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Abstract

The Supportive Attitudes of Buddhist Monks in Khlong Luang District,

Pathumthani Province towards the Supporting Policy during the Covid-19

Pandemic of Gen. Prayuth Chanocha Govemment in202l

Tanawat Junlek

Master' degree of Political Science (Govenunent)

Political Science (Govemrnent)

(Asst. Prof. Dr. Chanchai Chitlaoarpom)

This research aimed to study the level of supportive attitudes of Buddhist monks in Khlong

Luang District, Pathumthani Province towards the supporling policy during the Covid-l9 pandemic of

Gen. Praluth Chanocha govemment n 2021, and to compare demographic factors with the level of

supporlive attitudes of Buddhist monks in Khlong Luang District, Pathumthani Province towards

the supporling policy during the Covid-l9 pandemic of Gen. Praluth Chanocha govemment n 2021.

The study was quantitative research and the focus area was Klong Laung Disffict, Pathumthani Province.

The sample was 166 monks collected by utilizing accidental sampling. The tools used were questionnaires

and the statistical techniques were frequency, percentage. means, S.D. and Ftest.

The research found that the level of overall supporlive attitudes of Buddhist monks in Khlong

Luang District, Pathumthani Province towards the supporling policy during the Covid-l9 pandemic of

Gen. Prayuth Chanocha govemment in202l was at a low level. The differences in demographic factors of

monks, such as position, ordination periods, and age resulted in different level of supportive attitudes of

Buddhist monks in Khlong Luang District, Pathumthani Province towards the supporting policy during

Covid-19 pandemic at a statistical level of confidence of 0.05.

Keyrvord: attitude of monks, policy, Covid-I9
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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย รัฐบาลเป็นสถาบนัทางการเมือง ประกอบดว้ย
คณะบุคคลท่ีได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน มีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารประเทศ ผ่านการ
ก าหนดนโยบาย ประกาศใชก้ฎหมายต่าง ๆ ให้ประชาชนปฏิบติัตาม ซ่ึงในการพฒันาประเทศของ
รัฐบาลผ่านระบอบปกครอง การบริหารประเทศผ่านการใช้อ านาจทางการเมือง โดยในระบอบ
ประชาธิปไตย อ านาจสูงสุดในการปกครอง คืออ านาจอธิปไตยอนัเป็นของประชาชน ดงันั้นการ
บริหารประเทศของรัฐบาล จึงเป็นไปเพื่อสร้างความเท่าเทียม ความสมดุลและสันติสุขให้แก่
ประชาชนในสังคม ผ่านการก าหนดขอบเขตและหน้าท่ีในการบริหารอย่างเท่าเทียม แต่ยงัคงให้
อ านาจการตัดสินใจและการบริหารขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรส่วนท้องถ่ิน รัฐบาลมีหน้าท่ีในการ
กระจายทรัพยากรและโอกาสการด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การจดัเก็บภาษีหารายไดเ้ขา้ประเทศ 
พฒันาเทคโนโลยีในการผลิต ขับเคล่ือนเศรษฐกิจภาคการผลิต การจดัหาบริการสาธารณะขั้น
พื้นฐาน ส่ิงหน่ึงท่ีรักษาปัจจยัการผลิตสินคา้บริการต่างๆ เป็นส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อการใชชี้วิต
ของประชาชนเป็นอย่างมาก มุ่งตอบสนองวตัถุประสงค์เพื่อกระจายรายได ้การบริโภคสินคา้และ
บริการแก่ประชาชนอยา่งมีคุณภาพทัว่ถึง คุณภาพชีวิตประชาชนจึงจะดีขึ้นตามมา 1  

 
ดว้ยสถานการณ์วิกฤติการระบาดทัว่ของโควิด-19 ในประเทศไทย ท่ีเกิดขึ้นในประเทศไทย

ช่วงมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นตน้มา โดยมีผูป่้วยยืนยนัของโควิด -19 ท่ีติดเช้ือจากการแพร่เช้ือใน
ประเทศเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย น าไปสู่การแพร่ระบาดในประเทศจนถึงปัจจุบนั โดยรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2563-2564 ได้ประกาศ มาตรการ แนวทางปฏิบติั ประกาศ และ
ค าสั่งป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่
การออกฎหมาย การตั้งศูนยบ์ริหารสถานการณ์โควิด นโยบายเชิงสังคม เศรษฐกิจ หรือมาตรการ
ต่างๆ เช่นการกกัตวั การปิดสถานบริการพื้นท่ีเส่ียงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของรัฐบาลใน
การป้องกนัแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดโควิด การเยี่ยวยาประชาชนผ่านโครงการสวสัดิการของรัฐ
ต่างๆ  

 
1 http://racha1-online.school/wp-content/uploads/2021/01/หน่วยท่ี-3-รัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ.pdf  
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จึงจ าเป็นศึกษาพิจารณาว่านโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 
19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2563-2564 เป็นอย่างไร นโยบายรัฐบาลท่ีดีของ
รัฐบาล การออกนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ต้องไม่เอ้ือประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง 
ประกาศ มาตรการ แนวทางปฏิบติั ประกาศ และค าสั่งป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดมี้ประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือไม่ 

 
จากท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัเห็นว่าการศึกษาวิจยัทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ใน

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 เพื่อศึกษาระดบัทศันคติเชิงสนบัสนุนของพระภิกษุสงฆ์ใน
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของ
รัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 จึงเป็นประเด็นท่ีส าคญัในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี 
 
1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.เพื่อศึกษาระดับทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 

2.เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอ
คลองหลวง จังหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19                   
ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 
 
1.3 ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 

1.ทราบถึงระดับทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 

2.ทราบถึงความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของพระภิกษุสงฆ์กบัทศันคติเชิงสนับสนุนของ
พระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 
19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 
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1.4 ขอบเขตกำรวิจัย 
 1.4.1. ขอบเขตในการศึกษา ไดแ้ก่ พระภิกษุสงฆ์ในซ่ึงอยู่ในพื้นขตปกครองอ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยเป็นกลุ่มประชากรใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่าง (Sampling) แบบการเลือกโดย
บงัเอิญ (Accidental Selection)  

1.4.2 ขอบเขตในเน้ือหา ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ พรรษา อาย ุ       
ตวัแปรตามไดแ้ก่ ทศันคติเชิงสนบัสนุนของพระภิกษุสงฆใ์นอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อ
นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
พ.ศ.2564 แบ่งออกเป็น 5 ดา้น คือ ดา้นปัจจยัขั้นพื้นฐาน ดา้นความมัน่คงปลอดภยั  ดา้นสาธารณสุข 
ดา้นการบริหารจดัการ ดา้นเศรษฐกิจ 
 1.4.3 ขอบเขตระยะเวลา การวิจยัน้ีศึกษาในช่วงเดือน 1-30 เมษายน พ.ศ.2564  
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
ปัจจยัส่วนบุคคล หมายถึง คุณลกัษณะส่วนบุคคลของพระภิกษุสงฆ์ ได้แก่ ต าแหน่งทางคณะสงฆ ์

พรรษา อาย ุ 
ทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆใ์นอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือ

ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 หมายถึง ความคิดของ
พระภิกษุสงฆเ์ขตปกครองสงฆใ์นเขตอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ดา้นปัจจยัขั้นพื้นฐาน หมายถึง  นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 
ของรัฐบาลในดา้นมาตรการราคาสินคา้อุปโภคบริโภคลดค่าไฟฟ้าและค่าประปาให้กบัประชาชน 
มาตรการเพิ่มวงเงินค่าครองชีพผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ หรือนโยบายช่วเหลือต่างๆ   

ดา้นความมัน่คงปลอดภยั หมายถึง นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 
19 ของรัฐบาลมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน การจ ากัดการเดินทาง  มาตรการตั้งจุดคดักรอง   
มาตรการเปิดปิดสถานท่ี  หรือการเวน้ระยะห่างทางสังคมในพื้นท่ีสาธารณะ   

ดา้นสาธารณสุข หมายถึง นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล ในการ
ป้องกนัการแพร่ระบาดในระดบัชุมชนอย่างทัว่ถึง รัฐบาลส่งเสริมให้ฉีดวคัซีนป้องกนัโควิดอย่างทัว่ถึง มีการคว
บุคมสินคา้อุปกรณ์ทางการแพทย ์และมีจดัจ าหน่ายหนา้กาก เจลลา้งมืออยา่งเพียงพอ 

ด้านการบริหารจดัการ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีมาตราการแนวทางป้องกันการแพร่
ระบาดเช้ือไวรัสโควิดท่ีชดัเจน นโยบายและโครงการรัฐเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา รัฐบาลมีความ
รวดเร็วในการแกไ้ขปัญหา ความคุม้ค่าในการใชง้บประมาณช่วยเหลือประชาชน เป็นตน้ 

ดา้นเศรษฐกิจ เช่น  นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล 
มีการเยี่ยวยาช่วยเหลือภาคประชาชน ผูป้ระกอบการผ่านโครงการต่างๆของรัฐ สินเช้ือ การปรับ
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อตัราดอกเบ้ีย มาตรการลดภาระค่าครองชีพบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ การรัฐ รัฐบาลช่วยเหลือฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจผา่นโครงการคนละคร่ึง หรือการช่วยเหลือเงินกู ้เป็นตน้ 
  
1.6 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจัยในเร่ือง “ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง                   
จังหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล                
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564” มีกรอบแนวคิดในการวิจยั ดงัน้ี 
  

 ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตำม 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

สมมติฐำนกำรวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 ต าแหน่งทางคณะสงฆ ์ ท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติเชิงสนบัสนุนของพระภิกษุสงฆ์

ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 
ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 2. พรรษา ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติเชิงสนบัสนุนของพระภิกษุสงฆใ์นอ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564แตกต่างกนั 

สมมติฐานท่ี 3. อายุ ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล 
พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 แตกต่างกนั 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ต าแหน่งทางคณะสงฆ ์
พรรษา 
อาย ุ

 

ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ ำเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธำนีต่อนโยบำยช่วยเหลือในช่วงกำรแพร่ระบำดของ
เช้ือโควิด 19 ของรัฐบำล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ พ.ศ.2564 
ดา้นปัจจยัขั้นพื้นฐาน 
ดา้นความมัน่คงปลอดภยั  
ดา้นสาธารณสุข 
ดา้นการบริหารจดัการ  
ดา้นเศรษฐกิจ  
 



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง “ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564” ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาทบทวนแนวคิด ทฤษฏี และงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เก่ียวกบันโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาลผ่านการศึกษาเอกสาร 
หนงัสือ ต ารา บทความงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

2.1  แนวคิดนโยบายสาธารณะ 
 2.2  แนวทางมาตรการของรัฐบาลของ พล.อประยทุธ์ จนัทร์โอชา  
 2.3 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 แนวคิดนโยบายสาธารณะ 
 นโยบายสาธารณะ (public policy) หมายถึง แนวทางกิจกรรม การกระท า หรือการเลือก
ตดัสินใจของรัฐบาล ซ่ึงรัฐบาลได้ท าการตดัสินใจและก าหนดไวล้่วงหน้า เพื่อช้ีน าให้มีกิจกรรม
หรือการกระท าต่าง ๆ เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้โดยมีการวางแผน การจดัท า
โครงการ วิธีการบริหารหรือกระบวนการด าเนินงาน ให้บรรลุวตัถุประสงค์ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
ด้วยวิธีปฏิบติังานท่ีถูกตอ้ง เหมาะสม สอดคลอ้งกับสภาพความเป็นจริง และความตอ้งการของ
พระภิกษุสงฆ ์ผูใ้ชบ้ริการในแต่ละเร่ือง  
 

ซ่ึงสามารถกล่าวสรุปไดว้า่ นโยบายสาธารณะ1นั้นมีนยัเป็น  
1.ส่ิงใดก็ตามท่ีรัฐบาลเลือกจะกระท าหรือไม่กระท า  
2.กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐจดัท าขึ้นเช่น การจดัการบริการสาธารณะ 

(public services),การจัดท าสินค้าสาธารณะ (public goods),การออกกฎหมายและการบังคับใช้
กฎหมาย  

3.แนวทางปฏิบติับติัท่ีก าหนดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น หรือแนวทางท่ี
รัฐบาลก าหนดขึ้นเพื่อแกไ้ขปัญหา  

 
1  วิกิพีเดีย. 2564 
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4.ความคิดของรัฐท่ีก าหนดวา่จะท าอะไรหรือไม่ อยา่งไร เพียงไร เม่ือไร  
5.แนวทางกวา้ง ๆ ท่ีรัฐบาล (ไม่วา่จะระดบัใด) ก าหนดขึ้นเพื่อล่วงหนา้ เพื่อเป็นการช้ีน าให้

เกิดการกระท าต่าง ๆ ตามมา 
 
ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ 
1. ฝ่ายรัฐบาล ถา้นโยบายท่ีรัฐบาลก าหนดขึ้นสอดคลอ้งตามความตอ้งการของพระภิกษุ

สงฆจ์ะท าใหรั้ฐบาลไดรั้บความศรัทธาเช่ือถือและเป็นท่ีนิยมชมชอบ 
2. ฝ่ายขา้ราชการ ถา้นโยบายเป็นรูปธรรม/เฉพาะเจาะจงปฏิบติัไดแ้ละวดัได้ก็จะช่วยให้

ข้าราชการ/ผู ้น านโยบายไปปฏิบัติมีความเข้าใจในแนวทางการด าเ นินงานและเป้าหมาย/
วตัถุประสงคไ์ดง้่ายและสอดคลอ้งตรงกนัอนัจะส่งผลใหน้โยบายนั้นบรรลุสัมฤทธ์ิผลท่ีตอ้งการได ้

3. ฝ่ายพระภิกษุสงฆ์  นโยบายของพรรคการเมืองท าให้พระภิกษุสงฆ์สามารถตดัสินใจ
เลือกผูส้มคัร/พรรคการเมืองท่ีผูส้มคัรรับเลือกตั้งสังกดัไดง้่ายและสะดวกมากขึ้น 

 
ประโยชน์ของการศึกษานโยบายสาธารณะ 
1.ท าให้สามารถทราบไดว้่าในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆรัฐบาลของประเทศหน่ึงประเทศใดก็

ตามไดก้ าหนดใหมี้นโยบายอะไรบา้งและนโยบายเหล่านั้นมีรายละเอียดขอเน้ือหาสาระอะไรบา้ง 
2. ท าให้ทราบไดว้่าท าไมหรือเพราะเหตุใดรัฐบาลของประเทศหน่ึงๆในขณะในขณะหน่ึง

จึงตอ้งมีนโยบายเช่นนั้น 
3. ท าให้ทราบอีกว่าบุคคลหรือองค์การใดท่ีมีบทบาทส าคญัหรือเป็นผูริ้เร่ิมให้มีนโยบาย

อยา่งใดอยา่งหน่ึงขึ้น 
4. ท าให้ทราบไดว้่าถา้หากมีการนาเอานโยบายท่ีไดก้ าหนดขึ้นแลว้ไปปฏิบติัจะก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อพระภิกษุสงฆแ์ละประเทศชาติอยา่งไรบา้ง 
5. ท าใหท้ราบวา่กระบวนการต่างๆของนโยบายไม่วา่จะเป็นกระบวนการก าหนดนโยบายก็

ดีกระบวนการวิเคราะห์นโยบายก็ดีหรือกระบวนการนาเอานโยบายไปปฏิบติัก็ดีเป็นอยา่งไรบา้ง 
6. ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบันทางการเมืองและผูน้ าทาง

การเมืองของประเทศหน่ึงๆในขณะใดขณะหน่ึงวา่มีอยูม่ากนอ้ยแค่ไหนเพียงใด 
7. ท าให้ทราบถึงวิธีการต่างๆในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างมีเหตุมีผลมีหลกัเกณฑ์ท่ีแน่นอน

แลเช่ือถือได ้
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ทีโอดอร์ โลวี ไดแ้บ่งประเภทของนโยบายสาธารณะออกเป็น 3 ประเภทหลกัไดแ้ก่ 
1) นโยบายท่ีเก่ียวกับการนาบริการของรัฐออกสู่พระภิกษุสงฆ์หรือนโยบายกระจาย

ผลประโยชน์(distributive policies) 
2) นโยบายท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรในสังคมใหเ้กิดการกระจายเพิ่มขึ้นหรือ นโยบาย

กระจายผลประโยชน์ใหม่(redistributive policies) 
3). นโยบายการควบคุมพฤติกรรมของพระภิกษุสงฆ์เพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวม

(regulatory policies) 
 

2.2 แนวทางมาตรการของรัฐบาลของพล.อประยุทธ์ จันทร์โอชา  
ปัจจุบนัมาตรการท่ีรัฐบาล พล.อประยุทธ์ จนัทร์โอชา ก าหนดออกมาในช่วงเวลาตลอดปี 

2563 นับไดว้่ามีบทบาทสูงในการแกไ้ขปัญหาการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 โดยพบว่า มีหลาย
มาตรการท่ีรัฐบาลก าหนดออกมาในช่วงเวลาตลอดปี 2563 จวบจนปัจจุบนั ซ่ึงปัจจุบนัมีมาตรการ
กระตุน้เศรษฐกิจรอบใหม่ ท่ียงัคงยดึตามแนวทางของมาตรการเดิม แจกเงินเยียวยา และลดค่าครอง
ชีพ ค่าน ้ า-ค่าไฟให้ครัวเรือน ผูป้ระกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) โดยยงัคงมุ่งเป้า
ช่วยเหลือผูมี้รายได้น้อย เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบ
เศรษฐกิจ ทั้งน้ีสรุปมาตรการต่างๆ ได ้(ไทยรัฐออนไลน์. 2563) ดงัน้ี 
 

