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 บทคดัย่อ 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อส ารวจปัจจยัส่วนบุคคล ศึกษาปัจจยัดา้นจิตวิทยาและ

พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของชาวเมียนมาท่ีเข้ามาท างานใน  เขตจอมทอง      จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ตลอดจนเพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลและการใชจ่้ายเงิน
และความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัดา้นจิตวิทยาและพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การศึกษาน้ี ไดแ้ก่ ชาวเมียนมาท่ีเขา้มาท างานใน      เขตจอมทอง     จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
จ านวน 400 คน แบบเฉพาะเจาะจงหรือตามจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) เคร่ืองมือในการ
เก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย การแจกแจง
ความถ่ี ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ส าหรับผลการทดสอบสมมติฐานใชส้ถิติไคสแควร์ 

ผลการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุระหวา่ง 20-29 ปีระดบั
การศึกษาชั้นประถมศึกษา  มีอาชีพรับจา้งทัว่ไป รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 9,001-12,000 บาท และอยู่
เมืองไทยมาแลว้ 3 ปีข้ึนไป ชาวเมียนมามีความคิดเห็นวา่ หากซ้ือสินคา้ท่ีเคยใชใ้นเมียนมาไม่ไดก้็จะ
หาสินค้าท่ีทดแทนกันได้มากท่ีสุดและมีความคิดเห็นว่าสินค้าไทยมีคุณภาพคงทนมากท่ีสุด         
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ส่งเงินกลบับา้นเดือนละ 4,000 บาทข้ึนไป ใชจ่้ายเดือนละ 2,000-3,000 บาท 



 ข 

สถานท่ีใช้จ่ายมากท่ีสุด คือ ตลาดสด เลือกสถานท่ีใช้จ่ายเงินจากความใกล้บา้นใกลท่ี้ท างานมาก
ท่ีสุด ค่าใชจ่้ายในการซ้ือสินคา้เฉล่ียแต่ละคร้ัง 200 -300 บาทตนเองเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด 
ส่วนการทดสอบสมมติฐาน ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นจิตวิทยามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การใชจ่้ายเงินของชาวเมียนมาท่ีเขา้มาท างานใน  เขตจอมทอง      จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 เพื่อเป็นขอ้มูลแก่ทางผูป้ระกอบการในการวางแผนกลยุทธการตลาด เพิ่มความหลากหลาย 
สินคา้ท่ีชาวเมียนมาใช้แต่ผลิตในประเทศไทยมาวางจ าหน่ายเพิ่มข้ึน และก าหนดราคาให้รู้สึกว่า
คุม้ค่าต่อการใชจ่้าย เพื่อดึงเมด็เงินท่ีจะออกสู่ต่างประเทศ เขา้มาอยูใ่นชุมชนไดม้ากข้ึน 
 
ค าส าคญั: เมียนมา  พฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน  เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
 

Research Title : Spending Behavior of Mynmar Workers in Chomthong Bangkok 
     
Researcher : Chananrat Jitsunthornwong 
 
Degree   : Master of Business Administration 
 
Major    : Financial and Banking Management 
 
Advisor   :  ……………………………………. 
                      (Dr. Vijit  Supinit) 
    ………... / …………… / ………… 
 
  

 This research aims to explore individual factors,psychological factors and spending 
behaviors of Mynmar workers in Chomthong district, Bangkok.  In addition, the research also 
aims to study the relation between individual factors and spending behavior, and the relation 
between psychological factors and spending behavior. A sample group used in the research 
is400 of the Mynmar working in Chomthong district, Bangkok selected by using purposive 
sampling.  Questionaires are used to comply data.  The statistical method used in data analysis 
is frequency distribution, percentage, mean, and standard deviation, and chi square is used to 
test hypotensis results. 

The result of the study showed that most of the Mynmar workers in the study were 
female, single,aged between20-29years old, graduated at primary school level, employees with an 
income around 9,001-12,000 baht and living in Thailand for 3 years or longer than 3 years. Most 
of them preferred to use replacement products when they could not buy the things they usually 
used in Mynmar,and had an attitude that Thai products had high quality.They sent money back to 
their family in Mynmar more than 4,000 baht per month, preferred to spend the money at fresh 
market. The place for spending money was the nearby residence or working place.                 
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The average amount in each of their expense was 200-300 baht, and the workers 
themselves were considered as an influence on spending.  For assumption test, it was found that 
individual factors and psychological factors related to spending behaviors of the Mynmar working 
in Chomthong, Bangkok. 
 The data on this research are aimed to be the information for entrepreneurs to plan the 
marketing strategies, arrange more diversed goods that were produced in Thailand, set the prices 
that make customers feel worth to pay, decrease the money that would flow out of country, and 
make it flow in communities. 
 
Keyword: Mynmar, spending behaviors, Chomthong, Bangkok 
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บทที 1 

บทนํา 

 

1.1 ทีมาและความสําคัญของปัญหา 

 

ปัจจุบันมีแรงงานจากประเทศเพือนบา้นเคลือนย้ายเข้ามาทาํงานในไทยจาํนวนมาก

โดยเฉพาะอย่างยิงเพือนบา้นชาวเขมร ลาว เมียนมา และจะมีเขา้มาอีกอย่างมากหากมีการยา้ย

แรงงานทุกระดบัอย่างเสรีเมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย (AEC)มีการพฒันาความร่วมมือมากขึน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : Asean Economy Community)   เปิดอย่างเป็น

ทางการเมือ วนัทีตงัแต่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  AEC เป็นหนึงในสามเสาหลกัในการรวมตวักนั

เป็นประชาคมอาเซียน ASEAN ซึงเป็นเสาหลกัทีเกียวขอ้งกบัเศรษฐกิจ ส่วนอีกสองเสาหลกัจะ

เป็นความร่วมมือด้านการเมืองและความมั นคง และสังคม วฒันธรรม เดิม AEC ใต้กรอบ 

ASEAN นัน ประกอบดว้ยสมาชิกดงัเดิม 6 ประเทศ คือ ไทย สิงคโปร์มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์  บรูไน และ สมาชิกใหม่ทีเรียกกนัวา่กลุ่มประเทศ  CLMV อนัได้แก่  กมัพูชา ลาว 

เมียนมา และ เวยีดนาม 

กลุ่มประเทศ CLMV มีอ ัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเ ร็ว มีอ ัตราการ

เจริญเติบโตทางเศรฐกิจในปี พ.ศ.2558 ถึงร้อยละ7 (เคล็ดไม่ล ับสําหรับนักบริหารคนใน 

CLMV:14) ทีสําคญัคือมีประชากรวยัแรงงานจาํนวนมาก 

เป้าหมายหนึงของ AEC คือ การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วม (Single Market 

and Production Base) ดงันนั สิงทีเกิดขึนคือ หลงัเปิดAEC แนวโน้มการเคลือนยา้ยแรงงานใน

ภาพรวม แรงงานจากประเทศทีมีวตัถุดิบและแรงงานสมบูรณ์กวา่อย่างประเทศ CLMV จะ

เคลือนยา้ยไปยงัประเทศทีมีฐานการผลิต ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวยีดนาม เป็นตน้ ส่วน

แรงงานฝีมือและตอ้งใช้ใบอนุญาตทาํงานจะยา้ยไปประเทศทีมีฐานการบริการ เช่น สิงคโปร์ 

มาเลเซีย ไทย 

แรงงานต่างดา้วเขา้มาในประเทศไทยในหลายรูปแบบ มีทงัถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 

ปัจจบุนัแนวทางทีต่างดา้ว ทียงัไม่เดินทางเขา้มา จะเขา้มาอย่างถูกกฎหมายหลกัก็คือเขา้มาตาม

มาตรา11 นายจา้งยนืขออนุญาตพร้อมทงัชาํระค่าธรรมเนียม แรงงานต่างดา้วทียืนม ี2 ประเภทคือ 

 ประเภททวัไป  คือ แรงงานต่างดา้วทีมีทกัษะ เช่น แรงงานทีมีความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี

ทีซับซ้อน แรงงานทีมีความรู้ ความสามารถเฉพาะด้านทียงัขาดแคลนคนไทยทีทําได้  หาก

เดินทางเขา้มาไทย แลว้ตอ้งยืนขออนุญาตทาํงานภายใน 30 วนั อีกประเภทหนึง คือ ประเภท
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นําเข้า  คือ  แรงงานต่างดา้วทีเขา้มาทาํงานตามบนัทึกความเขา้ใจระหว่างรัฐหรือทีเรียกกนัว่า 

MOU ซึงย่อมาจาก Memorandum of Understanding  แรงงานต่างด้าวทีเข้ามาตามบนัทึกความ

เขา้ใจทีเรียกว่า MOU นีขออนุญาตทาํงานได ้ 2 ประเภท  คือ งานรับใช้ในบา้นและงานกรรมกร 

ปัจจบุนัไทยทาํขอ้ตกลง MOUกบั  2 ประเทศ คือ  ลาว  และกมัพูชา   

อย่างไรก็ตามคณะรัฐมนตรี(ครม.)ก็มีแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวCLMที

หลบหนีเข้ามาในไทยอย่างผิดกฎหมายตามมติรัฐมนตรี “เมือวนัที   23 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  

โดยให้คนต่างดา้ว 3 สัญชาติ คือ กมัพูชา ลาว เมียนมาร์มาขึนทะเบียนให้ถูกกฎหมาย  โดย

แรงงานจะมาจดทะเบียนระหว่างวนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึง วนัที 29 กรกฎาคม พ.ศ.2559 

แรงงานทีมาจด-ทะเบียน   จะไดรั้บอนุญาตทาํงานตงัแต่วนัที 1 เมษายน พ.ศ. 2559 ถึงวนัที 31 

มีนาคม พ.ศ. 2561 คนต่างดา้วประเภทนีถูกจดัให้อยู่ผู ้รับบอนุญาตในมาตรา 9 ประเภทพิสูจน์

สัญชาติ คือ แรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองสัญชาติเมียนมา ลาว  และกัมพูชาซึงจากเดิมมีมติ

คณะรัฐมนตรีให้ผ่อนผันอยู่ในไทยชั วคราว   ระหว่างรอการส่งกลบัสามารถทาํงานได้  2 

ประเภท คือ งานรับใชใ้นบา้นและงานกรรมกร  มีใบอนุญาตทาํงานชนิดบตัรสีชมพูและไดรั้บ

การปรับเปลียนสถานะจากแรงงานต่างดา้วหลบหนีเขา้เมืองให้เป็นแรงงานถูกตอ้งตามกฎหมาย

โดยจะไดร้ับการพิสูจน์สัญชาติและได้รับเอกสารรับรองสถานะ(Certificate Of Identity)  และ

หนังสือเดินทางช ัวคราว (Temporary Passport) จากประเทศต้นทาง   เพือใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการขออนุญาตทาํงานโดยไดรั้บใบอนุญาตทาํงานเป็นชนิดบตัรสีเขียว (Ministry of 

Labour, online) 

ความสําคญัของการเคลือนยา้ยเขา้มาของแรงงานดงักล่าวย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจของ

ชุมชน ในดา้นการไหลเวยีนของเงินตราในชุมชนทงัร้านคา้ บา้นเช่าหรือธุรกิจอืนๆ จากการใช้

สอยของชาวต่างดา้วมากขึนโดยเฉพาะอยา่งยงิทีเขา้มาในเขตจอมทองมากทีสุดก็ คือ แรงงานชาว

เมียนมา จึงเล็งเห็นความสําคญัของปัญหาว่ายงัมีพฤติกรรมการใช้จ่ายใดทีแตกต่างไปอีกบา้ง  

และอะไรหรือสิงใดเป็นปัจจยัทีส่งผลต่อพฤติกรรมดงักล่าว เพือทีจะเป็นแนวทางตอบสนอง

ความต้องการบริโภคสินคา้ต่อแรงงานเหล่านีและเตรียมพร้อมรับมือกบัการเปิดเสรีทางการ

เคลือนยา้ยแรงงานตามแนวทางของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการวจัิย 
 
 1. เพือสํารวจปัจจยัส่วนบุคคลของชาวเมียนมาทีเข้ามาทํางานใน  เขตจอมทอง                 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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 2. เพือศึกษาปัจจยัด้านจิตวิทยาของชาวเมียนมาทีเข้ามาทาํงานใน  เขตจอมทอง                 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

  3.  เพือศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของชาวเมียนมาทีเข้ามาทาํงานใน เขตจอมทอง       

จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
 
1.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

 ในการศึกษาวจิยัเรือง พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของชาวเมียนมาทีเข้ามาทํางานในเขต

จอมทอง  จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีกรอบแนวคิดในการทาํวจิยัได้มีกาํหนดตวัแปรตน้ และตวั

แปรตาม เพือเป็นเครืองมือในการดาํเนินงานวจิยัและเป็นแนวทางในการคน้หาคาํตอบ 
 
     ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)                       ตัวแปรตาม(Dependent Variables)  

 

 

 

                                                                                

 

                                                                            H 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 สมมติฐานการวจิัย 
 

 1.  ปัจจยัส่วนบุคคล มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ยเงิน   

 2.  ปัจจยัดา้นจิตวทิยามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล                                                            

1. เพศ 

2. สถานภาพ                                                  

3. อาย ุ                                            

4. ระดบักรศึกษา                                      

5. อาชีพ                                                

6. รายไดเ้ฉลียต่อเดอืน                         

7. อยูป่ระเทศไทยมาแลว้กีปี   

 

พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน  

1. ส่งเงินกลบับา้นเดือนละเท่าไร 

2. ใชจ่้ายเดือนละเท่าไร 

3. ใชจ่้ายทีไหนมากทีสุด                              

4. แรงจงูใจทีใชจ้่ายขอ้ก่อนหนา้บ่อย

ทีสุด 

5. ค่าใช้จ่ายในการซือสินคา้เฉลียแต่

ละครัง 

6. ใครมีอิทธิพลต่อการใชจ่้าย  

 

ปัจจัยด้านจิตวทิยา                                           
1.การเรียนรู้                                                      

2. ทศันคติ 



 4

 

1.5 ขอบเขตในการวิจัย 
 

 1. ก ลุ่ ม ปร ะช าก ร ก าร วิจัย ค รั ง นี  คื อ  แ ร งง าน ช า วเ มี ย นม า ใ น เ ขต จอ ม ท อ ง 

กรุงเทพมหานครจาํนวน 400 คน 

2. ตวัแปรทีเกียวขอ้งในการศึกษา ไดแ้ก่ 

    1) ตัวแปรต้น (Independent Variable) ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ 

   1.1 เพศ      

   1.2 สถานภาพ   

     1.3 อายุ   

    1.4 ระดบัการศึกษา  

        1.5 อาชีพ     

    1.6 รายไดเ้ฉลียต่อเดอืน 

    1.7 ระยะเวลาทีอยูใ่นเขตนีมาแลว้ 
 
   2)  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ปัจจยัดา้นจิตวทิยา ไดแ้ก่ 

    2.1 การเรียนรู้ 

    2.2 ทศันคติ 
 
   3)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน ไดแ้ก่ 

    2.1 ส่งเงินกลบับา้นเดือนละเท่าไร 

        2.2 ใชจ่้ายเดือนละเท่าไร 

        2.3 ใชจ่้ายทีไหนมากทีสุด                               

        2.4 แรงจงูใจทีใชจ้่ายขอ้ก่อนหนา้บ่อยทสุีด 

   2.5 ค่าใชจ่้ายในการซือสินคา้เฉลียแต่ละครัง 

   2.6 ใครมีอิทธิพลต่อการใชจ่้าย 

 
 
1.6 นิยามคําศัพท์ 
 

  ผูวิ้จยัได้นําตัวแปรมากําหนดคาํนิยามคาํคาํศัพท์เพือนําไปสร้างเครืองมือวิจยัให้ได้

คาํตอบตามวตัถุประสงค์ทีตอ้งการ ดงัต่อไปนี 
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ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อ

เดือน ระยะเวลาทีอยู่อาศยัในเขตนี ของชาวเมียนมา 

                พฤติกรรมใช้จ่ายเงิน หมายถึง การตดัสินใจและการกระทาํการใด ๆ ของผู้มีเงิน ว่าจะ

ใช้จ่ายเงินอย่างไร ใช้จ่ายไปกบัอะไร ทีไหน เมือใด เพราะใคร เพือใคร จากแรงจูงใจใด ตาม

ทฤษฎีการเงินของเคนส์ (Kenesian Monetary Theory)  กล่าวถึง การใช้เงินของคนไปใน 3 

ประการ คือ ใช้ใช้สอยในชิวิตประจาํวนัคือการใช้เพือการบริโภคซึงเ ป็นส่วนหลักในการ

ศึกษาวจิยัพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในงานวิจยันี สํารองไวใ้ชใ้นกรณีฉุกเฉิน ใช้เงินเพือแสวงหา

กาํไร 

บริโภคในวิจัยนี หมายถึง การบริโภคในทางเศรษฐศาสตร์ ไม่ได้หมายถึง   การ

รับประทานเป็นอย่างเดียว ยงัหมายถึง การใช้ประโยชน์จากสินคา้และบริการ เพือสนองความ

ตอ้งการของผูซื้อ และยงัหมายถึงการนาํสินคา้และบริการมาใช้ผลิตสินคา้และบริการอืน (คาํนาย 

อภิปรัชญาสกุล, 2558) 

ผู้มีอิทธิพลต่อการใช้จ่าย หรือ ซือสินค้า  หมายถึง กลุ่มอา้งอิงทางสังคม เช่น ครอบครัว 

เพือน ซึงส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้เงิน  

  แรงจูงใจ หมายถึง ภาวะในการเพิมพฤติกรรมการกระทาํกิจกรรมของบุคคลโดยบุคคล

จงใจกระทาํพฤติกรรมนนัเพือใหบ้รรลุเป้าหมายทีตอ้งการ(Domjan 1996)  

              แรงงาน หมายถึง แรงงานในทางเศรษฐศาสตร์เป็นหนึงในปัจจยัการผลิต หมายถึง ผู้ที

ทาํงานดว้ยแรงกายหรือความคิดแลว้เกิดประโยชน์ แต่ไม่รวมผู้ประกอบการ และไม่นบัการ

ทาํงานทีไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ เช่น นักเรียนทาํความ-สะอาดบริเวณโรงเรียน 

แรงงานทีทาํใหเ้กิดมูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ คือ ไดสิ้นคา้หรือบริการ  

           ผู้ประกอบการ หมายถึง ผู้นําปัจจยัการผลิต คือ ทุน ทีดิน แรงงาน มาผลิตสินค้าหรือ

บริการ  

           CLMV หมายถึง กมัพูชา ลาว พม่า เวยีดนาม 
 

1.7 ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 
 1. ไดท้ราบถึงปัจจยัส่วนบุคคลเพือกาํหนดกลยทุธการตลาด 

 2. ได้ทราบถึงพฤติกรรมของชาวเมียนมา ทีเข้ามาทาํงานในเขตจอมทอง  จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร เพือร้านคา้ในชุมชนเขตจอมทองจะนาํไปในการออกแบบธุรกิจทีมีการบริการ

เกียวขอ้งสําหรับชาวเมียนมา 

  3. ไดเ้ป็นประโยชน์ต่อผูที้ตอ้งการจะศึกษาวิจยัในเรืองทีเกียวขอ้งต่อไป 
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บทที 2 

แนวคิด ทฤษฏ ีเอกสารและงานวจิัยทีเกยีวข้อง 

 

  งานวจิยัเรืองพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของชาวต่างดา้วทีเขา้มาทาํงานในประเทศไทย 

เขตจอมทอง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร  ผูว้ิจยัไดศึ้กษาค้นควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและ

งานวจิยัทีเกียวขอ้ง เพือนาํมาประกอบการนาํเสนอผลการวิจยัไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และเพือให้

บรรลุวตัถุประสงคข์องการวิจยัทีไดก้าํหนดไว ้โดยแบ่งหวัขอ้ออกเป็น 7 ส่วน 

ส่วนที 1 ภาพรวมของชาวเมียนมาในไทย 

ส่วนที 2 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 

ส่วนที 3 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

ส่วนที 4 แนวคิดและทฤษฏีทีเกียวขอ้งกบัทฤษฎีการเงินและพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ส่วนที 5 แนวคิดและทฤษฎีความพึงพอใจ 

ส่วนที 6 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกบัปัจจยัทีมีต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค 

ส่วนที 7 ประวติัการเขา้มาของชาวเมียนมาทีเขา้มาทาํงานในไทย 

ส่วนที 8 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 
 
ส่วนที 1 ภาพรวมของชาวเมียนมาในไทย 
 

ชาวเมียนมาในประเทศไทยมีทังลักลอบเข้ามาโดยผิดกฎหมายและถูกกฎหมายซึง

แบ่งย่อยอีกเป็นหลายประเภท ซึงจะกล่าวถึงต่อไปในส่วนที 6 ประวติัการเขา้มาของชาวเมียนมา

