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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลกระทบชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID-19 2) 
ศึกษาการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID-19 3) แนวทางการปรับตัวของชุมชนให้มีความ
ยั่งยืนและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชน ประชากร จ านวน 367 คน กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID-19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย (X=4.02) ด้านนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาล ค่าเฉลี่ย (𝑥̅=4.38) ด้านเศรษฐกิจ ค่าเฉลี่ย (𝑥̅=4.26) 
และด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน ค่าเฉลี่ย (𝑥̅=3.42) ส่วนการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรค
ระบาด COVID-19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย (𝑥̅=3.59) การเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัย ค่าเฉลี่ย    
(𝑥̅=3.84) การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน ค่าเฉลี่ย (𝑥̅=3.83) และการพัฒนาระบบฟื้นฟูจากความ
เสียหาย ค่าเฉลี่ย (𝑥̅=3.19) ส าหรับแนวทางการปรับตัวของชุมชนให้มีความยั่งยืนและแก้ไขปัญหาพื้นฐาน โดยให้มี
การสวมหน้ากากอนามัยเวลาที่ออกจากบ้าน พกพาเจลแฮลกอฮอล์ การเว้นระยะห่าง ล้างมือ และการงดไปสถานที่
ที่ผู้คนแออัด 
ค าส าคัญ: ผลกระทบ / การปรับตัว / นครชุม 
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1) to assess the impact of Nakhon Chum community 
on the COVID-19 epidemic, 2) to study the local community's adaptation to the COVID-19 epidemic, 
3) to assess the community's adaptation to be sustainable and solving basic problems of the 
community. The population of 367 people, the sample group of 25 people. The instruments used 
in the research were questionnaires. The statistics used were frequency, percentage, mean and 
standard deviation. The results showed that the overall impact of Nakhon Chum community on 
the COVID-19 epidemic was at a high level, average (𝑥̅=4.02) on government assistance policy, 
average  (𝑥̅=4.38), economy, average (𝑥̅=4.26) and family and community relations, mean (𝑥̅=3.42). 
Overall adaptation of local communities to COVID-19 epidemic was at a high level, mean            
(𝑥=̅3.59). Strengthening response to threats. Value Mean (𝑥=̅3.84) Community Strengthening Mean 
(𝑥=̅3.83) and Damage Recovery System Development Mean (𝑥̅=3.19) for community adaptation to 
sustainability and problem solving. Basically, wear a mask when leaving the house. Carry alcohol 
gel, social distancing, washing hands and refraining from going to crowded places. 
Keywords: Impact / Adaptation / Nakhon Chum 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อจ านวน 186,364,135 ราย 
เสียชีวิต 4,072,009 ราย ส าหรับรายงานในประเทศไทย จ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ จ านวน 9,276 ราย จ านวน
ผู้เสียชีวิตรายใหม่ จ านวน 72 ราย (กรมควบคุมโรค, กระทรวงสาธารณสุข, 2564) เนื่องจากสถานการณ์การระบาด
ของโรค COVID–19 ตามการประกาศของกรมอนามัย รัฐบาลจึงมีประกาศพระราชบัญญัติฉุกเฉินออกมาเพื่อเฝ้า
ระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ได้มีการสั่งปิดห้างสรรพสินค้า และสถานบริการต่างๆ งดการแข่งขันกีฬา งาน
บันเทิง งานอบรมสัมมนาซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างชัดเจน 
ส่งผลให้มีแรงงานตกงานเป็นจ านวนมาก ในขณะที่มาตรการเยียวยาจากภาครัฐสามารถช่วยเหลือได้เพียงแค่ 3 ล้าน
คนเท่านั้น ผลกระทบของไวรัสโคโรนา 2019 จะไม่จ ากัดอยู่เฉพาะพื้นที่ที่กลุ่มแรงงานอยู่เท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อผู้ท า
การค้าขายและส่งผลมากต่อผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นโรคประจ าตัวอยู่แล้วดังนั้นการประเมินผลกระทบ และการปรับตัว
ของชุมชนท้องถิ่นจึงไม่ได้จ ากัดแต่พื้นที่ของกลุ่มแรงงานแต่ยังรวมไปถึงชาวบ้านและผู้คนทั่วไปในชุมชนอีกด้วย 
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมนั้น แม้ว่ารัฐบาลจะออกมาตรการเข้มข้น ขึ้นทุกขณะแต่ผู้ป่วยก็ยังคงเพิ่ม
จ านวนขึ้น ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย แต่ในหลายประเทศทั่วโลก มาตรการใดๆ ก็ไม่อาจเกิดผลได้หากคนในสังคมไม่
เข้าใจ ไม่ตระหนัก และไม่ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง จากสถานการณ์ดังกล่าวนั้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคม
ของประชาชนและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทั้งหมด 9 ด้าน คือ 
1) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางสังคมของประชาชน 2) ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 3) ด้านเศรษฐกิจและ สังคม
ต่อประชาชนในวงกว้าง 4) ด้านการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริม ส าหรับพื้นที่ 5) ด้าน
มาตรการเชิงรุกในการเฝ้าระวังและป้องกันกลุ่มเสี่ยงส าคัญ 6) ด้านการก ากับติดตามมาตรการผ่อนปรน กิจการและ
กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคโควิด 19 7) ด้านมาตรการการป้องกันผลกระทบ COVID - 19 
ในภาวะ สังคมไทย 8) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการท างานในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID - 19 และ 9) 
ด้านพฤติกรรม New Normal มาตรฐานวิถีชีวิตใหม่หลัง COVID-19 (ธีระพงษ์ ทศวัฒน์ และปิยะกมล มหิวรรณ, 
2563, หน้า 40-55) ดังนั้น การวิจัยเพ่ือการประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด 
COVID 19 นอกจากพื้นที่เมืองและครอบคลุมชุมชนท้องถิ่นที่นอกเหนือไปจากชุมชน ท้องถิ่นที่มีศักยภาพสูงและ
ความพร้อมในการพัฒนาเท่านั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นส่วนใหญ่ของ
ประเทศ และได้รับทราบประสิทธิผลของการเยียวยาจากมาตรการต่างๆ ที่ภาครัฐ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  1.  เพื่อประเมินผลกระทบชุมชนนครชุม ต่อภาวะโรคระบาด COVID 19 
  2.  เพื่อศึกษาการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นต่อภาวะโรคระบาด COVID 19  
  3.  เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับตัวของชุมชนให้มีความยั่งยืนและแก้ไขปัญหาพื้นฐานของชุมชน 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
   