มาตราการแจกเงิน “เราชนะ” 7,000 บาท 
เร่ิมตน้ดว้ยมาตรการแรก ซ่ึงท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไดอ้นุมติัไปเม่ือวนัท่ี 19 ม.ค.ท่ี

ผ่านมา โดยแจกเงินจ านวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมคนละ 7,000 บาท เพื่อเยียวยาผูไ้ดรั้บ
ผลกระทบภายใตโ้ครงการ “เราชนะ” โดยตรวจสอบผูมี้สิทธิไดรั้บเงินแจกฟรีรอบใหม่ เบ้ืองตน้ 
31.1 ลา้นคน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 

  
กลุ่มผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ จ านวน 13.9 ลา้นคน กรณีแรก กลุ่มท่ีไดรั้บเงินช่วยเหลือ

อยู่แลว้ 800 บาทต่อเดือน ตามโครงการเราชนะ จะไดว้งเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 675 บาทต่อสัปดาห์ 
หรือ 2,700 บาทต่อคนต่อเดือน รวมวงเงินต่อคนตลอดโครงการ 5,400 บาท และกรณีท่ี 2 ไดรั้บอยู่
แลว้ 700 บาทต่อเดือน ก็จะไดว้งเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกคนละ 700 บาทต่อสัปดาห์ หรือ 2,800 บาท
ต่อคนต่อเดือน รวมตลอดโครงการ จ านวน 5,600 บาท โดยผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐจะไดรั้บสิทธิ
อตัโนมติั ไม่ตอ้งลงทะเบียนใหม่เพื่อรับเงิน “เราชนะ” อีกคร้ัง รัฐจะโอนเงินเขา้บตัรสวสัดิการแห่ง
รัฐใหทุ้กวนัศุกร์ จนครบ 7,000 บาท เร่ิมศุกร์แรกวนัท่ี 5 ก.พ.น้ี 
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ส่วนการใชจ่้ายเงินนั้น ไดม้อบหมายให้ธนาคารกรุงไทย พฒันาแอปพลิเคชนั “ถุงเงิน” เพื่อ
รับช าระค่าใชจ่้ายจากผูถื้อบตัรสวสัดิการแห่งรัฐท่ีไม่มีโทรศพัทมื์อถือ ไม่มีแอปฯ “เป๋าตงั” โดยถือ
บตัรไปยงัร้านคา้ท่ีมีป้าย “เราชนะ-คนละคร่ึง” ก็จะใช้จ่ายได ้อย่างไรก็ตาม เงินส่วนน้ีไม่สามารถ
กดเป็นเงินสดได ้

 
ขณะท่ีกลุ่มท่ี 2 ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินจากโครงการเราชนะ คือ กลุ่มคนท่ีไดรั้บสิทธิคนละคร่ึง 

15 ลา้นคนเดิม แต่ก่อนท่ีจะมีสิทธิไดรั้บเงินจะตอ้งผา่นด่านคดักรองคุณสมบติัอยา่งเขม้ขน้ เพื่อคดัผู ้
ท่ีมีคุณสมบติัไม่ตรงสเปกออกไป เช่น อายไุม่ครบ 18 ปี ไม่มีสัญชาติไทย มีประกนัสังคมมาตรา 33 
เป็นขา้ราชการ พนักงานลูกจา้งหน่วยงานรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือผูรั้บบ านาญ เบ้ียหวดัจากส่วน
ราชการ กรณีเหล่าน้ีหมดสิทธิ หรือหากเป็นผูมี้เงินไดพ้ึงประเมินในฐานภาษีเกินปีละ 300,000 บาท 
มีรายได้ประจ าเกินเดือนละ 25,000 บาท หรือมีเงินฝากทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ก็หมดสิทธ์ิ
เช่นกนั โดยเบ้ืองตน้คาดวา่กลุ่มน้ีจะไม่ไดรั้บเงิน “เราชนะ” หรือคดัออกราว 4 ลา้นคน 

 
ส่วนท่ีสอบผ่านคุณสมบติัทั้งหมด จะไดรั้บขอ้ความจากรัฐบาลว่า คุณไดรั้บสิทธิรับเงินเรา

ชนะ และจะได้รับเงินโอนผ่านแอปพลิเคชนั “เป๋าตงั” สัปดาห์ละ 1,000 บาท รวม 7 คร้ัง เป็นเงิน 
7,000 บาทต่อคน โดยโอนเงินให้ผ่าน “G-Wallet” ทุกวันพฤหัสบดีจนครบ 7,000 บาท เร่ิม
พฤหสับดีแรกวนัท่ี 18 ก.พ.64 
   

ขณะท่ี กลุ่มท่ี 3 กลุ่มสุดทา้ย คือ กลุ่มท่ีไม่มีขอ้มูลใดๆ ไม่มีทั้งบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ ไม่ได้
เขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง ไม่มีแอปฯ “เป๋าตงั” หากตอ้งการขอใช้สิทธิรับเงินเยียวยา “เราชนะ” 
7,000 บาท ให้ยื่นลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซต์เราชนะ หรือหากไม่สามารถลงทะเบียนผ่านเวบ็ไซต์ได ้
ให้ติดต่อสาขาของธนาคารกรุงไทย และธนาคารท่ีรัฐบาลจะมอบหมาย เพื่อช่วยลงทะเบียนให้ ซ่ึง
ลงทะเบียนไดต้ั้งแต่วนัท่ี 29 ม.ค.-12 ก.พ.64 น้ี 
  

ทั้งน้ี หลงัจากลงทะเบียนและผ่านการคดักรองแลว้ จะมีความชดัเจนว่า จะใชวิ้ธีใดจ่ายเงิน
เยียวยา “เราชนะ” ให้ รัฐบาลยืนยนัว่า คนกลุ่มน้ี ได้รับสิทธิแน่นอน แม้จะไม่มีโทรศัพท์แบบ
สมาร์ทโฟนก็ตาม เพราะรัฐบาลตอ้งการช่วยเหลือผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจริงๆ ไม่ตอ้งการถูกครหาว่า 
“เกาไม่ถูกท่ีคนั-แกปั้ญหาไม่ตรงจุด-คนท่ีสมควรได ้กลบัไม่ได้-คนท่ีไม่สมควรได ้แต่กลบัไดรั้บ
สิทธิ” 
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ขณะเดียวกนั รัฐยงัคงเดินหน้าโครงการ “คนละคร่ึง” ซ่ึงช่วยกระตุน้เศรษฐกิจในประเทศ
ไดเ้ป็นอย่างดี มีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบราว 50,000 ลา้นบาท โดยจากการเปิดโครงการไปแลว้ 2 
เฟส มีผูร่้วมโครงการ 15 ลา้นคน ส่วนจะเปิดเฟส3 ต่อ หรือไม่?? กระทรวงคลงัขอประเมินการใช้
จ่ายผ่านโครงการน้ี หลงัจากส้ินสุดระยะเวลาในวนัท่ี 31 มี.ค. 64 ก่อนว่ามีผลต่อเศรษฐกิจอย่างไร 
โดยมีแนวโนม้สูงท่ีรัฐจะต่อเฟส 3 เพราะไดรั้บกระแสตอบรับท่ีดีมาก 

 
ปัจจุบนัมีร้านคา้เขา้ร่วมโครงการคนละคร่ึง 1 ลา้นร้านคา้ และหาบเร่แผงลอยอีก 130,000 

ร้าน ส่วนร้านธงฟ้าประชารัฐ ท่ีมีอยู่ 92,000 แห่งทัว่ประเทศ สามารถใช้จ่ายไดเ้ช่นเดิม แต่ส าหรับ
ร้านคา้ และผูป้ระกอบการทัว่ไป ท่ีมีเง่ือนไขตรงตามท่ีรัฐก าหนด สามารถเขา้ร่วมโครงการ “เรา
ชนะ” ได ้โดยลงทะเบียนเช่นเดียวกบั “คนละคร่ึง” 

 
มาตรการท่ีสอง ลดภาระค่าน ้า–ค่าไฟฟ้า–ค่าเน็ต 
นอกจากมาตรการเยียวยาดว้ยการให้เงินช่วยเหลือแลว้ รัฐบาลยงัมีมาตรการบรรเทาภาระ

ค่าใช้จ่ายดา้นสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งลดค่าไฟฟ้า ค่าน ้ าประปา ซ่ึงคาดว่า จะท าให้พระภิกษุ
สงฆป์ระหยดัเงินได ้9,000 ลา้นบาท 

 
โดยจะลดเงินท่ีตอ้งจ่ายค่าน ้ าประปาให้ 10% เป็นเวลา 2 เดือน ส าหรับใบแจง้หน้ีค่าประปา 

เดือน ก.พ. และ มี.ค.64 ส าหรับท่ีอยู่อาศยัและกิจการขนาดเล็ก 6.76 ลา้นรายทัว่ประเทศ คิดเป็น
วงเงินช่วยเหลือ 395 ลา้นบาท 

 
ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า จะลดให้ส าหรับใบแจ้งหน้ีเดือน ก.พ. และ มี.ค.64 

เช่นกัน โดยกลุ่มใช้น้อยกว่า 150 หน่วย ใช้ฟรี 90 หน่วยแรกทุกราย และกลุ่มใช้เกิน  150 หน่วย 
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 1.กรณีใช้ไฟน้อยกว่าหรือเท่าใบแจง้ค่าไฟฟ้าเดือน ธ.ค. 2563 ให้คิดค่าไฟฟ้า
ตามหน่วยใชไ้ฟฟ้าจริง 2.กรณีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามากกว่าเดือน ธ.ค. หากใช้ไม่เกิน 500 หน่วยต่อ
เดือน คิดค่าไฟฟ้าเท่ากบัเดือน ธ.ค. ส่วนกรณีใช้มากกว่า 500 หน่วย แต่ไม่เกิน 1,000 หน่วย ให้คิด
ค่าไฟฟ้าเท่ากบัเดือน ธ.ค. บวกดว้ยหน่วยท่ีเกินในอตัราร้อยละ 50 และกรณีมากกว่า 1,000 หน่วย 
ให้คิดค่าไฟฟ้าเท่ากับเดือน ธ.ค.2563 บวกดว้ยไฟท่ีใช้เกินในอตัราร้อยละ 70 และส าหรับกิจการ
ขนาดเลก็ ฟรี 50 หน่วยแรกทุกราย จ านวน 1.74 ลา้นราย วงเงิน 800 ลา้นบาท 

https://www.thairath.co.th/business/economics/2085015
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ขณะท่ีมาตรการช่วยเหลือค่าอินเตอร์เน็ต ซ่ึงภาครัฐและผูป้ระกอบการโทรคมนาคม ได้
ประกนัออกแพ็กเกจมือถือรายเดือนราคาถูก 79 บาท ใช้งานได ้30 วนั เพิ่มความเร็วเน็ตบา้นไม่ต ่า
กวา่ 100/100 เมกะบิต (Mbps) ไปจนถึงวนัท่ี 14 มี.ค.64 เพื่อสนองนโยบายท างานท่ีบา้น 

 
มาตรการท่ีสามลูกจ้างส่งเงินประกนัสังคม 0.5% 
ขณะเดียวกัน กระทรวงแรงงานจะเสนอให้ท่ีประชุม ครม.วนัท่ี 26 ม.ค.น้ี ช่วยเหลือทั้ง

นายจา้งและลูกจา้งผูป้ระกนัตนในระบบตามมาตรา 33 โดยเสนอให้ลดเงินสมทบประกนัสังคมใน
ส่วนลูกจา้งลงเหลือ 0.5% ในเดือน ก.พ.-มี.ค. เพื่อช่วยลูกจา้งในระบบประกนัสังคม 12 ลา้นคนให้มี
เงินในกระเป๋ามากขึ้น แมจ้ะท าให้เงินส่วนน้ีหายไป 20,000 ล้านบาท ส่วนนายจ้างยงัน าส่ง 3% 
เช่นเดิม จากเดิมท่ี ครม.เห็นชอบปรับลดเงินสมทบฝ่ายนายจา้ง และผูป้ระกนัตนตามมาตรา 33 จาก 
5% เหลือ 3% ผูป้ระกนัตนตามมาตรา 39 จ่าย 278 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (ม.ค.- มี.ค.64) 
  

ส่วนกรณีการว่างงานจากเหตุสุดวิสัยนั้น ล่าสุด ครม.ไดเ้ห็นชอบร่างกฎกระทรวงการไดรั้บ
ประโยชน์ทดแทนในกรณี ว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่อ
อนัตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พ.ศ. โดยก าหนดให้ลูกจ้าง ซ่ึงเป็นผูป้ระกันตนท่ีมีสิทธิ
ได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเน่ืองจากมีเหตุสุดวิสัย และหน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นท่ี
เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ เป็นผลกระทบให้
ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูป้ระกนัตนไม่ได้ท างาน และไม่ไดรั้บค่าจา้งในระหว่างนั้นมีสิทธิไดรั้บประโยชน์
ทดแทนในกรณีว่างงานในอตัรา 50% ของค่าจา้งรายวนั โดยใหไ้ดรั้บตลอดระยะเวลาท่ีรัฐบาลหรือ
หน่วยงานของรัฐสั่งปิดพื้นท่ี แต่ภายใน 1 ปีปฏิทิน มีสิทธิไดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีน้ี ทุกคร้ัง
รวมกนัไม่เกิน 90 วนั 

 
อย่างไรก็ตาม เป็นท่ีสังเกตว่า เงินทดแทนกรณีว่างงานคร้ังน้ีท่ีให้ 50% ของค่าจา้งรายวนั 

ต ่ากว่าท่ีใหใ้นอตัรา 62% ในช่วงการแพร่ระบาดรอบแรก อีกทั้งการช่วยเหลือในรอบแรก ช่วยเหลือ
ลูกจา้งท่ีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากทั้งกรณีท่ีรัฐสั่งปิด และนายจา้งปิดกิจการเองเป็นการชัว่คราว
อนัเน่ืองจากการระบาด แต่ในรอบน้ี ช่วยเหลือเฉพาะลูกจา้งท่ีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยจากกรณีท่ี
กิจการท่ีถูกหน่วยงานรัฐสั่งปิดเท่านั้น 
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ดงันั้น ในรอบน้ีลูกจา้งธุรกิจโรงแรมท่ีจ าเป็นตอ้งปิดกิจการชัว่คราวเอง โดยเฉพาะในภาค
ตะวนัออก ทั้งพทัยา ชลบุรี ระยอง ไม่ได้รับเงินชดเชย ยกเวน้ จ.จนัทบุรี และกาญจนบุรี ท่ีผูว้่า
ราชการจงัหวดัมีค าสั่งใหปิ้ดกิจการ 

 
มาตรการท่ีส่ี พกัเงินต้น-ยืดหนี-้ลดดอก 
ส าหรับมาตรการช่วยเหลือทางการเงิน และสินเช่ือ กระทรวงการคลงั สั่งการให้ธนาคาร

เฉพาะกิจของรัฐทั้ง 7 แห่ง ด าเนินการพกัเงินต้น-ดอกเบ้ีย ยืดหน้ี และปรับโครงสร้างหน้ีให้กับ
ลูกหน้ีเพิ่มเติม โดยลูกหน้ีตอ้งเขา้ไปปรึกษาธนาคารเจา้หน้ีเอง เน่ืองจากมูลหน้ี และความตอ้งการ
ช่วยเหลือแต่ละรายไม่เหมือนกนั 
  

ส่วนการเสริมสภาพคล่อง ธนาคารออมสินไดข้ยายระยะเวลาการยื่นค าขอสินเช่ือดอกเบ้ีย
ต ่า และสินเช่ือฉุกเฉินรายละ 10,000 บาท และสินเช่ือเสริมพลงัฐานราก 50,000 บาท ส าหรับผูมี้
อาชีพอิสระ ท่ีไดรั้บผลกระทบจากโควิด-19 ออกไปจนถึง 30 มิ.ย.64 ขณะท่ี ธ.ก.ส. ขยายเวลายืน่ค า
ขอโครงการสินเช่ือดอกเบ้ียต ่าไปจนถึงวนัท่ี 30 มิ.ย.64 เช่นกนั ทั้งสินเช่ือฉุกเฉิน สินเช่ือเพียงพอ
เล้ียงชีพ สินเช่ือ “นิวเจนรักบา้นเกิด” และสินเช่ือระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ 

 
ขณะเดียวกนั ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สั่งการให้ธนาคารพาณิชย ์และผูใ้ห้บริการ

