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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผ่าน
เทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล และ มุมมองเก่ียวกับความรุนแรงของสถานการณ์ 
COVID-19 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนจงัหวดักรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถ่ี  
ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression) 
 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกนั ท าให้พฤติกรรม
การใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19  ไม่ต่างกัน และประชากรในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 ต่างกนั และประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใชจ่้าย
ส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกนั และประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนั ท าใหพ้ฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 
ต่างกนั และประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผ่าน
เทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกนั และประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดต้่อเดือน
ต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกนั และ
ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีหน้ีครัวเรือนต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่าน
เทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกัน และมุมมองเก่ียวกับความรุนแรงของสถานการณ์ 
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COVID-19  มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19  
ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นอุปโภคบริโภค ดา้นความบนัเทิง ดา้นสุขภาพ 
 
ค าส าคัญ: พฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคล, เทคโนโลย,ี สถานการณ์ COVID-19 
 

ABSTRACT 
This research has the objectives 1. to study factors affecting personal financial behavior via 

technology during COVID-19 outbreak of population in Bangkok and 2. to study factors affecting personal 
financial behavior via technology during COVID-19 outbreak of population in Bangkok classified by 
personal factors and perspective on the severity of COVID-19 outbreak. 

The sample in the study is 400 population in Bangkok by using a questionnaire as a tool for data 
collection. The statistics used in the analysis include frequency, percentage, mean, and standard deviation 
(SD). The hypotheses were tested by t-test and One-Way ANOVA. If differences are detected, they are 
compared in a pair by the means of LSD and multiple regression. 
 The hypothesis test found that population in Bangkok with different genders results in similar 
personal financial behaviors via technology during COVID-19 outbreak. Population in Bangkok with 
different ages results in different personal financial behaviors via technology during COVID-19 outbreak. 
Population in Bangkok with different statuses results in different personal financial behaviors via 
technology during COVID-19 outbreak. Population in Bangkok with different educational backgrounds 
results in different personal financial behaviors via technology during COVID-19 outbreak. Population in 
Bangkok with different careers results in different personal financial behaviors via technology during 
COVID-19 outbreak. Population in Bangkok with different monthly incomes results in different personal 
financial behaviors via technology during COVID-19 outbreak. Population in Bangkok with different 
household debts results in different personal financial behaviors via technology d uring COVID-19 
outbreak.  Perspective on the severity of COVID-19 outbreak affects personal financial behaviors via 
technology during COVID-19 outbreak in terms of utilities, consumption, entertainment, and health. 
 
