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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา แนวคิดเชิงกลยุทธ์ รูปแบบ วิธีการด าเนินงาน ปัญหาและ

อุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรค ของผู้บริหารในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัส โควิด – 19 ทั้งนี้ ผู้วิจัยได้เลือกเทศบาลต าบลบางเมืองในจังหวัดสมุทรปราการเป็น
กรณีศึกษา โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 5 คน ผลวิจัย
พบว่า 1) กลยุทธ์ของผู้บริหารในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 มี 5 ด้าน    
คือ กลยุทธ์ด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพ กลยุทธ์ด้านการรักษาความสะอาด กลยุทธ์ด้านการปฏิบัติตน 
การประชาสัมพันธ์และติดตามข้อมูลข่าวสาร กลยุทธ์ด้านการรับมือต่อการแพร่ระบาด 2) รูปแบบ วิธีการ
ด าเนินงานที่ผู้บริหารใช้ในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด - 19 คือ ประกาศ
เทศบาลต าบลบางเมือง 3) ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส    
โควิด – 19 คือ ด้านพื้นที่และจ านวนประชากรทีม่ีประชากรรวมประชากรแฝงแล้วมีมากและด้านขั้นตอน
การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ 4) แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการกับสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัส  โควิด - 19 คือ การติดต่อประสานงานและร่วมวางแผนการด าเนินงานกับผู้แทน
ชุมชนในเขตพ้ืนที่และใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
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บทน า 
องค์การอนามัยโลกได้ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2563 ว่าการระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่และระบาดอยู่ในหลายประเทศตั้งแต่ปลายปี 
2562 เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” และเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การ
อนามัยโลกได้ประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เป็นการระบาด
ใหญ่ ในอดีตโลกเราได้ผ่านวิกฤตโรคระบาดมาแล้วหลายครั้ง แต่คงไม่มีครั้งไหนที่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ 
สังคม และโลกได้ครอบคลุมมิติได้กว้างขวางได้เท่ากับ โควิด - 19 เพราะไวรัสตัวนี้ไม่เพียงแต่ส่งผลให้เกิด
ความเจ็บป่วยสูญเสียในระดับบุคคลแล้ว การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ยังส่งผลกระทบไปทั่วทุกมิติและ
เกือบทุกประเทศท่ัวโลก เนื่องจากนับแต่เราได้เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์มีการท าธุรกิจ การค้าขาย การไปมาหา
สู่ อีกทั้งการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์เหมือนท าให้ผู้คนบนโลกถูกผูกไว้อย่างใกล้ชิด ท าให้เกิดผล
กระทบทั้งจากการที่สัมผัสทางตรงท าให้ติดเชื้อ และผลกระทบทางด้านจิตใจเนื่องจากการสื่อสารในโลก
ออนไลน์ที่ท าให้การรับรู้ข่าวสาร การตั้งสติ และการตื่นตระหนกเกิดเป็นกระแสไปทั่วโลกและมีพลวัตที่
รวดเร็ว รวมทั้งยังไม่มีใครคาดเดาได้ว่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้จะยุติและผ่านพ้นไปเมื่อใด 

เชื้อไวรัส โควิด - 19 ท าให้เกิดการเจ็บป่วย เสียชีวิต การหยุดงานหรือตกงาน ส่งผลไปสู่การ
สูญเสียรายได้ซึ่งจะส่งผลกระทบไปสู่ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน โดยการสูญเสียงานหรือเสียรายได้นี้จะ มี
โอกาสเกิดขึ้นกับคนที่มีฐานะยากจนที่เป็นแรงงานนอกระบบ มากกว่าคนที่มีรายได้แน่นอน จากงาน
ประจ าและมีโอกาสที่จะเกิดข้ึนในประเทศด้อยพัฒนาและประเทศที่ก าลังพัฒนามากกว่าประเทศที่พัฒนา
แล้ว ดังนั้นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 นี้จะส่งผลต่อเนื่องไปสู่ระดับความ
ยากจนและความเหลื่อมล้ าที่จะเพ่ิมสูงขึ้นได้ ผลกระทบในระยะสั้นเหล่านี้อาจส่งผลไปสู่ผลกระทบระยะ
ยาวได้ เช่น การที่ประเทศจะสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
ระยะยาว เนื่องจากจะต้องใช้ทรัพยากรจ านวนมากในการป้องกันและรักษาเชื้อไวรัส โควิด - 19 นี้ จน
ขาดแคลนทรัพยากรในการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น นอกจากนี้ยังเกิดการสูญเสียทางด้านทุน
มนุษย์ของประเทศที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื้อรัง (เช่นโรคที่เกี่ยวข้องกับปอด) หรือการที่เด็กนักเรียน
นักศึกษาจะต้องหยุดเรียนโดยเฉพาะในประเทศที่มีฐานะยากจนที่ระบบการพัฒนาทุนมนุษย์อย่าง ระบบ
สาธารณสุขและระบบการศึกษายังไม่ครอบคลุมทั่วถึงนัก 

