
การสัมมนาวิชชาการด้านการพฒันาสังคม ครั้งที่ 7
ชื่อเรื่อง : ผลกระทบด้านรายด้ายของครอบครัวประชาชนจากการแพร่ระบาค โควิด19กรณีศึกษา หมู่5 บ้านนครชุม
ชุมชนเจ้าพ่อเสือ ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาวชนิกานต์ ทิพย์ประสาตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน

ที่มาและความส าคัญ

1.โคโรน่าไวรัส หรือโควิด-19(Covid-19)คือ ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ ที่เริ่มอุบัติขึ้นในช่วงเดือน
ธันวาคม 2562โดยมีจุดก าเนิดที่เมืองอู๋ฮั่น มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน
2.ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันเกิน 100 คนต่อวัน เป็นการแพร่ระบาดที่รุนแรงเมื่อวันที่ 
30มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลกตั้งชื่อไวรัสสายพันธุ์นี้ว่าโควิด-19
3.จากที่มีการระบาดของโควิค 19 ไปทั่วประเทศ และที่ จ.ก าแพงเพชรก็พบผู้ติดเชื้อ
รายวัน ซึ่งขณะนับวันที่ 15 เมษายน 2564 มีผู้ติดเชื้อแล้วรวม 16 คน
4. ร้านสะดวกซื้อที่เปิด24 ชม.ต้องเปิดปิดเปน็เวลา รวมไปถึงสถานบันเทิงผับ บาร์ ต่างพา
กันปิด
. หมู่5บ้านนครชุม(ชุมชนเจ้าพ่อเสือ) เป็นแหล่งยานการค้าขายตลาดย้อนยุคเกิด
สถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดท าให้ขาดรายได้จากปัญหาสถานการณ์โควิด19 ท าให้
ส่งผลกระทบหลายอย่างทั้งด้านวิกฤติทางเศรษฐกิจการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิต

ค าถามการวิจัย

1.การระบาดของโรคโควิด19ส่งผลกระทบด้านรายได้ของครอบครัวประชาชนในหมู่5บ้าน
นครชุม ต าบลนครชุม อย่างไร
2.แนวทางการลดผลกระทบด้านรายได้ของครอบครัวประชาชนในหมู่5บ้านนครชุม ต าบล
นครชุม อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาผลกระทบด้านรายได้ของประชาชนจากการระบาดของโรคโควิด-19
ในหมู5่บ้านนครชุม ต าบลนครชุม
2.เพื่อศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านรายได้ของประชาชนจากการระบาดของโรคโควิด -
19หมู่5บ้านนครชุม ต าบลนครชุม

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป็นกลุ่มครอบครัวในประชากรหมู่5 บ้านนครชุม ชุมชนเจ้าพ่อเสือ มีประชา
การทั้งหมด725 คนมี195ครัวเรือน(เทศบาลต าบลนครชุม,2564) ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้ครัวเรือนเป็นหน่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มตัวอย่าง
ก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างใช้สัดส่วนประชากรหลักร้อย 15-30% โดยเลือก 15% 
195 ครัวเรือน 15% = 29.25 ในการศึกษาคร้ังนี้
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่ายโดยใช้การจับฉลากแบบไม่คืนที่
โดยใช้ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ( Contentanalysis) การตีความ การเปรียบเทียบ
ข้อมูล การ สังเคราะห์และสร้างข้อสรุป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

จากการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในด้านลบ สามารถ
สังเคราะห์ได้เป็น 5 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่การค้าขายไม่ดี(ค้าขายไม่ดีกับปิดกิจการ)ส่งผลต่อ
มาถึงกลุ่มที่2คือ (รายได้ลดลง,ขาดรายได้) ส่งผลกระทบมาถึงกลุ่มที่3คือเงินไม่พอใช้ (ไม่
พอจ่ายค่าเทอม,เงินไม่พอใช้,เงินไม่พอจ่ายค่าน้ าค่าไฟ) ส่งผลกระทบไปถึงกลุ่มที่4 (เป็น
หนี้,กับว่างงาน) ส่งผลกระทบมาถึงกลุ่มที่5 (วิตกกังวลเครียด,ทะเลาะเบาะแว้งใน
ครอบครัว)

