
พฤติกรรมของผู้บริโภคในการใช้จ่ายในครัวเรือนหลงัผลกระทบ COVID-19 (โควดิ-19)                       
ในอ าเภอเมอืง จังหวดันครศรีธรรมราช 

Household Spending and Consumption Behavior after COVID-19 Crisis among 
Consumers in Mueang Nakhon Si Thammarat District, Nakhon Si Thammarat. 

 

รัชณู มุสิกะ1 
 

บทคัดย่อ 

 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษาผลกระทบจากสภาวะวกิฤต COVID-19 (โควดิ-19) 
ต่อการใชจ่้ายในครัวเรือนในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  (2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคใน
การใช้จ่ายในครัวเรือนหลงัสภาวะวิกฤต COVID -19 (โควิด-19) ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช     
(3) เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในสภาวะวิกฤต COVID-19                           
(โควดิ-19) ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  
 ผลการวิจยัพบว่า จากแบบสอบถามภาวะวิกฤตโควิด-19 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อรายได้ของ

ครัวเรือนมากท่ีสุด ท าให้เกิดการค านึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในครัวเรือนและมีการวางแผนการใช้จ่ายใน

ครัวเรือนมากกวา่ก่อนเกิดภาวะวกิฤตโควดิ-19 (โควดิ-19) มีความตอ้งการให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือ

เพิ่มเติมเก่ียวกบัค่าใชจ่้ายในครัวเรือน และจากการทดสอบสมมติฐานการวิจยัพบวา่ สมมติฐานท่ี 1 ยอมรับ

สมมติฐาน ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดรั้บผลกระทบจากภาวะวกิฤต COVID-19 (โควดิ-19) 

ท่ีแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวน้จ านวนสมาชิกในครอบครัว สมมติฐานท่ี 2 

ยอมรับสมมติฐาน ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายในครัวเรือน หลงัสภาวะวกิฤต COVID -19 (โควดิ-19) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญั

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ยกเวน้ เพศ และ จ านวนสมาชิกในครอบครัว สมมติฐานท่ี 3 ยอมรับสมมติฐาน

ผลกระทบจากภาวะวกิฤต COVID-19  (โควิด-19) ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการ

ใชจ่้ายในครัวเรือน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

ค าส าคัญ : COVID-19  (โควดิ-19), ผลกระทบ, พฤติกรรมของผูบ้ริโภค, มาตรการช่วยเหลือ 
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Abstract 

This study has objectives to (1) study the effect of COVID-19 on the household spending in 

Mueang Nakhon Si Thammarat District, Nakhon Si Thammarat, (2) study customer behavior in household 

spending after COVID-19 in Mueang Nakhon Si Thammarat District, Nakhon Si Thammarat, and (3) 

survey opinions of customers toward the government support during COVID-19 in Mueang Nakhon Si 

Thammarat District, Nakhon Si Thammarat. 

 From the study, the questionnaires, COVID-19 most affects the household income so they spend 

more carefully and have plans for spending compare to before COVID-19. They want the government to 

launch additional measures to support the household expense. From the hypothesis testing, hypothesis 1 

which is demographic factors are affected by COVID-19 is accepted. Also, hypothesis 2 which is 

demographic factors are customer behavior in household spending with the statistical level of 0.05, 

hypothesis 3 is accepted which is COVID-19 affects customer behavior in household spending with the 

statistical level of 0.05.  

 

