ต้องการความทันสมัยและความเป็นเจ้าของ ซึ่งมักจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้ 
6) ผู้ที่ต่อสู้ดิ้นรน(Strugglers)/ หรือผู้มุ่งความอยู่รอด(Survivors) เป็นกลุ่มที่คํานึงถึงความปลอดภัยและ
ความมั่นคงของครอบครัว เพราะมีรายได้ต่ํา การศึกษาน้อย ใช้แรงงานในการทํางาน มีความจําเป็นและ
ความต้องการแต่รายได้จํากัด จึงเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อด้วยความระมัดระวัง มีการตัดสินใจซื้อด้วย
เหตุผลและเป็นสินค้าที่จําเป็นต่อการดํารงชีพ 7) ผู้ที่มีประสบการณ์(Experiences) เป็นกลุ่มที่มีอายุน้อย 
มีแรงกระตุ้น ต้องการความตื่นเต้น ความแปลกใหม่ ความเสี่ยง เป็นคนกระตือรือร้นต่อสิ่งใหม่ๆ ไม่สนใจ
ด้านการเมือง ต้องการอํานาจความภาคภูมิใจ และความม่ันคง ต้องการออกกําลังกาย กีฬา การพักผ่อน 
และกิจกรรมด้านสังคม ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของกลุ่มนี้จะเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้า อาหาร ภาพยนตร์ ดนตรี เป็น
ต้น 8) ผู้ปฏิบัติการ(Makers) เป็นกลุ่มคนทํางานในระดับปฏิบัติการ ซึ่งเป็นแรงงานมีทักษะ ได้แก่ อาชีพ 
ก่อสร้าง เลี้ยงเด็ก พนักงานระดับปฏิบัติการ เป็นต้น กลุ่มนี้จะสนใจด้านการเมืองน้อย สับสนเกี่ยวกับ
ความคิดใหม่ๆ เชื่อในรัฐบาลและสหภาพแรงงาน ไม่สนใจในความเป็นเจ้าของในวัตถุสิ่งของต่างๆ สินค้าที่
กลุ่มนี้ซื้อจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค 

และสอดคล้องใกล้เคียงกับงานวิจัยของจิรวุฒิ หลอมประโคน และประพล เปรมทองสุข
(2555: 145-162) วิจัยเรื่องรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้หญิงวัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ 
AIOs เป็นมาตรวัดรูปแบบการดําเนินชีวิตของประชากร สามารถจัดกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตของหญิง
วัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานครได้  8 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มสาววัยทํางานใส่ใจเรื่องความบันเทิงและกิจกรรม
นอกบ้าน ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน จับจ่ายใช้สอยสินค้าแฟชั่นจากต่างประเทศ ออกเที่ยวกลางคืน 
สนใจข่าวซุบซิบดารา นิยมซื้อตราสินค้าที่มีชื่อเสียง(Brand name) 2) กลุ่มสาววัยทํางานนักพัฒนาใส่ใจ
เรื่องธรรมะและการท่องเท่ียว ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ สนใจข่าวกีฬาทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทํา
กิจกรรมที่ตื่นเต้น ท้าทาย เช่น ปีนผา ล่องแก่ง เป็นต้น ใช้เวลาในการปลูกต้นไม้ สนใจติดตามรายการ
ธรรมะ สนใจเข้าร่วมพัฒนาชุมชนของฉันให้เจริญก้าวหน้า ชอบอาสางานการกุศล ชอบไปพิพิธภัณฑ์
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ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีต 3) กลุ่มสาววัยทํางานนักประชาธิปไตย ยึดหลักทางสายกลาง เป็น
กลุ่มที่คิดว่าคนเรากําหนดชะตาชีวิตตนเอง ไม่ใช่ฟ้าลิขิต ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็นเรื่องท่ีทุกคนต้อง
ช่วยกันอนุรักษ์ คนเราควรยึดทางสายกลางในการดําเนินชีวิต และการเมืองเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ 4) 
กลุ่มสาววัยทํางานใส่ใจในการเลือกชุดชั้นใน เป็นกลุ่มที่คิดว่าชุดชั้นในเป็นเครื่องประดับชนิดหนึ่ง เป็นจุด
ดึงดูดทางเพศ ทําให้ผู้หญิงดูเซ็กซี่  5) กลุ่มสาววัยทํางานใส่ใจสุขภาพ เป็นกลุ่มท่ีสนใจดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่
เสมอ สนใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรง ให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารถูกสุขอนามัย 6) กลุ่มสาววัย
ทํางานรักครอบครัว เป็นกลุ่มท่ีชอบทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกใน 7) กลุ่มสาววัยทํางานรับประทานอาหาร
จานด่วน เป็นกลุ่มที่ชอบรับประทานอาหารจานด่วนเป็นประจํา 8) กลุ่มสาววัยทํางานชอบเรื่องการ
ทํานายทายทัก 

