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บทคดัย่อ 

งานวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ดว้ยตวัอยา่งขนาด 400 คน และมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาค่าใชจ่้าย
ของประชาชนกลุ่ม Generation X  และ Generation Y  ท่ีมีสถานะโสด ในเขตกรุงเทพมหานคร และระดบั
ความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายของ
กลุ่ม Generation X  และ Generation Y  รวมไปถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชจ่้าย 
โดยใชแ้บบสอบถามท่ีมีค่าความเช่ือมัน่อยูท่ี่ 0.78 สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ความถ่ี ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจยัพบว่า 

ผูใ้ห้ข้อมูลกลุ่ม Generation X  ทั้งหมด 145  คน Generation Y 222 คน  และกลุ่ม Babyboom  32 
คน  โดยในภาพรวมสามารถแบ่งเป็นเพศชาย 25.9 % และเพศหญิง 74.1%  มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญา
ตรีมากท่ีสุดถึง 82.8 % และเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างอยูใ่น Generation Y มากท่ีสุดจึงท าให้อาชีพส่วนใหญ่ของ
กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานทัว่ไป และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูท่ี่ 15,000 – 30,000  บาท คิดเป็น 45.0 % และ  
38.3 % ตามล าดบั และมีค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ 15,000 – 30,000 บาท ต่อเดือน 

โดยผูใ้ห้ข้อมูลจะมีสถานโสด เกือบทั้ งหมด คิดเป็น 92.3 %  ท่ีอยู่ในกลุ่ม Generation X  และ 
Generation ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายโดยแบ่งเป็นลกัษณะค่าใชจ่้าย ทั้งหมด 5 ดา้น คือ ดา้นความต้องการพ้ืนฐาน คือ
ประเภทอุปโภคและบริโภค ด้านสังคมนิยมแฟชัน่ ดา้นกิจกรรมนันทนาการ ท่ีจะประกอบไปด้วย การ
ท่องเท่ียว กิจกรรมสังสรรค์ร่ืนเริง  ด้าน การศึกษา และด้านสุขภาพ โดย กลุ่ม Generation X  ทั้ งและ 
Generation  Y มีค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆ ท่ีอยูใ่นระดบัท่ีมาก และมีพฤติกรรมการใชจ่้ายจาก ปัจจยัทั้ง 2 ดา้น 
คือ ดา้นสงัคม และ ดา้นจิตวิทยา และมีค่าใชจ่้ายท่ีพบว่า มากกว่า 50 % เป็น การใชจ่้ายไปกบั อาหารส าหรับ
บริโภค รองลงมาเป็นของใชเ้บ็ดเตลด็  25 %  ท่องเท่ียว 25 % การบ ารุงสุขภาพและผิวพรรณและการศึกษา
นอ้ยท่ีสุด และประเภทสินคา้ท่ีมีการใชจ่้าย มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้ มีการสั่งซ้ือมากท่ีสุด เฉล่ีย 50 % รองลงมา
เป็น เคร่ืองประดบั และ เคร่ืองส าอาง ถดัมาเป็น อุปกรณ์อีเลก็ทรอนิกส์และรองเทา้ นอ้ยท่ีสุด  
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ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

สังคมทัว่ไปประกอบดว้ยคนหลากหลายอาย ุคน แต่ละกลุ่มอายหุรือแต่ละรุ่นมกั

มีลกัษณะท่ีแตกต่างกนัไป ความแตกต่างของคนแต่ละกลุ่มอายุนั้นไม่ไดเ้กิดจากวยัท่ี 

แตกต่างกนัเพียงอยา่งเดียว หากแต่เป็นความแตกต่างท่ีเกิด จาก “รุ่น” หรือ “เจเนอเรชนั” ท่ี

ต่างกนั กล่าวคือ คนท่ีเกิด ในยุคท่ีต่างกนัจะเติบโตมาในสภาพแวดลอ้มทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวฒันธรรมท่ีแตกต่างกนั ท าใหค้นท่ีเกิดและเติบโต มาต่างยคุต่างสมยัมีลกัษณะ

นิสัยท่ีแตกต่างกนัไป 

ลกัษณะการใชจ่้ายของเจนวายมีความแตกต่างจากเจนเอกซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร ท่ีมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนอยา่งชดัเจนในกลุ่มเจนวาย และเจนเอกซ์ใชจ่้าย

