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บทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า  
2019  ไปปฏบิัติ  ในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ* 
Role of the subdistrict headman and the village headman take the 

policies of prevention Coronavirus  2019  go to practice in Rachathewa 
Sub-district, Bangphli District, Samutprakan Province 

ชัชวาล  ผึ้งทอง** 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง  บทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการป้องกันโรคโคโรน่า  
2019  ไปปฏิบัติ  ในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ   อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเฉพาะเจาะจง  จ านวน  10  คน  มีวัตถุประสงค์               
1)  เพ่ือศึกษาบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019             
ไปปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อในต าบลราชาเทวะ  2)  เพ่ือศึกษาปัญหา  อุปสรรค  ของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  ในการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าพนักงานควบคุมโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข                 
3)  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการป้องกันโรค
ไวรัสโคโรน่า 2019 ไปปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อในต าบลราชาเทวะ  ผลการวิจัยพบว่า            
1)  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านต าบลราชาเทวะมีบทบาทหน้าที่ในหน้าที่เจ้าพนักควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบัญญัติสาธารณสุข  2558  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2563  มีหน้าที่ในการน านโยบายต่าง ๆ ในการ
ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ไปปฏิบัติในท้องที่ท่ีตนเองดูแลรับผิดชอบ  2)  ปัญหาและอุปสรรคใน
การปฏิบัติหน้าที่ของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ได้แก่  ขาดความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า  2019  จึงท าให้
การปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มก าลังความสามารถ  ประกอบกับประชาชนไม่เข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน
ของทางราชการ  และรัฐบาลไม่มีงบประมาณเพียงพอในการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันโรคดังกล่าว               
3)  ควรจัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า  2019  และหลักสูตรอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพให้แก่ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
ค าส าคัญ:  บทบาท,  หน้าที่,  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน,  การน านโยบายไปปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

*บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ือง  บทบาทหนา้ที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการป้องกันโรคไวรัส
โคโรน่า  2019  ไปปฏิบัติ  ในพื้นที่ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมทุรปราการ   

**นักศึกษาหลกัสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า 
 ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  มีความหมายและความส าคัญยิ่งในการขับเคลื่อนบริหารงานของภาครัฐ  
เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  ซึ่งการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพจะน าไปสู่การ
พัฒนาให้หมู่บ้านมีความเจริญ  และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  หรือบทบาทที่จะรวบรวมและ
แบ่งสรรพสิ่งที่มีคุณค่าทางสังคม  หรือการด าเนินนโยบายสาธารณะและการปฏิบัติราชการต่าง ๆ          
ซึ่งแกนน าระดับผู้น าของท้องที่  คือก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ถือว่าเป็นประชาธิปไตยระดับล่าง  ที่มีการแบ่ง
อ านาจลงมาจากส่วนกลาง  เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุด  ถือได้ว่าองค์กรปกครองที่เป็น
รากฐานของการจัดสรรสิ่งที่มีคุณค่าหรือการด าเนินนโยบายสาธารณะและการปฏิบัติราชการต่าง ๆ 
ไปสู่ประชาชนโดยแท้จริง โดยมีผู้น าระดับหมู่บ้าน  เป็นบุคลากรเป็นตัวเชื่อมระหว่างส่วนกลาง             
ส่วนภูมิภาค  และประชาชนที่เป็นอ านาจอธิปไตยโดยตรง  ดังนั้นบทบาทของก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในแต่
ละหมู่บ้านจึงมีบทบาทท่ีส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน 

