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บทคัดย�อ 
งานวิจัยนี้มีวตถุประสงคMเพื่อศึกษาปQจจัยที่มีอิทธิพลตSอคSาใชUจSายของประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร ดUวยตัวอยSางขนาด 384 คน โดยใชUแบบสอบถามที่มีคSาความเช่ือม่ันในสSวน     
ที่เกี่ยวกับอิทธิพลทางสังคมเทSากับ  0.9486 และอิทธิพลทางจิตวิทยาเทSากับ 0.9496 สถิติที่ใชU
ในการวิเคราะหMขUอมูล ไดUแกS การวิเคราะหMถดถอยพหุคูณ  ผลการวิจัยพบวSา ปQจจัยสSวนบุคคลใน
ดUานรายไดUมีอิทธิพลตSอคSาใชUจSายทุกหมวดอยSางมีนัยสําคัญทางสถิติสSวนอิทธิพลทางสังคม    
บางประการมีอิทธิพลตSอคSาใชUจSายในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม หมวดคSาใชUจSายสSวนบุคคล 
หมวดเวชภัณฑMและคSารักษาพยาบาลและหมวดคSาใชUจSายที่ไมSเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค       
สSวนอิทธิพลทางจิตวิทยาหลายประการมีอิทธิพลตSอคSาใชUจSายในหมวดเครื่องดื่มแอลกอฮอลMและ
ยาสูบ และหมวดบันเทิง การอSานหนังสือ กิจกรรมทางศาสนา และการศึกษา 
 คําสาํคัญ: พฤติกรรมผูUบริโภค อิทธิพลทางสังคม อิทธิพลทางจิตวิทยา 
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Abstract 
The purpose of this research was to study 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 multiple regression analysis. 
The findings from this study showed 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. 

Keywords : Consumer behavior, social influence,  psychological influence 
 

บทนํา 
 พฤติกรรมผูUบริโภคไดUมีทฤษฎีท่ีกําหนดไวU
วSาการตัดสินใจซื้อของบุคคลน้ัน จะมาจากอิทธิพล
จากทางสังคม และอิทธิพลทางดUานจิตวิทยา ซึ่ง
เปpนเหตุจูงใจใหUเกิดการใชUจSายโดยปQจจัยท้ัง 2 ดUาน 
คื อ อิ ท ธิ พ ล ดU า น สั ง ค ม ซึ่ ง ป ร า ก ฏ ขึ้ น จ า ก
ความสัมพันธMตามรูปแบบท่ีมีพิธีและรูปแบบท่ีไมS
เครSงครัดของผูUบริโภค  ซึ่งมีอิทธิพลตSอพฤติกรรม
ผูUบริโภค  สิ่งท่ีคิด เช่ือและกระทําเปpนการถูก
กําหนดไปยังขอบเขตท่ีกวUางใหญSโดยอิทธิพลของ
สังคม  การเคลื่อนท่ีโดยผSานกระบวนการตัดสินใจ
ซื้อ คือผลกระทบจากอิทธิพลทางสังคมท่ีลUอมรอบ 
ซึ่งอิทธิพลดังกลSาวน้ี ไดUแกS อิทธิพลสSวนบุคคล  
ก ลุS ม อU า ง อิ ง  ค ร อบ ค รั ว  ช น ช้ั น ท า ง สั ง ค ม  
วัฒนธรรม และวัฒนธรรมยSอย  และอิทธิพล
ทางดUานจิตวิทยาชSวยนักการตลาดเขUาใจวSาทําไม
ผูUบริโภคมีพฤติกรรมตSอการกระทําใด ๆ ก็ตามและ
ตUองทําความเขUาใจวSาการกระทําน้ันเขาทําอยSางไร  
ซึ่งอิทธิพลดUานจิตวิทยาท่ีมีตSอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจของผูUบริโภคมักจะเกี่ยวขUองกับ              

 
 

1. การจูงใจ  
2. การรับรูU  
3. การเรียนรูU                
4. บุคลิกภาพ   
5. คSานิยม และความเช่ือ            
6. ทัศนคติ   
7.   วิถีการดํารงชีวิต (รณชัย ตันตระกูล,2553)

