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 โครงการวิจัยขอแสดงความขอบคุณแผนงานคนไทย 4.0 และสำนักการวิจัยแห่งชาติที่ให้ 
การสนับสนุนการวิจัย รวมถึงการให้ข้อคิดเห็น และเสนอแนะ และขอขอบคุณสถาบันวิชาหลายแห่ง
ในภูมิภาค และหน่วยงานราชการ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือเชิญประชาชนเข้าร่วมการประชุม 

การดำเนินการวิจัยลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์จากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง คณะผู้วิจัย 
ขอขอบคุณสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย มหาวิทยาลัย
ราชภัฎวไลยลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีและมหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลและเอ้ือเฟ้ือสถานที่เพ่ือใช้ในการศึกษาวิจัยพร้อมทั้งให้ความร่วมมือ
เป็นอย่างดีในการอนุญาตให้สัมภาษณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย   

ขอขอบคุณเครือข่ายการวิจัยในหลายพื้นที่ที่ให้ความร่วมในการสำรวจจัดเก็บข้อมูล และ
อบรมและอธิบายแนวทางการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม รวมถึงอีกหลายองค์กร และบุคคลซึ่ง
อาจมิได้เอ่ยนามได้อย่างครบถ้วนในครั้งนี้ ตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนผู้ที่เข้าร่วมให้ความเห็นใน
การประชุมกลุ ่มย่อยร่วมกับทีมวิจัยในทุกจังหวัดของประเทศไทยในการแลกเปลี ่ยนมุมมอง 
ประสบการณ์ และกระบวนการแก้ไขปัญหาต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างรุนแรงและรวดเร็วด้วยเหตุเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
 นอกจากนี้ทางทีมคณะผู้วิจัยขอขอบคุณศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ รวมถึงผู ้ที ่ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องในทุกภาคส่วนทุกท่านที ่อำนวยความสะดวกในการดำเนิน
โครงการวิจัยดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  
 คณะผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานวิจัยในโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ทุนมนุษย์เพ่ือลดความเปราะบางในสังคมไทยต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
ความเปราะบางในครัวเรือนไทยและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็ก 

         
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  2 ประการ ประการแรกคือ การสำรวจและวัดระดับความเปราะบาง
ของครอบครัวในประเทศไทย โดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์จากการสำรวจครัวเรือนของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติในปีพ.ศ. 2562 และนำมาวิเคราะหค์วามเปราะบางตามกลุ่ม เช่น กลุ่มชั้นรายได้ทางเศรษฐกิจและ
สังคม เพศ จังหวัดหรือภูมิภาค ในส่วนนี้รวมรายงานการศึกษาและอภิปรายในประเด็นความเหลื่อมล้ำใน
โอกาสทางการศึกษาของเด็ก ซึ่งสะท้อนจากตัวชี้วัด 1) รายจ่ายของครอบครัวในการศึกษาเด็กซึ่งแตกต่าง
กันอย่างมากระหว่างคนรวยและคนจน 2) การกระจายตัวของโรงเรียนอย่างไม่เท่าเทียมกันตามภูมิภาคหรือ
จังหวัดที่เลือกอคติต่อเด็กในพ้ืนที่ห่างไกลและในชนบท และ 3) ความเหลื่อมล้ำในผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ที่วัดโดย คะแนน ONET (ระดับประถมศึกษา 6) ประการที่สอง การสำรวจภาคสนามและการประชุมกลุ่ม
ย่อยได้ดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าผู้คนมีปฏิกิริยาอย่างไรและปรับพฤติกรรมของพวกเขา
ในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำหลังจากการระบาดของ COVID19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(2020 และ 2021) โดยเน้นกรณีศึกษาครัวเรือนที่อ่อนแอ ความหลากหลายของการปรับตัวของประชาชน
ในยามยากลำบาก เช่น การถอนเงินออม การลดงบประมาณรายจ่าย หนี้ กลับไปทำการเกษตร หรือการ
ย้ายถิ่นของแรงงาน เป็นต้น อีกหัวข้อหนึ่งของการศึกษาคือวิธีที่ประชาชนแสวงหาหรือได้รับความช่วยเหลือ
และสวัสดิการจากรัฐบาลและ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความช่วยเหลือของรัฐบาล การสำรวจภาคสนามและ
การประชุมกลุ่มสนทนาเพื่อทำความเข้าใจว่าผู้คนมีปฏิกิริยาอย่างไรและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรใน
ยามยากลำบากอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังการระบาดของโควิด19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
(2563 และ 2564) โดยมีกรณีศึกษาของครัวเรือนที่อ่อนแอ ความหลากหลายของการปรับตัวของประชาชน
ในยามยากลำบาก เช่น การถอนเงินออม การลดรายจ่าย การก่อหนี้เพิ่ม  การกลับไปประกอบอาชีพ
ทางการเกษตร หรือการย้ายถิ่นของแรงงาน เป็นต้น อีกหัวข้อหนึ่งของการศึกษาคือวิธีที่ประชาชนแสวงหา
หรือได้รับความช่วยเหลือและสวัสดิการจากรัฐบาลและ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความช่วยเหลือของรัฐบาล 
การสำรวจภาคสนามและการประชุมกลุ ่มสนทนาเพื ่อทำความเข้าใจว่าผู ้คนมีปฏิกิริยาอย่างไร และ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรในยามยากลำบากอันเนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังการระบาดของโค
วิด19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (2563 และ 2564)  และกรณีศึกษา ของครัวเรือนที่อ่อนแอ ความหลากหลาย
ของการปรับตัวของประชาชนในยามยากลำบาก เช่น การถอนเงินออม การตัดงบประมาณรายจ่าย หนี้ 
กลับไปทำการเกษตร หรือการย้ายถิ่นของแรงงาน เป็นต้น อีกหัวข้อหนึ่งของการศึกษาคือ  วิธีที่ประชาชน
แสวงหาหรือได้รับความช่วยเหลือและสวัสดิการจากรัฐบาลและความคิดเห็นของประชาชนต่อความ
ช่วยเหลือดังกล่าวของรัฐบาล 

 
วิธีการศึกษา: แนวทางการศึกษาสองแนวทางที่ถูกนำมาใช้ในโครงการนี้ ประการแรก การวิเคราะห์

เชิงปริมาณจากฐานข้อมูลสำรวจครัวเรือนขนาดใหญ่ปี พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นแบบสำรวจสุ่มตัวอย่างหลาย
ขั้นตอนครอบคลุม 77 จังหวัดจากทั้งชุมชนในเมืองและในชนบท ฐานข้อมูลสำรวจครัวเรือนขนาดใหญ่นี้
ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับครัวเรือนและสมาชิกเกี่ยวกับความผาสุกทางเศรษฐกิจและสังคม เช่น การ
สร้างรายได้ อาชีพ ความสำเร็จทางการศึกษา ความอ่อนแอด้านสุขภาพ หนี้สินและการครอบครอง



ทรัพย์สิน มีการเสนอและนำตัวชี้วัดความเปราะบาง 10 ประการมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ 
เช่น การออมของครัวเรือนน้อยเกินไป การพ่ึงพิงรายได้จากภายนอกสูง การเป็นหนี้สินและใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือ
การบริโภค ความพิการของหัวหน้าครัวเรือน, ความทุพพลภาพและข้อจำกัดในการดูแลตนเอง, การขัดสน
ด้านการเงินของครัวเรือน, และอื่น ๆ. ตัวแปรเหล่านี้เรียกสั้นๆ ว่า ตัวแปร vul1, vul2,……, vul10 ซึ่งมี
ลักษณะเป็นข้อมูลไบนารี (0/1) และตัวแปร vul_sum ซึ ่งเป็นผลรวมของตัวบ่งชี้ 10 ตัว ดัชนีความ
เปราะบางบ่งบอกถึงระดับของความเปราะบางในครัวเรือน ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 ประเภท: ไม่มีความ
เปราะบาง เปราะบางอย่างอ่อน และเปราะบางสูง 

 
ผลการวิจัยพบว่า 
ประการแรก จาก 10 ตัวบ่งชี้ของความเปราะบาง ระดับของความเปราะบางจะแตกต่างกันไปตามตัว

บ่งชี้ต่างๆ vul1 (การออมไม่เพียงพอ) และ vul4 (การเป็นหนี้และการใช้เงินเพื่อการบริโภค) ช่วยให้เข้าว่า  
มากกว่า 30% ครัวเรือนมีความยากลำบากหรือเปราะบาง เนื่องจากปัญหา “ออมน้อยเกินไป” (สัดส่วนการ
ออมต่อรายได้น้อยกว่า 5% ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งไม่สามารถอดออมหรือการออมติดลบ ประชาชนส่วนใหญ่
ก่อหนี้เพื่อการบริโภค กล่าวคือ เงินที่ยืมมาถูกใช้เพื่อการบริโภคท้ังหมด 

ประการที่สอง ระดับของความเปราะบางแตกต่างกันไปตามกลุ่มชั้นรายได้ทางสังคมและเศรษฐกิจ - 
สองกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ : i) ผู้สูงอายุและกลุ่มที่ไม่ทำงาน และ ii) คนงานที่ใช้แรงงานและลูกจ้าง
นอกระบบ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากข้อจำกัดในการสร้างรายได้ การศึกษาต่ำ การพึ่งพารายได้จาก
ภายนอกครัวเรือนสูง (จากสมาชิกที่ออกจากครอบครัวไปประกอบอาชีพที่จังหวัดอื่น) สุขภาพอ่อนแอและ
ลักษณะงานที่ไม่ม่ันคง 

ประการที่สาม ในบรรดา 6 กลุ่มตามกลุ่มชั้นรายได้ทางเศรษฐกิจและสังคม ผู้ประกอบการและ 
นักวิชาชีพถือว่ามีความได้เปรียบหมายถึงมีความเปราะบางน้อยที่สุด สิ่งเหล่านี้อธิบายได้ด้วยแนวคิด
ความสามารถ (capability) และการทำงานได้ตามปกติ (functioning) ครัวเรือนเหล่านี้มีความได้เปรียบ
เชิงเปรียบเทียบเนื่องด้วยพวกเขามีแนวโน้มที่จะมีการศึกษามากขึ้น (ทุนมนุษย์) หรือพวกเขาสะสม “เงิน” 
หรือ “ทุน” ไว้เป็นเครื่องมือในการก่อตั้งธุรกิจ สำหรับความมั่นคงของงานปรากฏอย่างเด่นชัดในกลุ่มนัก
วิชาชีพที่ทำงานในหน่วยงานของรัฐ 

ประการที่สี่ การสำรวจความคิดเห็นจากผู้ตอบแบบสอบถาม 286 คนจากจำนวนที่มากกว่า 10 
จังหวัด สรุปได้ 2 เรื่องคือ 1) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและ 2) การระบาดของโควิดทำให้หลายอาชีพ
มีการปรับพฤติกรรม เช่น 1) การนำเงินออมออกมาใช้จ่าย 2) การก่อหนี้ใหม่ 3) การเปลี่ยนงานหรือค้นหา
แหล่งรายได้ใหม่ เนื่องจากการว่างงานหรือการเลิกจ้าง ผู้คนจำนวนมากเคลื่อนย้ายระหว่างภูมิภาค (ใน
หลายกรณีกลับไปยังจังหวัดบ้านเกิดเพ่ือลดค่าครองชีพ) 

ประการที่ห้า ผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์แสวงหาและได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นหรือกลุ่มชุมชน โครงการช่วยเหลือที่อ้างถึงบ่อย ได้แก่ โครงการ "ครึ่งและ
ครึ่ง" ซึ่งผู้บริโภคจ่าย 50% ของราคาผลิตภัณฑ์และส่วนที่เหลือจ่ายโดยกระทรวงการคลัง โครงการ "เรา
ชนะ" ที่ผู้รับเงินเป็นรายเดือนในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และ "สวัสดิการของรัฐพลังประชารัฐ" ที่เรียกกันทั่วไป
ว่า "บัตรคนจน" เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน อีกโครงการหนึ่งที่คนทำงานอายุน้อยและเพิ่งจบ
ใหม่หลายล้านคนขอความช่วยเหลือคือ “U2T” ซึ่งเป็นโครงการจ้างงานชั่วคราวซึ่งมหาวิทยาลัยของรัฐมี



หน้าที่รับผิดชอบสร้างสรรค์งานเพ่ือแลกกับการทำงานในตำบลและอำเภอที่ได้รับมอบหมายเพ่ือปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณะหรือเพื่อช่วยเหลือคนยากจนและคนยากไร้ โครงการ “U2T” ดำเนินการผ่านมา 2-3 เฟส
แล้ว (ระยะเวลาในแต่ละเฟส 9 หรือ 12 เดือน) โดยจำนวนเงินกองทุนสำหรับ “U2T” เป็นส่วนหนึ่งของ
เงินกู้รัฐบาล 
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Executive Summary 

Household Vulnerability and Inequality in Child Education 

 

This research project is set for two modest objectives: First, to explore and to measure degree 
of vulnerability among Thai households, based on the household survey conducted by the 
National Statistical Office in the year 2019 (BE2562, hereafter be referred as SES2562) and, 
further, to perform comparative statistics of vulnerability by groups, for instances, socio-
economic classes, gender, and provinces or regions.   Included in this part reports a study and 
discussion on the topic inequality in child education as evidenced from i) family expenditure 
on child education which varied considerably between the rich- and the poor-households, ii) 
unequal distribution of school by regions or provinces which selectivity bias against children 
in remote and rural areas, and iii) disparities in educational achievement as measured by the 
ONET_score (prathom 6 level).  Second, the field surveys and the focus group meetings were 
performed to deepen our understanding of how poeples’ reacted and adjusted their behaviors 
in time of hardship due to economic slump after COVID19 pandemic over the past 2 years 
(2020 and 2021) with a highlight of case studies of vulnerable households. Varieties of peoples’ 
adjustment in time of hardship are noted: for instances, saving withdrawal, budget expenditure 
cut, indebtedness, back to farming, or labor migration, etc.  Another topic of study is how 
peoples seeked or obtained government assistance and welfare and their opinions with 
respect to government assistance.   

  

Method of Study:  Two approaches of study are adopted in this project.  First, the quantitative 
analysis based on SES2562, which is a multi-stage sampling survey coverage all 77 provinces 
from both urban- and rural communities.  SES contains rich information about household and 
their members with respect to economic and social well-being such as income generation, 
occupation, educational attainment, health frailties, debt and asset possessions. Ten indicators 
of vulnerability are proposed and adopted for quantitative assessment of risk exposure in 
different dimensions: for instances, inadequate saving, high-dependency on remittance 
income, indebtedness and the use of money for consumption purpose, health frailties of 
family members as evidenced from disability, immobility and limitation in self-care, previous 
experience of financial shortage, and others.  These variables are shortly referred as vul1, 
vul2,……, vul10 which are binary data (0/1) and vul_sum which is the summation of 10 
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indicators.  Vulnerability indexes indicate degree of household vulnerability which may be 
grouped into 3 classes: not vulnerable, mildly vulnerable, and severely vulnerable. 

Methods of study:  The first part reports quantitative analysis based on the large-scale 
household survey from which variables are chosen or represented degree of vulnerability, 
these provide the basis for comparative study by groups, e.g., socio-economic classes and by 
areas (urban / rural) or regions in tables, graphs, and followed by discussion.  The second part 
comprises: a) the questionnaire survey of 286 respondents from over 10 provinces between 
August 2021 and October 2021 and b) focus group meetings (in selected 8 provinces) in 
collaboration with regional universities in which key informants were invited to discuss how 
they reacted or adjusted their livelihood in time of hardship due to economic depression and 
COVID pandemic; another aspect of interest was how they seeked or obtained government 
assistance 

Findings: 

First, from 10 indicators of vulnerability are combined with notes and discussions.  Incidence 
vulnerability varies from one indicator to another.  Among the high-incidence of vulnerability 
are noted and commented:  vul1 (inadequate saving) and vul4 (indebtedness and use of 
money for consumption) deserves discussion.  Over 30% of Thai households are vulnerable 
from inadequate saving—ability to save less than 5% of ‘their’ incomes (vul1), some families 
could not save or even engaged negative saving.  A significant portion of peoples incurred 
consumption debt, i.e. the amount of borrowed money was entirely used for consumption 
purpose.   

Second, degree of vulnerability varies by socio-economic classes – two groups that are highly 
vulnerable are : i) the elderly and those economically inactive group and ii) manual worker 
and informally employed.  Part of the reasons might be due to limitation in income generation, 
low-education, highly dependent on remittance income (from members who left family for 
employment from another provinces) , health frailties, and job insecurity.  

Third, among the 6 groups by socio-economic classes, the entrepreneur and professional 
workers are least vulnerable – these may be explained by “capability” and “functioning” 
concepts.  These households have relative advantage as they tend to be more education 
(commanding human capital) or they have accumulated “money” or “capital” as means to 
establish business enterprise.  Job security is especially noted in the group of professional 
workers employed in the government agencies.  
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Fourth, from questionnaire survey from 286 respondents over 10 provinces, two concluding 
notes are summarized: i) due to economic depression and COVID pandemic some occupations 
had to adjusted behaviors such as: i) saving withdrawal; ii) incur new debt, iii) change jobs or 
finding new sources of revenue; iv) due to unemployment or lay-off, many people 
geographically move across provinces (in many cases return to their home-town provinces to 
cut cost of livings);  

Fifth, over 80 percent of respondents reported that they seeked and received government 
assistances, or local authorities or community groups. Among the frequently cited assistance 
programs are: the “half-and-half” program in which the consumers paid 50% of the product 
price and the rest paid by the Ministry of Finance; the “Rao-Chana” program in which the 
recipient obtain a monthly stipend for a certain period, and the “Palangpracharat state 
welfare” -- commonly referred as “poor card” to help shoulder cost of living of peoples.  
Another program in which millions of young and newly graduated workers seeked help was 
the “U2T” which is a temporary employment program, in which state universities were 
responsible for job creatin in exchange for works in the assigned tambons and amphurs to 
perform public works or to assist poor and needy peoples.  The “U2T” has undergone 2-3 
phases (each phase lasts for 9 or 12 months).  The amount of fund for “U2T” was part of the 
government loan.   

Key words: degree of vulnerability, vulnerable households, ordered logit estimate, focus group 
meetings, people’s behavioral adjustment in time of hardship, role of government welfare 
and assistance in alleviating peoples’ suffering. 



บทคัดย่อ 
         

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  2 ประการ 1. การสำรวจและวัดระดับความเปราะบางของครอบครัว
ในประเทศไทย โดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์จากการสำรวจครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปีพ.ศ. 
2562 นำมาวิเคราะหค์วามเปราะบางตามกลุ่ม เช่น กลุ่มชั้นรายไดท้างเศรษฐกิจและสังคม เพศ จังหวัดหรือ
ภูมิภาค และศึกษาในประเด็นความเหลื่อมล้ำในโอกาสทางการศึกษาของเด็ก สะท้อนจากตัวชี้วัด 1) 
รายจ่ายของครอบครัวในการศึกษาเด็กซึ่งแตกต่างกันอย่างมากระหว่างคนรวยและคนจน 2) การกระจาย
ตัวของโรงเรียนอย่างไม่เท่าเทียมกันตามภูมิภาคหรือจังหวัดที่เลือกอคติต่อเด็กในพ้ืนที่ห่างไกลและในชนบท 
และ 3) ความเหลื่อมล้ำในผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่วัดโดย คะแนน ONET (ระดบัประถมศึกษา 6) 2. การ
สำรวจภาคสนามและการประชุมกลุ่มย่อยได้ดำเนินการเพื่อทำความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นว่าผู้คนมีปฏิกิรยิา
อย่างไรและปรับพฤติกรรมของพวกเขาในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ำหลังจากการ
ระบาดของ COVID19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา (2020 และ 2021) โดยเน้นกรณีศึกษาครัวเรือนที่อ่อนแอ โดย
ทำการการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากฐานข้อมูลสำรวจครัวเรือนขนาดใหญ่ปี พ.ศ. 2562  ซึ่งเป็นแบบสำรวจ
สุ่มตัวอย่างหลายขั้นตอนครอบคลุม 77 จังหวัดจากทั้งชุมชนในเมืองและในชนบท และเสนอและนำตัวชี้วัด
ความเปราะบาง 10 ประการ มาใช้ในการประเมินความเสี่ยงในมิติต่าง ๆ เช่น การออมของครัวเรือนน้อย
เกินไป การพึ่งพิงรายได้จากภายนอกสูง การเป็นหนี้สินและใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการบริโภค และอื่น ๆ ซึ่ง
ผลรวมของตัวบ่งชี้ 10 ตัว เป็นดัชนีความเปราะบางบ่งบอกถึงระดับของความเปราะบางในครัวเรือน แบ่ง
ได้เป็น 3 ประเภท ไมม่ีความเปราะบาง เปราะบางอย่างอ่อน และเปราะบางสูง 

ผลการวิจัยพบว่า ประการแรก จาก 10 ตัวบ่งชี้ของความเปราะบาง ระดับของความเปราะบางจะ
แตกต่างกันไปตามตัวบ่งชี้ต่างๆ โดยในผลการศึกษารายงานว่า ประชาชนส่วนใหญ่ก่อหนี้เพื่อการบริโภค 
กล่าวคือ เงินที่ยืมมาถูกใช้เพื่อการบริโภคทั้งหมด ประการที่สอง ระดับของความเปราะบางแตกต่างกันไป
ตามกลุ่มชั้นรายได้ทางสังคมและเศรษฐกิจ สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากข้อจำกัดในการสร้างรายได้ 
การศึกษาต่ำ การพึ่งพารายได้จากภายนอกครัวเรือนสูง ประการที่สาม จากการสำรวจความคิดเห็นจาก
ผู้ตอบแบบสอบถาม 286 คน ใน10 จังหวัด สรุปได้ดังนี้ 1) เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและ 2) การ
ระบาดของโควิดทำให้หลายอาชีพมีการปรับพฤติกรรม เช่น การนำเงินออมออกมาใช้จ่าย การก่อหนี้ใหม่  
และการเปลี่ยนงานหรือค้นหาแหล่งรายได้ใหม่ เนื่องจากการว่างงานหรือการเลิกจ้าง ผู้คนจำนวนมาก
เคลื่อนย้ายระหว่างภูมิภาค ประการที่สี่ ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กกี่ยวข้องกับฐานะเศรษฐกิจ
ของครอบครัวเชื่อมโยงถึงการลงทุนด้านการศึกษาระหว่างกลุ่มชั้นรายได้ (จน/รวย) แตกต่างกันหลายเท่า 
และความไม่พร้อมของการจัดการศึกษา และมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัมฤทธิผลทาง
การศึกษาจากการศึกษาซึ่งวัดด้วยคะแนน O-Net ของระดับประถมศึกษาที่ 6 และประการที่ห้า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมากกว่าร้อยละ 80 ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นหรือกลุ่มชุมชน 
โครงการช่วยเหลือที่อ้างถึงบ่อย ได้แก่ โครงการ "ครึ่งและครึ่ง" โครงการ "เราชนะ" และ "สวัสดิการของรัฐ
พลังประชารัฐ" ที่เรียกกันทั่วไปว่า "บัตรคนจน" เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน  

 
คำสำคัญ ระดับความเปราะบาง , ครัวเรือนเปราะบาง การปรับตัวของประชาชนในสถานการณ์ที่
ยากลำบาก บทบาทของสวัสดิการและความช่วยเหลือของรัฐบาลในการบรรเทาทุกข์ของประชาชน 



Abstract 
 This research project is set for two modest objectives: First, to explore and to 

measure degree of vulnerability among Thai households, based on the household survey 
conducted by the National Statistical Office in the year 2 0 1 9 and, further, to perform 
comparative statistics of vulnerability by groups, for instances, socio-economic classes, 
gender, and provinces or regions. Included in this part reports a study and discussion on 
the topic inequality in child education as evidenced from i) family expenditure on child 
education which varied considerably between the rich- and the poor-households, ii) 
unequal distribution of school by regions or provinces which selectivity bias against children 
in remote and rural areas, and iii) disparities in educational achievement as measured by 
the ONET_score (prathom 6 level).  Second, the field surveys and the focus group meetings 
were performed to deepen our understanding of how poeples’ reacted and adjusted their 
behaviors in time of hardship due to economic slump after COVID19  pandemic over the 
past 2 years (2020 and 2021)  with a highlight of case studies of vulnerable households. 
Varieties of peoples’ adjustment in time of hardship are noted: for instances, saving 
withdrawal, budget expenditure cut, indebtedness, back to farming, or labor migration, etc.  
Another topic of study is how peoples seeked or obtained government assistance and 
welfare and their opinions with respect to government assistance.   

 Findings: First, from 10  indicators of vulnerability are combined with notes and 
discussions.  Incidence vulnerability varies from one indicator to another. Second, degree 
of vulnerability varies by socio-economic classes – two groups that are highly vulnerable 
are: i) the elderly and those economically inactive group and ii) manual worker and 
informally employed.  Part of the reasons might be due to limitation in income generation, 
low-education, highly dependent on remittance income. Third, from questionnaire survey 
from 286 respondents over 10 provinces, two concluding notes are summarized: i) due to 
economic depression and COVID pandemic some occupations had to adjusted behaviors 
such as: i) saving withdrawal; ii) incur new debt, iii) change jobs or finding new sources of 
revenue; iv) due to unemployment or lay-off, many people geographically move across 
provinces. Fourth, over 80 percent of respondents reported that they seeked and received 
government assistances, or local authorities or community groups. Among the frequently 
cited assistance programs are: the “half-and-half” program in which the consumers paid 
50% of the product price and the rest paid by the Ministry of Finance  

  
คำสำค ัญ  degree of vulnerability, vulnerable households, focus group meetings, people’s 
behavioral adjustment in time of hardship, role of government welfare and assistance in 
alleviating peoples’ suffering. 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผลการวิจัย 

ความเปราะบางในครัวเรือน (household vulnerability) เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจและ
สังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง (จากปัจจัยภายนอกหรือภายใน) ซึ่งส่งผลกระทบต่ออาชีพ รายได้ 
ความเป็นอยู่ของประชาชน จากเดิมที่ไม่ยากจนกลายเป็นคนจน หรือฐานะเดิมยากจน—ซ้ำเติมให้
รุนแรงยิ่งขึ้น  ต้องยอมรับว่าครัวเรือนไทยจำนวนหนึ่งมีความลำบากเนื่องจากยากจน อาชีพไม่มั่นคง 
ที่ไม่มีบำเหน็จบำนาญ ยกเว้นการได้รับความช่วยเหลือขั้นพื้นฐานจากรัฐบาล ความเปราะบางกอปร
ด้วยหลายมิติ เช่น อาชีพ รายได้ ด้อยการศึกษา หรือปัญหาสุขภาพ สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยต่ำกว่า
มาตรฐาน ที่อมาตยา เซน ใช้คำศัพท์ว่า capability and functioning1 ซึ่งกลายเป็นแนวความคิดที่
ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยเสนอมโนทัศน์เก่ียวกับ “ความสามารถ” และการนำไปประยุกต์ใช้ในการ
สร้างดัชนีพัฒนามนุษย์ (human development index) ขององค์การสหประชาชาติ  

หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาขององค์การสหประชาชาติ คือ การพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือลดความ
เปราะบางของครอบครัว (household vulnerability)2 และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวของ
ครัวเรือนและสมาชิก คือ โดยตระหนักว่าสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา ส่งผลต่อความเสี่ยงของประชาชนและผู้ประกอบการ  ในปี พ.ศ. 2563 – 2564 ทั่วโลก
ประสบปัญหาวิกฤตขนาดใหญ่และนำไปสู่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ สืบเนื่องจากโรคระบาด (ไวรัสโควิด 
19) ทำให้มีประชากรเสียชีวิตหลายล้านคนและการติดเชื้อนับร้อยล้านคนทั่วโลก เพื่อป้องกันการ
ระบาด รัฐบาลทั่วโลกประกาศมาตรการป้องกันซึ่งหมายถึง การปิดประเทศ ปิดเมือง ปิดโรงงานหรือ
สถานประกอบการที ่มีความเสี ่ยงการระบาดของโรค และผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจอย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งในประเทศไทยที่พึ ่งพิงธุรกิจการท่องเที ่ยวค่อนข้างมาก สถาน
ประกอบการท ี ่ เก ี ่ ยวก ับการท ่องเท ี ่ ยวซ ึ ่ งกระจายในท ุกจ ั งหว ัดป ิดต ัว เป ็น เวลาน ับปี   
จำนวนหนึ่งประกาศเลิกกิจการ กิจกรรมการขนส่ง การค้าขาย ธุรกิจการบริการ ฯลฯ ได้รับผลกระทบ 
อย่างหนัก แรงงานหลายล้านคนถูกเลิกจ้างเนื่องสถานประกอบการปิดกิจการ ตามนโยบายของ
รัฐบาลหรือโดยสมัครใจ   

 
1 Amartya K Sen นักเศรษฐศาสตร์อินเดียที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ได้อภิปรายปัญหาความยากจน 
ซึ่งในมโนทัศน์ของท่านหมายถึง การด้อยความสามารถ หรือไม่สามารถดำเนินชีวิตตามปกติ ซึ่งสะท้อนในมโนทัศน์
“เสรีภาพ” (freedom)  ในหนังสือ Development as Freedom ได้อภิปรายว่าเป้าหมายของการพัฒนาคือการทำ
ให้คนมีเสรีภาพ เป็นประการสำคัญ  ความยากจน—เป็นหนึ่งในปัญหาที่สะท้อน “ไม่มีเสรีภาพ” เพราะคนจนไมม่ี
สิทธิ์เลือก ไม่มีรายได้และอำนาจซื้อ ท่านให้ความสำคัญกับคำศัพท์ “ความสามารถ” (capabilities) เพราะเมื่อมี
ความสามารถย่อมทำให้มีอาชีพมีรายได้มีเพื ่อนมีคนนับถือรักใคร่ อีกคำศัพท์หนึ่งคือ การทำงานได้ตามปกติ 
(functioning) ซึ่งมีความสำคัญเช่นเดียวกัน ลองจินตนาการถึง คนรวยแต่ว่าเป็นโรคร้ายเรื้อรังและติดเตียง ย่อม
หมายถึง lack of functioning และ lack of freedom ทั้งๆที่บุคคลนี้อาจจะร่ำรวยมีเงินทองมหาศาล 
2  UNDP.  ( 2014) .  Human development report 2014:  Sustaining human progress:  Reducing 
vulnerabilities and building resilience. New York, NY: United Nations Development Programme. 
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เพ่ือตอบสนองปัญหาความเดือดร้อนประชาชน รัฐบาลไทยได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
และเยียวยาประชาชน หลายครั้งหลายครา ส่งผลต่อรายจ่ายและภาระหนี้สาธารณะเพ่ิมข้ึน มาตรการ
จ้างงาน (นักศึกษาหรือคนตกงานดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น โครงการ U2T) มาตรการลด
รายจ่ายของประชาชน “คนละครึ่ง” “ไทยชนะ” “โครงการพลังประชารัฐ” ฯลฯ เป็นต้น  โดยมี
ประชากรหลายสิบล้านรายได้ลงทะเบียนเป็นผู ้ร ับสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ ใน
ขณะเดียวกันได้เร่งมาตรการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ประชนโดยมีเป้าหมายจำนวน 100 ล้าน
โดส ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2564 ถึงกระนั้น ยังมีข้อวิจารณ์ว่า มาตรการเยียวยาไม่ทั่วถึงหรือไม่ถึงกลุ่ม
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เหล่านี้เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่สะท้อนความเปราะบางของครัวเรือนไทย
จำนวนหลายล้านราย 

โครงการวิจัยนี้ต้องการศึกษาสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับความเปราะบางของภาคครัวเรือน
ไทย โดยกำหนดวัตถุประสงค์เจาะจง 2 ประการ ดังนี้ 

ประการแรก ศึกษาสภาพเป็นจริงเกี่ยวกับความเปราะบางของครัวเรือน ซึ่งกอปรด้วยหลาย
มิติ โดยอิงหลักฐานเชิงประจักษ์ (ผลสำรวจครัวเรือนขนาดใหญ่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ) โดย
สันนิษฐานว่า ระดับความเปราะบาง (degree of vulnerability) แตกต่างกันในระหว่างอาชีพ กลุ่ม
ชั้นรายได้ และฐานะทางเศรษฐกิจ (การมีทุน หรือ ทุนมนุษย์) ส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
แต่ละครัวเรือน โดยกำหนดมโนทัศน์ (concept) และวิธีการวัดระดับความเปราะบาง (degree of 
vulnerability)  จำแนกออกเป็น 10 ด้าน ตัวอย่างตัวชี้วัดเช่น ก) ความสามารถการออมต่ำ ข) การ
พ่ึงพิงเงินโอนจากสมาชิกครัวเรือนที่ออกไปทำงานนอกพ้ืนที่ ค) อาชีพที่รายได้ต่ำและไม่มั่นคง ง) การ
ที่ครัวเรือนมีคนทำงานหารายได้ (earner) จำนวนน้อยไม่สมดุลกับสมาชิกในครอบครัว (family 
size)3 จ) การขาดสภาพคล่องทางการเงินในอดีต เป็นต้น ประมวลเข้าด้วยกันเป็นดัชนีความ
เปราะบาง (vulsum = ∑ vul1 + vul2 +……. + vul10) ทำนองเดียวกับการเป็นโรคเรื้อรัง (จำนวน
หนึ่งปลอดจากโรคเรื้อรังแต่จำนวนไม่น้อยมีปัญหาโรคเรื้อรัง 2-3 ประเภท) ต่อจากนั้นนำมาวิเคราะห์
โดยใช้แบบจำลองเศรษฐมิติ ordered probit / logit model ดังจะขยายความต่อไป  

ประการที่สอง การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อเข้าใจ ก) การปรับของแต่ละครัวเรือนโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งภายหลังปัญหาโรคไวรัสระบาด และภาวะเศรษฐกิจซบเซา รวมทั้งการประกาศปิดเมืองปิด
ประเทศปิดกิจการบางประเภท เพื่อลดความเสี่ยงการระบาดของโรคภัย และ ข) การได้รับสวัสดิการ
และความช่วยเหลือจากรัฐ  ในส่วนนี้ดำเนินการโดย 2 แนวทาง แนวทางแรก การสำรวจกลุ่มตัวอย่าง
บุคคลโดยใช้แบบสอบถาม จาก 10 จังหวัด (จำนวนตัวอย่างทั้งสิ้น 2864) เพื่อประมวลข้อมูลและ
สังเคราะห์  การสำรวจดำเนินการใช้ช่วงหลังของปี 2564 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทย (และ
ประเทศอื่นๆทั่วโลก) ประสบผลกระทบทางลบจากโรคไวรัสโควิด19 ระบาดและเศรษฐกิจตกต่ำครั้ง
ใหญ่ (รุนแรงกว่าในปี 2540)  หมายเหตุ การสำรวจข้อมูลดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม 

 
3 รายได้เงินโอนจากสมาชิกครัวเรือนที่ออกไปทำงานนอกพื้นที่ ( remittance income) และเงินช่วยเหลือจาก
รัฐบาล (government assistance income transfer) 
4 จากการสำรวจตัวอย่างบุคคล 300 ราย ในจำนวนนี้มีบางส่วนท่ีได้ข้อมูลไม่สมบูรณ์หรือไม่ครบถ้วน จำเป็นต้องตัด
ออกไป 
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2564 เพื่อเข้าใจการปรับตัวของครัวเรือน การเข้าถึงสวัสดิการของภาครัฐหรือมาตรการช่วยเหลือ
เยียวยา รวมถึงบทบาทของชุมชนหรือกลุ่มอาชีพ (เช่น กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน) แนวทางที่สอง การจัด
ประชุมกลุ่มย่อย (focus group) ใน 8 พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิชาการในแต่ละพ้ืนที่ 
เชิญผู้ให้ข้อมูล (key informants) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตัวแทนของชุมชน ผู้ประกอบการ แรงงานรับจ้าง 
มาร่วมสนทนาเพื่อบันทึกข้อมูลสภาพปัญหาที่ผ่านมา การปรับตัวของประชาชนหลายรูปแบบ (เช่น 
การนำเงินออมมาใช้จ่าย การกู้ยืม การเปลี่ยนแปลงอาชีพ การย้ายภูมิลำเนา ในส่วนของเด็กนักเรียน
ซึ่งได้รับผลกระทบจากการประกาศของสถานศึกษาให้เรียนออนไลน์  

กรอบวิจัยและแบบจำลอง ถือว่ามีความสำคัญสำหรับการวิจัยช่วยให้ทำให้นักวิจัยที่มุมมอง
ที่ลึกซึ้งการตั้งประเด็นและโจทย์วิจัย  นักวิจัยนี้ได้น้อมนำแนวคิดจากทฤษฎีวงจรชีวิต (life cycle 
model) ทฤษฎีทุนมนุษย์ (human capital theory) และเศรษฐศาสตร์สถาบัน (institutional 
economics) เริ่มจากการระบุหน่วยวิเคราะห์คือ ครัวเรือนและสมาชิก  แต่ละครัวเรือนประกอบด้วย
สมาชิกเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ  ในช่วงชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงหลายประการซึ่งส่งผลต่อรายได้ การ
ทำงาน อาชีพ การศึกษาอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะและทุนมนุษย์ (Modigliani 1956) ฯลฯ ปัจจัยเหล่านี้
ส่งผลต่อความสามารถการผลิต รายได้ การออม และการสะสมความมั่งคั่ง  ทฤษฎีทุนมนุษย์ให้กรอบ
ความคิดเกี่ยวกับการลงทุนพัฒนาความรู้ทักษะและประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเด็กเพ่ือ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่และกำลังแรงงานที่มี “ทุนมนุษย์” (human capital, Schultz 19625)  การศึกษา
ไม่เพียงแต่ช่วยให้มีความสามารถทักษะและประสบการณ์ทำงาน แต่ความจริงมีให้ “สติปัญญา” ใน
การหาทางออกจากปัญหาเมื่อเกิดความไม่แน่นอน ทุนและทุนมนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือรับ
ความเสี่ยง (risk-coping mechanism) แตกต่างกันตามไปด้วย ในขณะที่เศรษฐศาสตร์เชิงสถาบัน
ช่วยให้เข้าใจการทำงานของภาครัฐ การรวมกลุ่ม และการกำหนดนโยบายสาธารณะ  

