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บทคัดยอ 

การศึกษาเร่ือง “พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสามมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ” มีวัตถุประสงคเฉพาะผลการศึกษาคร้ังนี้ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของการ

ใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนการวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) ใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

จํานวน 113 คน 

 

 ผลการวิจัยพบวา  

นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี สวนใหญมีการ

ยอมรับในความเปนเพศท่ีสามและมีความกลาแสดงออกมากเพราะนักศึกษาเพศท่ีสามเห็นวาใน

มหาวิทยาลัยมีความอิสระในการแสดงออกและใหการยอมรับในเพศท่ีสามเปนอยางมาก จะเห็นได

จากกิจกรรมตางๆท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึน  

พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสามสวนใหญมีคาใชจายเกี่ยวกับการบริโภค

อาหารและเคร่ืองดื่มมีคาเฉล่ียตอเดือน 2,767.25 บาทตอเดือน โดยมีพฤติกรรมการใชจายของ

นักศึกษาเพศท่ีสามจะแตกตางกัน เพราะนักศึกษาจะมีรายไดตอเดือนท่ีตางกันมากเ นื่องจาก

ผูปกครองมีรายไดตอเดือนตางกัน ฐานะทางครอบครัวท่ีตางกันจะมีผลตอพฤติกรรมการใชจายของ

นักศึกษาเพศท่ีสามดวยเพราะนักศึกษาเพศท่ีสามท่ีมีฐานะทางบานคอยขางดีจะนิยมใชสินคาท่ีมี

ราคาแพงและมีการใชจายท่ีฟุมเฟอย ผลจากการท่ีนักศึกษาเพศท่ีสามมีคาใชจายมากกวารายไดท่ีรับ

ในแตละเดือนทําใหนักศึกษาสวนใหญมีเงินท่ีรับจากผูปกครองในแตละเดือนไมเพียงพอตอ

คาใชจาย ทําใหตองขอเพิ่มจากผูปกครองหรือไมก็จําเปนตองยืมเพื่อนท่ีรูจัก 
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กติติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดเปนอยางดีดวยความกรุณาเหลือจากบุคคลหลายๆฝายท่ีให

ความรวมมือ ซ่ึงผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณทุก ๆ ทานมาไว ณ ท่ีนี่ดวย 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณสําหรับ ผูชวยศาสตราจารยประสพชัย พสุนนท อาจารยท่ี

ปรึกษาวิจัยท่ีกรุณาติดตามผลงานตลอดทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน โดยใหคําปรึกษา คําแนะนํา

ตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบ และแกไข จนทําใหวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 

ขอกราบขอบพระคุณสําหรับ ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร  ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ   อาจารยภาวิณี กาญจนาภา  อาจารยจิตพนธ ชุมเกตุ  และ อาจารย

เชาวลิต ตรึกตรอง  ท่ีใหเกียรติสละเวลาให คําเสนอแนะและตรวจสอบความถูกตอง ของ

แบบสอบถามการวิจัยคร้ังนี้ 

ขอกราบขอบพระคุณสําหรับ ผูชวยศาสตราจารยนภนนท หอมสุด  และ อาจารยจิตพนธ 

ชุมเกตุ อาจารยท่ีใหเกียรติและสละเวลาเปนกรรมการสอบสัมมน าการเปนผูประกอบการ ตลอดจน

ใหคําแนะนํา ตรวจสอบความบกพรองเพื่อใหงานวิจัยฉบับนี้มีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน 

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ซ่ึงใหทุนการศึกษาแกผูวิจัย จนกระท่ังจบการศึกษา 

อีกท้ังคอยเปนกําลังใจใหตลอดมาจนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  

สุดทายขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนท่ีชวยเหลือในการเก็บแบบสอบถามและขอขอบคุณ

นักศึกษา เพศท่ีสาม ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาการจัดการ คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีสละเวลาในการใหขอมูล และตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเปนประโยชนตอ

งานวิจัยฉบับนี้ 

และผูเกี่ยวของกับความสําเร็จของการวิจัยในคร้ังนี้ ซ่ึงไมไดกลาวนามไวทุกทาน ผูวิจัย

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้ 
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บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

ในชวงท่ีเศรษฐกิจตองเจอกับปญหาเชิงลบหลายดาน ท้ังปจจัยท่ีเกิดข้ึนภายในประเทศ 

เชน การประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคระบาด ปญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต หรือจะเปนภัย

ทางการเมือง และปญหาท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกประเทศ เชน ปญหาดานผูกอการรายท่ีเปนปญหา

ระดับประเทศ ปญหาราคาน้ํามันท่ีแพงข้ึน การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ท่ีโหมกระหน่ําเขามา

พรอมๆกัน จนกอใหเกิดผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศ ทําใหอดตั้งคําถามไมไดวา ในสภาพ

กรณีเชนนี้ ผูบริโภคจะมีปฏิกิริยาหรือพฤติกรรมตอการใชจายเงินอยางไร โดยเฉพาะกลุมนักศึกษา

ท่ีมีอายุอยูระหวาง 18-25  ป ซ่ึงเปนกลุมท่ียังไมมีรายไดเปนของตนเอง แตในทางกลับกันสัดสวน

คาใชจายในการครองชีพนั้น มีมากกวากลุมคนบางกลุมท่ีมีงานทําและมีรายไดเปนของตนเอง อีก

ท้ังยังไมตระหนักถึงความสําคัญของการออมเงินเพื่อการเก็บไวใชจายในอนาคต ซ่ึงพฤติกรรม

ดังกลาวจะกอใหเกิดปญหาท้ังในระยะส้ันและในระยะยาว (ถนอมศักดิ์ แสนอินตะ 2548) 

การมีพฤติกรรมการใชจายท่ีเหมาะสมนั้น หมายถึง การท่ีสามารถจัดสรรคาใชจายท่ีใช

ในกิจกรรรมตางๆอยางถูกตองและเหมาะสม โดยท่ีไมเกิดปญหาใดๆเกิดข้ึนในภายหลัง การท่ีมี

พฤติกรรมการใชจายท่ีเหมาะสม จะเปนผลดีตอตนเอง ครอบครัว และประเทศ โดยจะสามารถลด

ปญหาตางๆได ท้ังปญหาทางเศรษฐกิจ เชน การกูยืม การจํานํา เปนตน และปญหาทางสังคม เชน 

การปลน ชิงทรัพย การขายบริการทางเพศ เปนตน ถาหากปญหาเหลานี้ลดลง จะทําใหมาตรฐาน

ชีวิตของคนในประเทศดีข้ึน ท้ังดานจิตใจ อารมณ และสังคม (นรากร พูลภูงา และคณะ 2548) 

ซ่ึงในปจจุบันพฤติกรรมการใชจายฟุมเฟอยของนักศึกษาเร่ิมเปนปญหาท่ีสังคมใหความ

สนใจกันมาก เพราะเปนเร่ืองท่ีทําใหเกิดปญหาอ่ืนๆตามมาอีกมากมาย เชน ปญหาอาชญากรรม 

ปญหาการขายบริการทางเพศ เปนตน ซ่ึงไดมีผลสํารวจออกมาวา ประชาชนรอยละ  91.9 มี

ความเห็นตรงกันวา ปจจุบันเยาวชนมีพฤติกรรมการจับจายใชสอยท่ีฟุมเฟอย มีเพียงรอยละ  4.1 

เทานั้นท่ีเห็นวาไมฟุมเฟอยและรอยละ 4.0 ไมมีความเห็น โดยสินคาท่ีประชาชนเห็นวาเยาวชนมี

การใชจายฟุมเฟอยมากท่ีสุดอันดับหนึ่งคือ โทรศัพทมือถือ อุปกรณส่ือสารจากดีไซนเนอร เส้ือผา

แบรนดเนมจากตางประเทศ เคร่ืองสําอาง เชน น้ําหอม ลิปสติค แปง เคร่ืองประดับ เชน สรอย 

แหวน ตางหู นาฬิกา และเกมสหรือซอฟแวรดานบันเทิงบนคอมพิวเตอร  
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จากการวิจัยของสํานักวิจัยเอแบคโพลล พบวานักเรียนนักศึกษารอยละ 76.4 นิยมซ้ือหรือ

ใชสินคาตางประเทศ เชน เส้ือผา นาฬิกา รองเทา เคร่ืองสําอาง น้ําหอม กระเปา เปนตน มีเพียงรอย

ละ 23.6 ท่ีไมนิยม ซ่ึงแสดงเห็นวาไมเพียงแตการชอบใชสินคาประเภทฟุมเฟอยเกินความจําเปน

เทานั้น แตวัยรุนในปจจุบันยังมีคานิยมในการเลือกใชสินคาจากแหลงผลิตจากตางประเทศท่ีมี

ตนทุนแพงจากตางประเทศอีกดวย (สํานักวิจัยเอแบคโพลล 2546) 

ปญหาความฟุมเฟอยของเยาวชนในปจจุบันกําลังเปนปญหาสําคัญท่ีมีโอกาสนําไปสู

หายนะภัยทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตได ถึงแมแนวคิดทางเศรษฐศาสตร บางสํานักจะเห็นวา

การกระตุนการบริโภค  (จํานวนมาก) เปนเคร่ืองมือในการสรางความเติบโตม่ังค่ังทางเศรษฐกิจก็

ตาม แตการบริโภคท่ีเกินความจําเปน อาจทําใหขาดเงินออมท่ีจะทําการลงทุนตอไป และนอกจากนี้

การซ้ือของตางประเทศยังทําใหประเทศไทยขาดดุลการคาอีกดวย ดังนั้นทิศทางท่ีควรจะเปนคือการ

สงเสริม การบริโภคของเยาวชนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอสังคมในระยะยาว 

นอกจากนี้ยังมีอีกผลวิจัย  ท่ีไดสํารวจกลุมเปาหมายคือนักศึกษาช้ันปท่ี 3-4 ของ  3

มหาวิทยาลัยรัฐ คื อ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวม 200 คน ผลท่ีไดคือ นักศึกษาชาย มีคาใชจายเฉล่ียตอคนตอเดือน 

8,036 บาท นักศึกษาหญิง มีคาใชจายเฉล่ียตอคนตอเดือน 7,872 บาทไมรวมกับคาหนวยกิตหรือคา

เลาเรียนแตละเทอม ท่ีสําคัญผลสํารวจยังพบวานักศึกษากวา 72% จะตองชมภาพยนตรทุกเดือน อีก 

45% บอกวาจะตองซ้ือนิยายและการตูน 27% มักจะตองเท่ียวผับหรือเท่ียวกลางคืน 21% บอกวาจะ

ไปรองคาราโอเกะ18% บอกวาจะเลนอินเตอรเน็ตและเกมสคอมพิวเตอร 16% ไปเท่ียวตางจังหวัด 

และท่ีนาจับตามองคือ นักศึกษา 11% บอกวามีคาใชจายในการซ้ือบุหร่ีและสุราทุกเดือน นักศึกษา

สวนใหญเกือบ 90%ยังหาเงินเองไมได แตใชจายเงินไปในกิจกรรมตางๆ มากถึงเดือนละ 7,000-

8,000 (บริษัท สปาแอดเวอรไทซ่ิง จํากัด  2548) 

ในระยะส้ัน  (ภายใน 1 ป)  ถากลุมนักศึกษาดังกลาวมีการใชจายเงินอยางฟุมเฟอยเกิน

ความจําเปนจนทําใหเงินท่ีไดมาจากผูปกครอง ไมเพียงพอตอการใชจาย เม่ือไมเพียงพอก็จะมี การ

ขอเงินจากผูปกครองเพิ่มเปนพิเศษ ทําใหผูปกครองมีเงินเหลือไวจับจายใชสอยนอยลง หรือ อีก

กรณีคือการขอยืมจากคนรูจัก มาใชจายแทนสวนท่ีขาดไป นั้นหมายถึงการนําเงินในอนาคตมาใช

ในปจจุบัน สงผลกระทบตอรายไดท่ีจะไดจากผูปกครองในอนาคต เพราะจะตองนํารายไดนั้นมา

ชําระหนี้จากท่ีขอยืมมา เปนตน  นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นถึงปญหาอีกหนึ่งปญหาท่ีจะเกิดข้ึนใน

ระยะยาวคือ เม่ือนักศึกษากลุมดังกลาวเขาสูวัยผูใหญหรือวัยทํางานแลว หากยังไมรูจักการวาง

แผนการใชจายเงินและการออมเงินท่ีดี อาจจะทําใหการดําเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตในอนาคต  

(ถนอมศักดิ์ แสนอินตะ  2548) อีกปญหาหนึ่งท่ีสําคัญก็คือ ในปจจุบันสังคมไทยเกิดการ
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เปล่ียนแปลงไปมาก โดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตกท่ีเปนตัวเปล่ียนสภาพความเปนอยู ความคิด 

ความรูสึก ส่ิงท่ีทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงดานสังคม วัฒนธรรมเปนอยางมาก ส่ิงแวดลอมภายนอก

เหลานี้สงผลกระทบตอจิตใจของคนในสังคมโดยตรงทําใหเกิดเปนแรงกระตุนในการแสดงออก ทํา

ใหคนในสังคม กลาคิด กลาทํา และกลาแสดงความเปนตัวตนท่ีแทจริงมากข้ึน โดยเฉพาะเด็กวัยรุน

ซ่ึงเปนวัยของการเจริญเติบโตท้ังทางดานรางกาย ความคิด และสติอารมณ เม่ือพวกเขาเหลานี้ไดรับ

แรงกระตุนจากส่ิงแวดลอมภายนอกพวกเขาเกิดแรงขับกลาแสดงถึงตัวตนท่ีแทจริงอยางเต็มท่ี 

โดยเฉพาะการแสดงออกของพฤติกรรมของวัยรุน ผูชายท่ีเปนกระเทย  เกย  ผูหญิงท่ีเปนท้ัง ทอม ดี้ 

และเลสเบ้ียน ไดแสดงออกมาใหเห็นเดนชัดกันมากข้ึน การเรียนรูปรับเปล่ียนตัวตนของตนเองไป

ตามประสบการณชีวิตในชวงเวลา และพื้นท่ีตางๆจนกระท่ังคนพบวิถีเพศและตัวตนความเปนเพศ

จากพื้นท่ีท่ีสามารถปลดปลอยตัวเองไดอยางอิสระ สาเหตุเหลานี้อาจเกิดมาจากความปรารถนา

ภายในและความคิดท่ีแตกตาง ท้ังในดานทัศนคติ และอารมณ เม่ือไดรับแรงกระตุนจากภายนอก

พวกเขาจึงเหมือนไดรับอิสระในความเปนตัวตนท่ีแทจริง สําหรับบางคนตัวตนทางเพศยังเปนส่ิงท่ี

ล่ืนไหลไปมาไมหยุดนิ่งกับท่ี ข้ึนอยูกับการใหความหมาย ประสบการณ บริบทสังคม ผูคนท่ี

แวดลอม รวมท้ังชวงเวลาและสถานการณตาง ๆ ดวย (ภราไดย แสงสวัสดิ์และคณะ  2550) 

ปจจุบันสังคมไทยยอมรับเกยและกะเทย มากข้ึนกวาในหลายประเทศ  แตคนบางกลุมก็

ยังรูสึกและมองเกย ทอม ดี้ และกะเทยในแงลบ ท้ังนี้อาจเปนเพราะภาพของเกยและกะเทยท่ีออกมา

ตามส่ือตางๆ ท้ังหนังสือพิมพ ละครโทรทัศน ภาพยนตร  ฯลฯ  มักออกมาในเชิงลบ  เปนตัวตลก

บาๆ บอๆ หรือแสดงอารมณรุนแรง โหดเหี้ยม ฯลฯ  ซ่ึงความจริงเกย และกะเทยท่ีประสบ

ความสําเร็จในชีวิต เปนคนดี ทําประโยชนใหสังคมก็มีอยูมากชีวิตท่ีตองเกี่ยวของของคนหลากเพศ

ชายจริง หญิงแท หรือแมแตเกย กะเทย นั้นยอมมีปะปนกับชนและคนทุกชนช้ันวงการไมเวนแมแต

ชีวิตของนักศึกษาซ่ึงเปนสวนหนึ่งของอนาคต ของชาติและเปนท่ีทราบกันดีวา “มหาวิทยาลัย” เปน

พื้นท่ีในการใฝหา วิชา ความรู แตท่ีนี้เองยังเปนท่ีบรรจุรวมของกลุมคน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุม

นักศึกษารอยพอพันแม ตางเช้ือชาติ ตางศาสนา และกลุมคนเพศท่ีสาม อยางกะเทย ท่ีตอนนี้พื้นท่ี

ยืนในสังคมของพวกเขาไดเปดกวางมากกวาอดีตท่ีไมมีการยอมรับกลุมคนเหลานี้ “กะเทยใน

มหาวิทยาลัย” จึงเปนท่ีพูดถึงกันอยางมาก ในเร่ืองของการท่ีพวกเขาถูกยกใหเปนจุดสนใจ ไมวาจะ

ทําอะไร กิจกรรมเกือบทุกกิจกรรมท่ีทําตางไมเคยหางจากเงาของกะเทยตอนนี้เรียกไดวาพวกเขาเขา

มามีบทบาทอยางมาก (ฝายประชาสัมพันธ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข) 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เปนอีกสถาบันการศึกษาหนึ่งท่ีมี

กลุมนักศึกษาเพศท่ีสามอยูจํานวนไมนอยท่ีมีความหลากหลายในการดําเนินชีวิต หลากหลาย

รูปแบบการแสดงถึงความเปนเพศท่ีสามท่ีมีท้ังแสดงออกถึงความเปนเพศท่ีสามอยางเปดเผยหรือ
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บางคนอาจจะไมแสดงออกมาใหคนภายนอกเห็นถึงความเปนเพศท่ีสามเลยก็มี ซ่ึงจากความ

หลากหลายของนักศึกษาเพศท่ีสามนี้เองทําใหเห็นความแตกตางดานสภาพสวนบุคคลของนักศึกษา

แตละคน ท้ังในดานสภาพทางครอบครัวและการใชชีวิตในมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นนักศึกษาเพศท่ี

สามในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีความอิสระในการแสดงออกเปนอยาง

มากเพราะทางมหาวิทยาลัยใหการยอมรับในกลุมนักศึกษาเพศท่ีสาม จึงทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษา

เกี่ยวกับพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ

เพชรบุรี เพราะจะเห็นไดวาพฤติกรรมการใชจายเปนส่ิงสําคัญตอการใชชีวิตของมนุษย และควร

ไดรับการควบคุมดูแลใหเปนไปตามความเหมาะสม  

ดังนั้น เพื่อท่ีจะไดทราบพฤติกรรมการใชจายสวนตัวท่ีแทจริงของนักศึกษาเพศท่ีสาม จึง

สมควรท่ีจะตองศึกษาเร่ืองการใชจายสวนตัวของนักศึกษาเพศท่ีสาม มิฉะนั้นแลวอาจเกิดปญหา

ตางๆ ท่ีตามมาได เชน 1) ผูปกครองไมทราบถึงพฤติกรรมการใชจายท่ีแทจริง จึงไมสามารถจัดสรร 

ดูแล และควบคุมการใชจายไดอยางเหมาะสม ทําใหเม่ือผานไปไดระยะเวลาหนึ่งแลวไมสามารถสง

คาใชจายตอไป ทําใหนักศึกษาตองออกจากการศึกษากลางคัน 2) นักศึกษาไมสามารถควบคุม

พฤติกรรมการใชจายสวนบุคคลได โดยไมทราบวาคาใชจายท่ีไดรับมาจากผูปกครองนั้นนําไปใช

จายอะไรกอนหลัง ควรนําไปใชอะไรเทาใดบาง จึงทําใหนักศึกษาใชเงินผิดพลาดอาจนําเอา

คาใชจายท่ีไดรับจากผูปกครองไปใชจายในทางท่ีไมใชเพื่อการศึกษา ซ่ึงผลสุดทายผูปกครองตอง

เดือดรอนเพิ่มข้ึนอีก หรืออาจถึงข้ันทําใหนักศึกษาเสียการเรียน หรือศึกษาไมจบตามหลักสูตร 

ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษา เกี่ยวกับ คาใชจายเพื่อการศึกษาและท่ีไมใชการศึกษาของนักศึกษาเพศท่ี

สาม เพื่อท่ีจะสามารถแสดงใหเห็นคาใชจายของนักศึกษาท่ีเปนตัวแปรท่ีมีอิทธิพลตอการเรียนและ

แสดงคุณภาพและช่ือเสียงของสถาบันฯ  ตลอดจนเปนแนวทางในการวางแผนการจัดการ

งบประมาณในอนาคต วามีความแตกตางจากผลการศึกษาหรืองานวิจัยอ่ืนๆท่ีไดทํากอนหนานี้

หรือไมอยางไร 

 

วตัถุประสงค์ในการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมของการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

 

ขอบเขตในการศึกษา 

1.ขอบเขตดานประชากร ประชากรท่ีใชในการศึกษา คร้ังนี้ไดสํารวจนักศึกษาเพศท่ีสาม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตเพชรบุรี ไดแก นักศึกษาท่ีเปนเพศท่ีสาม ซ่ึงจะหมายความถึงเฉพาะ
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นักศึกษาผูชายท่ีแสดงตนและยอมรับวาเปนกระเทย  เกยและ ตุด ของคณะวิทยาการจัดการ  คณะ

สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ระดับ

ปริญญาตรีช้ันปท่ี 1-4 รวม3คณะ  

2.ขอบเตดานระยะเวลาใชเวลาศึกษา 10 เดือน ตั้งแตเดือน พฤศจิกายน 2552  – สิงหาคม 

2553 

3. ขอบเขตดานพื้นท่ีของการศึกษา ไดทําการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศเพชรบุรี  

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1.ทราบถึงสาเหตุของการเกิดคาใชจายในแตละดาน เชน ดานอาหารเคร่ืองดื่ม  ดานเพื่อ

การศึกษา ดานบันเทิงและผักผอนและดานยานพาหนะเดินทาง เปนตน  

2.เปนประโยชนตอตัวนักศึกษาและผูปกครองในการวางแผนในการใชจายในการ

บริโภคในแตละเดือน  

3.เปนประโยชนตอทางมหาวิทยาลัยท่ีจะไดนําไปพิจารณาในการใหทุนการศึกษาแก

นักศึกษาหรือใชในการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษา  

4.และอาจเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจและสังคมโดยรวมในการท่ีจะนําผลการวิจัยไปใช

เพื่อการรณรงคปลูกจิตสํานึกท่ีดีในการใชจายใหกับเยาวชน 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

1.พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษา หมายถึง ลักษณะการใชจายเงินของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2.คณะวิชา หมายถึง คณะวิชาท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยูจําแนกเปน 

-คณะวิทยาการจัดการ 

-คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

-คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

3.นักศึกษาเพศท่ีสาม หมายถึง นักศึกษาชายท่ีกําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มีการยอมรับในความเปนเพศท่ีสามของตนไม

วาจะเปนการแตงกาย พฤติกรรม บุคลิกลักษณะ ทาทาง การแสดงออกท่ีคลายเพศหญิง อีกท้ังมี

ความพึงพอใจและช่ืนชอบในเพศเดียวกับตน และอาจรวมไปถึงมีการแตงกายเปนเพศหญิงดวย

หรือไมก็ได 
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4.ช้ันป หมายถึง ช้ันปท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู จําแนกเปน ช้ันปท่ี1  ช้ันปท่ี2 ช้ันปท่ี3 

และช้ันปท่ี4 

5.รายไดตอเดือนของผูปกครอง หมายถึง รายไดตอเดือนของผูปกครองของนักศึกษาท่ี

ไดมาจากการประกอบอาชีพ 

6.รายไดตอเดือนของนักศึกษา หมายถึง รายไดตอเดือนท่ีนักศึกษาไดรับจากผูปกครอง

และรายไดท่ีไดมาจากการประกอบอาชีพหรืองานพิเศษของนักศึกษา 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 

การศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดศึกษาพฤติกรรม การ ใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยผูศึกษาไดมีทฤษฎี แนวคิดท่ีใชเปนกรอบ

ในการศึกษาดังนี้ 

1.มหาวิทยาลัยศิลปากร  

2.พฤติกรรมผูบริโภค 

3.ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ  

4.ความหมายและทฤษฎีเกี่ยวกับความคาดหวัง 

5. แนวคิดเกี่ยวกับเพศท่ีสาม 

6. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

1.มหาวทิยาลยัศิลปากร  

มหาวิทยาลัยศิลปากรเปนสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของรัฐในสังกัด

ทบวงมหาวิทยาลัย เดิมคือโรงเรียนประณีตศิลปกรรมสังกัดกรมศิลปากร เปดสอนวิชาจิตรกรรม

และประติมากรรมใหแกขาราชการและนักเรียนในสมัยนั้นโดยไมเก็บคาเลาเรียน ศาสตราจารยศิลป 

พีระศรี (เดิมช่ือ Corrado Feroci) ชาวอิตาเลียนซ่ึงเดินทางมารับราชการในประเทศ ไทยในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 เปนผูกอตั้งโรงเรียน แหงนี้ข้ึน และได

เจริญเติบโตเปนลําดับเร่ือยมา จนกระท่ังไดรับการยกฐานะข้ึนเปน มหาวิทยาลัยศิลปากร เม่ือวันท่ี 

12 ตุลาคม พ.ศ. 2486 คณะจิตรกรรมและประติมากรรม ไดรับการจัดตั้งข้ึนเปนคณะวิชาแรก 

(ปจจุบันคือคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ) ในป พ.ศ. 2498 จัดตั้งคณะสถาปตยกรรม

ไทย (ซ่ึงตอมาไดปรับหลักสูตรและเปล่ียน ช่ือเปนคณะสถาปตยกรรมศาสตร) และคณะโบราณคดี 

หลังจากนั้นไดจัดตั้งคณะมัณฑนศิลป ข้ึนในปตอมา 

  ป พ.ศ. 2509 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายท่ีจะเปดคณะวิชาและสาขาวิชาท่ี 

หลากหลายข้ึน  แตเนื่องจากบริเวณพื้นท่ีในวังทาพระคับแคบมาก ไมสามารถจะขยายพื้นท่ีออกไป

ได จึงไดขยายเขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม โดยจัดตั้งคณะอักษร 
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ศาสตร พ.ศ. 2511  คณะศึกษาศาสตร พ.ศ. 2513  และคณะวิทยาศาสตร พ.ศ. 2515 ตามลําดับ 

