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บทคัดย่อ 
การวจิยัเรื'องรูปแบบการดาํเนินชีวติของผูห้ญิงวยั

ทาํงานในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการวิจยัเชิงสาํรวจ 
ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื'องมือ มีวตัถุประสงคเ์พื'อศึกษา
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู ้หญิงว ัยทํางาน โดย
กาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  400  คน  การประมวลผล
และวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้ค่าเฉลี'ย ค่าส่วนเบี'ยงเบน
มาตราฐาน และการวิเคราะห์ปัจจยั (Factor Analysis) 
ผลการวิจัย สามารถจัดกลุ่มได้ทั# งสิ#น 10 กลุ่ม ดังนี#   
กลุ่มที# 1 กลุ่มสาวติดแฟชั'นใหค้วามสาํคญักบัการแต่ง

กาย กลุ่มที# 2 กลุ่มสาวอนุลกัษณ์นิยม กลุ่มที#3 กลุ่มสาว
ธรรมะยึดหลกัทางสายกลาง กลุ่มที#4 กลุ่มสาวรัก
ความกา้วหนา้ กลุ่มที# 5  กลุ่มสาวจานด่วนใสใจสุขภาพ 

กลุ่มที# 6 กลุ่มชา้งทา้วหลงั กลุ่มที# 7 กลุ่มสาวรักบา้น 
กลุ่มที#  8 กลุ่มสาวเพื'อนรักสัตวร์เลี# ยง กลุ่มที# 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 
กลุ่มไม่ยดึติดกบัที'เรียน 

คําสําคญั : รูปแบบการดาํเนินชีวิต  ผูห้ญิงวยัทาํงาน 

 
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 

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.  

Keywords: lifestyle, working women 

บทนํา 

จากผลจากการศึกษาวิจยัเรื'อง ปัจจยัที'มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการซื#อกระเป๋าถือแบรนด์เนมต่างประเทศ
ของผูห้ญิงวยัทาํงานในกรุงเทพมหานคร ผลที'ไดจ้าก
การศึกษาวจิยัดา้นขอ้มูลประชากรศาสตร์ของผูห้ญิงวยั
ทาํงานอายุ 21-35 ปี ในกรุงเทพมหานคร ที'ตอบ

แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ มี อายุ 26-30 ปี สถานภาพ
โสด มีระดบัการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี มีรายได้
ต่อเดือน 30,001-50,000 บาท มีรายไดค้รอบครัวต่อ
เดือนมากกว่า 110,001 บาทขึ#นไป และมีอาชีพเป็น
พนกังานบริษทัเอกชน พบว่า ส่วนใหญ่แบรนด์ที'อยู่
ในใจ (Top of Mind) อนัดับ 1 คือ ยี'ห้อ LOUIS 



VUITTON โดยกรณีซื#อในเมืองไทยนิยมซื#อจากร้าน
ปลอดภาษี (Duty  Free Shop) มากที'สุด (สุวาที รักษ์
บริสุทธิb ศรี และคณะ, 2554)  นอกจากนี#ผลการศึกษา
ชิ#นหนึ'งในวารสาร Cyberpsychology, Behavior, and 
Social Networking พบวา่ ผูห้ญิงอายเุฉลี'ย 23 ปี ที'มกั
ใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ค ในการโพ
สตรู์ปภาพของตนเอง นั'นหมายความวา่ พวกเธอกาํลงั
สื'อสารถึงการแสดงออกถึงบุคลิกภาพบางอย่าง ซึ' ง
หมายความว่า พวกเธอมีแนวโนม้ในการสร้างคุณค่า
ให้กับตนเองผ่านรูปลกัษณ์ภายนอกเพื'อดึงดูดความ
สนใจ (มติชน,2554)  สาํหรับดา้นสุขภาพของผูห้ญิงวยั
ทาํงาน โรคอว้นเป็นโรคที'สาํคญัสาํหรับผูห้ญิงในวยันี#  
โดยสาเหตุเกิดจากการไมรู้่จกัยบัย ั#งตวัเอง การกินทั#งที'
ยงัไม่หิว เดินผ่านตูเ้ยน็ก็หยิบอาหารมากิน และขาด
วินยัในเรื'องการออกกาํลงักาย ไม่พยายามเผาผลาญ
พลงังาน ซึ'งผูเ้ชี'ยวชาญพิเศษดา้นต่อมไร้ท่อ แนะนาํวา่ 
สิ'งที'ผูห้ญิงวยัทาํงานควรทาํ คือ การรักษาความสมดุล
ในชีวิตใหเ้หมือนกบัช่วงที'เป็นนกัศึกษา คือ กินแลว้ก็
ตอ้งออกกาํลงักายอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 3 ครั# ง ครั# งละ 
30 นาที เพื'อใหร่้างกายมีสุขภาพแขง็แรง และไม่เป็น 
โรคอว้น ควรกินอาหารใหถู้กสุขลกัษณะ หลีกเลี'ยง
อาหารที'ให้แคลอรีสูง (พญ.นพวรรณ กิติวฒัน,์ 2554) 
จากที'กล่าวมาทั# งหมดเป็นส่วนหนึ' งของผู้หญิงว ัย
ทํางาน จะพบว่าเป็นวยัที'สามารถสร้างรายได้เป็น
จาํนวนมาก  ชอบแสดงออกผ่านโลกสังคมออนไลน ์

และมกัเป็นโรคอว้น ซึ' งผูว้ิจยัเชื'อว่ายงัคงมีผูห้ญิงวยั
ทาํงานอีกหลายประเภทที'น่าสนใจและมีประโยชน์ใน
เชิงธุรกิจ ดังนั#นผูว้ิจยัจึงสนใจที'จะคน้หารูปแบบการ
ดําเนินชีวิตของผู ้หญิงว ัยทํางานเพื'อให้ทราบกลุ่ม
รูปแบบการดําเนินชีวิตของผู ้หญิงวยัทํางาน  เพื'อ
นกัการตลาดสามารถนาํขอ้มูลที'ได้ไปปรับใชก้บัการ
วางแผนการตลาดและจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื'อ
เจาะกลุ่มผูห้ญิงวยัทาํงาน 

Psychographics เ ป็นเทคนิคที'นักวิจัย
ผูบ้ริโภคใชว้ดัแบบของการใชชี้วิต คาํที'ใชแ้ทนกนัคือ
AIO ซึ' งหมายถึง การวดักิจกรรม (Activities) ความ
ส น ใ จ  ( Interest)  แ ล ะ ค ว า ม คิ ด เ ห็ น  (opinions) 

