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บทคัดย่อ 

  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ต่อผู้ใช้แรงงานในจังหวัดน่าน โดยงานวิจัยนี้เป�นการวิจัยเชิงปริมาณด้วยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง 

ท่ีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชนใน 6 อำเภอ ของพื้นท่ีจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอท่าวังผา อำเภอป�ว อำเภอสันติสุข 

อำเภอทุ่งช้าง อำเภอนาน้อย และอำเภอเวียงสา จำนวน 428 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเป�นแบบสอบถาม ซึ่งใช้

สถิติเชิงพรรณนาในการหาค่าเฉลี่ย และร้อยละโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยผลการวิจัย พบว่าโดยรวม

ประชาชนมีความเห็นว่าผลกระทบจากการ แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีต่อผู้ใช้แรงงานอยู่

ในระดับมาก โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.76 คิดเป�นร้อยละ 75.2 ซึ่งผลกระทบต่อครอบครัวมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า

ผลกระทบต่องาน โดยผลกระทบต่อครอบครัวอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.97 คิดเป�นร้อยละ 79.4 ส่วน

ผลกระทบต่องานอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.55 คิดเป�นร้อยละ 71.0 เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อครอบครัว

เป�นรายข้อ ปรากฏว่าผลกระทบท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือสมาชิกในครอบครัวขาดรายได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 

4.32 คิดเป�นร้อยละ 86.4 อยู่ในระดับมากท่ีสุด สำหรับผลกระทบต่องาน ปรากฏว่าผลกระทบท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ย

สูงท่ีสุด คือมีภาระงานท่ีเพิ่มมากข้ึน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.82 คิดเป�นร้อยละ 76.4 อยู่ในระดับมาก ด้านความ

ช่วยเหลือท่ีได้รับจากรัฐบาล พบว่าส่วนใหญ่ คือ ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ท้ิงกันมากท่ีสุด คิดเป�น 

ร้อยละ 20.5 และส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 71.7 คิดว่า ความช่วยเหลือท่ีได้รับจากภาครัฐตรงต่อความต้องการ 
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Abstract 
  The purpose of this research was to study the effects of the preventive measure for 
the epidemic of Coronavirus 2019 (COVID-19) on Labor in Nan Province. This research 
was the quantitative research with survey research method. The 428 samples used in 
research were people in 6 districts of Nan Province which are Tha Wang Pha District, Pua 
District, Santi Suk District, Thung Chang District, Na Noi District and Wiang Sa District. 
Research Instrument was questionnaire and using descriptive statistics to analyze mean and 
percentage by Statistical Package for Social Science. This research found that overall, in 
people’s opinion about the effects of the epidemic of Coronavirus 2019 on Labor was in 
high level with 3.76 in mean (75.2%). The effect on family was in high level with 3.97 in 
mean (79.4 %) higher than the effect on job which was also in high level with 3.55 in mean 
(71.0%). Classified the effect on family by issue, found that in people’s opinion the 
family’s members lack of income effect the most, with 4.32 in mean (86.4%) in the highest 
level. And classified the effect on job by issue, found that in people’s opinion the Increased 
workload effect the most, with 3.82 in mean (76.4%) in the high level. About the help from 
the government people mostly receive the help from “เราไม่ทิ้งกัน Project” (20.5%) and 71.7% 
thought the help meet the needs. 
 
Key Words : Effects of the Preventive Measure, the epidemic, Coronavirus 2019 
 

บทนำ  

ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ุใหม่ 2019 เป�นท่ีรู้จักไปท้ังโลกนับต้ังแต่จีนประกาศว่าพบผู้ติดเชื้อท่ีเมืองอู่ฮั่น 

มณฑลหูเป่ย เมื่อเดือน ธันวาคม 2019 และแพร่ระบาดไปท่ัวโลก แต่ยังไม่ทราบแหล่งท่ีมาอย่างชัดเจนว่าไวรัส

ดังกล่าวมาจากท่ีใด ป�จจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธ์ุนี้แล้วท้ังหมด 6 สายพันธ์ุ ส่วนสายพันธ์ุท่ีกำลังแพร่ระบาด

หนักท่ัวโลกตอนนี้เป�นสายพันธ์ุท่ียังไม่เคยพบมาก่อน คือ สายพันธ์ุท่ี 7 จึงถูกเรียกว่าเป�น “ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่” 

และในภายหลังถูกต้ังชื่ออย่างเป�นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19) โดยอาการท่ัวไปของโรคโควิด-19 ท่ีพบมาก

