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บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่าน
เทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขต
กรุ ง เทพมหานคร โดยจาแนกตามปั จจัย ส่ วนบุคคล และ มุมมองเกี่ ย วกับความรุ นแรงของสถานการณ์
COVID-19
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้ งนี้ คือ ประชาชนจังหวัดกรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน
โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมื อในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิ ติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะนาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้
วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression)
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ทาให้พฤติกรรม
การใช้จ่า ยส่ วนบุ ค คลผ่า นเทคโนโลยีใ นช่ วงสถานการณ์ COVID-19 ไม่ต่างกัน และประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์
COVID-19 ต่างกัน และประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีสถานภาพต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกัน และประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19
ต่างกัน และประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอาชีพต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่าน
เทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกัน และประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีรายได้ต่อเดือน
ต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกัน และ
ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่ มี หนี้ ค รั วเรื อนต่ า งกัน ท าให้พ ฤติ ก รรมการใช้จ่า ยส่ วนบุ ค คลผ่าน
เทคโนโลยีใ นช่ ว งสถานการณ์ COVID-19 ต่ า งกัน และมุ ม มองเกี่ ย วกับ ความรุ น แรงของสถานการณ์
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COVID-19 มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้จ่ า ยส่ ว นบุ ค คลผ่ า นเทคโนโลยี ใ นช่ ว งสถานการณ์ COVID-19
ด้านสาธารณูปโภค ด้านอุปโภคบริ โภค ด้านความบันเทิง ด้านสุขภาพ
คาสาคัญ: พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคล, เทคโนโลยี, 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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บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมาโลกเราผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาแล้วหลายครั้ง โดยทุกครั้งที่ผ่านวิกฤตมาได้
ก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทั้งในด้านกฏเกณฑ์ พฤติกรรมการใช้จ่ายของผูบ้ ริ โภค ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา
จะเห็นภาพของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริ โภคในโลกอย่างรวดเร็ วในหลายมิติ โดยเฉพาะการใช้จ่าย
ในภาคบริ การที่เพิ่มขึ้น รวมถึงกระแสการใส่ ใจสุ ขภาพและความต้องการสิ นค้าที่แตกต่าง ตัวอย่างที่เห็นได้
ชัดคือ ประเทศกาลังพัฒนาในเอเชียมีการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการใช้จ่ายจากสิ นค้าจาเป็ นมาสู่สินค้าไม่จาเป็ น
และใช้จ่ายในภาคบริ การมากขึ้น โดยเฉพาะหมวดไลฟ์ สไตล์ เช่น ท่องเที่ยว และบันเทิง รวมถึงเทรนด์การ
ใช้จ่ายด้านสุ ขภาพและการรักษาพยาบาล (health) ที่มีแนวโน้มเติบโตควบคู่กบั ความต้องการการกินดีอยู่ดี
(wellness) ทั้งนี้ นอกจากการปรับเปลี่ยนรู ปแบบการใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว เทรนด์การบริ โภคที่น่าจับตามอง
คือ ผูบ้ ริ โภคยุคใหม่ตอ้ งการความแตกต่าง ความมีเอกลักษณ์ ต้องการสิ นค้าและบริ การที่สามารถปรับแต่ง
ตามความต้องการได้เอง (personalization) และต้องการเสพประสบการณ์ใหม่ๆ ซึ่งรายได้ที่เติบโตต่อเนื่ อง
นาไปสู่ การที่ผบู ้ ริ โภคยอมจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพื่อให้ได้สินค้าและบริ การที่ตอบโจทย์กบั ความต้องการดังกล่าว
