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บทคัดยอ

 ภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 4 เปนเสมือนภาพสะทอน

ท่ีสำคัญใหเห็นภาพลักษณของตนเองท่ีจะเปนพยาบาลและท่ีพยาบาลควรจะเปน การวิจัยแบบบรรยายเชิง 

เปรียบเทียบครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ�อเปรียบเทียบภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพระหวางเกิดขึ้นจริงกับ 

ในอุดมคติตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 และเปรียบเทียบภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ 

ทั้งที่เกิดขึ้นจริงและในอุดมคติ ตามความแตกตางของเพศ การมีญาติเปนพยาบาล เกรดเฉลี่ยสะสม 

การไดรับทุนการศึกษา และสังกัดของสถาบันการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล กลุมตัวอยางคือ นักศึกษา 

พยาบาลชั้นปที่ 4 จำนวน 185 ราย คัดเลือกโดยการสุมแบบหลายขั้นตอน เคร�องมือที่ใช ในการวิจัย 

ไดแก แบบสอบถามขอมูลทั่วไป แบบสอบถามภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริง และแบบ 

สอบถามภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพในอุดมคติ มีคาความเช�อมั่นเทากับ .90 และ .87 ตามลำดับ 

วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา การทดสอบที และการวิเคราะหความแปรปรวนแบบจำแนกทางเดียว

 ผลการวิจัยพบวา นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 มีการรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพในอุดมคติ 

สูงกวาที่เกิดขึ้นจริง (t = 24.58, p < .001) การรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงของ 

นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 พบวาเพศหญิงมีการรับรูสูงกวาเพศชาย (t = 2.725, p < .01) การรับรูของ 

ผูท่ีไดเกรดเฉล่ียสะสมระหวาง 2.00-2.50 สูงกวาผูท่ีไดเกรดเฉล่ียสะสมต้ังแต 3.51 ข้ึนไป (F = 4.26, p < .05) 

การรับรูของผูศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสูงกวาผูศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ 

กระทรวงกลาโหม (F = 13.50, p < .001) นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ที่มีเพศ การมีญาติเปนพยาบาล 

เกรดเฉล่ียสะสม การไดรับทุนการศึกษา และสังกัดของสถาบันการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณ 

พยาบาลเชิงวิชาชีพในอุดมคติไมแตกตางกัน (p > .05)
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 ผลการวิจัยครั้งนี้ใหขอเสนอแนะวาผูบริหารการศึกษาพยาบาลและผูบริหารการพยาบาล ควรให 

ความสำคัญและยกระดับภาพลักษณพยาบาลวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนจริง และนำผลการวิจัยน้ีไปพิจารณากำหนด 

รูปแบบการพัฒนาภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงใหเขาใกล ในอุดมคติมากขึ้น อันจะสงผล 

ตอการยอมรับ การใหคุณคา และความเจริญกาวหนาใหกับวิชาชีพการพยาบาล

 The image of the professional nurse as perceived by senior nursing students would 

be a significant reflection of the self-image of nurses and what a nurse should be. This 

descriptive and comparative study aimed to compare the actual and ideal images of the 

professional nurse as perceived by senior nursing students, and compare actual and ideal 

images of professional nurse among the differences of sex, having a relative as a nurse, 

cumulative GPA, receiving a scholarship and institution of study of the senior nursing 

students. Multi-stage random sampling was used to recruit a sample of 185 senior nursing 

students. Research instruments included a demographic questionnaire, the actual image of 

the professional nurse questionnaire and the ideal image of the professional nurse question-

naire. The Internal consistency coefficients were .90 and .87, respectively. Data were analyzed 

using descriptive statistics, t-test and one-way ANOVA.

 Results revealed that the senior nursing students had ideal image perception of 

professional nurse higher than those with actual image perception (t = 24.58, p.001). For the 

actual image of the professional nurse, female had higher perception than male (t = 2.725, 

p.01). The perception of senior nursing students  with a cumulative GPA of 2.00-2.50 were 

higher than those with a cumulative GPA 3.51 or more (F = 4.26, p.05). The perception of 

senior nursing students studying in the institution of the ministry of public health were 

higher than those studying in the ministry of education and ministry of defense (F = 13.50, 

p.001). However, for the ideal image of the professional nurse, there was no significant 

difference between sex, having a relative as a nurse, cumulative GPA, receiving a scholar-

ship and institution of study of the senior nursing students (p >.05). 

 These findings suggest that the administrators in nursing education and nursing 

service should critically focus and enhance the actual image of the professional nurse. 

Moreover, they should consider a model to develop the actual image to increasingly 

approach the ideal image of the professional nurse. Consequently, acceptability, value and 

successful would be in the nursing profession.

Abstract

Keywords : image of professional nurse, actual, ideal, senior nursing students 

คำสำคัญ :  ภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ  ที่เกิดขึ้นจริง  ในอุดมคติ  นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4
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 ภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ หมายถึง 

ภาพสะทอนจากความคิดความเช�อเก ี ่ยวกับ 

คุณลักษณะสวนบุคคลของพยาบาลและคุณลักษณะ 

ตามขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาลที่กำหนด 

หรือคาดหวัง
1
 มีการจำแนกภาพลักษณตาม 

สถานการณท่ีปรากฏใน 2 มุมมอง คือ ภาพลักษณ 

พยาบาลเชิงวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนจริง หมายถึง การรับรู 