นักวิชาการบางท่านให้ความเ ห็นว่า  ตัวอักษร A 

หมายถึง ทศันคติ (Attitudes) แต่ถา้จะพิจารณาตาม
ความเหมาะสมแลว้ คาํวา่กิจกรรมเหมาะสมกวา่ในการ
วดัแบบของการใชชี้วิต (Blackwell, Miniard and 
Engel, 2006: 279) 
    Hawkins, Best และ Coney (2001) กล่าววา่ รูปแบบ
การดาํเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง ลกัษณะการใช้
ชีวติของแต่ละบุคคลซึ'งเกิดขึ#นจากการหล่อหลอมจาก
สังคมที'อาศยัอยู่ โดยจะมีการเปลี'ยนแปลงไปตาม
วงจรชีวติ (Life Cycle) ทั#งนี# รูปแบบการดาํเนินชีวิต
มักได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย อาทิ วฒันธรรม 
ค่านิยม ลกัษณะทางประชากร เป็นตน้ และมีผลต่อ
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 

 



ตารางแสดงรูปแบบการดาํเนินชีวิตและพฤติกรรม ผู้บริโภค 

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. 

               จากตารางแสดงรูปแบบการดําเนินชีวิตและ
พฤติกรรมผู ้บริโภค สามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการ
ดาํเนินชีวิตของบุคคล ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยต่างๆ 
อาทิ ลกัษณะทางประชากร เช่น เพศ  การศึกษา เป็นตน้ 
วฒันธรรม ค่านิยม ประสบการณ์เดิม ฯลฯ  ซึ' งส่งผลให้
บุคคลมีลกัษณะการใชชี้วิตที'แตกต่างกนัออกไป กล่าวคือ 
บุคคลจะทํากิจกรรม มีความสนใจ หรือมีทัศนคติ ที'
แตกต่างกนั ดงันั#นเมื'อนบุคคลมีการใชชี้วิตที'ต่างกนัก็ยอ่ม
ส่งผลต่อการบริโภคและการซื#อสินคา้ที'แตกต่างกันดว้ย  
ดงันั#นรูปแบบการดาํเนินชีวิตจึงเป็นแนวทางสาํคญัในการ
อธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพราะทาํใหน้กัการตลาดทราบ
วา่ ผูบ้ริโภคจดัเป็นคนประเภทไหน ยิ'งไปกวา่นั#นผูบ้ริโภค
มกัเลือกสินคา้ บริการและทาํกิจกรรมต่างๆ เมื'อพวกเขา
เห็นว่าสิ'งเหล่านั#นสอดคลอ้งกับรูปแบบการดาํเนินชีวิต
ของพวกเขา ด้วยเหตุผลนี# นักการตลาดจึงพยายามวาง

ตาํแหน่งสินคา้ให้สอดคลอ้งกับรูปแบบการดําเนินชีวิต
ของผูบ้ริโภค (Solomon, 2002) 

วัตถปุระสงค์งานวิจัย 

เพื'อศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวติของผูห้ญิงวยั
ทาํงาน 

ทฤษฎีที#ใช้ในงานวิจัย  

 Hawkins, Best และ Coney (2001) กล่าววา่ 
รูปแบบการดาํเนินชีวิต (Lifestyle) หมายถึง ลกัษณะการ
ใชชี้วิตของแต่ละบุคคลซึ' งเกิดขึ#นจากการหล่อหลอมจาก
สังคมที'อาศยัอยู่ โดยจะมีการเปลี'ยนแปลงไปตามวงจร
ชีวิต (Life Cycle) ทั#งนี# รูปแบบการดาํเนินชีวิตมกัไดรั้บ
อิทธิพลจากหลายปัจจยั อาทิ วฒันธรรม ค่านิยม ลกัษณะ
ทางประชากร เป็นต้น และมีผลต่อพฤติกรรมและการ
บริโภคของบคุคล  
ผู้บริโภค 

ปัจจัยที#ก่อให้เกดิรูปแบบการ

ดําเนินชีวิต 
� ลกัษณะประชากร 
� วฒันธรรมยอ่ย 
� ชนชั#นทางสังคม 
� แรงจูงใจ 
� บุคลิกภาพ 
� อารมณ์ 
� คา่นิยม 
� วงจรชีวติครอบครัว 
� วฒันธรรม 
� ประสบการณ์เดิม 

รูปแบบการดาํเนินชีวิต 
ใช้ชีวิตอย่างไร 

� กิจกรรม 
� ความสนใจ 
� ชอบ/ไม่ชอบ 
� ทศันคติ 
� การบริโภค 
� ความคาดหวงั 
� ความรู้สึก 

ผลกระทบต่อพฤติกรรม

ผู้บริโภค 
    การซื�อ 
� อยา่งไร 
� เมื'อไร 
� ที'ไหน 
� อะไร 
� กบัใคร 
การบริโภค 

� ที'ไหน 
� กบัใคร 
� อยา่งไร 
� เมื'อไร 
� อะไร 



               รูปแบบการดาํเนินชีวิตของบุคคล ไดรั้บอิทธิพล
มาจากปัจจยัต่างๆ อาทิ ลกัษณะทางประชากร เช่น เพศ  
การศึกษา เป็นตน้ วฒันธรรม ค่านิยม ประสบการณ์เดิม 
ฯลฯ  ซึ'งส่งผลใหบุ้คคลมีลกัษณะการใชชี้วิตที'แตกต่างกนั
ออกไป กล่าวคือ บุคคลจะทาํกิจกรรม มีความสนใจ หรือมี
ทศันคติที'แตกต่างกัน ดังนั#นเมื'อนบุคคลมีการใช้ชีวิตที'
ต่างกันก็ย่อมส่งผลต่อการบริโภคและการซื# อสินค้าที'
แตกต่างกันด้วย  ดังนั#นรูปแบบการดําเนินชีวิตจึงเป็น
แนวทางสาํคญัในการอธิบายพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพราะทาํ
ใหน้กัการตลาดทราบวา่ ผูบ้ริโภคจดัเป็นคนประเภทไหน 
ยิ'งไปกว่านั# นผู ้บริโภคมักเลือกสินค้า บริการและทํา
กิจกรรมต่างๆ เมื'อพวกเขาเห็นวา่สิ'งเหล่านั#นสอดคลอ้งกบั
รูปแบบการดาํเนินชีวิตของพวกเขา ดว้ยเหตุผลนี#นกัการ
ตลาดจึงพยายามวางต ําแหน่งสินค้าให้สอดคล้องกับ
รูปแบบการดาํเนินชีวติของผูบ้ริโภค (Solomon, 2002) 

