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บทคัดย่อ 

 การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถุประสงค์ ได้แก่  (1) ศกึษารูปแบบค่าใช้จ่ายในการบริโภคของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร (2) เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายในการบริโภคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีจ าแนกตามอาชีพ 
รายได้ และระดบัการศึกษา และ (3) เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดการบริโภคของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีการศกึษาเชิงส ารวจจากการเก็บข้อมลูกลุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน โดยใช้เคร่ืองมือใน
การศกึษา ได้แก่ สถิติทดสอบเอฟ (F-test) และการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis) 

ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ย 324,812.29 บาทต่อปี มูลค่าหนีส้ินเฉลี่ย เท่ากับ 
283,087.10 บาทตอ่ปีมลูคา่ทรัพย์สินเฉลี่ยเท่ากบั 1,197,100บาทตอ่ปี คา่ใช้จ่ายในการบริโภคเฉลี่ย 245,789.03 
บาทตอ่ปี โดยสว่นใหญ่ของคา่ใช้จ่าย คือ ร้อยละ 94 เป็นการคา่ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภคและอปุโภค  รายการใช้จ่าย
ท่ีมีสัดส่วนสูงท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาหาร เคร่ืองดื่มและยาสูบ (ร้อยละ 31.80)ค่าใช้จ่าย
เก่ียวกับการเดินทางและการสื่อสาร (ร้อยละ 25)และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัย (ร้อยละ 19)ตามล าดับ 
นอกจากนัน้ยงัพบวา่ช่วงอาย ุระดบัการศกึษา และอาชีพ มีผลตอ่แบบแผนหรือจ านวนค่าใช้จ่าย ซึง่สรุปได้ถึงกลุ่ม
บุคคลท่ีมีค่าใช้จ่ายในการบริโภคสูงท่ีสุด ได้แก่ ผู้มีช่วง 40-49 ปี (เป็นกลุ่มท่ีมีรายได้มากท่ีสุดด้วย) มีรายจ่าย
บริโภคเฉลี่ยท่ี 283,978.95 บาทต่อปี ผู้ ท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือสงูกว่า (เป็นกลุ่มท่ีมีรายได้มากท่ีสุด
ด้วย) มีคา่ใช้จ่ายบริโภคเฉลี่ยท่ี 448,703.71  บาทต่อปี และผู้ ท่ีมีอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตวั มีค่าใช้จ่าย
บริโภคเฉลี่ยท่ี 300,566.90 บาทตอ่ปี 

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภค จากการประมาณการสมการการบริโภคของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครด้วยวิธีการวิเคราะห์ถดถอย (Regression Analysis)พบว่า รายได้มีอิทธิพลต่อ
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติโดยมีค่าความโน้มเอียงการบริโภคหน่วยสดุท้าย (MPC)เท่ากับ 
0.36 ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และเม่ือแบ่งกลุม่ตวัอย่างในการศกึษาตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ย (324,812.29 
บาทต่อปี) พบว่า ทัง้ 2 กลุ่มมีความสมัพนัธ์กบัค่าใช้จ่ายในการบริโภคในทิศทางเดียวกนัตรงตามสมมติฐาน โดย
กลุ่มตวัอย่างท่ีรายได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยมีค่า MPC (0.28) ต ่ากว่าค่าของกลุ่มตัวอย่างท่ีรายได้ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย 
(0.47)และเม่ือเพ่ิมปัจจยัด้านอื่นๆ (ได้แก่ รายได้ ทรัพย์สิน และหนีส้ิน) พบว่าปัจจยัรายได้ (ค่าสมัประสิทธ์ิ=0.26) 
และทรัพย์สิน (ค่าสมัประสิทธ์ิ = 0.18) มีความสมัพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการบริโภคในทิศทางเดียวกันตรงตาม
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สมมติฐาน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95  ในขณะท่ีปัจจยัหนีส้ินเป็นเพียงปัจจยัเดียว
ท่ีไมม่ีความสมัพนัธ์กบัคา่ใช้จ่ายในการบริโภค  
 
ค าส าคัญ: ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลตอ่การบริโภค สมการการบริโภค ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

ABSTRACT 

 The study had three main objectives. The first objective was to study spending habit of people 
who live in Bangkok territory. The second objective was to compare expenditure of people in different 
careers, levels of income and education background who live in Bangkok. The third objective is to 
study influence factors on expenditure and life style of people in Bangkok. The study was conducted 
by using random processes from a sample of 400 persons. F-test and regression analysis have been 
applied.  
 

It was found that the average income of the sample was 324,812.29 baht per year, its average 
debt was 283,087.10 baht per year, average value of total asset was 1,197,100 baht per year, average 
expenditure was 245,789.03 baht per year. Approximately 94% of total expenses was for consumable 
products. The first three highest level of expenses were for food, beverages and cigarettes (31.80%), 
followed by expenses on traveling and communication (25%) and accommodation (19%). It was also 
found that different levels of age, education background and career had a significant impact on life 
style and expenditures for individual person. All in all, people who are in age between 40 years and 49 
years had highest level expenditures at an average of 283,978.95 baht per year. This was because 
they were having highest level of income. As for those whose education background was at master 
degree level and above, it was found that they were one of highest level income people and their 
expenditures registered 448,703.71 baht per year. It was found that those who own business had 
average expenditure at 300,566.90 baht per year.  
According to the regression analysis, major impacting factors on expenditures reflected Marginal 
Propensity to Consume (MPC) at 0.36 at confidential rate of 95%. The sample has been classified into 
two different groups based on different levels of income by using an average income of 324,812.29 
baht per year as a separation. It was found that both groups had similar relationship with the 
expenditures as according to the hypotheses. The sample that had higher income than the average 
rate accounted for MPC of 0.28 which was lower than those for the group that had lower income (MPC 
was 0.47). Other factors such as income, asset and debts had been added on the sample. It was 
found, based on confidential rate of 95%, that levels of income (coefficient=0.26) and assets 
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(coefficient=0.18) had a positive relationship with the expenditure which was similar to the hypotheses. 
On the other hand, levels of debt did not have relationship with the expenditure of the sample at all.  
KEYWORDS: Factors influencing expenditure, Expenses, Household expenditure, Bangkok 