หลังจากนั้น จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร พ.ศ. 2529  คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม พ.ศ. 2535   และ

จัดตั้งคณะดุริยางคศาสตรข้ึน เม่ือ พ.ศ.2542 เพื่อใหเปน มหาวิทยาลัยท่ีมีความสมบูรณ ทางดาน

ศิลปะมากยิ่งข้ึน 

พ.ศ. 2540  มหาวิทยาลัยศิลปากรไดขยายเขตการศึกษาไปจัดตั้ง วิทยาเขตแหงใหม ท่ี

จังหวัดเพชรบุรี เพื่อกระจายการศึกษาไปสูภูมิภาค ใชชื่อวา "วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี" จัดตั้ง

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร ในป พ.ศ. 2544  คณะวิทยาการจัดการ ในป พ.ศ. 2545 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ในป พ.ศ. 2546 และวิทยาลัยนานาชาติ ในป พ.ศ. 2546 

(มหาวิทยาลัยศิลปกร 2553) 

 

มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ประวตัิความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีนโยบายในการกระจายโอกาสทางการศึกษาไปสูภูมิภาค จึง

ขยายเขตการศึกษาไปตั้งวิทยาเขตแหงใหมท่ีจังหวัดเพชรบุรี ใชช่ือวา วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ตั้งอยูบนเลขท่ี1 หมูท่ี3 ตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีพื้นท่ี 621 ไร เร่ิมกอสราง

เม่ือปพุทธศักราช 2540 

ท่ีตั้งวิทยาเขตสารสนเทศ แหงนี้มีความเหมาะสมท้ังทางภูมิศาสตร และศักยภาพของ

สภาพแวดลอมทางกายภาพทําใหประหยัดคาใชจายในการลงทุนเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นท่ีดิน 

ตลอดจนระบบโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค/ สาธารณูปการ เพราะอยูติดถนนใหญ 

เสนทางสําคัญจากกรุงเทพฯ มุงสูภาคใต ในพื้นท่ีมีบึงน้ําจืดขนาดใหญ อุดมดวยพันธุไมนานา

พรรณ พื้นท่ีโดยรอบขางเคียง มีโรงเรียนวิทยาลัย เกษตรกรรมและเทคโนโลยี กรมปศุสัตว ฯลฯ 

 อีกท้ังจังหวัดเพชรบุรี ยังเปนศูนยกลางบริเวณภาคกลางตอนลางท่ีติดตอกับภาคใต

ตอนบน เปนจังหวัดท่ีมี ทรัพยากรทางเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมมีสถาปตยกรรมเกาแกท่ี

ทรงคุณคาหลายแหง ชีวิตความเปน อยูของ ประชาชนในพื้นท่ี สอดคลองกับเปาหมายในการเปด

บริการทางการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ ข้ึนใหม ซ่ึงมีหลักการท่ีสืบเนื่อง มาจากสาขาวิชาตาง ๆ ท่ี

มหาวิทยาลัยมีการเปดดําเนินการมาแลว สามารถรวมเปดสอนเปนวิชาศึกษาท่ัวไปได สรางความ

พรอมให สาขาวิชาท่ีจะเปดข้ึนใหม เจริญพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 

การดําเนินการจัดการเรียนการสอน ณ วิทยาเขตแหงนี้ใชรูปแบบผสมผสาน ระหวาง

วิทยาเขตสารสนเทศกับ มหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิม คือมีท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย และส่ิง

อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ โดยใชระบบสารสนเทศ เขามาสนับสนุนการเรียนการสอน และกิจกรรม
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ดานอ่ืนๆ ของนักศึกษา อาจารย และบุคลากร รวมท้ังเปนศูนยกลางการให บริการทางวิชาการ แก

สังคมตามพันธกิจการจัดการศึกษาสาขาตางๆ  

จํานวนนักศึกษาในมหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ในปจจุบันมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด 3 คณะ คือ 

 1. คณะวิทยาการจัดการมีท้ังหมด  3,037 คน นักศึกษาชายจํานวน  717 คนและนักศึกษา

หญิงจํานวน 2, 320 คน 

 2. คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรมีท้ังหมด  935 คน นักศึกษาชายจํานวน  

282 คน และนักศึกษาหญิงจํานวน 653 คน 

 3.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท้ังหมด  1,776 คน นักศึกษาชายจํานวน  

625 คนและนักศึกษาหญิงจํานวน 1,151 คน 

รวมท้ังวิทยาเขตมีนักศึกษาท้ังหมด  5,748  คน นักศึกษาชายจํานวน 1,624 คนและ

นักศึกษาหญิงจํานวน  4,124 คน (มหาวิทยาลัยศิลปากร สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

2553) 

 

2.พฤติกรรมผู้บริโภค 

ทฤษฎพีฤติกรรมผู้บริโภค 

การบริโภคเปนกิจกรรมสุดทายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีความสําคัญ กลาวคือ เปน

กิจกรรมท่ีกอใหเกิดการตอบสนองหรือบําบัดความตองการใหกับหนวย เศรษฐกิจตางๆของระบบ

เศรษฐกิจ ท้ังครัวเรือน ธุรกิจ และรัฐบาล เนื่องจากทุกๆ หนวยจําเปนตองไดรับสินคาและบริการมา

อุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนองความตองการดวยกันท้ังส้ิน 

2.1 ความหมายและความสําคญัของพฤติกรรมผู้บริโภค 

ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง  การแสดงออกของผูบริโภคในสวนท่ีเกี่ยวกับการแสวงหา

เพื่อใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑ  เพื่อสนองความตองการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวพฤติกรรม

ผูบริโภค หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลท่ีเกี่ยวของโดยตรงกับการไดรับและการใชสินคา

และหรือบริการทางเศรษฐกิจ รวมถึงกระบวนการตัดสินใจท่ีเกิดข้ึนกอนระหวาง และหลัง และท่ี

เปนตัวกําหนดใหเกิดการกระทําตาง ๆ ข้ึน ( Engel & Blackwell, 1982) จากความหมายของ

พฤติกรรมผูบริโภคดังกลาวนี้สามารถแยกพิจารณาการกระทําได  3 ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ

พฤติกรรมผูบริโภคคือ  
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1. การแสดงออกและการกระทําของแตละบุคคล ผูบริโภคแตละคนจะมีการกระทําตาง ๆ 

ซ่ึงเปนการแสดงออกถึงความตองการท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมผูบริโภค ไดแก การเดินทางไปซ้ือ

สินคา การเปดรับฟงวิทยุและรับชมโทรทัศน การอานหนังสือพิมพ การสนทนากับเพื่อนฝูง การ

สอบถามขอมูลเกี่ยวกับสินคาจากผูขาย และกิจกรรมในการแสวงหาสินคาหรือบริการตาง ๆ 

2. การไดรับหรือไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการและการใชสินคาหรือบริการ อาจกลาวไดวา

ผูบริโภคทุกคนท่ีดํารงชีวิตอยูทุกวันนี้ตองมีการไดรับและใชสินคาและหรือบริการ การไดรับและ

ใชสินคาและหรือบริการก็หมายถึง การซ้ือสินคามานั่นเอง และยังรวมถึงการไดรับสินคาและหรือ

บริการโดยท่ีไมไดซ้ือเองโดยตรง ยกตัวอยางเชน เด็กทารกไดรับผาออม ของเลนและเส้ือผาโดยท่ี

พอแมเปนผูซ้ือมาให การไดรับ การไดมาและการใชสินคาหรือบริการอาจเรียกวา การตอบสนอง

ของผูบริโภค 

3. กระบวนการตัดสินใจ ผูบริโภคจะซ้ือสินคาไดนั้น จะตองผานข้ันตอนของ

กระบวนการตัดสินใจท่ีมีจุดมุงหมายหรือเปาหมาย เพื่อตอบสนองความตองการใหเกิดความพึง

พอใจ ไดแก การตระหนักถึงปญหา การคนหา การประเมินผลทางเลือก การเลือกหรือการซ้ือสินคา

และการประเมินท่ีไดจากการซ้ือหรือใชสินคา เปนลําดับ 

จากประเด็น 3 ประการตาง ๆ ท่ีพิจารณาจากความหมายขางตนจะสรุปไดวา พฤติกรรม

ผูบริโภคเปนการแสดงออกของกระบวนการการตอบสนองความตองการของผูบริโภคตาม

จุดมุงหมาย เพื่อใหไดผลิตภัณฑมาครอบครอง หรือเกิดความพึงพอใจในการบริโภคผลิตภัณฑนั้น 

ๆ  ซ่ึงการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบริโภคมีท่ีมาจากการศึกษาพฤติกรรมของมนุษยโดยตรงและโดย

ออมท่ีเกี่ยวกับการตลาด  กลาวคือ  ผูบริโภคก็คือมนุษย  อะไร  ส่ิงไหนท่ีมนุษยมีการแสดงออก  

ผูบริโภคก็มีการตอบสนองอยางนั้น  เพราะเหตุท่ีตลาดผูบริโภคก็คือสังคมของมนุษยนั่นเอง 

การศึกษาดานพฤติกรรมผูบริโภคจึงมุงท่ีจะอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรมของ

ผูบริโภค  การแสดงพฤติกรรมของมนุษย  ตลอดจนหาวิธีปรับเปล่ียนหรือหาทางแกปญหา

พฤติกรรมของมนุษยท่ีไมพึงประสงค  ซ่ึงก็สอดคลองกับการศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค

กลาวคือ เปนการศึกษาถึงสาเหตุของการมีพฤติกรรมการบริโภค  การซ้ือของผูบริโภค  วาเกิดจาก

สาเหตุใด  ไดแก  สาเหตุดานเหตุผล  สาเหตุดานจิตใจหรืออารมณ  พฤติกรรมท่ีแสดงออกเพื่อ

ตอบสนองความตองการเปนอยางไร  เชน  ใครเปนผูซ้ือ  ผูใช  มีการซ้ืออยางไร  ท่ีไหน  มากนอย

เพียงใด  เปนตน  และหาวิธีปรับเปล่ียนหรือหาทางแกปญหาขัดของท่ีเกิดจากการแสดงออกท่ีเปน

พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของผูบริโภค  เชน  ความไมชอบ  การตอตาน  การวางเฉยตอการเสนอ

ขายผลิตภัณฑ  เปนตน  ใหเปล่ียนแปลงมาเปนพฤติกรรมท่ีพึงประสงค  เชน  หันมาชอบ  

สนับสนุน  และสนใจในผลิตภัณฑเปนศาสตรท่ีเกี่ยวของกับจิตวิทยา  โดยอาศัยการใชขอมูล



 11 

ขาวสาร  การติดตอส่ือสารทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ  ไดแก  กลยุทธการสงเสริมการตลาดใน

ดานการโฆษณา  การประชาสัมพันธ  การสงเสริมการขาย การขายโดยบุคคล ตลอดจนเทคนิคการ

สงเสริมการตลาดรูปแบบใหม ๆ ในรูปแบบผสมผสานอยางเหมาะสมและสอดคลองกันในการ

สรางพลังในการโนมนาวชักจูงผูบริโภคใหเกิดพฤติกรรมการซ้ือและความรูสึกท่ีดีตอผลิตภัณฑ

ของผูบริโภคอยางตอเนื่องในท่ีสุด เปนศาสตรดานสังคมวิทยา มนุษยศาสตร และวิทยาศาสตร 

ดังนั้นการวิเคราะหและศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจึงตองมีการบูรณาการศาสตรตาง ๆ เพื่อทําให

สามารถเขาใจและตัดสินใจแยกแยะ คัดเลือกและระบุโดยใชกลยุทธการจัดการในการตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคท้ังดานจิตใจ รางกาย และสังคมในท่ีสุด 

ความสําคญัของพฤติกรรมผู้บริโภค 

ในท่ีนี้จะพิจารณาในแงความสําคัญของพฤติกรรมผูบริโภคตอการตลาด โดยเฉพาะ

การศึกษาและทําความเขาใจพฤติกรรมผูบริโภค ทําใหผูบริหารการตลาดและนักการตลาดไดเขาใจ

ในเร่ืองตอไปนี้  คือ (ธงชัย สันติวงษ 2546) 

1. เขาใจปญหาความตองการของสังคม ดังไดกลาวไวแลววาสังคมมนุษยก็คือตลาด

ผูบริโภค ดังนั้นผูบริโภคแตละคน นอกจากอยูในตลาดแลวยังเปนสมาชิกของสังคมใดสังคมหนึ่ง

และอยูภายใตสภาวะแวดลอมของสังคมนั้นดวย การท่ีนักการตลาดเขาใจพฤติกรรมของผูบริโภค 

สงผลใหสามารถเขาใจความเปนไปในสังคม กลไกของสังคมและทําใหสามารถเสนอขาย

ผลิตภัณฑแกผูบริโภคในสังคม ซ่ึงในแตละคนและแตละกลุมจะมีความตองการท่ีไมเหมือนกัน 

ตลอดจนสามารถใหส่ิงกระตุนเพื่อสรางแรงจูงใจแกผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 

2. ทําใหสามารถคาดการณความตองการของผูบริโภคไดอยางแนนอน ดวยเหตุท่ีสภาวะ

แวดลอมรอบตัวผูบริโภคมีการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา พรอมๆกับตัวผูบริโภคเองก็มีการ

เปล่ียนแปลงกลไกในดานจิตวิทยาและทางกายภาพดวย เชน ผูบริโภคมีการเรียนรูเกี่ยวกับสินคา

หรือบริการมากข้ึน โดยมีการทดลองใช จนอาจมีการเปล่ียนทัศนคติตอสินคาหรือบริการตลอดจน

ทําใหผูบริโภคมีบุคลิกภาพเปล่ียนแปลงไปดวย ดังนั้น หนาท่ีสําคัญของผูบริหารการตลาดและ

นักการตลาดก็คือ จําเปนตองมีความรูและเขาใจความตองการของผูบริโภคท้ังในอดีต ปจจุบัน และ

คาดการณความตองการและแนวโนมการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผูบริโภคในอนาคตไดอยาง

ถูกตองและลึกซ้ึงเพียงพอ การศึกษาวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการใช การซ้ือ 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค จะทําใหผูบริหารการตลาดและนักการตลาดสามารถ

วางแผนและปรับปรุงกลยุทธการตลาดใหสอดคลองกับความตองการดังกลาวไดอยางเหมาะสม 

3. ทําใหสามารถแสวงหา พัฒนาและขยายตลาด การตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภค จะตองเปนกิจกรรมท่ีไมสุดส้ินเพียงท่ีไดตอบสนองความตองการเพียงอยางใดอยางหนึ่ง
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แกตลาดเพียงสวนหนึ่งเทานั้น แตผูบริโภคในสวนตลาดอ่ืนๆ ท่ียังมิไดรับการตอบสนองอยางเต็มท่ี 

จะตองไดรับการตอบสนองความตองการดวย  การศึกษาวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคในสวนตลาด

นั้น ๆ จะสามารถทําใหเขาใจความตองการ แรงจูงใจ และปจจัยอ่ืนๆ ซ่ึงนักการตลาดจะสามารถทํา

หนาท่ีเคล่ือนยายผลิตภัณฑไปสูผูบริโภคในตลาดดังกลาว เพื่อตอบสนองความตองการในสวนท่ียัง

ไมไดตอบสนองได 

4. ทําใหสามารถปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาดเดิม เม่ือผูบริโภคมีความตองการใหม ๆ 

ผูบริหารการตลาดและนักการตลาดควรตองติดตามความตองการท่ีเกิดข้ึนใหม ๆ  และหาหนทาง

โดยแสวงหาผลิตภัณฑเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคใหไดมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได เชน 

ถาผูบริโภคตองการผลิตภัณฑใหมท่ียังไมมีอยูในตลาด นักการตลาดอาจตองพยายามหาผลิตภัณฑ

ใหมมาตอบสนองในเวลาท่ีเหมาะสม หรืออาจตองปรับเปล่ียนกิจกรรมทางการตลาดดานอ่ืนๆ เพื่อ

สรางภาพลักษณใหม ๆ ตอตัวผลิตภัณฑเดิมไปกอนหากยังไมสามารถหาผลิตภัณฑใหมมา

ตอบสนองความตองการไดในเวลาขณะนั้น  เชน อาจใชการปรับราคาผลิตภัณฑเดิมลง การใชการ

ส่ือสารทางการตลาดเพื่อเผยแพร แนะนําคุณประโยชนเพิ่มเติมของผลิตภัณฑเดิมท่ีจะตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภคได  เปนตน 

5. ทําใหสามารถใชเปนแนวทางในการกําหนดนโยบายสาธารณะ  โดยปกติเขาใจกันวา

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคจะชวยใหนักการตลาดสามารถดําเนินกิจกรรมการตลาดไดอยาง

ราบร่ืน ซ่ึงเปนสวนท่ีกอใหเกิดประโยชนตอกิจการในระดับจุลภาคหรือระดับหนวยธุรกิจเทานั้น 

แตความเปนจริงแลว การศึกษาวิเคราะหถึงพฤติกรรมผูบริโภคไดขยายประโยชนมากข้ึนเปน

ระดับมหภาค หรือระดับสังคม กลาวคือ ขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภคถูกใชเปนดัชนีเบ้ืองตนใน

การพิจารณาใหบริการแกประชาชนซ่ึงอาจเปนความรวมมือกันระหวางภาครัฐและเอกชน ซ่ึง

เรียกวา นโยบายสาธารณะ และโดยปกติการกําหนดกิจกรรมทางการตลาดของนักการตลาดมักไม

เกี่ยวของกับนโยบายสาธารณะโดยตรง แตสามารถทําใหการตลาดเช่ือมโยงกับนโยบายสาธารณะ

ได โดยอาศัยพฤติกรรมผูบริโภคเปนตัวกลาง เชน ความเขาใจในความตองการดานความปลอดภัย

ในทรัพยสินของบุคคลและกิจการท่ีอาจเกิดจากอัคคีภัย  ซ่ึงจะยังความเสียหายอยางมากแกบุคคล

และสวนรวม  ในขณะเดียวท่ีกิจการก็ตองการตอบสนองความตองการนี้  รัฐเองก็ตองการ

สนองตอบ เพราะหากเกิดอัคคีภัยข้ึน รัฐอาจตองรับภาระรับผิดชอบในความเสียหายและสงเคราะห

ผูประสบภัย  ดวยการประสานความตองการของผูบริโภคแตละคน ความตองการของรัฐ และความ

ตองการของกิจการ  ทําใหมีการเสนอผลิตภัณฑเคร่ืองตัดไฟฟาฉุกเฉินแกชุมชนหนึ่งๆข้ึนซ่ึงก็เปน

แนวทางของการตอบสนองความตองการในลักษณะนโยบายสาธารณะไดประการหนึ่ง 
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การศึกษาและทําความเขาใจในพฤติกรรมผูบริโภคในตลาดอยางถองแท จะชวยทําให

นักการตลาดยนระยะเวลาในการเสนอขายผลิตภัณฑ  และทําใหเขาสามารถใชกลยุทธการตลาด

เขาถึงตัวผูบริโภคโดยตรงไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนักการตลาดสามารถทุมเทความ

พยายามทางการตลาดใหคุมคากับผลลัพธท่ีผูบริโภคตอบสนอง ซ่ึงก็คือการตัดสินใจซ้ือ มี

ความรูสึกและพฤติกรรมหลังการซ้ือท่ีนาพอใจอยางตอเนื่องในท่ีสุด 

ขอบเขตของพฤติกรรมผู้บริโภค 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคใหมีความเขาใจอยางถูกตองและลึกซ้ึงไดดี จําเปนตอง

พิจารณาปจจัย 2 ประการ ไดแก ประเภทของผูบริโภคและรูปแบบของพฤติกรรมผูบริโภคในตลาด 

ซ่ึงจะทําใหสามารถเขาใจขอบเขตของพฤติกรรมผูบริโภคท่ีพิจารณาได 

ผูบริโภคในท่ีนี้อาจหมายรวมท้ังลูกคามุงหวัง ลูกคาเกา  และลูกคาปจจุบันท่ีเปนกลุม

ลูกคาเปาหมาย ความแตกตางในดานความตองการของผูบริโภคสวนหนึ่งอาจข้ึนกับจุดประสงค

ของการใช  การซ้ือหรือการบริโภคผลิตภัณฑ ดังนั้น  เพื่อใหเขาใจความตองการท่ีแตกตางกันตาม 

จุดประสงคการซ้ือ  จึงจําเปนตองแบงผูบริโภคเปนประเภทตางๆ  เพื่อใหสามารถศึกษา

ความตองการและหาทางตอบสนองความตองการไดอยางแทจริง 

2.2 ประเภทของการบริโภค 

การแบงประเภทของการบริโภคตามลักษณะของสินคาสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ  

1. การบริโภคสินคาไมคงทน (Non-durable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของ

ชนิดใดชนิดหนึ่งแลวส่ิงของชนิดนั้นจะส้ินเปลืองหรือใชหมดไป การบริโภคลักษณะนี้เรียกวา 

destruction เชน การบริโภคน้ํา อาหาร ยารักษาโรค น้ํามันเช้ือเพลิง ฯลฯ  

2. การบริโภคสินคาคงทน (Durable goods consumption) คือการบริโภคส่ิงของอยางใด 

อยางหนึ่งโดยส่ิงของนั้นยังคงใชไดอีก การบริโภคลักษณะนี้เรียกวา diminution เชน การอาศัย

บานเรือน การใชรถยนต พัดลม โทรทัศน ฯลฯ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาสินคาคงทนเหลานี้จะใชแลว

ไมหมดไปในทีเดียว แตก็จะคอยๆสึกหรอไป จนในท่ีสุดจะไมสามารถนํามาใชไดอีก  

2.3 ปัจจัยทีใ่ช้กาํหนดการบริโภค 

ถึงแมวาความตองการบริโภคสินคาหรือบริการของผูบริโภคแตละรายจะมีความแตกตาง

กัน แตก็พอจะสรุปไดวาตัวกําหนดการบริโภคหรือปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคา

และบริการโดยรวมมีดังนี้  

1.รายไดของผูบริโภค ระดับรายไดเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคสินคา

หรือบริการของผูบริโภค โดยมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน คือ ผูบริโภคท่ีมีรายไดมากจะ

บริโภคมาก ถามีรายไดนอยก็จะบริโภคนอย เชน สมมติวาเดิมนายขจรมีรายไดเดือนละ 5,000 บาท 
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และนายขจรจะใชรายไดไปในการบริโภครอยละ 70 เก็บออมรอยละ 30 เพราะฉะนั้นนายขจรจะใช

จายเพื่อการบริโภคเปนเงินเทากับ 3,500 บาท ตอมาถานายขจรมีรายไดเพิ่มข้ึนเปนเดือนละ 8,000 

บาท และนายขจรยังคงรักษาระดับการบริโภคในอัตราเดิม คือบริโภคในอัตรารอยละ 70 ของรายได

ท่ีไดรับ นายขจรจะใชจายในการบริโภคเพิ่มข้ึนเปน 5,600 บาท ในทางกลับกัน ถานายขจรมีรายได

ลดลงเหลือเพียงเดือนละ 3,000 บาท นายขจรจะใชจายในการบริโภคเปนเงิน 2,100 บาท (รอยละ 70 

ของรายได) จะเห็นไดวาระดับรายไดเปนปจจัยท่ีมีผลโดยตรงตอระดับของการบริโภค  

2.ราคาของสินคาและบริการ เนื่องจากระดับราคาของสินคาและบริการเปนตัวกําหนด

อํานาจซ้ือของเงินท่ีมีอยูในมือของผูบริโภค นั่นคือ ถาราคาของสินคาหรือบริการสูงข้ึนจะทําให

อํานาจซ้ือของเงินลดลง สงผลใหผูบริโภคบริโภคสินคาหรือบริการไดนอยลง เนื่องจากเงินจํานวน

เทาเดิมซ้ือหาสินคาหรือบริการไดนอยลง ในทางกลับกัน ถาราคาของสินคาหรือบริการลดลงอํานาจ

ซ้ือของเงินจะเพิ่มข้ึน สงผลใหผูบริโภคสามารถบริโภคสินคาหรือบริการไดมากข้ึนดวยเหตุผล

ทํานองเดียวกันกับขางตน  

3.ปริมาณเงินหมุนเวียนท่ีอยูในมือ กลาวคือ ถาผูบริโภคมีเงินหมุนเวียนอยูในมือมากจะ

จูงใจใหผูบริโภคบริโภคมากข้ึน และถามีเงินหมุนเวียนอยูในมือนอยก็จะบริโภคไดนอยลง  

4.ปริมาณของสินคาในตลาด ถาสินคาหรือบริการในทองตลาดมีปริมาณมาก ผูบริโภคจะ

มีโอกาสในการจับจายใชสอยหรือบริโภคไดมาก ในทางกลับกัน ถามีนอยก็จะบริโภคไดนอยตาม  

 5.การคาดคะเนราคาของสินคาหรือบริการในอนาคต จะมีผลตอการตัดสินใจของ

ผูบริโภค กลาวคือ ถาผูบริโภคคาดวาในอนาคตราคาของสินคาหรือบริการจะสูงข้ึน ผูบริโภคจะเพิ่ม

การบริโภคในปจจุบัน (ลดการบริโภคในอนาคต) ตรงกันขาม ถาคาดวาราคาของสินคาหรือบริการ

จะลดลงผูบริโภคจะลดการบริโภคในปจจุบันลง (เพิ่มการบริโภคในอนาคต) จะเห็นไดวาการ

คาดคะเนราคาของสินคาหรือบริการในอนาคตจะมีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามกับการ

ตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการบริโภคในปจจุบัน และจะมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันกับ

การตัดสินใจเลือกบริโภคหรือระดับการบริโภคในอนาคต  

6.ระบบการคาและการชําระเงิน เปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งท่ีกําหนดการตัดสินใจในการ

เลือกบริโภคของผูบริโภค กลาวคือ ถาเปนระบบการซ้ือขายดวยเงินผอน ดาวนต่ํา ผอนระยะยาว จะ

เปนการเพิ่มโอกาสในการบริโภคใหกับผูบริโภคมากข้ึน นั่นคือ ผูบริโภคสามารถบริโภคโดยไม

