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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงส�ำรวจเพื่อศึกษาภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของส�ำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษา
เปรียบเทียบภาพลักษณ์ที่เป็นจริงกับภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตามการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ จ�ำนวน 780 คน และ
สุ่มสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน จ�ำนวน 13 คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t- test
ผลการวิจัย พบว่า ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก ผู้ร่วมงานรับรู้
ภาพลักษณ์ทเี่ ป็นจริงอยูใ่ นระดับปานกลางและรับรูภ้ าพลักษณ์ทพี่ งึ ประสงค์อยูใ่ นระดับมาก และผูร้ บั บริการ
รับรู้ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและพึงประสงค์อยู่ในระดับมาก ผลการศึกษาเปรียบเทียบภายในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน
กลุ่มผู้ร่วมงาน และกลุ่มผู้รับบริการ พบว่า มีการรับรู้ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงกับภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ 0.05 เมือ่ เปรียบเทียบระหว่างกลุม่ ผูป้ ฏิบตั งิ านกับกลุม่ ผูร้ ว่ มงาน พบว่า
มีการรับรู้ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงกับภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05
ข้อเสนอแนะ เจ้าหน้าทีค่ วรพัฒนาความเป็นผูน้ ำ� ในทักษะการคิดประยุกต์ กล้าแสดงความรูค้ วามสามารถ
พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ นื่ มุง่ เน้นการสร้างเสริมสุขภาพของตนเองและพัฒนาพฤติกรรมสร้างเสริมสุข
ภาพสูก่ ารเป็นแบบอย่างทีด่ ใี นหน่วยงาน ซึง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านควรได้รบั การสนับสนุนให้มบี ทบาทหลักในกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงานมากขึน้ และควรพัฒนาด้านการบริการด้วยความรวดเร็ว อ่อนน้อมและวางตัว
อย่างเหมาะสม ซึ่งการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนั้นต้องมาจากผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักโดยมีหน่วยงานคอยให้
การสนับสนุนและพัฒนาร่วมด้วย
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ABSTRACT
This study is a survey research studying perceived image and ideal image of public health and
environmental health district officials of Bangkok Metropolitan Administration. The study focused on the
comparative perspective of perceived and ideal image of the officers according to the perception of the
officers, work colleagues, and clients for a total of 780 people. Data was collected by questionnaires and
interviews. Thirteen officers were randomly selected for interview. Statistics used for data analysis were
percentage, mean, and standard deviation. Hypothesis testing was done by t-test.
The study found that the officers had a high level of perception of ideal and perceived image, their
work colleagues had a medium level of perception of perceived image and high level of ideal image, and
clients had a high level of perception of both perceived and ideal image. A comparative study of the
perception among the officers, work colleagues and clients found a statistically significant difference
between perceived image and ideal image at α = 0.05. Comparative study of the perception among the
officers and work colleagues found a statistically significant difference between perceived image and
ideal image at α = 0.05.
The research recommendations are that officers should develop their leadership in the aspect of
applied thinking, express their knowledge and skills, and be ready to listen to others’ ideas and concepts.
They should also focus on promoting their personal health and improving their health behavior to be an
ideal model in their office. They should receive support to play a more active role in health promotion
activities of their office. The service should be accomplished with promptness, politeness and proper
personality. The improvement of the image of public health and environmental health officers must be
mainly initialed from the officers themselves and the office in which they work should provide additional
support.
Key Words: Image / Ideal Image

ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
ตามแนวนโยบายการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในงาน
ด้านสาธารณสุขมากขึ้น ดังนั้น ศักยภาพขององค์กร
จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ อันจะน�ำมาซึง่ ภาพลักษณ์ทดี่ ี ภาพลักษณ์
นั้นถือว่ามีความส�ำคัญต่อทุกองค์กร เนื่องจากมีผลต่อ
ความเชื่อถือ ศรัทธา และการยอมรับ ขณะเดียวกัน
องค์ ก รก็ ต ้ อ งปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบภาพลั ก ษณ์ ใ ห้
สอดคล้องตามยุคสมัย โดยเฉพาะระบบราชการปัจจุบนั

