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การปรับตัวของคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-19 : การท างาน การด ารงชีวติ และธุรกจิ
Adaptation of Thai People among COVID-19 Pandemic: Work Life and Business

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา

บทคัดย่อ

การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการปรับตวัของคนไทยในการท างานในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควิด-19   2) เพ่ือศึกษาการปรับตวัของคนไทยในการจบัจ่ายใชส้อยในช่วงการ
แพร่ระบาดของโควดิ-19 และ 3) เพ่ือศึกษาการปรับตวัของธุรกิจในประเทศไทยในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด-19 โดยการศึกษาและวิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง บทความ และบท
สัมภาษณ์จากนกัธุรกิจท่ีมีช่ือเสียง 
ผลการศึกษา พบว่า การแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทยส่งผลให้เกิดการปรับตวัของคน
ไทยในการใชชี้วิตประจ าวนั คนไทยเกิดการปรับตวัในการท างานโดยท างานท่ีบา้นหรือท างาน
ท่ีไหนก็ได ้ส่งผลให้องค์กรจะมีรูปแบบการจดัการค่าตอบแทน การประเมินผลงานและการ
ตรวจสอบผลงานดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ องค์กรตอ้งมีเทคนิคในการเก็บรักษาพนักงานท่ีมี
ความรู้ความสามารถไวใ้ห้ได ้ในส่วนของการใชชี้วิตของคนไทย คนไทยจบัจ่ายสินคา้นอ้ยลง 
เลือกซ้ือเฉพาะสินคา้ท่ีมีความจ าเป็น ให้ความสนใจกบัสินคา้ท่ีมีราคาเหมาะสม ค านึงถึงความ
สะดวกในการซ้ือและพฤติกรรมการใชจ่้ายแบบไร้เงินสดผา่นช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึน ส่งผลให้
ธุรกิจปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดหลังการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยการมุ่งเน้นการรักษา
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง ท าการส่ือสารให้ลูกคา้เห็นถึงความจ าเป็นหรือคุณค่าของ
สินค้า วางแผนการท าโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย เตรียมการและด าเนินการท าการตลาด
ออนไลน์ เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหอ้ยูร่อดและเติบโตไดใ้นอนาคต