ของบุคคลตามความเปนจริงที่เปนภาพสะทอน 

ความคิด และความเช�อเกี่ยวกับคุณลักษณะ 

สวนบุคคลของพยาบาลและคุณลักษณะตาม 

ขอบเขตวิชาชีพการพยาบาลตามประสบการณที่ 

ไดรับ หรือตามการรับรูสถานการณความเปนจริง 

จากแหลงขอมูลตางๆ สวนภาพลักษณในอุดมคติ 

หรือภาพลักษณที่พึงปรารถนาเปนภาพที่บุคคล 

หวังหรือตองการใหเกิดขึ้น ซึ่งมักเกิดควบคูกัน
2
 

ภาพลักษณเปนสิ่งที่เกิดขึ้นทีละนอยและสะสม 

เพ่ิมพูนมากข้ึน จนกระท่ังฝงรากฐานม่ันคงแน�นหนา 

ในจิตใจของบุคคล การสรางภาพลักษณที่ดีจึง 

ไมสามารถทำได ในระยะเวลาอันส้ัน ซ่ึงภาพลักษณ 

เปนสิ่งที่สามารถสรางขึ้นไดและเปลี่ยนแปลงได 

ตลอดเวลา ดังนั ้นในการพัฒนาภาพลักษณ 

พยาบาลวิชาชีพจึงจำเปนตองสรางต้ังแตจุดเร่ิมตน 

ของการเขาสูวิชาชีพการพยาบาล
3
 ภาพลักษณ 

จึงถือเปนองคประกอบสำคัญที่จำเปนตองคำนึง 

ถึงในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่เปนวิชาชีพ  

เน�องจากภาพลักษณจะเปนตัวสะทอนการรับรูและ 

ความไววางใจจากบุคคล สังคม และสาธารณชน
4
 

ภาพลักษณที่ดีเปนทรัพยสินที่มีคุณคามหาศาลทั้ง

ตัวบุคคล องคการ และวิชาชีพ และในทาง 

ตรงกันขามหากเปนภาพลักษณในทางท่ีไมดีมีมาก 

เทาใดการแกไขและการเรียกคืนยอมทำไดยาก
2

 นักศึกษาพยาบาลเปนผูที่จะกาวเขาสูการ 

เปนพยาบาลวิชาชีพในอนาคต มีสวนสำคัญในการ 

ท่ีจะพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล การเรียนการสอน 

จึงมีการปลูกฝง สั่งสม มุงเนนเพ�อใหนักศึกษา 

พยาบาลมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค และมีสมรรถนะ 

ที่ตรงกับความตองการของสังคม
5
 รับรูถึงคุณคา 

และคุณลักษณะที ่ด ีของวิชาชีพการพยาบาล 

โดยเฉพาะนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ที่กำลังจะ 

สำเร็จการศึกษา ซึ ่งตองเตรียมบทบาทและ 

ความพรอมที่จะเปนพยาบาลวิชาชีพที่จะตองมี 

มุมมองเกี่ยวกับพยาบาลวิชาชีพที่ละเอียดลึกซึ้ง 

มากข้ึน ซ่ึงการมองภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ 

ในดานดีหรือไมดีน้ัน ยังข้ึนอยูกับการใหความหมาย 

และคุณคาของวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษา

พยาบาลดวย นักศึกษาพยาบาลที่รับรูภาพลักษณ 

พยาบาลเชิงวิชาชีพในทางบวก สงผลใหเปนพยาบาล 

วิชาชีพที่ประสบความสำเร็จ และมีอัตราการ 

คงอยูในวิชาชีพการพยาบาลสูง อัตราการลาออก 

ของพยาบาลลดลง
6
 โดยทั่วไปภาพลักษณที ่ 

เกิดขึ ้นจริงจะเกิดควบคู ไปกับภาพลักษณ ใน 

อุดมคติ ซ่ึงภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพท่ีเกิดข้ึน 

จริงจะเปนการรับรู ของนักศึกษาพยาบาลตาม 

ประสบการณที่ไดรับ
7
  สวนภาพลักษณพยาบาล 

เชิงวิชาชีพในอุดมคติจะเปนความคาดหวังของ 

นักศึกษาพยาบาลที่มีตอพยาบาลวิชาชีพ และจะ 

เปนเปาหมายของนักศึกษาในการท่ีจะเปนพยาบาล

วิชาชีพในอนาคต ซ่ึงผลการศึกษาการเปรียบเทียบ 

ภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงและ 

ในอุดมคติจะทำใหทราบถึงจ ุดบกพรองของ 

ภาพลักษณที่เกิดขึ้นจริง และมีความแตกตางกัน 

อยางไรซ่ึงตองปรับปรุงแกไขใหเปนภาพท่ีใกลเคียง 

กันมากที่สุด 

 การรับรู ภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ 

จึงเปนสิ่งที่มีความสำคัญตอวิชาชีพการพยาบาล  

ความเปนมาและ

ความสำคัญของปญหา
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 1. เปรียบเทียบภาพลักษณพยาบาลเชิง 

วิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงกับในอุดมคติตามการรับรู  

ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4

 2. เปรียบเทียบภาพลักษณพยาบาลเชิง 

ว ิชาชีพตามการรับร ู ท ั ้งท ี ่เก ิดขึ ้นจร ิงและใน 

อุดมคติ จำแนกตามขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา 

พยาบาลชั้นปที่ 4 ไดแก เพศ การมีญาติเปน 

พยาบาล เกรดเฉลี่ยสะสม การไดรับทุนการศึกษา 

และประเภทของสถาบันที่ศึกษา

วัตถุประสงคการวิจัย

กรอบแนวคิดในการวิจัยอีกทั้งจากการทบทวนงานการวิจัยที่เกี่ยวของใน

ประเทศไทย พบวามีการศึกษาการรับรูภาพลักษณ 

พยาบาลเชิงวิชาชีพในนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย 

พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวง 

สาธารณสุข จำนวน 29 แหง 380 คน พบวามี 

การรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพในระดับดี 

แตการศึกษาดังกลาวมีระยะเวลานานเกือบ 10 ป 

การศึกษาครั ้งนี ้จะเปนประโยชนที ่จะไดขอมูล 

ท่ีเปนปจจุบันเก่ียวกับการรับรูของนักศึกษาพยาบาล 

ตอภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงและ 

ในอุดมคติ รวมทั้งความแตกตางของการรับรู 

ดังกลาวจำแนกตามขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษา 

พยาบาล อันจะเปนขอมูลสำคัญเพ�อนำไปใชในการ 

กำหนดนโยบายดานการจัดการศึกษา การบริหาร 

นโยบายและอัตรากำลังพยาบาลสำหรับหน�วยงาน 

ใหการพยาบาล สถาบันการศึกษา องคกรวิชาชีพ 

การพยาบาลตอไป 

 การศึกษาครั ้งน ี ้ ใช แนวคิดการพัฒนา 

ภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพของ Strasen
1
 เปน 

กรอบแนวคิดในการวิจัย Strasen อธิบายถึง 

ภาพลักษณของพยาบาลวาหมายถึงภาพสะทอน 

จากความคิดความเช�อของพยาบาลเกี ่ยวกับ 

คุณลักษณะสวนบุคคลของพยาบาลและคุณลักษณะ 

ตามขอบเขตของวิชาชีพการพยาบาลที่กำหนด 

หรือคาดหวัง เปนการรับรูของบุคคลท่ัวไปในสังคม 

ส�อตางๆ ผูรับบริการ ญาติ ผูปวย นักศึกษา 

พยาบาล รวมทั้งตัวพยาบาลเอง เกิดขึ้นจากความ 

รูสึกนึกคิด ความเช�อท่ีมีตอตนเอง ส่ิงของ สถานท่ี 

มักเปนภาพที่เกิดขึ้นตามความคิดความเช�อและ 

การรับรูทั้งในอดีตและปจจุบันที่เกี่ยวของกับการ 

ปฏิบัติหนาที่ของพยาบาล ตามคุณลักษณะความ 

เปนวิชาชีพ 7 ดาน ไดแก ระดับการศึกษาและ 

ความรูพื้นฐาน การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ รูปรางและ 

คุณลักษณะสวนบุคคล คาตอบแทน การสนับสนุน 

วิชาชีพ การส�อสารเชิงวิชาชีพ และการควบคุม 

ตนเอง สงผลตอความคิดของการรับรูภาพลักษณ 

พยาบาลเชิงวิชาชีพ ในการศึกษาครั้งนี้ศึกษาการ 

รับรูภาพลักษณของพยาบาลวิชาชีพทั้งที่เกิดขึ้น 

จริงและในอุดมคติในนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 

ภาคการศึกษาปลาย ที่ใกลจะสำเร็จการศึกษา 

และเปนพยาบาลวิชาชีพในอนาคต ตามกรอบแนวคิด 

การวิจัยดังภาพที่ 1
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 การวิจัยเปนแบบบรรยายเชิงเปรียบเทียบ

 กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 4 

ที่กำลังศึกษาอยู คัดเลือกโดยวิธีการสุมแบบ 

หลายขั้นตอน (Multi-stage random sampling) 

ขั้นแรก สุมแบบกลุม (Cluster sampling) 

กลุมละ 1 สถาบันการศึกษาท่ีสังกัดแตละกระทรวง 

ไดแก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม 

และกระทรวงศึกษาธิการ ตอจากนั้นใชวิธีการสุม 

แบบมีระบบ (Systematic random sampling) 

จากรหัสประจำตัวนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ของ 

แตละสถาบัน กำหนดชวงหางของเลขรหัสที่ใช 

สุมตัวอยางเทากับ 3-5 ใหไดจำนวนครบตามขนาด 

กลุมตัวอยางที่คำนวณได โดยกำหนดคุณสมบัติ 

ของกลุมตัวอยางคือ มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป 

และกำลังศึกษาอยูชั้นปที่ 4

 การคำนวณขนาดกลุมตัวอยางเพ�อใหได 

คาอำนาจการวิเคราะห (Power analysis) เทากับ 

.80 สำหรับการศึกษาแบบพรรณนาเชิงเปรียบเทียบ 

ในกรณีที่ไมทราบคาสัมประสิทธิ์ของการทดสอบ

(Effect Size)
8
 ไดเสนอแนะกำหนดคาความเช�อม่ัน 

(α) ที่ระดับนัยสำคัญ .05 และสัมประสิทธิ์ของ  

การทดสอบขนาดปานกลางเทากับ .50 ไดขนาด 

กลุมตัวอยางกลุมละ 63 ราย แตเน�องจาก 

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ มีนักศึกษาพยาบาล 

ชั้นปที่ 4 จำนวนทั้งหมด 59 ราย ดังนั้นกลุม 

ตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ จึงเทากับ 185 ราย

 การพิทักษสิทธิ์กลุมตัวอยาง

 การศึกษาครั้งนี้ผานการรับรองจากคณะ 

กรรมการจริยธรรมการวิจัยฯ รหัสจริยธรรม เลขที่ 

24-03-2559 และไดรับอนุญาตใหเก็บรวบรวม 

ขอมูลจากตนสังกัดของนักศึกษาที ่เป นกลุ ม 

ตัวอยางเรียบรอยแลว 

 เคร�องมือที่ใช ในการวิจัยครั ้งนี ้ 1 ชุด 

ประกอบดวยเนื้อหา 3 ตอน คือ

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 

สรางข้ึนโดยผูวิจัย ขอคำถามประกอบดวย คำถาม 

เกี ่ยวกับ เพศ อายุ การมีญาติเปนพยาบาล 

เกรดเฉล่ียสะสม การไดรับทุนการศึกษา และสังกัด 

ของสถาบันที่ศึกษา

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามภาพลักษณพยาบาล 

เชิงวิชาชีพตามการรับรูท่ีเกิดข้ึนจริง เปนแบบสอบถาม 

วิธีดำเนินการวิจัย

เคร�องมือที่ใชในการวิจัย

คุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาพยาบาล

     - เพศ

     - การมีญาติเปนพยาบาล 

     - เกรดเฉลี่ยสะสม 

     - การไดรับทุนศึกษา

     - สังกัดของสถาบันที่ศึกษา

ภาพลักษณพยาบาล

เชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริง

ภาพลักษณพยาบาล

เชิงวิชาชีพในอุดมคติ

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ท่ีผูวิจัยนำมาใชจากการศึกษาของ เรมวล นันทศุภวัฒน 

และอรอนงค วิชัยคำ
9
 และไดรับอนุญาตแลว 

มีท้ังหมด 45 ขอ ประกอบดวย คุณลักษณะพยาบาล 

เชิงวิชาชีพ 7 ดาน ไดแก ระดับการศึกษาและ 

ความรูพ้ืนฐาน (8 ขอ) การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ (9 ขอ) 

คาตอบแทน (3 ขอ) การสนับสนุนวิชาชีพ (5 ขอ) 

รูปรางและคุณลักษณะสวนบุคคล (6 ขอ) การติดตอ 

ส�อสารเชิงวิชาชีพ (9 ขอ) การควบคุมตนเอง (5 ขอ) 

