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การศึกษาเร่ืองน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการเป็นหน้ีของ
ชาวประมงทะเล  2) ศึกษาคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล และ  3) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่ง
พฤติกรรมการบริโภคและการเป็นหน้ีกบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาไดม้าจากการสุ่มตวัอยา่งครัวเรือนชาวประมงทะเลท่ีอาศยัอยูใ่น 3   หมู่บา้น  ไดแ้ก่  บา้นนา
ลึก  บา้นทอ้งโหนด  และบา้นคอเขา  ต าบลสิชล  อ าเภอสิชล  จงัหวดันครศรีธรรมราช  จ านวน  
300 ครัวเรือน  ดว้ยวิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ  (Stratified Sampling)  ท าการรวบรวมขอ้มูลท าดว้ยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ  ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา คือ การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ และสถิติอนุมาน โดยใชส้ถิติ Chi-Square  

ผลจากการศึกษาเป็นดงัต่อไปน้ี  
1. พฤติกรรมการบริโภคของชาวประมงทะเลท่ีส าคญัไดแ้ก่ (1) ชาวประมงทะเลยึดเหตุผล

ในการเลือกซ้ือสินคา้ท่ีถูกย่อมเยามากท่ีสุด (2) ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้มาก
ท่ีสุด คือ ความตอ้งการของตนเอง และ (3) ประเภทและค่าใชจ่้ายในการบริโภครายเดือนท่ีพบมาก
ท่ีสุด คือ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมทัว่ไป ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายอยูใ่นช่วง 4,001 – 8,000 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 41.33  

2.  กวา่คร่ึงหน่ึงของชาวประมงทะเลไม่เคยกูเ้งิน และไม่มีหน้ีสินของครัวเรือนในช่วงท่ี 
ศึกษา  

3. ผลการวิเคราะห์ระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล  โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดบั 
พบว่า ส่วนใหญ่ชาวประมงทะเลในต าบลสิชล มีคุณภาพชีวิตปานกลาง ร้อยละ 69.33 รองลงมามี
คุณภาพชีวติท่ีดี ร้อยละ 29.33 ส่วนท่ีมีคุณภาพชีวติในระดบัท่ีไม่ดีมีเพียง ร้อยละ 1.33 
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4. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตโดยรวมของชาวประมงทะเลมีดงัต่อไปน้ี 1) 
ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ อายุ 2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคม ไดแ้ก่ การศึกษา การประกอบอาชีพ
อ่ืนนอกเหนือจากการประมง รายได ้และระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมง 3) พฤติกรรมการ
บริโภค ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมทั่วไป หมวดเก่ียวกับท่ีอยู่อาศยั หมวด
เคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ หมวดเวชภณัฑ์และค่ารักษาพยาบาล หมวดการเดินทางและการส่ือสาร 
หมวดการศึกษา หมวดการบนัเทิงและนันทนาการ หมวดการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ หมวด
ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค หมวดค่าใช้จ่ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต หมวด
ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ และ 4) การเป็นหน้ี ได้แก่ ภาระหน้ีสินในปัจจุบัน และ
ความสามารถในการช าระหน้ี 

ขอ้เสนอแนะส าคญัจากการศึกษามีดงัน้ี 
1. เน่ืองจากชาวประมงส่วนหน่ึงมีปัญหาเร่ืองหน้ีสิน และมีผูท่ี้มีปัญหาความสามารถใน

การช าระหน้ีต ่าอยูจ่  านวนพอสมควรและส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดว้ย ภาครัฐควรจดัหาแหล่ง
เงินทุนและสินเช่ือเพื่อช่วยให้ชาวประมงเหล่าน้ีได้กู้ยืมอตัราดอกเบ้ียต ่า เพื่อน ามาเป็นเงินทุน
หมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และใช้ในการด ารงชีวิตยามขดัสน โดยการจดัตั้งกองทุนเพื่อการ
ประมงเพื่อใหส้มาชิกกูย้มื  

2.  รัฐควรก าหนดใหมี้ระบบสวสัดิการกบัแรงงานประมงให้เทียบเท่ากบัอาชีพอ่ืนๆ เพราะ
แรงงานประมงมีความเส่ียงสูงในการประกอบอาชีพ 

3.  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชาวประมงควรรณรงค์และส่งเสริมการด าเนิน
ชีวติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนชาวประมงปรับเปล่ียนการด าเนินชีวิต โดย
ค านึงถึงความสมดุลระหวา่งรายไดก้บัรายจ่าย รวมทั้งท ากิจการเชิงเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ีส่งเสริมให้เกิด
การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจมากข้ึน 
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The objectives of this research were: 1) to investigate consumption behavior, debt and 

quality of life of marine fishers; 2) to study the quality of life of marine fishers; and 3) to analyze 
the relationship among consumption behavior, debt and quality of life of marine fishers. Samples 
were drawn from marine fishers’ households resided in 3 villages - namely Ban Naluek, Ban 
Tong Node and Ban Kho Khao - of Sichon sub-district, Sichon district, Nakhon Si Thammarat 
province. The sample size was 300. The stratified sampling technique was use in selecting the 
sample. Data were collected by means of structured interview using questionnaire. Descriptive 
statistics were applied in analyzing data distribution and Chi-Square statistics was used in 
analyzing the relationship between independent and dependent variables. 

The research findings were as follows. 
1) Important consumption behaviors included: 1) the most important reason for selecting 

goods to be purchased was the fair price of the goods; 2) the most influential variable for 
decision-making to purchase goods was their individual needs; and 3) Type of goods purchased 
with their highest monthly expenditure was food and general drink category which costs mostly 
between 4,001 – 8,000 baht per month and was counted for 41.33 per cent.  

2) Over a half of marine fishers had not experienced borrowing money and did not owe  
any debt at the time of this study. 

3) Results of the analysis of the mean scores of 5 domains of marine fishers’ quality of 
life were as follows: 1) the physical domain was at the medium level; 2) the psychological 
domain was at the high level; 3) the social relation domain was at the high level; 4) the 
environmental domain was at the medium level; and 5) the overall quality of life and health 

 



(7) 

domain was at the high level. The categorization of the quality of life based on the quality of life 
criteria showed that the majority of marine fishers were at medium level which was counted for 
69.33 percent, followed by the high level which was counted for 29.33 percent, and the low level 
of quality of life which was counted for only 1.33 percent. 

4) Factors related to the overall quality of life of marine fishers included: 1)demographic 
factors i.e. age, marital status, and number of household members; 2) socio-economic factors i.e. 
education, occupation outside fishing, income, and number of years engaging in fishing; 3) 
consumption behaviors i.e. expenditure on food and general drink, expenditure on housing, 
expenditure on cloth and shoes, expenditure on medical products and health, expenditure on 
traveling and communication, expenditure on education, expenditure on entertainment and 
recreation, expenditure on ceremonial arrangement in special occasion, expenditure not related to 
consumption, and expenditure on investment for the future; and 4) debt i.e. currently unpaid debt, 
and ability to pay debt. 

Recommendations from this research are as follows. 
1) The state should support the establishment of fishery fund in order to provide capital 

credit for fishers to improve their occupations and their social welfare as appropriate, as well as to 
help them in purchasing necessary goods at reasonable prices which will also reduce their 
dependence on money from sources outside their communities. 

2) The state should establish a welfare system for fishing labors comparable to other 
occupational groups because fishing labors face high risk in their work.   

3) The state should promote occupational development and livelihoods improvement 
among marine fishers inclusively, especially the price of fish should be fair, and other occupations 
supplementary to fishing should be promoted in order to generate their supplementary income. 
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ทุกท่านจะอยูใ่นใจของขา้พเจา้เสมอ 
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บทที ่1 

 

บทน ำ 
 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 

อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพท่ีอยูคู่่กบัสังคมไทยมายาวนาน ในบรรดาอาชีพเกษตรกรรมมี
อาชีพหน่ึงซ่ึงมีความส าคญัไม่แพก้ารเพาะปลูกและการเล้ียงสัตว ์คือ อาชีพการประมง ซ่ึงเร่ิมจาก
การใชเ้คร่ืองมือในการจบัสัตวน์ ้าแบบง่าย ๆ เพื่อยงัชีพ เน่ืองจากในอดีตทรัพยากรสัตวน์ ้ ายงัมีอยา่ง
เหลือเฟือ ต่อมามีการพฒันาจากการจบัสัตวน์ ้ าเพื่อยงัชีพเป็นการประมงเพื่อการคา้มากข้ึน (มณีมยั 
ทองอยู ่และคณะ, 2549: 39-40) โดยเปล่ียนแปลงจากการใชเ้รือพาย และเคร่ืองมือจบัสัตวน์ ้ าท่ีผลิต
ข้ึนมาเอง เพื่อจบัสัตวน์ ้ าจากบริเวณชายั่ัง มาเป็นการใชเ้รือติดเคร่ืองยนตแ์ละเคร่ืองมือสมยัใหม่ท่ี
มีประสิทธิภาพสูงข้ึน เพื่อให้จบัปลาไดม้ากข้ึนและขยายพื้นท่ีประมงออกห่างจากชายั่ังเพิ่มข้ึน 
ตามมาดว้ยการท าประมงเชิงพาณิชยท่ี์มกัจะออกไปหาปลาในทะเลท่ีห่างไกลชายั่ังออกไป โดยใช้
เรือขนาดใหญ่ข้ึนและใช้เคร่ืองยนต์ท่ีมีก าลงัมากข้ึน ซ่ึงในปัจจุบนัมีเรือหลายขนาดส าหรับการท า
ประมงทะเลและใช้เคร่ืองมือแตกต่างกนัออกไป โดยมีการออกแบบให้เหมาะสมกบัช่วงเวลาและ
โอกาสในการใช้จบัสัตวน์ ้ าในการออกทะเลแต่ละคร้ังให้ไดม้ากท่ีสุด (เลิศชาย ศิริชยั และนฤทธ์ิ 
ดวงสุวรรณ์, 2552: 97-99) 

พื้นท่ีภาคใตข้องประเทศไทยมีประชาชนท่ียึดอาชีพประมงเป็นอาชีพหลกัจ านวนมากมาเป็น
เวลายาวนาน เน่ืองจากมีลกัษณะภูมิประเทศท่ีเอ้ือต่อการประกอบอาชีพประมง นัน่คือมีทะเลขนาบทั้ง
สอง 2 ขา้ง คือ มหาสมุทรอินเดียหรือั่ังอนัดามนั และมหาสมุทรแปซิฟิกหรือั่ังอ่าวไทย  ซ่ึงจงัหวดั
นครศรีธรรมราชเป็นจงัหวดัหน่ึงท่ีมีการประกอบอาชีพประมงทะเลอยา่งเห็นเด่นชดั เน่ืองจากมีอาณา
เขตทางทิศตะวนัออกติดต่อกบัอ่าวไทย และมีชายั่ังทะเลยาวถึง 225 กิโลเมตร รวมทั้งมีประชากรอยู่
อาศัยในบริเวณชายั่ังจ านวนมากเหมาะแก่การท าประมงอย่างยิ่ ง  การประมงในจังหวัด
นครศรีธรรมราชส่วนใหญ่นิยมท ากนับริเวณชายั่ังในพื้นท่ี 6 อ าเภอ คือ อ าเภอขนอม สิชล ท่าศาลา 
เมือง ปากพนัง และหัวไทร โดยมีจ านวนเรือท่ีจดทะเบียนในปี พ.ศ. 2549 รวม 1,117 ล า และ
จ านวนเรือท่ีไม่มีทะเบียนอีก รวม 4,344 ล า และมีตลาดซ้ือขายสัตวน์ ้ าท่ีส าคญัหลายแห่ง เช่น ตลาด
อ าเภอเมือง ปากพนงั หัวไทร ขนอม และสิชล สินคา้สัตวน์ ้ าส่วนใหญ่จะขายตามแพปลาและท่า



2 

เทียบเรือประมงต่างๆ เช่น ในอ าเภอเมือง ได้แก่ ตลาดสดปากนคร ตลาดท่าแพ ตลาดสดวดัใหญ่ 
เป็นตน้ ตลาดเหล่าน้ีเป็นเพียงท่ีขายสัตวน์ ้ าตามปกติเท่านั้น นอกจากน้ียงัมีตลาดย่อยกระจายทุก
พื้นท่ีอีกจ านวนมาก เฉพาะท่ีปากพนงัมีท่าเทียบเรือประมงขนาดใหญ่ท่ีทนัสมยั  และเป็นตลาด
กลางส าหรับซ้ือขายสัตวน์ ้าโดยมีหอ้งเยน็และมีโรงน ้าแขง็ท่ีทนัสมยัใหบ้ริการเพื่อใชแ้ช่แข็งสัตวน์ ้ า
ท่ีจบัได ้ (ถนอม พนูวงศ,์ 2550: 80-83) 

อ าเภอสิชลซ่ึงตั้ งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวดันครศรีธรรมราช โดยอยู่ห่างจากตัวเมือง
นครศรีธรรมราชข้ึนไปทางทิศเหนือประมาณ 63 กิโลเมตร เป็นอ าเภอหน่ึงท่ีมีผูป้ระกอบอาชีพประมง
เชิงพาณิชย์อาศยัอยู่จ  านวนมาก ต าบลสิชลเป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอสิชล ท่ีมีลักษณะภูมิประเทศ
หลากหลาย ทั้งท่ีเป็นพื้นท่ีภูเขา ท่ีลาดเชิงเขา ท่ีราบลุ่ม และมีท่ีราบชายั่ังทะเลเป็นพื้นท่ีกวา้ง การท่ีมี
ลกัษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบชายั่ังทะเลเป็นเน้ือท่ีกวา้งน้ี จึงเป็นแหล่งท่ีอยูอ่าศยัและแหล่งประกอบ
อาชีพประมงท่ีส าคญัแห่งหน่ึงของชาวประมงในแถบน้ี ประกอบกบัการใช้ระยะเวลาในการเดินเรือ
เพียงแค่ 2 ชั่วโมงจากจุดจอดเรือไปยงัจุดหาสัตวน์ ้ าท่ีมีความเหมาะสมและสามารถจบัสัตวน์ ้ าได้
ปริมาณมาก จึงเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้ประชากรในต าบลน้ีประกอบอาชีพประมงทะเลจ านวนมาก 
จากการส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้พบว่ามีหมู่บา้นประมงในต าบลสิชลจ านวน 10 หมู่บา้น ในจ านวนน้ีมี
จ านวน 3 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านนาลึก หมู่บ้านท้องโหนด และบ้านคอเขา ท่ีมีจ  านวนประชากรท่ี
ประกอบอาชีพประมงทะเลในสัดส่วนท่ีสูง (พิทกัษ ์บริพิศ, 2556) 

ชาวประมงในต าบลสิชล ส่วนใหญ่ท าประมงทะเลนอกเขตพื้นท่ีชายั่ัง โดยมักจะใช้
ระยะเวลาในการออกไปหาสัตวน์ ้ าคร้ังละประมาณ 3-7 วนั แล้วน าปลามาขายให้กบัแพปลาท่ีมีอยู่
ทัว่ไปทั้งในชุมชนและบริเวณใกล้เคียง ชาวประมงเหล่าน้ีมีทั้งท่ีเป็นเจา้ของเรือเองและเป็นลูกเรือ
ประมง ปัญหาท่ีชาวประมงประสบอยูแ่ละคิดวา่เป็นปัญหาท่ีส่งผลต่ออาชีพมากท่ีสุด คือ อุปสรรค
จากธรรมชาติ และการลดลงของทรัพยากรสัตวน์ ้า โดยตอ้งเผชิญกบัภาวะคล่ืนลมมรสุม และันตก
หนกั ซ่ึงส่งผลให้ชาวประมงไม่สามารถออกไปท าประมงไดม้ากนกัในช่วงฤดูันหรือช่วงมรสุม 
จ านวนสัตวน์ ้าท่ีจบัไดล้ดปริมาณลง และการจ ากดัสิทธิในการท าประมงของหน่วยงานรัฐ โดยมีการ
จ ากดัเขตการท าประมงไม่ให้เรือประมงพาณิชยท์  าการประมงในเขตไม่เกิน 3 ไมล์ทะเลจากชายั่ัง 
อีกทั้งยงัมีขอ้ตกลงเร่ืองเขตน่านน ้ าของแต่ละชาติด้วย ท าให้พื้นท่ีท าการประมงถูกจ ากดัมากข้ึน 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. กรมประมง, 2550: 31) นอกจากน้ีชาวประมงยงัไม่สามารถก าหนด
ราคาขายสัตวน์ ้ าไดเ้อง ผูก้  าหนดราคาส่วนใหญ่ เป็นเจา้ของแพปลา ซ่ึงเป็นผูท่ี้รวบรวมซ้ือสัตวน์ ้ า
ก่อนท่ีจะน าไปส่งหรือจ าหน่ายต่อไปยงัผูป้ระกอบการคา้รายย่อยหรือเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ 
นอกจากน้ียงัมีปัญหาตน้ทุนในการท าประมงท่ีมีแนวโนม้สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง อนัเน่ืองมาจากการ
ปรับเปล่ียนวิถีการท าประมง จากวิถีดั้งเดิมมาเป็นวิถีท่ีทนัสมยั ซ่ึงตอ้งมีการลงทุนในการเปล่ียน
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เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ต่างๆอย่างมาก ท าให้ตน้ทุนเพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะตน้ทุนดา้นน ้ ามนัซ่ึงเป็น
ตน้ทุนผนัแปรท่ีส าคญัท่ีมีราคาสูงจากอดีตมาก เน่ืองจากราคาน ้ ามนัในประเทศไทยเพิ่มข้ึนอย่าง
มากในช่วงหลายปีท่ีผา่นมา จากการส ารวจโดยการสัมภาษณ์ชาวประมง พบวา่ ชาวประมงมีค่าใชจ่้าย
ท่ีเป็นตน้ทุนค่าน ้ ามนัสูงมากท่ีสุดในบรรดาค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจบัสัตวน์ ้ า ปัญหาทั้งหมดน้ีได้
ส่งผลให้ผลผลิตและมูลค่าท่ีเกิดข้ึนจากการประมงทะเลลดลง อนัส่งผลกระทบตให้มีรายรับ-รายจ่าย 
ท่ีไม่สมดุลกนั และการมีหน้ีสินซ่ึงเป็นปรากฏการณ์ท่ีพบได้ทัว่ไปในครัวเรือนประมง (ศูนย์วิจยั
พฒันาประมงทะเลั่ังอนัดามนั, 2549: 10) ในขณะเดียวกนั พฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมการ
ใช้จ่ายของชาวประมง ท่ีตอ้งพึ่งพิงตลาดและพ่อคา้ซ่ึงเป็นนายทุนสูง ด้วยการกู้เงินน ามาลงทุนท า
ประมง หรือบางแห่งนายทุนก็ลงทุนให้ชาวประมงในการซ้ือเรือและตระเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้
ชาวประมงออกไปหาปลามาขายให้ในราคาท่ีนายทุนเป็นผูก้  าหนด เพื่อหักล้างกับหน้ีสินท่ีก่อไว้
ล่วงหน้า อีกทั้งสินคา้ท่ีบริโภคในชีวิตประจ าวนัยงัตอ้งหาซ้ือจากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ จึงท าให้
ชาวประมงตกอยูใ่นวงจรแห่งหน้ีสินน้ีอยา่งยาวนาน (มณีมยั ทองอยู ่และคนอ่ืน ๆ, 2549: 44-45)  

การมีหน้ีสินของชาวประมงดงักล่าวน้ี เป็นปรากฎการณ์ท่ีพบไดใ้นชนบททัว่ไปของไทยดว้ย 
จะเห็นไดจ้ากรายงานการวิจยัของ วีระชยั ถาวรทนต์ และเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒัน์ ท่ีท าการศึกษา 
หน้ีสิน การใช้จ่าย และความสุขของครัวเรือนชนบท โดยการสุ่มตวัอย่างจากประชากรครัวเรือน
ชนบททั้งประเทศ จ านวน 334 ครัวเรือน ผลการส ารวจครัวเรือนตวัอยา่งเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในดา้น
ต่างๆ พบว่า ครัวเรือนชนบทไทยซ่ึงมีขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ีย 3.56 คน มีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 
19,310.06 บาท มีรายจ่ายรวมทั้งหมดโดยเฉล่ียเดือนละ 14,973.47 บาท ซ่ึงเม่ือพิจารณารายละเอียด
ของค่าใชจ่้ายในแต่ละประเภท พบวา่ครัวเรือนชนบทท่ีศึกษามีค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคใน
การด ารงชีวิตโดยเฉล่ียประมาณ 8,720 บาทต่อเดือน ซ่ึงสูงสุดในบรรดา 6 ประเภทของค่าใชจ่้ายท่ี
ศึกษา โดยมีขนาดของครัวเรือน รายไดปั้จจุบนัของครัวเรือนและหน้ีสินท่ีคาดวา่จะมีทั้งหมดใน 1 
ปี เป็นตวัก าหนดรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน เม่ือขนาดครัวเรือนและรายไดข้อง
ครัวเรือนเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้รายจ่ายของครัวเรือนในการอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงอาจจะ
เน่ืองมาจากวา่ การเพิ่มขนาดของครัวเรือนเป็นการเพิ่มปริมาณการบริโภค และรายไดปั้จจุบนัของ
ครัวเรือนมีผลต่อการใชจ่้ายของครัวเรือน (วีระชยั ถาวรทนต ์และเดือนเพญ็ ธีรวรรณวิวฒัน์, 2551: 
7-14) นอกจากน้ียงัมีรายงานจากการวิจยัช้ินหน่ึงรายงานวา่ ค่านิยมเก่ียวกบัการละเล่นก็เป็นสาเหตุ
หน่ึงท่ีก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน เพราะคนไทยส่วนใหญ่ใชเ้วลาในการท างานเท่าท่ีจ  าเป็น แต่ใช้เวลา
ส่วนใหญ่ไปในการละเล่นต่าง ๆ การกิน การเท่ียว และการแสวงหาความสนุกสนานดว้ยวิธีต่าง ๆ 
รวมทั้งการพนนั ยิ่งในสังคมปัจจุบนัซ่ึงนวตักรรมต่าง ๆไดพ้ฒันาเจริญข้ึนในทุกๆดา้น คนไทยจ านวน
มากรู้สึกมีความทุกขท่ี์สืบเน่ืองมาจากเหตุปัจจยัส าคญั ๆ คือ มีความอยากเพิ่มมากข้ึน เพราะตกอยู่
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ในอิทธิพลของการโฆษณาเพื่อมุ่งขายสินคา้ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการซ้ือ ผ่อนสินคา้ท่ีอยากได ้
ซ่ึงอาจน าไปสู่การเป็นหน้ีสินเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีรายไดท่ี้แทจ้ริงอาจไม่เพิ่มข้ึนเท่าใดนกั (สุพรรณี 
ไชยอ าพร และสนิท สมคัรการ, 2549: 63-65) มีรายงานท่ีศึกษาเก่ียวกบัปัญหาภาวะหน้ีสินเกษตรกร
อีกรายงานหน่ึง ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาของหมู่บา้นหนองหล่ม ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ได้
รายงานสาเหตุของการเกิดหน้ีสินของครัวเรือนว่า 1) เกิดจากความตอ้งการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน อนั 
เน่ืองจากการรุกของกระแสทุนนิยมท่ีส่งผลให้ชาวชนบทมีความตอ้งการใช้ชีวิตท่ีมีความสะดวก
และความบนัเทิงเพิ่มมากข้ึน 2) เกิดจากหน้ีส้ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร เน่ืองจากเกษตรกรมกัจะ
ขายผลผลิตไม่ไดต้ามราคาท่ีตอ้งการ ความไม่แน่นอนของราคาหรือปริมาณผลผลิต และการลงทุน
ทางการเกษตร โดยท่ีส่วนใหญ่มีหน้ีสินจากการซ้ือสินคา้เพื่อการอุปโภคบริโภคท่ีเป็นการซ้ือสินคา้
แบบเงินผ่อน ควบคู่กับหน้ีสินจากการลงทุนทางการเกษตร เพื่อมุ่งให้มีรายได้เพิ่มมากข้ึน แต่
เน่ืองจากเกษตรกรขาดเงินทุนท่ีจะลงทุน ท าให้ตอ้งพึ่งพาเงินกูจ้ากนายทุนซ่ึงเป็นผูรั้บซ้ือผลผลิต
ทางการเกษตร เกษตรกรจึงตอ้งแบกรับความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของราคาผลผลิต ประกอบ
กบัการขาดอ านาจในการต่อรองกบันายทุน โดยนายทุนจะท าหน้าท่ีเป็นผูห้ักเงินจากรายได้ของ
เกษตรกรท่ีไดน้ าไปซ้ือเทคโนโลยีทางการเกษตร รับซ้ือผลผลิตเม่ือเกษตรกรน าผลผลิตมาขาย ใน
ส่วนเงินท่ีเหลือจึงเป็นรายได้ของเกษตรกร ดว้ยเหตุน้ีเกษตรกรในหมู่บา้นหนองหล่มจึงไม่มีผูท่ี้
สามารถปลดหน้ีสินจากแหล่งเงินกู้ได้ เน่ืองจากความจ าเป็นท่ีต้องพึ่ งพาเทคโนโลยีท่ีใช้ใน
การเกษตรอยา่งต่อเน่ืองนั้นเอง (สิรภพ สุคนัธา, 2552: 19-20) 

ดว้ยสภาพการผลิตและการบริโภค ตลอดจนการเป็นหน้ีสินดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเกิดขอ้
สงสัยวา่มนัจะส่งผลกระทบอยา่งไรต่อคุณภาพชีวิตของชาวชนบท โดยเฉพาะชาวประมงทะเลซ่ึง
ด ารงชีพดว้ยการพึ่งพาทรัพยากรสัตวน์ ้า ซ่ึงนบัวนัจะมีปริมาณลดลงอยา่งต่อเน่ือง โดยผูศึ้กษาสนใจ
ศึกษาพฤติกรรมการบริโภค การเป็นหน้ีและคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลในต าบลสิชล อ าเภอ
สิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช ซ่ึงเป็นพื้นท่ีท่ีมีผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเลจ านวนมาก ผูว้ิจยัคาดวา่
ผลท่ีไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ีจะท าให้ผูท่ี้สนใจไดรั้บทราบขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค 
การเป็นหน้ีและคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการประกอบ
อาชีพประมงทะเล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันาท่ีช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาพฤติกรรมการบริโภคท่ีไม่เหมาะสม และการเป็นหน้ี อนัเป็น
พฤติกรรมส าคญัท่ีน่าจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอยา่งไม่ส้ินสุด หากไม่รีบ
ด าเนินการอยา่งเหมาะสมและทนัเวลา 
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1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
        

1.2.1  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการเป็นหน้ีของชาวประมงทะเล  
1.2.2   เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล  
1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคและการเป็นหน้ีกบัคุณภาพ

ชีวติของชาวประมงทะเล 
  

1.3  ขอบเขตของกำรศึกษำ 
      

1.3.1  ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
การศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอบเขตของเน้ือหาครอบคลุมดงัต่อไปน้ี 

1)  ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวประมงทะเล ในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดั
นครศรีธรรมราช ซ่ึงประกอบดว้ย พฤติกรรมการบริโภคท่ีแสดงออกมาในรูปค่าใชจ่้ายในการอุปโภค 
บริโภคประจ าวนัทัว่ไป ค่าใชจ่้ายท่ีเป็นส่ิงอบายมุข ค่าใชจ่้ายเพื่อความบนัเทิง ค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษา
ของสมาชิกในครอบครัว ค่าใชจ่้ายเพื่อสังคมและค่าใชจ่้ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต 

2)  ศึกษาการเป็นหน้ีของชาวประมงทะเลในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซ่ึงครอบคลุมการมีหน้ีสิน และความสามารถในการช าระหน้ี 

3)  ศึกษาคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวดั
นครศรีธรรมราช โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบ 6 ดา้น คือ สุขภาพ ท่ีอยูอ่าศยั ครอบครัว การท างาน 
การศึกษาของสมาชิกในครอบครัว และสังคมและวฒันธรรม 
 

1.3.2  ขอบเขตด้ำนพืน้ทีแ่ละประชำกร 
การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดเ้ลือกศึกษาโดยเน้นหมู่บา้นท่ีมีผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเล ใน

สัดส่วนสูงของอ าเภอสิชล ซ่ึงมีจ านวน 3 หมู่บา้น คือ หมู่บา้นาลึก หมู่บา้นทอ้งโหนด และหมู่บา้น
คอเขา 

 
1.3.3  ขอบเขตด้ำนเวลำ 
ท าการรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ขอ้มูลท่ีท าการรวบรวม

เป็นขอ้มูลในช่วงเดือนสิงหาคม 2554 – พฤษภาคม 2555 
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1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
         

1.4.1  ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมการบริโภค และการเป็นหน้ีของชาวประมงทะเล โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในส่วนท่ีเช่ือมโยงกบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 

1.4.2  ท าให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการบริโภค และการเป็นหน้ีกบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล   ในต าบลสิชล  อ าเภอ
สิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 

1.4.3  ผลการศึกษาท่ีได้สามารถน าไปเป็นแนวทางในการเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมการใชชี้วิตของผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเล และเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวติและสวสัดิการของชาวประมงทะเลใหดี้ข้ึนต่อไป 



 
บทที ่2 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 
ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค การเป็นหน้ี และคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ใน

ต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราชคร้ังน้ี เพื่อน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ี
ก าหนดไว ้ผูศึ้กษาจึงไดท้บทวนแนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อน าไปพฒันาเป็น
กรอบแนวคิดการวจิยั ดงัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค   
2.1.1  ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.1.2  โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
2.1.3  ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค 
2.1.4  การบริโภคของครัวเรือนและประเภทของค่าใชจ่้าย 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการเป็นหน้ี 
       2.2.1  ความหมายของการเป็นหน้ี 

2.2.2  สาเหตุการเป็นหน้ี 
2.2.3  ความสามารถในการช าระหน้ี 
2.2.4  ภาวะหน้ีสิน 

2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพชีวติ 
2.3.1  ความหมายของคุณภาพชีวติ 
2.3.2  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวติ 
2.3.3  ลกัษณะและองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ 
2.3.4  ตวัช้ีวดัคุณภาพชีวติ 

2.4  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมการบริโภค 

  
การเข้าใจพฤติกรรมการบริโภคจ าเป็นต้องอาศยัแนวคิดและทฤษฎีเข้ามาอธิบาย ทั้งน้ี

เพราะว่าพฤติกรรมการบริโภคเป็นศาสตร์ท่ีไม่ได้อยู่อย่างโดดเด่ียว แต่ทว่ามีความเก่ียวโยงกับ
ทฤษฎีอ่ืนๆ ท่ีนักทฤษฎีได้คิดค้นกันข้ึนมาด้วย ซ่ึงในท่ีน้ีจะน าเสนอเฉพาะทฤษฎีและแนวคิด
ส าคัญๆท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคเท่านั้ น โดยจะอธิบายในประเด็นท่ีเ ก่ียวข้อง
ความสัมพนัธ์กนัซ่ึงจะน าไปสู่ความคิดท่ีต่อเน่ืองหรือผกูพนั อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์
และศึกษาพฤติกรรมการบริโภค 

  
2.1.1  ความหมายของพฤติกรรมการบริโภค 
มีค  าอยู ่2 ค า ท่ีมกัจะใชอ้ธิบายพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภค คือ ค าวา่ พฤติกรรมการ

บริโภคและพฤติกรรมผูบ้ริโภค ซ่ึงมีผูใ้หค้วามหมายดงัต่อไปน้ี 
Assael (1998 อา้งถึงใน นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 2555: 85) ไดใ้ห้ความหมายของพฤติกรรมการ

บริโภคไวว้า่ เป็นกระบวนการในการซ้ือการใชสิ้นคา้เพื่อสนองความตอ้งการหรือสร้างความพอใจ
ใหแ้ก่ตวัผูบ้ริโภคเอง โดยผูบ้ริโภคจะมีการใชก้ระบวนการในการตดัสินใจ ซ่ึงก็คือการประมวลผล
ขอ้มูลท่ีไดรั้บมาเก่ียวกบัสินคา้ต่างๆ จากนั้นก็จะท าการพิจารณาตราสินคา้ท่ีเป็นตวัเลือก แลว้จึงท า
การประเมินผลก่อนท่ีจะท าการตดัสินใจซ้ือสินคา้ในท่ีสุด 

Engel and others (1995 อา้งถึงใน นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 2555: 85) ไดก้ล่าววา่ พฤติกรรมการ
บริโภค คือ กิจกรรมของผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดรั้บการบริโภค และการก าจดัทิ้งของ
สินคา้และบริการ นอกจากน้ียงัรวมถึงกระบวนการตดัสินใจในการกระท าดงักล่าวดว้ย 

Schiffman and Kanuk (2000: 4 อา้งถึงใน นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 2555: 85) ไดก้ล่าวถึง พฤติกรรม
ผูบ้ริโภค ว่า หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกในการคน้หา การซ้ือ การใช้ การประเมินและการ
ก าจดัทิ้งซ่ึงสินคา้ และบริการของผูบ้ริโภค 

ธชัมน ศรีแก่นจนัทร์ (2544: 17) ไดอ้ธิบายถึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในลกัษณะท่ีคลา้ยคลีงกนั
วา่ หมายถึง กระบวนการหรือกิจกรรมท่ีประชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมเพื่อการแสวงหา การคดัเลือก 
การซ้ือ การใช้ และการประเมินสินคา้หรือบริการทั้งหลาย เพื่อตอบสนองความตอ้งการและความ
ปรารถนาของตน ซ่ึงจะตอ้งมีการตดัสินใจและกระท าท่ีเก่ียวกบัการซ้ือและใชสิ้นคา้ดว้ย 

ธงชยั สันติวงษ ์(2546: 2) ใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ หมายถึง การแสดงออก
ของคนในฐานะผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท ากิจกรรมต่างๆ คือ การจดัหา การบริโภคสินคา้และ
บริการต่างๆ รวมถึงการก าจดัหรือทิ้งส่ิงท่ีใชแ้ลว้นั้นดว้ย ทั้งน้ีในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคจะ
มุ่งสนใจท่ีจะสืบคน้ใหท้ราบถึงเหตุผลวา่ ท าไมและเพราะอะไรเขาจึงเลือกซ้ือสินคา้และบริการนั้น
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หรือตรานั้นๆ เพื่อท่ีผูท่ี้ท  าธุรกิจจะได้น าเอาความรู้นั้นมาใช้ส าหรับวางกลยุทธ์ด าเนินงาน เพื่อ
เอาชนะใจลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพไดผ้ลมากยิง่ข้ึน 

ศุภร เสรีรัตน์ (2545: 6-7) ได้รวบรวมความหมายของค าว่า พฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมี
ความหมายคลา้ยคลึงไวด้งัน้ี 

1)  หมายถึง การกระท าต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับการจดัหาให้ได้มาซ่ึงการ
บริโภค และการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และบริการ รวมทั้งกระบวนการตดัสินใจท่ีเกิดข้ึนทั้งก่อน
และหลงัการกระท าดงักล่าวดว้ย 

2)  หมายถึง การกระท าซ่ึงส่งผลต่อกนัและกนัตลอดเวลาของความรู้ ความเขา้ใจ 
พฤติกรรม และเหตุการณ์ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีมนุษยไ์ด้กระท าข้ึน ในเร่ืองของการแลกเปล่ียน
ส าหรับการด าเนินชีวติมนุษย ์

3)  หมายถึง กระบวนการตดัสินใจและกิจกรรมทางกายภาพท่ีบุคคลเขา้ไปเก่ียวขอ้ง 
เม่ือมีการประเมินการไดม้า การใชจ่้ายหรือการจบัจ่ายใชส้อยซ่ึงสินคา้และบริการ 

4)  หมายถึง พฤติกรรมท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกในการแสวงหาส าหรับการซ้ือ การใช ้
การประเมินและการจบัจ่ายใชส้อย ซ่ึงสินคา้และบริการท่ีเขาคาดหวงั อนัจะท าใหค้วามตอ้งการของ
เขาไดรั้บความพอใจ 

5)  หมายถึง การตดัสินใจทั้งหลายและกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจของ
บุคคลซ่ึงเก่ียวขอ้งเฉพาะกบัการซ้ือและการใชสิ้นคา้และบริการ หรือผลิตภณัฑ ์

เสรี วงษม์ณฑา (2542: 30-32) ไดก้ล่าวถึงผูบ้ริโภค (Consumer) วา่เป็นผูท่ี้มีความตอ้งการ
ซ้ือ (Need) และมีอ านาจซ้ือ (Purchasing Power) ซ่ึงท าให้เกิดพฤติกรรมการซ้ือ (Purchasing 
Behavior) และพฤติกรรมการใช ้(Using Behavior) ดงัน้ี 

1)  ผูบ้ริโภคเป็นบุคคลท่ีมีความตอ้งการ (Needs) การท่ีจะถือว่าใครเป็นผูบ้ริโภค
นั้น บุคคลนั้นจะตอ้งมีความตอ้งการผลิตภณัฑ ์แต่ถา้บุคคลนั้นไม่มีความตอ้งการก็จะไม่ใช่ผูบ้ริโภค 

2)  ผูบ้ริโภคเป็นผูท่ี้มีอ านาจซ้ือ (Purchasing Power) ผูบ้ริโภคจะมีแค่เพียงความ
ตอ้งการอยา่งเดียวไม่ได ้แต่เขาจะตอ้งมีอ านาจซ้ือดว้ย ถา้มีเพียงแต่ความตอ้งการแลว้ไม่มีอ านาจซ้ือ 
ก็ยงัไม่ใช่ผูบ้ริโภคสินคา้นั้น เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค จึงตอ้งวิเคราะห์ไป
ท่ีตวัเงินของผูบ้ริโภคแต่ละรายนั้นดว้ย 

3)  การเกิดพฤติกรรมในการซ้ือ (Purchasing Behavior) เม่ือผูบ้ริโภคมีความตอ้งการ
และมีอ านาจซ้ือแล้วก็จะมีพฤติกรรมการซ้ือ เป็นตน้ว่า ผูบ้ริโภคจะซ้ือของอะไร ซ้ือท่ีไหน ซ้ือ
เม่ือใด และใช้หลักการอะไรในการตดัสินใจซ้ือ ซ้ือมากน้อยแค่ไหน เช่น ครอบครัวส่วนใหญ่
แม่บ้านจะเป็นผูซ้ื้อของใช้ภายในบ้าน หรือบางครอบครัวแม่บ้านอาจจะแยกซ้ือสินคา้เป็นของ
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ส่วนตวั บางคนซ้ือสินคา้เอง บางคนพ่อแม่ซ้ือให้ ทั้งน้ีปริมาณและระยะเวลาการซ้ืออาจจะต่างกนั
ในแต่ละคน 

4)  พฤติกรรมการใช ้(Using Behavior) ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมใชสิ้นคา้อยา่งไร เช่น 
ใชสิ้นคา้ท่ีไหน กบัใคร เม่ือใด มากนอ้ยแค่ไหน และอยา่งไร เป็นตน้ 

พิมล ศรีวิกรม์ (2542: 6) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่าพฤติกรรมผูบ้ริโภคว่า หมายถึงการ
กระท าท่ีผูบ้ริโภคแสดงออกท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้และบริการ ไดแ้ก่ การคน้หา การเลือกซ้ือ และการ
ประเมินผลในการใช้สอยผลิตภณัฑ์นั้นๆ รวมถึงการบริการท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บหรือพึงจะไดรั้บ ซ่ึง
การกระท าดงักล่าวเป็นการตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคแต่ละคนนั้นเอง 

จากแนวคิดต่างๆ ท่ีมีผูใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมผูบ้ริโภค
ดงักล่าวขา้งตน้น้ี ท าใหพ้อจะสรุปไดว้า่ พฤติกรรมการบริโภคเป็นส่วนหน่ึงของพฤติกรรมมนุษยท่ี์
เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าซ่ึงสินคา้และบริการ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นกระบวนการตดัสินใจ
ของผูบ้ริโภคแต่ละคนท่ีเก่ียวกบัการเลือกซ้ือสินคา้ หรือบริการตามความตอ้งการของตน ทั้งน้ีใน
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภค อาจจะพิจารณาจากประเภทของสินคา้ ความถ่ีในการบริโภคสินคา้
แต่ละประเภท และการใชจ่้ายซ้ือสินคา้ ทั้งท่ีจ  าเป็นหรือฟุ่มเฟือย ซ่ึงอาจจะแตกต่างกนัไดร้ะหวา่ง
ประชากรกลุ่มต่าง ๆ 

 
2.1.2  โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค 
โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior Model) เป็นตวัแบบท่ีอธิบายเหตุจูงใจท่ี

ท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์ โดยเร่ิมจากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท  าให้เกิดความ
ต้องการ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภค
นอกจากจะไดรั้บอิทธิพลจากส่ิงต่างๆมาเป็นตวักระตุน้ก่อน แลว้จึงจะมีการตอบสนองดว้ยการหา
หรือซ้ือ ดังนั้นตวัแบบน้ีจึงเป็นการอธิบายพฤติกรรมในการตัดสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคนั่นเอง 
(พิบูลย ์ทีปะปาล, 2545: 153) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2541: 81-83) กล่าวว่า โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
(Consumer Behavior Model) อธิบายถึงเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์  โดยมี
จุดเร่ิมตน้จากการเกิดส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ท่ีท าให้เกิดความตอ้งการ  เม่ือส่ิงกระตุน้ผา่นเขา้มาใน
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อซ่ึงเปรียบเสมือนกล่องด า (Buyer’ Black Box) ซ่ึงผูผ้ลิตหรือผูข้ายไม่
สามารถคาดคะเนได ้ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อจะไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะต่าง ๆของผูซ้ื้อ ซ่ึงจะ
น าไปสู่การตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ (Buyer’s Purchase 
Decision) จุดเร่ิมตน้ของโมเดลน้ีอยู่ท่ีมีส่ิงกระตุน้ (Stimulus) ให้เกิดความตอ้งการก่อน แลว้ท าให้
เกิดการตอบสนอง (Response) ท่ีจะจดัหาหรือซ้ือ ดงันั้นโมเดลน้ีจึงอาจเรียกวา่ S–R Theory โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี (ภาพท่ี 2.1) 
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                                               Buyer’s Black Box 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
      
ปัจจยัภายนอก  ปัจจยัภายนอก  ปัจจยัเฉพาะบุคคล            ปัจจยัภายใน 
(External factor)                   (External factor)                     (Personal)         (Internal factor) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที ่2.1  รูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อ (ผูบ้ริโภค) และปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของ                
                  ผูบ้ริโภค                                                                                                                                 
แหล่งทีม่า:  ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2541: 82.   
 

ส่ิงกระตุ้นภายนอก 
(Stimulus = S) 

 
ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด                ส่ิงกระตุน้อ่ืน ๆ   
(Marketing  Stimulus)                  (Other Stimulus) 
ผลิตภณัฑ ์                  เศรษฐกิจ 
ราคา                                                เทคโนโลยี 
การจดัจ าหน่าย                 การเมือง 
การส่งเสริม                 วฒันธรรม ฯลฯ 
 

กล่องด าหรือความรู้สึก
นึกคิดของผูซ้ื้อ 

การตอบสนองของผู้ซ้ือ 
(Response = R) 

 
การเลือกผลิตภณัฑ ์
การเลือกราคา 
การเลือกผูข้าย 
เวลาในการซ้ือ 
ปริมาณในการซ้ือ 

ลกัษณะของผู้ซื้อ  (Buyer’s Characteristics) 
 
ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural) 
ปัจจยัดา้นสงัคม (Social) 
ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal) 
ปัจจยัดา้นจิตวิทยา (Psychological) 

ขั้นตอนการตัดสินใจของผู้ซ้ือ  
(Buyer’s Decision  Process) 

 

การรับรู้ปัญหา (Problem recognition) 
การคน้หาขอ้มูล (Information  search) 
การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternative) 
การตดัสินใจซ้ือ (Purchase  Decision) 
พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ (Postpurchase behavior) 

1.ปัจจัยทางวฒันธรรม 
(Cultural) 
1.1 วฒันธรรมพ้ืนฐาน 
(Culture) 
1.2 วฒันธรรมยอ่ย 
(Subculture) 
1.3 ชั้นสงัคม (Social 
class) 
 

2.ปัจจัยทางสังคม 
(Social) 
2.1 กลุ่มอา้งอิง 
(Reference groups) 
2.2 ครอบครัว (Family) 
2.3 บทบาทและสถานะ 
(Roles and statuses) 
 

3.ปัจจัยส่วนบุคคล 
(Personal) 
3.1 อาย ุ(Age) 
3.2 วงจรชีวิตครอบครัว 
(Family life cycle) 
3.3 อาชีพ (Occupation) 
3.4 โอกาสทางเศรษฐกิจ 
(Economic circumstances) 
3.5 ค่านิยมและรูปแบบการ
ด ารงชีวิต (Value and life 
style) 
 

4.ปัจจัยด้านจิตวทืยา 
 (Psychological) 
4.1 การจูงใจ (Motivation) 
4.2 การรับรู้ (Perception) 
4.3 การเรียนรู้ (Learning) 
4.4 ความเช่ือถือ (Beliefs) 
4.5 ทศันคติ (Attitudes) 
4.6 บุคลิกภาพ 
(Personality) 
4.7 แนวคิดของตนเอง 
(Self Concept) 
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จากภาพท่ี 2.1 สามารถอธิบายความเช่ือมโยงขององคป์ระกอบต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
2.1.2.1 ส่ิงกระตุน้ (Stimulus) อาจเกิดข้ึนเองจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) 

และส่ิงกระตุน้จากภายนอก (Outside Stimulus) โดยนกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัส่ิงกระตุน้ให้
มีข้ึน โดยเฉพาะท่ีมาจากภายนอก เพื่อให้ผูบ้ริโภคเกิดความตอ้งการผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ถือวา่เป็น
เหตุจูงใจใหเ้กิดการซ้ือสินคา้ (Buying Motive) การท่ีผูบ้ริโภคจะใชเ้หตุจูงใจในการซ้ือ นั้นอาจดว้ย
เหตุผล ความจ าเป็นพื้นฐานหรือเหตุผลดา้นจิตวทิยาก็ได ้ส่ิงกระตุน้ภายนอกประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

1) ส่ิงกระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ท่ีนกัการ
ตลาดสามารถควบคุมและตอ้งจดัให้มีข้ึน เป็นส่ิงกระตุ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนผสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) อนัประกอบดว้ย ส่ิงกระตุน้ดา้นผลิตภณัฑ์ ส่ิงกระตุน้ดา้นราคา ส่ิงกระตุน้ดา้น
การจดัช่องทางจ าหน่าย และส่ิงกระตุน้ดา้นการส่งเสริมการตลาด 

2) ส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ (Other Stimulus) เป็นส่ิงกระตุน้ความตอ้งการผูบ้ริโภคท่ี
อยู่ภายนอกองค์การซ่ึงบริษทัควบคุมไม่ได ้ส่ิงกระตุน้เหล่าน้ี ไดแ้ก่ ส่ิงกระตุน้ทางเศรษฐกิจ ส่ิง
กระตุน้ทางเทคโนโลย ีส่ิงกระตุน้ทางกฎหมายและการเมือง ส่ิงกระตุน้ทางวฒันธรรม 

2.1.2.2 กล่องด าหรือความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ (Buyer’s Black Box) หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อเปรียบเสมือนกล่องด า (Black Box) ท่ีลึกลบัท่ีผูผ้ลิตหรือผูข้ายสินคา้จะ
สามารถทราบไดก้็ดว้ยการพยายามคน้หาความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อ ความรู้สึกนึกคิดของผูซ้ื้อไดรั้บ
อิทธิพลจากลกัษณะของผูซ้ื้อและกระบวนการตดัสินใจของผูซ้ื้อ อาทิ 1) ลกัษณะส่วนตวัของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ื้อน้ีมีอิทธิพลจากปัจจยัต่างๆ คือ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม 
ปัจจยัดา้นสังคม ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา 2) กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูซ้ื้อ 
(Buyer’s Decision Process) ซ่ึงประกอบดว้ยขั้นตอนต่างๆไดแ้ก่ การรับรู้ความตอ้งการหรือปัญหา 
การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก  การตดัสินใจซ้ือ พฤติกรรมภายหลงัการซ้ือ และ 3) การ
ตอบสนองของผูซ้ื้อ (Buyer’s Response) หรือการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคหรือผูซ้ื้อ (Buyer’s 
Purchase Decisions) โดยผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเด็นต่างๆ ดงัน้ีคือ 1) การเลือกผลิตภณัฑ ์
(Product  Choice) ตวัอยา่งเช่น การเลือกผลิตภณัฑ์อาหารเชา้ ผูบ้ริโภคมีทางเลือก คือ นมสดกล่อง 
ขนมปัง เป็นตน้ 2) การเลือกตราสินคา้ (Brand  Choice) ตวัอยา่ง เช่น ถา้ผูบ้ริโภคเลือกนมสดกล่อง
จะเลือกจากยี่ห้อ เช่นโฟร์โมสต ์มะลิ เป็นตน้ และ 3) การเลือกปริมาณการซ้ือ (Purchasing  Amount) 
ตวัอยา่ง เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือหน่ึงโหลหรือคร่ึงโหล เป็นตน้ 

 
2.1.3  ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผู้บริโภค  
การศึกษารูปแบบพฤติกรรมผูซ้ื้อหรือผูบ้ริโภคท าให้ทราบว่า นอกจากส่ิงกระตุน้จาก

ภายนอกแลว้ ความรู้สึกนึกคิดของผูบ้ริโภคยงัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคดว้ย 
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โดยลกัษณะของผูซ้ื้อมกัจะข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ ดงัน้ี คือ 1) ปัจจยัด้านวฒันธรรม 2) ปัจจยัทาง
สังคม 3) ปัจจยัส่วนบุคคล และ 4) ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ซ่ึงลว้นมีส่วนส าคญัในการก าหนดพฤติกรรม
การบริโภคของคน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี (Kotler, 1997: 172 อา้งถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคน
อ่ืน ๆ, 2541: 82) 

2.1.3.1 ปัจจยัดา้นวฒันธรรม (Cultural Factor) 
ค าว่าวฒันธรรมมีหลายค าจ ากดัความ โดยทัว่ไปแล้วจดัว่าเป็นส่วนท่ีเกิดจากการ

เรียนรู้ ค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบติั ศิลปะ กฎหมาย อุปนิสัย ความเช่ือ ค่านิยม ซ่ึงก าหนดพฤติกรรม
ของคนในสังคมใดสังคมหน่ึง ทั้งน้ีพฤติกรรมท่ีมาจากการเรียนรู้และผลลพัธ์ของพฤติกรรมมีท่ีมา
จากส่วนประกอบย่อย ซ่ึงคนในสังคมแต่ละสังคมมกัจะยอมรับและเผยแพร่ต่อกนัไป หรือเป็น
ผลรวมของการเรียนรู้ ความเช่ือ ค่านิยม และธรรมเนียมปฏิบติั ซ่ึงก าหนดพฤติกรรมของผูบ้ริโภค
ในสังคมหน่ึง (สุภาภรณ์ พลนิกร, 2548: 2) หรือเป็นสัญลกัษณ์และส่ิงท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน ซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับจากรุ่นหน่ึงไปยงัอีกถึงรุ่นหน่ึงอยา่งต่อเน่ือง โดยเป็นตวัก าหนดและควบคุมพฤติกรรมของ
คนในสังคมหน่ึง โดยประกอบดว้ยค่านิยมท่ีก าหนดลกัษณะของสังคมและก าหนดความแตกต่าง
ของสังคมหน่ึงจากสังคมอ่ืน วฒันธรรมเป็นส่ิงก าหนดความตอ้งการและพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึง
อาจจะแบ่งออกเป็นวฒันธรรมพื้นฐาน วฒันธรรมกลุ่มยอ่ย และชั้นทางสังคมโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2541: 83 - 84) 

1)  วฒันธรรมพื้นฐาน (Culture) เป็นลกัษณะพื้นฐานของบุคคลในแต่ละ
สังคม เช่น ลกัษณะนิสัยของคนไทย ซ่ึงเกิดจากการหล่อหลอมพฤติกรรมของสังคมไทยท่ีท าให้มี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

2)  วฒันธรรมกลุ่มย่อย (Subculture) หมายถึง วฒันธรรมของแต่ละกลุ่ม
คนท่ีมีลกัษณะเฉพาะและแตกต่างกนัเป็นกลุ่มย่อยๆ ซ่ึงมีอยู่ภายในสังคมขนาดใหญ่และมีความ
สลบัซับซ้อน วฒันธรรมย่อยเกิดจากพื้นฐานทางภูมิศาสตร์และลกัษณะพื้นฐานของมนุษยแ์ต่ละ
กลุ่มวฒันธรรมยอ่ย เช่น กลุ่มศาสนา กลุ่มชาติพนัธ์ุ เป็นตน้ โดยแต่ละกลุ่มมีประเพณีและขอ้ห้ามท่ี
แตกต่างกัน จึงมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภค นอกจากน้ีค่านิยมในวฒันธรรมย่อย  ท่ี
แตกต่างกนัท าให้เกิดทศันคติท่ีแตกต่างกนัดว้ย  ในขณะเดียวกนัอาจเกิดจากอิทธิพลของพื้นท่ีทาง
ภูมิศาสตร์หรือทอ้งถ่ิน ซ่ึงท าใหเ้กิดลกัษณะการด ารงชีวติท่ีแตกต่างกนัและมีอิทธิพลต่อการบริโภค
ท่ีแตกต่างกนัดว้ย 

3)  ชั้นทางสังคม (Social Class) หมายถึง การแบ่งสมาชิกของสังคมออกเป็น
ระดบัฐานะท่ีแตกต่างกนั โดยท่ีสมาชิกทัว่ไปจะถือเกณฑ์รายได ้(ฐานะ) ทรัพยสิ์นหรืออาชีพ โดย
สมาชิกในแต่ละชั้นสังคมมกัจะมีสถานะอย่างเดียวกนั และสมาชิกในชั้นสังคมท่ีแตกต่างกนัจะมี
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ลกัษณะท่ีแตกต่างกนั การแบ่งชั้นทางสังคมเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ของผูบ้ริโภค ลักษณะท่ีส าคญัของชั้นสังคม คือ บุคคลภายในชั้นสังคมเดียวกนัมีแนวโน้มจะมี
ค่านิยม พฤติกรรม และการบริโภคคล้ายคลึงกนั บุคคลจะถูกจดัล าดบัสูงหรือต ่าตามต าแหน่งท่ี
ยอมรับในสังคมนั้น ชนชั้นทางสังคมมกัจะแบ่งตามอาชีพ รายได ้ฐานะ ตระกูล ต าแหน่งหน้าท่ี
หรือบุคลิกลกัษณะ ชนชั้นทางสังคมแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ได ้3 ระดบั ดงัน้ี (ธนวรรณ แสงสุวรรณ และ
คนอ่ืน ๆ, 2547: 252) 

(1) ชนชั้นสูง แบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยได้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มชนชั้นสูง
ระดบับน เป็นชนชั้นสูงในสังคมท่ีมีทรัพยส์มบติัสืบทอดต่อกนัมายาวนาน มกัเป็นครอบครัวท่ีมี
ช่ือเสียงรู้จกักนัดี มีท่ีอยู่อาศยัท่ีหรูหรา มกัซ้ือสินคา้และแต่งกายแบบอนุรักษ์นิยม และไม่ชอบโอ้
อวด จึงมีลกัษณะท่ีเป็นกลุ่มอา้งอิงท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจดา้นการบริโภคของชนชั้นอ่ืนๆ ส่วน
กลุ่มท่ี 2 คือ กลุ่มชนชั้นสูงระดบัล่าง เป็นกลุ่มคนท่ีมีรายไดสู้งหรือมีรายได้มัน่คงจากความสามารถ
พิเศษในอาชีพการงาน หรือการด าเนินกิจการ มกัจะมาจากพื้นฐานท่ีเคยเป็นชนชั้นกลางมาก่อนและ
มีแนวโน้มท่ีจะกระตือรือร้นในกิจกรรมทางสังคมและชุมชน และพยายามซ้ือส่ิงท่ีเป็นสัญลกัษณ์
หรือแสดงออกซ่ึงสถานภาพของตนเองหรือบุตรหลานของตน เช่น ท่ีอยูอ่าศยั โรงเรียนและรถยนต์
ราคาแพง ชนกลุ่มน้ีรวมทั้งพวกเศรษฐีใหม่มกัจะมีรูปแบบการบริโภคท่ีโดดเด่นสะดุดตา เพื่อสร้าง
ความประทบัใจใหก้บักลุ่มชนท่ีต ่ากวา่ตน 

(2) ชนชั้นกลาง แบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยได ้3 กลุ่ม คือ กลุ่มชนชั้นกลาง
ระดับบน ซ่ึงไม่ได้มีสถานภาพทางครอบครัวหรือมีฐานะมั่นคงเป็นพิเศษ คนกลุ่มน้ีประสบ
ความส าเร็จจากการประกอบอาชีพพอสมควร มีการศึกษาสูง มกัจะไม่ร ่ ารวยมาก แต่ตอ้งการชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดี ซ่ึงมกัจะซ้ือสินคา้คุณภาพดี ราคาสูง เพื่อแสดงออกถึงสัญลกัษณ์แห่งความส าเร็จ 
ส่วนกลุ่มชนชั้นกลาง ได้แก่กลุ่มคนท างานประเภทแรงงานหรืออาจเป็นพนักงานท่ีมีรายไดป้าน
กลางและมีการซ้ือผลิตภณัฑบ์างอยา่ง เพื่อให้ทนัสมยัเหมือนกบัเพื่อนฝงู เช่น สินคา้ท่ีไดช่ื้อวา่ยี่ห้อ
ดีและเป็นท่ีนิยม โดยชนชั้นกลางมีเป้าหมายท่ีจะส่งบุตรหลานให้ไดรั้บการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา 
และกลุ่มสุดทา้ย ชนชั้นแรงงาน ซ่ึงประกอบดว้ยผูใ้ชแ้รงงานท่ีด าเนินชีวติแบบชนชั้นแรงงานทัว่ไป  

