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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์        
โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 2) เพื่อศึกษาภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึน จากสถานการณ์โควิด-19 
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 3) เพื่อศึกษาปัจจัย ด้านรายได้    
ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทางการเงิน ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่มีผล
ต่อภาระหนี้ครัวเรือนเพิ่มข้ึน จากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชนที่มีภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์      
โควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบ
สมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบ
ความแตกต่างจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของ LSD และสถิติการถดถอยพหุคุณ (Multiple 
Regression) 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ประชาชนที่มีภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19     
ในกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว จ านวนผู้มีรายได้ในครอบครัว ต่างกัน ท าให้ภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด -19 
ต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และประชาชนที่มีภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์  
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โควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่
ต่างกัน ท าให้ภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด -19 ไม่ต่างกัน ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สิน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย       
ด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทางการเงิน ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด -19  มีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือน
เพิ่มข้ึนจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 

ค าส าคัญ : ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือน 
ABSTRACT 
 The objectives of this study is to:  1) to study the increase in household debt burden 
from the COVID-19 situation of people in Bangkok 2) to study the increase in household debt 
burden from the COVID-19 situation of people in Bangkok classified by demographic data,      
3) to study the factors of income, spending behavior, knowledge and understanding of 
financial planning Covid-19 Pandemic Crisis which affects the increase in household debt 
burden from the COVID-19 situation of people in Bangkok. 

The sample group used in this research are people whose household debt burden 
had increased due to the COVID-19 situation in Bangkok. Research was conducted on 400 
people were using an online questionnaire method as a data collection tool. The statistics 
used in the analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation, using One-Way 
ANOVA statistical t-test. If differences are found, they will be compared individually using LSD 
method and multiple regression statistics. 

The hypothesis testing results showed that people with increased household debt 
burden due to COVID-19 situation in Bangkok with demographic factors, including gender, 
educational level number of family members, the number of people with different family 
incomes, causing the burden of household debt to increase due to the different Covid-19 
situation a statistically significant level of 0.05, and people with increased household debt 
burden from Covid-1 9  situation in Bangkok with demographic factors, including age, 
occupation, and average monthly income, as a result, the burden of household debt 
increased due to the COVID-19 situation. Factors affecting the household debt burden 
increased from the Covid-19 situation for people in Bangkok are spending behavior, 
knowledge, understanding financial planning. The Covid-19 pandemic crisis affecting household 
debt burden increased from the Covid-19 situation for people living in Bangkok.  

 