สินเช่ือท่ีไม่ใช่สถาบันการเงิน (นอนแบงก์) ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือลูกหน้ีท่ีได้รับ
ผลกระทบจากโควิดจากเดิมท่ีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธ.ค.63 เป็น 30 มิ.ย.64 นอกจากนั้น ยงัให้ชะลอการ
ช าระหน้ีของลูกหน้ีเอสเอ็มอี ท่ีกูเ้งินจากโครงการสินเช่ืออตัราดอกเบ้ียต ่าวงเงิน 500,000 ลา้นบาท 
(ซอฟต์โลน) ของ ธปท. ท่ีมีวงเงินสินเช่ือไม่เกิน 100 ลา้นบาทออกไปดว้ย โดยธนาคารพาณิชยไ์ด้
ขยายเวลาตามค าสั่ง ธปท.แลว้ ภายใต ้4 แนวทาง คือ 1.ยืดเวลาการช าระหน้ี หรือปรับหน้ีเป็นหน้ี
ระยะยาวเพื่อลดวงเงินผ่อนส่งรายเดือน ส าหรับบตัรเครดิตและสินเช่ือส่วนบุคคล โดยลดดอกเบ้ีย 
ใหเ้หลือจ่ายไม่เกิน 12% ส าหรับบตัรเครดิต และไม่เกิน 22% ส าหรับสินเช่ือบุคคล 2.ลดวงเงินผอ่น
รายเดือนอย่างน้อย 30% และคิดดอกเบ้ียลดลงเหลือไม่เกิน 22% ส าหรับสินเช่ือส่วนบุคลท่ีผ่อน
ช าระเป็นงวด หรือสินเช่ือจ าน าทะเบียนรถ 

 
3.เล่ือนการช าระค่างวดเงินตน้และดอกเบ้ียสินเช่ือเช่าซ้ือมอเตอร์ไซค์ และสินเช่ือเช่าซ้ือ

รถยนตใ์นทุกวงเงินสินเช่ือออกไป 3 เดือน หรือขยายเวลาการช าระหน้ีจากถือว่าดีกว่าเกณฑเ์ดิม ท่ี
ก าหนดสินเช่ือช่วยเหลือเฉพาะสินเช่ือมอเตอร์ไซคว์งเงินไม่เกิน 35,000 บาท และสินเช่ือรถยนตไ์ม่
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เกิน 250,000 บาท และ 4.สินเช่ือบ้านในทุกวงเงิน สามารถเล่ือนช าระเงินต้นและดอกเบ้ียได้ 3 
เดือน หรือลดวงเงินผ่อนช าระตามความเหมาะสม ซ่ึงเป็นการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากเดิมก าหนด
วงเงินสินเช่ือท่ีช่วยเหลือไม่เกิน 3 ลา้นบาท 

 
นอกจากนั้น ยงัให้ธนาคารพาณิชยพ์ิจารณาให้สินเช่ือใหม่ โดยลูกหน้ีสามารถสมคัรขอรับ

ความช่วยเหลือด้วยตนเอง หรือให้นายจ้างหรือเจ้าของกิจการ สมัครขอรับความช่วยเหลือแทน
ลูกหน้ีได ้
 

มาตรการท่ีห้า การปรับใหญ่เกณฑ์ซอฟต์โลน 
อย่างไรก็ตาม เกณฑ์การให้ความช่วยเหลือโครงการสินเช่ือซอฟต์โลน ยงัคงเป็นประเด็น

ตอ้งแก้ไข เพื่อให้ลูกหน้ีเอสเอ็มอี ท่ีตอ้งการเงินทุนหมุนเวียน สามารถเข้าถึงสินเช่ือได้มากขึ้น 
หลงัจากท่ีเปิดโครงการมา 9 เดือน โดยมียอดคงคา้ง ณ วนัท่ี 11 ม.ค.64 เพียง 123,431 ลา้นบาท โดย
มีลูกหน้ีเอสเอม็อีท่ีไดรั้บซอฟตโ์ลน 73,960 รายเท่านั้น 
 
 โดยปัญหาเก่ียวกบัเกณฑข์องซอฟตโ์ลน ท่ีอาจจะแกไ้ข คือการก าหนดเง่ือนไขท่ีให้ลูกหน้ี 
ท่ีจะสามารถกูเ้งินจากโครงการซอฟต์โลนไดน้ั้น ตอ้งเป็นลูกหน้ีเดิม มีวงเงินสินเช่ือ หรือเครดิต
ไลน์กบัธนาคารเจา้หน้ี จึงจะกูสิ้นเช่ือซอฟตโ์ลนไดไ้ม่เกิน 20% ของวงเงินสินเช่ือเดิม และตอ้งไม่
เกิน 500 ลา้นบาท 

 
ซ่ึงเง่ือนไขน้ี ท าให้ลูกหน้ีเอสเอ็มอีท่ียงัไม่เคยเป็น “ลูกหน้ี” ของธนาคารพาณิชยใ์ดๆ ไม่

สามารถขอกูเ้งินซอฟตโ์ลนได ้ทั้งท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บเงินกู ้ขณะเดียวกนั วงเงินท่ีให้กูเ้พิ่ม 20% อาจ
นอ้ยเกินไปในช่วงวิกฤติ เช่นน้ี 

 
นอกจากน้ี ยงัอาจตอ้งแกไ้ขประเด็นอตัราดอกเบ้ีย ท่ีเรียกเก็บจากลูกหน้ีไดใ้นอตัรา 2% ต่อ

ปี ซ่ึงในฝ่ังลูกหน้ีมองว่าสูงเกินไป ควรลดลงอีก เพื่อจูงใจให้เกิดการกู้ยืม ในขณะท่ีฝ่ังธนาคาร
พาณิชย ์กลบัตอ้งการเรียกเก็บดอกเบ้ียท่ีสูงขึ้น เช่น 5% ต่อปีเพื่อให้คุม้ความเส่ียงและจูงใจท่ีจะให้กู ้
เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกบักรณีการชดเชยความเสียหายจากการปล่อยสินเช่ือซอฟตโ์ลน ท่ีเดิมรัฐจะชดเชย
ให ้70% กรณีหน้ีท่ีเสียนั้นมีเงินตน้ไม่เกิน 50 ลา้นบาท และชดเชย 60% กรณีเงินตน้สูงกว่านั้น ซ่ึงมี
เสียงเรียกร้องขอใหเ้พิ่มวงเงินชดเชยเป็น 80% จากทุกวงเงิน 
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โดยขณะน้ี ภาคเอกชน กระทรวงการคลงั ธปท. และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ก าลงัพยายามหาทางปรับ
เกณฑ ์พ.ร.บ.ซอฟตโ์ลนคร้ังใหญ่ เพื่อให้สามารถเสริมสภาพคล่องประคองธุรกิจเอสเอม็อีไดอ้ย่าง
แทจ้ริง. 

 
2.2.1 แนวคิดล าดบัความตอ้งการของมนุษย ์
จากแนวทางมาตรการของรัฐบาลของพล.อประยุทธ์ จนัทร์โอชา ดงักล่าวขา้งตน้สะทอ้น

ใหเ้ห็นวา่รัฐบาลมุ่งดูแลประชาชนผา่นนโยบายสาธารณะหรือรูปแบบสวสัดิการพื้นฐานท่ีจ าเป็นกบั
ประชาชน เพื่อมีคุณภาพชีวิตพึ่งมีและไดรั้บจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560  ได้
บญัญติัสาระส าคญัเช่น บุคคลย่อมมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขของรัฐ ผูย้ากไร้ยอ่มมีสิทธิไดรั้บ
บริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตามท่ีกฎหมายบญัญติั บุคคลย่อมมีสิทธิไดรั้บการ
ป้องกนัและขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

 
เม่ือพิจารณาในหน้าท่ีของรัฐนั้ น พบว่า รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับบริการ

สาธารณสุขท่ีมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพฒันาภูมิปัญญาด้าน
แพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด บริการสาธารณสุขตามวรรคหน่ึง ต้องครอบคลุมการ
ส่งเสริมสุขภาพ การควบคุม และป้องกนัโรคการรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสุขภาพดว้ยรัฐตอ้ง
พัฒนาการบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง รัฐต้องจัดหรือ
ด าเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนอย่างทัว่ถึงตาม
หลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื2 

 
ทั้ งน้ี  จากการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี ตามมมาตรา 162 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย3 เม่ือพิจารณาแนวนโยบาย
ของรัฐบาลกับสถานการณ์ของการแพร่ระบาดโควิด-19 ท่ีส าคญัเช่น ส่งเสริมให้เกิดการกระจาย
รายไดจ้ากธุรกิจท่องเท่ียวสู่ชุมชน โดยพฒันาเครือข่ายวิสาหกิจให้เป็นเคร่ืองมือในการพฒันาความ
เช่ือมโยงระหวา่งธุรกิจหลกัธุรกิจรอง  

 

 
2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 
3 ประชาชาติธุรกิจ.  (2563).  เขา้ถึงไดจ้าก https://www.prachachat.net/politics/news-352391 
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ยกระดบัโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลงังานใหมี้ความทนัสมยั ทัว่ถึง เพียงพอ มัน่คง และมี
เสถียรภาพ โดยจดัท าแผนการพฒันาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะทั้งระบบให้สามารถรองรับ
เทคโนโลยีดา้นพลงังานสมยัใหม่ในอนาคต มุ่งเนน้การพฒันาโครงข่ายภายในประเทศให้เช่ือมต่อ
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัตก ตะวนัออก เหนือและใต ้เพื่อให้สามารถบริหารจดัการระบบไฟฟ้า
และพลงังานระหวา่งพื้นท่ีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมัน่คงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต 

 
พฒันาระบบบริหารจดัการน ้าประปา โดยพฒันาแหล่งน ้าดิบและใชเ้ทคโนโลยสีมยัใหม่ใน

การผลิตและการบริหารจดัการระบบประปาเพื่อลดน ้ าสูญเสียพฒันาคุณภาพน ้ าประปา ขยายเขต
การจ่ายน ้ าประปาให้ครอบคลุมพื้นท่ีภูมิภาคและแหล่งท่องเท่ียว รวมทั้งพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และ
สร้างจิตส านึกของประชาชนในการใชน้ ้าอยา่งประหยดั 

 
รัฐบาลให้ความส าคญักบัชุมชนในการน าความรู้และทรัพยากรในพื้นท่ีมาผลิตเป็นสินคา้

และ สนบัสนุนความเขม้แขง็ของวิสาหกิจชุมชนผา่นเทคโนโลย ีโดยพฒันาผูป้ระกอบการวิสาหกิจ
ชุมชนให้มีทกัษะการเป็นผูป้ระกอบการท่ีมีความสามารถทั้งในการบริหารจดัการธุรกิจสมยัใหม่ 
การสร้างสรรคน์วตักรรมทั้งในเชิงกระบวนการผลิต การน าเสนอสินคา้หรือบริการ และการตลาด 
มีความสามารถในการน าเทคโนโลยีดิจิทลัมาปรับใชก้บัการด าเนินธุรกิจไดม้ากขึ้น โดยเฉพาะการ
เขา้ถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมแนวคิดการท าธุรกิจภายใตร้ะบบเศรษฐกิจแบบ
แบ่งปัน(Sharing Economy) โดยเร่ิมต้นจากการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานและบริการของ
ภาครัฐเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ร่วมกนั เพื่อเสริมสร้างและพฒันาธุรกิจในรูปแบบใหม่ 

 
การพฒันาระบบสาธารณสุขและหลกัประกนัทางสังคม มุ่งเน้นการจดับริการสาธารณสุข

และระบบความคุม้ครองทางสังคมท่ีครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมน าไปสู่ความเสมอ
ภาค ประกอบดว้ย 

 
พฒันาระบบบริการสาธารณสุข แพทยส์มยัใหม่ และแพทยแ์ผนไทยให้มีประสิทธิภาพ 

ทนัสมยั เป็นท่ียอมรับในระดบัสากล และมีคุณภาพทดัเทียมกนัทัว่ทุกพื้นท่ีรวมถึงการยกระดบัไปสู่
ความเช่ียวชาญในด้านการแพทยแ์ม่นย  า และยกระดับระบบหลกัประกันสุขภาพให้ครอบคลุม
แรงงานนอกระบบ โดยอยู่บนพื้นฐานหลกัประสิทธิภาพและความยัง่ยืนทางการคลงัของประเทศ 
ส่งเสริมให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาวะและอนามยัให้คนไทยทุกช่วงวยัมีสุขภาพแข็งแรงและลด
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อตัราการเจ็บป่วยโรคเร้ือรัง พร้อมทั้งจดัใหมี้ส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ท่ีเอ้ือต่อสุขภาพของประชาชนอยา่ง
เหมาะสมและพอเพียง 

 
พฒันาโครงสร้างและระบบการบริหารจดัการภาครัฐสมยัใหม่ โดยพฒันาใหภ้าครัฐมีขนาด

ท่ีเหมาะสม มีการจดัรูปแบบองค์กรใหม่ท่ีมีความยืดหยุ่นคล่องตวั และเหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ รวมทั้งจดัอตัราก าลงัเจา้หนา้ท่ีของรัฐให้สอดคลอ้งกบัโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงาน
ท่ีเปล่ียนแปลงไป พฒันาศกัยภาพของเจา้หน้าท่ีรัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปล่ียนแปลง และ
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนได้อย่างทนัท่วงที พร้อมทั้งปรับเปล่ียนระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินให้เกิดความเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัตั้งแต่ขั้นวางแผนการน าไปปฏิบติั การติดตาม
ประเมินผล การปรับปรุงการท างานให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพนัธ์
ระหวา่งราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนทอ้งถ่ิน 

 
จากแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐบาลในด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านการบริหาร

จดัการมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อบริบทของการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 เช่น นโยบายช่วยเหลือ
ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล ในการป้องกนัการแพร่ระบาดในระดบัชุมชน
อย่างทัว่ถึง รัฐบาลส่งเสริมให้ฉีดวคัซีนป้องกันโควิดอย่างทัว่ถึง มีการควบุคมสินคา้อุปกรณ์ทาง
การแพทย์  แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิดท่ีชัดเจน นโยบายและโครงการรัฐ
เหมาะสมกับการแก้ปัญหา รัฐบาลมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ความคุ ้มค่าในการใช้
งบประมาณช่วยเหลือประชาชน  หรือนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 
ของรัฐบาล มีการเยี่ยวยาช่วยเหลือภาคประชาชน ผูป้ระกอบการผ่านโครงการต่างๆของรัฐ สินเช้ือ 
การปรับอตัราดอกเบ้ีย มาตรการลดภาระค่าครองชีพบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ การรัฐ รัฐบาลช่วยเหลือ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจผา่นโครงการคนละคร่ึง หรือการช่วยเหลือเงินกู ้เป็นตน้ 

 
นอกจากแนวนโยบายแห่งรัฐของรัฐบาลในดา้นสาธารณสุข ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการบริหาร

จดัการมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อบริบทของการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 แลว้นั้น หากพิจารณา
แนวคิดล าดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวทางของ Maslow4 นั้น เป็นนักทฤษฎีมนุษย
สัมพนัธ์ท่ีมีผลอิทธิพลต่อความคิดของนกับริหารนกัรัฐประศาสนศาสตร์อยา่งมาก เน่ืองจากทฤษฏี
ล าดับขั้นของความตอ้งการสามารถเสนอแนะแนวทางการบริหารของผูบ้ริหาร องค์กร สามารถ

 
4 Abraham H. Maslow, Motivation and Personality (New York : Harper and Row, 1954). 
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พิจารณา จูงใจ หรือวิธีการสร้างความพึงพอใจต่อคนงาน โดยรายละเอียดของทฤษฏีล าดบัขั้นของ
ความตอ้งการ ของ Maslow มีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี5 

 
ประการแรก มนุษยท์ุกคนมีความตอ้งการหลายอย่าง ซ่ึงจดัเป็นล าดบัความตอ้งการมาก่อน

มาหลงัได ้ดงัต่อไปน้ี 
- ความตอ้งการทางกายภาพ เช่น ความตอ้งการดา้นอาหาร ดา้นการนอน ดา้นการ

หายใจ และอ่ืนๆ ท่ีมีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตให้สามารถอยู่ได้ ถือว่า เป็น
ความตอ้งการล าดบัขั้นต ่าสุดและขั้นแรกของความตอ้งการของมนุษย ์

- ความตอ้งการความปลอดภยั เช่น ความตอ้งการดา้นความมัง่คงปลอดภยัในชีวิต
ในดา้นร่างกาย หรือทางเศรษฐกิจ 

- ความตอ้งการท่ีจะผูกพนัในสังคม เช่น ความตอ้งการท่ีผูกพนัในสังคม ตอ้งการ
เขา้ไปมีส่วนร่วมในกลุ่มสังคม เพื่อแสดงถึงความเป็นหน่ึงในกลุ่มสังคมนั้น เป็น
ตน้ 

- ความตอ้งการท่ีจะมีฐานะเด่นและไดรั้บการยกย่องสังคม เช่น ตอ้งการประสบ
ความส าเร็จ ไดรั้บการยกย่องจากสังคมนั้น หรือมีความรู้ความสามารถท่ีมีความ
เช่ือมัน่ในตวัเอง เป็นตน้ 

- ความต้องการประจักษ์ตน เช่น ตระหนักถึงความจริงของตนสามารถใช้
ความสามารถท่ีตนมีอยูไ่ดอ้ยา่งเตม็ท่ีสูงสุด เป็นตน้ 

 
ประการท่ีสอง ความตอ้งการของมนุษย ์เม่ือไดรั้บตอบสนองความตอ้งการในขั้นหน่ึงแลว้ 

มนุษยจ์ะเกิดความตอ้งการในล าดบัขั้นต่อไป 
 

ประการท่ีสาม ความตอ้งสูงสุดของมนุษย ์คือ ความตอ้งการประจกัษต์นของมนุษย ์กล่าว
อีกนยัหน่ึงคือ องคก์ารท่ีดีท่ีสุด สามารถยกระดบัความตอ้งการของคนงานใหไ้ดใ้นระดบัท่ีหา้ 
 

