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บทคัดยอ

        การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบจากสถานการณ โควิด-19 ตอครัวเรือนในพ้ืนท่ี

อำเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ครัวเรือนที่อาศัยอยูในอำเภอ

แมสอด จังหวัดตาก จำนวน 400 ครัวเรือน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญหรือตามความสะดวก 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถามและวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา

        ผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร มีสมาชิกในครอบครัว  

3-4 คน และครัวเรือนมีรายไดกอนสถานการณโควิด-19 เทากับ 30,721.59 บาท และหลังสถานการณ 

โควิด-19 รายไดลดลงเหลือ 28,593.09 บาท สำหรับคาใชจายของครัวเรือนกอนสถานการณ

โควิด-19 เทากับ 27,991.15 บาท และหลังสถานการณโควิด-19 ลดลงเหลือเทากับ 27,271.92 บาท 

สวนหนี้สินของครัวเรือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือนกอนสถานการณโควิด-19 เทากับ 1,185.00 บาท 

และหลังสถานการณโควิด-19 มีหนี้สินลดลงเทากับ 1,023.25 บาท การออมเงินของครัวเรือนกอน
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สถานการณโควิด-19 เทากับ 2,538.25 บาท และหลังสถานการณโควิด-19 ออมเงินลดลงเหลือ 

185.99 บาท สำหรับผลกระทบ จากสถานการณ โควิด-19 ตอครัวเรือนในอำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

พบวา อยูในระดับปานกลาง    =3.43 แบงเปนผลกระทบดานสังคม อยูในระดับปานกลาง   =3.39 

และผลกระทบดานเศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง    =3.47 สำหรับแนวทางในการปรับตัวชวง

สถานการณโควิด 19 และความชวยเหลือที่ตองการ อยูในระดับมาก    =3.50

คำสำคัญ: รายได/ คาใชจาย/ ครัวเรือน/ ผลกระทบ/ สถานการณโควิด

Abstract

       The objective of this research was to study the impacts of COVID-19 on households 

in Mae Sot District, Tak Province. The sample group was 400 households residing in 

Mae Sot District, Tak Province, using accidental random sampling. The instruments 

used in this study were questionnaires, and the data were analyzed using descriptive 

statistics. 

       The findings revealed that most of the respondents were farmers, which each 

household had 3-4 members. Each household earned 30,721.59 baht before the 

COVID-19, but earned 28,593.09 baht after the situation. The household expenditure 

before the COVID-19 was 27,991.15 baht, and decreased to 27,271.92 baht after the 

situation. The household liabilities before the COVID-19 were 1,185.00 baht, and 

decreased to 1,023.25 baht after the situation. Household savings before the COVID-19 

were 2,538.25 baht, and decreased to 185.99 baht after the situation. The impacts 

of the COVID-19 on the households in Mae Sot District, Tak Province, was at a moderate 

level (   = 3.43), in which social impacts and economic impacts were at a moderate 

level, with an average of    = 3.39 and    = 3.47, respectively. As for guidelines on the 

adaptation during the COVID-19 situation and the needed assistance were at a high 

level (   = 3.50).

Keywords: Income/ Expenditure/ Household/ Impact/ COVID-19 Situation
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บทนำ

        สถานการณเศรษฐกิจภาคครัวเรือนไทย การบริโภคสินคาคงทนมีแนวโนมลดลงตอเน่ือง โดย

เฉพาะความเปราะบางทางการเงินของครัวเรือนท่ีเพ่ิมข้ึน เชน รายไดท่ีลดลง หน้ีท่ีเพ่ิมข้ึน หน้ีครัวเรือน

ที่อยูในระดับสูง ลวนสงผลกระทบตอการจับจายใชสอยของครัวเรือนโดยครัวเรือนไทยกอหนี้

เพิ่มในดานที่อยูอาศัย การบริโภค และการเกษตร หนี้ที่มีสัดสวนสูงที่สุดของครัวเรือน ในปจจุบัน 

เพิ่มขึ้นจาก 137,678 บาทตอครัวเรือน ในป พ.ศ. 2560 มาอยูที่ 139,904 บาท ตอครัวเรือน ใน

ครึ่งแรกของป พ.ศ. 2562 สำหรับหนี้เพื่อการบริโภคนี้ถือเปนหนี้ที่เติบโตเร็วที่สุด ในชวง 10 ปที่

ผานมา สถานการณเศรษฐกิจภาคครัวเรือนไทยในปจจุบันกำลังอยูในสภาวะซบเซา ทั้งรายไดและ

การใชจายเฉล่ียลดลงเปนคร้ังแรกในรอบ 10 ป ขณะเดียวกัน พบวา สถานะทางการเงินของครัวเรือน

เปราะบางมากข้ึน จากภาระหน้ีท่ียังเพ่ิมข้ึน อัตราการออมท่ีลดลง สงผลใหเงินชวยเหลือจากภาครัฐ

มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการประคับประคองกลุมครัวเรือนรายไดนอยในชวงที่ความสามารถในการ

หารายไดออนแอ และยังมีความเปราะบางสูง จากขอมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ

ภาคครัวเรือนไทย (ยรรยง ไทยเจริญ และคณะ. 2563)

        นอกจากน้ีสำนักงานสถิติแหงชาติ ไดจัดทำการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 

ป พ.ศ. 2562 เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูลเก่ียวกับรายได คาใชจาย ภาวะหน้ีสิน และทรัพยสินของครัวเรือน 