ดา้นอาหารท่ีร้อยละ 46 และ 40 ของ ค่าใชจ่้ายทั้งหมด ในขณะท่ีเจนวายสัดส่วนค่าใชจ่้าย

ดา้นอาหารสูงถึงร้อยละ 77 ซ่ึงสาเหตุท่ีค่าใชจ่้ายดา้นอาหารเพิ่มข้ึนสูง เช่นน้ี คาดว่าดว้ย

พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนไป วิถีชีวิตสมัยใหม่ท าให้การปรุงอาหารเองน้อยลง 

ในขณะท่ีมีการรับประทาน อาหารนอกบา้นหรือการซ้ืออาหารส าเร็จมากข้ึน ค่าใชจ่้ายดา้น

อาหารจึงสูงตามไปดว้ย นอกจากน้ีเป็นท่ีน่าสังเกตว่า คนในชนบทเร่ิมมีค่าใช้จ่ายการ

รับประทานอาหารนอกบา้นและซ้ืออาหารส าเร็จสูงข้ึนอยา่งรวดเร็ว แสดงใหเ้ห็นถึง ความ

แตกต่างระหวา่งผูท่ี้อาศยัในเขตเมืองกบัผูท่ี้อาศยัในเขตชนบทท่ีลดนอ้ยลง 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ งานวจิยัคร้ังน้ีจึงมุ่งศึกษาและส ารวจปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ

พฤติกรรมการใชจ่้ายของคน 2 กลุ่ม คือ Generation X  และ Generation Y ท่ีมีสถานโสด 

ในกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัจึงมองเห็นว่าการศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการใชจ่้าย

ของประชาชนในกรุง เทพมหานคร  จะท า ให้ทราบว่ า ปัจ จุบันประชาชนใน

กรุงเทพมหานครมีลกัษณะค่าใชจ่้ายเป็นอย่างไร และปัจจยัใดบา้งท่ีเก่ียวขอ้งต่อค่าใชจ่้าย

ของประชาชน 
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ต่อมาเป็นค่าเคร่ืองด่ืม อาหารว่างระหว่างวนั  (ชานม กาแฟ ชา  เคก้ ) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียสูงถึง 
3.94 และตามด้วยค่าเส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่ม รองเท้า เคร่ืองใช้สอยเบ็ดเตล็ด และ ค่า
ยานพาหนะ(ค่าผ่อนรถ ค่าโดยสาร ค่าน ้ ามัน ค่าซ่อมแซมและบ ารุง) ท่ีอยู่ในระดับท่ี
ใกลเ้คียงกนั โดยจากการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายดา้นความตอ้งการพื้นฐาน อยู่ในระดบัความ
คิดเห็นท่ี มาก และเป็นค่าใชจ่้ายท่ีค่อนขา้งจ าเป็นต่อการใชชี้วติ 

ดา้นการใชจ่้ายดา้นสังคมนิยม แฟชัน่ โดยส่วนมากรู้สึกเห็นดว้ย ในระดบั ปาน
กลาง โดยมีค่าเฉล่ียต ่าสุดอยู่ท่ี 3.77 เก่ียวกบัค่าเคร่ืองส าอาง  ครีมบ ารุงและอาหารเสริม 
(วิตามิน ยาลดน ้ าหนกั ) และมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด อยู่ท่ี 3.86 และ 3.85 ท่ีใชจ่้ายเก่ียวกบั ค่า
สินคา้แฟชัน่ (เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า)  ค่าเคร่ืองประดบั (นาฬิกา สร้อย แหวน แว่นตา ), 
ค่าอาหาร ฟาสทฟ์ู้ ด  (พิชซ่า เบอเกอร์ ไก่ทอด KFC) และ ค่าใชบ้ริการมือถือการส่ือสาร 
ค่าอุปกรณ์อิเลกทรอนิกส์  ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน โดยทั้งหมด มีระดบัความคิดเห็นท่ี 
มาก ถือวา่เป็นระดบัท่ีมีการใชจ่้ายค่อนขา้งมาก 

ดา้นกิจกรรมนนัทนาการ ในระดบั มาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.70-3.88 ซ่ึงจากการ