 ศูนยMสํารวจความคิดเห็นของประชาชน
นิดUาโพล. (2555)  ไดUทําการสํารวจความคิดเห็น
ของประชาชน  เร่ืองแนวโนUมการใชUจSายของคนไทย
ในยุคปQจจุบัน  พบวSา  ประชาชนสSวนใหญSรUอยละ  
73.42 มีคSาใชUจSายเพ่ิมสูงขึ้น โดยใหUเหตุผลวSาการท่ี
รัฐบาลมีนโยบายปรับขึ้นคSาแรงขั้นตํ่าเปpนวันละ  
300 บาทและเพ่ิมฐานเงินเดือนใหUกับผูU ท่ีจบ
ปริญญาตรีน้ันสSงผลใหU  ราคาสินคUาปรับตัวสูงขึ้น 
ทําใหUคSาครองชีพสูงขึ้นตามกลไกทางการตลาด  
และรUอยละ  23.58 สSวนคSาใชUจSายยังคงเทSาเดิม  
เพราะเลือกใชUสินคUาท่ีราคาถูกและตัดคSาใชUจSายท่ีไมS
จําเปpนออก สSวนวิธีการชําระคSาใชUจSายโดยปกติ 
ประชาชนสSวนใหญS  รUอยละ  95.33 ใชUเงินสดในการ
จับจSายใชUสอย และอีกรUอยละ  4.67 เลือกท่ีจะใชUบัตร
เครดิตแทนเงินสด  ดUานภาระหน้ีสินของประชาชนท่ี
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จะตUองชําระอยูSในชSวงน้ี  พบวSาประชาชน  รUอยละ  
27.83 ตU อง ชํ าระหน้ี ใหU กั บธนาคารมากท่ี สุ ด  
รองลงมา  สหกรณM  รUอยละ 8.83  และบัตรเครดิต
จากสถาบันการเงินตSางๆ  รUอยละ  8.53 ทUายสุด
ประชาชน รUอยละ  85.01 ฝากใหUรัฐมนตรีวSาการ
กระทรวงพาณิชยMวSา อยากใหUมีมาตรการควบคุมราคา
สินคUาใหUอยูSในเกณฑMเดียวกันเพื่อแกUไขปQญหาคSาครอง
ชีพท่ีปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งสSงผลกระทบตSอราคาสินคUา
ประเภทอื่นปรับตัวสูงขึ้นตามไปดUวย 
 ผูUวิจัยจึงมองเห็นวSาการศึกษาเร่ืองปQจจัย
ท่ี มี อิ ท ธิพล ตS อคS า ใ ชU จS า ย ขอ ง ประช า ชน ใ น
กรุงเทพมหานคร จะทําใหUทราบวSาปQจจัยใดท่ีมี
อิทธิพลตSอคSาใชUจSายของประชาชน ซึ่งจะทําใหUการ
แกUไขปQญหาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ เปpนไป
อยSางถูกทิศทาง อีกท้ังผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี
สามารถใชUประกอบการพิจารณาและเปpนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายและการบริหารงบประมาณ
ท้ังภาครัฐ และในระดับหนSวยงานยSอย เพื่อสSงเสริม
ใหUคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น  ประกอบกับ
การท่ีหนSวยงานตSางๆ สามารถนําผลงานวิจัยไปใชU
ประโยชนMทางวิชาการตSอไปไดU 
 

วัตถุประสงคEของการวิจัย 
 เพื่อศึกษาปQจจัยท่ีมีอิทธิพลตSอคSาใชUจSาย
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรท่ีใชU ในการศึกษาคร้ัง น้ี คือ 
ประชาชนท่ีอาศัยอยูSในกรุงเทพมหานคร ท้ังหมด 
50 เขต ซึ่งมีประชากรรวมท้ังสิ้น  4,403,770 คน 
(สํานักงานสถิติแหSงชาติ ,2555) โดยมีขนาด
ตัวอยSางท้ังสิ้น 384 คน 
  
 
  

ตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย 
 1. ตัวแปรต�น  คือ 

 1.1 ลักษณะสSวนบุคคลของประชาชน
ท่ีอาศัยอยูSในเขตกรุงเทพมหานคร  ไดUแกS เพศ  
อายุ  อาชีพ  สถานภาพการสมรส  รายไดUเฉลี่ยตSอ
เดือน  วุฒิการศึกษา    
 1.2 พฤติกรรมผูUบริโภคของประชาชน  
มีดังน้ี 
 1 .2 .1 อิทธิพลทางสั งคม ไดU แกS    
ดUานอิทธิพลสSวนบุคคลดU านกลุSมอUางอิงดU าน
ครอบครัวดUานช้ันทางสังคมและดUานกลุSมวัฒนธรรม  
  1.2.2 อิทธิพลทางจิตวิทยา ไดUแกS    
ดUานการจู งใจดUานการรับรูUดU านการเรียนรูUดU าน
บุคลิกภาพ   ดUานคSานิยมและความเช่ือดUานทัศนคติและ
ดUานวิถีการดํารงชีวิต 

 2. ตัวแปรตาม คือ 

 2.1 คSาใชUจSายเพื่อการอุปโภคบริโภค
ไดU แกS อ าห ารแ ละ เค ร่ื อ ง ดื่ ม  เค ร่ื อ ง ดื่ ม ท่ี มี
แอลกอฮอลMและยาสูบ  ท่ีอยูSอาศัย  เคร่ืองนุSงหSม
และรองเทUาและคSาใชUจSายภายในบUาน   คSาใชUจSาย
สSวนบุคคล   เวชภัณฑMและคSาตรวจรักษาพยาบาล  
การเดินทางและการสื่อสาร  และการบันเทิง   
การอSานหนังสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา 
 2.2 คSาใชUจSายท่ีไมSเกี่ยวกับการอุปโภค
บริโภค 
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1 .  ปQ จจั ยสS วนบุคคลและพฤติกรรม
ผูUบริโภคมีอิทธิพลตSอลักษณะคSาใชUจSายท่ีเกี่ยวกับ
การอุปโภคบริโภค 
 2.  ปQ จจั ยสS วนบุคคลและพฤติกรรม
ผูUบ ริ โภคมี อิทธิพลตSอลักษณะคSาใชUจS าย ท่ีไมS
เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
เครื่องมือทีใ่ช�ในการวิจัย  

 เคร่ืองมือท่ีใชUในการเก็บรวมรวมขUอมูลใน
ค ร้ั ง น้ี เ ปp น แ บ บ ส อ บ ถ า ม  ( Questionnaire)            
ท่ีผูUวิจัยไดUพัฒนาจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏี
ตSางๆ อีกท้ังการนําผลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2553  มาปรับใชUใน
การเก็บขUอมูลในสSวนของคSาใชUจSายโดยแบบสอบถาม
สามารถแบSงออกเปpน 3 สSวนดังน้ี 
 สSวนท่ี 1 ลักษณะสSวนบุคคลของผูUตอบ
แบบสอบถ าม   ไ ดU แ กS  เ พ ศ   อา ยุ   อ า ชีพ  
สถานภาพการสมรส  รายไดUเฉลี่ยตSอเดือนและ
ระดับการศึกษา    
 สSวน ท่ี  2 ลักษณะของคSาใชUจSายของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยูSในเขตกรุงเทพมหานคร ไดUแกS 
คSาใชUจSายเพื่อการอุปโภคบริโภค และคSาใชUจSายท่ีไมS
เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 
 สSวนท่ี 3 ปQจจัยในคSาใชUจSายของประชาชน 
ในอิทธิพลทางสังคม และอิทธิพลทางจิตวิทยา  
 ซึ่ ง แ บ บ ส อ บ ถ า ม ใ ชU วิ ธี ก า ร ห า คS า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ|า (Alpha coefficient) ตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach) ไดUคSาความเช่ือม่ัน 
(Reliability Coefficient) ของแบบสอบถามในตอนท่ี 
3 มีคSาความเช่ือม่ันในสSวนท่ีเกี่ยวกับอิทธิพลทาง
สังคมเทSากับ  0.9486 และอิทธิพลทางจิตวิทยา
เทSากับ 0.9496 

การรวบรวมข�อมูล 
 การเก็บรวบรวมขUอมูล  ผูUวิจัยดําเนินการ
ตามขั้นตอน  ดังน้ี 
 1. กําหนดจดุมุSงหมายของการดําเนินการ
วิจัย 
 2. ศึกษาคUนควUาแนวคิดทฤษฎี และ
รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวขUอง 
 3. สรUางแบบสอบถามปQจจัยท่ีมอิีทธิพล
ตSอคSาใชUจSายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 4. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