ค าส าคญั: การปรับตวั,  วถีิปกติใหม่,  โควดิ-19

โรคโควดิ-19 เกิดจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา (Coronavirus) ซ่ึงเป็นไวรัสในสัตว์ มี
หลายสายพนัธ์ุ โดยปกติไม่ก่อโรคในคน แต่เม่ือกลายพนัธ์ุจึงเป็นสายพนัธ์ุใหม่ท่ีก่อโรคใน
คน ในขณะท่ีคนยงัไม่รู้จกัและยงัไม่มีภูมิตา้นทาน จึงเกิดเป็นโรคระบาด โดยเป็นโรคติดเช้ือ
ท่ีระบบทางเดินหายใจ เร่ิมพบผูป่้วยคร้ังแรกเม่ือเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 (ค.ศ. 2019) ท่ีเมือง
อู่ฮัน่ เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย์ ภาคกลางของประเทศจีน โรคโควิด-19 ติดต่อง่ายเหมือน
ไขห้วดัใหญ่-2009 ในขณะท่ีประชากรโลกยงัไม่มีภูมิตา้นทาน มีทั้งผูติ้ดเช้ือท่ีไม่มีอาการหรือ
อาการนอ้ยและอาการหนกัเหมือนไขห้วดัใหญ่ และมีผูป่้วยท่ีมีอาการหนกัเป็นจ านวนมาก
คลา้ยโรคซาร์ส (สยมพร ศิรินาวิน, 2563) สถานการณ์ปัจจุบนัในประเทศไทยและทัว่โลก มี
การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออยา่งรุนแรงและขยายวงการแพร่กระจายเช้ือไปอยา่งมาก จาก
รายงานผูป่้วยยนืยนัทัว่โลก ในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2564 ยอดผูติ้ดโควิด-19 สะสมสูงกวา่ 159
ลา้นราย หลงัการแพร่ระบาดผา่นมานานกวา่ 1 ปี 4 เดือน ยอดผูเ้สียชีวติสูงกวา่ 3.3 ลา้นราย
อตัราเสียชีวิตอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 2.1 รักษาหายแลว้ประมาณร้อยละ 86 ของผูติ้ดเช้ือทั้งหมด
ขณะน้ีมีประเทศท่ีพบผูติ้ดเช้ือแลว้ 186 จาก 193 ประเทศทัว่โลก สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศท่ี
มีผูติ้ดเช้ือสะสมมากท่ีสุด (32,773,387ราย) และมียอดผูเ้สียชีวิตสะสมมากท่ีสุดกวา่ 5.82 แสน
ราย ตามมาดว้ยอินเดีย (22,992,517 ราย) บราซิล (15,282,705 ราย) ฝร่ังเศส (5,861,384 ราย)
และตุรกี (5,059,433 ราย) (Worldometer, 2021)
ส าหรับการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทย แมเ้กือบ 1 ปีเตม็ท่ีรัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งก าหนดมาตรการควบคุมป้องกนัเขม้ขน้ช่วยใหส้ถานการณ์คล่ีคลายลงตามล าดบั แต่
การกลบัมาระบาดของโควิด-19 รอบใหม่ปลายปี 2563 ท่ีตลาดกุง้ จ.สมุทรสาคร กลายเป็นจุด
เปล่ียนเกิด Super Spreader แพร่เช้ือโควดิไปยงั 40 จงัหวดั (ไทยรัฐออนไลน์, 2563)
จากนั้นการแพร่เช้ือโควดิกแ็พร่กระจายออกไปจนถึงเดือนเมษายน 2564 ผูติ้ดเช้ือคลสัเตอร์
ใหญ่มาจากสถานบนัเทิงในกรุงเทพฯ ก่อนกระจายไปทัว่หลายพ้ืนท่ีในต่างจงัหวดั ตอ้ง
ประกาศกะทนัหนัใหก้รุงเทพฯ เป็น "พ้ืนท่ีสีแดง" รวมถึงปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ
และนครปฐม ก าหนดใหร้้านอาหาร สถานบนัเทิง เปิดไม่เกิน 21.00 น. รับประทานอาหารได้
แต่งดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ขณะน้ีการแพร่ระบาดของโควิดในประเทศไทย เขา้สู่ "ระลอก 3"
