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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการให้บริการประชาชน
ของส านักงานเขตคลองเตยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ศึกษาถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนาในการบริหารจัดการการให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตย           
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม รวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 20 คน ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิผล
การให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19      
คือ เป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการประชาชนได้ตามปกติ โดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆ 
อย่างครบถ้วน ถือว่าบรรลุเป้าหมาย ส่วนปัญหาและอุปสรรค พบว่า การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ยังไม่ชัดเจน ท าให้เกิดความสับสนและเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน รวมถึงหน่วยงาน
ยังไม่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอ่ืนๆ เช่น ออนไลน์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส การ
ช าระค่าธรรมเนียมผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา คือ การน าเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบออนไลน์ Call Center แอพพลิเคชั่น ระบบ E-Service มาปรับใช้ในการให้บริการ    
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 

ค าส าคัญ : ประสิทธิผล,  โควิด-19, การให้บริการ 
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บทน า 

 โรคโควิด-19 (Coronavirus disease 2019, COVID-19) เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา       
สายพันธุ์ซาร์ส-โควี-2 (SARS-CoV-2) ซึ่งได้มีการค้นพบการระบาดครั้งแรกที่เมืองอู่ฮ่ัน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งแต่ช่วงปลายปี  ค.ศ. 2019 สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19           
ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลกและพบผู้ป่วย         
ในหลายประเทศทั่วโลก จนกระทั่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้         
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคที่มีการระบาดใหญ่ไปทั่วโลก (Pandemic) 

 กระทรวงสาธารณสุข ต้องยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด - 19 โดยได้ออก
ประกาศ เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 ให้โรคโควิด - 19     
เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 แม้ว่า
ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจาก
ประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19  โดยขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไป
ยังพ้ืนที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุม ซึ่งรวมถึงสถานที่ท าการของหน่วยงานภาครัฐที่มีผู้ขอรับบริการเป็น
จ านวนมากแล้วก็ตามแต่โดยที่การขอรับบริการภาครัฐในหลายกรณีเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดให้
ประชาชนต้องติดต่อขอรับบริการกับหน่วยงานของรัฐ ภายใต้กรอบระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ในขณะที่การ
ให้บริการภาครัฐในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ยังคงยึดรูปแบบในลักษณะที่ประชาชนต้องเดินทางมาขอรับบริการ
ด้วยตนเอง ส่งผลให้ผู้ที่ต้องเดินทางมาขอรับบริการมีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคโควิด - 19 โดยไม่อาจ
หลีกเลี่ยงได้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในฐานะหน่วยงานกลางซึ่งมีภารกิจหลัก      
ในการยกระดับและประสิทธิภาพในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ    
เห็นว่าหากโรคโควิด - 19 ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานหรือมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น อาจมี
ผลกระทบต่อการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐได้ ดังนั้น เพ่ือ ให้การ
บริหารราชการและการบริการประชาชนสามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง จึงควร
มีมาตรการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและให้บริการประชาชนใน
สภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด) เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ดังกล่าว 

 กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
มาจากการเลือกตั้งโดยตรงและเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน โดยด าเนินงานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ 
คือ สภากรุงเทพมหานคร ที่มาจากการเลือกตั้งจากชาวกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครแบ่งการ
บริหารงานออกเป็น ส านัก และส านักงานเขต ส านักของกรุงเทพมหานคร แบ่งออกเป็น 16 ส านัก       
เป็นหน่วยงานดูแลระดับยุทธศาสตร์ และส านักงานเขต 50 เขต แต่ละเขตมีการแบ่งการบริหารงาน
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ออกเป็น 10 ฝ่ายประกอบด้วย ฝ่ายทะเบียน ฝ่ายปกครอง ฝ่ายโยธา ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล    
ฝ่ายรายได้ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายการคลังและ      
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม แต่ละฝ่ายมีอ านาจหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป  

  ส านักงานเขตคลองเตยเป็นหน่วยงานที่ให้บริการประชาชนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาล 
มีนโยบายและแนวทางในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - 19 ซึ่งก าหนดในรูปแบบของ 
กฎหมาย คือ ประกาศ และข้อก าหนด อีกทั้งกรุงเทพมหานครได้แปลงนโยบายออกเป็นประกาศ โดยให้
หน่วยงานในสังกัดน านโยบายไปปฏิบัติต่อประชาชนในพ้ืนที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการการแพร่
ระบาดดังกล่าว 

