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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอการแกปญหาการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบาน
แพว จังหวัดสมุทรสาคร กลุมตัวอยางคือประชาชนในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว จำนวน 385 คน
โดยใชแบบสอบถามการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาสถิติ รอย
ละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบคา t และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว คานัยสำคัญทาง
สถิติที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้ กำหนดไวที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัยพบวา ความคิดเห็นของประชาชนตอบทบาทของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอการแกปญ หาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยู
ระดับ สูง จากการทดสอบสมมติฐานพบวาตัวแปรทางดาน อายุ ระดับ การศึกษา อาชีพ และรายได มีผลตอความ
คิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพวที่มีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สวนตัวแปรดานเพศ ไมมีผลตอความ
คิดเห็นของประชาชนตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ที่มีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: บทบาท, องคกรปกครองสวนทองถิ่น, โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
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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
ดว ยสถานการณป จ จุ บั น ที่ เ กิ ด การแพรร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ภายในประเทศ และยังคงมีความเสี่ยงตอการระบาดในวงกวาง โดยพบวามีการระบาดตั้งแตเดือนธันวาคม 2562 มี
รายงานครั้งแรกที่มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับประเทศไทยนั้น ไดมีมาตรการในการเฝาระวัง ปองกัน
และควบคุมโรคตั้งแตเริ่มพบการระบาดในประเทศจีน ผูป วยชวงแรกเปนผูเดินทางจากพื้ นที่เสี่ยง การขยายพื้นที่
ระบาดในตางประเทศเกิดขึ้น อยางตอเนื่ อง จนตองมีก ารประกาศใหโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19)) เปน โรคติ ด ตอ อั น ตรายตามพระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ตอ พ.ศ. 2558 นายกรัฐ มนตรี ได
ประกาศสถานการณฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 โดยไดออก
ขอกำหนดและขอปฏิบัติแกสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อใหสามารถแกไขสถานการณฉุกเฉินใหยุติลงไดโดยเร็วและ
ปองกันมิใหเกิดเหตุการณรายแรงมากขึ้น โดยหนวยงานที่เกี่ยวของไดออกมาตรการในการเฝาระวังปองกันการแพร
ระบาดของติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) และกำชับ ใหมี ก ารปฏิ บั ติอยางเครงครัดทุ ก พื้ น ที่ ตามที่ แ ตล ะ
จังหวัดแจงการซักซอมแนวทางมาตรการและการเฝาระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยเนนย้ำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินการชวยเหลือเบื้องตนโดยฉับพลันทันที เพื่อการดำรงชีพหรือ
บรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนาภายใตขอบอำนาจหนาที่ตามกฎหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถรวม
ดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินการปองกันและควบคุมโรคได ซึ่งเปนอำนาจหนาที่ในการปองกัน ควบคุม และ
ระงับโรคติดตอ โดยถือปฏิบัติระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายเพื่อชวยเหลือประชาชน ในการบริหาร
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จัดการดานตางๆ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจนั้นเปนประเด็นที่สำคัญ เพื่อใหเขากับสถานการณในปจจุบันที่มีการ