(3) ชนชั้นต ่า ไดแ้ก่ ผูท่ี้ท  างานหาเล้ียงตวัเองไม่ได ้อยูไ่ดด้ว้ยสวสัดิการ
ของรัฐ หรืออยู่อย่างอตัคตัถ้าท างานก็มกัจะมีรายได้ต ่า และท างานโดยไม่ต้องใช้ทกัษะ ความ
ช านาญ ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมกัจะมีฐานะยากจน เม่ือพิจารณาในด้านรายไดพ้วกเขาเป็นกลุ่มท่ีค่อนขา้งมี
วนิยัในตวัเองและพยายามรักษาชีวติความเป็นอยูใ่หส้ามารถอยูร่อดได ้

2.1.3.2 ปัจจยัดา้นสังคม (Social  Factor) 
ปัจจยัดา้นสังคมเป็นปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนัและมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม

การซ้ือการใช้จ่าย โดยกลุ่มอา้งอิงจะมีอิทธิพลต่อบุคคลในกลุ่มเดียวกนัและกลุ่มอ่ืน ๆ เก่ียวกบั



15 

ค่านิยมในการเลือกซ้ือสินคา้ พฤติกรรมการบริโภคและการด ารงชีวิต รวมทั้งทศันคติและแนวความคิด
ของบุคคล เน่ืองจากบุคคลมกัจะตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับของกลุ่ม ลกัษณะทางสังคมท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคท่ีส าคญัๆมีดงัต่อไปน้ี (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2541: 85) 

1)  กลุ่มอา้งอิง (Reference Group) เป็นกลุ่มท่ีบุคคลมกัจะตอ้งการเขา้ไป
เก่ียวขอ้งดว้ย กลุ่มน้ีจะมีอิทธิพลต่อทศันคติ ความคิดเห็นและค่านิยมของบุคคลในกลุ่ม กลุ่มอา้งอิง
แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ กลุ่มปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ครอบครัว เพื่อนสนิทและเพื่อนบา้น อีกกลุ่มหน่ึงคือ
กลุ่มทุติยภูมิ จะเป็นกลุ่มท่ีผูบ้ริโภคไม่มีส่วนร่วมหรือไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของกลุ่ม แต่อยากเขา้ไปเป็น
สมาชิกหรืออยากจะเลียนแบบ ได้แก่ กลุ่มบุคคลชั้นน าในสังคม กลุ่มดารา นักร้อง นักกีฬา 
นักวิชาการ ผูมี้ช่ือเสียง กลุ่มอ้างอิงเหล่าน้ีมกัจะมีอิทธิพลต่อทศันคติและการตดัสินใจซ้ือของ
ผูบ้ริโภคมากน้อยต่างกนั เช่น ชนิดของสินคา้และตราสินคา้จ าพวกรถยนต ์เฟอร์นิเจอร์และเส้ือผา้ 
ซ่ึงสะทอ้นถึงการมีรสนิยมชั้นน าในสังคม 

2)  ครอบครัว (Family) บุคคลในครอบครัวถือว่ามีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ
ทศันคติ ค่านิยม และความคิดเห็นของบุคคล ซ่ึงจะไปมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของสมาชิก
ครอบครัว ยกตวัอยา่งในครอบครัวชาวตะวนัออก ส่วนใหญ่ผูช้ายจะเป็นหวัหนา้ครอบครัวและจะมี
ส่วนส าคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีส าคญัและมีราคาสูง ส่วนผูห้ญิงหรือแม่บา้นจะมีส่วนส าคญั
ในการตดัสินใจเก่ียวกบัการซ้ือสินคา้ของใชใ้นครัวเรือน เป็นตน้ 

3)  บทบาทและสถานะ (Roles and Statuses) บุคคลจะเก่ียวขอ้งกบัหลาย
กลุ่ม ซ่ึงตอ้งวเิคราะห์วา่ใครมีบทบาทเป็นผูคิ้ดริเร่ิม ผูต้ดัสินใจซ้ือ ผูมี้อิทธิพล ผูซ้ื้อและผูใ้ช ้บุคคล
ในสังคมมีสถานะและบทบาทหน้าท่ีต่างกัน เช่น เป็นผูพ้ิพากษา ประธานบริษทั พนักงานขาย 
เสมียน เป็นตน้ ซ่ึงจะมีการวางตวัในสังคมต่างกนั ดงันั้นบุคคลมกัจะเลือกใชสิ้นคา้และการแต่งกาย
ท่ีสอดคลอ้งกบัสถานะของตน เช่น ประธานบริษทัมกัจะเลือกใชร้ถยนตเ์บนซ์ ใส่สูทราคาแพง ฯลฯ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2541: 85) 

2.1.3.3 ปัจจยัส่วนบุคคล (Personal factor) 
การตดัสินใจของผูซ้ื้อไดรั้บอิทธิพลจากลกัษณะส่วนบุคคลของแต่ละคนดา้นต่างๆ  

ซ่ึงประกอบดว้ย  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2541: 87) 
1)  อายุ (Age) คนท่ีอายุแตกต่างกนัจะมีความตอ้งการผลิตภณัฑ์ท่ีต่างกนั 

การแบ่งกลุ่มผูบ้ริโภคมกัจะแบ่งตามช่วงอายุ ซ่ึงบ่งบอกถึงความแตกต่างในทศันคติและค่านิยม
ระหวา่งช่วงอายเุหล่าน้ีท่ีมีพฒันาการในทางจิตวทิยา คือ ต ่ากวา่ 6 ปี 6-11 ปี 12-19 ปี 20-34 ปี 35-49 
ปี 50-64 ปี และ 65 ปีข้ึนไป เช่น กลุ่มวยัรุ่นชอบทดลองส่ิงแปลกใหม่และชอบสินคา้แฟชัน่  

2)  วงจรชีวิตครอบครัว (Family Life Cycle Stage) เป็นขั้นตอนการด ารงชีวิต
ของบุคคลในลกัษณะของการมีครอบครัว ซ่ึงการด ารงชีวิตในแต่ละขั้นตอนน้ีเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อ
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ความตอ้งการ ทศันคติ และค่านิยมของบุคคล ท าให้เกิดความตอ้งการในผลิตภณัฑ์และพฤติกรรม
การซ้ือท่ีแตกต่างกนั เช่น ครอบครัวท่ีเพิ่งแต่งงานใหม่จะใช้จ่ายส่วนใหญ่กบัเร่ือง บา้น รถ และ
เฟอร์นิเจอร์ ในขณะท่ีครอบครัวท่ีมีลูกเล็กจะใชจ่้ายส่วนใหญ่กบัเคร่ืองอ านวยความสะดวก เคร่ือง
ซกัผา้ และสินคา้ประเภทอาหารเด็ก ของใชเ้ด็ก ของเล่น เป็นตน้ 

3)  อาชีพ (Occupation) อาชีพของแต่ละบุคคลจะน าไปสู่ความจ าเป็นและ
ความตอ้งการสินคา้และบริการท่ีต่างกนั เช่น ขา้ราชการจะซ้ือชุดท างานและสินคา้จ าเป็น นกัธุรกิจ
จะซ้ือเส้ือผา้ราคาสูง หรือตัว๋เคร่ืองบิน เป็นตน้ 

4)  สภาวะทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances) หรือรายได ้(Income) 
สภาวะทางเศรษฐกิจของบุคคลท่ีส าคญัคือรายไดข้องบุคคล โดยระดบัของรายไดมี้ผลต่ออ านาจการ
ซ้ือและทศันคติเก่ียวกบัการใชจ่้ายเงิน 

5)  การศึกษา (Education)  ผู ้ท่ี มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มจะบริโภค
ผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพดีมากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่า 

6)  ค่านิยมหรือคุณค่า (Values) และรูปแบบการด ารงชีวิต (Lifestyle) 
ค่านิยมหรือคุณค่า หมายถึงความนิยมในส่ิงของหรือบุคคลหรือความคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ส่วน
รูปแบบการด ารงชีวิต หมายถึง รูปแบบการด ารงชีวิตในโลกมนุษย ์โดยมกัจะแสดงออกในรูปของ
กิจกรรม ความสนใจ และความคิดเห็น 

2.1.3.4 ปัจจยัดา้นจิตวทิยา (Psychological Factors) 
ปัจจยัดา้นจิตวิทยาถือเป็นปัจจยัภายในตวัผู ้บริโภคท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

และการใชสิ้นคา้ ปัจจยัดา้นจิตวทิยาภายในตวัผูบ้ริโภคมีดงัต่อไปน้ี  
1)  การจูงใจ (Motivation) หมายถึง พลงัส่ิงกระตุน้ท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล ซ่ึง

กระตุน้ให้บุคคลปฏิบติัไปในทางใดทางหน่ึง โดยการจูงใจน้ีมกัจะเกิดเกิดภายในตวับุคคล แต่
อาจจะถูกกระทบหรือควบคุมจากปัจจยัภายนอก เช่น วฒันธรรม ชั้นทางสังคม หรือส่ิงกระตุน้อ่ืนๆ 
เพื่อให้เกิดความตอ้งการ ตามแนวคิดการจูงใจเช่ือว่า พฤติกรรมของมนุษย์จะเกิดข้ึนได้ตอ้งมี
แรงจูงใจ ซ่ึงหมายถึง ความตอ้งการท่ีไดรั้บการกระตุน้จากภายในตวับุคคลท่ี ตอ้งการแสวงหาความ
พอใจดว้ยพฤติกรรมท่ีมีเป้าหมาย ซ่ึงประกอบดว้ย ความตอ้งการทางร่างกายและความตอ้งการดา้น
จิตใจต่างๆ ความตอ้งการเหล่าน้ี ท าให้เกิดแรงจูงใจท่ีจะหาสินคา้มาบ าบดัความตอ้งการของตน 
หรืออีกนัยหน่ึง แรงจูงใจ คือ การรวมพลงัของความต้องการ ความเครียด และผลประโยชน์ท่ี
คาดหวงั ซ่ึงผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรม ดว้ยเหตุผลเช่นน้ีนกัการตลาดจึงสามารถใช้การจูงใจดา้นบวก
ท่ีก่อใหเ้กิดความปรารถนา และ การจูงใจดา้นลบท่ีก่อให้เกิดความกลวั หรือ การจูงใจดา้นเหตุผลท่ี
ใชเ้หตุผลรวมตามทฤษฎีทางเศรษฐกิจ และการจูงใจดา้นอารมณ์ท่ีใชค้วามรู้สึกและความพึงพอใจ
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เพื่อสร้างให้เกิดการซ้ือและการใช้    สินคา้ท่ีตนเองเสนอขาย  สอดคล้องกบัทฤษฎีการจูงใจของ
มาสโลว ์(Maslow’s Theory of Motivation) ซ่ึงอธิบายถึงการตอบสนองความตอ้งการให้เกิดความ
พึงพอใจน้ี ตามประเภทความตอ้งการต่างๆของบุคลท่ีเป็นแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ โดยแบ่ง
ออกเป็นประเภทของความตอ้งการในรูปของล าดบัความตอ้งการส าหรับบุคคลแต่ละคน เพราะ
ความตอ้งการดงักล่าวจะเป็นส่ิงจูงใจใหเ้กิดพฤติกรรม 

ล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์มี 5 ระดบัดว้ยกนั โดยเร่ิมจากความ
ตอ้งการระดบัขั้นพื้นฐานข้ึนไปจนถึงความตอ้งการความส าเร็จส่วนตวัดงัแสดงในภาพท่ี 2.2 (ฉัตยาพร 
เสมอใจ และมทันียา สมมิ, 2546: 98-101) 

 
ล าดับขั้นความต้องการทฤษฎีของมาสโลว์  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที ่2.2  ล าดบัขั้นของความตอ้งการตามทฤษฎีมาสโลว ์(Moslow’s Hierarchy of Human  
                  Needs) 
แหล่งทีม่า:  ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ, 2546: 101. 

                           
(1) ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological Needs) เป็นระดบัของ

ความต้องการขั้นแรก ซ่ึงเป็นความต้องการพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด าเนินชีวิต ท่ีมนุษย์ทุกคน
จ าเป็นตอ้งไดม้าเพื่อความอยูร่อด เช่น ความตอ้งการทางเพศ ความตอ้งการท่ีเป็นปัจจยัท่ีใช้ในการ
ด ารงชีพ เป็นตน้ 

          1. ความตอ้งการของร่างกาย (Physiological Needs) 

                      2. ความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety Needs) 

   3. ความตอ้งการทางดา้นสงัคม (Social Needs) 

                 4. ความตอ้งการการยกย่อง (Esteem Needs) 
 

5. ความส าเรจ็สว่นตวั (Self-actualization) 
การพฒันาตวัเองและความปรารถนาสว่นตวั 
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(2) ความตอ้งการความปลอดภยัและความมัน่คง (Safety and Security 
Needs) เป็นความตอ้งการท่ีเหนือกว่าความตอ้งการเพื่อความอยู่รอด เช่น ตอ้งการความปลอดภยั
จากอนัตรายต่างๆ ตอ้งการไดรั้บการปกป้องคุม้ครอง ตอ้งการความมัน่คงของชีวิต ตอ้งการสุขภาพ
ท่ีแขง็แรง ตอ้งการอนามยัท่ีดี ความตอ้งการความมัน่คงในการท างาน เป็นตน้ 

(3) ความตอ้งการทางสังคม (Social Needs) หรือความตอ้งการความ
รักและการยอมรับ (Sense of Belonging and Love Needs) เป็นความตอ้งการทั้งในแง่ของการให้
และการไดรั้บความรัก ความตอ้งการประเภทน้ีเก่ียวขอ้งกบัการเป็นส่วนหน่ึงของหมู่คณะ ซ่ึงบุคคล
ตอ้งการไดรั้บการยอมรับ จากคนอ่ืนๆในกลุ่มท่ีตนไปสังกดัหรือเก่ียวขอ้ง 

(4) ความตอ้งการการยกยอ่ง (Esteem Needs) เป็นความตอ้งการไดรั้บ
การยกยอ่งในเร่ืองคุณลกัษณะส่วนตวั รวมถึงการไดค้วามนบัถือในความสามารถและสถานะจาก
สังคม เช่น ตอ้งการไดรั้บการเคารพนบัถือ ตอ้งการมีช่ือเสียง ตอ้งการมีศกัด์ิศรี มีฐานะดีในสังคม 
เป็นตน้  

(5)  ความตอ้งการประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต (Self-actualization 
Needs) เป็นความตอ้งการสูงสุดของแต่ละบุคคล ซ่ึงถา้บุคคลใดสามารถบรรลุความตอ้งการในขั้นน้ี
จะไดรั้บการยกยอ่งเป็นบุคคลพิเศษ เช่น ความตอ้งการท่ีเกิดจากความสามารถท าทุกส่ิงทุกอยา่งได้
ส าเร็จ นกัร้องหรือนกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง เป็นตน้ 

2)  การรับรู้ (Perception) เป็นกระบวนการซ่ึงแต่ละบุคคลเลือกสรร จดั
ระเบียบ และตีความหมายขอ้มูล เพื่อท่ีจะสร้างภาพท่ีมีความหมาย หรือหมายถึงกระบวนของการท า
ความเขา้ใจ (การเปิดรับ) ของบุคคลท่ีมีต่อโลกท่ีเขาอาศยัอยู ่จากความหมายน้ี การรับรู้จะแสดงออก
ถึงความรู้สึกจากประสาทสัมผสัทั้ง 5 ไดแ้ก่ การไดเ้ห็น ไดก้ล่ิน ไดย้ิน ไดร้สชาติ และไดรู้้สึก  การ
รับรู้เป็นกระบวนการของแต่ละบุคคลซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายใน เช่น ความเช่ือ ประสบการณ์  ความ
ตอ้งการและอารมณ์ และยงัข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายนอก ซ่ึงก็คือส่ิงกระตุน้ต่างๆ ดว้ยเหตุน้ีการรับรู้จึง
เก่ียวขอ้งอยา่งมากต่อพฤติกรรมการใชจ่้าย (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2541: 89 - 93) 

3)  การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมและความ
โนม้เอียงของพฤติกรรมจากประสบการณ์ท่ีผา่นมา การเรียนรู้ของบุคคลเกิดข้ึนเม่ือบุคคลแต่ละคน
ไดรั้บส่ิงกระตุน้ และเกิดการตอบสนอง การเรียนรู้เกิดจากอิทธิพลหลายอยา่ง เช่น ทศันคติ ความ
เช่ือถือ และประสบการณ์ในอดีต อยา่งไรก็ตาม ส่ิงกระตุน้จะมีอิทธิพลท่ีท าให้เกิดการเรียนรู้ไดน้ั้น
ตอ้งมีคุณค่าในสายตาลูกคา้ ตวัอยา่ง การจดักิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปการแจกของตวัอยา่งจะมี
อิทธิพลท าให้เกิดการเรียนรู้ คือการทดลองใช้ไดดี้กวา่การจดักิจกรรมการแถม เพราะการแถมนั้น
ลูกคา้ตอ้งเสียเงินเพื่อซ้ือสินคา้ ถา้ลูกคา้ไม่ซ้ือสินคา้ก็จะไม่เกิดการทดลองใชสิ้นคา้ของแถม 
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4)  ความเช่ือ (Belief) เป็นความคิดท่ีบุคคลยึดถือเก่ียวกบัส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึง
เป็นผลมาจากประสบการณ์ในอดีต เช่น เป๊ปซ่ีสร้างใหเ้กิดความเช่ือถือวา่เป็นรสชาติของคนรุ่นใหม่ 
หรือ เอสโซ่สร้างความน่าเช่ือถือวา่น ้ามนัเอสโซ่มีพลงัสูง โดยใชส้โลแกนวา่จบัเสือใส่ถงัพลงัสูง 

5)  ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง การประเมินความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจของบุคคล ความรู้สึกดา้นอารมณ์และแนวโนม้การปฏิบติัท่ีมีผลต่อความคิดหรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
หรือหมายถึงความรู้สึกนึกคิดของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ทศันคติเป็นส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความเช่ือ 
ในขณะเดียวกนัความเช่ือก็มีอิทธิพลต่อทศันคติดว้ย จากการศึกษาพบวา่ ทศันคติของผูบ้ริโภคกบั
การตดัสินใจซ้ือสินค้ามีความสัมพนัธ์กัน การเกิดทัศนคตินั้นเกิดจากข้อมูลท่ีแต่ละคนได้รับ 
กล่าวคือ เกิดจากประสบการณ์เรียนรู้ในอดีตเก่ียวกบัสินคา้หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคล และยงั
เกิดจากความสัมพนัธ์ท่ีมีต่อกลุ่มอา้งอิง เช่น พอ่ แม่ เพื่อน บุคคลชั้นน าในสังคม เป็นตน้  

6)  บุคลิกภาพ (Personality) หมายถึง ลกัษณะหรือพฤติกรรมเฉพาะตวัของ
แต่ละบุคคล เช่น การท่ีมีลกัษณะเป็นตวัของตวัเอง เป็นคนท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเอง เป็นคนเขา้
สังคมไดดี้หรือเป็นคนปรับตวัไดง่้าย ฯลฯ ลกัษณะบุคลิกภาพส่วนตวันบัวา่เป็นตวัแปรท่ีส าคญัใน
การวิเคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ซ่ึงประเภทของบุคลิกภาพจะมีความสัมพนัธ์กบัประเภท
สินคา้และตราสินคา้ท่ีเลือกใช้ หรือ หมายถึงคุณลกัษณะดา้นจิตวิทยาภายในและลกัษณะภายนอก
ของบุคคลท่ีก าหนดและสะทอ้นถึงวธีิการท่ีบุคคลตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้ม ซ่ึงบุคคลอ่ืนจะรับรู้
และตอบสนองได ้(ฉตัยาพร เสมอใจ และมทันียา สมมิ, 2546: 83) 

7)  แนวคิดของตนเอง (Self Concept) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดท่ีบุคคลมี
ต่อตนเองหรือความคิดท่ีบุคคลแต่ละคนคิดวา่บุคคลอ่ืนมีความคิดเห็นต่อตนอยา่งไร 

จะเห็นไดว้า่ พฤติกรรมการบริโภคเก่ียวขอ้งปัจจยัหลายดา้น อาทิ ปัจจยัดา้นวฒันธรรม  
ปัจจยัดา้นสังคม  ปัจจยัส่วนบุคคล และปัจจยัดา้นจิตวิทยา ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัต่อการบริโภคของคน
หรือครอบครัว เช่น ครอบครัวของชาวประมงนิยมซ้ือสินคา้ปริมาณมากๆในแต่ละคร้ัง เน่ืองจาก
เป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ดงันั้นครอบครัวจึงเป็นตวัก าหนดลกัษณะพฤติกรรมการการบริโภคของ
ครอบครัว หรือการออกเรือนานๆ ท าให้เกิดความเบ่ือหน่าย จึงมกัจะหากิจกรรมนันทนาการเพื่อ
คลายเครียดบนเรือ ดว้ยการเล่นการพนนัต่างๆ ท าใหสู้ญเสียเงินจ านวนมาก  

 
2.1.4  การบริโภคของครัวเรือนและประเภทของค่าใช้จ่าย 
การบริโภคเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินชีวิตประจ าวนัของบุคคลทุก

คน การท่ีกิจกรรมน้ีจะเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับระดับรายได้เป็นส าคญั พฤติกรรมการ
บริโภคจะเกิดข้ึนไดต้อ้งมีค่าใชจ่้าย ดงัท่ี จีรพรรณ ชีรานนท ์(2540: 357-358) ไดอ้า้งถึงส านกังาน
สถิติแห่งชาติท่ีท าการส ารวจค่าใช้จ่ายของครัวเรือนว่า ได้แบ่งประเภทค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค
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ออกเป็น 2 หมวดใหญ่ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัการ
อุปโภคบริโภค โดยในแต่ละส่วนมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

2.1.4.1 ค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค หมายถึง รายจ่ายของครอบครัวในดา้นต่างๆ โดย

แยกเป็น 11 รายการยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
1)  หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม ไดแ้ก่ อาหารท่ีปรุงท่ีบา้น เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มี

แอลกอฮอล ์รวมถึงอาหารส าเร็จรูป และการรับประทานอาหารนอกบา้น 
2)  หมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ทั้งท่ีด่ืมท่ีบา้นและนอกบา้ 
3)  หมวดยาสูบ เป็นค่าใชจ่้ายในการซ้ือบุหร่ี ซิการ์ ยานตัถุ ์
4)  หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั เคร่ืองแต่งบา้นและเคร่ืองใช้ต่างๆ 

ไดแ้ก่ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมบา้น เคร่ืองแต่งบา้นและบริภณัฑ์อ่ืนๆ ส่ิงทอส าหรับใช้ในบา้น 
เคร่ืองใชเ้บด็เตล็ดในบา้น ค่าใชจ่้ายในการท าความสะอาด ตลอดจนค่าเช้ือเพลิงและแสงสวา่ง 

5)  หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ ไดแ้ก่ เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย รองเทา้ 
6)  หมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส าหรับซ้ือของใช้ส่วน

บุคคล เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เคร่ืองส าอาง ฯลฯ บริการส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ค่าตดัผม ฯลฯ 
7)  หมวดเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล ได้แก่ ยาเวชภัณฑ์ ค่า

รักษาพยาบาล 
8)  หมวดการเดินทางและการส่ือสาร ได้แก่ ค่าซ้ือยานพาหนะ ค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัยานพาหนะ ค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายการเดินทางตามปกติ ค่าใช้จ่ายการเดินทาง
ในโอกาสพิเศษและท่องเท่ียว และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการติดต่อส่ือสารต่างๆ 

9)  หมวดการศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าหนังสือและ
อุปกรณ์ในการเรียน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการศึกษา 

10)  หมวดการบนัเทิง การอ่านและกิจกรรมทางศาสนา ไดแ้ก่ ค่าอุปกรณ์
การบนัเทิงและกีฬา ค่าเคร่ืองเล่น สัตวเ์ล้ียง ไมป้ระดบัเพื่อการบนัเทิง ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการอ่านการ
ศาสนาและลทัธิความเช่ือ 

11)  หมวดการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ เช่น ค่าใช้จ่ายในการจดังานบุญ
ในวาระต่างๆ ฯลฯ 

2.1.4.2 ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค  
             ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนๆท่ีนอกเหนือจากการ

ซ้ือสินคา้ และบริการประเภทอุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ ภาษี ของขวญั และเงินบริจาค ฯลฯ 
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ส านกังานสถิติแห่งชาติ ไดจ้ดัท าการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือน พ.ศ. 
2554 (ในช่วง 6 เดือนแรก) พบวา่ ครัวเรือนทัว่ประเทศมีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 23,544 บาท ส่วนใหญ่
เป็นรายไดจ้ากการท างาน ร้อยละ 71.9 ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าจา้งหรือเงินเดือน ร้อยละ 38.7 จากการท าธุรกิจ 
ร้อยละ 20.4 และจากการท าเกษตร ร้อยละ 12.8 เม่ือพิจารณาจ าแนกเป็นรายภาค พบว่า กรุงเทพฯ 
และเขตปริมณฑล 3 จงัหวดั (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีรายไดต่้อเดือนมากท่ีสุด คือ 
43,669 บาท ต่อครัวเรือนรองลงมาคือภาคใตมี้รายได้ต่อเดือน 27,720 บาท ภาคกลางมีรายไดต่้อ
เดือน 20,445 บาท ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีรายไดต่้อเดือน 18,159 บาท และภาคเหนือมีรายได้
ต่อเดือนต ่าท่ีสุด 17,247 บาท   

ส่วนค่าใช้จ่ายของครัวเรือน ทัว่ประเทศมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียเดือนละ 17,861 บาท ต่อ
ครัวเรือนเม่ือจ าแนกเป็นรายภาค พบวา่ กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จงัหวดั (นนทบุรี ปทุมธานี และ
สมุทรปราการ) มีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุด คือ 29,031 บาทต่อครัวเรือน รองลงมาคือภาคใต้
มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน 19,570 บาท ภาคกลางมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน 17,052 บาท ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือน 14,750 บาท และภาคเหนือมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน 
14,083 บาท  โดยท่ีค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ของครัวเรือนทัว่ประเทศ ร้อยละ 32.2 เป็นค่าอาหารและ
เคร่ืองด่ืม (ซ่ึงในจ านวนน้ีมีค่าเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นแอลกอฮอล์ร้อยละ 0.6) รองลงมาเป็นค่าท่ีอยูอ่าศยั
และเคร่ืองใชภ้ายในบา้น ร้อยละ 20.8 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการเดินทางและยานพาหนะ ร้อยละ 19.1 
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลเคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้า ร้อยละ 6.5 ค่าใช้จ่ายในการส่ือสาร ร้อยละ 3.1 และ
ค่าใช้จ่ายในการบันเทิง และการจัดงานพิธี ค่าใช้จ่ายในการศึกษา และค่าเวชภัณฑ์หรือค่า
รักษาพยาบาล ประมาณร้อยละ 1.6-2.0 ส่วนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทางศาสนามีเพียงร้อยละ 0.9 
เท่านั้น แต่อยา่งไรก็ตาม พบวา่ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวญั เบ้ีย
ประกนัภยั ซ้ือสลากกินแบ่ง/หวย และดอกเบ้ียมีสูงถึง ร้อยละ 11.6 (ตารางท่ี 2.1) 
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ตารางที ่2.1  รายได ้และค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนของครัวเรือน ในประเทศไทยแยกเป็นรายภาค  
                     พ.ศ. 2554 
 

 

ภาค 
รายได้ต่อเดือน  

(บาท) 
ค่าใช้จ่ายต่อเดือน  

(บาท) 

ทัว่ราชอาณาจกัร 23,544 17,861 
กรุงเทพฯและ3 จงัหวดั* 43,669 29,031 
กลาง 20,445 17,052 
เหนือ 17,247 14,083 
อีสาน 18,159 14,750 
ใต ้ 27,720 19,570 
 
หมายเหตุ:  *นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2554: 11. 
   

นอกจากน้ีส านักงานสถิติแห่งชาติ ยงัรายงานถึงค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียของเดือนต่อ
ครัวเรือนซ่ึงจ าแนกตามประเภทค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2554 เฉพาะในภาคใตว้่ามีค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือน 
19,570 บาทต่อครัวเรือน โดยค่าใชจ่้ายส่วนใหญ่ คือ ค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค มีค่าใชจ่้ายต่อ
เดือน 17,235 บาท คือ 1) อาหารเคร่ืองด่ืมและยาสูบ มีค่าใชจ่้ายต่อเดือน 6,682 บาท 2) ค่าใชจ่้ายเพื่อ
ซ้ือสินคา้และบริการ มีค่าใชจ่้ายต่อเดือน 10,554 บาท (รวมค่าใชจ่้ายการเดินทางและการส่ือสาร ท่ี
อยูอ่าศยั เคร่ืองแต่งบา้นและเคร่ืองใชต่้างๆ เคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล เวชภณัฑ์
และค่าตรวจรักษาพยาบาล การศึกษา การบนัเทิง การอ่าน กิจกรรมทางศาสนา ค่าใชจ่้ายจดังานพิธี
โอกาสพิเศษ) ส่วนค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค มีค่าใชจ่้ายต่อเดือน 2,336 บาท (รวม
ภาษี ของขวญั และเงินบริจาค เบ้ียประกนัภยั ซ้ือสลากกินแบ่ง ดอกเบ้ียเงินกู ้และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ี
ไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค) (ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2554: 17) (ตารางท่ี 2.2) 
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ตารางที ่2.2  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือนต่อครัวเรือนในภาคใต ้จ าแนกตามประเภทของค่าใชจ่้าย  
                     พ.ศ. 2554 
 

ประเภทค่าใช้จ่าย 
ภาคใต้ 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายเพือ่การอุปโภคบริโภค 17,235 
     ค่าใช้จ่ายอาหารเคร่ืองดื่มและยาสูบ 6,682 
      - อาหารและเคร่ืองด่ืม (ไม่มีแอลกอฮอล)์ 6,452 
      - เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์ 107 
      - ยาสูบ หมาก ยานตัถุแ์ละอ่ืนๆ 123 
      ค่าใช้จ่ายสินค้าและบริการ 10,554 
      - ท่ีอยูอ่าศยั เคร่ืองแต่งบา้นและเคร่ืองใชต่้างๆ 3,497 
      - เคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ 741 
      - ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 590 
      - เวชภณัฑ/์ค่าตรวจรักษาพยาบาล 300 
      - การเดินทางและการส่ือสาร  4,710 
      - การศึกษา  255 
      - การบนัเทิง การอ่านและกิจกรรมทางศาสนา 273 
      - ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ 188 
ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกีย่วกบัการอุปโภคบริโภค 2,336 
รวม 19,570 

 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2554: 16-17. 

 
2.1.5  พฤติกรรมการใช้จ่ายของครัวเรือนชนบท 
มีผูท่ี้ท  าการศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายหรือรูปแบบการใช้จ่ายของครัวเรือนในชนบทใน

หลายรูปแบบดงัน้ี  
 วรีะชยั ถาวรทนต ์และเดือนเพญ็ ธีรวรรณวิวฒัน์ (2551: 4 -6) ไดท้  าการศึกษา เร่ืองหน้ีสิน 

การใชจ่้าย และความสุขของครัวเรือนชนบท พบวา่ การใชจ่้ายของครัวเรือนมีหลายประเภท เพื่อให้
เขา้ใจกลไกของความสัมพนัธ์ท่ีน าไปสู่การใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ซ่ึงเป็นกุญแจส าคญัในการก าหนด
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มาตรการในการควบคุมพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งและเกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของครัวเรือนใน
ระบบเศรษฐกิจปัจจุบนั การศึกษาน้ีไดแ้บ่งการใชจ่้ายของครัวเรือนออกเป็น 6 ประเภท ไดแ้ก่  

1)  ค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค  
2)  ค่าใชจ่้ายเพื่อสร้างทุนมนุษย ์หรือเพื่อการศึกษา  
3)  ค่าใชจ่้ายในทางท่ีมิชอบ เช่น ค่าสุรา เบียร์ ยาสูบ หวย การพนนั  
4)  ค่าใชจ่้ายเพื่อผอ่นช าระหน้ีสิน  
5)  ค่าใชจ่้ายเพื่อสังคม เช่น ท าบุญช่วยงานศพ ซ้ือของขวญัข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้ 
6)  ค่าใชจ่้ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต เช่น เงินออม ค่าประกนัสังคม ประกนัชีวิต 

ฯลฯ  
โดยมีตวัแปรหลกัท่ีส่งผลต่อการใชจ่้ายของผูบ้ริโภคทั้ง 6 ประเภทขา้งตน้ คือระดบัรายได ้

ซ่ึงมีท่ีมาจากทฤษฎีท่ีเรียกวา่ The Absolute Income Hypothesis ของ Keynes (Keynes, 1963) ซ่ึง
คน้พบจากการศึกษาวิจยัด้านเศรษฐศาสตร์มหภาคในขณะนั้น โดยอธิบายว่าการใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภค ข้ึนอยูก่บัระดบัรายไดสุ้ทธิ (Disposable Income) เขียนเป็นสมการไดด้งัน้ี     

 
Ct = æ + ßYt  
 

โดยท่ี Ct คือ มูลค่าการใชจ่้ายเพื่อการบริโภคทั้งหมดของบุคคล 
      Yt คือ รายไดสุ้ทธิท่ีใชใ้นการจบัจ่ายใชส้อยของบุคคล 
      æ คือ autonomous component of consumption 
       ß คือ marginal propensity to consume (mpc) 

 
แนวความคิดของ Keynes น้ี อธิบายถึงผลของรายไดสุ้ทธิหลงัหักภาษีว่า ถา้รายไดสุ้ทธิ

เพิ่มข้ึน ก็จะท าให้การบริโภคเพิ่มข้ึนดว้ย แต่ทฤษฎีน้ียงัมีขอ้จ ากดัท่ีไม่ไดค้  านึงถึงปัจจยัดา้นอ่ืนๆ 
อาทิ อตัราดอกเบ้ีย อตัราแลกเปล่ียนเงินตรา และตวัแปรหน้ีสิน ซ่ึงเป็นตวัแปรท่ีมีผลต่อการใชจ่้าย
ของผูบ้ริโภคท่ีส าคญัอีกตวัแปรหน่ึง ทั้งน้ีเม่ือพิจารณาจากงานของ Bryant (1990 อา้งถึงใน วีระชยั 
ถาวรทนต ์และเดือนเพญ็ ธีรวรรณววิฒัน์, 2551) ท่ีกล่าววา่ ทรัพยากรทั้งหมด ซ่ึงรวมทรัพยสิ์นและ
รายได ้ทั้งรายไดใ้นปัจจุบนั และท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคต มีผลต่อการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคทั้งส้ิน 
ฉะนั้น การน ารายได้ในอนาคตมาใช้ก่อน หรือการน าทรัพย์สินในอนาคตมาใช้ก่อนถือเป็น
ความหมายหน่ึงของค าวา่หน้ีสิน จึงแสดงวา่ตวัแปรหน้ีสินยอ่มมีผลต่อการเพิ่มทรัพยากรในการใช้
จ่ายเพื่อการบริโภค  
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นอกจากน้ี จากการทบทวนแนวความคิดท่ีเก่ียวกบัการบริโภค พบว่า การท่ีผูบ้ริโภคจะ
ตดัสินใจเลือกแบบแผนการบริโภคแบบใดจะตอ้งเป็นไปอยา่งมีเหตุมีผล และข้ึนอยูก่บัลกัษณะของ
ครัวเรือน การเปล่ียนแปลงของความไม่แน่นอนจะเกิดข้ึนในอนาคต และมีขอ้ท่ีน่าสังเกตวา่ สุดทา้ย
ผูบ้ริโภคอาจไม่มีเหตุมีผลในการตดัสินใจบริโภคก็ได ้ภายใตปั้จจยับางอย่าง อาทิ ความไม่รู้ เป็น
ตน้ จึงท าให้ไม่ไดมี้การปรับเปล่ียนการบริโภค (Pischke, 1995 อา้งถึงใน วีระชยั ถาวรทนต์ และ
เดือนเพญ็ ธีรวรรณวิวฒัน์, 2551: 5) ในขณะเดียวกนั ความสามารถในการกูแ้ละการเป็นหน้ีอาจท า
ให้ความมีเหตุมีผลของผูบ้ริโภคลดลงด้วย จากงานวิจยัเ ชิงประจักษ์ของ Fernandez-Corvyedo 
(2002: 158 อา้งถึงใน วีระชยั ถาวรทนต ์และเดือนเพญ็ ธีรวรรณวิวฒัน์ , 2551: 5) มีขอ้คน้พบซ่ึง
ตอกย  ้าความส าคญัของตวัแปรหน้ีสินท่ีมีต่อการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคว่า เก่ียวข้องกับปัจจยัด้าน
ครัวเรือนดว้ย อาทิ การเปล่ียนแปลงของขนาดครัวเรือน อายุของหวัหน้าครัวเรือน จ านวนผูท่ี้เป็น
ภาระ รวมไปถึงความมัง่คัง่ของครัวเรือน ลว้นมีผลต่อการใชจ่้ายในการบริโภคทั้งส้ิน  

Modigliani (1986 อา้งถึงใน วรีะชยั ถาวรทนต ์และเดือนเพญ็ ธีรวรรณวิวฒัน์, 2551: 5) ได้
อธิบายการใช้จ่ายเพื่อการบริโภค โดยได้ก าหนดสมมติฐานทางทฤษฎีท่ีเรียกว่า Life Cycle 
Hypothesis (LCH) ซ่ึงไดเ้พิ่มปัจจยัดา้นครัวเรือนท่ีมีผลต่อความตอ้งการบริโภคเขา้ไปดว้ย โดยได้
ขยายความทฤษฎี LCH ให้กวา้งขวางไปถึงรายได้และการบริโภคของครัวเรือนท่ีมีผลต่อการ
ตอบสนองอรรถประโยชน์ของการบริโภคตลอดชีวิตของบุคคลให้มากท่ีสุด นอกจากนั้นยงัได้
ค  านึงถึงความมัง่คัง่สุทธิของบุคคลและครัวเรือนอีกดว้ย  

วีระชยั ถาวรทนต ์และเดือนเพญ็ ธีรวรรณวิวฒัน์ (2551: 10-14) ไดร้ายงานผลการส ารวจ
ครัวเรือนตวัอยา่งเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆของครัวเรือนชนบทในประเทศไทย และรายงานวา่ 
ครัวเรือนชนบทไทยมีขนาดครัวเรือนโดยเฉล่ีย 3.56 คน มีรายไดเ้ฉล่ียเดือนละ 19,310.06 บาท มี
รายจ่ายรวมทั้งหมดโดยเฉล่ียเดือนละ 14,973.47 บาท แบ่งออกเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ในการด ารงชีวติโดยเฉล่ียประมาณ 8,720 บาทต่อเดือน ซ่ึงสูงสุดในบรรดา 6 ประเภทของค่าใชจ่้าย
ท่ีศึกษา ส่วนประเภทของค่าใชจ่้ายท่ีสูงเป็นอนัดบัรองลงมาตามล าดบั มีดงัน้ี (1) ค่าใชจ่้ายในทางท่ี
มิชอบ เช่น ค่าสุรา เบียร์ ยาสูบ หวย การพนนั เป็นตน้ ( 2) ค่าใชจ่้ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต เช่น 
เงินออม ค่าประกนัสังคม ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ เป็นตน้ (3) ค่าใชจ่้ายเพื่อผ่อนช าระหน้ีสิน 
(4) ค่าใชจ่้ายเพื่อสร้างทุนมนุษย ์คือ รายจ่ายเพื่อการศึกษาของสมาชิกครัวเรือน และ (5) ค่าใชจ่้าย
เพื่อสังคม คือ จ านวนเงินท่ีจ่ายเพื่องานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ทางสังคม เช่น ท าบุญ
ช่วยงานศพ ซ้ือของขวญัข้ึนบา้น ฯลฯ นอกจากน้ียงัรายงานวา่ ภาพรวมการใชจ่้ายเพื่อการอุปโภค
บริโภคของครัวเรือนข้ึนอยู่กบัตวัแปรอิสระ 3 ตวั ไดแ้ก่ ขนาดของครัวเรือน รายไดปั้จจุบนัของ
ครัวเรือนและหน้ีสินท่ีคาดวา่จะมีทั้งหมดใน 1 ปี เป็นตวัก าหนดรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคของ
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ครัวเรือนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ และเม่ือเปรียบเทียบน ้ าหนกัอิทธิพลของตวัแปรแต่ละตวัในการ
อธิบายความผนัแปรหรือการเปล่ียนแปลงของระดบัรายจ่ายของครัวเรือน พบวา่ เม่ือควบคุมตวัแปร
อิสระอ่ืนๆให้คงท่ี ตวัแปรอิสระท่ีมีน ้ าหนกัในการอธิบายความผนัแปรของระดบัรายจ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคของครัวเรือน เรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี (1) รายไดปั้จจุบนัของครัวเรือน 
(Beta = 0.295, p < 0.01) (2) ขนาดของครัวเรือน (Beta = 0.166, p < 0.05) (3) หน้ีสินท่ีคาดวา่จะมี
ทั้งหมดใน 1 ปี (Beta = 0.111, p < 0.05) โดยท่ีตวัแปรอิสระทั้ง 3 ตวั ดงักล่าวมีความสัมพนัธ์เชิง
บวกกบัตวัแปรตาม ส าหรับ 2 ตวัแปรแรกสามารถท่ีจะกล่าวไดว้่า เม่ือขนาดครัวเรือนและรายได้
ของครัวเรือนเพิ่มข้ึนจะส่งผลให้รายจ่ายของครัวเรือนในการอุปโภคบริโภคเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงอาจจะ
เน่ืองมาจากว่าการเพิ่มขนาดของครัวเรือนเป็นการเพิ่มปริมาณการบริโภค นอกจากน้ียงัพบว่าตวั
แปรหน้ีสิน (หน้ีสินคงคา้งรวมภายใน 1 ปี) มีผลต่อการใชจ่้ายในทางท่ีมิชอบอีกดว้ย 

งานเขียนของ Bryant (1990 อา้งถึงใน วีระชยั ถาวรทนต์ และเดือนเพ็ญ ธีรวรรณวิวฒัน์ , 
2551: 13) ระบุไวช้ดัเจนว่า หน้ีสินเปรียบเสมือนการเพิ่มทรัพยากรให้ครัวเรือนสามารถใช้จ่าย
ไดม้ากข้ึน และจากผลการทดสอบปรากฏว่า หน้ีสินคงคา้งทั้งหมดภายใน 1 ปี มีผลต่อการใช้จ่าย
ของครัวเรือนในทิศทางเดียวกนัอยา่งมีนยัส าคญั แสดงให้เห็นวา่เม่ือมีการก่อหน้ีมากข้ึนก็จะท าให้
รายจ่ายครัวเรือนเพิ่มสูงข้ึน ท าให้สามารถสรุปได้ว่าจะส่งผลให้มีการกู้ยืมเงินเพื่อมาใช้จ่ายใน
ครัวเรือนเพิ่มมากข้ึนดว้ย นอกเหนือจากการใช้จ่ายจากรายไดข้องครัวเรือนเอง และท่ีส าคญัการ
กูย้มืเงินเพื่อมาใชจ่้ายนั้นเป็นตวัแปรท่ีมีนยัส าคญัต่อการใชจ่้ายของครัวเรือนในชนบทไทย  

ขอ้คน้พบดงักล่าวของ Bryant (1990) และของ วีระชยั ถาวรทนต ์และเดือนเพญ็ ธีรวรรณ
ววิฒัน์ (2551) สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการบริโภคและรายไดจ้ากขอ้เท็จจริง และสรุป
ข้ึนเป็นกฎดงัน้ี  

Break-Event  = รายไดเ้ท่ากบัค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภค 
APC = ความโนม้เอียงในการบริโภคถวัเฉล่ีย (Average Propensity to Consume) 
APS = ความโนม้เอียงในการออมถวัเฉล่ีย (Average Propensity to Save) 
MPC = ความโนม้เอียงในการบริโภคหน่วยสุดทา้ย (Marginal Propensity  
             to Consume) 
MPS = ความโนม้เอียงในการออมหน่วยสุดทา้ย (Marginal Propensity  
             to Save) 

ซ่ึงสามารถอธิบายได ้ดงัต่อไปน้ี 
1)  แมร้ายไดไ้ม่มีเลย การบริโภคก็จ  าเป็นตอ้งมีเพื่อยงัชีวิตให้อยูร่อด หมายความวา่ 

ระดบัรายไดก่้อน Break-Event จะมีค่า APC เกินกวา่ 1 และค่า APS ติดลบ 
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2)  MPC ของเส้นการบริโภคจะมีค่าเป็นบวกเสมอ เพราะเม่ือรายไดเ้พิ่มการบริโภค
ก็จะเพิ่ม และเม่ือรายไดล้ด การบริโภคจะลด 

3)  MPC มีค่านอ้ยกวา่ 1 เสมอ และค่า APC จะลดลงเม่ือรายไดเ้พิ่ม เพราะอตัราการ
เปล่ียนแปลงของค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภคจะนอ้ยกวา่อตัราการเปล่ียนแปลงของรายได ้

4)  รายได้ท่ีใช้จ่ายได้ของบุคคลจะถูกแบ่งออกเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วน
หน่ึง และเป็นเงินออมอีกส่วนหน่ึง นัน่คือ MPC + MPS จะเท่ากบั 1 เสมอ เพราะเม่ือรายไดเ้พิ่มข้ึน 
ส่วนหน่ึงจะถูกใชจ่้ายเพื่อการบริโภคอีกส่วนหน่ึงจะเป็นเงินออม 

5)  MPC ณ ระดบัรายไดสู้งจะมีค่าต ่ากวา่ MPC  ณ รายไดต้ ่า กฎของเคนส์มีขอ้
สมมติว่า การบริโภคจะเปล่ียนแปลงเม่ือรายได้เปล่ียนแปลงเท่านั้น (สุริยะ เจียมประชานรากร, 
2554: 158-159) 

นอกจากความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคและรายได้แล้วยงั มีปัจจัยอ่ืนๆท่ีก าหนด
ค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภค ดงัต่อไปน้ี  

1)  รายไดใ้นอดีตและรายไดใ้นอนาคต บุคคลมกัจะเคยชินกบัความเป็นอยูข่องตน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนท่ีคุน้กบัการอยู่ดีกินดี ถา้รายไดใ้นปัจจุบนัของเขาลดลง บุคคลนั้นมกัจะลด
การออมเพื่อรักษาสภาพความเป็นอยูเ่ดิมไว ้แต่ถา้รายไดข้องเขาเพิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว ค่าใชจ่้ายใน
การบริโภคมกัจะไม่เพิ่มข้ึนในทนัที ในขณะเดียวกนัรายไดใ้นอนาคตมีอิทธิพลต่อการบริโภคใน
ปัจจุบนั ถา้คาดว่ารายไดใ้นอนาคตจะสูงข้ึน บุคคลอาจจะเพิ่มการบริโภคมากข้ึนและออมนอ้ยลง 
โดยหวงัวา่รายไดท่ี้จะเพิ่มข้ึนในอนาคตจะชดเชยการออมต ่าในปัจจุบนัได ้

2)  สินทรัพยข์องผูบ้ริโภค หมายถึง สินทรัพยท์างการเงินท่ีเปล่ียนเป็นเงินสดได ้ซ่ึง
จะยากง่ายแลว้แต่สภาพคล่องของทรัพยสิ์นนั้น เช่น พนัธบตัร หุ้น กรมธรรมป์ระกนัภยั บญัชีเงิน
ฝากธนาคารพาณิชย ์ฯลฯ ทรัพยสิ์นท่ีมีอยูใ่นครอบครองเหล่าน้ีท าใหผู้บ้ริโภคสามารถใชจ่้ายไดเ้สรี
มากข้ึนในปัจจุบนั แต่จะใช้จ่ายอย่างเสรีไดม้ากน้อยเพียงใดนั้นแล้วแต่จ านวนของทรัพยสิ์นและ
สภาพคล่อง 

3)  สินเช่ือเพื่อการบริโภค ช่วยให้อ านาจการซ้ือของผูบ้ริโภคเพิ่มข้ึนและอาจจะ
ส่งผลให้รายจ่ายเพื่อการบริโภคสูงเกินกว่าท่ีควรจะเป็น เพราะมีระบบการขายสินคา้แบบผอ่นส่ง 
ซ่ึงช่วยให้อ านาจซ้ือของผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีเพิ่มข้ึน แต่ขณะเดียวกนัก็ท าให้ผูบ้ริโภคมีหน้ีสิน
เพิ่มข้ึน ซ่ึงจะตอ้งมีภาระการจ่ายช าระหน้ีคืนในภายหลงั จึงอาจท าให้ความสามารถในการจ่ายซ้ือ
สินค้าและบริการในอนาคตตอ้งลดลงด้วย เพราะต้องน าส่วนหน่ึงของรายได้ช าระหน้ีของตน
นัน่เอง 

4)  ประเภทรายได้ท่ีผูบ้ริโภคไดรั้บ บุคคลท่ีมีรายได้ลกัษณะต่างกนัมกัจะมีความ
โนม้เอียงในการบริโภคต่างกนั โดยทัว่ไปผูมี้รายไดป้ระจ าแน่นอน เช่น ขา้ราชการ และลูกจา้ง ซ่ึงมี
เงินเดือน มกัจะมี ความโนม้เอียงในการบริโภคหน่วยสุดทา้ยสูงกวา่ผูท่ี้มีรายไดไ้ม่แน่นอน 
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5)  จ านวนสินคา้ถาวรท่ีมีอยู่ สินคา้ท่ีผูบ้ริโภคซ้ือมี 2 ชนิด คือ สินคา้ประเภทไม่
ถาวร เช่น อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม เป็นตน้ และสินคา้ประเภทถาวร เช่น รถยนต ์ตูเ้ยน็ จกัรเยบ็ผา้ เป็น
ตน้ รายจ่ายสินคา้ประเภทไม่ถาวรจะเป็นไปโดยสม ่าเสมอและเป็นจ านวนค่อนขา้งแน่นอน แต่
รายจ่ายสินคา้ถาวรมกัจะไม่แน่นอน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัผูบ้ริโภควา่มีสินคา้ประเภทน้ีอยูใ่นครอบครอง
แลว้มากนอ้ยเพียงไรและมีอายกุารใชง้านมากนอ้ยแค่ไหนดว้ย 

6) การคาดการณ์ล่วงหน้าท่ีเก่ียวกบัราคา ถา้ผูบ้ริโภคคาดว่าในอนาคตอนัใกลว้่า
ราคาสินคา้ชนิดใดจะสูงข้ึน ผูบ้ริโภคจะพากนัซ้ือสินคา้ชนิดนั้นมากผิดปกติ ทั้งน้ีเป็นนิสัยของ
ผูบ้ริโภคโดยทัว่ไปท่ีไม่อยากซ้ือของแพง เช่น เม่ือมีข่าววา่รัฐบาลจะเพิ่มภาษีขาเขา้ส าหรับรถยนตท่ี์
สั่งเขา้มาจากต่างประเทศ ผูท่ี้เคยคิดจะซ้ือรถยนตแ์ต่ยงัรีรอเร่ือยมาก็อาจจะตกลงใจซ้ือในทนัที โดย
คิดว่าหากไม่รีบซ้ือ ภาษีท่ีเพิ่มข้ึนจะท าให้รถยนตแ์พงข้ึนและเกินความสามารถของตนท่ีจะซ้ือได ้ 
จึงมกัจะปรากฏว่าในช่วงเวลาท่ีมีข่าวเก่ียวกบัการข้ึนภาษีสินคา้ชนิดใด บริษทัสามารถขายสินคา้
ชนิดนั้นไดม้ากเป็นพิเศษ 

ในการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของชาวประมงทะเลคร้ังน้ี ผูศึ้กษาสนใจศึกษาประเภท
ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค ซ่ึงครอบคลุมหลายประเภทไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายดา้นอบายมุข เช่น ค่า
สุรา เบียร์ ยาสูบ หวย การพนัน และการบันเทิง เป็นตน้ ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของสมาชิกใน
ครอบครัว ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคม เช่น ท าบุญช่วยงานศพ ซ้ือของขวญัข้ึนบา้นใหม่ เป็นตน้ ค่าใชจ่้าย
เพื่อผลตอบแทนในอนาคต เช่น เงินออม ค่าประกนัสังคม ประกนัชีวิต ประกนัสุขภาพ ซ่ึงน่าจะ
สะทอ้นถึงพฤติกรรมการบริโภคท่ีมีอิทธิผลต่อคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 

 

2.2  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัการเป็นหนี้ 
 
2.2.1  ความหมายของการเป็นหนี ้
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยฉ์บบัปัจจุบนัให้ความหมายของค าว่าหน้ีว่า คือ ความ

ผกูพนัในกฎหมายระหวา่งบุคคลเดียวหรือหลายคน โดยท่ีฝ่ายหน่ึงเรียกวา่เจา้หน้ี ซ่ึงมีสิทธ์ิจะเรียก
ให้บุคคลคนเดียวหรือหลายคน และอีกฝ่ายหน่ึงซ่ึงเรียกว่าลูกหน้ีให้ช าระหน้ี โดยให้ส่งมอบ
ทรัพยสิ์น หรือใหท้ าการ หรือใหง้ดเวน้การอยา่งใดอยา่งหน่ึง ตามความหมายน้ี หน้ีสินจึงมีลกัษณะ
ส าคญั 3 ประการ (ชยัยทุธ วชัรานนท,์ 2546: 93-95)  

1)  ตอ้งมีเจา้หน้ีและลูกหน้ี หน้ีนั้นตอ้งมีคู่กรณีสองฝ่าย ฝ่ายหน่ึงเป็นผูท้รงสิทธ์ิ
เรียกวา่เจา้หน้ี อีกฝ่ายหน่ึงเป็นผูมี้หนา้ท่ีตอ้งช าระหน้ี เรียกวา่ ลูกหน้ี ดว้ยอ านาจแห่งมูลหน้ี เจา้หน้ี
ยอ่มมีสิทธ์ิจะเรียกร้องให้ลูกหน้ีช าระหน้ีได ้โดยบุคคลทั้งสองฝ่ายคือเจา้หน้ีและลูกหน้ีนั้นอาจจะ
เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได ้หากมีหลายคนก็จะเรียกวา่เจา้หน้ีร่วม หรือลูกหน้ีร่วมก็ได ้
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2)  ตอ้งมีความผูกพนัในกฎหมาย ความจ าเป็นในการด ารงชีพท าให้บุคคลตอ้งเขา้
มาเก่ียวขอ้งติดต่อซ่ึงกนัและกนัในลกัษณะต่างๆกนั คือ เก่ียวขอ้งกนัดว้ยความตกลงปลงใจทั้งสอง
ฝ่ายท่ีเรียกวา่สัญญา มูลหน้ีตามกฎหมายแพ่งจึงเกิดจากลกัษณะ 4 ประการ คือ สัญญา การจดัการ
งานนอกสั่ง ลาภมิควรได ้และละเมิดหน้ีท่ีเกิดแต่สัญญานั้นเป็นหน้ีท่ีเกิดจากนิติกรรม คือ การตกลง
กนัของทั้งสองฝ่ายก่อให้เกิดหน้ีข้ึน ส่วนหน้ีท่ีเกิดแต่การจดัการนอกสั่ง ลาภมิควรได ้และละเมิด
นั้นเป็นหน้ีเกิดจากนิติเหตุ คือ คู่กรณีกระท าหรืองดเวน้ โดยมิไดต้กลงกนัมาก่อนเลย หากแต่การ
กระท าหรือการงดเวน้นั้นบงัเกิดข้ึนโดยมีกฎหมายรับรองใหมี้สิทธ์ิและหนา้ท่ีท าใหเ้กิดหน้ีข้ึน 

3)  ตอ้งมีวตัถุแห่งหน้ี ส่ิงท่ีน ามาใชก้นัตามมูลหน้ีนั้น กฎหมายเรียกวา่ วตัถุแห่งหน้ี 
ซ่ึงอาจเป็นอยา่งหน่ึงอยา่งใดใน 3 อยา่ง คือ กระท าการอยา่งหน่ึงอยา่งใดให้ งดเวน้การกระท าอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงให ้และส่งมอบทรัพยสิ์นให ้ 

สุพิชญช์ญา เหล่าธรรมทศัน์ (2551: 1) ไดก้ล่าววา่ หน้ีสิน หมายถึง ภาระผกูพนัในปัจจุบนั
ของกิจการอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงคาดว่าจะส่งผลในอนาคตให้กิจการสูญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เช่น การส่งมอบสินทรัพยห์รือการใหบ้ริการ เป็นตน้  

รัตนาภรณ์ เชาวลิตตระกูล (2551) ไดก้ล่าววา่ หน้ีสิน หมายถึง ภาระผูกพนัตามกฎหมาย
ของกิจการท่ีมีต่อบุคคลอ่ืน ซ่ึงอาจเกิดจากการประกอบธุรกิจทางการคา้ การกูย้ืมเงินหรือการใช้
บริการเป็นเงินเช่ือ ตั้งแต่ในอดีตหรือในปัจจุบนั และกิจการนั้นๆ จะตอ้งช าระหน้ีคืนให้หมดไปใน
อนาคตด้วยเงินสด สินทรัพย์อ่ืน หรือการให้บริการภายในเวลาท่ีตกลงกัน ลกัษณะส าคญัของ
หน้ีสินมีดงัน้ี 