จากตน้ตอท่ีปล่อยเช้ือบอกสาเหตุไม่ไดว้า่มาจากท่ีใด เพราะคนติดเช้ือไม่มีอาการ ไดแ้พร่เช้ือ
กระจายไปทัว่โดยไม่รู้ตวั เน่ืองจากประเทศไทยไม่เคยใหค้วามส าคญัในการตรวจเชิงรุกกบั
คนแพร่เช้ือไม่มีอาการ ดงันั้นเวลาเขา้ไปในสถานท่ีอบั ยิง่ท าใหแ้พร่เช้ือมากยิง่ข้ึนและการเขา้
สู่ระลอก 3 ท่ีแทจ้ริง (ไทยรัฐออนไลน,์ 2564)
จากสถานการณ์โควดิ-19 ท่ีเกิดข้ึนน้ี จนส่งผลกระทบไปทัว่โลก ท าใหเ้กิดพฤติกรรมใหม่ ๆ
ของการใชชี้วติมากข้ึน เกิดเป็นชีวิตวถีิใหม่ (New Normal) เป็นแนวทางท่ีหลาย ๆ คน
ตอ้งปรับเปล่ียนพฤติกรรม ปรับหาวถีิการด ารงชีวิตแบบใหม่เพ่ือใหป้ลอดภยัจากการติดเช้ือ
ควบคู่ไปกบัความพยายามรักษาและฟ้ืนฟูศกัยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจ น าไปสู่การสรรค์
สร้างส่ิงประดิษฐใ์หม่ๆ เทคโนโลยใีหม่ๆ มีการปรับแนวคิด วิสัยทศัน์ วิธีการจดัการ
ตลอดจนพฤติกรรมท่ีเคยท ามาเป็นกิจวตัร เกิดการบ่ายเบนออกจากความคุน้เคยอนัเป็นปกติ
มาแต่เดิมในหลายมิติ ทั้งในดา้นอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามยั การศึกษาเล่าเรียน
การส่ือสาร และการประกอบธุรกิจ ซ่ึงส่ิงใหม่เหล่าน้ีไดก้ลายเป็นความปกติใหม่ จนในท่ีสุด
เม่ือเวลาผา่นไป กท็ าใหเ้กิดความคุน้ชินกจ็ะกลายเป็นส่วนหน่ึงของวถีิชีวิตปกติของผูค้นใน
สังคม (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, 2563)
การเปล่ียนแปลงวถีิชีวิตทางดา้นพฤติกรรมและการใชชี้วติจะเป็นไปพร้อมกนัทัว่โลก
กล่าวคือ ผูค้นท่ีเคยออกจากบา้นเพื่อไปท างาน ไปเรียน ตอ้งเปล่ียนมาท าทุกอยา่งท่ีบา้น มีเวลา
อยูก่บัครอบครัวมากข้ึน ท าใหผู้ค้นมองเห็นแนวทางท่ีจะสร้างสมดุลชีวิตระหวา่งอยูบ่า้นมาก
ข้ึน และจะเป็นแนวทางในการปรับสมดุลชีวิตระหวา่งเวลาส่วนตวั การงาน และสังคมให้
สมดุลมากยิง่ข้ึน หากมีความจ าเป็นตอ้งออกจากบา้นไปจบัจ่ายซ้ือของหรือไปพบแพทย์
จะตอ้งใส่หนา้กากอนามยัและพบแอลกอฮอลเ์จล เพ่ือป้องกนัตวัเองตลอดเวลา รวมถึงการ
หลีกเล่ียงการสัมผสักนัโดยไม่จ าเป็น วฒันธรรมในการทกัทายของผูค้น โดยเฉพาะหลาย ๆ
ชาติในตะวนัตกท่ีเคยจบัมือ สัมผสัตวักนัจะเปล่ียนแปลงไป (บดินทร์ ชาตะเวที, 2563) ส่งผล
ต่อเน่ืองท าใหผู้ป้ระกอบธุรกิจหลากหลายสาขาตอ้งปรับเปล่ียนแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
การใหบ้ริการ ขณะเดียวกนักป็รับวธีิการท างาน การบริหารจดัการสู่บริบทใหม่ ความปกติ
ใหม่ ใหส้อดรับกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป ช่วยลดตน้ทุน ค่าใชจ่้ายอีกทางหน่ึง
จากเหตุผลดงักล่าว ผูเ้ขียนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา “การปรับตวัของคนไทยในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด-19 : การท างาน การด ารงชีวิต และธุรกิจ” เพื่อจะไดท้ราบถึงพฤติกรรมการ
ท างานของคนไทย รวมถึงพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อย และการปรับตวัของธุรกิจในประเทศ
ไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