เมื ่อเปรียบเทียบรายได คาใชจายและหนี้สินตอรายได พบวา ครัวเรือนทั ่วประเทศตั ้งแตป 

พ.ศ. 2552 ถึง 2562 มีรายไดเฉลี่ยมากกวาคาใชจายที่จำเปนในการยังชีพ และพบวา รายไดและ

คาใชจาย ต้ังแตป พ.ศ. 2552 ถึง 2560 เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ คือ รายไดจาก 20,903 บาท ในป พ.ศ. 2552 

เพิ่มขึ้นเปน 26,946 บาท ในป พ.ศ. 2560 และเชนเดียวกับคาใชจายที่จาก 16,205 บาท ในป 

พ.ศ. 2552 เพิ่มขึ้นเปน 21,437 บาท ในป พ.ศ. 2560 ตามลำดับ 

        สำหรับป พ.ศ. 2562 ทั้งรายไดและคาใชจายลดลงจาก ป พ.ศ. 2560 และเมื่อพิจารณาผล

ตางของรายไดและคาใชจายในป พ.ศ. 2562 พบวา รายไดสูงกวาคาใชจายที่จําเปนในการยังชีพ 

5,135 บาทตอครัวเรือน หรือประมาณ 1,834 บาทตอคน (ขนาดของครัวเรือนเฉล่ียเทากับ 2.8 คน) 

ซึ่งสวนใหญถูกนําไปใชในการชําระหนี้ เชน หนี้เพื่อการซื้อ/เชาซื้อบาน/หรือที่ดิน หนี้อุปโภคบริโภค

และรายไดสวนที่เหลือจากการชําระหนี้และไมไดถูกใชสอยออกไป ก็มีเหลือไวสำหรับการเก็บออม 

เปนตน ดังภาพที่ 1
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        ท้ังน้ี จังหวัดตาก มีประประชากรรวมท้ังหมด 525,684 คน และมีครัวเรือน 177,759 ครัวเรือน 

รายได 66,618.10 บาท/ป รายจายครัวเรือนเฉลี่ย 115,285.20 บาท/ป รวมทุกพื้นที่ จังหวัดตาก 

มี 9 อำเภอ แตละอำเภอมีรายได รายจาย แสดงดังตารางดังตอไปนี้

ตารางที่ 1 จำนวนครัวเรือนในอำเภอแมสอด

พ้ืนท่ี จำนวนครัวเรือน รายได เฉล่ียตอป รายจาย เฉล่ียตอป

อำเภอเมืองตาก

อำเภอบานตาก

อำเภอสามเงา

อำเภอแมระมาด

อำเภอทาสองยาง

อำเภอแมสอด

อำเภอพบพระ

อำเภออุมผาง

อำเภอวังเจา

35,156

13,546

10,117

16,889

19,874

45,728

18,268

9,145

9,036

76,399.23

72,665.45

64,406.72

52,278.48

76,142.90

69,304.80

71,326.86

61,638.65

55,399.81

125,432.89

128,133.10

133,010.83

57,453.86

108,907.54

121,271.40

130,565.94

116,293.01

111,344.96

(แหลงท่ีมา : องคการบริหารสวนจังหวัดตาก. 2561)

125

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2564 - ธันวาคม 2564 )

MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) (Vol.9 No.2 July 2021 - December 2021)



        จากขอมูลที่ไดมีการสำรวจ พบวา จำนวนครัวเรือนในอำเภอแมสอด มีครัวเรือนมากที่สุด 

เน่ืองจากเปนอำเภอหน่ึงในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท่ีมีความเจริญกาวหนา จึงเลือกท่ีจะศึกษาใน

เขตพื้นที่อำเภอแมสอด จังหวัดตาก 

        สถานการณการระบาดของโควิด-19 สงผลใหรัฐบาลตองใชมาตรการที่เขมขน เพื่อควบคุม

การระบาด โดยไดเร่ิมใชมาตรการล็อกดาวนในวันท่ี 26 มีนาคม พ.ศ. 2562 ไปจนถึง 15 มิถุนายน 

พ.ศ. 2562 สงผลใหเศรษฐกิจหยุดชะงักหรือไมไดออกไปทำงานและไมมีรายไดเกิดข้ึน ซ่ึงมาตรการ

ตางๆ ไดรับผลกระทบจากวิกฤตโควิดสงผลกระทบตอรายไดจากการรับจางทั้งในและนอกภาค

เกษตรของครัวเรือนมากท่ีสุด และกระทบกวารอยละ 50 ของครัวเรือน แสดงใหเห็นวาความรุนแรง

ของผลกระทบมีความแตกตางกันคอนขางมากระหวางครัวเรือน นอกจากน้ีรอยละ 20 ของครัวเรือน

มีรายไดจากเงินโอนลดลง ซึ่งสวนใหญสืบเนื่องมาจากการมีญาติตกงานในตางจังหวัด และใน

ขณะที่รอยละ 23 ของครัวเรือนไดรายไดลดลงจากการทำธุรกิจการคามีเพียงรอยละ 2 เทานั้น 

ของครัวเรือนไดรับรายไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากความตองการสินคาของชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสวนใหญ

เปนสินคาอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน จากสถานการณดังกลาว จึงสงผลกระทบตอภาค

ครัวเรือนในอำเภอแมสอด จังหวัดตากเชนเดียวกัน 

        ดังนั้น ผูวิจัยจึงมองเห็นวาการศึกษาเรื่องผลกระทบตอเศรษฐกิจครัวเรือน หลังสถานการณ

โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแมสอด จังหวัดตาก ไดสังเกตเห็นวาผลกระทบที่ตามมาหลังจากที่

