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1.1.1.1.1.1.1.1 บทสรุปผู้บริหาร 

 

 

ผู้หญิงคือพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญยิ่งของโลกต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เศรษฐกิจพลังผู้หญิง 

หรือ Womenomics คือแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้หญิงในฐานะก าลัง

แรงงานและผู้บริโภคกลุ่มส าคัญ ในปัจจุบัน บทบาททางเศรษฐกิจของผู้หญิงเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากการเข้าร่วม

ในภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการมากขึ้นและการมีอิทธิพลในการก าหนดแบบแผนการบริโภคของครัวเรือน ในหลาย

ประเทศ เศรษฐกิจพลังผู้หญิงทวีความส าคัญมากยิ่งขึ้น ในฐานะพลังทางเศรษฐกิจที่จะช่วยรับมือกับการก้าวเข้าสู่

สังคมผู้สูงอายุ ซึ่งประชากรวัยแรงงานมีแนวโน้มลดน้อยลงและท าให้เศรษฐกิจหดตัว 

 เศรษฐกิจพลังผู้หญิงคือโอกาสที่ส าคัญส าหรับประเทศ เพราะนอกจากช่วยให้เกิดการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจแล้ว ยังส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการพัฒนาสังคมในมิติอ่ืนๆ อีกด้วย เช่น การพัฒนาการศึกษาของเด็ก การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน และการลดความยากจน และที่ส าคัญเศรษฐกิจพลังผู้หญิงมาพร้อมกับโอกาสทาง

ธุรกิจและอาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจมากมาย  

คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพลังผู้หญิง จากทั้ง การ

ส ารวจวรรณกรรม และการส ารวจจากแบบสอบถาม “ชีวิตผู้หญิงในสังคมไทย ปี 2020” โดยใช้กรอบ “มอง 

เทรนด์ห้ามิติ” (Five Dimensions Analysis) และได้ผลลัพธ์ในมิติต่างๆ ดังนี้ 

มิติที่หนึ่ง: พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง คณะผู้วิจัยพบว่าพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจพลังผู้หญิงทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย ได้แก่ 1) ผู้หญิงได้รับการศึกษามากขึ้นและมีการศึกษา

สูงขึ้น 2) ผู้หญิงแต่งงานช้าลงและเป็นโสดมากขึ้น 3) ผู้หญิงมีบุตรน้อยลง 4) ผู้หญิงมีอายุยืนยาวขึ้น ปัจจัยต่างๆ 

เหล่านี้ส่งผลต่อการเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการของผู้หญิงและท าให้ผู้หญิงเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภค

ไปจากเดิม 
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มิติที่สอง: ตัวเร่ง คณะผู้วิจัยพบว่าตัวเร่งที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังผู้หญิง ได้แก่ 1) สภาพแวดล้อมทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่ชายและหญิงมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 2 ) การส่งเสริมบทบาทผู้หญิงทั้งโดยภาครัฐและ

เอกชน 3) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีที่ท าให้ผู้หญิงสามารถท างานได้เช่นเดียวกับผู้ชาย เทคโนโลยีที่

ช่วยลดภาระในการดูแลบ้าน และเทคโนโลยีการผลิตที่ท าให้ผู้ผลิตสินค้าและบริการสามารถตอบสนองความ

ต้องการที่แตกต่างหลากหลายของผู้หญิงได้  

มิติที่สาม: ความต้องการพ้ืนฐาน โดยทั่วไปมักเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความต้องการพ้ืนฐานของผู้หญิง 

3 ประการ ได้แก่ 1) ความเข้าใจผิดว่าผู้หญิงและผู้ชายต้องการสินค้าและบริการไม่แตกต่างกัน 2 ) ความเข้าใจผิด

ว่าผู้หญิงทุกคนมีความต้องการสินค้าและบริการที่เหมือนกันหมด 3) ความเข้าใจผิดว่าผู้หญิงต้องการสินค้าสีชมพู

และการท าผลิตภัณฑ์เป็นสีชมพูคือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคผู้หญิงที่ดีที่สุด ทั้งนี้คณะผู้วิจัยพบว่า

ผู้หญิงค านึงถึงปัจจัยส าคัญหลายอย่างในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ เช่น คุณภาพ ราคา ข้อมูล บรรยากาศและ

ประสบการณ์ในการซื้อ และการสื่อสารเจาะจงเฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้ยังพบว่าสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูง

ส าหรับตลาดกลุ่มผู้หญิงได้แก่ อาหาร การออกก าลังกายและการดูแลรูปร่าง สินค้าและบริการด้านความงาม 

เครื่องแต่งกาย บริการทางการเงินและการประกันภัย การท่องเที่ยว และที่อยู่อาศัย เป็นต้น โดยผู้หญิงต้องการ

รายละเอียดของสินค้าบริการแต่ละประเภทแตกต่างไปจากผู้ชาย  

มิติที่สี่: โอกาสเกิดใหม่ โอกาสเกิดใหม่ทางธุรกิจที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจพลังผู้หญิง ได้แก่ ตลาดสินค้า

ออนไลน์ ที่มีแนวโน้มขยายตัวเป็นอย่างมากและได้รับความนิยมทั้งในผู้หญิงทั่วไป และกลุ่มผู้หญิงที่มีก าลังในการ

ซื้อสูงและมีแบบแผนการบริโภคที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มหญิงโสด กลุ่มหญิง Gen Y และกลุ่มคุณแม่ยุคใหม่ นอกจาก

โอกาสทางธุรกิจแล้ว ยังมีโอกาสด้านอาชีพใหม่ๆ ส าหรับผู้หญิงอีกด้วย เช่น อาชีพในกลุ่ม STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematic) ซึ่งผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น อาชีพด้านการบริการสาธาณ

สุข และอาชีพนักการโฆษณาและผู้จัดการส่งเสริมการตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ ที่

จะช่วยให้ธุรกิจตอบสนองต่อความต้องการของผู้หญิงได้ดียิ่งขึ้นจากมุมมองของผู้หญิงเอง 

 มิติที่ห้า: ความคิดบันดาลใจ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมตัวอย่างธุรกิจทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทยที่

ปรับตัวตอบโจทย์เศรษฐกิจพลังผู้หญิงอย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพ 

ธุรกิจเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ธุรกิจด้านความงาม ธุรกิจการค้าออนไลน์ ธุรกิจการท่องเที่ยว ธุรกิจเกี่ยวกับการ

ขนส่งเดินทาง และบริการหาคู่ ธุรกิจเหล่านี้เข้าใจความต้องการพ้ืนฐานของผู้หญิง และปรับสินค้าและบริการให้

สอดรับกับความต้องการของผู้หญิงแต่ละกลุ่มที่แตกต่างหลากหลายได้เป็นอย่างดี  
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นอกจากนี้ผลส ารวจจากแบบสอบถาม“ชีวิตผู้หญิงในสังคมไทย ปี 2020” ที่คณะผู้วิจัยได้จัดท าขึ้นเพ่ือ

ศึกษาพฤติกรรมและทัศนคติของผู้หญิงไทย โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 830 คน พบข้อมูลที่น่าสนใจที่ท าให้เข้าใจ

พฤติกรรม ความต้องการและทัศนคติของผู้หญิงได้ดียิ่งขึ้น เช่น ผู้หญิงจ านวนไม่น้อยไม่คิดที่จะแต่งงานและมีบุตร 

ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะออมเงินมากขึ้นหากมีรายได้เพ่ิมขึ้น ผู้หญิงให้ความส าคัญกับครอบครัวมากที่สุดในบรรดา

ปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญต่อชีวิต ผู้หญิงใช้อินเทอร์เน็ตในการตรวจสอบคุณภาพและราคาสินค้าและบริการมากพอๆ 

กับการใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อสินค้าและบริการ เป็นต้น  

จากการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจพลังผู้หญิงด้วยกรอบ “มองเทรนด์ห้ามิติ” และข้อมูลจากแบบส ารวจ 

“ชีวิตผู้หญิงในสังคมไทย ปี 2020” คณะผู้วิจัยพบว่าผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆ ที่ต้องการตอบสนองความต้องการ

ของผู้บริโภคกลุ่มผู้หญิงควรปรับธุรกิจที่มีอยู่แล้วให้ตอบโจทย์ผู้หญิงมากยิ่งขึ้น โดยการค านึงถึงความต้องการ

พ้ืนฐานและความแตกต่างหลากหลายของผู้หญิงแต่ละกลุ่ม นอกจากนี้คณะผู้วิจั ยได้สรุปธุรกิจที่น่าสนใจภายใต้

กระแสเศรษฐกิจพลังผู้หญิง ดังต่อไปนี้ 

 ธุรกิจเพ่ือสุขภาพ เช่น ธุรกิจสถานออกก าลังกายที่ให้บริการการออกก าลังกายรูปแบบใหม่ๆ 

สอดคล้องกับไลฟสไตล์ของผู้หญิง และธุรกิจอาหารเพ่ือสุขภาพ เป็นต้น 

 ธุรกิจด้านความงามและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อผ้าส าหรับผู้หญิงสูงอายุที่มีการออกแบบที่

ทันสมัย เป็นต้น  

 บริการด้านการเงินและการประกันภัย เช่น บริการการเงินส าหรับหญิงโสด เป็นต้น 

 ธุรกิจที่ช่วยประหยัดเวลาส าหรับผู้หญิง เช่น บริการส่งสินค้าแบบเดลิเวอร์รี่  และบริการสั่งสินค้า

ออนไลน์ เป็นต้น 

 ธุรกิจสินค้าและบริการส าหรับผู้หญิงที่อยู่ตัวคนเดียว เช่น สินค้าแบบ D.I.Y  สัตว์เลี้ยง และบริการการ

ท่องเที่ยวส าหรับผู้หญิงที่ต้องการเดินทางคนเดียว เป็นต้น  

 ธุรกิจการค้าออนไลน์ส าหรับผู้หญิง  

นอกจากโอกาสทางธุรกิจแล้วยังมีอาชีพและทักษะใหม่ๆ จ าเป็นส าหรับเศรษฐกิจพลังผู้ หญิงอีกด้วย 

ตัวอย่างเช่น นักวิจัยการตลาดและนักสื่อสารการตลาดส าหรับตลาดผู้หญิง นักสื่อสารการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ 

ฟิตเนสเทรนเนอร์ส าหรับผู้หญิง นักโภชนาการหรือนักปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น  
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อย่างไรก็ตาม เพ่ือตอบรับกับโอกาสเหล่านี้ ยังมีความท้าทายส าหรับประเทศไทยที่จะต้องปรับโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆ ให้เอ้ืออ านวยต่อเศรษฐกิจพลังผู้หญิง ไม่ว่าจะเป็นการยอมรับบทบาทชายหญิงอย่างเท่าเทียมกันใน

สังคม การส่งเสริมการจ้างงานผู้หญิง การส่งเสริมให้ผู้หญิงเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการ และการจัดสวัสดิการ

หรือนโยบายที่สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้หญิง เช่น ศูนย์รับเลี้ยงเด็กหรือดูแลผู้สูงอายุในเขตอุตสาหกรรม  

เป็นต้น 

  



1 

สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจพลังผูห้ญิง 

ระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

 

เศรษฐกิจที่ผู้หญิงเป็นพลังขับเคลื่อนส าคัญ หรือที่เรียกว่า Womenomics ก าลังได้รับความสนใจอย่างยิ่ง

ทั่วโลก ในฐานะโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ส าคัญ ปัจจุบันผู้หญิงคือประชากรกว่าครึ่งหนึ่งของ

ประชากรโลก และมีบทบาททางทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นอย่างมากจากในอดีตด้วยปัจจัยการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง

ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และในประเทศไทยเอง 

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจพลัง

ผู้หญิง โดยในส่วนแรก จะฉายภาพรวมสถานการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจพลังผู้หญิงทั้งในระดับโลก 

ระดับภูมิภาค และในประเทศไทย รวมถึงความท้าทายของประเทศไทยจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ต่อจากนั้นจะ

เป็นการวิเคราะห์และชี้ให้เห็นถึงโอกาสที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจพลังผู้หญิง โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ “มองเทรนด์

ห้ามิติ” และใช้ผลส ารวจจากแบบสอบถาม “ชีวิตผู้หญิงในสังคมไทย ปี 2020” ซึ่งเก็บข้อมูลในเดือนมิถุนายน 

พ.ศ. 2558 มาประกอบการวิเคราะห์ด้วย  และในส่วนสุดท้ายเป็นบทสรุปโอกาสจากเศรษฐกิจพลังผู้หญิง  

 

1.1 เศรษฐกิจพลังผู้หญิง: บทบาทและความส าคัญของผู้หญิง 

 นิยามของเศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics) 

เศรษฐกิจพลังผู้หญิง หรือ Womenomics คือ แนวคิดที่เชื่อว่าผู้หญิงคือพลังส าคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ จึงส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจ โดยเชื่อว่าหากผู้หญิงมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจมาก

ขึ้นทั้งในฐานะก าลังแรงงานและผู้บริโภค จะท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตขึ้นได้  

ค าว่า Womenomics ได้ถูกกล่าวถึงอย่างเป็นทางการครั้งแรกเมื่อปี 1999 โดย Goldman Sachs ได้

ตีพิมพ์รายงานเรื่อง “Womenomics: Buy the Female Economy” โดย Kathy Matsui ชี้ให้เห็นความส าคัญ

1 
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ของเศรษฐกิจพลังผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจญี่ปุ่น ที่จะช่วยให้ญี่ปุ่นรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการหดตัว

ของประชากร ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2055 ประชากรญี่ปุ่นจะหดตัวลงถึง 1 ใน 3 เนื่องจากประเทศก าลัง

เผชิญอัตราการเกิดที่ต่ า และการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โดยในรายงานให้ความเห็นว่าหากเศรษฐกิจญี่ปุ่นเพ่ิมอัตรา

การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในระบบเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกับสหรัฐอเมริกาในขณะนั้น ญี่ปุ่นจะมีแรงงานเพ่ิมขึ้นกว่า 

2.6 ล้านคน และจะท าให้เศรษฐกิจขยายตัวจากร้อยละ 1.2 เป็นร้อยละ 1.5 ได้ในระยะเวลาประมาณ 20 ปี ต่อมา

ในปี 2013 รัฐบาลนายชินโซะ อาเบะ ได้ประกาศด าเนินนโยบาย Womenomics เป็นส่วนหนึ่งในแผนการพัฒนา

เศรษฐกิจ โดยผลักดันให้มีมาตรการต่างๆ เช่น ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่

ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูง และส่งเสริมความเท่าเทียมทางรายได้ระหว่างชายหญิง เป็นต้น 

 การตระหนักถึงพลังของผู้หญิงต่อระบบเศรษฐกิจไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น ในหลาย

ประเทศท่ัวโลก ไม่เฉพาะภาครัฐแต่รวมถึงภาคเอกชนต่างให้ความส าคัญกับผู้หญิงทั้งในฐานะก าลังแรงงานส าคัญที่

จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และในฐานะผู้บริโภคกลุ่มใหญ่ที่มีศักยภาพในการซื้อสูง 

นอกจากนี้ยังเชื่อว่าผู้หญิงยังมีบทบาทส าคัญในการเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้าน

การศึกษา การสาธารณสุข และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงเกิดความพยายามที่จะส่งเสริมบทบาทและเพ่ิม

อ านาจผู้หญิงในหลายๆ มิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง ซึ่งความพยายาม

เหล่านี้เป็นตัวเร่งให้เศรษฐกิจพลังผู้หญิงเติบโตและแข็งแรงมากยิ่งขึ้น  

ปัจจุบันผู้หญิงก้าวขึ้นมามีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากกว่าแตก่่อน ด้วยโครงสร้างประชากรและสภาพทาง

เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานและเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น ซึ่งส่งให้แบบ

แผนการบริโภคของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกัน  

 ความส าคัญของผู้หญิงต่อเศรษฐกิจและสังคม  

 ผู้หญิงคือพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ส าคัญ แต่เดิมผู้หญิงคือผู้ผลิตหลักในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็น

ทางการ (informal economy) ประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การท าอาหาร การท างานบ้าน การท าความสะอาด 

การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้สร้างรายได้ทีเ่ป็นตัวเงินให้กับผู้หญิงและไม่ถูกนับรวมมูลค่า

ในเศรษฐกิจที่เป็นทางการ (formal economy) อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง

เทคโนโลยีพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงจึงเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการในฐานะแรงงานในระบบมากขึ้น 

นอกจากนี้ผู้หญิงจ านวนไม่น้อยก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบการอีกด้วย พลังจากการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ



  เศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics)   

3 

โดยผู้หญิงนี้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมอย่างมหาศาล ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และใน

ประเทศไทยเอง  

อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงศตวรรษที่ผ่านเศรษฐกิจพลังผู้หญิงคือตลาดเกิดใหม่ที่แท้จริงของเศรษฐกิจโลก  

มูลค่าของเศรษฐกิจพลังผู้หญิงรวมกันสร้างการเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจโลกมากกว่าผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศเศรษฐกิจใหม่เช่นจีนหรืออินเดียซึ่งมีประชากรรวมกันมากกว่า 2 พันล้านคนเสียอีก การศึกษาโดย 

Silverstein และ Sayre (2009) ชี้ให้เห็นว่า ในปี 2009 มูลค่ารายได้รวมของผู้หญิงทั่วโลกสูงถึง 13 ล้านล้าน

เหรียญสหรัฐ ในขณะที่ GDP ของจีนและอินเดียมีมูลค่า 4.4 และ 1.2 ล้านล้านเหรียญสหรัฐตามล าดับ ซึ่ง

คาดการณ์ว่าในปี 2014 รายได้ของผู้หญิงทั่วโลกจะมีมูลค่ารวมกันสูงถึง 18 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่ใน

ระดับประเทศ พบว่าในประเทศพัฒนาแล้ว ผู้หญิงมีส่วนในจีดีพีของประเทศโดยเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 40  จึงกล่าวได้

ว่าเศรษฐกิจพลังผู้หญิงคือโอกาสที่ส าคัญ เติบโตรวดเร็ว และน่าจับตามองที่สุด  

ภาพที่ 1 เศรษฐกิจพลังผู้หญิงเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจจีนและอินเดีย 

 

 

ที่มา: Silverstein and Sayre (2009) 

เมื่อเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการ ผู้หญิงจึงสามารถพ่ึงพิงตัวเองด้านรายได้และท าให้ครัวเรือนมีรายได้

เพ่ิมขึ้นอีกด้วย ซึ่งส่งผลต่อเนื่องในการกระตุ้นการบริโภคท าให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อไปอีก จากการศึกษาของ 

Goldman Sachs (2013) พบว่าเมื่อผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นจะส่งผลโดยตรงให้ครัวเรือนมีรายได้และการ

ออมเพ่ิมสูงขึ้น ส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยในด้านต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา

และการดูแลสุขภาพ ซึ่งนอกจากจะท าให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตยังส่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทางสังคม เช่น 

เศรษฐกิจพลังผู้หญิง เศรษฐกิจจีน เศรษฐกิจอินเดยี 
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ท าให้ครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขอนามัยที่ดี เด็กในครอบครัวมีการศึกษาที่ดีขึ้น และสังคมมีความเท่า

เทียมกันมากขึ้น เป็นต้น  

 บทบาทของผู้หญิงในเศรษฐกิจครัวเรือน 

เมื่อผู้หญิงเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการและสามารถหารายได้ได้ ผู้หญิงจึงมีบทบาทใหม่ในฐานะ ผู้หา

เลี้ยงครอบครัว  และจ านวนหนึ่งเป็นผู้หาเลี้ยงหลักของครอบครัวแทนที่ผู้ชาย ข้อมูลโดย White House Council 

of Economic Advisors เมื่อเดือนตุลาคม 2014 แสดงให้เห็นว่า ครัวเรือนโดยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกาผู้หญิง

เป็นผู้หารายได้กว่าร้อยละ 40 ของรายได้ครัวเรือน1 ในขณะที่ในเอเชีย ผลส ารวจโดย The Economist 

Intelligence Unit ร่วมกับ Vipshop ในปี 2014 ซึ่งส ารวจความคิดเห็นของผู้หญิงในเมืองใหญ่หลายแห่งของ

เอเชียกว่า 5,500 คน2 พบว่ากว่าร้อยละ 83 ของผู้หญิงจากการส ารวจมีส่วนในการหารายได้ให้ครอบครัว โดย

ร้อยละ 41 เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวและจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนร่วมกับคู่สมรสหรือบุคคล ใน

ครอบครัว  ในขณะที่ร้อยละ 8 กล่าวว่าพวกเธอท าหน้าที่ เหล่านี้เป็นหลักแต่เพียงผู้เดียวในครอบครัว ส าหรับ

ประเทศไทย สถิติโดยส านักงานสถิติและสังคมแห่งชาติในปี 2014 ชี้ให้เห็นว่าครอบครัวที่มีผู้หญิงเป็นหัวหน้า

ครอบครัวในประเทศไทยมีถึงร้อยละ 35.6 ในปี 2013 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 26 ในปี 2000  อีกทั้งรายงานของ 

จิราภรณ์ แผลงประพันธ์ (2557) ยังระบุด้วยว่าจากเดิมที่ผู้หญิงมีรายได้น้อยกว่าผู้ชายประมาณร้อยละ 4.4 ผู้หญิง

กลับมรีายได้มากกว่าผู้ชายกว่าร้อยละ 1.4 และเป็นผู้หญิงท างานเพ่ิมข้ึนร้อยละ 7.6 

ภาพที่ 2 บทบาทของผู้หญิงเอเชียในฐานะผู้หาเลี้ยงครอบครัว 

 

ที่มา: The Economist Intelligence Unit (2015) 

                                                           
1 Kathryn Dill (2015, Febuary 2015), The 20 Best-Paying Jobs For Women In 2015, Forbes 

(http://www.forbes.com/sites/kathryndill/2015/02/09/the-20-best-paying-jobs-for-women-in-2015/) 
2 ท ำกำรส ำรวจผู้หญิงในเมืองใหญ่ของประเทศต่ำงๆ ในเอเชีย ได้แก่ จีน เกำหลีใต้ อินเดีย ญ่ีปุ่ น สิงคโปร์ ฮ่องกง ไต้หวนั และมำเก๊ำ 

9% 

หาเล้ียงครอบครัวเพียงล าพัง 
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 อีกบทบาทหนึ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งของผู้หญิงในเศรษฐกิจครัวเรือน คือการเป็น ผู้มีอิทธิพลต่อการใช้จ่ายของ

ครอบครัว  ในด้านหนึ่งผู้หญิงคือผู้ขับเคลื่อนการบริโภคผ่านการจับจ่ายใช้สอยเพ่ือตอบสนองความต้องการและ

ความจ าเป็นของตนเอง เดิมผู้หญิงมีอ านาจซื้ออย่างไม่เป็นทางการ ( informal purchasing authority) เพราะ

พวกเธอไม่มีรายได้เป็นของตนเองแต่ใช้เงินของคู่ครองหรือผู้ปกครองในการจับจ่ายใช้สอย ปัจจุบันผู้หญิงมีอ านาจ

ซื้ออย่างเป็นทางการ (formal purchasing authority) เพ่ิมข้ึน เนื่องจากพวกเธอสามารถหารายได้เป็นของตนเอง

จากการเข้าสู่ตลาดแรงงาน (Brennan 2011)  ในอีกด้านหนึ่ง ผู้หญิงคือผู้ควบคุมค่าใช้จ่ายครอบครัว โดยมีบทบาท

เป็นผู้ตัดสินใจและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการจับจ่ายแทบทุกประเภท กล่าวคือ ถึงแม้ในกรณีที่พวกเธอไม่ได้

เป็นผู้ตัดสินใจโดยตรง ก็มักมีส่วนร่วมหรือมีอิทธิพลก าหนดการตัดสินใจของสมาชิกคนอ่ืนๆ ในครอบครัวเสมอ 

โดยเป็นผู้ก าหนดว่าครอบครัวต้องการสินค้าและบริการอะไร ในลักษณะไหน และในปริมาณเท่าไหร่ ในหลาย

วัฒนธรรม เช่น เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้หญิงท าหน้าที่เป็นผู้จัดหาสิ่งต่างๆ ให้กับสมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ใน

อดีต ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องนุ่งหุ่ม การรักษาโรค การศึกษา การสาธารณสุข เป็นต้น ดังนั้นผู้หญิงจึงเป็น

ผู้บริโภคท่ีมีศักยภาพสูงมาก 

 จากการศึกษาของ Silverstein & Sayre (2009) ประมาณการว่า ผู้หญิงทั่วโลกเป็นผู้ก าหนดการใช้จ่าย

ครัวเรือนมูลค่ารวมสูงถึง 28,000 ล้านเหรียญสหรัฐต่อปี และคาดการณ์ว่าภายในปี 2018 ผู้หญิงจะเป็นผู้

ก าหนดการใช้จ่ายกว่าร้อยละ 75 ของค่าใช้จ่ายครัวเรือนที่เกิดขึ้นทั่วโลก 

ในสหรัฐอเมริกา ผลจากการส ารวจพฤติกรรมผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกา โดย Cotton Incoporated ในปี 

2009 พบว่าผู้หญิงคือผู้ตัดสินใจและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจจับจ่ายใช้สอยกว่าร้อยละ 80 ของการจับจ่ายใช้สอย

ของครัวเรือน ซึ่งพบว่าผู้หญิงมีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้ (Brennan 

2011) 

 หมวดเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจในการซื้อกว่าร้อยละ 65 ของการซื้อท้ังหมด 

 หมวดยานพาหนะ เช่น รถยนต์ จักรยาน หรือแม้กระทั่งรถบรรทุก ผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจในการซื้อกว่า

ร้อยละ 52 และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจกว่าร้อยละ 80 ของการซื้อท้ังหมด  

 หมวดการท่องเที่ยว ผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจซื้อกว่าร้อยละ 70 ของการซื้อทั้งหมด และมักเป็นผู้วาง

แผนการท่องเที่ยวของครอบครัว 
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 หมวดการประกันภัย การลงทุน และการวางแผนการเกษียณอายุ ผู้หญิงเป็นผู้ตัดสินใจซื้อกว่าร้อยละ 

90 ของการซื้อท้ังหมด  

 หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบ้านและที่อยู่อาศัย ผู้หญิงโสดซื้อบ้านคิดเป็นร้อยละ 20 ของการซื้อทั้งหมด 

ในขณะที่ร้อยละ 91 ของการซื้อบ้านได้รับอิทธิพลจากผู้หญิง  

ในเอเชีย ผลส ารวจพฤติกรรมล่าสุดของผู้หญิงในเมืองใหญ่ของเอเชีย โดย The Economist Intelligence 

Unit ปี 2014 สะท้อนให้เห็นว่าผู้หญิงเอเชียเป็นผู้ตัดสินใจหลักในการการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า 

เครื่องประดับ เครื่องส าอางค์ ผลิตภัณฑ์ส าหรับเด็ก และอุปกรณ์ดูแลและตกแต่งบ้าน ให้กับครอบครัว และเป็นผู้

ร่วมตัดสินใจในการซื้อสินค้าประเภทอ่ืนๆ เช่น สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ การท่องเที่ยวและการพักผ่อน เป็นต้น 

ตัวอย่างเช่น 

ภาพที่ 3 สัดส่วนการตัดสินใจของผู้หญิงในการซื้อสินค้าและบริการประเภทต่างๆ ของครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: The Economist Intelligence Unit (2015) 
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 หมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ผู้หญิงจากการส ารวจว่าร้อยละ 85 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ โดย

แบ่งเป็นการตัดสินใจด้วยตนเองร้อยละ 67 และตัดสินใจร่วมกับคู่สมรสหรือครอบครัวร้อยละ 18 

 หมวดเสื้อผ้าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผู้หญิงจากการส ารวจร้อยละ 88 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ โดย

แบ่งเป็นการตัดสินใจด้วยตนเองร้อยละ 73 และตัดสินใจร่วมกับคู่สมรสหรือครอบครัวร้อยละ 15 

 หมวดของใช้ส าหรับเด็ก ผู้หญิงจากการส ารวจร้อยละ 69 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยแบ่งเป็น

การตัดสินใจด้วยตนเองร้อยละ 57 และตัดสินใจร่วมกับคู่สมรสหรือครอบครัวร้อยละ 12 

 หมวดอุปกรณ์ดูและและตกแต่งบ้าน ผู้หญิงจากการส ารวจร้อยละ 85 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 

โดยแบ่งเป็นการตัดสินใจด้วยตนเองร้อยละ 50 และตัดสินใจร่วมกับคู่สมรสหรือครอบครัวร้อยละ 35 

 หมวดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผู้หญิงจากการส ารวจร้อยละ 81 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ โดย

แบ่งเป็นการตัดสินใจด้วยตนเองร้อยละ 32 และตัดสินใจร่วมกับคู่สมรสหรือครอบครัวร้อยละ 49 

 หมวดการท่องเที่ยวและการพักผ่อน ผู้หญิงจากการส ารวจร้อยละ 84 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ 

โดยแบ่งเป็นการตัดสินใจด้วยตนเองร้อยละ 33 และตัดสินใจร่วมกับคู่สมรสหรือครอบครัวร้อยละ 51 

 

 

1.2  สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจพลังผู้หญิงระดับโลกและระดับภูมิภาค 

ผู้หญิงคือประชากรจ านวนประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรโลก ปัจจุบันประชากรโลกที่เป็นผู้ชายยังมี

จ านวนมากกว่าผู้หญิงอยู่ประมาณ 50 ล้านคน โดยประชากรผู้หญิงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 49.6 ของ

ประชากรทั้งหมด3 ข้อมูลสถิติโดยธนาคารโลก กลางปี 2015 พบว่า ประชากรโลกปัจจุบันมีจ านวนทั้งสิ้น 

7,256,490,011 คน เป็นชาย 3,653,920,784 และเป็นหญิง 3,602,569,227 คน4 

การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นในฐานะแรงงาน ผู้บริหาร และ

ผู้ประกอบการ คือภาพสะท้อนที่ส าคัญอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจพลังผู้หญิง ทั้งนี้มีสถานการณ์และแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงในระดับโลกและระดับภูมิภาคที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

                                                           
3 World Bank, World Development Indicators, 2012 (http://wdi.worldbank.org/table/1.5) 

4 United States Census Bureau, 2015 (https://www.census.gov/population/international/data/idb/worldpop.php) 
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 การมีส่วนร่วมในแรงงานของผู้หญิงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 

ในระดับโลก การมีส่วนร่วมในแรงงานของผู้หญิง5 ในตลาดแรงงานโดยรวมอยู่ในอัตราค่อนข้างคงที่ในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา แต่มีแนวโน้มที่จะเพ่ิมสูงขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร การ

ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้นของผู้หญิง และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่เปิดโอกาสให้ชายหญิงมีโอกาสเท่าเทียมกัน 

มากขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ในระดับภูมิภาคและในแต่ละประเทศ อัตราการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมใน

แรงงานมีความแตกต่างกันไป ตามเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีแตกต่างกัน  

ข้อมูลโดย World Bank (2012) ชี้ให้เห็นว่าจ านวนแรงงานหญิงต่อแรงงานโลกทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณร้อยละ 40  และคิดเป็นแรงงานร้อยละ 43 ในภาคการเกษตร อย่างไรก็ตาม อัตราการมีส่วนร่วมใน

แรงงานของผู้หญิงในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมาค่อนข้างคงที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 52 ของประชากรผู้หญิงทั้งหมด

ในวัยเดียวกัน ปรับขึ้นและลงบ้างในแต่ละปี ในขณะที่การมีส่วนร่วมในแรงงานของผู้ชายมีแนวโน้มลดลง และ

ถึงแม้ว่าช่องว่างการมีส่วนร่วมของชายและหญิงในแรงงานจะยังคงมีอยู่ ข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศในปี 2013 พบว่าอัตราการมีส่วนร่วมในแรงงานของผู้ชายอยู่ที่ร้อยละ 72.2 ในขณะที่ผู้หญิงอยู่ที่ร้อยละ 

47.1 แต่ช่องว่างดังกล่าวมีแนวโน้มลดลงในกลุ่มประชากรวัยแรงงานอายุน้อย  

รายงาน World Development Report on Gender Equality and Development ของ World Bank 

ในปี 2012 ระบุว่าช่วงระหว่างปี 1980-2008 มีผู้หญิงกว่า 522 ล้านคนเข้าสู่ตลาดแรงงานโลก ในขณะที่ 

PricewaterhouseCoopers (2012) ประมาณการว่าภายในศตวรรษที่ 21 นี้จะมีผู้หญิงอีกกว่า 1 พันล้านคนทั่ว

โลกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทางการ ผู้หญิงจึงก าลังก้าวขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญยิ่งขึ้น แนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลงนี้จะท าให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศเจริญเติบโตมากขึ้น คาดการณ์ว่าหากมีผู้หญิงเพ่ิมขึ้นในระบบ

เศรษฐกิจ 1 พันล้านคนทั่วโลกจริง จะส่งผลให้ในสหรัฐอเมริกา ผู้หญิงจะมีส่วนโดยตรงต่อเศรษฐกิจกว่าร้อยละ 5 

ของ GDP ในขณะที่ญี่ปุ่นคิดเป็นร้อยละ 3 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์คิดเป็นร้อยละ 12 และอิยิปต์คิดเป็นร้อยละ 34  

ทั้งนี้อัตราการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในตลาดแรงงานในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันไปตามสภาพ

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หากพิจารณาจากอัตราการมีส่วนร่วมของแรงงานหญิง (female labor force 

participation rate - FLFP) ของภูมิภาคต่างๆ จะพบว่าภูมิภาคที่ผู้หญิงมีส่วนร่วมในแรงงานน้อยที่สุดคือ

ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ ซึ่งมีอัตราการมีส่วนร่วมร้อยละ 26 เอเชียใต้มีอัตราการมีส่วนร่วมร้อยละ 35 

                                                           
5 กำรมีสว่นร่วมในแรงงำนของผู้หญิง หมำยถึง ร้อยละของผู้หญิงอำย ุ15 ปี ขึน้ไป ตอ่จ ำนวนประชำกรหญิงทัง้หมดในช่วงวยัเดียวกนั 
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แอฟริกาใต้ทะเลทรายซะฮารามีอัตราการมีส่วนร่วมร้อยละ 61 และภูมิภาคที่ผู้หญิงมีอัตราการมีส่วนร่วมใน

แรงงานมากท่ีสุดคือเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก โดยมีส่วนร่วมร้อยละ 646 โดยการเปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมใน

แรงงานจากอดีตถึงปัจจุบันของแต่ละภูมิภาคเองก็มีความแตกต่างหลากหลายเช่นกัน ภูมิภาคที่แต่เดิมผู้หญิงมี

อัตราการมีส่วนร่วมในแรงงานน้อย มีแนวโน้มที่จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงของการมีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้นมากกว่า

ภูมิภาคอ่ืนๆ เช่น ละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกาเหนือ เป็นต้น  

ในสหรัฐอเมริกา รายงานจาก The Economist (2006) ระบุว่าในสหรัฐอเมริกา สัดส่วนของผู้หญิงที่ มี

ส่วนร่วมในแรงงานเพ่ิมขึ้นจากเพียงประมาณ 1 ใน 3 ของประชากรผู้หญิงในวัยแรงงาน ในทศวรรษ 1940 เป็น

กว่า 2 ใน 3 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการเจริญเติบโตของงานในอุตสาหกรรมต่างๆ ตั้งแต่ปี 2012-2020 จะพบว่า

แนวโน้มสัดส่วนการจ้างงานผู้หญิงในอุตสาหกรรมเหล่านั้นมีการเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน 

ภาพที่ 4 ประมาณการการเจริญเติบโตของงานในอุตสาหกรรมต่างๆ เปรียบเทียบกับสัดส่วนการจ้างงาน

ผู้หญิงในอุตสาหกรรมเหล่านั้น ระหว่างปี 2012-2020 ในสหรัฐอเมริกา 

 

ที่มา: BLS อ้างใน Asian Development Bank (2015) 

                                                           
6 International Labour Organization (2013); World Bank, World Development Indicators, อ้ำงใน ADB, 2015 
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 ผู้บริหารหญิงมีจ านวนเพิ่มสูงขึ้น 

ในปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในฐานะผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน แม้สัดส่วนของ

ผู้บริหารหญิงทั่วโลกเทียบกับต าแหน่งผู้บริหารทั้งหมดจะยังอยู่ในอัตราส่วนที่ไม่สูงมากนัก แต่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ  Grant Thornton (2013) เปิดเผยผลการส ารวจบทบาทผู้หญิงในฐานะผู้บริหารทั่วโลก พบว่าในปี 2012 

ผู้บริหารหญิงระดับสูงทั่วโลกมีสัดส่วนคิดเป็นเพียงร้อยละ 24 จากต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด โดยเพ่ิมขึ้น

จากร้อยละ 21 ในปี 2011  สัดส่วนของบริษัทที่จ้างงานผู้หญิงในต าแหน่งผู้บริหารเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9 ในปี 2012 

เป็นร้อยละ 14 ในปี 2013  ในขณะที่ต าแหน่งผู้บริหารในทางการเมือง ข้อมูลโดย UN Women พบว่าในปี 2013 

ผู้หญิงได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงในการบริหารประเทศทั่วโลกกว่า 17 ประเทศ เพิ่มข้ึนจากปี 2005 

กว่าเท่าตัว นอกจากนี้พบว่าอัตราเฉลี่ยของผู้หญิงที่ด ารงต าแหน่งในรัฐสภาทั่วโลกในปี 2013 อยู่ท่ีร้อยละ 20.4 

จากการส ารวจโดย Grant Thornton ยังชื้ให้เห็นว่าในระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือภูมิภาคที่

มีสัดส่วนผู้หญิงในต าแหน่งบริหารสูงมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 29 รองลงมาคือยุโรป ร้อยละ 25 ละตินอเมริกา ร้อย

ละ 23 และอเมริกาเหนือ ร้อยละ 21 โดยประเทศที่ผู้หญิงมีบทบาทในต าแหน่งบริหารมากข้ึนอย่างก้าวกระโดดคือ

จีน โดยมีสัดส่วนผู้หญิงในต าแหน่งบริหารเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 25 ในปี 2011 เป็นร้อยละ 51 ในปี 2012 ทั้งนี้นาง

สุมาลี โชคดีอนันต์ หุ้นส่วนสายงานตรวจสอบบัญชีของ Grant Thornton ประเทศไทย ได้ให้ความเห็นว่า การที่

ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีผู้บริหารหญิงค่อนข้างมากโดยเปรียบเทียบ เป็นเพราะวัฒนธรรมของเอเชียให้

ความส าคัญกับครอบครัวและผู้หญิงอยู่ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว โดยมักให้ผู้หญิงเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในบ้าน การมี

บทบาทของผู้หญิงในทางสังคมจึงเป็นที่คุ้นเคยในเอเชีย แกรนท์ ธอนตัน (2557) 
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ภาพที่ 5 สัดส่วนผู้หญิงในต าแหน่งบริหารในประเทศต่างๆ  

 

ที่มา: แกรนท์ ธอนตัน (2557) 

 

 ผู้หญิงเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น 

ในภาพรวมถึงแม้ว่าผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชาย แต่ในปัจจุบันผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะก้าวขึ้นมา

เป็นผู้ประกอบการมากขึ้น โดยพบว่าจ านวนผู้หญิงที่ริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ มีมากกว่าผู้ชาย รายงาน Global 

Entrepreneurship Monitor 2012 โดย Global Entrepreneurship Monitor (GEM)7 พบว่าผู้หญิงกว่า 126 

ล้านคนทั่วโลกริเริ่มหรือท าธุรกิจเป็นของตนเอง และกว่า 98 ล้านคนมีธุรกิจที่มั่นคงโดยด าเนินกิจการมาอย่างน้อย

เป็นเวลา 3 ปีครึ่ง จึงกล่าวได้ว่าผู้หญิงกว่า 224 ล้านคนทั่วโลกมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจในฐานะผู้ประกอบการ ส่งผล

