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(ข) 

ผลการศึกษาพบว่า ระดับประสิทธิผลนโยบายป้องกัน  และควบคุมการแพร่ระบาดของ         

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานครโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

และปัจจยันโยบาย และปัจจยักลุ่มเป้าหมายสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลนโยบายป้องกัน      

และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้น ท่ีว ัดในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังน้ี ประกอบด้วย (1) หน่วยงานภาครัฐควรก าหนดนโยบายป้องกัน 

และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ให้มีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพระ

และบุคลากรภายในวดั (2) หน่วยงานภาครัฐควรมีรูปแบบการประชาสัมพนัธ์แบบอินโฟกราฟฟิคเก่ียวกบั

นโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเป็นวดั

ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) วดัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานครควรจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็น   

ให้เพียงพอส าหรับการปฏิบติัตามมาตรการนโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป ควรศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพหรือ 

ระเบียบวิธีวิจยัแบบผสม ในการศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร หรือในพื้นท่ีวดัในจงัหวดั  

อ่ืน ๆ 

ค าส าคัญ: ประสิทธิผล  ,นโยบายการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019, วดั 
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Abstract

Effectiveness of Covid-19 Prevention and Control Policy Implementation in

the Area of Buddhist Temples in Bangkok

Panissara Pasurat

Master Degree of Political Science (Govemment)

Political Science (Govemment)

Prof. Dr. Jidapa Thirasirikul)

The study aimed to: 1) study level of effectiveness of Covid 20 19 prevention and control

policy implementation in the area of Buddhist temples in Bangkok; 2) to examine factors affecting

effectiveness of Covid 2019 prevention and control policy implementation in the area of Buddhist

temples in Bangkok; and 3) to develop suggestion for improving effectiveness of Covid 2019

prevention and control policy implementation in the area of Buddhist temples in Bangkok.

The research was a quantitative research and the population of the study were people who

made merit at Buddhist temples in Bangkok, were unknown number and the sample numbers were

400 people. The study employed a questionnaire as the research tool to collect data. The research

utilized descriptive statistics, such as frequency, percentage, Mean and standard deviation, and

inferential statistics, such as Pearson's Correlation and rogression analysis (Stepwise).

The study found that level of effectiveness of Covid 2019 prevention and control policy

implementation in the area of Buddhist temples in Bangkok were at a high level, and policy factor



and policy target factor could jointly forecast effectiveness of Covid 2019 prevention and control 

policy implementation in the area of in Bangkok. 

The suggestions were as follows: ( I) the state agencies should formulate Covid 2019 

prevention and control policy in accordance with monks and staffs in Buddhist temples; (2) the 

state agencies should employ infographic tools to inform people about Covid 2019 prevention and 

control policy in the target area of Buddhist temples in Bangkok; (3) Buddhist temples in Bangkok 

should prepare adequate instruments to comply with Covid 2019 prevention and control policy. The 

suggestion for foture studies were that further research should utilize qualitative or mixed research 

method to study factors affecting effectiveness of Covid 2019 prevention policy implementation in 

the area of Buddhist temples in Bangkok or those in other provinces. 

Keyword: Effectiveness, Prevention and Control, Covid 2019 Policy, Buddhist temples 
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           ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X3)                           45 
4.11    ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิผลนโยบายป้องกนั 
           และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขต      
           กรุงเทพมหานคร (Y)                    .47 

   4.12    ระดบัความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผล และประสิทธิผล  
             นโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติั 
             ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร                               49 
   4.13    เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่  
              ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีวดัในเขกรุงเทพมหานคร       50 
   4.14    ค่าสัมประสิทธ์ิ และค่าสถิติทดสอบประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่    
             ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพ้ืนท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร     51 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 วดั และหน้าท่ีบทบาทของวดัในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนัในสังคมไทย     
แต่ละหมู่บ้านต่าง ๆ จะมีวัดประจ าหมู่บ้านของตนเป็นศูนย์กลาง หากพิจารณาความหมาย             
ของค าว่า วดั สถานท่ีทางศาสนา สถานท่ีเคารพสักการะ  สถานท่ีอยู่อาศยัของบรรพชิต ซ่ึงตาม
พระราชบญัญติัคณะสงฆ์ ( ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2535 บญัญติัไวว้่า วดัมีสองอย่างคือ อย่างท่ีหน่ึงวดัท่ี
ไดรั้บพระราชทานวิสุงคามสีมา กล่าวคือ วดัท่ีพระเจา้แผ่นดินพระราชทานแก่พระสงฆ์เป็นการ
เฉพาะเพื่อใช้สร้างอุโบสถโดยประกาศเป็นพระบรมราชโองการ อีกทั้งวดัท่ีได้รับพระราชทาน
วิสุงคามสีมาถือว่าถูกต้อง  และมีฐานะเป็นนิติบุคคล  รวมถึงต้องเป็นวัดท่ีได้สร้างขึ้ นหรือ                
ได้ปฏิสังขรณ์จนเป็นหลกัฐานถาวร มีพระภิกษุพ  านักอยู่ประจ าไม่น้อยกว่าห้ารูปติดต่อกันเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าห้าปี โดยเจา้อาวาสวดัจะตอ้งรายงานขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมาไปยงั
ผูอ้  านวยการส านกังานพระพุทธศาสนาในจงัหวดันั้น ๆ อย่างท่ีสองส านกัสงฆ์ คือ วดัท่ียงัไม่ไดรั้บ
พระราชทานวิสุงคามสีมาจึงไม่มีพระอุโบสถ แต่เป็นสถานท่ีท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย (ธรรมะไทย, 2564) 
  ทั้งน้ี วดัยงัเป็นสมบติัรวมของคนทั้งหมู่บา้นจึงไดมี้ความส าคญัเป็นอย่างมากในหลาย ๆ 
ดา้น ดงัเช่น ศูนยร์วมจิตใจของประชาชน สถานศึกษา ท่ีฝึกอบรมทางศีลธรรม และเล่าเรียนวิชาการ
ต่าง ๆ สถานสงเคราะห์บุตรหลานของชาวบา้นท่ียากจนไดม้าอยูอ่าศยัเล้ียงชีวิต สถานพยาบาลรักษา
คนเจ็บป่วยตามแผนโบราณ ศูนยก์ลางศิลปะและวฒันธรรม และเป็นท่ีประกอบพิธีกรรมหรือ
ให้บริการด้านพิธีกรรม อันเป็นเร่ืองผูกพนักับชีวิตของทุกคนในระยะต่าง ๆ ของชีวิต อีกทั้ ง         
โดยส่วนใหญ่นิยมแบ่งเขตภายในวดัออกเป็นสองส่วนคือ พุทธาวาส และสังฆาวาส  ในส่วน
พุทธาวาสจะเป็นท่ีตั้งของสถูปเจดีย ์อุโบสถ สถานท่ีประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และ
ส่วนสังฆาวาส จะเป็นส่วนกุฏิสงฆ์ส าหรับพระภิกษุสงฆ์สามเณรจ าพรรษา  ปัจจุบนัแทบทุกวดั      
จะเพิ่มส่วนฌาปนสถานเขา้ไปดว้ย เพื่อประโยชน์ในดา้นการประกอบพิธีทางศาสนาของชุมชน  
 ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร วดัมีความส าคัญ และมีอิทธิพลกบัประชาชนในการประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา วดัในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น วดัพระศรีรัตนศาสดาราม วดัอรุณราชวราราม
ราชวรมหาวิหาร วดัพระเชตุพนวิมลมงัคลารามราชวรมหาวิหาร วดัสระเกศ  วดัราชบพิธ วดับวร
นิเวศวิหารราชวรวิหาร วดัราชนัดดารามวรวิหาร วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วดัยานนาวา          
วดัดังกล่าวลว้นมีประวติัมายาวนานทั้งเป็นวดัท่ีมีพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมือง วดัประจ า

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5
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รัชกาลของพระมหากษตัริย์ไทยแห่งราชวงศ์จกัรี สะทอ้นให้เห็นว่าวดัจึงมีคุณค่า ความส าคญักบั  
คนในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครอยา่งมาก (ทรูไอดี ท่องเท่ียว, 2563)  
 อย่างไรก็ดีดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีเกิดขึ้น    
ในประเทศไทยในช่วงปี 2563 เป็นผลท าให้รัฐบาลตอ้งก าหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบติั 
ประกาศ และค าสั่งป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยเฉพาะอย่างยิ่งวดัในแขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์  
โรคระบาดดังกล่าว หลายประการ อาทิ การเวน้ระยะห่างกับประชาชนท่ีจะใส่บาตรหรือท าบุญ  
เพื่อท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา การท าวตัรเช้าและเย็นของพระซ่ึงจะตอ้งปฏิบัติในกุฎิแทนการ       
ท าวตัรร่วมกนัในโบสถ์หรือวิหาร การใส่หน้ากากอนามยัตลอดระยะเวลาท่ีอยู่ในพื้นท่ีสาธารณะ
ของวดัหรือนอกวดั เป็นตน้ (DIGITAL COVER, 2563) 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงตระหนกัถึงความส าคญั และมีความสนใจในการท่ีจะศึกษา 
คน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัประสิทธิผลการน านโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับการน า
ผลการศึกษาไปใชใ้นทางวิชาการ และต่อองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลการน านโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ    
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร   
 3. เพื่อพฒันาขอ้เสนอแนะในการเพิ่มระดบัประสิทธิผลการน านโยบายป้องกนั และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจยัน้ีมุ่งเนน้การศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานครโดยขอบเขต
การศึกษาดงัน้ี 
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 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี การศึกษาน้ีศึกษาเฉพาะวดัในเขตกรุงเทพมหานคร   
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิผลการน านโยบายป้องกนั และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร      
โดยเนน้การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายไปปฏิบติั 
 ขอบเขตดา้นประชาชน และกลุ่มตวัอยา่ง ประชากรการวิจยั คือ ประชาชนท่ีมาท ากิจกรรม
ทางพุทธศาสนาท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงไม่ทราบจ านวนท่ีแน่นอน โดยจ านวนกลุ่มตวัอย่าง 
จากการค านวณดว้ยวิธีการของ Cochran (1953) คือ 400 ชุด 

4) ขอบเขตดา้นระยะเวลา การศึกษาน้ีเก็บขอ้มูลในช่วงเดือน มิถุนายน 2564 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รับ 
 1. ท าใหท้ราบถึงระดบัประสิทธิผลการน านโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. ท าให้ทราบเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลการน านโยบายป้องกนั และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 3. ท าให้น าข้อมูลจากการวิจัยมาพฒันาเป็นขอ้เสนอแนะในการเพิ่มระดับประสิทธิผล     
การน านโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติั    
ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 วดั หมายความวา่ วดัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร  
 นโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติั
ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร หมายความว่า มาตรการ และนโยบายป้องกันโรคตามท่ี          
ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรุงเทพมหานคร ตั้ งแต่ 
มกราคม 2564 และมาตรการ นโยบายหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คือ เจา้คณะกรุงเทพไดอ้อกประกาศ                       
คณะสงฆก์รุงเทพมหานคร เร่ือง มาตรการป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบายของโรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับพระภิกษุ สามเณร ไดป้ระกาศไว ้เม่ือ 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
 ประสิทธิผล หมายความว่า การบรรลุวตัถุประสงค์ของนโยบายป้องกนั และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ประชาชน หมายความวา่ ผูท่ี้มาท ากิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร  



บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ประสิทธิผลการน านโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวัดในเขตกรุงเทพมหานคร” ซ่ึงผูว้ิจัยได้         
ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัประสิทธิผล (Effectiveness) 
 2.2 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบันโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
 2.3 แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั (Policy Implementation) 
 2.4 มาตรการการป้องกนั และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับประชาชนทัว่ไป 
 2.5 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.6 กรอบแนวคิดการวิจยั 
 2.7 สมมติฐานการวิจยั 
 2.8 นิยามศพัทป์ฏิบติัการ 
 
2.1 แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิผล (Effectiveness) 
 จากความหมายของค าวา่ ประสิทธิผล (Effectiveness) ไดมี้นกัวิชาการต่าง ๆ ใหค้วามหมาย
ไวห้ลากหลายมากมาย ผูว้ิจยัจึงน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ และอธิบายถึงความหมายของ
ประสิทธิผล พอสังเขป  ดงัน้ี 
 ธงชัย สันติวงษ์ (2542) มีความเห็นว่าประสิทธิผล หมายถึง การท่ีองค์การสามารถท า
ประโยชน์จากสภาพแวดลอ้มจนบรรลุผลส า เร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ประสิทธิผลขององค์การ       
จะบรรลุผลยอ่มขึ้นอยูก่บัความสามารถในการก าหนดเป้าหมาย และแผนงานต่าง ๆ เป็นส าคญัท่ีสุด 
แต่ส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุดอยู่เบ้ืองหลงัควบคู่กบัประสิทธิผลก็ คือ ประสิทธิภาพ (Efficiency) ซ่ึงหมายถึง
การมีผลผลิตท่ีมีมูลค่าสูงกวา่มูลค่าทรัพยากรท่ีใชไ้ป  
 สมหวงั พิธิยานุวฒัน์ และคณะ (2544) กล่าวว่า ประสิทธิผล หมายถึง สภาพการท างานท่ี
ไดผ้ลตามวตัถุประสงค ์ 
 สมชาย ดุรงคเ์ดช (2542) อธิบายว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสามารถในการด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ท่ีก าหนดไว้ในแผนงานหรือโครงการหรืออาจหมายถึง                       
การเปรียบเทียบระหวา่งผลลพัธ์กบัเป้าหมายหรือวตัถุประสงคข์องโครงการท่ีวางไว ้  
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 ปุระชยั เป่ียมสมบูรณ์ (2542) ซ่ึงกล่าววา่ ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุตามวตัถุประสงค์
ท่ีวางไว ้โดยถือเป็นการเปรียบเทียบผลลพัธ์ และผลกระทบของแผน/โครงการกับวตัถุประสงค์       
ท่ีก าหนดไว ้ 
 รัตนะ บวัสนธ์ (2542) ให้ความเห็นว่า ประสิทธิผลของโครงการ หมายถึง การด าเนินงาน
ของโครงการนั้น ๆ บรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้กล่าวคือ การท่ีจะพิจารณาว่าโครงการ        
ท่ีจดัท าขึ้นนั้นมีผลส าเร็จมากน้อยประการใดนั้น จะตอ้งน าผลท่ีเกิดขึ้นจากโครงการไปเทียบกับ
วตัถุประสงค ์หากผลท่ีไดเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคก์็ถือวา่โครงการดงักล่าวมีประสิทธิผล 
 วฒันา วงศเ์กียรติรัตน์ และสุริยา วีรวงศ ์ (2543) กล่าวไวว้า่ ประสิทธิผล เป็นผลท่ีไดรั้บการ
จัดท านโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ และรวมถึงการวดัระดับในการบรรลุเป้าประสงค์ท่ี
ผูด้  าเนินการนโยบายวางไว ้
 ศุภชยั ยาวะประภาษ (2538) ประสิทธิผล คือ ผลของการบรรลุเป้าประสงค์ของนโยบาย 
และการใช้ประสิทธิผลเป็นเกณฑ์ในการคิดวิเคราะห์ว่า ทางเลือกท่ีพิจารณานั้นสามารถบรรลุ
เป้าประสงค์ไดม้ากหรือน้อย แลว้น าไปเปรียบเทียบผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจริงกบัผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
แลว้แต่กรณี 
 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2540) ประสิทธิผล คือ การเปรียบเทียบระหว่างความส าเร็จของ
นโยบายตามวตัถุประสงคท่ี์ไดว้างไว ้กบัตน้ทุนของนโยบายท่ีใชไ้ปทั้งหมด 
 ถวลัย ์วรเทพพุฒิพงษ์ (2537) กล่าวคือ ประสิทธิผล เป็นผลประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีไดรั้บจาก
การด าเนินการของนโยบายเพื่อให้บรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ทั้งน้ี รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ 
ท่ีไม่ไดค้าดคิดไวล้่วงหนา้ 
 Price (1968) ให้ความหมายของประสิทธิผลว่า หมายถึง ความสามารถในการด าเนินการ  
ใหเ้กิดผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 Fiedler (1967) กล่าววา่ประสิทธิผล หมายถึง ความส าเร็จในการปฏิบติังานของกลุ่ม  
 Robbins (1998) ได้ให้ความหมายว่า ประสิทธิผลเป็นความสามารถ  ขององค์การในการ
จดัการทรัพยากรให้เกิดผลส าเร็จ กล่าวคือ การท่ีจะท างานใหบ้รรลุประสิทธิผลขององคก์ารนั้นตอ้ง
ทราบถึงวตัถุประสงคข์องหน่วยงาน และทราบถึงระเบียบแบบแผนในการท างานมีการประยุกตใ์ช้
ทฤษฎีในการท างาน โดยการก าหนดการท างานตามวงจรแห่งการเรียนรู้เพื่อการท างาน และ
ประสานงานในแนวทางเดียวกนั มีการวางแผนงาน การปฏิบติัตามแผนงาน ผลการปฏิบติังาน และ
การประเมินผลงาน  
 Mott (1972) ให้ความหมายประสิทธิผลขององค์การในแง่ของความสามารถในการผลิต
ความสามารถในการยืดหยุ่น  ประสิทธิผล หมายถึง การเปรียบเทียบการกระท ากับเกณฑ์ของ
ความส าเร็จในอดีต และผลท่ีคาดหวงัในอนาคต 
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 สรุป ประสิทธิผล หมายถึง ผลของการบรรลุตามวตัถุประสงค์ท่ีไดจ้ดัท าไว ้จากการท่ีได้
ด าเนินการตามนโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ หรืออาจหมายถึงการน าผลผลิตจากการปฏิบติัตาม
แผนงานตามโครงการเปรียบเทียบกบัเป้าประสงคท่ี์ก าหนด 
 จากความหมายของประสิทธิผลท่ีได้กล่าวมาข้างต้นสามารถน ามาก าหนดเป็นเกณฑ์
ประสิทธิผลท่ีจะน ามาใชใ้นการประเมินผลนโยบายของรัฐบาลท่ีก าหนดแนวทางการป้องกนั และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งน้ีรัฐบาลก็ถือไดว้่าเป็นองคก์ารหน่ึง    
ท่ีตอ้งด าเนินงานให้ประสบผลส าเร็จตามนโยบายท่ีวางไว ้ดงันั้น องค์การท่ีมีประสิทธิผล จะตอ้ง
เป็นองค์การท่ีสามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ท่ีก าหนด ประสิทธิผลจึงเป็น
เร่ืองของความประสบผลส าเร็จขององคก์ารในการท าส่ิงต่าง ๆ ตามเป้าหมาย เพราะฉะนั้นองคก์าร
ท่ีมีประสิทธิผลสูงจะมีความส าเร็จในการท างานตามวตัถุประสงคไ์ดสู้ง อย่างไรก็ตาม ประสิทธิผล
ขององคก์ารจะมีความเก่ียวขอ้งกบัอย่างใกลชิ้ดกบัเป้าหมายขององคก์าร เน่ืองจากประสิทธิผลของ
องคก์ารจะพิจารณาวา่ประสบผลส าเร็จตอ้งด าเนินการใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 ในการวดัประสิทธิผลขององคก์ารเราสามารถท าการวดัได ้4 วิธี (  Etzioni. 1964 อา้งถึงใน 
ณหทยั กูลณรงค์. 2559) ไดแ้ก่ วดัจากความสามารถขององคก์ารท่ีจะบรรลุให้ถึงเป้าหมาย วดัจาก
การคิดท่ีเป็นระบบ วดัจากความสามารถขององค์การท่ีจะชนะใจผูมี้อิทธิพล และการวดัจากความ
ต่างกนัในเร่ืองของค่านิยมของแต่ละคนในองคก์าร  ในการวิจยัคร้ังน้ีไดน้ าวิธีวดัการบรรลุเป้าหมาย 
เพราะถือว่าประสิทธิผลขององค์การจะวดัได้จากความสามารถขององค์การในการท่ีจะบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้การน า “ประสิทธิผล” มาใช้กับ “การประเมินผลนโยบายโดยพิจารณาจาก
ประสิทธิผล” น่าจะหมายถึง เม่ือรัฐได้ก าหนดนโยบาย และน าไปปฏิบัติให้สามารถบรรลุ
วตัถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีวางไว้ได้ ดังเช่น นโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาด           
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร กล่าวคือ ถา้น า 
นโยบายดงักล่าวไปสู่การปฏิบติัและสามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร ถือไดว้า่นโยบายนั้นบรรลุผลท่ีตั้งไว ้
 การวัดประสิทธิผล  
 ถวลัยรั์ฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2539) กล่าวว่าประสิทธิผล คือ ขอบเขตของการท่ีโครงการนั้น
ไดรั้บผลประโยชน์ต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้รวมทั้งผลประโยชน์ขา้งเคียงอ่ืน ๆ ประสิทธิผล
นั้นไม่สามารถวดัผลประโยชน์ตอบแทนท่ีตั้งเป็นตัวเงินได้ (Intangible Benefit) แต่วดัระหว่าง
ผลลพัธ์กบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวด้งัสมการ  