ตองชําระเงินในงวดเดียว มีเงินเพียงสวนหนึ่งในการดาวนก็สามารถซ้ือหาสินคาและบริการมา

บริโภคได โดยเฉพาะสินคาหรือบริการท่ีมีราคาสูง เชน บาน รถยนต ฯลฯ ตรงกันขาม ถาไมมี

ระบบการซ้ือขายแบบเงินผอน คือผูบริโภคจะตองชําระเงินคาสินคาตามราคาในงวดเดียว ผูบริโภค

อาจไมสามารถซ้ือหาหรือบริโภคสินคาหรือบริการนั้นๆได  
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นอกจากท่ีกลาวขางตน ยังมีปจจัยอ่ืนๆอีกมากท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกบริโภคของ

ผูบริโภค ไมวาจะเปนเพศ อายุ ระดับการศึกษา ฤดูกาล เทศกาล รสนิยมหรือความชอบสวนตัวของ

ผูบริโภค ตัวอยางเชน ในเทศกาลกินเจถาผูบริโภครับประทานอาหารเจ ผูบริโภคจะไมบริโภค

เนื้อสัตว โดยจะหันมาบริโภคพืชผักผลไมแทน หรือในวัยเด็ก สวนใหญเด็กๆมักจะชอบบริโภคลูก

อม ลูกกวาด ขนม มากกวาเม่ือโตเปนผูใหญ (อาย)ุ เปนตน 

การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนการศึกษาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินคาและ

บริการตางๆ เพื่อใหไดรับความพอใจสูงสุดจากงบประมาณท่ีมีอยูอยางจํากัด (ยุทธนา  ธรรมเจริญ

2530) 

 

3.ทฤษฎลีาํดับขั้นความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of Motivation) 

เปนทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับความตองการข้ันพื้นฐานของมนุษย  ซ่ึงกําหนดโดยนักจิตวิทยา  

ช่ือ มาสโลว (Abraham Maslow) เปนทฤษฎีการจูงใจท่ีมีการกลาวขวัญอยางแพรหลาย   มาสโลว 

มองวาความตองการของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับข้ัน จากระดับต่ําสุดไปยังระดับสูงสุด เม่ือความ

ตองการในระดับหนึ่งไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็จะมีความตองการอ่ืนในระดับท่ีสูงข้ึน

ตอไป   

1. ความตองการทางรางกาย ( Physiological needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐานของ

มนุษยเพื่อความอยูรอด เชน อาหาร  เคร่ืองนุงหม ท่ีอยูอาศัยยารักษาโรค  อากาศ น้ําดื่ม การพักผอน 

เปนตน 

2. ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง ( Security or safety needs) เม่ือมนุษยสามารถ

ตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพิ่มความตองการในระดับท่ีสูงข้ึนตอไป 

เชน ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความตองการความม่ันคงในชีวิตและหนาท่ี

การงาน 

3. ความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ (ความตองการทางสังคม) ( Affiliation or 

Acceptance needs) เปนความตองการเปนสวนหนึ่งของสังคม ซ่ึงเปนธรรมชาติอยางหนึ่งของ

มนุษย เชน ความตองการใหและไดรับซ่ึงความรัก ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ  ความ

ตองการไดรับการยอมรับ การตองการไดรับความช่ืนชมจากผูอ่ืน เปนตน 

4.ความตองการการยกยอง ( Esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เปนความ

ตองการการไดรับการยกยอง นับถือ และสถานะจากสังคม เชน  ความตองการไดรับความเคารพนับ

ถือ ความตองการมีความรูความสามารถ เปนตน 
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5.ความตองการความสําเร็จในชีวิต ( Self- actualization) เปนความตองการสูงสุดของแต

ละบุคคล เชน ความตองการท่ีจะทําทุกส่ิงทุกอยางไดสําเร็จ ความตองการทําทุกอยางเพื่อตอบสนอง

ความตองการของตนเอง เปนตน 

จากทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว  สามารถแบงความตองการออกไดเปน 2 

ระดับ คือ 

1.ความตองการในระดับต่ํา (Lower order needs) ประกอบดวยความตองการทางรางกาย, 

ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง และความตองการความผูกพันหรือการยอมรับ 

2.ความตองการในระดับสูง (Higher order needs) ประกอบดวย ความตองการการยกยอง

และความตองการความสําเร็จในชีวิต (สิริอร วิชชาวุธ 2544) 

 

4. ความหมายและทฤษฎเีกีย่วกบัความคาดหวงั 

ทฤษฎีความคาดหวัง (Expectation Theory) ซ่ึงนักจิตวิทยากลุมปญญานิยม เช่ือวามนุษย

เปนสัตวโลกท่ีใชปญญาหรือความคิดในการตัดสินใจวา จะกระทําพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งเพื่อ

จะนําไปสูเปาหมายท่ีจะสนองความตองการของตนเอง จึงเกิดสมมติฐานดังนี้ (อุไรวรรณ เกิดผล  

2539) 

1. พฤติกรรมของมนุษยถูกกําหนดข้ึน โดยผลรวมของแรงผลักดันภายในของเขาเองและ

แรงผลักดันจากส่ิงแวดลอม 

2. มนุษยแตละคนมีความตองการ ความปรารถนาและเปาหมายท่ีแตกตางกัน 

3 บุคคลตัดสินใจท่ีจะทําพฤติกรรมโดยเลือกจากพฤติกรรมหลายอยาง ส่ิงท่ีเปนขอมูลให

เลือก ไดแกความคาดหวังในคาของผลลัพธท่ีจะไดภายหลังจากการแสดงพฤติกรรมนั้นไปแลว 

ความคาดหวัง ( Expectation Theory) เปนความเช่ือหรือความคิดอยางมีเหตุผล ใน

แนวทางท่ีเปนไปได หรือเปนความหวังท่ีคาดการณวาตองการจะไดในอนาคตของบุคคล ความ

คาดหวังจึงเปนสภาวะทางจิตท่ีบุคคลคาดคะเนลวงหนาแตบางส่ิงบางอยางวาควรจะมี ควรจะเปน

หรือควรจะเกิดข้ึนตามความเหมาะสม ในเร่ืองของความคาดหวังจึงมีผูใหความหมายไวหลายทา

ไดแก 

(สุรางค จันทรเอม , อางถึงใน มณฑิรา เขียวยิ่งและคณะ  2540) กลาววา ความคาดหวัง

หมายถึง ความเช่ือวาส่ิงใดนาจะเกิดข้ึนและส่ิงใดบางนาจะไมเกิดข้ึน ความคาดหวังจะเกิดข้ึนได

ถูกตองหรือไมข้ึนอยูกับประสบการณของแตละบุคคล 

(สกาวเดือน ปธนสมิทธ์ิ 2540) ไดใหความหมายของความคาดหวังไววา เปนแนวคิดท่ี

บุคคลมีตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด แลวแสดงออกมาโดยการพูด การเขียน และการแสดงออกดังกลาวนั้น
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ข้ึนอยูกับภูมิหลังทางสังคม ประสบการณ และส่ิงแวดลอมของบุคคลนั้น ๆ ซ่ึงบุคคลอ่ืนอาจไมเห็น

ดวยก็ได หรืออีกกลาวหนึ่ง ความคาดหวัง คือ การแสดงออกทางทัศนคติอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจมีอารมณ

เปนสวนประกอบและเปนสวนท่ีพรอมจะมีปฏิกิริยาเฉพาะอยางตอสถานการณภายนอก ทําให

บุคคลพรอมท่ีจะแสดงออกโตตอบส่ิงตาง ๆ ในรูปของการยอมรับหรือปฏิเสธ จึงควรพิจารณาใน

ดานองคประกอบของทัศนคติควบคูไปดวย 

(เบญจา นิลบุตร 2540) ไดกลาววา ความคาดหวังเกิดจากความรูสึกนึกคิดในการ

คาดคะเนเหตุการณลวงหนาวาจะเกิดข้ึนอยางไร อันเปนความปรารถนาจะใหไปถึงเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

(Blair, อางถึงใน วิภาดา วัฒนนามกุล  2539) กลาววา ความคาดหวังเปนคานิยมท้ัง

ทางบวกและทางลบท่ีบุคคลมีตอผลของการกระทําอยางใดอยางหนึ่ง 

สรุปไดวา ความคาดหวังเปนความคิด ความเช่ือ ความตองการ ความมุงหวังหรือ

ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอส่ิงหนึ่ง เชน บุคคล การกระทําหรือเหตุการณเปนตน จึงเปนการคิด

ลวงหนาโดยมุงหวังในส่ิงท่ีเปนไปไดวาจะเกิดตามท่ีตนคิดไว ท้ังนี้ความคาดหวังของบุคคลจะ

ข้ึนอยูกับความตองการและเปนไปตามประสบการณของแตละบุคคล 

ทฤษฎคีวามคาดหวงั 

(อริยา คูหา 2546) ไดกลาววา มนุษยทุกคนท่ีเกิดมาบนโลกใบนี้ เม่ือเติบโตข้ึนในชวงอายุ

หนึ่งท่ีมีความตองการ ความรูสึกเปนของตัวเอง หรือเม่ือมีวุฒิภาวะเจริญเติบโตข้ึนในทางความคิด 

ทุกคนตางก็มีเปาหมายใหกับตัวเองเพื่อตองการใหเกิดความสําเร็จ และในการเดินทางท่ีจะไปสู

เปาหมายนั้น ทุกคนก็จะตองมีความคาดหวังใหกับความสําเร็จนั้น เพื่อใหความคาดหวังนั้น อาจจะ

เปนความคาดหวังใหกับตัวเองหรือเปนความคาดหวังใหกับบุคคลอ่ืน โดยทําการคาดหวังใหบุคคล

อ่ืนเปนไปตามท่ีตัวตองการตามเปาหมายท่ีวางไว 

ผูท่ีใหตนกําเนิดแหงแนวคิดนี้คือ Edward Tolman แตผูท่ีไดเผยแพรและสรางทฤษฎีคือ 

Victor Vroom โดยท่ี Vroom ใหทรรศนะเกี่ยวกับสมมุติฐาน 4 ประการท่ีเปนบอเกิดแรงจูงใจใน

การทํางาน กลาวคือ 

1) การคาดหวังวาเม่ือแสดงพฤติกรรมไปแลวจะทําส่ิงนั้นไดหรือไม มีความรู

ความสามารถและมีส่ิงเอ้ืออํานวยความสะดวกท่ีจะแสดงพฤติกรรมเพียงพอท่ีจะดําเนินไดมาก

เพียงใดและมีบทบาทท่ีสามารถแสดงความสามารถทําไดดีเพียงใด 

2) การคาดหวังวาเม่ือทํางานนั้นแลวทําไดดีเพียงใด 

3) การคาดหวังวาเม่ือทํางานนั้นไดแลวจะไดผลลัพธอยางท่ีตองการหรือไม 
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4) การตีผลลัพธท่ีไดจากการกระทํา ถาเขาเห็นวากระทําแลวมีคา เขาก็อยากทํา แตถาไมมี

คาเขาก็ไมสนใจ จึงสรุปไดวาคนเรามีแรงจูงใจในการกระทําส่ิงใด ๆ ยอมมีความคาดหวังตาม

เงื่อนไขขางตน เพราะหากขาดส่ิงหนึ่งส่ิงใดไปแลวแรงจูงใจยอมขาดหายไปดวย เม่ือดูตามสภาพ

แลวทฤษฎีเนนเร่ืองการพัฒนา โดยท่ี Vroom เนนวา มนุษยควรรูจักตนเอง รูขีดจํากัดและ

ความสามารถของตน 

(Bartal and Matin, อางถึงใน พิไลวรรณ จันทรสุกรี  2540) ไดกลาวถึงทฤษฎีความ

คาดหวังตามแนวคิดของ Vroom ประกอบดวย 3 องคประกอบ คือ 

1) ความคาดหวังในความพยายามตอการกระทําหรือการปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ีบุคคล

คาดหวังไวลวงหนาวาตนเองพยายามตอกระทําพฤติกรรมไดตามความสามารถแลวโอกาสท่ีจะ

กระทําส่ิงนั้นไดสําเร็จมีมากนอยเพียงใด เปนการคิดกอนจะทําส่ิงตาง ๆ วาสามารถทําไดหรือไม 

2) ความคาดหวังในการกระทําตอผลลัพธหรือผลของการปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ี

บุคคลคาดหวังไวลวงหนากอนกระทําพฤติกรรมวาถาหากกระทําพฤติกรรมนั้นแลวจะไดผลลัพธ

แกตนเองในทางท่ีดีหรือไม 

3) ความคาดหวังในคุณคาของผลลัพธหรือรางวัล หมายถึง คุณคาจากผลของการกระทํา

ท่ีเกิดแกบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมนั้น 

ดังนั้นทฤษฎีความคาดหวัง Vroom หรือ Expectation Theory บางทีเรียกวา VET Theory 

และไดกําหนดเปนสูตรไวดังนี ้

 

การจูงใจ (หรือแรงจูงใจ) = คุณคาของผลลัพธ x ความคาดหวัง x ความสัมพันธระหวาง 

การกระทํากับผลลัพธ 

 

1) คุณคาของผลลัพธ แตละบุคคลจะข้ึนอยูกับความปรารถนาหรือความตองการ ถา

ตองการมากจะมีคาเปนบวก แตเฉย ๆ ไมรูสึกยินดียินราย จะมีคาเปนศูนย และถาไมชอบหรือไม

ตองการจะมีคาติดลบ 

2) ความคาดหวัง คือความนาจะเปนท่ีการกระทําอยางหนึ่งจะมีโอกาสท่ีทําใหเกิดผล

ลัพธในระดับแรกมากนอยเพียงใด ถาคนเช่ือแนวา หากทํางานเต็มท่ีจะสามารถทําใหไดผลผลิตสูง

อยางแนนอน ความคาดหวังจะเทากับหนึ่ง ในทางตรงกันขาม ถาเช่ือวาถึงแมจะพยายามทํางาน

หนักสักเพียงใดก็ไมสามารถทําผลงานออกมาในปริมาณสูงไดเลย ความคาดหวังก็จะเทากับศูนย 

3) ความสัมพันธระหวางการกระทํากับผลลัพธ อธิบายไดวา แรงจูงใจของแตละคนจะ

มากหรือนอยยอมข้ึนอยูกับผลท่ีไดรับ หรือท่ีคิดวาสมควรจะไดรับเม่ือกระทําการนั้นสําเร็จตาม
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เปาหมายแลว ดังนั้นอาจกลาวไดวา สวนหนึ่งของแรงจูงใจท่ีบุคคลจะมีหรือไม หรือมีมากนอยยอม

ข้ึนกับความสัมพันธระหวางการกระทํากับผลลัพธ 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมด สรุปไดวา บุคคลจะทุมเทความพยายามในการทํางานหรือไม

ข้ึนอยูกับการพิจารณาองคประกอบท้ังสามภายใตสถานการณท่ีกําหนด มนุษยทุกคนลวนแตมีความ

คาดหวังเสมอ ความคาดหวังจึงเปรียบเสมือนเปนแรงผลักดันใหเกิดความตองการซ่ึงเปนส่ิงจําเปน

ในการดํารงชีวิตของมนุษย แตละบุคคลก็มีความคาดหวังไมเทากันในแตละชวงเวลาหรือ

สถานการณโดยเฉพาะอยางยิ่ง ในสภาวะท่ีส่ิงแวดลอมมีการเปล่ียนแปลง 

 

5. แนวคดิเกีย่วกบัเพศทีส่าม  

พฤติกรรมรักเพศเดียวกนัว่ามีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น 

ขณะท่ีประเทศไทย ไดมีผูสันนิษฐานถึงการปรากฏข้ึนของพฤติกรรมรักเพศเดียวกันวามี

มาตั้งแตสมัยอยุธยาตอนตน ดังท่ีปรากฏในกฎหมายตราสามดวงไดมีการหามผูท่ีมีพฤติกรรม

ดังกลาวเปนพยานในช้ันศาล หรือแมแตการท่ีกรมหลวงรักษรณเรศวร พระราชโอรสในรัชกาลท่ี 1 

ไดมีพฤติกรรมรักเพศเดียวกันกับนักแสดงโขนละคร และพฤติกรรมรักเพศเดียวกันระหวาง

พระสังฆราชวัดมหาธาตุกับลูกศิษย จนเปนเหตุใหถูกถอดจากสมณศักดิ์ในสมัยรัชการท่ี 2 และการ

ออกกฎหมายลงโทษท่ีครอบคลุมถึงพฤติกรรมรักเพศเดียวกันในสมัยรัชกาลท่ี 5 ดังนั้น สถานการณ

ตางๆ เหลานี้สะทอนใหเห็นถึงการไมใหการยอมรับในพฤติกรรมรักเพศเดียวกัน ฉะนั้น ผูท่ีมี

พฤติกรรมดังกลาวตองปกปดและหลบซอนอยูในสังคมตลอดเวลา 

อยางไรก็ตาม ตั้งแตป พ.ศ. 2475 เปนตนมา สถานการณการเบียดขับและประทับตราตอ

ผูท่ีมีวิถีการดําเนินชีวิตท่ีแตกตางไปจากโครงสรางทางเพศแบบทวิเพศไดผอนคลายลงไป เนื่องจาก

วิวัฒนาการของความรูในหลายๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานการแพทย อาทิ สมาคม

นักจิตวิทยาอเมริกัน ( APA) แพทยสมาคมของประเทศสหรัฐอเมริกา และองคกรอนามัยโลก 

(WHO) ไดมีมติวา การรักเพศเดียวกันมิใชอาการปวยทางรางกายและจิตใจอีกตอไป แตเปนเพียง

รสนิยมของบุคคล และไดทําการลบช่ือการรักเพศเดียวกันออกจากร ะบบโรคของโลก โดยไมถือวา

เปนโรคและไมไดเปนความผิดปกติทางจิตหรือผิดปกติทางเพศ (ฉันทลักษณ รักษาอยู 2551) 

ขณะเดียวกัน  การใหความสําคัญกับสิทธิ  เสรีภาพ  ความเสมอภาคเทาเทียมกัน  และการ

ตระหนักรูถึงคุณคาและศักดิ์ศรีของมนุษย  ก็เปนปจจัยท่ีสงผลตอผูท่ีมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบรัก

เพศเดียวกันสามารถมีวิถีการดําเนินชีวิตทางเพศ เฉกเชนผูท่ีมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบรักตางเพศ

อยางไมตองหลบซอนอีกตอไป  ดังจะเห็นไดจากการปรากฏของพื้นท่ีทางสังคมในรูปแบบของ

สถานท่ีทองเท่ียวยามคํ่าคืน ยานสีลมและพัฒพงษ  การปรากฏนิตยาสารท่ีมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
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ความหลากหลายทางเพศ  อาทิ  นีออน  เชิงชาย  จีอาร  THE  GUY  และสายฝนตนรุง  เปนตน  

หรือแมกระท่ังองคกร  สมาคม  และส่ืออิเล็กทรอนิกส  ( Web  site)  ตางๆ  ท่ีทํางานเกี่ยวกับความ

หลากหลายทางเพศ อาทิ  องคกรบางกอกเรนโบว  สมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทย กลุมอัญจารี  

กลุมสะพาน  เปนตน(กฤษฎยชนม สุขยะฤกษ 2552) 

5.1 ภาพลกัษณ์ของเพศทีส่ามในสังคมไทย 

“คนชายขอบของสังคม ” คํา ๆ นี้หมายถึง การท่ีคนสวนนอยท่ีสูญเสียส่ิงท่ีมีคาในชีวิต 

เพราะถูกผลักดันออกไปจากเครือขายของผลประโยชน ท่ีระบบศูนยกลางอํานาจ ดูแลคุมครอง

ใหกับคนสวนใหญซ่ึงสัมพันธใกลชิดกับระบบอํานาจ อาจดวยสาเหตุท่ีคนสวนนอยดังกลาว ตัด

ขาดตนเองอยูนอกขอบเขตทางกายภาพของสังคมใหญ คําวา “คนชายขอบของสังคม ” จึงมีนัย

พอท่ีจะครอบคลุมถึงใครก็ตามท่ีถูกกระทํา ใหไรตัวตนไรเกียรติและศักดิ์ศรีในสังคม” 

จะสังเกตเห็นไดวา เปนลักษณะท่ีเพศท่ีสามถูกสังคมวางเอาไว ใหกลายเปนแบบนั้น 

กลายเปนคนชายขอบท่ีสังคมหมางเมิน ไมไดรับการคุมครองทางกฎหมาย ถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพ 

และกลายเปนคนบาปของสังคม 

เพราะวาความแตกตางกันของเกียรติ ศักดิ์ศรี คุณคาของมนุษยท่ีเกิดในสถานะภาพตางๆ

ลวนแตเปนส่ิงท่ีไดรับการอางเหตุผลรองรับดวยความเช่ือทางศาสนา เพราะศาสนาใหคําอธิบายท่ี

เรียกวา “จักรวาลวิทยา ” ท่ีอธิบายวาทุกส่ิงทุกอยางมีกําเนิดมาอยางไร ดังนั้นคนในสังคมจึงยึด

ศาสนาเปนท่ีพึ่งทางใจ เม่ือศาสนาไดกลาววา เพศท่ีสามเปนคนบาป คนในสังคมก็นอมรับและตรา

หนาเพศท่ีสามอยางยินดีวาเปน“คนบาป” 

ศาสนาคริสต ตราหนาเพศท่ีสามวา “เปนบุคคลท่ีเส่ือมจากสิริของพระผูเปนเจา” 

ศาสนาอิสลาม กลาวถึงเพศท่ีสามไววา “การเปนเพศท่ีสาม จะมีความผิดเม่ือการเปน

เชนนั้น เกิดจากความพยายามท่ีจะเปน (ความผิดทํานองเดียวกับการศัลยกรรมรูปรางหนาตา เพราะ

ไมพอใจตอส่ิงท่ีมีอยูเดิมตามธรรมชาติ) หรือ แสดงออกในส่ิงท่ีผิดศีลธรรมของสังคมอิสลาม” 

ศาสนาพุทธ พูดถึงเหตุของการเกิดเปนเพศท่ีสามเอาไววา “คนท่ีเกิดเปนเพศท่ีสามเปน

เพราะชาติท่ีแลวทํากรรม ผิดศีลขอกาเม” 

เพราะวาศาสนาไดกลาวถึงเพศท่ีสามเอาไวเชนนี้ เม่ือคนยึดถือในศาสนา เพศท่ีสามจึง

กลายเปน “จุดบอดท่ีนาอับอาย” ของสังคมไปโดยปริยาย (Lucky 24 hrs.com 2553) 

5.2 ชายรักร่วมเพศ 

ความหมายของคําวารักรวมเพศ ในสังคมไทยคนท่ัวไปมักจะเรียกคนท่ีมีพฤติกรรมรัก

รวมเพศวา ผิดปกติ เชน ชายท่ีมีลักษณะภายนอกกระตุงกระติ้งเหมือนผูหญิง หรือแตงกายเหมือน

ผูหญิง จะถูกเรียกวากระเทย บางคนก็เรียกวา ตุด แตว นองเตย นางกอ เปนตน จากการศึกษาคน



 21 

พบวาไดมีผูสนใจศึกษาความหมายของคําวารักรวมเพศมากข้ึน และใหความหมายของการมี

พฤติกรรมรักรวมเพศแตกตางกันไป 

  เพศท่ีสาม หรือ รักรวมเพศ  หมายถึง บุคคลท่ีมีความตองการทางเพศกับบุคคลท่ีเปน

เพศเดียวกับตน ตอใหกําลังมีกิจกรรมทางเพศกับบุคคลตางเพศอยูก็ตามที แตอดมีจิตคิดประหวัดถึง

บุคคลเพศเดียวกันไมได โดยกลุมนี้ไมไดมีความประสงคท่ีจะตัด ตอ เฉาะ เฉือน ใหเปนเพศตรง

ขาม  เขาจะพอใจในเพศท่ีตนเองเปนอยู เพียงแตตองการมีเพศสัมพันธกับเพศเดียวกันเทานั้นเอง 

ท้ังนี้กลุมรักรวมเพศเกิดข้ึนไดท้ังผูชายและผูหญิง ความหมายนี้จึงรวมเกยและเลสเบ้ียนดวยสําหรับ

พวกท่ีมีกิจกรรมทางเพศกับเพศเดียวกันแบบช่ัวคราว เชน ตอนวัยรุนคุณอาจเคยรวมวงสําเร็จความ

ใครกับเพื่อนๆ โดยอาจผลัดกันจับ (และคุณไมไดติดอกติดใจอาลัยอาวรณกับพฤติกรรมดังกลาว) 

จัดวาไมเปนกลุมเพศท่ีสาม 

5.3 กะเทย  

กะเทย , สาวประเภทสอง หรือ ตุด คือ บุคคลเพศชายท่ีแสดงลักษณะและพฤติกรรม

ออกมาในลักษณะทาทางใกลเคียงกับลักษณะของเพศหญิง กะเทยโดยท่ัวไปตองการเปนเพศหญิง 

ท้ังทางดาน กาย วาจา และใจ ตองการใหคนในสังคมปฏิบัติกับตนเองดังเชนผูหญิงคนหนึ่ง กะเทย

โดยสวนมากจะรักและชอบเพศเดียวกัน (ผูชาย) 

หมายความถึง  กลุมชายซ่ึงมีเพศสํานึก ใกลเคียงกับเพศหญิงมากท่ีสุด อาจจะมีบุคลิก

แบบผูหญิง ลักษณะกิริยาทาทาง รวมท้ังการแตงกาย รักสวยรักงาม แสดงออกคอนขางท่ีจะ ออกไป

ทางเพศหญิงมากอยางชัดเจน บุคคลประเภทนี้จะมีความสุขกับการมีเพศสัมพันธดวยการสอดใส

ทางทวารหนัก โดยเปนผูถูกกระทํา คือเปนฝายรับ หรือใชปากกับอวัยวะเพศให ผูท่ีเปนคู 

เพศสัมพันธหรือการรวมเพศ หมายความ การมีเพศสัมพันธทางเพศ ระหวางบุคคลทางกายดวย

อวัยวะ สวนใดสวนหนึ่งหรือ หลายๆสวน ไดแก รางกาย มือ ปาก หรืออวัยวะเพศ จนผูท่ีรวมมี

ความสัมพันธทางเพศ ฝายใดฝายหนึ่ง หรือทุกฝายมีความพอใจถึงท่ีสุด การแสดงออกทาง

พฤติกรรมรวมเพศ สวนใหญจะบอกถึง เพศนิยมของบุคคลนั้น เพศนิยม หมายความ ความชอบ

เกี่ยวกัลปลักษณะพฤติกรรมเพศสัมพันธ รุก หมายความ การมีเพศสัมพันธลักษณะ โดยใชอวัยวะ