และสอดคล้องใกล้เคียงกับงานวิจัยของ จิรวรรณ ดีประเสริฐ และจิรวุฒิ หลอมประโคน
(2556: 126-133) วิจัยเรื่อง รูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยของผู้สูงอายุใน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ AIOs เป็นมาตรวัดรูปแบบการดําเนินชีวิต ผลการวิจัยสามารถจัดกลุ่ม
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานครได้  7 กลุ่ม คือ 1) บันเทิงเริงรมย์ เป็นรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุส่วนใหญ่ มีลักษณะเด่นคือ ชอบร้องคาราโอเกะ ชอบซื้อสินค้าที่มีชื่อเสียง
(Brand name) ชอบเล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก เลี้ยงสัตว์ไว้เป็นเพื่อน มีความคาดหวังจะเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงในอีก 10 ปีข้างหน้า ชอบเข้าสถานเสริมความงาม เป็นนักจัดการเงินท่ีดี ชอบติดตามข่าว
สถานการณ์ปัจจุบันจากสื่อต่างๆ ชอบทํากิจกรรมตื่นเต้นท้าทาย เช่น ปีนผา ล่องแก่ง เป็นต้น ชอบ
ท่องเที่ยวต่างประเทศเป็นประจํา สนใจทดลองสินค้าตราใหม่ๆ ความสําเร็จของฉันคือ การมีชื่อเสียง
เกียรติยศ 2) กลุ่มเฮฮานอกบ้าน ชอบออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ชอบออกกําลังกายหรือเล่นกีฬา
เป็นประจํา ชอบเป็นอาสาสมัครช่วยงานองค์กรการกุศล ชอบทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ชอบ
ไปงานเลี้ยงสังสรรค์และงานรื่นเริงตามเทศกาล ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับเพื่อน ชอบอ่านหนังสือและ
นิตยสาร ชอบทําความสะอาดบ้านด้วยตัวเอง ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ 
สนใจดูแลสุขภาพของตัวเองให้แข็งแรง ยินดีจ่ายเงินเพิ่มสําหรับสินค้าที่ใช้วัสดุซึ่งไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
ครอบครัวย่อมสําคัญกว่างาน ประสบการณ์ทํางานมีค่ามากกว่าปริญญาบัตร สนใจเข้าร่วมงานการกุศล
เพื่อช่วยเหลือสังคม ชอบติดตามข่าวการเมือง 3) กลุ่มชีวิตลิขิตเอง เป็นกลุ่มที่ชอบกําหนดชะตาชีวิตของ
ตัวเองไม่ใช่ฟ้าลิขิต คนจะดีดีที่ใจไม่ใช่ที่การแต่งกาย คนเราควรยึดทางสายกลางในการดําเนินชีวิต 
การเมืองเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ ควรมีความสุขและพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ชีวิตในวันนี้ต้อง
ดีกว่าเมื่อวาน และชอบออกไปเที่ยวกลางคืน 4) กลุ่มรักสันโดษ สนใจการพยากรณ์โชคชะตา ชอบใช้เวลา
อยู่กับตัวเองตามลําพังเงียบๆ สนใจข่าวกีฬาท้ังในประเทศและต่างประเทศ สนใจเรื่องราวข่าวบันเทิง 
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ซุบซิบดารา นักร้อง ชอบให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นอันดับแรก ชอบจัดการทุกอย่างให้เป็นระเบียบ
อยู่เสมอ สนใจกระแสความนิยมและให้ความสําคัญกับการรับประทานอาหารถูกสุขอนามัย 5) กลุ่มแอ๊บ
แบ้ว สนใจธรรมะและการทําบุญ ชอบเป็นผู้นําในกลุ่มเพื่อน ไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไร แต่งตัวตาม
แบบท่ีชอบ ใช้เวลาในการปลูกต้นไม้หรือดูแลต้นไม้ ชอบแต่งบ้านให้สวยงามน่าอยู่ ชอบไปพิพิธภัณฑ์เพื่อ
ศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในอดีต 6) กลุ่มมั่นใจเกินร้อย สนใจที่จะดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ 
พยายามพัฒนาตัวเองเพื่อความสําเร็จในอาชีพ ชอบแต่งตัวให้ดูโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่น 7) กลุ่มพัฒนา
ชุมชนและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มที่สนใจเข้าร่วมพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า และสนใจการเที่ยวชมศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  