กล่าวสรุปไดว้่าความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวทางของ Maslow ท่ีส าคญัและจ าเป็นต่อ
การด าเนินชีวิตในบริบทของการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 เช่นความต้องการด้านปัจจัยขั้น
พื้นฐาน ดา้นความมัน่คงปลอดภยั เช่น  นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 

 
5 ปิยะนนัต ์จนัทร์แขกหลา้.().ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์.เอกสารประกอบการสอนหลกัสูตรรัฐศาสตรบณัฑิต 
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัสยาม.กรุงเทพฯ 
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ของรัฐบาลในดา้นมาตรการราคาสินคา้อุปโภคบริโภคลดค่าไฟฟ้าและค่าประปาให้กบัประชาชน 
มาตรการเพิ่มวงเงินค่าครองชีพผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ หรือนโยบายช่วเหลือต่างๆ  การประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน การจ ากดัการเดินทาง  มาตรการตั้งจุดคดักรอง   มาตรการเปิดปิดสถานท่ี  หรือ
การเวน้ระยะห่างทางสังคมในพื้นท่ีสาธารณะ เป็นตน้ 
 
2.3 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

กาญจน์หทยั กองภา.(2564: บทคดัย่อ) ผลการศึกษาวิจยัการน านโยบายของกระทรวง
สาธารณสุขไปปฏิบติั: กรณีศึกษาSMART HOSPITAL ในพื้นท่ีจงัหวดัอุดรธานี พบว่า 1) สภาพ
ของการน านโยบายกระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบตัิในสถานบริการสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี 
กระทรวงสาธารณสุขมีความจ าเป็นตอ้งก าหนดยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพฒันา
ระบบสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี ประกอบดว้ย 1.1) ดา้นยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 1.2) ด้านนโยบาย 1.3) ดา้นโครงสร้างองค์กร 2) องค์ประกอบของการน านโยบาย
กระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบตัิให้เกิดประสิทธิผลในสถานบริการสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี 
ส าน ักงานสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี มีวิธีการจดัการที่แสดงถึงการก ากบัดูแลตนเองที่ดี 
ประกอบดว้ย 2.1) ดา้นบุคลากร 2.2) ด้านสถานท่ี 2.3) ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้
และ 3) รูปแบบการน านโยบายกระทรวงสาธารณสุขไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในสถาน
บริการสาธารณสุขจงัหวดัอุดรธานี การปรับระบบหลกัประกนัสุขภาพใหป้ระชาชนไดรั้บสิทธิและ
ประโยชน์จากการบริหารจัดการและการเข้าถึงบ ริการท่ีมีคุณภาพและสะดวกทัดเทียมกัน 
ประกอบดว้ย 3.1) ดา้นองคก์รมีความทนัสมยั 3.2) ดา้นความพร้อมบุคลากรและเคร่ืองมือมีเพียงพอ 
3.3) ประชาชนไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว  

 
ปิยะนันต์ จันทร์แขกหล้า. (2564).  จากการการยอมรับนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อ

ยกระดบัคุณภาพชีวิต: แอปพลิเคชัน่เป๋าตงั พบว่า ประชาชนกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 468 ตวัอย่างส่วน
ใหญ่ยอมรับยเทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิต: แอปพลิเคชัน่เป๋าตงั โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุดการรับประโยชน์การใชง้านแอพพลิเคชัน่ ยอมรับความเหมาะสมของนโยบาย หรือ
การบริการของแอพพลิเคชั่น โดยตวัอย่างส่วนใหญ่เห็นว่า ยอมรับยเทคโนโลยีดิจิทลัท าให้กยก
ระดับคุณภาพชีวิต: แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ นโยบาย
เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อยกระดบัคุณภาพชีวิตของรัฐบาลผ่านระบบแอปพลิเคชัน่ต่างๆ เหมาะสมกบั
บริบทสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในยุคปัจจุบนั นโยบายรัฐผ่านแอปพลิเคชัน่เป๋าตงัเหมาะสมวิถี
ชีวิตในยุคปัจจุบนั  ประโยชน์จากนโยบายรัฐผ่านแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั  สามารถมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น
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ผ่านการใชบ้ริการต่างๆ จากแอปพลิเคชัน่เป๋าตงั และผลการศึกษายงัพบว่า เม่ือพิจารณาความสัมพนัธ์
ของการยอมรับนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลกับการยกระดับคุณภาพชีวิต: แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง มี
ความสัมพนัธ์กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก แสดงว่าตวั
แปรมีความสัมพนัธ์กนัในทิศทางเดียวกนั สะทอ้นให้เห็นว่า การน านโยบายสาธารณะของรัฐบาล
ไปสู่ปฏิบัติกับประชาชนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลด้วย แอปพลิเคชั่นเป๋าตังท าให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการเขา้ถึงสวสัดิการของรัฐไดมี้ประสิทธิภาพมากกว่าการด าเนินการผ่านกลไลบริ
หารราชการแผ่นดินแบบเก่า โดยรัฐตอ้งก าหนดนโยบายท่ีชดัเจน ใช้เทคโนโลยีดิจิทลัท่ีมีคุณภาพ
เข้าถึงได้อย่าง สะดวกในการใช้งาน ซ่ึงแอปพลิเคชั่นเป๋าตังสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนไดม้ากขึ้นจากการใชง้านแอปพลิเคชัน่เป๋าตงัท่ีมีคุณภาพ เขา้ถึงไดว้า่ง และมีคุณภาพ   

 
สุริยศกัด์ิ มงักรแกว้วิกุล, ศิริวฒัน์ สิริวฒันกุล. (2563).  ศึกษาเร่ือง ปัญหาการน านโยบาย

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไปปฏิบัติ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลสาว
ชะโงก อ าเภอบาง จงัหวดัฉะเชิงเทรา พบว่า งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อ (1) ศึกษาสภาพปัญหา
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั (2) ศึกษาศกัยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสาวชะโงก 
ผูวิ้จยัใชแ้บบสอบถามกบัผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 22 จ านวน สถิติท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ค่าร้อย
ละ (ร้อยละage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีการสัมภาษณ์
เชิงลึกกบัผูใ้ห้ขอ้มูลจ านวน 5 คน ผลการวิจยัพบว่า ระดบัของปัญหาในการน านโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบติัโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางโดยมีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 2.84 และส่วนเบ่ียงเบนมาตราฐานอยู่ท่ี 
0.77 เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ปัญหาแต่ละดา้นอยู่ในระดบัปานกลาง ซ่ึงสามารถเรียงล าดบัจาก
มากไปหาน้อยดังน้ี คือ ปัญหาด้านการควบคุม มีค่าเฉล่ียสูงสุด รองลงมาได้ ปัญหาด้านวสัดุ
อุปกรณ์/เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ปัญหาด้านเงินทุน ปัญหาด้านความร่วมมือและการต่อตา้นการะ แล
ปัญหาดา้นอ านาจและความสัมพนัธ์กบัองคก์รและ/หน่วยงานอ่ืน และทา้ยท่ีสุดปัญหาดา้นการให้
การสนบัสนุนและความผกูพนัขององคก์รหรือบุคคลส าคญั มีค่าเฉล่ียอยู่ในระดบันอ้ย แนวทางการ
ส่งเสริมศกัยภาพขององค์การบริหารบริหารส่วนต าบลสาวชะโงกประกอบดว้ย ควรมีการประชุม
ช้ีแจงเร่ืองนโยบายแก่บุคลากรเพื่อให้เขา้ใจและปฏิบติัไปในทิศทางเดียวกนั ควรฝึกอบรมบุคลากร
ให้มีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ การสร้างขวญัและก าลงัใจให้บุคลากรในการ
ปฏิบติัหน้าท่ี การเพิ่มจ านวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการปฏิบติัหน้าท่ี การจดัสรรงบประมาณให้
เพียงพอต่อการปฏิบติังาน การจดัหาวสัดุอุปกรณ์/ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ให้เพียงพอต่อการปฏิบติังาน 
และการประสานงานเพื่อขอความร่วมมือและสนับสนุนจากหน่วยงานหรือบุคคลส าคญัในทอ้งถ่ิน
เพื่อช่วยผลกัดนันโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบติั 
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วรรณี สินปักษา และสุวรัฐ แลสันกลาง. (2563). ศึกษาเร่ือง การน านโยบายการป้องกัน
และแก้ไขการตั้งครรภ์ในวยัรุ่นสู่การปฏิบติั ในพื้นท่ีอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง พบว่า การวิจยั
คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาวิเคราะห์การน านโยบายการป้องกนัและแกไ้ขการตั้งครรภใ์นวยัรุ่น
สู่การปฏิบติัในพื้นท่ีอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง และเพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางแกไ้ขการน า
นโยบายการป้องกนัและแกไ้ขการตั้งครรภ์ในวยัรุ่นพื้นท่ีอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพ เคร่ืองมือวิจยัท่ีใช้คือการสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัจ านวน 24 คน
ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารเทศบาล เจา้หนา้ท่ี ตวัแทนภาครัฐ และพระภิกษุสงฆ์ วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้เทคนิค
วิเคราะห์เชิงเน้ือหาและเรียบเรียงเสนอโดยวิธีพรรณนา 

ผลการวิจัยพบว่า ในพื้นท่ีมีกลไกประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
ผูป้กครองไดป้รับเปล่ียนทศันคติท่ีดีเร่ืองเพศวิถี ขณะท่ีสถานศึกษาไดบ้รรจุเร่ืองเพศวิถี ในรายวิชา
ท่ีสอนพร้อมจดัอบรมเตรียมความพร้อมแก่ครูผูส้อน มีการออกแบบการท างานท่ีเปล่ียนแปลงการ
ท างานจากเดิมท่ีหน่วยงานต่าง ๆ แยกกนัท า มาเป็นแบบบูรณาการ ซ่ึงท าให้ปัญหาการตั้งครรภ์ใน
วยัรุ่นมีแนวโนม้ดีขึ้น ขณะเดียวกนัพบวา่ การรณรงคส่ื์อสารเพื่อใหเ้ด็กเยาวชนไดต้ระหนกัถึงความ
รับผิดชอบ และผลท่ีตามมาจากการตั้งครรภไ์ม่พร้อมไดผ้ลดีขึ้น หน่วยบริการสุขภาพท่ีเป็นมิตรกบั
วัยรุ่นได้มีการเช่ือมประสานงานท่ีดีขึ้ น  และมีระบบข้อมูลในพื้นท่ีทั้ ง 3 แห่ง เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างต่อเน่ือง สามารถใช้ระบบฐานขอ้มูลเดียวกันเพื่อประเมินผลและพฒันาได้ดี
ยิ่งขึ้น และพบผลวิจยัอีกว่า บางชุมชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร แนวทางแกไ้ขคือ สร้างความ
เขา้ใจแก่ผูป้กครอง ชุมชน ถึงความจ าเป็นในการสอนเพศศึกษาแก่บุตรหลาน เพื่อได้เรียนรู้การ
สร้างภูมิคุม้กันเพิ่มมากขึ้น ปัญหางบประมาณไม่เพียงพอโครงการไม่ต่อเน่ือง แนวทางแกไ้ขคือ 
สร้างความตระหนกัถึงความส าคญัร่วมกนั และตั้งงบประมาณรองรับใหเ้พียงพอในปีต่อไป 

 
โอภาส มีเชาว.์  (2562).  ศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั เพื่อ

การช าระหน้ีเงินกูย้ืมของกองทุนเงินให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา พบว่า การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
(1) ศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั เพื่อการช าระหน้ีเงินกูย้ืมของกองทุนเงิน
ให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา (2) เพื่อสร้างตวัแบบประสิทธิผลการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั เพื่อการ
ช าระหน้ีเงินกู้ยืมของกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา ผูวิ้จยัใช้เทคนิคการวิจยัเชิงปริมาณ จาก
นกัศึกษา ท่ีกู ้กยศ. ท่ีสามารถช าระหน้ีไดแ้ละช าระหน้ีไม่ได ้ในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 420 
ราย ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลโดย
การหา ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เส้นทาง โดยใชต้วัแบบสมการเชิงโครงสร้าง 
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ผลการวิจยั พบวา่ 
1. ประสิทธิผลการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั ตอ้งให้ความส าคญัในด้าน  การสร้าง

ภาพลักษณ์ท่ีดีส าหรับกองทุนกู้ยืม การพฒันาบุคลากรในการปฏิบัติงาน ระบบการส่ือสารท่ีมี
คุณภาพ ทศันคติท่ีมีต่อนโยบายในการช าระหน้ีเงินกูย้มื ความไวว้างใจในการช าระหน้ีกูย้มืเงิน และ
ความพึงพอใจต่อนโยบายการช าระหน้ี อยา่งผสมผสานกนั 

2. ประสิทธิผลการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั เพื่อการช าระหน้ีเงินกูย้มืของกองทุนเงิน
ให้กูย้ืมเพื่อการศึกษา ไดรั้บอิทธิพลรวมเชิงบวกจากทศันคติท่ีมีต่อนโยบายในการช าระหน้ีเงินกูย้ืม 
ระบบการส่ือสารท่ีมีคุณภาพ ความไวว้างใจในการช าระหน้ีกูย้ืมเงิน ความพึงพอใจต่อนโยบายการ
ช าระหน้ี การสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีส าหรับกองทุนกู้ยืม และการพฒันาบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ มีค่าอ านาจในการพยากรณ์ ร้อยละ 70 
 
 
 
 
 
 
 



บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิัย 

 
 การศึกษาวิจยัทศันคติเชิงสนบัสนุนของพระภิกษุสงฆใ์นอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อ
นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 
เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เนน้การรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามกบัพระภิกษุสงฆ์
แบบส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ์ แลว้ท าการรวบรวม
ขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลตามกรอบแนวคิด วตัถุประสงคข์องวิจยั ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีดงัต่อไปน้ี 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ พระภิกษุสงฆท่ี์อยูอ่าศยัในเขตปกครองคณะสงฆใ์น
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี โดยเป็นกลุ่มประชากรท่ีไม่ทราบจ านวนท่ีแน่ชดั เน่ืองจากการ
เดินทางจ าวดัเพื่อศึกษาพระปริยธรรม หรือกิจสงฆ์ จึงเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง (Sampling)                    
แบบการเลือกโดยบงัเอิญ (Accidental Selection) จ านวน 166 รูป พร้อมทั้งด าเนินการสัมภาษณ์กบั
จากผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่ เจ้าอาวาสวดั โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  จ านวน 10 รูป  
 
3.2 เคร่ืองมือในกำรวิจัย 

3.2.1 ผู ้ศึกษาวิจัยด าเนินการวิจัย เชิงปริมาณจากแบบส ารวจ จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire Form) เป็นแบบปลายปิด (Closed End Question) แบบมาตราประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแบบของลิเคอร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ จากกลุ่มพระสงฆ์ จ านวน 100 คน โดยวดัเป็นระดับ
ความคิดเห็นตามคะแนน ก าหนดคะแนนไวใ้นแต่ละระดบั ดงัน้ี (Likert, 1967) 
  ระดบัความคิดเห็นเชิงสนบัสนุน คะแนนเชิงบวก  
  มากท่ีสุด     5 
  มาก      4 
  ปานกลาง     3 
  นอ้ย      2 
  นอ้ยท่ีสุด    1 
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ทั้งน้ีเกณฑแ์ปลความหมาย ดงัน้ี 
 

4.21 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเชิงสนบัสนุนในระดบัมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นเชิงสนบัสนุนในระดบัมาก 
2.61 – 3.40 หมายถึง มีความคิดเห็นเชิงสนบัสนุนในระดบัปานกลาง 
1.81 – 2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นเชิงสนบัสนุนในระดบันอ้ย 
1.00 – 1.80 หมายถึง มีความคิดเห็นเชิงสนบัสนุนในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

3.2.2  การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยผูว้ิจยัไดก้ าหนดออกแบบสัมภาษณ์
แบบมีเค้าโครงค าถามให้มีการสัมภาษณ์ข้อมูลจากผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ได้แก่                             
เจ้าอาวาสวดั โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน 10 คน เพื่อให้
อธิบายสนบัสนุนผลการวิจยัเชิงปริมาณต่อไป  

 

3.3 กำรสร้ำงและหำคุณภำพเคร่ืองมือ 
ในการศึกษาวิจยั ทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี

ต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 
ผูศึ้กษาวิจยัไดก้ าหนดแนวทางพฒันาคุณภาพ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามขั้นตอนดงัน้ี 

รอบท่ี 1 ร่างแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัทศันคติเชิงสนบัสนุนของพระภิกษุสงฆ์
ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564 ได้จากการวิเคราะห์/สังเคราะห์จากการทบทวนแนวคิด 
ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง มาให้ผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบความครอบคลุม ความถูกตอ้ง
ของเน้ือหาและภาษาท่ีใช ้(Content Validity) และขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงเคร่ืองมือใหเ้หมาะสม  

