
การสํารวจผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19

ดานเศรษฐกจิ



• ที่มา 

สํานักงานสถติแิหงชาติ รวมกันคณะนักวิชาการจากสถาบันวิจยัเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
(Thailand Development Research Institute- TDRI) สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหวาง
ประเทศ (International Health Policy Program Foundation-IHPP) คณะเศรษฐศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย องคการยูนิเซฟ ประเทศไทย คณะทํางานดานขอมลู องคการ
สหประชาชาติ ประเทศไทย (UN Data Group) จัดการทําการสํารวจผลกระทบจาก
สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อให
ภาครัฐไดนําไปทบทวนและกําหนดนโยบาย รวมทั้งมาตรการตาง ๆ ตอไป 
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• กลุมตัวอยาง = 27, 429  สํารวจทั่ว 77 จังหวดั

• ระยะเวลาการสํารวจ = 23 เมษายน – 17 พฤษภาคม 2020

• สํารวจผานทางออนไลน 

• กลุมอายุ ประชาชนทั่วไป อายุต้ังแต 6 ปขึ้นไป   สวนใหญ (63.0 %)  อายุระหวาง 35-59 ป 
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ขอมลูพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม

•  เพศ :  ชาย 34.6 %  หญิง 65.4 %

•  การศึกษา สวนมากจบปริญญาตรีขึ้นไป = 64 % 

• อนุปริญญา = 7.0 % 

•  มัธยมศึกษา = 19.1 % 



การประกอบอาชพีกอนโควิด 19
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ชว่ยธรุกจิในครอบครัวโดยไมไ่ดรั้บคา่จา้ง

ประกอบธรุกจิ โดยมลีกูจา้งตงัแต ่10 คนขนึไป

ประกอบธรุกจิ โดยมลีกูจา้งนอ้ยกวา่ 10 คน

ประกอบธรุกจิโดยไมม่ลีกูจา้ง (ทํานา คา้ขาย แผงลอย นักเขยีน ขับมอเตอรไ์ซครั์บจา้ง ฯลฯ)

พนักงาน/ลกูจา้งเอกชน

รับจา้งทํางานทัวไป งานไมป่ระจํา

รับราชการ/รัฐวสิาหกจิ/พนักงานของรัฐ

วา่งงาน/ไมม่งีานทํา/ตกงาน

ไมไ่ดทํ้างาน (ทํางานบา้น เรยีนหนังสอื เด็ก ชรา ป่วย/พกิารไมส่ามารถทํางานได)้

ผูต้อบแบบสอบถามแยกตามอาชพีกอ่นระบาด

47.9 % =  ขาราชการ 

16.4 % =  พนักงานหรือลูกจางเอกชน

13.7%  = ประกอบธุรกิจโดยไมมีลูกจาง (ทํานา คาขาย แผงลอย มอเตอรไซครับจาง เปนตน 



อาชพีของผูตอบหลังระบาด ในชวงสัมภาษณ 

47.9 % =  ขาราชการ 

13.8 % =  พนักงาน / ลูกจางเอกชน 

11.8%  = ประกอบธรุกจิโดยไมมีลูกจาง (ทํานา คาขาย แผงลอย

                      มอเตอรไซครับจาง เปนตน 



มากกวาคร่ึงมีรายไดลดลง และ หนึ่งในสาม มีคาใชจายเพ่ิมขึ้น 

จากจาํนวนผูตอบทัง้หมด

54 %  มีรายไดลดลง,  และ 33 % มีคาใชจายเพ่ิมขึ้น 14 % มีหนี้สินในระบบเพิ่มขึ้น 

เกือบ หนึ่งในสิบ มีรายไดนอกระบบเพิ่มข้ึน 



ผลกระทบดานรายไดกอนและหลังจากโควิด

 โควิดสงผลกระทบดานรายไดกับทุก

ระดับการศึกษา 

 กลุมที่ไดรับผลกระทบมากที่สุดคือกลุม

ที่จบระดับอนุปริญญา (78.9%) และ

ระดับมัธยมศกึษา (79.2%)   

Data only non –civil servants
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ผลกระทบตอการประกอบอาชีพ
เกือบคร่ึงมยีอดขายลดลง รองลงมาคือปจจัยการผลิตขาดแคลน และราคาวัตถุดิบเพ่ิมขึ้น 



การจางงานและอาชีพหลังการเกิดโควิด
Data only non –civil servants

•  14.5  %  ตกงาน เลิกจาง  

• 69.7%  ไดรับผลกระทบดานอาชีพและการจางงาน 

• ผูประกอบการรายเล็กไดรับผลกระทบ โดยยอดขาย

ลดนอยลง 21.8% และปดกิจการ  12.6 % 

• 12.9 % โดนพักงาน หรือเลิกจาง โดยไมไดเงิน
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การหามการเดินทางระหวางจังหวดัและการปดรานคา/หาง เปนมาตรการท่ี
สงผลการทํามาหากินมากที่สุด  (ขอมลูจากผูตอบทั้งหมด) 



การปดรานคาและการหามเดินทางในประเทศ 
เปนผลกระทบจากมาตรการรัฐสําหรับผูที่ไมไดเปนขาราชการมากที่สุด
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นอ้ย นอ้ยทสีดุ ปานกลาง มาก มากทีสดุ ไม่กระทบ

• 36.8 % ไดรับผลกระทบจากมาตรการการปดรานคาใน

ระดับมากและมากทีสุด รองลงมาคือ หามเดินทางใน

ประเทศ และเคอรฟว (35.1% และ 31.2% ) 