 

บทน า 

 การพฒันาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มี
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  (Rate of 
Economic Growth)สูงขึน้อย่างมีเสถียรภาพโดย
ตอ่เน่ือง นบัเป็นสิ่งส าคญัของทุกประเทศโดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศท่ีก าลังพัฒนาซึ่งจ าเป็นจะต้องเพ่ิม
ศกัยภาพการพฒันาทัง้ทางด้านสงัคมและเศรษฐกิจ
ภายในประเทศทัง้นีใ้นแตล่ะประเทศจะประกอบด้วย
ปัจจัย ท่ีส่งผลกระทบแตกต่างกัน  การบ ริโภค
ภายในประเทศถือได้ว่าเป็นปัจจัยท่ีมีบทบาทและ
ความส าคัญอย่างย่ิงประการหนึ่งในการพัฒนา
เศรษฐ กิจของประ เทศ  กล่าวคื อการบ ริ โภค
ภายในประเทศเป็นสว่นประกอบท่ีส าคญัของอปุสงค์
มวลรวมท่ีมีบทบาทในการกระตุ้นอุปทานมวลรวม
ของประเทศทัง้ในส่วนการผลิต การลงทุนและการ
จ้างงาน ท่ีเป็นตวัก าหนดแนวทางในการวางแผนการ
ผลิตของผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการในระบบเศรษฐกิจ
ท่ีโดยปกติผู้ ผลิตหรือผู้ ประกอบการจะก าหนด
นโยบายท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัรูปแบบความ
เป็นอยู่หรือความต้องการของผู้บริโภค เพ่ือให้สินค้า
และบริการท่ีผลิตขึน้มาสามารถจ าหน่ายได้ 

หากจะกลา่วถงึความส าคญัของการบริโภค
ท่ีมีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยนัน้ พบว่า
คา่ใช้จ่ายในการบริโภคดงักลา่วถือเป็นตวัแปรส าคญั
ทางเศรษฐกิจมหภาคท่ีมีผลต่อการก าหนดทิศทาง
เศรษฐกิจประเทศ โดยเมื่อพิจารณาองค์ประกอบ
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross 
Domestic Product: GDP) พบว่าค่าใช้จ่ายในการ

บริโภคเป็นภาคเศรษฐกิจท่ีมีขนาดใหญ่และมี
ความส าคญัต่อเศรษฐกิจไทยมาก โดยตัง้แต่ปี พ.ศ.  
2536 – 2554 พบว่า การอุปโภค บริโภคของ
ครัวเรือน (Private Consumption Expenditure) 
ของประเทศไทย (ณ ราคาปี 2531) มีมลูค่าคิดเป็น
สดัส่วนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross 
Domestic Product: GDP) โดยเฉลี่ยเท่ากบัร้อยละ 
54 ทัง้นีเ้ม่ือพิจารณาข้อมลู ปี พ.ศ. 2554(ไตรมาสท่ี 
1 และ 2)พบว่ามีมูลค่าการอุปโภค บริโภคของ
ครัวเรือน (Private Consumption Expenditure) 
เ ท่ า กั บ  1,205,948 ล้ า น บ า ท  ( ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2555) หรือคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 52 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  (Gross 
Domestic Product: GDP) ในขณะท่ีองค์ประกอบ
อื่นๆ ได้แก่ การใช้จ่ายเพ่ือการอปุโภคของรัฐบาลการ
สะสมทุนและการส่งออกและการน าเข้าของไทย มี
มลูค่ารวมกนัเพียงร้อยละ 48 เท่านัน้ ดงัแสดงได้ใน
ภาพประกอบ 1 

 
ภาพประกอบ1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
(Gross Domestic Product: GDP) (ณ ราคาปี 2531) ปี 
พ.ศ. 2554(ไตรมาสที่ 1 และ 2) 
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ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แหง่ชาต,ิ 2554 

 

จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีผ่านมา
สามารถสะท้อนภาวะการอุปโภคบริโภคของ
ครัวเรือนได้จากดชันีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชน 
(Private Consumption and Investment: PCI) 
( ป ร ะกอบ ด้ วย  5  อ ง ค์ ป ร ะกอบหลัก  ไ ด้ แ ก่ 
ภาษีมลูค่าเพ่ิม ณ ราคาคงท่ี มลูค่าการน าเข้าสินค้า
อุปโภคบริโภค ณ ราคาคงท่ี ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ส าหรับท่ีอยู่อาศัย ดัชนีหมวดเชือ้เพลิง และดัชนี
หมวดยานยนต์) ท่ีผ่านมาพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึน้
อย่างต่อเน่ือง โดยในเดือนสิงหาคม ปี 2554 มีดชันี
การอุปโภคบริ โภคภาคเอกชน อยู่ ท่ี  143 .03 
(ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555) ซึ่งเพ่ิมขึน้จาก
เดือนก่อนร้อยละ 4 ห รือเพ่ิมขึ น้จากช่วงเวลา
เดียวกันของปีท่ีแล้วร้อยละ 5 หรือมีค่าดชันีเท่ากับ 
135.65  