Keywords: personal financial behavior, technology, COVID-19 outbreak 
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บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมาโลกเราผ่านพน้วิกฤตเศรษฐกิจมาแลว้หลายคร้ัง โดยทุกคร้ังท่ีผ่านวิกฤตมาได ้
ก็จะเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นทั้งในดา้นกฏเกณฑ ์พฤติกรรมการใชจ่้ายของผูบ้ริโภค ในช่วงหลายปีท่ีผ่านมา
จะเห็นภาพของการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคในโลกอยา่งรวดเร็วในหลายมิติ โดยเฉพาะการใชจ่้าย
ในภาคบริการท่ีเพิ่มขึ้น รวมถึงกระแสการใส่ใจสุขภาพและความตอ้งการสินคา้ท่ีแตกต่าง ตวัอย่างท่ีเห็นได้
ชดัคือ ประเทศก าลงัพฒันาในเอเชียมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการใชจ่้ายจากสินคา้จ าเป็นมาสู่สินคา้ไม่จ าเป็น
และใชจ่้ายในภาคบริการมากขึ้น โดยเฉพาะหมวดไลฟ์สไตล ์เช่น ท่องเท่ียว และบนัเทิง รวมถึงเทรนด์การ
ใชจ่้ายดา้นสุขภาพและการรักษาพยาบาล (health) ท่ีมีแนวโนม้เติบโตควบคู่กบัความตอ้งการการกินดีอยู่ดี 
(wellness) ทั้งน้ี นอกจากการปรับเปล่ียนรูปแบบการใชจ่้ายดงักล่าวแลว้ เทรนด์การบริโภคท่ีน่าจบัตามอง
คือ ผูบ้ริโภคยุคใหม่ตอ้งการความแตกต่าง ความมีเอกลกัษณ์ ตอ้งการสินคา้และบริการท่ีสามารถปรับแต่ง
ตามความตอ้งการไดเ้อง (personalization) และตอ้งการเสพประสบการณ์ใหม่ๆ ซ่ึงรายไดท่ี้เติบโตต่อเน่ือง
น าไปสู่การท่ีผูบ้ริโภคยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ไดสิ้นคา้และบริการท่ีตอบโจทยก์บัความตอ้งการดงักล่าว
นอกจากน้ี เทคโนโลยท่ีีมีการพฒันาอยา่งกา้วกระโดดเขา้มามีบทบาทส าคญัท าใหก้ารเขา้ถึงและการท าตลาด
กบัผูบ้ริโภคเปล่ียนแปลงไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง e-Commerce ซ่ึงมีแนวโนม้เติบโตเร็วและท าให้การซ้ือ
สินคา้เป็นไปไดอ้ย่างรวดเร็ว (fast shopping) อีกทั้งยงัท าให้การเปรียบเทียบสินคา้ระหว่างแบรนด์ง่ายขึ้น 
ตามดว้ยคลื่นความนิยมของโซเชียลมีเดียท่ีเขา้มาเปล่ียนรูปแบบการบอกต่อจากการพบปะพูดคุยแบบเดิม ซ่ึง
ส่งผลให้ธุรกิจต่างๆ ต้องหันมาพฒันาแพลตฟอร์มออนไลน์ รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียในการพฒันา
ช่องทางการตลาด นอกจากน้ี เทคโนโลยีล ้ายุคต่างๆ อาทิ Virtual Reality, Augmented Reality, IoT และ 3D 
printing มีผลให้พฤติกรรมการบริโภคเปล่ียนไปอย่างส้ินเชิง ผูบ้ริโภคไทยส่วนใหญ่เสพส่ือบนัเทิงมากขึ้น 
ตอ้งการเดินทางท่องเท่ียวและปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัเม่ือมีรายไดเ้พิ่มขึ้น 
 ในช่วงตน้ปี 2563 มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) องค์การอนามัยโลก 
(WHO) ยกระดบัให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทัว่โลก (Pandemic)” แลว้ ในวนัท่ี 23 เมษายน 2563 มีผูติ้ด
เช้ือและตรวจพบ COVID-19 ใน 119 ประเทศ มากกวา่ 2,723,044 ราย ยอดผูเ้สียชีวิตสะสมทัว่โลกมีมากกวา่ 
190,919 ราย (www.worldometers.info, 2563) และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเร่ือย ๆ  ท าให้คนไทยหันมาให้
ความส าคญัวางแผนการใชเ้งินมากขึ้น  ห่วงอนาคตเศรษฐกิจ กงัวลสุขภาพ  คน้หาแพค็เกจประกนัชีวิต  จาก
มาตรการและเหตุการณ์ข้างต้นส่งผลโดยตรงต่อการหยุดชะงกัของกลไกต่ าง ๆ ของประเทศ ทั้งในแง่
เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของผูบ้ริโภค จากผลวิจยัโดย คนัทาร์ พบว่าคนไทยมีความกงัวลมากขึ้นในเร่ือง
ของความปลอดภยัและสถานภาพทางการเงินของตวัเองมากขึ้น 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล และ มุมมองเก่ียวกบั
ความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยี
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจยัในคร้ังน้ีผูวิ้จยัได้ก าหนด
ขอบเขตในการวิจยัไวต้ามหวัขอ้ดงัน้ี 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ประชาชนจงัหวดักรุงเทพมหานคร อายุ 22-60 ปี จ านวน 
3,246,809 คน (กรมการปกครอง, 2563) 