เมื่อวันที่   13  มกราคม  2563  ประเทศไทยได้ตรวจพบผู้ป่วยรายแรกจากไวรัสโคโรน่า 
2019  เป็นผู้ป่วยเพศหญิง  อายุ  61 ปี  ที่เดินทางมาจากเมืองอู่ฮ่ัน  ( น าชัย  ชีววิวรรธน์, 2563, 
หน้า 110 )  หลังจากนั้นไม่นานก็พบการติดเชื้อโรคโควิดเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย  รัฐบาลได้ก าหนดนโยบาย
และมาตรการในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019  โดยจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  มีค าสั่งและมาตรการต่าง ๆ ออกมาจ านวนมาก  ได้แก่  ค าสั่งงดการ
เดินทางเข้าออกในราชอาณาจักรไทย  ค าสั่งปิดสถานที่เสี่ยง  สถานศึกษา  สถานประกอบการ  
ร้านอาหาร  การก าหนดระยะเวลาห้ามเดินในระหว่างเวลา  22.00 – 04.00 น.  ท าให้กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของประเทศหยุดชะงัก  การผลิต  การขนส่ง  และการส่งออก  การท่องเที่ยว  กิจการหลาย
แห่งต้องปิดตัวลง  แรงงานตกงานจ านวนมาก  การเรียนการสอนต้องปรับแผนการเรียนใหม่  โดยมี
การเรยีนการสอนผ่านทางออนไลน์  หน่วยงานราชการและเอกชนบางแห่ง  มีการท างานแบบ  work 
form home  เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ให้หายไปจากประเทศไทย
โดยเร็วรัฐบาลจึงรณรงค์ให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม  ต้องอยู่ห่างกัน  1 – 2 เมตร  การสวม
หน้ากากอนามัย  การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย  การล้างมือด้วยแอลกอฮอลล์  เป็นต้น  นอกจากนั้น
ยังมีการใช้แอปพลิเคชั่น  “ไทยชนะ”  ส าหรับสถานประกอบการในการลงทะเบียนผู้เข้าใช้บริการ  
หากมีการตรวจพบว่ามีผู้ป่วยไวรัสโคโรน่า 2019  เดินทางไปยังสถานที่ใด  จะได้ติดตามผู้ที่มีความ
เสี่ยงเข้ามาเพ่ือตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า  เป็นการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  ซึ่งในส่วนของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านนั้นมีบทบาทส าคัญในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019  โดยกระทรวงสาธารณสุขมีค าสั่ง
แต่งตั้งให้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรค  มีหน้าที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลืองานตาม
นโยบายของรัฐ  การตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้าออกภายในเขตจังหวัด  การลงพ้ืนที่ส ารวจ        
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคไวรัสโคโรน่า 2019  เพ่ือรับลงทะเบียนช่วยเหลือเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบตามมาตรการและเงื่อนไขที่ทางรัฐบาลก าหนด  ร่วมไปถึงการอ านวยความสะดวก
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการแจกจ่ายถุงยังชีพ  อาหาร  หน้ากากอนามัย  แอลกอฮอลล์เจล  ให้แก่
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ประชาชนในพื้นท่ี ได้แก่  เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ  มูลนิธิ  ภาคเอกชน  เป็นต้น  และรวมไป
ถึงการท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร  สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิดตามหนังสือสั่งการต่าง ๆ  ให้แก่ประชาชน      