Keywords : Factors affecting household debt burden 
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บทน า 
 เมื่อช่วงปลายปี 2562 ทั่วโลกต้องประสบปัญหากับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้ส่งผล
กระทบในวงกว้างอย่างรวดเร็ว แม้รัฐบาลจะใช้มาตรการป้องกันควบคุมโรคหลายมาตรการ สาเหตุมาจากไวรัส
โคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ที่เริ่มขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม 2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวง
ของมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน องค์กรอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563  
 ประเทศต้องเผชิญกับการหยุดชะงัก จากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และด้วยมาตรการต่างๆ ของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลให้ภาคการท่องเที่ยวและบริการหยุดชะงักแบบฉับพลัน จากมาตรการของภาครัฐการ
งดการเดินทางข้ามแดนระหว่างประเทศ งดเที่ยวบิน ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที่
ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อสนับสนุนนโยบายการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว เกิดการสูญเสียรายได้ 
จากการท่องเที่ยวมหาศาล รวมทั้งกิจการ แรงงาน ร้านอาหาร ภาคบริการต้องปิดตัวลง จากข้อมูลของส านักงาน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรายงานว่า อัตราการว่างงานของประชาชนอยู่ในระดับสูง ชั่วโมงการท างาน
ลดลง กระทบต่อรายได้และความเป็นอยู่ของครัวเรือน และปัญหาความยากจนสะสม อันส่งผลต่อสุขภาพของ
ประชาชน และส่งผลต่อความอยู่รอดของธุรกิจ การจ้างงาน และความสามารถในการจ่ายช าระหนี้ของธุรกิจ จะ
เห็นได้ว่า แม้ปัญหาจากวิกฤตโควิด-19 จะเป็นปัญหาชั่วคราว แต่ปัญหาชั่วคราวนี้ก าลังสร้างรอยแผลเป็นที่
รุนแรงให้กับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย วิกฤตโควิด-19 ได้สะท้อนให้เห็นว่าวิกฤตครั้งนี้เกิดปัญหาความ
เหลี่ยมล้ าในสังคมไทย ทวีความรุนแรงขึ้น โดยมาตรการควบคุมการระบาด ทั้งมาตรการปิดเมือง มาตรการเว้น
รักษาระยะห่าง และภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซา ส่งผลอย่างหนักต่อกลุ่มคนบางคน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานทักษะต่ า
และมีรายได้น้อย ขาดเงินออม มีภาระหนี้สูง ไม่มีความพร้อมในด้านเทคโนโลยี และโรคระบาดโควิด-19 ก าลัง
สร้างปัญหาหนี้ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้วให้สูงขึ้นไปอีก ทั้งหนี้ครัวเรือน หนี้ธุรกิจเอกชน และหนี้ภาครัฐ จาก
การหยุดชะงักของกระแสเงินสด อาจท าให้ความสามารถในการรับผลกระทบด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและ
ธุรกิจในอนาคตลดลง ความเสี่ยงที่จะเกิดการผิดนัดช าระหนี้มีสูงขึ้น จนสร้างความเสี่ยงต่อเสถียรภาพและการท า
หน้าที่ของระบบการเงิน โดยข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหาภาค จากสถานการณ์ความ 
ไม่แน่นอนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในไตรมาส 4/2563 สัดส่วนหนี้สินครัวเรือนต่อ GDP อยู่ที่ร้อยละ 89.3 
และจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ โควิด-19 เช่น การพักช าระหนี้
ชั่วคราว การลดภาระช าระหนี้ และการปรับโครงสร้างหนี้ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วและมีมาตรการขยายออกไป
ส่งผลให้สัดส่วนสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-performing Loans) ในไตรมาส 4/2563 ทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 
3.1 เท่ากับไตรมาสก่อนหน้าและใกล้เคียงกับร้อยละ 3.0 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และสัดส่วนของสินเชื่อที่
กล่าวถึงพิเศษ Special Mention Loans (SML) ในไตรมาส 4/2563 อยู่ที่ร้อยละ 6.7 ลดลงจากร้อยละ 7.1 ใน
ไตรมาสก่อนหน้า และหนี้สาธารณะต่อ GDP ในไตรมาสที่ 4/2563 อยู่ที่ร้อยละ 51.8 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.4 
ในไตรมาสก่อนหน้า 
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 จากปัญหาที่เกิดขึ้นปัจจุบันภาคครัวเรือนมีความเปราะบางทางการเงินอันเนื่องมาจากการระบาดของ
โรคโควิด-19 ก่อให้เกิดหนี้ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้จะเป็นปัญหาในระดับครัวเรือน แต่ในที่สุดแล้วก็จะส่งผล
กระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน หน่วยงานที่เก่ียวข้องควรให้ความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน 
เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาหนี้สินรุงรัง สมาชิกในครัวเรือนต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่าย เพื่อลดการใช้จ่าย
สินค้าฟุ่มเฟือย  ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เกิดการก่อหนี้เพื่อใช้จ่าย
ในครัวเรือน เพื่อท าธุรกิจ ซื้อบ้านที่อยู่อาศัย รถยนต์ บัตรเครดิต หรือเพื่อการศึกษา และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องดังกล่าว
ข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้ประชาชนมีภาระหนี้สินของครัวที่เพิ่มขึ้น โดยได้ศึกษา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ด้านรายได้ ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทางการเงิน      
ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต หลีกเลี่ยงปัญหาการมีหนี้สิน การวางแผนและ
การก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหา การป้องกันภาระหนี้สินครัวเรือนที่เพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์อ่ืนๆ     
ในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึน จากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึน จากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
จ าแนกตามข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  

3.  เพื่อศึกษาปัจจัย ด้านรายได้ ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทาง
การเงิน ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่มีผลต่อภาระหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์โควิด-19 ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเก่ียวกับ ภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ของ

ประชาชนในกรุงเทพมหานคร โดยการวิจัยในคร้ังนี้มีขอบเขตของงานวิจัยดังหัวข้อต่อไปนี้ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือประชาชนที่อาศัยในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

โควิด-19 เนื่องจากเป็นเขตที่มีประชากรมากที่สุดของประเทศ ประกอบอาชีพหลากหลายรูปแบบ จึงเป็นกลุ่ม
ประชากรที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการศึกษาภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึนจากสถานการณ์โควิด-19 

ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากไม่ทราบจ านวนประชากรที่มีภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จาก
สถานการณ์โควิด-19 ในกรุงเทพมหานครที่แน่นอน การก าหนดกลุ่มตัวอย่างจึงต้องก าหนดโดยการเปิดตารางหา
ขนาดกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane (1973) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดค่าความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่
ยอมรับได้ 5% จึงท าให้มีระดับความเชื่อมั่น 95% และจากการเปิดตารางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบว่า
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ได้มีจ านวน 400 ตัวอย่าง 

ขอบเขตด้านเนื้อหาและประเด็นในการศึกษา เพื่อศึกษาภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์
โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด้านประชากรศาสตร์ และปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือน 
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ด้านรายได้ ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้านความรู้ ความเข้าใจ การวางแผนทางการเงิน ด้านวิกฤตโรคระบาด   
โควิด-19 โดยการศึกษาคร้ังนี้ประกอบด้วยตัวแปรดังต่อไปนี้ 
   ตัวแปรอิสระ: 

- ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกใน
ครอบครัว จ านวนผู้มีรายได้ในครอบครัว 

- ปัจจัยส่งผลด้านรายได้  ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทางการเงิน 
ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 
  ตัวแปรตาม: 

- ภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึนจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ระยะเวลาในการศึกษา เร่ิมตั้งแต่ พฤษภาคม 2564 – มิถนุายน 2564 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการวางแผน การก าหนดนโยบายและแก้ไข