 AIOs (Activities, Interests and Opinions) 

รูปแบบการดาํเนินชีวิตถูกนาํมาใชใ้นการแบ่งส่วนตลาด 
เพื'อทาํใหน้กัการตลาดสามารถเขา้ใจผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถ่อง
แท ้โดยรูปแบบการดาํเนินชีวิตสามารถวดัไดจ้ากตวัแปร
ต่างๆ ในบริบทที'เกี'ยวกับ  1) ผูบ้ริโภคใชเ้วลาในการทาํ
กิจกรรมอยา่งไร (Activities)  2) สิ'งที'พวกเขาสนใจและ
ใหค้วามสาํคญั (Interests)  3) ความคิดเห็นที'มีต่อตนเอง
และสิ'งรอบตวั (Opinions)   4) ขอ้มลูพื#นฐาน เช่น อาย ุ 
รายได ้การศึกษา ภูมิลาํเนา เป็นตน้ (Plummer,1974) 

วิธีการวิจัย 

    ประชากร 

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั# งนี#  คือผู ้หญิงวยั
ทํางานที' มีอายุระหว่าง  20-49 ปี  ที'ท ํางานอยู่ในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ' งมีจํานวน 1,435,543 คน (ที'มา: 
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2552)  

  กลุ่มตัวอย่าง 
การกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างของการวจิยัใน

ครั# งนี#   ผูว้จิยัไดก้าํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยคาํนวณ
จากสูตรดงันี#  (Yamane, Taro.1973:1088) 

 

n =         N 

            (1 + Ne2 ) 
 ผูว้ิจยัไดก้าํหนดกลุ่มตวัอย่างขั#นตํ'าไวเ้ป็นจาํนวน  
400  คน   

   การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

  1.  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 

Analysis) ใช้ตารางแสดงจํานวนร้อยละในการอธิบาย
ขอ้มูลเกี'ยวกบัลกัษณะทางประชากร  ใชค้่าเฉลี'ยและส่วน
เบี'ยงเบนมาตราฐานเพื'ออธิบายตัวแปรกิจกรรม  ความ
สนใจ และความคดิเห็น 

 2.  การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) นาํมาใช้
ในการลดจาํนวนตวัแปร (Data Reduction) เพื'อจดักลุ่ม
ตวัแปรที'มีความสมัพนัธ์กนัไวด้ว้ยกนั โดยการสกดัปัจจยั
ใช้วิธีองค์ประกอบหลกั (Principal Component) ที'ค่า 
Eigen value มากกวา่ 1 และหมุนแกนแบบ Varimax ตาม
ขั#นตอนต่อไปนี#   
 2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยขั#นที'  1 : วิเคราะห์
องค์ประกอบ โดยแยกคาํถามของกิจกรรม  ความสนใจ 
และความคิดเห็น ออกจากกนัเพื'อทาํการจดักลุ่ม 

 2.2  การวิเคราะห์ปัจจัยขั#นที'   2 : วิเคราะห์
องคป์ระกอบของกลุ่มกิจกรรม กลุ่มความสนใจ และกลุ่ม
ความคิดเห็น รวมกนัเพื'อจดักลุ่มรูปแบบการดาํเนินชีวิต
ของผูห้ญิงวยัทาํงาน 

ผลการศึกษา 

     ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 จากการวิจยัพบวา่ผูใ้หข้อ้มูลส่วนใหญ่มีอาย ุ28 ปี 
ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพพนกังานบริษทั รายได ้
10,001-20,000 บาท สถานภาพโสด 

  การจัดสรรเวลาในการทาํกจิกรรม 

 จาการศึกษาพบว่าการจัดสรรเวลาในการทํา
กิจกรรมของกลุ่มตวัอยา่งโดยอยูใ่นระดบัปานกลาง  เมื'อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัมาก
ที'สุดคือ ดูโทรทศัน ์ วีดีโอ วีซีดี ดีวีดี ที'บา้น รองลงมาคือ 
ทาํความสะอาดบา้นดว้ยตนเอง  ติดตามข่าวสถานการณ์
ปัจจุบนัจากสื'อต่างๆ พกัผ่อนที'บา้นหลงัเลิกงานแทนการ

(1) 



ออกไปเที'ยวกลางคืน อ่านหนงัสือและนิตยสาร ไปเยี'ยม
เยียนญาติผูใ้หญ่ในเทศกาลสําคญั เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์
ทาํกิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว ใชเ้วลาในการ
ท่องอินเตอร์เน็ต ใชเ้วลาในการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้แฟชั'น
ที'ผลิตในเมืองไทย สวดมนต์และทําบุญตักบาตร เข้า
ร่วมงานสมัมนาหรืออบรมในหลกัสูตรที'เป็นประโยชนต์่อ
งาน ออกไปรับประทานอาหารนอกบ้าน ไปงานเลี# ยง
สงัสรรคแ์ละงานรื'นเริงตามเทศกาล ใชเ้วลาในการซื#อของ
ตามศูนยก์ารคา้หลงัเลิกทาํงาน เขา้สถานเสริมความงาม 
เช่น ร้านเสริมสวย สปา  ใชเ้วลาส่วนใหญ่อยูก่บัเพื'อน ใช้
เวลาไปกบัการคุยโทรศพัท ์ใชเ้วลาอยู่กบัตวัเองตามลาํพงั
เงียบ ๆ ไปเที'ยวกับแฟนในวนัหยุด ไปท่องเที'ยวจงัหวดั
ใกลเ้คียงในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ ไปชมภาพยนตร์ ณ โรง
ภาพยนตร์ ทาํงานล่วงเวลาช่วงเยน็และวนัหยุด ออกกาํลงั
กายหรือเลน่กีฬาเป็นประจาํ เสี'ยงโชคดว้ยการซื#อสลากกิน
แบ่งรัฐบาล  เลี# ยงสัตวไ์วเ้ป็นเพื'อน  ใช้เวลาในการปลูก
ตน้ไมห้รือดูแลตน้ไม ้ เป็นอาสาสมคัรช่วยงานองคก์รการ
กุศล  ใชเ้วลาในการร้องคาราโอเกะ ใชเ้วลาในการจบัจ่าย
ใช้สอยสินคา้แฟชั'นจากต่างประเทศ ไปพิพิธภัณฑ์เพื'อ
ศึกษาประวตัิศาสตร์และวฒันธรรมในอดีต  ออกไปเที'ยว
กลางคืน ทํางานไปด้วยและเรียนไปด้วย  ใช้เวลาใน
วนัหยดุทาํงานเยบ็ปักถกัร้อย  ทาํกิจกรรมที'ตื'นเตน้ ทา้ทาย 
เช่น ปีนผา ล่องแก่ง ใช้เวลาในการจบัจ่ายใช้สอยสินคา้
แฟชั'นจากต่างประเทศ ลาพกัร้อนไปเที'ยวต่างประเทศ  
เล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก ใช้เวลาในการเล่นโบว์ลิ' ง 
ตามลาํดบั 

