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ค าน า 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน  ภาควิชามนุษยสัมพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กัน และ
น าองค์ความรู้สู่การปฏิบัติภาคสนามร่วมกับชุมชน อีกทั้งได้เรียนกระบวนการวิจัยและการสัมมนา การเขียน
รายงานการวิจัยและน าเสนอผลงานวิจัย นอกจากนี้ยังได้น าองค์ความรู้และกระบวนการวิจัยไปพัฒนาและต่อ
ยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน โดยท าโครงการวิจัยร่วมกับองค์กรและสถานประกอบการในการ
ฝึกสหกิจศึกษา และน าเสนอผลงานวิจัยต่อองค์กรและสถาบันการศึกษา จึงถือเป็นการเผยแพร่งานวิจัยสู่
สาธารณชน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้   ทางวิชาการ สามารถน าไปสู่การพัฒนาผลงานให้มีคุณค่ามากข้ึน 
อย่างไรก็ตาม การสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและวิจัยด้านการจัดการชุมชน ยังเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง 
โดยเฉพาะการขับเคลื่อนงานวิจัยชุมชน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและ
ประสบการณ์ทางวิชาชีพก่อนออกไปสู่การท างานในอนาคต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและ
ชุมชน คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมมือกับสาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ในการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาวิจัยและความสัมพันธ์ด้านการจัดการชุมชนของคณาจารย์
และนักศึกษา 3 สถาบัน และยกระดับเป็นการประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ในปี พ.ศ. 2559 โดยมีสาขาวิชาบ้านและชุมชน เป็นเจ้าภาพครั้งแรก และหมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพในปีต่อ ๆ มา ซึ่งในปี พ.ศ. 2565 นี้ สาขาวิชาบ้านและชุมชน  ได้รับเป็นเจ้าภาพจัดโครงการการประชุม
วิชาการระดับชาติ เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 7 เพื่อเป็นเวทีในการน าเสนอ
ผลงานวิชาการทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาตรี และเกิดการสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป อนึ่งใน
การจัดประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ ได้รับความร่วมือจาก สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระ
บรมราชินูปถัมภ์ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในครั้งนี้ 
คณะผู้ด าเนินการจัดประชุมวิชาการ ขอขอบคุณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ร่วมเป็น
เจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน ตลอดจนผู้น าเสนอ
ผลงานการวิจัย ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการ คณะท างานและนักศึกษา ที่มีส่วนร่วมส าคัญในการจัดการประชุม
วิชาการคร้ังนี้ให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



การประชมุวิชาการระดับชาติ เครือขา่ยด้านการจดัการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที ่7   ซ 

 

รายชื่อคณะกรรมการฝ่ายพิจารณาบทความและตรวจทานเอกสาร และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 
โครงการประชุมวิชาการระดบัชาติเครือข่ายด้านการจัดการชมุชนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน คร้ังที่ 7 

ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์  สังข์รักษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย ปรญิญาสุทธนิันท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร 
รองศาสตราจารย์เอมอร เจียรมาศ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วิศวะกุล     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก เครือสุคนท์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ บุญญะฤทธ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สยาม ราชวัตร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุประภา  สมนักพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิเทพ  เอกสิทธิพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภรัตน์  แสงฉัตรแก้ว 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศราพร พรหมนิมิตกุล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สวรรยา ธรรมอภิพล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี  อึ้งโพธิ ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงสุดา ภู่สว่าง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ระพี  แสงสาคร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพันธ์ ตันตระกูล  
อาจารย์ ดร.สมยศ  โอ่งเคลือบ 
อาจารย์ ดร.อรยา พรเอ่ียมมงคล 
อาจารย์ ดร.ปริวิทย์ ไวทยาชีวะ      
อาจารย์ ดร.ส่งเสริม แสงทอง 
อาจารย์ ดร.ธิติพัทธ์  บญุปก 
อาจารย์ ดร.อับดุลเลาะ เจ๊ะหลง 
อาจารย์ ดร.ศรันยา  เผือกผ่อง 
อาจารย์ ดร.สุนี ค านวลศิลป์ 
อาจารย์ ดร.จรรยวรรธ  สุธรรมา 
อาจารย์รชกร วชิรสิโรดม 
อาจารย์วันชัย  เจือบุญ 
นางสาวสุนิสา วงศ์ประทุม  
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ก าหนดการ 
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“นวัตกรรมการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน“ 
จัดโดย 

สาขาวิชาบ้านและชุมชน  ภาควิชามนุษยสัมพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ร่วมกับ 

สมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ ์
สาขาวิชาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

และ สาขาวิชาการจัดการชุมชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 08.00 – 17.00 น. 