1)  เป็นภาระผูกพนัในปัจจุบนัท่ีเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตของกิจการ เน่ืองจาก
ประกอบธุรกิจทางการคา้ เช่น การซ้ือสินคา้เป็นเงินเช่ือ การใชบ้ริการเป็นเงินเช่ือ การกูย้ืมเงินจาก
สถาบนัการเงิน 

2)  เป็นหนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีเจา้ของกิจการตอ้งชดใชด้ว้ยเงินสด สินทรัพย์
อ่ืน หรือบริการตามท่ีไดต้กลงกนัไว ้

3)  สามารถก าหนดมูลค่าของหน้ีสินและวนัท่ีครบก าหนดช าระหน้ีได ้
4)  สามารถระบุผูรั้บเงินได ้
 

2.2.2  สาเหตุการเกดิหนี ้                                                                                                    
มีนกัวิจยัหลายคนไดศึ้กษาถึงสาเหตุการเป็นหน้ี ซ่ึงพอสรุปไดว้่า การเป็นหน้ีเกิดข้ึนดว้ย

สาเหตุต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
1)  ระบบวฒันธรรมของสังคมมีผลต่อภาวะหน้ีสิน คือ ค่านิยมท่ีเก่ียวกบัการท างาน 

แต่เดิมคนไทยมองการท างานหนกัวา่เป็นส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนาหรือเป็นบาปกรรม คนท่ีมีบุญ คือ ผูท่ี้
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สามารถร ่ ารวยไดโ้ดยไม่ตอ้งท างานหนกั ดว้ยค่านิยมเก่ียวกบัการท างานเช่นน้ี คนไทยจ านวนมาก
จึงไม่ชอบท างานหนกั และมีค่านิยมเก่ียวกบัการละเล่น คนไทยในอดีตมกัจะท างานเท่าท่ีจ  าเป็น แต่
ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในการละเล่นต่างๆ รวมทั้งการกิน การเท่ียว เพื่อความสนุกสนานต่างๆ ดงัท่ี
มกัจะพบในสังคมเกษตรกรรมโดยทัว่ไป ซ่ึงชาวนาชาวไร่หรือชาวบา้นทัว่ไปมีเวลาท างานหนัก
เพียงหน่ึงฤดูกาล คือ ฤดูท านา หลงัจากเก็บเก่ียวแลว้ เวลาท่ีเหลือจึงเป็นเวลาส าหรับการจดักิจกรรม
เพื่อความสนุกสนานร่ืนเริงบนัเทิงใจ หรือพิธีกรรมตามประเพณีนิยม เช่น งานบวช ทอดกฐิน 
ทอดผา้ป่า การท าบุญข้ึนบา้นใหม่ อยา่งไรก็ตามเม่ือเวลาผ่านไป สภาพสังคมไทยไดเ้ปล่ียนแปลง
จากสังคมเกษตรกรรมเขา้สู่ภาวะสังคมสมยัใหม่ ปรากฎว่า ชาวไร่ชาวนาเร่ิมมีหน้ีสินมากข้ึน อาจ
สืบเน่ืองมาจากเหตุปัจจยัส าคญั 2 ประการ คือ มีความอยากเพิ่มมากข้ึน และความไม่แน่นอนของ
รายไดจ้ากภาคการเกษตร เน่ืองจากชาวนาชาวไร่จ านวนไม่น้อยพึ่งพาธรรมชาติในการประกอบ
อาชีพ ผลผลิตท่ีไดแ้ต่ละฤดูจึงไม่แน่นอน ไม่สามารถก าหนดราคาพืชผลทางเกษตรท่ีตอ้งขายให้แก่
พ่อคา้ได ้นอกจากน้ี การผลิตในระบบเศรษฐกิจแบบตลาดมีไม่นอ้ยท่ีตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสูงและตอ้ง
ตกเป็นหน้ีสิน สูญเสียท่ีดินท่ีท ากินของตน เพราะเอาไปจ านองเงินกู ้เม่ือไม่สามารถช าระหน้ีคืนได้
ก็ถูกเจา้หน้ียึด นบัวา่เป็นปัญหาสังคมท่ีส าคญัปัญหาหน่ึงของไทยในปัจจุบนั (สุพรรณี ไชยอ าพร 
และสนิท สมคัรการ, 2534: 63-65) 

2)  ค่านิยมเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของคนไทย หมายถึง ลกัษณะทางสังคม
ซ่ึงมีความเช่ือถือกนัอย่างกวา้งขวาง และเป็นพฤติกรรมท่ีมีการยอมรับอยา่งแพร่หลายจากสมาชิก
ของสังคมหรือหมายถึงความเช่ือถือของส่วนรวม ในปัจจุบนัคนไทยมีพฤติกรรมและค่านิยมใชข้อง
ต่างประเทศ ชอบเลียนแบบชาวต่างประเทศ ดว้ยการรับเอาวฒันธรรมของต่างประเทศเขา้มา โดย
ลืมความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนตามมา อาทิ ค่านิยมความร ่ ารวยและนิยมใชข้องท่ีผลิตจากต่างประเทศ 
ส่วนพฤติกรรมการบริโภคคือชอบใชข้องแพงๆ ท าให้คนอ่ืนมองวา่ตนเป็นผูร้ ่ ารวย ตอ้งการให้คน
ยกย่องนบัถือ สินคา้บริโภคท่ีนิยม ไดแ้ก่ บา้นหรูหราราคาแพง เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบา้นราคาแพง 
รถยนต์น าเขา้จากต่างประเทศ เส้ือผา้ยี่ห้อดงัจากต่างประเทศ บตัรเครดิตหลายใบ ทานอาหารนอก
บา้นในภตัตาคารหรู ฯลฯ (พิมพา หิรัญกิตติ, 2548: 76) จากการศึกษาของสริภพ สุคนัธา ซ่ึงศึกษา
พฤติกรรมการบริโภคท่ีก่อให้เกิดหน้ีสิน โดยการศึกษาปัญหาภาวะหน้ีสินเกษตรกร ในหมู่บา้น
หนองหล่ม หมู่ 22 ต.บา้นหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ พบว่า สาเหตุการเกิดหน้ีสินมี 2 สาเหตุ
หลกัดว้ยกนั คือ 1) เกิดจากความตอ้งการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากกระแสทุนนิยม บริโภคนิยม 
การตอ้งการใชชี้วิตท่ีมีความสะดวกและความบนัเทิงเพิ่มมากข้ึน 2) ความลม้เหลวในการประกอบ
อาชีพ เน่ืองจากการขายผลผลิตไม่ได้ในราคาท่ีตอ้งการ ความไม่แน่นอนของราคา หรือปริมาณ
ผลผลิต การลงทุนทางการเกษตรท่ีสูงข้ึน อนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากความตอ้งการท่ีจะมีรายไดเ้พิ่ม
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มากข้ึนจึงมกัจะกู้หน้ี ในขณะเดียวกนัการท าเกษตรกรส่วนใหญ่ เกษตรกรมกัจะขาดเงินทุนท่ีจะ
น ามาลงทุน ท าใหเ้กิดการพึ่งพานายทุนซ่ึงเป็นผูรั้บซ้ือผลผลิตทางการเกษตร ส่งผลใหเ้กษตรกรขาด
อ านาจในการต่อรองกบันายทุน ส่วนมากเกษตรกรในหมู่บ้านหนองหล่มไม่มีผูท่ี้สามารถปลด
หน้ีสินจากแหล่งเงินกูไ้ด ้เน่ืองจากความจ าเป็นท่ีตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการเกษตรท่ีมีราคาสูง
จนเกินก าลงัและการผลิตท่ีขาดประสิทธิภาพจนท าให้ตอ้งเป็นหน้ีต่อไปอยา่งไม่ส้ินสุด (สิรภพ สุ
คนัธา, 2552:19-20) 

  
2.2.3  ภาวะหนีสิ้น 
ค าว่าหน้ี แม้จะเป็นค าไทย แต่ความหมายและแนวความคิดในเร่ืองหน้ีตามประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์เป็นการน าเอาแนวความคิดเร่ืองหน้ีมาจากระบบกฎหมายซีวิลลอว ์ซ่ึงมี
รากฐานมาจากกฎหมายโรมนั หน้ีค าน้ีจึงเป็นค าแปลของสิทธิชนิดหน่ึง เรียกกนัในกฎหมายโรมนั
วา่ Obligation ถา้แปลสั้นๆ ตามถอ้ยค าก็คงแปลไดว้า่เป็น “ภาระ” หรือ “หนา้ท่ี” ซ่ึงหมายถึงความ
เป็นหน้ีนั้นเอง ซ่ึงเป็นการมองจากทางดา้นลูกหน้ี โดยเป็นผูมี้ความผกูพนัจะตอ้งช าระหน้ี หากมอง
ทางดา้นเจา้หน้ี หน้ี ถือวา่เป็นสินทรัพย ์(Asset) อนัเป็นส่วนหน่ึงของกองทรัพยสิ์นของเจา้หน้ี แต่
เม่ือมองทางดา้นลูกหน้ี หน้ี ถือเป็นความรับผิดทางดา้นการเงินของลูกหน้ี (โสภณ รัตนากร, 2551: 5 
อา้งถึงใน วนิศา โชคปลอด, 2554) 

ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2554: 18) ไดร้ายงานจ านวนหน้ีสินโดยเฉล่ียต่อครัวเรือน จ าแนก
ตามภาค พ.ศ. 2554 พบวา่ ประเทศไทยมีจ านวนครัวเรือนท่ีเป็นหน้ีสิน 11,263,202 ครัวเรือน หรือ
ร้อยละ 56.9 โดยมีหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือน 136,562 บาท เม่ือจ าแนกเป็นรายภาค พบวา่ กรุงเทพฯ 
และ 3 จงัหวดั (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือนมากท่ีสุด คือ 
220,226 บาท รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือน 133,026 บาท 
ภาคเหนือมีหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือน 117,700 บาท ภาคใตมี้หน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือน 114,645 บาท 
และภาคกลางมีหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือน 111,916 บาท จ านวนหน้ีสินเม่ือจ าแนกตามวตัถุประสงค์
ของการกูย้ืม พบว่า ส่วนใหญ่ครัวเรือนในประเทศไทยมีหน้ีสินประเภทกูเ้พื่อใช้จ่ายในครัวเรือน
มากท่ีสุด รองลงมาเป็นหน้ีสินท่ีน ามาใช้ในการใช้จ่ายเพื่อการท าการเกษตรและใช้จ่ายในการท า
ธุรกิจ ทั้งน้ีโดยส่วนใหญ่เป็นหน้ีในระบบ  
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ตารางที ่2.3  จ านวนหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือน จ าแนกตามวตัถุประสงคข์องการกูย้มืและแหล่งเงินกู ้ 
                     พ.ศ.2554 
 

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
ทั่วราช 

อาณาจักร 
กทม.1/ กลาง เหนือ 

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 

จ านวนครัวเรือนที่เป็นหนี้สิน 11,263,202 1,275,824 1,829,636 2,331,223 4,560,574 1,319,945 
 จ านวนหนี้สินต่อครัวเรือนทั้งสิน 136,562 220,226 111,916 117,700 133,026 114,645 
1. จ าแนกตามวัตถุประสงค์             
    เพือ่ใช้จ่ายในครัวเรือน 101,823 196,146 83,396 69,250 94,222 88,893 

  
ใช้ซ้ือ/เ ช่าซ้ือบ้านและ/หรือ
ท่ีดิน 49,645 137,530 44,817 30,930 27,954 37,992 

  ใชใ้นการศึกษา 2,831 3,478 1,626 2,922 3,517 2,058 
  ใชจ่้ายอุปโภค บริโภคอ่ืนๆ  49,347 55,138 36,953 35,398 62,751 48,843 
   ใช้ในการท าธุรกจิ 13,040 18,461 8,718 14,933 11,387 14,431 
    ใช้ในการท าเกษตร 19,118 1,656 18,065 32,083 23,768 9,964 
   หนี้อืน่ ๆ 2/  2,582 3,963 1,738 1,434 3,648 1,358 
 2. จ าแนกตามแหล่งเงินกู้             
    หน้ีในระบบ 132,452 211,117 108,621 115,392 129,396 111,154 
    หน้ีนอกระบบ 4,110 9,109 3,295 2,308 3,630 3,491 

         
หมายเหตุ:  1/ นนทบุรี ปทุมธานีและสมุทรปราการ    
       2/ หน้ีอ่ืนๆ ไดแ้ก่ หน้ีจากการค ้าประกนับุคคลอ่ืน หน้ีค่าปรับหรือจ่ายชดเชยค่าเสียหาย  
                         เป็นตน้ 
แหล่งทีม่า:  ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2554. 

 
2.2.4  ความสามารถในการช าระหนี ้ 
เม่ือกล่าวถึงความสามารถในการช าระหน้ี มักจะหมายถึงการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีเป็น

ส่วนประกอบของความสามารถในการช าระหน้ี เช่น ความสามารถในการหารายได้ (ค่าจ้าง 
เงินเดือนและรายไดอ่ื้นๆ) แบบแผนการใชจ่้าย จ านวนสมาชิกในครอบครัว เสถียรภาพการจา้งงาน 
การศึกษา อาชีพและจ านวนหน้ีสินท่ีมีอยู ่ส่ิงเหล่าน้ีจะน าไปใชใ้นการประเมินความสามารถในการ
ช าระหน้ี (ปิยะธิดา ดวงแกว้, 2552: 8-9) 
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หลกัการวิเคราะห์ท่ีความสามารถในการช าระหน้ีท่ีใช้กนัทัว่ไปนิยมใช้หลกันโยบาย C’s 
Policy และ P’s Policy โดย C’s Policy ประกอบดว้ย องคป์ระกอบ 5 ประการดงัต่อไปน้ี     

1)  Characteristic หมายถึง คุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือ เป็นการวิเคราะห์ลกัษณะ
ภายในของบุคคล ทั้งทางดา้นพฤติกรรมและบุคลิกลกัษณะ รวมถึงอุปนิสัยของผูข้อสินเช่ือ การ
วเิคราะห์คุณสมบติัของผูข้อสินเช่ือดา้นต่างๆ ประกอบดว้ย ความรับผิดชอบ ความมัน่คงทางดา้นท่ี
อยูอ่าศยั และการท างาน ความซ่ือสัตยสุ์จริต และความเสมอตน้เสมอปลาย ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวจะ
สะทอ้นถึงแนวโนม้การช าระหน้ีในอนาคต 

2)  Capacity หมายถึงความสามารถในการช าระหน้ี เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีเป็น
ส่วนประกอบของความสามารถในการช าระหน้ี โดยเฉพาะการขอสินเช่ือส่วนบุคคล ประกอบดว้ย
ความสามารถในการหารายได้ (ค่าจา้ง เงินเดือนและรายได้อ่ืนๆ) แบบแผนการใช้จ่าย จ านวน
สมาชิกในครอบครัว เสถียรภาพการจา้งงาน การศึกษา ความช านาญในอาชีพ และจ านวนหน้ีสินท่ีมีอยู ่ 

3)  Capital หรือ เงินทุน ถึงแมว้า่การประมินความสามรถในการช าระหน้ี จะสามารถ
บอกปัญหาท่ีวา่ผูข้อสินเช่ือจะสามารถช าระหน้ีสินไดห้รือไม่ และเงินทุนน้ีจะแสดงถึงความมัน่คง
ทางการเงินของผูกู้ ้ซ่ึงถา้เป็นการกูย้มืเงินจ านวนมาก เงินทุนจะเป็นปัจจยัส าคญัอีกอยา่งหน่ึงในการ
อนุมติัสินเช่ือ โดยส่วนประกอบในการวิเคราะห์เงินทุนไดแ้ก่ การถือครองสินทรัพย ์และเงินออม 
เป็นตน้ 

4)  Condition หมายถึง สถานการณ์แวดลอ้มทัว่ไป โดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจ ทั้งน้ี
สภาพการเปล่ียนแปลงในภาวะเศรษฐกิจ ทั้งระยะสั้นและยาว อาจจะมีผลกระทบต่อความเส่ียงใน
การให้สินเช่ือ นอกจากน้ีการพิจารณาสภาพแวดลอ้มโดยทัว่ไปประกอบดว้ยสถานการณ์ทางการ
เมือง การเปล่ียนแปลงสภาพเศรษฐกิจ เช่น การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย การเปล่ียนแปลง
ดุลการช าระเงิน ภาวะเงินเฟ้อ และการว่างงาน เป็นตน้ การเปล่ียนแปลงปัจจยัเหล่าน้ีจะท าให้
ความสามารถในการช าระหน้ีแตกต่างกนั 

5)  Collateral หมายถึง หลกัประกนั ในการวิเคราะห์สินเช่ือนั้น ถึงแมว้่าจะทราบ
ความสามารถในกาช าระหน้ีและเงินทุนของผูกู้แ้ลว้ การท่ีจะลดความเส่ียงของผูกู้จ้  าเป็นอยา่งยิ่งท่ี
จะตอ้งมีหลกัประกนั อนัจะช่วยลดความเส่ียงของหน้ีสูญไดอี้กส่วนหน่ึง ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัความผนั
ผวนของความสามารถในการช าระหน้ีท่ีอาจจะเกิดข้ึน อยา่งน้อยท่ีสุด ผูใ้ห้กูย้งัมีหลกัประกนัอ่ืนๆ
แทนการช าระหน้ี ซ่ึงหลกัประกนัหรือหลกัทรัพยค์  ้าประกนัไดแ้ก่ ท่ีดิน อาคาร บุคคลท่ีเช่ือถือได้
รถยนต ์เป็นตน้ 

6)  Country หมายถึง ถ่ินฐานท่ีอยูอ่าศยัของผูเ้ช่าซ้ือและผูค้  ้าประกนั หรือท าเลท่ีตั้ง
ท่ีเหมาะสมท่ีลูกคา้ประกอบธุรกิจ 
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นอกจากหลกั C’s Policy ท่ีใชว้ิเคราะห์การก าหนดวงเงินสินเช่ือเพื่อป้องกนัหน้ีคา้งช าระ
แลว้ ยงัมีหลกัเกณฑ์ P’s Policy ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยกบั C’s Policy แต่มีรายละเอียดบางส่วนท่ี
แตกต่างออกไป ดงัน้ี 

1)  People หมายถึง ปัจจัยตวับุคคล เป็นปัจจัยท่ีต้องพิจารณาทางด้านความ
รับผดิชอบของผูกู้ย้มื ซ่ึงประกอบดว้ยมูลค่าความส าเร็จในการท างาน แนวโนม้การปฏิบติังาน และ
ความสามารถในการช าระน้ี โดยจะใช้ขอ้มูลของสถาบนัเก่ียวกบัประวติัการช าระหน้ีมาประกอบการ
พิจารณา 

2)  Purpose หมายถึง ความมุ่งหมายในการกูย้ืม เป็นการพิจารณาวตัถุประสงคข์อง
การกู้ยืมเงินว่าจะน าไปใช้ในด้านใด และการใช้นั้นจะเกิดประสิทธิภาพหรือไม่ ซ่ึงโดยปกติจะ
จ าแนกวตัถุประสงค์ของการกูย้ืมออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ สินเช่ือเพื่อการบริโภค และสินเช่ือเพื่อ 
การผลิต 

3)  Payment หรือ การช าระหน้ี เป็นการพิจารณาความสามารถในการช าระหน้ีของ
ผูกู้ ้โดยจะพิจารณาวา่ ผูกู้มี้ความสามรถช าระหน้ีเป็นจ านวนเท่าใดต่องวด ภายในวงเงินเท่าใด และ
ระยะเวลายาวนานเพียงใด เป็นไปตามเง่ือนไขของการกูย้มืท่ีระบุไวห้รือไม่ ปัญหาของการพิจารณา
การช าระหน้ี คือ การประมาณความสามารถในการช าระหน้ีท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ซ่ึงมกัจะใช้
ข้อมูลในอดีตและปัจจัยประกอบการประเมินความสามารถในการช าระหน้ี แต่การใช้ข้อมูล
ดงักล่าวอาจจะท าใหเ้กิดการประเมินคลาดเคล่ือนได ้หากเกิดความผนัผวนอยา่งรุนแรงในอนาคต 

4)  Protection หรือ หลกัการป้องกนั เป็นการพิจารณาการป้องกนัความเส่ียงเพื่อ
เลือกทางออกท่ีสามารถป้องกนัความเส่ียงได้ การป้องกนัความเส่ียงโดยทัว่ไปจะประกอบด้วย 
หลักประกันในส่วนของผูกู้ ้ ซ่ึงจะพิจารณาจาการถือครองทรัพย์สินหรือเงินออมท่ีมีอยู่ และ
หลกัประกนัในส่วนผูค้  ้ าประกนัผูรั้บผิดชอบร่วมในหน้ีสิน ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัประกนัของผูค้  ้ า
ประกนัหรือผูกู้ร่้วม และความน่าเช่ือถือของผูค้  ้าประกนัหรือผูกู้ร่้วม เป็นตน้ 

5)  Perspective หรือ องคป์ระกอบรวม เป็นการพิจารณาลกัษณะโดยรวมของผูกู้ ้ซ่ึง
จะพิจารณาจากอตัราความเส่ียงของหน้ีท่ีสงสัยจะสูญ ความยุ่งยากในการเรียกเก็บ ตน้ทุนในการ
ฟ้องร้องเพื่อบงัคบัใหช้ าระหน้ี และค่าใชจ่้ายในการประมูลทรัพยข์ายทอดตลาด นอกจากน้ีในส่วน
ของผูกู้ ้ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงรายไดท่ี้เกิดจากการกูย้ืมเงิน ตลอดจนการรักษาความสัมพนัธ์ของผู ้
กูช้ั้นดีเอาไว ้ 
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2.3  แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติ 
  
2.3.1  ความหมายของคุณภาพชีวติ 
ค าว่าคุณภาพชีวิตแม้จะมีการกล่าวถึงมานาน แต่ยงัไม่มีความหมายท่ีแน่นอนตายตัว 

นอกจากจะเป็นค าจ ากัดความท่ีนักวิชาการหรือหน่วยงานต่างๆได้พยายามให้ความหมายตาม
ความคิดของตน ดงัต่อไปน้ี 

UNESCO (1981 อา้งถึงใน ประภาส บารมี, 2546: 7) ไดส้รุปความคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต
ไวว้า่ เป็นความรู้สึกของการอยูอ่ยา่งพึงใจ (มีความสุข มีความพอใจ) ต่อองคป์ระกอบต่างๆของชีวิต
ซ่ึงมีส่วนส าคญัมากท่ีสุดต่อการด าเนินชีวติของบุคคล 

Hendershott, Wright and Henderson (1992: 11) ไดก้ล่าววา่ “การท่ีบุคคลจะมีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีนั้น บุคคลนั้นต้องมีความพึงพอใจในส่ิงท่ีเกิดข้ึนกบัตวัเอง ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีท าให้บุคคลนั้นๆ มี
ความสุขในการด าเนินชีวิต อนัประกอบดว้ย ชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ท่ีอยูอ่าศยั ความสัมพนัธ์กบั
เพื่อนและบริการท่ีไดรั้บ” 

Meeberg (1992 อา้งถึงใน สมบูรณ์ ณ หนองคาย, 2549: 32) ไดอ้ธิบาย วา่ คุณภาพชีวิต คือ 
ความรู้สึกพึงพอใจต่อชีวิตทัว่ๆไป เป็นความสามารถดา้นอารมณ์ในการประเมินชีวิตของตนเอง
ตามความพึงพอใจ ซ่ึงแสดงถึงสภาพการยอมรับไดข้องสุขภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม 
ตลอดจนส่วนท่ีเป็นจิตวสิัยและวตัถุวสิัย ซ่ึงทั้งสองส่วนลว้นมีความจ าเป็นกบัคุณภาพชีวติทั้งส้ิน 

Campbell (1976 อา้งถึงใน วนสันนัท ์แฮค า, 2553: 27) อธิบายความหมายของคุณภาพชีวิต
วา่ หมายถึง ความพึงพอใจในชีวติและความสุขท่ีแต่ละคนมี เปรียบเทียบระหวา่งความคาดหวงัของ
ตนกบัสถานการณ์ท่ีเป็นอยูว่า่สอดคลอ้งกนัหรือไม่ 

Young and Longman (1983 อา้งถึงใน วนสันนัท ์แฮค า, 2553: 27) ให้ความหมายของคุณภาพ
ชีวติวา่ หมายถึง ระดบัความพึงพอใจของแต่ละคนกบัชีวติปัจจุบนัของบุคคลนั้น 

น่ิมนวล ทวีสมบูรณ์ (2526: 48) ไดใ้ห้แนวทางในการท าความเขา้ใจกบัคุณภาพชีวิตวา่ คน
ท่ีจะไดช่ื้อวา่มีคุณภาพชีวติท่ีดีนั้นจะตอ้งมีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ด าเนินชีวิต
ในทางวฒันธรรม มีความพอใจในความเป็นอยูข่องตนเอง และสามารถปรับตวัให้เขา้กบัส่ิงแวดลอ้มใน
สังคมไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ป๋วย อ้ึงภากรณ์ (2530: 14) กล่าววา่ คุณภาพชีวติ หมายถึง การมีชีวิตท่ีดี ทั้งในประเด็นดา้น
ปัจจยัพื้นฐาน ดา้นสาธารณสุข ดา้นขนาดท่ีพกัอาศยัของครอบครัว ดา้นความเสมอภาคในการด ารง
อยูใ่นสังคม ดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และดา้นการมีนนัทนาการ   
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พณัณิน กิติพราภรณ์ (2531: 7) กล่าววา่ คุณภาพชีวิต คือ ชีวิตท่ีมีความสุขซ่ึงความสุขนั้น
เกิดได้จาก 1) ความสุขทางกาย หมายถึง การมีความเป็นอยู่ท่ีดี มีท่ีอยู่อาศัยดี มีสุขภาพดีมี
สาธารณูปโภคดี การคมนาคมดี สภาพแวดลอ้มท่ีดี การพกัผอ่นท่ีดี และสันทนาการท่ีดี 2) ความสุข
ทางใจ ไดม้าจากการรู้จกัความพอดี มีความพึงพอใจในสภาพท่ีเป็นอยู่ การมีทศันคติท่ีดีต่อตนเอง
และผูอ่ื้น มีความรัก ความอบอุ่น ความผกูพนัในครอบครัวและเพื่อนมนุษย ์มีความอดทน เสียสละ
และท าประโยชน์ใหก้บัสังคม 

สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล และคนอ่ืน ๆ (2540: 6) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตวา่ เป็นระดบั
การมีชีวติท่ีดี มีความสุข และความพึงพอใจในชีวติ ทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และการ
ด าเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคม เป็นการประสานการรับรู้ของบุคคลในดา้นร่างกาย จิตใจ 
ความสัมพนัธ์ทางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ภายใตว้ฒันธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวติของแต่ละคน 

หทยั ชิตานนท์ (2540: 4) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตว่า หมายถึง ความเขา้ใจของแต่ละ
ปัจเจกบุคคลวา่ความตอ้งการของเขาไดรั้บการตอบสนองแลว้ และไม่ถูกปฏิเสธโอกาสต่าง ๆ ท่ีเขา
จะไดรั้บความสุขและความพึงพอใจ ไม่วา่จะดา้นสุขภาพกาย ดา้นสังคม และดา้นเศรษฐกิจ  

ศิริ ฮามสุโพธ์ิ (2543: 51) กล่าวว่า ชีวิตท่ีมีคุณภาพ คือ สภาพการด ารงชีวิตท่ีสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัอตัภาพ อยูใ่นกรอบและระเบียบแบบแผน
วฒันธรรมท่ีดีงาม ตามมาตรฐานท่ียอมรับของสังคมโดยทัว่ไป  

จะเห็นไดว้า่ ความหมายของค าวา่ “คุณภาพชีวติ” ท่ีมีการอธิบายไวม้ากมายนั้น แตกต่างกนั
บา้งแลว้แต่การเรียนรู้ เช่น มองคุณภาพชีวิตในแง่การท่ีบุคคลมีส่ิงจ าเป็นแก่ความตอ้งการของชีวิต
อย่างพอเพียง ก็ถือวา่ชีวิตของบุคคลนั้นมีคุณภาพในระดบัหน่ึง เพราะมองวา่ความจ าเป็นดงักล่าว 
ซ่ึงไดแ้ก่ อาหาร  เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค เป็นส่ิงจ าเป็นท่ีทุกคนจะตอ้งไดรั้บการ
ตอบสนองอย่างพอเพียง เพื่อให้การด ารงชีวิตอยู่ไดแ้ละมีคุณภาพ หรือมองคุณภาพชีวิตในแง่การ
เก่ียวข้องกบัการมีคุณธรรมจริยธรรม ซ่ึงหมายถึงบุคคลและกลุ่มบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีได้
จะตอ้งสามารถยึดมัน่ในกฎ ระเบียบ  มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรม ดงันั้นจึง
อาจสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตท่ีดี หมายถึง การท่ีชีวิตของบุคคลท่ีสามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกนัใน
สังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม ไม่เป็นภาระและไม่ก่อใหเ้กิดปัญหาให้แก่สังคม เป็นชีวิตท่ีมีความสมบูรณ์
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซ่ึงองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติจากความหมายดงักล่าวน้ีอาจจ าแนกได ้3 
ประการท่ีส าคญั คือ 

1)  ทางดา้นร่างกาย คือ บุคคลตอ้งมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรคภยัไขเ้จบ็ซ่ึงเป็นผลจากการไดรั้บการสนองตอบทางดา้นปัจจยัความจ าเป็นพื้นฐานท่ีพอเหมาะ  
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2)  ทางด้านจิตใจ คือ บุคคลจะตอ้งมีสภาพจิตใจท่ีสมบูรณ์ ร่าเริงแจ่มใส ไม่วิตก
กงัวล มีความรู้สึกท่ีเป็นสุขและพึงพอใจในชีวติของตนเอง ครอบครัว และสังคม อยูใ่นสภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี มีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

3)  ทางดา้นสังคม คือ เป็นบุคคลท่ีสามารถด ารงชีวิตภายใตบ้รรทดัฐานและค่านิยม
ทางสังคม ในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข 

  
2.3.2  แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบัคุณภาพชีวติ 
การพฒันาคุณภาพชีวิต เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาสังคมของแต่ละประเทศ แต่

อย่างไรก็ตาม ค าว่าคุณภาพชีวิตซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัดงักล่าวก็ยงัมีความหมายคลุมเครือ และมี
ความเป็นนามธรรมอยูค่่อนขา้งสูง จึงท าให้นกัวิชาการและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศสนใจ
และพยายามศึกษา เพื่อจะคน้หาและพฒันาถึงแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต ซ่ึงสามารถ
น ามาสู่วิธีการก าหนดเป้าหมายในการพฒันาประเทศให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน ทั้งน้ีรากฐานทาง
ทฤษฎีและแนวคิดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแนวคิดคุณภาพชีวติไดแ้ก่แนวคิดและทฤษฎีดงัต่อไปน้ี 

แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตมีรากฐานทางทฤษฏีมาจากทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตอ้งการ
ของมนุษย ์โดยในการพฒันาระยะแรกๆ นกัทฤษฎีท่ีกล่าวถึงเร่ืองเหล่าน้ีไวมี้ดงัต่อไปน้ี  

Maslow (1954) เป็นผูเ้สนอทฤษฎีวา่ดว้ยล าดบัความตอ้งการของมนุษย ์โดยไดแ้บ่งล าดบั
ความตอ้งการของมนุษยไ์วด้งัน้ี 

1)  ความตอ้งการดา้นร่างกาย (Physiological Need) เป็นความตอ้งการพื้นฐานท่ี
ส าคญัท่ีสุด ซ่ึงไดแ้ก่ความตอ้งการอาหาร น ้ า อากาศ การหลบันอน การขบัถ่าย เป็นตน้ ส่ิงท่ีจะเป็น
ตวักระตุน้ใหม้นุษยแ์สดงพฤติกรรมมากท่ีสุดคือความตอ้งการอาหาร ตราบใดท่ีมนุษยเ์รายงัมีความ
หิว ตราบนั้นมนุษยเ์ราจะไม่มีความตอ้งการในเร่ืองอ่ืน จะคิดอยู่เพียงเร่ืองเดียวว่า จะท าอย่างไรจึง
จะใหท้อ้งอ่ิมได ้จะไม่ค  านึกถึงส่ิงอ่ืนใดแมแ้ต่เร่ืองความปลอดภยั 

2)  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Need) เม่ือความตอ้งการดา้นร่างกายไดรั้บ
การตอบสนองอยา่งเพียงพอแลว้ มนุษยก์็จะมีความตอ้งการในเร่ืองอ่ืนเป็นล าดบัต่อไป คือ ความ
ตอ้งการความปลอดภยั ซ่ึงได้แก่ความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั ความเป็นปึกแผ่น ความตอ้งการการ
คุม้ครองปกป้องให้มีความรู้สึกท่ีปลอดจากการคุกคาม ปลอดภยัจากความวิตกกงัวล ความตอ้งการ
ท่ีจะอยูใ่นระเบียบความตอ้งการกฎหมายคุม้ครอง ตลอดจนความตอ้งการความเขม้แขง็ของผูคุ้ม้กนั 

3)  ความตอ้งการความรักและเป็นเจา้ของ (The Belongingness and Love Need) 
เม่ือความตอ้งการทั้งทางด้านร่างกายและความปลอดภยัได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอแล้ว 
มนุษยก์็จะมีความตอ้งการในเร่ืองความรักและความเป็นเจา้ของข้ึนมาอีก มนุษยทุ์กคนตอ้งการเป็น
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ส่วนหน่ึงของกลุ่มท่ีตนเองจะตอ้งเก่ียวขอ้งดว้ย ไม่มีใครทนไดถ้า้รู้สึกว่าไม่ไดรั้บการยอมรับจาก
กลุ่มมนุษยเ์พราะทุกคนอยากไดค้วามรักจากคนอ่ืน อยากเป็นเจา้ของคนอ่ืน และในขณะเดียวกนัก็
อยากใหต้นเป็นท่ีรักของใครสักคน 

4)  ความตอ้งการเป็นท่ียอมรับและได้รับการยกย่อง (Esteem Need) เป็นความ
ตอ้งการท่ีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่า ทั้ งในสายตาตนเองและสายตาของผูอ่ื้น คนท่ียอมรับนับถือใน
ตนเองมองเห็นคุณค่าและความสามารถในตนเองนั้นมี 2 ลกัษณะ ลกัษณะแรก เป็นคนท่ีมองเห็น
คุณค่าในตนเองและมีความรู้สึกมัน่คงปลอดภยั คนประเภทน้ีจะมีความเช่ือมัน่ในตนเอง ให้ความ
ร่วมมือและเป็นมิตร จะยอมรับผูอ่ื้น เห็นคุณค่าและศกัด์ิศรีของผูอ่ื้นเช่นเดียวกับท่ีมีต่อตนเอง 
ดงันั้นจึงเป็นผูท่ี้สร้างสัมพนัธภาพไดดี้ เพราะไม่มีลกัษณะข่มขู่ คนประเภทน้ีเม่ือมอบหมายการงาน
ใหผู้ใ้ดท าแลว้จะวางใจ เพราะคิดวา่มีความสามารถท่ีจะท าไดเ้ช่นเดียวกนักบัตน ลกัษณะท่ีสอง เป็น
คนท่ีมองเห็นคุณค่าในตนเอง แต่มีความรู้สึกไม่ค่อยมัน่คงปลอดภยั คนประเภทน้ีจะไม่ค่อยให้
ความช่วยเหลือผูท่ี้อ่อนแอกวา่ จะมีลกัษณะข่มขู่มากกวา่ ทั้งน้ีเน่ืองมาจากความรู้สึกท่ีไม่ใคร่มัน่คง
ปลอดภยันัน่เอง ดงันั้นจึงเป็นคนท่ีมีลกัษณะค่อนขา้งมัน่ใจในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองแต่ฝ่าย
เดียว โดยไม่ค่อยยอมรับหรือเห็นคุณค่าในตวัผูอ่ื้น เป็นคนท่ีสร้างสัมพนัธภาพไดน้อ้ยกวา่พวกแรก 
คนประเภทน้ีเม่ือมอบหมายการงานให้ผูใ้ดท าแล้ว จะไม่ค่อยไวว้างใจ เพราะจะคิดว่าไม่มีใครมี
ความสามารถท าไดดี้เท่ากบัตน ส าหรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการดา้นน้ีแลว้ไม่ไดรั้บการตอบสนองก็
จะมีความรู้สึกต ่าตอ้ย ไร้ค่า อ่อนแอ หมดหวงั และชีวติไม่มีความหมาย 

5)  ความตอ้งการตระหนกัในความสามารถของตนเองหรือรู้จกัตนเอง (The Need 
for Self-actualization) เม่ือความตอ้งการทั้ง 4 ขั้นดงักล่าวไดรั้บการตอบสนองอย่างเพียงพอแลว้ 
มนุษยจ์ะมีความตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตรงตามสภาพท่ีตนเองเป็นอยู ่เขา้ใจถึงความสามารถ ความ
สนใจ ความถนดั และความตอ้งการของตนเอง โดยไม่มีการปกป้องและบิดเบือน พร้อมท่ีจะเปิดเผย
ตนเอง พิจารณาตนเองอยา่งเป็นธรรม ยอมรับไดท้ั้งในส่วนท่ีเป็นขอ้บกพร่องของตนเอง เป็นความ
ตอ้งการท่ีคนแต่ละคนตอ้งการท่ีจะเป็นคนชนิดท่ีเราเป็นไดดี้ท่ีสุด ใชค้วามสามารถท่ีตนเองมีอยูไ่ด้
อยา่งเตม็ท่ี เตม็ภาคภูมิ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือวา่เป็นพื้นฐานในการเลือกอาชีพ ถา้ท าความเขา้ใจตนเองได้
ถูกตอ้ง เลือกงานถูก ก็จะมีความสุข ท างานได้เต็มความสามารถ แต่ถ้าท าไม่ได้ก็เกิดความรู้สึก
ขดัแยง้ระหวา่งส่ิงท่ีตนเองชอบและงานท่ีก าลงัท าอยูต่ลอดเวลา 

จะเห็นไดว้า่ความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวคิดน้ีจะมีเพิ่มข้ึนเร่ือยๆตามล าดบั หากไดรั้บ
การตอบสนอง แต่ถา้หากความตอ้งการขั้นต ่ายงัไม่ไดรั้บการตอบสนอง บุคคลก็จะไม่พยายามท า
การใดเพื่อได้รับคุณภาพชีวิตขั้ นท่ีสูง ข้ึน แนวคิดน้ีถูกน ามาประยุกต์ใช้พ ัฒนาในองค์กร
ค่อนขา้งมาก โดยน าแนวคิดดงักล่าวมาสร้างแรงจูงใจใหก้บัพนกังานในองคก์ร ส่วนในดา้นสังคมก็
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ไดมี้การน าแนวคิดดงักล่าวมาประยุกต์ใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิตซ่ึงมีการพฒันาใน
เวลาต่อมา 

Sharma (1988 อา้งถึงใน จนัทนา ศรีธรรมมา, 2538: 29) ไดเ้สนอแนวคิดความสัมพนัธ์
ระหว่างความตอ้งการของมนุษยแ์ละระดบัคุณภาพชีวิต โดยแบ่งระดบัความตอ้งการออกเป็น 3 
ระดบัคือ  

ระดบัท่ี 1 Bio-Physical Needs เป็นความตอ้งการทางชีวภาพซ่ึงจ าเป็นท่ีสุดในการ
ด ารงชีวิต ปัจจยัท่ีตอ้งการในระดบัน้ี ไดแ้ก่ อาหาร ท่ีอยู่อาศยั ยารักษาโรค และเคร่ืองนุ่งห่ม การ
ไดรั้บปัจจยัเหล่าน้ีท่ีเพียงพอน ามาสู่การมีคุณภาพชีวติท่ีจดัอยูใ่นระดบัท่ีต ่าสุด (Minimal Level) 

ระดบัท่ี 2 Psycho-Social Needs เป็นความตอ้งการทางสังคมและจิตวิทยา ปัจจยัท่ี
ตอ้งการในระดบัน้ี ไดแ้ก่ การศึกษา การคมนาคม การขนส่ง บริการสังคมต่างๆ ฯลฯ การไดรั้บ
ปัจจยัเหล่าน้ีร่วมกบั Bio-Physical Needs จะน าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีอยู่ในระดบัพึงพอใจ 
(Satisfaction Level) 

ระดบัท่ี 3 Personal Aspiration เป็นความตอ้งการระดบัสูงสุด เป็นความทะเยอ 
ทะยานของแต่ละบุคคลซ่ึงแตกต่างกนัไดร้ะหว่างบุคคล เช่น ความตอ้งการช่ือเสียง เกียรติยศ ฯลฯ 
บุคคลท่ีบรรลุความตอ้งการระดบัน้ีจะมีระดบัคุณภาพชีวิตท่ีสูง (Maximal Level) แต่สภาพชีวิตใน
ระดบัน้ีมกัจะท าใหม้นุษยใ์ชส่ิ้งท่ีอุปโภคและบริโภคอยา่งฟุ่มเฟือย มีความเป็นอยูท่ี่โดดเด่นจนอาจ
ท าใหเ้กิดปัญหาในการด ารงชีวติได ้ซ่ึงเป็นผกระทบต่อระดบัคุณภาพชีวติท่ีจะค่อยๆลดลง จนอยูใ่น
ระดบัท่ีพึงพอใจ เน่ืองจากตอ้งลดระดบัความตอ้งการลง 

จากแนวคิด 2 แนวคิดดงักล่าวอาจสรุปไดว้า่ บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตอยูใ่นระดบัใดก็ข้ึนอยู่
กบัระดบัความพึงพอใจในการได้รับการสนองความตอ้งการทางด้านร่างกายและจิตใจท่ีมีการ
พฒันาตามล าดบัขั้น อีกทั้งปัจจยัท่ีจะน าไปสู่ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตแต่ละระดบัก็มีความ
แตกต่างกนัไปดว้ย การสนองความตอ้งการท่ียกระดบัข้ึนจ าเป็นตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้ายให้ไดม้าซ่ึงปัจจยั
ต่างๆท่ีมีค่าเพิ่มข้ึน 

Masini (1972 อา้งถึงใน สากล จริยวิทยานนท ์และจิระพร บูรณสิน, 2552: 21) ไดเ้สนอ
แนวคิดเก่ียวกบัความตอ้งการของมนุษย ์โดยจ าแนกออกเป็นความตอ้งการใน 3 มิติ ดงัน้ี 

1)  มิติดา้นกายภาพของมนุษย ์(Man’s Biophysical Area) ซ่ึงเป็นความตอ้งการใน
การอยูร่อดและปลอดภยั ประกอบดว้ย อาหาร บา้น เส้ือผา้ เพศสัมพนัธ์ สุขภาพ และความปลอดภยั
ดา้นร่างกาย 

2)  มิติดา้นจิตวทิยาของมนุษย ์(Man’s Psychological Area) ซ่ึงมี 2 องคป์ระกอบคือ 
1) ความตอ้งการเก่ียวกบัตวัตน (Needs for the Ego) อนัไดแ้ก่การศึกษา การรู้หนงัสือ ความมีวินยั 
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การนบัถือตนเอง และไดรั้บการนบัถือจากผูอ่ื้น และ 2) ความตอ้งการเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ เช่น 
การส่ือสาร การมีส่วนร่วม การรวมเป็นกลุ่ม สมาคม และความรัก 

3)  ความตอ้งการดา้นจิตวิญญาณ (The Spirit Area) เป็นความตอ้งการในการแสวงหา
ความจริงเก่ียวกบัธรรมชาติของความสัมพนัธ์และการด ารงอยูข่องมนุษยใ์นโลก และในจกัรวาล 

จะเห็นไดว้า่แนวคิดของ Masini ไดแ้ยกความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นองค์ประกอบแต่ละ
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย จิตวทิยาและจิตวญิญาณ โดยไม่ไดแ้ยกเป็ฯล าดบัขั้น ซ่ึงแตกต่างจากแนวคิด
ของ Maslow และ Sharma ซ่ึงไดจ้  าแนกความตอ้งการของมนุษยใ์นลกัษณะท่ีเป็นล าดบัขั้น โดย
ข้ึนอยูก่บัการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ  

จึงอาจสรุปไดว้า่ คุณภาพชีวิตนอกจากจะข้ึนอยู่กบัการไดรั้บการตอบสนองความตอ้งการ
ปัจจยัต่างๆในระดบัท่ีเพียงพอแลว้ ยงัครอบคลุมความตอ้งการทุกองค์ประกอบของการด ารงชีวิต
ของมนุษย ์ทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ และสังคม การไดรั้บการตอบสนองเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงในระดบั
ท่ีสูงจึงไม่ไดห้มายความวา่จะมีคุณภาพชีวติท่ีดี อยา่งครอบคลุมหากขาดดา้นอ่ืน ๆ เช่น คนท่ีมีฐานะ
ร ่ ารวยซ่ึงไดรั้บการตอบสนองทางดา้นร่างกายอยา่งเพียงพอโดยการมีเคร่ืองใชอุ้ปโภคบริโภคอยา่ง
ฟุ่มเฟือย แต่กลบัขาดความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว ขาดการยอมรับจากเพื่อนฝูง  หากเป็น
เช่นน้ี การมีคุณภาพชีวติท่ีดีจึงไม่อาจเกิดข้ึนไดเ้ช่นกนั 

โดยนัยดงักล่าวน้ี การมุ่งตอบสนองความต้องการของตนเองเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่
แนวทางท่ีดีท่ีสุดในการพฒันาคุณภาพชีวิต เพราะการตอบสนองความตอ้งการของบุคคลหน่ึงก็
อาจจะมีผลกระทบดา้นลบกบัอีกบุคคลหน่ึง นอกจากน้ี เม่ือทรัพยากรในการพฒันาประเทศมีอยู่
อยา่งจ ากดั การตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว  จึงตอ้งเป็นไปอยา่งสมดุลกบัทรัพยากรดา้นต่างๆ
ท่ีมีอยูใ่นแต่ละสังคม ดงันั้น จึงตอ้งมีเน้ือหา สาระ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

  
2.3.3  ลกัษณะและองค์ประกอบของคุณภาพชีวติ  
คุณภาพชีวิตมีความหมายกวา้งขวาง เก่ียวข้องกับศาสตร์หลายสาขา และคุณภาพชีวิต

เปล่ียนแปลงไดต้ามสภาพแวดลอ้มและสภาวการณ์ต่างๆ นกัวิชาการและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การพฒันาคุณภาพชีวติประชากรไดก้ าหนดลกัษณะของผูมี้ชีวติท่ีมีคุณภาพไวแ้ตกต่างกนั ดงัน้ี 

นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540: 66) กล่าววา่ คุณภาพชีวิตมีความส าคญัอยา่งยิ่งทั้งต่อบุคคลและ
สังคม โดยผูมี้คุณภาพชีวติท่ีดีจะช่วยใหต้นเองและสังคมเกิดลกัษณะดงัต่อไปน้ี 

1)  บุคคลจะมีการด ารงชีวิตในแนวทางท่ีดี ใช้วิธีการอนัชอบธรรมในการสนอง
ความตอ้งการดา้นต่างๆ ของตน โดยไม่ก่อใหเ้กิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผูอ่ื้น 
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2)  บุคคลจะมีการคิดและสร้างสรรคพ์ฒันาปรับปรุงตนเอง สังคมและส่ิงแวดลอ้ม
ใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ 

3)  บุคคลจะใชภู้มิปัญญา เหตุผล และวธีิการแห่งสันติในการแกไ้ขปัญหาต่างๆ 
4)  บุคคลจะมีการยอมรับในคุณค่าและความส าคญัของตนเอง ผูอ่ื้น สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้นการอยูร่่วมกนัในสังคมจึงมีปัญหาและความขดัแยง้นอ้ย 
5)  บุคคลจะเป็นพื้นฐานของครอบครัวและสังคมท่ีมีความสงบสุข มีความ

เจริญกา้วหนา้ มีเสถียรภาพ ความปลอดภยั ความเป็นปึกแผน่มัน่คง และความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ในการด าเนินชีวติ 

ผาสุก มุทธเมธา (2540: 72) กล่าววา่ ชีวติท่ีมีคุณภาพของบุคคลมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
1)  บุคคลสามารถด ารงชีวติตามความตอ้งการของตนเอง 
2)  บุคคลสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัอตัภาพ 
3)  บุคคลสามารถด ารงชีวติใหอ้ยูใ่นกรอบและระเบียบแบบแผนของวฒันธรรมท่ีดี

งามตามมาตรฐานท่ีสังคมท่ียอมรับ 
4)  บุคคลพร้อมท่ีจะพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมตามการเปล่ียนแปลงของสังคม 
5)  บุคคลนั้นจ าเป็นตอ้งมีพื้นฐานความตอ้งการของชีวิตครบทั้งปัจจยั 4 ไดแ้ก่ อาหาร 

เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั และยารักษาโรค ท่ีเพียงพอ 
จะเห็นไดว้า่ การท่ีบุคคลจะมีลกัษณะชีวติท่ีมีคุณภาพนั้น จ  าเป็นตอ้งมีปัจจยัพื้นฐานในการ

ด ารงชีวิตท่ีมีความพึงพอใจต่อตนเองและสังคม เป็นบุคคลท่ีมีความช านาญในการท่ีจะด าเนินชีวิต 
ให้บรรลุวตัถุประสงค์ตามท่ีตนเองตอ้งการ และยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอ่ืน
ไดอี้กดว้ย มีความรับผิดชอบ สม ่าเสมอ เช่ือมัน่ในตนเอง พึ่งพาตนเองได ้และมีความสร้างสรรค์
พฒันา คิดปรับปรุงตนเอง สังคม และ ส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึนอยูเ่สมอ ในท่ีสุดคนลกัษณะน้ีจะสามารถ
ด ารงชีวติใหอ้ยูใ่นกรอบและระเบียบแบบแผนของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรมท่ีดีงามได ้

Ferrans and Powers (1992) ไดส้รุปองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติเป็น 4 องคป์ระกอบ คือ 
1)  ดา้นสุขภาพและหน้าท่ี (Health and Functioning) เป็นคุณภาพชีวิตท่ีเก่ียวกบั

สถานภาพของร่างกายและความสามารถในการท าหน้าท่ีท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่างๆ กิจวตัร
ประจ าวนั และการแสดงออกทางบทบาทในสังคม ซ่ึงประกอบดว้ยสุขภาพตนเอง ความเครียด การ
ดูแลสุขภาพ การพึ่ งพาตนเองทางด้านร่างกาย เพศสัมพนัธ์ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว การ
บ าเพญ็ประโยชน์กิจกรรมในยามวา่ง ความสามารถในการเดินทาง การสร้างความสุขในวยัสูงอาย ุ
และการมีอายยุนื 
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2)  ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Socio Economic) เป็นสถานภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจของบุคคล เพราะบุคคลตอ้งอยู่ร่วมกนัในสังคม ตอ้งการให้ทางบา้นและเพื่อนช่วยแนะ
แนวทาง แกปั้ญหาซ่ึงกนัและกนั ตอ้งการก าลงัใจ การไดรั้บการเช่ือถือไวว้างใจ ตอ้งการบา้นอยูอ่าศยั
เป็นหลกัแหล่ง มีงานท าและมีเงินใชใ้นการด ารงชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ย มาตรฐานของการด ารงชีวิต 
ดา้นการพึ่งพาตนเองดา้นการเงิน ท่ีพกัอาศยั การท างาน เพื่อน เพื่อนบา้น สภาพการณ์ของบา้นเมือง 
การไดรั้บการสนบัสนุนทางจิตใจ และการศึกษา 

3)  ดา้นจิตใจและจิตวญิญาณ (Psychological / Spiritual) เป็นสภาพของการรับรู้การ
ตอบสนองทางอารมณ์หรือทางจิตวิญญาณ ต่อส่ิงเร้าท่ีมากระทบในชีวิต อนัประกอบดว้ย ความ
พอใจในชีวิต ความสุขทัว่ไป ความพอใจในตนเอง จุดมุ่งหมายในชีวิต ความสงบสุขของจิตใจ 
ความศรัทธาในศาสนา และรูปร่างหนา้ตาของตน 

4)  ดา้นครอบครัว (Family) เป็นสภาพของสัมพนัธภาพภายในครอบครัวของบุคคล 
ซ่ึงประกอบด้วย ความสุขในครอบครัว ภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว บุตร และ
ความสัมพนัธ์กบัคู่สมรส 

ณรงค์ศกัด์ิ ตะละภฎั (2535: 24) ไดก้ าหนดองค์ประกอบส าคญัของคุณภาพชีวิตส าหรับ
บุคคลทัว่ไปวา่ ควรประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั 6 ดา้นหลกั ดงัต่อไปน้ี 

1)  ดา้นร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคลซ่ึง
มีผลต่อชีวิตประจ าวนั เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึงความรู้สึก
สุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด เป็นตน้ การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเจ็บปวดทาง
ร่างกายได้ การรับรู้ถึงพละก าลังในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การรับรู้เร่ืองการนอนหลับและ
พกัผอ่น รวมทั้งการรับรู้เร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงการรับรู้เหล่าน้ีมีผลต่อการด าเนินชีวติประจ าวนั 

2)  ดา้นจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางดา้นจิตใจของตนเอง
เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมัน่ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ 
การตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆของตน และการรับรู้ถึงความสามารถใน
การจดัการกบัความเศร้า หรือกงัวล เป็นตน้ 

3)  ดา้นระดบัความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independence) คือ การรับรู้ถึง
ความเป็นอิสระท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การรับรู้ถึง
ความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของตน การรับรู้ความสามารถในการท างาน การรับรู้
วา่ตนไม่ตอ้งพึ่งพายาต่างๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์นๆ เป็นตน้  
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4)  ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์
ของตนกบับุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม ร่วมทั้งการรับรู้
วา่ตนไดเ้ป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคมดว้ย 

5)  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินชีวติ เช่น การรับรู้วา่ตนมีชีวิตอยูอ่ยา่งอิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยั และมัน่คงในชีวิต 
การรับรู้วา่ไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษต่างๆ การคมนาคมสะดวกมีแหล่ง
ประโยชน์ดา้นการเงิน สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ การรับรู้วา่ตนมีโอกาสท่ีจะ
ไดรั้บข่าวสารหรือฝึกฝนทกัษะต่างๆ การรับรู้วา่ตนไดมี้กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลา
วา่ง เป็นตน้ 

6)  ดา้นความเช่ือส่วนบุคคล (Spirituality Religion/Personal Beliefs) คือ การรับรู้
เก่ียวกบัความเช่ือต่างๆ ของตนท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือดา้นจิตวิญญาณ
ศาสนา การใหค้วามหมายของชีวติ และความเช่ืออ่ืนๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีต่อการด าเนินชีวิต และมีผล
ต่อการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เป็นตน้ 

ทวีทอง หงษ์วิวฒัน์ และเพ็ญจนัทร์ ประดบัมุข (2535: 11) กล่าวถึงองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวติท่ีบุคคลจะตอ้งมีในระดบัสังคมวา่ มี 6 ดา้น ดงัต่อไปน้ี 

1)  ดา้นร่างกาย ได้แก่ปัจจยัส่ี สุขภาพอนามยั พลงังาน การออมทรัพย ์ส่ิงอ านวย
ความสะดวกในครอบครัวและในการประกอบอาชีพ 

2)  ดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่การพกัผอ่นหยอ่นใจท่ีมีคุณประโยชน์ ความนิยมชมชอบใน
ศิลปวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน ความสัมพนัธ์ท่ีอบอุ่นในครอบครัวและในชุมชน ความรักและความ
เป็นเจา้ของท่ีมีต่อหมู่คณะ 

3)  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ภาวะแวดล้อมท่ีบริสุทธ์ิ สะอาด และเป็น
ระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน น ้ า อากาศ และเสียง มีทรัพยากรท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตอย่าง
เพียงพอและการคมนาคมท่ีสะดวก 

4)  สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม ไดแ้ก่ โอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพท่ี
เท่าเทียมกนั การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น การปกครอง
ท่ีให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเป็นธรรมในสังคม ความร่วมมือร่วมใจในชุมชนความ
เป็นระเบียบวนิยั ความเห็นอกเห็นใจ ค่านิยมท่ีสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมในศาสนา 

5)  ดา้นความคิด ไดแ้ก่ ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัโลก ชีวิตและชุมชน การศึกษา
วิชาชีพ ความสามารถในการป้องกนัแกไ้ขปัญหาต่างๆของตนเอง ครอบครัวและชุมชน การเป็นท่ี
ยอมรับในชุมชน การสร้างความส าเร็จดว้ยตนเอง การยอมรับตนเอง และการมีเป้าหมายในชีวิตท่ี
เหมาะสม 
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6)  ดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ การมีคุณธรรมในส่วนตวัและในสังคม เช่น ความซ่ือสัตยสุ์จริต 
เมตตากรุณา ช่วยเหลือเก้ือกูล กตญัญูกตเวที ความจงรักภกัดีต่อชาติ ความศรัทธาในศาสนาความ
เสียสละ และการละเวน้จากอบายมุข 

ทวีรัสม์ิ ธนาคม (2532: 212-215) ไดก้ล่าวคุณภาพชีวิตวา่ คือคุณสมบติัของชีวิตท่ีเป็นอยูดี่ 
ซ่ึงครอบคลุมองคป์ระกอบและลกัษณะต่าง ๆ ท่ีแสดงถึงสภาพของชีวติท่ีด ารงอยูด่ว้ยดี เป็นส่วนร่วม
ท่ีเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนักบัสังคมและธรรมชาติแวดลอ้ม พร้อมทั้งสามารถพฒันาตวัเองให้เจริญงอก
งามสู่ความสันติสุขและอิสรภาพท่ีสมบูรณ์ ดงัต่อไปน้ี 