การเกิดโรคอุบัติใหม่อาจท าให้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในประเทศเด่นชัดขึ้นจากความไม่เท่าเทียม
ในการเข้าถึงสินค้าและบริการระบบสาธารณสุขรวมถึงผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ในระยะยาว 
โรคระบาดจึงมีความส าคัญเทียบเท่ากับประเด็นระดับโลกอ่ืน ๆ อาทิ  ประเด็นสภาพอากาศเปลี่ยน       
อันเนื่องมาจากผลกระทบของโรคระบาดที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจ ภูมิรัฐศาสตร์ สาธารณสุขและวิถีชีวิตใน     
วงกว้าง นอกจากนี้การพัฒนาด้านสาธารณสุขและการยกระดับความร่วมมือทางการแพทย์ทั่วโลกจะมี
ความส าคัญมากขึ้น อาทิ กลไกการรับมือการแพร่ระบาดร่วมกันในประชาคมอาเซียน และการเปิดรับ
จารีตทางสังคม ใหม่ ๆ ซึ่งเป็นผลพวงจากการใช้มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
เช่น สังคมไร้เงินสด การท างานทางไกล เป็นต้น หลายประเทศจึงให้ความส าคัญและกลับมาเน้นกิจการ
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ภายในประเทศ ของตัวเองมากขึ้นรวมทั้งประเทศไทย อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากร การจัดการ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) การจัดการพรมแดน
ระหว่างประเทศ ส่งผลให้เกิดการแยกตัวกัน และมองข้ามประเด็นปัญหาระดับภูมิภาค และระดับโลก 
เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น 

การประชุมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้ส านักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 
19) ขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและมาตรการเร่งด่วนในการบริหารสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น โดย
ให้คณะกรรมการอ านวนการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ  และ
ศูนย์ข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ด้วย 

ส านักนายกรัฐมนตรีจึงได้มีค าสั่งที่ 76/2563 ลงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง จัดตั้งศูนย์
บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ให้จัดตั้ง "ศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรียกโดยย่อว่า "ศูนย์บริหารสถานการณ์  
โควิด-19" ขึ้นในส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งอยู่ในท าเนียบรัฐบาลหรือสถานที่ อ่ืนตามที่
นายกรัฐมนตรีก าหนดและขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้ง "คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 

เทศบาลต าบลบางเมืองเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ มีประชากรใน
เขตพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก และมีอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่นของ
ตนเอง อีกทั้งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 (4) บัญญัติให้เทศบาล
ต าบลมีหน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 

ดังนั้น ในการบริหารงานท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงจ าเป็นต้อง
ระดมสรรพก าลัง ทรัพยากร องค์ความรู้ และกลยุทธ์ในการท างานให้มีความพร้อมในการท างาน ทั้งใน
ส่วนผู้บริหารซึ่งถือว่าเป็นผู้ก าหนดนโยบาย ตลอดจนถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้ที่น านโยบายไป
ปฏิบัติในการดูแลประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด 19  

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้  

1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทาง วิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม คู่มือการปฏิบัติงาน 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัย  

2. การวิจัยสนาม (Field research) ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ด้วยการ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview)   
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่บุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโควิด 19 
ในเทศบาลต าบลบางเมือง     
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีมีคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษาจึงใช้วิธีการเก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) คือ  
  1) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก าหนดกลยุทธ์ในการจัดการสถานการณ์ การ
แพร่ระบาดของ โควิด 19 ได้แก่ นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายควบคุมโรค (นักวิชาการสาธารณสุข) และ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ทั้งหมด
รวมจ านวน 5 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัย 

การวิจัยสนาม (Field Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการ
สัมภาษณ์ด้วยค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทุกข้อที่ตั้งไว้ โดย
ค าถามใช้ค าถามเดียวกัน และการสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ในการด าเนินการสัมภาษณ์จะใช้
เครื่องบันทึกเสียง และการจดบันทึกค าให้สัมภาษณ์ โดยก่อนการสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ให้สัมภาษณ์ใน
การบันทึกเสียงและจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้งตามวิธีการวิจัย สุภางค์ จันทวานิช (2561,หน้า 74 -
103) 
 