ให้เกิดสร้างรายได้และสร้างการจ้างงานจ านวนมาก ในสหรัฐอเมริกา คาดว่าภายในปี 2028 จะมีงานใหม่ที่เกิดจาก

                                                           
7 ท ำกำรส ำรวจใน 67 ประเทศทัว่โลก 

เพ่ิมขึ้น 

คงที ่

ลดลง 
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ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกว่า 9.72 ล้านต าแหน่ง ซึ่งกว่าครึ่งหนึ่งคืองานที่เกิดจากธุรกิจขนาดกลางและขนาด

เล็กที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ  

นอกจากนี้ ในฐานะผู้ประกอบการผู้หญิงยังมีบทบาทต่อการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ อีกด้วย โดยใน

สหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปพบว่าผู้ประกอบการหญิงมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการประกอบการมากกว่าผู้ชาย 

(Vabderbrug, J. 2013) 

 ผู้หญิงมีอิสระทางการเงินมากขึ้น 

การที่ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงาน ด ารงต าแหน่งบริหาร หรือเป็นผู้ประกอบการ ส่งผลให้พวกเธอมีอิสระทาง

การเงินมากขึ้น มีรายได้เป็นของตนเอง ไม่ต้องพ่ึงพิงคู่ครองหรือครอบครัวมากเช่นแต่ก่อน ในแง่ของรายได้ 

ปัจจุบันผู้หญิงในบางประเทศมีรายได้เฉลี่ยสูงกว่าเพ่ือนร่วมงานชายในต าแหน่งระดับเดียวกัน ข้อมูลจากกระทรวง

แรงงานสหรัฐอเมริกา ที่เผยแพร่ผ่านนิตยสาร Time (2010) ระบุว่า ในเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุด 50 เมืองใน

สหรัฐอเมริกา มีถึง 47 เมืองที่โดยเฉลี่ยแล้วผู้หญิงท าเงินได้มากกว่าผู้ชาย ยกตัวอย่างเช่น ในนิวยอร์ก โดยเฉลี่ย

แล้วผู้หญิงท าเงินได้คิดเป็นร้อยละ 117 ของเพ่ือนร่วมงานชาย เป็นต้น 

ในเอเชีย ผลส ารวจความคิดเห็นและพฤติกรรมของผู้หญิงโดย The Economist Intelligence Unit 

(2015) พบว่าผู้หญิงเอเชียมีอิสระภาพทางการเงินค่อนข้างมาก โดยดูจากการมีบัญชีธนาคารและบัตรเครดิ ตเป็น

ของตนเอง จากการส ารวจพบว่าผู้หญิงเอเชียมีบัญชีธนาคารเป็นของตนเองกว่าร้อยละ 67 ในขณะที่มีบัตรเครดิต

เป็นของตนเองร้อยละ 48 โดยในแต่ละประเทศมีสัดส่วนที่แตกต่างกันไป  

ภาพที่ 6 ความเป็นอิสระทางการเงินของผู้หญิงในภูมิภาคเอเชีย 

 

ที่มา: The Economist Intelligence Unit (2015) 

สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามหญิงที่มบีัญชีเงินฝากเป็นของตนเอง 

ในภูมิภาคเอเชีย ผู้หญิงกว่าร้อยละ 67 มีบัญชีเงินฝากของตนเอง 

สัดส่วนผู้ตอบแบบสอบถามหญิงที่มบีัตรเครดติของตนเอง 

ในภูมิภาคเอเชีย ผู้หญิงกว่าร้อยละ 48 มีบัตรเครดิตของตนเอง 
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1.3 สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจพลังผู้หญิงระดับประเทศ 

 ส าหรับประเทศไทย ประชากรหญิงมีจ านวนมากกว่าชายมาโดยต่อเนื่อง ปัจจุบันประเทศไทยมีจ านวน

ประชากรตามหลักฐานทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2014 ทั้งสิ้น 65,124,716 คน แยกเป็นชาย 

31,999,008 คน หญิง 33,125,708 คน กล่าวคือมีประชากรหญิงมากกว่าชายทั้งสิ้น 1,126,700 คน โดยใน

กรุงเทพมหานคร มีประชากรหญิงมากกว่าชายทั้งสิ้น 301,246 คน มีการคาดการณ์ว่าภายในปี  2050 สัดส่วน

ประชากรหญิงของไทยจะมากกว่าประชากรชายถึงประมาณ 2.7 ล้านคน สาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากผู้หญิงมี

แนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย  

ภาพที่ 7 โครงสร้างประชากรไทย ปี 2005-2014 

 

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 ทั้งนี ้สถานการณ์และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังผู้หญิงที่ส าคัญในระดับประเทศ

ไทย ได้แก่ 

 การมีส่วนร่วมในแรงงานอยู่ในอัตราที่สูง และอัตราการมีงานท าของผู้หญิงไทยมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

ในกรณีของประเทศไทย การมีส่วนร่วมของผู้หญิงในแรงงานถือว่าอยู่ในอัตราค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบ

กับค่าเฉลี่ยของโลก ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสัดส่วนที่น้อยกว่าผู้ชายก็ตาม ผลการส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติล่าสุด

ที่จัดส ารวจขึ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2015 (เดือนเมษายน-มิถุนายน) พบว่า จ านวนประชากรไทยอายุ 15 ปี

ขึ้นไปมีทั้งสิ้น 55.19 ล้านคน (ชาย 26.69 ล้านคน หญิง 28.5 ล้านคน) เป็นผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานประมาณ 38.40 

ล้านคน (ชาย 20.94 ล้านคน หญิง 17.46 ล้านคน) หรือคิดเป็นร้อยละ 69.58 ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป

หญิง 

ชาย 
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ทั้งหมด  หากพิจารณาแยกเพศจะพบว่า ผู้ชายมีสัดส่วนของผู้ที่อยู่ในก าลังแรงงานมากกว่าผู้หญิง  โดยผู้ชายที่อยู่

ในก าลังแรงงานคิดเป็นร้อยละ 78.46 ของประชากรชายทั้งหมด ส่วนผู้หญิงที่อยู่ในก าลังแรงงานคิดเป็นร้อยละ 

61.26 ของประชากรหญิงทั้งหมด อีกทั้งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างประเทศจะพบว่า สัดส่วนการมีส่วนร่วมใน

แรงงานของผู้หญิงไทยค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยโลก ซึ่งในปี 2009 ตัวเลขนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 52 

เท่านั้น 

ข้อมูลล่าสุดดังกล่าวของส านักงานสถิติแห่งชาติยังระบุด้วยว่า ผู้หญิงที่อยู่ในก าลังแรงงาน 17.46 ล้านคน

ดังกล่าว ปัจจุบันเป็นผู้มีงานท า 17.14 ล้านคน โดยเมื่อแบ่งตามระดับการศึกษาจะพบว่า ในบรรดาผู้หญิงที่มีงาน

ท านี้ เป็นผู้ไม่มีการศึกษาประมาณ 6.6 แสนคน มีการศึกษาต่ ากว่าระดับประถมศึกษา 3.8 ล้านคน มีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา 3.6 ล้านคน มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.4 ล้านคน มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย (ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ) 2.5 ล้านคน และมีการศึกษาระดับอุดมศึกษามากที่สุดกว่า 4 ล้านคน 

และเมื่อแบ่งด้วยอาชีพจะพบว่า ในบรรดาผู้หญิงผู้มีงานท าในประเทศไทยนั้น 2.5 แสนคนเป็นนายจ้าง 1.7 ล้าน

คนเป็นลูกจ้างรัฐบาล 6.5 ล้านคนเป็นลูกจ้างเอกชน 4.7 ล้านคนท างานส่วนตัว และอีกว่า 3.9 ล้านคนช่วยธุรกิจ

ครอบครัว 

ทั้งนี้ในระยะเวลาประมาณ 10 ปีที่ผ่านมา ผู้หญิงในวัยแรงงานที่มีงานท ามีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้น

เรื่อยๆ ดังแสดงในภาพที่ 8 ปัจจุบัน ผลการส ารวจโดยส านักงานสถิติแห่งชาติ  พบว่าอัตราการมีงานท าต่อ

ประชากรโดยเฉลี่ยตั้งแต่ปี 2009-2013 ของผู้หญิงไทยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 63 ในขณะที่ของผู้ชายอยู่ที่ประมาณ 

ร้อยละ 79 ซ่ึงอัตราการมีงานท าโดยรวมของประชากรไทยอยู่ที่ร้อยละ 71 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ 2557) 

ภาพที่ 8 จ านวนประชากรชายและหญิงอายุ 15 ปีขึ้นไปที่มีงานท า ปี 2003-2012 

 

ที่มา: การส ารวจภาวะการท างานของประชากร ส านักงานสถติิแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 

(2558) 

ชาย 

หญิง 
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 ผู้บริหารหญิงระดับสูงในประเทศไทยมีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น 

ในภาพรวม ผู้หญิงไทยยังอยู่ในต าแหน่งบริหารระดับสูงในสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับผู้ชายโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในภาครัฐ รายงานสถานการณ์สตรีปี 2558 โดยส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่า ในการด ารงต าแหน่งระดับสูง ในปี 2013 ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง

ของก าลังคนภาครัฐฝ่ายพลเรือนส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย โดยผู้หญิงด ารงต าแหน่งในระดับดังกล่าวเพียงร้อยละ 17.09 

ลดลงจากปี 2012 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 18.6 ข้าราชการตุลาการมีผู้หญิงด ารงต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงร้อยละ 10.64 

ข้าราชการอัยการร้อยละ 15.66 องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญร้อยละ 25 โดยข้าราชการต ารวจ ตุลาการศาล

ปกครอง และตุลาการศาลรัฐธรรมนูฐ ไม่มีผู้หญิงด ารงแหน่งระดับสูงเลย ในขณะที่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ มี

ผู้บริหารหญิงคิดเป็นร้อยละ 70 

อย่างไรก็ตาม ในภาคเอกชน เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลก นับได้ว่าประเทศไทยมีผู้หญิงใน

ต าแหน่งผู้บริหารระดับสูงในสัดส่วนค่อนข้างสูงและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในทิศทางเดียวกับแนวโน้มของโลก 

จากการจัดอันดับโดย Grant Thorntan ในปี 2013 ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศที่มีผู้หญิงอยู่ใน

ต าแหน่งบริหารมากที่สุดในบรรดาประเทศจากการส ารวจ โดยมีสัดส่วนกว่าร้อยละ 36 และเป็นอันดัน 1 ในฐานะ

ประเทศที่มีประธานกรรมการบริหาร (Chief Executive Officer - CEO) เป็นผู้หญิงสูงที่สุดจากการส ารวจ โดยมี

สัดส่วนประธานกรรมการบริหารหญิงกว่าร้อยละ 49 

ภาพที่ 9 ประเทศที่มีสัดส่วนการมีผู้หญิงเป็นกรรมการบริหารสูงสุด 5 อันดับแรกและต่ าสุด 5 อันดับสุดท้าย 

 

ที่มา: Grant Thornton (2013) 
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 ผู้หญิงไทยเป็นผู้ประกอบการในสัดส่วนใกล้เคียงกับผู้ชาย 

ผลจากการส ารวจโดย Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ในปี 2012 ระบุว่าประเทศไทยเป็น 

1 ใน 6 ประเทศจาก 67 ประเทศทั่วโลกที่มีสัดส่วนผู้ประกอบการชายและหญิงในอัตราใกล้เคียงกัน ทั้งนี้เป็นผล

จากปัจจัยหลายประการ เช่น ค่านิยมทางสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้น วัฒนธรรมที่เคารพความเท่าเทียมกันระหว่าง

ชายหญิง ระดับการศึกษาของผู้หญิงที่สูงขึ้น และบทบาทผู้หญิงในการสืบทอดกิจการครอบครัว เป็นต้น เมื่อ

เปรียบเทียบกับหลายประเทศทั่วโลกแล้ว นับว่าผู้หญิงไทยมีบทบาทในฐานะผู้ประกอบการค่อนข้างมาก จึงมีส่วน

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไม่น้อยทีเดียว 

 

1.4 โอกาสและความท้าทายต่อเศรษฐกิจไทย 

ปัจจุบันเศรษฐกิจไทยก าลังเผชิญกับความท้าทายหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การติดกับดักประเทศรายได้

ปานกลางและไม่สามารถยกระดับเศรษฐกิจเป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้ เนื่องจากผลิตภาพการผลิตที่ต่ าและไม่

สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนได้ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่ประชากรมีสูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น และอัตราการเกิด

ของประชากรลดลง เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เศรษฐกิจไทยจึงต้องเผชิญกับความท้าท้าย  เป็นต้น 

ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนกดดันให้ประเทศต้องตระหนักถึงความส าคัญของเศรษฐกิจพลังผู้หญิงในฐานะพลังที่ช่วย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายต่างๆ ได้   

จากข้อมูลแนวโน้มและสถานการณ์เศรษฐกิจพลังผู้หญิงทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 

จะเห็นได้ว่าเศรษฐกิจพลังผู้หญิงมีความส าคัญต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและการพัฒนาสังคมให้

ดีขึ้น กระแสเศรษฐกิจพลังผู้หญิงที่เกิดขึ้นทั่วโลกจากการเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการที่มากขึ้นของผู้หญิง เป็น

โอกาสอันดีที่จะท าให้เศรษฐกิจไทยเจริญเติบโต และเป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการไทยที่จะตอบสนองต่อความ

ต้องการทางการตลาดของผู้บริโภคกลุ่มผู้หญิงซึ่งมีจ านวนมาก มีความหลากหลายและมีก าลังซื้อที่สูงขึ้น ทั้งในและ

ต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายส าคัญของเศรษฐกิจไทยคือการสนับสนุนให้เศรษฐกิจพลังผู้หญิงเติบโตได้อย่าง

แท้จริงในประเทศ การปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือส่งเสริมบทบาทผู้หญิงทั้งในการเข้าสู่ภาค
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เศรษฐกิจที่เป็นทางการและการเพ่ิมอ านาจให้กับผู้หญิงในมิติ อ่ืนๆ จึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง โดยมีหลาย

องค์ประกอบที่ต้องค านึงถึง8 เช่น  

 การเตรียมความพร้อมผู้หญิงให้เข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิม

อัตราการอ่านออกเขียนได้ และการส่งเสริมการศึกษาให้แก่ผู้หญิงในทุกระดับ 

 นโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับผู้หญิงในการท างาน เช่น อัตราค่าจ้างที่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง 

นโยบายไม่เลือกปฏิบัติทางเพศในที่ท างาน นโยบายการลาคลอดและดูแลบุตร การเข้าถึงบริการรับ

ฝากดูแลเด็ก เป็นต้น  

 การสนับสนุนผู้ประกอบการหญิง เช่น การเข้าถึงเทคโนโลยี การเข้าถึงแหล่งทุน และการฝึกอบรม

และสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงรุ่นใหม่ เป็นต้น 

 

ข้อมูลจากส านักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว พบว่า

ประเทศไทยยังคงมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อเศรษฐกิจพลังผู้หญิงที่สามารถพบเห็นได้ เช่น ผู้หญิงได้รับค่าจ้าง

ค่าตอบแทนในการท างานที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ชายในบางกรณี การเข้าไม่ถึงสิทธิประกันสังคม ผู้หญิงไม่ได้รับการ

สนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองการบริหาร สิทธิทางกฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสามีภรรยาในการ

สมรสและการฟ้องหย่า และปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิง เป็นต้น นอกจากนี้ประเทศไทยยังขาดปัจจัยพ้ืนฐานที่

สนับสนุนเศรษฐกิจพลังผู้หญิง เช่น ความเพียงพอของศูนย์เลี้ยงเด็กที่สอดคล้องกับรูปแบบการจ้างงานส าหรับ

แรงงานหญิงในย่านอุตสาหกรรม เป็นต้น  

นอกจากนี้ ความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการไทยต่อตลาดผู้บริโภคผู้หญิงซึ่งมีความหลากหลายและมี

ความเฉพาะตัวยังเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่ง ในการที่เศรษฐกิจไทยจะได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจพลัง

ผู้หญิง ทั้งนี้ความต้องการเบื้องต้นและโอกาสเกิดใหม่ที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจพลังผู้หญิง ซึ่งมีประโยชน์ในการต่อ

ยอดและปรับปรุงธุรกิจเพ่ือตอบสนองเศรษฐกิจพลังผู้หญิงจะอภิปรายในบทที่ 2 ต่อไป 

 

                                                           
8 ปรับจำก Third Billion Index โดย PricewaterhouseCooper (2012) ซึง่ระบปัุจจยัในกำรสง่เสริมบทบำทและเพิ่มอ ำนำจให้แก่ผู้หญิง
ในรูปแบบของดชันี   
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มองเทรนด์ห้ามิติ 

 

 

 ในการส ารวจ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจพลังผู้หญิง คณะผู้วิจัยใช้กรอบ

การวิเคราะห์ผ่าน “มองเทรนด์ห้ามิติ” (Five Dimensions Analysis) ซึ่งพัฒนาต่อยอดมาจากกรอบการวิเคราะห์

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของ trendwatching.com (2014) ดังแสดงให้เห็นในแผนภาพที่ 10 ร่วมกับ

การส ารวจพฤติกรรมและทัศนคติจากกลุ่มตัวอย่าง 830 คน โดยเป็นผู้หญิงทั้งหมด (ดังภาคผนวก) ทั้งนี้ การ

วิเคราะห์ตามกรอบ “มองเทรนด์ห้ามิติ” ให้ความส าคัญกับห้ามิติดังต่อไปนี้ 

ภาพที่ 10 กรอบการวิเคราะห์ “มองเทรนด์ห้ามิติ” 

 

ที่มา: พัฒนาต่อยอดจาก trendwatching.com (2014) 

2 
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(1) พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Drivers of Change) 

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงระยะยาว การเปลี่ยนแปลงเชิงมหภาค และการเปลี่ยนแปลง

เชิงโครงสร้าง ซึ่งมักเป็นการเปลี่ยนแปลงที่กินเวลายาวนานหลายปี ปัจจัยเหล่านี้มิใช่การเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิต

หรือพฤติกรรมของผู้คนโดยตัวมันเอง หรืออาจมิใช่โอกาสทางธุรกิจด้วยตัวของมันเอง แต่เป็นพลังเบื้องหลังที่มีส่วน

ส าคัญในการก่อรูปหรือก าหนดทิศทางของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงส าคัญอันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตหรือ

พฤติกรรมของผู้คนทั่วโลกอีกต่อหนึ่ง รวมทั้งช่วยเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสทางธุรกิจให้เกิดข้ึนตามมา 

(2) ตัวเร่ง (Triggers) 

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งอธิบายการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น เช่น รสนิยม นโยบายรัฐ เหตุการณ์ทางการเมือง 

วิกฤติเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติ รวมถึงเทคโนโลยี ที่เป็นตัวเร่งให้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงหนึ่งสามารถขยายตัวในวง

กว้างได้รวดเร็วขึ้น 

(3) ความต้องการพื้นฐาน (Basic Needs) 

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งอธิบายความต้องการและความปรารถนาขั้นพ้ืนฐานของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปอัน

เนื่องมาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท าให้ความต้องการพ้ืนฐานของผู้คน

เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และสังคมจ าเป็นต้องปรับตัวรับมือการเปลี่ยนแปลงความต้องการพ้ืนฐานเหล่านี้อย่างไร 

(4) โอกาสเกิดใหม่ (Emerging Opportunities) 

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งอธิบายโอกาสเกิดใหม่ที่เกิดขึ้นเพ่ือถม ‘ช่องว่าง’ ที่ถูกสร้างขึ้นจากแนวโน้มการ

เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นตลาดสินค้าและบริการใหม่ อาชีพใหม่ พฤติกรรมผู้บริโภคใหม่ เป็นต้น ตัวอย่างที่ส าคัญ

ได้แก่ การท าความเข้าใจเกี่ยวกับช่องว่างแห่งความหวัง (expectation gap) ของผู้บริโภค ระหว่างสิ่งที่ผู้บริโภค

ต้องการกับสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับอยู่ในปัจจุบัน ถือเป็น ‘ขุมทอง’ ของการท าความเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 

(5) ความคิดบันดาลใจ (Inspiration Idea) 

การวิเคราะห์มิตินี้มุ่งส ารวจแง่คิดและแรงบันดาลใจที่เกิดจากประสบการณ์ในการรับมือกับความ

เปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ โดยมีกรณีศึกษาทั้งของต่างประเทศและไทย ทั้งที่ประสบความส าเร็จและล้มเหลว 

ประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการปรับตัวและนวัตกรรมของหน่วยธุรกิจเหล่านี้จะช่วยเพ่ิมความเข้าใจแนวโน้มการ
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เปลี่ยนแปลงนั้นได้ชัดเจนขึ้น อีกท้ังช่วยเพ่ิมมุมมองทางธุรกิจให้กว้างขวางและลึกซึ้งขึ้น รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ

ในการประกอบธุรกิจใหม่หรือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ด้วย  

 

2.1 พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 

พลังขับเคลื่อนส าคัญของเศรษฐกิจพลังผู้หญิงคือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลต่อการเข้าสู่

ภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการ และการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคของผู้หญิง โดยมีประเด็นการเปลี่ยนแปลงที่

น่าสนใจ ดังต่อไปนี้ 

1) ผู้หญิงได้รับการศึกษามากขึ้นและมีการศึกษาสูงขึ้น 

ถึงแม้ว่าอัตราการอ่านออกเขียนได้ระหว่างชายและหญิงจะยังมีช่องว่างอยู่ แต่โดยภาพรวมในระดับโลก 

ผู้หญิงได้รับการศึกษาและสามารถอ่านออกเขียนได้ได้มากข้ึน และช่องว่างความแตกต่างของการอ่านออกเขียนได้

ระหว่างชายหญิงมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ข้อมูลจาก UNESCO (2013) เปิดเผยว่า อัตราการอ่านออกเขียนได้ของ

ผู้หญิงเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 69.4 ในช่วงปี 1985-1994 เป็นร้อยละ 76.9 ในปี 1995-2004 และเป็นร้อยละ 79.7 

ในช่วงปี 2005-2010 โดยช่องว่างความแตกต่างของการอ่านออกเขียนได้ระหว่างชายและหญิงลดลงจากร้อยละ 

12.6 ในช่วงปี 1985-1994 เหลือเพียงร้อยละ 8.9 ในช่วงปี 2005-2010 

ภาพที่ 11 อัตราการอ่านออกเขียนได้ของชายหญิงในระดับโลก 

 

ที่มา: UNESCO Institute for Statistics in EdStats (2013) 
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ที่น่าสนใจคือ ผู้หญิงที่ได้รับการศึกษาในระดับสูงมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นและมีสัดส่วนมากข้ึนเทียบกับผู้ชาย 

แต่เดิมในการศึกษาระดับสูง เช่น ระดับอุดมศึกษา จะมีสัดส่วนผู้ชายเข้ารับการศึกษาเป็นส่วนใหญ่  แต่ในปัจจุบัน

พบว่าหลายประเทศทั่วโลก มีแนวโน้มที่สัดส่วนผู้หญิงในการศึกษาระดับสูงจะมากกว่าผู้ชาย Goldman Sach 

(2013) ประมาณการว่าในประเทศพัฒนา จ านวนผู้หญิงที่เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยมีมากกว่าผู้ชายประมาณ

ร้อยละ 15 ในขณะที่ ICEF (2014) ประเมินว่าในปี 2005 ในประเทศกลุ่ม OECD9 มีผู้หญิงเข้าเรียนในการศึกษา

ระดับสูงคิดเป็นร้อยละ 55 ของนักเรียนทั้งหมด หรือเป็นสัดส่วนผู้หญิง 1.2 คนต่อผู้ชาย 1 คน และคาดการณ์ว่า

จะเพ่ิมขึ้นเป็น 1.4 คนต่อผู้ชาย 1 คน ภายในปี 2025 โดยในบางประเทศ เช่น ออสเตรีย แคนาดา ไอซ์แลนด์ 

นอร์เวย์ และสหราชอาณาจักร คาดว่าจะมีสัดส่วนผู้หญิงในการศึกษาระดับสูงมากกว่าผู้ชายถึง 2 เท่า10 

เมื่อพิจารณาจากประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางส าคัญทางการศึกษาระดับสูงของโลก เช่น สหราช

อาณาจักรและสหรัฐอเมริกา จะพบว่ามีผู้หญิงสมัครเข้าเรียนและส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในป ระเทศ

เหล่านี้มากกว่าผู้ชาย ในปี 2014 ในสหราชอาณาจักรมีผู้หญิงเข้าสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยรวมกว่า 376,860 คน 

ในขณะที่มีผู้ชายสมัครเข้าเรียนน้อยกว่าถึง 1 ใน 3 คือมีจ านวน 282,170 คน ส่วนในสหรัฐอเมริกา กว่าร้อยละ 60 

ของผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้หญิง โดยมีผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 60 และร้อยละ 52 ของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกตามล าดับ11 

รายงานของ OECD (2010) อธิบายเหตุผลที่ผู้หญิงเข้ารับการศึกษาระดับสูงเพ่ิมมากขึ้นว่าเกิดจากปัจจัย

หลายอย่าง เช่น ผู้หญิงสามารถจัดการเวลาเพ่ือการเรียนการท างานและการดูแลครอบครัวได้ดีขึ้น การกีดกันใน

ครอบครัวไม่ให้ผู้หญิงเข้ารับการศึกษาลดลงในหลายประเทศ ผู้หญิงเตรียมตัวเพ่ือการศึกษามากกว่าผู้ชาย และ

ผู้หญิงมีความต้องการเรียนต่อในระดับสูงมากกว่าผู้ชาย เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม พบว่าในกลุ่มประเทศ OECD การเรียนการสอนในระดับมหาวิทยาลัยบางสาขาวิชายังมี

ผู้หญิงเข้าศึกษาจ านวนน้อยกว่าผู้ชายอยู่มาก เช่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสาขาอุตสาหกรรมศาสตร์ มีผู้หญิง

                                                           
9 Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) หรือองค์กรควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำ 
ประกอบด้วยรัฐบำลของประเทศพฒันำแล้วกวำ่ 34 ประเทศ  
10 ICEF Monitor (2014, October 22) (http://monitor.icef.com/2014/10/women-increasingly-outpacing-mens-
higher-education-participation-many-world-markets/) 
11 อ้ำงแล้ว 
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เพียงร้อยละ 25 ของจ านวนผู้เข้าศึกษาทั้งหมด ในขณะที่สาขาวิชามานุษยวิทยา ศึกษาศาสตร์ สาธารณสุข มี

ผู้หญิงเข้ารับการศึกษากว่าร้อยละ 70 (Goldman Sachs 2013)   

ส าหรับประเทศไทย ผู้หญิงมีอัตราการอ่านออกเขียนได้สูง ข้อมูลในปี 2007 พบว่า อัตราการอ่านออก

เขียนได้ของผู้หญิงอายุเกิน 15 ปี อยู่ที่ร้อยละ 91 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกและค่าเฉลี่ยของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่ง

อยู่ที่ร้อยละ 74 และ 87 ตามล าดับ (UNICEF 2007 อ้างใน ส านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 2015)  

นอกจากนี้ความแตกต่างในการเข้าถึงการศึกษาระหว่างชายหญิงในประเทศไทยค่อนข้างต่ า และผู้หญิงมี

แนวโน้มเข้ ารับการศึกษาในระดับสูงมากกว่ าผู้ ชาย  ข้อมูลโดยส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ (2557) พบว่า ค่าเฉลี่ยดัชนีความเสมอภาคระหว่างเพศ (GPI) แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึง

การศึกษาระหว่างชายหญิงไทยไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากนัก ในปี 2014 GPI ระดับประถมศึกษาอยู่ที่ 0.98 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นอยู่ที่ 1 ซึ่งหมายความว่ามีนักเรียนหญิงเข้าเรียนเท่ากับนักเรียนชาย ในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายและระดับอุดมศึกษาพบว่ามีผู้หญิงเข้าเรียนมากว่าผู้ชาย โดยมีค่า GPI ที่ 1.13 และ 1.31 ตามล าดับ 

ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2011 พบว่ามีจ านวนผู้หญิงส าเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งสิ้น 248,011 คน ในขณะที่

มีผู้ชายทั้งสิ้น 187,908 คน  

การที่ผู้หญิงมีอัตราการอ่านออกเขียนสูงและได้รับการศึกษาใกล้เคียงกับผู้ชาย ท าให้ผู้หญิงมีโอกาสในการ

เข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการ โดยเฉพาะการประกอบอาชีพที่ใช้ทักษะและความรู้ นอกจากนี้การที่ผู้หญิงมี

แนวโน้มเข้ารับการศึกษาระดับสูงมากกว่าผู้ชาย ยังท าให้ผู้หญิงมีโอกาสได้รับค่าจ้างค่าตอบแทนในอัตราสูง     

และมีบทบาทในทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ิมขึ้นอีกด้วย 

2) ผู้หญิงแต่งงานช้าลงและเป็นโสดมากขึ้น  

ในหลายประเทศทั่วโลก ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะแต่งงานช้าลงและอยู่เป็นโสดมากขึ้น ข้อมูลจาก United 

Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (2013) ชี้ให้เห็นว่าในประเทศพัฒนาหลายประเทศ 

ผู้หญิงแต่งงานช้าลงเมื่อเปรียบเทียบอายุแรกสมรสของผู้หญิงระหว่างปี 1980 และ 2012  โดยพบว่าผู้หญิงใน

สหรัฐอเมริกามีอายุเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจาก 22 ปี เป็น 26.6 ปี ในเยอรมันนีเพ่ิมขึ้นจาก 23.1 ปี เป็น 30.7 ปี ในสวีเดน

เพ่ิมขึ้นจาก 26.4 ปี เป็น 33.4 ปี ในเนเธอร์แลนด์เพ่ิมข้ึนจาก 23.4 ปี เป็น 30.4 ปี ในเดนมาร์กเพ่ิมขึ้นจาก 24.8 

ปี เป็น 32.2 ปี ในอิตาลีเพิ่มข้ึนจาก 24.1 ปี เป็น 30.8 ปี และในสวิสเซอร์แลนด์ เพ่ิมข้ึนจาก 25 ปี เป็น 29.5 ปี  
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ภาพที่ 12 อายุเฉลี่ยของผู้หญิงเมื่อแรกสมรส เปรียบเทียบระหว่างปี 1980 และปี 2012 

 

ที่มา: United Nations Economics Commission for Europe (2013) 

 

ทั้งนี้ สาเหตุที่ผู้หญิงแต่งงานช้าลงนั้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากการที่สังคมยอมรับค่านิยมในการอยู่ด้วยกันโดย

ไม่ต้องแต่งงานมากขึ้น การที่ผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น พ่ึงพาตนเองด้านรายได้ได ้และการเติมเต็มชีวิตได้ด้วยตนเอง

โดยไม่ต้องพ่ึงคู่ครอง (Brennan 2011) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะหย่าร้างมากขึ้นอีกด้วย  

ส าหรับประเทศไทย หญิงไทยมีแนวโน้มชะลอการแต่งงานให้ช้าลงเช่นกัน ข้อมูลส ามะโนประชากรและ

เคหะ ชี้ให้เห็นว่าอายุเฉลี่ยแรกสมรสของหญิงไทยเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 1970 ซึ่งมีอายุเฉลี่ยแรกสมรสที่ 22 

ปี มาเป็น 22.7 23.5 24.0 และ 23.7 ปี ในปี 1980 1990 2000 และ 2010 ตามล าดับ ถึงแม้ว่าในปี 2010 จะมี

อายุเฉลี่ยแรกสมรสลดลงจาก 10 ปีก่อน แต่ในภาพรวมกล่าวได้ว่าผู้หญิงไทยแต่งงานช้าลงเรื่อยๆ นอกจากนี้ยังมี

ข้อมูลชี้ให้เห็นว่า ผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มีแนวโน้มแต่งงานช้าลงมากกว่าอัตราเฉลี่ยของประเทศ โดยพบว่า

ในช่วงระหว่างปี 1947-2000 ผู้หญิงในกรุงเทพฯ มีอายุเฉลี่ยแรกสมรสเพิ่มข้ึนจาก 23.4 ปี เป็น 27 ปี12  

 

 

                                                           
12 วิทยำลยัประชำกรศำสตร์ จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั (30 มกรำคม 2551) 
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ภาพที่ 13 อายุเฉลี่ยแรกสมรสของผู้หญิงไทย ระหว่างปี 1980-2010 

 

ที่มา:ส ามะโนประชากรและเคหะ 2513-2553 

 

นอกจากแต่งงานช้าลงแล้ว ผู้หญิงไทยยังมีแนวโน้มที่จะอยู่เป็นโสดมากขึ้น โดยจะเห็นได้จากสถิติสัดส่วน

การอยู่เป็นโสดของผู้หญิงอายุระหว่าง 15-54 ปี ในช่วงประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น จาก

ร้อยละ 21 ในปี  1960 และ 1970 เป็นร้อยละ 25 27 30 และ 35 ในปี 1980 1990 2000 และ 2008 ตามล าดับ 

ซึ่งจะเห็นแนวโน้มที่เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ภาพที่ 14 สัดส่วนการอยู่เป็นโสดของหญิงไทยอายุ 15-54 ปี 

 

ที่มา: ปราโมทย์ ประสาทกุล และปัทมา ว่าพัฒนาวงศ์ (2551), “ความไมส่มดุลของประชากรชายหญงิในประชากรไทย”. 

ประชากรและสังคม 2551: มิติ “เพศ” ในประชากรและสังคม (อ้างใน ปราโมทย์ ประสาทกุล และศุทธิดา ชวนวัน 2552) 



  เศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics)   

25 

การที่หญิงไทยเป็นโสดมากขึ้น มีสาเหตุมาจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเปลี่ยนแปลงสังคมจากสังคม

เกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมมากขึ้น การพัฒนาทางเศรษฐกิจ ความเป็นเมืองที่มากขึ้นมีผลต่อสภาพความ

เป็นอยู่และค่านิยมในการใช้ชีวิต ผู้หญิงมีบทบาทและสถานภาพทางสังคมสูงขึ้น ผู้หญิงพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจ

ได้ มีความเป็นอิสระ มีการศึกษาสูง เป็นต้น (ปราโมทย์ ประสาทกุล และศุทธิดา ชวนวัน 2552) 

ผลการส ารวจหัวข้อ “ผู้หญิงยุคใหม่ พลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทย”โดย Nation Group พบว่าผู้หญิงร้อย

ละ 30 ของกลุ่มตัวอย่างรู้สึกว่าพ่ึงตนเองได้ ไม่กังวลกับการต้องเป็นโสด โดยร้อยละ 69 ไม่คิดจะแต่งงาน เนื่องจาก

รักอิสระ ไม่ต้องการผูกพัน และร้อยละ 20 คิดว่าไม่มีคนเข้าใจและอยู่ด้วยได้ (สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม 2556) 

นอกจากนี้ยังพบว่าการหย่าร้างในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ข้อมูลจากกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย พบว่าจ านวนการหย่าร้างเพ่ิมขึ้นกว่าอย่างมากในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา จากปี 1996 มีผู้จด

ทะเบียนสมรส 436,831 คู่ หย่าร้าง 56,718 คู่ ปี 2006 มีผู้จดทะเบียนสมรส 347,913 คู่ หย่าร้าง 91,555 คู่ และ

ในปี 2012 มีผู้จดทะเบียนสมรส 314,338 คู่ หย่าร้างกว่า 111,377 คู่  (อมรา สุนทรธาดา และกมลชนก ข า

สุวรรณ 2557) การหย่าร้างที่สูงขึ้นหมายถึงการที่ผู้หญิงมีแนวโน้มเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเพ่ิมขึ้นด้วย  

การที่ผู้หญิงมีแนวโน้มอยู่เป็นโสดมากขึ้น แต่งงานช้าลง ท าให้พวกเธอมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและมี

ศักยภาพในการใช้จ่ายสูง ไม่ต้องใช้จ่ายเพ่ือครอบครัวและบุตร ต้องการบริโภคสินค้าและบริการที่แตกต่างจาก

ผู้หญิงที่มีครอบครัว และเป็นกลุ่มที่มีขยายตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่มทีน่่าจับตามองอย่างยิ่ง  

3) ผู้หญิงมีบุตรน้อยลง 

โดยเฉลี่ยผู้หญิงทั่วโลกมีแนวโน้มมีบุตรจ านวนน้อยลง รายงานของ United Nation (2013) พบว่าจ านวน

บุตรต่อผู้หญิงหนึ่งคนโดยเฉลี่ยทั่วโลกลดลงจาก 4.4 คน ในช่วงปี 1970-1975 เหลือเพียง 2.5 คนในช่วงปี 2005-

2010 โดยคาดการณ์ว่าภายในปี 2095-2100 จะลดลงเหลือเพียง 2 คน  ในกรณีของประเทศไทย จ านวนบุตร

เฉลี่ยต่อผู้หญิงหนึ่งคนก็มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เช่นกัน จากในช่วงปี 1970-1975 ที่หญิงไทยหนึ่งคนโดยเฉลี่ยมีลูก

ถึง 5 คน เหลือเพียง 1.5 คน ในช่วงปี 2005-2010 และ 1.8 คน ในช่วงปี 2095-2100  
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ภาพที่ 15 การเปลี่ยนแปลงจ านวนการมีบุตรเฉลี่ยต่อผู้หญิงหนึ่งคนในระดับโลกและไทย 

 

ที่มา: United Nation (2013) 

งานของ Chand and Tung (2014) อธิบายสาเหตุที่ท าให้จ านวนการมีบุตรต่อผู้หญิงโดยเฉลี่ยลดลง 

ได้แก่ การที่สถานะของผู้หญิงในสังคมสูงขึ้น ผู้หญิงมีการศึกษาสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นด้วย 

ความแพร่หลายของวิธีการคุมก าเนิดต่างๆ การยุตินโยบายต่างๆ ที่ส่งเสริมให้มีบุตรมากขึ้น ต้นทุนในการเลี้ยงดู

บุตรที่สูงขึ้น ค่านิยมของสังคมที่เปลี่ยนไปและรับกับวิถีชีวิตที่ไม่ต้องมีลูกได้มากขึ้น รวมไปถึงอิทธิพลที่ลดลงของ

ความเชื่อทางศาสนาและค่านิยมทางสังคมที่เชื่อว่าการมีบุตรและการมีครอบครัวขนาดใหญ่เป็นสิ่งดี  

แนวโน้มการมีบุตรที่น้อยลงของผู้หญิงหมายถึงขนาดครอบครัวที่เล็กลงส่งผลให้แบบแผนการบริโภคของ

ครัวเรือนและของผู้หญิงเปลี่ยนแปลงไป เมื่อมีบุตรจ านวนน้อยลงผู้หญิงสามารถทุ่มเททรัพยากรที่มีเพ่ือบุตรได้

อย่างเต็มที่ จึงมีแนวโน้มจะใช้จ่ายเพื่อการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้นโดยเปรียบเทียบกับการมีบุตรหลายคน 

4) ผู้หญิงมีอายุยืนยาวข้ึน 

ประชากรโลกโดยรวมมีแนวโน้มอายุยืนยาวขึ้น ข้อมูลโดยองค์การอนามัยโลกชี้ให้เห็นว่า ในปี 2013 

อายุขัยเฉลี่ยทั้งชายและหญิงอยู่ที่ 71 ปี โดยผู้หญิงมีแนวโน้มอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย ซ่ึงช่องว่างอายุขัยเฉลี่ยระหว่าง

จ านวนบุตร (คน) 
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ชายหญิงตั้งแต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 5 ปี ช่องว่างนี้มีมากขึ้นในประเทศรายได้สูง โดยมีช่องว่าง

อายุขัยเฉลี่ยประมาณ 6 ปี และน้อยลงในประเทศรายได้ต่ า ซึ่งมีช่องว่างอายุขัยอยู่ทีป่ระมาณ 3 ปี13  

ส าหรับประเทศไทย พบว่าประชากรไทยอายุยืนยาวขึ้นและผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชายเช่นเดียวกับ