ขณะนี้ยังพบการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ในประเทศไทยในระลอกใหม่  พบผู้ติด
เชื้อโรคไวรัสโคโรน่าจ านวนมาก  และแพร่กระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว  
รัฐบาลจึงได้ก าหนดนโยบายสาธารณะต่าง ๆ  ส าหรับควบคุมให้สถานการณ์การแพร่ระบาดยุติลง
โดยเร็ว  เพ่ือลดความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ  ทางรัฐบาลจึงต้องกักตัวผู้ป่วยทุกรายที่
ตรวจพบไว้ในสถานกักกันที่รัฐบาลจัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ  เนื่องจากไม่มียาหรือวัคซีนชนิดไหนที่จะ
ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019  ได้  เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว  อากาศมีความชื้นและเย็นลง
ซึ่งเป็นอุณหภูมิที่เชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  เจริญเติบโตได้ดี  หรือมีผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศที่
เป็นพาหนะน าโรคนี้เข้ามาสู่ประเทศไทยอีกเมื่อไรก็ไม่มีใครคาดการณ์ได้และไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น
อีกครั้ง  จึงเป็นการถอดบทเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมและควรมีแผนการรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ในอนาคต        
  ดังนั้นเพ่ือเป็นการศึกษาถึงบทบาทหน้าที่ของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ให้สามารถปฏิบัติงานใน
การน านโยบายการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ไปปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อในต าบลราชา       
เทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะการ
ศึกษาวิจัยเพ่ือที่จะได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่มีต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ด้านการป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ในพ้ืนที่ดังกล่าว 
 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 1.  ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ในต าบลราชา        
เทวะและบทบาทของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  จากเอกสาร  ต ารา  ข้อมูล สถิติ งานวิจัยจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ  ข้อกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  พระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง
ท้องที่  พ.ศ. 2457,  พระราชบัญญัติโรคติดต่อ  พ.ศ.2558  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.2563  และ  พระราช
ก าหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ.2548  รวมถึงวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าภาครัฐ  ผู้น าชุมชน  ในการน านโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติ 
 2.  การด าเนินการวิจัยด้วยการวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ การสร้าง  และพัฒนาเครื่องมือน าไปทดลองใช้  ปรับปรุงเครื่องมือ  และ
น าไปเก็บข้อมูลจากลุ่มตัวอย่าง  น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้อง  วิเคราะห์ข้อมูลและแปรผล  
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง  ความเหมาะสม  ความเป็นไปได้และการน าไปใช้ประโยชน์ของการปฏิบัติ
หน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า  2019 ไปปฏิบัติในพ้ืนที่
ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ซึ่งประกอบด้วย  3  ขั้นตอน  ดังนี้ 
  2.1  การศึกษา  วิเคราะห์และก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามล าดับ  คือ 
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   2.1.1  การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับบทบาทของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในฐานะ
บทบาทตัวแทนภาครัฐ  บทบาทผู้น าชุมชน  โดยการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
   2.1.2  สรุปแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน 
   2.1.3  สรุปแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
   2.1.4  ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
  2.2  การสร้างเครื่องมือเพ่ือสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 
        การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  โดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง 
  2.3  การเก็บรวมข้อมูล  ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
        ผู้วิจัยท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  บุคลากร  เจ้าหน้าที่  และผู้ที่
เกี่ยวข้อง  ในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการ
สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  (Key Informant Person)  โดยใช้การเลือกแบบเจาะจง  
จ านวน  10  คน  จาก 
  -  ปลัดอ าเภอบางพลี        จ านวน  2  คน 

-  ก านันต าบลราชาเทวะ     จ านวน  1  คน 
-  ผู้ใหญ่บ้านต าบลราชาเทวะ      จ านวน  3  คน 
-  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน  2  คน 
-  เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข   จ านวน  2  คน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  หรือสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ  ( Structured interview 
or Formal interview )  เป็นลักษณะของการสัมภาษณ์ท่ีมีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะ
สัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน  ( สุภางค์  จันทวานิช  2561,  หน้า  75 – 81 )  ผู้วิจัยจึงน ามาใช้
เป็นเครื่องมือส าหรับเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้   
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิโรจน์  ก่อสกุล  ( 2563,  หน้า  44 – 45 )  กล่าวถึงเครื่องมือที่จะใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลวิจัยมีหลายชนิด  การที่จะเลือกใช้เครื่องมือใดนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลที่ต้องการที่ จะ
ศึกษาเป็นส าคัญ  ซึ่งจะได้กล่าวถึงเฉพาะเครื่องมือที่มีการน ามาใช้มากในปัจจุบัน  ดังนี้ 
  1.  การสัมภาษณ์   
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  2.  การสอบถาม 
  3.  การสังเกต 
 ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ         
( Structured interview or formal interview )  โดยแบบสัมภาษณ์ได้ขอค าปรึกษาและค าแนะน า
จากที่ปรึกษาโครงการวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนระเบียบวิจัยและมีประสบการณ์ใน
การท าวิจัย  เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นได้ว่าแนวการสัมภาษณ์  และแบบสัมภาษณ์มีความชัดเจน  ตรง
ประเด็น  สอดคล้อง  และครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้  โดยผู้วิจัยติดต่อกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้ระบุไว้ จ านวน  10  คน  เพ่ือสัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ใน
การน านโยบายป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ไปปฏิบัติ   ในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ   เพ่ือน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์สาเหตุการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า  2019  ในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ  การน านโนยายการป้องกันไวรัสโคโรน่า  2019  ไป
ปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อในต าบลราชาเทวะ  เพ่ือศึกษาปัญหา  อุปสรรค  และแนวทางการ
พัฒนาบทบาทก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข  โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า  2019  ในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ   
การวิเคราะห์ข้อมูล                                                                                             
          ผู้วิจัยได้เลือกวิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง  หรือ  สัมภาษณ์แบบเป็นทางการ                    
( Structured interview or Formal interview )  เป็นลักษณะของการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและ
ข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัวจะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกัน  

ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยจะแจ้งนัดหมายวันเข้าสัมภาษณ์ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบ
ล่วงหน้าก่อนการสัมภาษณ์เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ 

1.  เพ่ือศึกษาบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 
ไปปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อในต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

2.  เพ่ือศึกษาปัญหา  อุปสรรค  ของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
 3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาบทบาทของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในการน านโยบายการ
ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ไปปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อในต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 
  โดยใช้วิธีการตีความข้อมูล  อิงกรอบแนวคิด  ทฤษฎี  และวิเคราะห์ข้อมูลตามความเข้าใจ
ของผู้วิจัย  โดยใช้วิธีการดังนี้ 
  1.  ผู้วิจัยจะต้องน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
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  2.  น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม  แล้วน ามาเปรียบเทียบเก็บข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่  แนวคิด  ทฤษฎี  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มี
ความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล  ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง  บทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการป้องกันโรคโคโรน่า  
2019  ไปปฏิบัติ  ในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ   อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ  โดยผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและการสัมภาษณ์  โดยผู้วิจัยได้ก าหนดวัตถุประสงค์
ของการวิจัยไว้  3  ประการ  และได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือตอบ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้  ดังนี้ 
 สรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  3  ประการดังนี้ 

1.  เพ่ือศึกษาบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 
2019  ไปปฏิบัติ  ในการควบคุมโรคติดต่อในต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 

 ผลการวิจัยพบว่า  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านต าบลราชาเทวะในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐ  ได้รับค าสั่ง
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการน านโยบายต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ออกมาเพ่ือใช้ในการป้องกันโรคไวรัส             
โคโรน่า  2019  ไปปฏิบัติในท้องที่ที่ตนเองดูแลรับผิดชอบ  เช่น  การตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางผ่าน
เข้าออกในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ  การตรวจสถานประกอบการ  ร้านค้าต่าง ๆ ที่ให้หยุดกิจการเป็น
การชั่วคราว  การลงพ้ืนที่ส ารวจผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  
2019  เป็นต้น  ก านันผู้ใหญ่บ้านนอกจากจะน านโยบายข้อสั่งการต่าง ๆ ที่ทางราชการก าหนดไว้ไป
ด าเนินการแล้ว  ก านันผู้ใหญ่บ้านจะต้องมีความรู้และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและ
อุปสรรคต่าง ๆ  ได้เป็นอย่างดี  เนื่องจากประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  และการใส่ใจในการดูแล
ตนเอง  และไม่เข้าใจในระบบงานราชการ  ซึ่งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
ในท้องที่มากท่ีสุด  จึงต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ท าหน้าที่แนะน าและอธิบายให้ประชาชนทราบถึง
วิธีการและมาตรการต่าง ๆ  เพ่ือลดความตรึงเครียดของประชาชนที่มีต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ในปัจจุบัน 

2.  เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค ของก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุม
โรคตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ผลการวิจัยพบว่า 
1)  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ขาดความรู้เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า  2019  บางรายก็เกิดความกลัว

จะติดโรคในขณะออกปฏิบัติหน้าที่  จึงท าให้การปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่เต็มก าลังความสามารถ 
2)  ประชาชนในพื้นท่ียังขาดความเข้าใจเรื่องโรคไวรัสโคโรน่า  2019  เนื่องจากเป็นโรคอุบัติ

ใหม่  บางรายที่กลัวการติดโรคดังกล่าวเกิดภาวะเครียดและตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ  แต่ในบางรายก็
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ไม่กลัวต่อการติดโรคดังกล่าวจึงฝ่าฝืนค าสั่งของทางราชการ  เช่น  ไม่ยอมปิดสถานบริการ   
ร้านอาหาร  เป็นการชั่วคราว  โดยให้เหตุผลว่าตนเองขาดรายได้  และต่อว่าต่อขานเจ้าหน้าที่ที่ออก
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจตราตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมาย 