ผ่านระบบการประชุมออนไลน ์โปรแกรม ZOOM  Meeting ID: 3814820686 
ภาคเช้า  
เวลา 08.00 – 08.25 น. ผู้เข้าร่วมการประชุมวชิาการระดับชาติ เข้าสู่ห้องประชุมออนไลน ์
เวลา 08.25 – 08.30 น. กล่าวต้อนรับ 
   โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วิศวะกุล  หัวหน้าภาควชิามนุษยสัมพนัธ์ 
เวลา 08.30 – 09.00 น. วิดีทัศน์แนะน าคณะมนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   พิธีเปิด 
   กล่าวรายงาน โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง  
                                 คณบดีคณะมนษุยศาสตร์ 
   กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพฒันกจิ  
                                 รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เวลา 09.00 – 10.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมการจัดการชุมชนสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
   โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์  กาญจนพันธุ์ 
เวลา 10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง ทิศทางการใช้นวัตกรรมการจัดการชุมชน 
   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ 
เวลา 10.30 – 10.45 น. พัก (ผู้ด าเนนิรายการ ผูท้รงคุณวุฒิ และผู้น าเสนอ เข้าห้องประชุมย่อยเพื่อ 
                                  เตรียมการน าเสนอ) 
เวลา 10.45 – 12.05 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยายระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์และบุคคลทั่วไป  
                                  (ภาคเช้า จ านวน 3 ห้องประชุมย่อย) 
เวลา 12.05 – 12.15 น. ผู้ทรงคุณวุฒลิงมติคัดเลือก “การน าเสนอผลงานวิจัยดีเดน่”  
เวลา 12.15 – 12.45 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 12.45 -  13.00 น.   ผู้ด าเนนิรายการ ผูท้รงคุณวุฒิ และผู้น าเสนอ เข้าห้องประชุมยอ่ยเพื่อเตรียมการ  
                                  น าเสนอ 
 
ภาคบ่าย 
เวลา 13.00 – 16.30 น. น าเสนอผลงานภาคบรรยายระดับปริญญาบัณฑิต (ภาคบ่าย จ านวน 8 ห้อง       
                                ประชุมย่อย) 
                                  ผู้ทรงคุณวุฒิลงมติคัดเลือก “การน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น” 
เวลา 16.30 – 17.00 น. พิธีปิด  
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- ประกาศรางวัล  
“บทความวิจัยดีเด่น”  
                           ระดับบณัฑิตศึกษา 1 รางวลั  ระดับปรญิญาตรี 1 รางวัล 
“การน าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น”  
                            ระดับบณัฑิตศึกษา 3 รางวลั  ระดับปรญิญาตรี 8 รางวัล 
- กล่าวปิด  โดย ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร วิศวะกุล  
                    หัวหน้าภาควิชามนุษยสัมพันธ์ 
-  สาขาวชิาชุมชนศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ รับมอบการเป็นเจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติ 
เครือข่ายด้านการจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื ครั้งที่ 8 
…………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ : เกียรติบัตรทกุรางวัลจะด าเนินการจัดสง่ทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัย 
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 ห้องที่ 3 HB7302 เศรษฐกิจชุมชน และการปรับตัวของผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิด-19 (1) 

 
 
 
 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิ : 1. รศ.ดร.ธงชัย ภูวนาถวิจิตร,  2. ผศ.ดร.ทิพย์สุดา พุฒจร, 3. ผศ.ดร.เกศราพร พรหมนิมิตกุล     
                  (ผู้ด าเนินรายการ: นางสาวกมลณัฐ จลุรัตน์) 

เวลา 
หมายเลข
บทความ 

ชื่อบทความ  ชื่อผู้น าเสนอ 

13.00 – 13.20 น. 945 การปรับตัวของวิสาหกิจชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 : กรณีศึกษา วิสาหกิจชุมชนส่งเสริม
อาชีพเกาะกก ต าบลเนินพระ อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 
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ADAPTATION OF CONTRACTOR OCCUPATION IN THE SITUATION OF  

THE CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) EPIDEMIC: A CASE STUDY OF  
THARUEA SUB-DISTRICT, THAMAKA DISTRICT, KANCHANABURI PROVINCE 

 
ปฏิญญา เชาว์ไทย1 และ สุนี ค านวลศิลป์2 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลกระทบที่กลุ่มอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างได้รับจากสถานการณ์แพร่
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  และ 2) การปรับตัวของกลุ่มอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรค พื้นที่วิจัยคือต าบลท่าเรือ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้รับเหมาก่อสร้างจ านวน  5 กลุ่มผู้รับเหมา ด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
วิเคราะห์ผลวิจัยโดยใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis)  
           ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
น่า 2019 ดังนี ้1) ผลกระทบต่อปริมาณงานและรายได้ที่ลดลง 2) ผลกระทบต่อการรับงาน ที่สามารถรับงานได้แค่เฉพาะ
ในพื้นที ่3) ผลกระทบต่อคนงาน เกิดการจ้างงานท่ียากมากขึ้น 4) ผลกระทบต่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ ์และ 5) ผลกระทบ
ต่อระยะเวลาท างาน ท าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการปรับตัวในด้านต่าง ๆ คือ 1) ด้านรูปแบบการท างาน 2) ด้านวิธีการ
ท างาน 3) ด้านการบริหารจัดการรายได้ และ 4) ด้านความปลอดภัยในการท างาน   