ขอ้มูลส่วนใหญ่นั้น ในกลุ่ม Generation Y นั้นใชเ้งินไปกบัค่าใชจ่้ายในดา้นดา้นกิจกรรม

นนัทนาการ มากกวา่กลุ่ม Generation X   

ทางด้านการศึกษาจะเป็นกลุ่ม Generation Y ท่ีมีการศึกษาต่อมากกว่า กลุ่ม 

Generation  X เพราะยงัเป็นกลุ่มวยัท่ียงัใหค้ามสนใจในเร่ืองการศึกษา โดยมีระดบัความ

คิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ี มาก โดยเฉล่ียท่ี 3.77 ข้ึนไป 

การใชจ่้ายดา้นสุขภาพโดยส่วนมากรู้สึกเห็นดว้ยกบัค่ารักษาพยาบาล (ทั้งผูป่้วย

นอกและผูป่้วยใน) ค่าตรวจสุขภาพรายปี ในระดบั ปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.65 โดย

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบักีฬาและการออกก าลงักาย (คอร์ดฟิตเนส หรือค่าอาหารคลีนเพื่อสุขภาพ) 

และ ค่าสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ และเงินสมทบ ประกนัสังคม อยู่ในระดับความ

คิดเห็น ท่ี มาก โดยมีค่าเฉล่ีย อยู่ท่ี 3.85 และ 3.87 รวมไปถึง ค่าเบ้ียประกนัภยั ประกนั

ทรัพยสิ์นและประกนัชีวติ (ส าหรับตวัเองหรือคนในครอบครัว ) ท่ีมีระดบัความคิดเห็นอยู่
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วตัถุประสงค์ของการวจิัย 

 การศึกษาในคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปน้ีคือ 

1.    เพื่อศึกษาค่าใช้จ่ายของประชาชนกลุ่ม Generation X  และ 
Generation Y  ท่ีมีสถานะโสด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร

เก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่ม Generation X  และ 
Generation Y  ท่ีมีสถานะโสด ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม เพศ  อายุ  อาชีพ  
การศึกษา สถานภาพ รายได ้และค่าใชจ่้าย 

3.     เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายของ
กลุ่ม Generation X  และ Generation Y  ท่ีมีสถานะโสด ในเขตกรุงเทพมหานคร  
ขอบเขตของงานวจิัย 

 ผูว้ิจยัใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ี โดยเลือกใชว้ิธีการส ารวจ

ดว้ย แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยัไวด้งัน้ีคือ 

 1.         ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี เป็นหญิงและชายโสดในเขต

กรุงเทพมหานคร อายรุะหวา่ง 25-50 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานคร  

 2.         กลุ่มตวัอยา่งกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นเป็นหญิงและชายโสดใน

เขตกรุงเทพมหานคร ตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเลือกจากประชากร โดยวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 

ในการแจกแบบสอบถาม เพื่อรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีไดจ้ดัเตรียมไว้  โดย

ก าหนดระดับความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5 (กลัยา  

วาณิชยบ์ญัชา, 2549, หนา้74)  

3.           ตัวแปรทีศึ่กษา 

ตัวแปรอสิระได้แก่ 

  - เพศ , อาย ุ, อาชีพ , การศึกษา , สถานภาพ , รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย 
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 -  ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายของกลุ่ม Generation X  

และ Generation Y  ท่ีมีสถานะโสด ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ พฤติกรรมของผูบ้ริโภค

กบัปัจจยัทางสังคม และปัจจยัทางจิตวทิยา 

ตัวแปรตาม คอื ลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

 1.การใชจ่้ายดา้นความตอ้งการพื้นฐาน 

 2.การใชจ่้ายดา้นสังคมนิยม แฟชัน่ 

 3.การใชจ่้ายดา้นกิจกรรมนนัทนาการ 

 4.การใชจ่้ายดา้นการศึกษา 

 5.การใชจ่้ายดา้นสุขภาพ 

4.  สถานท่ีศึกษาท่ีผูว้จิยัใชเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล คือ เขตบางกะปิ  เขตมีนบุรี เขตคนันา

ยาว  เขตสะพานสูง เขตประเวศ   เขตละ 100 ชุด 

5. ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ ตุลาคม 2562 ถึง พฤศจิกายน 2562 
 

