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บทความเร่ือง “ปจจัยในการสรางภาพลักษณและความมีชื่อเสียงของกรมควบคุมโรค ป 2556” 
เปนขอมูลท่ีแสดงถึงการรับรู และทัศนคติตอกรมควบคุมโรคในสายตาผูมีสวนไดสวนเสีย 4 กลุม จํานวน
ทั้งสิ้น 33 คน ไดแก (1) ประชาชนกลุมเปาหมาย (2)  เครือขายประชาสัมพันธ (3)  เครือขายท่ีมีการ
ทํางานรวมกัน และ (4) บุคลากรภายในกรม โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยรูปแบบการสนทนากลุม 
(Focus group interview) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)  งานวิจัยชิ้นน้ีมี
วัตถุประสงค ดังตอไปน้ี (1) เพ่ือทราบถึงระดับการรับรูเก่ียวกับกรมควบคุมโรคในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
(2) เพ่ือทราบถึงระดับทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอกรมควบคุมโรค (3) เพ่ือทราบถึงระดับ
ภาพลักษณของกรมควบคุมโรคในสายตาของผูมีสวนไดสวนเสีย และ (4) เพ่ือกําหนดแนวทางการสราง
ภาพลักษณของกรมควบคุมโรค  

 ผลการวิจัย พบวา ปจจัยในการสรางภาพลักษณและความมีชื่อเสียงของของกรมควบคุมโรคมี
ทั้งหมดดวยกัน 6 ประการ ไดแก (1) ปจจัยดานนวัตกรรม (2) ปจจัยดานความเปนผูนํา (3) ปจจัยดานดาน
การบริหาร (4) ปจจัยดานพนักงานและการใหบริการ (5) ปจจัยดานการส่ือสาร และ (6) ปจจัยดานการ
จัดการประเด็นปญหา อยางไรก็ตาม พบวา บุคลากรภายในกรมควบคุมโรค และบุคลากรภายนอกกรม
ควบคุมโรคมีความเห็นแตกตางกันในแตละปจจัยท้ังในดานท่ีดี และในดานท่ีไมดีของแตละปจจัย ยกเวน
ปจจัยดานการจัดการประเด็นปญหาท่ีบุคลากรภายในกรมควบคุมโรคท้ังหมดมีความเห็นตรงกันวาเปน
ปจจัยท่ีตองการการปรับปรุง  
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

Abstract 

 This research “The factors to build image and reputation for Department of 

Disease Control 2013” shows perceptions, attitudes, and suggestions of 4 stakeholders 

such as (1) Targeted people networks (2) Public relations networks (3) Co-operation 

networks and (4) Internal public officers totally 33 persons. We use Qualitative research 

which consists of focus group interview coexist with in-depth interview. The objectives are 

to inform perception, attitude, image degree, and determine direction for build image and 

reputation for Department of Disease Control.       

Qualitative research results are Academic writers find the findings there are totally 

6 factors to build image and reputation for Department of Disease Control that are 

Innovative factor, Leadership factor, Administrative factor, Employee & Service factor, 

Communication factor, and Issue management factor. However, Internal public officers 

and External networks have different opinions in each factor. They consider positive and 

negative aspects of each factor except Issue management factor that all Internal public 

officers congruently consider it should be improved. 

Keywords : Image, Reputation 

 

1. ท่ีมาและความสําคัญ 

กรมควบคุมโรค เปนหนวยงานสําคัญในการปองกันและควบคุมโรค ดังน้ันการดําเนินงานของกรม
ควบคุมโรคจึงมีผลตอประชาชนจํานวนมาก โดยในฐานะของผูสงสาร กรมควบคุมโรคจําเปนตองมีความ
นาเชื่อถือในระดับสูง เพ่ือใหสาธารณชนเกิดการยอมรับ และเชื่อถือในคําแนะนํา และนําไปสูการปฏิบัติ
ตาม ดังน้ันภาพลักษณท่ีนาเช่ือถือจึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิงตอการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค 

นอกจากน้ีการประสิทธิภาพในการทํางานดานการส่ือสารความเส่ียงของกรมควบคุมโรคน้ัน
เก่ียวของกับผูมีสวนไดสวนเสียท่ีหลากหลาย อาทิ กลุมประชาชนกลุมเปาหมาย เครือขายประชาสัมพันธ 
ไดแก ส่ือมวลชน และสํานักงานประชาสัมพันธจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ท่ีจะชวยเผยแพรขาวสารของ
กรมควบคุมโรคออกไป อีกท้ังยังมีเครือขายท่ีทํางานรวมกัน ซ่ึงไดแก หนวยงานท่ีกรมควบคุมโรคตอง
ทํางานรวมดวย และยังมีการประสานกันอยางตอเน่ืองเพ่ือใหการดําเนินงานของกรมควบคุมโรคเปนไป
อยางราบร่ืน อาทิ สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และกลุมผูมีสวนไดเสียท่ี
มีความสําคัญไมนอยไปกวากลุมท่ีไดกลาวไปแลวน่ันคือ กลุมบุคลากรภายในกรมควบคุมโรค ซ่ึงไดแก 
บุคลากรในระดับตางๆ ของกรมควบคุมโรคท่ีถือวาเปนกลจักรสําคัญอยางย่ิงท่ีจะทําใหงานท้ังหมดของกรม
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สามารถดําเนินไปไดอยางราบร่ืนและมีประสิทธิภาพนั้น ตองอาศัยความรวมมือรวมใจของ บุคลากรทุก
ระดับภายในกรมควบคุมโรคเอง 

สืบเน่ืองจากการศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรูรับทราบ ความรู และพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน
ในป 2555” ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงปริมาณจากกลุมตัวอยางท่ีเปนประชาชนกลุมเปาหมาย จํานวน 2,510 คน 
และเครือขายประชาสัมพันธ จํานวน 693 คน ท่ัวประเทศ ผลการวิจัยพบวา ในภาพรวมแลวประชาชน
กลุมเปาหมายในเขตเมือง และเขตชนบทสวนมากคิดวาภาพลักษณกรมควบคุมโรคอยูในระดับดี และเม่ือ
พิจารณาในแตละประเด็น พบวา กลุมตัวอยางท้ังในเขตเมืองและชนบท เห็นวากรมควบคุมโรคมี
ภาพลักษณท่ีดี ในทุกประเด็น ไดแก กรมควบคุมโรคเปนท่ีรูจัก ความสามารถในการส่ือสารใหความรูกับ
ประชาชนผานส่ือมวลชนไดอยางดี  บุคลากรของกรมควบคุมโรคมีความรูในเร่ืองการปองกันและควบคุม
โรคเปนอยางดี นอกจากน้ีกลุมเครือขายประชาสัมพันธยังมีความรูสึกเชิงบวกตอภาพลักษณของกรม
ควบคุมโรคอีกดวย (สํานักเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมควบคุมโรค, 2555) 