ก็ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินงานและการบริการ
ทั้งนี้ก็เพื่อให้มีศักยภาพสูงและมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ใน
ฐานะที่กรุงเทพมหานคร เป็นองค์กรที่มีหน้าที่บริหาร
เขตการปกครองพิเศษ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศ
จึงยิ่งต้องให้ความส�ำคัญต่อการบริหารตามแนวทาง
พัฒนาระบบราชการที่มุ่งเน้นบริการเป็นเป้าหมาย โดย
มีส�ำนักงานเขตเป็นหน่วยปฏิบัติการ แต่ด้วยพื้นที่มี
ประชากรหนาแน่น ขณะทีข่ อบเขตงานของส�ำนักงานเขต
ค่อนข้างหลากหลาย ส่งผลให้ส�ำนักงานเขตประสบ
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ปัญหาในการด�ำเนินหลายอย่าง โดยเฉพาะปริมาณงาน
ทีม่ ากและจ�ำนวนข้าราชการทีไ่ ม่สมดุล (ณองค์ แสงแก้ว,
2550) ซึ่ ง อาจส่ ง ผลเสี ย ต่ อ การด� ำ เนิ น งานและ
ภาพลักษณ์ได้ โดยเฉพาะงานบริการด้านสาธารณสุข
ซึง่ มีความส�ำคัญและถูกคาดหวังสูง เนือ่ งจากปัญหาด้าน
สังคมและสิ่งแวดล้อมในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้ม
รุนแรงและส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย
เพิ่มขึ้น ท�ำให้ความต้องการด้านสาธารณสุขมีความ
หลากหลายและเพิ่มขึ้นเช่นกัน
ด้ ว ยบริ บ ทของงานด้ า นสาธารณสุ ข และ
ข้อจ�ำกัดด้านบุคลากรของหน่วยงาน จึงจ�ำเป็นต้องอาศัย
การท�ำงานเป็นเครือข่าย ซึง่ ภาพลักษณ์ของผูป้ ฏิบตั งิ าน
มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ ต่ อ การได้ ม าซึ่ ง ความร่ ว มมื อ ที่ ดี ทั้ ง นี้
เพราะภาพลักษณ์ส�ำคัญต่อคุณค่าทางจิตใจของบุคคล
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับความรู้สึกภาคภูมิใจ และ
การยอมรั บ ในคุ ณ ค่ า ของตนตามค่ า นิ ย มของสั ง คม
บุ ค คลที่ มี ค วามพึ ง พอใจในภาพลั ก ษณ์ ข องตนจะมี
ความภาคภูมิใจ ยอมรับในคุณค่าและนับถือตัวเองสูง
ยิง่ ผูป้ ฏิบตั งิ านมีการรับรูใ้ นภาพลักษณ์ตนเองดีเท่าไหร่
ยิ่ ง จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจในการจะพั ฒ นาตนให้
ก้าวหน้ามากขึ้น ก่อให้เกิดความมั่นใจ และปราศจาก
ความวิตกกังวลในการติดต่อและมีสมั พันธภาพกับผูอ้ นื่
(ปิยะธิดา นาคะเกษียร, 2541) โดยเฉพาะลักษณะงาน
มีทั้งเชิงรุกและเชิงรับ ต้องใช้ความรู้ ทักษะความเป็น
ผู้น�ำค่อนข้างสูง ประกอบกับงานสาธารณสุขเชื่อมโยง
กับงานหลายส่วน ต้องใช้ทกั ษะการสร้างมนุษยสัมพันธ์
ร่วมด้วย และจากการผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ทักษะ และ
ตระหนักในการมีสุขภาพที่ดีกว่าบุคคลอื่น ย่อมจะเป็น
พืน้ ฐานทีด่ ตี อ่ การโน้มน�ำพฤติกรรมสูก่ ารเป็นแบบอย่าง
ที่ดีด้านการสร้างเสริมสุขภาพได้ และด้านการบริการที่ดี
ซึง่ เป็นหนึง่ ในสมรรถนะหลักของข้าราชการทีห่ น่วยงาน
ควรมุง่ เน้นพัฒนาคุณภาพการบริการให้ดอี ยูต่ ลอดเวลา
เพือ่ ให้ผรู้ บั บริการเกิดความเชือ่ ถือ ศรัทธา และเป็นการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่หน่วยงาน

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษาภาพลักษณ์ของ
เจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาล
สิง่ แวดล้อมของส�ำนักงานเขตกรุงเทพมหานครตามการ
รับรู้ของผู้ปฏิบัติงานว่าเป็นอย่างไร ขณะเดียวกันในแง่
มุมของผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการเป็นอย่างไร เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการเสริมสร้างและพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดี
ของเจ้าหน้าที่ให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะ
สมในองค์กร ซึ่งไม่พบการศึกษาเรื่องนี้มาก่อน

วัตถุประสงค์ทั่วไป
ศึกษาภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบงาน
ด้ า นสาธารณสุ ข และสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ส�ำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. ศึกษาภาพลักษณ์ทเี่ ป็นจริงและภาพลักษณ์
ที่ พึ ง ประสงค์ ข องเจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า น
สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของส�ำนักงาน
เขตกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ
2. ศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ที่เป็นจริง
และภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานด้านสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ
ส� ำ นั ก งานเขตกรุ ง เทพมหานคร ตามการรั บ รู ้ ข อง
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ
3. ศึกษาปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการ
สร้างเสริมภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้าน
สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของส�ำนักงาน
เขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย
1. ภาพลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น จริ ง กั บ ภาพลั ก ษณ์ ที่
พึงประสงค์ของเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
และสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ มของส� ำ นั ก งานเขต
กรุ ง เทพมหานคร ตามการรั บ รู ้ ข องผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการแตกต่างกัน
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2. ภาพลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น จริ ง กั บ ภาพลั ก ษณ์ ที่
พึงประสงค์ของเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
และสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ มของส� ำ นั ก งานเขต
กรุงเทพมหานคร ด้านความเป็นผู้น�ำ และการเป็นแบบ
อย่างด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ ตามการรับรู้
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงานแตกต่างกัน
3. ภาพลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น จริ ง กั บ ภาพลั ก ษณ์ ที่
พึงประสงค์ของเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
และสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ มของส� ำ นั ก งานเขต
กรุ ง เทพมหานคร ด้ า นการให้ บ ริ ก าร ตามการรั บ รู ้
ระหว่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้รับบริการแตกต่างกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
ศึ ก ษาการรั บ รู ้ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น จริ ง และที่
พึงประสงค์ของเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้านสาธารณสุข
และสุ ข าภิ บ าลสิ่ ง แวดล้ อ มของส� ำ นั ก งานเขต
กรุ ง เทพมหานคร ตามการรั บ รู ้ ข องผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ โดยศึกษาเปรียบเทียบการ
รับรู้ภาพลักษณ์ด้านความเป็นผู้น�ำ และการเป็นแบบ
อย่างด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพระหว่างผูป้ ฏิบตั ิ
งานกับผู้ร่วมงาน และด้านการให้บริการระหว่างกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้รับบริการ