วัตถุประสงคข์องงานวิจัย
เพื่อศึกษา 1) การปรับตวัของคนไทยในการท างานในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 2) การปรับตวัของ
คนไทยในการจบัจ่ายใชส้อยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ 3) การปรับตวัของธุรกิจใน
ประเทศไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

การปรับตัวของคนไทยในการท างาน
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
การเกิดโควิด-19 ส่งผลให้เกิดการปรับตวัของคนไทยในสังคมของการใชชี้วิตประจ าวนั คนไทยไม่กลา้
ออกจากบา้น ไม่จบัจ่ายใชเ้งินมาก เน่ืองจากมีความกงัวลต่อสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน อีกทั้งยงัมีรายไดท่ี้
ลดลง ส่งผลต่อรูปแบบการท างาน การเรียน และการด าเนินธุรกิจท่ีจะตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัวิถีชีวิตปกติ
ใหม่ ท าใหพ้ฤติกรรมการท างานของคนไทยเปล่ียนไป การท างานท่ีบา้นหรือ Work from Home 

เป็นหน่ึงในมาตรการเวน้ระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ในช่วงการแพร่ระบาดของโค
วิด-19 เน่ืองจากเป็นการจ ากดัการติดต่อและการสัมผสัระหว่างคน ซ่ึงช่วยลดอตัราการแพร่เช้ือโรคได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ จากการศึกษาผลกระทบของการท างานท่ีบา้นในช่วงโควิด-19 ซ่ึงศึกษาโดย เสาวรัจ
รัตนค าฟู และเมธาวี รัชตวิจิน (2563) โดยใชก้รณีศึกษาของสถาบนัวิจยัเพื่อการพฒันาประเทศไทย (ทีดี
อาร์ไอ) พบวา่ การท างานท่ีบา้นมีผลดีทั้งต่อองคก์รและพนกังาน ทั้งดา้นค่าใชจ่้ายโดยตรงท่ีลดลง เวลาท่ี
ประหยดัไดจ้ากการเดินทางท่ีลดลง และประสิทธิภาพในการท างานท่ีเพ่ิมข้ึน โดยประโยชน์ส่วนใหญ่
เกือบทั้งหมดตกอยูก่บัพนกังาน ในรูปของเวลาในการเดินทางท่ีประหยดัได ้ซ่ึงท าให้พนกังานมีเวลาใน
การท ากิจกรรมตามท่ีตอ้งการเพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน นอกจากน้ียงัพบว่า อุปสรรคท่ีท าให้ไม่
สามารถท างานจากท่ีบา้นไดส้ะดวก ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มท่ีบา้นไม่เอ้ือ เช่น มีเสียงดงั หรือมีเด็กเล็กท่ี
บา้น ตอ้งใชอุ้ปกรณ์เฉพาะในการท างาน ตอ้งพบปะหรือติดต่อกบัผูค้น และตอ้งท างานกบัเอกสารท่ียงัไม่
อยู่ในระบบอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนกับพนักงานจากการท างานท่ีบ้านคือ สามารถ
ประหยดัค่าใช้จ่ายในรูปตวัเงินเฉล่ียประมาณคนละ 3,324 บาทต่อเดือน ซ่ึงเกิดจากการประหยดัค่า
เดินทางเฉล่ีย 2,205 บาทต่อเดือน ค่าเช่าท่ีพกัเฉล่ีย 410 บาทต่อเดือน (กรณีเช่าท่ีพกัใกลส้ านักงาน) 
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีลดลง (ค่ากิจกรรมสังสรรค์ ค่าเคร่ืองแต่งกาย ค่าเคร่ืองส าอาง) 2,189 บาทต่อเดือน 
ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายบางรายการเพ่ิมข้ึน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปาและอ่ืน ๆ 1,441 บาทต่อเดือนและค่า
อินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 39 บาทต่อเดือน 
จากสถิติของมหาวิทยาลยั Stanford พบวา่ชาวอเมริกนักวา่ร้อยละ 42 ท างานจากท่ีบา้นแบบเตม็เวลา 
อีกร้อยละ 26 ยงัคงตอ้งไปท างาน เพราะไม่สามารถท างานท่ีบา้นได ้โดยเฉพาะอาชีพท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
บริการ ในช่วงท่ีมีการระบาดของโรคโควิด-19 แมว้า่ในหลายพ้ืนท่ีสถานการณ์ของโรคโควิด-19 จะทุเลา
ลงบา้งแลว้ก็ตาม แต่บริษทัใหญ่ ๆ หลายแห่งในโลก ยงัคงประกาศวา่จะให้พนกังานท างานท่ีบา้นต่อไป
อยา่งถาวร เช่น Facebook และ Twitter ส่วนชาวอเมริกนัอีกกวา่ร้อยละ 16 ก็คิดเช่นกนัวา่จะ
วางแผนท างานท่ีบา้นอยา่งถาวร จะเห็นไดว้า่ความนิยมการท างานท่ีบา้นท่ีเกิดข้ึนสร้างความเปล่ียนแปลง
ให้กบัตลาดการจา้งงานอยา่งมากจากพฤติกรรมของคนท างานท่ีเปล่ียนไป ซ่ึงความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัคนท างานและองคก์รท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนในอนาคต มีดงัน้ี (ปราณ สุวรรณทตั, 2563)