• 1 ใน 4 ไมไดรับผลกระทบหรือไดรับผลกระทบนอย 

• 25.4 % ไดรับผลกระทบนอยหรือไมกระทบ

Data only non –civil servants



การปรับตัวของผูตอบหลังจากเกิดโควิด 19

• 1 ใน  4 ไมสามารถปรับตัวได 

โดยเฉพาะผูทีรับจางทั่วไป และผูที่

ทํางานไมประจาํ ประเด็นที่ปรับตัว

ไมไดมากที่สุดคอืเรื่องเคอรฟว 

(37.7%) และการปดรานคา (33.6%) 

• หนึ่งในสามของผูประกอบธุรกิจขนาดเลก็ 

ไมสามารถปรับตัวไดเนื่องจากมาตรการ

เคอรฟว และการปดราน
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ชว่ยธรุกจิในครอบครัวโดยไมไ่ดรั้บคา่จา้ง

ประกอบธรุกจิ โดยมลีกูจา้งตงัแต ่10 คนขนึไป

ประกอบธรุกจิ โดยมลีกูจา้งนอ้ยกวา่ 10 คน

ประกอบธรุกจิโดยไมม่ลีกูจา้ง (ทํานา คา้ขาย แผงลอย นักเขยีน ขับ
มอเตอรไ์ซครั์บจา้ง ฯลฯ)

พนักงาน/ลกูจา้งเอกชน

รับจา้งทํางานทัวไป งานไมป่ระจํา

วา่งงาน/ไมม่งีานทํา/ตกงาน

ไมไ่ดทํ้างาน (ทํางานบา้น เรยีนหนังสอื เด็ก ชรา ป่วย/พกิารไมส่ามารถ
ทํางานได)้

สดัสว่นผูต้อบวา่ไมส่ามารถปรับตวัได ้

เดนิทาง ตปท. รา้นคา้ปิด เคอรฟิ์ว



มากกวาคร่ึงอยูไดโดยไมลําบากมากเกินไป ไมเกิน 3 เดือนเทานั้น
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ระยะเวลาอยู่ไดโ้ดย 'ไม่ลาํบากเกินไป'

• 57.3 % สามารถอยูไดโดยไมลําบาก

เกินไปไมเกนิ 33 เดือน

• หนึ่งในสิบสามารถอยูไดโดยไม

ลําบากเกินไปไมเกนิ  6 เดือน



มากกวาคร่ึงอยูลําบากหากสถานการณลากยาวมากกวา 3 เดือน
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ช่วยธุรกิจในครอบครวัโดยไมไ่ดร้บัคา่จา้ง

ประกอบธุรกิจ โดยมีลกูจา้งตงัแต ่10 คนขนึไป

ประกอบธุรกิจ โดยมีลกูจา้งนอ้ยกว่า 10 คน

ประกอบธุรกิจโดยไมม่ีลกูจา้ง (ทาํนา คา้ขาย แผงลอย นกัเขียน ขบัมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง ฯลฯ)

พนกังาน/ลกูจา้งเอกชน

รบัจา้งทาํงานทวัไป งานไมป่ระจาํ

ว่างงาน/ไมม่ีงานทาํ/ตกงาน

ไมไ่ดท้าํงาน (ทาํงานบา้น เรียนหนงัสือ เด็ก ชรา ป่วย/พิการไมส่ามารถทาํงานได)้

ระยะเวลาทอียู่ไดโ้ดย 'ไม่ลาํบากเกนิไป'

1 ปี ขนึไป & ไม่กระทบ 6 เดือน - 1 ปี 3-6 เดือน ไม่เกิน 3 เดือน

• มากกวาคร่ึงอาศัยอยูไดโดยไมลําบากมาก

เกนิไปโดยไมเกิน 3 เดือน  โดยเฉพาะ ผูที่

ทํางานรับจางทั่วไป และทํางานไมประจํา 

เชน แผงลอย มอเตอรไซครับจาง  (67.9,

63.4 และ 63.0 ตามลําดับ)

•  นอยกวา 1 ใน 10 สามารถอยูไดโดยไมได

รับผลกระทบหรือไดรับผลกระทบนอย 

สามารถอยูไดมากกวาหนึ่งป

•  ผูท่ีเกษียณราชการไดรับผลกระทบจากโค

วิดนอยกวากลุมอื่น ๆ 



ประสิทธิภาพของมาตรการความชวยเหลือภาครัฐ
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เพิมเบียกลุ่มเปราะบาง

ฝึกอาชีพ

ดแูลค่าครองชีพ

ประสิทธิภาพมาตรการช่วยเหลือภาครฐั

มาก/มากทีสดุ ปานกลาง นอ้ย/นอ้ยทีสดุ

• มากกวาคร่ึง มองวามาตรการที่มีประสิทธิภาพ

ที่สุดคือการดูแลคาครองชพี (52.2%) ตามดวย

การใหเงนิ (41.8%)

• หนึ่งในสามของผูตอบ (29.6 %) เห็นวาการฝก

อาชีพมีประสิทธิภาพมากที่สดุ อยางไรก็ตาม 

รอยละ 22 เห็นวามาตรการนี้มีประสิทธิภาพ

นอยหรือนอยที่สุด 



ผลกระทบทางเศรษฐกิจตอครัวเรือนที่มีตอกลุมเปราะบาง

• กลุมเปราะบางทุกกลุม ไดแกเด็กเล็ก  คนพิการและคนปวย ไดรับผลกระทบมากกวา

กลุมอ่ืน 

• ครัวเรือนที่มีกลุมเปราะบางมาก จะไดรบัผลกระทบดานรายไดที่ลดลงมากกวากลุม

ที่เปราะบางนอย

• มีรายจายเพิ่มขึ้นมากกวา

• มีหนี้สินเยอะกวา

• อยางไรก็ตาม กลุมเปราะบางมาก จะมีหนี้นอกระบบนอยกวาครัวเรือนที่ไมมีกลุม

เปราะบาง