วิธีการศึกษา
การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง ส� ำ รวจ
(Survey research)

ประ กรและกลุ่มตัวอย่าง
การก�ำหนดขนาดตัวอย่าง ใช้ตารางก�ำหนด
กลุม่ ตัวอย่างส�ำเร็จรูปของเครจซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie
& Morgan, 1970: 608-609 อ้างถึงใน ธานินทร์
ศิลป์จารุ, 2551) ที่ระดับความเชื่อมั่น ร้อยละ 95 และ
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 ใน
กลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่างข้าราชการ
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 121 คน

นี กรุงเทพ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 35

จากประชากรทั้ ง สิ้ น 2,360 คน 2) กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง
ข้ า ราชการผู ้ ร ่ ว มงานเกี่ ย วข้ อ งด้ า นสุ ข าภิ บ าลและ
สิง่ แวดล้อม จ�ำนวน 243 คน จากประชากรทัง้ สิน้ 4,721
คน และ 3) กลุม่ ตัวอย่างประชาชนทีม่ ารับบริการทีฝ่ า่ ย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลในช่วงที่ท�ำการเก็บข้อมูล
จ�ำนวน 384 คน จากประชากรทั้งสิ้น 5,702,595 คน
การเลือกตัวอย่าง ใช้การสุม่ ตัวอย่างแบบหลาย
ขั้นตอน (Multi – stage sampling) แบ่งเขตเป็น 2 กลุ่ม
ตามนโยบายการแบ่งพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร แต่ละ
กลุ่มสุ่มเขตมา ร้อยละ 50 โดยกลุ่มที่ 1 สุ่มได้ 14 เขต
จากทั้งหมด 27 เขต และกลุ่มที่ 2 สุ่มได้ 12 เขต จาก
ทั้งหมด 23 เขต รวม 26 เขต จากนั้นจึงเลือกประชากร
ที่ใช้ศึกษา คือ 1) ข้าราชการกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติ
งานในส� ำ นั ก งานเขต ก� ำ หนดขนาดตั ว อย่ า งกลุ ่ ม
ข้าราชการ โดยเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่
ในต�ำแหน่งงานอืน่ ในฝ่ายงานทีม่ ขี อบเขตงานเกีย่ วข้อง
กับด้านสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ต�ำแหน่งงานด้าน
สุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม โดยคิดจ�ำนวนกลุม่ เจ้าหน้าที่
ในต�ำแหน่งงานอื่นต่อกลุ่มเจ้าหน้าที่ในต�ำแหน่งงาน
ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในสัดส่วน 2 : 1 และ 2)
กลุ่มประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เลือกเก็บแบบ
ก�ำหนดโควตาในผูท้ มี่ ารับบริการทีฝ่ า่ ยสิง่ แวดล้อมและ
สุขาภิบาลระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2555
เก็บเพศชายกับเพศหญิงจ�ำนวนเท่าๆกัน โดยเจ้าหน้าที่
ด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เ ลือกเก็บและ
รวบรวม

เครื่องมือที่ ในการวิจัย
1. แบบสอบถาม เป็นชนิดปลายปิด แบบเลือก
ตอบและเป็นแบบมาตราส่วนตามวิธีของ Likert scale
เนื้อหาประกอบด้วย
		 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล และระดับการรับรูภ้ าวะ
สุขภาพ ซึ่งแบ่งเป็นระดับตั้งแต่ 1-10 เพื่อใช้ประมาณ
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ภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่ว่าอยู่ในช่วงใด โดยระดับที่
1 หมายถึง ภาวะสุขภาพทีแ่ ย่ทสี่ ดุ (มีปญ
ั หาด้านสุขภาพ
บ่อย) และระดับที่ 10 หมายถึง ภาวะสุขภาพที่ดีที่สุด
(ร่างกายแข็งแรงมากและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง)
		 ส่วนที่ 2 ค�ำถามเกีย่ วกับการรับรูท้ มี่ ตี อ่ ภาพ
ลักษณ์ โดยแบ่งค�ำถามเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความเป็น
ผู้น�ำ สร้างขึ้นจากทฤษฎีเชิงพฤติกรรมตามแนวคิด
พฤติ ก รรมผู ้ น� ำ ของมหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง รั ฐ โอไฮโอ
จ�ำนวน 20 ข้อ การเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมสร้าง
เสริมสุขภาพ สร้างขึน้ จากแนวคิดรูปแบบพฤติกรรมการ
ข้อ

สร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์ (Pender, 2006: 112
อ้างถึงในสุภร กรุตนารถ, 2549) จ�ำนวน 18 ข้อ และ
ด้านการให้บริการ สร้างขึ้นจากแนวคิดคุณลักษณะของ
การบริ ก ารที่ ดี ใ นการสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก การให้ บ ริ ก าร
ประชาชนของรัฐ (จินตนา บุญบงการ, 2545) จ�ำนวน
7 ข้อ โดยแบ่งระดับการรับรู้ออกเป็น 5 ระดับ คือ มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และใช้เกณฑ์
การให้คะแนนตามวิธีของ Likert scale และแปลระดับ
การรับรูภ้ าพลักษณ์ โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับมาก
ระดับปานกลาง และระดับน้อย ตัวอย่างแบบสอบถาม
เป็นดังนี้