 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ผลจากการศึกษามีประโยชนต่์อฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี คือ 

 1. ท าให้ทราบถึงปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่ม 

Generation X  และ Generation Y  ท่ีมีสถานะโสด ในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.  ท าให้ทราบระดบัความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ต่อ
พฤติกรรมการใชจ่้าย  โดยจ าแนกตาม เพศ  อาย ุ อาชีพ  การศึกษา สถานภาพ รายได ้และ
ค่าใชจ่้าย 

3.  ท าให้ทราบปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของ
กลุ่ม Generation X  และ Generation Y  ท่ีมีสถานะโสด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ตารางท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในงานวจิยัท่ีแสดงลกัษณะตวัแปร 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

 การวิจัย  เ ร่ือง  ปัจจัยของสถานะโสดท่ี มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้ จ่ายของ                 

กลุ่ม Generation X  และ Generation Y ท่ีมีสถานะโสด  ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูว้ิจยัศึกษา

วิเคราะห์ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวขอ้ง ผลจากการศึกษา สรุปไดเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ตัวแปรอสิระ 

ปัจจัยด้านประชากร 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. การศึกษา 

4. รายได ้

5. อาชีพ 

6. สถานภาพ 

7. ค่าใชจ่้ายต่อเดือน 
ลกัษณะของค่าใช้จ่าย 

1.การใชจ่้ายดา้นความตอ้งการพื้นฐาน 

2.การใชจ่้ายดา้นสังคมนิยม แฟชัน่ 

3.การใชจ่้ายดา้นกิจกรรมนนัทนาการ 

4.การใชจ่้ายดา้นการศึกษา 

5.การใชจ่้ายดา้นสุขภาพ 

ตัวแปรตาม 

พฤติกรรมของผู้บริโภค 

ปัจจัยทางสังคม 

- ปัจจยัส่วนบุคคล 

- ครอบครัว 

- ลกัษณะทางสังคม 

- วฒันธรรม 

ปัจจัยทางจิตวทิยา 

- การจูงใจ และการรับรู้ 

- บุคลิกภาพ 

- ทศันคติและค่านิยม 

 

สถานภาพของกลุ่ม 
Generation X (ช่วงอาย ุพ.ศ. 2508-2522 ) 

Generation Y (ช่วงอาย ุพ.ศ.2523-2537  ) 
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สมมติฐานการวจิัย 

1.  ลกัษณะค่าใชจ่้ายของประชาชนกลุ่ม Generation X  และ Generation Y  ท่ีมีสถานะ
โสด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
2.  ระดับความคิดเห็นของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครเก่ียวกับปัจจัยท่ีมี
ผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายของกลุ่ม Generation X  และ Generation Y  ท่ีมีสถานะ
โสด ในเขตกรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม เพศ  อายุ  อาชีพ  การศึกษา สถานภาพ 
รายได ้และค่าใชจ่้าย 
3.  ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายของกลุ่ม Generation X  และ 
Generation Y  ท่ีมีสถานะโสด ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

1.    แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความโสด 

ความหมายของค าว่า “โสด” ตามพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถานพุทธศกัราช 

2525 (ราชบณัฑิตยสถาน. 2525: 852) หมายถึง เด่ียว โดด ไม่มีคู่ ยงัไม่มีสามีหรือภรรยา 

เช่น ชายโสด หญิงโสด แต่จากการเปล่ียนแปลงทางสังคมและรูปแบบการแต่งงาน 

ความหมายของค าว่าโสด จึงหมายถึง ผูท่ี้ยงัไม่แต่งงาน รวมถึงผูท่ี้เป็นหมา้ย หย่า หรือ

แยกกนัอยู ่

2.    แนวคดิเกีย่วกบักลุ่ม Generation X และ Y 

เจนเนอเรชั่น (Generation) คือกลุ่มผูค้นท่ีมีประสบการณ์ร่วมกันและจดจ า

เหตุการณ์ส าคญัๆร่วมกนั ในช่วงชีวิตของกลุ่มคน รุ่นราวคราวเดียวกนัซ่ึงประสบการณ์

และความจ าเหล่าน้ี ท าให้คนกลุ่มน้ีมีความเช่ือ ค่านิยมและความคิดความคาดหวัง

คลา้ยๆกนั Patota, Schwarz and Schwarz (2007อา้งถึงในฉฐัจุฑา นกจนัทร์, 2554) 

