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บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีตอการแกปญหาการแพรระบาด 

ของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

The Role of Local Governments in Tackling the Epidemic of Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19) A Case Study of Ban Phaeo Subdistrict 

Administrative Organization Ban Phaeo Samut Sakhon 
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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีตอการแกปญหาการ 

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบาน 

แพว จังหวัดสมุทรสาคร กลุมตัวอยางคือประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จำนวน 385 คน 

โดยใชแบบสอบถามการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก คาสถิติ รอย 

ละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว คานัยสำคัญทาง 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหครั้งนี้ กำหนดไวท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู 

ระดับสูง จากการทดสอบสมมติฐานพบวาตัวแปรทางดาน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได มีผลตอความ 

คิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพวท่ีมีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติด 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนตัวแปรดานเพศ ไมมีผลตอความ 

คิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ท่ีมีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติด 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

คำสำคัญ: บทบาท, องคกรปกครองสวนทองถิ่น, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)   

 

 

 

 

 
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
2 อาจารยประจำ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

424 

Abstract  

 The purpose of this research was to study the role of local administrative organizations 

in solving the epidemic of coronavirus disease 2019 (COVID-19), a case study of Ban Phaeo 

Subdistrict Administrative Organization. Ban Phaeo District Samut Sakhon Province The sample 

consisted of 38 5 people in the area of the Ban Phaeo Subdistrict Administrative Organization by 

using a questionnaire for data analysis using a ready-made computer program. The statistics used in 

the analysis were statistical value, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way 

analysis of variance. The statistical significance used in this analysis set at the 0.05 level. The public 

opinion towards the role of local governments in tackling the coronavirus disease 2019 (COVID-19) 

epidemic was at a high level. Yes, it had a statistically significant effect on the people's opinion on 

the role of Ban Phaeo Subdistrict Administrative Organization in solving the epidemic of the novel 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) at the 0.05 level. It had no effect on people's opinions on 

therole of the Ban Phaeo Subdistrict Administrative Organization. on solving the epidemic of 

coronavirus disease 2019 (COVID-19) with a statistically significant level of 0.05 

Keywords: Role, Local Administrative Organizations, Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 

  

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 ด วยสถานการณ ป จจุบัน ท่ี เกิดการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ภายในประเทศ และยังคงมีความเสี่ยงตอการระบาดในวงกวาง โดยพบวามีการระบาดต้ังแตเดือนธันวาคม 2562 มี 

รายงานครั้งแรกท่ีมณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับประเทศไทยนั้น ไดมีมาตรการในการเฝาระวัง ปองกัน 

และควบคุมโรคต้ังแตเร่ิมพบการระบาดในประเทศจีน ผูปวยชวงแรกเปนผูเดินทางจากพ้ืนท่ีเสี่ยง การขยายพ้ืนท่ี 

ระบาดในตางประเทศเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง จนตองมีการประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus 

Disease 2019 (COVID-19)) เปนโรคติดตออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 นายกรัฐมนตรีได 

ประกาศสถานการณฉุกเฉินตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยไดออก 

ขอกำหนดและขอปฏิบัติแกสวนราชการท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหสามารถแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงไดโดยเร็วและ 

ปองกันมิใหเกิดเหตุการณรายแรงมากข้ึน โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดออกมาตรการในการเฝาระวังปองกันการแพร 

ระบาดของติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกำชับใหมีการปฏิบัติอยางเครงครัดทุกพ้ืนท่ี ตามท่ีแตละ 

จังหวัดแจงการซักซอมแนวทางมาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

โดยเนนย้ำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถดำเนินการชวยเหลือเบื้องตนโดยฉับพลันทันที เพ่ือการดำรงชีพหรือ 

บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาภายใตขอบอำนาจหนาท่ีตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถรวม 

ดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินการปองกันและควบคุมโรคได ซ่ึงเปนอำนาจหนาท่ีในการปองกัน ควบคุม และ 

ระงับโรคติดตอ โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพ่ือชวยเหลือประชาชน ในการบริหาร 
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จัดการดานตางๆ เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจนั้นเปนประเด็นท่ีสำคัญ เพ่ือใหเขากับสถานการณในปจจุบันท่ีมีการ 

แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาบทบาทขององคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเลือก 

กรณีศึกษาเปนองคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการแพรระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประชาชนไดรับผลกระทบในหลายๆ ดาน เพ่ือศึกษาบทบาทใน 

การปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรคในการแกปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือใชเปนแนวทางใน 

การพัฒนา ปรับปรุง แกไขใหดีย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

2. เพ่ือเปรียบเทียบบทบาทจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติด 

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการแกป ญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        

(COVID–19) ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวของ  

 (Yates, 2002) การกระจายอำนาจเปนพ้ืนฐานของระบอบประชาธิปไตย และขณะเดียวกันก็มีการ

ปกครองทองถิ่นท่ีเขมแข็ง อันจะไดจากการท่ีประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจท่ีจะจัดสรรทรัพยากรภายในทองถิ่น 

แตหนวยงานกลางหรือรัฐบาลทำหนาท่ีในการสนับสนุนการบริหารจัดการของทองถิ่น ซ่ึงหมายความถึงงานท่ีอำนาจรัฐ

จากสวนกลางเขาไปเกี่ยวของหรือจัดการในทองถิ่นนอยท่ีสุด เพราะคนในทองถิ่นจะตองมีการรวมตัวกันในการจัดการ

บางอยางรวมกันรวมท้ังการจัดการสุขภาพเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนนำไปสูการปกครองตนเองโดย

รัฐบาลท องถิ่น (Local self-government) (พีรสิทธิ์  คำนวณศิลป  และ ศุภวัฒนากร วงศ ธนวสุ , 2546) ด วย

ความสำคัญดังกลาวหนวยงานภาครัฐในหลายประเทศ ตางมีนโยบายผลักดันใหเกดิการกระจายอำนาจสูทองถิ่นมากขึ้น 

ตามคตินิยมท่ีวา “การปกครองทองถ่ิน คือ แบบจำลองของระบอบประชาธิปไตย และการบริหารภาครัฐในหนวยท่ีเล็ก 

และใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุด” (Wei, 2000) โดยกลไกลการปกครองทองถิ่นไดรับการยอมรับวาเปนกระบวนการ

ท่ีทำใหงานบริการสาธารณะเปนไปตามความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Oates, 1972) ดวยเหตุท่ี

องคกรปกครองทองถ่ิน โดยท่ัวไปมีขนาดองคกรท่ีเล็ก จึงทำใหมีความคลองตัวในการประสานงานระหวางหนวยงาน

ภายใน และเนนความจำเปนของประชาชนเปนหลัก การบริหารงานดานสุขภาพเชิงบูรณาการจึงมีรายละเอียดแตกตาง

กันไปในแตละทองถิ่น ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากคนในแตละทองถิ่นอาจมีปญหา ความตองการทัศนคติ ขนบธรรมเนียม 

ประเพณี วัฒนธรรม และคานิยมแตกตางกัน การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไป จะเปนกระบวน

การท่ีประกอบดวยข้ันตอน หรือกิจกรรมตางๆ หลายกิจกรรม แตละกิจกรรมจะมีความสัมพันธกันหรือตอเนื่องกัน
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และสงผลซ่ึงกันและกัน กระบวนการดังกลาวจะประกอบดวยกิจกรรมหลักท่ีครอบคลุมภารกิจอันเปนหนาท่ีและความ

รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ประการ  (รสคนธ รัตนเสริมพงศ, 2551) ไดแก 

 1. การกำหนดนโยบายและแผนการบริหารทองถิ่น นับเปนสิ่งสำคัญในการบริหารองคกรปกครองสวน   

ทองถ่ิน เนื่องจากนโยบายและแผนเปนเคร่ืองกำหนดทิศทางในการบริหารทองถิ่น เปนจุดเริ่มตนและเปนจุดหมาย

ปลายทางในการดำเนินกิจการทองถิ่น 

 2. การจัดองคการและการจัดทรัพยากรมนุษย หนวยงาน และบุคลากรขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น

เปนกลไกสำคัญในการดำเนินกิจการของทองถิ่น เพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถปฏิบัติภารกิจตามอำนาจ

หนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายและแผนการบริหารทองถิ่น 

 3. การบริหารการคลังทองถ่ิน เนื่องจากฐานะทางการเงินการคลังทองถิ่นเปนปจจัยสำคัญในการดำเนิน

กิจการของทองถ่ิน การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จำเปนตองใชงบประมาณ

ในการดำเนินงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองบริหารจัดการดานการคลังอยางมีประสิทธิภาพ จัดหารายไดให

เพียงพอท่ีจะนำมาใชในการดำเนินภารกิจของทองถิ่น และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาคมทองถิ่น 