Keywords: COVID-19, Effect, Customer Behavior, Support Measure 

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควิด-19) ท าให้ผูค้นเกิดความวิตกกงัวลไปทัว่
โลก เน่ืองจากเป็นโรคระบาดท่ีแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว มีการประกาศใช้มาตรการปิดเมืองหรือปิด
ประเทศ (Lock Down) และประกาศเคอร์ฟิวเพื่อควบคุมการเคล่ือนยา้ยของผูค้น ยกระดบัปัญหาเป็นประเด็น
ของส าคญัของประเทศเพื่อรับมือ การเป็นอยู่อย่างจ ากดัในทุกด้าน ประชาชนกกัตวัอยู่บา้น กกัตุนสินคา้ 
หลีกเล่ียงการออกไปในท่ีชุมชน ท างานจากท่ีบา้น ประชาชนใส่หน้ากากออกจากบา้น พกเจลลา้งมือหรือ
ผลิตภณัฑ์ป้องกนัการติดเช้ือและความปลอดภยั ดูแลสุขอนามยัของเพื่อป้องกนัการแพร่กระจายของโรค 
ประชาชนเองก็ตอ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤต โดนเลิกจา้ง ขาดรายได้ แต่รายจ่ายและหน้ีสินยงัคงมีอยู่ทุกวนั 
ส่งผลท าให้ครัวเรือนจ านวนมากมีปัญหา ก าลงัซ้ือของครัวเรือนท่ีเปราะบางมากข้ึน รายได้ครัวเรือนท่ีมี
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ความไม่แน่นอนสูง ประกอบกบัยงัคงมีปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ ทั้งการแพร่ระบาดระลอกสอง ความผนัผวนของ
อตัราแลกเปล่ียน และความเขม้งวดของสถาบนัการเงิน รวมถึงสภาพคล่องท่ีตึงตวัของธุรกิจ แมใ้นช่วงหลงั
จะมีการผอ่นปรนให้หา้งสรรพสินคา้และร้านอาหารสามารถเปิดด าเนินการไดแ้ต่ยอดขายสินคา้ยงัไม่ฟ้ืนตวั
ชดัเจน ผลจากก าลงัซ้ือของครัวเรือนท่ียงัคงเปราะบาง จากภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตวัท าให้ประชาชนยงัมีความ
ระมัดระว ังในการใช้จ่ายในทุกๆด้าน ทั้ งรายจ่ายจ าเป็นและไม่จ  าเป็น (ธนาคารแห่งประเทศไทย,                       
ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ, 2563) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ท าให้ผูว้จิยัเห็นวา่วิกฤตการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 (โควดิ-19) ส่งผล
ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคอย่างมาก ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาเร่ือง “พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในการใช้จ่ายในครัวเรือนหลังผลกระทบ COVID-19 (โควิด-19) ใน อ าเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช” เพื่อทราบถึงการเปล่ียนแปลงของผูบ้ริโภค ลักษณะหรือความคิดเห็น การตดัสินใจ 
ปัญหาและขอ้จ ากดัในการใช้จ่ายในครัวเรือนหลงัผลกระทบ COVID-19 (โควิด-19) เพื่อเป็นขอ้มูลให้ทาง
ภาครัฐและเอกชนในการออกมาตรการช่วยเหลือและก าหนดกลยุทธ์ต่างๆให้สอดคล้องกับพฤติกรรม
ผูบ้ริโภคในบริบทท่ีเปล่ียนแปลงต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื ่อศึกษาผลกระทบจากสภาวะวิกฤต COVID-19 (โควิด-19) ต่อการใช้จ่ายในครัวเรือนใน
อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2.  เพื ่อศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้จ่ายในครัวเรือนหลังสภาวะวิกฤต COVID -19          
(โควดิ-19) ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

3. เพื่อส ารวจความคิดเห็นของผูบ้ริโภคต่อมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐในสภาวะวิกฤต 
COVID-19 (โควดิ-19) ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

สมมติฐานของการวจัิย 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุ รายไดเ้ฉล่ีย อาชีพ 
และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ท่ีแตกต่างกนั  ไดรั้บผลกระทบจากภาวะวิกฤต COVID-19 (โควิด-19)  ท่ี
แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุ รายไดเ้ฉล่ีย อาชีพ 
และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ท่ีแตกต่าง ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชจ่้าย
ในครัวเรือน หลงัสภาวะวกิฤต COVID -19 (โควดิ-19) ท่ีแตกต่างกนั 
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สมมติฐานท่ี 3 ผลกระทบจากภาวะวิกฤต COVID-19 (โควิด-19)  ท่ีแตกต่างกัน ส่งผลต่อการ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายในครัวเรือน ท่ีแตกต่างกนั 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ขอบเขตของงานวิจัยในคร้ังน้ีประกอบด้วย ขอบเขตเน้ือหา การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีมุ่งศึกษา

