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งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ดว้ยตวัอยา่งขนาด 384 คน และมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา
ค่าใช้จ่าย  ระดับพฤติกรรมผู ้บริโภค  และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัอิทธิพลทางสังคม
เท่ากับ  0.9486 และอิทธิพลทางจิตวิทยาเท่ากับ 0.9496 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ความถ่ี  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจยัพบวา่ 
ค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานครในหมวดการเดินทางและการส่ือสารเป็นค่าใชจ่้ายสูง
ท่ีสุดของประชาชนในกรุงเทพมหานครโดยมีค่าเฉล่ีย 13,137.43 บาทต่อเดือน   รองลงมาคือ 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคมีค่าเฉล่ีย 10,392.68 บาทต่อเดือน  ในส่วนพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค  พบว่า  อิทธิพลทางสังคมและอิทธิพลทางจิตวิทยาต่างมีระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบั  
ปานกลาง  นอกจากน้ียงัพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลในดา้นรายไดมี้อิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายทุกหมวด   อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ  ส่วนอิทธิพลทางสังคมบางประการมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในหมวดอาหารและ
เคร่ืองด่ืม หมวดค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล หมวดเวชภณัฑแ์ละค่ารักษาพยาบาล  และหมวดค่าใชจ่้ายท่ีไม่
เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค ส่วนอิทธิพลทางจิตวิทยาหลายประการมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในหมวด
เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และยาสูบ และหมวดบันเทิง   การอ่านหนังสือ  กิจกรรมทางศาสนา                
และการศึกษา 
 



ABSTRACT 
 
Title of Thesis  The Factors Influence to Expense of Residents in Bangkok 
Author   Miss Pattaraporn  Kitchainukoon 
Degree Master of Science (Applied Statistics) 
Year   2013  

 
The purpose of this research was to study Bangkok consumers’ expenditure behavior and 

the factors affecting their spending. This study was a survey research with a random sample size 
of 384. Data were collected using a questionnaire which had confidence level of social influence 
0.9486 and psychological influence 0.9496. Statistics used in the data analysis comprised 
frequency, percentage, mean, standard deviation and multiple regression analysis. The findings 
from this study showed that transportation and communication was the highest expenditure of 
Bangkok residents with a mean of 13,137.43 baht/month. Subsequently second was the 
expenditure unrelated to consumption with a mean of 10,392.68  baht/month. With respect to the 
consumer behavior the findings revealed that social and psychological influence affected behavior 
moderately. In addition, it was found that personal characteristics such as income significantly 
affected expenditures of all types Some of the social factors affected expenditures in food and 
beverages, personal expense, pharmaceutical and health care and expenses unrelated to 
consumption. Lastly, several psychology factors affected expenditures in alcoholic beverages and 
tobacco, entertainment, books, religious activities and education. 
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บทท่ี 1 

 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
    

จากการท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้การแถลงข่าวเศรษฐกิจและการเงิน  ในเดือนเมษายน 

2555  ถึงการบริโภคภาคเอกชนขยายตัวชะลอลงเข้าสู่แนวโน้มปกติ  หลังจากท่ีครัวเรือนได้เร่งใช้จ่าย

ไปในช่วงก่อนหน้า  สะท้อนจากดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนท่ีขยายตัวจากระยะเดียวกันปีก่อน

ร้อยละ  3.3  ชะลอลงจากเดือนก่อน  โดยการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม  ณ  ราคาคงท่ี  ขยายตัวชะลอลงจาก

ฐานการน าเข้า  ส่วนปริมาณการใช้เชื้อเพลิงชะลอลงจากราคาน้ามันขายปลีกในประเทศท่ีสูงขึ้น  การ

ลงทุนภาคเอกชนขยายตัวดีต่อเน่ือง  สะท้อนจากดัชนีการลงทุนภาคเอกชนท่ีขยายตัวร้อยละ  12.5  

ตามการลงทุนซื้อรถยนต์เชิงพาณิชย์  และการน าเข้าสินค้าทุนเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ยานยนต์  เหล็ก  และอุตสาหกรรม  ส าหรับอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต ่า  อัตรา

เงินเฟ้อทั่วไปชะลอลงจากเดือนก่อนมาอยู่ท่ี  ร้อยละ  2.47  ตามราคาอาหารสดท่ีชะลอลงจากผลของ

ฐานท่ีสูงในปีก่อนและอุปทานท่ีเพิ่มขึ้น  ขณะท่ีราคาพลังงานชะลอลงเล็กน้อยตามราคาน ้ามันใน

ตลาดโลก ส่วนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอลงจากเดือนก่อนมาอยู่ท่ีร้อยละ  2.13  ตามราคาในกลุ่ม

อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีชะลอลง (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555)   

นอกจากนี้ ศูนย์ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนนิด้าโพล (2555)  ได้ท าการส ารวจ        

ความคิดเห็นของประชาชน  เร่ือง แนวโน้มการใช้จ่ายของคนไทยในยุคปัจจุบัน  พบว่า  ประชาชน

ส่วนใหญ่ร้อยละ  73.42   มีค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น  โดยให้เหตุผลว่าการท่ีรัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้น

ค่าแรงขั้นต ่าเป็น วันละ  300 บาท และเพิ่มฐานเงินเดือนให้กับผู้ท่ีจบปริญญาตรีนั้นส่งผลให้  ราคา

สินค้าปรับตัวสูงขึ้น  ท าให้ค่าครองชีพสูงขึ้นตามกลไกทางการตลาด  และร้อยละ  23.58   ส่วน

ค่าใช้จ่ายยังคงเท่าเดิม  เพราะเลือกใช้สินค้าท่ีราคาถูกและตัดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ าเป็นออก  ส่วนวิธีการ

ช าระค่าใช้จ่ายโดยปกติ ประชาชนส่วนใหญ่  ร้อยละ  95.33  ใช้เงินสดในการจับจ่ายใช้สอย และอีก

ร้อยละ  4.67  เลือกท่ีจะใช้บัตรเครดิตแทนเงินสด  ด้านภาระหนี้สินของประชาชนท่ีจะต้องช าระอยู่

ในช่วงนี้  พบว่าประชาชน  ร้อยละ  27.83  ต้องช าระหนี้ให้กับธนาคารมากท่ีสุด  รองลงมา  

สหกรณ์  ร้อยละ 8.83  และบัตรเครดิตจากสถาบัน 



 

2 
 

การเงินต่าง ๆ  ร้อยละ  8.53  ท้ายสุดประชาชน  ร้อยละ  85.01  ฝากให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพาณิชย์ว่า  อยากให้มีมาตรการควบคุมราคาสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์เดียวกัน เพื่อแก้ไขปัญหา

ค่าครองชีพท่ีปรับตัวสูงขึ้น  ซ่ึงส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าประเภทอ่ืนปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย 

นโยบายของรัฐบาลในค าแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2556  ต่อสภาผู้แทนราษฎร เม่ือวันจันทร์ท่ี 21 พฤษภาคม 2555  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การ

จัดสรรงบประมาณไว้ 8 ยุทธศาสตร์และ 1 รายการค่าด าเนินการภาครัฐ โดยในยุทธศาสตร์ท่ี 1  การ

สร้างรากฐานการพัฒนาท่ีสมดุลสู่สังคม มีนโยบายท่ีกล่าวถึงค่าครองชีพของประชาชน ดังนี้ 

นโยบายการลดภาระค่าครองชีพ ส่งเสริมและรักษาเสถียรภาพราคาพลังงาน ได้จัดสรร

งบประมาณ จ านวน 1,459.7 ล้านบาท เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านราคาสินค้า

อุปโภคบริโภคและราคาพลังงาน ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ก ากับดูแลธุรกิจพลังงาน 

การค้า คุณภาพ ความปลอดภัย และราคาพลังงาน โดยการจัดท าแผนและมาตรการ เพ่ือบริหาร

จัดการด้านพลังงานและกองทุนน ้ามันเชื้อเพลิงท่ีเหมาะสม 

            นโยบายการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ได้จัดสรรงบประมาณ จ านวน 68,137.2 

ล้านบาท เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น อัตราการบริโภคภายในประเทศเพิ่ม

สูงขึ้น โดยการเพิ่มรายได้ให้แรงงานและผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี พักหนี้ครัวเรือนเกษตรกร

รายย่อยและผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งสนับสนุนการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุให้ได้รับ

เบี้ยยังชีพ แบบขั้นบันได 

    ผู้วิจัยจึงมองเห็นว่าการศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร จะท าให้ทราบว่าปัจจุบันประชาชนในกรุงเทพมหานครมีภาวะค่าใช้จ่ายเป็น

อย่างไร และปัจจัยใดท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชน ซ่ึงจะท าให้ การแก้ไขปัญหาคุณภาพ

ชีวิตของคนกรุงเทพฯ เป็นไปอย่างถูกทิศทาง อีกทั้งผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้สามารถใช้ประกอบการ

พิจารณา และเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย และการบริหารงบประมาณทั้งภาครัฐ และใน

ระดับหน่วยงานย่อย เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น  ประกอบกับการท่ีหน่วยงาน

ต่าง ๆ สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไปได้ 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 

 1.2.1  เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 1.2.2  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นในอิทธิพลทางสังคมและอิทธิพลทางจิตวิทยาท่ีเกี่ยวข้อง

กับพฤติกรรมของของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 1.2.3  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

1.3  สมมุติฐานการวิจัย 

 

 สมมุติฐานข้อ 1  ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อลักษณะค่าใช้จ่ายท่ี

เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 

สมมุติฐานข้อ 2 ปัจจัยส่วนบุคคลและพฤติกรรมผู้บริโภคมีอิทธิพลต่อลักษณะค่าใช้จ่ายท่ี

ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 

 

1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 

 1.4.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 เนื้อหาในการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงภาวะค่าใช้จ่ายของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร โดยมีขอบเขตด้านเนื้อหาท่ีศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ  

1) อิทธิพลทางสังคม  2) อิทธิพลทางจิตวิทยา  ส่วนลักษณะค่าใช้จ่าย มี 2 ส่วนคือ ค่าใช้จ่ายเพื่อการ

อุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค  

 

 1.4.2  ขอบเขตด้านประชากรและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีอายุ

ระหว่าง 20 – 60 ปี โดยเป็นผู้มีงานท า ทั้งหมด 50 เขต  ซ่ึงมีประชากรรวมทั้งสิ้น  4,403,770 คน 

(ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555ข)  และการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีส ารวจด้วยตัวอย่าง (Sample Survey) 

โดยพัฒนาแบบสอบถามขึ้นมา เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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 1.4.3  ขอบเขตด้านตัวแปร 

           ตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

     1)  ตัวแปรอิสระ  ประกอบด้วย 

          (1)  ลักษณะส่วนบุคคลของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่ 

เพศ  อายุ  อาชีพ  สถานภาพการสมรส  รายได้เฉล่ียต่อเดือน  และระดับการศึกษา    

           (2)  พฤติกรรมผู้บริโภคของประชาชน มีดังนี้ 

            (2.1)  อิทธิพลทางสังคม  ได้แก่   ด้านอิทธิพลส่วนบุคคล  ด้านกลุ่มอ้างอิง  

ด้านครอบครัว   ด้านชั้นทางสังคม   และด้านกลุ่มวัฒนธรรม  

            (2.2)  อิทธิพลทางจิตวิทยา ได้แก่   ด้านการจูงใจ   ด้านการรับรู้   ด้านการ

เรียนรู้   ด้านบุคลิกภาพ   ด้านค่านิยมและความเช่ือ   ด้านทัศนคติ   และด้านวิถีการด ารงชีวิต 

     2)  ตัวแปรตาม 

           ลักษณะของค่าใช้จ่ายของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร  ได้แก่  

       (1)  ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ได้แก่   อาหารและเคร่ืองด่ืม    เคร่ืองด่ืมท่ีมี

แอลกอฮอล์ และยาสูบ ท่ีอยู่อาศัย    เคร่ืองนุ่งห่มและรองเท้า และค่าใช้จ่ายภายในบ้าน   ค่าใช้จ่าย

ส่วนบุคคล   เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล   การเดินทางและการส่ือสาร  และการบันเทิง การ

อ่านหนังสือ  กิจกรรมทางศาสนา  และการศึกษา 

     (2)  ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 

 

 1.4.4  ขอบเขตด้านพื้นท่ี 

 เก็บข้อมูลในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งพื้นท่ีออกเป็น 12 กลุ่ม คือ                        

กลุ่มรัตนโกสินทร์  กลุ่มลุมพินี กลุ่มวิภาวดี กลุ่มเจ้าพระยา กลุ่มกรุงธนบุรี กลุ่มตากสิน กลุ่มพระ

นครเหนือ กลุ่มบูรพา กลุ่มสุวินทวงศ์ กลุ่มศรีนครินทร์  กลุ่มมหาสวัสดิ์  และกลุ่มสนามชัย 

 

 1.4.5  ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ก าหนดการด าเนินการวิจัยเดือนกรกฎาคม 2555 ถึง  เดือน 

กันยายน 2556 โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามในระหว่างเดือนมีนาคม 2556 ถึง

เดือนเมษายน 2556 
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1.5  นิยามเชิงปฏิบัติการ 

 

 ค่าใช้จ่าย  หมายถึง  มูลค่าเงินท่ีใช้เป็นค่าบริการหรือสินค้าต้องจ่ายเม่ือต้องท ากิจกรรมใด ๆ  

เพ่ือการอุปโภคบริโภค และท่ีไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 

 พฤติกรรมผู้บริโภค  หมายถึง  พฤติกรรมการของบุคคลท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า               

การใช้ การประเมินผล การใช้สอยผลิตภัณฑ์ และการบริการ ซ่ึงสามารถแบ่งออกเป็น 1) อิทธิพล

ทางสังคม  และ 2) อิทธิพลทางจิตวิทยา 

 อิทธิพลทางสังคม  หมายถึง  อิทธิพลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค  สิ่งท่ีคิด เช่ือและกระท าเป็น

การถูกก าหนดไปยังขอบเขตท่ีกว้างใหญ่โดยอิทธิพลของสังคม  การเคล่ือนท่ีโดยผ่านกระบวนการ

ตัดสินใจซื้อ คือผลกระทบจากอิทธิพลทางสังคมท่ีล้อมรอบ ซ่ึงอิทธิพลดังกล่าวนี้เกี่ยวข้องกับ              

1)อิทธิพลส่วนบุคคล  2) กลุ่มอ้างอิง 3) ครอบครัว 4) ชั้นทางสังคม  และ 5) กลุ่มวัฒนธรรม  

 อิทธิพลทางจิตวิทยา หมายถึง  พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้บริโภคท่ีเกี่ยวข้องกับ                  

1) การจูงใจ 2) การรับรู้ 3) การเรียนรู้ 4) บุคลิกภาพ  5) ค่านิยมและความเช่ือ  6) ทัศนคติ  และ                  

7) วิถีการด ารงชีวิต 
 

1.6  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 

1.6.1  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ข้อมูลท่ีอาจใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย และการ

บริหารงบประมาณทั้งภาครัฐ และในระดับหน่วยงานย่อย เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนดีขึ้น   

1.6.2  หน่วยงานภาคเอกชนสามารถน าข้อมูลท่ีได้รับไปก าหนดเป็นแนวทางการวางแผน

ทางการตลาดท่ีจะส่งเสริมการขายโดยอิทธิพลท่ีจะท าให้สินค้าสามารถเพิ่มยอดขายได้ 

1.6.3  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการต่อไปได้ 



บทที ่2 
 

แนวคดิและทฤษฏทีีเ่กีย่วข้อง 
 

 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยั
ไดท้  าการทบทวนวรรณกรรม และรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวจิยัที่เก่ียวขอ้งมาเพือ่ก าหนด
กรอบแนวคิด โดยครอบลุ่มเน้ือหาสาระส าคญั ดงัน้ี 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  2.1.1  ความหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
  2.1.2  ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภค  
 2.2  ประเภทของค่าใชจ่้าย 
 2.3  ภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน 
 2.4  ขอ้มูลทัว่ไปของกรุงเทพมหานคร 

2.5  งานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง 
2.6  กรอบแนวคิดการวจิยั 

   

2.1  แนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 2.1.1  ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็นศึกษาเร่ืองการตอบสนองความตอ้งการและความจ าเป็น (Needs) 
ของผูบ้ริโภคใหเ้กิดความพอใจ (Satisfaction) (เสรี วงษม์ณฑา,  2542 : 30)  ในส่วนของพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคมีผูใ้หค้วามหมายไวม้ากมาย เช่น  ธงชยั สนัติวงษ ์(2546 : 23) กฤษณะ ฐานวรกูล (2550 : 35)   
นนัทา ศรีจรัส (2551 : 53)  และณัฏฐนนัท ์ววิฒันากนัตงั (2553:53) ซ่ึงทั้งหมดสามารถสรุปไดว้า่  
 พฤติกรรมผูบ้ริโภค คือ การตดัสินใจที่ว่า จะซ้ือสินค้าและบริการอะไรหรือไม่ ถ้าซ้ือ      
จะซ้ือที่ไหน เม่ือไร อยา่งไร และซ้ือจากใคร พฤติกรรมของมนุษยใ์นการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ และความพอใจของตนเองโดยสาระส าคญัส่วนใหญ่จะเป็น
เร่ืองของความเขา้ใจ (Perceives) ซ่ึงพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีเหตุผลหลายประการ กล่าวคือ 
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   1)  พฤติกรรมของผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธก์ารตลาดของธุรกิจ และมีผลท าให้
ธุรกิจประสบความส าเร็จ ถา้กลยทุธท์างการตลาดที่สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้ริโภค  

   2)  เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางการตลาดที่ว่าการท าให้ลูกคา้พึงพอใจ 
ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อจดัส่ิงกระตุน้หรือกลยุทธ์การตลาดเพื่อ
ตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้ริโภคได ้ 
  
 2.1.2  ปัจจัยพฤติกรรมผู้บริโภค  
 ปัจจยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคไดมี้ทฤษฏีที่ก  าหนดไว ้ (รณชยั ตนัตระกูล, 2553 : 122)ว่าการ
ตดัสินใจซ้ือของบุคคลนั้น จะมาจากอิทธิพลจากทางสังคม และอิทธิพลทางดา้นจิตวิทยา ซ่ึงเป็น
เหตุจูงใจใหเ้กิดการใชจ่้าย  โดยอิทธิพลทางสงัคม และอิทธิพลทางจิตวิทยา โดยสามารถอธิบายได้
ดงัน้ี 
     2.1.2.1  อิทธิพลทางสงัคม 
     อิทธิพลดา้นสังคมซ่ึงปรากฏขึ้นจากความสัมพนัธ์ตามรูปแบบที่มีพิธีและรูปแบบที่
ไม่เคร่งครัดของผูบ้ริโภค  ซ่ึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมผูบ้ริโภค  ส่ิงที่คิด เช่ือและกระท าเป็นการถูก
ก าหนดไปยงัขอบเขตที่กวา้งใหญ่โดยอิทธิพลของสังคม  การเคล่ือนที่โดยผ่านกระบวนการ
ตดัสินใจซ้ือ คือผลกระทบจากอิทธิพลทางสังคมทีลอ้มรอบ ซ่ึงอิทธิพลดังกล่าวน้ี ไดแ้ก่ อิทธิพล
ส่วนบุคคล  กลุ่มอา้งอิง ครอบครัว ชนชั้นทางสังคม  วฒันธรรม และวฒันธรรมยอ่ย (ปราณี เอ่ียม
ละออภกัดี, 2551 : 100) 
            1)  อิทธิพลส่วนบุคคล 
                  การซ้ือของผูบ้ริโภคมักจะได้รับอิทธิพลจากทัศนคติ  ความเห็น หรือ
พฤติกรรมของส่ิงอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือของบุคคลนั้น  โดยหลกัเกณฑท์างการตลาดนั้น
อิทธิพลของบุคคลมาจากผูน้ าทางความคิด และการบอกเล่าปากต่อปาก 
      ผูน้ าทางความคิด  เป็นบุคคลซ่ึงมีอ านาจไม่ทางตรงหรือทางออ้มทางสังคม
ต่อบุคคลอ่ืน  อิทธิพลส่วนบุคคลของผูน้ าทางความคิดไดช้ี้ให้เห็นถึงความส าคญัที่มีต่อการซ้ือ
ผลิตภณัฑใ์หม่หรือเปล่ียนแหล่งซ้ือร้านคา้ส าหรับการซ้ือสินคา้หรือบริการ   ผูน้ าทางความคิดมกัจะ
มีความส าคญัต่อผลิตภณัฑซ่ึ์งเป็นรูปแบบของการแสดงออกส่วนตวั เช่น รถยนต ์ เส้ือผา้  สมาชิก
ของสโมสร  เคร่ืองเสียง  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เหล่าน้ีมกัจะได้รับผลกระทบจากผูน้ าทางความคิด  
และนกัการตลาดมกัจะใชผู้น้ าทางความคิดเป็นตวัแทนส าหรับผลิตภณัฑเ์หล่านั้นเช่นกนั   
      การบอกเล่าแบบปากต่อปาก  เป็นอิทธิพลของผูค้นซ่ึงกนัและกนัในระหว่าง
ที่ไดพ้ดูคุยกนั  ซ่ึง “ปากต่อปาก” น้ีถือไดว้า่เป็นแหล่งขอ้มูลที่มีพลงัที่สุดส าหรับผูบ้ริโภคเพราะว่า
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จะมีความเก่ียวขอ้งกับความเป็นเพื่อนที่มีความคิดเห็นที่น่าเช่ือถือ   ได้มีการท าวิจัยผูบ้ริโภค
อเมริกนัเก่ียวกบัค  าถามของอิทธิพลอะไรที่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ  ปรากฏวา่ร้อยละ 17 จะกล่าวว่า
จากเพื่อนแนะน า  และอีกร้อยละ 27 กล่าวว่าจากการโฆษณา  แต่ถ้าเป็นชาวรัสเซียน ร้อยละ 72 
กล่าววา่จากการแนะน าของเพือ่น  และร้อยละ 24 จากการโฆษณา 
                  อิทธิพลจาก “ปากต่อปาก”  สามารถน าความเสียหายให้แก่ผลิตภณัฑ์ได้
รวดเร็ว จ  าตอ้งตระหนักถึงอิทธิพลน้ีดว้ยเช่นกนั  การให้ข่าวในแง่ร้านหรือข่าวลือจะเป็นอิทธิพล
ของ “ปากต่อปาก” ในทางลบ 
              2)  กลุ่มอา้งอิง 
             กลุ่มอา้งอิง (Reference Group)  ประกอบดว้ยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มี
อิทธิพลทางตรงและทางออ้มต่อทศันคติหรือพฤติกรรม กลุ่มที่มีอิทธิพลโดยตรงต่อบุคคลเรียกว่า 
กลุ่มสมาชิกภาพ (Membership Groups) แบ่งเป็นกลุ่มปฐมภูมิ  เช่น  ครอบครัว  เพื่อน  เพื่อนบา้น 
และเพื่อนร่วมงาน เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพนัธ์ใกล้ชิด  และกลุ่มทุติยภูมิ เช่น  กลุ่มสมาคม  
สหภาพ  กลุ่มอาชีพ ฯลฯ   ความสัมพนัธ์มีลักษณะทางการ  กลุ่มบุคคลที่ใฝ่ฝัน (Aspirational 
Groups)  ไดแ้ก่  ดารา  นักร้อง นักกีฬา เป็นตน้  และกลุ่มไม่พึงประสงค ์(Dissociative Group)  
เช่น กลุ่มผูติ้ดยาเสพติด 
             กลุ่มอา้งอิงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในด้านรูปแบบของชีวิต  
และทศันคติของบุคคลมีแนวทางการตดัสินใจซ้ือใกลเ้คียงกนั การเลียนแบบเพราะบุคคลตอ้งการ
ยอมรับจากกลุ่มและผูน้ าทางความคิดในกลุ่มเป็นตน้แบบที่ดีของบุคคลในกลุ่ม  ผูน้ าทางความคิด
ท าหน้าที่เผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑไ์ดน่้าเช่ือถือ  เช่น นางแบบและนายแบบเป็นผูเ้ผยแพร่
รูปแบบการแต่งกายผ่านส่ือต่าง ๆ ผูน้ าทางความคิดแต่ละคนมีอิทธิพลที่ตน้แบบผลิตภณัฑเ์ฉพาะ
อยา่ง  นกัการคลาดที่บริหารแต่ละผลิตภณัฑต์อ้งวางแผน การน าเสนอผูน้ าให้เป็นตน้แบบของการ
เผยแพร่ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มผูบ้ริโภค  ซ่ึงผูบ้ริโภคเลียนแบบทั้งประเภทผลิตภณัฑห์รือตราผลิตภณัฑ ์
เช่น  การเลียนแบบซ้ือกระเป๋าถือสตรีหรือการเลียนแบบการด่ืมไวน์  
             3)  ครอบครัว 
             ครอบครัว (Family)  เป็นสถาบนัที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินในซ้ือทั้งทางตรง
และทางออ้มครอบครัวที่อยูต่ ั้งแต่ก าเนิด (Family of Orientation)  ประกอบดว้ย พ่อแม่ และญาติพี่
น้อง  มีอิทธิพลต่อการตดัสินในซ้ือทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการอบรมสั่งสอน  เปรียบเทียบกับ
ครอบครัวที่สร้างภายหลงั (Family of Procreation)  ประกอบดว้ย พ่อบา้น  แม่บา้น  หรือลูกหลาน  
มีอิทธิพลทางตรงต่อการตดัสินใจซ้ือ  บทบาทของครอบครัวแตกต่างกนัตามประเภทของผลิตภณัฑ ์
เช่น  การเลือกซ้ือรถยนต์  อุปกรณ์การช่าง เป็นหน้าที่ของพ่อบ้านที่ต้องตัดสินในซ้ือ  ส่วน
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ผลิตภัณฑ์อุปโภคหรือบริโภคประจ าวนัเป็นหน้าที่ของแม่บ้าน  นักการตลาดต้องศึกษาการ
เปล่ียนแปลงบทบาทการซ้ือของบุคคลภายในครอบครัว ตามสภาพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลง 
             4)  ชั้นทางสงัคม 
             ชนชั้นทางสังคม (Social Classes)  สังคมทุกแห่งมีการแบ่งล าดบัชั้นทาง
สงัคม  บางสงัคมใชร้ะบบวรรณะ  เกณฑก์ารแบ่งชนชั้น ไดแ้ก่  อาชีพ  การศึกษา  รายได ้ สถานะ
ทางสงัคม ฯลฯ บุคคลหน่ึงสามารถเปล่ียนแปลงชนชั้นได ้ ถา้มีคุณสมบติัครบตามการยอมรับของ
สงัคม  ชนชั้นทางสงัคมมีลกัษณะหลายประการ (ปราณี เอ่ียมละออภกัดี,  2551 : 99)  ดงัน้ี  
                   (1)  กลุ่มคนในชนชั้นมีแนวโนม้ของพฤติกรรมที่คลา้ยคลึงกนั  
                   (2)  การจดัชนชั้นทางสังคมใช้หลายตัดแปร  เช่น  อาชีพ   การศึกษา   
รายได ้ฯลฯ   
                   (3)  บุคคลสามารถโยกยา้ยจากชนชั้นทางสังคมหน่ึงไปอีกชั้นหน่ึงได้
ตลอดช่วงอาย ุ ขอบเขตของการโยกยา้ยอยูก่บัความเคร่งครัดของการแบ่งล าดบัชั้นทางสงัคม 
             5)  วฒันธรรม 
             วัฒนธรรมย่อมมีการเปล่ียนแปลงตามยุคสมัย ยกเว ้นจะได้รับการ
แทรกแซงจากอิทธิพลภายในจึงอาจจะท าให้ว ัฒนธรรมของกลุ่มคนหรือชนชาติเหล่านั้ น
เปล่ียนแปลงเร็ว กรณีของการรับสัญญาณโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมจะเป็นตวัอยา่งหน่ึงของอิทธิพล
ทางด้านการส่ือสารที่สามารถเปล่ียนวฒันธรรมของกลุ่มคนของประเทศใดประเทศหน่ึงก็ได ้ 
ตวัอยา่งเช่นประเทศจีนได้เคยถือว่าเป็นประเทศปิดกั้นการน าเอาวฒันธรรมทางตะวนัตกเขา้มา
ภายในประเทศ  ไม่มีการอนุญาตให้น าภาพยนตร์ที่มีการกอดจูบหรือต่อสู่อยา่งดุเดือดมาฉาย  ไม่
อนุญาตใหจ้ดัการแสดงสดของชาวอเมริกนัหรือยโุรป  แต่เน่ืองจากความกา้วหน้าของการส่ือสาร 
คนจีนสามารถรับชมภาพสญัญาณจากดาวเทียม  การกีดกนัเร่ิมลดนอ้ยลง  วฒันธรรมของชาวจีนจึง
เร่ิมรับอิทธิพลจากวฒันธรรมตะวนัตกเพิม่มากขึ้น  การเติบโตของอินเทอร์เน็ตยงัเสริมสร้างให้เกิด
การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมที่รวดเร็ว  และหลงัจากประเทศจีนไดเ้ปิดประเทศเม่ือประมาณ พ.ศ. 
2530  ท  าให้เกิดปรากฎการณ์ของการเปล่ียนแปลงวฒันธรรมชาวจีนอยา่งเห็นได้ชัด  เช่น  การ
แสดงความรักจะเปิดเผยในที่สาธารณะชน รวมถึงการแต่งกายตามตะวนัตก  หรือประเทศไทยนั้น
กลุ่มวยัรุ่นจะสามารถเห็นความเปล่ียนแปลงที่รวดเร็วของกลุ่มน้ีไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมที่เก่ียวกบั
อาหารการกิน การแต่งกาย  และการพดูจา  เน่ืองมาจากอิทธิพลทางวฒันธรรมที่มาจากต่างประเทศ  
เช่น  ญี่ปุ่ น  เกาหลี  อเมริกา (รณชยั ตนัตระกูล, 2553 : 155) 
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             6)  กลุ่มวฒันธรรม  
             กลุ่มวฒันธรรมสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มวัฒนธรรมย่อยตามพื้นฐาน
ทางดา้นลกัษณะประชากร พื้นที่อาณาเขต ความเช่ือดา้นการเมือง ศาสนา   กลุ่มวฒันธรรมสามารถ
เขา้ไปตอบสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของกลุ่มเหล่านั้นได ้เช่น คนไทยเช้ือสายจีนที่อาศยั
อยูย่า่นเยาวราช  ราชวงศ ์เจริญกรุง  จะยงัคงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์ของการมีเช้ือสายจีน การตกแต่งร้านคา้
หรือป้ายร้านคา้จะตอ้งมีทั้งภาษาไทยและภาษาจีน  หนังสือพิมพภ์าษาจีนยงัคงมีเห็นวางจ าหน่าย
ตามแผนขายหนงัสือพมิพใ์นยา่นนั้น  หากพนกังานน าเสนอสินคา้ในร้านคา้ในยา่นนั้นสามารถพูด
ภาษาจีนแตจ๋ิ้วไดย้ิง่ดีจะท าให้สร้างสัมพนัธ์กบัร้านคา้เหล่านั้นไดดี้กว่าพนักงานขายที่ไม่สามารถ
พดูภาษาจีนได ้ ดงันั้นบริษทัที่มีลูกคา้อยูใ่นยา่นดงักล่าวมกัจะคดัเลือกพนักงานขายที่สามารถพูด
ภาษาจีนเขา้ไปดูแลพื้นที่ขาย  

 2.1.2.2  อิทธิพลทางดา้นจิตวทิยา 
  รณชยั  ตนัตระกูล (2553 : 129) ไดอ้ธิบายถึง อิทธิพลทางด้านจิตวิทยาช่วยนักการ
ตลาดเขา้ใจว่าท าไมผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมต่อการกระท าใด ๆ ก็ตามและตอ้งท าความเขา้ใจว่าการ
กระท านั้นเขาท าอยา่งไร  ซ่ึงอิทธิพลดา้นจิตวทิยาที่มีต่อพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริโภคมกัจะ
เก่ียวข้องกับ 1) การจูงใจ 2) การรับรู้ 3) การเรียนรู้ 4) บุคลิกภาพ  5) ค่านิยม และความเช่ือ                 
6) ทศันคติ  และ 7) วถีิการด ารงชีวติ 

   1)  การจูงใจ 
     ค าว่าแรงจูงใจ(Motive)  นั้นมาจากภาษาลาติน “Movere”  หรือภาษาองักฤษ
ใชแ้ทนค าวา่ “Move” แปลเป็นไทยคือ “เคล่ือนไหว” ส าหรับการจูงใจ คือ อิทธิพลหรือแรงพลงัที่
กระตุน้ใหเ้กิดการกระท าซ่ึงเป็นสาเหตุแห่งพฤติกรรมในการท าความพึงพอใจต่อความจ าเป็นและ
ความตอ้งการ  เน่ืองจากความจ าเป็นของผูบ้ริโภคเป็นจุดมุ่งเน้นเฉพาะของแนวความคิดทาง
การตลาด  และนกัการตลาดก็พยายามที่จะปลุกกระตุน้ต่อความจ าเป็นเหล่านั้น  จุดเร่ิมตน้ของปัจจยั
ทางดา้นจิตวทิยามาจากการจูงใจ  ดงัที่ไดก้ล่าวขา้งตน้แลว้ว่าการท าความเขา้ใจว่าท าไมผูบ้ริโภคมี
พฤติกรรมต่อการกระท าใด ๆ เราจะต้องถามว่าท าไมบุคคลเหล่านั้น มีการกระท า ค  าตอบคือ 
เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นมีประสบการณ์ต่อความตอ้งการและความตอ้งการเหล่านั้น  พฤติกรรม
ทั้งหมดเร่ิมตน้จากความตอ้งการ ดงัเช่น ความปลอดภยั  การยอมรับต่อสังคม  และการมีช่ือเสียง
เหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งของความตอ้งการ   และดว้ยพฤติกรรมและดว้ยพฤติกรรมของมนุษยน์ั้นความ
ตอ้งการจะเป็นส่ิงปลุกกระตุน้ก่อนที่จะกลายเป็นแรงจูงใจ  ดงันั้น แรงจูงใจ หรือความตอ้งการที่
พอเพยีงในการกระตุน้ใหบุ้คคลไดเ้คล่ือนไหวหรือการกระท าส าหรับการแสดงหาความพงึพอใจ 
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ภาพที่  2.1  ทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์
แหล่งที่มา : Maslow, 1970. 
 