2. กลุ่มตวัอย่าง ประชาชนจงัหวดักรุงเทพมหานคร อายุ 22-60 ปี ก าหนดค่าระดบัความเช่ือมั่นท่ี 
95% และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดค้ือ 5% โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งส าเร็จรูปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane) 
โดยขนาดของกลุ่มประชากรท่ีมีจ านวน 3,246,809 คน ดงันั้นกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาคือ 400 ตวัอยา่ง ใชว้ิธีการ
สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จนครบตามจ านวนท่ีตอ้งการ ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

 2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัวของประชากรจังหวดั
กรุงเทพมหานครโดยจ าแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต้่อ เดือน หน้ีครัวเรือน 
และมุมมองเก่ียวกบัความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 

 2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่ พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่าน
เทคโนโลย ีดา้นสาธารณูปโภค ดา้นอุปโภคบริโภค ดา้นความบนัเทิง ดา้นสุขภาพ 
 
สมมติฐานของงานวิจัย 
 1. ปัจจยัส่วนบุคคลไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน หน้ีครัวเรือน 

แตกต่างกนัท าให ้พฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยี แตกต่างกนั 

 2. มุมมองเก่ียวกบัความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 มีผลตอ่พฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคล

ผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์  COVID-19 
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

         ตวัแปรอิสระ             ตวัแปรตาม 
 (Independent Variable)         (Dependent Variable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อายุ 

- สถานภาพ 

- ระดบัการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายไดต้่อเดือน 

- หน้ีครัวเรือน 

มุมมองเก่ียวกบัความรุนแรงของ

สถานการณ์ COVID-19 

- ดา้นรายได ้

- ดา้นค่าใชจ่้าย 

- ดา้นสภาพคล่องทางการเงิน 

- ดา้นอาชีพ 

- ดา้นครอบครัว 

พฤติกรรมการใชจ่้ายส่วน

บุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วง

สถานการณ์ COVID-19 

- ดา้นสาธารณูปโภค 

- ดา้นอุปโภคบริโภค 

- ดา้นความบนัเทิง 

- ดา้นสุขภาพ 
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นิยามศัพท์ 
 1. ค่าใชจ่้าย หมายถึง มูลค่าเงินท่ีใชเ้ป็นค่าบริการหรือสินคา้ตอ้งจ่ายเม่ือท ากิจกรรมใด ๆ โดยอาจ
จ่ายในรูปแบบเงินสดหรือเครดิต ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 
 2. พฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยี หมายถึง ลกัษณะการจ่ายเงินเพื่อซ้ือสินคา้หรือ
บริการในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นสาธารณูปโภค ดา้นอุปโภคบริโภค ดา้นความบนัเทิง ดา้นสุขภาพ เป็นตน้ โดย
สั่งซ้ือหรือจ่ายผ่านแอปพลิเคชนัต่าง ๆ  เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ทราบถึงภาระค่าใชจ่้ายเพื่อก าหนดพฤติกรรมท่ี
ไม่จ าเป็นใหล้ดนอ้ยลง 
 3. วตัถุประสงคก์ารใชจ่้าย หมายถึง เป้าหมายในการจ่ายเงินในการซ้ือสินคา้หรือบริการ โดยมีการ
วางแผนทางการเงินให้เป็นระบบและรองรับกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 4. ความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 หมายถึง เหตุการณ์ COVID-19 ท่ีมีผลกระทบต่อ 
เศรษฐกิจประเทศทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ผลกระทบต่อบุคคลเช่น รายไดล้ดลง ค่าใชจ่้ายเพิ่มขึ้น ดา้น
อาชีพท่ีมีความเส่ียงโดนเลิกจา้งหรือปิดสถานประกอบการชัว่คราวจากภาครัฐ ความเส่ียงทางดา้นครอบครัว 