ดังน้ันงานวิจัยชิ้นน้ีจึงมุงหวังใหไดขอมูลในเชิงการรับรู ทัศนคติ และขอเสนอแนะจากบุคลากรใน
องคกร รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย อันจะเปนประโยชนตอการกําหนดแนวทางการสร างภาพลักษณและ
ความมีชื่อเสียงใหกับกรมควบคุมโรคตอไป และในงานวิจัยน้ีคณะผูวิจัยไดเพ่ิมกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเปน
บุคลากรภายในกรม และเครือขายท่ีมีการทํางานรวมกันเพ่ิมเติมดวย เน่ืองจากภาพลักษณน้ันมีความ
เชื่อมโยงกับความมีชื่อเสียง (Reputation) และความนาเชื่อถือ (Credibility) นอกจากน้ีการสราง
ภาพลักษณใหมีความสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียยังข้ึนอยูกับความความคิดเห็น 
ความศรัทธา และการมององคกรในทางบวกเปนสําคัญ ซ่ึงนับวาจําเปนอยางมากตอความสําเร็จขององคกร 
ดังน้ันกรมควบคุมโรคจึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางภาพลักษณและความมีชื่อเสียงท่ีดีใหเกิดข้ึนในใจของผู
มีสวนไดสวนเสีย ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดการรับรูเชิงบวก ความเขาใจท่ีถูกตอง และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกรใน
ทายที่สุด 

 วัตถุประสงคของการสํารวจ 

(1) เพ่ือทราบถึงระดับการรับรูเก่ียวกับกรมควบคุมโรคในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย (2) เพ่ือทราบถึง
ระดับทัศนคติของผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีตอกรมควบคุมโรค (3) เพ่ือทราบถึงระดับภาพลักษณและความมี
ชื่อเสียงของกรมควบคุมโรคในสายตาของผูมีสวนไดสวนเสีย และ (4) เพ่ือกําหนดแนวทางการสราง
ภาพลักษณและความมีชื่อเสียงของกรมควบคุมโรค 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 แนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณและความมีช่ือเสียงขององคกร 

 รุงนภา พิตรปรีชา (2556) กลาววา ภาพลักษณมีความเชื่อมโยงกับความมีชื่อเสียง (Reputation) 
และความนาเชื่อถือ (Credibility) เพราะการสรางภาพลักษณใหสอดคลองกับความตองการของ



 

 

252 
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สาธารณชนน้ันข้ึนอยูกับความความคิดเห็น ความศรัทธา และการมององคกรในทางบวกของสาธารณชน
เปนสําคัญ โดยภาพลักษณน้ันนับวาเปนส่ิงท่ีสําคัญมากตอความสําเร็จขององคกร สวนชื่อเสียงขององคกร 
(Corporate reputation) หมายถึง การรับรูของสาธารณชนเก่ียวกับผลงานท่ีดีขององคกรท่ีมีมาอยาง
ยาวนาน สมํ่าเสมอ ชื่อเสียงท่ีดีน้ันเกิดจากพฤติกรรมของคนในองคกรเอง แตจะไปปรากฏในใจของ
สาธารณชน ดังน้ันจึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางภาพลักษณและความมีชื่อเสียงท่ีดีใหเกิดข้ึนในใจของ
สาธารณชนในทางบวกอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ ความศรัทธา ความเชื่อม่ัน และมี
ทัศนคติท่ีดีตอองคกรอยางตอเน่ือง  

ทั้งน้ี Gregory และ Wiechman (1991); Dowling (2001) ไดกลาวไววา ภาพลักษณองคกรเปน
การเนนภาพรวมท้ังหมดขององคกร โดยรวมถึงสินคา ตราสินคา ระบบการบริหารงาน ความม่ันคง การมี
บุคลากรท่ีมีคุณภาพ การมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมถึงการรับรูท้ังทางดานท่ีดี และไมดีขององคกรท่ี
กอตัวข้ึนมาในใจของสาธารณชน โดย Wilcox, Cameron, Ault, และ Agee (2003) กลาววา การ
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณองคกรน้ันเปนการสรางความเขาใจท่ีถูกตอง และการมีทัศนคติท่ีดีของ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกร และใหการสนับสนุนการดําเนินงาน หรือการจัดกิจกรรมขององคกรตอไป
ในอนาคต นอกจากน้ีองคกรยังควรใหขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงเวลาเกิดความคับของใจจากผูมีสวนไดสวนเสีย 
ทั้งนี้เพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตอง และลดความไมพอใจท่ีจะเกิดข้ึน และยังไดกลาวถึงกระบวนการจัดการ
ประเด็นปญหากับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับองคกรไว 5 ประการ คือ (1) การระบุประเด็นปญหาของ
องคกร (2) การวิเคราะหปญหาและประเมินผลกระทบ (3) การเลือกวิธีการในการแกปญหา (4) การ
ดําเนินการแกไขปญหา และ (5) การประเมินผลการจัดการประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 ในสวนมาตรวัดภาพลักษณและความมีชื่อเสียงขององคกรของ The RepTrak ® Framework 
(2012) นั้นนับวาเปนท่ียอมรับและนํามาใชในงานวิจัยของตางประเทศรวม  อาทิ งานวิจัยเร่ือง 
“RepTrak[TM] Pulse: conceptualizing and validating a short-form measure of corporate 

reputation” (Ponzi, Fombrun, Charles, & Gardberd, 2011) รวมท้ังยังนํามาตรวัดดังกลาวมาใช
จัดลําดับ (Ranking) องคกรประเภทตางๆ ในตางประเทศ สวนในประเทศไทยน้ันมีงานวิจัยของ 
Rungnapar Pitpreecha (2013) เร่ือง “Corporate reputation in Thailand: An analysis of 

indicators” ที่ไดนํามาตรวัดของ The RepTrak ® Framework (2012) มาปรับใชเปนตัวชี้วัดใน
การศึกษาภาพลักษณและความมีชื่อเสียงขององคกรในประเทศไทย ผลการวิจัย พบวา ภาพลักษณและ
ความมีชื่อเสียงขององคกรในประเทศไทย ประกอบไปดวยมิติดังตอไปน้ี คือ (1) มิติดานการปฏิบัติงาน 

(Performance) คือ ผลกําไรขององคกร และความเติบโตอยางตอเน่ือง รองลงมา คือ (2) มิติดานสินคา

และบริการ (Products and Services) คือ สินคาและบริการมีคุณภาพและมาตรฐาน (3) มิติดาน

นวัตกรรม (Innovation) คือ ปรับปรุงสินคาและบริการใหทันสมัย มีการปรับตัวอยางรวดเร็วเพ่ือรองรับ
การเปล่ียนแปลง (4) มิติดานความเปนผูนํา (Leadership) คือ ศักยภาพในการทํางาน ความมีจริยธรรม 
ความยุติธรรม และความโปรงใสในการทํางาน และ (5) มิติดานความเปนพลเมือง (Citizenship)  คือ มี
สภาพแวดลอมท่ีดีในการทํางาน และใหการสนับสนุนดานสวัสดิการกับพนักงาน  ตามลําดับ ใน
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ขณะเดียวกันจากงานวิจัยของ ศุภฤกษ โพธิ์ไพรัตนา และ ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2554) เร่ือง “ตัวชี้วัด
ภาพลักษณองคกร” พบวา ภาพลักษณองคกรในสายตาผูมีสวนไดสวนเสียในประเทศไทยประกอบไปดวย
หลายมิติ ไดแก (1) มิติดานสินคาและบริการ คือ สินคาตองมีคุณภาพ และมีการใหบริการท่ีดีเปนท่ีนา
ประทับใจ (2) มิติดานผูบริหารและการบริหาร คือ ผูบริหารมีความสามารถ มีศักยภาพในการบริหารงาน 
(3) มิติดานพนักงานและผูใหบริการ คือ พนักงานมีความรู ความสามารถ สามารถสรางความประทับใจ
ตอสาธารณชน และพนักงานไดรับการปฏิบัติท่ีเปนธรรม ไดรับสวัสดิการท่ีเหมาะสม  (4) มิติดานการใช