     ความจ าเป็นและความต้องการของบุคคลนั้ นไร้ขอบเขต  คนเราทุกคน
ครอบครอง ความจ าเป็นและความต้องการทางด้านกายภาพขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร น ้ าและ
เพศสมัพนัธ ์ เหล่าน้ีเป็นตน้  มนุษยย์งัไดรั้บการเรียนรู้ถึงการเป็นที่ยอมรับ  การบรรลุผลส าเร็จและ
ความรัก  นักจิตวิทยาช่ือ Abraham Maslow (1970) ได้ท  าการขัดเกลาแนวคิดเรียกว่า              
Maslow’s Needs  Hierarchy หรือในภาษาไทยเรียนกวา่  ทฤษฏีล าดบัขั้นความตอ้งการของมาสโลว ์                  
(ในภาพที่  2.1) โดยนักการตลาดต่างน ามาใช้เพื่อช่วยบ่งบอกลักษณะความพึงปรารถนาของ
ผูบ้ริโภค ซ่ึงประกอบดว้ยความจ าเป็นที่ตอ้งการ 5 ล าดบัขั้นดว้ยกนั  ไดแ้ก่ 
         (1)  ความตอ้งการทางด้านกายภาพ ได้แก่ พื้นฐานของการอยู่รอดของ
มนุษยท์ุกคน และความตอ้งการขั้นพื้นฐานที่ส าคญัของเราคือ น ้ า อาหาร ที่อยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม 
ความอบอุ่น การนอน 
         (2)  ความตอ้งการด้านความปลอดภยั   ซ่ึงจะร่วมถึงพื้นฐานของความ
มัน่คง และความอิสระจากการถูกท าร้ายทางกายภาพ  เป็นความตอ้งการดา้นจิตวิทยาและชีววิทยา  
         (3)  ความตอ้งการทางสงัคม เป็นความเก่ียวพนัหรือเก่ียวขอ้งกบัความรักและ
มิตรภาพ 

ความต้องการ  

ในการประสบ

ความส าเร จ

สูงสุด 
ความต้องการทางด้านการยกย่อง 

ความต้องการทางด้านสังคม 

ความต้องการทางด้านความปลอดภยั 

ความต้องการทางด้านกายภาพ 
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         (4)  ความตอ้งการดา้นการยกยอ่ง เป็นความตอ้งการที่ไดรั้บการยกยอ่งสรรเสริญ 
เป็นส่วนตวั การไดรั้บการยอมรับนับถือ และการมีสถานภาพทางสังคมที่โดดเด่น การมีความรู้ที่สูง 
การมีศกัด์ิศรี  
         (5)  ความตอ้งการต่อประสบการณ์ความส าเร็จสูงสุด   เป็นความตอ้งการ
สูงสุดของคนเราตามความปรารถนาหรืออาจจะเรียกว่า “ความฝันอันสูงสุด” ดังเช่นนักร้องที่มี
ช่ือเสียงของประเทศ อยากจะเป็นนกัการเมืองที่มีช่ือเสียงและไดเ้ป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศ  
         ทฤษฏีของมาสโลวน้ี์จะช่วยนักการตลาดได้เขา้ใจความหลากหลายของ
ผลิตภณัฑ์นั้นจะเหมาะสมกับการวางแผน  จุดมุ่งหมายและชีวิตของผูบ้ริโภคได้เป็นอย่างเดียว  
นักการตลาดมีความพยายามในการออกแบบผลิตภณัฑท์ี่ดึงดูดใจ  จูงใจดว้ยข่าวสารทางโฆษณา  
การออกแบบร้านคา้ที่โดดเด่นเพือ่สร้างความสนใจใหผู้บ้ริโภคมาเยีย่มเยอืน  ซ่ึงตามทฤษฏีหา้ล าดบั
ความตอ้งการของมาสโลวน์ั้นอาจจะกวา้งเกินไป  เราจะมาอธิบายแรงจูงใจให้เฉพาะเจาะจงไดจ้าก 
โมเดลของ Reiss  (รณชยั ตน้ตระกูล, 2553 : 132) ไดเ้สนอแนะว่าทุกพฤติกรรมนั้นถูกก าหนดมา
จาก 15  รากฐานของแรงจูงใจ  ไดแ้ก่ 1) ความอยากรู้อยากเห็น  2)  การบอกปัดปฏิเสธ  3)  การสั่ง                        
4)  สัญชาติ    5) ครอบครัว  6) อาหาร  7)  ความเป็นอิสระ  8) เพศสัมพนัธ์ 9) การนับถือ 10) 
ช่ือเสียงเกียรติคุณ 11) ความแคน้  12)  อ านาจ  13) การออกก าลงักาย  14) การรู้จกัทางสังคม  15) 
การหลีกเล่ียงความเจบ็ปวดทุกขท์รมาน 
     2)  การรับรู้ 
     คนหน่ึงมองดูว่ารถ Mercedes Benz เป็นสัญลกัษณ์ของนักธุรกิจที่ประสบ
ความส าเร็จแต่อีกคนหน่ึงมองกวา่เป็นสญัลกัษณ์ของการโออ้วดความร ่ารวย  ความแตกต่างระหว่าง
สองคนนั้นเป็นผลของการรับรู้  บุคคลที่ไดรั้บแรงกระตุน้ก็พร้อมที่จะปฏิบติัตนอยา่งไรนั้นมาจาก
อิทธิพลการรับรู้ต่อสถานการณ์ ดังนั้นจากสถานการณ์ของการซ้ือโดยส่วนมากนั้นผูซ้ื้อจะตอ้งมี
การรวบรวมขอ้มูลก่อนตดัสินใจเลือกซ้ือ  การรับรู้เป็นกระบวนการของการจดจ ารับรู้  การไดรั้บ  
การเลือกสรร  การประมวลรวบรวม  การตีความหมาย  ของส่ิงกระตุน้ โดยผ่านประสาทสัมผสัทั้งห้า 
(การได้เห็น  ได้กล่ิน  ได้ยิน  ได้ล้ิมรส  และได้รู้สึก)  การสัมผสัรับรู้จึงมีบทบาทส าคัญต่อ
กระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค  ซ่ึงคนเราทุกคนจะได้รับส่ิงกระตุน้มากมายแต่คนเราจะมี            
ขอบเขตจ ากดัที่จะสามารถปฏิบติัได ้ ดงันั้นผูบ้ริโภคจะตอ้งเลือกสรร (select) ส่ิงกระตุน้ที่จะมุ่งเน้น
ไม่ว่าจะเป็นการใชส้ติความคิดหรือดว้ยจิตส านึก  ดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ไวว้่าผูบ้ริโภคจะใช้ประสาท
สมัผสัทั้งห้า  ตวัอยา่งเช่นกรณีกล่ินก็จะเป็นส่ิงกระตุน้พฤติกรรมที่มีพลงัถา้เราเดินผ่านรถเข็นที่ขาย
หมูป้ิงหรือไก่ป้ิง  กล่ินของอาหารป้ิงเม่ือแตะจมูกก็จะเกิดความอยากทนัที  หรือเดินในศูนยก์ารคา้ผ่าน
ร้านกาแฟสดที่มีกล่ินหอมของกาแฟ  ถา้เป็นนกัด่ืมกาแฟก็จะเกิดความอยากด่ืมขึ้น เหล่าน้ีเป็นตน้ 
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 ทุกวนัน้ีเราจะสมัผสักบัส่ิงกระตุน้ทางการตลาดที่มากมาย การเลือกสรร(Selective) เกิดขึ้น
ใน 5 ขั้นตอน (รณชยั  ตนัตระกูล, 2553 : 133) ไดแ้ก่    

    (1)  การเลือกสรรที่จะเปิดรับขอ้มูล (Selective Exposure)  
    (2)  การเลือกสรรที่จะสนใจขอ้มูล (Selective Attentive)  
    (3)  การเลือกสรรที่จะเขา้ใจขอ้มูล (Selective Comprehension) 
    (4)  การเลือกสรรที่จะจดจ าขอ้มูล (Selective Retention) 
    (5)  การเลือกสรรที่จะบิดเบือนขอ้มูล (Selective Distortion) 

    3)  การเรียนรู้ 
    พฤติกรรมของผูบ้ริโภคโดยมากจะมาจากการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน  ผูบ้ริโภค
เรียกว่าขอ้มูลข่าวสารใดที่จะใชส้ าหรับสินคา้และบริการ  บรรทดัฐานอะไรที่ใชเ้พื่อการประเมิน
ทางเลือก  และโดยส่วนมากนั้นจะตดัสินใจไดอ้ย่างไร  การเรียนรู้อา้งถึงพฤติกรรมอนัเป็นผลมา
จาก 1) ประสบการณ์ที่กระท าซ ้ า  และ 2) เหตุผลความคิด (รณชยั  ตนัตระกูล, 2553 : 135) 
    การเรียนรู้พฤติกรรม (Behavioral Learning) เป็นกระบวนการของการ
พฒันาการตอบสนองของคนเราที่เกิดขึ้นโดยอิสระต่อสถานการณ์ที่ถูกสร้างขึ้นผ่านการเปิดรับซ ้ า
ต่อสถานการณ์นั้น  การเรียนรู้เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงในพฤติกรรมอนัเป็นผลจากการสังเกต  
จากประสบการณ์ และการฝึกปฏิบตัิ  ส่ีตวัแปรคือใจกลางส าคญัของการที่ผูบ้ริโภคเรียนรู้อยา่งไร
จากประสบการณ์ และการฝึกปฏิบตัิ  ส่ีตวัแปรผนั คือ ใจกลางส าคญัของการที่ผูบ้ริโภคเรียนรู้
อยา่งไรจากประสบการณ์ที่ไดก้ระท าซ ้ า ไดแ้ก่  

    (1)  แรงผลกัดนัขบัเคล่ือนหรือตดักระตุน้ (Drive) เป็นความจ าเป็นของ
ผูบ้ริโภคอนัจะน าไปสู่การกระท า ดงัเช่นความหิวท าใหเ้กิดแรงจูงใจ  

        (2)  ส่ิงบอกเหตุ (Cue) คือตวักระตุน้ที่ก  าหนดทิศทางให้กบัแรงจูงใจ
เหล่านั้น  ซ่ึงเป็นส่ิงกระตุน้หรือสัญลกัษณ์ที่ไดรั้บทราบจากผูบ้ริโภค เช่น  ตราสินคา้  บรรจุภณัฑ ์ 
ตวัโฆษณา  การยิม้แยม้ของพนกังานขาย 

        (3)  การตอบสนอง (Response) เป็นการกระท าหรือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่
มีต่อแรงขบัเคล่ือนและส่ิงบอกเหตุ   

        (4)  การเสริมแรงสนบัสนุน (Reinforcement) เป็นปัจจยัที่ส่ีที่มีผลกระทบ
โดยตรงต่อการเรียนรู้อนัจะเป็นการเสริมแรงหรือสนับสนุนการตอบสนองหรือเป็นรางวลัให้แก่
ผูบ้ริโภคดงัเช่น เม่ือเกิดความหิว(ตวักระตุน้) ผูบ้ริโภคก็จะมองหาส่ิงบอกเหตุ (ป้ายโฆษณาอาหาร
จานด่วน)  จึงเกิดการกระท า (เดินเขา้ไปซ้ือรับประทาน) และไดรั้บรางวลั (ความอร่อย)  
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    ตวัอยา่งเช่น  ถา้ท่านไดเ้ห็นโฆษณายาสีฟันยี่ห้อมีช่ือได้แนะน าสูตรใหม่ที่มี
ส่วนผสมสมุนไพรเพือ่รักษาฟันผแุละรักษาเหงือกใหแ้ขง็แรง  ท่านมีปัญหาเร่ืองเหงือกในขณะนั้น
จึงได้ไปซ้ือยาสีฟันสูตรใหม่น้ีในร้านสะดวกซ้ือใกล้บ้าน เราก็จะอนุมานได้ว่าท่านได้เรียนรู้
บางอยา่งแลว้ 

   ในความหมายของการเ รียน รู้นั้ นได้ก ล่ าวว่าประสบการณ์สามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมเราจึงเรียกว่า “การเรียนรู้จากประสบการณ์(Experiential Learning)” 
ตวัอยา่งของยาสีฟันที่ไดก้ล่าวขา้งตน้ เม่ือท่านไดล้องใชย้าสีฟันก่อนนอนในคืนวนันั้น และรู้สึกว่า
ไม่มีความแปลกใหม่หรือรสชาติที่ไม่คิดวา่จะสามารถรักษาฟันผุหรือรักษาเหงือกที่เจ็บในขณะนั้น
แต่อยา่งไร  ท่านอาจจะไม่ซ้ือยาสีฟันยีห่้องนั้นสูตรนั้นอีกต่อไป   การเรียนรู้ที่ส าคญัอีกอยา่งหน่ึง
เรียกกันว่า “การเรียนรู้จากความคิด(Conceptual Learning) ซ่ึงเป็นการเรียนรู้ที่ไม่ได้จาก
ประสบการณ์  สมมติวา่คุณยนือยูห่นา้ตูแ้ช่น ้ าอดัลมและเห็นวา่น ้ าอดัลมประเภท “Diet” ของยีห่้อหน่ึง
ที่ออกใหม่ซ่ึงใชน้ ้ าตาลเทียมแทนน ้ าตาลธรรมชาติ  เน่ืองดว้ยบรรดาน ้ าอดัลมประเภท diet ทั้งหลายมี
รสชาติที่ไม่เหมือนธรรมชาติดงัเดิมตามที่ท่านไดรั้บรู้  ท่านไดซ้ื้อน ้ าอดัลมประเภทธรรมดาด่ืม  ท่าน
ไดรั้บการเรียนรู้วา่ท่านไม่ชอบน ้ าอดัลมประเภทน้ีแมแ้ต่จะลองซ้ือมาด่ืมก็ไม่ไดค้ิด 
    คนเราเรียนรู้รวดเร็วและจดจ าข้อมูลนานขึ้ นเ ม่ือข้อมูลที่ เ รียนรู้นั้ นมี
ความส าคญั การเสริมแรงหนุน (Reinforcement) และการกระท าซ ้ า(Repetition) ยงัช่วยส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้วยเช่น ถ้าคุณเห็นแขกขายโรตีรถเข็น (กระตุน้) ท่านซ้ือโรตีหน่ึงช้ิน (ตอบสนอง) เม่ือ
รับประทานโรตีร้อนช้ินนั้นก็รู้สึกวา่รสชาติอร่อยถูกปาก (การใหร้างวลั) ซ่ึงพฤติกรรมของท่านไดมี้
การเสริมแรงในทางบวก หรือในทางกลับกันถ้าท่านได้ทานโรตีที่ใส่แยมแทนที่ใส่นมขน้และ
น ้ าตาล  ปรากฏว่าไม่อร่อย(การเสริมแรงในทางลบ)  และท่านจะไม่ซ้ือแบบน้ีอีกต่อไป อยา่งไรก็
ตามถ้าปราศจากการเสริมแรงทางบวกหรือทางลบคนคนนั้ นจะไม่ได้รับแรงจูงใจต่อรูปแบบ
พฤติกรรมในการกระท าซ ้ าหรือการหลีกเล่ียง  ดงันั้นถา้ตรายีห่อ้ใหม่จะกระตุน้ความรู้สึก  กิจกรรม
ทางการตลาดบางอยา่งดงัเช่นการเปล่ียนราคาหรือการเพิ่มรายการส่งเสริมการขายอาจจะมีความ
ประสงคใ์นการชกัจูงการบริโภคเพิม่ขึ้นทฤษฏีการเรียนรู้เป็นการช่วยเตือนความจ านักการตลาดว่า
การลงมือปฏิบตัิที่ชดัแจง้และถูกกาลเทศะจะเป็นการเสริมแรงพฤติกรรมผูบ้ริโภคในความมุ่งมั่น
ปรารถนา 
    การกระท าซ ้ า (Repetition) เป็นกลยทุธ์ส าคญัในการรณรงคด์า้นการส่งเสริม
การขายเน่ืองดว้ยการกระท าซ ้ าสามารถน าไปสู่การเรียนรู้ที่เพิม่ขึ้น นกัวิจยับางคนเช่ือว่าการกระท า
ซ ้ าท  าให้เกิดการเพิ่มความเขม้แข็งของการเรียนรู้และชะลอกระบวนการลืมหรือจ าไม่ได้ของ
ผูบ้ริโภค โดยทัว่ไปแลว้นั้นการท าให้การเรียนรู้ส าคญัยิ่งขึ้น ข่าวสารโฆษณาจะตอ้งแผ่กระจาย
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มากกวา่ที่จะเป็นกลุ่มกอ้นอยา่งไรก็ตามการเรียนรู้จากการกระท าซ ้ ามากเกินความจ าเป็นอาจจะเป็น
ผลเสียเพราะการเอือมระอาก็ได ้เช่นการใชภ้าพยนตร์โฆษณาที่ซ ้ าซากไม่มีการปรับเปล่ียน  ผูช้ม
อาจจะเกิดเบื่อและมีผลต่อผลิตภณัฑน์ั้นดว้ยเช่นกนั 
    จากมุมมองของนกัการตลาดนั้น การเรียนรู้สามารถเป็นไดท้ั้งความพึงปรารถนา
และไม่พงึปรารถนานกัการตลาดไดส้อนผูบ้ริโภคให้ตอบสนองต่อส่ิงบอกนัยหรือกระตุน้ดงัเช่นป้าย
โฆษณาที่ติดตามทางเดินเขา้ซุปเปอร์มาเก็ตจะเสนอแนะว่าสินคา้ตามป้ายเหล่านั้นลดราคาพิเศษ หรือ
ป้ายที่ติดวา่ “ขายลดราคา” ตามโชวรู์มหรือกระจกหนา้ร้านจะเสนอแนะว่าสินคา้ในร้านนั้นสามารถที่
จะต่อราคาได ้หรือการโฆษณาใบปลิวแผน่พบัของบรรดาซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านคา้ปลีกจะชกัชวน
หรือเสนอแนะวา่สินคา้บางรายการนั้นจะมีการเสนอราคาที่ถูกเป็นพเิศษ เหล่าน้ี 
    เม่ือแบบแผนของพฤติกรรมไดส้ร้างขึ้นก็จะกลายเป็นนิสัยความเคยชินและ
ทดแทนจิตส านึกเป็นพฤติกรรมแบบที่ตั้งใจ ซ่ึงในแง่ของกระบวนการตดัสินใจซ้ือจะหมายความว่า
เม่ือนิสยัไดถู้กสร้างขึ้นแลว้ผูบ้ริโภคจะขา้มขั้นตอนบางขั้นตอนของกระบวนการซ้ือและมกัจะเร่ิม
จากการรับรู้ต่อความตอ้งการไปยงัการซ้ือทันที อย่างไรก็ตามการเรียนรู้ไม่ใช่การพยากรณ์ที่
สมบูรณ์ของพฤติกรรมเพราะว่ามีปัจจยัอ่ืน ๆ มีหลากหลายที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ริโภค ดังเช่น แบบ
แผนของการซ้ือซ ้ าตราสินค้าเดิมอาจถูกรบกวนจากความปรารถนาของบุคคลส าหรับความ
หลากหลายหรือความแปลกใหม่ที่มีให้เลือก หรือเม่ือเกิดสถานการณ์ของการขาดเงิน มีเงินน้อย
หรือเวลาที่บีบบงัคบัอาจสร้างพฤติกรรมที่แตกต่างไปจากการตอบสนองของการเรียนรู้ ดงันั้นการ
ตอบสนองจากการเรียนรู้ไม่จ าเป็นที่จะเกิดขึ้นทุกคร้ังที่เกิดส่ิงกระตุน้ 
    4)  บุคลิกภาพ (Personality) 
    บุคลิกภาพมีความหมายโดยกวา้งว่าเป็นแบบแผนของอุปนิสัยลกัษณะเฉพาะ
ของบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตอบสนองของพฤติกรรม ตวัอยา่งของอุปนิสัยดงัเช่นเม่ือเรากล่าวถึง
คนที่มีความเช่ือมัน่สูง คนที่เป็นเผด็จการ คนที่เห็นแก่ตวั คนที่เช่ือคนอ่ืนง่ายหรือคนหัวอ่อน คนที่
คล่องตัวหรือคนที่ มีมิตรไมตรี เหล่าน้ีซ่ึงได้รับอิทธิพลจากอุปนิสัยส่วนตัวที่ตอบสนองต่อ
สถานการณ์ นกัวจิยัแนะวา่คนที่หวัอ่อนมกัจะชอบเลือกใชสิ้นคา้ที่มีตรายีห่้อจะไม่ซ้ือสินคา้ที่ไม่มี
ตรายีห่อ้ ในทางกลบักนัคนที่มีอุปนิสยักา้วร้าวจะนิยมใชสิ้นคา้ที่สร้างความโดดเด่นให้ตนเอง เช่น
จะใชท้ี่มีดโกนหนวดมากกว่าใช้ที่โกนหนวดไฟฟ้า หรือสวมใส่เส้ือผา้ที่เป็นสัญลกัษณ์ให้เขา้กับ
บุคลิกตนเอง เช่น นักขี่จกัรยานยนต ์Davidson Harley มกัจะสวมใส่เส้ือหนังสีด ารองเทา้หนังบูท 
สวมหมวกกนัน๊อคแบบทหารเยอรมนั เหล่าน้ีเป็นตน้ การวเิคราะห์วฒันธรรมขา้มชาติไดแ้นะน าว่า
ผูค้นของประเทศที่แตกต่างกนัจะมีลกัษณะอุปนิสยัประจ าชาตินั้น หรือกลุ่มของลกัษณะบุคลิกภาพ
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รวมกนัในหมู่ผูค้นของประเทศหรือสงัคม ตวัอยา่งเช่นคนอเมริกนัและคนเยอรมนัจะเป็นคนที่กลา้
แสดงออกมากกวา่คนรัสเซียและคนองักฤษ 
    นักการตลาดบางคนเช่ือว่าบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการซ้ือประเภทและตรา
สินคา้ ตวัอยา่งเช่นประเภทของรถยนต ์เส้ือผา้หรือเคร่ืองประดบัเพชรพลอย เป็นตน้ 
    ลักษณะของบุคลิกภาพเหล่าน้ีมักจะแสดงให้เห็นแนวคิดส่วนตัว (Self – 
concept ) ของบุคคลหรือการรับรู้ส่วนตวั (Self – perception) หรือภาพลักษณ์ส่วนตวั (Self – 
image) ซ่ึงเป็นพื้นฐานวา่ผูบ้ริโภครับรู้ตนเองอยา่งไร แนวคิดส่วนตวัประกอบไปดว้ยทศันคติ การ
รับรู้ ความเช่ือและการประเมินตนเอง และถึงแมว้า่แนวความคิดส่วนตวันั้นอาจจะเปล่ียนแปลง แต่
การเปล่ียนแปลงจะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป นักจิตวิทยาได้แสดงให้เห็นความแตกต่างระหว่าง
แนวความคิดส่วนตวัตามความเป็นจริง (Actual Self – concept) ซ่ึงเป็นการที่มองเห็นตวัเอง กบั
แนวความคิดตามอุดมการณ์หรือนึกฝัน (Ideal Self – concept) เป็นจุดความตอ้งการจะให้เป็นหรือ
ตอ้งการใหเ้ห็นดงัที่นึกฝันไว ้
    ได้มีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการซ้ือให้แสดงให้เห็นว่าคนเรามักจะชอบตรา
สินคา้และผลิตภณัฑซ่ึ์งเขา้กบัแนวความคิดส่วนตวั อยา่งไรก็ตามก็ยงมีการวจิยัอ่ืนๆ ที่แสดงให้เห็น
ถึงความเก่ียวข้องระดับของอิทธิพลแนวความคิดของความเป็นจริงและความนึกฝันที่จะมีต่อ
ความชอบพอตราสินคา้และผลิตภณัฑ ์บา้งก็ยนืยนัว่าความชอบพอในการบริโภคจะสอดคลอ้งกบั
แนวความคิดส่วนตัวของบุคคล แต่ยงัมีนักวิจัยอ่ืนที่ไม่เห็นด้วยกับบทสรุปน้ีด้วยการเช่ือว่า
แนวความคิดของอุดมการณ์หรือความนึกฝันจะมีบทบาทที่ส าคญัต่อการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ซ่ึง
อย่างไรก็ตามบางทีไม่มีบทสรุปได้ว่าใครถูกใครผิดเพราะว่าในชีวิตจริงนั้นเราสับเปล่ียนไปมา
ระหว่างแนวความคิดที่เป็นจริงกับความนึกฝัน ผูช้ายที่มีอายกุลางคนอาจจะซ้ือเส้ือผา้ที่สวมใส่
สบายไม่จ าเป็นตอ้งเป็นไปตามแฟชัน่ เส้ือผา้ที่ใส่อยูบ่า้นในวนัหยดุสุดสัปดาห์ ซ่ึงในลกัษณะน้ีจะ
เป็นการสะทอ้นถึงแนวความคิดส่วนตวัตามความเป็นจริง แต่เขาอาจจะซ้ือเส้ือผา้ที่มีราคาแพง ยีห่้อ
มี ช่ือเสียงส าหรับการสวมใส่ออกนอกบ้าน ท าให้ดูหนุ่ม แคล่วคล่องและเท่ห์เ ม่ือสวมใส่
(แนวความคิดส่วนตวัที่นึกฝันหรืออุดมคติ) 
    5)  ค่านิยม และความเช่ือ   
    รณชยั  ตนัตระกูล (2553 : 137) ไดก้ล่าวถึง ค่านิยม (Values) คือ ความเช่ือถือ
ที่คงทนยาวนานซ่ึงแบบนิยมของการช้ีน าเฉพาะคือบุคลิกภาพหรือความชอบพอทางสังคมที่มีต่อ
แบบนิยมของการช้ีน าอ่ืนๆ นักจิตวิทยาให้ความหมายค่านิยมนั้นเป็นหลักการทีไม่มีตัวตนซ่ึง
สะทอ้นกลบัของความจ าเป็นความตอ้งการของคน หรือการปรับตวัให้เขา้กบัการมีชีวิตอยูใ่นโลก
แห่งความเป็นจริง นักวิจยัของ Survey Research Center แห่งมหาวิทยาลยัมิชิแกนได้จ  าแนกเก้า
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ค่านิยมพื้นฐานที่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือของมนุษย ์ (Etzel , Walker and Stanton, 2007 : 
150) ซ่ึงเรียกช่ือวา่ List of Values (LOV) ไดแ้ก่ 

         (1)  การเคารพต่อตนเอง (Self – Respect) 
         (2)  การมีชีวติที่มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Fun and Enjoyment in Life) 
         (3)  การมีจิตส านึกของการมีญาติพี่เพือ่นฝูง มีสงักดั (Sense of Belonging) 
         (4)  ความมัน่คงปลอดภยั (Security) 
         (5)  การไดรั้บความสมัพนัธท์ี่อบอุ่น (Having Warm Relationships) 
         (6)  มีจิตส านึกของการบรรลุผลส าเร็จ (Sense of Accomplishment) 
         (7)  มีความตื่นเตน้ (Excitement) 
         (8)  ความพอใจของตนเองที่บรรลุผล (Self – Fulfillment ) 
         (9) ไดรั้บการนบัหนา้ถือตาอยา่งดี (Being Well Respected) 