แนวโน้มของโลก ข้อมูลโดยส านักงานพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ (2557)14 ระบุว่าอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรก

เกิด15ของประชากรไทยมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้หญิงมีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิดมากกว่าผู้ชายมาโดย

ตลอด ในปี 2014 อายุคาดเฉลี่ยของหญิงไทยสูงถึง 78.2 ปี ในขณะที่เพศชายมีอายุคาดเฉลี่ยที่ 71.3 ปี  

ภาพที่ 16 อายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (ปี) ของประชากรชายและหญิง 

 

ที่มา: ส านักงานพัฒนาระบบข้อมลูข่าวสารสุขภาพ, 2557 

 

การที่ประชากรมีแนวโน้มอายุยืนยาวขึ้นและผู้หญิงมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย ท าให้ในอนาคตมีโอกาสที่จะมี

ผู้สูงอายุผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และมีแนวโน้มที่จะมีผู้หญิงสูงอายุอยู่ตัวคนเดียวมากกว่าผู้ชายอีกด้วย ข้อมูลจาก

สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (2557) ชี้ให้เห็นว่า ในปี 2014 ครัวเรือนที่อยู่คนเดียวเป็นผู้สูงอายุ (อายุ 

60 ปีขึ้นไป) มีกว่าร้อยละ 28 และเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายถึง 1 เท่า คือเป็นผู้หญิงร้อยละ 18.1 และเป็นผู้ชาย

                                                           
13 World Health Organization, 2013 (http://www.who.int/gho/mortality_burden_d 
14 ส ำนกังำนพฒันำระบบข้อมลูข่ำวสำรสขุภำพ, 2557 

(http://www.hiso.or.th/hiso/visualize/Index.php?links=v1&show=2&no=1&menu=1) 
15 อำยคุำดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy) หมำยถึง  อำยโุดยเฉลี่ยของประชำกรท่ีคำดวำ่จะมีชีวิตอยู่ โดยอำยคุำดเฉลี่ยถือเป็น
เคร่ืองชีว้ดัควำมยืนยำวของชีวิตของประชำกร 

http://www.who.int/gho/mortality_burden_d
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ร้อยละ 9.9 ดังนั้นธุรกิจที่ตอบสนองกลุ่มผู้สูงอายุจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญและใส่ใจต่อความต้องการเฉพาะของ

กลุ่มผู้สูงอายุผู้หญิงที่อยู่ตัวคนเดียว   

 

2.2 ตัวเรง่ 

ตัวเร่งส าคัญทีท่ าให้เศรษฐกิจพลังผู้หญิงเกิดข้ึนและขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว มีดังต่อไปนี้ 

1) สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม 

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่เอ้ืออ านวยให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจและสร้างความ

เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงมีส่วนส าคัญในการเอ้ืออ านวยให้เศรษฐกิจพลังผู้หญิงขยายตัวได้อย่างรวดเร็ ว The 

Economist Intelligence Unit (2013) ได้จัดท า Women’s Economic Opportunity Index ประเมินโอกาส

ทางเศรษฐกิจของผู้หญิงทั่วโลกโดยดูจากปัจจัย 5 ประการได้แก่ นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านแรงงาน  การ

เข้าถึงแหล่งทุนของผู้หญิง  การศึกษาและการฝึกอบรมของผู้หญิง  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานะทางสังคมของ

ผู้หญิง และ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจโดยทั่วไป พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 48 จาก 113 ประเทศทั่วโลก คิด

เป็นอันดับ 2 ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยเป็นรองเพียงแค่ประเทศสิงคโปร์  ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมี

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเอ้ือให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านนโยบาย

แรงงานซึ่งได้ 49.8 คะแนนจาก 100 คะแนน สถานะของผู้หญิงในทางกฎหมายและทางสังคมซึ่งได้ 80.4 คะแนน

จาก 100 คะแนน และการเข้าถึงทางการเงินซึ่งได้ 56.9 คะแนน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก (โปรดดูภาพที่ 17 

ประกอบ) 

 



  เศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics)   

29 

ภาพที่ 17 Women’s Economic Opportunity Index ของประเทศไทย

 

 

ที่มา: The Economist Intelligence Unit (2013) 

นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาความเท่าเทียมกันของชายหญิงในสังคมไทยจะพบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 

69 จาก 146 ประเทศ ของดัชนี Gender Inequality Index โดย UNDP ในปี 2011 ในแง่หนึ่งอาจกล่าวได้ว่า

ผู้หญิงในประเทศไทยมีความเท่าเทียมกับผู้ชายมากกว่าในอีกหลายๆ ประเทศโดยเปรียบเทียบ 

ด้านสภาพแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจพลังผู้หญิงขยายตัวคือค่านิยมทางสังคมที่

เปิดรับบทบาทของผู้หญิงทางเศรษฐกิจ และมองบทบาทชายหญิงอย่างเสมอภาค ซึ่งพบว่าในภาพรวมสังคมไทยมี

ทัศนคติที่ค่อนข้างเปิดรับบทบาทผู้หญิง ถึงแม้ว่าจะมีทัศนคติบางอย่างที่แสดงความไมเ่ท่าเทียมกันของบทบาทชาย

หญิงก็ตาม ข้อมูลการส ารวจจากรายงานสถานการณ์สตรี ปี 201116 โดยส านักงานกิจการสตรีและสถาบัน

                                                           
16 ส ำรวจประชำชนทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ (76 จงัหวดั) โดยมีกลุม่ตวัอย่ำงทัง้หมด 8,281 คน ในอตัรำสว่นเพศชำยและหญิงใกล้เคียงกนั 
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ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พบทัศนคติที่สะท้อนค่านิยมในการยอมรับบทบาท

ของผู้หญิงดังต่อไปนี้ ในด้านความเสมอภาคและบทบาทชายหญิงในครอบครัว ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการดูแล

บ้านและครอบครัวไม่จ าเป็นต้องเป็นหน้าที่ของผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว ผู้ชายควรมีส่วนร่วมด้วย ในด้านบทบาทการ

เป็นผู้น าและการมีส่วนร่วมในชุมชนและทางการเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่าไม่ควรส่งเสริมบทบาทของ

ผู้หญิงในการเป็นผู้น าชุมชนเพราะจะขาดคนดูแลบ้านและครอบครัว และด้านการเป็นผู้น า ผู้บริหาร และการจ้าง

งาน ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าผู้หญิงสามารถเป็นผู้น าได้ดีเท่ากับผู้ชาย และมีโอกาสก้าวไปสู่ต าแหน่งผู้บริหารได้

เท่าเทียมกับผู้ชาย อย่างไรก็ตามประชาชนกว่าครึ่งหนึ่งจากการส ารวจเห็นว่าผู้ชายมีความเหมาะสมที่จะเป็นผู้น า

ได้ดีกว่าผู้หญิงและเห็นว่าผู้หญิงไม่สามารถอุทิศตนให้แก่งานได้เท่าเทียมกับผู้ชาย  

2) การส่งเสริมบทบาทผู้หญิง (Women Empowerment)  

การส่งเสริมบทบาทผู้หญิง หรือ Women Empowerment คือกระแสการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทั่วโลกให้

ความส าคัญในศตวรรษที่ 21 โดยเชื่อว่าการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีบทบาททั้งทางเศรษฐกิจและสังคมจะช่วยเพ่ิมการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล ทั้งการเพ่ิมการขยายตัวของ GDP และการเพ่ิมรายได้ประชาชาติต่อหัว  

อีกท้ังยังมีส่วนช่วยให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งข้ึน เช่น ลดปัญหาความยากจน สร้างความเท่าเทียมกันทาง

สังคม ท าให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน เป็นต้น ทั้งนี้การส่งเสริมบทบาทผู้หญิงทีส่ าคัญมีดังต่อไปนี้ 

 การสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

ถึงแม้ว่าในหลายทศวรรษที่ผ่านมาผู้หญิงจะเข้าส่งตลาดแรงงานมากขึ้น แต่ยังมีผู้หญิงอีกจ านวนมากที่

ไม่ได้เข้าสู่ตลาดแรงงาน และยังมีช่องว่างความเสมอภาคของแรงงานระหว่างชายหญิงอยู่มาก ทั้งนี้อุปสรรคที่กีด

กันไม่ให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เกิดจากปัจจัยเชิงโครงสร้างหลายอย่างเช่น กฎหมาย นโยบายรัฐ ระบบภาษี 

กระบวนการยุติธรรม โอกาสทางการศึกษา การเข้าถึงแหล่งเงินทุน โครงสร้างค่าจ้างที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างชาย

หญิง เป็นต้น ในปี 2015 นักเศรษฐศาสตร์ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund 

- IMF) ได้ประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุปสรรคกีดกันไม่ให้ผู้หญิงเข้าสู่ ตลาดแรงงานพบว่า 

อุปสรรคท่ีท าให้ผู้หญิงไม่เข้าสู่ตลาดแรงงานท าให้มากกว่า 40 ประเทศทั่วโลกสูญเสียรายได้ประมาณเท่ากับร้อยละ 

15 ของ GDP ที่จะสามารถผลิตได้ โดยในบางประเทศมีมูลค่าความสูญเสียมากกว่านั้น เช่น กาตาร์ โอมาน และ

อิหร่าน มีมูลค่าความสูญเสียกว่าร้อยละ 30 ของ GDP ที่จะสามารถผลิตได้ ประเทศเช่น อินเดีย ปากีสถาน และ
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อียิปต์ ซึ่งผู้หญิงมีโอกาสเข้าสู่ตลาดแรงงานค่อนข้างต่ า อาจต้องสูญเสียมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่าหลายแสนล้าน

เหรียญสหรัฐต่อปี (Talley, I.  2015, September 6) 

ภาพที่ 18 ประมาณการความสูญเสียต่อ GDP ที่เกิดจากช่องว่าง 

ความไม่เท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงในประเทศต่างๆ 

 

 

ที่มา: IMF (2015) 

การตระหนักถึงความส าคัญของการส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานท าให้เกิดนโยบายสนับสนุน

บทบาทของผู้หญิงข้ึนทั่วโลก ทั้งในระดับสากล ระดับภูมิภาคและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น 

- ในปี 2014 ผู้น าประเทศในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G-20 ได้ตกลงตั้งเป้าหมายร่วมกัน

ในการลดช่องว่างการมีส่วนร่วมของแรงงานระหว่างชายและหญิงให้ได้ร้อยละ 25 ภายในปี 2025 

ซึ่งจะช่วยให้ผู้หญิงกว่า 100 ล้านคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ช่วยเพ่ิมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ลดความยากจน และลดความเหลื่อมล้ า โดยคาดการณ์ว่าหากส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว GDP 

ของประเทศในกลุ่ม G-20 จะเพ่ิมสูงขึ้นร้อยละ 1.2-1.6 หรือประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐ 

ทั้งนี้ในแต่ละประเทศจะด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายนี้ด้วยนโยบายที่แตกต่างกัน เช่น การ
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ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้หญิง การขยายวันลาคลอดและเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมาย การ

สนับสนุนผู้ประกอบการหญิง และการขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้หญิง เป็นต้น17 

- หลายประเทศพัฒนาทั่วโลกได้เปลี่ยนระบบการจัดเก็บภาษีจากการเก็บภาษีสามีและภรรยา

รวมกัน เป็นการเก็บแยกรายบุคคล ท าให้ผู้หญิงที่มีครอบครัวมีแรงจูงใจที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

มากขึ้น (Goldman Sachs 2013) 

- ในช่วงทศวรรษที่ 1960 ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก เช่น ฟินแลนด์และนอร์เวย์ ประสบปัญหา

ประชากรหดตัวและการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รัฐบาล

ของประเทศในกลุ่มนอร์ดิกจึงได้ออกมาตรการต่างๆ เพ่ือสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงาน

มากขึ้น เช่น การขยายเวลาการลาคลอดและเลี้ยงดูบุตรตามกฎหมาย การจัดสถานรับดูแลเด็ก

โดยรัฐ เป็นต้น ท าให้ในปัจจุบันประเทศในกลุ่มนอร์ดิกมีความเท่าเทียมกันของการมีส่วนร่วม

แรงงานชายหญิงสูง (Kinoshota, Y. & Guo, F. 2015, March 31) 

- ในประเทศเปรู รัฐธรรมนูญปี 1993 ได้รองรับความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงโดยกฎหมาย 

ท าให้ผู้หญิงมีโอกาสในการท างานเท่าเทียมกับผู้ชาย ส่งผลให้อัตราการมีส่วนร่วมของผู้หญิง

เพ่ิมข้ึนกว่าร้อยละ 15 ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี (Talley, I. 2015, February 23) 

- ในปี 2015 รัฐสภาญี่ปุ่นได้ผ่านร่างกฎหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ซี่ง

เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการเงินการคลังของรัฐบาล Shinzo Abe ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวบังคับ

ใช้ให้บริษัทขนาดใหญ่ซึ่งมีลูกจ้าง 300 คนข้ึนไป มีมาตรฐานส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานผู้หญิงมาก

ขึ้น และสนับสนุนให้ผู้หญิงได้รับต าแหน่งบริหารมากขึ้น โดยการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและ

ประกาศสูส่าธารณะ (Kurtenbachap, E. 2015, August 28) 

- ประเทศไทยมีความพยายามในการส่งเสริมแรงงานผู้หญิงและเพ่ิมสัดส่วนแรงงานผู้หญิงอย่าง

ต่อเนื่องด้วยมาตรการและนโยบายต่างๆ ตัวอย่างเช่น ในปี 2015 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้เปิด

โครงการเสริมสร้างเจตคติความเสมอภาคหญิงชายในการพัฒนาฝีมือแรงงานในประชาคม

อาเซียน โดยวางแผนแม่บทการส่งเสริมความเสมอภาคชายหญิงระหว่างปีงบประมาณ 2015-

2016 เช่น การเพ่ิมสัดส่วนแรงงานฝีมือหญิงเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้มากขึ้น

ภายในปี 2015 โดยตั้งเป้าไว้ที่ร้อยละ 38.5 และเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 39 ในปี 2016 เป็นต้น และมี

                                                           
17 Priminister of Australia, 2014 (https://www.pm.gov.au/media/2014-11-16/g20-leaders-agree-reduce-gender-
employment-gap) 
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นโยบายเพ่ือส่งเสริมความเท่าเทียม เช่น การอบรมก่อนเข้าท างานให้มีแรงงานหญิงเข้าอบรมไม่

น้อยกว่าร้อยละ 30 การส่งเสริมให้แรงงานหญิงประกอบอาชีพอิสระไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ

กลุ่มแรงงานอิสระท้ังหมด เป็นต้น (ผู้จัดการออนไลน์ 25 มีนาคม 2558) 

นอกจากการสนับสนุนโดยภาครัฐแล้ว ภาคเอกชนโดยบริษัทชั้นน าหลายแห่งทั่วโลกยังมีบทบาทส าคัญใน

การส่งเสริมการจ้างงานผู้หญิงอีกด้วย อาทิเช่น 

- โครงการ “The Third Billion” โดย La Pietra Coalition เป็นความร่วมมือของรัฐบาลจาก

หลายประเทศ ร่วมกับองค์กรธุรกิจและองค์กรไม่แสวงก าไร มีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมให้ผู้หญิงกว่า 

1 พันล้านคนทั่วโลกเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจภายในปี 2025 โครงการนี้มีกรณีศึกษาที่ชัดเจน คือ ยูนิ

ลีเวอร์ โดยลงทุนผ่านธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ กับผู้ประกอบการชาวอินเดียที่ยากจนจ านวน 45,000 

ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง ในหมู่บ้านกว่า 1 แสนแห่ง ผลลัพธ์ที่ตามมาของการลงทุนดังกล่าวท า

ให้บริษัทสามารถสร้างรายได้คิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ที่บริษัทได้รับในอินเดีย (สถาบันพัฒนา

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2556)   

- บริษัท IBM ส่งเสริมให้มีความสมดุลระหว่างชายหญิงในที่ท างาน โดยในปี 2014 มีการจ้างงาน

ผู้หญิงถึงกว่าร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งหมด และมีเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูงเป็นผู้หญิงกว่าร้อย

ละ 25  

- บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย ส่งเสริมการท างานของผู้หญิงโดยการให้ความส าคัญระหว่าง

ชีวิตการท างานและครอบครัว มีนโยบายให้พนักงานท างานจากท่ีบ้านได้ พิจารณาชายหญิงอย่าง

เท่าเทียมกันในการสมัครงาน ท าให้ในปี 2014 บริษัทมีพนักงานหญิงกว่าร้อยละ 44.1 ของ

พนักงานทั้งหมด ซึ่งมีสัดส่วนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมไอทีซึ่งมีสัดส่วนผู้หญิงอยู่ที่ร้อยละ 39 

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารหญิงคิดเป็นกว่าร้อยละ 55.6 ของผู้บริหารทั้งหมด18 

 

 การสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ารับต าแหน่งบริหาร 

ภาครัฐและภาคเอกชนในหลายประเทศทั่วโลกต่างเห็นความส าคัญกับการเพ่ิมสัดส่วนผู้หญิงในต าแหน่ง

บริหารมากขึ้น เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงในการท างาน ท าให้เกิดนโยบายและการสนับสนุน

                                                           
18 iUrban, 2014 (http://www.iurban.in.th/pr/microsoft-woman-leaders-and-the-nesw-asian-culture/) 
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ต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มโอกาสและอ านวยความสะดวกให้ผู้หญิงเข้าสู่ต าแหน่งบริหาร ผลการส ารวจโดย Grant Thornton 

(2014) ซึ่งสอบถามความคิดเห็นจากผู้บริหารทั่วโลก พบว่าผู้บริหารจากการส ารวจมีทัศนคติอยากเห็นสัดส่วนของ

ผู้หญิงในคณะกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 37 ในปี 2013 เป็นร้อยละ 45 

ในปี 2014 โดยในประเทศกลุ่มเอเชียแปซิฟิกมีการสนับสนุนกว่าร้อยละ 57 ของผู้บริหารจากการส ารวจ ซึ่งทั้งนี้

ประเทศไทยติดอันดับ 6 ของประเทศท่ีมีสัดส่วนผู้บริหารหญิงมากท่ีสุดในโลกจากการส ารวจ 

การเปลี่ยนแปลงและความพยายามเหล่านี้จะช่วยให้ผู้หญิงมีโอกาสในการท างานระดับบริหารมากขึ้น 

สร้างรายได้มากขึ้น เป็นที่ยอมรับในสังคมมากขึ้น และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงยุคใหม่ทั่วโลกพัฒนาตนเองใน

การท างาน โดยมีตัวอย่างโครงการที่น่าสนใจ เช่น 

- ในปี 2012 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอ

กฎข้อบังคับที่ตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2020 บริษัทขนาดใหญ่ในยุโรปจะต้องมีผู้หญิงอยู่ใน

คณะกรรมการที่ไม่ใช่คณะกรรมการบริหารไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งต่อมาร่างข้อเสนอนี้ได้รับ

การรับรองโดยรัฐสภายุโรป (European Parliament) ในปี 2013 (European Commission 

2015, January) 

- ในปี 2006 ประเทศนอร์เวย์ผ่านกฎหมายที่เรียกร้องให้บริษัทเอกชนมีกรรมการบริหารเป็นผู้หญิง

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 (Ernst & Young 2013) ต่อมานโยบายในลักษณะเดียวกันนี้ได้ถูกน าไป

ปรับใช้ในหลายประเทศในยุโรป 

- โครงการ CEO Champions initiative ริเริ่มขึ้นในปี 2012 โดย Women’s Forum for the 

Economy & Society ร่วมกับบริษัท Ernst & Young โครงงานนี้ได้รวบรวมผู้บริหารกว่า 30 คน

จากบริษัทชั้นน า เพ่ือปรึกษาหารือหาแนวทางในการเพ่ิมบทบาทของผู้หญิงในต าแหน่งบริหารให้

มากขึ้น เกิดเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในการเสริมบทบาทผู้บริหารหญิงในภาคเอกชน19  

 

3) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 

ในด้านการจ้างแรงงาน การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคือตัวเร่งส าคัญของเศรษฐกิจพลังผู้หญิง เนื่องจากท า

ให้ผู้หญิงสามารถแบ่งเวลาในการดูแลครอบครัวได้ดีขึ้นและสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากขึ้น ในขณะที่ด้าน

                                                           
19  Ernst & Young , 2012 (http://www.ey.com/GL/en/Newsroom/News-releases/News_CEO-Champions-commit-to-
increasing-global-reach) 
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การบริโภค เทคโนโลยีท าให้เกิดสินค้าและบริการใหม่ๆ ที่กระตุ้นการใช้จ่ายโดยผู้หญิง เทคโนโลยีส าคัญที่ช่วย

ส่งเสริมเศรษฐกิจพลังผู้หญิงที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้  

 เทคโนโลยีที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านและการดูแลครอบครัว 

ในหลายสังคมและวัฒนธรรม ผู้หญิงคือผู้ท าหน้าที่หลักในการดูแลบ้านและครอบครัว ในอดีตผู้หญิงต้องใช้

เวลาจ านวนมากในหน้าที่นี้ ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมตลาดแรงงานหรือมีเวลาว่างในการท ากิจกรรมอ่ืนที่สร้าง

ผลผลิตทางเศรษฐกิจได้ เมื่อเทคโนโลยีอ านวยความสะดวกในครัวเรือนพัฒนาไป ตัวอย่างเช่น เครื่องซักผ้า เครื่อง

ล้างจาน เครื่องดูดฝุ่น และตู้เย็น เป็นต้น ท าให้ผู้หญิงสามารถลดเวลาในการท างานบ้านลงได ้มีอิสระด้านเวลามาก

ขึ้น (The Economist 2006) นอกจากเทคโนโลยีในการดูแลบ้านโดยตรงเหล่านี้ เทคโนโลยีในการขนส่งและการ

เดินทางยังเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ช่วยลดภาระผู้หญิงลงและท าให้พวกเธอมีเวลามากขึ้น บริการใหม่ๆ เช่น การส่ง

สินค้าแบบเดลิเวอรี่ หรือบริการขนส่งสาธารณะที่ดีขึ้นท าให้เดินทางรับบุตรหลานได้ง่ายขึ้น เป็นต้น ประกอบกับ

เมื่อครอบครัวมีรายได้เพ่ิมข้ึน ท าให้ผู้หญิงสามารถจ้างงานแม่บ้านหรือพ่ีเลี้ยงมาช่วยดูแลครอบครัวได้อีกด้วย 

ในมุมของการบริโภค เมื่อผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น  มีเวลาในการดูแลบ้านและครอบครัวลด

น้อยลง ความต้องการเทคโนโลยีในการดูแลบ้านจึงมีมากขึ้น ตลาดสินค้าและบริการที่เป็นตัวช่วยในการดูแลบ้ าน

และครอบครัวจึงขยายตัว โดยมีความต้องการสินค้าบริการที่แตกต่างหลากหลายและซับซ้อนขึ้น ตามการ

เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้หญิงยุคใหม่ 

 เทคโนโลยีการในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม 

การน าเทคโนโลยีการผลิตแบบอัตโนมัติมาใช้ในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม ท าให้เกิดการจ้างงาน

ผู้หญิงในภาคผลิตและภาคอุตสาหกรรมขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีการผลิตรูปแบบใหม่ ลดความจ าเป็นในการใช้

ก าลังแรงงานมากๆ ในลักษณะที่ผู้ชายถนัดลง สามารถควบคุมและใช้งานง่ายขึ้น ท าให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในแรงงาน

ได้มากข้ึนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การท าเหมือง การท างานในโรงงาน และการท างานในภาคขนส่งมวลชน 

เป็นต้น  (Goldman Sachs, 2013)   

ส าหรับภาคบริการยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีมาแทนที่ก าลังแรงงานคนมากนัก ในปี 2011 เครื่องจักร

ส าหรับภาคอุตสาหกรรมถูกขยายไปมากกว่าภาคบริการกว่า 10 เท่าตัว แนวโน้มงานในภาคบริการจึงยังจ าเป็นต้อง

ใช้แรงงานคนอยู่มาก ไม่ว่าจะเป็นการบริการสุขภาพ อาหาร และการศึกษา (Goldman Sachs 2013) ซึ่งมี
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แนวโน้มต้องการแรงงานเพ่ิมขึ้นและต้องการแรงงานผู้หญิงมาเติมเต็มช่องว่างเหล่านี้ เนื่องจากเป็นงานประเภทที่

ผู้หญิงมีความถนัดสูง 

ในมุมการบริโภค การผลิตในยุคใหม่มีลักษณะเป็นการผลิตแบบเฉพาะกลุ่มลูกค้าแบบจ านวนมาก (mass 

customization) ที่ต้องอาศัยความเข้าใจผู้บริโภคและปรับเปลี่ยนการผลิตให้ตอบรับความต้องการเฉพาะกลุ่มของ

ผู้บริโภคให้ได้ เทคโนโลยีการผลิตในลักษณะนี้สามารถตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าผู้หญิงที่มีความต้องการที่หลากหลายได้

เป็นอย่างดี รายงานของ Goldman Sachs (2013) ให้ความเห็นว่าเทคโนโลยีการผลิตแบบ mass customization 

นี่เองคือแรงขับเคลื่อนส าคัญที่ท าให้เศรษฐกิจพลังผู้หญิงขยายตัวจากการบริโภคที่เพ่ิมสูงขึ้น มากยิ่งกว่าการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมเสียอีก 

 เทคโนโลยีการสื่อสาร 

การพัฒนาเทคโนโลนีการสื่อสารเช่นอินเทอร์เน็ต ช่วยให้ผู้หญิงมีโอกาสในการริเริ่มธุรกิจเป็นของตนเองได้

ง่ายขึ้น ธุรกิจขนาดเล็กที่ริเริ่มโดยผู้หญิงคิดเป็นกว่าร้อยละ 30 ในสหรัฐอเมริกา เทียบกับเพียงร้อยละ 5 เมื่อ

ประมาณ 40 ปีที่แล้ว และยังช่วยเพ่ิมการจ้างผู้หญิงในงานที่สามารถท างานที่บ้านหรือในภาคบริการต่างๆ เช่น 

ธุรกิจการท่องเที่ยว การซื้อขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น กล่าวโดยรวมอินเทอร์เน็ตช่วยให้ผู้หญิงประหยัดเวลาและ

สามารถใช้เวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยเพ่ิมผลิตภาพในการผลิตและการมีส่วนร่วมในระบบ

เศรษฐกิจที่เป็นทางการของผู้หญิงได้ (Goldman Sachs 2013)   

ในมุมการบริโภค การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้การค้าออนไลน์ขยายตัวอย่างมาก ซ่ึงผู้หญิงคือ

กลุ่มลูกค้าส าคัญที่ขยายตัวขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

 

2.3 ความต้องการพ้ืนฐาน 

1) ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความต้องการพื้นฐานของผู้หญิง 

ในการท าความเข้าใจความต้องการพ้ืนฐานของผู้บริโภคผู้หญิงมักเกิดความเข้าใจผิดที่พบบ่อยครั้ง 3 

ประการดังต่อไปนี้ 
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 ผู้หญิงและผู้ชายต้องการสินค้าและบริการไม่แตกต่างกัน 

ในทางการตลาด ความแตกต่างระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงหมายถึง “ความเป็นผู้ชาย” กับ “ความเป็น

ผู้หญิง” ซ่ึงสามารถแยกออกได้อย่างน้อย 3 ระดับ ได้แก่ ระดับกายภาพ ซึ่งเป็นความแตกต่างทางร่างกายทีช่ัดเจน 

ระดับอารมณ์ความรู้สึก ซึ่งส่งผลต่อมุมมองและการตัดสินใจ และระดับไลฟ์สไตล์หรือแบบแผนการใช้ชีวิต แม้

ผู้หญิงและผู้ชายจะมีความต้องการบริโภคสินค้าและบริการขั้นพ้ืนฐานในชีวิตประจ าวันใกล้เคียงกัน แต่ด้วยความ

แตกต่างชองความเป็นชายและความเป็นหญิงนี้เองท าให้แท้จริงแล้วความต้องการในสินค้าและบริการของชายหญิง

มีความแตกต่างกันไป 

 ในระดับกายภาพ ผู้หญิงต้องการสินค้าและบริการบางอย่างโดยเฉพาะตามความจ าเป็นทางกายภาพและ

การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เช่น ชุดชั้นใน ผ้าอนามัย เสื้อผ้าส าหรับหญิงมีครรภ์ อุปกรณ์ปั๊มน้ านม และอีก

มากมาย ในขณะที่สินค้าและบริการที่ผู้ชายและผู้หญิงมีความต้องการใช้เหมือนกันอาจต้องมีความแตกต่างกันใน

รายละเอียดเพ่ือรองรับความแตกต่างทางกายภาพระหว่างชายหญิง ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงมีร่างกายที่ไม่แข็งแรง

เท่ากับผู้ชาย ดังนั้นผู้หญิงจึงอาจต้องการอุปกรณ์เครื่องใช้ ในบ้านที่ออกแบบมาช่วยทุ่นแรงและใช้งานง่าย หรือ

กระเป๋าเดินทางสะพายหลังส าหรับผู้หญิงทีร่องรับสรีระช่วงหลังทีส่ั้นกว่าผู้ชาย เป็นต้น  

 

 

ตัวอย่าง มีดโกน Venus โดย Gillette  

 มีดโกน Venus โดย Gilltte คือตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต้องการ

ของผู้หญิงในระดบักายภาพได้เป็นอย่างดี แต่เดิมอุตสาหกรรมมีดโกนมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่เป็นผู้ชาย

เท่านั้น แต่ Gilltte ได้ออกแบบมีดโกนรุ่น Venus ในปี 2001 เพ่ือตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มผู้หญิงโดยเฉพาะ มีด

โกนรุ่นนี้ออกแบบอย่างละเอียดเพ่ือรับกับสรีระของผู้หญิงที่แตกต่างจากผู้ชาย และการใช้งานในจุดต่างๆ 

ของร่างกายท่ีไม่เหมือนกับผู้ชาย เช่น ออกแบบให้มีแกนกลางที่มั่นคงไม่หลุดมือง่าย เพ่ือใช้งานตามจุดต่างๆ 

ได้อย่างสะดวกและไม่เกิดอันตราย เป็นต้น การออกแบบที่ค านึงถึงความแตกต่างของสรีระผู้หญิงนี้เอง ท าให้

ผลิตภัณฑ์ประสบความส าเร็จอย่างดียิ่งและสามารถครองส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างมากในกลุ่มผลิตภัณฑ์

มีดโกนส าหรับผู้หญิง  

ที่มา: Brennan 2011 
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ในระดับอารมณ์ความรู้สึก ในทางวิทยาศาสตร์ สมองของผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างกัน ส่งผลให้เกิด

แนวโน้มพฤติกรรมและอารมณ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งส่งผลต่อความต้องการและรูปแบบพฤติกรรมการบริโภคสินค้าและ

บริการที่ไม่เหมือนกัน  ตัวอย่างเช่น (Brennan 2011) 

- ด้านอารมณ์ สมองส่วน Limbic System ซึ่งควบคุมความผูกพันด้านอารมณ์ของผู้หญิงมีขนาดใหญ่

กว่าผู้ชาย ผู้หญิงจึงเป็นผู้ดูแลเด็กและผู้สูงอายุในแทบทุกสังคมทั่วโลก 

- ด้านความจ า สมองส่วน Hippocampus ซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านอารมณ์และความทรงจ าของผู้หญิงมี

ขนาดใหญ่กว่าผู้ชาย ผู้หญิงจึงมีความสามารถในการสื่อสารด้านอารมณ์และจดจ ารายละเอียดที่

เกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกได้ดีกว่าผู้ชาย  

- การพูด ผู้หญิงใช้สมองทั้งสองซีกในการพูด ในขณะที่ผู้ชายใช้เพียงด้านเดียว นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิง

มีเซลล์สมองซีกซ้ายซึ่งใช้ในการประมวลภาษามากกว่าผู้ชาย ผู้หญิงจึงมีแนวโน้มที่จะรู้สึกว่าสามารถ

สื่อสารด้วยค าพูดและคิดค าที่หลากหลายได้ง่ายกว่าผู้ชาย ในขณะที่ผู้ชายมีแนวโน้มจะสื่อสารอย่าง

ตรงไปตรงมามากกว่าผู้หญิง  

- เพศสัมพันธ์ สมองของผู้ชายถูกขับเคลื่อนด้วยความต้องการทางเพศมากกว่าผู้หญิงเกินกว่าสองเท่า  

- การเข้าสังคม ฮอร์โมน Testosterone ซึ่งมีมากในผู้ชาย ส่งผลต่อการพูดคุยและการเข้าสังคม 

- ความสามารถในการท างานหลายอย่างพร้อมกัน สมองผู้หญิงมีความเชื่อมโยงระหว่างสมองสองซีก

มากกว่าผู้ชาย ท าให้สามารถท างานหลายอย่างพร้อมกันได้ ผู้ชายมีแนวโน้มที่จะใช้สมองเพียงซีกเดียว

ในการประมวลข้อมูล 

- ภาษากาย ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมีความสามารถในการอ่านสีหน้า อารมณ์ และเสียง มากกว่าผู้ชาย ท า

ให้พวกเธอสามารถตอบสนองต่อทารกได้เป็นอย่างดี ความสามารถนี้เป็นสิ่งทีช่่วยให้เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่

รอด 

ความแตกต่างระหว่าชายและหญิงด้านอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้ ส่งผลให้ผู้หญิงและผู้ชายมีกระบวนการ

ในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน และตอบสนองต่อการสื่อสารทางการตลาดที่ไม่เหมือนกัน

ด้วย เช่น ความสามารถในการรับรู้อารมณ์และการสื่อสารอารมณ์ของผู้หญิง ท าให้พวกเธอให้ความส าคัญกับ

ประสบการณ์ในการซื้อสินค้าและบริการด้วย ผู้หญิงต้องการบรรยากาศในการซื้อที่เป็นมิตร ไม่กดดัน และมีผู้ให้

ความช่วยเหลือเมื่อเธอเกิดข้อสงสัย ในขณะที่ผู้ชายอาจมีแนวโน้มที่จะสนใจเพียงแค่ตัวสินค้ามากกว่าบรรยากาศ 

เป็นต้น (Brennan 2011)  
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ทั้งนี้ปัจจัยที่ก าหนดอารมณ์ความรู้สึกท่ีแตกต่างกันระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิงไม่ได้เกิดจาก

ความแตกต่างด้านสมองและฮอร์โมนเท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอ่ืนๆ ประกอบเข้าด้วยกันอีก เช่น สภาพแวดล้อมทาง

สังคม การศึกษา การเลี้ยงดูโดยครอบครัว สถานะทางสังคม และประสบการณ์ชีวิต เป็นต้น  

ในระดับไลฟ์สไตล์ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความเป็นชายและความเป็นหญิงที่แตกต่างกันคือบทบาทหน้าที่

ความรับผิดชอบของผู้หญิงและผู้ชายในสังคม ซึ่งมีความซับซ้อนและแตกต่างหลากหลาย ผู้หญิงหนึ่งคนอาจท า

หน้าที่เป็นทั้งลูก เป็นแม่ เป็นภรรยา และเป็นเจ้านาย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละบทบาทของพวกเธอได้รับความคาดหวัง

จากสังคมแตกต่างไปจากผู้ชาย ความต้องการพ้ืนฐานของพวกเธอจึงอาจมีความแตกต่างไปจากผู้ชายด้วยเช่นกัน 

เช่น ผู้หญิงที่เป็นแม่ ต้องดูแลพ่อแม่ และต้องท างานไปด้วย มีเวลาจ ากัด อาจต้องการบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์

หรือบริการส่งสินค้าแบบเดลิเวอรี่ เพ่ือช่วยในการประหยัดเวลา เป็นต้น อีกปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญคือช่วงรุ่น 

(Generation) ที่ส่งผลต่อแบบแผนการใช้ชีวิตและการบริโภคของทั้งชายและหญิง แต่เมื่อประกอบเข้ากับความ

แตกต่างของความเป็นชายและความเป็นหญิงในระดับอ่ืนๆ ท าให้ ผู้หญิงมีความต้องการสินค้าและบริการใน

ลักษณะที่แตกต่างจากผู้ชาย เช่น ผู้หญิงโสดที่ต้องการเดินทางคนเดียว อาจต้องการบริการการท่องเที่ยวที่สร้าง

ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยได้มากกว่าทั่วไป เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันจะพบความเป็นชายและความเป็นหญิงในระดับอารมณ์ความรู้สึกและระดับ 

ไลฟ์สไตล์ได้ในทั้งผู้ชายและผู้หญิง และมีความใกล้เคียงกันมากขึ้น เส้นแบ่งระหว่างชายหญิงจึงมีความชัดเจน

น้อยลงเรื่อยๆ แต่กระนั้น ในภาพรวมความแตกต่างระหว่างความเป็นชายและความเป็นหญิงในแต่ละระดับดังที่ได้

กล่าวข้างต้น ยังคงมีนัยส าคัญต่อความแตกต่างของความต้องการพ้ืนฐานและการตอบสนองต่อการสื่อสารทาง

ตลาดระหว่างชายและหญิงอยู่   

 ผู้หญิงทุกคนเหมือนกัน 

นอกจากผู้หญิงและผู้ชายจะมีความต้องการพ้ืนฐานและแบบแผนพฤติกรรมการบริโภคที่แตกต่างกันแล้ว 

ผู้หญิงเองก็ไม่ได้เหมือนกันไปเสียทั้งหมด แต่มีความแตกต่างหลากหลายและไม่ชอบการถูกเหมารวมว่าเป็น

เหมือนกันด้วยภาพลักษณ์ผู้หญิงแบบมาตรฐาน ผู้หญิงสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่มด้วยเกณฑ์ที่แตกต่าง

หลากหลาย โดยแต่ละกลุ่มมีความต้องการสินค้าและบริการและแบบแผนการบริโภคท่ีไม่เหมือนกัน   

ทั้งนี้การแบ่งกลุ่มผู้หญิงเพ่ือให้เห็นความแตกต่างหลากหลายในความต้องการพ้ืนฐานและแบบแผนการ

บริโภคนั้นสามารถท าได้หลายวิธี เช่น การแบ่งผู้หญิงออกเป็น 6 กลุ่ม โดยการศึกษาทางการตลาดของ Silverstein 
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&Sayre (2006) ในสหรัฐอเมริกา สามารถแบ่งกลุ่มผู้หญิงออกเป็น 6 กลุ่ม ตามรายได้ อายุ และช่วงวัย ได้แก่กลุ่ม 

fast-tracker คือกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีที่สุดและมีการศึกษาสูง , pressure cooker คือกลุ่มคนที่แต่งงาน

และมีบุตร, relationship focused มักเป็นกลุ่มคนที่แต่งงานและไม่มีบุตร หรือไม่ก็เป็นสาวโสดที่มีสถานะทาง

เศรษฐกิจปานกลาง, managing on her own คือกลุ่มผู้หญิงที่ต้องดูแลตัวเองและมีสถานะทางเศรษฐกิจค่อนข้าง

ดี เช่น แม่หม้ายที่ค่อนข้างมีฐานะ เป็นต้น, fulfilled empty nester คือกลุ่มผู้หญิงที่มีบุตรซึ่งย้ายออกจากบ้านไป

แล้ว และมีสถานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี และ making ends meet คือกลุ่มผู้หญิงที่มีสถานะทางเศรษฐกิจต่ า

ที่สุด ส่วนใหญ่มักเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้แต่งงานหรือหย่าร้างแล้ว  โดยพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมอยู่ในกลุ่ม

ใดๆ มากกว่า 1 กลุ่ม และในแต่ละกลุ่มเองก็ยังพบความแตกต่างหลากหลายอีกด้วย การมองเห็นความแตกต่าง

ของผู้หญิงแต่ละกลุ่มคือสิ่งจ าเป็นที่จะช่วยให้ผู้พัฒนาสินค้าและบริการ รวมถึงนักการตลาด เข้าใจและตอบสนอง

กลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงได้ดีข้ึน 

ภาพที่ 19 การแบ่งกลุ่มผู้หญิงออกเป็น 6 กลุ่ม   

 

ที่มา: Silverstein & Sayre (2006) 