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการด าเนินงานวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเร่ือง การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19 
คณะผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการด าเนินการโดยสังเขปดังต่อไปนี้ 
            1.  รูปแบบการวิจัย 

1.ผลกระทบชุมชนฯ 
2.การปรับตัวของ
ชุมชนฯ 

แนวทางการปรับตัวของ
ชุมชนให้มีความยั่งยืนและ
แก้ไขปัญหาพื้นฐานของ

ชุมชน 
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  การวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19 
เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม โดยคณะผู้วิจัยได้
ก าหนดขั้นตอนการด าเนินการวิจัยตามล าดับต่อไปนี้ 
  1. ศึกษาหลักการ แนวทฤษฎี ระเบียบ และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2. ก าหนดกรอบแนวคิด หัวข้อปัญหา และวัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 3. ก าหนดกลุ่มประชากร และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 4. น าผลส ารวจเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
 5. สอบถามกับกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
 6. วิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลข้อมูล 
 7. สรุปและรายงานผลการศึกษาวิจัย 

2.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ประชากรที่ใช้ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ คือ ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัด
ก าแพงเพชร จ านวนครัวเรือน 367 ครัวเรือน 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยได้ท าการสุ่มจากประชากรจ านวน 25 ครัวเรือน ได้แก่ ชาวบ้านที่ท าการ
ค้าขายและรับจ้างงานต่างๆ โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง 

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด 
COVID–19 โดยแบ่งผลกระทบออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
   1. ด้านเศรษฐกิจ 

 2. ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 
 3. ด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน 
 4. ด้านนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาล 

  ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19 โดย
แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

 1. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน 
2. การเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัย 
3. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่าย 
4. การพัฒนาระบบฟื้นฟูจากความเสียหาย 