บทสรุป

การปรับตัวของคนไทยในการจับจ่ายใช้สอย
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลใหก้ารจบัจ่ายใชส้อยและก าลงัซ้ือของคนไทยลดลง หลายธุรกิจ
ในภาคอุตสาหกรรมและบริการตอ้งหยดุชะงกั ผูป้ระกอบการจ าเป็นตอ้งปรับกลยทุธ์เพื่อให้ธุรกิจอยูร่อด 
นบัวา่เป็นปัจจยัท่ีเร่งใหพ้ฤติกรรมการบริโภคและการจบัจ่ายใชส้อยของคนไทยเปล่ียนเปลงไป คนไทยมี
ความจ าเป็นตอ้งคุน้ชินกบัการใชเ้ทคโนโลยีมากข้ึน โดยใชโ้ซเชียลมีเดีย (Social Media) และ
แอพพลิเคชัน่เเชต (Chat Application) เป็นช่องทางหลกัในการรับข่าวสารมากข้ึน (ไทยรัฐ
ออนไลน์, 2563) จึงท าให้คนไทยมีชีวิตอยูบ่า้นมากข้ึน ออกไปนอกบา้นนอ้ยลง โดยพบวา่ 10 กิจกรรมท่ี
คนไทยนิยมท ามากท่ีสุด คือ การประชุมออนไลน์ การซ้ือของออนไลน์ การออกก าลงักาย การแต่งหนา้ 
การดูหนังและละคร การพฒันาตนเอง การสั่งอาหารออนไลน์ ท าอาหารเอง การปลูกตน้ไม ้และการ
ตกแต่งบา้น (สุปรีดา        อดุลยานนท์, 2564 อา้งถึงใน ออ้มใจ วงษ์มณฑา, 2564) ส่ิงเหล่าน้ีถือเป็น
พฤติกรรมใหม่ของคนไทยท่ีเปล่ียนแปลงไปในช่วงโควิด-19 และคาดว่าจะเป็นแบบน้ีต่อไปเพราะ
สถานการณ์ยงัไม่ถือวา่คล่ีคลายโดยสมบูรณ์ และบางพฤติกรรมจะเป็นพฤติกรรมท่ีมีความต่อเน่ืองไปใน
อนาคตดว้ยเช่นกนั โดยพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยของคนไทยจะมีการเปล่ียนแปลงไป 

การปรับตัวของธุรกจิในประเทศไทย
ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

การท าธุรกิจยอ่มมีความเส่ียง เป็นหนา้ท่ีของเจา้ของธุรกิจหรือผูป้ระกอบการท่ีจะตอ้งวางแผนรับมือ
กบัความเส่ียงต่าง ๆ ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน การท าธุรกิจภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ท ำให้
ภำคเอกชนตอ้งเรง่ปรบัตวัรบักำรเปลี่ยนแปลงท่ีจะเกิดขึน้อย่ำงทนัท่วงที องคก์รท่ีปรบัตวัไดส้ำมำรถผ่ำน
พน้วิกฤตในช่วงดงักล่ำว และมีโอกำสอยู่รอดไดเ้ม่ือวิกฤตนีผ้่ำนพน้ไป นอกจำกนีอ้ำจจะมีผลดีคือกำร
คน้พบสนิคำ้และบรกิำรรูปแบบใหม ่ๆ เพิ่มขึน้

จากสถานการณ์โควิด-19 ท าใหพ้ฤติกรรมของผูบ้ริโภคคนไทยเปล่ียนแปลงไป พบวา่ความตั้งใจใน
การซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภคลดลงทุกกลุ่มสินคา้ ผูมี้รายไดน้้อยมีแนวโน้มท่ีจะลดหรือหยุดการซ้ือสินคา้
และบริการไปก่อน ผูบ้ริโภคจะใหค้วามส าคญักบัสินคา้ท่ีมีความจ าเป็นมากก่อน เน่ืองมาจากการใชจ่้ายท่ี
มีอยา่งจ ากดั นอกจากน้ี ยงัพบว่าสินคา้ประเภทอาหารและเคร่ืองด่ืม สินคา้ส าหรับสุขภาพและความงาม 
สินคา้อุปโภคบริโภคและผลิตภณัฑ์ของใชภ้ายในบา้นค่อนขา้งไดรั้บผลกระทบนอ้ย เน่ืองจากเป็นกลุ่ม
สินคา้ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ในส่วนของธุรกิจร้านคา้ปลีก ร้านคา้ส่งและสถานีบริการน ้ ามนั 
นบัว่าเป็นธุรกิจท่ีไดรั้บผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ส่วนของธุรกิจร้านเพ่ือความบนัเทิงและการผอ่นคลาย ร้าน
กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ และร้านอาหารไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุด (อริญชยั วีรดุษฎีนนท,์ 2563)