 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะวิจัยประสิทธิผลการ
ให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ปัญหา
และข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการการให้บริการประชาชน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาการให้บริการ
ประชาชน ก่อให้เกิดการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพในสถานการณ์วิกฤต ส่งผลให้สามารถน า
แนวทางท่ีได้ไปปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตย 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ประกอบด้วย 

  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการเก็บข้อมูลจากต ารา บทความทาง 
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย  
  2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการ 
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview)   

  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ข้าราชการ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในอาคารส านักงานเขตคลองเตย  
กลุ่มตัวอย่าง เป็นการสุ่มตัวอย่าง แบบเจาะจงเป็นการเลือกสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะประชากรที่ต้องการศึกษา จึงใช้วิธีเก็บข้อมูล
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) ซึ่งเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการประชาชน 
ส านักงานเขตคลองเตยทั้ง 10 ฝ่าย จ านวนฝ่ายละ 2 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 20 คน  
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจาก เอกสาร
ต่างๆ ได้แก่  
   1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบค าบรรยาย เอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์  

1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม บรรณานุกรม เป็นต้น  
1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ เป็นต้น  

   1.4 เอกสารทางราชการ เช่น กฎหมาย นโยบาย พระราชบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง       
เป็นต้น  
  2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยวิธีการ สัมภาษณ์ 
โดยผู้วิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย โดยใช้ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์     
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้ เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการ
สัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูล และบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะประสานกับ
กลุ่มตัวอย่าง เพ่ือนัดหมายวัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์   

  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) เป็นการสัมภาษณ์
ที่มีค าถามและข้อก าหนดตายตัว จะสัมภาษณ์กับผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกันและจะสัมภาษณ์ เป็นรายบุคคล 
ก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ก าหนดนัดหมายวันสัมภาษณ์โดยได้แจ้งให้ผู้ถูก สัมภาษณ์ทราบก่อน
ล่วงหน้า ในการสัมภาษณ์และจดบันทึกข้อมูลและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ ถูกสัมภาษณ์ โดยก่อน
สัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูกสัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูล ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการ
วิเคราะห์ ดังนี้   
  1. ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น   

2. น าข้อมูลที่ได้มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือความ แตกต่าง
ของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์    

3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ 
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์   
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4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย     
การบริหารจัดการการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ    
โรคโควิด-19 กรณีศึกษา ส านักงานเขตคลองเตย ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน และแนวทาง
การพัฒนาการให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตย ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรค    
โควิด-19 โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา  