กลุมตัวอยางเปนผูตอบเองโดยการใหคะแนนเปน 

แบบมาตรประมาณคา (Rating scale) ตั้งแต 

1-5 ตามความคิดเห็นและประสบการณที ่กลุ ม 

ตัวอยางไดรับจริง คะแนน 1 หมายถึง เห็นดวย 

นอยที่สุด จนถึงคะแนน 5 หมายถึง เห็นดวย 

มากท่ีสุด การคำนวณหาคะแนนเฉล่ียของแตละคน 

และคะแนนรายดาน คะแนนท่ีเปนไปไดอยูระหวาง 

1-5 คะแนนยิ่งสูง หมายถึง กลุมตัวอยางมีการ 

รับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริง 

มาก คะแนนย่ิงต่ำ หมายถึง กลุมตัวอยางมีการรับรู 

ภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงนอย 

คาความเช�อมั่นไดเทากับ .90

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามภาพลักษณพยาบาล 

เชิงวิชาชีพตามการรับรูในอุดมคติ เปนแบบสอบถาม 

ท่ีผูวิจัยนำมาใชจากการศึกษาของ เรมวล นันทศุภวัฒน 

และอรอนงค วิชัยคำ
9
 และไดรับอนุญาตแลว 

มีทั้งหมด 45 ขอ การใหคะแนน การคำนวณ 

คะแนนรวม และการแปลผลคะแนน ทำเชนเดียวกับ 

ในแบบสอบถามภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ 

ตามการรับรูท่ีเกิดข้ึนจริง กลุมตัวอยางเปนผูตอบเอง 

ตามความคิดเห็นที่ตองการใหเกิดขึ้นของลักษณะ 

พยาบาลในแตละขอ หาคาความเช�อมั ่นได 

เทากับ .87

 ภายหลังจากไดรับรองจริยธรรมการวิจัย 

และไดรับอนุญาตจากสถาบันการศึกษาท่ีนักศึกษา 

กลุมตัวอยางศึกษาอยูเรียบรอยแลว ผูวิจัยเริ่ม 

ดำเนินการเก็บรวมรวมขอมูล ตั้งแตวันที่ 7- 30 

เมษายน พ.ศ. 2559 โดยนัดหมายวัน เวลา สถานท่ี 

เพ�อใหนักศึกษาพยาบาลทำแบบสอบถาม ซ่ึงในการ 

ทำแบบสอบถามใชเวลาประมาณ 15-20 นาที 

จนครบทั้ง 3 สถาบัน รวมใชเวลาในการเก็บ 

รวบรวมขอมูลทั้งหมด 23 วัน และไดตรวจสอบ 

แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมามีความสมบูรณ 

ทุกฉบับ จำนวน 185 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

จากนั้นจึงนำไปวิเคราะหขอมูลตอไป

การเก็บรวบรวมขอมูล

 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

สำเร็จรูป ดังนี้

 1. ขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ การมีญาติ 

เปนพยาบาล เกรดเฉลี่ยสะสม การไดรับทุน 

การศึกษา และสังกัดของสถาบันการศึกษา วิเคราะห 

โดยการหาคาความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน และพิสัย          

 2. คะแนนภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ 

ที่เกิดขึ้นจริงและภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ 

ในอุดมคติ วิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ยและสวน 

เบี่ยงเบนมาตรฐาน

 3. เปรียบเทียบคาเฉล่ียภาพลักษณพยาบาล 

เชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงและในอุดมคติ โดยใช 

สถิติ Paired t-test 

 4. เปรียบเทียบขอมูลสวนบุคคล โดยใช 

สถิติ Independent t-test และ One-way 

ANOVA

การวิเคราะหขอมูล
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 1. กลุมตัวอยาง คือ นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 จำนวน 185 ราย พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง 

(รอยละ 98.4) มีอายุเฉลี่ย 22.12 ป (SD = .56, range = 21-25) สถาบันการศึกษาสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ รอยละ 34.1 กระทรวงสาธารณสุข รอยละ 34.1 และกระทรวงกลาโหม รอยละ 

31.8 ไดเกรดสะสมเฉลี่ย 3.05 (SD = .31, range = 2.11-3.83) สวนมากไมมีญาติหรือบุคคล 

ในครอบครัวประกอบอาชีพพยาบาล (รอยละ 69.7) และไมเคยไดรับทุนการศึกษา (รอยละ 64.3) 

   2. การรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพในอุดมคติมีคะแนนสูงกวาการรับรูภาพลักษณพยาบาล

เชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งคะแนนโดยรวม และรายดาน รายละเอียดดังใน 

ตารางที่ 1

ผลการวิจัย

คะแนนในภาพรวม

คะแนนรายดาน

     1. ระดับการศึกษาและความรูพื้นฐาน

     2. การปฏิบัติเชิงวิชาชีพ

     3. คาตอบแทน

     4. การสนับสนุนวิชาชีพ

     5. รูปรางและคุณลักษณะสวนบุคคล

     6. การติดตอส�อสารเชิงวิชาชีพ

     7. การควบคุมตนเอง

เกิดขึ้นจริง

ในอุดมคติ

เกิดขึ้นจริง

ในอุดมคติ

เกิดขึ้นจริง

ในอุดมคติ

เกิดขึ้นจริง

ในอุดมคติ

เกิดขึ้นจริง

ในอุดมคติ

เกิดขึ้นจริง

ในอุดมคติ

เกิดขึ้นจริง

ในอุดมคติ

เกิดขึ้นจริง

ในอุดมคติ

3.96

4.73

4.24

4.75

4.20

4.77

3.51

4.46

4.15

4.76

4.09

4.84

3.93

4.74

3.62

4.78

-.77

-.51

-.57

-.95

-.61

-.75

-.80

-1.17

.42

.44

.50

.80

.54

.52

.49

.73

-24.58***

-15.54***

-15.38***

-16.28***

-15.38***

-19.68***

-22.15***

-21.76***

ตารางที่ 1  การเปรียบเทียบคะแนนภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพระหวางที่เกิดขึ้นจริงกับในอุดมคติ

   ตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 โดยใชการทดสอบ Paired t-test (n=185)

M

M SD

ภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ t
Paired differences

***
 p <  .001
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 3. การรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 พบวา 

เพศหญิง มีการรับรูสูงกวาเพศชาย (t = -2.725, p < .01) การรับรูของผูที่ไดเกรดเฉลี่ยสะสมระหวาง 

2.00-2.50 สูงกวาผูที่ไดเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.51 ขึ้นไป (F = 4.26, p < .05) การรับรูของ 

ผูศึกษาในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสูงกวาผูศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงกลาโหม 

(F = 13.50, p < .001) (ตารางที่ 2) และกลุมตัวอยางที่มีเพศตางกัน การมีญาติเปนพยาบาล 

เกรดเฉล่ียสะสม การไดรับทุนการศึกษา และสังกัดของสถาบันการศึกษาแตกตางกัน มีการรับรูภาพลักษณ 

พยาบาลเชิงวิชาชีพในอุดมคติไมแตกตางกัน (p > .05) (ตารางที่ 3)

 เพศ

        ชาย 

        หญิง 

 การมีญาติเปนพยาบาล

        มี 

        ไมมี 

 เกรดเฉลี่ยสะสม

  2.00-2.50 

  2.51-3.00 

  3.01-3.50 

  3.51 ขึ้นไป 

 การไดรับทุนการศึกษา

       ได 

       ไมได 

 สังกัดของสถาบันที่ศึกษา

       กระทรวงศึกษาธิการ 

       กระทรวงสาธารณสุข 

       กระทรวงกลาโหม 

           