นอกจากดชันีการอปุโภคบริโภคภาคเอกชน
แล้ว  อีกดัช นี ท่ีมีส่วนชี ทิ้ศทางการบริ โภคของ
ภาคเอกชนได้แก่ ความเช่ือมัน่ผู้บริโภค (Consumer 
Confidence Index: CCI) ซึง่สะท้อนความเช่ือมัน่ใน
การจบัจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค ณ ซึง่ช่วงเวลาท่ีผ่าน
มาดชันีดงักลา่วมีการปรับตวัดีขึน้โดยเดือนสิงหาคม 
ปี 2554 มีค่าดชันีเท่ากับ 30 (ส านักดชันีเศรษฐกิจ
การค้า, 2555) ซึง่ปรับเพ่ิมจากช่วงเวลาเดียวกนัในปี
ก่อนถึงร้อยละ 37 โดยปัจจัยบวกท่ีท าให้ความ
เช่ือมั่นผู้ บริโภคเพ่ิมขึน้ ได้แก่ รัฐบาลเร่งเดินหน้า
ขับเคลื่อนนโยบายลดค่าครองชีพและเพ่ิมรายไ ด้
ให้กับภาคประชาชน เงินบาทปรับตัวแข็งค่าขึน้
เล็กน้อยโดยอตัราแลกเปลี่ยนอ้างอิงค่าเงินบาทแข็ง
คา่ขึน้ รวมทัง้ราคาน า้มนัปรับตวัลดลง  

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยลบท่ีลดความ
เช่ือมัน่ของผู้บริโภค อาทิเช่นผลกระทบภาวะน า้ท่วม

ห ล า ย จั ง ห วั ด ใ น พื ้น ท่ี ภ า ค เ ห นื อ แ ล ะ ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือท่ีสร้างความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของประชาชนรวมถงึผลผลิตทางการเกษตร 
ผู้บริโภคมีความวิตกกงัวลเก่ียวกบัปัญหาคา่ครองชีพ
และราคาสินค้าท่ียังทรงตวัอยู่ในระดบัสูง ความไม่
มั่นใจของผู้ บริโภคในการขับเคลื่อนนโยบายของ
รัฐบาลให้เห็นเป็นรูปธรรมในอนาคต เป็นต้น 

เมื่ อ พิจารณา รูปแบบการบ ริ โภคของ
ประชาชนในประเทศไทย พบว่าการท่ีครัวเรือนมี
แบบแผนการบริโภคท่ีแตกต่างกันไปอาจขึน้อยู่กับ
ปัจจยัหลายอย่างเมื่อพิจารณาจากหมวดหมู่ของการ
ใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคของครัวเรือนตาม
วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายตามมาตรฐานของ
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ พบว่าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 – 2554รายจ่าย 
ณ ราคาปี 2531 ในส่วนของหมวดอาหาร เคร่ืองดื่ม
และเคร่ืองนุ่มห่ม (Food Products, Beverages 
and Tobacco: Textiles, Apparel and Leather 
Products)  มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายส าหรับตลาดใน
ประเทศ (Private Consumption Expenditure in 
The Domestic Market) สงูท่ีสดุ โดยมีมลูค่าคิดเป็น
สดัสว่นถงึร้อยละ 32 โดยเฉลี่ย และในปี พ.ศ. 2554 
(ไตรมาสท่ี 1 และ 2) พบว่ามีสัดส่วนค่าใช้จ่าย คิด
เป็นร้อยละ 34 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2555)
หรือมีมลูคา่เท่ากบั 377,353 ล้านบาท 

ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วว่าค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคมีบทบาทส าคัญอย่างย่ิงต่อระบบเศรษฐกิจ 
ด้วยเหตุนีจ้ึงมีผู้ ให้ความสนใจท่ีศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
รูปแบบค่าใช้จ่ายในการบริโภคการศึกษาปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลตอ่การก าหนดคา่ใช้จ่ายในการบริโภคโดยจะ
เก็บ ข้อมูลกลุ่มตัวอย่ า งของค รัว เ รื อนใน เขต
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากกรุงเทพมหานครถือได้ว่า
เป็นพืน้ ท่ี เศรษฐกิจ ท่ีส าคัญของประเทศโดยมี



ประชมุวิชาการระดบัชาติ สมาคมสถาบนัอดุมศกึษาเอกชน ประจ าปี 2556 หน้า5 

 

 

ผลิตภัณฑ์จังหวัดเบือ้งต้น (Gross Province 
Product: GPP) (ณ ราคาปี 2531)ในปี พ.ศ. 2553 
คิดเป็นสดัสว่นถงึร้อยละ 24 เมื่อเทียบกบัผลิตภณัฑ์
มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: 
GDP) ซึ่งสามารถสะท้อนถึงรูปแบบการบริโภคของ
ครัวเ รือนโดยรวมของประเทศได้มุ่งหวังว่าการ
ศึกษาวิจัยในครัง้นีจ้ะก่อให้เกิดประโยชน์ในการ
เสนอแนะเชิงนโยบายต่อการวางแผนหรือด าเนิน
นโยบายต่างๆเพ่ือควบคุมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาครัฐตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์ 
1.   เ พ่ือศึกษารูปแบบค่าใ ช้จ่ายในการ

บริโภคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือเปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายในการบริโภค

ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครท่ีจ าแนกตาม
อาชีพ รายได้ และระดบัการศกึษา 

3.   เ พ่ือศึกษาปัจจัย ท่ีมีอิท ธิพลต่อการ
ก า ห น ด ก า ร บ ริ โ ภ ค ข อ ง ป ร ะ ช า ช น ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานคร   
 

สมมตฐิาน 
 ตัวแปรท่ีน ามาทดสอบสมมติฐานในการ
วิจยัครัง้นี ้ได้แก่ อายุ อาชีพ ระดบัการศกึษา รายได้ 
ทรัพย์สิน และภาระหนีส้ิน โดยก าหนดสมมติฐาน 
ตามวิธีการศกึษา ดงันี ้