1)  มีสุขภาพ มีพลานามยัดี 
2)  พึ่งตนเองไดใ้นทางเศรษฐกิจ เช่น มีอาชีพท่ีประกอบโดยประหยดัและสุจริต มี

เงินพอใช ้และใชเ้งินเป็น 
3)  มีอาหารท่ีมีคุณค่า มีกินและกินเป็น 
4)  มีท่ีอยู่อาศยัและท่ีท างานท่ีเหมาะสม ไม่แออดั สะอาด สะดวกสบายต่อการ

ด าเนินชีวติ การท างานและการเดินทาง 
5)  มีความปลอดภยัทั้งใจกาย เช่น ปราศจากโจรผูร้้ายและอบายมุข 
6)  มีธรรมชาติแวดลอ้มท่ีเก้ือกูล ร่ืนรมย ์สวยงาม ทั้งดิน น ้ า และอากาศท่ีบริสุทธ์ิ 

ไร้มลพิษ 
7)  มีความสัมพนัธ์ในครอบครัวท่ีเป็นสุข อบอุ่นและร่มเยน็ 
8)  มีสังคมท่ีมีสวสัดิการและบริการท่ีดี อ านวยสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและ

ไมตรีสงเคราะห์ 
9)  มีสังคมท่ีมีระเบียบวินยั มีขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และกฎหมายท่ี

เป็นธรรม อีกทั้งเอ้ือต่อการพฒันาชีวติและสังคม 
10)  อยูร่่วมและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นไดดี้ มีน ้ าใจและกรุณา เอ้ือเฟ้ือ ยุติธรรม ผกูมิตร

และขวนขวายท ากิจท่ีเป็นประโยชน์ 
11)  มีเวลาว่างเป็นของตนเอง และรู้จกัใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเสวย

ความร่ืนรมยบ์นัเทิงท่ีดี ช่ืนชมซาบซ้ึงในส่ิงสุนทรีย ์และในการพฒันาตนเองยิง่ข้ึนไปในดา้นต่างๆ 
12)  มีการศึกษา รู้เขา้ใจเท่าทนัเหตุการณ์ มีประสบการณ์ท่ีเป็นฐานของการด าเนิน

ชีวติและตดัสินใจอยา่งฉลาด 
13)  มีวิจารณญาณ รู้จกัคิดรู้จกัแกปั้ญหา ด าเนินชีวิตดว้ยปัญญา มีกุศลวิธีท่ีจะแกไ้ข

คลายทุกขไ์ด ้
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14)  มีจิตใจท่ีพฒันาอนักอปรดว้ยคุณธรรม จริยธรรมและความประพฤติดีงาม สุจริต 
ทั้งกายวาจา ใจ ตลอดดว้ยมัน่ใจในคุณค่าแห่งชีวติของตน 

15)  มีสุขภาพจิตดี มีความมัน่คงทางจิตใจ มีเจตคติดีงาม จิตใจปลอดโปร่ง เบิกบาน
ผอ่งใส เป็นสุข มองโลกและชีวติตามความเป็นจริง 

จะเห็นไดว้่า องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตท่ีนกัวิชาการทั้งหลายไดก้ าหนดมานั้น  ส่วน
ใหญ่มีเน้ือหาท่ีสอดคลอ้งและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั ต่างกนัเพียงแค่จ  านวนขององค์ประกอบ
และช่ือเรียกแต่ละองค์ประกอบเท่านั้น โดยองค์ประกอบต่างๆตามท่ีนักวิชาการได้เสนอมาลว้น
แสดงถึงความ พยายามท่ีจะใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบต่างๆ ในการด ารงชีวิต ทั้งท่ีเป็นอตัวิสัยและ
วตัถุวสิัย  

 
2.3.4  ตัวช้ีวดัคุณภาพชีวติ 
เพื่อให้ทราบถึงระดบัคุณภาพชีวิตของมนุษยแ์ละน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพฒันา

คุณภาพชีวิตซ่ึงเป็นเป้าหมายส าคญัในการพฒันาประเทศ นักวิชาการและหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผน และก าหนดนโยบายเพื่อการพฒันาจึงไดพ้ยายามท่ี
จะสร้างเคร่ืองมือในการศึกษาและวดัถึงระดบัคุณภาพชีวิต ส่งผลให้เกิดการพฒันาก่อเกิดคุณภาพ
ชีวติท่ีเป็นท่ียอมรับ ดงัต่อไปน้ี 

2.3.4.1 คุณภาพชีวติขององคก์ารอนามยัโลก (WHO)  
องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีมีบทบาทส าคญัในการศึกษาเก่ียวกับ

คุณภาพชีวิต โดยไดพ้ฒันาเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตท่ีเป็นสากลข้ึนมาในปี ค.ศ.1996 มีทั้งหมด 100 
ตวัช้ีวดัหรือขอ้ค าถาม (WHOQOL-100) ซ่ึงกรมสุขภาพจิตไดแ้ปลเป็นภาษาไทย และให้ผูเ้ช่ียวชาญ
ตรวจสอบด้วยการแปลกลบัเป็นภาษาองักฤษอีกคร้ัง และถือว่าเป็นตวัช้ีวดัภาษาไทยท่ีองค์การ
อนามยัโลกยอมรับอยา่งเป็นทางการ  

เคร่ืองมือวดัคุณภาพชีวิต WHOQOL-100 ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ชนิด คือ แบบ
ภาวะวิสัย (Perceived Objective) และอตัวิสัย (Self-Report Subjective) (สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล 
และคนอ่ืน ๆ 2540: 11-12) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของคุณภาพชีวติ 6 ดา้น ดงัน้ี 

1)  ดา้นร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของ
บุคคลซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจ าวนั เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้ถึง
ความรู้สึกสบาย ไม่เจ็บป่วย การรับรู้ถึงความสามารถท่ีจะจดัการกบัความเจ็บปวดทางร่างกายได ้
การรับรู้ถึงพละก าลงัในการด าเนินชีวิตประจ าวนั การรับรู้เร่ืองการนอนหลบัพกัผอ่น รวมทั้งการ
รับรู้เร่ืองการมีเพศสัมพนัธ์ ซ่ึงการรับรู้เหล่าน้ีมีผลต่อการด าเนินชีวติประจ าวนั 
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2)  ดา้นจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของ
ตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้
ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิ การตดัสินใจ และความสามารถ
ในการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆของตน และการรับรู้ถึงความสามารถในการจดัการกบัความเศร้าหรือ
กงัวล เป็นตน้ 

3)  ดา้นระดบัความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independence) คือ การ
รับรู้ถึงความเป็นอิสระท่ีไม่ตอ้งพึ่งหาผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถในการเคล่ือนไหวของตน การ
รับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบติักิจวตัรประจ าวนัของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน 
การรับรู้วา่ตนไม่ตอ้งพึ่งพายาต่างๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์นๆ เป็นตน้ 

4)  ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้เร่ือง
ความสัมพนัธ์ของตนกบับุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การ
รับรู้วา่ตนไดรั้บเป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์ทางเพศ
หรือการมีเพศสัมพนัธ์ 

5)  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผล
ต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนเองมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกกัขงั มีความปลอดภยัและ
มัน่คงในชีวิต การรับรู้วา่ไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษต่างๆ การคมนาคม
สะดวก สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้วา่ตนมีโอกาสไดรั้บข่าวสาร หรือ
ฝึกฝนทกัษะต่างๆ การรับรู้วา่ตนไดมี้กิจกรรมสันทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวา่ง เป็นตน้ 

6)  ดา้นความเช่ือส่วนบุคคล (Spirituality, Religion or Personal Beliefs) 
เป็นการรับรู้เก่ียวกบัความเช่ือต่างๆของตน ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเช่ือดา้น
จิตวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเช่ือมัน่อ่ืนๆ ท่ีมีผลในทางท่ีดีต่อการ
ด าเนินชีวติ มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เป็นตน้ 

เคร่ืองมือน้ีไดมี้การพฒันาข้ึนพร้อมๆกนัอย่างกวา้งขวางในขอบเขตของภาษาและ
วฒันธรรมต่างๆทัว่โลก ศูนยภ์าคสนามในประเทศนั้นๆไดรั้บการตั้งข้ึนเพื่อคน้หาระดบัท่ีแตกต่าง
กนัเชิงชีวติความเป็นอยู ่บริการสุขภาพ และประเด็นอ่ืนๆท่ีสัมพนัธ์กบัการวดัคุณภาพชีวิต เพื่อท่ีจะ
ไดเ้ปรียบเทียบแบบขา้มวฒันธรรมและภาษาต่างๆจากหลายๆแห่ง โครงสร้างของเคร่ืองมือไดม้า
จากการด าเนินการของศูนย์ภาคสนามทัว่โลก จากกระบวนการจดัท าท่ีพิจารณาในเร่ืองของ
วฒันธรรม และส านวนภาษา คือมีขอ้ค าถามท่ีหลากหลายในเชิงธรรมชาติและในการจดัรูปแบบ
โครงสร้างของขอ้ค าถามต่างๆ จากนั้นจึงคดักรองออกไปดว้ยวิธีถาม-ค าตอบ สเกลและฟอร์แมท 
(Question-Response Format) ซ่ึงครอบคลุมสาระคุณภาพชีวิตและค่าความตรงในเน้ือหา รวมทั้ง
ความเท่ียงของขอ้ค าถามในวฒันธรรมต่างๆไวค้รบถว้น 
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 นอกจากน้ี สุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล และคนอ่ืน ๆ (2540: 11-12) ยงัไดแ้ปลและ
พฒันาเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตชุดยอ่ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BRIEF-THAI, 1997) จากเคร่ืองช้ี
วดัคุณภาพชีวิตชุดยอ่ขององคก์ารอนามยัโลกฉบบัภาษาองักฤษ (WHOQOL-BRIEF, 1996) ซ่ึงมี 
26 ตวัช้ีวดัแบ่งเป็น 4 ดา้น คือ  

1)  ดา้นร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางดา้นร่างกายของบุคคล ซ่ึงมีผลต่อ
ชีวติประจ าวนั การรับรู้ความอิสระท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถในการท างาน การรับรู้
วา่ตนเองไม่ตอ้งพึ่งพายาใดๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์นๆ เป็นตน้ มี 7 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) ความ
เจ็บปวดและความไม่สบาย 2) ก าลงัวงัชาและความเหน่ือยลา้ 3) การนอนหลบัพกัผ่อน 4) การ
เคล่ือนไหว 5) การด าเนินชีวติประจ าวนั 6) การใชย้าหรือการรักษา และ 7) ความสามารถในการท างาน 

2)  ดา้นจิตใจ คือ การรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึก
ทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจใน
ตนเอง การรับรู้ถึงความมัน่ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิและการตดัสินใจ และ
ความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆของตน ท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิตและมีผลต่อการเอาชนะ
อุปสรรคต่างๆ มี 6 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) ความรู้สึกดา้นดี 2) การคิดเรียนรู้ 3) การนบัถือตนเอง 4) 
ภาพลกัษณ์และรูปร่าง 5) ความรู้สึกในทางท่ีไม่ดี 6) จิตวญิญาณ ศาสนา และความเช่ือส่วนบุคคล 

3)  ดา้นความสัมพนัธ์ทางสังคม คือ การรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์ของตนเอง
กบับุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้วา่ตนไดเ้ป็นผูใ้ห้
ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์ทางเพศหรือการมีเพศสัมพนัธ์ มี 
3 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) สัมพนัธภาพทางสังคม 2) การช่วยเหลือสนบัสนุนทางสังคม และ 3) กิจกรรม
ทางเพศ 

4)  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ การรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด าเนิน
ชีวิต การรับรู้ว่าไดอ้ยู่ในส่ิงแวดล้อมทางกายภาพท่ีดี การรับรู้ว่าตนเองได้มีกิจกรรมสันทนาการ 
และมีกิจกรรมในเวลาวา่ง เป็นตน้ มี 8 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) ความปลอดภยัทางดา้นร่างกายและความ
มัน่คงในชีวติ 2) สภาพแวดลอ้มของบา้น 3) แหล่งการเงิน 4) การดูแลสุขภาพและบริการทางสังคม 
5) การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและทกัษะใหม่ๆ 6) การมีส่วนร่วม มีโอกาสพกัผอ่นหยอ่นใจและมีเวลาวา่ง 
7) สภาพแวดลอ้ม และ 8) การคมนาคม 

2.3.4.2 คุณภาพชีวติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  
รายงานวิจยัคุณภาพชีวิตของคนไทย ของ สถาบันบัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ . 

ส านกัวิจยั (2551: 30-32) มีเน้ือหาเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตท่ีระบุไวใ้นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัร
ไทย พุทธศกัราช 2550 โดยไดแ้ยกบทบญัญติัท่ีใหรั้ฐดูแลคุณภาพชีวติดา้นต่างๆ ของคนไทย ดงัน้ี    
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1)  คุณภาพชีวิตดา้นการท างาน หมายถึง การท่ีประชาชนมีงานท า โดยท่ีมี
ความพึงพอใจในงาน อาชีพ ในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความมัน่คง มีความกา้วหนา้ของงานท่ีท า ตลอดจนมี
ความพึงพอใจในรายได ้สภาพแวดลอ้มในการท างาน และความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานดว้ย โดย
ก าหนดไวใ้นมาตรา 84 ว่า รัฐต้องด าเนินการส่งเสริมให้ประชากรวยัท างานมีงานท า คุ ้มครอง
แรงงานเด็กและสตรี จดัระบบแรงงานสัมพนัธ์และระบบไตรภาคีท่ีผูมี้งานท ามีสิทธิเลือกผูแ้ทนของ
ตน จดัระบบประกนัสังคม รวมทั้งคุม้ครองให้ผูท้  างานท่ีมีคุณค่าอย่างเดียวกนั ไดรั้บค่าตอบแทน 
สิทธิประโยชน์และสวสัดิการท่ีเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบติั  

2)  คุณภาพชีวิตดา้นครอบครัว หมายถึง การท่ีประชาชนมีครอบครัวท่ีมี
ความพึงพอใจเก่ียวกบัความผูกพนั การช่วยเหลือ และความรับผิดชอบต่อกนัระหว่างสมาชิกใน
ครอบครัว ทั้งในดา้นจิตใจและวตัถุ ในดา้นน้ีไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 80 ว่ารัฐตอ้งด าเนินการตาม
แนวนโยบายดา้นสังคม สาธารณสุข การศึกษาและวฒันธรรมดงัต่อไปน้ี คือ คุม้ครองและพฒันา
เด็กและเยาวชน สนบัสนุนการอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาปฐมวยั ส่งเสริมความเสมอภาคของ
หญิงและชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่ของสถาบนัครอบครัวและชุมชน รวมทั้งตอ้ง
สงเคราะห์และจดัสวสัดิการให้แก่ผูสู้งอายุ ผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และผูอ้ยู่ในสภาวะ
ยากล าบาก ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและพึ่งตนเองได ้

3)  คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและความเครียด หมายถึง การท่ีประชาชนมี
ภาวะของสุขภาพท่ีแข็งแรงและมีสุขภาพจิตท่ีดี ในดา้นน้ีบทบญัญติัในรัฐธรรมนูญฯ พุทธศกัราช 
2550 ก าหนดไวใ้นมาตรา 80 วา่รัฐตอ้งด าเนินการตามโยบายดา้นสังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวฒันธรรม โดยมีขอ้ความท่ีระบุถึงการส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาระบบสุขภาพท่ีเน้นการ
สร้างเสริมสุขภาพ อนัน าไปสู่สุขภาวะท่ีย ัง่ยืนของประชาชน รวมทั้งจดัส่งเสริมให้ประชาชนไดรั้บ
บริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้เอกชนและชุมชนมี
ส่วนร่วมในการพฒันาสุขภาพและการจดับริการสาธารณสุข ท่ีมีผูมี้หน้าท่ีให้บริการดงักล่าว ซ่ึง
ปฏิบติัหน้าท่ีตามมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม ย่อมได้รับความคุม้ครองตามกฎหมาย ส่วนใน
ดา้นสุขภาพจิต และดา้นศาสนา ไดก้ าหนดไวใ้นมาตรา 73 วา่ รัฐตอ้งให้ความอุปถมัภแ์ละคุม้ครอง
พระพุทธศาสนา ซ่ึงเป็นศาสนาท่ีประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่นบัถือมาชา้นาน และศาสนาอ่ืนๆ ทั้ง
ต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดีและความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนของทุกศาสนา รวมทั้ ง
สนบัสนุนการน าหลกัธรรมของศาสนามาใชเ้พื่อสร้างเสริมคุณธรรมและพฒันาคุณภาพชีวติ 

4)  คุณภาพชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง การท่ีประชาชนอยูใ่นส่ิงแวดลอ้ม
ท่ีดี ไม่ไดมี้ความรู้สึกวา่ไดรั้บผลกระทบจากมลภาวะต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในบริเวณท่ีอยูอ่าศยั ในดา้นน้ี
บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญฯ พุทธศกัราช 2550 ไดก้  าหนดไวใ้นมาตรา 85 (5) วา่ “รัฐตอ้งส่งเสริม
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บ ารุงรักษา ตลอดจนควบคุมและก าจดัภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามยั สวสัดิภาพ และคุณภาพ
ชีวติของประชาชน โดยประชาชน ชุมชนทอ้งถ่ิน และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตอ้งมีส่วนร่วม
ในการก าหนดแนวทางการด าเนินงานดา้นส่ิงแวดลอ้ม” 

5)  คุณภาพชีวิตด้านชีวิตในเมือง หมายถึง การท่ีประชาชนได้รับการ
บริการท่ีดีของภาครัฐในดา้นการศึกษา คมนาคม สาธารณสุข สาธารณูปโภคต่างๆ และความปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิ์น รวมทั้งความพึงพอใจในดา้นราคาสินคา้อุปโภคบริโภค และสาธารณูปโภคท่ี
เป็นอยูด่ว้ย ในดา้นน้ี บทบญัญติัในรัฐธรรมนูญฯ พุทธศกัราช 2550 ไดร้ะบุไวใ้นมาตรา 78 (3) และ 
84 (1) โดยมีขอ้ความความดงัต่อไปน้ีคือ มาตรา 78 (3) ระบุให้มีการกระจายอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและตดัสินใจกิจการทอ้งถ่ินไดเ้อง ส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมด าเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐในการพฒันาเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน
และพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศในทอ้งถ่ิน
ให้ทัว่ถึงและเท่าเทียมกนัทัว่ประเทศ รวมทั้งพฒันาจงัหวดัท่ีมีความพร้อมให้เป็นองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินขนาดใหญ่ โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในจงัหวดันั้นๆ และมาตรา 84 ระบุ
วา่รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นเศรษฐกิจดงัต่อไปน้ี คือ สนบัสนุนระบบเศรษฐกิจแบบ
เสรีและเป็นธรรม โดยอาศยักลไกตลาด และสนบัสนุนใหมี้การพฒันาเศรษฐกิจอยา่งย ัง่ยืน โดยตอ้ง
ยกเลิกและละเวน้การตรากฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ีควบคุมธุรกิจ ซ่ึงมีบทบญัญติัท่ีไม่สอดคลอ้งกบั
ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ และตอ้งไม่ประกอบกิจกรรมท่ีมีลกัษณะแข่งขนักบัเอกชน เวน้แต่มีความ
จ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมัน่คงของรัฐ และรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมหรือจดัให้มี
สาธารณูปโภค 

2.3.4.3  คุณภาพชีวติของคนไทยตามขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นขอ้มูลท่ีแสดงถึงลกัษณะของสังคมไทยท่ีพึง

ประสงค ์ตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต ่าของเคร่ืองช้ีวดัวา่ อยา่งนอ้ยคนไทยควรจะมีระดบัความเป็นอยู่
ไม่ต  ่ากว่าระดบัไหนในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆ และท าให้ประชาชนสามารถทราบได้ดว้ยตนเองว่า 
ในขณะน้ีคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บา้นอยู่ในระดบัใด มีปัญหาท่ีจะตอ้ง
แก้ไขในเร่ืองใดบ้างอันเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว และสังคมรูปแบบหน่ึง และถือเป็นนโยบายส าคญัในการพฒันาชนบทของประเทศ 
(สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. ส านกัวิจยั, 2551: 33) ขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ
ขอ้มูลในระดับครัวเรือนท่ีแสดงถึงสภาพความจ าเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนในด้านต่างๆ 
เก่ียวกบัคุณภาพชีวติ โดยไดก้ าหนดมาตรฐานขั้นต ่าเอาไวด้งัต่อไปน้ี 
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1)  หลกัการของขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
(1)  ใช้เคร่ืองช้ีวดัความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นเคร่ืองมือของ

กระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บา้นและชุมชน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้นและชุมชน 
ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเองและชุมชนว่า บรรลุตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐานแล้ว
หรือไม่ 

(2)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา โดยผ่านกระบวนการ
ส ารวจและพฒันา นบัตั้งแต่การก าหนดปัญหาความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน ตลอดจนหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหา โดยใชข้อ้มูล จปฐ. ท่ีมีอยู ่ตลอดจนการประเมินผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 (3)  ใชข้อ้มูล จปฐ. เป็นแนวทางในการคดัเลือกโครงการต่างๆ ของรัฐ
ให้สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริงของชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ ากดัได้อย่าง
ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประสานระหวา่งสาขาในดา้นการปฏิบติัมากข้ึน 

2)  วตัถุประสงคข์องขอ้มูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 
เพื่อใหป้ระชาชนสามารถพฒันาชีวติความเป็นอยูข่องตนเอง และครอบครัว

ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อย่างน้อยให้ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐานโดยมีเคร่ืองช้ีวดั จปฐ. เป็น
เคร่ืองมือ 

3)  การก าหนดเคร่ืองช้ีวดัความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  
ก าหนดข้ึนเพื่อใชใ้นการช้ีวดัวา่ คนในแต่ละครัวเรือนควรมีคุณภาพชีวิตขั้น

ต ่าในเร่ืองนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาหน่ึง (ปกติจะก าหนด 5 ปี  ตามระยะเวลาของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด จึงจะถือวา่ “มีคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน 
(จปฐ.)”  ซ่ึงประกอบดว้ย 

หมวดท่ี 1  สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามยัดี)  
หมวดท่ี 2 มีบ้านอาศยั (ประชาชนมีท่ีอยู่อาศยัและสภาพแวดล้อมท่ี

เหมาะสม)  
หมวดท่ี 3 ฝักใฝ่การศึกษา (ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงบริการด้าน

การศึกษา)  
หมวดท่ี 4 รายไดก้า้วหนา้ (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้

พอเพียงต่อการด ารงชีวติ) 
หมวดท่ี 5 ปลูกฝังค่านิยมไทย (ประชาชนมีการปลูกฝังค่านิยมไทย

ใหก้บัตนเองเพื่อใหคุ้ณภาพชีวติท่ีดีข้ึน) 
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หมวดท่ี 6 ร่วมใจพฒันา (ประชาชนมีจิตส านึกและร่วมกนัรักษาสิทธ์ิ
ของตนเอง เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรือทอ้งถ่ิน)  

ในการศึกษาคุณภาพของชาวประมงทะเลในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาจึงเลือกใช้เคร่ืองช้ีวดั
คุณภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก ชุดย่อ ฉบบัไทย (WHOQOL-BRIEF-THAI, 1997) ซ่ึงถอด
ความมาจากเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตชุดยอ่ขององค์การอนามยัโลกฉบบัภาษาองักฤษ (WHOQOL= 
BRIEF, 1996) โดยมี 26 ตวัช้ีวดั แบ่งเป็น 4 ดา้น คือ 1) ดา้นร่างกาย 2) ดา้นจิตใจ 3) ดา้นความสัมพนัธ์
ทางสังคม และ (4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม น ามาใชใ้นการศึกษา เน่ืองจากเคร่ืองช้ีวดัดงักล่าวมีความเป็น
สากลมีเน้ือหาครอบคลุมและสอดคลอ้งกบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ซ่ึงจะสะทอ้นความ
เป็นองคร์วมของคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเลได ้

   

2.4  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง   
  
2.4.1  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัพฤติกรรมการบริโภค 
การศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือนเกษตรภาคกลาง ของนคร ยิ้มศิริวฒันะ 

(2541) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการบริโภค รายได้ รายจ่ายและการออม ตลอดจนปัจจยัท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัการบริโภคของครัวเรือนเกษตรในภาคกลาง ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่มีขนาดครัวเรือน 4 คน ครัวเรือนมีรายไดเ้งินสดทางเกษตรเฉล่ีย 71,464.36 บาทต่อครัวเรือน
ต่อปี มีรายจ่ายสดทางการเกษตร 59,915.65 บาทต่อครัวเรือนต่อปี มีรายได้เงินสดสุทธิทาง
การเกษตรเท่ากบั 10,712.43 บาทต่อครัวเรือนต่อปี มีรายจ่ายสดในการบริโภค 55,5508.47 บาทต่อ
ครัวเรือนและการลงทุนนอกการเกษตร 15,025.67 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ส าหรับปัจจัย ท่ี
ก าหนดการบริโภค ได้แก่ รายได้เงินสด รายได้เงินสดจากทรัพย์สิน อายุของหัวหน้าครัวเรือน 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน หน้ีสินตน้ปีและหน้ีสินระหวา่งปีมีความสัมพนัธ์กนั  

งานวิจยัท่ีคล้ายคลึงกนั คือ การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการบริโภคของแรงงานหญิงในเขต
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ของ ณัฐยา โชติกอาภา (2542) ผลการศึกษาพบว่า แรงงานหญิงส่วน
ใหญ่มีอายุระหว่าง 18–25 ปี มีภูมิล าเนาอยูใ่นภาคเหนือ เป็นโสด แต่ตอ้งรับภาระค่าใช้จ่ายของคน
ในครอบครัว 2-3 คน จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จนถึงระดบัประกาศนียบตัร และมีรายได้
อยูใ่นช่วง 4,001–6,000 บาทต่อเดือน โดยมีค่าใชจ่้ายในการบริโภคส่วนใหญ่เพื่อการบริโภคอาหาร 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคคลในความอุปการะ และท่ีอยูอ่าศยัตามล าดบั ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
การบริโภค คือ รายได ้รายจ่าย จ านวนสมาชิกในครอบครัว ภาระค่าใชจ่้ายของสมาชิกในครอบครัว 
และหน้ีสิน 
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นอกจากน้ียงัมีการศึกษาแบบแผนการใชจ่้ายของครัวเรือนเกษตรกร อ าเภอหางดง จงัหวดั
เชียงใหม่ ซ่ึงศึกษาโดยมยุรี เพช็รัตน์ (2542) ผลการศึกษาพบวา่ ครัวเรือนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อปีเท่ากบั 
60,983.97 บาท หรือ 5,082 บาทต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 8,173.70 บาท ซ่ึงสูงกว่า
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีจ านวนสมาชิกในครอบครัวเรือนละ 4 คน มีบุตรท่ีอยู่ระหว่างศึกษาเฉล่ีย
ครัวเรือนละ 1 คน และมีท่ีดินท ากินเฉล่ียครัวเรือนละ 5.88 ไร่ ค่าใช้จ่ายของครัวเรือนจะข้ึนกบั
รายไดจ้ากภาคเกษตรและนอกการเกษตร โดยท่ีครัวเรือนท่ีมีรายไดสู้งจะใช้จ่ายสูง ครัวเรือนท่ีมี
รายได้ต ่าจะใช้จ่ายต ่า โดยครัวเรือนจะใช้จ่ายในด้านอาหารมากท่ีสุด รองลงมาจะใช้จ่ายในด้าน
เคร่ืองนุ่งห่ม การท าบุญ  และการลงทุน ตามล าดบั งานวิจยัเก่ียวกบัการวิเคราะห์รูปแบบการใชจ่้าย
ของพนกังานในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดย สามารถ พวงเรือนแกว้ (2552) ไดร้ายงาน
ขอ้มูลท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัรายรับและรายจ่ายของพนกังานบริษทัในพื้นท่ีศึกษาว่า รายรับโดยเฉล่ีย
ของพนกังาน เม่ือน ามาเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายเพื่อยงัชีพไม่เพียงพอส าหรับค่าใชจ่้าย เพราะนอกจาก
จะมีค่าใชจ่้ายเพื่อยงัชีพแลว้ พนกังานยงัมีค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ อาทิ ค่ายานพาหนะ สินคา้ฟุ่มเฟือย ฯลฯ 
ดงันั้นพนกังานจ าเป็นตอ้งหารายไดเ้สริมหรือกูย้ืมเงิน ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยพบจ านวนผู ้
ท่ีมีสภาวะหน้ีสินมีจ านวนถึง 187 คน จากพนกังานในกลุ่มตวัอย่าง 400 คน คิดเป็นร้อยละ 46.85 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเกิดภาวะหน้ีสินนั้น ไดแ้ก่ ลกัษณะท่ีอยู่อาศยั โดยเฉพาะการกูเ้พื่อสร้างบา้น 
การมียานพาหนะประเภทรถยนต ์งานวิจยัท่ีน่าสนใจอีกช้ินหน่ึงคือการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค
ของแรงงานไร้ฝีมือในภาคอุตสาหกรรมในอ าเภอเมือง จงัหวดันราธิวาส ของอารีย ์การธิโร (2552) 
พบว่า รายได้มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกับการบริโภค นั่นคือ ถ้าแรงงานไร้ฝีมือมีรายได้
เพิ่มข้ึนจะมีการบริโภคเพิ่มข้ึน และพบว่าปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคมี 2 ปัจจยั คือ 
ปัจจยัรายได้ และปัจจยัครัวเรือน โดยปัจจยัทั้งสองมีความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัค่าใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภค แสดงว่า พฤติกรรมการบริโภคของแรงงานไร้ฝีมือท่ีมีรายได้มากจะมีการใช้จ่ายเพื่อการ
บริโภคมากกว่าแรงงานท่ีมีรายได้น้อย และพฤติกรรมการบริโภคของแรงงานไร้ฝีมือท่ีมีจ  านวน
สมาชิกในครัวเรือนมากจะมีค่าใชจ่้ายเพื่อการบริโภคมากกวา่ผูท่ี้มีสมาชิกในครัวเรือนนอ้ยกวา่ 

   
2.4.2  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบัการเป็นหนี ้
การศึกษาการมีหน้ีสินและปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัภาวะหน้ีสินของขา้ราชการต ารวจน ้ า 

ของสุลกัษณ์ เสง่ียมลกัษณ์ (2544) ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีหน้ีสินของ
ขา้ราชการต ารวจน ้ า ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง สถานภาพสมรส เงินเดือน รายไดเ้สริม 
ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายจากเงินเดือน ความเพียงพอของค่าใช้จ่ายจากรายไดอ่ื้น ความเพียงพอ
ของค่าใช้จ่ายจากรายไดข้องขา้ราชการต ารวจน ้ ารวมกบัรายไดคู้่สมรส การใชเ้คร่ืองอ านวยความ
สะดวก และการมีค่านิยมการบริโภค   
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การศึกษาเร่ืองปัญหาหน้ีสินขา้ราชการครู ของส ารวม จงเจริญ (2546) รายงานวา่ขา้ราชการ
ครูแต่ละคนมีหน้ีสินคนละประมาณ 500,000 บาท สาเหตุท่ีส าคญัท่ีท าให้ขา้ราชการครูเป็นหน้ีมี 3 
ประการ คือ เพื่อการจดัหาท่ีอยู่อาศัย เพื่อการใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั และเพื่อการใช้จ่ายใน
การศึกษาบุตร ส าหรับสาเหตุรองลงมา และเช่ือว่ามีส่วนส าคญัในการสร้างหน้ีของขา้ราชการครู 
ไดแ้ก่ การจดัหาพาหนะและเคร่ืองไฟฟ้า เพื่ออ านวยความสะดวก และส่งเสริมฐานะทางสังคม เป็นตน้  

การศึกษาภาวะหน้ีส้ินของสมาชิกโครงการสินเช่ือเพื่อพฒันาชีวิตครู จงัหวดัสกลนคร ของ
พิชยั ลิมานนทด์ ารง (2547) ซ่ึงพบวา่ ขา้ราชการครูเป็นผูท่ี้มีภาวะหน้ีสินทุกคน โดยพิจารณาจาก
ภาวะหน้ีสินรวมจากทุกแหล่งหน้ีสินทั้งในระบบและนอกระบบ พบว่ามีภาวะหน้ีสินเป็นจ านวน
เงินโดยเฉล่ียสูงมาก การใชจ่้ายท่ีส่งผลต่อการมีหน้ีสินอนัดบัแรก คือ การซ้ือท่ีอยูอ่าศยั รองลงมาค่า
เคร่ืองอ านวยความสะดวกตามสมัยนิยม ตามด้วยการน าเงินไปลงทุนเพื่อท าอาชีพเสริม เพื่อ
การศึกษาพฒันาตนเองและบุตร การน าเงินไปใชจ่้ายในการด ารงชีวิตประจ าวนั และการน าเงินไป
ใชจ่้ายเร่ืองอบายมุข ตามล าดบั  

การศึกษาดงักล่าวน้ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาการเป็นหน้ีของขา้ราชการครู ของ เบญจมาศ 
ก่ิงดี (2552) พบวา่พฤติกรรมการใช้จ่ายของขา้ราชการครูซ่ึงมีลกัษณะของความฟุ่มเฟือยมากท่ีสุด
คือ การใช้ยานพาหนะ รองลงมาคือ การร่วมงานสังคม ครูมีและการใช้จ่ายส าหรับสังสรรค์ ยงั
พบว่า โดยร้อยละ 77 ของขา้ราชการครูเป็นหน้ีมีปริมาณหน้ีในปัจจุบนัเฉล่ียเท่ากบั 920,538.96 
บาทต่อคน ขา้ราชการครูมียอดเงินคา้งช าระในปัจจุบนัเฉล่ีย 799,844.44 บาทต่อคน และคู่สมรสท่ีกู้
เงินมียอดหน้ีเฉล่ีย 604,775.28 บาทต่อคน การกูย้ืมเงินส่วนใหญ่เพื่อการด ารงชีวิตประจ าวนั ตาม
ดว้ยกูเ้พื่อซ้ือท่ีดินหรือสร้างบา้น และ กูย้มืเงินเพื่อเป็นค่ายานพาหนะตามล าดบั   

การศึกษาปัญหาภาวะหน้ีสินเกษตรกร กรณีศึกษา หมู่บา้นหนองหล่ม หมู่ 22 ต.บา้นหลวง  
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ของ สิรภพ สุคนัธา (2552) ไดร้ายงานขอ้คน้พบท่ีน่าสนใจวา่  สาเหตุของ
การเกิดหน้ีสินมี 2 สาเหตุหลกัคือ 1) หน้ีสินเกิดจากความตอ้งการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากกระแส
ทุนนิยม คือการตอ้งการใชชี้วิตท่ีมีความสะดวกและความบนัเทิงเพิ่มมากข้ึน 2) เกิดจากหน้ีส้ินท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการเกษตร เน่ืองจากการขายผลผลิตไม่ไดต้ามท่ีควรจะเป็น ความไม่แน่นอนของราคา
หรือปริมาณผลผลิต การลงทุนทางการเกษตรสมยัใหม่ท่ีตอ้งใชต้น้ทุนสูง และเพื่อการช าระหน้ีสิน
จากการกูเ้งินหรือผ่อนสินคา้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ โดยในการท าเกษตรกรส่วนใหญ่ เกษตรกร
ขาดเงินทุนท่ีจะลงทุน ท าให้เกิดการพึ่งพานายทุนซ่ึงเป็นผูรั้บซ้ือผลผลิตทางการเกษตร ท าให้ขาด
อ านาจในการต่อรองกบันายทุน ส่วนมากเกษตรกรในหมู่บา้นหนองหล่มจะไม่มีผูท่ี้สามารถปลด
หน้ีสินจากแหล่งเงินกูไ้ด ้เน่ืองจากตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยีท่ีใช้ในการเกษตรท าให้ตอ้งเป็นหน้ีอย่าง
ต่อเน่ือง 
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จากการศึกษางานวิจยัดงักล่าวท าให้ทราบวา่สาเหตุของการเป็นหน้ี คือ 1) หน้ีสินเกิดจาก
ความตอ้งการบริโภคท่ีเพิ่มข้ึน เน่ืองจากกระแสทุนนิยม การตอ้งการใช้ชีวิตท่ีมีความสะดวกและ
ความบนัเทิงเพิ่มมากข้ึน เช่น ยานพาหนะและเคร่ืองไฟฟ้า ซ้ือ เช่าท่ีอยู่อาศยั ผ่อนสินคา้เคร่ืองมือ
เคร่ืองใช้หรือการบริโภคต่างๆ เพื่อส่งเสริมฐานะทางสังคม 2) เพื่อน าเงินไปใช้ในการอุปโภค
บริโภคในชีวิตประจ าวนั เช่น อาหาร เคร่ืองแต่งกาย 3) เกิดจากหน้ีส้ินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร
เน่ืองจาก การขายผลผลิตไม่ไดต้ามราคาท่ีเหมาะสม ความไม่แน่นอนของราคาหรือปริมาณผลผลิต
และการลงทุนทางการเกษตรท่ีสูง 4) การรับภาระการใช้จ่ายของสมาชิกในครอบครัว เช่น 
การศึกษาบุตร 5) การน าเงินไปใชจ่้ายใน งานประเพณี การร่วมงานสังคม การสังสรรค ์และการน า
เงินไปใชจ่้ายเร่ืองอบายมุข  

ส าหรับความสามารถในการช าระหน้ี จากการศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสามารถใน
การช าระหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยษ์ะกอฟะฮอิสลาม จ ากดั จงัหวดักระบ่ี (วุฒิสาร เจสาสน์, 
2551) พบวา่ ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการช าระหน้ีของสมาชิกสหกรณ์ฯ ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ นโยบาย
สินเช่ือ เศรษฐกิจการเมือง การปกครอง สภาพดินฟ้าอากาศ ภูมิประเทศ การส่ือสาร เทคโนโลย ี
ค่านิยมส่วนบุคคลของสมาชิก มีความสัมพนัธ์กบัความสามารถในการช าระหน้ีเน่ืองจากปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อรายไดข้องสมาชิกสหกรณ์ มีรายไดใ้ช้จ่ายในแต่ละเดือนไม่เพียงพอจึงส่งผลให้มีการผิด
นดัการช าระหน้ีเกิดข้ึน 

 
2.4.3  งานวจัิยทีเ่กีย่วกบัคุณภาพชีวติ 
การศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในก าแพงนครเวียงจนัทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว ของ ค าตนั บุญมณี (2545: 57-59) พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีผลต่อ
ระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายรับของหวัหนา้ครัวเรือน มี
ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัคุณภาพชีวติของหวัหนา้ครัวเรือน  

การศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตลุ่มแม่น ้ าจนั ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นท่ีตน้น ้ าแม่น ้ าจนั 
อ าเภอแม่จนั จงัหวดัเชียงราย ของ วรการ เทพวลัย ์(2548) พบว่า ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิต คือ 
เพศ อาชีพ รายได ้ต าแหน่งทางสังคม สภาพท่ีอยูอ่าศยั หน้ีสิน เงินออม ทรัพยสิ์น การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของชุมชน และความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาของชุมชน  

การศึกษาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายุในชนบทไทย ในเขตอ าเภอแกง้คร้อ จงัหวดัชยัภูมิ ของ
พระฐิตะวงษ ์ลาเสน (2548) พบวา่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
ผูสู้งอาย ุไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา รายไดใ้นครอบครัว สภาพแวดลอ้มท่ีอยูอ่าศยั สัมพนัธภาพใน
ครอบครัว และการรับรู้ข่าวสารการศึกษาในเร่ืองคุณภาพชีวิตของชาวเขาเผ่ามง้ไร้สัญชาติในเขต
พื้นท่ี ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงราย ของ เสาวลกัษณ์ แกว้หน่อ (2551: 100-104) พบว่า 
คุณภาพชีวติของชาวเขาเผา่มง้ไร้สัญชาติ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อ
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คุณภาพชีวติของชาวเขาเผา่มง้ไร้สัญชาติ คือ ระดบัการศึกษา ความสามารถฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทย 
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นประเทศไทย การมีเครือญาติในประเทศไทย การมีท่ีดินท ากิน   

นอกจากน้ี ยงัมีการศึกษาคุณภาพชีวิต โดยใช้ดัชนีช้ีวดัขององค์การอนามยัโลกชุดย่อ
ภาษาไทย (WHOQOL-BRIEF-THAI) เป็นเคร่ืองมือในการศึกษา ซ่ึงแบ่งเป็น ดา้นร่างกาย ดา้น
จิตใจ ดา้นสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุ กรณีศึกษาสมาชิก
ชมรมผูสู้งอายใุนเขตกรุงเทพมหานคร ของ ทิพยอ์รุณ สมภู่ (2552) ผลการศึกษา พบวา่ คุณภาพชีวิต
โดยรวมของผูสู้งอายอุยูใ่นระดบัท่ีดี และตวัแปรอิสระส าคญัท่ีส่งผลต่อตวัคุณภาพชีวิตของผูสู้งอาย ุ
คือ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพการท างาน รายไดจ้ากบุตรหลาน ลกัษณะของครอบครัวขยาย
เปรียบเทียบกบัครอบครัวเด่ียว การดูแลสุขภาพอนามยั สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ การสนบัสนุน
ทางสังคม การท ากิจกรรมและการมีบทบาทในสังคม 

รายงานวิจยัคุณภาพชีวิตของคนไทย ปี 2551 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (2551) 
ระบุวา่ คุณภาพชีวิตของคนไทยท่ีไดจ้ากการประเมินจากมาตรวดั มีดงัน้ี 1) คุณภาพชีวิตดา้นการ
ท างาน ตวัอยา่งมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก 2) คุณภาพชีวิตดา้นครอบครัว ความพึงพอใจอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด 3) คุณภาพชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้ม ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก และ4) คุณภาพชีวิต
ดา้นสุขภาพและความเครียด อยู่ในระดบัค่อนขา้งดี โดยในรอบปีท่ีผ่านมาคนไทยส่วนใหญ่เคย
เจ็บป่วยเล็กนอ้ย แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่เคยเจ็บป่วยจนตอ้งเขา้รักษาตวัในสถานพยาบาล ส าหรับภาวะ
ความเครียด ส่วนใหญ่ไม่มีอาการผดิปกติท่ีแสดงถึงความเครียด จากการเปรียบเทียบความพึงพอใจ
ในคุณภาพชีวิตแต่ละดา้น พบวา่ โดยสรุปคุณภาพชีวิตของคนไทยในแต่ละภาค ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจในระดบัมากและใกล้เคียงกนั ส าหรับการศึกษาคุณภาพชีวิตผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนเมืองมี
รายงานการศึกษาในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องอาคารแฟลตเช่าในกรุงเทพมหานคร ของ 
(จกัรพงษ ์เกเยน็, 2554 ) ท่ีพบวา่ ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่ามี
คุณภาพชีวติโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ส าหรับผลการศึกษาคุณภาพชีวติรายดา้น พบวา่ คุณภาพ
ชีวิตใน 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ และคุณภาพชีวิตด้าน
ความสัมพนัธ์ทางสังคม อยูใ่นระดบัปานกลาง มีเพียงคุณภาพชีวิตดา้นส่ิงแวดลอ้มเพียงดา้นเดียวท่ี
อยูใ่นระดบัไม่ดี   

จากการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพชีวิตจะเห็นไดว้า่มีปัจจยัหลายตวัท่ีสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
ชีวิตของคน เช่น เพศ อายุ การศึกษา รายได ้ต าแหน่งทางสังคม สภาพท่ีอยู่อาศยั หน้ีสิน เงินออม 
ทรัพยสิ์น ความสัมพนัธ์ทางสังคม โดยปัจจยัเหล่าน้ีอาจจะมีผลต่างกนัระหว่างกลุ่มคนบา้ง เช่น 
ความสัมพนัธ์ทางสังคม มีผลต่อคุณภาพชีวติของผูสู้งอาย ุในขณะท่ี ระดบัการศึกษามีผลต่อคุณภาพ
ชีวติของชาวเขาอยา่งส าคญั เป็นตน้ 



 
บทที ่3 

 

กรอบแนวคดิ และวธีิการศึกษา 
 

การศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภค การเป็นหน้ี และคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล ใน
ต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซ่ึง
ท าการศึกษาดว้ยการรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง และขอ้มูลทุติยภูมิจาก
เอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดกรอบแนวคิดและวธีิการศึกษาคร้ังน้ีดงัต่อไปน้ี 

 

3.1  กรอบแนวคดิในการศึกษา 
        

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ท าให้ผูศึ้กษา
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการสร้างกรอบแนวคิดในการศึกษา ท่ีจะใชอ้ธิบายถึงพฤติกรรมการ
บริโภค การเป็นหน้ี และคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จังหวดั
นครศรีธรรมราช โดยสามารถก าหนดกลุ่มตวัแปรในการศึกษาและความสัมพนัธ์ท่ีคาดว่าจะเกิด
ระหวา่งกลุ่มตวัแปร ซ่ึงน าเสนอเป็นกรอบแนวคิดส าหรับในการศึกษา ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

  
3.1.1  ตัวแปรในการศึกษา  

3.1.1.1  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ ปัจจยัดา้น
ประชากร ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคม พฤติกรรมการบริโภค และการเป็นหน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยตวั
แปรต่างๆดงัน้ี 

1)  ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ 
(1)  เพศ 
(2)  อาย ุ
(3)  สถานภาพสมรส  
(4)  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

2)  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคม ไดแ้ก่  
(1)  การศึกษา 
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(2)  การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมง 
(3)  รายไดข้องครัวเรือน 
(4)  เงินออม 
(5)  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมง  

3)  พฤติกรรมการบริโภค ไดแ้ก่ 
(1)  ประเภทของสินค้าท่ีบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้า

ประเภทต่างๆ 
4)  การเป็นหน้ี ไดแ้ก่ 

(1)  ภาระหน้ีสินในปัจจุบนั 
(2)  ความสามารถในการช าระหน้ี 

3.1.1.2   ตวัแปรตาม  (Dependent Variables) คือ คุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล 
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย 

1)  ดา้นร่างกาย  
2)  ดา้นจิตใจ  
3)  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
4)  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
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 ตัวแปรอสิระ                ตัวแปรตาม 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 

1) ปัจจยัด้านประชากร 
1.1) เพศ 
1.2) อาย ุ
1.3) สถานภาพสมรส  
1.4) จ านวนสมาชกิในครวัเรอืน 
 
  
 

 

                  คณุภาพชีวิต 
1) ดา้นร่างกาย 
2) ดา้นจติใจ  
3) ดา้นสมัพนัธภาพทางสงัคม 
4) ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
 

3) พฤติกรรมการบริโภค 
3.1) ประเภทของสนิคา้ทีบ่รโิภคและค่าใชจ้่ายใน 
      การบรโิภคสนิคา้ประเภทต่างๆ 
 
 
 

4) การเป็นหน้ี 
    4.1) ภาระหน้ีสนิในปจัจุบนั 
    4.2) ความสามารถในการช าระหนี้ 
 

 

2) ปัจจยัด้านเศรษฐกิจสงัคม  
2.1) การศกึษา 
2.2) การประกอบอาชพีอื่นนอกเหนือจากการ  
ประมง 
2.3) รายได ้
2.4) เงนิออม 
2.5) ระยะเวลาในการประกอบอาชพีประมง 
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3.2  ค านิยามศัพท์ทีใ่ช้ในการศึกษา 
        

การศึกษาในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดใ้หค้  านิยามศพัท ์เพื่อความเขา้ใจท่ีตรงกนัดงัน้ี 
ปัจจยัดา้นประชากร หมายถึง ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีอธิบายลกัษณะดา้นประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 

ซ่ึงประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ สมรส และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
เพศ หมายถึง เพศของชาวประมงทะเลท่ีใหข้อ้มูล  ไดแ้ก่ เพศชาย หรือ เพศหญิง  
อาย ุหมายถึง  อายปัุจจุบนัของผูใ้หข้อ้มูล โดยคิดเป็นจ านวนเตม็หน่วยเป็นปี 
สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพสมรสของผูใ้ห้ขอ้มูลซ่ึงประกอบดว้ย โสด สมรส 

และหยา่ หมา้ย หรือแยกกนัอยู ่
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง จ านวนสมาชิกทั้งหมดท่ีอาศยัในครัวเรือนเดียวกนักบั

ผูใ้หข้อ้มูลในขณะท่ีศึกษา 
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคม หมายถึง ปัจจัยท่ีบ่งบอกลักษณะด้านเศรษฐกิจสังคมของ

ครัวเรือนกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงประกอบดว้ย การศึกษา การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมง 
รายได ้เงินออม และระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมง 

ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัการศึกษาสูงสุดของผูใ้ห้ขอ้มูล ไดแ้ก่ ต ่ากวา่ประถมศึกษา 
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาตอนตน้ มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ปวส.หรืออนุปริญญา ปริญญาตรี 
และอ่ืนๆ 

การประกอบอาชีพอ่ืนนอกจากการประมง  หมายถึง สมาชิกในครัวเรือนผูใ้ห้ขอ้มูลท่ี
ประกอบอาชีพอ่ืนท่ีไม่ใช่อาชีพประมง  

รายได ้ หมายถึง จ  านวนรายไดร้วมต่อเดือนของครัวเรือนชาวประมงทะเลท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลเป็น
สมาชิก 

เงินออม หมายถึง จ านวนเงินเก็บต่อเดือนของครัวเรือนชาวประมงทะเล 
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงทะเล  หมายถึง จ านวนปีท่ีได้ประกอบอาชีพจบั

สัตวน์ ้าในทะเลของผูใ้หข้อ้มูล 
พฤติกรรมการบริโภค หมายถึง พฤติกรรมการบริโภคของชาวประมงทะเลซ่ึงพิจารณาใน 2 

ประเด็น คือ 1) ประเภทของสินคา้และบริการท่ีชาวประมงทะเลและสมาชิกในครัวเรือนชาวประมง
ทะเลมีการบริโภค 2) ค่าใชจ่้ายในการบริโภค ประกอบดว้ย ค่าใชจ่้ายในการซ้ืออาหารและของใช้
จ  าเป็นในบา้น ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครอบครัว ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นส่ิงอบายมุขและ
ค่าใช้จ่ายเพื่อความบนัเทิง (สุรา ยาสูบ หวย การพนนั ความบนัเทิง) ค่าใช้จ่ายในการผ่อนช าระ
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หน้ีสิน ค่าใช้จ่ายเพื่อสังคม (ท าบุญ ช่วยงานศพ ซ้ือของขวญัข้ึนบา้นใหม่) และ ค่าใช้จ่ายเพื่อ
ผลตอบแทนในอนาคต (เงินออม ประกนัชีวติ)  

การเป็นหน้ี หมายถึง ภาระผูกพนัตามกฎหมาย หรือการกู้ยืมเงิน ตั้งแต่ในอดีตจนถึง
ปัจจุบนัของแต่ละครัวเรือน ซ่ึงตอ้งช าระหน้ีคืนในระยะเวลาท่ีก าหนดไว ้รวมถึงความสามารถใน
การช าระหน้ี การเป็นหน้ีของชาวประมงทะเล ประกอบดว้ย 1) ภาระหน้ีสินในปัจจุบนั คือ จ านวน
หน้ีสินท่ียงัไม่ไดช้ าระคืน และ 2) ความสามารถในการช าระหน้ี คือ ระดบัความสามารถในการ
ช าระหน้ีท่ีมีอยูจ่ากการประเมินของผูใ้หข้อ้มูล 

คุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล หมายถึง ระดบัการรับรู้ของบุคคลท่ีมีต่อชีวิตแต่ละดา้น
ของตน ซ่ึงประกอบดว้ยดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึง
ผูศึ้กษาไดไ้ดย้ึดตามตวัแบบ WHOQOL–BREF–THAI (2540) ของสุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล และคน
อ่ืน ๆ (2540) ประกอบดว้ย 

1)  คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย หมายถึง ระดบัการรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของ
บุคคล ซ่ึงมีผลต่อชีวิตประจ าวนั การรับรู้ความอิสระท่ีไม่ตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น การรับรู้ถึงความสามารถ
ในการท างาน การรับรู้วา่ตนเองไม่ตอ้งพึ่งพายาใดๆ หรือการรักษาทางการแพทยอ่ื์นๆ เป็นตน้ มี 7 
ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) ความเจ็บปวดและความไม่สบาย 2) ก าลงัวงัชาและความเหน่ือยหลา้ 3) การนอน
หลบัพกัผ่อน 4) การเคล่ือนไหว 5) การด าเนินชีวิตประจ าวนั 6) การใช้ยาหรือการรักษา และ 7) 
ความสามารถในการท างาน 

2)  คุณภาพชีวิตดา้นจิตใจ หมายถึง ระดบัการรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง เช่น การ
รับรู้ความรู้สึกทางบวกท่ีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลกัษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึก
ภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมัน่ใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจ า สมาธิและการ
ตดัสินใจ และความสามารถในการเรียนรู้เร่ืองราวต่างๆของตนท่ีมีผลต่อการด าเนินชีวิต ซ่ึงมีผลต่อ
การเอาชนะอุปสรรคต่างๆ เป็นตน้ มี 6 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) ความรู้สึกดา้นดี 2) การคิดเรียนรู้ 3) การ
นบัถือตนเอง 4) ภาพลกัษณ์และรูปร่าง 5) ความรู้สึกในทางท่ีไม่ดี 6) จิตวิญญาณ ศาสนา และความ
เช่ือส่วนบุคคล 

3)  คุณภาพชีวติดา้นสัมพนัธภาพในสังคม หมายถึง ระดบัการรับรู้เร่ืองความสัมพนัธ์
ของตนเองกบับุคคลอ่ืน การรับรู้ถึงการไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนในสังคม การรับรู้วา่ตน
ได้เป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือบุคคลอ่ืนในสังคม รวมทั้งการรับรู้ในเร่ืองอารมณ์ทางเพศหรือการมี
เพศสัมพนัธ์ มี 3 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) สัมพนัธภาพทางสังคม 2) การช่วยเหลือสนบัสนุนทางสังคม และ 
3) กิจกรรมทางเพศ 
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4)  คุณภาพชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ระดบัการรับรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผล
ต่อการด าเนินชีวิต การรับรู้วา่ไดอ้ยูใ่นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ีดี การรับรู้วา่ตนเองไดมี้กิจกรรม
นนัทนาการ และมีกิจกรรมในเวลาวา่ง เป็นตน้ มี 8 ตวัช้ีวดั ไดแ้ก่ 1) ความปลอดภยัทางดา้นร่างกาย
และความมัน่คงในชีวติ 2) สภาพแวดลอ้มของบา้น 3) แหล่งการเงิน 4) การดูแลสุขภาพและบริการ
ทางสังคม 5) การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารและทกัษะใหม่ๆ 6) การมีส่วนร่วม มีโอกาสพกัผอ่นหยอ่นใจ
และมีเวลาวา่ง 7) สภาพแวดลอ้ม และ 8) การคมนาคม 

 
3.3  สมมติฐานในการศึกษา  
 

สมมติฐานในการศึกษาน้ี มีดงัต่อไปน้ี 
สมมติฐานท่ี 1  เพศมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
สมมติฐานท่ี  2  อายมีุความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
สมมติฐานท่ี  3  สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
สมมติฐานท่ี  4  จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมง

ทะเล  
สมมติฐานท่ี  5  การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
สมมติฐานท่ี  6  การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมงมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ

ชีวติของชาวประมงทะเล 
สมมติฐานท่ี  7  รายไดข้องครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
สมมติฐานท่ี  8  เงินออมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
สมมติฐานท่ี 9  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ

ชาวประมงทะเล 
สมมติฐานท่ี  10  ประเภทของสินคา้ท่ีบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินคา้ประเภท

ต่างๆมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
สมมติฐานท่ี  11  ภาระหน้ีสินในปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมง

ทะเล 
สมมติฐานท่ี 12  ความสามารถในการช าระหน้ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ

ชาวประมงทะเล 
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3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.4.1 ประชากร 
ผูศึ้กษาได้ก าหนดประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครัวเรือนของผูป้ระกอบอาชีพ

ประมงทะเลท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 
บา้นนาลึก บา้นทอ้งโหนดและบา้นคอเขา มีจ านวน 1,352 ครัวเรือน ดงัรายละเอียดท่ีแสดงในตาราง
ท่ี 3.1 (พิทกัษ ์บริพิศ, 2556) 
 
ตารางที ่3.1  จ านวนครัวเรือนประกอบอาชีพประมงทะเลในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดั             

        นครศรีธรรมราช 
 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ครัวเรือน 
2 บา้นนาลึก 573 
3 บา้นทอ้งโหนด 172 
5 บา้นคอเขา 607 

รวม  1,352 
 

แหล่งทีม่า:  องคก์ารบริหารส่วนต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช (ขอ้มูล ณ เดือน 
      กนัยายน พ.ศ. 2554) 