ท่ีสุดคือ เป�นไข้ ไอ และมีอาการอ่อนเพลีย อาการท่ีพบน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผู้ป่วยบางรายคือปวดเมื่อย คัดจมูก 

น้ำมูกไหล เจ็บคอ ท้องเสีย ลิ้นไม่รับรส จมูกไม่ได้กลิ่น มีผื่นตามผิวหนัง หรือสีผิวเปลี่ยนตามนิ้วมือนิ้วเท้า อาการ

เหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆ เร่ิมทีละน้อย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรง ผู้ป่วยส่วนมาก (80%)            

หายป่วยได้โดยไม่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาล ประมาณ 1 ใน 5 ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการหนักและหายใจ

ลำบาก ผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว เช่น ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน หรือมะเร็ง มีแนวโน้มท่ีจะมี

อาการป่วยรุนแรงกว่าเดิม อย่างไรก็ตาม ทุกคนสามารถติดโรคโควิด 19 ได้และอาจป่วยรุนแรง ไวรัสนี้สามารถติด

เชื้อได้ท้ังในคนและสัตว์ โดยท่ีเชื้อไวรัสตัวนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านการ ไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัด

หลั่งของผู้ป่วย และเมื่อวันท่ี 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป�น

โรคท่ีมีการระบาดใหญ่ไปท่ัวโลก (Pandemic) 

 ในประเทศไทยเร่ิมพบผู้ติดเชื้อโรคนี้ ประมาณกลางเดือนมกราคม 2563 และมีการแพร่ระบาดจน จำนวน

ผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงข้ึน จึงได้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2563 กำหนดให้โรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป�นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558          

เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศไทยเพิ่มข้ึน
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อย่างรวดเร็วช่วงกลางเดือนมีนาคม ทำให้เร่ิมมีการประกาศใช้มาตรการ ล็อกดาวน์ในหลาย ๆ จังหวัด โดยบังคับใช้

ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป�นกลุ่มจังหวัดแรกเมื่อวันท่ี 22 มีนาคม 2563 ต่อมารัฐบาลได้ประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินท่ัวราชอาณาจักร เพื่อควบคุมสถานการณ์ การระบาดของโรค ต้ังแต่วันท่ี 26 มีนาคม 2563 

ตลอดจนมีการรณรงค์ให้ประชาชน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ใช้หน้ากากอนามัย ใช้เจลล้างมือ เว้นระยะห่าง

ทางสังคม (Social Distancing) และมีการกำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็วและเพื่อ

ป้องกันมิให้เหตุการณ์ร้ายแรงมากข้ึน อาทิ การห้ามเข้าพื้นท่ีเสี่ยง การป�ดสถานท่ีเสี่ยงต่อการติดโรค เช่น สนามมวย 

สนามกีฬา ผับ สถานบริการ ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา การป�ดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร การห้ามกักตุน

สินค้า การห้ามชุมนุม ซึ่งมาตรการต่างๆดังกล่าวได้ก่อให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป�นในด้านครอบครัว       

ท่ีต้องระมัดระวังความปลอดภัยด้านท่ีพักอาศัย อาหาร สิ่งแวดล้อม และการป้องกัน ด้วยการมีเวชภัณฑ์ในการดูแล

รักษาความสะอาด การให้ความรู้และกำกับดูแลชุมชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน ด้านการศึกษา 

ต้องเรียนออนไลน์ซึ่งมีข้อจำกัดมากมาย อาทิ การขาดอุปกรณ์เทคโนโลยี สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร เสียง

รบกวนต่างๆ ไม่สามารถพูดโต้ตอบกันเมื่อเกิดข้อสงสัย เป�นต้น ด้านสุขภาพ เช่น ส่งผลกระทบทางจิต คนส่วนใหญ่

กังวลว่าตนได้รับเชื้อหรือไม่ คนในครอบครัวปลอดภัยหรือไม่ ท้ังยังกลัวสูญเสียคนท่ีรัก ความเครียดจากข้อมูล

ข่าวสารท่ีได้รับมากเกินไป เครียดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ ท่ีประชาชนบางส่วนตกงาน ขาดรายได้ มีหลาย

ครอบครัวท่ีสมาชิกในครอบครัวตกงานพร้อมกัน ส่งผลต่อความสามารถในการดำรงชีพ และในด้านแรงงาน ท่ีถูก

กำหนดให้ทำงานจากท่ีบ้าน หรือ Work from home ได้รับผลกระทบเร่ืองรายได้ ไม่ได้รับโบนัส ไม่มีการปรับ