และสอดคล้องใกล้เคียงกับงานวิจัยของ เลิศหญิง หิรัญโร (2545) วิจัยเรื่อง รูปแบบการ
ดําเนินชีวิต พฤติกรรมเปิดรับส่ือ และพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและบริการของผู้สูงอายุใน
กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร 
สามารถแบ่งได้เป็น 8 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 กลุ่มอนุรักษ์นิยม รูปแบบที่ 2 กลุ่มชอบกิจกรรม รูปแบบที่ 
3 กลุ่มหัวก้าวหน้านักท้าทาย รูปแบบที่ 4 กลุ่มมีความสุขในชีวิต รูปแบบที่ 5 กลุ่มห่วงใยดูแล รูปแบบที่ 6 
กลุ่มยึดถือศาสนา รูปแบบที่ 7 กลุ่มพ่อบ้านแม่เรือน รูปแบบที่ 8 กลุ่มมองโลกในแง่ร้าย  

ทั้งนี้ถึงแม้ว่าผลการวิจัยจะศึกษารูปแบบการดํารงชีวิตของผู้บริโภคที่แตกต่างกันในด้าน
ของอายุ และพื้นที่ แต่ก็สามารถจัดกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันได้ออกเป็นกลุ่มๆ โดย
งานวิจัยแต่ละชิ้น สามารถจัดกลุ่มได้ในลักษณะคล้ายๆ กัน เนื่องจากการดําเนินชีวิตของผู้บริโภคต้องอยู่
ภายใต้สิ่งแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี อื่นๆ ซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะมีผลต่อพฤติกรรมของ
ผู้บริโภค ทําให้ตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม ซ้ําๆ ที่แตกต่างกันออกไป จนสามารถจัดรูปแบบการดําเนินชีวิต
ท่ีแตกต่างกันเป็นกลุ่มๆ ตามที่กล่าวมา  

2. การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคล
ของผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จงัหวัดสมุทรปราการ ผลที่ได้จากการศึกษา สามารถจัดตัวประกอบได้ 5 ตัว
ประกอบคือ ตัวประกอบที่ 1 นักวางแผนทางการเงิน ตัวประกอบที่ 2 นักลงทุน ตัวประกอบที่ 3 บริโภค
อุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวประกอบที่ 4 ผู้มีความรอบคอบทางการเงิน ตัวประกอบที่ 5 สุขกายสบาย
ใจ  

จากผลการวิจัยในตัวประกอบที่ 2 นักลงทุน มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชญา 
จ๋ิวพัฒนกุล, วรางคณา อดิศรประเสริฐ, และศุภิณญา ญาณสมบูรณ์ (2554: 178-194) ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมและการใช้จ่ายของผู้สูงอายุ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้สูงอายุที่มี
อายุครบ 60 ปี ขึ้นไป อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีรูปแบบการออม
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ในรูปสินทรัพย์ถาวรเป็นที่ดิน และผลวิจัยใน 5 ตัวประกอบ มีลักษณะสอดคล้องใกล้เคียงกับที่ สุขใจ น้ํา
พุด (2557)กล่าวว่า การบริหารการเงินบุคคลครอบคลุมถึงการจัดการการเงินที่สําคัญๆของบุคคลใน 6 
ลักษณะด้วยกันคือ 1) การสร้างฐานะความมั่นคงทางการเงิน (Financial Health) ได้แก่การมีงานทํา
เหมาะสมต่อการก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคง รู้จักวางแผนใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการรู้จักเลือกใช้เครดิต 
เพื่อเสริมฐานะความเป็นอยู่ของชีวิตอีกด้วย 2) การรู้จักใช้เงินอย่างฉลาด (Spending Money Wisely) 
โดยใช้เงินเป็นทุกด้านไม่ว่าเรื่องอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม การคมนาคม และอื่น ๆ 3) การใช้เงินเพื่อที่อยู่อาศัย 
(Home and Other Real Estate) เพื่อให้มีที่พํานักอันสุขสบายและปลอดภัย อีกทั้งเป็นการลงทุนที่ไม่
เสียหลาย4) การสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตและทรัพย์สิน ด้วยการทําประกันภัย (Insurance Program) 
5) การลงทุนประเภทต่าง ๆ (Diversified Investment Portfolio) โดยเลือกหลักทรัพย์ลงทุนและสถาบนั
ท่ีจะลงทุนให้เหมาะสม 6) การวางแผนการเงินสําหรับอนาคตยามปลดเกษียณ (Retirement) เพื่อความ
มั่นคงและสุขสบายชั่วอายุขัยของบุคคล 