 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

คณะผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอนต่อไปนี้ คือ 
1. การรวบรวมเอกสาร คณะผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากบทความ งานวิจัยและเอกสารสิ่งพิมพ์

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนต่อสถานการณ์โควิด-19 
2. ด าเนินการสร้างแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล 
3. ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการน าแบบสอบถามที่สมบูรณ์แล้วไปเก็บรวบรวมข้อมูล

ด้วยตนเองกับประชาชนกลุ่มตัวอย่างในเขตพื้นที่ 
4. เก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ตอบเสร็จแล้วมาตรวจสอบความเรียบร้อย แล้วน าไปวิเคราะห์

ข้อมูลต่อไป 
5. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คณะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จาก

แบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 
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5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามหลังจากที่ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามเรียบร้อยแล้วน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์รวบรวมแบบสอบถามการประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนคร
ชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19 ที่ได้ส่งกลับคืนมาทั้งหมด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 

1.ค่าร้อยละ (percentage) 
2.ค่าเฉลี่ย (mean) 
3.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) 

เกณฑ์การให้คะแนน โดยมีหลักเกณฑ์การให้คะแนนค าตอบ 5 ระดับ มีเกณฑ์ที่ใช้แปล
ความหมายดังนี้ 

5 หมายถึง มากที่สุด 
4 หมายถึง มาก 
3 หมายถึง ปานกลาง 
2 หมายถึง น้อย 
1 หมายถึง น้อยที่สุด 

เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลผลข้อค าถามที่ได้จากการประเมินผล ดังนี้ 
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 แปลว่า มากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 แปลว่า มาก 
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 แปลว่า ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 แปลว่า น้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 แปลว่า น้อยที่สุด 

5.2 วิเคราะห์และสรุปผลแบบสอบถามปลายเปิดจากข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมโดยเสนอแบบความเรียง 
 
สรุปผลการวิจัย 
  1.  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของแบบสอบถามการประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุม
ต่อภาวะโรคระบาด COVID–19 : กรณีศึกษา หมู่ที่ 2 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า
ประชากรส่วนมากเป็นเพศหญิง ร้อยละ 56.0 อายุ 40-45 ปี ร้อยละ 40.0 ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ร้อย
ละ 52.0 อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้าง ร้อยละ 36.0 รายได้ 8 ,000-15,000บาท ร้อยละ 84.0 และไม่ได้รับบัตรสวัสดิการ
ของรัฐ ร้อยละ 48.0 
  2.  ผลกระทบของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19 แบ่งออกเป็น 4 ด้านได้แก่ 1.ด้าน
เศรษฐกิจ 2.ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย 3.ด้านความสัมพันธ์ของครอบครับและชุมชน 4.ด้านนโยบายการ
ช่วยเหลือของรัฐบาล ผลการวิจัยพบว่า ผลกระทบของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID – 19 ภาพรวมอยู่
ในระดับมาก (𝑥 ̅= 4.02) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ประเด็นสถานการณ์โควิดส่งผลให้
ทุกอาชีพมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ มากที่สุด (𝑥̅ = 4.60) ที่เหลืออยู่ในระดับมาก ส่วนผลกระทบด้านความมั่นคงและ
ความปลอดภัยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (𝑥̅ = 4.03) ผลกระทบด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน ภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.42) และผลกระทบด้านนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาล มีเพียงประเด็น รัฐไม่
สามารถจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน มากที่สุด (𝑥̅ = 4.52) ที่เหลืออยู่ในระดับมาก 
  3.  ผลการวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID–19 ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก (𝑥̅ = 3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(𝑥̅ = 3.83) ส่วนการเสริมสร้างการตอบสนองต่อภัย มีเพียงประเด็นได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ใน
หมู่บ้าน ปานกลาง (𝑥̅ = 3.48) ที่เหลืออยู่ในระดับมาก การเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่าย 
มีเพียงประเด็นมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลช่วยเหลือ ปานกลาง (𝑥̅ = 3.20) ที่เหลืออยู่ในระดับมาก และการพัฒนา
ระบบฟื้นฟูความเสียหายภาพรวมทั้งหมดอยู่ในระดับปานกลาง (𝑥̅ = 3.19)  



 
 
 

350 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ 
ส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ครั้งที่ 2 
15 มีนาคม 2565 

อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID – 19 : 
กรณีศึกษา หมู่ท่ี 2 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร โดยคณะผู้วิจัยมีประเด็นการอภิปราย ดังนี้ 

1.  การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID – 19 : 
กรณีศึกษา หมู่ที่ 2 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ผลกระทบชุมชนนครชุมต่อภาวะโรค
ระบาด COVID – 19 ทั้ง 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ท าให้สภาพแวดล้อมของชุมชนที่อาศัยอยู่เปลี่ยนแปลงไปส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในชุมชนสอดคล้อง
กับแนวคิดของ ศตปพร มีสุขศรี และศุภลักษณ์ สุวรรณะชฎ (2557) ให้ความหมายของผลกระทบ คือ ผลที่เกิดขึ้น
จากการกระท าเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาจเป็นเหตุที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบัน ในอนาคต เป็นไปได้ทั้งทางบวก ทางลบ และ
อาจเกิดขึ้นกับกลุ่มเป้าหมายและมิใช่กลุ่มเป้าหมาย หรือผลกระทบต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง ทางตรงและทางอ้อม 

1.1  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ พบว่า ผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ สถานการณ์โควิดส่งผลให้ทุกอาชีพมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ และรองลงมาคือสถานการณ์โควิคท าให้
เศรษฐกิจในชุมชนซบเซาลง และต่ าที่สุดคือชุมชนประสบปัญหาการขาดรายได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผลกระทบมีผล
ต่อการประกอบอาชีพของประชาชน น าไปสู่รายได้ภาคครัวเรือนลดลงหรือแทบไม่มีรายได้เลี้ยงครัวเรือน ส่งผลไปถึง
หนี้สินของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นและมีรายจ่ายมากว่ารายได้ สอดคล้องกับแนวคิดของ พัชรี โพธิหัง (2550 , หน้า 10) 
ผลกระทบที่เป็นตัวเงินที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ในพื้นที่ซึ่งเป็นผลพลวงมาจากการด าเนินกิจกรรมขยายผล
โดยผ่านกระบวนการท าการของตัวทวีคูณ การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจในวงแคบและกว้างออกไป 

1.2  ผลกระทบด้านความมั่นคงและความปลอดภัย พบว่า ผลกระทบด้านความมั่นคงและความ
ปลอดภัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือมีความเครียดและวิตกกังวลเรื่องสุขภาพ รองลงคือรู้สึกไม่
ปลอดภัย ในการใช้ชีวิต ต่ าที่สุดคือรู้สึกหดหู่และหมดก าลังใจบ้างบางเวลา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการใช้ชีวิตประจ าวัน
เป็นไปด้วยความยากล าบากและต้องระมัดระวังมากขึ้นจึงส่งผลให้เกิดความเครียดและวิตกกังวลเพิ่มม ากขึ้น 
สอดคล้องกับแนวคิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2548) ความมั่นคงของมนุษย์ 
(Human security) หมายถึง การที่ประชาชนได้รับหลักประกัน ด้านสิทธิความปลอดภัย การสนองตอบตอความ
จ าเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี ตลอดจนไดรับโอกาสอย่างเท่าเทียมกันในการ
พัฒนาศักยภาพของตนเอง 