1. กา รทดสอบค่ า เ อฟ  ( F-test)  เ พ่ื อ
เปรียบเทียบคา่ใช้จ่ายในการบริโภคของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครที่จ าแนกตามอาชีพ รายได้ และ
ระดบัการศกึษา ได้แก่ 

สมมติฐาน: ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครมีความแตกต่างกนั 
หาก(1) อายุ (2) อาชีพ และ (3) ระดับการศึกษา
แตกตา่งกนั 

2.กา ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ถดถอย  (Regression 
Analysis) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
ก าหนดการบริโภค 

สมมติฐาน: ค่าใช้จ่ายในการบริโภคของ
ประชาชนจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันกับ (1) 
รายได้ของประชาชน  (2)  มูลค่าทรัพย์สินของ
ประชาชน และ (3) มลูคา่หนีส้ินของประชาชน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

การศึกษาวิจัยในครั ง้ นี ท้ าใ ห้ทราบถึง
รูปแบบรายจ่ายในการบริโภคของครัวเรือน และ
ปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพลตอ่รายจ่ายในการบริโภคของ
ครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครซึง่จะเป็นประโยชน์
ต่อการวางแผนหรือด าเนินนโยบายต่างๆ ในอนัท่ีจะ
สามารถควบคุม ทิศทางการเจ ริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศกึษาค้นคว้าวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัย

เชิงส ารวจ (Survey Research) เพ่ือศกึษารูปแบบ
ค่าใช้จ่ายในการบริโภค การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
รายจ่ ายในการบ ริ โภคของประชาชนใน เขต
กรุงเทพมหานครท่ีจ าแนกตามอาชีพ รายได้ และ
ระดบัการศกึษาตลอดจนศกึษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
การก าหนดการบ ริ โภคของประชากรใน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi – Stage Sampling) 

 ประชากรและตัวอย่าง 

ประชากร ในการวิจยัครัง้นี ้คือประชาชนท่ีมี
ทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 
5,702,595 คน (กรมการปกครอง, 2554) ซึ่งได้
ก าหนดขนาดตวัอย่าง จ านวน 400 คน 

 เคร่ืองมือ 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น3 ตอน 
ดงันี ้

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะ
ข้อมลูทัว่ไป 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับการใช้
จ่ายของประชาชน 

ตอนที่ 3 แ บ บ ส อ บ ถ า ม เ ก่ี ย ว กั บ
ทรัพย์สินและหนีส้ินของประชาชน  

 

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผู้ วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์ส าหรับวินโดวส์ 
(Statistical Package for the Social Sciences: 
SPSS for Window) โดยสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมลู ประกอบด้วย 

สถิติพืน้ฐาน  ได้แก่  ร้อยละ (Percentage) 
ค่า เฉลี่ ย  (Mean) และส่วนเ บ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) 

สถิติ ท่ี ใ ช้ทดสอบสมมุติฐานได้แก่  การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ(Regressions Analysis) 
และสถิติทดสอบเอฟ (F- test) 
 

สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาวิจัยปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
บริโภคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
สามารถแบ่งผลการศกึษาได้ดงันี ้

1. รูปแบบรายได้ของกลุ่มตวัอย่างมีรายได้
เ ฉลี่ ย เ ท่ า กับ  324,812.29 บ าทต่ อ ปี โดยมี ค่ า
ใกล้เคียงกับรายได้เฉลี่ยของคนทัง้ประเทศจากการ
ส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติปี พ.ศ. 2553และ
เมื่อพิจารณารายได้เฉลี่ยจ าแนกตามข้อมูลพืน้ฐาน 
ได้แก่  

- การจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าในวยั
อายุ 50-59ปี เป็นกลุ่มท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อปี สูงท่ีสุด 
คือ 446,318.03 บาทต่อปี รองลงมาได้แก่ อายุ 40-
49 ปี  และ 30-39 ปี  โดยมีรายได้ เฉลี่ย  เท่ากับ 
383,947.00 และ 310,737.50 บาทตอ่ปี ตามล าดบั 

- การจ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาโท
หรือสูงกว่ามีรายได้เฉลี่ยสูงท่ีสุดคือ 663,537.14
บาทตอ่ปีรองลงมาได้แก่ปริญญาตรีและอนปุริญญา/
ปวส. โดยมีระดับรายได้เฉลี่ย เท่ากับ 332,042.95 
และ 321,469.47 บาทตอ่ปี ตามล าดบั  

- การจ าแนกตามอาชีพ พบว่า อาชีพ
รัฐวิสาหกิจ เป็นกลุ่มตวัอย่างท่ีมีรายได้สูงท่ีสุด คือ 
395,551.26 บาทตอ่ปี รองลงมาได้แก่ อาชีพค้าขาย/
ประกอบธุรกิจส่วนตัว และข้าราชการซึ่งมีรายได้
เฉลี่ยจากการส ารวจ เท่ากับ 361,710.00 และ 
340,548.40 บาทตอ่ปี ตามล าดบั 

2. รูปแบบคา่ใช้จ่ายในการบริโภคของกลุ่ม
ตัวอย่าง จากการศึกษาพบว่ามีค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคเฉลี่ย เท่ากับ 245,789.03 บาทต่อปี ซึ่งมีค่า
สูงกว่าค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทัง้ประเทศประมาณ
ร้อยละ 21.7 โดยค่าใช้จ่ายของครัวเรือนทัง้ประเทศ
โดยเฉลี่ยเท่ากบั 201,828 บาทตอ่ปี   