เงินเดือน ถูกลดเงินเดือน ไม่มีความก้าวหน้าในอาชีพ หรือ ท่ีร้ายแรงท่ีสุดคือถูกให้ออกจากงาน มาตรการต่างๆท่ีรัฐ

นำมาใช้ส่งผลให้สถานประกอบการหลายแห่ง ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้เนื่องจากไม่มีผู้มาใช้บริการหรือมีผู้

มาใช้บริการน้อยลง ประสบภาวะขาดทุนจนต้องป�ดกิจการ ส่งผลให้มีผู้ใช้แรงงานถูกเลิกจ้างจำนวนมาก จนรัฐต้อง

ออกมาตรการต่างๆ มาเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ อาจกล่าวได้ว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อประเทศไทย

ท้ังทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ท้ังระยะสั้นและระยะยาว และส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะ

แรงงานหญิงจะมีความเสี่ยงสูงต่อการว่างงาน เพราะบางส่วนอยู่ในภาคอุตสาหกรรมท่ีกระทบหนักท่ีสุด ได้แก่ การ

ท่องเท่ียว ในขณะท่ีแรงงานนอกระบบ ซึ่งมีจำนวนมากกว่าคร่ึงของภาคแรงงาน ก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง

เช่นกัน เนื่องจากกลุ่มนี้ไม่ได้อยู่ในประกันสังคม และไม่สามารถได้รับสิทธ์ิต่างๆ เช่น เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าจ้าง 

การลากิจ หรือ ลาป่วย ท้ังหมดนี้ ล้วนแต่ต้องการมาตรการเยียวยาท่ีตรงเป้าหมาย 

งานวิจัยนี้ต้องการศึกษาผลกระทบจากมาตรการต่างๆ ท่ีรัฐนำมาใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส 

โคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 โดยมุ่งศึกษาว่ามาตรการเหล่านั้นส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในจังหวัดน่านอย่างไร 

และมาตรการให้ความช่วยเหลือต่างๆ ของภาครัฐตรงต่อความต้องการของผู้ใช้แรงงานหรือไม่ ซึ่งอาจเป�นประโยชน์

ต่อการดำเนินงานของภาครัฐต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  เพื่อศึกษาผลกระทบจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส 2019 ต่อผู้ใช้แรงงาน ในเขต

จังหวัดน่าน 
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กรอบแนวความคิดในการทำวิจัย 

 

    

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ท่ีระบาดใหญ่ไปท่ัวโลก มีผู้เสียชีวิตและ ติดเชื้อ

จำนวนมาก ทำให้รัฐบาลต้องกำหนดมาตรการหลายประการเพื่อควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรค เพื่อแก้ไข

สถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็วและเพื่อป้องกันมิให้เหตุการณ์ร้ายแรงมากข้ึน ซึ่งมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป�น

การล็อกดาวน์ การห้ามเข้าพื้นท่ีเสี่ยง การป�ดสถานท่ีท่ีเสี่ยงต่อการติดโรค ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานอย่างหลีกลี่

ยงไม่ได้ ท้ังผลกระทบต่องานและผลกระทบต่อครอบครัว 

 

วิธีการวิจัย 

  1. ประชากรท่ีทำการศึกษา คือผู้ใช้แรงงานท่ีมีภูมิลำเนาอยู่ใน 6 อำเภอ ของพื้นท่ีจังหวัดน่าน ได้แก่ 

อำเภอท่าวังผา อำเภอป�ว อำเภอสันติสุข อำเภอทุ่งช้าง อำเภอนาน้อย และอำเภอเวียงสา  

 2. กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา คำนวณจำนวนตัวอย่างท่ีต้องการศึกษา จากสูตรของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane) 

(กิตติพันธ์ และคณะ, 2555) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างข้ันต่ำ จำนวน 399 ตัวอย่าง ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% เพื่อ

ความสมบูรณ์ของข้อมูลจึงจัดเก็บข้อมูลเพิ่มข้ึนอีก 7% รวมท้ังสิ้น 428 ตัวอย่าง จากนั้นจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่าง          

ท่ีจะสำรวจในแต่ละตำบลโดยใช้วิธีการเทียบบัญญัติไตรยางค์จากสูตรการกระจายตามสัดส่วน (นิยม ปุราคํา, 2527) 

และได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอำเภอ ดังนี้ อำเภอท่าวังผา จำนวน 86 ตัวอย่าง อำเภอป�ว จำนวน 109 

ตัวอย่าง อำเภอสันติสุข จำนวน 27 ตัวอย่าง อำเภอทุ่งช้าง จำนวน 31 ตัวอย่าง อำเภอนาน้อย จำนวน 56 ตัวอย่าง 

