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การศึกษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ของ

ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากร
ในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร จําแนกตาม ปัจจยัส่วนบุคคล 3) เพ่ือศึกษาปัจจยัด้านเศรษฐกิจ และปัจจยั
ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร โดย
ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม จํานวน 400 คน จากประชาชน
ในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูได้แก่ ค่าความถ่ี คา่ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบ
ความแตกตา่งทดสอบรายคูด้่วยสถิต ิLSD และสถิตถิอดถอยหลายตวัแปร (Multiple Regression Model) 

ผลการศกึษาพบวา่ ปัจจยัสว่นบคุคลท่ีมีเพศตา่งกนั และระดบัการศกึษาตา่งกนั มีผลตอ่ภาวะคา่
ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั สว่นปัจจยัส่วนบคุคลท่ีมีอายตุา่งกนั 
สถานภาพสมรสต่างกนั อาชีพต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้
ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ  และเม่ือทําการวิเคราะห์ถึง
ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีใช้สถิติถดถอยหลาย
ตวัแปร (Multiple Regression Model) พบว่าปัจจยัด้านเศรษฐกิจ และปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บริโภค มีผล
ตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร 
 
คาํสาํคัญ: ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้, ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร 
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ABSTRACT 
 
The objectives of this research were 1) to study factors affecting the high cost of living in 

the urban population in Bangkok and 2) to study the factors affecting the high cost of living in the 
urban population in Bangkok, classified by different factors. 3) to study economic factors and 
consumer behavior factors affecting the rising cost of living of the urban population in Bangkok 
The questionnaire was used as a tool to collect data from a questionnaire of 400 people from 
urban residents in Bangkok. The statistics used to analyze the data were frequency, percentage, 
mean, and standard deviation. The hypothesis was tested using One-way ANOVA statistics. If 
differences were found, the pairs were tested with LSD and the Multiple Regression Model. 

The results of the study found that Individual factors of different sexes and different levels 
of education had no difference in the effect of the higher cost of living among the population in the 
Bangkok metropolitan area. Different marital status, different occupation, and different average 
monthly income, affects the higher cost of living of the urban population in Bangkok, differently 
with statistically, and significant level of Economic factors and consumer behavior factors, affects 
the higher cost of living of the urban population in Bangkok with statistically significant at 0.05 
level. 

 
Keywords: Rising cost of living, urban population in Bangkok 
 
บทนํา 
 

แนวโน้มรายได้สทุธิครัวเรือนไทยปี 2565 ลดลงจากปีก่อน เน่ืองจากค่าครองชีพท่ีเพิ่มสงูขึน้เร็ว
กว่ารายได้ ประกอบกบัภาระผ่อนจ่ายหนีค้รัวเรือนท่ีอยู่ในระดบัสงู เป็นปัจจยักดดนัแนวโน้มกําลงัซือ้ เพิ่ม
ความเปราะบางต่อภาวะการเงินของครัวเรือนไทย เศรษฐกิจไทยในปี 2565 กําลงัอยู่ในช่วงฟื้นตวัจาก
สถานการณ์โควิด-19 อย่างคอ่ยเป็นคอ่ยไปและมีความเสี่ยงมาก เน่ืองจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 
สายพนัธุ์ใหม่โอมิครอนและมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดท่ียงัส่งผลกดดนัต่อการฟืน้ตวัของกิจกรรม
เศรษฐกิจในประเทศอยู่ ประกอบกับความขดัแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนท่ีเกิดขึน้ ส่งผลให้อตัราเงินเฟ้อ
ทัว่ไปเร่งตวั ขณะเดียวกนัเศรษฐกิจไทยในระยะเวลาข้างหน้ายงัมีความไม่แน่นอนสงู ทําให้ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่จึงยงัคงระมดัระวงัการจ้างงานใหม่ และหากจําเป็นต้องจ้างแรงงานเพิ่มเติมจะเป็นการจ้างงาน
ชัว่คราวมากกว่าประจํา เพ่ือให้สามารถควบคมุต้นทุนและปรับจํานวนการจ้างงานได้สอดคล้องกบัความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
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ด้วยสถานการณ์ท่ีรายได้สทุธิของครัวเรือนไทยในปี 2565 ปรับลดลงจากปีก่อนตามคา่ครองชีพท่ี
แพงขึน้ ประกอบกบัภาระผ่อนชําระหนีส้นิท่ียงัมีอยูใ่นระดบัสงู การศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพ
ท่ีสงูขึน้ จึงมีความสําคญัและความจําเป็นในการศกึษาถึงแนวทางในการเปล่ียนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตให้
สอดคล้องกบัภาระค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ ผู้ศึกษาต้องการศึกษาถึงปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้
ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร โดยหวงัว่าข้อมลูในการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์และแนว
ทางการใช้ชีวิตให้กบัประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครในการปรับตวัให้เข้ากบัภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้
ปัจจบุนั 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

1. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตาม ปัจจยัสว่นบคุคล 

3. เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านเศรษฐกิจ และปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีสง่ผลตอ่ภาวะคา่ครอง
ชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 

การศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของ
ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร โดยการวจิยัมีขอบเขตการวิจยั ดงัหวัข้อตอ่ไปนี ้