ข้อเสนอแนะ

1.1ข้อเสนอต่อภาครัฐ
ควรให้หน่วยงานอบต.เข้ามาช่วยมาตราการเงินเยียวยาให้ประชาชน

1.2ข้อเสนอต่อภาคเอกชน
แจกวัดุอุปกรณ์เพื่อยังชีพช่วยเหลือด้านการเงินมากกว่านี้

1.3อยากให้ชุมชนเข้ามาช่วยเหลือด้านรายได้ให้มากกว่าเดิม
และบริจาคของใช้

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร



การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง : ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดCovid-19 ในการประกอบกิจการร้านค้าบ้านเนินพลับ หมู่ที่ 3
ต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาวพัณณิตา  หมีขุน

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวชินี ลาลิน
ที่มาและความส าคัญ

การระบาดของไวรัสโควิด -19 พบผู้ป่วยติดเชื้อในหลายประเทศทั่วโลก
ประเทศไทยก็ได้พบผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตเป็นจ านวนมาก จ.ก าแพงเพชร ก็ได้พบผู้
ติดเชื้อ 2รายแรก เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยมีผู้ติดเชื้อที่พักอาศัยอยู่ที่หมู่บ้าน
ท่าข้าม ต.คลองสมบูรณ์ อ.คลองขลุง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใกล้เคียงกับหมู่บ้านเนินพลับเป็น
อย่างมาก จากที่มีการพบผู้ติดเชื้อที่หมู่บ้านท่าข้าม ได้มีการประกาศปิดหมู่บ้านท่า
ข้ามและหมู่บ้านใกล้เคียง มีการสั่งให้งดการเดินทางไปที่หมู่บ้านท่าข้ามในระยะหนึ่ง 
ร้านค้าต่างๆให้ท าการเปิด-ปิดเป็นเวลาท าให้ร้านค้าต่างๆได้รับผลกระทบ เพราะผู้คน
ไม่กล้าออกมาซื้อสินค้าหมู่บ้านเนินพลับเป็นศูนย์กลางของการค้าขายให้แก่หมู่บ้าน
ใกล้เคียง เนื่องหมู่บ้านเนินพลับเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางข้าออกหมู่บ้านต่างๆ
ของ ต.หัวถนน จึงท าให้ผู้วิจัยสนใจที่ศึกษาในเรื่องของผลกระทบจากสถานการณ์โรค
ระบาด Covid-19ในการประกอบกิจการร้านค้าบ้านเนินพลับ

ค าถามการวิจัย

1.ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดCovid-19ของกิจการร้านค้าเป็นอย่างไร
2.การปรับตัวของกิจการร้านค้าจากสถานการณ์โรคระบาดCovid-19เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ในการประกอบกิจการ
ร้านค้าบ้านเนินพลับ ม.3 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร
2. เพ่ือศึกษาการปรับตัวของกิจการร้านค้าจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ใน
หมู่บ้านเนินพลับ ม.3 ต.หัวถนน อ.คลองขลุง จ.ก าแพงเพชร

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบกิจการร้านค้าในหมู่บ้านเนินพลับ 
หมู่ที่ 3 ต าบลหัวถนน อ าเภอคลองขลุง จังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 10 ร้านค้า
3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสังเกตการณ์
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล คือ การเริ่มศึกษาข้อมูลจากเอกสาร
เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นแล้ว ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการร้านค้า
หมู่บ้านเนินพลับ และได้ด าเนินการสัมภาษณ์โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่เตรียมไว้ มา
ท าการจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญ แล้วน ามา วิเคราะห์ข้อมูล ให้ได้ผลการวิจัยจามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

1. ผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดCovid-19 ของกิจการร้านค้าบ้านเนิน
พลับ  พบว่ากิจการร้านค้าได้รับผลกระทบในเรื่องรายได้ที่ลดลง รายจ่ายที่เพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้รายได้จึงไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเกิดการหมุนเงินค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัวไม่ทัน บางร้านเกิดการกู้หนี้ยืมสิน และปิดกิจการร้านค้าลง เจ้าของ
กิจการร้านค้า ส่วนใหญ่เกิดความเครียด ความกังวล ในเรื่องของการแพร่ระบาด
โรคโควิด-19 และเรื่องของค่าใช้จ่ายในครอบครัว
2. การปรับตัวของกิจการร้านค้าจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ในหมู่บ้าน
เนินพลับ พบว่าคนในครอบครัวได้ช่วยแบ่งเบาภาระ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว บางครอบครัวใช้วิธีการเฉลี่ยค่าใช้จ่าย ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าอาหาร ร้านค้าได้
การเพ่ิมความหลากหลายของสินค้าในร้าน และมีการบริการไปส่งสินค้าให้ลูกค้า 
และเรื่องสุขภาพมีการระมัดระวังตัวให้มาก ดูแลสุขภาพตัวเอง แล้วคนใน
ครอบครัว การลดความเครียด การเว้นระยะห่างทางสังคม ใส่แมส และล้างเจล
แอลกอฮอล์ เพ่ือป้องกันตัวเอง

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีมาตรการช่วยเหลือเยียวยาให้แก่ผู้ประกอบกิจการร้านค้าท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19อย่างแท้จริง

2. ควรมีการจัดอบรมส่งเสริมการหารายได้เสริมส าหรับผู้ประกอบกิจการ
ร้านค้า เพื่อจะได้มีรายได้เพ่ิมจากเดิมให้แก่ครอบครัวผู้ประกอบกิจการร้านค้า

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

กรอบแนวคิดการวิจัย



การสัมมนาวิชชาการด้านการพฒันาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง : การปรับตัวด้านการเรียนการสอนแบบวิถีใหม่ของอาจารย์และนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโควิค-
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาวนภัสสร ตรีบุพชาติสกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร

ที่มาและความส าคัญ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิค-19 ที่ก าลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก มี
การติดเชื้อและล้มตายเป็นจ านวนมาก การระบาดเริ่มต้นขึ้นเดือนธันวาคม พ .ศ 2562
โดยพบคร้ังแรกในนครอู่ฮั่น ประเทศจีน องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดเป็น
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

การแพร่ระบาดของโควิค-19 ส่งผลกระทบต่อมิติด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก 
ในด้านการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาต้องหยุดเรียน ระบบการเรียนการสอนที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ต่ า การ
ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน อาจารย์ผู้สอนต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอน 

ดันนั้นผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการปรับตัวด้านการเรียนการสอน
แบบวิถีใหม่ของอาจารย์และนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโควิค-19 เพื่อเข้าใจ
การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของอาจารย์และนักศึกษาต่อสถานการณ์โควิค -19
อย่างไร
ค าถามการวิจัย

1. สถานการณ์โควิค-19 ส่งผลกระทบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรอย่างไร
2. อาจารย์และนักศึกษามีการปรับตัวในการเรียนการสอนแบบวิถีใหม่ในสถานการณ์การ
ระบาดของโควิค-19 อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาผลกระทบการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชรจากสถานการณ์โควิค-19
2. เพื่อศึกษาการปรับตัวในการเรียนการสอนแบบวิถีใหม่ของอาจารย์และนักศึกษาใน
สถานการณ์การระบาดของโควิค-19 

