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บทคัดย่ อ
การวิจยั เรื' องรู ปแบบการดําเนินชีวติ ของผูห้ ญิงวัย
ทํางานในเขตกรุ งเทพมหานคร เป็ นการวิจยั เชิงสํารวจ
ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื' องมือ มีวตั ถุประสงค์เพื'อศึกษา
รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต ของผู ้ห ญิ ง วัย ทํา งาน โดย
กําหนดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน การประมวลผล
และวิเคราะห์ข อ้ มูล ใช้ค่าเฉลี' ย ค่าส่ วนเบี' ย งเบน
มาตราฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis)
ผลการวิ จัย สามารถจัด กลุ่ม ได้ท# งั สิ# น 10 กลุ่ ม ดัง นี#
กลุ่มที# 1 กลุ่มสาวติดแฟชัน' ให้ความสําคัญกับการแต่ง
ABSTRACT
Lifestyle of working women in Bangkok.
This research applied survey method by using
questionnaire. The research’s objective is to study
living lifestyles of working women in Bangkok.
The sample size is 400. The data is analyzed by
using mean, S.D., and factor analysis. The result
showed that working women in Bangkok can
separate into 8 groups as follow: Group 1: group
of females working age conscious entertainment
and activities outside the home. Group 2: group of
females working age of developers care about
Keywords: lifestyle, working women

บทนํา
จากผลจากการศึกษาวิจยั เรื' อง ปัจจัยที'มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื# อกระเป๋ าถือแบรนด์เ นมต่างประเทศ
ของผูห้ ญิ งวัยทํางานในกรุ งเทพมหานคร ผลที'ได้จาก
การศึกษาวิจยั ด้านข้อมูลประชากรศาสตร์ของผูห้ ญิงวัย
ทํางานอายุ 21-35 ปี ในกรุ งเทพมหานคร ที' ตอบ

กาย กลุ่มที# 2 กลุ่มสาวอนุลกั ษณ์นิยม กลุ่มที#3 กลุ่มสาว
ธรรมะยึด หลัก ทางสายกลาง กลุ่ ม ที# 4 กลุ่ มสาวรั ก
ความก้าวหน้า กลุ่มที# 5 กลุ่มสาวจานด่วนใสใจสุ ขภาพ
กลุ่มที# 6 กลุ่มช้างท้า วหลัง กลุ่มที# 7 กลุ่มสาวรักบ้าน
กลุ่ ม ที# 8 กลุ่ ม สาวเพื' อ นรั ก สัต วร์ เ ลี# ยง กลุ่ ม ที# 9
ก ลุ่ ม ส า ว ช อ บ ก า ร เ สี' ย ง โ ช ค ก ลุ่ ม ที# 10
กลุ่มไม่ยดึ ติดกับที'เรี ยน
คําสํ าคัญ : รู ปแบบการดําเนินชีวิต ผูห้ ญิงวัยทํางาน
Dharma, and tourism. Group 3: group of females
working age care democratic principles and
middle way of life. Group 4: group of females
working age care in selecting lingerie. Group 5:
group of females working age interest in health
care. Group 6: group of females working age care
family. Group 7: group of females working age
like to eat fast food. Group 8: group of females
working age like in horoscope prediction. Group
9: group of females working age take risk in
gambling. Group 10: group of females working
age are not concern in famous school.

แบบสอบถาม ส่ วนใหญ่ มี อายุ 26-30 ปี สถานภาพ
โสด มีระดับการศึกษาสู งสุ ดคือ ปริ ญญาตรี มีรายได้
ต่อเดื อน 30,001-50,000 บาท มีรายได้ครอบครัวต่อ
เดื อนมากกว่า 110,001 บาทขึ#นไป และมีอาชีพเป็ น
พนักงานบริ ษทั เอกชน พบว่า ส่ วนใหญ่แบรนด์ที'อยู่
ในใจ (Top of Mind) อันดับ 1 คือ ยี'ห้อ LOUIS

VUITTON โดยกรณี ซ#ื อในเมืองไทยนิ ยมซื# อจากร้ าน
ปลอดภาษี (Duty Free Shop) มากที'สุด (สุ วาที รักษ์
บริ สุทธิb ศรี และคณะ, 2554) นอกจากนี#ผลการศึกษา
ชิ#นหนึ'งในวารสาร Cyberpsychology, Behavior, and
Social Networking พบว่า ผูห้ ญิ งอายุเฉลี'ย 23 ปี ที'มกั
ใช้เ ว็บไซต์สัง คมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ค ในการโพ
สต์รูปภาพของตนเอง นัน' หมายความว่า พวกเธอกําลัง
สื' อสารถึงการแสดงออกถึงบุคลิกภาพบางอย่าง ซึ' ง
หมายความว่า พวกเธอมีแนวโน้มในการสร้ างคุณ ค่า
ให้ก ับตนเองผ่า นรู ปลักษณ์ ภายนอกเพื' อดึ ง ดูดความ
สนใจ (มติชน,2554) สําหรับด้านสุขภาพของผูห้ ญิงวัย
ทํางาน โรคอ้วนเป็ นโรคที'สาํ คัญสําหรับผูห้ ญิงในวัยนี#
โดยสาเหตุเกิดจากการไม่รู้จกั ยับยั#งตัวเอง การกินทั#งที'
ยังไม่หิว เดินผ่านตูเ้ ย็นก็หยิบอาหารมากิน และขาด
วินยั ในเรื' องการออกกํา ลังกาย ไม่ พยายามเผาผลาญ
พลังงาน ซึ'งผูเ้ ชี'ยวชาญพิเศษด้านต่อมไร้ท่อ แนะนําว่า
สิ' งที'ผูห้ ญิงวัยทํางานควรทํา คือ การรักษาความสมดุล
ในชีวิตให้เหมือนกับช่วงที'เป็ นนักศึกษา คือ กินแล้วก็
ต้องออกกําลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั#ง ครั#งละ
30 นาที เพื'อให้ร่างกายมีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็ น
โรคอ้วน ควรกิ นอาหารให้ถูกสุ ขลักษณะ หลีกเลี'ยง
อาหารที'ให้แคลอรี สูง (พญ.นพวรรณ กิติวฒั น์, 2554)
จากที' ก ล่ า วมาทั#ง หมดเป็ นส่ ว นหนึ' ง ของผู้ห ญิ ง วัย
ทํา งาน จะพบว่า เป็ นวัย ที' ส ามารถสร้ า งรายได้เ ป็ น
จํานวนมาก ชอบแสดงออกผ่านโลกสังคมออนไลน์

