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บทคัดยอ 

 การวิจัยแบบบรรยายคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือเปรียบเทียบภาพลักษณของพยาบาลท่ีเปนจริงกับภาพลักษณในอุดมคติ
ตามการรับรูของผูใชบริการแผนกผูปวยนอก และเปรียบเทียบภาพลักษณของพยาบาลตามการรับรูของผูใชบริการตาม
ความแตกตางของขอมูลสวนบุคคลของผูใชบริการ กลุมตัวอยางคัดเลือกดวยการสุมแบบหลายข้ันตอน คือ ผูใชบริการท่ี
แผนกผูปวยนอกในโรงพยาบาลราชวิถี กรุงเทพมหานคร ใน ป พ.ศ. 2559 จํานวน 320 คน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
ไดแก แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป แบบสอบถามการรับรูภาพลักษณของพยาบาลท่ีเปนจริง และแบบสอบถามการรับรู
ภาพลักษณของพยาบาลในอุดมคติ มีคาความเช่ือม่ัน เทากับ .84 และ .92 ตามลําดับ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา 
การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว

 ผลการวิจัยพบวา คะแนนการรับรูภาพลักษณของพยาบาลในอุดมคติสูงกวาการรับรูท่ีเปนจริง (t = -8.92, p <.001)  เพศ
หญิงมีการรับรูภาพลักษณของพยาบาลในอุดมคติสูงกวาเพศชาย (t=2.80, p > .01) ผูรับบริการท่ีมีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีหรือมากกวามีการรับรูภาพลักษณของพยาบาลในอุดมคติสูงกวาผูท่ีมีการศึกษาระดับอนุปริญญา/ปวส. และมัธยมปลาย/
ปวช. (F= 3.09, p < .05) และผูท่ีมาใชบริการคร้ังท่ี 4 ข้ึนไปมีการรับรูภาพลักษณของพยาบาลในอุดมคติสูงกวาผูท่ีมาใช
บริการคร้ังท่ี 2 (F= 4.56, p > .01) อายุและอาชีพไมพบความแตกตาง จากผลการวิจัยน้ีใหขอเสนอแนะวา ผูบริหาร
การพยาบาลควรกําหนดนโยบายหรือมาตรการใหพยาบาลปฏิบัติและแสดงภาพลักษณท่ีเหมาะสม ไดแก การมีทักษะ
ความสามารถอยางมืออาชีพ การแตงกายท่ีสงเสริมบุคลิกภาพ การแสดงความเปนมิตรตลอดเวลา เพ่ือใหผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไปมีการรับรูภาพลักษณของพยาบาลในทางท่ีดีมากท่ีสุด นอกจากน้ี ควรจัดกิจกรรมสงเสริมการรับรูภาพลักษณ
ของพยาบาลทางบวก โดยเฉพาะในกลุมผูใชบริการท่ีเปนเพศชาย ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี และผูใชบริการรายใหม 
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Abstract 

 This descriptive study aimed to compare the actual and ideal images of nurses as perceived  by 

clients at the OPD and compare perceived mages of nurses by the difference of the clients’  character-

istics. A multi-stage random sampling was used to recruit a sample of 320 clients using service at the 

OPDs of Rajavithi hospital, Bangkok in 2016. Research instruments included a demographic  questionnaire, 

the perception of the actual image of nurse questionnaire, and the perception of the ideal image of 

nurse questionnaire. Their reliability were .84 and .92, respectively. Descriptive statistics, t-test and one-

way ANOVA were used to analyze the data. 

 The results revealed that the participants had scores of perceived ideal image of nurses higher than 

those of perceived actual image of nurses (t = -8.92, p <.001). Females perceived ideal image of nurses 

more than males (t = 2.80, p > .01). The clients with Bachelor degree or more had a score of perceived 

ideal image of nurses higher than those with college or diploma education (F = 3.09, p < .05). The clients 

who had fourth times of visitation or more perceived the ideal image of nurses higher than those had 

the second times of visitation (F= 4.56, p > .01). Age and occupation were not found the differences. 

These fi ndings suggest that nurse administrators should set a policy or regulation for nurses to perform 

the properly images. Such as professional skills, Dress up the smart uniform and friendly manner.  It 

would make clients and general population have the best perceived image of nurse. In addition, ac-

tivities that promote positive image of nurse perception should be implemented, especially in groups 

of male, having education lower than bachelor degree and new clients. 
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