และสอดคล้องกับ David Berky ประธานบริษัท Simple Joe,Inc. (2551) ได้กล่าวถึง 

แนวคิดพื้นฐานในการบริหารการเงินส่วนบุคคลไว้ 4 ประการคือ 1) บริหารการเงินเพื่อป้องกันผลกระทบ

จากเหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝัน (Security) 2) บริหารการเงินเพื่อความมั่นคงของชีวิต (Stability) หลักการใน

ข้อนี้คือ ไม่ใช้จ่ายเกินรายได้ที่มีอยู่ และไม่พยายามสร้างหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ 3) การบริหารการเงินเพื่อ

สร้างความมั่งคั่ง (Growth) โดยอาจจะเริ่มต้นจากการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในรูปแบบต่างๆ 

4) การป้องกันและบริหารความมั่งคั่ง (Protection and Management) หลังจากที่มีการลงทุนแล้ว

ประสบความสําเร็จแล้ว สิ่งที่ต้องทําต่อไปก็คือ การรักษาระดับความมั่งคั่งให้คงอยู่ต่อไปอย่างย่ังยืน ซึ่ง

สามารถทําได้หลายวิธี เช่น หาที่ปรึกษาทางการเงินให้มาดูแลความมั่งคั่ง การทําประกันอัคคีภัยสําหรับ

อสังหาริมทรัพย์ 

แต่ด้วยผู้สูงอายุมีคุณลักษณะของแต่ละบุคคลต่างกันในเรื่องของรายได้ ระดับการศึกษา 

ความเป็นอยู่ในครอบครัว และอื่นๆ จึงทําให้ผู้สูงอายุให้ความสําคัญในการบริหารการเงินส่วนบุคคลใน

ด้านต่างๆ ต่างกัน และทําให้สามารถจัดกลุ่มผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคลเหมือนกันไว้

ในกลุ่มเดียวกัน และจัดผู้สูงอายุที่มีรูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคลต่างกันไว้ในกลุ่มต่างกัน ตามที่

ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิจัยไปแล้วดังกล่าว 

3. การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของรูปแบบ
การดํารงชีวิตทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
ผลที่ได้จากการศึกษา สามารถจัดตัวประกอบได้ 5 ตัวประกอบคือ ตัวประกอบที่ 1 สร้างความมั่งคั่ง 
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ทันสมัย และรอบรู้ ตัวประกอบที่ 2 นักกิจกรรมและรอบคอบทางการเงิน ตัวประกอบที่ 3 นักวางแผน
ทางการเงินและมีศีลธรรม ตัวประกอบที่ 4 สุขกายสบายใจสู่ความสําเร็จ ตัวประกอบที่ 5 บริโภคอุปโภค
อย่างมีประสิทธิภาพ  