และมักเป็ นโรคอ้วน ซึ' งผูว้ ิจยั เชื' อว่ายังคงมีผูห้ ญิ งวัย
ทํางานอีกหลายประเภทที'น่าสนใจและมีประโยชน์ใน
เชิ งธุ รกิจ ดังนั#นผูว้ ิจยั จึง สนใจที'จะค้นหารู ปแบบการ
ดํา เนิ น ชี วิ ต ของผู ้ห ญิ ง วัย ทํา งานเพื' อ ให้ท ราบกลุ่ ม
รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต ของผู ้ห ญิ ง วัย ทํา งาน เพื' อ
นักการตลาดสามารถนําข้อมูลที'ได้ไปปรับใช้กบั การ
วางแผนการตลาดและจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื'อ
เจาะกลุ่มผูห้ ญิงวัยทํางาน
เป็ นเทคนิ ค ที' น ั ก วิ จ ั ย
Psychographics
ผูบ้ ริ โภคใช้วดั แบบของการใช้ชีวิต คําที'ใช้แทนกันคือ
AIO ซึ' งหมายถึ ง การวัด กิจกรรม (Activities) ความ
สน ใจ ( Interest) แ ละ คว า มคิ ดเ ห็ น (opinions)
นัก วิ ช าการบางท่ า นให้ ค วามเห็ น ว่ า ตัว อั ก ษร A
หมายถึง ทัศนคติ (Attitudes) แต่ถา้ จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมแล้ว คําว่ากิจกรรมเหมาะสมกว่าในการ
วัดแบบของการใช้ชีวิต (Blackwell, Miniard and
Engel, 2006: 279)
Hawkins, Best และ Coney (2001) กล่าวว่า รู ปแบบ
การดําเนินชี วิต (Lifestyle) หมายถึง ลักษณะการใช้
ชีวติ ของแต่ละบุคคลซึ'งเกิดขึ#นจากการหล่อหลอมจาก
สัง คมที' อ าศัย อยู่ โดยจะมี ก ารเปลี' ย นแปลงไปตาม
วงจรชี วติ (Life Cycle) ทั#งนี#รูปแบบการดําเนินชีวิต
มัก ได้รั บ อิ ท ธิ พ ลจากหลายปั จ จัย อาทิ วัฒ นธรรม
ค่านิ ยม ลักษณะทางประชากร เป็ นต้น และมี ผ ลต่ อ
พ ฤ ติ ก ร ร ม แ ล ะ ก า ร บ ริ โ ภ ค ข อ ง บุ ค ค ล

ตารางแสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรม
ปัจจัยที#ก่อให้ เกิดรู ปแบบการ
ดําเนินชีวิต
ลักษณะประชากร
วัฒนธรรมย่อย
ชนชั#นทางสังคม
แรงจูงใจ
บุคลิกภาพ
อารมณ์
ค่านิยม
วงจรชีวติ ครอบครัว
วัฒนธรรม
ประสบการณ์เดิม

ผู้บริโภค

รู ปแบบการดําเนินชีวิต
ใช้ ชีวิตอย่ างไร
กิจกรรม
ความสนใจ
ชอบ/ไม่ชอบ
ทัศนคติ
การบริ โภค
ความคาดหวัง
ความรู ้สึก

ผลกระทบต่ อพฤติกรรม
ผู้บริโภค
การซื อ
อย่างไร
เมื'อไร
ที'ไหน
อะไร
กับใคร
การบริ โภค
ที'ไหน
กับใคร
อย่างไร
เมื'อไร
อะไร

ที'มา: Hawkins, D.I., Best, R. J. & Coney, K.A. (2001). Consumer Behavior: Building Marketing Strategy (8th ed.)
New York : McGraw Hill, p.436.
จากตารางแสดงรู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต และ
พฤติ ก รรมผู ้บ ริ โภค สามารถอธิ บายได้ว่า รู ป แบบการ
ดํา เนิ น ชี วิต ของบุ คคล ได้รั บอิ ทธิ พลมาจากปั จจัย ต่า งๆ
อาทิ ลักษณะทางประชากร เช่ น เพศ การศึกษา เป็ นต้น
วัฒนธรรม ค่า นิยม ประสบการณ์เ ดิม ฯลฯ ซึ' งส่ งผลให้
บุคคลมีลกั ษณะการใช้ชีวิตที'แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ
บุ ค คลจะทํา กิ จ กรรม มี ค วามสนใจ หรื อมี ท ัศ นคติ ที'
แตกต่างกัน ดังนั#นเมื'อนบุคคลมีการใช้ชีวิตที'ต่างกันก็ยอ่ ม
ส่ งผลต่อการบริ โภคและการซื# อสิ นค้าที' แตกต่างกันด้วย
ดังนั#นรู ปแบบการดําเนินชีวิตจึงเป็ นแนวทางสําคัญในการ
อธิบายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพราะทําให้นกั การตลาดทราบ
ว่า ผูบ้ ริ โภคจัดเป็ นคนประเภทไหน ยิ'งไปกว่านั#นผูบ้ ริ โภค
มักเลือกสิ นค้า บริ การและทํากิ จกรรมต่างๆ เมื'อพวกเขา
เห็ นว่าสิ' ง เหล่ านั#นสอดคล้องกับรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต
ของพวกเขา ด้ว ยเหตุ ผ ลนี# นัก การตลาดจึ ง พยายามวาง

ตํา แหน่ งสิ น ค้า ให้สอดคล้อ งกับรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต
ของผูบ้ ริ โภค (Solomon, 2002)
วัตถุประสงค์ งานวิจัย
เพื'อศึกษารู ปแบบการดําเนินชีวติ ของผูห้ ญิงวัย
ทํางาน
ทฤษฎีทใี# ช้ ในงานวิจัย
และ Coney (2001) กล่าวว่า
รู ปแบบการดําเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง ลักษณะการ
ใช้ชีวิตของแต่ละบุคคลซึ' งเกิดขึ#นจากการหล่อหลอมจาก
สัง คมที' อ าศัยอยู่ โดยจะมีก ารเปลี' ยนแปลงไปตามวงจร
ชีวิต (Life Cycle) ทั#งนี#รูปแบบการดําเนินชี วิตมักได้รับ
อิทธิ พลจากหลายปั จจัย อาทิ วัฒนธรรม ค่านิยม ลักษณะ
ทางประชากร เป็ นต้น และมี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมและการ
บริ โภคของบุคคล
ผู้บริโภค
Hawkins, Best

รู ปแบบการดําเนินชีวิตของบุคคล ได้รับอิทธิ พล
มาจากปั จ จัยต่างๆ อาทิ ลัก ษณะทางประชากร เช่ น เพศ
การศึกษา เป็ นต้น วัฒนธรรม ค่านิ ยม ประสบการณ์ เดิ ม
ฯลฯ ซึ'งส่งผลให้บคุ คลมีลกั ษณะการใช้ชีวิตที'แตกต่างกัน
ออกไป กล่าวคือ บุคคลจะทํากิจกรรม มีความสนใจ หรื อมี
ทัศนคติ ที' แตกต่ างกัน ดัง นั#นเมื' อนบุค คลมี การใช้ชีวิต ที'
ต่ า งกัน ก็ ย่ อ มส่ ง ผลต่ อ การบริ โ ภคและการซื# อ สิ น ค้า ที'
แตกต่ า งกัน ด้ว ย ดัง นั#น รู ป แบบการดํา เนิ น ชี วิ ต จึ ง เป็ น
แนวทางสําคัญในการอธิ บายพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เพราะทํา
ให้นกั การตลาดทราบว่า ผูบ้ ริ โภคจัดเป็ นคนประเภทไหน
ยิ' ง ไปกว่ า นั#น ผู ้บ ริ โภคมัก เลื อ กสิ น ค้า บริ การและทํา
กิจกรรมต่างๆ เมื'อพวกเขาเห็นว่าสิ' งเหล่านั#นสอดคล้องกับ
รู ปแบบการดําเนินชี วิตของพวกเขา ด้วยเหตุผลนี#นกั การ
ตลาดจึ ง พยายามวางตํา แหน่ ง สิ น ค้า ให้ส อดคล้อ งกั บ
รู ปแบบการดําเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภค (Solomon, 2002)
AIOs (Activities, Interests and Opinions)