 5. จัดทําแบบสอบถาม จํานวน 384 ชุด 
 6. รวบรวมเก็บขUอมูลกับตัวอยSางตามท่ีไดU
กําหนดไวU  
 7. ทําการตรวจสอบความสมบูรณMของ
แบบสอบถาม หากแบบสอบถามไมSสมบูรณM ใหUทํา
การคัดออก และเก็บขUอมูลใหมSเทSากับจํานวน
แบบสอบถามท่ีขาดออกไป 

การวิเคราะหEข�อมูล 
 สถิติท่ีใชUในการทดสอบสมมุติฐาน คือ 
สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ไดUแกS            
การวิเคราะหMสมการถดถอยพหุคูณแบบเปpนขั้นตอน 
(Stepwise multiple regression analysis)  โดยมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

ผลการวิจัย 
 1. ปQจจัยสSวนบุคคลและพฤติกรรม
ผูUบริโภคมีอิทธิพลตSอลักษณะคSาใชUจSายท่ีเกี่ยวกับ
การอุปโภคบริโภค 
 1.1 ปQจจัยสSวนบุคคล ในปQจจัยสSวน
บุคคล พบวSา  
 1.1.1 เพศมีอิทธิพลตSอคSาใชUจSายใน
หมวดคSาใชUจSายสSวนบุคคล   
 1.1.2 ระดับการศึกษามีอิทธิพลตSอ
คSาใชUจSายในหมวดท่ีอยูSอาศัย หมวดเคร่ืองนุSงหSม
รองเทUาและคSาใชUจSายภายในบUานหมวดการบันเทิง
การอSานหนังสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา 
 1.1.3 สถานภาพสมรสมีอิทธิพลตSอ
คSาใชUจSายในหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มหมวด
เวชภัณฑMและคSาตรวจรักษาพยาบาล  หมวดการ
เดินทางและการสื่อสาร หมวดการบันเทิงการอSาน
หนังสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา  
 1.1.4 วุฒิการศึกษามีอิทธิพลตSอ
คSาใชUจSายในหมวดคSาใชUจSายสSวนบุคคลและหมวด
การเดินทางและการสื่อสาร   
 1.1.5 สมาชิกในครอบครัวมีอิทธิพล
ตSอคSาใชUจSายในหมวดเคร่ืองนุSงหSมรองเทUาและ
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คSาใชUจSายภายในบUานหมวดเวชภัณฑMและคSาตรวจ
รักษาพยาบาลและ    
 1.1.6 รายไดUมีอิทธิพลตSอคSาใชUจSาย
ในหมวดอาหารและเคร่ืองดื่มหมวดเคร่ืองดื่มท่ีมี
แ อ ล ก อ ฮ อ ลM แ ล ะ ย า สู บ ห ม ว ด ท่ี อ ยูS อ า ศั ย        
หมวดเคร่ืองนุSงหSมรองเทUาและคSาใชUจSายภายใน
บUานหมวดคSาใชUจSายสSวนบุคคลหมวดเวชภัณฑMและ
คSาตรวจรักษาพยาบาลหมวดการเดินทางและการ
สื่อสารและหมวดการบันเทิงการอSานหนังสือ
กิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา 
 2. อิทธิพลทางสังคม ในอิทธิพลทาง

สังคม พบวSา  
 2.1 ปQจจัยดUานอิทธิพลบุคคลไมSมี

อิทธิพลตSอคSาใชUจSายใด  ๆ    
 2.2 ดUานกลุSมอUางอิงมีอิทธิพลตSอ

คSาใชUจSายในหมวดคSาใชUจSายสSวนบุคคล  
 2.3 ดUานครอบครัวมีอิทธิพลตSอ

คS า ใ ชU จS า ย ห ม ว ด เ ว ช ภั ณ ฑM แ ล ะ คS า ต ร ว จ
รักษาพยาบาล   และหมวดคSาใชUจSายท่ีไมSเกี่ยวกับ
อุปโภคบริโภค  