ประสิทธิผล = ผลลพัธ์ /วตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
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 นอกจากน้ียงัมีการวดัประสิทธิผลโดยการวดัตน้ทุนประสิทธิผล (Cost Effectiveness) หรือ
การน าประสิทธิผลมาเทียบกบัตน้ทุนในการประเมินผลโครงการเป็นการน าหลกัวิชาเศรษฐศาสตร์
มาประยุกต์ใช้ ศึกษาว่า วิธีใดลงทุนน้อยกว่าก็แสดงว่ามีต้นทุนประสิทธิผลดีกว่าหรือศึกษา           
โดยเทียบตน้ทุนเท่ากนัดูว่าวิธีใดประสิทธิผลสูงกว่าก็แสดงว่ามีตน้ทุนประสิทธิผลดีกว่าซ่ึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการนั้น ๆ ไดดี้ การประเมินอตัราส่วนค่าใชจ่้ายประสิทธิผล
มีประโยชน์ต่อผูบ้ริหารเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีการท่ีเปิดโอกาสให้มีการเปรียบเทียบงานท่ีมี
ประสิทธิผลแต่ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายน้อยท่ีสุด และมีคุณประโยชน์มากขึ้นแนวคิดพื้นฐานของ         
การประเมินค่าใชจ่้ายกบัประสิทธิผลหรือการวิเคราะห์ค่าใชจ่้าย ประสิทธิผลเน่ืองจาก  
  1) ความจ าเป็นของทรัพยากรท่ีมีจ ากดั  
  2) ทุกสังคมไม่สามารถจดัทาโครงการไดทุ้กโครงการ  
  3) ความจ าเป็นจะตอ้งเลือกระหว่างวิธีการจดัท าโครงการต่าง ๆ กนั ดว้ยวตัถุประสงค ์
และราคาต่างกนั  
  4) การวางเกณฑ์หรือวตัถุประสงค์ของโครงการสามารถจัดท าได้อย่างชัดเจน      
ซ่ึงส่งผลช้ีถึงผลตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งชดัเจน  
  5 ) สามารถท านายบอกผลประโยชน์ต่าง ๆ ของโครงการท่ีจัดท าขึ้ นได้อย่าง
ค่อนขา้งชดัเจน รวมทั้งคาดคะเนถึงผลเสียต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการจดัท า และบริหารโครงการ  
  6) ท าให้เขา้ใจพื้นฐานเก่ียวกบัความเป็นไปไดค้วามส าเร็จ และตน้ทุนของแต่ละ
โครงการในแต่ละส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆไดเ้ป็นอยา่งดี นอกจากน้ียงัมีเกณฑก์ารวดัประสิทธิผล ซ่ึงวดัได้
จาก ประสิทธิผล = ผลลพัธ์ และผลกระทบของโครงการวตัถุประสงคท่ี์ก าหนด 
 จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลลัพธ์ ได้แก่ การศึกษาว่าผลลัพธ์ท่ีปรากฏบรรลุ                   
ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวห้รือไม่เพียงใด การประเมินประสิทธิผลไม่ไดส้นใจว่าโครงการจะด าเนิน
ไปตามกระบวนการท่ีวางแผนไว้หรือไม่  แต่มุ่งท่ีจะวดัผลลัพธ์ ซ่ึงปรากฏในสภาพแวดล้อม          
เม่ือโครงการเสร็จส้ินเป็นประการส าคญั ประสิทธิผลมกัตีความให้หมายถึง การบรรลุวตัถุประสงค์
ท่ีวางไว ้แต่การประเมินผลลพัธ์ไดม้องไปไกลถึงผลลพัธ์อ่ืน ๆ เช่น ผลลพัธ์ทางออ้ม ผลลพัธ์ท่ีไม่ได้
ปฏิบติังานในหนา้ท่ีท่ีไดรั้บผิดชอบ 
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2.2 แนวคิด และทฤษฎีที่เกีย่วกบันโยบายสาธารณะ (Public Policy) 
 ความส าคัญของนโยบายสาธารณะ  
 ความส าคัญของนโยบายสาธารณะสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี (พระครูปลัด          
ประวิทย ์วรธมฺโม และคณะ. 2564) 
 1. ความส าคญัต่อผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย กล่าวคือ นโยบายสาธารณะจะมีความส าคญัต่อบุคคล
จ านวน 4 ฝ่าย ไดแ้ก่  
  1.1 ความส าคัญต่อประชาชน คือ นโยบายสาธารณะเป็นผลลัพธ์ของระบบ
การเมืองท่ีสอดคลอ้งต่อขอ้เรียกร้องของประชาชน (Demands) และการสนับสนุนของประชาชน 
(Supports) นโยบายสาธารณะนั้นตอ้งมีเน้ือหา และวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนเพื่อแก้ไขปั้ญหาความ
ตอ้งการของประชาชน ซ่ึงจ าแนกไดเ้ป็น 3 ประเภท ดงัต่อไปน้ี  
   1.1.1 ปัญหาในขอ้ขดัขอ้ง เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากอดีตมีแนวโนม้มากขึ้น
ในอนาคต ดงัเช่น ความยากจน การทุจริตคอร์รัปชัน่ การไม่รับรู้หนงัสือ เป็นตน้ 
   1.1.2 ปัญหาการป้องกนั เป็นปัญหาท่ีเกิดขึ้นประจ า ๆ ถา้สามารเตรียมการ
ป้องกนัจะสามารถแกไ้ขปัญหาไดม้ากมาย ดงัเช่น ปัญหาน ้าท่วม ฝนแลง้ ไฟป่า เป็นตน้  
   1.1.3 ปัญหาเชิงพฒันา เป็นปัญหาท่ีไม่เกิดขึ้นในปัจจุบนั แต่เป็นเร่ืองของ
อนาคตในการเล็งเห็นถึงปัญหา โดยตอ้งอาศยัวิสัยทศัน์ (Vision) ของผูน้ าประเทศในอนาคตท่ีอาจ
เรียกว่า การปฏิบติัการเชิงรุก (Proactive) ปัญหาเชิงพฒันาปัจจุบนัมุ่งท่ีการพฒันาความสามารถ     
ในการแข่งขนัของประเทศ เพื่อเป็นศูนยก์ลางแห่งแฟชัน่ เป็นศูนยก์ลางสุขภาพ และความงาม เป็นตน้  
  1.2 ความส าคญัต่อนักการเมือง คือ เป็นผูก้  าหนดนโยบายสาธารณะ เพื่อจดัสรร
คุณค่าทางสังคมใหส้อดคลอ้งต่อขอ้เรียกร้องของประชาชน  
  1.3 ความส าคัญต่อนักบริหาร คือ เป็นผู ้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เ กิด
ประสิทธิผล  (Effectiveness) และประสิทธิภาพ  (Efficiency) นักบ ริหาร ท่ี ดีต้อง มีความ รู้
ความสามารถเพื่อการแปลงนโยบายไปสู่แผนงาน โครงการ รวมทั้งสร้างการยอมรับ สร้างพลงั
ความร่วมมือ และสร้างการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง  
  1.4 ความส าคญัต่อนักวิชาการ คือ การประสบผลส าเร็จของนโยบายสาธารณะ     
จะขึ้นอยู่กบัการศึกษาวิเคราะห์วิจยั ประเมินผลของนักวิชาการท่ีมีส่วนร่วม และมีบทบาทส าคญั        
ในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ ซ่ึงจะด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัคุณค่าทางสังคมท่ีวางไวห้รือ
อาจขึ้นอยู่กับการประเมินแผนงาน โครงการ เพราะท าให้ทราบถึงความส าเร็จของนโยบาย
สาธารณะ ในรูปเน้ือหาสาระ การปฏิบติัใหเ้กิดผลลพัธ์ต่อประชาชน ทั้งน้ีการเป็นนกัวิชาการจะช่วย
เป็นกระจกส่องนกัการเมืองไม่ใหมี้การทุจริตเชิงนโยบาย  
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 2. ความส าคัญในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาประเทศ  สารมารถแบ่งออกเป็น 4 
เคร่ืองมือ ดงัต่อไปน้ี  
  2.1 เป็นเคร่ืองมือของรัฐในการสร้างเศรษฐกิจพอเพียง  กล่าวคือ ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ความอยู่ดีมีสุขของคนในประเทศ และ        
การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพทั้ งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  ส่ิงแวดล้อม โดยต้องมีการ
ปรับเปล่ียนแนวการคิด ทศันคติ และกระบวนการท างาน ให้เอ้ือต่อการเปล่ียนแปลงการบริหาร
จดัการประเทศให้น าไปสู่ประสิทธิภาพ คุณภาพ รู้เท่าทนัก้าวทนัโลก เพราะฉะนั้นการก าหนด
นโยบายสาธารณะมีความความส าคญัท่ีจะเป็นเคร่ืองมือของรัฐในดา้นการสร้างเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.2 เป็นเคร่ืองมือของรัฐในการสร้างสังคมไทยท่ีพึงประสงค์ กล่าวคือ สังคมไทย  
มีลกัษณะท่ีพงึประสงคป์ระกอบไปดว้ย 3 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
   2.2.1 สังคมคุณภาพ คือ ยึดหลกัความสมดุล และพึ่งพาตนเองได ้โดยเป็น
การสร้างคนดี มีวินยั เคารพกฎหมาย มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีการพฒันาเมือง และ
ชนบทให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี มีระบบการเมืองการปกคลองท่ียุติธรรม รวมถึงสามารถเป็นท่ีพึ่งของ
ประชาชนได ้ 
   2.2.2 สังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้ คือ การพฒันาคนให้คิดเป็น    
ท าเป็น มีเรียนรู้ตลอดเวลา มีเหตุผลพร้อมยอมรับความเปล่ียนแปลง รวมถึงมีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค ์และสร้างทุนทางปัญญา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ  
   2.2.3 สังคมสมานฉันท์และเอ้ืออาทรต่อกนั คือ การด ารงไวซ่ึ้งคุณธรรม
และคุณค่าของสังคมไทยท่ีพึ่งพาอาศยัเก้ือกูลกนัมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  
  2.3 เป็นเคร่ืองมือของรัฐในการสร้างความมัน่คงแห่งชาติ การต่างประเทศ และ 
การอ านวยความยติุธรรม สามารถแบ่งความส าคญัออกเป็น 6 เร่ือง ดงัต่อไปน้ี 
   2.3.1 สร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีเอ้ืออ านวยต่อการมีส่วนร่วม ระหว่างภาครัฐ
และประชาชน คือ ผนึกก าลงัในการเผชิญหน้ากบัวิกฤติ ป้องกนั และเตือนภยัล่วงหน้าของปัญหา
ความมัน่คงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต  
   2.3.2 การน าศกัยภาพของกองทพัไทยในยามปกติเขา้มามีส่วนร่วมในการ
พฒันาประเทศ  
   2.3.3 การจดัเตรียมพฒันากองทพัอย่างเป็นระบบ คือ ท าให้ทนัสมยั และ  
มีขีดความสามารถท่ีจะท าการรบไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
   2.3.4 การพฒันาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ คือ เพื่อป้องกนั
การก่อการร้าย และอาชญากรรมขา้มชาติ  
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   2.3.5 การกระชับความสัมพันธ์  และความร่วมมือเพื่ อการพัฒนา                          
คือ การกระชบัความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศไทยกบัประเทศเพื่อนบา้น อีกทั้งส่งเสริมความร่วมมือ
เอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD)   
   2.3.6 การพฒันาระบบยติุธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ และมีความเป็นธรรม 
   2.4 เป็นเคร่ืองมือของรัฐในการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 2 ดา้น ดงัต่อไปน้ี  
   2.4.1 การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมไทยในเวทีโลกภายใตส้ภาพเศรษฐกิจ และสังคมของโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป คือ มีการ
เนน้ความส าคญั และทิศทางการสร้างให้อุตสาหกรรมของประเทศมีความแตกต่าง (Differentiation) 
และเน้นพัฒนาการผลิตเชิงตอบสนองลูกค้าส่วนใหญ่  (Mass Customization) มากกว่า ท่ีจะ
ตอบสนองผูผ้ลิตส่วนใหญ่ (Mass Production) ทั้งน้ีตอ้งมีการก าหนดจุดยนื (Positions) อุตสาหกรรม
ในตลาดโลกใหช้ดัเจนควบคูก่บัการค านึงถึงความตอ้งการของลูกคา้เป็นส าคญั (Demand Driven)  
   2.4.2 การพัฒนาศักยภาพด้านการแข่งขันท่ีเน้นเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม
ทางดา้นความรู้ (Know - Ledge - Based)  
  จากความส าคญัของนโยบายสาธารณะสามารถสรุปได้ คือ มีความส าคญัต่อประชาชน   
ต่อความตอ้งการหรือขอ้เรียกร้องของประชาชน มีความส าคญัต่อนกัการเมือง ซ่ึงมีนกัการเมืองเป็น
ผูก้  าหนดนโยบายสาธารณะในการจัดสรรคุณค่าทางสังคมให้สอดคล้องต่อข้อเรียกร้องของ  
ประชาชน ความส าคัญต่อนักบริหารโดยนักบริหารจะเป็นผูน้ านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิด  
ผลส าเร็จ ความส าคญัต่อนักวิชาการในการศึกษาวิเคราะห์ วิจยั ประเมินผลนโยบายสาธารณะของ
นักวิชาการ อีกทั้ งนโยบายสาธารณะเป็นเคร่ืองมือของรัฐในการสร้างเศรษฐกิจพอเพียง                
สร้างสังคมไทยท่ีพึงประสงค์ สร้างความมั่นคงแห่งชาติ การต่างประเทศ และการอ านวย             
ความยติุธรรม  
 ความหมาย และแนวคิด ทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 
 การศึกษาแนวคิด และทฤษฎีนโยบายสาธารณะเป็นการศึกษาท่ีมีขอบข่ายกวา้งขวาง และ   
มีความซับซ้อนเพราะเกิดจากศาสตร์หลายแขนง หลายสาขาวิชาเขา้มาประกอบการศึกษา อีกทั้ง     
ยงัครอบคลุมศาสตร์ทางรัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และสังคมวิทยา ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้มี
นักวิชาการหลายท่านไดใ้ห้นิยาม และความหมายของนโยบายสาธารณะไวม้ากมาย ซ่ึงผูว้ิจยัได้
น ามาประยกุตใ์ชเ้พื่อวิเคราะห์ศึกษาในนิยาม และความหมายของแนวคิด ทฤษฎีดงักล่าว ดงัน้ี 
 กวี รักษช์น (2541) กล่าวว่า นโยบายมีความหมาย 2 ลกัษณะท่ีมี ความสัมพนัธ์กนั ลกัษณะ
ท่ีหน่ึงมีความหมายถึง กิจกรรม (Activities) ส่วนอีกลักษณะหน่ึงจะมีความหมายในฐานะท่ี           
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เป็นศาสตร์ (Science) ซ่ึง 2 ลกัษณะจะมีความสัมพนัธ์กนั กล่าวคือ นโยบายสาธารณะในฐานะท่ี
เป็นศาสตร์จะท าการศึกษาจากนโยบายสาธารณะท่ีเป็นกิจกรรมแลว้น ามาสะสมกนัเป็นความรู้หรือ   
เป็นวิชา (Subject) เพื่อประโยชน์ในการศึกษาท่ีจะได้ท าให้การก าหนดนโยบายในฐานะท่ีเป็น
กิจกรรมบรรลุผลอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป   
 สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2546) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะจะต้องเป็นกิจกรรมท่ีกระท า         
โดยรัฐบาล การตัดสินใจเลือกท่ีจะกระท าของรัฐบาลต้องค านึงถึงคุณค่าของสังคม เป็นเกณฑ์      
โดยมุ่งท่ีจะตอบสนองความตอ้งการของประชาชนเป็นหลกั   
 กระมล ทองธรรมชาติ (2538) ไดก้ล่าวถึง นโยบายว่า คือ แนวทางท่ีแต่ละประเทศไดเ้ลือก
ปฏิบติัไปเพื่อให้บรรลุถึงวตัถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึงท่ีก าหนดไวอ้นัเป็นวตัถุประสงคท่ี์เช่ือกนั
วา่ถา้ท าไดส้ าเร็จก็จะเป็นผลดีต่อประเทศของตน โดยทัว่ไปนั้นรัฐบาลของประเทศจะตดัสินใจเลือก
ปฏิบติันโยบายท่ีมีการเส่ียงภยันอ้ยท่ีสุดปฏิบติัไดง้่ายท่ีสุด และเป็นประโยชน์ต่อชาติมากท่ีสุด  
 กุลธน ธนาพงศธร(2530) ได้แสดงทัศนะของนโยบายว่า ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณา             
ให้ความหมายในแง่มุมใดก็ตาม นโยบายของรัฐก็คือ แนวทางกวา้ง ๆ ท่ีรัฐบาลของประเทศหน่ึง ๆ 
ไดก้ าหนดขึ้นเป็นโครงการ แผนการหรือหมายก าหนดการเอาไวล้่วงหน้า เพื่อเป็นหนทางช้ีน าให้
การปฏิบัติต่าง ๆ ตามมา ทั้งน้ีเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย และวตัถุประสงค์ท่ีได้วางไวต้ลอดจน       
เพื่อธ ารงรักษาหรือเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงผลประโยชน์ของชาตินั้น ๆ 
 ถวลัย ์วรเทพพุฒิพงศ ์(2537) ไดก้ล่าวไวว้่า นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมของรัฐท่ีสร้าง
ขึ้ นเพื่อน าไปปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน น าไปสู่การบรรลุ
วตัถุประสงคท่ี์รัฐบาลไดว้างไว ้
 มยุรี อนุมานราชธน (2549) นโยบายสาธารณะ คือ การก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาล
เพื่อเป็นแนวทางใหป้ระชาชนปฏิบติัตามอนัน าไปสู่ประโยชน์หรือเป้าหมายท่ีก าหนดไวล้่วงหนา้ 
 ประเวศ วะสี (2554) ได้กล่าวไว้ว่า นโยบายสาธารณะ คือ นโยบายสาธารณะจะต้อง             
มีความถูกตอ้ง ยุติธรรม ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน สอดคลอ้งค่านิยมของสังคม และ
ประโยชน์สุขของมวลชน 
 Anderson (1970) นโยบายสาธารณะ คือ แนวทางของรัฐบาลท่ีก าหนดขึ้นเพื่อน ามาใช้       
ในการแกไ้ขปัญหาในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เช่น การศึกษา ชีวิตความเป็นอยูข่องประชาชน เศรษฐกิจ 
ความไม่ทดัเทียมกนัภายในสังคม 
 Dye (1978) นโยบายสาธารณะ คือ ส่ิงท่ีรัฐจัดท าขึ้ นในรูปของกิจกรรมต่าง ๆ ซ่ึงจะ
ครอบคลุมกิจกรรมท่ีเป็นประจ า และกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นบางคร้ัง แลว้แต่กรณี 
 Sharkansky (1970) นโยบายสาธารณะ หมายถึง นโยบาย หรือกิจกรรมของรัฐท่ีไดก้ระท า
ในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงนโยบายนั้นสามารถครอบคลุมทั้งหมด 3 เร่ือง ดงัน้ี 
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  1) นโยบายเก่ียวกบัการให้บริการสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ ดังเช่น การขนส่ง
ประเภทต่าง ๆ การศึกษาทุกระดบั ความปลอดภยัในชีวิต และทรัพยสิ์น การอุปโภคบริโภค การเขา้
รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลแห่งรัฐ 
  2) นโยบายด้านการออกกฎ ค าสั่ง ขอ้บงัคบั เพื่อใช้บงัคบัหรือให้ปฏิบติัตามกบั    
ตวับุคคลระดบัต่าง ๆ และหน่วยงานของรัฐ เอกชน ดงัเช่น วินัยของขา้ราชการพลเรือน ขอ้บงัคบั
การจราจร กฎระเบียบของสถานการศึกษา 
  3) นโยบายท่ีมีความเก่ียวโยงกับกระบวนการควบคุมการก าหนดนโยบายหรือ   
การกระท าใด ๆ ทางการเมือง ดงัเช่น การยติุความสัมพนัธ์ทางการทูตกบัประเทศใดประเทศหน่ึง 
 จากแนวคิด ทฤษฎีท่ีได้กล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่ า นโยบายสาธารณะเป็น              
แนวทางการปฏิบัตินโยบาย แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมของรัฐท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหา        
ความเดือดร้องของประชาชน รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาพรวมของประเทศ และสามารถ
น าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคท่ี์รัฐไดว้างไว ้
 