เพศชายสอดใส ทวารหนักของคูท่ีรวมมีความสัมพันธ รับ หมายความ การมีเพศสัมพันธลักษณะ 

โดยเปนผูใชทวารหนัก รับการสอดใสอวัยวะเพศชายของคูท่ีรวมมีความสัมพันธ  

กะเทยไมใช เกย เพราะเกยกับกะเทยมีรสนิยมและวิถีการดําเนินชีวิตแตกตางกัน คําวา

กะเทยในบางคร้ังจะใชคําเรียกวา "เลดี้บอย" หรือ "เพศท่ีสาม" สําหรับบุคคลเพศชายท่ีแตงตัวเปน

เพศหญิงในการแสดงในภาษาอังกฤษสวนมากจะเรียกแดร็กควีน ( Drag queen) และในละครคาบุกิ
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ของญ่ีปุนท่ีหามผูหญิงแสดง จะมีการใหผูชายแตงตัวเปนผูหญิงแสดงแทน คําวา กะเทย ยังเปนศัพท

ทางชีววิทยาหมายถึง สัตวท่ีมีสองเพศในตัวเดียวกัน (Hermaphrodite) 

กะเทยบางสวนจะนิยมผาตัด ในทางการแพทยเรียกวา เปนการรักษาใหรางกายกับจิตใจ

ตรงกันใหมากท่ีสุด โดยการเปล่ียนแปลงตัวเองใหมีลักษณะใกลเคียงกับผูหญิง ไมวาจะดวย

ความชอบเปนสวนตัว เพื่อประโยชนในการในทํางาน หรือเพื่อใหสามารถใชชีวิตในฐานะผูหญิง

คนหนึ่งไดราบร่ืนข้ึน โดยการเสริมหนาอก ผาตัดอวัยวะเพศ ผาตัดลูกกระเดือก รวมถึงผาตัด

ศัลยกรรมเพิ่มความงามตางๆ กะเทยสวนใหญจะทํางานในดานการแสดงและความบันเทิง และ

ความสวยงาม ตั้งแต ดาราภาพยนตร ชางเสริมสวย ชางแตงหนา นักแสดงคาบาเรต รวมไปถึง

โสเภณี กะเทยท่ีผาตัดแปลงเพศแลว ในภาษาอังกฤษจะเรียกวา Transsexual 

บุคลกิและกริิยาท่าทาง  

แสดงออกสาว ลักษณะบงบอกตัวบุคคลท่ีแสดงกิริยาทาทาง เชน การแตงกาย ทาทาง 

เดินพูดจา ฯลฯ ท ไมแสดงออก ลักษณะตรงกันขามกับ แสดงอกสาว สาวแตก ลักษณะอาการของ

ชายรักรวมเพศท่ีไมแสดงออก แตลืมตัวแสดงออกสาว (ในกลุมเรียกวาอาการหลุด) เม่ืออยูใน

สถานการณบางอยาง เชน เม่ือเจอเพื่อนสาวกลุมเดียวกันจะแสดงออกดวยการทักทายกัน หรือการ

แสดงอาการตกใจ ทางคําพูด หรือกิริยา  

กะเทย เปนคําท่ีมีมาแตดั้งแตเดิม ใชมานาน เปนคําท่ีเรียกกลุมคนผูมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้  

1. ผูมีอวัยวะเพศท้ังชายและหญิงในรางเดียวกัน (Hermaphrodite)  

2. ชายหรือหญิงท่ีแปลงเพศ (Transexualism) 

3. ชายหรือหญิงท่ีนิยมแตงกายในชุดของเพศตรงขาม (Transvestism)  

4. ชายหรือหญิงผูมีใจรักใครเพศเดียวกัน (Homosexuality) สวนใหญหมายถึงชายรักชาย 

และอาจหมายถึงหญิงรักหญิงดวยกัน แตท่ีมักไมคอยพูดถึงกันนัก 

5.4 เกย 

เกย (อังกฤษ: gay) มักหมายถึงบุคคลท่ีมีรสนิยมทางเพศแบบรักรวมเพศ เดิมคําวาเกยใน

ภาษาอังกฤษมีความหมายวา ไรกังวล มีความสุข ความสําราญใจ เฉียบแหลมและนาประทับใจ [1] 

แตในทุกวันนี้คําวาเกยมีความหมายทางวัฒนธรรมยอยขอคนท่ีรักเพศเดียวกัน และอาจมีความหมาย

รวมกระบวนทัศนความเปนเกยเชน เพลงเกย , หนังเกย เปนตน หรืออาจหมายถึงภาพรวมของ

ความสัมพันธระหวางเพศเดียวกัน แมคําวาเกยไมไดจํากัดความทางเพศ แตมักใชเฉพาะกับกลุม

ผูชายรักเพศเดียวกัน ในขณะท่ีคําจํากัดความทางเพศอยาง เลสเบ้ียน ก็ใชเฉพาะกลุมผูหญิงรักเพศ

เดียวกัน 
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การใชคําวาเกยในภาษาไทย จะหมายความถึงเฉพาะผูชายท่ีรักรวมเพศเทานั้น อยางไรก็

ตาม ผูชายท่ีรักสองเพศ (รักและมีเพศสัมพันธไดกับท้ังชายและหญิง) ก็มักถูกเรียกวาเปนเกยเชนกัน 

ในประเทศไทยมีการใชคําวาเกยคิงและเกยควีน โดยท่ัวไปเกยคิงมักหมายถึงเกยท่ีมี

พฤติกรรมทางเพศโดยรวมอยางผูชายท่ัวไป หรือเกยท่ีใชอวัยวะเพศกับทวารหนักของ เกยอ่ืน และ

เกยควีนมักหมายถึงเกยท่ีท่ีมีพฤติกรรมทางเพศโดยรวมคลายผูหญิง เปนฝายถูกรวมเพศทางทวาร

หนัก หรือในบางคร้ังอาจหมายความถึงกะเทย, สาวประเภทสอง หรือตุด  

 

6. งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กฤษฎยชนม สุขยะฤกษ (2551) วิทยานิพนธเร่ือง “นักศึกษาเพศท่ีสามใน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร: การดําเนินชีวิตและสวัสดิการ” ท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนวิทยานิพนธดีเดน

วางานวิจัยไดศึกษานักศึกษาเพศ ท่ีสามในมธ.ช้ันป1-4 จํานวน 9 คน ซ่ึงพบคนกลุมนี้จะนิยามตนวา

“กะเทย” หรือ “ผูชายหัวใจหญิง” และเลือกเขาศึกษาท่ีมธ.เพราะช่ือเสียงอันดับแรก  

ปจจัยรองลงมา คือ พื้นท่ีการแสดงออกท่ีอิสระ โดยมีท้ังศึกษาสาขาวิทยาศาสตรและ 

สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสามารถแสดงตัวตน 

ตามวิถีเพศท่ีสามไดดีกวา เนื่องจากสาขาวิทยาศาสตรจะมีปจจัยความคาดหวังของสังคม หรือ 

แมแต อาจารย โดยยังเห็นวากลุมสาขานี้ จะตองมีพฤติกรรมการแสดงท่ีสอดคลองกับ เพศสรีระ

ของตัวเองโดยเฉพาะ เม่ือออกไปประกอบวิชาชีพ เปนเหตุใหตองเก็บซอนความเปนตัวตนท่ีแทจริง 

จะแสดงออกตอเม่ือเปนเวลา สวนตัว แตนักศึกษาก็ยอมรับและเขาใจไดถึงความคาดหวังของสังคม  

ส่ิงท่ีนักศึกษาเพศท่ีสามคาดหวังตอการจัดบริการและสวัสดิการนักศึกษาคือ หองน้ําและ

ท่ีพักอาศัยสําหรับนักศึกษาเพศท่ีสามโดยเฉพาะ หรือจัดเพื่อนรวมหองท่ีมีวิถีการดําเนินชีวิตแบบ

รักเพศเดียวกันพักดวยกัน และความปรารถนาท่ีจะแตงกายดวยชุดนักศึกษาท่ีมีความสอดคลองกับ

วิถีทางเพศ ท่ีตัวเองตองการเขารวมรับปริญญาบัตร และขอเรียกรองท่ีอยากเห็นมากท่ีสุดคือ การ

เสริมสรางความเขาใจในประเด็นความหลากหลายทางเพศ ควบคูกับการเปดพื้นท่ีการใหสิทธิ

เสรีภาพ และความเสมอภาคแกนักศึกษาเพศท่ีสาม เทาเทียมกับ นักศึกษาเพศหญิงและชาย 

นรากร พลูภูงา  และคณะ (2548) ศึกษาปญหาพิเศษเร่ือง พฤติกรรมการใชจายของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง วัตุประสงคของปญหาพิเศษคร้ังนี้ เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยกลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จํานวน 359 คน ไดจากการสุมตัวอยางอยางงายแบบมีช้ันภูมิ โดยแบงช้ัน
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ภูมิตามเพศของนักศึกษา และใชแบบสอบถามปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล สถิติท่ีใชคือ การ

ทดสอบของวิลคอกซัน แมนทวิทนีย และการทดสอบของครัสคาลและวอลลิส 

พฤติกรรมการใชจายดานบริโภคอาหาร พบวา นักศึกษาสวนใหญมีคาใชจายมากกวา 

2,500 บาทตอเดือน รอยละ 30.92 โดยมีพฤติกรรมการใชจายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ระหวางนักศึกษาแตละภาควิชา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ นักศึกษาท่ีมีผูปกครองมีรายไดตอ

เดือนตางกัน และนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน สวนระหวางนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง

และนักศึกษาแตละช้ันป มีพฤติกรรมการใชจายแตกตางกัน อยางไมมีนัยสําคั ญทางสถิติ ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

พฤติกรรมการใชจายดานอุปกรณการศึกษา พบวา นักศึกษาสวนใหญมีคาใชจาย 101-

200 บาทตอเดือน รอยละ 33.43 โดยมีพฤติกรรมการใชจายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ระหวางนักศึกษาแตละภาควิชา นักศึกษาแตละช้ันป นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ และนักศึกษา

ท่ีมีผูปกครองมีรายไดตอเดือนตางกัน สวนระหวางนักศึกษาเพศชายและเพศหญิงและนักศึกษาท่ีมี

รายไดตอเดือนตางกัน มีพฤติกรรมการใชจายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

พฤติกรรมการใชจายดานกิจกรรมพักผอนหยอนใจ พบวา นักศึกษาสวนใหญมีคาใชจาย 

301-600 บาทตอเดือน รอยละ 35.38 โดยมีพฤติกรรมการใชจายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติระหวางนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ นักศึกษาท่ีมีผูปกครอง

มีรายไดตอเดือนตางกันและนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน สวนระหวางนักศึกษาแตละภาควิชา 

และนักศึกษาแตละช้ันป มีพฤติกรรมการใชจายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคั ญทางสถิติ ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

พฤติกรรมการใชจายดานเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย พบวา นักศึกษาสวนใหญมีคาใชจาย 201-

400 บาทตอเดือน รอยละ 29.52 โดยมีพฤติกรรมการใชจายแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ระหวางนักศึกษาเพศชายและเพศหญิง นักศึกษาแตละภาควิชา นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ 

นักศึกษาท่ีมีผูปกครองมีรายไดตอเดือนตางกันและนักศึกษาท่ีมีรายไดตอเดือนตางกัน สวนระหวาง

นักศึกษาแตละช้ันป มีพฤติกรรมการใชจายแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคั ญทางสถิติ ท่ีระดับ

นัยสําคัญ 0.05 

วรพงศ วรรณเศษตา (2548) ศึกษาถึงพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะแบบแผนและพฤติกรรมการใชจาย

รวมถึงการประมาณระดับรายไดและรายจายท่ีเหมาะสม พอเพียงกับการใชจายของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม และไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการแจกแบบสอบถาม ซ่ึง
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ประชากรท่ีใชในการศึกษาไดแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม จากคณะ

เศรษฐศาตร สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และบริหารธุรกิจ โดยกําหนดกลุมตัวอยางท้ังหมด 400

ตัวอยาง แยกออกเปนคณะละ 100 คน 

ไดผลการวิจัยคือ นักศึกษาสวนใหญมีคาใชจายดานท่ีพักต่ํากวา 500 บาท หรือไมเสียเลย

รองลงมาคือ 1001  – 2000 บาท นักศึกษาสวนใหญมีคาใชจายดานอาหารประมาณ 2000 บาทตอ

เดือน มีคาใชจายดานเส้ือผาและเคร่ืองแตงกายสวนใหญประมาณ 101 – 500 บาทตอเดือน คาใชจาย

ดานการเสริมสวยสวนใหญต่ํากวา 101บาทตอเดือน คาใชจายดานการส่ือสารสวนใหญประมาณ

301 – 500 บาทตอเดือน คาใชจายดานการบันเทิงสวนใหญประมาณ 300  – 500 บาทตอเดือน สรุป

แลวนักศึกษามีคาใชจายดานการบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาเรียงลําดับไดแก การใชจายอุปโภค การ

ใชจายดานท่ีพักอาศัย การใชจายดานการเดินทาง การใชจายดานการศึกษา การใชจายดานการ

บันเทิงและพักผอน และสุดทายไดแก การใชจายใหผูอ่ืน โดยมีเงินออมประมาณ รอยละ 5 ตอเดือน 

วารี เกิดดํา (2541) การวิเคราะหคาใชจายของนักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา มี

วัตถุประสงคเพื่อศึกษาคาใชจายเฉล่ียตอปเพื่อการศึกษาอันไดแก คาลงทะเบียน คาหนังสือ คาทํา

รายงาน คาอุปกรณการเรียน คาวัสดุส้ินเปลือง คาทัศนศึกษาและดูงาน คาฝกประสบการณวิชาชีพ 

คาสมาชิกชมรม และคาใชจายอ่ืนอันไดแก คาเดินทางกลับภูมิลําเนา คาหอพัก คาเคร่ืองแตงกาย คา

กิจกรรมบันเทิง คาของขวัญ/บัตรอวยพร คาบริจาคเนื่องในกิจกรรมศาสนา คาอาหารหลัก อาหาร

วางและเคร่ืองดื่มและคาพาหนะ และศึกษาการใชเวลาวาง การตัดสินใจซ้ือและความตองการ

ทํางานหารายไดพิเศษของนักศึกษาตลอดจนเปรียบเทียบคาใชจาย การใชเวลาวาง การตัดสินใจซ้ือ

และความตองการทํางานหารายไดพิเศษตามลักษณะ ตัวแปร อันไดแก เพศ ภูมิลําเนา สาขาวิชาและ

สภาพการพักอาศัย กลุมตัวอยางไดแก นักศึกษาช้ันปท่ี 1 - 4 รวม 20 โปรแกรมวิชา จํานวนท้ังส้ิน 

2,040 คน ผลการศึกษาพบวา นักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา มีคาใชจายเฉล่ียปละ 68,769.16 

บาท จําแนกเปนคาใชจายเพื่อการศึกษาปละ 21,308.16 บาท คิดเปนรอยละ 30.99 และคาใชจายอ่ืน

เฉล่ียปละ 47,461.00 บาท คิดเปนรอยละ 69.01 ในสวนของคาใชจายเพื่อการศึกษาพบวา เปน

คาลงทะเบียนมากท่ีสุด สวนคาใชจายอ่ืนพบวาเปนคาอาหารมากท่ีสุด นักศึกษาโปรแกรมวิชา

ศิลปกรรมมีคาใชจายเฉล่ียตอปสูงท่ีสุดคือ ปละ 72,350.16 บาท รองลงมาคือนักศึกษาโปรแกรม

วิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม คือปละ 71,880.61 บาท และนักศึกษาโปรแกรมวิชา

บริหารธุรกิจ มีคาใชจายเฉล่ียตอปนอยท่ีสุด คือปละ 66,041.60 บาท คาใชจายบางประเภทข้ึนอยูกับ

เพศ ภูมิลําเนา สาขาวิชาและสภาพการพักอาศัยของนักศึกษานักศึกษาสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

ใชเวลาวางระหวางช่ัวโมงเรียนและหลังเลิกเรียน กลับบานหรือกลับหอพักมากท่ีสุด สวนเวลาวาง

วันหยุดนักศึกษาสวนใหญทํางานบาน สวนการตัดสินใจซ้ือเส้ือผา รองเทาและกระเปานั้น นักศึกษา



 26 

พิจารณาเร่ืองความสวยงามถูกใจเปนอันดับแรก สวนการตัดสินใจซ้ืออาหารหลักและอาหารวาง

นักศึกษาพิจารณาเร่ืองความตองการรับประทานอาหารเปนอันดับแรก นักศึกษาสวนใหญตองการ

ทํางานเพื่อหารายไดพิเศษ การใชเวลาวาง และการตัดสินใจซ้ือข้ึนอยูกับเพศ ภูมิลําเนาและสาขาวิชา 

แตไมข้ึนกับสภาพการพักอาศัย สวนความตองการทํางานเพื่อหารายไดพิเศษ ข้ึนอยูกับภูมิลําเนาแต 

ไมข้ึนอยูกับเพศ สาขาวิชาและสภาพการพักอาศัย 

เพลินทิพย โกเมศโสภา และชัชพงศ ตั้งมณี( 2534 ) ไดทําการศึกษาพฤติกรรมการใช

เวลาและรูปแบบการใชจาย ของนิสิตนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุมนิสิตนักศึกษาจัดเห็น 

"ตลาดเปาหมาย" ท่ีนาสนใจ เนื่องจากเปนกลุมท่ีมีความตองการซ้ือมาก แมวาจะยังมีรายไดไมมาก

นัก ประกอบกับอยูในวัยท่ีอยากรู อยากเห็น อยากลอง ดวยเหตุนี้จึงเปนส่ิงท่ีนาศึกษาถึงพฤติกรรม

ในการใชเวลาและรูปแบบการใชจายของนิสิตนักศึกษา เพื่อจะไดเปนประโยชนตองานการตลาด

ตอไป ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษา รวบรวม ท้ังขอมูลทุติยภูมิ และขอมูลปฐมภูมิ ในสวนขอมูล

ปฐมภูมินั้น ไดใชวิธีการสํารวจภาคสนามโดยใชแบบสอบถามเพื่อถามขอมูลจากนิสิตนักศึกษาใน 

3 สายการศึกษา ไดแก สายวิทยาศาสตร สายสังคมศาสตร และสายมนุษยศาสตร สายละ 135 คน 

รวม 405 คน ใชการเลือกตัวอยางท่ีไมคํานึงถึงความนาจะเปน โดยใช โควตา จากมหาวิทยาลัยของ

รัฐบาล และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 5 แหง ผลจากการศึกษาคร้ังนี้พบวา ในวัน

ธรรมดานั้น นิสิตนักศึกษาสวนใหญใชเวลากับภารกิจดานการเรียน เวลาสวนท่ีเหลือใชทําการบาน

และทบทวนบทเรียน โดยเฉพาะนิสิตสายวิทยาศาสตร เวลาสวนใหญท่ีเหลือของนิสิตนักศึกษา

ท้ังหลาย รวมท้ังในเวลาวันหยุดมักใชกับการพักผอนหยอนใจ ท้ังในท่ีพักและนอกสถานท่ีพัก 

กิจกรรมยามวางนั้น คือ การดูโทรทัศน วีดีโอ และ ภาพยนตร  รองลงไปคือ การนอนเลนหรือนอน

หลับ การซ้ือของตามหองหรือศูนยการคานั้นเปนกิจกรรมท่ีนิสิตสายสังคมศาสตรคอนขางนิยม

มากกวาสายอ่ืน ๆ ในเร่ืองรูปแบบการใชจายนั้น นิสิตนักศึกษามีคาใชจายตอเดือนสูงกวา 2,000.- 

บาทข้ึนไป รายการคาใชจายท่ีสําคัญ ๆ ของนิสิตนักศึกษาท้ังหมด คือ คาอาหาร คิดเปนรอยละ 26-

40 ของคาใชจายท้ังหมด คาใชจายเกี่ยวกับหนังสือ และอุปกรณการเรียน ซ่ึงนิสิตนักศึกษาสาย

วิทยาศาสตรคอนขางใชจายมากกวาอีกสองสายการศึกษา คิดเปนรอยละ 5-15 นอกจากนี้ก็มี

คาใชจาย การแตงกาย คาเดินทางและคาใชจายเพื่อการพักผอนหยอนใจ แตละรายการคิดเปนรอย

ละ 5-15 ของคาใชจายท้ังหมด ในกรณีถามีรายไดเพิ่มข้ึน นิสิตนักศึกษาตองการใชจายในเร่ือง

เคร่ืองแตงกายเพิ่มข้ึน รองลงมาคือใชจายในเร่ืองการพักผอนหยอนใจ ผลจากการศึกษาทัศนคติใน

การซ้ือสินคา พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือสินคาหรือบริการ คือ คุณภาพของสินคา เปนเกณฑ

ลําดับแรก รองลงมาคือประโยชนใชสอย และราคา นิสิตนักศึกษาเห็นวา การลดราคาจะดึงดูดใจให

นิสิตนักศึกษาซ้ือสินคามากข้ึน ขณะเดียวกันก็เห็นวา การโฆษณาจะชวยใหมีการตัดสินใจซ้ือสินคา
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ไดดีข้ึน จากการเปรียบเทียบนิสิตนักศึกษาท้ังสามสายการศึกษา พบวา ผูท่ีเรียนสายสังคมศาสตร 

คอนขางตอบสนอง (Response) ในกิจกรรมหรือส่ิงใหม ๆ ทางการตลาดมากกวาผูเรียนอีกสองสาย

การศึกษา อยางไรก็ตาม ในการเขาถึงกลุมเปาหมายท้ังสามสายการศึกษาดังกลาวคงไมแตกตางกัน

นัก ท้ังนี้เพราะพฤติกรรมการใชเวลาใกลเคียงกัน และรูปแบบการใชจายไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

การวิจัยเร่ือง  “พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยา

เขตสารสนเทศ เพชรบุรี ” เปนงานวิจัยเชิงสํารวจ ( Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค คือ  เพื่อ

ศึกษาถึงพฤติกรรมของการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี โดยมุงหาคําตอบเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัยดังนี้ 

3.1 ระเบียบวิธีวิจัย 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

3.4 การทดสอบเคร่ืองมือการวิจัย 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยเนนการเก็บรวบรวมขอมูลจากการดําเนินการ

โดยวิธีการสํารวจ ( Survey method) ของนักศึกษาชายท่ียอมรับวาเปนเพศท่ีสาม เพื่อวิเคราะห

พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

ซ่ึงเปนประชากรกลุมเปาหมายของการวิจัย โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้น

จะนําขอมูลท่ีเก็บไดมาทําการวิเคราะหหาความสัมพันธของช้ันปการศึกษากับคาใชจายแตละ

ประเภท แลวนําผลท่ีไดจากการสรุป มาทําการอธิบายและสรุปผล 

 

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการทําวิจัยคร้ังนี้คือ นักศึกษาชายระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ทุกระดับช้ันป 3 คณะวิชาคือ คณะวิทยาการจัดการ คณะ

สัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ซ่ึงกําลัง
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ศึกษาในภาคเรียนท่ี  1 ปการศึกษา 2553 ซ่ึงมีนักศึกษาชายท้ังหมด จํานวน 1,624 คน (สํานักงาน

วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 2553)  

 

ตารางที ่1 แสดงจํานวนนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คณะ จํานวนนักศึกษา(คน) 

คณะวิทยาการจัดการ 717 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 282 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 625 

รวม 1,624 

 

3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 

การสุมตัวอยางโดยการเลือกตัวอยางแบบไมมีความนาจะเปน  (Non-probability 

Sampling) คือ การเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) เปนการเลือกตัวอยางตาม

วัตถุประสงคหรือความมุงหมาย ซ่ึงเปนการเลือกกลุมตัวอยางใหสอดคลองกับปญหาหรือท่ีจะทํา

การวิจัย เนื่องจากวากลุมตัวอยางท่ีตองการศึกษานั้นยังไมทราบจํานวนนักศึกษาเพศท่ีสามท่ีแทจริง 

จึงไดทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจงเลือกจากการสังเกตพฤติกรรมการแสดงออกมาและการ

ยอมรับในตัวตนของนักศึกษาเพศท่ีสาม จึงไดกลุมตัวอยางดังนี้ คณะวิทยาการจัดการจํานวน 76 คน 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตรจํานวน  20 คน และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารจํานวน 17 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 113  คน 

 

ตารางที ่2 แสดงจํานวนนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ท่ีเปน 

สมาชิกของประชากร และกลุมตัวอยาง จําแนกตามคณะ ดังนี้ 

คณะ จํานวนประชากร(คน) จํานวนกลุ่มตัวอย่าง(คน) 

คณะวิทยาการจัดการ 717 76 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 282 20 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 625 17 

รวม 1,624 113 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการทําวิจัยคร้ังนี้ เปนแบบสอบถามแบบปลายปด  (Close-End-

Question) เกี่ยวกับการสํารวจพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี โดยแบงออกเปน 4 ตอน คือ 

ตอนที1่ ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก คณะ , ระดับช้ัน

ป, เกรดเฉล่ียสะสม, รายไดตอเดือน, ผูอุปการะ, แหลงท่ีมาของรายได , คาใชจายตอเดือน, อาชีพ

ผูปกครอง, รายไดตอเดือนของผูปกครอง, การแสดงออกถึงความเปนเพศท่ีสาม , ความอิสระในการ

ดํารงความเปนเพศท่ีสาม , มหาวิทยาลัยมีการยอมรับกลุมเพศท่ีสาม , มีปญหาในมหาวิทยาลัย ทาน

เลือกท่ีจะปรึกษา และเขารวมกับกิจกรรมของการเปนเพศท่ีสาม ลักษณะแบบสอบถามเปนคําถาม

ปลายปด (เลือกตอบ) 

ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในดานตางๆ ไดแก การซ้ืออุปกรณทางการศึกษา ,ดาน

บริโภคอาหารและเคร่ืองดื่ม,ดานซ้ือเส้ือผาเคร่ืองแตงกายและเคร่ืองนุงหม,ดานยานพาหนะและการ