  
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 การวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 
 ประการที่ 1 ศึกษาความเปราะบางของครัวเรือนโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (จากการ
สำรวจครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติ6) พัฒนาเป็นดัชนีวัดความเปราะบาง การจัดเรียงลำดับ
ความเปราะบาง การเปรียบเทียบความเปราะบางระหว่างอาชีพและกลุ่มชั้นรายได้ สภาพเมือง/ชนบท 
ภูมิภาค   
 ประการที่ 2 ศึกษาวิธีการปรับตัวของครัวเรือนเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำการตกงานหรือขาดรายได้ และการเข้าถึงสวัสดิการภาครัฐและการได้รับมาตรการเยียวยา โดย
ประมวลข้อมูลภาคสนามจากการสุ่มตัวอย่างบุคคลจาก 10 จังหวัดโดยประมาณ และการจัดประชุม

 
5 ในปาฐกถานำในสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริกัน ศาสตราจารย์ Theodore W Schultz ขยายความทุนมนุษย์
เกี่ยวกับความสามารถในการดำรงอยู่ภายใต้ “ความไม่มีดุลยภาพ” (disequilibrium) ซึ่งเป็นคำศัพท์ท่ีลึกซึ้ง อาจจะ
หมายถึงการอยู่ในสถานการณ์ใหม่-ความเสี่ยงใหม่ที่ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน  แต่คนที่มีทุนมนุษย์น่าจะปรับตัว
หรือเปลี่ยนแปลงตนเองให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ได้ดีกว่า 
6 การสำรวจครัวเรือนครอบคลุมตัวอย่างกว่า 4 หมื่นครัวเรือนกระจายในทุกจังหวัด เมื่อนับเป็นจำนวนสมาชิก
ครัวเรือนทุกวัยมากกว่า 1 แสนคน 
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กลุ่มย่อย 8 พื้นที่ เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพซึ่งเมื่อนำมาสังเคราะห์จะช่วยให้เข้าใจและภาพการดำรงอยู่
ของประชาชนไทย ในภาวะความยากลำบากเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซึ ่งมาจากปัญหาโรค
ระบาดครั้งใหญ่ของโลก ความจำเป็นของภาครัฐที่จะต้องประกาศนโยบาย เปิดเมืองปิดประเทศหรือ
ปิดกิจกรรมเสี่ยง (สนามมวย สถานบันเทิง ร้านอาหาร โรงงาน ฯลฯ)  
   
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. การนำข้อมูลสถิติจากการสำรวจครัวเรือน เพื่อเข้าใจสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับความ
เปราะบางของภาคครัวเรือนไทย ซึ ่งแตกต่างกันตามอาชีพ กลุ ่มชั ้นรายได้ สภาพเมือง/ชนบท 
สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ในบริบทของไทย  

2. การเผยแพร่ในรูปแบบรายงานวิจัย บทความสั้นเพ่ือสื่อสารสาธารณะ การให้คำปรึกษาแก่
ส่วนราชการหรือคณะกรรมการ/อนุกรรมการ ที่มีบทบาทการกำกับการพัฒนาระดับประเทศ จังหวัด
หรือระดับท้องถิ่น 

3. การนำประสบการณ์จากภาคสนามเสนอแนะเชิงนโยบายต่อกรรมการหรืออนุกรรมการ
หรือหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น โดยคาดว่าข้อมูลเหล่านี้อาจจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับรูปแบบความช่วยเหลือประชาชนตามสมควร 
 
1.4 หน่วยวิเคราะห์แนวทางการวิจัย 
 หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis)  ในโครงการวิจัยนี้หมายถึง ครัวเรือน และสมาชิก
ครัวเรือน ซึ่งประกอบด้วยคนหลายวัยที่ดำรงอยู่ด้วยกัน คือ วัยเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ในแต่ละ
ครัวเรือนมีหัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกที ่เป็น “เสาหลัก” ทำงานสร้างรายได้ นำมาใช้จ่ายใ น
ครอบครัว เก็บเงินออมจำนวนหนึ่งเพ่ือสะสมเป็นความม่ังคั่ง รองรับความเสี่ยงหรือถ่ายโอนเป็นมรดก
ให้ลูกหลาน จัดสรรรายจ่ายเพื ่อการลงทุนในเด็กและเยาวชน โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น  
2 แนวทาง ดังนี้ 
 แนวทางที่ 1. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ใช้ข้อมูลผลสำรวจ
ครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี พ.ศ. 2562 (SES2562) ครอบคลุมทุกจังหวัด ทั้งครัวเรือน
ในเขตเมืองและชนบท มีความหลากหลายของอาชีพและกลุ่มชั้นรายได้ (socio-economic class) 
โครงการวิจัยนี้จะพัฒนาดัชนีวัดความเปราะบางของครัวเรือนโดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์จากการสำรวจ
ในปี 25627 

• ความเปราะบางด้านการเงินและการมีเงินออม โดยกำหนดนิยาม threshold ของการ
ออม หรือการมีหนี้สิน การกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายบริโภค (ไม่ได้การกู้ยืมเพื่อลงทุน) ซึ่งเป็น
แนวคิดใกล้เคียงกับผลงานวิจัยของ Anderloni, Bacchiocchi and Vandone, 2012 

• ความเปราะบางด้านอาชีพ เกี่ยวข้องกับตำแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานหรือองค์กร การขาด
หลักประกันทางสังคม หมายถึง กลุ่มแรงงานทั่วไป (manual worker) และทำงานใน

 
7 หมายเหตุ การสำรวจครัวเรือนดำเนินการทุกสองปี การสำรวจในปี พ.ศ.2562 เป็นข้อมูลล่าสุดที่สำนักงานสถิติ
แห่งชาติเผยแพร่ในขณะนี้ 
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ภาคไม ่ เป ็นทางการ (informally employment) ซ ึ ่ งหมายถ ึงไม ่ ได ้อยู่ ในระบบ
ประกันสังคม  

• การขาดประสบการณ์การการบริหารเงินอย่างรอบคอบ เช่น การกู้ยืมแต่มิได้ใช้เพื่อการ
ลงทุน เป็นหนี้การบริโภค (consumer debt) ซึ่งหมายถึงความน่าจะเป็นที่จะไม่สามารถ
ชำระคืนหนี้ 

• การพึ่งพิงเงินโอนจากภายนอกในสัดส่วนที่สูง วัดจากร้อยละของรายได้ครัวเรือนที่มา
จากเงินโอนจากสมาชิกที่ออกไปทำงานนอกพื้นที่ (remittance income) ในสัดส่วนที่
สูง 

• โครงสร้างประชากรที่เปราะบาง หมายถึง จำนวนสมาชิกที่หารายได้ (earner) ไม่สมดุล
เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ไม่ทำงาน (dependent family member)  

• การขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็ก หมายถึง สมาชิกเด็กวัย 13-18 ปีที่ควรจะอยู่ใน
สถานศึกษาแต่ในสภาพเป็นจริงออกจากสถานศึกษาก่อนวัยอันควร (early school 
leaving) 

• ประสบการณ์ของการเกิดความขัดสนในเรื่องการใช้จ่าย เช่น ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ 
หรือเรียกว่า ความขัดสนด้านการเงิน และความสามารถกู้ยืมเงินเพ่ือให้ครอบครัวมีสภาพ
คล่องทางการเงิน (หากมีความจำเป็น) 

 
แนวทางท่ี 2 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ประกอบกับการวิจัยเชิงคุณภาพจากการสำรวจข้อมูล

เพิ ่มเติม โดยใช้สองวิธีการ วิธีการแรกการสอบถามข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire 
survey) เพื่อเข้าใจสถานการณ์และปัญหาที่ครัวเรือน/สมาชิกประสบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา และ
การระบาดของไวรัสโควิด การปรับตัว และการเข้าถึงสวัสดิการหรือความช่วยเหลือของภาครัฐ วิธีการ
ที่สองการจัดประชุมกลุ่มย่อย เพื่อได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาของบุคคลหรือชุมชนประสบ
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 - 2564 เช่น การหยุดการประกอบอาชีพ กิจการร้านค้า โรงแรม โดยคำนึงถึง
ความแตกต่างด้านอาชีพ ตำแหน่งหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีความ เปราะบาง
สูง การรับฟังเรื่องราววิธีการปรับตัวที่หลากหลายตามอาชีพ ภูมิภาค สภาพเมือง/ชนบท และการ
เข้าถึงสวัสดิการของรัฐ 
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บทที่ 2 
กรอบการวิจัย ขอบเขตและวิธีการวิจัย 

 
ทุกครัวเรือนมีโอกาสเผชิญความไม่แน่นอนและความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอก 

อาทิ เจ็บป่วย ประสบอุบัติเหตุ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ถูกเลิกจ้าง กิจการธุรกิจขาดทุน ฯลฯ  ถึงแม้ว่า
ทุกครัวเรือนมีโอกาสเผชิญความเสี่ยงด้วยกันทั้งสิ้น--แต่ความสามารถในการรับมือความเสี่ยงของแต่
ละกลุ่มแตกต่างกัน ตามหลักทฤษฎี ครัวเรือนที่สะสมเงินออมและดำรงสินทรัพย์อย่างพอเพียง 
ผลกระทบจากความเสี่ยงภายนอกต่อคุณภาพชีวิตในครอบครัวต่ำ ในขณะที่ครัวเรือนที่ปราศจากเงิน
ออม หรือมเีงินออมแตน่้อยเกินไป ครัวเรือนที่ไมม่ีเงินทุนมีหนี้สิน แรงงานระดับล่างและทำงานไม่เป็น
ทางการ (informal employment) ฯลฯ  ความเปราะบางน่าจะแตกต่างกัน เช่นเดียวกับการวิจัย
ทั่วไป—โครงการวิจัยนี้ตระหนักถึง ความสำคัญของการกำหนดกรอบวิจัย มโนทัศน์ การกำหนด
นิยามศัพท์สำคัญ ๆ เช่น ความเปราะบาง การสำรวจแหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือนำมาสร้างเป็นดัชนี
ความเปราะบาง โดยใช้แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น การสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

  งานวิจัยเพื่อตอบคำถามความเปราะบาง จำเป็นต้องอิงข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือนำมาทดสอบ 
ข้อสันนิษฐาน การวัดและวิเคราะห์สถิติเปรียบเทียบ (comparative statistics) เกี ่ยวกับความ
เปราะบางจำแนกกลุ่ม เช่น เปรียบเทียบระหว่างครัวเรือนในเขตเมือง/เขตชนบท ระหว่างอาชีพหรือ
กลุ่มชั้นรายได ้ช่วงอายุของหัวหน้าครัวเรือน เป็นที่น่ายินดีที่โดยสำนักงานสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ในปี พ.ศ. 2562 ได้จัดทำการสุ่มตัวอย่างครัวเรือนขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ (ครอบคลุมทุกจังหวัดทั้ง
เขตเมืองและชนบท) บันทึกข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนและสะท้อนพฤติกรรมนำมาเป็น
ต ัวแปรหรือว ิเคราะห์โดยใช ้แบบจำลอง (ต ัวอย ่างเช ่นแบบจำลอง  ordered probit / logit 
regression)8  เพื่อทดสอบข้อสันนิษฐานบางประการเกี่ยวกับความเปราะบางของครัวเรือนไทยและ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม 

บทวิเคราะห์นี้จำแนกออกเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก อธิบายกรอบการวิจัย นิยามศัพท์ 
ความเปราะบาง และการสืบค้นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เชื่อถือได้ (ข้อมูลครัวเรือนและสมาชิก) มา
วิเคราะห์เปรียบเทียบ เช่น สภาพเมือง/ชนบท ความแตกต่างของอาชีพ/กลุ่มชั้นรายได้เพื่อเสนอ
ข้อสังเกตและการอภิปรายผล ขั้นตอนที่สอง พัฒนาแบบจำลอง ordered logit/probit regression 
เพื่อทดสอบข้อสันนิษฐานการวิจัย กล่าวคือ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม (ดัชนีความเปราะบาง) 
กับชุดของตัวแปรอิสระที่สะท้อนลักษณะของครัวเรือนหรือสมาชิก เช่น ระดับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือน กลุ่มชั้นรายได้ สภาพเมือง/ชนบท ตัวแปรดัมมีภูมิภาค  ขั้นตอนที่สาม การวิจัยเชิงคุณภาพ 
เพื่อขยายองค์ความรู้ต่อจากงานวิจัยเชิงปริมาณ เน้นความเข้าใจว่าครัวเรือนเปราะบางปรับตัวอย่าง
ในสถานการณ์ลำบากหรือยุ่งยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปี พ.ศ.  2563-2564 ปัญหาโรคไวรัส
ระบาดครั้งใหญ่ในรอบร้อยปี ส่งผลต่อการจ้างงานลดลง เลิกจ้าง ธุรกิจขนาดย่ อมและขนาดกลาง
ได้รับผลกระทบเพราะนโยบายและมาตรการของรัฐบาล เช่น กำหนดเวลาเปิดปิดการให้บริการทาง
ธุรกิจ การควบคุมกิจการขนส่งหรือกิจกรรมหลายประเภทซึ่งเสี่ยงต่อการระบาดของโรค 

 
8 ตัวแปรตามในแบบจำลองอาจจะหมายถึง 0,1,2,3,4,5 สะท้อนความรุนแรงของปัญหาความเปราะบาง 
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2.1 กรอบการวิจัย และนิยามศัพท์  
“ความเปราะบาง” มาจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษ vulnerable หรือ vulnerability โดยมี

ความหมายว่า  “สถานภาพที่จะถูกรบกวนหรือถูกทำร้ายหรือถูกโจมตีจากสาเหตุต่าง  ๆ (state of 
being susceptible) ซึ ่งส่วนใหญ่มาจากปัจจัยภายนอก” ความจริงคำว่าเปราะบางเป็นศัพท์ที่
แพร่หลายในศาสตร์หลายสาขา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ เช่น นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงถึงขั้นสูญพันธุ์ (ของพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์) หากความเสี่ยงหรือความกดดัน
ยังคงดำรงอยู ่ ความเปราะบางของระบบการผลิต (การเกษตร) เนื่องจากปัญหาโลกร้อน ความ
เปราะบางในมิติเศรษฐศาสตร์มีผลงานวิจัยจำนวนไม่น้อยที่ดำเนินในหลายประเทศรวมทั้งผลงานวิจัย
ในประเทศไทยดังจะกล่าวถึงต่อไป ผลงานวิจ ัยของธนาคารโลก (Pritchett, Suryahadi and 
Sumarto, 2000) เสนอนิยามความเปราะบางในมิติเศรษฐกิจว่าหมายถึง ความเสี่ยงหรือโอกาสที่
ครัวเรือนจะตกเป็นคนจนในอนาคตอันใกล้9 และเสนอตัวชี้วัดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ด้วยหลักฐาน
เชิงประจักษ ์

หน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) ในบทความนี้หมายถึง ครัวเรือนและสมาชิก โดยทั่วไป
ครัวเรือน (family) ประกอบด้วยคนหลายวัย วัยเด็ก ผู้ใหญ่ในวัยทำงาน และผู้สูงอายุ ดำรงอยู่ร่วมกัน 
แบ่งปันรายได้ซึ่งกันและกัน ดำรงอยู่ในชีวิตประจำวันและบริโภคสินค้าหรือบริการร่วมกัน ทรัพย์สิน
อันเกิดจากการออมสะสมถือเป็นทรัพยากรของส่วนรวมในครัวเรือน (common pool within 
family) เมื่อครัวเรือนเผชิญกับการตัดสินใจครั้งใหญ่มักปรึกษาหารือร่วมกัน เช่น การย้ายถิ่น การ
สร้างบ้านหรือต่อเติมบ้าน การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน การซื้อยานพาหนะ ฯลฯ  ทฤษฎีวงจร
ชีวิต (life-cycle model) เป็นหนี่งในแบบจำลองเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างกว้างขวาง 
เพื่อเข้าใจพฤติกรรมของครัวเรือนและปัจเจก เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ คือ การทำงานหารายได้ การออม และการถือครองทรัพย์สิน ทฤษฎีวงจรชีวิตตระหนัก
ถึงความเปลี่ยนแปลงในช่วงชีวิต คือ การเปลี่ยนแปลงจากวัยเด็ก-ผู้ใหญ่-และสูงอายุ ล้วนส่งผลตอ่วิถี
ชีวิต ตั้งแต่การเรียนรู้อบรมทักษะในช่วงวัยเด็ก การทำงานสร้างรายได้ การเจริญเติบโตในตำแหน่ง
หน้าที่การงาน การออมและการลงทุนของครัวเรือนและการสะสมทรัพย์สิน (ในวัยผู้ใหญ่) และการ
เตรียมการออมเมื่อสูงวัยเกษียณจากหน้าที่การเงิน รวมทั้งเตรียมการรับมือกับความเสี่ยงและความไม่
แน่นอนในอนาคต10  โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและช่วงเวลาทำงานท่ีมีจำกัดบุคคลจึงเตรียมกันกันรายได้
บางส่วนเป็นเงินออม เมื่อสะสมเป็นเวลาหลายปีกลายเป็นความมั่งคั่งหรือสินทรัพย์ของครัวเรือน ซึ่ง
สามารถนำมาเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยง (risk-coping mechanism) ในเวลาต่อมานักวิจัยหลาย

 
9 ขออ้างอิงคำกล่าวบางตอนประกอบ We define our empirical measure of vulnerability as the risk a 
household will fall into poverty at least once in the next few years. This means that a household's 
vulnerability is measured as a probability, hence households have greater or lesser degrees of 
vulnerability 
10 Franco Modigliani (1956) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายอิตาเลียน เป็นผู้ค้นคิดทฤษฎีเพื่อนำมาอธิบาย
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของผู้คน โดยใช้ความสำคัญ 3 ตัวแปร กล่าวคือ รายได้ การออม ความมั่งคั่ง ซึ่งล้วนมี
ความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของผู้คนในมิติเศรษฐศาสตร์ โดยสันนิษฐานว่าครัวเรือนวางแผนและตัดสินใจอย่างมี
เหตุผล คำนึงถึงอรรถประโยชน์ตลอดช่วงชีวิต (lifetime utility) 
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ท่านได้ขยายกรอบกรอบการวิเคราะห์คือการวิเคราะห์ข้ามรุ่น ( intergenerational framework) 
เกี่ยวกับการโอนมรดกจากพ่อแม่ให้ลูกหลาน กำหนดข้อสมมติ “ความหวังดีในครอบครัว” (altruism 
within family)11 การสันนิษฐานทุกคนมีเหตุผลและเตรียมการอย่างรอบคอบ เป็น“ข้อสมมติ”
เบื้องต้น อาจจะไม่สมจริงเสมอไป จึงต้องค้นคว้าข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ือทดสอบข้อสันนิษฐาน     

ทฤษฎีทุนมนุษย์ เป็นอีกกรอบความคิดหนึ่งที่คณะวิจัยน้อมนำมาใช้ โดยให้ความสำคัญของ
ทุนที่สะสมอยู่ในตัวบุคคล ได้แก่ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ประสบการณ์ (experience) อัน
ได้จากอบรมอย่างเป็นทางการและ/หรือไม่เป็นทางการ รวมทั้งความสามารถตัดสินใจในยามจำเป็น 
(ability to make right decision in unusual situation)  จึงเรียกว่าเป็นทุนมนุษย์และถือว่ามี
ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่า “ทุน”ในที่เป็นตัวเงินโรงงานเครื่องจักรเครื่องมือในระบบการผลิต  นัก
เศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกัน Theodore W. Schultz  และ Gary Becker12  ผู ้มีส่วนสำคัญในการ
พัฒนาทฤษฎีทุนมนุษย์ สร้างแบบจำลองต่อจากมโนทัศน์ กำหนดตัวแปรที่วัดได้และการนำมาทดสอบ
ข้อสันนิษฐาน ข้อสันนิษฐานสำคัญคือ การลงทุนด้านการศึกษาให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยคำนึงถึง
ต้นทุนค่าเล่าเรียนและค่าเสียโอกาส นอกจากผลประโยชน์เกิดกับปัจเจกบุคคล ยังเกิดผลบวกต่อ
สังคมส่วนรวม13 ผลงานค้นคว้านี้ได้รับรางวัลโนเบลและการยกย่องเชิดชู ในโอกาสแสดงปาฐกถาใน
ฐานะนายกสมาคมเศรษฐศาสตร์อเมริก ัน T.W. Schultz โดยระบุความสำคัญของทุนมนุษย์ 
(นอกเหนือจากสร้างรายได้ อาชีพ และความมั่งคั่ง) คือ คุณสมบัติการแก้ไขปัญหาชีวิตหรือปรับตัวใน
สภาวะ“อดุลยภาพ” หมายถึง คนที่ผ่านการศึกษาอบรมจะมีความสามารถพิจารณาเรื่องราวที่ไม่รู้จัก
หรือไม่คุ้นเคยหรือเผชิญปัญหาแบบใหม่ซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน รวมทั้งการวางแผนทาง
การเงิน นอกจากการให้กรอบความคิด ทั ้งสองท่านได้ทำงานวิจัยเชิงประจักษ์เพื ่อทดสอบข้อ
สันนิษฐาน เช่น การวัดผลตอบแทนทางการศึกษา ความด้อยโอกาสการศึกษาในเพศหญิง และวิจารณ์
นโยบายว่าการลงทุนด้านการศึกษาน้อยเกินไป14   

 
11 แบบจำลองอธิบายว่า พ่อแม่คำนึงถึงอรรถประโยชน์ของลูกหลานมาเป็นความพึงพอใจของตนเอง เช่น อยากให้
ลูกหลานมีสวัสดิการหรือความเป็นอยู่ดีกว่าตนเอง จึงออมเงินและถ่ายโอนเป็นมรดกให้ลูกหลาน สะท้อนความหวังดี
ภายในครอบครัว (altruism within family)  
12 T.W. Schultze เป็นศาสตราจารย์ประจำมหาวิทยาลัยชิคาโกซึ่งได้รับรางวัลโนเบลและการเชิดชูในฐานะขยาย
พรมแดนความรู้เศรษฐศาสตร์การพัฒนา ส่วน Gary S. Becker เป็นศาสตราจารย์มหาวิทยาลัยชิคาโกเช่นเดียวกัน
ได้รับรางวัลโนเบลและยกย่องในฐานะขยายพรมแดนความรู้เศรษฐศาสตร์ที่คำนึงพฤติกรรมทางสังคม การจัดสรร
เวลาของครัวเรือน การบริโภคสิ่งเสพติด การก่ออาชญากรรม ความหวังดีในครอบครัว ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจท่ีวัดได้เชิงประจักษ์สะท้อนในรายจ่ายหรือการออมหรือการให้มรดก 
13 Social benefit from education มีผลงานวิจัยท่ีบ่งช้ีว่า ความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรม ลักขโมย เกิดกับคน
ที่จบการศึกษาน้อย ซึ่งเป็นภาระต่อสังคมต่อกระบวนการยุติธรรมและส่งผลความเสียหายต่อคนอื่น ๆ เปรียบเทียบ
กับกลุ่มคนที่ผ่านการศึกษาอบรม--ดังนั้นไม่สร้างภาระต่อรัฐบาลหรือน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ 
14 ท่านเอ่ยถึงคำว่า disequilibrium ซึ่งตรงกันข้ามกับ “ดุลยภาพ” สื่อความหมาย สภาพการณ์ใหม่ซึ่งคนจะต้อง
ปรับตัว ขออ้างอิงคำกล่าวประกอบเพื่ออธิบายว่า “ความสามารถที่ฝังในตัวคน” เป็น “ทุน” ได้อย่างไร (หมายเหตุ 
ในยุคค.ศ. 1950 มีความตื่นตัวด้านการพัฒนาประเทศ และข้อเสนอให้ให้เพิ่มทุนคือขีดความสามารถการผลิต ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะนึกถึงโรงงาน เครื่องจักร เครื่องมือ)  ความว่า it is not obvious that these skills and knowledge 
are a form of capital, that this capital is substantial part of a product of deliberate investment, that 
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ผลงานวิจัยโดย Bronson, Kunovich and Frysztacki  (2005) ศึกษาความเปราะบางของ
ครัวเรือนชาวโปแลนด์ ในช่วงปีค.ศ. 1988 1993 และ 1998 โดยสำรวจครัวเรือนตัวอย่างจำนวน 
5,854 ราย บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ“ความจำเป็นของตัวอย่างครัวเรือน” (perceived needs) บันทึก
สภาพปัญหาความขาดแคลน(deprivation) โดยจำแนกออกเป็น 6 มิติเกี่ยวข้องกับ อาหาร ที่พัก ยา
รักษาโรค การศึกษา โอกาสเสพวัฒนธรรม และ การพักผ่อนหย่อนใจ ผลงานวิจัยสรุปว่า สิ ่งที่
ครัวเรือนรายงานว่าขาดแคลนมากที่สุดคือรายได้ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะนำมาจับจ่ายเป็นค่าอาหาร 
ค่าที่พัก และ ยารักษาโรค และเสนอผลสรุปจากการวิจัยเชิงประจักษ์ความว่า ครัวเรือนที่ตกในกลุ่ม
เปราะบางค่อนข้างรุนแรง ได้แก่ คนว่างงาน หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นสตรี และ ครัวเรือนขนาดใหญ่ 

ผลงานวิจัยในประเทศเคนยาโดย Carolyn Huang และคณะ (2017) ศึกษาครัวเร ือน
เปราะบาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนที่ติดโรค HIV การเสียชีวิตของหัวหน้าครัวเรือนหรือผู้มีรายได้
หลัก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของสมาชิกเด็กอย่างไร ครอบคลุมตัวอย่าง 240,000 ครัวเรือนในปี ค.ศ. 
2014 โดยอิงผลการสำรวจข้อมูลซ้ำตัวอย่างที่ดำเนินการระหว่างปี ค.ศ. 2007-2009  วัดอัตราการ
เจ็บป่วย (โดยเฉพาะอย่างยิ ่งพบว่า มีอุบัติการณ์โรคทางเดินหายใจ) ในกลุ ่มเด็ก (0-7 ปี) และ
ประเมินผลกระทบของนโยบายรัฐบาล (CCT, conditional cash transfer) โดยรัฐให้การช่วยเหลือ
ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ผลการศึกษาสรุปว่า เด็กที่การได้รับความช่วยเหลือจากโครงการมีอัตราการ
เจ็บป่วยลดลง15 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

การศึกษาความเปราะบางในรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย โดย Tewari and Bhowmies (2015) 
เสนอดัชนีวัดความเปราะบาง (LIV = livelihood vulnerability index) และปรับตัวตามสถานการณ์ 
(resilience) ขอบเขต 7 พื้นที ่ (ย่อยกว่าระดับอำเภอ ใน Bhagapur, Bihar หมายเหตุรัฐพิหาร
ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ 2,570 ตารางกิโลเมตร เป็นรัฐที่มีอัตราการขยายตัวของประชากรสูง 
(2.5% ต่อปี) ความหนาแน่นประชากรสูง (3 เท่าของค่าเฉลี่ยประเทศอินเดีย) ดัชนี LIV ครอบคลุม
หลายมิติ นอกเหนือจากวัดสถานะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ยังผนวกกลยุทธการอยู่รอด 
เครือข่ายทางสังคม สุขภาพ อาหาร การเข้าถึงแหล่งน้ำ และการอยู่รอดภายใต้ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ตามธรรมชาติ ดัชนี LIV ครอบคลุม 7 องค์ประกอบ16  ผลการศึกษาบ่งชี้ว่า 3 เขตใน 7 เขต มีความ
เปราะบางสูงที่สุด17 

ผลงานวิจัยของ Pham, et.al. (2020) ในประเทศเวียดนาม 3 ชุมชนในจังหวัด Yen Bai ซึ่ง
เป็นที่ราบสูงตอนเหนือของประเทศ มีชนเผ่าอาศัยอยู่จำนวนมาก และมีความเสี่ยงภัยจากน้ำท่วม
ฉับพลันและแผ่นดินถล ่ม โดยใช ้ด ัชน ีว ัดความเปราะบางของคร ัวเร ือน ( HVI, household 
vulnerability index) ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องและช่วยลดความเปราะบาง สอบถามข้อมูล 405 ครัวเรือน

 

it has grown in Western societies at a much faster rate than conventional (nonhuman) capital, and 
that its growth may well be the most distinctive feature of the economic system”   
15 เอกสารอ้างว่ามีโปรแกรมความช่วยเหลือ CCT จำแนกออกเป็นโครงการย่อย 123 โครงการ 
16 1. socio-demographic (SDP), 2. livelihood strategies (LS), 3. social network (SN), 4. Health (H), 5. 
fund (F), 6. Water (W) and 7. Natural disaster (ND) 
17 ขออ ้ า งอ ิ งถ ้ อยคำบางตอนประกอบ the most vulnerable blocks in Bihar are Kharik, Bihpur and 
Ismailpur 
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ใน 3 ชุมชน ได้แก่ ก) การมีรายได้จากหลายแหล่ง ข) การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ ค) ความมั่นคง
ด้านอาหาร ง) การมีเอกสารสิทธิ์ในที่ดิน จ) ทำเลที่ตั ้งชุมชน ผลการศึกษารายงานว่า Don Sai 
Commune มีความเปราะบางสูงที่สุด 

การวิจัยเรื ่องสถานะทางสุขภาพ และความเปราะบางที่ส่ งผลถึงความยากจนในประเทศ
คองโก โดยในเรื่องความเปราะบางเน้นไปที่การบริโภคในอนาคตหลังจากเกิดภาวะสุขภาพทรุดโทรม 
(Health shock) วิเคราะห์ปัจจัยที่นำไปสู่การสูญเสียด้านสุขภาพทรุดโทรมในประเทศคองโก ใช้
ว ิธ ีการ The-three step feasible  generalized least squares (FGLS) พบว่าอุบ ัต ิการณ ์โรค
ร้ายแรงทำให้ความเปราะบางและ ความยากจน โดยพบข้อสรุปว่า 26.8% ของครัวเรือนมีความเสี่ยง
ต่อความยากจน และครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ชนบทมีความเสี่ยงต่อความยากจนมากกว่าครัวเรือน
ในเขตเมือง นอกจากนี้ขนาดครัวเรือน ระดับการศึกษา และสถานภาพการสมรสของหัวหน้าครัวเรือน
มีผลกระทบต่อความเปราะบาง   

ในประเทศไทยมีผลงานศึกษาความเปราะบางของครัวเรือน โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศ (2548) ศึกษาความสัมพันธ์ของระหว่างตัวแปรความเสี่ยง ความเปราะบาง และความยากไร้ 
กำหนดนิยามว่าหมายถึง สถานการณ์ที ่บุคคลไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื ่องจากที่ไม่ได้
เตรียมการไว้ล่วงหน้าต่อความเสี่ยงซึ่งส่วนใหญ่จากปัจจัยภายนอก ถึงแม้ว่าสถานการณ์ ณ จุดเริ่มต้น 
สามารถพ่ึงพาตัวเองได้ก็ตาม และอธิบายความยากไร้หมายถึงการที่บุคคลประสบปัญหาความยากจน
ในปัจจุบัน และโอกาสที ่จะหลุดพ้นจากความยากจนน้อย  ความยากไร้สะท้อนปัญหาความ
ยากลำบากในการดำรงชีพในปัจจุบัน ในขณะที่ความเปราะบางวัดโอกาสที่จะเผชิญความยากลำบาก
ในอนาคต และอธิบายว่าความเปราะบางเกิดจาก 2 สาเหตุ คือ ค่าเฉลี่ยของการบริโภคต่อหัวต่ำโดย
เปรียบเทียบกับเส้นความยากจน และความผันผวนของการบริโภคต่อหัวสูงโดยพิจารณาจากความผัน
ผวนของรายได้ (ค่าจ้าง)  นักวิจัยใช้วิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยจำแนกประเภทความเสี่ยง
ออกเป็น ก) ภัยธรรมชาติ ข) อุบัติเหตุ ค) เจ็บป่วย ง) สูงอายุ จ) ความเสี่ยงทางสังคมต่อกลุ่มเยาวชน 
ฉ) ปัญหาภายในครอบครัว ช) การย้ายถิ่นต่อเนื่อง ซ) ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ และ ซ) การไม่ได้
รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือการกลั่นแกล้ง เป็นต้น  การวิจัยเชิงปริมาณด้วยแนวทางทาง
เศรษฐมิติให้ข้อสรุปว่า “ปัญหาความเปราะบางของครัวเรือนไทยมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าปัญหา
ความยากจน การจะขจัดความยากจนให้หมดไปจะต้องขจัดความเปราะบางต่อความยากจนด้วย 
ไม่เช่นนั้นก็จะสามารถลดจำนวนคนที่จนในปัจจุบันได้เท่านั้น ถ้ายังมีครัวเรือนเปราะบางต่อความ
ยากจนอยู่จำนวนมากจำนวนคนจนในอนาคตก็มีแนวโน้มจะยังคงมีอยู่ต่อไป”  

ในปี พ.ศ. 2550 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยจัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง
และความเปราะบางทางสังคม และนโยบายคุ้มครองทางสังคมของรัฐ สำรวจประชาชนที่ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ความเหมาะสมของสิทธิประโยชน์ และประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการความคุ้มครอง 
โดยจำแนกความเสี ่ยงที ่คาดคะเน (ex-ante) และจำนวนประชาชนที่เผชิญกับความเสี ่ยงแล้ว  
(ex-post)  วิเคราะห์ภาพรวมของการคุ้มครองทางสังคมของประเทศไทย จากระบบหลักประกันทาง
สังคม ระบบหลักประกันสุขภาพ การคุ้มครองแรงงาน การสงเคราะห์ และการให้บริการทางสังคม  
อ่ืน ๆ โดยเสนอว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรเป็นองค์กรที่รับผิดชอบด้านนี้
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เป็นหลัก กลุ่มเปราะบางที่รัฐควรให้การช่วยเหลือครอบคลุมเด็ก คนชรา และคนพิการ มาตรการเพ่ิม
ภูมิคุ้มกันแก่ประชาชนและชุมชน ผ่านองค์กรการพัฒนาฝีมือแรงงาน สุดท้ายมาตรการป้องกันไม่ให้มี
ผู้เปราะบางหรือผู้ยากไร้มีเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้เสนอมาตรการส่งเสริมการออม การให้ความรู้
เรื่องการตั้งครรภ์เพ่ือลดอัตราการพิการในเด็ก  

ผลงานวิจัยเชิงประจักษ์ความเปราะบางของครัวเรือนในเมืองอุดรธานี โดยบัวพันธ์ พรหมพักพิง 
(2560) จำแนกความเปราะบางในเขตเมืองเป็น 6 ด้าน ได้แก่  ความเปราะบางในการดำรงชีพ  
ความเปราะบางด้านอาหาร ความเปราะบางเกี่ยวกับน้ำ ความเปราะบางด้านสุขภาพ ความเปราะบาง
ด้านเครือข่ายทางสังคม และความเปราะบางต่อภัยธรรมชาติ โดยพบว่า  ค่าเฉลี่ยความเปราะบาง 
ด้านเครือข่ายทางสังคมมีค่าสูงสุด สะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอของการให้และรับความช่วยเหลือ
จากญาติ เพ่ือนบ้าน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ดังนั้นภายใต้ลักษณะของครอบครัวที่เปลี่ยนแปลง
ไป การให้ความสำคัญในระดับนโยบายทั้งในช่วงก่อนที่จะเกิดความเสี ่ยง และหลังจากที ่เกิด  
ความเสี่ยง ยังมีความสำคัญและควรดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ในส่วนของการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงและความเปราะบาง โดยศศิวุฑฒิ์ 
วงษ์มณฑา (2562) ศึกษาใช้ จากข้อมูลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของภาคครัวเรือนไทย 
(Household Socio-Economic Survey หรือ SES) ปี พ.ศ. 2548, 2550, 2553 และ 2555 เพ่ือ 
วัดการประกันการบริโภคและความเปราะบางของครัวเรือนจำแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม
ของหัวหน้าครัวเรือน ผลการศึกษาสะท้อนว่า อาชีพหรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของหัวหน้า
ครัวเรือนส่งผลต่อความเปราะบางที่แตกต่างกัน นอกจากนี้การมีเงินออม การเข้าถึงเ งินกู้ยืม และ 
การได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาชิกที่ส่งเงินกลับมาช่วยลดความเปราะบางในครัวเรือน 

ในปัจจุบันที่มีสถานการณ์โควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเปราะบางเช่นกัน ชาคร เลิศนิทัศน์ 
และสมชัย จิตสุชน (2563) ได้เผยแพร่บทความผ่านสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ที่ เปิดเผย
ผลกระทบต่อสถานการณ์โควิดของกลุ่มเปราะบางที่จำแนกเป็น กลุ่มเด็กอายุ 0-6 ปี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยพบว่ามากกว่าร้อยละ 80 ของครัวเรือนเปราะบางได้รับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดและมาตรการควบคุมของรัฐ และรายได้ของครัวเรือนที ่มีกลุ่ม
เปราะบางทุกประเภทยกเว้นกลุ่มผู้สูงอายุมีการลดลงของรายได้ตั ้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปมากกว่า
ครัวเรือนไม่มีกลุ่มเปราะบาง นอกจากนี้กลุ่มเปราะบางยังมีแนวโน้มที่จะมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นและเพ่ิม
มากกว่ากลุ่มครัวเรือนที่ไม่มีกลุ่มเปราะบาง ซึ่งจะส่งผลต่อหนี้สินที่ มากขึ้นของครัวเรือนที่มีกลุ่ม
เปราะบางอีกด้วย    