2.3 แนวคิด และทฤษฎีที่เกีย่วกบัการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ (Policy Implementation) 
 ความส าคัญของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 จากการท่ีรัฐบาลได้ออกนโยบายหลงัจากแถลงไวต้่อรัฐสภาเรียบร้อยแลว้ รัฐบาลจะน า
นโยบายท่ีก าหนดมาปฏิบัติให้ เป็นรูปธรรม โดยมีระบบราชการเป็นเสาหลักส าคัญในการ                
น านโยบายนั้นสู่การปฏิบติัใหส้ัมฤทธ์ิผล ดงันั้น การน านโยบายไปปฏิบติัจึงมีความส าคญัอยา่งมาก 
สามารถสรุปไดด้งัน้ี (อิงฟ้า สิงห์นอ้ย และคณะ. 2561)  
  1. ความส าเร็จหรือความลม้เหลมของการน านโยบายไปปฏิบติั จะส่งผลกระทบ 
ทั้งทางตรง และทางออ้มต่อผูต้ดัสินใจนโยบาย กรณีการน านโยบายไปปฏิบติัประสบผลส าเร็จ    
ตามเป้าหมายของนโยบายท าให้ผูต้ ัดสินใจนโยบายได้รับความเช่ือถือศรัทธาจากประชาชน 
เน่ืองจากตดัสินใจเลือกนโยบายท่ีถูกตอ้งเป็นผลดีต่ออนาคตทางการเมืองของผูต้ดัสินใจนโยบาย 
ตรงกนัขา้มถา้การน านโยบายไปปฏิบติัประสบความลม้เหลวจะท าให้ผูต้ดัสินใจนโยบายถูกต าหนิ
จากประชาชน เพราะการตัดสินใจเลือกนโยบายท่ีไม่เหมาะสมในการควบคุม และก ากับดูแล           
จึงไม่เหมาะสมเป็นผูรั้บผิดชอบนโยบาย 
  2. ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติั จะส่งผลกระทบ    
ทั้งทางตรง และทางออ้มต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีน านโยบายไปปฏิบติัประสบผลส าเร็จ
ตามเป้าประสงค์ปัญหาของกลุ่มเป้าหมายจะได้รับการแก้ไขเป็นอย่างดี และกลุ่มเป้าหมายได้รับ



13 
 

ความพึงพอใจ แต่ถ้าน าไปปฏิบัติไม่ได้กลุ่มเป้าหมายอาจจะเรียกร้องด้วยวิธีต่าง ๆ ท าให้เกิด      
ความยุง่ยากต่อรัฐบาล 
  3. ความส าเร็จหรือความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบติั จะส่งผลกระทบ  
ทั้ งทางตรง และทางอ้อมต่อหน่วยปฏิบัติ  กรณีท่ีการน านโยบายไปปฏิบัติประสบผลส าเร็จ             
ตามเป้าประสงค์ หน่วยปฏิบติัจะไดรั้บความเช่ือถือ และความไวว้างใจจากผูก้  าหนดนโยบาย และ
กลุ่มเป้าหมาย  
  4. ความคุม้ค่าของการใช้ทรัพยากร กล่าวคือ การน านโยบายไปปฏิบติัจะตอ้งใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ค่า และสามารถแกปั้ญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือสังคมอย่างได้มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลผล ไม่เกิดการสูญเปล่าหรือกลบัมาแกไ้ขใหม่  
  5. ความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ กล่าวคือ การน านโยบายไปปฏิบัติ                 
มีความส าคัญต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจากถ้าการน านโยบาย          
ไปปฏิบัติตามแผนงาน และโครงการพฒันาต่าง ๆ ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้        
จะส่งผลใหมี้ความกา้วหนา้ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม  
  6. ความส าคญัต่อกระบวนการนโยบายสาธารณะในกระบวนการวิเคราะห์นโยบาย 
กล่าวคือ การน านโยบายไปปฏิบติัโดยเร่ิมตั้งแต่กระบวนการก าหนดทางเลือกนโยบาย และในการ
จดัท านโยบายจะตอ้งค านึงถึงการก าหนดแนวทางการน าไปปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง  
และสามารถน าไปปฏิบัติให้มีประสิทธิผลมากท่ีสุด เพราะฉะนั้นการน านโยบายไปปฏิบัติจึงมี
ความส าคญัต่อกระบวนการนโยบาย 
 จากความส าคญัของการน านโยบายไปปฏิบติัอาจกล่าวสรุปไดว้่า การน านโยบายไปปฏิบติั
มีความส าคญัต่อการด าเนินการของนโยบายของรัฐบาลอยา่งมาก แต่ตอ้งอาศยัระบบราชการเป็นตวั
ขบัเคล่ือนให้นโยบายนั้นไปสู่การปฏิบติัดว้ยการบริหารทรัพยากรมนุษย ์(คน) ภาครัฐ เน่ืองจากคน
เป็นส่ิงส าคญัอย่างมากท่ีจะตอ้งพฒันา และท าความเขา้ใจให้เห็นถึงความส าคญัของการขบัเคล่ือน
นโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม 
 ความหมาย และแนวคิด ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  
 แนวคิด ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติได้มีนักวิชาการหลายท่านเสนอ           
แนวทางการอธิบาย ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ ามาประยกุตใ์ชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 กลา้ ทองขาว (2548) การน านโยบายไปปฏิบติั หมายถึง วิธีการต่าง ๆ ท่ีน ากิจกรรมของรัฐ
มากระท าการเปลี่ยนแปลงให้น าไปสู่ผลผลิตท่ีวางไว ้โดยมุ่งการบรรลุวตัถุประสงท่ีไดจ้ดัท าขึ้น 



14 
 

 จุมพล หนิมพานิช (2549) การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั หมายถึง การน านโยบาย    
ของรัฐไปบริหารจดัการให้ครอบคลุมบุคคลทุกกลุ่ม ทุกสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน ภายนอก รวมถึง
ปัจจยัในหลาย ๆ ดา้นท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าประสงคข์องนโยบายท่ีก าหนด 
 สุรสิทธ์ิ วชิรขจร (2549) การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ  หมายถึง การน านโยบาย     
ของรัฐท่ีได้รับความเห็นชอบแลว้น าไปสู่การปฏิบติัในรูปของกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ดังเช่น 
โครงการคนละคร่ึง โครงการไทยชนะ การใช้ จ่ายงบประมาณตามท่ีได้รับอนุมัติในแต่ละ
ปีงบประมาณ ทุกคร้ังท่ีออกจากเคหสถานให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามยัเพื่อป้องกัน     
การติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 สมพร เฟ่ืองจนัทร์ (2539) การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั คือ ขั้นตอนหรือกระบวนการ
ท่ีได้ก าหนดนโยบายไว้ล่วงหน้า โดยด าเนินการในรูปของกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยความต่อเน่ือง          
เพื่อตอ้งการบรรลุเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
 วรเดช จนัทรศร (2554) การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติั คือ การน าทรัพยากรทางการ
บริหารจดัการของรัฐไปปฏิบติัหรือด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประะสงคท่ี์ไดต้ั้งไวห้รืออาจจะเป็นการ
ผลกัดนักระบวนการให้บรรลุผลผลิตตามเป้าประสงค ์ทั้งน้ี วรเดช จนัทรศร ไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎี
การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัโดยแบ่งออกเป็น 6 แบบ ดงัน้ี 
  1) แบบยดึหลกัการเหตุผลท่ีถูกตอ้ง และชดัเจน 
  2) แบบการบริหารจดัการองคก์รใหบ้รรลุผลส าเร็จ 
  3) แบบด าเนินการพัฒนาให้องค์กรท างานแบบมีส่วนร่วมน าไปสู่งานท่ีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  4) แบบระบบการท างานของทางราชการตามสภาพความเป็นจริงทางสังคม          
ในองคก์รนั้น ๆ 
  5) แบบด าเนินการทางการเมือง 
  6) แบบบูรณาการให้การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบติัเกิดประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลอยา่งสูงสุด 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ วรเดช จนัทรศร (2552) สามารถสรุปถึงการพฒันาทฤษฎีการน า
นโยบายไปปฏิบติัโดยการอาศยัการบูรณาการของการศึกษาท่ีมาจากทฤษฎีนิรนยั และทฤษฎีอุปนยั 
ทั้งสองรวมกนัเน่ืองจากรูปแบบของแต่ละทฤษฎีมีขอ้ดี ขอ้เสียแตกต่าง ๆ กนั เม่ือน ามาบูรณาการ
เขา้ด้วยกันจะส่งผลให้ทฤษฎีการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมีความสมบูรณ์มากขึ้น อีกทั้ง
ทฤษฎีทั้งสองยงัมีหลกัการคลา้ยกบัการทดสอบสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีตอ้งน าการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) และวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใช้รวมกัน   
หากใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงจะท าใหก้ารศึกษาไม่ครอบคลุม ดงัเช่น ถา้ใชก้ารวิจยัเชิงปริมาณเพียงอยา่งเดียว
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จะเห็นเพียงภาพรวมของผลการศึกษาซ่ึงอาจไม่ได้รับความเห็นชอบจากกลุ่มป้าหมายบางกลุ่ม 
นอกจากน้ีปัจจัยต่าง ๆ ท่ีเป็นทั้ งปัจจัยหลัก และปัจจัยรองท่ีมีความเก่ียวข้องกับกระบวนการ            
น านโยบายไปปฏิบติัท่ีไดจ้ากการบูรณาการของการศึกษาท่ีมาจากทฤษฎีนิรนัย และทฤษฎีอุปนยั       
เขา้ดว้ยกนั สามารถสรุปเป็นตารางไดด้งัต่อไปน้ี  
ตารางท่ี 2.1 สรุปปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องในกระบวนการของการน านโยบายไปปฏิบัติท่ีได้จากการบูรณา
การของการศึกษาท่ีมาจากทฤษฎีนิรนัย และทฤษฎีอุปนัย 

ปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง 
1. นโยบาย 1. ความแตกต่างในประเภทของนโยบาย 

2. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาของนโยบาย 
3. ความสามารถของนโยบายในการก าหนดโครงสร้างการ
ปฏิบติังาน 
4. ความชดัเจนของวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของนโยบาย 
5. นโยบายมีทฤษฎีท่ีเหมาะสมรองรับ 
6. นโยบายสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
7. นโยบายสอดคลอ้งกบันโยบายจากส่วนกลาง และนโยบายอ่ืน ๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง 
8. นโยบายสอดคลอ้งกบัความเป็นจริง 
9. มีการก าหนดตวัช้ีวดั และมาตรฐานของการบรรลุผลส าเร็จไว้
อยา่งชดัเจน 
10. การปฏิบัติตามนโยบายสามารถท าให้เกิดการบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 
11.การน านโยบายมาทดลองใชใ้นกลุ่มเป้าหมายบางส่วน 

2. การก าหนดภารกิจ และ
การมอบหมายงาน (การ
ส่ื อส า ร  แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม
ส่งเสริมการน านโยบายไป
ปฏิบติั) 

1. ขั้นตอนการปฏิบติังานมีความชดัเจน 
2. ความสอดคลอ้งของโครงการท่ีมีต่อเป้าหมาย และวตัถุประสงค์
ของนโยบายหลกั 
3. วิธีการปฏิบติังานสามารถเขา้ใจไดง้่าย 
4. การก าหนดกฎระเบียบการปฏิบติังาน 
5. การก าหนดบทลงโทษ และการใหร้างวลั 
6. การจดัสรรอ านาจหนา้ท่ี 
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ปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง 
3. ทรัพยากร 1. ความเพียงพอของทรัพยากรทางการเงิน 

2. ความพร้อมดา้นวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และสถานท่ี 
3. ความเหมาะสมของการจดัสรรทรัพยากรทางการเงิน 
4. การกระจายทรัพยากรไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ 

4. หน่วยงาน/องคก์ารท่ีน า
นโยบายไปปฏิบติั 

1. ลกัษณะโครงสร้างองคก์าร 
2. ความสามารถในการยนืหยดั หรือความคงทนขององคก์าร 
3. ความซบัซอ้นของปฏิสัมพนัธ์ และเครือข่ายภายในขององคก์าร 
4. ความยดืหยุน่ของการปฏิบติังาน 
5. กฎระเบียบในการด าเนินงานขององคก์าร 
6. จ านวนบุคลากร 
7. ลกัษณะของกระบวนการติดต่อส่ือสารภายในองค์กร และการ
ประสานงาน 
8. สมรรถนะในการน านโยบายไปปฏิบติัในอดีต 
9. ความเป็นทางการของปฏิสัมพันธ์ภายในองค์การ และการ
ประสานงาน 
10. หน่วยงาน/องคก์ารมีระบบส่ือสารเป็นแบบปิด 
11. ลกัษณะการเรียนรู้ขององคก์าร 
12. การก าหนดมาตรฐานของการปฏิบติังาน 

5. ผูบ้ริหาร และผูก้  าหนด
นโยบาย 

1. ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 
2. ทกัษะ และความเขา้ใจดา้นการบริหารงาน 
3. อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหาร 
4. ความซบัซอ้นของกระบวนการตดัสินใจ 
5. การสนบัสนุนของผูบ้ริหาร 
6. การเขา้ไปมีส่วนร่วมของผูบ้ริหาร 
7. ระดับความเข้าใจสภาพความเป็นจริงในการให้บริการของ
ผูบ้ริหารหรือผูก้  าหนดนโยบาย 

6. ผูบ้ริหาร และผูก้  าหนด
นโยบาย 

1. ความสามารถในการสร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ฏิบติังาน 
2. การสร้างใหเ้กิดความผกูพนัต่อสมาชิกในองคก์ารดว้ยกนั 
3. ความสามารถในการแกไ้ขปัญหาความล่าชา้ท่ีเกิดขึ้น 
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ปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง 
7. บุคลากรผูป้ฏิบติังาน 1. การคดัสรรเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

2. บุคลิกภาพของผูป้ฏิบติั 
3. ทศันคติท่ีมีต่อนโยบาย 
4. ทกัษะการด าเนินงาน ความรู้ความสามารถ 
5. ระดบัการยอมรับในเป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องนโยบาย 
6. ความเตม็ใจในการปฏิบติังาน 
7. ทิศทางในการตอบสนองต่อนโยบายของผูป้ฏิบติั 
8. ความสามารถในการท างานเป็นทีม 
9. ความจงรักภกัดีต่อองคก์าร 
10. ขอบเขตของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นต่อผูป้ฏิบติังาน 
11. ความสามารถในการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นจาก
นโยบาย 
12. ความสามารถในการเจรจาต่อรอง 
13. ความสามารถในการเรียนรู้จากประสบการณ์ 
14. บุคลากรไดรั้บการฝึกอบรม 

8. สภาพแวดลอ้ม 1. ผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี 
2. ผลกระทบจากการต่อตา้น และคดัคา้นนโยบายจากฝ่ายต่าง ๆ 
3. ผลกระทบต่อศีลธรรมของสังคม 
4. การสนบัสนุนทางการเมือง และกฎหมาย 
5. การสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางของรัฐ และหน่วยงาน
ส่วนทอ้งถ่ิน 
6. การเขา้ไปมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก 
7. ความสนใจของส่ือมวลชนต่อปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
8. ทิศทางของความสัมพนัธ์ระหว่างสภาพแวดลอ้มของนโยบาย 
และการน าไปปฏิบติั 

9. กลุ่มเป้าหมาย/ประชาชน
ผูรั้บบริการ 

1. ทศันคติท่ีมีต่อนโยบาย 
2. การสนบัสนุนจากประชาชน 
3. ความเขา้ในในประโยชน์ท่ีไดรั้บ และผลเสียท่ีอาจเกิดขึ้น 
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ปัจจยัหลกั ปัจจยัรอง 
10. การประสานงาน และ
ความร่วมมือ 

1. ความสามารถในการประสานงานระหว่างฝ่ายต่าง ๆ หรือ
องคก์ารท่ีรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบติั 
2. ความเท่ียงตรง สม ่าเสมอของการส่ือสารระหวา่งองคก์าร 
3. จ านวนหน่วยงานท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
4. ความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

11. การประชาสัมพนัธ์ 1. รูปแบบของส่ือท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ และการติดต่อส่ือสาร 
2. ผลกระทบจากการประชาสัมพนัธ์ท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน และ
กลุ่มเป้าหมาย 

12. การวางแผน และการ
ควบคุม 

1. ประสิทธิภาพในการด าเนินการควบคุม 
2. วิธีการควบคุม ดูแล และประเมินผลการปฏิบติังาน 
3. มาตรการในการกระตุน้ส่งเสริม 
4. ผลกระทบต่อบุคลากรผูป้ฏิบัติงานท่ีเกิดจากการน ามาตรการ       
ในการควบคุมมาใช ้

13. มาตรการในการตรวจ
ตรา และประเมินผล 

1. การประเมินผลสะทอ้นกลบัท่ีอยู่ในกระบวนการวางแผน และ
การออกแบบแผนงาน/โครงการ 
2. การประเมินผลโครงการหรือนโยบายท่ีก าลงัด าเนินการอยู่ 