นอกจากนี้ เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเข้ามามีบทบาทสาคัญทาให้การเข้าถึงและการทาตลาด
กับผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง e-Commerce ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตเร็ วและทาให้การซื้อ
สิ นค้าเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ ว (fast shopping) อีกทั้งยังทาให้การเปรี ยบเทียบสิ นค้าระหว่างแบรนด์ง่ายขึ้น
ตามด้วยคลื่นความนิยมของโซเชียลมีเดียที่เข้ามาเปลี่ยนรู ปแบบการบอกต่อจากการพบปะพูดคุยแบบเดิม ซึ่ง
ส่ ง ผลให้ธุ รกิ จต่า งๆ ต้องหันมาพัฒนาแพลตฟอร์ มออนไลน์ รวมถึ งการใช้โซเชี ย ลมี เดี ย ในการพัฒนา
ช่องทางการตลาด นอกจากนี้ เทคโนโลยีล้ ายุคต่างๆ อาทิ Virtual Reality, Augmented Reality, IoT และ 3D
printing มีผลให้พฤติกรรมการบริ โภคเปลี่ยนไปอย่างสิ้ นเชิ ง ผูบ้ ริ โภคไทยส่ วนใหญ่เสพสื่ อบันเทิงมากขึ้น
ต้องการเดินทางท่องเที่ยวและปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัยเมื่อมีรายได้เพิ่มขึ้น
ในช่วงต้นปี 2563 มี การแพร่ ระบาดของไวรัส โคโรน่ า 2019 (COVID-19) องค์การอนามัย โลก
(WHO) ยกระดับให้เป็ น “ภาวะการระบาดใหญ่ทวั่ โลก (Pandemic)” แล้ว ในวันที่ 23 เมษายน 2563 มีผตู ้ ิด
เชื้อและตรวจพบ COVID-19 ใน 119 ประเทศ มากกว่า 2,723,044 ราย ยอดผูเ้ สี ยชีวิตสะสมทัว่ โลกมีมากกว่า
190,919 ราย (www.worldometers.info, 2563) และมี แนวโน้มเพิ่มสู งขึ้นเรื่ อย ๆ ทาให้คนไทยหันมาให้
ความสาคัญวางแผนการใช้เงินมากขึ้น ห่วงอนาคตเศรษฐกิจ กังวลสุ ขภาพ ค้นหาแพ็คเกจประกันชีวิต จาก
มาตรการและเหตุการณ์ ข ้า งต้นส่ ง ผลโดยตรงต่อการหยุดชะงัก ของกลไกต่ า ง ๆ ของประเทศ ทั้ง ในแง่
เศรษฐกิจและการใช้ชีวิตของผูบ้ ริ โภค จากผลวิจยั โดย คันทาร์ พบว่าคนไทยมีความกังวลมากขึ้นในเรื่ อง
ของความปลอดภัยและสถานภาพทางการเงินของตัวเองมากขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์
COVID-19 ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์
COVID-19 ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล และ มุมมองเกี่ยวกับ
ความรุ นแรงของสถานการณ์ COVID-19
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยี
ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร การวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ได้กาหนด
ขอบเขตในการวิจยั ไว้ตามหัวข้อดังนี้
1. ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ ประชาชนจังหวัดกรุ งเทพมหานคร อายุ 22-60 ปี จานวน
3,246,809 คน (กรมการปกครอง, 2563)
2. กลุ่มตัวอย่าง ประชาชนจังหวัดกรุ งเทพมหานคร อายุ 22-60 ปี กาหนดค่าระดับความเชื่ อมั่นที่
95% และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ 5% โดยใช้กลุ่มตัวอย่างสาเร็จรู ปของ ทาโร ยามาเน่ (Yamane)
โดยขนาดของกลุ่มประชากรที่มีจานวน 3,246,809 คน ดังนั้นกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือ 400 ตัวอย่าง ใช้วิธีการ
สุ่ มตัวอย่างแบบบังเอิญ จนครบตามจานวนที่ตอ้ งการ ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่
2.1 ตัว แปรอิ ส ระ (Independent Variables) ได้แ ก่ ข้อ มู ล ส่ ว นตัว ของประชากรจัง หวัด
กรุ งเทพมหานครโดยจาแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อ เดือน หนี้ ครัวเรื อน
และมุมมองเกี่ยวกับความรุ นแรงของสถานการณ์ COVID-19
2.2 ตัว แปรตาม (Dependent Variables) ได้ แ ก่ พฤติ ก รรมการใช้ จ่ า ยส่ ว นบุ ค คลผ่ า น
เทคโนโลยี ด้านสาธารณูปโภค ด้านอุปโภคบริ โภค ด้านความบันเทิง ด้านสุขภาพ
สมมติฐานของงานวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน หนี้ ครัวเรื อน
แตกต่างกันทาให้ พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยี แตกต่างกัน
2. มุมมองเกี่ยวกับความรุนแรงของสถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคล
ผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19
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กรอบแนวความคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
(Independent Variable)

ตัวแปรตาม
(Dependent Variable)

ปัจจัยส่วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- สถานภาพ
- ระดับการศึกษา
- อาชีพ
- รายได้ต่อเดือน
- หนี้ครัวเรื อน
มุมมองเกี่ยวกับความรุ นแรงของ
สถานการณ์ COVID-19
- ด้านรายได้
- ด้านค่าใช้จ่าย
- ด้านสภาพคล่องทางการเงิน
- ด้านอาชีพ
- ด้านครอบครัว

พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วน
บุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วง
สถานการณ์ COVID-19
- ด้านสาธารณูปโภค
- ด้านอุปโภคบริ โภค
- ด้านความบันเทิง
- ด้านสุขภาพ
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นิยามศัพท์
1. ค่าใช้จ่าย หมายถึง มูลค่าเงินที่ใช้เป็ นค่าบริ การหรื อสิ นค้าต้องจ่ายเมื่อทากิจกรรมใด ๆ โดยอาจ
จ่ายในรู ปแบบเงินสดหรื อเครดิต ทั้งออนไลน์และออฟไลน์
2. พฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยี หมายถึง ลักษณะการจ่ายเงินเพื่อซื้ อสิ นค้าหรื อ
บริ การในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านสาธารณูปโภค ด้านอุปโภคบริ โภค ด้านความบันเทิง ด้านสุขภาพ เป็ นต้น โดย
สั่งซื้ อหรื อจ่ายผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ ทราบถึงภาระค่าใช้จ่ายเพื่อกาหนดพฤติกรรมที่
ไม่จาเป็ นให้ลดน้อยลง
3. วัตถุประสงค์การใช้จ่าย หมายถึง เป้าหมายในการจ่ายเงินในการซื้อสิ นค้าหรื อบริ การ โดยมีการ
วางแผนทางการเงินให้เป็ นระบบและรองรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. ความรุ นแรงของสถานการณ์ COVID-19 หมายถึง เหตุการณ์ COVID-19 ที่มีผลกระทบต่อ
เศรษฐกิจประเทศทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ผลกระทบต่อบุคคลเช่น รายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายเพิม่ ขึ้น ด้าน
อาชีพที่มีความเสี่ ยงโดนเลิกจ้างหรื อปิ ดสถานประกอบการชัว่ คราวจากภาครัฐ ความเสี่ ยงทางด้านครอบครัว
ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทำให้ทรำบถึงปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยส่วนบุคคลผ่ำนเทคโนโลยีในช่วงสถำนกำรณ์
COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุ งเทพมหำนคร
2. เพื่ อ เสริ ม สร้ ำ งควำมรู ้ ค วำมเข้ำ ใจต่ อ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมกำรใช้จ่ ำ ยส่ ว นบุ ค คลผ่ ำ น
เทคโนโลยีในช่วงสถำนกำรณ์ COVID-19 ของประชำกรในเขตกรุ งเทพมหำนคร
วิธีดาเนินงานวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั แบบไม่ทดลอง (Experimental Design) เป็ นการวิจยั ที่มีการศึกษาตาม
สภาพที่เป็ นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจัดกระทาหรื อควบคุมตัวแปรใด ๆ เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนามแบบวิจยั ตัดขวาง (Cross sectional Study) คือ เป็ นการเก็บข้อมูลในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเพียง
ครั้งเดียว โดยใช้เครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) แล้วทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีทาง
สถิติ
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จัย ครั้ งนี้ คื อ ประชาชนจัง หวัดกรุ ง เทพมหานคร อายุ 22-60 ปี จานวน
3,246,809 คน (กรมการปกครอง, 2563) กลุ่มตัวอย่างประชาชนจังหวัดกรุ งเทพมหานคร อายุ 22-60 ปี
จานวน 3,246,809 คน จึงกาหนดค่าระดับความเชื่อมัน่ ที่ร้อยละ 95 และค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้คือ
ร้อยละ 5 โดยใช้ตารางคานวณตามสู ตรของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) ได้ขนาดของกลุ่มประชากร
ตัวอย่าง จานวน 400 คน และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็ นคือแบบบังเอิญ