 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 1. ท ำใหท้รำบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรใชจ่้ำยส่วนบุคคลผำ่นเทคโนโลยใีนช่วงสถำนกำรณ์ 
COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 2. เพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยส่วนบุคคลผ่ำน
เทคโนโลยใีนช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุงเทพมหำนคร 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็นการวิจยัท่ีมีการศึกษาตาม
สภาพท่ีเป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระท าหรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross sectional Study) คือ เป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียง
คร้ังเดียว โดยใชเ้คร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) แลว้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทาง
สถิติ 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ประชาชนจังหวดักรุงเทพมหานคร อายุ 22-60 ปี จ านวน 
3,246,809 คน (กรมการปกครอง, 2563) กลุ่มตวัอย่างประชาชนจงัหวดักรุงเทพมหานคร อายุ 22-60 ปี 
จ านวน 3,246,809 คน จึงก าหนดค่าระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับไดค้ือ
ร้อยละ 5 โดยใช้ตารางค านวณตามสูตรของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มประชากร
ตวัอยา่ง จ านวน 400 คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่อาศยัความน่าจะเป็นคือแบบบงัเอิญ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือหลกัท่ีผูว้ิจยัใชก้ารการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้ ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อ
สร้างเป็นกรอบแนวคิดท่ีเป็นแนวทางในการพฒันาแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง 
ดว้ยวิจยัวิจยัเชิงส ารวจเป็นค าถามปลายปิด โดยผูว้ิจยัมีค าตอบใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดเ้ลือกตอบ โดยแบ่ง
แบบสอบถามปลายปิดเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล (หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถาม) เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และหน้ีครัวเรือน จ านวน 7 ขอ้ 
 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วง สถานการณ์ 
COVID-19 จ านวน 12 ขอ้ ประกอบดว้ยค าถามในลกัษณะความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale)  
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลมุมมองเก่ียวกบัความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 จ านวน 5 ขอ้ ประกอบดว้ย
ค าถามในลกัษณะความคิดเห็น 5 ระดบั (Rating Scale)  
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยันาขอ้มูลท่ีไดม้าประมวลผลดว้ยการวิเคราะห์ขอ้มูล 
ดงัน้ี  
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
  1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวัแปรปัจจัย
ส่วนบุคคล ประกอบดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และหน้ีครัวเรือน  
  1.2 ใชค้่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์
ตัวแปรปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 และ
มุมมองเก่ียวกบัความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 
 2.  สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  
  2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-
19 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ  จะใชส้ถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้มูล  
  2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-
19 จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน และหน้ีครัวเรือน จะ
ใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
น าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใชว้ิธีของ LSD 
  2.3 เพื่อศึกษาปัจจยัดา้นปัจจยัดา้นพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 และมุมมองเก่ียวกบัความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 จะใช้การวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression 