  

 จากปัจจัยหลัก และปัจจัยรองต่าง ๆ ท่ีกล่าวไว้ในในตารางข้างต้น แสดงให้เห็นว่า 
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัจะตอ้งประกอบไปดว้ยปัจจยัมากมาย ซ่ึงปัจจยัเหล่านั้นจะส่งผล
กระทบต่อการน านโยบายไปปฏิบติัไม่ทางใดก็ทางหน่ึง แต่อย่างไรก็ตาม ผลลพัธ์การน านโยบาย  
ไปปฏิบติัอาจพิจารณาได ้2 ประการ ไดแ้ก่ ผลลพัธ์ท่ีเป็นความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบติั 
(Success) และผลลพัธ์ท่ีเป็นความลม้เหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ (Failure) ทั้งน้ีผลลัพธ์       
ทั้งสองนั้นสามารถวดัไดจ้ากระดบัของการบรรลุของเป้าหมายกบัวตัถุประสงคข์องนโยบาย รวมถึง
ผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อปัจจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อนัจะส่งผลในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติั
รูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไปแลว้แต่กรณี 
 
2.4 มาตรการการป้องกนั และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับประชาชนท่ัวไป 
 โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคไวรัสท่ีเกิดขึ้นใหม่ (ไม่เคยพบผูติ้ดเช้ือมาก่อน)  
โดยเกิดขึ้นคร้ังแรกท่ีมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และแพร่ระบาดไปทัว่โลกตั้งแต่ปลายปี 
พ.ศ. 2562-ปัจจุบนั (พ.ศ. 2564)  ซ่ึงโรคดังกล่าวจะแพร่จากคนสู่คนหลายทาง คือ การไอ จาม        
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สารคดัหลัง่ต่าง ๆ ดงัเช่น น ้ ามูก เสมหะ เป็นตน้ อีกทั้งโรคดงักล่าวเม่ือติดเช้ือแลว้จะมีอาการไข ้
เหน่ือยหอบ ไอ จมูกกับลิ้นไม่ได้กล่ิน และรส จากสถาณการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนา 2019 นั้นท าให้ทุกประเทศทัว่โลกต้องก าหนดมาตรการเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคุมการ      
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่วนประเทศไทยโดยส านักส่ือสารความเส่ียง และพฒันาพฤติกรรม
สุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2563) ไดอ้อกคู่มือการป้องกัน และควบคุมโรค   
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับประชาชนทัว่ไป โดยมีวิธีการป้องกนัโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ดงัน้ี 
 1. การล้างมืออย่างเป็นนิจหรือบ่อย ๆ แบ่งเป็น 2 วิธี  
  1.1 ลา้งมือดว้ยสบู่เหลวหรือสบู่กอ้น กล่าวคือ หมัน่ลา้งมือให้บ่อย ๆ ดว้ยสบู่เหลว
หรือสบู่ก้อน เพื่อขจดัเช้ือโรค และส่ิงสกปรกท่ีอยู่บนมือ ทั้งน้ีตอ้งฟอกมือประมาณ 15-20 นาที   
ตามหลกัท่ีถูกตอ้ง 7 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ฝ่ามือถูกบัฝ่ามือ ฝ่ามือถูกบัหลงัมือและน้ิวถูกบัน้ิว ฝ่ามือถูกบัฝ่า
มือและน้ิวถูกบัน้ิว หลงัน้ิวมือถูกบัฝ่ามือ ถูกบัน้ิวหัวแม่มือโดยรอบ ๆ ฝ่ามือ ปลายน้ิวถูขวาง ฝ่ามือ  
ถูรอบขอ้มือ หลงัจากนั้นลา้งออกดว้ยน ้าสะอาด 
  1.2 ลา้งมือด้วยสเปรยแ์อลกอฮอล์หรือเจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 
75% กล่าวคือ เป็นการลา้งมือในกรณีเร่งรีบมิอาจหาสบู่เหลวหรือสบู่ก้อนได้ในขณะนั้น ซ่ึงการ   
ลา้งมือดว้ยวิธีน้ีไม่ตอ้งลา้งมือซ ้าดว้ยน ้าสะอาด และไม่ตอ้งเช็ดดว้ยผา้เช็ดมือ 
 2. การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กล่าวคือ เป็นการป้องกนัโรคของระบบทางเดิน
หายใจจากมลพิษทางอากาศ เช้ือโชคต่าง ๆ รวมถึงเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีระบาดอยู ่ณ ปัจจุบนัน้ี 
ซ่ึงหน้ากากอนามยันั้นมีอยู่หลายประเภท และวิธีการใช้แตกต่างกนั ดงัเช่น หน้ากากกรองอากาศ 
ประเภท N95 เหมาะส าหรับบุคลากรทางการแพทยท่ี์มีการใกลชิ้ดกบัผูป่้วย หน้ากากผา้ ใช้กรณี    
ตอ้งเขา้ไปในพื้นท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือต่าง ๆ ขึ้นรถสาธารณะท่ีมีคนเป็นจ านวนมาก 
 3. ควรให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นท่ีท่ีมีคนหนาแน่น  กล่าวคือ หากไม่มีความจ าเป็น           
ท่ีจะตอ้งเขา้ไปในพื้นท่ีท่ีคนจ านวนมากควรหลีกเล่ียง หรือถา้มีความจ าเป็นควรตอ้งป้องกนัตนเอง
โดยการสวมหน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมือด้วยด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือท่ีมี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล ์75% 
 4. การเว้นระยะห่างจากผู้อ่ืน และคนใกล้ชิดหรือการเพิ่มระยะห่างทางสังคม  กล่าวคือ      
ทุกคร้ังท่ีมีการพบปะหรือตอ้งใช้ชีวิตประจ าวนัอยู่ในสังคม ควรมีการเวน้ระยะห่างระหว่างกัน   
อยา่งนอ้ย 1-3 เมตร เพื่อเป็นการป้องกนัการติดเช้ือต่าง ๆ 
 5. ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสระหว่างกัน  กล่าวคือ การใช้ชีวิตประจ าวันภายในสังคม             
ให้หลีกเล่ียงการสัมผสัตวับุคคลโดยไม่จ าเป็น รวมถึงการสัมผสับริเวณตา จมูก และปาก ถา้จะตอ้ง
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สัมผสักับอวยัวะดังกล่าวควรท าความสะอาดมือด้วยสบู่เหลว สบู่ก้อน สเปรยแ์อลกอฮอล์หรือ        
เจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์75% ก่อนทุกคร้ังท่ีจะมีการสัมผสั 
 6. รักษาสุขภาพอนามัยในแข็งแรงอยู่เสมอ กล่าวคือ ประชาชนทุกคนในสังคมควรหมัน่
ออกก าลังกาย พกัผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ พร้อมปรุงสุกใหม่ ๆ เพื่อเป็นการ
ป้องกนัดูแลร่างกายใหแ้ขง็แรง และเป็นการสร้างภูมิคุม้กนัจากการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 7. ควรใช้ชีวิตประจ าวันให้ถูกสุขลกัษณะท่ีดี  กล่าวคือ ทุกคร้ังท่ีมีการไอ จามตอ้งใชมื้อหรือ
กระดาษทิชชูหรือขอ้พบัแขนปิดปาก โดยทนัทีท่ีมีอาการดงักล่าว เม่ือมีความจ าเป็นตอ้งออกจาก     
ท่ีพกัอาศยัควรสวมหนา้กากอนามยัทุกคร้ัง งดการใชส่ิ้งของร่วมกบัผูอ่ื้น หมัน่ตรวจสุขภาพร่างกาย
ของตนองอยา่งสม ่าเสมอ ดงัเช่น ตรวจเช็คระดบัน ้าตาลในเลือด ตรวจวดัความดนัโลหิต 
 8. ต้องมีการรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ หากมีการเดินทางกลบัจากพื้นท่ีเส่ียงต่อการ     
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีประวติัใกลชิ้ดกบัผูป่้วย เม่ือกลบัมาถึงท่ีพกัอาศยัให้เดินทางไป 
พบแพทยเ์พื่อตรวจหาเช้ือดงักล่าว และกลบัมาอยู่ในท่ีพกัอาศยั 14 วนั พร้อมทั้งคอยสังเกตอาการ
ตนเองตลอดระยะเวลา 14 วนั เช่น วดัไขต้นองอย่างสม ่าเสมอ (อุณหภูมิร่างกายห้ามเกิน 37.5 องศา 
ถา้เกินตอ้งรีบพบแพทย)์ สังเกตการได้รับรสชาติจากลิ้น และกล่ินจากจมูก หลงัจากครบ 14 วนั      
ให้เดินทางไปพบแพทยเ์พื่อตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 อีกคร้ัง ถา้ผลออกมาไม่พบติดเช้ือ
สามารถออกไปใชชี้วิตประจ าวนัไดต้ามปกติ แต่ถา้ผลพบว่าติดเช้ือตอ้งเขา้รับการรักษา และปฏิบติั
ตนตามท่ีแพทยส์ั่งในทนัที 
 ทั้งน้ีคู่มือการป้องกนั และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับประชาชนทัว่ไป 
ของส านกัส่ือสารความเส่ียง และพฒันาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
(2563) ยงัมีค าแนะน าการปฏิบติัตนตามสถานท่ีต่าง ๆ เพื่อป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ดงัเช่น ในสถานท่ีท างานทั้งรัฐ เอกชน การขนส่งสาธารณะ สถานศึกษา  และอ่ืน ๆ แต่ขอยกตวัอยา่ง
ค าแนะน าส าหรับสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนา (วดั โบสถ ์มสัยดิ ศาลเจา้) โดยมีสาระส าคญั 
ดงัน้ี 

1. ค าแนะน าส าหรับผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบศาสนสถาน มีการปฏิบติัตน คือ 
  1.1 ถ้ามีพระภิกษุสงฆ์ สามเณร แม่ ชี  บาทหลวง หรือผู ้ประกอบพิธีกรรม              
ทางพระพุทธศาสนา มีอาการเจ็บป่วย หรือกลบัจากพื้นท่ีเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
และอยูใ่นช่วงการกกักนั ใหรี้บไปพบแพทยร์วมถึงงดการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทุกอยา่ง 
  1.2 ให้สถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา (วดั โบสถ์ มสัยิด ศาลเจา้) 
จดัให้มีการคดักรองศาสนิกชนหรือผูเ้ขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาด้านทางเขา้โดยการวัดไข ้และ    
ล้างมือด้วยด้วยสเปรยแ์อลกอฮอล์หรือเจลล้างมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 75% ถ้าพบว่า           
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มีอาการไข ้เหน่ือยหอบ ขอความร่วมมือไม่ให้เขา้ร่วมกิจกรรมดงักล่าว และแนะน าให้ศาสนิกชน    
ไปพบแพทยโ์ดยด่วน 
  1.3 มีการงดจดักิจกรรมท่ีมีการรวมตวักนัมากเกินไป หากทางวดัหรือศาสนสถาน
มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งจดักิจกรรม ให้ผูจ้ดังานเตรียมความในเร่ืองของการคดักรองผูม้าร่วมงาน    
ใหเ้ขม้งวด ทั้งน้ีทุกคนท่ีอยูใ่นกิจกรรมตอ้งสวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลา 
  1.4 จดัการดูแลอาคารสถานท่ีต่าง ๆ ภายในวดัหรือศาสนสถานสะอาด ถูกสุขลกัษณะ 
เช่น ท าความสะอาดกุฏิวดั ห้องส าหรับประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ศาลาการเปรียญ      
ไมตี้ระฆงั ดว้ยน ้ ายาฆ่าเช้ือ (โซเดียมไฮโปคลอไรทค์วามเขม้ขน้ 0.1% คือ ผสมน ้ ายาฟอกขาวความ
เขม้ขน้ 5% ในอตัรา 1 ส่วนต่อน ้า 49 ส่วน) เช็ดท าความสะอาดดว้ยแอลกอฮอล ์75 %) 
  1.5 จดัการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานภายในวดัหรือศาสนสถาน เม่ือผูป้ฏิบติังาน      
ท่ีท าหน้าท่ีในส่วนรักษาความสะอาดหรือเก็บขยะต้องสวมถุงมือยาง หน้ากากอนามัยหรือ      
หน้ากากผา้ ผา้ยางกันเป้ือน รองเท้าพื้นยางหุ้มแข็ง และใช้ปากคีบด้ามยาวเก็บขยะใส่ถุงขยะ           
ปิดปากถุงให้มิดชิดแลว้น าไปวางไว้ท่ีพกัขยะให้เรียบร้อย หลงัจากปฏิบติังานเสร็จแลว้ควรรีบไป
อาบน ้าเปล่ียนเส้ือผา้ทนัที 
  1.6 หากมีขอ้มูลบ่งช้ีวา่สถานท่ีนั้น ๆ ในวดัหรือศาสนสถานเป็นจุดแพร่เช้ือควรรีบ
ด าเนินการตามค าสั่งของเจา้พนกังานควบคุมโรคติดต่อ เช่น ท าความสะอาด ฆ่าเช้ือโรค ภายใน 24 
ชัง่โมง 
 2. ค าแนะน าส าหรับพระภิกษุสงฆ์ บาทหลวง อิหม่าม ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา       
ในการดูแลตนเอง 
  2.1 ถา้มีอาการไข ้ไอ จาม เหน่ือยหอบหรือเดินทางกลบัจากพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง 
และอยูใ่นช่วงกกักนัควรงดกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีจดัขึ้น 
  2.2 ให้เลือกใช้สถานท่ีท่ีมีบริเวณกว้าง ๆ ไม่แออัด ในการประกอบพิธีกรรม        
ทางศาสนา 
  2.3 หลีกเล่ียงการใกลชิ้ดกบัผูมี้อาการเจ็บป่วย 
  2.4 หมั่นล้างมือด้วยสบู่เหลว สบู่ก้อน สเปรย์แอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือท่ีมี
ส่วนผสมของแอลกอฮอล ์75% ก่อนการท ากิจกรรมต่าง ๆ และการสัมผสับริเวณใบหนา้ ตา ปาก จมูก 
  2.5 ควรรับประทานหรือฉัน (ส าหรับพระภิกษุ สามเณร) อาหารท่ีปรุงสุกใหม่     
ทุกวนั รวมถึงไม่ใชจ้าน ชาม ชอ้น แกว้น ้าร่วมกบัผูอ่ื้น 
  2.6 ควรเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลหรือทางสังคม อยา่งนอ้ย 1-2 เมตร 
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 3. ค าแนะน าส าหรับผู้มาเข้าร่วมพธิีกรรมทางศาสนา ในการดูแลตนเอง 
  3.1 หากผูม้าเขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนา มีอาการไข ้ไอ จาม ใหง้ดเขา้ร่วมพิธีกรรม
ดงักล่าว 
  3.2 ผูม้าเขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาควรหลีกเล่ียงการใกลชิ้ดกบับุคคลท่ีมีอาการป่วย 
  3.3 ผูม้าเขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาทุกคร้ังท่ีเขา้มา ณ ศาสนสถานตอ้งลา้งมือดว้ย
สเปรยแ์อลกอฮอล์หรือเจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ 75% อีกทั้งถา้มีการรับประทาน
อาหารหรือเขา้หอ้งสุขาควรลา้งมือดว้ยสบู่เหลว สบู่กอ้นแลว้แต่สถานท่ีจะจดัเตรียมไว ้
  3.4 เม่ือผูม้าเขา้ร่วมพิธีกรรมทางศาสนาจ าเป็นตอ้งรับประทานอาหารร่วมกบัผูอ่ื้น
ควรใช้ช้อนกลางส่วนตวัในการตกัแบ่งอาหารเพื่อเป็นการป้องกนัการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
จากการสัมผสัชอ้นเดียวกนั 
  3.5 ถ้าหากบริเวณใดในศาสนสถานมีความหนาแน่น แออัดของผู ้มาเข้าร่วม
พิธีกรรมทางศาสนาควรหลีกเล่ียงการเขา้ไปในบริเวณนั้น เพื่อเป็นการลดการสัมผสัระหว่างกัน
รวมถึงท าใหอ้ากาศถ่ายเทไดส้ะดวกมากขึ้น 
  3.6 ตลอดระยะเวลาในการร่วมท ากิจกรรมภายในศาสนสถานผูม้าเขา้ร่วมพิธีกรรม
ทางศาสนาตอ้งเวน้ระยะห่างระหวา่งบุคคลอยา่งนอ้ย 1-2 เมตร ตามมาตรการของศาสนสถานนั้น ๆ 
 จากมาตรการการป้องกนั และควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับประชาชน
ทั่วไป ท่ีส านักส่ือสารความเส่ียง และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุขได้ออกคู่มือดังกล่าวข้างต้นผู ้วิจัยสามารถสรุปในภาพรวมกว้าง  ๆ คือ ทุกคร้ังท่ี
ประชาชนมีความจ าเป็นต้องออกจากท่ีพกัอาศยัโดยมีวตัถุประสงค์ในการไปท ากิจกรรมต่าง ๆ    
ควรปฏิบัติตามนโยบายของรัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสฯ ดังเช่น          
สวมหนา้กากอนามยัหรือหนา้กากผา้ตลอดเวลาเม่ืออยู่ขา้งนอก หมัน่ลา้งมือดว้ยสบู่เหลว สบู่กอ้น 
สเปรยแ์อลกอฮอลห์รือเจลลา้งมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์75% หลีกเล่ียงการเขา้ไปท ากิจกรรม
ในสถานท่ีท่ีมีความแออดั อากาศถ่ายเทนอ้ย เวน้ระยะห่างระหวา่งกนัอยา่งนอ้ย 1-2 เมตร เป็นตน้  
 