ปัญหาภาระหนี้สินครัวเรือนได้อย่างเหมาะสม  
2. เพื่อเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต หลีกเลี่ยงปัญหาหนี้สินครัวเรือน 
3. เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดรูปแบบสินเชื่อและการช าระหนี้ของครัวเรือนอย่างเหมาะสม 
 
 

ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 

โรคโควิด-19 (COVID-19)  
กรมควบคุมโรค. (2563). ได้อธิบายเกี่ยวกับโรคโควิด-19 หรือเรียกภาษาทางการว่า ไวรัสโคโรน่าสาย

พันธุ์ใหม่ 2019 ไว้ว่าเป็นตระกูลของไวรัสที่ก่อให้เกิดอาการป่วยตั้งแต่โรคไข้หวัดธรรมดาไปจนถึงโรคที่มีความ
รุนแรงมาก เช่น โรคระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS-CoV) และโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง (SARS-CoV) เป็นต้น  

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  
มรกต วงศ์อรินทร์. (2563). ได้สรุปไว้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ปัจจัยที่ท าให้บุคคลมีลักษณะและ

คุณสมบัติเฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งมีพฤติกรรมการแสดงออกที่แตกต่างกันไปด้วย ประกอบด้วย เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้ครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัว ที่มีความแตกต่างกัน
ระหว่างบุคคล  

จุฑามาศ หนูมาก. (2552). ได้ให้ความหมายของปัจจัยส่วนบุคคล ที่มีผลต่อหนี้ค้างช าระของสมาชิก
สหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จ ากัด ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่มีรายได้ เป็น
องค์ประกอบหนึ่งที่เกิดขึ้นในพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีอยู่ในกระบวนการต่างๆ ที่ก่อให้เกิดหนี้สิน  

ดังนั้นผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนผู้มีรายได้ในครอบครัว เป็นพฤติกรรมที่แสดงออกมาในลักษณะที่แตกต่างกัน 
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เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวซึ่งพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการต่างๆ ก่อให้เกิดภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก
สถานการณ์โควิด-19 
 

แนวคิด ทฤษฎีความต้องการ (Need Theories)  
โดย อับราฮัม มาสโลว์ (Abraham Maslow) นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแบรนดีส์เป็นทฤษฎีที่รู้จัก

กัน มากที่สุด ทฤษฎีหนึ่ง ซึ่งระบุว่า บุคคลมีความต้องการเรียงล าดับจากระดับพื้นฐานที่สุด ไปยังระดับสูงสุด  
1). ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) 2). ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs)      
3). ความต้องการทางสังคม (Social Needs) 4). ความต้องการเกียรติยศชื่อเสียง (Esteem Needs) 5). ความ
ต้องการเติมความสมบูรณ์ให้ชีวิต (Self-actualization Needs)  

ทฤษฎีการเงินของเคนส์ : ความต้องการถือเงิน (John Maynard Keynes: Theory)  
ความต้องการถือเงินในความหมายของเคนส์นั้น แบ่งความต้องการถือเงินออกเป็น 3 ประเภทดังนี้  
1). ความต้องการถือเงินเพื่อใช้ในชีวิตประจ าวัน (transaction demand for money) 2). ความต้องการถือเงิน
เพื่อใช้จ่ายเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไว้ล่วงหน้า (precautionary demand for moner) 3). ความต้องการ
ถือเงินเพื่อแสวงหาก าไร (speculative demand for money)  

มรกต วงศ์อรินทร์. (2563). ได้สรุปไว้ว่า ทฤษฎีความต้องการกับภาวะหนี้สินมีความเก่ียวข้องกัน เพราะ
มนุษย์ทุกคน ย่อมมีความต้องการตามธรรมชาติ ความต้องการของมนุษย์เกิดขึ้นโดยไม่มีที่สิ้นสุด ตราบใดที่ยังมี
สิ่งกระตุ้น สิ่งเร้า และแรงจูงใจให้เกิดความต้องการ เมื่อความต้องการมีมาก แต่ไม่สามารถที่จะตอบสนองความ
ต้องการที่มีมากนั้นได้ เนื่องจากเงินเดือนที่ได้รับแต่ละเดือนไม่เพียงพอกับความต้องการในการจ่าย  จึงมีความ
จ าเป็นที่ต้องไปกู้ยืมเงินมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่งนั้น  

 

แนวคิด ทฤษฎีการบริโภคแบบรายได้ถาวรในวงจรชีวิต (Life Cycle-Permanent Income Hypothesis) 
 แนวคิดของทฤษฎีวงจรชีวิตอธิบายว่า ลักษณะรายได้ของบุคคลนั้นมีความสัมพันธ์กับอายุเป็นรูประฆัง
คว่ า (Bell-Shaped) นั่นคือ บุคคลจะมีรายได้น้อยเมื่ออายุน้อยจากนั้นบุคคลจะมีรายได้มากขึ้นเมื่ออยู่ในวัย
กลางคน และบุคคลจะมีรายได้ลดลงเมื่อสูงวัย ฉะนั้นหากบุคคลต้องการรักษาระดับการบริโภคให้สม่ าเสมอตลอด
ช่วงชีวิต จึงต้องมีการกู้ยืมเมื่ออายุยังน้อย เนื่องจากในช่วงอายุน้อยยังมีรายได้ต่ ากว่าระดับการบริโภคที่เหมาะสม
กับตัวเอง แต่จะเร่ิมเก็บออมเงินในวัยกลางคนหลังจากที่จ่ายคืนเงินกู้แล้วและในที่สุดจะใช้เงินออมนั้นในชีวิตบั้นปลาย 
 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับหนี้สิน  
หนี้สิน (Liabilities) ตามความหมายของ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2525 ให้