ทีมาทาํงานในประเทศไทย ในส่วนนีจะกล่าวถึงภาพรวมจาํนวนชาวเมียนมาทีเขา้มาอย่างถูก

กฎหมาย โดยใช้ขอ้มูล ปี พ.ศ. 2559  ของกระทรวงแรงงาน ซึงขอ้มูลดงักล่าวยงัไม่รวมจาํนวนผู้

มาจดทะเบียนต่างดา้วแบบ One Stop Service ชาวเมียนมาทีจดทะเบียนตามมาตรา 9 แบบพิสูจน์

สัญชาติมีจาํนวน 890,609 คน และมาตรา 9 ประเภทนําเข้าแบบ MOU  (Memorandum of 

Understanding) หรือ บนัทึกความเขา้ใจ) จาํนวน 152,308 คน รวมชาวเมียนมา 2 รายการ เป็น

จาํนวน 1,042,912 คน จากจาํนววนแรงงานต่างด้าวตามมาตรา 9 ทงัหมด ซึงรวมชาวเมียนมา 

ลาว กมัพูชา จาํนวน  1,377,329 คน  คิดเป็นชาวเมียนมาถึงร้อยละ 75.72  ของชาวต่างด้าวทีเขา้

มาในไทย แรงงานส่วนใหญ่จะอาศยัอยู่ในกรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร ทาํอาชีพรับจา้งบริการ

ต่างๆ 
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ส่วนที 2 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
 
 ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วฏัจกัรชีวติครอบครัว (สถานภาพ) ระดบัการศึกษา  

อาชีพ รายได้ส่วนบุคคล รูปแบบการดาํเนินชีวิต ปัจจยัส่วนบุคคลนี มีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคและการใช้จ่ายเงิน 

 เพศ มีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคทีต่างกนั เช่น เพศชายอาจใช้จ่ายไปกับการแต่งรถ

มากกวา่เพศหญิง เพศหญิงอาจจใหค้วามสําคญักบัยีหอ้เครืองสําอางคม์ากกว่าเพศชาย 

 อายุ พฤติกรรมการบริโภคและการใชจ่้ายเงินจะเปลียนแปลงไปตามช่วงอายุ 

 เมือเป็นทารก วยัเดก็ซึงเป็นวยัทีตอ้งการการพึงพามากทีสุด  ผูป้กครองจะเป็นผูมี้อิทธิพลในการ

เลือกซือผลิตภณัฑเ์พือบริโภคให้แทบทงัหมด เมือกา้วสู่วยัรุ่น จะเลือกซือผลิตภณัฑ์เพือบริโภค

ดว้ยตนเองมากขึน  เมือเป็นผูใ้หญ่สร้างรายได้ได้เองมีอิทธิพลในการเลือกซือผลิตภณัฑ์เพือ

บริโภคจะเป็นของตนเองมากทีสุด และเมือเข้าสู่วยัชรา คนรอบขา้งเช่นลูก หลาน จะเป็นผู้มี

อิทธิพลมากในการเลือกซือผลิตภณัฑเ์พือบริโภคอีกครัง 

 สถานภาพ เช่น โสด สมรส หยา่ร้าง สถานภาพมีผลต่อพฤติกรรม  การตดัสินใจต่างๆ  

กล่าวคือ ผูที้มีสถานภาพโสดมีอิสระในการเลือกสินคา้ หรือตดัสินใจในด้านต่างๆมากกวา่ผู้ที

สมรสมีครอบครัวแลว้  เพราะมีภาระตอ้งรับผิดชอบตดัสินใจแทนผู้ทีผูกพนัหรือผู้ทีรับผิดชอบ

มากกวา่ (อรชร มณีสงฆ,์ 2559)ไดย้กตวัอย่าง เช่น คนโสด มกัใชเ้งินไปกบัสินคา้อุปโภค บริโภค

ส่วนตัว การพักผ่อ นหย่อนใจ เสือผ้า  ผู ้สมรสใหม่ มักจะซือสินค้าถาวร ประเภท บ้าน 

เฟอร์นิเจอร์ รถยนต ์

อาชีพ อาชีพทีแตกต่างกนัจะนาํไปสู่การบริโภคผลิตภณัฑ์ทีแตกต่างกัน เช่น พนักงาน

นงัโต๊ะอาจจะเลือกซือเสือผ้าทีเป็นทางการอย่างเสือเชิต พนกังานทีต้องใช้แรงงานเช่นตดัเย็บ

อาจจะมีความตอ้งการซือเสือโปโล ในกรณีบริษทั ไม่มีเครืองแบบพนกังานให ้

รายได ้มีอิทธิพลต่อกระบวนการตดัสินใจซือหรือไม่ซือ  

 รูปแบบการใช้ชีวติ (มหาวทิยาลยักรุงเทพ, 2559) รูปแบบการดาํเนินชีวติ หมายถึงการ

ใช้เ งิน ใช้เวลาของแต่ละบุคค ประกอบด้วย มิติด้านประชากร และ อีก 3 มิติทีเรียกว่า AIO 

Demographics โดย A ซึงย่อมาจาก Activities หมายถึง กิจกรรมทีเขา้ร่วม I ซึงย่อมาจาก Interest 

Opinion หมายถึง ความคิดเห็น  
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ส่วนที 3 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับปัจจัยด้านจิตวทิยา 
 
 แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยาในวิจยันีจะเนน้จิตวทิยาเกียวกับการ

เรียนรู้ทางสังคม (Social Cognitive Learning Theory) และจิตวทิยาดา้นทศันคติ 
 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Bandura, 1925)  
 

 ทฤษฎีนี กล่าวถึง พฤติกรรมเกิดจากการมีปฏิสัมพนัธ์กบัสิงแวดลอ้มอยา่งซบัซ้อน และ 

ประสบการณ์ของความคิดทางสังคมมีบทบาทต่อพฤติกรรมของบุคคล  

การเ รียนรู้ หมายถึง การเปลียนแปลงพฤติกรรมซึงเ ป็นผลจากการฝึกหัดและ

ประสบการณ์ การเปลียนแปลงพฤติกรรมชั วคราว เช่น พฤติกรรมเมือได้รับความบาดเจ็บ

ทางดา้นร่างกาย ซึงเป็นพฤติกรรมทีเกิดขึนชวัคราว ไม่นับวา่เป็นพฤติกรรมการเปลียนแปลงที

เกิดจากการเรียนรู้ (จิราภา, 2554) พฤติกรรมหลายอย่างถูกจดัอยู่ในประเภทการคิด เช่น การคิด

แก้ปัญหาเพือให้บรรลุจุดประสงคที์ตงัใจ 

ประเภทของการคิด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด  

ความคิดที 1  คือ การคิดทีมีจุดมุ่งหมาย ไดแ้ก่ การคิดแก้ปัญหาและการคิดสร้างสรรค์ 

ความคิดที 2  คือ ความคิดทีไม่มีจุดมุ่งหมาย ไดแ้ก่ การคิดเพอ้ฝัน 

การแก้ปัญหา คือ ความคิดทีมีจุดมุ่งหมาย ปัญหาคือความแตกต่าง เมือสถานการณ์

แตกต่าง การแก้ปัญหาจึงเป็นไปเพือลดความแตกต่าง มนุษย์สามาร ถแก้ปัญหาโดยใช้

ประสบการณ์และการเรียนรู้ทีเรียนมา เกิดจากการลองผิดลองถูก แต่การแกปั้ญหาทีสลบัซบัซอ้น

อาจแก้ไม่ไดด้ว้ยการลองผิดลองถูก อดมั (1989) ไดเ้กล่าวว่ากระบวนการแก้ปัญหามี 4 ขนัตอน 

คือ  

1. การเขา้ใจชดัเจนวา่ปัญหาคืออะไร 

2. การคิดหาทางแกปั้ญหาดว้ยวธีิการต่างๆ 

3. การคาดการณ์ผลทีเกิดขึนจากการแกปั้ญหาแต่ละวิธี 

4. การทดลองประเมินผลทีไดจ้ากการทดลองเพือเลือกใชวิ้ธีทีดีทีสุด 

ความคิดสร้างสรรค ์เป็นความคิดทีทาํใหค้น้พบการแกปั้ญหาดว้ยวธีิใหม่ๆและประดิษฐ์

สิงต่างๆ วอลส์ อา้งในจิราภา (2554) ไดศึ้กษาพบผูส้ร้างสิงประดิษฐ์ต่างๆหรือศิลปินสามารถคิด

สร้างสรรคสิ์งใหม่ๆไดด้ว้ยกระบวนการคิดเป็นขนัตอน ไดแ้ก่ การพิจารณาปัญหาอย่างละเอียด

และรวบรวมขอ้มูลต่างๆทีเกียวขอ้งในการหาคาํตอบ         ศึกษาพิจารณาขอ้มูลทีรวบรวมไวใ้น          
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ขนัแรก              พบความสัมพนัธ์ของขอ้มูลทีรวบรวมไวก้บัความรู้        ประเมินผลและทดสอบ

คาํตอบทีพบใหม่วา่ สมมติฐานทีตงัขึนในการแกปั้ญหาใชไ้ดห้รือไม ่

 

ทัศนคติ 

 เมอร์ฟียแ์ละอนิิส (1986)ไดใ้หน้ิยามคาํว่าทศันคตไิวว้า่เป็นสิงทีเกิดจากการเรียนรู้เพือ 

ตอบสนองต่อสิงเร้าซึงมีแนวโนม้การตอบสนองเป็นไปอย่างสมาํเสมอ 

 ไมเออร์ ฟิชเชนและแอจสัน (1980) ไดใ้ห้นิยามคาํว่าทศันคติไวว้า่เป็นการตอบสนองต่อ

สิงต่างๆว่าชอบหรือไม่ชอบ โดยแสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรม ความเชือ ความรู้สึก  

 ชิฟฟ์แมน และคานุค (1980) ไดใ้หนิ้ยามคาํว่าทศันคติไวว้า่ทศันคติ คือ การเรียนรู้ของ

บุคคลซึงส่งผลต่อพฤติกรรมวา่พึงพอใจต่อสิงใดสิงหนึงหรือไม่  

 ทศันคติมีผลตอ่การแสดงออกและพฤติกรรมของบุคคล ซึงมีลกัษณะ 4 ประการ ไดแ้ก่  

1. มีลกัษณะคงที ไม่ค่อยเปลียนแปลง เพราะทศันคติเกิดจากการหล่อหลอมความรู้สึก 

แบบคอ่ยเป็นคอ่ยไปจึงมนัคง 

2. เป็นผลลพัธ์ของการประมวลขอ้มูลทีไดรั้บมา และแสดงออกในรูปแบบของ

พฤติกรรมซึงเป็นลพัธ์ของทศันคติ 

 3.  เป็นการรับรู้ขอ้มูล การปรับตวัภายใตส้ถานการณ์หนึงสถานการณ์ใด  

4. เป็นความรู้สึกต่อสิงหนึงสิงใด เช่น หากพูดถึงดา้นการตลาด         “การทีผู้บริโภคนัน

มีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ยีห้อใดยีห้อหนึง ไม่สามารถนําเอาทัศนคติต่อยีห้อนันไปใช้วัดว่า

ผู้บริโภคจะมีทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์ยีห้ออืน แม้จะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกัน” (ฉัตยาพร, 

2550) 
 
ส่วนที 4 แนวคิดและทฤษฏีทีเกียวข้องกับทฤษฎีการเงินและพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
 ทฤษฎีการเงินของเคนส์ (Kenesian Monetary Theory)  
 
  ทฤษฎีการเงินของเคนส์ กล่าวถึง การใช้เงินของคนไปใน 3 ประการ คือ ใช้ใช้สอยใน

ชิวิตประจาํวนั สํารองไวใ้ชก้รณีฉุกเฉิน ใช้เงินเพือแสวงหากาํไร (T.Romana Collage, 2559) 
        

แนวคิดเกียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 
  โซโลมอน บามอสซีและคณะ  กล่าววา่ “ พฤติกรรมผู้บริโภค คือ การศึกษากระบวนการ

การมีส่วนร่วมเมือบุคคลหรือกลุ่มเลือกซือใช้หรือ ทิ ง สินค้า บริการแนวคิดหรือประสบการณ์

เพือตอบสนองความจาํเป็นและความปรารถนา 
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 ศาสตาราจารย ์อลัเฟรด มาแชล (Alfred Marshall) บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์จุลภาค นิยาม

คาํว่า เศรษฐศาสตร์  ในหนงัสือหลกัเศรษฐศาสตร์ (Principle of Economics) วา่ เป็นวิชาทีศึกษา

เกียวกบัพฤติกรรมของมนุษย์ในการดาํรงชีพ ว่ามนุษย์หารายไดอ้ย่างไรและใช้จ่ายรายได้ไป

อย่างไร(สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์, 2557) 

 อมาตยา เซ็น (Amataya Sen, 1992) นกัเศรษฐศาสตร์ รางวลัโนเบล ได้อธิบายถึงขีด

ความสามารถ (capabilities) และกล่าวให้เราตงัคาํถามกบัตนเองวา่เศรษฐศาสตณ์แบบไหนทีเรา

ต้องการ เราต้องการ ระบบทุนนิยมใหม่ ทียืดหยุ่นและแตกต่างออกไป  ในบทความเรือง 

Capitalism Beyond the crisis25 Feb 2552 ทีเผยแพร่ใน  New York review of books, 26 มีนาคม 

พ.ศ.2552 

ในบทความนีกล่าวถึงนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่นนัตีความมือทีมองไม่เห็น ของอดมั สมิทธิไม่

แตกฉาน คือ ไม่ไดต้ระหนกัว่า กลไกการตลาดทาํงานไดดี้ในศูนย์กลางและบริเวณศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกิจเท่านนั แต่อย่างไรเสียสังคมยงัตอ้งการการสนบัสนุนจากสถาบนัอืน อยา่งสถาบนัของ

รัฐ ใน เรืองของบริการสาธารณะเป็นตน้ 

จอห์น เมนาร์ด เคนส์ (John Maynard Keyne) บิดาแห่งเศรษฐศาสตร์มหภาค ได้เขียน

หนงัสือเรือง ทฤษฎีทวัไปเกียวกบัการจา้งงาน ดอกเบีย และภาวะเงินตรา (The General Theory 

of Employment,Interest and Money) เพราะในช่วงตน้คริสต์วรรษที 20 เป็นช่วงเวลาทีประเทศ

ต่างๆเกิดปัญหาการว่างงาน เคนส์กล่าวถึงนโยบายวธีิแก้ปัญหาการวา่งงาน การเงิน การคลงั การ

ออมเงินเกิดลทัธิเสรีนิยมแนวใหม่ทีเรียกว่า ระบบธุรกิจเอกชนหรือระบบเสรีแนวคิดและทฤษฎี

ของเคนท์อา้งใน T.Romana Collage ยงักล่าวถึง ความสัมพนัธ์ระหวา่งรายได ้การบริโภคและ

การออม คือปกติแลว้การบริโภคจะเพิมขึนเมือมีรายไดเ้พิมขึน แต่การบริโภคจะไม่เพิมขนึเท่ากนั

กบัรายได ้ส่วนต่างของรายไดก้บัการบริโภคก็คือการออม เพราะฉะนนั หากรายไดเ้พิมขึนการ

ออมก็จะเพิ มขึน ดงัทฤษฎีการบริโภคทีสัมพันธ์กับรายได้สัมบูรณ์ (Absolute Income 

Hyphothesis) (T.Romana Collage, 2559) 
 

ส่วนที 5 แนวคิดและทฤษฏีทีเกียวข้องกับความพึงพอใจ 
 
 โวลแมน (1973) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจไว้วา่ การมีความสุขเมือได้รับ

ผลสําเร็จจากสิงทีตงัเป้าหมายไว ้
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ส่วนที 6 แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับปัจจัยทีมีต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
 
แนวคิดกระบวนการตัดสินใจว่าผู้บริโภคจะซืออะไรจะมาจาก                  
          

1) ปัจจยั ส่วนบุคคล (Personal) ได้แก่ อายุ  (Age), สถานภาพ (status), อาชีพ 

(Occupation),  สถานภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Circumstances), การศึกษา ,รูปแบบการ

ดาํรงชีวติส่วนนีจะขึนอยู่กบัวฒันธรรม ชนัของสังคม กลุ่มอาชีพของแต่ละบุคคล 

2) ปัจจยัทางดา้นสังคม 

  2.1 กลุ่มอา้งอิง  กลุ่มอา้งอิงก็คือ กลุ่มทีคนในกลุ่มมีความรู้สึกเกียวขอ้งกันแบ่ง

ออกเป็น กลุ่มปฐมภูมิ และ กลุ่มทุติยภูมิ 

กลุ่มปฐมภูมิ เช่น ครอบครัว เพือนสนิท  

กลุ่มทุติยภูมิ  เช่น  เพือนร่วมงาน บุคคลทีมีชือเสียง เช่น นกัร้อง นกัแสดง 

            2.2 ครอบครัว   ครอบครัวมีอิทธิพลมากทีสุดต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายเพราะเป็น

เบา้หลอมแรกและเป็นเบา้หลอมทีสําคญัทีส่งผลต่อทศันคติ ค่านิยม ต่อการใช้เงิน หรือ การ

บริโภค 

2.3 บทบาทและสถานะ  ผูบ้ริโภคเกียวขอ้งกบักลุ่มบุคคลต่างทาํให้เกิดบทบาท

ทีจะตอ้งทาํตามคาดหวงั เช่น บทบาทของบิดา มารดา ทีตอ้งรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของบุตร และ

บทบาทจะส่งผลต่อสถานะทางสังคมซึงส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือกซือผลิตภณัฑ์ทีแสดงให้

เห็นสถานะทางสังคม เช่น ผู ้บริหารระดบัสูงเลือกซือเสือผ้าทีมียีห้อ ชือเสียง แตกต่างจาก

พนกังาน หรือ แรงงานทวัไป (คาํนาย อภิปรัชญากุล, 2558) 

3) ปัจจยัทางวฒันธรรม (Culture) เช่น เชือชาติ ศาสนา พืนทีทางภูมิศาสตร์        

4) ปัจจยัทางจิตวิทยา (Phychological factors)  

     4.1 ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว ์เป็นแนวคิดทีว่ามนุษย์มีความต้องการไม่

สิ นสุดตงัแต่เกิดจนตาย ถา้ความตอ้งการใดไดร้ับการตอบสนองแลว้ก็จะมีความตอ้งการอย่างอืน

เขา้มาแทนที ความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นไปตามลาํดบัขนัมาสโลวแ์บ่งออกเป็น 5 ขนั มนุษยจ์ะ

แสวงหาความต้องการทีสําคญัทีสุดก่อน คือ ความต้องการทางกายภาพ ได้แก่ อาหาร อากาศ 

สิงจาํเป็นในการดาํรงชีวติ             ความตอ้งการดา้นความปลอดภยั          ค วาม ต้อ ง ก าร ก า ร

ยอมรับในสังคม เช่น การไดรั้บความยอมรับจากเพือนร่วมงาน ตอ้งการให้บุคคลยอมรับใน

ตวัตนของตน           ความตอ้งการยอมรับนบัถือ           ความตอ้งการไดรั้บความสําเร็จในชีวิตที

ไดต้งัเป้าหมายสูงสุดเอาไว ้
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4.2 ทฤษฎีการรับรู้ (perception)  ศาสตราจารย์ เพอร์เนอร์  กล่าวถึงการรับรู้วา่

เป็นการประมาณการความเป็นจริง สมองจะถูกกระตุน้จากสิงเราทีเราเผชิญ บางครังการรับรู้ของ

เราถูกบิดเบือน การรับรู้เกิดจากผสัสะ คือ ตา หู จมูก ลิ น กาย เมือหูไดย้ินเสียงก็จะเกิดการรับรู้ 

แต่ไม่รู้ว่าเสียงอะไร พอไปดูพบว่าเสียงมาจากระเบิด ครังต่อไปการรับรู้ของเราก็อาจถูกบิดเบือน 

เมือเกิดเสียงคล้ายกนันี สมองของเรา (Sensory) อาจแปลความหมายว่านนัคือเสียงระเบิดอีก       

ศาสตราจารยเ์พอร์เนอร์ไดย้กตวัอย่างทีเป็นไปในแนวนี เช่น เมือเราเห็นกระป๋องสีแดง สมองจะ

ตีความหมายทนัทีว่าเป็นกระป๋องของเครืองดืมโคก้  

 4.3 ทฤษฎีการเรียนรู้ 

   4.3.1 ทฤษฎีการเรียนรู้ของพาลอฟ (Povlov, 1972) เพอร์เนอร์ไดอ้า้งองิ

งานทีเก่าแก่ของพาลอฟพฤติกรรมทีเกิดจากการเรียนรู้ คือ การนาํสุนขัมา แลว้สั นกระดิงจึงให้

อาหาร ทาํเช่นนนัจนสุนขัเกิดการเรียนรู้เงือนไข วา่สันกระดิงแลว้อาหารจะตามมา  เมือสร้าง