เมื'อนาํมาวเิคราะหปั์จจยัเพื'อลดจาํนวนตวัแปร โดย
ใชว้ิธีองคป์ระกอบหลกั (Principle component) ในการ
สกดัปัจจยัและหมุนแกนปัจจยัมุมฉากแบบ Varimax เพื'อ
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ม
กิจกรรม ผูว้จิยัพบวา่ สามารถจดักลุ่มกิจกรรมไดท้ั#งสิ#น 10 
กลุ่มดงันี#  

 กลุ่มที# 1 กลุ่มสาวรักสวยรักงาม เป็นกลุ่มที'ชอบ
การเขา้สถานเสริมความงาม เช่น ร้านเสริมสวย สปา เป็น
ตน้  ชอบไปเที'ยวกบัแฟนในวนัหยุด ไปชมภาพยนตร์ ณ 

โรงภาพยนตร์  ใชเ้วลาไปกบัการคุยโทรศพัท ์ ใชเ้วลาใน
การเล่นโบวลิ์'ง ออกไปเที'ยวกลางคืน และใชเ้วลาในการ
ร้องคาราโอเกะ 

กลุ่มที# 2 กลุ่มสาวชอบกิจกรรมตื#นเต้นท้าทาย เป็น
กลุ่มที'ชอบทาํกิจกรรมที'ตื'นเตน้ ทา้ทาย เช่น ปีนผา ล่อง
แก่ง  เป็นอาสาสมคัรช่วยงานองคก์รการกุศล  ออกกาํลงั
กายหรือเลน่กีฬาเป็นประจาํ  เล่นดนตรีเป็นงานอดิเรก  ใช้
เวลาในการจบัจ่ายใชส้อยสินคา้แฟชั'นจากต่างประเทศ  ไป
พิพิธภณัฑ์เพื'อศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมในอดีต  

ไดรั้บเชิญใหไ้ปเป็นเกียรติในงานเปิดตวัสินคา้ งานสงัคม 

และลาพกัร้อนไปเที'ยวต่างประเทศ 

กลุ่มที# 3 กลุ่มสาวชอบซืAอสินค้าแฟชั#น เป็นกลุ่มที'
ชอบใช้เวลาในการจับจ่ายใช้สอยสินคา้แฟชั'นที'ผลิตใน
เมืองไทย ใชเ้วลาวา่งในการท่องอินเทอร์เน็ต  เขา้ร่วมงาน
สัมมนาหรืออบรมในหลกัสูตรที'เป็นประโยชน์ต่องาน  ใช้
เวลาส่วนใหญ่อยูก่บัเพื'อน  ชอบอ่านหนงัสือและนิตยสาร  

ใชเ้วลาในการซื#อของตามศูนยก์ารคา้หลงัเลิกงาน  ไปงาน
เลี#ยงสังสรรคแ์ละงานรื'นเริงตามเทศกาล 

กลุ่มที# 4 กลุ่มสาวเรียบร้อย เป็นกลุ่มที'ชอบทาํ
ความสะอาดบา้นดว้ยตวัเอง  สวดมนตแ์ละทาํบุญตกับาตร  

ใชเ้วลาในวนัหยดุทาํงานเยบ็ปักถกัร้อย  เลี#ยงสัตวไ์วเ้ป็น
เพื'อน  และใชเ้วลาในการปลกูตน้ไมห้รือดูแลตน้ไม ้

กลุ่มที# 5 กลุ่มสาวบ้างาน เป็นกลุ่มที'ชอบทาํงานไป
ดว้ยและเรียนไปดว้ย  ทาํงานล่วงเวลาช่วงเยน็และวนัหยดุ  

และชอบใชเ้วลาอยูก่บัตวัเองตามลาํพงัเงียบ ๆ 

กลุ่มที# 6 กลุ่มสาวชอบเที#ยว เป็นกลุ่มที'ชอบไป
ท่องเที'ยวจงัหวดัใกลเ้คียงในวนัหยดุเสาร์-อาทิตย ์ และไป
เยี'ยมเยียนญาติผู ้ใหญ่ในเทศกาลสําคัญ เ ช่น ปีใหม่ 
สงกรานต ์เป็นตน้ 

กลุ่มที# 7 กลุ่มสาววัยทํางานติดตามข่าวสาร เป็น
กลุ่มที'ชอบติดตามข่าวสถานการณ์ปัจจุบนัจากสื'อต่าง ๆ 

กลุ่มที# 8 กลุ่มสาวให้ความสําคัญกับครอบครัว เป็น
กลุ่มที'ชอบออกไปรับประทานอาหารนอกบา้น และทาํ
กิจกรรมร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว 



กลุ่มที# 9 กลุ่มสาวติดทีวี เป็นกลุ่มที'ชอบดูโทรทศัน์  
วดีีโอ  วซีีดี  ดีวดีี ที'บา้น 

กลุ่มที# 10 กลุ่มสาวนักเสี#ยงโชค เป็นกลุ่มที'ชอบ
เสี'ยงโชคดว้ยการซื#อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