              เราอาจเรียกค่านิยมเหล่าน้ีว่าเป็นความพึงปรารถนา ความส าคัญของ
ความสมัพนัธจ์ะแตกต่างในกลุ่มของผูค้น และความส าคญัของความสัมพนัธ์มีผลต่อพฤติกรรม ดงั
ตวัอยา่งเช่นคนที่ให้ค่านิยมสูงต่อการมีความสนุกสนานมกัจะมีความเพลิดเพลินกบัการท่องเที่ยว 
การเตน้ร า การออกก าลงักาย ในอีกส่วนหน่ึงของคนที่มีค่านิยมสูงส าหรับความสัมพนัธ์ที่อบอุ่นจะ
มุ่งไปยงัการมอบให้ส่ิงของแก่ผูอ่ื้นโดยไม่มีเหตุผลที่เฉพาะเจาะจง ซ่ึงจุดแข็งของค่านิยมจะเป็น
พื้นฐานส าหรับการก าหนดส่วนของตลาด 
              ความเช่ือ คือ ความโอนเอียงที่ท  าให้ตอ้งยอมรับ เพราะเป็นขอ้เท็จจริงและ
เป็นส่ิงที่มีการสนบัสนุนจากความเป็นจริงหรือขอ้มูลที่มีน ้ าหนกัมาก (Walters, 1987: 261 อา้งถึงใน
รณชยั ตนัตระกูล, 2553 : 138) ความเช่ือนั้นเป็นบทบาทหน่ึงของการเกิดขึ้นของทศันคติ ความเช่ือ
คือการรับรู้ที่อยูใ่นจิตใจของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัการท างานของผลิตภณัฑห์รือตรายีห่้อที่มีคุณลกัษณะ
เฉพาะที่แตกต่างวา่ท างานไดดี้มากน้อยเพียงไร ความเช่ือมาจากประสบการณ์ส่วนตวั การโฆษณา
และการพูดคุยกับผูอ่ื้นความเช่ือที่มีต่อคุณลักษณะของการผลิตภัณฑ์มีความส าคญัมากเพราะ
นอกจากค่านิยมส่วนตวัแลว้ความเช่ือยงัสร้างสรรคค์วามทศันคติของการชอบหรือไม่ชอบที่มีต่อ
สินคา้หรือบริการดว้ยเช่นกนั 
    6)  ทศันคติ   
    ทศันคติ (Attitude) คือ ความโนม้เอียงของการับรู้และการกระท าที่เกิดจากการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองโดยตรงในความชอบพอหรือไม่ชอบของบุคลิกที่มีต่อส่ิงหรือความคิดใดๆ 
(Fishbein and Aizen, 1975: 6 อา้งถึงใน รณชยั ตนัตระกูล, 2553 : 138) ทศันคตินั้นไดก่้อเกิดขึ้น
โดย ค่านิยม (Values) และความเช่ือ (Beliefs) ของคนเรา ค่านิยมมีความหลากหลายโดยระดบัของ
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การเฉพาะเจาะจง ค่านิยมของคนเราอาจเป็นคนมัธยสัถ์และมีความทะเยอทะยานใฝ่สูง ซ่ึงยอ่มมี
อิทธิพลต่อนักการตลาด สมมติว่าการประหยดัมัธยสัถ์เป็นค่านิยมส่วนตวัของตวัคุณเอง เม่ือท่าน
ตอ้งก าลงัคิดจะซ้ือรถยนตส่์วนตวั คุณลกัษณะเฉพาะที่ท่านจะตอ้งน ามาพิจารณาคือความประหยดั
น ้ ามนัของรถยีห่อ้นั้นเป็นอนัดบัแรก และถา้คุณเช่ือวา่รถยีห่อ้ดงักล่าวนั้นมีคุณสมบติัตามที่ตอ้งการ
คุณก็จะมีทศันคติของความชอบพอต่อยีห่อ้รถนั้น 
    การเปล่ียนของทศันคติ  นกัการตลาดใชส้ามวธีิการส าหรับความพยายามที่จะ
เปล่ียนทัศนคติของผูบ้ริโภคที่มีต่อผลิตภณัฑ์หรือตรายี่ห้อ (รณชัย  ตนัตระกูล, 2553 : 139)             
ดงัตวัอยา่งเช่น 
         (1)   การเปล่ียนแปลงความเช่ือเก่ียวกับขอบเขตซ่ึงตราสินค้านั้ นมี
คุณลักษณะที่แน่นอน ในการคลายความกงัวลของผูบ้ริโภคที่ว่าเม่ือใช้ยาแอสไพรินแล้วจะเกิด
อาการป่ันป่วนในกระเพาะอาหาร บริษทั Bayer Company ประสบความส าเร็จในหารสนับสนุน
และส่งเสริมผลิตภณัฑท์ี่มีส่วนผสมแอสไพลินแต่ไม่ท าใหมี้อาการปวดทอ้งเรียกว่า “Extra Strength 
Bayer Plus” ซ่ึงใชข้อ้ความของการโฆษณาวา่ “Extra Power , Exter Gentle”  
         (2)  การเปล่ียนแปลงการที่ได้รับรู้ความส าคญัของผลิตภณัฑ ์เม่ือคร้ังที่ 
Pepsi – Cola ไดส้ร้างให้ความสดใหม่เป็นส่ิงส าคญัของคุณลกัษณะสินคา้ดว้ยการประทบัตราวนั
เดือนปีที่ผลิตบนภาชนะบรรจุ(กระป๋อง) ซ่ึงในระยะแรกนั้นผูบ้ริโภคไม่ไดใ้ห้ความใส่ใจต่อการ
ระบุวนัเดือนปีที่ผลิตหรือความสดใหม่ของสินคา้แต่อยา่งไร หลังจากที่ Pepsi – Cola ได้ทุ่มเงิน
โฆษณาและส่งเสริมการขายจ านวน 25 ลา้นเหรียญสหรัฐ และไดท้  าการส ารวจผูบ้ริโภคคน้พบว่า
อตัราร้อยละ 61 ของผูด่ื้มน ้ าอดัลมโคล่าเช่ือว่าวนัที่ของความสดใหม่นั้นส าคญัส าหรับคุณลกัษณะ
ของสินคา้เป็นอยา่งยิง่ 
         (3)  การเพิ่มคุณลกัษณะใหม่ให้ผลิตภณัฑ ์Colgate Palmolive ไดร้วมส่วน
ประสมใหม่ที่ต่อต้านเช้ือแบคทีเรีย “Tricoson” ในยาสีฟัน Colgate Total และใช้เงินเพื่อท า
การตลาดและตรายีห่้อน้ีถึง 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ ซ่ึงผลลพัธ์นั้นท าให้ Colgate สามารถเป็นผูน้ า
ตลาดแทน Crest เป็นคร้ังแรกในรอบ 25 ปี (Advertising Age, 1998 : 544 อ้างถึงใน รณชัย           
ตนัตระกูล, 2553) 
    การเปล่ียนแปลงทศันคตินั้นสามารถเป็นทั้งความยากล าบากหรือความเป็นไป
ไม่ไดเ้ม่ือการเปล่ียนแปลงไดเ้กิดขึ้นซ่ึงมกัจะใชเ้วลายาวนาน ดงัเช่นการที่ผูค้นจะยอมรับ air bags 
ติดในรถยนตใ์ชเ้วลาเป็นปี ซ่ึงในช่วงแรกนั้นจะคิดว่าเป็นเร่ืองตลกที่ท  าไม่ตอ้งมีถุงลมนิรภยัติดไว้
ในรถยนตแ์ละในปัจจุบนัผูซ้ื้อรถยนตท์ุกคนจะเรียกร้องหาถุงลมนิรภยั และเม่ือเผชิญกบัทศันคติที่
ไม่ชอบพอหรือไม่โปรดปรานต่อผลิตภณัฑน์ั้น ซ่ึงจะเป็นความยากล าบากอยา่งยิง่ที่จะเปล่ียนแปลง
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ทศันคติ นกัการตลาดมกัจะตอ้งปรับปรุงหรือดดัแปลงผลิตภณัฑใ์หเ้ขา้กบัทศันคติของผูบ้ริโภคดว้ย
เช่นกนั 
    7)  วถีิการด าเนินชีวติ (Lifestyle) 
    วถีิทางของการด าเนินชีวติ หมายถึง พฤติกรรมของบุคคลที่มีความสมัพนัธ์กบั
กิจกรรมความสนใจและความคิดของบุคคลนั้น (Etzel, Walker and Stanton. 2007: 149) ซ่ึงเป็น
วิธีการของการด ารงชีวิตที่แสดงออกให้เห็นโดยการที่ เราใช้เวลาและทรัพยากร(กิจกรรม – 
Activities) อยา่งไร อะไรที่พวกเขาคิดว่ามีความส าคญัต่อสภาพแวดลอ้ม(ความสนใจ – Interest) 
และอะไรที่พวกเขาคิดถึงตวัเองและโลกที่พวกเขาอาศยัอยู ่(ความคิดเห็น – Opinions) การวิเคราะห์
วิถีทางด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคไดส้ร้างความเขา้ใจที่ลึกซ้ึงอย่างมากต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 
ตวัอยา่งเช่นการวเิคราะห์วถีิทางด าเนินชีวติไดพ้สูิจน์ประโยชน์ในการแบ่งส่วนตลาดและเป้าหมาย
ของผูบ้ริโภคส าหรับผลิตภณัฑใ์หม่และที่มีอยูใ่นตลาด  
    วิถีทางด าเนินชีวิตของผูบ้ริโภคยอ่มตอ้งมีผลต่อการซ้ือผลิตภณัฑอ์ะไรและ
ตรายีห่อ้ที่พวกเขาช่ืนชอบ นกัการตลาดจึงตอ้งตระหนกัถึงส่ิงน้ีและมกัจะออกแบบกลยทุธ์ของเขา
ตามพื้นฐานของวิถีด าเนินชีวิตของส่วนตลาด (Life – style segments) นั้นๆ เช่นการโฆษณาเส้ือ 
Polo แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของการด าเนินชีวิตของผูส้วมใส่ว่าเป็นผูท้ี่มีฐานะและมีชีวิตที่
สนุกสนาน 
    ถึงแมว้า่วถีิการด าเนินชีวติจะเคร่ืองมือทางการตลาดที่มีประโยชน์อยา่งมากก็
ตามการแบ่งส่วนตลาดตามวถีิการด าเนินชีวติยอ่มมีขอบเขตที่จ  ากดับา้งในกรณีที่การแบ่งการตลาด
นั้นมาจากลกัษณะบุคลิกภาพ ตวัอยา่งเช่นเป็นส่ิงที่ยากล าบากในการวดัขนาดที่แน่นอนของการ
ด าเนินชีวติของส่วนตลาดในจ านวนประชากร ดงัตวัอยา่งที่วามีคนเท่าใดที่ตอ้งการสะทอ้นถึง”วิถี
ด าเนินชีวติแบบ Polo” ในส่ิงที่เขาสวมใส่ทั้งประเทศ? อีกปัญหาหน่ึงคือวถีิการด าเนินชีวิตของส่วน
ตลาดที่ก  าหนดไวน้ั้นอาจจะเขา้ไปไม่ถึงในค่าใชจ่้ายที่เหมาะสมผ่านระบบการจดัจ าหน่ายที่ปกติ
ของบริษทัและโปรแกรมการส่งเสริมการขาย (ตวัอย่างเช่นผูท้ี่มีเงินซ้ือเส้ือ Polo ที่อาศยัอยู่ใน
จงัหวดัเลย แม่ฮ่องสอน หนองบวัล าภูฯ ไม่สามารถหาซ้ือไดใ้นจงัหวดัที่อาศยั เพราะไม่มีร้านคา้
หรือตวัแทนจ าหน่ายของ Polo ในจงัหวดันั้นเน่ืองจากไม่มีห้างสรรพสินคา้ขนาดใหญ่ตั้งอยู ่สินคา้
จะตอ้งมีภาพพจน์สูง แหล่งขายจะไม่ท าลายภาพลกัษณ์ของตราสินคา้ฯ ดงันั้นผูท้ี่มีเงินเหล่านั้นถา้
ตอ้งการซ้ือเส้ือ Polo (ของแท)้ จะตอ้งไปซ้ือที่กรุงเทพฯ หรือจงัหวดัใหญ่ๆ ใกล้เคียงดังเช่น
เชียงใหม่ ขอนแก่น เป็นตน้) 
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2.2  ประเภทของค่าใช้จ่าย 
 
 การแบ่งประเภทของค่าใช้จ่าย ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2555ก:21) ได้แบ่งประเภทของ
ค่าใชจ่้ายออกเป็น 2 ประเภท คือ ค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวกบัการ
อุปโภคบริโภค ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 2.2.1  ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค มีทั้งหมด 11 ประเภท คือ  
     1)  อาหารและเคร่ืองด่ืม (ไม่มีแอลกอฮอล์)  คือ  อาหารปรุงที่บา้น  อาหารส าเร็จรูป 
(ซ้ือมาบริโภคที่บา้น และซ้ือมาบริโภคนอกบา้น)  และเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮฮล ์
     2)  เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล ์   คือ ซ้ือด่ืมที่บา้น  และซ้ือด่ืมนอกบา้น 
     3)  ยาสูบ  หมาก ยานัตถุ์ และอ่ืน ๆ  คือ บุหร่ี ซิการ์ ยาเส้น ฯลฯ  และหมาก พลู 
ยานตัถ ์ฯลฯ  
     4)  ที่อยู่อาศัย  เคร่ืองแต่งบ้าน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ได้แก่  ค่า เช่าที่อยู่อาศัย                
ค่าประเมินค่าเช่าบา้นที่ไม่เสียเงิน (รวมบา้นของตนเอง)  ค่าบ  ารุงรักษาและซ่อมแซมบา้น  เคร่ือง
แบ่งบา้นและส่ิงทอส าหรับใช้ในบา้นเคร่ืองใชส้อยเบ็ดเตล็ดในบา้น  เช้ือเพลิง แสงสว่างและน ้ า   
ค่าใชจ่้ายในการท าความสะอาด  และค่าจา้งบุคคลใหบ้ริการในครัวเรือน 
     5)  เคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้  ไดแ้ก่  ผา้ เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย  และรองเทา้ 
     6)  ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล  ไดแ้ก่  ของใชส่้วนบุคคล  และค่าบริการส่วนบุคคล 
     7)  เวชภณัฑแ์ละค่าตรวจรักษาพยาบาล ไดแ้ก่  ยาและเวชภณัฑ์  ค่ารักษาพยาบาล  
(คนไขน้อก)  และค่ารักษาพยาบาล (คนไขใ้น) 
     8)  การเดินทางและการส่ือสาร  ได้แก่  ค่าซ้ือยานพาหนะ  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
ยานพาหนะ  การเดินทางตามปกติ  การเดินทางในโอกาสพเิศษ และท่องเที่ยว  และการส่ือสาร 
     9)   การศึกษา 
     10)  การบนัเทิง การอ่านหนงัสือและกิจกรรมทางศาสนา ไดแ้ก่  อุปกรณ์การบนัเทิง
และกีฬา เคร่ืองเล่น สัตวเ์ล้ียง ไมป้ระดบั  และค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการบนัเทิง  ค่าผ่านประตู ค่าเรียน
และเล่นกีฬา    
     11)  การจดังานพธีิ ในโอกาสพเิศษ   
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 2.2.2  ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค  ไดแ้ก่  ภาษี/ธรรมเนียม/ค่าปรับ   ค่าสมาชิก
กลุ่มอาชีพ  เงิน/ส่ิงของที่ส่งให้บุคคลนอกครัวเรือน  บริจาคเงิน/ส่ิงของให้แก่องคก์รค่าง ๆ   เงิน
ท าบุญ/เงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ   ค่าเบี้ยประกนัภยั/ทรัพยสิ์น/ประกันชีวิต/เงินฌาปนกิจศพ/เงินสมทบ
ประกนัสงัคม   ค่าซ้ือสลากกินแบ่ง/หวยของรัฐ/และการพนนัอ่ืน ๆ    ค่าเบี้ยจ่าย/ดอกเบี้ยแชร์  และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 
  

2.3  ภาวะเศรษฐกจิและสังคมของครัวเรือน 
 
 จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ในช่วง 6 เดือนแรก ของปี 2554 ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2555ก : ค าน า)  พบว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 ครัวเรือนทัว่
ประเทศ มีรายไดเ้ฉล่ีย เดือนละ 23,544 บาท ส่วนใหญ่เป็นรายไดจ้ากการท างาน (ร้อยละ 71.9) ซ่ึง
ไดแ้ก่ ค่าจา้งเงินเดือน (ร้อยละ 38.7) จากการท าธุรกิจ (ร้อยละ 20.4) และจากการท าการเกษตร (ร้อย
ละ 12.8) และมีรายไดท้ี่ไม่ไดเ้กิดจากการท างาน เช่น เงินที่ไดรั้บความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืนนอก
ครัวเรือน/รัฐ (ร้อยละ 10.7) รายไดจ้ากทรัพยสิ์น เช่นดอกเบี้ย (ร้อยละ 1.9) นอกจากนั้นยงัมีรายได้
ใน รูปสวสัดิการ/สินคา้ และบริการต่างๆ (ร้อยละ 13.8) 
 
 2.3.1  ค่าใช้จ่ายของครัวเรือน (ปี 2554) 
 ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2554 ครัวเรือนทัว่ประเทศมีค่าใชจ่้ายเฉล่ียเดือนละ 17,861 บาท 
ค่าใชจ่้ายร้อยละ 32.8 เป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (ซ่ึงในจ านวนน้ีมีค่าเคร่ืองด่ืมที่เป็นแอลกอฮอล์
ร้อยละ 0.6) รองลงมาเป็นค่าที่อยู่อาศยัและเคร่ืองใช้ภายในบา้น (ร้อยละ 20.8) ใช้เก่ียวกับการ
เดินทางและยานพาหนะ (ร้อยละ 19.1) ใชส่้วนบุคคล/เคร่ืองนุ่งห่ม/รองเทา้ (ร้อยละ 6.5) ในการ
ส่ือสารร้อยละ 3.1 และใช้ในการบันเทิง/การจัดงานพิธี  ใช้ในการศึกษาค่าเวชภัณฑ์/ค่า
รักษาพยาบาลประมาณร้อยละ 1.6 - 2.0 กิจกรรมทางศาสนามีเพียงร้อยละ 0.9 แต่อย่างไรก็ตาม
พบวา่ค่าใชจ่้ายที่ไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวญั เบี้ยประกนัภยั ซ้ือสลากกิน
แบ่ง/หวย ดอกเบี้ย สูงถึงร้อยละ 11.6 
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ภาพที่ 2.2  ร้อยละของครัวเรือน จ าแนกตามการมีหน้ีสิน และจ านวนหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือน  
                  จ  าแนกตามวตัถุประสงคข์องการกูย้มื (ปี 2554) 
แหล่งที่มา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555ก : 2. 
 
 2.3.2  การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือนรายภาค ปี 2554  
           เม่ือพจิารณารายได ้ค่าใชจ่้าย และหน้ีสินของครัวเรือนเป็นรายภาค พบวา่กรุงเทพ ฯ และ 3 
จงัหวดั คือ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ มีรายไดต่้อครัวเรือนเฉล่ียสูงกวา่ภาคอ่ืนมาก คอื 
43,669 บาท โดยมีค่าใชจ่้าย และจ านวนหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือนสูงสุดเช่นเดียวกนั คือ 29,031 และ 
220,226 บาท ตามล าดบั และมีสดัส่วนของค่าใชจ่้ายต่อรายไดร้้อยละ 66.5 และพบวา่ครัวเรือนใน
ภาคกลางเป็นภาคที่มีสดัส่วนของค่าใชจ่้ายต่อรายไดสู้งสุด ถึงร้อยละ 83.4 ซ่ึงจะท าให้เกิดการออม 
หรือช าระหน้ีไดน้อ้ยมากเม่ือเทียบกบั ครัวเรือนในภาคใตท้ี่มีสดัส่วนของค่าใชจ่้ายต่อรายไดต้  ่าสุด 
คือร้อยละ 70.6 ซ่ึงสามารถเก็บออม และมีเงินช าระหน้ีไดม้ากกวา่ภาคอ่ืนๆ 
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ภาพที่ 2.3  รายได ้ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน และจ านวนหน้ีสินเฉล่ียต่อครัวเรือนทั้งส้ิน  
                  จ  าแนกตามสถานะทางเศรษฐสงัคมของครัวเรือน (ปี 2554) 
แหล่งที่มา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555ก : 6. 
 
 2.3.3  การเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย และหนี้สินของครัวเรือน ตามสถานะ ทางเศรษฐกิจ 
                        สังคมของครัวเรือน (ตามอาชีพ)  (ปี 2554) 
 เม่ือพจิารณาตามอาชีพ พบว่าครัวเรือนลูกจา้งที่ปฏิบติังานวิชาชีพ/ นักวิชาการ/นักบริหาร 
มีรายไดเ้ฉล่ียสูงสุดถึง 51,682 บาท รองลงมาไดแ้ก่ ครัวเรือนของผูด้  าเนินธุรกิจที่ไม่ใช่เกษตร 
เสมียน/พนกังาน/ผูใ้หบ้ริการ และ ครัวเรือนผูถื้อครองท าการเกษตรเป็นเจา้ของที่ดิน(31,916 21,957 
และ 20,294 บาท ตามล าดบั) และรายไดต้  ่าสุดใกลเ้คียงกนัคือครัวเรือนคนงานทัว่ไป และครัวเรือน
ประมง ป่าไม ้ล่าสตัวฯ์ (13,046 และ 13,081 บาท ตามล าดบั) และพบว่าครัวเรือนอาชีพใดมีรายได้
สูง ส่วนใหญ่จะมีค่าใชจ่้ายและจ านวนเงิน ที่เป็นหน้ีสูงเช่นเดียวกนั 
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ภาพที่ 2.4  แสดงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อเดือน และหน้ีสินต่อรายไดข้องครัวเรือน  
                  (ปี 2545 – 2554) 
แหล่งที่มา : ส านกังานสถิติแห่งชาติ, 2555ก : 7. 
 

2.4  ข้อมูลทัว่ไปของกรุงเทพมหานคร 
 

 ค าว่า กรุงเทพมหานคร แปลว่า "พระนครอันกวา้งใหญ่ดุจเทพนคร" มาจากช่ือเต็มว่า 
กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายธุยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย ์อุดมราช
นิเวศน์มหาสถาน อมรพมิานอวตารสถิต สกักะทตัติยวษิณุกรรมประสิทธ์ิ มีความหมายวา่ พระนคร
อนักวา้งใหญ่ ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแกว้มรกต เป็นมหานครที่ไม่มีใครรบชนะได ้มีความ
งามอนัมัน่คง และเจริญยิง่ เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ดว้ยแก้วเกา้ประการ น่าร่ืนรมยย์ิง่ มีพระราช
นิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวมิานเทพที่ประทบัของพระราชาผูอ้วตารลงมา ซ่ึงทา้วสักกเทวราชพระ
ราชทานให ้พระวษิณุกรรมลงมาเนรมิตไว ้

 โดยนามเดิมที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่ 1) โปรดเกลา้ฯ 
พระราชทานในตอนแรกนั้น ใช้ช่ือว่า “กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา” ต่อมาในในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลที่ 3) ทรงแกน้ามพระนครเป็น “กรุงเทพมหานคร 
บวรรัตนโกสินท ์มหินทอยธุยา” จนถึงรัชสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว (รัชกาลที่ 4) 
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ทรงเปล่ียนค าวา่ บวร เป็น อมร เปล่ียนค าวา่ มหินทอยธุยา โดยวธีิการสนธิศพัทเ์ป็น มหินทรายธุยา 
และเติมสร้อยนามต่อ ทั้งเปล่ียนการสะกดค า สินท์ เป็น สินทร์ จนเป็นที่มาของช่ือเต็มของกรุง
รัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ) ขา้งตน้ (พลาดิศยั สิทธิธญักิจ, 2551 : 288) 

 ช่ือทางการของกรุงเทพมหานครเม่ือถอดเป็นอกัษรโรมนั คือ "Krung Thep Maha Nakhon" 
แต่คนทัว่ไปนิยมทบัศพัทต์ามช่ือที่ผูพ้ดูภาษาองักฤษเรียกเมืองน้ีวา่ "Bangkok" ซ่ึงมาจากช่ือเดิมของ
กรุงเทพมหานคร คือ "บางกอก" 

 กรุงเทพมหานครไดช่ื้อว่าเมืองที่มีช่ือยาวที่สุดในโลกบนัทึกไวใ้นกินเนสส์บุ๊ก แปลความ
เป็นภาษาองักฤษวา่  

 
The Great City of Angels, the Supreme Repository for Divine Jewel, the Great 
Land Unconquerable, the Grand and Prominent Realm, the Royal and Delightful 
Capital City full of Nine Noble Gems, the Highest Royal Dwelling and Grand 
Palace, the Divine Shelter and Living Place of the Reincarnated Spirit. 

 
 2.4.1  ภูมิประเทศ 
 กรุงเทพมหานครมีพื้นที่ 1,568.7 ตารางกิโลเมตร เป็นจงัหวดัที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 68 ของ
ไทย เป็นเมืองที่กวา้งที่สุดของโลก  และเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 73 ของโลก ด้วยมีแม่น ้ า
เจา้พระยาซ่ึงทอดตวัยาว 372 กิโลเมตรพาดผา่นจงัหวดั ท าใหก้รุงเทพมหานครและจงัหวดัใกลเ้คียง
เป็นส่วนหน่ึงของที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างของประเทศไทย ซ่ึงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่
การเพาะปลูก พื้นที่ส่วนมากในกรุงเทพมหานครเป็นที่ราบลุ่ม ตั้งอยู่บนพื้นที่บริเวณดินดอน
สามเหล่ียมปากแม่น ้ า ซ่ึงเกิดจากตะกอนน ้ า มีระดบัความสูงจากระดบัน ้ าทะเลปานกลางประมาณ 
1.50-2 เมตร โดยมีความลาดเอียงจากทิศเหนือสู่อ่าวไทยทางทิศใต ้และเฉพาะลุ่มแมน้ ้ าเจา้พระยา
ตอนล่างจะอยูสู่งกว่าระดับน ้ าทะเลไม่เกิน 1.50 เมตร ท าให้เกิดปัญหาน ้ าท่วมบ่อยคร้ังในช่วงฤดู
มรสุม (พลาดิศยั สิทธิธญักิจ, 2551 : 288) 

 
 2.4.2  อาณาเขตติดต่อ 
 กรุงเทพมหานครมีอาณาเขตทางบกติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดันครปฐม จงัหวดั
นนทบุรี จงัหวดัปทุมธานี จงัหวดัฉะเชิงเทรา และจงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนอาณาเขตทางทะเลอ่าว
ไทยตอนใน ติดต่อจงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัสมุทรปราการ และจงัหวดัชลบุรี 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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          ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดันนทบุรีและจงัหวดัปทุมธานี 
          ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 
          ทิศใต ้มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรปราการ และอ่าวไทย (ส่วนที่เป็นอ่าวไทยที่
เป็นพื้นที่เดิมของจงัหวดัธนบุรี ปัจจุบนัคือเขตบางขุนเทียน ซ่ึงมีอาณาเขตทางทะเลติดต่อทางอ่าว
ไทยกบัจงัหวดัสมุทรสาคร จงัหวดัเพชรบุรี จงัหวดัชลบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ จุดที่อยูใ่ตสุ้ด
อยู่ที่ละติจูด 13 องศา 13 ลิปดา 00 ฟิลิปดาเหนือ , ลองจิจูด 100 องศา 27 ลิปดา 30 ฟิลิปดา
ตะวนัออก ซ่ึงเป็นการแบ่งตามพระราชบญัญติัก าหนดเขตจงัหวดัในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502) 
          ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัสมุทรสาครและจงัหวดันครปฐม 
 

 2.4.3  เศรษฐกิจ 
 กรุงเทพมหานครมีรายไดห้ลกัจากการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยในอดีตที่ผ่านมารายไดน้ี้มี
มากกวา่เงินที่รัฐบาลสนบัสนุน 
 กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเศรษฐกิจหลกัของประเทศไทย ผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ
ร้อยละ 25 มาจากรุงเทพมหานคร   ซ่ึงมาจากการคา้ปลีกและคา้ส่งมากที่สุด ร้อยละ 24.31 รองลงมา
ได้แก่ อุตสาหกรรมโรงงาน ร้อยละ 21.23 อุตสาหกรรมขนส่งและอุตสาหกรรมส่ือสาร ร้อยละ 
13.89 โรงแรมและภตัตาคาร ร้อยละ 9.04 
 กรุงเทพมหานครยงัเป็นอีกเมืองหน่ึงที่กลุ่มทุนข้ามชาติต้องการเข้ามาท าธุรกิจใน
กรุงเทพมหานครอยา่งต่อเน่ือง โดยใน พ.ศ. 2529 บริษทัญี่ปุ่ นต่างๆ ไดด้ าเนินการอยา่งจริงจงัใน
การเคล่ือนไหวที่จะยา้ยฐานการผลิตออกสู่ต่างประเทศ เป้าหมายหน่ึงคือ ที่กรุงเทพมหานคร   
 จากการขยายธุรกิจของต่างชาติส่งผลให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวเข้ามาท างานใน
กรุงเทพมหานครจ านวนมาก   ส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบา้น ซ่ึงเป็นตวัเร่งให้เกิดปัญหาความ
แออดัในกรุงเทพมหานครมากขึ้น แรงงานต่างดา้วเหล่าน้ีถูกยกเป็นขอ้สนับสนุนและเป็นหลกัฐาน
ว่า กรุงเทพมหานครก าลังเผชิญกับภาวะการขาดแคลนแรงงานเพราะโครงสร้างประชากรในวยั
ท างานลดนอ้ยลง   
 การคมนาคมเขา้สู่กรุงเทพมหานครมีมากกว่าจงัหวดัอ่ืน เช่นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ
ท่าอากาศยานดอนเมือง รวมถึงถนนในกรุงเทพมหานครที่มีจ  านวน 451 สาย   กรุงเทพมหานครเป็น
ที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 4 แห่ง  ไดแ้ก่ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบงั นิคมอุตสาหกรรมบางชนั 
นิคมอุตสาหกรรมอญัธานี โครงการ 2 และ นิคมอุตสาหกรรมอญัธานี 
 ในปี พ.ศ. 2552 เป็นปีแรกในรอบห้าปีที่โครงสร้างเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครหดตวัลง
ยกเวน้ภาคธนาคารและภาคบริหารภาครัฐ  
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 ในปี พ.ศ. 2554 กรุงเทพมหานครเป็นนครที่มีค่าครองชีพสูงเป็นอันดับ 22 ของเอเชียและ
อนัดบั 140 ของโลก  ในขณะที่กรุงเทพฯไดอ้นัดบัค่าครองชีพแพงที่สุดของโลกเป็นอนัดบัที่อนัดบั 66 
โดยอีโคโนมิสต ์อินเทลลิเจนซ์ ยนิูต (อีไอย)ู หน่วยงานวิจยัในเครือ อีโคโนมิสต ์กรุ๊ป รายงานการจดั
อนัดบัเมืองที่มีค่าครองชีพแพงที่สุดในโลกประจ าปีพ.ศ. 2554 (พลาดิศยั สิทธิธญักิจ, 2551 : 288) 
 