รู ปแบบการดําเนิ นชี วิตถูกนํามาใช้ในการแบ่งส่ วนตลาด
เพื'อทําให้นกั การตลาดสามารถเข้าใจผูบ้ ริ โภคได้อย่างถ่อง
แท้ โดยรู ปแบบการดําเนิ นชีวิตสามารถวัดได้จากตัวแปร
ต่างๆ ในบริ บทที' เกี' ยวกับ 1) ผูบ้ ริ โภคใช้เวลาในการทํา
กิจกรรมอย่างไร (Activities) 2) สิ' งที'พวกเขาสนใจและ
ให้ความสําคัญ (Interests) 3) ความคิดเห็นที'มีต่อตนเอง
และสิ' งรอบตัว (Opinions) 4) ข้อมูลพื#นฐาน เช่น อายุ
รายได้ การศึกษา ภูมิลาํ เนา เป็ นต้น (Plummer,1974)
วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรในการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั# งนี# คื อ ผู ้ห ญิ ง วัย
ทํา งานที' มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 20-49 ปี ที' ท ํา งานอยู่ ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร ซึ' งมี จ ํา นวน 1,435,543 คน (ที' ม า :
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552)
กลุ่มตัวอย่าง
การกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั ใน
ครั#งนี# ผูว้ จิ ยั ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยคํานวณ
จากสูตรดังนี# (Yamane, Taro.1973:1088)

n=

N

(1)

(1 + Ne2 )
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดกลุ่มตัวอย่างขั#นตํ'าไว้เป็ นจํานวน
400 คน
การประมวลผลและวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเ คราะห์ เชิ งพรรณนา ( Descriptive
Analysis) ใช้ต ารางแสดงจํา นวนร้ อ ยละในการอธิ บ าย
ข้อมูลเกี'ยวกับลักษณะทางประชากร ใช้ค่าเฉลี'ยและส่วน
เบี' ย งเบนมาตราฐานเพื' ออธิ บายตัว แปรกิ จกรรม ความ
สนใจ และความคิดเห็น
2. การวิเคราะห์ ปัจจัย (Factor Analysis) นํามาใช้
ในการลดจํานวนตัวแปร (Data Reduction) เพื'อจัดกลุ่ม
ตัวแปรที'มีความสัมพันธ์กนั ไว้ดว้ ยกัน โดยการสกัดปั จจัย
ใช้วิธีองค์ประกอบหลัก ( Principal Component) ที' ค่า
Eigen value มากกว่า 1 และหมุนแกนแบบ Varimax ตาม
ขั#นตอนต่อไปนี#
2.1 การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ขั#น ที' 1 : วิ เ คราะห์
องค์ประกอบ โดยแยกคําถามของกิ จกรรม ความสนใจ
และความคิดเห็น ออกจากกันเพือ' ทําการจัดกลุ่ม
2.2 การวิ เ คราะห์ปั จ จัย ขั#น ที' 2 : วิ เ คราะห์
องค์ประกอบของกลุ่มกิจกรรม กลุ่มความสนใจ และกลุ่ม
ความคิดเห็ น รวมกันเพื'อจัด กลุ่มรู ปแบบการดําเนิ นชี วิต
ของผูห้ ญิงวัยทํางาน
ผลการศึกษา
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
จากการวิจยั พบว่าผูใ้ ห้ขอ้ มูลส่ วนใหญ่มีอายุ 28 ปี
ระดับการศึกษา ปริ ญ ญาตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั รายได้
10,001-20,000 บาท สถานภาพโสด
การจัดสรรเวลาในการทํากิจกรรม
จาการศึ ก ษาพบว่ า การจัด สรรเวลาในการทํา
กิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างโดยอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื'อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมาก
ที'สุดคือ ดูโทรทัศน์ วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี ที'บา้ น รองลงมาคือ
ทําความสะอาดบ้านด้วยตนเอง ติด ตามข่าวสถานการณ์
ปั จจุบนั จากสื' อต่างๆ พักผ่อนที'บา้ นหลังเลิกงานแทนการ

ออกไปเที'ยวกลางคืน อ่านหนังสื อและนิตยสาร ไปเยี'ยม
เยียนญาติผูใ้ หญ่ในเทศกาลสําคัญ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์
ทํากิ จกรรมร่ วมกับสมาชิ กในครอบครัว ใช้เวลาในการ
ท่องอินเตอร์เน็ต ใช้เวลาในการจับจ่ายใช้สอยสิ นค้าแฟชัน'
ที' ผ ลิ ต ในเมื อ งไทย สวดมนต์แ ละทํา บุ ญ ตัก บาตร เข้า
ร่ วมงานสัมมนาหรื ออบรมในหลักสู ตรที'เป็ นประโยชน์ต่อ
งาน ออกไปรั บ ประทานอาหารนอกบ้า น ไปงานเลี# ย ง
สังสรรค์และงานรื' นเริ งตามเทศกาล ใช้เวลาในการซื# อของ
ตามศูนย์การค้าหลังเลิ กทํางาน เข้าสถานเสริ มความงาม
เช่น ร้านเสริ มสวย สปา ใช้เวลาส่ วนใหญ่อยูก่ บั เพื'อน ใช้
เวลาไปกับการคุยโทรศัพท์ ใช้เวลาอยู่กบั ตัวเองตามลําพัง
เงี ยบ ๆ ไปเที'ยวกับแฟนในวันหยุด ไปท่องเที'ยวจังหวัด
ใกล้เคียงในวันหยุดเสาร์ -อาทิตย์ ไปชมภาพยนตร์ ณ โรง
ภาพยนตร์ ทํางานล่วงเวลาช่วงเย็นและวันหยุด ออกกําลัง
กายหรื อเล่นกีฬาเป็ นประจํา เสี' ยงโชคด้วยการซื# อสลากกิน
แบ่งรั ฐบาล เลี# ยงสัตว์ไว้เ ป็ นเพื'อน ใช้เ วลาในการปลู ก
ต้นไม้หรื อดูแลต้นไม้ เป็ นอาสาสมัครช่วยงานองค์กรการ
กุศล ใช้เวลาในการร้องคาราโอเกะ ใช้เวลาในการจับจ่าย
ใช้สอยสิ น ค้า แฟชั'น จากต่ า งประเทศ ไปพิ พิธ ภัณ ฑ์เ พื'อ
ศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในอดี ต ออกไปเที'ยว
กลางคื น ทํา งานไปด้ว ยและเรี ยนไปด้ว ย ใช้เ วลาใน
วันหยุดทํางานเย็บปักถักร้อย ทํากิจกรรมที'ตื'นเต้น ท้าทาย
เช่ น ปี นผา ล่องแก่ ง ใช้เวลาในการจับจ่ายใช้ส อยสิ นค้า
แฟชั'นจากต่า งประเทศ ลาพักร้ อ นไปเที' ย วต่ า งประเทศ
เล่ น ดนตรี เป็ นงานอดิ เ รก ใช้เ วลาในการเล่ น โบว์ล'ิ ง
ตามลําดับ
เมื'อนํามาวิเคราะห์ปัจจัยเพือ' ลดจํานวนตัวแปร โดย
ใช้วิธีองค์ประกอบหลัก (Principle component) ในการ
สกัดปั จจัยและหมุนแกนปั จจัยมุมฉากแบบ Varimax เพื'อ
วิเ คราะห์ ห าความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัว แปรและจัด กลุ่ ม
กิจกรรม ผูว้ จิ ยั พบว่า สามารถจัดกลุ่มกิจกรรมได้ท# งั สิ#น 10
กลุ่มดังนี#
กลุ่มที# 1 กลุ่มสาวรั กสวยรั กงาม เป็ นกลุ่มที'ชอบ
การเข้าสถานเสริ มความงาม เช่น ร้านเสริ มสวย สปา เป็ น
ต้น ชอบไปเที'ยวกับแฟนในวันหยุด ไปชมภาพยนตร์ ณ