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

ผลการวิจัย 

โดยผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ไดด้ังนี้ 

การวิจัยเอกสาร 

  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตย 
ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน และแนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชนของส านักงาน
เขตคลองเตยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ผลการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 
เอกสารเอกสารประกอบค าบรรยาย เอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ งานวิจัย วิทยานิพนธ์        
ดุษฎีนิพนธ์ เอกสารทางราชการ เช่น กฎหมาย นโยบาย พระราชบัญญัติ ประกาศ ค าสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พบว่า ประสิทธิผลการให้บริการประชาชน
ของส านักงานเขตคลองเตยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส านักงานเขตคลองเตยเป็น
หน่วยงานที่ต้องให้บริการประชาชน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หน่วยงาน        
ก็ยังคงต้องให้บริการประชาชนตามปกติ และปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
โดยขอความร่วมมือสถานที่ท างานทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจ เอกชน สถานที่ท างาน จัดให้มีมาตรการป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ด้วยการท าความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสและห้องสุขา การจัดที่นั่งให้มีระยะห่าง
ไม่น้อยกว่า 1-2 เมตรโดยทันทีอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการดูแลสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อของพนักงาน
และบุคลากร เช่น การใช้หน้ากากอนามัย การจัดจุดบริการเจลล้างมือ และการจัดการขยะ โดย
ด าเนินการตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด และพิจารณามาตรการเหลื่อมเวลาการท างานการ
ท างาน     ที่บ้าน และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น การประชุมทางไกล และปฏิบัติตามประกาศ
ของ        กรมอนามัย เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัส                     
โคโรนา 2019 ส าหรับสถานที่ราชการ สถานที่ท างานเอกชน และสถานประกอบกิจการ พ.ศ.  2563      
โดยถือปฏิบัติใน 4 ส่วนหลัก ได้แก่ 
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  ส่วนที่ 1 คือ ควบคุมเกี่ยวกับสุขลักษณะอาคารและอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร  โดยมีการ
ท าความสะอาดอาคารและบริเวณโดยรอบ และจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่ วมกัน เช่น กลอนหรือลูกบิด
ประตู ราวจับหรือราวบันได สวิตช์ไฟ ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น ด้วยน้ ายาท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ    
และให้มีระบบการระบายอากาศ และถ่ายเทอากาศภายในอาคารที่เหมาะสม 
   ส่วนที่ 2 คือ จัดอุปกรณ์ท าความสะอาด เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค  ให้จัดเตรียม
แอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือ ไว้ในบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น จุดประชาสัมพันธ์ ประตูทางเข้าออก
หรือหน้าลิฟต์ เป็นต้น รวมถึงบริเวณอ่างล้างมือ ห้องสุขาต้องสะอาด และมีสบู่ล้างมืออย่างเพียงพอ 
พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดอาคารอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ด้วย 
   ส่วนที่ 3 คือ การป้องกันส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการ
สัมผัส ต้องมีการป้องกันตนเอง โดยอาจใช้หน้ากากผ้า ท าความสะอาดมือบ่อยๆ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัส
ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น และพนักงานท าความสะอาดต้องสวมถุงมือขณะปฏิบัติงาน          
หากเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม เจ็บคอ มีน้ ามูก เหนื่อยหอบ ให้หยุดปฏิบัติงานและเข้ารับการรักษาตัวใน
สถานบริการสาธารณสุข 
   ส าหรับพนักงานเก็บมูลฝอยที่ปนเปื้อนเสมหะ น้ ามูก น้ าลาย เช่น กระดาษเช็ดปาก กระดาษ
ช าระในห้องส้วมต้องมีการป้องกันตนเอง โดยใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง และใช้
เหล็กคีบด้ามยาวเก็บมูลฝอยใส่ถุงบรรจุมูลฝอยปิดปากถุงให้มิดชิด น าไปรวบรวมไว้ที่พักมูลฝอย         
และล้างมือหลังปฏิบัติงานทุกครั้ง 
   ส่วนที่ 4 คือ การให้ความรู้ ค าแนะน า และสื่อสารประชาสัมพันธ์  เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
อาคาร หรือผู้ประกอบการ ควรจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์หรือช่องทางให้ความรู้ในการป้องกันและการลด
ความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและ    
ผู้บริการ 
 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการการให้บริการประชาชนของ ส านักงานเขตคลองเตย 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในพ้ืนที่ยังคงมี     
การระบาดอยู่อย่างต่อเนื่อง และส านักงานเขตคลองเตยได้ประกาศงดให้บริการทางทะเบียนและบัตร
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดเพ่ือลดความแออัดของประชาชนที่จะเข้ามาติดต่อในหน่วยงาน       
และมีการติดต่อนัดหมายเวลาผ่านช่องทางไลน์แอพพลิเคชั่นเพ่ือท าการจองคิวล่วงหน้า 
 แนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตยในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 การปรับปรุงพัฒนารูปแบบการให้บริการแบบดิจิทัลโดยประชาชนสามารถเข้าถึง
และสามารถติดต่อได ้

การวิจัยสนาม สามารถสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ดังนี้ 

  วัตถุประสงค์ที่ 1 เพ่ือศึกษาประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตย      
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
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 การวิจัยพบว่า เป้าหมายของการให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตยในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คือ 1. ส านักงานเขตคลองเตยเป็นหน่วยงานที่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้ตามปกติ ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง การให้บริการด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ โดยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
ต่างๆ อย่างครบถ้วน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและค านึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการและผู้ให้บริการ     
2.การควบคุมและป้องกันโรคได้ทันท่วงที การท างานเป็นทีมช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้และปรับตัวให้
ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 3. การพัฒนาการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การใช้สื่อออนไลน์ใน
การให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือลดความแออัดของจ านวนประชาชนที่จะมาเข้ารับบริการ 4.การฉีดวัคซีนเพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน และการตรวจคัดกรองเชิงรุกเพ่ือแยกผู้ป่วยออกจากครอบครัวและเข้า
สู่ระบบการรักษาต่อไป การให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตยในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 พบว่า บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ดังจะเห็นได้จากตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ส านักงานเขตคลองเตยยังคงเปิดให้บริการเป็นปกติและเต็มประสิทธิภาพเหมือนเช่น
เหตุการณ์ปกติ และมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เพ่ือสร้างความปลอดภัยให้กับผู้มารับ
บริการภายใต้รูปแบบปกติวิถีใหม่ (New Normal) และในช่วงปลายเดือนเมษายน 2564 เป็นต้นมา พ้ืนที่
เขตคลองเตยเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นจ านวนมาก มีการตรวจคัดกรองเชิงรุก และฉีด
วัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ได้ตามเป้าหมาย ด้วยระบบการบริการจัดการที่ดี การปรับตัวได้ทันต่อ
สถานการณ์ รวมถึงการให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วน ท าให้สามารถควบคุม
สถานการณ์ในพื้นที่เขตคลองเตยให้ดีขึ้นได้ และนอกจากนี้ฝ่ายทะเบียนได้จัดท าแอพพลิเคชั่นไลน์ส าหรับ
ประชาชนที่จะเข้ามาติดต่องานทะเบียนต่างๆ สามารถติดต่อผ่านช่องทางไลน์ ท าให้สามารถลดการ
เดินทางมาติดต่อด้วยตนเองได้เพ่ิมมากข้ึนอีกด้วย   