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สรุปผลการวิจัย 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผ่าน
เทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจากการ
วิจยัไดด้งัน้ี 
 1. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโล ยีในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 โดยภาพรวมมีระดบัการใชบ้ริการ คือ ปานกลาง แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่
ปัจจยัพฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19  ระดบัการใช้บริการ
มาก ไดแ้ก่ ดา้นสาธารณูปโภค และดา้นอุปโภคบริโภค ระดบัการใช้บริการน้อย ไดแ้ก่ ดา้นความบนัเทิง 
และดา้นสุขภาพ 
 2. ผลการเปรียบเทียบปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วง
สถานการณ์ COVID-19  จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
  2.1. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วน
บุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19  ไม่ต่างกนั 
  2.2. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วน
บุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกนั 
  2.3. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกนั 
  2.4. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใช้
จ่ายส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกนั 
  2.5. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วน
บุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกนั 
  2.6. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใช้
จ่ายส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกนั 
  2.7. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีหน้ีครัวเรือนต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใชจ่้าย
ส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกนั 
 3. ผลการวิเคราะห์มุมมองเก่ียวกบัความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การใชจ่้ายส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 สามารถสรุปผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 
  3.1. มุมมองเก่ียวกบัความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19  มีผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้าย
ส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ดา้นสาธารณูปโภค 
  3.2. มุมมองเก่ียวกบัความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ดา้นอุปโภคบริโภค 
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  3.3. มุมมองเก่ียวกบัความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ดา้นความบนัเทิง 
  3.4. มุมมองเก่ียวกบัความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 ดา้นสุขภาพ 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยปัจจัยท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 ผูวิ้จยัไดส้รุปตามวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 สามารถสรุปผลเป็นรายดา้นไดด้งัน้ี 
  1.1. ดา้นสาธารณูปโภค ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  อยู่ในระดบัการใชบ้ริการ
มาก ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-
19 มีความต้องการใช้บริการมาก เน่ืองจากมีความหลายหลายช่องทางการช าระเงิน เช่น แอปพลิเคชัน
ธนาคารต่าง ๆ แอปพลิเคชนัของบริษทัผูใ้หบ้ริการ แอปพลิเคชนัจ่ายเงินผา่นบริการรับช าระเงินออนไลน์ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบั (วสุธิดา นุริตมนต์, 2562) กล่าวถึงการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชนัตอบสนองความตอ้งการใน
การท าธุรกรรมทางการเงินไดต้ลอดเวลา โดยใชง้านไดห้ลากหลายตามความตอ้งการ การใชง้านง่ายและการ
รับรู้ถึงประโยชน์ในการใชเ้ทคโนโลยใีหเ้กิดความประหยดั คุม้ค่า มีประสิทธิภาพ 
  1.2. ดา้นอุปโภคบริโภค ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  อยู่ในระดบัการใชบ้ริการ
มาก ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-
19 มีความตอ้งการใชบ้ริการมากนั้นเน่ืองจากผูป้ระกอบการมีการพฒันาแอปพลิเคชนัให้มีความทนัสมยั มี
ความสะดวก ประหยดัเวลา มีทางเลือกในการช าระเงิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ชนนิกานต ์จุลมกร, 2555) กล่าวถึง