3.    แนวและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 

            พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมซ่ึงผูบ้ริโภคท าการ

คน้หาการซ้ือ การใช ้ การประเมินผล การใชส้อยผลิตภณัฑ ์ และการบริการ ซ่ึงคาดวา่จะ
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สนองความตอ้งการของเขา (Schiffman and Kanuk, 1994) Engel และผูร่้วมงาน (1968) 

ใหค้วามหมายของพฤติกรรมผูบ้ริโภควา่ เป็นการกระท าของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

การไดรั้บและการใชสิ้นคา้และบริการ รวมไปถึงกระบวนการตดัสินใจท่ีมีอยูก่่อนและมี

ส่วนในการก าหนดใหมี้การกระท าดงักล่าว 

4.    แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัค่าใช้จ่าย 

 การแบ่งประเภทของค่าใชจ่้าย ส านกังานสถิติแห่งชาติ(2555ก:21) ไดแ้บ่งประเภท

ของค่าใชจ่้ายออกเป็น 2 ประเภท คือค่าใชจ่้ายเพื่อการอุปโภคบริโภค และค่าใชจ่้ายท่ีไม่

เก่ียวกบัการอุปโภคบริโภค 

สรุปและ อภปิรายผล  

1. ผลการศึกษาลกัษณะส่วนบุคคลของตัวอย่าง 

จากผลการวิจยัในบทท่ี 4 กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้ง    
400 ชุด ใชส้ถิติเชิงพรรณนา หาค่าสถิติพื้นฐานไดแ้ก่ ความถ่ี  และร้อยละ เพื่ออธิบาย 
ขอ้มูลพื้นฐานลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งและหา ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
จากการสอบถามขอ้มูลทัว่ไป สามารถสรุปไดว้่า มีกลุ่ม Generation X  ทั้งหมด 145  คน 
Generation Y 222 คน  และกลุ่ม Babyboom  32 คน  โดยในภาพรวมสามารถแบ่งเป็นเพศ
ชาย 25.9 % และเพศหญิง 74.1%  มีการศึกษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดถึง 82.8 % 
และเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่น Generation Y มากท่ีสุดจึงท าใหอ้าชีพส่วนใหญ่ของกลุ่ม
ตวัอยา่งคือ พนกังานทัว่ไป และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูท่ี่ 15,000 – 30,000  บาท คิดเป็น 
45.0 % และ   38.3 % ตามล าดบั และมีค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ 15,000 – 30,000 บาท ต่อเดือน 

2. ผลการศึกษาค่าใช้จ่ายของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ในการศึกษาปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวกบัของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศโดยใช ้ t-test 

และ F- test ในดา้นความตอ้งการพื้นฐาน ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนมากรู้สึกเห็นดว้ย
กบัการใช้จ่ายเงินทางดา้นความตอ้งการพื้นฐานท่ีจะประกอบไปดว้ยการใช้จ่ายในดา้น
บริโภคและอุปโภคในแต่ละวนั ในระดบั มาก  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.18 รองลงมาคือค่า
สินเช่ืออ่ืนๆ (บตัรเครดิต บตัรอีออน และบตัรกดเงินสด)  โดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 4.07 และ
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ท่ี ระดบั มาก ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.93 นบัว่า กลุ่ม Generation X และ Generation Y โดยส่วน

ใหญ่แลว้นั้น มีค่าใชจ่้ายอยูใ่นระดบัท่ี มาก โดยเฉล่ียท่ี        3.50-4.00 ข้ึนไป 

        3.   ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมผู้บริโภคของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