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เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งเป็ นเครื่ องมือหลักที่ผวู ้ ิจยั ใช้การการ
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยผูว้ ิจยั ได้ศึกษาค้นคว้า ทบทวนแนวคิดทฤษฎี และผลการวิจยั ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
สร้างเป็ นกรอบแนวคิดที่เป็ นแนวทางในการพัฒนาแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยวิจยั วิจยั เชิงสารวจเป็ นคาถามปลายปิ ด โดยผูว้ ิจยั มีคาตอบให้ผตู ้ อบแบบสอบถามได้เลือกตอบ โดยแบ่ง
แบบสอบถามปลายปิ ดเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ข้อ มู ล ปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล (หรื อ ข้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู ้ต อบแบบสอบถาม) เพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และหนี้ครัวเรื อน จานวน 7 ข้อ
ส่ วนที่ 2 ข้อมู ล ปั จจัย ด้า นพฤติ ก รรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่ วง สถานการณ์
COVID-19 จานวน 12 ข้อ ประกอบด้วยคาถามในลักษณะความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลมุมมองเกี่ยวกับความรุ นแรงของสถานการณ์ COVID-19 จานวน 5 ข้อ ประกอบด้วย
คาถามในลักษณะความคิดเห็น 5 ระดับ (Rating Scale)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผูว้ ิจยั นาข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ดังนี้
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) ในการวิเคราะห์ตวั แปรปั จจัย
ส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และหนี้ครัวเรื อน
1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะห์
ตัวแปรปั จจัย ด้า นพฤติ ก รรมการใช้จ่า ยส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่ วงสถานการณ์ COVID-19 และ
มุมมองเกี่ยวกับความรุ นแรงของสถานการณ์ COVID-19
2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
2.1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID19 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
2.2 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID19 จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคล อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน และหนี้ ครัวเรื อน จะ
ใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะ
นาไปเปรี ยบเทียบเป็ นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD
2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 และมุมมองเกี่ยวกับความรุ นแรงของสถานการณ์ COVID-19 จะใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression
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สรุปผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามการวิจยั เรื่ องปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่าน
เทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร สามารถสรุ ปผลจากการ
วิจยั ได้ดงั นี้
1. ผลการวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้ จ่ า ยส่ ว นบุ ค คลผ่ า นเทคโนโล ยี ใ นช่ ว ง
สถานการณ์ COVID-19 โดยภาพรวมมีระดับการใช้บริ การ คือ ปานกลาง แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า
ปั จจัยพฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ระดับการใช้บริ การ
มาก ได้แก่ ด้านสาธารณู ปโภค และด้านอุปโภคบริ โภค ระดับการใช้บริ การน้อย ได้แก่ ด้านความบันเทิ ง
และด้านสุขภาพ
2. ผลการเปรี ย บเที ย บปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการใช้จ่ ายส่ ว นบุค คลผ่านเทคโนโลยีใ นช่ วง
สถานการณ์ COVID-19 จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล
2.1. ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วน
บุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ไม่ต่างกัน