จากแนวคิดเรื่องความเปราะบางตามที่กล่าวมาจะเห็นว่ามีหลายมิติที่สะท้อนถึงความเสี่ยงที่
จะทำให้ครัวเรือนอยู่ในฐานนะความยากจน หรือประสบปัญหาความเดือดร้อนทั้งทางเศรษฐกิจ 
สุขภาพและสังคม เช่น มิติของรายได้ อาหาร ที่พัก การมีที่ดิน การย้ายถิ่น ผลผลิตทางการเกษตร
ตกต่ำ ยารักษาโรค สุขภาพซึ่งรวมถึงอายุ การเป็นโรคภัยต่าง ๆ และอุบัติเหตุ การเข้าถึงหลักประกัน
สุขภาพ  การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากภาครัฐ การศึกษา การเข้าถึงแหล่งน้ำ การอยู่รอดภายใต้ภัย
พิบัติต่าง ๆ โอกาสการเสพวัฒนธรรม เครือข่ายทางสังคม และแม้กระทั้งการพักผ่อนหย่อยใจ ดังนั้น
อาจจะสรุปได้ว่ามีปัจจัยหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับความเปราะบาง โดยสามารถรวมกลุ่มได้เป็นปัจจัย
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ทางด้านปัจจัย 4 อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ปัจจัยทางด้านสุขภาพทั้งเกี่ยวข้องกับ
สถานะสุขภาพ อายุ และการได้รับบริการสุขภาพที่เหมาะสม ปัจจัยทางด้ านระบบสาธารณูปโภค 
เครือข่ายทางสังคม และการเข้าถึงการบริการของภาครัฐ เป็นต้น จากแนวคิดเรื ่องมิต ิของ  
ความเปราะบาง งานวิจัยนี้จึงได้นำมาเป็นแนวทางการพิจารณาดัชนีที่จะใช้วัดความเปราะบางของ
ประเทศไทย ด้วยฐานข้อมูล SES ซึ่งจะสามารถทำได้วัดได้ต่อเนื่อง แต่มีข้อจำกัดด้านข้อมูลที่เป็น
ข้อมูลทุติยภูมิที่ดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ  

โดยสรุปจากการทบทวนวรรณกรรมดังที่กล่าวมานั้น มีความเชื่อมโยงกับการศึกษาในครั้งนี้ 
กล่าวได้ว่า ประเด็นความเปราะบางในเรื่อง สภาพปัญหาความขาดแคลน ซึ่งกลุ่มคนที่เป็นคนว่างงาน 
หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นสตรี และ ครัวเรือนขนาดใหญ่ อยู่ในกลุ่มเปราะบางค่อนข้างรุนแรง อย่างไรก็ดี
การมีเงินออม การเข้าถึงเงินกู้ยืม และการได้รับเงินช่วยเหลือจากสมาชิกที่ส่งเงินกลับมาช่วยลดความ
เปราะบางในครัวเรือน เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ช่วยลดความเปราบางของครัวเรือนลงได้ นอกจากนี้
นโยบายรัฐบาลยังมีผลต่อความเปราะบางของครัวเรือน ในรูปแบบความสามารถในการเข้าถึง
ทรัพยากร และสวัสดิการต่าง ๆ ในการศึกษาความเปราะบางจากการทบทวนวรรณกรรมนั้นสะท้อน
ว่าในการวัดสถานะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ทำเลที่ตั้งชุมชน มีความเหมาะสมต่อการนำมา
เปรียบเทียบเพื่อการศึกษาความเปราะบางที่แตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ได้แบ่งการวิเคราะห์ใน
รูปแบบของความเป็นเมือง และชนบทเพื่อวัดความเปราะบางครัวเรือน 
 
2.2 ดัชนีชี้วัดและหลักฐานเชิงประจักษ์  

ความท้าทายของงานวิจัยอยู ่การนำหลักฐานเชิงประจักษ์เพื ่อพิสูจน์ตามข้ อสันนิษฐาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามตอบคำถามใหม่ ใช้ข้อมูลใหม่ที่ทันสมัย หรือเทคนิคการวิเคราะห์
ใหม่ ก่อนอื่นจำเป็นต้องสำรวจฐานข้อมูลที่เหมาะสม น่าเชื่อได้ เป็นที่น่ายินดีที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ในปี พ.ศ 2562 ได้จัดทำการสำรวจขนาดใหญ่ (large-scale sampling) จากทุกจังหวัดทั้งเขตเมือง
และชนบท บันทึกข้อมูลครัวเรือนหรือสมาชิกเกี่ยวกับ การประกอบอาชีพ รายได้ ระดับการศึกษาของ
สมาชิก การถือครองทรัพย์สินและหนี้สิน (รวมทั้งการใช้เงินจากการกู้ยืม) การมีบ้ านและอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในบ้าน การที่มีสมาชิกออกไปทำงานนอกพื้นที่และส่งเงินกลับมาช่วยครอบครัว เป็นต้น 
จึงคัดกรองตัวแปรจำนวนหนึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการสำรวจครัวเรือน (SES) ของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ และตัวชี ้ว ัดส่วนหนึ่งได้จากการทบทวนวรรณกรรมดังการศึกษาของสถาบันวิจัยเพ่ือ 
การพัฒนาประเทศ (2548) เป็นต้น การศึกษาครั้งนี้จึงวัดความเปราะบางของครัวเรือน ประกอบด้วย 
10 มิติ โดยการวัดความเปราะบางแต่ละมิติ หน่วยวัดเป็น 0 ถึง 1 ค่าเข้าใกล้ 1 สะท้อนถึงความ
เปราะบางในด้านนั้นสูง และค่าเข้าใจ 0 สะท้อนถึงความเปราะบางในด้านนั้นน้อย ดังขยายความของ
ความเปราะบางในแต่ละด้านดังต่อไปนี้  

V1: การออมของครัวเรือนน้อยเกินไป18 (ในขั้นต้นนิยามว่า การออมน้อยกว่า 5% ของ
รายได้) 

 
18 Ligon and Schechter, 2003 กล่าวว่า กลุ่มคนที่มีรายได้ใกล้เส้นความยากจนสามารถเรียกได้ว่าเป็นกลุ่ม
เปราะบาง ซึ่งสามารถวัดความเปราะบางด้วยหลักความน่าจะเป็นที่ครัวเรือนจะมีสวัสดิการต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
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V2: การพ่ึงพิงด้านรายได้จากภายนอก (นิยามว่า ครัวเรือนได้รับเงินโอนจากสมาชิกไปทำงาน
นอกพ้ืนที่เกินกว่า 35%)  

V3: ความขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้าน ในที่นี้ใช้การไม่มีน้ำประปาใช้ภายในบ้าน 
(pipe water within house) เป็นดัชนีชี้วัด 

V4: การเป็นหนี้สินและใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการบริโภค (consumer debt) เงินกู้ยืมไม่ได้นำไปใช้
จ่ายเพื่อการลงทุน ความเสี่ยงที่จะไม่สามารถชำระคืนสูง 

V5: กลุ่มอาชีพที่ใช้แรงงานเป็นรายได้หลักและไม่มั่นคงด้านอาชีพ (manual and insecure 
jobs) 

V6: ความไม่สมดุลในครอบครัว หมายถึง ความสมดุลระหว่างสมาชิกที ่ทำงานรายได้ 
(income earner) กับจำนวนที่มิได้หารายได้ (non-earning member) โดยกำหนดเกณฑ์ขั ้นต่ำ
หมายถึง 1 ใน 4 คน อีกนัยหนึ่งสมาชิกท่ีทำงานหนึ่งคนเลี้ยงดูสมาชิกจำนวนสี่คนหรือสูงกว่า 

V7: การขาดโอกาสทางการศึกษา วัดจากเด็กอายุ 13-18 ที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน 
V8: ความพิการของหัวหน้าครัวเรือน 
V9: ความขาดแคลนในเรื่องของหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
V10: ความขัดสนด้านการเงินของครัวเรือน เช่น ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ 
Vul_sum หมายถึง ผลรวมของดัชนี v1-v10 ซึ่งเป็นตัวแปรที่รวมค่าดัชนี 1 ถึง 10 ดังนั้น 

Vul_sum จะมีค่าระหว่าง 0-10 โดย 0 หมายถึงไม่มีความเปราะบางเลย และ 10 หมายถึงมีความ
เปราะบางทุกด้าน บ่งชี้ความรุนแรงของความเปราะบาง ซึ่งค่า Vul_sum มีค่าสูง หมายถึง มีความ
เปราะบางมาก และ Vul_sum มีค่าน้อยหมายถึง มีความเปราะบางน้อย ซึ่งจะนำไปวิเคราะห์โดยใช้
แบบจำลอง ordered probit/logit regression หรือการทดสอบทางสถิติระหว่างกลุ ่ม (mean-
comparison test) 
  

 

(vulnerability as expected poverty (VEP)) ครัวเรือนได้รับอรรถประโยชน์ต่ำกว่าที่คาดหวัง (vulnerability as 
low expected utility (VEU)) และความเปราะบางท่ีเกิดจากความเสี่ยงของการขาดหลักประกันทางสังคมหรือเกิด
จากผลกระทบด้านต่าง ๆ จากท่ีกล่าวมานั้นมีผลต่อรายได้ครัวเรือน 
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Adjustment 

2.3 กรอบการวิจัย 
 
เพ่ือสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ ในแบบจำลอง ขอขยายความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 1.1 กรอบการวิจัย 
ที่มา: ประมวลโดยนักวิจัย 

ปัจจัยภายนอก 
ความเสี่ยง 

• โรคระบาด 
• เศรษฐกิจตกต่ำ 
• การถูกเลิกจ้าง 

 
ครัวเรือนและสมาชิก  

(ที่มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน 
จังหวัด และเมือง) 

ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
• การศึกษา 
• สุขภาพ 
• การเป็นโรคเรื้อรัง 

 

ปัจจัยภายใน 
Risk uncertainty 

• เจ็บป่าย 
• อุบัติเหตุ 

ฐานะทางเศรษฐกิจ 

• รายได้ 
• การออม 
• ความมั่งค่ัง 
• อาชีพ 
• การมีหลักประกัน 

ปัญหาความเดือดร้อน 
• ตกงาน 
• หยุดกิจการ 
• เข้าโรงพยาบาล 

การปรับตัวต่อสภาพปัญหา 
• การดึงเงินออมออกมาใช้ 
• การจำหน่ายสินทรัพย์ 
• การเปลี่ยนอาชีพ 
• การเดินทางกลับภูมิลำเนา 

การได้รับเยียวยา/ 
ความช่วยเหลือ 

• โครงการของรัฐบาล 
• โครงการของ อปท. 
• ระบบประกันสังคม 

 

Assistance social 
safety net 

Episode/Events  

Economic condition 
social status 

ความแตกต่างของโอกาส
การศึกษาของเด็ก 

• อัตราการเรียนต่อจากข้ัน
พ้ืนฐานไม่เท่ากัน 

• สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา
ไม่เท่ากัน 

• ทางเลือกของการเข้าเรียน
โรงเรียนที่แตกต่างกัน 
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2.4 ข้อสันนิษฐานการวิจัย 
H1: ทุกครัวเรือน อาชีพและกลุ่มชั้นรายได้มีโอกาสเผชิญความเสี่ยงหรือความเปราะบาง

ด้วยกันทั้งสิ้น แต่ความรุนแรงของความเปราะบางแตกต่างกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการมีภูมิคุ้มกัน (การ
ออม) ระดับการศึกษา ความมั่นคงด้านอาชีพและการเข้าหลักประกันทางสังคม พฤติกรรมของ
ครัวเรือนเกี่ยวกับวินัยการใช้จ่ายและการเป็นหนี้สิน การขาดแคลนทางการเงิน และการมีผู้พิการใน
ครัวเรือน ซึ่งสะท้อนในดัชนีความเปราะโดยจำแนกออกเป็น 10 มิติ 

H2: ดัชนีความเปราะบาง ในฐานะตัวแปรตาม สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรอิสระ และการ
ประยุกต์ใช้แบบจำลอง order logit / probit regression เพื่อทดสอบนัยสำคัญทางสถิติของตัวแปร
และค่าการตอบสนอง (responsiveness) ของตัวแปรตามต่อการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรอิสระ  
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บทที่ 3 
 

การวิเคราะห์เชิงปริมาณจากผลสำรวจครัวเรือน 
 

การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES – socio economic survey) โดย
สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นการสุ่มตัวอย่างอย่างเป็นระบบ จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากชุมนุม
อาคารมากกว่า 3 พันแห่ง (Cluster) ทั้งในเขตเมืองและชนบท ซ่ึงดำเนนิการอย่างต่อเน่ือง (ทุกสองปี 
ใน ปี พ.ศ. 2562 นับเป็นการสำรวจครั ้งล่าสุด) บันทึกข้อมูลสนเทศของครัวเรือนและสมาชิกที่
น่าสนใจ ตัวอย่างเช่น การทำงาน อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา การออม การถือครองทรัพย์สินและ
หนี้สิน ครัวเรือนสมาชิกออกไปทำงานนอกพื้นที่และส่งเงินโอนมาช่วยครอบครัว การพิการและ
ข้อบกพร่องเกี่ยวกับสุขภาพ1 ฯลฯ  คุณลักษณะที่พึงประสงค์อีกประการหนึ่งคือ การเป็นตัวแทน
ประชาชนจำแนกตามสภาพเมือง/ชนบท ภูมิภาค อาชีพและกลุ่มชั้นรายได้  เนื่องจากเป็นการสุ่ม
ตัวอย่างขนาดใหญ่ ตามหลักวิชา (multi-stage sampling) 
 
3.1 ผลการวิเคราะห์เชิงปริมาณจากผลสำรวจครัวเรือน 
 เพื่อความเข้าใจในเบื้องต้น ในการศึกษาบทนี้มีหน่วยข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ คือ ระดับ
ครัวเรือน กล่าวคือ หัวหน้าครัวเรือนจำแนกตามครัวเรือนกลุ ่มชั ้นรายได้ (จำแนกเป็น 1) กลุ่ม
เกษตรกรซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง 2) เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน กล่าวคือ เป็น
เกษตรกรที่ทำการเกษตรด้วยการเช่าที่ดินของผู้อ่ืน 3) ผู้ประกอบการ 4) นักวิชาชีพ 5) แรงงานทั่วไป 
และ 6) ผู้ไม่ทำงานหรือเกษียณ2) ภูมิภาค และสภาพเมืองชนบท โดยผลการวิเคราะห์ตารางที่ 3.1 
แสดงจำนวนครัวเรือนสุ่มตัวอย่างกระจายตามภูมิภาคและสภาพเมือง/ชนบท โดยรวมคือมีการสำรวจ
ครัวเรือนตัวอย่าง 45,586 รายและนับเป็นจำนวนสมาชิกครัวเรือน 124,874 คนซึ่งประกอบด้วย
สมาชิกวัยเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 
 

ตารางท่ี 3.1 การกระจายของตัวอย่างครัวเรือนตามภูมิภาคและสภาพเมืองชนบท 
ภูมิภาค เมือง ชนบท รวม 
  หน่วย: ครัวเรือน 
กรุงเทพมหานคร 2,582 0 2,582 
ภาคกลาง 6,896 6,117 13,013 
ภาคเหนือ 5,773 4,999 10,772 
ภาคอีสาน 6,795 5,242 12,037 
ภาคใต้ 3,778 3,404 7,182 

 
1 เช่น ความยากลำบากในการเคลื ่อนไหว (mobility functioning) ความไม่สามารถดูแลตนเอง (self-care 
inability) ซึ่งหมายถึงความจำเป็นต้องมีผู้ดูแลหรือผู้ช่วยในการใช้ชีวิตประจำวัน 
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ตารางท่ี 3.1 การกระจายของตัวอย่างครัวเรือนตามภูมิภาคและสภาพเมืองชนบท 
ภูมิภาค เมือง ชนบท รวม 
  รวม 25,824 19,762 45,586 
  หน่วย: คน  
กทม. 6,567 0 6,567 
ภาคกลาง 17,746 16,944 34,690 
ภาคเหนือ 14,692 13,856 28,548 
ภาคอีสาน 18,778 15,711 34,489 
ภาคใต้ 10,129 10,451 20,580 
รวม 67,912 56,962 124,874 

 
ในรูปภาพที่ 3.1 แสดงการกระจายตามครัวเรือนตามกลุ่มชั้นรายได้ทางเศรษฐกิจและสังคม 

(socio-economic class) โดยสำน ักงานสถ ิต ิแห ่งชาต ิ  จำแนกออกเป ็น 35 กล ุ ่ม3 (รห ัส)4 
โครงการวิจัยได้นำมาจัดกลุ่มโดยจำแนกเป็น 6 กลุ่ม เพ่ือประโยชน์การวิเคราะห์เปรียบเทียบและการ
ทดสอบข้อสันนิษฐาน 
 

 
       รูปภาพที่ 3.1 การกระจายของครัวเรือนตามกลุ่มชั้นรายไดแ้ละเมือง/ชนบท5 
       ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 

 
3 ตัวอย่างเช่น กลุ่มเกษตรกรที่มีท่ีดินทำกิน จำแนกตามขนาดการถอืครองที่ดิน 0-2 ไร่  2-5 ไร่  5-10 ไร่   
4 รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ค 
5 farmer กลุ่มเกษตรกรซึ่งเป็นเกษตรกรที่มีทีด่ินทำกิน landless famer เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 
entrepreneur ผู้ประกอบการ professional นักวิชาชีพ worker แรงงานท่ัวไป และ inactive ผูไ้ม่ทำงานหรือ
เกษียณ 
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ตารางที่ 3.2 แสดงตัวเลขสัดส่วนกลุ่มชั้นรายได้ทางสังคมครัวเรือน โดยหัวหน้าครัวเรือนส่วน
ใหญ่เป็นแรงงานทั่วไป จำนวน 14,713 คิดเป็นร้อยละ 32.28 รองลงมาคือ ผู้ไม่ทำงาน (รวมผู้ที่ได้รับ
บำเหน็จ บำนาญ เงินช่วยเหลือ หรือกลุ่มคนที่มีรายได้จากทรัพย์สินหรือรายได้อ่ืน ๆ ที่ไม่มีการระบุอย่าง
ชัดเจน) จำนวน 11,177 คิดเป็นร้อยละ 24.52 และนักวิชาชีพ จำนวน 10,961 คิดเป็นร้อยละ 24.04 

 
ตารางท่ี 3.2 สถิติครัวเรือนจำแนกตามกลุ่มชั้นรายไดท้างสังคม 
กลุ่มชั้นรายได้ จำนวน  ร้อยละ 
กลุ่มเกษตรกร 4,745 10.41 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 1,807 3.96 
ผู้ประกอบการ 2,183 4.79 
นักวิชาชีพ 10,961 24.04 
แรงงานทั่วไป 14,713 32.28 
ผู้ไม่ทำงานหรือเกษียณ 11,177 24.52 
รวม 45,586 100 

หมายเหตุ: ผู้ไม่ทำงานรวมถึงผู้เกษียณอายุ หน่วย: ครัวเรือน 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 
 ทั้งนี้ในตารางที่ 3.3 ประมวลสถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรสำคัญในแบบจำลอง อาทิ รายได้
ครัวเรือน จำนวนสมาชิกที่หารายได้เข้าครอบครัว การได้รับเงินโอนจากภายนอก (จากสมาชิกที่
ออกไปทำงานนอกพื้นที่) ระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน จำนวนสมาชิกวัยเด็กและผู้สูงอายุ 
การมีบ้านของตนเอง การทำงานที่ไม่เป็นทางการ ฯลฯ ดังอธิบายในบทที่ 2 โดยแสดงค่าเฉลี่ย  
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าต่ำและค่าสูงตามลำดับ ทั้งนี้ในส่วนของรายได้ครัวเรือน จำนวน -263,250 
สะท้อนการเป็นหนี้ของครัวเรือน หรือการมีรายได้ติดลบ 
 
ตารางท่ี 3.3 สถิติเชิงพรรณนาของตัวแปรสำคัญ  

ตัวแปร ความถี่ 
หน่วย: ครัวเรือน ค่าเฉลี่ย 

ค่า
เบ่ียงเบน 

ค่าต่ำ ค่าสูง 

รายได้ครัวเรือน 45,586 25,160 55,098 -263,250 7,856,957 

จำนวนผู้ทำงานหาเงิน 45,586 1.60 1.00 0 8 
รายได้เงินโอนจากนอกพ้ืนท่ี 45,586 1,671 4,137 0 100,000 
ปีการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน 45,586 8.60 3.60 6 21 

จำนวนเด็ก 45,586 0.50 0.80 0 7 

จำนวนผู้สูงอาย ุ 45,586 0.70 0.80 0 6 
การมีบ้านของตนเอง 45,586 0.80 0.40 0 1 
การทำงานไม่เป็นทางการ 45,586 0.70 0.50 0 1 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562  



18 
 

ตัวแปรที่สำคัญในแบบจำลองคือ การออมและรายได้ถือเป็นตัวแปรที่สำคัญต่อการดำรงชีพ
ของทุกครัวเรือน แต่ด้วยความหลากหลายของพฤติกรรมซึ่งสะท้อนความสามารถการหารายได้ ทุน
มนุษย์ ตำแหน่งหน้าที่ในองค์กร กลุ่มชั้นรายได้ (รูปภาพที่ 3.2) หากพิจารณาตามสัดส่วนการออม
พื้นที่เมืองมากกว่าชนบท ในส่วนของรายได้ที่มีค่าติดลบสันนิษฐานได้ว่าครัวเรือนมีหนี้สินจึงแสดง
รายได้มีค่าติดลบดังกล่าว (รูปภาพที่ 3.3) 
 

 
       รูปภาพที่ 3.2 การออมและรายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 
       ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 

 
       รูปภาพที่ 3.3 การออม จำแนกตามสภาพเมือง/ชนบท 
       ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
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       หมายเหตุ: F คือ กลุ่มเกษตรกร Lf คือ กลุ่มเกษตรกรไม่มีที ่ดินทำกิน E คือ ผู้ประกอบการ  
P คือ นักวิชาชีพ W คือ แรงงานทั่วไป และ I คือ ผู้ไม่ทำงานหรือเกษียณ 
 
 จากภาพที่ 3.3 สะท้อนความแตกต่างการออมและรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนในแต่ละอาชีพ 
โดยเฉพาะอาชีพในกลุมแรงงานทั่วไปมีการออมในสัดส่วนน้อยมากโดยประมาณ 3,400 บาท เมื่อ
เทียบกับอาชีพอื่น ทั้งนี้ความแตกต่างของฐานะทางเศรษฐกิจวัดจากรายได้ การออม และการมี
สมาชิกในครัวเรือน โดยเปรียบเทียบผู้ประกอบการและนักวิชาชีพ เป็นสองกลุ่มที่มีรายได้และการ
ออมสูงโดยเปรียบเทียบ ระดับกลางคือผู้ใช้แรงงานทั่วไปและเกษตรกร ในขณะที่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดิน
ทำกินและผู้เกษียณและผู้ไม่ทำงานรายได้และการออม (ค่าเฉลี่ย) น้อยที่สุด (ตารางที่ 3.4)  
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ตารางท่ี 3.4 สถิติเชิงพรรณนาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มชั้นรายได้ 6 กลุ่ม        
สถานะทาง
เศรษฐกิจ 
  

การออม 
รายได้

ครัวเรือน 
ขนาด

ครัวเรือน 
จำนวน

เด็ก 
จำนวน
ผู้สูงอายุ 

การออม อายุ คนทำงาน การศึกษา สมาชิก
เด็ก 

ผู้สูงอายุ ทำงาน
ทางการ 

บาทต่อเดือน หน่วย: คน        
กลุ่มเกษตรกร 4,976 21,415 3.07 0.52 0.70 29.1 57.2 2.061 7.207 0.517 0.698 0.033 
กลุ่มเกษตรกรไม่
มีที่ดินทำกิน 

4,937 18,320 3.01 0.56 0.55 
27.4 54.6 1.961 7.203 0.563 0.546 0.026 

ผู้ประกอบการ 24,326 57,125 2.99 0.47 0.61 29.0 55.6 1.782 9.338 0.468 0.612 0.063 
นักวิชาชีพ 8,600 35,317 2.89 0.46 0.56 25.4 53.8 1.848 10.126 0.457 0.560 0.285 
แรงงานทั่วไป 3,403 21,905 2.87 0.50 0.40 20.9 49.6 1.810 8.444 0.495 0.400 0.679 
ผู้ไม่ทำงานหรือ
เกษียณ 

2,331 15,937 2.17 0.35 1.11 
19.0 64.4 0.638 8.072 0.349 1.107 0.037 

รวม 5,616 25,160 2.74 0.45 0.66 23.0 55.5 1.563 8.622 0.454 0.659 0.304 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
หมายเหตุ: การออม คือ ร้อยละของเงินออมในรายได้ (บาทต่อเดือน) 
 ทั้งนี้ด้วยเป็นการวิเคราะห์จากการหาค่าเฉลี่ยจึงมีความเป็นไปได้ที่ในแต่ละครัวเรือนโดยเฉลี่ยแล้วมีเด็กไม่ถึง 1 คน เพราะบางครัวเรือนมีเด็กมากกว่า 1 
คนบางครัวเรือนไม่มีเด็กเลย การที่ค่าไม่ถึง 1 หมายถึงการมีเด็กค่อนข้างน้อยและน้อยกว่า 1   คนต่อครัวเรือนโดยเฉลี่ย    ในส่วนของจำนวนผู้สูงอายุก็เช่นกัน 
ในส่วงของขนาดครัวเรือนพบว่าที่เป็นค่าไม่เต็มจำนวน เพราะเป็นในลักษณะค่าเฉลี่ยเช่นกัน
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หากพิจารณารายได้เฉลี่ยต่อคน ตามประเภท และสภาพเมือง/ชนบท พบว่า ผู้ที่อาศัยอยู่ใน
พ้ืนที่เมืองมีรายได้สูงกว่าผู้ที่อยู่ในชนบท โดยเฉพาะผู้ประกอบการ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 24,029 บาท
ต่อเดือน และนักวิชาชีพ 16,051 บาทต่อเดือน (ตารางที่ 3.4) ทั้งนี้ในส่วนกลุ่มเกษตรกร และกลุ่ม
เกษตรกรผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกินนั้นมีรายได้ไม่แตกต่างกันมาก 

 

 
รูปภาพที่ 3.4 รายได้เฉลี่ยต่อคน ตามประเภท และสภาพเมือง/ชนบท 

          ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
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รูปภาพที่ 3.5 รายได้จากเงินโอน จำแนกตามอาชีพ 

          ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 

เปรียบเทียบดัชนีความเปราะบาง ซึ่งมีค่าพิสัยระหว่าง 0-5 ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศเท่ากับ 1.17 
โดยที่ในเขตเมืองค่าเฉลี่ยความเปราะบางต่ำกว่าในชนบท (1.17 เปรียบเทียบกับ 1.25 ซึ่งทดสอบว่า
เป็นความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติ) โดยภาพรวมครัวมีความเปราะบางมิติที่ 1 คือ การออมของ
ครัวเรือนน้อยเกินไป (ค่าดัชนี เท่ากับ 0.371) และสำหรับกลุ่มอาชีพรับจ้างทั่วไปมีความเปราะบาง
ตามลักษณะของอาชีพที่ต่างจากกลุ่มอาชีพอื่นในมิติความเปราะบางที่ 5 คือ กลุ่มอาชีพที่ใช้แรงงาน
และไม่เป็นทางการ ซึ่งแรงงานทั่วไปทั้งมีหลายรูปแบบแตกต่างกัน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 
3.5  



23 
 

 
ตารางท่ี 3.5 ความเปราะบาง 10 มิติ  สัดส่วนครัวเรือนเปราะบางจำแนกตามกลุ่มชั้นรายได้ 

ความเปราะบาง 10 มิติ  สัดส่วนครัวเรือนเปราะบางจำแนกตามกลุ่มชั้นรายได้     
ความเปราะบาง     

กลุ่มชั้นรายได้ มิติ 1 มิต ิ2 มิต ิ3 มิต ิ4 มิต ิ5 มิต ิ6 
มิต ิ7 

มิต ิ8 มิต ิ9 มิต ิ10 ความเปราะบาง
ภาพรวม 

                   หน่วยวัด 0/1                                                พิสัย 0-5 
กลุ่มเกษตรกร 0.470 0.027 0.113 0.332 - 0.007 0.028 0.177 0.055 0.060 1.268 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 0.446 0.024 0.138 0.297 - 0.008 0.042 0.189 0.043 0.078 1.265 
ผู้ประกอบการ 0.306 0.014 0.046 0.295 - 0.122 0.019 0.167 0.074 0.043 1.084 
นักวิชาชีพ 0.289 0.016 0.036 0.358 - 0.011 0.017 0.162 0.069 0.055 1.013 
แรงงานทั่วไป 0.306 0.015 0.056 0.348 0.321 0.015 0.033 0.174 0.108 0.095 1.471 
ผู้ไม่ทำงาน 0.496 0.604 0.048 0.210 - 0.614 0.011 0.209 0.099 0.060 2.350 
รวม 0.371 0.161 0.058 0.310 0.104 0.165 0.022 0.180 0.086 0.069 1.529 

หมายเหตุ: คำนิยามอธิบายในบทที่ 2 และ ผู้ไม่ทำงานรวมถึงผู้เกษียณอายุ 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 
 
 
 
 
 



24 
 

ทั้งนี้ในรูปภาพที่ 3.6 ถึง 3.14 แสดงมิตคิวามเปราะบาง 10 มิติ จากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า ความเปราะบางมีได้หลายมิติ ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้กำหนดมิติของความเปราะบางที่ประกอบไป
ด้วย  

 ความเปราะบางมิติที่ 1 คือ การออมของครัวเรือนน้อยเกินไปซึ่งหมายถึงน้อยกว่า 
5% ของรายได้ (vul1)  

 ความเปราะบางมิติที่ 2 คือ การพ่ึงพิงด้านรายได้จากภายนอก (vul2)   
 ความเปราะบางมิติที่ 3 คือ ความขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้าน (vul3)  
 ความเปราะบางมิติที่ 4 คือการเป็นหนี้สินและใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการบริโภค (vul4)  
 ความเปราะบางมิติที่ 5 คือ กลุ่มอาชีพที่ใช้แรงงานเป็นรายได้หลัก อาชีพไม่เป็น

ทางการและไม่มีความมั่นคงด้านอาชีพ (vul5)  
 ความเปราะบางมิติที่ 6 คือ ความไม่สมดุลในครอบครัวระหว่างสมาชิกที่ทำงาน

รายได้กับจำนวนที่มิได้หารายได้ ซึ่งหมายถึง 1 ใน 4 คน (vul6)  
 ความเปราะบางมิติที่ 7 คือ การขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กอายุ 13-18 ที่ไม่ได้

อยู่ในโรงเรียน (vul7)  
 ความเปราะบางมิติที่ 8 คือ ความพิการของหัวหน้าครัวเรือน (vul8)  
 ความเปราะบางมิติที่ 9 คือ ความขาดแคลนในเรื่องของหลักประกันในการเข้าถึง

แหล่งเงินทุน (vul9)  
 ความเปราะบางมิติที่ 10 คือ ความขัดสนด้านการเงินของครัวเรือน เช่น ไม่มีเงินจ่าย

ค่าน้ำ ค่าไฟ (vul10) 
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  รูปภาพที่ 3.6 สัดส่วนครัวเรือนที่มีการออมน้อยว่าร้อยละ 5 ของรายได้6 
  ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 

รูปภาพที่ 3.7 ครัวเรือนที่พ่ึงพิงเงินออม 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 

 
6 Bkk คือ กรุงเทพมหานคร Central คือ ภาคกลาง North คือ ภาคเหนือ Northeast คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ South คือ ภาคใต ้
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รูปภาพที่ 3.8 ครัวเรือนที่เป็นหนี้เพ่ือการบริโภค  
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 

 
รูปภาพที่ 3.9 ครัวเรือนมีจำนวนผู้หารายได้ไม่สมดุลกับสมาชิกในครอบครัว 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
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รูปภาพที่ 3.10 ครัวเรือนมีหัวหน้าครัวครัวเรือนที่มีความพิการ  
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 

 
รูปภาพที่ 3.11 ดัชนีความเปราะบางด้านเข้าถึงสินเชื่อ 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
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รูปภาพที่ 3.12 ดัชนีความเปราะบางด้านไม่มีสภาพคล่องที่จะจ่ายสิ่งจำเป็น เช่น ค่าน้ำ ไฟฟ้า บริการ
สาธารณะต่างๆ 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 

รูปภาพที่ 3.13 ภาพรวมดัชนีความเปราะบาง 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
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รูปภาพที่ 3.14 จำนวนครัวเรือนไม่เปราะบาง และเปราบาง 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 

 
 ในแต่ละตัวชี้วัดด้านความเปราะบางในมิติที่ 1 เรื่องการออมเมื่อเปรียบเทียบรายภูมิภาค 
และรายอาชีพพบความแตกต่างของการของในแต่ละกลุ่มอาชีพ ในมิติความเปราะบางที่ 2 การพึ่งพิง
เงินออมส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ในมิติความเปราะบางที่ 3 
การเป็นหนี้เพื่อบริโภคพิจารณาตามอาชีพและภูมิภาคจากรูปภาพที่ 3.5 ส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร นักวิชาชีพในที่นี้อาจเป็นผู้รับราชการ
ครู ตำรวจ ที่มีการกู้ที่ก่อให้เกิดหนี้ค่อนข้างสูง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศูนย์ประสานงานการ
แก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาแห่งประเทศไทย (2563) ว่าครูไทยมีหนี้สินเฉลี่ยรายละ
ไม่ต่ำกว่า 3 ล้านบาท ที่ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้จากสหกรณ์ครู และหนี้การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วย
เพื่อนสมาชิกคุรุสภา ทั้งนี้ในภาพรวมของความเปราะบางในแต่ละมิติจะพบได้ว่า ครัวเรือนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะผู้ไม่มีงานทำ แรงงานทั่วไป และเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินมีความ
เปราะบางสูง 
 
ข้อสังเกตและการอภิปรายผล 

ความแตกต่างระหว่างกลุ่มชั้นรายได้ทางสังคม กลุ่มเสี่ยงสูงสุดคือกลุ่มเกษียณหรือไม่ได้
ทำงาน รองลงมาคือแรงงานทั่วไป  กลุ่มที่แข็งแรงที่สุดคือผู้ประกอบการเพราะว่า “มีทุน” เป็น



30 
 

เจ้าของกิจการจ้างคนมาร่วมทำงานด้วย รองลงมาคือนักวิชาชีพอาจจะเป็นเพราะว่า“มีทุนมนุษย์และ
ความรู้” มีงานทำที่มั่นคง 

ดัชนีที่ 1 การออมน้อยเกินไป (ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของรายได้) พบว่า 37.1% ของครัวเรือนไทย
มีการน้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายได้ตนเอง  ความเปราะบางสูงในกลุ่มผู้ไม่ทำงานหรือเกษียณ (49.6%) 
และเกษตรกร (47%) 

ดัชนีที่ 2 การพึ่งพิงเงินโอนจากภายนอก (สมาชิกที่ออกไปทำงานนอกพื้นที่) ในสัดส่วนที่สูง 
โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยทั่วประเทศ เท่ากับ 16.1%  ความเปราะบางนี้สูงสุดในกลุ่มผู้เกษียณหรือไม่ได้
ทำงาน (60%) 

ดัชนีที่ 3 ความขาดแคลนในชีวิตประจำวัน กล่าวคือ ไม่มีน้ำประปาใช้ภายในบ้าน โดยพบว่า
ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา สัดส่วนที่ขาดแคลนเพียงร้อยละ 5.8 แต่ในครัวเรือนเกษตรกรและ
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินมีความขัดสนสูงกว่ากลุ่มอ่ืน ร้อยละ 11 และร้อยละ 14 ตามลำดับ 

ดัชนีที่ 4 การเป็นหนี้สินและใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการบริโภคเท่านั้น พบว่า 31.% ของครัวเรือน
ไทยเป็นหนี้สินและมีการใช้จ่ายเงินกู้เพื่อการบริโภค โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพนักวิชาชีพ (35.8%) และ
แรงงานทั่วไป (34.8%) 

ดัชนีที่ 5 อาชีพแรงงานทั่วไป (manual labor) เป็นอาชีพที่ไม่เป็นทางการหรือไม่อยู ่ใน
ระบบประกันสังคม เมื่อเจอเหตุการวิกฤตทางเศรษฐกิจจะเป็นกลุ่มอาชีพที่ได้รับผลกระทบในลำดับ
แรก ๆ เมื่อเทียบกับกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ เช่น ข้าราชการ พนักงานบริษัท เป็นต้น 

ดัชนีที่ 6 ความไม่สมดุลระหว่างสมาชิกที่ทำงานกับสมาชิกครัวเรือนที่ไม่ได้ทำงาน  กล่าวคือ 
การพ่ึงพิงรายได้จากสมาชิกครัวเรือเพียงไม่กี่คน อาทิ จำนวนสมาชิกครัวเรือน 4 คน แต่ทำงานมีราย
หลัก และเป็นผู้หารายได้มาดูแลครอบครัวเพียง 1 คน 

ดัชนีที่ 7 เด็กวัย 13 – 18 ที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนส่วนใหญ่อยู่ในครัวเรือนเกษตรกรที่ไม่มีที่ดิน
ทำกิน และแรงงานทั่วไป  

ดัชนีที่ 8 ความทุพพลภาพหรือความไม่สามารถดูแลตนเองได้ โดยเฉพาะในกล่มผู้ไม่ทำงาน 
(20%) 

ดัชนีที่ 9 ไม่สามารถยืมหรือขาดหลักประกันทางการเงิน สำหรับใช้เป็นหลักค้ำประกันให้
ตนเอง ทั้งการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในระบบ เช่น ธนาคารต่าง ๆ เป็นต้น 