  วัตถุประสงค์ที่ 2 เพ่ือศึกษาถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการการให้บริการ
ประชาชนของส านักงานเขตคลองเตย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  
 การวิจัยพบว่า ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการให้บริการประชาชนของส านักงาน
เขตคลองเตย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีดังนี้ 1. ประชาชนบางส่วนยังขาดวินัย
ขาดความเข้าใจ ไม่ให้ความร่วมมือในการป้องกันตนเอง 2. พ้ืนที่เขตคลองเตยเป็นพ้ืนที่เสี่ยงในการระบาด
ของโรค และเป็นพ้ืนที่ที่มีชุมชนแออัดอยู่เป็นจ านวนมากท าให้ยากต่อการบริหารจัดการในหน่วยงานของ
รัฐ 3. เจ้าหน้าที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน เช่น หน้ากากอนามัย Face Shield ชุด PPE 
เป็นต้น ท าให้มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 4. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ     
ยังไม่ชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าที่หรือประชาชนเกิดความสับสนและเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 5. บุคลากร
ในการปฏิบัติงานมีจ านวนจ ากัดไม่เพียงพอต่อภาระงานที่เพ่ิมมากขึ้น 6. การด าเนินการด้านควบคุมโรคมี
เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องและมีขั้นตอนในการปฏิบัติงานหลายขั้นตอนท าให้การ
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ด าเนินการเกิดความล่าช้า 7. หน่วยงานยังไม่มีความพร้อมในการให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอ่ืนๆ 
เช่น ออนไลน์ เคาน์เตอร์เซอร์วิส การช าระค่าธรรมเนียมผ่านแอพพลิเคชั่น เป็นต้น 8. ด้วยการปฏิบัติตาม
มาตรการโดยการเว้นระยะห่างทางสังคม ท าให้สถานที่รองรับประชาชนได้อย่างจ ากัด ให้บริการ
ประชาชนได้จ านวนไม่มากเท่าท่ีควร 9. ประชาชนบางส่วนยังไม่เข้าถึงเทคโนโลยี และยังคุ้นเคยกับการรับ
บริการแบบมาติดต่อด้วยตนเอง 10. ประชาชนบางกลุ่มยังกังวลไม่กล้ามาติดต่อราชการ อาจท าให้การ
ด าเนินการบางอย่างไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการการให้บริการประชาชนของส า นักงานเขตคลองเตย              
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีดังนี้ 1. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบออนไลน์ 
Call Center แอพพลิเคชั่น ระบบ E-Service การเชื่อมฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน มาปรับใช้ในการ
ให้บริการประชาชนเพื่ออ านวยความสะดวก ลดความแออัดและลดการเดินทางของประชาชน 2. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการให้ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การสร้างความเข้าใจและความ
ตระหนักให้กับประชาชน 3. ประชุมหารือก าหนดนโยบาย การมอบหมายงานที่เป็นระบบและชัดเจนมาก
ขึ้น 4. งบประมาณในการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ป้องกันในการปฏิบัติงาน 5. ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับการ
ฉีดวัคซีนเพือ่สร้างภูมิคุ้มกันและลดความรุนแรงของโรค 

