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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยเรื่องน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey study) ประชากรที่ศึกษาเป็น นักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต จ านวน 211 คน โดยแบบสอบถาม
เป็นเครื่องในการศึกษา ที่ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ .90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และใช้เปรียบเทียบจากการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 
กลุ่ม (t-test) และท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ในแต่ละด้าน ผลการศึกษา พบว่า
นักศึกษาพยาบาลศาสตร์กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 95.3 ส่วนมากมีอายุอยู่ในช่วง 
19-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 41.7 ประชากรส่วนมากจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 28.4 ส่วนมากจะพักอาศัยอยู่ที่
หอพัก คิดเป็นร้อยละ 97.6 และส่วนใหญ่มีผลการเรียนสะสมอยู่ในช่วง 3.01-3.50 คิดเป็นร้อยละ 52.1 และพบว่าค่าเฉลี่ย
ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รวมทุกชั้นปีอยู่ในช่วงระดับมากที่สุด โดยพบว่า
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ ในช่วงระดับมากที่สุด คือด้านระดับการศึกษาและความรู้พื้นฐาน อยู่ในช่วงระดับมากที่สุด           
(  = 4.64 ,S.D.= 0.55)  รองลงมาคือด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ อยู่ในช่วงระดับมากที่สุด (  = 4.65 ,S.D.= 0.57) และ
พบว่าภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ด้านระดับ
การศึกษาและความรู้พื้นฐาน ด้านค่าตอบแทน และ ด้านการติดต่อสื่อสารเชิงวิชาชีพ ซ่ึงมีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ .01 ส่วนด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ มีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  
ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ, การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาล 

Abstract 
This research aims to study the image of Registered Nurse as perceived by nursing students in 

Sisaket Chalermkarnchana University that is a survey study research. The populations of this survey are 
211 Nursing Students whose study the Bachelor degree of Nursing Program in Sisaket Chalermkarnchana 
University. In this case study is used Questionnaire tool that the reliability was .90 which Data were 
analyzed by Descriptive Statistics such as mean and standard deviation (S.D.) and this test was used to 
compare the difference between t-test and one-way ANOVA in each model. Most of the females are 
95.3%, most of them live in 19-20 years, or 41.7%. Most of the populations are first-year students, 
accounting for 28.4%. dorm 97.6% and most of the students accumulated in the range of 3.01-3.50 or 
52.1% and found that the average of Registered Nurse image perceived by nursing students. All grades 
are in the highest grade. It was found that the mean of all sides was in the highest level. Is the level of  
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education and basic knowledge. At the highest level (  = 4.64, S.D = 0.55), followed by Registered Nurse 
practice At the highest level (  = 4.65, S.D. = 0.57), it was found that the image of nurses was perceived 
by nursing students. Chalermkarnchana University Educational level and basic knowledge Compensation 
and Registered Nurse communication. The difference was statistically significant at .01 level. There was a 
statistically significant difference at .05 level. 
Keywords: Registered Nurse image, Perception of Nursing Students 
 