รอบท่ี  2  ผู ้ศึ กษาน าร่างแบบสอบถามและแบบสั มภาษณ์ จากรอบท่ี  1 ไปปรับปรุงแก้ไข 
ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิแลว้น าไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา
ความเห็นชอบ 

รอบท่ี 3 ด าเนินการหาของแบบสอบถามท่ีใชใ้นเชิงปริมาณเพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) น า
แบบสอบถามท่ีผ่านความเห็นชอบจากากผูเ้ช่ียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิรอบท่ี 2 แลว้น าไปทดลองใช ้(Try 
Out)กบัประชากรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 รูป ท่ีปฏิบติัอยู่ในมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบักลุ่มตวัอย่าง แลว้
น ามาหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) เพื่อให้ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ โดยใชสู้ตรการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค้่าความเช่ือมัน่ 0.961 
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รอบท่ี 4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญหรือ
ผูท้รงคุณวุฒิแลว้จดัรูปแบบจดัพิมพ์แบบสอบถามและค าถามสัมภาษณ์ เพื่อด าเนินเก็บขอ้มูลกับกลุ่ม
ตวัอยา่งต่อไป 

 
3.4  กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การวิจยัคร้ังน้ี สามารถแบ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้2 กรณี ดงัน้ี 
1) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร  
    โดยการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัทศันคติเชิงสนับสนุนของ

พระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 จากหนงัสือ ต ารา เอกสารทาง
วิชาการ วิทยานิพนธ์ บทความวิชาการฉบบัภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 

2) การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนาม   
2.1) ขอหนงัสือแนะน าตวัจากหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสยาม ด าเนินการเก็บและรวบรวมขอ้มูลโดยการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) และ
การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1) ขอความอนุเคราะห์หนังสือจากหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต คณะ
รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม เพื่ อขอความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี เก่ียวข้องในการแจก
แบบสอบถามและสัมภาษณ์การเก็บรวมรวมขอ้มูล 

2) น าแบบสอบถามไปส่งให้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
ดว้ยตนเองและไปรับแบบสอบถามคืนดว้ยตนเองนอกจากน้ีด าเนินการเก็บแบบสอบถามแบบบงัเอิญ
กบักลุ่มประชากรตามท่ีก าหนดไว ้

3) น าแบบสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลคนส าคญัในวดัท่ีอยู่
ในเขตการปกครองคณะสงฆอ์ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี และน าขอ้มูลจาการสัมภาษณ์มา
เรียบเรียงจ าแนกประเด็นเปรียบเทียบส าหคบัด าเนินการสังเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 

4) น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับมาตรวจสอบความสมบูรณ์และน าไป
ด าเนินการวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป 
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3.5 สถิติท่ีใช้ในกำรศึกษำ 
 การวิเคราะห์เชิงปริมาณไดใ้ชส้ถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย 

(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้การวิเคราะห์ทดสอบค่าเอฟ (One Way ANOVA)                
โดยมี  การวิ เคราะห์ข้อมูล เชิงคุณภาพโดยใช้ เห ตุผลวิ เคราะห์ เชิงเน้ือหา ส ร้างข้อส รุป 
(Generalization) เพื่อใชส้นบัสนุนลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเชิงปริมาณ 
 



บทที ่4 
ผลการวจิัย 

 
 ผลการศึกษา ทศันคติเชิงสนบัสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อ
นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 
มีผลการวิเคราะห์ ศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ส่วน 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับ ปัจจัยส่วนบุคคล                            
ส่วนท่ี 2 ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานีต่อนโยบาย
ช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564  และ
ส่วนท่ี 3  ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจยั ซ่ึงรายละเอียดของการวิเคราะห์ผลการศึกษามีดงัต่อไปน้ี 
 
4.1 ผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 

ส่วนท่ี1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ตาราง 4.1 แสดงค่าความถี่จ  านวน ค่าร้อยละของปัจจยัส่วนบุคคล 

n=166 คน 
ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

ต าแหน่งทางคณะสงฆ์   
เจา้อาวาส  2 1.2 
ผูช่้วยเจา้อาวาส 12 7.2 
พระภิกษุ 152 91.6 

พรรษา   
พระนวกะ 1-5 พรรษา  68 41.0 
พระมชัฌิมะ 6 - 10 พรรษา 56 33.7 
พระเถระ 10 พรรษา ขึ้นไป 42 25.3 

อายุ   
20-30 ปี   62 37.3 
31-40 ปี   44 26.5 
41-50 ปี   38 22.9 
50 ปีขึ้นไป 22 13.3 
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 จากตารางท่ี 4.1 ผลการศึกษาทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 พบว่าพระภิกษุสงฆก์ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางคณะสงฆ์
เป็นพระภิกษุ จ านวน 152 คน ร้อยละ91.6 มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูช่้วยเจา้อาวาส จ านวน 12 คน 
ร้อยละ 7.2 และสุดทา้ยคือเจา้อาวาส จ านวน  2 คน ร้อยละ 1.2 
 
 ด้านพรรษา พบว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพรรษาพระนวกะ 1-5 พรรษา 
จ านวน 68คน ร้อยละ41.0 มากท่ีสุด รองลงมาคือ พระมชัฌิมะ 6 - 10 พรรษา จ านวน 56 คน ร้อยละ
33.7 และสุดทา้ยคือพระเถระ 10 พรรษา ขึ้นไป จ านวน 42คน ร้อยละ25.3 
 
 ดา้นอายุ พบว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง20-30 ปี จ านวน 62 คน 
ร้อยละ 37.3 มากท่ีสุด รองลงมาคือ 31-40 ปี  จ านวน 44 คน ร้อยละ 26.5  41-50 ปี จ านวน 38 คน 
ร้อยละ 22.9 และสุดทา้ยคือ 50 ปีขึ้นไปจ านวน 22 คน ร้อยละ 13.3 

 
ส่วนท่ี 2 ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อ

นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
พ.ศ.2564 
 
ตาราง 4.2 แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ใน

อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือ
โควิ ด  19  ของรัฐบ าล  พ ล .อ .ป ระยุท ธ์  จันท ร์โอชา  พ .ศ .2564  จ าแนกตาม                              
นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 

นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโค
วิด 19  

ระดับทัศนคติ 

�̅� S.D. แปลผล 

ด้านปัจจัยข้ันพื้นฐาน    
รัฐบาลมีการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กบัประชาชนในช่วง
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ โควิด 19 ไดอ้ยา่งทัว่ถึงเป็น
ธรรม  

2.77 .989 ปานกลาง 
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นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโค
วิด 19  

ระดับทัศนคติ 

�̅� S.D. แปลผล 

นโยบายมาตรการควบคุมราคาสินคา้อุปโภค บริโภคของ
รัฐบาลเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ  

2.41 .895 นอ้ย 

นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโค
วิด 19 ของรัฐบาลในดา้นการลดค่าไฟฟ้าและค่าประปา
ใหก้บัประชาชนมีความเหมาะสมจ าเป็นกบัประชาชน  

2.59 1.145 นอ้ย 

นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโค
วิด 19 ของรัฐบาลในด้านมาตรการเพิ่มวงเงินค่าครองชีพ
ผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์  

2.61 1.019 ปานกลาง 

รวม 2.60 .839 น้อย 

ด้านความมั่นคงปลอดภัย    
รัฐบาลมีการประกาศสถานการณ์ ฉุก เฉินสอดคล้อง
เหมาะสมกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ โควิด 
19  

2.48 .977 นอ้ย 

รัฐบาลมีการจ ากัดการเดินทาง ตั้ งจุดตรวจจุดคัดกรอง 
ระหวา่งชุมชนมีความเหมาะสมในการควบคุมโรค   

2.54 .885 นอ้ย 

รัฐบาลมีมาตรการเปิด-ปิดสถานท่ีในช่วงเวลา จ ากดัการซ้ือ
อาหาร หรือการเวน้ระยะห่างทางสังคมในพื้นท่ีสาธารณะมี
ความเหมาะสมกบัการป้องกนัควบคุมโรค 

2.57 .962 นอ้ย 

รัฐบาลมีมาตรการจ ากดัการเดินทาง กกัตวั 14 วนั มีความ
เหมาะสม เพียงพอต่อการควบคุมโรคติดเช้ือโควิด 19  

2.73 .986 ปานกลาง 

รวม 2.58 .833 นอ้ย 
ด้านสาธารณสุข    

รัฐบาลก าหนดนโยบายการรักษา ป้องกันการแพร่ระบาด
ดรคติดเช้ือโควิด 19ในระดับชุมชน ระดับชาติได้อย่าง
ทัว่ถึง เป็นธรรม  

2.31 1.020 นอ้ย 

รัฐบาลมีความชดัเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนฉีดวคัซีน
ป้องกนัโรคติดเช้ือโควิด 19 อยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง   

2.39 1.077 นอ้ย 
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นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโค
วิด 19  

ระดับทัศนคติ 

�̅� S.D. แปลผล 

รัฐบาลก าหนดมาตรการควบคุมราคาสินคา้ ราคาอุปกรณ์
ทางการแพทยอ์ย่างเหมาะสม เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชาชน 

2.24 1.040 นอ้ย 

รัฐบาลมีช่องทางจดัจ าหน่ายหน้ากาก เจลลา้งมือ อุปกรณ์
ทางการแพทยอ์ย่างเหมาะสมเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชาชน 

2.20 1.006 นอ้ย 

รวม 2.29 .925 นอ้ย 
ด้านการบริหารจัดการ    

หน่วยงานภาครัฐมีศกัยภาพ ความเช่ียวชาญในการจดัการ
ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส      โควิด 19 ท่ี
เหมาะสม  

2.19 .940 นอ้ย 

หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ แนวทางป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ท่ีเหมาะสมชดัเจน  

2.31 .946 นอ้ย 

รัฐบาลมีความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหา ป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 

1.98 1.112 นอ้ย 

หน่วยงานภาครัฐใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนได้
อยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ 

2.11 1.045 นอ้ย 

รวม 2.15 .873 น้อย 

ด้านเศรษฐกจิ    
รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือโควิด 19 อยา่งเหมาะสม   

2.18 .974 นอ้ย 

รัฐบาลมีนโยบายมาตรการเยียวยาช่วยเหลือภาคประชาชน 
ผูป้ระกอบการผ่านโครงการต่างๆของรัฐอย่างทั่วถึงเป็น
ธรรม  

2.40 1.032 นอ้ย 

นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโค
วิด 19 ของรัฐบาล มีด้านสินเช่ือ การปรับอัตราดอกเบ้ีย
เหมาะสมกบัประชาน  

2.24 .902 นอ้ย 
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นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโค
วิด 19  

ระดับทัศนคติ 

�̅� S.D. แปลผล 

มาตรการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการรัฐ     เพิ่มงบใน
บัตรสวสัดิการแห่งรัฐ เช่นโครงการคนละคร่ึงเราชนะมี
ความเหมาะสมกบัช่วงของการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโควิด 
19 

2.42 .923 นอ้ย 

รวม 2.31 .853 น้อย 

โดยภาพรวม 2.34 .666 น้อย 
 

จากตาราง 4.2 พบว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีทัศนคติเชิงสนับสนุนของ
พระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย
(�̅�=2.34, S.D.=.666) เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความทัศนคติในด้านปัจจัยขั้นพื้นฐาน (�̅�=2.60, 
S.D.=.839) มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (�̅�=2.58, S.D.=.833) ด้านเศรษฐกิจ
(�̅�=2.31, S.D.=.853) ดา้นสาธารณสุข(�̅�=2.29, S.D.=.925)และสุดทา้ยคือ ดา้นการบริหารจดัการ
(�̅�=2.15, S.D.=.873) 

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นและรายขอ้ พบวา่ 
ดา้นปัจจยัขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅�=2.60, S.D.=.839) เม่ือพิจารณา

เป็นรายขอ้เห็นวา่รัฐบาลมีการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กบัประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือ โควิด 19 ได้อย่างทั่วถึงเป็นธรรม (�̅�=2.77, S.D.=.989) มากท่ีสุด รองลงมาคือ นโยบาย
ช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาลในดา้นมาตรการเพิ่มวงเงินค่า
ครองชีพผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ (�̅�=2.61, S.D.=1.019)นโยบาย
ช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาลในดา้นการลดค่าไฟฟ้าและค่า
ประปาให้กบัประชาชนมีความเหมาะสมจ าเป็นกบัประชาชน (�̅�=2.59, S.D.=1.145) และสุดทา้ย
คือนโยบายมาตรการควบคุมราคาสินคา้อุปโภค บริโภคของรัฐบาลเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ
(�̅�=2.41, S.D.=.895) 

ด้านความมั่นคงปลอดภัย  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.58, S.D.= .833)                      
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เห็นว่า รัฐบาลมีมาตรการจ ากดัการเดินทาง กกัตวั 14 วนั มีความเหมาะสม 
เพียงพอต่อการควบคุมโรคติดเช้ือโควิด 19 (�̅�=2.73, S.D.=.986) มากท่ีสุด รองลงมาคือ รัฐบาลมี
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มาตรการเปิด-ปิดสถานท่ีในช่วงเวลา จ ากดัการซ้ืออาหาร หรือการเวน้ระยะห่างทางสังคมในพื้นท่ี
สาธารณะมีความเหมาะสมกบัการป้องกนัควบคุมโรค(�̅�=2.57, S.D.=.962) รัฐบาลมีการจ ากดัการ
เดินทาง ตั้ งจุดตรวจจุดคัดกรอง ระหว่างชุมชนมีความเหมาะสมในการควบคุมโรค  (�̅�=2.54, 
S.D.=.885) และสุดทา้ยรัฐบาลมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ โควิด 19 (�̅�=2.48, S.D.=.977)  

ดา้นสาธารณสุข พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.29, S.D.=.925) เม่ือพิจารณาเป็น
รายขอ้เห็นว่า รัฐบาลมีความชดัเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือโควิด 
19 อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  (�̅�=2.39, S.D.=1.077) มากท่ีสุด รองลงมาคือ รัฐบาลก าหนด
นโยบายการรักษา ป้องกันการแพร่ระบาดดรคติดเช้ือโควิด 19ในระดบัชุมชน ระดบัชาติไดอ้ย่าง
ทัว่ถึง เป็นธรรม (�̅�=2.31, S.D.=1.020) รัฐบาลก าหนดมาตรการควบคุมราคาสินคา้ ราคาอุปกรณ์
ทางการแพทยอ์ย่างเหมาะสม เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน(�̅�=2.24, S.D.=1.040) และ
สุดท้าย รัฐบาลมีช่องทางจดัจ าหน่ายหน้ากาก เจลล้างมือ อุปกรณ์ทางการแพทยอ์ย่างเหมาะสม
เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน(�̅�=2.20, S.D.=1.006)  

ดา้นการบริหารจดัการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅�=2.15, S.D.=.873)เม่ือพิจารณา
เป็นรายขอ้เห็นว่า หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด 19 ท่ีเหมาะสมชดัเจน (�̅�=2.31, S.D.=.946) มากท่ีสุด รองลงมาคือ หน่วยงานภาครัฐมี
ศกัยภาพ ความเช่ียวชาญในการจดัการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ท่ีเหมาะสม 
(�̅�=2.19, S.D.=.940) หน่วยงานภาครัฐใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนได้อย่างคุ ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ(�̅�=2.11, S.D.=1.045) รัฐบาลมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19(�̅�=1.98, S.D.=1.112) 

ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅�=2.31, S.D.=.853)เม่ือพิจารณาเป็นราย
ข้อเห็นว่า มาตรการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการรัฐเพิ่มงบในบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ เช่น
โครงการคนละคร่ึงเราชนะมีความเหมาะสมกับช่วงของการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโควิด 
19(�̅�=2.42, S.D.=.923) มากท่ีสุด รองลงมาคือ รัฐบาลมีนโยบายมาตรการเยียวยาช่วยเหลือภาค
ประชาชน ผูป้ระกอบการผ่านโครงการต่างๆของรัฐอย่างทัว่ถึงเป็นธรรม (�̅�=2.40, S.D.=1.032) 
นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล มีดา้นสินเช่ือ การ
ปรับอัตราดอกเบ้ียเหมาะสมกับประชาน 2.24, S.D.=.902) และสุดท้ายคือ รัฐบาลมีนโยบาย
ช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 อยา่งเหมาะสม(�̅�=  2.18, S.D.=.974) 
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การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564 
ตารางท่ี 4.3 การเปรียบเทียบต าแหน่งทางคณะสงฆ์ท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติเชิงสนับสนุนของ

พระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการ
แพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564
แตกต่างกนั 

 
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3.735 2 1.868 4.384 .014 
ภายในกลุ่ม 69.442 163 .426   

รวม 73.178 165    
 

จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลของพระภิกษุสงฆ์ท่ีมีต าแหน่งทาง
คณะสงฆ์แตกต่างกันมีทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จังหวดั
ปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.014 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05  
 
ตารางท่ี 4.4  การจ าแนกความแตกต่างรายคู่ของต าแหน่งทางคณะสงฆ ์  

 เจา้อาวาส ผูช่้วยเจา้อาวาส พระภิกษุ 
เจา้อาวาส - .375 .201 
ผูช่้วยเจา้อาวาส  - .576* 
พระภิกษุ   - 
  