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย การศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง อาจารย์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดโค
วิค-19 จ านวน 5 คนและนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิค-19
จ านวน 10 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 
3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์
กึ่งโครงสร้าง 
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอความร่วมมือจากบุคคลที่เป็นตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง เพื่อ
ขอสัมภาษณ์ ได้แก่ อาจารย์ นักศึกษาของมหาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในกระบวนการ
สัมภาษณ์นั้นผู้วิจัยได้บันทึกข้อมูลโดยวิธีการจดบันทึกและบันทึกเสียงของผู้ให้สัมภาษณ์
ซึ่งผู้วิจัยได้ด าเนินการขออนุญาต
5.การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาจากประเด็นหลัก ที่พบในข้อมูลที่
ได้รับจากการสัมภาษณ์ทั้งหมด จากนั้นน าประเด็นหลักมาพิจารณาแบ่งออกเป็นประเด็น
ย่อยและหัวข้อย่อย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบการจัดการสอนของอาจารย์ในสถานการณ์โค
วิค-19 คือ การขาดทักษะเรื่องเทคโนโลยี อุปสรรคด้านอินเตอร์เน็ต ขาดเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่จ าเป็น นอกจากนี้ยังมีในด้านการวัดผลและการประเมินผลที่มีความต่างไปจาก
เดิม และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะในจัดการสอน ส่วนผลกระทบการจัดการเรียนของ
นักศึกษาในสถานการณ์โควิค-19 คือ การขาดทักษะเรื่องเทคโนโลยี อุปสรรคด้าน
อินเตอร์เน็ต WIFI ซึ่งอินเตอร์เน็ตเป็นโครงสร้างพื้นฐานส าคัญในการสนับสนุนต่อการ
เรียนการสอนออนไลน์ มากไปกว่านั้นยังเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในช่วงโควิค -19 ใน
ขณะเดียวกันด้านสภาพแวดล้อมในการเรียนไม่เอ้ืออ านวยต่อการเรียน และด้านเนื้อหา
บทเรียนที่เนื้อหาที่มีในบทเรียนออนไลน์ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดของการเรียน โดยมีการ
ปรับตัวด้านการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาในสถานการณ์การระบาดของโค
วิค-19   ได้แก่ การเพิ่มทักษะเรื่องเทคโนโลยี การเพิ่มอินเตอร์เน็ต WIFI การจัดเพิ่ม
เครื่องมืออุปกรณ์ ด้านการวัดและการประเมินผล และสภาพแวดล้อมในการจัดเรียนการ
สอน

ข้อเสนอแนะ

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรควรมีการจัดอบรมในเร่ืองการพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลนใ์ห้กับอาจารย์
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรควรมีนโยบายสนบัสนนุอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ใน
การเรียนการสอนออนไลน ์เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นตัวกลางในการ
จัดซื้ออุปกรณ์ให้กับอาจารย์และนกัศึกษาที่ถูกกว่าราคาท้องตลาด
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเพิ่มทักษะแก่อาจารย์ผู้สอนในเร่ืองการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนแบบออนไลนช์่วงสถานการณ์โค
วิค-19

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร



ที่มาและความส าคัญ

พฤติกรรมการป้องกันโรค คือ การปฏิบัติของบุคคลเพื่อป้องกันัไม่ให้ เกิดโรคขึ้น 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ในชุมชม จากผลการ

ส ารวจ พบว่า มีการระบาดของโรคโควิด-19ในระรอกที่ 3สูงสุดเป็นอันดับที่ 3 ของพื้นที่ใน
ชุมชน และ เป็นพ้ืนท่ีควบคุม โซนสีส้ม 

ดังนั้น ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของ 
ประชาชน หมู่ 6 บ้านล ามะโกรก ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร ในช่วง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ระลอก 3 ท าให้มีผู้ติดเชื้อในต าบลสระแก้วเป็นที่น่า
เฝ้าระวังภายในเขตอ าเภอจังหวัดก าแพงเพชร ทั้งนี ้ผลจากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่ อ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปเผยแพร่หรือน าไปเป็นข้อเสนอแนะมาตรการนโยบายการ
ป้องกันโรคโควิด-19 เป็นความรู้ให้แก่ประชาชนต่อไป 

ค าถามการวิจัย

ประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชนหมู่ที่ 6 บ้านล ามะโกรก ต าบล
สระแก้ว จังหวัดก าแพงเพชร 

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ในครั้งนี้เป็นประชาชน จ านวน
ประชากร 242 เพื่อให้สะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่ม ตัวอย่าง 121 
ตัวอย่าง โดยการสุ่มตัวอย่าง โดยการใช้สูตร Taro Yamane. 
3.เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสอบถามให้ครอบคลุมกรอบแนวคิดในการวิจัยและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ศึกษาเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นกรอบในการท าวิจัยแล้ว
น ามาสร้างแบบสอบถาม เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประมวลผลด้วยโปรแกรม 
SPSS โดยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย แบ่งออกเป็น 4 
ตอน ดังนี้
1.ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
2.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19
3.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการในการควบคุมโรคโควิด-19
4.การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19

