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บทคัดย่อ

 กำรศกึษำเชงิบรรยำยครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำ 

ภำพลักษณ์พยำบำลเชิงวิชำชีพตำมกำรรับรู้ของนักเรียน

มัธยมศึกษำตอนปลำยสำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ 

เปรียบเทยีบและหำควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงกำรรบัรูภ้ำพลกัษณ์ 

พยำบำลเชิงวชิำชพีกบัข้อมูลทัว่ไปของนกัเรยีน กลุม่ตวัอย่ำง 

จ�ำนวน 315 คน คัดเลือกโดยกำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน 

เป็นนักเรียนที่ก�ำลังศึกษำช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 4-6 สำย

วทิยำศำสตร์-คณติศำสตร์ ภำคกำรศกึษำที ่1/2559 โรงเรียน 

มธัยมตอนปลำยในภำคตะวนัออก เกบ็รวบรวมข้อมลูเดอืน

พฤศจกิำยน พ.ศ. 2559 เครือ่งมอืวจิยั ได้แก่ แบบสอบถำม

ข้อมูลท่ัวไป และแบบสอบถำมภำพลักษณ์พยำบำลเชิง

วิชำชีพ มีค่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ.96 วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้

สถติพิรรณนำ กำรทดสอบท ีกำรวเิครำะห์ควำมแปรปรวน

ทำงเดียว และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 

 ผลกำรวจิยัพบว่ำคะแนนเฉลีย่กำรรบัรูภ้ำพลกัษณ์

พยำบำลเชิงวิชำชีพโดยรวมเท่ำกับ 4.10 จำกคะแนนเต็ม 

5.00 (SD = .85) เมื่อพิจำรณำรำยด้ำนทั้งหมด 7 ด้ำน  

ด้ำนทีม่คีะแนนเฉลีย่สงูทีส่ดุคอืด้ำนรปูร่ำงและคณุลกัษณะ

ส่วนบุคคล (M = 4.38, SD = .72) ด้ำนที่มีคะแนนเฉลี่ย

ต�ำ่ทีส่ดุคือด้ำนค่ำตอบแทน (M = 3.96, SD = .96) นกัเรยีน

ที่ศึกษำชั้นปีที่ต่ำงกันมีกำรรับรู้ภำพลักษณ์พยำบำลเชิง

วิชำชีพที่แตกต่ำงกัน (F = 4.18, p < .05) และนักเรียน 

ที่ได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับพยำบำลมำก มีกำรรับรู ้

ภำพลักษณ์พยำบำลเชิงวิชำชีพที่เหมำะสมมำก (r = .26, 

p < .001) ผลกำรวิจัยครั้งน้ีให้ข้อเสนอแนะว่ำพยำบำล

วิชำชีพและผู ้บริหำรทำงกำรพยำบำลสำมำรถน�ำผล 

กำรวิจัยนี้ไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรจัดกำรเพื่อพัฒนำ

ภำพลักษณ์พยำบำลวิชำชีพพยำบำล รวมทั้งกำรส่งเสริม

และรักษำไว้ซึ่งภำพลักษณ์พยำบำลเชิงวิชำชีพที่เหมำะสม 

และเพือ่ส่งผลต่อทศันคตทิำงบวกของนกัเรยีนมธัยมปลำย

สำยวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ ส�ำหรับกำรเลือกศึกษำต่อ

ในสำขำวิชำชีพกำรพยำบำล

ค�าส�าคัญ: ภำพลักษณ์พยำบำลเชิงวิชำชีพ นักเรียน

มัธยมศึกษำ กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับพยำบำล

Abstract

 This descriptive study aimed to examine 

image of professional nurse as perceived by  

high-school students with major in sciences- 

mathematics, comparison and relationships  

between the perception of image of professional 

nurse and the students’ demographic data. The 

multi-stage random sampling was used to recruit 

a sample of 315 students who were studying in 
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Mathayomsuksa 4-6 with major in sciences- 

mathematics in academic year of 1/2016 in  

secondary schools of the eastern region. Data 

collection was carried in November 2016. Research 

instruments included a demographic questionnaire 

and the questionnaire of professional nurse’s 

image. Its reliability was .96. Data were analyzed 

by using descriptive statistics, t-test, one-way 

ANOVA and the Pearson correlation coefficient.