สถานการณโควิด-19 ทำใหครัวเรือนในอำเภอแมสอด ไดรับผลกระทบจากวิกฤตนี้ ทำใหมีรายได

นอยลง เวลาทำงานลดลง และมีการหยุดงานหรือตกงาน ซึ่งจะสงผลกระทบไปสูคาใชจายภายใน

ครัวเรือน ดังน้ัน ผลกระทบจากการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 น้ี จะสงผลตอเน่ืองไปสูระดับ

ความยากจนและความเหลื่อมล้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นได จากผลกระทบเหลานี้รัฐบาลไดมีการเขามา

ชวยเหลือประชาชนท่ีไดรับผลกระผลจากสถานการณโควิด-19 โดยมีมาตรการชวยเหลือเงินเยียวยา 

5,000 บาท การงานท่ีไมสามารถออกไปทำงานไดจึงทำใหไมมีรายไดเกิดข้ึน และอีกหลายดานตางๆ 

ดวยเหตุนี้ความเปนอยู ของครัวเรือน รายไดและคาครองชีพ การจางงาน ไดรับผลกระทบจาก

สถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา หรือโควิด-19 จึงเปนท่ีมาของการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี เพ่ือเปน

แนวทางในการรับมือกับสถานการณโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสามารถนำผลงานวิจัย

ไปใชประโยชนทางวิชาการตอไปได
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วัตถุประสงคของการวิจัย

        เพ่ือศึกษาผลกระทบจากสถานการณโควิด-19 ตอครัวเรือนในพ้ืนท่ีอำเภอแมสอด จังหวัดตาก

ขอบเขตการวิจัย

        ขอบเขตดานพื้นที่ 

        เก็บขอมูลในเขตพ้ืนท่ีอำเภอแมสอด โดยแบงพ้ืนท่ีออกเปน 10 ตำบล คือ 1. ตำบลแมกุ 2. ตำบล

แมกาษา 3. ตำบลทาสายลวด 4. ตำบลมหาวัน 5. ตำบลแมปะ 6. ตำบลแมตาว 7. ตำบลพระธาตุ

ผาแดง 8. ตำบลดานแมละเมา 9. ตำบลพระวอ 10. ตำบลแมสอด (สำนักงานจังหวัดตาก, 2562)

        ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

        ครัวเรือนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ สมาชิกครัวเรือนครัวเรือน อายุตั้งแต 20-60 ป ที่อาศัย

อยูในอำเภอแมสอด ทั้งหมด 10 ตำบล ซึ่งมีครัวเรือนทั้งสิ้น 35,191 ครัวเรือน (สำนักบริหารการ

ทะเบียน กรมการปกครอง, 2562) และการศึกษาครั้งนี้ใชวิธีสำรวจดวยการทำแบบสอบถาม โดย

พัฒนาแบบสอบถามขึ้นมา เพื่อเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

วิธีดำเนินการวิจัยชิงพรรณนา

           ประชากรและกลุมตัวอยาง

            ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในอำเภอแมสอด จังหวัดตาก ปจจุบัน 

มีจำนวนครัวเรือน 75,728 ครัวเรือน (องคการบริหารสวนจังหวัดตาก, 2561) 

            การกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยการใชสูตรของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% 

ณ ระดับคลาดเคลื่อนที่ 5% จะไดขนาดกลุมตัวอยาง (ประสิทธิ์ สุวรรณรักษ. 2556, หนา 148) 

สามารถคำนวณหากลุมตัวอยางไดดังนี้
75,728 

1+75,728 (0.05)2 
n = 

n= 398 ตัวอยาง
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            ดังน้ัน จำนวนขนาดตัวอยางสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี เทากับ 398 ครัวเรือน และเพ่ือใหการเก็บ

ขอมูลของแบบสอบถามคลอบคลุมสมบูรณ จึงเพิ่มจำนวนของกลุมตัวอยางสำรอง 2 ครัวเรือน รวม

ได 400 ครัวเรือน แบบสอบถามท่ีไดรับมีท้ังหมด 400 ครัวเรือน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ

หรือตามความสะดวก จากครัวเรือนในเขตพื้นที่ อำเภอแมสอด จังหวัดตาก
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

        เครื่องมือที่ใชในการครั้งนี้เปนแบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด โดยในสวนของขอคำถามมี

ลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) และเปนแบบมาตราฐานสวนประมาณคา (Rating 

Scale) ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 6 สวน ไดแก

        สวนที่ 1 ลักษณะสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุปจจุบัน สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ และจำนวนสมาชิกในครัวเรือน แบบสอบถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ

จำนวน 6 ขอ 

        สวนที่ 2 ลักษณะขอมูลรายไดคาใชจายและหนี้สินตอเดือนโดยเฉลี่ย ไดแก รายไดครัวเรือน 

คาใชจายในครัวเรือน และหนี้สินในครัวเรือน แหลงการเงินที่ทานตองชำระ และเงินเก็บ เงินออม 

ในครัวเรือน

        สวนที่ 3 ผลกระทบสถานการณโควิดตอการใชจายและบริโภคของครัวเรือนในอำเภอแมสอด 

จังหวัดตาก คือ ผลกระทบดนสังคม และผลกระทบดานเศรษฐกิจ

        สวนที่ 4 แนวทางในการปรับตัวชวงสถานการณโควิด-19 การกำหนดคะแนนตามสเกล

        สวนที่ 5 ความชวยเหลือที่ตองการ มีดังนี้ ดานเงินอุดหนุน ดานสิ่งของ และดานความ

ชวยเหลืออื่นๆ

        โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ของ Likert แบงออกเปน 5 ระดับ โดยมีการ