 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งแนวทางการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) และ
ศึกษาหาข้อมูลจากเอกสารข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาล รวมทั้งเอกสารอ่ืน ๆที่มีข้อมูลเกี่ยวข้อง นั้น ผู้วิจัย
ได้ปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยที่เป็นทั้งผู้สอน และมีประสบการณ์มากในการท าวิจัย
มาแล้ว เพื่อให้เกิดความเชื่อม่ันในการสัมภาษณ์ ว่ามีความชัดเจน ตรงประเด็น สอดคล้อง และครอบคลุม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ได้ก าหนด 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือที่ เรียกการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured 
interview or Formal interview) ผู้วิจัยได้ติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้บริหารและคณะผู้ท างานที
เกี่ยวข้องในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ทุกคนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ โดยมีการ
นัดหมายวัน เวลาและสถานที่ในการสัมภาษณ์ โดยเป็นการสัมภาษณ์ครั้งละ 1 คน ก่อนเริ่มสัมภาษณ์
ผู้บริหารแต่ละคนนั้น ผู้วิจัยได้แนะน าตัวเองพร้อมกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ให้กับผู้บริหาร
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เทศบาลทราบและได้ขออนุญาตทุกคนในการใช้เครื่องบันทึกเสียงการให้สัมภาษณ์ ในระหว่างการ
สัมภาษณ์และให้ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้ซักถามตามแบบสัมภาษณ์ที่เป็นทางการที่เตรียมไว้ ผู้วิจัยได้จดบันทึก
ค าให้สัมภาษณ์พร้อมบันทึกเสียงการให้ข้อมูลไว้ โดยการสัมภาษณ์จะใช้เวลาประมาณคนละ 30 นาที 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร  ผู้วิจัยติดต่อขอเอกสารกับเลขานุการของผู้บริหารและงานธุรการ
ทั้งในส่วนเอกสารของทางผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย และของกองสาธารณสุข เมื่อได้เอกต่าง ๆ 
มาแล้ว ผู้วิจัยจ าท าการอ่าน เปรียบเทียบ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่จะน ามาใช้ท าวิจัย 

การตรวจสอบข้อมูล  
 การตรวจสอบข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ โดยผู้วิจัยได้ตรวจสอบแบบ การตรวจสอบสามเส้าด้านวิธี
รวบรวมข้อมูล (Data Triangulation) ตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สุภางค์ จันทวานิช (2561 ,หน้า 130) 
อธิบายไว้ว่าคือการใช้วิธีเก็บข้อมูลต่างกัน ผู้วิจัยสัมภาษณ์ควบคู่กับการศึกษาข้อมูลจากแหล่งเอกสาร
ประกอบด้วย 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสร้างข้อสรุป แบบการวิเคราะห์จ าแนกชนิดข้อมูล (Typological 
Analysis) ทั้งแบบที่ใช้แนวคิดทฤษฎี และแบบไม่ใช้ทฤษฎี สุภางค์ จันทวานิช (2561,หน้า 134)  
ดังนี้ 1) ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่รวบรวมจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริหารเทศบาล ทั้งจากการที่ผู้วิจัย
จดบันทึกและจากเครื่องบันทึกเสียง มาวิเคราะห์เบื้องต้นเพื่อแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นเพ่ือให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หลังจากนั้นวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่มีในแต่ละประเด็นหมายความว่าอย่างไร  2) น า
ประเด็นค าถามท่ีแยกได้แต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกับข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กลยุทธ์ แนวคิด 
ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล 
ก่อนน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 3) น าประเด็นค าถามที่แยกได้แต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบความคล้ายคลึง
กัน และแตกต่างกันของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์ 4) น าข้อมูลที่ได้จากเอกสาร
มาวิเคราะห์และเปรียบเทียบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 5) น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาวิเคราะห์
ข้อมูลร่วมกันเพื่อสรุปผลการวิจัยโดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลวิจัย 

การวิจัยเรื่อง กลยุทธ์ในการจัดการสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ โควิด – 19 นี้ ได้มีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 4 ประการคือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร 2) เพ่ือ
ศึกษารูปแบบ วิธีการด าเนินงาน ที่ผู้บริหารใช้ 3) เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคและ 4) เพ่ือศึกษาแนว
ทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19 ของ
เทศบาลต าบลบาง ผู้วิจัยใช้วิธีวิจัย 2 วิธีคือ วิจัยเอกสาร (Documentary research) รายงานการประชุม 
ค าสั่ง ประกาศของเทศบาล เอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้อง และการวิจัยสนาม (Field research) เก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 
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5 คน และได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัยจึงใคร่ขอ
สรุปผลการวิจัยแยกเป็น 4 ประเด็น เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้ 
ประเด็นที่ 1 แนวคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 
19  

แนวคิดเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19   
กลยุทธ์ของผู้บริหารในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 คือ กระบวนการ
วิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยใช้วิธีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ได้แก่ 
การวิเคราะห์ปัญหาที่มีการเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 เพ่ือใช้ตัดสินใจในการวางแผนและ
ก าหนดทิศทางหรือวิธีการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบางเมือง ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และเป็นการบูรณาการการท างานร่วมกันทุกภาคส่วนราชการของเทศบาลต าบลบาง
เมืองและร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนโดยผลการวิเคราะห์ (SWOT Analysis) คือ จุดแข็ง คือเทศบาลต าบล
บางเมืองในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 19 คือมีความพร้อมในเรื่องของ
ทรัพยากร 4m  จุดอ่อน คือ มีประชากรจ านวนมาก โอกาส คือ ได้รับการร่วมมือในการแก้ปัญหาทั้ง
ภาครัฐและเอกชน อุปสรรค คือ ประชาชนในพ้ืนที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในการจัดการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด - 19 เมื่อผู้บริหารวิเคราะห์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
เรียบร้อยแล้ว จึงมีการก าหนดกลยุทธ์ 5 ด้าน คือ 5 ด้าน คือ 1) ด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพ 2) ด้าน
การรักษาความสะอาด 3) ด้านการปฏิบัติตน 4) ด้านการรับมือต่อการแพร่ระบาด 5) ด้านการจัดกิจกรรม 