 ความสนใจ 

       จากการศึกษาพบว่าการให้ความสนใจในเรื' อง
ต่างๆ กลุ่มตัวอย่างโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื'อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัมาก
ที'สุดคือ เลือกชื#อชุดชั#นในที'ใส่สบาย รองลงมาคือ พยายาม
พฒันาตนเองเพื'อความสาํเร็จในอาชีพ สนใจดูแลสุขภาพ
ของตวัเองใหแ้ขง็แรง สนใจที'จะดูแลตวัเองใหดู้ดีอยูเ่สมอ  
ให้ความสําคญักับการเลือกชุดชั#นใน  ให้ความสําคญักับ
การรับประทานอาหารที'ถูกสุขอนามยั  มกัจดัการกบัทุก
อย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ  สนใจจะตกแต่งบา้นให้
สวยงามน่าอยู่   ไม่สนใจว่าใครจะมองอย่างไรจะแต่งตวั
ตามแบบที'ชอบ  ความสาํเร็จคือการมีชื'อเสียงและเกียรติยศ  
ใหค้วามสําคญักบัสไตลข์องชุดชั#นใน  การทาํงานสาํคญั
กวา่เรื'องส่วนตวั    รับประทานอาหารจานด่วนเป็นประจาํ  
การเดินทางรอบโลกเป็นหนึ'งในความฝัน  สนใจเรื'องที'อยู่
ในกระแสความนิยม  ติดตามขา่วการเมืองการแกไ้ขปัญหา
ของรัฐบาลอย่างต่อเนื'อง  สนใจเรื'องการทาํนายทายทกั
การพยากรณ์โชคชะตา  ชอบแต่งตวัใหดู้โดดเด่นแตกต่าง
จากคนอื'น ๆ  สนใจเรื'องราวในแวดวงบนัเทิง ข่าวซุบซิบ
ดารา นกัร้อง   สนใจทดลองใชต้ราสินคา้ใหม่ ๆ มากว่าใช้
แต่ตราสินคา้เดิม  งานประจาํยุง่มากจนแทบไม่มีเวลาดูแล
ตวัเอง  สนใจเขา้ร่วมพฒันาชุมชนใหเ้จริญกา้วหนา้  นิยม
ซื#อตราสินคา้ที'มีชื'อเสียง (Brand Name)  สนใจเขา้
ร่วมงานการกุศลเพื'อช่วยเหลือสังคม สนใจการเที'ยวชม
ศิลปะและวฒันธรรมของไทย  ใหค้วามสาํคญักบัสไตล์
ของเสื#อผา้มากกว่าราคา  สนใจติดตามรายการธรรมะ 

สนใจแต่งตวัตามแบบคนดงัและดารา  ใหค้วามสาํคญักบั
ครอบครัวเป็นอนัดบัแรก   สนใจข่าวกีฬาทั#งในและ
ต่างประเทศ   สนใจทาํกิจกรรมที'ตื'นเตน้และทา้ทาย เช่น 
ล่องแก่ง ปีนหนา้ผา ตามลาํดบั 

เมื'อนาํมาวเิคราะห์ปัจจยัเพื'อลดจาํนวนตวัแปร โดย
ใชว้ิธีองคป์ระกอบหลกั (Principle component) ในการ
สกดัปัจจยัและหมุนแกนปัจจยัมุมฉากแบบ Varimax เพื'อ
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ม
ความสนใจ ผูวิ้จยัพบว่า สามารถจดักลุ่มความสนใจได้
ทั#งสิ#น 8 กลุ่มดงันี#  

กลุ่มที# 1 กลุ่มสาวชอบเดินทาง เป็นกลุ่มที'ใหค้วาม
สนใจเรื' องการเดินทางรอบโลกว่าเป็นหนึ' งในความฝัน 

ความสาํเร็จคอื การมีชื'อเสียงและเกียรติยศ ชอบแต่งตวัให้
ดูโดดเด่นแตกต่างจากคนอื'น ๆ สนใจทดลองใชต้ราสินคา้
ใหม ่ๆ มากวา่ใชแ้ต่ตราสินคา้เดิม สนใจเรื'องราวในแวดวง
บนัเทิง ข่าวซุบซิบดารา นักร้อง นิยมซื#อตราสินคา้ที'มี
ชื'อเสียง (Brand Name)  ใหค้วามสาํคญักบัสไตลข์อง
เสื#อผา้มากกว่าราคา สนใจเรื'องที'อยู่ในกระแสความนิยม 

และสนใจแต่งตวัตามแบบคนดงัและดารา 

กลุ่มที# 2 กลุ่มสาวชอบเรื#องตื#นเต้นท้าทาย เป็นกลุ่ม
ที'ให้ความสนใจเรื' องการทาํงานสําคญักว่าเรื' องส่วนตัว  

สนใจติดตามรายการธรรมะ  สนใจทาํกิจกรรมที'ตื'นเตน้
และทา้ทาย เช่น ล่องแก่ง ปีนหนา้ผา เป็นตน้  สนใจเขา้
ร่วมพฒันาชุมชนของฉันใหเ้จริญกา้วหนา้  สนใจเขา้
ร่วมงานการกุศลเพื'อช่วยเหลือสังคม  สนใจข่าวกีฬาทั#งใน
และต่างประเทศ  และสนใจการเที'ยวชมศิลปะและ
วฒันธรรมของไทย 

กลุ่มที# 3 กลุ่มสาวรักสุขภาพ เป็นกลุ่มที'ใหค้วาม
สนใจเรื' องความสําคญักับครอบครัวมาเป็นอันดับแรก  

สนใจที'จะดูแลตวัเองใหดู้ดีอยูเ่สมอ  มกัจดัการกบัทุกอยา่ง
ให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ  ให้ความสําคัญกับการ
รับประทานอาหารที'ถูกสุขอนามยั  และสนใจดูแลสุขภาพ
ของตวัเองใหแ้ขง็แรง 

กลุ่มที# 4 กลุ่มสาวนักตกแต่งบ้าน เป็นกลุ่มที'ให้
ความสนใจเรื'อง การตกแต่งบา้นใหส้วยงามน่าอยู่  ไม่
สนใจวา่ใครจะมองอยา่งไร ฉันแต่งตวัตามแบบที'ฉันชอบ  

ใหค้วามสาํคญักบัสไตลข์องชุดชั#นใน  ใหค้วามสาํคญักบั
การเลือกชุดชั#นใน  และเลือกชื#อชุดชั#นในที'ใส่สบาย 



กลุ่มที# 5 กลุ่มสาวคอการเมือง เป็นกลุ่มที'ใหค้วาม
สนใจเรื'องการติดตามข่าวการเมือง การแกไ้ขปัญหาของ
รัฐบาลอยา่งต่อเนื'อง 

กลุ่มที# 6 กลุ่มสาวนักพัฒนาตนเอง เป็นกลุ่มที'ให้
ความสนใจเรื'องการพยายามพฒันาตนเองเพื'อความสาํเร็จ
ในอาชีพ และรับประทานอาหารจานด่วนเป็นประจาํ 

กลุ่มที# 7 กลุ่มสาวนักพยากรณ์ เป็นกลุ่มที'ใหค้วาม
สนใจเรื'องการทาํนายทายทกั  การพยากรณ์โชคชะตา 