 
3.4.2  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้ิจยัได้ท าการก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้สูตรของเครจซ่ีและมอร์แกน (R.V. 
Krejcie & D.W. Morgan) ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ซ่ึงยอมให้เกิดความคลาดเคล่ือนในการ
ประเมินค่าสัดส่วนเกิดข้ึนในระดบัร้อยละ 5 โดยวิธีการค านวณตามสูตรดงัน้ี (กรรณิการ์ ศิริชาญ, 
2552:29-30) 

  
n   =              x2 Np(1-p) 

e2 (N-1) + x2 p (1-p) 
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เม่ือ       n    =    ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N   =    ขนาดของประชากร 
e    =    ระดบัความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้
x2   =    ค่าไคสแควร์ท่ี df เท่ากบั l และระดบัความเช่ือมัน่ 95% (x2  = 3.841) 
p    =    สัดส่วนของลกัษณะท่ีสนใจในประชากร (หากไม่ทราบใหก้ าหนด p = 0.5) 

จากการศึกษามีครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพประมงทะเลในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดั
นครศรีธรรมราช จ านวน 1,352 ครัวเรือน ดงันั้นสามารถหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่งไดด้งัน้ี 

 
n   =                   3.841(1352)(1-0.5) 

                            (0.05)2(1352-1) + (3.841) (1-0.5) 
 

n   =      299.293 
n   =      299 

 
ได้ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมคือ 299 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.1 ของจ านวน

ประชากรทั้งหมด แต่ผูว้ิจยัไดก้  าหนดให้ขนาดของกลุ่มตวัอย่างเป็น 300 ครัวเรือน เม่ือไดข้นาด
กลุ่มตวัอย่างแล้ว ผูศึ้กษาน าไปก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีตอ้งการสุ่มในแต่ละหมู่บ้านจาก 3 
หมู่บา้นท่ีเลือกศึกษาตามสัดส่วนของประชากรในแต่ละหมู่บา้น ได้จ  านวนตวัอย่างดงัแสดงใน
ตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.2  จ  านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
 

หมู่ที ่ หมู่บ้าน ครัวเรือน จ านวนตัวอย่าง 
(ครัวเรือน) 

ร้อยละ 

2 บา้นนาลึก 573 127 42.4 
3 บา้นทอ้งโหนด 172 39 12.8 
5 บา้นคอเขา 607 134 44.8 

 รวม 1,352 300 100 
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3.4.3  การสุ่มตัวอย่าง  
การสุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีใชว้ิธีการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 

เร่ิมดว้ยการเลือกหมู่บา้นท่ีจะศึกษา 3 หมู่บา้น ดว้ยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
โดยเลือกหมู่บา้นท่ีมีชาวประมงทะเลอาศยัอยู่จ  านวนมากท่ีสุด 3 อนัดบั ไดแ้ก่ บา้นนาลึก บา้นทอ้ง
โหนด และบา้นคอเขา ต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช หลงัจากนั้นจึงท าการเลือก
กลุ่มตวัอยา่งจากประชากรในแต่หมู่บา้น ดว้ยการสุ่มตวัอยา่งแบบสัดส่วน (Proportional Stratified 
Random Sampling) โดยการหาจ านวนคิดเป็นสัดส่วนเท่าๆกนัของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในแต่
ละหมู่บา้น ดงัท่ีแสดงในตารางท่ี 3.2  หลงัจากนั้นจึงท าการสุ่มตวัอย่างดว้ยการจบัฉลากแลว้คืน
กลบัโดยการสุ่มจากจากบญัชีเลขท่ีครัวเรือนของทั้ง 3 หมู่บา้น ซ่ึงไดม้าจากองค์การบริหารส่วน
ต าบล สิชล อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช เม่ือไดค้รัวเรือนท่ีจะใชเ้ป็นกลุ่มตวัอยา่งแลว้ ในแต่
ละครัวเรือนเลือกสอบถามเฉพาะหวัหนา้ครัวเรือนหรือบุคคลวยัผูใ้หญ่ท่ีมีความรู้เร่ืองของครัวเรือน
เป็นอยา่งดี เป็นตวัแทนของครัวเรือนๆ ละ1 คน 

นอกจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ส าหรับการสอบถามในเชิงปริมาณแล้ว ผูศึ้กษายงัไดค้ดัเลือก
บุคคลท่ีมีประสบการณ์ดา้นการประมงมายาวนานอีกจ านวน 3 คน เพื่อท าการสัมภาษณ์แบบไม่เป็น
ทางการเก่ียวกบัลกัษณะการประมงและการด าเนินชีวติของชาวประมง 

 
3.5  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการศึกษา  
  

เคร่ืองมือหลักท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured 
Questionnaire) ซ่ึงผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนสร้างข้ึนจากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง แบบสอบถามท่ีใช ้ประกอบดว้ยเน้ือหา ซ่ึงแบ่งออกเป็น 6 ตอน ดงัต่อไปน้ี (ดูภาคผนวกท่ี
1) 
  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลดา้นประชากร 

ตอนท่ี 2  ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจสังคม 
ตอนท่ี 3  พฤติกรรมการบริโภค 
ตอนท่ี 4  การเป็นหน้ี  
ตอนท่ี 5  คุณภาพชีวติ 
ตอนท่ี 6  ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ 
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ตอนท่ี 1 ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยมีค าตอบเป็นแบบใหเ้ลือกตอบตรงตามความจริงของผูต้อบสอบถาม หรือจดัเป็นกลุ่มๆให้เลือก
ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  

ตอนท่ี 2 ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจสังคมของผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยมีค าตอบเป็นแบบให้เลือกตอบให้ตรงตามความจริงของผูต้อบสอบถาม โดยแบ่งกลุ่มๆ ไดแ้ก่
การศึกษา การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมง รายได ้เงินออม และระยะเวลาในการ
ประกอบอาชีพประมง 

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามท่ีวดัพฤติกรรมการบริโภคของครัวเรือน ไดแ้ก่ เหตุผลและอิทธิพลใน
การเลือกซ้ือสินค้า ประเภทของค่าใช้จ่ายซ่ึงครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัอบายมุขและความบนัเทิง ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาของสมาชิกในครัวเรือน ค่าใช้จ่ายเพื่อ
สังคม ค่าใช้จ่ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต และค่าใช้จ่ายของประเภทสินคา้และบริการต่างๆ ซ่ึง
วิเคราะห์ตามเกณฑ์คะแนน โดยเลือกจาก 3 ล าดบัท่ีชาวประมงทะเลตอบกนัมากท่ีสุด โดยให้ล าดบัท่ี 1 
ให้ 3 คะแนน ล าดบัท่ี 2 ให้ 2 คะแนน และ ล าดบัท่ี 3 ให้ 1 คะแนน จากนั้นก็น ามาค านวณคะแนน
รวมและหาค่าเฉล่ีย  

ตอนท่ี 4 เป็นค าถามท่ีวดัการเป็นหน้ีของชาวประมงทะเล ไดแ้ก่ การมีหน้ีสิน ความถ่ีของ
การกู ้แหล่งเงินกู ้ภาระหน้ีสิน และความสามารถในการช าระหน้ี 

ตอนท่ี 5 เป็นค าถามท่ีวดัความคิดเห็นเก่ียวกบัคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใชชุ้ดค าถาม
ท่ีเป็นเคร่ืองช้ีวดัคุณภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลกชุดย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BRIEF-
THAI) ท่ีสุวฒัน์ มหัตนิรันดร์กุล และคนอ่ืน ๆ (2540) ได้แปลและพฒันาไว ้ซ่ึงประกอบด้วย
องคป์ระกอบคุณภาพชีวิต 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพในสังคมและดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงมีขอ้ค าถามทั้งหมด 26 

การให้คะแนนแบบวดัคุณภาพชีวิต WHOQOL-26 แบ่งขอ้ค าถามออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ขอ้
ค าถามท่ีมีความหมายทางบวก 23 ขอ้ และขอ้ค าถามท่ีมีความหมายทางลบ 3 ขอ้ คือขอ้ 6, 8, และ  
25 แต่ละขอ้เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ใหผู้ต้อบเลือกตอบ  
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ตารางที ่3.3  เกณฑก์ารแปลผลระดบัมาตรวดัคุณภาพชีวติ 
 
ข้อที ่ ข้อความ ระดับคะแนน 

ไม่เลย เล็กนอ้ย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 26 

ขอ้ความ
ทางบวก 

1 2 3 4 5 

6, 8, 25 ขอ้ความ   
ทางลบ 

5 4 3 2 1 

 
การแปลผล คะแนนคุณภาพชีวิตมีคะแนน ตั้งแต่ 26-130 คะแนน โดยเม่ือผูต้อบรวม

คะแนนทุกขอ้ไดค้ะแนนเท่าไร สามารถเปรียบเทียบกบัเกณฑป์กติท่ีก าหนดดงัน้ี 
คะแนน 26 – 60 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติระดบัต ่า 
คะแนน 61 – 95 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติระดบัปานกลาง 
คะแนน 96 – 130 คะแนน แสดงถึงการมีคุณภาพชีวติระดบัสูง 

การแบ่งระดบัคะแนนคุณภาพชีวติ แยกออกเป็นองคป์ระกอบต่างๆ ไดด้งัน้ี (ตารางท่ี 3.4) 
 

ตารางที ่3.4  การแบ่งระดบัคะแนนคุณภาพชีวติแยกตามองคป์ระกอบ 
             

องค์ประกอบ การมีคุณภาพชีวติ
ระดับต ่า 

คุณภาพชีวติระดับ
ปานกลาง 

คุณภาพชีวติ
ระดับสูง 

 1.  ดา้นสุขภาพกาย 7 – 16 17 – 26 27 - 35 
 2.  ดา้นจิตใจ 6 – 14 15 – 22 23 - 30 
 3.  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  3 – 7 8 – 11 12 - 15 
 4.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 8 – 18 19 – 29 30 – 40 
 คุณภาพชีวติโดยรวม 26 – 60 61 – 95 96 – 130 

 
หมายเหตุ:  องคป์ระกอบดา้นร่างกาย ไดแ้ก่ ขอ้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

องคป์ระกอบดา้นจิตใจ ไดแ้ก่ ขอ้ 8, 9, 10, 11, 12, 13 
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องคป์ระกอบดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม ไดแ้ก่ขอ้14, 15, 16 
องคป์ระกอบดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ขอ้17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  
ส่วนขอ้ 25 ขอ้ 26 เป็นตวัช้ีวดัท่ีอยูใ่นหมวดคุณภาพชีวติและสุขภาพโดยรวม  

 
ตอนท่ี 6 เป็นส่วนของค าถามปลายเปิดเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะเก่ียวกบั

พฤติกรรมการบริโภค การเป็นหน้ี และคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล เพื่อให้ผูต้อบแบบ
สัมภาษณ์ไดแ้สดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 
3.6  การตรวจสอบเคร่ืองมอื  
  

3.6.1  การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถาม
โดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองพฤติกรรมการบริโภค การเป็นหน้ี และ
เร่ืองคุณภาพชีวิต น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแลว้ปรึกษากบัคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์
และผูท้รงคุณวฒิุ จ านวน 3 ท่าน เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถามใหถู้กตอ้งและเหมาะสมตรง
ตามเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา 

3.6.2  การทดสอบความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม ด า เนินการโดยน า
แบบสอบถามไปทดสอบ (Try-out) กบัชาวประมงพื้นบา้น อ.ปากพนงั ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะ
คลา้ยคลึงกบัประชากรท่ีตอ้งการศึกษา ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 30 ชุด 
เพื่อน ามาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ในส่วนของค าถามท่ีมีค าตอบให้เลือกดว้ยแบบ Rating Scale 
ตามวิธีของ Cronbach  เป็นการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ซ่ึงผลการทดสอบไดเ้ท่ากบั 0.912 ซ่ึงจดัวา่มีค่าความเช่ือมัน่อยูใ่นระดบัสูง 

   
3.7  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
      

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาด าเนินการรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือน
ตุลาคม ดว้ยการสัมภาษณ์โดยใช ้แบบสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัท าการสัมภาษณ์ดว้ยตนเอง 
จากกลุ่มตวัอย่างผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเลใน 3 หมู่บา้น คือ บา้นนาลึก บา้นทอ้งโหนด และ
บา้นคอเขา  

นอกจากน้ียงัไดร้วบรวมขอ้มูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติมดว้ยการสังเกต และการสัมภาษณ์อยา่ง
ไม่เป็นทางการกบัผูท่ี้มีประสบการณ์ทางการประมงมาอยา่งยาวนานจ านวน 3 ราย ซ่ึงท าการเลือก
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แบบเฉพาะเจาะจง โดยเนน้ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะการท าประมง และการด าเนินชีวติของชาวประมง
ทะเลในพื้นท่ีศึกษา  

    
3.8  การประมวลผลข้อมูล  
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ท่ีไดจ้ากการตอบแบบสัมภาษณ์ใน
ระดบัครัวเรือนเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชจ่้ายและคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล มีขั้นตอนดงัน้ี 

1) น าขอ้มูลท่ีไดน้ ามาตรวจสอบความสมบูรณ์และความเรียบร้อยของค าตอบ 
2) ลงรหสัและจดัท าแฟ้มขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ 
3) ท าการวิเคราะห์ทางสถิติด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

SPSS 
สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ มีดงัต่อไปน้ี 

1)  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยใชจ้  านวน ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ 
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่ออธิบายตวัแปรต่างๆ ทั้งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม 

2)  สถิติอา้งอิง (Inferential Statistics) ส าหรับการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวั
แปรอิสระ ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล พฤติกรรมการการบริโภค การเป็นหน้ี กบัตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
คุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ท าการวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติ Chi-Square ในการ
วเิคราะห์ 

ส่วนขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) โดยการจดั
ข้อมูลออกเป็นประเด็นต่างๆแล้วท าความเข้าใจ และอธิบายแต่ละประเด็น พร้อมกับหาความ
เช่ือมโยงระหวา่งประเด็น แลว้น ามาเสนอในรูปของการพรรณนา 



 
บทที ่4 

 

ผลการศึกษา 
 

จากการวเิคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภคการเป็นหน้ีและคุณภาพชีวิต
ของชาวประมงทะเลในต าบลสิชลอ าเภอสิชลจงัหวดันครศรีธรรมราช” ซ่ึงรวบรวมขอ้มูลดว้ยการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งครัวเรือนชาวประมงทะเลท่ีอาศยัอยู่
ใน 3 หมู่บ้านได้แก่ บ้านนาลึก บา้นทอ้งโหนด และบ้านคอเขา ต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดั
นครศรีธรรมราชจ านวน 300 ครัวเรือน แลว้ผูศึ้กษาน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ทางสถิติ ซ่ึงสามารถ
น าเสนอผลการศึกษาโดยแยกเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี  

4.1  ลกัษณะการประมงและการด าเนินชีวติของชาวประมงทะเล  
4.2  ปัจจยัดา้นประชากรของชาวประมงทะเล      
4.3  ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงทะเล 
4.4  พฤติกรรมการบริโภคของชาวประมงทะเล     
4.5  การเป็นหน้ีของชาวประมงทะเล       
4.6  ระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล      
4.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน        
4.8  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

4.1  ลกัษณะการประมงและการด าเนินชีวติของชาวประมงทะเล ในต าบลสิชล                                      
 
จากการสอบถามชาวประมงท่ีมีประสบการณ์มาอยา่งยาวนานในพื้นท่ีศึกษาจ านวน  3  ราย 

ท าใหท้ราบวา่ ลกัษณะของการท าประมงทะเลในต าบลสิชล มี 2 แบบ ดว้ยกนั โดยเรียกตามภาษาท่ี
คนในพื้นท่ีใช ้คือ แบบท่ี 1 “ออกลากเท่ียว” เป็นการประมงท่ีใชร้ะยะเวลาในการออกเรือหาสัตวน์ ้ า
แต่ละคร้ัง ประมาณ 15 ถึง 20 วนัโดยจะเดินเรือไปหาสัตวน์ ้ า ณ แหล่งประมงท่ีส าคญัๆ เช่น ปากน ้ าสิ
ชล สงขลา หัวไทร ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์  การท าประมงแบบน้ีจะใช้เรือขนาดใหญ่ 
ประกอบดว้ย แรงงาน 5-6 คน คือ นายหวัเรือ 1 คน และลูกเรืออีก 4-5 คนในการออกเรือแต่ละคร้ัง
จะมีรายไดแ้ละรายจ่ายโดยประมาณ ดงัต่อไปน้ี คือ ค่าน ้ ามนัท่ีใชไ้ปในแต่ละวนัประมาณ 120 ลิตร 
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(ราคาประมาณลิตรละ 26 บาท) 3,120 บาท ซ่ึงทั้งเจา้ของเรือ นายหัวเรือและลูกเรือจะตอ้ง
รับผดิชอบค่าน ้ามนัร่วมกนัรายไดเ้ม่ือหกัค่าน ้ ามนัแลว้ จะเหลือเฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 6,500–15,000 บาท
ต่อวนั แลว้แต่ปริมาณสัตวน์ ้ าท่ีจบัได ้ท่ีเหลือเจา้ของเรือประมงจะไดส่้วนแบ่ง 68% ซ่ึงเจา้ของเรือ
จะตอ้งรับผิดชอบในส่วนของค่าอาหารท่ีซ้ือกินในระหวา่งออกเรือ และค่าลงน ้ าแข็งดว้ย  ท่ีเหลือ
อีก 32% จะแบ่งใหน้ายหวัเรือและลูกเรือ ส่วนแบบท่ี 2 เรียกวา่ “แบบออกลากคืน” เป็นการออกไป
ท าประมงท่ีใชร้ะยะเวลาในการออกเรือหาสัตวน์ ้ าแต่ละคร้ัง ประมาณ 3 ถึง 7 วนั โดยจะเดินเรือหา
สัตวน์ ้ าในบริเวณใกล้ๆ กบัจงัหวดันครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ ปากน ้ าสิชล ปากน ้ าขนอม ปากน ้ าดอน
สัก ปากน ้ าปากพนงั ปากน ้ าท่าศาลา เกาะสมุย เกาะพะงนั การออกเรือแบบลากคืนน้ีแตกต่างกบั
แบบลากเท่ียวตรงท่ีการออกแบบลากคืนน้ี นายหัวเรือและลูกเรือตอ้งรับผิดชอบค่าอาหารท่ีซ้ือกิน
ในระหว่างออกเรือ ส่วนค่าน ้ ามันและค่าลงน ้ าแข็งทั้ งเจ้าของเรือ นายหัวเรือและลูกเรือต้อง
รับผิดชอบร่วมกนั โดยมีค่าอาหารท่ีซ้ือกินในระหวา่งออกเรือ เฉล่ียอยูท่ี่ 150-350 บาทต่อวนั ส่วน
ค่าลงน ้ าแข็งอยู่ท่ีประมาณ 90 บาทต่อวนั รายได้เม่ือหักค่าน ้ ามนัแลว้ จะเหลือเฉล่ียอยู่ระหว่าง 
5,000-12,000 บาทต่อวนั แลว้แต่ปริมาณสัตวน์ ้ าท่ีจบัได ้รายไดท่ี้เหลือหลงัจากหกัค่าน ้ ามนัและค่า
ลงน ้าแขง็แลว้ เจา้ของเรือประมงจะได ้58% ลูกนอ้งจะได ้42% 

สถานะในการท าประมงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) ประเภทท่ีเป็นแรงงานในการ
ประมง ซ่ึงจะรวมถึงนายหัวและลูกเรือทั้งหมด จะเบิกจ่ายเงินจากเจา้ของเรือหรือเจา้ของแพปลา
เท่านั้น แล้วแต่ว่าจะเป็นแรงงานของเจา้ของเรือหรือเจา้ของแพปลา 2) ประเภทท่ีเป็นเจา้ของ
เรือประมงและท าประมงเอง กรณีน้ีเจา้ของเรือจะเป็นนายหัวเรือเอง โดยมกัจะพบในผูท่ี้ประกอบ
อาชีพประมงมายาวนานในฐานะนายหัวเรือ ต่อมาสามารถเก็บรวบรวมเงินจ านวนมากพอจน
สามารถซ้ือเรือเป็นของตนเองและยงัคงท าประมงเองต่อไป ชาวประมงประเภทน้ีมกัจะมีเรือตั้งแต่ 
1 ล า หรือมากกว่า แต่ส่วนใหญ่ไม่เกิน 7 ล า และไม่มีแพปลาเป็นของตนเอง ในการท าประมง
เจา้ของเรือจะตอ้งรับผิดชอบหาแรงงานและเงินทุนเอง หากจะกูเ้งินส่วนใหญ่จะกูเ้งินนอกระบบ 
เช่น จากนายทุนในชุมชน หรือเจ้าของแพปลาท่ีตนขายสัตว์น ้ าให้ และจากธนาคารต่างๆ เช่น 
ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ซ่ึงมีสาขาอยู่ในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 3) 
ประเภทท่ีเป็นเจ้าของเรือประมงแต่ให้คนอ่ืนท า พบในกลุ่มนักธุรกิจหรือชาวบ้านในชุมชนท่ี
ตอ้งการลงทุนท าประมง แต่ไม่มีพื้นฐานทางการประมง หรือไม่ได้สืบทอดอาชีพประมงมาจาก
บรรพบุรุษ ชาวประมงกลุ่มน้ีเม่ือซ้ือเรือแลว้ก็จะจา้งแรงงานท า แต่ไม่ไดมี้แพปลาเป็นของตนเอง 
พอเรือเขา้ฝ่ังก็ขายสัตวน์ ้ าให้กบัแพปลาตามราคาท่ีก าหนด กรณีน้ีเจา้ของเรือจะตอ้งรับผิดชอบ
เงินทุนและแรงงานเอง หากจะกู้เงินส่วนใหญ่จะกู้เงินจากแหล่งนอกระบบ เช่น จากนายทุนใน
ชุมชน หรือเจา้ของแพปลาท่ีตนขายสัตวน์ ้ าให้  4) ประเภทท่ีเป็นเจา้ของแพปลาและให้คนอ่ืนท า
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ประมง เจา้ของแพปลาส่วนใหญ่จะเคยประกอบอาชีพน้ีมาก่อนหรือเป็นอาชีพท่ีสืบทอดมาตั้งแต่
สมยับรรพบุรุษ แต่สามารถต่อยอดกิจการแพปลาไปท าการประมง โดยจะเร่ิมดว้ยการซ้ือเรือจาก 1 
ล า เพิ่มจ านวนข้ึนเร่ือยๆจนบางแพปลามีเรือเป็นของตนเองมากถึง 100 กว่าล า กิจการประมงของ
ชาวประมงประเภทน้ีมกัจะมีท่าเรือและแพปลาเป็นของตนเองและท าการบริหารเอง ส่วนการ
ประมงจะจา้งให้คนอ่ืนท าทั้งหมด ซ่ึงแรงงานประมงท่ีอยูภ่ายใตก้ารดูแลของแพปลาก็สามารถเบิก
จ่ายเงินกบัเจา้ของแพปลาไดโ้ดยตรง 

การเบิกจ่ายเงินของชาวประมงทะเล โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นแรงงานประมง สามารถเบิกเงิน
ไดทุ้กรอบของการออกไปท าประมง นอกจากน้ีในช่วงท่ีชาวประมงทะเลออกเรืออยูใ่นทอ้งทะเล ก็
สามารถใหภ้รรยามาเบิกเงินกบัเจา้ของเรือหรือเจา้ของแพปลาได ้โดยบางคร้ังหากมีความจ าเป็นอาจ
เบิกเงินก่อนออกเรือได ้ซ่ึงเจา้ของเรือหรือเจา้ของแพปลาก็จะเฉล่ียไวแ้ลว้วา่แต่ละรอบนายหวัหรือ
ลูกนอ้งจะไดส่้วนแบ่งของรายไดเ้ท่าไร เจา้ของเรือหรือเจา้ของแพปลาก็จะให้เบิกไม่เกินจากรายได้
เฉล่ียท่ีคาดวา่จะไดใ้นแต่ละคร้ัง เม่ือกลบัจากการออกเรือก็จะถูกหกัเงินท่ีเบิกไปล่วงหน้าน้ี ก่อนท่ี
จะจ่ายส่วนท่ีเหลือแก่แรงงานท่ีเบิกเงินล่วงหนา้ไป 

 การจดัการดา้นการเงินของครัวเรือนทั้งนายหวัเรือและลูกนอ้งท่ีมีครอบครัวแลว้จะน าเงิน
ท่ีไดรั้บให้ภรรยาเพื่อไปใช้จ่ายในครอบครัวเป็นอนัดบัแรก ส่วนคนโสดก็จะน าเงินให้แม่และใช้
จ่ายส่วนตวั ในกรณีท่ีชาวประมงจ าเป็นตอ้งใช้เงินด่วน แต่ไม่มีเงินเพียงพอ เช่น ค่าเล่าเรียนลูก ค่า
รักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายท่ีจ  าเป็นต่างๆ ชาวประมงทะเลก็สามารถให้ภรรยามาขอเบิกเงินเป็น
ค่าจา้งล่วงหน้าซ่ึงถือเป็นการกูย้ืมเงินโดยไม่มีดอกเบ้ียจากเจา้ของเรือหรือเจา้ของแพปลาได ้แลว้
ค่อยหกัจากรายไดเ้ม่ือออกท าประมงในรอบต่อไป ในกรณีน้ีเจา้ของเรือหรือเจา้ของแพปลามกัจะ
พิจารณาดูวา่ชาวประมงแต่ละคนจะเช่ือถือไดห้รือไม่ เพียงใด เช่น บางรายเม่ือให้เบิกเงินก่อนแลว้
หนีไปท างานต่างถ่ิน ซ่ึงเกิดค่อนขา้งจะบ่อยเหมือนกนั เพราะหากเจอกรณีท่ีมีปัญหาเช่นน้ี เจา้ของ
เรือหรือเจา้ของแพปลาก็จะท าอะไรไม่ได้มากนัก นอกจากบุคคลนั้นจะกลบัมาประกอบอาชีพ
ประมงในชุมชนอีกจึงจะติดตามได ้ เช่น หากบุคคลนั้นไปประกอบอาชีพประมงกบัเจา้ของเรือหรือ
เจา้ของแพปลาอีกคนเขาก็จะประสานกบัเจา้ของเรือหรือเจา้ชองแพนั้นๆเพื่อเบิกเงินล่วงหนา้มาให ้
แต่ส่วนใหญ่จะไม่ไดคื้นหมดในคร้ังเดียว เม่ือพบปัญหาลกัษณะน้ี เจา้ของเรือหรือเจา้ของแพปลาก็
ตอ้งหาวิธีป้องกันและจดัการกับปัญหา เช่น ให้เบิกเงินล่วงหน้าโดยมีการเขียนสัญญา เพื่อให้
สามารถลงโทษทางกฎหมายแก่ผูก้ระท าผิดได ้เพราะท่ีผา่นมาเจา้ของเรือหรือเจา้ของแพปลาส่วน
ใหญ่จะซ้ือใจนายหวัและลูกเรือพอสมควร เน่ืองจากแรงงานประมงท่ีเป็นคนไทยนบัวนัจะหายาก
มากข้ึนในภาวะปัจจุบนั จึงมกัจะใหเ้บิกเงินล่วงหนา้โดยไม่มีการเขียนสัญญาใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงผลท่ีเกิด
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หลงัจากการเบิกเงินแล้วอาจจะมีนายหัวเรือหรือลูกเรือบางรายหนีไป เจา้ของเรือหรือเจา้ของแพ
ปลาจึงตอ้งรับผดิชอบความเส่ียงจากการสูญเสียเงินจ านวนนั้นไปโดยไม่ไดรั้บคืน            

ลกัษณะการด าเนินชีวิตประจ าวนัของชาวประมงทะเลในต าบลสิชล สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ช่วง คือ ช่วงมรสุม ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ในช่วงน้ี ชาวประมงทะเล
ในพื้นท่ีน้ีจะใช้เวลาในการท าประมงไดไ้ม่เกิน 20 วนั ต่อ 1 เดือน เพราะสภาพดินฟ้าอากาศไม่
เอ้ืออ านวย ส่วนช่วงนอกฤดูมรสุม ซ่ึงอยูร่ะหวา่งเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนตุลาคม ชาวประมงทะเล
ในพื้นท่ีน้ีจะใช้เวลาในการท าประมงประมาณ 24 วนัต่อเดือน แรงงานประมงท่ีออกไปกับ
เรือประมงเกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย เน่ืองจากในการประกอบอาชีพประมงทะเลนั้นจ าเป็นตอ้งใช้
แรงงานท่ีมีความแข็งแรงทางร่างกาย เพราะต้องใช้ก าลังมาก ไม่ว่าจะเป็นการวางอวน การยก
อุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการท่ีตอ้งออกทะเลห่างจากชายฝ่ังเป็นเวลานานและมีความเส่ียงสูง ท าให้ไม่
สามารถดูแลงานบา้น และสมาชิกครัวเรือนได ้ภาระทางบา้นเหล่าน้ีซ่ึงมกัจะตกเป็นของผูห้ญิง แม้
บางคร้ังเพศหญิงอาจจะร่วมออกไปท าประมงด้วยบา้ง แต่มกัจะเป็นในกรณีท่ีขาดแคลนแรงงาน
จริงๆเท่านั้น โดยส่วนใหญ่เพศหญิงมกัจะอยูบ่า้นท าหนา้ท่ีแม่บา้น ดูแลลูกหลาน หรืออาจจะท างาน
รับจา้งทัว่ไปเพื่อหารายไดพ้ิเศษ และช่วยแปรรูปผลผลิตสัตวน์ ้ าเพื่อเพิ่มมูลค่า การหารายไดห้ลกัจึง
ตกอยูท่ี่ผูช้ายท่ีออกไปท าประมง 

ลกัษณะการตั้งบา้นเรือนของชาวประมง มกันิยมปลูกบา้นอยูใ่กลก้บัแหล่งท าประมง ทั้งน้ี
เพื่อความสะดวกในการประกอบอาชีพ เช่น การจอดเรือ การขนถ่ายสินคา้ เป็นตน้ โดยนิยมปลูก
บา้นติดเรียงราย สภาพบา้นเรือนข้ึนอยูก่บัฐานะทางเศรษฐกิจของชาวประมงแต่ละราย เช่น กลุ่มท่ี
เป็นแรงงานจะอยูต่ามบา้นเช่าหรือหอ้งแถว ส่วนเจา้ของเรือประมงท่ีไม่ใช่เจา้ของแพปลาส่วนใหญ่
จะมีบา้นเป็นของตนเอง โดยสภาพบา้นเรือนส่วนใหญ่จะปลูกเป็นการถาวรอยู่ในบริเวณใกลท้่า
เทียบเรือ และกลุ่มท่ีเป็นเจา้ของแพปลานิยมสร้างบา้นอยูติ่ดเป็นแพปลา โดยมกัจะเป็นบา้นขนาด
ใหญ่ และส่วนใหญ่จะมีบา้นมากกวา่ 1 หลงั โดยมกัจะมีบา้นอยูใ่นตวัเมืองดว้ย 

ส าหรับการจดัสรรเวลาในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของชาวประมงทะเลในวนัท่ีไม่ไดท้  า
ประมงนั้น ซ่ึงจะพบเห็นไดม้ากในช่วงฤดูมรสุม ชาวประมงจะใชเ้วลาในการซ่อมแซมเรือ โดยใน
รอบ 1 ปี จะเอาเรือข้ึนอู่ 1-3 คร้ัง แลว้แต่สภาพของเรือแต่ละล าวา่เป็นเรือใหม่หรือเรือเก่า แต่ถา้ไม่
เอาเรือข้ึนอู่ ชาวประมงก็ต้องซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนทุกคร้ังท่ีจะออกไปท าประมง 
นอกจากนั้น ชาวประมงทะเลยงัใชเ้วลาในการพกัผอ่น ช่วยเหลืองานของครอบครัว เช่น การรับส่ง
บุตรไปโรงเรียน ดูทีวี วีดีโอ ฟังเพลง พูดคุยกนักบัสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนบา้น ออกก าลงั
กาย เช่น เตะฟุตบอล ฯลฯ และใชเ้วลาในการจดัการกบัภารกิจส่วนตวั แต่ยงัมีชาวประมงทะเลใน
ต าบลสิชลบางส่วนท่ีใช้เวลาว่างจากการท าประมงไปประกอบอาชีพอ่ืนเพื่อหารายไดพ้ิเศษเอามา
จุนเจือครอบครัว เช่น คา้ขาย รับจา้งทัว่ไป ปล่อยเงินกู ้เป็นตน้ ในขณะท่ีบางส่วนใช้เวลาว่างจาก
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การท าประมงมาเล่นการพนนั เช่น เล่นไฮโล เล่นไพ่ เล่นสนุกเกอร์ เล่นหวย เป็นตน้ หรือใช้เวลา
เพื่อการนนัทนาการดว้ยการไปเท่ียวตามสถานท่ีบนัเทิงต่างๆ ผลกระทบท่ีเกิดจากการใชเ้วลาวา่งใน
วนัท่ีไม่ไดท้  าประมงมีความแตกต่างกนัตามพฤติกรรมดงักล่าว กล่าวคือ คนสามารถใชเ้วลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ ก็สามารถเก็บเงินแลว้สร้างอนาคตท่ีดีและมัน่คงข้ึนได ้แต่ชาวประมงทะเลบางคนท่ี
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก็ยงัคงด าเนินชีวิตแบบหาเช้ากินค ่า โดยบางรายอาจจะมีหน้ีสินจาก
พฤติกรรมการใชจ่้ายท่ีเกินตวั หรือ เล่นการพนนั เป็นตน้ 

ชาวประมงทะเลในต าบลสิชลส่วนมากยึดถืออาชีพน้ีสืบต่อมาจากบิดา-มารดา เพราะมี
ความคุน้เคยและไดเ้คยช่วยท าประมงมาตั้งแต่ยงัอยูใ่นวยัเด็ก โดยท าสืบทอดกนัมาจากรุ่นสู่รุ่น  เป็ฯ
ท่ีน่าสนใจวา่ส่วนใหญ่ไม่คิดจะเปล่ียนไปประกอบอาชีพอ่ืน ทั้งน้ีส่วนหน่ึงมาจากสภาพแวดลอ้มท่ี
เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ เน่ืองจากต าบลสิชลเป็นต าบลหน่ึงในอ าเภอสิชล ท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศ
ท่ีมีท่ีราบชายฝ่ังทะเลเป็นพื้นท่ีกวา้ง การท่ีมีลกัษณะภูมิประเทศเช่นน้ีจึงเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัและ
แหล่งประกอบอาชีพประมงท่ีส าคัญแห่งหน่ึงของชาวประมงในแถบน้ี ประกอบกับการใช้
ระยะเวลาในการเดินเรือเพียงประมาณ 2 ชั่วโมงจากจุดจอดเรือไปยงัจุดหาสัตว์น ้ าท่ีมีความ
เหมาะสมและสามารถจบัสัตวน์ ้ าไดป้ริมาณมาก จึงเป็นเง่ือนไขส าคญัท่ีท าให้ประชากรในต าบลน้ี
ยดึอาชีพประมงทะเลในการด ารงชีวติเป็นจ านวนมาก 

 

4.2  ปัจจยัด้านประชากรของชาวประมงทะเล 
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของ

ปัจจยัดา้นประชากรของชาวประมงทะเลผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีไดส้อบถามถึง
ลกัษณะประชากร 4 ดา้นดว้ยกนัคือเพศ อายุ สถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกในครัวเรือนผล
การวเิคราะห์เป็นดงัต่อไปน้ี 

4.2.1  เพศ ชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชายคิดเป็นร้อยละ 80.67 
และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 19.33 

4.2.2  อายุ ชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นผูมี้อายุอยูใ่นช่วง 41 -50 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 36.67 รองลงมาเป็นผูมี้อาย ุ51 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 20.00 ตามดว้ยผูมี้อายุอยูใ่นช่วง
21-30 ปีคิดเป็นร้อยละ 19.67 ผูมี้อายุอยูใ่นช่วง 31-40 ปีคิดเป็นร้อยละ 18.33 และผูมี้อายุนอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 20 ปีคิดเป็นร้อยละ 5.33 ตามล าดบั 

4.2.3  สถานภาพสมรสชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส
และอยู่ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 77.33 รองลงมามีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 17.00 ส่วนท่ีเหลือ
เป็นผูมี้สถานภาพหยา่ร้าง หมา้ย แยกกนัอยู ่คิดเป็นร้อยละ 5.67 
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4.2.4  จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ครัวเรือนชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนอยู่ในช่วง 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 63.67 รองลงมามีจ านวนสมาชิก     
1-3 คน คิดเป็นร้อยละ 28.00 และมีจ านวนสมาชิก 7-9 คน คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตามล าดบั 

โดยสรุปอาจกล่าวไดว้า่ ชาวประมงทะเลท่ีท าการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 80.67 
มีอายอุยูใ่นช่วง 41-50 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.67 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 
77.33 และส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกในครัวเรือน อยูร่ะหวา่ง 4-6 คน คิดเป็นร้อยละ 63.67  
 
ตารางที ่4.1  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งตามปัจจยัดา้นประชากร 
 

ข้อมูลปัจจัยด้านประชากร จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. เพศ 

  ชาย 242 80.67 
  หญิง 58 19.33 
2. อายุ 

  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20 ปี 16 5.33 
  21 – 30 ปี 59 19.67 
  31 – 40 ปี 55 18.33 
  41 – 50 ปี 110 36.67 
  51 ปีข้ึนไป 60 20.0 

3. สถานภาพสมรส 

  โสด 51 17.00 
  สมรสและอยูด่ว้ยกนั 232 77.33 
  หยา่ร้าง/หมา้ย/แยกกนัอยู ่ 17 5.67 

4. จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

  จ านวน 1 - 3 คน 84 28.00 

  จ านวน 4 - 6 คน 191 63.67 

  จ านวน 7 - 9 คน 25 8.33 

รวม 300 100.00 
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4.3  ปัจจยัด้านเศรษฐกจิสังคมของชาวประมงทะเล 
 
ตารางท่ี 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการแจกแจงจ านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละ

ของปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงทะเลผูต้อบแบบสอบถามและของครัวเรือน ไดแ้ก่ 
ระดบัการศึกษาของผูต้อบแบบสอบถาม การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมงจ านวนผู้
ประกอบอาชีพประมงทะเลในครัวเรือน ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงทะเลของครัวเรือน 
สถานะในการท าประมงของผูต้อบแบบสอบถาม รายไดร้วมของครัวเรือน และเงินออมของครัวเรือน 
ผลการวเิคราะห์เป็นดงัต่อไปน้ี 

4.3.1  ระดบัการศึกษาชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา
ระดบัประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 60.33 รองลงมาเป็นผูมี้การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้คิด
เป็นร้อยละ 23.00 ตามดว้ยเป็นผูมี้ระดบัการศึกษาต ่ากว่าประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 8.67 ส่วนท่ี
เหลือเป็นผูมี้การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 8.00 ตามล าดบั 

4.3.2  การประกอบอาชีพอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการประมงชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากอาชีพประมงด้วย คิดเป็นร้อยละ 61.35  ส่วนท่ี
เหลือประกอบอาชีพประมงเพียงอย่างเดียว คิดเป็นร้อยละ 38.65ส าหรับประเภทของอาชีพเสริม
นอกเหนือจากการประกอบอาชีพประมงท่ีพบมากท่ีสุด คือ อาชีพรับจา้งทัว่ไป คิดเป็นร้อยละ 19.67 
รองลงมามีอาชีพคา้ขายและอาชีพอิสระ ร้อยละ 13.34 อาชีพรับจา้งเก่ียวกบัการจดัการผลผลิตการ
ประมงหรือท่ีเรียกว่า “ท างานแพ” (ปอกปู ปอกหมึก ปอกกุง้) ร้อยละ 12.33 ตามดว้ยอาชีพพนกังาน
บริษทั ร้อยละ 7.00 อาชีพท าสวน ร้อยละ 6.67 และอาชีพขา้ราชการ/พนกังานราชการ ร้อยละ 2.34 

4.3.3  จ านวนผูป้ระกอบอาชีพประมงในครัวเรือน ครัวเรือนท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
สมาชิกในครัวเรือนเป็นผูป้ระกอบอาชีพประมง จ านวนครัวเรือนละ 1 คน คิดเป็นร้อยละ 79.67 
รองลงมามีสมาชิกในครอบครัวมีผูป้ระกอบอาชีพท าประมง จ านวน 2 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.67  และ
สมาชิกในครัวเรือนประกอบอาชีพท าประมง จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 9.67 ตามล าดบั 

4.3.4  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงทะเล กว่าคร่ึงหน่ึงชาวประมงทะเลท่ีตอบ
แบบสอบถามมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงทะเล ตั้ งแต่ 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.00 
รองลงมามีระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงทะเล ตั้งแต่ 11-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.33 และ
สุดทา้ยท่ีพบนอ้ยท่ีสุด คือ มีระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงทะเล ตั้งแต่ 21 ปี ข้ึนไปคิดเป็น
ร้อยละ 18.67 

4.3.5  สถานะในการท าประมงชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นแรงงาน
ในการประมง คิดเป็นร้อยละ 80.67 รองลงมาเป็นเจา้ของเรือประมงและท าประมงเอง คิดเป็นร้อยละ 
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13.67 และสุดทา้ยเป็นเจา้ของเรือประมงแต่ให้คนอ่ืนท าประมง คิดเป็นร้อยละ 5.67 ซ่ึงเป็นสัดส่วน
นอ้ยท่ีสุด 

4.3.6  รายได้รวมของครัวเรือน ชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถามมีรายได้รวมของ
ครัวเรือนต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนสูงท่ีสุด ร้อยละ 39.33 รองลงมา
มีรายไดร้วมของครัวเรือนอยูใ่นช่วง 20,001-40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.00 และสุดทา้ยมีรายได้
รวมของครัวเรือนตั้งแต่ 40,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 24.67 โดยมีแหล่งท่ีมาของรายไดร้วมของ
ครัวเรือน ดงัน้ี 

1)  รายไดท่ี้เกิดจากการประกอบอาชีพประมง ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนนอ้ยกว่า
หรือเท่ากบั 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 54.00 ส่วนผูท่ี้มีรายไดอ้ยูใ่นช่วง 15,001-30,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 23.00 และผูท่ี้มีรายไดต้ั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 23.00  ซ่ึงมีสัดส่วนเท่ากนั 

2)  รายได้จากแหล่งอ่ืนๆนอกเหนือจากการประกอบอาชีพประมง ในบรรดา
ครัวเรือนของผูท่ี้ตอบวา่ ไม่มีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆนอกเหนือจากการประมง คิดเป็น 38.67 และใน
บรรดาครัวเรือนของผูท่ี้ตอบว่า มีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆนอกเหนือจากการประมง พบว่า  กลุ่มท่ีพบ
มากท่ีสุดเป็นกลุ่มท่ีมีรายได้จากอาชีพอ่ืนๆน้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 44.00 
รองลงมาคือ กลุ่มท่ีมีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืน ๆ อยูใ่นช่วง 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.67  และ
สุดทา้ยเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืน ๆ ตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.67 

4.3.7  เงินออมของครัวเรือน ครัวเรือนชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มี
เงินเหลือส าหรับเก็บออมในแต่ละเดือน คิดเป็นร้อยละ 79.00 ส าหรับกลุ่มท่ีมีเงินออมในแต่ละเดือน 
พบวา่ กลุ่มท่ีพบมากท่ีสุดเป็นกลุ่มท่ีมีเงินออม ตั้งแต่ 3,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 9.00  รองลงมา
คือ กลุ่มท่ีมีเงินออมน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.67 และสุดทา้ยเป็นกลุ่มท่ีมีเงิน
ออมตั้งแต่ 1,501-3,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.33 ตามล าดบั 

กล่าวโดยสรุป ลกัษณะทางเศรษฐกิจของชาวประมงทะเลส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาใน
ระดบัประถมศึกษา ร้อยละ 60.33มีการประกอบอาชีพอ่ืนนอกจากอาชีพประมงดว้ย คิดเป็นร้อยละ 
61.35 มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นผูป้ระกอบอาชีพท าประมง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 79.67 มี
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงทะเล ตั้งแต่ 1-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 53.00  มีสถานะเป็นแรงงาน
ในการประมง คิดเป็นร้อยละ 80.67 มีรายไดร้วมของครัวเรือนต่อเดือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 
บาท คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 31.67 มีแหล่งท่ีมาส าคญัของรายได้รวมของครัวเรือนจากการ
ประกอบอาชีพประมงซ่ึงส่วนใหญ่มีรายไดน้อ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
39.33 อย่างไรก็ตาม กว่าคร่ึงหน่ึงมีรายได้จากอาชีพอ่ืน ๆ ด้วย โดยท่ีรายได้จากแหล่งอ่ืน ๆ
นอกเหนือจากอาชีพประมง ท่ีพบในสัดส่วนสูงสุด คือ จ านวนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาทต่อ
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เดือน คิดเป็นร้อยละ 44.00  ส าหรับเงินออมของครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีเงินเหลือให้ออมในแต่ละ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 79.00  

 
ตารางที ่4.2  จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจสังคม 
 

ข้อมูลปัจจัยด้านเศรษฐกจิสังคม 
จ านวน      
(คน) 

ร้อยละ 

1. ระดับการศึกษา 

  ต ่ากวา่ประถมศึกษา 26 8.67 
  ประถมศึกษา 181 60.33 
  มธัยมศึกษาตอนตน้ 69 23.00 
  มธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป 24 8.00 
2. ประกอบอาชีพอืน่นอกจากประมง 

  2.1 ไม่มีประกอบอาชีพอืน่ๆ 116 38.65 
  2.2 มีการประกอบอาชีพอืน่ๆ เช่น 184 61.35 
  รับจา้งทัว่ไป 59 19.67 
  ท างานแพ (ปอกปู ปอกกุง้) 37 12.33 
  คา้ขายและอาชีพอิสระ 40 13.34 
  ท าสวน 20 6.67 
  พนกังานบริษทั 21 7.00 
       ขา้ราชการ/พนกังานราชการ 7 2.34 
3. จ านวนผู้ประกอบอาชีพประมงในครัวเรือน 

  จ านวน 1  คน 239 79.67 
  จ านวน 2  คน 32 10.67 
  จ านวน 3  คน 29 9.67 
4. ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงทะเล 

  1 - 10 ปี 159 53.0 
  11 - 20 ปี 85 28.33 
  ตั้งแต่ 21 ปี ข้ึนไป 56 18.67 
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ตารางที ่4.2  (ต่อ) 
 

ข้อมูลปัจจัยด้านเศรษฐกจิสังคม 
จ านวน      
(คน) 

ร้อยละ 

5. สถานะในการท าประมง 
  เป็นแรงงานในการประมง 242 80.67 
  เป็นเจา้ของเรือประมงและท าประมงเอง 41 13.67 
  เป็นเจา้ของเรือประมงแต่ให้คนอ่ืนท า 17 5.67 

6. รายได้รวมของครัวเรือน 

  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท 118 39.33 
  20,001 – 40,000 บาท 65 36.00 
  ตั้งแต่ 40,001 บาทข้ึนไป 85 24.67 
 6.1 รายไดท่ี้เกิดจากการประกอบอาชีพประมง   
  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 162 54.00 
  15,001 – 30,000 บาท 69 23.00 
  ตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป 69 23.00 

 6.2 รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆนอกเหนือจากการท าประมง   
  ไม่มีรายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ 116 38.67 
  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาท 132 44.00 
   15,001 – 30,000 บาท 38    12.67 
  ตั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไป 14  4.67 

7. เงินออมของครัวเรือนต่อเดือน 
  ไม่มีเงินออม 237 79.00 

 
 
 

  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1,500 บาท 23  7.67 
   1,501 – 3,000 บาท 13      4.33 
  ตั้งแต่ 3,001 บาทข้ึนไป 27  9.00 

รวม 300 100.00 
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4.4  พฤติกรรมการบริโภคของชาวประมงทะเล 
 
ตารางท่ี 4.3, 4.4 และตารางท่ี 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแจกแจงความถ่ีและค่าร้อย

ละของขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของชาวประมงทะเลของครัวเรือนผูต้อบแบบสอบถาม 
โดยมีเน้ือหาครอบคลุมเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้เพื่อบริโภค บุคคลหรือส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดต่อ
การตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ประเภทของสินคา้และค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินคา้แต่ละประเภท ผล
การวเิคราะห์สามารถอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี  

4.4.1  เหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้เพื่ออุปโภคและบริโภค ในการเลือกซ้ือสินคา้ เหตุผลท่ี
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบเป็นอนัดบั 1 คือ ยึดเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้ราคาท่ีถูกหรือยอ่มเยา
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.33 รองลงมาเลือกซ้ือสินคา้โดยพิจารณาจากประโยชน์ใช้สอยจริงคิด
เป็นร้อยละ 36.67 ตามดว้ยการเลือกซ้ือสินคา้ โดยพิจารณาจากความคงทนและปลอดภยั  คิดเป็น
ร้อยละ 16.00 ท่ีเหลือเป็นสัดส่วนเล็กน้อยระบุเหตุผลว่า เลือกโดยพิจารณาจากยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียง 
สินคา้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน สินคา้ท่ีมีผูแ้นะน า และเลือกตามส่ือโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 9.00  ส่วน
เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ตอบเป็นอนัดบั 2 คือ ยึดเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้โดยพิจารณา
จากความคงทนและปลอดภยั  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.33 รองลงมาเลือกซ้ือสินคา้โดยพิจารณา
จากประโยชน์ใช้สอยจริงคิดเป็นร้อยละ 34.33 ตามดว้ยการเลือกซ้ือสินคา้ โดยพิจารณาจากราคาท่ี
ถูกหรือยอ่มเยา คิดเป็นร้อยละ 17.33 ท่ีเหลือเป็นสัดส่วนเล็กนอ้ยระบุเหตุผลวา่ เลือกโดยพิจารณา
จากยีห่อ้ท่ีมีช่ือเสียง สินคา้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน สินคา้ท่ีมีผูแ้นะน า และเลือกตามส่ือโฆษณาคิดเป็นร้อยละ 
13.00 และ เหตุผลท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบเป็นอนัดบั 3 คือ ยดึเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้โดย
พิจารณาจากความคงทนและปลอดภยั  มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาเลือกซ้ือสินคา้โดย
พิจารณาจากประโยชน์ใชส้อยจริงคิดเป็นร้อยละ 23.00 ตามดว้ยการเลือกซ้ือสินคา้ โดยพิจารณา
จากราคาท่ีถูกหรือยอ่มเยา คิดเป็นร้อยละ 17.67 ท่ีเหลือเป็นสัดส่วนเล็กนอ้ยระบุเหตุผลวา่ เลือกโดย
พิจารณาจากยี่ห้อท่ีมีช่ือเสียง สินคา้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน สินคา้ท่ีมีผูแ้นะน า และเลือกตามส่ือโฆษณา
คิดเป็นร้อยละ 34.33 

4.4.2  บุคคลหรือส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ บุคคลหรือส่ิงท่ีมี
อิทธิพลท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบเป็นอนัดบั 1 คือ ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้โดยยึดความตอ้งการ
ของตนเองเป็นหลกัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.67 รองลงมาตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้โดยไดรั้บ
อิทธิพลมากท่ีสุดจากบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 7.33 และไดรั้บอิทธิพลจาก
เพื่อนร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 2.67 ท่ีเหลือเป็นสัดส่วนเล็กนอ้ยระบุวา่ ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้โดย
ไดรั้บอิทธิพลจากเพื่อนบา้น คิดเป็นร้อยละ 1.33 ส่วนบุคคลหรือส่ิงท่ีมีอิทธิพลท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วน
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ใหญ่ตอบเป็นอันดับ 2 คือ ตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้าโดยได้รับอิทธิพลมากท่ีสุดจากบุคคลใน
ครอบครัวหรือญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 63.00 รองลงมาตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้โดยไดรั้บอิทธิพล
จากเพื่อนบา้นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 19.00 และยงัระบุวา่ไดรั้บอิทธิพลจากเพื่อนร่วมงาน คิดเป็น
ร้อยละ 11.00 ท่ีเหลือเป็นสัดส่วนเล็กนอ้ยระบุวา่ ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้โดยยึดความตอ้งการของ
ตนเอง จากส่ือโฆษณาต่างๆ และจากผูน้ าทอ้งถ่ิน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และบุคคลหรือส่ิงท่ีมีอิทธิพล
ท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบเป็นอนัดบั 3 คือ ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้โดยไดรั้บอิทธิพลจากเพื่อน
บา้นมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.33 รองลงมาตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้โดยไดรั้บอิทธิพลจากเพื่อน
ร่วมงาน คิดเป็นร้อยละ 22.67 และไดรั้บอิทธิพลจากบุคคลในครอบครัวหรือญาติพี่นอ้ง คิดเป็นร้อยละ 
19.33 ท่ีเหลือเป็นสัดส่วนเล็กนอ้ยระบุวา่ ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้โดยไดรั้บอิทธิพลจากส่ือโฆษณา
ต่าง ๆ จากผูน้ าทอ้งถ่ิน และจากตนเอง คิดเป็นร้อยละ 27.67 

4.4.3  ประเภทและค่าใช้จ่ายของสินคา้ท่ีบริโภค ในการสอบถามประเภทของสินคา้และ
ค่าใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้แต่ละประเภทในแต่ละเดือน โดยจ าแนกสินคา้ออกเป็น 15 หมวด มีขอ้
คน้พบ ดงัต่อไปน้ี 

1)  หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมทัว่ไป (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์) กลุ่มตวัอยา่ง
ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมต่อเดือนอยูใ่นช่วง 4,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
41.33 รองลงมามีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.3  และมี
ค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี ตั้งแต่ 8,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 21.33 ตามล าดบั 

2)  หมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และบุหร่ี กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายหมวด
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และบุหร่ีต่อเดือน น้อยกว่าหรือเท่ากบั 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.33 
รองลงมามีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีอยูใ่นช่วง 501-1,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 และมีค่าใชจ่้ายใน
หมวดน้ีตั้งแต่ 1,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 20.33 ส่วนผูท่ี้ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีเลย คิดเป็น
ร้อยละ 15.33 

3)  หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั เช่น เคร่ืองตกแต่งบา้น  เคร่ืองใช้ในบา้น  ฯลฯ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัต่อเดือนอยูใ่นช่วง  501-1,000  บาท เป็นสัดส่วน
สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 14.33 และ มีค่าใชจ่้ายดา้นน้ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.67 
ซ่ึงเท่ากบัมีค่าใชจ่้ายดา้นน้ีตั้งแต่ 1,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 11.67  อยา่งไรก็ตามส่วนใหญ่ระบุวา่
โดยปกติไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีเลยในแต่ละเดือนยกเวน้นานๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 62.33 

4)  หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า ได้แก่ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และรองเท้า กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 300 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 26.33 รองลงมามีค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 601 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 24.67 และมีค่าใชจ่้ายใน
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หมวดน้ี อยูใ่นช่วง 301-600 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.33 ส่วนท่ีเหลือมีผูท่ี้ระบุวา่ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวด
น้ีโดยปกติในแต่ละเดือน คิดเป็นสัดส่วนมากพอสมควร คิดเป็นร้อยละ 26.67 

5)  หมวดค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ของใชส่้วนตวัประจ าวนัทัว่ไป เช่น แปรงสีฟัน 
ยาสีฟัน เคร่ืองส าอาง หรือบริการส่วนบุคคล เช่น ค่าตดัผม เป็นตน้ (ไม่รวมเคร่ืองนุ่งห่ม) กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีต่อเดือน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 200 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
39.67  รองลงมามีค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 401 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 29.00 ตามดว้ยมีค่าใช้จ่ายอยูใ่นช่วง
201-400 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.33 และมีผูท่ี้ระบุวา่ไม่มีไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีในเดือนท่ีผา่นมา 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 แต่จะมีเป็นบางเดือน 

6)  หมวดเวชภณัฑแ์ละค่าตรวจรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ ยาเวชภณัฑ์ และค่ารักษาพยาบาล
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุวา่ไม่มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเวชภณัฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาลในแต่ละเดือน
แต่จะมีบางคร้ังตามความจ าเป็น คิดเป็นร้อยละ 61.33 และมีค่าใชจ่้ายดา้นน้ีอยูใ่นช่วง  401-800  บาท 
ต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 14.67 ซ่ึงเท่ากบักลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 801 บาทข้ึนไปต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
14.6700 ตามดว้ยมีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 400 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.33  

7)  หมวดการเดินทางและการส่ือสาร ได้แก่ ค่าซ้ือยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
ยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าโทรศพัท์ กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ระบุว่า มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการเดินทางและการส่ือสารน้อยกว่าหรือเท่ากบั 300 บาทต่อเดือน  
คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมามีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 601 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 30.33 ตามดว้ยมี
ค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วง 301-600 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 18.00 โดยมีผูท่ี้ระบุวา่ไม่มีค่าใชจ่้ายใน
หมวดน้ีเป็นส่วนนอ้ย คิดเป็นร้อยละ 6.67 

8)  หมวดการศึกษา ไดแ้ก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าอุปกรณ์ใช้ในการศึกษาทั้ง
ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีค่าใช้จ่ายหมวดการศึกษาใน
เดือนท่ีผา่นมา คิดเป็นร้อยละ 56.67 ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีระบุวา่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีมากท่ีสุด คือ  
ตั้งแต่  2,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 16.33 รองลงมามีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1,000 บาทต่อ
เดือน คิดเป็นร้อยละ 14.67 ส่วนท่ีเหลือมีค่าใชจ่้ายอยู่ในช่วง 1,001-2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
12.33  