1. บทน า 
   ภาพลักษณ์ (image) หมายถึง ภาพที่เกิดขึ้นใน
ความนึกคิดของบุคคลเก่ียวกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติ
สิ่งใดสิ่งหน่ึง หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง ภาพที่เกิดขึ้นใน
ความนึกคิด อาจเป็นภาพของตนเองหรือผู้อ่ืน สิ่งอ่ืนก็ได้ 
ภาพลักษณ์อาจเป็นภาพที่มีอยู่ก่อนแล้วจากประสบการณ์
ที่ผ่านมาแต่โดยธรรมชาติมนุษย์มักจะสร้างภาพลักษณ์ที่
ตนเองประสบไว้ควบคู่ กันไปด้วยการสร้างภาพที่จะ
เกิดขึ้นหรือต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต (อวยพร ตัณมุขย
กุล, 2539 อ้างถึงใน วิมล อ่อนเส็ง, 2550 : 2)  
 ภาพลักษณ์สามารถสามารถจ าแนกตามมุมมองได้ 
2 มุมมอง คือ มุมมองที่บุคคลหรือบุคคลในองค์กรมอง
ภาพลักษณ์ตนเอง (self-image) เป็นภาพลักษณ์ที่เกิด
จากความคิดและความเชื่อของบุคคลที่มีต่อองค์ประกอบ
ของตนเอง ซ่ึงอาจเป็นรูปร่าง หน้าตา บุคลิกภาพ การ
แสดงออกทางพฤติกรรมและอารมณ์ เป็นภาพที่บุคคลคิด
และเชื่อว่าตนเองเป็นเช่นไรแล้วส่งผลถึงการกระท าและ
ผลการปฏิบัติของบุคคลน้ันๆ (Strasen, 1992 อ้างถึงใน 
วิมล อ่อนเส็ง, 2550 : 2-3) และมุมมองที่บุคคลมอง
ภาพลักษณ์ของผู้อ่ืน เป็นภาพที่เกิดจากบุคคลอ่ืนหรือ
บุคคลภายนอกวิชาชีพหรือบุคคลนอกองค์กรรับรู้เก่ียวกับ
รูปร่าง สิ่งที่ปรากฏ การแสดง การกระท า หรือผลงาน
ของสิ่งใด ซ่ึงอาจเป็น บุคคล สิ่งของหรือหน่วยงาน ซ่ึง
ภาพลักษณ์ทั้ง 2 มุมมองมีความส าคัญแตกต่างกัน คือ 
โดยภาพลักษณ์ที่ เ กิดขึ้ นจริ งจะ เป็นการรับรู้ ต าม
ประสบการณ์ที่ได้รับ ส่วนภาพลักษณ์ในอุดมคติจะเป็นสิ่ง
ที่คาดหวังว่าควรจะเป็นภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์น้ีจะเป็น
เป้าหมายซ่ึงต้องหาแนวทางให้บรรลุถึง นอกจากน้ันสตรา
เซน (Strasen, 1992 อ้างถึงใน วิมล อ่อนเส็ง, 2550 : 3) 
ยังได้กล่าวถึงภาพลักษณ์ในอุดมคติว่าเป็นภาพที่เกิดขึ้น
ตามที่บุคคลเชื่อว่าควรจะเป็นหรือเป็นภาพที่คาดหวัง
ต้องการให้เกิดขึ้น (อ านวย วีรวรรณ, 2541 อ้างถึงใน 
วิมล อ่อนเส็ง, 2550 : 3)  