ค าส าคัญ:  ผลกระทบ, การปรับตัว, ผู้รับเหมาก่อสร้าง 
 

Abstract 

The objectives of this research are to study 1) the adaptation of contractors in the situation of 
the epidemic Coronavirus disease 2019 (COVID-19) and 2) the adaptation of the construction contractors 
The research is in Tha Rue Sub-district, Thamaka District, Kanchanaburi Province. This research is a 
qualitative study. Data were collected from 5 contractors, using an in depth Interview and non-
participant observation. The research analysis was done using the thematic analysis method.    
             The findings indicate that the impacts on occupations that contractors receive from the 2019 
coronavirus epidemic situation are: 1) impact on workload and lower income 2) impact on job 
acceptance that can only accept jobs in the area 3) the impact on workers as a result, the number of 
construction works has decreased, resulting in more difficult employment. 4) Impact on the 
procurement of materials and equipment. and 5) impact on working time. The contractor therefore has 
to adjust in various aspects, namely, 1) Styles of work 2) Method of working 3) Income management 
and 4) Safety of work.  

Keywords:  IMPACT, ADAPTATION, CONTRACTORS 
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1. บทน า 
           การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทยไทยเกิดขึ้นหลาย
ระลอก โดยในช่วงเดือนเมษายน 2564 เกิดการระบาดระลอกที่ 3 ในสถานบันเทิงและกระจายไปหลายคลัสเตอร์ 
ปัจจุบันการระบาดของโรคยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นกลุ่มในสถานประกอบการ โรงงาน สถานที่ก่อสร้าง 
แคมป์คนงาน โดยปัจจัยที่มีผลต่อการระบาดที่ส าคัญคือกิจกรรมในการท างานที่ใกล้ชิดกัน ดังนั้นภาครัฐจึงได้มีการออก
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสั่งห้ามจัดกิจกรรมกลางแจ้งที่มีผู้คนเป็นจ านวนมาก 
การสั่งปรับรูปแบบการท างานเปลี่ยนเป็น work from home  การสั่งงดเดินทางข้ามจังหวัดเพื่อไปประกอบกิจกรรมต่าง 
ๆ และการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อระหว่างกัน มาตรการป้องกันต่าง ๆ ท่ีเกิดล้วนส่งผล
กระทบกับการท างานในทุก ๆ อาชีพ เพราะท าให้เกิดความยากล าบากในการท างานมากขึ้นจากเดิมที่สามารถท างานตาม
สถานที่ต่าง ๆ ได้ ก็ต้องปรับมาเป็นการท างานในรูปแบบ work from home เป็นต้น (ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2564: 7-9) 
        อาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างรายย่อยที่รับงานก่อสร้างด้วยตัวเองโดยไม่ผ่านบริษัทใหญ่ก็เป็นอีกอาชีพที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา  2019 มาตรการควบคุมโรคที่เข้มงวดของภาครัฐส่ง
ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกลุ่มกิจการก่อสร้าง เพราะมีการสั่งงดกิจการรับเหมาช่ัวคราว การสั่งห้ามเดินทาง
ข้ามจังหวัดและการห้ามรวมตัวเป็นกลุ่มเกินจ านวนคนที่รัฐก าหนดเนื่องจากอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นก่อสร้าง
อาคาร/ที่พักอาศัย อาคาร/สถานที่ท างาน ท าให้เกิดการติดเช้ือของพนักงาน คนงาน และเกิดการแพร่ระบาดติดต่อ
ครอบครัว และชุมชนในสถานท่ีต่าง ๆ ท าให้ไม่สามารถควบคุมการระบาดได้  
          จากที่กล่าวมาท าให้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการปรับตัวของกลุ่มอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างในสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) โดยเลือกศึกษาที่ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 
เนื่องจากพื้นที่ต าบลท่าเรือ ซึ่งเป็นภูมิล าเนาของผู้วิจัย มีการประกอบอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างอยู่มาก  และในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าผู้รับเหมาก่อสร้างได้รับผลกระทบในการท างานและเกิดการ
ปรับตัวต่ออาชีพในหลาย ๆ ด้าน  ทั้งนี้มุ่งหวังให้เป็นข้อมูลเผยแพร่ สามารถใช้ เป็นแนวทางให้กับกลุ่มอาชีพ
ผู้รับเหมาก่อสร้างทั่วไป รวมถึงอาชีพอ่ืนในการปรับตัวต่อการท างานในสภาวการณ์การระบาดของโรค  