ดัชนีที่ 10 ความขัดสนด้านการเงินของครัวเรือน เช่น ไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ 
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รูปภาพที่ 3.15 ดัชนีความเปราะบาง จำแนกตามกลุ่มชั้นรายได ้  

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 

 จากภาพที่ 3.15 จะเห็นว่า ก) กลุ่มครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นผู้เกษียณการทำงานมี
ค่าเฉลี่ยความเปราะบางมากท่ีสุด ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ อิท การพ่ึงพิงรายได้จากภายนอก ซึ่งรวมถึง
มีเงินออมน้อย และขาดหลักประกันทางสังคม ข) กลุ่มแรงงานทั่วไป มีความเปราะบางสูงเป็นลำดับที่
สอง สาเหตุจากการมีรายได้น้อย ซึ่งมีสัดส่วนการออมต่อรายได้ต่ำ และขาดหลักประกันทางสังคม 
เช่นเดียวกันกับผู้เกษียณการทำงาน ค) กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน จัดเป็นลำดับ
ปานกลางในแง่ความเปราะบาง ซึ่งแม้ว่าจะมีรายได้น้อย แต่ก็มีวิถีชีวิตในชนบทที่มีค่าครองชีพต่ำ และ
มีที่ดินทำกินเป็นหลักประกันอย่างหนึ่ง ง) กลุ่มผู้ประกอบการ และนักวิชาชีพ ถือเป็นกลุ่มที่มีทุน และ
มีทุนมนุษย์ เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางน้อยท่ีสุด 

 

 

ตารางท่ี 3.6 ความเปราะบางของแต่ละตัวชี้วัด 

ความเปราะบาง  ไม่เปราะบาง ความ
เปราะบาง 

เปอร์เซ็น (%) 
ความเปราะบาง 

มิติที่ 1 การออมของครัวเรือนต่ำกว่า 5% ของ
รายได้ 

28,659 16,927 37.13 

มิติที่ 2 การพ่ึงพิงด้านรายได้จากภายนอก 38,232 7,354 16.13 
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มิติที่ 3 ความขาดแคลนน้ำประปาใช้ภายใน
บ้าน 

42,946 2,640 5.79 

มิติที่ 4 การเป็นหนี้สินและใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการ
บริโภค 

31,444 14,142 31.02 

มิติที่ 5 อาชีพที่ใช้แรงงานเป็นรายได้หลักและ
ไม่ม่ันคงด้านอาชีพ 

40,856 4,730 10.38 

มิติที่ 6 ความสมดุลระหว่างสมาชิกที่ทำงาน
รายได้กับจำนวนที่มิได้หารายได้ (1 ใน 4 คน) 

38,066 7,520 16.50 

มิติที่ 7 เด็กอายุ 13-18 ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน 13,727 540 3.78 
มิติที่ 8 ความเปราะบางด้านสุขภาพ 37,364 8,222 18.04 
มิติที่ 9 ความขาดแคลนในเรื่องของหลักประกัน 41,639 3,947 8.66 
มิติที่ 10 ความขัดสนด้านการเงินของครัวเรือน 42,399 3,187 6.99 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 

 จากตารางที่ 3.6 สะท้อนว่ากลุ่มมีความเปราะบางต่อผลกระทบมากที่สุดคือ กลุ่มครัวเรือน
ที่มกีารออมของครัวเรือนต่ำกว่า 5% ของรายได้ คิดเป็น 37.13% รองลงมาคือ การเป็นหนี้สินและใช้
จ่ายเงินกู้เพื่อการบริโภค คิดเป็น 31.02% และกลุ่มที่มีหัวหน้าครัวเรือนที่ทุพพลภาพ หรือมีความ
พิการ ที่มีการเคลื่อนไหวที่ยากลำบากหรือช่วยเหลือตนเองได้น้อย
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ตารางท่ี 3.7 รูปแบบความสัมพันธ์ของความเปราะบาง 

ความ
เปราะบาง มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 มิติท่ี 5 มิติท่ี 6 มิติท่ี 7 มิติท่ี 8 มิติท่ี 9 มิติท่ี 10 คำอธิบาย 

มิติท่ี 1 16,927 3795 1,133 5,547 1,550 3,786 397 3,285 1,563 1,478 การออมน้อยกว่า 5% 

% 100 51.6 6.69 32.77 9.16 22.37 2.35 19.41 9.23 8.73   

มิติท่ี 2 3795 7354 298 1,672 91 4,222 93 1,417 690 435 พึ่งพิงรายได ้

% 51.6 100 4.05 22.74 1.24 57.41 1.26 19.27 9.38 5.92   

มิติท่ี 3 1,133 298 2,640 656 284 387 102 583 287 232 ขลาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวก 

% 42.92 11.29 100 24.85 10.76 14.66 3.86 22.08 10.87 8.79   

มิติท่ี 4 5,547 1,672 656 14,142 1,933 890 413 3,130 752 1,252 การเป็นหนีส้ิน 

% 39.22 11.82 4.64 100 13.67 6.29 2.92 22.13 5.32 8.85   

มิติท่ี 5 1,550 91 284 1,933 4,730 123 200 4.23 346 449 ไม่มั่นคงดา้นอาชีพ 

% 32.77 1.92 6 40.87 100 2.6 4.23 26.24 7.32 9.49   

มิติท่ี 6 3,786 4,222 387 890 123 7,520 72 1,525 910 437 ภาวะพึ่งพิงในครัวเรือน 

% 50.35 56.14 5.15 11.84 1.64 100 0.96 20.28 12.1 5.81   

มิติท่ี 7 397 93 102 413 200 72 1,043 299 101 143 การขาดโอกาสของเด็ก 

% 38.06 8.92 9.78 39.6 19.18 6.9 100 28.67 9.68 13.71   

มิติท่ี 8 3,285 1,417 583 3,130 1,241 1,525 299 8,222 726 790 ความพิการของหัวหน้าครัวเรือน 

% 39.95 17.23 7.09 38.07 15.09 18.55 299.00 100.00 8.83 9.61   
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ความ
เปราะบาง มิติท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติท่ี 3 มิติท่ี 4 มิติท่ี 5 มิติท่ี 6 มิติท่ี 7 มิติท่ี 8 มิติท่ี 9 มิติท่ี 10 คำอธิบาย 

มิติท่ี 9 1,563 690 287 752 346 910 101 726 3,947 410 เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุน 

% 39.6 17.48 7.27 19.05 8.77 23.06 2.56 18.39 100 10.39   

มิติท่ี 10 1,478 435 232 1,252 449 437 143 790 410 3,187 
ความขัดสนด้านการเงินของ
ครัวเรือน 

% 46.38 13.65 7.28 39.28 14.09 13.71 4.49 24.79 12.86 100   
 

 

 ตารางที่ 3.7 เป็นการอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ของความเปราะบาง โดยพิจารณาว่า หากความเปราะบางที่ 1 (การออมน้อยกว่า 5%) เป็นปัญหา
หลัก แล้วในกลุ่มผู้ที่มีความเปราะบางที่1 จะประสบกับความเปราะบางใดบ้าง มากน้อยเพียงใด ซึ่งในกรณีของความเปราะบางที่ 1 ด้านการออมนี้ จะพบว่าหากมี
ความเปราะบางด้านการออม มักจะพบปัญหาความเปราะบางด้านการพ่ึงพารายได้ และภาวะหนี้สินตามมาด้วย ส่วนความเปราะบางด้านการพ่ึงพิงรายได้ (vul2) 
ก็จะมีความสัมพันธ์กับภาวะการพ่ึงพิงในครัวเรือน กล่าวคือมีคนทำงานมากกว่าคนที่อยู่ในภาวะพ่ึงพิงเช่น ผู้สูงอายุ และเด็ก ค่อนข้างมาก อีกทั้งเป็นที่น่าสนใจว่า
การเปราะบางด้านการขาดโอกาสของเด็ก และความไม่ม่ันคงของอาชีพ จะมีความเกี่ยวข้องกับความเปราะบางด้านความพิการของหัวหน้าครัวเรือนค่อนข้างมา
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การอภิปรายผล  

 •  หนึ่ง ครัวเรือนที่เข้มแข็ง (หรือไม่เปราะบาง วัดจากค่า vul_sum เท่ากับ 0 คิดเป็นสัดส่วน 
30% ของครัวเรือนไทยมีความเปราะบางอย่างอ่อน (mild vulnerable) หมายถึง มีความเปราะบาง 
1 มิติ ส่วนที่เหลือประมาณ 35% ของครัวเรือนมีความเปราะบาง 2-5 มิติ ถือว่าเปราะบางสูง    
 •  สอง ความแตกต่างระหว่างกลุ่มชั้นรายได้ทางสังคม กลุ่มเสี่ยงสูงสุดคือกลุ่มเกษียณหรือ
ไม่ได้ทำงาน รองลงมาคือแรงงานทั่วไป  กลุ่มที่แข็งแรงที่สุดคือผู้ประกอบการเพราะว่า “มีทุน” เป็น
เจ้าของกิจการจ้างคนมาร่วมทำงานด้วย รองลงมาคือนักวิชาชีพอาจจะเป็นเพราะว่า“มีทุนมนุษย์และ
ความรู้” มีงานทำที่มั่นคง 
 

เมื่อการกระจายกลุ่มชั้นรายได้จำแนกเมืองและชนบท โดยกลุ่มชั้นรายได้ประกอบด้วย 1) 
เกษตรกร 2) เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 3) ผู้ประกอบการ 4) นักวิชาชีพ 5) แรงงานทั่วไป และ 6) ผู้
เกษียณ เห็นได้ว่ากลุ่มชั้นรายได้ส่วนใหญ่ทั้งในพื้นที่เมืองและชนบทคือ แรงงานทั่วไป ดังแสดงใน
รูปภาพ 3.16 และ 3.17 

 

 
   รูปภาพที่ 3.16 การกระจายของกลุ่มชั้นรายไดจ้ำแนกเมืองและชนบท 
   ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 

 
เมื่อจำแนกรายกลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีความเปราะบางในมิติที่ด้านการออม และการพึ่งพิงเงิน

จากภายนอกหรือการโอนเงินจากสมาชิกครัวเรือนที่ไปทำงานนอกพ้ืนที่  
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      รูปภาพที่ 3.17 ดัชนีความเปราะบางตามกลุ่มชั้นรายไดแ้ละความเป็นเมืองหรือชนบท 
      ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 

รูปภาพที่ 3.18 ดัชนีความเปราะบางตามกลุ่มชั้นรายไดต้ามอาชีพ 
           ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
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รูปภาพที่ 3.19 ดัชนีความเปราะบางความเป็นเมืองหรือชนบท 

           ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 
 จากรูปภาพที ่ 3.18 และ 3.19 เห็นได้ว่ากลุ ่มผู ้ไม่มีงานทำ และแรงงานทั ่วไป มีความ
เปราะบางสูงเมื่อเทียบกับอาชีพอื่น และส่วนใหญ่เป็นครัวเรือนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ 
และภาคเหนือ 
 

เมื่อวิเคราะห์ดัชนีความเปราะบางตามสถานะทางสังคมดังตารางที่ 3.8 พบว่า สถานะทาง
สังคมท่ีแตกต่างกันมีดัชนีวัดความเปราะบางท่ีแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกประเภท 
  
ตารางที่ 3.8 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความเปราะบางกับสถานะทางสังคม  
                 (Chi-square test) 

ตัวแปรดัชนีความเปราะบาง Pearson chi2 P-value 
การออมของครัวเรือนต่ำกว่า 5% ของรายได้  1.60E+03 0.000 
การพ่ึงพิงด้านรายได้จากภายนอก 2.10E+04 0.000 
ความขาดแคลนน้ำประปาใช้ภายในบ้าน 605.15 0.000 
การเป็นหนี้สินและใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการบริโภค 757.92 0.000 
อาชีพที่ใช้แรงงานเป็นรายได้หลักและไม่มั่นคงด้านอาชีพ 1.10E+04 0.000 
ความสมดุลระหว่างสมาชิกท่ีทำงานรายได้กับจำนวนที่
มิได้หารายได้ (1 ใน 4 คน) 

2.20E+04 0.000 

เด็กอายุ 13-18 ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน 197.60 0.000 
ความพิการของหัวหน้าครัวเรือน 95.04 0.000 
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ตารางที่ 3.8 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความเปราะบางกับสถานะทางสังคม  
                 (Chi-square test) 

ตัวแปรดัชนีความเปราะบาง Pearson chi2 P-value 
ความขาดแคลนในเรื่องของหลักประกัน 261.21 0.000 
ความขัดสนด้านการเงินของครัวเรือน 224.84 0.000 
รวม 8.60E+03 0.000 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 

 

ตารางท่ี 3.9 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างดัชนีความเปราะบางกับการอยู่ในเมืองหรือชนบท  
                (Chi-square test) 

ตัวแปร Pearson chi2 P-value 
การออมของครัวเรือนต่ำกว่า 5% ของรายได้ 8.96E+01 0.000 
การพ่ึงพิงด้านรายได้จากภายนอก 1.47E+01 0.000 
ความขาดแคลนน้ำประปาใช้ภายในบ้าน 551.78 0.000 
การเป็นหนี้สินและใช้จ่ายเงินกู้เพ่ือการบริโภค 73.74 0.000 
อาชีพที่ใช้แรงงานเป็นรายได้หลักและไม่มั่นคงด้านอาชีพ 3.23E+01 0.000 
ความสมดุลระหว่างสมาชิกท่ีทำงานรายได้กับจำนวนที่
มิได้หารายได้ (1 ใน 4 คน) 

2.34E+01 0.000 

เด็กอายุ 13-18 ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน 54.55 0.000 
ความพิการของหัวหน้าครัวเรือน 149.66 0.000 
ความขาดแคลนในเรื่องของหลักประกัน 31.15 0.000 
ความขัดสนด้านการเงินของครัวเรือน 21.95 0.000 
รวม 3.45E+02 0.000 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 

เมื่อพิจารณาการกระจายกลุ่มชั้นรายได้จำแนกเมืองและชนบท พบว่ากลุ่มชั้นรายได้ทาง
สังคมของเขตเมืองและชนบทแตกต่างกัน กล่าวคือ ในเขตเมืองมีแนวโน้มที่มีเกษตรกรน้อยกว่า แต่มี
นักวิชาชีพมากกว่าเขตชนบท  
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  รูปภาพที่ 3.20 การกระจายของกลุ่มชั้นรายไดจ้ำแนกเมืองและชนบท 
  ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 

 
 รูปภาพที่ 3.21 ดัชนีความเปราะบางตามกลุ่มชั้นรายไดแ้ละความเป็นเมืองหรือชนบท 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
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รูปภาพที่ 3.22 ดัชนีความเปราะบางตามกลุ่มชั้นรายไดแ้ละความเป็นเมืองหรือชนบท 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 

รูปภาพที่ 3.23 ค่าเฉลี่ยของความเปราะบางเปรียบเทียบกลุ่มชั้นรายได้ตามอาชีพ และจำแนกตามเขต
เมือง/ชนบทที่มา สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 
 ตามข้อสันนิษฐานว่า การที่มีคนทำงานหารายได้ (earner) เข้าครอบครัวที่สมดุลกับขนาด
ครัวเรือนเป็นตัวแปรที่สำคัญและเกี่ยวกับข้องความเปราะบาง ครัวเรือนส่วนใหญ่มีสมาชิกครัวเรือน  
3-4 คน และคนทำงานหารายได้ 1-2 คน สถิติเฉลี่ยคนหารายได้ 1.6 อย่างไรก็ตาม อาจจะมีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มชั้นรายได้ ดังแสดงด้วยรูปภาพที่ 3.6 ค่าเฉลี่ยของจำนวนสมาชิกและคนที่หา
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รายได้เข้าครอบครัว เปรียบเทียบตามกลุ่มชั้นรายได้ ซึ่งประจักษ์ชัดว่าในกลุ่มครัวเรือนเกษียณ มี
ค่าเฉลี่ยคนหารายได้น้อย (ต่ำกว่าหนึ่งคน)  

การกระจายระดับความเปราะบาง โดยจะเห็นว่ากลุ ่มแรงงานส่วนใหญ่มีการออมของ
ครัวเรือนน้อยเกินไป กล่าวคือ ออมน้อยกว่า 5% ของรายได้ และในกลุ่มผู้ไม่ทำงานยังคงเป็นกลุ่มที่
พ่ึงพิงด้านรายได้จากภายนอกหรือรับเงินโอนจากสมาชิกไปทำงานนอกพ้ืนที่เกินกว่า 35% ดังนั้น เมื่อ
ต้องประสบปัญญาอย่างเช่นสถานการณ์โควิดที่ส่งผลต่อการขาดรายได้ จะทำให้กลุ่มดังกล่าวจะมี
ความเดือนร้อนอย่างมากต่อการดำรงชีวิต 
 เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่เขตเมืองและชนบทกับความเปราะบาง พบว่าการอยู่
อาศัยในพื้นที่ที่แตกต่างกัน มีความเปราะบางแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทุกประเภท โดย
พ้ืนที่เขตเมืองมีค่าเฉลี่ยดัชนีความเปราะบางรวมเท่ากับ 1.44 และชนบทมีค่าเท่ากับ 1.64 

ทั้งนี้ในส่วนของตารางที่ 3.10 ได้แสดงผลประมาณการความสัมพันธ์ที่กำหนดให้ vul_sum 
ซึ ่งเป็นตัวแปรทดสอบนัยสำคัญทางสถิติกับตัวแปรอิสระ ผลประมาณการสรุปได้ว่า (ก) ระดับ
การศึกษา (ทุนมนุษย์) ของหัวหน้าครัวเรือนมีส่วนลดความเปราะบางอย่างมีนัยสำคัญ (ข) เมื่อหัวหน้า
ครัวเรือนมีอายุเพิ่มขึ้น ดัชนีความเปราะบางมีแนวโน้มสูงขึ้น (ค) ขนาดของครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิก
มากมีความเปราะบางกว่าครัวเรือนที่มีจำนวนสมาชิกน้อยมีความสัมพันธ์กับความเปราะบางทางบวก 
ถึงแม้ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติระดับ 95% (ง) พบว่า ดัชนีความเปราะบางแปรผันตามลักษณะกลุ่มชั้น
รายได้ (socio6) โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้เกษียณอายุหรือไม่ได้ทำงานในขณะนี้ และกลุ่มแรงงาน
ทั่วไปมีค่าสัมประสิทธิ์ทางบวกและมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับเชื่อมั่นเกินกว่า 99%  
 
ตารางท่ี 3.10 ผลประมาณการ Ordered logit เมืองและชนบท 
ตัวแปร logit 
  เมือง ชนบท 
ความเปราะบาง รวมทุกมิติ 

  

ปีการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน -0.064*** -0.052*** 
ขนาดของครัวเรือน 0.350*** 0.388*** 
อายุของหัวหน้าครัวเรือน -0.007*** -0.001 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน -0.162 0.088 
ผู้ประกอบการ -0.320*** -0.082 
นักวิชาชีพ -0.382*** -0.179*** 
แรงงานทั่วไป 0.252*** 0.587*** 
ผู้ไม่ทำงาน 2.207*** 2.268*** 
/cut1 -1.074 -0.460 
/cut2 0.689 1.281 
/cut3 2.210 2.868 
/cut4 3.834 4.426 
/cut5 5.616 6.097 
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ตารางท่ี 3.10 ผลประมาณการ Ordered logit เมืองและชนบท 
ตัวแปร logit 
  เมือง ชนบท 
/cut6 7.703 7.827 
/cut7 10.448 9.857 
Statistics     
จำนวนตัวอย่าง 25,757 19,735 
log of likelihood -34848.096 -27756.918 
beta coefficient 

  

t-statistics 
 

  
LR chi2(8) 7483.05 5443.68 
Prob > chi2 0.0000 0.0000 
Pseudo R2 0.0970 0.0893 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 
สรุปท้ายบท 
บทวิเคราะห์นี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ โดยนิยามความเปราะบางของครัวเรือนด้วย 10 ตัวชี้วัด ใช้
ข้อมูลเชิงประจักษ์ คือ ผลสำรวจครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2562 มาทดสอบเชิง
ประจักษ์ ผลสรุปในประการสำคัญ คือ  

• ดัชนีความเปราะบาง ซึ่งมีค่าต่ำสุด 0 และค่าสูงสุดเท่ากับ 7  โดยพบว่า ร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนไทยไม่มีปัญหาความเสี่ยง (vul_sum = 0)   

• ครัวเรือนไทยร้อยละ 35 มีปัญหาความเปราะบางอย่างอ่อน (vul_sum = 1 จากคะแนน
สูงสุด 7)   

• ร้อยละ 35 ของครัวเรือนไทยมีความเปราะบางในระดับ 2-5 มิติ ซึ ่งถือว่าเป็นกลุ่ม
เปราะบางสูง  

• กลุ่มท่ีมีความเปราะบางต่ำ คือ นักวิชาชีพ และผู้ประกอบการ เกษตรกรและเกษตรกรที่
ไม่มีที่ดินทำกิน อยู่ในระดับปานกลาง  

• กลุ่มผู้เกษียณหรือไม่ได้ทำงานมีความเปราะบางสูงสุด ตามมาด้วยกลุ่มแรงงานทั่วไปและ
การจ้างงานไม่เป็นทางการ (ไม่มีหลักประกันด้านสังคม)   

• กลุ่มผู้ประกอบการและนักวิชาชีพ เป็นกลุ่มชั้นรายได้ที่มีความเปราะบางต่ำ เนื่องจาก
เป็นผู้มีทุนหรือทุนมนุษย์ ซึ่งส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพที่มั่นคง รายได้สูงหรือปาน
กลาง สามารถเก็บออมได้  

• การเปรียบเทียบระหว่างสภาพเมือง/ชนบท พบว่า ครัวเรือนในเขตชนบทมีความ
เปราะบางสูงกว่าครัวเรือนในเขตเมือง  
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• ผลประมาณการโดยแบบจำลอง ordered logit regression พบว่า ระดับการศึกษาของ
หัวหน้าครัวเรือนมีผลทางลบ (ลดความเสี่ยงความเปราะบาง) และ  

• ขนาดของครัวเรือนและอายุของหัวหน้าครัวเรือนมีผลต่อความเปราะบาง 
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บทที่ 4 
ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของเด็กและเยาวชน 

 
ในบทนี ้เสนอผลการวิเคราะห์ความเหลื ่อมล้ำด้านการศึกษาในกลุ ่มเด็กและเยาวชน  

โดยการศึกษาบทนี้มีหน่วยข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับบุคคล (ผล
คะแนนการสอบของเด็กและเยาวชน) ซ่ึงเกี่ยวข้องกับครัวเรือนเปราะบาง สามารถสะท้อนในหลายตัว
แปรด้วยกัน กล่าวคือ ก) ความสามารถการลงทุนด้านการศึกษาที่แตกต่างกันค่อนข้างมากตามฐานะ
เศรษฐกิจของผู้ปกครอง ถึงแม้ว่าภาครัฐให้การลงทุนด้านการศึกษารวมทั้งให้เงินอุดหนุนเป็นรายหัว 
แต่ความจริงยังมีค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่ครัวเรือนรับผิดชอบ และส่งผลต่อความเหลื่อมล้ำ ข) อัตราการ
เรียนต่อจากการศึกษาภาคบังคับ คือ ระดับมัธยมปลาย อาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษาแตกต่างกันด้วย
หลายสาเหตุ ไม่แต่เพียงรายได้เท่านั้นแต่อาจจะเกี่ยวข้องกับค่านิยม เมือง/ชนบท และสภาพแวดล้อม
ของครอบครัวชนบทห่างไกลจากสถานศึกษา หรือความจำเป็นของครอบครัวที่ใช้แรงงานจากเยาวชน 
ค) คุณภาพของสถานศึกษาตั้งแต่ภาคบังคับ แตกต่างกันตามภูมิภาค เมือง/ชนบท หรือขนาดของ
สถานศึกษาและความพร้อมของครูอุปกรณ์การเรียนการสอน และ ง) การวัดสัมฤทธิผลทางการศึกษา 
ซึ่งสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำการทดสอบหลายรูปแบบ ที่
อ้างอิงอย่างกว้างขวางคือ คะแนนโอเน็ต 
 
4.1 ทฤษฎีทุนมนุษย์และการลงทุนด้านการศึกษา 

ทฤษฎีทุนมนุษย์ ตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุนในตัวบุคคล กล่าวคือ การศึกษาอบรม 
การเรียนอย่างไม่เป็นทางการ การเรียนรู้ระหว่างการทำงาน ฯลฯ ส่งผลต่อความสามารถของบุคคล 
ประจักษ์ได้จากผลิตภาพการทำงานที่แตกต่างกัน โอกาสการทำงานในตำแหน่งหน้าที่ในองค์กร 
(ส่งผลต่อค่าจ้างเงินเดือน) และความสามารถเชิงประจักษ์หรือการปรับตัวตามสถานการณ์ใหม่ซึ่ง
สัมพันธ์กับการใช้เหตุผลและไตร่ตรองซึ่งเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมจากการศึกษา สำนักเศรษฐศาสตร์
ทุนมนุษย์ได้ทำงานวิจัยเชิงประจักษ์โดยรวบรวมข้อมูลหลายด้านอาทิค่าจ้างเงินเดือน ประสบการณ์
ทำงาน ตำแหน่งหน้าที่ อาชีพ ฯลฯ นำมาคำนวณอัตราผลตอบแทนของการลงทุนด้านการศึกษา ผู้นำ
ความคิดได ้แก่ T.W. Schultz, Gary S. Becker, Jacob Mincer, Eric Hanushek เป็นต้น สร้าง
ทฤษฎีและกรอบวิจัยซึ่งนำไปขยายผลในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก 

 
 การจัดการศึกษา โดยภาครัฐและเอกชน 
 ประเทศไทยจัดให้มีการศึกษาทุกระดับ ดำเนินการโดยภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการจัดสรร
งบประมาณอุดหนุนรายหัวให้ผู้เรียน ซึ่งดำเนินการเจตนารมณ์ของกฎหมายรัฐธรรมนูญกำหนดให้มี
การศึกษาฟรีอย่างน้อย 12 ปี โดยให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเล่าเรียนในสถานศึกษาของรัฐ เอกชน 
หรือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย แต่ในสภาพโอกาสและทางเลือกของประชาชนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญระหว่างภูมิภาคหรือเมือง/ชนบท ตัวอย่างเช่น ก) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา หรือโรงเรียนสาธิต ซึ่งมีคุณภาพสูงมิได้กระจายในทุกจังหวัด ข) โรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือโรงเรียนเอกชน มักจะเลือกทำเลที่ตั้งในเมือง
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และในจังหวัดที่ฐานะเศรษฐกิจดี ซึ่งหมายถึง ในบางภูมิภาคหรือชนบทห่างไกลนักเรียนจำเป็นต้อง
เลือกเรียของรัฐ สพฐ. (สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) หรือโรงเรียนสังกัด
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน ค) คุณภาพของโรงเรียน
แตกต่างกัน กล่าวคือ ขนาดเล็กมักจะมีครูไม่พอเพียง ไม่ครบสาระวิชา ครูคนเดียวจำเป็นต้อง
รับผิดชอบสอนหลายวิชา เป็นต้น  
 
4.2 ผลการศึกษา 
 4.2.1 การลงทุนด้านการศึกษาของครัวเรือน 
 ดังกล่าวตอนต้นว่า การศึกษาเล่าเรียนมีค่าใช้จ่าย ซึ่งส่วนหนึ่งรัฐช่วยเหลือแต่อีกส่วนหนึ่ง
เป็นภาระของครอบครัว เนื่องจากฐานะเศรษฐกิจและรายได้ของครัวเรือนแตกต่างกัน หรือค่านิยมต่อ
การศึกษาของผู ้ปกครองไม่เท่าเทียมกัน การให้เวลาของผู ้ปกครองกับเด็กแตกต่างกัน อนึ่ง   
ในครัวเรือนชนบทในภาคเหนือและภาคอีสานซึ่งมีการย้ายถิ่นเพ่ือออกไปทำงานนอกพ้ืนที่ ส่งผลทำให้
เด็กจำนวนมากพำนักกับปู่ย่าตายายหรือญาติพ่ีน้อง ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งทำให้
การลงทุนในเด็กแตกต่างกัน หลักฐานเชิงประจักษ์สะท้อนในผลสำรวจครัวเรือนของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติ (SES2562) (ตารางที่ 4.1) 
 
ตารางท่ี 4.1 รายจ่ายการศึกษาของครัวเรือนจำแนกตามชั้นรายได้ (10 กลุ่ม) 

ชั้นรายได้ จำนวน ค่าเฉลี่ย รายจ่ายการศึกษา 
 (Income decile) ครัวเรือน บาทต่อคนต่อปี 

1 4,798 5,063 
2 4,430 5,683 
3 4,112 6,488 
4 3,904 7,401 
5 3,797 8,319 
6 3,542 10,105 
7 3,002 12,147 
8 2,717 14,483 
9 2,405 19,428 
10 1,592 29,578 
รวม 34,299 9,973 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562   
หมายเหตุ นับเฉพาะครัวเรือนที่มีบุตรในวัยเล่าเรียน 
 

ดังข้อมูลแสดงในตารางที่ 4.1 และ 4.2  สะท้อนการลงทุนทางการศึกษาของครัวเรือนที่
แตกต่างกันระหว่างชั้นของรายได้ ครัวเรือนชั้นรายได้ที่ 10 มีรายจ่ายเพื่อการศึกษาประมาณ 23,000 
บาทต่อคนต่อปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศที่ 7,303 บาทต่อคนต่อปี ประมาณ 3 เท่า สำหรับ
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ครัวเรือนรายได้น้อยมีค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเพียง 5 - 6 พันบาทต่อปี เมื่อพิจารณาความแตกต่าง
ระหว่างเมืองและชนบท ครัวเรือนในเขตเมืองมีรายจ่ายสูงกว่า 10 – 30% (รูปภาพที่ 4.1) 

 
ตารางท่ี 4.2 รายจ่ายการศึกษาของครัวเรือนจำแนกตามชั้นรายได้ (10 กลุ่ม) และสภาพพ้ืนที่อาศัย 

ชั้นรายได้ 
 (Income decile) 

เมือง ค่าเฉลี่ย รายจ่าย
การศึกษา 

ชนบท ค่าเฉลี่ย รายจ่าย
การศึกษา 

คน บาทต่อปี คน บาทต่อปี 
1 1.87 2,638 1.87 2,522 
2 1.64 3,104 1.66 2,988 
3 1.45 3,734 1.43 3,344 
4 1.35 4,523 1.40 3,718 
5 1.26 5,166 1.22 4,652 
6 1.08 6,628 1.22 5,658 
7 1.04 7,885 1.13 6,155 
8 0.91 9,878 0.91 7,352 
9 0.86 12,913 1.01 9,812 
10 0.90 22,941 0.92 15,839 
รวม 1.25 7,303 1.41 4,711 

หมายเหตุ นับเฉพาะครัวเรือนที่มีบุตรในวัยเล่าเรียน 
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       รูปภาพที่ 4.1 การลงทุนด้านการศึกษาของครัวเรือน จำแนกสภาพพ้ืนที่อาศัย 
       ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
       หมายเหตุ: 0 คือ เมือง และ 1 ชนบท  
 
 4.2.2 ความแตกต่างทางภูมิภาคเกี่ยวกับสถานศึกษาและโอกาสเข้าเรียน 
 ความแตกต่างส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านอุปทาน หมายถึง การกระจายของสถานศึกษา
ตามพื้นที่จังหวัด/ภูมิภาค เมือง/ชนบท อีกนัยหนึ่งทางเลือกการเข้าศึกษา ( student’s choice for 
school) เนื่องจากระบบจัดการประกอบด้วยโรงเรียนของรัฐ ท้องถิ่น เอกชน แม้ว่าสถานศึกษา
กระจายทั่วทุกจังหวัดทั้งในเมืองและชนบทรวมทั้งพื้นที่เกาะหรือบนภูเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วย
ราชการหลายหน่วยที่มีส่วนจัดการศึกษาในพื้นที่ชนบทห่างไกล เช่น โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนหย่อมบ้าน โรงเรียนสังกัด สพฐ. เป็นต้น เนื่องจากการจัดการศึกษามี
ต้นทุนสูงและค่าบริหารจัดการ จ้างครู อำนวยอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที่ เป็นต้น 
สถานศึกษาสังกัดเอกชนและโรงเรียนสาธิต มักจะเลือกตั้งในพื้นที่เศรษฐกิจดี ในเขตเมือง ซึ่งสะท้อน 
selectivity bias เพราะสถานศึกษาเอกชนจำเป็นต้องคำนึงถึงความคุ ้มทุนและความยั่ งยืนทาง
การเงิน 

 ข้อสันนิษฐาน เนื่องจากอุปทานของโรงเรียนสาธิตและโรงเรียนเอกชน มักเลือกตั้งในจังหวัด
ที่ฐานเศรษฐกิจดี ดังนั้น โอกาสเลือกของนักเรียนจึงแตกต่างกันไปด้วย ในพ้ืนที่จังหวัดที่ฐานเศรษฐกิจ
ต่ำ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ) เด็กส่วนใหญ่จะเรียนในสถานศึกษาของรัฐ (โรงเรียน
สังกัด สพฐ โรงเรียนสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการ



48 
 

ปกครองท้องถิ่น) เพราะโอกาสเข้าเรียนใน โรงเรียนสาธิตหรือโรงเรียนเอกชน ที่มีชื่อเสียงเป็นไปได้
ยาก – ยกเว้นเด็กจะต้องย้ายทำเลที่อยู่นอกภูมิลำเนาซึ่งต้นทุนสูงกว่าการเรียนในจังหวัดภูมิลำเนา 
 แหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ที ่นำมาวิเคราะห์ จากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน้าที่จัดการทดสอบ (ในที่นี ้ใช้ผลสอบประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งถือเป็นภาค
บังคับ) มีข้อมูลนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ สถานศึกษาที่สังกัด กระจายในจังหวัดต่าง ๆ ระบุในเขต
เมืองหรือชนบท และขนาด สถิติหมายถึงปี พ.ศ. 2562 สามารถแจกแจงการวิเคราะห์ ดังนี้ 

 ผลลัพธ์คือ ความเหลื่อมล้ำของสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา ซี่งวัดเชิงประจักษ์ด้วยคะแนนโอเน็ต 
(สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปี พ.ศ. 2562 ระดับประถมศึกษาปีที่ 6)  
ผลงานวิจัยโดยมีชัย ออสุวรรณ และคณะ (2564) โดยประมวลข้อมูลนักเรียน 787,204 คน ซึ่งเข้า
ทดสอบ O-Net (ประกอบด้วย 4 วิชา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ 
คะแนนเต็ม 400) จากฐานข้อมูลนี้นำมาประมวลเป็นระดับสถานศึกษา 30,805 แห่ง พบความสัมพันธ์
ในทางบวกอย่างชัดเจน ดังแสดงในรูปภาพที่ 4.2 โดยมีข้อสังเกตที่ชัดเจนกล่าวคือ คะแนนเฉลี่ยของ 
โรงเรียนขนาดเล็กมีคะแนน O-Net  โดยรวมอยู่ในระดับต่ำ (ตารางท่ี 4.3) 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงการกระจายของคะแนนโอเน็ตตามขนาดโรงเรียน (หน่วยคะแนน เต็ม 400 คะแนน) 

ขนาดโรงเรียน 
จำนวนักเรียน 

(คน) 
ค่าเฉลี่ย เปอร์เซ็นต์

ไทล์ที่ 10 
เปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 25 

เปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 50 

เปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 75 

เปอร์เซ็นต์
ไทล์ที่ 90 

โรงเรียนขนาดเล็ก 294,246 134.5 92.5 107.3 128.0 154.8 185.0 
โรงเรียนขนาดกลาง 253,522 141.1 94.0 109.3 131.5 162.5 201.8 
โรงเรียนขนาดใหญ ่ 137,305 160.6 100.5 119.0 147.8 191.0 242.5 

โรงเรียนขนาดใหญม่าก 88,389 186.8 109.8 134.5 175.3 232.0 282.8 
รวม/ค่าเฉลีย่ 773,462 147.3 95.3 111.5 135.8 170.5 217.0 

ที่มา: ประมวลผลโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 
 

การกระจายของโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามขนาดและสังกัด  สะท้อนให้เห็นว่า 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. ตั ้งอยู ่ในพื ้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นจำนวนมาก 12,017 โรงเรียน 
ในขณะที่โรงเรียนสังกัดสังกัดเอกชน สังกัดการอุดมศึกษา และสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อ
เทียบกับจำนวนจังหวัดในภูมิภาคแล้วถือว่ามีปริมาณน้อย เมื่อพิจารณาที่กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 
พบความกระจุกตัวของปริมาณโรงเรียนที่ตั้งในพื้นที่ ทั้งนี้จากสถิติตารางที่ 4.4 เห็นได้ว่ามีจำนวน
โรงเรียนสังกัดเอกชน และสังกัดการอุดมศึกษา ในสัดส่วนสูง จึงทำให้ผู ้ปกครองมีทางเลือกทาง
การศึกษาให้กับบุตรมากกว่าภาคอ่ืน ๆ โดยโรงเรียนสังกัดเอกชน และสังกัดการอุดมศึกษา ถือว่าเป็น
โรงเรียนที่มสีัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาในระดับด ี
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ตารางท่ี 4.4 การกระจายของโรงเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามขนาดและสังกัด (หน่วย: โรงเรียน) 
 สังกัดของโรงเรยีน  
ภูมิภาค สังกัดสพฐ. สังกัดเอกชน สังกัดการ

อุดมศึกษา 
สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
สังกัดอื่น รวม 

   แห่ง    
ตะวันออกเฉียงเหนือ 12,017 522 12 194 80 12,825 
เหนือ 5,591 350 7 202 110 6,260 
ใต ้ 3,790 480 4 173 74 4,521 
ตะวันออก 1,681 180 5 90 27 1,983 
ตะวันตก 1,610 123 0 71 34 1,838 
กลาง 1,286 105 1 78 6 1,476 
กรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 788 562 14 529 9 1,902 
รวม 26,763 2,322 43 1,337 340 30,805 