 ภาพลักษณ์ขององค์กรตนเองในภาพดี บุคคลน้ันจะ
เกิดความภาคภูมิใจในองค์กรของตนเองและมององค์กร
ตนเองในด้านดีผลที่ตามมาก็คือบุคคลในองค์ให้ความ
สนับสนุนต่างๆ ขององค์กรที่จะน าองค์ของตนเองไปสู่
ความส าเร็จ และหากบุคคลในองค์กรมองภาพลักษณ์ของ
องค์กรของตนเองในด้านที่ไม่ดีแล้ว จะท าให้บุคคลที่อยู่
ในองค์กรมีอัตมโนทัศน์ในตนเองต่ า ขาดความม่ันใจ 
ความมีคุณค่าในตนเองต่ าและส่งผลให้ผู้รับผิดชอบต่อ
องค์ลดน้อยลงไปด้วย ในการประเมินภาพลักษณ์วิชาชีพ
การพยาบาลในมุมมองของนักศึกษาพยาบาลน้ัน สื่อได้ว่า
เป็นการมองตนเองว่านักศึกษาพยาบาลจะต้องจบไปเป็น
พยาบาลต่อไป (อ้างถึงใน วิมล อ่อนเส็ง, 2550 : 3) 
  จากการศึกษาเก่ียวกับภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพ      
จึงท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาภาพลักษณ์พยาบาล
วิชาชีพทั้งที่เกิดขึ้นจริงและในอุดมคติตามการรับรู้ของ
นักศึกษาแต่ละชั้นปี และนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลของ
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะ
เกษว่าเป็นอย่างไร ซ่ึงนักศึกษาจะเป็นบุคคลรุ่นใหม่ใน
การได้รับการถ่ายถอดวิชาชีพพยาบาลเพื่อเป็นพยาบาล
วิชาชีพที่ดี ในอนาคตต่อไป ถ้าหากเ กิดภาพลักษณ์
พยาบาลวิชาชีพในด้านดี ก็จะท าให้นักศึกษามีความ
เชื่อม่ัน มีความม่ันใจ และมีคุณค่าในตนเอง รวมทั้งเกิด
ความภาคภูมิใจในวิชาชีพการพยาบาล แต่ถ้าการศึกษา
ครั้งน้ีเกิดภาพลักษณ์ในวิชาชีพพยาบาลในด้านที่ไม่ดีจะ
เป็นข้อมูลส าคัญที่ผู้บริหารทางการศึกษา อาจารย์
พยาบาล และพยาบาลวิชาชีพน ามาปรับปรุงภาพลักษณ์
วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้เห็นถึงอัตมโนทัศน์
ของตนเอง รวมทั้งเป็นการพัฒนานักศึกษาให้เห็นความมี
คุณค่าในตนเองและเห็นถึงคุณค่าในวิชาชีพการพยาบาล
ที่ดีต่อไป 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตาม
การรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 
 2. เพื่อเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ
ตามการรั บรู้ ขอ ง นักศึ กษาคณะพยาบาลศ าสต ร์  
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ท าให้ทราบภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตาม
การรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 
 2. เพื่อความแตกต่างของภาพลักษณ์ของพยาบาล
วิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  ศรีสะเกษ 
 สมมติฐานการวิจัย 
 ปัจจัยส่วนบุคคลที่ต่างกัน ภาพลักษณ์พยาบาล
วิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ จะแตกต่างกัน 
 
3. ขอบเขตการศึกษา 
 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 เน้ือหาของการวิจัยเรื่องน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับ
ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ศรีสะเกษ 
 2. ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
ศรีสะเกษ 
 3. ขอบเขตด้านประชากร 
 กลุ่มประชากรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้ วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่ เก่ียวข้องกับ
ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเ ฉลิม
กาญจนา ศรีสะเกษ ด้วยตนเอง 
 2. ผู้ วิจัยเตรียมความพร้อมโดยแจ้งให้นักศึกษา
ทราบ เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยในครั้งน้ี 
 3. ผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจก
แบบสอบถาม อ่านแบบสอบถาม ให้ฟังและเปิดโอกาสให้
ซักถามข้อสงสัย 

 4. น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล 
 5.น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลกาศึกษาตามวิธีทาง
สถิติต่อไป 
 
4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 1.วิ เคราะห์ปัจจัยพื้ นฐานของ นักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency)และค่าร้อยละ(Percentage)    
 2. วิเคราะห์ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตาม
การรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   3. เปรียบเทียบจากการทดสอบความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-test) และท าการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
 