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้จ่ายในครัวเรือนหลังผลกระทบ COVID-19 (โควิด-19)ในอ าเภอเมือง 

จังหวดันครศรีธรรมราช  ขอบเขตตัวแปร ประกอบด้วยตัวแปรต้น  คือข้อมูลของผู ้บ ริโภค ได้แก่                         

ขอ้มูลประชากรศาสตร์ ตวัแปรตาม คือผลกระทบจากภาวะวิกฤต COVID-19 (โควิด-19) และพฤติกรรม

ของผูบ้ริโภค ขอบเขตประชากร ผูบ้ริโภคในการใช้จ่ายในครัวเรือน ในขอบเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดั

นครศรีธรรมราช และขอบเขตระยะเวลา คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 

 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

 
แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัครัวเรือน 

ค่าใชจ่้ายของครัวเรือน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) รายจ่ายจ าเป็น (2) รายจ่ายฉุกเฉิน (3) รายจ่าย
ไม่จ  าเป็น และ (4) รายจ่ายภาระหน้ี (กนกวรรณ ทองตะโก, 2558)  

การแพร่ระบาดของ COVID-19 (โควดิ-19) ส่งผลกระทบอยา่งชดัเจนในทุกภาคธุรกิจ ก าลงัซ้ือของ
ครัวเรือนท่ีเปราะบางมากข้ึน รายไดค้รัวเรือนท่ีมีความไม่แน่นอนสูง ประกอบกบัยงัคงมีปัจจยัเส่ียงอ่ืนๆ ทั้ง
การแพร่ระบาดระลอกสอง ความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน และความเขม้งวดของสถาบนัการเงิน รวมถึง
สภาพคล่องท่ีตึงตวัของธุรกิจ ผลจากก าลงัซ้ือของครัวเรือนท่ียงัคงเปราะบาง จากภาวะเศรษฐกิจท่ีหดตวัท า
ให้ประชาชนยงัมีความระมดัระวงัในการใชจ่้ายในทุกๆดา้น ทั้งรายจ่ายจ าเป็นและไม่จ  าเป็น (ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย, ฝ่ายนโยบายโครงสร้างเศรษฐกิจ, 2563) 
 

แนวคิด และทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภค ถือเป็นหวัใจหลกัในการสร้างความแตกต่าง และเพื่อออกแบบกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ อย่างเช่น การตลาดท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคเป็น
การศึกษาลกัษณะเฉพาะของผูบ้ริโภค เพื่อพยายามท าความเขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย 
และประเมินส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจและกระบวนการการซ้ือสินค้าและบริการ ซ่ึงการศึกษา
พฤติกรรมผูบ้ริโภคนั้นเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็น เน่ืองจากในปัจจุบนัถือว่าผูบ้ริโภคนั้นถือว่ามีอิทธิพลต่อนักธุรกิจ
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เป็นอยา่งมาก ดงันั้นผูบ้ริหารหรือนกัการตลาดจึงตอ้งศึกษากลุ่มผูบ้ริโภคให้ละเอียด เพื่อจะท าให้สามารถ
สร้างกลยทุธ์ ท่ีจะท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจ 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer  Behavior)  หมายถึง  การแสดงออกของแต่ละบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจ   รวมทั้ งกระบวนการในการตัดสินใจท่ีมีผลต่อการ
แสดงออก (ด ารงศกัด์ิ  ชยัสนิท  2538 : 86) ยงัหมายถึง พฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือ ใช้ และประเมินผล
การใชสิ้นคา้หรือบริการของผูซ้ื้อ ทั้งท่ีเป็นปัจเจกบุคคลและกลุ่มบุคคล อนัจะมีความส าคญัต่อการซ้ือสินคา้