9)  หมวดการบนัเทิงและนันทนาการ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการชมภาพยนตร์ มหรสพ 
หรือ เล่นกีฬา รวมทั้งค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ต่างๆ และค่าหนงัสืออ่านเล่น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ระบุวา่ไม่
มีค่าใช้จ่ายหมวดการบนัเทิงและนนัทนาการในเดือนท่ีผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 81.67 ส าหรับกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีระบุว่ามีค่าใช้จ่ายในหมวดน้ีมากท่ีสุด คือ น้อยกว่าหรือเท่ากบั 200 บาท คิดเป็นร้อยละ 
9.67 รองลงมามีค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 401 บาทข้ึนไปต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ส่วนท่ีเหลือมีค่าใชจ่้ายอยู่
ในช่วง 201-400 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 3.67  
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10)   หมวดการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ เช่น กิจกรรมทางศาสนา งานเพื่อสังคม 
การจดังานวนัเกิด ท าบุญช่วยงานศพ ซ้ือของขวญัข้ึนบา้นใหม่ งานแต่งงาน งานบวช ฯลฯ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ มีค่าใช้จ่ายหมวดการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ    
500  บาท  คิดเป็นร้อยละ 33.33 รองลงมา มีค่าใชจ่้ายอยูใ่นช่วง 501-1,000 บาทต่อเดือน คิดเป็น  
ร้อยละ 30.33 ตามดว้ย มีค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 1,001 บาทข้ึนไปต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 11.00  และมีผูท่ี้
ระบุวา่ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี คิดเป็นร้อยละ 25.33 

11)  หมวดค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคเป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนนอกเหนือจาก
การ ซ้ือสินคา้และบริการประเภทอุปโภคบริโภค เช่น ภาษี เงินบริจาค ฯลฯ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
ระบุว่าไม่มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคต่อเดือน ในรอบเดือนท่ีผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 
65.67 รองลงมามีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 19.00 
ส่วนท่ีเหลือระบุว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วง 501-1,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 10.33 และมี
ค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 1,001 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 

12)  หมวดค่าใช้จ่ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต เช่น เงินออม ค่าประกันสังคม 
ประกนัชีวิต ฯลฯ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ระบุว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อตอบแทนในรอบเดือนท่ีผ่านมา 
คิดเป็นร้อยละ 77.33 รองลงมามีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบั 1,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 
10.00 ตามดว้ย มีค่าใชจ่้ายอยูใ่นช่วง 1,001-2,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 8.33 และท่ีพบนอ้ย
ท่ีสุดคือมีค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 2,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.33  

13)  หมวดค่าใช้จ่ายในทางท่ีมิชอบเช่นหวยการพนันกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ26.33 รองลงมามีค่าใชจ่้าย
ในหมวดน้ีอยูใ่นช่วง 501-1,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 21.00 ตามดว้ยมีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี
ตั้งแต่ 1,001 บาทข้ึนไปต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 19.00 นอกจากน้ียงัมีผูร้ะบุว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใน
หมวดน้ี ในรอบเดือนท่ีผา่นมาในสัดส่วนพอสมควรคือร้อยละ 33.67 

14)  หมวดค่าใช้จ่ายการผ่อนช าระหน้ีสินเช่น บตัรเครดิต ผ่อนสินคา้ และหน้ีสิน
อ่ืนๆ   กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่มีค่าใชจ่้ายการผอ่นช าระหน้ีสิน ในรอบเดือนท่ีผา่นมาคิดเป็นร้อยละ 
91.33 รองลงมามีค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 3.67 ตามดว้ย มีค่าใชจ่้ายนอ้ย
กวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 3.33 และท่ีพบนอ้ยท่ีสุดคือมีค่าใชจ่้ายอยูใ่นช่วง 
5,001–10,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 1.67 

15)  หมวดค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์การประมง การลงทุน 
รวมถึงค่าตรวจสภาพเรือ (ข้ึนอู่เรือ) ค่าซ่อมเรือ ค่าซ้ือเคร่ืองมือประมง ค่าน ้ ามนัเรือ ฯลฯ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพในรอบเดือนท่ีแล้ว คิดเป็นร้อยละ 80.67 
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รองลงมาระบุวา่มีค่าใชจ่้ายอยู่ในช่วง 150,001-300,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.33 ตามดว้ย มี
ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือเท่ากบั 150,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 6.33 และท่ีพบน้อยท่ีสุดคือมี
ค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 300,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.67  

กล่าวโดยสรุป ชาวประมงส่วนใหญ่ระบุเหตุผลในการเลือกซ้ือสินคา้โดยท่ีพิจารณาจาก
ราคาท่ีถูกหรือย่อมเยาในสัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 38.33ในส่วนของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้ามากท่ีสุดตดัสินใจคือตนเอง คิดเป็นร้อยละ 88.67 ส่วนประเภทและ
ค่าใชจ่้ายของสินคา้ในการบริโภค ในแต่ละเดือนของชาวประมง มีดงัน้ี ค่าใชจ่้ายท่ีชาวประมงจ่าย
ในแต่ละหมวดส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเหล่าน้ี ในแต่ละเดือน อยูใ่นช่วง 200 – 1,000 บาท ไดแ้ก่ หมวด
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และบุหร่ี  หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั เช่น เคร่ืองตกแต่งบา้น เคร่ืองใช้
ในบา้น หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ ไดแ้ก่ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และรองเทา้ หมวดค่าใชจ่้ายส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ ของใชส่้วนตวัประจ าวนัทัว่ไป เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน เคร่ืองส าอาง หรือบริการส่วน
บุคคล เช่น ค่าตดัผม ฯลฯ (ไม่รวมเคร่ืองนุ่งห่ม) หมวดการเดินทางและการส่ือสาร ได้แก่ ค่าซ้ือ
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัยานพาหนะ ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่า
โทรศพัท์  หมวดการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ กิจกรรมทางศาสนา งานเพื่อสังคม การจดังาน  วนัเกิด 
ท าบุญช่วยงานศพ ซ้ือของขวญัข้ึนบา้นใหม่ งานแต่งงาน งานบวช ฯลฯ  หมวดค่าใช้จ่ายในทางท่ีมิ
ชอบเช่นหวยการพนัน หมวดค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน
นอกเหนือจากการซ้ือสินคา้และบริการประเภทอุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ ภาษีเงินบริจาค ฯลฯ หมวด
ค่าใชจ่้ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต เช่น เงินออม ค่าประกนัสังคม ประกนัชีวิต ฯลฯ หมวดเวชภณัฑ์
และค่าตรวจรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ ยาเวชภณัฑ์ ค่ารักษาพยาบาล หมวดการศึกษา ไดแ้ก่ ค่าเล่าเรียน ค่า
บ ารุงการศึกษา อุปกรณ์ใชใ้นการศึกษาของตนเองและสมาชิกในครอบครัว  

และส าหรับหมวดท่ีมีค่าใชจ่้ายมากกวา่ 1,000 บาทข้ึนไป ไดแ้ก่ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม
ทัว่ไป (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล)์ หมวดการบนัเทิงและนนัทนาการ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการชม
ภาพยนตร์ มหรสพ หรือ เล่นกีฬา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ต่างๆ และค่าหนังสืออ่านเล่น หมวด
ค่าใช้จ่ายการผ่อนช าระหน้ีสินเช่น บตัรเครดิต ผ่อนสินคา้ หน้ีสินต่างๆ และหมวดค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบอาชีพ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์การประมง การลงทุน รวมถึงค่าตรวจสภาพเรือ (ข้ึนอู่เรือ) ค่า
ซ่อมเรือ ค่าซ้ือเคร่ืองมือประมง ค่าน ้ามนัเรือ ฯลฯ 
 
 
 
 



84 

ตารางที ่4.3  จ  านวน (ความถ่ี) ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของเหตุผลท่ีพิจารณาในการเลือกซ้ือสินคา้ 
                     เพื่อบริโภคในแต่ละหมวดของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
เหตุผลในการเลอืกซ้ือสินค้า

เพือ่บริโภค 
ล าดบัที่ 1 ล าดบัที่ 2 ล าดบัที่ 3 คะแนน                        

รวม 
ค่าเฉลีย่ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ   

ราคาท่ีถูกยอ่มเยา 115 38.33 52 17.33 53 17.67 502 1.67 
ประโยชน์ใชส้อยจริง 110 36.67 103 34.33 69 23.00 605 2.02 
ความคงทนและปลอดภยั 48 16.00 106 35.33 75 25.00 431 1.44 
ยีห่้อท่ีมีช่ือเสียง 6 2.00 19 6.33 24 8.00 80 0.27 
สินคา้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน 11 3.67 9 3.00 39 13.00 90 0.3 
ตามท่ีมีผูแ้นะน า 8 2.67 1 .33 31 10.33 273 0.2 
เลือกตามส่ือโฆษณา 2 .67 10 3.33 9 3.00 35 0.12 
Total 300 100.00 300 100.00 300 100.00   

 
ตารางที ่4.4  จ  านวน (ความถ่ี) ค่าร้อยละ และค่าเฉล่ีย ของขอ้มูลบุคคล/ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการ 
                     ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของผูต้อบแบบสอบถาม 
                

บุคคล/ ส่ิงที่มีอทิธิพลต่อ
การตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า 

ล าดบัที่ 1 ล าดบัที่ 2 ล าดบัที่ 3 คะแนน
รวม 

ค่าเฉลีย่ 

 จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ   

ตนเอง 266 88.67 13 4.33 13 4.33 837 2.79 
บุคคลในครอบครัว หรือ
ญาติพ่ีน้อง 

22 7.33 189 63.00 58 19.33 502 1.67 

เพื่อนบา้น 4 1.33 57 19.00 91 30.33 217 0.72 
เพ่ือนร่วมงาน 8 2.67 33 11.00 68 22.67 158 0.53 
ผูน้ าทอ้งถ่ิน 0 0.00 1 .33 29 9.67 31 0.10 
ส่ือโฆษณาต่างๆ 0 0.00 7 2.33 41 13.67 35 0.18 
Total 300 100.00 300 100.00 300 100.00   

 
 
 
 
 
 



85 

ตารางที่ 4.5  จ  านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการ 
                     บริโภคของผูต้อบแบบสอบถาม (ประเภทและค่าใชจ่้ายของสินคา้ในการบริโภค) 
 
ประเภทและค่าใช้จ่ายของสินค้าในการบริโภค จ านวน ร้อยละ Mean Std. 

Deviation 

1. หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มทัว่ไป (ไม่รวม
เคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์) 

  5,820.33 2,565.15 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 4,000 บาท 112 37.33   
4,001 – 8000 บาท 124 41.33   
ตั้งแต่ 8,001 บาทข้ึนไป 64 21.33   
2. หมวดเคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์และยาสูบ ทั้ง
ดื่มและสูบทีบ้่านและนอกบ้าน เช่น บุหร่ี ซิการ์ 

  940.17 1,176.68 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 46 15.33   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 บาท 118 39.33   
501 – 1,000 บาท 75 25.00   
ตั้งแต่ 1,001 บาทข้ึนไป 61 20.33   
3. หมวดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย เช่น เคร่ือง
ตกแต่งบ้าน เคร่ืองใช้ในบ้าน 

  529.67 1,739.58 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 187 62.33   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 บาท 35 11.67   
501 – 1,000 บาท 43 14.33   
ตั้งแต่ 1,001 บาทข้ึนไป 35 11.67   
4. หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า ได้แก่ เส้ือผ้า 
เคร่ืองแต่งกาย และรองเท้า 

  524.40 670.31 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 80 26.67   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 300 บาท 79 26.33   
301 – 600 บาท 67 22.33   
ตั้งแต่ 601 บาทข้ึนไป 74 24.67   
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

    

ประเภทและค่าใช้จ่ายของสินค้าในการปริโภค จ านวน ร้อยละ Mean Std. 
Deviation 

5. หมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล ได้แก่ ของใช้ส่วนตัว
ประจ าวนัทัว่ไป เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
เคร่ืองส าอาง หรือบริการส่วนบุคคล เช่น ค่าตัดผม 
ฯลฯ (ไม่รวมเคร่ืองนุ่งห่ม) 

  380.90 396.92 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 18 6.00   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 200 บาท 119 39.67   
201 – 400 บาท 76 25.33   
ตั้งแต่ 401 บาทข้ึนไป 87 29.00   
6. หมวดเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล 
ได้แก่ ยาเวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล 

  335.93 755.40 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 184 61.33   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 400 บาท 28 9.33   
401 – 800 บาท 44 14.67   
ตั้งแต่ 801 บาทข้ึนไป 44 14.67   
7. หมวดการเดินทางและการส่ือสาร ได้แก่ ค่าซ้ือ
ยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับยานพาหนะ ค่า
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายการเดินทาง ค่า
โทรศัพท์ 

  739.67 924.02 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 20 6.67   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 300 บาท 135 45.00   
301 – 600 บาท 54 18.00   
ตั้งแต่ 601 บาทข้ึนไป 91 30.33   
8. หมวดการศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง
การศึกษา อุปกรณ์ใช้ในการศึกษา ของตนเองและ
สมาชิกในครอบครัว 

  1,043.33 1,912.48 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

    

ประเภทและค่าใช้จ่ายของสินค้าในการปริโภค จ านวน ร้อยละ Mean Std. 
Deviation 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 170 56.67   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1,000 บาท 44 14.67   
1,001 – 2,000 บาท 37 12.33   
ตั้งแต่ 2,001 บาทข้ึนไป 49 16.33   
9.หมวดการบันเทงิและนันทนาการ ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายในการดูภาพยนตร์ มหรสพ ชมหรือเล่น
กฬีา ตลอดค่าจนอุปกรณ์ต่างๆ และค่าหนังสืออ่าน
เล่น 

  67.07 237.28 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 245 81.67   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 200 บาท 29 9.67   
201 – 400 บาท 11 3.67   
ตั้งแต่ 401 บาทข้ึนไป 15 5.00   
10.หมวดการจัดงานพธีิในโอกาสพเิศษ กจิกรรม
ทางศาสนา งานเพือ่สังคม การจัดงานวดัเกดิ 
ท าบุญช่วยงานศพ ซ้ือของขวญัขึน้บ้านใหม่  งาน
แต่งงาน  งานบวช  ฯลฯ 

  638.33 1,010.73 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 76 25.33   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 บาท 100 33.33   
501 – 1,000 บาท 91 30.33   
ตั้งแต่ 1,001 บาทข้ึนไป 33 11.00   
11. ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกีย่วกบัการอุปโภคบริโภค เป็น
ค่าใช้จ่ายอืน่นอกเหนือจากการซ้ือสินค้าและ
บริการประเภทอุปโภคบริโภค ได้แก่ ภาษี เงิน
บริจาค ฯลฯ 

  242.83 503.57 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

    

ประเภทและค่าใช้จ่ายของสินค้าในการปริโภค จ านวน ร้อยละ Mean Std. 
Deviation 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 197 65.67   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 บาท 57 19.00   
501 – 1,000 บาท 31 10.33   
ตั้งแต่ 1,001 บาทข้ึนไป 15 5.00   
12. ค่าใช้จ่ายเพือ่ผลตอบแทนในอนาคต เช่น เงิน
ออม ค่าประกนัสังคม ประกนัชีวติ ฯลฯ 

  338.33 1,036.34 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 232 77.33   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1,000 บาท 30 10.00   
1,001 – 2,000 บาท 25 8.33   
ตั้งแต่ 2,001 บาทข้ึนไป 13 4.33   
13. ค่าใช้จ่ายในทางทีม่ิชอบ เช่น หวย การพนัน   16,645.03 155,793.82 
ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 101 33.67   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 บาท 79 26.33   
501 – 1,000 บาท 63 21.00   
ตั้งแต่ 1,001 บาทข้ึนไป 57 19.00   
14. ค่าใช้จ่ายการผ่อนช าระหนีสิ้น เช่น บัตรเครดิต 
ผ่อนสินค้า หนีสิ้นต่างๆ 

  2,115.67 11,168.39 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 274 91.33   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 10 3.33   
5,001 – 10,000 บาท 5 1.67   
ตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป 11 3.67   
15. ค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ เช่น ค่าเช่า
อุปกรณ์การประมง  การลงทุน รวมถึงค่าเช็ค
สภาพเรือ(ขึน้อู่เรือ) ค่าซ่อมเรือ ค่าซ้ือแห ค่าซ้ือ
อวน ค่าน า้มันเรือ ฯลฯ 

  109,875.00 520,725.64 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 

    

ประเภทและค่าใช้จ่ายของสินค้าในการปริโภค จ านวน ร้อยละ Mean Std. 
Deviation 

ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี 242 80.67   
นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 150,000 บาท 19 6.33   
150,001 – 300,000 บาท 25 8.33   
ตั้งแต่ 300,001 บาทข้ึนไป 14 4.67   

รวม 300 100   

 
4.5  การเป็นหนีข้องชาวประมงทะเล 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงด้วยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละของการเป็นหน้ีของ

ชาวประมงทะเลผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงครอบคลุมหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี คือ ประสบการณ์การกูเ้งิน จ านวน
หน้ีสินของครัวเรือนในปัจจุบนั จ านวนหน้ีส้ินในครัวเรือนท่ียงัคา้งจ่าย ความถ่ีในการกูเ้งินและจ านวน
คร้ังในการกูเ้งินในรอบ 1 ปี เหตุผลของการกูเ้งิน แหล่งเงินกู ้ปัญหาในการผอ่นช าระเงินกู ้ความสามารถ
ในการช าระหน้ี และแนวโน้มการกู้ยืมเงินในอนาคตผลการวิเคราะห์สามารถเสนอเป็นรายหัวข้อ
ดงัต่อไปน้ี (ตารางท่ี 4.6) 

4.5.1  ประสบการณ์ในการกูเ้งิน ชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถามเกินกวา่คร่ึงเล็กนอ้ย 
คิดเป็นร้อยละ 51.33 ไม่เคยกูเ้งินและไม่มีหน้ีสินของครัวเรือนในปัจจุบนัส่วนท่ีเหลือมีประสบการณ์
เคยกูเ้งินและมีหน้ีสินของครัวเรือนในปัจจุบนัคิดเป็นร้อยละ  48.67 ส าหรับผูท่ี้เคยกูเ้งินและมีหน้ีสิน
ในปัจจุบนั มีรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการเป็นหน้ีดงัต่อไปน้ี 

4.5.2  จ านวนหน้ีสินในครัวเรือนท่ียงัคา้งจ่าย ชาวประมงทะเลท่ีเคยกูเ้งินและมีหน้ีสินของ
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีหน้ีสินคา้งจ่ายนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.67 ซ่ึงเท่ากนั
กบักลุ่มท่ีมีหน้ีสินคา้งจ่ายของครัวเรือน ตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 18.67 ตามดว้ย 
กลุ่มท่ีมีหน้ีสินคา้งจ่ายของครัวเรือน อยูใ่นช่วง 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.33 

4.5.3  ความถ่ีในการกูเ้งินและจ านวนคร้ังในการกู้เงินในรอบ 1 ปี ชาวประมงทะเลท่ีตอบ
แบบสอบถามซ่ึงเคยกูเ้งินและมีหน้ีสิน ส่วนใหญ่ระบุความถ่ีของการกูเ้งิน วา่เป็นบางคร้ังหรือบางเวลา 
ในสัดส่วนสูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 22.33 รองลงมาไม่ค่อยไดกู้เ้งินหรือกูน้านๆคร้ัง คิดเป็นร้อยละ 16.33 
ส่วนผูท่ี้ระบุว่ามีการกูเ้งินเป็นประจ าทุกคร้ังท่ีมีปัญหา คิดเป็นร้อยละ 10.00 ส าหรับจ านวนคร้ังของ
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การกู้เงินในรอบ 1 ปีค าตอบมากท่ีสุดท่ีพบ คือ มีการกู้เงินจ านวน 3 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 13.00 
รองลงมากูเ้งิน 2 คร้ังต่อปีคิดเป็นร้อยละ 11.33 กูเ้งิน 1 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 9.67  ท่ีเหลือระบุวา่ กู้
เงินมากกวา่ 6 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 9.00 กูเ้งิน 5 คร้ังต่อปี คิดเป็นร้อยละ 4.33 และกูเ้งิน 4 คร้ังต่อปี 
คิดเป็นร้อยละ 1.33 

4.5.4  เหตุผลของการกูเ้งิน ครัวเรือนส่วนใหญ่ระบุเหตุผลของการกูเ้งินวา่ตอ้งใช้ลงทุนใน
การท าประมง คิดเป็นร้อยละ 16.67 รองลงมากูเ้งินเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในชีวิตประจ าวนั คิดเป็นร้อยละ 
14.33 ตามดว้ยกูเ้งินเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการศึกษาของบุตรและสมาชิกในครอบครัวคิดเป็นร้อยละ 
6.67 เพื่อซ้ือหรือซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั คิดเป็นร้อยละ 5.67 เพื่อซ้ือหรือซ่อมแซมยานพาหนะ คิดเป็น
ร้อยละ 2.33 เพื่อใช้หน้ีเดิมท่ีมีอยู่คิดเป็นร้อยละ 2.00 เพื่อน าไปลงทุนในการท าธุรกิจอ่ืนๆ เช่น 
คา้ขาย เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 0.67 และกูเ้งินเพื่อความบนัเทิงการพนนัหรือซ้ือสุรา คิดเป็นร้อยละ 
0.33 

4.5.5  แหล่งเงินกู ้เม่ือสอบถามถึงแหล่งเงินกูท่ี้กูม้ากท่ีสุดครัวเรือนชาวประมงทะเลท่ีเคยกู้
เงินและมีหน้ีสินของครัวเรือนระบุวา่กูเ้งินจากนายทุนทัว่ไป นายจา้ง เถา้แก่ หรือคนรู้จกั ในสัดส่วน
สูงท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 28.67 รองลงมากูจ้ากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  คิดเป็นร้อย
ละ 5.67 ตามดว้ยกูเ้งินจากธนาคารออมสินคิดเป็นร้อยละ 5.33 กองทุนหมู่บา้นหรือกลุ่มสัจจะออม
ทรัพยคิ์ดเป็นร้อยละ 3.33 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ คิดเป็นร้อยละ 2.33 ซ่ึงเท่ากนักบัท่ีกูจ้าก
ธนาคารกรุงไทยธนาคารพาณิชย์คิดเป็นร้อยละ 2.33 ส่วนแหล่งเงินกูท่ี้มีการระบุนอ้ยมากคือกูจ้าก
สถาบนัการเงินอ่ืนๆ เช่น อิออน เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 0.67 และคนรู้จกัอ่ืนๆ เช่น เพื่อน เป็นตน้ 
คิดเป็นร้อยละ 0.33 ตามล าดบั 

4.5.6  ความสามารถในการช าระหน้ี เม่ือสอบถามถึงความสามารถในการช าระหน้ีท่ีมีอยู ่
พบว่า ชาวประมงทะเลซ่ึงเคยกู้เงินและมีหน้ีสินของครัวเรือนตอบว่ามีความสามารถในการช าระ
หน้ีสินได้หมดตามก าหนดแน่นอนเป็นสัดส่วนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 35.67 และช าระหน้ีได้ตาม
ก าหนดบางส่วน รวมทั้งนึกไม่ออกว่าจะสามารถช าระหน้ีสินไดห้มดไดเ้ม่ือไรมีสัดส่วนนอ้ยมาก คิด
เป็นร้อยละ 13.00  

4.5.7  ปัญหาในการผ่อนช าระเงินกู ้ชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถามซ่ึงเคยกูเ้งินและมี
หน้ีสินของครัวเรือนส่วนใหญ่ตอบวา่ไม่มีปัญหาสามารถผอ่นช าระคืนได ้คิดเป็นร้อยละ 31.33  และ
ส่วนผูท่ี้ตอบวา่มีปัญหาในการผอ่นช าระคืน คิดเป็นร้อยละ 17.33 

4.5.8  แนวโนม้การกูย้ืมเงินในอนาคต ชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถามท่ีเคยกูเ้งินและมี
หน้ีสินของครัวเรือนส่วนใหญ่ตอบวา่ยงัไม่แน่ใจวา่ในอนาคตจะกูย้ืมเงินอีกหรือไม่ คิดเป็นร้อยละ 
32.33 ส าหรับผูท่ี้ตอบวา่ในอนาคตจะไม่กูย้ืมเงินอีก คิดเป็นร้อยละ 8.67 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผูท่ี้ตอบวา่
ในอนาคตจะกูย้มืเงินอีก คิดเป็นร้อยละ 7.67  
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จากขอ้มูลเก่ียวกบัการเป็นหน้ีทั้งหมดพอจะสรุปไดว้า่ มีเพียงเกือบคร่ึงหน่ึงของชาวประมง
ทะเลท่ีเคยกูเ้งินและมีหน้ีสินคา้งจ่าย โดยส่วนใหญ่เคยกูเ้งินและมีหน้ีสินของครัวเรือน ในขณะท่ี
สัมภาษณ์ส่วนใหญ่มีหน้ีสินคา้งจ่ายนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท และ ตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป 
มีความถ่ีของการกูเ้งินเป็นบางคร้ังบางเวลาเหตุผลของการกูเ้งินท่ีพบมากท่ีสุด คือ ตอ้งใช้ลงทุนใน
การท าประมงแหล่งเงินกูท่ี้กูม้ากท่ีสุดส่วนใหญ่ระบุว่ากูเ้งินจากนายทุนทัว่ไป นายจา้ง เถา้แก่ หรือ
คนรู้จกัส่วนใหญ่มีความสามารถในการช าระหน้ีสินไดห้มดตามก าหนดแน่นอน และไม่มีปัญหาใน
การผอ่นช าระคืนได ้ส่วนแนวโน้มการกูย้ืมเงินในอนาคตส่วนใหญ่ตอบวา่ไม่แน่ใจว่าในอนาคตจะ
กูย้มืเงินอีกหรือไม ่
 
ตารางที ่4.6  จ  านวนและค่าร้อยละของการเป็นหน้ีของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลด้านการเป็นหนี้ จ านวน(n=300) ร้อยละ(100) 

1. ไม่เคยกู้เงินและไม่มีหนีสิ้นของครัวเรือนในปัจจุบัน 154 51.33 
2. เคยกู้เงินและมีหนีสิ้นของครัวเรือนในปัจจุบัน 146 48.67 

 2.1 จ านวนหนีสิ้นในครัวเรือนที่ยงัค้างจ่าย 
  นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท 56 18.67 
  5,001 – 10,000 34 11.33 
  ตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป 56 18.67 
 2.2 ความถี่ในการกู้เงิน 
  ไม่ค่อยไดกู้เ้งิน นานๆคร้ัง 49 16.33 
  บางคร้ัง/บางเวลา 67 22.33 
  เป็นประจ าทุกคร้ังท่ีมีปัญหา 30 10.00 

 2.3 จ านวนคร้ังของการกู้เงินในรอบ 1 ปี 
  1  คร้ัง 29 9.67 
  2  คร้ัง 34 11.33 
  3  คร้ัง 39 13.00 
  4  คร้ัง 4 1.33 
  5  คร้ัง 13 4.33 
  มากกวา่ 6 คร้ัง 27 9.00 
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ตารางที ่4.6  (ต่อ) 
 

ข้อมูลด้านการเป็นหนี้ จ านวน(n=300) ร้อยละ(100) 

 2.4 เหตุผลของการกู้เงิน(เฉพาะผู้ทีกู่้) 
  เพื่อซ้ือหรือซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั 17 5.67 
  เพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในชีวติประจ าวนั 43 14.33 
  เพื่อซ้ือยานพาหนะ 7 2.33 
  เพือ่ลงทุนในการท าการประมง 50 16.67 
  เพื่อการลงทุนในการท าธุรกิจอ่ืนๆ เช่น คา้ขาย ฯลฯ 2 0.67 
  เพื่อการศึกษาบุตร/สมาชิกในครอบครัว 20 6.67 
  เพื่อความบนัเทิง/การพนนั/สุรา 1 0.33 
  เพื่อใชห้น้ีท่ีมีอยูเ่ดิม 6 2.00 
 2.5 แหล่งเงินกู้(เฉพาะผู้ทีกู่้)          

 
 
 
 

  ธนาคารต่างๆ เช่น ออมสิน กรุงไทย ไทยพาณิชย ์                    57                18.99 
 
 
 

  ธอส. ธกส. กองทุนหมู่บา้น สัจจะออมทรัพย ์
  สถาบนัการเงินต่างๆ เช่น อิออน 2 0.67 
  นายทุนทัว่ไปนายจา้งเถา้แก่ 86 28.67 
  คนรู้จกัอ่ืนๆ ระบุ..เช่น  เพื่อน 1 0.33 
 2.6 ปัญหาในการผ่อนช าระเงินกู้ 
  ไม่มีปัญหาสามารถผอ่นช าระคืนได ้ 94 31.33 
  มีปัญหาในการผอ่นช าระคืน 52 17.33 

 2.7 ความสามารถในการช าระหนี้ 
  ช าระไดห้มดตามก าหนดแน่นอน 107 35.67 
  ช าระไดต้ามก าหนดบางส่วน/ 

นึกไม่ออกวา่จะสามารถช าระหมดไดอ้ยา่งไร 
39 

 
13.00 

   
 2.8 แนวโน้มการกู้ยมืเงินในอนาคต 
  ไม่กูย้มืเงินในอนาคตอีก 26 8.67 
  ไม่แน่ใจวา่ในอนาคตจะกูย้มืเงินอีก 97 32.33 
  ในอนาคตกูย้มืเงินอีก 23 7.67 

รวม 146 48.67 
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4.6  ระดับคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นคุณภาพชีวติและสุขภาพโดยรวม ปรากฏผลการวเิคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

 
4.6.1  ด้านร่างกาย 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลในดา้นร่างกายพบวา่ โดยรวมจดัอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.37 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
สามารถไปไหนมาไหนดว้ยตนเองไดดี้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 จดัอยูใ่นระดบัสูง ตามดว้ยการมี
ความพึงพอใจกบัการนอนหลบัของตนเอง ซ่ึงเท่ากนักบัการพึงพอใจท่ีสามารถท าอะไรผ่านไปได้
ในแต่ละวนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 โดยจดัอยู่ในระดบัสูงเช่นกนั ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 
การเจบ็ปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง ปวดตามตวั ท าให้ไม่สามารถท าในส่ิงท่ีตอ้งการได้
ดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.54 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัต ่า (ตารางท่ี 4.7) 
 
ตารางที ่4.7  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัลกัษณะคุณภาพชีวติดา้นร่างกาย ของ  
                     ชาวประมงทะเล ในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

ด้านร่างกาย  S.D. ระดับ ล าดับ 

1. การเจบ็ปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง ปวดตามตวั 
ท าใหท้่านไม่สามารถท าในส่ิงท่ีตอ้งการมากนอ้ยเพียงใด 

2.54 1.006 ต ่า 7 

2. ท่านมีก าลงัเพียงพอท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ในแต่ละวนัหรือไม่
(ทั้งเร่ืองงาน หรือการด าเนินชีวติประจ าวนั) 

3.62 0.844 สูง 5 

3. ท่านพอใจกบัการนอนหลบัของท่านมากนอ้ยเพียงใด 3.66 0.816 สูง 2 
4. ท่านรู้สึกพอใจมากนอ้ยแค่ไหนท่ีสามารถท าอะไรผา่นไป
ไดใ้นแต่ละวนั 

3.66 0.917 สูง 2 

5. ท่านจ าเป็นตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลมากนอ้ยเพียงใด
เพื่อท่ีจะท างานหรือมีชีวิตอยูไ่ปไดใ้นแต่ละวนั   

2.78 1.148 ปานกลาง 6 

6. *ท่านพอใจกบัความสามารถในการท างานไดอ้ยา่งท่ีเคย
ท ามามากนอ้ยเพียงใด 

3.65 0.851 สูง 4 



94 

ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

    

ด้านร่างกาย  S.D. ระดับ ล าดับ 

7. ท่านสามารถไปไหนมาไหนดว้ยตนเองไดดี้เพียงใด 3.72 1.031 สูง 1 
รวม 3.37 0.522 ปานกลาง  

 
หมายเหตุ:  * ขอ้ค าถามเชิงลบท่ีกลบัคะแนนแลว้ 
 

4.6.2  ด้านจิตใจ 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลในดา้นจิตใจ พบว่า โดยรวมจดัว่าอยู่ใน

ระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ยอมรับ
รูปร่างหนา้ตาของตวัเองได ้โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 รองลงมาคือพึงพอใจในตนเองโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.78 ตามติด ๆ กนัด้วยการมีความรู้สึกว่าชีวิตมีความหมาย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 ซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัการมีสมาธิในการท างานต่างๆโดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.71 ทั้งหมดจดัอยูใ่นระดบัสูง ส่วน
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ การมีความรู้สึกไม่ดี เช่นรู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ ส้ินหวงัวิตกกงัวล ซ่ึงมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 2.35 จดัอยูใ่นระดบัต ่า (ตารางท่ี 4.8) 

 
ตารางที ่4.8  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัลกัษณะคุณภาพชีวติดา้นจิตใจ ของ  
                     ชาวประมงทะเล  
 

ด้านจิตใจ  S.D. ระดับ ล าดับ 
8.* ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข ความสงบ    มี

ความหวงั) มากนอ้ยเพียงใด 
3.66 0.829 สูง 5 

9. ท่านมีสมาธิในการท างานต่าง ๆ ดีเพียงใด 3.71 0.768 สูง 4 
10. ท่านรู้สึกพึงพอใจในตนเองมากนอ้ยแค่ไหน 3.78 0.932 สูง 2 
11. ท่านยอมรับรูปร่างหนา้ตาของตวัเองไดห้รือไม่ 3.95 0.940 สูง 1 
12. ท่านมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา  เศร้า  หดหู่  ส้ินหวงั 

วติกกงัวล บ่อยแค่ไหน 
2.35 1.076 ต ่า 6 

13. ท่านรู้สึกวา่ชีวิตท่านมีความหมายมากนอ้ยแค่ไหน 3.72 0.852 สูง 3 
รวม 3.53 0.530 สูง  

 

หมายเหตุ:  * ขอ้ค าถามเชิงลบท่ีกลบัคะแนนแลว้ 
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4.6.3  ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ในต าบลสิชลอ าเภอสิชล จังหวดั

นครศรีธรรมราช ในด้านสัมพนัธภาพทางสังคม พบว่า โดยรวมด้านน้ีจดัอยู่ในระดับสูง โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พึงพอใจในชีวิตทางเพศ
ของตนเอง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 รองลงมาคือพึงพอใจต่อการผกูมิตรหรือการเขา้สังคมกบัคนอ่ืน
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการพึงพอใจในความช่วยเหลือท่ีเคยไดรั้บจากเพื่อนๆซ่ึงมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.83 ทั้งหมดจดัอยูใ่นระดบัสูง (ตารางท่ี 4.9) 
 
ตารางที ่4.9  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัลกัษณะคุณภาพชีวติดา้นสัมพนัธภาพทาง 
                     สังคมของชาวประมงทะเล  
 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม  S.D. ระดับ ล าดับ 

14. ท่านพอใจต่อการผกูมิตรหรือการเขา้สังคมกบัคนอ่ืน 3.85 0.768 สูง 2 

15. ท่านพอใจในความช่วยเหลือท่ีเคยไดรั้บจากเพื่อนๆ 3.83 0.927 สูง 3 
16. ท่านพอใจในชีวิตทางเพศของท่านแค่ไหน 3.94 0.914 สูง 1 

รวม 3.87 0.633 สูง  

 
4.6.4  ด้านส่ิงแวดล้อม 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลในดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยรวมพบวา่อยูใ่น

ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มี
ความรู้สึกวา่ชีวิตมีความมัน่คงปลอดภยั ซ่ึงเท่ากนักบัความพึงพอใจเก่ียวกบัการเดินทางของตนเอง 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 รองลงมาคือ พึงพอใจกบัสภาพบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.26 ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือการมีเงินใชจ่้ายตามความจ าเป็น โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 ทั้งหมด
จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ตารางท่ี 4.10) 
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ตารางที ่4.10  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัลกัษณะคุณภาพชีวติดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
                       ของชาวประมงทะเล  
 

ด้านส่ิงแวดล้อม  S.D. ระดับ ล าดับ 

17. ท่านมีความรู้สึกวา่ชีวิตมีความมัน่คงปลอดภยั 3.33 0.870 ปานกลาง 1 

18. ท่านมีโอกาสไดพ้กัผอ่นคลายเครียดมากนอ้ยเพียงใด 3.19 0.953 ปานกลาง 5 
19. สภาพแวดลอ้มดีต่อสุขภาพของท่านมากนอ้ยเพียงใด 3.19 1.002 ปานกลาง 5 
20. ท่านพอใจกบัการเดินทางของท่าน 3.33 0.992 ปานกลาง 1 
21. ท่านพอใจกบัสภาพบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั 3.26 1.009 ปานกลาง 3 
22. ท่านมีเงินใชจ่้ายตามความจ าเป็นมากนอ้ยเพียงใด 2.92 0.867 ปานกลาง 8 
23. ท่านพึงพอใจในการใชบ้ริการสาธารณสุขตามความ

จ าเป็นเพียงใด 
3.23 0.788 ปานกลาง 4 

24. ท่านไดรู้้เร่ืองราวข่าวสารท่ีจ าเป็นในชีวิตแต่ละวนัมาก
นอ้ยเพียงใด 

3.02 0.938 ปานกลาง 7 

รวม 3.18 0.536 ปานกลาง  

 
4.6.5  ด้านคุณภาพชีวติและสุขภาพโดยรวม 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ในดา้นคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวมซ่ึงมีเพียงสองขอ้พบวา่ในภาพรวมจดัอยูใ่น
ระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า การมีคุณภาพชีวิตหรือชีวิตความ
เป็นอยูโ่ดยรวมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 ในขณะท่ีความพึงพอใจกบัสุขภาพโดยรวมของตนเองในขณะน้ี 
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46 ซ่ึงจดัอยูใ่นระดบัสูงทั้งสองขอ้ (ตารางท่ี 4.11) 
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ตารางที ่4.11  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัลกัษณะคุณภาพชีวติดา้นคุณภาพชีวติและ 
                      สุขภาพโดยรวมของชาวประมงทะเล     
 

ด้านคุณภาพชีวติและสุขภาพโดยรวม  S.D. ระดับ ล าดับ 

25.*ท่านพอใจกบัสุขภาพของท่านโดยรวมในตอนน้ี  3.46 0.786 สูง 2 

26.ท่านคิดวา่ท่านมีชีวิตความเป็นอยูโ่ดยรวมในระดบัใด 3.59 0.742 สูง 1 
รวม 3.53 0.609 สูง  

 
หมายเหตุ:  * ขอ้ค าถามเชิงลบท่ีกลบัคะแนนแลว้ 

 
4.6.6  ภาพรวมระดับคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
ผลการวเิคราะห์คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเลในภาพรวมทั้งหมดดว้ยการหาค่าเฉล่ียของ

ทุกดา้น สามารถสรุปดงัตารางท่ี 4.10 ซ่ึงอธิบายได้ว่าคุณภาพชีวิตโดยรวมของชาวประมงทะเลใน
พื้นท่ีน้ีจดัอยู่ในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือ ด้านสัมพนัธภาพทางสังคมมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 จดัอยู่ในระดบัสูงส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้มมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 จดัอยูใ่นระดบัปานกลาง (ตารางท่ี 4.12) 
 
ตารางที ่4.12  ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดบัลกัษณะคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล  
                      ในภาพรวมทุกดา้นของคุณภาพชีวติ 
 

คุณภาพชีวติโดยรวมด้านต่างๆ  S.D. ระดับ ล าดับ 
1.  ดา้นร่างกาย 3.37 0.522 ปานกลาง 4 
2.  ดา้นจิตใจ 3.53 0.530 สูง 2 
3.  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 3.87 0.633 สูง 1 
4.  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 3.18 0.536 ปานกลาง 5 
5.  ดา้นคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม 3.53 0.609 สูง 2 

รวม 3.50 0.422 สูง  
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4.6.7  เกณฑ์ระดับคุณภาพชีวติ 
การค านวณเกณฑ์ระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลเป็นการน าระดบัคุณภาพชีวิต

โดยรวมทุกดา้นท่ีวดัไดข้องแต่ละรายมาจดักลุ่มใหม่จากเดิมท่ีแบ่งเป็น 3 กลุ่ม มาเป็น 2 กลุ่มคือ 
คุณภาพชีวติระดบัไม่ดีและปานกลางและคุณภาพชีวิตระดบัท่ีดีทั้งน้ีเป็นเพราะผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตใน
ระดบัไม่ดีมีสัดส่วนต ่ามากจึงไม่เหมาะท่ีจะน ามาแยกวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์พบว่าชาวประมง
ทะเลในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราชส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตจดัอยูใ่นระดบัไม่ดี
และปานกลาง (ร้อยละ 70.7) ส่วนท่ีเหลือเป็นผูท่ี้มีคุณภาพชีวติท่ีดี (ร้อยละ 29.3)  ดงัแสดงในตาราง
ท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13  จ  านวน (ความถ่ี) และค่าร้อยละของคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเลแบ่งตามเกณฑ์ 
                       ระดบัคุณภาพชีวติ  
 

ระดับคุณภาพชีวติ ของชาวประมงทะเล จ านวน(n=300) ร้อยละ(100) 

1. คุณภาพชีวติไม่ดีและคุณภาพชีวติปานกลาง 212 70.7 
2. คุณภาพชีวติท่ีดี 88 29.3 

รวม 300 100.0 

 
4.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ในการทดสอบสมมติฐานในการวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยั

ต่างๆกบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลโดยรวมซ่ึงแบ่งตามเกณฑ์ระดบัคุณภาพชีวิต โดย
แบ่งปัจจยัต่างๆ เป็น 4 กลุ่มดว้ยกนั คือ 1) ปัจจยัดา้นประชากร ประกอบดว้ยเพศอายุสถานภาพ
สมรสจ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2) ปัจจยัด้านเศรษฐกิจสังคม ประกอบด้วย การศึกษา การ
ประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมงรายได ้เงินออมระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมง 
3) พฤติกรรมการบริโภคประกอบด้วยประเภทของสินคา้ท่ีบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภค
สินคา้ประเภทต่างๆ 4) การเป็นหน้ี ประกอบดว้ย ภาระหน้ีสินในปัจจุบนั และความสามารถในการ
ช าระหน้ี ผลการทดสอบสมมติปรากฏผลตามสมมติฐาน สามารถน าเสมอแยกตามกลุ่มปัจจยั และ
ตามรายสมมติฐานดงัต่อไปน้ี 
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4.7.1  ปัจจัยด้านประชากรกบัคุณภาพชีวติ 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านประชากรกับระดับคุณภาพชีวิตของ

ชาวประมงทะเล ดว้ยค่าสถิติ Chi -Square สามารถน าเสนอตามตวัแปรท่ีตั้งสมมติฐานไวด้งัต่อไปน้ี 
สมมติฐานท่ี 1  เพศมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
ผลการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเพศของชาวประมงกับระดับคุณภาพชีวิตของ

ชาวประมงทะเลพบว่า แมส้ัดส่วนสูงสุดของระดบัคุณภาพชีวิตในทั้งสองกลุ่มเพศพบในระดับ
คุณภาพชีวิตไม่ดีและคุณภาพชีวิตปานกลางก็ตาม แต่สัดส่วนของเพศหญิงท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมี
มากกวา่เพศชายเล็กนอ้ย (คิดเป็นร้อยละ 34.5 และ 28.1 ตามล าดบั) 

อยา่งไรก็ตามเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั .920
ค่านัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .338 แสดงว่าปัจจัยทางประชากรในส่วนของตัวแปรเพศไม่มี
ความสัมพนัธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ.05 
(ตารางท่ี 4.14) 
 
ตารางที ่4.14  ความสัมพนัธ์ระหวา่งเพศกบัระดบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

เพศ 
ชาย หญงิ 

1. คุณภาพชีวติไม่ดีและคุณภาพชีวติปานกลาง 174 38 
(71.9%) (65.5%) 

2. คุณภาพชีวติท่ีดี 68 20 
(28.1%) (34.5%) 

 
รวม 

242 58 
(100.0%) (100.0%) 

2 =.920, p =.338 
 

สมมติฐานท่ี 2  อายมีุความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
ขอ้มูลระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลตามเกณฑ์คุณภาพชีวิตเม่ือจ าแนกตามกลุ่ม

อายุ พบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตท่ีพบมากท่ีสุดคือระดบัคุณภาพชีวิตไม่ดีและคุณภาพชีวิตปานกลาง
ในทุกกลุ่มอายุ แต่การกระจายของข้อมูลระหว่างคุณภาพชีวิตระดับต่างๆมีความแตกต่างบ้าง
ระหว่างกลุ่มอายุ เช่น ผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตในระดบัท่ีดี พบในกลุ่มอายุ 20 ปีหรือต ่ากวา่ในสัดส่วนท่ี
นอ้ยมาก ในขณะท่ีพบในกลุ่มผูสู้งอาย ุ(อาย ุ51 ปีข้ึนไป) ในสัดส่วนท่ีสูง ร้อยละ 38.3 เป็นตน้ 
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เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั 10.292 ค่านยัส าคญั
ทางสถิติเท่ากบั .036 แสดงว่าปัจจยัทางประชากรในส่วนของตวัแปรอายุมีความสัมพนัธ์กบัระดบั
คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 15) 
 
ตารางที ่4.15  ความสัมพนัธ์ระหวา่งอายกุบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

อายุ 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 20 ปี 

21 - 30 ปี 
 

31 - 40 ปี 
 

41 - 50 ปี 
 

51 ปี ขึน้
ไป 

 
1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ
คุณภาพชีวติปานกลาง 

15 45 43 72 37 
(93.8%) (76.3%) (78.2%) (65.5%) (61.7%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 1 14 12 38 23 
(6.3%) (23.7%) (21.8%) (34.5%) (38.3%) 

 
รวม 

16 59 55 110 60 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2= 10.292,  p = .036 
 

สมมติฐานท่ี 3  สถานภาพการสมรสมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
ขอ้มูลระดบัคุณภาพชีวติโดยรวมของชาวประมงเม่ือแบ่งตามสถานภาพการสมรสแสดงให้

เห็นวา่ชาวประมงทะเลมีคุณภาพชีวิตไม่ดีและปานกลางพบในกลุ่มชาวประมงทะเลท่ีมีสถานภาพ
โสดเป็นสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 82.4 และ พบชาวประมงทะเลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในกลุ่มชาวประมง
ทะเลท่ีมีสถานภาพสมรสและอยูด่ว้ยกนั กบัในกลุ่มท่ีเป็นหมา้ย/หยา่/แยกกนัอยู/่ในสัดส่วนท่ีสูงกวา่
กลุ่มท่ีเป็นโสด โดยคิดเป็นร้อยละ 31.9 และ 29.4 ตามล าดบั 

อย่างไรก็ตาม เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ได้ค่าไคสแควร์เท่ากับ 
4.095 ค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั.129 แสดงว่าปัจจยัทางประชากรในส่วนของตวัแปร สถานภาพ
สมรสไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ี
ระดบั .05 (ตารางท่ี 4.16) 
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ตารางที ่4.16  ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพการสมรสกบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

สถานภาพการสมรส 

โสด 
 

สมรสและอยู่
ด้วยกนั 

 
หย่า/ หม้าย/ 
แยกกนัอยู่ 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ
คุณภาพชีวติปานกลาง 

42 158 12 
(82.4%) (68.1%) (70.6%) 

   
2.คุณภาพชีวติท่ีดี 9 74 5 

(17.6%) (31.9%) (29.4%) 
 

รวม 
51 232 17 

(100.0%) (100.0%) (100.0%) 
2 = 4.095, p = .129 
 

สมมติฐานท่ี 4  จ  านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมง 
ทะเล 

ขอ้มูลระดบัคุณภาพชีวิตโดยรวม เม่ือน าไปจ าแนกตามจ านวนสมาชิกในครัวเรือนพบว่า
ชาวประมงทะเลท่ีมีคุณภาพชีวิตไม่ดีและปานกลางในส่วนท่ีแตกต่างพอสมควรระหว่างกลุ่ม
ชาวประมงทะเลท่ีมีจ านวนสมาชิกในครัวเรือนต่างกนั ในขณะท่ีชาวประมงท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี พบ
ในกลุ่มท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนจ านวน 4-6 คน และ 7-9 คน ในสัดส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 
31.9 และ 32.0 ตามล าดบั แต่พบในกลุ่มท่ีมีสมาชิกในครัวเรือนจ านวน 1-3 คน ในสัดส่วนท่ีต ่ากวา่
อยา่งเห็นไดช้ดั 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือน าไปทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั 
2.537 ค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .281 แสดงวา่ ปัจจยัทางประชากรดา้นในส่วนของตวัแปรจ านวน
สมาชิกในครัวเรือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 4.17) 
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ตารางที ่4.17  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางประชากรดา้นจ านวนสมาชิกในครัวเรือนกบัคุณภาพ 
                       ชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 

จ านวน 1 - 3 คน จ านวน 4 - 6 คน จ านวน 7 - 9 คน 
1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ
คุณภาพชีวติปานกลาง 

65 130 17 
(77.4%) (68.1%) (68.0%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 19 61 8 
(22.6%) (31.9%) (32.0%) 

 
รวม 

84 191 25 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2= 2.537, p = .281 
 

4.7.2  ปัจจัยทางเศรษฐกจิสังคม 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมกนัระดบัคุณภาพชีวิตดว้ย

สถิติ Chi-Square สามารถน าเสนอตามรายตวัแปรของปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมท่ีตั้งสมมติฐานไว้
ดงัต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 5 การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการศึกษากบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล 

พบว่า ชาวประมงทะเลทุกกลุ่มการศึกษามีคุณภาพชีวิตไม่ดีและปานกลางในสัดส่วนมากท่ีสุดแต่มี
สัดส่วนต่างกันพอสมควรระหว่างกลุ่มท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน ยกเวน้ผูท่ี้จบการศึกษาระดับ
มธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป ท่ีพบว่ามีคุณภาพชีวิตในระดบัท่ีดีในสัดส่วนมากคือ ร้อยละ 50 ซ่ึง
เท่ากนักบัผูท่ี้ระดบัคุณภาพชีวติไม่ดีและปานกลาง 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั 10.825 ค่านยัส าคญั
ทางสถิติเท่ากบั .013 แสดงว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมในส่วนของตวัแปรการศึกษามีความสัมพนัธ์
กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 4.18) 
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ตารางที ่4.18  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการศึกษากบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

การศึกษา 

ต ่ากว่า
ประถมศึกษา ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนต้น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลายขึน้

ไป 
1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ
คุณภาพชีวติปานกลาง 

20 123 57 12 
(76.9%) (68.0%) (82.6%) (50.0%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 6 58 12 12 
(23.1%) (32.0%) (17.4%) (50%) 

 
รวม 

26 181 69 24 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2= 10.825 p = .013 
 

สมมติฐานท่ี 6  การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมงมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
ชีวติของชาวประมงทะเล 

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างการมีอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากประมงโดยพิจารณา
รายไดจ้ากอาชีพอ่ืนดว้ย กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบวา่ แมช้าวประมงทะเลท่ีท า
อาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมงทุกกลุ่มรายไดแ้ละชาวประมงทะเลท่ีไม่มีรายไดจ้ากอาชีพอ่ืน
ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในระดบัไม่ดีและปานกลางแต่กลบัพบว่าผูท่ี้ไม่มีอาชีพอ่ืนนอกเหนือจาก
อาชีพประมงมีสัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสูงกวา่กลุ่มผูท่ี้มีรายไดจ้ากอาชีพอ่ืนนอกเหนือจาก
การประมงทุกกลุ่ม ในขณะเดียวกนัสัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความแตกต่างกนัระหว่าง
กลุ่มท่ีมีรายไดต่้างกนัในบรรดาผูท่ี้มีอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมงดว้ยกนั โดยกลุ่มท่ีมีรายได้
จากอาชีพอ่ืนต่อเดือน อยูใ่นช่วง15,001-30,000 บาท มีสัดส่วนของผูมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีสูงสุด  (ร้อยละ 
31.6) รองลงมา คือ กลุ่มผูท่ี้มีรายได ้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 22.0)  และผู ้
ท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 30,001 บาทข้ึนไปต่อเดือน (ร้อยละ 14.3) ตามล าดบั  

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั 10.082  ค่านยัส าคญั
ทางสถิติเท่ากบั .018 แสดงว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมในส่วนของตวัแปรการประกอบอาชีพอ่ืน
นอกจากประมงมีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 4.19) 



104 

ตารางที ่4.19  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมดา้นประกอบอาชีพอ่ืนนอกจาก 
                       ประมงกบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

ระดบัคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

รายได้จากการประกอบอาชีพอืน่นอกจากประมง  

ไม่มรีายได้จาก
อาชีพอืน่ 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 15,000 

บาท 

ตั้งแต่ 
15,001 -

30,000 บาท 
ตั้งแต่ 30,001 
บาท ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและคุณภาพชีวติ 
ปานกลาง 

71 103 26 12 
(61.2%) (78.0%) (68.4%) (85.7%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 45 29 12 2 
(38.8%) (22.0%) (31.6%) (14.3%) 

 
รวม 

116 132 38 14 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 10.082, p = .018 
 

สมมติฐานท่ี 7  รายไดข้องครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างรายได้ของครัวเรือนกับระดับคุณภาพชีวิตของ

ชาวประมงทะเล พบวา่ สัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพชีวติท่ีดีมีความแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มรายได ้โดย
กลุ่มท่ีมีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 20,000 บาท มีสัดส่วนของผูมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีสูงสุด
(ร้อยละ 35.6) รองลงมา คือ กลุ่มผูท่ี้มีรายไดต้ั้งแต่ 40,001 บาท ข้ึนไปต่อเดือน(ร้อยละ 35.1)  และผู ้
ท่ีมีรายไดต้ั้งแต่ 20,001-40,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 18.5) ตามล าดบัซ่ึงตรงกนัขา้มกบัผูท่ี้มีระดบั
คุณภาพชีวติท่ีไม่ดีและปานกลาง 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั 9.526 ค่านยัส าคญั
ทางสถิติเท่ากบั .009 แสดงว่าปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมในส่วนของตวัแปรรายได้ของครัวเรือนมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (ตารางท่ี 
4.20) 
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ตารางที ่4.20  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมดา้นรายไดก้บัคุณภาพชีวติของ 
                       ชาวประมงทะเล 
 

ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

รายได้ครัวเรือน 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
20,000 บาท 

ตั้งแต่ 20,001 – 
40,000 บาท 

ตั้งแต่ 40,001 บาท
ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ
คุณภาพชีวติปานกลาง 

76 88 48 
(64.4%) (81.5%) (64.9%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 42 20 26 
(35.6%) (18.5%) (35.1%) 

 
รวม 

118 108 74 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 9.526, p = .009 
 

สมมติฐานท่ี 8  เงินออมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างเงินออมของครัวเรือนกบัระดบัคุณภาพชีวิตของ

ชาวประมงทะเล พบว่า ระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลท่ีไม่มีเงินออมกบักลุ่มชาวประมง
ทะเลท่ีมีเงินออมของครัวเรือนในปริมาณท่ีต่างกันมีความแตกต่างกันพอสมควร โดยพบผูท่ี้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีมีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มผูท่ี้มีเงินออมของครัวเรือนในปริมาณท่ีต่างกันมีความ
แตกต่างกนัพอสมควร กล่าวคือ พบผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มผูท่ี้มีเงินออมตั้งแต่ 
3,001 บาทข้ึนไปต่อเดือน (ร้อยละ 37.0) รองลงมา คือ กลุ่มท่ีไม่มีเงินออม (ร้อยละ 30.8) ตามดว้ย
กลุ่มผูท่ี้มีเงินออมอยูใ่นช่วง 1,501– 3,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 15.4) และผูท่ี้มีรายได้นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 1,500บาทต่อเดือน (ร้อยละ 13.0) ตามล าดบั 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั 5.184 
ค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .159 แสดงวา่ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคมในส่วนของตวัแปรการมีเงิน
ออมของครัวเรือนไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางที ่4.21  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมดา้นเงินออมของครัวเรือนกบัคุณภาพ 
                       ชีวติของชาวประมงทะเล 
 

ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

การมีเงินออม  

ไม่มีเงินออม 

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
1,500 บาท 

ตั้งแต่ 
1,501 -

3,000 บาท 

ตั้งแต่ 
3,001 บาท 
ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและคุณภาพ 
ชีวติปานกลาง 

164 20 11 17 
(69.2%) (87.0%) (84.6%) (63.0%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 73 3 2 10 
(30.8%) (13.0%) (15.4%) (37.0%) 

 
รวม 

237 23 13 27 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2= 5.184, p = .159 
 

สมมติฐานท่ี 9  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของ
ชาวประมงทะเล 

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงกบัระดบั
คุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบวา่ มีการกระจายของระดบัคุณภาพชีวิตต่างกนัระหว่างกลุ่ม
การประมงท่ีมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงต่างกนั โดยเฉพาะพบผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตใน
ระดบัท่ีดีในสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มผูท่ี้ประกอบอาชีพประมงเป็นเวลา ตั้งแต่ 21 ปีข้ึนไปคิดเป็นร้อยละ 
44.6 ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอยา่งชดัเจน 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั 7.882 ค่านยัส าคญั
ทางสถิติเท่ากบั .019 แสดงว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมในส่วนของตวัแปรระยะเวลาในการ
ประกอบอาชีพประมงมีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 4.22) 
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ตารางที ่4.22  ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมดา้นระยะเวลาในการประกอบอาชีพ 
                       ประมงกบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมง 

ตั้งแต่ 1 - 10 ปี ตั้งแต่ 11 - 20 ปี ตั้งแต่ 21 ปีขึน้ไป 
1.คุณภาพชีวติไม่ดีและคุณภาพชีวติ
ปานกลาง 

119 62 31 
(74.8%) (72.9%) (55.4%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 40 23 25 
(25.2%) (27.1%) (44.6%) 

 
รวม 

159 85 56 
(100.0%) (100.0%) (100%) 