กลุ่มที# 8 กลุ่มสาวมุนษ์เงินเดือน เป็นกลุ่มที'ให้
ความสนใจเรื'องงานประจาํของยุ่งมากจนแทบไม่มีเวลา
ดูแลตวัเอง 

 ความคิดเห็นต่อตนเองและประเด็นต่างๆ 

    จาการศึกษาพบวา่การแสดงความคิดเห็นต่อตนเอง
และประเด็นต่างๆของกลุ่มตวัอยา่งอยู่ในระดบัมาก เมื'อ
พิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่กลุ่มตวัอย่างให้ความสาํคญัมาก
ที'สุดคือ แนวความคิดคนจะดีดีที'ใจ ไม่ใช่ที'การแต่งกาย 
รองลงมาคือ  ชีวติในวนันี#ตอ้งดีกวา่เมื'อวาน ประชาชนที'ดี
ควรไปใช้สิทธิเลือกตั# ง   คุณค่าทางจิตใจมีความหมาย
มากกว่าวตัถุสิ'งของ ธรรมชาติสิงแวดลอ้มเป็นเรื'องที'ทุก
คนตอ้งช่วยกนัอนุรักษ ์ ภยัทางธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที'
หลีกเลี'ยงไม่ได ้ คนเรากาํหนดชะตาชีวิตของตวัเอง ไม่ใช่
ฟ้าลิขิต คนเราควรยึดทางสายกลางในการดาํเนินชีวิต  ฉัน
มีความสุขและพอใจกับชีวิตที' เป็นอยู่ทุกวนันี#   องค์กร
ธุรกิจควรคืนกาํไรกลบัสู่สงัคมบา้ง  การเมืองเป็นเรื'องของ
คนทั#งประเทศ  สําหรับฉันครอบครัวย่อมสําคญักว่างาน   
ฉนัคิดวา่ชุดชั#นในที'ดีควรใส่สบายมากกวา่สวย   การเลือก
ชุดชั# นในที' เหมาะกับสรีระของตัวเองเป็นเรื' องสําค ัญ  
ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ  
ประสบการณ์การทาํงานมีค่ากว่าปริญญาบตัร  โฆษณามี
ส่วนช่วยให้เราตัดสินใจซื# อสินค้า  ชีวิตของสตรีจะ
สมบูรณ์แบบ ก็ต่อเมื'อเธอสามารถทาํบา้นให้เป็นสถานที'
ให้ความสุขสําหรับครอบครัวได้   ตราสินค้าและราคา
ไม่ใช่เรื'องสาํคญั อยูที่'ความพอใจ   ชุดชั#นในทาํใหผู้ห้ญิงดู
เซ็กซี'   ยินดีจ่ายเงินเพิ'มขึ#นสําหรับสินคา้ที'ใช้วสัดุซึ' งไม่
ทาํลายสิ'งแวดลอ้ม  ฉันคาดหวงัจะเป็นผูบ้ริหารระดบัสูง

ในอีก 10 ปีขา้งหนา้   สาํหรับสตรีที'มีบุตรเล็กๆ เธอน่าจะ
สามารถดูแลบุตรได้ดีขณะเดียวกันเธอน่าจะทาํงานนอก
บา้นไดเ้ช่นกนั  คิดวา่ชุดชั#นในเป็นเครื'องประดบัชนิดหนึ'ง  
คิดวา่ชุดชั#นในเป็นจุดดึงดูดทางเพศ   สินคา้ราคาแพงแต่มี
คุณภาพย่อมดีกว่าสินคา้ราคาถูกแต่คุณภาพตํ'า  เป็นนัก
จัดการด้านการเงินที'ดี  ผู ้หญิงจีบผูช้ายก่อนไม่ใช่เรื' อง
แปลก  ศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศก็เหมือนกนั  
ผูห้ญิงในปัจจุบนัไม่จาํเป็นตอ้งแตง่งาน  การมีเพศสัมพนัธ์
ก่อนแต่งงานเป็นพฤติกรรมที'ไม่ควรกระทาํ  รู้สึกวา่ตวัเอง
อายุอ่อนกว่าผูอ้ื'นเสมอ  เป็นผู ้นําในกลุ่มเพื'อน  คิดว่า
ผูห้ญิงมีสิทธิที'จะมีแฟนหลายๆคน  สตรีควรดูแลบ้าน
ปลอ่ยใหห้นา้ที'ดูแลประเทศเป็นของผูช้าย ตามลาํดบั 

เมื'อนาํมาวเิคราะห์ปัจจยัเพื'อลดจาํนวนตวัแปร โดย
ใชว้ิธีองคป์ระกอบหลกั (Principle component) ในการ
สกดัปัจจยัและหมุนแกนปัจจยัมุมฉากแบบ Varimax เพื'อ
วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรและจัดกลุ่ม
ความคิดเห็น ผูว้ิจยัพบวา่ สามารถจดักลุ่มความคิดเห็นได้
ทั#งสิ#น 9 กลุ่มดงันี#  

กลุ่มที# 1 กลุ่มสาวท้าฟ้าลิขิต เป็นกลุ่มที'มีความ
คิดเห็นวา่ คนเรากาํหนดชะตาชีวติของตวัเอง ไม่ใช่ฟ้าลิขิต  
การเมืองเป็นเรื'องของคนทั#งประเทศ  สตรีควรดูแลบา้น
ปล่อยให้หนา้ที'ดูแลประเทศเป็นของผูช้าย  ธรรมชาติสิง
แวดลอ้มเป็นเรื'องที'ทุกคนตอ้งช่วยกนัอนุรักษ ์ คนเราควร
ยึดทางสายกลางในการดาํเนินชีวติ  ครอบครัวยอ่มสาํคญั
กวา่งาน  ยินดีจ่ายเงินเพิ'มขึ#นสาํหรับสินคา้ที'ใชว้สัดุซึ' งไม่
ทาํลายสิ'งแวดลอ้ม  และองคก์รธุรกิจควรคืนกาํไรกลบัสู่
สังคมบา้ง 

กลุ่มที# 2 กลุ่มสาวเชื#อในการโฆษณาชวนเชื#อ เป็น
กลุ่มที'มีความคิดเห็นว่าโฆษณามีส่วนช่วยใหเ้ราตดัสินใจ
ซื#อสินคา้  ชุดชั#นในเป็นจุดดึงดูดทางเพศ  ชุดชั#นในเป็น
เครื'องประดบัชนิดหนึ'ง  และชุดชั#นในทาํใหผู้ห้ญิงดูเซ็กซี' 