3)  พ้ืนที่ต าบลราชาเทวะเป็นชุมชนเมือง  การเดินทางที่สะดวก  มีพ้ืนที่ติดท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ  มีโรงงานอุตสาหกรรมจ านวนมาก  จึงมีประชาชนต่างจังหวัดเดินทางมาขายแรงงานใน
พ้ืนที่เป็นจ านวนมาก  ท าให้การตรวจคัดกรองเป็นไปด้วยความยากล าบาก  นอกจากนั้นประชาชนที่
เดินทางผ่านจุดคัดกรองเกิดความไม่พอใจที่จะต้องท าทะเบียนประวัติบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่
ต าบลราชาเทวะ 

4)  งบประมาณของทางรัฐบาลที่ตั้งไว้ส าหรับการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า  2019   มีไม่
เพียงพอส าหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง  เช่น  หน้ากากอนามัย  แอลกอฮอล์เจล  
ส าหรับแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องลงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  และแจกจ่ายให้ประชาชน  ประกอบกับ
ผู้ผลิตและจ าหน่ายอุปกรณ์ต่าง ๆ  ฉวยโอกาสขึ้นราคา 

3.  เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาบทบาทของก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการ
ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 2019 ไปปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อในต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการวิจัยพบว่า 
1) ส่งเสริมให้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านมีความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข  การป้องกันโรคไวรัส               

โคโรน่า  2019  และโรคอุบัติใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  โดยการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  เนื่องจากปัจจุบันในวงการแพทย์ยังไม่พบวัคซีนที่จะใช้ในการป้องกันและท าลายล้างเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า  2019  ได้  และในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้  ซึ่งก านัน  ผู้ใหญ่บ้านเป็น
เจ้าหน้าที่รัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องที่มากที่สุด  จะได้น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม      
ไปถ่ายทอดและอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธี     
 2)  ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  นับเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย  มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการส่งข้อมูลข่าวสาร  โดยให้มีการจัดตั้งไลน์กลุ่มประจ าหมู่บ้าน  หรือเพจของหมู่บ้าน  โดยให้
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ในท้องที่นั้น ๆ เป็นผู้ดูแลในการลงข้อมูลประชาสัมพันธ์  
ข่าวสาร  ข้อสั่งการต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า  2019  เช่น  การรณรงค์การเว้นระยะห่างทาง
สังคม  การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหะสถาน  การหมั่นล้างมือบ่อย ๆ               
การรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่  การใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน  เป็ นต้น      
โดยให้ทุกครัวเรือนต้องเข้าร่วมกลุ่มหรือเป็นสมาชิกเพจอย่างน้อยครัวเรือนละ  1  คน  เป็นต้น 
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อภิปรายผล 
การวิจัยเรื่องบทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการป้องกันโรคไวรัส             

โคโรน่า  2019  ไปปฏิบัติ  ในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า 
2019  ไปปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อในต าบลราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ   
และศึกษาปัญหา  อุปสรรค  ของก านัน  ผู้ใหญ่บ้านในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าพนักงานควบคุมโรคตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  และเพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนาบทบาทก านัน ผู้ใหญ่บ้านในการ
น านโยบายการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ไปปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อในต าบลราชาเทวะ  
อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 
ผู้วิจัยสามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ต าบลราชาเทวะในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  นับว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ
ในการขับเคลื่อนนโยบายการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ตามที่รัฐบาลได้ก าหนด  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ  Dye  ( อ้างถึงใน  บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์, 2562,  หน้า  3 )  ที่อธิบายว่า  นโยบาย
สาธารณะ  หมายถึง  สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า  สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท า           
จึงครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งหมดของรัฐบาลทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นในบาง
โอกาส  ซึ่งรัฐบาลได้ออกนโยบายและก าหนดทิศทางและวิธีการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า  2019  ทั้งนี้ได้แต่งตั้งก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ  สอดคล้องกับแนวคิดของ  Mclaughlin  ( อ้างถึงใน  วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล,  2562, 
หน้า 68 )  ที่กล่าวไว้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นกระบวนการขององค์การที่ต่อเนื่องเป็นพลวัต             
ซึ่งได้รับการปรุงแต่งและหล่อหลอมโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายและกลยุทธ์ของนโยบายกับ
สภาพขององค์การที่รับผิดชอบในการด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วง  กล่าวอีกนัยหนึ่งการน านโยบายไป
ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  โดยพยายามปรับเปลี่ยนประนีประนอม
ระหว่างเป้าหมายและกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้กับข้อจ ากัดเงื่อนไขและสภาพแท้จริงของหน่วยปฏิบัติ   