 2.4 ดUานช้ันทางสังคมมีอิทธิพลตSอ
คSาใชUจSายหมวดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลMและยาสูบ   
 2.5 ดUานกลุSมวัฒนธรรมมีอิทธิพล
ตSอคSาใชUจSายหมวดอาหารและเคร่ืองดื่ม 
 3. อิทธิพลทางจิตวิทยา ในอิทธิพลทาง
จิตวิทยา  พบวSา  

 3.1 ดU านการจู งใจมี อิทธิพลตSอ
คSาใชUจSายในหมวดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลMและ
ยาสูบ  และหมวดการบันเทิงการอSานหนังสือ
กิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา  
 3 .2  ดU านการ รับ รูU มี อิ ท ธิพลตS อ
คSาใชUจSายในหมวดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลMและ
ยาสูบและหมวดการบันเทิง การอSานหนังสือ
กิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา  
 3.3 ดUานการเรียนรูU  มีอิทธิพลตSอ
คSาใชUจSายในหมวดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลMและ
ยาสูบ หมวดการบันเทิง การอSานหนังสือกิจกรรม
ทางศาสนาและการศึกษา   และหมวดคSาใชUจSายท่ีไมS
เกี่ยวกับอุปโภคบริโภค  
 3.4 ดUานบุคลิกภาพ  มีอิทธิพลตSอ
คSาใชUจSายในหมวดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลMและ
ย า สู บ  แ ล ะ ห ม ว ด เ ว ช ภั ณ ฑM แ ล ะ คS า ต ร ว จ
รักษาพยาบาล   
 3.5 ดU านความเ ช่ือและคS า นิยม        
มีอิทธิพลตSอคSาใชUจSายในหมวดการเดินทางและการ
สื่อสาร และหมวดคSาใชUจSายท่ีไมSเกี่ยวกับอุปโภค
บริโภค   
 3 .6  ดU าน ทัศนค ติมี อิ ท ธิพลตS อ
คSาใชUจSายในหมวดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลMและ
ยาสูบ และ  
 3.7 ดUานวิถีการดํารงชีวิตมีอิทธิพล
ตSอคSาใชUจSายในหมวดการเดินทางและการสื่อสาร  
(ดังตารางท่ี 1) 

 

ตารางท่ี 1 ปQจจัยสSวนบุคคลและพฤติกรรมผูUบริโภคท่ีมีอิทธิพลตSอลักษณะคSาใชUจSายท่ีเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 
 

ตัวแปร B SEb Beta t Sig. 
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 

คSาคงท่ี 1,088.923 1,175.024 - 0.927 0.355 
รายไดU 0.085 0.010 0.430 8.569 0.000** 
สถานภาพสมรส(marr1) -887.556 349.860 -0.126 -2.537 0.012* 
ดUานกลุSมวัฒนธรรม 775.959 339.069 0.111 2.288 0.023* 
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R = 0.474        R2 = 0.225      F = 32.88**    Adjusted R2 = 0.218    SEe  =  3123.53 
หมายเหตุ : marr1 = 1 หมายถึง สถานภาพโสด,  0  หมายถึง  สถานภาพสมรส และหยSารUาง 

หมวดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลE และยาสูบ 
คSาคงท่ี -2,376.531 845.252 - -2.812 0.006** 
รายไดU 0.023 0.004 0.418 5.506 0.000** 
ดUานช้ันทางสังคม 806.254 210.250 0.300 3.835 0.000** 
ดUานการเรียนรูU 494.223 177.142 0.277 2.790 0.006** 
ดUานการรับรูU -707.736 181.147 - 0.437 -3.907 0.000** 
ดUานทัศนคติ 514.205 163.449 0.316 3.146 0.002** 
ดUานบุคลิกภาพ -448.944 174.877 - 0.245 -2.567 0.012* 
ดUานการจูงใจ 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 

ตัวแปร B SEb Beta t Sig. 
หมวดที่อยู�อาศัย   
คSาคงท่ี -509.345 696.172 - -.732 0.465 
รายไดU 0.137 0.018 0.513 7.473 0.000** 
ระดับการศึกษ(edu1) 1,256.797 609.593 0.141 2.062 0.041* 