5. สรุปผลการศึกษา 
 การสรุปผลการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของพยาบาล
วิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ พบว่า 
  1. ข้อมูลทั่วไป พบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 211 
คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากที่สุด จ านวน 201 คน คิด
เป็นร้อยละ 95.3 เป็นเพศชาย จ านวน 10 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.7 ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 19-20 ปี จ านวน 
88 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาช่วงอายุ 21-22 ปี 
จ านวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 40.3 ช่วงอายุ 23 ปีขึ้นไป 
จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 ช่วงอายุ 18 ปี 
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.2 และช่วงอายุต่ ากว่า 
17 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5 เป็นชั้นปีที่ 1 
จ านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 28.4 ชั้นปีที่ 2 จ านวน 59 
คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 ชั้นปีที่ 3 จ านวน 52 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.6 และชั้นปีที่ 4 จ านวน 40 คน คิดเป็น
ร้อยละ 19.0 ส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่ที่หอพัก จ านวน 206 
คน คิดเป็นร้อยละ 97.6 และพักอยู่ที่บ้านกับบิดามารดา 
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 ส่วนใหญ่ไม่มีโรค
ประจ าตัว จ านวน 200 คน คิดเป็นร้อยละ 94.8 มีโรค
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ประจ าตัว จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.7 และส่วน
ใหญ่มีผลการเรียนสะสมอยู่ในช่วง 3.01-3.50 จ านวน 
110 คน คิดเป็นร้อยละ 52.1 รองลงมาคือผลการเรียน
สะสมช่วง 3.51-4.00 จ านวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.9 รองลงมาเป็นผลการเรียนสะสมช่วง 2.51-3.00 
จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และอันดับสุดท้าย
ผลการเรียนสะสมช่วง 2.01-2.50 จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.5 
 2. จากศึกษาภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตาม
การรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา พบว่า ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ
ตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์อยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  =4.59, S.D.=0.45) เม่ือพิจารณาราย
ด้าน พบว่า ส่วนใหญ่คือด้านการควบคุมตนเอง อยู่ใน
ระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด้านรูปร่างและคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล อยู่ในระดับมากที่สุด และ ด้านการปฏิบัติเชิง
วิชาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73, 
4.72 และ 4.65 ตามล าดับ   
 2.1 จากการศึกษาด้านระดับการศึกษาและความรู้
พื้นฐาน พบว่า ผลรวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด อยู่ในช่วงระดับ
มากที่สุด (  =4.73, S.D.=0.48)  เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ 
พบว่าข้อที่มีค่าสูงสุด คือ พยาบาลต้องส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีเป็นอย่างต่ า  รองลงมาคือ พยาบาลต้อง
มีความรู้เพื่อน าไปใช้ในด้านการปฏิบัติการพยาบาลอย่าง
เต็มความสามารถ และ พยาบาลมีความรู้ ในด้านการ
จัดการวัสดุ อุปกรณ์ ส าหรับการให้บริการในหอผู้ป่วย 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.73,4.73 
และ 4.63 ตามล าดับ  
 2.2 จากการศึกษาด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ พบว่า
ผลรวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด อยู่ในช่วงระดับมากที่สุด (  = 
4.71 ,S.D.= 0.51) เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ พบว่าข้อที่มี
ค่าสูงสุด คือพึงปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มที่ในการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
อนามัยอย่างเหมาะสมแก่สภาพของบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน รองลงมา พยาบาลพึงเคารพสิทธิส่วนตัวของ
ผู้ป่วยโดยรักษาข้อมูลเก่ียวกับผู้ป่วยไว้เป็นความลับ  และ 
ละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติ และการใช้อ านาจหน้าที่เพื่อ
ผลประโยชน์ส่วนตน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.71, 4.70 และ 4.65 ตามล าดับ  
 2.3 จากการศึกษาด้านค่าตอบแทน พบว่าผลรวม
ค่าเฉลี่ยทั้งหมด อยู่ ในช่วงระดับมากที่สุด (x2=4.40, 