กำหนดคะแนนตามสเกล ดังนี้ 

                                5 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยมากที่สุด

   4 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยมาก

   3 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยปานกลาง

   2 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยนอย

   1 หมายถึง  มีระดับความเห็นดวยนอยที่สุด

การเก็บรวบรวมขอมูล

        ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการศึกษาวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ 

        1. กำหนดจุดมุงหมายของการวิจัย

        2. ศึกษาคนควาแนวคิดทฤษฎี และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ
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        3. สรางแบบสอบถามผลกระทบสถานการณโควิดตอการใชจายและบริโภคของครัวเรือนใน

อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

        4. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ผูเช่ียวชาญ 5 คน จากน้ันนำผลการ

ประเมินมาคำนวณคา IOC โดยใชสูตร IOC = 

            IOC =       = 1

        5. จัดทำแบบสอบถามจำนวน 400 ชุด

        6. รวบรวมเก็บขอมูลกับตัวอยางที่กำหนดไว

        7. เก็บรวบรวมแบบสอบถามท้ังหมด 400 ชุด โดยแบบสอบถามจากครัวเรือนในพ้ืนท่ี อำเภอ

แมสอด จังหวัดตาก การตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของแบบสอบถามที่ไดรับแลวนำ

ไปประมวลผลและวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

        เพื่อใหผลการวิจัยมีความถูกตองและรวดเร็วมากที่สุด ผูวิจัยไดบันทึกและประมวลผลขอมูล

ดวยโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยวิเคราะหและประมวลผลขอมูล ดังนี้

        สถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ซึ่งเปนการหาคาทางสถิติพื้นฐานเพื่อแสดงการ

กระจายของคำตอบหรือความคิดเห็น และอธิบายลักษณะของขอมูลในเบ้ืองตนโดยใชการหาจำนวน

รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 

ทั้งนี้เพื่อนำมาสรุประดับความคิดเห็นโดยรวบรวมแตละดาน ซึ่งจะใชในการทดสอบตัวแปรตอไป 

ผลการวิจัย

        การศึกษาผลกระทบสถานการณโควิดตอการใชจายและบริโภคของครัวเรือนในอำเภอแมสอด 

จังหวัดตาก พบวา กลุมตัวอยางของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปน

รอยละ 64.5 มีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 51.8 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 56 มีระดับ

การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 29.3 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 37.0 และ

สวนใหญอาศัยอยูดวยกัน 3-4 คน คิดเปนรอยละ 11.3 

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2564 - ธันวาคม 2564 )

MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) (Vol.9 No.2 July 2021 - December 2021)



        กอนสถานการณโควิด มีรายไดโดยเฉลี่ย 30,721.59 บาท สวนใหญรายไดจากการทำงาน 

จำนวน 16,703.35 บาท มีคาใชจายท่ีเก่ียวกับการอุปโภคบริโภค สวนใหญเปนอาหาร เชน อาหารสด 

อาหารแหง เครื่องปรุงรส จำนวน 7,375.93 บาท และมีคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 

สวนใหญเปนคาเบ้ียประกันภัย ประกันชีวิต จำนวน 749.59 บาท แหลงเงินกู คือ สินเช่ือสวนบุคคล

ในระบบ จำนวน 1,165.00 บาท การออมเงิน สวนใหญ เปน ฝากธนาคาร จำนวน 1,540.00 บาท

        หลังสถานการณโควิด มีรายไดโดยเฉลี่ย 28,593.09 บาท สวนใหญรายไดจากการทำงาน 

จำนวน 16,227.85 บาท มีคาใชจายท่ีเก่ียวกับการอุปโภคบริโภค สวนใหญเปนอาหาร เชน อาหารสด 

อาหารแหง เครื่องปรุงรส จำนวน 7,288.00 บาท และมีคาใชจายที่ไมเกี่ยวกับการอุปโภคบริโภค 

สวนใหญเปนคาเบี้ยประกันภัย ประกันชีวิตจำนวน 727.09 บาท แหลงเงินกู คือ แหลงเงินกู คือ 

สินเช่ือสวนบุคคลในระบบ จำนวน 997.00 บาท การออมเงิน สวนใหญเปนสวนใหญเปนฝากธนาคาร 

จำนวน 1,085.00 บาท

        มาตรการท่ีไดรับชวยเหลือจากรัฐ สวนใหญเปนมาตรการเยียวยาเกษตร 5,000 บาท (3 เดือน) 

จำนวน 149 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมา คือ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) 

จำนวน 143 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 35.8 และมาตรการเยียวยากลุมเปราะบาง เด็ก ผูสูงอายุ 

ผูพิการ 1,000 บาท (3 เดือน) จำนวน 63 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 5.8 ตามลำดับ 

        ผลกระทบสถานการณโควิดตอการใชจายและบริโภคของครัวเรือน ในอำเภอแมสอด จังหวัดตาก

พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยูในระดับปานกลาง 

(   =3.43, S.D.=0.62)

        1. ผลกระทบดานสังคม

           ผลการสำรวจขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบสถานการณโควิดตอการใชจายและบริโภคของ

ครัวเรือนในอำเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา ผลกระทบดานสังคมกลุมตัวอยางของครัวเรือนท่ีตอบแบบ

สอบถามมีความเห็น อยูในระดับปานกลาง(   =3.39, S.D.=0.67) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในประเด็นสถานการณโควิดมีผลกระทบตอสภาพจิตใจของ