โรงภาพยนตร์ ใช้เวลาไปกับการคุยโทรศัพท์ ใช้เวลาใน
การเล่นโบว์ล'ิง ออกไปเที'ยวกลางคืน และใช้เวลาในการ
ร้องคาราโอเกะ
กลุ่มที# 2 กลุ่มสาวชอบกิจกรรมตื#นเต้ นท้ าทาย เป็ น
กลุ่มที' ชอบทํากิ จ กรรมที'ตื'นเต้น ท้าทาย เช่ น ปี นผา ล่อง
แก่ง เป็ นอาสาสมัครช่วยงานองค์กรการกุศล ออกกําลัง
กายหรื อเล่นกีฬาเป็ นประจํา เล่นดนตรี เป็ นงานอดิเรก ใช้
เวลาในการจับจ่ายใช้สอยสิ นค้าแฟชัน' จากต่างประเทศ ไป
พิพิธภัณฑ์เพื'อศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในอดี ต
ได้รับเชิญให้ไปเป็ นเกียรติในงานเปิ ดตัวสิ นค้า งานสังคม
และลาพักร้อนไปเที'ยวต่างประเทศ
กลุ่มที# 3 กลุ่มสาวชอบซืAอสิ นค้ าแฟชั# น เป็ นกลุ่มที'
ชอบใช้เ วลาในการจับจ่า ยใช้สอยสิ น ค้าแฟชั'นที' ผ ลิ ตใน
เมืองไทย ใช้เวลาว่างในการท่องอินเทอร์ เน็ต เข้าร่ วมงาน
สัมมนาหรื ออบรมในหลักสูตรที'เป็ นประโยชน์ต่องาน ใช้
เวลาส่ วนใหญ่อยูก่ บั เพื'อน ชอบอ่านหนังสื อและนิตยสาร
ใช้เวลาในการซื#อของตามศูนย์การค้าหลังเลิกงาน ไปงาน
เลี#ยงสังสรรค์และงานรื' นเริ งตามเทศกาล
กลุ่มที# 4 กลุ่ม สาวเรี ยบร้ อย เป็ นกลุ่มที' ชอบทํา
ความสะอาดบ้านด้วยตัวเอง สวดมนต์และทําบุญตักบาตร
ใช้เวลาในวันหยุดทํางานเย็บปักถักร้อย เลี#ยงสัตว์ไว้เป็ น
เพื'อน และใช้เวลาในการปลูกต้นไม้หรื อดูแลต้นไม้
กลุ่มที# 5 กลุ่มสาวบ้ างาน เป็ นกลุ่มที'ชอบทํางานไป
ด้วยและเรี ยนไปด้วย ทํางานล่วงเวลาช่วงเย็นและวันหยุด
และชอบใช้เวลาอยูก่ บั ตัวเองตามลําพังเงียบ ๆ
กลุ่มที# 6 กลุ่ม สาวชอบเที#ยว เป็ นกลุ่มที'ชอบไป
ท่องเที'ยวจังหวัดใกล้เคียงในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และไป
เยี' ย มเยี ย นญาติ ผู ้ใ หญ่ ใ นเทศกาลสํ า คัญ เช่ น ปี ใหม่
สงกรานต์ เป็ นต้น
กลุ่มที# 7 กลุ่มสาววัยทํางานติดตามข่ าวสาร เป็ น
กลุ่มที'ชอบติดตามข่าวสถานการณ์ปัจจุบนั จากสื'อต่าง ๆ
กลุ่มที# 8 กลุ่มสาวให้ ความสํ าคัญกับครอบครั ว เป็ น
กลุ่ มที' ช อบออกไปรั บ ประทานอาหารนอกบ้า น และทํา
กิจกรรมร่ วมกับสมาชิกในครอบครัว

