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 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  รูปแบบนโยบาย
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สั่งการมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบการ
ด าเนินการตามนโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) ปัญหาและอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการน านโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธวีิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งแบ่งเป็น
การศึกษาเอกสารและการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 10 คน ผลการศึกษาพบว่า นโยบายที่สั่งการมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) โดยให้ท้องถิ่นจัดตั้งคณะท างานบูรณาการในพ้ืนที่เพ่ือควบคุมโรค 
การก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของท้องถิ่นในช่วงการแพร่ระบาดเพ่ือให้ท้องถิ่นสามารถใช้
งบประมาณได้หลายส่วน สามารถใช้บุคลากรได้เต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการงดจัดกิจกรรมที่เป็นการ
รวมคนหมู่มาก ท้องถิ่นต้องจัดให้มีการตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางจากภายนอก การใช้หน้ากากผ้า
หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การเตรียมแผนกรณีมีผู้ติดเชื้อ การพ่นยาฆ่าเชื้อตามแหล่ง
ชุมชน นโยบายด้านการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยการจ่ายเงินเยียวยา การจ้างเหมา
บริการ ซึ่งปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการน านโยบายไปปฏิบัติคือ บุคลากรไม่เพียงพอและไม่มีความรู้
เฉพาะเกี่ยวกับโควิด 19 ประชาชนขาดความตระหนัก ระเบียบในการเบิกจ่ายไม่ทันต่อสถานการณ์ 
ราคาสินค้าที่จ าเป็นการด าเนินโครงการมีราคาสูง ข้อเสนอแนะคือ 1.การมีระเบียบที่ทันต่อเหตุการณ์
สามารถเบิกจ่ายได้ 2.การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ส ารองไว้ 3.การมีบทลงโทษที่ชัดเจนต่อผู้ไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่ง 4.การให้ก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติ 
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บทน า 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) เป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งมีรายงานการพบเชื้อครั้งแรกที่
เมืองอู่ฮ่ัน สาธาณรัฐประชาชนจีน และมีการระบาดไปทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อนับล้านคนมีผู้เสียชีวิตเป็น
จ านวนมาก โดยการติดเชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 นั้นสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายผ่านสารคัดหลั่งจาก
ร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ าลาย เหงื่อ ละอองน้ าจากระบบลมหายใจ เป็นต้น ท าให้เชื้อไวรัสออกจาก
ร่างกายผู้ติดเชื้อและเกาะติดอยู่กับวัตถุ สิ่งของ เสื้อผ้า หรือแม้กระทั่งในอากาศ ท าให้เกิดการติดเชื้อ
ได้ง่ายและแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว จากเริ่มต้นท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน ไปยังประเทศใกล้เคียง
เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไทย สิงคโปร์ ในช่วงแรกของการระบาดนั้น โลกยังไม่ตื่นตระหนกกับไวรัสมาก
นัก ท าให้การป้องกันการแพร่ระบาดมีมาตรการที่น้อยและไม่เคร่งครัด เช่น การเปิดให้มีการเดิน
ทางเข้า-ออก ไปยังประเทศท่ีมีการติดเชื้อจ านวนมาก ท าให้ผู้ที่เดินทางกลับมามีรายงานการติดเชื้อ
จ านวนมากและแต่ละประเทศเริ่มมีการตระหนักว่าไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) มีอัตราการแพร่
ระบาดสูง และอัตราการเสียชีวิตสูง   

รัฐบาลแต่ละประเทศต้องออกมาตรการต่างๆเพ่ือรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 โดยมาตรการที่ส าคัญที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลกเช่น การรณรงค์การสวมหน้ากาก
อนามัยเพ่ือป้องกันการแพร่เชื้อและเพ่ือป้องกันการรับเชื้อเข้าสู่ร่างกาย การใช้แอลกอฮอล์ความ
เข้มข้นร้อยละ 70 ส าหรับท าความสะอาดมือและร่างกาย สิ่งของที่มีการสัมผัสบ่อยๆ การใช้มาตรการ
กักตัวอยู่บ้านลดการออกนอกเคหสถานเพื่อลดความเสี่ยง การใช้มาตรการLockDown ไม่ให้เกิดการ
เดินทางข้ามเขต การใช้มาตรการ Work from home ท างานที่บ้าน เป็นต้น ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายทั่วโลก  

การใช้มาตรการต่างๆของรัฐบาลไทย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) หรือ ศบค. รวมถึงค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้น าท้องถิ่นใน
จังหวัดต่างๆ รวมทั้งภาคราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นล้วนแต่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ วิถี
ชีวิตของประชาชนที่เปลี่ยนไปและยากที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้อีก ดังนั้นจึงมีค ากล่าวที่ว่าเราต้องอยู่
ให้ได้ในวิถีใหม่ (New nomal) จะเห็นได้ว่าโรคติดเชื้อโรนา 2019 (โควิด 19) นั้นส่งผลอย่างรุนแรง
ต่อสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งระบบราชการก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน  