 ตัวอย่างเช่น กลุ่ม fast-track คือกลุ่มผู้หญิงที่มีรายได้สูง มีสถานะที่แตกต่างหลากหลาย เช่น เป็นโสด 

แต่งงานแล้วแต่ยังไม่มีบุตร แต่งงานแล้วมีบุตร เป็นต้น จากการส ารวจในสหรัฐอเมริกาโดย Silverstein & Sayre 

(2006) ผู้หญิงกลุ่มนี้คิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของประชากร และมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 34 ของรายได้ที่ผู้หญิง
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หาได้ทั้งหมด เป็นกลุ่มที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและการศึกษาสูง ต้องการการผจญภัย และเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ  

กลุ่ม pressure cooker คิดเป็นร้อยละ 22 ของประชากร และมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้ที่ผู้หญิงหาได้

ทั้งหมด ผู้หญิงกลุ่มนี้แต่งงานและมีบุตร พวกเธอมักรู้สึกว่าถูกมองข้ามและถูกเหมารวมทางการตลาด ส่วนหนึ่งมี

ความสามารถในการท างานหลายอย่างพร้อมกันและสามารถควบคุมการใช้ชีวิตประจ าวันให้เป็นปกติได้ ในขณะที่

อีกส่วนหนึ่งต้องดิ้นรนหาเลี้ยงครอบครัว เป็นต้น  

2) ผู้หญิงต้องการสินค้าสีชมพู 

ผู้พัฒนาสินค้าและบริการและนักการตลาดในอดีตตอบสนองลูกค้ากลุ่มผู้หญิงด้วยการเปลี่ยนแปลงสีของ

ผลิตภัณฑ์ให้เป็นสีชมพู ซึ่งเป็นสีเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นผู้หญิงเท่านั้น เพ่ือบ่งบอกว่าสินค้าและบริการนั้นๆ 

มุ่งท่ีจะตอบสนองความต้องการของผู้หญิง แต่แท้ท่ีจริงแล้วสิ่งที่ผู้หญิงมองหาในสินค้าและบริการไม่ใช่การสื่อสารที่

ตรงไปตรงมาด้วยการใช้สีซึ่งเป็นเพียงรูปลักษณะภายนอก ไม่ใช่สาระส าคัญของสินค้าและบริการ สิ่งที่ผู้หญิง

ต้องการคือการออกแบบและการใช้งานที่ตอบสนองต่อความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของพวกเธอได้อย่าง

แท้จริง กลยุทธ์ในการตอบโจทย์กลุ่มผู้หญิงด้วยการใช้สีชมพูเท่านั้นจึงมักไม่ประสบความส าเร็จ เพราะนอกจากจะ

ไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของผู้หญิงได้ ยังอาจท าให้พวกเธอรู้สึกอึดอัด ไม่มีทางเลือก และถูกรู้สึก

เหมารวมจนเกินไป (Brennan 2011) 

โดยทั่วไปผู้หญิงมักไม่มีปัญหากับการใช้สินค้าที่แสดงออกถึงความเป็นผู้ชาย ในทางกลับกันผู้ชายปฏิเสธที่

จะใช้สินค้าที่แสดงออกถึงความเป็นผู้หญิง เช่น สินค้าสีชมพู เป็นต้น ดังนั้นการออกแบบสินค้าในลักษณะที่เป็น

ผู้หญิงมากๆ ในกลุ่มสินค้าทั่วไปที่ใช้ได้ทั้งชายหญิง อาจท าให้สูญเสียกลุ่มลูกค้าผู้ชายไป แนวคิดการออกแบบสินค้า

เพ่ือผู้หญิงแบบไม่โจ่งแจ้ง (covert approach) ซ่ึงเป็นมิตรกับท้ังชายและหญิงจึงอาจเป็นกลยุทธ์ในการออกแบบที่

ดีกว่า (Brennan 2011) 
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2) สิ่งที่ผู้หญิงค านึงถึงในการซื้อสินค้าและบริการ 

 จากการส ารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องประกอบกับข้อมูลจากการส ารวจ ผู้วิจัยสามารถสรุปปัจจัยต่างๆ ที่

ผู้หญิงให้ความส าคัญในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการได้ดังต่อไปนี้ 

 คุณภาพ 

คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจความคิดเห็นของผู้หญิงกว่า 830 คน20 พบว่าปัจจัยส าคัญที่สุดที่ผู้ตอบ

แบบสอบถามค านึงถึงในการเลือกซื้อสินค้าและบริการคือ คุณภาพ โดยคิดเป็นกว่าร้อยละ 65.4 รองลงมาคือ 

คุณภาพ ร้อยละ 21.2 โปรโมชั่น ร้อยละ 6.8 ยี่ห้อ ร้อยละ 3.2 และบริการหลังการขาย ร้อยละ 1  

 

                                                           
20 ค ำถำมในชดุเก่ียวกบัพฤติกรรมกำรเลือกซือ้สินค้ำและบริกำร และพฤติกรรมกำรท่องเท่ียว ซือ้รวมถึงค ำถำมในข้อนี ้มีผู้ ยินดีตอบ
แบบสอบถำมทัง้สิน้ 631 คน และมีผู้ ไมป่ระสงค์ให้ข้อมบู 199 คน 

ตัวอย่าง Honda Fit “She's” 

 ในปี 2012 Honda ผู้ผลิตรถยนตร์รายใหญ่สัญชาติญี่ปุ่น ได้น าเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ที่ออกแบบมา

เพ่ือผู้หญิงโดยเฉพาะโดยใช้ชื่อว่า Fit "She's” จุดเด่นของรถยนต์คันนี้นอกจากสีภายนอกที่เป็นสีชมพูและ

การตกแต่งภายในที่มีสีชมพูแทรกอยู่โดยรอบแล้ว (เช่น ใช้ตะเข็บด้ายสีชมพู ปุ่มต่างๆ ภายในรถใช้ขอบสี

ชมพู เป็นต้น) ยังมีการออกแบบรายละเอียดการใช้งานเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้หญิงโดยเฉพาะ  

โดยผู้ผลิตโฆษณาว่ากระจกหน้าของรถสามารถป้องกันแสง UV ได้ถึงร้อยละ 99 ช่วยลดโอกาสที่ผู้ขับขี่จะ

เกิดริ้วรอยจากแสงแดด อีกทั้งเครื่องปรับอากาศภายในรถก็ใช้ระบบพลาสมา คลัสเตอร์ ที่ช่วยป้องกันการ

แห้งของผิวหนัง ซึ่งสองคุณสมบัตินี้ผู้ผลิตคาดว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มแม่บ้านที่เป็น

กลุ่มเป้าหมายหลักได้ แต่ไม่ว่าค าโฆษณาดังกล่าวจะเป็นจริงเพียงใด การน าเสนอ She's ออกสู่ตลาดก็แสดง

ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Honda ที่ตั้งใจจะขยายกลุ่มลูกค้าไปสู่ผู้หญิงมากขึ้น โดยค านึงถึงความต้องการ

ของผู้หญิงไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณะภายนอกของรถเท่านั้น 

ที่มา: สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (2556) 
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ภาพที่ 20 ปัจจัยส าคัญที่สุดในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ (ข้อมูลจากการส ารวจโดยคณะผู้วิจัย) 

 

ในการซื้อสินค้าและบริการผู้ชายและผู้หญิงต้องการต่างกัน ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะมองหาความพึงพอใจใน

ระยะยาว ขณะที่ผู้ชายมองหาการตอบสนองความต้องการในระยะสั้น (Kraft, H. & Weber, M. J. 2012) ดังนั้น

คุณภาพของสินค้าและบริการที่จะให้ความพึงพอใจได้ในระยะยาวจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งในสายตาของผู้หญิง 

โดยพวกเธอต้องการสินค้าที่มีคุณภาพดี คงทน สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และเชื่อถือได้  

ในมิติด้านคุณภาพ สิ่งที่จะท าให้ผู้หญิงประทับใจและท าให้สินค้าและบริการนั้นๆ แตกต่างจากอย่างอ่ืนใน

มุมมองของผู้หญิง คือ การใส่ใจในรายละเอียด แม้เพียงเล็กๆ น้อยๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิง เช่น ที่

วางแก้วกาแฟในรถยนต์ เป็นต้น และ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่อาจะไม่คาดคิดมาก่อน แต่ท าให้สินค้าและบริการมี

ประโยชน์ใช้สอยและเข้ากับวิถีชีวิตของผู้หญิงในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี เช่น swiffer ไม้ถูพ้ืนที่ไม่ต้องใช้น้ า เป็นต้น  

(Brennan 2011) 

 ความคุ้มค่าคุ้มราคา  

จากการส ารวจความคิดเห็นโดยคณะผู้วิจัย ราคาคือปัจจัยส าคัญอันดับสองที่ผู้หญิงให้ความสนใจในการ

เลือกซื้อสินค้าและบริการ การศึกษาโดย Silverstein & Sayre (2006) ให้ความเห็นว่า สาเหตุที่ผู้หญิงให้

ความส าคัญกับปัจจัยด้านราคาค่อนข้างมากเนื่องมาจากบทบาทของผู้หญิงที่เป็นทั้งผู้ตัดสินใจใช้จ่ายและผู้ออมเงิน

ให้ครัวเรือน ดังนั้นพวกเธอจึงต้องการสินค้าและบริการที่ประหยัดคุ้มค่าคุ้มราคา มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็

ต้องมีคุณภาพด้วย   
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 ข้อมูล  

ผู้หญิงต้องการข้อมูลจ านวนมากในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ทั้งข้อมูลโดยตรงจาก

ผู้ขาย ข้อมูลประกอบสินค้าที่อธิบายคุณสมบัติและการใช้งาน และที่ส าคัญข้อมูลจากประสบการณ์จริงของผู้ที่เคย

ใช้สินค้าและบริการนั้นๆ ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะพ่ึงพาข้อมูลจากคนใกล้ตัวในการตัดสินใจซื้อค่อนข้างมาก การ

จัดเตรียมข้อมูลที่เพียงพอ พนักงานขายที่พร้อมตอบค าถามและให้รายละเอียดผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ และ

การให้ความส าคัญกับช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้ เช่น เว็บไซต์รีวิวสินค้า  จึงเป็นสิ่งที่ผู้พัฒนาสินค้า

และบริการรวมทั้งนักการตลาดต้องใส่ใจ 

 ความสะดวกสบายและประสบการณ์ในการซื้อ 

ผู้หญิงหนึ่งคนมีบทบาทหลายบทบาทในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้าง ผู้ดูแลบ้าน ผู้เลือกซ้ือสินค้า

และบริการเข้าบ้าน ภรรยาหรือคู่ครอง ผู้ดูแลพ่อแม่ และอีกมากมาย พวกเธอต้องเผชิญกับความท้าทายในการ

จัดการหน้าที่ตามบทบาทที่แตกต่างกัน พวกเธอรู้สึกว่าไม่มีเวลาเพียงพอที่จะจัดการทุกอย่างได้ ความรู้สึกขาด

แคลนเวลานี้เองส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้หญิง พวกเธอมีแนวโน้มเลือกสินค้าและบริการที่สะดวกรวดเร็วและ

ช่วยประหยัดเวลาได้ ตอบโจทย์ที่หลากหลาย (Silverstein & Sayre 2006) 

 ประสบการณ์และบรรยากาศในการซื้อ 

ผู้หญิงต้องการบรรยากาศในการซื้อสินค้าและบริการที่ผ่อนคลาย เพ่ือหาข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพ 

ราคา และลองสินค้า (Kraft, H. & Weber, M. J. 2012) บรรยากาศการซื้อที่เร่งรัดและเคร่งเครียดจนเกินไปอาจ

กดดันให้พวกเธอเกิดความไม่พึงพอใจได้ การออกแบบประสบการณ์ในร้านค้าเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้ผู้หญิงเกิด

ความประทับใจได ้

 การสื่อสารเฉพาะกลุ่มแบบไม่เหมารวม 

เช่นเดียวกับผู้หญิงส่วนใหญ่ทั่วโลก ผู้หญิงเอเชียต้องการการสื่อสารแบบเฉพาะเจาะจงไม่เหมารวม (EIU 

2015) การเหมารวมผู้หญิงด้วยค่านิยมแบบใดแบบหนึ่งอาจท าให้เกิดการต่อต้านได้ ผู้หญิงไม่เพียงให้คุณค่าแต่ยัง

คาดหวังให้ธุรกิจต่างๆ ตระหนักถึงความแตกต่างหลากหลายในรสนิยมและความต้องการของผู้หญิง และ

ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นอย่างเป็นส่วนตัวมากขึ้น 
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ผลจากการส ารวจของคณะผู้วิจัยพบว่า ผู้หญิงกว่าร้อยละ 74.7 จากการส ารวจ รู้สึกว่าภาพผู้หญิงที่

ปรากฎในการโฆษณาสินค้าตามสื่อต่างๆ ไม่ตรงกับความเป็นจริงของพวกเธอ โดยมีเพียงร้ อยละ 25.3 เท่านั้นที่

เห็นว่าตรงกับความเป็นจริง ทั้งนี้ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนที่เห็นว่าภาพที่ปรากฎในการโฆษณาไม่ตรงกับความ

เป็นจริง ให้ความเห็นดังนี้ 

- “ท าให้ผู้หญิงที่มีความงามต่างจากโฆษณาดูด้อยค่าไป” 

- “ความหลากหลายและคุณค่าของแต่ละบุคคลไม่ควรถูกเหมารวมด้วยความขาว ผอม” 

- “not all females wear make-up/want to look pretty” 

 

ภาพที่ 21 ความคิดเห็นต่อการโฆษณาสินค้าตามสื่อต่างๆ  

ว่าน าเสนอภาพผู้หญิงได้ตรงความเป็นจริงหรือไม่(ข้อมูลจากการส ารวจโดยคณะผู้วิจัย) 

 

3) สินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงในตลาดผู้หญิง 

จากการศึกษาโดย Silverstein & Sayre (2006) พบว่ากลุ่มสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงในตลาด

ผู้หญิง กรณีศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แก่ 

 อาหาร  

โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงรับผิดชอบหน้าที่ในการจัดหาอาหารและซื้อของสดให้กับครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการ

ซื้ออาหารคือค่าใช้จ่ายประจ าก้อนใหญ่ของผู้หญิง สิ่งที่ผู้หญิงมองหาในการซื้ออาหารคือ คือความสะดวกรวดเร็ว 

คุณภาพทีดี่ ความคุ้มค่าด้านราคา และความแปลกใหม่ที่มีทางเลือกที่หลากหลาย  

 การออกก าลังกายและดูแลรูปร่าง 

ธุรกิจการออกก าลังกายและดูแลรูปร่างเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตสูง ในสหรัฐอเมริกาธุรกิจ

อาหารลดน้ าหนักเติบโตร้อยละ 6-9 ต่อปี และมีมูลค่าสูงถึง 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่มูลค่าทั่วโลกสูงถึง 
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2 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ  ส่วนธุรกิจสถานออกก าลังกายในสหรัฐมีมูลค่าสูงถึง 1.4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐเลย

ทีเดียว (Silverstein & Sayre 2006) 

โดยส่วนใหญ่ผู้หญิงเป็นห่วงเรื่องรูปร่างของตัวเองอยู่เสมอ กลัวที่จะมีน้ าหนักเกินหรือดูอ้วนไม่สมส่วน 

ผู้หญิงมีความต้องการการออกก าลังกายและการดูแลรูปร่างที่แตกต่างจากผู้ชาย กล่าวคือผู้ชายมักต้องการออก

ก าลังกายเพ่ือสร้างกล้ามเนื้อ ท าให้ดูแข็งแรงบึกบึน แต่ส าหรับผู้หญิงพวกเธอต้องการการปรับปรุงรูปร่างให้

สวยงามมากกว่า เช่น การลดสัดส่วนหรือเพ่ิมส่วนโค้งเว้าตามต้องการ เป็นต้น ความท้าทายในการออกแบบสินค้า

และบริการเกี่ยวกับการออกก าลังกายและการดูแลรูปร่างส าหรับผู้หญิงคือการปรับการให้บริการให้เหมาะสมกับ

ความต้องการเฉพาะของผู้หญิง ทั้งนี้ข้อมูลจากการส ารวจโดย Silverstein และ Sayre (2006) พบว่า  3  สิ่งที่

ผู้หญิงมองหาในสินค้าและบริการประเภทนี้คือ ความสะดวก คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพ โดยปัญหาส าคัญที่สุดของ

ผู้หญิงในปัจจุบันคือข้อจ ากัดด้านเวลา บริการรูปแบบใหม่ๆ เช่น การจัดส่งอาหารลดน้ าหนักออนไลน์ หรือรูปแบบ

การออกก าลังที่ประหยัดเวลาแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด จึงเป็นที่สนใจส าหรับผู้หญิง 

 ความงาม 

ส าหรับผู้หญิง การบริโภคสินค้าและบริการด้านความงามมีผลต่อความรู้สึกและจิตใจ ข้อมูลจากการส ารวจ

โดย Silverstein & Sayre (2006) พบว่าผู้หญิงที่ใช้จ่ายเงินไปกับการซื้อเครื่องส าอางค์มากมีความรู้สึกพึงพอใจต่อ

ตนเอง รู้สึกประสบความส าเร็จ และมีอ านาจ แม้จะต้องเผชิญความเครียดจากเรื่องอ่ืนๆ ในการใช้ชีวิต เช่นการ

ท างานหนักก็ตาม   

ธุรกิจความงามที่ประสบความส าเร็จและได้รับความนิยม คือธุรกิจความงามที่หาวิธีสร้างสรรค์และใช้

เทคโนโลยีในการตอบสนองความต้องการของผู้หญิงให้ดูอ่อนเยาว์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าเติบโตอย่างมากทั่ว

โลกและมีมูลค่ารวมกว่า 20 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณสมบัติที่หลากหลายมากขึ้น 

ตั้งแต่การเพ่ิมความชุ่มชื้นให้ใบหน้า การป้องกันแสงแดด การบ ารุงผิวหน้าให้แข็งแรงขึ้นเพ่ือเป้าหมายให้ผิวหน้าดู

อ่อนเยาว์ และลดการเปลี่ยนแปลงตามวัย ผู้หญิงยินดีจะจ่ายในราคาที่สูงเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น  

 La Prairie’s Cellular Cream Platinum Rare anti-aging moisturizer ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าของ

สวิสเซอรแ์ลนด์ ราคาสูงถึง 1 พันเหรียญสหรฐั ต่อ 1 ออนซ์ เนื้อครีมผสมแพลตินัม เพื่อช่วยให้ผิวเกิด

สมดุลด้านกระแสไฟฟ้าและปกป้องดีเอ็นเอของผิว ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะมีราคาสูงมาก แต่ได้รับการ

ตอบรับอย่างดี จนลูกค้าต้องต่อคิวเพื่อซื้อสินค้า    
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 Procter & Gamble’s ออกผลิตภัณฑ์ Olay รุ่น Regenerist Daily Regenerating Serum วางขาย

ในร้านขายยาทั่วไป สามารถเข้าถึงครัวเรือนอเมริกันกว่าร้อยละ 40 และยกระดับเป็นสินค้าระดับสูง 

ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาว่ามีคุณสมบัติทีด่ีเป็นรองแค่การท าศัลยกรรม 

อย่างไรก็ตาม ผู้หญิงส่วนใหญ่จากการส ารวจไม่ค่อยพึงพอใจต่อสินค้าและบริการด้านความงามที่มีอยู่ใน

ท้องตลาด สิ่งหนึ่งที่พวกเธอรู้สึกคือการมีตัวเลือกที่มากเกินไป สินค้าที่ออกมาไม่ตรงกับความต้ องการ และมีอายุ

การวางขายสั้นเกินไป ข้อสรุปจากรายงานชิ้นนี้ตั้งข้อสังเกตว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะในธุรกิจความงามนั้นมี

ผู้หญิงมีส่วนร่วมในการบริหารและออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการน้อยเกินไป จึงไม่สามารถตอบโจทย์ความ

ต้องการของผู้หญิงได้ตรงจุดนัก สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นได้คือการเพ่ิมผู้บริหารหญิงเข้าไปในธุรกิจ เพ่ือ

ช่วยการตัดสินใจที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้หญิงได้ดีขึ้น  

 เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้า  

เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ มีมูลค่ารวมทั่วโลกกว่า 4.7 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ ธุรกิจนี้ยังมีช่องว่างในการ

พัฒนาอยู่มาก โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสรีระของผู้หญิงที่แตกต่างกัน ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ จากการ

ส ารวจโดย Silverstein & Sayre (2006) พบว่าผู้หญิงจ านวนหนึ่งไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าบ่อยนักแต่พวกเธอยินดีที่จะจ่าย

เพ่ิมเพ่ือซื้อเสื้อผ้าที่เหมาะกับพวกเธอจริงๆ โดยผู้หญิงมีความแตกต่างหลากหลายด้านรูปร่างและวัย ผู้หญิงแต่ละ

กลุ่มต้องการเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ผู้หญิงสูงอายุซึ่งมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ อาจ

ต้องการเสื้อผ้าที่ดูทันสมัยแต่มีขนาดเหมาะกับสรีระของพวกเธอมากกว่าเสื้อผ้ารูปแบบเก่า เป็นต้น นี่คือช่องว่างใน

การตลาดและการพัฒนาสินค้า 

นอกจากนี้ช่องทางการซื้อขายรูปแบบใหม่ๆ เช่น การซื้อขายผ่านช่องออนไลน์ ยังได้รับความนิยมเพ่ิม

สูงขึ้นและท าให้ธุรกิจสินค้าในกลุ่มนี้ขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว 

 ตัวอย่างธุรกิจในกลุ่มนี้ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของผู้หญิงได้อย่างน่าสนใจ มีดังต่อไปนี้  

 Banana Republic ร้านค้าปลีกเสื้อผ้าที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคผู้หญิง ด้วยการแก้ปัญหาเรื่อง

ความพอดีของเสื้อผ้า Banana Republic ออกแบบเสื้อผ้าให้มีรูปทรงที่หลากหลายเหมาะสมกับ

รูปร่างของผู้หญิงที่แตกต่างกัน และให้บริการด้วยขนาดที่เป็นมาตรฐานในทุกผลิตภัณฑ์ เมื่อลูกค้าหา
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ขนาดที่เหมาะสมของตัวเองได้แล้วก็จะสามารถซื้อสินค้าในขนาดนั้นได้อย่างหลากหลาย และซื้อ

สินค้าผ่านทางออนไลน์ได้ง่ายดาย จึงกลายเป็นแบรนด์สินค้าที่สร้างก าไรได้มาก 

 H&M คือแบรนด์เสื้อผ้าที่ตอบโจทย์ผู้หญิงเรื่องราคาที่ไม่แพงจนเกินไป มีเสื้อผ้าที่ทันสมัย หลากหลาย 

และมีบุคลิกสนุกสนาน มีการเปลี่ยนแบบสินค้าสม่ าเสมอ ที่น่าสนใจคือ H&M จ้างงานผู้หญิงกว่าร้อย

ละ 80 ของลูกจ้างทั้งหมด ร้อยละ 77 ของผู้จัดการร้าน และร้อยละ 44 ของผู้จัดการระดับประเทศ

เป็นผู้หญิง และในบอร์ดผู้บริหาร H&M มีผู้หญิงถึง 7 คนจาก 11 คน 

 

 บริการด้านการเงินและการประกันภัย 

บริการด้านการเงินและการประกันภัยเป็นบริการที่ผู้หญิงให้ความส าคัญและมีความต้องการสูง ใน

สหรัฐอเมริกาคาดว่าความมั่งคั่งส่วนบุคคล (private wealth) จะเติบโตมีมูลค่าสูงถึง 22 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ภายในปี 2020 โดยกว่าครึ่งหนึ่งจะอยู่ในมือของผู้หญิง กระนั้นในปัจจุบันผู้หญิงก็ยังถูกละเลยโดยสถาบันการเงิน

ต่างๆ  ผู้หญิงแต่ละกลุ่มต้องการบริการทางการเงินที่แตกต่างกัน เช่น บริการทางการเงินส าหรับกลุ่มสาวโสด 

บริการทางการเงินส าหรับคุณแม่ยุคใหม่ หรือบริการทางการเงินส าหรับหญิงสูงอายุที่อยู่ตัวคนเดียว เป็นต้น สิ่งที่

ผู้หญิงมองหาในบริการทางการเงินก็คือ การให้ค าแนะน าที่ดี ให้ความเคารพ ใส่ใจ และการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับ

ผู้ชาย  

 การดูแลสุขภาพ  

ในภาพรวมผู้หญิงจ่ายเพ่ือบริการด้านสุขภาพมากกว่าผู้ชาย และพวกเธอเป็นผู้ตัดสินใจเลือกบริการด้าน

สุขภาพให้กับครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก่บุตร กระแสความตระหนักและใส่ใจสุขภาพท าให้ความต้องการ

สินค้าและบริการเพ่ือดูแลสุขภาพเพ่ิมสูงขึ้น นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุยังท า

ให้เกิดความต้องการบริการสุขภาพเฉพาะกลุ่มส าหรับหญิงสูงอายุซึ่งมีแนวโน้มอายุยืนกว่าผู้ชายอีกด้วย  

ตัวอย่างที่น่าสนใจคือ Johnson & Johnson ได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนากว่าร้อยละ 4 ของมูลค่า

ยอดขาย มากกว่าสองเท่าตัวของงบการวิจัยและพัฒนาของบริษัททั่วไปในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือพัฒนาสินค้า

และบริการด้านการดูแลสุขภาพที่เข้าใจผู้บริโภคกลุ่มผู้หญิง ตัวอย่างเช่น การให้ความส าคัญกับลูกค้าผู้หญิงที่เป็น

แม่ โดยร่วมมือกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับของรัฐและพยาบาลเด็กวิจัยสรุปหาขั้นตอนง่ายๆ ที่ช่วยให้



  เศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics)   

49 

เด็กสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น จากนั้นจึงพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อสรุปนั้น ซึ่งท าให้ผลิตภัณฑ์ประสบ

ความส าเร็จอย่างด ี

 ส าหรับในประเทศไทย ข้อมูลจากผลส ารวจโดยคณะผู้วิจัยพบว่า ค่าใช้จ่ายหลักในแต่ละเดือนของผู้ตอบ

แบบส ารวจคือ อาหาร คิดเป็นร้อยละ 77.87 รองลงมาคือยานพาหนะและการเดินทาง ร้อยละ 45.10 ที่อยู่อาศัย

และสาธารณูปโภค ร้อยละ 31.25 เท่ากัน การท่องเที่ยวและความบันเทิง ร้อยละ 25.68 สินค้าเสริมความงาม 

ร้อยละ 16.72 สินค้าเพ่ือสุขภาพ ค่าใช้จ่ายในการดูแลบุตร และสินค้าไอที คิดเป็นร้อยละ 6.59 6.25 และ 4.73 

ตามล าดับ ซึ่งค่อนข้างสอดคล้องกับข้อสรุปเรื่องสินค้าท่ีมีศัยภาพสูงในตลาดผู้หญิงจากการส ารวจโดย Silverstein 

& Sayre (2006) โดยมีกลุ่มสินค้าที่น่าสนใจเพิ่มเติมคือ ยานพาหนะและการเดินทาง ที่อยู่อาศัย และการท่องเที่ยว

และความบันเทิง 

ภาพที่ 22 ค่าใช้จ่ายหลักที่ใช้ในแต่ละเดือนของผู้หญิง (ข้อมูลจากการส ารวจโดยคณะผู้วิจัย) 

 

 

 นอกจากนี้คณะผู้วิจัยได้สอบถามผู้ตอบแบบส ารวจว่าถ้ามีรายได้เพ่ิมขึ้น 2 เท่าจากปัจจุบันจะปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไร พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 89.63 เลือกที่จะออมเงินเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 

55.19 เลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยว ร้อยละ 27.78 เลือกที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ร้อยละ 20.23 เลือกที่จะซื้อสินค้า

สุขภาพ ร้อยละ 19.33 เลือกที่จะซื้อบ้าน ร้อยละ 14.98 เลือกที่จะซื้ออาหารที่คุณภาพดีขึ้น ร้อยละ 12.29 เลือกที่

จะซื้อสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ และร้อยละ 10.37 เลือกท่ีจะซื้อรถ 
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 แสดงให้เห็นว่าบริการทางการเงินและประกันภัยมีศักยภาพสูงในกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงในประเทศไทย

เช่นกัน เนื่องจากผู้หญิงมีความต้องการที่จะออมเงินเพ่ิมสูงขึ้น และส่วนหนึ่งต้องการลงทุนริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ จึงมี

โอกาสที่จะความต้องการทางการเงินที่ตอบโจทย์เหล่านี้ ซึ่งจากการส ารวจยังพบว่าปัจจุบันผู้หญิงส่วนใหญ่ยังคง

เลือกออมเงินด้วยการฝากธนาคาร (ร้อยละ 77.98) ในขณะที่มีการออมเงินในลักษณะอ่ืนน้อยกว่ามากโดย

เปรียบเทียบ เช่น ลงทุนในกองทุนรวม (ร้อยละ 24.46) ซื้อทองค าหรือวัตถุมีค่าอ่ืนๆ (ร้อยละ 13.19) ซื้อหุ้น (ร้อย

ละ 13.06) และซื้ออสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ 9.22) จึงจะเห็นได้ว่ายังมีช่องว่างและโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ผู้หญิงไทยที่มีความต้องการในการออมสูงได้  

ภาพที่ 23 ถ้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 2 เท่าจากปัจจุบัน 

จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไร (ข้อมูลจากการส ารวจโดยคณะผู้วิจัย) 

 

 

2.4 โอกาสเกิดใหม่ 

 ตลาดการค้าออนไลน์ 

ในโลกยุคดิจิทัลเช่นในปัจจุบัน ตลาดการค้าออนไลน์คือโอกาสเกิดใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งเนื่องจากมี

การเติบโตอย่างรวดเร็วและมีมูลค่าสูง รายงาน Information Economy Report 2015 โดย UNCTAD (2015) 

ระบุว่า มูลค่าการค้าออนไลน์ (e-commerce) ในลักษณะระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ หรือ business-to-business 



  เศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics)   

51 

(B2B) ในปี 2013 มีมูลค่าสูงถึง 1.5 หมื่นล้านล้านเหรียญสหรัฐ ในขณะที่การค้าออนไลน์ในลักษณะธุรกิจกับ

ผู้บริโภคหรือ business-to-consumer (B2C) ในปี 2013 มีมูลค่าสูงถึง 1.2 หมื่นล้านล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งมี

แนวโน้มจะเติบโตรวดเร็วกว่าแบบ B2B โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา ซึ่งคาดการณ์ว่าส่วนแบ่ง

ตลาดสินค้าออนไลน์ในเอเชียและโอเชียเนียจะขยายตัวจากร้อยละ 28 ในปี 2013 เป็นร้อยละ 37 ในปี 2018 และ

ถึงแม้ว่าจะไม่มีตัวเลขมูลค่าของตลาดการค้าออนไลน์แบบผู้บริโภคกับผู้บริโภค หรือ  consumer-to-consumer 

(C2C) แต่การค้ารูปแบบนี้ก็มีความส าคัญและก าลังขยายตัวเช่นกัน ตัวอย่างเช่นการซื้อขายผ่าน e-bay และ 

Taobao เป็นต้น  

นอกจากนี้ UNCTAD (2015) ยังคาดการณ์ว่าผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ทั่วโลกจะเพ่ิมจ านวนขึ้นจาก 1.079 

หมื่นล้านคนในปี 2013 เป็น 1.623 หมื่นล้านคนภายในปี 2018 ซึ่งการเพ่ิมจ านวนของผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ส่วน

หนึ่งเป็นผลจากการพัฒนาโครงข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในแต่ละประเทศ การ เพ่ิมขึ้นของการใช้

โทรศัพท์มือถือ และการเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์  

 

ส าหรับประเทศไทย พบว่าตลาดการค้าออนไลน์มีการขยายตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ศูนย์วิจัยกสิกรไทยระบุ

ว่าในปี 2014 มูลค่าการค้าออนไลน์ของไทยรวมกันสูงถึง 1.32-1.35 แสนล้านบาท และมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อย

ละ 30  (Positioning Magazine 28 มกราคม 2557)  ถึงแม้จะยังมีจ านวนผู้ซื้อออนไลน์ไม่มากนักเมื่อเทียบกับ

M-commerce 

จากการขยายตัวของการใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนท าให้การค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ

หรือที่เรียกกันว่า m-commerce กลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในปัจจุบัน M-commerce 

คือการท าการค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน ท าให้เกิดการค้าได้ในทุกสถานที่ทุกเวลา และทุก

โอกาส ท าให้การซื้อขายสินค้าออนไลน์ขยายตัวอย่างมาก ร้านค้าปลีกในโลกออนไลน์ต่างๆ เพ่ิมช่องทาง

การค้าให้ครอบคลุม M-commerce มากขึ้น  

ผลการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2014 โดยส านักงานพัฒนาธุรกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) พบว่า ช่องทางในการเข้าอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่ของคนไทยคือผ่าน

โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน (ร้อยละ 77) โดยใช้งานเฉลี่ย 6.6 ชั่วโมงต่อวัน และมีการซื้อสินค้าและบริการ

ออนไลน์ผ่านมือถือสมาร์ทโฟนกว่าร้อยละ 38 เลยทีเดียว 
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จ านวนประชากรทั้งหมด  นอกจากนี้ การส ารวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน 

พ.ศ. 2554  โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ พบข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับตลาดการค้าออนไลน์ในประเทศไทยดังต่อไปนี้ 

 มีประชากรที่อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปที่เคยจองหรือซื้อสินค้าและบริการผ่านทางอินเทอร์เน็ต ร้อยละ 3.8 

ของประชากรทั้งหมด  

 ผู้ประกอบการ B2B มีมูลค่าการซื้อขายผ่านตลาดการค้าออนไลน์เพ่ิมขึ้น จาก 79,726 ล้านบาท ในปี 

2007 เป็น 217,458 ล้านบาท ในปี 2010 

 ผู้ประกอบการ B2C มีมูลค่าการซื้อขายผ่านตลาดการค้าออนไลน์ เพ่ิมขึ้นจาก 47,501 ล้านบาท ในปี 

2007 เป็น 67,783 ล้านบาท ในปี 2010 

นอกจากนี้ข้อมูลจากการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2014 โดยส านักงานพัฒนา

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ชี้ให้เห็นว่า คนไทยกล้าซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น โดยมี

มูลค่าการซื้อสินค้าเฉลี่ยสูงถึง 4,000 บาท ต่อครั้ง สูงกว่าในปี 2013 ซึ่งมีมูลค่าการซื้อสินค้าเฉลี่ย 500-1500 บาท

ต่อครั้งเท่านั้น  

 ตลาดการค้าออนไลน์ โอกาสส าหรับผู้ประกอบการหญิง 

ตลาดสินค้าออนไลน์คือโอกาสทางธุรกิจที่ดีส าหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก การค้าผ่าน

ช่องทางออนไลน์ช่วยให้การท าธุรกิจง่ายขึ้นโดยใช้เงินทุนน้อยลง สามารถเข้าถึงตลาดได้กว้างขวางมากขึ้นทั้งใน

และต่างประเทศ รายงาน UNCTAD (2015) ให้ความเห็นว่าตลาดการค้าออนไลน์ช่วยให้ผู้ประกอบการหญิงริเริ่ม

ธุรกิจได้ง่ายขึ้น จากเดิมที่ผู้หญิงมักถูกกีดกันจากการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือไม่ได้รับการสนับสนุนในการเป็น

ผู้ประกอบการเท่าไรนัก ตลาดการค้าออนไลน์ช่วยให้ผู้หญิงก้าวข้ามข้อจ ากัดเหล่านี้และริเริ่มธุรกิจได้ จ านวน

ผู้ประกอบการหญิงในตลาดการค้าออนไลน์ทั่วโลกจึงมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน

เอเชียซึ่งตลาดการค้าออนไลน์เติบโตอย่างมาก 

จากการศึกษาและการให้สัมภาษณ์โดยผู้บริหารของ Alibaba Group กลุ่มธุรกิจการค้าออนไลน์ยักษ์ใหญ่

ของประเทศจีน ให้ความเห็นว่าธุรกิจของ Alibaba ได้สร้างผู้ประกอบการหญิงนับล้านคนทั่วโลก โดยปัจจุบันมี

ผู้ขายที่เป็นผู้หญิงมากกว่าร้อยละ 50 ของผู้ขายทั้งหมดใน Taobao (เว็บไซต์การค้าออนไลน์แบบ C2C โดยกลุ่ม 

Alibaba) (Dal Rey, J. 2015, May 18) ซึ่งกว่าร้อยละ 61 ของผู้ประกอบการหญิงในตลาดสินค้าออนไลน์ที่ท า
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การขายสินค้าผ่านกลุ่มธุรกิจ Alibaba เป็นผู้หญิงที่มีอายุน้อย เกิดในช่วงทศวรรษที่ 1980-1990 โดยพวกเธอมี

ลักษณะยืดหยุ่น สื่อสารได้ดี และพร้อมที่จะแบ่งปันสิ่งต่างๆ ให้กับคนรอบตัว ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่เหมาะกับการ

ค้าขายในตลาดการค้าออนไลน์ (China Daily 2015, June 30) 

 ตลาดการค้าออนไลน์ โอกาสส าหรับผู้ผลิตสินค้าและบริการส าหรับผู้หญิง 

จากการส ารวจในเอเชียโดย The Economist Intelligence Unit (2015) ซึ่งส ารวจความคิดเห็นและ

พฤติกรรมของผู้ค้าและผู้ซื้อออนไลน์ในเมืองส าคัญๆ ของเอเชีย กว่า 5,500 คน พบว่า ผู้หญิงคือแรงขับเคลื่อน

ส าคัญของการเจริญเติบโตของตลาดสินค้าออนไลน์ในเอเชีย ทั้งนี้จากการศึกษาดังกล่าว พบแนวโน้มพฤติกรรม

การซื้อสินค้าออนไลน์ที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

ผู้หญิงเอเชียมีแนวโน้มเลือกซื้อสินค้าออนไลน์เพ่ิมขึ้นแทนการซื้อสินค้าในร้านค้าแบบเดิม ผู้หญิงกว่าร้อย

ละ 49 จากการส ารวจเลือกที่จะซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าการซื้อสินค้าแบบเดิมๆ ตามร้านค้า โดยสาเหตุที่ผู้หญิง

เลือกซื้อสินค้าออนไลน์คือ ร้อยละ 62 คิดว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ประหยัดกว่า ร้อยละ 60 คิดว่าการซื้อสินค้า

ออนไลน์ช่วยประหยัดเวลา ร้อยละ 59 คิดว่าร้านค้าออนไลน์มีสินค้าที่ตรงกับความต้องการของพวกเธออยู่ใน

คลังสินค้า และร้อยละ 56 คิดว่าการซื้อสินค้าออนไลน์มีตัวเลือกที่มากกว่า เกือบครึ่งของผู้หญิงจากการส ารวจ 

หรือกว่าร้อยละ 48 รู้สึกว่าการซื้อสินค้าในร้านแบบปกติสร้างความเครียดและความกดดันให้พวกเธอ  

ผู้หญิงเอเชียอายุน้อยมีแนวโน้มจะซื้อสินค้าออนไลน์เพ่ิมขึ้น โดยรูปแบบการซื้อเปลี่ยนไปเป็นผ่าน

โทรศัพท์มือถือมากขึ้น และต้องการให้นักการตลาดสื่อสารอย่างเป็นส่วนตัวโดยตรงมากขึ้น ร้อยละ 53 ของผู้หญิง

อายุระหว่าง 18-29 ปี เลือกที่จะซื้อสินค้าออนไลน์มากกว่าซื้อผ่านร้านค้าปกติ ในขณะที่ช่วงอายุอื่นคิดเป็นร้อยละ 

48 ในผู้หญิงอายุระหว่าง 30-49 ปี และร้อยละ 42 ในผู้หญิงอายุระหว่าง 50 และ 60 ปีขึ้นไป 