อุปกรณและเทคโนโลยี คือ องคกรนําเทคโนโลยีมาใชใหเกิดประโยชนไดอยางเหมาะสม  (5) มิติดาน

สถานท่ี คือ มีความสะดวก สวยงาม ทันสมัย รองรับผูมาใชบริการได  (6) มิติดานความกาวหนาทันสมัย 
คือ การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาดําเนินงาน (7) มิติดานธรรมาภิบาล คือ การท่ีสาธารณชนรับรูวาองคกร
ดําเนินงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต และโปรงใส (8) มิติดานความรับผิดชอบตอสังคม คือ องคกรมีความ
ใสใจตอสังคม และปรารถนาใหสังคมดีข้ึน และ (9) มิติดานการส่ือสาร คือ การส่ือสารผานชองทางส่ือ
ตางๆ เพ่ือสงเสริมภาพลักษณสูกลุมเปาหมาย เปนตน 

 ดังน้ันจากการสังเคราะหงานวิจัยของ Wilcox, Cameron, Ault, และ Agee (2003); ศุภฤกษ 
โพธิ์ไพรัตนา และ ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2554); Rungnapar Pitpreecha (2013) ของคณะผูวิจัย พบวา 
ภาพลักษณและความมีชื่อเสียงองคกรในสายตาผูมีสวนไดสวนเสียในบริบทองคกรของประเทศไทยมีท้ังส้ิน 
6 ประการ (ดังปรากฏในภาพท่ี 1 ) ประกอบไปดวยปจจัยดังตอไปน้ี (1) ปจจัยดานนวัตกรรม 

(Innovative factor) คือ องคกรมีความรวดเร็วในการแจงขาวสารท่ีเปนประโยชน มีแนวคิดใหมๆ 
สามารถผลิตผลิตภัณฑ และสงมอบการบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของสาธารณชน  (2) ปจจัย

ดานความเปนผูนํา (Leadership factor) คือ ผูบริหารมีการจัดการองคกรท่ีดี ปฏิบัติงานดวยความ
ซ่ือสัตย เปนท่ียอมรับ และเปนท่ีประทับใจของพนักงาน รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย (3) ปจจัยดานดานการ

บริหาร (Administrative factor)  คือ ผูบริหารมีความสามารถ มีศักยภาพในการบริหารงาน  ทุมเทใน
การทํางาน และสรางความสัมพันธท่ีดีกับกลุมผูมีสวนไดสวนเ สีย (4) ปจจัยดานพนักงานและการ

ใหบริการ (Employee & Service factor) คือ พนักงานมีความรู ความสามารถ สามารถสรางความ
ประทับใจผานการบริการตอสาธารณชน รวมท้ังพนักงานตองมีทัศนคติเชิงบวกตอองคกรของตน  (5) 
ปจจัยดานการส่ือสาร (Communication factor) คือ การสื่อสารผานชองทางส่ือตางๆ ใหเหมาะสมกับ
เน้ือหาสาร และกลุมเปาหมาย เพ่ือสงเสริมการรับรูภาพลักษณขององคกรของกลุมเปาหมาย และ (6) 

ปจจัยดานการจัดการประเด็นปญหา (Issue management factor) คือ การประชาสัมพันธเพ่ือสราง
ภาพลักษณองคกรน้ันเปนการสรางความเขาใจท่ีถูกตอง และการมีทัศนคติท่ีดีของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ตอองคกร และใหการสนับสนุนการดําเนินงาน หรือการจัดกิจกรรมขององคกรตอไปในอนาคต นอกจากน้ี
องคกรยังควรใหขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงเวลาเกิดความคับของใจจากผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังน้ีเพ่ือสรางความ
เขาใจท่ีถูกตอง และลดความไมพอใจท่ีจะเกิดข้ึน และยังไดกลาวถึงกระบวนการจัดการประเด็นปญหากับ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสียสําหรับองคกรไวท้ังส้ิน 5 ประการ คือ (1) การระบุประเด็นปญหาขององคกร (2) 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

การวิเคราะหปญหาและประเมินผลกระทบ (3) การเลือกวิธีการในการแกปญหา (4) การดําเนินการแกไข
ปญหา และ (5) การประเมินผลการจัดการประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน  

ภาพท่ี 1 ปจจัยในการสรางภาพลักษณและความมีชื่อเสียงขององคกรในประเทศไทย 

 

ที่มา : ดัดแปลงจาก Wilcox, Cameron, Ault, และ Agee (2003); ศุภฤกษ โพธิ์ไพรัตนา และ  
 ยุบล เบ็ญจรงคกิจ (2554); Rungnapar Pitpreecha (2013) 
 

3. ระเบียบวิธีวิจัย 

เร่ือง “ปจจัยในการสรางภาพลักษณและความมีชื่อเสียงของกรมควบคุมโรค ป 2556” เปนขอมูล
ที่แสดงถึงสภาพการรับรู ทัศนคติ และขอเสนอแนะตอกรมควบคุมโรคในสายตากลุมเปาหมาย 4 กลุม โดย
ใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยรูปแบบการสนทนากลุม (Focus group interview) และการสัมภาษณ
แบบเจาะลึก (In-depth interview) ซ่ึงไดดําเนินการโดยการสรางแนวคําถามตามหลักแนวคิดภาพลักษณ 
และความมีชื่อเสียงขององคกร ซ่ึงไดประยุกตเขากับบริบทของประเทศไทย โดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมี
โครงสราง (Unstructured interview) เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล โดยดําเนินการเก็บขอมูลตามท่ี
ไดรับมอบหมาย ระหวางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 โดยคณะผูวิจัยไดพัฒนาขอคําถามมา
จากแนวคิดภาพลักษณและความมีชื่อเสียงขององคกร โดยหมวดคําถามของบุคลากรภายในกรม มี
ดังตอไปน้ี 1) การรับรูเก่ียวกับกรมควบคุมโรค มีขอคําถามเก่ียวกับ (1) ลักษณะเดน (2) ความเชี่ยวชาญ
ของกรมควบคุมโรค 2) ทัศนคติตอกรมควบคุมโรค มีขอคําถามเก่ียวกับ (1) ความรูสึกตอกรม (2) 
ความรูสึกเม่ือเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน (3) ความนาเชื่อถือ และการยอมรับตอกรมควบคุมโรค 3) 