2.2. ประชากรในเขตกรุ ง เทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วน
บุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกัน
2.3. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีสถานภาพต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกัน
2.4. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้
จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกัน
2.5. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอาชีพต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วน
บุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกัน
2.6. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้
จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกัน
2.7. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีหนี้ ครัวเรื อนต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ต่างกัน
3. ผลการวิเคราะห์มุมมองเกี่ยวกับความรุ นแรงของสถานการณ์ COVID-19 ที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
3.1. มุมมองเกี่ยวกับความรุ นแรงของสถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ด้านสาธารณูปโภค
3.2. มุมมองเกี่ยวกับความรุ นแรงของสถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ด้านอุปโภคบริ โภค
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3.3. มุมมองเกี่ยวกับความรุ นแรงของสถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ด้านความบันเทิง
3.4. มุมมองเกี่ยวกับความรุ นแรงของสถานการณ์ COVID-19 มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ด้านสุขภาพ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิจัย ปั จจัย ที่ มีผลต่อพฤติ กรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่ วงสถานการณ์
COVID-19 ผูว้ ิจยั ได้สรุ ปตามวัตถุประสงค์ดงั นี้
1. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์
COVID-19 สามารถสรุ ปผลเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
1.1. ด้านสาธารณูปโภค ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับการใช้บริ การ
มาก ซึ่งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID19 มี ค วามต้องการใช้บริ ก ารมาก เนื่ องจากมี ความหลายหลายช่องทางการชาระเงิน เช่ น แอปพลิ เคชั น
ธนาคารต่าง ๆ แอปพลิเคชันของบริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การ แอปพลิเคชันจ่ายเงินผ่านบริ การรับชาระเงินออนไลน์ ซึ่ง
สอดคล้องกับ (วสุ ธิดา นุริตมนต์, 2562) กล่าวถึงการใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันตอบสนองความต้องการใน
การทาธุรกรรมทางการเงินได้ตลอดเวลา โดยใช้งานได้หลากหลายตามความต้องการ การใช้งานง่ายและการ
รับรู ้ถึงประโยชน์ในการใช้เทคโนโลยีให้เกิดความประหยัด คุม้ ค่า มีประสิ ทธิภาพ
1.2. ด้านอุปโภคบริ โภค ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับการใช้บริ การ
มาก ซึ่งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID19 มีความต้องการใช้บริ การมากนั้นเนื่ องจากผูป้ ระกอบการมีการพัฒนาแอปพลิเคชันให้มีความทันสมัย มี
ความสะดวก ประหยัดเวลา มีทางเลือกในการชาระเงิน ซึ่งสอดคล้องกับ (ชนนิกานต์ จุลมกร, 2555) กล่าวถึง
การใช้จ่ายผ่านอินเทอร์ เน็ตมีความหลากหลายของวิธีการชาระเงิน มีระบบความปลอดภัยในการชาระเงิน
เรี ยกเก็บเงินตามจานวนที่ระบุจริ งได้ และมีการออกแบบบริ การให้ใช้งานง่าย ผูใ้ ช้บริ การสามารถขอข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้าได้มีความสะดวกในการค้นหาและเลือกซื้อสิ นค้าจากร้านค้าที่มีชื่อเสี ยง
1.3. ด้านความบันเทิง ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับการใช้บริ การ
น้อย ซึ่งผูว้ ิจยั มีความคิดเห็นว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID19 มีความต้องการใช้บริ การน้อย มีสาเหตุมาจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทาให้ประชาชนส่ วน