แพรร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ผู วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาบทบาทขององคก ร
ปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอการแกป ญ หาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเลือก
กรณีศึกษาเปนองคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการแพรระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประชาชนไดรับผลกระทบในหลายๆ ดาน เพื่อศึกษาบทบาทใน
การปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรคในการแกปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อใชเปนแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุง แกไขใหดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
2. เพื่อเปรียบเทียบบทบาทจำแนกตามปจจัยสวนบุคคลของผูไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปญ หาและอุ ป สรรคในการแกป ญ หาการแพรร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID–19) ในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว จังหวัดสมุทรสาคร
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
(Yates, 2002) การกระจายอำนาจเปน พื้ น ฐานของระบอบประชาธิป ไตย และขณะเดีย วกั น ก็ มี ก าร
ปกครองทองถิ่นที่เขมแข็ง อันจะไดจากการที่ประชาชนมีอำนาจในการตัดสินใจที่จะจัดสรรทรัพยากรภายในทองถิ่น
แตหนวยงานกลางหรือรัฐบาลทำหนาที่ในการสนับสนุนการบริหารจัดการของทองถิ่น ซึ่งหมายความถึงงานที่อำนาจรัฐ
จากสวนกลางเขาไปเกี่ยวของหรือจัดการในทองถิ่นนอยที่สุด เพราะคนในทองถิ่นจะตองมีการรวมตัวกันในการจัดการ
บางอยางรวมกัน รวมทั้งการจัดการสุขภาพเพื่อตอบสนองความตองการของชุมชนนำไปสูก ารปกครองตนเองโดย
รั ฐ บาลทอ งถิ่ น (Local self-government) (พี ร สิ ท ธิ์ คำนวณศิ ล ป และ ศุ ภ วั ฒ นากร วงศธ นวสุ , 2546) ดว ย
ความสำคัญดังกลาวหนวยงานภาครัฐในหลายประเทศ ตางมีนโยบายผลักดันใหเกิดการกระจายอำนาจสูทองถิ่นมากขึ้น
ตามคตินิยมที่วา “การปกครองทองถิ่น คือ แบบจำลองของระบอบประชาธิปไตย และการบริหารภาครัฐในหนวยที่เล็ก
และใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด” (Wei, 2000) โดยกลไกลการปกครองทองถิ่นไดรับการยอมรับวาเปนกระบวนการ
ที่ทำใหงานบริการสาธารณะเปนไปตามความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ (Oates, 1972) ดวยเหตุที่
องคกรปกครองทองถิ่น โดยทั่วไปมีขนาดองคกรที่เล็ก จึงทำใหมีความคลองตัวในการประสานงานระหวางหนวยงาน
ภายใน และเนนความจำเปนของประชาชนเปนหลัก การบริหารงานดานสุขภาพเชิงบูรณาการจึงมีรายละเอียดแตกตาง
กันไปในแตละทองถิ่น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคนในแตละทองถิ่นอาจมีปญหา ความตองการทัศนคติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัฒนธรรม และคานิยมแตกตางกัน การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไป จะเปนกระบวน
การที่ประกอบดวยขั้นตอน หรือกิจกรรมตางๆ หลายกิจกรรม แตละกิจกรรมจะมีความสัมพันธกันหรือตอเนื่องกัน
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และสงผลซึ่งกันและกัน กระบวนการดังกลาวจะประกอบดวยกิจกรรมหลักที่ครอบคลุมภารกิจอันเปนหนาที่และความ
รับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 4 ประการ (รสคนธ รัตนเสริมพงศ, 2551) ไดแก
1. การกำหนดนโยบายและแผนการบริหารทองถิ่น นับเปนสิ่งสำคัญในการบริหารองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น เนื่องจากนโยบายและแผนเปนเครื่องกำหนดทิศทางในการบริหารทองถิ่น เปนจุดเริ่มตนและเปนจุดหมาย
ปลายทางในการดำเนินกิจการทองถิ่น
2. การจัดองคการและการจัดทรัพยากรมนุษย หนวยงาน และบุคลากรขององคกร ปกครองสวนทองถิ่น
เปนกลไกสำคัญในการดำเนินกิจการของทองถิ่น เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถปฏิบัติภารกิจตามอำนาจ
หนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายและแผนการบริหารทองถิ่น
3. การบริหารการคลังทองถิ่น เนื่องจากฐานะทางการเงินการคลังทองถิ่นเปนปจจัยสำคัญในการดำเนิน
กิจการของทองถิ่น การจัดบริการสาธารณะเปนภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จำเปนตองใชงบประมาณ
ในการดำเนินงาน องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองบริหารจัดการดานการคลังอยางมีประสิทธิภาพ จัดหารายไดให
เพียงพอที่จะนำมาใชในการดำเนินภารกิจของทองถิ่น และใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาคมทองถิ่น
4. การควบคุมตรวจสอบการดำเนินกิจการทองถิ่น เพื่อใหการดำเนินกิจการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมายของนโยบายและแผนการบริหารทองถิ่น องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง
จัดระบบการควบคุมตรวจสอบการปฏิ บัติงานของทองถิ่น ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่
เหมาะสม และควรเปดโอกาสใหประชาชนในทองถิ่นไดเขามามีสวนรวมในการควบคุมตรวจสอบการดำเนินงานดวย
กลาวโดยสรุป การบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนการบริหารจัดการเกี่ยวกับการบริการสาธารณะที่
ครอบคลุมถึงการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหภารกิจที่เปนหนาที่และความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น ไดสำเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กำหนดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
วิธีดำเนินการวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการศึกษาเรื่องบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว
จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บทบาทการเยียวยาหลัง
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบทบาทการเตรียมพรอมหรือปองกัน หากเกิดสถาน
การณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม ประชากรที่ใชในการวิจัยคือประชาชนที่อาศัยอยู
ในเขตองคก ารบริห ารสวนตำบลบานแพว อำเภอบานแพว จังหวัด สมุ ท รสาคร จำนวน 10,400 คน โดยกำหนด
ขนาดกลุมตัวอยางตามสูตรการคำนวณขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 เทากับ
385 คนเปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยแบงเนื้อหาใน
แบบสอบถาม ดังนี้ สวนแรกเปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ซึ่งเปนตัวแปรอิสระ
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได สวนที่สอง บทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว 3 ดาน
ดานละ 30 ขอ ไดแก บทบาทดานการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บทบาทดานการ
เยียวยาหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และบทบาทดานการเตรียมพรอมหรือปอง
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กัน หากเกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม ในการเก็บ ขอมูล ผูวิจัยได
ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของแบบสอบถามตามขั้นตอน ดังนี้ 1. การหาความแมนตรง (Validity) โดยผูวิจัยได
นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปเสนออาจารยที่ปรึกษาฯ เพื่อทำการตรวจสอบความถูกตองแมนยำตรงเชิงเนื้อหาของ
คำถามในแตละขอวาตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยหรือไม หลังจากนั้นนำมาแกไขปรับปรุงใหเหมาะสมเพื่อใหผู
ตอบแบบสอบถามเขาใจไดงาย 2. การหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไป
ทดสอบกอนเก็บขอมูลจริงกับกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมที่จะศึกษา ซึ่งมิใชเปนกลุมตัวอยางจำนวน 30 คนแล
วนำมาทำการวิ เคราะหห าความเชื่ อ มั่ น รายขอ (Item Analysis) โดยวิ ธี ก ารความสอดคลอ งภายใน (Internal