ในช่วงกลางปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19)ใน
ประเทศไทย ได้คลี่คลายลงและไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศยกเว้นการพบในสถานกักกันของรัฐ (State 
Quarantine) ที่รัฐได้จัดให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศต้องกักตัวก่อนที่จะเข้าประเทศ 14 วัน ซึ่งมี
รายงานการพบทุกวัน ทั้งผู้ที่มาจากทวีปยุโรป อเมริกา หรือแม้กระทั่งประเทศในเอเชียด้วยกันที่มีการ
แพร่ระบาดสูงเช่น อินเดีย มาเลเซีย เมียนมาร์ ซึ่งในช่วงที่ผู้วิจัยได้เขียนบทความนี้สถานการณ์ยิ่งแย่
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ลงไปอีกเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อในประเทศ และมีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง จุดเริ่มต้นจากจังหวัด
สมุทรสาคร มีรายงานผู้ติดเชื้อและเริ่มมีการสอบสวนโรคพบว่าเกิดการแพร่ระบาดอย่างสูงแล้วหลาย
พันคนและกระจายไปในหลายจังหวัด ซึ่งรัฐบาลและท้องถิ่นต้องตั้งการ์ดข้ันสูงสุดอีกครั้ง 

 จากการที่รัฐบาลจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) และ
มอบนโยบายผ่านทางกระทรวง กรมและจังหวัดโดยให้จังหวัดแต่ละจังหวัดสามารถออกค าสั่งต่างๆให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ของจังหวัดนั้นๆโดยสั่งการมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิด
ประชาชนมากที่สุด หากจะกล่าวถึงการปกครองท้องถิ่นนั้นต้องศึกษาเริ่มต้นจากรัฐธรรมนูญฉบับปี 
2560 หมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 249 – มาตรา 254 โดยขอยกสาระส าคัญท่ีมา 2 
มาตราคือ มาตรา 249 ภายใต้บังคับมาตรา 1 ให้มีการจัดการปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการ
ปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตามวิธีการและรูปแบบองค์กร ปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีกฎหมายบัญญัติ การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบใดให้ค านึงถึง
เจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และความสามารถในการปกครองตนเองในด้านรายได้จ านวน
และความหนาแน่นของประชากร และพ้ืนที่ที่ต้องรับผิดชอบประกอบกัน  และ มาตรา 250 องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอ านาจดูแลและจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดท าบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะใดที่สมควรให้เป็นหน้าที่และอ านาจโดยเฉพาะ ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นแต่
ละรูปแบบหรือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลัก ในการด าเนินการใด ให้เป็นไปตามที่
กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องสอดคล้องกับรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามวรรคสี่ และกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกลไกและขั้นตอนในการกระจายหน้าที่ และอ านาจ 
ตลอดจนงบประมาณและบุคลากรที่เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจดังกล่าวของส่วนราชการให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย 

กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งองค์การทางการบริหาร
ท้องถิ่นที่ประชาชนมีส่วนร่วมตามแนวทางของรัฐธรรมนูญ องค์การบริหารส่วนต าบลในปัจจุบันก่อตั้ง
ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  เทศบาลในประเทศไทย
ก่อตั้งตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 นับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์การที่ใกล้ชิด
ประชาชนและมีกิจกรรมโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมาจากปัญหาความต้องการของประชาชน และ
กิจกรรม โครงการ การปฏิบัติราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมาจากนโยบายของผู้บริหาร 
รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นต้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติด้วยเพื่อให้การบริหารราชการโดยรวมเป็นไปในทางเดียวกัน 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องระดมสรรพก าลังที่มีอยู่เพ่ือด าเนินการจัดการป้องกันไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด19) ร่วมกับหน่วยงานระดับอ าเภอ หน่วยงานความมั่นคง หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขในพ้ืนที่เพ่ือประสานงานและร่วมกันป้องกันโรคให้ดีที่สุดเพื่อความปลอดภัยของประชาชน 
เนื่องจากผู้วิจัยเป็นผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้วิจัยจึงต้องการศึกษานโยบายต่างๆที่
รัฐบาลส่วนกลางหรือผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้น าของจังหวัดนั้นๆ ที่สั่งการมายังองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19 ) เกี่ยวกับรูปแบบ
การสั่งการ การยอมรับปฏิบัติตามขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆ
เพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษา 

รายงานการศึกษา เรื่อง การน านโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19)  
ไปปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผู้วิจัยได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษารูปแบบนโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สั่งการมายังองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินการตามนโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด 19)  

3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการน านโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ 

วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา เรื่อง การน านโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019  (โควิด 19) ไปปฏิบัติ  องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยผู้วิจัยได้เลือกวิธีการด าเนินการวิจัย  ดังนี้ 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research)โดยท าการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
ทางวิชาการต ารา บทความ กฎหมาย ระเบียบ ค าสั่งทางราชการ รายงานการวิจัยวิทยานิพนธ์ดุษฎี
นิพนธ์ที่เกี่ยวข้อง 

2) การสัมภาณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) โดยผู้วิจยัเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key informants) 
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ประชากรและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

การวิจัย เรื่อง การน านโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19) ไปปฏิบัติ  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ก าหนดประชากรและผู้ให้
ข้อมูลส าคัญดังนี้ 

1. ประชากร (Population) ได้แก่ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล หัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกอง ส านัก พนักงานส่วนต าบลที่เก่ียวข้องในการด าเนินการจัดการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019  

2. ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants)จ านวน 10 คน  ดังนี้ 
                1)ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งมีอ านาจในการตัดสินใจที่จะกระท าหรือไม่กระท า
และสามารถก าหนดนโยบายในการจัดการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
                 2) หัวหน้าส านักปลัด/ผู้อ านวยการกอง ที่มีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและรวบรวมข้อมูล 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร่วมก าหนดรูปแบบการท างานและร่วมวางแผนในการจัดกิจกรรมป้องกันโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับผู้บริหารเพื่อปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จากรัฐบาลและจังหวัด จ านวน 4 คน  
                 3)พนักงานส่วนต าบล ผู้มีหน้าที่ในการรับค าสั่งปฏิบัติงานและเป็นผู้ร่วมงานหลักตาม
นโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ านวน 5 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การน านโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด 19) ไปปฏิบัติ  
องค์การบริหารส่วนต าบลล าไทร อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้วิจัยได้ก าหนดเครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยดังนี้ 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยกรณีศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มี
ค าถามและข้อก าหนดแน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามแบบเดียวกัน (สุภางค์ จันทวานิช, 
อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล ,2563 ,หน้า 45) และการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลก่อน
การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์โดยแจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อน
ล่วงหน้าในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียงโดยก่อนสัมภาษณ์จะขอ
อนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ดังนี้ 
1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง

วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 
1.4 เอกสารทางราชการ เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน 

ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 

2. การวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
โดยเก็บข้อมูลด้วยตนเอง รวมทั้งขออนุญาตบันทึกเสียงและบันทึกภาพในการสัมภาษณ์ทุกครั้ง 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์  ดังนี้ 

1. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
2. น าข้อมูลมาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน

ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ในประเด็นค าถามแล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล

เอกสารที่เกี่ยวข้องกัน ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่จะได้ทราบถึงลักษณะที่มี
ความคล้ายคลึงกันและแตกต่างของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 

 4. สรุปผลการวิจัยเพ่ือทราบถึงนโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จาก
รัฐบาลและจังหวัดที่สั่งการมายังองค์การบริหารส่วนต าบล ว่ามีรูปแบบใด มีนโยบายในส่วนใดบ้าง 
การตอบสนองนโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในองค์การบริหารส่วนต าบล มีการ
ด าเนินการอย่างไร มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าวมากน้อยเพียงใดและมีข้อเสนอแนะ แนว
ทางแก้ไขปัญหาเพื่อใช้ปรับปรุงการท างานป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอนาคต โดยใช้การ
น าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษารูปแบบนโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่สั่งการ
มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

จากการศึกษาวิจัยเอกสารตาง ๆและจากการสัมภาษณ์ พบว่า รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) หรือ ศบค.  ซึ่งมีการจัดตั้ง 
ศบค.ในระดับจังหวัดด้วยโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรับนโยบายจาก ศบค.ส่วนกลางและ 
กระทรวงต่าง ๆ ผ่านมายังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามล าดับเพื่อให้ด าเนินการมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งองค์การบริหารส่วน
ต าบลล าไทรมีอ านาจในการป้องกันและควบคุมโรคตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.2537 และ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซ่ึงนโยบายที่สั่งการมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด19) นั้นมีดังนี้  

1. มกีารจัดตั้งคณะผู้ปฏิบัติงาน การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในระดับอ าเภอและ
ต าบล จัดตั้งชุดปฏิบัติการควบคุมโรค โดยประสานงานการทุกภาคส่วนในระดับต าบลและอ าเภอทั้ง
บุคลากรทางการแพทย์ ต ารวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สถานพยาบาลในพื้นที่ 
เพ่ือให้เกิดหน้าที่ความรับผิดชอบในระดับพื้นที่และสามารถใช้อ านาจบังคับตามกฎหมายส าหรับการ
ปิดสถานที่หรือการใช้มาตรการส าหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด
19)   

2.การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน แนวทางการจัดหารอาหารให้แก่ผู้ที่กักตัววันละ 3 
มื้อๆละไม่เกิน 30 บาทต่อคน แนวทางการใช้จ่ายเงินงบประมาณ เงินสะสมเพ่ือใช้ส าหรับการป้องกัน
โรคโควิด 19 มาตรการในการปฏิบัติงานของข้าราชการโดยไม่ให้ข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ ให้
ข้าราชการปฏิบัติงานในเขตจังหวัด ห้ามลา กรณีมาจากต่างจังหวัดให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ให้
เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ ให้งดการท าประชาคมท้องถิ่น การก าหนดแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือ
ป้องกันโรค แนวทางการคัดแยกขยะส าหรับอุปกรณ์ป้องกันโรค การห้ามออกนอกเคหสถานในเวลา
เคอร์ฟิว การควบคุมราคาสินค้า 

3.มาตรการเพ่ือป้องกันการติดเชื้อ แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยงจาก
ต่างประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่อ มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ให้มี
การคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและ กรุงเทพมหานคร รายงานการเดินทางเข้า-ออก 