4. การควบคุมตรวจสอบการดำเนินกิจการทองถิ่น เพ่ือใหการดำเนินกิจการขององคกรปกครองสวน     

ทองถิ่นบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายของนโยบายและแผนการบริหารทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง

จัดระบบการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของทองถ่ิน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ี

เหมาะสม และควรเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานดวย 

กลาวโดยสรุป การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการสาธารณะท่ี

ครอบคลุมถึงการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือใหภารกิจท่ีเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

นั้น ไดสำเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีกำหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเร่ืองบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว 

จังหวัดสมุทรสาคร ท่ีมีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บทบาทการเยียวยาหลัง

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบทบาทการเตรียมพรอมหรือปองกัน หากเกิดสถาน

การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม ประชากรท่ีใชในการวิจัยคือประชาชนท่ีอาศัยอยู

ในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 10,400 คน โดยกำหนด

ขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรการคำนวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เทากับ 

385 คนเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยแบงเนื้อหาใน

แบบสอบถาม ดังนี้ สวนแรกเปนแบบสอบถามท่ีเกี่ยวกับขอมูลพ้ืนฐานสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซ่ึงเปนตัวแปรอิสระ

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได สวนท่ีสอง บทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว 3 ดาน  

ดานละ 30 ขอ ไดแก บทบาทดานการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บทบาทดานการ

เยียวยาหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบทบาทดานการเตรียมพรอมหรือปอง
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กัน หากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม ในการเก็บขอมูลผู วิจัยได

ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้ 1. การหาความแมนตรง (Validity) โดยผูวิจัยได

นำแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปเสนออาจารยท่ีปรึกษาฯ เพ่ือทำการตรวจสอบความถูกตองแมนยำตรงเชิงเนื้อหาของ

คำถามในแตละขอวาตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม หลังจากนั้นนำมาแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมเพ่ือใหผู

ตอบแบบสอบถามเขาใจไดงาย 2. การหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลวไป

ทดสอบกอนเก็บขอมูลจริงกับกลุมท่ีมีลักษณะใกลเคียงกับกลุมท่ีจะศึกษา ซ่ึงมิใชเปนกลุมตัวอยางจำนวน 30 คนแล

วนำมาทำการวิเคราะหหาความเชื่อม่ันรายขอ (Item Analysis) โดยวิธีการความสอดคลองภายใน (Internal 

Consistency Method) ผลการทดสอบพบวาแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ี

มีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.951    

การวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหการศึกษาวิจัยดำเนินไปอยางนาเชื่อถือ จึงใชการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพผูวิจัยมีข้ันตอนในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 1. ลงหมายเลขประจำแบบสอบถาม โดยเร่ิมจากฉบับแรกถึง

ฉบับสุดทายตามลำดับ เพ่ือความสะดวกในการดำเนินการข้ันตอนตอไป และเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ

ภายหลัง 2. นำแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑท่ีกำหนด แลวนำขอมูลไปดำเนินการวิเคราะหขอมูลทาง

สถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป 

 

สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาวิจัย เร่ืองบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว จังหวัด

สมุทรสาคร เปนการวิจัยเชิงสำรวจโดยขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของประชากร ผูวิจัยไดนำมาประมวลผล  

ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สำหรับคาสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) เม่ือพบความแตกตางจึงทำ

การวิเคราะหหาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธีการตั้งสมมติฐานเปนรายขอ ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี ้

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 209 คน คิดเปนรอยละ

54.3 มีอายุระหวาง 31-40 ป มากท่ีสุด จำนวน 121 คน คิดเปนรอยละ 31.4 รองลงมาคือ อายุระหวาง 51-60 ป

จำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.3 และนอยท่ีสุด คือ อายุ 61 ปข้ึนไป จำนวน 58 คน รอยละ 15.1 มีการศึกษา

ระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จำนวน 121 คน คิดเปนรอยละ 31.4 รองลงมาคือระดับปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย

จำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.3 และนอยท่ีสุดคือ อ่ืนๆ เชน ไมไดศึกษา เปนตน จำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ

14.1 ประกอบอาชีพเกษตรกรมากท่ีสุด จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 28.1 รองลงมาประกอบอาชีพขาราชการ/

รัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 64 คนเทากัน คิดรอยละ 16.6 และนอยท่ีสุดประกอบอาชีพนักเรียน/