เงือนไขนีจนสุนขัเกิดการเรียนรู้ สุนขัจะนาํลายไหลทนัทีเมือเกิดการสั นกระดิงแม้ไม่ให้อาหาร

ตามมา เช่น เดียวกบัคน เมือหากบริโภคสิงหนึงสิงใดแลว้ก็จะเกิดการเรียนรู้ นาํไปสู่การบริโภค

ครังต่อไป เช่น เมือเคยบริโภคยาชนิดหนึงแลว้เกิดอาการแพ ้ผูบ้ริโภคคนนนัๆก็จะไม่บริโภคยา

นนัซาํอีก เคยทานอาหารร้านนีอร่อยก็จะทานอีก 

4.3.2 ท ฤษ ฎีความต้อ งการจาก การเ รี ยน รู้ ขอ งแ มคคลีแล น ด ์

(McClelland’s theory of learned needs) (McClelland, 1955) ทฤษฎีนีกล่าวถึง การเรียนรู้จาก

สังคมทีเกียวขอ้งด้วยทาํให้เกิดความตอ้งการอยู่ 3 สิง ไดแ้ก่ ความตอ้งการความสําเร็จ ความ

ตอ้งการความผูกพนั ความตอ้งการเป็นทียอมรับความตอ้งการเหล่านีทาํใหม้นุษยก์่อพฤติกรรม  

4.4 ความเชือ ( Beliefs) เป็นความคิดเห็นต่อสิงใดสิงหนึงเกิดจากประสบการณ์ 

แมคคาธีและเปร์โรลท ์ (1993) ใหค้วามหมายถึงความเชือว่า คือความคิดเห็นของบุคคลเกียวกับ

บางสิงบางอย่าง ความเชืออาจมีส่วนสร้างทศันคติของบุคคล 

 4.5 ทศันคติ (Attitude) เป็นการทีบุคคลประเมินสิงใดสิงหนึงว่าดี เลวหรือเฉย  ๆ

ทศันคติเกิดขึนจากการ เรียนรู้-รู้สึก –กระทาํ ซึงอาจไม่เป็นไปตามลาํดบัเสมอไป แต่เกิดขนึหลาย

รูปแบบ  ขึนอยู่กบัระดบัการจูงใจของผูบ้ริโภคทีมีต่อผลิตภณัฑ์หรือวตัถุจะแสดงทศันคตินนัๆ 

(Attitude Object) 

แมคคาธีและเปร์โรลท์ (1993) ได้นิยามคาํว่าทศันคติเกิดจากการเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ทังทางตรงทางออ้ม และเป็นการเรียนรู้ทีมีพืนฐานมากความเชือทีสัมพนัธ์กัน

หลายๆความเชือ ทศันคติจะแสดงใหเ้ห็นถึงทิศทางความรู้สึกต่อสิงใดสิงหนึงว่าดีหรือไม่ดีหรือ
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เฉยๆ  ชอบหรือไม่ชอบหรือเฉยๆนกัวิจยัส่วนใหญ่ได้จดัแบ่งองค์ประกอบของทัศนคติของ

ผูบ้ริโภคออกเป็น 3องค์ประกอบหรือ 3 ระดบั ดงันี คือ (Bovee,et al. 1995) 

1) องค์ประกอบทางดา้นความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component : Learn) หมายถึง 

ความเชือหรือความรู้ทีผูบ้ริโภคมีต่อสิงหนึง ซึงความเชือนีอาจเป็นความเชือทีถูกหรือผิด  

2) องค์ประกอบทางดา้นความรู้สึก (Affective Component : Feel) ความรู้สึกของ

ผูบ้ริโภคทงัในแง่บวกลบ แสดงใหเ้ห็นระดบัความชอบหรือไม่ชอบของผู้บริโภคทีมีต่อสิงหนึง

มากน้อยเพียงไร  บุคคลอาจมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบต่างกัน จากความเชือเหมือนกัน 

ตวัอย่างเช่น นาํอดัลมแบบไดเอททีให้แคลอรีตาํ ย่อมเป็นทีพึงพอใจกบัผู้ทีตอ้งการลดนาํหนกั

มากกว่าผู ้อืน ในทางตรงกันข้ามผู้ทีไม่ได้ลดนําหนักบางคนอาจมีความพึงพอใจต่อไดเอท

นาํอดัลมน้อยหรือไม่พึงพอใจเนืองจากรู้สึกว่ารสชาดไม่เหมือนกบันาํอดัลมปกต ิ

3) องค์ประกอบทางดา้นพฤติกรรม (Behavioral Component : Do) หมายถึง การกระทาํ

ของผูบ้ริโภคซึงเกิดจากความเชือและความรู้สึกทีเกิด พฤติกรรมหรือการกระทาํอาจแสดงในรูป

ของการซือหรือไม่ซือผลิตภณัฑ ์ 
 

การวเิคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค (Analyzing consumer behavior) 
 

การวเิคราะห์พฤติกรรมของผูบ้ริโภค เป็นการคน้หาหรือวจิยัเกียวกับพฤติกรรมการซือ

และการใชข้องผู้บริโภค เพือให้ทราบลกัษณะความตอ้งการพฤติกรรมการซือและการใช้ของ

ผูบ้ริโภค เป็นการศึกษาทีแต่ละบุคคลทาํการตดัสินทีจะใช้ทรัพยากร เช่น เวลา บุคลากร และ

อืนๆทีเกียวกบัการบริโภคสินคา้ ต้องศึกษาวา่ สินค้านนั ใครคือผู้บริโภค (Who) ผูบ้ริโภคซือ

อะไร (What) ทาํไมจึงซือ (Why) ซืออย่างไร (How) ซือเมือไหร่ (When) ซือและใช้บ่อยเพียงใด 

(How often) รวมทงัการศึกษาว่าใครมีอิทธิพลต่อการซือ  
 
 ส่วนที 7 ประวัติการเข้ามาของชาวเมียนมาทีเข้ามาทํางานในไทย 
 

เดิมทีชาวเมียนมาอพยพเขา้มาไทยจากปัญหาดา้นการเมือง การสู้รบในอดีตหากฝ่ายใด

พ่ายแพก็้จะนาํประชาชนของประเทศนนัมาเป็นประชาชนของประเทศตนเอง  ต่อมาการอพยพ

เขา้มาของชาวเมียนมาเกิดจากปัจจยัดา้นความพร้อมทางเศรษฐกิจของไทยทีมีมากกวา่ รวมทงั

ความอดอยากจากการใชร้ะบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมของเมียนมาเอง ชาวเมียนมาจึงลกัลอบ

เขา้มาทาํงานในไทยซึงมีชายแดนติดกนั 

“รัฐบาลไทยได้เริมมีนโยบายอนุญาตให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพือนบ้าน

ทีมีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายโดยอาศัยอาํนาจตามพ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
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และพ.ร.บ.การทาํงานคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 อนุญาตให้จ้างผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอยู่

ระหว่างรอการส่งกลับ แต่อนุญาตให้อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นการชัวคราว ตังแต่พ.ศ. 2535 

โดยเริมให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาในพืนทีจงัหวัดชายแดนไทย-เมียนมา 9 จังหวัด 

เชียงราย เชียงใหม่ กาญจนบุรี ตาก ระนอง ประจวบคีรีขันธ์ แม่ฮ่องสอน ราชบุรี (ภายหลังเพิม

จังหวัด) หลังจากนันก็เปิดให้มีการจ้างแรงงานข้ามชาติเพิมขึนเป็นสามสัญชาติ คือ เมียนมา ลาว 

และกัมพูชาในพืนทีจงัหวัดอืน ๆ ทีขาดแคลนแรงงาน เช่น จังหวดัทีมีการประกอบกิจการประมง

ทะเล ในปี 2539 จาํนวน 43 จังหวัด 7 กิจการ และขยายไปสู่พืนทีอืนๆ ในปี 2541 เป็น 54 จังหวดั 

47 กิจการหลังปี พ.ศ. 2541 รัฐบาลใช้นโยบายปีต่อปีมาโดยตลอด ในปี 2542-2543 ให้จ้างงานได้ 

43 จังหวัด 18 กิจการ  จนครบ 76 จังหวดัในปี 2544 และมีกิจการทีอนุญาตทํางานทังสิน 10 

กิจการ ปี 2545 ได้รวมกิจการทีอนุญาตให้ทาํเข้าเป็น 6 กิจการ” (อดิศร เกิดมงคล, 2007 ) 

ต่อมารัฐบาลไทยต้องการทราบจํานวนแรงงานต่างด้าวทังหมดจึงออกนโยบายจัด

ระเบียบแรงงานต่างดา้วทงัระบบเมือปี พ.ศ.2547 โดยให้แรงงานต่างดา้วทงัทีเคยขออนุญาต

ทาํงานแล้วและไม่เคยขออนุญาตทาํงาน รวมไปถึงครอบครัวและผู ้ติดตามมาขึนทะเบียนต่อ

กระทรวงมหาดไทย และขออนุญาตทาํงานกบักระทรวงแรงงานเพือนําไปสู่กระบวนการทาํให้

ถูกกฎหมาย โดยกระบวนการพิสูจน์สัญชาติและออกเอกสารแทนหนงัสือเดินทาง  

 ในปัจจุบันชาวเมียนมาสามารถเข้ามาไทยอย่างถูกกฎหมายในแนวทางของ MOU 

(Memorandum of Understanding) หรือ บนัทึกความเขา้ใจ MOU เป็นความร่วมมือระหวา่งรัฐต่อ

รัฐ ในดา้นการจา้งงานซึงไทยกบัเมียนมามีการลงนามบนัทึกความเขา้ใจเมือปี พ.ศ.2546 แต่เริม

นาํมาปฏิบตัิจริงในปี พ.ศ.2552 

  วิธีการปฏิบติัในแนวทางของ MOU ก็คือ นายจ้างยืนขอโควตาแรงงานต่างด้าวไปยงั

สํานกังานจดัหางานในเขตพืนทีแลว้กระทรวงแรงงานของประเทศไทยจะเป็นผูร้วบรวมเอกสาร

และจดัส่งเอกสารไปให้ก ับกระทรวงแรงงานเมียนมาผ่านทางสถานทูตเมียนมา กระทรวง

แรงงานเมียนมาจะส่งต่อให้คณะรัฐมนตรีอนุมตัิ เมืออนุมัติแล้วจะมีการประกาศจดัหางาน 

หลงัจากนนันายจา้งจะ 

จะตอ้งไปศูนยป์ระสานการพิสูจน์สัญชาติในไทย เพือสัมภาษณ์ผูส้มคัรงาน ส่วนฝ่ายแรงงานจะ

มาสัมภาษณ์งานในไทยโดยใช้บตัรผ่านแดน เมือตกลงได้แล้ว แรงงานดงักล่าวตอ้งไปตรวจ

สุขภาพ      และยืนขอทาํหนงัสือเดินทางชวัคราว โดยมีค่าธรรมเนียม 3,000 จ๊าด และมีค่าใช้จ่าย

ค่าวีซ่า 500 บาท ต่อคน จากอตัราปกติอยู่ที 2,000 บาท ต่อคน   (IOM International Organization 

for Migration, 2553) และเมือแรงงานอยู่จนครบกาํหนดสัญญาจา้ง 4 ปี และตอ้งการทาํงานต่อ
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จะตอ้งนาํพาสปอร์ตเล่มเดิมเดินทางไปยงัชายแดนเพือต่ออายไุดอี้ก 2 ปี เมือ ครบ 6 ปี บริษทัตอ้ง

ดาํเนินการตามขนัตอนดงัภาพดา้นล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที 2.1 ขนัตอนการการขออนุญาตการเขา้ทาํงาน กรณีไม่มีเอกสาร เมืออยูค่รบ 4 ปี และ 6 ปี 

ทีมา: http://treasurygroup.net/?p=911(2560)     
 
 

ส่วนที 8 งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 
ชนัญชิดา เจริญวัฒ (2558) ไดศึ้กษาเรือง “ลกัษณะการบริโภคสินคา้และการใช้บริการ

ของแรงงานต่างดา้วและการประกอบปรับตวัของการประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

SMEs ในอาํเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร”ผูศึ้กษาไดส้ัมภาษณ์ผูป้ระกอบการต่างๆและชาวต่าง

ดา้วทีพูดภาษาไทยไดเ้กียวกบัลกัษณะการบริโภคสินค้าและการใช้บริการของแรงงานต่างดา้ว

พบว่าแรงงานต่างดา้วทีเดินทางเขา้มาในประเทศไทย โดยเฉพาะอาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร 

เนืองจากตอ้งการแรงงานจาํนวนมากในโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมประมง งานรับจา้ง

ตามสถานประกอบการ งานแม่บา้น แรงงานต่างด้าวเหล่านีขยนัทาํงานเพือหาเงินกลบัไปเลียง

ครอบครัว หากสถานประกอบการใดใหค้่าจา้งมากกว่าก็พร้อมจะไป  แรงงานต่างดา้วประหยดั
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อดออมกว่าคนไทย การบริโภคสินคา้และบริการจงึเนน้ความคุม้ค่าเหมาะสม ชอบของดีราคาถูก 

แต่ใหค้วามสําคญักบัสินคา้ทีใช้ในการทาํบุญ จากการสัมภาษณ์เจา้ของร้านสหมิตรไดใ้ห้ขอ้มูล

วา่ ชาวต่างดา้วมกัจะมาซือของตามเทศกาลเท่านนัเพราะส่วนใหญ่ไม่มีใบต่างดา้ว ทาํให้ไปไหน

บ่อยๆไม่ได ้ทาํงานเสร็จก็กลบับา้น คนต่างดา้วจะมาซือทุกเทศกาล เวลาซือของทาํบุญจะใส่ใจ

ซือของราคาแพง คุณภาพดี ซือทีปริมาณเยอะ แรงงานต่างดา้วในอาํเภอเมืองจงัหวดัสมุทรสาคร

ส่วนใหญ่เป็นแรงงานผิดกฎหมาย เนืองจากมีค่าใช้จ่ายสูงในการขึนทะเบียน หากครบกาํหนด

แลว้ตอ้งขึนทะเบียนใหม่ ตอ้งไปต่อใบอนุญาตทีเชียงราย ซึงไกลและสิ นเปลืองค่าใช้จ่าย และ

แรงงานต่างด้าวยงัต้องเสียภาษีแรงงานต่างด้าวทนัทีทีขึนทะเบียน จึงนิยมทาํงานรับจา้งตาม

โรงงานเพราะโรงงานออกค่าใช้จ่ายในการต่อทะเบียนให้ แรงงานต่างด้าวจะหลีกเลียงการ

ออกไปในทีสาธารณะ ปัจจุบนัแรงงานต่างด้าวไปห้างสรรพสินค้ามากกวา่เมือก่อน และนิยม

ไปบิกซี โลตสัใกลแ้หล่งทาํงาน เพราะมีสินคา้ใหเ้ลือกหลากหลายและยงัปลอดภยัจากการโดน

จบักุมจากเจา้หน้าทีตรวจสอบแรงงานต่างดา้วผิดกฎหมาย ส่วนแรงงานต่างดา้วทีถูกกฎหมาย

นิยมซือสินคา้ตามร้านค้าใหญ่จาํนวนมาก เพือมาขายต่อให้กับแรงงานต่างด้าวด้วยกนั คนต่าง

ดา้วนิยมซือนาํมนับาํรุงผม แป้งเมียนมา  สบู่อาบนาํกลินหอมๆ เพราะให้ความสําคญักับกลินตวั

และผมมาก มีการใหส้ัมภาษณ์วา่ เมือก่อนชาวเมียนมาทีเขา้มาจะเป็นชาวเมียนมาเชือสายมอญมา

ทาํงานไม่นานนกัก็กลบัประเทศนาํเงินไปซือทีดิน ซือทีปลูกบ้าน มีการแสดงความกงัวลจาก

เจา้ของกิจการว่าจะกลบัประเทศกนัหมดเพราะปัจจบุนัโรงงานจะเปิดทีเมียนมาแลว้ 

 
ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน คณะวทิยาการจัดการมหาวทิยาลัยขอนแก่นไดล้งพืนที

เพือศึกษาพฤติกรรมการอยู-่การกิน ชาว CLMV ดา้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารนอกบา้น

ของกลุ่มชาว CLMVทงัชาวกมัพูชา ลาว เมียนมาและเวียดนามนิยมรับประทานอาหารนอกบ้าน

ในมือเชา้  ในมือกลางวนัเมือเปรียบเทียบแล้วชาวลาวจะรับประทานอาหารนอกบา้นมากทีสุด 

สําหรับอาหารมือเยน็ชาว CLMV นิยมรับประทานอาหารในบา้นนอกจากนีชาวเมียนมาถือว่า

ทานอาหารนอกบา้นนอ้ยทีสุด ชาวเมียนมามกันาํปินโตใส่อาหารออกไปทานนอกบา้น ไม่ว่าจะ

ทาํงาน หรือ ไปโรงเรียน  แหล่งซือสินคา้หลกัทีชาว CLMV คือซุปเปอร์มาเก็ตและร้านโชวห่์วย

เดือนละ 1-2 ครังอาหารทีซือจะเป็นอาหารแห้งเครืองปรุงและขา้วสารส่วนอาหารประเภทแช่

แข็งและอาหารพร้อมทานไม่ไดรั้บความนิยมจากชาว CLMV  พฤติกรรมการจ่ายเงินซือของชาว 

CLMV นิยมชาํระค่าสินคา้ดว้ยเงินสด 
 
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ศึกษาเรือง 

พฤติกรรมบริโภคชาวลาว พบว่าในปีพ.ศ. 2556 ให้ขอ้มูลว่า ชาวลาวหนีงในสีใช้เงินประมาณ 
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4,000-6,000 บาทต่อเดือนสําหรับการซืออาหารมาบริโภคในครัวเรือน โดยจะเลือกซืออาหารจาก

ยีหอ้ทีคุน้เคยหรือเคยลองแลว้ ชาวลาวมาค่อยอ่านฉลากอาหาร ดงันนัเครืองหมายรับรองคณุภาพ

จึงไม่ค่อยมีผลต่อการตัดสินใจ เครืองดืมแอลกอฮอล์ทีได้รับความนิยมสูงสุด คือ เบียร์ ส่วน

เครืองดืมประเภทวิสกีและไวน์ถูกมองว่าเป็นเครืองดืมของผูมี้รายไดสู้ง  

สินคา้ตกแต่งบา้นและเฟอร์นิเจอร์ ชาวลาวมกัตกแต่งบา้นดว้ยเฟอร์นิเจอร์ไม ้ยงิเป็นไมที้มีราคา

สูง ยิงแสดงถึงฐานะทีดีทางสังคม  
 

สํานักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกจิ

อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นไดว้จิยัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในธุรกิจท่องเทียวและบริการสุขภาพของ

ชาว CLMV โดยเก็บข้อมูลประชากรประเทศละ 600 ตวัอย่าง รวมกลุ่มตวัอย่างทงัสิ น 2,400 

ตวัอย่าง และสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการ  ทงัสองสาขาธุรกิจ จากขอ้มูลการวิจยัดงักล่าว พบว่าชาว 

CLMV ส่วนใหญ่นิยมท่องเทียว    ทงัแหล่งท่องเทียวทางประวตัิศาสตร์ วฒันธรรม และ แหล่ง

ท่องเทียวตามธรรมชาติ  ใชว้นัหยุดยาวเทียวกบัครอบครัวหรือเพือนทีคุน้เคย ประชากรในเมือง

ใหญ่ใช้เวลาว่างในศูนยก์ารค้าและร้านอาหารทนัสมยัมากขึน  การท่องเทียวต่างประเทศนิยม

ท่องเทียวในเอเชียเป็นหลกั      

การบริการสาธารณสุขในกลุ่มประเทศ CLMV ยงัไม่ทวัถึง จะมีโรงพยาบาลใหญ่ในเมือง  

ผูที้อยู่ห่างไกลจะนิยมซือยารับประทานเอง หรือ ใช้บริการแพทย์ทางเลือกคือใช้สมุนไพร ผูมี้

ฐานะบางรายจะใชบ้ริการโรงพยาบาลในไทย และ สิงคโปร์ ผู้บริโภคกลุ่มนีให้ความสําคญักบั

การดูแลสุขภาพ ความงามดา้นผิวพรรณ ผลิตภณัฑ์ดา้นการดูแลผิวพรรณและสุขภาพจึงได้รับ

การตอบรับทีดี 

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2559) ไดอ้อกบทความเกียวกบัพฤติกรรมการบริโภคของชาวเมียนมา

ทีมีชือเรืองว่า “จบัตาพฤติกรรมการบริโภคของชาวเมียนมาก่อนบุกตลาดส่งออก” ในบทความนี

กล่าวว่าประชากรเมียนมาอยู่ในวยัหนุ่มสาว ประมาณครึงหนึงของประชากร อายุตาํกวา่ 30 ปีซึง