ปจจัยในการสราง
ภาพลักษณและความ
มีชื่อเสียงขององคกร
ในประเทศไทย 

ปจจัยดานการ
บริหาร 

ปจจัยดาน
พนักงานและ
การใหบริการ 

ปจจัยดาน
นวัตกรรม 

ปจจัยดานการ
ส่ือสาร 

ปจจัยดาน
ความเปนผูนํา 

ปจจัยดานการ
จัดการประเด็น

ปญหา 
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ขอเสนอแนะตอกรมควบคุมโรค มีขอคําถามเก่ียวกับ (1) ทําอยางไรเพ่ือใหรูสึกดีตอกรม (2) ความ
เหมาะสมของโลโก (3) การเพ่ิมการยอมรับในความเชี่ยวชาญของกรม ในสวนกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอีก 3 
กลุมน้ัน มีขอคําถามเดียวกัน ดังตอไปน้ี 1) การรับรูและทัศนคติเก่ียวกับกรมควบคุมโรค มีขอคําถาม
เก่ียวกับ (1) การทํางานกับกรมควบคุมโรค และการไดรับขอมูลเก่ียวกับกรมควบคุมโรค (2) การรับรูขอมูล
ขาวสารผานชองทางส่ือตางๆ (3) ความคิดเห็นตอผูบริหารและพนักงาน 2) ขอเสนอแนะตอกรมควบคุม

โรค มีขอคําถามเก่ียวกับ (1) ทําอยางไรเพ่ือใหรูสึกดีตอกรม (2) ความเหมาะสมของโลโก (3) การเพ่ิมการ
ยอมรับในความเชี่ยวชาญของกรม 

โดยประเด็นคําถามในสวน (1) การรับรูเก่ียวกับกรมควบคุมโรค ดัดแปลงขอคําถามมาจากปจจัย

ดานพนักงานและการใหบริการ ปจจัยดานการส่ือสาร ปจจัยดานการบริหาร และปจจัยดานความเปน

ผูนํา (2) ทัศนคติตอกรมควบคุมโรค ดัดแปลงขอคําถามมาจากปจจัยดานการบริหาร ปจจัยดานพนักงาน

และการใหบริการ ปจจัยดานความเปนผูนํา  และปจจัยดานการจัดการประเด็นปญหา และ (3) 
ขอเสนอแนะตอกรมควบคุมโรค ดัดแปลงขอคําถามมาจากปจจัยดานนวัตกรรม ปจจัยดานการบริหาร 

ปจจัยดานพนักงานและการใหบริการ ปจจัยดานความเปนผูนํา  

ทั้งน้ีขอคําถามไดมีคณะผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ และขอคําถาม 
ดังตอไปน้ี (1) ผูบริหารดานการส่ือสารของกรมควบคุมโรค ท่ีมีประสบการณการบริหารงานส่ือสารมากกวา 
5 ป จํานวน 1 ทาน คือ นายแพทย ศุภมิตร ชุณหสุทธิวัฒน (2) ผูบริหารดานการส่ือสารของหนวยงาน
ภาครัฐ และหนวยงานภายนอกกรมควบคุมโรคท่ีมีประสบการณในการบริหารภาพลักษณองคกรมากกวา 1 
ป จํานวน 1 ทาน คือ ทันตแพทยหญิง นัยยา แพรศรีสกุล (3) นักวิชาชีพดานการวางแผนการส่ือสารท่ีมี
ประสบการณในการสรางภาพลักษณองคกรมากกวา 5 ป จํานวน 2 ทาน คือ หมอมหลวง อัจฉราพร ณ 
สงขลา อดีตผูจัดการดานการส่ือสารองคกรบริษัทการบินไทย และนายกรกช อนันตสมบูรณ ผูจัดการ
สํานักงานสื่อสารองคกร บริษัท ปูนซีเมนตไทย จํากัด (มหาชน) และ (4) นักวิชาการสาขานิเทศศาสตร คือ 
รองศาสตราจารย ดร. วรวรรณ องคครุฑรักษา และ อาจารย ดร. ธาตรี ใตฟาพูล อาจารย ประจําคณะ
นิเทศศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้กลุมตัวอยางมีท้ังท่ีเปนบุคลากรภายในกรม และบุคลากรภายนอกกรมมีจํานวนท้ังส้ิน 33 คน 
ประกอบดวย บุคลากรภายในกรมมีจํานวนท้ังหมด 16 คน แบงเปนผูบริหารระดับสูงภายในกรม จํานวน 3 
คน ผูอํานวยการสํานักสวนกลาง จํานวน 4 คน นักวิชาการ/นักวิจัยจากสํานักสวนกลาง จํานวน 4 คน และ
นักวิชาการ/ นักวิจัยจากสํานักสวนภูมิภาค จํานวน 5 คน สวนบุคลากรภายนอกกรมมีจํานวน 17 คน 
แบงเปน เครือขายประชาสัมพันธ จํานวน 9 คน เครือขายท่ีทํางานรวมกัน จํานวน 4 คน และประชาชน
กลุมเปาหมาย จํานวน 4 คน  

4. ผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ 

 4.1 ผลการวิจัย 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

 “ปจจัยในการสรางภาพลักษณและความมีชื่อเสียงของกรมควบคุมโรค ป 2556” เปนขอมูลท่ี
แสดงถึงสภาพการรับรู และทัศนคติตอกรมควบคุมโรคในสายตากลุมเปาหมาย 4 กลุม จํานวน 33 คน 
ไดแก (1) ประชาชนกลุมเปาหมาย (2)  เครือขายประชาสัมพันธ (3)  เครือขายท่ีมีการทํางานรวมกัน และ 
(4) บุคลากรภายในกรม โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพดวยรูปแบบการสนทนากลุม (Focus group 

interview) และการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth interview)  โดยไดดําเนินการโดยการสรางแนว
คําถามตามหลักแนวคิดเก่ียวกับภาพลักษณและความมีชื่อเสียงขององคกร ซ่ึงไดประยุกตเขากับบริบทใน
ประเทศไทย โดยดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured 

interview) เปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูล ในชวงระหวางเดือนมิถุนายน ถึงเดือนกรกฎาคม 2556 
ผลการวิจัย พบวา บุคลากรภายนอก และภายในกรมควบคุมโรคมีความเห็นแตกตางกันในแตละปจจัยท้ัง
ในดานท่ีดี และดานท่ีไมดีของแตละปจจัย ดังตอไปน้ี 

1. บุคลากรภายในกรม 

บุคลากรภายในกรมควบคุมโรค มีความเห็นวา กรมควบคุมโรคมีภาพลักษณและความมีชื่อเสียงท่ี
ดีในดาน (1) ปจจัยดานพนักงานและการใหบริการ โดยพบวา บุคลากรบางสวนมีความเห็นวาเม่ือเทียบ
กับองคกรอ่ืนๆ ในหนวยงานราชการภาพรวมของกรมควบคุมโรคก็ถือวายังมีความยืดหยุน สวนภาพลักษณ
และความมีชื่อเสียงของกรมควบคุมโรคท่ีไมดีในสายตาบุคลากรภายในกรม ไดแก (2) ปจจัยดานการ

จัดการประเด็นปญหา พบวา บุคลากรภายในกรมฯ สวนมากมองวา ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
(PMS) มีท้ังตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม และไมเหมาะสมกับหนวยงาน นอกจากน้ียังทําใหบุคลากรใสใจแตการ
ทํางานตามตัวชี้วัดเพียงอยางเดียว ไมสนใจชวยเหลืองานอ่ืน (3) ปจจัยดานนวัตกรรม พบวา บุคลากร
รูสึกชื่นชอบกับขอความหลักท่ีวา "รูกอน รูทัน ปองกันได" แตไมคอยเห็นดวยกับสัญลักษณตัวเตาทองนัก 