1. ขอบเขตของประชากร ในการศกึษาวิจยัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากร
ในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ในครัง้นี ้ ได้ทําการเลือกกลุม่ประชากรท่ีประกอบอาศยัอยูใ่นกรุงเทพมหานคร
ท่ีเป็นศนูย์กลางของประเทศ ซึง่มีความหลากหลายใน ด้านความคดิ ด้านความรู้สกึ ด้านทศันคต ิ ในการ
ดําเนินชีวิต เป็นต้น ซึง่จากความแตกตา่งกนัในหลาย ๆ ด้าน จงึทําให้มีความเหมาะสมในการศกึษาวิจยัใน
ครัง้นี ้

2. ขอบเขตด้านตวัแปร ในการศกึษาวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากร
ในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ได้กําหนดตวัแปรสาหรับการศกึษาวิจยั ซึง่ประกอบไปด้วย 

2.1 ตวัแปรอิสระ (Independent variable) ท่ีได้กําหนดขึน้เพ่ือการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ได้แก่ 
2.1.1 ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ ประกอบไปด้วย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดบั

การศกึษา อาชีพ รายได้ 
2.1.2 ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ 
2.1.3 ปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภค 
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2.2 ตวัแปรตาม (Dependent variable) ท่ีได้กําหนดขึน้เพ่ือการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ได้แก่ 
2.2.1 ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ขอบเขตระยะเวลา การดําเนินการศกึษาวิจยัเร่ิมตัง้แตเ่ดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน
กนัยายน พ.ศ. 2565 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1. เพ่ือให้ทราบถงึปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขต
กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือให้ทราบถงึปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพ
มหานคร โดยจําแนกตาม เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ และรายได้ 

3. เพ่ือให้ทราบถงึปัจจยัด้านเศรษฐกิจ และปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีสง่ผลตอ่ภาวะคา่
ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 

สวุดี เตชะวานนท์ (2552) ศกึษาผลกระทบของภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ต่อแรงงานย่านท่าพระ มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบของภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้และวิธีปรับตวัให้สอดคล้องกบัค่าใช้จ่ายท่ี
เพิ่มขึน้ของกลุม่ตวัอย่าง ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 60 คน 
และวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิตแิบบพรรณนา การแจกแจงความถ่ี คา่สถิติร้อยละ คา่เฉล่ีย และเปรียบเทียบ
ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยตัง้แต่ 0.15 ขึน้ไป ผลกระทบของค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ท่ีแรงงานส่วนใหญ่ได้รับ 
พบว่า เศรษฐกิจตกต่ํากระทบต่อเงินออม ทําให้ค่าใช้จ่ายของผู้ อยู่ในอุปการะเพิ่มขึน้ แรงงานได้รับ
สวสัดกิาร และเงินเดือนลดลง อีกทัง้ยงักงัวลวา่จะถกูเลกิจ้าง และเครียดกบัคา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้ 

ฐิตกิานต์ ยาวิไชย (2552) ศกึษารูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของคนวยัทํางาน
ในภาวะคา่ครองชีพสงู ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษารูปแบบการดําเนินชีวิตและปัจจยัท่ี
มีผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของคนวยัทํางานในภาวะค่าครองชีพสงูโดยศึกษารูปแบบ
การดําเนินชีวิตของคนวยัทํางานในภาวะคา่ครองชีพสงูและพฤติกรรมการบริโภค ด้านสนัทนาการ ด้านการ
เดินทาง ด้านการซือ้สินค้าและบริการและ ด้านสถานท่ีซือ้สินค้าและบริการ ผลการทดสอบโดยจําแนกการ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการบริโภคในภาวะคา่ครองชีพสงูขึน้ของคนวยัทํางาน ด้านสนัทนาการ พบวา่ ปัจจยั
สนใจใคร่รู้ และปัจจยัไม่ยึดติดสามารถใช้ แสดงความสมัพนัธ์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค ด้าน
การเดินทาง พบว่าปัจจัยสนใจใคร่รู้ เป็นตวัแปรเดียวท่ีสามารถใช้แสดงความสมัพันธ์การเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมการบริโภค ด้านการซือ้สินค้าและบริการ พบว่า ปัจจยัพกัผ่อนอยู่กบับ้าน ปัจจยัหรรษาหน้าจอ
และใส่ใจแฟชั่น ปัจจัยไม่ยึดติด และปัจจัยสนใจใคร่รู้ สามารถใช้แสดงความสมัพันธ์การเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรมการ ด้านสถานท่ีซือ้สินค้า พบว่า จํานวนสมาชิกภายในครอบครัว ปัจจยัสนใจใคร่รู้ และปัจจยัรู้
คา่เงินและมีจิตสํานกึ สามารถใช้แสดงความสมัพนัธ์การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการบริโภค 