สินค้าที่ผู้หญิงซื้อออนไลน์มากท่ีสุดคือ สินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องประดับ กว่าร้อยละ 89 จากการส ารวจ

เคยซื้อเสื้อผ้าและเครื่องประดับออนไลน์ รองลงมาคือสินค้าส าหรับแม่และเด็กคิดเป็นร้อยละ 87 เครื่องส าอางค์

ร้อยละ 83 และสินค้าอุปโภคบริโภคท่ัวไปร้อยละ 78 
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ภาพที่ 24 สัดส่วนประเภทสินค้าที่ผู้หญิงเอเชียซ้ือผ่านทางช่องทางออนไลน์ 

 

ที่มา: The Economist Intelligence Unit (2015) 

 

ผู้หญิงในเอเชียจากการส ารวจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์เป็นหลัก โดยคิดเป็นร้อยละ 78 ผ่าน

ทางโทรศัพทม์ือถือสมาร์ทโฟนร้อยละ 45 และผ่านทางแท็บเล็ตร้อยละ 25 ผู้หญิงอายุน้อยมีแนวโน้มจะใช้จ่ายผ่าน

ทางโทรศัพท์มือถือเป็นหลัก บริษัท Lane Crawford21 เปิดเผยว่าลูกค้ากว่าร้อยละ 98 ของบริษัทเป็นลูกค้าที่ใช้

บริการผ่านโทรศัพท์มือถือ และพบแนวโน้มว่าผู้หญิงสามารถซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลามากขึ้น โดยข้อมูลจากการ

ส ารวจโดย EIU (2015) พบว่าผู้หญิงในประเทศจีนกว่าร้อยละ 40 กล่าวว่าพวกเธอซื้อสินค้าขณะนอนอยู่บนเตียง

ในเวลากลางคืน 

ส าหรับประเทศไทย จากการส ารวจความคิดเห็นของผู้หญิงผ่านแบบสอบถามโดยคณะผู้วิจัย พบว่า ส่วน

ใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อขายสินค้าไม่ถี่มากนัก โดยร้อยละ 47.40 ใช้น้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ร้อยละ 32.05 

ใช้ 1-3 ครั้งแต่เดือน ร้อยละ 11.26 ไม่ใช้เลย ในขณะที่ผู้ที่ใช้ซื้อขายสินค้าในระดับท่ีความถ่ีค่อนข้างสูง 4-7 ครั้งต่อ

เดือน 8-10 ครั้งต่อเดือน และมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน มีเพียงร้อยละ 4.70, 0.74 และ 3.84 ตามล าดับ 

 

 

 

 

                                                           
21 บริษัทผู้ ค้ำปลีกสินค้ำแบรนด์เนมและสินค้ำระดบัพรีเมี่ยมในฮ่องกงและจีน 
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ภาพที่ 25 ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อขายสินค้าของผู้หญิง 

 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยคณะผู้วิจัย) 

 

 ทั้งนี้ การซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้หญิงมีลักษณะเป็นส่วนเสริมของการซื้อสินค้าในช่องทางปกติตามร้านค้า 

หรือเรียกได้ว่าเป็น “omni-channel experience” กล่าวคือผู้หญิงใช้การซื้อสินค้าช่องทางออนไลน์และช่องทาง

ปกติเสริมกัน เช่น ค้นหาตัวเลือกจากทางออนไลน์ จากนั้นเข้าไปลองสินค้าที่ร้านค้าปกติ ในขณะเดียวกันก็

ตรวจสอบราคาและคุณภาพผ่านช่องทางออนไลน์ และอาจตัดสินใจซื้อสินค้าจากช่องทางที่มีข้อเสนอดีที่สุด  

 จากการส ารวจโดยคณะผู้วิจัยพบว่าผู้หญิงไทยใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการซื้อขายสินค้าดังต่อไปนี้ 

ร้อยละ 78.84 ใช้ในการตรวจสอบราคาและคุณภาพ ร้อยละ 77.48 ใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ร้อยละ 22.77 ใช้

ในการขายสินค้าออนไลน์ และร้อยละ 6.93 ไม่ใช้เลย  

ภาพที่ 26 ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตในการซื้อขายสินค้าอย่างไร  

 (ข้อมูลจากการส ารวจโดยคณะผู้วิจัย) 
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 การซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้หญิงยังมีลักษณะเป็น “กิจกรรมทางสังคม” ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์อีกด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นเฟสบุ๊ก อินตราแกรม ไลน์ เว็บบอร์ดต่างๆ และอีกมากมาย ผู้หญิงใช้สื่อสังคมออนไลน์เพ่ือประโยชน์

ต่างๆ เช่น การค้นหาสินค้าและบริการที่ต้องการ การตรวจสอบคุณภาพ การสอบถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

ผู้ที่มีประสบการณ์ใช้จริง และการสอบถามแลกเปลี่ยนกับผู้ขาย เป็นต้น สอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานของ

ผู้หญิงในการเลือกซื้อสินค้าที่ต้องการข้อมูลและความคิดเห็นจากคนรอบตัวในการตัดสินใจซื้อ สื่อสังคมออนไลน์

ช่วยให้ผู้หญิงตรวจสอบข้อมูลและหาความคิดเห็นได้ง่ายขึ้น รูปแบบที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือการรีวิวสินค้า  ใน

ลักษณะต่างๆ เช่น คลิปวิดิโอ เว็บบอร์ด และเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากการค้นหาข้อมูล ผู้หญิงยังท าหน้าที่เป็น

นักสื่อสารทางสังคม (Social Marketer) กล่าวคือ ผู้ผลิตข้อมูลทางการตลาดโดยการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริโภค

ด้วยกันเองอีกด้วย ดังนั้นผู้ผลิตสินค้าและบริการที่ต้องการใช้ช่องทางออนไลน์ในการเข้าถึงตลาดผู้หญิงจึงไม่ควร

ละเลยพฤติกรรมและบทบาทในฐานะนักสื่อสารทางสังคมดังกล่าว เช่น สร้างช่องทางในการติดต่อสอบถาม สร้าง

ช่องทางในการรีวิวสินค้า ซึ่งจะช่วยให้การท าธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์เติบโตและเข้าถึงผู้หญิงได้อย่างมาก 

 
 

 อีกโอกาสทางธุรกิจที่มาพร้อมกับตลาดสินค้าออนไลน์คือธุรกิจการจัดส่งสินค้า ซึ่งยังมีช่องว่างที่สามารถ

พัฒนาได้อีก  ในการซื้อสินค้า ผู้หญิงมองหาความสะดวกสบายและตัวช่วยที่จะท าให้พวกเธอสามารถประหยัดเวลา

ลงได้ โดยต้องเป็นบริการที่ดีและสามารถไว้วางใจได้ ธุรกิจการจัดส่งสินค้าที่สะดวกรวดเร็วและให้บริการที่ดีจึงเป็น

Instagram-line 

รูปแบบพฤติกรรมการใช้ e-commerce และ m-commerce ที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทย คือ

การประยุกต์ใช้ Line และ Instagram หรือที่เรียกว่า Instagram-Line Commerce  มาเป็นเครื่องมือในการ

ค้าขาย โดยผู้ขายจะโพสต์รูปใน Instagram พร้อม id line ให้ลูกค้าสามารถติดต่อมาคุยกันได้แบบตัวต่อตัว 

ทั้งถามรายละเอียดสินค้า เจรจาต่อราคา สั่งของ หรือแม้กระทั่งส่งหลักฐานการช าระเงิน ซึ่งในวิธีการเหล่านี้ไม่

พบเห็นในประเทศอ่ืนๆ ซึ่งมักนิยมระบบการสั่งซื้อและการช าระเงินที่เป็นทางการ เช่น ผ่าน paypal หรือการ

ตัดบัตรเครดิตมากกว่า  โดยผู้บริโภคในไทยรู้สึกว่าการซื้อขายผ่าน Instagram-Line นี้ง่ายและสะดวกเพราะ

สามารถสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าได้โดยตรง 

ไลน์คือช่องทางการสื่อสารออนไลน์ที่มีคนไทยใช้จ านวนมาก ในปี 2014 ประมาณการว่ามีคนไทยจด

ทะเบียนใช้ไลน์กว่า 33 ล้านราย  

 



  เศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics)   

57 

ที่ต้องการอย่างมาก ท าให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ เช่น SKYBOX ในกรุงเทพฯ ที่ให้บริการรับฝากส่งสินค้าตามแนวรถไฟฟ้า

ส าหรับบุคคลทั่วไปทัง้ชายและหญิง เป็นต้น  

 กลุ่มหญิงโสด  

การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะอยู่เป็นโสดมากขึ้น 

ด้วยปัจจัยหลายอย่างประกอบกันดังที่ได้อธิบายในบทที่ 1  ท าให้ผู้หญิงโสดเป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่และมี

ศักยภาพในการบริโภคสูง โดยผู้หญิงโสดสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มตามช่วงวัย ได้แก่ ช่วงก่อนแต่งงานหรือ

หญิงโสดที่ยังไม่แต่งงาน ช่วงวัยกลางคนหลังจากการหย่าร้าง และช่วงสูงอายุซึ่งพวกเธอมีอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย 

(Brennan 2011) โดยหญิงโสดแต่ละกลุ่มมีความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกันไป และต้องการการ

สื่อสารทางการตลาดที่ไม่เหมือนกัน ตัวอย่างเช่น กลุ่มหญิงโสดจากการหย่าร้างมีความต้องการบริการด้านการเงิน 

เพ่ือวางแผนการเงินใหม่ภายหลังการหย่าร้าง ต้องการบ้านและที่อยู่อาศัยส าหรับตนเองภายหลังหย่าร้าง และต้อง

บริการที่รองรับการเดินทางของเด็กโดยล าพังเพ่ือช่วยในการเลี้ยงดูลูกในฐานะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว เป็นต้น ในขณะที่

กลุ่มหญิงโสดสูงอายตุ้องการบ้านพักที่ให้บริการดูแลสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุที่อยู่คนเดียว เป็นต้น  

 ทั้งนี้กลุ่มหญิงโสดที่มีจ านวนมากและมีอ านาจในการซื้อสูงคือกลุ่มหญิงโสดช่วงก่อนแต่งงานหรือหญิงโสด

ที่ยังไม่แต่งงานนั่นเอง หญิงโสดกลุ่มนี้เป็นกลุ่มผู้บริโภคทีม่ีก าลังซื้อสูงและยืดหยุ่นมาก มีรายได้สูง มีเงินออมมาก มี

แนวโน้มที่จับจ่ายใช้สอยเพ่ือตนเองมาก และมักมองหาโอกาสและทางเลือกใหม่ๆ อยู่เสมอ ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ 

อาจารย์ประจ าสาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) ให้

ความเห็นว่าผู้หญิงโสดมีจุดเด่นเรื่องการบริหารจัดการเวลาได้คล่องตัว สามารถก าหนดเวลาท ากิจกรรมต่างๆ ได้

ด้วยตนเอง มีเวลาว่างมากกว่าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วโดยเปรียบเทียบ มีพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยที่ยืดหยุ่น ใช้

เวลาว่างกับการจับจ่ายซื้อของมาก ใช้จ่ายกับบุคคลรอบข้างมาก ดูแลครอบครัวและญาติ อุปการะหลาน ต้องการ

มีคนดูแลเมื่อยามสูงอายุเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยมั่นคงในชีวิต และยังพบว่าผู้หญิงโสดคือลูกค้าประมาณร้อยละ 

50-60 ของแบรนด์สินค้าต่างๆ ไม่เฉพาะแบรนด์แฟชั่นและความสวยความงามเท่านั้น  

  สินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงส าหรับกลุ่มสาวโสด ได้แก่  

 ความบันเทิงและการท่องเที่ยว เนื่องจากหญิงโสดมีเวลาว่าง จึงต้องการหากิจกรรมท าเพ่ือชดเชย

เวลาว่างนั้น เช่น การจัดปาร์ตี้ การชมภาพยนตร์ เป็นต้น โดยหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นที่นิยมอย่างยิ่งคือ
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การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ การส ารวจโดยนิตยสาร Marketeer ในปี 201422 พบว่าหญิง

โสดในประเทศไทย มีพฤติกรรมท่องเที่ยวค่อนข้างสม่ าเสมอ มักนิยมท่องเที่ยวด้วยตนเองกับเพ่ือน

และครอบครัว โดยในการท่องเที่ยวในประเทศต่อปี ร้อยละ 44 ท่องเที่ยวปีละ 1-2 ครั้ง ร้อยละ 31 

ท่องเที่ยว 3-4 ครั้ง ร้อยละ 21 ท่องเที่ยว 5 ครั้งขึ้นไป และร้อยละ 4 ไม่ท่องเที่ยวเลย ในขณะที่การ

ท่องเที่ยวในต่างประเทศต่อปี ร้อยละ 34 ท่องเที่ยว 1-2 ครั้ง ร้อยละ 10 ท่องเที่ยง 3-4 ครั้ง ร้อยละ 

5 ท่องเที่ยว 5 ครั้งขึ้นไป และร้อยละ 48 ไม่ท่องเที่ยวในต่างประเทศเลย ทั้งนี้พบว่าหญิงโสดจากการ

ส ารวจมีการท่องเที่ยวแบบทัวร์ร้อยละ 46 และท่องเที่ยวด้วยตนเองร้อยละ 5 

รูปแบบการท่องเที่ยวเฉพาะส าหรับผู้หญิงเป็นที่สนใจในกลุ่มหญิงโสด ในสหรัฐอเมริกาการจัด

โปรแกรมการท่องเที่ยวส าหรับผู้หญิงและกลุ่มเพ่ือนในลักษณะ “Girls Getaway” ได้รับการตอบรับ

ที่ดีจากกลุ่มหญิงโสด โดยหญิงโสดนิยมซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวลักษณะนี้ให้ตนเองและเป็น

ของขวัญให้เพื่อนในโอกาสพิเศษ (Brennan 2011) 

 บริการทางการเงินและธุรกิจประกันภัย หญิงโสดต้องการความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ผลการส ารวจ

โดยนิตยสาร Marketeer ในปี 2014 เรื่องการออมเงินเพ่ืออนาคต พบว่าผู้หญิงโสดในไทยมีการออม

เงินค่อนข้างดี กว่าร้อยละ 40 มีเงินออมไม่เกินร้อยละ 10 ของรายได้ ร้อยละ 34 มีเงินร้อยละ 11-

20 ของรายได้ ในขณะที่ร้อยละ 6 มีเงินออมมากกว่าร้อยละ 30 ของรายได้ และมีเพียงร้อยละ 9 ที่

ไม่มีเงินออม โดยส่วนใหญ่เลือกที่จะออมเงินเป็นเงินสดหรือฝากธนาคาร คิดเป็นร้อยละ 60 ของ

รูปแบบการออมทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่าหญิงโสดส่วนใหญ่ท าประกัน ร้อยละ 58 มีกรมธรรม์ 1-2 

กรมธรรม์ ร้อยละ 11 มี 3-4 กรมธรรม์ ร้อยละ 2 มี 5 กรมธรรม์ขึ้นไป และร้อยละ 29 ไม่มีกรมธรรม์

เลย โดยกรมธรรม์ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการท าประกันเก็บออมเงินก้อน 

 บ้านและที่อยู่อาศัย เนื่องจากหญิงโสดมีแนวโน้มต้องอยู่ตัวคนเดียว จึงมองหาบ้านและที่อยู่อาศัย

ส าหรับตนเอง ในสหรัฐอเมริกากลุ่มหญิงโสดซื้อบ้านเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องและเป็นกลุ่มที่ขยายตัวเร็ว

ที่สุด พวกเธอซื้ออสังหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 20 ของการซื้อท้ังหมด (Brennan 2011) 

 การดูแลสุขภาพ หญิงโสดโดยส่วนใหญ่นิยมดูและสุขภาพและดูแลตัวเอง ผลการส ารวจพฤติกรรม

หญิงโสดในประเทศไทยโดยนิตยสาร Marketeer ในปี 2014 พบว่าหญิงโสดร้อยละ 45 ออกก าลัง

                                                           
22 Marketeer Research ร่วมกบั ผศ.ศรัญยพงศ์ เท่ียงธรรม ส ำรวจหญิงโสดท่ียงัไมแ่ตง่งำนอำยตุัง้แต ่30 ปีขึน้ไปทัว่ประเทศ จ ำนวน 466 
เก่ียวกบัพฤติกรรมและทศันคติต่ำงๆ  
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กายนานๆ ครั้ง ร้อยละ 28 ออกก าลังกายค่อนข้างบ่อย ร้อยละ 11 ออกก าลังบ่อย ร้อยละ 4 ออก

ก าลังกายทุกวัน และร้อยละ 11 ไม่ออกก าลังกายเลย  

 สัตว์เลี้ยง หญิงโสดมีแนวโน้มเลี้ยงสัตว์มากขึ้นเพ่ือเติมเต็มชีวิต ตัวอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกา 

การศึกษาโดย American Veterinary Medical Association (AVMA) ในปี 2013 พบว่า ตั้งแต่ปี 

2006-2013 ผู้หญิงโสดอเมริกันเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพ่ิมขึ้นอย่างมาก เพ่ือเติมเต็มความรักและความรู้สึก

ถึงความเป็นครอบครัวในชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหญิงโสดหลังการหย่าร้างและหญิงโสดที่อยู่ตัวคน

เดียว23 

 สินค้าไอท ีหญิงโสดมีแนวโน้มซื้อสินค้าไอทีค่อนข้างสูง โดยเป็นรองแค่ผู้บริโภคกลุ่มผู้ชาย 

                                                           
23 GalTime.com. 2013 (http://www.huffingtonpost.com/galtime/must-love-dogs-more-singl_b_3053549.html) 
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หญิงโสด 5 กลุ่ม 

จากการศึกษา “ไขรหัสสาวโสด 3049” โดย ผศ.ศรัณยพงษ์ เที่ยงธรรม ศูนย์วิจัยทางธุรกิจ สถาบันวิจัย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ Marketeer Research ในปี 2014 ได้แบ่งกลุ่มหญิงโสดออกเป็น 5 ประเภทซึ่งมี

พฤติกรรมและความต้องการสินค้าและบริการที่แตกต่างกัน ดังต่อไปนี้ 

1. สาวชอบแบรนด์ อายุเฉลี่ย 37 ปี มีประสบการณ์ท างาน 10 ปีเศษ มีเงินออมเฉลี่ยประมาณร้อยละ 20 

ของเงินเดือนต่อเดือน เป็นกลุ่มที่ชื่นชอบสินค้าที่มีแบรนด์ มีพฤติกรรมการบริโภคแบบวัตถุนิยม มีความ

ทันสมัยในการใช้จ่าย มีความถ่ีในการท่องเที่ยวมากกว่ากลุ่มอ่ืน มีค่าใช้จ่ายด้านความงามค่อนข้างสูงกว่า

กลุ่มอ่ืน ค่อนข้างข้ีเหงา 

2. สาวมีสุข อายุเฉลี่ย 36 ปี พึงพอใจในชีวิตความเป็นอยู่ปัจจุบันมากที่สุด มีความเป็นวัตถุนิยมต่ า ชอบการ

อยู่บ้าน ไม่ชอบเสี่ยง มีเงินออมมากกว่ากลุ่มแรก ชอปปิ้งและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่ากลุ่มอ่ืน มี

ค่าใช้จ่ายด้านความงามค่อนข้างน้อย แต่จ่ายเงินเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์อาหารเสริมมากกว่ากลุ่มอ่ืน  

3. สาวมั่น อายุเฉลี่ย 35.7 ปี มีรายได้เฉลี่ยสูง มีเงินออมประมาณร้อยละ 22.3 ของรายได้ มีความรอบคอบ

ในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ ให้ความส าคัญกับการซื้อเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายมากกว่ากลุ่มอ่ืน มี

ความเป็นวัตถุนิยมน้อย แต่ให้ความส าคัญกับแบรนด์สินค้า มีความเป็นผู้น าสูง ใส่ใจเรื่องสุขภาพมากกว่า

กลุ่มอ่ืน กล้าเสี่ยง ชอบที่จะท างาน ท่องเที่ยว ชอปปิ้ง และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่อนข้างถี่  

4. The Thirtyteen อายุเฉลี่ย 34.8 ปี มีความพึงพอใจกับชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันต่ า มีความละเอียดใน

การซื้อสินค้าและบริการต่ า ให้ความสนใจกับสุขภาพน้อย ชื่นชอบแบรนด์สินค้าและมีความเป็นวัตถุนิยม

ปานกลาง ชอบความเสี่ยง ไม่บ้างาน ไม่ชอบอยู่บ้าน ซื้อผลิตภัณฑ์ด้านความงามและการดูแลผิว

ค่อนข้างมาก สั่งอาหารมารับประทานผ่านบริการส่งสินค้าบ่อยที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืน ชอปปิ้งและดื่ม

แอลกอฮอล์ค่อนข้างบ่อย เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศมากกว่ากลุ่มอ่ืน 

5. เธอผู้ดูแลตัวเอง มีอายุเฉลี่ย 37.05 ปี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ าที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอ่ืน มีอัตราการออม

สูง ประมาณร้อยละ 24 ของรายได้ มีความรอบคอบในการซื้อสินค้าและบริการมากที่สุด ไม่ให้

ความส าคัญกับการดูแลความงามมากนัก ไม่ชื่นชอบสินค้าแบรนด์แต่ค่อนข้างมีความเป็นวัตถุนิยม สนใจ

การดูแลสุขภาพน้อย ชอบอยู่บ้านมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ มีความถี่ในการชอปปิ้งและดื่มแอลกอฮอล์น้อยกว่า

กลุม่อ่ืน  
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 กลุ่มผู้หญิงเจนวาย (Gen Y หรือ Millennials) 

ผู้หญิงเจ็นวายหรือผู้หญิงยุคมิลเลนเนียล คือผู้หญิงที่เกิดระหว่างช่วงปี 1980-1995 เป็นกลุ่มที่มีจ านวน

รวมกันมากทั่วโลกและเป็นที่สนใจของนักการตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากมีศักยภาพในการซื้อสูง จากรายงาน 

“Next generation diversity–Developing tomorrow’s female leaders” โดย Pricewater House Coopers 

(2014) ซึ่งส ารวจความคิดเห็นของผู้หญิงเจ็นวายกว่า 40,000 ราย จาก 18 ประเทศ ในปี 2014 คาดการณ์ว่า

ผู้หญิงเจ็นวายจะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 25 ของแรงงานโลกภายในปี 2020 โดยจะมีประชากรกลุ่มนี้เข้าสู่

ตลาดแรงงานอีกนับ 1 พันล้านคนภายใน 10 ปีข้างหน้า  

การศึกษาของ Pricewater House Coopers (2014) พบว่า ผู้หญิงเจ็นวายมีนัยส าคัญต่อภาคธุรกิจและ

การขับเคลื่อนองค์กรต่างๆ ทั่วโลก พวกเธอมีการศึกษาสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเพศตรงข้ามและผู้หญิงรุ่นก่อนซึ่ง

คือยุคเบบี้บูมเมอร์ และเข้าสู่ตลาดแรงงานมากกว่าผู้หญิงยุคก่อน พวกเธอมีรายได้ที่มั่นคง ต้องการความ

เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัวมากกว่าคนรุ่น

อ่ืนๆ ร้อยละ 97 จากการส ารวจกล่าวว่าความยืดหยุ่นในการท างานเป็นปัจจัยส าคัญมากกว่าค่าจ้างและการเลื่อน

ต าแหน่งอย่างรวดเร็ว เงื่อนไขในการท างาน เช่น การปรับเปลี่ยนเวลาเข้างาน การท างานจากที่บ้าน และการมี

เวลาให้ตัวเองนอกเวลางาน เป็นต้น จึงดึงดูดใจพวกเธอ นอกจากนี้ผู้หญิงเจ็นวายจ านวนหนึ่งเลือกที่จะอยู่เป็นโสด

โดยไม่แต่งงาน เนื่องจากพวกเธอสามารถดูแลตนเองได้ และต้องการความเป็นอิสระเพ่ือทุ่มเทกับการท างานที่พวก

เธอรัก  

 ผู้หญิง Gen Y โดยทั่วไปไม่ชอบถูกมองในลักษณะแบบเหมารวม พวกเธอมีความแตกต่างหลากหลายและ

แบ่งออกได้เป็นหลายกลุ่ม ทั้งตามช่วงอายุ อาชีพ และความสนใจ ในทางการตลาดผู้หญิงเจ็นวายจึงต้องการให้แบ

รนด์สินค้าสื่อสารอย่างเป็นส่วนตัวและเฉพาะกลุ่มกับพวกเธอมากข้ึน และต้องการแบรนด์สินค้าที่สร้างแรงบันดาล

ใจให้กับพวกเธอได้ โดยรับรู้ตัวตนและบทบาทของพวกเธอในฐานะยุคใหม่ ทั้งนี้ พวกเธอพร้อมจะมีส่วนร่วมและ

สร้างความสัมพันธ์กับแบรนด์ที่ถูกใจในระยะยาว (Newman, D. 2015, April 21) 

 นอกจากนี้ผู้หญิงเจ็นวายยังเป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี พวกเธอคุ้นเคยกับเทคโนโลยีใหม่ๆ 

ช่องทางการตลาดแบบออนไลน์ที่ตอบสนองความต้องการสินค้าบริการได้อย่างรวดเร็ว  ให้ข้อมูลในการตัดสินใจ

อย่างครบถ้วน และมีตัวเลือกที่มากมาย จึงเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้หญิงกลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี  
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 กลุ่มคุณแม่วัยท างานยุคใหม่  

กลุ่มคุณแม่วัยท างานเป็นกลุ่มผู้หญิงที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวและดูแลบุตร ในขณะเดียวกันก็ต้องท างาน

เพ่ือหารายได้ให้ครอบครัวด้วย พวกเธอมีการศึกษาสูงกว่าคุณแม่รุ่นก่อน มีรายได้สูงขึ้น แต่งงานช้าลง และมีบุตร

จ านวนน้อยลง ท าให้สามารถทุ่มเททรัพยากรและความใส่ใจให้กับการดูแลบุตรได้อย่างเต็มที่ คุณแม่ยุคใหม่

ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดให้ส าหรับบุตรของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก

(Brennan 2011) 

คุณแม่วัยท างานยุคใหม่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการหาข้อมูลความรู้และและซื้อสินค้า เป็นประจ า 

เนื่องจากพวกเธอต้องการสร้างความมั่นใจว่าสินค้าและบริการที่เลือกนั้นดีที่สุดส าหรับตัวเองและครอบครัว การ

รีวิวโดยผู้ใช้ที่เป็นคุณแม่ด้วยกันเองและการสื่อสารสอบถามโดยตรงกับผู้ผลิตสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น วิดิโอ

รีวิว บล๊อกหรือเว็บบอร์ด จึงเป็นที่ต้องการอย่างยิ่งส าหรับผู้หญิงกลุ่มนี้ ในสหรัฐอเมริกา จากการส ารวจโดย BSM 

Media พบว่าร้อยละ 71 ของคุณแม่ใช้อินเทอร์เน็ตในการค้นหาข้อมูลสินค้า ในขณะที่เพียงร้อยละ 20 ที่อ่าน

ข้อมูลและโฆษณาสินค้าในหนังสือพิมพ์ (LaMotta, M. L. L. 2009, August 1) 

ในประเทศไทย ผลการศึกษาพฤติกรรมการเสพสื่อของคุณแม่เอเชียยุคใหม่ประจ าปี 2015 โดยเว็บไซต์ 

theAsianparent.com (โพสทูเดย์ 5 สิงหาคม 2558) เปิดเผยว่าคุณแม่ยุคใหม่ชาวไทยร้อยละ 86 จากการส ารวจ 

ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมากในการเลี้ยงลูก อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทเป็นสื่อในการช่วยตัดสินใจเรื่องต่างๆ โดยร้อย

ละ 82 ชอบท่องโลกอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือหรือแท็บแล็ต สื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุดคือเฟสบุ๊ก โดย

ผู้ตอบแบบส ารวจกว่าร้อยละ 99 มีบัญชีเฟสบุ๊กเป็นของตนเอง และยังใช้เป็นประจ าในการอัพโหลดรูปครอบครัว

และค้นหาข้อมูลต่างๆ นอกจากนี้ยังพบว่าคุณแม่ชาวไทยร้อยละ 55 จากการส ารวจ ติดต่อสื่อสารกับคุณแม่อ่ืนๆ 

ผ่านโลกออนไลน์อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยสื่อที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการสื่อสารคือ ไลน์ คิดเป็น 

ร้อยละ 98 เมสเซจเฟซบุ๊กร้อยละ 87 วอตส์แอพ ร้อยละ 10 ไอแมสเสจร้อยละ 7 และวีแชทร้อยละ 5 และคุณแม่

ยุคใหม่ยังท างานผ่านทางอินเทอร์เน็ตนานขึ้นอีกด้วย โดยร้อยละ 12 ท างานผ่านอินเทอร์เน็ตมากกว่า 6 ชั่วโมง 

ร้อยละ 22 ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ร้อยละ 34 ประมาณ 1-3 ชั่วโมงร้อยละ 34 และ ต่ ากว่า 1 ชั่วโมง ร้อยละ 32 

เวลาคือสิ่งที่มีค่าส าหรับคุณแม่วัยท างานยุคใหม่ ผู้หญิงกลุ่มนี้ต้องการ “การบริการ” ไม่ใช่เพียงแค่สินค้า 

แตก่ารบริการและการอ านวยความสะดวกที่มาพร้อมกับสินค้าคือสิ่งที่พวกเธอมองหาเพ่ือตัวช่วยที่ท าให้ชีวิตง่ายขึ้น 

ตัวอย่างเช่น เวลาการให้บริการที่ยืดหยุ่น บริการจัดส่งสินค้า การซื้อสินค้าแบบ drive-through และร้านค้าที่เป็น
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มิตรกับเด็กเนื่องจากเธออาจต้องพาบุตรไปร่วมซื้อสินค้าด้วย เป็นต้น ในการดูแลบ้านและครอบครัว พวกเธอ

ต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับชีวิตและช่วยประหยัดเวลาในการดูแลบ้านได้ สินค้าประเภทเครื่องท า

ความสะอาด อุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ได้รับความสนใจโดยผู้หญิงกลุ่มนี้ ซ่ึงพวกเธอ

เป็นผู้ตัดสินใจหลักในการซื้อสินค้าเหล่านี้ให้กับครัวเรือน (Brennan 2011) ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือแบบ

สมาร์ทโฟนที่ช่วยให้ผู้หญิงกลุ่มนี้สามารถจัดการงานหลายอย่างพร้อมกันได้ และอุปกรณ์ประกอบอาหารแบบ 

slow-cooker ที่สามารถเตรียมอาหารได้เองระหว่างที่พวกเธอท างานอย่างอ่ืนไปด้วย เป็นต้น  

อย่างไรก็ตามต้องไม่ลืมว่าคุณแม่วัยท างานยุคใหม่ไม่ใช่กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเดียวเหมือนกันหมด 

เช่นเดียวกับผู้หญิงกลุ่มอื่นๆ พวกเธอมีความแตกต่างหลากหลายทั้งช่วงอายุ รายได้ ความสนใจ และลักษณะการใช้

ชีวิต ดังนั้นในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มคุณแม่ยุคใหม่จึงต้องให้ความส าคัญกับความแตกต่าง

หลากหลายเหล่านี้ด้วย 

 โอกาสทางอาชีพส าหรับผู้หญิงในเศรษฐกิจพลังผู้หญิง 

ด้วยความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 อาชีพในกลุ่ม STEM (Science, 

Technology, Engineering, and Mathematics) คืออาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการ จากการศึกษาของ CareerCast 

(2014) ในสหรัฐอเมริกา เสนอแนะว่า บริษัทต่างๆ ควรพิจารณาจ้างแรงงานผู้หญิงเพ่ือท างานในอาชีพเหล่านี้

เพ่ิมขึ้น เนื่องจากผู้หญิงจ านวนมากมีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆ ดังกล่าว และมีศักยภาพในการท างานไม่

แตกต่างจากผู้ชาย ถึงแม้ว่าผู้ประกอบอาชีพในกลุ่ม STEM จะยังไม่พบความหลากหลายของเพศมากนัก โดยผู้

ประกอบอาชีพเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย แต่แนวโน้มที่ผู้หญิงจะมาท างานในกลุ่มนี้มีเพ่ิมมากขึ้นและเป็นที่น่าจับ

ตามอง เช่น อาชีพ (Biomedical engineering) รายงานจาก IEEE (2014) พบว่าผู้ส าเร็จการศึกษาวิศวกรรมชีว

เวชในสหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 33 เป็นผู้หญิง อาชีพนี้จึงเป็นอาชีพที่ผู้หญิงเริ่มเข้ามามีบทบาทเพ่ิมขึ้นอย่างมาก 

เช่นเดียวกับอาชีพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและนักสถิติ รายงานโดย Washington Post (2015) ชี้ให้เห็นว่าใน

สหรัฐอเมริกา ผู้หญิงคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 40 ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิชาสถิติ  

นอกจากนี้อาชีพในกลุ่มบริการและการจัดการยังเป็นอาชีพที่ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ข้อมูลโดย U.S 

Bureau of Labor Statistic ชี้ให้เห็นว่า ในสหรัฐอเมริกากว่าร้อยละ 58 ของผู้ประกอบอาชีพนักการโฆษณาและ

ผู้จัดการส่งเสริมการตลาดเป็นผู้หญิง ร้อยละ 79 ของผู้ประกอบอาชีพนักจัดอีเว้นท์ เป็นผู้หญิง นอกจากนี้ร้อยละ 

63 ของเจ้าหน้าที่ธุรการด้านการศึกษาเป็นผู้หญิง และร้อยละ 31 ของนักวิเคราะห์วิจัยการตลาดเป็นผู้หญิง  
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ในกลุ่มอาชีพด้านการจัดการภาคธุรกิจ อาชีพนักการตลาดและนักวิจัยการตลาดคืออาชีพที่ต้องการผู้หญิง

อย่างมาก เนื่องจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหญ่คือผู้หญิง การที่จะเข้าใจและตอบสนองตลาดผู้หญิงจึงต้องอาศัยผู้หญิง

ด้วยกันเอง หลายบริษัทให้ความส าคัญกับการจ้างงานผู้หญิงในต าแหน่งนักการตลาดและนักวิจัยการตลาด รวมทั้ง

ในต าแหน่งบริหารระดับสูงมากขึ้น เพ่ือปรับกลยุทธ์ตอบสนองลูกค้าผู้หญิงได้ดียิ่งขึ้น 

อาชีพด้านการบริการสาธารณสุขเป็นอีกอาชีพที่ส าคัญในศตวรรษที่ 21 อาชีพในกลุ่มนี้มีผู้หญิงเป็นก าลัง

ส าคัญอยู่แล้ว ทั้งงานในระดับปฏิบัติการและงานที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง เช่น ทันตานามัย (dental hygienist) และ 

นักจิตวิทยาบ าบัดด้านอาชีพ เป็นต้น ทั้งสองอาชีพเป็นอาชีพที่ผู้หญิงมีสัดส่วนเป็นหลัก และเป็นอาชีพที่มีความ

ต้องการในอนาคตสูง 
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อาชีพที่ดีส าหรับผู้หญิงในปี 2015 กรณีศึกษาในสหรัฐอเมริกา 

CareerCast ได้รายงานอาชีพที่ดีส าหรับผู้หญิงในสหรัฐอเมริกา ในปี 2015 (Best Job for Women) โดย

พิจารณาสถิติจากความเหมาะสมด้านเพศสภาพในที่ท างาน ความต้องการของนายจ้าง อัตราเงินเดือนที่ไม่

สนใจความแตกต่างด้านเพศ และเป็นอาชีพที่ผู้หญิงมีความพึงพอใจที่ได้ใช้ความสามารถและประสบการณ์

โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างทางเพศ พบว่าอาชีพที่ดีส าหรับผู้หญิงในปี 2015 ได้แก่ 

1. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย มีอัตราการเติบโตร้อยละ 26  

2. นักการโฆษณาและผู้จัดการส่งเสริมการตลาด มีอัตราเติบโตร้อยละ 12 หนึ่งในสามของผู้

ประกอบอาชีพนี้ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้หญิง  

3. วิศวกรรมชีวเวช มีอัตราการเติบโตร้อยละ 27 

4. ทันตานามัย มีอัตราการเติบโตร้อยละ 33 เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีการเจริญเติบโตสูงมากในกลุ่ม

อาชีพสายการดูแลสุขภาพ ในสหรัฐอเมริกา กว่าร้อยละ 98.3 ของผู้ประกอบอาชีพนี้เป็นผู้หญิง 

5. นักบริการการศึกษา มีอัตราการเติบโตร้อยละ 15 มีหน้าที่จัดตารางการเรียนการสอน ออกแบบ

หลักสูตร และบริหารจัดการพ้ืนฐานในโรงเรียน กว่าร้อยละ 60 ของผู้ประกอบอาชีพนี้ใน

สหรัฐอเมริกาเป็นผู้หญิง 

6. นักจัดงานอีเว้นท์ มีอัตราเติบโตร้อยละ 33 

7. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีอัตราการเติบโตร้อยละ 12 

8. นักวิเคราะห์วิจัยการตลาด มีอัตราการเติบโตร้อยละ 32 ในอนาคตการวิจัยการตลาดจะเติบโต

ขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อทางสังคม และการเชื่อมต่อสื่อสาร

ออนไลน์  

9. นักกิจกรรมบ าบัด (Occupational Therapist) มีอัตราการเติบโตร้อยละ 29 อัตราการจ้างงาน

เพ่ิมขึ้นอย่างมาก อาชีพนี้มีผู้หญิงเป็นก าลังส าคัญ  กว่าร้อยละ 90 ของผู้ประกอบอาชีพนี้ใน

สหรัฐอเมริกาเป็นผู้หญิง 

10. ผู้จัดการด้านการประชาสัมพันฑ์ มีอัตราการเติบโตร้อยละ 13  

11. นักสถิติ มีอัตราการเติบโตกว่าร้อยละ 27 
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 ส าหรับโอกาสทางอาชีพส าหรับผู้หญิงไทย พบว่าหญิงไทยมีโอกาสทางอาชีพที่ค่อนข้างหลากหลาย  โดย

หากพิจารณาจากข้อมูลการเข้ารับการศึกษา อาจกล่าวได้ว่าผู้หญิงไทยมีความถนัดและมีความสนใจอาชีพในกลุ่ม

การศึกษา งานบริการสังคมศาสตร์ และธุรกิจ นอกจากนี้ผู้หญิงจ านวนไม่น้อยยังเข้ารับการศึกษาในกลุ่มวิชา

วิทยาศาสตร์อีกด้วย ข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2556) 

พบว่า ในปี 2007 กลุ่มวิชาที่มีสัดส่วนนักศึกษาหญิงมากกว่าชาย ได้แก่ การศึกษา งานบริการ มนุษย์ศาสตร์และ

ศิลป์ สังคมศาสตร์บริหารธุรกิจและกฎหมาย และสุขภาพและสวัสดิการ ในขณะที่กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์มีสัดส่วน

นักศึกษาหญิงในอัตราใกล้เคียงกับนักศึกษาชาย  

 

ภาพที่ 27 สัดส่วนนักศึกษาไทยจ าแนกตามกลุ่มวิชาและเพศ 2007

 
ที่มา: ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (2556) 

  

ในระยะเวลาประมาณ 20 ปีที่ผ่านมาภาคการผลิตและภาคการบริการของไทยเติบโตขึ้นอย่างมากท าให้การจ้าง

งานในเศรษฐกิจทั้งสองภาคส่วนเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ข้อมูลจากการส ารวจภาวะการท างานของประชากรไทย โดยส านักงาน

สถิติแห่งชาติ (2550) ชี้ให้เห็นว่าผู้หญิงท างานในภาคการผลิตและภาคบริการเพิ่มจ านวนสูงขึ้น โดยในภาคการผลิตยังมี

สัดส่วนผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในขณะที่ภาคบริการมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จึงกล่าวได้ว่าผู้หญิงคือก าลังการผลิตส าคัญในภาค