กลุ่มที# 3 กลุ่มสาวให้ความสําคัญกับคุณค่าทาง

จิตใจ เป็นกลุ่มที'มีความคิดเห็นว่าการเลือกชุดชั#นในที'
เหมาะกบัสรีระของตวัเองเป็นเรื'องสาํคญั คุณค่าทางจิตใจ



มีความหมายมากกว่าวตัถุสิ'งของ  ชุดชั#นในที'ดีควรใส่
สบายมากกวา่สวย  และคนจะดีดีที'ใจ ไม่ใช่ที'การแต่งกาย 

กลุ่มที# 4 กลุ่มสาวนักบริหารจัดการ เป็นกลุ่มที'มี
ความคิดเห็นว่า ตนเองเป็นนักจดัการด้านการเงินที'ดี  

ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ  

และมีความสุขและพอใจกบัชีวติที'เป็นอยูทุ่กวนันี#  
กลุ่มที# 5 กลุ่มสาวสมัยใหม่ เป็นกลุ่มที'มีความ

คิดเห็นว่าผูห้ญิงจีบผูช้ายก่อนไม่ใช่เรื'องแปลก ผูห้ญิงใน
ปัจจุบันไม่จําเป็นต้องแต่งงาน และผูห้ญิงมีสิทธิที'จะมี
แฟนหลายๆคน 

กลุ่มที# 6 กลุ่มแม่บ้านตัวอย่าง เป็นกลุ่มที'มีความ
คิดเห็นว่าชีวิตของสตรีจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเ มื'อเธอ
สามารถทําบ้านให้ เ ป็นสถานที' ให้ความสุขสําหรับ
ครอบครัวได ้ และสําหรับสตรีที'มีบุตรเล็กๆ เธอน่าจะ
สามารถดูแลบุตรไดดี้ ขณะเดียวกนัเธอน่าจะทาํงานนอก
บา้นไดเ้ช่นกนั 

กลุ่มที# 7 กลุ่มสาวสองพันปี เป็นกลุ่มที'มีความ
คิดเห็นว่าตวัเองอายุอ่อนกว่าผูอ้ื'นเสมอ เป็นผูน้าํในกลุ่ม
เพื'อน  คาดหวงัจะเป็นผูบ้ริหารระดบัสูงในอีก 10 ปี
ขา้งหนา้  และตราสินคา้และราคาไม่ใช่เรื'องสาํคญั อยู่ที'
ความพอใจ 

กลุ่มที# 8 กลุ่มสาวเห็นคุณค่าของชีวิตร เป็นกลุ่มที'
มีความคิดเห็นวา่ประสบการณ์การทาํงานมีค่ากวา่ปริญญา
บัตร ภัยทางธรรมชาติเป็นเหตุการณ์ที'หลีกเลี'ยงไม่ได ้
ประชาชนที'ดีควรไปใช้สิทธิเลือกตั# ง และศึกษาต่อใน
ประเทศหรือตา่งประเทศก็เหมือนกนั 

กลุ่มที# 9 กลุ่มสาวหัวโบราณ เป็นกลุ่มที'มีความ
คิดเห็นวา่การมีเพศสัมพนัธ์ก่อนแต่งงานเป็นพฤติกรรมที'
ไม่ควรกระทาํ 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยเพื#อจัดกลุ่มรูปแบบการดําเนินชีวิต 

จากการวิเคราะห์ปัจจัยโดยการนํากลุ่มกิจกรรม      
(10)  กลุ่มความสนใจ (8)  และกลุ่มความคิดเห็น (9) มา
วิ เ คร าะ ห์ใ นขั# น ที'  2   โด ยใ ช้วิ ธีองค์ประกอบหลัก 
(Principle component) ในการสกดัปัจจยัและหมุนแกน
ปัจจยัมุมฉากแบบ Vartimax เพื'อจดักลุ่มรูปแบบการ

ดาํเนินชีวิตของผูช้ายวยัทาํงาน โดยสามารถจัดกลุ่มได้
ทั#งสิ#น 10 กลุ่ม ดงันี#  

กลุ่มที# 1 กลุ่มสาวติดแฟชั#นให้ความสําคัญกับการ

แต่งกาย เป็นกลุ่มที'นิยมซื#อตราสินคา้ที'มีชื'อเสียง ใชเ้วลา
ในการจบัจ่ายใช้สอยสินคา้แฟชั'นจากต่างประเทศได้รับ
เชิญให้ไปเป็นเกียรติในงานเปิดตวัสินคา้และงานสังคม 
สนใจทดลองใชต้ราสินคา้ใหม่ ๆ มากว่าใชแ้ต่ตราสินคา้
เดิม ชอบแต่งตัวให้ดูโดดเด่นแตกต่างจากคนอื'น ให้
ความสาํคญักบัสไตลข์องเสื#อผา้มากกวา่ราคา ไปงานเลี#ยง
สังสรรคแ์ละงานรื'นเริงตามเทศกาล สนใจแต่งตวัตามแบบ
คนดงัและดารา 

กลุ่มที# 2 กลุ่มสาวอนุรักษ์นิยม เป็นกลุ่มที'การเมือง
เป็นเรื'องของคนทั#งประเทศ คนเราควรยึดทางสายกลางใน
การดาํเนินชีวิต ธรรมชาติสิงแวดลอ้มเป็นเรื'องที'ทุกคน
ตอ้งช่วยกนัอนุรักษ ์ ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ให้ความสําคญักับครอบครัวเป็น
อันดับแรก คุณค่าทางจิตใจมีความหมายมากกว่าวตัถุ
สิ' งของ  องค์กรธุรกิจควรคืนกําไรกลับสู่สังคมบ้าง 
ประชาชนที'ดีควรไปใชสิ้ทธิเลือกตั#ง คนจะดีดีที'ใจ ไม่ใช่ที'
การแต่งกาย ชีวิตของสตรีจะสมบูรณ์แบบ ก็ต่อเมื'อเธอ
สามารถทาํบ้านให้เป็นและยินดีจ่ายเงินเพิ'มขึ#นสําหรับ
สินคา้ที'ใชว้สัดุซึ'งไม่ทาํลายสิ'งแวดลอ้ม 