2.5  งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 
 ดวงใจ ทาค า (2544 : บทคดัยอ่)   ไดท้  าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของ
ค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเกษตรในประเทศไทย  โดยมีวตัถุประสงคห์ลกัของ
การศึกษา คือ เพือ่วเิคราะห์และเปรียบเทียบค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเกษตรใน
ปี 2538/39 และปี 2541/42 และเพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดข้องครัวเรือนเกษตรกับ
ค่าใชจ่้ายในการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเกษตร ส าหรับขอ้มูลที่ใชใ้นการศึกษาไดม้าจากการ
ส ารวจภาวะทางเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนเกษตรในปีการผลิต 2538/39 และปี 2541/42 โดย
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผลการวิเคราะห์  แสดงให้เห็นว่า
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียต่อปีของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นจาก 57,715.21 บาทต่อครัวเรือนในปี 2538/39 เป็น 
73,083.00 บาทต่อครัวเรือนในปี 2541/42 นอกจากนั้น ยงัพบว่ารูปแบบของค่าใช้จ่ายเพื่อการ
อุปโภคบริโภคของครัวเรือนเกษตรในปี 2538/39 และปี 2541/42 มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อย โดย
ในปี 2538/39 ค่าใช้จ่ายหลักเพื่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนเกษตรใน 3 หมวดแรก 
ประกอบดว้ย หมวดการขนส่งส่ือสาร, หมวดเน้ือสัตวแ์ละหมวดศาสนาและพิธีกรรม คิดเป็นร้อย
ละ 19.71, 8.44 และ 7.75 ของค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภคทั้งหมด ในขณะที่ในปี 2541/42 
ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคใน 3 หมวดหลัก ประกอบดว้ย หมวดค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษา, 
หมวดการขนส่งส่ือสารและหมวดเน้ือสัตว  ์ คิดเป็นร้อยละของค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค
เท่ากบั 11.40, 9.27 และ 8.85 ตามล าดบัความสัมพนัธ์ระหว่างรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในการอุปโภค
บริโภคของครัวเรือนเกษตร สามารถวเิคราะห์โดยใชแ้บบจ าลอง ELES (แบบจ าลองการขยายระบบ
ค่าใชจ่้ายที่เป็นเส้นตรง) ผลที่ไดจ้ากการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค่าความยดืหยุน่ของค่าใชจ่้ายใน
ทุกหมวดสินคา้และบริการมีค่าน้อยกว่า 1 ทั้งในปี 2538/39 และปี 2541/42 อยา่งไรก็ตามส าหรับ
หมวดค่าใชจ่้ายดา้นการศึกษาพบว่า ค่าความยดืหยุน่ของอุปสงคเ์พื่อการศึกษาเพิ่มขึ้นอยา่งเห็นได้
ชัด โดยในปี 2538/39 มีค่าความยืดหยุ่นเท่ากับ 0.57 และเพิ่มขึ้ นเป็น 0.94 ในปี 2541/42 
นอกจากนั้น พบว่าค่าความยดืหยุน่ของค่าใชจ่้ายจากปี 2538/39 ถึง 2541/42 มีค่าเพิ่มขึ้นในหมวด
ขา้ว, หมวดเน้ือสัตว,์ หมวดน ้ ามนัและไขมนั, หมวดผกัและผลไม้, หมวดค่าเช้ือเพลิงและไฟฟ้า, 
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หมวดค่ารักษาพยาบาล และหมวดค่าใช้จ่ายในการเส่ียงโชคและบนัเทิง ในขณะที่ในหมวด
เคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล,์ หมวดยาสูบ, หมวดเส้ือผา้เคร่ืองประดบั, หมวดการขนส่งส่ือสารและ
หมวดศาสนาและพิธีกรรม ค่าความยดืหยุ่นจากปี 2538/39 ถึงปี 2541/42 ลดลงอยา่งเห็นไดช้ัด 
ดงันั้นการเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัของความสมัพนัธร์ะหวา่งรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของครัวเรือน
เกษตรจึงเป็นส่ิงที่ทั้งภาครัฐและเอกชนควรใหค้วามส าคญั 
 ณัฐมธุรา ภูริเทเวศร์ (2547 : บทคดัยอ่) ได้ท  าการศึกษาเร่ือง การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของ
ครัวเรือนในการบริโภคผลไม้ในเขตกรุงเทพมหานคร . โดยมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษา คือ เพื่อ
ศึกษาค่าใชจ่้ายในการบริโภคผลไมข้องครัวเรือนไทยในเขตกรุงเทพมหานคร และเพือ่ศึกษาปัจจยัที่
มีผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในการบริโภคผลไมข้องครัวเรือนไทยเขตกรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษา 
พบวา่  ค่าความยดืหยุน่ของค่าใชจ่้ายในการบริโภคผลไมโ้ดยรวมต่อรายไดมี้ค่ามากกว่า 0  แสดงว่า
ผลไม้เม่ือดูโดยรวมแล้วเป็นสินคา้ฟุ่มเฟือย  และปัจจยัส าคญัที่เป็นตวัก าหนดค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคผลไมค้ือรายได้ของครัวเรือน  และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน  โดยที่การบริโภคผลไม้
ขึ้นอยูก่บัรายไดเ้ป็นส าคญั  ดงันั้น รัฐบาลมีการก าหนดนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัการเพิม่รายได ้เพื่อท า
ใหป้ระชากรมีการบริโภคผลไมเ้พิม่มากยิง่ขึ้น 
 รัชนี  เวยีงกระโทก (2547 : บทคดัยอ่)  ไดท้  าการศึกษาเร่ือง  กาประเมินโครงการค่าใชจ่้าย
ส ารองเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ : กรณีศึกษาโครงการเสริมสร้างผู ้ประกอบการใหม่  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาผลการด าเนินงานโครงการเสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม่   เพื่อประเมิน
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ  และเพื่อประเมินผลกระทบระยะสั้นที่
เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการ  ผลการวิจยัพบว่า  การด าเนินโครงการเสริมสร้างผูป้ระกอบการ
ใหม่  จดักิจกรรมฝึกอบรมหลกัสูตรระยะยาว จ านวน 9 รุ่น  มีผุเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 274 คน  
ไดรั้บจดัสรรงบประมาณ จ านวน 8,980,000  บาท   กิจกรรมบ่มเพาะธุรกิจหรืออนุบาลการลงทุน  มี
ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 15 คน  ไดรั้บจดัสรรงบประมาณจ านวน 3,400,000 บาท  และกิจกรรมบริการให้
ค  าปรึกษาดา้นการลงทุน  การจดัตั้งธุรกิจและการบริหารจดัการ  มีผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 369 คน  ไดรั้บ
จดัสรรงบประมาณจ านวน 4,000,000 บาท  จากการประเมินประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  
ปรากฏวา่ กิจกรรมการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะยาวในแต่ละรุ่นมีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัสูง  ส่วน
กิจกรรมอ่ืน ๆ มีประสิทธิผลอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูง  เน่ืองจากมีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมน้อยกว่า
เป้าหมาย  ส าหรับประสิทธิภาพของการด าเนินโครงการ พิจารณาจากอัตราส่วนระหว่าง
ประสิทธิภาพที่พิจารณาตน้ทุน-ประสิทธิผล  กบัประสิทธิภาพตามเป้าหมาย  พบว่า  กิจกรรมการ
ฝึกอบรมหลกัสูตรระยะยาวในแต่ละรุ่นส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัสูง  ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ 
มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับต ่า  ส าหรับการประเมินผลกระทบระยะสั่นที่เกิดขึ้นจากการด าเนิน
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โครงการ  พลวา่  กิจกรรมการฝึกอบรมหลกัสูตรระยะยาวเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิผลสูงที่สุดใน
การสนบัสนุนใหเ้กิดผูป้ระกอบการใหม่ และเป็นกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนให้เกิด
ผูป้ระกอบการใหม่โดยเสียตน้ทุนต ่าที่สุด 
   พรพมิล พนัธพ์มิาย (2550 : บทคดัยอ่) ไดท้  าการวจิยัเร่ือง การวเิคราะห์รูปแบบค่าใชจ่้ายใน
การบริโภคของครัวเรือนไทย โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ศึกษารูปแบบการบริโภคสินคา้และบริการทั้ง 
11 กลุ่มของครัวเรือนไทยอย่างเป็นระบบภายใตแ้บบจ าลอง Quadratic Almost Ideal Demand 
System: QUAIDS ของ Banks, Blundell and Lewbel (1997) โดยพิจารณาถึงปัจจยัทางด้าน
เศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือน ไดแ้ก่ ภูมิภาค การครอบครองที่อยูอ่าศยั ค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการ
บริโภค อาย ุการศึกษา และสถานภาพการท างานของหวัหนา้ครัวเรือน รวมทั้งขนาดและโครงสร้าง
ของครัวเรือน (จ านวนเด็ก ผูใ้หญ่ และผูสู้งอายุในครัวเรือน) ที่แตกต่างกัน เพื่อค  านวณหาค่า 
Equivalence scales ของครัวเรือนอา้งอิง (ครัวเรือนที่มีผูใ้หญ่ 1 คน) โดยใชใ้นการถ่วงน ้ าหนัก
จ านวนสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายแุตกต่างกนัเพื่อให้ทราบถึงระดบัการบริโภคในแต่ละกลุ่มอาย ุ
ตลอดจนการค านวณค่าความยดืหยุน่ต่อค่าใชจ่้ายของครัวเรือนในสินคา้และบริการทั้ง 11 กลุ่มที่
แตกต่างกนัตามลกัษณะเฉพาะของครัวเรือน โดยอาศยัขอ้มูลจากรายงานการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2547 ของส านักงานสถิติแห่งชาติ จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจยั
ทางดา้นเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนมีอิทธิพลในการก าหนดรูปแบบการบริโภคของครัวเรือน
ในสินคา้และบริการทั้ง 11 กลุ่ม อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และเม่ือค านวณค่าความยดืหยุ่นต่อ
ค่าใชจ่้ายเฉล่ียทั้งหมดของครัวเรือนพบว่าสินคา้จ าเป็นในสายตาของครัวเรือนไทยไดแ้ก่ อาหาร
และเคร่ืองด่ืมที่ไม่มีแอลกอฮอล์(ทั้งบริโภคในบา้นและนอกบา้น) เคร่ืองด่ืมที่มีแอลกอฮอล์และ
ยาสูบ ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล และที่อยูอ่าศยัและเคร่ืองใชภ้ายในบา้น ส่วนสินคา้ฟุ่มเฟือยในสายตา
ของครัวเรือนไทย ไดแ้ก่ เคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ ค่าตรวจรักษาพยาบาลและค่ายา การเดินทางและ
การส่ือสาร การบนัเทิงและการอ่าน การศึกษา และค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด นอกจากนั้นผลการศึกษาได้
แสดงให้เห็นว่า ขนาดและโครงสร้างของครัวเรือนเป็นปัจจยัส าคญัในการศึกษารูปแบบค่าใชจ่้าย
ในการบริโภคของครัวเรือน เน่ืองจากค่า Equivalence scales ของสมาชิกครัวเรือน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มเด็ก (0 – 14 ปี) กลุ่มผูใ้หญ่ (15 – 59 ปี) และกลุ่มผูสู้งอาย ุ(60 ปีขึ้นไป) มีค่าแตกต่างกนั โดย
กลุ่มผูใ้หญ่มีค่าสูงสุดเท่ากบั 0.2245 รองลงมาคือ กลุ่มเด็ก มีค่าเท่ากบั 0.1923 และกลุ่มผูสู้งอายมีุค่า
นอ้ยที่สุดเท่ากบั 0.1700 
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2.6  กรอบแนวคดิในการวิจยั 
 
 

 จากการศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัที่เก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการ
วจิยัเร่ือง “ปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ดงัแสดงตามภาพที่ 2.5 
 
 

                              ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 2.5 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
          1.  เพศ 
          2.  อาย ุ
          3.  อาชีพ  
          4.  สถานภาพการสมรส   
          5.  ระดบัการศึกษา    
          6.  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
         7.  สมาชิกในครอบครัว   

พฤตกิรรมของผู้บริโภค 
อทิธิพลทางสังคม  
 อิทธิพลส่วนบุคคล 
 กลุ่มอา้งอิง 
 ครอบครัว 
 ชั้นทางสังคม 
 กลุ่มวฒันธรรม  
อทิธิพลทางจิตวทิยา   
 การจูงใจ 
 การรับรู้ 
 การเรียนรู้ 
 บุคลิกภาพ 
 ค่านิยมและความเช่ือ 
 ทศันคติ 
 วิถีการด ารงชีวิต 

ลกัษณะของค่าใช้จ่าย 
1.  ค่าใชจ่้ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
    1.1  อาหารและเคร่ืองด่ืม 
    1.2  เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และยาสูบ 
    1.3  ท่ีอยูอ่าศยั   
    1.4  เคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ และ
ค่าใชจ่้ายภายในบา้น 
    1.5  ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 
    1.6  เวชภณัฑแ์ละค่าตรวจรักษาพยาบาล 
    1.7  การเดินทางและการส่ือสาร 
    1.8  การบนัเทิง การอ่านหนงัสือ  
กิจกรรมทางศาสนา  และการศึกษา 
2.  ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค 
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บทท่ี 3 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 

 ในการวิจัย เร่ือง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัย

ได้ก าหนดวิธีด าเนินการวิจัย ดังนี้ 

 3.1 ประชากรและตัวอย่าง 

 3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

 3.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

3.1  ประชากรและตัวอย่าง 

 

 3.1.1  ประชากร 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก่ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ี

อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี โดยเป็นผู้มีงานท า ทั้งหมด 50 เขต  ซ่ึงมี

ประชากรรวมทั้งสิ้น  4,403,770  คน  (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2555ข)   
 

   3.1.2  ขนาดตัวอย่าง   

 ขนาดตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้จากสูตรการค านวณขนาดตัวอย่างตามหลักสถิติ 

(Cochran, 1997 : 186) ดังนี้ 

 
 

 เม่ือ  N =  ขนาดประชากร  (4,403,770 คน) 

        P* =  ค่าสัดส่วนท่ีสนใจ  (ในท่ีนี้ก าหนดให้เท่ากับ 0.5) 

        α  = 0.05 ท าให้ Z α/2  = Z0.0025 = 1.96 

        e   = 0.05 
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ดงันั้น              n  =                 0.5(1-0.5) (4,403,770) (3.84) 
                                       (4,403,770)(0.0025) + 0.5(1-0.5)  (3.84) 
             n  =  384.1 
 

            ดงันั้น   ขนาดตวัอยา่งจะเท่ากบั  384  คน 
 
 3.1.3  แผนการสุ่มตัวอย่าง 
 แผนการสุ่มตวัอยา่ง ก าหนดวิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นภูมิ (Two – stage stratified 
sampling)  ดงัน้ี 
            ขั้นท่ี  1 การแบ่งกรุงเทพมหานครฯ  ออกตามเป็นกลุ่มเขต 12 กลุ่ม ตามการแบ่งพื้นท่ี
ของกรุงเทพมหานคร คือ กลุ่มรัตนโกสินทร์  กลุ่มลุมพินี กลุ่มวิภาวดี กลุ่มเจา้พระยา กลุ่มกรุงธนบุรี 
กลุ่มตากสิน กลุ่มพระนครเหนือ กลุ่มบูรพา กลุ่มสุวนิทวงศ ์กลุ่มศรีนครินทร์  กลุ่มมหาสวสัด์ิ  และ
กลุ่มสนามชยั   โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

   1)  กลุ่มรัตนโกสินทร์   ไดแ้ก่  เขตดุสิต  เขตพระนคร เขตสัมพนัธวงส์ และเขต
ป้อมปราบฯ 

   2)  กลุ่มลุมพินี  ไดแ้ก่  เขตปทุมวนั  เขตสาทร เขตวฒันา  และเขตบางรัก 
   3)  กลุ่มวิภาวดี  ไดแ้ก่  เขตจตุจกัร  เขตบางซ่ือ เขตพญาไท เขตดินแดง  เขตห้วยขวาง 

และเขตราชเทว ี
   4)  กลุ่มเจา้พระยา  ไดแ้ก่  เขตคลองเตย  เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา  เขตพระโขนง 

และเขตบางนา 
   5)  กลุ่มกรุงธนบุรี ได้แก่  เขตบางกอกน้อย เขตบางพลัด  เขตบางกอกใหญ่                   

เขตคลองสาน และเขตธนบุรี   
   6)  กลุ่มตากสิน  ไดแ้ก่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตราษฏร์บูรณะ 
   7)  กลุ่มพระนครเหนือ ไดแ้ก่  เขตบางเขน เขตหลกัส่ี เขตดอนเมือง เขตสายไหม และ                                

เขตลาดพร้าว 
   8)  กลุ่มบูรพา  ไดแ้ก่  เขตบางกะปิ เขตคนันายาว เขตวงัทองหลาง เขตบึงกุ่ม 

เขตสะพานสูง และเขตสวนหลวง 
   9)  กลุ่มสุวนิทวงศ ์ ไดแ้ก่  เขตคลองสามวา  และเขตหนองจอก  
   10)  กลุ่มศรีนครินทร์  ไดแ้ก่ เขตลาดกระบงั เขตประเวศ และเขตมีนบุรี 
   11)  กลุ่มมหาสวสัด์ิ  ไดแ้ก่ เขตทววีฒันา เขตตล่ิงชนั  เขตบางแค และเขตหนองแขม 
   12)  กลุ่มสนามชยั   ไดแ้ก่  เขตบางขนุเทียน เขตบางบอน และเขตทุ่งครุ 
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    สุ่มเขต 1 เขต แต่ละกลุ่มเขตดงักล่าวขา้งตน้ โดยการจบัฉลาก  ผลการจบัฉลาก ได้
เขตท่ีจะเก็บขอ้มูลรวมทั้งส้ิน  12  เขต  ดงัน้ี 

   1) กลุ่มรัตนโกสินทร์   ไดแ้ก่  เขตดุสิต    
   2) กลุ่มลุมพินี  ไดแ้ก่  เขตวฒันา    
   3) กลุ่มวภิาวดี  ไดแ้ก่  เขตหว้ยขวาง   
   4) กลุ่มเจา้พระยา  ไดแ้ก่  เขตยานนาวา    
   5) กลุ่มกรุงธนบุรี ไดแ้ก่  เขตบางกอกนอ้ย   
   6) กลุ่มตากสิน  ไดแ้ก่  เขตภาษีเจริญ   
   7) กลุ่มพระนครเหนือ ไดแ้ก่  เขตหลกัส่ี 
   8) กลุ่มบูรพา  ไดแ้ก่ เขตบางกะปิ   
   9) กลุ่มสุวนิทวงศ ์ ไดแ้ก่  เขตหนองจอก   
   10) กลุ่มศรีนครินทร์  ไดแ้ก่  เขตมีนบุรี 
   11) กลุ่มมหาสวสัด์ิ  ไดแ้ก่  เขตบางแค   
   12) กลุ่มสนามชยั   ไดแ้ก่ เขตบางบอน 
 

  ขั้นท่ี 2  สัดส่วนในแต่ละเขต  ท่ีสุ่มไดจ้ากชั้นท่ี 1  จะสุ่มตวัอยา่งประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในพื้นท่ีเขตต่าง ๆ ดงักล่าว  โดยขนาดตวัอย่างในแต่ละเขตจะเป็นสัดส่วนกบัขนาดประชากร ซ่ึง
ค านวณไดจ้ากสูตรดงัน้ี 
 
จ านวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม/ชั้น = ขนาดตวัอยา่งทั้งหมด X ขนาดประชากรในแต่ละเขต 
                จ านวนประชากรทั้งหมด 
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ตารางที ่3.1  ขนาดตวัอยา่งจ าแนกตามเขตท่ีสุ่มได ้
 

เขต ขนาดประชากร ขนาดตัวอย่าง 
1. เขตดุสิต    108,815 38  
2. เขตวฒันา    60,490 21  
3. เขตหว้ยขวาง   78,207  27  
4. เขตยานนาวา    45,772  16  
5. เขตบางกอกนอ้ย   46,537  17  
6. เขตภาษีเจริญ   130,493  46  
7. เขตหลกัส่ี  46,764  16  
8. เขตบางกะปิ   148,645  52  
9. เขตหนองจอก   53,030  19  
10. เขตมีนบุรี  136,236  48  
11. เขตบางแค   192,276  67  
12. เขตบางบอน  47,110  17  

รวม 1,094,375 384 
 

3.2  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
 3.2.1  แบบสอบถาม   
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire)                  
ท่ีผูว้ิจยัไดพ้ฒันาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีต่าง ๆ อีกทั้งการน าผลการส ารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2553  มาปรับใช้ในการเก็บข้อมูลในส่วนของค่าใช้จ่าย  โดย
แบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ เพศ  อายุ  อาชีพ  สถานภาพ
การสมรส  รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  และระดบัการศึกษา    
 ส่วนท่ี 2  ลกัษณะของค่าใช้จ่ายของประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ 
ค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค 
 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัในค่าใชจ่้ายของประชาชน มีดงัน้ี 
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         1) อิทธิพลทางสังคม ได้แก่   1) อิทธิพลส่วนบุคคล  2) กลุ่มอ้างอิง                      
3) ครอบครัว 4) ชั้นทางสังคม  และ 5) กลุ่มวฒันธรรม 
         2) อิทธิพลทางจิตวิทยา ได้แก่ 1) การจูงใจ 2) การรับรู้  3) การเรียนรู้                     
4) บุคลิกภาพ  5) ค่านิยมและความเช่ือ  6) ทศันคติ  และ 7) วถีิการด ารงชีวติ 
 โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของ Likert แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยมี
การก าหนดคะแนนตามสเกล ดงัน้ี  
   ระดบัคะแนน  5  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
   ระดบัคะแนน  4  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นมาก 
   ระดบัคะแนน  3  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
   ระดบัคะแนน  2  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
   ระดบัคะแนน  1  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
 จากหลกัเกณฑด์งักล่าวสามารถแปลความหมายระดบัคะแนนไดด้งัน้ี 

 คะแนนเฉล่ีย  1.00 - 1.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
     1.51 - 2.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
     2.51 - 3.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
     3.51 - 4.50  หมายถึง  ระดบัความคิดเห็นบริการมาก 
     4.51 – 5.00  หมายถึง ระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 

 
 3.2.2  การทดสอบเคร่ืองมือ  
 ผูว้จิยัด าเนินการทดสอบเคร่ืองมือเพื่อใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
           1)  การหาความเท่ียง (Validity)  โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน  ไปเสนอ
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา  และผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อท าการตรวจสอบความถูกตอ้งเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหา (Content Validity)  
           2)  การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability)  โดยน าแบบสอบถามไปทดลอง (Try – out)   
ใชก้บักลุ่มท่ีนอกเหนือจากกตวัอยา่งแต่มีลกัษณะเหมือนกนั  จ  านวน  30  คน  แลว้น ามาวิเคราะห์
เพื่อหาความเช่ือมัน่โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) ตามวิธีของ                
ครอนบาค (Cronbach) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ (Reliability Coefficient) ของแบบสอบถาม
ในตอนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้าย มีค่าความเช่ือมัน่ดงัน้ี 
                (1) อิทธิพลทางสังคม มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9486 
          (2) อิทธิพลทางจิตวทิยา มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.9496 
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3.3 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอน  ดงัน้ี 
 1)  ก าหนดจุดมุ่งหมายของการด าเนินการวจิยั 
 2)  ศึกษาคน้ควา้แนวคิดทฤษฎี และรายงานการวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 3)  สร้างแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 4)  ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 5)  จดัท าแบบสอบถาม จ านวน 384 ชุด 
     6) รวบรวมเก็บขอ้มูลกบัตวัอยา่งตามท่ีไดก้ าหนดไว ้ 
     7)  ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม หากแบบสอบถามไม่สมบูรณ์ ให้
ท าการคดัออก และเก็บขอ้มูลใหม่เท่ากบัจ านวนแบบสอบถามท่ีขาดออกไป 
 

3.4 วธีิวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 เพื่อให้ผลการวิจยัมีความถูกตอ้งและรวดเร็วมากท่ีสุด  ผูว้ิจยัไดบ้นัทึกและประมวลผล
ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยั วเิคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดงัน้ี 

 3.4.1  สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ซ่ึงเป็นการหาค่าทางสถิติพื้นฐานเพื่อแสดง             
การกระจายของค าตอบหรือความคิดเห็น และอธิบายลกัษณะของขอ้มูลในเบ้ืองตน้โดยใช้การหา
จ านวน  ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation: 
S.D.) ทั้งน้ีเพื่อน ามาสรุประดบัคุณภาพโดยรวบรวมแต่ละดา้น ซ่ึงจะใชใ้นการทดสอบตวัแปรต่อไป 
 3.4.2  สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ไดแ้ก่  การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณแบบ
เป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis)  โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
 



บทที ่4 
 

ผลการวจิยั 
 

 ผลการวิจยัเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร”       
ในบทน้ีผูว้จิยัไดน้ าผลเสนอผลการศึกษาวจิยั โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 4.1  ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่ง 
 4.2  ผลการศึกษาค่าใชจ่้ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 4.3  ผลการศึกษาระดบัความคิดเห็นในอิทธิพลทางสังคมและอิทธิพลทางจิตวิทยาท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพฤติกรรมของของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

4.1  ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 
 

 ในการศึกษาเร่ือง  “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” ได้
ท  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 
384 ชุด ซ่ึงผลของลกัษณะส่วนบุคคลของตวัอยา่ง แสดงไวด้งัในตารางท่ี 4.1  
 
ตารางที ่4.1  จ  านวนและร้อยละของตวัอยา่งจ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคล         (n = 384)  
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
          ชาย 149 38.8 
          หญิง 235 61.2 
อายุ   
          นอ้ยกวา่ 30 ปี 160 41.6 
          31 – 40 ปี 132 34.4 
          41 – 50 ปี 71 18.5 
          มากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป 21 5.5 
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ตารางที ่4.1  (ต่อ) 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

อาชีพ   
          ประกอบธุรกิจส่วนตวั 65 16.9 
          รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ   88 22.9 
          บริษทัเอกชน 144 37.5 
          อ่ืน ๆ (รับจา้ง,เกษตรกร, คา้ขาย) 87 22.7 
สถานภาพการสมรส   
          โสด 199 51.8 
          สมรส 148 38.6 
          หยา่ร้าง 37 9.6 
ระดับการศึกษา   
          ต  ่ากวา่ปริญญาตรี 78 20.3 
          ปริญญาตรี 251 65.4 
          สูงกวา่ปริญญาตรี 55 14.3 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน   
          นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท 45 11.7 
          10,001 – 20,000 บาท 174 45.3 
          20,001 – 30,000 บาท 81 21.1 
          30,001 – 40,000 บาท 40 10.4 
          40,001 บาท ข้ึนไป 44 11.5 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว   
          1 – 2 คน 83 21.6 
          3 – 4 คน 175 45.6 
          5 คน ข้ึนไป 126 32.8 
การเป็นผู้มีค่าใช้จ่ายเป็นหลกัในครอบครัว   
          ใช่ 143 37.2 
          ไม่ใช่ 241 62.8 
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 จากตารางท่ี 4.1  สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 เพศ พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากท่ีสุด  จ  านวน 235 คน คิดเป็นร้อยละ 
61.2  และผูช้าย จ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8  
 อาย ุพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามมีอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี มากท่ีสุด จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อย
ละ 41.6  รองลงมาคือ อายุระหวา่ง 31 – 40 ปี จ  านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 34.4  และ อายุระหวา่ง 
41 – 50 ปี จ  านวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5  และนอ้ยท่ีสุดคือ อายมุากกวา่ 50 ปี ข้ึนไป จ านวน 21 
คน คิดเป็นร้อยละ 5.5  
  อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท างานบริษทัเอกชนมากท่ีสุด จ านวน 144 คน คิดเป็น
ร้อยละ 37.5  รองลงมาคือ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 22.9   และอ่ืน ๆ 
(รับจา้ง,เกษตรกร,คา้ขาย) จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 22.7  และน้อยท่ีสุดคือ ประกอบธุรกิจ
ส่วนตวั จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.9   
 สถานภาพการสมรส พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมีสถานภาพโสดมากท่ีสุด จ านวน 199 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.8  รองลงมาคือ สมรส จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 38.6 และหย่าร้าง 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 9.6  
 วุฒิการศึกษา พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 251 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.4 รองลงมาคือ มีการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรี  จ  านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 
20.3  และนอ้ยท่ีสุดคือสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3   
 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากท่ีสุด 10,001 – 
20,000 บาท จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 45.3  รองลงมาคือ 20,001 – 30,000 บาท จ านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.1  และนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10,000 บาท จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 11.7 และ 
40,001 บาท ข้ึนไป จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  และน้อยท่ีสุดคือ 30,001 – 40,000 บาท  
จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4   
 จ านวนสมาชิกในครอบครัว  พบว่า  ผูต้อบแบบสอบถามมีจ านวนสมาชิกในครอบครัว          
3 – 4 คน จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 45.6 รองลงมาคือ สมาชิกในครอบครัว 5 คนข้ึนไป จ านวน 
126  คน คิดเป็นร้อยละ 32.8  และจ านวนสมาชิก 1 – 2 คน จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6   
 การเป็นผูมี้ค่าใชจ่้ายเป็นหลกัในครอบครัว พบวา่  ผูต้อบแบบสอบถามไม่ใช่ผูมี้ค่าใชจ่้าย
เป็นหลกัในครอบครัว  จ  านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 62.8 และเป็นผูใ้ช้จ่ายหลกัในครอบครัว 
จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2  
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4.2  ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
  
 4.2.1  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการอุปโภคบริโภค 
 
 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคจะประกอบไปดว้ย 8 หมวด คือ หมวดอาหารและ
เคร่ืองด่ืม  หมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และยาสูบ   หมวดท่ีอยู่อาศยั  หมวดเคร่ืองนุ่งห่มและ
รองเท้า และค่าใช้จ่ายภายในบ้าน หมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล  หมวดเวชภณัฑ์และค่าตรวจ
รักษาพยาบาล  หมวดการเดินทางและการส่ือสาร  และหมวดการบนัเทิง  การอ่านหนงัสือ  กิจกรรม
ทางศาสนา  และการศึกษา ซ่ึงค่าใชจ่้ายของประชาชนในแต่ละหมวดมีดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.2  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของกิจกรรมต่าง ๆ ในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 
 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่  

(บาท/เดือน) 
มีคนจ่ายให้ ไม่มีกจิกรรมนี้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  อาหารปรุงท่ีบา้น   2,810.34 107 27.9 103    26.8 
2.  ซ้ืออาหารมาบริโภคท่ีบา้น 1,927.89 83 21.6 50    13.0 
3.  อาหารท่ีบริโภคนอกบา้น   2,646.74 68 17.7 52    13.5 
4.  เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์ 737.70 40 10.4 185    48.2 

 

 
 ค่าใช้จ่ายหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุดคือ อาหารปรุงท่ีบา้น มีค่าใช้จ่าย  2510.34 
บาทต่อเดือน  ไม่รวมท่ีมีคนจ่ายใหร้้อยละ 27.9  ไม่มีกิจกรรมน้ี 26.8  รองลงมาคือ  อาหารท่ีบริโภค
นอกบา้น มีค่าใชจ่้าย 2,646.74 บาทต่อเดือน ไม่รวมท่ีมีคนจ่ายให้ร้อยละ 17.7  ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อย
ละ 13.5  และน้อยท่ีสุดคือ เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล์ มีค่าใช้จ่าย 737.70 บาทต่อเดือน  และไม่
รวมท่ีมีคนจ่ายใหร้้อยละ 10.4  และไม่มีกิจกรรมน้ี 48.2  (ดงัตารางท่ี 4.2) 
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ตารางที ่ 4.3  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของกิจกรรมต่าง ๆ ในหมวดแอลกอฮอล ์และยาสูบ 
 

เคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์และยาสูบ 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย  
(บาท/เดือน) 

มีคนจ่ายให้ ไม่มีกจิกรรมนี้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ้ื์อด่ืมท่ีบา้น 915.16 13 3.4 310    80.7 
2.  เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ้ื์อด่ืมนอก
บา้น 