ผลจากการวิจัยสามารถอภิปรายได้ว่า ส่วนตลาดผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่ม มีรูปแบบการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลและรูปแบบการดําเนินชีวิตแตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้สูงอายุมีลักษณะข้อมูล
ส่วนบุคคลแตกต่างกันในด้านรายได้ การศึกษา ความเป็นอยู่ในครอบครัว และอื่นๆ จึงทําให้ผู้สูงอายุมี
ความแตกต่างกัน และแบ่งความแตกต่างได้ออกเป็นกลุ่มๆ ดังกล่าว โดยกลุ่มสร้างความมั่งคั่ง ทันสมัย 
และรอบรู้ นั้น ผู้สูงอายุในกลุ่มนี้ยังมีสุขภาพที่ดี สามารถทํางานหารายได้ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับ
ตนเองและครอบครัว และยังทํากิจกรรมต่างๆ ที่ตนเองสนใจได้ ต้องการให้ผู้อื่นยอมรับในความเก่งและ
ทันสมัยของตนเอง จึงให้ความสนใจซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เป็นตราสินค้าที่สังคมยอมรับ กลุ่มนักกิจกรรม
และรอบคอบทางการเงิน ผู้สูงอายุกลุ่มน้ียังมีสุขภาพร่างกายท่ีดี สามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในสังคมได้ 
แต่ด้วยอาจมีภาระสําคัญที่ต้องใช้จ่ายเงินอยู่ จึงมีความรอบครอบในการใช้เงินมากกว่ากลุ่มอื่น ส่วนกลุ่ม
นักวางแผนทางการเงินและมีศีลธรรม จะเป็นผู้ที่คํานึงถึงอนาคตและป้องกันปัญหาที่จะตามมา จึงให้
ความสําคัญในการวางแผนทางการเงินล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติ และเป็นผู้ที่ให้ความสําคัญ
กับครอบครัว จึงให้ความสนใจทํากิจกรรมที่บ้านกับครอบครัว มากกว่าการเข้าสังคม สําหรับกลุ่มสุขกาย
สบายใจสู่ความสําเร็จ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีอํานาจทางการเงินสูงกว่ากลุ่มอื่น ไม่มีภาระการใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ผู้อื่น จึงสามารถซื้อสินค้าเพ่ือให้ตนเองได้รับความสบายกายและสบายใจ และยังเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพ
กระฉับกระเฉง จึงให้ความสําคัญในการประสบความสําเร็จในชีวิต ส่วนกลุ่มบริโภคอุปโภคอย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่คํานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้ชีวิตมากกว่ากลุ่มอื่นจึงให้ความสําคัญกับ
การใช้เงิน ลดความเสี่ยงทั้งในด้านการเงิน และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  
 
ข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการวิจัยเร่ือง การแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ผู้วิจัย

มีข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยท่ีได้ในแต่ละวัตถุประสงค์ดังน้ี 
1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการดํารงชีวิตของผู้สูงอายุในอําเภอ

บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
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ผู้สนใจสามารถนําผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางการตลาด เพ่ือนําเสนอผลิตภัณฑ์
ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุในอําเภอบางพลีที่มีความแตกต่างกัน โดยนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่
สอดคล้องกับรูปแบบการดํารงชีวิตท่ีแตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มรักครอบครัวและมีศีลธรรม การนําเสนอผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ 
ควรนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ประกอบการทํากิจกรรมร่วมกับครอบครัว กลยุทธ์การ
โน้มน้าวจูงใจให้ตัดสินใจซื้อควรทําการตลาดแบบตรงไปตรงมา กําหนดราคาสมเหตุสมผล และควรโน้ม
น้าวบุคคลในครอบครัวให้สนใจผลิตภัณฑ์ด้วย เพราะครอบครัวจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ  

กลุ่มที่ 2 กลุ่มมั่นใจในตนเองและสนใจเรื่องรอบตัว การนําเสนอผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้ ควรนําเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีความทันสมัย ตราสินค้าต้องเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม ผลิตภัณฑ์
สามารถช่วยเสริมบุคลิกภาพและสร้างความดูดีให้แก่ผู้สูงอายุได้ กลยุทธ์การโน้มน้าวจูงใจให้ตัดสินใจซื้อ 
ควรใช้ดารา นักร้อง ที่เป็นที่ชื่นชอบของคนในสังคมมาเป็นผู้โน้มน้าวจูงใจให้ซื้อผลิตภัณฑ์ และควรสร้าง
ภาพลักษณ์ตราสินค้าให้ดูดีเป็นที่ยอมรับของคนในสังคม  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนา การนําเสนอผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ควร
นําเสนอผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาจากเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีช่วยให้การทํางานของเขาสะดวกขึ้น ทําให้เขามี
ความก้าวหน้าในการทํางาน อันจะนํามาซึ่งรายได้ในอนาคต ทําให้ความเป็นอยู่ภายในบ้านดีขึ้น อย่างไรก็
ตามผลิตภัณฑ์ควรมีความเก่าแก่/โบราณหรือความดั้งเดิมด้วย  