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า  ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติเชิงสนับสนุนของ
พระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือผลการจ าแนกความแตกต่างรายคู่ของต าแหน่งผูช่้วยเจ้าอาวาสแตกต่างกับ
ต าแหน่งพระสงฆ ์(.576) 
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ตารางท่ี 4.5 การเปรียบเทียบพรรษาท่ีแตกต่างกันมีทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ใน
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือ
โควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 แตกต่างกนั 

 
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 3.949 2 1.974 4.649 .011 
ภายในกลุ่ม 69.229 163 .425   

รวม 73.178 165    
 

จากตารางท่ี 4.5  พบว่า ผลการทดสอบปัจจัยส่วนบุคคลของพระภิกษุสงฆ์ท่ีมีพรรษา
แตกต่างกันมีทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อ
นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 
พ.ศ.2564แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.011 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 

 
ตารางท่ี 4.6 การจ าแนกความแตกต่างรายคู่ของพรรษา  

พรรษา พระนวกะ 1-5 
พรรษา 

พระมชัฌิมะ 6 - 10 
พรรษา 

พระเถระ 10 พรรษา 
ขึ้นไป 

พระนวกะ 1-5 พรรษา - .207 .383* 
พระมชัฌิมะ 6 - 10 พรรษา  - .176 
พระเถระ 10 พรรษา ขึ้นไป   - 
  

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า  พรรษาท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ใน
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 
ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 แตกต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือ
ผลการจ าแนกความแตกต่างรายคู่ของพระนวกะ 1-5 พรรษาแตกต่างกบัพระเถระ 10 พรรษา ขึ้นไป 
(.383) 
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ตารางท่ี 4.7 การเปรียบเทียบอายุท่ีแตกต่างกนัมีทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโค
วิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 แตกต่างกนั 

 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

ระหวา่งกลุ่ม 11.705 3 3.902 10.283 .000 
ภายในกลุ่ม 61.472 162 .379   

รวม 73.178 165    
 

จากตารางท่ี 4.7  พบว่า ผลการทดสอบปัจจยัส่วนบุคคลของพระภิกษุสงฆท่ี์มีอายุแตกต่าง
กนัมีทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบาย
ช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 
แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.000 ซ่ึงนอ้ยกวา่ 0.05 
 
ตารางท่ี 4.8 การจ าแนกความแตกต่างรายคู่ของอาย ุ 

อายุ 20-30 ปี 31-40 ปี 41-50 ปี 50 ปีขึ้นไป 
20-30 ปี   - .343 .665* .513* 
31-40 ปี    - .322 .170 
41-50 ปี     - .152 
50 ปีขึ้นไป    - 
  

จากตารางท่ี 4.8 พบว่า อายุท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ใน
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 
ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05   
เม่ือผลการจ าแนกความแตกต่างรายคู่ของอายุ 20-30 ปีแตกต่างกบัอายุระหว่าง 41-50 ปี และ 50 ปี
ขึ้นไป (.665, .513) 
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ผลการสมมติฐานการวิจัย 
สมมติฐานท่ี 1 ต าแหน่งทางคณะสงฆ ์ ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติเชิงสนบัสนุนของพระภิกษุ

สงฆใ์นอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโค
วิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 แตกต่างกนั เป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐานไว ้

สมมติฐานท่ี 2. พรรษา ท่ีแตกต่างกนั มีทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของ
รัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 แตกต่างกนัเป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐานไว ้

สมมติฐานท่ี 3. อายุ ท่ีแตกต่างกัน มีทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของ
รัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 แตกต่างกนัเป็นไปตามท่ีตั้งสมมติฐานไว ้
 
4.2 ผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

ในการศึกษา ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสัมภาษณ์กับจากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั (Key Informants) 
ไดแ้ก่ เจา้อาวาสวดั โดยเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  จ านวน 10 รูป เพื่อให้
ทราบทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบาย
ช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564
และเพื่อให้การไดข้อ้มูลเชิงลึกจาการสัมภาษณ์ขอ้มูลจากกลุ่มตัวอย่างจึงสงวนช่ือของเจา้อาวาสวดั
ผูใ้หก้ารสัมภาษณ์ ซ่ึงมีรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

ด้านปัจจัยข้ันพื้นฐาน  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่มี

ทศันคติเชิงสนับสนุนต่อนโยบายช่วยเหลือดา้นปัจจยัพื้นฐานในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 
19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2563-2564 วา่รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชน
ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ในช่วงแรกของการระบาดไดเ้หมาะสมเช่นมาตรการราคา
สินคา้อุปโภคบริโภค หนา้การอนามยั สินคา้ในชีวิตประจ าวนั หรือมีการลดค่าไฟฟ้า และค่าประปา
ให้กบัประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งใชบ้ตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นช่องทางในการช่วยเหลือต่างๆ กบั
ประชาชน โดยมีผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนหน่ึงให้ทัศคติรองลงมาว่า แมรั้ฐบาลจะมีการช่วงเหลือภาค
ประชาชนแลว้ควรใหค้วามส าคญัต่อกลุ่มพระภิกษุสงฆ ์โดยเฉพาะกลุ่มของค่าไฟฟ้าท่ีวดัขาดปัจจยั
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ส าหรับบ ารุงวดั นอกจากน้ีผูใ้ห้สัมภาษณ์กลุ่มสุดทา้ยให้ทศันคติท่ีน่าสนใจว่า รัฐบาลควรเร่งดูแล
ประชาชนใหท้ัว่ถึงเป็นธรรมทุกกลุ่มในการไดรั้บสวสัดิการเงินอยา่งทัว่ถึงเป็นธรรม  

ด้านความมั่นคงปลอดภัย  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่มี

ทศันคติเชิงสนบัสนุนต่อนโยบายช่วยเหลือดา้นความมัน่คงปลอดภยัในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือ
โควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2563 -2564 ว่ารัฐบาลต้องมีการก าหนด
มาตรการการจ ากดัการเดินทาง  มาตรการตั้งจุดคดักรอง   มาตรการเปิดปิดสถานท่ีให้ชดัเจน พื้นท่ี
เส่ียงตอ้งควบคุมโรคตอ้งจ ากดัวงของการแพร่ระบาดให้ถูกตอ้งเหมาะสม โดยเฉพาะพื้นท่ีตามแนว
ชายแดน สถานบนัเทิง หรือการเดินทางจากต่างประเทศ โดยกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์รองลงมาเห็นว่า 
รัฐบาลต้องออกมาตรการดูแลประชาชนด้านสุขภาพเช่นการฉีดวคัซีนให้ประชาชนเพื่อความ
ปลอดภยั และตอ้งจดัสรรค านึงถึงกลุ่มพระภิกษุสงฆเ์พราะประชาชนยงัคงเป็นพุทธศาสนิกชนใน
การบ ารุงศาสนา ท าบุญ หรือมีงานบุญ มงคล และงานอวมงคลท่ีเก่ียวข้องกับพระสงฆ์และวดั 
สอดคลอ้งกบัผูใ้หก้ลุ่มสุดทา้ยใหค้วามคิดเห็นวา่พระสงฆต์อ้งเส่ียงกบักิจของสงฆป์ระจ าวดัตอนรับ
ญาติโยมหรือรับกิจนิมนตท์ุกกวนั 

ด้านสาธารณสุข 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่มี

ทศันคติเชิงสนบัสนุนต่อนโยบายช่วยเหลือดา้นสาธารณสุขในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 
ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2563-2564 วา่รัฐบาลควรก าหนดนโยบาย มาตรการใน
การป้องกันการแพร่ระบาดในระดับชุมชน โรงงาน และสถานบันเทิงต่างๆ ให้อย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลส่งเสริมให้ฉีดวคัซีนป้องกันโควิดอย่างทั่วถึงในระดับชุมชน และวดั 
นอกจากน้ีมีผูใ้ห้สัมภาษณ์กลุ่มรองท่ีสองให้ประเด็นท่ีน่าสนใจว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวตอ้งควบคุม
สินค้าอุปกรณ์ทางการแพทย์ แจกจ่ายหน้ากาก เจลล้างมือให้กับประชาชน หรือวดัอย่างทั่วถึง
เพียงพอ และกลุ่มสุดทา้ยของผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นว่าระบบอาสาสมคัรหมู่บา้นป้องกนัไดดี้ รัฐตอ้งมี
ความชัดเจนนโยบายในภาพรวมเช่น มาตรการป้องกันท่ีเข้มงวด การจัดกาวคัซีนท่ีดีมีคุณภาพ
สามารถฉีดใหก้บัประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึงรวดเร็ว เป็นตน้ 

ด้านการบริหารจัดการ  
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่มี

ทศันคติเชิงสนบัสนุนต่อนโยบายช่วยเหลือการบริหารจดัการในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 
19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2563 -2564 ว่ารัฐบาลต้องมีมาตราการแนวทาง
ป้องกนัการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิดท่ีชดัเจนเช่น การเปิดรับนกัท่องเท่ียว การจดักดัการเดินทาง 
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การควบคุมในสถานบนัเทิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารตดัสินใจ ให้ขอ้มูลประชาชนท่ีถูกตอ้ง
รวดเร็ว ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์กลุ่มท่ีสองมองประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจว่า รัฐบาลต้องนโยบายและ
โครงการรัฐเหมาะสมกับการแกปั้ญหาเช่น การกักพื้นท่ีเส่ียง  รัฐบาลตดัสินใจล็อกดาวน์ในบาง
พื้นท่ีอย่างรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา  หรือลงโทษกลุ่มผูฝ่้าฝืนท าให้โรคระบาด พร้อมทั้งน้ีกลุ่ม
สุดทา้ยให้ทศันท่ีน่าสนใจว่ารัฐบาลตอ้งจดัสรร แกปั้ญหาเร่ืองของการรักษา การจดัการวคัซีนท่ีดีมี
ราคาประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่าปัจจุบนั และความคุม้ค่าในการใช้งบประมาณช่วยเหลือ
ประชาชนตอ้งใหท้ัว่ถึงผา่นเทศบาลทอ้งถ่ินเป็นตน้ 

ด้านเศรษฐกจิ 
ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกจากกลุ่มตัวอย่างในการสัมภาษณ์เชิงลึกผูใ้ห้ข้อมูลส่วนใหญ่มี

ทศันคติเชิงสนับสนุนต่อนโยบายช่วยเหลือดา้นเศรษฐกิจในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 
ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2563-2564 ว่ารัฐบาล เช่น  นโยบายช่วยเหลือในช่วง
การแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล มีการเยี่ยวยาช่วยเหลือภาคประชาชนอย่างเร่งด่วน  
มาตรการลดภาระค่าครองชีพบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ รัฐบาลช่วยเหลือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจผ่านโครงการ
คนละคร่ึง หรือการช่วยเหลือเงินกู ้ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์กลุ่มท่ีสองให้ทศันส าคญัรองลงมาว่า รัฐบาล
ตอ้งเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ มีการจา้งงาน เพราะหากไม่สามารถ
สร้างงานอาชีพให้คือสู่สภาพเดิมได้อาจจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมืองปัญหา
อาชญากรรมต่างๆ ตามมาก สอดคล้องกับกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสุดท้ายเห็นว่าเศรษฐกิจคือหัวใจของ
ประเทศ และการพัฒนาในมิติต่างๆ ซ่ึงวดัก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีรัฐบาลได้ดูแลช่วยเหลือเพราะวดั
นอกจากดูแลกิจการในวดั ส่วนหน่ึงตอ้งเป็นท่ีพึ่งพาให้กบัประชาชนท่ีขาดท่ีพึ่งรายไดห้รืออาหาร
ในการด าเนินชีวิตเป็นตน้ 
  
4.3 ผลการศึกษาเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและปริมาณในการศึกษา ทัศนคติเชิงสนับสนุนของ
พระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564  ส่วนใหญ่เห็นวา่ดา้นปัจจยัขั้น
พื้นฐานเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 
ในช่วงแรกของการระบาดไดเ้หมาะสมเช่นมาตรการราคาสินคา้อุปโภคบริโภค หน้าการอนามยั 
สินคา้ในชีวิตประจ าวนั หรือมีการลดค่าไฟฟ้า และค่าประปาให้กบัประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใช้
บตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นช่องทางในการช่วยเหลือต่างๆ กบัประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัท่ีเห็นว่ารัฐบาลตอ้งมีการก าหนดมาตรการการจ ากดัการเดินทาง  มาตรการตั้งจุดคดั
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กรอง มาตรการเปิดปิดสถานท่ีใหช้ดัเจน พื้นท่ีเส่ียงตอ้งควบคุมโรคตอ้งจ ากดัวงของการแพร่ระบาด
ให้ถูกตอ้งเหมาะสม โดยมีปัจจยัด้านสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกล่าวคือรัฐบาลควรก าหนดนโยบาย 
มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาด ส่งเสริมให้ฉีดวคัซีนป้องกันโควิดอย่างทั่วถึง โดยการ
บริหารจดัการ รัฐบาลตอ้งมีมาตราการแนวทางป้องกนัการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิดท่ีชดัเจน การ
บริหารตดัสินใจ ให้ขอ้มูลประชาชนท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว และสุดทา้ยคือด้านเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลตอ้ง
ก าหนด นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล มีการเยี่ยวยา
ช่วยเหลือภาคประชาชนอย่างเร่งด่วน  มาตรการลดภาระค่าครองชีพบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ รัฐบาล
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละคร่ึง หรือการช่วยเหลือเงินกู้ เร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้
ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ มีการจา้งงาน เศรษฐกิจคือหัวใจของประเทศ และการพฒันาใน
มิติต่างๆ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัการศึกษาเชิงปริมาณท่ีเห็นว่า พระภิกษุ
สงฆก์ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2563-2564 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย(�̅�=2.34, S.D.=.666) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความทัศนคติในด้านปัจจัยขั้นพื้นฐาน (�̅�=2.60, S.D.=.839) มากท่ีสุด 
รองลงมาคือ ด้านความมั่นคงปลอดภัย (�̅�=2.58, S.D.=.833) ด้านเศรษฐกิจ (�̅�=2.31, S.D.=.853)                               
ดา้นสาธารณสุข (�̅�=2.29, S.D.=.925) และสุดทา้ยคือ ดา้นการบริหารจดัการ (�̅�=2.15, S.D.=.873) 
 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง 

จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 เพื่อศึกษาระดบัทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอ
คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ปัจจยัส่วนบุคคลของพระภิกษุสงฆก์บัทศันคติเชิงสนบัสนุนของพระภิกษุสงฆใ์นอ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Qualitative research) โดยศึกษาในช่วง
เดือน 1-30 เมษายน พ.ศ.2564 ศึกษากับพระภิกษุสงฆ์ในซ่ึงมีพื้นขตปกครองอ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบการเลือกโดยบงัเอิญ (Accidental Selection) จ านวน 166 
รูป  และผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญได้แก่ เจ้าอาวาสวดั จ านวน 10 รูป ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคือ แบบสอบถามมาตราวตั 5 ระดบั และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก และสถิติ
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าเอฟ 
(One Way ANOVA)  และสังเคราะห์ขอ้มูลสรุปขอ้มูลทัว่ไปในการศึกษาเชิงคุณภาพเพื่อสนบัสนุน
การวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงผูว้ิจยัสามารสรุปผลการศึกษาไดด้งัต่อไปน้ี 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

สรุปผลการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ 
ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 พบวา่ พระภิกษุสงฆก์ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีต าแหน่งทางคณะสงฆเ์ป็นพระภิกษุ จ านวน 

152 คน ร้อยละ91.6 มากท่ีสุด รองลงมาคือ ผูช่้วยเจา้อาวาส จ านวน 12 คน ร้อยละ 7.2 และสุดทา้ย
คือเจา้อาวาส จ านวน  2 คน ร้อยละ 1.2 
 ด้านพรรษา พบว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพรรษาพระนวกะ 1-5 พรรษา 
จ านวน 68คน ร้อยละ41.0 มากท่ีสุด รองลงมาคือ พระมชัฌิมะ 6 - 10 พรรษา จ านวน 56คน ร้อยละ
33.7 และสุดทา้ยคือพระเถระ 10 พรรษา ขึ้นไป จ านวน 42คน ร้อยละ25.3 
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 ดา้นอายุ พบว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง20-30 ปี จ านวน 62 คน 
ร้อยละ 37.3 มากท่ีสุด รองลงมาคือ 31-40 ปี  จ านวน 44 คน ร้อยละ 26.5  41-50 ปี จ านวน 38 คน 
ร้อยละ 22.9 และสุดทา้ยคือ 50 ปีขึ้นไปจ านวน 22 คน ร้อยละ 13.3 
 

ส่วนท่ี 2 ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อ
นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
พ.ศ.2564 

พบว่า พระภิกษุสงฆ์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น เชิงสนับสนุนต่อนโยบาย
ช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅�=2.34, S.D.=.666) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า มีความคิดเห็น
ในด้านปัจจยัขั้นพื้นฐาน(�̅�=2.60, S.D.=.839)  มากท่ีสุด รองลงมาคือ ด้านความมัน่คงปลอดภัย
(�̅�=2.58, S.D.=.833) ด้านเศรษฐกิจ(�̅�=2.31, S.D.=.853) ด้านสาธารณสุข(�̅�=2.29, S.D.=.925)
และสุดทา้ยคือ ดา้นการบริหารจดัการ(�̅�=2.15, S.D.=.873) 