-8- 
 

ของบุคคลจากนอกพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง คัดกรองบุคคลที่เข้ามาใช้บริการในองค์การบริหารส่วนต าบล 
งานบุญ งานศพ งานแต่ง กรณีหมู่บ้านมีผู้เข้าข่ายให้ผู้น าชุมชนเฝ้าระวังอาการ 14 วัน ให้งดออกนอก
ที่พักอาศัย และรายงานให้ท้องถิ่นและนายอ าเภอทราบ แจ้งเตือนราษฎรในพ้ืนที่ให้ระมัดระวัง เฝ้า
ระวังผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง การเว้นระยะห่างทางสังคม การสวมหน้ากากผ้า การปิดสถานที่
ออกก าลังกาย การวัดไข้  การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์แก่ประชาชน ทั้งเจลแอลกอฮอล์ น้ ายาฆ่าเชื้อ 
หน้ากากอนามัย การฉีดพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อ การเว้นระยะห่างทางสังคม การงดนั่งรับประทานอาหารที่
ร้าน กรณีมีผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการฆ่าเชื้อที่พักอาศัยและ
พ้ืนที่โดยรอบ 

4.การสื่อสารและให้ความรู้แก่ประชาชน เช่น การประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ประชาชนในการ
ป้องกันโรค การออกเสียงตามสาย การแจ้งเตือนผ่านสื่อออนไลน์ การใช้รถกระจายเสียง อบรมให้
ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตน อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการท าหน้ากากผ้า 

5.มาตรการในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐแนวทางในการ
ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดยให้มาลงทะเบียนค าร้องและน ารายชื่อเข้าสู่การ
พิจารณาจากคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ประกาศรายชื่อผู้ได้รับความช่วยเหลือ โดยการ
จ่ายเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบครัวเรือนละ 2,000 บาท การจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้า
พนักงานควบคุมโรค แนวทางการรับบริจาคและการแจกจ่ายสิ่งของให้ผู้ได้รับผลกระทบ  

วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษารูปแบบการด าเนินการตามนโยบายป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019(โควิด 19)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับนโยบายจากส่วนกลางผ่านทางจังหวัดและอ าเภอ และ
นโยบายเฉพาะของจังหวัด ซึ่งมีทั้งค าสั่งและหนังสือซักซ้อม ซึ่งท้องถิ่นมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้ง โดยองค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ในการป้องกันและควบคุมโรคอยู่ด้วยแล้ว ซึ่งการก าหนด
นโยบายจากส่วนกลางและจังหวัดมายังองค์กรปกครองปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้ท้องถิ่นต้องหันมาให้
ความสนใจกับหน้าที่ด้านสาธารณสุขส าคัญเป็นอันดับแรกเนื่องจากมีความเร่งด่วน หากปล่อยไว้จะไม่
สามารถยับยั้งการแพร่ระบาดได้และส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้าง ดังนั้นท้องถิ่นจึงต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายในการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโรโรนา2019(โควิด19) โดยสิ่งที่ท้องถิ่นปฏิบัติที่ได้
ตามนโยบายคือ 

1.มาตรการส าหรับการป้องกันการติดเชื้อ การแจกจ่ายเครื่องมือป้องกันโรคเช่น หน้ากาก
อนามัย เจลแอลกอฮอล์ ซึ่งท้องถิ่นจัดหาและได้รับบริจาคจากผู้ประกอบการในพ้ืนที่ การฉีดพ่นน้ ายา
ฆ่าเชื้อตามแหล่งชุมชน สถานที่ราชการ โรงเรียน การคัดกรอง วัดไข้ตามจุดแหล่งชุม ตลาด งานศพ 
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งานแต่ง  การรายงานผู้เดินทางจากต่างพ้ืนที่ การงดจัดกิจกรรมที่มีผู้ร่วมงานจ านวนมาก เช่น งดจัด
งานสงกรานต์ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมส าคัญทุกปี งดการเดินทางไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ การงด
ประชาคมท้องถิ่นซึ่งปกติจะมีผู้ร่วมกิจกรรมจ านวนมาก 

2.การสื่อสารและให้ความรู้แก่ประชาชน การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิลทั้งภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ การออกเสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์ทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตนในช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสอนท าหน้ากากอนามัย การอบรมให้
ความรู้ประชาชนในการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจากการติดเชื้อ 

3.แนวทางการปฏิบัติอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง  การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆในพ้ืนที่เพ่ือ
เตรียมการรับมือหากมีผู้ป่วย ซึ่ง อบต.ล าไทรได้เตรียมแผนรับมือและสถานที่ไว้ส าหรับกรณีมีการแพร่
ระบาดในพ้ืนที่ 

4.การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของภาครัฐซึ่ง อบต.ล าไทรได้รับค า
ร้องขอความช่วยเหลือของประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาพิจารณาให้ความช่วยเหลือครอบครัวละ 
2,000 บาท การแจกจ่ายอาหารและสิ่งของจ าเป็นแก่ผู้ได้รับผลกระทบ การจัดให้มีตู้ปันสุขตั้งไว้ณ 
สถานที่ส าคัญทั่วทั้งต าบลซึ่งรับบริจาคจากผู้มีก าลังทรัพย์น าอาหารและสิ่งของที่จ าเป็นมาไว้ที่ตู้ปันสุข
เพ่ือแบ่งปันให้ประชาชนที่ขาดแคลน 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการน านโยบายป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติ ผลการวิจัยพบว่า  