รายการ

ความเป็นผู้น�ำ

5

ระดับความคิดเห็นต่อภาพลักษณ์
ที่เป็นจริง
ที่พึงประสงค์
4 3 2 1 5 4 3 2 1

1.1 ทำ�งานทุกอย่างด้วยความทุ่มเทและเต็มความสามารถ
การเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
2.1 ไม่สบู บุหรีใ่ นสถานที่ทำ�งานหรือระหว่างปฏิบัติงาน
การให้บริการ
3.1 ยิ้มแย้ม แจ่มใสขณะให้บริการแก่ผู้มารับบริการ

โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 3 ชุด ได้แก่
ชุดที่ 1 ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงาน เป็นค�ำถามทั้ง
3 ด้าน
ชุดที่ 2 ส�ำหรับผู้ร่วมงาน เป็นค�ำถาม 2 ด้าน
(ด้ า นความเป็ น ผู ้ น� ำ และการเป็ น แบบอย่ า งด้ า น
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ)
ชุดที่ 3 ส�ำหรับผู้มารับบริการ เป็นค�ำถาม 1
ด้าน (ด้านการบริการ) ตรวจสอบคุณภาพเครือ่ งมือโดย
ผูเ้ ชีย่ วชาญในสาขาทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน 2 ท่าน ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และน�ำไปทดลองใช้ (Try
out) กับเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานเขตทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียงกับ
ที่จะศึกษาวิจัย จ�ำนวน 30 คน น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์หา
ค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient) ได้ค่าความ

เชื่อมั่น คือ 1) การรับรู้ด้านความเป็นผู้น�ำของภาพ
ลั ก ษณ์ ที่ เ ป็ น จริ ง = 0.9509 และภาพลั ก ษณ์ ที่ พึ ง
ประสงค์ = 0.9560 2) การรับรู้การเป็นแบบอย่างด้าน
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของภาพลักษณ์ที่เป็นจริง
= 0.9115 และภาพลักษณ์ทพี่ งึ ประสงค์ = 0.9425 และ
3) การรับรูด้ า้ นการให้บริการของภาพลักษณ์ทเี่ ป็นจริง
= 0.9124 และภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ = 0.9094
2. แบบสัมภาษณ์ 1 ชุด ส�ำหรับตัวแทนเจ้า
หน้าทีด่ า้ นสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม ใช้ศกึ ษาความคิด
เห็นเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค รวมถึงแนวทางในการ
สร้างเสริมภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์
การวิจยั ครัง้ นีเ้ กีย่ วข้องกับการวิจยั ในมนุษย์ ซึง่
ผูว้ จิ ยั ได้ให้ความส�ำคัญกับผูใ้ ห้ขอ้ มูล โดยการเก็บข้อมูล
นั้ น เกิ ด จากความสมั ค รใจและยิ น ยอมของผู ้ ต อบ

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมรา

แบบสอบถาม มีการเซ็นยินยอมให้ความร่วมมือในการ
เก็บข้อมูล และเก็บข้อมูลเป็นความลับ ซึ่งการวิจัยครั้ง
นีไ้ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจยั ในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การเก็บรวบรวมข้อมูล
จัดท�ำหนังสือถึงผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขต
เพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เป็น
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง น� ำ ส่ ง พร้ อ มด้ ว ยแบบสอบถามทาง
ไปรษณีย์ โดยมีเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยสุขาภิบาลและสิง่ แวดล้อม
เป็นผูด้ �ำเนินการเก็บรวบรวม และส่งเอกสารกลับคืน มี
การตรวจสอบแบบสอบถามทีไ่ ด้รบั คืนจากกลุม่ ตัวอย่าง
ทั้ง 3 กลุ่มที่ตอบครบถ้วนสมบูรณ์ รวม 780 ฉบับ และ
ท�ำการสุม่ สัมภาษณ์ตวั แทนเจ้าหน้าทีด่ า้ นสุขาภิบาลและ
สิ่งแวดล้อม จ�ำนวน 13 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ในส่ ว นของข้ อ มู ล เชิ ง
ปริมาณ ใช้โปรแกรมส�ำเร็จรูป
1. วิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ใช้ค่า
ความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการรับรูภ้ าพลักษณ์
ใช้ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation)
3. ทดสอบสมมติ ฐ านการรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ
ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงกับภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ตาม
การรับรู้ภายในกลุ่มตัวอย่างเดียวกันใช้ one – tailed
paired t-test
4. ทดสอบสมมติ ฐ านการรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ
ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงกับภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ตาม
การรับรู้ระหว่างกลุ่มตัวอย่างผู้ปฏิบัติงานกับผู้ร่วมงาน
และระหว่ า งกลุ ่ ม ผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านกั บ ผู ้ ม ารั บ บริ ก ารใช้
Independent t-test