2 = 7.882, p = .019 
 

4.7.3  พฤติกรรมการบริโภค 
ผลการวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคกบัระดบัคุณภาพชีวิตดว้ยสถิติ 

Chi-Square สามารถแยกน าเสนอตามรายตวัแปรของพฤติกรรมการบริโภคซ่ึงพิจารณาจากค่าใช่จ่าย
ดา้นต่างๆ ตามสมมติฐานท่ีตั้งไวด้งัต่อไปน้ี 

สมมติฐานท่ี 10 ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้ประเภทต่างๆมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต
ของชาวประมงทะเล 

1)  ค่าใชจ่้ายหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมทัว่ไป (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล)์ 
จากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายการบริโภคหมวดอาหารและ

เคร่ืองด่ืมทัว่ไป (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล)์ กบัระดบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล พบวา่
ชาวประมงทะเลท่ีมีค่าใชจ่้ายหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมทัว่ไป (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์) 
ในระดับต่างกัน มีสัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะพบผูท่ี้มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีในกลุ่มชาวประมงท่ีมีรายจ่ายในหมวดน้ีอยู่ในช่วงตั้งแต่ 4,001-8,000 บาทใน
สัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มรายจ่ายอ่ืนอยา่งเห็นไดช้ดั (คิดเป็นร้อยละ 37.1 เทียบกบั ร้อยละ 25.9  และ 
ร้อยละ 20.3 ของอีก 2 กลุ่มรายจ่ายดา้นน้ี) 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ได้ค่าไคสแควร์เท่ากบั 6.757 ค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .034 แสดงวา่พฤติกรรมการบริโภคหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมทัว่ไป (ไม่
รวมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์) มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 4.23) 
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ตารางที ่4.23  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมทัว่ไป  
                      (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล)์ กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

หมวดอาหารและเคร่ืองดื่มทั่วไป 

น้อยกว่าหรือเท่ากบั 
4,000 บาท 

ตั้งแต่ 4,001 – 
8,000 บาท 

ตั้งแต่ 8,001 บาท
ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ
คุณภาพชีวติปานกลาง 

83 78 51 
(74.1%) (62.9%) (79.7%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 29 46 13 
(25.9%) (37.1%) (20.3%) 

 
รวม 

112 124 64 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 6.757, p = .034 
 

2)  ค่าใชจ่้ายหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละบุหร่ี 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการบริโภคหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์และบุหร่ีกบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบว่า สัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมีความแตกต่างกนัพอสมควรระหว่างกลุ่มท่ีไม่มีรายจ่ายในหมวดน้ีกบักลุ่มท่ีมีรายจ่ายใน
หมวดน้ีจ านวนแตกต่างกนั โดยพบวา่ กลุ่มท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีมีสัดส่วนของผูมี้คุณภาพชีวิต
ท่ีดีมากท่ีสุด (ร้อยละ 41.3 )และ ในบรรดาผูท่ี้มีค่าใชจ่้ายดา้นน้ี สัดส่วนของผูมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีพบ
ไดม้ากท่ีสุด ในกลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ 1,001 บาท 
ข้ึนไป (คิดเป็นร้อยละ 34.4 เทียบกบั 26.7 และ 23.7 ของอีก 2 กลุ่มรายจ่าย) 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ได้ค่าไคสแควร์เท่ากบั 5.989 ค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .112 แสดงวา่พฤติกรรมการบริโภคหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และ
บุหร่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 (ตารางท่ี 4.24) 
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ตารางที ่4.24  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละบุหร่ี    
                       กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 

ของชาวประมงทะเล 

ค่าใช้จ่ายหมวดเคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์และบุหร่ี  

ไม่มีรายจ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
500 บาท 

ตั้งแต่ 501 -
1,000 บาท 

ตั้งแต่ 1,001 
บาท ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ 
คุณภาพชีวติปานกลาง 

27 90 55 40 
(58.7%) (76.3%) (73.3%) (65.6%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 19 28 20 21 
(41.3%) (23.7%) (26.7%) (34.4%) 

 
รวม 

46 118 75 61 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 5.989, p = .112 
 

3)  ค่าใชจ่้ายหมวดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั  
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการบริโภคหมวดค่าใช้จ่าย

เก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยักบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบว่า แมส่้วนใหญ่พบชาวประมง
ทะเลมีคุณภาพชีวติไม่ดีและปานกลางมากท่ีสุดในทุกกลุ่ม แต่เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ชาวประมงทะเลท่ีมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีพบมากท่ีสุดในกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัอยูใ่นช่วง 501-1,000 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 65.1 ซ่ึงมากกวา่อีก 3 กลุ่มอยา่งเห็นไดช้ดั 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั 30.073 ค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .000 แสดงว่า พฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยัมี
ความสัมพนัธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
(ตารางท่ี 4.25) 
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ตารางที ่4.25  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยักบั 
                       คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

ค่าใช้จ่ายในหมวดเกีย่วกบัทีอ่ยู่อาศัย 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
500 บาท 

ตั้งแต่ 501 -
1,000 บาท 

ตั้งแต่ 1,001 
บาท ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ
คุณภาพชีวติปานกลาง 

144 25 15 28 
(77.0%) (71.4%) (34.9%) (80.0%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 43 10 28 7 
(23.0%) (28.6%) (65.1%) (20.0%) 

 
รวม 

187 35 43 35 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 30.073, p = .000 
 

4)  ค่าใชจ่้ายหมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้  
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการบริโภคหมวดเคร่ืองนุ่งห่ม

และรองเทา้กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบวา่ ส่วนใหญ่ชาวประมงทะเลมีคุณภาพ
ชีวิตไม่ดีและปานกลางเป็นสัดส่วนมากท่ีสุดในทุกกลุ่มค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีอยา่งไรก็ตามเป็นท่ีน่า
สังเกตว่าชาวประมงท่ีมีค่าใช้จ่ายหมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ ตั้งแต่ 300 บาทต่อเดือนลงมา มี
สัดส่วนคุณภาพชีวติท่ีดีต ่ากวา่กลุ่มอ่ืนๆอีก 3 กลุ่มอยา่งเห็นไดช้ดั 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั 34.925  ค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .000 แสดงวา่ พฤติกรรมการบริโภคหมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ ไดแ้ก่ 
เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และรองเทา้มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (ตารางท่ี 4.26) 
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ตารางที ่4.26  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้กบั    
                       คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

ค่าใช้จ่ายหมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
300 บาท 

ตั้งแต่ 301 - 
600 บาท 

ตั้งแต่ 601 
บาท ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ
คุณภาพชีวติปานกลาง 

47 76 40 49 
(58.8%) (96.2%) (59.7%) (66.2%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 33 3 27 25 
(41.3%) (3.8%) (40.3%) (33.8%) 

 
รวม 

80 79 67 74 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 34.925, p = .000 
 

5)  ค่าใชจ่้ายในหมวดของใชส่้วนบุคคล  
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการจดัซ้ือของใช้ส่วนบุคคล ซ่ึง

หมายถึงของใชส่้วนตวัประจ าวนัทัว่ไปกบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบวา่ ส่วนใหญ่
ชาวประมงทะเลมีคุณภาพชีวิตไม่ดีและปานกลางโดยทุกกลุ่มค่าใช้จ่ายในหมวดน้ี มีสัดส่วน
ใกลเ้คียงกนั เช่นเดียวกนักบัชาวประมงทะเลท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีสัดส่วนใกลเ้คียงกนัในทุกกลุ่ม
ค่าใชจ่้าย 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ได้ค่าไคสแควร์เท่ากับ .858 ค่า
นัยส าคญัทางสถิติเท่ากบั .836 แสดงว่าพฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลไม่มี
ความสัมพนัธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดับ .05 
(ตารางท่ี 4.27) 
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ตารางที ่4.27  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลกบัคุณภาพ 
                       ชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

หมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
200 บาท 

ตั้งแต่ 201 - 
400 บาท 

ตั้งแต่ 401 
บาท ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ 
คุณภาพชีวติปานกลาง 

13 83 52 64 
(76.5%) (69.7%) (68.4%) (73.6%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 4 36 24 23 
(23.5%) (30.3%) (31.6%) (26.4%) 

 
รวม 

17 119 76 87 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = .858, p = .836 
 

6)  ค่าใชจ่้ายหมวดเวชภณัฑแ์ละค่าตรวจรักษาพยาบาล  
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายในการบริโภคหมวดค่าเวชภณัฑ์และ

ค่าตรวจรักษาพยาบาลกบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบวา่ สัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีมีความแตกต่างกนัระหว่างกลุ่มรายได ้โดยกลุ่มท่ีมีรายจ่ายในหมวดน้ีต่อเดือนตั้งแต่ 801 
บาท ต่อเดือนข้ึนไป มีสัดส่วนของผูมี้คุณภาพชีวิตท่ีดีในอตัราสูงสุด (ร้อยละ 40.9) รองลงมา คือ 
กลุ่มท่ีไม่มีรายจ่ายในหมวดน้ีเป็นประจ า แต่อาจจะมีในบางคร้ัง (ร้อยละ 29.9) ตามด้วย กลุ่มผูท่ี้มี
รายจ่ายตั้งแต่ 401-800 บาท ข้ึนไปต่อเดือน (ร้อยละ 27.3) และผูท่ี้มีรายจ่ายในหมวดน้ีนอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 400 บาท ต่อเดือน (ร้อยละ 10.7) ตามล าดบั  

อยา่งไรก็ตามเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั 
7.645 ค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .054 แสดงว่า พฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
เวชภณัฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาลไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (ตารางท่ี 4.28) 
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ตารางที ่4.28  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าเวชภณัฑแ์ละค่าตรวจ 
                       รักษาพยาบาลกบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

ค่าใช้จ่ายหมวดค่าเวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
400 บาท 

ตั้งแต่ 401 - 
800 บาท 

ตั้งแต่ 801 
บาท ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ 
คุณภาพชีวติปานกลาง 

129 25 32 26 
(70.1%) (89.3%) (72.7%) (59.1%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 55 3 12 18 
(29.9%) (10.7%) (27.3%) (40.9%) 

 
รวม 

184 28 44 44 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 7.645, p = .054 
 

7)  ค่าใชจ่้ายหมวดการเดินทางและการส่ือสาร 
ผลการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายในการบริโภคหมวดการเดินทางและ

การส่ือสารกบัระดบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล พบวา่ สัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตในระดบั
ดีมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายในหมวดการเดินทางและการส่ือสารต่างกนักล่าวคือ 
ชาวประมงทะเลท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายในหมวดการบริโภคหมวดการเดินทางและการส่ือสารมีสัดส่วน
ของผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในอตัราสูงท่ีสุด (คิดเป็นร้อยละ 65.0) ตามดว้ยกลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายดา้นน้ี
ตั้งแต่ 301- 600 บาทกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายหมวดน้ี ตั้งแต่ 601 บาทข้ึนไป และกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายในหมวด
น้ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 300 บาท (คิดเป็นร้อยละ 48.1, 35.2 และ 12.6 ตามล าดบั) 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั  41.240  ค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .000 แสดงวา่ พฤติกรรมการบริโภคหมวดการเดินทางและการส่ือสารมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
(ตารางท่ี 4.29) 
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ตารางที ่4.29  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดการเดินทางและการส่ือสารกบั 
                       คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

ค่าใช้จ่ายหมวดการเดินทางและการส่ือสาร 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
300 บาท 

ตั้งแต่ 301 
- 600 บาท 

ตั้งแต่ 601 
บาท ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ 
คุณภาพชีวติปานกลาง 

7 118 28 59 
(35.0%) (87.4%) (51.9%) (64.8%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 13 17 26 32 
(65.0%) (12.6%) (48.1%) (35.2%) 

 
รวม 

20 135 54 91 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 41.240, p = .000 
 

8)  ค่าใชจ่้ายหมวดการศึกษา 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภคหมวดการศึกษากับ

ระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบวา่ กลุ่มชาวประมงทะเลท่ีไม่มีค่าใช้จ่ายในการบริโภค
หมวดการศึกษากลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 1,000 บาทและกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายอยู่
ในช่วง ตั้งแต่ 2,001 บาท ข้ึนไป มีสัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตในระดบัท่ีดีในอตัราใกลเ้คียงกนั 
ในขณะท่ีพบกลุ่มชาวประมงทะเลท่ีมีค่าใช้จ่ายหมวดการศึกษาและมีค่าใช้จ่ายอยู่ในช่วง ตั้งแต่ 
1,001-2,000 บาท มีคุณภาพชีวติในระดบัท่ีดี ในสัดส่วนท่ีสูงกวา่ในกลุ่มอ่ืนๆ (คิดเป็นร้อยละ 64.9) 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั 26.150 ค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .000 แสดงว่าพฤติกรรมการบริโภคหมวดการศึกษามีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (ตารางท่ี 4.30) 
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ตารางที ่4.30  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดการศึกษากบัคุณภาพชีวติของ 
                       ชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

หมวดการศึกษา 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
1,000 บาท 

ตั้งแต่ 
1,001 – 

2,000 บาท 
ตั้งแต่ 2,001 
บาท ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ 
คุณภาพชีวติปานกลาง 

128 35 13 36 
(75.3%) (79.5%) (35.1%) (73.5%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 42 9 24 13 
(24.7%) (20.5%) (64.9%) (26.5%) 

 
รวม 

170 44 37 49 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 26.150, p = .000 
 

9)  ค่าใชจ่้ายหมวดการบนัเทิงและนนัทนาการ 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายในการบริโภคหมวดการบนัเทิงและ

นนัทนาการกบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบวา่ ส่วนใหญ่ชาวประมงทะเลมีคุณภาพ
ชีวติไม่ดีและปานกลาง โดยพบสัดส่วนสูงสุดอยูใ่นกลุ่มชาวประมงทะเลท่ีมีพฤติกรรมการบริโภค
หมวดการบนัเทิงและนนัทนาการอยูใ่นช่วงตั้งแต่ 201-400 บาท และ อยูใ่นช่วงตั้งแต่ 401 บาท ข้ึนไป 
(อตัราร้อยละ 100 เท่ากนั) ในทางตรงกนัขา้มพบสัดส่วนของผูท่ี้มีระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดีพบในกลุ่ม
ชาวประมงทะเลท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายในการบริโภคหมวดการบนัเทิงและนนัทนาการมากท่ีสุด (ร้อยละ 
33.5) ตามดว้ย กลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายดา้นน้ีอยูใ่นช่วงนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 200 บาท (ร้อยละ 20.7) 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั  13.860  ค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .003 แสดงวา่พฤติกรรมการบริโภคหมวดการบนัเทิงและนนัทนาการมี
ความสัมพนัธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 
(ตารางท่ี 4.31) 
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ตารางที ่4.31  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดการบนัเทิงและนนัทนาการกบั 
                       คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

ค่าใช้จ่ายหมวดการบันเทงิและนันทนาการ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
200 บาท 

ตั้งแต่ 201 – 
400 บาท 

ตั้งแต่ 401 
บาท ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและคุณภาพ 
ชีวติปานกลาง 

163 23 11 15 
(66.5%) (79.3%) (100.0%) (100.0%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 82 6 0 0 
(33.5%) (20.7%) (.0%) (.0%) 

 
รวม 

245 29 11 15 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 13.860, p = .003 
 

10)  ค่าใชจ่้ายหมวดการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการบริโภคหมวดการจดังานพิธี

ในโอกาสพิเศษกบัระดบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล พบวา่ ชาวประมงทะเลมีคุณภาพชีวิตไม่
ดีและปานกลางมีสัดส่วนต่างกนัระหวา่งกลุ่ม โดยกลุ่มชาวประมงทะเลท่ีมีค่าใชจ่้ายในการบริโภค
หมวดการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษตั้งแต่ 1,001 บาท ต่อเดือนข้ึนไป มีสัดส่วนของผูท่ี้มีระดบั
คุณภาพชีวติไม่ดีและปานกลางสูงท่ีสุด (ร้อยละ 87.9) รองลงมา คือ กลุ่มท่ีมีค่าใช่จ่าย นอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 500 บาท ตามดว้ยกลุ่มท่ีมีค่าใช่จ่าย ตั้งแต่ 501-1,000 บาท และกลุ่มท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายดา้นน้ี
เป็นประจ าตามล าดบั ส่วนผูท่ี้มีระดบัคุณภาพชีวิตท่ีดี พบในกลุ่มชาวประมงทะเลท่ีไม่มีค่าใชจ่้าย
ในดา้นน้ีเป็นสัดส่วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 42.1) ซ่ึงต่างกนัอยา่งเห็นไดช้ดักบักลุ่มอ่ืนๆอีก 3กลุ่ม 

เม่ือน าไปทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั 12.160 
ค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .007 แสดงว่า พฤติกรรมการบริโภคหมวดการจดังานพิธีในโอกาส
พิเศษมีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 (ตารางท่ี 4.32) 
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ตารางที ่4.32  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษกบั 
                       คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

ค่าใช้จ่ายหมวดการจัดงานพธีิในโอกาสพเิศษ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
500 บาท 

ตั้งแต่ 501-
1,000 บาท 

ตั้งแต่ 1,001 
บาท ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ 
คุณภาพชีวติปานกลาง 

44 76 63 29 
(57.9%) (76.0%) (69.2%) (87.9%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 32 24 28 4 
(42.1%) (24.0%) (30.8%) (12.1%) 

 
รวม 

76 100 91 33 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 12.160, p = .007 
 

11)  ค่าใชจ่้ายในหมวดท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในหมวดท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภค

บริโภคกับระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบว่า มีการกระจายของระดบัคุณภาพชีวิต
ต่างกนัระหว่างกลุ่มชาวประมงทะเลท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคแตกต่างกนั โดย
พบสัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในกลุ่มผูท่ี้มีค่าใชจ่้ายดา้นน้ีตั้งแต่ 1,001 บาท ข้ึนไปต่อเดือน 
คิดเป็นสัดส่วนสูงสุด (ร้อยละ 93.3) รองลงมา พบในกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีอยูร่ะหวา่ง 501 – 
1,000 บาท (ร้อยละ 67.7) ตามดว้ยผูท่ี้มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 บาท (ร้อยละ 
24.6) และผูท่ี้ไม่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีเป็นประจ าแต่มีเป็นบางคร้ัง (ร้อยละ 19.8) ตามล าดบั 

เม่ือน าไปทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั  60.971 
ค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .000 แสดงว่า พฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการ
อุปโภคบริโภคมีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 (ตารางท่ี 4.33) 
 
 
 



118 

ตารางที ่4.33  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภค 
                       บริโภคกบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

ค่าใช้จ่ายหมวดทีไ่ม่เกีย่วกบัการอุปโภคบริโภค 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
500 บาท 

ตั้งแต่ 501 
-1,000 
บาท 

ตั้งแต่ 1,001 
บาท ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ
คุณภาพชีวติปานกลาง 

158 43 10 1 
(80.2%) (75.4%) (32.3%) (6.7%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 39 14 21 14 
(19.8%) (24.6%) (67.7%) (93.3%) 

 
รวม 

197 57 31 15 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 60.971, p = .000 
 

12)  ค่าใชจ่้ายหมวดการลงทุนเพื่อผลตอบแทนในอนาคต 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการบริโภคหมวดการลงทุนเพื่อ

ผลตอบแทนในอนาคตกบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบว่า มีความแตกต่างในการ
กระจายของขอ้มูลผูท่ี้มีระดบัคุณภาพชีวิตต่างกนัระหวา่งกลุ่มชาวประมงท่ีมีค่าใช้จ่ายในหมวดน้ี
ต่างกัน โดยพบสัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตระดับดีเป็นสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มชาวประมงท่ีมี
ค่าใชจ่้ายดา้นน้ี ตั้งแต่ 1,001-2,000 บาทต่อเดือน (ร้อยละ 64.0) ตามดว้ยกลุ่มผูท่ี้มีค่าใชจ่้ายในระดบัน้ี 
ตั้งแต่ 2,001 บาทข้ึนไป (ร้อยละ 38.5) ส่วนกลุ่มท่ีมีสัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตในระดบัดีต ่าท่ีสุด 
คือ กลุ่มท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายในระดบัน้ี (ร้อยละ 24.2) 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ได้ค่าไคสแควร์เท่ากบั 18.215 ค่า
นัยส าคญัทางสถิติเท่ากบั .000 แสดงว่า พฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพื่อ
ผลตอบแทนในอนาคตมีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 (ตารางท่ี 4.34) 
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ตารางที ่4.34  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใชจ่้ายเพื่อผลตอบแทนใน 
                       อนาคตกบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

ค่าใช่จ่ายหมวดเพือ่ผลตอบแทนในอนาคต 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 1,000 

บาท 
ตั้งแต่ 1,001 
– 2,000 บาท 

ตั้งแต่ 
2,001 บาท 
ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ 
คุณภาพชีวติปานกลาง 

175 20 9 8 
(75.8%) (66.7%) (36.0%) (61.5%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 56 10 16 5 
(24.2%) (33.3%) (64.0%) (38.5%) 

 
รวม 

231 30 25 13 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 18.215, p = .000 
 

13)  ค่าใชจ่้ายหมวดค่าใชจ่้ายในทางท่ีมิชอบ 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคในหมวดค่าใช้จ่าย

ในทางท่ีมิชอบกับระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบว่า การกระจายของข้อมูลระดับ
คุณภาพชีวิตมีความคลา้ยคลึงกนัระหวา่งกลุ่มชาวประมงท่ีมีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีต่างกนั โดยส่วน
ใหญ่ชาวประมงทะเลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวติไม่ดีและปานกลาง แต่พบผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในกลุ่มท่ี
มีรายจ่ายดา้นน้ีตั้งแต่ 1,001 บาทข้ึนไป ในสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ่มอ่ืนมากพอสมควร ในขณะท่ีใน
กลุ่มอ่ืนๆ มีสัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพชีวติท่ีดีในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ได้ค่าไคสแควร์เท่ากบั 4.602 ค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .203 แสดงว่าพฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใชจ่้ายในทางท่ีมิชอบไม่มี
ความสัมพนัธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
(ตารางท่ี 4.35) 
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ตารางที ่4.35  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใชจ่้ายในทางท่ีมิชอบกบั 
                       คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

ค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้จ่ายในทางทีม่ิชอบ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
500 บาท 

ตั้งแต่ 501-
1,000 บาท 

ตั้งแต่ 
1,001 บาท 
ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและคุณภาพ 
ชีวติปานกลาง 

75 59 44 34 
(74.3%) (74.7%) (69.8%) (59.6%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 26 20 19 23 
(25.7%) (25.3%) (30.2%) (40.4%) 

 
รวม 

101 79 63 57 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 4.602, p = .203 
 

14)   ค่าใชจ่้ายหมวดการผอ่นช าระหน้ีสิน 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายในการบริโภคหมวดค่าใช้จ่ายดา้น

การผ่อนช าระหน้ีสินกับระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของ
ชาวประมงทะเลกลุ่มท่ีไม่ตอ้งผ่อนช าระหน้ีสินกบัผูท่ี้ตอ้งผ่อนช าระหน้ีสินมีการกระจายต่างกนั
พอสมควร แต่ในกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายในดา้นน้ีเป็นเงินจ านวนต่างกนักลบัพบการกระจายของขอ้มูลไม่
ต่างกนัมากนกัโดย พบผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีในกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาทใน
สัดส่วนมากท่ีสุด (ร้อยละ 50.0) รองลงมาพบในกลุ่มท่ีมีค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 10,001 บาท ข้ึนไป (ร้อยละ 
45.5) และกลุ่มท่ีมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 5,001-10,000 บาท (ร้อยละ 40.0) ซ่ึงเป็นสัดส่วนท่ีสูงกว่า
พอสมควรเม่ือเทียบกบัผูท่ี้มีคุณภาพชีวติท่ีดีในกลุ่มท่ีไม่มีค่าใชจ่้ายดา้นน้ี (ร้อยละ 27.7) 

อยา่งไรก็ตาม เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั  
4.110 ค่านยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .128 แสดงวา่พฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใชจ่้ายการผอ่นช าระ
หน้ีสินไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 (ตารางท่ี 4.36) 
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ตารางที ่4.36  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใชจ่้ายการผอ่นช าระหน้ีสินกบั 
                       คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

ค่าใช้จ่ายหมวดการผ่อนช าระหนีสิ้น 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
5,000 บาท 

ตั้งแต่ 5,001 
-10,000 
บาท 

ตั้งแต่ 10,001 
บาท ขึน้ไป 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ 
คุณภาพชีวติปานกลาง 

198 5 3 6 
(72.3%) (50.0%) (60.0%) (54.5%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 76 5 2 5 
(27.7%) (50.0%) (40.0%) (45.5%) 

 
รวม 

274 10 5 11 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 4.051, p = .256 
 

15)  ค่าใชจ่้ายหมวดการประกอบอาชีพ 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งค่าใชจ่้ายในการบริโภคหมวดค่าใชจ่้ายในการ

ประกอบอาชีพกบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบว่ามีการกระจายของขอ้มูลระดับ
ระหวา่งกลุ่มท่ีมีรายจ่ายหมวดน้ีระดบัต่างกนัค่อนขา้งชดัเจน แต่มีความคลา้ยคลึงกนัระหว่างผูท่ี้มี
ค่าใชจ่้ายดา้นน้ีอยูใ่นช่วง 30,000 บาทต่อเดือนข้ึนไป กบัผูท่ี้ไม่มีค่าใชจ่้ายดา้นน้ีเป็นปกติ โดยพบผู้
ท่ีมีคุณภาพชีวติท่ีดีเป็นสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มท่ีมีรายจ่ายดา้นน้ีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 150,000 บาทต่อ
เดือน ซ่ึงสูงกวา่กลุ่มอ่ืนๆอยา่งเห็นไดช้ดั 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั 11.124  ค่า
นยัส าคญัทางสถิติเท่ากบั .011 แสดงวา่ พฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพ
มีความสัมพนัธ์กบัระดับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 
(ตารางท่ี 4.37) 
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ตารางที ่4.37  ความสัมพนัธ์ระหวา่งพฤติกรรมการบริโภคหมวดค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพกบั 
                       คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

หมวดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 

150,000 บาท 

ตั้งแต่
150,001-

300,000 บาท 

ตั้งแต่
300,001 

บาท ขึน้ไป 
1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ 
คุณภาพชีวติปานกลาง 

172 8 22 10 
(71.1%) (42.1%) (88.0%) (71.4%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 70 11 3 4 
(28.9%) (57.9%) (12.0%) (28.6%) 

 
รวม 

242 19 25 14 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 11.124, p = .011 
 

4.7.4   การเป็นหนี ้
ผลการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเป็นหน้ีกบัระดบัคุณภาพชีวิตด้วยสถิติ Chi-

Square สามารถน าเสนอตามรายตวัแปรของการเป็นหน้ีดงัต่อไปน้ี 
สมมติฐานท่ี 11 ภาระหน้ีสินในปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างภาระหน้ีสินในปัจจุบนักบัระดบัคุณภาพชีวิตของ

ชาวประมงทะเล พบสัดส่วนของผูมี้คุณภาพชีวติท่ีดีในสัดส่วนท่ีต่างกนัระหวา่งกลุ่มชาวประมงท่ีมี
ภาระหน้ีสินในปัจจุบนัต่างกนั โดยกลุ่มผูท่ี้มีหน้ีสินจ านวน ตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป พบมีสัดส่วน
ของผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตในระดบัดีมากกว่ากลุ่มผูท่ี้มีหน้ีจ านวนน้อยกว่า และกลุ่มไม่มีหน้ีสินอย่าง
เห็นไดช้ดั 

เม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแควร์ไดค้่าไคสแควร์เท่ากบั  8.996 ค่านยัส าคญั
ทางสถิติเท่ากบั .029 แสดงว่า การเป็นหน้ีด้านภาระหน้ีสินในปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์กบัระดบั
คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (ตารางท่ี 4.38) 
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ตารางที ่4.38  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเป็นหน้ีดา้นภาระหน้ีสินในปัจจุบนักบัคุณภาพชีวติของ 
                       ชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

ภาระหนีสิ้นในปัจจุบัน 

ไม่มีค่าใช้จ่าย
ด้านนี ้

น้อยกว่า
หรือเท่ากบั 
5,000 บาท 

ตั้งแต่ 
5,001-

10,000 บาท 

ตั้งแต่ 
10,001 บาท 

ขึน้ไป 
1.คุณภาพชีวติไม่ดีและ 
คุณภาพชีวติปานกลาง 

118 39 24 31 
(76.6%) (69.6%) (70.6%) (55.4%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 36 17 10 25 
(23.4%) (30.4%) (29.4%) (44.6%) 

 
รวม 

154 56 34 56 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 8.996, p = .029 
 

สมมติฐานท่ี 12 ความสามารถในการช าระหน้ีมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ชาวประมงทะเล 

จากการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งความสามารถในการช าระหน้ีกบัระดบัคุณภาพชีวิต
ของชาวประมงทะเล พบการกระจายของขอ้มูลท่ีแตกต่างกนัระหวา่งกลุ่มท่ีมีระดบัความสามารถใน
การช าระหน้ีต่างกนั โดยพบผูท่ี้มีคุณภาพท่ีดีในกลุ่มผูท่ี้มีความสามารถในการช าระหน้ีไดห้มดตาม
ก าหนดแน่นอน ในสัดส่วนท่ีสูงกวา่ในกลุ่มอ่ืนๆทั้งหมด และท่ีน่าสนใจ คือ ไม่มีผูท่ี้มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีในกลุ่มผูท่ี้นึกไม่ออกวา่จะสามารถช าระหน้ีหมดไดอ้ยา่งไร 

และเม่ือทดสอบความสัมพนัธ์โดยใช้สถิติไคสแควร์ได้ค่าไคสแควร์เท่ากับ 8.074 ค่า
นัยส าคัญทางสถิติเท่ากับ .045 แสดงว่า การเป็นหน้ีด้านความสามารถในการช าระหน้ีมี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเลอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
(ตารางท่ี 4.39) 
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ตารางที ่4.39  ความสัมพนัธ์ระหวา่งการเป็นหน้ีดา้นความสามารถในการช าระหน้ีกบัคุณภาพชีวติ 
                       ของชาวประมงทะเล 
 

 
ระดับคุณภาพชีวติ 
ของชาวประมงทะเล 

ความสามารถในการช าระหนี้ 

ไม่ได้กู้เงิน 

ช าระได้
หมดตาม
ก าหนด
แน่นอน 

ช าระได้ตาม
ก าหนด
บางส่วน 

นึกไม่ออกว่า
จะสามารถ
ช าระหมดได้
อย่างไร 

1.คุณภาพชีวติไม่ดีและปาน
กลาง 

118 66 25 3 
(76.6%) (61.7%) (69.4%) (100.0%) 

2.คุณภาพชีวติท่ีดี 36 41 11 0 
(23.4%) (38.3%) (30.6%) (.0%) 

 
รวม 

154 107 36 3 
(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) 

2 = 8.074, p  = .045 
 
4.8  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

 
ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากร ปัจจยัด้าน

เศรษฐกิจสังคม พฤติกรรมการบริโภค และการเป็นหน้ี กับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1) สมมติฐานท่ี 1 เพศมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศของประชาชน ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ

ชีวติของชาวประมงทะเล เป็นการปฎิเสธสมมติฐานขอ้น้ี 
2) สมมติฐานท่ี 2 อายมีุความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ อาย ุมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมง

ทะเลเป็นการยอมรับสมมติฐานขอ้น้ี 
3) สมมติฐานท่ี 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมง

ทะเล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ สถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต

ของชาวประมงทะเล เป็นการปฎิเสธสมมติฐานขอ้น้ี 
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4) สมมติฐานท่ี 4 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของ
ชาวประมงทะเล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า จ  านวนสมาชิกในครัวเรือนไม่มีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล เป็นการปฎิเสธสมมติฐานขอ้น้ี 

5) สมมติฐานท่ี 5 การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึกษา มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตของ

ชาวประมงทะเล เป็นการยอมรับสมมติฐานขอ้น้ี 
6) สมมติฐานท่ี 6 การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมงมีความสัมพนัธ์

กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมงมี

ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล เป็นการยอมรับสมมติฐานขอ้น้ี 
7) สมมติฐานท่ี 7 รายไดค้รัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมง

ทะเล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ รายไดค้รัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของ

ชาวประมงทะเลเป็นการยอมรับสมมติฐานขอ้น้ี 
8) สมมติฐานท่ี 8 เงินออมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การมีเงินออมไม่มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต

ของชาวประมงทะเล เป็นการปฎิเสธสมมติฐานขอ้น้ี 
9) สมมติฐานท่ี 9 ระยะเวลาในการประกอบอาชีพมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต

ของชาวประมงทะเล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ระยะเวลาในการประกอบอาชีพมีความสัมพนัธ์กบั

คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล เป็นการยอมรับสมมติฐานขอ้น้ี 
10) สมมติฐานท่ี 10 ประเภทของสินคา้ท่ีบริโภคและค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้

ประเภทต่างๆมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า หมวดท่ีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ

ชาวประมงทะเลไดแ้ก่ หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมทัว่ไป ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางและการส่ือสาร ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าใช้จ่ายเพื่อการบนัเทิงและ
นนัทนาการ ค่าใชจ่้ายเพื่อการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค 
ค่าใชจ่้ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต และค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพ หมวดท่ีไม่มีความสัมพนัธ์
กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเลไดแ้ก่ หมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และบุหร่ีหมวดค่าใชจ่้าย
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ส่วนบุคคลหมวดเวชภณัฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาลหมวดค่าใช้จ่ายในทางท่ีมิชอบ และหมวด
ค่าใชจ่้ายการผอ่นช าระหน้ีสิน จะเห็นไดว้า่ สมมติฐานขอ้น้ีสามารถแยกไดเ้ป็นหลายสมมติฐานยอ่ย
ตามประเภท/หมวดของค่าใช้จ่าย และผลการทดสอบ พบวา่ หมวดของค่าใช้จ่ายท่ีมีความสัมพนัธ์
กับคุณภาพชีวิตมีจ านวนมากกว่าหมวดท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิต ซ่ึงสอดคล้องกับ
สมมติฐานท่ีตั้งไวใ้นขอ้น้ี 

11) สมมติฐานท่ี 11 ภาระหน้ีสินในปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของ
ชาวประมงทะเล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ภาระหน้ีสินในปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ
ชีวติของชาวประมงทะเล เป็นการยอมรับสมมติฐานขอ้น้ี 

12) สมมติฐานท่ี 12 ความสามารถในการช าระหน้ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต
ของชาวประมงทะเล 

ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ความสามารถในการช าระหน้ีมีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล เป็นการยอมรับสมมติฐานขอ้น้ี 



 
บทที ่5 

 

สรุป อภปิรายผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการบริโภค การเป็นหน้ีและคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ใน
ต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช”  มีวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี  

1)  เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและการเป็นหน้ีของชาวประมงทะเล  
2)  เพื่อศึกษาคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 
3)  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมการบริโภค และการเป็นหน้ีกบัคุณภาพ

ชีวติของชาวประมงทะเล  
ตวัแปรท่ีครอบคลุมในการศึกษาคร้ังน้ี มีดงัน้ี คือ ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ประกอบดว้ย ปัจจยัดา้นประชากร ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคม พฤติกรรมการ
บริโภค และการเป็นหน้ี ซ่ึงประกอบดว้ยตวัแปรต่าง ๆ ดงัน้ี 1) ปัจจยัดา้นประชากร ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพสมรส  และ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคม ไดแ้ก่ การศึกษา 
การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมง รายได ้เงินออม และระยะเวลาในการประกอบ
อาชีพประมง 3) พฤติกรรมการบริโภค ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการบริโภคสินคา้ประเภทต่างๆ 4) การ
เป็นหน้ี คือ ภาระหน้ีสินในปัจจุบัน และความสามารถในการช าระหน้ี ตัวแปรตาม  (Dependent 
Variables) คือ คุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นร่างกาย 
ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม  

ส าหรับประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครัวเรือนของผูป้ระกอบอาชีพประมงทะเลท่ี
อาศยัอยู่ในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 3 หมู่บา้น ไดแ้ก่ บา้นนาลึก 
บา้นทอ้งโหนดและบา้นคอเขา ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 1,352 ครัวเรือน โดยเป็นหมู่บา้นท่ีมีผูป้ระกอบ
อาชีพน้ีในสัดส่วนท่ีสูงของประชากรทั้งหมด ขนาดกลุ่มตวัอยา่งไดก้ าหนดโดยใชสู้ตรของเครจซ่ี
และมอร์แกน ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 95% ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีเหมาะสมคือ 299 ครัวเรือน อยา่งไรก็
ตาม ผูว้ิจยัไดเ้ลือกใชข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 300 ครัวเรือน ซ่ึงเกินจากขนาดท่ีค านวณได ้1 
ครัวเรือน 

ในการรวบรวมขอ้มูล ผูศึ้กษาใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้าง (Structured Questionnaire) 
เป็นเคร่ืองมือ แบบสอบถามท่ีใชมี้ 6 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นประชากร ตอนท่ี 2 
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เป็นค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคม ตอนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภค 
ตอนท่ี 4 เป็นค าถามเก่ียวกบัการเป็นหน้ี ตอนท่ี 5 เป็นค าถามเก่ียวกบัคุณภาพชีวิต และตอนท่ี 6  
                   ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ ขอ้มูลท่ีไดน้ ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใชท้ั้ง
สถิติเชิงพรรณนา ซ่ึงไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และ ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ซ่ึง
ไดแ้ก่ ค่าไคสแควร์  

นอกจากน้ีย ังใช้วิธีการสังเกตและการสัมภาษณ์ไม่เป็นทางการกับชาวประมงท่ีมี
ประสบการณ์ในการท าประมงเป็นเวลานานจ านวน 3 คน เพื่อท าความเขา้ใจกบัลกัษณะการประมง
และการด าเนินชีวติของชาวประมงทะเลในพื้นท่ีศึกษา 
 

5.1  สรุปผลการศึกษา  
 

ผลจากการศึกษาในคร้ังน้ี  ผูศึ้กษาสามารถสรุปโดยจ าแนกตามประเด็นท่ีก าหนดไวใ้น
วตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ี 

 
5.1.1 ลกัษณะการประมงและการด าเนินชีวติของชาวประมงทะเลในต าบลสิชล 
จากการสอบถามชาวประมงท่ีมีประสบการณ์มาอยา่งยาวนานในพื้นท่ีศึกษาจ านวน 3 คน 

ท าใหท้ราบวา่ ลกัษณะของการท าประมงทะเลในต าบลสิชล มี 2 แบบ ดว้ยกนั โดยเรียกตามภาษาท่ี
คนในพื้นท่ีใช ้ คือ แบบท่ี 1 “ออกลากเท่ียว” เป็นการประมงท่ีใชเ้วลาในการออกเรือหาสัตวน์ ้ าแต่
ละคร้ังประมาณ 15 ถึง 20 วนั จะเดินเรือหาสัตวน์ ้ า ณ แหล่งประมงท่ีส าคญัๆ คือ ปากน ้ าสิชล 
สงขลา หวัไทร ชุมพร และประจวบคีรีขนัธ์ การประมงแบบน้ีจะใชเ้รือขนาดใหญ่ ในการออกเรือ
แต่ละคร้ัง ทั้งเจา้ของเรือ นายหวัเรือ และลูกเรือจะรับผิดชอบค่าน ้ ามนัร่วมกนั ส่วนค่าอาหาร ท่ีซ้ือ
กินในระหว่างออกเรือ และค่าลงน ้ าแข็ง เจา้ของเรือจะเป็นผูรั้บผิดชอบ รายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย
เฉล่ียอยูร่ะหวา่ง 6,500–15,000 บาทต่อวนั เจา้ของเรือประมงจะไดส่้วนแบ่ง 68% นายหัวเรือและ
ลูกเรือจะได ้32% แบบท่ี 2 เรียกวา่ “แบบออกลากคืน” เป็นการออกไปท าประมงท่ีใชร้ะยะเวลาใน
การออกหาสัตวน์ ้ าแต่ละคร้ังประมาณ 3 ถึง 7 วนั โดยจะเดินเรือหาสัตวน์ ้ าในบริเวณใกล้ๆ กบั
จงัหวดันครศรีธรรมราช ไดแ้ก่ บริเวณปากน ้ าสิชล ปากน ้ าขนอม ปากน ้ าดอนสัก ปากน ้ าปากพนงั 
ปากน ้าท่าศาลา เกาะสมุย เกาะพะงนั การออกเรือแบบลากคืนน้ีแตกต่างกบัแบบลากเท่ียวตรงท่ีนาย
หวัเรือและลูกเรือจะตอ้งรับผิดชอบค่าอาหารท่ีซ้ือกินในระหวา่งออกเรือ ส่วนค่าน ้ ามนัและค่าลง
น ้าแขง็ ทั้งเจา้ของเรือ นายหวัเรือและลูกเรือตอ้งรับผิดชอบร่วมกนั รายไดเ้ฉล่ียก่อนหกัค่าใชจ่้ายจะ
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อยูร่ะหวา่ง 5,000-12,000 บาทต่อวนั เงินส่วนน้ีจะน ามาแบ่ง โดยเจา้ของเรือประมงจะได ้58% นาย
หวัเรือและลูกนอ้งจะได ้42% 

สถานะในการท าประมงแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ 1) แรงงานในการประมง ซ่ึงจะ
รวมถึงนายหัวและลูกเรือทั้งหมด จะเบิกจ่ายเงินจากเจ้าของเรือหรือเจา้ของแพปลาเท่านั้น 2) 
เจา้ของเรือประมงท่ีท าประมงเอง กรณีน้ีเจา้ของเรือจะเป็นนายหวัเรือเอง โดยมกัจะพบในกลุ่มผูท่ี้
ประกอบอาชีพประมงมายาวนานในฐานะนายหวัเรือ จนสามารถซ้ือเรือเป็นของตนเอง และยงัคง
ท าประมงเองต่อไป แต่มกัจะไม่มีแพปลาเป็นของตนเอง เจา้ของเรือจะตอ้งรับผิดชอบหาแรงงาน
เอง 3) เจา้ของเรือประมงท่ีให้คนอ่ืนท าประมง พบมากในกลุ่มนกัธุรกิจหรือชาวบา้นท่ีตอ้งการ
ลงทุนในการท าประมงแต่ไม่มีพื้นฐานทางการประมง ชาวประมงกลุ่มน้ีเม่ือซ้ือเรือแลว้ก็จะจา้ง
แรงงานท า แต่ไม่ไดมี้แพปลาเป็นของตนเอง 4) เจา้ของแพปลาท่ีให้คนอ่ืนท าประมง เจา้ของแพ
ปลาส่วนใหญ่มกัจะเคยประกอบอาชีพน้ีมาก่อน หรือเป็นอาชีพท่ีสืบทอดมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ 
และสามารถต่อยอดกิจการไปท าการประมง จึงมีท่าเรือและแพปลาเป็นของตนเองดว้ย แต่จะจา้งให้
คนอ่ืนท าการท าประมง 

การเบิกจ่ายเงินของชาวประมงทะเล โดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นแรงงานประมง สามารถเบิกเงิน
ได้ทุกรอบของการออกไปท าประมง นอกจากน้ีในช่วงท่ีออกเรืออยู่ในทอ้งทะเล ก็สามารถให้
ภรรยามาเบิกกบัเจา้ของเรือหรือเจา้ของแพปลาได ้ซ่ึงเจา้ของเรือหรือเจา้ของแพปลาจะประมาณการ
โดยเฉล่ียไวแ้ลว้วา่ ในแต่ละรอบนายหวัหรือลูกนอ้งจะไดเ้งินเท่าไร และจะใหเ้บิกไม่เกินจากรายได้
เฉล่ียท่ีคาดวา่จะไดใ้นแต่ละคร้ัง เม่ือกลบัจากการออกเรือก็จะหกัเงินท่ีเบิกไปล่วงหนา้น้ี ก่อนท่ีจะ
จ่ายเงินส่วนท่ีเหลือแก่แรงงานท่ีใหเ้บิกเงินล่วงหนา้ไป 

การจดัการดา้นการเงินของครัวเรือน ทั้งนายหวัเรือและลูกนอ้งท่ีมีครอบครัวแลว้มกัจะน า
เงินท่ีไดรั้บใหก้บัภรรยา เพื่อน าไปใชจ่้ายในครอบครัวเป็นอนัดบัแรก ส่วนคนโสดก็จะน าเงินให้แม่
และแบ่งไวส้ าหรับใชจ่้ายส่วนตวัส่วนหน่ึง ในกรณีท่ีชาวประมงรายใดจ าเป็นตอ้งใชเ้งินด่วนแต่ไม่
มีเงินเพียงพอ เช่น ตอ้งจ่ายค่าเล่าเรียนลูก ค่ารักษาพยาบาล และค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นอ่ืนๆ ก็สามารถขอ
เบิกเงินเป็นค่าจา้งล่วงหนา้โดยไม่มีดอกเบ้ียจากเจา้ของเรือหรือเจา้ของแพปลาได ้แลว้ค่อยหกัเงิน
จากการออกท าประมงในรอบต่อไป ซ่ึงเจา้ของเรือหรือเจา้ของแพปลาจะพิจารณาดูวา่ชาวประมงแต่
ละคนจะเช่ือถือไดห้รือไม่เพียงใด 

ลกัษณะการด าเนินชีวิตประจ าวนัของชาวประมงทะเลในต าบลสิชล สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ช่วง คือ ช่วงมรสุม ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ ในช่วงน้ีชาวประมงจะใชเ้วลา
ในการท าประมงไม่เกิน 20 วนั ใน 1 เดือน เพราะสภาพดินฟ้าอากาศไม่เอ้ืออ านวย ส่วนช่วงนอกฤดู
มรสุม ซ่ึงอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเดือนตุลาคม ชาวประมงจะใช้เวลาในการท าประมง
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ประมาณ 24 วนัต่อเดือน แรงงานประมงท่ีออกไปกบัเรือประมงเกือบทั้งหมดเป็นเพศชาย เน่ืองจาก
ในการประกอบอาชีพประมงทะเลนั้นจ าเป็นตอ้งใช้แรงงานท่ีแข็งแรง เพราะตอ้งใช้ก าลงัมากใน
การวางอวน และยกอุปกรณ์ต่างๆ อีกทั้งการท่ีตอ้งออกทะเลห่างจากชายฝ่ังเป็นเวลานาน ย่อมมี
ความเส่ียงสูง หากสตรีตอ้งออกไปดว้ย จะท าใหไ้ม่สามารถดูแลงานบา้นและสมาชิกในครัวเรือนได้
ดี ส่วนใหญ่สตรีจึงอยูบ่า้น ท าหนา้ท่ีแม่บา้น ดูแลลูกหลาน และอาจรับจา้งทัว่ไป หรือช่วยแปรรูป
ผลผลิตสัตวน์ ้าเพื่อเพิ่มมูลค่าเป็นการหารายไดเ้สริม 

ลกัษณะการตั้งบา้นเรือน ชาวประมงทะเลในพื้นท่ีน้ีนิยมปลูกบา้นอยูใ่กลก้บัท่าเรือประมง 
ทั้งน้ีเพื่อความสะดวกในการประกอบอาชีพ โดยนิยมปลูกบา้นติดกนัเรียงราย สภาพของบา้นเรือน
ต่างกนั ข้ึนอยู่กบัฐานะทางเศรษฐกิจของชาวประมง โดยกลุ่มท่ีเป็นแรงงานมกัจะอยู่ตามบา้นเช่า
หรือห้องแถว ส่วนเจา้ของเรือประมงท่ีไม่ใช่เจา้ของแพปลา ส่วนใหญ่จะมีบา้นของตนเอง ท่ีปลูก
อยา่งถาวรอยูใ่นบริเวณใกลท้่าเทียบเรือ ในขณะท่ีกลุ่มท่ีเป็นเจา้ของแพปลามกัจะสร้างบา้นขนาด
ใหญ่อยูติ่ดกบัแพปลา 

ส าหรับการจดัสรรเวลาในการด าเนินชีวิตประจ าวนัของชาวประมงทะเลในวนัท่ีไม่ไดท้  า
ประมงนั้น จะใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการซ่อมแซมเรือ โดยในรอบ 1 ปี จะเอาเรือข้ึนอู่ 1-3 คร้ัง แลว้แต่
สภาพเรือวา่เป็นเรือใหม่หรือเรือเก่า นอกจากนั้นก็จะซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการท าประมง 
เวลาท่ีเหลือจะใช้ในการนอนพกัผ่อน ช่วยเหลืองานของครอบครัว พูดคุยกันกับสมาชิกใน
ครอบครัวและเพื่อนบา้น ออกก าลงักาย และจดัการกบัภารกิจส่วนตวั อยา่งไรก็ตาม ยงัมีชาวประมง
ทะเลในต าบลสิชลบางส่วน ท่ีใช้เวลาว่างไปประกอบอาชีพอ่ืน เพื่อหารายได้พิเศษเอามาจุนเจือ
ครอบครัว เช่น คา้ขาย รับจา้งทัว่ไป ปล่อยเงินกู ้เป็นตน้ ในขณะท่ีบางส่วนใชเ้วลาวา่งไปเล่นการ
พนนัหรือการนนัทนาการ ดว้ยการดูทีวี วีดีโอ ฟังเพลง หรือไปเท่ียวตามสถานท่ีบนัเทิงต่างๆ ผลท่ี
เกิดจากการใชเ้วลาวา่งมีความแตกต่างกนัตามพฤติกรรมดงักล่าว กล่าวคือ คนสามารถใชเ้วลาวา่ง
ใหเ้กิดประโยชน์ก็สามารถเก็บเงินแลว้สร้างอนาคตท่ีดีและมัน่คงข้ึนได ้แต่บางคนท่ีมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม ก็มกัจะตอ้งด าเนินชีวิตแบบหาเช้ากินค ่าตลอดไป โดยบางรายอาจจะมีหน้ีสินจาก
พฤติกรรมการใชจ่้ายท่ีเกินตวั หรือ เล่นการพนนั เป็นตน้ 

 
5.1.2  ปัจจัยด้านประชากร   
ปัจจยัดา้นประชากรของชาวประมงทะเลผูต้อบแบบสอบถามท่ีครอบคลุมในการศึกษาน้ี 

ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ซ่ึงมีข้อค้นพบท่ีส าคญั คือ 
ชาวประมงทะเลส่วนใหญ่ท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 80.67 มีอายุอยูใ่นช่วง 41-50 
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ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 36.67 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรสและอยู่ดว้ยกนั คิดเป็นร้อยละ 77.33 
และมีจ านวนสมาชิกอยูใ่นช่วง 4-6 คนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 63.67 

  
5.1.3  ปัจจัยด้านเศรษฐกจิสังคม  
ปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมของชาวประมงทะเลผูต้อบแบบสอบถามท่ีครอบคลุมใน

การศึกษาน้ี ได้แก่ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมง จ านวนผู้
ประกอบอาชีพประมงในครัวเรือน ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงทะเล สถานะในการท า
ประมง รายไดร้วมของครัวเรือน และเงินออมของครัวเรือน ผลการศึกษา พบว่า ชาวประมงทะเล
ส่วนใหญ่เป็นผูมี้การศึกษาระดบัประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 60.33  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอ่ืนๆ
ดว้ยนอกเหนือจากอาชีพประมง คิดเป็นร้อยละ 61.35 โดยอาชีพเสริมนอกเหนือจากการประกอบ
อาชีพประมงท่ีพบมากท่ีสุด คือ อาชีพรับจา้งทัว่ไป ส่วนใหญ่มีสมาชิกในครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพ
ท าประมง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 79.67 กว่าคร่ึงหน่ึงมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมง
ทะเล ตั้งแต่ 1-10 ปี  คิดเป็นร้อยละ 53.00 มีสถานะเป็นแรงงานในการประมง คิดเป็นร้อยละ 80.67 มี
รายไดร้วมของครัวเรือนนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาทต่อเดือน เป็นสัดส่วนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
39.33 โดยมีแหล่งท่ีมาของรายไดร้วมของครัวเรือน ดงัน้ี  1) รายไดท่ี้เกิดจากการประกอบอาชีพประมง 
ส่วนใหญ่มีรายไดน้้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาทต่อเดือนหรือต ่ากว่า คิดเป็นร้อยละ 54.00 2) 
รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆนอกเหนือจากการประกอบอาชีพประมง ส่วนใหญ่น้อยกวา่หรือเท่ากบั 15,000 
บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 44.00 และ  3) ส่วนใหญ่ไม่มีเงินออมของครัวเรือนในแต่ละเดือน คิด
เป็นร้อยละ 79.00 และผูท่ี้มีเงินออมส่วนใหญ่มีเงินออมตั้งแต่ 3,001 บาทข้ึนไป 

 
5.1.4  พฤติกรรมการบริโภคของชาวประมงทะเล   
ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของชาวประมงทะเลโดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการ

ซ้ือสินคา้เพื่อบริโภค บุคคลหรือส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ประเภทและ
ค่าใชจ่้ายของสินคา้ในการบริโภค พบวา่ ในการเลือกซ้ือสินคา้เพื่อบริโภค ผูต้อบแบบสอบถามเลือก
ซ้ือสินคา้โดยพิจารณาจากราคาท่ีถูกหรือยอ่มเยามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 38.33 ส่วนบุคคลหรือส่ิงท่ี
มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ ส่วนใหญ่ตดัสินใจเลือกซ้ือสินค้าตามความ
ตอ้งการของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 88.67 

 ในดา้นประเภทและค่าใชจ่้ายของสินคา้ในการบริโภค ไดจ้  าแนกออกเป็น 15 หมวด โดย
พบวา่ชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายในแต่ละหมวด โดยสามารถแยกออกเป็น 2 
ส่วน คือส่วนท่ีชาวประมงมีค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนมีทั้งหมด 8 หมวด คือ 1) หมวดอาหารและ
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เคร่ืองด่ืมทัว่ไป (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์) ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม
อยูใ่นช่วง 4,001-8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.33 2) หมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และบุหร่ี ส่วน
ใหญ่มีค่าใชจ่้ายหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และบุหร่ีต่อเดือน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 บาท คิด
เป็นร้อยละ 39.33 3) หมวดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั เช่น เคร่ืองตกแต่งบา้น เคร่ืองใชใ้นบา้น เป็น
ตน้ ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยัต่อเดือนอยูใ่นช่วง  501-1,000  บาท เป็นสัดส่วนสูงสุด 
คิดเป็นร้อยละ 14.33   4) หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ ไดแ้ก่ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และรองเทา้ 
ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 300 บาทต่อเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 26.33 5) หมวดค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ของใชส่้วนตวัประจ าวนัทัว่ไป เช่น แปรงสีฟัน 
ยาสีฟัน เคร่ืองส าอาง หรือบริการส่วนบุคคล เช่น ค่าตดัผม ฯลฯ (ไม่รวมเคร่ืองนุ่งห่ม) ส่วนใหญ่มี
ค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีต่อเดือน นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 200 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 39.67  6) หมวด
จ่ายค่าใช้การเดินทางและการส่ือสาร ไดแ้ก่ ค่าซ้ือยานพาหนะ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัยานพาหนะ ค่า
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ค่าใชจ่้ายการเดินทาง และค่าโทรศพัท ์ ส่วนใหญ่ระบุวา่ มีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั
การเดินทางและการส่ือสารนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 300 บาทต่อเดือน  คิดเป็นร้อยละ 45.00 7) หมวด
ค่าใชจ่้ายการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ เช่น กิจกรรมทางศาสนา งานเพื่อสังคม การจดังาน วนัเกิด 
ท าบุญช่วยงานศพ ซ้ือของขวญัข้ึนบา้นใหม่ งานแต่งงาน งานบวช ฯลฯ ส่วนใหญ่ มีค่าใชจ่้ายหมวด
การจดังานพิธีในโอกาสพิเศษต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 500  บาท  คิดเป็นร้อยละ 33.33 8) 
หมวดค่าใชจ่้ายในทางท่ีมิชอบ เช่น หวย การพนนั ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีนอ้ยกวา่หรือ
เท่ากบั 500 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 26.33 ส าหรับหมวดท่ีส่วนใหญ่ไม่มีค่าใชจ่้ายเป็นรายเดือน
ทุกเดือน แต่อาจจะมีค่าใชจ่้ายบา้งเป็นคร้ังคราว มีทั้งหมด 7 หมวด ไดแ้ก่ 1) หมวดเวชภณัฑ์และค่า
ตรวจรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ ยาเวชภณัฑ์ ค่ารักษาพยาบาล ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุวา่ไม่มี
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเวชภณัฑแ์ละค่าตรวจรักษาพยาบาลในแต่ละเดือนแต่จะมีบางคร้ังตามความจ าเป็น 
คิดเป็นร้อยละ 61.33 2) หมวดการศึกษา ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา อุปกรณ์ใช้ใน
การศึกษาของตนเองและสมาชิกในครอบครัว ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี
ตั้งแต่  2,001 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 16.33  3) หมวดการบนัเทิงและนนัทนาการ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้าย
ในการชมภาพยนตร์ มหรสพ หรือ เล่นกีฬา รวมทั้งค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ต่างๆ และค่าหนงัสืออ่านเล่น 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่มีค่าใชจ่้ายหมวดการบนัเทิงและนนัทนาการเป็นรายเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 81.67 ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีระบุวา่มีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีมากท่ีสุด คือ นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 
200 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 9.67 4) หมวดค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคซ่ึงเป็น
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากการซ้ือสินคา้และบริการประเภทอุปโภคบริโภค ได้แก่ ภาษี เงิน
บริจาค ฯลฯ ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคเป็นรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 
65.67 และผูท่ี้ตอบมีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายอยูท่ี่นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 500 บาทต่อ
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เดือน คิดเป็นร้อยละ 19.00 5) หมวดค่าใช้จ่ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต เช่น เงินออม ค่า
ประกนัสังคม ประกนัชีวิต เงินลงทุน ฯลฯ ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใชจ่้ายเพื่อตอบแทนในอนาคตเป็นราย
เดือน คิดเป็นร้อยละ 77.33 และผูท่ี้ตอบมีค่าใช้จ่ายในหมวดน้ี ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 1,000 บาทต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 10.00  6) หมวดค่าใชจ่้ายการผอ่นช าระหน้ีสิน เช่น บตัร
เครดิต ผอ่นสินคา้ หน้ีสินต่างๆ ส่วนใหญ่ไม่มีค่าใชจ่้ายการผอ่นช าระหน้ีสินเป็นรายเดือน คิดเป็น
ร้อยละ 91.33 และผูท่ี้ตอบมีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึนไป คิด
เป็นร้อยละ 3.67  7) หมวดค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์การประมง การลงทุน 
รวมถึงค่าเช็คสภาพเรือ (ข้ึนอู่เรือ) ค่าซ่อมเรือ ค่าซ้ือแห ค่าซ้ืออวน ค่าน ้ ามนัเรือ ฯลฯ ส่วนใหญ่ไม่มี
ค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพเป็นรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 80.67 และผูท่ี้ตอบมีค่าใชจ่้ายในหมวด
น้ี ส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายอยูใ่นช่วง 150,001-300,000 บาทข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 8.33 