นิรัตนชรา ข้นธกร (2549) ศึกษาผลกระทบของการเปล่ียนแปลงราคานํา้มนัต่อภาวะค่าครองชีพ
ของพนกังานบริษัทเอกชนย่านธุรกิจสขุุมวิท มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงผลกระทบของการเพ่ิมขึน้ราคา
นํา้มันต่อภาวะค่าครองชีพและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของพนักงานบริษัทเอกชน ใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูจากกลุ่มตวัอย่างจํานวน 67 คน และวิเคราะห์ข้อมลู
โดยใช้คา่สถิตร้ิอยละ คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศกึษาพบว่า พนกังานบริษัทเอกชนสว่นใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายต่ํุากวา่ 28 ปี มากท่ีสดุ จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี สถานภาพโสด มีรายได้ 15.001-
30,000 บาท พนกังานสว่นใหญ่อยู่ในระดบัปฏิบตัิการ อาศยัอยู่บ้านบดิามารดา ระยะทางการเดนิทางจาก
บ้านถึงสถานท่ีทํางานน้อยกว่า 10 กิโลเมตร และใช้บริการขนส่งสาธารณะในการมาทํางานมากท่ีสุด 
สําหรับผลกระทบของการเปล่ียนแปลงราคานํา้มนัต่อภาวะค่าครองชีพของพนกังานบริษัทเอกชน พบว่า 
ด้านการปรับพฤติกรรมการบริโภค พนักงานเลือกการปรับพฤติกรรมโดยการประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
บริโภค โดยการลดค่าใช้จ่ายเก่ียวกบับหุร่ี สรุา หรือเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ และค่าใช้จ่ายในบ้านจํานวน
มากท่ีสดุ ในสว่นของการปรับพฤติกรรมโดยการลดค่าใช้จ่ายพนกังานเลือกการลดค่าใช้จ่ายในการบริโภค 
ด้านการบนัเทิงนอกบ้านและค่าใช้จ่ายภายในบ้านในจํานวนมากท่ีสดุ ด้านการจดัการงบประมาณส่วน
บคุคลและครอบครัว ในสภาวะปกติพบว่าพนกังานมีการวางแผนคา่ใช้จ่ายเป็นประจําทกุเดือนและจดัสรร
รายได้ส่วนหนึ่งเพ่ือเก็บออมไว้ การเกิดสภาวะท่ีราคานํา้มนัเพิ่มขึน้อย่างต่อเน่ือง พนกังานส่วนใหญ่ต้อง
ปรับแผนค่าใช้จ่ายและต้องตัดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จําเป็นบางส่วน สวนด้านการใช้จ่ายเงินนอกเหนือจาก
งบประมาณ ซึง่พิจารณาจากคา่เฉล่ียรวมของการจดัลําดบั พบว่า พนกังานมีการวางแผนเพ่ือใช้จ่ายในการ
ซือ้สินค้าเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เช่น โทรศพัท์มือถือ กล้องดิจิตอล หรือคอมพิวเตอร์เป็นอนัดบัหนึ่ง และจาก
ราคานํา้มนัท่ีเพิ่มขึน้พนกังานเลือกการตดัค่าใช้จ่ายในการซือ้รถยนต์และการซือ้สินค้าเทคโนโลยีรุ่นใหม่
เป็นอนัดบัหนึง่ 

เนติมา นชุธิสาร (2557) ศกึษาการปรับตวัของแรงงานในยคุข้าวยากหมากแพง 2551: กรณีศกึษา
พนกังานกลุม่บริษัท ยนตรกิจคอร์ปอเรชัน่ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและด้านสงัคม 
และศกึษาแนวทางการปรับตวัจากผลกระทบในยคุข้าวยากหมากแพงปี 2551 ของแรงงาน โดยใช้แนวคิด
และทฤษฎีด้านการปรับตวั เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษา การสุ่มตวัอย่างใช้วิธีสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง 
จํานวน 60 คน จากประซากร 478 คน ผลการศกึษาพบวา่ พนกังาน ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตา่ง ๆ 
ต่อการดํารงชีวิต ในระดับปานกลาง และได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ มากกว่า ด้านสังคม ซึ่งได้รับ
ผลกระทบในระดบัปานกลาง สําหรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พบว่า ได้รับผลกระทบในด้านค่าอุปโภค
บริโภค ซึง่ได้รับผลกระทบในระดบัมาก และได้รับผลกระทบ มากกว่า ค่าใช้จ่ายเดินทาง ซึง่มีผลกระทบใน
ระดบัปานกลาง พนกังาน มีการปรับตวัทางด้านเศรษฐกิจและด้านสงัคมในภาพรวม ในระดบัปานกลาง 
และพนกังานมีการปรับตวัทางด้านเศรษฐกิจ มากกว่าทางด้านสงัคม สําหรับการปรับตวัทางด้านเศรษฐกิจ
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ของพนกังานในยคุข้าวยากหมากแพง พบว่า มีการปรับตวัในการใช้จ่ายต่าง ๆ ในระดบัมาก และมากกว่า
เร่ืองอ่ืน ๆ แตมี่ปรับตวัในการหาอาชีพเสริมเพ่ือเพิ่มรายได้น้อยกวา่เร่ืองอ่ืน ๆ โดยมีการปรับตวัในระดบัน้อย 
สําหรับการปรับตวัทางสงัคม พนกังานจะมีการปรับตวัในเร่ืองการพบปะสงัสรรค์ มากกว่า การปรับตวัใน
กิจกรรมสนัทนาการตา่ง ๆ ซึง่มีการปรับตวัในระดบัปานกลาง พนกังานกลุม่บริษัทยนตรกิจคอร์ปอเรชัน่ พบ
ปัญหาและอุปสรรคในการปรับตวัด้านเศรษฐกิจ ลําดบัแรก โดยมีเร่ืองฉกุเฉิน หรือจําเป็นเร่งด่วนท่ีทําให้
ต้องใช้เงินกระทันหัน ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบรองลงมา คือ ขาดความรู้และการวางแผนในเร่ืองการใช้
จ่ายเงิน การออม การลงทนุ ฯลฯ และไม่สามารถระงบัความต้องการ เม่ือต้องการซือ้สิ่งของ ของตนเองได้ 
สําหรับปัญหาและอุปสรรคในการปรับตัวด้านสังคม ท่ีพบลําดับแรก คือ อุปนิสัยส่วนตัวของตนเอง 
รองลงมา คือ ตําแหน่ง หน้าท่ีในการทํางาน 