993.06 12 3.1 300    78.1 

3.  ยาสูบ หมาก ยานตัถุ ์และอ่ืนๆ 492.88 1 0.3 343    89.3 
 
 ค่าใชจ่้ายในหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และยาสูบ มีค่าใชจ่้ายมากท่ีสุดคือ เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ซ้ือด่ืมนอกบา้น มีค่าใชจ่้าย  993.06 บาทต่อเดือน ไม่รวมมีคนจ่ายให้ร้อยละ 3.1  ไม่มี
กิจกรรมน้ีร้อยละ  78.1  รองลงมาคือ เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ซ้ือด่ืมท่ีบา้น มีค่าใชจ่้าย 915.16 บาทต่อ
เดือน ไม่รวมมีคนจ่ายให้ร้อยละ 3.4  ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  80.7   และน้อยท่ีสุดคือ ยาสูบ หมาก 
ยานตัถุ์ และอ่ืนๆ  มีค่าใชจ่้าย 492.88 บาทต่อเดือน ไม่รวมมีคนจ่ายให้ร้อยละ 3.1  ไม่มีกิจกรรมน้ี
ร้อยละ  78.1  (ดงัตารางท่ี 4.3) 
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ตารางที ่ 4.4  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของกิจกรรมต่าง ๆ ในหมวดท่ีอยูอ่าศยั 
 

ค่าใช้จ่ายในด้านทีอ่ยู่อาศัย  
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย  
(บาท/เดือน) 

มีคนจ่ายให้ ไม่มีกจิกรรมนี้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยั (เช่น ค่าเช่าบา้น  
ค่าเช่าท่ีพกั ค่าผอ่นบา้น เป็นตน้) 

3,912.92 36 9.4 228    59.4 

2.  เคร่ืองแต่งบา้นและส่ิงทอส าหรับใช้
ในบา้นเคร่ืองใชส้อยเบ็ดเตล็ดภายในบา้น 

1,353.49 62 16.1 236    61.5 

 
 ค่าใชจ่้ายในหมวดท่ีอยูอ่าศยัมีค่าใชจ่้ายมากท่ีสุด คือ ค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยั (เช่น ค่าเช่าบา้น ค่า
เช่าท่ีพกั ค่าผ่อนบา้น เป็นตน้) มีค่าใช้จ่าย 3,912.92 บาทต่อเดือน  ไม่รวมมีคนจ่ายให้ร้อยละ 9.4      
ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  59.4   เคร่ืองแต่งบา้นและส่ิงทอส าหรับใชใ้นบา้นเคร่ืองใชส้อยเบ็ดเตล็ดภายใน
บา้น มีค่าใชจ่้าย 1,353.49 บาทต่อเดือน ไม่รวมมีคนจ่ายให้ร้อยละ 16.1  ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ 61.5 
(ดงัตารางท่ี 4.4) 
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ตารางที ่ 4.5  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของกิจกรรมต่าง ๆ ในหมวดเคร่ืองนุ่งห่มรองเทา้และค่าใชจ่้ายภายในบา้น 
 
เคร่ืองนุ่งห่มรองเท้า และค่าใช้จ่าย

ภายในบ้าน 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่  

(บาท/เดือน) 
มีคนจ่ายให้ ไม่มีกจิกรรมนี้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ผา้ เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย 1,555.21 50 13.0 98    25.5 
2.  รองเทา้  837.44 43 11.2 146    38.0 
3.  ค่าเช้ือเพลิง (เช่น ค่ากา๊ซหุงตม้)  464.02 91 23.7 161    41.9 
4.  ค่าไฟฟ้า 1,260.05 110 28.6 52    13.5 
5.  ค่าน ้า  เช่น ค่าน ้าประปา 355.43 96 25.0 58    15.1 
6.  ค่าใชจ่้ายในการท าความสะอาด   774.58 39 10.2 286    74.5 
7.  ค่าจา้งบุคคลใหบ้ริการใน
ครัวเรือน 

1,292.50 32 8.3 332    86.5 

 
 ค่าใชจ่้ายหมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้และค่าใชจ่้ายภายในบา้น มีค่าใชจ่้ายมากท่ีสุดคือ  
ผา้ เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย มีค่าใช้จ่าย  1,555.21 บาทต่อเดือน ไม่รวมมีคนจ่ายให้ร้อยละ 13.0          
ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  25.5   รองลงมาคือ ค่าจา้งบุคคลให้บริการในครัวเรือน มีค่าใชจ่้าย  1,292.50 
บาทต่อเดือน  ไม่รวมมีคนจ่ายให้ร้อยละ 8.3  ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ 86.5  และน้อยท่ีสุดคือ ค่าน ้ า 
เ ช่น ค่าน ้ าประปา มีค่าใช้ จ่าย  355.43 บาทต่อเดือน และไม่รวมมีคนจ่ายให้ร้อยละ 3.1                    
ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  78.1 (ดงัตารางท่ี 4.5)   
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ตารางที ่ 4.6  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของกิจกรรมต่าง ๆ ในหมวดค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 
 

ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่  

(บาท/เดือน) 
มีคนจ่ายให้ ไม่มีกจิกรรมนี้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ของใชส่้วนบุคคล (เช่น 
เคร่ืองส าอางต่าง ๆ สบู่ ยาสีฟัน 
ยาสระผม เป็นตน้) 

1,092.51 62 16.1 27    7.0 

2.  ค่าบริการส่วนบุคคล (เช่น ค่า
บริการสปา  ค่าท าผม  เป็นตน้)  

615.99 14 3.6 183    47.7 

 
 

ค่าใช้จ่ายหมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลมีค่าใช้จ่ายท่ีมากท่ีสุดคือ ของใช้ส่วนบุคคล(เช่น 
เคร่ืองส าอางต่าง ๆ สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม เป็นตน้)  มีค่าใชจ่้าย 1092.51 บาทต่อเดือน ไม่รวมมีคน
จ่ายให้ร้อยละ 16.1  ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  7.0  และค่าบริการส่วนบุคคล (เช่น ค่าบริการสปา           
ค่าท าผม  เป็นตน้) มีค่าใชจ่้าย 615.99 บาทต่อเดือน  ไม่รวมมีคนจ่ายให้ร้อยละ 3.6  ไม่มีกิจกรรมน้ี
ร้อยละ  47.7  (ดงัตารางท่ี 4.6)   
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ตารางที ่ 4.7  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของกิจกรรมต่าง ๆ ในหมวดเวชภณัฑแ์ละค่าตรวจรักษาพยาบาล 
 

เวชภัณฑ์และค่าตรวจ
รักษาพยาบาล 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่  
(บาท/เดือน) 

มีคนจ่ายให้ ไม่มีกจิกรรมนี้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ยาและเวชภณัฑ ์  823.71 60 15.6 196 51.0 
2.  ค่ารักษาพยาบาล  (คนไข้
นอก)   

433.33 47 12.2 275 71.6 

3.  ค่ารักษาพยาบาล (คนไขใ้น) 594.16 60 15.6 284 74.0 
 
 ค่าใช้จ่ายในดา้นเวชภณัฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาลมีค่าใช้จ่ายท่ีมากท่ีสุดคือ ยาและ
เวชภณัฑ์ มีค่าใชจ่้าย 823.71 บาทต่อเดือน ไม่รวมมีคนจ่ายให้ร้อยละ 15.6  ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  
51.0  รองลงมาคือ ค่ารักษาพยาบาล  (คนไขใ้น)  มีค่าใชจ่้าย  594.16 บาทต่อเดือน ไม่รวมมีคนจ่าย
ให้ร้อยละ 15.6  ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  74.0  และน้อยท่ีสุดคือ ค่ารักษาพยาบาล  (คนไขน้อก)  
433.33 บาทต่อเดือน ไม่รวมมีคนจ่ายใหร้้อยละ 12.2  ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  71.6 (ดงัตารางท่ี 4.7) 
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ตารางที ่ 4.8  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของกิจกรรมต่าง ๆ ในหมวดการเดินทางและการส่ือสาร 
 

การเดินทางและการส่ือสาร 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่  

(บาท/เดือน) 
มีคนจ่ายให้ ไม่มีกจิกรรมนี้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ค่าซ้ือยานพาหนะ 
(เช่น ค่าผอ่นรถ) 

6,975.60 52 13.5 238    62.0 

2.  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ
(เช่น ค่าน ้ามนั ค่าลา้งรถ ค่าซ่อม
รถ เป็นตน้) 

3,501.94 49 12.8 155    40.4 

3.  การเดินทางตามปกติ (เช่น          
ค่าแทก็ซ่ี ค่ารถเมล)์ 

1,067.11 11 2.9 214    55.7 

4.  การส่ือสาร (เช่น คา่ใชบ้ริการ
มือถือ  ค่าอินเตอร์เน็ต) 

773.85 22 5.7 25    6.5 

5.  การเดินทางในโอกาสพิเศษ 
และท่องเท่ียว   

818.93 41 10.7 174 45.3 

 
 ค่าใช้จ่ายด้านการเดินทางและการส่ือสารมีค่าใช้จ่ายท่ีมากท่ีสุดคือ ค่าซ้ือยานพาหนะ 
(เช่น ค่าผอ่นรถ) มีค่าใชจ่้าย  6,975.60 บาทต่อเดือน ไม่รวมมีคนจ่ายใหร้้อยละ 13.5  ไม่มีกิจกรรมน้ี
ร้อยละ  62.0 รองลงมาคือ ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ(เช่น ค่าน ้ ามนั ค่าลา้งรถ ค่าซ่อมรถ เป็นตน้) มี
ค่าใชจ่้าย 3,501.94  บาทต่อเดือน ไม่รวมมีคนจ่ายใหร้้อยละ 12.8  ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  40.4  และ
นอ้ยท่ีสุดคือ การส่ือสาร(เช่น ค่าใชบ้ริการมือถือ  ค่าอินเตอร์เน็ต) 773.85 บาทต่อเดือน  ไม่รวมมีคน
จ่ายใหร้้อยละ 5.7  ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  6.5 (ดงัตารางท่ี 4.8) 
 
 
 
 
 
 
 



47 

ตารางที ่ 4.9  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของกิจกรรมต่าง ๆ ในหมวดการบนัเทิง การอ่านหนงัสือ   
                        กิจกรรมทางศาสนา  และการศึกษา   
 

การบันเทงิ การอ่านหนังสือ  
กจิกรรมทางศาสนา  และการศึกษา  

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่  
(บาท/เดือน) 

มีคนจ่ายให้ ไม่มีกจิกรรมนี้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  อุปกรณ์การบนัเทิงและกีฬา 
เคร่ืองเล่น สัตวเ์ล้ียงไมป้ระดบั 

948.55 30 7.8 285    74.2 

2.  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการบนัเทิง   939.34 34 8.9 228    59.4 
3.  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการออก
ก าลงักาย/เล่นกีฬา เช่น ค่าเช่า
สนาม ค่าสมาชิกรายเดือน 

1,204.00 12 3.1 322    83.9 

4.  การศึกษา (ส าหรับตวัเอง 
และ/หรือ ครอบครัว) 

3,077.75 34 8.9 259 67.4 

 
 ค่าใช้จ่ายในด้านการบันเทิง การอ่านหนังสือ  กิจกรรมทางศาสนา  และการศึกษ                      
มีค่าใชจ่้ายท่ีมากท่ีสุดคือ การศึกษา(ส าหรับตวัเอง และ/หรือ ครอบครัว) มีค่าใชจ่้าย  3,077.75 บาท 
ไม่รวมมีคนจ่ายใหร้้อยละ 8.9 ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  67.4  ต่อเดือนรองลงมาคือ  ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
การออกก าลงักาย/เล่นกีฬา เช่น ค่าเช่าสนาม ค่าสมาชิกรายเดือน  มีค่าใช้จ่าย  1,204.00  บาทต่อ
เดือน ไม่รวมมีคนจ่ายให้ร้อยละ 3.1  ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  83.9  และน้อยท่ีสุดคือ ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกบัการบนัเทิง   มีค่าใชจ่้าย 939.34 บาทต่อเดือน  ไม่รวมมีคนจ่ายให้ร้อยละ 7.8  ไม่มีกิจกรรม
น้ีร้อยละ  74.2 (ดงัตารางท่ี 4.9) 
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 4.2.3  ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัการอุปโภคบริโภค 
  

 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการอุปโภคบริโภคมีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 10 กิจกรรม  ซ่ึงขอ้ค าถาม                  
จะเก่ียวกบัค่าสมาชิก ค่าภาษี กองทุนเล้ียงชีพ เงินท าบุญ และเงินการพนนั เป็นตน้ 
 

ตารางที ่ 4.10  ค่าใชจ่้ายเฉล่ียของกิจกรรมต่าง ๆ ในหมวดท่ีไม่เก่ียวกบัอุปโภคบริโภค 
 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกีย่วกบัอุปโภคบริโภค 
ค่าใช้จ่ายโดยเฉลีย่  

(บาท/เดอืน) 
มคีนจ่ายให้ ไม่มกีิจกรรมนี ้

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ค่าสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือ 
กบข. และเงินสมทบประกันสังคม ค่า
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (รายการท่ีหัก
จากเงินเดือนโดยตรง) 

1,162.47 8 2.1 228    59.4 

2.  ค่าสมาชิกกลุ่มอาชีพ   700.00 6 1.6 371    96.6 
3.  เงิน/ส่ิงของท่ีส่งใหบุ้คคลนอก
ครัวเรือน 

2,781.54 5 1.3 314    81.8 

4.  บริจาคเงิน/ส่ิงของใหแ้ก่องคก์รต่าง  ๆ  425.86 6 1.6 349    90.9 
5.  เงินท าบุญ/เงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ    526.96 4 1.0 242    63.0 
6.  ค่าซ้ือสลากกินแบ่ง/หวยของรัฐ/และการ
พนนัอ่ืน ๆ      

551.50 1 0.3 276    71.9 

7.  ค่าดอกเบ้ีย/ดอกเบ้ียแชร์   2,117.90 0 0.00 333 86.7 
8.  ค่าเบ้ียประกนัภยั/ทรัพยสิ์น/ประกนัชีวิต  1,450.00 31 8.1 231 60.2 
9.  ภาษี/ธรรมเนียม/ค่าปรับ  559.60 28 7.3 296 77.1 
10.  ค่าสมาชิกรายปีอ่ืน ๆ (เช่น ค่าสมาชิก
นิตยสาร ค่าสมาชิกสถานออกก าลงักาย 
ฯลฯ) 

116.85 8 2.0 332 86.0 

 

 ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัอุปโภคบริโภคในรายเดือนมีค่าใช้จ่ายมากท่ีสุดคือ  เงิน/ส่ิงของท่ี
ส่งให้บุคคลนอกครัวเรือน มีค่าใชจ่้าย 2,781.54 บาทต่อเดือน ไม่รวมมีคนจ่ายให้ร้อยละ 1.3 ไม่มี
กิจกรรมน้ีร้อยละ  81.8   รองลงมาคือ ค่าดอกเบ้ีย/ดอกเบ้ียแชร์ มีค่าใช้จ่าย 2,117.90 บาทต่อเดือน 
ไม่รวมมีคนจ่ายใหร้้อยละ 0.00 ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  86.7  และนอ้ยท่ีสุดคือ ค่าสมาชิกรายปีอ่ืน ๆ 
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(เช่น ค่าสมาชิกนิตยสาร ค่าสมาชิกสถานออกก าลงักาย ฯลฯ) มีค่าใชจ่้าย 116.85 บาทต่อเดือน ไม่
รวมมีคนจ่ายใหร้้อยละ 2.0 ไม่มีกิจกรรมน้ีร้อยละ  86.0  (ดงัตารางท่ี 4.10) 
 

4.3  ผลการศึกษาระดับความคดิเห็นในอทิธิพลทางสังคมและอทิธิพลทางจิตวทิยาที่ 
       เกีย่วข้องกบัพฤติกรรมของของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
  

 4.3.1  ระดับพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอทิธิพลทางสังคม 
 

 พฤติกรรมผูบ้ริโภคในดา้นอิทธิพลทางสังคมจะประกอบไปดว้ยพฤติกรรมใน 5 ดา้น คือ 
กลุ่มอา้งอิง  กลุ่มวฒันธรรม ครอบครัว  อิทธิพลบุคคล  และชั้นทางสังคม ซ่ึงระดบัพฤติกรรมมีดงัน้ี   
 

ตารางที ่ 4.11  ระดบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นอิทธิพลทางสังคมในภาพรวม 
 

ด้านอทิธิพลทางสังคม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
พฤติกรรรม 

1.  ดา้นกลุ่มอา้งอิง 3.17 0.465 ปานกลาง 
2.  ดา้นกลุ่มวฒันธรรม 3.17 0.4957 ปานกลาง 
3.  ดา้นครอบครัว 3.16 0.444 ปานกลาง 
4.  ดา้นอิทธิพลบุคคล 3.10 0.347 ปานกลาง 
5.  ดา้นชั้นทางสังคม 3.07 0.430 ปานกลาง 

รวม 3.07 0.6213 ปานกลาง 

 
 ระดบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นอิทธิพลทางสังคมในภาพรวม เท่ากบั 3.07 ระดบัพฤติกรรม
อยู่ในระดับมาก  ในรายด้าน พบว่า ด้านกลุ่มอ้างอิงและด้านกลุ่มวฒันธรรมมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
เท่ากบั 3.07 ระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบัปานกลาง  รองลงมาคือ ดา้นครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 3.16  
ระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบัปานกลาง และน้อยท่ีสุดคือ ดา้นชั้นทางสังคม มีค่าเฉล่ีย 3.07 ระดบั
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ดงัตารางท่ี 4.11) 
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ตารางที ่  4.12  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นอิทธิพลบุคคล 
 

ด้านอทิธิพลบุคคล ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
พฤติกรรรม 

1.  ท่านมกันึกถึงค าแนะน าของบุคคลใกลชิ้ดก่อน
การตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการของท่าน 

3.19 0.919 ปานกลาง 

2.  เม่ือท่านไดย้ินการบอกเล่าเก่ียวกบัสินคา้หรือ
บริการแบบปากต่อปากท่านจะซ้ือสินคา้หรือบริการ
นั้นทนัที 

3.15 0.957 ปานกลาง 

3.  เม่ือเห็นหรือไดย้นิโฆษณาทางทีววีทิย ุและ
อินเทอร์เน็ต ท่านจะไปซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น ๆ  เสมอ 

3.13 0.992 ปานกลาง 

4.  เม่ือท่านตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการท่านจะนึก
ถึงสรรพคุณตามท่ีมีคนเล่าแบบปากต่อปากกนัมา 

3.08 1.075 ปานกลาง 

5.  ท่านจะซ้ือสินคา้หรือบริการตามค าบอกเล่าหรือ
แรงยจุากญาติพี่นอ้ง 

3.04 1.012 ปานกลาง 

6.  ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยใชข้อ้มูลการโฆษณา
ผา่นทีว ีวทิย ุและอินเทอร์เน็ตประกอบการตดัสินใจ 

2.99 0.937 ปานกลาง 

รวม 3.10 0.347 ปานกลาง 
 
    พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นอิทธิพลจากทางสังคม มีค่าเฉล่ียรวม 3.10   ระดบัพฤติกรรมอยู่ใน
ระดบัปานาลาง   ในประเด็นยอ่ย พบวา่ ท่านมกันึกถึงค าแนะน าของบุคคลใกลชิ้ดก่อนการตดัสินใจซ้ือ
สินคา้และบริการของท่าน มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.19 ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาคือ 
เม่ือท่านไดย้ินการบอกเล่าเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการแบบปากต่อปากท่านจะซ้ือสินคา้หรือบริการนั้น
ทนัที  มีค่าเฉล่ีย  3.15  ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และนอ้ยท่ีสุดคือ ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้
โดยใช้ขอ้มูลการโฆษณาผ่านทีวี วิทยุ และอินเทอร์เน็ตประกอบการตดัสินใจ  มีค่าเฉล่ีย 2.99 ระดบั
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ดงัตารางท่ี 4.12) 
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ตารางที ่ 4.13  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นกลุ่มอา้งอิง 
 

ด้านกลุ่มอ้างองิ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
พฤติกรรรม 

1.  ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามแบบ
ดารา หรือนกักีฬาท่ีช่ืนชอบ 

3.29 1.072 ปานกลาง 

2.  ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามความ
ตอ้งการของตนเองโดยไม่ไดต้ามแบบกลุ่ม
เพื่อนร่วมอาชีพเดียวกนัหรือคนในท่ีท างาน
เดียวกนั 

3.26 0.982 ปานกลาง 

3.  ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามความ
ตอ้งการของตนเองโดยไม่ไดต้ามแบบดาราหรือ
นกักีฬาท่ีช่ืนชอบ 

3.24 1.044 ปานกลาง 

4.  ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามความ
ตอ้งการของตนเองโดยไม่ไดย้ดึตามความ
ตอ้งการของครอบครัว 

3.20 0.986 ปานกลาง 

5.  ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการท่านตาม
กลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกนั 

3.19 1.028 ปานกลาง 

6.  ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามท่ี
ครอบครัวของท่านเลือกใช ้

2.84 0.988 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.465 ปานกลาง 

 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นกลุ่มอา้งอิง มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.17 ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ในประเด็นยอ่ย พบวา่ ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามแบบดารา หรือนกักีฬาท่ีช่ืน
ชอบ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุดเท่ากบั 3.29 ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง   รองลงมาคือ ท่านเลือก
ซ้ือสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการของตนเองโดยไม่ไดต้ามแบบกลุ่มเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกนั
หรือคนในท่ีท างานเดียวกนั มีค่าเฉล่ีย 2.26  ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และนอ้ยท่ีสุด
คือ ท่านจะเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการตามท่ีครอบครัวของท่านเลือกใช้  มีค่าเฉล่ีย 2.84 ระดับ
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  (ดงัตารางท่ี 4.13) 
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ตารางที ่ 4.14  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นครอบครัว 
 

ด้านครอบครัว ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
พฤติกรรรม 

1.  สินคา้หรือบริการท่ีเลือกซ้ือเป็นไปตาม
สภาพแวดลอ้มของครอบครัว 

3.53 1.124 มาก 

2.  ท่านจะดูความจ าเป็นของสมาชิกใน
ครอบครัวก่อนการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ 

3.51 1.064 มาก 

3.  ค  าสอนของบิดามารดามีผลต่อการตดัสินใจ
เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของท่าน 

3.22 1.006 ปานกลาง 

4.  ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการโดยไม่สนใจค า
สอนหรือค าบอกเล่าของบิดามารดา หรือญาติ
เก่ียวกบัสรรพคุณของสินคา้หรือบริการนั้น 

2.99 1.065 ปานกลาง 

5.  ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการ
ของคนในครอบครัว 

2.57 1.029 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.444 ปานกลาง 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคด้านครอบครัวมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.16ระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบั
ปานกลาง  ในประเด็นย่อย พบว่า สินค้าหรือบริการท่ีเลือกซ้ือเป็นไปตามสภาพแวดล้อมของ
ครอบครัว มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.53  ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก   รองลงมาคือ  ท่านจะดู
ความจ าเป็นของสมาชิกในครอบครัวก่อนการเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ  มีค่าเฉล่ีย 3.51 ระดบั
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก    และนอ้ยท่ีสุดคือ ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการของคน
ในครอบครัว มีค่าเฉล่ีย 2.57 ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ดงัตารางท่ี 4.14) 
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ตารางที ่ 4.15  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นชั้นทางสังคม 
 

ด้านช้ันทางสังคม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
พฤติกรรรม 

1.  สินคา้หรือบริการท่ีท่านเลือกซ้ือไม่
จ  าเป็นตอ้งมีคุณภาพเหนือกวา่หรือดีกวา่
สินคา้หรือบริการท่ีเพื่อนร่วมงานของท่าน
เลือกใช ้

3.18 0.960 ปานกลาง 

2.  สินคา้หรือบริการท่ีเลือกใชต้อ้งมีคุณภาพ
เหนือกวา่เพื่อนร่วมงานของท่าน 

3.09 0.996 ปานกลาง 

3.  ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีตามความ
จ าเป็นหรือความตอ้งการใชโ้ดยไม่จ  าเป็นตอ้ง
ดูต าแหน่งหนา้ท่ีการงานในสังคมของท่าน 

3.07 0.960 ปานกลาง 

4.  สินคา้หรือบริการท่ีเลือกใชต้อ้งเหมาะสม
กบัต าแหน่งหนา้ท่ีการงานในสังคมของท่าน 

2.92 0.938 ปานกลาง 

รวม 3.07 0.430 ปานกลาง 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นชั้นทางสังคมมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.07ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ในประเด็นยอ่ย พบวา่ สินคา้หรือบริการท่ีท่านเลือกซ้ือไม่จ  าเป็นตอ้งมีคุณภาพเหนือกวา่
หรือดีกว่าสินคา้หรือบริการท่ีเพื่อนร่วมงานของท่านเลือกใช ้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.18 ระดบั
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  รองลงมาคือ  สินคา้หรือบริการท่ีเลือกใชต้อ้งมีคุณภาพเหนือกวา่
เพื่อนร่วมงานของท่าน มีค่าเฉล่ีย 3.09 ระดบัพฤติกรรมอยู่ในระดบัปานกลาง  และน้อยท่ีสุดคือ 
สินคา้หรือบริการท่ีเลือกใช้ตอ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งหน้าท่ีการงานในสังคมของท่าน มีค่าเฉล่ีย 
2.92  ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัมาก  (ดงัตารางท่ี 4.15) 
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ตารางที ่ 4.16  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นกลุ่มวฒันธรรม 
 

ด้านกลุ่มวฒันธรรม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
พฤติกรรรม 

1.  ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีมาจากต่างประเทศ
หรือจากแหล่งท่ีหายาก เป็นประจ า 

3.33 1.228 ปานกลาง 

2.  ท่านเลือกสินคา้หรือบริการตามแหล่งท่ีหาได้
ง่ายจากในทอ้งถ่ินของท่าน 

3.22 0.921 ปานกลาง 

3.  ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีเป็นสินคา้มียีห่อ้
หรือ "Brand name" เป็นส่วนใหญ่ 

3.16 1.049 ปานกลาง 

4.  การเลือกใชสิ้นคา้หรือบริการของท่านมกั
เป็นไปตามกระแสนิยม 

3.12 0.979 ปานกลาง 

5.  ตราของสินคา้ (Brand) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจ
ซ้ือสินคา้หรือบริการของท่านของท่าน 

3.08 0.965 ปานกลาง 

6.  กระแสนิยมไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
หรือบริการของท่าน 

3.07 1.021 ปานกลาง 

รวม 3.17 0.4957 ปานกลาง 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นกลุ่มวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.17  ระดบัพฤติกรรมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ในประเด็นยอ่ย พบวา่ ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีมาจากต่างประเทศหรือจากแหล่งท่ี
หายาก เป็นประจ า มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.33 ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  รองลงมาคือ 
ท่านเลือกสินค้าหรือบริการตามแหล่งท่ีหาได้ง่ายจากในท้องถ่ินของท่าน มีค่าเฉล่ีย 3.22 ระดับ
พฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  และนอ้ยท่ีสุดคือ กระแสนิยมไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือ
บริการของท่าน  มีค่าเฉล่ีย 3.07  ระดบัพฤติกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ดงัตารางท่ี 4.16) 
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 4.3.2  ระดับพฤติกรรมผู้บริโภคด้านอทิธิพลทางจิตวทิยา 
 
 ระดบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคด้านอิทธิพลทางจิตวิทยาจะประกอบไปดว้ยปัจจยัทั้งหมด 7 
ดา้น คือ ดา้นการรับรู้  ดา้นวิถีการด ารงชีวิต  ดา้นทศันคติ  ดา้นการจูงใจ  ดา้นบุคลิกภาพ  ดา้นการ
เรียนรู้  และดา้นความเช่ือและค่านิยม  ซ่ึงระดบัพฤติกรรมมีดงัน้ี   
 
ตารางที ่4.17  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นอิทธิพลทางจิตวทิยา 
 

อทิธิพลทางจิตวทิยา ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ดา้นการรับรู้ 3.32 0.765 ปานกลาง 
2.  ดา้นวถีิการด ารงชีวิต 3.32 0.847 ปานกลาง 
3.  ดา้นทศันคติ 3.24 0.780 ปานกลาง 
4.  ดา้นการจูงใจ 3.18 0.814 ปานกลาง 
5.  ดา้นบุคลิกภาพ 3.13 0.739 ปานกลาง 
6.  ดา้นการเรียนรู้ 3.12 0.748 ปานกลาง 
7.  ดา้นความเช่ือและค่านิยม 3.05 0.795 ปานกลาง 

รวม 3.19 0.631 ปานกลาง 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นอิทธิพลทางจิตวิทยาภาพรวมมีค่าเฉล่ีย 3.19  ระดบัความคิดเห็น
อยู่ในระดบัปานกลาง  ในรายดา้น พบว่า ในด้านการรับรู้และด้านวิถีการด ารงชีวิต มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุด เท่ากบั 3.32 ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง   รองลงมาคือ ดา้นทศันคติ มีค่าเฉล่ีย 
3.24 ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  และน้อยท่ีสุดคือ ด้านความเช่ือและค่านิยม มี
ค่าเฉล่ีย 3.05 ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (ดงัตารางท่ี 4.17) 
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ตารางที ่ 4.18  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นการจูงใจ 
 

ด้านการจูงใจ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ือท่านอยากได ้ 3.59 1.056 มาก 
2.  การสินคา้หรือบริการท่ีทนัสมยัและ
หรูหรา สามารถชกัจูงใหท้่านตดัสินใจซ้ือได ้

3.01 1.032 ปานกลาง 

3.  เม่ือมีการโฆษณาสินคา้หรือบริการท่ีใชใ้น
ชีวติประจ าวนัท่านจะตดัสินใจซ้ือในทนัที 

2.94 0.991 ปานกลาง 

รวม 3.18 0.8146 ปานกลาง 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นการจูงใจมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.18  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก  ในประเด็นย่อย พบว่า ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ือท่านอยากได้ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 
3.59  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาคือ การสินคา้หรือบริการท่ีทนัสมยัและหรูหรา 
สามารถชักจูงให้ท่านตดัสินใจซ้ือได้  มีค่าเฉล่ีย 3.01  ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  
และน้อยท่ีสุดคือ เม่ือมีการโฆษณาสินคา้หรือบริการท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนัท่านจะตดัสินใจซ้ือ
ในทนัที  มีค่าเฉล่ีย 2.94 ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (ดงัตารางท่ี 4.18) 
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ตารางที ่ 4.19  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นการรับรู้ 
 

ด้านการรับรู้ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ท่านหาขอ้มูลดา้นคุณภาพสินคา้จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการตดัสินใจเลือกซ้ือ 

3.40 1.004 ปานกลาง 

2.  ความเช่ือเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้หรือบริการท่ี
บอกต่อ ๆ กนัมามีผลต่อการเลือกซ้ือ 

3.32 0.944 ปานกลาง 

3.  ท่านตอ้งการไดท้ดลองใชสิ้นคา้ก่อนการเลือกซ้ือ 3.24 0.955 ปานกลาง 
รวม 3.32 0.765 ปานกลาง 

 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นการรับรู้มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.32  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
มาก  ในประเด็นย่อย พบว่า  ท่านหาข้อมูลด้านคุณภาพสินค้าจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ก่อนการ
ตดัสินใจเลือกซ้ือ  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.40  ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  
รองลงมาคือ  ความเช่ือเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้หรือบริการท่ีบอกต่อ ๆ กนัมามีผลต่อการเลือกซ้ือ  มี
ค่าเฉล่ีย 3.32  ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  และน้อยท่ีสุดคือ ท่านตอ้งการไดท้ดลองใช้
สินคา้ก่อนการเลือกซ้ือ  มีค่าเฉล่ีย  3.24  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (ดงัตารางท่ี 4.19) 
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ตารางที ่ 4.20  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นการเรียนรู้ 
 