ที่มา: ประมวลผลโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 
หมายเหตุ  สังกัดสพฐ. คือ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              สังกัดเอกชน คือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
   สังกัดการอุดมศึกษา คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
              สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

 

รูปภาพที่ 4.2 การเปรียบเทียบคุณสมบัติ stochastic dominance 
ที่มา: ประมวลผลโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 
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 จากรูปภาพที่ 4.2 แสดงผลการทดสอบคุณลักษณะ stochastic dominance โดยเส้นที่
แสดง หมายถึง cumulative distribution ของคะแนน O-Net ภายใต้โรงเรียนใน 5 สังกัด เส้นที่อยู่
ขวามือสุด (โรงเร ียนสาธิต) ถือว ่าดีที ่ส ุดและมีคุณลักษณะ dominance ในความหมายที ่ว่า
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนโอเน็ต สูงกว่าเส้นที ่อยู ่ด้านซ้ายมือ ไม่ว่าจะเปรียบเทียบจากกลุ่ม
เปอร์เซ็นต์ไทล์ต่ำหรือเปอร์เซ็นต์ไทล์สูง ใช้คำศัพท์ว่า stochastic dominance 

 

 

รูปภาพที่ 4.3 แนวโน้มของคะแนน O-Net ตามขนาดนักเรียน 
ที่มา: ประมวลผลโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 
 
 จากรูปภาพที่ 4.3 แสดงการกระจาย (scatter graph) โดยเชื่อมโยงระหว่างคะแนนสอบ  
O-Net และขนาดโรงเรียน ซ่ึงจะสังเกตเห็นแนวโน้มของคะแนน O-Net ว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ขนาดโรงเรียน โดยค่าพยากรณ์มีแนวโน้มสูงขึ้นตามจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบ 
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รูปภาพที่ 4.4 คะแนน O-Net จำแนกตามสังกัด 
ที่มา: ประมวลผลโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 
 
 จากรูปภาพที่ 4.4 แสดงคะแนนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนและสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีคะแนนในระดับสูงเมื่อเทียบกับสังกัดอ่ืน 
แต่มีการกระจายตัวของที่ตั้งโรงเรียนในแต่ละภูมิภาคน้อย ส่วนหนึ่งมาจากการลงทุนด้านการศึกษาสูง 
และมีการอุดหนุนเพ่ือสร้างผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
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รูปภาพที่ 4.5 การกระจายตัวของโรงเรียนในแต่ละภูมิภาค จำแนกตามสังกัด1 
ที่มา: ประมวลผลโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 
 

 จากรูปภาพที่ 4.5 พบว่า โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือโรงเรียน
สาธิต ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งประเทศ 43 แห่ง แต่การกระจายที่ตั้งของโรงเรียนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่
กรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 14 แห่ง รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12 แห่ง แต่เมื่อเทียบ
กับจำนวนจังหวัดที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มี 20 จังหวัด ถือว่ามีสัดส่วนน้อย เช่นเดียวกันกับ
โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
 
4.3 สรุปท้ายบท 
 ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาของเด็กเป็นสิ่งที่ประจักษ์ได้ชัดเจนและเกี่ยวข้องกับฐานะ
เศรษฐกิจของครอบครัวซึ ่งเป็นอีกมิติหนึ ่งที ่สะท้อนความเปราะบาง จากข้อมูล 2 แหล่ง คือ  
การสำรวจครัวเรือนและสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ พบหลักฐานชัดเจน เกี่ยวกับ ก) การ
ลงทุนด้านการศึกษาของครอบครัวระหว่างกลุ่มชั้นรายได้ (จน/รวย) แตกต่างกันหลายเท่า ข) ความ

 
1 10 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 11 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน, 14 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 20 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 21 สังกัด
สำนักการศึกษาเมืองพัทยา, 22 โฮมสคูล, 30 สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, 31 สังกัดสำนักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร, 60 สังกดัสถาบันพลศึกษา, 70 สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 72 สังกัดกองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน และ 99 สังกัดอื่น ๆ 
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แตกต่างมิติพ้ืนที่เกี่ยวกับทางเลือกของนักเรียน (เลือกเข้าสถานศึกษา) เนื่องจากการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนสาธิต และโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงกระจุกตัวในจังหวัดหรือภูมิภาคร่ำรวย ผู้ปกครองมี
กำลังซื้อสูง หมายถึงมี selectivity bias by location ดังนั้น เด็กและเยาวชนในชนบทพื้นที่สูงหรือ
บนเกาะจำเป็นต้องเข้ารับการศึกษาใน โรงเรียนของรัฐ เช่น โรงเรียนตำรวจชายแดน โรงเรียนขนาด
เล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดพระพุทธศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีความไม่พร้อมด้านการจัดการ ความจำกัด
ด้านงบประมาณ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสัมฤทธิผลทางการศึกษา (educational achievement วัดด้วย
คะแนน O-Net ระดับประถมศึกษาที่ 6) 
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บทที่ 5 
การสำรวจกลุ่มตัวอย่างการปรับตัวและการได้รับช่วยเหลือจากรัฐหลังโรคระบาด  

 
 

การสำรวจกลุ่มตัวอย่างบุคคล/ครัวเรือน โดยทีมวิจัย มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล 3 
ด้าน ด้านแรก ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง จากภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำเพราะโรคไวรัสระบาด (พ.ศ. 2563-2564) ด้านที่สอง วิธีการปรับตัวของแต่ละบุคคล
ซึ่งคาดว่าแตกต่างกันตามกลุ่มอาชีพและภูมิภาค ค) การที่ประชาชนเข้าถึงสวัสดิการจากรัฐ ท้องถิ่น 
ชุมชนและกลุ ่มอาชีพ  การสำรวจดำเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
เครื่องมือที่ใช้นำมาใช้ได้แก่ ก) แบบสอบถาม ข) การวิเคราะห์ทางสถิติและการแสดงผลในรูปตาราง 
รูปกราฟ ค) การอภิปรายผลและข้อสังเกตบางประการ   
 
5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 วิธีการสำรวจ โครงการวิจัยได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยในเครือข่ายและนักศึกษาซึ่ง
กระจายภูมิภาคประมาณ 10 จังหวัด หน่วยข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ คือ ระดับบุคคล โดยแจกแจง
การกระจายของตัวอย่าง (ตามจังหวัด ในตารางที่ 5.1 หมายเหตุ จังหวัดหมายถึงจังหวัดภูมิลำเนาที่
อยู่ อนึ่งเนื่องจากมีประชากรแฝงซึ่งหมายถึงจังหวัดที่พำนักปัจจุบันแตกต่างจากจังหวัดภูมิลำเนา  
 
ตารางท่ี 5.1 การกระจายตามจังหวัดของบุคคลที่ร่วมมือตอบแบบสอบถาม  

จังหวัด จำนวน ร้อยละ  
สงขลา 94 32.87 
กำแพงเพชร 44 15.38 
อุบลราชธานี 37 12.94 
ปทุมธานี 24 8.39 
ร้อยเอ็ด 22 7.69 
พิษณุโลก 12 4.20 
สุโขทัย 6 2.10 
กรุงเทพ 6 2.10 
มุกดาหาร 3 1.05 
บุรีรัมย์ 3 1.05 
นนทบุรี 3 1.05 
อ่ืนๆ 32 11.18 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
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 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ค้าขาย รองลงมาคือ เกษตรกรรม และธุรกิจ
ส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ (ตารางท่ี 5.2 และรูปภาพที่ 5.1) และสำหรับอาชีพแม่บ้านจากการสำรวจ
ทั้งหมดเป็นเพศหญิง โดยเป็นการประกอบอาชีพในสถานประกอบการต่าง ๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้า 
โรงงาน มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งอาชีพแม่บ้านนั้นจะถูกมองว่าเป็นทักษะที่ผู้หญิง ผู้ประกอบอาชีพนี้
จึงเป็นเพศหญิงเป็นส่วนใหญ่ และเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจึงทำให้เกิด การ
เคลื่อนย้ายแรงงานจากสังคมชนบทเข้าสู ่แรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริการมากยิ ่งขึ้น 
โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอาชีพแม่บ้านจากการสำรวจ พบว่า มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา และ
มัธยมต้น (ตารางที่ 5.3) จึงทำให้มีรายได้ต่อเดือนอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำหากเทียบกับกลุ่มอาชีพอื่น โดย
เฉลี่ยจากการสำรวจเท่ากับ 6,655 บาทต่อเดือน (ตารางที่ 5.5) ถึงถือได้กว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่อาจจะ
ประสบปัญหาความผันผวนของรายได้และมีความเปราะบางต่อความยากจน เช่นเดียวกับอาชีพ
เกษตรกร และอาชีพรับจ้างทั่วไปหรือค้าขายทั่วไป ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่ทำงานหนัก แต่ได้รับผลตอบแทน
จากการทำงานในระดับต่ำ และถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่เป็นแรงงานนอกระบบ ในขณะที่ผู้ที่ประกอบ
อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ และข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีทุนการดำรงชีพพอสมควร 

 
ตารางท่ี 5.2 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ 

อาชีพ ชาย หญิง รวม 
เกษตรกรรม 21 11 32 
รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย 37 48 85 
แม่บ้าน 0 22 22 
พนักงานบริษัทเอกชน 11 30 41 
ธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ 10 16 26 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 7 12 19 
ลูกจ้างรัฐ 3 14 17 
อ่ืนๆ 13 27 40 
รวม 102 180 282 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
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        รูปภาพที่ 51 การกระจายของแบบสอบถาม จำแนกตามอาชีพและเพศ 
        ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
 
ตารางท่ี 5.3 อาชีพของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามระดับการศึกษา 
อาชีพ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย 

ปริญญาตรี สูงกว่า
ปริญญาตรี 

รวม 

 คน  
เกษตรกรรม 14 13 0 3 0 30 
รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย 17 30 5 21 0 73 
แม่บ้าน 11 8 0 1 0 20 
พนักงานบริษัทเอกชน 0 9 7 24 0 40 
ธุรกิจส่วนตัวหรือ
เจ้าของกิจการ 1 10 0 13 1 25 
ข้าราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 0 2 0 12 3 17 
ลูกจ้างรัฐ 0 1 1 14 1 17 
อ่ืนๆ 23 5 0 9 2 39 
   รวม 64 78 13 97 7 261 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
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 จากการสำรวจครัวเรือนอายุระหว่าง 19 – 80 ปี พบว่า กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนเพศชาย 16,511 บาท และเพศหญิง 15,580 บาท (รูปภาพที่ 5.2 และตารางที่ 5.4) 
 

 
            รูปภาพที่ 5.2 การกระจายของแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา 
            ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
 
ตารางท่ี 5.4 การกระจายตามอายุของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มอายุ ชาย หญิง รวม 
15-19 1 6 7 
20-29 25 61 86 
30-39 11 24 35 
40-49 16 38 54 
50-59 15 19 34 
60-69 10 5 15 
70-79 7 10 17 
มากกว่า 80 5 8 13 
รวม 90 171 261 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
 
 จากตารางที่ 5.4 ในส่วนของอายุของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง  
20 – 29 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุระหว่าง 40 – 49 ปี และอายุระหว่า 30 – 39 ปี ตามลำดับ โดยมี
อายุเฉลี่ยเท่ากับ 42 ปี 
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ตารางท่ี 5.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามเพศ 
อาชีพ ชาย หญิง รวม 
  บาทต่อเดือน 
เกษตรกรรม 13,500 5,727 10,741 
รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย 13,428 12,878 13,113 
แม่บ้าน - 6,655 6,655 
พนักงานบริษัทเอกชน 30,909 15,050 19,304 
ธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ 25,333 28,125 27,120 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28,333 25,166 26,222 
ลูกจ้างรัฐ 13,333 26,297 24,009 
อ่ืนๆ 5,591.7 14,244 11,582 
  ค่าเฉลี่ย 16,511 15,580 15,907 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
 

รูปภาพที่ 5.3 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่าง  
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
 
 



59 
 

 
รูปภาพที่ 5.4 การกระจายรายได้ จำแนกตามอาชีพและเพศ 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
 
 ครัวเรือนส่วนใหญ่มีจำนวนสมาชิกเฉลี่ย 3-4 คนต่อครัวเรือน สำหรับพื้นที่ในการสำรวจมี
สมาชิกวัยเด็ก และผู้สูงอายุที่ส่งผลต่ออัตราส่วนการพ่ึงพิง กล่าวคือ สมาชิกวัยทำงาน (15-59 ปี) ต้อง
รับภาระเลี้ยงดูเด็ก 2 คน และผู้สูงอายุ 1-2 คน ต่อครัวเรือน (ตารางที่ 5.6 และรูปภาพที่ 5.6) ซึ่งจาก
ผลการศึกษาจากการสำรวจของทีมวิจัยสอดคล้องกับผลการสำรวจของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ในเรื่องอัตราส่วนพึ่งพิงว่าของผู้สูงอายุต่อวัยแรงงาน 
 
ตารางท่ี 5.6 อัตราส่วนการพ่ึงพิงเด็ก และผู้สูงอายุต่อจำนวนสมาชิก 

กลุ่มอายุ อัตราส่วนการพึ่งพึง เด็ก ผู้สูงอายุ จำนวนสมาชิกครัวเรือน 
   

 คน  
15-19 66.67 2.00 0.67 4.29 
20-29 45.44 1.48 1.33 3.97 
30-39 51.83 1.72 1.73 4.43 
40-49 48.62 1.51 1.47 4.25 
50-59 34.72 1.59 1.11 4.06 
60-69 56.75 1.22 1.64 4.40 
70-79 57.05 2.00 1.47 4.00 
มากกว่า 80 69.79 2.60 1.33 3.15 
รวม 50.90 1.60 1.41 4.10 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
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รูปภาพที่ 55 จำนวนสมาชิกครัวเรือน จำแนกตามกลุ่มอาชีพ 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
 

 
รูปภาพที่ 5.6 การกระจายรายได้ จำแนกตามอาชีพและเพศ 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ในรอบ 10 ปี แต่สำหรับผู้ที่
ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ค้าขาย พนักงานบริษัทเอกชน และธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการมี 
การย้ายสถานที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัยในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ตารางที่ 5.7) ซึ่งถือเป็นช่วงที่ประเทศ
ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ที่มีผลกระทบวงกว้างต่องระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ โดยอาชีพรับจ้างทั่วไป/ค้าขายถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์วิกฤตได้ง่าย  
 
ตารางท่ี 5.7 ประสบการณ์ย้ายถิ่น  
อาชีพ         ประสบการณ์ย้ายถ่ินในรอบ 10 ปี 

 ไม่เปลี่ยนแปลง ย้ายสถานที่  
เกษตรกรรม 32 0 0.00% 
รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย 86 33 38.37% 
แม่บ้าน 22 1 4.55% 
พนักงานบริษัทเอกชน 41 8 19.51% 
ธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ 26 5 19.23% 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 19 1 5.26% 
ลูกจ้างรัฐ 17 1 5.88% 
อ่ืนๆ 40 2 5.00% 
รวม 283 51 18.02% 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
 
 นอกจากนี้จากการศึกษาตัวอย่าง 5 ราย พบประเด็นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ที่ส่งผลให้เด็กต้องย้ายโรงเรียน และเปลี่ยนแปลงที่อยู่และโรงเรียนตาม
ผู้ปกครองรายละเอียดดังตารางที่ 5.8 
 
ตารางท่ี 5.8 การย้ายโรงเรียนของเด็กนักเรียน (5 ราย) เนื่องจากผู้ปกครองเปลี่ยนอาชีพ/ย้ายถิ่นฐาน 

จังหวัด
ปลายทาง 

การย้ายโรงเรียน อาชีพผู้ปกครอง รายได้ต่อเดือน
ผู้ปกครอง 

อายขุอง
ผู้ปกครอง 

อุบลราชธานี ป.3 ย้ายจาก ร.ร.บางเสาธง รับจ้าง 12,000 33 
ปทุมธานี ป.6 แม่บ้าน 6,500 51 
หนองคาย ม.2 โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม แม่บ้าน 14,000 55 
นราธิวาส โรงเรียนระแงะ รับจ้าง 8,000 44 
ตรัง โรงเรียนอนุบาลกันตรัง ธุรกิจส่วนตัว 15,000 40 
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5.2 การปรับตัวของประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและโรคระบาด  
 สืบเนื่องจากโรคระบาด (ไวรัสโควิด 19) ที่ส่งผลต่อสถานการณ์สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ
และสังคมที่ส่งผลกระทบทางลบอย่างกว้างขวางต่อประชาชน ต่อการมีงานทำ ต่อสุขภาพ การชะลอ
ตัวของธุรกิจ ผู้ใช้แรงงานจำนวนมากถูกเลิกจ้างสถานประกอบการปิดกิจการหรือชะลอกิจกรรม  ซึ่ง
ส่งผลต่อความเดือดร้อน และปัญหาให้กับครัวเรือน การศึกษาในส่วนนี้ทำให้เข้าใจสภาพเป็นจริง
เกี่ยวกับความเปราะบางของครัวเรือนจากการศึกษากลุ่มตัวอย่างโดยมีรายละเอียดดังปรากฎต่อไปนี้ 
 ทางเลือกการปรับตัวของผู้ตอบแบบสอบถามในอันดับต้น ๆ คือ ปรับลดรายจ่ายในครอบครัว  
(N =120) รองลงมาคือ นำเงินออมมาใช้ (N =60) และตามมาด้วยเดินทางกลับภูมิลำเนา สะท้อนได้
ว่าประชาชนบางส่วนยังมีเงินออมไว้ใช้ช่วงฉุกเฉิน แต่อย่างไรก็ตามพบว่าส่วนใหญ่เป็นประชากรใน
กลุ่มอาชีพธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ แต่สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปหรือค้าขายใน
บางส่วนเลือกปรับตัวด้วยการเดินทางกลับภูมิลำเนาส่วนหนึ่งมาจากเหตุผลเพราะติดโควิด และมีที่ดิน
เกษตรเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพ การปรับตัวอันดับที่ 2 จะเป็นในส่วนการนำเงินออมมาใช้
มากขึ้น และตามมาด้วยการปรับอาชีพ   
 
ตารางท่ี 5.9 การปรับตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม อันดับแรก 
การปรับตัว ชาย หญิง รวม 
   คน  
เดินทางกลับจังหวัดภูมิลำเนา ติดโควิด 15 24 39 
กลับภูมิลำเนา เพราะมีที่ดินเกษตร 4 7 11 
ปรับลดรายจ่ายในครอบครัว 46 74 120 
นำเงินออมมาใช้ 17 43 60 
ปรับเปลี่ยนอาชีพ 5 3 8 
ขายทรัพย์สิน 4 3 7 
กู้ยืม 4 2 6 
อ่ืนๆ 8 26 34 
รวม 103 182 285 
chi-sq test 10.4 0.165  

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
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ตารางท่ี 5.10 การปรับตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม อันดับสอง 
การปรับตัว ชาย หญิง รวม 
   คน  
กลับภูมิลำเนา เพราะมีที่ดินเกษตร 8 5 13 
ปรับลดรายจ่ายในครอบครัว 4 3 7 
นำเงินออมมาใช้ 27 54 81 
ปรับเปลี่ยนอาชีพ 25 43 68 
ขายทรัพย์สิน 2 8 10 
กู้ยืม 11 6 17 
อ่ืนๆ 26 63 89 
รวม 103 182 285 
chi-square test            14.3  0.027  **  

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
 

 
รูปภาพที่ 5.7 การย้ายงานหรือที่อยู่อาศัย จำแนกตามอาชีพ 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
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รูปภาพที่ 5.8 การย้ายงานหรือที่อยู่อาศัย จำแนกตามระดับการศึกษา 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
 
 จากสถานการณ์โรคระบาด (ไวรัสโควิด - 19) ส่งผลต่อผู้คนในประเทศสำหรับธุรกิจหรือ 
สถานประกอบการส่วนใหญ่ต้องช่วงเวลาที่หยุดกิจการโดยเฉลี่ย 1 – 6 เดือน (ตารางที่ 5.11) ซึ่งทำ
ให้ประชาชนได้รับผลกระทบในด้านขาดสภาพคล่องหรือเงินขาดมือ ตกงาน ถูกเลิกจ้าง และหยุด
ประกอบกิจการเพราะนโยบายรัฐ ซึ ่งจากผลกระทบดังที ่กล่าวมมาทำให้ครัวเรือนที ่มีสมาชิกที่
ประกอบอาชีพและส่งเงินกลับบ้านได้รับผลกระทบ และส่งผลไปยังครัวเรือนที่ทำให้ขาดการได้รับเงิน
โอนจากสมาชิกครัวเรือนไป (ตารางท่ี 5.12)  
 นอกจากนี้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ และมีการปรับเปลี่ยนอาชีพส่วนใหญ่ เป็นประชากรที่มี
การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี (รูปภาพที่ 5.8) ซึ่งส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างและค้าขายซึ่งเป็น
กลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์โรคระบาด และการประกาศปิดประเทศของรัฐบาล 
ข้อสังเกตที่ได้จากการสำรวจพบว่า กลุ ่มผู ้ประกอบอาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ จะได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด (ไวรัสโควิด - 19) น้อย  
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ตารางท่ี 5.11 ช่วงเวลาที่หยุดกิจการจากสถานการณ์โรคระบาดและเศรษฐกิจตกต่ำ 
ช่วงเวลาที่หยุดกิจการในช่วงโควิด-19 จำนวน (คน) ร้อยละ 

1 เดือน 13 24.07 
2 เดือน 12 22.22 
6 เดือน 7 12.96 
3 เดือน 5 9.26 
5 เดือน 4 7.41 
4 เดือน 3 5.56 

2 ปี 2 3.70 
อ่ืน ๆ 9 16.65 
รวม 55 100.00 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
 
ตารางท่ี 5.12  สภาพปัญหาของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงสองปี (โควิดระบาด) 
ผลกระทบ จำนวน (คน) ร้อยละ 
ขาดสภาพคล่องหรือเงินขาดมือ 89 44.5 
ตกงาน/ถูกเลิกจ้าง 74 37.0 
หยุดประกอบกิจการเพราะนโยบายรัฐ 32 16.0 
เคยได้รับเงินโอนจากสมาชิกครัวเรือน 5 2.5 
รวม 200 100.0 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
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รูปภาพที่ 5.9 การย้ายงานหรือที่อยู่อาศัย จำแนกตามการศึกษา 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
 

 
รูปภาพที่ 5.10 ค่าเฉลี่ยวันหยุดกิจกรรม จำแนกตามอาชีพและเพศ 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
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5.3 การได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือ 

หนึ่งในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับกับคำถามว่า ประชาชนแต่ละกลุ่มสามารถเข้าถึงสวัสดิการ
หรือความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างไร?  เนื่องจากรัฐบาลและหน่วยงานรัฐได้ออกมาตรการจำนวน
มากเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยา  ผลการศึกษาสรุปในประการสำคัญคือ ก) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ไดร้ับการช่วยเหลือจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและลดค่าครองชีพในโครงการคนละครึ่ง 
เป็นกลุ่มตัวอย่างที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจเป็นส่วนใหญ่  ข) 
ผู้รับความช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาจจะเป็นเพราะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายของครอบครัวและ
เป็นฝ่ายบริหารเงินของครอบครัว ในขณะที่เพศชายทำงานด้านอื่นๆ  ค) สิทธิประโยชน์ในรายการ
สำคัญได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ ่ง เราชนะ ง) ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่ได้รับการ
ช่วยเหลือในโครงการใดโครงการหนึ่ง แต่พบว่ามจากการสำรวจสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นจริงว่า
ยังมีประชาชนในพื้นท่ีต่าง ๆประมาณ 10% ทีต่อบว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ผลการศึกษา
แสดงในตารางที่ 5.11 และรูปภาพที่ 5.11 และ 5.12 

 

 
รูปภาพที่ 5.11 สัดส่วนการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ จำแนกตามเพศ 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
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ตารางท่ี 5.13 การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ    
การได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ ชาย หญิง รวม 
   คน  
โครงการคนละครึ่ง 50 103 153 
โครงการเราชนะ 11 18 29 
โครงการ “ม33เรารักกัน” 3 9 12 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 27 30 57 
ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ) 1 2 3 
อ่ืนๆ 0 2 2 
ไม่ได้รับ 11 18 29 
รวม 103 182 285 

 

 
รูปภาพที่ 5.12 สัดส่วนการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ จำแนกตามอาชีพ 
ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากการสำรวจครัวเรือน, 2564 
 
5.4 สรุปท้ายบท 

จากการสำรวจตัวอย่างบุคคล/ครัวเรือนโดยทีมวิจัย ได้ข้อสรุปในประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ หนึ่ง 
ประชาชนแทบทุกกลุ่มล้วนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจตกต่ำและโรคระบาดอย่าง
กว้างขวางและรุนแรง หมายถึง การหยุดประกอบกิจการ ซึ่งส่งผลทางลบต่อรายได้ ถูกเลิกจ้างหรือตก
งาน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกลุ ่มลูกจ้าง (แรงงานทั ่วไป) ผู ้ประกอบอาชีพค้าขายรายย่อย ( self-
employment) ทั้งนี้กลุ่มผู้ประกอบอาชีพข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ได้รับผลกระทบจากการขอ
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ความร่วมมือให้ทำงานที่บ้าน (Work from Home) ของหน่วยงานรัฐที่กระทบต่อการทำงาน ซึ่งเป็น
ผลมาจากโรคระบาดของโควิด-19 สอง การปรับตัวของประชาชนมีหลายรูปแบบ การปรับตัวขั้นต่ำ
คือการดึงเงินออมมาใช้ อย่างไรก็ตามความสามารถการออมของแต่ละคนแตกต่างกัน อนึ่งพบว่า มี
ประชากรจำนวนหนึ่งจำเป็นต้องกู้ยืมหรือก่อหนี้เพ่ิม สะท้อนการปรับตัวขนาดใหญ่ สาม  พบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงอาชีพหรือการย้ายถิ่น เป็นการปรับตัวขนาดใหญ่ ซึ่งส่งผลต่อการย้ายโรงเรียนหรือทำให้
การศึกษาของเด็กนักเรียนชะงักชั่วคราวหรืออาจจะเกิดปัญหาออกกลางคัน ส่ี การปรับตัวในส่วนของ
เด็กนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนวิธีออนไลน์ เนื่องจากนโยบายป้องกันการติดเชื้อในสถานศึกษา ทำให้
นักเรียนต้องใช้วิธีการเรียนออนไลน์ เป็นภาระทางการเงินต่อครัวเรือนในการลงทุนด้านอินเตอร์เน็ต
เพื่อการเรียนออนไลน์ อนึ่ง มีปัญหาสัญญาณไม่เสถียรในบางพื้นที่ ห้า มากกว่า 80% ของผู้ให้ข้อมูล
ตอบว่าได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือมากกว่า 1 รูปแบบ หก ประชาชน
กลุ่มยากจนให้ข้อวิจารณ์ว่า ไม่สามารถเข้าถึงโครงการคนละครึ่ง เพราะยากจน ไม่มีเงินที่จะจ่ายครึ่ง
แรก และการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ซึ่งใช้วิธีการออนไลน์อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับประชาชนที่ไม่มีความ
สันทัดด้านการสื่อสาร  
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บทที่ 6 
สรุปและสังเคราะหก์ารประชุมกลุ่มย่อย 8 พื้นที ่

 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับตัวของครัวเรือนและสมาชิก และการได้รับสวัสดิการหรือความ
ช่วยเหลือจากรัฐท้องถ่ินหรือชุมชน โครงการวิจัยได้จัดประชุมกลุ่มย่อย 8 พ้ืนที ่โดยได้รับความร่วมมือ
จากสถาบันวิชาการในพื้นที่ เรียนเชิญผู้ให้ข้อมูล (Key informant) ซึ่งมาจากหลากหลายอาชีพ อาทิ
เช่น กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ แรงงานรับจ้าง กลุ่มแม่บ้าน นักเรียน/นักศึกษา นักแสดง (อาชีพ
อิสระ) อาชีพบริการส่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ให้ผู้สั่งซื้อ (service delivery) กลุ่มผู้ติดโรคเอดส์ รวมทั้ง
คนที่ย้ายภูมิลำเนาจากที่เคยทำงานนอกพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชน ผู้บริหารกองทุนออมทรัพย์
ชุมชน ฯลฯ เพ่ือศึกษาสภาพเป็นจริงเกี่ยวกับความเปราะบางของครัวเรือน 
 จากการประชุมกลุ่มย่อย 8 พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดเชียงราย จังหวัดปทุมธานี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดชลบุรี เน้นประเด็น
การศึกษาคือ ก) สภาพปัญหาของครอบครัวและชุมชน ข) การปรับตัวของครัวเรือนเมื่ออยู่ในช่วง
เปราะบาง ค) เพ่ือทราบการได้รับการเยียวยาจากภาครัฐ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง ธันวาคม พ.ศ. 
2564 
  
6.1 สรุปผลการสังเคราะห์การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดอุบลราชธานี 

ครั ้งที ่ 1 ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมกลุ ่มย่อยร่วมกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

ผู้ให้ข้อมูล (key informants) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มาจากพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดศรีษะเกษ และจังหวัดยโสธร (รูปภาพที่ 6.1) 
เนื่องจากเป็นจังหวัดที่ไกลเคียงกันทำให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีการเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อทำ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ จากการประชุมกลุ ่มย่อยมีประชาชนเข้าร ่วมการประชุมกลุ ่มย่อยที่
ประกอบด้วยอาชีพเกษตรกร ผู้ประกอบการ (หอพัก ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป เป็นต้น) ค้าขาย  
หมอลำพื้นบ้าน พนักงานบริษัทเอกชน ผู้เกษียณ และนักศึกษา เข้าร่วมให้เสนอความคิดเห็น 
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รูปภาพที่ 6.1 แผนที่จังหวัดอุบลราชธานี  
ที่มา สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี 
 
ข้อสังเกตและสรุปจากผู้ให้ข้อมูลบางกรณี 
จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมโรงแรมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังเคราะห์ปัญหา

ที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกรณีตัวอย่างอาชีพ ดังนี้ 
ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 1 ผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก ประสบปัญหาความเดือดร้อนจาก

นโยบายของรัฐและจังหวัดสั่งปิด/หยุดกิจการชั่วคราว (กว่าหนึ่งปี) แต่ยังต้องจ้างงานพนักงาน
บางส่วนจึงไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนทั้งหมด นอกจากนี้ได้เล่าถึงปัญหาความเดือดร้อนจาก
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับปฏิบัติที่เข้มงวดเกนิกว่าความจำเป็น 

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 2 ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร (เห็ดสามรส) ทำธุรกิจ
พร้อมกับส่งเสริมให้เกษตรกรเพาะเห็ดตามเทคนิคและวิธีการ นำมาอบแห้งและปรุงรสบรรจุหีบห่อ
เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชน ซึ่งเคยดำเนินการได้ดีแต่ภายหลังการระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้
กำลังซื้อลดลงอย่างมาก ทำให้มีผลผลิตค้างสต็อกจำนวนมาก (2,000 กิโลกรัม) และได้ขอคำปรึกษาที่
ประชุมว่าจะมีหนทางช่วยเหลือด้านการตลาดอย่างไร มีบางท่านเสนอว่าหากใช้ช่องทางคนรู้จักใน
ส่วนราชการ ซึ่งมีข้าราชการ/พนักงานจำนวนมากในกรมหรือกระทรวง อาจจะช่วยซื้อสินค้า เพราะ
กลุ่มข้าราชการ/พนักงานของรัฐได้รับผลกระทบน้อยที่สุดยังคงรับเงินเดือนตามปกติ 

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 3 ผู้ประกอบชีพหมอลำ (เพศหญิง) เป็นเจ้าของคณะที่เลี้ยงดูลูกน้อง 50 
คนโดยประมาณ รายได้ก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประมาณ 10 ล้าน
บาทต่อปี โดยมีรายได้จากการรับงานในแต่ละครั้งละ 2 หมื่น ถึง 1 แสนบาท ขึ้นอยู่กับระยะทางใกล้
ไกลของสถานที่จัดงาน และความต้องการจำนวนนักแสดงมากน้อยเพียงใด ปัญหาความเดือนร้อนที่
พบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปทำการแสดงได้ 
และหยุดทำการแสดงไปเป็นระยะเวลา 2 ปี ขาดรายได้ปีละ 10 ล้านบาท ส่วนของพนักงานในสังกัดก็
ปล่อยให้เดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาของตน และปัจจุบันหารายได้จากการรับงานสอน และงานแสดง
เล็ก ๆ ในพ้ืนที่  
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ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 4 ผู้ประกอบการหอพักทั่วไป และหอพักนักศึกษา ปัญหาความเดือนร้อน
ที่พบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นักศึกษาย้ายออกจากที่พัก และกลับไปอยู่
บ้านจำนวนมาก และสำหรับคนที่ไม่ย้ายออกแต่กลับไปอยู่บ้านชั่วคราว ผู้ประกอบการก็ให้ความ
ช่วยเหลือได้มีมาตรการผ่อนปรนลดค่าเช่าที่พักให้ครึ่งหนึ่ง  

 
ผู ้ให้ข้อมูลรายที ่ 5 ผู ้ประกอบการขายอาหารในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้มหาวิทยาลัยปิดเป็นระยะเวลานาน และ
ผู้ขายที่ได้ทำการประมูลและจ่ายค่าเช่าไปแล้วต้องหยุดขายอาหารเช่นกัน (หยุดขายเกือบหนึ่งปี) ทำ
ให้ขาดรายได้และไม่สามารถประกอบอาชีพได้ จึงต้องไปหาอาชีพเสริมอื่น ๆ ทำเพิ่มเติม แต่ก็ไม่
สามารถทดแทนรายได้ตามปกติ ในส่วนการช่วยเหลือของมหาวิทยาลัย (กรณีมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีได้ลดค่าสาธารณูปโภค: ค่าน้ำ และค่าไฟ) แต่ไม่ได้เป็นการช่วยเหลือมากนักเพราะไม่ได้
ขายอาหารเช่นกัน 

 
ภาพประกอบจัดกิจกรรม 
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6.2 สรุปผลการสังเคราะห์การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดสงขลา 
ครั้งที่ 2 ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ผู้ให้ข้อมูล (key informants) ในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มาจากประชาชนที่อาศัย

ในจังหวัดสงขลา (รูปภาพที่ 6.2) โดยจังหวัดสงขลาถือเป็นจังหวัดที่เป็นเมืองเศรษฐกิจของภาคใต้ 
นอกจากนี้ยังมีฐานเศรษฐกิจที่พึงพิงการเกษตร จากการประชุมกลุ่มย่อยมีประชาชนเข้าร่วมการ
ประชุมกลุ ่มย่อยที่ประกอบด้วยอาชีพเกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน พนักงาน
บริษัทเอกชน และนักศึกษาจบใหม่ 

 

 
รูปภาพที่ 6.2 แผนที่จังหวัดสงขลา 
ที่มา สำนักงานจังหวัดสงขลา 
 
ข้อสังเกตและสรุปจากผู้ให้ข้อมูลบางกรณี 
พื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อยในจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมโรงแรมของมหาวิทยาลัยราชภัฎ

สงขลา สังเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกรณีตัวอย่างอาชีพ ดังนี้มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 1 ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอนขี้เหล็ก ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 
(จบการศึกษาระดับปริญญาตรี) เป็นผู้ใหญ่บ้านรุ่นใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน และ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ ในบริบทพื้นที่ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ทำ
เกษตร (ทำนา เสี้ยงสัตว์ ทำสวน) และค้าขายเป็นหลัก ให้ข้อมูลว่ามีเยาวชนว่างงานจำนวนร้อยละ 50 
ในหมู่บ้านมีครัวเรือนจำนวน 1,100 ครัวเรือน ประชากร 3,000 กว่าคน ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 
2,700 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง ปัญหาในพื้นที่มีจำนวนมากถึงร้อยละ 80 ของ
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ชุมชน ทั้งในเรื ่องของปัญหาสุขภาพ ผู้มีรายได้น้อย และสาเหตุหลักที ่ทำให้เด็กว่างงานมาจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ไม่สามารถไปทำงานข้างนอกได้ และต้องมาอยู่บ้าน ซึ่ง
บางส่วนก็ช ่วยพ่อแม่ทำงาน ซึ ่งในปัจจุบ ันเด ็กในชุมชนเริ ่มให ้ความสำคัญเข้าเร ียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น แต่ในอดีตให้ความสำคัญกับการเรียนค่อนข้างน้อย และยังเป็นชุมชนที่มีผู้นับ
ถือศาสนาอิสลามคิดเป็น 100 ของสมาชิกในหมู่บ้าน เด็ก ๆ ในชุมชนพ่อแม่หรือผู้ปกครองนิยมส่งให้
บุตรหลานเรียนโรงเรียนศาสนาอิสลามเป็นหลัก (โรงเรียนปอเนาะ) และเรียนควบคู่กับโรงเรียนสามัญ 
เด็กบางคนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมที่ 3 และ 6 ก็เข้าสู่การทำงาน และมีครอบครัว ไม่เรียน
หนังสือต่อ แต่ก็ยังมีเด็กที่เรียนต่อท้ังนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานะของครอบครัวด้วยเช่นกัน ในพ้ืนที่ครัวเรือนมี
จำนวนสมาชิกอาศัยประมาณ 4-5 คน และจากการที่ประชาชนมีรายได้น้อย นำมาสู่ปัญหาภายใน
ครอบครัว และทำให้เกิดปัญหาลักขโมยในหมู่บ้านบ่อยครั้ง  ปัญหาอีกอย่างในหมู่บ้านคือ การมี
ผู้สูงอายุอาศัยอยู่จำนวนมาก เป็นกลุ่มที่ไม่มีรายได้ จากสถานการณ์โควิดทำให้แต่ละครัวเรือนประสบ
ปัญหาด้านรายได้ ไม่สามารถหารายได้มาดูแลครอบครัวได้อย่างสมบูรณ์ ความต้องการให้ภาครัฐมา
ช่วยเหลือคือ การส่งเสริมอาชีพ เพ่ือลดปัญหาชุมชนและสังคม  