ข้อเสนอแนะ

1.ข้อเสนอต่อประชาชน หมู่ 6 บ้านล ามะโกรก ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร
ควรปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด -19 ของศูนย์อย่างเคร่งครัด
2.ข้อเสนอต่อผู้น าชุมชน หมู่ 6 บ้านล ามะโกรก ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร ควรก ากับดูแลให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19 อยา่ง
เคร่งครัด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน หมู่ 6 บ้านล ามะโกรก ต าบลสระแก้ว
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร

การสัมมนาวิชชาการด้านการพฒันาสังคมครั้งที่ 6 

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

สถานการณ์โรคโควิด-19

มาตรการในการควบคุมโรคโควิด19 
มาตรการ D-M-H-T-T-A

D-Distancing เว้นระยะระหว่าง บุคคล 
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น
M-Mask wearing สวมหน้าอนามัย
H-Hand washing ล้างมือบ่อยๆ 
T-Temperature ตรวจวัดอุณหภูมิ ร่างกาย
ก่อนเข้าใช้บริการ เพื่อคัด กรองผู้ใช้บริการที่
อาจไม่สบาย
T-Testing ตรวจหาเชื้อโควิด 19 
A-Application ติดตั้งและใช้แอป พลิเคชัน 
“ไทยชนะ” และ “หมอชนะ” ก่อนเข้า-ออก
สถานท่ีทุกครั้ง

พฤติกรรมสุขภาพ 
1.การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการเป็นโรค 
2.การรับรู้ความรุนแรงของโรค 
3.การรับรู้ถึงประโยชน์ของการ
ป้องกัน โรค
4.ความรู้เกี่ยวกับโรค 
5.แรงกระตุ้นจากสื่อ

พฤติกรรมการป้องกันโรคโควิด-19 ของประชาชน หมู่ 6 บ้าน
ล ามะโกรก ต าบลสระแก้ว อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาวเสาวภา ชัยไหวพริบ

อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.สุรศักดิ์ บุญเทียน



การสัมมนาวิชชาการด้านการพฒันาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง : วิถีชีวิตของคนวัยท างานยุคโควิค – 19 หมู่ 5 บ้านนครชุม  ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง
จังหวัดก าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นางสาวปาริชาต  พรหมมินทร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวชินี ลาลิน

ที่มาและความส าคัญ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ
โควิด 19 (COVID 19)โรคติดต่อเชื้อไวรัส covid-19 เป็นโรคอุบัติใหม่ท าให้มีการแพร่
ระบาดในวงกว้าง

ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนวัยท างานในสังคมและท าให้เกิดปัญหาต่างๆ
ตามมาไม่ว่าจะเป็น ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางด้านสุขภาพ ปัญหาด้านการ
ท างาน ปัญหาด้านธุรกิจ และปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาทางสังคมซึ่งเป็นปัญหาที่ส าคัญเริ่ม
พบมากข้ึน

ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวิถีชีวิตของกลุ่มคนวัยท างานในสถานการณ์โควิด 19 
การด าเนินชีวิตของกลุ่มคนวัยท างานและผลกระทบที่เกิดขึ้น ในพื้นที่ หมู่ 5 ต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมการด าเนินชีวิต และการ
ปรับเปลี่ยนที่มีผลต่อกลุ่มคนวัยท างาน

ค าถามการวิจัย

1. ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนวัยท างานในสถานการณ์โควิดมีอะไรบ้าง
2. ผลกระทบด้านการงานของคนวัยท างานเป็นอย่าไงไร 
3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนวัยท างานในสังคมเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตและพฤติกรรมของคนวัยท างานในสังคมยุคโควิด - 19
2. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดการของคนวัยท างานในสถานการณ์โควิด - 19

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.การออกแบบการวิจัย การด าเนินงานการวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อ
ศึกษาเชิงลึกมากข้ึนของกลุ่มคนวัยท างานในสถานการณ์ (COVID 19)
2.ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ได้แก่ ผู้ที่ท างานอยู่ในพื้นที่ หมู่ 5 ต าบลนครชุม 
อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร  จ านวน 15 คน
3.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือในแบบสัมภาษณ์
4. วิธีการเก็บรวบรวม ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอก สารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นกรอบใน
การศึกษาวิจัยแล้วน ามาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ลงพื้นที่
แบบกระจายทั่วๆไป ครอบคลุมพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลและน ามาอภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