(4) ปจจัยดานการบริหาร พบวา สวนมากบุคลากรมีการรับรูในลักษณะเดน และเอกลักษณของกรม
ควบคุมโรคลดนอยลงเม่ือเทียบกับกรมควบคุมโรคในสมัยกอน  และบุคลากรภายในยังตองการสราง
ภาพลักษณความเชี่ยวชาญใหบุคลากรในกรมควบคุมโรคเหมือนในอดีต และ (5) ปจจัยดานการส่ือสาร 
พบวา กรมควบคุมโรคยังขาดนักบริหารท่ีทําใหประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพได ดังบทสัมภาษณ
ที่วา 

      “เปนความกังวล ถามวาตอนน้ีในกรมใครเชียวชาญเร่ืองโรคเทาชาง ผมยังหาผูเชี่ยวชาญจริงๆ ยัง
ไมเจอจริงๆ ขอมูลขาวสารบริการควบคุมโรคท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางมันก็จะเริ่มหาย กลายเปน
ลักษณะท่ัวไปมากข้ึน” 

      "กรมเรายังขาดผูบริหาร ท่ีเปนผูบริหารจริงๆ วิธีการทํางาน เราตองทํางานไปใหถึงประชาชน
ใหได ทําใหประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพได แตพอทําจริงๆ ไมมีโอกาสทําลึกขนาดน้ัน บางที
ไมตอบสนอง Need ของภาพรวม 
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 "ถาเทียบกับสวนราชการอ่ืน ของเราก็เรียกวาอุดมสมบูรณ ถึงกฎระเบียบมันจะกดอยางไร แต
มันก็ยืดหยุนมากกวาท่ีอ่ืน” 

      “การประเมินผลมีความสําคัญวาเราทํางานไปตามเปาหมายท่ีเราไดตั้งไวหรือไม บางเร่ืองก็โอเค 
บางตัวช้ีวัดก็ไมคอยโอเค บางตัวช้ีวัดก็เยอะมากเกินไป พอระบบตัวช้ีวัดเขามา ทุกคนก็ทํางานตามแค
ตัวช้ีวัดของตัวเอง ไมสนใจงานอ่ืน”  

    "เตาทอง คืออะไร บอกตรงๆ ไมเขาใจวามันเก่ียวกับกรมยังไง คนท่ีหนวยงานยังถามวาทําไมเรา
ตองใชเตาทอง” 

2. เครือขายประชาสัมพันธ 

เครือขายประชาสัมพันธ มีความเห็นวา กรมควบคุมโรคมีภาพลักษณและความมีชื่อเสียงท่ีดีใน
ดาน  (1) ปจจัยดานพนักงานและการใหบริการ พบวา เครือขายประชาสัมพันธมีการรับรูเก่ียวกับกรม
ควบคุมโรคในทางท่ีดีวาเปนองคกรท่ีสามารถตอบสนองความตองการของภาคประชาชนได พนักงานมี
ความกระตือรือรน สามารถใหขอมูลไดตามท่ีตองการ (2) ปจจัยดานการบริหาร และ (3) ปจจัยดาน

ความเปนผูนํา พบวา เครือขายประชาสัมพันธมองวาตนเองสามารถเขาถึงผูบริหารได  รวมท้ังมีความ
ประทับใจการทํางานของทานอธิบดี สวนภาพลักษณและความมีชื่อเสียงของกรมควบคุมโรคท่ีดี /และไมดี
ในสายตาเครือขายประชาสัมพันธ คือ (4) ปจจัยดานการส่ือสาร ซ่ึงพบวา กรมฯ มีการใชส่ือสังคม
ออนไลน (Social media) ในการนําเสนอแนวทางในการปองกันโรคและภัยสุขภาพ อยางไรก็ตามทางกรม
ฯ ควรเลือกใชรูปแบบสื่อใหมีความเหมาะสมกับเน้ือหาสารท่ีจะนําเสนอ และกลุมเปาหมายท่ีจะรับสารดวย 
นอกจากน้ีควรอธิบายความหมายของตัวเตาทอง หรือจัดงานเปดตัว เพ่ือเพ่ิมการรับรูของบุคคลภายนอก  

อยางไรก็ตามทางกรมฯ จะมีการแจงเตือนลวงหนาในชวงท่ีมีโรคระบาด ในสวนขอความหลัก (Key 

message) "รูกอน รูทัน ปองกันได” สามารถส่ือสารไดดี ดังบทสัมภาษณท่ีวา 

      "รูจักกรมมานาน สวนใหญก็ใหขอมูลและบริการดี ไมคอยมีปญหา เราตองการอะไรก็ไดขอมูล
ตลอด ประทับใจ มีความชัดเจน" 

“สํานักควบคุมตัวแมลงจะมีบทบาทเดนในชวงแมลงระบาด สํานักควบคุมไขเลือดออก ก็จะเดนใน
ฤดูฝน มีการแจงเตือน และปองกันลวงหนาเวลาใกลมีโรคระบาด" 

      "การประสานงานลักษณะน้ีดีกับส่ือมวลชน ไดใจ ตอเน่ือง มีอะไรก็ติดตอกัน ผูใหญให
ความสําคัญกับส่ือมวลชน เขาถึงงาย ทานอธิบดีนี่ใหเกินรอยเลย"  

      "ทําไมถึงเลือกใชเตาทอง คุณตองการสื่อสารอะไร แตขอความหลักดีอยูแลวตรงรูกอน รูทัน 
ปองกันได” 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

   “ทางกรมใช Social Media มาก เขาถึงกลุมคนท้ังประเทศไดกวางก็จริง แตสื่อทองถ่ิน อยาง 
วิทยุชมชน เคเบิลทีวี หนังสือพิมพ ทองถ่ิน วิทยุทองถ่ิน จะเหมาะสําหรับนําเสนอโรคท่ีระบาด
ในทองถ่ินไดดี” 

3. เครือขายท่ีมีการทํางานรวมกัน 

ในสายตาเครือขายท่ีมีการทํางานรวมกัน มีความเห็นวา กรมควบคุมโรคมีภาพลักษณและความมี
ชื่อเสียงท่ีดีในดาน (1) ปจจัยดานนวัตกรรม พบวา ทางกรมฯ มีการมีความฉับไว และทันสมัยในการ
นําเสนอขาวสารอยูเสมอ นอกจากน้ีโลโกตัวเตาทองดูออนโยน เปนมิตร ดูเขาถึงประชาชนมากข้ึนกวาแต
กอน มีความนาสนใจ นอกจากน้ียังกรมควบคุมโรคมีภาพลักษณและความมีชื่อเสียงท้ังในดานท่ีดี/และไมดี
ในดาน (2) ปจจัยดานการส่ือสาร พบวา กรมควบคุมโรคมีการนําเสนอขาวสารไดอยางฉับไว มีขาวสาร
ออกมาอยางตอเน่ือง และสามารถเขาใจขอความหลัก (Key message) "รูกอน รูทัน ปองกันได" ที่ตองการ
สื่อสาร แตอยางไรก็ตามบางคนก็ยังมองภาพไมออกวาเปนเตาทอง รวมท้ังความหมายของเตาทองวาส่ือถึง
ประเด็นใด นอกจากน้ียังควรประชาสัมพันธเก่ียวกับโรคระบาดท่ีพบมากข้ึนในปจจุบัน สวนภาพลักษณและ
ความมีชื่อเสียงของกรมควบคุมโรคท่ีไมดีในสายตาเครือขายที่มีการทํางานรวมกัน ไดแก  (3) ปจจัยดาน