ผู้ให้ข้อมูลรายท่ี 2 และรายที่ 3 ชาวบ้าน (ซึ่งเป็นผู้สูงอายุเพศชาย) ปัญหาของชาวบ้านไม่มี
รายได้เพียงพอ ไม่มีทุน ชาวบ้านเมื่อต้องการใช้เงินจะนำสินทรัพย์ที่มีไปจำนองกับนายทุนเพื่อนำเงิน
มาใช้จ่าย และทำให้เกิดการสะสมของหนี้สิน และต้องเสียดอกเบี้ยจากหนี้ที่กู้เป็นรายวัน นอกจากนี้
จากการมีรายได้ไม่พอค่าใช้จ่ายทำให้ไม่สามารถถึงนโยบายของภาครัฐได้ กรณีโครงการช่วยเหลือค่า
ครองชีพของภาครัฐอย่างโครงการคนละครึ ่ง สำหรับชาวบ้านการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่ง
จำเป็นต้องเติมเงินเข้าไปในระบบก่อนครึ่งหนึ่ง แต่ชาวบ้านนั้นไม่มีเงินในการเติมเงิน และยังต้องเติม
เงินค่าอินเตอร์ซึ่งถือเป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายของชาวบ้าน ทำให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งเงิน
จำนวน 150 บาทต่อวัน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีรายได้ไม่ถึง เพราะอาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกร หรือ
รับจ้าง  

สำหรับชาวบ้านที่ทำอาชีพรับจ้างกรีดยาง ถือเป็นกลุ่มที่ต้องหารายได้วันต่อวัน แต่หากเป็น
วันที่ฝนตกก็จะไม่สามารถไปกีดยาง ทำให้ขาดรายในวันนั้น มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลการปรับราคา
ยางให้เพิ่มขึ้นเพื่อส่งผลต่อรายได้ของผู้รับจ้างกรีดยาง และแหล่งรายได้ที่ช่วยประชาชนในพื้นที่ 
หลัก ๆ คือ เบี้ยงชีพคนชราเดือนละ 600 หรือตามช่วงอายุ ซึ่งไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย และสิ่งที่
ชาวบ้านต้องการจากภาครัฐมากที่สุดคือ การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาให้ชาวบ้านมีอาชีพที่ดีเพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีข้ึน  

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 4 นักศึกษาจบใหม่ ที่จบการศึกษาในช่วงของการแพร่ระบาดโควิด – 19 
การหางานทำจึงทำได้อย่าง และเมื่อได้งานเมื่อเจอสถานการณ์โควิด – 19 อีกครั้ง ทำให้กิจการต้อง
ปิดตัวลงส่งผลให้พนักงานต้องตกงาน กลุ่มผู้ปกครองมองว่าการเรียนระดับอุดมศึกษาเมื่อเรียนจบ มี
โอกาสในการทำงานมากกว่าการเรียนสายอาชีพ แต่อย่างไรก็ตามในจังหวัดลงขลาหากเป็นใน
ภาคเอกชนสถานที่ทำงานยังถือว่ามีการรับพนักงานเข้าใหม่น้อย ทำให้นิสิตที่จบใหม่ในช่วงแรกไม่มี
งานทำ ผู้ที่เรียนจบสายอาชีพถึงแม้จะมีงานรองรับจำนวนมาก แต่ในการทำงานจริงในพื้นที่นั้นไม่
สามารถเติบโตได้ในการทำงาน หรือทำในเพียงแค่ในระดับปฏิบัติ มากกว่าทางด้านการบริหารจัดการ   
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ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 5 สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่แม่บ้านหลายคน
ช่วยกันทำขนมส่งขายภายนอก มีจำนวนสมาชิกกลุ่ม 9 – 10 คน ปกติจะปันผลรายได้ตกประมาณ 
9,000 บาทต่อคนต่อเดือน แต่เมื่อเจอสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ยอดสั่งซื้อขนมลดลง รายได้ของ
สมาชิกต่อเดือนลดลงตามไปด้วย ในการส่งขนมขาย อย่างเช่น ซาลาเปา ส่งขายลูกละ 2-3 บาท 
ขึ้นอยู่ปริมาณที่สั่ง การจำหน่ายก็จะกระจายพื้นที่จังหวัดสงขลา  

ข้อสังเกตกรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา คือไม่พ่ึงการเงินจากภายนอก ไม่พยายามสร้างหนี้ และ
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประชาชนชาวอิสลาม ในประเด็นการส่งเด็กเรียนหนังสือส่วนใหญ่ให้เด็กเรียนเพียง
แค่โรงเรียนปอเนอะ และเม่ือจบจากโรงเรียนปอเนอะแล้วก็จะออกไปประกอบอาชีพ และมีครอบครัว 
ขาดอาชีพที่แน่นอน ปัญหายาเสพติดในชุมชน  

 
ภาพประกอบจัดกิจกรรม 
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6.3 สรุปผลการสังเคราะห์การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดนครสวรรค์ 
ครั้งที่ 3 ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ผู้ให้ข้อมูล (key informants) ในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 มาจากประชาชนที่อาศัย

ในจังหวัดนครสวรรค์ (รูปภาพที่ 6.3) เป็นประชาชนประกอบด้วยอาชีพเกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง (ขับ
รถส่งอาหารเดลี่เวอรี่) พนักงานบริษัทเอกชน และนักเรียน 
 

รูปภาพที่ 6.3 แผนที่จังหวัดนครสวรรค์ 
ที่มา สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ 
 
ข้อสังเกตและสรุปจากผู้ให้ข้อมูลบางกรณี 
จังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ สังเคราะห์ปัญหาที่ได้จาก

การประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกรณีตัวอย่างอาชีพ ดังนี้  
 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 1 และรายที่ 2 ผู้ประกอบอาชีพบริการส่งอาหารออนไลน์ (Grab Food 
และLine Man) ซึ่งเป็นเพศชายและหญิงวัยกลางคน เดิมทีเดียวผู้ประกอบอาชีพบริการส่งอาหาร
ออนไลน์ในจังหวัดนครสวรรค์มักจะทำเป็นรูปแบบบางช่วงเวลา (Part-time) แต่เมื่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 รุนแรงมากขึ้น ภาคธุรกิจเอกชนจำเป็นต้องปรับลดจำนวนพนักงานลง 
สำหรับพนักงานในส่วนที่เหลือนอกจากจะถูกปรับลดอัตราจ้างลงแล้วยังต้องแบกรับภาระงานเพ่ิมมาก
ขึ้นอีกด้วยส่งผลให้พนักงานในภาคเอกชนจำนวนมากปรับมาประกอบอาชีพอิสระด้วยการขับรถรับส่ง
อาหารออนไลน์ (Grab Food และ Line Man) ทั้งในรูปแบบเต็มเวลาและรูปแบบบางช่วงเวลาเพ่ือ
ชดเชยรายได้จากการทำงานประจำที่ลดลง เมื่อมีคำถามว่าคนทำงานเป็น Grab Rider มีจำนวนมาก
น้อยเพียงใดจึงให้ข้อมูลวาปัจจุบันมีผู้ประกอบอาชีพในกลุ่ม Grab Food ประมาณ 1,000 รายและใน
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กลุ่มของ Line Man ประมาณ 200 ราย โดยรายได้ขึ้นอยู่กับการสั่งของลูกค้าแต่โดยเฉลี่ยจะมีรายได้
ประมาณวันละ 500 บาท หากแต่ผู้ประกอบการมีความขยันเพ่ิมช่วงเวลาในการส่งอาหารมากขึ้นจะมี
รายได้สูงถึงวันละประมาณ 1,400-1,500 บาท ซึ่งหมายถึงทำงานมากกว่า 10 ชั่วโทงต่อวัน ข้อที่เป็น
กังวลของผู้ประกอบการเป็นเรื่องของความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเนื่องด้วยผู้ประกอบการต้องทำงานแข่ง
กับเวลาเพ่ือเพ่ิมจำนวนรอบของการส่งอาหาร 
 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 3 ผู้นำกลุ่มออมทรัพย์ (เพศหญิงวัยกลางคน) เป็นการรวมตัวกันของคน
กลุ่มเล็ก ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ในรูปของกลุ่มออมทรัพย์ที่นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือกันทาง
การเงินระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มภายใต้สถานการณ์ปกติแล้ว การรวมกลุ่มกันดังกล่าวยังเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกันในช่วงที่เกิดวิกฤต นอกเหนือจากการช่วยเหลือทางการเงินสำหรับสมาชิกกลุ่มที่เสียชีวิต
รายละ 3,000 บาทแล้วยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำอาหาร (กับข้าว) แจกจ่ายกันไปตามบ้านสมาชิก
เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของสมาชิกอีกทางหนึ่ง ทั้งนี้ที่การดำเนินงานของกลุ่มออม
ทรัพย์ได้รับการสนับสนุนด้านวัตถุดิบในการดำเนินงานจากนักธุรกิจในจังหวัดพอสมควรทำให้การ
ดำเนินงานของกลุ่มเป็นไปอย่างราบรื่น 
 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 4 กลุ่มเครือข่ายผู้ดูแลผู้ติดเชื้อ HIV จังหวัดนครสวรรค์มีจำนวนผู้ติดเชื้อ 
HIV ประมาณ 5,000 คนแต่จากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ผู้ติดเชื้อประสบปัญหาในการรับยาต้าน
ไวรัส ทางกลุ่มเครือข่ายจึงปรับรูปแบบด้วยการให้ผู้แทนกลุ่มเป็นตัวแทนในการรับยาแทนสมาชิก 
ประเด็นต่อมาคือ การที่รัฐระบุผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคที่ควรฉีดวัคซีนโควิด 19 เพราะหากติดเชื้อโควิด 19 
จะทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนและอาการรุนแรงมากกว่าปกติแต่กลุ่มโรคดังกล่าวไม่ครอบคลุม
ถึงผู้ติดเชื้อ HIV ทำให้ผู้ติดเชื้อค่อนข้างผิดหวังต่อมาตรการดังกล่าว รวมถึงสมาชิกกลุ่มขาดความ
ร่วมมือและไม่สามารถระดมทรัพยากรจากภายนอกแล้วยังเป็นกลุ ่มที ่ไม่ได้รับการเยียวยาใน
สถานการณ์แพร่เชื้อโควิด-19 จากภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และถูกสังคมตีตราด้านลบ
ในทางสังคม 
 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 5 ผู้ประกอบอาชีพขับรถสองแถวประจำทาง (เพศชายวัยกลางคน) จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19ทำให้ผู้ประกอบอาชีพดังกล่าวต้องหยุดขับรถประจำทาง
ไประยะหนึ่งซึ่งปกติรายได้จากการขับรถสองแถวประจำทางประมาณวันละ 200 – 300 บาท แต่เมื่อ
หยุดขับรถ ผู้ให้ข้อมูลจึงหันไปขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าเป็นการชั่วคราวแต่ก็ประสบปัญหาที่ต้องทำให้
หยุดการวิ่งรถเช่นเดิม จึงปรับไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปซึ่งมีรายได้ต่อครั้งเพียง 50 – 100 บาท 
ต่อวันประกอบกับมีรายได้ส่วนหนึ่งที่นำมาใช้จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 600 บาทจึงต้องใช้วิธี
ประหยัดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุดเท่าท่ีจะทำได้ 
 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 6 นักเรียนในพื้นที่ต่างจังหวัด สืบเนื่องจากโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง 
(แม่) เสียแต่คุณแม่ไม่สามารถซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ลูกเพื่อใช้ในการเรียนได้ด้วยครอบครัวซึ่ง
ประกอบอาชีพค้าขายประสบปัญหาทางการเงินจากสถานการณ์เศรษฐกิจที่สืบเนื่องมาจากการแพร่
ระบาดไวรัสโควิด 19  ส่งผลให้เด็กขาดแคลนอุปกรณ์เพื่อใช้ในการเรียนออนไลน์ โดยเด็กนักเรียนที่
ประสบปัญหาดังกล่าวมีประมาณ 3-4 รายต่อห้อง แต่ข้อดีที่พบท่ามกลางสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นคือ 
ทางโรงเรียนและคุณครูได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาของนักเรียนจึงจัดตารางเรียนสำหรับนักเรียนกลุ่มที่ขาด
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อุปกรณ์เรียนออนไลน์ให้ที่โรงเรียนเรียนอาทิตย์ละ 3 วัน ส่วนวันที่เหลือให้นักเรียนรับใบงานไปทำ
เป็นการบ้านเพื่อนำส่งครูต่อไป 
 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 7 ผู้ประกอบการเลี้ยงปูนา (เพศหญิงวัยกลางคน) การปรับตัวของประชา
อำเภอพยุหะคีรีต้องอาศัยโครงการของ U2T เก็บรวบรวมข้อมูลของดีของท้องถิ่นมาพัฒนา และมุ่งสู่
ท่องเที่ยว เพราะโควิดทำให้เศรษฐกิจภาพรวมของอำเภอได้รับผลกระทบเกือบทั้งอำเภอ ซึ่งในช่วง
วิกฤตที่บ้านทำปูนา และมีขโมยมาขโมยปูนาโดยใช้วิธีตัดสายรัดกระชังออก และเมื่อน้ำไหลออกปูจะ
ออกตามน้ำไปด้วย ซึ่งมาจากวิกฤตที่คนส่วนใหญ่ไม่มีรายได้ ก่อนช่วงโควิดมีรายได้ประมาณ 30,000 
บาทต่อเดือน แต่เมื่อเจอกับสถานการณ์โควิดรายได้ลดลงน้อยกว่าเดือนละ 6,000 บาท แต่ค่าใช้จ่าย
ไม่ลดลงตามไปด้วย แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐ เงินเก็บที่ผ่านมาถูกดึงออกมาใช้จนหมด ใน
ส่วนของการเลี้ยงปูนาโดยปกติรายได้ดี โดยเลี้ยงแบบธรรมชาติ แต่ต้องระวังโรค ปูนากินอาหารง่าย 
เช่น กล้วยสุก มะละกอสุก ผักตบฉวา เป็นต้น ถือว่าเป็นการเลี้ยงที่ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร ใน
ส่วนโครงการภาครัฐไม่ว่าจะโครงการคนละครึ่ง และโครงการเราชนะเม่ือพูดถึงคนที่มีสมาร์ทโฟนจะมี
ประโยชน์มาก ๆ เพราะช่วยประหยัด แต่สำหรับโครงการคนละครึ่งชาวบ้านจริงไม่มีเงินที่จะเติม และ
มีข้อจำกัดเพราะจะใช้คนละครึ่งได้ต้องเติมอินเตอร์เน็ต และส่วนใหญ่แล้วคนต่างจังหวัดหรือชาวบ้าน
ทั่วไปไม่มีอินเตอร์เน็ตที่เสถียรใช้งาน ในส่วนการช่วยเหลือของท้องถิ่นไม่ลงมาถึงชาวบ้านจริง ๆ กลุ่ม
ที่ได้จะเป็นกลุ่มคนที่มีความพร้อม สะท้อนความช่วยเหลือที่ไม่ครอบคลุม และสำหรับผู้ที่ไม่มีสมาร์ท
โฟน หรือผู้สูงอายุก็จะหลุดหรือตกหล่นการได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐ  
  

ภาพประกอบจัดกิจกรรม 
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6.4 สรุปผลการสังเคราะห์การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดเชียงราย 
ครั้งที่ 4 ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย 
ผู้ให้ข้อมูล (key informants) ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มาจากประชาชนที่อาศัยใน

จังหวัดเชียงราย (รูปภาพที่ 6.4) ประชาชนประกอบด้วยอาชีพค้าขาย รับจ้าง ผู้สูงอายุ ไม่มีอาชีพ 
และครัวเรือนที่มีผู้พิการ 

 

 
รูปภาพที่ 6.4 แผนที่จังหวัดเชียงราย 
ที่มา สำนักงานจังหวัดเชียงราย 
 
ข้อสังเกตและสรุปจากผู้ให้ข้อมูลบางกรณี 
จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม “มหาวิทยาลัยวัยที่สาม” ซึ่งเป็นสถานที่ของเทศบาลนคร

เชียงราย สังเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกรณีตัวอย่างอาชีพ ดังนี้ 
 

 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 1 ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย (เพศหญิงวัยกลางคน) ขายผักที่มาจากการซื้อ
และปลูกเองปั่นจักรยานขายตามบ้าน แต่ก่อนมีลูกและหลานขอบช่วย แต่พอลูกหลานไปทำงานก็ต้อง
ทำเอง ในช่วงก่อนควิดสามารถขายของได้ แต่ช่วงโควิด-19 ไม่สามารถขายของได้ การเป็นอยู่มีหลาน
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ส่งเงินให้ใช้เดือนละประมาณ 2,000 บาท และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 600 ได้รับผ่านการโอนเข้าบัญชี ใน
เรื่องของสุขภาพมีโรคความดันสูง และกระดูทับเส้น ทำให้เจ็บป่วยบางครั้ง  

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 2 ผู้ประกอบอาชีพช่วยค้าขายตอนเย็น (เพศหญิงวัยกลางคน) ปัจจุบัน
อาศัยอยู่คนเดียวมีรายได้วันละ 40 บาท ไม่สามารถค้าขายเองได้เพราะป่วยมีโรคประจำตัวหลายโรค 
ใช้บัตรทอง 30 บาท ต้องไปหาหมอ 3 เดือนต่อครั้ง ในการรักษาร่างกาย ลูกสาวอาศัยและทำงานใน
จังหวัดสมุทรปราการโอนเงินให้ใช้สัปดาห์ละ 500 บาท  

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 3 ผู้ว่างงาน และมีความพิการ (สตรีวัยสูงอายุ) อาศัยอยู่กับสามี ไม่มี
อาชีพ เช่าบ้านอยู่ อาศัยเบี้ยผู้พิการ กับผู้สูงอายุ สามีทำงานเป็นพ่อครัว เป็นผู้รับผิดชอบรายจ่ายใน
ครัวเรือน ช่วงโควิดทำให้ลูกท่ีทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานครไม่มีรายได้ไม่สามารถส่งเงินกลับมาบ้านได้  

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 4 ดูแลสมาชิกครัวครัวที่เป็นคนพิการ และเด็ก (สตรีวัยกลางคน) สมาชิก
ครัวเรือนที่มีรายได้เพียง 1 คน ทำงานเป็นลูกจ้างการไฟฟ้า ในส่วนของค่ารักษาไม่มีเพราะอยู่ ในช่วง
กายภาพแต่เป็นการกายภาพอยู่ที่บ้าน ค่าใช้จ่ายจะเกิดคือ เดินทางไปโรงพยาบาล หรือซื้ออุปกรณ์
ทางการแพทย์ และยังเช่าบ้านอยู่อาศัย 

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 5 ผู้ว่างงาน (เพศหญิงวัยกลางคน) ก่อนโควิด-19 เป็นแม่บ้าน (ทำภายใต้
บริษัทรับเหมา) ในโรงเรียนของเทศบาล 6 ได้วันละ 300 บาท ไม่มีประกันสังคม ใช้บัตร 30 บาท ใน
การรักษาพยาบาล รายได้ในปัจจุบันมาจากการรับจ้างล้างจาน ขึ้นอยู่กับงานที่มี ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ
ลูกที่อยู่ในช่วงวัยเรียนการเรียนออนไลน์ของลูกถ้าวันไหนมีเงินที่ได้จากการจ้างรายวันก็จะมีเงินเติม
อินเทอร์เน็ตให้ลูกเรียน และปัจจุบันที่ลำบากเพราะเช่าบ้านอยู่  และพยายามไม่กู้ยืมเงิน และผู้ที่
ว่างงานอีกรายคือ สามีเป็นผู้หารายได้หลัก อยู่กับหลานอีก 2 คน ลูกสาวส่งเงินให้ใช้เดือนละ 3,000 
ปัจจุบันอาศัยบ้านเช่า ความเป็นอยู่ต้องประหยัด เพราะสามีมีรายได้ต่อวันไม่แน่นอน การเรียนของ
หลานต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนของค่าอินเทอร์เน็ตต่อเดือน 300 บาท หลานใช้โทรศัพท์ในการ
เรียนเป็นของตา และของแม่สลับกันพอให้เรียนได้ และสลับกับการไปโรงเรียนบ้าง  

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 6 ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ก่อนสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ประกอบ
อาชีพนวดแผนไทยในกรุงเทพมหานครรายได้ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท ต่อสัปดาห์ และย้าย
กลับมาบ้านที่เชียงราย และไม่ได้กลับเข้ากรุงเทพมหานครอีก ปัจจุบันขายหมูปิ้งรายได้น้อยลงรายได้
ต่อวัน 100 – 500 ร้อยบาทต่อวัน ซ่ึงมีความไม่แน่นอนสูง  

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 7 ผู้ประกอบอาชีพลูกจ้างร้านยำ (ชายวัยสามสิบเศษ) ช่วงปี พ.ศ. 2562 
เคยไปทำงานเสิร์ฟอยู่ที่เบตง แต่กลับมาเพราะระเบิดลงที่เบตง และกลับมาทำงานที่บ้านเชียงราย 
เคยปรับตัวมาขายของออนไลน์แต่ปัญหาน่าจะอยู่ที่ตนเองไม่สามารถในการขายออนไลน์ได้ เลยไม่ได้
ทำออนไลน์แล้ว 
 ข้อสังเกตจากการลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายพบว่า สวัสดิการที่ได้รับเป็นรายได้หลักคือ บัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ (300-500 ต่อเดือน) เบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยคนพิการ ในอีกกรณีคือ กลุ่มผู้เปราะ
บางส่วนใหญ่เช่าที่อยู่อาศัยในลักษณะห้องแถวเดือนละ 2,000 – 3,000 ไม่มีที่ดินทำกิน ส่วนใหญ่ทำ
อาชีพรับจ้างรายวัน สิ่งที่ต้องการคือ ที่อยู่อาศัย ซึ่งต้องการให้หน่วยงานภาครัฐทำบ้านราคาต่ำที่
สามารถผ่อนชำระได้เดือนละ 2,000 – 3,500 บาท ทั้งนี้หมู่บ้านเอ้ืออาทรหรือการเคหะในพ้ืนที่กลุ่มผู้
มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางไม่สามาถเข้าถึงได้ กล่าวคือ ไม่สามารถจองที่อยู่ได้ทันกับกลุ่มคนอ่ืน 
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ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีรายได้จองไว้เพ่ือปล่อยเช่า ในส่วนของการออมจะเป็นลักษณะจ่ายออมเป็นค่า
ฌาปนกิจ เป็นกองทุนที่จ่ายเป็นลักษณะเงินออม จ่ายต่อเดือนประมาณ 100 กว่าบาท 
 
ภาพประกอบจัดกิจกรรม 
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6.5 สรุปผลการสังเคราะห์การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดปทุมธานี 
ครั้งที่ 5 ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ 
ผู้ให้ข้อมูล (key informants) ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มาจากประชาชนที่อาศัยใน

จังหวัดปทุมธานี (รูปภาพที่ 6.5) ประชาชนประกอบด้วยอาชีพค้าขาย รับจ้าง ผู้สูงอายุ ผู้ว่างงาน 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาจบใหม่ 

 

 
รูปภาพที่ 6.5 แผนที่จังหวัดปทุมธานี 
ที่มา สำนักงานจังหวัดปทุมธานี 
 
ข้อสังเกตและสรุปจากผู้ให้ข้อมูลบางกรณี 
จังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ สังเคราะห์ปัญหาที่ได้จาก

การประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกรณีตัวอย่างอาชีพ ดังนี้ 
 
 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 1 นักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอสอบเข้า
มหาวิทยาลัยรอบใหม่ปีหน้า แต่ปัญหาคือ เศรษฐกิจไม่ดี และที่บ้านขาดรายได้ อาศัยอยู่กับตาและ
ยาย แม่ทำงานโรงงานในจังหวัดสมุทรปราการ ตนเองเลยทำงานหารายได้เสริม (part - time) ใน
โรงงานผลิตวัตถุดิบหารายได้ช่วยครอบครัว ขณะนี้ออกจากงานเพราะต้องเตรียมตัวสอบเข้าเรียน
มหาวิทยาลัย ในส่วนของค่าใช้จ่ายหลังจากออกจากงานมีเงินกู้จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
(กยศ.) โดยมีค่าใช้จ่ายประจำเดือนประมาณเดือนละ 2,000  
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 ผู้ให้ข้อมูลรายท่ี 2 ผู้ประกอบอาชีพดูแลหอพัก แต่เลิกทำไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี พ.ศ. 2564 
เพราะเจ้าของให้ย้ายไปทำที่กรุงเทพมหานคร เพราะไม่มีรถเดินทาง  ในปัจจุบันหารายได้จากการ
รับจ้างทั่วไป และมีกู้ยืมจากญาติ ซึ่งในบางช่วงไม่มีชำระค่าสาธารณูปโภค 

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 3 ผู้ประกอบอาชีพขายของออนไลน์ ขายเครื่องสำอางและครีม เดิมเป็น
คนอุบลราชธานี แต่มาประกอบอาชีพที่จังหวัดปทุมธานี รายได้และกำไรจะได้ครึ่งต่อครึ่ง และต้องหา
ช่องทางการขายในกลุ่มเพจเฟสบุ๊ค ผลกระทบที่ได้รับจากโควิด-19 จะอยู่ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2564 
ส่วนหนึ่งมาจากกำลังการซื้อของลูกค้าที่ลดลง ในส่วนสวัสดิการของรัฐที่ได้ในช่วงโควิด-19 คือ คนละ
ครึ่ง  

กรณีอีกรายขายขนมไทยส่งออนไลน์ แต่ก่อนโควิด – 19 ทำอาชีพขับรถตู้ส่งพนักงาน แต่ได้
ปรับอาชีพมาทำขายขนมออนไลน์ คือ ขนมเปียกปูน กับวุ้นน้ำตาลนมสด ทำขายต่อรอบประมาณ 
400 – 1,000 กล่อง ราคาขายส่งกล่องละ 12 บาท รายได้จะอยู่ระหว่างครึ่งต่อครึ่ง แต่ในปัจจุบันด้วย
สถานการณ์โควิด – 19 ยอดขายลดลง ปริมาณไม่ถึง 500 กล่องต่อวัน ค่าใช้จ่ายหลักจะไปอยู่ค่าขนส่ง 
และค่าวัตถุดิบ เป็นหลัก เพราะลูกค้าหลักจะอยู่ที่กรุงเทพมหานคร บริเวณลาดพร้าว 83 เพื่อให้ได้
กำไรคุ้มจะใช้วิธีรวมยอดสั่งซื้อเพ่ือไปส่งสินค้าสัปดาห์ละ 1 – 2 ครั้ง 

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 4 ผู้ประกอบอาชีพขับรับจ้าง (ชายวัยกลางคน) เป็นรถกระบะรับจ้างของ
ตนเอง ปัญหาที่กระทบกับตนเองคือ ราคาน้ำมันที่แพงขึ้น แต่รายได้ต่อการส่งสินค้ายังลดลงโดยปกติ
ส่งสินค้าวันละ 2 เที่ยว เส้นทางหลักจะเข้ากรุงเทพมหานคร และสนามบิน เป็นลักษณะวิ่งงานร่วมกับ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด และรับค่าจ้างเป็นรายเที่ยว มีรายได้ต่อวันประมาณ 1,500 – 2,000 ทำงานวัน
จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ ในส่วนของค่าน้ำมันและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ต้องรับผิดชอบเอง จาก
สถานการณ์โควิดทำให้ปริมาณการวิ่งลดลงต่อวัน 1 สัปดาห์วิ่งรถประมาณ 2 – 3 เที่ยว  

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 6 ผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย (เพศหญิงวัยกลางคน) รับนวดตามบ้าน 
ในช่วงโควิด-19 ระบาดรอบที่ 3 ไม่รับงานเป็นระยะเวลา 5 เดือน แต่ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ
ช่วยคนละ 15,000 เป็นการได้รับเดือนละ 5,000 บาทต่อเดือน ซึ่งต้องปรับการใช้จ่ายของตนเอง
เพราะต้องเช่าบ้านอยู่อาศัย จำนวนลูกค้าจะไม่ได้ทุกวันเฉลี่ย 1 สัปดาห์ประมาณ 3 – 4 คน ในอดีต
เคยนวดในร้านนวดแผนไทยจึงมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เดือนละ 200 บาท ค่าบริการนวด ชั่วโมงละ 
300 บาท ซึ่งต่อคนจะนวดประมาณ 1 ชั่วโมงขึ้นไป สถานการณ์ปัจจุบันเริ่มดีขึ้น แต่ก็ยังมีลูกค้าใช้
บริการนวดไม่มากเท่าในอดีต แต่ถ้าช่วงสถานการณ์ปกติจะไปทำงานนวดในภาคใต้ เช่น เกาะลันตา 
เพราะในใบประกอบวิชาชีพสามารถนวดในสปาได้ 
 

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 7 ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย ขายไก่ย่างเสียบไม้ ราคาไม้ละ 10 บาท ขาย
ผ่านรถเข็นแต่มีที่ตั้งประจำ สำหรับชีวิตประจำวันจะซื้อของ 2 วันครั้งที่ตลาดไทย เดินทางไปซื้อ
วัตถุดิบด้วยรถจักรยานยนต์ แฟนทำงานเป็นแม่บ้านในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ สำหรับ
ตนเองในช่วงโควิด – 19 ไม่กระทบต่อรายได้เท่าไหร่ ส่วนหนึ่งมีสวัสดิการภาครัฐเข้ามาช่วยในส่วน
ของบัตรสวัสดิการของรัฐ และเบี้ยผู้สูงอายุ 
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ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 8 ผู้ประกอบอาชีพแม่บ้านดูแลลูก (เพศหญิงวัยกลางคน) เดิมที่เป็นคน
จังหวัดนครพนม ย้ายภูมิลำเนาปทุมธานีประมาณ 10 กว่า ก่อนทำอาชีพขายกับข้าวช่วยแฟน แต่
ภายหลังสถานการณ์โควิด-19 ประกอบกับน้ำมันแพง ขายของได้แต่ไม่มีรายได้ จึงหยุดขาย  ได้รับ
ความช่วยเหลือจากสวัสดิการแห่งรัฐ และคนละครึ่ง เข้ามาช่วย ลูกสาวในวัย 25 ปี ซ่ึงยังว่างงาน และ
มีลูกเล็ก 2 คน อาศัยอยู่กับแม่ แม่เป็นแม่บ้านทำความสะอาดในมหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยลงกรณ์ 
สามีเป็นลูกจ้างของวัด รับผิดชอบงานทุกอย่างในวัด รวมถึงจดน้ำปะปาของวัด แต่ไม่ได้รับสวัสดิการ
อื่น ๆ ปัญหาความเดือดร้อนคือ ขาดรายได้มาใช้ในครัวเรือน แต่ได้รับความช่วยเหลือส่วนจากรัฐคือ 
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เดือนละ 300 บาท  

 
ภาพประกอบจัดกิจกรรม 
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6.6 สรุปผลการสังเคราะห์การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดกาญจนบุรี 
ครั้งที่ 6 ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี 
ผู้ให้ข้อมูล (key informants) ในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มาจากประชาชนที่อาศัยใน

จังหวัดกาญจนบุรี (รูปภาพที่ 6.6) ประชาชนประกอบด้วยอาชีพนักศึกษา ผู้ประกอบการรับเหมางาน
ไฟฟ้า ผู้ประกอบการสวนเกษตร พนักงานโรงแรมและท่องเที่ยว ค้าขายในมหาวิทยาลัย และค้าขาย
ทั่วไป  

 

          รูปภาพที่ 6.6 แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี 
ที่มา สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี 
 
ข้อสังเกตและสรุปจากผู้ให้ข้อมูลบางกรณี 
จังหวัดกาญจนบุรี ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี สังเคราะห์ปัญหาที่ได้จาก

การประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกรณีตัวอย่างอาชีพ ดังนี้ 
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 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 1 ผู้ประกอบการรับเหมางานไฟฟ้า (ชายวัย 50 ปีโดยประมาณ) ธุรกิจ
ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 ทำงานแต่รับรับค่าจ้างจากผู้ว่าจ้างช้ากว่ากำหนด เดิมทีมีลูกน้อง 20 
คน ปัจจุบันเหลือ 4 คน อีกทั้งงานจ้างลดลงจำนวนมาก รายรับลดลงจากหลักแสนบาทต่อเดือน 
ปัจจุบันเหลือหลักพันบาท ในส่วนของสวัสดิการการใช้เหลือของรัฐไม่เพียงพอ อีกทั้งยังทำให้เป็นหนี้
มากขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นหนี้จากสถาบันการเงินของรัฐบาล 

 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 2 อาชีพขับรถรับจ้างพานำเที่ยวในกาญจนบุรี (ชายวัยกลางคนตอน
ปลาย) จากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยว ในระยะเวลา 2 ปี ไม่มีรายได้จากอาชีพ
ประจำ ต้องปรับเปลี่ยนไปทำรับจ้างทั่วไป ในส่วนของการช่วยเหลือจากรัฐบาลมีเพียงในช่วงการก
ระบาดของโควิด – 19 ระยะแรก ได้รับเดือนเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน และมีการ
ช่วยเหลืออีก 2,000 บาท ปรับตัวโดยรับจ้างทั่วไป สำหรับในอดีตที่รับจ้างนำเที่ยวจะเป็นสถานที่ต่าง 
ๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี เช่น น้ำตกเอราวัณ ถ้ำกระแซ ช่องเขาขาด เป็นต้น  

 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 3 อดีตพนักงานโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี (เพศหญิงวัยกลางคน) ถูก
เลิกจ้างจากโรงแรมในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 จึงปรับเปลี่ยนอาชีพมาทำเกษตร เพาะเห็ดฟางขาย
ในทีดิ่นของตนเอง ซึ่งเป็นการปรับตัว และเรียนรู้การเพาะเห็ดด้วยตนเอง  

 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 4 พนักงานโรงแรมและการท่องเที่ยว (เพศหญิงวัยสามสิบเศษ) ทำด้าน
ธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี และในส่วนของโรงแรมในจังหวัดกาญจนบุรี พนักงาน
รวมประมาณ 70 – 80 คน รีสอร์ทตั้งอยู่ในเมืองกาญจนบุรี แต่จากสถานการณ์โควิด – 19 ระยะแรก 
ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่าง ๆ ทั้งลูกค้าจากประเทศในทวีปเอเชีย และยุโรป ทำให้ธุรกิจต้องปรับตัว
เปลี่ยนกลุ่มลูกค้าหลักปิดตัวในส่วนของธุรกิจด้านการนำเที่ยว เหลือเพียงธุรกิจที่พัก เพราะรูปแบบ
ธุรกิจจะเป็นการรับตรงลูกค้าจากต่างประเทศบินตรงมายังที่พัก ซึ่งสถานการณ์โควิด – 19 ระยะแรก
มีนักท่องเที่ยวจำนวนมากยกเลิกการเดินทาง Agency ในแต่ละประเทศ รวมถึงสาขาย่อยที่ตั ้งใน
กรุงเทพมหานครอย่างเช่น สาทร ข้าวสาร เป็นต้น ปิดตัวลง ในส่วนของรีสอร์ทได้มีการเลิกจ้าง
พนักงานไปครึ่งหนึ่ง และสำหรับพนักงานที่อยู่ต่อธุรกิจได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่หน้ารีสอร์ทเปิดร้านขาย
อาหาร ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปเพจ จากสถานการณ์ปัจจุบันธุรกิจสายโรงแรมสามารถเปิดให้บริการได้ 
อัตราการเข้าพักประมาณร้อยละ 30 แต่ในส่วนของธุรกิจท่องเที่ยวยังไม่เปิดให้บริการ จากการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เช่น เราเที่ยวด้วยกัน ของรัฐบาลทำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางกันมากขึ้น และมี
นักท่องเที่ยวต่างชาติภายใต้โครงการแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตเริ่มเข้า
มาพักในกาญจนบุรีมากเพ่ิมข้ึน 

 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 5 ผู้ประกอบการสวนเกษตร (ชายวัย 50 ปีโดยประมาณ) จากสถานการณ์
โควิดได้รับผลกระทบไม่มากนัก เพราะประกอบอาชีพหลายอย่างซึ่งก่อนโควิด-19 ทำอาชีพซื้อขาย
พระเครื่อง ในปัจจุบันมีแนวโน้มความนิยมเลี้ยงบอนสี (ไม่ประดับ) จึ่งปรับเปลี่ยนมาเพาะบอนสี ไม้
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ด่างขาย สามารถเพาะปลูกและเรียนรู้เองจากอินเทอร์เน็ต ในส่วนมากการซื้อขายจะอยู่ในรูปแบบ
ออนไลน์เพจเฟสบุ๊ค ในส่วนของการแข่งขันจะอยู่ที่ความสวย ฟอร์มกอ และสายพันธ์สำคัญ 