 The results revealed that the total mean 

score of perception of professional nurse’s image 

was 4.10 out of 5.00 full score (SD = .85). When 

considering a total of 7 subscales, the highest 

mean score was a subscale of figure and  

personal characteristics (M = 4.38, SD = .72), and 

the lowest mean score was a subscale of income 

earning (M = 3.96, SD = .96). There was a significant 

different of perception of professional nurse’s 

image among students who studied with different 

years (F = 4.18, p < .05). The students with more 

receiving information about nurses had perceived 

more appropriated professional nurse’s image  

(r = .26, p < .001) These findings indicate that 

professional and administrative nurses could  

obtain the study outcomes to apply as a  

fundamental  data  in  management for  

development of professional nurse’s image,  

as well as promotion and maintenance of  

appropriated professional nurse’s image.  

Consequently, positively attitude would be  

obtained toward high-school students with major 

in sciences-mathematics for their future selection 

studying in the nursing profession.

Key words: Image of professional nurse, high-

school students, nurses’ information receiving

ความส�าคัญของปัญหา

 วิชำชีพกำรพยำบำลเป็นวิชำชีพที่มีควำมส�ำคัญใน

กำรมหีน้ำทีใ่ห้กำรดแูลสุขภำพของคนในสงัคม ต้องท�ำงำน

ร่วมกบัสำขำวชิำชีพอืน่ ๆ  ซ่ึงปัจจบุนั เกดิขึน้มำกมำย ได้แก่ 

แพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ กำยภำพบ�ำบัด เทคนิค 

กำรแพทย์ และแพทย์แผนไทย เป็นต้น จึงเป็นโอกำส

ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยที่จะศึกษำต่อ 

ในระดับอุดมศึกษำ เลือกเรียนวิชำชีพในสำขำต่ำง ๆ ที่มี

ควำมเหมำะสม มีประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว และผู้อื่น 

เป็นที่นิยม และเมื่อกล่ำวถึงกำรรับรู้ภำพลักษณ์พยำบำล

เชิงวิชำชีพในมุมของนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำยสำย

วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์ จึงเป็นส่ิงส�ำคัญที่มีผลต่อกำร

ตดัสินใจเลือกเข้ำศึกษำต่อสำขำวชิำชีพกำรพยำบำล ซึง่จะ

ส่งผลต่อกำรเรียนจนส�ำเร็จกำรศึกษำ และกำรคงอยู่ใน

วิชำชีพพยำบำลในอนำคต 

 ภำพลักษณ์ (image) เป็นภำพที่เกิดจำกควำมรู้สึก

นึกคิดในจิตใจของบุคคล เป็นควำมคิดรวบยอดที่มีต่อ

องค์กร สถำบัน บุคคล หรือกำรด�ำเนินงำน อันเป็นผลจำก

กำรได้รบัประสบกำรณ์โดยตรงหรอืโดยอ้อมทีบ่คุคลรบัรูม้ำ 

เป็นควำมคิด ควำมรู ้ สึก ควำมประทับใจ ตลอดจน

จนิตนำกำร กำรตคีวำมเกีย่วกับสิง่ต่ำงๆ ท่ีผ่ำนกระบวนกำร

รับรู้ ภำพลักษณ์จึงมีผลต่อทัศนคติและกำรกระท�ำใด ๆ  

ที่บุคคลจะมีต่อไปในอนำคต (บุษบำ สุธีธร, 2556)  

ภำพลักษณ์จึงเปรียบเสมือนภำพสะท้อนหรือกระจกเงำ 

ที่แสดงออกให้เห็นถึงภำพทำงบวก หรือทำงลบก็ได้  

ภำพลักษณ์จึงมีควำมส�ำคัญมำกต่อสำขำวิชำชีพต่ำง ๆ  ต่อ

หน่วยงำน สถำบนั และองค์กรต่ำง ๆ  (มณฑำ ภู่ห้อย, 2550) 

และภำพลักษณ์ที่ดีถือว่ำมีคุณค่ำอย่ำงยิ่งทั้งต่อบุคคลและ

องค์กร ในทำงตรงกันข้ำมหำกเป็นภำพลักษณ์เชิงลบ กำร

แก้ไขและกำรเรียกกลับคืนย่อมท�ำได้ยำกหำกยิ่งมีมำก

เท่ำใด ฉะนั้นผู้บริหำรจึงจ�ำเป็นต้องบริหำรภำพลักษณ์

ควบคูไ่ปพร้อมกบักำรบรหิำรนโยบำย (พจน์ ใจชำญสขุกจิ, 

2548) และ Kotler (2000) อธิบำยถึงภำพลักษณ์ เป็น 

องค์รวมของควำมเช่ือ ควำมคิด และควำมประทับใจที่

บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทัศนคติและกำรกระท�ำใด ๆ  ที่คน

เรำมต่ีอสิง่นัน้จะมคีวำมเก่ียวพันอย่ำงสงูกบัภำพลกัษณ์ของ

สิ่งนั้น ๆ