เมื่อจ าแนกประเภทของค่าใช้จ่ายจะพบว่า
ค่าใช้จ่ายท่ีมีสดัส่วนสงูท่ีสดุ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายอาหาร 
เค ร่ืองดื่ มและยาสูบ  โดยมีค่ า ใ ช้ จ่ าย เท่ ากับ 
73,330.40 บาทตอ่ปี (ร้อยละ 31.8) รองลงมา ได้แก่ 
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการเดินทางและการสื่อสาร (ร้อย
ละ 25) และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับท่ีอยู่อาศยั (ร้อยละ
19) โดยมีมลูค่าเท่ากบั 60,454.98 และ 47,482.05 
บาทตอ่ปี ตามล าดบั  
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แผนภาพ 1 สัดส่วนค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของกลุ่ม
ตวัอย่างจ าแนกตามประเภทคา่ใช้จ่าย 

เม่ือพิจารณาคา่ใช้จ่ายในการบริโภคจ าแนก
ตามข้อมลูพืน้ฐาน ได้แก่ 

- การจ าแนกตามช่วงอายุ พบว่าแต่
ละช่วงอายมุีคา่ใช้จ่ายในการบริโภคแตกตา่งกนั โดย
ช่วงอายุท่ีมีค่าใช้จ่ายสูงท่ีสุด ได้แก่ อายุ 40-49 ปี 
โดยมีค่า ใ ช้จ่ าย เท่ ากับ  283,978.95 บาทต่อ ปี 
รองลงมาได้แก่30-39 ปี และ50-59ปีโดยมีค่าใช้จ่าย
เท่ากับ 268,642.80 และ 255,002.49 บาทต่อปี 
ตามล าดบั 

- การจ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท
หรือสงูกวา่ จะมีคา่ใช้จ่ายด้านบริโภคอปุโภคสงูท่ีสดุ
เมื่อเทียบกับกลุ่มตัวอย่างในระดับการศึกษาอื่นๆ 
โดยมีค่า ใ ช้จ่ าย เท่ ากับ  448,703.71 บาทต่อ ปี 
รองลงมาได้แก่ กลุม่ตวัอย่างท่ีระดบัปริญญาตรี และ
อนุ ป ริญญา / ป ว ส . โ ด ยมี ค่ า ใ ช้ จ่ า ย  เ ท่ า กั บ 
259,441.52 และ 185,226.31 บาทตอ่ปีตามล าดบั  

- การจ าแนกตามการประกอบอาชีพ
หลกั จากการส ารวจข้อมลูกลุ่มตวัอย่าง  ในส่วนของ
ประเภทค่าใช้จ่ายในการบริโภคจ าแนกตามข้อมูล
การประกอบอาชีพหลัก  พบว่าอาชีพค้าขาย /
ประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นอาชีพท่ีมีค่าใช้จ่ายสูง

ท่ีสุด เท่ากับ 300,566.9 บาทต่อปี รองลงมาได้แก่ 
พนกังานบริษัทเอกชน และพนกังานรัฐวิสาหกิจ โดย
มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 263,137.52 และ 245,815.17 
บาทต่อปี  ตามล าดบั ในขณะท่ีอาชีพท่ีมีค่าใช้จ่าย
น้อย ท่ีสุด  ไ ด้แก่  อาชีพ รับจ้าง /แรงงานโดยมี
ค่าใ ช้จ่ าย  136,211.37 บาทต่อปี     ซึ่ งต ่ ากว่า
คา่ใช้จ่ายของอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจสว่นตวั ถึง
ร้อยละ 55 

3. รูปแบบหนีส้ินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีหนีส้ิน จ านวน 265 คน
หรือคิดเป็น ร้อยละ 66.25 และจ านวนกลุ่มตวัอย่าง
ท่ีมีหนีส้ิน เท่ากบั 135 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 33.75 
โดยมีมูลค่าหนีส้ินเฉลี่ยเท่ากับ 283,087.10บาทต่อ
ปี โดยเมื่อจ าแนกตามวัตถุประสงค์ของการกู้ ยืม 
ได้แก่ การซือ้รถ คิดเป็นร้อยละ 36 รองลงมาได้แก่ 
บ้าน (ร้อยละ 24) และ หนีส้ินอื่นๆ (ร้อยละ 18) เช่น 
หนีจ้ากการค า้ประกัน หนีค้่าปรับ/จ่ายค่าเสียหาย 
เป็นต้น  โดยกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่จะมีหนีส้ินเพียง
ประเภทใดประเภทหนึง่เท่านัน้  

แผนภาพ 2 สดัสว่นวตัถปุระสงค์ในการกู้ ยืมของกลุม่
ตวัอย่าง 

 

 

เมื่อพิจารณาหนีส้ินจ าแนกตามข้อมูล
พืน้ฐาน ได้แก่ 
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- การจ าแนกตามช่วงอายุพบว่าช่วง
อายุ 60 ปีขึน้ไป มีหนีส้ิน้มูลค่าสูงท่ีสุดคือ983,425 
บาทต่อปีต่อปี รองลงมาได้แก่ วยั 30-39 ปี มีมลูค่า
หนีส้ิน 545,839.47 บาทต่อปี และวยั 40-49 ปี ซึง่มี
มลูคา่หนีส้ิน เท่ากบั 218,283 บาทตอ่ปี   

- การจ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบวา่ กลุม่ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศกึษาปริญญาโท 

หรือสูงกว่ามูลค่าหนีส้ินสูงท่ีสุด เท่ากับ 
890,184 บาทตอ่ปี รองลงมาได้แก่ ระดบัปริญญาตรี 
(282,145.64 บาทตอ่ปี) และมธัยมศกึษาปีท่ี 6/ปวช. 
(250,675.86 บาทตอ่ปี)  