3.1 ปัจจัยทางสังคม 

ปัจจยัทางสังคมมีระดบั ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  ในดา้นของปัจจยัทาง
สังคม พบว่า ดา้นปัจจยัส่วนบุคคล  มีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมาคือ ดา้นครอบครัวระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือ ลกัษณะ
ทางสังคมระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  
 ในประเดน็ยอ่ยของปัจจยัทางสังคม พบว่า ในประเด็นสินคา้หรือบริการท่ีเลือกซ้ือ
เป็นไปตามความช่ืนชอบของตนเองเป็นหลกัไดรั้บค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ระดบัความคิดเห็นอยู่
ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ท่านจะดูความจ าเป็นของสมาชิกในครอบครัวก่อนการ
เลือกซ้ือสินคา้หรือบริการ ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก และนอ้ยท่ีสุดคือ ท่านซ้ือ
สินคา้หรือบริการตามค าบอกเล่าหรือเพื่อนร่วมงาน 

3.2ปัจจัยทางจิตวทิยา 
ปัจจยัทางจิตวทิยามีระดบั ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ในรายดา้นปัจจยัทางจิตวิทยา พบว่า ดา้นบุคลิกภาพและทศันคติกบัค่านิยม มีค่าเฉล่ียสูง
ท่ีสุดระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ การรับรู้และแรงจูงใจ ระดบั
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก  

ในประเด็นยอ่ยในปัจจยัทางจิตวิทยา พบว่า ซ้ือสินคา้หรือบริการเม่ืออยากได ้ มี
ค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด ระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเลือกสินคา้หรือ
บริการของท่านเป็นไปตามบุคลิกภาพและตามสภาพแวดลอ้ม  
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4.  ผลศึกษาปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย 
ปัจจยัส่วนบุคคลและพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อลกัษณะค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการ

อุปโภคบริโภค 
1.1) ปัจจยัส่วนบุคคลในปัจจยัส่วนบุคคล พบวา่  

1.1.1) เพศมีผลกระทบต่อลกัษณะค่าใชจ่้ายในดา้นความตอ้งการพื้นฐานค่าใชจ่้าย
ส่วนบุคคล  

1.1.2) กลุ่มช่วงอายมีุผลกระทบต่อลกัษณะค่าใชจ่้ายในดา้นความตอ้งการพื้นฐานท่ี
อยูอ่าศยั เคร่ืองนุ่งห่ม รองเทา้และค่าใชจ่้ายภายในบา้น รวมไปถึงดา้นกิจกรรมนนัทนาการ 
และดา้นการศึกษา 

1.1.3) สถานภาพโสดมีผลกระทบต่อลกัษณะค่าใช้จ่ายในด้านความตอ้งการ
พื้นฐาน ดา้นสังคมนิยมแฟชัน่ ดา้นกิจกกรมนนัทนาการ ดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพ และ
ดา้นท่องเท่ียว  

 1.1.4) ระดบัการศึกษามีผลกระทบต่อลกัษณะค่าใชจ่้ายใน ดา้นค่าใชจ่้ายพื้นฐาน
และกิจกกรมนนัทนาการ 

1.1.5) อาชีพมีผลกระทบต่อลกัษณะค่าใชจ่้ายในดา้นความตอ้งการพื้นฐานท่ีอยู่
อาศยั เคร่ืองนุ่งห่ม รองเทา้และค่าใชจ่้ายภายในบา้น รวมไปถึงดา้นกิจกรรมนนัทนาการ 
และดา้นการศึกษา 

1.1.6) รายไดมี้ผลกระทบต่อลกัษณะค่าใช้จ่ายในดา้นความตอ้งการพื้นฐานท่ี
ประกอบไปดว้ย อาหารและเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างรวมไปถึง เคร่ืองนุ่งห่มรองเทา้และ
ค่าใชจ่้ายภายในบา้น ดา้นสังคมนิยมแฟชัน่ ดา้นกิจกกรมนนัทนาการ ดา้นการศึกษา ดา้น
สุขภาพ และดา้นท่องเท่ียว  

1.1.7) ค่าใชจ่้ายมีผลกระทบต่อลกัษณะค่าใชจ่้ายในดา้นความตอ้งการพื้นฐานท่ี
ประกอบไปดว้ย อาหารและเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างรวมไปถึง เคร่ืองนุ่งห่มรองเทา้และ
ค่าใชจ่้ายภายในบา้น รองลงมาเป็นการใชจ่้ายในการอ่ืนๆ เช่น ดา้นสังคมนิยมแฟชัน่ ดา้น
กิจกกรมนนัทนาการ ดา้นการศึกษา ดา้นสุขภาพ และดา้นท่องเท่ียว  
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1.2. ปัจจยัทางสังคม 