 ประเด็นที่ 2 รูปแบบ วิธีการด าเนินงาน ที่ผู้บริหารใช้ในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส โควิด - 19  

รูปแบบและวิธีการด าเนินงาน ที่ผู้บริหารใช้ในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โค
วิด - 19 ส่วนใหญ่เป็นมาตรการการควบคุมและป้องกันของเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยการน ากลยุทธ์มาท าเป็น
ประกาศของเทศบาลให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ปฏิบัติตาม ดังนี้ 1) การออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและ
คณะท างานเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด - 19 โดยคณะท างาน
แบ่งเป็น 5 ชุด ประกอบด้วย 1. ชุดศูนย์ประสานงาน มีหน้าที่จัดตั้งศูนย์ประสานงาน ติดตามข้อมูล
ข่าวสารหรือข้อสั่งการจากรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด รับแจ้งเบาะแสบุคคลที่มีความ
เสี่ยงหรือติดเชื้อ โควิด - 19 ในเขตเทศบาลต าบลบางเมือง และรายงานใหอ าเภอ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และคณะท างานชุดที่ 2 ทราบโดยเร็ว ประสานแจ้งเครือข่ายภาคประชาชน รวบรวมข้อมูลผู้ที่มีความเสี่ยง
ในพ้ืนที่เขตเทศบาลต าบลบางเมืองและแจ้งคณะท างานชุดที่ 2 ทราบเพ่ือตรวจเยี่ยมและด าเนินการตาม
แนวทางที่รัฐบาลก าหนด และสรุปสถานการณ์โรค โควิด - 19 ในเขตเทศบาลต าบลบางเมืองรายงาน
ผู้บริหารทราบทุกสัปดาห์ 2. ชุดตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังและสังเกตอาการ มีหน้าที่ตรวจเยี่ยมเฝ้าระวังและ
สังเกตอาการผู้ถูกกักกันโดยบูรณาการ การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในพ้ืนที่ 3. ชุดประชาสัมพันธ์ความรู้และข้อมูลข่าวสาร มีหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ความรู้  แจ้งวิทยากร ครู ก และประกาศรับสมัครประชาชนจิตอาสาเพ่ือระดมจัดท า
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หน้ากากผ้า ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการขับเคลื่อนกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรค โควิด 
– 19 4. ชุดจัดท าหน้ากากผ้า มีหน้าที่จัดเตรียมสถานที่จัดท าหน้ากากผ้า จัดเตรียมผ้า จักรเย็บผ้าและชุด
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เย็บด้วยมือให้มีจ านวนเพียงพอจัดเตรียมบุคลากร วิทยากร ครู ก ที่ผ่านการฝึกอบรม
ทักษะจากเทศบาลทั้ง 2 รุ่น และประชาชนจิตอาสาจัดท าแผนปฏิบัติการผลิตและแบบรายงานการผลิต
หน้ากากผ้าประจ าวัน ด าเนินการผลิตและควบคุมการผลิตหน้ากากผ้าให้ได้ตามจ านวนที่รัฐบาลก าหนด
โดยเร็ว และรายงานสรุปการผลิตหน้ากากผ้าให้อ าเภอเมืองสมุทรปราการทราบ ผ่านทางแอพพลิเคชั่น
ไลน์ (LINE) ภายในเวลา 15.00 น. ของทุกวัน 5. ชุดแจกหน้ากากผ้าแก่ประชาชนมีหน้าที่จัดเตรียมข้อมูล
จ านวนครัวเรือน และสมาชิกในครัวเรือน ในเขตเทศบาลจัดเตรียมหน้ากากผ้า แบบลงชื่อรับหน้ากากผ้า 
และแบบรายงานการแจกหน้ากากผ้า จัดท าแผนปฏิบัติการแจก และด าเนินการแจกให้กับประชาชนอย่าง
ทั่วถึง รายงานการแจกหน้ากากผ้า รวบรวมแบบลงชื่อผู้รับแจกไว้เป็นหลักฐาน และรายงานสรุปการแจก
หน้ากากผ้าให้ผู้บริหารทราบทุกวัน 2) การจัดท าประกาศเทศบาลต าบลบางเมือง ก าหนดมาตรการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด - 19 โดยมาตรการแบ่งเป็น 5 ด้าน ได้แก่
ด้านที่ 1 การตรวจคัดกรองสุขภาพ  1) ในการเข้า - ออกส านักงานเทศบาลของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการ ก าหนดให้ใช้ประตูด้านหน้าเป็นทางเข้า -ออก ส่วน
ประตูอ่ืน ๆจะปิดทั้งหมด 2) ก่อนเข้ามาในส านักงานเทศบาลต้องได้รับการตรวจคัดกรองสุขภาพโดย
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด บริเวณโถงด้านหน้าอาคาร หากผู้ใดมีอุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศา
เซลเซียส ให้ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 3) ให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาล
ต าบลบางเมือง ตรวจคัดกรองสุขภาพเด็กนักเรียนเบื้องต้นก่อนเข้าเรียน หากพบเด็กนักเรียนป่วย ให้แยก
เด็กนักเรียนเพ่ือเฝ้าระวังและด าเนินการอย่างเหมาะสม ด้านที่ 2 การรักษาความสะอาด 1) ให้ผู้ที่