วัตถุประสงค์ที่ 3 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชนของส านักงานเขต
คลองเตย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 
 การวิจัยพบว่า แนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตย             
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ควรค านึงถึงความหลากหลายของประชาชนในพ้ืนที่ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่เขตคลองเตยซึ่งมีลักษณะสังคมท่ีหลากหลาย ตั้งแต่สังคมเมืองที่ม่ังคั่งไปจนถึงชุมชนแออัด 
อีกทั้งเป็นศูนย์กลางในหลายด้าน ทั้งด้านการค้าและการขนส่ง การให้บริการประชาชนจึงควรมีความ
หลากหลาย เพ่ือรองรับความต้องการของประชาชนทุกกลุ่ม และลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นเพ่ือให้การบริการ
มีประสิทธิภาพในสถานการณ์ที่ไม่ปกติเช่นนี้ การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)      
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ เพ่ิมช่องทางการบริการให้เป็นระบบออนไลน์ และมีความ
หลากหลายมากขึ้น เช่น การจองคิวออนไลน์ สายด่วน 24 ชั่วโมง การสร้างเพจประชาสัมพันธ์ Social 
media และสิ่งส าคัญคือการสื่อสารและให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน การสร้างการรับรู้และความ
เข้าใจกับประชาชน และการแก้ไขระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนสามารถติดต่อยื่นค า
ร้อง ค าขอ ได้ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางอ่ืนๆ มากขึ้น โดยสามารถติดต่อผ่านทางโทรศัพท์มือถือ     
แอฟพลิเคชันไลน์ต่างๆ ฉะนั้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็เป็นโอกาสดีที่หน่วยงาน
ของรัฐจะไม่ท าการปรับรูปแบบการให้บริการรูปแบบใหม่ๆ ต่อไปในอนาคตอันใกล้ 
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อภิปรายผล 

  การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในภาครัฐในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษา ส านักงานเขตคลองเตย ซึ่งสามารถน าแนวคิดทฤษฎี ตลอดจน
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 ประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตยในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 ส านักงานเขตคลองเตยเป็นหน่วยงานที่สามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติ    
แม้จะอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาด การให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง การให้บริการด้วยความสะดวกและรวดเร็ว สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ผู้รับบริการ โดยการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันต่างๆ อย่างครบถ้วน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและค านึงถึงความปลอดภัยของ
ผู้รับบริการและผู้ให้บริการ สอดคล้องกับงานวิจัย บัณฑิตา โสภาชื่น (2563) ได้ศึกษา เรื่อง การปฏิบัติ
หน้าที่ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินภัยพิบัติโรคไวรัสโควิด-19 ของศูนย์บริการประชาชน กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย : จากนโยบายสู่มาตรการและการปฏิบัติของหน่วยงาน  พบว่า มีการน ามาตรการ
ต่างๆ เกี่ยวกับโควิด-19 มาบังคับใช้ในหน่วยงาน รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ของรัฐบาล 
สอดคล้องกับแนวคิดของ Thomas R. Dye (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์ ,2563 ,หน้า 3) อธิบาย
ว่านโยบายสาธารณะ หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า สิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าจึง
ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดของรัฐบาลทั้งกิจกรรมที่เป็นกิจวัตรและกิจกรรมที่เกิดขึ้นบางโอกาส 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ James E Anderson (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การะเวกพันธุ์,2563,หน้า3-4) 
อธิบายนโยบายสาธารณะ คือ แนวทางการปฏิบัติของรัฐที่มีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง
และติดตามด้วยผู้กระท าหรือการปฏิบัติในการที่จะแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้อง มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ต้องมี
วัตถุประสงค์ เป็นแนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติจะต้องเกิดขึ้นจริง และการปฏิบัติจะเป็นไปในเชิงบวกหรือ
เชิงลบก็ได้  