ใหญ่ตอ้ งประหยัดเงินลดการใช้จ่ายฟุ่ มเฟื อย ซึ่งสอดคล้องกับ (ชนนิกานต์ จุลมกร, 2555) กล่าวถึงการใช้จ่าย
ผ่านอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายของวิธีการชาระเงิน มีระบบความปลอดภัยในการชาระเงิน เรี ยกเก็บเงิน
ตามจานวนที่ ระบุจริ งได้ และมี การออกแบบบริ การให้ใช้งานง่าย ผูใ้ ช้บริ การสามารถขอข้อมูลเพิ่ม เติ ม
เกี่ ยวกับสิ นค้าได้มีความสะดวกในการค้นหาและเลือกซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าที่ มีชื่อเสี ยง ซึ่ งสอดคล้องกับ
(ภัทรพร กิจชัยนุกูล, 2556) กล่าวถึงอิทธิ พลทางจิตวิทยามีผลต่อการตัดสิ นใจในการใช้จ่ายมากที่สุด อีกทั้ง
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ช่องทางการตลาดที่มีความหลากหลายเข้าถึงประชาชนได้ง่าย ภาครัฐจึ งควรมีการปลูกฝังเยาวชนให้มีความ
ยับยั้งชัง่ ใจในความต้องการและอดทนต่อสิ่ งเร้า
1.4. ด้านความสุ ขภาพ ของประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร อยู่ในระดับน้อย ซึ่งผูว้ ิจยั มี
ความคิดเห็นว่า มีความต้องการใช้บริ การน้อย มีสาเหตุมาจากสุ ขภาพนั้นประชากรอาจมีความกังวลการซื้ อ
สิ นค้าหรื อบริ การ เพราะมีผลโดยตรงต่อสุ ขภาพ เช่น เมื่อป่ วยประชาชาเลือกที่จะไปโรงพยาบาลเพื่ อพบ
แพทย์โดยตรงมากกว่าการปรึ กษาแพทย์ทางอินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับ (ชนนิกานต์ จุลมกร,
2555) กล่าวถึงการใช้จ่ายผ่านอินเทอร์เน็ตมีความหลากหลายของวิธีการชาระเงิน มี ระบบความปลอดภัยใน
การชาระเงิน เรี ยกเก็บเงินตามจานวนที่ระบุจริ งได้ และมีการออกแบบบริ การให้ใช้งานง่าย ผูใ้ ช้บริ การ
สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับสิ นค้าได้มีความสะดวกในการค้นหาและเลื อกซื้ อสิ นค้าจากร้ านค้าที่มี
ชื่อเสี ยง
2. ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์
COVID-19 จาแนกตามปัจจัยส่ วนบุคคลด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน หนี้
ครัวเรื อน สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
2.1. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีเพศต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วน
บุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมไม่ต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าทั้งเพศชาย
และเพศหญิงต่างมีการใช้จ่ายส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยี แอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้ตามตวามสะดวกของแต่ละ
บุคคล โดยสอดคล้องกับ (ชนนิกานต์ จุลมกร, 2555) พบว่าเพศแตกต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อ
สิ นค้าผ่านอินเทอร์เน็ต
2.2. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วน
บุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าอายุต่างกัน
วัตถุประสงค์ในการซื้ อสิ นค้าบริ การโดยใช้จ่ายผ่านเทคโนโลยีแตกต่างกัน เช่น บุคคล Gen Babayboom จะ
มีการเห็นสิ นค้าจริ งจึงซื้ อสิ นค้าต่างกับ Gen x , y ที่สามารถซื้ อสิ นค้าผ่านแอปพลิเคชันได้โดยไม่ตอ้ งเห็น
สิ นค้า โดยสอดคล้องกับ (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี , 2558) พบว่าอายุแตกต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
ผ่านทางแอปพลิเคชันไม่แตกต่างกัน
2.3. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีสถานภาพต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมต่างกัน ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าสถานภาพ
ต่างกัน ความต้องการในการซื้ อสิ นค้าตามภาระหน้าที่แตกต่างกัน เช่น คนโสดอาจจะมีภาระค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรื อนน้อยจึงสามารถใช้จ่ายส่ วนบุคคลได้มากขึ้น
2.4. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้
จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมต่างกัน ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าระดับ