จิตรลดา มีฤกษ์กิจ (2552) ศกึษาการปรับตวัของพนกังานยา่นสีลมในยคุนํา้มนัแพง มีวตัถปุระสงค์
เพ่ือศึกษาผลกระทบของพนกังานท่ีได้รับในยุคนํา้มนัแพง ลกัษณะการปรับตวัของพนกังาน และปัจจยัท่ี
เก่ียวข้อง กลุม่ตวัอยา่ง เป็นพนกังานท่ีปฏิบตังิานอยูต่กึ A ยา่นสีลม ในช่วงเดือนสงิหาคม 2551 จํานวน 60 

คน เคร่ืองมือท่ีใช้ คือ แบบสอบถาม พนกังานได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและด้านสงัคมในระดบัมาก 
โดยได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจมากกว่าด้านสงัคม ส่วนผลกระทบด้านเศรษฐกิจท่ีได้รับมากท่ีสดุ คือ มี
ภาระคา่ใช้จ่ายเพิ่มขึน้ ผลกระทบด้านสงัคมท่ีได้รับมากท่ีสดุ ความเครียดตอ่ปัญหาเศรษฐกิจท่ีเกิดขึน้ 
 
วิธีดาํเนินการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัย เ ร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ของประชากรในเมืองเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการศกึษาวิจยัเชิงปริมาณ ซึง่เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง ซึง่เป็นการวิจยัโดยไม่มีการ
จัดกระทําหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ ซึ่งเป็นการศึกษาตามสภาพแวดล้อมท่ีเป็นอยู่จริงโดยไม่มีการ
เปล่ียนแปลงใด ๆ เป็นการเก็บข้อมูลเพียงครัง้เดียว โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม
อิเลก็ทรอนิกส์และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมลูด้วยวิธีการทางสถิตโิดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูป 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน โดยการใช้
การคํานวณสูตรของ Yamane (1967) โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วยแบบสอบถามแบบปลายเปิดและปิด โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถาม ซึ่งเป็นคําถามลักษณะประชากร ซึ่งจะ
ประกอบไปด้วย ด้านเพศ ด้านอาย ุด้านสถานภาพ ด้านระดบัการศกึษา ด้านอาชีพ และด้านรายได้ ซึง้จะ
เป็นคําถามแบบปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ กําหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคําตอบ
เดียว 
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ส่วนท่ี 2 ข้อมลูเก่ียวกบัปัจจยัด้านเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรใน
เมืองเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่จะประกอบไปด้วยข้อคําถามทัง้หมด 6 ข้อ เป็นคําถามแบบประเมินค่าความ
คดิเห็น โดยแบง่ออกเป็น 5 ระดบั 

ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ของ
ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประกอบไปด้วยข้อคําถามทัง้หมด 21 ข้อ เป็นคําถามแบบ
ประเมินคา่ความคดิเห็น โดยกําหนดคําตอบเป็น 5 ระดบั 

สว่นท่ี 4 ข้อมลูเก่ียวกบัภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่จะ
ประกอบไปด้วยข้อคําถามทัง้หมด 7 ข้อ เป็นคําถามแบบประเมินคา่ความคิดเห็นโดยกําหนดคําตอบเป็น 5 
ระดบั 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เม่ือรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถามท่ีได้เก็บข้อมลูมาแล้ว ผู้วิจยัได้นาข้อมลูท่ีได้มาประมวลผล
ด้วยการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1. สถิตเิชิงพรรณนา ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
1.1 ใช้คา่ร้อยละและคา่ความถ่ีกบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุม่ ได้แก่ ปัจจยัประชากร ด้าน

เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้ และอาชีพ 
1.2 ใช้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าเฉลี่ย ในการอธิบายคณุลกัษณะกับตวัแปรท่ีมีระดบั

การวดัเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจยัด้านเศรษฐกิจ และปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครอง
ชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร 

2. สถิตอินมุาน ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้
2.1 เ พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึ น้ของประชากรในเมืองเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม เพศ โดยใช้สถิตกิารทดสอบแบบ t-test 
2.2 เ พ่ือศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึ น้ของประชากรในเมืองเขต

กรุงเทพมหานคร โดยจําแนกตาม อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชีพ รายได้ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมลู
ด้วยสถิติความแปรปรานทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปสู่การเปรียบเทียบ
เป็นรายคู ่โดยการใช้วิธีของ LSD 

2.3 เพ่ือศกึษาปัจจยัด้านเศรษฐกิจ และปัจจยัด้านพฤตกิรรมผู้บริโภคท่ีสง่ผลตอ่ภาวะคา่ครอง
ชีพท่ีสูงขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression) 
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ผลการวิจัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ของ
ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพ
มหานคร โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัเห็นด้วย โดยเรียงลําดบั ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ และด้าน
พฤตกิรรมผู้บริโภค 

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ของประชากรในเมืองเขต
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล สามารถสรุปผลการวิจยัได้ดงันี ้

2.1 ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุ่างกนั สถานภาพสมรสต่างกนั อาชีพ
ต่างกัน และรายได้เฉล่ียต่อเดือนต่างกัน มีผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ของประชากรในเมืองเขต
กรุงเทพมหานคร ตา่งกนั 