การใช้จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายของวิธีการช าระเงิน มีระบบความปลอดภยัในการช าระเงิน 
เรียกเก็บเงินตามจ านวนท่ีระบุจริงได ้และมีการออกแบบบริการให้ใชง้านง่าย ผูใ้ชบ้ริการสามารถขอขอ้มูล
เพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้ไดมี้ความสะดวกในการคน้หาและเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง 
  1.3. ดา้นความบนัเทิง ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  อยู่ในระดบัการใช้บริการ
นอ้ย ซ่ึงผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-
19 มีความตอ้งการใช้บริการน้อย มีสาเหตุมาจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท าให้ประชาชนส่วน
ใหญ่ตอ้งประหยดัเงินลดการใชจ่้ายฟุ่ มเฟือย ซ่ึงสอดคลอ้งกบั (ชนนิกานต ์จุลมกร, 2555) กล่าวถึงการใชจ่้าย
ผา่นอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายของวิธีการช าระเงิน มีระบบความปลอดภยัในการช าระเงิน เรียกเก็บเงิน
ตามจ านวนท่ีระบุจริงได้ และมีการออกแบบบริการให้ใช้งานง่าย ผูใ้ช้บริการสามารถขอขอ้มูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับสินคา้ได้มีความสะดวกในการคน้หาและเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ท่ีมีช่ือเสียง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
(ภทัรพร กิจชยันุกูล, 2556) กล่าวถึงอิทธิพลทางจิตวิทยามีผลต่อการตดัสินใจในการใชจ่้ายมากท่ีสุด อีกทั้ง
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ช่องทางการตลาดท่ีมีความหลากหลายเขา้ถึงประชาชนไดง้่าย ภาครัฐจึงควรมีการปลูกฝังเยาวชนให้มีความ
ยบัย ั้งชัง่ใจในความตอ้งการและอดทนต่อส่ิงเร้า 
  1.4. ดา้นความสุขภาพ ของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร  อยู่ในระดบันอ้ย ซ่ึงผูว้ิจยัมี
ความคิดเห็นว่า มีความตอ้งการใชบ้ริการนอ้ย มีสาเหตุมาจากสุขภาพนั้นประชากรอาจมีความกงัวลการซ้ือ
สินคา้หรือบริการ เพราะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพ เช่น เม่ือป่วยประชาชาเลือกท่ีจะไปโรงพยาบาลเพื่อพบ
แพทยโ์ดยตรงมากกว่าการปรึกษาแพทยท์างอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั (ชนนิกานต ์จุลมกร , 
2555) กล่าวถึงการใชจ่้ายผา่นอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายของวิธีการช าระเงิน มีระบบความปลอดภยัใน
การช าระเงิน เรียกเก็บเงินตามจ านวนท่ีระบุจริงได้ และมีการออกแบบบริการให้ใช้งานง่าย ผูใ้ช้บริการ
สามารถขอขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้ได้มีความสะดวกในการคน้หาและเลือกซ้ือสินคา้จากร้านคา้ท่ีมี
ช่ือเสียง 
 2. ผลการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการใชจ่้ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19  จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดต่้อเดือน หน้ี
ครัวเรือน สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  2.1. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีเพศต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วน
บุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมไม่ต่างกนั ซ่ึงผูวิ้จยัมีความเห็นว่าทั้งเพศชาย
และเพศหญิงต่างมีการใชจ่้ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลย ีแอปพลิเคชนัต่าง ๆ ไดต้ามตวามสะดวกของแต่ละ
บุคคล โดยสอดคลอ้งกบั (ชนนิกานต ์จุลมกร, 2555) พบวา่เพศแตกต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ
สินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต 
  2.2. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุต่างกัน ท าให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วน
บุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมต่างกัน ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าอายุต่างกนั 
วตัถุประสงคใ์นการซ้ือสินคา้บริการโดยใชจ่้ายผา่นเทคโนโลยีแตกต่างกนั เช่น บุคคล Gen Babayboom  จะ
มีการเห็นสินคา้จริงจึงซ้ือสินคา้ต่างกบั Gen x , y ท่ีสามารถซ้ือสินคา้ผ่านแอปพลิเคชนัไดโ้ดยไม่ตอ้งเห็น
สินคา้ โดยสอดคลอ้งกบั (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) พบว่าอายุแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้