การศึกษาต่างกัน เนื่ องจากมีการวิเคราะห์ พิจารณา หรื อแนวคิดในการซื้ อสิ นค้า ว่าสิ่ งใดจาเป็ น หรื อคุม้ ค่า
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ต่อการดารงชีวิต โดยสอดคล้องกับ (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี , 2558) พบว่าระดับการศึกษาต่างกันส่งผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันไม่แตกต่างกัน
2.5. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีอาชีพต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่ายส่ วน
บุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมต่างกัน ซึ่ งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่าอาชีพต่างกัน
เนื่องจากการเข้าถึงแอปพลิเคชัน , อินเทอร์เน็ต แตกต่างกัน โดยสอดคล้องกับ (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี , 2558)
พบว่าอาชีพต่างกัน ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางแอปพลิเคชันแตกต่างกัน เช่น ผูท้ ี่มีอาชีพต่างกัน
ย่อมมีรสนิยม การใช้ชีวิต ความชอบ และแรงจูงใจในการซื้อที่แตกต่างกันออกไป
2.6. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีรายได้ต่อเดือนต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้
จ่ายส่ วนบุคคลผ่านเทคโนโลยีในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมต่างกัน ซึ่งผูว้ ิจยั มีความเห็นว่ารายได้
ต่อเดือนต่างกัน ทาให้มีช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยีมากขึ้น และความต้องการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การก็จะ
สู งขึ้นเมื่อรายได้เพิ่มมากขึ้น และโอกาสที่จะใช้แอปพลิชนั ใช้จ่ายมากกว่า โดยไม่สอดคล้องกับ (ชนนิ กานต์
จุลมกร, 2555) พบว่ารายได้ต่อเดือนต่างกันไม่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ต และไม่
สอดคล้องกับ (จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี, 2558) พบว่ารายได้ต่อเดือนต่างกันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าผ่าน
ทางแอปพลิเคชันไม่แตกต่างกัน เนื่ องจากการใช้จ่ายผ่านแอปพลิชนั มีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภท
หลายราคา ไม่วา่ จะมีรายได้สูงหรื อต่าก็สามารถซื้อสิ นค้าผ่านแอปพลิชนั ได้
2.7. ประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร ที่ มีหนี้ ครัวเรื อนต่างกัน ทาให้พฤติกรรมการใช้จ่าย
ส่ วนบุ ค คลผ่า นเทคโนโลยีใ นช่ วงสถานการณ์ COVID-19 โดยรวมต่ า งกัน ซึ่ ง ผูว้ ิ จัย มี ค วามเห็ น ว่ า หนี้
ครัวเรื อนสู ง หรื อหนี้ ครัวเรื อนใกล้เคียงกับรายได้ทาให้การใช้จ่ายในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การนั้นน้อยลง
เพราะผูบ้ ริ โภคต้องการประหยัด ไม่สามารถใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟื อยได้ โดยไม่สอดคล้องกับ (ภัทรพร กิจชัยนุ
กูล, 2556) พบว่าการเลือกซื้ อสิ นค้าเป็ นไปตามการเลือกสิ นค้าหรื อบริ การในด้านการวิถีการดารงชี วิตไม่
แตกต่างกัน เปลี่ยนแปลงไปตามวิถี สังคมรอบตัว ความนิยมในสิ นค้าหรื อบริ การ
3. ผลการศึกษามุมมองเกี่ยวกับความรุ นแรงของสถานการณ์ COVID-19 ด้านรายได้ ด้านค่าใช้จ่าย
ด้า นสภาพคล่อ งทางการเงิ น ด้า นอาชี พ ด้า นครอบครั ว พบว่า จากสถานการณ์ COVID-19 ประชาชน
บางส่ วนถูกเลิกจ้างงาน บางส่ วนให้หยุดงานแบบไม่รับเงินเดือน ทาให้ประชาชนตระหนักถึงการมีรายได้ที่
ลดลงจากการทางาน จากการค้าขาย หรื อรายได้อื่น ๆ แต่มีภาระค่าใช้จ่ายเท่าเดิม หรื อมากกว่ากว่าเดิมใน
กรณี ที่ตอ้ งซื้ อสิ นค้าเกี่ยวกับการป้ องกันไวรัส COVID-19 มากขึ้น ประชาชนจึงมีความกังวลถึงด้านสภาพ
คล่องทางการเงิน ด้านอาชีพ และด้านครอบครัว
ในด้านของอาชีพ บางสถานประกอบการเมื่อถูกสถานการณ์ COVID-19 อาจจะต้องปิ ดกิจการ ,
ล้มละลาย ทาให้ประชาชนบางส่วนตกงานขาดรายได้ มีความประหยุดไม่ใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื อย เกินความจาเป็ น
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