ด้านการเรียนรู้ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามคุณภาพของสินคา้
จากประสบการณ์ท่ีเคยซ้ือหรือเคยใชก่้อน
หนา้น้ี 

3.26 1.006 ปานกลาง 

2.  ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการเพราะมีการ
ลดราคาและ/หรือมีของแถม 

3.14 0.957 ปานกลาง 

3.  ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการหากมีการ
พดูถึงหรือโฆษณาซ ้ า ๆ  

2.97 0.944 ปานกลาง 

รวม 3.12 0.748 ปานกลาง 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นการเรียนรู้มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่  3.12  ระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ในประเด็นยอ่ย พบวา่ ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามคุณภาพของสินคา้จากประสบการณ์
ท่ีเคยซ้ือหรือเคยใชก่้อนหน้าน้ี มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.26 ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลาง  รองลงมาคือ ท่านเลือกซ้ือสินค้าหรือบริการเพราะมีการลดราคาและ/หรือมีของแถม มี
ค่าเฉล่ีย 3.14 ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  และนอ้ยท่ีสุด คือ ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือ
บริการหากมีการพูดถึงหรือโฆษณาซ ้ า ๆ มีค่าเฉล่ีย 2.97  ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก              
(ดงัตารางท่ี 4.20) 
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ตารางที ่ 4.21  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นบุคลิกภาพ 
 

ด้านบุคลกิภาพ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามบุคลิกของท่านท่ีมี
ความเช่ือมัน่สูง และกลา้แสดงออก 

3.17 0.892 ปานกลาง 

2.  ท่านซ้ือสินคา้ตามบุคลิกของท่านท่ีเป็นคน
คล่องแคล่ว วอ่งไว 

3.15 0.927 ปานกลาง 

3.  ท่านซ้ือสินคา้ตามบุคลิกของท่านท่ีเป็นคน
เรียบร้อย อ่อนนอ้ม 

3.08 0.910 ปานกลาง 

รวม 3.13 0.739 ปานกลาง 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นบุคลิกภาพ มีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.13  ระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัปานกลาง  ในประเด็นยอ่ย พบวา่ ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามบุคลิกของท่านท่ีมีความเช่ือมัน่สูง 
และกล้าแสดงออก มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.17  ระดบัความพึงพอใจอยู่ในระดบัปานกลาง  
รองลงมาคือ ท่านซ้ือสินคา้ตามบุคลิกของท่านท่ีเป็นคนคล่องแคล่ว วอ่งไว   มีค่าเฉล่ีย 3.15  ระดบั
ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง และน้อยท่ีสุดคือ ท่านซ้ือสินคา้ตามบุคลิกของท่านท่ีเป็นคน
เรียบร้อย อ่อนนอ้ม  มีค่าเฉล่ีย  3.08  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  (ดงัตารางท่ี 4.21)   
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ตารางที ่ 4.22  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นความเช่ือและค่านิยม 
 

ด้านความเช่ือและค่านิยม ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ท่านเลือกซ้ือสินคา้และบริการตามกระแส
สุขภาพ 

3.15 1.005 ปานกลาง 

2.  ท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีผลิตออกจ าหน่ายใหม่ ๆ  3.13 0.986 ปานกลาง 
3.  ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามกระแส
ของสังคม 

2.88 0.936 ปานกลาง 

รวม 3.05 0.795 ปานกลาง 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นความเช่ือและค่านิยม มีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.05  ระดบัความคิดเห็น
อยูใ่นระดบัปานกลาง  ในประเด็นยอ่ย พบวา่  ท่านเลือกซ้ือสินคา้และบริการตามกระแสสุขภาพ มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.15 ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  รองลงมาคือ ท่านเลือกซ้ือ
สินคา้ท่ีผลิตออกจ าหน่ายใหม่ ๆ  มีค่าเฉล่ีย 3.13 ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  และนอ้ย
ท่ีสุดคือ ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามกระแสของสังคม มีค่าเฉล่ีย 2.88 ระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัปานกลาง (ดงัตารางท่ี 4.22) 
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ตารางที ่ 4.23  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นทศันคติ 
 

ด้านทศันคติ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการเพราะเป็น
สินคา้หรือการบริการท่ีดี 

3.36 1.022 ปานกลาง 

2.  ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการตามความรู้สึก
หรือความชอบ 

3.35 1.008 ปานกลาง 

3.  ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการเพราะตราสินคา้ 3.01 0.911 ปานกลาง 
รวม 3.24 0.780 ปานกลาง 

 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นทศันคติมีค่าเฉล่ียรวมอยู่ท่ี 3.24  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง  ในประเด็นยอ่ย พบวา่ ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการเพราะเป็นสินคา้หรือการบริการท่ี
ดี มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั 3.36  ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง  รองลงมาคือ ท่านซ้ือ
สินคา้หรือบริการตามความรู้สึกหรือความชอบ  มีค่าเฉล่ีย 3.35  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  และน้อยท่ีสุดคือ ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการเพราะตราสินคา้  มีค่าเฉล่ีย 3.35  ระดบัความ
คิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง (ดงัตารางท่ี 4.23) 
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ตารางที ่ 4.24  พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นวถีิการด ารงชีวติ 
 

ด้านวถิีการด ารงชีวติ ค่าเฉลีย่ 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1.  การเลือกสินคา้หรือบริการของท่านเป็นไป
ตามสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติ 

3.42 1.026 ปานกลาง 

2.  ท่านเลือกสินคา้หรือบริการตามวถีิชีวิต 
และสังคมรอบตวั 

3.33 0.982 ปานกลาง 

3.  ท่านเลือกสินคา้หรือบริการตามความนิยม
ในทอ้งถ่ิน 

3.20 1.118 ปานกลาง 

รวม 3.32 0.847 ปานกลาง 
 
 พฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นวถีิการด ารงชีวติมีค่าเฉล่ียรวมอยูท่ี่ 3.32  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่น
ระดับปานกลาง  ในประเด็นย่อย พบว่า การเลือกสินค้าหรือบริการของท่านเป็นไปตาม
สภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติ มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด เท่ากบั  3.42  ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปาน
กลาง  รองลงมาคือ ท่านเลือกสินคา้หรือบริการตามวถีิชีวติ และสังคมรอบตวั มีค่าเฉล่ีย  3.33 ระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  และนอ้ยท่ีสุดคือ ท่านเลือกสินคา้หรือบริการตามความนิยมใน
ทอ้งถ่ิน มีค่าเฉล่ีย 3.20 ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  (ดงัตารางท่ี 4.24) 
 



บทที ่5 
 

การวเิคราะห์ถดถอย 
 

5.1  สัญลกัษณ์และค่าสถติิทีใ่ช้ในการวเิคราะห์วเิคราะห์ถดถอย 
 
 การศึกษาวิจยัในบทน้ีเป็นการทดสอบสมมุติฐานโดยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอย
พหุคูณแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis)  เพื่อให้เกิดความเขา้ใจเก่ียวกบั
ความหมายในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ท่ีตรงกนั ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษรยอ่ ท่ีใชใ้น
การวเิคราะห์ขอ้มูลดงัต่อไปน้ี 
 b   แทน    ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย 
 SEb   แทน  ค่าประมาณของค่าความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 
     ของสัมประสิทธ์ิการถดถอย  ส าหรับแต่ละตวัแปร 
 Beta  แทน    ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน 
 t   แทน    ค่าใชท้ดสอบวา่มีตวัแปรใดบา้งท่ีควรจะอยูใ่นตวัแบบ 
 Sig.   แทน    ค่าความน่าจะเป็น  มีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05  
     และท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 R   แทน   ค่าสัมประสิทธ์ิความสัมพนัธ์พหุคูณ  คือ ค่าท่ีแสดงถึง 
     ระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มตวัแปรอิสระทั้งหมด 
 R2    แทน   ค่าท่ีแสดงถึงอิทธิพลของตวัแปรอิสระทั้งหมด 
     ท่ีมีต่อตวัแปรตาม 
 Adjusted R2 แทน   ค่า R2 ท่ีปรับแกแ้ลว้ 
 SEe   แทน   ค่าแสดงระดบัความคลาดเคล่ือนท่ีเกิดจากการใชต้วัแปร 
     อิสระทั้งหมดมาพยากรณ์ตวัแปรตาม 
 F   แทน ค่าความน่าจะเป็นท่ีใชใ้นการทดสอบวา่ตวัแปรอิสระท่ีมีอยูใ่น 
     ตวัแบบ สามารถใชไ้ดทุ้กตดัแปรหรือไม่ภายใตส้มมุติฐานท่ีวางไว ้
 MB   แทน    คะแนนเฉล่ียในระดบัความคิดเห็นในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางสังคม 
 MD   แทน     คะแนนเฉล่ียในระดบัความคิดเห็นในปัจจยัท่ีมีอิทธิพลทางจิตวทิยา 
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5.2  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อค่าใช้จ่ายเพือ่การอปุโภคบริโภค 
  
 5.2.1  หมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 

 
ตารางที ่5.1  หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม  
 

ตัวแปร b SEb Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 1,088.923 1,175.024 - 0.927 0.355 
รายได ้ 0.085 0.010 0.430 8.569 0.000** 
สถานภาพสมรส (marr1) -887.556 349.860 -0.126 -2.537 0.012* 
ดา้นกลุ่มวฒันธรรมMB 775.959 339.069 0.111 2.288 0.023* 
R = 0.474                                          R2 = 0.225                          F = 32.88**                  
Adjusted R2 = 0.218                           SEe  =  3123.53 
* หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
** หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
จากตารางท่ี 5.1  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 

  = 1,088.923+ 0.085 (รายได)้  -887.556 (marr1) + 775.959 (กลุ่มวฒันธรรม) 
 
  โดยท่ี                        1 หมายถึง  สถานภาพโสด 
                             0  หมายถึง  สถานภาพสมรส และหยา่ร้าง 
 
 สมการขา้งตน้น้ีประกอบดว้ย รายได ้ สถานภาพสมรส และดา้นกลุ่มวฒันธรรม สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของค่าใชจ่้ายหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมได ้22.5 % 
 โดยประชากรท่ีมีสถานภาพโสดท่ีไม่มีรายได ้ และไม่ให้คะแนนความคิดเห็นปัจจยัดา้น
กลุ่มวฒันธรรม จะมีค่าใชจ่้ายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 201.367  บาท   
  โสด  = 201.367  + .085 (รายได)้  + 775.959 (กลุ่มวฒันธรรม) 
 
 

marr1 
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 ส่วนประชากรท่ีมีสถานภาพสมรสและหย่าร้างท่ีไม่มีรายได้  และไม่ให้คะแนน              
ความคิดเห็นปัจจยัดา้นกลุ่มวฒันธรรม  จะมีค่าใชจ่้ายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 1088.923 บาท  
        สมรสและหยา่ร้าง  = 1088.923  + .085 (รายได)้  + 775.959 (กลุ่มวฒันธรรม) 
 
 นอกจากน้ีจะเห็นไดว้า่ ถา้รายไดเ้พิ่มข้ึนทุก ๆ 1,000 บาท จะมีค่าใช้จ่ายหมวดน้ีเพิ่มข้ึน
ประมาณ  85 บาท  และถา้ใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นกลุ่มวฒันธรรมเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1 
คะแนน  จะท าใหค้่าใชจ่้ายในหมวดน้ีเพิ่มข้ึน 775.959 บาท 
 ส่วนประชาชนท่ีมีรายไดเ้ท่ากนัและให้คะแนนเฉล่ียความคิดเห็นดา้นวฒันธรรมเท่ากนั 
พบว่า  ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสและหย่าร้างจะมีค่าใช้จ่ายในหมวดน้ีสูงกว่าประชาชนท่ีมี
สถานภาพโสดอยู ่  887.556  บาท 
 
 5.2.2  เคร่ืองดื่มทีม่ีแอลกอฮอล์ และยาสูบ 
 
ตารางที ่ 5.2  หมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และยาสูบ 
 

ตัวแปร b SEb Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี -2,376.531 845.252 - -2.812 0.006** 
รายได ้ 0.023 0.004 0.418 5.506 0.000** 
ดา้นชั้นทางสังคมMB 806.254 210.250 0.300 3.835 0.000** 
ดา้นการเรียนรู้MD 494.223 177.142 0.277 2.790 0.006** 
ดา้นการรับรู้MD  -707.736 181.147 - 0.437 -3.907 0.000** 
ดา้นทศันคติMD 514.205 163.449 0.316 3.146 0.002** 
ดา้นบุคลิกภาพMD -448.944 174.877 - 0.245 -2.567 0.012* 
ดา้นการจูงใจMD 380.770 188.398 0.235 2.021 0.046* 
R =    0.645                                  R2 =   0.416                              F =  10.765** 
Adjusted R2 =   0.377                  SEe  =  886.889 
* หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
** หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
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จากตารางท่ี  5.2  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 
 = - 2,376.531  +  0.023 (รายได)้+ 806.254  (ชั้นทางสังคม) + 494.223 (การเรียนรู้)               
-707.736 (การรับรู้) + 514.205 (ทศันคติ) -448.944 (บุคลิกภาพ) + 380.770 (การจูงใจ) 
 
 สมการข้างต้นน้ีประกอบด้วย รายได้ ด้านชั้นทางสังคม ด้านการเรียนรู้ ด้านการรับรู้   
ดา้นทศันคติ  ดา้นบุคลิกภาพ และดา้นการจูงใจ สามารถอธิบายความแปรปรวนของค่าใช้จ่ายใน
หมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอลแ์ละยาสูบได ้41.6 % 
 โดยประชาชนท่ีไม่มีรายไดแ้ละไม่ใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นดา้นชั้นทางสังคม  ไม่ให้
คะแนนระดบัความคิดเห็นดา้นการเรียนรู้ ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นดา้นการรับรู้ ไม่ให้คะแนนใน
ความคิดเห็นดา้นทศันคติ  ไม่ใหค้ะแนนความคิดเห็นในดา้นบุคลิกภาพ และไม่ให้คะแนนความคิด
เห็นดา้นการจูงใจจะมีค่าใชจ่้ายในหมวด เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และยาสูบ -2,376.531 บาท  และ
ถา้รายไดเ้พิ่มข้ึนทุก ๆ 1,000 บาทจะมีค่าใชจ่้ายหมวดน้ีเพิ่มข้ึนประมาณ  23 บาท  และถา้ใหค้ะแนน
ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นชั้นทางสังคมเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1 คะแนน จะท าให้ค่าใช้จ่ายในหมวดน้ี
เพิ่มข้ึน  806.254  บาท  ถ้าให้คะแนนระดับความคิดเห็นในปัจจยัด้านการเรียนรู้เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1 
คะแนน  จะท าให้ค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีเพิ่มข้ึน  494.223 บาท  ถา้ให้คะแนนระดบัความคิดเห็นใน
ปัจจยัดา้นการรับรู้เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1 คะแนน  จะท าให้ค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีลดลง 707.736 บาท  ถา้ให้
คะแนนระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นทศันคติเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1 คะแนน  จะท าให้ค่าใชจ่้ายในหมวด
น้ีเพิ่มข้ึน 514.205 บาท  ถา้ให้คะแนนระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นบุคลิกภาพเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1 
คะแนน  จะท าใหค้่าใชจ่้ายในหมวดน้ีลดลง 448.944 บาท  และถา้ให้คะแนนระดบัความคิดเห็นใน
ปัจจยัดา้นการจูงใจเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1 คะแนน  จะท าใหค้่าใชจ่้ายในหมวดน้ีเพิ่มข้ึน 380.770 บาท   
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 5.2.3  ทีอ่ยู่อาศัย 
 
ตารางที ่5.3  หมวดท่ีอยูอ่าศยั   
 

ตัวแปร b SEb Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี -509.345 696.172 - -.732 0.465 
รายได ้ 0.137 0.018 0.513 7.473 0.000** 
ระดบัการศึกษา (edu1) 1,256.797 609.593 0.141 2.062 0.041* 
R = 0.520                                             R2 = 0.271                                         F =  28.95** 

Adjusted R2 = 0.261                           SEe  =    3,556.135 
* หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
** หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
จากตารางท่ี  5.3  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 
 = -509.345+ 0.137 (รายได)้ + 1,256.797 (edu1) 
 
โดยท่ี                              1 หมายถึง  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี   
                            0  หมายถึง  ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  หรือสูงกวา่ 
  สมการข้างต้นน้ีประกอบด้วย รายได้ และระดับการศึกษา สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของค่าใชจ่้ายหมวดท่ีอยูอ่าศยัได ้27.1 % 
 โดยประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและไม่มีรายได ้จะมีค่าใชจ่้ายในหมวดท่ีอยู่
อาศยั 747.452   บาท   
  ปริญญาตรี = 747.452  + 0.137 (รายได)้  
 
 นอกจากน้ี  จะเห็นได้ว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีและสูงกว่า
ปริญญาตรีท่ีไม่มีรายได ้จะมีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี  -509.345 บาท   
  ต ่ากวา่และสูงกวา่ปริญญาตรี= -509.345+ 0.137 (รายได)้  
 

edu1 
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 นอกจากน้ีจะเห็นไดว้่า  ถา้รายได้เพิ่มข้ึนทุก ๆ 1,000 บาทจะมีค่าใช้จ่ายในหมวดน้ี
เพิ่มข้ึนประมาณ 137 บาท 
 ประชาชนท่ีมีรายไดเ้ท่ากนัแต่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จะมีค่าใชจ่้ายในหมวดท่ีอยู่
อาศยั สูงกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี  1,256.77 บาท 
 
 5.2.4  เคร่ืองนุ่งห่มรองเท้าและค่าใช้จ่ายภายในบ้าน 
 
ตารางที ่5.4  หมวดเคร่ืองนุ่งห่มรองเทา้และค่าใชจ่้ายภายในบา้น 
 

ตัวแปร b SEb Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 2,015.914 473.902 - 4.254 0.000** 
รายได ้ 0.077 0.006 0.525 11.996 0.000** 
ระดบัการศึกษา (edu1) -2,155.093 411.871 -0.316 -5.232 0.000** 
ระดบัการศึกษา (edu2) -1,462.027 345.786 -0.257 -4.228 0.000** 
สมาชิกในครอบครัว 116.556 56.933 0.088 2.047 0.041* 
R =  0.636                                             R2 =  0.404              F =  56.600 
Adjusted R2 = 0.397                             SEe  =  2,078.815 
*   หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
** หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.01 
 

จากตารางท่ี 5.4   สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 

  =  2,015.914 + 0.077 (รายได)้ – 2,155.093  (edu1) – 1,462.027 (edu2) + 116.556 
(สมาชิกในครอบครัว)  
 

    โดยท่ี                          1 หมายถึง  ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี   
                            0  หมายถึง  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  หรือสูงกวา่ 
                                       1 หมายถึง  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี   
                            0  หมายถึง  ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  หรือสูงกวา่ 
 
 
 

edu1 

edu2 
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 สมการขา้งตน้น้ีประกอบดว้ย รายได ้ ระดบัการศึกษา และสมาชิกในครอบครัว สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของค่าใชจ่้ายหมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ และค่าใชจ่้ายภายในบา้น 40.4 % 
 ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  ไม่มีรายได ้และไม่มีสมาชิกในครอบครัว  
จะมีค่าใชจ่้ายในหมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้และค่าใชจ่้ายภายในบา้น  - 139.179  บาท 
  ต ่ากวา่ปริญญาตรี = - 139.179 + 0.077 (รายได)้ + 116.556 (สมาชิกในครอบครัว) 
 
 ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ไม่มีรายได ้และไม่มีสมาชิกในครอบครัว จะมี
ค่าใชจ่้ายในหมวด เคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้ และค่าใชจ่้ายภายในบา้น  553.887  บาท  
   ปริญญาตรี = 553.887 + 0.077 (รายได)้ + 116.556 (สมาชิกในครอบครัว) 
 
  ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ไม่มีรายได้ และไม่มีสมาชิกใน
ครอบครัว จะมีค่าใชจ่้ายในหมวดเคร่ืองนุ่งห่มและรองเทา้และค่าใชจ่้ายภายในบา้น  2,015.914  บาท  
   สูงกวา่ปริญญาตรี  = 2,015.914 + 0.077 (รายได)้ + 116.556 (สมาชิกในครอบครัว) 
 
 นอกจากน้ีจะเห็นไดว้่า  และถา้รายไดเ้พิ่มข้ึนทุก ๆ 1,000 บาทจะมีค่าใช้จ่ายหมวดน้ีเพิ่มข้ึน
ประมาณ  77  บาท  และถา้มีสมาชิกในครอบครัวเพิ่มข้ึน 1 คน จะท าให้ค่าใช้จ่ายในหมวดน้ีเพิ่มข้ึน  
116.556 บาท 
 ถา้ประชากรท่ีมีรายไดเ้ท่ากนั และมีจ านวนสมาชิกในบา้นเท่ากนั พบวา่   
 ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี จะมีค่าใช้จ่ายในหมวดเคร่ืองนุ่งห่ม
และรองเทา้ และค่าใชจ่้ายภายในบา้น สูงกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี   1,462.027 บาท 
 ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี จะมีค่าใชจ่้ายในหมวดเคร่ืองนุ่งห่ม
และรองเท้า และค่าใช้จ่ายภายในบ้าน สูงกว่า ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี  
2,155.093 บาท 
 ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี จะมีค่าใช้จ่ายในหมวดเคร่ืองนุ่งห่มและ
รองเทา้ และค่าใชจ่้ายภายในบา้น สูงกวา่ ประชาชนท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี   693.066  บาท 
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 5.2.5  ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 
 
ตารางที ่ 5.5  หมวดค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 
 

ตัวแปร b SEb Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 1,654.841 369.695  4.476 0.000** 
รายได ้ 0.037 0.003 0.477 10.475 0.000** 
เพศ (sex) -677.291 106.364 -0.284 -6.368 0.000** 
ระดบัการศึกษา (edu1) -330.691 129.509 -0.116 -2.553 0.011* 
ดา้นกลุ่มอา้งอิงMB -274.593 110.135 -0.111 -2.493  0.013* 
R = 0.611                                             R2 = 0.374                           F =  47.305** 
Adjusted R2 = 0.366                             SEe  =  900.708 
* หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
** หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
จากตารางท่ี  5.5  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 
 = 1,654.841 + 0.037 (รายได)้  - 677.291 (sex1) -330.691 (edu1) -274.593 (กลุ่มอา้งอิง) 
     โดยที ่sex = 1 หมายถึง  เพศชาย  และ sex = 0 หมายถึง  เพศหญิง 
                                       1 หมายถึง  ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี   
                            0  หมายถึง  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  หรือสูงกวา่ 
 
 สมการขา้งตน้น้ีประกอบดว้ย  เพศ  รายได ้ ระดบัการศึกษา และดา้นกลุ่มอา้งอิง สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของค่าใชจ่้ายในหมวดค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลได ้37.4% 
 โดยประชาชนท่ีเป็นเพศชายมีระดบัการศึกษาระดบัต ่ากว่าปริญญาตรีท่ีไม่มีรายได ้และ
ไม่ให้คะแนนระดับความคิดเห็นในกลุ่มอ้างอิง จะมีค่าใช้จ่ายในหมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล  
646.859 บาท   
  เพศชายและต ่ากวา่ปริญญาตรี = 646.859 + 0.037 (รายได)้  -274.593 (กลุ่มอา้งอิง) 
 

edu1 
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 ประชาชนท่ีเป็นเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีท่ีไม่มี
รายได ้และไม่ให้คะแนนระดบัความคิดเห็นในกลุ่มอา้งอิง จะมีค่าใช้จ่ายในหมวดค่าใช้จ่ายส่วน
บุคคล  977.550 บาท  
  เพศชายและปริญญาตรีและสูงกวา่ = 977.550 + 0.037 (รายได)้ -274.593 (กลุ่มอา้งอิง) 
 
  ประชาชนท่ีเป็นเพศหญิงมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีท่ีไม่มีรายได้ และไม่ให้
คะแนนระดบัความคิดเห็นในกลุ่มอา้งอิง จะมีค่าใชจ่้ายในหมวดค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล  1324.150 บาท   
  เพศหญิงและต ่ากวา่ปริญญาตรี = 1,324.150 + 0.037 (รายได)้  -274.593 (กลุ่มอา้งอิง) 
 
 ประชาชนท่ีเป็นเพศหญิงมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรีท่ีไม่มีรายได ้
และไม่ให้คะแนนระดบัความคิดเห็นในกลุ่มอา้งอิง จะมีค่าใช้จ่ายในหมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 
1,654.841 บาท  
  เพศหญิงและปริญญาตรีและสูงกวา่ = 1,654.841 + 0.037 (รายได)้  -  274.593 (กลุ่มอา้งอิง) 
 
 นอกจากน้ีจะเห็นไดว้่า  และถา้รายไดเ้พิ่มข้ึนทุก ๆ 1,000 บาทจะมีค่าใช้จ่ายหมวดน้ี
เพิ่มข้ึนประมาณ  37  บาท  และถา้ให้คะแนนระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นกลุ่มอา้งอิงเพิ่มข้ึน
เฉล่ีย 1 คะแนน  จะมีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีลดลง 274.593  บาท   
 ถา้ประชากรท่ีมีรายไดเ้ท่ากนั และมีคะแนนเฉล่ียระดบัความคิดเห็นในปัจจยัด้านกลุ่ม
อา้งอิงเท่ากนั  พบวา่  
 ประชากรเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีจะมีค่าใช้จ่ายใน
หมวดค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลสูงกวา่ประชากรเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  330.691บาท   
 ประชาชนท่ีเป็นเพศชายท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี จะมี
ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลสูงกว่าประชาชนท่ีเป็นเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่า
ปริญญาตรี 330.691 บาท 
 ประชาชนท่ีเป็นเพศหญิงมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีจะมีค่าใช้จ่ายในหมวด
ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคลสูงกวา่ประชากรเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 677.291 บาท 
และระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 346.6 บาท  
 ประชากรเพศหญิงท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีจะมีค่าใช้จ่ายใน
หมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลสูงกวา่ประชากรเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี1007.982   
บาท  และประชากรเพศชายท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี 677.291 บาท  
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 5.2.6  เวชภัณฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล 
 
ตารางที ่5.6  หมวดเวชภณัฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล 
 

ตัวแปร b SEb Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 31,207.609 9,222.435 - 3.384 0.001** 
รายได ้ 0.350 0.070 0.353 5.006 0.000** 
ดา้นบุคลิกภาพMD -4,857.968 1,698.048 -0.208 -2.861 0.005** 
สมาชิกในครอบครัว 1,677.578 629.741 0.185 2.664 0.009** 
ดา้นครอบครัวMB -5,608.470 2,556.703 -0.161 -2.194 0.030* 
สถานภาพสมรส (marr1) -4,970.097 2,356.443 -0.147 -2.109 0.037* 
R = 0.534                                          R2 = 0.285                           F =  11.941** 
Adjusted R2 = 0.261                         SEe  =  14542.47447356 
* หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
** หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 

จากตารางท่ี  5.6  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 
 = 31,207.609 + 0.350 (รายได)้ -4,857.968 (บุคลิกภาพ) + 1,677.578 (สมาชิก)                      
- 5,608.470 (ครอบครัว) - 4,970.097 (marr1) 
 
 โดยที่                                1 หมายถึง  สถานภาพสมรส   
                                              0  หมายถึง  สถานภาพโสด และสถานภาพหยา่ร้าง 
 
 สมการข้างต้นน้ีประกอบด้วย  รายได้  ด้านบุคลิกภาพ  สมาชิกในครอบครัว                        
ดา้นครอบครัว และสถานภาพสมรส สามารถอธิบายความแปรปรวนของค่าใชจ่้ายหมวดเวชภณัฑ์
และค่าตรวจรักษาพยาบาลได ้28.5% 
 โดยประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรส ไม่มีรายได ้ไม่มีสมาชิกในครอบครัว ไม่ให้คะแนน
ระดับความคิดเห็นในด้านบุคลิกภาพ และไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในด้านครอบครัว จะมี
ค่าใชจ่้ายในหมวดเวชภณัฑแ์ละค่าตรวจรักษาพยาบาล  26,237.512 บาท  

marr 1 



 

73 

  สมรส = 26,237.512 + .350 (รายได)้ -4,857.968 (บุคลิกภาพ) + 1,677.578 (สมาชิก)               
- 5,608.470 (ครอบครัว)  
 

 ส่วนประชาชนท่ีมีสถานภาพโสดหรือหย่าร้าง ไม่มีรายได้ ไม่มีสมาชิกในครอบครัว  
ไม่ให้คะแนนระดับความคิดเห็นในด้านบุคลิกภาพ และไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในด้าน
ครอบครัวจะมีค่าใชจ่้ายในหมวดเวชภณัฑแ์ละค่าตรวจรักษาพยาบาล  31,207.609  บาท  
 โสดหรือหย่าร้าง = 31,207.609 + .350 (รายได)้ - 4,857.968 (บุคลิกภาพ) + 1,677.578 
(สมาชิก) - 5,608.470 (ครอบครัว)  
 

 นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่า และถ้ารายได้เพิ่มข้ึนทุก ๆ 1,000 บาทจะมีค่าใช้จ่ายหมวดน้ี
เพิ่มข้ึนประมาณ  350  บาท  และถ้าสมาชิกในครอบครัวเพิ่มข้ึน 1 คน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน 
1,677.578 บาท  เม่ือถา้ใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นบุคลิกภาพเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1 คะแนน  
จะมีค่าใช้จ่ายในหมวดน้ีลดลง  4,857.968   บาท    และถา้ให้คะแนนระดบัความคิดเห็นในปัจจยั
ดา้นครอบครัวเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1 คะแนน  จะมีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีลดลง 5,608.470 บาท   
 ถา้ประชากรท่ีมีรายไดเ้ท่ากนั มีสมาชิกในครอบครัวเท่ากนั มีระดบัความคิดเห็นในปัจจยั
ดา้นบุคลิกภาพเท่ากนั  และระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นครอบครัวเท่ากนั  พบวา่  ประชากรท่ีมี
สถานภาพโสดหรือหย่าร้างจะมีค่าใช้จ่ายในหมวดเวชภณัฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาลสูงกว่าคน
โสดอยู ่  4,970.097 บาท 
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 5.2.7  การเดินทางและการส่ือสาร 
 
ตารางที ่5.7  หมวดการเดินทางและการส่ือสาร 
 

ตัวแปร b SEb Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี -5,007.741 2,312.455 - -2.166 0.031* 
รายได ้ 0.406 0.028 0.608 14.723 0.000** 
ดา้นวถีิการด ารงชีวิตMD 2,556.868 685.774 0.180 3.728 0.000** 
ดา้นค่านิยมและความเช่ือMD -1,443.799 727.587 -0.096 -1.984 0.048* 
R = 0.621                                               R2 =  0.386        F =  76.165 

Adjusted R2 =  0.381                        SEe  =  9456.764218463 
* หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
** หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 

 
จากตารางท่ี  5.7  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 

 = -5,007.741 + 0.406  (รายได)้ + 2,556.868 (วิถีการด ารงชีวิต) - 1,443.799 (ค่านิยม
และความเช่ือ) 
 