นิสิต/นักศึกษาจำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.7 และมีรายไดต่ำกวา-15,000 บาทมากท่ีสุด จำนวน 114 คน คิด

เปนรอยละ 29.6 รองลงมามีรายไดระหวาง 15,001-25,000 บาทจำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 27 และนอยท่ีสุดมี

รายไดระหวาง 45,001-50,000 บาทจำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.2  
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เม่ือนำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเปนรายดาน พบวา บทบาทดานการแกปญหาในชวงท่ีมีการแพรระบาดของโรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอบทบาทขององคการบริหาร  

สวนตำบลบานแพว ดานการแกปญหาในชวงท่ีมีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน

ภาพรวมอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 4.35 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ประชาชนในเขตองคการบริหาร 

สวนตำบลบานแพว มีความคิดเห็นตอบทบาทท่ีสำคัญมากท่ีสุดในเร่ือง องคการบริหารสวนตำบลบานแพวมีการออก

ฉีดพนเพ่ือฆาเชื้อในพ้ืนท่ีท่ีพบผูปวย โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 4.50 บทบาทดานการเยียวยาหลังสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอบทบาทขององคการ

บริหารสวนตำบลบานแพว ดานการเยียวยาหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 

-19) ในภาพรวมอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 4.35 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ประชาชนในเขตองคการ

บริหารสวนตำบลบานแพว มีความคิดเห็นตอบทบาทท่ีสำคัญมากท่ีสุดในเรื่อง องคการบริหารสวนตำบลบานแพวมีการ

ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขาถึงการรับวัคซีนคุมกันโควิด-19 โดยชวยลงทะเบียนการขอรับวัคซีนจากหนวย

งานท่ีแจกจายวัคซีนใหแกประชาชน โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 4.44 และบทบาทดานการเตรียมพรอมหรือปองกัน หากเกิด

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม แสดงใหเห็นวาความคิดเห็น

ของประชาชนท่ีมีตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ดานบทบาทในการเตรียมพรอมหรือปองกัน หาก

เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ในภาพรวมอยูในระดับสูง 

โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 4.54 และเม่ือพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพว มี

ความคิดเห็นตอบทบาทท่ีสำคัญมากท่ีสุดในเร่ืององคการบริหารสวนตำบลบานแพวมีการรวมจัดต้ังและดูแล “ศูนยพัก

คอยคนสาคร” ใหพรอมใชงาน เพ่ือรองรับผูปวยอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยท่ี 4.65 

ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาคร้ังนี้ ปรากฏวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุแตกตางกัน ระดับการศึกษาท่ี

แตกตางกัน อาชีพแตกตางกัน รายไดแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอบทบาทขององคการบริหาร   

สวนตำบลบานแพว ในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ังเอาไว แตกลุมตัวอยางท่ีมีเพศตางกัน จะมีความคิดเห็น

ของประชาชนท่ีมีตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีไดต้ังเอาไว 

 

อภิปรายผล  

ประชาชนท่ีมีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ท่ีมีตอการแก

ปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันซ่ึง       

ไมเปนไปตามสมมติฐานท่ีผูวิจัยตั้งไว เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโรคท่ีเกิดขึ้นใหมและติด

เชื้อไดงายสามารถเกิดไดกับทุกคน โดยปจจุบันเร่ืองสำคัญมากคือการปองกันและแกปญหาการแพรระบาด จึงจำเปน 

ตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐในการดำเนินการ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนหนวยงานท่ีใกล

ชิดประชาชนมากท่ีสุด ซ่ึงอาจจำเปนตองใชความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี เพราะรับรูถึงปญหาไดดีท่ีสุด เพ่ือนำมา
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ปฏิบัติงานไดอยางตรงตามความตองการ ซ่ึงปจจุบันเพศชายและเพศหญิงลวนมีความเทาเทียมกันในการแสดงออก

ทุกๆ ดาน รวมถึงทางความคิดดวย เพศท่ีแตกตางกันจึงมีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบาน 

แพวท่ีไมแตกตางกัน 

ประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ท่ีมีตอการแก

ปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซ่ึงเปนไป

ตามสมมติฐานท่ีผูวิจัยตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากชวงอายุของแตละคน ประสบการณชีวิตอาจมีผลตอการรับรูขาวสารใน      

ปจจุบันตางๆ ไดแตกตางกัน ซ่ึงอาจสงผลตอความคิด ความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงาน และความรวดเร็วในการ

ดำเนินงานในชวงสถานการณท่ีมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และย่ิงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูง ก็ย่ิงตอง