Consistency Method) ผลการทดสอบพบวาแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่
มีต อการแกป ญ หาการแพรระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) มีค าความเชื่อมั่น เทากั บ 0.951
การวิ เคราะหข อ มู ล เพื่ อ ใหก ารศึ ก ษาวิ จั ย ดำเนิ น ไปอยา งนา เชื่ อ ถื อ จึ ง ใชก ารวิ เคราะหข อ มู ล ที่ เปน ระบบและมี
ประสิทธิภาพผูวิจัยมีขั้นตอนในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 1. ลงหมายเลขประจำแบบสอบถาม โดยเริ่มจากฉบับแรกถึง
ฉบั บ สุ ดทายตามลำดั บ เพื่ อ ความสะดวกในการดำเนิ น การขั้น ตอนตอไป และเพื่ อความสะดวกในการตรวจสอบ
ภายหลัง 2. นำแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนตามเกณฑที่กำหนด แลวนำขอมูลไปดำเนินการวิเคราะหขอมูลทาง
สถิติโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสำเร็จรูป
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่องบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติด
เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) กรณี ศึ ก ษา องคก ารบริ ห ารสว นตำบลบา นแพว อำเภอบา นแพว จั ง หวั ด
สมุทรสาคร เปนการวิจัยเชิงสำรวจโดยขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของประชากร ผูวิจัยไดนำมาประมวลผล
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สำหรับคาสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาสถิติรอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสถิติ t การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One–Way ANOVA) เมื่อพบความแตกตางจึงทำ
การวิเคราะหหาความแตกตางของคาเฉลี่ยโดยวิธีการตั้งสมมติฐานเปนรายขอ ผลการศึกษาสามารถสรุปไดดังนี้
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามนั้น กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 209 คน คิดเปนรอยละ
54.3 มีอายุระหวาง 31-40 ป มากที่ สุด จำนวน 121 คน คิดเปน รอยละ 31.4 รองลงมาคือ อายุระหวาง 51-60 ป
จำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.3 และนอยที่สุด คือ อายุ 61 ปขึ้นไป จำนวน 58 คน รอยละ 15.1 มีการศึกษา
ระดับ ปริญ ญาตรีมากที่ สุด จำนวน 121 คน คิ ดเปน รอยละ 31.4 รองลงมาคื อระดับ ปวช./มั ธยมศึ กษาตอนปลาย
จำนวน 78 คน คิดเปนรอยละ 20.3 และนอยที่สุดคือ อื่นๆ เชน ไมไดศึกษา เปนตน จำนวน 54 คน คิดเปนรอยละ
14.1 ประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุด จำนวน 108 คน คิดเปนรอยละ 28.1 รองลงมาประกอบอาชีพขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจและพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 64 คนเทากัน คิดรอยละ 16.6 และนอยที่สุดประกอบอาชีพนักเรียน/
นิสิต/นักศึกษาจำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.7 และมีรายไดต่ำกวา-15,000 บาทมากที่สุด จำนวน 114 คน คิด
เปนรอยละ 29.6 รองลงมามีรายไดระหวาง 15,001-25,000 บาทจำนวน 104 คน คิดเปนรอยละ 27 และนอยที่สุดมี
รายไดระหวาง 45,001-50,000 บาทจำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.2
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เมื่อนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเปนรายดาน พบวา บทบาทดานการแกปญหาในชวงที่มีการแพรระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แสดงใหเห็นวาความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบทบาทขององคการบริหาร
สวนตำบลบานแพว ดานการแกปญหาในชวงที่มีการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ภาพรวมอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.35 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ประชาชนในเขตองคการบริหาร
สวนตำบลบานแพว มีความคิดเห็นตอบทบาทที่สำคัญมากที่สุดในเรื่อง องคการบริหารสวนตำบลบานแพวมีการออก