 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นและรายขอ้ พบวา่ 
ดา้นปัจจยัขั้นพื้นฐาน พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅�=2.60, S.D.=.839) เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้นเห็นว่ารัฐบาลมีการช่วยเหลือค่าครองชีพให้กบัประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือ โควิด 19 ไดอ้ยา่งทัว่ถึงเป็นธรรม (�̅�=2.77, S.D.=.989) ม าก ท่ี สุ ด  ร อ ง ล ง ม า คื อ 
นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาลในดา้นมาตรการเพิ่ม
วงเงินค่าครองชีพผา่นบตัรสวสัดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์ (�̅�=2.61, S.D.=1.019)
นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาลในด้านการลดค่า
ไฟฟ้าและค่าประปาให้กบัประชาชนมีความเหมาะสมจ าเป็นกบัประชาชน (�̅�=2.59, S.D.=1.145) 
และสุดทา้ยคือนโยบายมาตรการควบคุมราคาสินคา้อุปโภค บริโภคของรัฐบาลเหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจ(�̅�=2.41, S.D.=.895) 

 
ด้านความมั่นคงปลอดภัย  พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.58, S.D.= .833)                      

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นเห็นวา่ รัฐบาลมีมาตรการจ ากดัการเดินทาง กกัตวั 14 วนั มีความเหมาะสม 
เพียงพอต่อการควบคุมโรคติดเช้ือโควิด 19 (�̅�=2.73, S.D.=.986) มากท่ีสุด รองลงมาคือ รัฐบาลมี
มาตรการเปิด-ปิดสถานท่ีในช่วงเวลา จ ากดัการซ้ืออาหาร หรือการเวน้ระยะห่างทางสังคมในพื้นท่ี
สาธารณะมีความเหมาะสมกบัการป้องกนัควบคุมโรค(�̅�=2.57, S.D.=.962) รัฐบาลมีการจ ากดัการ
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เดินทาง ตั้ งจุดตรวจจุดคัดกรอง ระหว่างชุมชนมีความเหมาะสมในการควบคุมโรค  (�̅�=2.54, 
S.D.=.885) และสุดทา้ยรัฐบาลมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินสอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ โควิด 19 (�̅�=2.48, S.D.=.977) 

 
ดา้นสาธารณสุข พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับน้อย (�̅�=2.29, S.D.=.925) เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้นเห็นว่า รัฐบาลมีความชดัเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนฉีดวคัซีนป้องกนัโรคติดเช้ือโควิด 
19 อย่างครอบคลุมและทั่วถึง  (�̅�=2.39, S.D.=1.077) มากท่ีสุด รองลงมาคือ รัฐบาลก าหนด
นโยบายการรักษา ป้องกันการแพร่ระบาดดรคติดเช้ือโควิด 19ในระดบัชุมชน ระดบัชาติไดอ้ย่าง
ทัว่ถึง เป็นธรรม (�̅�=2.31, S.D.=1.020) รัฐบาลก าหนดมาตรการควบคุมราคาสินคา้ ราคาอุปกรณ์
ทางการแพทยอ์ย่างเหมาะสม เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน(�̅�=2.24, S.D.=1.040) และ
สุดท้าย รัฐบาลมีช่องทางจดัจ าหน่ายหน้ากาก เจลล้างมือ อุปกรณ์ทางการแพทยอ์ย่าง เหมาะสม
เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน(�̅�=2.20, S.D.=1.006)  

 
ดา้นการบริหารจดัการ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅�=2.15, S.D.=.873)เม่ือพิจารณา

เป็นรายด้านเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ แนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโควิด 19 ท่ีเหมาะสมชดัเจน (�̅�=2.31, S.D.=.946) มากท่ีสุด รองลงมาคือ หน่วยงานภาครัฐมี
ศกัยภาพ ความเช่ียวชาญในการจดัการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ท่ีเหมาะสม 
(�̅�=2.19, S.D.=.940) หน่วยงานภาครัฐใช้งบประมาณช่วยเหลือประชาชนได้อย่างคุ ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ(�̅�=2.11, S.D.=1.045) รัฐบาลมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19(�̅�=1.98, S.D.=1.112) 

 
ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅�=2.31, S.D.=.853)เม่ือพิจารณาเป็นราย

ด้านเห็นว่า มาตรการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการรัฐเพิ่มงบในบัตรสวสัดิการแห่งรัฐ เช่น
โครงการคนละคร่ึงเราชนะมีความเหมาะสมกับช่วงของการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือโควิด 
19(�̅�=2.42, S.D.=.923) มากท่ีสุด รองลงมาคือ รัฐบาลมีนโยบายมาตรการเยียวยาช่วยเหลือภาค
ประชาชน ผูป้ระกอบการผ่านโครงการต่างๆของรัฐอย่างทัว่ถึงเป็นธรรม (�̅�=2.40, S.D.=1.032) 
นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล มีดา้นสินเช่ือ การ
ปรับอัตราดอกเบ้ียเหมาะสมกับประชาน 2.24, S.D.=.902) และสุดท้ายคือ รัฐบาลมีนโยบาย
ช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 อยา่งเหมาะสม(�̅�=  2.18, S.D.=.974) 

 



41 
 

2.2 พบว่า ทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี
ต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์
โอชา พ.ศ.2564 โดยภาพรวมอยู่ในระดบัน้อย (�̅�=2.38, S.D.=.768) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เห็นว่า 
รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาลช่วงการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิดของรัฐบาลมีความ
เหมาะสมเพียงพอกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจของไทย(�̅�=2.22, S.D.=.825) มากท่ีสุด รองลงมาคือ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19มีศักยภาพและ
ความสามารถเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน(�̅�=2.33, S.D.=.840)  นโยบายช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19ของรัฐบาลมีประโยชน์กับประชาชน(�̅�=2.24, S.D.=.955) 
และสุดท้ายการแก้ไขปัญหาช่วงของการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ของรัฐบาลขาด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล(�̅�=2.59, S.D.=1.303) 
 

ส่วนท่ี 3 การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลท่ีมีต่อทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์
ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 
ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564 

พบว่า ต าแหน่งทางคณะสงฆ์แตกต่างกันมีทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ใน
อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 
ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคญัทางสถิติท่ี 
0.014 ซ่ึงนอ้ยกว่า 0.05  เม่ือผลการจ าแนกความแตกต่างรายคู่ของต าแหน่งผูช่้วยเจา้อาวาสแตกต่าง
กบัต าแหน่งพระสงฆ ์(.576) 

 
พรรษาแตกต่างกนัมีทศันคติเชิงสนบัสนุนของพระภิกษุสงฆใ์นอ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พ.ศ.2564 แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิ ติท่ี 0.011 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05          
เม่ือผลการจ าแนกความแตกต่างรายคู่ของพระนวกะ 1-5 พรรษาแตกต่างกับพระเถระ 10 พรรษา   
ขึ้นไป (.383) 

 
อายุแตกต่างกันมีทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดั

ปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พ.ศ.2564 แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.000 ซ่ึงน้อยกว่า 0.05          
เม่ือผลการจ าแนกความแตกต่างรายคู่ของอาย ุ20-30 ปีแตกต่างกบัอาย ุ50 ปีขึ้นไป (.513) 
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สรุปผลการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 
ดา้นปัจจยัขั้นพื้นฐาน พบว่า รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาด

ของเช้ือโควิด 19 ในช่วงแรกของการระบาดไดเ้หมาะสมเช่นมาตรการราคาสินคา้อุปโภคบริโภค 
หน้าการอนามยั สินค้าในชีวิตประจ าวนั หรือมีการลดค่าไฟฟ้า และค่าประปาให้กับประชาชน 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใชบ้ตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นช่องทางในการช่วยเหลือต่างๆ กบัประชาชน โดยมี
ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนหน่ึงให้ทศัคติรองลงมาว่า แมรั้ฐบาลจะมีการช่วงเหลือภาคประชาชนแลว้ควร
ให้ความส าคญัต่อกลุ่มพระภิกษุสงฆ์ โดยเฉพาะกลุ่มของค่าไฟฟ้าท่ีวดัขาดปัจจยัส าหรับบ ารุงวดั 
นอกจากน้ีผูใ้หส้ัมภาษณ์กลุ่มสุดทา้ยใหท้ศันคติท่ีน่าสนใจวา่ รัฐบาลควรเร่งดูแลประชาชนใหท้ัว่ถึง
เป็นธรรมทุกกลุ่มในการไดรั้บสวสัดิการเงินอยา่งทัว่ถึงเป็นธรรม  

 
ดา้นความมัน่คงปลอดภยั พบว่า รัฐบาลตอ้งมีการก าหนดมาตรการการจ ากดัการเดินทาง  

มาตรการตั้งจุดคดักรอง   มาตรการเปิดปิดสถานท่ีใหช้ดัเจน พื้นท่ีเส่ียงตอ้งควบคุมโรคตอ้งจ ากดัวง
ของการแพร่ระบาดให้ถูกตอ้งเหมาะสม โดยเฉพาะพื้นท่ีตามแนวชายแดน สถานบนัเทิง หรือการ
เดินทางจากต่างประเทศ โดยกลุ่มผูใ้ห้สัมภาษณ์รองลงมาเห็นว่า รัฐบาลตอ้งออกมาตรการดูแล
ประชาชนดา้นสุขภาพเช่นการฉีดวคัซีนให้ประชาชนเพื่อความปลอดภยั และตอ้งจดัสรรค านึงถึง
กลุ่มพระภิกษุสงฆ์เพราะประชาชนยงัคงเป็นพุทธศาสนิกชนในการบ ารุงศาสนา ท าบุญ หรือมีงาน
บุญ มงคล และงานอวมงคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัพระสงฆแ์ละวัด สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้กลุ่มสุดทา้ยให้ความ
คิดเห็นวา่พระสงฆต์อ้งเส่ียงกบักิจของสงฆป์ระจ าวดัตอนรับญาติโยมหรือรับกิจนิมนตท์ุกกวนั 

 
ด้านสาธารณสุข พบว่า รัฐบาลควรก าหนดนโยบาย มาตรการในการป้องกันการแพร่

ระบาดในระดับชุมชน โรงงาน และสถานบนัเทิงต่างๆ ให้อย่างทัว่ถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาล
ส่งเสริมให้ฉีดวคัซีนป้องกนัโควิดอย่างทัว่ถึงในระดบัชุมชน และวดั นอกจากน้ีมีผูใ้ห้สัมภาษณ์
กลุ่มรองท่ีสองให้ประเด็นท่ีน่าสนใจว่า หน่วยงานท่ีเก่ียวตอ้งควบคุมสินคา้อุปกรณ์ทางการแพทย ์
แจกจ่ายหนา้กาก เจลลา้งมือให้กบัประชาชน หรือวดัอย่างทัว่ถึงเพียงพอ และกลุ่มสุดทา้ยของผูใ้ห้
สัมภาษณ์เห็นว่าระบบอาสาสมคัรหมู่บา้นป้องกนัได้ดี รัฐตอ้งมีความชดัเจนนโยบายในภาพรวม
เช่น มาตรการป้องกนัท่ีเขม้งวด การจดักาวคัซีนท่ีดีมีคุณภาพสามารถฉีดให้กบัประชาชนไดอ้ย่าง
ทัว่ถึงรวดเร็ว เป็นตน้ 
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ดา้นการบริหารจดัการ  พบว่า รัฐบาลตอ้งมีมาตราการแนวทางป้องกนัการแพร่ระบาดเช้ือ
ไวรัสโควิดท่ีชดัเจนเช่น การเปิดรับนกัท่องเท่ียว การจดักดัการเดินทาง การควบคุมในสถานบนัเทิง 
โดยเฉพาะอย่างยิง่การบริหารตดัสินใจ ใหข้อ้มูลประชาชนท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว ซ่ึงผูใ้หส้ัมภาษณ์กลุ่มท่ี
สองมองประเด็นหน่ึงท่ีน่าสนใจว่า รัฐบาลตอ้งนโยบายและโครงการรัฐเหมาะสมกบัการแกปั้ญหา
เช่น การกกัพื้นท่ีเส่ียง  รัฐบาลตดัสินใจลอ็กดาวน์ในบางพื้นท่ีอยา่งรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหา  หรือ
ลงโทษกลุ่มผูฝ่้าฝืนท าใหโ้รคระบาด พร้อมทั้งน้ีกลุ่มสุดทา้ยใหท้ศันท่ีน่าสนใจวา่รัฐบาลตอ้งจดัสรร 
แกปั้ญหาเร่ืองของการรักษา การจดัการวคัซีนท่ีดีมีราคาประสิทธิภาพประสิทธิผลมากกว่าปัจจุบนั 
และความคุม้ค่าในการใชง้บประมาณช่วยเหลือประชาชนตอ้งใหท้ัว่ถึงผา่นเทศบาลทอ้งถ่ินเป็นตน้ 

 
ดา้นเศรษฐกิจ พบว่า รัฐบาล เช่น  นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 

19 ของรัฐบาล มีการเยี่ยวยาช่วยเหลือภาคประชาชนอย่างเร่งด่วน  มาตรการลดภาระค่าครองชีพ
บตัรสวสัดิการแห่งรัฐ รัฐบาลช่วยเหลือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละคร่ึง หรือการช่วยเหลือ
เงินกู้ ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์กลุ่มท่ีสองให้ทัศนส าคัญรองลงมาว่า รัฐบาลต้องเร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้
ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ มีการจา้งงาน เพราะหากไม่สามารถสร้างงานอาชีพใหค้ือสู่สภาพ
เดิมได้อาจจะน าไปสู่การเปล่ียนแปลงทางสังคม การเมืองปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ตามมาก 
สอดคลอ้งกบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลสุดทา้ยเห็นว่าเศรษฐกิจคือหัวใจของประเทศ และการพฒันาในมิติ
ต่างๆ ซ่ึงวดัก็เป็นส่วนหน่ึงท่ีรัฐบาลไดดู้แลช่วยเหลือเพราะวดันอกจากดูแลกิจการในวดั ส่วนหน่ึง
ตอ้งเป็นท่ีพึ่งพาใหก้บัประชาชนท่ีขาดท่ีพึ่งรายไดห้รืออาหารในการด าเนินชีวิตเป็นตน้ 

 
  สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและปริมาณในการศึกษา ทศันคติเชิงสนบัสนุนของ
พระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาด
ของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 ส่วนใหญ่เห็นว่าดา้นปัจจยัขั้น
พื้นฐานเป็นส่ิงท่ีรัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 
ในช่วงแรกของการระบาดไดเ้หมาะสมเช่นมาตรการราคาสินคา้อุปโภคบริโภค หน้าการอนามยั 
สินคา้ในชีวิตประจ าวนั หรือมีการลดค่าไฟฟ้า และค่าประปาให้กบัประชาชน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใช้
บตัรสวสัดิการแห่งรัฐเป็นช่องทางในการช่วยเหลือต่างๆ กบัประชาชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัดา้นความ
มัน่คงปลอดภยัท่ีเห็นว่ารัฐบาลตอ้งมีการก าหนดมาตรการการจ ากดัการเดินทาง  มาตรการตั้งจุดคดั
กรอง   มาตรการเปิดปิดสถานท่ีให้ชัดเจน พื้นท่ีเส่ียงต้องควบคุมโรคต้องจ ากัดวงของการแพร่
ระบาดให้ถูกต้องเหมาะสม โดยมีปัจจยัด้านสาธารณสุขท่ีเก่ียวขอ้งกล่าวคือรัฐบาลควรก าหนด
นโยบาย มาตรการในการป้องกนัการแพร่ระบาด ส่งเสริมใหฉี้ดวคัซีนป้องกนัโควิดอยา่งทัว่ถึง โดย
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การบริหารจดัการ รัฐบาลตอ้งมีมาตราการแนวทางป้องกนัการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิดท่ีชดัเจน 
การบริหารตดัสินใจ ใหข้อ้มูลประชาชนท่ีถูกตอ้งรวดเร็ว และสุดทา้ยคือดา้นเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลตอ้ง
ก าหนด นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล มีการเยี่ยวยา
ช่วยเหลือภาคประชาชนอย่างเร่งด่วน  มาตรการลดภาระค่าครองชีพบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ รัฐบาล
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจผ่านโครงการคนละคร่ึง หรือการช่วยเหลือเงินกู้ เร่งฟ้ืนฟูเศรษฐกิจให้
ประชาชนสามารถประกอบอาชีพ มีการจา้งงาน เศรษฐกิจคือหัวใจของประเทศ และการพฒันาใน
มิติต่างๆ ซ่ึงผลการศึกษาสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกบัการศึกษาเชิงปริมาณท่ีเห็นว่า พระภิกษุ
สงฆก์ลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีทศันคติต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2563-2564 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย(�̅�=2.34, S.D.=.666) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ มีความทศันคติในดา้นปัจจยัขั้นพื้นฐาน(�̅�=2.60, S.D.=.839) มากท่ีสุด รองลงมา
คื อ ด้ านความมั่ นคงปลอดภั ย(�̅�= 2.58, S.D.= .833) ด้ าน เศ รษ ฐ กิ จ ( �̅�= 2.31, S.D.= .853)                            
ดา้นสาธารณสุข(�̅�=2.29, S.D.=.925)และสุดทา้ยคือ ดา้นการบริหารจดัการ(�̅�=2.15, S.D.=.873) 
 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี
ต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์
โอชา พ.ศ.2564 