จากการที่รัฐบาลมอบนโยบายต่าง ๆ ให้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านไปปฏิบัติเพ่ือควบคุมและลดการ
แพร่ระบาดของโรคดังกล่าวในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  จึงมีบทบาทในการเป็น           
เจ้าพนักงานควบคุมโรค  ซึ่งสอดคล้องกับ  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  ( 2554,  หน้า  648 )  
อธิบายว่า  บทบาท  หมายถึง  การกระท าหน้าที่ที่ก าหนดไว้  เช่น  บทบาทของพ่อแม่  บทบาทของ
ครู  บทบาทจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่หรือการแสดงออกตามความคิด  หรือคาดหวังเมื่ออยู่ภายใต้
สถานการณ์ทางสังคม 

นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาแรก
จนถึงปัจจุบัน  ถึงแม้ว่าโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ทั่วโลก  แต่ในพ้ืนที่ต าบล
ราชาเทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ยังไม่พบผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรน่า  2019                          
บ่งบอกได้ว่าก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  มีภาวะผู้น า  สอคล้องกับแนวคิดของ  DuBrin  ( อ้างถึงใน  พัชรา  
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วาณิชวศิน, 2560, หน้า 15 )  ได้อธิบายว่า  ภาวะผู้น าเป็นความสามารถที่จะสร้างความเชื่อมั่นและ
ให้การสนับสนุนบุคคลเพ่ือบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ซึ่งที่ได้รับค าสั่งให้
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถึงแม้ว่าจะพบกับปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ  แต่ก็ยังมีจิตสาธารณะในการขับเคลื่อนนโยบายตามที่รัฐบาลก าหนดไว้  รวมถึงมี
ความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะได้ในทันท่วงที   

จากการศึกษาวิจัยดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยมีแนวทางในการพัฒนาบทบาทของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน
ในการน านโยบายการป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ไปปฏิบัติในการควบคุมโรคติดต่อในต าบลราชา
เทวะ  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ดังนี้ 
 1)  จัดอบรมให้ความรู้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ให้มีความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข  การป้องกัน
โรคไวรัสโคโรน่า  2019  และโรคอุบัติใหม่ในอนาคต  เนื่องจากปัจจุบันในวงการแพทย์ยังไม่พบวัคซีน
ที่จะใช้ในการป้องกันและท าลายล้างเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  ได้  และในปัจจุบันยังมีการแพร่ระบาด
อยู่ในขณะนี้  ซึ่งก านัน  ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องที่มากที่สุด  
จะได้น าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม  ไปถ่ายทอดและอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนได้
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกวิธี 
  2) การปลูกฝังให้ก านันผู้ใหญ่บ้านมีคุณธรรม  จริยธรรม  นอกจากการพัฒนาก านัน  
ผู้ใหญ่บ้านให้มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการแล้ว  ยังต้องมีการส่งเสริมให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  มีจิตสาธารณะ  ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่  เพราะเป็นการสร้างความศรัทธาและความ
น่าเชื่อถือ  ท าให้ประชาชนมีความเคารพและปฏิบัติตามค าแนะน า  และในบางโอกาสที่ต้องมีการขอ
ความอนุเคราะห์ประชาชนให้ช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ของทางราชการ  จะได้รับความร่วมมือที่ดีและ
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอีกด้วย 
 3)  ส่งเสริมให้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์
ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก  นับเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ทันสมัย  มีความสะดวกและรวดเร็ว
ในการส่งข้อมูลข่าวสาร  โดยให้มีการจัดตั้งไลน์กลุ่มประจ าหมู่บ้าน  หรือเพจของหมู่บ้าน  โดยให้
ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ในท้องที่นั้น ๆ เป็นผู้ดูแลในการลงข้อมูลประชาสัมพันธ์  
ข่าวสาร  ข้อสั่งการต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า  2019  เช่น  การรณรงค์การเว้นระยะห่างทาง
สังคม  การสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกเคหะสถาน  การหมั่นล้างมือบ่อย ๆ               
การรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่  การใช้ช้อนกลางเมื่อรับประทานอาหารร่วมกับผู้อ่ืน  เป็ นต้น    
โดยให้ทุกครัวเรือนต้องเข้าร่วมกลุ่มหรือเป็นสมาชิกเพจอย่างน้อยครัวเรือนละ  1  คน  เป็นต้น 