นิยามหนี้สิน คือ เงินที่ผู้หนึ่งติดค้างอยู่ซึ่งต้องใช้ให้แก่อีกผู้หนึ่ง  
ส านักงานสถิติแห่งชาติ ได้ให้ค านิยาม หนี้สินครัวเรือน หมายถึง จ านวนเงินกู้ยืมทั้งหมดของสมาชิกใน

ครัวเรือนที่ค้างช าระ จากสถาบันการเงินและบุคคลอ่ืนนอกครัวเรือน และหนี้ที่เกิดจากการเช่าซื้อ การซื้อสินค้า
เงินผ่อน/การซื้อสินค้าเงินเชื่อ การจ าน า การจ านอง และเงินส่งแชร์ตาย เป็นต้น  

หนี้สินครัวเรือน ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้นิยามของหนี้สินครัวเรือน ไว้ว่า หมายถึง เงินที่สถาบัน
การเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลธรรมดาที่มีถิ่นอยู่ในประเทศไทยโดยบุคคลธรรมดานั้นอาจน าเงินที่กู้ยืมน าไปใช้เพื่อการ
จับจ่ายใช้สอยต่าง ๆ หรือเพื่อประกอบธรุกิจ ที่มา จาก: อินเตอร์เน็ต :https://thaipublica.org/2018/05/kkp-
financial-literacy-19/)  
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จากการศึกษาภาระหนี้สินครัวเรือน ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายโดยรวม ได้ว่า หมายถึงภาระผูกพัน
จ านวนเงินกู้ยืมทั้งหมดของสมาชิกในครอบครัวที่ค้างช าระ จากสถาบันการเงินหรือบุคคลอื่น โดยหนี้ที่เกิดขึ้นเกิด
จากการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค หนี้บัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล หนี้สินเพื่อการศึกษาบุคคลในครอบครัว 
หนี้เพื่อการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล ประกันชีวิต หนี้สินเพื่อซื้อยานพาหนะ ที่อยู่อาศัย และเพื่อประกอบ
ธุรกิจกิจ/การลงทุน  

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับความสามารถในการช าระหนี ้ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อ้างใน ประกาย วงศ์มาลัย. (2563). ได้กล่าวถึง ความสามารถในการ

ช าระหนี้ ในหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อ (The 5Cc of Credit) โดยมีเงื่อนไขที่สถาบันการเงินใช้พิจารณาในการ
อนุมัติสินเชื่อเพื่อประเมินศักยภาพของผู้กู้และความสามารถในการช าระหนี้ โดยวิเคราะห์ข้อมูลจาก 5Cc ดังนี้  
1). อุปนิสัยของลูกค้า (Character) คือ การวิเคราะห์คุณสมบัติเฉพาะของผู้กู้เพื่อน ามาพิจารณาความน่าเชื่อถือ
และความตั้งใจในการช าระหนี้เงินกู้คืน 2). ความสามารถในการช าระหนี้ (Capacity) คือ การวิเคราะห์
ความสามารถในการช าระหนี้ โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงิน 3). หลักประกัน (Collateral) คือ การ
วิเคราะห์หลักประกันหรือสินทรัพย์ที่น ามาค้าในการกู้ยืมหรือผู้ค้าประกัน เพื่อลดความเสี่ยงในกรณีผิดเงื่อนไข 
4). เงินทุน (Capital) คือ การวิเคราะห์เงินทุน สถาบันการเงินจะประเมินเงินทุนผู้กู้จากสินทรัพย์ (Asset) หรือ
ความมั่งคั่งสุทธิ (Net Worth) อาจวิเคราะห์จากข้อมูลใบสมัครของสินเชื่อ และข้อมูลทางการเงินที่เก่ียวข้อง เช่น 
บัญชีเงินฝาก แหล่งที่มาของรายได้ 5). สถานการณ์ (Condition) คือ การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม ที่จะมีผลต่อ
การช าระคืนเงินกู้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ เป็นต้น  
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
เกวรินทร์ ฤกษ์ด าเนินกิจ. (2563). พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

ของบุคลากรเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ได้แก่ 1. ปัจจัยด้านรายได้ที่มีภาวะรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพในปัจจุบัน 2. ปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเลือกซื้ออาหารและการบริโภค 
ยานพาหนะ และที่อยู่อาศัย ซึ่งค่าใช้จ่ายการเลือกซื้ออาหารและการบริโภค ผลอยู่ในระดับมากที่สุด เกิดจาก
พฤติกรรมการบริโภคที่เกินความจ าเป็น เพื่อตอบสนองความต้องการของตนเอง และสมาชิกในครอบครัว        
3.ปัจจัยวิกฤติจาก COVID-19 ที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพของสมาชิกในครอบครัว ส่งผลต่อการก่อหนี้ในระบบ
และนอกระบบเพิ่มสูงขึ้น  

ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2563). ผลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 รายงาน
ว่าครัวเรือนทั่วประเทศ ในปี 2563 มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเฉลี่ยต่อเดือนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ร้อยละ 87  

ประกาย วงศ์มาลัย. (2563). พบว่า ประชากรวัยท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีปัจจัยส่วนบุคคล
ได้แก ่เพศ อายุ การศึกษา รายได้ส่วนบุคคลต่อเดือน ต่างกัน ท าให้การแก้ไขภาวะหนี้สินส่วนบุคคลตา่งกัน อย่าง
มีนัยส าคัญระดับทางสถิติที่ 0.05  

อุษา อมรรัชยาวิจารณ์. (2560). พบว่า การวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อปัจจัยการเกิดหนี้นอก
ระบบของประชาชนในเทศบาลเมืองชุมพร ต่างกัน ด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ จ านวน
สมาชิกในครอบครัว มีผลต่อปัจจัยการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชนในเทศบาลเมืองชุมพร ผลการทดสอบได้
ว่าเป็นการยอมรับ ที่ต่างกันระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
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จุฑามาส หนูมาก. (2552).พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา จ านวนสมาชิก
ในครอบครัว จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่มีรายได้  เป็นปัจจัยที่มีผลต่อหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์
การเกษตรรัตภูมิ จ ากัด อ าเภอรัตภูม ิจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่เกิดขึ้นในพฤติกรรมมนุษย์ที่อยู่ใน
กระบวนการต่างๆที่ก่อให้เกิดหนี้สิน  

วรางคณา บัวล้อม. (2558). พบว่า พฤติกรรมที่มีผลต่อการก่อหนี้ด้านปัจจัยพื้นฐาน มีพฤติกรรมการใช้
จ่าย ส าหรับการอุปโภค/บริโภค พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องแต่งกาย พฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อที่อยู่อาศัย อยู่ใน
ระดับกลาง และพฤติกรรมใช้จ่ายเพื่อสุขภาพอยู่ในระดับน้อย พฤติกรรมที่มีผลต่อการก่อหนี้ด้านปัจจัยอ่ืนๆ 
พบว่า พฤติกรรมการใช้จ่าย เพื่อการเดินทาง พฤติกรรมการเลือกซื้อเครื่องประดับ/สินค้าฟุ่มเฟือย/เครื่องอ านวย
ความสะดวก พฤติกรรมการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนพฤติกรรมใช้
จ่าย เพื่อการกีฬา/นันทนาการ/งานอดิเรท พฤติกรรมการใช้ เพื่อการศึกษาตนเองหรือบุตรหลาน ส าหรับบุคคล
ในอุปการะ อยู่ในระดับน้อย  

ปรีญานุช บุตรน้ าเพชร. (ม.ป.ป.) พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วง
สถานการณ์ COVID-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ด้านหนี้สิน โดยประชาชนเร่ิมมีการวางแผนการช าระ
หนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง และก าจัดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ด้วยความจ าเป็น และติดตามข่าวสาร และท าความ
เข้าใจกับแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล และปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคล
ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน 

 

สมมติฐานการวิจัย 
1. ด้านประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวน

สมาชิกในครอบครัว จ านวนผู้มีรายได้ในครอบครัว ต่างกัน  น่าจะท าให้มีภาระหนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก
สถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ต่างกัน 

2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นประกอบด้วย ด้านรายได้ ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย 
ด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทางการเงิน และด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด -19 น่าจะมีผลต่อ ภาระหนี้สิน
ครัวเรือนเพิ่มข้ึนจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (Research Instruments) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถาม ที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อจะ

น าเอาข้อมูลที่ได้หลังจากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์เพื่อการตอบปัญหาการวิจัยหรือเรื่องที่ต้องการศึกษาโดย
ผู้วิจัยได้ศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎี เอกสารทางวิชาการ รวมถึงงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดกรอบแนวความคิดของงานวิจัยที่แสดงให้เห็นตัวแปรที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ และน าไปสู่
ขั้นตอนของการให้ความหมายของนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการสร้างแบบสอบถามในการ
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยก าหนด โดยการตั้งข้อค าถามในแบบสอบถามต้องเป็นค าถามที่มีความ
ครอบคลุมนิยามศัพท์เฉพาะ ซึ่งการวิจัยนี้เป็นวิธีวิจัยเชิงส ารวจที่ใช้แบบสอบถามทั้งแบบปลายปิด และแบบ
ปลายเปิด โดยในส่วนของแบบสอบถามปลายปิดผู้วิจัยมีตัวเลือกค าตอบให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้เลือกตอบ และ
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ในส่วนแบบสอบถามปลายเปิดผู้วิจัยจะก าหนดเฉพาะค าถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นใน
การตอบได้ โดยแบบสอบถามถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าถามที่เกี่ยวข้องกับลักษณะประชากร ได้แก่ 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนผู้มีรายได้ในครอบครัว 
มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ ประกอบด้วยค าถามในลักษณะเป็นค าถามปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ก าหนดให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค่ 1 ค าตอบ 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านรายได้ ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้านความรู้ ความเข้าใจการ
วางแผนทางการเงิน ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่มีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์     
โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 23 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามการให้ระดับปัจจัย
ที่ส่งผล 5 ระดับ  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์โควิด -19 ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร มีจ านวนข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ ซึ่งเป็นค าถามการให้การแสดงระดับภาระหนี้ 5 ระดับ 

การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการน าเสนอแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้
ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาท าการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) เพื่อตรวจสอบ
เรื่องการใช้ภาษา และข้อความให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างที่ท าการศึกษา เมื่อผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามให้กลุ่มที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างที่
ต้องการศึกษาจ านวน 30 ตัวอย่าง เพื่อตรวจสอบค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยตรวจสอบจาก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach's Alpha) 
เลือกทดสอบหาค่าเฉพาะค าถามที่มีการวัดค่าเป็นระดับ (Scale) ซึ่งมี 2 ส่วน คือ ค่าความเชื่อมั่นปัจจัยที่ส่งผล 
ด้านรายได้ เท่ากับ 0.947 ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย เท่ากับ 0.743 ด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทาง
การเงิน เท่ากับ 0.899 ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เท่ากับ 0.949 และภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจาก
สถานการณ์โควิด-19 เท่ากับ 0.921  

การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการแจกแบบสอบถามแบบออนไลน์ ให้แก่ กลุ่มผู้ที่มีภาระหนี้สิน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์โควิด-19 ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน  400 
ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) ซึ่งหลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลครบ 400 
ตัวอย่าง จะด าเนินการในขั้นตอนต่อไป เป็นการน าข้อมูลที่ได้มาไปวิเคราะห์ค านวณผลโดยการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS เพื่อหาสถิติ ซึ่งได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ท าการทดสอบสมมุติฐานผู้วิจัยใช้สถิติ
แบบทดสอบ t-test สถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) หากพบความแตกต่างจะท า
การทดสอบเปรียบเทียบเป็นรายคู่ โดยใช้วิธี LSD และใช้สถิติพหุคูณ (Multiple Regression) 
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เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

เมื่อรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามที่ได้เก็บมาแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการน าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 1.1 ใช้ค่าร้อยละ (Percentage) และค่าความถี่ (Frequency) กับตัวแปรที่มีระดับการวัดเชิง
คุณภาพ ได้แก่ ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน จ านวนสมาชิกในครอบครัว จ านวนผู้มีรายได้ในครอบครัว 
 1.2 ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มีระดับ
การวัดเชิงปริมาณ ได้แก่ ปัจจัยด้านรายได้ ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทาง
การเงิน ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 และภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึนจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชน
ในกรุงเทพมหานคร ที่ผู้วิจัยก าหนดในกรอบแนวคิดการวิจัย 

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 2.1 เพื่อศึกษาภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์โควิด -19 ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านเพศ จะใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 2.2 เพื่อศึกษาภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น  จากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านอายุ ด้านระดับการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน ด้านจ านวนสมาชิกในครอบครัว ด้านจ านวนผู้มีรายได้ในครอบครัว จะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และหากการวิเคราะห์พบความแตกต่างจะน าไป
เปรียบเทียบเป็นรายคู่โดยใช้วิธีของ LSD  
 2.3 เพื่อศึกษาปัจจัยด้านรายได้ ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผน
ทางการเงิน ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่มีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึน จากสถานการณ์โควิด-19 ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานครจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวิจัยเรื่อง ภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์       
โควิด-19 ในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลจากการวิจัยได้ ดังนี้ 
 

 ส่วนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะห์ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 400 คน พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 269 คน 
คิดเป็นร้อยละ 67.25 และเพศชาย จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.75 อายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 31 – 40 ปี 
จ านวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 44.25 รองลงมาอายุ 21-30 ปี จ านวน 129 คน คิดเป็นร้อยละ 32.25 ระดับ
การศึกษาส่วนใหญ่ปริญญาตรี 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67 รองลงมาสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 89 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.25 อาชีพส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัทจ านวน 224 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมารับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 28.25 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15,0001 – 
30,000 บาท จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 48.75 รองลงมา 45,0001 บาทขึ้นไป จ านวน 89 คน คิดเป็น  
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ร้อยละ 22.25 จ านวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 3 – 5 คน จ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.50 รองลงมา 1 – 2 คน จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 24 จ านวนผู้มีรายได้ในครอบครัวส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 
3 – 5 คน จ านวน 175 คน คิดเป็นร้อยละ 43.75 รองลงมา 6 คนขึ้นไป จ านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 42.25 
 

 ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านรายได้ ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทาง
การเงิน ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่มีต่อภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์โควิด-19 ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ด้านรายได้ พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึนจากสถานการณ์
โควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ2.99 โดยส่วนใหญ่เกิดจาก รายได้เสริม นอกเหนือจาก
งานประจ าลดลง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 รองลงมาคือ รายได้ลดลงจากการลดอัตราค่าจ้าง ลดชั่วโมงการท างาน 
ลดค่าล่วงเวลา และต่ าสุดคือรายได้ลดลงจากการเลิกจ้าง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.81 
 ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น
จากสถานการณ์โควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 โดยส่วนใหญ่คือมีพฤติกรรมการใช้
จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 รองลงมาคือใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล ประกันชีวิต 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และต่ าสุดคือใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว/นันทนาการ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.23 
 ด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทางการเงิน พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อภาระ
หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 โดยส่วนใหญ่มี
การจัดสรรวางแผนการช าระหนี้ประจ าเดือน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 รองลงมาคือซื้อสินค้าที่มีความจ าเป็น และ
ส ารวจราคาก่อนซื้อทุกครั้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 และต่ าสุดคือการจัดท าบัญชี รายรับ -รายจ่าย ประจ าวัน 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 
 ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือน
เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 โดยส่วนใหญ่เกิดจากมาตรการ
ป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพเพิ่มข้ึน เช่น ค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากาก
อนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 รองลงมาคือหากสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อมากกว่า 3 เดือน 
ส่งผลต่อความล าบากในการด ารงชีพ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 และต่ าสุดคือจากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ส่งผลต่อ
ความสามารถในการช าระหนี้ลดลง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 
 

 ส่วนที่ 3 ภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิ เคราะห์ภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.03  โดยส่วนใหญ่มีภาระหนี้สินเพื่อใช้จ่ายการ
อุปโภคบริโภค ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 รองลงมาคือหนี้สินบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วนบุคคล ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.21 และ
ต่ าสุดคือหนี้สินเพื่อการศึกษาบุคคลในครอบครัว ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 
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อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร 
ผู้วิจัยท าการสรุปตามวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์โควิด -19 ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร โดยรวมภาระหนี้สินอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผู้วิจัยมีความคิดเห็นว่า ประชาชนที่อาศัยใน
กรุงเทพมหานครโดยส่วนใหญ่ มีภาระหนี้สินเพื่อใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค หนี้สินบัตรเครดิต/สินเชื่อส่วน
บุคคล หนี้สินเพื่อการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาล ประกันชีวิต จากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อความอยู่รอดในการ
ด ารงชีวิตและตอบสนองความต้องการของตนเองและบุคคลในครอบครัว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวรินทร์ 
ฤกษ์ด าเนินกิจ. (2563). กล่าวว่าลักษณะการก่อหนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 อยู่ในระดับมากมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้จ่ายอุปโภคบริโภค และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชุติพงษ์ ศาตนันท์พิพัฒน์. (2560). กล่าวว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการก่อหนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับผล
ส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติปี 2563. พบว่าหนี้สินครัวเรือนที่มีค่าสูงสุดมีวัตถุประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภค 

 2. ผลการศึกษาภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้น จากสถานการณ์โควิด -19 ของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
จ านวนผู้มีรายได้ในครอบครัว ที่ต่างกัน ท าให้ภาระหนี้สินครัวเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญระดับทางสถิติที่ 0.05 แสดงว่า เพศ ระดับการศึกษา จ านวนสมาชิกในครอบครัว และจ านวนผู้มีรายได้
ในครอบครัว มีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึนจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

3. ผลการศึกษาปัจจัยด้านรายได้ ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย ด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทาง
การเงิน ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ของ
ประชาชนในกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1 ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย น่าจะมีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์    
โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ด้านพฤติกรรมการใช้จ่าย มีผลต่อภาระหนี้สิน
ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 โดยส่วนใหญ่ใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ใช้จ่ายเพื่อดูแลสุขภาพ 
รักษาพยาบาล ประกันชีวิต และเพื่อเช่า/ซื้อที่อยู่อาศัย ผู้วิจัยมีความเห็นว่า จากสถานการณ์โรคระบาดการ
อุปโภคบริโภคมีความส าคัญต่อการด ารงชีพของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดและรักษาตนเองให้ปลอดภัยจากโรค
ระบาดนั่นคือการกักตัวอยู่กับที่พักอาศัยตามมาตรการของรัฐที่ได้ประกาศ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
วรางคณา บัวล้อม. (2558). พบว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายมีผลต่อการก่อหนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออุปโภคบริโภค ที่
อยู่อาศัย และเพื่อดูแลสุขภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เกวรินทร์ ฤกษ์ด าเนินกิจ. (2563). พบว่าปัจจัยที่
ส่งผลต่อการก่อหนี้ช่วงสถานการณ์โควิด-19 มีพฤติกรรมการในการซื้ออาหารเพื่อการบริโภคมากที่สุดเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเองและครอบครัว 
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 3.2 ด้านความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงิน น่าจะมีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือน
เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ด้านความรู้ ความ
เข้าใจการวางแผนทางการเงิน มีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึนจากสถานการณ์โควิด-19 ผู้วิจัยมีความเห็นว่า
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประชาชนส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการจัดสรรวางแผนการ
ช าระหนี้ประจ าเดือน ซื้อสินค้าที่มีความจ าเป็นและส ารวจราคาก่อนซื้อ ก าหนดสัดส่วนการออมรายได้จาการ
ท างาน เผื่อเงินส ารองไว้ยามฉุกเฉิน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีญานุช บุตรน้ าเพชร. (ม.ป.ป.). พบว่าความรู้ 
ความเข้าใจการวางแผนทางการเงินมีผลต่อสถานะทางการเงินในช่วงโควิด-19 โดยประชาชนเริ่มมีการวาง
แผนการช าระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยสูง และจ ากัดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ด้วยความจ าเป็น และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ชุติพงศ์ ศาตนันทพิพัฒน์. (2560). พบว่าด้านความรู้ ความเข้าใจการวางแผนทางการเงินมีผลต่อ
การก่อหนี้นอกระบบซึ่งบุคลากรมีการวางแผนค่าใช้จ่ายและมีการบริหารหนี้สินเลือกใช้จ่ายสิ่งที่จ าเป็นมากข้ึน 