 สมการขา้งตน้น้ีประกอบดว้ย รายได ้ ดา้นวิถีการด ารงชีวิต   และดา้นค่านิยมและความ
เช่ือ สามารถอธิบายความแปรปรวนของค่าใชจ่้ายหมวดการเดินทางและการส่ือสาร ได ้38.6 % 
 โดยประชาชนท่ีไม่มีรายได ้ไม่ใหค้ะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้นวิถีการด ารงชีวิตและ  
ไม่ให้ความคิดเห็นในปัจจยัดา้นค่านิยมและความเช่ือ จะมีค่าใช้จ่ายในหมวดการเดินทางและการ
ส่ือสาร- 5,007.741  บาท   และถา้รายไดเ้พิ่มข้ึนทุก ๆ 1,000 บาท จะมีค่าใช้จ่ายหมวดน้ีเพิ่มข้ึน
ประมาณ  406 บาท และถา้ใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นวิถีการด ารงชีวิตเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 
1 คะแนน  จะท าให้มีค่าใช้จ่ายในหมวดน้ีเพิ่มข้ึน   2,556.868  บาท  ถา้ให้คะแนนระดบัความ
คิดเห็นในปัจจยัดา้นกลุ่มค่านิยมและความเช่ือเพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1 คะแนน  จะท าให้มีค่าใชจ่้ายในหมวด
น้ีลดลง 1,443.799 บาท 
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 5.2.8  หมวดการบันเทงิ การอ่านหนังสือ  กจิกรรมทางศาสนา  และการศึกษา 
 
ตารางที ่ 5.8  หมวดการบนัเทิง การอ่านหนงัสือ  กิจกรรมทางศาสนา  และการศึกษา 
 

ตัวแปร b SEb Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี 4,627.883 1,324.424 - 3.494 0.001** 
รายได ้ 0.036 0.011 0.215 3.268 0.001** 
ดา้นการจูงใจMD -818.227 350.322 -0.185 -2.336 0.021* 
ดา้นการรับรู้MD 1,070.240 377.435 0.222 2.836 0.005** 
ดา้นการเรียนรู้MD -851.177 409.620 -0.173 -2.078 0.039* 
ระดบัการศึกษา (edu2) -2,209.738 600.510 -0.293 -3.680 0.000** 
ระดบัการศึกษา (edu1) -2,292.325 791.200 -0.224 -2.897 0.004** 
สถานภาพสมรส (marr1) 1,046.315 466.100 0.146 2.245 0.026* 
R =  0.495                                            R2 =  0.245                             F =  9.026** 
Adjusted R2 =  0.218                           SEe  = 3,134.938 
* หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
** หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 

จากตารางท่ี 5.8  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 

 =   4,627.883 + 0.036  (รายได)้ + -818.227 (การจูงใจ) + 1,070.240  (การรับรู้)                       
-851.177 (การเรียนรู้) -2,209.738(edu2) -2,292.325 (edu1)  + 1,046.315 (marr1) 
 

     โดยที ่ 
                                       1 หมายถึง  ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี   
                            0  หมายถึง  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  หรือสูงกวา่ 
                                       1 หมายถึง  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี   
                            0  หมายถึง  ระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  หรือสูงกวา่ 
                                       1 หมายถึง  สถานภาพสมรส 
                            0  หมายถึง  สถานภาพโสด และหยา่ร้าง 
 

edu1 

edu2 

marr1 
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 สมการขา้งตน้น้ีประกอบดว้ย  รายได ้ ดา้นการจูงใจ ดา้นการรับรู้ ดา้นการเรียนรู้ ระดบั
การศึกษา และสถานภาพสมรส สามารถอธิบายความแปรปรวนของค่าใชจ่้ายหมวดการบนัเทิงการ
อ่านหนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษาได ้24.5 % 
 โดยประชาชนมีสถานภาพสมรส ท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีท่ีไม่มีรายได ้
ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการจูงใจ ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการรับรู้ 
และไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัการเรียนรู้ จะมีค่าใช้จ่ายในหมวดการบนัเทิงการอ่าน
หนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา 3,381.873 บาท  
  สมรสและต ่ากว่าปริญญาตรี =   3,381.873 + .036  (รายได)้ -818.227 (การจูงใจ) + 1,070.240  
(การรับรู้) -851.177 (การเรียนรู้) 
 

 ส่วนประชาชนมีสถานภาพสมรส ท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีท่ีไม่ มีรายได ้            
ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการจูงใจ ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการรับรู้ 
และไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัการเรียนรู้ จะมีค่าใช้จ่ายในหมวดการบนัเทิงการอ่าน
หนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา 3,464.46  บาท  
 สมรสและปริญญาตรี =   3,464.466 + .036  (รายได)้ - 818.227 (การจูงใจ) + 1,070.240  (การรับรู้) 
-851.177 (การเรียนรู้) 
 

 ส่วนประชาชนมีสถานภาพสมรส ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีท่ีไม่มีรายได ้           
ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการจูงใจ ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการรับรู้ 
และไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัการเรียนรู้  จะมีค่าใช้จ่ายในหมวดการบนัเทิงการอ่าน
หนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา 5,674.198  บาท  
 สมรสและสูงกวา่ปริญญาตรี =   5,674.198 + .036  (รายได)้ -818.227 (การจูงใจ) + 1,070.240  
(การรับรู้) -851.177 (การเรียนรู้) 
 

 ส่วนประชาชนมีสถานภาพโสดและหยา่ร้างและมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีท่ีไม่
มีรายได ้ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการจูงใจ ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้น
การรับรู้ และไม่ใหค้ะแนนความคิดเห็นในปัจจยัการเรียนรู้  จะมีค่าใชจ่้ายหมวดการบนัเทิงการอ่าน
หนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา 2,335.558 บาท  
 โสดและหยา่ร้างและต ่ากวา่ปริญญาตรี =   2,335.558 + .036  (รายได)้ -818.227 (การจูงใจ) + 
1,070.240  (การรับรู้) -851.177 (การเรียนรู้)  
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 ประชาชนมีสถานภาพโสดและหย่าร้างและมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีท่ีไม่มีรายได ้ 
ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการจูงใจ ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการรับรู้ 
และไม่ใหค้ะแนนความคิดเห็นในปัจจยัการเรียนรู้  จะมีค่าใชจ่้ายหมวดการบนัเทิงการอ่านหนงัสือ
กิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา  2,418.145  บาท  
 โสดและหยา่ร้างและปริญญาตรี =   2,418.145 + .036  (รายได)้ -818.227 (การจูงใจ) + 1,070.240  
(การรับรู้) -851.177 (การเรียนรู้) 
 

 ประชาชนมีสถานภาพโสดและหย่าร้างและมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีท่ีไม่มี
รายได ้ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการจูงใจ ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัดา้น
การรับรู้ และไม่ใหค้ะแนนความคิดเห็นในปัจจยัการเรียนรู้  จะมีค่าใชจ่้ายหมวดการบนัเทิงการอ่าน
หนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา 4,627.883  บาท  
  โสดและหยา่ร้างและสูงกวา่ปริญญาตรี =   4,627.883 + .036  (รายได)้ -818.227 (การจูงใจ) + 
1,070.240  (การรับรู้) 851.177 (การเรียนรู้) 
 

 นอกจากน้ีจะเห็นได้ว่า ถ้ารายได้เพิ่มข้ึนทุก ๆ 1,000 บาท  จะมีค่าใช้จ่ายในหมวดน้ี
เพิ่มข้ึนประมาณ  36 บาท และถา้ประชาชนท่ีให้คะแนนระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการจูงใจ
เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1 คะแนน  จะมีค่าใช้จ่ายในหมวดน้ีลดลง  818.227 บาท  ถา้ประชาชนท่ีให้คะแนน
ระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการรับรู้เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1 คะแนน  จะมีค่าใช้จ่ายในหมวดน้ีเพิ่มข้ึน 
1,070.240  บาท  ถา้ประชาชนท่ีใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการเรียนรู้เพิ่มข้ึนเฉล่ีย 1 
คะแนน  จะมีค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีลดลง  851.177  บาท 
  ถา้ประชากรท่ีมีรายไดเ้ท่ากนั มีระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นการจูงใจเท่ากนั  มีระดบั
ความคิดเห็นปัจจยัดา้นการรับรู้เท่ากนั  มีระดบัความคิดเห็นปัจจยัดา้นการเรียนรู้เท่ากนั พบวา่ 

 1)  ประชาชนมีสถานภาพสมรส ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีค่าใชจ่้ายใน
หมวดการบนัเทิงการอ่านหนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา   สูงกวา่ประชาชนมีสถานภาพ
สมรส  ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี  2,292.325  บาท   และท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
2,209.738 บาท  

 2)  ประชาชนมีสถานภาพสมรส ท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีค่าใชจ่้ายใน
หมวดการบนัเทิงการอ่านหนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา   สูงกวา่ประชาชนมีสถานภาพ
โสดและหยา่ร้าง ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 3,338.64 บาท  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
3246.315 บาท และ ระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 1,046.315 บาท 
  3)  ประชาชนมีสถานภาพโสดและหยา่ร้างและมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมี
ค่าใชจ่้ายในหมวดการบนัเทิงการอ่านหนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา   สูงกวา่ประชาชน
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มีสถานภาพโสดและหยา่ร้าง ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 2,292.325   บาท และท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี 2,209.738บาท  
  4)  ประชาชนมีสถานภาพสมรสและมีระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าใชจ่้าย
ในหมวดการบนัเทิงการอ่านหนังสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา   สูงกว่าประชาชนมี
สถานภาพโสดและหย่าร้าง ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 1,246.01   บาท และท่ีมีระดบั
การศึกษาปริญญาตรี1,163.847 บาท 
  5)  ส่วนประชาชนมีสถานภาพสมรส ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีค่าใช้จ่ายใน
หมวดการบนัเทิงการอ่านหนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา   สูงกวา่ประชาชนมีสถานภาพ
สมรส ต ่าปริญญาตรี   82.587 บาท 
  6)  ประชาชนมีสถานภาพสมรส ท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีค่าใชจ่้ายในหมวด
การบนัเทิงการอ่านหนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา   สูงกว่าประชาชนมีสถานภาพโสด
และหย่าร้างท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 1,128.908  บาท  และระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
1,046.315 บาท 
  7)  ประชาชนมีสถานภาพสมรส ต ่ากว่าปริญญาตรีมีค่าใช้จ่ายในหมวดการบนัเทิง
การอ่านหนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา   สูงกวา่ ประชาชนมีสถานภาพโสดและหยา่ร้าง 
ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรี 1,046.315  บาท     และระดบัการศึกษาปริญญาตรี 963.728  
บาท 
  8)  ประชาชนมีสถานภาพโสดและหย่าร้างและมีระดับการศึกษาปริญญาตรี                      
มีค่าใช้จ่ายในหมวดการบันเทิงการอ่านหนังสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา   สูงกว่า
ประชาชนมีสถานภาพโสดและหยา่ร้างและมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรี 82.587 
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5.3  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกีย่วกบัอปุโภคบริโภค 
 
 5.3.1  ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่เกีย่วกบัอุปโภคบริโภค 
 
ตารางที ่  5.9  หมวดค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัอุปโภคบริโภค 
 

ตัวแปร b SEb Beta t Sig. 
ค่าคงท่ี -23,650.390 8,347.562  -2.833 0.005** 
รายได ้ 0.358 0.052 0.363 6.937 0.000** 
ดา้นครอบครัวMB 8,138.698 2,267.274 0.191 3.590 0.000** 
ดา้นค่านิยมและความเช่ือMD -7,608.115 1,411.474 -0.310 -5.390 0.000** 
ดา้นการรับรู้MD 6,654.624 1,552.658 0.250 4.286 0.000** 
R =  0.491                                               R2 = 0.241                                       F =  22.437* 
Adjusted R2 =   0.231                           SEe  =  16191.73825406 
** หมายถึง ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 

จากตารางท่ี 5.9  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 

 = -23,650.390 +.358  (รายได)้ + 8,138.698 (ครอบครัว) -7,608.115 (ค่านิยมและความ
เช่ือ) + 6,654.624 (การรับรู้) 
 

  สมการขา้งตน้น้ีประกอบดว้ย  รายได ้ ดา้นครอบครัว ดา้นค่านิยมและความเช่ือ และดา้นการ
รับรู้ สามารถอธิบายความแปรปรวนของค่าใชจ่้ายหมวดค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัอุปโภคบริโภค ได ้24.1 % 
 โดยประชาชนท่ีไม่มีรายได้ ไม่ให้คะแนนระดับความคิดเห็นในปัจจยัด้านครอบครัว 
ไม่ให้คะแนนความคิดเห็นในปัจจยัด้านค่านิยมและความเช่ือ และไม่ให้คะแนนความคิดเห็นใน
ปัจจยัดา้นการรับรู้  จะมีค่าใชจ่้ายในหมวดค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัอุปโภคบริโภค   -23,650.390  บาท   
และถา้ประชาชนท่ีใหค้ะแนนระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นครอบครัวเพิ่มข้ึนเฉล่ีย  1 คะแนน  จะ
มีค่าใชจ่้ายหมวดค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัอุปโภคบริโภคเพิ่มข้ึน  8,138.698  บาท  ถา้ประชาชนท่ีให้
คะแนนระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นค่านิยมและความเช่ือเพิ่มข้ึนเฉล่ีย  1 คะแนน จะมีค่าจ่ายใน
หมวดน้ีลดลง 7,608.115  บาท   ถา้ประชาชนท่ีให้คะแนนระดบัความคิดเห็นในปัจจยัดา้นการรับรู้
เพิ่มข้ึนเฉล่ีย  1 คะแนน  จะมีค่าจ่ายในหมวดน้ีเพิ่มข้ึน 6,654.624  บาท 
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ตารางที ่5.10  การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในภาพรวม 
 

 อาหารและ
เคร่ืองดืม่ 

เคร่ืองดืม่ทีม่ี
แอลกอฮอล์ 
และยาสูบ 

ทีอ่ยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่มและ
รองเท้า และ

ค่าใช้จ่ายภายใน
บ้าน 

ค่าใช้จ่าย
ส่วนบุคคล 

เวชภัณฑ์และ
ค่าตรวจ

รักษาพยาบาล 

การเดนิทาง
และการ
ส่ือสาร 

การบันเทงิ การอ่าน
หนังสือ  กจิกรรม
ทางศาสนา  และ

การศึกษา 

ค่าใช้จ่ายทีไ่ม่
เกีย่วกบัการ

อุปโภค
บริโภค 

ปัจจยัส่วนบุคคล 
เพศ     -     
อาย ุ          
อาชีพ          

สถานภาพ
การสมรส 

-     -  +  

ระดบั
การศึกษา 

  + - -   -  

รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 

+ + + + + + + + + 

สมาชิกใน
ครอบครัว 

   +  +    
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ตารางที ่5.10  (ต่อ)  
 

 
 

อาหารและ
เคร่ืองดืม่ 

เคร่ืองดืม่ที่มี
แอลกอฮอล์ และ

ยาสูบ 
ที่อยู่อาศัย 

เคร่ืองนุ่งห่มและ
รองเท้า และ

ค่าใช้จ่ายภายในบ้าน 

ค่าใช้จ่ายส่วน
บุคคล 

เวชภณัฑ์และค่า
ตรวจ

รักษาพยาบาล 

การเดนิทางและ
การส่ือสาร 

การบันเทิง การอ่าน
หนังสือ  กจิกรรมทาง
ศาสนา  และการศึกษา 

ค่าใช้จ่ายที่ไม่
เกีย่วกบัการ

อุปโภคบริโภค 

อทิธิพลทางสังคม 
อิทธิพลส่วนบุคคล          

กลุ่มอา้งอิง     -     
ครอบครัว     -    + 

ชั้นทางสงัคม  +        
กลุ่มวฒันธรรม +         

อทิธิพลทางจิตวทิยา 

การจูงใจ  +      -  
การรับรู้  -      + + 
การเรียนรู้  +      -  
บุคลิกภาพ  -    -    
ค่านิยมและ
ความเช่ือ       -  - 

ทศันคติ  +        
วิถีการด ารงชีวิต       +   
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 จากตารางท่ี 5.10  พบวา่ ในปัจจยัส่วนบุคคล รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีอิทธิพลกบัค่าใชจ่้าย
ทุกหมวดอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  ส่วนอิทธิพลทางสังคม พบว่า  มีอิทธิพลบางประการกับ
ค่าใชจ่้ายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกกอฮอล์และยาสูบ  ท่ีอยูอ่าศยั  ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 
และค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค  ส่วนอิทธิพลทางจิตวิทยา พบว่า มีอิทธิพลบาง
ประการกบัค่าใชจ่้ายหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และยาสูบ  เวชภณัฑแ์ละค่าตรวจรักษาพยาบาล  
การเดินทางและการส่ือสาร  การบนัเทิง การอ่านหนงัสือ  กิจกรรมทางศาสนา  และการศึกษา  และ
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค 
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บทที ่6 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร” เป็น
การวิจยัเชิงส ารวจ  (Survey Research) สามารถสรุปผลการวิจยั  อภิปรายผลการวิจยั  และมี
ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 

6.1  สรุปผลการวจิัย 
 
 6.1.1  ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง   
 ประชากรส่วนมากเป็นเพศหญิง มีอายุนอ้ยกวา่ 30 ปี ประกอบอาชีพท างานบริษทัเอกชน  
มีสถานภาพโสด  ระดบัการศึกษาปริญญาตรี  มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  10,001 – 20,000 บาท  จ านวน
สมาชิกในครอบครัว 3 – 4 คน   
 
 6.1.2  ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า  ค่าใช้จ่ายหมวดการ
เดินทางและการส่ือสารมีค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุด คือ เฉล่ีย 12,318.50   บาทต่อเดือน (ค่าผ่อนรถ              
ค่าน ้ามนัรถ ค่ารถเมลแ์ละแทคซ่ี  และค่าโทรศพัท)์  และ 9,827.22 บาทต่อปี (การเดินทางในโอกาส
พิเศษ)  รองลงมาคือ ค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค เฉล่ีย 8,266.23 บาทต่อเดือน               
(เงินสมทบ เงินบริจาค ฉลากกินแบ่ง และค่าดอกเบ้ีย)  และ 25,517.54 บาทต่อปี (ค่าเบ้ียประกนั 
ภาษี และค่าสมาชิก)  และนอ้ยท่ีสุดคือ ค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล เฉล่ีย  1,708.50 บาทต่อเดือน  
 
 6.1.3  ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมผู้บริโภคของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  
     6.1.3.1  อิทธิพลทางสังคม   
     ภาพรวมของปัจจยัอิทธิพลทางสังคมมีระดบั ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง ใน
รายดา้นของปัจจยัอิทธิพลทางสังคม พบวา่ ดา้นกลุ่มอา้งอิง  และดา้นกลุ่มวฒันธรรม มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
ระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง  รองลงมาคือ ด้านครอบครัวระดับความคิดเห็น  
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อยูใ่นระดบัปานกลาง และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นชั้นทางสังคมระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
     ในประเด็นยอ่ยของปัจจยัอิทธิพลทางสังคม พบวา่  ในประเด็นสินคา้หรือบริการท่ี
เลือกซ้ือเป็นไปตามสภาพแวดลอ้มของครอบครัวไดรั้บค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ระดบัความคิดเห็นอยู่ใน
ระดบัมาก   รองลงมาคือ ท่านจะดูความจ าเป็นของสมาชิกในครอบครัวก่อนการเลือกซ้ือสินคา้หรือ
บริการ ระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และน้อยท่ีสุดคือ ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการตามความ
ตอ้งการของคนในครอบครัว 
   6.1.3.2  อิทธิพลทางจิตวทิยา   
  ภาพรวมของปัจจยัอิทธิพลทางจิตวิทยามีระดบั  ความคิดเห็นอยู่ในระดบัปานกลาง
ในรายดา้นอิทธิพลทางจิตวิทยา พบว่า ด้านการรับรู้และด้านวิถีการด ารงชีวิต มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด 
ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง  รองลงมาคือ ดา้นทศันคติระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบั
ปานกลาง และนอ้ยท่ีสุดคือ ดา้นความเช่ือและค่านิยมระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ในประเด็นย่อยในปัจจยัด้านอิทธิพลทางจิตวิทยา พบว่า  ซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ือ
อยากได ้มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  รองลงมาคือ การเลือกสินคา้หรือบริการ
ของท่านเป็นไปตามสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิตระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง   และ
นอ้ยท่ีสุดคือ  ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามกระแสของสังคมระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบั
ปานกลาง 
 

6.1.4  ผลศึกษาปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
     6.1.4.1  ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อลกัษณะค่าใชจ่้ายท่ี 
                                       เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค 
            1)  ปัจจยัส่วนบุคคล  
             ในปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่ 1) เพศมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในหมวดค่าใชจ่้าย
ส่วนบุคคล  2)  ระดบัการศึกษามีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในหมวดท่ีอยูอ่าศยัหมวดเคร่ืองนุ่งห่ม รองเทา้
และค่าใช้จ่ายภายในบา้น หมวดการบนัเทิงการอ่านหนังสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา                  
3)  สถานภาพสมรสมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม  หมวดเวชภณัฑ์และค่า
ตรวจรักษาพยาบาล  หมวดการเดินทางและการส่ือสาร หมวดการบนัเทิงการอ่านหนงัสือกิจกรรม
ทางศาสนาและการศึกษา  4)  วุฒิการศึกษามีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายใน หมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล   
และหมวดการเดินทางและการส่ือสาร  5)  สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในหมวด
เคร่ืองนุ่งห่มรองเทา้และค่าใชจ่้ายภายในบา้น หมวดเวชภณัฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล  และ  6) 
รายไดมี้อิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืมหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  และ
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ยาสูบ  หมวดท่ีอยูอ่าศยั  หมวดเคร่ืองนุ่งห่มรองเทา้และค่าใชจ่้ายภายในบา้น หมวดค่าใชจ่้ายส่วน
บุคคล หมวดเวชภณัฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล หมวดการเดินทางและการส่ือสาร  และหมวดการ
บนัเทิงการอ่านหนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา     
   2)  อิทธิพลทางสังคม   
   ในอิทธิพลทางสังคม พบว่า 1)  ปัจจัยด้านอิทธิพลบุคคลไม่มีอิทธิพลต่อ
ค่าใช้จ่ายใด  ๆ   2)  ด้านกลุ่มอา้งอิงมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในหมวดค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล 3) ด้าน
ครอบครัวมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายหมวดเวชภณัฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาล   และหมวดค่าใชจ่้ายท่ี
ไม่เก่ียวกับอุปโภคบริโภค 4)  ด้านชั้ นทางสังคมมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมี
แอลกอฮอล ์และยาสูบ  5) ดา้นกลุ่มวฒันธรรมมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายหมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม 
   3)  อิทธิพลทางจิตวทิยา 
   ในอิทธิพลทางจิตวทิยา  พบวา่  1) ดา้นการจูงใจ  มีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในหมวด
เคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และยาสูบ  และหมวดการบนัเทิงการอ่านหนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและ
การศึกษา 2) ดา้นการรับรู้  มีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์  และยาสูบ  และ
หมวดการบนัเทิง การอ่านหนงัสือ  กิจกรรมทางศาสนา  และการศึกษา 3) ดา้นการเรียนรู้  มีอิทธิพลต่อ
ค่าใชจ่้ายในหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และยาสูบ  หมวดการบนัเทิง การอ่านหนงัสือกิจกรรม
ทางศาสนาและการศึกษา   และหมวดค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกับอุปโภคบริโภค 4) ด้านบุคลิกภาพ                 
มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์และยาสูบ   และหมวดเวชภณัฑ์และค่า
ตรวจรักษาพยาบาล  5) ดา้นความเช่ือและค่านิยม  มีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในหมวดการเดินทางและ
การส่ือสาร  และหมวดค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัอุปโภคบริโภค  6) ดา้นทศันคติ มีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้าย
ในหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล ์และยาสูบ และ 7) ดา้นวถีิการด ารงชีวิต มีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายใน
หมวดการเดินทางและการส่ือสาร 
  6.1.4.2  ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมผูบ้ริโภคมีอิทธิพลต่อลกัษณะค่าใชจ่้ายท่ี 
                                   ไม่เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค 
         1)  ปัจจยัส่วนบุคคล  
          ในปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่  รายไดมี้อิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายหมวดค่าใชจ่้ายท่ีไม่
เก่ียวกบัอุปโภคบริโภค 
               2)  อิทธิพลทางสังคม   
          ในอิทธิพลทางสังคม  พบว่า  ดา้นครอบครัวมีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายหมวด
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัอุปโภคบริโภค 
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         3) อิทธิพลทางจิตวทิยา 
          ในอิทธิพลทางจิตวิทยาพบวา่  ดา้นการเรียนรู้อิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในหมวด
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัอุปโภคบริโภค  ดา้นความเช่ือและค่านิยมอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายในหมวดหมวด
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัอุปโภคบริโภค   
 

6.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 
 6.2.1  การศึกษาค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 จากผลการศึกษาค่าใช้จ่าย พบวา่ ค่าใช้จ่ายหมวดการเดินทางและการส่ือสารมีค่าใช้จ่าย
สูงท่ีสุด คือ เฉล่ีย 12,318.50   บาทต่อเดือน (ค่าผ่อนรถ ค่าน ้ ามนัรถ ค่ารถเมล์และแทคซ่ี  และค่า
โทรศพัท)์  และ 9,827.22    บาทต่อปี (การเดินทางในโอกาสพิเศษ)  รองลงมาคือ ค่าใชจ่้ายท่ีไม่
เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค เฉล่ีย 8,266.23 บาทต่อเดือน (เงินสมทบ เงินบริจาค ฉลากกินแบ่ง และ
ค่าดอกเบ้ีย)  และ 25,517.54  บาทต่อปี (ค่าเบ้ียประกนั ภาษี และค่าสมาชิก)  เน่ืองจาก ในช่วงการ
เก็บขอ้มูลเป็นช่วยตน้ปี 2556 ซ่ึงประชาชนส่วนมากไดเ้ขา้ร่วมในโครงการคืนภาษีรถคนัแรกซ่ึง ท า
ให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในดา้นการเดินทางและการส่ือสารสูงท่ีสุด  เม่ือดูในประเด็นย่อย จะเห็น  
ได้ว่าค่าซ้ือยานพาหะนะมีค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุดคือ 6,975.60 บาทต่อเดือน  และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ
ยานพาหนะ(เช่น ค่าน ้ ามัน ค่าล้างรถ ค่าซ่อมรถ เป็นต้น)  3,501.94  บาทต่อเดือน  ขัดแย้งกับ 
ส านกังานสถิติแห่งชาติ (2555 : 2)  จากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ในช่วง 6 
เดือนแรก ของปี 2554   ในประเด็นค่าใชจ่้ายของครัวเรือน (ปี 2554)  พบวา่ ในช่วง 6 เดือนแรกของ
ปี 2554 ครัวเรือนทัว่ประเทศมีค่าใช้จ่ายเฉล่ียเดือนละ 17,861 บาท ค่าใช้จ่ายร้อยละ 32.8 เป็น
ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม(ซ่ึงในจ านวนน้ีมีค่าเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นแอลกอฮอล์ร้อยละ 0.6) รองลงมาเป็น
ค่าท่ีอยูอ่าศยัและเคร่ืองใชภ้ายในบา้น(ร้อยละ 20.8) ใชเ้ก่ียวกบัการเดินทางและยานพาหนะ (ร้อยละ 
19.1) ใช้ส่วนบุคคล/เคร่ืองนุ่งห่ม/รองเทา้(ร้อยละ 6.5)ในการส่ือสารร้อยละ 3.1 และใช้ในการ
บนัเทิง/การจดังานพิธี ใช้ในการศึกษาค่าเวชภณัฑ์/ค่ารักษาพยาบาลประมาณร้อยละ 1.6 - 2.0 
กิจกรรมทางศาสนามีเพียงร้อยละ 0.9 แต่อย่างไรก็ตามพบว่าค่าใช้จ่ายท่ีไม่เก่ียวกบัการอุปโภค
บริโภค เช่น ค่าภาษี ของขวญั เบ้ียประกนัภยั ซ้ือสลากกินแบ่ง/หวย ดอกเบ้ีย สูงถึงร้อยละ 11.6 
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 6.2.2  ผลการศึกษาระดับความคิดเห็นในอิทธิพลทางสังคมและอิทธิพลทางจิตวิทยาที่ 
                            เกีย่วข้องกบัพฤติกรรมของของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
      1)  จากผลการวิจยัศึกษาระดบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคดา้นอิทธิพลทางสังคม พบว่า 
สินคา้หรือบริการท่ีเลือกซ้ือจะเป็นไปตามสภาพแวดลอ้มของครอบครัว และดูความจ าเป็นของ
ครอบครัวมากกวา่จะซ้ือสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการของคนในครอบครัว  เน่ืองจากปัจจุบนั
แมจ้ะมีการเพิ่มค่าครองชีพให้กบัประชาชน แต่ค่าครองชีพในกรุงเทพมหานครยงัคงมีอตัราท่ีสูง  
อีกทั้งดว้ยอตัราการเขา้มาอาศยัอยูเ่พื่อประกอบอาชีพในกรุงเทพเพิ่มมากข้ึน  ท าให้เกิดความแออดั
ในการอยู่อาศยั  ท่ีพกัอาศยัไม่สามารถเพาะปลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้  ตอ้งซ้ือสินค้า
อุปโภคบริโภคทุกอย่าง ท าให้ประชาชนมองถึงความจ าเป็นในการด ารงชีวิตมากกว่าการซ้ือเพื่อ
ความตอ้งการ  สอดคล้องกบั ปราณี เอ่ียมละออภกัดี (2551 : 100)  ได้กล่าวถึง พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคในดา้นครอบครัว (Family)  เป็นสถาบนัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินในซ้ือทั้งทางตรงและ
ทางออ้มครอบครัวท่ีอยูต่ ั้งแต่ก าเนิด (Family of Orientation)  ประกอบดว้ย พ่อแม่ และญาติพี่นอ้ง  
มีอิทธิพลต่อการตัดสินในซ้ือทางอ้อมโดยผ่านกระบวนการอบรมสั่งสอน  เปรียบเทียบกับ
ครอบครัวท่ีสร้างภายหลงั (Family of Procreation)  ประกอบดว้ย พ่อบา้น  แม่บา้น  หรือลูกหลาน  
มีอิทธิพลทางตรงต่อการตดัสินใจซ้ือ  บทบาทของครอบครัวแตกต่างกนัตามประเภทของผลิตภณัฑ ์
เช่น  การเลือกซ้ือรถยนต์  อุปกรณ์การช่าง เป็นหน้าท่ีของพ่อบ้านท่ีต้องตัดสินในซ้ือ  ส่วน
ผลิตภัณฑ์อุปโภคหรือบริโภคประจ าวนัเป็นหน้าท่ีของแม่บ้าน  นักการตลาดต้องศึกษาการ
เปล่ียนแปลงบทบาทการซ้ือของบุคคลภายในครอบครัว ตามสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง 