และอำเภอเวียงสา จำนวน 119 ตัวอย่าง โดยใช้วิธีแบบสะดวก (Convenience Sampling) ในการสำรวจ 

 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย เป�นแบบสอบถาม แบ่งเป�น 3 ตอน ตอนท่ี 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถาม มีลักษณะเป�นแบบเลือกตอบ (Checklist) ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีมีต่อผู้ใช้แรงงาน จำนวน 20 ข้อ แยกเป�นผลกระทบต่องาน จำนวน 10 ข้อ 

ผลกระทบต่อครอบครัว จำนวน 10 ข้อ ลักษณะของแบบสอบถาม เป�นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) (กาลัก เต๊ะขันหมาก, 2553) และตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือท่ีได้รับจาก

รัฐบาลมีลักษณะเป�นแบบเลือกตอบตามตัวเลือก จำนวน 13 ข้อ 

 4. การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) ร้อยละและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยนำผลท่ีได้มา

เทียบเกณฑ์การแปลความหมายการวัดระดับตามแนวคิดของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556) โดยมีระดับคะแนน และ

การให้ความหมาย ดังนี้  

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 

2019 (Covid-19) 
มาตรการภาครัฐ 

ผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงาน 

 - ผลกระทบต่องาน 

 - ผลกระทบต่อครอบครัว 
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 ค่าเฉลี่ยช่วง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นกระทบมากท่ีสุด 

  ค่าเฉลี่ยช่วง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นกระทบมาก  

 ค่าเฉลี่ยช่วง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นกระทบปานกลาง  

 ค่าเฉลี่ยช่วง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นกระทบน้อย  

 ค่าเฉลี่ยช่วง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นกระทบน้อยมาก 

 

ผล/สรุปผลการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูล 3 ส่วน ซึ่งผลการศึกษาข้อมูลท้ัง 3 ส่วนเป�นดังนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

  กลุ่มตัวอย่างท่ีตอบแบบสอบถามจำนวน 428 คน เป�นเพศชายร้อยละ 49.8 และเพศหญิง ร้อยละ 50.2 

ส่วนใหญ่มีช่วงอายุ 41-60 ป� ร้อยละ 31.8 รองลงมาคือช่วงอายุ 21-30 ป� ร้อยละ 23.8 และช่วงอายุ 31-40 ป� 

ร้อยละ 20.1 มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 38.1 รองลงมาอยู่ในระดับปริญญาตรีข้ึนไปร้อยละ 31.5           

เป�นแรงงานภาคการเกษตร/เกษตรกร ร้อยละ 38.3 รองลงมาคือ เป�นแรงงานภาคอุตสาหกรรมและอื่นๆ ร้อยละ 13.0 

2. ความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อผู้ใช้แรงงานที่มี

ภูมิลำเนาในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ที่มีต่อผู้ใช้แรงงานที่มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

X  S.D. ร้อยละ แปลผล 

ผลกระทบต่องาน 

1. ถูกเลิกจ้างหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

    (COVID-19) 

3.10 1.48 62.0 ปานกลาง 

2. อัตราการจ้างงานลดลงหลังจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา  

    2019 (COVID-19) 

3.29 1.43 65.8 ปานกลาง 

3. ค่าตอบแทนต่อเดือนลดลงหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  

   โคโรนา 2019 (COVID-19) 

3.48 1.45 69.6 มาก 

4. การปฏิบัติงานมีความลำบากมากย่ิงข้ึน 3.79 1.27 75.8 มาก 

5. ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาลดลง 3.58 1.42 71.6 มาก 

6. ธุรกิจการท่องเท่ียว การบริการ การคมนาคม และสถานบันเทิงต้อง 

    หยุดกิจการ 

3.73 1.36 74.6 มาก 

7. ความเสี่ยงในการติดเชื้อจากงานท่ีทำ 3.55 1.37 71.00 มาก 

8. ไม่ได้รับการเยียวยาหรือช่วยเหลือจากองค์กรท่ีตนเคยปฏิบัติงานอยู่ 3.44 1.43 68.8 มาก 

9. มีภาระงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 3.82 1.25 76.4 มาก 

10. กิจกรรมบางกิจกรรมมีการเลื่อนส่งผลต่อการดำเนินการทำให้เกิด 

     ความล่าช้า 

3.79 1.27 75.8 มาก 
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ผลกระทบต่อครอบครัว 