และบริการทั้งในปัจจุบนัและอนาคต (ปริญ ลกัษิตานนท,์ 2544)   
 

แนวคิดและทฤษฎภีาวะวกิฤตและการจัดการภาวะวกิฤต 
การเกิดวิกฤตเกิดไดจ้ากหลายสาเหตุ โดยในแต่ละเหตุการณ์ของการเกิดวิกฤตจะเก่ียวขอ้ง กบัทุก

ภาคส่วน และมีการรับมือการจดัการภาวะวิกฤตท่ีแตกต่างกนัไปตามบริบททางสังคม ส่ิงแวดลอ้ม ยุคสมยั 
และเทคโนโลยี มกัถูกก าหนดดว้ยพฤติกรรมของคนในสังคมนั้นๆ น ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงในการด าเนิน
ชีวติ ในทุกคร้ังของการเกิดวกิฤตจะมีเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนทางสังคม การระบาดของโรค COVID-19  ท่ีมีการ
กระจายในเกือบทุกจงัหวดัของประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองน้ี นอกจากจะส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุข
ของประเทศ ยงัส่งผลกระทบไปยงัเศรษฐกิจ ในทุกภาคธุรกิจอย่างรุนแรงมาก องค์กรหรือส านักต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเศรษฐกิจก็มีการปรับตวัเลข การประมาณการต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจ และคาดวา่จะมีการหดตวัลง
อยา่งรวดเร็วเป็นวงกวา้ง โดยเฉพาะธุรกิจภาคการบริการ ท าให้ตอ้งมีการปรับตวัในการด าเนินธุรกิจในทุก
ขนาดธุรกิจ รวมไปถึง ส่งผลกระทบต่อรูปแบบการด าเนินชีวิตของประชาชน และคาดว่าหลงัภาวะวิกฤต 
COVID-19 (โควิด-19) ทุกภาคธุรกิจยงัคงตอ้งมีการปรับตวัรูปแบบใหม่ เช่น ช่วงท่ีเกิดภาวะวิกฤต COVID-
19 (โควิด-19) เพื่อรองรับรูปแบบการด าเนินชีวิตแบบใหม่ของกลุ่มลูกคา้ หรือผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป
ตามสถานการณ์ COVID-19 (โควิด-19) ในระยะยาวหรือถาวร เม่ือวิกฤต COVID-19 (โควิด-19) ผ่านไป
น ามาซ่ึงวิถีการท างานรูปแบบการใช้ชีวิต รูปแบบธุรกิจ และการลงทุน ท่ีปรับเปล่ียนไป ท าให้ในหลาย
ธุรกิจตอ้งปรับตวัตามสังคมแวดลอ้มท่ีเปล่ียนไป (สกนธ์ วรัญญูวฒันา, 2563) 

 

วธีิด าเนินการวจัิย 

 

การศึกษาวิจยัเร่ือง พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายในครัวเรือนหลงัผลกระทบ COVID-19 
(โควดิ-19) ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยมี
รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ  (Survey Research) ซ่ึงจะท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
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(Questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มูล โดยเก็บขอ้มูล ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง (Cross-sectional 
Study) จากผูบ้ริโภคผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ตามล าดบัดงัน้ี  

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูบ้ริโภค ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ในคร้ังน้ีได้
สุ่มกลุ่มตวัอยา่งโดยอาศยัความไม่น่าจะเป็น (Non-probability Sampling) ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลแบบสะดวก 
(Convenience Sampling) โดยการแจกแบบสอบถามกบักลุ่มผูบ้ริโภค ในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 (โค
วดิ-19)  ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชท่ีท าการศึกษา จ านวน 400 คน  
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือแบบสอบถามท่ีใช้ส าหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลต่างๆ จากกลุ่ม

ตัวอย่าง ซ่ึ งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี  ส่วนท่ี  1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวนสมาชิกใน

ครัวเรือน ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นผลกระทบจากภาวะวิกฤต COVID-19  (โควิด-19) ต่อการใชจ่้ายในครัวเรือน 

ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามค าถามมีลักษณะปลายปิด ใช้วดัผลกระทบจากภาวะวิกฤต 

COVID-19  (โควิด-19) ต่อการใชจ่้ายในครัวเรือน ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า Like Scale 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด  ส่วนท่ี 3 ข้อมูลด้าน

พฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือนในภาวะวิกฤต COVID-19  (โควิด-19) ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็น

แบบสอบถามค าถามมีลกัษณะปลายปิด ใชว้ดัพฤติกรรมการใช้จ่ายในครัวเรือนในภาวะวิกฤต COVID-19  

(โควิด-19)  ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า Like Scale 5 ระดบั 

คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด ส่วนท่ี 4 ระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัมาตรการช่วยเหลือต่างๆ

ของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามค าถามมีลกัษณะปลายปิด ใช้วดัระดบัความคิดเห็นเก่ียวกับ

มาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของผูต้อบแบบสอบถาม ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช  เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า Like Scale 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

 

การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  

ท าการทดสอบเคร่ืองท่ีใช้ในการวิจัยเพื่อดูว่ามีความตรงตามเน้ือหา (Content validity) โดยน า

แบบสอบถามไปใหผู้เ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ทดสอบดว้ยวธีิการวเิคราะห์ความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบั 
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วตัถุประสงค ์(IOC: Index of item-objective congruence) ไดผ้ลประเมินวา่สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลจากแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 400 ตวัอยา่ง โดยแบ่งออกเป็น ขอ้มูลดา้นปัจจยั

ส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม และขอ้มูล พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้จ่ายในครัวเรือนหลัง                 

เกิด COVID-19 (โควิด-19) ขอ้มูลจากการศึกษาคน้ควา้เอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้มูลท่ีได้จากการ

คน้ควา้อินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นแนวทางในการวิจยัในคร้ังน้ี การรวบรวมแบบสอบถามเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

ขอ้มูลท่ีได ้

 

สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี  สถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistic) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation, S.D.) ส ถิ ติ เชิ งอ้ าง อิ ง  (Inferential Statistic) ไ ด้ แ ก่  Independent Sample T-test, One – Way 

ANOVA (F- test) และ Pearson’s Correlation 

 

ผลการวจัิย 

 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนมากเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 72.30 สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 

39.80 อายรุะหวา่ง 26 – 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 23.00 ระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 82.30 

ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน คิดเป็นร้อยละ 31.30 รายไดต่้อเดือนระหวา่ง 15,000 – 25,000 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 31.00 อาศยัอยูใ่นอ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช คิดเป็นร้อยละ 89.00  มีจ  านวนสมาชิกใน

ครัวเรือนจ านวน 3 – 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80  

ผลการวเิคราะห์พบวา่ภาวะวิกฤต COVID-19 (โควดิ-19) ต่อการใชจ่้ายในครัวเรือน โดยภาพรวมมี

ระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ( �̅� = 4.34) 

ผลการวเิคราะห์พบวา่พฤติกรรมการใชจ่้ายในครัวเรือนในภาวะวกิฤต COVID-19 (โควดิ-19)โดย

ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมากท่ีสุด ( �̅� = 4.58) 
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ผลการวเิคราะห์พบวา่ความคิดเห็นต่อมาตรการต่างๆของภาครัฐต่อการใชจ่้ายในครัวเรือน โดย

ภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นในระดบัมาก ( �̅� = 3.85) 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 สรุปผลไดว้า่ ขอ้มูลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ เพศ สถานภาพ อาย ุระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ไดรั้บผลกระทบจากภาวะวกิฤต COVID-19 (โควิด-19) 

ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 สรุปผลไดว้า่ ขอ้มูลของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ สถานภาพ อาย ุระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายใน

ครัวเรือน หลงัสภาวะวกิฤต COVID -19 (โควดิ-19) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ยกเวน้ เพศ และ จ านวนสมาชิกในครอบครัว 