 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 6 ประกอบอาชีพค้าขาย (เพศหญิงวัยกลางคน) เดิมอาชีพขายผักในตลาด
นัดในตัวเมือง แต่จากสถานการณ์โควิด – 19 ทำให้ยอดขายจากหลักพัน ลดลงเหลือหลักร้อย 
เนื่องจากตลาดนัดถือเป็นสถานที่เสี่ยงโควิด – 19 คนจึงมาเดินซื้อน้อย จึงเลิกขาย และหันมาปลูกผัก
ขายพื้นที่ปลูกผักประมาณ 4 -5 ไร่ แต่ประสบปัญหาราคาผักตกต่ำ และเจอโรคพืช ทำให้ต้องปล่อย
ผักทิ้ง ทัง้นี้เมื่อมาทำการปลูกผันการขายผักต้องขายให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งการกำหนดราคาขึ้นอยู่กับ
พ่อค้าคนกลาง ถึงแม้ราคาผักในตลาดจะแพงแต่ราคาที่ผู้ปลูกขายให้กับพ่อค้าคนกลางราคาต่ำมาก 
อีกท้ังราคาปัจจัยการผลิตที่เพ่ิมสูงขึ้น ทำให้รายได้จากการปลูกผักมีไม่มากเท่าที่ควร ทั้งนี้ในส่วนของ
ที ่อยู ่ติดกับชายแดนเมียนมา ทางอำเภอมีการประกาศปิดไม่ให้มีการเข้าออก ทำให้การค้าขาย
ชายแดนต้องถูกปิดตัวไปเช่นกัน ทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่ซบเซา นอกจากนี้ปัญหาการเรียนออนไลน์
ของลูก สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเพราะบ้านอยู่ในบริเวณแอ่งกระทะ การเรียนออนไลน์ใช้เน็ต
จากโทรศัพท์มือถือเติมเป็นรายวัน ซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน  

 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 7 นักศึกษา (4 - 5 คนโดยประมาณ) กรณีของครอบครัวประกอบอาชีพ
ของเล่น เช่น ม้าหมุน เป็นต้น ในงานวัด หรืองานกลางแจ้งตามตลาดนัด ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 
ทำให้ที่บ้านได้รับผลกระทบอย่างหนักไม่สามารถประกอบอาชีพหลักได้ และการช่วยเหลือของภาครัฐ
ในกลุ่มอาชีพดังกล่าวไม่ได้รับเท่าที่ควร หรือการช่วยเหลือที่ไม่เหมาะสม การปรับตัวของครอบครัวคือ
หันมาขายของในตลาดนัด แต่ด้วยพื้นที่ที่อาศัยเป็นพื้นที่สีแดง ทำให้ได้รับผลกระทบอีกเช่นเคย ที่อยู่
อาศัยของนักศึกษาที่มาร่วมอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อำเภอศรีสวัสดิ์ ซึ่งบางคนบ้านพึ่งมีไฟฟ้าใช้ในช่วง 2 
ถึง 3 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้สัญญาณอินเทอร์เน็ตยังไม่เข้าถึงในหมู่บ้าน ไม่สามารถเรียนหนังสืออยู่ที่
บ ้านได้ ต้องมาอยู่หอในเมืองเพื ่อเรียนออนไลน์  การเรียนออนไลน์ทำให้ผู ้เร ียนส่วนใหญ่ขาด
ความสัมพันธ์ด้านการเข้าสังคม และสำหรับสาขาที่ต้องมีการปฏิบัติจะมีความลำบาก  

 ผู้ให้ข้อมูลรายท่ี 7 ผู้จบการศึกษาใหม่ ในช่วงสถานการณ์โควิดทำให้หางานได้ยาก และต้อง
กลับบ้านช่วยแม่ทำการเกษตร คือ ข้าว อ้อย และปลูกต้นกระเจี๊ยบ แต่ด้วยลักษณะของอาชีพเกษตร
จะมีช่วงเวลาว่างรอเก็บเกี่ยวถึงจะได้รายได้ จึงจำเป็นต้องออกมาหางานทำ แต่จากสถานการณ์โควิด
การทำงานสถานประกอบการให้เงินเดือนในอัตราที่ไม่มากหากเปรียบเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
และอีกกรณี คือ อยู่ในช่วงสมัครงาน ซึ่งในกาญจนบุรีหางานได้ยาก ต้องไปทำงานในกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งตนเองไม่สะดวกในการเดินทาง ทางบ้านประกอบอาชีพทำไร่อ้อย มีรายได้เป็นรอบปีเมื่อฤดูตัดอ้อย 
ตนจึงต้องหางานเพ่ือมาใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าห้องพัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เป็นต้น อาชีพที่ทำปัจจุบันคือ
รับจ้างเป็นกรรมการตัดสินกีฬา  



94 
 

ภาพประกอบจัดกิจกรรม 
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6.7 สรุปผลการสังเคราะห์การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดอุดรธานี 
ครั้งที่ 7 ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 
ผู้ให้ข้อมูล (key informants) ในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มาจากประชาชนที่อาศัยใน

จังหวัดอุดรธานี (รูปภาพที่ 6.7) ประชาชนประกอบด้วยอาชีพนักศึกษา ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการ
สวนเกษตร ค้าขาย และรับจ้างทัวไป  

 

 
          รูปภาพที่ 6.7 แผนที่จังหวัดอุดรธานี 

ที่มา สำนักงานจังหวัดอุดรธานี 
 
ข้อสังเกตและสรุปจากผู้ให้ข้อมูลบางกรณี 

จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี สังเคราะห์ปัญหาที่ได้จากการประชุม
กลุ่มย่อยของแต่ละกรณีตัวอย่างอาชีพ ดังนี้ 
 

ผู้ให้ข้อมูลรายท่ี 1 ประกอบธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์ (หญิงสูงอายุ) ซ่ึงเป็นผู้ประกอบธุรกิจอู่ซ่อม
รถยนต์ในจังหวัด นอกเหนือจากธุรกิจอู่ซ่อมรถยนต์แล้วผู้ให้ข้อมูลยังมีธุรกิจให้เช่ารถตู้อีกด้วยซึ่งการ
ดำเนินกิจการดังกล่าวลูกชายของผู้ให้ข้อมูลเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด แม้ธุรกิจจะเพิ่งเริ่มต้นกิจการได้
ไม่นานนักแต่ก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า เนื่องด้วยผลงานการซ่อมที่ ได้รับความเชื่อถือ 
ประกอบกับราคาค่าซ่อมที่ไม่แพง ดังนั้นการดำเนินธุรกิจในช่วงแรกจึงเป็นไปได้ด้วยดีแต่เมื่อเกิด
สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างรุนแรงทั้งการที่
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ไม่มีรายได้เพื่อเข้ามาหล่อเลี้ยงธุรกิจซ่อมรถยนต์และธุรกิจให้เช่ารถรวมไปถึงกรณีที่ลูกค้าที่ทางอู่ได้
ซ่อมรถเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ลูกค้าไม่ยอมมารับรถกลับไปอีกเป็นจำนวนมาก แนวทางในการการพยุง
ธุรกิจและครอบครัวจึงต้องดำเนินการในหลายวิธีทั้งการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน การประหยัดงบ
ท่องเที่ยวเดินทางของครอบครัว การทำของที่ใช้ประจำในครัวเรือนขึ้นเอง เช่น น้ำยาล้างจาน เป็นต้น 
แตก่ารดำเนินการดังกล่าวก็ยังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้บ้าน ทางผู้ให้ข้อมูลจึงจำเป็นที่จะต้องขายรถ
ตู้เพื่อนำเงินมาผ่อนชำระหนี้สินที่อยู่อาศัยซึ่งผู้ให้ข้อมูลเห็นว่ารัฐควรประสานธนาคารพาณิชย์เพื่อลด
เงื่อนไขในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในช่วงสภาวะวิกฤต อีกทั้งควรปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์การผ่อนชำระ
ภาระหนี้สินเสียใหม่ 

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 2 ประกอบอาชีพค้าขายส้มตำ (หญิงสาววัยรุ่น) ในช่วงสภาวะวิกฤตที่
ร้านค้าไม่สามารถบริการนั่งทานในร้านได้ตามปกติ ผู้ให้ข้อมูลจึงจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากร้านขาย
ส้มตำมาเป็นร้านขายข้าวกะเพราในราคาถูกเพียง 25 บาทต่อหนึ่งกล่อง โดยกลุ่มเป้าหมายลูกค้าใน
การทำธุรกิจครั้งนี้เน้นไปยังกลุ่มลูกค้าที่มีฐานะและใจบุญที่ต้องการสั่งข้าวกะเพราดังกล่าวไปแจกจ่าย
ตามโรงทานหรือให้แก่ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิดอันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพอีกทาง
หนึ่งแก่ผู้ประสบเหตุ ผลของการปรับตัวทำให้ผู้ประกอบการสามารถฝ่าฟันวิกฤตดังกล่าวมาได้ 

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 3 ประกอบอาชีพค้าขายของชำ (หญิงวัยกลางคน) เมื่อเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสอย่างรุนแรง คนจำนวนมากไม่ต้องการออกจากบ้านเพ่ือมาจับจ่ายใช้สอยทำ
ให้ยอดขายของทางร้านตกลงอย่างมาก ผู้ให้ข้อมูลจึงจำเป็นต้องปรับตัวโดยอาศัยสื่อเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการแก้ปัญหาด้วยการขายสินค้าผ่านทาง Facebook หรือผ่านทางสื่อ Online 
Platform อ่ืนๆ ด้วยการกำหนดเงื่อนไขในการสั่งสินค้าเพียง 100 บาทก็จัดส่งฟรี เนื่องจากผู้ให้ข้อมูล
มีฐานข้อมูลของลูกค้าที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงเป็นทุนเดิมอยู่แล้วทำให้การปรับตัวดังกล่าวได้รับการ
ต้อนรับอย่างดีจากลูกค้าเพราะว่าตัวสินค้านั้นเป็นสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีพประจำวันอีกทั้งลูกค้า
เองต้องการอุดหนุนร้านค้าในชุมชนมากกว่าร้านสะดวกซื้อประกอบกับเมื่อผู้ให้ข้อมูลไปส่งสินค้ าที่
บ้านลูกค้าจึงได้มีโอกาสพูดคุย เล่าปรับทุกข์ซึ ่งกันและกันทำให้สถานะของความเป็นผู้ขายผู ้ซื้อ
เปลี่ยนเป็นสถานะเพ่ือน พ่ีน้องกัน นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันในทุกทางเท่าที่
จะเป็นไปได้ เช่น การปลูกผักทานเอง การไมร่ับประทานอาหารนอกบ้าน การไม่เดินทางท่องเที่ยว แม้
กระนั้นก็ตามยังคงมีภาระหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระเป็นรายเดือนทั้งบ้านและรถยนต์ ผู้ให้ข้อมูลจึงนำเงิน
ฝากที่สะสมไว้ไปลดหรือปิดยอดหนี้เพ่ือให้ภาระด้านดอกเบี้ยลดลง สิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลอยากให้ภาครัฐช่วย
ในยามวิกฤตคือ การให้สถาบันการเงินลดเงื่อนไขในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือเงื่อนไขหรือเกณฑ์ใน
การค้ำประกันให้ผ่อนคลายลง 

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 4 อาชีพขายลูกชิ้นปิ้ง (ชายวัยกลางคน) โดยขับรถตระเวนขายตามแหล่ง
ชุมชนต่างๆ ในสภาวการณ์ปกติแม้จะพอขายได้บ้างแต่กำไรที ่เหลือเป็นเงินเก็บก็มีไม่มากนัก 
เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดภาวะวิกฤตขึ้น การหยิบยืมเงินจากเพื่อนฝูง คนรอบข้าง ญาติมิตรและการกู้เงิน
นอกระบบเพ่ือชำระหนี้รายวันจึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ด้วยรายรับที่น้อยอยู่แล้วประกอบกับการ
ที่ผู้คนไม่กล้าจับจ่ายใช้สอยทำให้รถยนต์มอเตอร์ไซด์ถูกเจ้าหนี้ยึด ธนาคารก็เร่งให้ผ่อนชำระค่าบ้าน
ทำให้ทุกวันนี้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบากอาศัยรายได้จากโครงการคนละครึ่งของรัฐแต่ก็ยังประสบ
ปัญหาเพิ่มเติมในเรื่องการหาเงินมาเติมในโครงการดังกล่าว ผู้ให้ข้อมูลจึงอยากให้รัฐหาแนวทาง
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สำหรับผู้ยากจนมีโอกาสได้กดเป็นเงินสดเพื่อนำมาจับจ่ายใช้สอยได้ทันทีเพราะประชาชนจะได้นำไป
ชำระหนี้ได้หลากหลายมากกว่าการท่ีจะต้องนำไปชำระค่าสินค้าแต่เพียงอย่างเดียว 

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 5 พนักงานขับรถอุดรธานี (ชายสูงอายุ) ใช้แนวทางการประหยัดเพื่อลด
รายจ่ายทุกประเภทในครัวเรือน ส่วนรายได้นั้นพึ่งพิงจากเบี้ยคนชราซึ่งได้รับคนละ 600 บาทต่อเดือน
และเงินที่ลูก ๆ ร่วมกันโอนมาให้ แม้กระนั้นก็ยังมีรายได้ไม่พอเพียงจึงต้องยังคงขับรถวิ่งรับผู้โดยสาร
เหมือนเดิมแต่เลือกช่วงเวลาในการขับกล่าวคือ การวิ่งรับส่งเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนตอน เช้าและ
ตอนเย็นเท่านั้น ยึดหลักไม่กู้หนี้ยืมสินสิ่งที่ผู้ให้ข้อมูลอยากให้รัฐดูแลคือ วิธีปฏิบัติการประนีประนอม
เรื่องหนีข้องสถาบันการเงิน 

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 6  ประกอบอาชีพขายของชำ (หญิงวัยกลางคน) เป็นการประกอบอาชีพ
เหมือนผู้ให้ข้อมูลรายที่ 3 แต่เลือกวิธีในการแก้ไขปัญหาไม่เหมือนกันกล่าวคือ ผู้ให้ข้อมูลปรับมาลงทุน
ทำแหนมหมู แหนมเนื้อ ขนมเค้กออกขายด้วยอาศัยหยิบยืมเงินลงทุนมาจากญาติ โดยขายที่บ้านและ
ขายผ่านระบบ Online เพราะเชื่อว่าการสินค้าประเภทอาหารน่าจะยังคงขายดีซึ่งแม้จะมีรายได้ไม่
แน่นอนและไม่มากนักจากการขายแต่ก็สามารถพออยู่ได้ ส่วนโครงการคนละครึ่งแม้จะได้สิทธิ์ใน
โครงการดังกล่าวแต่ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ที่ได้ครบตามจำนวนวงเงินที่ได้รับเนื่องด้วยไม่สามารถหาเงิน
มาเติมในโครงการดังกล่าวได้ 
 

ภาพประกอบจัดกิจกรรม 
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6.8 สรุปผลการสังเคราะห์การจัดประชุมกลุ่มย่อย จังหวัดชลบุร ี
ครั้งที่ 8 ดำเนินกิจกรรมจัดประชุมกลุ่มย่อยร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
ผู้ให้ข้อมูล (key informants) ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มาจากประชาชนที่อาศัยใน

จังหวัดชลบุรี  (ร ูปภาพที ่ 6.8) ประชาชนประกอบด้วยอาชีพขับรถตู ้ร ับส่งพนักงานโรงงาน 
ผู้ประกอบการ พนักงานโรงแรม ค้าขาย และวินมอเตอร์ไซค์ 

 

รูปภาพที่ 6.8 แผนที่จังหวัดชลบุรี 
ที่มา สำนักงานจังหวัดชลบุรี 
 
ข้อสังเกตและสรุปจากผู้ให้ข้อมูลบางกรณี 

จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมโรงแรม BUU-Hotel Operation Center มหาวิทยาลัยบูรพา สังเคราะห์
ปัญหาที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อยของแต่ละกรณีตัวอย่างอาชีพ ดังนี้ 
 ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 1 กับรายที่ 2 ประกอบอาชีพขับรถตู้รับส่งพนักงาน (ชายวัยกลางคนกับ
หนุ่มอายุประมาณ 30 ปี) ทั้งสองประกอบอาชีพเช่นเดียวกัน ในช่วงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ทุกบริษัท
ต้องหยุดทำการทำให้ไม่สามารถนำรถเข้าไปรับส่งพนักงานในโรงงานได้เหมือนในสถานการณ์ปกติ  
ผู้ให้ข้อมูลซึ่งเป็นชายขับรถวัยกลางคนจึงจำเป็นต้องขายรถตู้ออกไปบางส่วนจำนวน 2-3 คันเพื่อนำ
เงินมาใช้ในชีวิตประจำวันและเลี้ยงครอบครัว แต่ทว่าปัญหาดังกล่าวกลับไม่สิ้นสุดลงอย่างรวดเร็วดัง
คาด ความหวังของการกลับมาขับรถดังเดิมคงไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวจึงจำเป็นต้องหันมา
ประกอบอาชีพใหม่ด้วยการรับอาหารทะเลจากเพื่อนมาขายโดยขับรถส่งตามยอดสั่งซื้อ สำหรับผู้ให้
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ข้อมูลอีกท่านก็เลือกวิธีที ่จะไปประกอบอาชีพใหม่ด้วยการรับส่งพัสดุแทน โดยทั้งคู่เห็นพ้องต้อง
ตรงกันว่า ความช่วยเหลือจากโครงการของรัฐไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อการประกอบอาชีพ
ได้เลย คงมีแต่โครงการคนละครึ่งที่บรรเทาค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้บ้าง 

ผู้ให้ข้อมูลรายท่ี 3 ประกอบอาชีพขายอาหารริมหาด (วัยรุ่นชาย) สร้างเนื้อสร้างตัวจากการ
ประกอบอาชีพขายอาหารริมหาด ในช่วงแรกเขาเลือกวิธีการประหยัดต้นทุนการดำเนินการ ไม่ว่าจะ
เป็นการลดจำนวนพนักงานลง การลดการใช้สิ่งสิ้นเปลืองเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา แต่ทว่า
วิธีการดังกล่าวก็ไม่สามารถทำให้เขาผ่านช่วงสถานการณ์ที่เลวร้ายไปได้ เขาจึงเลือกที่จะใช้วิธีการที่
เหมือนคนอ่ืนด้วยการประกอบอาชีพใหม่แต่ทว่าอาชีพใหม่ที่เขาเลือกคือ การซื้อขายหลักทรัพย์ซึ่งเขา
เองก็รู้ดีว่ามคีวามเสี่ยงที่จะขาดทุนได้สูงเลยทีเดียว เขาจึงเลือกที่จะใช้ช่วงเวลาที่ว่างจากการประกอบ
อาชีพใด ๆ ไปศึกษาความรู้เพิ่มเติมซึ่งเด็กหนุ่มผู้ให้ข้อมูลก็ยืนยันว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นการกลับมา
ขายอาหารอย่างเดิมคือทางเลือกที่ดทีีสุ่ดสำหรับเขาเพราะเป็นการลงทุนที่ปลอดภัยกว่า  

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 4 ประกอบธุรกิจทำร้านซักอบรีด (วัยรุ่นชาย) กำลังสร้างเนื้อสร้างตัว
เช่นเดียวกันผู้ให้ข้อมูลรายที่ 3 การทำร้านซักอบรีดคืออาชีพหลักของผู้ให้ข้อมูล เหตุด้วยความ
ต้องการใช้บริการของลูกค้าน้อยลงจากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน ผู้ให้ข้อมูลจึง
ต้องจัดรายการส่งเสริมการขายเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าไว้ด้วยการซัก 5 ครั้งในยอดขั้นต่ำ 300 บาท
แถมซักฟรี 1 ครั้งในยอดขั้นต่ำ 200 บาท ส่วนโครงการคนละครึ่งเป็นโครงการที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายใน
ชีวิตประจำวันได้ส่วนหนึ่ง 

ผู้ให้ข้อมูลรายท่ี 5 ประกอบอาชีพขายของออนไลน์ (หญิงสาววัยรุ่น) เป็นหญิงรายแรกของ
การสัมภาษณ์ ประกอบอาชีพขายของออนไลน์แบบ Pre Order จากประเทศจีนเข้ามาขายในประเทศ 
จับกลุ่มตลาด K-Pop แม้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสขึ้นก็ตามแต่สถานการณ์ดังกล่าวก็
ไม่ส่งผลกระทบต่อยอดขาย ผลกระทบอย่างเดียวที่เธอได้รับคือเวลาในการรับสินค้าที่นานขึ้นกว่าเดิม
มาก จึงจำเป็นที่จะต้องหันมาใช้บริการขนส่งทางเครื่องบินทดแทนเพื่อทำให้เวลาในการรับสินค้าเร็ว
ขึ้น แม้วิธีการดังกล่าวจะทำให้ต้นทุนของเพ่ิมมากข้ึนแต่ก็ไม่สามารถคิดค่าบริการเพ่ิมจากลูกค้า 

ผู้ให้ข้อมูลรายที่ 6 (หญิงอายุไม่เกิน 35 ปี) เดิมนั้นทำงานเป็นพนักงานโรงแรมแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพ เมื่อไม่มียอดนักท่องเที่ยวเข้าพักจากเหตุของความไม่สะดวกในการเดินทาง การลดค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินเดือนพนักงานจึงเป็นทางออกที่โรงแรมเลือกใช้ด้วยการเปิด
โอกาสให้พนักงานสมัครใจลาออกเองโดยได้รับเงินชดเชยตามอายุงาน ผลสืบเนื่องจากนโยบาย
ดังกล่าวมีผู้สมัครใจลาออกถึงร้อยละ 50 ส่วนพนักงานที่ไม่สมัครใจลาออกถึงแม้จะได้รับเงินเดือนแต่
จะได้รับเงินไม่เต็มจำนวน ผู้ให้ข้อมูลจึงหาวิธีหารายได้เพิ่มอีกทางด้วยการพยายามขายของออนไลน์ 
แต่ใช่ว่าแม่ค้าออนไลน์จะประสบความสำเร็จทุกคน โดยผู ้ให้ข้อมูลก็เป็นหนึ่งในผู ้ที่ไม่ประสบ
ความสำเร็จในโลกออนไลน์ 
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ภาพประกอบจัดกิจกรรม 
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จากผลการศึกษาจากการลงพ้ืนที่และทำการประชุมกลุ่มย่อยในข้างต้น สามารถกล่าวสรุปผล
การสังเคราะห์จากกรณีตัวอย่าง 8 จังหวัด พบว่า ปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งในภาพรวมกระทบในแต่ละการประกอบอาชีพมี
ความแตกต่างตามการปรับตัวของแต่ละบุคคล โดยสรุปรายละเอียด ดังนี้  

1) เจ้าของกิจการ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจบันเทิง (หมอลำ) ผู้ผลิตหรือค้ าขายขนาด
กลางและขนาดย่อม เป็นต้น และผู้ประกอบอาชีพอิสระต้องหยุดกิจการชั่วคราวส่วนหนึ่งมาจากคำสั่ง
ของภาครัฐ/ ผู้ว่าราชการแต่ละจังหวัด หรือเพราะมีพนักงานติดเชื้อโควิด-19 นอกจากหยุดกิจการ
ชั่วคราว บางส่วนที่ไม่ได้หยุดกิจการนั้นก็มีผลกระทบต่อยอดขายที่ลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ในส่วนของ
การปรับตัวสำหรับธุรกิจที่ผู้ประกอบการมีพนักงานในการดูแล ผู้ประกอบการหาช่องทางให้ธุรกิจ
สามารถดำเนินการได้ เช่น การทำธุรกิจประเภทอื่นเสริมทั้งการทำอาหารขาย ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่
ทำให้ธุรกิจสามารถได้เงินในช่วงสถานการณ์การระบาดได้ และสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสละส่วนใหญ่
ต้องปรับเปลี่ยนอาชีพของตน เช่น ทำอาหารกล่องจำหน่ายผ่านเครือข่าย ขนส่งสินค้า เป็นต้น 

2) พนักงานบริษัทเอกชน เมื่อไทยอยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ผู้
ประกอบอาชีพกลุ่มได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างของสถานประกอบการ และสมัครใจลาออก 
เนื่องจากกิจการได้รับผลกระทบหนักเช่นกัน ซึ่งทำให้พนักงานบริษัทเอกชนเมื่อออกจากบริษัทต้อง
ปรับตัวเองเพ่ือให้มีรายได้ด้วยการปรับเปลี่ยนอาชีพตามสภาพแวดล้อม เช่น ประกอบอาชีพบริการส่ง
อาหารออนไลน์ เป็นต้น เพราะในมุมมองของผู้ได้รับผลกระทบมองว่าเป็นทางเลือกในการหารายได้ที่
เข้าถึงง่าย และความต้องการซื้อสินค้าทางออนไลน์ของผู้บริโภคมีสูงขึ้น 

3) นักศึกษาจบใหม่ ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่สามารถหางานประจำได้ และที่
บ้านประสบปัญหาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ด้วยเช่น ทั้งนี้สำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่มี
ภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด ส่วนใหญ่มองว่าการเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครนั้นไม่ใช่ทางเลือกที่ดี 
เพราะทำให้การดำรงชีพมีค่าใช้จ่ายที่สูง ทั้งค่าเช่าห้อง การเดินทาง และค่าอาหาร เป็นต้น และในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 การทำงานอิสระเป็นหนึ่งในทางเลือกของการปรับตัว 
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บทที่ 7 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
โครงการวิจัยนี้กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษาความเปราะบางของครัวเรือนในประเทศ
ไทย ความด้อยโอกาสทางการศึกษาของเด็กยากจน การปรับตัวของประชาชนในสถานการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำและโรคระบาดครั้งใหญ่ (ปีพ.ศ. 2563 และ 2564) โดยออกแบบวิธีการวิจัยและ
ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ หนึ่ง การสร้างกรอบวิจัย ทบทวนศัพท์ ดัชนีวัดความเปราะบาง จากการทบทวน
ทฤษฎีและวรรณกรรม นำมาพัฒนาเป็นข้อสันนิษฐาน และตามด้วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์จาก
การสำรวจครัวเรือนของสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2562 ซึ่งเป็นการสำรวจขนาดใหญ่ มีตัวอย่าง
ครัวเรือนจากทุกจังหวัดทั้งเขตเมืองและชนบท ข้อมูลโอกาสทางการศึกษาของเด็กและเยาวชนไทย 
ซึ่งนำมาเปรียบเทียบความชันที่สะท้อนรายได้และภูมิภาค 
 สอง การสำรวจตัวอย่างบุคคลและครัวเรือนโดยทีมวิจัยดำเนินการในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 
2564 ซึ่งเป็นช่วงที่เศรษฐกิจไทยถดถอยอย่างรุนแรง1 เนื่องจากโรคไวรัสระบาด (โควิด19) โดยเน้น
เข้าใจการปรับตัวของแต่ละคน/ครัวเรือน โดยสันนิษฐานว่า จำนวนหนึ่งปรับตัวแต่ไม่มาก เช่น การนำ
เงินออมมาใช้หรือมาตรการลดรายจ่ายซึ่งสามารถดำเนินการได้เอง  อย่างไรก็ตามพบว่าจำนวนมาก
โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อยู่ในสถานะยากลำบากและต้องปรับตัวขนานใหญ่ เช่น การเป็นหนี้สิน 
การออกจากงานประจำและต้องปรับเปลี่ยนอาชีพ การย้ายที่อยู่ หรือจำเป็นต้องขายทรัพย์สินมาเป็น
สภาพคล่อง ติดโควิด และปัญหาความเครียดตามมา 
  สาม จากการประชุมกลุ่มย่อยใน 8 จังหวัด โดยได้รับความร่วมมือกับสถาบันวิชาการในพ้ืนที่
ภาคอีสาน ภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง โดยเชิญตัวแทนประชาชน/ชุมชนมาร่วมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นประสบการณ์และให้ข้อมูลสนเทศ  ใช้แนวทางวิจัยเชิงคุณภาพ บันทึกสภาพการทำงานอาชีพ 
(เดิมและการเปลี่ยนแปลง) ในปี 2563 และ 2564  และสอบถามว่าได้รับสวัสดิการและการเยียวยา
จากภาครัฐ/ท้องถิ่น/หรือชุมชนอย่างไร  
 
7.1 สรุปผลการศึกษา  
 หนึ่ง จากการทบทวนวรรณกรรมและการสำรวจแหล่งข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีสามารถนำมาเป็น
ดัชนีชี้วัด สรุปความว่า ผลสำรวจฐานะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติใน
ปี 2562 (ซึ ่งเป็นการสำรวจครั้งล่าสุด) น่าจะเหมาะสมกับบริบทการวิจัยในโครงการฯ เนื่องจาก
ฐานข้อมูลนี้ได้บันทึกข้อมูลรายครัวเรือน (และรายสมาชิก) หลายมิติ อาทิเช่น อายุ เพศ อาชีพ 
การศึกษา สภาพการพิการ การทำงาน รายได้ การออม การถือครองทรัพย์สิน การเป็นหนี้สินและ

 
1 ตามการประเมินของหลายท่านภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปี พ.ศ. 2563-2564 รุนแรงกว่าวิกฤติต้มยำกุ้งในปี พ.ศ. 
2540/2541 ซึ่งกระทบหนักในภาคธุรกิจการเงินเป็นสำคัญ แต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหลังโควิดระบาดนั้นกระทบต่อ
ทุกภาคส่วน คือ ภาคการผลิต ภาคการบริการ การท่องเที่ยว การขนส่ง การเลิกจ้าง การประกาศปิดประเทศปิด
เมืองหรือปิดกิจกรรมหลายประเภท สถานบันเทิง ร้านค้า ภัตตาคาร สถานบริการ เป็นต้น การเสียชีวิตของ
ประชาชนหลักหมื่นราย การมีประชาชนไทยติดเชื ้อโรคสะสมมากกว่าหนี่งล้านคนและภาระต่อบุคลากรทาง
การแพทย์ทั่วประเทศ 
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ประสบการณ์ขาดสภาพคล่องใน 12 เดือนที่ผ่านมา นำมาสร้างเป็นตัวแปรเรียกว่า vul1, vul2,……., 
vul10 ตามลำดับ เป็นตัวแปร binary 0/1 โดยที่รหัส 1 หมายถึง อยู่ในข่ายเปราะบาง เช่น การพ่ึงพิง
เงินโอนจากภายนอกในสัดส่วนสูง สัดส่วนของผู้หารายได้เทียบกับจำนวนสมาชิกในครอบครัวน้อย
เกินไป (1 ต่อ 4) การกู้ยืมเงินเพื่อใช้บริโภค (ไม่ใช่การลงทุน) ซึ่งมีความเสี่ยงจะเกิดปัญหาไม่สามารถ
ชำระคืนหนี้  
 
 นิยาม ดัชนีความเปราะบาง 
 Vul_sum =  ∑ vul1 + vul2 +………………….+ vul10 
 
 ดัชนีความเปราะบางที่นำเสนอ อาจจะเปรียบเทียบกับดัชนีสุขภาพของประชาชน ที่บันทึก
การเป็นโรคเรื้อรังของบุคคล ประชาชนจำนวนหนึ่งปลอดจากโรคเรื้อรัง (0) แต่ประชากรส่วนใหญ่มี
ปัญหาโรคเรื้อรัง 1-3 ชนิด  ดัชนีความเปราะบางท่ีเสนออิงกรอบความคิด capability & functioning 
(Amartya K Sen, Development as Freedom) หมายถ ึง “ความสามารถ” เป ็นต ัวแปรท ี ่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของทุกคน และส่งผลต่อตัวแปรอื่น ๆ เช่น ความสามารถการหา
รายได้ ความสามารถจัดการตนเอง และการบริหารการเงิน ฯลฯ 
 การวิเคราะห์สถิติ vulnerable เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มครัวเรือน (ตามกลุ่มชั้นรายได้ 6 
กลุ่ม) ตามสภาพเมือง/ชนบท (2 กลุ่ม) ตามช่วงอายุ เป็นต้น พร้อมเสนอข้อสังเกตและคำอธิบายว่า 
ดัชนีความเปราะบางแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม  
 การว ิ เคราะห ์ โดยใช ้ แบบจำลอง ordered probit regression หร ือ ordered logit 
regression เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ ระหว่างตัวแปรตาม (vulsum) และตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้อง
เช่น อายุ อาชีพ กลุ่มชั้นรายได้ ระดับการศึกษา สภาพเมือง/ชนบท นำมาเป็นข้อสังเกต การอนุมาน 
และการตีความ 
 สอง จากดัชนี vul1 ….. vul10 (ตัวแปร binary 0/1) เมื่อนำมารวมกันเป็น vul_sum ใน
จำนวนนี้ตัวชี้วัดที่มีสัดส่วนความเปราะบางสูง ได้แก่ ตัวชี้วัดที่หนึ่ง (การออมน้อย) และตัวชี้วัดที่สี่ 
(การเป็นหนี้สินและใช้จ่ายเพื่อการบริโภค) ซึ่งอาจจะมีสาเหตุจากการมีรายได้น้อย อาชีพที่ไม่มั่นคง 
และการขาดความรู้การบริหารเงิน 
 สาม จากผลการศึกษาพบว่า ก)  มีเพียงร้อยละ 21 ของครัวเร ือนไทยที ่ปลอดจาก 
ความเปราะบาง (vul_sum = 0)  โดยพบว ่า ผ ู ้ประกอบการและน ักว ิชาช ีพ เป ็นกล ุ ่มท ี ่มี  
ความเปราะบางน้อยโดยเปรียบเทียบ อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นผู้มีทุนทรัพย์ (เงินหรือเป็นเจ้าของ
กิจการมีเครดิตทางาการ) หรือ มีทุนมนุษย์จากการศึกษาอบรมมีผลิตภาพการผลิตสูง รายได้และ
ตำแหน่งหน้าที่ในองค์กรระดับสูงหรือปานกลาง ส่วนใหญ่เข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคมในทาง
ตรงกันข้ามกลุ่มแรงงานทั่วไป (manual worker) และกลุ่มเกษียณจากการทำงานหรือไม่ได้ทำงาน 
(inactive) เป็นกลุ่มเปราะบางสูงที่สุด 
 ส่ี การวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างภูมิภาค พบว่า ภาคอีสาน ภาคใต้ และภาคเหนือ  
เป็นภูมิภาคที่มีความเปราะบางสูงกว่าในภาคกลาง และกรุงเทพและปริมณฑล โดยมีข้อสังเกตว่า 
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ภาคอีสาน และภาคเหนือมีสัดส่วนการพ่ึงพิงเงินโอน (จากสมาชิกที่ออกไปทำงานนอกพ้ืนที่) การขาด
โอกาสด้านการศึกษา (เด็กในวัย 6-18 ปีที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา) สูงในภาคใต้และภาคเหนือ 
 ห้า จากการสำรวจโดยใช้แบบสอบถามของทีมวิจัย ซึ่งดำเนินการในปลายปี พ.ศ. 2564  
อันเป็นช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและปัญหาโรคระบาดเกิดขึ้นแล้ว สรุปได้ว่า ความเดือดร้อนของ
ประชากรกระจายอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือผู้ป ระกอบการขนาด
ย่อม เนื่องจากการถูกเลิกจ้าง ตกงานหรือความจำเป็นต้องหยุดกิจการ เพื่อลดความเสี่ยงโรคระบาด 
ดำเนินการตามนโยบายและประกาศของรัฐบาลและจังหวัด (ทั้งนี้มีความหลากหลายของมาตรการ) 
ประกาศให้หยุดกิจกรรมชั่วคราวหรือกำหนดช่วงเวลาเปิดปิด รวมทั้งกำลังซื้อของประชาชนลดลง 
การควบคุมการเดินทางของนักท่องเที่ยวเข้าพ้ืนที่จังหวัด 
 หก จากแบบสอบถาม พบว่า กว่าร้อยละ 80 ของผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความช่วยเหลือ
จากภาครัฐจากโครงการคนละครึ ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สะท้อนว่า มาตรการเยียวยาของรัฐ
ดำเนินการอย่างกว้างขวาง  
 เจ็ด จากการประชุมกลุ่มย่อย 8 ครั้งโดยมีตัวแทนชุมชน ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการ เข้าร่วม
แลกเปลี ่ยนประสบการณ์และให้ข้อมูลสนเทศ ซึ ่งสามารถนำมาวิเคราะห์ (content analysis) 
ประมวลข้อสังเกต ดังต่อไปนี้ 

ก) ผู้ประกอบการสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนจากการหยุดกิจกรรม (โรงแรม หอพัก และ
ร้านอาหาร) ทำให้ขาดรายได้ แม้ว่าจะพยายามลดรายจ่าย แต่ไม่สามารถลดได้ทั้งหมด
เพราะความจำเป็นต้องว่าจ้างพนักงาน แม้ว่าขาดทุนแต่ยังคงต้องให้กิจการดำเนินการ 
(อย่างน้อยบางส่วน) 

ข) การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปโดยกลุ่มเกษตรกร เกิดปัญหาชะงักงันเพราะไม่มีตลาดใน 
การจำหน่ายสินค้า ไม่สามารถส่งสินค้าไปจำหน่าย มีสต็อกสินค้า (เห็ดแปรรูป)  
จำนวนมาก ส่วนหนึ่งเพราะประชาชนไม่มีกำลังซื้อ และประชาชนหันมาใช้จ่ายอย่าง
ประหยัดรายจ่าย 

ค) แรงงานรับจ้างจำนวนไม่น้อยต้องเปลี่ยนแปลงอาชีพ จากเคยเป็นพนักงานบริษัทหรือ
หน่วยงานของรัฐ (ลูกจ้างประจำ) จำเป็นต้องออกจากงาน จึงพยายามปรับตัวเปลี่ยน
อาชีพตามสภาพแวดล้อม เช่น ปลูกผักสวนครัวเพ่ือรายได้เสริม เลี้ยงลบ ทำอาหารกล่อง
จำหน่ายผ่านเครือข่าย การเป็นพนักงานขนส่งสินค้า ในบางพื้นที่ (จังหวัดนครสวรรค์) 
พบว่ามีผู ้ประกอบอาชีพรับส่งสินค้าจำนวนมาก อาจจะเป็นเพราะเป็นเมืองใหญ่
ประชากรหนาแน่น ย่อมจะมีความต้องการซื้อสินค้าทางออนไลน์ จากประสบการณ์ของ
ผู้ทำงานด้านนี้อธิบายว่า เป็นงานที่แข่งขันสูง การทำงานที่ยาวนาน (สิบชั่วโมงต่อวัน
หรือกว่านั้นจึงจะมีรายได้พอเพียง) และปัญหาความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ (ขับมอเตอร์
ไซดเ์นื่องจากต้องพยายามทำเวลา) 