วิถีชีวิตของคนวัยท างานยุคโควิด - 19 มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่
แตกต่างกันออกไปตามหน้าที่การงานของตนเองตั้งแต่มีโรคระบาดโควิด - 19 หลังจากมี
การแพร่ระบาดทางรัฐบาลจึงได้ออกมาตรการป้องกันตนเองจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยการระบาดรอบแรกจึงสั่งให้มีการล็อกดาวน์ห้ามออกจากการเคหะสถานเวลา 22:00 
น ถึง 04:00 น โดยเป็นกฎหมายบังคับจึงท าให้ธุรกิจร้านค้าตลาดห้างสรรพสินค้าร้านค้า
ต้องปิดก่อนเวลา 22:00 น ถ้าร้านไหนที่ปิดเกินเวลา 22:00 น จะต้องโดนจับและเสีย
ค่าปรับทันที ดังนั้นจึงท าให้วิถีชีวิตการท างานเปลี่ยนไปจากการปรับเปลี่ยนเวลาท าให้
ต้องตื่นนอนเร็วขึ้นเพื่อมาเปิดร้านทดแทนเวลาที่เคยเปิดเมื่อก่อน 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด –19 ในกลุ่มคนวัยท างานกับการ
จัดการปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนพบว่า (1)ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจคือเศรษฐกิจตกต่ า
มากในระดับหนึ่งขาดรายได้ (2)ปัญหาทางด้านสุขภาพพบว่าคนวัยท างานต้องมีการดูแล
ตัวเองมากขึ้น (3)ปัญหาด้านการท างานพบว่าร้านค้าก็ต้องเจอกับปัญหาลูกค้าน้อยได้
ก าไรน้อยถ้าเป็นลูกจ้างก็ถูกลดค่าจ้างลงจากเดิม (4) ปัญหาด้านธุรกิจตั้งแต่มีท าให้ธุรกิจ
ส่วนตัวขายได้ก็ขายได้น้อยมาก (5)ปัญหาสุขภาพจิตคนวัยท างานมีการวิตกกังวลกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น (6)ปัญหาทางด้านสังคมการเป็นอยู่ล าบากมากพบปะกับพี่น้องได้

ข้อเสนอแนะ

1.ควรป้องกันตนเองไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดหรือเกิดสถานการณ์และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสังคม
2.หน่วยงานของรัฐให้ความชว่ยเหลือกลุ่มคนวัยท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

วิถีชีวิตกลุ่มคนวัย
ท างานยุคโควิค - 19
หมู่ 5 บ้านนครชุม  

ต าบลนครชุม
อ าเภอเมือง

จังหวัดก าแพงเพชร

ผลกระทบที่เกิดขึ้น
1. ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
2. ปัญหาทางด้านสุขภาพ 
3. ปัญหาด้านการท างาน

4. ปัญหาด้านธุรกิจ 
5. ปัญหาสุขภาพจิต 
6. ปัญหาทางสังคม



การสัมมนาวิชชาการด้านการพฒันาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง : การปรับตัวของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยภัฏก าแพงเพชร 
ในสถานการณ์โควิด 19

ผู้วิจัย : นางสาวชลิตา ข าอยู่
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวชินี ลาลิน

ที่มาและความส าคัญ

“COVID-19”(โควิด-19) เป็นโรคระบาดสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดการระบาดทั่วโลก 
เร่ิมขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2562 โดยพบครั้งแรกในนครอู่ฮั่น และในประเทศไทยมีการ
พบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันรายแรกวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2563 ซึ่งในระยะเวลาต่อมามี
อัตราการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ท าให้ต้องมีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด 
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มีนักศึกษาจ านวนมากได้รับผลกระทบจากการปิด
สถานศึกษา เกิดการเปลี่ยนระบบการเรียนและการศึกษาต้องด าเนินงานต่อ ซึ่งท าให้
นักเรียนนักศึกษาต้องปรับตัวและได้รับผลกระทบหลายๆด้าน เช่น ด้านการเรียน ด้าน
สังคม ด้านอารมณ์ และด้านสุขภาพ

ผู้วิจัยจึงสนใจเกี่ยวกับการปรับตัวของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร 
ในสถานการณ์โควิด 19 ซึ่งผลของการศึกษาจะเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกัน และไม่
มีอุปสรรคในการศึกษาในยุค New Normol