1. สมาชิกในครอบครัวขาดรายได้ 4.32 0.96 86.4 มากท่ีสุด 

2. เกิดภาวะความเครียด 4.06 1.09 81.2 มาก 

3. ค่าครองชีพในการดำรงชีวิตภายในครอบครัวเพิ่มมากข้ึน 4.19 0.98 83.8 มาก 

4. ขาดแคลนเคร่ืองมือในการเรียนและการทำงานออนไลน์ 3.51 1.39 70.2 มาก 

5. ขาดความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตประจำวัน 4.00 1.13 80.0 มาก 

6. เกิดระยะห่างกับคนภายในครอบครัว 3.70 1.25 74.0 มาก 

7. กิจกรรมภายในครอบครัวลดลง 3.71 1.31 74.2 มาก 

8. การเดินทางข้ามประเทศและการเดินทางข้ามจังหวัดไม่สามารถทำได้ 4.04 1.14 80.8 มาก 

9. เสียสุขภาพท้ังสุขภาพกายและสุขภาพจติ 4.02 1.12 80.4 มาก 

10. แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ขาดแคลนและมีราคาสูง 4.20 1.02 84.0 มาก 

ผลกระทบต่องาน 3.55 1.05 71.0 มาก 

ผลกระทบต่อครอบครัว 3.97 0.83 79.4 มาก 

ภาพรวม 3.76 0.84 75.2 มาก 

ตารางที่ 1 แสดงความคิดเห็นต่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อ

ผู้ใช้แรงงานที่มีภูมิลำเนาในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าโดยรวมประชาชนมีความเห็นว่าผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 

(COVID-19) ท่ีมีต่อผู้ใช้แรงงานอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.76 คิดเป�นร้อยละ 75.2 และผลกระทบต่อ

ครอบครัวมีสัดส่วนค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าผลกระทบต่องาน โดยผลกระทบต่อครอบครัวอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนน

เฉลี่ย 3.97 คิดเป�นร้อยละ 79.4 ส่วนผลกระทบต่องานอยู่ในระดับมาก มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.55 คิดเป�นร้อยละ 71.0  

เมื่อพิจารณาผลกระทบต่อครอบครัวเป�นรายข้อ ปรากฏว่าผลกระทบท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 ลำดับแรก 

คือสมาชิกในครอบครัวขาดรายได้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.32 คิดเป�นร้อยละ 86.4 อยู่ในระดับมากท่ีสุด รองลงมาคือ 

แอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ขาดแคลนและมีราคาสูง มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 คิดเป�นร้อยละ 84.0            

อยู่ในระดับมาก และค่าครองชีพในการดำรงชีวิตภายในครอบครัวเพิ่มมากข้ึน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.19 คิดเป�นร้อยละ 

83.8 อยู่ในระดับมาก สำหรับผลกระทบท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ ขาดแคลนเคร่ืองมือในการเรียนและการ

ทำงานออนไลน ์มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.51 คิดเป�นร้อยละ 70.2 อยู่ในระดับมาก 

สำหรับผลกระทบต่องาน ปรากฏว่าผลกระทบท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงท่ีสุด 3 ลำดับแรก คือมีภาระงานท่ี

เพิ่มมากข้ึน มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.82 คิดเป�นร้อยละ 76.4 อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ การปฏิบัติงานมีความ

ลำบากมากย่ิงข้ึนและกิจกรรมบางกิจกรรมมีการเลื่อนส่งผลต่อการดำเนินการทำให้เกิดความล่าช้า มีค่าคะแนน

เฉลี่ยเท่ากันท่ี 3.79 คิดเป�นร้อยละ 75.8 อยู่ในระดับมาก และธุรกิจการท่องเท่ียว การบริการ การคมนาคม และ

สถานบันเทิงต้องหยุดกิจการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.73 คิดเป�นร้อยละ 74.6 อยู่ในระดับมาก สำหรับผลกระทบท่ีมีค่า

คะแนนเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ การถูกเลิกจ้างหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีค่า

คะแนนเฉลี่ย 3.10 คิดเป�นร้อยละ 62.0 อยู่ในระดับปานกลาง 
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3. ความช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาล 

ความช่วยเหลือตามโครงการของรัฐ ความถ่ี ร้อยละ 

เราไม่ท้ิงกัน  172 20.5 

เท่ียวป�นสุข  24 2.9 

มาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบาง  22 2.6 

ประกันสังคม มาตรา 33 39 40 23 2.7 

พักชำระหนี ้ 65 7.8 

กู้เงินสินเชื่อดอกเบ้ียต่ำ 26 3.1 

คืนเงิน-ลดค่าไฟ 140 16.7 

คืนเงิน-ลดค่าน้ำประปา 70 8.4 

อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือฟรี 10 GB และโทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที 151 18.0 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 103 12.3 

มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการภาคธุรกิจ 15 1.8 

มาตรการช่วยเหลือคนว่างงาน 17 2.0 

ไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ 10 1.2 

รวม 838 100.0 

ตารางที่ 2 แสดงความช่วยเหลือที่ได้รับจากรัฐบาล 

  จากตารางท่ี 2 ด้านความช่วยเหลือท่ีได้รับจากรัฐบาลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่ได้รับความ

ช่วยเหลือจากโครงการเราไม่ ท้ิงกันมากท่ีสุด คิดเป�นร้อยละ 20.5 รองลงมาคือ โครงการอินเทอร์เน็ตผ่าน

โทรศัพท์มือถือฟรี 10 GB และโทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที คิดเป�นร้อยละ 18.0 และโครงการคืนเงิน-ลดค่าไฟ 

คิดเป�นร้อยละ 16.7  

และเมื่อสอบถามว่าความช่วยเหลือท่ีได้รับจากรัฐบาลนั้นตรงตามความต้องการหรือไม่ ผลเป�นดังนี้ 

ความช่วยเหลือจากภาครัฐ จำนวน ร้อยละ 

ตรงต่อความต้องการ 307 71.7 

ไม่ตรงต่อความต้องการ 121 28.3 

รวม 428 100.0 

 ตารางที่ 3 แสดงความตรงต่อความต้องการ 

  จากตารางท่ี 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จำนวน 307 คน คิดเป�นร้อยละ 71.7 คิดว่าความ

ช่วยเหลือจากภาครัฐตรงต่อความต้องการ และจำนวน 121 คน คิดเป�นร้อยละ 28.3 คิดว่าความช่วยเหลือท่ีได้รับ

ไม่ตรงต่อความต้องการ  
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อภิปรายผล 

 1. ผลการศึกษาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อผู้ใช้แรงงานในจังหวัดน่านพบว่า 

การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลกระทบต่อครอบครัวมากกว่ากระทบต่องาน โดยเฉพาะประเด็น

สมาชิกในครอบครัวขาดรายได้ ท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดท่ี 4.32 คิดเป�นร้อยละ 86.4 อยู่ในระดับมากท่ีสุด และเมื่อ

พิจารณาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในรายประเด็น พบว่า ความคิดเห็นท่ีมีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 

มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน กล่าวคือ ด้วยผลจากมาตรการต่างๆของภาครัฐ อาทิ การล็อกดาวน์ การป�ดสถานท่ี

เสี่ยง ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในภาคส่วนต่างๆ ท้ังโดยตรงและโดยอ้อม ท้ังการพักงาน การทำงานท่ีบ้าน หรือ

การเลิกจ้าง ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวขาดรายได้ เมื่อต้องเผชิญกับภาวะท่ีแอลกอฮอล์ เจลล้างมือ หน้ากาก

อนามัยขาดแคลนและมีราคาสูง ส่งผลให้ค่าครองชีพในการดำรงชีวิตในครอบครัวเพิ่มมากข้ึน จนนำไปสู่ภาวะ

ความเครียด ซึ่งสอดคล้องกับผลการสำรวจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ท่ีพบว่า

จากการระบาดของโควิด-19 ท่ีทุกคนต้อง “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” มีกลุ่มคนท่ีได้รับผลกระทบต้องหยุดงาน 

นำมาซึ่งป�ญหาทางด้านการเงิน ความเครียด  

 อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผลกระทบต่องานนั้น ผลกระทบท่ีอยู่ในระดับต่ำท่ีสุดคือ การถูกเลิกจ้าง รองลงมา

คือ อัตราการจ้างงานลดลง มีค่าคะแนนเฉลี่ย อยู่ท่ี 3.10 และ 3.29 หรือร้อยละ 62.0 และ 65.8 ตามลำดับ ซึ่งอยู่ใน

ระดับปานกลาง หมายความว่าได้รับผลกระทบอยู่บ้างแต่ไม่รุนแรง ท้ังนี้เนื่องจากจังหวัดน่านเป�นจังหวัดท่ีไม่มีการ

รายงานพบผู้ติดเชื้อและเป�นหนึ่งในจังหวัดท่ีไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตลอดจน

มาตรการต่างๆของภาครัฐมากนัก สอดคล้องกับรายงานผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ไตรมาสแรกและ

ไตรมาสท่ี 2 ของป�  2563 ท่ีพบว่า จำนวนผู้มี งานทำท่ีลดลง และจำนวนผู้ ว่างงานท่ีเพิ่มข้ึนในไตรมาสท่ี 2           

เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกมีจำนวนไม่มากนัก และยังสอดคล้องกับยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และคณะท่ีได้นำเสนอผล

การศึกษา “ผลกระทบ โควิด-19 ต่อตลาดแรงงานไทย: ข้อมูลเชิงประจักษ์”ไว้ว่าในช่วง 3 เดือนแรกของป� 2563 

ตลาดแรงงานของไทยระดับมหภาคก็ยังไม่ถูกกระทบโดยการแพร่ระบาดของ โควิด-19 แต่การมีงานทำเร่ิมลดลง และ

การว่างงานเร่ิมสูงข้ึน ผลจากการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน ทำให้

เกือบทุกสาขาการผลิตมีการจ้างงานลดลงมากกว่า 1 ล้านคน แรงงานเหล่านี้ไม่ได้ว่างงานแต่เป�นการพักหรือรองาน

จากกิจการท่ีลดชั่วโมงทำงานและ/หรือป�ดกิจการชั่วคราว มีเพียง 4 สาขาท่ีสำคัญยังมีงานทำเพิ่ม คือ ภาคการผลิต 

บริการครัวเรือน ไฟฟ้า และบริการราชการฯ อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ถึงมีนาคม มีแรงงานท่ีถูกพัก/

หยุดงานชั่วคราวเดินทางกลับไปอยู่ในภาคเกษตรมากกว่า 7 แสนคน ซึ่งภาคเกษตรยังเป�น “หลังพิง” ให้กับแรงงานท่ี

ไม่สามารถใช้ชีวิตรอให้สถานท่ีทำงานเป�ด เมื่อทางการมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวนแ์ละ/หรือการเว้นระยะห่าง

ทางสังคมและต้องมีภาระค่าครองชีพท่ีสูงถ้ายังอาศัยในเมือง ซึ่งการได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป�น

เวลา 3 เดือนคงไม่เพียงพอให้ใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ได้ คนจำนวนมากจึงต้องกลับไปอยู่กับครอบครัวในชนบท  

 2. เมื่อพิจารณาความช่วยเหลือท่ีได้รับจากรัฐบาล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม มากถึงร้อยละ 71.7 ท่ีตอบว่า 

ความช่วยเหลือดังกล่าวตรงต่อความต้องการ โดยได้รับความช่วยเหลือตามโครงการเราไม่ท้ิงกันมากท่ีสุด คิดเป�นร้อยละ 

20.5 รองลงมาคือ โครงการอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือฟรี 10 GB และโทรฟรีทุกเครือข่าย 100 นาที คิดเป�นร้อยละ 

18.0 และโครงการ คืนเงิน-ลดค่าไฟ คิดเป�นร้อยละ 16.7 อย่างไรก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนหนึ่งยังมองว่า         
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แม้ความช่วยเหลือจากภาครัฐจะตรงตามความต้องการแต่ก็ยังไม่เพียงพอ บางส่วนมองว่ารัฐควรให้เงินเยียวยามากกว่า

นี้ บางส่วนเห็นว่าควรขยายระยะเวลาจ่ายเงินเยียวยา และบางส่วนเห็นว่า ควรให้ความช่วยเหลือทุกกลุ่มเพราะต่างก็

ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกัน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ ท่ีได้ออกแถลงการณ์ร่วมเรียกร้องให้ภาครัฐเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างท่ัวถึงและเป�นธรรม โดยหนึ่งใน

ข้อเรียกร้องก็คือ ควรยกเลิกมาตรการ 5,000 บาท และเสนอให้ใช้วิธีการท่ีท่ัวถึง เป�นธรรม และรวดเร็วกว่า คือ           

การจ่ายเงินช่วยเหลือประมาณ 3,000 บาท ต่อคนต่อเดือนให้กับประชากรทุกคนท่ีมีอายุต้ังแต่ 18 ป�ข้ึนไป ยกเว้นกลุ่ม

บุคลากรของรัฐ-รัฐวิสาหกิจ และผู้ ท่ีอยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 ในเร่ืองนี้นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์          

รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นดังกล่าวว่า หากแจกเงินทุกคนในประเทศ "ต้องกู้ยันตาย" 

ซึ่งหากพิจารณาจากสภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนสถานะทางการเงิน การคลังและงบประมาณของประเทศ คงต้องยอมรับ

ว่าการจ่ายเงินเยียวยาให้คนทุกกลุ่มเป�นเร่ืองท่ีเป�นไปได้ยาก ประเด็นสำคัญจึงอยู่ท่ีผู้ท่ีได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป�น