3.35

3.97

3.89

3.99

4.34
a

4.02
a,b

3.90
a,b

3.81
b

3.95

3.97

3.92
a

4.12
b

3.81
a

      -2.725**

     1.538 (ns)

-.438 (ns)

    

4.264**

13.501***

ตารางที่ 2  การเปรียบเทียบภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรูที่เกิดขึ้นจริงตามความแตกตาง

   ของขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4

M Fขอมูลสวนบุคคล t

**
p < .01, *** p < .001, ns = not significant  

a,b,c  
คูที่ตัวยกที่แตกตางกัน หมายถึง ผลการเปรียบเทียบรายคูแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 

  โดยใชการเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี Scheffe Post-Hoc
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 4. คะแนนภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนจริงตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 4 

จำแนกรายขอและรายดาน พบวา ระดับการศึกษาและความรูพ้ืนฐานมีคาคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด เทากับ 4.24 

(SD = .42) การปฏิบัติเชิงวิชาชีพเทากับ 4.20 (SD = .47)  การสนับสนุนวิชาชีพเทากับ 4.15 (SD = .57) 

รูปรางและคุณลักษณะสวนบุคคลเทากับ 4.09 (SD = .51)  การติดตอส�อสารเชิงวิชาชีพเทากับ 3.93 

(SD = .47)  การควบคุมตนเองเทากับ 3.62 (SD = .65)  และคาตอบแทนมีคะแนนเฉล่ียการรับรูนอยท่ีสุด 

เทากับ 3.51 (SD = .73)  ตามลำดับ สวนคะแนนการรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพในอุดมคติ พบวา 

ระดับรูปรางและคุณลักษณะสวนบุคคลมีคาคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดเทากับ 4.84 (SD = .31) การควบคุม 

ตนเองมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.78 (SD = .41) การปฏิบัติเชิงวิชาชีพมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.77 

(SD = .31) การสนับสนุนวิชาชีพมีคาคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.76 (SD = .35) การศึกษาและความรู 

 เพศ

        ชาย 

        หญิง 

 การมีญาติเปนพยาบาล

        มี 

        ไมมี 

 เกรดเฉลี่ยสะสม

  2.00-2.50 

  2.51-3.00 

  3.01-3.50 

  3.51 ขึ้นไป 

 การไดรับทุนการศึกษา

       ได 

       ไมได 

 สังกัดของสถาบันที่ศึกษา

       กระทรวงศึกษาธิการ 

       กระทรวงสาธารณสุข 

       กระทรวงกลาโหม 

           

4.31

4.74

4.67

4.75

4.57

4.72

4.76

4.70

4.73

4.72

4.68

4.80

4.71

-1.236 (ns)

1.622 (ns)

.051 (ns)

    

1.144 (ns)

3.101 (ns)

ตารางที่ 3  การเปรียบเทียบภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู ในอุดมคติตามความแตกตาง

   ของขอมูลสวนบุคคลของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 

M Fขอมูลสวนบุคคล t

ns = not significant 
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พ้ืนฐานมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.75 (SD = .30) การติดตอส�อสารเชิงวิชาชีพมีคาคะแนนเฉล่ียเทากับ 4.74 

(SD = .35) และคาตอบแทนมีคาคะแนนเฉลี่ยการรับรูนอยที่สุดเทากับ 4.46 (SD = .70) (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงและ

   ในอุดมคติ ตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 จำแนกรายขอ รายดาน และ

   ภาพรวม (n=185)

ดานระดับการศึกษาและความรูพื้นฐาน

1. พยาบาลตองสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเปนอยางต่ำ

2. พยาบาลมีความรูเพ�อนำไปใช ในดานการปฏิบัติการ 

 พยาบาลอยางเต็มความสามารถ

3. พยาบาลมีความรู ในดานการจัดการวัสดุอุปกรณ 

 สำหรับการใหบริการในหอผูปวย

4. พยาบาลมีความรู ในดานการพยาบาลในคลินิก

5. พยาบาลมีความรู ในดานการทำงานเปนทีม

6. พยาบาลมีความรู ในการตัดสินใจชวยเหลือผูปวย   

 เม�อผูปวยประสบปญหากับสุขภาพ

7. พยาบาลมีความรู ในการประเมินอาการของผูปวย  

 ไดอยางรวดเร็วเม�อมีความผิดปกติ

8. พยาบาลมีความรู ในดานเศรษฐศาสตรที่ใช ในหอผูปวย

ดานการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ

9. พยาบาลสามารถประเมินภาวะสุขภาพความตองการ

 ของผูปวยไดอยางเหมาะสม

10. พยาบาลวางแผนการพยาบาลไดอยางเหมาะสม

11. พยาบาลสามารถจัดการดูแลผูปวยตามลำดับความ   

 ตองการดูแลของผูปวย

12. พยาบาลประเมินผลการพยาบาลภายหลังใหการ   

 พยาบาลไดอยางเหมาะสม

13. พยาบาลรับผิดชอบในการประสานงานกับหน�วยงานอ�น   

 ในการดูแลผูปวย

14. พยาบาลมอบหมายงานใหกับบุคลากรในทีมการพยาบาล 

 ไดอยางเหมาะสม

4.24

4.83

4.26

4.10

4.21

4.35

4.28

4.21

3.69

4.20

4.21

4.23

4.28

4.12

4.32

4.17

0.42

0.43

0.66

0.62

0.65

0.71

0.64

0.70

0.83

0.47

0.58

0.63

0.71

0.73

0.68

0.67

4.75

4.84

4.84

4.62

4.78

4.88

4.83

4.86

4.34

4.77

4.79

4.86

4.76

4.79

4.72

4.72

0.30

0.45

0.37

0.58

0.45

0.35

0.43

0.38

0.76

0.31

0.41

0.35

0.48

0.44

0.51

0.51

SD

การรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ
ในอุดมคติที่เกิดขึ้นจริง

XSDX
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ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงและ

   ในอุดมคติ ตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 จำแนกรายขอ รายดาน และ

   ภาพรวม (n=185) (ตอ)