2.2 ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตา่งกนั และระดบัการศกึษาตา่งกนั มีผล
ตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ไมต่า่งกนั 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ของประชากรในเมืองเขต
กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงันี ้

3.1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร 
ประกอบไปด้วย ด้านเศรษฐกิจ และด้านพฤติกรรมผู้บริโภค มีผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากร
ในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร 
 
อภปิรายผลการวิจัย 
 

ผลการวิจยัปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร 
สามารถสรุปตามวตัถปุระสงค์ได้ดงันี ้

1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ของประชากรในเมืองเขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดบัความคดิเห็นอยูใ่นระดบัเห็นด้วย 

1.1 ด้านเศรษฐกิจ ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความคิดเห็นใน
ระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ผู้วิจยัมีความคดิเห็นว่า ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่มีความเห็น
ด้วยอย่างยิ่งท่ีปัจจัยด้านเศรษฐกิจส่งผลทําให้ค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับ
เศรษฐศาสตร์มหภาคพืน้ฐาน  ของ Nae Nae Montawan (2565)ได้แก่ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(GDP) เป็นลบมีผลต่อการจ้างงานลดลงทําให้ประชากรขาดรายได้ ภาวะเงินเฟ้อ มีผลต่อราคาสินค้าและ
บริการเพิ่มสงูขึน้ อตัราดอกเบีย้ธนาคารปรับเพิ่มขึน้ มีผลทําให้ดอกเบีย้เงินกู้ เพิ่มสงูขึน้ อตัราการวา่งงานสงู 
มีผลจากเศรษฐกิจซบเซาเน่ืองจากบริษัทลดจํานวนคนงานหรือไม่จ้างพนกังานเพิ่ม อตัราการแลกเงินบาท
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อ่อนค่า มีผลทําให้ราคาสินค้าและบริการนําเข้าเพิ่มสูงขึน้ และการเปล่ียนแปลงของดชันีราคาผู้บริโภค
เพิ่มขึน้ มีผลต่อราคาสินค้าและบริการเพิ่มสงูขึน้ ทัง้หมดส่งผลให้ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครมี
ภาระคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ตาม 

1.2 ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร มีระดับความ
คิดเห็นในระดบัเห็นด้วยอย่างยิ่ง ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครสว่นใหญ่มี
ความเห็นด้วยท่ีปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคส่งผลทําให้ค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
เก่ียวกบัพฤตกิรรมผู้บริโภค จากสารนิพนธ์ของ สวุดี เตชะวานนท์ (2552) เช่น การไปเท่ียวชมสนิค้า/ช้อปปิง้ 
การไปเท่ียวสถานบนัเทิง การไปพกัผ่อนต่างจงัหวดั การสัง่ซือ้สินค้าทางออนไลน์ การซือ้ของแบรนด์เนม 
การซือ้ของสะสม/ของเล่น การช่วยเหลือคา่ใช้จ่ายทางบ้าน การซือ้ประกนัสขุภาพ การซือ้ยาบํารุง/วิตามิน
บํารุงร่างกาย การมีรายได้ลดลงหรือเท่าเดมิ การซือ้สลากกินแบง่รัฐบาล การใช้ยานพาหนะสว่นตวัเดนิทาง 
การซือ้เคร่ืองแต่งกาย การไปรับประทานอาหารนอกบ้าน การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์และการสบูบหุร่ี 
มีผลทําให้คา่ครองชีพของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครเพิ่มสงูขึน้ 

2. ผลการวิจยัปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร 
จําแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 

2.1 ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศตา่งกนั มีผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้
ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า เพศต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากประชากรส่วนใหญ่อยู่ใน
สถานภาพทางเศรษฐกิจมหภาคเหมือนกนั และเม่ือมีพฤติกรรมการบริโภคคล้ายกนั เพศท่ีตา่งกนัจึงส่งผล
ต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ ไม่ต่างกนั ทัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ สวุดี เตชะวานนท์ (2552) ได้ศกึษา
ผลกระทบของภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ตอ่แรงงานย่านท่าพระ พบว่า ชายและหญิงได้รับผลกระทบของค่า
ครองชีพท่ีสงูขึน้ ไมแ่ตกตา่งกนั 

2.2 ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุา่งกนั มีผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้
ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ตา่งกนั ซึง่ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า กลุม่ท่ีอายต่ํุากว่าหรือเท่ากบั 
20 ปี อยู่ในวยักําลงัศกึษาซึง่ยงัได้รับรายได้จากผู้ปกครองและไม่มีคา่ใช้จ่ายมากเท่ากบั กลุม่อาย ุ21-40 ปี 
และกลุม่อาย ุ41- 60 ปี เน่ืองจากเป็นวยัทํางานและมีภาระคา่ใช้จ่ายคอ่นข้างสงู สว่นกลุม่อายมุากกว่า 60 
ปี เป็นวยัเกษียณ มีเงินเก็บค่อนข้างมากกว่ากลุ่มอ่ืน ทัง้นีไ้ม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ สวุดี เตชะวานนท์ 
(2552) ได้ศึกษาผลกระทบของภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ต่อแรงงานย่านท่าพระ พบว่า กลุ่มตวัอย่างอายุ
น้อยกวา่ 28 ปี และกลุม่ตวัอยา่งอาย ุ28 ปี ขึน้ไปได้รับผลกระทบของคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ทัง้ในภาพรวม และ
รายด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั 