กลุ่มที# 9 กลุ่มสาวติดทีวี เป็ นกลุ่มที'ชอบดูโทรทัศน์
วีดีโอ วีซีดี ดีวดี ี ที'บา้ น
กลุ่มที# 10 กลุ่มสาวนักเสี# ยงโชค เป็ นกลุ่มที'ชอบ
เสี' ยงโชคด้วยการซื#อสลากกินแบ่งรัฐบาล
ความสนใจ
จากการศึ ก ษาพบว่า การให้ ค วามสนใจในเรื' อ ง
ต่ า งๆ กลุ่ มตัว อย่า งโดยรวมอยู่ใ นระดับปานกลาง เมื' อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมาก
ที'สุดคือ เลือกชื#อชุดชั#นในที'ใส่สบาย รองลงมาคือ พยายาม
พัฒนาตนเองเพื'อความสําเร็ จในอาชี พ สนใจดูแลสุ ขภาพ
ของตัวเองให้แข็งแรง สนใจที'จะดูแลตัวเองให้ดูดีอยูเ่ สมอ
ให้ความสําคัญกับการเลือกชุดชั#นใน ให้ความสําคัญกับ
การรั บประทานอาหารที'ถูกสุ ขอนามัย มักจัด การกับทุก
อย่า งให้เ ป็ นระเบี ย บอยู่เ สมอ สนใจจะตกแต่ ง บ้า นให้
สวยงามน่าอยู่ ไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไรจะแต่งตัว
ตามแบบที'ชอบ ความสําเร็ จคือการมีชื'อเสี ยงและเกียรติยศ
ให้ความสําคัญ กับสไตล์ของชุด ชั#นใน การทํางานสําคัญ
กว่าเรื' องส่วนตัว รับประทานอาหารจานด่วนเป็ นประจํา
การเดินทางรอบโลกเป็ นหนึ'งในความฝัน สนใจเรื' องที'อยู่
ในกระแสความนิยม ติดตามข่าวการเมืองการแก้ไขปัญหา
ของรัฐบาลอย่างต่อเนื'อง สนใจเรื' องการทํานายทายทัก
การพยากรณ์โชคชะตา ชอบแต่งตัวให้ดูโดดเด่นแตกต่าง
จากคนอื'น ๆ สนใจเรื' องราวในแวดวงบันเทิง ข่าวซุบซิ บ
ดารา นักร้อง สนใจทดลองใช้ตราสิ นค้าใหม่ ๆ มากว่าใช้
แต่ตราสิ นค้าเดิม งานประจํายุง่ มากจนแทบไม่มีเวลาดูแล
ตัวเอง สนใจเข้าร่ วมพัฒนาชุมชนให้เจริ ญก้าวหน้า นิยม
ซื# อตราสิ นค้า ที' มีชื'อเสี ยง (Brand Name) สนใจเข้า
ร่ วมงานการกุศลเพื'อช่วยเหลือสังคม สนใจการเที'ยวชม
ศิลปะและวัฒนธรรมของไทย ให้ความสําคัญกับสไตล์
ของเสื# อผ้ามากกว่าราคา สนใจติด ตามรายการธรรมะ
สนใจแต่งตัวตามแบบคนดังและดารา ให้ความสําคัญกับ
ครอบครัวเป็ นอันดับแรก
สนใจข่าวกีฬาทั#งในและ
ต่างประเทศ สนใจทํากิจกรรมที'ตื'นเต้นและท้าทาย เช่น
ล่องแก่ง ปี นหน้าผา ตามลําดับ

เมื'อนํามาวิเคราะห์ปัจจัยเพือ' ลดจํานวนตัวแปร โดย
ใช้วิธีองค์ประกอบหลัก (Principle component) ในการ
สกัดปั จจัยและหมุนแกนปั จจัยมุมฉากแบบ Varimax เพื'อ
วิเ คราะห์ ห าความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัวแปรและจัด กลุ่ ม
ความสนใจ ผูว้ ิจยั พบว่า สามารถจัดกลุ่ มความสนใจได้
ทั#งสิ#น 8 กลุ่มดังนี#
กลุ่มที# 1 กลุ่มสาวชอบเดินทาง เป็ นกลุ่มที'ให้ความ
สนใจเรื' องการเดิ นทางรอบโลกว่าเป็ นหนึ' งในความฝั น
ความสําเร็ จคือ การมีชื'อเสี ยงและเกียรติยศ ชอบแต่งตัวให้
ดูโดดเด่นแตกต่างจากคนอื'น ๆ สนใจทดลองใช้ตราสิ นค้า
ใหม่ ๆ มากว่าใช้แต่ตราสินค้าเดิม สนใจเรื' องราวในแวดวง
บันเทิง ข่าวซุ บซิ บดารา นักร้ อง นิ ยมซื# อตราสิ นค้าที'มี
ชื'อเสี ยง (Brand Name) ให้ความสําคัญกับสไตล์ของ
เสื# อผ้ามากกว่าราคา สนใจเรื' องที'อยู่ในกระแสความนิยม
และสนใจแต่งตัวตามแบบคนดังและดารา
กลุ่มที# 2 กลุ่มสาวชอบเรื#องตื#นเต้ นท้ าทาย เป็ นกลุ่ม
ที' ใ ห้ค วามสนใจเรื' องการทํางานสําคัญ กว่าเรื' องส่ วนตัว
สนใจติดตามรายการธรรมะ สนใจทํากิจกรรมที'ตื'นเต้น
และท้าทาย เช่น ล่องแก่ง ปี นหน้าผา เป็ นต้น สนใจเข้า
ร่ วมพัฒนาชุ มชนของฉันให้เจริ ญ ก้าวหน้า สนใจเข้า
ร่ วมงานการกุศลเพื'อช่วยเหลือสังคม สนใจข่าวกีฬาทั#งใน
และสนใจการเที' ยวชมศิ ลปะและ
และต่างประเทศ
วัฒนธรรมของไทย
กลุ่มที# 3 กลุ่มสาวรั กสุ ขภาพ เป็ นกลุ่มที'ให้ความ
สนใจเรื' อ งความสํา คัญ กับครอบครั วมาเป็ นอัน ดับ แรก
สนใจที'จะดูแลตัวเองให้ดูดีอยูเ่ สมอ มักจัดการกับทุกอย่าง
ให้เ ป็ นระเบี ย บอยู่เ สมอ
ให้ค วามสํา คัญ กับ การ
รับประทานอาหารที'ถูกสุ ขอนามัย และสนใจดูแลสุ ขภาพ
ของตัวเองให้แข็งแรง
กลุ่มที# 4 กลุ่มสาวนักตกแต่ งบ้ าน เป็ นกลุ่มที'ให้
ความสนใจเรื' อง การตกแต่งบ้านให้สวยงามน่าอยู่ ไม่
สนใจว่าใครจะมองอย่างไร ฉันแต่งตัวตามแบบที'ฉันชอบ
ให้ความสําคัญกับสไตล์ของชุดชั#นใน ให้ความสําคัญกับ
การเลือกชุดชั#นใน และเลือกชื#อชุดชั#นในที'ใส่สบาย