นี กรุงเทพ ปีที่ 29 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556 37

ผลการวิจัย
1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 780 คน อยู่ในพื้นที่เขต
ชั้นในมากกว่าเขตชั้นนอก ร้อยละ 54.9 ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง ร้อยละ 56.7 อยูใ่ นกลุม่ อายุ 31-40 ปี ร้อยละ
32.2 ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ร้อยละ
67.7 และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท
ร้อยละ 47.0 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานเป็นต�ำแหน่งนักวิชาการ
สุขาภิบาลมากทีส่ ดุ ส่วนกลุม่ ผูร้ ว่ มงานเป็นต�ำแหน่งนัก
พัฒนาชุมชนมากที่สุด และกลุ่มผู้รับบริการมีอาชีพ
ธุรกิจ /ค้าขายมากทีส่ ดุ และระดับการรับรูภ้ าวะสุขภาพ
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 7 - 8 ซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ส่วน
ใหญ่ประมาณภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าทีด่ า้ นสุขาภิบาล
และสิง่ แวดล้อมอยูใ่ นระดับดี ส่วนใหญ่มสี ขุ ภาพร่างกาย
แข็งแรง
2. ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์
ของเจ้าหน้าที่รับผิด อบงานด้านสาธารณสุข และ
สุ ข า ภิ บ า ล สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ข อ ง ส�ำ นั ก ง า น เ ข ต
กรุ ง เทพมหานคร ตามการรั บ รู ้ ข องผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ
ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์โดย
รวมอยู ่ ใ นระดั บ มาก จ� ำ แนกรายกลุ ่ ม พบว่ า กลุ ่ ม
ผูป้ ฏิบตั งิ านรับรูภ้ าพลักษณ์ทเี่ ป็นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์
ด้านความเป็นผู้น�ำ การเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรม
สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ และด้ า นการให้ บ ริ ก ารอยู ่ ใ น
ระดับมาก กลุ่มผู้ร่วมงานรับรู้ภาพลักษณ์ที่เป็นจริง
ด้ า นความเป็ น ผู ้ น� ำ และการเป็ น แบบอย่ า งด้ า น
พฤติ ก รรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพอยู ่ ใ นระดั บ ปานกลาง
และรับรู้ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ทุกด้านอยู่ในระดับ
มาก และกลุ่มผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์ที่เป็นจริง
และที่พึงประสงค์ ด้านการให้บริการอยู่ในระดับมาก
ตามตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การรับรู้ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุข และ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มผู้ร่วมงาน และกลุ่มผู้รับบริการ จ�ำแนกรายด้าน
ภาพลักษณ์
ผู้ปฏิบัติงาน

• ความเป็นผู้นำ�
• การเป็นแบบอย่างด้าน

ผู้ร่วมงาน

•
•
•

ผู้รับบริการ

•

พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
การให้บริการ
ความเป็นผู้นำ�
การเป็นแบบอย่างด้าน
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
การให้บริการ

ภาพลักษณ์ที่เป็นจริง
S.D.
ระดับ
การรับรู้
3.79 0.54
มาก
3.70 0.56
มาก

ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์
S.D.
ระดับ
การรับรู้
4.43 0.41
มาก
4.38 0.44
มาก

4.01
3.64
3.57

0.67
0.50
0.53

มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

4.61
4.19
4.19

0.42
0.53
0.56

มาก
มาก
มาก

4.08

0.63

มาก

4.56

0.43

มาก

3. เปรียบเทียบภาพลักษณ์ทเี่ ป็นจริงกับภาพ
2) ผูร้ ว่ มงานรับรูภ้ าพลักษณ์ทเี่ ป็นจริงกับภาพ
ลักษณ์ทพี่ งึ ประสงค์ของเจ้าหน้าทีร่ บั ผิด อบงานด้าน
ลักษณ์ที่พึงประสงค์ ด้านความเป็นผู้น�ำ และการเป็น
สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมของส�ำนักงาน
แบบอย่างด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ แตกต่างกัน
เขตกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 2
ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2
1) ผู้ปฏิบัติงานรับรู้ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงกับ
3) ผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงกับ
ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ ด้านความเป็นผู้น�ำ การเป็น
ภาพลักษณ์ทพี่ งึ ประสงค์ ด้านการให้บริการ แตกต่างกัน
แบบอย่างด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ และด้าน
การให้บริการ แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 2
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 3
ระดับ 0.05 ตามตารางที่ 2 เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบภาพลักษณ์ที่เป็นจริงกับภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตามการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ
ภาพลักษณ์
ผู้ปฏิบัติงาน

การรับรู้

S.D.

t-statistic

p-value

• ความเป็นผู้นำ�

- เป็นจริง
- พึงประสงค์

3.79
4.43

0.54
0.41

15.836

< 0.0005

• การเป็นแบบอย่างด้าน
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

- เป็นจริง
- พึงประสงค์

3.70
4.38

0.56
0.44

16.603

< 0.0005

• การให้บริการ

- เป็นจริง
- พึงประสงค์

4.01
4.61

0.67
0.42

12.539

< 0.0005

วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมรา
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบภาพลักษณ์ที่เป็นจริงกับภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ตามการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ (ต่อ)
ภาพลักษณ์

การรับรู้

ผู้ร่วมงาน

• ความเป็นผู้นำ�

ผู้รับบริการ

• การเป็นแบบอย่างด้าน
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
• การให้บริการ

- เป็นจริง
- พึงประสงค์
- เป็นจริง
- พึงประสงค์
- เป็นจริง
- พึงประสงค์

4) ผูป้ ฏิบตั งิ านกับผูร้ ว่ มงานรับรูภ้ าพลักษณ์ที่
เป็นจริงกับภาพลักษณ์ทพี่ งึ ประสงค์ ด้านความเป็นผูน้ ำ�
และการเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ตาม
ตารางที่ 3 เป็นไปตามสมมติฐานที่ 4

3.64
4.19
3.57
4.19
4.08
4.56

S.D.