S.D.=0.62) เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ พบว่าข้อที่มีค่าสูงสุด 
คือ พยาบาลวิชาชีพจะต้องปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพคุ้ม
ค่าตอบแทน รองลงมา พยาบาลวิชาชีพควรมีเงินเดือน
และค่าตอบแทนที่เหมาะสม และ วิชาชีพพยาบาลเป็น
วิชาชีพที่มีค่าตอบแทนสูง อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 ,4.27 และ 4.01 ตามล าดับ 
 2.4 จากการศึกษาด้านการสนับสนุนวิชาชีพ พบว่า
ผลรวมค่ าเฉลี่ยทั้ งหมด  อยู่ ในช่วงระดับมากที่สุ ด 
(  =4.60, S.D.=0.57) เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ พบว่าข้อที่
มีค่ าสูงสุด ติดตามข้อมูลข่าวสารของวิชาชีพอย่าง
สม่ าเสมอ รองลงมา ส่งเสริมสนับสนุน และเผยแพร่
กิจกรรมวิชาชีพ และ เป็นสมาชิกสภาการพยาบาลอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60, 4.59 และ 
4.58 ตามล าดับ 
 2.5 จากการศึกษาด้านด้านรูปร่างและคุณลักษณะ
ส่วนบุคคล พบว่าผลรวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด อยู่ในช่วงระดับ
มากที่สุด (  =4.78, S.D.=0.46)  เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ 
พบว่าข้อที่ มีค่าสูงสุด คือ วางตัวได้เหมาะสมตาม
กาลเทศะ น่าเชื่อถือเป็นแบบอย่างที่ดี รองลงมา เป็นผู้ที่
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และ เป็นผู้ที่มีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส 
ท่าทางเป็นมิตร,การแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ สะอาด 
เรียบร้อย,เป็นผู้ที่มีกิริยาท่าทางสุภาพ  อ่อนโยน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 ,4.75 และ 
4.72 , 4.72 , 4.72 ตามล าดับ 
 2.6 จากการศึกษาด้านการติดต่อสื่อสารเชิงวิชาชีพ 
พบว่าผลรวมค่าเฉลี่ยทั้งหมด อยู่ในช่วงระดับมากที่สุด 
(  =4.66, S.D.=0.52) เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ พบว่าข้อที่
มีค่าสูงสุด คือ กริยาท่าทางสุภาพ น้ าเสียงอ่อนโยนใช้ค า
สุภาพ ให้การต้อนรับผู้รับบริการและญาติด้วยอัธยาศัย
อันดี รองลงมา ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นประโยชน์ต่อการ
ตัดสินใจของผู้รับบริการ และเป็นผู้ที่สามารถปรับตัวด้าน
การสื่อสารเพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนได้สอดคล้องกับ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม,สนใจรับฟังตอบข้อ
ซักถามและอธิบายให้ผู้รับบริการทราบด้วยความเต็มใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66, 4.64  
และ 4.61, 4.61 ตามล าดับ 
 2.7 จากการศึกษาด้านการควบคุมตนเอง พบว่า
ผลรวมค่ าเฉลี่ยทั้ งหมด  อยู่ ในช่วงระดับมากที่สุ ด 
(  =4.78, S.D.=0.47) เม่ือพิจารณาแต่ละข้อ พบว่าข้อที่
มีค่าสูงสุด คือพยาบาลไม่แสดงออกถึงกิริยา มารยาท 
วาจา และน้ าเสียงที่ไม่ดีต่อผู้ป่วย รองลงมา พยาบาลไม่
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แสดงสีหน้าท่าทางที่ไม่พอใจออกมาให้ผู้อ่ืนเห็น และ 
พยาบาลไม่แสดงอาการเฉยเมยหรือละเลยต่อความ
ต้องการของผู้ป่วยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.78 , 4.74  และ 4.73  ตามล าดับ 
 3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบแตกต่างของภาพลักษณ์
ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
 3.1 วิ เคราะห์ เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จ าแนกตามเพศ พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3.2 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จ าแนกตามอายุ  พบว่า ภาพลักษณ์ของ
พยาบาลไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จ าแนกตามชั้นปีที่ก าลังศึกษา พบว่า มี 3 ด้าน 
คือ ด้ านระดับการศึกษาและความรู้พื้ นฐาน ด้าน
ค่าตอบแทน และ ด้านการติดต่อสื่อสารเชิงวิชาชีพ  มี
ความแตกต่ าง กันทางสถิ ติ อย่ า งมี นัยส าคัญยิ่ ง  ที่
ระดับ .01 และ ด้านการปฏิบัติเชิงมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 แต่ มีอีก 3 ด้าน คือ 
ด้านการสนับสนุน ด้านรูปร่างและคุณลักษณะส่วนบุคคล 
และ ด้านการควบคุมตนเอง ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
 3.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จ าแนกตามที่อยู่อาศัย มี 1 ด้าน คือ ด้านการ
ปฏิบัติเชิงวิชาชีพ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 แต่อีก 5 ด้าน คือ ด้านระดับการศึกษา
และความรู้พื้นฐาน ด้านค่าตอบแทน ด้านการสนับสนุน
วิชาชีพ ด้านการติดต่อสื่อสารเชิงวิชาชีพ และด้านการ
ควบคุมตนเอง ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  