2.5 งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 จากการไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง ประสิทธิผลการน านโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร มีนักวิจยัหลาย
ท่านท่ีมีการศึกษา คน้ควา้ ในแนวทางใกลเ้คียงหรือคลา้ยคลึงกบัผูวิ้จยัโดยสังเขป ดงัน้ี 
 ณัฎฐวรรณ ค าแสน (2564) ได้ศึกษาเร่ืองความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมในการป้องกนั
ตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ของประชาชนในเขตอ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี               
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีจะใช้กลุ่มตวัอย่างเป็นประชาชน 445 คน เก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถาม
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ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรมการป้องกนัตนเองจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ผ่านแอพพลิเคชัน่
ไลน์ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได ้ดงัน้ี 
  1) ประชาชนในอ าเภออู่ทอง จงัหวดัสุพรรณบุรีส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 30-49 ปี 
การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีความรู้เก่ียวกบัโรคติดเช้ือโควิด-19 ในระดบัมาก เช่ือมัน่ว่าประเทศ
ไทยจะเอาชนะโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ได้ และมั่นใจว่าในท่ีสุดโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19            
จะถูกควบคุมได ้ทั้งน้ีกลุ่มตวัอยา่งมีการสวมหนา้กากอนามยัเม่ือออกจากบา้น  
  2) ระดบัการศึกษา ความรู้ และทศันคติมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
ป้องกันตนเอง จากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 บุคลากร          
ทางสุขภาพสามารถน าผลการศึกษาไปใช้เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีความรู้  และป้องกันตนเอง    
จากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19 ได ้ 
 อรรถเกียรติ กาญจนพิบูลวงศ์ และคณะ (2563) การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าการ
ส ารวจผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และการบังคบัใช้พระราช
ก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉินร่วมกับการส่งเส ริมมาตรการ Social distancing ในช่วงเดือน           
มีนาคม-เมษายน พ.ศ. 2563 ต่อพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อในประชากร ท าการส ารวจ
ออนไลน์โดยใช้ Google form ระหว่างวนัท่ี 27 เมษายน-3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ผลการศึกษา     
ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 7,711 ราย จาก 77 จงัหวดั ส่วนใหญ่เครียดเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 38.3) และ   
มีน ้ าหนักตัวเพิ่มขึ้ น (ร้อยละ 29.3) จากการศึกษาความสัมพนัธ์หลายตัวแปร พบว่า  ปัจจัยท่ีมี
นัยส าคญัต่อการมีน ้ าหนักเพิ่มขึ้น คือ เพศหญิง (OR = 1.3) การรับประทานอาหารปริมาณมากขึ้น 
(OR = 4) การกินบะหม่ีก่ึงส าเ ร็จรูปเพิ่มขึ้ น (OR = 1.6) กินขนมหวานหรือลูกกวาดเพิ่มขึ้ น              
(OR = 1.5) การด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวานเพิ่มขึ้น (OR = 1.5) การบริโภคผลไมเ้พิ่มขึ้น (OR = 1.2) 
การรับประทานอาหารท่ีปรุงเองเพิ่มขึ้น 1-2 ม้ือต่อวนั (OR = 1.3) การเดินท่ีนอ้ยลง(OR = 1.4) และ
ออกก าลังกายท่ีน้อยลง (OR = 1.6) นอกจากนั้นยงัมีผลกระทบต่อการลดการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ (ร้อยละ 78.1) และการสูบบุหร่ี (ร้อยละ 36.9) ผูป่้วยความดันโลหิตสูงวดัความดัน
โลหิตบ่อยน้อยลง(ร้อยละ 17.3) และผูป่้วยเบาหวานตรวจวดัระดับน ้ าตาลในเลือดบ่อยน้อยลง     
(ร้อยละ 21) การระบาด และมาตรการการควบคุมการระบาดรวมถึง Social distancing ในประชากร
ส่งผลให้ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 29) มีน ้ าหนักตวัเพิ่มมากกว่าน ้ าหนกัตวัลด (ร้อยละ 17) อย่างไรก็ตาม 
ส่วนใหญ่ระบุว่ามีการบริโภคอาหาร เคร่ืองด่ืมรสหวาน เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์บุหร่ีลดลง ประเภท
อาหารท่ีรับประทาน เช่น ผลไม ้บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป ของหวานหรือลูกกวาด น ้ าหวาน และอาหารท่ี
ปรุงเอง และการมีกิจกรรมทางกายท่ีลดลงเป็นสาเหตุของการมีน ้ าหนักตัวท่ีเพิ่มขึ้น สรุป และ
ข้อเสนอแนะ ถึงแม้การระบาด และมาตรการการควบคุมการระบาดในประชากรจะส่งผลให้       
หลายคนมีพฤติกรรมเส่ียงลดลง อย่างไรก็ตาม ยงัมีประชาชนอีกจ านวนไม่นอ้ยท่ีกลบัมีพฤติกรรม       
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เส่ียงเพิ่มขึ้น ดังนั้นถึงแมภ้าพรวมจะเห็นว่าผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจะเป็นไปในทิศทางท่ีลดลงของ
พฤติกรรมเส่ียงมากกว่า เช่น การบริโภคอาหาร แต่ทว่าเรายงัตอ้งให้ความส าคญักับผูท่ี้ระบุว่ามี
พฤติกรรมเส่ียงเพิ่มขึ้นดว้ย เพื่อลดพฤติกรรมเส่ียง และหลีกเล่ียงปัญหาโรคไม่ติดต่อในอนาคต 
 พระเอกลกัษณ์ อชิโต และคณะ (2563) งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาบทบาทของ
พระสงฆ์ในเขตจังหวดัสมุทรสงคราม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 
กรณีศึกษาหลวงพ่อแดง นนฺทิโย วดัอินทาราม จ.สมุทรสงคราม ใช้การศึกษาเอกสารงานวิจยั       
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์จากพื้นท่ีด าเนินงานในจงัหวดัสมุทรสงคราม และ   
เรียบเรียงออกมาเป็นบทความวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า พระสงฆ์ยงัคงมีบทบาทส าคญัในด้าน
สาธารณะสงเคราะห์ การให้ความช่วยเหลือประชาชน ชุมชน และสังคม ไดเ้ป็นอย่างดี ดว้ยว่าวดัมี
ทุนทางสังคม และมีศักยภาพในการช่วยเหลือ (ทาน) การเสียสละ (จาคะ) การท าประโยชน์             
ต่อส่วนรวม ดงักรณีหลวงพ่อแดงไดจ้ดัมอบหนา้กาก เจล จดัมอบเคร่ืองบริโภคอาหาร เคร่ืองยงัชีพ    
ตั้งตูเ้ยน็ปันสุข การจดัตั้งโรงทาน มอบทุนช่วยเหลือแก่ประชาชน วดั พระสงฆ ์หน่วยงานราชการ 
สถาบนัการศึกษาทั้งในระดบัพื้นท่ี คือ วดั และชุมชน และในระดบัอ าเภอ จงัหวดัสมุทรสงคราม 
และระดับชาติ อันหมายถึง การสนองนโยบายสมเด็จพระสังฆราชในการตั้งโรงทานเพื่อช่วย
ประชาชน และจัดมอบส่ิงของเคร่ืองใช้ อาหาร ข้าวสาร ตู้พ่นยาฆ่าเช้ือ แก่มหาวิทยาลัยมหา          
จุฬาลงกรณราชวิทยาลยั โรงพยาบาลอมัพวา เพื่อสนบัสนุนการบริหารภายใตส้ถานการณ์โควิด 19      
ให้ผ่านพน้ไปได ้ธรรมทานเยียวยาจิตใจ การพบปะ พูดคุย เยี่ยมบา้น การบรรยายธรรมออนไลน์ 
นบัเป็นอีกบทบาทหน่ึงของพระสงฆก์บัการท างานดา้นสาธารณะสงเคราะห์ในประเทศไทย 
 กฤษณ์ รักชาติเจริญ และคณะ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัช้ีวดัความส าเร็จในการขบัเคล่ือน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบัติ  โดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาตัวช้ีวดัท่ีเหมาะสมต่อ          
การสร้างความส าเร็จของการน ามติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติไปปฏิบัติด้วยกระบวนการศึกษา 
วิเคราะห์ขอ้มูลจากเอกสาร และกระบวนการสัมภาษณ์เจาะลึกภาคีเครือข่ายผูน้ านโยบายไปปฏิบติั  
ซ่ึงจากผลการวิจยัในคร้ังน้ี พบว่า ตวัช้ีวดัท่ีเหมาะสมต่อการสร้างความส าเร็จของการน ามติสมชัชา
สุขภาพแห่งชาติไปปฏิบติันั้นสามารถจ าแนกปัจจยัท่ีส าคญัในการน านโยบายไปปฏิบติัได้ทั้งส้ิน      
6 ปัจจยั โดยในแต่ละปัจจยัจะมีตวัช้ีวดัหลากหลายท่ีตอ้งมีการประเมินผ่านองค์ประกอบย่อย ๆ 
จ านวนหน่ึงเพือ่ใชช้ี้วดัความส าเร็จในการขบัเคล่ือนมติ (นโยบาย) ไปสู่การปฏิบติั มีดงัน้ี  
  ปัจจยัท่ี 1 ปัจจยัดา้นเน้ือหาของนโยบาย  
  ปัจจยัท่ี 2 ปัจจยัหน่วยงาน และองคก์ารท่ีขบัเคล่ือนนโยบาย  
  ปัจจยัท่ี 3 ปัจจยัพื้นท่ี และประชาชนท่ีไดรั้บผลจากนโยบาย  
  ปัจจยัท่ี 4 ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของนโยบาย  
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  ปัจจยัท่ี 5 ปัจจยัผูน้ า และผูป้ฏิบติังานของนโยบาย  
  ปัจจยัท่ี 6 ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลต่อนโยบาย 
 สุธิชาติ เมืองปาน และพงศเ์ทพ สุธีรวุฒิ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองการน านโยบายคนไทยไร้พุง
ไปสู่การปฏิบติั : กรณีศึกษาอ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ในการวิจยัจะใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นผูบ้ริหาร
กบัผูป้ฏิบติัในระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล และหมู่บา้น จ านวน 29 คน ระยะเวลาเก็บขอ้มูล มีนาคม 
2555-ธนัวาคม 2556 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม 
เม่ือได้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา และผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี
สามารถสรุปได ้ดงัน้ี   
  1) การแปลงนโยบายคนไทยไร้พุงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย การถ่ายทอด
นโยบาย  การจดัท าแผนปฏิบติัการ การด าเนินกิจกรรม และการก ากบัติดตาม  
  2) ปัญหาการน านโยบายไปปฏิบัติ  ประกอบด้วย ขาดการท าความเข้าใจ                  
ในรายละเอียดมาตรการของนโยบาย งบประมาณไม่เพียงพอ ภาระงานของเจา้หนา้ท่ี การด าเนินการ
ร่วมกนักบัภาคีเครือข่าย ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมาย วิถีชีวิตประเพณี วฒันธรรม  
  3) ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการน านโยบายคนไทยไร้พุงไปสู่การปฏิบัติ 
ได้แก่ นโยบายมีวตัถุประสงค์ท่ีชัดเจนสอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นท่ี ระบบพี่เล้ียง และ
ความสัมพนัธ์ท่ีดีของบุคคลในองค์กร บุคลากรผูรั้บผิดชอบมีความมุ่งมัน่ มีเจตคติท่ีดีต่อนโยบาย    
มีความเขา้ใจบริบทพื้นท่ีสามารถปรับกระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งบริบทสังคม และวฒันธรรม 
 ประสงค์ เลาหะพงษ์ และคณะ (2559) การศึกษาเร่ือง “ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริม
รถยนตอี์โค คาร์” เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ  
  1) ศึกษาวิเคราะห์นโยบายส่งเสริมรถยนต์อีโค คาร์ ในขั้นการก าหนดนโยบาย    
ขั้นการน านโยบายไปปฏิบติั และขั้นการประเมินผลนโยบาย  
  2) เพื่อศึกษาปัจจยัเหตุของประสิทธิผลในนโยบายส่งเสริมรถยนตอี์โค คาร์  
  3) เพื่อศึกษา ประสิทธิผลของนโยบายส่งเสริมรถยนต์อีโค คาร์ โดยศึกษาจาก
นโยบายส่งเสริมรถยนต์อีโค คาร์ แผนแม่บทการพัฒนา  อุตสาหกรรมยานยนต์ทุกฉบับ และ
แผนงานท่ีเก่ียวขอ้ง วิธีการประกอบดว้ยศึกษาขอ้มูลจากเอกสารการสัมภาษณ์กลุ่ม การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันยานยนต์ ผูผ้ลิตรถยนต์ กลุ่มผูซ้ื้อรถยนต์ในนโยบาย 
จ านวน 7 หน่วยงาน และการส ารวจความคิดเห็นของผูซ้ื้อรถยนตใ์นนโยบายโดยใชแ้บบสอบถาม 
จ านวน 400 รายทัว่ประเทศ ผลการวิจยัเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ พบวา่ ปัจจยัเหตุของประสิทธิผล
ในนโยบาย ประกอบดว้ยขั้นการก าหนดนโยบาย ไดแ้ก่ ความชดัเจนของวตัถุประสงค์เป้าหมาย 
และตัวช้ีว ัด และการสนับสนุนจากองค์การท่ีเก่ียวข้อง  ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ  ได้แก่              
การส่ือสารระหว่างองคก์าร และกิจกรรมการน านโยบายไปปฏิบติัความพร้อมขององคก์ารในการ
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น านโยบายไปปฏิบติั และปัจจยัอ่ืน ๆ ในดา้นเศรษฐกิจ ดา้นการเมือง และดา้นสังคม ผลทั้ง 5 ปัจจยั
มีความส าคัญอยู่ในระดับค่อนข้างมาก โดยขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติมีความส าคัญมากกว่า       
ขั้นการก าหนดนโยบาย ส่วนประสิทธิผลของนโยบาย ประกอบดว้ย ขั้นการประเมินผลนโยบาย 
ไดแ้ก่ จ านวนรถยนต์ท่ีผลิตจริงตามช่วงเวลาท่ีก าหนดในนโยบาย คุณภาพของรถยนต์ในดา้นการ
ประหยดัพลงังาน ด้านส่ิงแวดลอ้ม และด้านความปลอดภยั การตลาดของรถยนต์ในด้านตลาด       
ในประเทศ และส่งออก รูปลกัษณ์ของรถยนต ์ราคาจ าหน่าย การบ ารุงรักษา และความพึงพอใจของ
ผูซ้ื้อรถยนต ์ปัญหาอุปสรรคท่ีพบ และผลการแกไ้ขจากภายในหน่วยงานภาครัฐ จากการแทรกแซง
ทางการเมือง และจากผูร่้วมลงทุนในนโยบาย และผลกระทบของนโยบายทั้งในเชิงบวก และเชิงลบ 
ผลทั้ง 5 ปัจจยัมีความส าคญัอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก และดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัเหตุของ
ประสิทธิผลกับประสิทธิผลของนโยบาย พบว่า ในขั้นการก าหนดนโยบายมีความสัมพนัธ์กับ
ประสิทธิผลของนโยบายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 (Sig.= .000) 
 สุปรีชา ช านาญพุฒิพร และคณะ (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองประสิทธิผลการน านโยบายยางพารา
ไปปฏิบติัของสถาบนัเกษตรกรยางพาราในจงัหวดัภาคใตต้อนบน ในการศึกษาวิจยัจะใช้การวิจยั
แบบผสานวิธี ไดแ้ก่ การวิจยัเชิงคุณภาพ และการวิจยัเชิงปริมาณ ซ่ึงการวิจยัเชิงคุณภาพด าเนินการ
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมีผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวน 25 คน ประกอบดว้ย ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
พฒันายางพารา จ านวน 15 คน และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันายางพารา 10 คน ท่ีไดม้าดว้ยการ
เลือกแบบเจาะจง หลงัจากนั้นวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการอุปมานวิเคราะห์ และการตีความ ส่วนการวิจยั
เชิงปริมาณด าเนินการโดยการศึกษากลุ่มตวัอย่าง จ านวน 219 คน เลือกมาจากประชากร จ านวน          
486 คน เป็นขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง และพนกังานจา้งท่ีปฏิบติังานในสถาบนัเกษตรกรยางพารา
ในจงัหวดัภาคใตต้อนบน ดว้ยการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิตามสัดส่วนกบัการสุ่มตวัอย่างแบบ
ง่ายก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการค านวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บ
ขอ้มูล คือ แบบสอบถามแบบ ผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสามารถสรุปได ้ดงัน้ี   
             1) ประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบติัของสถาบนัเกษตรกรยางพารา  
ในจงัหวดัภาคใตต้อนบนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นบรรลุ
วตัถุประสงค์อยู่ในระดับสูงสุด รองลงมา คือ ด้านความยัง่ยืนของอุตสาหกรรมยาง ด้านความ        
พึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง และดา้นการมีประโยชน์อย่างแทจ้ริงต่อส่วนรวม ตามล าดบั ซ่ึงดา้นการ
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีอยู่ในระดับสูงท่ีสุดนั้ นเน่ืองจากวตัถุประสงค์ของนโยบายท่ีก าหนดไว้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของเกษตรกรในการเพิ่มรายได ้ส่วนดา้นการมีประโยชน์อย่างแทจ้ริง  
ต่อส่วนรวมท่ีอยู่ในระดับต ่าสุดนั้นเพราะนโยบายยางพาราท่ีก าหนดไว้น้ีมุ่งเน้นประโยชน์              
แก่เกษตรกรเป็นหลกัจึงท าใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนอ้ยลง 
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             2) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบติัของสถาบนั
เกษตรกรยางพาราในจงัหวดัภาคใตต้อนบน พบว่า ตวัแปรอิสระท่ีได้รับการคดัเลือกเขา้สมการ
ตามล าดับความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ได้แก่ 4 ตัวแปร คือ ด้านการ
สนับสนุนจากภาครัฐ ด้านภาวะผูน้ า ด้านความพร้อมด้านทรัพยากรการบริหาร และด้านความ
ร่วมมือของเกษตรกรซ่ึงทั้ง 4 ปัจจยั สามารถอธิบายความผนัแปรของประสิทธิผลการน านโยบาย
ยางพาราไปปฏิบติัของสถาบนัเกษตรกรยางพาราไดร้้อยละ 96.10  
             3) แนวทางการปรับปรุงประสิทธิผลการน านโยบายยางพาราไปปฏิบัติของ
สถาบนัเกษตรกรยางพาราในจงัหวดัภาคใตต้อนบน ไดแ้ก่  
   3.1 ควรพฒันาวตัถุประสงค์ของนโยบายยางพาราให้มีความกวา้งขวาง
มากขึ้น โดยเพิ่มเติมการจดัท าแผนการบริหารจดัการผลผลิตยางพาราให้ไดคุ้ณภาพ และมีผลผลิต
ต่อพื้นท่ีสูงขึ้น  
   3.2 ควรเพิ่มนโยบายยางพาราให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากขึ้น โดยมี
การก าหนดนโยบายใหมี้การใชย้างธรรมชาติในประเทศเพิ่มมากขึ้น  
   3.3 ควรเพิ่มการสนับสนุนจากภาครัฐโดยสนับสนุนให้ภาคเอกชน        
รายใหญ่ไดป้รับปรุงเคร่ืองจกัรรองรับการผลิตสินคา้จากยางพารา  
   3.4 ควรเพิ่มภาวะผูน้ าโดยให้ผูน้ าเป็นผูรู้้เท่าทนัสถานการณ์ และสามารถ
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัการเปลี่ยนแปลงไดอ้ยา่งเหมาะสม  
   3.5 ควรเพิ่มความพร้อมดา้นทรัพยากรการบริหารโดยจดัให้มีการบริหาร
ค่าตอบแทนผลประโยชน์ และสวสัดิการแก่บุคลากรอยา่งเหมาะสม  
   3.6 ควรเพิ่มความร่วมมือของเกษตรกรโดยพฒันาความร่วมมือในการ
ลงทุน และการปฏิบติังานโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นแรงงาน 
 บพิธ รัตนบุรี (2552) ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบาย           
การให้บริการแบบศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ (One Stop Service) ไปปฏิบติั ศึกษากรณีส านกังาน
เขตสายไหม กรุงเทพมหานครการ ซ่ึงการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ประชาชนผูข้อรับบริการ โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และใช้แบบ
สะดวก (Convenience Sampling) ไดก้ลุ่มตวัอย่างจ านวน 100 คน และเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการใช้การ
สุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง กลุ่มตวัอย่างจ านวน 40 คน อีกทั้งไดมี้การสัมภาษณ์ผูบ้ริหารส านกังานเขต
สายไหมจ านวน 2 คน เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานระดบัหัวหนา้งาน ณ ศูนยบ์ริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 2 คน 
สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสายไหม และสมาชิกสภาเขตสายไหม 2 คน โดยใชแ้บบสอบถาม 
กบัแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างค าถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลสถิติท่ีใชใ้นการ
วิเคราะห์ขอ้มูล อนัไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน รวมถึง
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การวิเคราะห์เน้ือหาเชิงพรรณนาความ (Description Method) ส าหรับแบบสัมภาษณ์จะใช้การ
วิเคราะห์เชิงตรรกะ (Logical Analysis) ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนผูข้อรับบริการส่วนใหญ่      
เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัปริญญาตรี อาชีพรับจา้ง และมาขอรับ
บริการในเร่ืองท าบัตรประจ าตัวประชาชนมากท่ีสุด ส่วนเจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการโดยส่วนใหญ่         
เป็นหญิง มีอายุระหว่าง 41-50 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีท างานเป็นข้าราชการ
กรุงเทพมหานคร มีหนา้ท่ีดา้นการทะเบียนมากท่ีสุด ความคิดเห็นของประชาชนผูข้อรับบริการ และ
เจ้าหน้าท่ีผูใ้ห้บริการเก่ียวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการน านโยบายการให้บริการ         
แบบศูนยบ์ริการจุดเดียวเบด็เสร็จ (One Stop Service) ไปปฏิบติั พบวา่ ปัจจยัในภาพรวมอยูใ่นระดบั
ความส าเร็จปานกลาง เม่ือพิจารณาผลเป็น 4 ปัจจยั ท่ีส่งผลต่อความส าเร็จ ได้แก่ 1) ปัจจยัด้าน
เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องนโยบาย 2) ปัจจยัดา้นกระบวนการให้บริการ 3) ปัจจยัดา้นบุคลากร
ผูใ้ห้บริการ 4) ปัจจัยด้านสมรรถนะของหน่วยงาน ปฏิบัติอยู่ในระดับความส าเร็จปานกลาง          
ส่วนปัจจัยด้านการมีส่วนรวมของผูรั้บบริการ และการสนับสนุนจากฝ่ายการเมืองอยู่ในระดับ
ความส าเร็จนอ้ย  
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
การศึกษาเร่ือง ประสิทธิผลนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิ้จยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิด     
ในการวิจยั ดงัน้ี 