t-statistic

p-value

0.50
0.53
0.53
0.56
0.63
0.43

16.162

< 0.0005

17.609

< 0.0005

15.321

< 0.0005

5) ผูป้ ฏิบตั งิ านกับผูร้ บั บริการรับรูภ้ าพลักษณ์
ที่เป็นจริงกับภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ไม่มีความแตก
ต่างกันที่ระดับนัยส�ำคัญทางสถิติ 0.05 ตามตารางที่ 3
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ 5

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ด้านความเป็นผู้น�ำ และการเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพ ตามการรับรู้ระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้ร่วมงาน และด้านการให้บริการ
ตามการรับรู้ระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกับกลุ่มผู้รับบริการ
การรับรู้
กลุ่ม
N

ภาพลักษณ์ที่เป็นจริง
S.D.
t-statistic

• ด้านความเป็นผู้นำ�
141 3.79
0.54
- ผู้ปฏิบัติงาน
247 3.64
0.50
- ผู้ร่วมงาน
• การเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
141 3.70
0.56
- ผู้ปฏิบัติงาน
247 3.57
0.53
- ผู้ร่วมงาน
• ด้านการให้บริการ
- ผู้ปฏิบัติงาน
- ผู้รับบริการ

141 4.01
392 4.08

0.67
0.63

p-value

ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์
S.D. t-statistic p-value

2.837

< 0.01

4.43 0.41
4.19 0.53

4.806

< 0.001

2.339

< 0.05

4.38 0.44
4.19 0.56

3.730

< 0.001

0.991

> 0.05

4.61 0.42
4.56 0.43

1.093

> 0.05
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4. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการสร้าง
เสริมภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รับผิด อบงานด้าน
สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมของส�ำนักงาน
เขตกรุงเทพมหานคร
ภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมของส�ำนักงานเขต
ที่ควรปรับปรุงหรือพัฒนามีทั้งด้านความเป็นผู้นำ� ด้าน
การบริการ และด้านพฤติกรรสร้างเสริมสุขภาพของเจ้า
หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนปัญหาอุปสรรคส�ำคัญต่อการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีนั้นมีทั้งจากตัวผู้ปฏิบัติงาน
และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ส่วนแนวทางการเสริม
สร้างภาพลักษณ์ที่ดีนั้นต้องมาจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
งานเป็นหลักโดยมีหน่วยงานให้การสนับสนุนและมีสว่ น
ร่วมในการพัฒนาบุคลากร

อภิปรายผลและข้อสรุป
1. ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่พึงประสงค์
ของเจ้าหน้าที่รับผิด อบงานด้านสาธารณสุข และ
สุ ข า ภิ บ า ล สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ข อ ง ส�ำ นั ก ง า น เ ข ต
กรุ ง เทพมหานคร ตามการรั บ รู ้ ข องผู ้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ
การรับรูภ้ าพลักษณ์ทเี่ ป็นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ จ�ำแนกรายกลุม่ พบว่า กลุม่
ผูป้ ฏิบตั งิ านรับรูภ้ าพลักษณ์ทเี่ ป็นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์
อยู ่ ใ นระดั บ มาก เนื่ อ งจากเป็ น การรั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ
พฤติกรรมและบุคลิกภาพของตนเองในการปฏิบัติงาน
ตามประสบการณ์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อม ท�ำให้เกิดการ
รับรู้ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงขึ้น สอดคล้องกับ พงษ์เทพ
วรกิจโภคาทร (2537: 125) ที่กล่าวว่า “ภาพลักษณ์ที่
เป็นจริงนั้นเป็นภาพที่บุคคลรับรู้ว่าเกิดขึ้นแล้วตาม
ประสบการณ์ที่ได้รับเป็นภาพที่บุคคลคิดและเชื่อต่อ
องค์ประกอบของตนเองว่ามีคณ
ุ ลักษณะเป็นเช่นไรของ
บุคคลทีเ่ กิดขึน้ จริงในเวลานัน้ ๆ ” ขณะเดียวกันก็ได้สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ตนพึงปรารถนาไว้เป็นเป้าหมายไว้ และ