รีบดำเนินการดานตางๆแขงกับเวลาใหเร็วท่ีสุด เพ่ือชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางทันถวงที อีกท้ังความวองไว

และชองทางการรับรูขาวสารท่ีงายและรวดเร็ว ทำใหประชาชนท่ีมีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทขององค

การบริหารสวนตำบลบานแพวแตกตางกัน 

ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว  

ท่ีมีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังภาพรวมและรายดานแตกตาง

กัน ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีผูวิจัยต้ังไว ท้ังนี้เนื่องจากการดำเนินงานในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ เป นงานท่ีจำเปนตองใชความชำนาญเฉพาะทาง เนื่องจากเปนงานเกี่ยวกับ

สุขอนามัยท่ี  ตองระมัดระวังตัวเองเปนอยางมาก เพราะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ไดตลอดเวลา ประชาชน

ในพ้ืนท่ียังขาดความรูความเขาใจ และคิดเห็นวาการจัดการเปนเรื่องงายเหมือนโรคระบาดท่ัวไปอยางท่ีเคยมีมา ระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกัน จึงทำใหมีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพวท่ีแตกตางกันไปดวย 

ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ท่ีมีตอการ

แกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซ่ึง     

เปนไปตามสมมติฐานท่ีผูวิจัยตั้งไว ท้ังนี้เนื่องจากประชาชนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตำบลบานแพวนั้นประกอบ

อาชีพท่ีคอนขางหลากหลาย ซ่ึงสวนมากเปนเกษตรกร การดำรงชีวิตจึงอยูในสวนกันเปนหลัก การรับรูถึงขาวสารจึง

อาจตองใชเวลาท่ีวางจากการทำสวน การประชาสัมพันธจากผูนำชุมชน และการลงพ้ืนท่ีประชาสัมพันธขององคการ

บริหารสวนตำบลบานแพว ทำใหประชาชนบางกลุมยังขาดความรู ความเขาใจตอบทบาทดานตางๆในการดำเนินงาน

ขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ประชาชนในพ้ืนท่ีจึงมีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบล   

บานแพวแตกตางกันไปในแตละอาชีพ 

ประชาชนท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ท่ีมีตอการ

แกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซ่ึง     

เปนไปตามสมมติฐานท่ีผูวิจัยต้ังไว ท้ังนี้เนื่องจากอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลบานแพวนั้น    

สวนใหญเปนเกษตรกร รายไดหลักจึงมาจากการทำการเกษตร ซ่ึงไมมีความแนนอน ในบางเดือนผลผลิตอาจจะขายได

ราคาดีและบางเดือนราคาอาจจะตกต่ำ แตตนทุนก็ยังคงมีตอเนื่องทุกเดือน แลวย่ิงในชวงท่ีมีสถานการณการแพร

ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางหนักแลวดวยนั้น ย่ิงทำใหเศรษฐกิจตำต่ำไปตามๆกัน การชวยเหลือเยียวยา
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จากหนวยงานของรัฐ จึงถือเปนอีกความหวังหนึ่งของคนในพ้ืนท่ีท่ีประชาชนไมไดมีเงินเดือนประจำเหมือนอยาง

คนทำงานในเมือง ทำใหประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพวแตกตางกันดวย    

ปจจัยทางดานรายได 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

  (1) องค กรปกครองส วนท องถิ่น ถือเป นหน วยงานท่ีใกล ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด จึงควรให การ 

ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี 

มากท่ีสุด เนื่องจากยังเปนโรคท่ีแพรระบาดอยางตอเนื่อง ติดกันไดงาย และมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุใหมๆ อยู 

ตลอดเวลา จึงจำเปนตองใหประชาชนในพ้ืนท่ีเรียนรูวิธีการปองกัน และอยูรวมกันอยางปลอดภัยมากท่ีสุดใหได 

  (2) การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนเชื้อโรคท่ีแพรกระจายไดอยาง 

รวดเร็ว ทำใหติดเชื้อกันไดงายจากการสัมผัส หรือพูดคุยกัน การเวนระยะหาง ลดการแออัดในสถานท่ีราชการ การ 

ติดตอกับหนวยงานราชการตางๆ จึงควรท่ีจะลดในบางข้ันตอน หรือยกเลิกออกไป เพ่ือลดการพบเจอ พูดคุย หรือ 

สัมผัสเอกสารตางๆ และควรเปลี่ยนการทำงานในข้ันตอนตางๆเปนระบบออนไลน เพ่ือใหเขาถึงไดงาย และรวดเร็ว 