มีพฤติกรรมการบริโภคต่างจากคนรุ่นเก่าของชาวเมียนมาเองอย่างเห็นได้ชัด พฤติกรรมที

แตกต่างดงักล่าว ไดแ้ก่ การตดัสินใจซือทีรวดเร็ว ชืนชอบสินคา้ทีเพิงออกจาํหน่าย และ ยอมรับ

สิงทนัสมยัและค่านิยมตะวนัตก ในการวจิยันียงัเจาะจงศึกษาเขา้ไปถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของ

หนุ่มสาวเมียนมาทีอาศยัอยูใ่นตวัเมือง โดยพบว่าสือโทรทศัน์ยงัคงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมใชจ่้าย

ค่อนขา้งมาก  นอกจากนีชาวเมียนมากลุ่มดงักล่าวยงัคงซือของเท่าทีจะใชแ้ละเท่าทีจาํเป็นเท่านนั 
 

ปิยะวงศ์ ปัญจะเทวคุปต์และ มหชัย สัตยธํารงเธียร (2014)ไดศ้ึกษาเรือง “ความเต็มใจจ่าย

เพือทาํงานในประเทศไทยของต่างดา้ว:กรณีศึกษาแรงงานเมียนมา จงัหวดัสมุทรสาคร”ในการ
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วิจยันีผู้ศึกษาไดใ้ห้ความหมายของการวเิคราะห์ความเต็มใจจ่ายเพือทาํงานในประเทศไทยว่า 

“เป็นการวเิคราะห์สวสัดิการภายใตท้ฤษฎีการบริโภค ”และใหนิ้ยามวา่การทีชาวเมียนมายา้ยถิน

ฐานเพือให้ไดป้ระโยชน์สูงขึนกว่าประเทศของตนย่อมทราบว่าตอ้งมีค่าใช้จ่ายซึงหมายความ

จะตอ้งมีความยินดิจ่าย นนัเท่ากบัวา่ผูว้จิยัตีความหมายของความยินดีจ่ายเท่ากับค่าใช้จ่ายทีทีจะ

ยอมจ่ายเพือยา้ยเขา้มาทาํงานในประเทศไทยเพือให้ไดป้ระโยชน์สูงกวา่การทาํงานในประเทศ

เมียนมา จากการทาํการสํารวจและคาํนวณออกมาพบว่ารายไดเ้ฉลียเดิมตอนอยู่ประเทศเมียนมา

ของกลุ่มตัวอย่างอย่างอยู่ที 2,096 บาท ส่วนรายได้เฉลียเมืออยู่ในประเทศไทย จังหวดั

สมุทรสาครอยู่ที 7,391 บาท ตวัเลขดงักล่าวผู ้วิจยัได้จากใช้ “แบบจาํลอง Tobit ในการคิด

ความสัมพนัธ์ระหวา่งมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพือทาํงานในประเทศไทยกบัตวัแปรอธิบาย ” “และ

การคาํนวณหาค่าความเต็มใจจ่ายนนั จากกลุ่มตวัอย่าง จากประมาณโดยใช้วิธีการประมาณค่า

ความน่าจะเป็นสูงสุดไดค่้าเฉลียความเต็มใจจ่าย จากผลการวจิยัได้กล่าวถึงเรืองทีน่าสนใจ คือ 

เรืองการออมโดยสรุปผลว่า “ การออมคาดหวงัของชาวเมียนมาสูงขึนทาํให้ความเต็มใจจ่ายมาก

ขึนสะท้อนว่าชาวเมียนมาส่วนใหญ่ต้องการความมนัคงในรายได้ระยะยาวมากกว่ารายได้

ชวัคราว” ชาวเมียนมาทีหลบหนีเขา้เมืองมีความเตม็ใจจ่ายนอ้ยกวา่ชาวเมียนมาทีเขา้มาทาํงานใน

ไทยอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย คือ ชาวหลบหนีเขา้เมืองมีค่าเฉลียความเตม็ใจจา่ยอยู่ที  4,738 บาท 

และชาวเมียนมาทีหลบเลียงเขา้เมืองเท่ากบั4,287 บาทซึงในความเป็นจริงตน้ทุนรวมเฉลียในการ

เขา้มาทาํงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายอยู่ที15,283 บาท นอกจากนีเพศยงัมีผลต่อความ

เต็มใจจ่าย เพศหญิงมีความเต็มใจจ่ายน้อยกวา่เพศชายในการเขา้มาในประเทศไทย   
 

มาลี สันภูวรรณ์ (2558) ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง “คนขา้มชาติจากเมียนมาและความเป็นอืนใน

สายตาของคนไทย:มองผ่านประเด็นการไดรั้บอนุญาตใหอ้ยูอ่าศยัอย่างถาวร”ในการวจิยันีผูศึ้กษา

ใช้การสํารวจความคิดเห็นคนไทยต่อแรงงานจากเมียนมาและผู้พลดัถิน พบว่าร้อยละ 70 ไม่

ตอ้งการใหอ้นุญาตลูกของชาวเมียนมาทีเกิดในไทยไดอ้าศยัอยูอ่าศยัในไทยอย่างถาวร แต่อยา่งไร

ก็ตามจากการศึกษานีพบว่าคนไทยทีรู้จกัชาวเมียนมา หรือ มีเพือนชาวเมียนมายอมรับการ

อนุญาตให้ลูกของชาวเมียนมาอาศยัอยูถ่าวรมากกวา่คนไทยทีไม่มีคนรู้จกัเป็นคนเมียนมา การที

คนไทยส่วนใหญ่ไม่ยอมรับก็เกิดจากการทีคนไทยมองคนเมียนมาเป็นชนคนอืนทีไม่ได้รับ

กระบวนหล่อหลอมความเป็นไทยเหมือนกบัชาวไทย 
 

ศิริขวัญ ไผทรักษ์และ ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี (2556) ไดท้าํรายงานวิจยัเรือง “การต่อสู้ใน

ชีวิตประจาํวนัของแรงงานขา้มชาติภายใตก้ระแสเสรีนิยมใหม่  กรณีศึกษาเปรียบเทียบแรงงาน

ขา้มชาติชาวกมัพูชาในสมุทรปราการและแรงงานข้ามชาติเมียนมาในภูเก็ต”จากการวจิยัพบว่า
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แรงงานในสองพืนทีทีศึกษา “เผชิญลกัษณะความขัดแยง้ทีต่างกันตามลกัษณะการผลิต คือ

อุตสาหกรรมเบาคือการบริการ อุตสาหกรรมหนัก”ชาวกัมพูชาทีใช้แรงงานในจงัหวัด

สมุทรปราการอยู่อาศัยอย่างกระจดักระจาย ไม่รวมตวั ซึงผูวิ้จยัไดแ้สดงความเห็นว่าลกัษณะ

ดงักล่าวนาํไปสู่ “ความไม่สามารถกําหนดอนาคตของตนได ้อาํนาจต่อรองต่อนายจา้งตาํ”การ

ต่อตา้นเป็นไปในลกัษณะปัจเจกชนใช้การแกไ้ขปัญหาในเชิงรุก ทา้ทาย มากกว่าการตงัรับ เมือ

เปรียบเทียบแรงงานเมียนมาในจงัหวดัภูเก็ตซึงอยู่ในอุตสากรรมบริการทาํให้มีการปฏิสัมพนัธ์

กบัชุมชนสูงกวา่และยงัมีสภาพความเป็นอยู่ทีดีกวา่ 
 

ศิรพัชร์ ฌานเชาว์วรรธ์และมิง ตันตา เตง (2557) “ไดศึ้กษาเรืองโลกทศัน์ของคนเมียนมา

จากภาษิต”โดยผูวิ้จยัใชรู้ปแบบการวจิยัจากเอกสาร งานวิจยักล่าวถึงโลกทศัน์หรือการมองโลก 

ระบบวธีิคิดของชาวเมียนมาจากสุภาษิตโดยไดย้กตวัอย่างภาษิตไวอ้ยา่งมากมาย เนือหาสะทอ้น

การมองโลกอย่างหลากหลายเกียวกยัมนุษย ์ธรรมชาติ  สิงเหนือตามธรรมชาติและศาสนา ภาษิต

สะทอ้นใหเ้ห็นถึงความช่างสังเกตุของขาวเมียนมา จากการนาํสิงต่างๆใกลต้วัเช่น อาหาร สัตว ์

อาชีพ มาร้อยเรียงเป็นภาษิต 

ทางดา้นศาสนา ภาษิตเมียนมาสะทอ้นถึงความเชือทางพุทธศาสนา เช่นภาษิตทีให้หมนั

ทาํบุญว่า “ไม่มี ไม่ทาํบุญ ไม่ทาํบุญจึงไม่มี” ภาษิตเมียนมายงัมีส่วนทีสะทอ้นเกียวกบัเศรษฐกิจ

ทีว่าปากทอ้งสําคญักว่าการเมือง เศรษฐกิจทีไม่ดีส่งผลให้ประพฤติตนอยูใ่นศีลธรรมไดย้าก คน

เมียนมาจงึพึงพาตนเองมากกวา่จะคิดพึงรัฐ นอกจากนียงัมีสํานวนทีว่า “เขาไม่ไดมี้ฐานะดี เพราะ

เขาไม่ยอมยา้ยไปอยู่ทีอืน”สะทอ้นใหเ้ห็นว่าชาวเมียนมาตอ้งดินรนหางานทาํในต่างถินเพือชีวติที

ดี  

 

ประพัฒชนม์ จริยพันธ์ และคณะ (2557) ไดศ้ึกษาเรือง “การพฒันาระบบการขึนทะเบียน

ประกนัสังคมแรงงานต่างดา้ว 3 สัญชาติ” พบวา่ ถึงแมแ้รงงานต่างดา้วทีไดรั้บอนุญาตทาํงานใน

ประเทศไทยตามกฎหมายแต่ดว้ยสํานักงานประกนัสังคมกับกระการจดัหางานยงัไม่มีระบบ

ขอ้มูลทีเชือมโยงกนั สํานกังานประกนัสังคมจงึไม่ทราบว่าแรงงานทีได้รับอนุญาตนนั นายจา้ง

เป็นใครและทาํงานประเภทใด จึงยากต่อการบงัคบัให้นายจา้งนาํแรงงานดงักล่าวมาขึนทะเบียน

กบัหน่วยงานประกนัสังคม  

  ถึงแมว้า่จะมีงานวจิยัในเรืองพฤติกรรมผูบ้ริโภคชาวเมียนมา  แต่ส่วนมากแลว้จะเป็นการ

วิจยัในถินอาศ ัยของชาวเมียนมา และการศึกษาภาพพฤติกรรมในมุมกวา้ง  ซึงอาจจะไม่ได้

รายละเอียดเมืออยู่ในบริบทของชาว เมียนมา ทีมาอาศยั ทํางาน ในประเทศไทย ในชุมชนที

ขา้พเจา้ศึกษาดงัคาํกล่าวของนกัเศรษฐศาสตร์รางวลัโนเบล ปี พ.ศ. 2544 โจเซฟ สติกลิสต(์Josept 



 

 

20

Stiglitz) ทีเดินทางมาบรรยายในงานสัมมนา “เอเชีย เส้นทางสู่เศรษฐกิจใหม่”ทีเผยแพร่ใน

คอลมัภ์มุมมองบา้นสามย่าน กรุงเทพธุรกิจ 27 สิงหาคม พ.ศ.2552 )  “ถึงแมร้ะบบเศรษฐกิจจะ

โลกาภิวฒัน์ แต่ความรู้นนัยงัคงเป็นเรืองของคนในทอ้งถินเพราะคุณย่อมรู้ดีกวา่คนอืนเกียวกับ

สังคมของคุณเอง ดงันนัคงไม่มีใครรู้จกัเศรษฐกิจไทยดีไปกว่าคนไทย” 
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บทที 3 

ระเบียบการวิธีการวจิัย 

 ในการศึกษาค้นควา้วิจยัพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของชาวเมียนมาทีเข้ามาทาํงานใน

ประเทศไทยเขตจอมทองนี มีวตัถุประสงคเ์พือเพือศึกษาการใช้จ่ายเงินของชาวเมียนมาทีเข้ามา

ทาํงานในประเทศไทยเขตจอมทองนนัเป็นอย่างไร  โดยผู ้วิจยัไดด้าํเนินขนัตอนตามระเบียบวธีิ

วจิยัดงันี 

             1. กาํหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

   2. เครืองมือทีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

3. วิธีการสร้างเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

4. วิธีการดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

5. วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลและสูตรการคาํนวนทางสถิติทีผูว้จิยัเลอืกใชใ้นการวิเคราะห์

ขอ้มลู 
 

1. การกําหนดขนาดประชากร และเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
 

 ประชากรทีใชใ้นการวจิยัครังนี  คือ แรงงานเมียนมาในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร  

แต่เนืองจากไม่ทราบจาํนวนแรงงานทีแน่นอน ผูวิ้จยัจึงเลือกกลุ่มตวัอย่างจากคาํนวณขนาดของ

กลุ่มตวัอย่างแบบใช้สูตรไม่ทราบจาํนวนประชากรแน่นอน โดยใช้สูตรการคาํนวณของคอแครน 

(Cocharn,1977 อา้งใน ธีรวุฒิ ธีกะกุล,2543) ทีระดบัความเชือมั น 95% และยอมให้เกิดความ

คลาดเคลือนไดไ้ม่เกิน 5 % 

n =  
Z

4e
 

 โดยที n = จาํนวนสมาชิกกลุ่มตวัอย่าง 

                                                    Z            =           1.96 เมือตอ้งการความเชือมนัที 95% 

  e =          ค่าความคลาดเคลือนทีจะยอมให้เกิดขึนได ้

    (โดยกาํหนดให้ ค่าความคลาดเคลือนไม่เกิน 5 %= 0.05) 

      
แทนค่า n =  .

( . )
 

                                                     =    384.16   หรือ  385 ตวัอย่าง 
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ไดข้นาดตวัอย่างจากการคาํนวณ 385 คน เพือความแม่นยาํของขอ้มูล จึงเก็บตวัอย่างเพิม

เป็น 400 ตวัอย่าง  

กลุ่มตัวอย่าง จะเป็นการสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability 

Sampling)แบบเฉพาะเจาะจงหรือตามจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) คือ ชาวเมียนมาที

ทาํงานในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร   
 

2. เครืองมือทีใช้ในการวจิัย 
 
   เครืองมือในการวจิยัจะใช้แบบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ประกอบด้วยคาํถาม 3 ส่วนทงั

สองส่วนเป็นคาํถามปลายปิดแบบเลือกตอบไดค้าํตอบเดียว 
 
 ส่วนที 1 ข้อมูลทัวไป 
 

1. เพศ ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบนามบญัญติั (Norminal scale)    

2. สถานภาพ ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบนามบญัญติั (Nominal scale)   

3. อายุ ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) 

4. ระดบัการศึกษา ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) 

5. อาชีพ ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบนามบญัญตัิ (Norminal scale)       

6. รายไดเ้ฉลียตอ่เดอืน ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบเรียงลาํดบั (Ordinal Scale)  

7. ระยะเวลาทีอยู่ในเขตนีมาแลว้ ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบเรียงลาํดบั (Ordinal Scale) 
 

ส่วนที 2 ปัจจัยด้านจิตวทิยา 
 
ดา้นการเรียนรู้ 

ท่านมีความคิดเห็นเช่นไรหากซือสินคา้ทีเคยใชเ้มืออยูเ่มียนมาไม่ได ้ 

8. หากหาไม่ไดใ้นประเทศไทยก็ไม่ใช ้ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval Scale) 

9. หาสินคา้ทีทดแทนกนัได ้ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval Scale) 

10. รอซือเมือกลบัไปเยยีมบา้นเกิดทีเมียนมาใชก้ารวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval Scale) 

11. ฝากเพือนหรือคนรู้จกัทีกลบัไปเมียนมาซือ ใช้การวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval 

Scale) 

12. ใหญ้าติหรือคนรู้จกัทีเมียนมาส่งมาให ้ใช้การวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval Scale) 
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ดา้นทศันคติ 

ท่านคิดวา่สินคา้ไทยเป็นอย่างไร  

13. มีราคาถูก ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval Scale) 

14. มีคุณภาพ ความทนทาน ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval Scale) 

15. มีรูปลกัษณ์สวยงาม ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval Scale) 

16. มียีห้อใหเ้ลือกหลากหลาย ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบอนัตรภาค (Interval Scale) 
 

ส่วนที 3 พฤติกรรมการการใช้เงิน   
 

17.  ส่งเงินกลบับา้นเดือนละเท่าไร ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบเรียงลาํดบั (Ordinal Scale)  

18.  ใชจ่้ายเดือนละเท่าไร ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบเรียงลาํดบั (Ordinal Scale)  

19.  ใชจ่้ายทีไหนบ่อยทีสุด ใช้การวดัขอ้มูลแบบนามบญัญติั (Norminal scale)         

20.  ทาํไมถึงใช้จา่ยลาํดบัที 1 บ่อยทีสุดในขอ้ก่อนหนา้ ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบนามบญัญติั 

(Norminal scale)       

21.  ค่าใชจ่้ายในการซือสินค้า เฉลียแต่ละครัง ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบเรียงลาํดบั (Ordinal 

Scale) 

22. ใครมอีิทธิพลต่อการใชจ่้ายมากทีสุด ใชก้ารวดัขอ้มูลแบบนามบญัญติั (Norminal scale)                                                                                                                     
 
3. วิธีสร้างเครืองมือทีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 

 ผูวิ้จยัดาํเนินการสร้างเครืองมือตามขนัตอนการศึกษา ดงัต่อไปนี 

การสร้างแบบสอบถาม  มีขนัตอนดงันี 

 1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัทีเกียวขอ้งเกียวกบัพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของชาวเมียน

มาทีเขา้มาทาํงานใน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานครและแนวคิดเกียวกับปัจจยัส่วนบุคคลแลว้

นาํมากาํหนดกรอบแนวคิดของการวจิยัเพือนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. นาํผลทีไดจ้ากการศึกษาตามขอ้ 1.  มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็นส่วนๆ และ

พิจารณาเนือหาใหส้อดคลอ้งกบัแนวคิด วตัถุประสงค ์และกรอบแนวคิดในการวจิยั 

 3. แบบสอบถามทีสร้างขึนเสนอาจารยที์ปรึกษาเพือขอคาํแนะนาํไปปรับปรุง แก้ไข  

4. นาํแบบสอบถามทีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ   



 24

5. นาํแบบสอบถามทีแก้ไขแลว้ทดสอบ Pre-test กบักลุ่มตวัอย่าง  ไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างใน

งานวจิยั จาํนวน 30 คน  และนําขอ้มูลทีไดม้าหาค่าความเชือมนั โดยใช้สูตรสัมประสิทธิอลัฟา 

(alpha Coefficient) ของครอนบาค 

 ค่าอลัฟา (∝) ทีไดแ้สดงถึงระดบัความคงทีของแบบสอบถาม หากค่าอลัฟาใกลเ้คียงกบั 

1 มากเท่าไรยิงแสดงให้เห็นว่ามีความเชือมนัสูง และค่าทีใกล้ 0   มากเท่าไรแสดงว่ามีความ

เชือมนัตํา โดยเกณฑ์ทวัไปทียอมรับได้ ควรมีค่ามากกว่า 0.70 เชือมั น(วลัลภ รัฐฉัตรานนท์, 

2557) ซึงผลการทดสอบความเชือมนัของแบบสอบถามมีค่าเท่ากบั 0.701 

 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารในส่วนทีเกียวข้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินและ

เอกสารการวจิยัเกียวกับชาวเมียนมาด้านต่างๆ  และนาํมาสังเคราะห์สร้างแบบสอบถาม และ

นําเสนออาจารย์ทีปรึกษาพิจารณาความเหมาะสมสอดคล้องซึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

เครืองมือแบบสอบถาม มีขันตอนดงันี 

1. ขอหนงัสือจากมหาวทิยาลยัเพือขอความร่วมมือในการขอ้มูลจาํนวนแรงงานต่างดา้ว

จากหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง 

2. ประสานงานกบักลุ่มตวัอย่างเพือนาํเครืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล  

3. ตรวจสอบความถูกต้องของกลุ่มตวัอย่างในการตอบคาํถามตามเครืองมือแต่ละชุด 

แลว้นาํผลดงักล่าวไปจดักระทาํและวิเคราะห์ขอ้มูล  
 

การจัดกระทําข้อมูล 
 

1. รวบรวมแบบสอบถามทีสมบูรณ์ 

 2. ลงรหสั (coding) ในแบบสอบถามทีสมบูรณ์ทงัหมด 

 3. นาํขอ้มูลบนัทึกประมวลผลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป PSPP เพือวเิคราะห์ขอ้มูล 

4. ทดสอบสมมติฐาน 

5. วิเคราะห์ขอ้มูลและอธิบายผล 
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5. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1. แบบสอบถามในส่วนที 1 ส่วนที 2  
 

 เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการใช้จา่ยเงินของชาวพม่าทีเขา้มาทาํงานใน