- การจ าแนกตามอาชีพหลัก พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างท่ีมีมูลค่าหนีส้ินสูง ท่ีสุด คือ กลุ่ม
พนักงานบริษัทเอกชน เท่ากับ 553,205.71 บาทต่อ
ปี รองลงมาได้แก่ พนกังานรัฐวิสาหกิจ (410,483.21 
บาทต่ อ ปี )  และ ข้ า ร าชกา ร / ลูก จ้ า ง ร าชกา ร 
(109,895.65 บาทตอ่ปี) ตามล าดบั 

4. รูปแบบทรัพย์สินของกลุ่มตัวอย่าง
เ ก่ียวกับท รัพ ย์สินพบว่ามีมูลค่า เฉลี่ ย เท่ ากับ 
1,197,100 บาทตอ่ปี โดยประเภททรัพย์สินท่ีมีมลูคา่
สูงท่ีสุดได้แก่บ้าน ท่ีดิน และสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็น
เจ้าของ โดยมีมลูค่าทรัพย์สิน เท่ากบั 778,981 บาท
ต่อปี รองลงมาได้แก่ ยานพาหนะ และทรัพย์สิน        
ทางการเงิน (เช่น เงินฝาก พันธบัตร หุ้ น ทองค า 
เคร่ืองเพชร ฯลฯ) โดยมีมูลค่าเท่ากับ 256,317.60 
และ 163,722.50 บาทตอ่ปี ตามล าดบั  

 

 

 

แผนภาพ 3 มู ลค่ าท รัพ ย์สิ นของกลุ่ ม
ตวัอย่างโดยเฉลี่ยจ าแนกตามประเภททรัพย์สิน 

 

เมื่อพิจารณาข้อมูลท่ีเก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตวัอย่างจ าแนกตามข้อมลูพืน้ฐาน ได้แก่ 

- การจ าแนกตามอายุ พบว่าช่วงอาย ุ
50-59 ปี เป็นกลุ่มตัวอย่างท่ีมีมูลค่าทรัพย์สิน สูง
ท่ีสุด ได้แก่ 2,837,900 บาทต่อปี รองลงมา ได้แก่   
วัย 40-49 ปี และ30-39 ปี โดยมีมูลค่าทรัพย์สิน
เฉลี่ย เท่ากับ 1,861,300 และ 924,916.34 บาทต่อ
ปี ตามล าดบั  

- การจ าแนกตามระดับการศึกษา 
พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดบัปริญญาโทหรือสูงกว่า 
มีมูลค่าทรัพย์สินโดยเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมาได้แก่ 
ระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6/ปวช. และปริญญาตรี โดยมี
มูลค่ าท รัพ ย์สิ น โดย เฉลี่ ย  เท่ า กับ  2,966,800, 
1,393,400 และ 1,129,800 บาทตอ่ปี ตามล าดบั  

- การจ าแนกตามอาชีพ พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างท่ีประกอบอาชีพค้าขาย/ประกอบธุรกิจ
ส่วนตัวและพนักงานรัฐวิสาหกิจ มีมูลค่าทรัพย์สิน
ใกล้เคียงกนั คือ1,774,700 และ 1,757,100 บาทต่อ
ปี ตามล าดบั และกลุม่ตวัอย่างท่ีมีมลูค่าทรัพย์สินสงู
อนัดบัถดัมา ได้แก่ ข้าราชการ/ลกูจ้างราชการ โดยมี
มลูคา่ทรัพย์สินโดยเฉลี่ย เท่ากบั 1,257,800 บาทต่อ
ปี 

5. ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของ
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคท่ีจ าแนกตามอายุ ระดับ
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การศึกษา และอาชีพโดยใช้วิธีการทดสอบทางสถิติ 
F-test พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีความแตกต่างในด้าน
อายุ  อาชีพ และระดับการศึกษา มีผลให้ เ กิด
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคแตกต่างกันอย่างน้อยหนึ่ง
กลุม่ ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
ร้อยละ 95 

6. ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการ
บริโภคของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
การประมาณการสมการการบริโภค ซึ่งใช้วิธีการ
วิเคราะห์ถดถอยพหคุณู (Regression Analysis) ผล
การศกึษาพบวา่  

สมการที่ 1 เป็นการน าปัจจัยรายได้ของ
ประชาชนมาทดสอบในสมการ มีความสัมพันธ์
ทิศทางเดียวกันกับค่าใช้จ่ายในการบริโภคกล่าวคือ 
รายได้ต่อปีเพ่ิมขึน้ 1 บาทต่อปีจะท าให้ครัวเรือนมี
การใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 0.36 บาทต่อปี (ความโน้มเอียง
การบริโภคหน่วยสุดท้าย: MPC = 0.36) ท่ีระดบั
นัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดบัความเช่ือมั่นร้อยละ 95 
ตรงตามสมมติฐาน และสอดคล้องกับทฤษฎีการ
บริโภคท่ีสัมพัน ธ์กับรายได้สัมบูรณ์  (Absolute 
Income Theory of Consumption) ดงัสมการ 

 C1 = 113193.35 + 0.36Y1 

(C = คา่ใช้จา่ยในการบริโภค  Y = รายได้  ) 

นอกจากนี  ้ยัง ไ ด้แบ่ งกลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาเป็น 2 กลุ่มตามเกณฑ์รายได้เฉลี่ยจาก
การศึกษา (324,812.29 บาทต่อปี) ได้แก่ กลุ่มท่ี
รายได้สูงกว่าและต ่ากว่ารายได้เฉลี่ย ซึ่งพบว่า 
รายได้ของประชาชนทัง้ 2 กลุ่มมีความสมัพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกนักบัค่าใช้จ่ายในการบริโภค โดยมีค่า
สัมประสิท ธ์ิของกลุ่มตัวอย่างท่ี มีรายได้สูงกว่า
ค่าเฉลี่ย (MPC = 0.28) น้อยกว่าค่าของกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีรายได้ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย (MPC = 0.47) ซึง่