การบริหาร และ (4) ปจจัยดานพนักงานและการใหบริการ พบวา เครือขายท่ีมีการทํางานรวมกัน รูจัก
กรมควบคุมโรค แตไมคอยไดรูจัก และคุนเคยกับผูบริหาร หรือพนักงานในกรมเทาใดนัก  ดังบทสัมภาษณ
ที่วา 

 “จําทานผูบริหารไมได ถามวารูจักกรมควบคุมโรคม้ัย รูจัก ก็เคยเห็นบางนิดหนอย แตถามวาเยอะ
มั้ย ก็ไมนาจะเยอะ ไมเคย Deal งานดวย จะเห็นตามพวกวารสารตามโรงพยาบาลหรือท่ีแจกท่ัวไป รูวาจะ
คอย Update ของเร่ืองโรคระบาด โรคติดตอ ถาติดตามขาวสารก็คอนขางไว มีขาวออกมาเร่ือยๆ 
Update ตลอด" 

     "รูจัก DDC นะคะ เพราะเคยเห็นกระเปาใบนึง แตตัวเตาทองไมเคยเห็น ไมคอยเขาใจเหมือนกันวา
มันเก่ียวกับอะไร ถาคนท่ีเก่ียวของก็คงรูแหละวามันคืออะไร แตคนนอกจะมองไมออกหรอกวามันคือ
อะไร"  

“แตอยากใหมีการประชาสัมพันธเร่ืองของโรคระบาดบางอยางเพ่ิมมากข้ึน” 

 "ไมคุนเลย เพ่ิงเคยเห็น ขอความโอเค เตาทองคืออะไร แตมองจากภาพลักษณแลวรูสึกดูดี ดู 
Friendly ดูเปนมิตรกับคนท่ีตองการส่ือสารดวยมากกวา แตกอนสัญลักษณของกรม เปนของราชการ 
มันจะดูหางไกล 

4. ประชาชนกลุมเปาหมาย 

สวนในสายตาประชาชนกลุมเปาหมายมีความเห็นวา กรมควบคุมโรคมีภาพลักษณและความมี
ชื่อเสียงท่ีดีในดาน (1) ปจจัยดานการบริหาร และ (2) ปจจัยดานพนักงานและการใหบริการ พบวา 
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ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีตอกรมควบคุมโรคเก่ียวกับการใหความรวมมือ และใหความชวยเหลือของพนักงาน 
การมีมุมมอง และความคิดใหมๆ ในการแกไขปญหา รวมท้ังผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล (3) ปจจัยดาน

นวัตกรรม พบวา โลโกดูดี สวย ทันสมัย  และ (4)  ปจจัยดานการส่ือสาร พบวา มีการส่ือสารกับภาค
ประชาชนไดดีมาก เน่ืองจากกรมควบคุมโรคสามารถกระจายขาวสารเร่ืองโรคติดตอใหประชาชนในพ้ืนท่ี
ชนบทไดรับทราบ รวมท้ังโลโกก็มีการส่ือสารไดดี ประกอบกับการประสานงานในปจจุบันน้ีดีอยูแลวไมมี
ปญหา นอกจากน้ีทางกรมฯ ยังไดเปดพ้ืนท่ีใหประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงไดกําหนดแผนปฏิบัติการรวมกันเพ่ือ
รวมกันขับเคล่ือนภารกิจของสํานักงานปองกันควบคุมโรค ดังบทสัมภาษณท่ีวา 

"รวมงานมานานแลวคะ เปนไปในทิศทางท่ีดี ส่ือสารใหกับประชาชนไดดีมาก เพราะวากรม
ควบคุมโรคเน่ียกระจายขาวเร่ืองโรคติดตอท้ังหลายใหประชาชนไดรับทราบ ประชาชนท่ีอยูตามชนบทไดรู” 

“รูสึกดีกับทุกคนเลย อัธยาศัยดีมาก เวลาติดตองาน ราบร่ืน มี Idea ท่ีดีในการเสนอทางออก
ของปญหาท่ีเกิดข้ึน มองออกไปขางหนา ผูบริหารเคาก็มีวิสัยทัศนกวางไกลออกไป ไมมีปญหา แตละ
คร้ังโอเคมาก” 

"ราบร่ืน สบายใจ เปดพ้ืนท่ีใหประชาชนระดับรากหญามากข้ึน มันไมไดเปนแคยุทธศาสตรเฉยๆ 
แตเชิญเราไปรวมดวย เม่ือกอนประชาชนไมไดมีสวนรวมมากนักในการขับเคล่ือนภารกิจของ สคร."  

   "โลโกสวยดีคะ ทันสมัย ดูแลวรูสึกวามันถูกตอง การส่ือสารไดชัดเจนกวาอันเดิม จะชอบอันน้ี
มากกวา" 

4.2 อภิปรายผลการวิจัย 

“ปจจัยในการสรางภาพลักษณและความมีชื่อเสียงของกรมควบคุมโรค ป 2556” มีท้ังหมดดวยกัน 
6 ปจจัย ตามแนวทางของ Wilcox, Cameron, Ault, และ Agee (2003); ศุภฤกษ โพธิ์ไพรัตนา และ ยุบล 
เบ็ญจรงคกิจ (2554); Rungnapar Pitpreecha (2013)  

โดยปจจัยในการสรางภาพลักษณและความมีชื่อเสียงของของกรมควบคุมโรค มีดังตอไปน้ี คือ  (1) 
ปจจัยดานพนักงานและการใหบริการ (Employee & Service factor) คือ พนักงานมีความรู 
ความสามารถ สามารถสรางความประทับใจผานการบริการตอสาธารณชน รวมท้ังพนักงานตองมีทัศนคติ
เชิงบวกตอองคกรของตน  โดยเปนไปตามท่ีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุม มีความเห็นวา เม่ือเทียบกับ
องคกรอ่ืนๆ ในหนวยงานราชการ ภาพรวมของกรมควบคุมโรคก็ถือวายังมีความยืดหยุน  นอกจากน้ีกรม
ควบคุมโรคยังเปนองคกรท่ีสามารถตอบสนองความตองการของภาคประชาชนได พนักงานมีความ
กระตือรือรน สามารถใหขอมูลไดตามท่ีตองการ มีการใหความรวมมือ และใหความชวยเหลือของพนักงาน 
อีกท้ังพนักงานยังมีมุมมอง และมีความคิดใหมๆ ในการแกไขปญหา อยางไรก็ตามในสวนท่ีไมเปนไปตาม
นิยามของปจจัยดังกลาว คือ กลุมผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุมไมคอยไดรูจัก และคุนเคยกับผูบริหาร หรือ
พนักงานในกรมเทาใดนัก (2) ปจจัยดานนวัตกรรม (Innovative factor) คือ การท่ีองคกรมีความ
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