ในการนี้หากก านัน  ผู้ใหญ่บ้านได้รับการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ  ในเรื่องของการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้ว  ก านันผู้ใหญ่บ้านจะมีแนวทางในการพัฒนาตนเองในบทบาทของก านัน  
ผู้ใหญ่บ้าน  เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายที่ทางรัฐบาลก าหนดเพ่ือป้องกันโรคไวรัส          
โคโรน่า  2019  จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะหมดสิ้นไป  ผู้วิจัยหวังว่าสักวันหนึ่งเมื่อมีการ
คิดค้นวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ขึ้นได้ในไม่ช้านี้โรคไวรัสโคโรน่า  2019  จะหมดไปจาก
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ประเทศไทย  งานวิจัยนี้จึงสอดคล้องกับผลการวิจัย  ของ  ตรีเนตร  ตันตระกูล  ( 2557 )  ที่ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง  บทบาทของก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ในการพัฒนาชนบท  ได้สรุปบทบาทของก านัน
ผู้ใหญ่บ้านว่า  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทเป็นตัวแทนภาครัฐ  มีหน้าที่พัฒนาท้องถิ่นด้วยการรับและ
น านโยบายไปปฏิบัติ  โดยยึดหลักกฎหมายและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก  โดยต้องท าหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ 

 
ข้อเสนอแนะ 

จากประสบการณ์การค้นคว้าวิจัยบทบาทหน้าที่ของก านันผู้ใหญ่บ้านในการน านโยบายการ
ป้องกันโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ไปปฏิบัติ  ในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ   อ าเภอบางพลี   จังหวัด
สมุทรปราการ   ในห้วงเวลาที่ได้ด าเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว   ได้เกิดการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรน่า  2019  ซึ่งในครั้งแรกรัฐบาลได้มอบนโยบายและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  จนสามารถควบคุมได้แล้ว  ซึ่งในขณะที่ก าลังสรุปข้อเสนอแนะงานวิจัยนี้ได้
เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโคน่า  2019  ขึ้นอีกครั้ง  ซึ่งครั้งนี้มีการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า  
2019  แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและเป็นวงกว้าง  เนื่องจากผู้ที่ได้รับเชื้อเดินทางไปยังสถานที่           
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ  ประกอบกับใกล้ช่วงเทศกาลปีใหม่จึงเดินทางกลับภูมิล าเนาของตนเอง  ทั้งนี้ใน
ส่วนของก านันผู้ใหญ่บ้านต าบลราชาเทวะควรถอดบทเรียนและแนวทางปฏิบัติจากการแพร่ระบาดใน
ครั้งก่อน  พัฒนาวิธีการควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดในท้องที่ที่ตนเองดูแลอย่างถูกวิธี  สร้างความ
เข้าใจที่ดีให้กับประชาชน  เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันภายในชุมชน  เป็นพลังส าคัญที่จะช่วยกัน
ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ในพ้ืนที่ต าบลราชาเทวะ  จากข้อค้นพบของการ
วิจัยนี้  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์   ดังนี้ 
 