กลุ่มที่ 4 กลุ่มนักกิจกรรมที่เอาใจใส่ตัวเอง การนําเสนอผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ 
ควรนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการทํากิจกรรมทางสังคม และผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเสริมสุขภาพให้
แข็งแรง และเสริมบุคลิกภาพที่ดี  

กลุ่มที่ 5 กลุ่มกระตือรือร้นรอบรู้สู่ความสําเร็จ การนําเสนอผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุกลุ่ม
นี้ ควรนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการเสริมหรือพัฒนาชีวิตให้ประสบความสําเร็จ ผลิตภัณฑ์และ
ภาพลักษณ์ของตราควรมีความทันสมัย ให้ความสะดวกสบายในการใช้งาน และสร้างความตื่นเต้นมี
ชีวิตชีวาให้แก่ผู้สูงอายุ  

กลุ่มท่ี 6 กลุ่มดูแลตัวเองและสิ่งแวดล้อม การนําเสนอผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุกลุ่มนี้ 
ควรนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  

กลุ่มที่ 7 กลุ่มงานอดิเรกและรักประชาธิปไตย การนําเสนอผลิตภัณฑ์สําหรับผู้สูงอายุกลุ่ม
นี้ ควรนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการนํามาใช้ในการทํางานอดิเรก โดยกลยุทธ์ที่จะนํามาใช้จูงใจให้เกิด
การตัดสินใจซื้อควรจะตรงไปตรงมา และสมเหตุสมผล  
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2. การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการบริหารการเงินส่วนบุคคลของ
ผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

ผู้สนใจสามารถนําผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางการตลาด เพ่ือนําเสนอกลยุทธ์
การตลาดที่แตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มรูปแบบการบริหารการเงินของผู้สูงอายุได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 นักวางแผนทางการเงิน ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีการวางแผนการใช้เงินทั้งระยะสั้น
และระยะยาว ดังน้ันการนําเสนอผลิตภัณฑ์จะต้องศึกษาแผนการใช้เงินของผู้สูงอายุกลุ่มนี้ก่อน เพื่อ
นําเสนอผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงแผนการใช้เงินของผู้สูงอายุ และควร
สื่อสารให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีขายมีความคุ้มค่าสมควรตัดสินใจซื้อ 

กลุ่มที่ 2 นักลงทุน ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้ความสนใจในเรื่องการลงทุน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่น่าจะ
นําเสนอผู้สูงอายุกลุ่มนี้ควรเป็น ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หุ้น ตราสารหนี้ เป็นต้น อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นและลดความเสี่ยงให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ขายผลิตภัณฑ์ตามที่กล่าวมานี้ ควรให้ข้อมูลแก่ผู้สูงอายุอย่าง
ละเอียดเพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อ 

กลุ่มที่ 3 บริโภคอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะใช้จ่ายอย่างประหยัด ไม่
ชอบเสี่ยง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้ความสนใจ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความจําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิต มีความคุ้มค่าในการใช้งาน อย่างไรก็ตามผู้สูงอายุยังให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับสา
ธารณกุศล และประกันภัยต่างๆ  

กลุ่มที่ 4 ผู้มีความรอบคอบทางการเงิน ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะมีความระมัดระวังการใช้
จ่ายเงินไม่ให้เกิดหนี้สิน และมีการจัดสรรมรดกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเรียบร้อย ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้ให้ความสนใจ จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าไม่เกินอํานาจซื้อของผู้สูงอายุ และควรสื่อสารให้ผู้สูงอายุ
กลุ่มนี้รับรู้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ขายมีความคุ้มค่าสมควรตัดสินใจซื้อ  

กลุ่มที่ 5 สุขกายสบายใจ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้จะใช้เงินเน้นที่ความสุขใจ สบายกายเป็นหลัก 
จึงเป็นกลุ่มท่ีผู้ขายให้ความสนใจเสนอขายมากที่สุด ผลิตภัณฑ์ที่ควรนําเสนอผู้สูงอายุกลุ่มนี้จึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการทั้งทางกายและทางจิตใจ เช่น ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ อาหารเสริม 
นวดเพ่ือสุขภาพ ทัวร์ท่องเที่ยว เป็นต้น 

3. การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้เชิงสํารวจรูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของรูปแบบการ
ดํารงชีวิตทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุในอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

ผู้สนใจสามารถนําผลจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางการตลาด เพ่ือนําเสนอกลยุทธ์
การตลาดท่ีแตกต่างกันตามแต่ละกลุ่มรูปแบบการแบ่งส่วนตลาดของรูปแบบการดํารงชีวิตทางด้านการ
บริหารการเงินส่วนบุคคลของผู้สูงอายุได้ดังนี้ 



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

94 
 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มสร้างความมั่งคั่ง ทันสมัย และรอบรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้ความสนใจ
จะเป็นการให้บริการเรื่องการลงทุนในด้านต่างๆ เช่น การลงทุนทางการเงิน ที่ดิน ทอง เป็นต้น และ
ผลิตภัณฑ์ประเภทเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่วนการสื่อสารการตลาดที่จะเข้าถึงผู้สูงอายุกลุ่มนี้ ควรใช้กิจกรรมที่
ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และภาพลักษณ์ตราสินค้าแก่ผู้สูงอายุ  และ
สื่อสารสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ียอมรับของสังคม 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มนักกิจกรรมและรอบคอบทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้ความสนใจ
จะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับงานอดิเรกของผ็สูงอายุ เช่น หนังสือ อุปกรณ์ออกกําลังกาย ต้นไม้ สัตว์
เลี้ยง เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับสุขภาพและเสริมบุคลิกภาพ การกําหนดราคาต้องสมเหตุสมผลกับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ การสื่อสารทางการตลาดควรจัดเหตุการณ์ที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้  

กลุ่มที่ 3 กลุ่มนักวางแผนทางการเงินและมีศีลธรรม ผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้ความ
สนใจจะเกี่ยวกับการประกันชีวิต ประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ เพ่ือลดความเสี่ยงทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ในงานบุญและปฏิบัตธิรรม การพักผ่อน เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เตียงนอนสบายๆ การสื่อสารการตลาดต้อง
ทําอย่างตรงไปตรงมา ชัดเจน  

กลุ่มที่ 4 กลุ่มสุขกายสบายใจสู่ความสําเร็จ ผลิตภัณฑ์ท่ีผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้ความสนใจจะ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ให้ความสะดวกสบายทางกาย และผลิตภัณฑ์ทางด้านการบันเทิง/รื่นเริง เช่น ทัวร์
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ท่ีช่วยพัฒนาตนเองให้ประสบ
ความสําเร็จ ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีอํานาจซื้อและยินดีจ่ายในราคาสูงเพื่อแลกกับความสุขสบาย การส่ือสารทาง
การตลาดควรอธิบายให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้มีความเข้าใจประโยชน์ที่จะได้รับจากผลิตภัณฑ์และมีความแตกต่าง
จากคู่แข่งอย่างไร 

กลุ่มที่ 5 กลุ่มบริโภคอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้ความสนใจ
จะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตประจําวันและไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์
ท่ีช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจ ลดความเสี่ยง เช่น ประกันชีวิต ประกันภัย เป็นต้น และผลิตภัณฑ์
เกี่ยวกับสุขภาพ อาหาร และของใช้ภายในบ้าน การกําหนดราคาต้องทําให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้รู้สึกว่าคุ้มค่า 
โดยกําหนดราคาร่วมกับกิจกรรมการส่งเสริมการขายวิธีต่างๆ หรือสื่อสารทางการตลาด ควรให้ความรู้
เก่ียวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับคุ้มค่ามากกว่าราคาที่ผู้สูงอายุจะต้องจ่าย 
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ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งต่อไป 
 

1. ศึกษาการแบ่งส่วนตลาดลูกค้าที่บริโภคผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ 
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนแบ่งตลาดผู้สูงอายุกับผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ 
3. ศึกษาการแบ่งส่วนตลาดผู้สูงอายุในภูมิศาสตร์อื่นๆ 
4. ศึกษาการแบ่งส่วนตลาดโดยใช้เกณฑ์อื่นๆ 