รวดเร็วในการแจงขาวสารท่ีเปนประโยชน มีแนวคิดใหมๆ สามารถผลิตผลิตภัณฑ และสงมอบการบริการท่ี
สอดคลองกับความตองการของสาธารณชน โดยเปนไปตามทัศนะของกลุมผูมีสวนเสียบางกลุมท่ีมองวา โล
โกเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีตอองคกร ทําใหประชาชนสามารถเขาใกลไดมากข้ึน มีลูกเลน (Gimmick) ที่
นาสนใจ โลโกดูดี สวย มีความทันสมัย  นอกจากน้ียังรูสึกชื่นชอบกับขอความหลักท่ีวา "รูกอน รูทัน 
ปองกันได" ในสวนของการนําเสนอขาวสารดานโรคและภัยสุขภาพ พบวา ทางกรมฯ มีการมีความฉับไว 
และทันสมัยในการนําเสนอขาวสารอยูเสมอ อยางไรก็ตามในสวนท่ีไมสอดคลองนิยามของปจจัยดังกลาว 
คือ กลุมผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุมมองวา ตนเองยังมองภาพไมออกวาเปนเตาทอง รวมท้ังความหมายของ
เตาทองน้ันตองการสื่อถึงประเด็นใด (3) ปจจัยดานดานการบริหาร (Administrative factor)  คือ การ
ที่ผูบริหารมีความสามารถ มีศักยภาพในการบริหารงาน  ทุมเทในการทํางาน และสรางความสัมพันธท่ีดีกับ
กลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และ (4) ปจจัยดานความเปนผูนํา (Leadership factor) คือ การท่ีผูบริหารเปน
ที่ยอมรับ ปฏิบัติงานดวยความซ่ือสัตย และเปนท่ีประทับใจของพนักงาน รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย โดย
สอดคลองกับท่ีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุมมองวา ตนเองสามารถเขาถึงผูบริหารได  ประทับใจการ
ทํางานของทานอธิบดี ประกอบกับผูบริหารมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล นอกจากน้ีกรมควบคุมโรคยังไดเปดพ้ืนท่ี
ใหประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงไดกําหนดแผนปฏิบัติการรวมกันเพ่ือขับเคล่ือนภารกิจของสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรค อยางไรก็ตามในสวนท่ีไมเปนไปตามนิยามของปจจัยดังกลาว คือ กลุมผูมีสวนสวนเสียบางกลุม
ไมคอยไดรูจัก และคุนเคยกับผูบริหาร นอกจากน้ีกรมควบคุมโรคยังขาดนักบริหารท่ีทําใหประชาชน
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพได (5) ปจจัยดานการส่ือสาร (Communication factor)  คือ  การ
สื่อสารผานชองทางส่ือตางๆ ควรเลือกชองทางใหเหมาะสมกับเน้ือหาสาร และกลุมเปาหมาย เพ่ือสงเสริม
การรับรูภาพลักษณขององคกรของกลุมเปาหมาย โดยตรงกับท่ีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุมมีความเห็น
วา กรมควบคุมโรคมีการใชส่ือสังคมออนไลน (Social media) ในการนําเสนอแนวทางในการปองกันโรค
และภัยสุขภาพ อีกท้ังมีการสื่อสารกับภาคประชาชนไดดีมาก เน่ืองจากกรมฯ สามารถกระจายขาวสารเร่ือง
โรคติดตอใหประชาชนในพ้ืนท่ีชนบทไดรับทราบ นอกจากน้ียังมีการนําเสนอขาวสารไดอยางฉับไว มี
ขาวสารออกมาอยางตอเน่ือง สามารถเขาใจขอความหลัก (Key message) "รูกอน รูทัน ปองกันได" 
อยางไรก็ตามในสวนท่ีไมสอดคลองกับนิยามของปจจัยดังกลาว คือ กลุมผูมีสวนไดสวนเสียบางกลุม มี
ความเห็นวา มองภาพไมออกวาโลโกเปนตัวเตาทอง รวมท้ังความหมายของเตาทองวาส่ือถึงประเด็นใด 
ดังน้ันจึงควรอธิบายความหมายของตัวเตาทอง เพ่ือเพ่ิมการรับรูของบุคคลภายนอก นอกจากน้ีทางกรมฯ 
ยังควรเลือกใชรูปแบบสื่อใหมีความเหมาะสมกับเน้ือหาสารท่ีจะนําเสนอ และคํานึงถึงกลุมเปาหมายในการ
รับสารดวย  

ทั้งน้ีในสวนของปจจัยท่ีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกรมีความเห็นตรงกันวาเปนปจจัยท่ี
ตองการการปรับปรุง คือ (6) ปจจัยดานการจัดการประเด็นปญหา (Issue management  factor)  
คือ กระบวนการจัดการประเด็นปญหากับกลุมผู มีสวนไดสวนเสียสําหรับองคกร ซ่ึงประกอบไปดวย 5 
ประการ คือ (1) การระบุประเด็นปญหาขององคกร (2) การวิเคราะหปญหาและประเมินผลกระทบ (3) 
การเลือกวิธีการในการแกปญหา (4) การดําเนินการแกไขปญหา และ (5) การประเมินผลการจัดการ
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ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึน ท้ังน้ีการประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณองคกรน้ันเปนการสรางความเขาใจท่ี
ถูกตอง และการมีทัศนคติท่ีดีของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตอองคกร และใหการสนับสนุนการดําเนินงาน 
หรือการจัดกิจกรรมขององคกรตอไปในอนาคต นอกจากน้ีองคกรยังควรใหขอมูลท่ีเปนขอเท็จจริงเวลาเกิด
ความคับของใจจากผูมีสวนไดสวนเสีย ท้ังน้ีเพ่ือสรางความเขาใจท่ีถูกตอง และลดความไมพอใจท่ีจะเกิดข้ึน 
โดยนิยามดังกลาวขัดแยงกับท่ีกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกรท้ังหมดมีความเห็นวา  ระบบการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน (PMS) มีท้ังตัวชี้วัดท่ีเหมาะสม และไมเหมาะสมกับหนวยงาน โดยระบบการ
ประเมินผลสงผลใหบุคลากรใสใจแตการทํางานตามตัวชี้วัดเพียงอยางเดียว ไมสนใจชวยเหลืองานอ่ืน ซ่ึง
ทางกรมฯ ยังไมไดมีการจัดการกับประเด็นปญหาเหลาน้ี  

ดังน้ันจะเห็นไดวาปจจัยในการสรางภาพลักษณและความมีชื่อเสียงของกรมควบคุมโรคท้ัง 6 

ประการน้ันเปนไปตามทัศนะของ รุงนภา พิตรปรีชา (2556) ที่ไดกลาววา การสรางวาภาพลักษณมีความ
เชื่อมโยงกับความนาเชื่อถือ (Credibility) และความมีชื่อเสียง (Reputation) เพราะการสรางภาพลักษณ
ใหสอดคลองกับความตองการของสาธารณชนน้ันข้ึนอยูกับความความคิดเห็น ความศรัทธา และการมอง
องคกรในทางบวกของสาธารณชนเปนสําคัญ โดยภาพลักษณน้ันนับวาเปนส่ิงท่ีสําคัญมากตอความสําเร็จ
ขององคกร สวนชื่อเสียงขององคกร (Corporate reputation) หมายถึง การรับรูของสาธารณชนเก่ียวกับ
ผลงานท่ีดีขององคกรท่ีมีมาอยางยาวนาน สมํ่าเสมอ ชื่อเสียงท่ีดีน้ันเกิดจากพฤติกรรมของคนในองคกรเอง 
แตจะไปปรากฏในใจของสาธารณชน ดังน้ันกรมควบคุมโรคจึงมีความจําเปนท่ีจะตองสรางภาพลักษณและ
ความมีชื่อเสียงท่ีดีใหเกิดข้ึนในใจของสาธารณชนในทางบวกอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือใหเกิดความรู ความเขาใจ 
ความศรัทธา ความเช่ือม่ัน และมีทัศนคติท่ีดีตอองคกรอยางตอเน่ืองในทายท่ีสุด 