15. พยาบาลสามารถแกปญหาตางๆ ในฐานะหัวหนาเวร   

 ไดอยางเหมาะสม

16. พยาบาลสามารถใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะใหแก  

 สาขาวิชาชีพอ�นไดอยางเหมาะสม

17. พยาบาลรับผิดชอบอยางเต็มที่ตอสิ่งที่เกิดจากการ 

 กระทำของตนเองและผลลัพธที่เกิดขึ้นกับผูปวย

ดานคาตอบแทน

18. พยาบาลสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มศักยภาพ  

 คุมกับคาตอบแทน

19. พยาบาลสามารถเจรจาเกี่ยวกับคาตอบแทนกับ   

 ผูบังคับบัญชาไดอยางเหมาะสม

20. พยาบาลมุงม่ันท่ีจะทำงานในวิชาชีพเปนระยะเวลายาวนาน

ดานการสนับสนุนวิชาชีพ

21. พยาบาลสงเสริมการเรียนรูทางคลินิกใหกับบุคลากร

 ทางการพยาบาลไดเปนอยางดี

22. พยาบาลใหการสนับสนุนแกเพ�อนรวมวิชาชีพเพ�อพัฒนา 

 วิชาชีพ

23. พยาบาลเขารวมกิจกรรมขององคกรวิชาชีพ เชน 

 สภาการพยาบาล และสมาคมพยาบาลแหงประเทศไทย 

 เปนตน

24. พยาบาลใหการสนับสนุนองคกรวิชาชีพ เพ�อการพัฒนา

 วิชาชีพ

25. พยาบาลเปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพ

ดานรูปรางและคุณลักษณะสวนบุคคล

26. พยาบาลแตงกายดวยชุดที่สะอาดเรียบรอย

27. พยาบาลสวมเคร�องแบบที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

 และตามระเบียบที่กำหนดไว

28. พยาบาลมีความมั่นใจในตนเอง

29. พยาบาลมีบุคลิกน�าเช�อถือและไววางใจ

4.29

3.98

4.22

3.51

4.16

3.27

3.09

4.15

4.05

3.99

4.10

4.02

4.58

4.09

4.36

4.37

4.28

4.34

0.64

0.75

0.68

0.73

0.86

0.92

1.04

0.57

0.66

0.72

0.86

0.78

0.68

0.51

0.70

0.65

0.69

0.67

4.83

4.67

4.80

4.46

4.70

4.48

4.20

4.76

4.70

4.72

4.75

4.77

4.86

4.84

4.94

4.91

4.81

4.89

0.39

0.55

0.45

0.70

0.67

0.82

1.03

0.35

0.51

0.52

0.49

0.44

0.39

0.31

0.25

0.34

0.45

0.38

SD

การรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ
ในอุดมคติที่เกิดขึ้นจริง

XSDX
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ตารางที่ 4  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนนภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงและ

   ในอุดมคติ ตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 จำแนกรายขอ รายดาน และ

   ภาพรวม (n=185) (ตอ)

30. พยาบาลควรมีน้ำหนักและสวนสูงที่พอดี

31. พยาบาลมีสุขภาพที่ดูสมบูรณแข็งแรง

ดานการติดตอส�อสารเชิงวิชาชีพ

32. พยาบาลใหขอมูลเกี่ยวกับอาการเปลี่ยนแปลงของผูปวย 

 แกผูรวมทีมสุขภาพไดอยางถูกตองเหมาะสม

33. พยาบาลสามารถเขียนรายงานการพยาบาลไดอยาง 

 ถูกตองชัดเจนกระชับและรัดกุม

34. พยาบาลทักทาย พูดคุยกับผูรวมงานอ�นๆ ไดเปนอยางดี

35. พยาบาลยอมรับในขอผิดพลาดของตนเองและ

 ไมพยายามแกตัวเม�อรูวาตนเองผิด

36. พยาบาลใหขอมูลยอนกลับ โดยตรงอยางสรางสรรคกับ 

 ผูรวมงานในการปฏิบัติงาน

37. พยาบาลสามารถพูดในส่ิงท่ีตนเองตองการส�อสารไดเปนอยางดี

38. พยาบาลถายทอดความคิดและขอคิดเห็นโดยวิธีการ 

 เขียนและการพูด

39. พยาบาลไมตำหนิบุคคลอ�นเม�อผลลัพธของการดูแลผูปวยไมดี

40. พยาบาลไมแสดงพฤติกรรมปกปองตนเอง

ดานการควบคุมตนเอง

41. พยาบาลสามารถระงับอารมณโกรธของตนเองไดเปนอยางดี

42. พยาบาลไมแสดงสีหนาหงุดหงิดเม�อผูปวยถาม 

 หลายคำถามหรือถามหลายครั้ง

43. พยาบาลไมใชคำพูดสอเสียดประชดประชันเม�อผูปวย   

 มีขอคำถามตางๆ

44. พยาบาลควบคุมสติไดเปนอยางดีเม�อเผชิญเหตุการณ 

 ที่ไมคาดคิด

45. พยาบาลไมแสดงอาการเฉยเมยหรือละเมิดตอความ 

 ตองการของผูปวย

รวม

3.63

3.57

3.93

4.15

3.94

4.04

3.94

4.01

3.94

4.07

3.65

3.65

3.62

3.50

3.37

3.59

3.87

3.76

3.96

0.82

1.04

0.47

0.64

0.69

0.69

0.69

0.66

0.68

0.64

0.85

0.87

0.65

0.81

0.84

0.78

0.77

0.83

0.40

4.69

4.83

4.74

4.84

4.84

4.81

4.76

4.76

4.75

4.76

4.64

4.47

4.78

4.75

4.74

4.78

4.83

4.82

4.73

0.65

0.47

0.35

0.37

0.40

0.45

0.47

0.48

0.47

0.43

0.70

0.84

0.41

0.51

0.55

0.49

0.41

0.49

0.29

SD

การรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ
ในอุดมคติที่เกิดขึ้นจริง

XSDX
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การอภิปรายผลการวิจัย

 1. นักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 มีการรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพในอุดมคติสูงกวาการรับรู 

ภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทั้งคะแนนโดยรวมและรายดาน 

ทั้ง 7 ดาน แสดงวานักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 มีความคาดหวังสูงตอการเปนพยาบาลวิชาชีพวาจะ 

ตองดีและเหนือกวาภาพของพยาบาลวิชาชีพที่ตนเองไดประสบและสัมผัสกับพยาบาลวิชาชีพโดยตรง
10

 

ทั้งจากการไดเห็นรายละเอียดและบทบาทของวิชาชีพการพยาบาลที่หลากหลายขณะฝกปฏิบัติงานบน 

หอผูปวย การพบเห็นการแสดงออกทางพฤติกรรมของพยาบาลทั้งที่ดีและไมดี ผานการรับรูตามลักษณะ 

การกระทำ ความประพฤติ หรือพฤติกรรมของตนเองโดยตรง ซึ่งอาจขัดแยงกับสิ่งที่ตนเองไดรับจาก 