กลุ่มที# 5 กลุ่มสาวคอการเมือง เป็ นกลุ่มที'ให้ความ
สนใจเรื' องการติดตามข่าวการเมือง การแก้ไขปั ญหาของ
รัฐบาลอย่างต่อเนื'อง
กลุ่มที# 6 กลุ่มสาวนักพัฒนาตนเอง เป็ นกลุ่มที'ให้
ความสนใจเรื' องการพยายามพัฒนาตนเองเพื'อความสําเร็ จ
ในอาชีพ และรับประทานอาหารจานด่วนเป็ นประจํา
กลุ่มที# 7 กลุ่มสาวนักพยากรณ์ เป็ นกลุ่มที'ให้ความ
สนใจเรื' องการทํานายทายทัก การพยากรณ์โชคชะตา
กลุ่ม ที# 8 กลุ่มสาวมุนษ์ เ งินเดือน เป็ นกลุ่มที' ให้
ความสนใจเรื' องงานประจําของยุ่งมากจนแทบไม่มีเ วลา
ดูแลตัวเอง
ความคิดเห็นต่ อตนเองและประเด็นต่ างๆ
จาการศึกษาพบว่าการแสดงความคิดเห็นต่อตนเอง
และประเด็นต่างๆของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับมาก เมื'อ
พิจารณาเป็ นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสําคัญมาก
ที'สุด คือ แนวความคิดคนจะดี ดีที'ใจ ไม่ใช่ที'การแต่งกาย
รองลงมาคือ ชีวติ ในวันนี#ตอ้ งดีกว่าเมื'อวาน ประชาชนที'ดี
ควรไปใช้สิ ทธิ เลื อ กตั#ง คุณ ค่ า ทางจิ ต ใจมี ค วามหมาย
มากกว่าวัตถุส'ิ งของ ธรรมชาติสิ งแวดล้อมเป็ นเรื' องที'ทุก
คนต้องช่วยกันอนุรักษ์ ภัยทางธรรมชาติเป็ นเหตุการณ์ที'
หลีกเลี'ยงไม่ได้ คนเรากําหนดชะตาชีวิตของตัวเอง ไม่ใช่
ฟ้ าลิขิต คนเราควรยึดทางสายกลางในการดําเนินชีวิต ฉัน
มี ค วามสุ ข และพอใจกับ ชี วิ ต ที' เ ป็ นอยู่ทุ ก วัน นี# องค์ก ร
ธุรกิจควรคืนกําไรกลับสู่สงั คมบ้าง การเมืองเป็ นเรื' องของ
คนทั#งประเทศ สําหรับฉันครอบครัวย่อมสําคัญกว่างาน
ฉันคิดว่าชุดชั#นในที'ดีควรใส่ สบายมากกว่าสวย การเลือก
ชุ ด ชั#น ในที' เ หมาะกับ สรี ร ะของตัว เองเป็ นเรื' อ งสํา คัญ
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จ
ประสบการณ์การทํางานมีค่ากว่าปริ ญญาบัตร โฆษณามี
ส่ ว นช่ ว ยให้ เ ราตัด สิ น ใจซื# อ สิ นค้า ชี วิ ต ของสตรี จะ
สมบูรณ์แบบ ก็ต่อเมื'อเธอสามารถทําบ้านให้เป็ นสถานที'
ให้ค วามสุ ข สํา หรั บครอบครั ว ได้ ตราสิ น ค้า และราคา
ไม่ใช่เรื' องสําคัญ อยูท่ ี'ความพอใจ ชุดชั#นในทําให้ผูห้ ญิงดู
เซ็ ก ซี' ยินดี จ่ ายเงิ นเพิ' มขึ# นสํา หรั บสิ นค้า ที'ใ ช้วสั ดุ ซ' ึ งไม่
ทําลายสิ' งแวดล้อม ฉันคาดหวังจะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู ง

ในอีก 10 ปี ข้างหน้า สําหรับสตรี ที'มีบุตรเล็กๆ เธอน่าจะ
สามารถดูแลบุตรได้ดีขณะเดี ยวกันเธอน่า จะทํางานนอก
บ้านได้เช่นกัน คิดว่าชุดชั#นในเป็ นเครื' องประดับชนิดหนึ'ง
คิดว่าชุดชั#นในเป็ นจุดดึงดูดทางเพศ สิ นค้าราคาแพงแต่มี
คุณ ภาพย่อมดี กว่า สิ น ค้าราคาถูกแต่ คุณ ภาพตํ'า เป็ นนัก
จัด การด้า นการเงิ น ที' ดี ผู ้ห ญิ ง จี บผูช้ ายก่ อ นไม่ใ ช่ เ รื' อ ง
แปลก ศึกษาต่อในประเทศหรื อต่างประเทศก็เหมือนกัน
ผูห้ ญิงในปัจจุบนั ไม่จาํ เป็ นต้องแต่งงาน การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนแต่งงานเป็ นพฤติกรรมที'ไม่ควรกระทํา รู ้สึกว่าตัวเอง
อายุอ่ อ นกว่า ผูอ้ ื' น เสมอ เป็ นผู ้น ํา ในกลุ่ มเพื' อ น คิ ด ว่า
ผูห้ ญิ ง มี สิ ท ธิ ที' จะมี แ ฟนหลายๆคน สตรี ควรดู แ ลบ้า น
ปล่อยให้หน้าที'ดูแลประเทศเป็ นของผูช้ าย ตามลําดับ
เมื'อนํามาวิเคราะห์ปัจจัยเพือ' ลดจํานวนตัวแปร โดย
ใช้วิธีองค์ประกอบหลัก (Principle component) ในการ
สกัดปั จจัยและหมุนแกนปั จจัยมุมฉากแบบ Varimax เพื'อ
วิเ คราะห์ ห าความสัม พัน ธ์ ร ะหว่า งตัวแปรและจัด กลุ่ ม
ความคิดเห็น ผูว้ ิจยั พบว่า สามารถจัดกลุ่มความคิดเห็นได้
ทั#งสิ#น 9 กลุ่มดังนี#
กลุ่มที# 1 กลุ่มสาวท้ าฟ้าลิขิต เป็ นกลุ่มที' มีความ
คิดเห็นว่า คนเรากําหนดชะตาชีวติ ของตัวเอง ไม่ใช่ฟ้าลิขิต
การเมืองเป็ นเรื' องของคนทั#งประเทศ สตรี ควรดูแลบ้าน
ปล่อยให้หน้าที'ดูแลประเทศเป็ นของผูช้ าย ธรรมชาติสิง
แวดล้อมเป็ นเรื' องที'ทุกคนต้องช่วยกันอนุรักษ์ คนเราควร
ยึดทางสายกลางในการดําเนินชีวติ ครอบครัวย่อมสําคัญ
กว่างาน ยินดี จ่ายเงินเพิ'มขึ#นสําหรับสิ นค้าที'ใช้วสั ดุซ'ึ งไม่
ทําลายสิ' งแวดล้อม และองค์กรธุรกิจควรคืนกําไรกลับสู่
สังคมบ้าง
กลุ่มที# 2 กลุ่มสาวเชื# อในการโฆษณาชวนเชื# อ เป็ น
กลุ่มที'มีความคิดเห็นว่าโฆษณามีส่วนช่วยให้เราตัดสินใจ
ซื# อสิ นค้า ชุดชั#นในเป็ นจุดดึงดูดทางเพศ ชุดชั#นในเป็ น
เครื' องประดับชนิดหนึ'ง และชุดชั#นในทําให้ผหู ้ ญิงดูเซ็กซี'
กลุ่มที# 3 กลุ่ม สาวให้ ความสํ า คัญกับคุณค่ าทาง
จิ ต ใจ เป็ นกลุ่ ม ที' มีค วามคิด เห็น ว่า การเลื อ กชุ ด ชั#น ในที'
เหมาะกับสรี ระของตัวเองเป็ นเรื' องสําคัญ คุณค่าทางจิตใจ