ค าถามการวิจัย

1.นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรได้รับผลกระทบในสถานการณ์โควิด 19 อย่างไร

2.นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชรมีการปรับตัวต่อสถานการณ์โควิด 19 อย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาผลกระทบของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หา
วิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในสถานการณ์โควิด 19

2.เพื่อศึกษาการปรับตัวของนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรในสถานการณ์โควิด 19

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย การศึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้เป็นนักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ านวน10 คน โดย
เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบตามเจาะจง (Purposive sampling)
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูล ดังนี้ เข้าไปติดต่อกับอาจารย์เพื่อขอ
อนุญาติในการเก็บข้อมูล ลงไปเก็บข้อมูล ตรวจสอบความเรียบร้อย
5.การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลจากวัตถุประสงค์ ที่ 1 มาวิเคราะห์ แล้วน าไปวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลในวัตถุปรงสงค์ ที่ 2 เพื่อหาข้อสรุปและอภิปรายผล

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

นักศึกษาได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 คือ 
ผลกระทบในการเรียน รูปแบบออนไลน์ท าให้คุณภาพการเรียนของนักศึกษาลดลง
อินเตอร์เน็ตไม่เสถียรส่งผลไปถึงด้านสังคมที่จะรวมกลุ่มท างานรวมถึงการเข้าร่วม
กิจกรรมและค่าปฏิสัมพันธ์กัน ในเร่ืองของด้านอารมณ์นกัศึกษาวิตกกังวลในการใช้ชีวิต
กับสถานการณ์ โควิด-19 ท าให้เกิดความเครียด และส่งผลไปถึงด้านสุขภาพ

แนวทางการปรับตัวของนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ
เชื้อ โควิด-19 ในรูปแบบการเรียนรูปแบบใหม่ ในยุค New Normal เป็นการเรียนใน
รูปแบบออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาเข้าใจยอมรับ และเต็มใจที่จะปรับตัวต่อรูปแบบการจัด
เรียนออนไลน์ มีการค้นคว้าหาข้อมูลด้วยตัวเองมากขึ้น กระตุ้นตัวเองในการเรียน
ออนไลน์ และพยายามพูดคุยกับเพื่อน และอาจารย์มากข้ึน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ สื่อ
ออนไลน์ท าให้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนและอาจารย์พอสมควร แต่น้อยกว่าการเจอหน้า
พบปะพูดคุยกัน และสื่อออนไลน์ยังสามารถท าเป็นอาชีพ ได้ เช่น ขายของออนไลน์ ซึ่ง
เหมาะต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด 19 และเสมือนได้ท ากิจกรรมยาม
ว่าง เพื่อไม่ให้รู้สึกเครียดและวิตกกังวล ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ โดยนักศึกษาส่วน
ใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 แล้ว  สามารถรู้แนวทางในการใช้ชีวิตได้ใน
ระดับหนึ่งคือ สมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ทานอาหารที่
มีประโยชน์ เพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เสื่อมโทรม และให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อ
ต่อต้านโรคระบาด ข้อเสนอแนะ

1.ควรมมีาตราการส าหรับการเรียนรูปแบบใหม่ในสถานการณ์โควดิ 9 ที่ท าให้
คุณภาพของการศึกษาไม่ลดลง

2.นักศึกษาควรมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ และสามารถหาแนวทางเพื่อรับมือ
ต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร

ผลกระทบนกัศกึษาจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาด
โควิด 19
1.ดา้นการเรยีน
2.ดา้นสงัคม
3. ดา้นอารมณ์
4.ดา้นสขุภาพ

การปรบัตวันกัศกึษาจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาด
โควิด 19
1.ดา้นการเรยีน
2.ดา้นสงัคม
3. ดา้นอารมณ์
4.ดา้นสขุภาพ



การสัมมนาวิชชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง : ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานรับจ้างย้ายถิ่นชั่วคราว
ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 

ผู้วิจัย : นางสาวภาวริน ค าสี
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร

ที่มาและความส าคัญ

ต้นกําเนิดของไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในวงใหญ่ที่เป็นสาเหตุของโรคท้ังในสัตว์และ
คน ในคนน้ันไวรัสโคโรนาหลายสายพันธุ์ทําให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจต้ังแต่โรคหวัด
ธรรมดาจนถึงโรคท่ีมีอาการรุนแรง เช่น โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันร้ายแรง 

การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้าง
ท้ังในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับจังหวัดเกือบทุกจังหวัดของประเทศไทย โดย
ผลกระทบ ด้านเศรษฐกิจในระดับมหาภาคน้ัน ส่งผลให้อัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทยจะ
ติดลบ โดยเฉพาะต่อ อุตสาหกรรมท่องเท่ียว ท่ีต้องเสียรายได้กว่า 1.89 ล้านล้านบาท 
รวมถึงผลกระทบต่อกลุ่ม อุปทานสําคัญของไทยอย่างกลุ่มอุตสาหกรรมและภาวะแรงงาน
ตกงานเป็นจํานวนมาก

ค าถามการวิจัย

1.ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานรับจ้างย้ายถ่ินชั่วคราวในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19 หมู่บ้านแหลมยาง ม.14 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร เป็นอย่างไร
2. การปรับตัวของแรงงานรับจ้างย้ายถ่ินฐานชั่วคราวในสถานการณ์การระบาดโควิด-19 หมู่บ้าน
แหลมยาง ม.14 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของแรงงานรับจ้างย้ายถิ่นช่ัวคราวใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 หมู่บ้านแหลมยาง ม.14 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.
พิจิตร 
2.เพื่อศึกษาการปรับตัวของแรงงานรับจ้างย้ายถ่ินช่ัวคราวในสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิด-19 หมู่บ้านแหลมยาง ม.14 ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง จ.พิจิตร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง แรงงานรับจ้างหมู่บ้านแหลมยาง หมู่ 14 ต.ป่ามะคาบ อ.
เมือง จ.พิจิตร จํานวน 10 คน 
3.เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้คําถามแบบกึ่งโครงสร้าง 
4.การเก็บรวบรวมข้อมูล (1) ติดต่อประสานงานกับกลุ่มแรงงานในชุมชน (2) นัดหมาย
วัน เวลา สถานท่ี ท่ีจะลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ (3) นําข้อมูลท่ีได้มาสรุป
5.ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทําการวิจัยการดําเนินการการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัย
ได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลต้ังแต่เดือนเมษายนโดยใช้ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษา พบว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พบว่า ส่งผลกระทบต่อแรงงาน
รับจ้างย้ายถ่ินช่ัวคราวในการท่ีจะหางานทําด้วยสาเหตุเกิดจากโรคระบาดอย่างหนักการ
เดินทางท่ีต้องระมัดระวัง การทํางานร่วมกับผู้อื่นท่ีทํางานด้วยกันและโดยเฉพาะกลุ่ม
แรงงานท่ีไม่มีงานประจําทําให้อยู่ในสภาวะตกงานหรือบุคคลท่ีถูกออกจากงานเป็นการ
ช่ัวคราว ผลกระทบด้านสังคม พบว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
ครอบครัวจากการท่ีแรงงานอยู่ในสภาวะตกงานจึงทําให้ขาดรายได้ทําให้เกิดปัญหา
ระหว่างคู่สามีภรรยาในเร่ืองเงินหมุนเวียนภายในครอบครัวไม่พอใช้อาจทําให้มีปากสียง
กันภายในครอบครัวจนเกิดการทะเลาะวิวาทตามมาและอาจทําให้เกิดการอย่าร้างได้

ข้อเสนอแนะ

1.การส่งเสริมจัดหารายได้ให้กับแรงงานรับจ้างช่ัวคราวในชุมชนมีอาชีพเสริมรองรับใน
สถานการณ์โควิด-19
2.สร้างความเข้มแข็งให้กับประชากรในชุมชนได้รับสิทธิ์จากหน่วยงานภาครัฐอย่างท่ัวถึง 

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

สถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19

ผลกระทบต่อแรงงานรับจ้างย้ายถ่ิน
ช่ัวคราว
- ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
- ผลกระทบทางสังคม

การปรับตัวแรงงานรับจ้างย้ายถ่ิน
ช่ัวคราว