  ส านักงานเขตคลองเตยสามารถการควบคุมและป้องกันโรคได้ทันท่วงที การท างานเป็นทีม
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สอดคล้องกับการ
บริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การเวกพันธุ์, 2563,
หน้า 31)  คือ การปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ
ราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ มุ่งเน้นการให้บริการแก่
ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ มีการตรวจคัดกรองเชิงรุก และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ได้
ตามเป้าหมาย ด้วยระบบการบริหารจัดการที่ดี การปรับตัวได้ทันต่อสถานการณ์ สอดคล้องกับปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ด้านการท างานเชิงรุก เป็นการท างานที่มีการเตรียมการที่ดี เพ่ือ
รองรับเหตุการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือป้องกันปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีต เพ่ือหวังผล
ความเป็นเลิศ รวมถึงการให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานทุกภาคส่วน ท าให้สามารถควบคุม
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สถานการณ์ในพ้ืนที่เขตคลองเตยให้ดีขึ้นได้ สอดคล้องกับหลักบริหารของ Henri Fayol (Fayol’s 
Principles of Administration) หรืออาจเรียกได้ว่าเป็นทฤษฎีองค์การที่เป็นทางการ (Theory of 
Formal Organization) (อ้างถึงใน ชลิดา ศรมณี,2563,หน้า24-26) หลักเอกภาพขององค์การ (Unity of 
Direction) องค์การจะมีประสิทธิภาพเมื่อผู้ช่วยงานทุกคนต่างท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน     
มีความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและต่างมีเป้าหมายร่วมกันในการท างานยึดถือผลประโยชน์ของ
องค์การเป็นหลัก 
  ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการการให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตย
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารข้อมูลข่าวสารต่างๆ   
ยังไม่ชัดเจน ท าให้เจ้าหน้าที่หรือประชาชนเกิดความสับสนและเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน สอดคล้องกับ
ตัวแบบและแนวความคิดของ Van Meter and Van Horn (อ้างถึงใน บุญเกียรติ การเวกพันธุ์, 2563,
หน้า 10-11) การติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การและกิจกรรม การน านโยบายไปปฏิบัติ การสื่อสารระหว่าง       
ผู้ก าหนดนโยบายหรือหน่วยงานต่างๆ ที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติระหว่างองค์การหรือภายใน
หน่วยงานเดียวกันนั้นมีความส าคัญมากผู้รับผิดชอบ ในหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีข้อมูลข่าวสารที่
ตรงกันในเรื่องวัตถุประสงค์ของนโยบาย ต้องมีการสื่อสารที่ถูกต้องรวดเร็วและต่อเนื่อง ตลอดปิดบัง
ข่าวสารระหว่างกัน และการด าเนินงานมีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องและมีขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานหลายขั้นตอนท าให้การด าเนินการเกิดความล่าช้า ซึ่งเป็นปัญหาของระบบราชการไทยที่
องค์การมีโครงสร้างขนาดใหญ่ ท าให้การด าเนินงานไม่คล่องตัว และเจ้าหน้าที่ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ใน
การปฏิบัติงาน เช่น หน้ากากอนามัย Face Shield ชุด PPE เป็นต้น ท าให้มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับงานวิจัย สอยฤทัย เกลี้ยงนิล (2563) ได้ศึกษาเรื่อง รัฐ-ชุมชนกับการจัดการภัยพิบัติโรคไวรัส
โควิด-19 พ้ืนที่ถนนข้าวสาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบว่า ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคอยู่หลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อ
อุปกรณ์และเครื่องมือในการป้องกันโรค เป็นต้น  

  แนวทางการพัฒนาการให้บริการประชาชนของส านักงานเขตคลองเตยในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 การลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็นเพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น การให้บริการ
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริการ เพ่ิมช่องทางการบริการให้
เป็นระบบออนไลน์ และมีความหลากหลายมากขึ้น สอดคล้องกับนวัตกรรมการแก้ปัญหาของระบบ
ราชการที่มีหลายขั้นตอน สามารถน าการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เทพศักดิ์ 
บุณญรัตพันธุ์ (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล,2563,หน้า115) กล่าวว่า การให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 
(One Stop Service) หมายถึง การน างานที่ให้บริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มารวมให้บริการอยู่ในสถานที่
เดียวกัน ในลักษณะที่ส่งต่องานระหว่างกันทันที หรือเสร็จในขั้นตอน หรือเสร็จในจุดให้บริการเดียว        
มาใช้ในการพัฒนาการให้บริการประชาชนได้ 
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ข้อเสนอแนะ 

  การวิจัยเรื่อง ประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในภาครัฐในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 กรณีศึกษา ส านักงานเขตคลองเตย มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  1.หน่วยงานควรมีการพัฒนาการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้นเพ่ืออ านวย
ความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
 2. หน่วยงานควรมีศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์และหน่วยที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูล
ข่าวสารเพื่อการให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนตรงกัน ลดความผิดพลาดของข้อมูลข่าวสาร 
 

  ข้อเสนอแนะการท าวิจัยครั้งต่อไป 
  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีข้อจ ากัดด้านพ้ืนที่ คือ ศึกษาเฉพาะกรณีศึกษา ส านักงานเขตคลองเตย 
ดังนั้น ควรมีการศึกษาวิจัยประสิทธิผลการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในภาครัฐในสถานการณ์    
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กับพ้ืนที่อ่ืนๆ เพ่ือการวิเคราะห์และน าไปพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ
ประชาชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
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