ผา่นทางแอปพลิเคชนัไม่แตกต่างกนั 
  2.3. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสถานภาพต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่วนบุคคลผา่นเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นวา่สถานภาพ
ต่างกนั ความตอ้งการในการซ้ือสินคา้ตามภาระหน้าท่ีแตกต่างกนั เช่น คนโสดอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือนนอ้ยจึงสามารถใชจ่้ายส่วนบุคคลไดม้ากขึ้น 
  2.4. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใช้
จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าระดบั
การศึกษาต่างกนั เน่ืองจากมีการวิเคราะห์  พิจารณา หรือแนวคิดในการซ้ือสินคา้ ว่าส่ิงใดจ าเป็น หรือคุม้ค่า
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ต่อการด ารงชีวิต โดยสอดคลอ้งกบั (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี , 2558) พบว่าระดบัการศึกษาต่างกนัส่งผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางแอปพลิเคชนัไม่แตกต่างกนั 
  2.5. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอาชีพต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วน
บุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่าอาชีพต่างกนั 
เน่ืองจากการเขา้ถึงแอปพลิเคชนั , อินเทอร์เน็ต แตกต่างกนั โดยสอดคลอ้งกบั (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี , 2558) 
พบวา่อาชีพต่างกนั ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางแอปพลิเคชนัแตกต่างกนั เช่น ผูท่ี้มีอาชีพต่างกนั
ยอ่มมีรสนิยม การใชชี้วิต ความชอบ และแรงจูงใจในการซ้ือท่ีแตกต่างกนัออกไป 
   2.6. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีรายไดต้่อเดือนต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใช้
จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยใีนช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมต่างกนั ซ่ึงผูว้ิจยัมีความเห็นว่ารายได้
ต่อเดือนต่างกนั ท าให้มีช่องทางการเขา้ถึงเทคโนโลยีมากขึ้น และความตอ้งการซ้ือสินคา้หรือบริการก็จะ
สูงขึ้นเม่ือรายไดเ้พิ่มมากขึ้น และโอกาสท่ีจะใชแ้อปพลิชนัใชจ่้ายมากกวา่ โดยไม่สอดคลอ้งกบั (ชนนิกานต ์
จุลมกร, 2555) พบวา่รายไดต่้อเดือนต่างกนัไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ผา่นอินเทอร์เน็ต และไม่
สอดคลอ้งกบั  (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) พบวา่รายไดต่้อเดือนต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่าน
ทางแอปพลิเคชนัไม่แตกต่างกนั เน่ืองจากการใช้จ่ายผ่านแอปพลิชนั มีสินคา้ให้เลือกหลากหลายประเภท 
หลายราคา ไม่วา่จะมีรายไดสู้งหรือต ่าก็สามารถซ้ือสินคา้ผา่นแอปพลิชนัได ้
  2.7. ประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีหน้ีครัวเรือนต่างกนั ท าให้พฤติกรรมการใชจ่้าย
ส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมต่างกัน ซ่ึงผูวิ้จัยมีความเห็นว่าหน้ี
ครัวเรือนสูง หรือหน้ีครัวเรือนใกลเ้คียงกบัรายไดท้ าให้การใช้จ่ายในการซ้ือสินคา้หรือบริการนั้นน้อยลง 
เพราะผูบ้ริโภคตอ้งการประหยดั ไม่สามารถใชจ่้ายอย่างฟุ่ มเฟือยได ้โดยไม่สอดคลอ้งกบั (ภทัรพร กิจชยันุ
กูล, 2556) พบว่าการเลือกซ้ือสินคา้เป็นไปตามการเลือกสินคา้หรือบริการในดา้นการวิถีการด ารงชีวิตไม่
แตกต่างกนั เปล่ียนแปลงไปตามวิถี สังคมรอบตวั ความนิยมในสินคา้หรือบริการ 
 3. ผลการศึกษามุมมองเก่ียวกบัความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 ดา้นรายได ้ดา้นค่าใชจ่้าย 
ด้านสภาพคล่องทางการเงิน ด้านอาชีพ ด้านครอบครัว พบว่าจากสถานการณ์ COVID-19 ประชาชน
บางส่วนถูกเลิกจา้งงาน บางส่วนให้หยดุงานแบบไม่รับเงินเดือน ท าให้ประชาชนตระหนกัถึงการมีรายไดท่ี้
ลดลงจากการท างาน จากการคา้ขาย หรือรายไดอ่ื้น ๆ แต่มีภาระค่าใช้จ่ายเท่าเดิม หรือมากกว่ากว่าเดิมใน
กรณีท่ีตอ้งซ้ือสินคา้เก่ียวกบัการป้องกนัไวรัส COVID-19 มากขึ้น ประชาชนจึงมีความกงัวลถึงดา้นสภาพ
คล่องทางการเงิน ดา้นอาชีพ และดา้นครอบครัว 
 ในด้านของอาชีพ บางสถานประกอบการเม่ือถูกสถานการณ์ COVID-19 อาจจะตอ้งปิดกิจการ , 
ลม้ละลาย ท าใหป้ระชาชนบางส่วนตกงานขาดรายได ้มีความประหยดุไม่ใชจ่้ายท่ีฟุ่ มเฟือย เกินความจ าเป็น  
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