ครัวเรือนอยูในระดับใดมากท่ีสุด (   =3.70, S.D.=0.99) รองลงมา คือ มาตรการ ‘‘อยูบาน หยุดเช้ือ 

เพ่ือชาติ’’ (    =3.69, S.D.=1.12) และการใชหนากากอนามัยตลอดเวลา (   =3.65, S.D.=1.05) 
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        2. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ

           ผลการสำรวจขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบสถานการณโควิดตอการใชจายและบริโภคของ

ครัวเรือนในอำเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวา ผลกระทบดานเศรษฐกิจกลุมตัวอยางของครัวเรือน

ที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยูในระดับปานกลาง (    =3.47, S.D.=0.77) และเมื่อพิจารณา

เปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในประเด็นภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศ

สงผลกระทบมากที่สุด (   =3.65, S.D.=1.06) รองลงมา คือ ชองทางการสั่งซื้อสินคาออนไลน

ทำใหทานใชจายเงินมากเพิ่มขึ้น (   =3.64, S.D.=1.12) และการกักตุนอาหารและเครื่องดื่มไว

เปนจำนวนมาก เชน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม (    =3.59, S.D.=1.14)

        แนวทางในการปรับตัวชวงสถานการณโควิด 19 พบวา แนวทางในการปรับตัวชวงสถานการณ

โควิด 19 กลุมตัวอยางของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็น อยูในระดับมาก (  =3.50, 

S.D.=0.70) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวากลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในประเด็น

การซ้ือสินคาผานทางชองหนารานหรือออนไลนไดรับความนิยมสูงมากท่ีสุด (     =3.55, S.D.=1.12) 

รองลงมา คือ การนำเสนอและใหความรูเกี่ยวกับวิธีการปองกันของโควิด-19 ทำใหทานรูจากวิธี

การปองกัน (  =3.53, S.D.=1.15) และครอบครัวมีการทำกิจกรรมรวมกันมากขึ ้นในชวง

สถานการณโควิด (  =3.52, S.D.=1.27)

        ความชวยเหลือที่ตองการ พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถาม มี

ความเห็นอยูในระดับมาก (   =3.50, S.D.=0.63) และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุม

ตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในประเด็นดานสิ่งของมากที่สุด (   =3.57, S.D.=0.77) รองลงมา 

คือ ดานเงินอุดหนุน (   =3.49, S.D.=0.66) และดานความชวยเหลืออื่นๆ (   =3.45, S.D.=0.82) 

ตามลำดับ

        1. ดานเงินอุดหนุน

            ผลการสำรวจขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือท่ีตองการ ดานเงินอุดหนุน พบวา กลุมตัวอยาง

ของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็น อยูในระดับปานกลาง (   =3.49, S.D.=0.66) 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในประเด็นคาเลี้ยงดู 

คาพาหนะ สำหรับครัวเรือนที่ประสบปญหาความเดือดรอนมากที่สุด (   =3.66, S.D.=1.08) 

รองลงมา คือ เงินอุดหนุนเพ่ือชวยเหลือ สำหรับครัวเรือนท่ีประสบปญหาความเดือดรอน (   =3.59, 

S.D.=1.24) และอุปกรณในการปองกัน (   =3.57, S.D.=1.14)
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รายการ จำนวน (บาท)

รายไดครัวเรือนกอนสถานการณโควิด-19

รายไดครัวเรือนหลังสถานการณโควิด-19

ผลตาง (ลดลง)

30,721.59

28,593.09

2,128.50

         จากตารางท่ี 2 รายไดในครัวเรือนโดยเฉล่ียของครัวเรือนกอนสถานการณโควิด-19 พบวา มีจำนวน
เทากับ 30,721.59 บาท สวนรายไดในครัวเรือนโดยเฉล่ียครัวเรือนหลังสถานการณ โควิด-19 มีจำนวน
เทากับ 28,593.09 บาท ซ่ึงลดลงจากรายไดโดยเฉล่ียของครัวเรือนกอนและหลังสถานการณโควิด-19 
(ลดลง) เทากับ 2,128.50 บาท
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        2. ดานสิ่งของ

           ผลการสำรวจขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือที่ตองการ ดานสิ่งของ พบวา กลุมตัวอยาง

ของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็น อยูในระดับมาก (   =3.57, S.D.=0.77) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในประเด็นอุปกรณการศึกษา เชน 

เคร่ืองเขียน สมุด ชุดนักเรียนมากท่ีสุด (   =3.78, S.D.=1.20) รองลงมาคือ อาหาร เชน อาหารแหง 

ขาวสาร อาหารกระปอง (   =3.76, S.D.=0.99) และอุปกรณการปองกันโรค เชน หนากากอนามัย 

เจลลางมือ เปนตน (   =3.71, S.D.=1.22)

        3. ดานความชวยเหลืออื่นๆ

            ผลการสำรวจขอมูลเก่ียวกับความชวยเหลือท่ีตองการ ดานความชวยเหลืออ่ืนๆ พบวา กลุม

ตัวอยางของครัวเรือนท่ีตอบแบบสอบถามมีความเห็น อยูในระดับปานกลาง (   =3.45, S.D.=0.82) 

และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา กลุมตัวอยางมีระดับความคิดเห็นในประเด็นการบริการสงเขา

รับบริการในศูนยบริการผูสูงอายุมากที่สุด (    =3.51, S.D.=1.12) รองลงมา คือ การบริการนำผูสูง