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาผลกระทบที่กลุ่มอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างได้รบัจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโค

โรน่า 2019   
2.2 เพื่อศึกษาการปรับตัวของกลุม่อาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างจากสถานการณ์แพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

น่า 2019 

3. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
3.1 แนวคิดทางทฤษฎี 

 แนวคิดเร่ืองการปรับตัว  
การปรับตัว หมายถึงการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งก าลังเผชิญปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากตัว

บุคคลเองหรือปัญหาที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทั่วไปแล้วพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามสภาพที่ก าลังเผชิญ  เพื่อลด
ความกดดัน ความเครียด ความกังวลใจ หรือเพื่อลดปัญหา ทฤษฎีการปรับตัวของรอย (Roy, 1999 อ้างถึงใน สุชัญญา 
เหนือเมฆ, 2560: 6) ได้กล่าวถึงการปรับตัวว่าเป็นกระบวนการที่เกิดจากท่ีบุคคลมีความรู้สึกและความคิดต่าง ๆ จากการ
ใช้ความคิดหรือการตระหนักรู้ในการบูรณาการระหว่างสิ่งแวดล้อมกับบุคคลให้ผสมผสานกันได้ลงตัว  เมื่อมีสิ่งเร้ามา
กระตุ้นระบบการปรับตัวของบุคคล บุคคลจะมีพฤติกรรมการตอบสนองที่รอยเรียกว่า Adaptive modes ทั้ง 4 ด้าน คือ 
การปรับตัวด้านร่างกาย ด้าน   อัตมโนทัศน์ ด้านบทบาท และด้านการพึ่งพากันและกัน โดยที่พฤติกรรมการตอบสนองใน
แต่ละด้านนั้นเป็นผลมาจากการท างานของระบบการควบคุมและระบบการรับรู้ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่สามารถสังเกตได้ 
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แนวคิดเกี่ยวกับผลกระทบ 

 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2546)  กล่าวว่า ผลกระทบคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาจากการเลือกทางเลือกเพื่อให้ส าเร็จตาม
ความต้องการ ผลกระทบของแต่ละทางอาจมีผลลัพธ์ทั้งทางบวกและทางลบ  ประสิทธิ์ ตงยิ่งเจริญ (2542) ให้แนวคิด
เกี่ยวกับผลกระทบไว้ว่า ผลกระทบ (Impact) โดยทั่วไปจะหมายถึงผลของการท ากิจกรรมของบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลง
ในสิ่งแวดล้อมโดยผลกระทบจะจ าแนกออกเป็นตามประเภท ขนาดและระยะเวลา ประเภทของผลกระทบ ได้แก่ การ
สูญเสียบริการทางสังคมและความสญูเสยีเกี่ยวกับวิถีการด าเนินชีวิต ขนาดของผลกระทบมีตั้งแต่ระดับท่ีน้อยมากไปจนถึง
ระดับมาก ส่วนระยะเวลาของผลกระทบนั้นมีท้ังระยะยาวและระยะสั้น 

3.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง           
 อาชนัน เกาะไพบูลย์  (2563) ศึกษาถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการท่ามกลาง COVID-19 พบว่า 
ผู้ประกอบการมีการปรับตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีการตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและมี
การหาทางเพิ่มรายได้เสริมให้มากขึ้นมีการปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐที่ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อให้
ปลอดภัยจากเชื้อไวรัส 
 ภุชงค์ สถิรพิพัฒน์กุล (2564) ศึกษาถึงกลยุทธ์ในการปรับตัวต่อผลกระทบจากโควิด -19 ของบริษัท
อสังหาริมทรัพย์  พบว่า การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลท าให้อุปทานและอุปสงค์ที่อยู่อาศัยในภาพรวมปรับตัวลดลง 
เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ภายใประเทศ ท าให้เศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวลง ประชาชนเกิดความกังวลและมีความไม่
มั่นคงทางรายได้ ท าให้ประชาชนเกิดการควบคุมการใช้จ่าย มีการลดลงของก าลังซื้อ ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและ
ผลประกอบการของบริษัท พบว่ามีการเลือกใช้กลยุทธ์การปรับตัว ทั้งหมด 5 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ด้านการตลาด 
ด้านการเงิน ด้านการท างานองค์กร และด้านการป้องกันโควิด-19 ซึ่งมีการเลือกใช้กลยุทธ์ด้านการตลาด และด้านการ
วางแผน มากกว่าร้อยละ 50 ของการเลือกใช้กลยุทธ์การปรับตัว  
 นนทิตา เปรมแปลก (2564) ศึกษาถึงกลยุทธ์การปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ของธุรกิจคาเฟ่ พบว่า 
ผู้ประกอบการใช้กลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดในด้านการพัฒนากลยุทธ์การตลาด มีปรับการขายโดยการขายคูปอง
และการจัดโปรโมชันให้กับลูกค้า รวมไปถึงการรักษาฐานลูกค้าเก่าเพื่อให้ธุรกิจสามารถอยู่รอดได้ ด้านการจ าแนกกลุ่ม
ลูกค้าในเรื่องการบริการให้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อสร้างความประทับใจ และสร้างความแตกต่างจากร้านอ่ืน ๆ ด้าน
กลยุทธ์การวางต าแหน่งผลิตภัณฑ์มีการเพิ่มเมนูอาหารและเครื่องดื่ม มีการจัดชุดอาหารที่มีราคาถูกกว่าการสั่งอาหาร
แยก โดยลูกค้าสามารถเลือกเมนูอาหารและเครื่องดื่มรวมถึงการเพิ่มพื้นที่ถ่ายรูป ด้านการออกแบบโครงสร้างองค์กรมี
การปรับรูปแบบการให้บริการ โดยการเพิ่มมาตรการป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้า    