ยิ่งมีการรับรู้ในภาพลักษณ์ตนเองดีอยู่แล้ว ยิ่งจะส่งผล
ให้ เ กิ ด แรงจู ง ใจในการจะพั ฒ นาตนให้ ก ้ า วหน้ า ขึ้ น
ส่วนกลุม่ ผูร้ ว่ มงานรับรูภ้ าพลักษณ์ทเี่ ป็นจริงอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และภาพลักษณ์ทพี่ งึ ประสงค์อยูใ่ นระดับมาก
อาจเนื่องจากภาพลักษณ์ปัจจุบันในความนึกคิดของ
ผูร้ ว่ มงานตามประสบการณ์และข้อมูลทีร่ บั รู้ อาจเห็นว่า
ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ประกอบกับปัจจุบัน
ปัญหาด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมยังคงเป็นปัญหา
ส�ำคัญในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร จึงคาดหวัง
ให้เจ้าหน้าที่มีบุคลิกภาพและการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นกว่านี้
และกลุ่มผู้รับบริการรับรู้ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงและที่
พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก อาจเพราะงานบริการนั้น
เป็นภารกิจหลักของส�ำนักงานเขต ซึ่งมีแนวทางการให้
บริการไว้เป็นมาตรฐาน ซึ่งผู้รับบริการส่วนใหญ่เห็นว่า
เจ้าหน้าทีม่ พี ฤติกรรมการให้บริการค่อนข้างดี และคาด
หวังที่จะได้รับการบริการที่ดีขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต และ
ผู้รับบริการรับรู้ในบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเจ้า
หน้าทีจ่ ากประสบการณ์ตรงและจากทางอ้อม จึงเกิดเป็น
ภาพในความรูส้ กึ นึกคิดขึน้ ด้วยลักษณะของภาพลักษณ์
นัน้ เป็นองค์ประกอบระหว่างข้อเท็จจริงกับการประเมิน
ส่วนตัว เมื่อบุคคลได้รับรู้ถึงพฤติกรรม หรือสิ่งต่างที่
เกีย่ วกับบุคคล องค์การแล้วก็จะกลายเป็นภาพของสิง่ นัน้
(รัตนาวดี ศิริทองถาวร, 2548)
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ผู้ปฏิบัติงาน
รับรู้ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงกับภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์
แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ 1 คล้ายคลึงกับ
มณฑา ภูห่ อ้ ย (2550) ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์
พยาบาลวิชาชีพทีเ่ กิดขึน้ จริงและในอุดมคติ พบมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ P<0.001
ส่วนผู้ร่วมงานรับรู้ภาพลักษณ์ที่เป็นจริงกับภาพลักษณ์
ที่พึงประสงค์แตกต่างกัน เป็นไปตามสมมติฐานที่ 2
สอดคล้องกับ ณัฐภณ สุเมธอธิคม และคณะ (2551)
ที่ศึกษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์ที่เ ป็นจริงและที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต พบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัย
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ส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และผู้รับบริการรับรู้ภาพ
ลักษณ์ทเี่ ป็นจริงกับภาพลักษณ์ทพี่ งึ ประสงค์แตกต่างกัน
เป็นไปตามสมมติฐานที่ 3 สอดคล้องกับ เบญจวรรณ
จงมหาศาลชัย (2550) ทีศ่ กึ ษาเปรียบเทียบภาพลักษณ์
ของพยาบาลตามคุ ณ ลั ก ษณะที่ เ กิ ด ขึ้ น จริ ง และใน
อุดมคติ พบมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01
2. เปรียบเทียบภาพลักษณ์ทเี่ ป็นจริงกับภาพ
ลักษณ์ทพี่ งึ ประสงค์ของเจ้าหน้าทีร่ บั ผิด อบงานด้าน
สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมของส�ำนักงาน
เขตกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ร่วมงาน และผู้รับบริการ
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 4 พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ าน
กับผูร้ ว่ มงานรับรูภ้ าพลักษณ์ทเี่ ป็นจริงกับภาพลักษณ์ที่
พึงประสงค์ ด้านความเป็นผู้นำ� และการเป็นแบบอย่าง
ด้ า นพฤติ ก รรมสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพแตกต่ า งกั น โดย
ผู้ปฏิบัติงานรับรู้มากกว่าผู้ร่วมงาน ด้านความเป็นผู้น�ำ
มีความส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ด้วย
เป็นความสามารถในเชิงผูน้ ำ� ทีจ่ ะบันดาลใจให้ผอู้ นื่ เต็มใจ
ทีจ่ ะยอมรับการน�ำของเขา และท�ำงานอย่างกระตือรือร้น
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายขององค์กร (วิทยากร เชียงกูล,
2543) งานบริการด้านสาธารณสุขนัน้ ผูป้ ฏิบตั งิ านต้อง
มีความเป็นผู้น�ำสูง และเป็นคุณลักษณะที่เกิดจากการ
ปฏิบตั งิ านและเรียนรูจ้ ากประสบการณ์ ดังนัน้ ผูป้ ฏิบตั งิ าน
ย่อมรับรู้ในภาพลักษณ์ตนเองได้ดีกว่าผู้ร่วมงาน และ
จากการรับรูใ้ นภาพลักษณ์ทเี่ ป็นจริง ซึง่ ท�ำให้ทราบจุดเด่น
จุดด้อยที่มี ท�ำให้เกิดความคาดหวังในภาพลักษณ์ที่ดี
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนการเป็นแบบอย่างด้าน
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เนื่องด้วยผู้ปฏิบัติงานรับรู้
ในบทบาทของตนเอง ย่อมมีความรู้ความเข้าใจ และ
ตระหนั ก ถึ ง การมี สุ ข ภาพที่ ดี ม ากกว่ า บุ ค คลที่ ไ ม่ ไ ด้
ท�ำงานด้านนี้ ซึง่ การทีบ่ คุ คลจะคงไว้ซงึ่ ภาวะสุขภาพทีด่ ี
ทัง้ ร่างกายจิตใจ หรือเพิ่มระดับความผาสุกของชีวติ นัน้
จ�ำเป็นต้องมีการปฏิบัติตนในการสร้างเสริมสุขภาพที่
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เหมาะสมกั บ ภาวะสุ ข ภาพที่ เ ป็ น อยู ่ แ ละสร้ า งเสริ ม
สุขภาพด้วยตนเองอย่างต่อเนือ่ ง (Pender, 1996) และ
จะเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการสร้างเสริม สุขภาพที่ดีของ
ตนเอง และโน้ ม น� ำ สู ่ ก ารเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ด ้ า น
พฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในหน่วยงาน ขณะเดียวกัน
ด้วยภาระงาน ลักษณะงาน และความเครียดจากการ
ท�ำงานปัจจุบัน ท�ำให้เกิดความเหนื่อยล้า ขาดความ
กระตือรือร้น และความใส่ใจที่จะปฏิบัติในพฤติกรรม
สร้างเสริมสุขภาพได้ จึงอาจท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความ
คาดหวังภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 5 พบว่า ผูป้ ฏิบตั งิ าน
กับผูร้ บั บริการรับรูภ้ าพลักษณ์ทเี่ ป็นจริงและภาพลักษณ์
ที่พึงประสงค์ ด้านการให้บริการไม่มีความแตกต่างกัน
ทั้งนี้ ด้วยงานบริการนั้นเป็นภารกิจหลัก และเป็นหนึ่ง
ในสมรรถนะหลักของข้าราชการ ซึง่ ครอบคลุมถึงความ
ตัง้ ใจและความพยายามในการบริการประชาชน ส่งผลให้
เจ้าหน้าที่ตระหนักและให้ความส�ำคัญต่อการบริการ
ค่อนข้างดี ขณะที่ผู้รับบริการเป็นผู้ได้รับประโยชน์
โดยตรงจากการรับบริการทีด่ นี นั้ และจากประสบการณ์
ที่ผ่านมา ท�ำให้เกิดเป็นความพึงพอใจในการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ จึงมีการรับรู้ไม่แตกต่างจากผู้ให้บริการ
และทัง้ ฝ่ายผูใ้ ห้บริการและผูร้ บั บริการต่างก็มคี วามคาดหวัง
ถึงภาพลักษณ์การบริการทีด่ ขี นึ้ กว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั
โดยเฉพาะบุคลิกภาพทางกายนั้นเป็นสิ่งสามารถสร้าง
ความประทับใจได้มากตั้งแต่แรกพบระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับบริการ อาจกล่าวได้ว่าการบริการที่ดีจะเกิดขึ้นจาก
ตัวบุคคล โดยเฉพาะทักษะประสบการณ์ เทคนิคต่างๆ
ทีจ่ ะท�ำให้ผรู้ บั บริการเกิดความพึงพอใจ และอยากกลับ
เข้ามาใช้บริการอีก