          4.3 ขอเสนอแนะ 

  1. ขอเสนอแนะเพ่ือกําหนดแนวทางในการสรางภาพลักษณและความมีช่ือเสียงท่ีดีของกรม
ควบคุมโรคในสายตาบุคลากรภายในกรม 

บุคลากรภายในกรมมีขอเสนอแนะในดานการสรางความเชี่ยวชาญใหบุคลากรในกรมควบคุมโรค
เหมือนแตกอน นอกจากน้ีผูบริหารระดับสูงในสวนกลางทานหน่ึงยังไดเนนยํ้าในการสรางความเชี่ยวชาญ
เพ่ือสรางภาพลักษณใหกับกรม ในขณะเดียวกันยังมีบางทานเสนอความเห็นวาระบบการประเมินผลงาน 
(PMS) ก็มีสวนดีในแงของการมุงเนนผลงานมากข้ึนเพ่ือนําไปพิจารณาความดีความชอบ มีการประเมิน
ตนเองรวมกับการท่ีหัวหนางานประเมินตัวเรา มีหลักเกณฑท่ียอมรับไดในเชิงวิชาการ แตในทางกลับกัน
กลับทําใหงานรวมท้ังเอกสารมีความซับซอน และเยอะมากข้ึน ตองทํางานมากข้ึน สวนประเด็นเร่ืองตรา
สัญลักษณน้ัน บุคลากรภายในสวนมากรูสึกชื่นชอบกับขอความหลักท่ีวา "รูกอน รูทัน ปองกันได" แตไม
คอยเห็นดวยกับสัญลักษณตัวเตาทองนัก โดยเสนอแนะวาทางกรมตองส่ือความหมายของตัวเตาทองไปยัง
บุคลากรภายใน และกลุมเครือขายรวมท้ังภาคประชาชนไดอยางชัดเจนเพียงพอ 
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       หัวขอ “นวัตกรรมนิเทศศาสตรและการจัดการ”   

2. ขอเสนอแนะเพ่ือกําหนดแนวทางในการสรางภาพลักษณและความมีช่ือเสียงท่ีดีของกรม
ควบคุมโรคในสายตาเครือขายประชาสัมพันธ 
  เครือขายประชาสัมพันธมีขอเสนอแนะวาควรคํานึงถึงความสําคัญของส่ือในชุมชน เชน วิทยุ
ชุมชน เคเบิลทีวี หนังสือพิมพทองถ่ิน วิทยุทองถ่ิน โทรทัศนดาวเทียม SMS เปนตน ในการนําเสนอขาว
เก่ียวกับโรคระบาด เพราะวาจะสามารถเผยแพรในกลุมเล็กไดดี นอกจากน้ีส่ือโทรทัศนจะสามารถเขาถึง
ประชาชนไดมาก โดยการนําเสนอแบบละครเพ่ือเพ่ิมความนาสนใจ สวนส่ือสังคมออนไลน (Social 

media) สามารถเขาถึงประชาชนไดจํานวนมากก็จริง แตจะไมมีอิทธิพลให เกิดความเปล่ียนแปลงมากนัก 
นอกจากน้ีส่ือบุคคลก็มีความสําคัญเชนเดียวกัน  

3. ขอเสนอแนะเพ่ือกําหนดแนวทางในการสรางภาพลักษณและความมีช่ือเสียงท่ีดีของกรม
ควบคุมโรคในสายตาเครือขายท่ีมีการทํางานรวมกัน 

เครือขายท่ีมีการทํางานรวมกันรูจักกรมควบคุมโรค และมีความเห็นวากรมควบคุมโรคในปจจุบันมี
ความฉับไวในการนําเสนอขาวสารอยูแลว สวนในประเด็นเร่ืองสัญลักษณน้ัน เสนอแนะวาควรจะใชโลโกท่ี
สื่อถึงเอกลักษณของกรม และยังตองทําการส่ือสารกับหนวยงาน หรือบุคคลภายนอกใหมีความเขาใจ
ตรงกัน นอกจากน้ีกลุมเครือขายท่ีมีการทํางานรวมกันมีขอเสนอแนะวา อยากใหกรมควบคุมโรคมีการ
ประชาสัมพันธในเร่ืองของโรคระบาดมากย่ิงข้ึน  

4. ขอเสนอแนะเพ่ือกําหนดแนวทางในการสรางภาพลักษณและความมีช่ือเสียงท่ีดีของกรม
ควบคุมโรคในสายตาประชาชนกลุมเปาหมาย  

ประชาชนกลุมเปาหมายรูจักกรมควบคุมโรคมานาน และมีความเห็นวาการประสานงานในปจจุบัน
นี้ดีอยูแลวไมมีปญหา และประทับใจการทํางานของบุคคลท่ีตนเองรวมงานดวย นอกจากน้ียังมองวากรม
ควบคุมโรคมีชองทางในการประชาสัมพันธขาวสารผานส่ือตางๆ เชน วิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ มีการ
ทํางานเชิงรุก เขาถึงประชาชน จึงขอใหทําดีแบบน้ีตอไป ในสวนของประชาชนบางทานเสนอแนะวาอยาก
รวมงานกับคนเดิมท่ีเคยทํางานรวมกัน เพ่ือจะไดขยายผลของงานรวมกันตอไป แตบางทานก็เห็นวาควรให
ประชาชนในพ้ืนท่ีเส่ียงไดกําหนดแผนปฏิบัติการรวมกัน และมีสวนรวมในการพยากรณโรคดวย 

 4.3.1 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรเพ่ิมระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดยการใชแบบสอบถามกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ัง 4 
กลุม เพ่ือเพ่ิมความเท่ียง และความตรงของผลการวิจัย 

2. ควรมีขอคําถามเพ่ิมเติมตามกรอบแนวคิดภาพลักษณและความมีชื่อเสียงขององคกรท่ีเหมาะสม
กับบริบทของประเทศไทยท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

3. ควรใชแนวคิดเก่ียวกับการส่ือสารภายในองคกร (Internal communication) และการส่ือสาร
กับกลุมสาธารณะ (Public affairs communication) เพ่ือหาแนวทางในการศึกษาถึงความแตกตางในการ
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สื่อสารระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายในองคกร และกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายนอกองคกรตอไปใน
อนาคต 

4. การเก็บสํารวจแบบวัดคร้ังเดียวน้ีทําใหไมทราบผลในภาพรวมท้ังปไดอยางแทจริง อีกท้ังหาก
ตองการวัดผลแบบกอนหลัง ควรวัดชวงหางระหวางการวัดใหมากกวาเดิม และควรดําเนินการรณรงค
บางอยางระหวางการวัดผลกอนและหลังดวย เพ่ือใหเห็นการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติไดอยางชัดเจน 
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