1.  ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย 
 1.  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ควรน้อมน าพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่  9  ( อ้างถึงใน  เดช  อุณหะจิรังรักษ์,  2562,  หน้า  
13 )  “รู้  รัก  สามัคคี”  ซึ่งเป็นค าสามค าที่มีค่าและมีความหมายลึกซึ้ง  พร้อมทั้งสามารถปรับใช้ได้
กับทุกสถานการณ์  โดยน ามาประยุกต์ใช้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  2019  
ได้ดังนี ้
 รู้  คือ  ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ต้องศึกษาหาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า  2019  
วิธีการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวให้ห่างไกลจากเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019  เพ่ือจะได้ถ่ายทอด
ให้กับประชาชนในท้องที่ท่ีตนเองดูแลรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 รัก  คือ  ต้องมีความรักในอาชีพ  มีจิตสาธารณะ  น าความรู้ที่ตนเองมีไปถ่ายทอดให้กับ
ประชาชนในท้องที่ที่ตนเองดูแลรับผิดชอบโดยไม่แบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติ  และต้องยืนหยัดอยู่ใน
ความถูกต้องและยุติธรรม  เช่น  เมื่อได้รับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันตนเอง  ได้แก่  หน้ากาก
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อนามัย  แอลกอฮอล์เจล หรือถุงยังชีพจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ก านัน  ผู้ใหญ่บ้านจะต้องพิจารณา
แจกจ่ายให้กับประชาชนอย่างยุติธรรมไม่เลือกที่รักมักที่ชัง  หรือเลือกปฏิบัติเฉพาะพวกพ้องของ
ตนเอง   
 สามัคคี  คือ  ต้องสร้างความร่วมมือร่วมใจให้กับประชาชนในชุมชน  ให้ร่วมด้วยช่วยกันดูแล
แนะน าการปฏิบัติตนให้กับคนในชุมชน  ด้วยพลังสามัคคีของประชาชนจะช่วยกันตักเตือนเพ่ือนบ้าน
หรือคนรู้จัก  ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย  หรือ  ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลบ่อย ๆ 

2.  รัฐบาลควรตั้งบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการควบคุมโรคไวรัสโคโรน่า  2019  
และโรคอุบัติใหม่ในอนาคต  เช่น  อุปกรณ์ในการป้องกันตนเองส าหรับแจกจ่ายให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน  จะได้มีความพร้อมในการรับมือได้ทันท่วงที  ซึ่งสามารถลดการสูญเสีย
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  เพราะรู้สึกถึงความ
ปลอดภัยและความเอาใจใส่ของภาครัฐและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  ท าให้เศรษฐกิจของประเทศ
พัฒนาต่อไปโดยไม่หยุดชะงัก 

3.  ควรให้มีการฝึกอบรมบุคลากรที่ต้องลงพ้ืนที่ให้มีความช านาญงานและเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ตามที่ตนเองได้รับมอบหมาย  และสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ได้รับการฝึกอบรมให้กับประชาชนที่ตน
ต้องดูแลได้อย่างถูกวิธีส าหรับการปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงในการติดโรคไวรัสโคโรน่า  2019 

4.  ควรจัดให้มีสถานกักกันผู้ป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรน่า  2019  หรือผู้ต้องสงสัยป่วยด้วยโรค
ดังกล่าวเป็นหลักแหล่ง  มีทีมแพทย์  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความรู้ดูแลและควบคุมอย่างเป็นระบบ 

5  ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรน่า  2019  ให้ประชาชนใน
พ้ืนที่ทราบ  เป็นข้อมูลที่ชัดเจนและไม่บิดเบือนจากความเป็นจริง  เพ่ือเป็นการลดความตรึงเครียด  
และไม่ให้ประชาชนตื่นตระหนกต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า  2019  จนเกินไป  
นอกจากนั้นยังควรรณรงค์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญของการเว้นระยะห่างทางสังคม  social 
distancing  ซึ่งสามารถช่วยลดการติดต่อและแพร่กระจายของโรคไวรัสโคโรน่า  2019  และโรค         
อ่ืน ๆ ได้อีกด้วย 
2.  ข้อเสนอแนะส ำหรับกำรวิจัยครั้งต่อไป   

จากประสบการณ์การท าวิจัยในครั้งนี้   
1. ควรศึกษาปัจจัยที่จะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ของก านัน  ผู้ใหญ่บ้านมีประสิทธิผลมาก

ยิ่งขึ้น 
2. การเป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในการเข้าพบผู้บังคับบัญชา เพ่ือน

ร่วมงาน เจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องติดต่อประสานงาน ร่วมถึงประชาชนในชุมชน ส าหรับ
การเก็บข้อมูลที่ผ่านมาท าให้ได้รับความร่วมมือที่ดี และเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกประการ   
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