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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 
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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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 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. 
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