4. วิธีด าเนินการวิจัย              
  4.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ต าบลท่าเรือ อ าเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า จ านวน 5 ผู้รับเหมา  
   4.2 เคร่ืองมือการวิจัย 
    ผู้วิจัยสร้างแนวข้อค าถามไว้กว้าง ๆ ถามถึงผลกระทบต่าง ๆ และการปรับตัวของผู้รับเหมาก่อสร้าง โดย
ลักษณะของค าถามจะเป็นปลายเปิดเพื่อท าให้ผู้ให้ข้อมูลสามารถให้ข้อมูลได้อย่างอิสระ รายละเอียดอื่น ๆ จะเพิ่มเติมขึ้น
ในระหว่างการสัมภาษณ์    
  4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
           การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสัมภาษณ์ผู้รับเหมาก่อสร้างแบบเชิงลึก (In depth Interview) และใช้การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) โดยการเก็บข้อมูลภาคสนามด าเนินการระหว่างเดือนกรกฎาคม 
พ.ศ.2564-เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ในส่วนข้อมูลเอาสารค้นคว้าจากหนังสือ งานวิจัย จากห้องสมุด และผ่านระบบ
สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต  
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 4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
             ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาจัดแยกประเภทข้อมูลเป็นหมวดหมู่ตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) และเขียนเรียบเรียงผลการศึกษา  

5. สรุปผลการวิจัย  
  ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้ง 5 ผู้รับเหมาในพื้นที่ต าบลท่าเรือแต่เดิมก่อนการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
ผู้รับเหมาจะมีการรับเหมางานกับโครงการบ้านจัดสรรต่าง ๆ รับงานผ่านเจ้าของงานรายใหญ่ตามบริษัท งานจะอยู่นอก
พื้นที่เป็นส่วนใหญ่ จ านวนงานขึ้นอยู่กับฝีมือ ราคางานของผู้รับเหมา โดยลักษณะงานที่รับเหมาท าก็จะมีทั้งงานด้านก่อ
ฉาบ งานด้านการขึ้นโครงเหล็กโครงหลังคา งานด้านทาสี งานอลูมิเนียม ฯลฯ ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 นั้นส่งผลกระทบต่อการท างานของอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างโดยผลกระทบนั้นมีประเด็นที่แตกต่างกัน
ออกไป และผู้รับเหมาก่อสร้างก็มีวิธีการปรับตัวที่เหมาะสมที่สามารถประกอบอาชีพได้ในสภาวการณ์เกิดแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี ้