อายุไปตรวจสุขภาพ (   =3.49, S.D.=1.17) และการบริการรับสงเขารับการรักษา (    =3.47, S.D.=1.18)

สรุปผลการวิจัย 
        จากผลการวิจัยสามารถสรุปผลไดดังนี้

ตารางที่ 2 รายไดตอเดือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือน
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รายการ จำนวน (บาท)

หน้ีสินในครัวเรือนกอนสถานการณโควิด-19

หน้ีสินในครัวเรือนหลังสถานการณโควิด-19

ผลตาง (ลดลง)

1,185.00

1,023.25

161.75

รายการ จำนวน (บาท)

เงินเก็บในครัวเรือนกอนสถานการณโควิด-19

เงินเก็บในครัวเรือนหลังสถานการณโควิด-19

ผลตาง (ลดลง)

2,538.25

185.99

2,352.26

รายการ จำนวน (บาท)

คาใชจายในครัวเรือนกอนสถานการณโควิด-19

คาใชจายในครัวเรือนหลังสถานการณโควิด-19

ผลตาง (ลดลง)

27,991.15

27,271.92

719.23

        จากตารางที่ 3 คาใชจายในครัวเรือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือนกอนสถานการณโควิด-19 พบวา 
มีจำนวนเทากับ 27,991.15 บาท สวนคาใชจายในครัวเรือนโดยเฉลี่ยครัวเรือนหลังสถานการณ
โควิด-19 มีจำนวนเทากับ 27,271.92 บาท ซึ่งลดลงจากคาใชจายในคัวเรือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือน
กอนและหลังสถานการณโควิด-19 ลดลงเทากับ 719.23 บาท

ตารางท่ี 4 หน้ีสินตอเดือนโดยเฉล่ียของครัวเรือน

        จากตารางที่ 4 หนี้สินในครัวเรือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือนกอนสถานการณโควิด-19 พบวา มี
จำนวนเทากับ 1,185.00 บาท สวนหนี้สินในครัวเรือนโดยเฉลี่ยครัวเรือนหลังสถานการณโควิด-19 
มีจำนวนเทากับ 1,023.25 บาท ซึ่งลดลงจากหนี้สินในคัวเรือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือนกอนและหลัง
สถานการณโควิด-19 ลดลง เทากับ 161.75 บาท

ตารางที่ 5 การออมตอเดือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือน
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        จากตารางที่ 5 เงินเก็บในครัวเรือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือนกอนสถานการณโควิด-19 พบวา 
มีจำนวนเทากับ 2,538.25 บาท สวนเงินเก็บในครัวเรือนโดยเฉล่ียครัวเรือนหลังสถานการณ โควิด-19 
มีจำนวนเทากับ 185.99 บาท ซึ่งลดลงจากเงินเก็บในคัวเรือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือนกอนและหลัง
สถานการณโควิด-19 ลดลงเทากับ 2,352.26 บาท
        ผลกระทบสถานการณโควิด พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางของครัวเรือนท่ีตอบแบบสอบถามมี
ความเห็น อยูในระดับปานกลาง (    =3.43, S.D.=0.62)
        1. ผลกระทบดานสังคม อยูในระดับปานกลาง (   =3.39, S.D.=0.67)
        2. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ อยูในระดับปานกลาง (    =3.47, S.D.=0.77)
        แนวทางในการปรับตัวชวงสถานการณโควิด อยูในระดับมาก (    =3.50, S.D.=0.70) ความ
ชวยเหลือที่ตองการ พบวา ภาพรวมกลุมตัวอยางของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามมีความเห็นอยู
ในระดับมาก (    =3.50, S.D.=0.63)
        1. ดานเงินอุดหนุน อยูในระดับปานกลาง (    =3.49, S.D.=0.66)
        2. ดานสิ่งของอยูในระดับมาก (     =3.57, S.D.=0.77)
        3. ดานความชวยเหลืออื่นๆ อยูในระดับปานกลาง (    =3.45, S.D.=0.82)