เดินทาง ,ดานการส่ือสาร ,ดานกิจกรรมของคณะ ,ดานกิจกรรมบันเทิงและพักผอนหยอนใจ ,เงิน

บริจาคทําบุญและทําทาน ,เพื่อความบันเทิง ,การซ้ือเคร่ืองสําอาง ,ดานอ่ืนๆ ลักษณะแบสอบถามเปน

ใหเติมลงในชองวาง ( Fill in the gab) 

ตอนที่  3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาในดานตางๆไดแก ดาน

การศึกษา, ดานบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่ม , ดานซ้ือเส้ือผาเคร่ืองแตงกายและเคร่ืองนุงหม , ดาน

ยานพาหนะและการเดินทาง , ดานการส่ือสาร , ดานกิจกรรมของคณะ , ดานกิจกรรมบันเทิงและ

พักผอนหยอนใจ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Rating Scale) มีคําตอบ5

ตัวเลือก โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนท่ีไดจากการวัดแบบใชสเกลความสําคัญ กําหนดน้ําหนัก

คะแนนแตละตัวดังนี้ 

มีระดับบอยมากท่ีสุด  เทากับ 5 คะแนน  

มีระดับคอนขางบอย  เทากับ 4 คะแนน  

มีระดับบอย   เทากับ 3 คะแนน  

มีระดับนานๆคร้ัง  เทากับ 2 คะแนน  

มีระดับไมเคย   เทากับ 1 คะแนน  

ตอนที ่4  ขอเสนอแนะ ซ่ึงเปนคําถามปลายเปดใหผูท่ีตอบแบบสอบถามสามารถแสดง

ความคิดเห็นและนําเสนอ และนําความคิดเห็นนั้นมาพิจารณาเพื่อทําการปรับปรุงและแกไขตอไป 
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3.4 การทดสอบเคร่ืองมือการวจัิย 

ในการสรางเคร่ืองมือวิจัยมีข้ันตอนในการดําเนินการดังนี้ 

1.ทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัย จากหนังสือ วารสาร และ

บทความท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชจายและแนวคิดเกี่ยวกับเพศท่ีสาม เพื่อกําหนดประเด็นและ

สรางกรอบแนวคิด 

2. รางแบบสอบถามใหเปนไปตามวัตถุประสงคทางการวิจัย โดยใชทฤษฎีพฤติกรรม

ผูบริโภค เปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม ท้ังในสวนของคาใชจายและพฤติกรรมการใชจาย 

โดยพิจารณาถึงความถูกตองของเนื้อหาและภาษาท่ีใช 

3. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาเพื่อทําการปรับปรุงแกไข 

4. นําแบบสอบถามท่ีไดทําการปรับปรุงแกไขแลวเสนออาจารยผูรงคุณวุฒิ 5 ทาน 

เพื่อใหคําเสนอแนะและตรวจสอบความถูกตอง และปรับปรุงแกไขอีกคร้ัง ดังนี้ 

  -ผูชวยศาสตราจารยดาวลอย กาญจนมณีเสถียร  

-ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทักษ ศิริวงศ 

  - อาจารยภาวิณี กาญจนาภา  

  - อาจารยจิตพนธ ชุมเกตุ  

  - อาจารยเชาวลิต ตรึกตรอง  

5. นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงจากผูเช่ียวชาญไปทดสอบกับนักศึกษาเพศท่ีสาม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  วิยาเขตหัวหิน จํานวน 35 คน พบวา แบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ัน 

(Reliability) ของสัมประสิทธ์ิแอลฟาคอนบาค (Cronbach’s Alpha) มีคาเทากับ 0.89 ซ่ึงมีคาเขาใกล 

1 แสดงวา แบบสอบถามมีความเช่ือม่ันสูง 

6. นําแบบสอบถามท่ีผานการทดสอบความถูกตองและความเช่ือม่ัน ไปเก็บรวบรวม

ขอมูลภาคสนามท่ีมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จํานวน 113 ชุด ซ่ึงกลุม

ตัวอยางมีจํานวนไมมากแตจะมีลักษณะเฉพาะท่ีแสดงออกถึงความเปนเพศท่ีสาม ผูวิจัยจึงใชวิธีการ

สุมตัวอยางแบบเจาะจง เพื่อนําผลมาวิเคราะหขอมูล 

  

3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.5.1ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

การวิจัยคร้ังนี้ ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 113 คน โดยศึกษากลุมตัวอยาง

ขนาดเล็ก โดยจะใช การสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) จาก

กลุมตัวอยางเปนการ  “สุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน ”  (Non-probability Samples) จาก
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นักศึกษาเพศท่ีสาม มหิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาศัยเคร่ืองมือการวิจัยในการ

เก็บรวบรวมขอมูลคือ “แบบสอบถาม” (Questionnaire) โดยใหผูตอบแบบสอบถามกรอกขอมูลใน

แบบสอบถามเอง โดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีการตรวจสอบความครบถวนถูกตองของ

แบบสอบถามทันทีท่ีไดรับแบบสอบถามคืนจากผูตอบแบบสอบถามทุกรายกอนนําแบบสอบถาม

ไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS โดยมีสถิติท่ีใช คือ ความถ่ี( frequency) และรอยละ

(percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

ศึกษาคนควาและรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีจากตํารา บทความ เอกสาร รายงานวารสาร

ตางๆท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชจายและแนวคิดเกี่ยวกับเพศท่ีสาม โดยเก็บรวบรวมขอมูล

เพื่อใหทราบถึงแนวคิดทฤษฎีท่ีจะนํามาใช รายละเอียดตางๆท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการใชจายเพื่อ

เปนแนวทางในการวิจัยและจัดตารางจากนั้นจะนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม  SPSS 

สรุปผลแลวนําเสนอรายงาน 

3.5.3 ระยะเวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ผูวิจัยไดทําการแจกแบบสอบถามแกกลุมตัวอยางระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน – 10 

กรกฎาคม 2553 รวมเปนระยะเวลา 20 วัน 

 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอมูลท่ีไดจาการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 113 คน นํามาวิเคราะหประมวลผล

ดวยโปรแกรมวิเคราะหสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social Science) สําหรับคา

นัยสําคัญทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลคร้ังนี้กําหนดไวท่ีระดับ 0.05 เม่ือวิเคราะหแลวผูวิจัย

นํามาเสนอผลการศึกษา โดยเสนอขอมูลเชิงพรรณนา ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา วิเคราะหผลดวยการหาคาสถิติรอยละ ( Percentage; 

%) และนําเสนอในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี 

สวนท่ี 2 ขอมูลการใชจายดานตางๆของนักศึกษาเพศท่ีสามซ่ึงมีลักษณะพฤติกรรมการใช

จายท่ีแตกตางกัน โดยวิเคราะหผลดวยการหาคาเฉล่ีย (Mean) และนําเสนอในรูปของตารางแจกแจง

ความถ่ี 

สวนท่ี 3 พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี โดยผูตอบแบบสอบถามพิจารณาความสําคัญกับรายละเอียดของพฤติกรรมแต

ละดาน ท้ังนี้ กําหนดคะแนนความสําคัญในการพิจารณาพฤติกรรมผูบริโภค ซ่ึงแบงออกเปน 5 



 33 

ระดับตามแนวทางของลิเกริรต ( Likert Type Scale, อางในประสพชัย พสุนนท  2553) รายละเอียด

ดังนี้ 

มีระดับบอยมากท่ีสุด  เทากับ 5 คะแนน  

มีระดับคอนขางบอย  เทากับ 4 คะแนน  

มีระดับบอย   เทากับ 3 คะแนน  

มีระดับนานๆคร้ัง  เทากับ 2 คะแนน  

มีระดับไมเคย   เทากับ 1คะแนน  

โดยการคํานวณหาคาสถิติ ไดแก คาเฉล่ีย ( Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation: SD) สําหรับการวัดระดับความสําคัญในแตละพฤติกรรมผูบริโภคท่ีมีผลตอ

พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี 

การแปรความหมายของคาเฉล่ียของพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

การวัดระดับความสําคัญในแตละพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี การแปรความหมายของคาเฉล่ียของประเด็น

คําถามเปนขอในแตละดานในแบบสอบถาม โดยใชเกณฑการแปรความหมายตามแนวทางของ

(ประสพชัย พสุนนท 2553) รายละเอียดดังนี้ 

คะแนนเฉล่ียระหวาง 4.51-5.00 หมายความวา มีระดับบอยมากท่ีสุด  

คะแนนเฉล่ียระหวาง 3.51-4.50 หมายความวา มีระดับคอนขางบอย  

คะแนนเฉล่ียระหวาง 2.51-3.50 หมายความวา มีระดับบอย  

คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.51-2.50 หมายความวา มีระดับนานๆคร้ัง  

คะแนนเฉล่ียระหวาง 1.00-1.50 หมายความวา มีระดับไมเคย  

โดยจัดเรียงลําดับจากความสําคัญมากท่ีสุดไปหานอยท่ีสุด พฤติกรมท่ีไดคะแนนรวม

นอยท่ีสุดเปนพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี นอยท่ีสุด และพฤติกรรมท่ีไดคะแนนรวมมากท่ีสุดเปนพฤติกรรมการใชจาย

ของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มากท่ีสุด 
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  บทที ่4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศ  เพชรบุรี ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากนักศึกษา 3 คณะ  คือคณะวิทยาการจัดการ            

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารท่ีถูกสุม

เปนตัวอยางจํานวนท้ังหมด 113 คน แลวทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ 

SPSS for Window Version 11.5 จึงไดผลการวิเคราะหดังนี้ 

 

4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา 

4.1.1.ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง 

นักศึกษากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามรวมท้ังหมด 113 คน และจําแนกตามลักษณะ

ท่ัวไป คือ คณะ สาขาวิชา ระดับช้ันป เกรดเฉล่ียสะสม ผูอุปการะ แหลงท่ีมาของรายได อาชีพ

ผูปกครอง ผูอุปการะท่ีไมใชพอแม รายไดตอเดือนของผูปกครอง การแสดงออกถึงความเปนเพศท่ี

สาม ความอิสระในการดํารงความเปนเพศท่ีสาม การยอมรับกลุมเพศท่ีสามในมหาวิทยาลัย มี

ปญหาเลือกท่ีจะปรึกษาใคร เขารวมกิจกรรมการเปนเพศท่ีสาม ดังแสดงในตารางท่ี 3 - 16 

 

ตารางที ่3 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยางจําแนกตาม คณะวิชา  

คณะ จํานวน ร้อยละ 

คณะวิทยาการจัดการ 76 67.3 

คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 20 17.7 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 17 15.0 

รวม 113 100.0 

จากตารางท่ี  3 เม่ือจําแนกกลุมตัวอยางตามคณะวิชา  พบวาเปนนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการมีจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน  76 คนคิดเปนรอยละ  67.3 รองลงมาคือ คณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตรมีจํานวน  20 คนคิดเปนรอยละ17.7 และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารจํานวน17คน คิดเปนรอยละ 15.0 ตามลําดับ 
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ตารางที ่4  แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยางจําแนกตาม สาขาวิชา 

คณะ สาขาวชิา จํานวน ร้อยละ 

 

 

 

 

คณะวทิยาการจัดการ 

-สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป 11 14.5 

-สาขาการจัดการทองเท่ียว 16 21.1 

-สาขาการจัดการชุมชน 7 9.2 

-สาขาการจัดการตลาด 7 9.2 

-สาขาการจัดการโรงแรมและท่ีพัก 14 18.4 

-สาขาการจัดการธุรกิจและ

ภาษาอังกฤษ 

18 23.7 

-สาขารัฐประศาสนศาสตร 3 3.9 

รวม 76 100.0 

 

คณะสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารเกษตร 

-สาขาสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร 

17 85.0 

-สาขาเทคโนโลยีผลิตสัตวน้ํา 2 10.0 

-สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช 1 5.0 

รวม 20 100.0 

 

 

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและ

การส่ือสาร 

 

-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 8 47.1 

-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การออกแบบ 

6 35.3 

-สาขานิเทศศาสตร 3 17.6 

รวม 17 100.0 

จากตารางท่ี 4 เม่ือพิจารณาเฉพาะ คณะวิทยาการจัดการพบวา นักศึกษาสาขาวิชาการ

จัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษมีจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน 18  คน คิดเปนรอยละ  23.7 รองลงมา 

ไดแก สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียวจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 21.1 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

และท่ีพักจํานวน  14  คน คิดเปนรอยละ  18.4  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่ัวไปจํานวน  11 คน คิด

เปนรอยละ 14.5  สาขาการจัดการชุมชนและสาขาการจัดการตลาดจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ  9.2 

และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.9 ตามลําดับ 

เม่ือพิจารณาเฉพาะคณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร พบวาสาขาสัตวศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตรมีจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน 17  คน คิดเปนรอยละ 85.0 รองลงมาคือ 
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สาขาเทคโนโลยีผลิตสัตวน้ํามีจํานวน 2  คน คิดเปนรอยละ 10.0 และสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช

จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 5.0 ตามลําดับ 

และเม่ือพิจารณาเฉพาะคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร พบวา สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจมีจํานวนมากท่ีสุดคือ จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 47.1 รองลงมาคือ

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 35.3 และ สาขานิเทศ

ศาสตรจํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 17.6 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่5 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยางจําแนกตามระดับช้ันป 

ช้ันปี จํานวน ร้อยละ 

ช้ันปท่ี1 24 21.2 

ช้ันปท่ี2 24 21.2 

ช้ันปท่ี3 35 31.0 

ช้ันปท่ี4 30 26.5 

รวม 113 100.0 

จากตารางท่ี 5 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามช้ันป พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามช้ันป

ท่ี 3 มีจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 31.0 รองลงมาไดแก ช้ันปท่ี 4 จํานวน 30 

คน คิดเปนรอยละ 26.5 ช้ันปท่ี 1 และช้ันปท่ี 2 จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 21.2 ตามดําลับ 

 

ตารางที ่6 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยางจําแนกตามเกรดเฉล่ียสะสม 

เกรดเฉลีย่สะสม จํานวน ร้อยละ 

ไมเกิน 2.00 5 4.4 

2.01-2.50 27 23.9 

2.51-3.00 47 41.6 

3.01-3.50 28 24.8 

3.51-4.00 6 5.3 

รวม 113 100.0 

จากตารางท่ี 6 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามเกรดเฉล่ีย พบวา นักศึกษาเพศท่ีสาม

ท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียอยูระหวาง 2.51-3.00 มีจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ  41.6 

รองลงมาไดแก นักศึกษาเพศท่ีสามท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียอยูระหวาง 3.01-3.50  จํานวน 28 คน คิด

เปนรอยละ 24.8 นักศึกษาเพศท่ีสามท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียอยูระหวาง 2.01-2.50 จํานวน  27 คน คิด
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เปนรอยละ 23.9 นักศึกษาเพศท่ีสามท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียอยูระหวาง 3.51-4.00 จํานวน 6 คน คิดเปน

รอยละ 5.3 และนักศึกษาเพศท่ีสามท่ีมีผลการเรียนเฉล่ียอยูระหวาง ไมเกิน 2.00 จํานวน 5 คน คิด

เปนรอยละ 4.4  ตามลําดับ 

 

ตารางที ่7 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตามผูอุปการะเร่ืองคาใชจาย 

ในการศึกษาเลาเรียน 

ผู้อุปการะเร่ืองค่าใช้จ่าย จํานวน ร้อยละ 

ผูปกครอง(พอและแม) 93 75.0 

พอคนเดียว 4 3.23 

แมคนเดียว 11 8.87 

ญาติพี่นอง ลุง ปา นา อา 9 7.26 

แฟน 7 5.64 

รวม 124 100.0 

* เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

จากตารางท่ี 7 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามผูอุปการะเร่ืองคาใชจายในการศึกษา

เลาเรียน พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามจะมีผูปกครอง (พอและแม) เปนผูอุปการะจํานวนมากท่ีสุด คือ 

จํานวน 93 คน คิดเปนรอยละ 75.0 รองลงมาไดแก แมคนเดียวเปนผูอุปการะจํานวน 11 คน คิดเปน

รอยละ  8.87 ญาติพี่นอง ลุง ปา นา อา เปนผูอุปการะจํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 7.26 แฟนเปนผู

อุปการะจํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 5.64 และ พอคนเดียวเปนผูอุปการะจํานวน 4 คน คิดเปน  รอย

ละ 3.23 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่8 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตามแหลงท่ีมาของรายได 

แหล่งทีม่าของรายได้ จํานวน ร้อยละ 

บิดาหรือมารดา 106 67.52 

ทุนการศึกษา    2  1.27 

เงินกูเพื่อการศึกษา  32 20.38 

รายไดจากการทํางานพิเศษ    6   3.82 

ผูอุปการะท่ีไมใชบิดามารดา 11  7.01 

รวม                      157 100.0 

* เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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จากตารางท่ี 8 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามแหลงท่ีมาของรายได พบวา 

นักศึกษาเพศท่ีสามจะมีแหลงมารายไดจากบิดาหรือมารดาจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน 106 คน คิด

เปนรอยละ  67.52 รองลงมา ไดแก เงินกูเพื่อการศึกษาจํานวน 32   คน คิดเปนรอยละ 20.38 ผู

อุปการะท่ีไมใชบิดามารดา (ญาติ , ปา, พี่, แฟน) จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 7.01 รายไดจากการ

ทํางานพิเศษจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 3.82 และทุนการศึกษาจํานวน 2  คน คิดเปนรอยละ 1.27 

ตามลําดับ 

 

ตารางที ่9 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพของผูปกครอง 

อาชีพผู้ปกครอง จํานวน ร้อยละ 

รับราชการ 27 23.9 

เกษตรกร 18 15.9 

รับจาง 13 11.5 

ธุรกิจสวนตัว 20 17.7 

คาขาย 12 10.6 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 8 7.1 

พนักงานบริษัท 12 10.6 

อ่ืนๆ 2 1.8 

ไมระบุ(ไมมีผูปกครอง) 1 0.9 

รวม 113 100.0 

จากตารางท่ี 9 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามอาชีพของผูปกครอง พบวา 

ผูปกครองของนักศึกษาเพศท่ีสามจะมีอาชีพรับราชการจํานวนมากท่ีสุด คือจํานวน 27 คน คิดเปน

รอยละ 23.9 รองลงมาไดแก ธุรกิจสวนตัวจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 17.7 เกษตรกรจํานวน 18 

คน คิดเปนรอยละ 15.9 รับจางจํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 11.5 คาขายและพนักงานบริษัทจํานวน 

12 คน คิดเปนรอยละ 10.6 พนักงานรัฐวิสาหกิจจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 7.1 อาชีพอ่ืนๆ(เกษียณ

ราชการ , ชางประปา) จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ  1.8 และนักศึกษากลุมตัวอยางท่ีไมระบุอาชีพ

ผูปกครองเพราะไมมีผูปกครองจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลําดับ  
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ตารางที ่10 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตาม อาชีพของผูอุปการะท่ี 

ไมใชพอแม 

อาชีพของผู้อุปการะทีไ่ม่ใช่พ่อแม่ จํานวน ร้อยละ 

รับราชการ 1 0.9 

เกษตรกร 5 4.4 

รับจาง 0 0.0 

ธุรกิจสวนตัว 7 6.2 

คาขาย 3 2.7 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 2 1.8 

พนักงานบริษัท 7 6.2 

อ่ืนๆ 3 2.7 

ไมระบุ(มีผูปกครองเล้ียงอยางเดียว) 85 75.2 

รวม 113 100.0 

จากตารางท่ี 10 จําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามอาชีพของผูอุปการะท่ีไมใชพอแม 

พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามท่ีมีอุปการะท่ีไมใชพอแม นักศึกษาเพศท่ีสามสวนใหญจะมีผูอุปการะเปน

พอกับแมเปนจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน  85 คน คิดเปนรอยละ 75.2 สวนสําหรับนักศึกษาท่ีไมมี

พอแมอุปการะจะมีอาชีพธุรกิจสวนตัวและพนักงานบริษัทจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน 7 คน คิด

เปนรอยละ 6.2 รองลงมา ไดแก เกษตรกรจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.4 คาขายและอาชีพอ่ืนๆ  ( 

เกษียณราชการ, เอเจนซี, เพื่อน) จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 2.7 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 2 คน 

คิดเปนรอยละ 1.8 และรับราชการจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลําดับ 
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ตารางที ่11 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยางจําแนกตาม รายไดตอเดือน 

ของผูปกครอง 

รายได้ต่อเดือนของ

ผู้ปกครอง 

จํานวน ร้อยละ 

ต่ํากวา 10,000 บาท 20 17.7 

10,001-20,000 บาท 26 23.0 

20,001-30,000 บาท 17 15.0 

30,001-40,000 บาท 11 9.7 

40, 001-50,000 บาท 16 14.2 

50,000 บาทข้ึนไป 23 20.4 

รวม 113 100.0 

จากตารางท่ี 11 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามรายไดตอเดือนของผูปกครอง 

พบวา นักศึกษาเพศท่ีผูปกครองจะมีรายไดอยูระหวาง10 , 001-20,000 บาทเปนจํานวนท่ีมากท่ีสุด 

คือ จํานวน 26   คน คิดเปนรอยละ 23.0 รองลงมา ไดแก รายไดอยูระหวาง  50, 000 บาทข้ึนไป

จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 20.4 รายไดอยูระหวางต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 20 คน คิดเปนรอย

ละ 17.7 รายไดอยูระหวาง 20,001-30,000 บาทจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 15.0 รายไดอยูระหวาง 

40, 001-50,000 บาท จํานวน 16  คน คิดเปนรอยละ 14.2 และ  30,001-40,000 บาท จํานวน 11 คน 

คิดเปนรอยละ 9.7 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่12 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตาม การแสดงออกถึงความ 

เปนเพศท่ีสาม 

การแสดงออกถึงความเป็นเพศที่

สาม 

จํานวน ร้อยละ 

ไมแสดงออก 16 14.2 

แสดงออกนอย 25 22.1 

แสดงออกปานกลาง 29 25.7 

แสดงออกมาก 21 18.6 

แสดงออกมากท่ีสุด 22 19.5 

รวม 113 100.0 
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จากตารางท่ี 12  เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามการแสดงออกถึงความเปนเพศท่ี

สาม พบวา นักศึกษาชายท่ีแสดงออกถึงความเปนเพศท่ีสามอยูในระดับแสดงออกปานกลางเปน

จํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ25.7 รองลงมา ไดแก แสดงออกนอยจํานวน 25 

คน คิดเปนรอยละ 22.1  แสดงออกมากท่ีสุดจํานวน 22 คน คิดเปนรอยละ 19.5  แสดงออกมาก

จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 18.6  ไมแสดงออกจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 14.2  ตามลําดับ 

 

ตารางที ่13 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตาม ความอิสระในการดํารง 

ความเปนเพศท่ีสาม 

ความอสิระในการดํารงความเป็นเพศที่

สาม 

จํานวน ร้อยละ 

ไมมีความเปนอิสระ 5 4.4 

มีอิสระเล็กนอย 12 10.6 

มีอิสระในระดับปานกลาง 29 25.7 

มีอิสระมาก 43 38.1 

มีอิสระมากท่ีสุด 24 21.2 

รวม 113 100.0 

จากตารางท่ี 1 3 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามความคิดวาตนเองมีความอิสระใน

การดํารงความเปนเพศท่ีสามในระดับใด พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามมีความคิดวามีอิสระมากเปน

จํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ38.1 รองลงมา ไดแก มีอิสระในระดับปานกลาง

จํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 25.7 มีอิสระมากท่ีสุดจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ21.2 มีอิสระ

เล็กนอยจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 10.6 และไมมีความเปนอิสระจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 4.4 

ตามลําดับ  
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ตารางที ่14 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตาม การยอมรับกลุมเพศท่ี 

สามในมหาวิทยาลัย 

การยอมรับกลุ่มเพศทีส่ามใน

มหาวทิยาลยั 

จํานวน ร้อยละ 

ไมไดรับการยอมรับ 0 0.0 

ยอมรับเล็ก 4 3.5 

ยอมรับระดับปานกลาง 23 20.4 

ยอมรับมาก 53 46.9 

ยอมรับมากท่ีสุด 33 29.2 

รวม 113 100.0 

จากตารางท่ี 14 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางจากความคิดวาในมหาวิทยาลัยมีการ

ยอมรับกลุมเพศท่ีสามในระดับใด พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามมีความคิดวาในมหาวิทยาลัยใหการ

ยอมรับมาก เปนจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 46.9 รองลงมา ไดแก ยอมรับ

มากท่ีสุด จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 29.2 ยอมรับระดับปานกลางจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 

20.4 ยอมรับเล็กจํานวน 4   คน คิดเปนรอยละ 3.5 และ นักศึกษาเพศท่ีสามมีความคิดท่ีวาไมไดรับ

การยอมรับในมหาวิทยาลัยจะไมมีเลย คิดเปนรอยละ 0 ตามลําดับ  

  

ตารางที ่15 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตาม มีปญหาในมหาวิทยาลัย 

เลือกปรึกษาใคร 

มีปัญหาในมหาวทิยาลยัเลอืกปรึกษาใคร จํานวน ร้อยละ 

ผูปกครอง 36 17.14 

ผูอุปการะท่ีไมใชผูปกครอง 4 1.90 

เพื่อนผูชาย 23 10.95 

เพื่อนผูหญิง 45 21.43 

เพื่อนกลุมเพศท่ีสาม 79 37.62 

อาจารย 17 8.10 

อ่ืน ๆ 6 2.86 

รวม 210 100.0 

* เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 
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จากตารางท่ี 15 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามเงื่อนไขท่ีวาหากนักศึกษาเพศท่ีสาม

มีปญหาในมหาวิทยาลัย เลือกท่ีจะปรึกษาใคร พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามเลือกท่ีจะปรึกษาเพื่อนกลุม

เพศท่ีสามเปนจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 37.62 รองลงมา ไดแก เพื่อน

ผูหญิง จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 21.43 ผูปกครองจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 17.14 เพื่อน

ผูชายจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 10.95 อาจารยจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 8.10 อ่ืน  ๆ ( แฟน, 

คุณตา, รุนพี่เพศท่ีสาม , รุนพี่ในคณะ) จํานวน  6 คน คิดเปนรอยละ 2.86 และผูอุปการะท่ีไมใช

ผูปกครอง จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.90 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่16 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตาม การเขารวมกิจกรรมของ 

การเปนเพศท่ีสาม 

การเข้าร่วมกจิกรรมของการเป็นเพศที่

สาม 

จํานวน ร้อยละ 

ไมเขารวมกิจกรรมใดๆ 43 16.54 

กิจกรรมวากตุด 54 20.77 

งานเล้ียงสังสรรคในกลุมเพศท่ีสาม 39 15.0 

กิจกรรมการประกวดนางฟาจําแลง 21 8.08 

เท่ียวสถานบันเทิงเกยหรือกระเทย 27 10.38 

รับนองของกลุมเพศท่ีสาม 38 14.62 

เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัย

จัดข้ึนท่ีแสดงถึงความเปนเพศท่ีสามเชน 

เปนหางเคร่ือง ประกวดรองเพลง หรือการ

แสดงโชวของเพศท่ีสาม 

35 13.46 

อ่ืน ๆ 3 1.15 

รวม 260 100.0 

*เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

จากตารางท่ี 16 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามการเขารวมกิจกรรมของการเปน

เพศท่ีสาม พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามจะเขารวมกิจกรรมวากตุดเปนจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน  54 

คน คิดเปนรอยละ 20.77 รองลงมา ไดแก ไมเขารวมกิจกรรมใดๆจํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ

16.54 งานเล้ียงสังสรรคในกลุมเพศท่ีสามจํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 15.0 รับนองของกลุมเพศท่ี

สามจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 14.62 เขารวมกิจกรรมตาง  ๆ ท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดข้ึนท่ีแสดงถึง
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ความเปนเพศท่ีสามเชน เปนหางเคร่ือง ประกวดรองเพลง หรือการแสดงโชวของเพศท่ีสามจํานวน 

35 คน คิดเปนรอยละ 13.46 เท่ียวสถานบันเทิงเกยหรือกระเทยจํานวน  27 คน คิดเปนรอยละ 10.38

กิจกรรมการประกวดนางฟาจําแลงจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 8.08 และอ่ื น ๆ ( พิธีกร , งาน

SMA) จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 1.15 ตามลําดับ 

 

4.1.2 ข้อมูลเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายในด้านต่าง ๆ 

เพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายของนักศึกษากลุมตัวอยาง จึงไดสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ

คาใชจายโดยเฉล่ียตอเดือนในดานตาง  ๆ เฉพาะท่ีนักศึกษาเพศท่ีสามจายเองในชวงภาคการศึกษาท่ี 

1/2553 โดยแบบสอบถามเปนชองใหเติมเอง ไดแก รายไดตอเดือน , คาใชจายตอเดือน, คาใชจายใน

การซ้ืออุปกรณทางการศึกษา , คาใชจายในดานบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่ม , คาใชจายในดานซ้ือ

เส้ือผาเคร่ืองแตงกายและเคร่ืองนุงหม , คาใชจายในดานยานพาหนะและการเดินทาง , คาใชจายใน

ดานการส่ือสาร , คาใชจายในดานกิจกรรมของคณะ , คาใชจายในดานกิจกรรมบันเทิงและพักผอน

หยอนใจ , คาใชจายในดานเงินบริจาคทําบุญและทําทาน , คาใชจายในดานเพื่อความบันเทิง , 

คาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอาง และคาใชจายในดานอ่ืน  ๆ และเงินท่ีเหลือจากการใชจาย ดังแสดง

ในตารางท่ี 17 - 20 

ตารางที ่17 แสดงคาเฉล่ียของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตาม คาใชจายในดานตางๆ 

ค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ จํานวนเงนิโดยเฉลีย่ต่อเดอืน 

รายไดตอเดือน 6,233.62 

คาใชจายตอเดือน 5,814.15 

คาใชจายในการซื้ออุปกรณทางการศึกษา 620.79 

คาใชจายในดานบริโภคอาหารและเครื่องดื่ม 2,767.25 

คาใชจายดานซื้อเสื้อผาเครื่องแตงกายและเครื่องนุงหม 1,306.19 

คาใชจายดานยานพาหนะและการเดินทาง 747.78 

คาใชจายดานการสื่อสาร 551.58 

คาใชจายในดานกิจกรรมของคณะ 343.36 

คาใชจายดานกิจกรรมบันเทิงและพักผอนหยอนใจ 634.51 

คาใชจายท่ีเปนเงินบริจาคทําบุญและทําทาน 157.43 

คาใชจายเพื่อความบันเทิง 600.00 

คาใชจายในการซื้อเครื่องสําอาง 1,153.53 

คาใชจายในดานอื่นๆ 266.37 

เงินท่ีเหลือจากการใชจาย 272.57 
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จากตารางท่ี 17 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามรายไดและรายจายตอเดือน พบวา 

นักศึกษาเพศท่ีสามจะมีรายไดเฉล่ีย คือ 6,233.62 บาทตอเดือนและมีรายจายเฉล่ีย คือ 5,814.15 บาท

ตอเดือนและเม่ือจําแนกตาม คาใชจายในดานตางๆ พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามจะมีคาใชจายเกี่ยวกับ

คาใชจายในดานบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มมีจํานวนมากท่ีสุด คือ 2,767.25 บาทตอเดือน รองลงมา

ไดแก คาใชจายดานซ้ือเส้ือผาเคร่ืองแตงกายและเคร่ืองนุงหม คือ 1,306.19 บาทตอเดือน คาใชจาย

ในการซ้ือเคร่ืองสําอาง คือ 1,153.53 บาทตอเดือน คาใชจายดานยานพาหนะและการเดินทาง คือ 

747.78 บาทตอเดือน คาใชจายดานกิจกรรมบันเทิงและพักผอนหยอนใจ คือ 634.51 บาทตอเดือน 

คาใชจายในการซ้ืออุปกรณทางการศึกษา คือ 620.79 บาทตอเดือน คาใชจายเพื่อความบันเทิง คือ 

600.00 บาทตอเดือน คาใชจายดานการส่ือสาร คือ 551.58 บาทตอเดือน คาใชจายในดานกิจกรรม

ของคณะ คือ 343.36 บาทตอเดือน คาใชจายในดานอ่ืน  ๆ (บุหร่ี คายาและเวชภัณฑและเล้ียงดูสัตว

เล้ียงท่ีบาน) คือ 266.37 บาทตอเดือน คาใชจายท่ีเปนเงินบริจาคทําบุญและทําทาน คือ 157.43 บาท

ตอเดือน และจะมีนักศึกษาเพศท่ีสามมีเงินท่ีเหลือจากการใชจาย คือ 272.57 บาทตอเดือน 

 

ตารางที ่18 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตาม คาใชจายในการเล้ียงดู 

แฟนหรือบุคคลพิเศษ 

ค่าใช้จ่ายในการเลีย้งดูแฟนหรือบุคคล

พเิศษ 

จํานวน ร้อยละ 

ไมมีคาใชจายในการเล้ียงดูแฟน 93 82.3 

มี เดือนละ 400 บาท 1 0.9 

มี เดือนละ 500 บาท 7 6.2 

มี เดือนละ 1000 บาท 7 6.2 

มี เดือนละ 1500 บาท 1 0.9 

มี เดือนละ 2500 บาท 1 0.9 

มี เดือนละ 3000 บาท 2 1.8 

มี เดือนละ 5000 บาท 1 0.9 

รวม 113 100.0 

จากตารางท่ี 18 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางจากคาใชจายในการเล้ียงดูแฟน/บุคคล

พิเศษของนักศึกษาเพศท่ีสามโดยเฉล่ียตอเดือน พบวา มีนักศึกษาเพศท่ีสามอยูจํานวน 93 คน คิด

เปนรอยละ 82.3 จะไมมีคาใชจายในการเล้ียงดูแฟน และนักศึกษาเพศท่ีสามท่ีมีการเล้ียงดูแฟนอยู

โดยมีคาใชจายเดือนละ 500  และ1, 000 บาทมีจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน  7 คน คิดเปนรอยละ 6.2 
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รองลงมา ไดแก เดือนละ 3,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.8 และเดือนละ 400 , 1,500, 

2,500 และ 5,000 บาท จํานวน1 คน คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่19 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตาม รายไดเพียงพอตอ 

คาใชจายหรือไม 

รายได้เพยีงพอต่อค่าใช้จ่าย จํานวน ร้อยละ 

ไมเพียงพอ 71 62.8 

เพียงพอ 42 37.2 

รวม 113 100.0 

จากตารางท่ี 19 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามเงื่อนไขท่ีวานักศึกษากลุมตัวอยาง

คิดวารายไดของทานเพียงพอตอคาใชจายหรือไม พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามมีรายไดไมเพียงตอ

รายจายเปนจํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน 71 คน คิดเปนรอยละ 62.8 และมีนักศึกษาเพศท่ีสามท่ีมี

รายไดเพียงพอตอรายจาย จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 37.2 ตามลําดับ 

 

ตารางที ่20 แสดงจํานวนและรอยละของนักศึกษากลุมตัวอยาง จําแนกตาม กรณีท่ีรายไดไมเพียงพอ 

ตอคาใชจาย 

กรณทีีร่ายได้ไม่เพยีงพอต่อค่าใช้จ่าย จํานวน ร้อยละ 

ขอเงินเพิ่มพิเศษจากผูปกครอง 58 43.28 

ขอเงินเพิ่มพิเศษจากผูอุปการะท่ีไมใช

ผูปกครอง 

10 7.47 

ขอยืมจากเพื่อน 29 21.64 

ขอยืมจากคนรูจักท่ีไมใชเพื่อน 5 3.73 

หางานทําพิเศษเพิ่ม 17 12.69 

ตัดรายจายท่ีไมจําเปนออก 13 9.70 

อ่ืนๆ 2 1.49 

รวม 134 100.0 

* เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ 

จากตารางท่ี 20 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตาม เงื่อนไขท่ีวากรณีท่ีรายไดไม

เพียงพอตอคาใชจายจะขอเพิ่มจากใคร พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามจะขอเงินเพิ่มพิเศษจากผูปกครองมี

จํานวนมากท่ีสุด คือ จํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 43.28 รองลงมา ไดแก ขอยืมจากเพื่อนจํานวน 
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29 คน คิดเปนรอยละ 21.64  หางานทําพิเศษเพิ่มจํานวน17 คน คิดเปนรอยละ 12.69 ตัดรายจายท่ีไม

จําเปนออกจํานวน 13  คน คิดเปนรอยละ 9.70 ขอเงินเพิ่มพิเศษจากผูอุปการะท่ีไมใชผูปกครอง

จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 7.47 ขอยืมจากคนรูจักท่ีไมใชเพื่อนจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.73 

และอ่ืนๆ( แฟน, รอทุนกยศ.)จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 1.49 ตามลําดับ 

 

4.1.3 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 

เพื่อศึกษาระดับความสําคัญของการใชจายแตละดาน เชนดานการศึกษา  ดานซ้ือเส้ือผา

เคร่ืองแตงกายและเคร่ืองนุงหม , ดานสุขภาพและความงาม , ดานบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่ม , ดาน

กิจกรรมบันเทิงและพักผอนหยอนใจ , ดานยานพาหนะและการเดินทางและดานอ่ืนๆ ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา ( Ratting Scale) มีคําตอบ  5 ตัวเลือก โดยกําหนด

เกณฑการใหคะแนนท่ีไดจากการวัดแบบใชสเกลความสําคัญ ดังแสดงในตารางท่ี 21 - 27 

 

ตารางที ่21 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตามพฤติกรรมการใช 

จายในดานการศึกษา 

พฤตกิรรมการใช้จ่าย

ในด้านการศึกษา 

ระดบันัยสําคญั ค่าเฉลีย่ SD แปร

ผล 5 4 3 2 1 

1.ซื้อวัสดุอุปกรณการ

เรียนเชนสมุด ปากกา 

ดินสอ 

3 

(2.7) 

29 

(25.7) 

30 

(26.5) 

47 

(41.6) 

4 

(3.5) 

2.82 0.95 บอย 

2.คาถายเอกสาร

เอกสารการเรียน 

15 

(13.3) 

17 

(15.0) 

41 

(36.3) 

37 

(32.7) 

3 

(2.7) 

3.03 1.06 บอย 

3.คาพิมพรายงานสง

อาจารย 

4 

(3.5) 

22 

(19.5) 

54 

(47.8) 

29 

(25.7) 

4 

(3.5) 

2.94 0.86 บอย 

4.คากิจกรรมของทาง

มหาวิทยาลัย 

4 

(3.5) 

19 

(16. 8) 

38 

(33.6) 

46 

(40.7) 

6 

(5. 3) 

2.73 0.93 บอย 

5.คากิจกรรมที่กลุมเพศ

ที่สามจัดขึ้น 

1 

(0.9) 

9 

(8.0) 

28 

(24.8) 

39 

(34.5) 

36 

(31.9) 

2.12 0.98 นาน ๆ

ครั้ง 

รวม      2.73  บ่อย 

จากตารางท่ี 21 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามพฤติกรรมการใชจายในดาน

การศึกษา พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามมีคาใชจายในคาถายเอกสารเอกสารการเรียน คิดเปนคาเฉล่ีย 

3.03 อยูในระดับบอย รองลงมา ไดแก คาพิมพรายงานสงอาจารย คิดเปนคาเฉล่ีย 2.94 อยูในระดั บ

บอย ซ้ือวัสดุอุปกรณการเรียนเชนสมุด ปากกา ดินสอ คิดเปนคาเฉล่ีย 2.82 อยูในระดับ บอย คา
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กิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย คิดเปนคาเฉล่ีย 2.73 อยูในระดับ บอย และคากิจกรรมท่ีกลุมเพศท่ี

สามจัดข้ึน คิดเปนคาเฉล่ีย 2.12 อยูในระดับ นาน ๆ คร้ัง  ตามลําดับ นักศึกษากลุมตัวอยางมี

พฤติกรรมการใชจายในดานการศึกษา โดยรวมคิดเปนคาเฉล่ีย 2.73 อยูในระดับบอย 

 

ตารางที ่22 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตาม พฤติกรรมการ 

ใชจายในดานเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย 

พฤตกิรรมการใช้

จ่ายด้านเส้ือผ้า

เคร่ืองแต่งกาย 

ระดบันัยสําคญั ค่าเฉลีย่ SD แปรผล 

5 4 3 2 1 

1.ซื้อเสื้อผาตาม

ตลาดนัด 

3 

(2.7) 

18 

(15.9) 

32 

(28.3) 

41 

(36.3) 

19 

(16.8) 

2.51 1.04 บอย 

2.ซื้อเสื้อผาแบรนด

เนม 

7 

(6.2) 

18 

(15.9) 

19 

(16.8) 

41 

(36.3) 

28 

(24.8) 

2.51 1.50 บอย 

3.ซื้อกระเปา/

รองเทา 

6 

(5.3) 

18 

(15.9) 

30 

(26.5) 

46 

(40.7) 

13 

(11.5) 

2.62 1.05 บอย 

รวม      2.55  บ่อย 

จากตารางท่ี 22 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามพฤติกรรมการใชจายในดานเส้ือผา

เคร่ืองแตงกาย พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามมีคาใชจายในการซ้ือกระเปา/รองเทา คิดเปนคาเฉล่ีย 2.62 

อยูในระดับบอย รองลงมาคือ ซ้ือเส้ือผาตามตลาดนัดและซ้ือเส้ือผาแบรนดเนม คิดเปนคาเฉล่ีย 2.51 

อยูในระดับ บอย ตามลําดับ นักศึกษากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชจายในดานเส้ือผาเคร่ืองแตง

กาย โดยรวมคิดเปนคาเฉล่ีย 2.55 อยูในระดบับอย 
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ตารางที ่23 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตาม พฤติกรรมการ 

ใชจายในดานสุขภาพและความงาม 

พฤตกิรรมการใช้จ่าย

ด้านสุขภาพและความ

งาม 

ระดบันัยสําคญั ค่าเฉลีย่ SD แปรผล 

5 4 3 2 1 

1.ซื้อเครื่องสําอางหรือ

ครีมบํารุงผิวพรรณ( 

ครีม,โลช่ัน,แปง)ราคา

ทั่วไปตามตลาดนัด 

14 

(12.4) 

22 

(19.5) 

35 

(31.0) 

24 

(21.2) 

18 

(15.9) 

 

2.91 1.24 บอย 

2. ซื้อเครื่องสําอาง

หรือครีมบํารุงผิวที่มี

ยี่หอราคาแพง 

8 

(7.1) 

24 

(21.2) 

34 

(30.1) 

29 

(25.7) 

18 

(15.9) 

2.78 1.16 บอย 

3.เมื่อทานเห็นดารา

โฆษณาสินคาประเภท

เครื่องสําอางหรือครีม

บํารุงผิวทานจะซื้อตาม 

4 

(3.5) 

13 

(11.5) 

25 

(22.1) 

47 

(41.6) 

24 

(21.2) 

2.35 1.05 นาน ๆ

ครั้ง 

4.ซื้ออาหารเสริมเพ่ือ

สุขภาพ 

11 

(9.7) 

20 

(17.7) 

21 

(18.6) 

39 

(34.5) 

22 

(19.5) 

2.64 1.25 บอย 

5.การไปพบแพทยเพ่ือ

สุขภาพ(รักษาสิว) 

9 

(8.0) 

20 

(17.7) 

20 

(17.7) 

38 

(33.6) 

26 

(23.0) 

2.54 1.25 บอย 

6.การซื้อยาประเภท

ฮอรโมนเพ่ือสุขภาพ 

12 

(10.6) 

12 

(10.6) 

16 

(14.2) 

30 

(26.5) 

43 

(38.1) 

2.30 1.35 นาน ๆ

ครั้ง 

7.การใชบริการเสริม

ความงามเชน ทําผม

,ทําเล็บ 

10 

(8.8) 

17 

(15.0) 

24 

(21.2) 

22 

(19.5) 

40 

(35.4) 

2.42 1.34 นาน ๆ

ครั้ง 

รวม      2.56  บ่อย 

จากตารางท่ี 23 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชจายในดานสุขภาพ

และความงาม พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามมีคาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอางหรือครีมบํารุงผิวพรรณ( 

ครีม, โลช่ัน, แปง) ราคาท่ัวไปตามตลาดนัด คิดเปนคาเฉล่ีย 2.91 อยูในระดับ บอย รองลงมา ไดแก 

ซ้ือเคร่ืองสําอางหรือครีมบํารุงผิวท่ีมียี่หอราคาแพง คิดเปนคาเฉล่ีย 2.78 อยูในระดับ บอย ซ้ืออาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพ คิดเปนคาเฉล่ีย 2.64 อยูในระดับ บอย การไปพบแพทยเพื่อสุขภาพ (รักษาสิว) คิด

เปนคาเฉล่ีย 2.54 อยูในระดับ บอย การใชบริการเสริมความงาม เชน ทําผม , ทําเล็บ คิดเปนคาเฉล่ีย 

2.42 อยูในระดับนาน ๆ คร้ัง เม่ือทานเห็นดาราโฆษณาสินคาประเภทเคร่ืองสําอางหรือครีมบํารุงผิว
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ทานจะซ้ือตาม คิดเปนคาเฉล่ีย 2.35 อยูในระดับ นาน ๆ คร้ัง  และการซ้ือยาประเภทฮอรโมนเพื่อ

สุขภาพ คิดเปนคาเฉล่ีย 2.30 อยูในระดับ นาน ๆ คร้ัง  ตามลําดับ นักศึกษากลุมตัวอยางมีพฤติกรรม

การใชจายในดานสุขภาพและความงาม โดยรวมคิดเปนคาเฉล่ีย 2.56 อยูในระดับบอย 

 

ตารางที ่24 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตาม พฤติกรรมการ 

ใชจายในดานบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่ม 

พฤตกิรรมการใช้

จ่ายด้านบริโภค

อาหารและเคร่ืองดืม่ 

ระดบันัยสําคญั ค่าเฉลีย่ SD แปร

ผล 5 4 3 2 1 

1. รับประทาน

อาหาร fast food 

เชน KFC 

McDonald Pizza 

5 

(4.4) 

11 

(9.7) 

26 

(23.0) 

51 

(45.1) 

20 

(17.7) 

2.38 1.03 นานๆ

ครั้ง 

2. รับประทาน

อาหารภัตตคาร เชน 

Fuji Oishi 

6 

(5.3) 

14 

(12.4) 

30 

(26.5) 

48 

(42.5) 

15 

(13.3) 

2.54 1.04 บอย 

3. รับประทาน

อาหารทั่วไป(ยกเวน

ที่โรงอาหาร) เชน 

อาหารตามสั่ง หมู

กระทะบุฟเฟห 

สมตําไกยาง 

13 

(11.5) 

22 

(19.5) 

36 

(31.9) 

29 

(25.7) 

13 

(11.5) 

2.94 1.17 บอย 

รวม      2.62  บ่อย 

จากตารางท่ี 24 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามพฤติกรรมการใชจายในดานบริโภค

อาหารและเคร่ืองดื่ม พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามมีคาใชจายในการรับประทานอาหารท่ัวไป(ยกเวนท่ี

โรงอาหาร) เชน อาหารตามส่ัง หมูกระทะบุฟเฟห สมตําไกยาง คิดเปนคาเฉล่ีย 2.94 อยูในระดับ

บอย รองลงมา ไดแกรับประทานอาหารภัตตคาร เชน Fuji Oishi คิดเปนคาเฉล่ีย 2.54 อยูในระดับ

บอย และรับประทานอาหาร fast food เชน KFC McDonald Pizza คิดเปนคาเฉล่ีย 2.38 อยูในระดับ

นาน ๆ คร้ัง  ตามลําดับ นักศึกษากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชจายในดานบริโภคอาหารและ

เคร่ืองดื่ม โดยรวมคิดเปนคาเฉล่ีย 2.62 อยูในระดับ บอย 
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ตารางที ่25 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตาม พฤติกรรมการ 

ใชจายในดานกิจกรรมบันเทิงและพักผอนหยอนใจ 

พฤตกิรรมการใช้

จ่ายด้านกจิกรรม

บันเทงิและพกัผ่อน

หย่อนใจ 

ระดบันัยสําคญั ค่าเฉลีย่ SD แปรผล 

5 4 3 2 1 

1. เที่ยวสถาน

บันเทิง เชน ผับ 

บาร 

5 

(4.4) 

15 

(13.3) 

23 

(20.4) 

41 

(36.3) 

29 

(25.7) 

2.35 1.13 นาน ๆ

ครั้ง 

2. คาเหลาปนหลัง

มอ 

3 

(2.7) 

15 

(13.3) 

21 

(18.6) 

34 

(30.1) 

40 

(35.4) 

2.18 1.14 นาน ๆ

ครั้ง 

3.งานจัดเลี้ยง

สังสรรคในกลุม

เพศที่สาม 

4 

(3.5) 

11 

(9.7) 

23 

(20.4) 

35 

(31.0) 

40 

(35.4) 

2.15 1.12 นาน ๆ

ครั้ง 

4.ไปดูหนังกับแฟน

หรือกลุมเพ่ือนเพศ

ที่สาม 

5 

(4.4) 

14 

(12.4) 

20 

(17.7) 

45 

(39.8) 

29 

(25.7) 

2.30 1.12 นาน ๆ

ครั้ง 

5. เที่ยวตางจังหวัด 1 

(0.9) 

18 

(15.9) 

20 

(17.7) 

47 

(41.6) 

27 

(23.9) 

2.28 1.03 นาน ๆ

ครั้ง 

6.รองเพลงคาราโอ

เกะ 

5 

(4.4) 

9 

(8.0) 

25 

(22.1) 

45 

(39.8) 

29 

(25.7) 

2.26 1.07 นาน ๆ

ครั้ง 

รวม      2.25  นาน ๆ

คร้ัง 

จากตารางท่ี 25 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามพฤติกรรมการใชจายในดาน

กิจกรรมบันเทิงและพักผอนหยอนใจ พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามมีคาใชจายในการเท่ียวสถานบันเทิง 

เชน ผับ บาร คิดเปนคาเฉล่ีย 2.35 อยูในระดับน าน ๆ คร้ัง  รองลงมา ไดแกไปดูหนังกับแฟนหรือ

กลุมเพื่อนเพศท่ีสาม คิดเปนคาเฉล่ีย 2.30 อยูในระดับน าน ๆ คร้ัง เท่ียวตางจังหวัด คิดเปนคาเฉล่ีย 

2.28 อยูในระดับน าน ๆ คร้ัง รองเพลงคาราโอเกะ คิดเปนคาเฉล่ีย 2.26 อยูในระดับน าน ๆ คร้ัง คา

เหลาปนหลังมอ คิดเปนคาเฉล่ีย 2.18 อยูในระดับนาน ๆ คร้ัง และงานจัดเล้ียงสังสรรคในกลุมเพศท่ี

สาม คิดเปนคาเฉล่ีย 2.15 อยูในระดับน าน ๆ คร้ัง ตามลําดับ นักศึกษากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการ

ใชจายในดานกิจกรรมบันเทิงและพักผอนหยอนใจ โดยรวมคิดเปนคาเฉล่ีย 2.25 อยูในระดับนาน ๆ

คร้ัง 
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ตารางที ่26 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตาม พฤติกรรมการ 

ใชจายในดานยานพาหนะและการเดินทาง 

พฤตกิรรมการใช้

จ่ายด้านยานพาหนะ

และการเดนิทาง 

ระดบันัยสําคญั ค่าเฉลีย่ SD แปร

ผล 5 4 3 2 1 

1.คารถกลับบาน 13 

(11.5) 

9 

(8.0) 

34 

(30.1) 

45 

(39.8) 

12 

(10.6) 

2.70 1.13 บอย 

2.คาเชารถไปหัวหิน 6 

(5.3) 

18 

(15.9) 

30 

(26.5) 

40 

(35.4) 

19 

(16.8) 

2.58 1.11 บอย 

3.ซื้อนํ้ามันรถ, คา

ซอมจักรยาน 

4 

(3.5) 

9 

(8.0) 

18 

(15.9) 

52 

(46.0) 