ย่ิงขึ้นอีกดวย 

(3) จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีเกิดขึ้นมานานชวง 

2-3 ปมานี้ จะเห็นไดวาเศรษฐกิจ การทำมาหากิน การดำรงชีวิตคอนขางท่ีจะลำบากเกือบทุกอาชีพ ความตองการการ 

สนับสนุนจากรัฐของประชาชนจึงเปนอีกความหวังหนึ่งของคนในพ้ืนท่ี การออกสำรวจความเดือดรอนของประชาชน

การจัดทำโครงการเพ่ือดำเนินการใหความชวยเหลือจึงควรท่ีจะตองจัดทำอยางตอเนื่อง และหากเกินกำลังขององคกร 

ปกคองสวนทองถิ่นนั้นๆแลว ควรมีประสานและสงตอใหหนวยงานท่ีสามารถชวยเหลือตอไปไดดวย 

(4) บุคลากรท่ีปฏิบัติงานทุกๆทาน ถือเปนบุคคลท่ีมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อมากพอสมควร ถาหาก 

บุคลากรท่ีปฏิบัติงานติดเชื้อ ก็ไมสามารถมาปฏิบัติหนาท่ีได เนื่องจากตองแยกรักษา แยกกักตัว และตองใชเวลาในการ 

รักษาเปนเวลาหลายวัน ไมสามารถใหการชวยเหลือประชาชนได การดูแล สนับสนุนอุปกรณและสิ่งอำนวยความ 

สะดวกในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรจึงเปนเรื่องท่ีสำคัญมากพอๆกับการดูแลประชาชนเชนกัน    

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางสำหรับผูสนใจท่ีจะทำการศึกษาในคร้ังตอไป คือการศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษา 

เฉพาะประชาชนของเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครเทานั้น ไมสามารถอธิบายความคิดเห็น 

ของประชาชนท่ีมีตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท้ังหมด ในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ 

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได โดยการวิจัยคร้ังนี้เปนเพียงการเก็บขอมูลและความคิดเห็นตอองคการบริหารสวน 

ตำบล ซ่ึงเปนหนวยงานเล็กๆเทานั้น ในการวิจัยครั้งตอไป จึงควรเปนการศึกษาความคิดเห็นตอองคกร หรือหนวยงาน 

ท่ีใหญข้ึน มีบทบาท อำนาจหนาท่ี และความสามารถในการจัดการไดมากกวาองคการบริหารสวนตำบล อาจจะทำให 

ชัดเจนไดมากย่ิงขึ้น เพ่ือนำขอมูลท่ีไดตางๆ มาวิเคราะหและพัฒนาตอไป หรือทำการศึกษาในสวนของแผนการ 
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ดำเนินงานและการปฏิบัติของแตละหนวยงาน เพ่ือใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของหนวยงานในการดำเนินงาน 

เชนกัน 
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วิทยานิพนธเลมนี้สำเร็จไดดวยดี ดวยความเมตตากรุณาอยางสูงของคณาจารยหลายทาน โดยเฉพาะอยางย่ิง 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรนันท กลันทปุระ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิรดา ชัยรัตน ท่ีถายทอดความรูรวมท้ังคำปรึกษา 

ท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงในการทำวิทยานิพนธ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ทำ ใหวิทยานิพนธเลมนี้สำเร็จโดย 

สมบูรณย่ิงขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ ท่ีนี้ และขอขอบคุณบุคลากร รวมถึงผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล 

บานแพวทุกทานท่ีชวยเหลือมาโดยตลอดในชวงระยะเวลาท่ีผูวิจัยไดมาศึกษาตอ เพ่ือนๆ นิสิตปริญญาโทรัฐศาสตร 

(ภาคพิเศษ) ทุกทานท่ีใหความชวยเหลือเปนกำลังใจท่ีดีตลอดมา ในระยะเวลาท่ีศึกษาในร้ัวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

แหงนี้ และขอขอบคุณประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพวทุกทานเปนอยางสูง ท่ีใหขอมูล และใหความ 

รวมมือในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานท่ีทำใหวิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณ สุดทายนี้ 

ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว ท่ีมอบกำลังใจ และอดทนเสียสละหลายๆสิ่ง เพ่ือใหผูวิจัยไดมีเวลาในการ 

จัดทำวิทยานิพนธเลมนี้ใหสำเร็จลุลวงดวยดี 
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