R = 0.520  R2= 0.271F =  28.95**    Adjusted R2 = 0.261SEe  =    3,556.135 
หมายเหตุ : edu1 = 1 หมายถึง การศึกษาปริญญาตรี,  0  หมายถึง การศึกษาตํ่ากวSาปริญญาตรีหรือสูงกวSา 
หมวดเครื่องนุ�งห�มรองเท�าและค�าใช�จ�ายภายในบ�าน 
คSาคงท่ี 2,015.914 473.902 - 4.254 0.000** 
รายไดU 0.077 0.006 0.525 11.996 0.000** 
ระดับการศึกษา (edu1) -2,155.093 411.871 -0.316 -5.232 0.000** 
ระดับการศึกษา (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 
หมายเหตุ : edu 1 = 1 หมายถึง การศึกษาตํ่ากวSาปริญญาตรี,  0 หมายถงึ การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวSา 
edu 2 = 1 หมายถงึ การศึกษาปริญญาตรี  , 0  หมายถงึ การศึกษาตํ่ากวSาปริญญาตรีหรือสูงกวSา 

หมวดค�าใช�จ�ายส�วนบุคคล 
คSาคงท่ี 1,654.841 369.695  4.476 0.000** 
รายไดU 0.037 0.003 0.477 10.475 0.000** 
เพศ  -677.291 106.364 -0.284 -6.368 0.000** 
ระดับการศึกษา (edu1) -330.691 129.509 -0.116 -2.553 0.011* 
ดUานกลุSมอUางอิง -274.593 110.135 -0.111 -2.493  0.013* 

 

ตารางท่ี 1 (ตSอ) 
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R = 0.611      R2 = 0.374      F =  47.305**   Adjusted R2 = 0.366      SEe  =  900.708 
หมายเหตุ : edu 1 = 1 หมายถึง การศึกษาตํ่ากวSาปริญญาตรี,  0  หมายถึง การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวSา 

หมวดเวชภัณฑEและค�าตรวจรักษาพยาบาล 
คSาคงท่ี 31,207.609 9,222.435 - 3.384 0.001** 
รายไดU 0.350 0.070 0.353 5.006 0.000** 
ดUานบุคลิกภาพ -4,857.968 1,698.048 -0.208 -2.861 0.005** 
สมาชิกในครอบครัว 1,677.578 629.741 0.185 2.664 0.009** 
ดUานครอบครัว -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  =  14542.474 
หมายเหตุ : marr1 = 1 หมายถึง สถานภาพสมรส,  0  หมายถึง  สถานภาพโสด และสถานภาพหยSารUาง 

ตัวแปร B SEb Beta t Sig. 
หมวดการเดินทางและการสื่อสาร 
คSาคงท่ี -5,007.741 2,312.455 - -2.166 0.031* 
รายไดU 0.406 0.028 0.608 14.723 0.000** 
ดUานวิถีการดํารงชีวิต 2,556.868 685.774 0.180 3.728 0.000** 
ดUานคSานิยมและความเช่ือ -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  =  9456.764 

หมวดการบันเทิง การอ�านหนงัสือกิจกรรมทางศาสนาและการศึกษา 
คSาคงท่ี 4,627.883 1,324.424 - 3.494 0.001** 
รายไดU 0.036 0.011 0.215 3.268 0.001** 
ดUานการจูงใจ -818.227 350.322 -0.185 -2.336 0.021* 
ดUานการรับรูU 1,070.240 377.435 0.222 2.836 0.005** 
ดUานการเรียนรูU -851.177 409.620 -0.173 -2.078 0.039* 
ระดับการศึกษา(edu2) -2,209.738 600.510 -0.293 -3.680 0.000** 
ระดับการศึกษา(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 
หมายเหตุ :edu 1 = 1 หมายถึง การศึกษาตํ่ากวSาปริญญาตรี,  0  หมายถงึ การศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกวSา 
edu2 = 1 หมายถงึ การศึกษาปริญญาตรี,  0  หมายถึง การศึกษาตํ่ากวSาปริญญาตรีหรือสูงกวSา 
marr1 = 1 หมายถึง สถานภาพสมรส,  0  หมายถึง  สถานภาพโสด และสถานภาพหยSารUาง 

* หมายถึง ระดับนัยสําคญัทางสถิติ 0.05 
** หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
 