สอดคล้องกับทฤษฎีการบริโภคของ Keynes ดัง
สมการ 

C1 (High) = 174192.10 + 0.28Y1 

C1 (Low) = 86583.81 + 0.47Y1 

สมการที่  2 เมื่อเพ่ิมปัจจัยด้านอื่น (ได้แก่ 
รายได้ ทรัพย์สินและหนีส้ิน) มาทดสอบ พบว่า 
ปัจจัยรายได้มีอิทธิพลต่อค่าใช้จ่ายในการบริโภค  
โดยรายได้มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับ
ค่าใช้จ่ายในการบริโภคกล่าวคือ หากรายได้ต่อปี
เพ่ิมขึน้1บาท จะท าให้ครัวเรือนมีการใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 
0.26 บาท หรือประมาณ 1 ใน 4 ส่วนของรายได้ 
และปัจจยัทรัพย์สิน เป็นอีกปัจจยัหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อ
ค่าใช้จ่ายในการบริโภค โดยมีความสมัพันธ์ทิศทาง
เดียวกันกับค่าใช้จ่ายในการบริโภค กล่าวคือหาก
มูลค่าทรัพย์สินเพ่ิมขึน้ 1 บาทต่อปี จะท าให้กลุ่ม
ตวัอย่างมีการใช้จ่ายเพ่ิมขึน้ 0.02 บาทต่อปี ท่ีระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่  ร้อยละ 95 
ซึ่งตรงตามสมมติฐาน ส าหรับปัจจัยหนีส้ิน เป็น
ปัจจัยเดียวท่ีไม่มีความสัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายในการ
บริโภคซึง่ไมต่รงตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ดงัสมการ 

C2 = 123532.07 + 0.26Y2 + 0.02L+ 0.01D 

(C = คา่ใช้จ่ายในการบริโภค  Y = รายได้  L = หนีส้นิ  D = ทรัพย์สนิ) 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 

1. ด้านรายได้ จากผลการศกึษาพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างท่ีมีระดบัการศึกษาท่ีสงูจะมีรายได้เฉลี่ยสูง
กว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีมีระดับการศึกษาต ่ากว่า ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นวา่ปัจจยัด้านการศกึษามีผลต่อโอกาส
ในการสร้างรายได้หลังส าเร็จการศึกษา ดังนัน้ 
ภาครัฐจงึควรให้ความส าคญัในการสง่เสริมตลอดจน
สร้าง โอกาสทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพให้แก่
ประชาชนท่ีถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัท่ีสดุ
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ของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ2. ด้านคา่ใช้จ่าย  

2.1 ผลการศกึษาพบวา่ในคา่ใช้จ่ายในการ
บริโภคส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต โดยสว่นใหญ่เป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ือการบริโภค
และอุปโภค ได้แก่ หมวดอาหาร  หมวดท่ีอยู่อาศัย 
และหมวดการเดินทางและการสื่ อสาร โดย มี
ค่าใช้จ่ายรวมประมาณร้อยละ 75 ของค่าใช้จ่ายใน
การบ ริ โภคทั ง้ หมด  ดั งนั น้ ภาค รั ฐจึ ง คว ร ใ ห้
ความส าคัญในการรักษาเสถียรภาพในด้านราคา
ตลอดจนควบคุมคุณภาพของสิน ค้าในหมวด
ดงักลา่วซึง่ถือว่าเก่ียวข้องโดยตรงต่อความอยู่ดีกินดี
ของประชาชน  

2.2 ผลการศึกษาพบว่าค่าใช้จ่ายด้านการ
เดินทางและการสื่อสารมีสัดส่วนสูง เป็นอันดับ 2 
โดยคิดเป็นสัดส่วนถึงร้อยละ 24 ซึ่งสะท้อนให้เห็น
ต้นทุนในการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชน 
ดงันัน้ภาครัฐควรเร่งด าเนินนโยบายในการสนบัสนุน
ด้านขนส่งสาธารณะให้มีพืน้ท่ีครอบคลุมสามารถ
เอือ้อ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง ตลอดจนการพิจารณาค่าบริการท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกบัรายได้ของประชาชน เพ่ือแบ่งเบาภาระ
ในเร่ืองคา่ครองชีพของประชาชน  

2.3 เมื่ อ พิจารณาค่าใ ช้จ่ ายในหมวด
เวชภณัฑ์และค่าตรวจรักษาพยาบาลสงูขึน้ตามอายุ
ท่ีสูงขึ น้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ มีอายุ  60 ปีขึ น้ไป ท่ีมี
รายจ่ายประเภทนีสู้งท่ีสุด ซึ่งเป็นกลุ่มวัยเกษียณ 
ภาครัฐจึง ถือว่ายัง เ ป็นประเด็น ท่ียังคงต้องให้
ความส าคัญ และนอกจากนัน้การพัฒนาระบบการ
ประกันสังคม การส่งเสริมให้ประชาชนออมเงินใน
รูปแบบต่างๆก็เป็นสิ่งท่ีภาครัฐควรให้การสนับสนุน
ควบคู่กันไป ซึ่งหากสามารถท าได้ก็จะเป็นการลด
ภาระงบประมาณของภาครัฐในอนาคต 