รับผิดชอบท าความสะอาดอาคารส านักงานเทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุขโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในสังกัดเทศบาลต าบลบางเมือง ท าความสะอาดห้องน้ า ราวบันใด และพ้ืนที่ส่วนกลางอ่ืน ๆ ที่ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน รวมถึงเครื่องออกก าลังกาย ด้วยน้ ายาท าความสะอาด หรือน้ ายาฆ่าเชื้อโรค ทุกวัน      
2) ให้แต่ละส านัก/กอง โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบางเมืองด าเนินกิจกรรม 5 
ส. ทุกสัปดาห์ และท าความสะอาดอุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี คอมพิวเตอร์ คีย์บอร์ด โทรศัพท์ ลูกบิดประตู 
ฯลฯ ในความรับผิดชอบ ทุกวัน 3) ให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส านักปลัดเทศบาล รับผิดชอบ
ฉีด ล้าง ท าความสะอาดระเบียงส านักงาน บันไดทางขึ้น และบริเวณรอบส านักงาน ทุก 2 สัปดาห์  4) ให้
ส านักปลัดเทศบาล ส านักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลบางเมือง จัดให้มีที่ล้างมือและอุปกรณ์ท าความสะอาด แอลกอฮอล์เจลล้างมือ ให้เพียงพอ
กับประชาชนและผู้ปกครองที่มาติดต่อหรือขอรับบริการที่เทศบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงเรียนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านที่ 3 การปฏิบัติตน การประชาสัมพันธ์และติดตามข้อมูลข่าวสาร 1) ให้พนักงาน
เทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนในสังกัดเทศบาลต าบลบางเมือง หมั่น
ดูแลสุขภาพอนามัยของตน โดยยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือให้เป็นกิจกรรมประจ าวัน ป้องกัน
ตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้ง
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ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และผู้ปกครองที่มาติดต่อหรือขอรับบริการด้วย  2) ขอความร่วมมือ 
ภาคเอกชน รณรงค์ให้พนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดสถานประกอบการของตนปฏิบัติตามมาตรการ 3) ให้
ทุกส านัก/กอง โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต าบลบางเมืองติดตามข้อมูลข่าวสารและ
ปฏิบัติตามข้อแนะน าของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตลอดจนมาตรการหรือข้อสั่งการของ
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด 4) กรณี พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้างและ
บุคลากรทางการศึกษา         ซึ่งสัมผัสโรคหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย ไม่ว่าจะได้เข้ารับการตรวจคัดกรองและ
เฝ้าระวังเชื้อโรคดังกล่าวที่โรงพยาบาลหรือไม่ก็ตาม หากผลการตรวจคัดกรองยืนยันว่ามีภาวะเสี่ยงหรือ
ติดเชื้อโรคหรือถูกแยกกักหรือกักกันตัว หรือปฏิบัติตามมาตรการที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ก าหนด ให้รีบรายงานพฤติกรรมที่เกิดขึ้นรวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการได้
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับทันที ด้านที่ 4 การรับมือต่อการแพร่ระบาด  ให้ทุกส านัก/กอง รณรงค์ให้
ประชาชนรับมือต่อการแพร่ระบาดด้วยมาตรการดังนี้ 1) มาตรการ 3 ส. ได้แก่ สอดส่องดูแล คือ สอดส่อง
มองหาทั้งตัวเองและคนรอบข้างที่มีความเสี่ยง ใส่ใจดูแล คือ มีสติรับฟังอย่างตั้งใจ จากแหล่งข้อมูลที่
เชื่อถือได้ ส่งต่อเชื่อมโยง คือ หากมีอาการให้รีบส่งต่อโรงพยาบาลทันที 2) มาตรการ 3 ล. ได้แก่ ลด คือ 
ลดความเสี่ยงจากการสัมผัส ด้วยการล้างมือด้วยน้ าและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เลี่ยง คือ เลี่ยงการเข้าไป
ในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรค เลี่ยงการเข้าไปในพ้ืนที่ที่มีคนหนาแน่น และเลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า ดูแล 
คือ ดูแลสุขภาพตนเอง รักษาสุขภาพด้วยการกินร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือ ออกก าลังกายและพักผ่อนให้
เพียงพอ และดูแลรับผิดชอบต่อสังคมในกรณีที่เดินทางกลับจากพ้ืนที่เสี่ยงต้องแยกและสังเกตอาการไม่
น้อยกว่า 14 วันด้านที่ 5 การจัดกิจกรรม 1) ให้ทุกส านัก/กอง โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
เทศบาลต าบลบางเมืองพิจารณางด เลื่อนหรือชะลอการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมตัว กันของ
ประชาชนเป็นจ านวนมากออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย 2) ขอความ
ร่วมมือภาคเอกชนพิจารณาปฏิบัติมาตรการ      