2.3 ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีสถานภาพสมรส มีผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ี
สงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซึ่งผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า กลุ่มสถานภาพโสดมี
ค่าใช้จ่ายส่วนตวัค่อนข้างสงู ส่วนกลุ่มสถานภาพสมรสและหม้าย/หย่าร้าง ส่วนใหญ่มีภาระค่าใช้จ่ายใน
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การเลีย้งดบูุตรด้วย ซึง่ทําให้มีภาระค่าใช้จ่ายค่อนข้างสงู ทัง้นีไ้ม่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ฐิติกานต์ ยาวิ
ไชย (2552) ได้ศึกษาเร่ืองรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของคนวยัทํางานในภาวะค่า
ครองชีพสงู ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า สถานภาพทางการสมรสท่ีแตกตา่งไม่สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมการบริโภคของคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานครในภาวะคา่ครองชีพสงู 

2.4 ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกัน มีผลต่อภาวะค่า
ครองชีพท่ีสูงขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกัน ซึ่งผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า ระดบั
การศกึษาต่างกนั ไม่มีผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจาก
ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพทางเศรษฐกิจมหภาคเหมือนกัน และเม่ือมีพฤติกรรมการบริโภค
คล้ายกัน ระดับการศึกษาท่ีต่างกันจึงส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ ไม่ต่างกัน ทัง้นีส้อดคล้องกับ
งานวิจยัของ ฐิติกานต์ ยาวิไชย (2552) ได้ศกึษาเร่ืองรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของ
คนวยัทํางานในภาวะคา่ครองชีพสงู ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า วฒุิการศกึษาท่ีแตกตา่งไม่สง่ผลตอ่การ
เปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการบริโภคของคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานครในภาวะคา่ครองชีพสงู 

2.5 ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอาชีพต่างกัน มีผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ี
สงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซึ่งผู้ วิจยัมีความคิดเห็นว่า อาชีพต่างกนัมีผลต่อ
ภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกลุ่มนกัเรียน/นิสิต/นกัศกึษา 
ส่วนใหญ่ยงัได้รับรายได้จากผู้ปกครอง กลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ มีความมัน่คงในหน้าท่ีการงานสงูกว่า
กลุ่มอ่ืนจึงมีพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือบริการค่อนข้างสงู ถึงแม้จะไม่มีเงินสดก็ยงัมีเครดิตท่ีดี
ในการกู้สินเช่ือซือ้สินค้าหรือบริการ กลุ่มพนกังานบริษัท/รับจ้าง มีพฤติกรรมในการตดัสินใจซือ้สินค้าหรือ
บริการค่อนข้างสงูเช่นกนัแต่เครดิตอาจไม่ดีเท่ากลุ่มข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ และกลุ่มธุรกิจส่วนตวั มีความ
ไมแ่น่ของรายได้ท่ีได้รับจงึได้รับผลกระทบจากภาวะคา่ครองชีพสงูตา่งกนั ทัง้นีไ้มส่อดคล้องกบังานวิจยัของ 
ฐิติกานต์ ยาวิไชย (2552) ได้ศกึษาเร่ืองรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคของคนวยัทํางาน
ในภาวะค่าครองชีพสูง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า อาชีพท่ีแตกต่างไม่ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง
พฤตกิรรมการบริโภคของคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานครในภาวะคา่ครองชีพสงู 

2.6 ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีรายได้เฉล่ียตอ่เดือนตา่งกนั มีผลตอ่ภาวะคา่
ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ต่างกนั ซึง่ผู้วิจยัมีความคิดเห็นว่า รายได้เฉล่ีย
ตอ่เดือน ตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกลุม่ประชากรท่ีมี
รายได้ยิ่งสงูยิ่งมีอํานาจในการซือ้สินค้าหรือบริการสงู และมีพฤติกรรมในการตดัสินในซือ้ตา่งกนั ผู้ มีรายได้
สงูจะมีพฤตกิรรมตดัสนิใจซือ้รวดเร็วกวา่ผู้ มีรายได้น้อย ทัง้นีไ้มส่อดคล้องกบังานวิจยัของ ฐิตกิานต์ ยาวิไชย 
(2552) ได้ศกึษาเร่ืองรูปแบบการดําเนินชีวิตและพฤตกิรรมการบริโภคของคนวยัทํางานในภาวะคา่ครองชีพ
สงู ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายได้รวมตอ่เดือนท่ีแตกตา่งไม่สง่ผลตอ่การเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการ
บริโภคของคนวยัทํางานในกรุงเทพมหานครในภาวะคา่ครองชีพสงู 
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3. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ของประชากรในเมืองเขต
กรุงเทพมหานครสามารถสรุปผลการวิจยั ได้ดงันี ้