1.ปัญหาและอุปสรรค งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ บุคลากรไม่เพียงพอและ
ไม่มีบุคลากรเฉพาะด้าน ปัญหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการระบาดของโรคยังไม่ทั่วถึง ประชาชน
ขาดความตระหนักไม่ใส่ใจในมาตรการของท้องถิ่น ระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ส าหรับป้องกันโรคยังไม่มีความชัดเจน ราคาสินค้าที่จ าเป็นในการป้องกันควบคุม
โรคมีราคาสูง พนักงานต้องสัมผัสสารเคมี การจ่ายเงินเยียวยาล่าช้าจากระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจน  

  2.ข้อเสนอแนะ ต้องการให้มีมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้น ระเบียบเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันโรคให้มีความชัดเจนไม่คลุมเครือ มีวัสดุ อุปกรณ์ เจลแอล์กอฮอล์ 
หน้ากากเตรียมพร้อมหากเกิดการระบาดครั้งใหม่ การมีบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนมาตรการเพ่ือป้องกันโรค
และการให้ก าลังใจผู้ปฏิบัติ 
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อภิปรายผล  

 รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(ศบค.) ขึ้นเพ่ือระดมสรรพก าลัง บุคลากรของรัฐที่มีความรู้ในด้านสาธารณสุขมาเป็นก าลังหลักในการ
บริหารสถานการณ์ โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ขึ้นในระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน รับนโยบาย ข้อสั่งการจาก สบค.
ชุดใหญ่เพ่ือน านโยบายระดับประเทศไปปฏิบัติโดยสั่งการมายังส่วนราชการส่วนภูมิภาค ผ่าน ศบค.
จังหวัด ซึ่ง ศบค.จังหวัดมีอ านาจก าหนดมาตรการเฉพาะของจังหวัดตนเองได้ตามสถานการณ์ของ
จังหวัดนั้นๆ โดยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเชื้อโรคประเภทเชื้อไวรัส ติดต่อกันผ่านการสัมผัส การ
รับเชื้อผ่านอากาศหายใจ การติดต่อผ่านผิวหนังที่บอบบางเช่น ตา จมูก ปาก  ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่กระจายสู่บุคคลอ่ืน ศบค.จึงก าหนดมาตรการให้ จังหวัด 
อ าเภอ ท้องถิ่นต้องด าเนินมาตรการในการป้องกันการแพร่เชื้อการติดเชื้อและมาตรการอ่ืนๆเพื่อ
ป้องกนัผลกระทบจากค าสั่งของรัฐ และท้องถิ่น โดย ศบค.ได้มีนโยบายให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย 
ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้สะอาด งดการรวมกลุ่มจ านวนมาก การประกาศเคอร์ฟิวเพ่ือป้องกันการ
ออกจากบ้านของประชาชนที่ต้องออกไปเสี่ยงกับเชื้อโควิด 19 การสั่งปิดสถานบันเทิง สนามกีฬา 
โดยเฉพาะสนามมวย จากการระบาดครั้งที่ 1 ของประเทศไทยนั้นพบว่าสถานที่ๆมีการระบาดสูงคือ
สถานที่ๆแออัด มีอากาศถ่ายเทน้อย จึงจ าเป็นต้องมีการปิดสถานที่ดังกล่าว กรณีท่ีผู้คนในสังคมทราบ
กันดีคือกรณีที่ผู้ติดเชื้อจากสนามมวย ซี่งในสถานที่ดังกล่าวมีผู้เข้าชมเป็นจ านวนมากมีความแออัด 
ระบบระบายอากาศแบบปิด มีการเปิดแอร์ ท าให้อากาศหมุนเวียนในสนามมวย ภายหลังการออกมา
เปิดเผยของนักแสดงชื่อดังที่ท าหน้าที่เป็นพิธีกรในสนามมวยดังกล่าว สังคมเริ่มตื่นตระหนกและ
กระวนกระวายมากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากผู้ติดเชื้อมีชื่อเสียงและประกาศด้วยตัวเองว่าติดเชื้อ จึงท าให้
คนในสังคมเกิดความกระตือรือร้นในการติดตามผู้ที่ไปชมมวยในสนามมวยแห่งนั้นและพบว่ากระจาย
ตัวไปในหลายจังหวัด ส่งผลให้สังคมไทยต่างหวาดหวั่นและเตรียมพร้อมรับมือในทุกด้าน  

 ภายใต้สถานการณ์อันน่ากลัวนี้รัฐบาลภายใต้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้ออกค าสั่ง เป็นนโยบายสาธารณะต่างๆเพ่ือใช้ส าหรับการ
รับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ผ่านค าสั่งต่างๆของกระทรวง
สาธารณสุขและออกเป็นพระราชกฤษฎีกาเพ่ือยับยั้งการเดินทางในเวลาวิกาลของประชาชน เพ่ือ
ป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อ นอกจากนั้นยังมีการปิดสถานที่เสี่ยงต่างๆในเขตกรุงเทพและ
ปริมณฑล โดยเฉพาะในกรุงเทพนั้น มีค าสั่งปิดห้างสรรพสินค้า ทุกแห่งท าให้ลูกจ้าง พนักงานห้างต้อง
ตกงาน หรือไม่มีสถานที่ค้าขายส าหรับพ่อค้าแม่ค้าท่ีขายในห้าง เมื่อเกดิเหตุการณ์ดังนั้น กลุ่มคน
เหล่านี้ไม่มีงานท า ไม่มีเงินใช้จ่ายจ าเป็นต้องออกจากห้องเช่าและต้องกลับไปยังถิ่นฐานบ้านเกิดของ
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ตนเอง ซึ่งก็ไม่ทราบว่าจะมีใครติดเชื้อหรือไม่การป้องกันจึงต้องเกิดขึ้นทั่วทุกแห่งในประเทศ
โดยเฉพาะท้องถิ่นเองซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ทุกแห่งต้องน านโยบายรัฐบาลและจังหวัดไป
ประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของตนเองโดยผ่านการประชุมปรึกษาหารือของนายก อบต. /นายกเทศมนตรี ใน
พ้ืนที่ ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทรมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทรเป็นหลักในการ
รับนโยบายจากส่วนกลางและจังหวัดและปรึกษาหารือกับหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือก าหนดออกมาเป็น
มาตรการ กิจกรรม แนวทางต่างๆในการรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด19)  