บริการ อาชีพส าหรับผู้หญิงที่น่าสนใจในภาคบริการ ได้แก่ อาชีพในกลุ่มการท่องเที่ยวและการโรงแรม การบริการ

ร้านอาหาร การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ เป็นต้น 
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ภาพที่ 28 สัดส่วนประชากรชายและหญิงที่ท างานในภาคการผลิตและภาคบริการ พ.ศ. 2530-2550 

 

 

 

ตัวอย่างผู้หญิงไทยที่มีความสามารถในสาขาอาชีพต่างๆ 

 ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ หัวหน้าห้องปฏิบัติการไมโครอะเรย์แบบครบวงจร สถาบันไบโอเทค  เป็น

นักวิทยาศาสตร์หญิงไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับเวทีโลก ในปี 2010 เป็นคนเอเชียคนแรกและ

คนเดียวที่ได้รับการเลือกตั้งให้ด ารงต าแหน่งประธานร่วมองค์การเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นรุ่น

ใหม่ของโลก (Global Young Academy: GYA) และต่อมาได้เป็นคนไทยและคนใน Southeast 

Asia คนแรก ที่ได้รับทุนวิจัย Marie Curie Incoming International Fellowships  

 สุภิญญา กลางณรงค์ นักกิจกรรมทางสังคมด้านการปฏิรูปสื่อ ปัจจุบันเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. โดยเป็นผู้หญิง

เพียงคนเดียวในคณะกรรมการ 

 นันทิรัตน์ สุวรรณเกต นักออกแบบเสื้อผ้าหญิงชาวไทยที่โด่งดังระดับโลก เจ้าของแบรนด์ ก้อย 

สุวรรณเกต (Koi Suwannagate) ซึ่งนิตยสาร Vogue สหรัฐอเมริกาจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในสิบนัก

ออกแบบที่น่าจับตามองที่สุด และได้รับทุนสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลงานจากสมาคมแฟชั่นของ

สหรัฐฯและนิตยสาร Vogue สหรัฐฯ (CFDA/Vogue Fashion Fund Award) ในปี 2007 เสื้อผ้า

ของเธอเป็นที่นิยมในหมู่คนดังของฮอลลีวู้ดและผู้หญิงทรงอิทธิพลในสหรัฐอเมริกา อาทิเช่น มิเชล 

โอบามา นิโคล คิดแมน เดมี มัวร์  และโอปราห์ วินฟรีย์ เป็นต้น 
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2.5  ความคิดบันดาลใจ 

 ความคิดบันดาลใจในต่างประเทศ 

 Curves ฟิตเนสเพื่อผู้หญิง 

 Gary Heavin และ Diane Heavin มองเห็นโอกาสในตลาดฟิตเนสที่ยังไม่มีฟิตเนสโดยเฉพาะส าหรับ

ผู้หญิง ในปี 1992 ทั้งคู่เปิดฟิตเนสส าหรับผู้หญิงแห่งแรกขึ้นในมลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา โดยใช้ชื่อว่า Curves  

จุดเด่นของ Curves ก็คือการเป็นฟิตเนสที่สร้างขึ้นมาส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ สมาชิกของ Curves มีแต่ผู้หญิง

เท่านั้น ดังนั้นผู้หญิงที่ใช้บริการ Curves จึงไม่ต้องกังวลว่าจะมีผู้ชายคอยมองในฟิตเนสให้เสียความมั่นใจ 

นอกจากนี้ โปรแกรมการออกก าลังกายของ Curves ยังถูกออกแบบมาให้ตอบสนองความต้องการของผู้หญิง ผู้

ก่อตั้งทั้งสองมองเห็นว่าผู้หญิงไม่ได้ต้องการเข้าฟิตเนสเพ่ือสร้างกล้ามโตๆ เหมือนผู้ชาย หากแต่สิ่งที่ผู้หญิงต้องการ

คือการลดน้ าหนัก ออกก าลังกายเพ่ือสร้างความแข็งแรงให้หัวใจ และอยากมีรูปร่างเฟิร์มขึ้นเล็กน้อย อีกทั้งเพ่ือให้

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้หญิงในปัจจุบันที่มี เวลาว่างน้อย โปรแกรมการออกก าลังกายของ Curves จึงใช้เวลา

เพียงครั้งละ 30 นาที  จุดเด่นอีกประการหนึ่งก็คือการวัดผลลัพธ์ของการออกก าลังกาย โดยดูที่รูปร่างที่สามารถ

ลดลงได้กี่นิ้ว แทนที่จะวัดว่าน้ าหนักลดลงไปกี่กิโลกรัม ซึ่งถือว่าตรงกับความต้องการของผู้หญิงมากกว่า  นับแต่วัน

ก่อตั้ง Curves ประสบความส าเร็จอย่างมาก จนปัจจุบันมีสาขาทั่วโลกกว่า 9,000 แห่ง และมีสมาชิกมากกว่า 4 

ล้านคน  ส าหรับ Curves สาขาประเทศไทยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2555 (http://curves.co.th) 

 รัตตินันท์ ลาปูชร์ หรือ Katherline Lyndia ช่างภาพแฟชั่นหญิงไทยที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันใน

ยุโรป ถ่ายภาพแฟชั่นให้กับนิตยสารชั้นน าหลายเล่ม เช่น World Magazine, Herper Bazaar 

Magazine of Vietnam (Location Paris) นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัลจากการแข่งขันถ่ายภาพ 

Tour de France Photography 2012  

 นูรอ โซ๊ะมณี สเต็ปเป้ เชฟหญิงชาวไทยผู้บุกเบิกร้านอาหาร Blue Elephant ร้านอาหารไทยต้น

ต ารับชาววังที่มีชื่อเสียงมากว่า 30 ปี และมีสาขากว่า 11 สาขาทั่วโลก เช่นใน ลอนดอน ปารีส ดูไบ 

โคเปนเฮเกน และบรัสเซลส์ เป็นต้น เธอเคยเชฟชาวไทยคนเดียวเคยได้รางวัล ครีเอทีพ เชฟ จาก 

Hospitality Asia Platinum Awards (Hapa) 2008-2010 อีกด้วย 

 

http://curves.co.th/
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 Banana Republic 

 Banana Republic ร้านเสื้อผ้าจากสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 ที่เมืองซานฟราสซิสโก  จุดเด่น

ส าคัญของ Banana Republic คือการจัดหมวดหมู่เสื้อผ้าออกเป็นหลาย " families” โดยแต่ละ family จะ

เหมาะสมกับผู้หญิงรูปร่างต่างๆ กัน  เสื้อผ้าภายในแต่ละ family เองจะมีความแตกต่างหลากหลายในการ

ออกแบบและเนื้อผ้า ดังนั้นหากผู้หญิงที่สามารถระบุได้ว่าตนเองเหมาะสมกับการสวมใส่เสื้อผ้าใน family ไหน ก็

สามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าหลากสไตล์จาก family นั้นๆ ได้โดยมั่นใจว่าเสื้อผ้าชิ้นดังกล่าวจะพอเหมาะพอดีกับรูปร่าง

ตน และแม้ว่าในกรณีที่มีสินค้าคอลเล็กชั่นใหม่ออกมา ผู้ซื้อก็ยังคงสามารถมั่นใจได้ว่า ตนเองจะสามารถสวมใส่

เสื้อผ้าใน family เดิมได้อย่างพอดี  การที่ Banana Republic จัดแบ่งเสื้อผ้าออกเป็น family ต่างๆ เพ่ือให้

เหมาะสมกับคนที่รูปร่างต่างๆ กันไปนั้น นอกจากจะท าให้การช็อปปิ้งนั้นง่ายและสนุกขึ้นแล้ว กลยุทธ์แบบนี้ยัง

ช่วยประหยัดเวลาในการช็อปปิ้ง เพราะผู้ซื้อสามารถมุ่งตรงไปยังเสื้อผ้าใน family ที่เหมาะสมกับตนเองได้ทันที 

โดยไม่ต้องพะวงว่าตัวเองจะสวมใส่เสื้อผ้าชิ้นดังกล่าวได้หรือไม่ อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ซื้อมั่นใจมากขึ้นหากต้องซื้อผ่าน

ทางช่องทางออนไลน์ 

 โดย  Banana Republic เ พ่ิ งจะ เปิ ด ร้ านแฟล็ กชิพส โตร์ ส าขาแรกที่ ป ร ะ เทศไทยในปี  2015 

(http://bananarepublic.co.th) 

 Sephora 

 Sephora เป็นร้านขายเครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนด์ เปิดด าเนินการสาขาแรกในปี 1998 ที่นิวยอร์ค  

จุดเด่นส าคัญของ Sephora ก็คือความหลากหลายของแบรนด์สินค้าภายในร้าน และการจัดวางสินค้าที่เปิดให้

ลูกค้าทุกคนสามารถทดลองใช้สินค้าได้ก่อนซื้อ อีกทั้งบรรยากาศภายในร้านก็ถูกสร้างให้ลูกค้ารู้สึกเป็นอิสระจาก

แรงกดดันจากการซื้อ กล่าวคือไม่มีตัวแทนของสินค้าแบรนด์ต่างๆ ท างานภายในร้านเลย อีกทั้งพนักงานภายใน

ร้าน Sephora เองก็จะไม่ออกมากดดันให้ลูกค้าต้องซื้อ ความส าเร็จของ Sephora ท าให้ในปี 2013 Sephora มี

หน้าร้านมากกว่า 1,700 แห่งทั่วโลก และมีรายได้กว่า 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ  Sephora แสดงให้เราเห็นว่าการ

ใ ส่ ใ จ แ ล ะ ก า ร พ ย า ย า ม ท า ค ว า ม เ ข้ า ใ จ ลู ก ค้ า ผู้ ห ญิ ง ส ร้ า ง ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง ไ ด้ ม า ก ข น า ด ไ ห น 

(http://www.sephora.com) 

 

http://www.sephora.com/
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 iPod 

 ก่อนที่โลกจะรู้จัก iPod สินค้าเกี่ยวกับเครื่องเสียงต่างๆ เป็นโลกของผู้ชาย อุปกรณ์เครื่องเสียงต่างๆ ถูก

ออกแบบมาให้ดูแมน ใหญ่เทอะทะ มักใช้สีเข้ม และดูเหมือนว่าผู้หญิงจะถูกกีดกันออกจากตลาดเครื่องเสียงไป

อย่างสิ้นเชิง  Apple มองเห็นโอกาสและมองว่าเครื่องเสียงสามารถเป็นสินค้าส าหรับผู้หญิงได้  iPod จึงถูกดีไซน์

ให้มีขนาดเล็กลง โค้งมน และมีสีสันสดใสและหลากหลาย ผลปรากฏว่ากลุ่มลูกค้าผู้หญิงให้การตอบรับอย่างดีและ

หันมาซื้อ iPod กันอย่างแพร่หลาย iPod ถือเป็นตัวอย่างของการปรับผลิตภัณฑ์สินค้าเพ่ือให้สามารถเจาะกลุ่ม

ลูกค้าได้ทั้งชายหญิง (www.apple.com/th/ipod) 

 Ryland Homes 

 บริษัทรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ และปรับปรุงบ้านในสหรัฐอเมริกา บริการที่โดดเด่นอันหนึ่งของ Ryland 

คือการรับออกแบบและปรับปรุงบ้านให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้หญิง เช่น ในกรณีที่มีบุตร ห้องครัวภายใน

บ้านจะถูกออกแบบใหม่เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นห้องนั่งเล่นภายในบ้านได้ และพ้ืนของห้องครัวและพ้ืนภายใน

บ้านจะถูกปรับระดับให้เสมอกัน เพ่ือให้คุณแม่ที่ท างานในครัวสามารถดูแลความปลอดภัยและมองเห็นความ

เป็นอยู่ของลูกไปได้ในเวลาเดียวกัน (http://www.ryland.com) 

 Dove: Real Beauty Campaign 

 หนึ่งในปัญหาส าคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของผู้หญิงที่ปรากฏตามสื่อโฆษณาต่างๆ คือ ความสวยของผู้หญิง

ถูกสร้างภาพให้มีแบบเดียวอย่างตายตัว เช่น ต้องผอม ผิวต้องเนียน และต้องขาว (ในกรณีของประเทศไทย)  Dove 

เป็นแบรนด์หนึ่งที่ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและพยายามสร้างนิยามความสวยที่หลากหลายขึ้น การส ารวจความ

คิดเห็นของผู้หญิงโดย Dove พบว่า มีผู้หญิงเพียงร้อยละ 2 เท่านั้นที่คิดว่าตัวเอง "สวย"  Dove ตระหนักดีว่า

ตัวเลขที่ต่ าเตี้ยติดดินดังกล่าวไม่ได้เกิดจากรูปร่างหน้าตาอันไม่สละสลวยของผู้หญิง แต่เกิดจากนิยามของความสวย

อันคับแคบต่างหาก ด้วยเหตุนี้ Dove จึงออกแคมเปญ Real Beauty  โดยแสดงภาพผู้หญิงที่มีรูปร่าง สีผิว ทรงผม 

ฯลฯ ที่หลากหลาย เพ่ือสื่อถึงความสวยของผู้หญิงที่มีหลายแบบ แคมเปญดังกล่าวได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดี 

นักวิชาการด้านโฆษณาถึงกับขนาดเคยพูดว่าแคมเปญดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในโฆษณากระแสหลักเพียงไม่กี่ตัวที่

พูดเกี่ยวกับนิยามความสวยของผู้หญิง (www.dove.us/Social-Mission/campaign-for-real-beauty.aspx) 
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 นอกจากนี้ Dove แคนนาดายังได้ผลิตภาพยนตร์สั้น ชุด Dove Evolution เพ่ือให้ผู้คนตระหนักถึงเรื่องนี้ 

โดยมีคนดูรวมกันมากกว่า 40 ล้านครั้ง (https://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE และ 

https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U) 

 Birchbox 

 Katia Beauchamp และ Hayley Burma ก่อตั้ง Birchboxขึ้นในเดือนกันยายน ปี 2010  ทั้งคู่มองเห็น

ปัญหาของการช็อปปิ้งเครื่องส าอางค์ในปัจจุบันที่มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากมายหลากหลายเกินไป การเข้าไปในร้าน

ขายเครื่องส าอางค์อย่าง Sephora หรือ Watson นั้นมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกมากเกินไปจนเลือกไม่ถูก  ในขณะที่การ

ลองผลิตภัณฑ์ท่ีหน้าร้านก็ไม่เพียงพอที่จะท าให้ลูกค้ารู้ถึงประสบการณ์อันแท้จริงจากการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ อีกทั้ง

การซื้อผลิตภัณฑ์ไปลองใช้จริงก็มีต้นทุนสูงเกินไปส าหรับผู้หญิงจ านวนมาก  Birchbox จึงให้บริการส่งมอบ

เครื่องส าอางค์ตัวอย่างไปให้กับลูกค้าที่ลงทะเบียนเอาไว้ โดยในแต่ละเดือน Birchbox จะส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางค์ 4-5 ชิ้นไปให้ลูกค้าลองใช้ โดยคิดค่าบริการเพียงเดือนละ 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ (ประมาณ 350 บาท) 

ด้วยวิธีนี้ ลูกค้าที่ลงทะเบียนจะสามารถลองใช้เครื่องส าอางค์ที่ตนเองสนใจได้จริงโดยมีค่าใช้จ่ายน้อย และเมื่อ

ลู ก ค้ า พ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ถู ก ใ จ  ก็ ส า ม า ร ถ สั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ใ น ไ ซ ส์ ป ก ติ ไ ด้ ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง  Birchbox  

(https://www.birchbox.com) 

 G Adventures 

 G Adventures เป็นบริษัทน าเที่ยวส าหรับกรุ๊ปท่องเที่ยวขนาดเล็กที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งในปี 1990 

โดย Bruce Poon Tip แม้บริการของ G Adventures จะไม่ได้มุ่งกลุ่มเป้าหมายไปที่ผู้หญิงโดยตรง แต่บริการของ 

G Adventures ก็สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงที่ต้องการท่องเที่ยวคนเดียวได้เป็นอย่างดี โดยผู้ที่เข้า

ไปใช้บริการผ่านเว็บไซต์สามารถเลือกได้ว่าตนเองจะเดินทางไปเที่ยวที่ใด ในช่วงเวลาใด ในส่วนของห้องพัก G 

Adventures จะจัดให้ผู้เดินทางพักกับเพ่ือนร่วมเดินทางเพศเดียวกัน โดยมีตัวเลือกเสริมในกรณีที่ผู้ใช้บริการ

ต้องการห้องพักส่วนตัว  จุดเด่นที่ส าคัญมากๆ ของ G Adventures ก็คือการมีไกด์น าเที่ยวที่เรียกว่า CEO หรือ 

Chief Experience Officer คอยน าทางและอ านวยความสะดวกตลอดทริป  ปัจจุบัน G Adventures มีพนักงาน

ทั่วโลกกว่า 1,350 คน โดยมีนักท่องเที่ยวนับแสนคนใช้บริการในแต่ละปี และมีจุดหมายปลายทางให้เลือกกว่า 134 

ประเทศ (www.gadventures.com) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=17j5QzF3kqE
https://www.youtube.com/watch?v=iYhCn0jf46U
http://www.gadventures.com/
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 Drybar 

 Drybar คือร้านท าผมที่มาพร้อมสโลแกนว่า "ไม่ตัด ไม่ท าสี เราไดร์ผมอย่างเดียวในราคา 35 ดอลลาร์

เท่านั้น" (No Cuts. No color. Just blowouts, only $35) Alli Webb ผู้ก่อตั้ง Drybar ประสบปัญหานี้กับ

ตัวเอง เธอต้องการจะไดร์ผมทุกสัปดาห์ แต่การจ่ายเงินกว่า 60 ดอลลาร์ทุกอาทิตย์เพ่ือเข้าไปใช้บริการร้านท าผม

แบบปกติเป็นตัวเลือกที่แพงเกินไป เธอจึงคิดบริการร้านไดร์ผมที่ให้บริการไดร์ผมเพียงอย่างเดียวในราคาที่

ย่อมเยาว์กว่าการเข้าร้านท าผมปกติขึ้นมา Drybar เปิดสาขาแรกในนครลอส แองเจลลิส ในปี 2008 นับตั้งแต่วัน

แรก Drybar ได้รับความนิยมอย่างสูงจนในปัจจุบันมีสาขากว่า 30 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ทั้งในเท็กซัส 

แคลิฟอร์เนียร์ นิวยอร์ก แมสซาชูเสตต์ จอร์เจีย และอริโซนา และมีลูกค้าในแต่ละเดือนกว่า 100,000 ราย 

(http://www.thedrybar.com) 

 Capsuleinn 

 ในประเทศญี่ปุ่น ปัจจุบันมีโรงแรมแคปซูล (capsule hotel) เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก แต่ส่วนใหญ่มักไม่ได้

จัดพ้ืนที่เป็นการเฉพาะส าหรับผู้หญิงเอาไว้ ท าให้ผู้หญิงญี่ปุ่นบางส่วนที่ต้องเดินทาง ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านการ

งานหรือเพ่ือการท่องเที่ยว ไม่นิยมพักในโรงแรมแคปซูลมากนัก Capsuleinn เป็นหนึ่งในโรงแรมแคปซูลที่มองเห็น

ช่องว่างทางการตลาดดังกล่าว และปรับพ้ืนที่ของโรงแรมให้มีชั้นและพ้ืนที่ส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ 

(http://capsuleinn.com) 

 ZippedMe  

อุปกรณ์ช่วยรูดซิปหลังเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเพ่ือผู้หญิงสามารถรูดซิบเสื้อผ้าของพวกเธอได้ด้วยตนเอง 

ZippedMe ถูกออกแบบโดยผู้หญิงสูงวัยในรัฐโอกลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็น

สายสร้อยรูปลักษณ์สวยงาม มีปากหนีบจับซิปเพ่ือช่วยให้ผู้หญิงซิปได้ด้วยตัวเอง ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะกับผู้หญิงที่อยู่

ตัวคนเดียวและผู้หญิงสูงอายุที่ต้องการอุปกรณ์ช่วยในการแต่งกายให้ง่ายขึ้น (www.zippedme.com) 

 Plated 

บริการจัดส่งวัตถุดิบและสูตรการปรุงอาหารถึงบ้านตามที่ต้องการ ให้บริการในสหรัฐอเมริกา Plated 

จัดส่งกล่องอาหารรายสัปดาห์ ซึ่งประกอบด้วยวัตถุดิบและสูตรการปรุงอาหารที่จัดสัดส่วนปริมาณอาหารมาให้

ตามที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าสามารถเลือกเมนูที่ต้องการได้ในแต่ละสัปดาห์ อาหารจะถูกจัดส่งถึงบ้านพร้อมขั้นตอน

http://capsuleinn.com/
http://www.zippedme.com/
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ในการท าอย่างละเอียด ท าให้ลูกค้าได้รับอาหารสดใหม่ตามฤดูกาล ไม่ต้องเสียเวลาคิดเมนูอาหารและหาซื้อวัตถุดิบ

ด้วยตนเอง สามารถปรุงอาหารด้วยตนเองได้ง่ายขึ้น ตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงที่รักในการปรุง

อาหาร ห่วงใยสุขภาพ แต่ไม่มีเวลามากพอที่จะจัดเตรียมทุกอย่างด้วยตนเอง บริการลักษณะนี้ยังท าให้การ

ท าอาหารเป็นเรื่องสนุกและง่ายข้ึนส าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ (www.plated.com) 

 

 ความคิดบันดาลใจของไทย 

 Axe  

 บริษัทผู้ผลิตสเปรย์ระงับกลิ่นกาย ที่เคยมุ่งไปที่ตลาดผู้ชายเป็นหลัก เริ่มปรับตัวโดยหันมาจับกลุ่มลูกค้า

ผู้หญิงมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์สเปรย์น้ าหอมแอเนอคี (Anarchy) โดยเป็นน้ าหอมที่เหมาะส าหรับทั้งผู้หญิงและผู้ชาย 

โดยจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ก็คือ กลิ่นของน้ าหอมส าหรับผู้หญิงได้รับการปรุงแต่งให้สอดคล้องกับรสนิยมของผู้หญิง

โดยเฉพาะ และแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ส าหรับผู้ชาย ในขณะเดียวกัน รูปลักษณ์ภายนอกก็เป็นผู้หญิงมากข้ึน โดยสี

ของผลิตภัณฑ์จะเป็นลักษณะกระป๋องสเปรย์สีขาว-ชมพู  (http://www.axe.us/products/anarchy-for-her) 

 Wacoal  

บริษัทผลิตชุดชั้นในชั้นน าของไทยเริ่มปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้หญิงที่เปลี่ยนไป ที่ปัจจุบันใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น 

โดยมีการท าแคมเปญการตลาดผ่านเพจเฟซบุ๊ก มีการสร้างแอปพลิเคชั่นวาโก้ซึ่งผู้ซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียด

สินค้าได้ รวมทั้งมีการขายสินค้าทางออนไลน์ผ่านเว็บดีลต่างๆ เช่น ensogo เป็นต้น ถือเป็นตัวอย่างของบริษัทที่

ผลิตสินค้าเพ่ือผู้หญิงที่ปรับตัวให้สอดรับกับพฤติกรรมการใช้จ่ายและการบริโภคสื่อของผู้หญิงที่เปลี่ยนไป 

(http://www.wacoal.co.th) 

 MeetnLunch  

 บริษัทรับหาคู่ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยผู้ที่สนใจจะต้องเข้าไปกรอกรายละเอียดส่วนตัว รวมทั้ง

ความต้องการให้กับบริษัท จากนั้นทีมงานจะคัดกรองและจับคู่คนที่มีความเหมาะสมและความต้องการสอดคล้อ ง

กันให้ รวมทั้งนัดหมายส าหรับการออกเดทให้ด้วย เกือบ 10 ปีที่ด าเนินงาน มีคู่แต่งงานแล้วกว่าพันคู่ ซึ่งบริการ

ลักษณะนี้เหมาะกับสาวโสดที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างอย่างยิ่ง (http://meetnlunch.com) 

http://www.plated.com/
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 Moxy.co.th 

 Moxy เป็นเว็บไซต์ช็อปปิ้งออนไลน์ครบวงจรส าหรับผู้หญิงแห่งเดียวของประเทศไทย คุณแชนนอน 

กัลยาณมิตร ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์แห่งนี้มองเห็นว่า ในยุคปัจจุบันผู้หญิงสมัยใหม่มีไลฟ์สไตล์ที่ยุ่งเหยิงและมีสิ่งที่ต้องท า

มากมายในแต่ละวันเพ่ือแข่งกับเวลา Moxy จึงเกิดมาเพ่ือช่วยย่นระยะเวลาในการช็อปปิ้งของผู้หญิง โดยการ

รวบรวมสินค้าทุกอย่างที่ผู้หญิงต้องการเอาไว้บนเว็บไซต์ ทั้งเครื่องส าอาง เครื่องประดับ ของแต่งบ้าน อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเพ่ือสุขภาพ สินค้าส าหรับแม่และเด็ก และสินค้าส าหรับสัตว์เลี้ยง จุดเด่นหนึ่งของ Moxy ที่

แตกต่างจากเว็บไซต์ช็อปปิ้งออนไลน์อ่ืนๆ ก็คือ การที่ Moxy มีสินค้าส าหรับผู้หญิงทุกกลุ่มทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น

นักศึกษา คนท างาน แม่บ้าน แม่ คนรัก ลูกสาว ฯลฯ บริการส่งสินค้าทั่วประเทศและการมีช่องทางการช าระเงินที่

ไว้ใจได้ก็ถือเป็นอีกจุดแข็งหนึ่งของ Moxy  ปัจจุบันนอกจากในประเทศไทยแล้ว Moxy ยังได้ขยายกิจการไปเปิด

ให้บริการในประเทศอินโดนีเซียด้วย (http://www.moxy.co.th) 

 ShuBerry 

 ShuBerry ร้านขายรองเท้าสตรีและกระเป๋าสตรีของคนไทย คุณกรกนก สว่างรวมโชค ก่อตั้งแบรนด์ 

ShuBerry ขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยตั้งใจจะผลิตรองเท้าและกระเป๋าแฟชั่นเพ่ือน าเสนอแก่กลุ่มลูกค้าหญิง โดย

ผลิตภัณฑ์ของ ShuBerry มีหลากหลายและเหมาะกับลูกค้าหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เน้นแฟชั่น กลุ่มนักศึกษา กลุ่มคน

วัยท างาน ไปจนถึงกลุ่มรักสุขภาพ ทาง ShuBerry ก็มี Sofa Shoes ซึ่งเป็นรองเท้านวดเท้าออกมาตอบโจทย์ลูกค้า

กลุ่ มนี้ ด้ วย  ผ่ านมากว่ า  6 ปีนับแต่ วันก่อตั้ ง  ปั จจุบัน  ShuBerry มียอดขายปี ละกว่ า  100 ล้ านบาท 

(http://www.shuberry.com) 

 Lady Taxi 

 เรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงมักจะเป็นกังวลเมื่อต้องเดินทางตัวคนเดียวด้วยรถแท็กซี่ก็คือปัญหาความปลอดภัย 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากต้องเดินทางในเวลากลางคืน เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อกังวลดังกล่าวบริษัท Thai Taxi Services 

ได้จัดบริการใหม่ที่มีชื่อว่า Lady Taxi ขึ้น โดยเป็นบริการรถแท็กซี่เหมือนรถแท็กซี่ทั่วไป ต่างตรงที่ว่าคนขับรถเป็น

ผู้หญิง ผู้ใช้สามารถโทรศัพท์ไปที่ศูนย์บริการเพ่ือเรียกรถแท็กซี่ที่คนขับเป็นผู้หญิงมารับได้ โดยจ่ายค่าบริการ

เพ่ิมข้ึนเพียงเล็กน้อย อีกท้ังยังสามารถเรียกใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง (http://www.thaitaxiservices.com) 

 

http://www.thaitaxiservices.com/
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 Lady zone: นครชัยแอร์ 

 ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางของผู้หญิงไม่ได้เกิดกับการเดินทางโดยรถแท็กซี่เท่านั้น การ

เดินทางด้วยรถสาธารณะประเภทอ่ืนๆ ยังคงมีภัยที่เกิดจากเพศตรงข้ามอยู่ นครชัยแอร์เป็นบริษัทหนึ่งที่ไม่นิ่งนอน

ใจต่อปัญหาดังกล่าว และแม้ว่าการเดินทางโดยรถโดยสารของนครชัยแอร์จะค่อนข้างปลอดภัยอยู่แล้ว อีกทั้ง

พนักงานจ าหน่ายตั๋วของนครชัยแอร์ก็มักจะจัดให้ผู้โดยสารหญิงได้นั่งข้างกันอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้ว แต่เพ่ือ

ความมั่นใจมากขึ้นของผู้โดยสาร เมื่อกลางปี พ.ศ. 2557 นครชัยแอร์ได้จัดให้บนรถบัสทุกคันมี เลดี้ โซน (Lady 

zone) ส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะขึ้น แม้ปัจจุบันที่นั่งที่จัดไว้ส าหรับผู้โดยสารหญิงจะยังมีค่อนข้างน้อย แต่ถือเป็น

จุด เริ่ มต้น อันดีและเป็นการแสดงให้ เห็นว่ านครชัยแอร์ ใส่ ใจกับความปลอดภัยของผู้ โดยสารหญิ ง 

(http://www.nakhonchaiair.com) 

 ข้าวหอมปิ่นโต 

ร้านข้าวหอม ปิ่นโตเดลิเวอรี่ เป็นบริการจัดส่งอาหารเพื่อสุขภาพในรูปแบบของอาหารคลีน (clean food) 

ซ่ึงอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการแปรรูปและใช้วัตถุดิบที่สะอาดปลอดจากสารปนเปื้อนและปรุงแต่ง จัดจ าหน่ายผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์ เพ่ือตอบโจทย์คนรักสุขภาพแต่ไม่มีเวลาเตรียมอาหารด้วยตนเอง คุณกฤษณา อัญญะโพธิ์ ผันตัว

จากการท างานประจ ามาท าธุรกิจนี้ในปี 2014 เนื่องจากการท างานประจ ามีความเครียด ไม่มีเวลาดูแลตัวเอง 

ประกอบกับเธอมีความสนใจในการท าอาหารและคิดว่าอาหารคือสิ่งส าคัญในการท าให้ร่างกายแข็งแรงปราศจาก

โรคภัย ลูกค้าส่วนใหญ่ของข้าวหอมปิ่นโตเป็นผู้หญิงผู้รักสุขภาพ โดยเฉพาะสาวออฟฟิศที่ต้องการลดน้ าหนัก 

ปัจจุบันมีการจัดส่งสินค้าทุกวันวันละ 3 มื้อ มีเมนูทั้งสิ้นประมาณ 30-40 เมนู (www.facebook.com/ 

HealthyCleanEating-By-KaowhomPinto-441252542680567) 

 ประกันภัยรถยนต์และประกันอุบัติเหตุส าหรับผู้หญิง 

บริษทั TQM ร่วมมือกับบริษัทเมืองไทยประกันภัย ขายกรมธรรม์ “Motor for Lady” ประกันภัยรถยนต์

ส าหรับผู้หญิง เน้นการประกันภัยรถยนต์ที่มีบริการรถ Limousine รับส่งหากรถเสียระหว่างทางหรือรถเสียเข้าอู่

ซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย มีบริการรถให้ใช้ระหว่างซ่อมแซม บริการสอบถามเส้นทางจนถึงจุดหมาย บริการช่วยเหลือ

กรณีรถเสีย บริการเติมน้ ามันในกรณีฉุกเฉิน และให้สิทธิพิเศษขยายความคุ้มครองการศัลยกรรมเนื่องจากอุบัติเหตุ

รถยนต์และคุ้มครองรถจากภัยก่อการร้าย  

http://www.nakhonchaiair.com/
http://www.facebook.com/HealthyCleanEating-By-KaowhomPinto-441252542680567
http://www.facebook.com/HealthyCleanEating-By-KaowhomPinto-441252542680567
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นอกจากนี้บริษัท TQM ยังได้ร่วมกับบริษัทกรุงเทพประกันภัย ขายกรมธรรม์ “ผู้หญิงกล้าสวย” ประกัน

อุบัติเหตุส่วนบุคคล คุ้มครองการผ่าตัดศัลยกรรมจากอุบัติเหตุ ชดเชยรายได้เนื่องจากอุบัติเหตุ โรคภายใน 

โรคมะเร็ ง  และหากไม่ เกิด อุบัติ เหตุสามารถเลือกรับโปรแกรมเสริมสวยกระชับสัดส่ วนรูปร่ างได้  

(www.tqmbroker.com) 

 ประกันคุ้มครองโรคเฉพาะของสตรี โดย โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) 

กรมธรรม์ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับผู้หญิงที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ คุ้มครองโรคท่ีเกิดขึ้นกับผู้หญิงได้บ่อย 

เช่น โรคมะเร็งที่เกิดกับอวัยวะของสตรี ครอบคลุมการท าศัลยกรรมใบหน้าจากการประสบอุบัติเหตุ การปลูกถ่าย

ผิวหนังจากแผลไฟไหม้รุนแรง เป็นต้น (www.tokiomarine.com) 

 บัตรเครดิตส าหรับผู้หญิง Krungsri Lady Titanium MasterCard  

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ออกบัตรเครดิต Krungsri Lady Titanium MasterCard  ซึ่งปรับปรุงสิทธิ

ประโยชน์เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการและไลฟ์สไตล์ของผู้หญิงยุคใหม่ ภายใต้แนวคิด Ladies First, men 

second ผู้หญิงเท่านั้นที่มีสิทธิ์ เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้หญิงท างานรุ่นใหม่ที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพ ความงาม และแฟชั่น 

และผู้หญิงที่เพ่ิงเริ่มงาน หรือ first jobber ด้วยการออกสิทธิประโยชน์เช่น สิทธิออกก าลังกายฟรีในฟิตเนส สิทธิ

แลกคะแนนสะสมเพ่ือรับชมภาพยนต์ สิทธิ์แต่งหน้าและบ ารุงผิว และมีการสะสมคะแนนที่สอดคล้องกับพฤติกรรม

การใช้จ่ายของผู้หญิง เป็นต้น นอกจากนี้บัตรเครดิตออกแบบมาให้มีกลิ่นหอมอีกด้วย (www.krungsricard.com/ 

kccstatic/th/creditcard_lady_titanium.html) 

 เลดี้โบกี้ ข[วนรถส าหรับเด็กและสตรี โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย 

การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดโครงการ Ladies & Children Cars หรือรถไฟส าหรับสุภาพสตรีและเด็ก 

เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่เป็นผู้หญิงและเด็ก โดยจัดรถไฟปรับอากาศนั่ง

และนอนในขบวนรถสามเส้นทางหลักทั้งเหนือ ใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ ส าหรับผู้หญิงและเด็กโดยเฉพาะ 

สามารถส ารองที่นั่งได้ล่วงหน้าในราคาปกติ โดยพนักงานบริการบนขบวนรถเป็นผู้หญิงทั้งหมด ทั้งพนักงานปูเตียง 

ต ารวจหญิง พนักงานท าความสะอาด และพนักงานรถเสบียง เป็นทางเลือกที่สร้างความมั่นใจเรื่องความปลอดภัย

ให้แก่ผู้หญิงที่เดินทางตามล าพังหรือผู้หญิงที่เดินทางป็นกลุ่ม  

 



  เศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics)   

77 

 Lady Parking Zone 

ท่าอากาศสุวรรณภูมิได้ปรับปรุงพ้ืนที่จอดรถเป็นพ้ืนที่จอดรถส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ “Lady Parking Zone” 

โดยปรับปรุงเสาในพ้ืนที่จอดรถเป็นสีชมพูให้เห็นเด่นชัด เพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่มุมอับ และก าชับเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยให้ตรวจสอบพ้ืนที่ผ่านกล้องวงจรปิด เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมีการ

ปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ให้บริการและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้หญิงอ านวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง 

หลังจากเปิดให้บริการพบว่าได้รับความนิยมและความเชื่อมั่นจากผู้ใช้ที่เป็นผู้หญิงเป็นอย่างดี 
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บทสรุป: โอกาสจากเศรษฐกิจพลังผู้หญิง 

 

 

 

3.1 สถานการณ์และความท้าทาย 

 ผู้หญิงคือประชากรจ านวนกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลก ปัจจุบันผู้หญิงมีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งในการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก มูลค่าของเศรษฐกิจพลังผู้หญิงหรือ Womenomics ทั่วโลกรวมกันมีขนาดใหญ่และ

ขยายตัวรวดเร็วกว่าเศรษฐกิจของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนหรืออินเดียเสียอีก เศรษฐกิจพลังผู้หญิงจึงเป็น

โอกาสทางเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศต่างๆ และเป็นโอกาสทางธุรกิจที่ไม่ควรมองข้ามส าหรับผู้ประกอบการทั่ว

โลกอีกด้วย ซึ่งนอกจากโอกาสทางเศรษฐกิจแล้ว เศรษฐกิจพลังผู้หญิงยังเป็นโอกาสในการพัฒนาสังคมในมิติต่างๆ 

อีกด้วย เช่น การพัฒนาศึกษาของเด็กและเยาวชน การพัฒนาด้านสาธารณสุข และการลดความยากจน เป็นต้น  

 เศรษฐกิจพลังผู้หญิงถูกขับเคลื่อนด้วยกลไกส าคัญ 2 ส่วน ส่วนแรกคือการที่ผู้หญิงเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่

เป็นทางการในฐานะแรงงานในระบบ แต่เดิมผู้หญิงคือก าลังส าคัญในภาคเศรษฐกิจที่ไม่เป็นทางการ เช่น การดูแล

บ้าน และการเลี้ยงดูบุตรและผู้สูงอายุ เป็นต้น งานเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้และไม่ถูกนับรวมในมูลค่าเศรษฐกิจที่

เป็นทางการ ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการพัฒนา

เทคโนโลยี ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานในระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการได้มากขึ้น ผู้หญิงจึงมีบทบาทใหม่

ในฐานะแรงงาน ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งนักลงทุน ซึ่งช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับเศรษฐกิจทั่วโลก

อย่างมหาศาล  

ส่วนที่สอง คือพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากการบริโภคของผู้หญิง ในระดับครัวเรือน ผู้หญิงคือผู้มีอิทธิพล

ต่อการตัดสินใจใช้จ่ายของครอบครัว กล่าวคือนอกจากจะตัดสินใจเพ่ือการบริโภคของตนเองแล้ว ผู้หญิงยังมีส่วน

ร่วมในการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของครอบครัวทั้งทางตรงและทางอ้อม ในการบริโภคแทบจะทุกประเภท

ของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นอาหาร สินค้าอุปโภคบริโภค ยานพาหนะ บ้านและที่อยู่อาศัย เป็นต้น ในอดีตผู้หญิง

เป็นผู้ท าหน้าที่ควบคุมการใช้จ่ายของครอบครัว แต่มีอ านาจซื้ออย่างไม่เป็นทางการเพราะพวกเธอไม่มีรายได้เป็น

3 
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ของตนเอง แต่เมื่อผู้หญิงเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการและสามารถพ่ึงพิงตัวเองได้ทางรายได้ พวกเธอจึงมี

อ านาจในการจับจ่ายใช้สอยเพ่ิมขึ้น ผู้หญิงจ านวนไม่น้อยกลายเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวร่วมกับคู่สมรสหรือสมาชิก

คนอ่ืนในครอบครัว ในขณะที่อีกจ านวนหนึ่งกลายเป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวด้วยตนเองคนเดียว ผู้หญิงจึงมีอ านาจใน

การตัดสินใจใช้จ่ายเพื่อครอบครัวมากขึ้นด้วย  

 ทั้งนี้ สถานการณ์และแนวโน้มส าคัญของเศรษฐกิจพลังผู้หญิงในระดับโลกและระดับภูมิภาค มีดังต่อไปนี้ 

- การมีส่วนร่วมในแรงงานของผู้หญิงเพ่ิมสูงขึ้น เป็นผลจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น การได้รับการศึกษาที่

สูงขึ้น และการเปิดโอกาสทางสังคมที่ให้หญิงชายมีโอกาสเท่าเทียมกัน เป็นต้น โดยคาดการณ์ว่า