             ตัวแปรต้น                           ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 แนวคิดในการวิจัย 
ท่ีมา : ผูว้ิจยั 

 

ประสิทธิผลนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นที่วัด

ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) 

• การยอมรับปฏิบติัตามนโยบายของกลุ่มเป้าหมาย 
• ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการน านโยบาย

ป้องกนัโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพ้ืนท่ีวดัในเขต
กรุงเทพมหานคร  

• ความเช่ือมั่นในการน านโยบายป้องกนัโรคตามท่ี
ทางราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพ้ืนท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร  

ปัจจัยนโยบาย (X1) 

• ความชดัเจนของนโยบายป้องกนัโรคตามท่ีทาง
ราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพ้ืนท่ีวดัในเขต
กรุงเทพมหานคร  

• ความสอดคลอ้งของนโยบายฯ กบัความตอ้งการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 

• ศกัยภาพของนโยบายฯ ท่ีน าไปใชป้ฏิบติั 

ปัจจัยกลุ่มเป้าหมาย  (X3) 

• ทศันคติของประชาชนต่อนโยบายฯ 
• ความเขา้ใจในผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากนโยบายฯ 
• ความพร้อมของวดัในการปฏิบติัตามนโยบายฯ 
 

ปัจจัยการประชาสัมพนัธ์  (X2) 

• ความหลากหลายของรูปแบบการ
ประชาสัมพนัธ์นโยบายฯ 

• ความหลากหลายของช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์นโยบายฯ 

• ความสะดวกในการเขา้ถึงกระบวนการส่ือสาร 
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2.7 สมมติฐานในการวิจัย 
 สมมติฐานท่ี 1  ปัจจัยนโยบายมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกัน  และควบคุมการ           
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการประชาสัมพนัธ์มีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร
 สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยักลุ่มเป้าหมายมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมติฐานท่ี 4 ปัจจัยนโยบาย ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ ปัจจัยกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
2.8 นิยามศัพท์ปฏิบัติการ  

ประสิทธิผล หมายถึง การบรรลุตามวตัถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ท่ีไดจ้ดัวางไวใ้นเร่ือง
นโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ี
วดัในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. การยอมรับปฏิบติัตามนโยบายของกลุ่มเป้าหมาย 
 2. ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการน านโยบายป้องกนัโรคตามท่ีทางราชการก าหนด
เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร  
 3. ความเช่ือมัน่ในการน านโยบายป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการ  
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ปัจจัยนโยบาย หมายถึง การจัดท าข้อก าหนดของรัฐในรูปของนโยบายเพื่อใช้ในการ
ป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงประกอบดว้ย 
 1. ความชัดเจนของนโยบายป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการ            
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 

 2. ความสอดคลอ้งของนโยบายฯ กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย 
 3. ศกัยภาพของนโยบายฯ ท่ีน าไปใชป้ฏิบติั 

 ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ หมายถึง การน าขอ้ก าหนดของรัฐเร่ืองการป้องกนั และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร   
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ให้อยู่ในรูปแบบของการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ต่าง ๆ เช่น แผ่นพบั โปสเตอร์ วิทยุ  และโทรทศัน์ 
ซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. ความหลากหลายของรูปแบบการประชาสัมพนัธ์นโยบายฯ 
 2. ความหลากหลายของช่องทางการประชาสัมพนัธ์นโยบายฯ 
 3. ความสะดวกในการเขา้ถึงกระบวนการส่ือสาร 

 ปัจจัยกลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ข้อปฏิบัติของรัฐท่ีก าหนดในเร่ืองของการป้องกัน และ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร สามารถน าไปใชใ้หบ้รรลุประสิทธิผลตรงตามกลุ่มเป้าหมายท่ีวางไว ้กล่าวคือ วดั
พุทธศาสนิกชน ภิกษุ และสามเณร ซ่ึงประกอบดว้ย 

 1. ทศันคติของประชาชนต่อนโยบายฯ 
 2. ความเขา้ใจในผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากนโยบายฯ 
 3. ความพร้อมของวดัในการปฏิบติัตามนโยบายฯ 



บทที ่3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 จากการศึกษาวิจยัเร่ือง “ประสิทธิผลการน านโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร” มีจุดประสงค์
เพื่อท่ีจะศึกษาวิจัยถึงประสิทธิผล แนวทางการปฏิบัติของวัดในเขตกรุงเทพมหานครท่ีได้                 
น านโยบายเก่ียวกับการป้องกัน และควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนา 2019 เพิ่มขึ้ นจากปัจจุบัน ซ่ึงการวิจัยในคร้ังน้ีผู ้วิจัยเลือกใช้การวิจัย เชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยใช้เคร่ืองมือเป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลวิจยัคร้ังน้ี ทั้งน้ีการด าเนินการวิจยัในหวัขอ้ขา้งตน้นั้นมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี  
 

3.1 การออกแบบการวิจยั 
3.2 การสร้าง และการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการท าวิจยั 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีใชใ้นการจดัท า 
3.4 การวิเคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 กำรออกแบบกำรวิจัย 
การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีท าให้ทราบถึงการน านโยบายการป้องกัน และควบคุมดูแลท่ีจะ

ไม่ ให้ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019  เพิ่มขึ้ นในพื้ น ท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถพิจารณาในส่วนของรูปแบบการศึกษา และการเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 

3.1.1 รูปแบบของกำรวิจัย 
การด าเนินการวิจยัในคร้ังน้ีท าใหท้ราบถึงการน านโยบายการป้องกนั และควบคุมดูแลท่ีจะ

ไม่ ให้ มีการแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019  เพิ่มขึ้ นในพื้ น ท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และใชเ้คร่ืองมือเป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire ) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อน ามาประมวลผลการวิจยัประกอบการ
ท าวิจยัในคร้ังน้ี 
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3.1.2 ขั้นตอนกำรวิจัย  
ประกอบดว้ยขั้นตอนการด าเนินการจดัท าวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1  ด าเนินการศึกษา สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบายป้องกัน            
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019ไปปฏิบัติในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร ท่ีภาครัฐเป็นผูอ้อกแนวปฏิบัติ จากหนังสือวารสารพระพุทธศาสนา งานวิจัย         
ท่ีเก่ียวขอ้ง และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากอินเทอร์เน็ต 
 ขั้นตอนท่ี 2 น าความรู้ และแนวคิดท่ีได้จากการศึกษา สืบค้นข้างต้นมาก าหนดกรอบ
แนวคิดการวิจยั เพื่อน ามาออกแบบแบบสอบถามการวิจยั 
 ขั้นตอนท่ี 3  ในการเก็บข้อมูลในการวิจัยในคร้ังน้ีจะใช้วิธีเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยการจดัเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามจากประชากรท่ีเขา้มาท ากิจกรรมทางพุทธศาสนา
ท่ีวดัในพื้นท่ีเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 คน  
 ขั้นตอนท่ี 4    น าข้อมูลจากการเก็บแบบสอบถาม ตามขั้นตอนท่ี 3 น ามาวิเคราะห์              
และทดสอบดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ตามวตัถุประสงคก์ารวิจยั และสมมติฐานการวิจยั 

 ขั้นตอนที่ 5  น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 4 มาเขียนขอ้คน้พบในการวิจยั  
ขั้นตอนที่ 6  จดัท ารายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 
 

3.2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากร ผูว้ิจยัไม่สามารถทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอนของประชาชนท่ีมาท าวตัรเยน็
ท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้น กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี  ผูวิ้จยัได้ก าหนดขนาด     
กลุ่มตวัอย่างแบบไม่ทราบจ านวนประชากรซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีไดก้ าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95% 
และยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 5% จึงใชส้มการค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอยา่งประชากร
(Sample Size for estimating the populationproportion) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2556) ดงัน้ี 

n    =            Z2/ 4e2 
 โดย    n = ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) 
           Z = ค่าระดบัความเช่ือมัน่มาตรฐานท่ีนิยมใช ้95% 
        e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมใหเ้กิดขึ้นไดร้้อยละ 0.05(The Allowable Error) 
 แทนค่าในสูตร n  =   1.962/ 4*(0.05)2  = 384.16  จากสูตรการค านวณจ านวนกลุ่มตวัอย่าง  
ท่ีมีค่าเท่ากบั 385 คน  
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 ในการเลือกกลุ่มตวัอย่าง ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บขอ้มูลแบบสะดวก (Convenience Random 
Sampling) เป็นการเก็บกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีมาท าวัตรเย็นท่ีวัดในเขตกรุงเทพมหานคร            
ตามจ านวนท่ีไดก้ าหนดไว ้จ านวน 400 คน  
 
3.3 กำรสร้ำงเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 การวิจยัในคร้ังน้ี จะใช้เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) โดยแบ่ง
แบบสอบถาม ออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 เป็นค าถามในลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของประชาชนท่ีมา
ท าวตัรเยน็ท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานครได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ สถานภาพ รายได้
เฉล่ียต่อเดือน ความถี่ในการท ากิจกรรมทางพุทธศาสนาท่ีวดั 
 ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการน านโยบายป้องกัน          
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวดัในเขต
กรุงเทพมหานคร เป็นการสอบถามเก่ียวกับปัจจัยนโยบาย ปัจจัยการประชาสัมพันธ์ ปัจจัย
กลุ่มเป้าหมาย  
 ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลการน านโยบายป้องกัน          
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวดัในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนท่ี 4 เป็นการแสดงความเห็นเก่ียวกับการน านโยบายป้องกัน และควบคุมการ               
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
  
3.4 กำรตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

ในการตรวจสอบเคร่ืองมือผู ้วิจัยได้ด าเนินการตรวจสอบโดยการน าแบบสอบถาม             
ท่ีสร้างเสร็จ น าส่งอาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจแก่ผูต้อบ
แบบสอบถาม และเหมาะสม ซ่ึงให้ตรงกบัวตัถุประสงค์ท่ีตอ้งการท าวิจยั หลงัจากผูว้ิจยัปรับปรุง
เน้ือหาของค าถามแต่ละขอ้ให้มีความเหมาะสมตรงตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัตามค าแนะน า    
ของอาจารยท่ี์ปรึกษา ผูว้ิจยัไดท้ดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยการน าแบบสอบถาม  
ท่ีผ่านการทดสอบมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยการใช้ค่าค านวณค่าสัมประสิทธ์ิ (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) (α- Coefficient) โดยใชสู้ตรของครอนบคั (Cronbach, 1990, p. 204) เป็นการทดสอบ
โดยประมวลผลผา่นโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ โดยการทดลองน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลจาก
ประชาชนท่ีท ากิจกรรมท่ีวดัในจงัหวดันนทบุรี จ านวน 30 ตวัอย่าง หลงัจากนั้นจึงน าแบบสอบถาม
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ท่ีทดลองท าแลว้ไปตรวจสอบค าตอบในแบบสอบวิเคราะห์ความเช่ือมัน่โดยใชส้ถิติ และพิจารณา
จากค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ของค าถามในแต่ละด้าน    
ผลความเช่ือมัน่ .92 ซ่ึงเกินกวา่ 0.7 ผูว้ิจยัจึงน าแบบสอบถามไปเก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่ง 

 
3.5 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูลจัดท ำ 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ี โดยใชร้ะยะเวลาในการเก็บขอ้มูลเดือน
มิถุนายน 2564 โดยผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปท าการแจก และท าการเก็บขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง       
ในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีก าหนดไว ้จ านวน 400 ชุด แลว้เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม         
มาตรวจสอบความถูกตอ้ง เพื่อใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนต่อไป 
 
3.6 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ภายหลังจากการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  และตรวจสอบความเท่ียงตรง และ           
ความน่าเช่ือถือของแบบสอบถามจึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อหาค่า   
ทางสถิติ  

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เป็นสถิติท่ีใชใ้นการสรุปบรรยายซ่ึงค่าสถิติท่ีใช้
ในการศึกษา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี (Frequencies Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย
เลขคณิต (Mean) ค่าความถี่ (Frequencies) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบาย
ลกัษณะประชากรศาสตร์ ตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม  

สถิติเชิงอนุมาน (Interferential Statistics) โดยการวิเคราะห์สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ
เพียร์สัน และการวิเคราะห์สมการแบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีการ
แบบขั้นตอน (Stepwise) ในการพิสูจน์สมมติฐานท่ีไดก้ าหนดไว ้ 



บทที่ 4 
ผลการวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ืองประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส    
โคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานครคร้ังน้ี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงส ารวจ           
เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร และเพื่อศึกษาระดบัประสิทธิผล
นโยบายป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ี
วดัในเขตกรุงเทพมหานคร โดยในการศึกษาคร้ังน้ีประกอบไปดว้ย ปัจจยันโยบาย  (X1) ปัจจยัการ
ประชาสัมพนัธ์ (X2) และปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X3) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 ชุด ซ่ึงผูว้ิจยัสามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ตามล าดบัหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัประสิทธิผล และปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
นโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ี
วดัในเขตกรุงเทพมหานคร  
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัระดบัประสิทธิผลนโยบายป้องกนัและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
 สัญลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การวิจยัคร้ังน้ี ใชส้ัญลกัษณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี 

n     คือ   จ านวนตวัอยา่ง 
Xˉ    คือ   ค่าเฉล่ีย (mean)  
S.D.   คือ   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
*   คือ   ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
Sig.  คือ   ค่าสถิติแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 
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4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัข้อมูลส่วนบุคคล 
 ขอ้มูลส่วนบุคคล ของกลุ่มตวัอย่างท่ีผูวิ้จยัน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
สถานภาพสมรส รายได้เฉล่ียต่อเดือน อาชีพ ความถ่ีในการท ากิจกรรมท่ีวดั ซ่ึงน าเสนอวิเคราะห์
ขอ้มูลโดยใชจ้ านวน และร้อยละ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.1 ถึงตารางท่ี 4.7 
 
ตารางท่ี 4.1 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ   
 n=400 
เพศ                                                                จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

  133 
267 

33.3 
66.8 

รวม   400 100 
 จากตารางท่ี 4.1 พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.8 รองลงมาคือเพศชาย จ านวน 133 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3  ตามล าดบั 

 
ตารางท่ี 4.2 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอายุ    
 n=400 
อายุ   จ านวน ร้อยละ 
16-25 ปี 
26-35 ปี 
36-45 ปี 
46-55 ปี 
56 ปีขึ้นไป 

  73 
121 
114 
66 
26 

18.3 
30.3 
28.5 
16.5 
6.5 

รวม   400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 121 คน        
คิดเป็นร้อยละ 30.3 รองลงมา คือ อายุระหว่าง 36-45 ปี จ านวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 28.5         
อายุระหว่าง 16-25 ปี จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 อายุระหว่าง 46-55 ปี จ านวน 66 คน        
คิดเป็นร้อยละ 16.5 และอาย ุ56 ปีขึ้นไป จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.3 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา  
 n=400 
ระดับการศึกษา   จ านวน ร้อยละ 
ประถมศึกษา 
มธัยมศึกษา 
ปวช./ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 
 อ่ืน ๆ 

  7 
31 
87 

209 
63 
3 

1.8 
7.8 

21.8 
52.3 
15.8 
0.8 

รวม   400 100 
 จากตารางท่ี 4.3 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน       
209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 รองลงมา คือ ปวช./ปวส. จ านวน 87 คิดเป็นร้อยละ 21.8 สูงกว่า
ปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.8 มัธยมศึกษา จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 
ประถมศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.8 และอ่ืน ๆ จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามสถานภาพการสมรส  
 n=400 
สถานภาพสมรส   จ านวน ร้อยละ 
โสด   243 60.8 
สมรส   137 34.3 
หมา้ย   20 5.0 
รวม   400 100.0 

 จากตารางท่ี 4.4 กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพ โสด จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.8 รองลงมามีสถานภาพ สมรส จ านวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 34.3 หมา้ย จ านวน 20 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.0 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4.5 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน  

 n=400 
รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 15,000 บาทต่อเดือน 111 27.8 
15,001-25,000 บาทต่อเดือน 155 38.8 
25,001-35,000 บาทต่อเดือน 54 13.5 
35,001-45,000 บาทต่อเดือน 35 8.8 
45,001-60,000 บาทต่อเดือน 26 6.5 
60,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป 19 4.8 

รวม 400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.5 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-25,000 
บาท จ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมา คือ รายได้เฉล่ียต่อเดือนต ่ากว่า 15,000 บาท 
จ านวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 รายได้เฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 25,001-35,000 บาท จ านวน        
54 คน คิดเป็นร้อยละ 13.5 และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 35,001-45,000 บาท จ านวน 35 คน    
คิดเป็นร้อยละ 8.8 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนระหว่าง 45,001-60,000 บาท จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
6.5 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 60,001 บาทขึ้นไป จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.6 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ    
 n=400 
อาชีพ      จ านวน ร้อยละ 
ขา้ราชการ 
พนกังานรัฐวิสาหกิจ 
พนกังานบริษทัเอกชน 
คา้ขาย 
เจา้ของธุรกิจส่วนตวั 
 อ่ืน ๆ 

     145 
22 
60 
32 
24 
117 

36.3 
5.5 
15.0 
8.0 
6.0 
29.3 

รวม      400 100.0 
  จากตารางท่ี 4.6 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นขา้ราชการ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3
รองลงมาเป็นอาชีพอ่ืน ๆ จ านวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 29.3 พนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 60 คน   
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คิดเป็นร้อยละ 15.0 คา้ขาย จ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 8.0 เจา้ของธุรกิจส่วนตวั จ านวน 24 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.0 พนกังานรัฐวิสาหกิจ จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.7 จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความถ่ีในการท ากิจกรรมท่ีวดั 

 n=400 
ความถี่      จ านวน ร้อยละ 
1-3 คร้ังต่อปี 
4-6 คร้ังต่อปี 
7-12 คร้ังต่อปี 
13 คร้ังขึ้นไปต่อปี 