3.1 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ ด้านเศรษฐกิจ มีผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ี
สูงขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชากรในเมืองเขต
กรุงเทพมหานครเห็นด้วยอยา่งยิ่งว่าปัจจยัด้านเศรษฐกิจสง่ผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ ซึง่สอดคล้องกบั
แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐศาสตร์มหภาคพืน้ฐาน ของ Nae Nae Montawan (2565) สืบเน่ืองจากเศรษฐกิจ
ไทยในไตรมาสท่ีสองของปี 2565 ขยายตวัร้อยละ 2.5 ปรับตวัดีขึน้จากการขยายตวัร้อยละ 2.3 ในไตรมาส
ก่อนหน้า (%YoY) และเม่ือปรับผลของฤดกูาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในปี 2565 กําลงัอยู่ในช่วงฟืน้ตวัจาก
สถานการณ์โควิด-19 อยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไปและมีความเสี่ยงมาก เน่ืองจากการแพร่ระบาดจากโรคโควิด-19 
สายพนัธุ์ใหม่โอมิครอนและมาตรการควบคมุการแพร่ระบาดท่ียงัส่งผลกดดนัต่อการฟืน้ตวัของกิจกรรม
เศรษฐกิจในประเทศอยู่ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเร่งตัวสูงขึน้ และการเปล่ียนแปลงของดัชนีราคา
ผู้บริโภคเพิ่มขึน้ ราคาสนิค้าและบริการปรับเพิ่มสงูขึน้ และมีแนวโน้มท่ีธนาคารจะปรับขึน้อตัราดอกเบีย้เงิน
ฝากและเงินกู้ตาม  เม่ืออตัราดอกเบีย้ปรับเพิ่มขึน้คนจะใช้จ่ายน้อยลง ซึง่การใช้จ่ายของประชาชนจะสง่ผล
ต่อราคาสินค้าและบริการต่อไป ตามหลกัอุปสงค์และอุปทาน หากคนใช้จ่ายมากเกินไป ราคาสินค้าและ
บริการจะเพิ่มขึน้สงูมาก เศรษฐกิจท่ีเติบโตรวดเร็วและร้อนแรงเกินไปจะทําให้เกิดปัญหาตามมา เช่น เงิน
เฟ้อสงูขึน้มากจนมลูคา่ของเงินลดลง หรือเกิดวิกฤตฟองสบูแ่ตกทําให้ราคาสินทรัพย์ลดลงอย่างรวดเร็ว ใน
กรณีนี ้ธนาคารกลางอาจเพิ่มอตัราดอกเบีย้นโยบายเพ่ือชะลอการใช้จ่าย ช่วยให้เศรษฐกิจไมร้่อนแรงเกินไป
ได้ ในส่วนของค่าเงินบาทเม่ือเทียบเงินดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้มอ่อนค่าลงจากปีก่อน โดยข้อมูล ณ สิน้
เดือนกรกฎาคม 2565 ค่าเงินบาทปรับตวัอ่อนค่าลง ร้อยละ 10.1 เม่ือเทียบกบั ณ สิน้ปี 2564 และในช่วง
ไตรมาสท่ีสองอ่อนค่าลงร้อยละ 4.1 (%QoQ) ส่งผลให้ประชาชนท่ีต้องการบริโภคสินค้านําเข้าจาก
ต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายมากขึน้ เน่ืองจากมูลค่าเงินบาทเพิ่มขึน้ แต่บริษัทท่ีเป็นผู้ ส่งออกได้รับผลดีแทน
ในทางกลบักัน ในส่วนของอตัราการว่างงานในไตรมาสสองปี 2565 ลดลงต่ําท่ีสดุตัง้แต่มีการแพร่ระบาด
ของ COVID-19 มีแนวโน้มสถานการณ์การว่างงานแตล่ะประเภทปรับตวัดีขึน้ ด้วยเหตทุัง้หมดนีเ้ป็นปัจจยั
เศรษฐกิจสว่นหนึง่ท่ีทําให้ประชาชนประสบกบัปัญหาภาระคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ 

3.2 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค มีผลต่อภาวะค่า
ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผู้วิจยัมีความคดิเห็นว่า ประชากรในเมืองเขต
กรุงเทพมหานครเห็นด้วยว่าปัจจยัด้านพฤติกรรมผู้บริโภค สง่ผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ ซึง่สอดคล้อง
กับแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้ บริโภค ของ สุวดี เตชะวานนท์ (2552) จากการวิจัยพบว่า กลุ่มวิจัยมี
พฤติกรรมในการไปเท่ียวชมชมสินค้าหรือช้อปปิง้ การไปเท่ียวสถานบนัเทิง การไปพกัผ่อนตา่งจงัหวดั มีผล
ทําให้ค่าครองชีพเพิ่มสงูขึน้ สืบเน่ืองจากการผ่อนคลายมาตรการสถานการณ์การแพร่ระบาดเชือ้โควิด-19 
ประชาชนจึงออกมาท่องเท่ียวกันมากขึน้ ส่วนแพลตฟอร์มขายของออนไลน์มียอดสัง่ซือ้เพิ่มขึน้เน่ืองจาก
สถานการณ์ท่ีต้องกดัตวัหรือการเว้นระยะห่างการแพร่ระบาดเชือ้โควิด-19 สง่ผลให้ประชากรมีพฤตกิรรมใน
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การสั่งซือ้ออนไลน์เพิ่มขึน้ การซือ้ของแบรนด์เนมหรือสินค้าฟุ่ มเฟือง ของสะสมหรือของเล่นยังเป็น
พฤติกรรมท่ีทําให้ประชากรมีค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ด้วย และการมีรายได้ลดลงหรือเท่าเดิม แต่ด้วยสภาพ
เศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อสงู เป็นผลทําให้ประชากรมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้เช่นกัน ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็น
คา่ใช้จ่ายสว่นตวั เช่น การซือ้ประกนัสขุภาพ การซือ้ยาบํารุงหรือวิตามินบํารุงร่างกาย การซือ้สลากกินแบ่ง
รัฐบาล การซือ้เคร่ืองแตง่กาย การไปรับประทานอาหารนอกบ้าน การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ และการ
สบูบหุร่ี พฤตกิรรมเหลา่นีส้ง่ผลคา่ครองชีพของประชากรกลุม่วิจยัเพิ่มสงูขึน้เช่นกนั 