5.1 ผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อกลุ่มอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง 
            ผลกระทบที่กลุ่มอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019  
เกิดผลกระทบเป็นอย่างมากกับอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นจ านวนงานก่อสร้างที่ลดน้อยลงจากเดิม  ผลกระทบ
ต่อการรับงาน วัสดุอุปกรณ์ในการท างาน จ านวนรายได้ที่ลดน้อยลงจากเดิมหรือผลกระทบต่อระยะเวลาในการท างาน    
 1. ผลกระทบต่อปริมาณงานและรายได้ 
 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้รับเหมาก่อสร้างท าให้มีจ านวนงานที่ลดน้อยลงไปจากเดิม
เนื่องจากมีการเกิดการหยุดชะงักในการท างานขึ้นเนื่องจากภาครัฐมีการประกาศมาตรการป้องกันด้วยการสั่งงดการ
ท างานนอกสถานที่จึงไม่สามารถเดินทางไปท างานได้สามารถท างานได้แค่ภายในพื้นที่จังหวัดเท่านั้น  ท าให้กลุ่มอาชีพ
ผู้รับเหมานั้นมีอัตรารายได้ที่ลดลง มีรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าแรงงานของคนงานก่อสร้าง ทั้งยังพบปัญหาการต่อรองราคา
กันมากข้ึนมีการเบี้ยวไม่จ่ายค่าท างานให้ผู้รับเหมาหรือมีการจ่ายเงินท่ีไม่ครบตามที่คุยรายละเอียดกันไว้ 
            2. ผลกระทบต่อการรับงาน 
 ผู้รับเหมาสามารถรับงานได้แค่เฉพาะในพื้นที่เท่านั้น งานที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานโครงการหมู่บ้านหรือ
งานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ทั่วไปนอกพื้นที่ก็ไม่สามารถรับงานได้เพราะผู้รับเหมาไม่สามารถเดินทางมาท างานข้ามจังหวัด
ได้และปัญหาที่ผู้รับเหมาบางรายพบเจอก็คือการไม่มีงานเกิดขึ้นช่ัวคราวจนต้องหยุดงานหรือหางานเสริมอย่างอื่นท าแทน
งานก่อสร้าง 
 3. ผลกระทบด้านคนงาน  
 ปัญหาคนงานไม่เพียงพอต่อการท างาน เนื่องจากเกิดการจ้างงานที่ยากมากขึ้น เพราะคนงานก่อสร้างมีภาระ
ทางการใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นซึ่งรายได้ที่ได้จากการท างานนั้นไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายท าให้คนงานเริ่มมีการแยกย้ายออกไป
หางานท าอย่างอ่ืนหรือออกไปรับงานเหมาก่อสร้างด้วยตัวเองเเทนการเป็นลูกจ้าง 
           4. ผลกระทบต่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
          ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ร้านขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบางร้านอาจมีการก าหนดเวลา
ในการเปิดและปิดร้านให้มีระยะเวลาที่สั้นลง เพื่อจ ากัดจ านวนคนในการเข้ามาเลือกซื้ออุปกรณ์ภายในร้านซึ่งต่างจากช่วง
ที่ยังไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างมีการเปิดให้บริการได้ตลอดทั้งวัน การก าหนดระยะเวลาใน
การปิดและเปิด บางครั้งท าให้ผู้รับเหมาไม่สามารถหาซื้ออุปกรณ์ได้ตามเวลาที่ต้องการใช้งานได้ ส่งผลให้การท างานอาจ
ช้าลงหากช่วงเวลาที่ท างานมีอุปกรณ์ไม่เพียงพอหรือมีอุปกรณ์ช้ินใดขาดหายไปหรือมีการงดส่งสินค้า ท าให้บาง
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ไม่สามารถมาซื้ออุปกรณ์ที่ร้านได้พบปัญหาในการซื้ออุปกรณ์และที่ส าคัญคือการขึ้นราคาของอุปกรณ์
ส่งผลให้อาชีพผู้รับเหมาต้องมีการใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่าปกติ 
 5. ผลกระทบต่อระยะเวลาทางท างาน 
 โครงการก่อสร้างหลายโครงการมีการหยุดชะงักหรือเลื่อนระยะเวลาในการก่อสร้างออกไปช่ัวคราว และมีบาง
งานท่ีผู้รับเหมาได้รับก่อสร้างไว้อาจมีระยะเวลาในการท างานท่ียาวนานมากขึ้นเนื่องจากผู้ว่าจ้างงานกลัวเชื้อโควิด ติดต่อ
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มากับคนงานก่อสร้าง และปัญหาเศรษฐกิจที่แย่ลงท าให้เจ้าของงานไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู่รับเหมาได้จึงมีการหยุดการ
ท างานลงท าให้งานล่าช้ามากขึ้น  