มีความหมายมากกว่าวัตถุส'ิ งของ ชุดชั#นในที'ดีควรใส่
สบายมากกว่าสวย และคนจะดีดีที'ใจ ไม่ใช่ที'การแต่งกาย
กลุ่มที# 4 กลุ่มสาวนักบริ หารจัดการ เป็ นกลุ่มที'มี
ความคิ ด เห็ น ว่า ตนเองเป็ นนัก จัด การด้านการเงิ นที' ดี
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่ วมในการแก้ไขปั ญหาเศรษฐกิ จ
และมีความสุขและพอใจกับชีวติ ที'เป็ นอยูท่ กุ วันนี#
กลุ่ ม ที# 5 กลุ่ม สาวสมั ย ใหม่ เป็ นกลุ่ม ที' มีความ
คิดเห็นว่าผูห้ ญิ งจีบผูช้ ายก่อนไม่ใช่เ รื' องแปลก ผูห้ ญิ งใน
ปั จจุบ ันไม่จ ํา เป็ นต้อ งแต่ ง งาน และผูห้ ญิ ง มี สิท ธิ ที'จ ะมี
แฟนหลายๆคน
กลุ่มที# 6 กลุ่มแม่ บ้านตัวอย่ าง เป็ นกลุ่มที'มีความ
คิ ด เห็ น ว่ า ชี วิ ต ของสตรี จ ะสมบู ร ณ์ แ บบก็ ต่ อ เมื' อ เธอ
สามารถทํา บ้ า นให้ เ ป็ นสถานที' ใ ห้ ค วามสุ ขสํ า หรั บ
ครอบครัวได้ และสําหรับสตรี ที'มีบุตรเล็กๆ เธอน่าจะ
สามารถดูแลบุตรได้ดี ขณะเดี ยวกันเธอน่าจะทํางานนอก
บ้านได้เช่นกัน
กลุ่ม ที# 7 กลุ่มสาวสองพันปี เป็ นกลุ่ม ที' มีความ
คิดเห็ นว่าตัวเองอายุอ่อนกว่าผูอ้ ื'นเสมอ เป็ นผูน้ าํ ในกลุ่ม
เพื'อน คาดหวังจะเป็ นผูบ้ ริ หารระดับสู งในอีก 10 ปี
ข้างหน้า และตราสิ นค้าและราคาไม่ใช่เรื' องสําคัญ อยู่ที'
ความพอใจ
กลุ่มที# 8 กลุ่มสาวเห็นคุณค่ าของชี วิตร เป็ นกลุ่มที'
มีความคิดเห็นว่าประสบการณ์การทํางานมีค่ากว่าปริ ญญา
บัต ร ภัย ทางธรรมชาติ เ ป็ นเหตุ ก ารณ์ ที' ห ลี ก เลี' ย งไม่ ไ ด้
ประชาชนที' ดี ค วรไปใช้สิ ท ธิ เ ลื อกตั#ง และศึ ก ษาต่ อ ใน
ประเทศหรื อต่างประเทศก็เหมือนกัน
กลุ่ม ที# 9 กลุ่มสาวหัว โบราณ เป็ นกลุ่มที'มีความ
คิดเห็นว่าการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเป็ นพฤติกรรมที'
ไม่ควรกระทํา
ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยเพื#อจัดกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิต
จากการวิเ คราะห์ปัจ จัย โดยการนํา กลุ่ม กิ จกรรม
(10) กลุ่มความสนใจ (8) และกลุ่มความคิดเห็น (9) มา
วิ เ คราะห์ ใ นขั# นที' 2 โดยใช้ วิ ธี องค์ ป ระกอบหลั ก
(Principle component) ในการสกัดปั จจัยและหมุนแกน
ปั จจัย มุมฉากแบบ Vartimax เพื'อ จัด กลุ่ม รู ป แบบการ

ดํา เนิ น ชี วิต ของผูช้ ายวัย ทํา งาน โดยสามารถจัด กลุ่ มได้
ทั#งสิ#น 10 กลุ่ม ดังนี#
กลุ่มที# 1 กลุ่มสาวติดแฟชั# นให้ ความสํ าคัญกับการ
แต่ งกาย เป็ นกลุ่มที'นิยมซื#อตราสิ นค้าที'มีชื'อเสี ยง ใช้เวลา
ในการจับจ่ายใช้สอยสิ นค้าแฟชัน' จากต่างประเทศได้รั บ
เชิ ญ ให้ไปเป็ นเกี ย รติ ในงานเปิ ดตัวสิ นค้าและงานสังคม
สนใจทดลองใช้ตราสิ นค้าใหม่ ๆ มากว่าใช้แต่ตราสิ นค้า
เดิ ม ชอบแต่ ง ตัว ให้ ดู โ ดดเด่ น แตกต่ า งจากคนอื' น ให้
ความสําคัญกับสไตล์ของเสื# อผ้ามากกว่าราคา ไปงานเลี#ยง
สังสรรค์และงานรื' นเริ งตามเทศกาล สนใจแต่งตัวตามแบบ
คนดังและดารา
กลุ่มที# 2 กลุ่มสาวอนุรักษ์นิยม เป็ นกลุ่มที'การเมือง
เป็ นเรื' องของคนทั#งประเทศ คนเราควรยึดทางสายกลางใน
การดําเนิ นชี วิต ธรรมชาติสิงแวดล้อมเป็ นเรื' องที' ทุกคน
ต้องช่วยกันอนุ รักษ์ ประชาชนทุกคนมี ส่วนร่ วมในการ
แก้ไขปั ญ หาเศรษฐกิ จ ให้ความสํา คัญ กับครอบครั วเป็ น
อัน ดับ แรก คุ ณ ค่ า ทางจิ ต ใจมี ค วามหมายมากกว่า วัต ถุ
สิ' งของ องค์ ก รธุ ร กิ จ ควรคื น กํ า ไรกลั บ สู่ สั ง คมบ้ า ง
ประชาชนที'ดีควรไปใช้สิทธิเลือกตั#ง คนจะดีดีที'ใจ ไม่ใช่ที'
การแต่งกาย ชี วิตของสตรี จะสมบู รณ์ แ บบ ก็ ต่อเมื' อ เธอ
สามารถทํา บ้า นให้เ ป็ นและยิน ดี จ่า ยเงิ น เพิ'มขึ# นสํา หรั บ
สิ นค้าที'ใช้วสั ดุซ' ึงไม่ทาํ ลายสิ'งแวดล้อม
กลุ่มที# 3 กลุ่มสาวธรรมะยึดหลักทางสายกลาง เป็ น
กลุ่มที'สนใจติดตามรายการธรรมะ สนใจเข้าร่ วมงานการ
กุศลเพื'อช่วยเหลือสังคม เป็ นอาสาสมัครช่ วยงานองค์กร
การกุศล สนใจการเที'ยวชมศิลปะและวัฒนธรรมของไทย
ไปพิพิธภัณ ฑ์เพื'อศึกษาประวัติศาสตร์ และวัฒ นธรรมใน
อดี ต ใช้เวลาในการปลูกต้นไม้หรื อดูแลต้นไม้ สวดมนต์
และทําบุญตักบาตรใช้เวลาอยู่กบั ตัวเองตามลําพังเงียบ ๆ
ใช้เวลาในวันหยุดทํางานเย็บปักถักร้อย งานประจําของฉัน
ยุง่ มากจนแทบไม่มีเวลาดูแลตัวเองทํางานล่วงเวลาช่วงเย็น
และวันหยุด
กลุ่ ม ที# 4 กลุ่ ม สาวรั ก ความก้ า วหน้ า เป็ นกลุ่ ม ที'
สิ นค้าราคาแพงแต่ มีคุณภาพย่อมดี กว่าสิ นค้าราคาถูกแต่