นโยบายที่ส าคัญท่ีท้องถิ่นปฏิบัติคือการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายผู้มาใช้บริการ การใช้เจล
แอลกอฮอล์ล้างมือทุกครั้งทั้งการปฏิบัติในองค์การบริหารส่วนต าบลและการขอความร่วมมือไปยัง
ชุมชน หมู่บ้านสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการของท้องถิ่น การแพร่ระบาดอย่างกว้างขวาง
ในประเทศไทยและทั่วโลก ท าให้จังหวัดมีนโยบายให้ท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชน
ตระหนักถึงความอันตรายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทรมี
ช่องทางหลายช่องทางในการสื่อสารกับประชาชนคือ การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย รถเคลื่อนที่ สื่อ
สังคมออนไลน์ การให้ความรู้แก่ประชาชนเมื่อมีกิจกรรมส าคัญ นอกจากนี้ยังมีนโยบายให้ร้านอาหาร
เปิดบริการเฉพาะการซื้อกลับรับประทานที่บ้านเพื่อไม่ให้ผู้รับบริการนั่งที่ร้านเนื่องจากเสี่ยงต่อการติด
เชื้อสูง นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่เก่ียวเนื่องจากการแพร่ระบาดเกิดข้ึนคือ ราคาสินค้าที่จ าเป็นในการใช้
ป้องกันโรคโควิด 19 นั้นปรับตัวสูงขึ้นหลายเท่าตัว โดยเฉพาะหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 
อาหาร เป็นต้น ท าให้รัฐต้องสั่งการมายังท้องถิ่นให้ตรวจตรา ก าชับร่วมกับหน่วยงานด้านพาณิชย์เพื่อ
ลดผลกระทบต่อประชาชนเมื่อมีการกักตัวเกิดข้ึน ผลกระทบจากการล็อคดาวน์ท าให้ประชาชนขาด
รายได้จึงมีนโยบายให้ท้องถิ่นจัดท าตู้ปันสุขเพ่ือให้ผู้ที่มีก าลังทรัพย์ได้บริจาคแก่ผู้ได้รับผลกระทบ 
นอกจากนี้ผลกระทบจากราคาสินค้าท่ีจ าเป็นดังกล่าวรัฐจึงมีนโยบายให้ท้องถิ่นอบรมให้ความรู้
ประชาชนในการเย็บหน้ากากผ้าใช้เองตามหลักการพ่ึงตนเองและจากผลกระทบในการล็อคดาวน์ท า
ให้ประชาชนจ านวนมากขาดรายได้ จึงมีนโยบายให้ท้องถิ่นช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
มาตรการของรัฐและสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวโดยมีการแจกจ่ายอาหาร เจลล้างมือ 
หน้ากาก จากการร่วมมือร่วมใจขององค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ประกอบการและประชาชนที่มีก าลัง
ทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือปัจจัยส าคัญในการป้องกันโรคโควิด 19นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลยัง
ได้รับนโยบายช่วยเหลือด้านการเงินครอบครัวละ 2,000 บาท โดยพิจารณาจากรายได้ก่อนและหลัง
การแพร่ระบาด ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลล าไทรได้ช่วยเหลือประชาชนที่เขียนค าร้องขอความ
ช่วยเหลือ 

 จากการน านโยบายหลายอย่างมาปฏิบัติในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) นั้นพบปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ คือ ระเบียบการเบิกจ่าย
งบประมาณเพ่ือใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันและก าจัดเชื้อโรค ไม่ทันสมัย 
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ต่อสถานการณ์เนื่องจากสินค้าที่จ าเป็นนั้นมีราคาแพง แต่ท้องถิ่นต้องจัดซื้อจัดจ้างในราคาตลาด
เหมือนสถานการณ์ปกติท าให้เกิดความล่าช้า รวมถึงระเบียบการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประชาชน
ยังคลุมเครือไม่ชัดเจน ว่าจะใช้กฎหมายใด ตัวบทใดเพ่ือให้ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยัง
พบปัญหาด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชน ที่ไม่เกิดความตระหนักว่าควรป้องกันตนเองอย่างไร
ให้ปลอดภัย ไม่ละเลยการสวมหน้ากาก การล้างมือให้สะอาด รวมถึงการฝึกฝนอบรมบุคคลากรของ
ท้องถิ่นให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) เพ่ือให้ท้องถิ่นมี
บุคลากรที่มีความรู้และสามารถช่วยก าหนดกิจกรรม มาตรการให้ตรงกับปัญหาการแพร่ระบาดได้ดี
ยิ่งขึ้นรับมือกับการแพร่ระบาดได้ดียิ่งขึ้น 

 ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ สอดคล้องกับทฤษฎีของ Pareto (อ้างถึงใน เฉลิมพล ศรีหงษ์
,2562) ในเรื่องของการตัดสินใจเลือกนโยบาย หากทางเลือกนั้นถูกเลือกก าหนดเป็นนโยบาย โดยต้อง
มีการชดเชย (compensation) ให้แก่คนที่รู้สึกว่าตนเองได้รับผลเสียจากทางเลือกนั้น ซึ่งหากจะจ่าย
ชดเชยด้วยเงิน มูลค่าของเงินชดเชยควรเป็นเท่าไหร่ จึงจะท าให้บุคคลที่รู้สึกว่าตนเองได้รับผลเสียจาก
นโยบายนั้น รู้สึกพึงพอใจกับมูลค่าของเงินชดเชยนั้น ในกรณีของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น รัฐได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน (เคอร์ฟิว) จ ากัดการออกนอก
เคหสถาน การเดินทางข้ามจังหวัด การห้ามนั่งรับประทานในร้าน การลดเวลาท างานท าให้ประชาชน
ไม่มีรายได้หรือรายได้ลดลง รัฐจึงต้องออกมาตรการเยียวยาคนละ 5,000 บาท และส าหรับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบอ่ืนๆที่เสียสิทธิ์จากการมาตรการของรัฐบาล ก็ให้ท้องถิ่นช่วยเหลือให้ครอบคลุมครัวเรือน
ละ 2,000 บาท  สอดคล้องกับ งานวิจัยของภาณุเดช  ปัญญา(2560) ที่ศึกษาการน านโยบายประชา
รัฐไปสู่การปฏิบัติ กรณีศึกษาโครงการเพ่ิมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ
ในต าบลธัญญาและต าบลดงลิง อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ในประเด็นที่ว่า ปัญหาด้าน
กระบวนการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานในส่วนการมอบหมายงาน อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ 
เจ้าหน้าที่ยังมีความสับสนในการปฏิบัติงานระหว่างระเบียบกองทุนหมู่บ้านกับระเบียบโครงการเพ่ิม
ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ เพราะโครงการดังกล่าวเป็นโครงการใหม่ 
จากปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคที่อุบัติขึ้นใหม่ และการแพร่
ระบาดสูง ไม่เคยเกิดข้ึนกับประเทศไทยมาก่อนเนื่องจากเป็นโรคที่มีการระบาดรวดเร็วจาก
ต่างประเทศสู่ประเทศไทยทั่วโลก แม้จะมีการให้ความรู้ในการรับมือในเบื้องต้นแต่เป็นเพียงส่วนน้อย 
บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจในโรคอุบัติใหม่นี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค แนวทางการรับมือโรคระบาดที่
ทันท่วงทกีระบวนการขั้นตอนการสั่งการมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้าเพราะต้องผ่าน
กระบวนการระกับกระทรวง กรม จังหวัด มายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท าให้การช่วยเหลือ
ประชาชนล่าช้า และระเบียบในการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ส าหรับ
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ป้องกันโรคยังไม่มีความชัดเจนและไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะที่โรคแพร่ระบาดเนื่องจากวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือมีราคาสูง ขาดตลาด ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องระมัดระวังในการจัดซื้อ
จัดจ้าง และท าให้เกิดความล่าช้า  สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภรภัทร  บัวพันธ์(2561) ที่ศึกษาการน า
นโยบายโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ประเภทนาข้าวในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
ปีงบประมาณ 2559 ไปปฏิบัติ ในส่วนของแนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ประเภทนาข้าวควรปรับปรุงเรื่องการสื่อสารท าความเข้าใจระหว่าง
เกษตรกรและโรงสีให้มากข้ึน ส าหรับนโยบายที่ท้องถิ่นปฏิบัติในกรณีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ควรปรับปรุงด้านการสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องความร้ายแรงของโรค การ
ใส่ใจและตระหนักถึงส่วนรวมเพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นปฏิบัติตัวได้ถูกต้องและสามารถป้องกันโรค
ได้  สอดคล้องกับงานวิจัยของ แสน บ้านแย้ม(2561) ที่ศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนโยบายกระจายอ านาจ
เกี่ยวกับการบริการสาธารณะท้องถิ่น :กรณีศึกษา 4 พ้ืนที่ในจังหวัดสมุทรปราการ ในประเด็นเรื่อง
ท้องถิ่นเองยังไม่สามารถให้บริการสาธารณะได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนื่องจากติดปัญหาในเชิงอ านาจ
การบริหารจัดการที่ยังไม่ได้รับอิสระอย่างแท้จริง ทั้งในด้านข้อกฎหมาย งบประมาณ และ โครงสร้าง
ของระบบบริหารที่เน้นการรวมศูนย์อ านาจมากกว่าการกระจายอ านาจ มีสาขาการบังกับบัญชา
ซับซ้อนหลายชั้น บริการสาธารณะบางอย่างจึงเกิดความล่าช้า ซึ่งท าให้เกิดผลกระทบโดยตรงกับ
ประชาชนในท้องถิ่นท่ีจะได้รับบริการสาธารณะท้องถิ่นล่าช้าตามไปด้วย ซึ่งในกรณีการน านโยบาย
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19)ไปปฏิบัตินั้นท้องถิ่นยังประสบปัญหาในด้านการ
ปฏิบัติตามนโยบายป้องกันโรคได้เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากระเบียบข้อสั่งการบางอย่างคลุมเครือไม่
ชัดเจน ต้องตีความและพิจารณาอยู่เป็นเวลานานท าให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างล่าช้า 
ไม่มีอุปกรณ์ส าหรับการป้องกันโรคได้ทันท่วงทีทั้งปัจจัยด้านระเบียบกฎหมายและปัจจัยด้านราคา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิวัฒน์  หิรัญรักษ์(2560) ไดศ้ึกษาการน านโยบายสาธารณสุขมูลฐานไป
ปฏิบัติ กรณีศึกษาอ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ในประเด็นปัจจัยด้านสมรรถนะขององค์กร ทั้ง
ในด้านงบประมาณ บุคลากร โครงสร้าง วัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานตาม
นโยบายที่ได้รับมอบหมาย อีกท้ังการขาดความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานท าให้ไม่เห็น
ความส าคัญของงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ในกรณีของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้นพบว่า
บุคลากรของท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  
เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการป้องกันโรคนั้นขาดตลาดหรือมีราคาสูงในสถานการณ์ที่โรคแพร่
ระบาดสูงงบประมาณท่ีใช้ในการรับมือนั้นไม่เพียงพอเนื่องจากการขาดรายได้จากภาษีที่จัดเก็บได้น้อย  

จากการศึกษานโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด
19) ที่สั่งการมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้นจะเห็นได้ว่ามีทั้งนโยบายระดับประเทศและ
นโยบายระดับจังหวัด ซึ่งแต่ละจังหวัดมีลักษณะและสภาพสังคมแตกต่างกัน เช่น สมุทรปราการ 
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กรุงเทพ มีสภาพสังคมแบบเมือง อุตสาหกรรม การติดต่อระหว่างบุคคลในสังคมจึงมีปริมาณมากส่วน
จังหวัดที่ห่างออกไปที่มีสภาพสังคมเป็นเกษตรกรรม การติดต่อสื่อสารระหว่างคนในสังคมมีน้อย การ
ออกมาตรการและนโยบายจึงต้องออกให้เหมาะสมกับสภาพหมู่บ้าน ต าบล นั้นๆ ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลล าไทรที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในครั้งนี้มีสภาพสังคมแบบกึ่งอุตสาหกรรมและกึ่งเมือง จึงมีความ
แออัดของประชากรค่อนข้างสูง การด าเนินการขององค์การบริหารส่วนต าบลล าไทรจึงต้องปฏิบัติด้วย
ความเข้มข้น แม้จะขาดบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทาง งบประมาณที่มีจ ากัด อาศัยการบูรณาการ
รว่มกับหน่วยงานอื่นๆและการใช้ความรู้จากสื่อเพ่ือสื่อสารต่อไปยังไปยังประชาชนและก าหนด
มาตรการต่างๆที่ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด 19) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือป้องกันโรคและปกป้องประชาชนให้
รอดพ้นจากจากการแพร่เชื้อ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อท้องถิ่นและบรรลุ
ตามความประสงค์ของนโยบายสาธารณะที่เกี่ยวกับการป้องกันโรคดังกล่าวด้วย 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 

1.ควรมีการแจ้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์
ป้องกันโควิด 19 ให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์เพ่ือยับยั้งการแพร่กระจายของเชื้อโรคแก่
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

2.ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์กับประชาชนให้มากยิ่งข้ึนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและ
ตระหนักต่อการป้องกันตนเองให้ห่างไกลเชื้อโรค สื่อสารกับประชาชนในทุกช่องทางให้มากขึ้นเพ่ือ
สร้างความเข้าใจที่ดีและเพ่ือให้ประชาชนปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐและท้องถิ่น 

3.ควรมีการส ารองวัสดุ อุปกรณ์ไว้ใช้กรณีมีการระบาดรอบใหม่ หรือเม่ือมีเชื้อเข้ามาใน
ประเทศเนื่องจากในสถานการณ์ที่ปกติราคาสินค้าที่จ าเป็นในการป้องกันโรคนั้นมีราคาถูก สามารถ
จัดซื้อได้ในราคาท้องตลาดและมีปริมาณท่ีเพียงพอ หากมีการแพร่ระบาดครั้งใหม่   

4.ควรมีการอบรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันโรค เทคนิค
วิธีการในการจัดการปัญหาที่เกี่ยวเนื่องจากการแพร่ระบาดและปัญหาที่เกิดจากมาตรการของรัฐ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  

 1.ควรเพิ่มการวิจัยเชิงปริมาณเพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
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 2.ควรเพิ่มการวัดผลความส าเร็จของนโยบายต่างๆที่ใช้ในการป้องกันโรค เพ่ือศึกษาผมส าเร็จ
ของนโยบายที่ลงไปสู่ประชาชนและเป็นการน าข้อมูลมาปรับปรุงการน านโยบายไปไปปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้น 

 3.ควรสัมภาษณ์นายกองค์การบริหารส่วนต าบล นายกเทศมนตรี ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุด
เพ่ือศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับนโยบายมากขึ้น 
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