ผูบ้ริโภคคนไทยแต่ละกลุ่มจะมีพฤติกรรมการซ้ือสินคา้แต่ละประเภทแตกต่างกนัออกไปดว้ยหลาย
เหตุผล สินคา้บางชนิดไดรั้บผลกระทบเป็นอยา่งมาก สินคา้บางชนิดอาจแทบไม่ไดรั้บผลกระทบเลย 
ผูป้ระกอบการทุกธุรกิจจึงควรท าความเขา้ใจในพฤติกรรมของผูบ้ริโภค เพ่ือความอยูร่อดของธุรกิจหลงั
การแพร่ระบาดของโควดิ-19 ดว้ยพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไป จนส่งผลใหร้ะบบการสั่งซ้ือ
สินคา้และบริการ ระบบการขนส่งระยะสั้นและการจดัส่งแบบรวดเร็วเป็นท่ีตอ้งการและใหค้วามส าคญั
มากยิง่ข้ึน ส าหรับสินคา้และบริการตอ้งสร้างความมัน่ใจมากข้ึนวา่ สินคา้หรือบริการจะตอ้งมีมาตรฐาน 
ปลอดภยัและมีความสะอาด ท าใหภ้าคธุรกิจหนัมาลงทุนและท าธุรกิจออนไลน์กนัอยา่งจริงจงัมากข้ึน 
การปรับตวัของธุรกิจในประเทศไทยกลุ่มต่าง ๆ ท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

จากสถานการณ์โควิด-19 ท่ีท าให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออย่างรุนแรงและขยายวงการ
แพร่กระจายเช้ือไปอยา่งมาก ส่งผลใหเ้กิดการปรับตวัของคนไทยในการใชชี้วิตประจ าวนั คนไทยไม่กลา้
ออกจากบา้น ไม่จบัจ่ายใชเ้งินมาก เน่ืองจากมีความกงัวลต่อสถานการณ์ท่ีไม่แน่นอน อีกทั้งยงัมีรายไดท่ี้
ลดลง ท าให้พฤติกรรมของคนไทยตอ้งเปล่ียนไปอย่างชัดเจนทั้ งส่วนของพฤติกรรมการท างาน และ
พฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอย ส่วนของพฤติกรรมการท างาน พบว่าองค์กรจะมีรูปแบบการจ่าย
ค่าตอบแทนท่ีเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากการมีชีวิตการท างานไม่ไดผู้กติดอยูก่บัสถานท่ีท างานเท่านั้น แต่
สามารถท างานจากท่ีไหนกไ็ด ้ เม่ือไม่มีขอ้จ ากดัเร่ืองสถานท่ีท างาน เป็นการเปิดโอกาสใหพ้นกังานแต่ละ
คน สามารถหางานไดต้รงความตอ้งการมากข้ึน หากเจอบริษทัไหนมีต าแหน่งงานท่ีน่าสนใจ กพ็ร้อมท่ีจะ
ท าไดท้ันที โอกาสในการหางานท่ีตอ้งกบัความตอ้งการมีมากข้ึน บริษทัสามารถหาพนักงานเก่งเขา้
มาร่วมทีมไดม้ากข้ึน ในทางกลบักนับริษทัอาจไม่สามารถรักษาพนักงานเก่งไวไ้ด ้เพราะโอกาสของ
พนกังานมีมากข้ึนเช่นกนั บริษทัตอ้งคิดคน้วิธีท่ีจะสอดส่องดูแลการท างานของพนกังานท่ีท างานจากท่ี
บา้น โดยใชเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ เขา้มาช่วย ในส่วนของพฤติกรรมการจบัจ่ายใชส้อยของคนไทย พบวา่ คน
ไทยจับจ่ายสินค้าน้อยลง เลือกซ้ือเฉพาะสินค้าท่ีมีความจ าเป็น ให้ความสนใจกับสินค้าท่ีมีราคา
สมเหตุสมผลกบัคุณภาพสินคา้ รวมถึงค านึงถึงความสะดวกในการซ้ือและพฤติกรรมการใชจ่้ายแบบไร้
เงินสด ท าให้คนไทยหันมาซ้ือสินคา้ผ่านช่องทางออนไลน์เพ่ิมข้ึน นั่นส่งผลให้ธุรกิจทั้ งหลายไดรั้บ
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจเป็นอนัมาก ผูป้ระกอบการทุกธุรกิจจึงควรท าความเขา้ใจในพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภคคนไทย เพ่ือความอยู่รอดของธุรกิจหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 มุ่งเน้นการรักษา
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ต่อไป ส่ือสารให้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้เห็นถึงความจ าเป็นหรือคุณค่าของสินคา้ วาง
แผนการท าโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย เตรียมการและด าเนินการท าการตลาดออนไลน์ หรืออีคอมเมิร์ซ 
เพ่ือเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหอ้ยูร่อดและเติบโตไดใ้นอนาคต 