การทดสอบสมมติฐานท่ี  3 สรุปผลได้ว่า ผลกระทบจากภาวะวิกฤต COVID-19 (โควิด-19) ท่ี

แตกต่างกนั ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้จ่ายในครัวเรือน ในอ าเภอเมือง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีแตกต่างกนั 

 

อภิปลายผล 

 

จากการศึกษาวิจยั “พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้จ่ายในครัวเรือนหลงัผลกระทบ COVID-19 

(โควิด-19) ในอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช” ผูว้ิจยัได้น าผลการวิจยัมาอภิปลายผลกบังานวิจยัท่ี

เก่ียวขอ้งท่ีไดศึ้กษาไดด้งัน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุ รายไดเ้ฉล่ีย อาชีพ 
และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ท่ีแตกต่างกัน  ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต COVID-19 (โควิด-19)               
ท่ีแตกต่างกนั  

จากการศึกษาวิจยัของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน ท่ีแตกต่างกัน ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤต COVID-19 (โควิด-19) ท่ีแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้จ านวนสมาชิกในครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลส ารวจเร่ือง “เม่ือ โค
วิด-19 ปิดเมือง: ผลกระทบต่อแรงงานไทยในมิติ supply-side” ไดก้ล่าวไวว้า่ วิกฤตสถานการณ์ไวรัสโควิด 
19 คร้ังน้ี ส่งผลใหรั้ฐด าเนินมาตรการต่างๆมาจนถึงการประกาศล็อกดาวน์ ซ่ึงส่งผลต่อแรงงานไทยบางกลุ่ม
อย่างเฉียบพลนัและยงัเพิ่มความเหล่ือมล ้าในเชิงรายได ้แมแ้รงงานทุกระดบัรายไดจ้ะไดรั้บผลกระทบ แต่
กลุ่มรายได้ต ่ามักจะประกอบอาชีพท่ีปรับเปล่ียนสถานท่ีท างานไม่ได้ และในบางอาชีพถึงแม้จะมีการ
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ประกาศล็อกดาวน์แต่ก็ไม่ไดรั้บผลกระทบใดๆ ท าให้เห็นว่า ปัจจยัประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั ไดรั้บ
ผลกระทบจากภาวะวกิฤต COVID-19 (โควดิ-19) ท่ีแตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ เพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อายุ รายไดเ้ฉล่ีย อาชีพ 
และจ านวนสมาชิกในครัวเรือน ท่ีแตกต่าง ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชจ่้าย
ในครัวเรือน หลงัสภาวะวกิฤต COVID -19 (โควดิ-19) ท่ีแตกต่างกนั 

จากการศึกษาวิจยัของกลุ่มตวัอย่างพบว่า สถานภาพ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อ
เดือน ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายในครัวเรือน หลงัสภาวะ
วกิฤต COVID -19 (โควิด-19) ท่ีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้ เพศ และ จ านวน
สมาชิกในครอบครัว ซ่ึงสอดคลอ้งกบัท่ีศูนยว์ิเคราะห์เศรษฐกิจที เอ็ม บี หรือ TMB Analytics (2563) ไดท้  า
การเก็บขอ้มูลและประเมินเก่ียวกบัการใช้จ่ายของผูบ้ริโภคก่อนและหลงัการผ่อนคลายการล็อกดาวน์โดย
สรุปไดด้งัน้ี แมส้ภาพเศรษฐกิจและการจบัจ่ายใชส้อยในประเทศปีน้ีจะซบเซาลง แต่ช่องทางธุรกิจยงัแฝงอยู่
เสมอ โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริโภคและผูบ้ริโภคกลุ่ม Gen Z (อายุต ่ากวา่ 
20 ปี ) และ  Gen Y (อายุระห ว่าง  21-40 ปี ) สิ น ค้า ท่ี เก่ี ยวข้อ งกับ ก าร Work from home เช่ น  ก ลุ่ ม
อิเล็กทรอนิกส์ ยงัคงเติบโตได้ เน่ืองจากผูบ้ริโภคจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 
ดงันั้นธุรกิจ SMEs นอกจากจะตอ้งเตรียมพร้อมในการด าเนินธุรกิจให้มีสภาพคล่องท่ีเพียงพอ ไม่วา่จะเป็น
ดา้นสินคา้ท่ีตอ้งมีมาตรฐานมากข้ึน ดา้นการตลาดตอ้งเขา้ใจในพฤติกรรมตลาดท่ีเปล่ียนแปลงจากปัจจยัท่ี
เข้ากระทบ ในขณะท่ีกลุ่มผู ้สูงอายุเป็นกลุ่มท่ีระมัดระวงัในการใช้จ่ายมากข้ึน ท าให้เห็นว่า ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภค  