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผลการศึกษานี้สามารถใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้น
ส�ำหรับผู้บริหารของหน่วยงานประกอบการพิจารณา
เสริมสร้างภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานด้าน
สาธารณสุข และสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อมของส�ำนักงานเขต
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กรุงเทพมหานคร ซึง่ จากแบบสอบถาม พบว่า การพัฒนา
ด้านความเป็นผูน้ ำ� ควรเน้นทักษะในการน�ำแนวคิดใหม่ ๆ
มาประยุกต์ใช้กับการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลักดันให้ผปู้ ฏิบตั งิ านกล้าคิดและน�ำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ
และเพิ่มความเข้มงวด รอบคอบในการท�ำงานมากขึ้น
เพื่ อ ลดข้ อ ผิ ด พลาดในการท� ำ งาน และเสริ ม สร้ า ง
สัมพันธภาพในการท�ำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าทีโ่ ดย
เปิดใจยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ส่วนการเป็น
แบบอย่างด้านพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยงาน
ควรกระตุ ้ น การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพที่ ดี โ ดยเริ่ ม จาก
ตัวผูป้ ฏิบตั งิ านเป็นหลักในพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ต่ อ สุ ข ภาพที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี
แอลกอฮอล์ให้เป็นแบบอย่างที่ดีในที่ท�ำงาน การท�ำ
กิจกรรมที่สร้างเสริมความแข็งแรงให้กับร่างกาย และ
การจั ด การความเครี ย ดที่ เ กิ ด จากการท� ำ งาน และ
หน่วยงานควรผลักดันให้เจ้าหน้าทีด่ า้ นสิง่ แวดล้อมและ
สุขาภิบาลมีบทบาทด�ำเนินกิจกรรมเกีย่ วกับการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดีในหน่วยงานมากขึ้น ส่วนด้านการให้บริการ
อาจเพิ่มเทคนิคการบริการดียิ่งขึ้นได้ โดยเฉพาะปรับ

การให้บริการด้วยความรวดเร็ว กระฉับกระเฉง ควบคู่
กั บ การให้ บ ริ ก ารด้ ว ยมารยาทที่ ดี และบริ ก ารโดย
ไม่เลือกปฏิบัติ
จากผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา และอุปสรรคในการสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดี
สิ่งที่เกิดจากตัวผู้ปฏิบัติงาน คือ การขาดความแรงจูงใจ
ในการท�ำงานท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านบางส่วนไม่คอ่ ยให้ความ
ส� ำ คั ญ กั บ การปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาองค์ ค วามรู ้ แ ละ
บุคลิกภาพที่จ�ำเป็นต่อการท�ำงาน ขณะที่ภาระงานใน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบมีมาก จึงเป็นสภาพการท�ำงานที่
ไม่เอื้อต่อการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน
ส่วนแนวทางในการสร้างเสริมภาพลักษณ์ พบว่า ควร
เริ่มจากตัวผู้ปฏิบัติงานเป็นหลักในการพัฒนาความรู้
ความสามารถให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ พร้ อ มทั้ ง พั ฒ นา
บุคลิกภาพให้น่าเชื่อถือ ขณะที่หน่วยงานก็ควรมีส่วน
ส�ำคัญในการกระตุ้นและผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานให้มี
จิตส�ำนึกในหน้าที่ โดยสร้างแนวทางการพัฒนาภาพ
ลักษณ์ของผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน
พร้อมทัง้ สร้างแรงจูงใจให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม
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