ตารางท่ี 1 (ตSอ) 
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 2.  ปQ จจั ยสS วน บุคคลและพฤติกรรม
ผูUบ ริ โภคมี อิทธิพลตSอลักษณะคSาใชUจS าย ท่ีไมS
เกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 
 2.1 ปQจจัยสSวนบุคคล ในปQจจัยสSวน
บุคคล พบวSา  รายไดUมีอิทธิพลตSอคSาใชUจSายหมวด
คSาใชUจSายท่ีไมSเกี่ยวกับอุปโภคบริโภค 
 2.2 อิทธิพลทางสังคม ในอิทธิพลทาง
สังคม  พบวSา   ดU านครอบครัวมี อิทธิพลตSอ

คSาใชUจSายหมวดคSาใชUจSายท่ีไมSเกี่ยวกับอุปโภค
บริโภค 
 2.3 อิทธิพลทางจิตวิทยาในอิทธิพล
ทางจิตวิทยาพบวSา  ดUานการเรียนรูUอิทธิพลตSอ
คSาใชUจSายในหมวดคSาใชUจSายท่ีไมSเกี่ยวกับอุปโภค
บริโภค  ดUานความเช่ือและคSานิยมอิทธิพลตSอ
คSาใชUจSายในหมวดหมวดคSาใชUจSายท่ีไมSเกี่ยวกับ
อุปโภคบริโภค  (ดังตารางท่ี 2) 

 

ตารางท่ี 2 ปQจจัยสSวนบุคคลและพฤติกรรมผูUบริโภคท่ีมีอิทธิพลตSอลักษณะคSาใชUจSายท่ีไมSเกี่ยวกับการอุปโภค
บริโภค 

ตัวแปร b SEb Beta t Sig. 
คSาคงท่ี -23,650.390 8,347.562  -2.833 0.005** 
รายไดU 0.358 0.052 0.363 6.937 0.000** 
ดUานครอบครัว 8,138.698 2,267.274 0.191 3.590 0.000** 
ดUานคSานิยมและความเช่ือ -7,608.115 1,411.474 -0.310 -5.390 0.000** 
ดUานการรับรูU 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  =  16191.738 

** หมายถึง ระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.01 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลศึกษาปQจจัยท่ีมีอิทธิพลตSอคSาใชUจSาย
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ปQจจัยดUานจิตวิทยามีอิทธิพลตSอคSาใชUจSาย
หมวดเคร่ืองดื่มท่ีมีแอลกอฮอลMและยาสูบมากท่ีสุด 
โดยท่ีคะแนนเฉลี่ยดUานช้ันทางสังคม  ดUานการ
เรียนรูU  ดUานทัศนคติ และดUานการจูงใจเพ่ิมขึ้น 
คSาใชUจSายในหมวดน้ีจะเพ่ิมขึ้น สSวนคะแนนเฉลี่ย
ดUานการรับรูU ดUานบุคลิกภาพเพ่ิมขึ้นคSาใชUจSายใน
หมวดน้ีจะลดลง  เนื่องจากสังคมไทยในปQจจุบัน
ยังคงมีการแบSงชนช้ันกันตามการศึกษา รายไดU 
สถานะทางสังคม  ซึ่งสถานะทางสังคมสามารถ
เปลี่ยนแปลงไดUเมื่อไดUรับการยอมรับจากสังคมน้ัน 
ดังน้ันการเขUาสังคมอาจเปpนไปในรูปของงาน   
เลี้ยงหรือการสังสรรคM ซึ่งเปpนท่ีช่ืนชอบในการ
รวมกลุSม โดยมีเคร่ืองดื่มแอลกอฮอลMเปpนเคร่ืองมือ
อยSางหน่ึงท่ีทําใหUเกิดการยอมรับ   สอดคลUองกับ   
ปราณี เอ่ียมละออภักดี (2551) ไดUกลSาวถึงทฤษฎี