ฉีดพนเพื่อฆาเชื้อในพื้นที่ที่พบผูปวย โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.50 บทบาทดานการเยียวยาหลังสถานการณการแพรระบาดของ
โรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แสดงใหเห็น วาความคิดเห็ น ของประชาชนที่ มีตอบทบาทขององคการ
บริหารสวนตำบลบานแพว ดานการเยียวยาหลังสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID
-19) ในภาพรวมอยูในระดับสูง โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.35 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตำบลบานแพว มีความคิดเห็นตอบทบาทที่สำคัญมากที่สุดในเรื่อง องคการบริหารสวนตำบลบานแพวมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนในพื้นที่เขาถึงการรับวัคซีนคุมกันโควิด-19 โดยชวยลงทะเบียนการขอรับวัคซีนจากหนวย
งานที่แจกจายวัคซีนใหแกประชาชน โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.44 และบทบาทดานการเตรียมพรอมหรือปองกัน หากเกิด
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม แสดงใหเห็นวาความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ดานบทบาทในการเตรียมพรอมหรือปองกัน หาก
เกิดสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม ในภาพรวมอยูในระดับสูง
โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.54 และเมื่อพิจารณาเปนรายขอแลวพบวา ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพว มี
ความคิดเห็นตอบทบาทที่สำคัญมากที่สุดในเรื่ององคการบริหารสวนตำบลบานแพวมีการรวมจัดตั้งและดูแล “ศูนยพัก
คอยคนสาคร” ใหพรอมใชงาน เพื่อรองรับผูปวยอยูเสมอ โดยมีคาเฉลี่ยที่ 4.65
ผลการทดสอบสมมติฐานในการศึกษาครั้งนี้ ปรากฏวากลุมตัวอยางที่มีอายุแตกตางกัน ระดับการศึกษาที่
แตกตางกัน อาชีพแตกตางกัน รายไดแตกตางกัน จะมีความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอบทบาทขององคการบริหาร
สวนตำบลบานแพว ในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่แตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งเอาไว แตกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน จะมีความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไมแตกตางกัน ซึ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ไดตั้งเอาไว
อภิปรายผล
ประชาชนที่มีเพศแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ที่มีตอการแก
ปญ หาการแพรระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ งภาพรวมและรายดานไมแ ตกตางกั น ซึ่ ง
ไมเปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนโรคที่เกิดขึ้นใหมและติด
เชื้อไดงายสามารถเกิดไดกับทุกคน โดยปจจุบันเรื่องสำคัญมากคือการปองกันและแกปญหาการแพรระบาด จึงจำเปน
ตองขอความชวยเหลือจากหนวยงานของรัฐในการดำเนินการ โดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นถือเปนหนวยงานที่ใกล
ชิดประชาชนมากที่สุด ซึ่งอาจจำเปนตองใชความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เพราะรับรูถึงปญหาไดดีที่สุด เพื่อนำมา
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ปฏิบัติงานไดอยางตรงตามความตองการ ซึ่งปจจุบันเพศชายและเพศหญิงลวนมีความเทาเทียมกันในการแสดงออก
ทุกๆ ดาน รวมถึงทางความคิดดวย เพศที่แตกตางกันจึงมีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบาน
แพวที่ไมแตกตางกัน
ประชาชนที่มีอายุแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ที่มีตอการแก
ปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่งเปนไป
ตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากชวงอายุของแตละคน ประสบการณชีวิตอาจมีผลตอการรับรูขาวสารใน
ปจ จุ บั น ตา งๆ ไดแ ตกตา งกั น ซึ่ ง อาจสง ผลตอ ความคิ ด ความเชื่ อ มั่ น ในการปฏิ บั ติ งาน และความรวดเร็ว ในการ