1.3  ผลกระทบด้านความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน พบว่า ผลกระทบด้านความสัมพันธ์ของ
ครอบครัวและชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือมีการท ากิจกรรมร่วมกันกับคนในครอบครัวลด
น้อยลง รองลงมาคือมีการปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนลดน้อยลง ต่ าที่สุดคือเกิดการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัว 
ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้การท ากิจกรรมร่วมกันกับคนใน
ครอบครัวและคนในชุมชนลดลงเนื่องจากการจะออกไปท ากิจกรรมกลางแจ้งเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย สอดคล้องกับ
แนวคิดของ นวลฉวี ประเสริฐสุข (2558, หน้า 738) ความสัมพันธ์แบบครอบครัวจึงเป็นความสัมพันธ์ที่มีความ    
ส าคัญที่สุดในบรรดาความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกัน ความสัมพันธ์ที่ดีที่ราบรื่นในครอบครัวจะท าให้ครอบครัวมี
ความมั่นคง เข้มแข็ง และมีความสุข ตลอดจนจะเป็นเครื่องป้องกันปัญหาต่างๆ ที่เกิดขั้นกับสมาชิกได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1.4  ผลกระทบด้านนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาล พบว่า ผลกระทบด้านนโยบายการช่วยเหลือ
ของรัฐบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือรัฐบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของประชาชน รองลงมาคือวัคซีนที่รัฐจัดสรรไม่มีประสิทธิภาพและไม่น่าเชื่อถือ ต่ าสุดคือมาตรการเงิน
เยียวยาไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากนโยบายที่รัฐประกาศใช้อาจไม่ตอบสนองหรือตรงต่อความ
ต้องการของประชาชน สอดคล้องกับแนวคิดของ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2550) นโยบายสาธารณะเป็นการน าความรู้
ความคิดที่มีเหตุผลและตั้งใจเพื่อน าไปแก้ไขปัญหา เป็นการก าหนดกฎเกณฑ์เพื่อการปฏิบัติของรัฐบาลเป็นการ
ก าหนดแนวทางในอนาคตเน้นเป้าหมายวัตถุประสงค์เงื่อนไขผลลัพธ์และเป็นความพยายามที่จะกระท าเพื่อให้
บรรลุผลประโยชน์สาธารณะ 

2.  การประเมินผลกระทบและการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรคระบาด COVID – 19 : 
กรณีศึกษา หมู่ที่ 2 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร พบว่าการปรับตัวของชุมชนนครชุมต่อภาวะโรค
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ระบาด COVID–19 ทั้ง 4 ด้าน ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการที่บุคคลพยายามปรับสภาพปัญหา
หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแก่ตน และพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและความ
ต้องการของตนเองจนสามารถดาเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข สอดคล้องกับแนวคิดของ โคลแมน (Coleman) กล่าวว่า
การปรับตัว หมายถึง ผลของความพยายามของบุคคลที่พยายามปรับ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นแก่ตน ไม่ว่าปัญหานั้นจะ
เป็นปัญหาด้านบุคลิกภาพ ด้านความต้องการหรือด้านอารมณ์ให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมที่บุคคลนั้นอยู่อาศัย ส่วน
เบอร์นาด ( Bernard) ให้ความหมายของการปรับตัวว่าเป็นการที่บุคคลสามารถปรับตัวให้เข้ากับตนเองและเข้ากับ
โลกภายนอกได้อย่างดี ความพึงพอใจ ความแจ่มใสอย่างสูงสุด มีพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสภาพสังคม มี
ความสามารถที่จะเผชิญและยอมรับความจริงของชีวิต 

2.1  การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชน พบว่า การปรับตัวด้านการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ให้กับชุมชนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือยอมรับผู้ที่หายป่วยจากโรคโควิดได้ รองลงมาคือยอมรับ
ที่จะเป็นเพื่อนบ้านกับผู้ป่วยโควิดได้ ต่ าสุดคือยอมรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศได้ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
ก าหนดมาตรการการป้องกันกฎระเบียบต่างๆ ให้ผู้คนปฏิบัติตามและเว้นระยะห่างและการยอมรับผู้ป่วยที่รักษาหาย
แล้ว สอดคล้องกับแนวคิดของสนธยา พลศรี (2545, หน้า 22) การที่ประชาชนในชุมชนรวมตัวกันมีการเรียนรู้
ร่วมกันในการกระท ามีการติดต่อสื่อสาร การจัดการและการแก้ไขปัญหาร่วมกันก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการ
พัฒนาภายในชุมชนตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้นตามล าดับการร่วมมือช่วยเหลือกันเพื่อผลประโยชน์
ร่วมกัน 

2.2  การส่งเสริมการตอบสนองต่อภัย พบว่า การปรับตัวด้านการส่งเสริมการตอบสนองต่อภัยโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือมีการติดตามข่าวสารจากสื่อออนไลน์ รองลงมาคือมีการติดตามข่าวสาร
จากสื่อโทรทัศน์ ต่ าที่สุดคือได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการติดตาม
ข่าวสารต่างๆ ทางสื่อออนไลน์นั้นสะดวกและรวดเร็วกว่าจึงท าให้ชาวบ้านมีการติดตามข่าวสารผ่านสื่ อออนไลน์เป็น
จ านวนมาก สอดคล้องกับแนวคิด กระบวนการวางแผนการบริหารและการจัดการความเสี่ยง เพื่อช่วยในการ
ตัดสินใจของบุคคลหรือธุรกิจใดๆ ในอันที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุด เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้เพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยที่สุด 