5.2.1 จากการศึกษาระดับทศันคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 พบว่า ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลอง
หลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล 
พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 โดยภาพรวมอยู่ในระดบันอ้ย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้เห็นว่า 
รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาลช่วงการแพร่ระบาดเช้ือไวรัสโควิดของรัฐบาลมีความ
เหมาะสมเพียงพอกบัสภาพสังคม เศรษฐกิจของไทย มากท่ีสุด รองลงมาคือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 มีศกัยภาพและความสามารถเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของประชาชน สะทอ้นให้เห็นว่า นโยบายของรัฐบาลในส่วนขององค์รวมนั้น อยู่ใน
ระดบันอ้ยเน่ืองจาก เม่ือมองในภาพใหญ่ คิดแบบภาพกวา้งแลว้ และดว้ยจากสถานการณ์ของผูติ้ด
เช้ือและเสียชีวิตในปัจจุบนันั้น ส่ิงส าคญัแทจ้ริงท่ีประชาชนตอ้งการคือ การลดการติดเช้ือ หยุดการ
เสียชีวิต และวคัซีนตา้นเช้ือโควิด คือส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ซ่ึงส่วนน้ีนโยบายและการปฎิบติังานของ
รัฐบาลยงัไม่สามารถแก้ใขได้ในระดับท่ีเห็นประสิทธิผลได้ชัดเจน ถึงแม้ว่าในส่วนของการ
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ช่วยเหลือในส่วนอ่ืนๆนั้น จะเป็นท่ีพึงพอใจในระดับหน่ึงกับประชาชน ไม่ว่าจะเป็น โครงการ
ช่วยเหลือจากรัฐบาล เช่น โครงการ คนละคร่ึง เราชนะ เป็นตน้ หรือ ในส่วนของหน่วยงานท่ีคอย
ช่วยเหลือป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือโควิดนั้น จะมีศักยภาพท่ีดี แต่การท่ียงัไม่สามารถ
ควบคุมโรคระบาดโควิดน้ีได ้จึงเป็นเหตุให้การพึงพอใจต่อรัฐบาลนั้นอยู่ในเกณฑ์นอ้ย สอดคลอ้ง
กบัผลการศึกษาวิจยัของวรุฬห์ทพิย ์สุทธิประเสริฐ.(2563). ทศันคติของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จนัทร์โอชา พ.ศ. 2562:กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมือง
สระบุรีจังหวดัสระบุรี พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระบุรีมีระดับทัศนคติต่อการ
ด าเนินงานตามนโยบาย เร่งด่วนของรัฐบาลของพลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ. 2562 ภาพรวมอยู่
ในระดบัน้อย และรายดา้น ทั้ง 4 ดา้นอยู่ในระดบัน้อยไดแ้ก่ ดา้นการแกไ้ขปัญหาในการด ารงชีวิต
ของประชาชน ด้านการปรับปรุง ระบบสวสัดิการและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน    ด้าน
มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผนผัวน ของเศรษฐกิจโลก และด านการแกไ้ขปัญหาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการ ทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายราชการประจ า  

 
5.2.2 จากการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างขอ้มูลทัว่ไปของพระภิกษุสงฆ์กับ

ทศันคติเชิงสนบัสนุนของพระภิกษุสงฆใ์นอ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือ
ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 พบว่า 
ต าแหน่งทางคณะสงฆ์ พรรษา อายุแตกต่างกนัมีทศันคติของพระภิกษุสงฆ์ต่อนโยบายช่วยเหลือ
ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2563-2564 
แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 สะทอ้นใหเ้ห็นวา่ ดว้ยเหตุปัจจยัขอ้มูลทัว่ไปของ
พระภิกษุสงฆ์มีความแตกต่างกนัไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของ ต าแหน่งหน้าท่ีความรับผิดชอบ การ
วางตวัในฐานะพระสังฆาธิการ (พระผูมี้ต าแหน่งทางคณะสงฆ์) หรือจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ทัว่ไป 
ส่วนของพรรษา หรือ อายุ การเกิดในช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนัท่ีการเปล่ียนแปลงทางสังคมและโลก
พฒันาไปอย่างกา้วหน้าและกา้วกระโดดทั้งการการส่ือสารและเทคโนโลยี ท าให้ความคิด ความรู้ 
ย่อมมีความต่างกัน และ ด้วยบริบทของสังคมในยุคนั้ นๆต่างกัน จึงท าให้การ “พึงพอใจ”ต่อ
นโยบายของรัฐท่ีจะตอบสนองนั้นต่างกนั และโดยเฉพาะในเร่ืองของพรรษานั้น ผูท่ี้บวชมานานมี
พรรษามากจะเป็นผูท่ี้มีแนวทางความคิด และ พฤติกรรมท่ีคงความเป็นพระภิกษุกวา่ผูท่ี้พรรษานอ้ย
(การถือน าธรรมะมาใช้ในแนวทางความคิด เช่น การให้อภยั การพึงพอใจกบัส่ิงท่ีมีอยู่ การวางใจ
เป็นกลาง เป็นตน้) เพราะผูพ้รรษาน้อยหรือบวชไดไ้ม่นาน ความคิดความอ่านหรือการตดัสินใจ
อาจจะยงัติดมาในสมยัท่ียงัเป็นเพศคฤหัสถ(์คนธรรมดา)เลยอาจจะมีความพึงพอใจต่างกบัผูบ้วชมา
นาน สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาวิจยัของวรุฬห์ทพิย ์สุทธิประเสริฐ.(2563). ทศันคติของประชาชน
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ต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา พ.ศ . 2562:
กรณศึีกษาเขตเทศบาลเมืองสระบุรีจงัหวดสัระบุรี พบว่า อายุแตกต่างกนัมีทศันคติของประชาชน
ต่อการด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์จนัทร์โอชาแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 รัฐบาลควรก าหนดนโยบาย มาตรการช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 
19 ของรัฐบาลมีประโยชน์โดยตรงกับประชาชนอย่างเหมาะสมทั่วถึง  และการน านโยบายไป
ปฏิบติัตอ้งมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

5.3.2 นโยบายด้านปัจจัยขั้นพื้นฐานควบคุมราคาสินค้าอุปโภค บริโภคของรัฐบาล
เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ 

5.3.3 นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัย รัฐบาลมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
สอดคลอ้งเหมาะสมกบัสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ โควิด 19  

5.3.4 นโยบายด้านสาธารณสุขรัฐบาลต้องมีช่องทางจัดจ าหน่ายหน้ากาก เจลล้างมือ 
อุปกรณ์ทางการแพทยอ์ยา่งเหมาะสมเพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน   

5.3.5 นโยบายด้านการบริหารจัดการ รัฐบาลต้องมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19  

5.3.6 นโยบายดา้นเศรษฐกิจรัฐบาลตอ้งช่วยเหลือประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือโควิด 19 ใหเ้หมาะสมมากกวา่น้ี  
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แบบสอบถาม 
เร่ือง ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19  
ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564 

 
หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสยาม 
 
ค าชี้แจง 1.  แบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ส่วน  คือ 
   ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 2 ทศันคติเชิงสนบัสนุนของพระภิกษุสงฆใ์นอ าเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของ
เช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
2.  โปรดเติมขอ้ความในช่องวา่งหรือขีดเคร่ืองหมาย  ✓  ลงใน  ❑  หนา้ขอ้ความ

ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง ❑ ตามขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
1.1 ต าแหน่งทางคณะสงฆ ์ 

❑ 1. เจา้อาวาส   ❑ 2. ผูช่้วยเจา้อาวาส ❑ 3.พระภิกษุ    
1.2 พรรษา 

❑ 1. พระนวกะ 1-5 พรรษา ❑ 2. พระมชัฌิมะ 6 - 10 พรรษา 
❑ 3. พระเถระ 10 พรรษา ขึ้นไป    

1.3 อาย ุ
❑ 1. 20-30 ปี  ❑ 2. 31-40 ปี  ❑ 3. 41-50 ปี  ❑ 4.  50 ปีขึ้นไป  
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ส่วนท่ี 2 ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อ
นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
พ.ศ.2564 

 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่องทางขวามือของท่านตามความคิดเห็นของท่าน 
ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือ

ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564 

ระดับทัศนคติ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ไม่
เค
ย 

ด้านปัจจัยข้ันพื้นฐาน       
1. ท่านคิดว่ารัฐบาลมีการช่วยเหลือค่าครองชีพ
ให้กบัประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือโควิด 19 ไดอ้ยา่งทัว่ถึงเป็นธรรม  

      

2.ท่านคิดว่านโยบายมาตรการควบคุมราคาสินคา้
อุปโภค บริโภคของรัฐบาลเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ  

      

3.ท่านคิดวา่นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาลในดา้น
การลดค่าไฟฟ้าและค่าประปาใหก้บัประชาชนมี
ความเหมาะสมจ าเป็นกบัประชาชน  

      

4. ท่านคิดว่านโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาลในดา้น
มาตรการเพิ่มวงเงินค่าครองชีพผ่านบตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐมีความเหมาะสมกบัสถานการณ์  

      

ด้านความมั่นคงปลอดภัย       
1. ท่านคิดว่ารัฐบาลมีการประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉินสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือ โควิด 19  
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ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือ

ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564 

ระดับทัศนคติ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ไม่
เค
ย 

2. ท่านคิดว่ารัฐบาลมีการจ ากดัการเดินทาง ตั้งจุด
ตรวจจุดคดักรอง ระหว่างชุมชนมีความเหมาะสม
ในการควบคุมโรค   

      

3. ท่านคิดว่ารัฐบาลมีมาตรการเปิด-ปิดสถานท่ีใน
ช่วง เวล า จ ากัดก าร ซ้ื ออาห าร  ห รือก ารเว้น
ระยะห่างทางสังคมในพื้น ท่ีสาธารณะมีความ
เหมาะสมกบัการป้องกนัควบคุมโรค 

      

4. ท่านคิดวา่รัฐบาลมีมาตรการจ ากดัการเดินทาง 
กกัตวั 14 วนั มีความเหมาะสม เพียงพอต่อการ
ควบคุมโรคติดเช้ือโควิด 19  

      

ด้านสาธารณสุข       
1. รัฐบาลก าหนดนโยบายการรักษา ป้องกันการ
แพร่ระบาดดรคติดเช้ือโควิด 19ในระดับชุมชน 
ระดบัชาติไดอ้ยา่งทัว่ถึง เป็นธรรม  

      

2. รัฐบ าล มี ความชัด เจน ในการส่ ง เส ริม ให้
ประชาชนฉีดวคัซีนป้องกันโรคติดเช้ือโควิด 19 
อยา่งครอบคลุมและทัว่ถึง   

      

3. รัฐบาลก าหนดมาตรการควบคุมราคาสินค้า 
ราคาอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่ าง เหมาะสม 
เพียงพอต่อความตอ้งการของประชาชน 

      

4. รัฐบาลมีช่องทางจดัจ าหน่ายหนา้กาก เจลลา้งมือ 
อุปกรณ์ทางการแพทยอ์ย่างเหมาะสมเพียงพอต่อ
ความตอ้งการของประชาชน 

      

ด้านการบริหารจัดการ       
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ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือ

ในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของ
รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564 

ระดับทัศนคติ 

มา
กที่

สุด
 

มา
ก 

ปา
นก

ลา
ง 

น้อ
ย 

น้อ
ยที่

สุด
 

ไม่
เค
ย 

1. หน่วยงานภาครัฐมีศกัยภาพ ความเช่ียวชาญใน
การจดัการป้องกนัการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส      
โควิด 19 ท่ีเหมาะสม  

      

2. หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการ แนวทางป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 19 ท่ี
เหมาะสมชดัเจน  

      

3. รัฐบาลมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
ป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด 
19 

      

4. หน่วยงานภาครัฐใช้งบประมาณช่วยเหลือ
ประชาชนไดอ้ยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ 

      

ด้านเศรษฐกจิ       
1. รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 อยา่งเหมาะสม   

      

2. รัฐบาลมีนโยบายมาตรการเยยีวยาช่วยเหลือภาค
ประชาชน ผูป้ระกอบการผ่านโครงการต่างๆของ
รัฐอยา่งทัว่ถึงเป็นธรรม  

      

3. นโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล มีดา้นสินเช่ือ การ
ปรับอตัราดอกเบ้ียเหมาะสมกบัประชาน  

      

4. มาตรการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการรัฐ     
เพิ่มงบในบตัรสวสัดิการแห่งรัฐ เช่นโครงการคน
ละคร่ึงเราชนะมีความเหมาะสมกับช่วงของการ
แพร่ระบาดโรคติดเช้ือโควิด 19 
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ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
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แบบสัมภาษณ์ 
เร่ือง ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 
 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564 
 หลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยสยาม 
 
ค าชี้แจง 1.  แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด  3  ส่วน  คือ 
   ส่วนท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคล 

ส่วนท่ี 2 ทศันคติเชิงสนบัสนุนของพระภิกษุสงฆใ์นอ าเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของ
เช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา พ.ศ.2564 

ส่วนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะ 
2.  โปรดแสดงความคิดเห็นต่างๆ ตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
3.  ขอ้มูลทัว่ไปช่ือต าแหน่งเป็นความลบั เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลของท่าน 

 

 ส่วนท่ี 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เคร่ืองหมาย ✓ ลงในช่อง ❑ ตามขอ้มูลส่วนบุคคลของท่าน 
1.1 ช่ือสกุลของท่าน
................................................................................................................................. 
1.2 ต าแหน่งทางคณะสงฆ ์ 

❑ 1. เจา้อาวาส   ❑ 2. ผูช่้วยเจา้อาวาส ❑ 3.พระภิกษุ    
1.2 พรรษา 

❑ 1. พระนวกะ 1-5 พรรษา ❑ 2. พระมชัฌิมะ 6 - 10 พรรษา 
❑ 3. พระเถระ 10 พรรษา ขึ้นไป    

1.3 อาย ุ
❑ 1. 20-30 ปี  ❑ 2. 31-40 ปี  ❑ 3. 41-50 ปี  ❑ 4.  50 ปีขึ้นไป  
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ส่วนท่ี 2 ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
ต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด 19 
ฃองรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564 

 
ท่านมีทัศนอย่างไรต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล 
ด้านปัจจัยข้ันพื้นฐาน       
   
 
 
       
ท่านมีทัศนอย่างไรต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล
ด้านความมั่นคงปลอดภัย       
  
   
 
 
       
ท่านมีทัศนอย่างไรต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล
ด้านสาธารณสุข       
   
 
 
 
 
ท่านมีทัศนอย่างไรต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล
ด้านการบริหารจัดการ       
   
 
 
       



57 

 

ท่านมีทัศนอย่างไรต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล
ด้านเศรษฐกจิ       
   
 
 
       

 
ส่วนท่ี 3 ข้อเสนอแนะ 
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ภาคผนวก ข 
ค่าความเช่ือมั่น 
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Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 
.961 20 

 
Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 
a1 2.83 .913 30 
a2 2.27 .740 30 
a3 2.87 .973 30 
a4 2.93 .828 30 
b1 2.73 .828 30 
b2 2.73 .868 30 
b3 2.80 .887 30 
b4 2.83 .913 30 
c1 2.67 .711 30 
c2 2.87 .937 30 
c3 2.50 .820 30 
c4 2.50 .630 30 
d1 2.30 .837 30 
d2 2.33 .711 30 
d3 2.13 .860 30 
d4 2.30 .702 30 
e1 2.40 .770 30 
e2 2.57 .679 30 
e3 2.37 .556 30 
e4 2.50 .777 30 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-

Total Correlation 
Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 
a1 48.60 130.455 .827 .958 
a2 49.17 138.075 .570 .961 
a3 48.57 131.771 .708 .960 
a4 48.50 132.810 .788 .958 
b1 48.70 132.700 .794 .958 
b2 48.70 131.321 .827 .958 
b3 48.63 132.102 .767 .959 
b4 48.60 130.593 .820 .958 
c1 48.77 134.599 .814 .958 
c2 48.57 132.875 .684 .960 
c3 48.93 133.030 .784 .958 
c4 48.93 136.478 .792 .959 
d1 49.13 135.430 .637 .960 
d2 49.10 135.817 .736 .959 
d3 49.30 139.114 .427 .963 
d4 49.13 135.844 .745 .959 
e1 49.03 135.344 .703 .959 
e2 48.87 135.913 .768 .959 
e3 49.07 137.995 .783 .959 
e4 48.93 134.202 .763 .959 

 
 

 



 
 

ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ-สกุล  นายธนะวฒัน์ จัน่เลก็ 
วัน/เดือน/ปีเกดิ 23 มกราคม 2536 
สถานท่ีเกดิ ปทุมธานี 
ท่ีอยู่  31/12 หมู่ 17 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  
 
การศึกษา รัฐศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรังสิต, 2557 
  รัฐศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัสยาม, 2564 
 
การเผยแพร่งานวิจัย 
นายธนะวฒัน์ จัน่เลก็ และ จิดาภา ถิรศิริกุล. ทศันคติของพระภิกษุสงฆต์่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่

ระบาดของเช้ือโควิด 19 ของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564. ในรายงานการ
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