     162 
109 
65 
64 

40.5 
27.3 
16.3 
16.0 

รวม      400 100.0 
 จากตารางท่ี 4.7 กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ได้มาท ากิจกรรมท่ีวดั 1-3 คร้ังต่อปี จ านวน 162 คน 
คิดเป็นร้อยละ 40.5 รองลงมา 4-6 คร้ังต่อปี จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 27.3 7-12 คร้ังต่อปี 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 16.3 และ13 คร้ังขึ้นไปต่อปี จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 16.0 
ตามล าดบั 
  
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับประสิทธิผล และปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
นโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวัด
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกัน           
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร ในงานวิจัย น้ีแบ่ งออกเป็น  3  ด้านได้แก่  ปัจจัยนโยบาย X1 ปัจจัยการ
ประชาสัมพันธ์ X2 และปัจจัยกลุ่มเป้าหมาย X3 ซ่ึงแบบสอบถามมีลักษณะเป็นอันตรภาคชั้น           
5 ระดบั โดยการวิเคราะห์หาค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 ถึงตารางท่ี 
4.11 ซ่ึงก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าเฉล่ียดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21-5.00 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.41-4.20 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นมาก 
ค่าเฉล่ีย 2.61-3.40 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.81-2.60 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00-1.80 กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
นโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ี
วดัในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยันโยบาย (X1)            
 n = 400 
ปัจจัยนโยบาย (X1) x  S.D. ระดับ อนัดับ 
1.1 นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการ
ก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ    
โรคโควิด -19  มี การระบุ ว ัตถุป ระสงค์
เป้าหมายนโยบายอย่างชัดเจน รวมทั้งกรณี
พื้นท่ีเป้าหมายท่ีเป็นศาสนสถานทางพุทธ
ศาสนา 

3.45 1.09 มาก 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1.2 นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการ
ก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ    
โรคโควิด-19 มีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน
ในการบรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมายรวมทั้ง
กรณีพื้ น ท่ี เป้ าหมายท่ี เป็นศาสนสถาน        
ทางพุทธศาสนา 

3.39 1.03 ปานกลาง 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

1.3 นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการ
ก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ    
โรคโควิด-19 สอดคล้องกับความต้องการ
ของพระและบุคลากรภายในวดั 

3.36 1.04 ปานกลาง 
 
 
 

5 
 
 
 

1.4 นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการ
ก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ    
โรคโควิด-19 สอดคล้องกับความต้องการ
ของพุทธศาสนิกชนท่ี เข้ามาท ากิจกรรม     
ในวดัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 

3.42 1.042 มาก 
 
 
 

3 
 
 
 

1.5 นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการ
ก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ   
โรคโควิด-19 สอดคล้องกับสถานการณ์   
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ในปัจจุบนั 

3.51 1.04 มาก 
 
 
 

1 
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ปัจจัยนโยบาย (X1) x  S.D. ระดับ อนัดับ 
1.6 นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการ
ก าหนดเพื่ อป้องกันการแพร่ระบาดของ     
โรคโควิด-19 สามารถน าไปปฏิบัติในการ   
จดัระเบียบการท ากิจกรรมทางพุทธศาสนา
ภายในวดัภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19ในปัจจุบนั 

3.45 1.02 มาก 
 
 

2 
 

รวม 3.43 0.91 มาก  
 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยันโยบาย เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่  
 ความคิดเห็นเก่ียวกับ ความชัดเจนของนโยบายป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนด      
เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ         
โรคโควิด-19 มีการระบุวตัถุประสงค์เป้าหมายนโยบายอย่างชัดเจน รวมทั้งกรณีพื้นท่ีเป้าหมาย        
ท่ีเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนา และนโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนในการบรรลุวตัถุประสงคเ์ป้าหมาย
รวมทั้งกรณีพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนาค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.45 ระดบัมาก และ 3.39 
ระดบัปานกลาง ตามล าดบั  
 ความคิดเห็นเก่ียวกบั ความสอดคลอ้งของนโยบายฯ กบัความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย     
เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการ       
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอดคล้องกับความต้องการของพระ และบุคลากรภายในวดั และ
นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในวดัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.36 ระดบัปานกลาง และ 3.42 ระดบัมาก ตามล าดบั 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับ ศกัยภาพของนโยบายฯ ท่ีน าไปใช้ปฏิบัติ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า นโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19ในปัจจุบนั  และนโยบายการป้องกัน
โรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สามารถน าไปปฏิบัติ       
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ในการจดัระเบียบการท ากิจกรรมทางพุทธศาสนาภายในวดัภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบนั ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัมาก ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.51 และ 3.45  ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
นโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ี
วดัในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยัการประชาสัมพนัธ์ (X2)     
 n = 400 
ปัจจัยการประชาสัมพนัธ์ (X2)  x  S.D. ระดับ อนัดับ 

2.1 นโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีการประชาสัมพันธ์         
ใน รูป แบบ วิ ดีทัศ น์  รวมทั้ ง ใน กรณี พื้ น ท่ี ว ัด ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

3.22 1.11 ป า น
กลาง 

4 

2 .2  น โยบ ายก ารป้ องกัน โรคตาม ท่ี ราชก ารก าหนด            
เพื่ อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ในพื้ น ท่ี
เป้ าห ม าย  ท่ี เป็ น วัด ใน เขตก รุง เทพมห านคร  มี ก าร
ประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค 

3.13 1.10 ป า น
กลาง 

5 

2.3 นโยบ ายก ารป้ องกัน โรคตาม ท่ี ราชก ารก าหนด            
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้น ท่ี
เป้ าห ม าย ท่ี เป็ น วัด ใน เข ต ก รุ ง เท พ มห าน ค ร มี ก าร
ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางการส่ือสารทางโทรทศัน์ วิทย ุ
หนงัสือพิมพ ์ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ 

3.26 1.11 ป า น
กลาง 

3 

2.4 น โยบ ายก ารป้ องกัน โรคตาม ท่ี ราชก ารก าหนด            
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้น ท่ี
เป้ าห ม าย ท่ี เป็ น วัด ใน เข ต ก รุ ง เท พ มห าน ค ร มี ก าร
ประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม อาทิ เฟสบุ๊ค 
ทวิตเตอร์ เวบ็ไซด ์ยทููบ เป็นตน้ 

3.26 1.14 ป า น
กลาง 

3 

2.5 ประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมาย (พระ บุ คลากรของวัด
พุทธศาสนิกชน ) สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19ได้สะดวกในช่องทาง    

3.40 1.11 ป า น
กลาง 

1 
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ปัจจัยการประชาสัมพนัธ์ (X2)  x  S.D. ระดับ อนัดับ 
การส่ือสารผ่านโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ส่ือส่ิงพิมพ ์   
อ่ืน ๆ 
2.6 ประชาชนกลุ่ ม เป้ าหมาย  (พ ระ  บุ คลากรของวัด 
พุทธศาสนิกชน ) สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้สะดวกในช่องทาง     
การส่ือสารผ่านช่องทางดิจิทัลแพลตฟอร์ม อาทิ เฟสบุ๊ค          
ทวิตเตอร์ เวบ็ไซด ์ยทููบ เป็นตน้ 

3.39 1.13 ป า น
กลาง 

2 

รวม 3.28 0.99 ป า น
กลาง 

 

 จากตารางท่ี 4.9 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยัการประชาสัมพนัธ์ (X2)  
 ความคิดเห็นเก่ียวกับ  ความหลากหลายของรูปแบบการประชาสัมพันธ์นโยบายฯ             
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 มีการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบวิดีทศัน์ รวมทั้งในกรณีพื้นท่ีวดัในเขต
กรุงเทพมหานคร และนโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเป็นวดัในเขตกรุงเทพมหานคร มีการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบ
อินโฟกราฟฟิค ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยปานกลาง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.22 และ 3.13 ตามล าดบั 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับ ความหลากหลายของช่องทางการประชาสัมพันธ์นโยบายฯ            
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า นโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเป็นวดัในเขตกรุงเทพมหานครมีการประชาสัมพนัธ์
ผา่นช่องทางการส่ือสารทางโทรทศัน์ วิทยุ หนงัสือพิมพ ์ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ และนโยบายการป้องกนั
โรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเป็นวดั
ในเขตกรุงเทพมหานครมีการประชาสัมพนัธ์ผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม อาทิ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ 
เว็บไซด์ ยูทูบ เป็นตน้ ความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยปานกลาง ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.26 และ 3.26 
ตามล าดบั  
 ความคิดเห็นเก่ียวกับ ความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการส่ือสาร  เม่ือพิจารณาเป็น      
รายขอ้ พบวา่ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (พระ บุคลากรของวดั พุทธศาสนิกชน ) สามารถเขา้ถึงขอ้มูล
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ข่าวสารเก่ียวกับนโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ     
โรคโควิด-19 ไดส้ะดวกในช่องทางการส่ือสารผ่านโทรทศัน์ วิทยุ หนังสือพิมพ ์ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ 
และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (พระ บุคลากรของวดั พุทธศาสนิกชน )  สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร
เก่ียวกบันโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ได้สะดวกในช่องทางการส่ือสารผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม อาทิ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เว็บไซด ์    
ยทููบ เป็นตน้ ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยปานกลาง ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.40 และ 3.39 ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี  4.10 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับ ปัจจัยท่ี มีผลต่อ
ประสิทธิผลนโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019          
ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X3)   
 n = 400 
ปัจจัยกลุ่มเป้าหมาย (X3) x  S.D. ระดับ อนัดับ 

3.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มพระ และบุคลากร     
ในวดั เห็นความส าคัญกับนโยบายการป้องกันโรคตามท่ี
ราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.52 1.03 มาก 4 

3.2 ท่านในฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีเข้าท ากิจกรรมในวัด     
เห็นความส าคญักับนโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการ
ก าหนดเพื่ อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19          
ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.71 1.03 มาก 1 

3.3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มพระ และบุคลากร    
ในวดั เขา้ใจผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากนโยบายการป้องกนั
โรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่ อป้องกันการแพร่ระบาด        
ของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.58 0.98 มาก 3 

3.4 ท่านในฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้ท ากิจกรรมในวดัเขา้ใจ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากนโยบายการป้องกันโรคตามท่ี
ราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.63 1.02 มาก 2 

3.5 วดั มีบุคลากรภายในวดัในการด าเนินการตามมาตรการ
นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกัน  

3.50 1.02 มาก 5 
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ปัจจัยกลุ่มเป้าหมาย (X3) x  S.D. ระดับ อนัดับ 
การแพ ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้ น ท่ี ว ัดใน เขต
กรุงเทพมหานคร   
3.6 วดั มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตาม
มาตรการนโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนด      
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดั     
ในเขตกรุงเทพมหานคร   

3.45 1.02 มาก 6 

รวม 3.57 0.89 มาก  
 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกนั 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร ดา้นปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X3) 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบั ทศันคติของประชาชนต่อนโยบายฯ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า 
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มพระ และบุคลากรในวดัเห็นความส าคญักบันโยบายการป้องกนั
โรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร และฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้ท ากิจกรรมในวดัเห็นความส าคญักับนโยบาย     
การป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดั      
ในเขตกรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมาก ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี  3.52 และ 3.71 
ตามล าดบั 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบั ความเขา้ใจในผลท่ีอาจเกิดขึ้นจากนโยบายฯ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ 
พบว่า ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มพระ และบุคลากรในวดัเขา้ใจผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
นโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ี
วดัในเขตกรุงเทพมหานคร และพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้ท ากิจกรรมในวดัเขา้ใจผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น
จากนโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19     
ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร ความคิดเห็นอยู่ในระดับท่ีเห็นด้วยมาก ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 3.58       
และ 3.63 ตามล าดบั 
 ความคิดเห็นเก่ียวกับ ความพร้อมของวดัในการปฏิบัติตามนโยบายฯ  เม่ือพิจารณาเป็น     
รายขอ้ พบวา่ วดั มีบุคลากรภายในวดัในการด าเนินการตามมาตรการนโยบายการป้องกนัโรคตามท่ี
ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
และวดัมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามมาตรการนโยบายการป้องกนัโรคตามท่ี
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ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.50 และ 3.45 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเก่ียวกับประสิทธิผลนโยบาย
ป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y)           
 n=400 
ประสิทธิผลนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวัดใน
เขตกรุงเทพมหานคร (Y) 

x  SD ระดับ อนัดับ 

1. วดัยอมรับปฏิบัติตามมาตรการนโยบายการป้องกันโรค
ตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโค
วิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร   

3.71 0.97 มาก 2 

2. ท่านในฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีเข้ามาท ากิจกรรมในวดั
ยอมรับปฏิบติัตามมาตรการนโยบายการป้องกนัโรคตามท่ี
ราชการก าหนดเพื่ อ ป้องกันการแพ ร่ระบาดของโรค             
โควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร   

3.86 0.99 มาก 1 

3. พระ และบุคลากรภายในวดัมีความพึงพอใจต่อมาตรการ
นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกัน  
การแพ ร่ระบาดของโรคโควิด -19  ในพื้ น ท่ี ว ัดใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

3.63 0.94 มาก 4 

4. ท่านในฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีเข้ามาท ากิจกรรมในวดั      
มีความพึงพอใจต่อมาตรการนโยบายการจดัระเบียบพื้นท่ีวดั
ในเขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโควิด19 

3.66 0.99 มาก 3 

5. พระ และบุคลากรภายในวดัมีความเช่ือมั่นต่อมาตรการ
นโยบายการจัดระเบียบพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร    
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19 

3.54 0.98 มาก 5 

6. ท่านในฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีเข้ามาท ากิจกรรมในวดั        
มีความเช่ือมั่นต่อมาตรการนโยบายการป้องกันโรคตามท่ี

3.50 0.98 มาก 6 
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ประสิทธิผลนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวัดใน
เขตกรุงเทพมหานคร (Y) 

x  SD ระดับ อนัดับ 

ราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร   

รวม 3.65 0.84 มาก  
 จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกนั 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร  
 ความคิดเห็นเก่ียวกบั การยอมรับปฏิบติัตามนโยบายของกลุ่มเป้าหมาย เม่ือพิจารณาเป็น
รายข้อ  พบว่า วดัยอมรับปฏิบัติตามมาตรการนโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนด           
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร และฐานะ
พุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในวดัยอมรับปฏิบติัตามมาตรการนโยบายการป้องกนัโรคตามท่ี
ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.71 และ 3.86 ตามล าดบั 

 ความคิดเห็นเก่ียวกับ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการน านโยบายป้องกันโรค      
ตามท่ีทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า พระ และบุคลากรภายในวดัมีความพึงพอใจต่อ
มาตรการนโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่ อป้องกันการแพร่ระบาดของ                
โรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร และฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาท ากิจกรรม     
ในวัดมีความพึงพอใจต่อมาตรการนโยบายการจัดระเบียบพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร             
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ความคิดเห็นอยูใ่นยระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ีย
อยูท่ี่ 3.63 และ 3.66 ตามล าดบั 
 ความคิดเห็นเก่ียวกบั ความเช่ือมัน่ในการน านโยบายป้องกนัโรคตามท่ีทางราชการก าหนด   
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร เม่ือพิจารณา          
เป็นรายขอ้ พบว่า พระ และบุคลากรภายในวดัมีความเช่ือมัน่ต่อมาตรการนโยบายการจดัระเบียบ
พื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19  และฐานะ
พุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในวดัมีความเช่ือมัน่ต่อมาตรการนโยบายการป้องกนัโรคตามท่ี
ราชการก าหนด  เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ความคิดเห็นอยูใ่นระดบัท่ีเห็นดว้ยมาก ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 3.54 และ 3.50 ตามล าดบั 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ และทดสอบสมมุติฐาน 
ตารางท่ี  4.12 ระดับความคิด เห็นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับ ปัจจัย ท่ี มีผลต่อประสิทธิผล                 
และประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019            
ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร  

รายการ 
ประเมินผล ความหมาย 

x̅ S.D.  
ปัจจยันโยบาย (X1) 3.43 0.91 มาก 
ปัจจยัการประชาสัมพนัธ์ (X2) 3.28 0.99 ปานกลาง 
ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X3) 3.57 0.89  มาก 
ประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส      
โคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวดัใน
เขตกรุงเทพมหานคร (Y) 

3.65 0.84 มาก 

 จากตารางท่ี 4.12 จะเห็นได้ว่า ตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยนโยบาย (X1) อยู่ในระดับมาก    
ปัจจยัการประชาสัมพนัธ์ (X2) อยู่ในระดับปานกลาง ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X3) อยู่ในระดับมาก 
และประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019    
ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) อยูใ่นระดบัมาก  
 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่  
 สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยันโยบายมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้น ท่ีว ัดในเขตกรุงเทพมหานคร                 
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยนโยบายมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกัน        
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน มีค่าเท่ากบั 
.75 ค่า Sig เท่ากบั .00 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัการประชาสัมพนัธ์มีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร    
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยัการประชาสัมพนัธ์มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลนโยบาย
ป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน มีค่าเท่ากบั .63 ค่า Sig เท่ากบั .00 
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สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยักลุ่มเป้าหมายมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกนัและควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร         
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจยักลุ่มเป้าหมายมีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกนั 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน มีค่าเท่ากบั 
.82 ค่าSig เท่ากบั .00  
 การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุ 
 การตรวจสอบปัญหาเส้นตรงร่วมพหุ (Multicollinearity) ผูว้ิจยัได้วิเคราะห์ความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปรต้นเพื่อศึกษาความสัมพันธ์กันเองของตัวแปร ซ่ึงเรียกว่า Multicollinearityโดยใช้
วิธีการ Corelation Analysis ระหว่างตัวแปรอิสระ คือ ปัจจัยนโยบาย ปัจจัยการประชาสัมพันธ์       
ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย ทั้ง 3 ปัจจยั ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 เมทริกซ์สหสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไป
ปฏิบัติในพื้นท่ีวัดในเขตกรุงเทพมหานคร 

(X1) (X2) (X3) 

ปัจจยันโยบาย (X1) 1 .782** .816** 
ปัจจยัการประชาสัมพนัธ์ (X2)  1 .719** 
ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X3)   1 
หมายเหตุ * อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 จากตารางท่ี  4.13 ผลการวิจัยพบว่าตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระทั้ งหมดไม่ปรากฏว่า           
มีความสัมพันธ์คู่ใดมีค่าความสัมพันธ์เกินกว่า 0.85 ณ ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 จึงถือว่า      
ตัวแปรต้นไม่มีปัญหาความสัมพันธ์กันเอง  ( Multicollinearity) ผูว้ิจัยจึงน าตัวแปรต้นทั้ งหมด         
มาวิเคราะห์ความสามารถในการพยากรณ์ตวัแปรตามด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมการพหุถดถอย 
(Multiple Regression Analysis) ดว้ยวิธีการแบบขั้นตอน (Stepwise)  
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ตารางท่ี 4.14 ค่าสัมประสิทธ์ิ และค่าสถิติทดสอบประสิทธิผลนโยบายป้องกัน และควบคุมการ         
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
ประสิทธิผลนโยบายป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
ไปป ฏิบั ติ ในพื้ น ท่ี ว ัด ใน เขต
กรุงเทพมหานคร 

Unstandarddized 
Coefficients 

Standarddized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

ค่าคงท่ี .75 .09  7.73 .00 
ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X3) .59 .04 .62 13.14 .00 
ปัจจยันโยบาย (X1) .22 .04 .24 5.20 .00 
 R =  .83 R2  =  .70 SEest  =  ± .46 F = 465.44 Sig. =  .000 