1) ปัจจยัทางสังคมบุคคลไม่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายใด ๆ 

  2) ครอบครัวมีผลกระทบต่อลกัษณะค่าใชจ่้ายในดา้นค่าใชจ่้ายส่วนบุคคล 
3)ลกัษณะทางสังคมมีผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในดา้นสังคมนิยมแฟชัน่ และดา้น

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัอุปโภคบริโภค  
4) ดา้นวฒันธรรมมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเก่ียวกบัลกัษณะค่าใชจ่้ายใน

ดา้นความตอ้งการพื้นฐานในประเภท อาหารการกินและเคร่ืองด่ืม 
1.3 ปัจจยัทางจิตวทิยา 

1) ดา้นการรับรู้และแรงจูงใจ มีผลกระทบต่อค่าใชจ่้ายในดา้นสังคมนิยมแฟชัน่ 
และดา้นกิจกรรมนนัทนาการและดา้นการศึกษา 

2) ดา้นบุคลิกภาพมีผลต่อค่าใชจ่้ายในต่อค่าใชจ่้ายในดา้นสังคมนิยมแฟชัน่และ

ดา้นกิจกรรมนนัทนาการและดา้นการศึกษา 

3) ทศันคติและค่านิยมมีผลต่อค่าใชจ่้ายในดา้นกิจกรรมนนัทนาการและดา้น
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่เก่ียวกบัอุปโภคบริโภค  
 5.  การอภิปรายผลการวจิัย 

 จากผลการวิจยั กลุ่มผูต้อบแบบสอบถามจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้ง    
400 ชุด มีกลุ่ม Generation X  ทั้งหมด 145  คน Generation Y 222 คน  และกลุ่ม 
Babyboom  32 คน  โดยในภาพรวมสามารถแบ่งเป็นเพศชาย 25.9 % และเพศหญิง 74.1%  
มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรีมากท่ีสุดถึง 82.8 % และเน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างอยู่ใน 
Generation Y มากท่ีสุดจึงท าใหอ้าชีพส่วนใหญ่ของกลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานทัว่ไป และมี
รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน อยูท่ี่ 15,000 – 30,000  บาท คิดเป็น 45.0 % และ   38.3 % ตามล าดบั 
และมีค่าใชจ่้ายอยูท่ี่ 15,000 – 30,000 บาท ต่อเดือน 
 โดยส่วนใหญ่จะมีสถานโสด ท่ีอยูใ่นกลุ่ม กลุ่ม Generation X  และ Generation ซ่ึง
มีค่าใชจ่้ายโดยแบ่งเป็นลกัษณะค่าใชจ่้าย ทั้งหมด 5 ดา้น คือ ดา้นความตอ้งการพื้นฐาน คือ
ประเภทอุปโภคและบริโภค ดา้นสังคมนิยมแฟชัน่ ดา้นกิจกรรมนนัทนาการ ท่ีจะประกอบ
ไปดว้ย การท่องเท่ียว กิจกรรมสังสรรคร่ื์นเริง  ดา้น การศึกษา และดา้นสุขภาพ โดย กลุ่ม 
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Generation X  ทั้งและ Generation  Y มีค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆ ท่ีอยูใ่นระดบัท่ีมาก และมี
พฤติกรรมการใชจ่้ายจาก ปัจจยัทั้ง 2 ดา้น คือ ดา้นสังคม และ ดา้นจิตวิทยา จากการศึกษา
พบว่า มากกว่า 50 % เป็น การใชจ่้ายไปกบั อาหารส าหรับบริโภค รองลงมาเป็นของใช้
เบด็เตลด็  25 %  ท่องเท่ียว 25 % การบ ารุงสุขภาพและผิวพรรณและการศึกษานอ้ยท่ีสุด 
และประเภทสินคา้ท่ีมีการใช้จ่าย มากท่ีสุดคือ เส้ือผา้ มีการสั่งซ้ือมากท่ีสุด เฉล่ีย 50 % 
รองลงมาเป็น เคร่ืองประดบั และ เคร่ืองส าอาง ถดัมาเป็น อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์และ
รองเทา้ นอ้ยท่ีสุด 

 
 