ภายในศตวรษที่ 21 มีผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานโลกเพ่ิมขึ้นอีกกว่า 1 พันล้านคน ซึ่งในแต่ละภูมิภาค

จะมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการมีส่วนร่วมของผู้หญิงในตลาดแรงงานแตกต่างกันไป  

- ผู้บริหารหญิงมีจ านวนเพ่ิมสูงขึ้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้หญิงมีบทบาทส าคัญมากขึ้นในฐานะ

ผู้บริหารทั้งในภาครัฐและเอกชน สัดส่วนผู้หญิงในต าแหน่งบริหารมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ  โดยใน

ปี 2012 พบว่าสัดส่วนผู้บริหารหญิงระดับสูงทั่วโลกคิดเป็นประมาณร้อยละ 24 ของต าแหน่งบริหาร

ระดับสูงทั้งหมด โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือภูมิภาคที่มีสัดส่วนผู้หญิงในต าแหน่งผู้บริหารสูงที่สุด 

คิดเป็นร้อยละ 29 ของต าแหน่งบริหารระดับสูงทั้งหมด 

- ผู้หญิงเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น ถึงแม้ว่าโดยรวมผู้ประกอบการโดยส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย แต่ใน

ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ผู้หญิงก้าวขึ้นมาเป็นผู้ประกอบการมากขึ้น โดยพบว่าสัดส่วนผู้หญิงทีร่ิเริ่ม

ธุรกิจใหม่ๆ มีมากกว่าผู้ชาย   

- ผู้หญิงมีอิสระทางการเงินมากขึ้น เมื่อผู้หญิงเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการและสามารถหารายได้

เป็นของตัวเองได้ พวกเธอจึงมีอิสระทางการเงินมากขึ้น ในบางประเทศเช่นสหรัฐอเมริกา ผู้หญิงใน

หลายเมืองสามารถหารายได้เฉลี่ยได้มากกว่าผู้ชาย ในขณะที่ผลส ารวจในเอเชียพบว่าผู้หญิงจ านวน

มากมีบัญชีธนาคารและบัตรเครดิตเป็นของตนเอง 

ส าหรับประเทศไทย โครงสร้างประชากรไทยมีจ านวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมาโดยตลอด แนวโน้มและ

สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจพลังผู้หญิง ในประเทศไทยมีลักษณะสอดคล้องกับทิศทางการ

เปลี่ยนแปลงในระดับโลกและระดับภูมิภาค กล่าวคือ ด้านการมีส่วนร่วมในแรงงาน สัดส่วนของผู้หญิงไทยใน

แรงงานปัจจุบันอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 โดยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีผู้หญิงใน

ต าแหน่งบริหารระดับสูงในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนๆ จากการจัดอันดับโดย Grant Thorntan 
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ในปี 2013 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 6 ของประเทศที่มีผู้หญิงอยู่ในต าแหน่งบริหารมากที่สุด โดยมีสัดส่วน

ผู้บริหารหญิงร้อยละ 38 จากต าแหน่งบริหารระดับสูงทั้งหมด นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงไทยเป็นผู้ประกอบการใน

สัดส่วนที่สูงเช่นกัน การส ารวจโดย Global Entrepreneurship Monitor (GEM) พบว่าไทยเป็น 1 ใน 6 ประเทศ

จากการส ารวจที่มีสัดส่วนผู้ประกอบการชายและหญิงใกล้เคียงกัน  

เศรษฐกิจพลังผู้หญิงจึงเป็นโอกาสส าหรับประเทศไทยทั้งต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนา

สังคมในด้านต่างๆ และเป็นโอกาสส าคัญส าหรับผู้ประกอบการที่จะตอบสนองต่อผู้บริโภคกลุ่มผู้หญิงซึ่งมีขนาด

ใหญ่และมีศักยภาพสูง อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมให้

สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจพลังผู้หญิง เพ่ือให้เศรษฐกิจพลังผู้หญิงสามารถเติบโตได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและสร้างโอกาสให้กับผู้หญิงได้อย่างแท้จริง เช่น ผู้ประกอบการต้องปรับสภาพแวดล้อมการท างาน

และเงื่อนไขการท างานให้สอดรับกับความต้องการพ้ืนฐานของผู้หญิง เช่น ปรับเวลาการท างานที่ยืดหยุ่นส าหรับ

ผู้หญิงที่มีครอบครัว หรือการสร้างวัฒนธรรมความเท่าเทียมกันในที่ท างานระหว่างชายและหญิง เป็นต้น ภาครัฐ

ควรสนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของผู้หญิงให้เพ่ิมขึ้น  และภาคเอกชนควรส่งเสริมผู้หญิงให้เข้าสู่ต าแหน่งบริหารได้

เช่นเดียวกับผู้ชาย เป็นต้น 

 

3.2 มองเทรนด์ห้ามิต ิ

เศรษฐกิจพลังผู้หญิงคือโอกาสส าคัญทางธุรกิจที่น่าสนใจและโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่ๆ 

คณะผู้วิจัยได้ท าการส ารวจ สังเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเรื่องเศรษฐกิจพลัง

ผู้หญิงโดยการใช้กรอบ “มองเทรนด์ห้ามิติ” (Five Dimensions Analysis) และได้ผลลัพธ์ในมิติต่างๆ ดังนี้ 

มิติที่หนึ่ง: พลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง คณะผู้วิจัยค้นพบว่าพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อ

เศรษฐกิจพลังผู้หญิง ทั้งที่ส่งผลต่อการเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการของผู้หญิงและการเปลี่ยนแปลงแบบ

แผนการบริโภค ได้แก่ 1)  ผู้หญิงได้รับการศึกษามากขึ้นและมีการศึกษาสูงขึ้น ท าให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมาก

ขึ้นและท างานที่ใช้ทักษะสูงหรืองานในต าแหน่งบริหารมากข้ึน 2) ผู้หญิงแต่งงานช้าและเป็นโสดมากขึ้น ซึ่งเป็นผล

จากการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและค่านิยม ท าให้ผู้หญิงมีความยืดหยุ่นมากในการใช้ชีวิตและการใช้จ่ายมากขึ้น 

3) ผู้หญิงมีบุตรน้อยลง โดยพบว่าจ านวนการมีบุตรเฉลี่ยของผู้หญิงหนึ่งคนมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ทั่วโลก  ท าให้
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ผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดให้กับบุตรที่มี 4) ผู้หญิงมีอายุยืนยาวขึ้น พบว่าอายุขัยเฉลี่ยของผู้หญิง

ทั่วโลกสูงกว่าผู้ชาย ดังนั้นในอนาคตจึงมีแนวโน้มที่จะมีผู้สูงอายุที่เป็นหญิงมากกว่าผู้ชาย  

มิติที่สอง: ตัวเร่ง คณะผู้วิจัยค้นพบว่ามีตัวเร่งที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังผู้หญิง ดังต่อไปนี้ 1) สภาพแวดล้อม

ทางเศรษฐกิจและสังคม มีลักษณะเปิดรับบทบาทของผู้หญิงและมีความเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิงมากขึ้น ท า

ให้ผู้หญิงได้รับการยอมรับในการเข้าสู่ภาคเศรษฐกิจที่เป็นทางการมากขึ้น 2) การส่งเสริมบทบาทผู้หญิง หรือ 

Women Empowerment กลายเป็นกระแสที่เกิดขึ้นทั่วโลก และถูกขับเคลื่อนโดยหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

เช่น การส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้ารับต าแหน่งบริหาร เป็นต้น ท าให้

ผู้หญิงมีโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น 3) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  โดยการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่

ส่งผลต่อเศรษฐกิจพลังผู้หญิง ได้แก่ ประเภทแรก เทคโนโลยีที่ช่วยแบ่งเบาภาระงานบ้านและการดูแลครอบครัว 

อันได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องดูดฝุ่น เป็นต้น และเทคโนโลยีการขนส่งที่ช่วย

ประหยัดเวลาให้กับผู้หญิง ประเภทที่สอง เทคโนโลยีในภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรม ที่ท าให้การท างานง่าย

ขึ้นไม่ต้องใช้แรงเยอะเหมือนเมื่อก่อน ท าให้ผู้หญิงสามารถท างานในภาคอุตสาหกรรมได้เช่นเดียวกับผู้ชาย ในขณะ

ที่งานในภาคบริการยังไม่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีเครื่องจักรสมัยใหม่มากนัก งานในภาคบริการจึงยังคงเป็น

ตลาดแรงงานส าคัญส าหรับผู้หญิง นอกจากนี้การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตในลักษณะ mass customization ยัง

ท าให้ผู้ผลิตสามารถผลิตสินค้าที่มีความเฉพาะเจาะจงได้ในปริมาณมาก ตอบสนองความต้องการของผู้หญิงที่

แตกต่างหลากหลายได้เป็นอย่างดี  

มิติที่สาม: ความต้องการพื้นฐาน คณะผู้วิจัยพบว่าโดยทั่วไปมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความต้องการพ้ืนฐาน

ของผู้หญิง 3 ประการ ได้แก่ 1) ความเข้าใจผิดว่าผู้หญิงและผู้ชายต้องการสินค้าและบริการไม่แตกต่างกัน ในความ

เป็นจริงแล้วในทางการตลาดความเป็นชายและความเป็นหญิงนั้นแตกต่างกันและสามารถแบ่งออกได้เป็นหลาย

ระดับ เช่น ระดับกายภาพ ระดับอารมณ์ความรู้สึก และระดับไลฟ์สไตล์ ผู้หญิงและผู้ชายจึงต้องการสินค้าและ

บริการที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ยังต้องการการสื่อสารการตลาดที่ไม่เหมือนกันอีกด้วย 2) ความเข้าใจผิดว่าผู้หญิง

ทุกคนเหมือนกันหมด ในความเป็นจริงผู้หญิงมีความแตกต่างกันและไม่ชอบถูกเหมารวมด้วยภาพแบบเดียวกัน  

3) ผู้หญิงต้องการสินค้าสีชมพู การแบ่งผลิตภัณฑ์ด้วยสีมีประโยชน์ในการสื่อสารการตลาดระหว่างชายและหญิง 

แต่ผู้หญิงต้องการสิ่งอ่ืนๆ ในสินค้าและบริการด้วย เช่น การใช้งาน และการออกแบบ ที่เหมาะสมกับพวกเธอ การ

ปรับผลิตภัณฑ์เพียงแค่สีซึ่งเป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอก โดยไม่ปรับเปลี่ยนรายละเอียดอ่ืนๆ ที่ตอบสนองความ

ต้องการของผู้หญิงอย่างแท้จริง จึงไม่อาจตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มผู้หญิงได้  
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ทั้งนี้คณะผู้วิจัยพบว่าสิ่งที่ผู้หญิงค านึงถึงในการซื้อสินค้าและบริการได้แก่ คุณภาพ ราคา ข้อมูล ความ

สะดวกสบายประหยัดเวลาในการซื้อ ประสบการณ์และบรรยากาศในการซื้อ และการสื่อสารเจาะจงเฉพาะกลุ่ม 

โดยสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงในตลาดผู้หญิง ได้แก่ อาหาร การออกก าลังกายและดูแลรูปร่าง สินค้าและ

บริการด้านความงาม เครื่องแต่งกาย บริการทางการเงินและการประกันภัย  สินค้าและบริการเพื่อการดูแลสุขภาพ 

ที่อยู่อาศัย ยานพาหนะ สินค้าไอที และการเดินทางท่องเที่ยว 

มิติที่สี่: โอกาสเกิดใหม่ คณะผู้วิจัยได้สังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ พบว่า โอกาสเกิดใหม่ที่มาพร้อมกับ

เศรษฐกิจผู้หญิงมีดังต่อไปนี้  

 ตลาดการค้าออนไลน์ การค้าผ่านช่องทางออนไลน์คือโอกาสที่ก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งผู้ประกอบการและผู้บริโภคจ านวนมากเป็นผู้หญิง ปัจจุบันมี

รูปแบบที่น่าสนใจคือการซื้อขายผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือที่ เรียกว่าการค้าแบบ  

M-commerce ซ่ึงเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ท าให้ผู้หญิงสามารถซื้อสินค้าและบริการได้ทุกที่ทุกเวลา 

นอกจากนี้ยังพบว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้ช่องทางออนไลน์ในการหาข้อมูลและสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ใช้

และผู้ขายก่อนตัดสินใจซื้ออีกด้วย 

 กลุ่มหญิงโสด หญิงโสดทั่วโลกมีแนวโน้มเพ่ิมจ านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ผู้หญิงโสดสามารถแบ่งออกได้เป็น

สามช่วงวัย คือ ช่วงก่อนแต่งงานหรือหญิงโสดที่ไม่แต่งงาน ช่วงวัยกลางคนหลังการหย่าร้าง และช่วง

สูงอายุซึ่งพวกเธอมีแนวโน้มอายุยืนยาวกว่าผู้ชาย ทั้งนี้กลุ่มหญิงโสดที่มีศักยภาพในการซื้อสูงและเป็น

กลุ่มใหญ่ที่นักการตลาดให้ความส าคัญคือหญิงโสดช่วงก่อนแต่งงานหรือกลุ่มหญิงโสดที่ไม่แต่งงาน 

โดยสินค้าและบริการที่เป็นที่ต้องการของผู้หญิงกลุ่มนี้ ได้แก่ ความบันเทิงและการท่องเที่ยว บริการ

ทางการเงินและธุรกิจประกันภัย บ้านและที่อยู่อาศัย การดูแลสุขภาพ และสินค้าไอที 

 กลุ่มหญิงเจนวาย คือผู้หญิงที่เกิดในช่วงปี 1980-1995 ซึ่งมีจ านวนมากทั่วโลกและเป็นประชากรวัย

แรงงานส าคัญในอีก 10 ปีข้างหน้า ผู้หญิงกลุ่มนี้มีการศึกษาสูง เข้าสู่ตลาดแรงงานมาก มีรายได้เป็น

ของตนเอง พวกเธอต้องการความสมดุลระหว่างการท างานและชีวิตส่วนตัว มีความแตกต่างแบ่งออก

ได้เป็นหลายกลุ่ม ต้องการแบรนด์สินค้าที่สร้างแรงบันดาลใจมากกว่าแค่เพ่ือการบริโภค นอกจากนี้

ผู้หญิงกลุ่มนี้ยังเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยี จึงคุ้นเคยและนิยมการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์  

 กลุ่มคุณแม่วัยท างานยุคใหม่ เป็นกลุ่มที่ท างานไปด้วยและต้องรับผิดชอบเลี้ยงดูบุตรและครอบครัวไป

ด้วย เนื่องจากคุณแม่ยุคใหม่มีแนวโน้มที่จะมีบุตรจ านวนน้อยลง จึงมักทุ่มเททรัพยากรและความใส่ใจ
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ให้กับการดูแลบุตรอย่างเต็มที่ พวกเธอต้องการสินค้าและบริการที่ดีที่สุดให้กับบุตรของตน ผู้หญิง

กลุ่มนี้มีข้อจ ากัดด้านเวลาสูง จึงไม่ได้มองหาเพียงสินค้าที่ดีแต่ต้องมีบริการที่ช่วยอ านวยความสะดวก

ให้กับพวกเธอ ที่น่าสนใจก็คือกลุ่มคุณแม่วัยท างานยุคใหม่ซื้อสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์

เพ่ิมมากข้ึน  

นอกจากโอกาสเกิดใหม่ด้านการตลาดแล้ว เศรษฐกิจพลังผู้หญิงยังมาพร้อมโอกาสใหม่ๆ ด้านอาชีพ

ส าหรับผู้หญิงอีกด้วย โดยอาชีพท่ีเป็นโอกาสใหม่ของผู้หญิงได้แก่ 

 อาชีพในกลุ่ม STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) หรือกลุ่มอาชีพ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแม้ปัจจุบัน

อาชีพในกลุ่มนี้จะยังมีผู้หญิงในสัดส่วนที่ไม่มากนัก แต่แนวโน้มในหลายประเทศมีสัดส่วนผู้หญิงใน

อาชีพกลุ่มนี้เพ่ิมข้ึน และมีผู้หญิงส าเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาเหล่านี้มากขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย เช่น นัก

คณิตศาสตร์ประกันภัย วิศวกรรมชีวเวช และ ทันตานามัย เป็นต้น 

 อาชีพด้านการบริการสาธารณสุข เป็นอีกกลุ่มอาชีพที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก

ผู้คนหันมาสนใจดูแลสุขภาพมากขึ้น และทั่วโลกก าลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ผู้หญิงซึ่งโดยพ้ืนฐานมี

ทักษะและความถนัดในงานด้านบริการอยู่แล้ว จึงเป็นที่ต้องการในงานด้านนี้ ทั้งในระดับปฏิบัติการ

และในงานที่ต้องใช้ทักษะขั้นสูง เป็นกลุ่มอาชีพที่มีแนวโน้มการเจริญเติบโตที่สูงในอนาคต 

 อาชีพนักการโฆษณาและผู้จัดการส่งเสริมการตลาด ผู้หญิงคือผู้ที่เข้าใจผู้หญิงมากที่สุด ดังนั้นผู้หญิง

จึงเป็นที่ต้องการในกลุ่มอาชีพนักการโฆษณาและส่งเสริมการตลาด ที่จะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่เป็น

ผู้หญิงที่มีจ านวนมากและมีความแตกต่างหลากหลาย โดยอาชีพที่น่าจับตามองคือนักการตลาดสื่อ

สังคมออนไลน์  

มิติที่ห้า : ความคิดบันดาลใจ คณะผู้วิจัยได้รวบรวมตัวอย่างธุรกิจทั้งของต่างประเทศและไทยที ่

อยู่ในกระแสเศรษฐกิจพลังผู้หญิง ได้ดังต่อไปนี้ 

 ธุรกิจด้านการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพ ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงโดยเฉพาะ 

เช่น Curves ฟิตเนสเพ่ือผู้หญิง ออกแบบมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้หญิงที่ต้องการลด

น้ าหนักและกระชับร่างกายให้ดูแข็งแรงขึ้นในเวลาที่รวดเร็ว มีการออกแบบโปรแกรมการออกก าลัง

กาย และเครื่องออกก าลังกายที่เหมาะสมกับสรีระของผู้หญิงโดยเฉพาะ เป็นต้น  
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 ธุรกิจด้านเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ซ่ึงปรับผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการสื่อสารการตลาด ให้ตรงกับ

ความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงมากข้ึน เช่น  

- Banana Republic ออกแบบเสื้อผ้าให้มีขนาดมาตรฐานในทุกรูปแบบผลิตภัณฑ์ท าให้ผู้หญิง

สามารถเลือกซื้อเสื้อผ้าขนาดที่เหมาะสมกับตนเองได้ไม่ยาก  

- Wacoal ผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในชั้นน าของไทย ที่หันมาใช้การสื่อสารทางช่องทางออนไลน์มาก

ขึ้น เพื่อสอดรับกับพฤติกรรมการบริโภคของผู้หญิงที่เปลี่ยนแปลงไป  

- ShuBerry แบรนด์รองเท้าและกระเป๋าส าหรับผู้หญิง ที่ออกแบบให้หลากหลายเหมาะกับ

ลูกค้าหลายกลุ่ม ตั้งแต่นักศึกษาไปจนถึงวัยท างาน และออกแบบสินค้าส าหรับกลุ่มผู้หญิงที่

รักสุขภาพด้วย  

 ธุรกิจด้านความงาม ที่ปรับผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และการสื่อสารการตลาดให้ตรงกับความต้องการ

ของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงมากขึ้น เช่น  

- Sephora ร้านขายเครื่องส าอางค์หลากหลายแบรนด์ ที่จัดวางสินค้าให้ลูกค้าสามารถทดลอง

ได้ก่อนซื้อ จัดบรรยากาศในร้านให้ดูเป็นอิสระจากแรงกดดันในการซื้อ  

- Birchbox ให้บริการส่งผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางค์ตัวอย่างให้แก่ลูกค้าที่ลงทะเบียนไว้และคิด

ค่าบริการรายเดือน เพ่ือตอบโจทย์แก้ปัญหาในการช้อปปิ้งที่มีสินค้าให้เลือกมากมายเกินไป

และไม่สามารถลองผลิตภัณฑ์ได้ก่อนใช้งาน  

- Drybar ร้านท าผมที่ให้บริการไดร์ผมอย่างเดียวในราคาย่อมเยาว์ในสหรัฐอเมริกา  

- Dove ผลิตภัณฑ์ด้านความงามส าหรับผู้หญิงซึ่งออกแคมเปญ Real Beuaty ที่เข้าใจและ

ยอมรับความงานที่แตกต่างหลากหลาย ท าให้ได้รับการตอบรับจากผู้หญิงเป็นอย่างดี  

- Axe ผู้ผลิตสเปรย์ระงับกลิ่นกาย ที่หันมาจับกลุ่มลูกค้าผู้หญิงมากขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์น้ าหอม 

Anarchy ที่เหมาะส าหรับผู้หญิงและผู้ชาย  

 การค้าออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ Moxy.co.th ที่ให้บริการสินค้าออนไลน์ครบวงจรส าหรับผู้หญิง เป็นต้น 

 ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว เช่น G Adventures บริษัทน าเที่ยวส าหรับกรุ๊ปการท่องเที่ยวขนาดเล็กที่

ใหญ่ที่สุดในโลก มีบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้หญิงที่ต้องการเที่ยวคนเดียว  และ 

Capsuleinn โรงแรมแคปซูลส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ที่ช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้กับ

ผู้หญิงในการเดินทาง เป็นต้น 



  เศรษฐกิจพลังผู้หญิง (Womenomics)   

85 

 การบริการด้านการเดินทางขนส่งส าหรับผู้หญิง เช่น Lady Taxi โดยบริษัท Thai Taxi Service ที่

แก้ปัญหาความกังวลของผู้หญิงเรื่องความปลอดภัยในการใช้แท็กซี่ และ Lady Zone ของบริษัทนคร

ชัยแอร์ ที่จัดที่นั่งในรถโดยสารทุกคันส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ เพ่ือสร้างความมั่นใจเรื่องความ

ปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารผู้หญิง เป็นต้น 

 บริการหาคู่ เช่น MeetnLunch เพ่ือตอบสนองกลุ่มคนโสดที่เพ่ิมจ านวนเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ และไม่มี

เวลาและโอกาสที่จะพบปะผู้คน เป็นต้น 

นอกจากการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะผู้วิจัยยังได้ท าแบบส ารวจ “ชีวิตผู้หญิงในสังคมไทย

ปี 2020” โดยมีกลุ่มตัวอย่างคือผู้หญิงจ านวนทั้งสิ้น 830 คน จากการท าแบบสอบถามออนไลน์ โดยข้อค้นพบที่

น่าสนใจมีดังต่อไปนี้  

 ฐานะทางการเงินและการออม ผู้ตอบแบบสอบถามมีรายรับมากกว่ารายจ่ายและมีแนวโน้มที่จะออม

เงินเพ่ิมข้ึนหากรายได้เพ่ิมขึ้น โดยกว่าร้อยละ 53.78 ตอบว่ามีรายรับมากกว่ารายจ่าย มีเพียงร้อยละ 

15.49 ที่รายรับน้อยกว่ารายจ่าย และเมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายหากมีรายรับเพิ่มข้ึน 2 เท่า

พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกที่จะออมเงินเพ่ิมขึ้นคิดเป็นกว่าร้อยละ 89.63 ในขณะที่ร้อย

ละ 55.19 เลือกที่จะเดินทางท่องเที่ยว ร้อยละ 27.78 เลือกที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ ร้อยละ 20.23 

เลือกที่จะซื้อสินค้าสุขภาพหรือสินค้าเสริมความงาม และร้อยละ 19.33 เลือกท่ีจะซื้อบ้าน  

 ทัศนคติต่อสิ่งส าคัญในชีวิต ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับครอบครัวมากที่สุด และ

ให้ความส าคัญกับฐานะทางการเงิน ความส าเร็จในอาชีพการงาน ความรู้และการศึกษา สุขภาพ และ

เวลาว่าง/เวลาส่วนตัว รองลงมาตามล าดับ 

 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้ช่องทางออนไลน์ในการซื้อขายสินค้า 

ถึงแม้ว่าจะมีความถี่ไม่บ่อยนัก ร้อยละ 47.4 ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือซื้อและขายสินค้าน้อยกว่า 1 ครั้งต่อ

เดือน และมีผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือซื้อและขายสินค้าตั้งแต่ 4 ครั้งต่อเดือนขึ้นไปเพียงร้อยละ 9.28 

เท่านั้น อย่างไรก็ดี สังเกตได้ว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนหนึ่ง (ร้อยละ 3.84) ใช้อินเทอร์เน็ตใน

การซื้อและขายสินค้าอย่างสม่ าเสมอมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน นอกจากนี้พบว่าลักษณะการใช้งาน

อินเทอร์เน็ตของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นไปเพ่ือซื้อสินค้าคิดเป็นร้อยละ 77.48 และตรวจสอบราคา

และคุณภาพของสินค้าคิดเป็นร้อยละ 78.84 และร้อยละ 22.77 ของผู้ตอบแบบสอบถามใช้

อินเทอร์เน็ตในการประกอบอาชีพ คือขายสินค้าออนไลน์ 
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 พฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับคุณภาพมากที่สุดใน

การพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ โดยคิดเป็นร้อยละ 65.45 รองลงมาคือราคา ร้อยละ 21.24 

และปัจจัยอื่นๆ เช่น โปรโมชั่น ยี่ห้อ และบริการหลังการขาย 

 ชีวิตครอบครัว ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 20.19 ไม่มีความคิดที่จะแต่งงาน และร้อยละ 27.4 

ไม่ได้วางแผนว่าจะแต่งงานเมื่ออายุเท่าใด เมื่อสอบถามถึงการวางแผนการมีบุตรพบว่าร้อยละ 30.93 

วางแผนว่าจะไม่มีบุตรเลย ร้อยละ 23.88 คิดจะมีบุตรแต่ไม่ได้วางแผนว่าจะมีจ านวนกี่คน และ

ประมาณร้อยละ 25.8 วางแผนจะมีบุตรจ านวน 2 คน 

 พฤติกรรมการท างานและการบริหารเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่พ่ึงพิงตัวเองได้ทางการเงิน 

โดยกว่าร้อยละ 75.99 มีรายได้หลักจากการท างานหรือประกอบธุรกิจด้วยตนเอง ในขณะที่มีผู้มี

รายได้หลักจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ทรัพย์สินหรือมรดก คู่สมรส ค่อนข้างน้อย ทั้งนี้พบว่าร้อยละ 80.43 

เป็นผู้ดูแลจัดการด้านการเงินด้วยตนเอง ในขณะที่ร้อยละ 15.95 มีแม่เป็นผู้ดูแล และเพียงร้อยละ 

2.8 มีคู่สมรสเป็นผู้ดูแล 

 อิทธิพลต่อการใช้จ่ายของครัวเรือน จากค าถามเกี่ยวกับผู้มีอ านาจตัดสินใจซื้อสินค้าเข้าบ้าน เนื่องจาก

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุน้อย คาดการณ์ว่าส่วนมากยังอาศัยอยู่กับพ่อแม่ ผลจาก

แบบสอบถามจึงพบว่าร้อยละ 42.43 ระบุว่าพ่อแม่คือผู้ตัดสินใจหลักในการซื้อสินค้าและสิ่งของเข้า

บ้าน ร้อยละ 36.51 ระบุว่าตนเองเป็นผู้ตัดสินใจหลัก ซึ่งหากนับรวมกับผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียวซึ่ง

ตัดสินใจซื้อสินค้าเข้าบ้านตัวตนเองเช่นกันแล้ว จะท าให้ผู้หญิงกว่าร้อยละ 50.65 ระบุว่าตนเองเป็นผู้

ตัดสินใจหลักในการซื้อสินค้าและของต่างๆ ให้กับครอบครัว  

 พฤติกรรมการใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายหลักของผู้ตอบแบบสอบถามคือ อาหาร คิดเป็นร้อยละ 77.87 

รองลงมาเป็นค่ายานพาหนะและการเดินทาง คิดเป็นร้อยละ 45.10 ค่าที่อยู่อาศัยร้อยละ 31.25 และ

ค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 31.25  

 การปรับตัวภายใต้เศรษฐกิจพลังผู้หญิง เมื่อสอบถามว่าผู้หญิงมีการปรับตัวอย่างไรเมื่อมีบทบาททาง

เศรษฐกิจและในองค์กรต่างๆมากขึ้น พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมองเห็นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

และมีวิธีรับมือ เช่น ต้องพัฒนาทักษะและความรู้ มองหาบริการตัวช่วยในการประหยัดเวลา ผันตัว

เป็นผู้ประกอบการที่น าเสนอสินค้าเพ่ือผู้หญิงเสียเอง เป็นต้น โดยบางส่วนมองว่าสังคมเองต้องปรับตัว

เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทัศนคติที่มีต่อผู้หญิงในการท างานว่าด้อยกว่าผู้ชาย  
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 โอกาสทางธุรกิจจากเศรษฐกิจพลังผู้หญิง ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพ

ท่ามกลางเศรษฐกิจพลังผู้หญิง ได้แก่ ธุรกิจอาหารและสุขภาพ ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลรูปร่าง บริการ

อ านวยความสะดวกต่างๆ ในบ้าน ธุรกิจการค้าออนไลน์ คอร์สสอนความรู้และทักษะออนไลน์ ธุรกิจ

อาหารคลีน ธุรกิจเกี่ยวกับผู้สูงอายุหญิง บริการหาคู่ บริการช่วยประหยัด เวลา เช่น บริการขนส่ง

สินค้าต่างๆ บริการให้ค าปรึกษาครอบครัว และบริการท่องเที่ยวส าหรับผู้หญิงที่ต้องการเที่ยวคนเดียว 

เป็นต้น  

 

3.3 โอกาสจากเศรษฐกิจพลังผู้หญิง 

จากการวิเคราะห์เทรนด์ เศรษฐกิจพลังผู้หญิงด้วยกรอบ “มองเทรนด์ห้ามิติ” ท าให้เราเห็นการ

เปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง ตัวเร่ง ความต้องการพ้ืนฐานของผู้หญิง โอกาสเกิดใหม่ที่มาพร้อมกับเศรษฐกิจพลัง

ผู้หญิง รวมไปถึงตัวอย่างธุรกิจรูปธรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย การวิเคราะห์

ดังกล่าวไม่เพียงแต่ท าให้เราเข้าใจเศรษฐกิจพลังผู้หญิงมากขึ้น หากแต่ยังท าให้สามารถมองเห็นช่องว่างความ

ต้องการในตลาดที่จะตอบโจทย์ผู้หญิงอีกด้วย จากการวิเคราะห์ของคณะผู้วิจัย ธุรกิจและกลยุทธ์ที่เป็นโอกาสจาก

เศรษฐกิจพลังผู้หญิงมีดังต่อไปนี้ 

 ปรับธุรกิจที่มีอยู่แล้วให้ตอบโจทย์ตลาดผู้หญิงได้ดีขึ้น จากข้อมูลการค้นคว้าและผลส ารวจชี้ให้เห็นว่า

ผู้หญิงโดยส่วนใหญ่มองหาสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิต และไม่ต้องการถูกมองอย่างเหมา

รวมด้วยภาพลักษณ์ผู้หญิงแบบเดียวกันหมด ดังนั้นธุรกิจต่างๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้หญิงจึงควร

ปรับตัวโดยวิธีการต่างๆ เช่น ศึกษาความแตกต่างและความต้องการของกลุ่มลูกค้าผู้หญิงเพ่ือ

ตอบสนองได้อย่างเหมาะสม ใส่ใจเรื่องการบริการและการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า สื่อสารการตลาด

แบบไม่เหมารวม และสร้างแรงบันดาลใจจากแบรนด์สินค้า เป็นต้น   

 ธุรกิจเพ่ือสุขภาพ ผู้หญิงจ านวนมากใส่ใจสุขภาพ ในการออกก าลังกายผู้หญิงต้องการการออกก าลังที่

ช่วยลดน้ าหนักและสัดส่วน แต่มีประสิทธิภาพสูงและใช้เวลาน้อย มีรูปแบบที่น่าสนใจและสอดคล้อง

กับวิถีชีวิต ธุรกิจสถานออกก าลังกายในรูปแบบใหม่ๆ มักได้รับการตอบรับจากผู้หญิงเป็นอย่างดี 

นอกจากนี้ผู้หญิงยังให้ความส าคัญกับอาหารเพ่ือสุขภาพ กระแสการรับประทานอาหารแบบคลีนฟู้ด
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ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากผู้หญิง โดยข้อมูลจากผลส ารวจชี้ให้เห็นว่ายังมีช่องว่างการตลาดของ

สินค้าคลีนฟู้ดส าเร็จรูป และบริการจัดหาวัตถุดิบเพ่ือประกอบอาหารคลีนฟู้ดที่สะดวก 

 ธุรกิจด้านความงามและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ธุรกิจความงามและเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายส าหรับผู้หญิง

เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่และมีศักยภาพสูงมาโดยตลอด ทั้งนี้ผู้ประกอบการควรปรับตัวตอบรับความ

ต้องการที่หลากหลายของผู้หญิงแต่ละกลุ่มมากขึ้น ทั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสื่อสารทาง

การตลาด นอกจากนี้การพัฒนาช่องทางการค้าออนไลน์รูปแบบต่างๆ คือกลยุทธ์ที่ส าคัญในการ

รองรับพฤติกรรมการซื้อที่เปลี่ยนไปของผู้หญิงยุคใหม่  

 บริการด้านการเงินและการประกันภัย ข้อมูลจากการศึกษาและการส ารวจพบว่าผู้หญิงมีอิสรภาพทาง

การเงินเพ่ิมขึ้น มีพฤติกรรมการออมเงินค่อนข้างสม่ าเสมอ ผู้หญิงจึงต้องการบริการทางการเงินเพ่ือ

รองรับการวางแผนการเงินในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงโสด จากการส ารวจพบว่าหากมี

รายได้เพ่ิมขึ้น ผู้หญิงที่ตอบแบบสอบถามเลือกท่ีจะออมเงินเพ่ิมขึ้นกว่าร้อยละ 89.63 แต่ส่วนใหญ่ยัง

เลือกท่ีจะฝากเงินกับธนาคาร จึงยังมีโอกาสที่เป็นช่องว่างในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพ่ือตอบ

โจทย์ของผู้หญิง 

 ธุรกิจตัวช่วยประหยัดเวลาส าหรับผู้หญิง จากการที่ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ท าให้พวกเธอมี

เวลาน้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงกลุ่มคุณแม่วัยท างานยุคใหม่ที่ต้องดูแลบุตรและครอบครัวไป

พร้อมกับการรับผิดชอบหน้าที่การงาน ดังนั้นสิ่งที่ผู้หญิงยุคใหม่มองหาคือตัวช่วยที่จะท าให้พวกเธอ

ประหยัดเวลาได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น แม่บ้านและพ่ีเลี้ยง บริการส่งสินค้าแบบดิลิเวอร์รี่ บริการขนส่ง

และการเดินทางที่ให้บุตรหลานเดินทางด้วยตนตนเองได้ และบริการซื้อขายสินค้าออนไลน์ เป็นต้น 

 ธุรกิจสินค้าและการบริการส าหรับผู้หญิงที่อยู่ตัวคนเดียว จากข้อมูลการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ประชากรและข้อมูลจากผลส ารวจพบว่าผู้หญิงมีแนวโน้มอยู่เป็นโสดมากขึ้น ผู้หญิงโสดจ านวนหนึ่ง

อาศัยอยู่ตัวคนเดียว สิ่งที่พวกเธอต้องการคือธุรกิจที่ช่วยจัดการชีวิตประจ าวันของพวกเธอ เช่น ผู้รับ

จ้างซ่อมบ้านเล็กๆ น้อยๆ ที่ไว้ใจได้ เป็นต้น โดยพวกเธอมองหาความปลอดภัยและไว้ใจได้ในการ

ให้บริการ นอกจากนี้ที่น่าสนใจคือสาวโสดจ านวนไม่น้อยต้องการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเองคนเดียว 

จึงมองหาบริการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย สะดวก และคุ้มค่า ส าหรับสินค้าและบริการอ่ืนๆ ที่ผู้หญิงที่อยู่

ตัวคนเดียวสนใจคือสัตว์เลี้ยงส าหรับแก้เหงาและบริการหาคู่ 
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 ธุรกิจการค้าออนไลน์ส าหรับผู้หญิง ช่องทางการค้าออนไลน์คือช่องทางการซื้อขายสินค้าซึ่งเป็นที่นิยม

มากส าหรับผู้หญิงในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้หญิงเจนวายที่เติบโตมากับเทคโนโลยี นอกจาก

การซื้อขายสินค้าแล้ว ผู้หญิงส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตในการหาข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรีวิวจาก

ประสบการณ์ผู้ใช้จริง โดยผู้หญิงท าหน้าที่เป็น social marketer ในการกระจายข้อมูลข่าวสาร

เกี่ยวกับสินค้าอีกด้วย ดังนั้นธุรกิจการค้าออนไลน์จึงไม่ควรละเลยบทบาทนี้ของผู้หญิงและน ามาปรับ

ใช้กับธุรกิจของตน 

นอกจากโอกาสทางธุรกิจแล้ว ยังมีโอกาสทางอาชีพใหม่ๆ ที่น่าสนใจและทักษะจ าเป็นที่มาพร้อมกับ

เศรษฐกิจพลังผู้หญิง ดังต่อไปนี้ 

 นักวิจัยการตลาดและนักสื่อสารการตลาดส าหรับผู้หญิง ตลาดผู้บริโภคกลุ่มผู้หญิงเป็นตลาดที่มีขนาด

ใหญ่และมีความหลากหลายซับซ้อนมาก การที่ธุรกิจจะสามารถตอบสนองกลุ่มผู้หญิงได้จึงต้องอาศัย

ความรู้ความเข้าใจและข้อมูลจากการวิจัยการตลาด นอกจากนี้ยังต้องการนักสื่อสารการตลาดที่เข้าใจ

ผู้หญิงอีกด้วย ผู้หญิงเองจึงมีความเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่นี้ดีที่สุด 

 นักสื่อสารการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ จากผลการศึกษาพบว่าช่องทางการค้าออนไลน์คือโอกาสใหม่ที่

ก าลังขยายตัวอย่างรวดเร็วภายใต้เศรษฐกิจพลังผู้หญิง ผู้หญิงสื่อสารและรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ

สังคมออนไลน์มากขึ้น พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยเปลี่ยนไป ซึ่งต้องการการสื่อสารการตลาดที่

แตกต่างไปจากช่องทางอ่ืนๆ นักการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ จึงเป็นที่ต้องการอย่างมาก ซึ่งเป็นอาชีพ

ที่ต้องมีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองผู้บริโภคผู้หญิงซึ่งมีการปรับตัวสูงและต้องการการ

สื่อสารที่เข้มข้นได้เป็นอย่างดี  

 ฟิตเนสเทรนเนอร์ส าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะ ที่เข้าใจสรีระและความต้องการในการออกก าลังกายของ

ผู้หญิง สามารถออกแบบการออกก าลังกายท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพได้  

 นักโภชนาการ/นักปรุงอาหารเพ่ือสุขภาพ ผู้หญิงใส่ใจสุขภาพมากขึ้น กระแสการรับประทานอาหาร

แบบคลีนฟู้ดก าลังเป็นที่สนใจอย่างยิ่งของผู้หญิง จึงมีความต้องการนักโภชนาการและนักปรุงอาหาร

เพ่ือสุขภาพเพ่ิมข้ึน 

เศรษฐกิจพลังผู้หญิงคือพลังขับเคลื่อนที่ทวีความส าคัญมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นโอกาสและความท้าทายของ

เศรษฐกิจไทยในการรับมือ ทั้งในส่วนของผู้หญิงไทยเองที่มีบทบาททางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น นายจ้างที่ต้อง
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ปรับสภาพแวดล้อมให้สอดรับกับความต้องการพ้ืนฐานของผู้หญิงและเงื่อนไขการท างานให้ผู้หญิงได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมกันกับผู้ชายมากขึ้น ผู้ประกอบการที่ต้องปรับตัวรับตลาดผู้บริโภคผู้หญิงที่ขยายตัวมากขึ้นและมี