อภิปรายผลการวิจัย 
        การศึกษาผลกระทบสถานการณโควิดตอการใชจายและบริโภคของครัวเรือนในอำเภอแมสอด
จังหวัดตาก พบวา กลุมตัวอยางของครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง  คิดเปน
รอยละ 64.5 มีอายุระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 51.8 สถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 56 มีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 29.3 สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร คิดเปนรอยละ 37 และ
สวนใหญอาศัยอยูดวยกัน 3-4 คน คิดเปนรอยละ 11.3
        หลังสถานการณโควิด มีรายไดโดยเฉลี่ย 16,407.79 บาท สวนใหญอาชีพอิสระ เชน วิชา
กฎหมาย วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี รวมถึงการคาขาย จำนวน 30,000 บาท มีคาใชจายท่ี
เกี ่ยวกับการอุปโภคบริโภค สวนใหญเปนอาหาร เชน อาหารสด อาหารแหง เครื ่องปรุงรส 
จำนวน 7,231.08 บาท และมีคาใชจายท่ีไมเก่ียวกับการอุปโภคบริโภค สวนใหญเปนคาเบ้ียประกันภัย 
ประกันชีวิตจำนวน 3,029.55 บาท แหลงเงินกู คือ เงินกูนอกระบบ จำนวน 3,500.00 บาท การออมเงิน 
สวนใหญเปนสวนใหญเปนซื้อทองคำรูปพรรณ/แทง เฉลี่ย 10,666.67 บาทตอเดือน
        มาตรการท่ีไดรับชวยเหลือจากรัฐ สวนใหญเปนมาตรการเยียวยาเกษตร 5,000 บาท (3 เดือน) 
จำนวน 149 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 37.3 รองลงมา คือ มาตรการเยียวยา 5,000 บาท  (3 เดือน) 
จำนวน 143 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 35.8 และมาตรการเยียวยากลุมเปราะบาง เด็ก ผูสูงอายุ 
ผูพิการ 1,000 บาท (3 เดือน) จำนวน 63 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 5.8 ตามลำดับ 
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        จากการศึกษาผลกระทบสถานการณโควิดตอการใชจายและบริโภคของครัวเรือนในอำเภอ
แมสอด จังหวัดตาก สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
        ดานรายไดของครัวเรือน สถานการณโควิด-19 มีผลกระทบตอรายไดของครัวเรือนในพื้นที่
อำเภอแมสอด จากผลการวิจัย พบวา รายไดในครัวเรือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือนกอนสถานการณ
โควิด-19 มีจำนวนเทากับ 21,318.54 บาท สวนรายไดในครัวเรือนโดยเฉล่ียครัวเรือนหลังสถานการณ 
โควิด-19 มีจำนวนเทากับ 16,322.73 บาท ซึ่งลดลงจากรายไดโดยเฉลี่ยของครัวเรือนกอนและหลัง
สถานการณโควิด-19 ลดลงเทากับ 4,995.81 บาท ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังน้ีเน่ืองจาก
รายไดในครัวเรือนลดลงเม่ือเกิดสถานการณโควิด-19 มาจากสาเหตุท่ีสำคัญ คือ การลดการใชแรงงาน 
การปดกิจการ การตกงาน และมาตรการล็อกดาวน โดยมีความสัมพันธกับทิศทางและระดับการ
เปล่ียนแปลงของรายไดเฉล่ีย สอดคลองกับงานวิจัย อนุวัต สงสม. (2552) ท่ีศึกษาพบวา การเปล่ียนแปลง
รายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตัวอยางระหวาง ป พ.ศ. 2547 - 2550 มีการเปลี่ยนแปลงลดลงมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 72.1 และป 2549 เปนปที่ลดลงมากที่สุดเชนเดียวกับกรณีของปริมาณผลผลิต
เฉลี่ย ซึ่งสาเหตุที่สำคัญอันดับ 1 ที่ทำใหรายไดเฉลี่ยลดลง คือ เหตุการณความไมสงบในพื้นที่ สวน
อันดับ 2 และ 3 คือ การเพิ่มขึ้นของราคาปจจัยการผลิต และราคาผลผลิตตกต่ำ ตามลำดับ โดย
เหตุการณความไมสงบในพื้นที่มีความสัมพันธกับทิศทางและระดับการเปลี่ยนแปลงของรายไดเฉลี่ย 
        ดานคาใชจายของครัวเรือน สถานการณโควิด-19 มีผลกระทบตอคาใชจายของครัวเรือนใน
พื้นที่อำเภอแมสอด จากผลการวิจัย พบวา คาใชจายในครัวเรือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือนกอน
สถานการณ โควิด-19 พบวา มีจำนวนเทากับ 4,261.71 บาท สวนคาใชจายในครัวเรือนโดยเฉลี่ย
ครัวเรือนหลังสถานการณโควิด-19 มีจำนวนเทากับ 4,180.52 บาท ซึ่งเกิดผลตาง จากคาใชจายใน
ครัวเรือนโดยเฉล่ียของครัวเรือนกอนและหลังสถานการณโควิด-19 เกิดผลตาง (ลดลง) เทากับ 81.19 
บาท ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ท้ังน้ีเน่ืองจากคาใชจายในครัวเรือนลดลงเม่ือเกิดสถานการณ
โควิด-19 มาจากสาเหตุท่ีสำคัญ คือ เกิดจากความกังวลเร่ืองความไมแนนอนทางเศรษฐกิจท่ีมากข้ึน 
มีการลดรายจายในสินคาจำเปนบางรายการ เชน หมวดอาหาร หมวดการรักษาพยาบาล แตสวนที่
ลดลงมากท่ีสุด จะเปนกลุมสินคาฟุมเฟอย เชน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ความบันเทิง และการทองเท่ียว 
สะทอนวาครัวเรือนเลือกที่จะประหยัดคาใชจายในกลุมสินคา และบริการฟุมเฟอยลงมากเปนพิเศษ 
ในสภาวะท่ีรายไดไมเติบโต สอดคลองกับงานวิจัย ภัทรพร กิจชัยนุกล. (2556) ท่ีศึกษาพบวา สินคา
หรือบริการที่เลือกซื้อจะเปนไปตามสภาพแวดลอมของครอบครัว และดูความจำเปนของครอบครัว
มากกวาจะซื้อสินคาหรือบริการตามความตองการของคนในครอบครัว แมจะมีการเพิ่มคาครองชีพ
ใหกับประชาชน แตคาครองชีพยังคงมีอัตราท่ีสูง เพ่ือลดคาใชจายในครัวเรือนได ตองซ้ือสินคาอุปโภค
บริโภคทุกอยางทำใหประชาชนมองถึงความจำเปนในการดำรงชีวิตมากกวาการซ้ือเพ่ือความตองการ
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       ดานหนี้ของครัวเรือน สถานการณโควิด-19 มีผลกระทบตอหนี้สินของครัวเรือนในพื้นที่
อำเภอแมสอด จากผลการวิจัยพบวา หนี้สินในครัวเรือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือนกอนสถานการณ
โควิด-19 พบวา มีจำนวนเทากับ 3,665.99 บาท สวนหนี้สินในครัวเรือนโดยเฉลี่ยครัวเรือนหลัง
สถานการณโควิด-19 มีจำนวนเทากับ 3,752.58 บาท ซึ่งเกิดผลตาง จากหนี้สินในคัวเรือนโดย
เฉลี่ยของครัวเรือนกอนและหลังสถานการณโควิด-19 เพิ่มขึ้นเทากับ 86.59 บาท ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากหนี้สินในครัวเรือนเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดสถานการณ โควิด-19 มาจาก
สาเหตุที่สำคัญ คือ เกิดจากครัวเรือนที่มีรายไดลดลง และคาใชจายที่เทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น สงผลให
ครัวเรือนกอหนี้เพื่อรักษาการบริโภคคาใชจายระดับเดิม โดยมีหนี้ที่เพิ่มขึ้น สอดคลองกับงานวิจัย  
ลลิตา บุดดา. (2559) ที่ศึกษา พบวา สาเหตุหนึ่งที่มีผลตอการกอหนี้ของภาคครัวเรือน เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเปนปจจัยสำคัญที่สงกระทบตอรายไดและการบริโภคของภาค
ครัวเรือน โดยในชวงเศรษฐกิจเติบโตต่ำ เชนในป พ.ศ. 2552 และป 2554 ซ่ึงประเทศไทยไดผลกระทบ
จากวิกฤตการเงินโลกและเกิดมหาอุทกภัยตามลำดับ กระทบตอครัวเรือนท้ังในดานรายไดและการ
บริโภค ครัวเรือนขาดสภาพคลองทางการเงินหรือขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับใชจายบริโภค
ในชีวิตประจำวัน ทำใหครัวเรือนกอหน้ีเพ่ือรักษาการบริโภคระดับเดิม โดยหน้ีท่ีเพ่ิมข้ึนมาจากสินเช่ือ
ประเภทบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคล ซึ่งเปนสินเชื่อที่เสริมสภาพคลองใหแกภาคครัวเรือน
ในภาวะที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำ
       ดานการออมของครัวเรือน สถานการณโควิด-19 มีผลกระทบตอเงินเก็บของครัวเรือนในพ้ืนท่ี
อำเภอแมสอด จากผลการวิจัย พบวา มีจำนวนเทากับ 6,437.02 บาท สวนเงินเก็บในครัวเรือน
โดยเฉลี่ยครัวเรือนหลังสถานการณโควิด-19 มีจำนวนเทากับ 4,664.85 บาท ซึ่งเกิดผลตาง จาก
เงินเก็บในครัวเรือนโดยเฉลี่ยของครัวเรือนกอนและหลังสถานการณโควิด-19 ลดลง เทากับ 
1,772.17 บาท ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากเงินเก็บในครัวเรือนลดลง เมื่อเกิด
สถานการณโควิด-19 มาจากสาเหตุที่สำคัญ คือ เกิดจากรายไดหักดวยรายจายเพื่อการอุปโภค
บริโภค และรายจายเพื่อการชำระหนี้ แลวไมมีเงินเหลือที่จะเก็บออม ผูที่ไมมีหนี้หรือเหลือมีเงิน
จากการหักคาใชจายตางๆ แลวเทานั้นที่จะมีเงินเก็บเงินออม สอดคลองกับงานวิจัยซานียะฮ 
ชางวัฒนกุล. (2559) ที่ศึกษา พบวา จากผลการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการออมของ
ประชาชนในจังหวัดสตูล ประกอบไปดวย รายได รายจาย ภาระหน้ีสิน และระยะเวลาในการไดรับ
ผลตอบแทน อัตราเงินเฟอ และอัตราผลตอบแทน พบวา ปจจัยทางเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการออม ไดแก ภาระหนี้สิน สวนรายได รายจาย ระยะเวลาในการไดรับผลตอบแทน
อัตราเงินเฟอ และอัตราผลตอบแทนนั้นไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการออม เนื่องมาจากเมื่อ