สมมติฐานท่ี 3 ผลกระทบจากภาวะวิกฤต  COVID-19 (โควิด-19) ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายในครัวเรือน  

จากการศึกษาวิจัยของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผลกระทบจากภาวะวิกฤต  COVID-19 (โควิด-19)                   

ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใช้จ่ายในครัวเรือน ในอ าเภอเมือง 

จงัหวดันครศรีธรรมราช  ท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับผลส ารวจในบทความเร่ือง “โควิด-19 เปล่ียน

ผูบ้ริโภคไทยอยา่งไร เจาะลึกพฤติกรรมและการตดัสินใจซ้ือในช่วงก่อน-ระหวา่ง-หลงัเกิดวิกฤต”  ไดก้ล่าว

ไวว้่า การระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดความเปล่ียนแปลงไปทั่วโลก ทั้ งทางโครงสร้างสังคม                  

สภาพจิตใจของผูบ้ริโภค รวมไปถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้พฤติกรรมการใชจ่้ายเปล่ียนแปลงไป

อย่างมีนัยส าคญั นั่นคือผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะยงัคงหวาดระแวงต่อสถานการณ์ โดยจะไปซ้ือสินค้าตาม

สถานท่ีต่างๆ น้อยลง เพราะความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึน ประกอบกบัรายไดท่ี้ไม่มัน่คงในช่วงท่ีผ่านมา เป็น

ส่วนหน่ึงท่ีท าให้ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่คาดการณ์หรือวางแผนท่ีจะเปล่ียนพฤติกรรมและลดการซ้ือสินคา้ต่างๆ 
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ในอนาคต และผูบ้ริโภคยงัเกิดความลงัเลในการพิจารณาซ้ือสินคา้ ท าให้เห็นวา่ ผลกระทบจากภาวะวิกฤต 

COVID-19 (โควดิ-19) ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชจ่้ายในครัวเรือน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชเท่านั้ น 

ผลการวิจยัท่ีได้อาจจะไม่ครอบคลุมกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในจงัหวดัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจจะน ามาใช้ประโยชน์ต่อ

พื้นท่ีอ่ืน ๆไดไ้ม่มากนกั ดงันั้นในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรขยายวงกวา้งในการศึกษา ออกไป เพื่อให้ไดข้อ้มูล

ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดม้ากข้ึนในวงกวา้ง และสามารถเปรียบเทียบ ความแตกต่างไดอ้ย่างชดัเจน

มากยิง่ข้ึน 

การศึกษาวจิยัในคร้ังน้ีผูว้จิยัไดศึ้กษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคในเร่ืองเก่ียวกบัการใชจ่้ายในครัวเรือน
เท่านั้น ดงันั้นในการศึกษาวิจยัคร้ังต่อไป อาจจะมีการขยายเน้ือหาในการศึกษาวิจยันอกเหนือจากน้ี เช่น 
พฤติกรรมของผูบ้ริโภคในการใชชี้วติในช่วงภาวะวกิฤต COVID-19 (โควดิ-19)  

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดย้กตวัอย่างมาตรการมาเพียงบางส่วน ซ่ึงอาจท าให้ไม่สามารถรับรู้

ความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งครอบคลุม ดงันั้นอาจน าวิจยัเล่มน้ีไปต่อยอดในการส ารวจความคิดเห็น

ของผูบ้ริโภคเพิ่มเติมได ้
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