 
5.1.5   การเป็นหนีข้องชาวประมงทะเล    
การศึกษาการเป็นหน้ีของชาวประมงทะเลครอบคลุมการกู้เงินของครัวเรือนในปัจจุบนั 

จ านวนหน้ีส้ินในครัวเรือนท่ียงัคา้งจ่าย ความถ่ีในการกู้เงิน จ านวนคร้ังในการกู้เงินในรอบ 1 ปี 
สาเหตุของการกูเ้งิน แหล่งเงินกู ้ปัญหาในการผ่อนช าระเงินกู ้ความสามารถในการช าระหน้ี และ
แนวโนม้การกูย้ืมเงินในอนาคต พบวา่ ชาวประมงทะเลท่ีตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่เคยกูเ้งิน
และไม่มีหน้ีสินของครัวเรือนในปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 51.33 ส าหรับผูท่ี้มีหน้ีสินของครัวเรือนใน
ปัจจุบนั คิดเป็นร้อยละ 48.67 ในบรรดาชาวประมงทะเลท่ีเคยกูเ้งินและมีหน้ีสินของครัวเรือนใน
ปัจจุบนั ไดมี้การสอบถามเพิ่มเติมในประเด็นต่อไปน้ี  1) จ  านวนหน้ีสินในครัวเรือนท่ียงัคา้งจ่าย 
พบวา่ ชาวประมงทะเลมีหน้ีสินคา้งจ่ายนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5,000 บาท และ ตั้งแต่ 10,001 บาทข้ึน
ไป คิดเป็นสัดส่วนเท่ากนั คือ ร้อยละ 18.67 2) ความถ่ีในการกูเ้งิน ความถ่ีของการกูเ้งินท่ีพบมากท่ีสุด 
คือ บางคร้ัง หรือบางเวลา คิดเป็นร้อยละ 22.33 3) จ านวนคร้ังของการกูเ้งินในรอบ 1 ปี ชาวประมง
ทะเลส่วนใหญ่มีการกูเ้งิน 3 คร้ังต่อปี เป็นสัดส่วนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 13.00 4) สาเหตุของการกู้
เงิน ชาวประมงทะเลส่วนใหญ่ ระบุสาเหตุของการกูเ้งินวา่กูเ้พื่อน ามาใชล้งทุนในการท าประมงมาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 16.67 5) แหล่งเงินกู ้ชาวประมงทะเลส่วนใหญ่มีแหล่งเงินกูจ้ากนายทุนทัว่ไป 
นายจ้างเถ้าแก่ หรือคนรู้จกัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 28.67 6) ปัญหาในการผ่อนช าระเงินกู ้ 
ชาวประมงทะเลส่วนใหญ่ท่ีกู้เงินระบุว่า ไม่มีปัญหาสามารถผ่อนช าระคืนได้ตามก าหนด เป็น
สัดส่วนสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 31.33 7) ความสามารถในการช าระหน้ี พบว่า ชาวประมงทะเลมี
ความสามารถในการช าระหน้ีสินไดห้มดตามก าหนดแน่นอน คิดเป็นสัดส่วนสูงสุด ร้อยละ 35.67 
8) ส าหรับแนวโน้มการกูย้ืมเงินในอนาคต ชาวประมงทะเลระบุวา่ยงัไม่แน่ใจวา่ในอนาคตจะกูย้ืม
เงินอีก คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 32.33 
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5.1.6  ระดับคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล  
ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดั

นครศรีธรรมราช ซ่ึงแบ่งออกเป็น 5 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ดา้นคุณภาพชีวติและสุขภาพโดยรวม และภาพรวมระดบัคุณภาพชีวติ มีดงัต่อไปน้ี 

1)  ด้านร่างกาย พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.37  
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ สามารถไปไหนมาไหนดว้ยตนเองไดดี้ โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.72 รองลงมา คือพึงพอใจกบัการนอนหลบัของตนเอง ซ่ึงเท่ากบัการพึงพอใจท่ี
สามารถท าอะไรผา่นไปไดใ้นแต่ละวนั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.66 

2)  ดา้นจิตใจ พบว่า โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.53 เม่ือพิจารณา
เป็น รายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ยอมรับรูปร่างหนา้ตาของตวัเอง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.95 
รองลงมาคือพึงพอใจในตนเอง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.78 

3)  ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม  พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.87 เม่ือพิจารณาเป็น รายขอ้พบวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พึงพอใจในชีวิตทางเพศของตนเอง โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 รองลงมาคือพึงพอใจต่อการผกูมิตรหรือการเขา้สังคมกบัคนอ่ืน โดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.85 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัการพึงพอใจในความช่วยเหลือท่ีเคยได้รับจากเพื่อนๆโดยมีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.83  

4)  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีความรู้สึกว่าชีวิตมีความมัน่คงปลอดภยั ซ่ึง
เท่ากบัความพึงพอใจเก่ียวกบัการเดินทางของตนเอง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.33 รองลงมาคือ พึง
พอใจกบัสภาพบา้นเรือนท่ีอยูอ่าศยั โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.26  

5)  ดา้นคุณภาพชีวิตและสุขภาพพบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
3.53 เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ การมีคุณภาพชีวิตหรือชีวิตความเป็นอยู่
โดยรวม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.59 รองลงมาคือ พึงพอใจกบัสุขภาพโดยรวมของตนเองในขณะน้ี โดย
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.46  

เม่ือน ามาพิจารณาในภาพรวมทุกดา้น พบวา่ ภาพรวมของคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล
อยู่ในระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.50 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ 
ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.18  เม่ือน ามาวิเคราะห์จดัเกณฑ์คุณภาพชีวิต ตามเกณฑ์วดัระดบัคุณภาพชีวิต 
ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัท่ีดี ระดบัปานกลาง และระดบัท่ีไม่ดี พบวา่ ส่วนใหญ่ชาวประมง
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ทะเลในต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช มีคุณภาพชีวิตปานกลาง ร้อยละ 69.33 
รองลงมามีคุณภาพชีวติท่ีดี ร้อยละ 29.33 ส่วนท่ีมีคุณภาพชีวติในระดบัท่ีไม่ดีมีเพียงร้อยละ 1.33 

 
5.1.7  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ผลการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นประชากร ปัจจยัด้าน

เศรษฐกิจสังคม พฤติกรรมการบริโภค และการเป็นหน้ี กับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล 
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

1)  ปัจจยัทางประชากรมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบว่า 
ปัจจยัทางประชากรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 ได้แก่ อายุ ในขณะท่ี เพศ สถานภาพสมรส และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 

2)  ปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล 
พบว่า ปัจจยัทางเศรษฐกิจสังคมท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ได้แก่ การศึกษา การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมง 
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมง และรายได้รวมของครัวเรือนมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพ
ชีวติของชาวประมงทะเล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนการมีเงินออมของครัวเรือนไม่
มีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเลอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

3)  พฤติกรรมการบริโภคมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล 
พบว่า พฤติกรรมการบริโภคท่ีมีความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมทั่วไป (ไม่รวม
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์) หมวดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ และหมวดท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01ไดแ้ก่ หมวดค่าใชจ่้าย
เก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า หมวดการเดินทางและการส่ือสาร หมวด
การศึกษา หมวดการบนัเทิงและนนัทนาการ หมวดการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ หมวดค่าใชจ่้ายท่ี
ไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค และหมวดค่าใช้จ่ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต ส่วนค่าใช้จ่ายใน
หมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และบุหร่ี หมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล หมวดเวชภณัฑ์และค่าตรวจ
รักษาพยาบาล หมวดค่าใช้จ่ายในทางท่ีมิชอบ หมวดค่าใช้จ่ายการผ่อนช าระหน้ีสิน ไม่มี
ความสัมพนัธ์กบัระดบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 

4)  การเป็นหน้ีมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล พบวา่ ตวัแปร
การเป็นหน้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
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.01 ได้แก่ ภาระหน้ีสินในปัจจุบนั และตวัแปรการเป็นหน้ีท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของ
ชาวประมงทะเล อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ไดแ้ก่ ความสามารถในการช าระหน้ี 

ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีกล่าวมาทั้งหมดน้ี สามารถสรุปใหเ้ห็นตาม ตารางท่ี 5.1 
 
ตารางที ่5.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 
ปัจจัย 

ระดับคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 

2 P ผลการวเิคราะห์ 

ปัจจัยทางประชากร    
 เพศ .920 .338 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 อาย ุ 10.292 .036 มีความสัมพนัธ์ 
 สถานภาพสมรส 4.095    .129 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 2.537 .281 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

ปัจจัยทางเศรษฐกจิสังคม    
 การศึกษา 10.825 .013 มีความสัมพนัธ์ 

 การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมง 10.082 .018 มีความสัมพนัธ์ 

 รายได ้ 9.526 .009 มีความสัมพนัธ์ 
 เงินออม 5.184 .159 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

 ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมง 7.882 .019 มีความสัมพนัธ์ 
 พฤติกรรมการบริโภค    
 หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมทัว่ไป 6.757 .034 มีความสัมพนัธ์ 
 หมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละบุหร่ี 5.989 .112 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
 หมวดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั 30.073 .000 มีความสัมพนัธ์ 
 หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ 34.925 .000 มีความสัมพนัธ์ 
 หมวดค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล .858 .836 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
 หมวดเวชภณัฑแ์ละค่าตรวจรักษาพยาบาล 7.645 .054 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
 หมวดการเดินทางและการส่ือสาร 41.240 .000 มีความสัมพนัธ์ 
 หมวดการศึกษา 26.150 .000 มีความสัมพนัธ์ 
 หมวดการบนัเทิงและนนัทนาการ 13.860 .003 มีความสัมพนัธ์ 
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ตารางที ่5.1  (ต่อ) 
 

 
ปัจจัย 

ระดับคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล 

2 P ผลการวเิคราะห์ 

 หมวดการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ 12.160 .007 มีความสัมพนัธ์ 
 หมวดค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค 60.971 .000 มีความสัมพนัธ์ 
 หมวดค่าใชจ่้ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต 18.215 .000 มีความสัมพนัธ์ 
 หมวดค่าใชจ่้ายในทางท่ีมิชอบ 4.602 .203 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
 หมวดค่าใชจ่้ายการผอ่นช าระหน้ีสิน 4.051 .256 ไม่มีความสัมพนัธ์ 
 หมวดค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพ 11.124 .011 มีความสัมพนัธ์ 
 การเป็นหนี ้    
 ภาระหน้ีสินในปัจจุบนั 8.996 .029 มีความสัมพนัธ์ 
 ความสามารถในการช าระหน้ี 8.074 .045 มีความสัมพนัธ์ 

 

5.2  อภิปรายผล 
        
ในการศึกษาคร้ังน้ีผูศึ้กษาไดน้ าปัจจยัดา้นต่างๆมาทดสอบเพื่อหาความสัมพนัธ์กบัคุณภาพ

ชีวิตของชาวประมงทะเล ในเขตต าบลสิชล อ าเภอสิชล จงัหวดันครศรีธรรมราช ในประเด็นของ 
ดา้นร่างกาย ดา้นจิตใจ ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม และดา้นส่ิงแวดลอ้ม โดยมีตวัแปรอิสระ 4 กลุ่ม 
ไดแ้ก่ 1) ปัจจยัดา้นประชากร ประกอบไปดว้ย  เพศ อายุ สถานภาพสมรส  และ จ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน 2) ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคม ไดแ้ก่ การศึกษา การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการ
ประมง รายได ้เงินออม และระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมง 3) พฤติกรรมการบริโภค ไดแ้ก่ 
ประเภทของสินคา้ท่ีบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินคา้ประเภทต่างๆ 4) การเป็นหน้ี คือ 
ภาระหน้ีสินในปัจจุบนั และความสามารถในการช าระหน้ี 

โดยพบวา่ปัจจยัดา้นประชากรท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ไดแ้ก่ 
อายุ สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ปัจจยัดา้นสังคมเศรษฐกิจท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
คุณภาพชีวิต ของชาวประมงทะเล ได้แก่ การศึกษา การประกอบอาชีพอ่ืนๆนอกเหนือจากการ
ประมง รายได้ ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมง ปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคท่ีมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม
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ทัว่ไป หมวดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีอยู่อาศยั หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ หมวดเวชภณัฑ์และค่า
ตรวจรักษาพยาบาล หมวดการเดินทางและการส่ือสาร หมวดการศึกษา หมวดการบนัเทิงและ
นนัทนาการ หมวดการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ หมวดค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค 
หมวดค่าใชจ่้ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต ปัจจยัในการเป็นหน้ีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต
ของชาวประมงทะเล ไดแ้ก่ ภาระหน้ีสินในปัจจุบนั และความสามารถในการช าระหน้ี ซ่ึงผูว้ิจยัขอ
อภิปรายดงัต่อไปน้ี 

1)  อายมีุความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล โดยการศึกษาในคร้ังน้ี
พบวา่ ชาวประมงทุกกลุ่มอายมีุคุณภาพชีวติอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่การกระจายของขอ้มูลระหวา่ง
คุณภาพชีวติระดบัต่างๆ มีความแตกต่างบา้งระหวา่งกลุ่มอาย ุโดยผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตในระดบัท่ีดี พบ
ในกลุ่มอายุ 20 ปีหรือต ่ากวา่ในสัดส่วนท่ีน้อยมาก ในขณะท่ีกลุ่มผูสู้งอายุ (อายุ 51 ปี ข้ึนไป) กลบั
พบว่าเป็นกลุ่มอายุท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีในสัดส่วนท่ีสูงท่ีสุด ซ่ึงตรงขา้มกบัการศึกษาเร่ืองคุณภาพ
ชีวิตของผูสู้งอายุในเขตภาคใตต้อนบน ของวรรณา กุมารจนัทร์ (2545) ท่ีพบวา่ ผูท่ี้มีอายุน้อยกว่า
จะมีคุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ผูท่ี้มีอายมุากกวา่ อยา่งไรก็ตามจากการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตจาก
การลงพื้นท่ีศึกษาวา่ผูสู้งอายุท่ียงัคงประกอบอาชีพประมงทะเล มีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา่ผูท่ี้ประกอบ
อาชีพประมงทะเลท่ีมีอายนุอ้ยกวา่ ท่ีเป็นเช่นน้ีน่าจะเป็นผลมาจากการท่ีผูสู้งอายดุงักล่าวยงัมีโอกาส
ไดท้  างาน การท างานในยามสูงอายุท  าให้ผูสู้งอายุกลุ่มน้ีรู้สึกวา่ตนเองยงัมีคุณค่า ยงัมีความสามารถ
ในการประกอบอาชีพประมงซ่ึงเป็นอาชีพหลกัของทอ้งถ่ินเพื่อหาเล้ียงตนเองและดูแลครอบครัวได ้
จึงส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในตนเอง มีความพึงพอใจในอาชีพ และมีความพอใจในสุขภาพดา้น
ร่างกาย ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัเร่ืองการท างานของผูสู้งอายุไทยของส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(มปป.) ท่ีพบว่า การท่ีผูสู้งอายุยงัคงมีโอกาสไดท้  างานท่ีสอดคลอ้งกบัรากเหงา้ภูมิปัญญาและเป็น
งานท่ีมีความถนดันั้นเป็นผลดีต่อสุขภาพจิตของผูสู้งอายุ เน่ืองจากท าให้ผูสู้งอายุรู้สึกวา่ตนเองยงั
เป็นประโยชน์และมีคุณค่า ทั้งน้ีการท างานนอกจากจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตของผูสู้งอายุแล้ว ยงั
ส่งผลให้ผูสู้งอายุมีความมัน่คงดา้นรายได ้และมีการปฏิสัมพนัธ์กบัสังคมอนัจะส่งผลโดยตรงต่อ
การมีคุณภาพชีวติท่ีดีของผูสู้งอายอีุกดว้ย 

2)  การศึกษามีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล โดยการศึกษาใน
คร้ังน้ีพบวา่ ชาวประมงทะเลทุกกลุ่มการศึกษามีคุณภาพชีวติปานกลางในสัดส่วนมากท่ีสุด ยกเวน้ผู ้
ท่ีมีการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายข้ึนไปท่ีพบว่ามีคุณภาพชีวิตในระดบัท่ีดีในสัดส่วนมาก
ท่ีสุด คือร้อยละ 50 ซ่ึงเท่ากนักบัผูท่ี้ระดบัคุณภาพชีวิตปานกลางของกลุ่มน้ี ขอ้คน้พบน้ีสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของ เสาวลกัษณ์ แกว้หน่อ (2551: 100-104)  เร่ือง คุณภาพชีวิตของชาวเขาเผ่ามง้ไร้
สัญชาติในเขตพื้นท่ี ต าบลตบัเต่า อ าเภอเทิง จงัหวดัเชียงรายท่ีพบวา่ ระดบัคุณภาพชีวิตของชาวเขา
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เผ่ามง้ไร้สัญชาติส่วนใหญ่อยู่ในระดบัปานกลาง ปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของชาวเขาเผ่ามง้ไร้
สัญชาติ คือ ระดบัการศึกษา ความสามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทย  ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ใน
ประเทศไทย การมีเครือญาติในประเทศไทย และการมีท่ีดินท ากิน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก
การศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาคน โดยเฉพาะชาวประมงทะเลถา้ไดมี้ความรู้เพียงพอก็จะช่วย
เพิ่มศกัยภาพและพฒันาทกัษะในการด ารงชีพไดง่้าย  โดยหาความรู้ทางวิชาการมาต่อยอดในการ
ประกอบอาชีพประมง และใชเ้ป็นพื้นฐานในการใชชี้วติประจ าวนัได ้

3)  การประกอบอาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการประมงมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิต
ของชาวประมงทะเล ในการศึกษาในคร้ังน้ีพบว่า แมช้าวประมงทะเลท่ีมีอาชีพอ่ืนควบคู่กบัอาชีพ
ประมงและชาวประมงทะเลท่ีไม่มีอาชีพอ่ืนส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวติระดบัปานกลาง แต่สัดส่วนของ
ชาวประมงท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีต่างกันระหว่างสองกลุ่มน้ี โดยผูท่ี้ไม่มีอาชีพอ่ืนนอกจากอาชีพ
ประมงมีสัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสูงกวา่กลุ่มผูท่ี้มีอาชีพอ่ืนควบคู่กบัอาชีพประมงเล็กนอ้ย 
ท่ีเป็นเช่นน้ีเน่ืองมาจากชาวประมงส่วนใหญ่มีความพอใจกบังานท่ีท าอยู ่เพราะเป็นอาชีพท่ีสืบทอด
กนัมาตั้งแต่สมยับรรพบุรุษ จึงมีความคุน้เคยกบัอาชีพประมงจนไม่อยากท่ีจะประกอบอาชีพอ่ืนหาก
ไม่จ  าเป็น นอกจากน้ีการประกอบอาชีพอ่ืนควบคู่ไปดว้ยท าให้ตอ้งจดัการเวลาให้เหมาะสม ซ่ึงมี
ความยุ่งยากพอสมควรท่ีจะให้ท าไดดี้ทั้งสองส่วน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พูลศกัด์ิ อินทรโยธา 
(2555) เร่ือง คุณภาพชีวิตของเกษตรชาวสวนยาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ พบว่า เกษตรกรมี
ความรู้สึกวา่เวลาท่ีท างานในสวนยางเป็นเวลาท่ีนอ้ยเกินไป อยากมีเวลาท างานมากกวา่น้ี แต่ก าลงั
แรงไม่อ านวย ประกอบกบัก าลงัคนก็มีไม่มากดว้ย ส่วนเร่ืองรายไดน้ั้น เกษตรกรส่วนใหญ่ภูมิใจใน
รายไดซ่ึ้งถือเป็นผลตอบแทนอยา่งหน่ึงของการท างาน รู้สึกมีความมัน่คงในงานท่ีท าอยู ่เพราะงาน
ท่ีท านั้นทั้งเกิดผลประโยชน์และรายไดม้าจุนเจือสมาชิกในครอบครัวได ้และกล่าววา่งานสวนยาง
เป็นงานท่ีมีอิสระมาก คือ ถา้มีความขยนัหมัน่เพียรมาก งานท่ีท าก็จะให้ผลตอบแทนสูง ในทาง
ตรงกนัขา้มถา้มีความขยนัหมัน่เพียรน้อย ก็จะไดผ้ลตอบแทนต ่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีความพอใจ
ต่อความมัน่คงในอนาคตของการท างาน แต่การท่ีชาวประมงส่วนหน่ึงตอ้งประกอบอาชีพอ่ืนควบคู่
ไปดว้ยนั้น เป็นเพราะสถานการณ์ไดเ้ปล่ียนไปจากในอดีตอยา่งมาก อนัเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาท่ีไม่
สมดุล จนชาวประมงทะเลเองตอ้งด้ินรนเพื่อความอยูร่อด สภาพเช่นน้ีคลา้ยคลึงกบัประเด็นท่ีเชษฐา 
มุหะหมดั (2554) ไดค้น้พบในการศึกษาเร่ือง การปรับยุทธวิธีในการด ารงชีพของชาวประมงมุสลิม
ขนาดเล็กในภาวะขาดแคลนทรัพยากร กรณีศึกษาชุมชนชายทะเล ต าบลคูเต่า อ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา ซ่ึงพบว่า สภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นฐานส าคญัของการ
ด ารงชีพเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีเส่ือมโทรมลง สวนทางกบัการพฒันาไปสู่ความทนัสมยั ส่งผลให้
คนในชุมชนชายทะเลตอ้งปรับตวัและปรับยุทธวิธีในการด ารงชีพเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการ
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และความปรารถนาท่ีจะถูกกระตุ้นให้เพิ่มข้ึนจากการพฒันา จึงส่งผลกระทบต่อคนในชุมชน 
รวมทั้งชาวประมงขนาดเล็กท่ีตอ้งปรับตวัเพื่อพยายามหายุทธวิธีในการด ารงชีพอ่ืนๆ ควบคู่กบั
อาชีพเดิมท่ีคุน้เคยไปเพื่อความอยูร่อด ดว้ยการพยายามสร้างความหลากหลายในอาชีพเพิ่มมากข้ึน
ดว้ย 

4)  รายไดร้วมของครัวเรือนมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล 
โดยการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่ สัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีความแตกต่างต่างกนัระหวา่งกลุ่ม
รายได ้โดยชาวประมงทะเลท่ีมีรายไดต่้อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากบั 15,000 บาท มีสัดส่วนของผูมี้
คุณภาพชีวติท่ีดีสูงสุด รองลงมา คือ กลุ่มผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน ตั้งแต่ 35,001 บาทข้ึนไป และนอ้ยสุด
คือ ผูท่ี้มีรายไดต่้อเดือน ตั้งแต่ 25,001-35,000 บาท ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สงวน สุทธินนัท ์
(2542) เร่ือง คุณภาพชีวิตดา้นความมัน่คงทางเศรษฐกิจและชีวิตการท างานของชาวไทยมุสลิมใน
ชุมชนชนบท ต าบลวงัประจนั อ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ท่ีพบวา่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี
ดงักล่าว มีลกัษณะท่ีเรียบง่าย ประหยดั และไม่ฟุ่มเฟือย จึงสามารถบริหารรายไดก้บัค่าใช้จ่ายได้
อยา่งเพียงพอ ซ่ึงคลา้ยคลึงกบัชาวประมงทะเลส่วนใหญ่ในพื้นท่ีศึกษา ท่ีเป็นเช่นน้ีอนัเน่ืองมาจาก 
ชาวประมงทะเลท่ีมีรายไดน้อ้ยมกัจะใชจ่้ายอยา่งประหยดั ประกอบกบัไม่สามารถกูเ้งินจ านวนมาก
ได้ เพราะไม่มีสินทรัพยค์  ้ าประกนัในการกู้เงินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ จึงจ าเป็นตอ้งใช้จ่ายอย่าง
ประหยดั เพื่อให้รายไดเ้พียงพอกบัรายจ่ายของครัวเรือน ส่งผลให้ชาวประมงทะเลท่ีมีรายไดน้อ้ยมี
คุณภาพชีวติในระดบัท่ีดีไดด้ว้ยการบริหารรายไดแ้ละรายจ่ายท่ีเหมาะสม  

5)  ระยะเวลาในการประกอบอาชีพประมงมีความสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ชาวประมงทะเล โดยการศึกษาในคร้ังน้ีพบผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตในระดบัท่ีดีในสัดส่วนสูงสุดในกลุ่มผู ้
ท่ีประกอบอาชีพประมงเป็นเวลา 21 ปีข้ึนไป ซ่ึงแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนอย่างชัดเจน เป็นไปได้ว่า
ชาวประมงท่ีประกอบอาชีพน้ีอย่างยาวนานมีความคุน้เคยกบัสภาพการณ์ของการท าประมง และ
สามารถปรับตวัไดดี้กว่าผูท่ี้มีประสบการณ์น้อยกว่า ขอ้คน้พบน้ีสอดคล้องกบังานวิจยัของสุเมที 
สินหยกแดง (2551) เร่ือง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรภายหลงัการน ามาตรฐานสินคา้เกษตรกรไป
ปรับใช ้อ าเภอเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐม พบวา่ ระยะเวลาการประกอบอาชีพทางการเกษตรมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ส่วนใหญ่ท าการเกษตรมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี ข้ึนไป มี
ความสัมพนัธ์ระหว่างครอบครัวและชุมชน มีการใชเ้วลาร่วมกนั มีการท ากิจกรรมร่วมกนัระหวา่ง
ครอบครัวและชุมชน นอกจากน้ีงานวิจยัของดาลดั จนัทรเสนา (2550) ท่ีศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรสาธารณสุขในศูนย์สุขภาพชุมชนจังหวดัล าพูน พบว่า 
ประสบการณ์การท างานเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อคุณภาพการท างาน เน่ืองจากบุคลากรสาธารณสุข
เม่ือมีอายุมากข้ึนจะสั่งสมและมีประสบการณ์ท่ีมากข้ึน ท าให้มีระดบัความคิดความอ่านและวุฒิ
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ภาวะท่ีสูงข้ึนดว้ยตามวยั สามารถปรับตวัเขา้กบังาน และจดัการปัญหาได้ดีข้ึน อีกทั้งปรับความ
คาดหวงัใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์การท างานไดดี้ข้ึนดว้ย  

6)  พฤติกรรมการบริโภคและค่าใช้จ่ายในการบริโภคสินค้าประเภทต่างๆมี
ความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล โดยการศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า พฤติกรรมการ
บริโภคสินคา้หลายประเภทมีความสัมพนัธ์ต่อคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล ซ่ึงเห็นไดช้ดัใน
เร่ืองของการใชจ่้ายในเก่ียวกบัชีวิตประจ าวนั ไดแ้ก่ ค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมทัว่ไป 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการเดินทาง
และการส่ือสาร การศึกษา ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆเพิ่มเติมท่ีนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนั ท่ีสัมพนัธ์กับคุณภาพชีวิตก็มีเช่นกัน ซ่ึงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมีความส าคญัต่อการอยู่
รวมกนัในสังคมและเพื่อตอบสนองความตอ้งการดา้นอ่ืนๆเพิ่มเติมจากส่ิงท่ีจ  าเป็น เช่น ค่าใช้จ่าย
เพื่อการบนัเทิงและนนัทนาการ การจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภค
บริโภค ค่าใชจ่้ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต ค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพ เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็น
ปัจจยัส าคญัส าหรับการด ารงชีวิต ไม่โดยทางตรงหรือทางออ้ม และมีผลต่อการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี
ของชาวประมงทะเล ดงัท่ีทฤษฎีล าดบัขั้นความตอ้งการพื้นฐานของมาสโลว ์(Maslow, 1954: 84-
87) ไดอ้ธิบายไวว้า่ รากฐานของชีวิตมนุษยมี์ความตอ้งการท่ีไม่มีท่ีส้ินสุด และท่ีขาดไม่ไดคื้อความ
ตอ้งการท่ีจ าเป็น ซ่ึงจะเรียงล าดบัตามความส าคญั อนัประกอบดว้ย ความตอ้งการดา้นร่างกาย ความ
ตอ้งการความปลอดภยั  ความตอ้งการความรักและเป็นเจา้ของ และ ความตอ้งการจะเป็นท่ียอมรับ
และได้รับการยกย่อง เม่ือความตอ้งการดงักล่าวได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ ก็จะมีความ
ตอ้งการท่ีจะรู้จกัตนเองตามสภาพท่ีเป็นอยู ่เขา้ใจถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนดั และความ
ตอ้งการ และใชค้วามสามารถท่ีตนเองมีอยูไ่ดอ้ยา่งเตม็ท่ี ก็จะสามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีความสุข 

7)  ภาระหน้ีสินในปัจจุบนัมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล โดย
การศึกษาในคร้ังน้ี พบว่า กลุ่มผูท่ี้มีหน้ีสินจ านวนมากมีสัดส่วนของผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตในระดบัดี
มากกว่ากลุ่มผูท่ี้มีหน้ีจ านวนนอ้ยและไม่มีหน้ี ทั้งน้ีเน่ืองจาก กลุ่มผูท่ี้มีหน้ีสินจ านวนมากมีก าลงัท่ี
จะกูไ้ดม้าก ไม่วา่กูก้บัธนาคารหรือกูจ้ากแหล่งเงินกูน้อกระบบ ซ่ึงส่วนมากคนเหล่าน้ีจะเป็นเจา้ของ
กิจการประมง การท่ีชาวประมงท่ีมีหน้ีมากแต่กลบัมีคุณภาพชีวิตท่ีดีนั้น น่าจะเป็นผลมาจากการ
บริหารการเงินท่ีดี เพราะการเป็นหน้ีมากไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นเร่ืองเสียหายไปทั้งหมด และหน้ีก็ไม่ไดมี้
แต่แง่มุมในดา้นลบเท่านั้น หากแต่แง่บวกของหน้ีก็มีเช่นกนั กล่าวคือ ถา้เรารู้จกัเป็นหน้ีให้ถูกวิธี 
หน้ีก็อาจจะกลายเป็นเคร่ืองมือสร้างความมัง่คัง่ ร ่ ารวยใหก้บัผูกู้ไ้ด ้ดงัเช่นชาวประมงกลุ่มน้ี เป็นหน้ี 
แต่มีคุณภาพชีวิตดี เพราะรู้จกับริหารหน้ีอยา่งถูกวิธี ดว้ยการน าเงินมาลงทุนเพื่อต่อยอดกิจการ หน้ี
จึงกลายเป็นเคร่ืองมือสร้างความมัง่คัง่ใหก้บัชาวประมงกลุ่มน้ีได ้ซ่ึงส่งผลต่อคุณภาพชีวิตท่ีดีของผู ้
กูไ้ด ้(Thailand Securities Institute, 2557) 



142 

8)  ความสามารถในการช าระหน้ีมีความสัมพนัธ์กบัคุณภาพชีวิตของชาวประมง
ทะเล โดยการศึกษาในคร้ังน้ีพบวา่  ผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีพบในกลุ่มผูท่ี้มีความสามารถในการช าระ
หน้ีไดห้มดในสัดส่วนท่ีสูงกว่าในกลุ่มท่ีไม่กูเ้งิน ในขณะเดียวกนัไม่พบผูท่ี้มีคุณภาพชีวิตไม่ดีใน
กลุ่มผูไ้ม่กูเ้งิน ท่ีเป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูท่ี้มีความสามารถในการช าระหน้ีไดห้มดส่วนใหญ่เป็น
เจา้ของกิจการประมง เพราะสามารถน าเงินท่ีไดจ้ากการลงทุนประกอบอาชีพประมงมาหมุนเวียน
ช าระหน้ีได้ตรงเวลาท่ีก าหนด โดยปัจจยัท่ีเป็นส่วนประกอบของความสามารถในการช าระหน้ี 
ประกอบดว้ย ความสามารถในการหารายได ้(ค่าจา้ง เงินเดือนและรายไดอ่ื้นๆ) แบบแผนการใชจ่้าย 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว เสถียรภาพการจา้งงาน การศึกษา อาชีพ และจ านวนหน้ีสินท่ีมีอยู ่ส่ิง
เหล่าน้ีจะน าไปใช้ในการประเมินความสามรถในการช าระหน้ี ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล (2554) ท่ีศึกษาเร่ือง ผลการด าเนินงานโครงการลดภาระหน้ีให้แก่
เกษตรกรรายย่อยในจงัหวดัพทัลุง พบว่า เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ มีรายไดสุ้ทธิเฉล่ียเพิ่มข้ึน 
เท่ากบัว่ามีหน้ีสินเฉล่ียลดลงและมีเงินออมเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงส่งผลให้เกษตรกรสามารถฟ้ืนฟูอาชีพ
เดิม หรือประกอบอาชีพใหม่หรือสร้างรายไดเ้สริม รวมทั้งมีโอกาสเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ดว้ย 

  

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1) เน่ืองจากชาวประมงส่วนหน่ึงมีปัญหาเร่ืองหน้ีสิน และมีผูท่ี้มีปัญหาความสามารถ

ในการช าระหน้ีต ่า ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตดว้ย ภาครัฐควรจดัหาแหล่งเงินทุน และสินเช่ือ
เพื่อช่วยใหช้าวประมงไดกู้ย้มื โดยเฉพาะเจา้ของแพปลา เจา้ของเรือ และลูกเรือประมงท่ียากจน เพื่อ
น ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือใช้ในการด ารงชีวิตยามขดัสนในอตัรา
ดอกเบ้ียต ่า โดยการจดัตั้ งกองทุนเพื่อการประมงเพื่อให้สมาชิกร่วมกันออมและกู้ยืมในอัตรา
ดอกเบ้ียต ่า  

2) การประกอบอาชีพเสริมมีส่วนส าคญัในการบรรเทาความเดือดร้อนดา้นการใช้
จ่ายของครัวเรือนประมงและน่าจะช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงท่ีฐานะไม่ค่อยดีได้
หน่วยงานของภาครัฐ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ินซ่ึงใกลชิ้ดกบัชุมชนมากท่ีสุด ควร
สนบัสนุนส่งเสริมใหค้รัวเรือนของแรงงานประมงมีการแปรรูปผลิตภณัฑเ์พื่อให้เป็นเอกลกัษณ์ของ
ชุมชน เช่น การท าปลาตากแห้ง ปลาหมึกแห้ง กุ้งแก้ว เป็นต้น ท่ีสามารถท าเพื่อเสริมรายได้
ตลอดจนส่งเสริมให้ครัวเรือนของชาวประมงมีอาชีพเสริมรายไดอ่ื้น ๆ โดยเน้นไปยงัสมาชิกเพศ
หญิงท่ีมกัจะอยูบ่า้น เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดแ้ละลดรายจ่ายใหก้บัครัวเรือนของแรงงานประมง ซ่ึงจะ
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ส่งผลให้ครัวเรือนของแรงงานประมงท่ียากจนมีความสามารถในการช าระหน้ีเพิ่มข้ึนและเป็นหน้ี
นอ้ยลง 

3) ควรก าหนดให้มีระบบสวสัดิการกบัแรงงานประมงให้เทียบเท่ากบัอาชีพอ่ืนๆ 
เพราะแรงงานประมงมีความเส่ียงสูงในการประกอบอาชีพเช่นกนั เช่น เจ็บไขไ้ดป่้วยข้ึนมาหรือ
ประสบอุบติัเหตุระหวา่งปฏิบติังานซ่ึงในปัจจุบนัแรงงานประมงตอ้งรับภาระเอง  

4) ปัญหาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคท่ีพบเห็นอีกประเภทหน่ึง คือ การไป
เก่ียวขอ้งกบัการพนนัของแรงงานประมงหรือสมาชิกในครัวเรือน บางส่วนท าให้เกิดค่าใชจ่้ายโดย
ไม่จ  าเป็น และในบางรายเสียเงินจ านวนมากจากการพนนัจนอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ชาวประมงได ้โดยเฉพาะชาวประมงท่ียากจน แมว้า่ผลการศึกษาจะไม่แสดงส่วนน้ีเห็นชดัก็ตาม แต่
จากการสังเกตขณะอยู่ในชุมชนและจากการบอกเล่าของสมาชิกอาวุโสในชุมชนสะทอ้นให้เห็น
ปัญหาน้ีวา่ส าคญัปัญหาหน่ึง ต ารวจไทยในทอ้งท่ีควรท างานให้เขม้งวดในการปราบปรามการพนนั 
เพราะในชุมชนมีการพนันเกือบทุกรูปแบบ เช่น ไพ่ ไฮโล สนุกเกอร์ หวยใต้ดิน โดยอาจจะ
ประสานขอความร่วมมือจากผูน้ าทอ้งถ่ินและชาวบา้นในชุมชนให้ช่วยกนัสอดส่องดูแลและเป็นหู
เป็นตาให้กบัต ารวจ เพราะถ้าปล่อยให้เป็นเช่นน้ีต่อไปจะส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
บางส่วนไดรั้บผลกระทบจนยากท่ีจะแกไ้ข  

5)  หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาชาวประมงควรรณรงค์และส่งเสริมการ
ด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ครัวเรือนชาวประมงปรับเปล่ียนการด าเนิน
ชีวิตโดยค านึงถึงความสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย รวมทั้งท ากิจการเชิงเศรษฐกิจอ่ืนๆ ท่ี
ส่งเสริมใหเ้กิดการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

 
5.3.2  ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 

1) เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค การเป็นหน้ีของ
ชาวประมงทะเลในส่วนท่ีเช่ือมโยงกบัคุณภาพชีวิตของชาวประมงทะเล โดยใช้แนวทางการศึกษา
เชิงปริมาณ ท าให้ยงัขาดรายละเอียดท่ีสะทอ้นถึงวิถีชีวิตท่ีชดัเจนพอ อนัอาจเป็นเง่ือนไขของการ
เป็นหน้ีและการมีคุณภาพชีวิตท่ีต่างกนัระหว่างครัวเรือนชาวประมง ในอนาคตจึงควรศึกษาเชิง
คุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเป็นเง่ือนไขของการเป็นหน้ีกบัคุณภาพชีวิตของ
ชาวประมงทะเลท่ีมีรายละเอียดครอบคลุมมากข้ึน 

2) ควรศึกษาแนวทางการส่งเสริมอาชีพเสริมท่ีเหมาะสมกบัวิถีชีวิตของชาวประมง
ในแต่ละพื้นท่ี/บริบท โดยเฉพาะอยา่งยิง่แก่สตรีและเยาวชนในชุมชน เพื่อให้สามารถมีรายไดเ้สริม
และรองรับสภาวะการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคตไดอี้กทางหน่ึง 
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แบบสอบถามการศึกษา 
เร่ือง “พฤติกรรมการบริโภค การเป็นหน้ีและคุณภาพชีวติของชาวประมงทะเล ในต าบลสิชล อ าเภอสิชล  

จงัหวดันครศรีธรรมราช” 
 
ค าช้ีแจง : แบบสอบถามฉบบัน้ี ประกอบดว้ย 6 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนท่ี 1 ปัจจยัดา้นประชากร 
ตอนท่ี 2 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสังคม 
ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการบริโภค 
ตอนท่ี 4 การเป็นหน้ี  
ตอนท่ี 5 คุณภาพชีวติ 
ตอนท่ี 6 ปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะ  
 
 
 
 
 
ขอขอบคุณในความกรุณาร่วมมืออยา่งดียิง่ มา ณ โอกาสน้ี 
 

นางสาวเสาวณีย ์ณ นคร 
 
นกัศึกษาสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

                   
                           ผูศึ้กษา 

 
 
 

ล าดบัท่ีแบบขอ้ถาม   
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ส่วนที ่1 ปัจจัยด้านประชากร  
กรุณาท าเคร่ืองหมาย   หรือเติมลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความจริงหรือความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

 
1. เพศ 
 (   ) 1. ชาย   (   ) 2. หญิง 
2. ปัจจุบนัท่านมีอาย…ุ………..ปี (นบัอายเุตม็ตามปี พ.ศ.) 

3. สถานภาพสมรสของท่าน 
 (   ) 1. โสด             (   ) 2. สมรส        (   ) 3. หยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่
4. จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีอาศยัอยูด่ว้ยกนัในปัจจุบนั ..................................................  คน 
 
 
ส่วนที ่2 ปัจจัยด้านเศรษฐกจิสังคม  
กรุณาท าเคร่ืองหมาย   หรือเติมลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความจริงหรือความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 
1. ระดบัการศึกษาท่ีท่านจบ 
 (   )  1. ต ่ากวา่ประถมศึกษา (    ) 2. ประถมศึกษา 
 (   )  3. มธัยมศึกษาตอนตน้ (    ) 4. มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.  
 (    ) 5. ปวส./อนุปริญญา (    ) 6. ปริญญาตรี  
 (    ) 7. สูงกวา่ปริญญาตรี (    ) 8. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................ 
2. ครัวเรือนของท่านมีสมาชิกประกอบอาชีพอ่ืนนอกจากการประมงหรือไม่ 
 (   ) ไม่มี   
 (   )  มี       จ  านวน ....................... คน 
          ระบุอาชีพท่ีท า 1) .........................................                                
                                  2) ......................................... 
                                  3) ......................................... 
3. รายไดจ้ากการประมง(เฉล่ีย) จ  านวน ....................................... บาท/เดือน 
4. รายไดจ้ากแหล่งอ่ืนๆ จ านวน ................................................... บาท/เดือน 
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5. รายได้รวมต่อเดือนของครัวเรือน จ านวน .................................... บาท/เดือน (รวมขอ้ 3 และ 4) 
          
6. เงินออมต่อเดือนของครัวเรือน จ านวน.................................... บาท/เดือน    
7. มีผูท้  าการประมงในครัวเรือน จ านวน ......................... คน 
8. ท่านประกอบอาชีพประมงทะเลมาแลว้เป็นเวลา  ......................... ปี 
9. สถานะในการท าประมงของตวัท่านคืออะไร 

(   ) เป็นเจา้ของเรือประมง แต่ใหค้นอ่ืนท าประมง (   ) เป็นเจา้ของเรือประมงและท าประมงเอง 
(   ) เป็นแรงงานในการประมง   (   ) อ่ืนๆ ระบุ ........................................... 

 

ส่วนที ่3  ข้อมูลพฤติกรรมการบริโภค: ประเภทในการบริโภค และค่าใช้จ่ายของการบริโภค  

กรุณาท าเคร่ืองหมาย   หรือเติมลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความจริงหรือความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 

  

1. ในการเลือกซ้ือสินคา้เพื่อบริโภคในแต่ละหมวด ครัวเรือนของท่านพิจารณาจากอะไรมากท่ีสุด (เรียงล าดับ
จากมากไปน้อย 3 อนัดับ) 

(   ) ราคาท่ีถูกหรือยอ่มเยา    (   ) ประโยชน์ใชส้อยจริง    

(   ) ความคงทนและปลอดภยั  (   ) ยีห่อ้ท่ีมีช่ือเสียง    

(   ) สินคา้ท่ีผลิตในทอ้งถ่ิน  (   ) ตามท่ีมีผูแ้นะน า             

(   ) เลือกตามส่ือโฆษณา   (   ) อ่ืนๆ ระบุ ............................. 

2. บุคคล/ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ของท่านคือใคร (เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 
อนัดับ) 

 (   ) ตนเอง      (   ) บุคคลในครอบครัว หรือญาติพี่นอ้ง 

 (   ) เพื่อนบา้น    (   ) เพื่อนร่วมงาน 

 (   ) ผูน้ าทอ้งถ่ิน     (   ) ส่ือโฆษณาต่างๆ 

(   ) อ่ืนๆ ระบุ .............................   
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3. กรุณาเติมข้อมูลลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมของท่านมากท่ีสุดในช่วง 1 เดือนท่ีผา่น
มา 

 

ประเภทและค่าใช้จ่ายของสินค้าในการบริโภค 
จ านวน 

บาท/เดือน 
1.หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมทัว่ไป (ไม่รวมเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล)์  
2.หมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละยาสูบ ทั้งด่ืมและสูบท่ีบา้นและนอกบา้น เช่น บุหร่ี 
ซิการ์ 

 

3.หมวดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัท่ีอยูอ่าศยั เช่น  เคร่ืองตกแต่งบา้น  เคร่ืองใชใ้นบา้น  
4.หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ ไดแ้ก่ เส้ือผา้ เคร่ืองแต่งกาย และรองเทา้  
5.หมวดค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ของใชส่้วนตวัประจ าวนัทัว่ไป เช่น  แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
เคร่ืองส าอาง หรือบริการส่วนบุคคล เช่น ค่าตดัผม ฯลฯ (ไม่รวมเคร่ืองนุ่งห่ม) 

 

6.หมวดเวชภณัฑแ์ละค่าตรวจรักษาพยาบาล ไดแ้ก่ ยาเวชภณัฑ ์ค่ารักษาพยาบาล  
7.หมวดการเดินทางและการส่ือสาร ไดแ้ก่ ค่าซ้ือยานพาหนะ  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ 
ค่าซ่อมแซม บ ารุงรักษา ค่าใชจ่้ายการเดินทาง ค่าโทรศพัท ์

 

8.หมวดการศึกษา ไดแ้ก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุงการศึกษา อุปกรณ์ใชใ้นการศึกษา  
ของตนเองและสมาชิกในครอบครัว 

 

9.หมวดการบนัเทิงและนนัทนาการ ไดแ้ก่ ค่าใชจ่้ายในการดูภาพยนตร์ มหรสพ ชมหรือ
เล่นกีฬา ตลอดค่าจนอุปกรณ์ต่างๆ และค่าหนงัสืออ่านเล่น 

 

10.หมวดการจดังานพิธีในโอกาสพิเศษ กิจกรรมทางศาสนา งานเพื่อสังคม การจดังานวดั
เกิด ท าบุญช่วยงานศพ ซ้ือของขวญัข้ึนบา้นใหม่  งานแต่งงาน  งานบวช  ฯลฯ 

 

11.ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืนนอกเหนือจากการซ้ือสินคา้
และบริการประเภทอุปโภคบริโภค ไดแ้ก่ ภาษี เงินบริจาค ฯลฯ 

 

12.ค่าใชจ่้ายเพื่อผลตอบแทนในอนาคต เช่น เงินออม ค่าประกนัสังคม ประกนัชีวติ ฯลฯ  

13. ค่าใชจ่้ายในทางท่ีมิชอบ เช่น หวย การพนนั  

14. ค่าใชจ่้ายการผอ่นช าระหน้ีสิน เช่น บตัรเครดิต ผอ่นสินคา้ หน้ีสินต่างๆ  

15. ค่าใชจ่้ายในการประกอบอาชีพ เช่น ค่าเช่าอุปกรณ์การประมง  การลงทุน รวมถึงค่าเช็ค
สภาพเรือ(ข้ึนอู่เรือ) ค่าซ่อมเรือ ค่าซ้ือแห ค่าซ้ืออวน ค่าน ้ ามนัเรือ ฯลฯ 
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ส่วนที ่4 การเป็นหนี้ 
กรุณาท าเคร่ืองหมาย   หรือเติมลงในช่องวา่งท่ีตรงกบัความจริงเก่ียวกบัพฤติกรรมของท่านมากท่ีสุด 
 
1.ท่านเคยกูเ้งินหรือไม่  (ถ้าไม่เคยให้ข้ามไปตอบในส่วนที่ 5 ข้อมูลคุณภาพชีวติ) 

(   ) 1.ไม่เคย   (     ) 2. เคย   
2.ปัจจุบนัในครัวเรือนของท่านมีหน้ีส้ินหรือไม่ 

(   )   1. ไม่มี   (   )  2. มี 
3.จ านวนหน้ีสินในครัวเรือนท่ียงัคา้งจ่ายทั้งหมด จ านวน .................................... บาท  
4.ท่านกูเ้งินบ่อยแค่ไหน 
     (   )  1.ไม่ค่อยไดกู้เ้งิน กูเ้พียงนานๆ คร้ัง       (     ) 2.  บางคร้ัง/บางเวลา 
     (   )  3. เป็นประจ าทุกคร้ังท่ีมีปัญหา        
 
5.การกูย้มืเงินในคร้ังล่าสุดน้ีเป็นการกูเ้งินคร้ังท่ีเท่าไรของท่านในรอบ 1 ปี 
    (   )  1. คร้ังท่ี  1       (     ) 2.  คร้ังท่ี 2         (     ) 3.  คร้ังท่ี 3 
    (   )  4. คร้ังท่ี 4        (     ) 5.  คร้ังท่ี 5         (     ) 6.  มากกวา่ 6 คร้ัง 
6.สาเหตุของการกูเ้งินในปัจจุบนั (เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อนัดับ) 
         (    )  1. เพื่อซ้ือหรือซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั         (     ) 2.  เพื่อซ้ือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า/เครืองใชใ้นครัวเรือน 
    (    )  3. เพื่อใชจ่้ายทัว่ไปในชีวติประจ าวนั         (     ) 4.  เพื่อซ้ือยานพาหนะ 
    (    )  5. เพื่อลงทุนในการท าประมง         (     ) 6. เพื่อลงทุนในธุรกิจอ่ืนๆ เช่น คา้ขาย ฯลฯ 
    (     ) 7. เพื่อการศึกษาบุตรและคนในครอบครัว   (     )  8.  เพื่อการรักษาพยาบาล       
    (     ) 9. เพื่อความบนัเทิง /การพนนั/สุรา/บาร์       (     )  10.  เพื่อใชห้น้ีท่ีมีอยูเ่ดิม       
    (     ) 11.  อ่ืนๆ (ระบุ)............................. 
7.ท่านกูเ้งินจากแหล่งใด (เรียงล าดับจากมากไปน้อย 3 อนัดับ) 

(   )  7.1 ธนาคารออมสิน       
(   )  7.2 ธนาคารกรุงไทย/ธนาคารพาณิชยต่์าง ๆ                    
(   )  7.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)     
(   )  7.4 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  
(   )  7.5 สหกรณ์ออมทรัพย/์สหกรณ์ชุมชน   
(   )  7.6 กองทุนหมู่บา้น/สัจจะออมทรัพย ์    
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(   )  7.7 สถาบนัการเงินต่าง ๆ เช่น ยเูมะพลสั อิออน   
(   )  7.8 นายทุนทัว่ไป/นายจา้ง/เถา้แก่/คนรู้จกั   

     (   )  7.9 อ่ืนๆ ระบุ ................................   
 
8. ปัจจุบนัท่านมีปัญหาในการผอ่นช าระเงินกูคื้นหรือไม่ (ถา้มีตอบขอ้ 9) 

(   ) 1.ไม่มีปัญหาสามารถผอ่นช าระคืนได ้ (     ) 2. มีปัญหาในการผอ่นช าระคืน   
9. ภายในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมาท่านมีการผดิช าระหน้ี...............................................งวด/คร้ัง 

10. จากจ านวนหน้ีสินท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัท่านคาดวา่จะสามารถช าระหน้ีไดเ้พียงใด 

 (   ) ช าระไดห้มดตามก าหนดแน่นอน  (   ) ช าระไดต้ามก าหนดบางส่วน 

 (   ) นึกไม่ออกวา่จะสามารถช าระหมดไดอ้ยา่งไร 
11.ในอนาคตท่านมีแนวโนม้กูย้มืเงินอีกหรือไม่ 

(   ) 1.ไม่กู ้   (    ) 2.ไม่แน่ใจ   (     ) 3. กู ้
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ส่วนที ่5   ข้อมูลคุณภาพชีวติ   

ค าช้ีแจง : ขอ้ค าถามต่อไปน้ีจะถามถึงประสบการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงของท่าน ในช่วง 1 เดือนท่ีผา่นมา ให้
ท่านส ารวจตวัท่านเอง และประเมินเหตุการณ์หรือความรู้สึกของท่าน เลือกค าตอบท่ีเหมาะสมและเป็นจริงกบั
ตวัท่านมากท่ีสุด 

 

ในช่วง 1 เดือนทีผ่่านมา 
ไม่เลย เลก็น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก 

ทีสุ่ด 

ด้านร่างกาย 
1. การเจบ็ปวดตามร่างกาย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง  

ปวดตามตวั ท าใหท้่านไม่สามารถท าในส่ิงท่ีตอ้งการ 
มากนอ้ยเพียงใด 

     

2. ท่านมีก าลงัเพียงพอท่ีจะท าส่ิงต่าง ๆ ในแต่ละวนัไหม 
(ทั้งเร่ืองงาน หรือการด าเนินชีวติประจ าวนั) 

     

3. ท่านพอใจกบัการนอนหลบัของท่านมากนอ้ยเพียงใด      
4. ท่านรู้สึกพอใจมากนอ้ยแค่ไหนท่ีสามารถท าอะไร ๆ 

ผา่นไปไดใ้นแต่ละวนั 
     

5. ท่านจ าเป็นตอ้งไปรับการรักษาพยาบาลมากนอ้ยเพียงใด
เพื่อท่ีจะท างานหรือมีชีวติอยูไ่ปไดใ้นแต่ละวนั   

     

6. ท่านพอใจกบัความสามารถในการท างานไดอ้ยา่งท่ีเคยท า
มามากนอ้ยเพียงใด 

     

7. ท่านสามารถไปไหนมาไหนดว้ยตนเองไดดี้เพียงใด      
ในช่วง 1 เดือนทีผ่่านมา ไม่เลย เลก็น้อย ปาน

กลาง 
มาก มาก 

ทีสุ่ด 

ด้านจิตใจ 
8. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข ความสงบมี

ความหวงั) มากนอ้ยเพียงใด 
     

9. ท่านมีสมาธิในการท างานต่าง ๆ ดีเพียงใด      
10. ท่านรู้สึกพอใจในตนเองมากนอ้ยแค่ไหน      
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11. ท่านยอมรับรูปร่างหนา้ตาของตวัเองไดไ้หม      
12. ท่านมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ ส้ินหวงั 

วติกกงัวล บ่อยแค่ไหน 
     

13. ท่านรู้สึกวา่ชีวติท่านมีความหมายมากนอ้ยแค่ไหน      
ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 

14. ท่านพอใจต่อการผกูมิตรหรือเขา้กบัคนอ่ืน อยา่งท่ีผา่นมา
แค่ไหน 

     

15. ท่านพอใจกบัการช่วยเหลือท่ีเคยไดรั้บจากเพื่อนๆแค่ไหน      
16. ท่านพอใจในชีวิตทางเพศของท่านแค่ไหน      

ด้านส่ิงแวดล้อม 
17. ท่านรู้สึกวา่ชีวติมีความมัน่คงปลอดภยัดีไหมในแต่ละวนั      
18. ท่านมีโอกาสไดพ้กัผอ่นคลายเครียดมากนอ้ยเพียงใด      
19. สภาพแวดลอ้มดีต่อสุขภาพของท่านมากนอ้ยเพียงใด      
20. ท่านพอใจกบัการเดินทางไปไหนมาไหนของท่าน

(หมายถึงการคมนาคม) มากนอ้ยเพียงใด 
     

21. ท่านพอใจกบัสภาพบา้นเรือนท่ีอยูต่อนน้ีมากนอ้ยเพียงใด      
22. ท่านมีเงินพอใชจ่้ายตามความจ าเป็นมากนอ้ยเพียงใด      
23. ท่านพอใจท่ีจะสามารถไปใชบ้ริการสาธารณสุขไดต้าม

ความจ าเป็นเพียงใด 
     

24. ท่านไดรู้้เร่ืองราวข่าวสารท่ีจ าเป็นในชีวิตแต่ละวนัมาก
นอ้ยเพียงใด   
 

     

หมวดคุณภาพชีวติและสุขภาพโดยรวม 
25. ท่านพอใจกบัสุขภาพของท่านโดยรวมในตอนน้ีเพียงใด      
26. ท่านคิดวา่ท่านมีคุณภาพชีวติ (ชีวติความเป็นอยู)่      

ในช่วง 1 เดือนทีผ่่านมา ไม่เลย เลก็น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก 
ทีสุ่ด 

 โดยรวมอยูใ่นระดบัใด      
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ส่วนที ่6   ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

6.1 ปัญหา อุปสรรค            

เก่ียวกบัการบริโภค 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
เก่ียวกบัหน้ีสิน/การเป็นหน้ี
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
เก่ียวกบัคุณภาพชีวติ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
6.2 ขอ้เสนอแนะ 
เก่ียวกบัการบริโภค 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
เก่ียวกบัหน้ีสิน/การเป็นหน้ี
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
เก่ียวกบัคุณภาพชีวติ
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
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