คุณภาพตํ'า ผูห้ ญิงจีบผูช้ ายก่อนไม่ใช่เรื' องแปลกฉันติดตาม
ข่าวการเมือง การแก้ไขปัญหาของรัฐบาลอย่างต่อเนื'อง
กลุ่มที# 5 กลุ่มสาวจานด่วนใสใจสุขภาพ เป็ นกลุ่มที'
รับประทานอาหารจานด่วนเป็ นประจํา ให้ความสําคัญกับ
การรับประทานอาหารที'ถูกสุ ขอนามัย ทํางานไปด้วยและ
เรี ยนไปด้วย
กลุ่มที# 6 กลุ่มช้ างท้ าวหลัง เป็ นกลุ่มที'ทาํ กิจกรรม
ร่ วมกับสมาชิ กในครอบครั ว สตรี ควรดูแลบ้านปล่อยให้
หน้าที'ดูแลประเทศเป็ นของผูช้ าย
กลุ่ม ที# 7 กลุ่ม สาวรั กบ้ าน เป็ นกลุ่มที' ทาํ ความ
สะอาดบ้านด้วยตัวเอง สนใจจะตกแต่งบ้านให้สวยงามน่า
อยู่
กลุ่มที# 8 กลุ่มสาวเพื#อนรั กสั ตวร์ เลียA ง เป็ นกลุ่มที'
เลี#ยงสัตว์ไว้เป็ นเพื'อน ดูโทรทัศน์/วีดีโอ/วีซีดี/ดีวดี ี ที'บา้ น
กลุ่มที# 9 กลุ่มสาวชอบการเสี# ยงโชค เป็ นกลุ่มที'เสี' ยง
โชคด้วยการซื#อสลากกินแบ่งรัฐบาล
กลุ่มที#10 กลุ่มไม่ ยึดติดกับที#เรียน เป็ นกลุามที'คิกว่า
การศึ ก ษาต่ อ ในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศก็ เ หมื อ นกัน
ดังนั#นจะเรี ยนที'ไหนก็ไม่แตกต่าง
สรุปและข้ อเสนอแนะ
วิจ ัยเรื' องรู ป แบบการดํา เนิน ชี วิต ของผูห้ ญิ งวัย
ทํา งานในเขตกรุ งเทพมหานครเป็ นการวิจ ัย ที' อ ้า งอิ ง
แนวคิด AIOs (Activities, Interests and Opinions) เพื'อ
ทําการศึกษารู ปแบบการดําเนินชี วิตของผูห้ ญิ งวัยทํางาน
จากการศึ ก ษาผู ้เ ขี ย นขอเสนอแนะเชิ ง กลยุท ธ์ เ พื' อ เป็ น
ประโยชน์กบั นักการตลาดในการกําหนดกลยุทธ์เกี' ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆเพือ' จูงใจกลุม่ ผูห้ ญิงวัยทํางานดังนี#
1. ผลิตภัณฑ์ ที#ช่วยรั กษาสิ# งแวดล้ อม สามารถจูง
ใจกลุ่ม ผูบ้ ริ โภคผูห้ ญิ งวัยทํางานและเป็ นโอกาสสําหรั บ
สิ นค้าที'มีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูห้ ญิ งวัยทํางานอยู่แล้วแต่ยงั
ไม่ได้ใช้กลยุทธ์ด ังกล่าวในการทําการตลาดหันมาใช้ก ลุ
ยุทธ์คลาดสีเขียวเพื'อจูงใจผูบ้ ริ โภคกลุม่ นี#ให้ได้มากยิง' ขึ#น
2. สิ นค้ าที#เ กี#ยวกับสุ ขภาพ ผลิ ตภัณฑ์ที'น่าจะ
เหมาะสมกับผูห้ ญิงวัยทํางานคือสถานออกกําลังกาย หรื อ
ฟิ ตเนสเซ็นเตอร์ รู ปแบบการออกกําลัง กายควรจะมีความ

หลากหลาย เพื' อ จะได้เ ป็ นตัว เลื อ กให้เ หมาะกับ ความ
ต้องการของผูห้ ญิ งแต่ละคน และอาหารเพื'อสุ ขภาพก็ยงั
จํา เป็ นสํา หรั บ สาวกลุ่ มนี# อาหารที' มี ส่ ว นของสมุน ไพร
วิ ต ามิ น จะได้รั บ ความนิ ย มสํ า หรั บ ผู้ห ญิ ง กลุ่ ม นี# การ
สื' อ สารก็ จ ะเป็ นในลัก ษณะตามนิ ต ยสารเพื' อ สุ ข ภาพ
หนังสื อ ทําอาหารเพื'อ สุ ขภาพก็จะได้รับความสนใจจาก
ผูห้ ญิงวัยทํางาน
3. หวยและการพยากรณ์ โ ชคชะตา เช่ น การ
บริ การทํา นายโชคชะตาผ่า นทางโทรศัพท์ก็ไ ด้รับ ความ
นิ ย มเพิ' ม มากขึ# น แม้ ก ระทั' ง การทํ า นายผ่ า นระบบ
อิ น เตอร์ เ น็ ต ก็ ไ ด้รั บความสนใจไม่น้อยเหมื อนกัน การ
สื' อสารกับผูห้ ญิงกลุ่มนี#จะผ่านทางนิตยสารสําหรับผูห้ ญิ ง
นิตยสารเกี'ยวกับดารา นิตยสารด้านบันเทิง
4. สิ นค้ าสํ าหรั บครอบครั ว ผูห
้ ญิ งวัยทํางานจะ
ให้ความสนใจเป็ นพิเศษ การจัดการส่ งเสริ มการขายสิ นค้า
ในราคาถูกก็จะได้รับความสนใจเช่นเดี ยวกัน การสื' อสาร
จะเน้นไปทางด้านการจัดกิจกรรมทางการตลาดที'เน้นให้
ครอบครัวมีส่วนร่ วม
5. สิ นค้ ากลุ่มชุ ดชัA นใน ผูบ
้ ริ โภคมองว่าชุดชั#นใน
ก็ เ ป็ นสิ' ง ที' ป ระดับ ร่ า งกาย ช่ ว ยสร้ า งความมั'น ใจให้กับ
ผูห้ ญิงได้ ไม่ใช่เรื' องที'ตอ้ งปกปิ ดอีกต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นี#ได้รับการสนับสนุนจากทุนมหาวิทยาลัยสยาม
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