ง) ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนไม่น้อยเคยทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวในสถานศึกษา/สถานที่
ราชการ เมื่อหมดงานจำเป็นต้องหันมาประกอบอาชีพเล็ก ๆ น้อย ๆ เพื่อรายได้เสริม 
เช่น ทำอาหารจำหน่ายหรือรับสินค้ามาจำหน่ายในงานเทศกาล (จัดโดยวัดหรือโรงเรียน) 
แต่จำนวนหนึ่งบอกว่าไม่ได้ทำหรือหยุดประกอบกิจการ เพราะทดลองทำแล้วไม่คุ้มค่า  



107 
 

อนึ่งในครัวเรือนที่มีเด็กในวัยเรียน นักเรียนต้องปรับตัวเรียนทางออนไลน์ ซึ่งก็เป็นปัญหา
หรืออุปสรรคในบางพ้ืนที่เพราะสัญญาณอินเตอร์เน็ตต่ำ ไม่เสถียร พ่อแม่จำนวนหนึ่งรู้สึก
เดือดร้อนแทนและต้องช่วยดูแลหรือให้คำแนะนำแต่ไม่สามารถทดแทนการเรียนใน
โรงเรียนได้ 

จ) อาชีพนักแสดง (หมอลำ) ขาดรายได้เพราะไม่มีผู้จ้างรวมทั้งมาตรการปิดเมืองทำให้ไม่
สามารถรับงานในต่างจังหวัด ในขณะที่มีผู้ร่วมงาน (ลูกน้องในสังกัดจำนวนมาก) เป็น
ภาระการเลี้ยงดูค่อนข้างมาก 

ฉ) ผู้ประกอบการธุรกิจจำนวนหนึ่ง (โรงแรม) เสนอข้อสังเกตว่า มาตรการปิดเมืองหรือให้
หยุดกิจกรรมในจังหวัดต่าง ๆ อาจจะเป็นมาตรการที่รุนแรงเกินไป นอกจากนี้วิธีปฏิบัติ
ของหน่วยงานควบคุมที่เข้มงวดเกินกว่าเหตุทำให้ และส่วนหนึ่งของสาเหตุเกิดจาก 
คลัสเตอร์ที่มาจากสถานบันเทิง 

ช) กลุ่มออมทรัพย์ชุมชน นำเงินสะสมของกองทุนมาจัดสรรเป็นสวัสดิการให้สมาชิกตาม
ความจำเป็นเป็นมาตรการชั่วคราวที่น่าชมเชย และสร้างกำลังใจให้สมาชิกและเพ่ิม 
ความตระหนักของความสำคัญของการออม 

ซ) จากเหตุการณ์ความยากลำบาก ทำให้หลายท่านตระหนักถึงคุณค่าของเบี ้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและเบี้ยอาสาสมัครสุขภาพชุมชน (อสม)  ถึงแม้มิใช่เงินก้อนใหญ่แต่กลับเป็น
รายได้แหล่งสำคัญเนื่องจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคนในวัยทำงานหยุดหรือชะลอตัว 

ฌ) มีผู้แสดงความห่วงใยต่อเด็กและเยาวชนในอนาคต เนื่องจากมองเห็นแนวโน้มการมีงาน
ทำที่ลดลงโดยเฉพาะในกลุ ่มเยาวชนในภาคใต้ (ซึ ่งจำนวนหนึ่งเลือกเรียนโรงเรียน
ปอเนาะซึ่งอาจจะไม่ได้เน้นวิชาการ ประจักษ์ได้จากผลสอบโอเน็ตในสามจังหวัดภาคใต้ 
ต่ำที่สุด) เมื่อจบการศึกษาแล้วแต่โอกาสการมีงานทำค่อนข้างจำกัด  
 

7.2 อุปสรรคและข้อจำกัดการวิจัย 
 อุปสรรคการวิจัย 

เนื่องจากปัญหาโรคระบาดทั่วทุกจังหวัด เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางเข้าพื้นที่ (ต่างจังหวัด) 
ทำให้การจัดประชุมกลุ่มย่อยดำเนินการล่าช้ากว่ากำหนดเดิม (เริ่มดำเนินการหลังวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2564) อย่างไรก็ตาม คณะวิจัยได้รับความกรุณาและความร่วมมือจากสถาบันวิชาการและเครือข่าย
นักวิจัยในพื้นที ่ ช่วยเหลือการเชิญตัวแทนประชาชนจากหลายภาคส่วนมาร่วมให้ข้อมูลสภาพ  
ความเป็นจริง การปรับตัวและการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐ/ท้องถิ่น/ชุมชน จึงขอแสดงความขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้ 
 ข้อจำกัดการวิจัย  
 ประการแรก การวิจัยครั ้งนี้อาศัยข้อมูลสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 
ดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ถึงแม้ว่าเป็นฐานข้อมูลที ่ดี ครอบคลุมทั ่วประเทศ และ
น่าเชื่อถือ แต่มีข้อจำกัดบางประการที่ควรจะปรับปรุงในอนาคต กล่าวคือ ไม่มีความต่อเนื่อง หมายถึง 
การสำรวจมิได้ดำเนินการ “ซ้ำตัวอย่าง” ซึ่งหากดำเนินการเก็บต่อเนื่อง เป็น Household Panel 
Data จะช่วยขยายองค์ความรู้เกี่ยวกับการปรับตัวของประชาชนได้เป็นอย่างดี 
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 ประการที่สอง การศึกษาความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษาในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งใช้
ข้อมูลครัวเรือนประกอบกับผลทดสอบทางการศึกษา ช่วยให้เข้าใจความแตกต่างของการลงทุนด้าน
การศึกษา เข้าใจการกระจายตัวของสถานศึกษา (ในปีพ.ศ. 2562) ตามภูมิภาคต่าง ๆ พบว่า โรงเรียน
สาธิตและ โรงเรียนสังกัดเอกชนที่มีชื่อเสียง เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ แต่กระจุกในเขตเมืองหรือบาง
ภูมิภาค มิได้กระจายทั่วไป ดังนั้น ในภาคอีสานภาคเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ชนบทห่างไกล  
เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือกมากนัก (เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดตำรวจ
ชายแดน โรงเรียนสังกัดพระพุทธศาสนา ฯลฯ) ผลตามมาคือ สัมฤทธิผลทางการศึกษาต่ำ (วัดด้วย
คะแนน onet_p6)  มีหัวข้อที่ฉควรจะศึกษาเพ่ิมเติมต่อไป กล่าวคือ ก) การหลุดจากสถานศึกษาหรือ 
“ออกกลางคัน” ของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครัวเรือนยากจน ข) การที่เด็กยากจนได้รับผลทดสอบ
ทางการศึกษาอาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาต่อ ผู้ปกครองอาจจะพิจารณาว่า
ขาดทักษะทางด้านวิชาการ จึงสนับสนุนให้ออกไปทำงานเพ่ือหารายได้เสริมเข้าครอบครัว 
 
7.3 ข้อเสนอแนะ 
 ผลสำรวจครัวเรือนโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติในปี 2562 ซึ่งนำมาเป็นฐานการวิจัย เป็นช่วง
ก่อนเกิดปัญหาโรคระบาด นับว่ามีประโยชน์ในฐานะเป็น base line data ซึ่งจะนำไปเปรียบเทียบกับ
การสำรวจรอบใหม ่ (ตามแผนงานจะต ้องสำรวจในป ี 2564 กระจายตามเด ือน/ไตรมาส )  
ในการออกแบบสำรวจ--โดยทั่วไปสำนักงานสถิติแห่งชาติจะเพิ่มคำถามตามสถานการณ์ ( ในหัวข้อ
หรือประเด็นที่สาธารณชนให้ความสำคัญ)  
 ในโอกาสนี้จึงเสนอแนะว่า การสำรวจ SES ในรอบต่อ ๆ ไป เช่น ในปี พ.ศ. 2564 และพ.ศ. 
2565 ควรจะเพิ่มคำถามเกี่ยวกับ ก) การได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและโรคระบาด ข) 
การปรับตัวของครัวเรือน การปรับตัวของชุมชนหรือกลุ่ม เช่น กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ 2 กลุ่มแม่บ้าน 
ค) การได้รับสวัสดิการและความช่วยเหลือจากรัฐ ง) อุปสรรคและปัญหาของประชาชนที่ยากจนสูง—
การจะเข้าถึงบริการภาครัฐ เช่น มาตรการคนละครึ ่ง หมายถึง ประชาชนต้องมีเงินที ่จะจ่าย 
“ครึ่งหนึ่ง” แต่ในเมื่อไม่มี ทำให้เงินสมทบ (คนละครึ่งส่วนที่มาจากภาครัฐ) ไม่สามารถเป็นไปได้  
 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า งานศึกษาเรื่องดัชนีความเปราะบางที่เป็นการใช้ข้อมูล
ระดับประเทศมีไม่มากนัก งานศึกษาครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของการวัดความเปราะบางใน
ระดับพื้นที่ เพื่อที่จะให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายได้อย่างตรงกับปัญหาความเปราะบางของประชากร
อย่างเหมาะสม อีกท้ังยังสามารถเป็นเครื่องมือหรือข้อมูลเฝ้าระวังการเกิดความล้มละลาย หรือปัญหา
ในระดับรุนแรงของกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตในด้านต่าง 

ในส่วนของข้อมูลเชิงคุณภาพได้มีกรณีศึกษาที่แสดงถึง  (1) การปรับตัวของประชากร เช่น 
การรวมกลุ่มในชุมชนเพื่อสะสมเงินส่วนกลางที่สามารถบรรเทาปัญหาในภาวะวิกฤต และการเตรียม
ความพร้อมด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพ่ือให้สามารถปรับตัวเมื่อจำเป็นต้องเปลี่ยนอาชีพ และ (2) 
แสดงถึงความต้องการความช่วยเหลือในระยะยาวเพื่อให้สภาพความเปราะบางสามารถพ้นไปได้ เช่น 

 
2 จากการประชุมกลุ่มย่อยพบว่า มีสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เข้มแข็งสามารถช่วยเยียวยาสมาชิกได้พอสมควร โดยนำเงิน
ออมของกลุ่มมาจ่ายเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก 
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สวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย การอบรมอาชีพที่หลากหลายให้กับประชาชน และ
การอบรมด้านการตลาดสมัยใหม่ เช่นการการตลาดผ่านทาง social media เป็นต้น 
 งานวิจัยครั้งนี้ให้แนวคิดเบื้องต้นที่สำคัญของการจำแนกดัชนีวัดความเปราะบาง อย่างไรก็
ตามงานวิจัยนี้มีข้อจำกัดที่เสนอแนะต่องานวิจัยครั้งต่อไปดังต่อไปนี้ 1) ในการวิจัยต่อไปควรจะมีการ
ให้น้ำหนักของดัชนีวัดความเปราะบางแต่ละตัวไม่เท่ากัน ซึ่งอาจจะเป็นการจัดลำดับความสำคัญด้วย
วิธีการ Analytical Hierarchy Process 2) แม้ว่างานศึกษาครั ้งนี ้ได้วิเคราะห์รูปแบบของความ
เปราะบางไว้ในเบื้องต้นดังแสดงในบทที่ 3 งานศึกษาในอนาคตควรจะทำการใช้เทคนิค Association 
rules ซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงรูปแบบของความเปราะบางได้อย่างละเอียดมากขึ้น 3) นอกจากที่กล่าวมา
ด้วยงานวิจัยครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเน้นการศึกษาความแตกต่างของความเปราะบางระหว่างกลุ่มประชากรที่มี
พฤติกรรมการบริโภคแตกต่างกัน เช่น กลุ่มบุคคลที่สูบบุหรี่ และไม่สูบบุหรี่ เป็นต้น งานศึกษาครั้ง
ต่อไปอาจจะเน้นการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะการบริโภคแตกต่างกัน 4)
เนื่องจากงานวิจัยครั้งนี้ต้องการทราบเพียงปัจจัยที่มีผลต่อความเปราะบางจึงไม่ได้วิเคราะห์ในลักษณะ
ของ odd ratio และ marginal effects ซึ่งในงานวิจัยครั้งต่อไปสามารถพิจารณาวิเคราะห์เพิ่มเติม
เพื่อให้ทราบขนาดของความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน และ 5) ด้วยจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนา
แบบจำลองจากข้อมูลการสำรวจสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย (SES) มีจำนวน
มาก (ประมาณ 2.0-2.5 หมื่นครัวเรือน) ซึ่งอาจทำให้มีนัยทางสถิติแต่อาจไม่มีนัยในทางปฏิบัติ ดังนั้น
ในอนาคตอาจจะมีการทดสอบทางเลือกของการใช้วิธีการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์ตามแนวทางที่
เสนอในการวิจัยนี้ เทียบกับการสุ่มตัวอย่างในขนาดที่เหมาะสม แล้วนำมาประมาณค่าสัมประสิทธิ์
หลายๆ ครั้ง  
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

การตีพิมพ์ผลงานการวิจัยเผยแพร่สาธารณะ



 
 

 

คณะวิจัยได้นำผลงานบางส่วนเผยแพร่สาธารณะในหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ในวันที่  
4 มิถุนายน 2564 และได้แสดงความขอบคุณแหล่งเงินทุนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้แนะนำ 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

คณะวิจัยได้นำผลงานบางส่วนเผยแพร่สาธารณะในหนังสือพิมพ์มติชนรายวันหัวข้อ
เรื ่อง ครัวเรือนเปราะบาง และการปรับตัวของประชาชน ในยุคโควิดระบาด ในวันที่ 19 
พฤศจิกายน 2564 และได้แสดงความขอบคุณแหล่งเงินทุนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้แนะนำ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

แสดงสถิติสำคัญของความเปราะบางในแต่ละมิติ 

 



 
 

ตาราง ความเปราะบางมิติที่ 1 เงินออมน้อยกว่า 5% ของรายได ้

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 
ตาราง ความเปราะบางมิติที่ 2 การพ่ึงพิงด้านรายได้จากภายนอก 
ชนชั้นทางสังคม V2 รายได้

ครัวเรือน 
เงิน
ออม 

ปีการศึกษา
หัวหน้าครัวเรือน 

ขนาด
ครัวเรือน 

การมีบ้าน การเป็นหนี้ หนี้ครัวเรือน จำนวน
เด็ก 

จำนวน
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเกษตรกร 0.027 21,415 4,976 7.21 3.07 0.98 0.62 155,456 0.52 0.70 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 0.024 18,320 4,937 7.20 3.01 0.96 0.58 141,948 0.56 0.55 
ผู้ประกอบการ 0.014 57,125 24,326 9.34 2.99 0.85 0.51 498,851 0.47 0.61 
นักวิชาชีพ 0.016 35,317 8,600 10.13 2.89 0.75 0.54 293,707 0.46 0.56 
แรงงานทั่วไป 0.015 21,905 3,403 8.44 2.87 0.64 0.46 104,167 0.50 0.40 
ผู้ไม่ทำงาน 0.604 15,937 2,331 8.07 2.17 0.88 0.31 82,030 0.35 1.11 
รวม 0.161 25,160 5,616 8.62 2.74 0.78 0.47 170,050 0.45 0.66 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 

ชนชั้นทางสังคม V1 รายได้
ครัวเรือน 

เงินออม ปีการศึกษา
หัวหน้าครัวเรือน 

ขนาด
ครัวเรือน 

การมีบ้าน การเป็นหนี้ หนี้ครัวเรือน จำนวน
เด็ก 

จำนวน
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเกษตรกร 0.470 21,415 4,976 7.21 3.07 0.98 0.62 155,456 0.52 0.70 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 0.446 18,320 4,937 7.20 3.01 0.96 0.58 141,948 0.56 0.55 
ผู้ประกอบการ 0.306 57,125 24,326 9.34 2.99 0.85 0.51 498,851 0.47 0.61 
นักวิชาชีพ 0.289 35,317 8,600 10.13 2.89 0.75 0.54 293,707 0.46 0.56 
แรงงานทั่วไป 0.306 21,905 3,403 8.44 2.87 0.64 0.46 104,167 0.50 0.40 
ผู้ไม่ทำงาน 0.496 15,937 2,331 8.07 2.17 0.88 0.31 82,030 0.35 1.11 
รวม 0.371 25,160 5,616 8.62 2.74 0.78 0.47 170,050 0.45 0.66 



 
 

ตาราง ความเปราะบางมิติที่ 3 การขาดแคลนน้ำประปาใช้ในครัวเรือน 
ชนชั้นทางสังคม V3 รายได้

ครัวเรือน 
เงินออม ปีการศึกษา

หัวหน้าครัวเรือน 
ขนาด

ครัวเรือน 
การมีบ้าน การเป็น

หนี้ 
หนี้ครัวเรือน จำนวนเด็ก จำนวน

ผู้สูงอายุ 
กลุ่มเกษตรกร 0.113 21,415 4,976 7.21 3.07 0.98 0.62 155,456 0.52 0.70 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 0.138 18,320 4,937 7.20 3.01 0.96 0.58 141,948 0.56 0.55 
ผู้ประกอบการ 0.046 57,125 24,326 9.34 2.99 0.85 0.51 498,851 0.47 0.61 
นักวิชาชีพ 0.036 35,317 8,600 10.13 2.89 0.75 0.54 293,707 0.46 0.56 
แรงงานทั่วไป 0.056 21,905 3,403 8.44 2.87 0.64 0.46 104,167 0.50 0.40 
ผู้ไม่ทำงาน 0.048 15,937 2,331 8.07 2.17 0.88 0.31 82,030 0.35 1.11 
รวม 0.058 25,160 5,616 8.62 2.74 0.78 0.47 170,050 0.45 0.66 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 
ตาราง ความเปราะบางมิติที่ 4 การเป็นหนี้สินเพื่อการบริโภค 
ชนชั้นทางสังคม V4 รายได้

ครัวเรือน 
เงินออม ปีการศึกษา

หัวหน้าครัวเรือน 
ขนาด

ครัวเรือน 
การมีบ้าน การเป็น

หนี้ 
หนี้ครัวเรือน จำนวนเด็ก จำนวน

ผู้สูงอายุ 
กลุ่มเกษตรกร 0.332 21,415 4,976 7.21 3.07 0.98 0.62 155,456 0.52 0.70 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 0.297 18,320 4,937 7.20 3.01 0.96 0.58 141,948 0.56 0.55 
ผู้ประกอบการ 0.295 57,125 24,326 9.34 2.99 0.85 0.51 498,851 0.47 0.61 
นักวิชาชีพ 0.358 35,317 8,600 10.13 2.89 0.75 0.54 293,707 0.46 0.56 
แรงงานทั่วไป 0.348 21,905 3,403 8.44 2.87 0.64 0.46 104,167 0.50 0.40 
ผู้ไม่ทำงาน 0.210 15,937 2,331 8.07 2.17 0.88 0.31 82,030 0.35 1.11 
รวม 0.310 25,160 5,616 8.62 2.74 0.78 0.47 170,050 0.45 0.66 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562



 
 

ตาราง ความเปราะบางมิติที่ 5 กลุ่มอาชีพที่ใช้แรงงานและไม่เป็นทางการ 
ชนชั้นทางสังคม V5 รายได้

ครัวเรือน 
เงินออม ปีการศึกษา

หัวหน้าครัวเรือน 
ขนาด

ครัวเรือน 
การมีบ้าน การเป็น

หนี้ 
หนี้ครัวเรือน จำนวนเด็ก จำนวน

ผู้สูงอายุ 
กลุ่มเกษตรกร 0.000 21,415 4,976 7.21 3.07 0.98 0.62 155,456 0.52 0.70 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 0.000 18,320 4,937 7.20 3.01 0.96 0.58 141,948 0.56 0.55 
ผู้ประกอบการ 0.000 57,125 24,326 9.34 2.99 0.85 0.51 498,851 0.47 0.61 
นักวิชาชีพ 0.000 35,317 8,600 10.13 2.89 0.75 0.54 293,707 0.46 0.56 
แรงงานทั่วไป 0.321 21,905 3,403 8.44 2.87 0.64 0.46 104,167 0.50 0.40 
ผู้ไม่ทำงาน 0.000 15,937 2,331 8.07 2.17 0.88 0.31 82,030 0.35 1.11 
รวม 0.104 25,160 5,616 8.62 2.74 0.78 0.47 170,050 0.45 0.66 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 
ตาราง ความเปราะบางมิติที่ 6 ความไม่สมดุลระหว่างผู้หาเงินและผู้ใช้เงิน 
ชนชั้นทางสังคม V6 รายได้

ครัวเรือน 
เงินออม ปีการศึกษา

หัวหน้าครัวเรือน 
ขนาด

ครัวเรือน 
การมีบ้าน การเป็น

หนี้ 
หนี้ครัวเรือน จำนวน

เด็ก 
จำนวน
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเกษตรกร 0.007 21,415 4,976 7.21 3.07 0.98 0.62 155,456 0.52 0.70 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 0.008 18,320 4,937 7.20 3.01 0.96 0.58 141,948 0.56 0.55 
ผู้ประกอบการ 0.122 57,125 24,326 9.34 2.99 0.85 0.51 498,851 0.47 0.61 
นักวิชาชีพ 0.011 35,317 8,600 10.13 2.89 0.75 0.54 293,707 0.46 0.56 
แรงงานทั่วไป 0.015 21,905 3,403 8.44 2.87 0.64 0.46 104,167 0.50 0.40 
ผู้ไม่ทำงาน 0.614 15,937 2,331 8.07 2.17 0.88 0.31 82,030 0.35 1.11 
รวม 0.165 25,160 5,616 8.62 2.74 0.78 0.47 170,050 0.45 0.66 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 
 



 
 

ตาราง ความเปราะบางมิติที่ 7 เด็กอายุ 13-18 ที่ไม่ได้อยู่ในโรงเรียน 
ชนชั้นทางสังคม V7 รายได้

ครัวเรือน 
เงินออม ปีการศึกษา

หัวหน้าครัวเรือน 
ขนาด

ครัวเรือน 
การมีบ้าน การเป็น

หนี้ 
หนี้ครัวเรือน จำนวน

เด็ก 
จำนวน
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเกษตรกร 0.03 21,415 4,976 7.21 3.07 0.98 0.62 155,456 0.52 0.70 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 0.04 18,320 4,937 7.20 3.01 0.96 0.58 141,948 0.56 0.55 
ผู้ประกอบการ 0.02 57,125 24,326 9.34 2.99 0.85 0.51 498,851 0.47 0.61 
นักวิชาชีพ 0.02 35,317 8,600 10.13 2.89 0.75 0.54 293,707 0.46 0.56 
แรงงานทั่วไป 0.03 21,905 3,403 8.44 2.87 0.64 0.46 104,167 0.50 0.40 
ผู้ไม่ทำงาน 0.01 15,937 2,331 8.07 2.17 0.88 0.31 82,030 0.35 1.11 
รวม 0.02 25,160 5,616 8.62 2.74 0.78 0.47 170,050 0.45 0.66 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 

 

ตาราง ความเปราะบางมิติที่ 8 ความพิการของหัวหน้าครัวเรือน 
ชนชั้นทางสังคม V8 รายได้

ครัวเรือน 
เงินออม ปีการศึกษา

หัวหน้าครัวเรือน 
ขนาด

ครัวเรือน 
การมีบ้าน การเป็น

หนี้ 
หนี้ครัวเรือน จำนวน

เด็ก 
จำนวน
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเกษตรกร 0.18 21,415 4,976 7.21 3.07 0.98 0.62 155,456 0.52 0.70 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 0.19 18,320 4,937 7.20 3.01 0.96 0.58 141,948 0.56 0.55 
ผู้ประกอบการ 0.17 57,125 24,326 9.34 2.99 0.85 0.51 498,851 0.47 0.61 
นักวิชาชีพ 0.16 35,317 8,600 10.13 2.89 0.75 0.54 293,707 0.46 0.56 
แรงงานทั่วไป 0.17 21,905 3,403 8.44 2.87 0.64 0.46 104,167 0.50 0.40 
ผู้ไม่ทำงาน 0.21 15,937 2,331 8.07 2.17 0.88 0.31 82,030 0.35 1.11 
รวม 0.18 25,160 5,616 8.62 2.74 0.78 0.47 170,050 0.45 0.66 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 



 
 

 

ตาราง ความเปราะบางมิติที่ 9 ความขาดแคลนในเรื่องของหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ชนชั้นทางสังคม V9 รายได้

ครัวเรือน 
เงินออม ปีการศึกษา

หัวหน้าครัวเรือน 
ขนาด

ครัวเรือน 
การมีบ้าน การเป็น

หนี้ 
หนี้ครัวเรือน จำนวน

เด็ก 
จำนวน
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเกษตรกร 0.05 21,415 4,976 7.21 3.07 0.98 0.62 155,456 0.52 0.70 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 0.04 18,320 4,937 7.20 3.01 0.96 0.58 141,948 0.56 0.55 
ผู้ประกอบการ 0.07 57,125 24,326 9.34 2.99 0.85 0.51 498,851 0.47 0.61 
นักวิชาชีพ 0.07 35,317 8,600 10.13 2.89 0.75 0.54 293,707 0.46 0.56 
แรงงานทั่วไป 0.11 21,905 3,403 8.44 2.87 0.64 0.46 104,167 0.50 0.40 
ผู้ไม่ทำงาน 0.10 15,937 2,331 8.07 2.17 0.88 0.31 82,030 0.35 1.11 
รวม 0.09 25,160 5,616 8.62 2.74 0.78 0.47 170,050 0.45 0.66 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2562 
 

ตาราง ความเปราะบางมิติที่ 10 ความขัดสนด้านการเงินของครัวเรือน 
ชนชั้นทางสังคม V10 รายได้

ครัวเรือน 
เงินออม ปีการศึกษา

หัวหน้าครัวเรือน 
ขนาด

ครัวเรือน 
การมีบ้าน การเป็น

หนี้ 
หนี้ครัวเรือน จำนวน

เด็ก 
จำนวน
ผู้สูงอายุ 

กลุ่มเกษตรกร 0.06 21,415 4,976 7.21 3.07 0.98 0.62 155,456 0.52 0.70 
เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน 0.08 18,320 4,937 7.20 3.01 0.96 0.58 141,948 0.56 0.55 
ผู้ประกอบการ 0.04 57,125 24,326 9.34 2.99 0.85 0.51 498,851 0.47 0.61 
นักวิชาชีพ 0.05 35,317 8,600 10.13 2.89 0.75 0.54 293,707 0.46 0.56 
แรงงานทั่วไป 0.09 21,905 3,403 8.44 2.87 0.64 0.46 104,167 0.50 0.40 
ผู้ไม่ทำงาน 0.06 15,937 2,331 8.07 2.17 0.88 0.31 82,030 0.35 1.11 
รวม 0.07 25,160 5,616 8.62 2.74 0.78 0.47 170,050 0.45 0.66 

ที่มา: การคำนวณโดยนักวิจัย ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 256



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

การจัดกลุ่มอาชีพ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 ทีมวิจัยได้ปรับปรุงการจำแนก socio ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ออกเป็น 6 กลุ่ม เรียกกว่า socio6 
เพ่ือความชัดเจน ได้แสดงนิยาม และวิธี mapping คำศัพท์ที่ใช้ ดังตาราง ผ1 
 
ตาราง ผ1 การจัดจำแนกรวมกลุ่มอาชีพ 

ชนชั้นทาง
สังคม 

ชนชั้นทางสังคมในการวิจัย 
กลุ่ม

เกษตรกร 
เกษตรกรท่ีไม่มี

ที่ดินทำกิน 
ผู้ประกอบการ 

นัก
วิชาชีพ 

แรงงาน
ทั่วไป 

ผู้ไม่ทำงาน
หรือเกษียณ 

รวม 

1 0 0 0 0 0 11,177 11,177 
2 0 0 245 0 0 0 245 
3 0 0 323 0 0 0 323 
11 133 0 0 0 0 0 133 
12 363 0 0 0 0 0 363 
13 987 0 0 0 0 0 987 
14 1,539 0 0 0 0 0 1,539 
15 1,215 0 0 0 0 0 1,215 
16 508 0 0 0 0 0 508 
21 0 118 0 0 0 0 118 
22 0 409 0 0 0 0 409 
23 0 410 0 0 0 0 410 
30 0 144 0 0 0 0 144 
35 0 726 0 0 0 0 726 
41 0 0 463 0 0 0 463 
42 0 0 48 0 0 0 48 
43 0 0 0 170 0 0 170 
44 0 0 1,072 0 0 0 1,072 
45 0 0 0 6,430 0 0 6,430 
51 0 0 0 920 0 0 920 
52 0 0 0 2,208 0 0 2,208 
53 0 0 0 1,233 0 0 1,233 
61 0 0 0 0 765 0 765 
62 0 0 0 0 23 0 23 
63 0 0 0 0 595 0 595 
70 0 0 0 0 1,313 0 1,313 
81 0 0 0 0 1,381 0 1,381 
82 0 0 0 0 2,895 0 2,895 
83 0 0 0 0 726 0 726 
84 0 0 0 0 1,059 0 1,059 
85 0 0 0 0 726 0 726 
86 0 0 32 0 0 0 32 
91 0 0 0 0 2,987 0 2,987 
92 0 0 0 0 2,202 0 2,202 
93 0 0 0 0 41 0 41 
รวม 4,745 1,807 2,183 10,961 14,713 11,177 45,586 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 

รายจ่ายด้านการศึกษาจากผลสำรวจครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 นิยามศัพท์รายจายการศึกษาของครัวเรือนใน SES ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 แสดง
รายละเอียดของประเภทรายจ่าย ดังนี้ 

 

ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา  Expense on education   

        (ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา)          (for the whole academic year of    

            the previous educational level)   

       - ค่าเล่าเรียน / ค่าธรรมเนียมการศึกษา        - Tuition / school fees HM18(1) 

       - ค่าเครื่องแบบ        - Uniforms HM19(1) 

       - ค่าสมุดหนังสือ / อุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ        - Books & equipments HM20(1) 

       - ค่าเดินทางไปเรียน       - Transpostation cost HM21(1) 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

แบบสอบถาม “โครงการวิจัยความเปราะบางในครัวเรือนไทยและความเหลื่อมล้ำของโอกาสการศึกษาของเด็ก” 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

สนับสนุนโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผ่าน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
หน่วยบริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 

พฤษภาคม 2564 
 
จากสถานการณส์ภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม และปัญหาวิกฤตสืบเนื่องจากโรคระบาด (ไวรัสโควิด 19) 
ส่งผลกระทบทางลบอย่างกว้างขวางต่อประชาชน ต่อการมีงานทำ ต่อสุขภาพ การชะลอตัวของธุรกิจ ผู้ใช้แรงงาน
จำนวนมากถูกเลิกจ้าง เนื่องสถานประกอบการปิดกิจการหรือชะลอกิจกรรม คนไทยจำนวนหลายล้านคนได้รับ
ผลกระทบ อย่างไรก็ตาม สภาพปัญหาแตกต่างกันในแต่ละครัวเรือน ระดับความเดือดร้อนอาจจะแตกต่างกัน 
เพราะฐานะทางเศรษฐกิจไม่เท่ากัน   โครงการวิจัยฯมุ่งศึกษาสภาพเป็นจริงเกี่ยวกับความเปราะบางของครัวเรือน
ไทย โดยขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เพื่อบันทึกสภาพปัญหาของประชาชน เพื่อเข้าใจการปรับตัวของ
ครัวเรือนเช่น การย้ายที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัย การลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐ เป็นต้น  

ขอความกรุณาส่งแบบสอบถามคืนที ่ ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 148 ถนนเสรีไทย คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หากมีคำถามหรือข้อ
สงสัยกรุณาติดต่อ ผศ.ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ หมายเลข 085-8448585 หรือคุณเมรดี อินอ่อน หมายเลข 065-
4549525 อีเมล mayinon@gmail.com 

************************************************* 
ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลทั่วไป 
หมายเหตุ: โปรดทำเครื่องหมาย √ หน้าช่อง ไม่มีหรือมี 
  
ชื่อ ...................................................................... ที่อยู่  ตำบล....................................อำเภอ  ................................ 
จังหวัด....................................เขตเทศบาล ....................................หรือ อบต........................................................... 
อายุ ................................. 
เพศ           1. ชาย          2. หญิง 
การศึกษา       1. ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า  2. มัธยมต้น/ มัธยมปลาย   

3. ปริญญาตรี     4. สูงกว่าปริญญาตรี 
 
อาชีพ  1. เกษตรกรรม    2. รับจ้างทั่วไป / ค้าขาย 
  3. แม่บ้าน        4. พนักงานบริษัทเอกชน 

5. ธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของกิจการ  6. ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ 
                  7. อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………………………… 
รายไดค้รัวเรือนเฉลี่ยต่อเดือน.................................. ........................................................................ ...................... 
จำนวนสมาชิกครัวเรือน  ..............คน จำแนกเป็น..เด็ก.............คน..ผู้ใหญ่...............คน....ผู้สูงอายุ...............คน 
ในห้าปีที่ผ่านมา ครอบครัวของท่านย้ายที่อยู่อาศัย หรือ เปลี่ยนแปลงอาชีพหรือไม่ 
ย้ายอาชีพหรือที่อยู่อาศัย...................................................... เมื่อใด ปี พ.ศ. ............................................................. 

  

mailto:mayinon@gmail.com


 
 

เดิมทำงานที่ไหน/ประเภทการทำงาน..........................................สถานที่จังหวัด....................................... ................. 
          
การย้ายทำเลที่อยู่อาศัย จังหวัดเดิม...........................................ปี พ.ศ. ที่ย้าย/เปลี่ยนแปลงที่อยู่........................ 
การย้ายที่อยู่มีผลต่อการเล่าเรียนของลูก/หลานหรือไม่?  
เด็กย้ายโรงเรียน หรือ ออกจากสถานศึกษา        ไม่ใช่ .....................................................................................  
            ใช ่ ระดับชั้นเรียน.................................................................  

        ย้ายจากสถานศึกษา............................................................. 
 

ส่วนที่สอง ผลกระทบจากสถานการณ์ที่ผ่านมา 
หมายเหตุ: โปรดทำเครื่องหมาย √ หน้าช่อง ไม่มีหรือมี 
   ผลกระทบต่อตัวท่าน 

ตกงาน/ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบ  ตนเอง    สมาชิกครัวเรือน 
หยุดประกอบกิจการเพราะนโยบายรัฐ  ช่วงเวลากี่วัน...............วัน     หรือก่ีเดือน............... เดือน           
       

เคยได้รับเงินโอนจากสมาชิกครัวเรือนที่ทำงานนอกพ้ืนที่แต่ขณะนี้ถูกเลิกจ้าง      

ขาดสภาพคล่องหรือเงินขาดมือ 
 

   ผลกระทบต่อสมาชิกในครัวเรือน (ระบุ  ภรรยา ลูก ญาติพี่น้องท่ีอาศัยอยู่ร่วมกัน) 
ตกงาน/ถูกเลิกจ้าง ผู้ได้รับผลกระทบ  ตนเอง    สมาชิกครัวเรือน 
หยุดประกอบกิจการเพราะนโยบายรัฐ  ช่วงเวลากี่วัน...............วัน     หรือก่ีเดือน............... เดือน           
       

เคยได้รับเงินโอนจากสมาชิกครัวเรือนที่ทำงานนอกพ้ืนที่แต่ขณะนี้ถูกเลิกจ้าง      

ขาดสภาพคล่องหรือเงินขาดมือ 
    
 
 

ส่วนที่สาม การปรับตัวในครอบครัว (เช่น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ อาชีพเสริม...)  
หมายเหตุ: โปรดทำเครื่องหมาย √ หน้าช่องตามแผนการหรือตามความต้องการ 
 

 ย้ายที่อยู่  เดินทางกลับจังหวัดภูมิลำเนา เหตุผล ............................................................................. .....  
 กลับภูมิลำเนา เพราะมีที่ดินเกษตรเป็นทางเลือก 

 ปรับลดรายจ่ายในครอบครัว หรือปรับลดรายจ่ายด้านการศึกษา ของเด็ก (ลูก/หลาน) 
 นำเงินออมมาใช้ 
 ปรับเปลี่ยนอาชีพ 

 ขายทรัพย์สิน 
 กู้ยืมเพ่ิมข้ึน  แหล่งกู้เงิน     กู้แหล่งทางการหรือสถาบันการเงิน         กู้นอกระบบ  
 การได้รับความช่วยเหลือ สวัสดิการจากรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ไม่ได้รับ                      ได้รับ 



 
 

                                               โครงการคนละครึ่ง 
                                               โครงการเราชนะ 
                                               โครงการ “ม33เรารักกัน” 
                                               บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 

     ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ) 
     ขอปรับโครงสร้างหนี้/ขอพักชำระหนี้กับสถาบันการเงิน 

     อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………………………………………… 
                                                                

ข้อเสนอแนะ/ความต้องการ...................................................................................... ................................................... 
โปรดเรียงลำดับความสำคัญเพียง 3 ลำดับแรก โดยระบุลำดับในช่อง 1 – 2 - 3  

• การมีงานทำ/โครงการจ้างงานชั่วคราว  ลำดับที่ 1         ลำดับที่ 2          ลำดับที่ 3  

• การประกอบอาชีพ     ลำดับที่ 1         ลำดับที่ 2           ลำดับที่ 3 

• สวัสดิการ (การเข้าถึง)    ลำดับที่ 1         ลำดับที่ 2          ลำดับที่ 3 

• การให้กู้ยืมที่มีเงื่อนไขผ่อนปรน    ลำดับที่ 1         ลำดับที่ 2           ลำดับที่ 3 

• การลดภาระหนี้สิน    ลำดับที่ 1         ลำดับที่ 2           ลำดับที่ 3 

• สินค้าบริโภคท่ีจำเป็น หรือราคาประหยัด  ลำดับที่ 1         ลำดับที่ 2           ลำดับที่ 3 

 
คณะวิจัยขอแสดงความขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

************************************************* 
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