R แทนค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์พหุคูณ 

R
2
แทนค่าสัมประสิทธ์ิการพยากรณ์ 

SEest แทนความคลาดเคล่ือนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
F แทนสถิติท่ีใชเ้ปรียบกบัค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบเอฟเพื่อทราบนยัส าคญัของ R  

 จากตาราง 4.14 พบว่า ปัจจยันโยบาย (X1) และปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X3) สามารถร่วมกนั
พยากรณ์ประสิทธิผลนโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมี
 สมการคะแนนดิบ Y = .75 + .59X3+.22X1 

สมการคะแนนมาตรฐาน Y = .62X3+.24X1 
 กล่าวคือ ปัจจยันโยบาย (X1) มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย .22 ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X3)     
มีค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย .59 ทั้ งน้ีค่า R =  .83 มีค่าเข้าใกล้ 1.00 แสดงว่ามีความสัมพนัธ์สูง 
สามารถน าตวัแปรตน้พยาการณ์ตวัแปรตามไดดี้ และในการร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลนโยบาย
ป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขต
กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 70 (R2) ทั้ งน้ีถ้า ตัวแปรต้น เท่ากับ ศูนย์ ตัวแปรตาม Y เท่ากับ .75 
นอกจากนั้ น หาก X3 เปล่ียนแปลง 1 หน่วยแล้ว Y จะเปล่ียนแปลงเท่ากับ .59 หน่วย หาก X1 
เปล่ียนแปลง 1 หน่วยแลว้ Y จะเปล่ียนแปลงเท่ากับ .22 หน่วย และมีค่าความคาดเคล่ือนในการ
พยากรณ์ (SE

est
) เท่ากบั .46 ไดอ้ยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศึกวิจยัเร่ือง ”ประสิทธิผลการน านโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ     
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร” เป็นการวิจยัเชิง
ส ารวจ และท าให้ทราบเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกัน และควบคุมการ       
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร        
เพื่อน าไปสู่การท างานท่ีมีความเช่ือมัน่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นประโยชน์ต่อศาสนสถาน 
(วดั) และพุทธศาสนิกชน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาประสิทธิผลของการการน านโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของ     
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีว ัดในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุป
ผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
 จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 
66.8 อายุระหว่าง 26-35 ปี จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 30.3 มีการศึกษาระดับปริญญาตรี          
มากท่ีสุด จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 52.3 มีสถานภาพโสด จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ 60.8 
มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 15,001-25,000บาทจ านวน 155 คน คิดเป็นร้อยละ 38.8 มีอาชีพ
เป็นขา้ราชการ จ านวน 145 คน คิดเป็นร้อยละ 36.3 และได้ท ากิจกรรมท่ีวดั 1-3 คร้ังต่อปี จ านวน 
162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.5  
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผล
นโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวัด
ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 จากการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัยท่ีมีผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกัน     
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบวา่ ปัจจยันโยบาย (X1) 
อยู่ในระดบัมาก ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย (X3) อยู่ในระดบัมาก และประสิทธิผลการน านโยบายป้องกนั
โรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นท่ีวดัในเขต
กรุงเทพมหานคร (Y) อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ในแต่ละปัจจยั พบวา่ 



53 
 

  5.1.2.1 ปัจจยันโยบาย (X1) พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ นโยบาย
การป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอดคลอ้งกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ในปัจจุบัน อันดับสองรองลงมาประกอบด้วย             
2 นโยบาย คือ นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ         
โรคโควิด-19 มีการระบุวตัถุประสงค์เป้าหมายนโยบายอย่างชัดเจน รวมทั้งกรณีพื้นท่ีเป้าหมายท่ี
เป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนา และนโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถน าไปปฏิบติัในการจดัระเบียบการท ากิจกรรมทางพุทธศาสนา
ภายในวดัภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบนั อนัดบัท่ีสาม คือ นโยบาย
การป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในวดัในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร อนัดับท่ีส่ี    
คือ นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19        
มีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจนในการบรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมายรวมทั้งกรณีพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเป็น  
ศาสนสถานทางพุทธศาสนา และอนัดบัสุดทา้ย คือ นโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอดคลอ้งกับความตอ้งการของพระ และบุคลากร
ภายในวดั 
  5.1.2.2 ปัจจัยกลุ่มเป้าหมาย (X3) พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด         
คือ ฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้ท ากิจกรรมในวดัเห็นความส าคญักบันโยบายการป้องกนัโรคตามท่ี
ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร
อนัดบัท่ีสองรองลงมา คือ พุทธศาสนิกชนท่ีเขา้ท ากิจกรรมในวดัเขา้ใจผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจาก
นโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ี
วดัในเขตกรุงเทพมหานคร อนัดบัท่ีสาม คือ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มพระ และบุคลากร
ในวดัเขา้ใจผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากนโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร อันดับท่ีส่ี คือ ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มพระ และบุคลากรในวดั เห็นความส าคญักบันโยบายการป้องกนัโรคตามท่ี
ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 
อนัดับท่ีห้า คือ วดัมีบุคลากรภายในวดัในการด าเนินการตามมาตรการนโยบายการป้องกันโรค
ตามท่ี ราชการก าหนดเพื่ อ ป้องกันการแพ ร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้ น ท่ีว ัดใน เขต
กรุงเทพมหานคร และอันดับสุดท้าย คือ วดัมีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบัติตาม
มาตรการนโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค           
โควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร    
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 5.1.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกบัความคิดเห็นเกี่ยวกบัระดับประสิทธิผลการน านโยบาย
ป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวัดในเขต
กรุงเทพมหานคร   
 จากการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระดบัประสิทธิผลการน านโยบาย
ป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นท่ีวดั         
ในเขตกรุงเทพมหานคร (Y) อยู่ในระดับมาก โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความคิดเห็นสูงสุด คือ ฐานะ
พุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในวดัยอมรับปฏิบติัตามมาตรการนโยบายการป้องกนัโรคตามท่ี
ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร  
อนัดับท่ีสองรองลงมา คือ วดัยอมรับปฏิบติัตามมาตรการนโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการ
ก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้น ท่ีว ัดในเขตกรุงเทพมหานคร          
อนัดบัท่ีสาม คือ พุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในวดัมีความพึงพอใจต่อมาตรการนโยบายการ
จดัระเบียบพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19    
อนัดับท่ีส่ี คือ พระและบุคลากรภายในวดัมีความพึงพอใจต่อมาตรการนโยบายการป้องกันโรค
ตามท่ี ราชการก าหนดเพื่ อ ป้องกันการแพ ร่ระบาดของโรคโควิด -19  ในพื้ น ท่ีว ัดใน เขต
กรุงเทพมหานคร อนัดบัท่ีห้า คือ พระ และบุคลากรภายในวดัมีความเช่ือมัน่ต่อมาตรการนโยบาย
การจดัระเบียบพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
และอนัดบัสุดทา้ย คือ พุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในวดัมีความเช่ือมัน่ต่อมาตรการนโยบาย
การป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นท่ีวดั      
ในเขตกรุงเทพมหานคร    
 5.1.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
  5.1.4.1 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 1-4 โดยใช้การวิเคราะห์สหสัมพนัธ์เพียร์สัน 
พบวา่ ปัจจยันโยบาย ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย มีผลเชิงบวกต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุม
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
  5.1.4.2 ผลการทดสอบสมมติฐาน กล่าวคือ ปัจจยันโยบาย ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย
สามารถร่วมกนัพยากรณ์ประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ี 1     
และ 3 ทั้ งน้ี  ผู ้วิจัยใช้การวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ตัวแปรอิสระ           
คือ ปัจจยันโยบาย X1 ปัจจยักลุ่มเป้าหมาย X2  สามารถพยากรณ์ประสิทธิผลต่อนโยบายป้องกัน 
และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีว ัดในเขต
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กรุงเทพมหานคร โดยมีสมการในรูปแบบคะแนนดิบ คือ Y = .75 + .59X3+.22X1 และสมการ      
ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน คือ Y = .62X3+.24X1 
 
5.2 อภิปรายผล 

จากผลการศึกษาวิจัย ท่ีพบว่า ปัจจัยนโยบาย ปัจจัยกลุ่ม เป้าหมายส่งผลเชิงบวก              
และสามารถร่วมกันพยากรณ์ประสิทธิผลนโยบายป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ          
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ      
ทางสถิติท่ีระดบั .05 สะทอ้นให้เห็นว่า ปัจจยันโยบาย และปัจจยักลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามแนวคิด
ทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายปัจจยัท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลนโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร ตามแนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับการน านโยบายไปปฏิบติั อาทิ วรเดช จนัทรศร (2554) และสอดคลอ้งกับงานวิจยัต่าง ๆ 
อาทิ งานวิจยัของ กฤษณ์ รักชาติเจริญ และคณะ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัช้ีวดัความส าเร็จในการ
ขบัเคล่ือนมติสมชัชาสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบติั ซ่ึงได้จ าแนกปัจจยัท่ีส าคญัในการน านโยบาย    
ไปปฏิบติัไดท้ั้งส้ิน 6 ปัจจยั ผลการวิจยัพบว่า หน่ึงในปัจจยัท่ีสามารถบอกไดถึ้งความส าเร็จในการ
ขบัเคล่ือนนโยบาย คือ ปัจจยัดา้นเน้ือหา และความชดัเจนของนโยบาย ทั้งน้ีนโยบายท่ีน าไปปฏิบติั
นั้นตอ้งมีความชดัเจนเพื่อให้เกิดความส าเร็จ ซ่ึงหากนโยบายไม่มีความชดัเจนแลว้นั้นจะส่งผลให้
เกิดความกงัวลในการด าเนินงานตามมติต่าง ๆ ได ้บพิธ รัตนบุรี (2552) ท่ีศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อความส าเร็จของการน านโยบายการให้บริการแบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 
Service) ไปปฏิบติั ศึกษากรณีส านักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และงานวิจยัของ สุธิชาติ 
เมืองปาน และพงศ์เทพ สุธีรวุฒิ (2559) ศึกษาเร่ืองการน านโยบายคนไทยไร้พุงไปสู่การปฏิบติั : 
กรณีศึกษาอ าเภอควนโดน จงัหวดัสตูล ซ่ึงต่างก็พบว่า ปัจจยันโยบายมีผลต่อความส าเร็จของการ    
น านโยบายไปปฏิบติั กล่าวคือ นโยบายจะตอ้งมีวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจน สามารถแปรวตัถุประสงค์
ถ่ายทอดไปสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างถูกตอ้ง และเหมาะสม จูงใจให้กลุ่มเป้าหมายน านโยบายท่ีก าหนด
ไปปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
(1) หน่วยงานภาครัฐควรก าหนดนโยบายป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ         

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ใหมี้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพระ และบุคลากรภายในวดั  
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(2) หน่วยงานภาครัฐควรมีรูปแบบการประชาสัมพันธ์แบบอินโฟกราฟฟิคเก่ียวกับ
นโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นท่ีเป้าหมาย     
ท่ีเป็นวดัในเขตกรุงเทพมหานคร  

(3) วดัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานครควรจดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้เพียงพอ
ส าหรับการปฏิบติัตามมาตรการนโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019  

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับงานวิจัยคร้ังต่อไป 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป ควรศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพหรือ 

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสม ในการศึกษาประสิทธิผลการน านโยบายป้องกันและควบคุมการ           
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบติัในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานครหรือ  
ในพื้นท่ีวดัในจงัหวดัอ่ืน ๆ 
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เร่ือง “ประสิทธิผลการน านโยบายป้องกนั และควบคุมการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไปปฏิบัติในพื้นท่ีวัดในเขตกรุงเทพมหานคร” 

 

ค าชี้แจง แบบสอบถามน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลส าหรับสารนิพนธ์ในหลกัสูตรรัฐศาสตรมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัสยาม ผูวิ้จยัขอขอบคุณทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ี 
  
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคล 
 โปรดกาเคร่ืองหมาย “X” ลงในช่องส่ีเหล่ียมท่ีตรงกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของท่านมากท่ีสุด 
1) เพศ 

□ 1) ชาย □ 2) หญิง 
2) อายุ 

□ 1) นอ้ยกวา่ 15 ปี □ 2) 16-25 ปี                                    □ 3) 26-35 ปี 
□ 4) 36-45 ปี  □ 5) 46-55 ปี                                    □ 5) 56 ปีขึ้นไป 
 

3) ระดบัการศึกษา 
□ 1) ประถมศึกษา □ 2) มธัยมศึกษา                             □ 3) ปวช./ปวส. 
□ 4) ปริญญาตรี  □ 5) สูงกวา่ปริญญาตรี                    □ 6) อ่ืน ๆ...........  

4) สถานภาพ 
□ 1) โสด □ 2) สมรส                                      □ 3) หมา้ย  

5) รายได ้
         □ 1) ต ่ากวา่ 15,000 บาทต่อเดือน    □ 2) 15,001- 25,000 บาทต่อเดือน  □ 3) 25,001-35,000 
  บาทต่อเดือน 

□ 4) 35,001- 45,000 บาทต่อเดือน □ 5) 45,001- 60,000 บาทต่อเดือน   □ 6) 60,001 บาท
                                                       ต่อเดือนขึ้นไป 

6) อาชีพ 
□ 1) ขา้ราชการ □ 2) พนกังานรัฐวิสาหกิจ             □ 3) ลูกจา้ง 
                                                        บริษทัเอกชน 
□ 4) คา้ขาย □ 5) เจา้ของธุรกิจส่วนตวั             □ 6) อ่ืน ๆ...............  
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7) ความถี่ในการท ากิจกรรมท่ีวดั 
□ 1) 1-3 คร้ังต่อปี  □ 2) 4-6 คร้ังต่อปี                          □ 3) 7-12 คร้ังต่อปี 
□ 4) 13 คร้ังขึ้นไปต่อปี ………………………… 
 

ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อนโยบายป้องกนัโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร   
ค าชี้แจง 1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด     2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง    4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก   5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 

ค าถาม 
ระดับความเห็น 

1 2 3 4 5 

ปัจจัยนโยบาย (X1)      
1.1 นโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการระบุว ัตถุประสงค์

เป้าหมายนโยบายอย่างชัดเจน รวมทั้ งกรณีพื้นท่ีเป้าหมาย            

ท่ีเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนา 

     

1.2 นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีชดัเจน
ในการบรรลุวตัถุประสงค์เป้าหมายรวมทั้งกรณีพื้นท่ีเป้าหมาย   
ท่ีเป็นศาสนสถานทางพุทธศาสนา 

     

1.3 นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอดคลอ้งกับความตอ้งการ
ของพระ และบุคลากรภายในวดั 

     

1.4 นโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของพุทธศาสนิกชนท่ี เข้ามาท า กิจกรรม ในวัดในพื้ น ท่ี

กรุงเทพมหานคร 
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ค าถาม 
ระดับความเห็น 

1 2 3 4 5 
1.5 นโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สอดคลอ้งกบัสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโควิด-19ในปัจจุบนั 

     

1.6 นโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สามารถน าไปปฏิบัติในการจัด

ระเบียบการท ากิจกรรมทางพุทธศาสนาภายในวัดภายใต้

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19ในปัจจุบนั 

     

ปัจจัยการประชาสัมพนัธ์  (X2)      

2.1 นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบวิดีทศัน์ รวมทั้งในกรณีพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 

     

2.2 นโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเป็นวดัในเขต
กรุงเทพมหานคร มีการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิค  

     

2.3 นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนั
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเป็นวดั    
ในเขตกรุงเทพมหานครมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง      
การส่ือสารทางโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ 

     

2.4 นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีเป้าหมายท่ีเป็นวดั   
ในเขตกรุงเทพมหานครมีการประชาสัมพนัธ์ผา่นช่องทางดิจิทลั
แพลตฟอร์ม อาทิ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เวบ็ไซด ์ยทููบ เป็นตน้ 

     

2 . 5  ประชาชนกลุ่ ม เ ป้ าหมาย  (พระ  บุ คลากรของวัด 
พุทธศาสนิกชน ) สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบาย
การป้องกันโรคตาม ท่ีราชการก าหนด เพื่ อ ป้องกันการ               
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19ไดส้ะดวกในช่องทางการส่ือสาร
ผา่นโทรทศัน์ วิทย ุหนงัสือพิมพ ์ส่ือส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ 
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ค าถาม 
ระดับความเห็น 

1 2 3 4 5 
2.6 ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย (พระ บุคลากรของวดั พุทธศาสนิกชน ) 
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบันโยบายการป้องกนัโรคตามท่ี
ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19               
ได้สะดวกในช่องทางการส่ือสารผ่านช่องทางดิจิทลัแพลตฟอร์ม 
อาทิ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ เวบ็ไซด ์ยทููบ เป็นตน้ 

     

ปัจจัยกลุ่มเป้าหมาย  (X3)      
3.1 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มพระ และบุคลากรในวดั เห็น
ความส าคญักับนโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร  

     

3.2 ท่านในฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีเข้าท ากิจกรรมในวัดเห็น
ความส าคญักับนโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีว ัดในเขต
กรุงเทพมหานคร 

     

3.3 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นกลุ่มพระ และบุคลากรในวดั 
เข้าใจผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากนโยบายการป้องกันโรคตามท่ี
ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19             
ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร 

     

3.4 ท่านในฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีเข้าท ากิจกรรมในวัดเข้าใจ
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากนโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการ
ก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัใน
เขตกรุงเทพมหานคร 

     

3.5 วดั มีบุคลากรภายในวดัในการด าเนินการตามมาตรการนโยบาย
การป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ
โรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร   

     

3.6 วดั มีเคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติัตามมาตรการ
นโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการก าหนด เพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร   
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ส่วนท่ี 3 ประสิทธิผลการน านโยบายป้องกันโรคตามท่ีทางราชการก าหนดเพ่ือป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวัดในเขตกรุงเทพมหานคร  (Y) 
ค าชี้แจง    1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยท่ีสุด 2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย  
 3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก     5 หมายถึง เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
 

ค าถาม 
ระดบัความเห็น 

1 2 3 4 5 
1. วดัยอมรับปฏิบติัตามมาตรการนโยบายการป้องกนัโรคตามท่ี
ราชการก าหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19     
ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร   

     

2. ท่านในฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีเขา้มาท ากิจกรรมในวดัยอมรับ
ปฏิบัติตามมาตรการนโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการ
ก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดั
ในเขตกรุงเทพมหานคร   

     

3. พระ และบุคลากรภายในวดัมีความพึงพอใจต่อมาตรการ
นโยบายการป้องกันโรคตามท่ีราชการก าหนดเพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร   

     

4. ท่านในฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีเข้ามาท ากิจกรรมในวดัมี   
ความพึงพอใจต่อมาตรการนโยบายการจดัระเบียบพื้นท่ีวดัใน
เขตกรุงเทพมหานครในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส   
โควิด-19 

     

5. พระ และบุคลากรภายในวัดมีความเช่ือมั่นต่อมาตรการ
นโยบายการจัดระเบียบพื้น ท่ีว ัดในเขตกรุงเทพมหานคร              
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 

     

6. ท่านในฐานะพุทธศาสนิกชนท่ีเข้ามาท ากิจกรรมในวดัมี    

ความเช่ือมัน่ต่อมาตรการนโยบายการป้องกนัโรคตามท่ีราชการ

ก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดั

ในเขตกรุงเทพมหานคร   
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ส่วนท่ี 4 ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเก่ียวกบัการน านโยบายป้องกนัโรคตามท่ีทางราชการ
ก าหนดเพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นท่ีวดัในเขตกรุงเทพมหานคร   
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

ขอบพระคุณท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 
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