2.3  การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่าย พบว่า การปรับตัวด้านการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีเครือข่ายโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือชุมชนมีการให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เข้ามาให้การช่วยเหลือ รองลงมาคือมีการช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลสนาม ต่ าสุดคือ
มีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลและช่วยเหลือ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนได้เกิดความตระหนัก
รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ปัญหาร่วมด าเนินการ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมติดตาม และประเมินผล
โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องท าให้เกิดความร่วมมือระหว่างองค์กรเป็นเครือข่ายก่อให้เกิดการเป็นประชาคมเป็น
กลุ่มคนที่เข้ามาสร้างท าให้เกิดการมีคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับแนวคิดของ นฤมล นิราทร (2543 , หน้า 10) ที่
กล่าวว่า การพัฒนาในปัจจุบันมักจะด าเนินการในรูปแบบเครือข่าย และเป็นไปไม่ได้ที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งจะไม่
ท างานร่วมกัน 

2.4  การพัฒนาระบบพื้นฟูความเสียหาย พบว่า การปรับตัวด้านการพัฒนาระบบพื้นฟูความเสียหาย
โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือรัฐมีนโยบายช่วยเหลือประชาชน รองลงมาคือนโยบายกระตุ้ น
เศรษฐกิจ เช่น คนละครึ่ง ม.33 ต่ าสุดคือระบบสาธารณสุขมีการพัฒนาเข้าถึงประชาชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อให้การด ารงชีวิตกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยไม่จ าเป็นต้อง
พึ่งพิงความช่วยเหลือจากภายนอกแต่เพียงอย่างเดียวผู้ประสบภัยต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเพื่อให้เกิด
กระบวนการยอมรับและมีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ที่จะด าเนินการการพิจารณาความเสี่ยงต่อภัยในการฟื้นคืนสภาพ
และการสร้างใหม่เสมอเพื่อไม่ให้งบประมาณต้องสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์จากการเกิดสาธารณภัยครั้งต่อไป 
สอดคล้องกับแนวคิดของ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (2557) กระบวนการพัฒนาอย่างรอบด้าน อันได้แก่ 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมพร้อม ๆ กัน โดยให้ความส าคัญกับคุณภาพของการพัฒนามากกว่า
อัตราการเจริญเติบโต การพัฒนาที่มีคุณภาพเป็นการสร้างความเจริญเติบโตที่สร้างงานแก่ประชาชน ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม และในกระบวนการพัฒนานี้ ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจน
เกินศักยภาพของธรรมชาติ เป็นการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่เกื้อกูลกันในระหว่างมิติต่าง ๆ 
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และตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ลดทอนศักยภาพการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคน
รุ่นต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

1.  น าผลการศึกษาทางด้านผลกระทบไปบอกผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงและช่วยเหลือให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

2. เป็นข้อมูลให้แก่ประชาชนเพื่อใช้ในการปรับตัวและใช้ชีวิตให้อยู่ร่วมกับโรคระบาดได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

1. การศึกษาวิจัยในครั้งต่อไปควรท าการศึกษาวิจัยแบบคุณภาพเพื่อเป็นการศึกษาในประเด็นที่
แตกต่างออกไปและมีเนื้อหาที่ชัดเจนมากขึ้น 

2. ควรศึกษาและตั้งค าถามให้ชัดเจนกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ผู้ท าเกิดการงงต่อการตั้งค าถามเพื่อน าผล
การศึกษามาพัฒนาปรับปรุงต่อไปเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรส่งเสริมการปรับตัวต่อภาวะโรคระบาดแก่ประชาชนและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริง

และแม่นย าแก่ประชาชนเพราะโรคระบาดครั้งนี้จะอยู่ร่วมกับเราไปอีกนาน 
2. รัฐควรจัดสรรสิ่งที่ดีและมีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชนและทั่วถึงไม่ควร 
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