ความแตกต่างหลากหลาย รวมถึงภาครัฐที่ต้องปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือกระตุ้นให้

เศรษฐกิจพลังผู้หญิงได้เติบโตอย่างเต็มที่เกิดประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนโดยรวม จึงเป็นโอกาสอันดีที่

สังคมไทยจะตื่นตัวรับกระแสเศรษฐกิจพลังผู้หญิงอันจะยังผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม

ต่อไป  
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1. การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 

 แบบสอบถาม "ชีวิตผู้หญิงในสังคมไทยปี 2020”  ใช้วิธีการเก็บข้อมูลแบบสอบถามโดยการให้กลุ่ม

ตัวอย่างท าแบบสอบถามออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ surveymonkey.com โดยเก็บข้อมูลแบบสอบถามในเดือน

มิถุนายน พ.ศ. 2558 และมีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 830 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิงทั้งหมด ทั้งนี้ผู้วิจัย

จ าแนก "ความเป็นหญิง" โดยพิจารณาจากเพศก าเนิดเพียงประการเดียว 

 แบบสอบถาม "ชีวิตผู้หญิงในสังคมไทยปี 2020” แบ่งประเด็นค าถามออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 ส่วนที่หนึ่ง: ข้อมูลเบื้องต้น ซึ่งหมายถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น อายุ อาชีพ รายได้ 

การศึกษา สถานภาพ และภูมิล าเนา 

 ส่วนที่สอง: พฤติกรรมและทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถาม เช่น พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต พฤติกรรม

การท่องเที่ยว ฐานะทางการเงิน ทัศนคติเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงิน ภาระทางการเงิน สิ่งส าคัญในชีวิต 

พฤติกรรมการซื้อสินค้า เป็นต้น 

 ส่วนที่สาม : วิถีชีวิตและทัศนคติของผู้หญิง เนื้อหาในส่วนนี้แบ่งย่อยออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ ชีวิต

ครอบครัว พฤติกรรมการท างานและการบริหารการเงิน พฤติกรรมการใช้จ่าย ทัศนคติ และการปรับตัวและโอกาส 

 

2. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 การส ารวจครั้งนี้มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 830 คน โดยเป็นเพศหญิงทั้งหมด ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ (ร้อยละ 84.75) เป็นโสด และเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 46.45) มีอายุอยู่ในช่วง 22-30 
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ปี  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.68) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ในด้านอาชีพ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 68.79) มีงานท าหรือเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว โดยในจ านวนนี้ประกอบอาชีพเป็น

พนักงานเอกชนมากที่สุด (ร้อยละ 31.32) ในขณะที่กว่า 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 26.71) ยังคง

เป็นนักเรียนนักศึกษา 

 

ภาพที่ 29 อายุและสถานภาพสมรสของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

ภาพที่ 30 การศึกษาและอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 ในด้านรายรับ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 71.16) มีรายรับไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้

อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุน้อย และเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ไม่นานนัก รายได้

จึงไม่สูงมาก ในส่วนของภูมิล าเนา ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 46.69) อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล  ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามจากภูมิภาคอ่ืนมีจ านวนใกล้เคียงกัน 

46.69% 
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ภาพที่ 31 รายรับต่อเดือนและภูมิล าเนาของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

3. พฤติกรรมในการบริโภคและวิถีชีวิต  

 3.1 การใช้อินเทอร์เน็ต 

 ในชุดค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างยินดีตอบค าถามชุดนี้ทั้งสิ้น 808 คน และ

ไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลจ านวน 22 คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อยละ 92.7) ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างน้อย 3 ชั่วโมงต่อวัน โดยมีผู้ที่ใช้

อินเทอร์เน็ตมากกว่าวันละ 8 ชั่วโมงอยู่ที่ร้อยละ 24.88 เมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ 

(โซเชียลมีเดีย) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98.89) ใช้เฟซบุ๊ก  ในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์

อ่ืนๆ ที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้กันมาก ได้แก่ ไลน์ (ร้อยละ 93.19) ยูทูบ (ร้อยละ 79.95) และอินสตาแกรม (ร้อยละ 

62.62)  นอกจากสื่อสังคมออนไลน์หลักดังกล่าวข้างต้น ผู้ตอบแบบสอบถามยังใช้สื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ ด้วย เช่น 

ทวิตเตอร์, tumblr, Pinterest, Whatsapp, Tinder, viber, vine, wehearit และ google plus เป็นต้น ทั้งนี้ไม่

มีผู้ตอบแบบสอบถามคนใดเลยที่ไม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ 
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ภาพที่ 32 ชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตในหนึ่งวัน 

 

 

ภาพที่ 33 การใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) 

 

 

 เมื่อถามถึงความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือซื้อและขายสินค้า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีการใช้

อินเทอร์เน็ตเพ่ือการซื้อและขายสินค้าไม่บ่อยนัก โดยผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 47.4 ระบุว่าตนเองใช้

อินเทอร์เน็ตเพ่ือซื้อและขายสินค้าน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน และมีผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือซื้อและขายสินค้าตั้งแต่ 4 

ครั้งต่อเดือนขึ้นไปเพียงร้อยละ 9.28 เท่านั้น อย่างไรก็ดี สังเกตได้ว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนหนึ่ง (ร้อยละ 

3.84) ใช้อินเทอร์เน็ตในการซื้อและขายสินค้าอย่างสม่ าเสมอมากกว่า 10 ครั้งต่อเดือน 
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ภาพที่ 34 ความถี่ในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อขายสินค้า 

 

 

 เมื่อสอบถามถึงรายละเอียดของการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือซื้อขายสินค้าพบว่า ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถาม

ใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือซื้อสินค้า (ร้อยละ 77.48) และตรวจสอบราคาและคุณภาพของสินค้า (ร้อยละ 78.84) เป็นหลัก  

และประมาณเกือบ 1 ใน 4 (ร้อยละ 22.77) ของผู้ตอบแบบสอบถามเริ่มมีการใช้อินเทอร์เน็ตในการประกอบอาชีพ 

นั่นคือขายสินค้าออนไลน์บ้างแล้ว 

 

ภาพที่ 35 รายละเอียดในการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อซื้อขายสินค้า 
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 3.2 ฐานะทางการเงิน 

 

 ในชุดค าถามเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน พฤติกรรมการใช้จ่าย และภาระทางการเงิน มีผู้ตอบแบบสอบถาม

ยินดีตอบค าถามในชุดค าถามนี้ทั้งสิ้น 781 คน และมีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลจ านวน 49 คน 

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายรับมากกว่ารายจ่าย (ร้อยละ 53.78) และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่มี

รายรับน้อยกว่ารายจ่าย (ร้อยละ 15.49)  เมื่อถามถึงวิธีการออมเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เก็บออมเงินโดย

การฝากธนาคาร (ร้อยละ 77.98) โดยวิธีการออมเงินที่ได้รับความนิยมรองลงมาได้แก่การลงทุนในกองทุนรวม 

(ร้อยละ 24.46)  ในขณะที่ทางเลือกการลงทุนอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็น การซื้อหุ้น การซื้อทองค าหรือวัตถุมีค่าอ่ืนๆ หรือ

การซื้ออสังหาริมทรัพย์ ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก และมีผู้ตอบแบบสอบถามบางคนที่เลือกออมเงินด้วยการซื้อสลาก

ออมสินและซื้อประกันชีวิต 

ภาพที่ 36 ฐานะการเงิน และวิธีการเก็บออมเงินของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 

 เมื่อสอบถามถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายหากมีรายรับเพ่ิมข้ึน 2 เท่า พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ (ร้อย

ละ 89.63) จะออมเงินเพ่ิมข้ึน ในขณะที่กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 55.19) จะเลือกน ารายรับที่

ได้เพ่ิมเติมไปเดินทางท่องเที่ยว ในขณะที่บางส่วนเลือกที่จะเริ่มธุรกิจใหม่ (ร้อยละ 27.78) ซื้อสินค้าสุขภาพหรือ

สินค้าเสริมความงาม (ร้อยละ 20.23) และซื้อบ้าน (ร้อยละ 19.33)  ข้อที่น่าสังเกตคือผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มนี้

เลือกที่จะซื้อบ้านมากกว่าซื้อรถ 
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ภาพที่ 37 พฤติกรรมการใช้จ่ายหากสมมติให้มีรายรับเพิ่มขึ้น 2 เท่า 

 

 

 ในข้อค าถามเรื่องภาระทางการเงินที่ต้องรับผิดชอบ ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 1 ใน 3 (ร้อยละ 32.52) 

บอกว่าตนเองไม่มีภาระทางการเงิน ในส่วนของผู้มีภาระทางการเงิน ภาระทางการเงินที่ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน

มากมีร่วมกันได้แก่ ค่าเช่าที่พักอาศัยหรือค่าผ่อนบ้าน (ร้อยละ 34.83) และค่าเลี้ยงดูบิดามารดา (ร้อยละ 33.93)  

ในส่วนของภาระที่เกี่ยวข้องกับบุตรยังค่อนข้างน้อย (ร้อยละ 13.96) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะผู้ตอบแบบสอบถามชุดนี้

ส่วนใหญ่ยังคงโสด 

ภาพที่ 38 ภาระทางการเงิน 
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3.3 ทัศนคติต่อสิ่งส าคัญในชีวิต 

ในข้อค าถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อสิ่งส าคัญในชีวิต มีผู้ยินดีตอบแบบสอบถามข้อนี้ทั้งสิ้น 781 คน และมีผู้ไม่

ประสงค์ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 49 คน  ค าถามข้อนี้ให้ผู้ตอบแบบสอบถามระบุคะแนนความส าคัญของตัวเลือกแต่ละข้อ 

ถ้าผู้ตอบแบบสอบถามเลือก "ให้ความส าคัญมากที่สุด" ข้อดังกล่าวจะได้ 5 คะแนน แต่ถ้าเลือก "ให้ความส าคัญ

น้อยที่สุด" ข้อดังกล่าวจะได้ 1 คะแนน ค าตอบของผู้ตอบแบบสอบถามทุกคนจะถูกน ามาบวกรวมกันเพ่ือหา

ค่าเฉลี่ย ดังนั้นยิ่งค าตอบข้อใดที่ได้คะแนนเฉลี่ยสูง ก็ยิ่งแปลว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับเ รื่อง

ดังกล่าวมาก 

 เมื่อดูจากคะแนนเฉลี่ย จะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญกับครอบครัวมากที่สุด ในขณะที่

เรื่องฐานะการเงิน ความส าเร็จในอาชีพการงาน ความรู้และการศึกษา สุขภาพ และเวลาว่าง/เวลาส่วนตัว ผู้ตอบ

แบบสอบถามให้ความส าคัญกับเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างใกล้ เคียงกัน กล่าวคือโดยเฉลี่ยแล้วผู้ตอบแบบสอบถาม

ประมาณครึ่งหนึ่งให้ความส าคัญกับเรื่องเหล่านี้ "มาก"  ในขณะกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเพ่ือสังคมเป็น

ตัวเลือกที่ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญน้อยที่สุด 

 

ภาพที่ 39 คะแนนเฉลี่ยทัศนคติต่อสิ่งส าคัญในชีวิต 
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 3.4 พฤติกรรมในการเลือกซ้ือสินค้าและบริการ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว 

 ในชุดค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการ และพฤติกรรมการท่องเที่ยว มีผู้ยินดีตอบ

แบบสอบถามในชุดค าถามนี้ทั้งสิ้น 631 คน โดยมีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลจ านวน 199 คน 

 เมื่อถามถึงปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้ในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้าและบริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้าและบริการมากที่สุด (ร้อยละ 65.45) รองลงมาคือราคา (ร้อยละ 

21.24) ในขณะที่ปัจจัยอื่นๆ เช่น โปรโมชั่น ยีห้อ และบริการหลังการขายค่อนข้างน้อย 

ภาพที่ 40 ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดในการพิจารณาเลือกซ้ือสินค้าและบริการ 

 

 เมื่อสอบถามถึงสถานที่ในการเลือกซื้อสินค้า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่นิยมซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า

ขนาดใหญ่ (ร้อยละ 80.82) รองลงมาคือร้านค้าสะดวกซื้อ (ร้อยละ 67.51) และสถานที่ที่ยังคงได้รับความนิยม

ค่อนข้างมากคือตลาด (ร้อยละ 42)  

ภาพที่ 41 สถานที่ในการเลือกซื้อสินค้า 
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 ในส่วนของพฤติกรรมการท่องเที่ยว ตัวเลือกการท่องเที่ยวที่มีผู้นิยมมากที่สุดคือการท่องเที่ยวเองกับ

ครอบครัว (ร้อยละ 38.99) และท่องเที่ยวเองกับกลุ่มเพ่ือน (ร้อยละ 37.56) ที่น่าสนใจก็คือมีผู้ตอบแบบสอบถาม

กว่าร้อยละ 13.95 ที่ระบุว่าตนเองท่องเที่ยวเองคนเดียว ซึ่งส่วนนี้เป็นตลาดที่ยังไม่มีผู้ประกอบการไทยเข้าไปจับ 

ภาพที่ 42 พฤติกรรมการท่องเที่ยว 

 

 เมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามยกตัวอย่าง สินค้าและบริการที่ต้องการ แต่ยังไม่มีขายในท้องตลาด ซึ่งเป็น

ค าถามปลายเปิด พบความเห็นที่น่าสนใจดังนี้ 

 หมวดสินค้าหรือบริการที่จ าเป็นในการใช้ชีวิต ได้แก่ ช่างซ่อมของจิปาถะที่ไว้ใจได้ส าหรับผู้หญิง บัตร

โดยสารสาธารณะที่ใช้ได้ครบวงจร ระบบรถไฟข้ามจังหวัดที่ทันสมัยและปลอดภัย ที่หนีบผมแบบใส่ถ่าน บริการรับ

ท าธุรกรรมกับทางราชการ บริการจ่ายค่าน้ าประปา/ไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมงที่ครอบคลุมถึงต่างจังหวัด 

แอพพลิเคชั่นบอกจ านวนที่จอดท่ียังว่างภายในห้างสรรพสินค้า บริการหาคู่ 

 หมวดสินค้าหรือบริการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ อาหารคลีนส าเร็จรูป ที่ปรึกษาด้านโภชนาการและการ

พักผ่อน บริการบ าบัดความเครียด ยารักษาโรคระดับยีนส์ อุปกรณ์เช็คลมหายใจและกลิ่นปาก บริการสถานที่

ส าหรับงีบหลับระหว่างวัน 

 หมวดสินค้าหรือบริการเพื่อความบันเทิง ได้แก่ ละครที่มีสาระดูได้ทั้งครอบครัว บริการภาพยนตร์

ออนไลน์ (แบบที่ฉายพร้อมโรง) บริการท่องเที่ยวส าหรับสาวโสดที่เดินทางคนเดียว  
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 หมวดสินค้าหรือบริการด้านการเงิน ได้แก่ สินเชื่อบ้านส าหรับคนรายได้น้อย กองทุนออมเงินส าหรับคน

รายได้น้อย ที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล  touch card 

 หมวดสินค้าหรือบริการเสริมความงาม ได้แก่ คอร์สออกก าลังกายออนไลน์ที่เล่นที่บ้านได้ ร้านท าผม 24 

ชม. ร้านเช่าเสื้อผ้าแฟชั่น เครื่องส าอางค์บางยี่ห้อ 

 หมวดสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับบุตรหลาน ได้แก่ สถานที่ฝึกสมาธิเด็ก ขนมที่มีประโยชน์ทางโภชนาการ

ต่อเด็ก ชิปติดตามตัวป้องกันเด็กหาย 

 หมวดสินค้าหรือบริการด้านความรู้และการศึกษา ได้แก่ ห้องสมุดใกล้บ้าน โรงเรียนสอนอาชีพเฉพาะ

ทางบางอย่าง หนังสือภาษาไทยที่ อ่านใน kindle ได้ บริการข้อมูลสถิติต่างๆ ที่เข้าถึงง่าย สถานที่อ่านหนังสือ

เงียบๆ คอร์สเรียนออนไลน์ 

 

 และเมื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามยกตัวอย่าง สินค้าและบริการที่ยังไม่พอใจในคุณภาพ  ซึ่งเป็นค าถาม

ปลายเปิดเช่นกัน พบความเห็นที่น่าสนใจดังนี้ 

 หมวดสินค้าหรือบริการที่จ าเป็นในการใช้ชีวิต ได้แก่ อาหารสด อาหารปรุงส าเร็จ รถโดยสารสาธารณะ 

แท็กซี่ บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือ บริการอินเทอร์เน็ต 

 หมวดสินค้าหรือบริการเพื่อสุขภาพ ได้แก่ ร้านขายยาที่ไม่มีเภสัชกรประจ า ฟิตเนสที่ปิดบริการเร็วเกินไป 

อาหารเสริมที่ไม่บอกผลข้างเคียง ครีมบ ารุงผิวที่ขายบนอินเทอร์เน็ต โรงพยาบาลเอกชนที่ค่าบริการแพงเกินไป  

 หมวดสินค้าหรือบริการเพื่อความบันเทิง ได้แก่ โรงภาพยนตร์ที่มีโฆษณามากเกินไปและราคาค่าเข้าชม

แพงเกินไป รายการโทรทัศน์และละครที่ไม่มีสาระ ตั๋วคอนเสิร์ตที่มีราคาค่อนข้างแพง 

 หมวดสินค้าหรือบริการด้านการเงิน ได้แก่ ธนาคารที่มักยัดเยียดผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ ให้ลูกค้า 

ธุรกรรมทางธนาคารที่ท าได้ไม่ตลอด 24 ชม. ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของธนาคารที่ค่อนข้างสูง พนักงานที่บางคนไม่มี

ความรู้เรื่องทางการเงินเพียงพอ 

 หมวดสินค้าหรือบริการเสริมความงาม ได้แก่ บริการลดความอ้วน อาหารเสริมที่โฆษณาเกินจริง คลินิก

รักษาผิวที่รักษาไม่หาย เครื่องส าอางค์ปลอม 
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 หมวดสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับบุตรหลาน ไดแ้ก่ โรงเรียนยังไม่มีคุณภาพ นมผงไร้คุณภาพ 

 หมวดสินค้าหรือบริการด้านความรู้และการศึกษา ได้แก่ หนังสือไร้คุณภาพ ร้านหนังสือที่ขายหนังสือมี

คุณภาพและสาระ โรงเรียนสอนภาษาเอกชนที่ค่าเรียนแพงเกินไป 

 

4. วิถีชีวิตและทัศนคติของผู้หญิง 

  

 4.1 ชีวิตครอบครัว 

 ในชุดค าถามเกี่ยวกับชีวิตครอบครับ ชีวิตสมรส บุตร และคู่สมรส มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามยินดีตอบ

ค าถามในชุดนี้จ านวนทั้งสิ้น 624 คน และมีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลจ านวน 206 คน 

 เมื่อถามเรื่องการสมรส ว่าผู้ตอบแบบสอบถามสมรสหรือวางแผนจะสมรสเมื่ออายุเท่าใด ผู้ตอบค าถามข้อ

นี้สามารถแยกได้เป็นสามกลุ่ม หนึ่งคือกลุ่มที่ไม่มีความคิดว่าจะแต่งงาน โดยมีจ านวนร้อยละ 20.19  สองคือกลุ่ม

คนที่คิดจะแต่งงาน แต่ไม่ได้วางแผนว่าจะแต่งงานตอนอายุเท่าใด คิดเป็นร้อยละ 27.40  ในขณะที่กลุ่มที่สาม คือ

กลุ่มคนที่วางแผนจะแต่งงานและมีเป้าหมายก าหนดไว้ชัดเจนว่าจะแต่งเมื่ออายุเท่าใด โดยผู้ตอบแบบสอบถาม

ประมาณ 1 ใน 4 (ร้อยละ 26.6) แต่งงานหรือวางแผนจะแต่งงานในช่วงอายุ 25-30 ปี  ในขณะที่อีกร้อยละ 18.75 

วางแผนจะแต่งงานในช่วงอายุ 31-35 ปี  และมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่วางแผนจะแต่งงานก่อนอายุ 25 ปีหรือหลัง

อายุ 35 ปี 

ภาพที่ 43 แผนการแต่งงาน 
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 ในส่วนของค าถามเก่ียวกับบุตร เมื่อถามว่าปัจจุบันมีบุตรกี่คน ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 89.42 ระบุ

ว่าตนเองไม่มีบุตร ในขณะที่คนที่มีบุตรตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปมีสัดส่วนค่อนข้างน้อย ทั้งนี้เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่เป็นคนโสดเสียเป็นส่วนใหญ่  ส าหรับการวางแผนการมีบุตร สามารถแบ่งออกได้เป็นสามกลุ่ม ได้แก่ 

หนึ่งคือกลุ่มที่วางแผนว่าจะไม่มีบุตรเลย คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ร้อยละ 30.93) สอง

คือกลุ่มคนที่คิดจะมีบุตร แต่ไม่ได้วางแผนว่าจะมีบุตรจ านวนกี่คน คิดเป็นเกือบ 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

(ร้อยละ 23.88)  และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มท่ีคิดจะมีบุตรและวางแผนไว้ว่าจะมีบุตรจ านวนกี่คน โดยส่วนใหญ่ของคน

กลุ่มนี้วางแผนจะมีบุตร 2 คน โดยคิดเป็นประมาณ 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ร้อยละ 25.80)  และ

เมื่อถามว่าผู้ตอบแบบสอบถามวางแผนจะมีลูกคนแรกตอนอายุเท่าไหร่ ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากวางแผนจะ

มีบุตรในช่วงอายุ 31-35 ปี (ร้อยละ 21.15) รองลงมาคือในช่วงอายุ 25-30 ปี (ร้อยละ 17.95)  และหากนับเฉพาะ

ผู้ที่วางแผนว่าจะมีบุตรเมื่ออายุเท่าใด จะพบว่าสัดส่วนของผู้ที่วางแผนจะมีบุตรในช่วงอายุ 31-35 ปี เพ่ิมขึ้นเป็น

ร้อยละ 47.65 และผู้ที่วางแผนจะมีบุตรในช่วงอายุ 25-30 ปีเพิ่มขึ้นไปเป็นร้อยละ 40.43 

 

ภาพที่ 44 จ านวนบุตร 
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ภาพที่ 45 จ านวนบุตรที่วางแผนว่าจะมี 

 

 

ภาพที่ 46 อายุที่วางแผนว่าจะมีบุตรคนแรก 

 

 

 ในส่วนของรายได้ของคู่สมรส เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังคงเป็นโสด ท าให้กลุ่มตัวอย่างที่สามารถ

ตอบค าถามเรื่องรายได้ของคู่สมรสได้มีไม่มากนัก แต่จากข้อมูลพบว่าผู้ที่มีคู่สมรสส่วนใหญ่ รายได้ของคู่สมรสอยู่

ในช่วง 50,001-100,000 บาทมากที่สุด และในช่วง 15,001-30,000 บาท และ 30,001-50,000 บาทในจ านวนที่

ใกล้เคียงกัน 
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ภาพที่ 47 รายได้ของคู่สมรส 

 

 

 4.2 พฤติกรรมการท างานและการบริหารเงิน 

ในชุดค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการท างานและการบริหารเงิน มีผู้เข้ารวมตอบแบบสอบถามยินดีตอบ

ค าถามในชุดนี้ทั้งสิ้น 608 คน และมีผู้ผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลจ านวน 222 คน 

 เมื่อถามเรื่องแหล่งรายได้ ว่ารายได้หลักของผู้ตอบแบบสอบถามมาจากแหล่งใด กว่า 3 ใน 4ของผู้ตอบ

แบบสอบถามระบุว่ารายได้หลักของตนมาจากการท างานหรือการประกอบธุรกิจด้วยตนเอง (ร้อยละ 75.99) 

ในขณะที่ผู้ที่มีรายได้หลักจากแหล่งอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินหรือมรดก คู่สมรส หรือแม้แต่ผลตอบแทนจากการ

ลงทุน มีสัดส่วนค่อนข้างน้อย แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้หญิงท างาน (working woman) 

 

ภาพที่ 48 แหล่งรายได้หลัก 
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 เมื่อถามถึงจ านวนวันในแต่ละสัปดาห์ที่ท างาน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท างาน 5 วันต่อสัปดาห์ (ร้อย

ละ 42.93) อย่างไรก็ดี สิ่งที่น่าสังเกตคือมากกว่า 1 ใน 4 ของผู้ตอบแบบสอบถามท างานสัปดาห์ละ 6-7 วัน  แสดง

ให้เห็นว่ามีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งที่ท างานเสริมเพ่ิมเติมจากงานประจ า หรือท างานอิสระที่ไม่มีวันหยุดพักแน่นอน หรือไม่

ก็เป็นเจ้าของกิจการที่ต้องท างานมากกว่าสัปดาห์ละ 5 วัน 

ภาพที่ 49 จ านวนวันที่ท างานในแต่ละสัปดาห์ 

 

 ในส่วนของการจัดการด้านการเงิน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ดูแลการเงินด้วยตัวเอง (ร้อยละ 80.43) 

บางส่วนให้พ่อแม่ดูแลด้านการเงินให้ (ร้อยละ 15.99) ซึ่งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษา  ในขณะที่มีเพียง

ส่วนน้อยเท่านั้นที่มอบให้คู่สมรสเป็นคนดูแลจัดการด้านการเงินให้ (ร้อยละ 2.8)  ในส่วนของเงินออม ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีเงินออมน้อยกว่า 5,000 บาทต่อเดือนหรือไม่มีเงินออมเลย (ร้อยละ 58.88)  ผู้ที่มีเงินออม

อยู่ในช่วงระหว่าง 5,001-30,000 บาทต่อเดือนมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด (ร้อย

ละ 33.87)  ในขณะที่กลุ่มที่มีเงินออมมากกว่าเดือนละ 30,000 บาทมีค่อนข้างน้อย 

ภาพที่ 50 ผู้ดูแลจัดการด้านการเงิน 
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ภาพที่ 51 เงินออมในแต่ละเดือน 

 

 ในข้อค าถามเกี่ยวกับอ านาจการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและสิ่งของภายในบ้าน เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง

อายุค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่โสด ผู้วิจัยคาดการณ์ว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนจ านวนมากยังคงอาศัยอยู่กับบิดา

มารดา ท าให้เมื่อถามเกี่ยวกับอ านาจการตัดสินใจซื้อสินค้าเข้าบ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามกว่าร้อยละ 42.43 จึงระบุ

ว่าพ่อแม่เป็นผู้ตัดสินใจหลักในการซื้อสินค้าเข้าบ้าน กระนั้นก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่าตนเองเป็นผู้

ตัดสินใจหลักในการซื้อสินค้าและสิ่งของภายในบ้านก็มีจ านวนไม่น้อย โดยคิดเป็นมากกว่า 1 ใน 3 ของผู้ตอบ

แบบสอบถามทั้งหมด (ร้อยละ 36.51) และถ้าหากบวกรวมกับผู้ที่อาศัยอยู่คนเดียว ซึ่งต้องตัดสินใจซื้อสินค้าเข้า

บ้านด้วยตัวเองอย่างแน่นอนอยู่แล้ว จะท าให้มีผู้หญิงถึงกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดที่เป็นผู้

ตัดสินใจหลักในการซื้อสินค้าและสิ่งของต่างๆ ภายในบ้าน (ร้อยละ 50.65) 

 

ภาพที่ 52 ผู้ตัดสินใจหลักในการซื้อสินค้าเข้าบ้าน 
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 ส าหรับค าถามเกี่ยวกับหน้าที่ในการจัดการงานบ้าน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเกือบครึ่งหนึ่งระบุว่าพ่อแม่

เป็นผู้จัดการดูแลงานบ้านเป็นหลัก (ร้อยละ 45.23) ในขณะที่ผู้ที่ระบุว่าตนเองเป็นผู้จัดการดูแลงานบ้านเป็นหลักก็

มีจ านวนค่อนข้างมากกว่าร้อยละ 39.47  ในขณะที่ตัวเลือกอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านหรือคู่สมรส มีสัดส่วนค่อนข้าง

น้อย 

ภาพที่ 53 ผู้ดูแลงานบ้าน 

 

 

 4.3 พฤติกรรมการใช้จ่าย 

ในชุดค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้จ่าย มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามยินดีตอบค าถามในชุดนี้จ านวน

ทั้งสิ้น 593 คน และมีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลจ านวน 237 คน 

 เมื่อถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามเกินครึ่งระบุว่าตนเองมีค่าใช้จ่าย

ส่วนตัวต่ ากว่าเดือนละ 10,000 บาท (ร้อยละ 53.12) ในขณะที่อีกกว่า 1 ใน 3 บอกว่าตนเองมีค่าใช้จ่ายส่วนตัวอยู่

ในช่วง 10,001-20,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 35.24) ในขณะที่ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่อเดือนมากกว่า 40,000 

บาทต่อเดือนมีเพียงประมาณร้อยละ 1 เท่านั้น  ในส่วนของค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบ ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบต่ ากว่าเดือนละ 10,000 บาท (ร้อยละ 71.84) 
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ภาพที่ 54 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวในแต่ละเดือน 

 

ภาพที่ 55 ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่ต้องรับผิดชอบในแต่ละเดือน 

 

 เมื่อถามต่อไปเรื่องค่าใช้จ่าย ว่าในแต่ละเดือนมีค่าใช้จ่ายในหมวดใดมากที่สุด โดยสามารถเลือกค าตอบได้

สูงสุด 3 ข้อ  ผลปรากฏว่าในแต่ละเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 77.87 ระบุว่าค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกับอาหารเป็นค่าใช้จ่ายหลักในแต่ละเดือน  รองลงมาได้แก่ค่ายานพาหนะและการเดินทาง (ร้อยละ 

45.10) รองลงมาคือค่าท่ีอยู่อาศัย (ร้อยละ 31.25) และค่าสาธารณูปโภค (ร้อยละ 31.25) ตามล าดับ 

ภาพที่ 56 หมวดค่าใช้จ่ายหลัก 
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 สุดท้าย เมื่อสอบถามถึงความถี่ในการซื้อสินค้า ทั้งที่ซื้อส าหรับสมาชิกในครอบครัวและที่ซื้อเพ่ือใช้

ประโยชน์ส่วนตัว ผลปรากฎว่าผลการส ารวจออกมาใกล้เคียงกัน กล่าวคือผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากโดยเฉลี่ย

แล้วซื้อของทั้งส าหรับสมาชิกในครอบครัวและซื้อเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวเฉลี่ยเดือนละ 2-3 ครั้ง 

ภาพที่ 57 ความถี่ในการซื้อสินค้าในแต่ละเดือน 

 เพ่ือประโยชน์ส่วนตัว     เพ่ือสมาชิกในครอบครัว 

 

 

 

 4.4 ทัศนคต ิ

ในชุดค าถามเกี่ยวกับทัศนคติของผู้หญิงต่อเรื่องต่างๆ รอบตัว มีผู้ตอบแบบสอบถามยินดี ให้ข้อมูลทั้งสิ้น 

585 คน และมีผู้ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลจ านวน 245 คน 

 เมื่อถามผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามว่า คิดว่าการโฆษณาสินค้าตามสื่อต่างๆ น าเสนอภาพของผู้หญิงได้

ตรงกับความเป็นจริงในชีวิตหรือไม่  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กว่า 3 ใน 4 (ร้อยละ 74.7) ระบุว่าโฆษณาสินค้า

ตามสื่อต่างๆ ยังน าเสนอภาพผู้หญิงได้ไม่ตรงกับความเป็นจริง  โดยเหตุผลที่คิดว่าสื่อยังน าเสนอได้ไม่ตรงกับความ

จริงก็เช่น ผู้หญิงในสื่อมักดูดีเกินความจริงไปมาก ทั้งสวยไป หุ่นดีไป ขาวไป แต่งตัวดีเกินจริง ฯลฯ การฉายภาพ

ของผู้หญิงอย่างแคบ เช่น ถ้าไม่เป็นผู้หญิงท างาน (working woman) ก็เป็นแม่บ้าน โดยไม่ครอบคลุมภาพของ

ผู้หญิงในอาชีพอ่ืนๆ ฯลฯ บางคนระบุว่าภาพลักษณ์ของผู้หญิงในโฆษณานั้นถูกก าหนดโดยรสนิยมของผู้ชาย ไม่

ได้มาจากความต้องการที่แท้ของผู้หญิง  นอกจากเรื่องลักษณะทางกายภาพที่ไม่ตรงกับความจริงแล้ว ความ
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ต้องการหรือรสนิยมหลายอย่างของผู้หญิงที่ถูกถ่ายทอดผ่านโฆษณาก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงด้วย เช่น ผู้หญิงไม่ได้

ต้องการมีผิวขาวทุกคน ผู้หญิงไม่ได้รักสวยรักงามตลอดเวลาแบบที่โฆษณาน าเสนอ เป็นต้น 

ภาพที่ 58 ทัศนคติต่อภาพลักษณ์ผู้หญิงในโฆษณาเปรียบเทียบกับความเป็นจริง 

 

 

 เมื่อถามผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมดว่า คิดว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับเพ่ือ

ร่วมงานชายในที่ท างานหรือไม่  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 82.91 บอกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างเท่า

เทียม  ในขณะที่มีเพียงส่วนน้อยเพียงร้อยละ 17.09 เท่านั้นที่ระบุว่าตนเองไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมในที่

ท างาน  ส าหรับเหตุผลของผู้ที่บอกว่าตนเองไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมก็อย่างเช่น ยังคงมีวัฒนธรรมชายเป็น

ใหญ่ในที่ท างานอยู่ งานบางประเภทถูกกันเอาไว้ให้ผู้ชายเท่านั้นท า เป็นต้น 

ภาพที่ 59 ทัศนคติเรื่องความเท่าเทียมในที่ท างาน 

 

 เมื่อถามถึงเหตุการณ์ที่ท าให้พฤติกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยน ผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 1 ใน 3 ระบุว่า

การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือการเปลี่ยนงาน ท าให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองเปลี่ยน ในขณะที่การ

แต่งงาน รวมไปถึงการมีบุตรท าให้พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนเปลี่ยนแปลงเช่นกัน  

อย่างไรก็ดี ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 1 ใน 4 (ร้อยละ 24.44) ระบุว่าเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตนั้นไม่ได้ท าให้

พฤติกรรมการใช้จ่ายของตนเองเปลี่ยนแปลงเลย 
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ภาพที่ 60 เหตุการณ์ในชีวิตที่ท าให้พฤติกรรมการใช้จ่ายเปลี่ยนแปลง 

 

 

 4.5 การปรับตัวและโอกาส 

แบรนด์สินค้าในดวงใจ 

จากค าถามปลายเปิดที่สอบถามเกี่ยวกับแบรนด์สินค้าและบริการในดวงใจ ค าตอบของผู้เข้าร่วมตอบ

แบบสอบถามได้ให้มุมมองที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการเข้าใจผู้หญิงมากขึ้น โดยอาจสรุปได้ว่า ผู้หญิงให้

ความส าคัญกับคุณภาพของสินค้าอย่างมาก โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับความคุ้มค่าด้านราคาของสินค้าด้วย หาก

สินค้าแบรนด์ใดที่มีคุณภาพดี ในขณะเดียวกันก็ตั้งราคาอย่างเหมาะสม สินค้าแบรนด์ดังกล่าวก็จะได้รับความนิยม

อย่างมาก  นอกจากเรื่องคุณภาพ บริการของพนักงานที่ช่วยอ านวยความสะดวกรวมถึงบริการหลังการขายที่ดีใน

กรณีที่สินค้ามีปัญหาก็เป็นอีกปัจจัยส าคัญหนึ่งในการพิจารณาเลือกแบรนด์สินค้าของผู้หญิง นอกจากนี้ผู้หญิงจาก

กลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจยังมีลักษณะคล้ายกับคนเมืองประการหนึ่ง นั่นก็คือการให้ความส าคัญกับการออกแบบ 

(design) ในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า  ตัวอย่างแบรนด์สินค้าที่ผู้ตอบแบบสอบถามนิยม เช่น Apple, Muji, 

Uniqlo, Zara, Revlon, Estee Lauder, ZA, Dtac, Nike, Starbucks, SKII, Eucerin, Chanel และ Coach เป็น

ต้น 

 การปรับตัวในโลกที่ผู้หญิงมีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

 เมื่อสอบถามว่า ในโลกปัจจุบันที่ผู้หญิงมีบทบาทในองค์กรต่างๆ มากขึ้น ผู้ตอบแบบสอบถามมีวิธีการ

ปรับตัวอย่างไรเพ่ือรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่างไร  มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนมากที่มองเห็นและ

ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยวิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ได้แก่  
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 ผู้หญิงต้องพัฒนาทักษะและความรู้ของตัวเองอยู่เสมอ 

 ผู้หญิงบางส่วนที่ต้องทั้งท างานนอกบ้านและในบ้าน พยายามมองหาบริการที่จะเข้ามาช่วย
ประหยัดเวลาอยู่เสมอ ดังนั้นในส่วนนี้จึงเป็นโอกาสส าหรับผู้ประกอบการ หากสามารถคิดค้นสินค้า
หรือบริการที่สามารถช่วยให้ผู้หญิงท างานย่นระยะเวลาในการจัดการกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตลงไปได้ 

 ในแง่ของการเป็นผู้ประกอบการ ผู้หญิงบางส่วนมองเห็นโอกาสจากความเปลี่ยนแปลงนี้ โดยมองว่า
บทบาทของผู้หญิงที่มากข้ึนหมายถึงก าลังซื้อของผู้หญิงที่มากข้ึนด้วย และแน่นอนว่าย่อมหมายถึง
ความต้องการสินค้าส าหรับผู้หญิงที่มากข้ึน  ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนจึงจะเริ่มผันตัวไปเป็น
ผู้ประกอบการที่น าเสนอสินค้าเพ่ือผู้หญิง 

 ส าหรับผู้ที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้ว มองว่าตัวเองต้องปรับตัวโดยก าหนดเงื่อนไขการท างานให้
สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงนี้มากข้ึน เช่น การก าหนดให้มีวันหยุดพักพิเศษส าหรับลูกจ้างหญิงที่
จ าเป็นต้องลาคลอดบุตร เป็นต้น 

 มีผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนหนึ่งระบุว่า สังคมเองก็ต้องปรับตัวด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะทัศนคติที่มีต่อ
ผู้หญิง กล่าวคือต้องเลิกอคติที่ว่าผู้หญิงท างานได้ด้อยกว่าผู้ชาย 
 

 

 โอกาสทางธุรกิจจาก "เศรษฐกิจพลังผู้หญิง" 

 ผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนะโอกาสทางธุรกิจจากการที่ผู้หญิงมีบทบาทในทางเศรษฐกิจมากขึ้น และมี

ก าลังซื้อสูงขึ้น ดังนี้ 

 ธุรกิจอาหารและสุขภาพ 

 ธุรกิจที่เก่ียวกับการดูแลรูปร่าง 

 บริการอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับสาวโสด เช่น บริการย้ายบ้าน บริการซ่อมระบบไฟฟ้า/
น้ าประปา ที่ช่างที่ไว้ใจได้ 

 ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ 

 คอร์สสอนความรู้และทักษะต่างๆ ออนไลน์ 

 ธุรกิจอาหารคลีน 

 ธุรกิจที่เก่ียวกับผู้สูงอายุหญิง เช่น บ้านพักหลังเกษียณส าหรับแม่หม้าย ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุหญิง 

 บริการหาคู่ 

 บริการที่ช่วยให้ผู้หญิงประหยัดเวลา เช่น บริการรับส่งลูกไปโรงเรียน บริการเดลิเวอร์ลี 
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 บริการให้ค าปรึกษาเรื่องครอบครัว 
 บริการท่องเที่ยวส าหรับผู้หญิงที่ต้องการเที่ยวคนเดียว 

 