30 

(26.5) 

2.16 1.02 นาน ๆ 

ครั้ง 

รวม      2.48  นาน ๆ 

คร้ัง 

จากตางรางท่ี 26 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามพฤติกรรมการใชจายในดาน

ยานพาหนะและการเดินทาง พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามมีคาใชจายในคารถกลับบาน คิดเปนคาเฉล่ีย 

2.70 อยูในระดับ  บอย รองลงมา ไดแกคาเชารถไปหัวหิน คิดเปนคาเฉล่ีย 2.58 อยูในระดับ  บอย  

และซ้ือน้ํามันรถ, คาซอมจักรยาน คิดเปนคาเฉล่ีย 2.16 อยูในระดับน าน ๆ คร้ัง ตามลําดับ นักศึกษา

กลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชจายในดานยานพาหนะและการเดินทาง โดยรวมคิดเปนคาเฉล่ีย 

2.48 อยูในระดับนาน ๆ คร้ัง 
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ตารางที ่27 แสดงจํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน จําแนกตาม พฤติกรรมการ 

ใชจายในดานอ่ืน ๆ 

พฤตกิรรมการใช้จ่าย

ด้านอืน่ ๆ 

ระดบันัยสําคญั ค่าเฉลีย่ SD แปร

ผล 5 4 3 2 1 

1.คาโทรศัพทมือถือ 

(เติมเงิน) 

15 

(13.3) 

23 

(20.4) 

43 

(38.1) 

25 

(22.1) 

7 

(6.2) 

3.12 1.10 บอย 

2.เลนการพนัน 5 

(4.4) 

9 

(8.0) 

18 

(15.9) 

25 

(22.1) 

56 

(49.6) 

1.96 1.18 นาน ๆ

ครั้ง 

3. คาซื้อบุหรี่, เหลา 4 

(3.5) 

12 

(10.6) 

17 

(15.0) 

33 

(29.2) 

47 

(41.6) 

2.10 1.15 นาน ๆ

ครั้ง 

4.ทําบุญบริจาคเงิน 2 

(1.8) 

17 

(15.0) 

34 

(30.1) 

48 

(42.5) 

12 

(10.6) 

2.55 0.94 บอย 

5.คาเลี้ยงดูแฟน/

บุคคลพิเศษ 

4 

(3.5) 

6 

(5.3) 

11 

(9.7) 

21 

(18.6) 

71 

(62.8) 

1.68 1.08 นาน ๆ

ครั้ง 

รวม      2.28  นาน ๆ

คร้ัง 

จากตารางท่ี 27 เม่ือจําแนกนักศึกษากลุมตัวอยางตามพฤติกรรมการใชจายในดานอ่ืนๆ 

พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามมีคาใชจายในคาโทรศัพทมือถือ (เติมเงิน) คิ ดเปนคาเฉล่ีย 3.12 อยูใน

ระดับบอย รองลงมาไดแก ทําบุญบริจาคเงิน คิดเปนคาเฉล่ีย 2.55 อยูในระดับบอย คาซ้ือบุหร่ี, เหลา 

คิดเปนคาเฉล่ีย 2.10 อยูในระดับน าน ๆ คร้ัง เลนการพนัน คิดเปนคาเฉล่ีย 1.96 อยูในระดับน าน ๆ

คร้ัง และคาเล้ียงดูแฟน/บุคคลพิเศษ คิดเปนคาเฉล่ีย 1.68 อยูในระดับน าน ๆ คร้ัง  ตามลําดับ 

นักศึกษากลุมตัวอยางมีพฤติกรรมการใชจายในดานอ่ืนๆ โดยรวมคิดเปนคาเฉล่ีย 2.28 อยูในระดับ

นาน ๆ คร้ัง 

 

4.1.4 ข้อมูลจากแบบสอบถามแบบปลายเปิด 

นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดใหขอมูล

เพิ่มเติมในอีก 3 ดานไดแก  

1. กลุ่มนักศึกษาเพศทีส่ามคดิว่ามีปัญหาและอุปสรรคทีต้่องแก้ไขในเร่ืองดังต่อไป 

นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใหความเห็น

เกี่ยวกับปญญาและอุปสรรคท่ีตองแกไขในเร่ืองดังตอไปนี้ คือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวา

ปญหาสวนใหญคือการยอมรับจากสังคม มหาวิทยาลัย เพื่อนๆและครอบครัว , การถูกเพศชายและ
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หญิงพูดถากถาก, การถูกอาจารยกีดกันในบางเร่ือง , ความเขาใจซ่ึงกันและกันระหวางนักศึกษาดวย

กันเอง, ความเปนมิตรสัมพันธระหวางคณะ , การแสดงออกถึงความเปนตัวตนของเพศท่ีสามตอ

หนาคนอ่ืน, ปญหาในการเขารวมกิจกรรมวากตุด เพราะบางคนก็ไมเต็มใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมแต

ตองเขาเพราะโดนรุนพี่บังคบใหเขา , การอยูในหอรวมกับผูชายแทๆ , การเขาหองน้ํารวมกันกับ

ผูชาย, ปญหาการปรับตัวเขาในสังคมขนาดใหญกวามหาวิทยาลัย , อยากใหทุกคนในสังคมยอมรับ

ในส่ิงท่ีเพศท่ีสามเปน, ปญหาดานสุขภาพ และเร่ืองความสวยความงาม( การศัลยกรรมใบหนา , การ

แปลงเพศ, การทํานม) 

2. กลุ่มนักศึกษาเพศทีส่ามให้ความสําคญักบัค่าใช้จ่ายในด้านมากทีสุ่ด 3 ลาํดับแรก 

นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญจะใหความสําคัญในเร่ืองของคาใชจายในดานการซ้ือเคร่ืองสําอาง , โลช่ัน

บํารุงผิว จะใหความสําคัญมากเปนอันดับ1 รองลงมาจะใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการ

อุปโภคบริโภคดานอาหารและเคร่ืองดื่มซ่ึงจะใหความสําคัญนอยกวาการซ้ือเคร่ืองสําอางและ

สุดทายจะใหความสําคัญในคาใชจายในการซ้ือเส้ือเคร่ืองประดับ ซ่ึงจะเห็นไดวานักศึกษาเพศท่ี

สามจะไมคอยใหความสําคัญกับคาใชจายในดานอุปกรณการศึกษามากเทาท่ีควร 

3. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใหขอเสนอแนะ

ในการทําวิจัยคร้ังนี้คือ 

-“หนูอยากมีหองน้ํากระเทยคะ เพราะตอนนี้หนูกําลังสับสนวาจะเขาหองไหนดี ” เปน

ขอเสนอแนะของกลุมนักศึกษาเพศท่ีสามสวนใหญ ท่ีเวลาเขาหองน้ําชายมักถูกเพื่อนผูชายแกลง

เวลาเขาไปใชหรือบางคร้ังในหองน้ําหญิงจะเห็นนักศึกษาเพศท่ีสามท่ีแตงกายเปนหญิงเขาไปใช

หองน้ําหญิงทําใหดูไมเหมาะสม 

-อยากใหทุกคนในมหาวิทยาลัยยอมรับตุด และกระเทย มากข้ึนและไมแสดงความรัง

เกลียดในการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยเปนของตัวเองตางคนตางอยูไมตองใหใครมากําหนดวา

ตองเปนแบบนั้นแบบนี้ 

-การแตงตัวของเพศท่ีสามบางคนไมเหมาะสม  ผูตอบแบบสอบถามบางคนให

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแตงกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาเพศท่ีสามดวยกันเอง วาในเวลาท่ีไป

สอบนักศึกษาเพศท่ีสามบางคนจะแตงกายดวยชุดนักศึกษาหญิงดูแลวถือวาเปนเร่ืองไมเหมาะสม 

-ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวาการท่ีตองอยูรวมกันในหอพักรวมกับผูชายแทๆทํา

ใหบางคร้ังไมมีอิสระในการแสดงออกไดอยางเปดเผยและมักถูกคุกคามและโดนนักศึกษาชายแกลง
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บทที ่5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

สรุปผลการศึกษา 

วิจัยเร่ือง พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวัตถุประสงค ขอบเขตการวิจัย วิธีดําเนินการวิจัย 

สรุปผล อภิปรายผลและขอเสนอแนะดังนี้ 

5.1 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

การวิจัยเร่ืองนี้มีวัตถุประสงคท่ัวไปเพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ี

สาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  

5.2 ขอบเขตการวจัิย 

ไดจํากัดขอบเขตการวิจัยไดดังนี้คือ การวิจัยคร้ังนี้ใชขอมูลปฐมภูมิ ทําการสัมภาษณโดย

ใชแบบสอบถามแบบมีโครงสราง ( Structured Questionnaires) จากกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาชาย

ท่ีแสดงตัวและยอมรับตัวตนวาเปนเพศท่ีสามระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

เพชรบุรีท่ีลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาท่ี 1/2553 อันไดแก คณะวิทยาการจัดการ  คณะสัตวศาสตร

และเทคโนโลยีการเกษตร และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารรวมท้ังหมด 3 คณะ ซ่ึง

การวิจัยคร้ังนี้ไดพิจารณาพฤติกรรมการใชจายในดานตางๆของนักศึกษาเพศท่ีสามเปนรายเดือน

โดยมิไดรวมคาหนวยกิต คาบํารุงการศึกษาและ คาธรรมเนียมตางๆ  

5.3 วธีิการดําเนินการวจัิย 

การวิจัยคร้ังนี้ ทําการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางจํานวน 113 คน โดยศึกษากลุมตัวอยาง

ขนาดเล็ก โดยจะใช การสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง ( Purposive Sampling) จาก

กลุมตัวอยางเปนการ  “สุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน ”  (Non-probability Samples) จาก

นักศึกษาเพศท่ีสาม มห าวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี อาศัยเคร่ืองมือการวิจัยใน

การเก็บรวบรวมขอมูลคือ   “แบบสอบถาม ” (Questionnaire) โดยใหผูตอบแบบสอบถามกรอก

ขอมูลในแบบสอบถามเอง โดยใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน มีการตรวจสอบความครบถวน

ถูกตองของแบบสอบถามทันทีท่ีไดรับแบบสอบถามคืนจากผูตอบแบบสอบถามทุกรายกอนนํา

แบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS โดยมีสถิติท่ีใช คือ ความถ่ี(frequency) และ

รอยละ(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
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5.4 สรุปผลการวจัิย 

5.4.1วเิคราะห์ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างในด้านประชากรศาสตร์  พบวานักศึกษาเพศท่ีสาม

สวนใหญจะศึกษาอยูคณะวิทยาการจัดการ คิดเปน (รอยละ 67.3)  รองลงมาคือคณะสัตวศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร คิดเปน (รอยละ 17.7) และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร คิด

เปน (รอยละ 15.0) จะเปนนักศึกษาช้ันปท่ี 3 จํานวนมากท่ีสุด คิดเปน (รอยละ 31.0) นักศึกษามีผล

การเรียนเฉล่ียสะสมอยูระหวาง 2.51-3.00 คิดเปน (รอยละ 41.6) นักศึกษาเพศท่ีสามจะมีคาใชจาย

ตอเดือนเฉล่ีย 5,814.15 บาทตอเดือน และมีรายไดตอเดือนเฉล่ีย 6,233.62 บาทตอเดือน ซ่ึงรายได

ของนักศึกษาเพศท่ีสามสวนใหญจะไดมาจากบิดามารดา คิดเปน (รอยละ 67.52) ซ่ึงรายไดท่ีรับจาก

ผูปกครองไมเพียงพอตอคาใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม คิดเปน (รอยละ 62.8) และนักศึกษาเพศท่ี

สามจะตองขอเงินเพิ่มพิเศษจากผูปกครอง คิดเปน ( รอยละ 43.28) 

5.4.2 วเิคราะห์ด้านพฤติกรรมการเป็นเพศทีส่ามภายในมหาวทิยาลยั พบวา นักศึกษาชาย

ท่ีแสดงออกถึงความเปนเพศท่ีสามอยูในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเปน (รอยละ 25.7)  รองลงมา

คือแสดงออกนอย คิดเปน (รอยละ 22.1) และไมแสดงออกถึงความเปนเพศท่ีสาม คิดเปน (รอยละ

14.2) ความอิสระในการดํารงความเปนเพศท่ีสามอยูในระดับมีความอิสระมาก คิดเปน (รอยละ

38.1) นักศึกษาเพศท่ีสามคิดวาในมหาวิทยาลัยใหการยอมรับมาก คิดเปน (รอยละ 46.9) เวลามี

ปญหานักศึกษาเพศท่ีสามจะเลือกปรึกษากลุมเพื่อนเพศท่ีสามมากท่ีสุด คิดเปน (รอยละ 37.62) และ

กิจกรรมท่ีนักศึกษาเพศท่ีสามเขารวมเพื่อแสดงออกถึงความเปนเพศท่ีสามคือ การเขารวมกิจกรรม

วากตุด คิดเปน (รอยละ 20.77) และก็จะมีนักศึกษาเพศท่ีสามบางกลุมท่ีไมเขารวมกิจกรรมใดๆเลย 

คิดเปน (รอยละ 16.54) 

5.4.3 วเิคราะห์ข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายของนักศึกษาเพศทีส่าม  พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามจะ

มีคาใชจายเกี่ยวกับคาใชจายในดานบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มมีจํานวนมากท่ีสุด คือ 2 ,767.25 

บาทตอเดือน รองลงมาไดแก คาใชจายดานซ้ือเส้ือผาเคร่ืองแตงกายและเคร่ืองนุงหม คือ 1 ,306.19 

บาทตอเดือน และจะมี คาใชจายท่ีเปนเงินบริจาคทําบุญและทําทาน นอยท่ีสุด  คือ 157.43 บาทตอ

เดือน และจะมีนักศึกษาเพศท่ีสาม บางกลุมท่ี มีเงินท่ีเหลือจากการใชจาย โดยเฉล่ีย  คือ 272.57 บาท

ตอเดือน 

5.4.4 วเิคราะห์ด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง พบวา 

1. นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมี พฤติกรรม

การใชจายในดานการศึกษา  ในภาพรวมอยูในระดับบอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  ขอท่ีมี

คาเฉล่ียสูงสุดคือ คาถายเอกสารการเรียน รองลงมา คือ คาพิมพรายงานสงอาจารย , ซ้ือวัสดุอุปกรณ
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การเรียนเชนสมุด ปากกา ดินสอ, คากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย  สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ 

คากิจกรรมท่ีกลุมเพศท่ีสามจัดข้ึน  

2. นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีมี พฤติกรรม

การใชจายในดานเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย  ในภาพรวมอยูในระดับบอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา 

ขอมูลท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การซ้ือกระเปา/รองเทา รองลงมาคือ ซ้ือเส้ือผาตามตลาดนัดและซ้ือ

เส้ือผาแบรดเนม  

3. นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มีพฤติกรรม

การใชจายในดานสุขภาพและความงาม  ในภาพรวมอยูในระดับบอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  พบวา  

ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด  คือ การซ้ือเคร่ืองสําอางหรือครีมบํารุงผิวพรรณ( ครีม , โลช่ัน, แปง) ราคา

ท่ัวไปตามตลาดนัด รองลงมา คือ ซ้ือเคร่ืองสําอางหรือครีมบํารุงผิวท่ีมียี่หอราคาแพง , ซ้ืออาหาร

เสริมเพื่อสุขภาพ ,การไปพบแพทยเพื่อสุขภาพ (รักษาสิว) ,การใชบริการเสริมความงาม เชน ทําผม , 

ทําเล็บ , เม่ือทานเห็นดาราโฆษณาสินคาประเภทเคร่ืองสําอางหรือครีมบํารุงผิวทานจะซ้ือตาม 

สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุดคือ การซ้ือยาประเภทฮอรโมนเพื่อสุขภาพ  

4. นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มี พฤติกรรม

การใชจายในดานบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่ม ในภาพรวมอยูในระดับบอย เม่ือพิจารณาเปนรายขอ 

พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การรับประทานอาหารท่ัวไป (ยกเวนท่ีโรงอาหาร) เชน อาหารตาม

ส่ัง หมูกระทะบุฟเฟห สมตําไกยาง รองลงมา คือ รับประทานอาหารภัตตคาร เชน Fuji Oishi 

สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ รับประทานอาหาร fast food เชน KFC McDonald Pizza  

5. นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  มีพฤติกรรม

การใชจายในดานกิจกรรมบันเทิงและพักผอนหยอนใจ  ในภาพรวมอยูในระดับนาน ๆ คร้ัง เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ การเท่ียวสถานบันเทิง เชน ผับ บาร รองลงมา  

คือ ไปดูหนังกับแฟนหรือกลุมเพื่อนเพศท่ีสาม , เท่ียวตางจังหวัด , รองเพลงคาราโอเกะ , คาเหลาปน

หลังมอ สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ งานจัดเล้ียงสังสรรคในกลุมเพศท่ีสาม  

6. นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มี พฤติกรรม

การใชจายในดานยานพาหนะและการเดินทาง ในภาพรวมอยูในระดับนาน ๆ คร้ัง เม่ือพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด คือ คารถกลับบาน รองลงมา คือ คาเชารถไปหัวหิน สําหรับขอท่ี

มีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ ซ้ือน้ํามันรถ, คาซอมจักรยาน  

7. นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มี พฤติกรรม

การใชจายในดานอ่ืน  ๆ ในภาพรวมอยูในระดับนาน ๆ คร้ัง เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอท่ีมี
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คาเฉล่ียสูงสุด คือ  คาโทรศัพทมือถือ (เติมเงิน) รองลงมา คือ ทําบุญบริจาคเงิน , คาซ้ือบุหร่ี / เหลา, 

เลนการพนัน สําหรับขอท่ีมีคาเฉล่ียต่ําสุด คือ คาเล้ียงดูแฟน/บุคคลพิเศษ  

 

5.4.5 ปัญหาและข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ไดใหขอมูล

เพิ่มเติมในอีก 3 ดานไดแก  

1. กลุ่มนักศึกษาเพศทีส่ามคดิว่ามีปัญหาและอุปสรรคทีต้่องแก้ไขในเร่ืองดังต่อไป 

นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใหความเห็น

เกี่ยวกับปญญาและอุปสรรคท่ีตองแกไขในเร่ืองดังตอไปนี้ คือ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคิดวา

ปญหาสวนใหญคือการยอมรับจากสังคม มหาวิทยาลัย เพื่อนๆและครอบครัว , การถูกเพศชายและ

หญิงพูดถากถาก ,การถูกอาจารยกีดกันในบางเร่ือง ,ความไมเขาใจซ่ึงกันและกันระหวางนักศึกษา

ดวยกันเอง, ความเปนมิตรสัมพันธระหวางคณะ, การแสดงออกถึงความเปนตัวตนของเพศท่ีสามตอ

หนาคนอ่ืน, ปญหาในการเขารวมกิจกรรมวากตุด เพราะบางคนก็ไมเต็มใจท่ีจะเขารวมกิจกรรมแต

ตองเขาเพราะโดนรุนพี่บังคับใหเขา , การอยูในหอรวมกับผูชายแทๆ , การเขาหองน้ํารวมกันกับ

ผูชาย, ปญหาการปรับตัวเขาในสังคมขนาดใหญกวามหาวิทยาลัย , อยากใหทุกคนในสังคมยอมรับ

ในส่ิงท่ีเพศท่ีสามเปน, ปญหาดานสุขภาพ และเร่ืองความสวยความงาม( การศัลยกรรมใบหนา , การ

แปลงเพศ, การทํานม) 

2. กลุ่มนักศึกษาเพศทีส่ามให้ความสําคญักบัค่าใช้จ่ายในด้านมากทีสุ่ด 3 ลาํดับแรก 

นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญจะใหความสําคัญในเร่ืองของคาใชจายในดานการซ้ือเคร่ืองสําอาง , โลช่ัน

บํารุงผิ ว จะใหความสําคัญมากเปนอันดับ1 รองลงมาจะใหความสําคัญในเร่ืองคาใชจายในการ

อุปโภคบริโภคดานอาหารและเคร่ืองดื่มซ่ึงจะใหความสําคัญนอยกวาการซ้ือเคร่ืองสําอางและ

สุดทายจะใหความสําคัญในคาใชจายในการซ้ือเส้ือเคร่ืองประดับ ซ่ึงจะเห็นไดวานักศึกษาเพศท่ี

สามจะไมคอยใหความสําคัญกับคาใชจายในดานอุปกรณการศึกษามากเทาท่ีควร 

3. ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

นักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ใหขอเสนอแนะ

ในการทําวิจัยคร้ังนี้คือ 

- “หนูอยากมีหองน้ํากระเทยคะ เพราะตอนนี้หนูกําลังสับสนวาจะเขาหองไหนดี ” เปน

ขอเสนอแนะของกลุมนักศึกษาเพศท่ีสามสวนใหญท่ีเวลาเขาหองน้ําชายมักถูกเพื่อนผูชายแกลง
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เวลาเขาไปใชหรือบางคร้ังในหองน้ําหญิงจะเห็นนักศึกษาเพศท่ีสามท่ีแตงกายเปนหญิงเขาไปใช

หองน้ําหญิงทําใหดูไมเหมาะสม 

-อยากใหทุกคนในมหาวิทยาลัยยอมรับตุดและกระเทยมากข้ึนและไมแสดงความรัง

เกลียดในการดําเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยเปนของตัวเองตางคนตางอยูไมตองใหใครมากําหนดวา

ตองเปนแบบนั้นแบบนี้ 

-การแตงตัวของเพศท่ีสามบางคนไมเหมาะสม ผูตอบแบบสอบถามบางคนให

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการแตงกายชุดนักศึกษาของนักศึกษาเพศท่ีสามดวยกันเอง 

-ผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นวาการท่ีตองอยูรวมกันในหอพักรวมกับผูชายแทๆทํา

ใหบางคร้ังไมมีอิสระในการแสดงออกไดอยางเปดเผยและมักถูกคุกคามและโดนนักศึกษาชายแกลง 

 

5.5 การอภิปรายผล 

ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดจากการวิจัยมาพิจารณาวิเคราะห มีประเด็นท่ีนาสนใจ และ

ความสําคัญนํามาอภิปรายผลดังนี้ 

จากผลการศึกษาเร่ืองพฤติกรรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม มหาวิทยาลัย

ศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี โดยพบวา ลักษณะประชากรท่ีมีความแตกตาง มีผลทาง

พฤติกรรมการใชจายท่ีแตกตางกัน พบวา นักศึกษาเพศท่ีสามท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญจะศึกษา

อยูคณะวิทยาการจัดการ ถึงรอยล ะ 67.3 เพราะคณะวิทยาการจัดการจะมีจํานวนนักศึกษามากกวา

คณะอ่ืน ๆ นักศึกษาเพศท่ีสามสวนใหญกําลังศึกษาอยูช้ันปท่ี  3 จะมีรายไดเฉล่ียเดือนละ6 , 233.62 

บาทและมีคาใชจายเฉล่ียเดือนละ 5,814.15 บาท โดยนักศึกษาสวนใหญจะมีรายไดมาจากผูปกครอง 

แตรายไดท่ีไดมานั้นไมเพียงพอตอการใชจายของนักศึกษาในแตละเดือนของนักศึกษาเพศท่ีสาม 

นักศึกษามีการใชจายเงินหรือมีคาใชจายมากในเร่ืองของ คาเคร่ืองสําอาง คาอาหารเคร่ืองดื่ม คาซ้ือ

เส้ือผาเคร่ืองแตงกาย คาทองเท่ียวเพื่อความบันเทิง และคาใชจายในการเดินทาง ฯลฯ เปนสวนมาก 

ซ่ึงส่ิงเหลานี้มาจากความตองการตามทฤษฎีลําดับข้ันตอนของความตองการตามหลักของ 

(Maslow) ท่ีเช่ือวา พฤติกรรมของมนุษยเปนจํานวนมากสามารถอธิบายโดยใชแนวโนมของบุคคล

ใน การคนหาเปาหมายท่ีจะทําใหชีวิตของเขาไดรับความตองการ ความปรารถนา และไดรับส่ิงท่ีมี

ความหมายตอตนเอง เปนความจริงท่ีจะกลาววากระบวนการของแรงจูงใจเปนหัวใจของทฤษฎี

บุคลิกภาพ ของ (Maslow) โดยเขาเช่ือวามนุษยเปน “สัตวท่ีมีความตองการ” (wanting animal) และ

เปนการยากท่ีมนุษยจะไปถึงข้ันของความพึงพอใจอยางสมบูรณ ในทฤษฎีลําดับข้ันความตองการ

ของ (Maslow) เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะไดรับความพึงพอใจและเม่ือบุคคลไดรับความพึงพอใจใน 
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ส่ิงหนึ่งแลวก็จะยังคงเรียกรองความพึงพอใจส่ิงอ่ืนๆ ตอไป ซ่ึงถือเปนคุณลักษณะของมนุษย ซ่ึง

เปนผูท่ีมีความตองการจะไดรับส่ิงตางๆ อยูเสมอ 

ลําดับข้ัน ความตองการของมนุษย ( The Need –Hierarchy Conception of Human 

Motivation) (Maslow) เรียงลําดับความตองการของมนุษยจากข้ันตนไปสูความตองการข้ันตอไปไว

เปน ลําดับดังนี้ 

1. ความตองการทางดานรางกาย ( Physiological needs) ไดแก ความตองการอาหาร น้ํา

ดื่ม ออกซิเจน การพักผอนนอนหลับ ความตองการทางเพศ ความตองการความอบอุน ตลอดจน

ความตองการท่ีจะถูกกระตุนอวัยวะรับสัมผัส แรงขับของรางกายเหลานี้จะเกี่ยวของโดยตรงกับ

ความอยูรอดของรางกายและของอินทรีย เชนเดียวกับนักศึกษา เพศท่ีสามท่ีมีความตองการดานซ้ือ

อาหารและเคร่ืองดื่มในการใชบริโภคเม่ือใชชีวิตอยูในมหาวิทยาลัย 

2. ความตองการความปลอดภัย ( Safety needs) การกระทําตางๆเพื่อหางไกลจาก

อันตรายหรือหลีกเล่ียงความเจ็บปวด เชน  นักศึกษาเพศท่ีสามบางคนชอบการท่ีจะอยูคนเดียว หรือ