ดำเนินงานในชวงสถานการณที่มีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และยิ่งเปนพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง ก็ยิ่งตอง
รีบดำเนินการดานตางๆแขงกับเวลาใหเร็วที่สุด เพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ไดอยางทันถวงที อีกทั้งความวองไว
และชองทางการรับรูขาวสารที่งายและรวดเร็ว ทำใหประชาชนที่มีอายุแตกตางกันมีความคิดเห็นตอบทบาทขององค
การบริหารสวนตำบลบานแพวแตกตางกัน
ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว
ที่มีตอการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภาพรวมและรายดานแตกตาง
กัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากการดำเนินงานในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) นี้ เปน งานที่ จ ำเปน ตอ งใชค วามชำนาญเฉพาะทาง เนื่ อ งจากเปน งานเกี่ ย วกั บ
สุขอนามัยที่ ตองระมัดระวังตัวเองเปนอยางมาก เพราะมีโอกาสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นี้ไดตลอดเวลา ประชาชน
ในพื้นที่ยังขาดความรูความเขาใจ และคิดเห็นวาการจัดการเปนเรื่องงายเหมือนโรคระบาดทั่วไปอยางที่เคยมีมา ระดับ
การศึกษาที่แตกตางกัน จึงทำใหมีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพวที่แตกตางกันไปดวย
ประชาชนที่มีอาชีพแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ที่มีตอการ
แกป ญ หาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตำบลบานแพวนั้นประกอบ
อาชีพที่คอนขางหลากหลาย ซึ่งสวนมากเปนเกษตรกร การดำรงชีวิตจึงอยูในสวนกันเปนหลัก การรับรูถึงขาวสารจึง
อาจตองใชเวลาที่วางจากการทำสวน การประชาสัมพันธจากผูนำชุมชน และการลงพื้นที่ประชาสัมพันธขององคการ
บริหารสวนตำบลบานแพว ทำใหประชาชนบางกลุมยังขาดความรู ความเขาใจตอบทบาทดานตางๆในการดำเนินงาน
ขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ประชาชนในพื้นที่จึงมีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบล
บานแพวแตกตางกันไปในแตละอาชีพ
ประชาชนที่มีรายไดแตกตางกัน มีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพว ที่มีตอการ
แกป ญ หาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งภาพรวมและรายดานแตกตางกัน ซึ่ง
เปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว ทั้งนี้เนื่องจากอาชีพของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตำบลบานแพวนั้น
สวนใหญเปนเกษตรกร รายไดหลักจึงมาจากการทำการเกษตร ซึ่งไมมีความแนนอน ในบางเดือนผลผลิตอาจจะขายได
ราคาดีและบางเดือนราคาอาจจะตกต่ำ แตตนทุนก็ยังคงมีตอเนื่องทุกเดือน แลวยิ่งในชวงที่มีสถานการณการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางหนักแลวดวยนั้น ยิ่งทำใหเศรษฐกิจตำต่ำไปตามๆกัน การชวยเหลือเยียวยา
ภาคโปสเตอร
429

จากหนวยงานของรัฐ จึงถือเปน อี กความหวังหนึ่ งของคนในพื้ น ที่ ที่ป ระชาชนไมไดมีเงิน เดื อนประจำเหมือนอยาง
คนทำงานในเมือง ทำใหประชาชนมีความคิดเห็นตอบทบาทขององคการบริหารสวนตำบลบานแพวแตกตางกันดวย
ปจจัยทางดานรายได
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) องคก รปกครองสว นทอ งถิ่ น ถื อ เปน หนว ยงานที่ ใ กลชิ ด กั บ ประชาชนมากที่ สุ ด จึ ง ควรใหก าร
ประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหกับประชาชนในพื้นที่
มากที่สุด เนื่องจากยังเปนโรคที่ แพรระบาดอยางตอเนื่ อง ติดกันไดงาย และมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุใหมๆ อยู
ตลอดเวลา จึงจำเปนตองใหประชาชนในพื้นที่เรียนรูวิธีการปองกัน และอยูรวมกันอยางปลอดภัยมากที่สุดใหได
(2) การแพรร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) เปน เชื้ อ โรคที่ แ พรก ระจายไดอ ยา ง
รวดเร็ว ทำใหติดเชื้อกันไดงายจากการสัมผัส หรือพูดคุยกัน การเวนระยะหาง ลดการแออัดในสถานที่ราชการ การ