การเรียนการสอนที่มุงเนนใหนักศึกษาพยาบาลรับรูถึงวิชาชีพการพยาบาลที่ตองเปนผูที่มีความรูความ 

สามารถและทักษะในการปฏิบัติการพยาบาล สามารถปฏิบัติงานไดดวยความม่ันใจ มีการแสดงออกท่ีเหมาะสม 

มีความคิดริเริ่มสรางสรรค รูสึกภาคภูมิใจและตระหนักในคุณคาของตนเอง อีกทั้งยังตองมีเจตคติและ 

การพัฒนาทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพการพยาบาล และเม�อพิจารณารายดานตามระดับคะแนนการรับรูท่ีมีคะแนน 

เฉลี่ยนอยกวา 4.00 มีจำนวน 3 ดาน (ตารางที่ 4) ซึ่งอภิปรายไดดังนี้  ดานคาตอบแทนที่มีระดับ 

คะแนนการรับรูนอยที่สุด อาจเน�องมาจากพยาบาลวิชาชีพเปนงานที่มีภาระหนัก มีความรับผิดชอบสูง 

รวมถึงการตองปฏิบัติงานแทนบุคลากรอ�นๆ เชน งานธุรการ งานสำรวจ งานตอนรับ แตเม�อเทียบกับ 

คาตอบแทน กลับพบวาพยาบาลมีรายไดนอยกวาวิชาชีพอ�น และไมเหมาะสมกับภาระงานท่ีตองรับผิดชอบ
10 

รวมถึงดานการควบคุมตนเอง จากการศึกษาพบวาพยาบาลวิชาชีพมีจำนวนนอยตองรับผิดชอบผูปวย 

จำนวนมาก ภาระงานที่มากขึ้น ปฏิบัติงานที่จำเจ ตลอดจนงานอ�นๆ ที่ไมใชงานการดูแลรักษาพยาบาล 

โดยตรง ซึ่งเพ่ิมพูนจนทำใหพยาบาลขาดอิสระในการทำงาน เกิดความรูสึกออนลา เบ�อหน�าย ตลอดจน 

ปญหาสวนตัว ปญหาการทำงานจึงมีผลกระทบตอความอดทน อดกล้ันในการใหบริการ จึงแสดงพฤติกรรม 

กิริยาที่ไมเหมาะสม
3
 ดังนั้นการมีเพียงความรูความสามารถและสิ่งสนับสนุนในการใหบริการนั้นอาจไม 

เพียงพอ จำเปนตองใหพยาบาลวิชาชีพทุกคนมีความตระหนักในบทบาทหนาท่ีโดยตรงท่ีมีตอชีวิตเพ�อนมนุษย 

การปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรมวิชาชีพตั้งแตเปนนักศึกษาพยาบาล เน�องจากสิ่งเหลานี้เปนเสมือน 

ปจจัยพื้นฐานนำไปสูคุณภาพการพยาบาลและภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่ดี ดานการติดตอส�อสาร 

เชิงวิชาชีพ โดยเฉพาะหัวขอคำถามที่เกี่ยวของกับการไมตำหนิบุคคลอ�นเม�อผลลัพธของการดูแลผูปวย 

ไมดี หรือแมแตการที่พยาบาลไมแสดงพฤติกรรมปกปองตนเอง ที่มีระดับคะแนนการรับรูนอยที่สุด 

แสดงใหเห็นวาพยาบาลวิชาชีพจำเปนตองมีการพัฒนาทักษะดานการส�อสารที่ดี เพราะการส�อสาร 

ถือเปนเคร�องมือที่จำเปนและสำคัญมาก นำมาซึ่งการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล บรรยากาศการ 

ส�อสารที่ดีระหวางองคกร บุคลากร และผูรับบริการ
3
 การเปนผูที ่มีทักษะการส�อสารที่สรางสรรค 

สรางความเขาใจ โดยเฉพาะทักษะของอวัจนภาษาไดเปนอยางดี ซ่ึงทักษะเหลาน้ีจะสงผลใหเกิดภาพลักษณ 

ที่ดีตอวิชาชีพตอไป

 2. ภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรูที่เกิดขึ้นจริงของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ที่มี 

ความแตกตางของขอมูลสวนบุคคล ไดแก เพศ การมีญาติเปนพยาบาล เกรดเฉลี่ยสะสม การไดรับทุน
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การศึกษา และประเภทของสถาบันที่ศึกษา มีความแตกตางกันทั้งนี้ พบวา เพศ เกรดเฉลี่ยสะสม 

และสถาบันที่สังกัดที่ตางกันของนักศึกษาพยาบาลมีการรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริง 

ตางกัน นักศึกษาหญิงมีการรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนจริงสูงกวานักศึกษาชาย (t = -2.725, 

p < .01) แสดงวา นักศึกษาหญิงมีคานิยมและมีความเช�อวางานการพยาบาลเปนงานที่ตองมีความ 

รับผิดชอบ และใชความอดทนสูง จึงเปนวิชาชีพเหมาะสำหรับเพศหญิงมากกวาเพศชาย
7 
สอดคลองกับ 

การศึกษาของ Pillittpri
11

  พบวา เพศหญิงและชายมีภาพลักษณพยาบาลวิชาชีพท่ีแตกตางกัน เน�องจาก 

เพศหญิงมักคิดวาการปฏิบัติงานของพยาบาลนั้นเปนงานที่ยากลำบาก ตองรับผิดชอบมาก และอาจจะ 

เปนเพราะบุคคลสวนใหญคิดวาวิชาชีพการพยาบาลน้ันเปนวิชาชีพท่ีเฉพาะผูหญิงเทาน้ัน และสอดคลอง 

กับการศึกษาของ Ozdemir, Akansel และ Tunk
12

 ที่พบวา นักศึกษาพยาบาลชายในประเทศตุรกี 

สวนใหญมองวาวิชาชีพการพยาบาลยังคงเปนงานของผูหญิง สวนเกรดเฉล่ียสะสมท่ีตางกันจะมีคาเฉล่ีย 

คะแนนการรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนจริงแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) 

ผลการศึกษาดังกลาวแสดงใหเห็นวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการบันทึกผลออกมาเปนเกรดเฉลี่ย 

สะสม เปนการบงบอกถึงความสามารถของผูเรียนในดานการคิดวิเคราะหและวิจารณ ความพยายาม 

ในการเรียน ทักษะในการศึกษาและการปฏิบัติงาน รวมถึงการมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
13

  สอดคลองกับ 

งานวิจัยของสุระพรรณ พนมฤทธิ์ และคณะ
14 

ที่ศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู โดยการกำกับตนเองของ 

นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ตามการรับรูความสามารถของตนเอง แหลงทุน 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบวา นักศึกษาพยาบาลที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตางกัน มีการ 