ประเด็นที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด - 19 

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด - 19 มีดังนี้ ด้าน
พ้ืนที่และจ านวนประชากร ด้วยบริบทของพ้ืนที่เทศบาลต าบลบางเมือง เป็นพ้ืนที่ชุมชนเมืองมีชุมชนใน
เขตพ้ืนที่รับผิดชอบจ านวน 67 ชุมชนและมีประชากรรวมประชากรแฝงแล้วมีมากว่าแสนคน ทั้งยังเป็น
พ้ืนที่ประเภทพาณิชยกรรมและที่อยู่อาศัยมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและขนาดกลางกระจายอยู่ใน
พ้ืนที่มากมาย จึงส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาด
เป็นไปได้ค่อนข้างยาก ด้านขั้นตอนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน เนื่องด้วย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสม ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐซึ่งมีขั้นตอนใน
การด าเนินงานค่อนข้างหลายขั้นตอน จึงส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคล่าช้าไม่ทันต่อสภาวการณ์ 
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ประเด็นที 4 แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัส โควิด - 19 

 แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด - 
19  ตามประเด็นที่ 4 คือ ด้านพ้ืนที่และจ านวนประชากรเทศบาลต าบลบางเมืองได้ด าเนินการติดต่อ
ประสานงานและร่วมวางแผนการด าเนินงานกับผู้แทนชุมชนในเขตพ้ืนที่ เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อน
การด าเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาดมีประสิทธิภาพ และทั่วถึงทุกพ้ืนที่ในเขต
เทศบาล ซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการชุมชน กรรมการชุมชน หรือผู้แทนชุมชน ประธานชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลต าบลบางเมือง ผู้ประสานงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน          
ผู้ประกอบกิจการในเขตพ้ืนที่ ด้านขั้นตอนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงานจาก
ปัญหาดังกล่าวที่ส่งผลให้เกิดการท างานล่าช้าไม่ทันต่อสภาวการณ์ของการระบาดของโรค เทศบาลต าบล
บางเมืองได้ใช้หลักเกณฑ์วิธีการในเรื่องการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ดังนี้ 1) การกระจายอ านาจการตัดสินใจ 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการบริการประชาชนให้ได้มาซึ่งวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันและ
ควบคุมโรค เทศบาลได้กระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่ง อนุญาต อนุมัติ การปฏิบัติราชการ หรือการ
ด าเนินการอ่ืนใดให้กับเจ้าหน้าทีท่ี่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพ่ือให้เกิดความ
รวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ 
ส าหรับการป้องกันและควบคุมโรค โควิด - 19 2) ความโปร่งใสในการด าเนินงานตามภารกิจและงาน
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยมีระบบงานและขั้นตอนการท างานที่ชัดเจนซึ่งจะดูได้จากกฎระเบียบหรือ
ประกาศของทางราชการ มีหลักเกณฑ์การประเมินหรือการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องอย่างตรงไปตรงมา 3) การบูรณาการ เทศบาลต าบลบางเมืองได้บูรณาการแนวทางการ
ด าเนินงานในการป้องกันและควบคุมโรคร่วมกับหน่วยงานในเขตพ้ืนที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
ตลอดจนภาคประชาชนให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการวางการด าเนินงาน แสดงความคิดเห็นและ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  
กลยุทธ์ของผู้บริหารในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19 มีกลยุทธ์ 5 

กลยุทธ์ ได้แก่ 1) กลยุทธ์ด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่าการตรวจคัดกรองสุขภาพ
ก่อนเข้าส านักงาน เป็นมาตรการตรวจหาผู้มีความเสี่ยง หากผู้ใดมีอุณหภูมิมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 
ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่เพ่ือป้องการแพร่ระบาดของเชื้อในส านักงาน  2) กลยุทธ์ด้านการ
รักษาความสะอาด ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่าการรักษาความสะอาดและท าความสะอาดพ้ืนที่ส่วนกลางที่ใช้