ติดตอกับหนวยงานราชการตางๆ จึงควรที่จะลดในบางขั้นตอน หรือยกเลิกออกไป เพื่อลดการพบเจอ พูดคุย หรือ
สัมผัสเอกสารตางๆ และควรเปลี่ยนการทำงานในขั้นตอนตางๆเปนระบบออนไลน เพื่อใหเขาถึงไดงาย และรวดเร็ว
ยิ่งขึ้นอีกดวย
(3) จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้น มานานชวง
2-3 ปมานี้ จะเห็นไดวาเศรษฐกิจ การทำมาหากิน การดำรงชีวิตคอนขางที่จะลำบากเกือบทุกอาชีพ ความตองการการ
สนับสนุนจากรัฐของประชาชนจึงเปนอีกความหวังหนึ่งของคนในพื้นที่ การออกสำรวจความเดือดรอนของประชาชน
การจัดทำโครงการเพื่อดำเนินการใหความชวยเหลือจึงควรที่จะตองจัดทำอยางตอเนื่อง และหากเกินกำลังขององคกร
ปกคองสวนทองถิ่นนั้นๆแลว ควรมีประสานและสงตอใหหนวยงานที่สามารถชวยเหลือตอไปไดดวย
(4) บุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ ง านทุ ก ๆทา น ถื อ เปน บุ ค คลที่ มี ค วามเสี่ ย งตอ การติ ด เชื้ อ มากพอสมควร ถา หาก
บุคลากรที่ปฏิบัติงานติดเชื้อ ก็ไมสามารถมาปฏิบัติหนาที่ได เนื่องจากตองแยกรักษา แยกกักตัว และตองใชเวลาในการ
รักษาเปนเวลาหลายวัน ไมสามารถใหการชวยเหลือประชาชนได การดูแล สนับสนุนอุป กรณและสิ่งอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติงานใหแกบุคลากรจึงเปนเรื่องที่สำคัญมากพอๆกับการดูแลประชาชนเชนกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
ผูวิจัยขอเสนอแนะแนวทางสำหรับผูสนใจที่จะทำการศึกษาในครั้งตอไป คือการศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษา
เฉพาะประชาชนของเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพว จังหวัดสมุทรสาครเทานั้น ไมสามารถอธิบายความคิดเห็น
ของประชาชนที่มีตอบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งหมด ในการแกปญหาการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได โดยการวิจัยครั้งนี้เปนเพียงการเก็บขอมูลและความคิดเห็นตอองคการบริหารสวน
ตำบล ซึ่งเปนหนวยงานเล็กๆเทานั้น ในการวิจัยครั้งตอไป จึงควรเปนการศึกษาความคิดเห็นตอองคกร หรือหนวยงาน
ที่ใหญขึ้น มีบทบาท อำนาจหนาที่ และความสามารถในการจัดการไดมากกวาองคการบริหารสวนตำบล อาจจะทำให
ชัดเจนไดมากยิ่งขึ้น เพื่ อนำขอมูล ที่ ไดตางๆ มาวิเคราะหแ ละพั ฒ นาตอไป หรือทำการศึ ก ษาในสวนของแผนการ
ภาคโปสเตอร
430

ดำเนินงานและการปฏิบัติของแตละหนวยงาน เพื่อใหทราบถึงปญหาและอุปสรรคของหนวยงานในการดำเนินงาน
เชนกัน
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธเลมนี้สำเร็จไดดวยดี ดวยความเมตตากรุณาอยางสูงของคณาจารยหลายทาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรนันท กลันทปุระ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภิรดา ชัยรัตน ที่ถายทอดความรูรวมทั้งคำปรึกษา
ที่เปนประโยชนอยางยิ่งในการทำวิทยานิพนธ ตลอดจนตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ทำ ใหวิทยานิพนธเลมนี้สำเร็จโดย
สมบูรณยิ่งขึ้น ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณไว ณ ที่นี้ และขอขอบคุณบุคลากร รวมถึงผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล
บานแพวทุกทานที่ชวยเหลือมาโดยตลอดในชวงระยะเวลาที่ผูวิจัยไดมาศึกษาตอ เพื่อนๆ นิสิตปริญญาโทรัฐศาสตร
(ภาคพิเศษ) ทุกทานที่ใหความชวยเหลือเปนกำลังใจที่ดีตลอดมา ในระยะเวลาที่ศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
แหงนี้ และขอขอบคุณประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลบานแพวทุกทานเปนอยางสูง ที่ใหขอมูล และใหความ
รวมมือในการตอบแบบสอบถาม ขอขอบคุณผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่ทำใหวิทยานิพนธเลมนี้เสร็จสมบูรณ สุดทายนี้
ผูวิจัยขอขอบพระคุณทุกคนในครอบครัว ที่มอบกำลังใจ และอดทนเสียสละหลายๆสิ่ง เพื่อใหผูวิจัยไดมีเวลาในการ
จัดทำวิทยานิพนธเลมนี้ใหสำเร็จลุลวงดวยดี
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