5.2 การปรับตัวของกลุ่มอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการปรับตัวต่อการด าเนินอาชีพในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
ในด้านรูปแบบการท างาน ด้านวิธีการท างาน ด้านบริหารรายได้ และการปรับตัวด้านความปลอดภัยในการท างาน ดังนี ้
 1. การปรับตัวด้านรูปแบบการท างาน 
 การปรับตัวในการท างานของกลุ่มอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างส่วนใหญ่มีทิศทางในการปรับตัวไปในทางเดียวกัน คือ
หากไม่สามารถรับงานนอกพื้นที่ต่างจังหวัดได้ จะเน้นไปรับงานภายในพื้นที่จังหวัด รับจ านวนหลายๆ งานพร้อมกันมาก
ขึ้น เน้นงานที่ง่ายต่อการท างานและสามารถท างานเสร็จได้ในเวลาที่รวดเร็ว มีการปรับรูปแบบการสั่งซื้ออุปกรณ์ท างาน
ด้วยวิธีการสั่งซื้อออนไลน์และจ่ายเงินแบบผ่านช่องทางมือถือ  
 2. การปรับตัวด้านวิธีการท างาน  
 ผู้รับเหมาก่อสร้างมีการปรับตัวในการท างานด้วยการคุมคนงานก่อสร้างอย่างเข้มงวด โดยวิธีการปรับลดการ
ท างานท่ีใกล้ชิดกัน มีการเว้นระยะห่างในการท างานของคนงาน มีการวางแผนการท างานท่ีเป็นระบบและมีแผนส ารองใน
การท างานให้มากขึ้นเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการท างานหากเกิดการติดเช้ือขึ้นภายในสถานที่ท างาน และมีการปรับ
รูปแบบการเดินทางระหว่างทางทั้งตอนไปท างานและตอนกลับไม่ให้มีการแวะไปท าธุระที่ไหนนอกจากไปสถานที่ท างาน
โดยตรงเพื่อลดการติดเชื่อจากผู้อื่น   
           3. การปรับตัวด้านการบริหารจัดการรายได้ 
 การปรับตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกันคือการรับงานที่หลากหลายและมากขึ้น เพื่อกระจายลูกน้องไปท างานตาม
หน้าที่ที่ถนัด ท าให้งานเสร็จเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อจะท าให้จ านวนเงินที่เหลือจากการท างานหลังจากหักค่าใช้จ่ายรวม
ค่าแรงงานจะท าให้เห็นก าไรมากขึ้นและท าให้ลูกน้องมีงานท าตลอด ทั้งด้านอาหารการกิน ผู้รับเหมาทุกรายจะมีการ
ท าอาหารกันเองภายในที่ท างาน เพื่อลดค่าใช้จ่ายลง 
 4. การปรับตัวด้านความปลอดภัยในการท างาน 
 ผู้รับเหมารับจ้างมีการปรับตัวจากการเดินทางในการท างานจากที่ต้องไปท างานพร้อมกันทุกครั้ง ปรับเป็น
แยกกันไปท างานเพื่อลดการใกล้ชิดกันและมีการตรวจเช้ือโควิดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีการหลีกเลี่ยงการติดต่อพบผู้คนแบบ
เห็นหน้าใกล้ๆ เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อ มีการใส่หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ แจกให้กับคนงาน และหลีกเลี่ยง
การใช้ของส่วนตัวร่วมกับคนงานอื่นๆ เช่น จาน ชาม แก้วน้ า หากมีอุปกรณ์ก่อสร้างที่จ าเป็นต้องใช้ร่วมกันจะมีการท า
ความสะอาดทุกครั้งก่อนมีการสัมผัสทั้งก่อนใช้และหลังใช้ รวมทั้งมีการเว้นระยะห่างกับคนท่ีมาติดต่องาน  