เรียนรูโดยการกำกับตนเองตางกัน โดยภาพรวมนักศึกษาพยาบาลท่ีมีผลการเรียนระดับดีมากมีการเรียนรู 

โดยการกำกับตนเองอยูในระดับสูง แตนักศึกษาพยาบาลที่มีผลการเรียนระดับดีและระดับพอใช มีการ 

เรียนรูโดยการกำกับตนเองอยูในระดับปานกลาง นอกจากน้ีนักศึกษาพยาบาลท่ีศึกษาในสถาบันการศึกษา 

ที่ตางกันมีคาเฉลี่ยคะแนนการรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริงแตกตางกัน (p < .05) 

โดยพบวานักศึกษาพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีการรับรู ภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ 

ที ่เกิดขึ ้นจริงมากกวานักศึกษาพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและสังกัดกระทรวงกลาโหม 

ในขณะที่การรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นของนักศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ไมตางกับนักศึกษาท่ีสังกัดกระทรวงกลาโหม ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวา ความแตกตางในแงของบริบท 

และสภาพแวดลอมของสถาบันอาจสงผลตอการรับรูของนักศึกษาพยาบาลชั้นปที่ 4 ซึ่งอธิบายตาม 

แนวคิด Strasen
1
 ไดวา ประสบการณ การถายทอดทางพันธุกรรม สิ่งแวดลอม รวมถึงกระบวนการ 

กลอมเกลาทางสังคมและกลุมอางอิง ลวนสงผลตอความคิดและความเช�อของบุคคล เปนปจจัยท่ีมีผลตอ 

การรับรูและกำหนดสาระสำคัญของตนแบบภาพลักษณตนเอง และงานวิจัยของ ดลฤดี เพชรขวาง 

และนันทิกา อนันตชัยพัทธนา
15

 ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความผูกพันของนักศึกษาพยาบาลศาสตร วิทยาลัย 

พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา อยูในระดับมาก นักศึกษาพยาบาลสวนใหญใชชีวิตและทำกิจกรรมตางๆ 

ภายในวิทยาลัยเน�องจากเปนระบบปด มีหอพักในวิทยาลัย ทำใหเกิดความใกลชิดสถาบัน ซึ่งในความ 

ผูกพันของสถาบันไมเพียงแตจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของนักศึกษาแลวยังสงผลในดานของความรูสึก
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หรือความปรารถนาของสมาชิกที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่เปนสมาชิกในองคการอยางเต็มใจและ 

เต็มความสามารถ และปจจัยเหลานี้ลวนสงผลตอการเปลี่ยนแปลงการรับรูภาพลักษณของพยาบาลเชิง 

วิชาชีพตามการรับรูของนักศึกษาพยาบาลไดตลอดเวลา

 3. การเปรียบเทียบการรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพในอุดมคติของนักศึกษาพยาบาลชั้น 

ปที่ 4 จำแนกตามลักษณะสวนบุคคล พบวา เพศ การมีญาติเปนพยาบาล เกรดเฉลี่ยสะสม การไดรับทุน 

การศึกษา และประเภทของสถาบันที่ศึกษา ไมมีความแตกตางในการรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพ 

ในอุดมคติ ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานท่ีกำหนด อธิบายไดวาในกระบวนการเกิดภาพลักษณของบุคคลท่ัวไป 

มักจะมีในดานของความตองการหรือความคาดหวังควบคูกับภาพลักษณท่ีเกิดข้ึนจริงเสมอ ซ่ึงตามแนวคิด 

ของ Strasen
1
 ไดกลาวถึงปจจัยทางดานกลุมของคนในสังคมจะมีอิทธิพลตอความนึกคิด สงผลให 

เกิดเปนภาพท่ีตนเองคาดหวัง ดังน้ันการท่ีนักศึกษาพยาบาลไดเขามาอยูในสังคมของวิชาชีพการพยาบาล 

ไดรับการถายทอดจากกระบวนการกลอมเกลาของวิชาชีพการพยาบาลรวมกัน ไดรับการปลูกฝงจาก 

สถาบันการศึกษาเก่ียวกับคุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพท่ีควรเปนตามบรรทัดฐานของวิชาชีพการพยาบาล 

รวมถึงมาตรฐานการศึกษาที่กำหนดใหทุกสถาบันการศึกษาที่ผลิตวิชาชีพการพยาบาล ตองมีการจัด 

หลักสูตรการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอบังคับสภาการพยาบาลวาดวยการใหความเห็นชอบหลักสูตร 

การศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ ระดับวิชาชีพ พ.ศ.2554 จากเหตุผลท่ีกลาวแลวขางตน 

จึงทำใหนักศึกษาพยาบาลทุกคน มีความคาดหวังในบทบาทของพยาบาลวิชาชีพเพ�อที่จะกำหนดเปน 

ภาพลักษณพยาบาลวิชาชีพในอุดมคติของตนเอง สอดคลองกับการศึกษาของ โสรัตน คนึงคิด
10

 และ 

วิมล ออนเส็ง
7
 ท่ีศึกษาการรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพในอุดมคติของนักศึกษาพยาบาลซ่ึงไมพบ 

ความแตกตางของการรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพในอุดมคติตามความแตกตางของขอมูล 

สวนบุคคลของพยาบาล

 จากผลการศึกษาในครั้งนี้จึงทำใหเห็นวาการรับรูภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพที่เกิดขึ้นจริง 

และในอุดมคติมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจสงผลใหนักศึกษาพยาบาลมีความมั่นใจในตนเองและวิชาชีพ 

การพยาบาลลดลงได ดังนั้นจึงจำเปนตองมีการพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เปนจุดดอยของพยาบาลวิชาชีพ 

โดยเฉพาะดานที่มีระดับคะแนนตางกันมากที่สุดตามลำดับ คือ การควบคุมตนเอง คาตอบแทน รูปราง 

และคุณลักษณะสวนบุคคล การติดตอส�อสารเชิงวิชาชีพ การสนับสนุนวิชาชีพ ระดับการศึกษาและ 

ความรูพ้ืนฐาน และการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ เพ�อนำมาปรับปรุงใหภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพท่ีเกิดข้ึนจริง 

และภาพลักษณพยาบาลเชิงวิชาชีพในอุดมคติ มีความสอดคลองกันหรือใกลเคียงกันมากที่สุด เพ�อให 

นักศึกษาพยาบาลเกิดความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาลของตนเองได
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