 
ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการวิจยัในครัง้นี ้มีข้อเสนอแนะในการวิจยัเพ่ือใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทางการดําเนิน
ชีวิตและการจดัการคา่ครองชีพของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ดงันี ้

ปัจจยัส่วนบุคคลจากการศึกษาวิจัยในครัง้นีแ้สดงให้เห็นว่า ปัจจยัด้านประชากร โดยแบ่งเป็น 
ด้านอาย ุด้านสถานภาพสมรส ด้านอาชีพ และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน มีผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้
ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ตา่งกนั หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการวางนโยบาย 
รูปแบบ กลยทุธ์ และวิธีในการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้แตล่ะกลุม่ตา่งกนั 

ส่วนปัจจัยประชากร ด้านเพศ และด้านระดบัการศึกษา มีผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ของ
ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ไม่ต่างกนั หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องไม่ต้องเน้นประเด็นด้าน
เพศ และด้านระดับการศึกษา เน่ืองจากผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ของประชากรในเมืองเขต
กรุงเทพมหานคร ไมต่า่งกนั เพราะภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้เกิดได้ทกุเพศและทกุระดบัการศกึษา 
ปัจจยัท่ีส่งผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ประกอบไปด้วย ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านพฤติกรรมผู้ บริโภค มีผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสูงขึน้ของประชากรในเมืองเขต
กรุงเทพมหานคร โดยมีข้อเสนอแนะดงันี ้

1. ด้านเศรษฐกิจ จากการวิจยั พบว่า ปัจจยัด้านเศรษฐกิจมีผลต่อภาวะค่าครองชีพท่ีสงูขึน้ของ
ประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ดังนัน้ หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการวางนโยบาย 
รูปแบบ กลยทุธ์ และวิธีในการประชาสมัพนัธ์ เพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ข้อมลูข่าวสารทางเศรษฐกิจ 
และปรับเปล่ียนพฤตกิรรมให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพ่ือสร้างภมูิคุ้มกนัท่ีดี
และความยัง่ยืนของประเทศในการตอ่ไป 

2. ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค จากการวิจัย พบว่า ปัจจัยด้านพฤติกรรมผู้บริโภคมีผลต่อภาวะค่า
ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร ดงันัน้ หน่วยงานหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้อง จึงควร
ใช้ปัจจยัดงักลา่วมาใช้ในการเสริมสร้างคนมีการปรับตวัในด้านพฤตกิรรมการบริโภคได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
เช่น ด้านสนัทนาการ ควรสง่เสริมให้คนมีความสนใจในเร่ืองท่ีอยู่ในกระแสนิยม มีการติดตามข้อมลูขา่วสาร
ท่ีเป็นปัจจบุนัอยู่เสมอ และสง่เสริมให้ตนไม่ยดึติดกบัแบรนด์สินค้าและราคา การมองความต่ืนเต้น ท้าทาย 
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เป็นสิ่งท่ีช่วยให้รู้สึกมีชีวิตชีวามากขึน้ อีกทัง้เห็นว่า ความร่ํารวยและความมีช่ือเสียงไม่ได้หมายถึง
ความสําเร็จเพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมการบริโภคไปในทางท่ีดีขึน้ตอ่ไป 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครัง้ต่อไป 
 

1. ควรมีการศกึษาตวัแปรปัจจยัด้านอ่ืน ๆ เพิ่ม ท่ีส่งผลตอ่ภาวะคา่ครองชีพท่ีสงูขึน้ของประชากร
ในเมืองเขตกรุงเทพมหานคร เช่น ปัจจยัด้านการปรับตวั ปัจจยัด้านการลงทุน ปัจจยัด้านการออม เป็นต้น 
เพ่ือจะได้นํามาแก้ไขและปรับปรุงเพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตและการจดัการคา่ใช้จ่ายของประชาชน
ตอ่ไป 

2. ประชากรท่ีศึกษาครัง้นีเ้ป็นเพียงกลุ่มประชากรในเมืองเขตกรุงเทพมหานครเท่านัน้ ซึ่งถ้า
ต้องการข้อมลูท่ีมีความหลากหลายมากขึน้ ควรจะเลือกกลุม่ประชากรในการศกึษาครัง้ตอ่ไปท่ีแตกตา่งจาก
เดิม หรือเพิ่มกลุ่มขนาดประชากร จากของเดิมเป็นเพียงจงัหวดักรุงเทพมหานคร อาจจะต้องเพิ่มเป็นระดบั
ภาคหรือระดบัประเทศ เพ่ือให้ได้รับข้อมลูท่ีมีความหลากหลาย 

3. การเลือกใช้เทคนิคการวิจยั อาจจะนาข้อมลูมาวิเคราะห์ทางสถิติด้วยวิธีการอ่ืน เพ่ือให้ได้ผล
การวิเคราะห์ข้อมลูทางสถิตท่ีิมีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ และเลือกใช้วิธีการสุม่กลุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง 
จากเดมิเป็นการสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก เพ่ือให้ได้ผลท่ีมีความเฉพาะเจาะจงมากย่ิงขึน้ 
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