3.3 ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 น่าจะมีผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์
โควิด-19 ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาพบว่า ด้านวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 มีผลต่อภาระ
หนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 โดยผู้วิจัยมีความเห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายตาม
มาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดโควิด-19 ที่มีความจ าเป็นส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพเพิ่มสูงขึ้น เช่น 
ค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ เป็นต้น หากสถานการณ์ โควิด-19 ยังคงยืดเยื้อมากกว่า 3 เดือน 
ส่งผลต่อความล าบากในการด ารงชีพ เงินออมลดลง จากวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกวรินทร์ ฤกษ์ด าเนินกิจ. (2563). พบว่าวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 มีผลต่อลักษณะการก่อหนี้ในช่วงสถานการโค
วิด-19 มากที่สุดซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้จากการท างานและรายได้ค่าล่วงเวลาลดลง ของสมาชิกในครอบครัว 
ตามนโยบายของภาครัฐที่เข้ามาเยียวยาในด้านต่างๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และสอดคล้องกับผลส ารวจ
ของศูนย์กสิกรไทย. (2564). พบว่าวิฤกตโควิด-19 ส่งผลให้หนี้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นสะท้อนสถานะทางการเงินของ
ประชาชน รายได้ไม่สัมพันธ์กับค่าใช้จ่ายส่งผลให้ความสามารถในการช าระหนี้และ ระดับการออมของภาค
ครัวเรือนลดต่ าลง 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1. จากการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่ ไม่ได้รับผลกระทบจากการ

ประกอบอาชีพโดยตรง เพราะยังสามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นบริษัทเอกชน       
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ดังนั้นควรหากลุ่มที่มีความแตกต่างไปจากเดิม เช่น ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โควิด-19 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ เพิ่มเติมที่อาจจะส่งผลให้ภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มขึ้นของประชาชนใน
กรุงเทพมหานคร เช่น การวางแผนจัดการหนี้ การตัดสินใจก่อหนี้ ความสามารถในการช าระหนี้ 
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3. เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและชัดเจนมากยิ่งขึ้น ควรมีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ เช่นการสัมภาษณ์เชิงลึก ควบคู่ไปกับการแจกแบบสอบถาม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่
มีประสิทธิภาพมากข้ึน และเข้าใจถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อภาระหนี้สินครัวเรือนเพิ่มข้ึน  
 

เอกสารอ้างอิง 
เกวรินทร์ ฤกษ์ด าเนินกิจ. (2563). ปัจจัยที่มีผลต่อการก่อหนี้ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ของบุคลากร

เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 
ส านักงานสถิติแห่งชาติ. (2563). รายงานผลส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2563 
ประกาย วงศ์มาลัย.(2563). การศึกษาการแก้ไขภาวะหนี้สินส่วนบุคคลของประชาชนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร, สาขาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ ,มหาวิทยาลัยรามค าแห่ง. 
อุษา อมรรัชยาวิจารณ์ .(2560). ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบของประชาชน ในอ าเภอเมืองชุมพร 

จังหวัดชุมพร ,มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
วรางคณา บัวล้อม. (2558). พฤติกรรมที่มีผลต่อการก่อหนี้ของพนักงานธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัด

เชียงใหม่,การค้นคว้าแบบอิสระ,หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตร มหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปรีญานุช บุตรน้ าเพชร. (ม.ป.ป.). ปัจจัยที่มีผลต่อสถานะทางการเงินส่วนบุคคลในช่วงสถานการณ์ COVID-19 

ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร ,วิชาค้นคว้าอิสระ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

จุฑามาศ หนูมาก. (2552). การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อหนี้ค้างช าระของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรรัตภูมิ จ ากัด 
อ าเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหา รธุรกิจ ส านักงาน
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

มรกต วงศ์อรินทร์. (2563). ภาวะหนี้สินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
น้อยเกล้า สมุทรปราการ ,วิชาค้นคว้าอิสระ สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ชุติพงศ์ ศาตนันทพิพัฒน์ .(2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการก่อหนี้นอกระบบ กรณีศึกษาบุคลากรสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตอ าเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี,การค้นคว้าอิสระเป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรรัฐศาสตร, สาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ,นักบริหารคณะ
รัฐศาสตร ์,มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 