เขตจอมทอง  จงัหวดักรุงเทพมหานครโดยนาํข้อมูลมาคาํนวณและวิเคราะห์หาค่าสถิติโดยใช้

ความถี (Frequency)  และค่าร้อยละ (Percentage) อธิบายตวัแปรดา้นปัจจยัส่วนบุคคล เช่น เพศ  

สถานภาพ  ระดบัการศึกษา  อาชีพ    รายได ้ซึงเป็นตวัแปรทีมีระดบัการวดัประเภทช่วง  

 วเิคราะห์ระดบัปัจจยัส่วนบุคคลทีมีผลต่อ  พฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของชาวพม่าทีเขา้มา

ทาํงานในเขตจอมทอง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดว้ยวิธีการคาํนวณค่าเฉลีย  เปอร์เซนต์ร้อยละ

จากนนันา ค่าเฉลียมาแปลความหมายโดยใช้เกณฑ์แปลความหมายของ ประคอง กรรณ สูตร 

(2542) ทีกา หนดไวด้งันี 

ค่าเฉลีย 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดบันอ้ยทีสุด  

ค่าเฉลีย 1.50 – 2.49 หมายถึง ระดบันอ้ย  

ค่าเฉลีย 2.50 – 3.49 หมายถึง ระดบัปานกลาง  

ค่าเฉลีย 3.50 – 4.49 หมายถึง ระดบัมาก  

ค่าเฉลีย 4.50 – 5.00 หมายถึง ระดบัมากทีสุด 
 

2. ใช้สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 2.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) 

1. ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) จดัเป็นหมวดหมู่และเพือทราบ

ลกัษณะพืนฐานทวัไปของประชากร ไดท้าํการวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage), 

ค่าเฉลีย (Mean) และค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

1.1 สูตรการคาํนวณร้อยละ (Percentage)  เป็นการเปรียบเทียบเมือฐาน 

100 (ดร.ณรงค์ โพธิพฤกษานนัท์,2557)        

P =  
f
n (100) 

  เมือ P แทน ร้อยละหรือเปอร์เซนต ์

   f แทน จาํนวนขอ้มูลในแต่ล่ะกลุ่ม 

   n แทน จาํนวนทงัหมดของกลุ่มตวัออยา่ง  
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1.2 สูตรการคาํนวนค่าเฉลีย (Mean) แทนดว้ยสัญลกัษณ์x เป็นตวัเลขที

มีค่ากลางใชว้ดัแนวโนม้เขา้สู่ส่วนกลาง (ดร.ณรงค์ โพธิพฤกษานนัท์,2557) 

x  =  
∑x
n

 

  เมือ x แทน ค่าเฉลีย 

   X แทน ขอ้มูล 

   ∑x แทน ผลรวมของคะแนนชุดนนั 

   n แทน จาํนวนของขอ้มูล 

  1.3 สูตรคาํนวนค่าเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) ใช้วดั

ความกระจายโดยใช้สูตรดงันี (ดร.ณรงค์ โพธิพฤกษานนัท์,2557) 

S =  
n∑x −(∑x )

n(n − 1)  

  เมือ S  แทน ค่าเบียงเบนมาตรฐานของคะแนนกลุ่ม

ตวัอย่าง 

   x  แทน คะแนนแต่ละตวัในกลุ่มตวัอยา่ง 

   n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

   ∑x   แทน ผลของคะแนนแต่ละตวัยกกาํลงัสอง 

   (∑x ) แทน ผลรวมของคะแนนทงัหมดยกกาํลงัสอง 

   

3. สถิติทีใช้หําคุณภําพของแบบสอบถําม  
 

เพือทดสอบความเชือมนัของเครืองมือด้วยการหาค่าสัมประสิทธิอลัฟา (Alpha 

Coefficient) ของคอนบราคโดยใช้สูตรดงันี (วลัลภ รัฐฉตัรานนท.์ 2557: 119) 

α =  
k

(k − 1) ∙
{1 − ∑V }

V  

  เมือ α คือ ค่าความเชือถือได ้

   k คือ จาํนวนขอ้ 

   V  คือ ความแปรปรวนของคะแนนแตล่ะขอ้ 

   V  คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวมทุกขอ้ 
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4. สถิติทีใช้สําหรับทดสอบสมมติฐาน 
 

 ไค-สแควร์ (Chi-Square) (ดร.ณรงค์, 2557) ใช้ทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วน

บุคคลของชาวเมียนมาทีเขา้มาทาํงานใน  เขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  กบัพฤติกรรม

การใชจ่้ายเงินของชาว   เมียนมาทีเขา้มาทาํงานใน เขตจอมทอง  จงัหวดักรุงเทพมหานคร และ

ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นจติวทิยาของชาวเมียนมาทีเขา้มาทาํงานใน  เขตจอมทอง 

จงัหวดักรุงเทพมหานคร กบัพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของชาวเมียนมาทีเขา้มาทาํงานใน เขต

จอมทอง   จงัหวดักรุงเทพมหานครพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของชาวเมียนมาทีเข้ามาทาํงานใน 

เขตจอมทอง    จงัหวดักรุงเทพมหานคร   โดยใชสู้ตร 

푥  = ∑ 
(o − e)

푒  

เมือ  푥       แทน     ค่าไคสแควร์ 

  ∑      แทน     ผลรวม 

  Observed (o)      แทน     ค่าสังเกต 

  Expected (e)       แทน     ค่าคาดหวงั   
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บทที 4 

                               ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

ผลจากการตอบแบบสอบถาม พฤติกรรมการใชจ้า่ยของชาวเมียนมาทีเขา้มาทาํงาน

ในเขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานครโดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครืองมือในการรวบรวมขอ้มูล

จากกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 400 คน และไดรั้บแบบสอบถามกลบัมา จาํนวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ

100 ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป และจดัเรียงลาํดบัการวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์ขอ้มูลไดน้าํเสนอการวเิคราะห์และแปลความหมายออกเป็นข้อมูลต่างๆ

ตามลาํดบั ดงัน ี

ตอนที 1  ผลการวเิคราะห์เกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของชาวเมียนมาทีเข้ามาทาํงาน

ในเขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานครโดยการหาความถีคิดเป็นร้อยละ แสดงผลตามตาราง 4.1 

ตอนที 2  ผลการวเิคราะห์ปัจจยัดา้นจิตวทิยาของชาวเมียนมาทีเข้ามาทาํงานในเขต

จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร โดยการหาความถีคิดเป็นร้อยละ แสดงผลตามตาราง 4.2-4.3 

         ตอนที 3  ผลการวเิคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัพฤติกรรมการใชจ้า่ยเงินของชาวเมียนมาที

เขา้มาทาํงานในเขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานครโดยการหาความถีคิดเป็นร้อยละ แสดงผล

ตามตาราง 4.4-4.9 

ตอนที 4  ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการ

ใชจ่้ายเงิน แสดงผลตามตาราง 4.10-4.15 

ตอนที 5 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เกียวกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยากบัพฤติกรรมการ

ใชจ่้ายเงิน แสดงผลตามตาราง 4.16-4.17 
 

สัญลักษณ์ทีใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 

X   แทน  ค่าเฉลยี  

S.D. แทน  ค่าเบียงเบนมาตรฐาน 

 ଶ     แทน  การแจกแจงแบบ Chi-Squareݔ

Sig. แทน  ระดบัความมีนยัสําคญัทางสถิต ิ

  แทน  สมมุติฐานหลกั (Null hypothesis)ܪ

 ଵ แทน  สมมุติฐานแยง้ (Alternative hypothesis)ܪ

*  แทน  มีนยัสําคญัทางสถิตทีิระดบั 0.05 
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ตอนที 1 ผลการวเิคราะห์เกียวกับปัจจัยส่วนบุคคล 

ตาราง 4.1 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ  

      

1. เพศ     

       ชาย 193 48.25 

       หญิง 207 51.75 

รวม 400 100 

      

2. สถานภาพ     

     โสด 245 61.25 

     สมรส, อยู่ดว้ยกนั 154 38.50 

     หย่าร้าง, หมา้ย, แยกกนัอยู่ 1 0.25 

รวม 400 100 

      

3. อายุ     

     ตาํกวา่ 20 ปี 76 19.00 

     20-29 ปี 233 58.25 

     30-39 ปี 89 22.25 

     40 ปีขึนไป 2 0.50 

รวม 400 100 

      

4. ระดบัการศึกษา     

     ตาํกวา่ประถมศึกษา 64 16.00 

     ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 186 46.50 

     มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า 147 36.75 

     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 3 0.75 

     สูงกวา่ปริญญาตรี 0 0.00 

รวม 400 100 
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ตาราง 4.1 (ต่อ) จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จํานวน ร้อยละ  

      

5. อาชีพ     

     พ่อบา้น แม่บา้น 21 5.25 

     รับจา้งทวัไป 353 88.25 

     พ่อครัว แม่ครัว 14 3.50 

     อนืๆ 12 3.00 

รวม 400 100 

      

6. รายไดเ้ฉลียตอ่เดอืน     

    นอ้ยกวา่หรือเท่ากับ 6,000 บาท 52 13.00 

     6,000-9,000 บาท 108 27.00 

     9,001-12,000 บาท 206 51.50 

     12,001-15,000 บาท 31 7.75 

     15,000 บาทขึนไป 3 0.75 

รวม 400 100 

      

7. อยู่ประเทศไทยมาแลว้กีปี     

     นอ้ยกวา่ 1 ปี 38 9.50 

     1-2 ปี 85 21.25 

     2-3 ปี 73 18.25 

     3 ปีขึนไป 204 51.00 

รวม 400 100 
 

 จากตาราง 4.1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.75 และ 

48.25 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดคิดเป็นร้อยละ 61.25  มีอายุระหวา่ง 20-29 ปีคิดเป็นร้อย

ละ 58.25  มีระดบัการศึกษาชนัประถมศึกษาหรือเทียบเท่าคิดเป็นร้อยละ 46.50  มีอาชีพรับจา้งทวัไป

คิดเป็นร้อยละ 88.25 รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 9,001-12,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 51.50 และอยู่เมืองไทย

มาแลว้ 3 ปีขึนไปคิดเป็นร้อยละ 51.00 
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ตอนที 2 ผลการวเิคราะห์เกียวกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยา 

ตาราง 4.2 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นหากซือสินคา้ทีเคยใชเ้มือ

อยู่เมียนมาไม่ได ้ 
 

 
 
 จากตาราง 4.2 พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชากรชาวเมียนมามีระดบัความคิดเห็นหากซือ

สินคา้ทีเคยใชเ้มืออยู่ในเมียนมาไม่ได้ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x  = 2.76 ) เมือพิจารณา

รายละเอียดในแต่ละข้อพบว่า ชาวเมียนมามีความคิดเห็นว่า หากซือสินคา้ทีเคยใช้ในเมียนมา

ไม่ไดก้็จะหาสินคา้ทีทดแทนกนัไดม้ากทีสุด( x  = 4.7275 ) รองลงมาก็คือไม่ใช้ ( x  = 4.3825 ) 

และมีความคิดเห็นว่าหากไม่มีจะรอซือเมือกลบัไปเยียมบา้นในระดบัน้อย ( x  = 2.1250 ) และมี

ความคิดเห็นนอ้ยทีสุดทีจะฝากเพือนหรือคนรู้จกัทีกลับไปเมียนมาซือให้ และให้ญาติหรือคน

รู้จกัทีเมียนมาส่งมาให(้ x  = 1.4175 ) และ( x  = 1.1375) ตามลาํดบั  
 

ตาราง 4.3 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานของระดบัความคิดเห็นทีมีต่อสินคา้ไทย 
 

 
 

ปัจจัยจิตวิทยา ด้านการเรียนรู้ S.D. ระดบัความคิดเห็น

1. หากหาสินคา้ไม่ไดใ้นประเทศไทยก็ไม่ใช้ 4.3825 0.91831 มาก

2. หาสินคา้ทีทดแทนกนัได้ 4.7275 0.56038 มากทีสุด

3. รอซือเมือกลบัไปเยียมบา้นเกิดทีเมียนมา 2.1250 0.70400 นอ้ย

4. ฝากเพือนหรือคนรู้จกัทีกลบัไปเมียนมาซือ 1.4175 0.64361 นอ้ยทีสุด

5. ให้ญาติหรือคนรู้จกัทีเมียนมาส่งมาให้ 1.1375 0.34481 นอ้ยทีสุด

รวม 2.76 0.28100 ปานกลาง

ปัจจัยจิตวิทยา ทัศนคติ S.D. ระดบัความคิดเห็น

1. มีราคาถูก 2.4825 0.75240 นอ้ย

2. มีคุณภาพ ความทนทาน 4.4925 0.66788 มากทีสุด

3. มีรูปลกัษณ์สวยงาม 4.0300 0.41778 มาก

4. มียหีอ้ใหเ้ลือกหลากหลาย 4.1175 0.54721 มาก

          รวม 3.78 0.362 มาก
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จากตาราง 4.3 พบว่า กลุ่มตวัอย่างประชากรชาวเมียนมามีระดบัความคิดเห็นต่อ

สินคา้ไทยโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( x  = 3.78 ) เมือพิจารณารายละเอียดในแต่ละขอ้พบวา่กลุ่ม

ตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อสินคา้ไทยว่ามีคุณภาพและความทนทานมากทีสุด ( x  = 4.4925 ) 

รองลงมา คือ มียห้ีอใหเ้ลือกหลากหลายและมีรูปลกัษณ์สวยงามอยู่ในระดบัมาก ( x  = 4.1175 ) 

และ ( x  = 4.0300 ) ตามลาํดบัและมีความคิดเห็นวา่มีราคาถูกในระดบันอ้ย ( x  = 2.4825 ) 
 

ตอนที 3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกียวกบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน  

ตาราง 4.4 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในดา้นการ

ส่งเงินกลบัประเทศบา้นเกิด  
 

ส่งเงินกลับบ้านเดือนละเท่าไหร่ จํานวน ร้อยละ  

      

     ไม่ส่ง 18 4.50 

     ตาํกวา่ 2,000 บาท  66 16.50 

     2,000-3,000 บาท 106 26.50 

     3,001-4,000 บาท 88 22.00 

     4,000 บาทขึนไป  122 30.50 

รวม 400 100 
 

 จากตาราง 4.4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญส่่งเงินกลบับา้นเดือนละ 4,000 บาทขึนไป 

จาํนวน 122 คนคิดเป็นร้อยละ 30.50 รองลงมา 2,000-3,000 บาทจาํนวน 106 คนคิดเป็นร้อยละ 

26.50  ส่งเงนิกลบับา้น 3,001-4,000 บาท จาํนวน 88 คนคิดเป็นร้อยละ 22.00 ส่งเงินกลบับา้น ตาํ

กว่า 2,000 บาท จาํนวน 66 คนคิดเป็นร้อยละ 16.50 และไม่ส่งเงินกลบับา้นจาํนวน 18 คนคิดเป็น

ร้อยละ 4.50 
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ตาราง 4.5 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามพฤติกรรมการใชจ้า่ยต่อเดือน 
 

ใช้จ่ายเดือนละเท่าไร จํานวน ร้อยละ  

      

     ตาํกวา่ 2,000 บาท 43 10.75 

     2,000-3,000 บาท  237 59.25 

     3,001-4,000 บาท 96 24.00 

     4,000 บาทขึนไป 24 6.00 

รวม 400 100 
 
 จากตาราง 4.5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใช้จา่ยเดือนละ 2,000-3,000 บาท จาํนวน 

237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.25 ใชจ่้ายเดือนละ 3,001-4,000 บาท จาํนวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 

24.00 ใชจ่้ายตาํกวา่เดือนละ 2,000 บาทจาํนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 10.75 และใช้จ่ายเดือนละ

4,000 บาทขึนไป จาํนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 
 

ตาราง 4.6 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามพฤติกรรมการใชจ้า่ยเงินตามสถานที 
 

ใช้จ่ายทีไหนมากทีสุด จํานวน ร้อยละ  

      

     ร้านขายของชาํ 130 32.50 

     ร้านสะดวกซือเช่น7-11, Family Mart 28 7.00 

     ตลาดสด 171 42.75 

     ซูปเปอร์มาร์เกตเช่นบิกซี, เทสโก้โลตสั 15 3.75 

     หา้งสรรพสินคา้ 56 14.00 

รวม 400 100 
 

จากตาราง 4.6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใช้จ่ายเงินทีตลาดสดมากทีสุด จาํนวน 171 

คนคิดเป็นร้อยละ 42.75 รองลงมา คือ ร้านขายของชําจาํนวน 130 คนคิดเป็นร้อยละ 32.50

ห้างสรรพสินคา้ จาํนวน 56 คนคิดเป็นร้อยละ 14.00 ร้านสะดวกซือ เช่น 7-11, Family Mart 

จาํนวน 28 คนคิดเป็นร้อยละ 7.00 น้อยทีสุด คือ ซูปเปอร์มาร์เกตเช่นบิกซี, เทสโก้โลตสัจาํนวน 

15 คนคิดเป็นร้อยละ 3.75 
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ตาราง 4.7 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามพฤติกรรมดา้นแรงจูงใจในการเลอืก

ซือสินคา้ตามสถานที 
 

แรงจูงใจทีใช้จ่ายข้อ 4.6 บ่อยทีสุด จํานวน ร้อยละ  

      

     ราคาถูก 129 32.25 

     สินคา้หลากหลาย 46 11.50 

     ใกลบ้า้นใกลท้ีทาํงาน 156 39.00 

     หาซือไดเ้ฉพาะทีนี 67 16.75 

     อธัยาศยัของพ่อคา้แมค่า้ 2 0.50 

     อนืๆ 0 0.00 

รวม 400 100 
 

จากตาราง 4.7 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญเ่ลอืกสถานทีใชจ่้ายเงินจากความใกล้

บา้นใกลที้ทาํงานมากทีสุด จาํนวน 156 คิดเป็นร้อยละ 39.00 รองลงมาเลือกจากราคาถูก จาํนวน 

129 คิดเป็นร้อยละ 32.25 เลือกเพราะหาซือไดเ้ฉพาะทีนี จาํนวน 67 คิดเป็นร้อยละ 16.75 เลือก

เพราะสินคา้หลากหลาย จาํนวน 46 คิดเป็นร้อยละ 11.50 อธัยาศยัของพ่อคา้แมค่า้จาํนวน 2 คิด

เป็นร้อยละ 0.50 อนืๆจาํนวน 0 คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

ตาราง 4.8 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่าง จาํแนกตามพฤติกรรมดา้นค่าใช้จา่ยในการซือ

สินคา้เฉลียแต่ละครัง 
 

ค่าใช้จ่ายในการซือสินค้าเฉลียแต่ละครัง จํานวน ร้อยละ  

      

     ตาํกวา่ 100 บาท 66 16.50 

     200 -300 บาท 299 74.75 

     301-600 บาท 27 6.75 

     600 บาทขึนไป 8 2.00 

รวม 400 100 
 

จากตาราง 4.8 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายในการซือสินคา้เฉลียแต่ละ

ครัง 200 -300 บาท จาํนวน 299 คนคิดเป็นร้อยละ 74.75 ครังละตาํกวา่ 100 บาท จาํนวน 66 คน
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คิดเป็นร้อยละ 16.50 ครังละ 301-600 บาท จาํนวน 27 คนคิดเป็นร้อยละ 6.75 ครังละ 600 บาท

ขนึไป จาํนวน 8 คนคิดเป็นร้อยละ 2.00 
 

ตาราง 4.9 จาํนวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างบุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินคา้ 
 

บุคคลทีมีอทิธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินค้า จํานวน ร้อยละ  

      

     ตนเอง 210 52.50 

     บุคคลในครอบครัว 162 40.50 

     เพือน 13 3.25 

     แฟนหรือคนรัก 15 3.75 

รวม 400 100 
 

จากตาราง 4.9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีตนเองเป็นบุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุด

เป็นจาํนวน 210 คนคิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมา คือ บุคคลในครอบครัวจาํนวน 162 คนคิด

เป็นร้อยละ 40.50 แฟนหรือคนรักจาํนวน 15 คิดเป็นร้อยละ 3.75 เพือนจาํนวน 13 คนคิดเป็นร้อย

ละ 3.25 ตามลาํดบั 
 

ตอนที 4 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน  

 สมมติฐานที 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จา่ยเงิน 

จากสมมติฐานที 1.1 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

 H 0  ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน 

 H 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 

  ผลการทดสอบสมติฐานที1.1ความสัมพนัธ์ปัจจยัส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการใช้

จ่ายเงิน  เนืองจากไดค่้า x 2 = 515.39   Sig  = 0.000* เพราะฉะนนัยอมรับสมมติฐานรอง (H 1) 

เนืองจากค่า Sig ตาํกวา่ 0.050   

 

สมมติฐานที 1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการส่งเงินกลบับา้น 