พฤติกรรมผูUบริโภค ในดUานชนช้ันทางสังคม (Social 
Classes)  สังคมทุกแหSงมีการแบSงลําดับช้ันทาง
สังคม  บางสังคมใชUระบบวรรณะ  เกณฑMการแบSง
ชนช้ัน ไดUแกS  อาชีพ  การศึกษา  รายไดU  และ
สถานะทางสังคม ฯลฯ บุคคลหน่ึงสามารถ
เปลี่ยนแปลงชนช้ันไดU  ถUามีคุณสมบัติครบตามการ
ยอมรับของสังคมและสอดคลUองกับ  รณชัย       
ตันตระกูล (2553)  ไดUกลSาวไวUในทฤษฏีพฤติกรรม
ของผูUบริโภค ในดUานทัศนคติ (Attitude) คือ ความ
โนUมเอียงของการรับรูUและการกระทําท่ีเกิดจากการ
เรียนรูUท่ีตอบสนองโดยตรงในความชอบพอหรือไมS
ชอบของบุคลิกท่ีมีตSอสิ่งหรือความคิดใดๆ ทัศนคติ
น้ันไดUกSอเกิดขึ้นโดย คSานิยม (values) และความ
เช่ือ (beliefs) ของคนเรา และในดUานการจูงใจ คือ 
อิทธิพลหรือแรงพลังท่ีกระตุUนใหUเกิดการกระทําซึ่ง
เปpนสาเหตุแหSงพฤติกรรมในการทําความพึงพอใจ
ตSอความจําเปpนและความตUองการ  เนื่องจากความ
จําเปpนของผูUบริโภคเปpนจุดมุSง เนUนเฉพาะของ
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แนวความคิดทางการตลาด  และนักการตลาดก็
พยายามท่ีจะปลุกกระตุUนตSอความจําเปpนเหลSาน้ัน  
จุดเร่ิมตUนของปQจจัยทางดUานจิตวิทยามาจากการ
จูงใจ  ดังท่ีไดUกลSาวขUางตUนแลUววSาการทําความ
เขUาใจวSาทําไมผูUบริโภคมีพฤติกรรมตSอการกระทํา
ใด ๆ เราจะตUองถามวSาทําไมบุคคลเหลSาน้ัน มีการ
กระทํา คําตอบคือ เพราะวSาบุคคลเหลSาน้ันมี
ประสบการณMตSอความตUองการและความตUองการ
เหลSาน้ัน  พฤติกรรมท้ังหมดเร่ิมตUนจากความ
ตUองการ ดังเชSน ความปลอดภัย  การยอมรับตSอ
สังคม  และการมีช่ือเสียงเหลSาน้ีเปpนตัวอยSางของ
ความตUองการ 
 

ข�อเสนอแนะในการวิจัย 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการปฏบิติิ 
 1.  ผลการศึกษาพบวS า  อิทธิพลทาง
จิตวิทยามีผลตSอการตัดสินใจท่ีจะใชUจSายในการ
อุปโภคบริโภคมากท่ีสุด อีกท้ังชSองทางการตลาดท่ีมี
ความหลากหลายสามารถเขUาถึงประชาชนไดUงSาย  

ภาครัฐจึงควรมีการปลูกฝQงเยาวชนใหUมีความยับย้ัง
ช่ังใจในความตUองการ และอดทนตSอสิ่งเรUา 
 2. หากประชาชนมีพฤติกรรมดUานช้ันทาง
สังคม ดUานการเรียนรูU  ดUานทัศนคติ และดUาน
แรงจูงใจ จะทําใหUประชาชนมีคSาใชUจSายในหมวดน้ี
เพ่ิมขึ้น แตSหากมีการรับรูUและบุคลิกภาพ จะทําใหU
ลดคSาใชUจSายลงไดU   จะเห็นไดUวSาหากมีการรณรงคM
ใหUความรูUเร่ืองโทษของสุราและยาสูบ  จะสามารถ
ลดคSาใชUจSายในหมวดน้ี  อีกท้ังเปpนการป�องกัน
อุบัติเหตุท่ีเกิดจากการขับแลUวเมา 
 ข�อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต�อไป 
 ก า ร ศึ กษา ผลก ระทบของน โ ยบา ย
สาธารณะ  ไมSวSาจะเปpนเร่ืองสภาวะการเปpนหน้ี
ของประชาชน  การออมท่ีอาจลดลง  และปQญหา
การจราจรในกรุงเทพมหานคร ลUวนเปpนเร่ืองท่ี
นSาจะมีการศึกษาเพ่ิมเติม 
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