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง แต่จากผลการสำรวจเร่ือง "คนจนเมืองในภาวะวิกฤติโควิด-19" โดยอรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ 

และคณะได้ระบุว่าการให้คำจำกัดความหรือ คำนิยามของ “ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ” ของรัฐบาลสวนทางกับสิ่งท่ีควรจะเป�น 

โดยชี้ว่าคนส่วนใหญ่เกือบท้ังหมดต่างได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ รัฐจึงควรปรับเปลี่ยนหลักคิดและวิธีการ

บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะวิกฤตนี้จาก “การสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน” เป�น “การให้สวัสดิการถ้วน

หน้า” โดยรัฐไม่ควรจำกัดเพียงบุคคลท่ีได้มาจากวิธีการคัดกรองอย่างเข้มงวด แต่จะต้องคัดกลุ่มคนท่ีไม่ได้รับผลกระทบ

ออกไป เช่น กลุ่มข้าราชการและพนักงานประจำรายเดือนท่ีไม่ถูกลดชั่วโมงการทำงาน  

 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 จนถึงป�จจุบัน ยังไม่มีสิ่งบ่งชี้ใดท่ีแสดงให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 เบาบางลง 

แต่กลับมีสัญญาณเตือนภัยการแพร่ระบาดรอบสองในประเทศไทยจากการท่ีประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาร์เผชิญ

วิกฤติการแพร่ะบาดรอบสองอย่างรุนแรงจนทำให้รัฐบาลต้องมีมาตรการการเฝ้าระวังบริเวณพรมแดนท่ีติดต่อกับ

ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเข้มข้นและใกล้ชิด อีกท้ังวัคซีนโควิดก็ยังอยู่ในระยะทดลอง ดังนั้น หากเกิดการแพร่ระบาด

รอบสองการนำมาตรการต่างๆ มาใช้ ภาครัฐคงต้องพิจารณาให้รอบคอบและเป�นไปอย่างเหมาะสม ท้ังนี้เนื่องจาก

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีผ่านมา มาตรการต่างๆซึ่งภาครัฐประกาศใช้ ไม่ว่าจะ

เป�นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การล็อกดาวน์ การ“อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” การป�ดสถานประกอบการ 

หรือสถานท่ีต่างๆ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานทุกกลุ่ม ต่างกันท่ีมากหรือน้อยเท่านั้น บางกลุ่มก็ได้รับผลกระทบ

อย่างเฉียบพลัน ทำให้ได้รับความเดือดร้อนท้ังชีวิตครอบครัวและการงาน บางกลุ่มแม้จะได้รับผลกระทบไม่มากนัก 

เช่น กลุ่มตัวอย่างใน 6 อำเภอของจังหวัดน่าน แต่ก็ได้รับผลกระทบต่อครอบครัวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกท้ังการ

รับมือกับการแพร่ระบาดรอบแรก รัฐบาลได้ใช้งบประมาณในมาตรการต่างๆ ไปอย่างมหาศาล ดังนั้น หากเกิดการ

แพร่ระบาดในรอบสอง การประกาศใช้มาตรการต่างๆ ของภาครัฐย่ิงต้องคิดให้รอบคอบรัดกุมเพื่อให้เกิดผลกระทบ

ต่อประชาชนและผู้ใช้แรงงานให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป�นไปได้หรือหากมีความจำเป�นต้องนำมาตรการบางอย่าง มาใช้

ซึ่งกระทบถึงการดำรงชีวิต การทำงาน โดยเฉพาะเร่ืองรายได้ในครัวเรือน รัฐต้องมีมาตรการท่ีจะช่วยเหลือเพื่อ
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บรรเทาความเดือดร้อน เช่น โครงการคนละคร่ึง ท่ีได้ผลท้ังในการกระตุ้นเศรษฐกิจและให้ความช่วยเหลือแก่

ประชาชนในเวลาเดียวกัน เป�นต้น 

ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 

  1. งานวิจัยคร้ังนี้เก็บข้อมูลจากประชาชนใน 6 อำเภอของจังหวัดน่าน จึงยังไม่อาจถือเป�นข้อมูลของ

จังหวัดน่านในภาพรวม จึงอาจทำการศึกษาเพิ่มเติมในอีก 9 อำเภอท่ีเหลือของจังหวัดน่าน เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีสะท้อน

ภาพของท้ังจังหวัด 

2. อาจต้องมีการทบทวนคำถามจากแบบสอบถามในบางข้อเพื่อให้เหมาะสมย่ิงข้ึน 
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