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2546
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%94%E0%B8%B5_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8.2546
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ประโยชน์ร่วมกันทุกวัน เป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้ 3) กลยุทธ์ด้านการปฏิบัติ
ตนและการประชาสัมพันธ์และติดตามข้อมูลข่าวสาร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่าการควบคุมการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โควิด – 19 นี้ต้องเริ่มจากการตนเองคือการปฏิบัติตนตนโดยยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง    
ล้างมือให้เป็นกิจกรรมประจ าวัน และป้องกันตนเองโดยสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะ
ปฏิบัติงานหรือท ากิจกรรมต่าง ๆ และต้องประชาสัมพันธ์ให้ภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ปฏิบัติตาม         
4) กลยุทธ์ด้านการรับมือต่อการแพร่ระบาด  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่านอกจากมาตรการสุ่มหาผู้ติดเชื้อโดย
การตรวจคัดกรองและการปฏิบัติตนเพ่ือป้องกันโรคนี้แล้ว ในด้านของการรับมือการแพร่ระบาดยังเป็น
มาตรที่ส าคัญ โดยมาตรที่ใช้คือ มาตรการ 3 ส. และ 3 ล. 5) กลยุทธ์ด้านการจัดกิจกรรม ผู้ให้ข้อมูล
ส าคัญเห็นว่า การงด เลื่อนหรือชะลอการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการรวมตัวกันของประชาชนเป็นจ านวน
มากออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลาย คือการป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดของไววัส โควิด – 19 ผู้ให้ข้อมูลส าคัญอธิบายว่ากระบวนการในการก าหนดกลยุทธ์ทั้ง 5 กล
ยุทธ์นี้เริ่มจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการตัดสินใจซึ่งสอดคล้องแนวคิดของ 
จินตนาและณัฎฐพันธุ์ (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ ,2564 ,หน้า 3) อธิบายว่า กลยุทธ์เป็น
กระบวนการที่ประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการตัดสินใจ การวาง
แนวทางการด าเนินการและควบคุมการปฏิบัติงานเชิงกลยุทธ์ขององค์การ เพ่ือองค์การจะด าเนินการโดย
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ มิลเลอร์ (อ้างถึง
ใน กัลยารัตน์  ธีระธนชัยกุล ,2558 ,หน้า 176 -179 ) อธิบายไว้ว่า กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวิเคราะเชิงกลยุทธ์ การปฏิบัติตามกลยุทธ์และการควบคุมเชิงกลยุทธ์ 
การควบคุมเชิงกลยุทธ์ และภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ และสอคคล้องกับงานวิจัยของ ปนิดา เนื่องพะนอม 
(2560) ได้ศึกษา กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบของการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของกลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และพัฒนา   กลยุทธ์การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

รูปแบบ วิธีการด าเนินงาน ที่ผู้บริหารใช้ในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 
- 19 มีประเด็นมาอภิปราย คือ 

รูปแบบ วิธีการด าเนินงานที่น ามาใช้ในการจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 
19 ใน ครั้งนี้คือการจัดท าเป็นประกาศของเทศบาลให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่ปฏิบัติตาม ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
เห็นว่า เพ่ือเป็นการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคของเทศบาลต าบลบางเมืองมีการขับเคลื่อนอย่าง
เป็นระบบ ดังนั้นแล้วรูปแบบและวิธีการด าเนินงานที่น ามาใช้ คือการน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วยการจัดท า
เป็นประกาศของเทศบาล และออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะท างานเฝ้าระวังและควบคุม
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด – 19 สอดคล้องกับแนวคิดของ Quinn (อ้างถึงใน ศิริ
ลักษณ์ ตันตยกุล ,2563 ,หน้า 10) อฺธิบายว่า กลยุทธ์ (strategy) หมายถึง แบบร่าง หรือ แผน ที่บูรณา
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การเป้าหมายเป้าหมายส าคัญขององค์การ นโยบาย และการปฏิบัติตามล าดับไว้ด้วยกัน และสอดคล้องกับ
แนวคิดจตุพร เสถียรคง (อ้างถึงในบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ ,2564 ,หน้า 4) ได้แบ่งการบริหารเชิงกลยุทธ์
ออกได้เป็น 4 องค์ประกอบ คือ การตรวจสอบสภาพแวดล้อม การก าหนดกลยุทธ์ การน ากลยุทธ์ไป
ปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินผล และสอดคล้องกับแนวคิดของ สมคิด บางโม (2562) อธิบายไว้ว่า       
การบริหารและการจัดการคือศิลปะในการใช้คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ขององค์การและนอกองค์การ เพ่ือให้
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภิรญา ขัตติยะ (2561) 
ได้ศึกษา การบริหารเชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดวังน้ าขาว ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการบริหาร
เชิงกลยุทธ์ของโรงเรียนวัดวังน าขาว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
ประกอบด้วยดังนี้ 1) ด้านการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ควรดึงจุดเด่นขององค์กรออกมา และหาจุดด้อยที่
ควรพัฒนา 2) ด้านการก าหนดกลยุทธ์ควรก าหนดกลยุทธ์ของโรงเรียนหลากหลายวิธี เช่น การระดมความ
คิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย การวิจัยเชิงพัฒนา การระดมสมองจากผู้เชี่ยวชาญ และการใช้เทคนิคตาราง
สัมพันธ์ 3) ด้านการปฏิบัติตามกลยุทธ์ ควรแปลงกลยุทธ์และนโยบายไปสู่แผนการด าเนินงานก าหนด 
รายละเอียดด้านต่าง ๆ เช่น ด้านงบประมาณ หรือวิธีการด าเนินงาน  

ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19 
ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด – 19 มี 2 ด้าน 