2.4 เมื่ อ พิจารณาค่าใ ช้จ่ ายของกลุ่ม
ตัวอย่าง ท่ีจ าแนกตามอาชีพ พบว่าส่วนใหญ่            
มีค่าใช้จ่ายต ่ากว่ารายได้ ซึง่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
คล่องทางการเงินของกลุ่มตัวอย่าง ยกเว้นกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีประกอบอาชีพรับจ้าง/แรงงาน ซึ่งถือเป็น
กลุ่มของประชากรท่ีมีสัดส่วนสูงเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ประชากรท่ีประกอบอาชีพอื่นๆดงันัน้หากกลุ่มนีข้าด
สภาพคล่องทางการเงินตามผลการศึกษา ก็อาจ
ส่งผลให้เกิดการกู้ ยืมเงินเพ่ือน ามาชดเชยส่วนต่าง
ระหว่างรายได้กับค่าใช้จ่ายในการบริโภค และอาจ
ส่งผลเสียต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ดังนัน้  ภาครัฐควรก าหนดแนวนโยบายในด้าน
ผลตอบแทนและสวสัดิการท่ีสอดคล้องเหมาะสมกบั
ประชากรกลุ่มนี ้ตลอดจนนโยบายเก่ียวกับการให้
การศกึษาหรือฝึกทกัษะอาชีพในการหารายได้ 

3. ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยด้านหนีส้ินมี
ผลในทิศทางเดียวกบัคา่ใช้จ่ายในการบริโภค อย่างมี
นัยส าคัญทางส ถิติ  ดังนั น้  ภาค รัฐจึ งควร ใ ห้
ความส าคญักับมาตรการการปล่อยสินเช่ือหรือการ
กู้ ยืมเงินของสถาบนัการเงินตา่งๆ ซึง่ถือเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัทางเศรษฐกิจในการกระตุ้นเศรษฐกิจและควร
มีการวางกรอบหรือแนวทางท่ีชดัเจนเพ่ือป้องกนัการ
เกิดภาวะหนีท่ี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในอนาคตได้ 
(NPL) 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

1. การศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการบริโภคในประเทศไทย       
ในค รั ้ง ต่ อ ไป  ควรน า ปั จ จัย อื่ น ๆ  ท่ี น่ า สน ใจ
ท าการศึกษา เช่น ตัวแปรเชิงคุณภาพ หรือตัวแปร
หุ่น (Dummy Variable) มาใช้ในการศึกษาควรใช้ 
เข้ามารวมอยู่ในสมการถดถอย เ พ่ือให้ผลการ
วิเคราะห์ครอบคลุมทุกมิติมากย่ิงขึน้  และการ
เปรียบเทียบกบัพืน้ท่ีอื่นๆ      ของประเทศเพ่ือศกึษา
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ถงึความเหมือนหรือความแตกต่างกนัของพฤติกรรม
การใช้จ่ายในการบริโภคของประชาชนในพืน้ท่ี
ตา่งกนั  

2. ในการศึกษาครัง้ต่อไปควรน าข้อมูลใน
ลกัษณะ Time Series เข้ามาศึกษาร่วมด้วยเพ่ือ
พิจารณาถึงความแตกต่างกันของพฤติกรรมการใช้
จ่ายในการบริโภคหากมีการเปลี่ยนแปลงของ
ช่วงเวลาเข้ามาเก่ียวข้อง 

3. ในการศึกษาครัง้นีม้ีข้อสังเกตว่ากลุ่ม
ตัวอย่างไม่เปิดเผยข้อมูลเ ก่ียวกับภาระหนีส้ิน
เท่าท่ีควร ดงันัน้ในการศึกษาครัง้ต่อไปหากต้องการ
ศึกษาตัวแปรหนีส้ิน  ผู้ วิจัยจะต้องหาวิ ธีการ ท่ี
เหมาะสมเพ่ือให้ได้ข้อมลูด้านนีอ้ย่างเพียงพอท่ีจะใช้
เพ่ือการศกึษาวิเคราะห์ให้ครบถ้วนสมบรูณ์ 
 

กิตตกิรรมประกาศ  
 รายงานการวิจยัฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วงได้ด้วยดี    
โดยได้รับความกรุณาจากบุคคลหลายๆ ท่าน ผู้ วิจัย
ขอขอบคุณ  ดร. รัชนีพร  พุคยาภรณ์  พุกกะมาน 
อธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีปทุมท่ีได้อนุมัติทุน
สนับสนุนการวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร .ศรัณย์  
วรรธนัจฉริยา ท่ีปรึกษาส านักวิจัยและคณบดีคณะ
เศ รษฐศาสต ร์  ท่ี ไ ด้ สนั บสนุ น ง าน วิ จั ย แ ล ะ
คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยทุกท่าน ท่ีช่วยเหลือ
และประสานงานในด้านต่างๆ   ของงานวิจัย  
ตลอดจนให้ค าปรึกษาและคอยชีแ้นะช่วยเหลือ
งานวิจัยจนส าเร็จ ท้ายสุดนีผู้้ วิจัยขอขอบพระคุณ 
ดร.กฤช เอี่ยมฐานนท์  ผู้ ทรงคุณวุฒิ  ท่ีได้เสียสละ
เวลาเพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาตรวจปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องต่างๆ  ซึง่เป็นส่วนส าคญัอนัมีค่าท่ีท าให้
งานวิจยัในครัง้นีส้ าเร็จลลุว่งด้วยดี 
 คณุประโยชน์ท่ีบังเกิดจากรายงานการวิจัย
ฉบับนี ้ ผู้ วิจัยขอมอบแด่ทุกท่านท่ีได้กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น รวมถงึบิดา  มารดา  ผู้ ให้การศกึษาแก่ผู้ วิจยั 

ตลอดจนครู -อาจารย์ท่ีได้ประสิทธิประสาทวิชา
ความรู้แก่ผู้ วิจัย  ผู้ วิจัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงาน
การวิจัยฉบับนีจ้ะมีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้สนใจได้ตามสมควร 
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