จากสมมติฐานที 1.2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

 H 0   ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเงินกลบับา้น 

 H 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเงินกลบับา้น 

ผลการทดสอบสมมติฐานที 1.2 แสดงในตารางที 4.10 
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ตาราง 4.10 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการส่งเงิน

กลบับา้นโดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

  ไม่ส่ง 

ตํากว่า       

2,000     

บาท 

2,000-    

3,000 

บาท 

3,001-     

4,000 

บาท 

4,000 

บาท      

ขึนไป   

 

 

   Sig 

1.เพศ           60.26 0.000* 

  ชาย 15 37 68 48 25     

  หญิง 3 29 38 40 97     

  รวม 18 66 106 88 122     

2.สถานภาพ           37.00 0.000* 

   โสด 8 50 57 46 84     

   สมรส, อยู่ดว้ยกนั 9 16 49 42 38     

   หย่าร้าง, หมา้ย               1 0 0 0 0     

  รวม 18 66 106 88 122     

3.อาย ุ           114.30 0.000* 

   ตาํกวา่ 20 ปี 6 40 9 15 6     

   20-29 ปี 8 17 73 44 91     

   30-39 ปี 4 9 24 29 23     

   40 ปีขึนไป 0 0 0 0 2     

  รวม 18 66 106 88 122     

4.ระดบัการศึกษา       45.58 0.000* 

   ตาํกวา่ประถมศึกษา 7 7 17 19 14     
   ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า 8 49 39 34 56     

   มธัยมศึกษาหรือทียบเท่า 3 9 50 33 52     

   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 0 1 0 2 0     

   สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 0 0 0     

  รวม 18 66 106 88 122     

*ระดบันยัยะสําคญั 0.05 
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ตาราง 4.10 (ต่อ) แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัพฤติกรรมการส่ง

เงินกลบับา้นโดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

  ไม่ส่ง 

ตํากว่า       

2,000 

บาท 

2,000-    

3,000 

บาท 

3,001-     

4,000 

บาท 

4,000 

บาท      

ขึนไป   

 

Sig 

5.อาชีพ       31.45 0.002* 

   พ่อบา้น แม่บา้น 1 4 12 4 0     
   รับจา้งทวัไป 15 56 83 79 120     
   พ่อครัว แม่ครัว 2 4 5 1 2     
   อนื  ๆ 0 2 6 4 0     

  รวม 18 66 106 88 122     

6.รายไดเ้ฉลียต่อเดอืน       115.75 0.000* 

  นอ้ยกวา่/เท่ากบั  6,000 

บาท 4 10 35 3 0     
   6,000-9,000 บาท 9 34 19 27 19     
   9,001-12,000 บาท 5 21 43 49 89     
   12,001-15,000 บาท 0 1 9 9 11     
   15,000 บาทขึนไป 0 0 0 0 3     

  รวม 18 66 106 88 122     

7.อยู่ประเทศไทยมากีปี       161.59 0.000* 

   นอ้ยกว่า 1 ปี 2 11 14 4 7     
   1-2 ปี 6 45 13 17 3     
   2-3 ปี 3 1 32 19 19     
   3 ปีขึนไป 7 9 47 46 95     

  รวม 18 66 106 86 124     

*ระดบันยัยะสําคญั 0.05 
 

จากตาราง 4.10 แสดงการทดสอบดว้ยสถิติไควสแควร์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ 

สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน อยู่ประเทศไทยมาแลว้กีปี มี
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ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้งินในหวัขอ้การส่งเงินกลบับา้น ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีได้

จากการทดสอบความสัมพนัธ์มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  
  

สมมติฐานที 1.3  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จา่ยเงินในแต่ละ

เดือนที 

จากสมมตฐิานที 1.3 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิตไิดด้งันี  

 H 0  ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินในแต่ละเดือน 

 H 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินในแต่ละเดือน 

 ผลการทดสอบสมมติฐานที 1.3 แสดงในตารางที 4.11 
 

ตาราง 4.11 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัจาํนวนเงินทีใช้จา่ยใน

แต่ละเดือนโดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

    ปัจจัยส่วนบุคคล 

     ตํา

กว่า       

2,000  

บาท  

2,000-    

3,000 

บาท 

3,001-     

4,000 

บาท 

4,000 

บาทขึน

ไป    

 

 

Sig 

1.เพศ         79.10 0.000* 

  ชาย 15 80 75 23     

  หญิง 28 157 21 1     

  รวม 43 237 96 24     

2.สถานภาพ         37.00 0.000* 

   โสด 8 50 46 84     

   สมรส, อยู่ดว้ยกนั 9 16 42 38     

   หย่าร้าง, หมา้ย 1 0 0 0     

  รวม 18 66 88 122     

*ระดบันยัยะสําคญั 0.05 
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ตาราง 4.11 (ต่อ) แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัจาํนวนเงินทีใช้จา่ย

ในแต่ละเดือนโดยใช้สถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

    ปัจจัยส่วนบุคคล 

     ตํา

กว่า       

2,000  

บาท  

2,000-    

3,000 

บาท 

3,001-     

4,000 

บาท 

4,000 

บาทขึน

ไป    

 

 

Sig 

3.อาย ุ         79.27 0.000* 

   ตาํกวา่ 20 ปี 22 37 4 13     

   20-29 ปี 21 142 59 11     

   30-39 ปี 0 58 31 0     

   40 ปีขึนไป 0 0 2 0     

  รวม 43 237 96 24     

4.ระดบัการศึกษา       15.37 0.081 

   ตาํกวา่ประถมศึกษา 7 7 17 14     
   ประถมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 8 49 39 56     
   มธัยมศึกษาหรือ

เทียบเท่า 3 9 50 52     
   ปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า 0 1 0 0     

   สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 0 0     

  รวม 18 66 106 122     

5.อาชีพ       13.83 0.129* 

   พ่อบา้น แม่บา้น 3 17 1 0     

   รับจา้งทวัไป 35 206 88 24     

   พ่อครัว แม่ครัว 4 6 4 0     

   อนื  ๆ 1 8 3 0     

  รวม 43 237 96 24     
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ตาราง 4.11 (ต่อ) แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัจาํนวนเงินทีใช้จา่ย

ในแต่ละเดือนโดยใช้สถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

    ปัจจัยส่วนบุคคล 

     ตํา

กว่า       

2,000  

บาท  

2,000-    

3,000 

บาท 

3,001-     

4,000 

บาท 

4,000 

บาทขึน

ไป    

 

 

Sig 

6.รายไดเ้ฉลียต่อเดอืน       119.8 0.000* 

  นอ้ยกวา่/เท่ากบั 6,000

บาท 12 36 3 1     

   6,000-9,000 บาท 16 49 31 12     

   9,001-12,000 บาท 14 150 40 2     

   12,001-15,000 บาท 0 2 20 9     

   15,000 บาทขึนไป 1 0 2 0     

  รวม 43 237 96 24     

7.อยู่ประเทศไทยมาแลว้กี

ปี       139.15 
0.000* 

   นอ้ยกว่า 1 ปี 14 21 2 1     

   1-2 ปี 28 19 26 12     

   2-3 ปี 1 52 20 0     

   3 ปีขึนไป 0 145 48 11     

  รวม 43 237 96 24     
*ระดบันัยยะสําคญั 0.05 

 
จากตาราง 4.11  แสดงการทดสอบดว้ยสถิติไควสแควร์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 

เพศ สถานภาพ อาย ุรายไดเ้ฉลียต่อเดือน อยู่ประเทศไทยมาแลว้กีปี มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใชเ้งินในหวัขอ้การใช้จา่ยเงินในแต่ละเดือน ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษาและอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินในแต่ละเดือน ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์มีค่ามากกวา่ 0.05 
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สมมติฐานที 1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์สถานทีในการใช้จ่ายบ่อยทีสุด  

จากสมมตฐิานที 1.4 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิตไิดด้งันี  

 H 0  ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสถานทีในการใชจ่้ายบ่อยทีสุด 

 H 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมสถานทีในการใชจ่้ายบ่อยทีสุด 
 
ตาราง 4.12 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัสถานทีในการใช้จา่ย

บ่อยทีสุดโดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 
 

    ปัจจัยส่วนบุคคล 

ร้าน

ขาย

ของชํา 

ร้าน

สะดวก

ซือเช่น

7-11, 

Family 

Mart 

ตลาด

สด 

     

ซูปเปอร์

มาร์เกต

เช่นบิก

ซีเทสโก้

โลตัส 

ห้าง

สรรพ 

สินค้า   

 

 

 

 

Sig 

1.เพศ           17.09 0.002* 

  ชาย 55 20 79 13 26     

  หญิง 75 8 92 2 30     

  รวม 130 28 171 15 56     

2.สถานภาพ           61.07 0.000* 

   โสด 98 7 87 4 49     

   สมรส, อยู่ดว้ยกนั 31 21 84 11 7     

   หย่าร้าง, หมา้ย 1 0 0 0 0     

  รวม 130 28 171 15 56     

*ระดบันยัยะสําคญั 0.05 
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ตาราง 4.12 (ต่อ) แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัสถานทีในการใช้

จ่ายบ่อยทีสุดโดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

     ปัจจัยส่วนบุคคล 

ร้าน

ขาย

ของชํา 

ร้าน

สะดวก

ซือเช่น

7-11, 

Family 

Mart 

ตลาด

สด 

     

ซูปเปอร์

มาร์เกต

เช่นบิก

ซีเทสโก้

โลตัส 

ห้าง

สรรพ 

สินค้า   

 

 

 

 

Sig 

3.อาย ุ           84.48 0.000* 

   ตาํกวา่ 20 ปี 35 6 25 0 10     

   20-29 ปี 72 1 108 13 39     

   30-39 ปี 23 19 38 2 7     

   40 ปีขึนไป 0 2 0 0 0     

  รวม 130 28 171 15 56     

4.ระดบัการศึกษา         14.29 0.282 

   ตาํกวา่ประถมศึกษา 14 8 32 0 10     

   ประถมศึกษา/เทียบเท่า 63 13 79 8 23     

   มธัยมศึกษา/เทียบเท่า 51 7 60 7 22     

   ปริญญาตรี/เทียบเท่า 2 0 0 0 1     

   สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 0 0 0     

  รวม 130 28 171 15 56     

5.อาชีพ         14.12 0.293 

   พ่อบา้น แม่บา้น 7 0 10 0 4     

   รับจา้งทวัไป 112 24 151 15 51     

   พ่อครัว แม่ครัว 4 3 7 0 0     

   อนื  ๆ 7 1 3 0 1     

  รวม 130 28 171 15 56     

*ระดบันยัยะสําคญั 0.05 
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ตาราง 4.12 (ต่อ) แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัสถานทีในการใช้

จ่ายบ่อยทีสุดโดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

     ปัจจัยส่วนบุคคล 

ร้าน

ขาย

ของชํา 

ร้าน

สะดวก

ซือเช่น

7-11, 

Family 

Mart 

ตลาด

สด 

     

ซูปเปอร์

มาร์เกต

เช่นบิก

ซีเทสโก้

โลตัส 

ห้าง

สรรพ 

สินค้า   

 

 

 

 

Sig 

6.รายไดเ้ฉลียต่อเดอืน         239.81 0.000* 

  นอ้ยกวา่/เท่ากบั 6,000

บาท 32 0 16 0 4     

   6,000-9,000 บาท 45 21 37 0 5     

   9,001-12,000 บาท 53 5 109 2 37     

   12,001-15,000 บาท 0 0 9 13 9     

   15,000 บาทขึนไป 0 2 0 0 1     

  รวม 130 28 171 15 56     

7.อยู่ประเทศไทยมากีปี         92.57 0.000* 

   นอ้ยกว่า 1 ปี 19 0 18 0 1     

   1-2 ปี 39 6 25 0 15     

   2-3 ปี 28 5 27 13 0     

   3 ปีขึนไป 44 17 101 2 40     

  รวม 130 28 171 15 56     

*ระดบันยัยะสําคญั 0.05 
 

จากตาราง 4.12  แสดงการทดสอบดว้ยสถิติไควสแควร์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ 

เพศ สถานภาพ อาย ุรายไดเ้ฉลียต่อเดือน อยู่ประเทศไทยมาแลว้กีปี มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัสถานทีในการใชจ่้ายบ่อยทีสุด ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการ

ทดสอบความสัมพนัธ์มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษาและอาชีพไม่มี
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ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัสถานทีในการใชจ่้ายบ่อยทีสุด ทงันี

เนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มคี่ามากกว่า 0.05 

สมมติฐานที 1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงในการใชจ่้ายในสถานทีตาม

สถานทีทีใชจ่้ายบ่อยทีสุด 

จากสมมตฐิานที 1.5 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิตไิดด้งันี  

 H 0  ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงในการใช้จา่ยในสถานทีทีใชจ่้ายบ่อย

ทีสุด 

 H 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงในการใช้จ่ายในสถานทีทีใชจ้่ายบ่อยทีสุด 
 
ตาราง 4.13 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจงูในการใชจ่้ายใน

สถานทีตามขอ้ก่อนหนา้บ่อยทีสุดโดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

   ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ราคา

ถูก 

     

สินค้า

หลาก 

หลาย 

ใกล้

บ้าน

ใกล้ที

ทํางาน 

หาซือ

ได้

เฉพาะที

นี 

     

อัธยาศัย

ของ

พ่อค้า

แม่ค้า 

     

อืนๆ   

 

 

 

Sig 

1.เพศ             33.29 0.000* 

  ชาย 73 23 50 45 2 0     

  หญิง 55 22 108 22 0 0     

  รวม 128 45 158 67 2 0     

2.สถานภาพ             68.86 0.000* 

   โสด 60 10 127 46 2 0     

   สมรส, อยู่ดว้ยกนั 67 35 31 21 0 0     

   หย่าร้าง, หมา้ย 1 0 0 0 0 0     

  รวม 128 45 158 67 2 0     

*ระดบันยัยะสําคญัที 0.05 
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ตาราง 4.13 (ต่อ) แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจงูในการใช้

จ่ายในสถานทีตามขอ้ก่อนหนา้บ่อยทีสุดโดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

   ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ราคา

ถูก 

     

สินค้า

หลาก 

หลาย 

ใกล้

บ้าน

ใกล้ที

ทํางาน 

หาซือ

ได้

เฉพาะที

นี 

     

อัธยาศัย

ของ

พ่อค้า

แม่ค้า 

     

อืนๆ   

 

 

 

Sig 

3.อาย ุ             58.95 0.000* 

   ตาํกวา่ 20 ปี 25 2 45 9 0 0     

   20-29 ปี 68 21 86 56 2 0     

   30-39 ปี 35 20 32 2 0 0     

   40 ปีขึนไป 0 2 0 0 0 0     

  รวม 128 45 158 67 2 0     

4.ระดบัการศึกษา           99.94 0.000* 

   ตาํกวา่ประถมศึกษา 35 5 15 9 0 0     

   ประถมศึกษา/  

เทียบเท่า 50 33 73 30 0 0     

   มธัยมศึกษา/เทียบเท่า 43 7 69 27 1 0     

   ปริญญาตรี/เทียบเท่า 0 0 1 1 1 0     

   สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0     

  รวม 128 45 158 67 2 0     

5.อาชีพ           34.11 0.001* 

   พ่อบา้น แม่บา้น 13 0 3 5 0 0     

   รับจา้งทวัไป 98 44 145 60 2 0     

   พ่อครัว แม่ครัว 8 0 6 2 0 0     

   อนื  ๆ 9 1 0 0 0 0     

  รวม 128 45 158 67 2 0     

*ระดบันยัยะสําคญัที 0.05 
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ตาราง 4.13 (ต่อ) แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัแรงจงูในการใช้

จ่ายในสถานทีตามขอ้ก่อนหนา้บ่อยทีสุดโดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

    ปัจจัยส่วนบุคคล 

 ราคา

ถูก 

     

สินค้า

หลาก 

หลาย 

ใกล้

บ้าน

ใกล้ที

ทํางาน 

หาซือ

ได้

เฉพาะที

นี 

     

อัธยาศัย

ของ

พ่อค้า

แม่ค้า 

     

อืนๆ   

 

 

 

 Sig 

6.รายไดเ้ฉลียต่อเดอืน           132.85 0.000* 

  นอ้ยกวา่/เท่ากบั 6,000

บาท 36 0 13 3 0 0     

   6,000-9,000 บาท 19 28 46 13 2 0     

   9,001-12,000 บาท 65 11 98 32 0 0     

   12,001-15,000 บาท 8 4 1 18 0 0     

   15,000 บาทขึนไป 0 2 0 1 0 0     

  รวม 128 45 158 67 2 0     

7.อยู่ประเทศไทยมากีปี         62.71 0.000* 

   นอ้ยกว่า 1 ปี 15 0 22 1 0 0     

   1-2 ปี 21 5 45 12 2 0     

   2-3 ปี 42 6 16 9 0 0     

   3 ปีขึนไป 50 34 75 45 0 0     

  รวม 128 45 158 67 2 0     

*ระดบันยัยะสําคญั 0.05 
 

จากตาราง 4.13 แสดงการทดสอบดว้ยสถิติไควสแควร์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ 

สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน อยู่ประเทศไทยมาแลว้กีปี มี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจงูในการใชจ่้ายในสถานทีตามขอ้ก่อนหนา้ ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้าก

การทดสอบความสัมพนัธ์มคี่านอ้ยกวา่ 0.05  
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สมมติฐานที 1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ กบัค่าใชจ่้ายในการซือสินคา้ในแต่ละ

ครัง 

จากสมมตฐิานที 1.6 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิตไิดด้งันี  

 H 0  ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในการซือสินคา้ในแต่ละครัง 

 H 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการซือสินคา้ในแต่ละครัง 
 

ตาราง 4.14 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัค่าใชจ่้ายในการซือ

สินคา้ในแต่ละครัง โดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

  ตํากว่า 

100 บาท 

200 -300 

บาท 

301-600 

บาท 

   600 

บาทขึน

ไป   

 

Sig 

1.เพศ         25.31 0.000* 

  ชาย 26 140 25 2     

  หญิง 40 159 2 6     

  รวม 66 299 27 8     

2.สถานภาพ         31.71 0.000* 

   โสด 56 172 16 1     

   สมรส, อยู่

ดว้ยกนั 9 127 11 7     

   หย่าร้าง, หมา้ย 1 0 0 0     

  รวม 66 299 27 8     

3.อาย ุ         77.09 0.000* 

   ตาํกวา่ 20 ปี 36 40 0 0     

   20-29 ปี 24 181 24 4     

   30-39 ปี 6 76 3 4     

   40 ปีขึนไป 0 2 0 0     

  รวม 66 299 27 8     

*ระดบันยัยะสําคญัที 0.05 

 

2X



 48

ตาราง 4.14 (ต่อ) แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัค่าใชจ่้ายในการซือ

สินคา้ในแต่ละครัง โดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

    ปัจจัยส่วนบุคคล 

  ตํากว่า 

100 

บาท 

200 -

300 

บาท 

301-

600 

บาท 

600 

บาทขึน

ไป   

 

Sig 

4.ระดบัการศึกษา       25.13 0.003* 

   ตาํกวา่ประถมศึกษา 10 51 0 3     

   ประถมศึกษา/เทียบเท่า 30 139 13 4     

   มธัยมศึกษา/เทียบเท่า 23 109 14 1     

   ปริญญาตรี/เทียบเท่า 3 0 0 0     

   สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 0 0     

  รวม 66 299 27 8     

5.อาชีพ       12.57 0.183 

   พ่อบา้น แม่บา้น 7 14 0 0     

   รับจา้งทวัไป 52 267 27 7     

   พ่อครัว แม่ครัว 4 9 0 1     

   อนื  ๆ 3 9 0 0     

  รวม 66 299 27 8     

6.รายไดเ้ฉลียต่อเดอืน       83.92 0.000* 

  นอ้ยกวา่/เท่ากบั 6,000บาท 12 40 0 0     

   6,000-9,000 บาท 23 80 0 5     

   9,001-12,000 บาท 31 158 14 3     

   12,001-15,000 บาท 0 18 13 0     

   15,000 บาทขึนไป 0 3 0 0     

  รวม 66 299 27 8     

*ระดบันยัยะสําคญัที 0.05 
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ตาราง 4.14 (ต่อ) แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบัค่าใชจ่้ายในการซือ

สินคา้ในแต่ละครัง โดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

    ปัจจัยส่วนบุคคล 

  ตํากว่า 

100 

บาท 

200 -

300 

บาท 

301-

600 

บาท 

600 

บาทขึน

ไป   

 

Sig 

7.อยู่ประเทศไทยมากีปี       83.11 0.000* 

   นอ้ยกว่า 1 ปี 14 24 0 0     

   1-2 ปี 30 54 0 1     

   2-3 ปี 15 45 13 0     

   3 ปีขึนไป 7 176 14 7     

  รวม 66 299 27 8     

*ระดบันยัยะสําคญัที 0.05 

จากตาราง 4.14 แสดงการทดสอบดว้ยสถิติไควสแควร์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ 

สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลยีต่อเดือน อยู่ประเทศไทยมาแลว้กีปี มีความสัมพนัธ์

กบัค่าใชจ่้ายในการซือสินคา้ในแต่ละครัง ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์มีค่านอ้ยกวา่ 0.05 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายใน

การซือสินคา้ในแต่ละครัง ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มีค่ามากกวา่ 

0.05 
 

สมมติฐานที 1.7 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบับคุคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการ

เลือกซือสินคา้ 

จากสมมตฐิานที 1.7 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิตไิดด้งันี  

 H 0  ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์กบับุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือ

สินคา้ 

 H 1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบับคุคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินคา้ 

 

 

 
 

2X



 50

ตาราง 4.15 แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบับุคคลทีมีอิทธิพลมาก

ทีสุดในการเลอืกซือสินคา้ โดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ตนเอง 

บุคคลใน

ครอบครัว 

     

เพือน 

แฟน

หรือคน

รัก   

 

Sig 

1.เพศ         73.98 0.000* 

  ชาย 124 41 13 15     

  หญิง 86 121 0 0     

  รวม 210 162 13 15     

2.สถานภาพ         10.84 0.093 

   โสด 138 97 5 5     

   สมรส, อยู่ดว้ยกนั 71 65 8 10     

   หย่าร้าง, หมา้ย 1 0 0 0     

  รวม 210 162 13 15     

3.อาย ุ         29.02 0.001* 

   ตาํกวา่ 20 ปี 55 20 0 1     

   20-29 ปี 109 98 12 14     

   30-39 ปี 46 42 1 0     

   40 ปีขึนไป 0 2 0 0     

  รวม 210 162 13 15     

4.ระดบัการศึกษา       22.59 0.007* 

   ตาํกวา่ประถมศึกษา 35 29 0 0     

   ประถมศึกษา/เทียบเท่า 103 75 1 7     

   มธัยมศึกษา/เทียบเท่า 70 57 12 8     

   ปริญญาตรี/เทียบเท่า 2 1 0 0     

   สูงกว่าปริญญาตรี 0 0 0 0     

  รวม 210 162 13 15     

*ระดบันยัยะสําคญัที 0.05 
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ตาราง 4.15 (ต่อ)แสดงการทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลกบับุคคลทีมีอิทธิพล

มากทีสุดในการเลือกซือสินคา้ โดยใชส้ถิติ ChiSquare ในการทดสอบ 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล ตนเอง 

บุคคลใน

ครอบครัว 

     

เพือน 

แฟน

หรือคน

รัก   

 

 

Sig 

5.อาชีพ       5.12 0.823 

   พ่อบา้น แม่บา้น 10 11 0 0     

   รับจา้งทวัไป 184 141 13 15     

   พ่อครัว แม่ครัว 9 5 0 0     

   อนื  ๆ 7 5 0 0     

  รวม 210 162 13 15     

6.รายไดเ้ฉลียต่อเดอืน       206.37 0.000* 

  นอ้ยกวา่/เท่ากบั 6,000บาท 34 18 0 0     

   6,000-9,000 บาท 65 42 0 1     

   9,001-12,000 บาท 101 99 5 1     

   12,001-15,000 บาท 9 1 8 13     

   15,000 บาทขึนไป 1 2 0 0     

  รวม 210 162 13 15     

7.อยู่ประเทศไทยมากีปี       95.25 0.000* 

   นอ้ยกว่า 1 ปี 21 17 0 0     

   1-2 ปี 65 17 1 2     

   2-3 ปี 42 18 0 13     

   3 ปีขึนไป 62 110 12 0     

  รวม 210 162 13 15     

*ระดบันยัยะสําคญัที 0.05 
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จากตาราง 4.15 แสดงการทดสอบดว้ยสถิติไควสแควร์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ 

สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน อยูป่ระเทศไทยมาแล้วกีปี มีความสัมพนัธ์

กบับุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินค้า ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์มีค่าน้อยกว่า 0.05 ปัจจยัส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กับบุคคลทีมี

อิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินคา้ ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มี

ค่ามากกว่า 0.05 
 

ตอนที 5 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เกียวกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยากบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน  

สมมติฐาน   2.1 ปัจจัยจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 

จากสมมติฐานที 2.1สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้ังนี 

H 0  ปัจจยัส่วนจิตวทิยาทีต่างกนัไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน 

H 1 ปัจจยัจิตวิทยาทีต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน  

ผลการทดสอบสมติฐาน 2.1 ความสัมพนัธ์ดา้นจติวทิยากบัพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน   

x 2 =  223.15  Sig  = 0.000* 

แสดงรายละเอียด ในตาราง 4.16 -4.17 
 
สมมติฐานที 2.2 ปัจจยัจิตวิทยาด้านการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

จ่ายเงินในภาพรวม  

จากสมมติฐานที 2.2 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

H 0  ปัจจยัส่วนจิตวทิยาดา้นการเรียนรู้ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินใน

ภาพรวม  

H 1 ปัจจยัจิตวิทยาดา้นการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินในภาพรวม  
 

สมมติฐานที 2.3   ปัจจยัจิตวทิยาดา้นการเรียนรู้ในหวัขอ้ หากหาสินคา้ไม่ได้ในประเทศ

ไทยก็ไม่ใชม้ีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้าย  

จากสมมติฐานที 2.3 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

H 0  ปัจจยัจิตวทิยาดา้นการเรียนรู้ในหวัขอ้ หากหาสินคา้ไม่ไดใ้นประเทศไทยก็ไม่ใช้ไม่

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้าย 

H 1 ปัจจยัจิตวิทยาดา้นการเรียนรู้ในหวัขอ้ หากหาสินค้าไม่ได้ในประเทศไทยก็ไม่ใช้มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ย  
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สมมติฐานที 2.4 ปัจจยัจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ในหัวข้อ หาสินค้าทีทดแทนกันได้มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ย 

จากสมมติฐานที 2.4 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

H 0  ปัจจยัจิตวทิยาดา้นการเรียนรู้ในหวัขอ้ หาสินคา้ทีทดแทนกันได้ไม่มีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการใชจ่้าย 

H 1 ปัจจยัจิตวิทยาดา้นการเรียนรู้ในหวัขอ้ หาสินค้าทีทดแทนกนัไดมี้ความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใชจ้า่ย 
 
สมมติฐานที 2.5 ปัจจยัจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ในหวัขอ้ รอซือเมือกลบัเยียมบ้านเกิดที

เมียนมามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จา่ย 

จากสมมติฐานที 2.5 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

H 0  ปัจจยัจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ในหวัขอ้ รอซือเมือกลบัเยียมบา้นเกิดทีเมียนมาไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ย 

H 1 ปัจจยัจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ในหวัข้อ รอซือเมือกลบัเยียมบ้านเ กิดทีเมียนมามี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ย 
 
สมมติฐานที 2.6 ปัจจยัจิตวิทยาดา้นการเรียนรู้ในหวัขอ้ ฝากเพือนหรือคนรู้จกัทีกลบัไป

เมียนมาซือมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้าย 

จากสมมติฐานที 2.6 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

H 0  ปัจจยัจิตวทิยาดา้นการเรียนรู้ในหวัขอ้ ฝากเพือนหรือคนรู้จกัทีกลบัไปเมียนมาซือไม่

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้าย 

H 1 ปัจจยัจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ในหวัขอ้ ฝากเพือนหรือคนรู้จกัทีกลบัไปเมียนมาซือ

ต่างกนัมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จา่ย 
 

สมมติฐานที 2.7 ปัจจยัจิตวิทยาดา้นการเรียนรู้ในหวัขอ้ ใหญ้าติหรือคนรู้จกัทีเมียนมาส่ง

มาใหมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้าย 

จากสมมติฐานที 2.7 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

H 0  ปัจจยัจิตวทิยาด้านการเรียนรู้ในหวัขอ้ ให้ญาติหรือคนรู้จกัทีเมียนมาส่งมาให้ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ย 

H 1 ปัจจยัจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ในหัวข้อ ให้ญาติหรือคนรู้จกัทีเมียนมาส่งมาให้มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ 
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ผลจากการทดสอบสมมติฐานที 2.2-2.7 แสดงในตาราง 4.16 
 

ตาราง 4.16 ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เกียวกบัปัจจยัดา้นจิตวทิยาดา้นการเรียนรู้กับพฤติกรรม

การใช้จ่ายเงิน 

       จิตวทิยาด้านการ

เรียนรู้             

  พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 

  

ส่งเงิน

กลบั

บา้น 

ใชจ่้าย

เดือน

ละ

เท่าไร 

สถานที

ทีใช้

จ่าย

มาก

ทีสุด 

แรงจงูใจ

ทาํไมถึง

ใชจ่้าย

สถานที

ทีบ่อย

ทีสุด 

ค่าใชจ่้าย

ในการ

ซือ

สินคา้แต่

ละครัง 

บุคคล

ทีมี

อิทธิ

มาก

ทีสุด

ในการ

เลือก

ซือ

สินคา้ 

8. หากหาสินคา้ไมไ่ดใ้น

ประเทศไทยก็ไม่ใช ้

 

47.68 16.34 16.42 23.27 60.94 10.13 

Sig 0.000* 0.176 0.424 0.107 0.000* 0.605 

9. หาสินคา้ทีทดแทนกนั

ได ้

 

31.68 32.99 31.07 24.76 29.86 30.19 

Sig 0.002* 0.000* 0.002* 0.016* 0.000* 0.000* 

10. รอซือเมอืกลบัเยยีม

บา้นเกิดทีเมียนมา 

 

74.32 44.53 58.99 30.84 48.32 16.17 

Sig 0.000* 0.000* 0.000* 0.014* 0.000* 0.183 

11. ฝากเพือนหรือคนรู้จกั  

ทีกลบัไปเมียนมาซือ 

 

47.49 21.12 37.9 25.94 17.21 20.31 

Sig 0.000* 0.012* 0.000* 0.011* 0.046* 0.016* 

12. ใหญ้าติหรือคนรู้จกัที     

เมียนมาส่งมาให้ 

 

17.66 17.21 7.41 10.09 17.55 5.38 

Sig 0.024* 0.009* 0.494 0.259 0.007* 0.496 

 

ภาพรวมความสัมพนัธ์การเรียนรู้กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน             =  223.15    Sig  =  0.000* 
  

*ระดบันยัยะสําคญัที 0.05 

 

 จากตาราง 4.16 แสดงการทดสอบดว้ยสถิติไควแสควร์พบวา่ 
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สมมติฐานที 2.2 ภาพรวมจิตวิทยาดา้นการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

จ่ายเงิน เนืองจากค่า Sig ทีได้จากการทดสอบความสัมพันธ์มีค่าน้อยกว่า 0.05คือได้ค่า

Sig=0.000* เมือพิจารณาแยกตามสมมติฐานที 2.3-2.7 พบว่า 
 
สมมติฐานที 2.3 การเรียนรู้ในหัวข้อหากหาสินค้าในประเทศไทยไม่ได้ก็ไม่ใช้ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ยไดแ้ก่ พฤติกรรมการใช้จ่ายต่อเดือน Sig = 0.176 สถานที

ใชจ่้ายมากทีสุด Sig = 0.424 แรงจูงใจในการใช้จ่ายตามสถานที Sig = 0.107 บุคคลทีมีอิทธิพล

มากทีสุดในการเลือกซือสินคา้ Sig = 0.424 มีเพียงพฤติกรรมส่งเงินกลบับา้นและค่าใชจ่้ายในการ

ซือสินค้าแต่ละครังเท่านันทีมีความสัมพนัธ์กัน ทงันีเ นืองจาก Sig ทีได้จากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์มีค่าเท่ากบั 0.000*  
 
สมมติฐานที 2.4 การเรียนรู้ดา้นการหาสินคา้ทดแทนกันมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใช้จ่ายทุกขอ้ ทงันีเนืองจาก Sig ทีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มีค่าดงัต่อไปนี 0.002*  

0.000* 0.002* 0.016* 0.000* และ 0.000* ตามลาํดับ 
 

สมมติฐานที 2.5 การเรียนรู้ในหัวข้อรอซือเมือกลับไปเยียมบ้านเกิดทีเมียนมามี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ยในเรืองการส่งเงินกลบับา้นใชจ่้ายเดือนละเท่าไร เนืองจาก

ค่าทดสอบทีไดต้าํกว่า 0.05 คือมีค่า Sig = 0.000* 0.000* 0.000* 0.014* และ 0.000* ตามลาํดบัมี

แต่บุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินตา้ทีไม่สัมพนัธ์ซึงมีค่า Sig = 0.183 
 

สมมติฐานที 2.6 การเรียนรู้ในหัวข้อฝากเพือนหรือคนรู้จกัทีกลบัไปเมียนมาซือมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเงินทุกหวัขอ้มีค่า Sig =  0.000* 0.012* 0.000* 0.011* 0.046* 

และ 0.016* ตามลาํดบั 
 
สมมติฐานที  2.7 การเรียนรู้ในหัวข้อให้ญาติหรือคนรู้จักทีเมียนมาส่งมาให้มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ยในหวัขอ้การส่งเงินกลบับา้น ใชจ่้ายเดือนละเท่าไหร่ และ

ค่าใชจ่้ายในการซือสินค้าแต่ละครัง โดยมีค่า Sig = 0.024* 0.009* และ 0.007* ตามลาํดบั ส่วน

การเรียนรู้ในหวัขอ้ให้ญาติหรือคนรู้จกัทีเมียนมาส่งมาใหไ้ม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

จ่ายในหวัขอ้สถานทีใชจ่้ายมากทีสุด แรงจูงใจทาํไมถึงใชจ่้ยสถานทีบ่อยทีสุด มีอิทธิพลมากทีสุด

ในการเลือกซือสินคา้ โดยมีค่า Sig = 0.0494  0.259  และ 0.496 ตามลาํดบั 

 

สมมติฐานที 2.8 ปัจจยัจิตวิทยาดา้นทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน

ในภาพรวม  
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จากสมมติฐานที 2.8 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

H 0  ปัจจยัดา้ทศันคติไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน  

H 1 ปัจจยัทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จา่ยเงิน  
 

สมมติฐานที 2.9 ปัจจยัจิตวิทยาด้านทศันคติในหัวข้อราคาถูกมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการใชจ้า่ยเงิน  

จากสมมติฐานที 2.9 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

H 0  ปัจจยัดา้ทศันคติในหวัขอ้ราคาถูกไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จา่ยเงิน  

H 1 ปัจจยัทศันคติในหวัขอ้ราคาถูกมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จา่ยเงิน  
 

สมมติฐานที  2.10  ปัจจยัจิตวิทยาด้านทศันคติในหัวขอ้มีคุณภาพ ความทนทานมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ยเงิน  

จากสมมติฐานที 2.14 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

H 0  ปัจจยัดา้ทศันคติในหวัขอ้มีคุณภาพ ความทนทานไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใชจ่้ายเงิน  

H 1 ปัจจยัทศันคติในหวัขอ้มีคุณภาพ ความทนทานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

จ่ายเงิน  
 

สมมติฐานที 2.11 ปัจจ ัยจิตวิทยาด้านทัศ นคติในหัวข้อมีรูปล ักษณ์สวยงามมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ยเงิน  

จากสมมติฐานที 2.11 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

H 0  ปัจจยัดา้ทศันคติในหวัขอ้มีรูปลกัษณ์สวยงามไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

จ่ายเงิน  

H 1 ปัจจยัทศันคติในหัวข้อมีรูปลักษณ์สวยงามมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

จ่ายเงิน  
 
สมมติฐานที  2.12  ปัจจยัจิตวิทยาด้านทศันคติในหวัข้อมียีห้อให้เลือกหลากหลายมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ยเงิน  

จากสมมติฐานที 2.12 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติไดด้งันี  

H 0  ปัจจยัดา้ทศันคติในหวัขอ้มียหีอ้ให้เลือกหลากหลายไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การใชจ่้ายเงิน  
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H1 ปัจจยัทศันคติในหวัขอ้มียีหอ้ใหเ้ลือกหลากหลายมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการ

ใชจ่้ายเงิน  
 

ผลจากการทดสอบสมมติฐานที 2.8-2.12 แสดงในตาราง 4.17 
 

ตาราง 4.17ผลการทดสอบความสัมพนัธ์เกียวกับปัจจยัด้านจิตวิทยาดา้นทศันคติกับพฤติกรรม

การใช้จ่ายเงิน 

จิตวทิยาด้านทัศนคติ           

  พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 

  

ส่งเงิน

กลบั

บา้น 

ใชจ่้าย

เดือน

ละ

เท่าไร 

สถานที

ทีใชจ่้าย

มาก

ทีสุด 

แรงจูงใจ

ทาํไมถึง

ใช้จ่าย

สถานที

ทีบ่อย

ทีสุด 

ค่าใชจ่้าย

ในการ

ซือ

สินคา้แต่

ละครัง 

บุคคลที

มีอิทธิ

มาก

ทีสุดใน

การ

เลือก

ซือ

สินคา้ 

13. มีราคาถกู 
 

70.5 13.75 91.88 27.74 66.98 52.66 

  Sig 0.000* 0.132 0.000* 0.006* 0.000* 0.000* 

14. มีคุณภาพ  
 

49.96 36.62 44.76 41.88 24.53 48.02 

      ความทนทาน Sig 0.000* 0.000* 0.000* 0.000* 0.004* 0.000* 

15. มีรูปลกัษณ์ 
 

30.02 5.99 34.61 13.41 20.83 12.73 

       สวยงาม Sig 0.000* 0.424 0.000* 0.980 0.002* 0.048* 

16. มียีหอ้ใหเ้ลือก 
 

64.15 19.52 15.14 38.94 20.69 14.96 

      หลากหลาย Sig 0.000* 0.021* 0.234 0.000* 0.014* 0.093* 

 

ภาพรวมความสัมพนัธ์ทศันคติกบัพฤตกิรรมการใชจ่้ายเงนิ             =  380.31    Sig  = 0.000* 
 

*ระดบันยัยะสําคญัที 0.05 

 

จากตาราง 4.17 แสดงการทดสอบดว้ยสถิติไควแสควร์พบว่า ภาพรวมจิตวิทยาดา้น

ทศันคติมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน เนืองจากค่า Sig ทีได้จากการทดสอบ
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ความสัมพนัธ์มีค่านอ้ยกว่า 0.05 คือไดค้่าSig=0.000* เมือพิจารณาแยกตามสมมติฐานที 2.9-2.12

พบว่า 

สมมติฐานที 2.9 ทศันคติในหวัขอ้ราคาถูกมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเงินกลบั

บา้น สถานทีใช้จ่ายมากทีสุด แรงจูงใจทาํไมถึงใช้จ่ายสถานทีทีบ่อยทีสุด ค่าใช้จ่ายในการซือ

สินค้าแต่ละครัง บุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินค้า มีค่า Sig =  0.000* 0.000* 

0.006* 0.000* และ 0.000* ตามลาํดบั  

อย่างไรก็ตามทศันคติในหวัขอ้การใช้จา่ยเดือนละเท่าไรไม่สัมพนัธ์กบัการใช้เงินเฉลีย

ในแต่ละเดือนซึงมีค่า Sig = 0.132 
 
สมมติฐานที 2.10 ทัศนคติในหัวข้อมีคุณภาพ ความทนทานมีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการส่งเงินกลบับา้น ใชจ่้ายเดือนละเท่าไร สถานทีใช้จ่ายมากทีสุด แรงจูงใจทาํไมถึง

ใชจ่้ายสถานทีทีบ่อยทีสุด ค่าใชจ้่ายในการซือสินคา้แต่ละครัง บุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการ

เลือกซือสินคา้ มีค่า Sig =  0.000* 0.000* 0.000* 0.000*  0.004* และ 0.000* ตามลาํดบั 
 

สมมติฐานที 2.11 ทศันคติในหัวข้อมีรูปลกัษณ์สวยงามมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การส่งเงินกลับบา้น สถานทีใช้จ่ายมากทีสุด ค่าใช้จ่ายในการซือสินค้าแต่ละครัง บุคคลทีมี

อิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินคา้ มีค่า Sig =  0.000* 0.000* 0.002* และ 0.048* ตามลาํดบั 

อย่างไรก็ตามทศันคติในหวัขอ้ใชจ้า่ยเดือนละเท่าไร แรงจูงใจทาํไมถึงใช้จ่ายสถานทีที

บ่อยทีสุด ไม่สัมพนัธ์ซึงมีค่า Sig = 0.424 และ 0.980 
 

สมมติฐานที 2.12 ทศันคติในหัวข้อมียีห้อให้เลือกหลากหลายมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการส่งเงินกลบับา้น ใชจ่้ายเดือนละเท่าไร สถานทีใช้จ่ายมากทีสุด แรงจูงใจทาํไมถึง

ใชจ่้ายสถานทีทีบ่อยทีสุด ค่าใชจ้่ายในการซือสินคา้แต่ละครัง บุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการ

เลือกซือสินคา้ มีค่า Sig =  0.000* 0.021* 0.234* 0.000*  0.014* และ 0.093* ตามลาํดบั 
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บทที 5 

สรุปผลการวิจัย อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาวิจยัเรือง “ พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของชาวเมียนมาทีเขา้มาทาํงานในเขต

จอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร ” เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ (Quantity Research) โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเครืองมือจากการแสดงความคิดเห็นจากกลุ่มตวัอย่าง โดยกลุ่มตวัอย่าง โดย

เก็บข้อมูลจากแรงงานชาวเมียนมาทีเข้ามาทาํงานในเขตจอมทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 คน ซึงเป็นการสุ่มตวัอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) 

แบบเฉพาะเจาะจงหรือตามจุดมุ่งหมาย เมือผู้ท ําวิจยัได้สร้างแบบสอบถาม ทําการแจก

แบบสอบถาม และเก็บรวมรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ไดน้าํขอ้มูลมาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรม

สําเร็จรูป PSPP ช่วยในการวเิคราะห์ขอ้มูล สถิติทีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ความถีและร้อย

ละใช้วิเคราะห์ลกัษณะดา้นข้อมูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถามและพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน

ของผูต้อบแบบสอบถาม ใช่ค่าเฉลียและค่าเบียงเบนมาตรฐานเพืออธิบายวิเคราะห์ปัจจยัด้าน

จิตวทิยา และใชส้ถิติ Chi-Square ในระดบัความเชือมนั 95% ในการวเิคราะห์สมมติฐานเพือหา

ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร ผู้วิจยันาํเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นรูปแบบการนําเสนอ

ประกอบบรรยาย 
 

สรุปผลการวจัิย 

 ตอนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีสถานภาพโสด มีอายุระหว่าง 

20-29 ปี ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาในชนัประถมศึกษาหรือเทียบเท่า มีอาชีพรับจา้งทวัไป มี

รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 9,001-12,000 บาทและอยู่เมืองไทยมาแลว้ 3 ปีขึนไป 
  

ตอนที 2 ปัจจัยด้านจิตวทิยา 

จากการศึกษาจติวทิยา   

2.1 ดา้นการเรียนรู้ พบว่ากลุ่มตวัอย่างประชากรชาวเมียนมามีความคิดเห็นว่า หากซือ

สินคา้ทีเคยใชเ้มืออยูเ่มียนมาไม่ไดก้็จะหาซือสินคา้ทีทดแทนกนัไดม้ากทีสุด  

2.2 ดา้นทศันคติ พบวา่กลุ่มตวัอย่างประชากรชาวเมียนมาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อ

สินคา้ไทยวา่มีคุณภาพและความคงทน  
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 ตอนที 3 พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 

 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ส่งเงินกลบับา้นเดือนละ 4,000 บาทขึนไป ใช้

จ่ายเดือนละ 2,000-3,000 บาท ส่วนใหญ่สถานทีทีใช้จ่ายเงินคือ ตลาดสด แรงจูงใจทีซือสินค้า

ตามแหล่งทีเลือก คือ ใกลบ้า้น ใกลที้ทาํงาน กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ้่ายในการซือสินคา้แต่

ละครังเฉลีย 200-300 บาท กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีตนเองเป็นบุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสสุดใน

การเลือกซือสินคา้ 
 

ตอนที 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที 1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินโดยใช้

สถิติไควสแควร์พบว่ามีความสัมพนัธ์กนัมี เนืองจากไดค้่า x 2 = 515.39   Sig  ตาํกวา่ 0.050* คือ

ได้ค่าSig =0.000* เพราะฉะนนัยอมรับสมมติฐานรอง (H 1)  เมือแยกเป็นรายดา้นจะไดส้มมติฐาน

ที  1.2-1.7  
 

สมมติฐานที 1.2 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการส่งเงินกลบับา้น 

โดยการทดสอบดว้ยสถติิไควสแควร์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน อยู่ประเทศไทยมาแลว้กีปี มีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการใชเ้งินในหวัขอ้การส่งเงินกลบับ้าน ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  
 
สมมติฐานที 1.3  ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อพฤติกรรมการใช้จา่ยเงินในแต่ละ

เดือน 

โดยการทดสอบดว้ยสถติิไควสแควร์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุ

รายไดเ้ฉลียตอ่เดอืน อยู่ประเทศไทยมาแลว้กีปี มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชเ้งินในหวัขอ้

การใชจ่้ายเงินในแตล่ะเดือน ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มคี่านอ้ย

กว่า 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษาและอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

จ่ายเงินในแต่ละเดือน ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มีค่ามากกว่า 0.05 
 

สมมติฐานที 1.4 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์สถานทีในการใช้จ่ายบ่อยทีสุด 

โดยการทดสอบดว้ยสถติิไควสแควร์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุ

รายไดเ้ฉลียตอ่เดอืน อยู่ประเทศไทยมาแลว้กีปี มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมระหวา่งปัจจยัส่วน

บุคคลกบัสถานทีในการใช้จา่ยบ่อยทีสุด ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์

มีค่านอ้ยกว่า 0.05 แต่ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นการศึกษาและอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
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ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลกบัสถานทีในการใชจ่้ายบ่อยทีสุด ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการ

ทดสอบความสัมพนัธ์มีค่ามากกวา่ 0.05 
 

สมมติฐานที 1.5 ปัจจยัส่วนบุคคลไม่มีความสัมพนัธ์ต่อแรงจูงในการใชจ่้ายในสถานทีที

ใชจ่้ายบ่อยทีสุด 

โดยการทดสอบดว้ยสถติิไควสแควร์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุ

ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉลียต่อเดือน อยู่ประเทศไทยมาแลว้กีปี มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูง

ในการใชจ่้ายในสถานทีตามขอ้ก่อนหนา้ ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบ

ความสัมพนัธ์มีค่านอ้ยกวา่ 0.05  
 

สมมติฐานที 1.6 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ กบัค่าใชจ่้ายในการซือสินคา้ในแต่ละ

ครัง 

โดยการทดสอบดว้ยสถติิไควสแควร์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุ

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน อยู่ประเทศไทยมาแลว้กีปี มีความสัมพนัธ์กบัค่าใช้จา่ยใน

การซือสินคา้ในแต่ละครัง ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มีค่านอ้ยกวา่ 

0.05 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบัค่าใชจ่้ายในการซือสินคา้ในแต่ละครัง 

ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มีคา่มากกวา่ 0.05 
 

สมมติฐานที 1.7 ปัจจยัส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์กบับคุคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการ

เลือกซือสินคา้ 

โดยการทดสอบดว้ยสถิติไควสแควร์พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ 

ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉลียต่อเดือน อยู่ประเทศไทยมาแลว้กีปี มีความสัมพนัธ์กบับุคคลทีมี

อิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินคา้ ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มี

ค่านอ้ยกวา่ 0.05 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นอาชีพไม่มีความสัมพนัธ์กบับุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดใน

การเลือกซือสินคา้ ทงันีเนืองจากค่า Sig ทีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มีค่ามากกวา่ 0.05 
 
สมมติฐาน   2.1 ปัจจัยจิตวิทยามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน 

โดยใช้การทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไควสแควร์พบว่ามีความสัมพนัธ์กนั 

 x 2 =  223.15   Sig  = 0.000*  เพราะฉะนนัยอมรับสมมติฐานรอง (H 1) เนืองจากค่า Sig ตาํกวา่ 

0.050   
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สมมติฐานที 2.2 ปัจจยัจิตวิทยาด้านการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้

จ่ายเงินในภาพรวมโดยการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไควสแควร์พบว่า  การทดสอบ

ความสัมพนัธ์มีค่าน้อยกว่า 0.050 คือได้ค่าSig=0.000*จึงยอมรับสมมติฐานรอง(H 1) คือ มี

ความสัมพนัธ์กนั เมือพิจารณาแยกตามสมมติฐานที 2.3-2.7 พบวา่ 
 

สมมติฐานที 2.3   ปัจจยัจิตวทิยาดา้นการเรียนรู้ในหวัขอ้ หากหาสินคา้ไม่ได้ในประเทศ

ไทยก็ไม่ใชม้ีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จ่าย โดยการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไควส

แควร์พบว่าการเรียนรู้ในหวัขอ้หากหาสินคา้ในประเทศไทยไม่ไดก้็ไม่ใช้ไม่มีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการใชจ้า่ยไดแ้ก่ พฤติกรรมการใช้จ่ายต่อเดือน Sig = 0.176 สถานทีใช้จ่ายมากทีสุด 

Sig = 0.424 แรงจูงใจในการใช้จ่ายตามสถานที Sig = 0.107 บุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการ

เลือกซือสินคา้ Sig = 0.424 มีเพียงพฤติกรรมส่งเงินกลบับา้นและค่าใชจ่้ายในการซือสินคา้แต่ละ

ครังเท่านนัทีมีความสัมพนัธ์กนั ทงันีเนืองจาก Sig ทีไดจ้ากการทดสอบความสัมพนัธ์มีค่าเท่ากบั 

0.000* 
 

สมมติฐานที 2.4 ปัจจยัจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ในหัวข้อ หาสินค้าทีทดแทนกันได้มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ย 

โดยการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไควสแควร์พบว่า4 การเรียนรู้ด้านการหาสินค้า

ทดแทนกันมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จ่ายทุกข้อ ทงันีเนืองจาก Sig ทีได้จากการ

ทดสอบความสัมพนัธ์มีค่าดงัต่อไปนี 0.002*  0.000* 0.002* 0.016* 0.000* และ 0.000* 

ตามลาํดับ 
 

สมมติฐานที 2.5 ปัจจยัจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ในหวัขอ้ รอซือเมือกลบัเยียมบ้านเกิดที

เมียนมามีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จา่ย 

โดยการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไควสแควร์พบว่าการเรียนรู้ในหวัขอ้รอซือเมือ

กลบัไปเยียมบา้นเกิดทีเมียนมามีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการใช้จ่ายในเรืองการส่งเงินกลบั

บา้นใช้จ่ายเดือนละเท่าไร เนืองจากค่าทดสอบทีได้ตาํกว่า 0.05 คือมีค่า Sig = 0.000* 0.000* 

0.000* 0.014* และ 0.000* ตามลาํดบัมีแต่บุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินต้าทีไม่

สัมพนัธ์ซึงมีค่า Sig = 0.183 
 

สมมติฐานที 2.6 ปัจจยัจิตวิทยาดา้นการเรียนรู้ในหวัขอ้ ฝากเพือนหรือคนรู้จกัทีกลบัไป

เมียนมาซือมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้าย 
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โดยการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไควสแควร์พบว่าการเรียนรู้ในหวัขอ้ฝากเพือนหรือ

คนรู้จกัทีกลบัไปเมียนมาซือมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเงินทุกหวัขอ้มีค่า Sig =  0.000* 

0.012* 0.000* 0.011* 0.046* และ 0.016* 
 
สมมติฐานที 2.7 ปัจจยัจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ในหวัขอ้ ให้ญาติหรือคนรู้จกัทีเมียนมาส่ง

มาใหมี้ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ่้าย 

โดยการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไควสแควร์พบว่าการเรียนรู้ในหวัข้อให้ญาติหรือ

คนรู้จกัทีเมียนมาส่งมาใหม้ีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จ่ายในหวัขอ้การส่งเงินกลบับา้น 

ใชจ่้ายเดือนละเท่าไหร่ และค่าใช้จ่ายในการซือสินคา้แต่ละครัง โดยมีค่า Sig = 0.024* 0.009* 

และ 0.007* ตามลาํดบั ส่วนการเรียนรู้ในหัวขอ้ให้ญาติหรือคนรู้จกัทีเมียนมาส่งมาให้ไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ยในหวัขอ้สถานทีใช้จ่ายมากทีสุด แรงจูงใจทาํไมถึงใช้จ่ย

สถานทีบ่อยทีสุด มีอิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินค้า โดยมีค่า Sig = 0.0494  0.259  และ 

0.496 ตามลาํดบั 
 

สมมติฐานที 2.8 ปัจจยัจิตวิทยาดา้นทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน

ในภาพรวม  

โดยการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไควสแควร์พบว่าภาพรวมความสัมพนัธ์ทศันคติกบั

พฤติกรรมการใช้จ่ายเงิน             =  380.31    Sig  = 0.000* เพราะฉะนนัยอมรับสมมติฐานรอง 

(H1) เนืองจากค่า Sig ตาํกวา่ 0.050   
 

สมมติฐานที 2.9 ปัจจยัจิตวิทยาด้านทศันคติในหัวข้อราคาถูกมีความสัมพนัธ์กับ

พฤติกรรมการใชจ้า่ยเงิน  

โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไควสแควร์พบว่าทศันคติในหัวข้อราคาถูกมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเงินกลบับา้น สถานทีใชจ่้ายมากทีสุด แรงจูงใจทาํไมถึงใช้จ่าย

สถานทีทีบ่อยทีสุด ค่าใช้จา่ยในการซือสินคา้แต่ละครัง บุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการเลือก

ซือสินคา้ มีค่า Sig =  0.000* 0.000* 0.006* 0.000* และ 0.000* ตามลาํดบั  

อย่างไรก็ตามทศันคติในหวัขอ้การใช้จา่ยเดือนละเท่าไรไม่สัมพนัธ์กับการใช้เ งินเฉลีย

ในแต่ละเดือนซึงมีค่า Sig = 0.132 
 

สมมติฐานที  2.10  ปัจจยัจิตวิทยาด้านทศันคติในหัวข้อมีคุณภาพ ความทนทานมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ยเงิน  
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โดยการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไควสแควร์พบว่าทศันคติในหวัขอ้มีคุณภาพ ความ

ทนทานมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเงินกลบับา้น ใช้จ่ายเดือนละเท่าไร สถานทีใช้จ่าย

มากทีสุด แรงจูงใจทาํไมถึงใช้จ่ายสถานทีทีบ่อยทีสุด ค่าใชจ่้ายในการซือสินคา้แต่ละครัง บุคคล

ทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินคา้ มีค่า Sig =  0.000* 0.000* 0.000* 0.000*  0.004* 

และ 0.000* ตามลาํดบั 
 

สมมติฐานที 2.11 ปัจจยัจิตวทิยาดา้นทศันคติในหวัขอ้มีรูปลกัษณ์สวยงามมีความสัมพนัธ์

กบัพฤติกรรมการใชจ่้ายเงิน 

โดยการทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติไควสแควร์พบว่าทัศนคติในหัวข้อมีรูปลกัษณ์

สวยงามมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเงินกลบับ้าน สถานทีใช้จ่ายมากทีสุด ค่าใช้จ่ายใน

การซือสินคา้แต่ละครัง บุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินคา้ มีค่า Sig =  0.000* 

0.000* 0.002* และ 0.048* ตามลาํดบั 

อย่างไรก็ตามทศันคติในหวัขอ้ใชจ้า่ยเดือนละเท่าไร แรงจูงใจทาํไมถึงใช้จ่ายสถานทีที

บ่อยทีสุด ไม่สัมพนัธ์ซึงมีค่า Sig = 0.424 และ 0.980 
 

สมมติฐานที  2.12  ปัจจยัจิตวิทยาด้านทศันคติในหัวข้อมียีห้อให้เลือกหลากหลายมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการใชจ้า่ยเงิน 

โดยการทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติไควสแควร์พบว่าทศันคติในหวัขอ้มียีห้อให้เลือก

หลากหลายมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการส่งเงินกลบับา้น ใช้จ่ายเดือนละเท่าไร สถานทีใช้

จ่ายมากทีสุด แรงจูงใจทาํไมถึงใช้จ่ายสถานทีทีบ่อยทีสุด ค่าใช้จ่ายในการซือสินค้าแต่ละครัง 

บุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือสินคา้ มีค่า Sig =  0.000* 0.021* 0.234* 0.000*  

0.014* และ 0.093* ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผล 

 ผลจากการวจิยัเรืองพฤติกรรมการใชจ่้ายเงินของชาวเมียนมาทีเขา้มาทาํงานในเขตจอง

ทอง จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีประเด็นสําคญัทีจะนาํมาอภิปรายดงันี  

พฤติกรรมการใชจ้า่ยของชาวเมียนมาในดา้นการส่งเงินกลบับา้น ชาวเมียนมาส่วนใหญ่

ส่งเงินกลบับา้นเกิดมากถึงเดือนละ 4,000 บาทขึนไป ซึงเป็นจาํนวนเงินทีมากกว่าการใช้จ่ายใน

แต่ละเดือนทีส่วนใหญ่ร้อยละ 59.25 ของผูต้อบแบบสอบถามตอบว่าใช้จา่ยเพียงเดือนละ 2,000-

3,000 บาท 
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สถานทีทีชาวเมียนมาไปใชจ่้ายบ่อยคือ ตลาดสด รองลงมาคือร้านขายของชํา แรงจูงใจ

ในการไปสถานทีดงักล่าว คือ ใกลบ้า้น ใกลที้ทาํงาน และรองลงมา คือ ราคาถูก การใชจ่้ายเฉลีย

แต่ละครัง 200-300 บาท ดา้นบุคคลทีมีอิทธิพลมากทีสุดในการเลือกซือของ คือ ตนเอง ร้อยละ 

52.50 อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมดา้นบุคคลทีมีอิทธิพลในการใช้จ่ายเงินเพือซือสินคา้ เป็นทีน่า

สังเกตวา่ บุคคลในครอบครัวมีอิทธิพลในการเลือกซือสินคา้ มีผูต้อบรองลงจากตนเอง คือร้อยละ 

40.50 

พฤติกรรมการใชจ้า่ยทีเกียวเนืองกบัจิตวิทยาด้านการเรียนรู้ ชาวเมียนมาส่วนใหญ่เมือ

เขา้มาอยู่ในประเทศไทย หากซือสินคา้ทีเคยใช้เมืออยู่เมียนมาไม่ได ้จะหาสินค้าทีทดแทนกนั

ไดม้าใชแ้ทนมากทีสุด สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Bandura, 1925) ซึงกล่าวถึงการ

เรียนรู้ว่า หมายถึง การเปลียนแปลงพฤติกรรมซึงเป็นผลจากการฝึกหัดและประสบการณ์ 

พฤติกรรมการเรียนรู้หลายอย่างจดัอยู่ในประเภทการคิด เช่น การคิดแก้ไขปัญหาเพือให้บรรลุ

จุดประสงค์ทีตงัไว ้ในการวิจยันีก็จะพบการคิดแก้ไขปัญหาของชาวเมียนมาเมือซือสินคา้เมืออยู่

เมียนมาไม่ได ้

ส่วนดา้นทศันคติต่อสินคา้ไทยของชาวเมียนมา ชาวเมียนมามีความเห็นว่าสินคา้ไทยมี

คุณภาพและมีความทนทานมากทีสุด ซึงทศันคติหรือความเชือนีเกิดจากการเรียนรู้ ตามทฤษฎี

ความต้องการจากการเรียนรู้ของแมคคลีแลนด์  และทัศนคติ มีลต่อพฤติกรรมการบริโภค 

(Bovee,et al. 1995) พฤติกรรมหรือการแสดงในรูปการซือหรือไม่ซือ แหล่งทีซือ ซือทีไหน ซือ

เท่าไร และอืนๆ 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการนําผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

สําหรับร้านคา้ขายของชําหรือตลาด เป็นทีทีนิยมไปของชาวเมียนมาอยู่แลว้ และชาว

เมียนมามีทศันคติว่าสินคา้ไทยมีคุณภาพและความคงทน แต่ยงัมีพฤติกรรมการเลือกซือของจาก

ราคาทีถูก แต่สินค้า และมีการนําเงินออกนอกประเทศจาํนวนมาก ร้านค้าไทยจึงควรใช้กล

ยุทธการตลาด การเพิมความหลากหลาย สินคา้ทีชาวเมียนมาใช้แต่ผลิตในประเทศไทยมาวาง

จาํหน่ายเพิมขึน และกําหนดราคาให้รู้สึกว่าคุ้มค่าต้อการใช้จ่าย เพือดึงเม็ดเงินทีจะออกสู่

ต่างประเทศ เขา้มาอยูใ่นชุมชนไดม้ากขึน  
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ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยในครังต่อไป 

สําหรับประโยชน์ต่อผูที้ตอ้งการศึกษาวจิยัต่อไปควรผสมผสานวิธีคิดและระเบียบวจิยั

เชิงคุณภาพและปริมาณเขา้ไวด้ว้ยกนั เพือจะไดต่้อยอด หรือศึกษาเชิงลึก ดา้นปัจจยัต่างๆทีส่งผล

ต่อการใช้จา่ยเงินเพือนาํมากาํหนดกลยทุธการตลาดเพือสร้างระบบเศรษฐกิจทีดีในชุมชนต่อไป 
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Monetary  Behavior of The Mynmar in Chomthong Bangkok 
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