เขากับคนอ่ืนไมไดหรือตองการความเปนสวนตัวและความปลอดภัย จึงพยายามหลีกเล่ียงการเขา

รวมกิจกรรมวากตุดท่ีมีการจัดข้ึนในมหาวิทยาลัย 

3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ(การไดรับการยอมรับ) ( Belongingness 

and love needs) โดยปกติมักมีการทํางานรวมกันกับคนอ่ืน ไมมีใครมีชีวิตหรือทํางานอยางโดดเดี่ยว 

จําเปนตองยูเปนกลุมดังนั้นบุคคลจึงมีความตองการความรักและตองการเปนท่ียอมรับ เชน สังคม 

ครอบครัวและเพื่อน ดังเชนกลุมนักศึกษา เพศท่ีสาม ท่ีตองการความรักและการยอมรับจากสังคม

เปนอยางมาก โดยจากพอแม สังคม และเพื่อนในมหาวิทยาลัย จนบางคร้ังนักศึกษา เพศท่ีสาม มี

ความจําเปนท่ีตองหันมาใชหรือซ้ือของท่ีมีราคาแพงหรือของท่ีไมจําเปนตามเพื่อนหรือรุนพี่เพศท่ี

สามเพื่อใหรุนพี่ยอมรับ ทําใหเกิดคาใชจายเพิ่มข้ึนโดยไมจําเปน  ซ่ึงส่ิงนี้เปนส่ิงท่ีไมถูกตอง 

นักศึกษาเพศท่ีสามตองดูกําลังทรัพยขอตนเองหรือใชวิธีการอยางอ่ืนในการทําตนใหเปนท่ีรักและ

ยอมรับจากบุคคลอ่ืน เชนความเสียสละหรือมีน้ําใจหรือแสดงความจริงใจเปนตน 

4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง ( Esteem needs) ลักษณะความตองการท่ีจะให

ผูอ่ืนมายกยองตนนี้เปนความปรารถนาของบุคคลท่ีทําใหเกิดพฤติกรรมตางๆข้ึนไดเปนอันมาก เชน 

นักศึกษาเพศท่ีสามสวนใหญจะมีความกลาคิดกลาแสดงออกมาในกิจกรรมตางๆในมหาวิทยาลัยจัด

ข้ึน จะเห็นแทบทุกงานจะมีนักศึกษาเพศท่ีสามจะเปนแกนนําในการแสดง หรือจะเปนการท่ี

นักศึกษาเพศท่ีสามใชของใชท่ีเปน แบนดเนมทําใหใชจายฟุมเฟอยเพื่อจะนักศึกษาโดยท่ัวไปหรือ

นักศึกษาเพศท่ีสามดวยกันเองยกยองวามีเงินซ้ือของแบนดเนมใช 
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5. ความตองการท่ีจะเขาใจตนเองอยางแทจริง ( Self-actualization needs) เปนความ

ตองการสูงสุดของบุคคลท่ีพยายามกระทําตามส่ิงตางๆตามความเหมาะสมและความสามารถของ

ตนเอง เชน การท่ีนักศึกษา เพศท่ีสาม สวนใหญจะแสดงออกถึงตัวตนของตัวเอง อยางเปดเผยและ

ยอมรับวาตัวเองเปนตุด กระเทย หรือเกย เพราะการแสดงออกมาของนักศึกษาเพศท่ี สามจะแสดง

ออกมาในมหาวิทยาลัยเปนสวนมากเนื่องจากนักศึกษาเพศท่ีสามสวนใหญคิดวามหาวิทยาลัยเปนท่ี

ท่ีใหการยอมรับในกลุมเพศท่ีสามและเปนท่ีสําหรับแสดงออกไดอยางเต็มท่ีและ นักศึกษาเพศท่ีสาม

ก็มีบทบาทมากในมหาวิทยาลัยในปจจุบัน 

สําหรับขอมูลรายไดและคาใชจายดานตาง  ๆ ของนักศึกษาเพศท่ีสามท่ีไดมานั้น ปรากฏ

วาขอมูลมีการกระจายอยูมาก ทําใหขอมูลมีความคลาดเคล่ือนมากไปดวยนั้น เนื่องจากวา นักศึกษา

เพศท่ีสามมีฐานะทางสังคมท่ีแตกตางกันจึงทําใหมีรายไดตอเดือนแตกตางกันมาก สวนในดานของ

คาใชจายในแตละดานนั้น นักศึกษาเพศท่ีสามสวนใหญจะมีไมมีคาใชจายดานการเร่ืองแฟน แตจะมี

คาใชจายในดานบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มเปนจํานวนมากท่ีสุด นักศึกษา เพศท่ีสามมีคาใชจายใน

การบริจาคและทําบุญนอยมาก จึงทําใหคาต่ําสุดและคาสูงสุดมีความแตกตางกันมาก ท้ังนี้ในเร่ือง

ของการการบริโภคสินคาประเภทเคร่ืองสําอางและบริการท่ีฟุมเฟอยนั้นมักจะเปนเร่ืองของรสนิยม

และความช่ืนชอบสวนตัวเปนสวนใหญ นอกจากนั้นยังพบวา นักศึกษา เพศท่ีสาม งสวนใหญมี

คาใชจายในการบริโภคสินคาและบริการฟุมเฟอยตอเดือน สูงกวารายไดท่ีไดรับตอเดือน ทําให

รายรับท่ีได รับแตละเดือนไมเพียงพอตอคาใชจายตอเดือน  นั้นแสดงวานักศึกษา เพศท่ีสาม นั้น

จะตองขอเงินรายรับจากผูปกครองเพิ่มจากเดิมท่ีไดรับในแตละเดือน หรืออาจจะกูยืมจากท่ีอ่ืน

นอกเหนือจากท่ีไดรับจากผูปกครอง การทํางานพิเศษ และเงินกูยืมอ่ืนๆเพื่อการศึกษา เชน นักศึกษา

เพศท่ีสามอาจจะยืมเพื่อนท่ีรูจัก เปนตน 

และนอกจากนี้ พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษาเพศท่ีสาม ยังพบวา นักศึกษาเพศท่ีสาม

มีพฤติกรรมการใชจายในดานการศึกษา  อยูในระดับบอย เพราะนักศึกษาเพศท่ีสามสวนใหญจะมี

คาใชจายเกี่ยวการศึกษาในชวงท่ีผูวิจัยเก็บแบบสอบถามเปนชวงตนเทอมจึงทําใหนักศึกษาเพศท่ี

สามยังไมมีคาใชจายในการพิมพรายงาน ถายเอกสาร สงอาจารยมากเทาไร พฤติกรรมการใชจาย

ดานเส้ือผาเคร่ืองแตงกาย อยูในระดับบอย เพราะคาใชจายในดานเส้ือผานั้นนักศึกษาเพศท่ีสามจะมี

การเส้ือผาตามตลาดนัดเกือบทุกอาทิตยเนื่องจากหลังมหาวิทยาลัยจะมีตลาดนัดมาขายของทุก

อาทิตย  พฤติกรรมการใชจายในดานสุขภาพและความงาม  อยูในระดับบอย เพราะ นักศึกษาเพศท่ี

สามช้ันปท่ี 3-4 จะมีการใชบริการเสริมความงามและซ้ือเคร่ืองสําอางในแตละเดือนเปนจํานวน

มากกวาช้ันปอ่ืนๆทําใหผลออกมาอยูในระดับบอย พฤติกรรมการใชจายในดานกิจกรรมบันเทิงและ

พักผอนหยอนใจ  อยูในระดับนาน ๆ คร้ัง เพราะนักศึกษาเพศท่ีสามสวนนอยท่ีจะไปเท่ียวสถาน
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บันเทิงหรือทองเท่ียว ประมาณเดือนละคร้ังสองคร้ัง พฤติกรรมการใชจายในดานยานพาหนะและ

การเดินทาง  อยูในระดับนาน ๆ คร้ัง เพราะนักศึกษาเพศท่ีสามจะไมคอยกลับบานหรือเดินทางไป

หัวหินสวนมากก็จะไปเดือนละคร้ังสองคร้ัง และ พฤติกรรมการใชจายในดานอ่ืนๆ  มีคาใชจายอยู

มนระดับนาน ๆ คร้ัง เพราะในดานอ่ืนๆก็จะเปนจําพวก คาโทรศัพทมือถือ (เติมเงิน)  เลนการพนัน   

คาซ้ือบุหร่ี , เหลา ทําบุญบริจาคเงิน  คาเล้ียงดูแฟน/บุคคลพิเศษ  นักศึกษาเพศท่ีสามจะไมคอยให

ความสําคัญและจะไมมีคาใชจายในพวกนี้มากเทาไร 

 

5.6 ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

ขอเสนอแนะตอไปนี้ไดนําผลจากการวิจัยคร้ังนี้เปนพื้นฐาน โดยจําแนกขอเสนอแนะได

ดังนี้ 

1. การวิจัยคร้ังนี้นั้นไดทําการสํารวจเฉพาะนักศึกษาผูชายท่ีแสดงออกถึงความเปนเพศท่ี

สาม เปนขอมูลท่ียังไมท่ัวถึงนักศึกษาท้ังเพศชายและเพศหญิงในระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัย

ศิลปากรท้ังหมด ดังนั้นในการศึกษาคร้ังตอไป ควรจะทําการขยายขอบเขตของการวิจัยให

ครอบคลุมนักศึกษาทุกเพศ  และ การวิจัยในคร้ังนี้ จัดทําในป พ.ศ. 2553 ดังนั้นเม่ือเวลาผานไป

อาจจะทําใหขอมูลนั้นแตกตางกันไปดวย 

2.ขอมูลในดานของรายไดและคาใชจายในดานตาง  ๆ นั้นยังมีการกระจายของขอมูลมาก 

ดังนั้นจึงควรสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลท่ีดีกวานี้เพื่อท่ีจะทําใหผลการวิจัยท่ีไดมีความ

คลาดเคล่ือนนอยลง 

3. ขอเสนอแนะสําหรับทางมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานตางๆควรมีการจัดอบรม ในเร่ือง

พฤติกรรมการใชจายท่ีเหมาะสม การออม การใชจายเงินใหเหมาะสมกับรายไดท่ีไดรับในแตละ

เดือนใหกับเยาวชน เพื่อท่ีวาในอนาคตกลุมเยาวชนท่ีเปนอนาคตของชาติไดนําแนวทางไปปลูก

จิตสํานึกใหกับคนรุนตอไป 

4. คําถามในแบบสอบถามบางขออาจยังไมชัดเจนและ ไมสมบูรณเพียงพอท่ีจะสามารถ

ทําใหผูตอบแบบสอบถามกรอกขอมูลไดอยางถูกตองตามสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน ในการวิจัย

คร้ังตอไปควรสรางแบบสอบถามท่ีมีความสมบูรณมากท่ีสุด จึงจะไดขอมูลท่ีใกลเคียงกับความเปน

จริงมากท่ีสุด 

5. ผูตอบแบบสอบถามบางคนไมใหความรวมมือและไมสนใจตอบแบบสอบถาม

เทาท่ีควร บางคนก็ตอบโดยท่ีไมสนใจ อานคําถาม ดี ๆ ซ่ึงทําใหขอมูลท่ีไดมาอาจไมถูกตองตาม

สภาพความเปนจริงมากนัก 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษาเพศทีส่าม มหาวทิยาลยัศิลปากร  

วทิยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี 

______________________________________________________________________________ 

 

การวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ

ธุรกิจและภาษาอังกฤษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ เพชรบุรี 

 

คาํช้ีแจง 

แบบสอบถามนี้ ตองการทราบถึงพฤติกรรมของการใชจายและความสัมพันธของ

พฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษาเพศท่ีสาม ซ่ึงสามารถนําขอมูลมาประยุกตใชใหเปนประโยชน

ในการนําผลการวิจัยไปใชเพื่อการรณรงคปลูกจิตสํานึกท่ีดีในการใชจายใหกับเยาวชน 

ขอมูลท่ีไดจะถูกเก็บไวเปนความลับและจะไมกอใหเกิดความเสียหายหรือมีผลตอเนื่องใด

ติดตามมา และใชสําหรับการศึกษาเทานั้น  ผูจัดทําขอขอบพระคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานเปน

อยางยิ่งท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังนี้ 

 

แบบสอบถามจะแบงออกเปน 4 ตอน กรุณาตอบแบบสอบถามใหครบทุกตอนดังนี้ 

ตอนท่ี1 ขอมูลท่ัวไปของนักศึกษา 

ตอนท่ี2 ขอมูลเกี่ยวกับคาใชจายในดานตางๆ 

ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการใชจายของนักศึกษา 

ตอนท่ี4 ขอเสนอแนะ 

 

ขอความรวมมือใหนักศึกษาตอบคําถามทุกขอตามความเปนจริง และขอขอบคุณอยางยิ่ง 

 

 

 

            นางสาวอรพรรณ    ปญญาสาร 

        ผูเก็บรวบรวมขอมูล 
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ตอนที1่ ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษา 

ช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย√ ลงในชอง ( ) หนาขอความท่ีสอดคลองกับความเปนจริงมากท่ีสุด 

1. คณะ 

                 (  ) คณะวิทยาการจัดการ 

 (  )สาขาการจัดการธุรกิจท่ัวไป   

 (  )สาขาการจัดการการทองเท่ียว 

 (  )สาขาการจัดการชุมชน   

 (  )สาขาการตลาด 

 (  )สาขาธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก   

 ( )สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ    

 (  )สาขารัฐประศาสนศาสตร 

 (  ) คณะสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร   

 (  )สาขาสัตวศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  

 (  )สาขาเทคโนโลยีการผลิตสัตวน้ํา 

 (  )สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  

 (  ) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

 (  )สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ   

 (  )สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ 

 (  )สาขานิเทศศาสตร  

2. ระดับช้ันป 

 ( ) ช้ันปท่ี 1   ( ) ช้ันปท่ี2        

 ( ) ช้ันปท่ี 3   ( ) ช้ันปท่ี 4 

3. เกรดเฉล่ียสะสม 

 ( ) ไมเกิน 2.00   ( ) 2.01 – 2.50 

 ( ) 2.51 – 3.00  ( ) 3.01– 3.50 

 ( ) 3.51 – 4.00 

               4. รายไดตอเดือนโดยประมาณ...........................................................................บาท 

               5.ทานมีผูอุปการะเร่ืองคาใชจายในการศึกษาเลาเรียนคือใคร (สามารถตอบไดมากกวา1) 

      (  )ผูปกครอง พอและแม (  )พอคนเดียว  

      (  )แมคนเดียว  (  ) ญาติพี่นอง ลุง ปา นา อา              (  )แฟน  
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6. แหลงท่ีมาของรายได (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

     ( ) บิดามารดา, บิดาหรือมารดา [โปรดตอบขอ 8.]      (  ) ทุนการศึกษา 

     ( ) เงินกูเพื่อการศึกษา          ( ) รายไดจากการทํางาน

พิเศษ      ( ) อุปการะท่ีไมใชบิดามารดาโดยมีความสัมพันธกันคือ...................... ..............  

        [โปรดตอบขอ 9.] 

 7. คาใชจายตอเดือนโดยประมาณ.......................................................................บาท 

8.อาชีพผูปกครอง  

 (  ) รับราชการ                               (  ) เกษตรกร            (  ) รับจาง 

 (  ) ธุรกิจสวนตัว                  (  ) คาขาย                 (  ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

                  (  ) พนักงานบริษัท                       (  ) อ่ืนๆระบุ............................... 

9.อาชีพของผูอุปการะท่ีไมใชพอแม 

(  ) รับราชการ                                  (  ) เกษตรกร          (  ) รับจาง 

(  ) ธุรกิจสวนตัว                    (  ) คาขาย               (  ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

                 (  ) พนักงานบริษัท                          (  ) อ่ืนๆระบุ............................... 

10. รายไดตอเดือนของผูปกครอง (บิดาและมารดา หรือผูอุปการะรวมกันตอเดือน) 

  (  ) ต่ํากวา 10,000 บาท                       (  ) 10,001-20,000 บาท 

  (  ) 20,001-30,000 บาท                      (  ) 30,001-40,000 บาท 

  (  ) 40, 001-50,000 บาท         (  ) 50,000 บาทข้ึนไป   

 11.ทานแสดงออกถึงความเปนเพศท่ีสามในระดับใด 

  (   ) ไมแสดงออก  (  ) แสดงออกนอย 

  (  ) แสดงออกปานกลาง  (  ) แสดงออกมาก           (  )แสดงออกมากท่ีสุด 

12.ทานคิดวาตนเองมีความอิสระในการดํารงความเปนเพศท่ีสามในระดับใด 

(  ) ไมมีความเปนอิสระ  (  ) มีอิสระเล็กนอย  

 (  ) มีอิสระในระดับปานกลาง (  ) มีอิสระมาก            (  ) มีอิสระมากท่ีสุด 

13. ทานคิดวาในมหาวิทยาลัยมีการยอมรับกลุมเพศท่ีสามในระดับใด 

(  ) ไมไดรับการยอมรับ  (  ) ยอมรับเล็ก  

 (  ) ยอมรับระดับปานกลาง (  ) ยอมรับมาก            (  ) ยอมรับมากท่ีสุด 
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14. หากทานมีปญหาในมหาวิทยาลัย ทานเลือกท่ีจะปรึกษาใคร (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

(  ) ผูปกครอง   (  ) ผูอุปการะท่ีไมใชผูปกครอง 

 (  ) เพื่อนผูชาย   (  ) เพื่อนผูหญิง  

 (  ) เพื่อนกลุมเพศท่ีสาม  (  ) อาจารย  

 (  )อ่ืนๆระบุ.................................................................... 

15. ทานไดเขารวมกับกิจกรรมของการเปนเพศท่ีสามอะไรบาง (ตอบไดมากกวา 1ขอ) 

 (  )ไมเขารวมกิจกรรมใดๆ   (  ) กิจกรรมวากตุด   

(  )งานเล้ียงสังสรรคในกลุมเพศท่ีสาม   (  ) กิจกรรมการประกวดนางฟาจําแลง 

(  ) เท่ียวสถานบันเทิงเกยหรือกระเทย    (  ) รับนองของกลุมเพศท่ีสาม 

(  ) เขารวมกิจกรรมตางๆท่ีทางมหาลัยจัดข้ึนท่ีแสดงถึงความเปนเพศท่ีสามเชน 

เปนหางเคร่ือง ประกวดรองเพลง หรือการแสดงโชวของเพศท่ีสาม 

(  )อ่ืนๆระบุ..................................................................... 

16. ทานคิดวากลุมเพศท่ีสามมีปญหาหรืออุปสรรคอะไรท่ีตองแกไข 

 1…………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………… 

3……………………………………………………………………………………

4…………………………………………………………………………………… 

                                                                       

ตอนที2่ ข้อมูลเกีย่วกบัค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ 

1.คาใชจายใน การซ้ืออุปกรณทางการศึกษา โดยเฉล่ียตอเดือน (อุปกรณการเรียน ส่ิงพิมพ 

ถายเอกสาร ฯ) โดยประมาณ........................................................................บาท 

2.คาใชจายในดานบริโภคอาหารและเคร่ืองดื่มโดยเฉล่ียตอเดือน 

โดยประมาณ................................................บาท 

3.คาใชจาย ดานซ้ือเส้ือผาเคร่ืองแตงกายและเคร่ืองนุงหม โดยเฉล่ียตอเดือน (เพื่อสวมใส 

บริการซักรีด) โดยประมาณ.......................................................................บาท 

4.คาใชจาย ดานยานพาหนะและการเดินทาง โดยเฉล่ียตอเดือน (คาบํารุงรักษา  คาน้ํามัน

เช้ือเพลิง คาบริการขนสง) โดยประมาณ........................................................................บาท 

5.คาใชจายดานการส่ือสารโดยเฉล่ียตอเดือน (โทรศัพทเคล่ือนท่ี)  

โดยประมาณ............................................บาท 
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6.คาใชจายในดานกิจกรรมของคณะโดยเฉล่ียตอเดือน 

โดยประมาณ..............................................................บาท 

7.คาใชจายดานกิจกรรมบันเทิงและพักผอนหยอนใจโดยเฉล่ียตอเดือน 

โดยประมาณ....................................บาท 

8.คาใชจายท่ีเปนเงินบริจาคทําบุญและทําทานโดยเฉล่ียตอเดือน 

โดยประมาณ..............................................บาท 

9.คาใชจายเพื่อความบันเทิง เชน เท่ียวกลางคืนเท่ียวผับเฉล่ียตอเดือน 

โดยประมาณ................................................บาท 

10.คาใชจายในการเล้ียงดูแฟน/บุคคลพิเศษของทานโดยเฉล่ียตอเดือน 

(  ) ไมมี   (  )มี โดยประมาณ....................................................บาท  

11. คาใชจายในการซ้ือเคร่ืองสําอาง  เชน ครีมบํารุงผิว โลช่ัน น้ําหอม แปงแตงหนา ครีม

บํารุงผม เปนตน เฉล่ียตอเดือนโดยประมาณ............................................................บาท 

12. ทานใหความสําคัญกับคาใชจายในดานใดมากท่ีสุด (3 ลําดับแรก) 

 โปรดระบุ1)……………………………………………………. 

2)…………………………………………………….. 

3).................................................................................................. 

13. ทานยังมี คาใชจายในดานอ่ืน ๆคือ ........................................ และเฉล่ียเทา ไร

โดยประมาณ..................................................บาท 

14.ทานคิดวารายไดของทานเพียงพอตอคาใชจายหรือไม 

(  ) ไมเพียงพอ [โปรดตอบขอ 15.]  (  ) เพียงพอ  

15.กรณีท่ีรายไดไมเพียงพอตอคาใชจาย (สามารถตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(  ) ขอเงินเพิ่มพิเศษจากผูปกครอง  

(  ) ขอเงินเพิ่มพิเศษจากผูอุปการะท่ีไมใชผูปกครอง 

(  ) ขอยืมจากเพื่อน  (  ) ขอยืมจากคนรูจักท่ีไมใชเพื่อน  

(  ) หางานทําพิเศษเพิ่ม  (  ) ตัดรายจายท่ีไมจําเปนออก 

(  )อ่ืนๆระบุ.................................................................................... 

16.ทานมีเงินไดท่ีเหลือจากการใชจายตอเดือนโดยประมาณ...................................บาท 
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ตอนที ่3 พฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษา 

คาํช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย√ ลงในชองวางท่ีกําหนดใหตามความเปนจริงมากท่ีสุด 

   นานๆ คร้ัง หมายถึง นอยกวา 1 คร้ังตอเดือน 

   บอย หมายถึง 1-2 คร้ังตอเดือน 

   คอนขางบอย หมายถึง 3-4 คร้ังตอเดือน 

   บอยมากท่ีสุด หมายถึง มากกวา 4 คร้ังตอเดือน 

พฤติกรรมการใช้จ่าย 

บ่อย

มาก

ทีสุ่ด 

ค่อนข้าง

บ่อย 
บ่อย 

นานๆ

คร้ัง 

ไม่

เคย 

1.ซ้ือวัสดุอุปกรณการเรียนเชนสมุด ปากกา 

ดินสอ 

     

2.คาถายเอกสารเอกสารการเรียน      

3.คาพิมพรายงานสงอาจารย      

4.คากิจกรรมของทางมหาวิทยาลัย      

5.คากิจกรรมท่ีกลุมเพศท่ีสามจัดข้ึน      

6.ซ้ือเส้ือผาตามตลาดนัด      

7.ซ้ือเส้ือผาแบรดเนม      

8.ซ้ือกระเปา/รองเทา      

9.ซ้ือเคร่ืองสําอางหรือครีมบํารุงผิวพรรณ( 

ครีม,โลช่ัน,แปง)ราคาท่ัวไปตามตลาดนัด 

     

10. ซ้ือเคร่ืองสําอางหรือครีมบํารุงผิวท่ีมียี่หอ

ราคาแพง 

     

11.เม่ือทานเห็นดาราโฆษณาสินคาประเภท

เคร่ืองสําอางหรือครีมบํารุงผิวทานจะซ้ือตาม 

     

12. รับประทานอาหาร fast food เชน KFC 

McDonald Pizza 

     

13. รับประทานอาหารภัตตคาร เชน Fuji Oishi      

14. รับประทานอาหารท่ัวไป(ยกเวนท่ีโรง

อาหาร) เชน อาหารตามส่ัง หมูกระทะบุฟเฟห 

สมตําไกยาง 
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พฤติกรรมการใช้จ่าย 

บ่อย

มาก

ทีสุ่ด 

ค่อนข้าง

บ่อย 

บ่อย นานๆ

คร้ัง 

ไม่

เคย 

15. เท่ียวสถานบันเทิง เชน ผับ บาร      

16. คาเหลาปนหลังมอ      

17.งานจัดเล้ียงสังสรรคในกลุมเพศท่ีสาม      

18.ไปดูหนังกับแฟนหรือกลุมเพื่อนเพศท่ีสาม      

19. เท่ียวตางจังหวัด      

20.รองเพลงคาราโอเกะ      

21.ซ้ืออาหารเสริมเพื่อสุขภาพ      

22.การไปพบแพทยเพื่อสุขภาพ(รักษาสิว)      

23.การซ้ือยาประเภทฮอรโมนเพื่อสุขภาพ      

24.การใชบริการเสริมความงาม เชน ทําผม,ทํา

เล็บ 

     

25.คาโทรศัพทมือถือ (เติมเงิน)      

26.คารถกลับบาน      

27.คาเชาไปหัวหิน      

28.ซ้ือน้ํามันรถ,คาซอมจักรยาน      

29.เลนการพนัน      

30. คาซ้ือบุหร่ี, เหลา      

31.ทําบุญบริจาคเงิน      

32.คาเล้ียงดูแฟน/บุคคลพิเศษ      

 

ตอนที4่ ข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….  

จบแบบสอบถาม ขอขอบคุณ   
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ประวตัิผู้วจัิย 

 

ช่ือ-สกลุ   นางสาวอรพรรณ  ปญญาสาร  

ทีอ่ยู่   4 หมู 5 ตําบลศรีสมเด็จ อําเภอศรีสมเด็จ จังหวัดรอยเอ็ด 45000 

 

ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2549 สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

จากโรงเรียนศรีสมเด็จพิมพพัฒนาวิทยา จังหวัดรอยเอ็ด 

 พ.ศ. 2553 กําลังศึกษาระดับปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต 

   สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ  คณะวิทยาการจัดการ  

   มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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