6. อภิปรายผลการวิจัย 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ 2019 ส่งผลกระทบต่อกลุ่มอาชีพผู้รับเหมาเป็น
อย่างมากท าให้ต้องประสบปัญหาในหลาย ๆ ด้านในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านปริมาณงานและรายได้ที่ลด
น้อยลงไป ท าให้อาชีพผู้รับเหมามีอัตราการรับที่ลดลงรายได้ที่มีไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย  ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจาก
ผู้รับเหมานั้นสามารถรับงานได้แค่เฉพาะในพื้นที่เท่านั้น งานที่มีขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นงานโครงการหมู่บ้านหรืองาน
ก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่ทั่วไปนอกพ้ืนที่ก็ไม่สามารถรับได้เพราะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของภาครัฐท่ีมาตรการสั่ง
งดการเดินทางข้ามจังหวัด จนท าให้เกิดปัญหาคนงานไม่เพียงพอต่อการท างาน ลูกน้องเกิดการกระจายตัวไปหางานอ่ืน
เพื่อความอยู่รอด หรือแม้กระทั่งผลกระทบต่อการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่มีการก าหนดเวลาการเปิดปิดและการขึ้นราคา
ของอุปกรณ์ส่งผลให้อาชีพผู้รับเหมาต้องมีการใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่าปกติและผลกระทบต่อระยะเวลาท าง านเนื่องจาก
โครงการก่อสร้างหลายโครงการมีการหยุดชะงักหรือเลื่อนระยะเวลาในการก่อสร้างออกไปช่ัวคราวและมีบางงานที่
ผู้รับเหมาได้รับก่อสร้างไว้อาจมีระยะเวลาในการท างานท่ียาวนานมากข้ึน  
            ผลกระทบทั้งหมดที่เกิดขึ้นท าให้ผู้รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ต าบลท่าเรือนั้นเกิดการปรับตัวขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดทฤษฎีการปรับตัวของรอย ที่กล่าวไว้ว่าการปรับตัวว่าเป็นกระบวนการที่เกิดจากที่บุคคลมีความรู้สึกและความคิด
ต่าง ๆ จากการใช้ความคิดหรือการตระหนักรู้ในการบูรณาการระหว่างสิ่งแวดล้อมกับบุคคลให้ผสมผสานกันได้ลงตัวเมือ่มี
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สิ่งเร้ามากระตุ้นระบบการปรับตัวบุคคลก็จะมีพฤติกรรมการตอบสนองเป็นต้น  ผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดการปรับตัวขึ้นเพื่อ
ความอยู่รอดในการประกอบอาชีพ โดยมีการปรับตัวในด้านรูปแบบการท างานที่จะเน้นไปรับงานภายในพื้นที่จังหวัด รับ
จ านวนหลายๆ งานพร้อมกันมากขึ้นและเน้นงานที่ง่ายต่อการท างาน ปรับตัวด้านวิธีการท างาน โดยมีการคุมคนงาน
ก่อสร้างอย่างเข้มงวดและมีการวางแผนการท างานที่เป็นระบบและมีแผนส ารองในการท างานให้มากขึ้น  หรือแม้กระทั่ง
การปรับตัวด้านบริหารจัดการรายได้ และในส่วนที่ส าคัญที่สุดคือการปรับตัวด้านความปลอดภัยในการท างาน ปรับ
แยกกันไปท างานเพื่อลดการใกล้ชิดกันและมีการตรวจโควิด หากมีอุปกรณ์ก่อสร้างที่จ าเป็นต้องใช้ร่วมกันจะมีการท า
ความสะอาดทุกครั้งก่อนมีการสัมผัสทั้งก่อนใช้และหลังใช้ รวมทั้งมีการเว้นระยะห่างกับคนท่ีมาติดต่องาน  ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อาชนัน เกาะไพบูลย์ (2563)  ศึกษาถึงการปรับตัวของผู้ประกอบการท่ามกลาง COVID-19 พบว่าการ
ปรับตัวของผู้ประกอบการนั้นประกอบไปด้วยการตัดลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นและหาทางเพิ่มรายได้เสริมให้มากที่สุดเท่าที่
เป็นไปได้ ควบคู่ไปกับ มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อให้สถานประกอบการปลอดจากเช้ือไวรัสแม้ จะมีค่าใช้จ่าย
เพิ่มขึ้นก็ตาม  
 นอกจากน้ีผู้วิจัยมีข้อสังเกตด้านสภาพจิตใจของอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างพบว่า โดยภาพรวมนั้นมีภาวะวิตกกังวล
และมีภาวะความเครียดอยู่พอสมควรเกิดจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ท าให้มีจ านวนงานก่อสร้างที่
ลดน้อยลง และด้วยสภาพเศรษฐกิจท่ีเเย่ลงส่งผลให้เกิดความต้องการในการก่อสรา้งต่าง ๆ ลดน้อยลงไป แต่อย่างไรก็ตาม
ในประเด็นดังกล่าวมีความน่าสนใจเมื่อสอบถามในเรือ่งรายไดข้องผู้รับเหมาก่อสร้างขณะที่เกิดการแพรร่ะบาดพบว่าอยู่ใน
ระดับที่น้อยลง เนื่องจากจ านวนงานที่ลดน้อยลงและอัตราความต้องการก่อสร้างก็ลดน้อยลงหรือก าลังทรัพย์ในการ
จ่ายเงินค่าก่อสร้างของเจ้าของงานมีไม่มากพอจึงเกิดการต่อรองราคามากข้ึนและเกิดการเบี้ยวค่าใช้จ่ายขึ้น จึงส่งผลให้ไม่
เกิดรายได้เท่าที่ควรจะเป็นจากเดิม และในส่วนของความคิดเห็นที่ผู้รับเหมามีต่อมาตรการการเยียวยาของภาครัฐ 
ผู้รับเหมาก่อสร้างมีความเห็นว่าภาครัฐควรมีมาตรการเยียวยากับทุกอาชีพให้มากขึ้นตามความเหมาะสม ควรมีการแจก
เงินเยียวยาให้มากขึ้นในรูปแบบเงินสดให้ครบทุกอาชีพ  

7. ข้อเสนอแนะ 
7.1 ข้อเสนอแนะการน าผลจากการวิจัย 

 ข้อมูลผลการวิจัยนี้สามารถเป็นแนวทางต่อผู้ประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างรายอื่นๆ และสะท้อนให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องเห็นถึงปัญหาของกลุ่มอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้างในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
2019  เพื่อวางมาตรการและการช่วยเหลือ 

7.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังต่อไป 
          การศึกษาต่อไปควรศึกษาวิจัยถึงผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ 
2019 และการปรับตัวในการประกอบอาชีพของผู้รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่กว้างขวางและ
หลากหลายมากข้ึน 
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