กลุ่มที# 3 กลุ่มสาวธรรมะยึดหลักทางสายกลาง เป็น
กลุ่มที'สนใจติดตามรายการธรรมะ สนใจเขา้ร่วมงานการ
กุศลเพื'อช่วยเหลือสังคม เป็นอาสาสมคัรช่วยงานองคก์ร
การกุศล สนใจการเที'ยวชมศิลปะและวฒันธรรมของไทย
ไปพิพิธภณัฑ์เพื'อศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมใน
อดีต ใช้เวลาในการปลูกตน้ไมห้รือดูแลตน้ไม ้สวดมนต์
และทาํบุญตกับาตรใชเ้วลาอยู่กบัตวัเองตามลาํพงัเงียบ ๆ
ใชเ้วลาในวนัหยดุทาํงานเยบ็ปักถกัร้อย งานประจาํของฉนั
ยุง่มากจนแทบไม่มีเวลาดูแลตวัเองทาํงานล่วงเวลาช่วงเยน็
และวนัหยดุ 

กลุ่มที#  4 กลุ่ มสาวรักความก้าวหน้า เป็นกลุ่มที'
สินคา้ราคาแพงแต่มีคุณภาพย่อมดีกว่าสินคา้ราคาถูกแต่



คุณภาพตํ'า ผูห้ญิงจีบผูช้ายก่อนไม่ใช่เรื'องแปลกฉนัติดตาม
ขา่วการเมือง การแกไ้ขปัญหาของรัฐบาลอยา่งต่อเนื'อง 

กลุ่มที# 5  กลุ่มสาวจานด่วนใสใจสุขภาพ เป็นกลุ่มที'
รับประทานอาหารจานด่วนเป็นประจาํ ใหค้วามสําคญักบั
การรับประทานอาหารที'ถูกสุขอนามยั ทาํงานไปดว้ยและ
เรียนไปดว้ย 

กลุ่มที# 6 กลุ่มช้างท้าวหลัง เป็นกลุ่มที'ทาํกิจกรรม
ร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว สตรีควรดูแลบา้นปล่อยให้
หนา้ที'ดูแลประเทศเป็นของผูช้าย 

กลุ่มที# 7 กลุ่มสาวรักบ้าน เป็นกลุ่มที'ทาํความ
สะอาดบา้นดว้ยตวัเอง สนใจจะตกแต่งบา้นใหส้วยงามน่า
อยู ่

กลุ่มที# 8 กลุ่มสาวเพื#อนรักสัตวร์เลีAยง เป็นกลุ่มที'
เลี#ยงสตัวไ์วเ้ป็นเพื'อน ดูโทรทศัน์/วีดีโอ/วซีีดี/ดีวดีี ที'บา้น 

กลุ่มที# 9 กลุ่มสาวชอบการเสี#ยงโชค เป็นกลุ่มที'เสี'ยง
โชคดว้ยการซื#อสลากกินแบ่งรัฐบาล 

กลุ่มที#10 กลุ่มไม่ยึดติดกับที#เรียน เป็นกลุามที'คิกวา่
การศึกษาต่อในประเทศหรือต่างประเทศก็เหมือนกัน
ดงันั#นจะเรียนที'ไหนก็ไม่แตกต่าง 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

วิจัยเรื' องรูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูห้ญิงวยั
ทํางานในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการวิจ ัยที'อ้างอิง
แนวคิด AIOs (Activities, Interests and Opinions) เพื'อ
ทาํการศึกษารูปแบบการดาํเนินชีวิตของผูห้ญิงวยัทาํงาน 
จากการศึกษาผู ้เ ขียนขอเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื'อเป็น
ประโยชน์กบันกัการตลาดในการกาํหนดกลยทุธ์เกี'ยวกบั
ผลิตภณัฑ์ตา่งๆเพื'อจูงใจกลุม่ผูห้ญิงวยัทาํงานดงันี# 

1. ผลิตภณัฑ์ที#ช่วยรักษาสิ#งแวดล้อม สามารถจูง
ใจกลุ่มผูบ้ริโภคผูห้ญิงวยัทาํงานและเป็นโอกาสสําหรับ
สินคา้ที'มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูห้ญิงวยัทาํงานอยู่แลว้แต่ยงั
ไม่ไดใ้ช้กลยุทธ์ดังกล่าวในการทาํการตลาดหนัมาใชก้ลุ
ยทุธ์คลาดสีเขียวเพื'อจูงใจผูบ้ริโภคกลุม่นี#ใหไ้ดม้ากยิ'งขึ#น 
 2. สินค้าที#เกี#ยวกับสุขภาพ ผลิตภณัฑ์ที'น่าจะ
เหมาะสมกบัผูห้ญิงวยัทาํงานคือสถานออกกาํลงักาย หรือ 
ฟิตเนสเซ็นเตอร์ รูปแบบการออกกาํลงักายควรจะมีความ

หลากหลาย เพื'อจะได้เป็นตัวเลือกให้เหมาะกับความ
ตอ้งการของผูห้ญิงแต่ละคน และอาหารเพื'อสุขภาพก็ยงั
จาํเป็นสําหรับสาวกลุ่มนี#  อาหารที'มีส่วนของสมุนไพร 
วิตามิน จะได้รับความนิยมสําหรับผู้หญิงกลุ่มนี#  การ
สื' อสารก็จะเป็นในลักษณะตามนิตยสารเพื'อสุขภาพ 
หนังสือทาํอาหารเพื'อสุขภาพก็จะได้รับความสนใจจาก
ผูห้ญิงวยัทาํงาน 

3. หวยและการพยากรณ์โชคชะตา เช่นการ
บริการทาํนายโชคชะตาผ่านทางโทรศัพท์ก็ได้รับความ
นิย มเ พิ'มมา กขึ# น  แม้กร ะทั'ง กา ร ทํา นา ย ผ่า น ระ บบ
อินเตอร์เน็ตก็ได้รับความสนใจไม่น้อยเหมือนกัน การ
สื'อสารกบัผูห้ญิงกลุ่มนี#จะผ่านทางนิตยสารสาํหรับผูห้ญิง 
นิตยสารเกี'ยวกบัดารา นิตยสารดา้นบนัเทิง 

 4. สินค้าสําหรับครอบครัว ผูห้ญิงวยัทาํงานจะ
ใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ การจดัการส่งเสริมการขายสินคา้
ในราคาถูกก็จะไดรั้บความสนใจเช่นเดียวกนั การสื'อสาร
จะเนน้ไปทางดา้นการจดักิจกรรมทางการตลาดที'เนน้ให้
ครอบครัวมีส่วนร่วม 

5. สินค้ากลุ่มชุดชัAนใน ผูบ้ริโภคมองวา่ชุดชั#นใน
ก็เป็นสิ' งที'ประดับร่างกาย ช่วยสร้างความมั'นใจให้กับ
ผูห้ญิงได ้ไมใ่ช่เรื'องที'ตอ้งปกปิดอีกต่อไป 
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