คือ 1) ด้านพ้ืนที่และจ านวนประชากร ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่า ในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบาฃเมืองมี
ประชากรรวมประชากรแฝงแล้วมีมากว่าแสนคน อาจส่งผลให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานในการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดเป็นไปได้ค่อนข้างยาก 2) ด้านขั้นตอนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
วัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นการด าเนินการดังกล่าวต้องด าเนินการให้เหมาะสม 
ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กฎหมายก าหนด ซึ่งมีขั้นตอนในการด าเนินงาน
ค่อนข้างหลายขั้นตอน จึงส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการป้องกัน และ
ควบคุมโรคล่าช้า ไม่ทันต่อสภาวการณ์ สอดคล้องกับแนวคิดของบุญเกียรติ การะเวกพันธุ์และคณะ 
(2559) อธิบายไว้ 2 ประเด็น คือ 1) กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้อง
เพ่ิมศักยภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป
2) ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญคือความเสื่อมถอยของระบบราชการและขาดธรรมาภิบาลถ้าภาครัฐ
ไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสู่องค์กรสมัยใหม่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมในอนาคตด้วย 

แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โค
วิด – 19 

แนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด 
– 19 มี 2 ประเด็น คือ 1) ด้านพื้นที่และจ านวนประชากรเทศบาลต าบลบางเมือง ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเห็นว่า 

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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การติดต่อประสานงานและร่วมวางแผนการด าเนินงานกับผู้แทนชุมชนในเขตพ้ืนที่  จะให้การด าเนินการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคระบาดมีประสิทธิภาพและทั่วถึง  
สอดคล้องกับแนวคิดของ Gulick  (อ้างถึงใน วงพักตร์ ภู่พันธ์ศรี ,2562 ,หน้า 7) ที่ได้น าเสนอแนวคิดนัก
บริหารอันประกอบไปด้วยหน้าที่ 7 ประการคือ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดการเกี่ยวกับบุคคลากร
ในองค์กร การอ านวยการ การประสานงานตลอดจนกิจกรรมต่าง ๆ การรายงานการ และ การบริหาร
งบประมาณ และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมชัย ศุขไพบูลย์ (2556) ได้ศึกษา ยุทธ์ศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการบริหาร ผลงานวิจัยพบว่า 1) องค์ประกบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพกา
รบริหาของมหาวิทยาลัยราขภัฏ  มีอยู่ 5 องค์ประกอบ คือการก าหนดยุทธศาสตร์  การสร้างบรรยากาศที่
ดี การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เกณฑ์การประเมิน และ การสร้างระบบสารสนเทศ ตามล าดับ 2) รูปแบบ
ของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนคุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แก่ การก าหนด
ยุทธศาสตร์เป็นอันดับแรก รองลงมาคือการสร้างบรรยากาศที่ดี การสร้างระบบสารสนเทศ 3) การยืนยัน
รูปแบบของยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญ
แสดงความคิดเห็นและยืนยันรูปแบบยุทธศาสตร์เชิงรุการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ในภาพรวม 
รูปแบบยุทธศาสตร์เชิงรุกทางการบริหามีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ มีความถูกต้อง และการใช้
ประโยชน์ ในระดับมากที่สุด ส่วนในด้านการก าหนดยุทธศาสตร์ การสร้างบรรยากาศที่ดี การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ เกณฑ์การประเมิน และการสร้างระบบสารสนเทศ มีความเป็นไปได้ กับความถูกต้อง ใน
ระดับมากท่ีสุดทุกด้าน 
ข้อเสนอแนะ 

จากการสังเกตและข้อค้นพบของการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนิแนะที่น่าจะเป็นประโยชน์ ดังนี้ 
1) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

เทศบาลต าบลบางเมือง ควรประเมินผลกลยุทธ์และกระบวนการท างานในการบริหารจัดการ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 เพ่ือให้ทราบข้อมูลประจักษ์ว่าผลที่เกิดขึ้นของการมีแนวคิด
เชิงกลยุทธ์รวมถึงรูปแบบวิธีการต่าง ๆ ที่ผู้บริหารได้มีการคิดขึ้น บรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ที่ วางไว้
หรือไม่ แล้วน าผลการประเมินดังกล่าวประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนร่วม
เสนอแนะว่ากลยุทธ์หรือวิธีการในการจัดการสถานการณ์การแพรระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว แก้ปัญหา
ได้ตรงจุดหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือไม่ และผู้บริหารควรหานวัตกรรมใหม่ ๆ มาช่วย
ในการจัดการกับโรคอุบัติใหม่ดังกล่าวหรือที่ก าลังจ าเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือให้ทันต่อสถานการณ์ ทันต่อโลก 
และเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในองค์กร 

2) ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยต่อไป 
จากประสบการณ์ในการท าวิจัยครั้งนี้ โดยเน้นเรื่องการลงพ้ืนที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ประสานงานกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ๆ เกี่ยวข้องกับการรับมือต่อการแพร่ระบาดของ
โควิด -19 ทุกคนก่อนลงพ้ืนที่ จึงท าให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการได้อย่างสะดวก 
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ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอแนะน าว่า การวิจัยในลักษณะนี้ ควรประสานงานนัดหมายกับกลุ่มตัวอย่าง
ก่อน ผ่านผู้ให้ข้อมูลโดยตรง หรือผ่านทางเลขานุการผู้คณะผู้บริหาร เพ่ือจะได้มีเวลาสัมภาษณ์และเก็บข้อ
ได้อย่างเต็มที ่
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