     2)  ประชาชนจะซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ืออยากได ้แต่จะไม่เลือกซ้ือสินคา้หรือ
บริการตามกระแสของสังคม   เน่ืองจากปัจจุบนัการคน้หาขอ้มูลสินคา้สามารถท าไดง่้ายข้ึน  และ
กระแสความนิยมในสินคา้ต่าง ๆ จะเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นประชาชนจะเนน้ท่ีความพึงพอใจ
ในสินคา้มากกวา่เนน้การซ้ือตามกระแสนิยม สอดคลอ้งกบั Schiffman and Kanuk  (1994, อา้งถึง
ใน กฤษณะ ฐานวรกูล, 2550 : 35) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการคน้ควา้ การซ้ือ การใช ้การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ์ 
และการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะสนองความตอ้งการของเขา หรือหมายถึง การศึกษาพฤติกรรมการ
ตดัสินใจและการกระท าของผูบ้ริโภคดว้ยเหตุผลหลายประการ  กล่าวคือ   1) พฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคมีผลต่อกลยทุธ์การตลาดของธุรกิจ และมีผลท าใหธุ้รกิจประสบความส าเร็จ ถา้กลยุทธ์ทาง
การตลาดท่ีสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภค   2) เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวคิดทางการ
ตลาดท่ีวา่การท าให้ลูกคา้พึงพอใจ ดว้ยเหตุน้ีจึงตอ้งศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพื่อจดัส่ิง
กระตุน้หรือกลยทุธ์การตลาดเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผูบ้ริโภคได ้  
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 6.2.3  ผลศึกษาปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ปัจจยัดา้นจิตวิทยามีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายหมวดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และยาสูบมาก
ท่ีสุด โดยท่ีคะแนนเฉล่ียดา้นชั้นทางสังคม  ดา้นการเรียนรู้  ดา้นทศันคติ และดา้นการจูงใจเพิ่มข้ึน 
ค่าใชจ่้ายในหมวดน้ีจะเพิ่มข้ึน   ส่วนคะแนนเฉล่ียดา้นการรับรู้ ดา้นบุคลิกภาพเพิ่มข้ึนค่าใชจ่้ายใน
หมวดน้ีจะลดลง  เน่ืองจากสังคมไทยในปัจจุบนัยงัคงมีการแบ่งชนชั้นกนัตามการศึกษา รายได ้ 
และสถานะทางสังคม  ซ่ึงสถานะทางสังคมสามารถเปล่ียนแปลงไดเ้ม่ือไดรั้บการยอมรับจากสังคม
นั้น ๆ  ดงันั้นการเขา้สังคมอาจเป็นไปในรูปของงานเล้ียงหรือการสังสรรค ์ซ่ึงเป็นท่ีช่ืนชอบในการ
รวมกลุ่ม โดยมีเคร่ืองด่ืมแอล์กอฮอล์เป็นเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีท าให้เกิดการยอมรับ   สอดคลอ้งกบั   
ปราณี เอ่ียมละออภกัดี (2551 : 99) ไดก้ล่าวถึงทฤษฏีพฤติกรรมผูบ้ริโภค ในดา้นชนชั้นทางสังคม 
(Social Classes)  สังคมทุกแห่งมีการแบ่งล าดบัชั้นทางสังคม  บางสังคมใชร้ะบบวรรณะ  เกณฑ์การ
แบ่งชนชั้ น ได้แก่  อาชีพ  การศึกษา  รายได้  สถานะทางสังคม ฯลฯ บุคคลหน่ึงสามารถ
เปล่ียนแปลงชนชั้นได ้ ถา้มีคุณสมบติัครบตามการยอมรับของสังคม   และสอดคลอ้งกบั Martin 
Fishbein and I. Aizen (1975: 6 อา้งถึงใน รณชยั  ตนัตระกูล, 2553: 138)  ไดก้ล่าวไวใ้นทฤษฏี
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ในดา้นทศันคติ (Attitude) คือ ความโนม้เอียงของการับรู้และการกระท าท่ี
เกิดจากการเรียนรู้ท่ีตอบสนองโดยตรงในความชอบพอหรือไม่ชอบของบุคลิกท่ีมีต่อส่ิงหรือ
ความคิดใดๆ ทศันคตินั้นไดก่้อเกิดข้ึนโดย ค่านิยม (Values) และความเช่ือ (Beliefs) ของคนเรา   
และในด้านการจูงใจ คือ อิทธิพลหรือแรงพลังท่ีกระตุ้นให้เกิดการกระท าซ่ึงเป็นสาเหตุแห่ง
พฤติกรรมในการท าความพึงพอใจต่อความจ าเป็นและความตอ้งการ  เน่ืองจากความจ าเป็นของ
ผูบ้ริโภคเป็นจุดมุ่งเนน้เฉพาะของแนวความคิดทางการตลาด  และนกัการตลาดก็พยายามท่ีจะปลุก
กระตุน้ต่อความจ าเป็นเหล่านั้น  จุดเร่ิมตน้ของปัจจยัทางดา้นจิตวิทยามาจากการจูงใจ  ดงัท่ีไดก้ล่าว
ขา้งตน้แลว้วา่การท าความเขา้ใจวา่ท าไมผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมต่อการกระท าใด ๆ เราจะตอ้งถามว่า
ท าไมบุคคลเหล่านั้น มีการกระท า ค  าตอบคือ เพราะว่าบุคคลเหล่านั้นมีประสบการณ์ต่อความ
ตอ้งการเหล่านั้น  พฤติกรรมทั้งหมดเร่ิมตน้จากความตอ้งการ ดงัเช่น ความปลอดภยั  การยอมรับต่อ
สังคม  และการมีช่ือเสียงเหล่าน้ีเป็นตวัอยา่งของความตอ้งการ 
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6.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
 
 6.3.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวจัิย 
     1)   ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลทางจิตวิทยามีผลต่อการตดัสินใจท่ีจะใช้จ่ายในการ
อุปโภคบริโภคมากท่ีสุด อีกทั้งช่องทางการตลาดท่ีมีความหลากหลายสามารถเขา้ถึงประชาชนไดง่้าย  
ภาครัฐจึงควรมีการปลูกฝังเยาวชนใหมี้ความยบัย ั้งชัง่ใจในความตอ้งการ และอดทนต่อส่ิงเร้า 
      2)  หากประชาชนมีพฤติกรรมดา้นชั้นทางสังคม ดา้นการเรียนรู้ ดา้นทศันคติ และ
ดา้นแรงจูงใจ จะท าให้ประชาชนมีค่าใช้จ่ายในหมวดน้ีเพิ่มข้ึน แต่หากมีการรับรู้และบุคลิกภาพ            
จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายลงได ้  จะเห็นไดว้่าหากมีการรณรงค์ให้ความรู้เร่ืองโทษของสุราและยาสูบ                  
จะสามารถลดค่าใชจ่้ายในหมวดน้ี  อีกทั้งเป็นการป้องกนัอุบติัเหตุท่ีเกิดจากการขบัแลว้เมา 
 
 6.3.2  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาวจัิยในคร้ังต่อไป 
     1)  จากผลการศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ ค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุดอยูใ่นหมวดการเดินทางและ
การส่ือสาร  ซ่ึงขดัแยง้กับการส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติเม่ือ พ.ศ. 2554  ท่ีค่าใช้จ่าย             
ดา้นอาหารและเคร่ืองด่ืมมีค่าใชจ่้ายสูงท่ีสุด  เห็นไดว้า่น่าจะเป็นผลมาจากนโยบายรถคนัแรกของ
รัฐบาล ดงันั้นการศึกษาผลกระทบของนโยบายดงักล่าวไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสภาวะการเป็นหน้ีของ
ประชาชน  การออมท่ีอาจลดลง  และปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานคร ลว้นเป็นเร่ืองท่ีน่าจะมี
การศึกษาเพิ่มเติม 
      2)  จากผลการส ารวจค่าใชจ่้ายของประชาชน จะเห็นไดว้า่ประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่น
กรุงเทพมหานครมีค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ซ่ึงในส่วนของค่ารักษาพยาบาลและ
ค่าใช้จ่ายส าหรับการศึกษาก็ยงัคงเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมีความจ าเป็น  อย่างไรก็ตามควรมีการศึกษา             
แนวทางการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชน
ตระหนกั และลดการใช้จ่ายท่ีไม่จ  าเป็นลง เป็นการออมไวส้ าหรับค่าใช้จ่ายเม่ือจ าเป็น เช่น ค่า
รักษาพยาบาล  เป็นตน้ 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนกรุงเทพมหานคร 

 
เรียน     ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน 
 

 แบบสอบถามเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายของประชาชนกรุงเทพมหานคร” น้ี ได้
จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาค่าใชจ่้ายของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  และเพื่อ
ศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้ายของประชาชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ระดบัปริญญาโท สาขาการวิจยัเพื่อการ

บริหารและการจดัการ คณะสถิติประยุกต์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  ซ่ึง ข้อมูลที่ได้รับ
จากการตอบแบบสอบถามของท่านทั้งหมดจะถูกเกบ็เป็นความลบั  ข้อมูลจะถูกน าเสนอ
ในภาพรวม และน าไปใช้เพื่อการศึกษาวิจัยในเชิงวิชาการเท่าน้ัน   เพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็น
ประโยชน์สูงสุดต่อการท าวทิยานิพนธ์ จึงขอความกรุณาในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีใหค้รบถว้น 
  

 แบบสอบถามชุดน้ีมีจ านวน  6  หนา้  และแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัต่อไปน้ี 
ส่วนท่ี 1  ขอ้มูลส่วนบุคคล 
ส่วนท่ี 2  ขอ้มูลค่าใชจ่้ายต่อเดือน 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้าย 
ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

 

 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่าส าหรับการใหค้วามร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถามชุดน้ีมา ณ โอกาสน้ี 
 
          นางสาวภทัรพร  กิจชยันุกูล 

                                                        นกัศึกษาสาขาสถิติประยกุต ์
                                                            วชิาเอกการวจิยัเพื่อการบริหารและการจดัการ 

                                                        คณะสถิติประยกุต ์สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1ข้อมูลส่วนบุคคล 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  ท่ีก าหนดตามขอ้มูลท่ีเป็นจริงของผูต้อบ
แบบสอบถาม 
 

 1. เพศ 1.ชาย 2.หญิง  
 

2. อายุ......................................ปี 

 3. อาชีพ    1.รับจา้ง 2.ประกอบธุรกิจส่วนตวั   3.รับราชการ/รัฐวสิาหกิจ   

      4.บริษทัเอกชน  5.อ่ืน ๆ โปรดระบุ.......................................  

4. สถานภาพการสมรส  1.โสด 2.สมรส 3.หยา่ร้าง   

5. วุฒิการศึกษา    1.ไม่ไดรั้บการศึกษา    2.ประถมศึกษา  3.มธัยมศึกษา 

4.ปริญญาตรี 5.ปริญญาโท       6.ปริญญาเอก   

6. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  ………………………  บาท 

7. จ านวนสมาชิกในครอบครัว.................คน 

8. ท่านเป็นผู้ทีม่ีค่าใช้จ่ายเป็นหลกัในครอบครัว    1. ใช่     2. ไม่ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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ส่วนที ่2  ข้อมูลค่าใช้จ่ายต่อเดือนโดยเฉลีย่ 
ค าช้ีแจง   โปรดกรอกขอ้มูลค่าใชจ่้ายของท่าน (ส่วนที่ท่านจ่ายเงินของท่าน) ตามความเป็นจริงของ

ขอ้มูลลงในช่องวา่ง หรือใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หากรายการนั้นมีผูจ่้ายให ้ 
หรือไม่มีกิจกรรมนั้น ๆ  

 

รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน) หมายเหตุ รายการ 
1. อาหารปรุงท่ีบา้น   ........................................ บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
2. ซ้ืออาหารมาบริโภคท่ีบา้น ........................................ บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
3. อาหารท่ีบริโภคนอกบา้น   ........................................ บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
4. เคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอล ์ ........................................ บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
5. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ้ื์อด่ืมท่ีบา้น ........................................ บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
6. เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลซ้ื์อด่ืมนอก
บา้น 

........................................ บาท/เดือน 

 มีคนจ่ายให้ 
 ไม่มีกิจกรรมน้ี 

7. ยาสูบ  หมาก ยานตัถุ ์และอ่ืน ๆ ........................................ บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
8. ค่าเช่าท่ีอยูอ่าศยั (เช่น ค่าเช่าบา้น 
ค่าเช่าท่ีพกั ค่าผอ่นบา้น เป็นตน้) ........................................ บาท/เดือน มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 

9. เคร่ืองแต่งบา้นและส่ิงทอส าหรับ
ใชใ้นบา้นเคร่ืองใชส้อยเบด็เตล็ด
ภายในบา้น ........................................ บาท/เดือน มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
10. ค่าเช้ือเพลิง (เช่น ค่าก๊าซหุงตม้) 
  ........................................ บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้ 

 ไม่มีกิจกรรมน้ี 

11. ค่าไฟฟ้า ........................................ บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
12. ค่าน ้า  เช่น ค่าน ้าประปา ........................................ บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
13. ค่าใชจ่้ายในการท าความสะอาด   ........................................ บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
14. ค่าจา้งบุคคลใหบ้ริการใน
ครัวเรือน ........................................ บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้ 

 ไม่มีกิจกรรมน้ี 

15. ผา้ เส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย  ........................................ บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
16. รองเทา้  ........................................ บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
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รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน) หมายเหตุ รายการ 
17. ของใชส่้วนบุคคล (เช่น 

เคร่ืองส าอางคต่์าง ๆ สบู่ ยาสีฟัน 
ยาสระผม เป็นตน้) ...................................... บาท/เดือน มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 

18. ค่าบริการส่วนบุคคล (เช่น ค่า
บริการสปา  ค่าท าผม  เป็นตน้) 

...................................... บาท/เดือน 

มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
19. การศึกษา (ส าหรับตวัเอง และ/
หรือ ครอบครัว) 

...................................... บาท/เดือน 

 มีคนจ่ายให้ 
 ไม่มีกิจกรรมน้ี 

20. ค่าซ้ือยานพาหนะ (เช่น คา่ผอ่นรถ) ...................................... บาท/เดือน มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
21. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัยานพาหนะ

(เช่น ค่าน ้ามนั ค่าลา้งรถ ค่าซ่อม
รถ เป็นตน้) 

...................................... บาท/เดือน 

มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
22. การเดินทางตามปกติ  (เช่น         
ค่าแทคซ่ี ค่ารถเมล)์ 

...................................... บาท/เดือน 

มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
23.  การส่ือสาร (เช่น ค่าใชบ้ริการมือถือ  

ค่าอินเตอร์เน็ต) 
...................................... บาท/เดือน 

มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
24. อุปกรณ์การบนัเทิงและกีฬา 

เคร่ืองเล่น สัตวเ์ล้ียงไมป้ระดบั 
...................................... บาท/เดือน 

มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
25. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการบนัเทิง   ...................................... บาท/เดือน มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
26. ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัการออกก าลงั

กาย/เล่นกีฬา เช่น ค่าเช่าสนาม ค่า
สมาชิกรายเดือน 

 

 

...................................... บาท/เดือน มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
27. ค่าสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ

หรือ กบข. และเงินสมทบ
ประกนัสังคม ค่าสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย ์(รายการท่ีหกัจาก
เงินเดือนโดยตรง) 

 

 

 

 

...................................... บาท/เดือน มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
28. ค่าสมาชิกกลุ่มอาชีพ   ...................................... บาท/เดือน มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
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รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท/เดือน) หมายเหตุ รายการ 
29. เงิน/ส่ิงของท่ีส่งใหบุ้คคลนอก
ครัวเรือน 

...................................... บาท/เดือน 

มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 

30. บริจาคเงิน/ส่ิงของใหแ้ก่องคก์ร
ต่างๆ   

...................................... บาท/เดือน 

มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 

31. เงินท าบุญ/เงินช่วยเหลืออ่ืน ๆ    ...................................... บาท/เดือน มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 

32.  ค่าซ้ือสลากกินแบ่ง/หวยของรัฐ/
และการพนนัอ่ืน ๆ      

...................................... บาท/เดือน 

มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 

33. ค่าดอกเบ้ีย/ดอกเบ้ียแชร์   ...................................... บาท/เดือน มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 

 

ส่วนที ่3 ค่าใช้จ่ายต่อปีโดยเฉลีย่ 
ค าช้ีแจง  โปรดกรอกขอ้มูลค่าใชจ่้ายของท่านตาม(ส่วนที่ท่านจ่ายเงินของท่าน)ความเป็นจริงของ
ขอ้มูลลงในช่องวา่ง หรือใส่เคร่ืองหมาย ลงในช่อง  หากรายการนั้นมีผูจ่้ายให ้ หรือไม่มี
กิจกรรมนั้น ๆ  

รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี) หมายเหตุ รายการ 
1. ค่าประเมินค่าเช่าบา้น (เช่น ค่าภาษี
โรงเรือน/ภาษีท่ีดิน) ........................................ บาท/ปี มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
2. ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมบา้น   ........................................ บาท/ปี มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
3. ยาและเวชภณัฑ ์  ........................................ บาท/ปี  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
4. ค่ารักษาพยาบาล  (คนไขน้อก)   ........................................ บาท/ปี  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
5. ค่ารักษาพยาบาล (คนไขใ้น) ........................................ บาท/ปี มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 
6. การเดินทางในโอกาสพิเศษ และ
ท่องเท่ียว   

 

........................................ บาท/ปี มีคนจ่ายให้ 
 

 ไม่มีกิจกรรมน้ี 
7. ค่าเบ้ียประกนัภยั/ทรัพยสิ์น/ประกนัชีวิต  ........................................ บาท/ปี มีคนจ่ายให้ ไม่มีกิจกรรมน้ี 

8. ภาษี/ธรรมเนียม/ค่าปรับ  .............................. บาท/เดือน  มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
9. ค่าสมาชิกรายปีอ่ืน ๆ (เช่น เช่น ค่า
สมาชิกนิตยสาร ค่าสมาชิกสถานออก
ก าลงักาย ฯลฯ) 

 

.............................. บาท/เดือน 

มีคนจ่ายให้  ไม่มีกิจกรรมน้ี 
 
 



99 
 

ส่วนที ่4ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อค่าใช้จ่าย 
ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย /  ลงในช่องท่ีก าหนดตามระดบัพฤติกรรมการใชจ่้ายของท่าน 
 ความหมายการใหค้ะแนนมีดงัน้ี 

5  หมายถึง   ท ามากท่ีสุดหรือท่านปฏิบติัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง   ท ามากหรือท่านปฏิบติัมาก 
3  หมายถึง   ท าปานกลางหรือท่านปฏิบติัปานกลาง 
2  หมายถึง  ท านอ้ยหรือท่านปฏิบติันอ้ย 
1  หมายถึง   ท านอ้ยท่ีสุดหรือท่านปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 

1. ด้านอทิธิพลทางสังคม 

ที ่ รายการ 
ระดบัพฤตกิรรม 

5 4 3 2 1 

อทิธิพลส่วนบุคคล 
1 เม่ือท่านตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการท่านจะนึกถึงสรรพคุณตามท่ีมีคนเล่า

แบบปากต่อปากกนัมา 
     

2 ท่านมกันึกถึงค าแนะน าของบุคคลใกลชิ้ดก่อนการตดัสินใจซ้ือสินคา้และ
บริการของท่าน 

     

3 ท่านตดัสินใจซ้ือสินคา้โดยใชข้อ้มูลการโฆษณาผา่นทีว ีวทิย ุและ
อินเทอร์เน็ตประกอบการตดัสินใจ 

     

4 เม่ือท่านไดย้นิการบอกเล่าเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการแบบปากต่อปากท่าน
จะซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นทนัที 

     

5 ท่านจะซ้ือสินคา้หรือบริการตามค าบอกเล่าหรือแรงยจุากญาติพ่ีนอ้ง      
6 เม่ือเห็นหรือไดย้นิโฆษณาทางทีววีทิย ุและอินเทอร์เน็ต ท่านจะไปซ้ือสินคา้

หรือบริการนั้น ๆ เสมอ 
     

กลุ่มอ้างองิ 
7 ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการของตนเองโดยไม่ไดต้าม

แบบดาราหรือนกักีฬาท่ีช่ืนชอบ 
     

8 ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการของตนเองโดยไม่ไดต้าม
แบบกลุ่มเพ่ือนร่วมอาชีพเดียวกนัหรือคนในท่ีท างานเดียวกนั 

     

9 ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการของตนเองโดยไม่ไดย้ดึ
ตามความตอ้งการของครอบครัว 
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ที ่ รายการ 
ระดบัพฤตกิรรม 

5 4 3 2 1 

กลุ่มอ้างองิ (ต่อ) 
10 ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามแบบดารา หรือนกักีฬาท่ีช่ืนชอบ      
11 ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการท่านตามกลุ่มเพ่ือนร่วมอาชีพเดียวกนั      
12 ท่านจะเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามท่ีครอบครัวของท่านเลือกใช ้      
ครอบครัว 
13 ค าสอนของบิดามารดามีผลต่อการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการของ

ท่าน 
     

14 ท่านจะดูความจ าเป็นของสมาชิกในครอบครัวก่อนการเลือกซ้ือสินคา้หรือ
บริการ 

     

15 สินคา้หรือบริการท่ีเลือกซ้ือเป็นไปตามสภาพแวดลอ้มของครอบครัว      
16 ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการตามความตอ้งการของคนในครอบครัว      
17 ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการโดยไม่สนใจค าสอนหรือค าบอกเล่าของบิดา

มารดา หรือญาติเก่ียวกบัสรรพคุณของสินคา้หรือบริการนั้น 
     

ช้ันทางสังคม 
18 ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีตามความจ าเป็นหรือความตอ้งการใชโ้ดยไม่

จ าเป็นตอ้งดูต าแหน่งหนา้ท่ีการงานในสงัคมของท่าน 
     

19 สินคา้หรือบริการท่ีท่านเลือกซ้ือไม่จ าเป็นตอ้งมีคุณภาพเหนือกวา่หรือดีกวา่
สินคา้หรือบริการท่ีเพ่ือนร่วมงานของท่านเลือกใช ้

     

20 สินคา้หรือบริการท่ีเลือกใชต้อ้งเหมาะสมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีการงานใน
สงัคมของท่าน 

     

21 สินคา้หรือบริการท่ีเลือกใชต้อ้งมีคุณภาพเหนือกวา่เพ่ือนร่วมงานของท่าน      
กลุ่มวฒันธรรม 
22 กระแสนิยมไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของท่าน      
23 ตราของสินคา้ (Brand) ไม่มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้หรือบริการของท่าน      
24 ท่านเลือกสินคา้หรือบริการตามแหล่งท่ีหาไดง่้ายจากในทอ้งถ่ินของท่าน      
25 การเลือกใชสิ้นคา้หรือบริการของท่านมกัเป็นไปตามกระแสนิยม      
26 ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีเป็นสินคา้มียีห่อ้หรือ "Brand name" เป็นส่วน

ใหญ่ 
     

27 ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการท่ีมาจากต่างประเทศหรือจากแหล่งท่ีหายาก เป็น
ประจ า 
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2. อทิธิพลทางจิตวทิยา 

ค าช้ีแจง  โปรดใส่เคร่ืองหมาย /  ลงในช่องท่ีก าหนดตามระดบัความคิดเห็นของท่าน โดย
ความหมายการให้ 

คะแนนมีดงัน้ี 
5  หมายถึง   เห็นดว้ยมากท่ีสุดหรือตรงกบัท่านมากท่ีสุด 
4 หมายถึง   เห็นดว้ยมากหรือตรงกบัท่านมาก 
3  หมายถึง   เห็นดว้ยปานกลางหรือตรงกบัท่านปานกลาง 
2  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ยหรือตรงกบัท่านนอ้ย 
1  หมายถึง   เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุดหรือตรงกบัท่านนอ้ยท่ีสุด 

 

ที ่ รายการ 
ระดบัคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

การจูงใจ 
1 ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ือท่านอยากได ้      
2 การสินคา้หรือบริการท่ีทนัสมยัและหรูหรา สามารถชกัจูงใหท่้านตดัสินใจ

ซ้ือได ้
     

3 เม่ือมีการโฆษณาสินคา้หรือบริการท่ีใชใ้นชีวติประจ าวนัท่านจะตดัสินใจ
ซ้ือในทนัที 

     

การรับรู้ 
4 ท่านตอ้งการไดท้ดลองใชสิ้นคา้ก่อนการเลือกซ้ือ      
5 ท่านหาขอ้มูลดา้นคุณภาพสินคา้จากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ก่อนการตดัสินใจ

เลือกซ้ือ 
     

6 ความเช่ือเก่ียวกบัคุณภาพสินคา้หรือบริการท่ีบอกต่อ ๆ กนัมามีผลต่อการ
เลือกซ้ือ 

     

การเรียนรู้ 
7 ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการหากมีการพดูถึงหรือโฆษณาซ ้ า ๆ       
8 ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามคุณภาพของสินคา้จากประสบการณ์ท่ีเคยซ้ือหรือ

เคยใชก่้อนหนา้น้ี 
     

9 ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการเพราะมีการลดราคาและ/หรือมีของแถม      
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ที ่ รายการ 
ระดบัคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

บุคลกิภาพ 
10 ท่านเลือกซ้ือสินคา้ตามบุคลิกของท่านท่ีมีความเช่ือมัน่สูง และกลา้

แสดงออก 
     

11 ท่านซ้ือสินคา้ตามบุคลิกของท่านท่ีเป็นคนเรียบร้อย อ่อนนอ้ม      
12 ท่านซ้ือสินคา้ตามบุคลิกของท่านท่ีเป็นคนคล่องแคล่ว วอ่งไว      
ความเช่ือและค่านิยม 
13 ท่านเลือกซ้ือสินคา้ท่ีผลิตออกจ าหน่ายใหม่ ๆ       
14 ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการตามกระแสของสงัคม      
15 ท่านเลือกซ้ือสินคา้และบริการตามกระแสสุขภาพ      
ทศันคต ิ
16 ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการตามความรู้สึกหรือความชอบ      
17 ท่านซ้ือสินคา้หรือบริการเพราะตราสินคา้      
18 ท่านเลือกซ้ือสินคา้หรือบริการเพราะเป็นสินคา้หรือการบริการท่ีดี      
วถิีการด ารงชีวติ 
19 การเลือกสินคา้หรือบริการของท่านเป็นไปตามสภาพแวดลอ้มในการ

ด ารงชีวติ 
     

20 ท่านเลือกสินคา้หรือบริการตามวถีิชีวติ และสงัคมรอบตวั      
21 ท่านเลือกสินคา้หรือบริการตามความนิยมในทอ้งถ่ิน      

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 
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ผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบการทีใ่ช้ในการวจิัย 
 เร่ือง   ปัจจัยทีม่อีทิธิพลต่อค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

************************ 
 

ตารางภาคผนวกที ่1 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้าย
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดา้นอิทธิพลทางสังคม 

ข้อที ่ Scale  Mean             
if  Item Deleted 

Scale  Variance if  
Item Deleted 

Corrected Item- Total  
Correlation 

Alpha 
Item Deleted 

ขอ้ 1 75.4333 348.8747 0.7085 0.9458 
ขอ้ 2 75.1333 353.7057 0.6164 0.9468 
ขอ้ 3 75.3000 359.0448 0.4366 0.9485 
ขอ้ 4 75.5333 347.6368 0.6567 0.9463 
ขอ้ 5 75.4667 351.4299 0.6123 0.9468 
ขอ้ 6 75.5000 347.2931 0.6521 0.9464 
ขอ้ 7 75.5000 353.5690 0.5200 0.9478 
ขอ้ 8 75.1667 349.7989 0.6838 0.9461 
ขอ้ 9 75.3667 352.5851 0.6057 0.9468 

ขอ้ 10 75.8667 351.5678 0.5974 0.9469 
ขอ้ 11 75.6333 348.7920 0.7472 0.9455 
ขอ้ 12 75.1333 354.1885 0.6030 0.9469 
ขอ้ 13 75.2667 346.8920 0.6981 0.9458 
ขอ้ 14 74.9667 344.3092 0.7240 0.9455 
ขอ้ 15 74.9667 346.0333 0.6332 0.9466 
ขอ้ 16 75.1333 356.8782 0.5089 0.9478 
ขอ้ 17 75.7000 352.5621 0.5928 0.9470 
ขอ้ 18 75.3333 348.2989 0.6837 0.9460 
ขอ้ 19 75.3000 344.9069 0.6798 0.9460 
ขอ้ 20 75.4667 353.6368 0.5957 0.9470 
ขอ้ 21 75.3667 354.3782 0.4933 0.9481 
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ตารางภาคผนวกที ่1 (ต่อ) 

ข้อที ่ Scale  Mean             
if  Item Deleted 

Scale  Variance if  
Item Deleted 

Corrected Item- Total  
Correlation 

Alpha 
Item Deleted 

ขอ้ 22 75.3000 344.0103 0.7003  0.9458 
ขอ้ 23 75.3333 352.2989 0.5652 0.9473 
ขอ้ 24 75.0333 345.3437 0.7487 0.9453 
ขอ้ 25 75.6667 356.3678 0.6062 0.9469 
ขอ้ 26 75.7667 355.1506 0.5842 0.9471 
ขอ้ 27 76.1667 351.3161 0.5385 0.9477 

Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 27             Alpha =    0.9486 
 
ตารางภาคผนวกที ่2 ผลการทดสอบค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อค่าใชจ่้าย
ของประชาชนในกรุงเทพมหานครในดา้นอิทธิพลทางจิตวิทยา 

ข้อที ่ Scale  Mean             
if  Item Deleted 

Scale  Variance if  
Item Deleted 

Corrected Item- Total  
Correlation 

Alpha 
Item Deleted 

ขอ้ 1 59.2333 214.4609 0.5002 0.9495 
ขอ้ 2 59.6667 212.1609 0.4789 0.9503 
ขอ้ 3 59.8333 209.7989 0.6270 0.9478 
ขอ้ 4 59.5000 203.0172 0.7877 0.9454 
ขอ้ 5 59.3000 203.7345 0.7507 0.9460 
ขอ้ 6 59.3667 208.4471 0.7988 0.9457 
ขอ้ 7 59.7333 210.4782 0.4945 0.9504 
ขอ้ 8 59.1667 212.8333 0.5284 0.9492 
ขอ้ 9 59.5667 209.4954 0.7559 0.9462 

ขอ้ 10 59.4667 213.9126 0.5874 0.9483 
ขอ้ 11 59.4667 213.2920 0.6833 0.9473 
ขอ้ 12 59.7333 216.1333 0.5957 0.9483 
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ตารางภาคผนวกที ่2 (ต่อ) 

ข้อที ่ Scale  Mean             
if  Item Deleted 

Scale  Variance if  
Item Deleted 

Corrected Item- Total  
Correlation 

Alpha 
Item Deleted 

ขอ้ 13 59.5000 208.2586 0.7065 0.9467 
ขอ้ 14 59.8333 208.8333 0.6175 0.9480 
ขอ้ 15 59.5667   209.5644 0.7193 0.9466 
ขอ้ 16 59.3333 207.4023 0.7308 0.9463 
ขอ้ 17 59.6000 210.1103 0.7532 0.9463 
ขอ้ 18 59.3000 208.1483 0.7215 0.9465 
ขอ้ 19 59.3000 199.1828 0.8751 0.9439 
ขอ้ 20 59.3333 204.5747 0.7780 0.9456 
ขอ้ 21 59.5333 201.2230 0.7343 0.9464 

  
Reliability  Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 21                   Alpha =   0.9496 
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