136

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ปที่ 9 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม 2564 - ธันวาคม 2564 )

MUBAN CHOMBUENG RAJABHAT UNIVERSITY RESEARCH JOURNAL (HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES) (Vol.9 No.2 July 2021 - December 2021)



137

มีรายไดประชาชนจะนำรายไดท่ีไดรับมาจับจายใชสอย เงินสวนท่ีเหลือจากการจับจายใชสอยในชีวิต

ประจำวันจะนำมาชำระหน้ีสินท่ีมีอยูในปจจุบันจึงไมมีเงินเหลือท่ีจะออม ผูท่ีไมมีหน้ีสินหรือผูท่ีมีเงิน

เหลือจากการชำระหนี้สินเทานั้นถึงจะมีเงินเหลือออม

ขอเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช

       1. เปนแนวทางในการรับมือกับสถานการณโรคระบาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

       2. สามารถนำผลงานวิจัยไปใชประโยชนทางวิชาการตอไปได เชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ สามารถ

นำขอมูลที่ไดรับไปกำหนดนโยบาย และเปนแนวทางในการแกปญหา

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

       1. ควรศึกษาปจจัยดานอื่นๆ ที่อาจมีความสัมพันธกับ รายได คาใชจาย หนี้สิน แลเงินเก็บ

ของครัวเรือน

       2. ควรเพิ่มพื้นที่ที่ใชในการศึกษาวิจัย เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตางให

ชัดเจนมากขึ้น
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