 3.5 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จ าแนกตามโรคประจ าตัว มี 1 ด้าน คือ ด้าน
การติดต่อสื่อสารเชิงวิชาชีพ ซ่ึงมีความแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งที่ระดับ .01 แต่ด้านระดับ
การศึกษาและความรู้พื้นฐาน มีความแตกแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.6 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่ างของ
ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จ าแนกตามผลการเรียนสะสม พบว่า มี 1 ด้าน 
คือ ด้านการติดต่อสื่อสารเชิงวิชาชีพ ซ่ึงแตกต่างกันทาง
สถิติอย่างมีนัยส าคัญยิ่งที่ระดับ.01 ด้านระดับการศึกษา
และความรู้พื้นฐาน มีความแตกต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ .05   
  
6. อภิปรายผล 
 การอภิปรายผลการศึกษาเรื่อง ภาพลักษณ์ของ
พยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ  ภาพรวม
ของภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา ศรีสะเกษ โดยผู้ศึกษาขออภิปรายตามรายด้าน 
7 ด้าน พบว่าค่าเฉลี่ยรวมทุกด้านอยู่ในช่วงระดับมาก
ที่สุด ซ่ึงอภิปรายได้ดังน้ี 
 1. การศึกษาภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตาม
การรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ซ่ึงพบว่า ภาพลักษณ์ของ
พยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.59 ,S.D.= 0.45) เม่ือ
พิจารณารายด้าน พบว่า ส่วนใหญ่คือด้านการควบคุม
ตนเอง อยู่ ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่า 4.73 ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณี ท่าดี ศึกษาภาพลักษณ์
เชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดพังงา พบว่า ภาพลักษณ์เชิงวิชาชีพตาม
การรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพอยู่ ในระดับมากที่สุด             
(  = 4.75, S.D.= 0.32) หากพิจารณารายข้อพบว่า ด้าน
การควบคุมตนเอง ด้านค่าอบแทน ด้านการติดต่อสื่อสาร 
ด้านรูปร่างและบุคลิกส่วนบุคคล ด้านการสนับสนุน
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วิชาชีพ และด้านการปฏิบัติระดับวิชาชีพ อยู่ในระดับมาก
ที่สุดตามอุดมคติและที่เกิดขึ้นจริง 
 2.การเปรียบเทียบภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ
ตามการรั บรู้ ขอ ง นักศึ กษาคณะพยาบาลศ าสต ร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ าแนกตาม เพศ อายุ ชั้นปี
การศึกษา ที่อยู่อาศัย โรคประจ าตัว ผลการเรียนเฉลี่ย
สะสม  
 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของภาพลักษณ์
ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึ กษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ าแนกตาม
เพศ พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลแตกต่างกัน มีภาพลักษณ์
ของพยาบาลตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาล
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ นัยนา สังขะเกตุ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ของ
โรงเรียนศรีวัฒนาบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ
ตามการรับรู้ของผู้ปกครอง พบว่า  ผู้ปกครองนักเรียนที่มี
เพศต่างกัน มีการรับรู้ภาพลักษณ์ของโรงเรียนศรีวัฒนบริ
หารธุรกิจและเทคโนโลยีนานาชาติ ไม่แตกต่างกัน 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของภาพลักษณ์
ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ าแนกตาม
อายุ พบว่า อายุกับภาพลักษณ์ของพยาบาลตามการรับรู้
ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิ จัยของทิพวรรณ ศรี สิ ม  ได้ ศึ กษา วิ จัย เ รื่ อง 
การศึกษาภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพ ตามการรับรู้ของ
ผู้รับบริการชาวต่างชาติ โรงพยาบาลเอกชนในเครือสมิติ
เวช พบว่า ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของ
ผู้รับบริการชาวต่างชาติโรงพยาบาลเอกชนในเครือสมิติ
เวช ที่มีอายุต่างกันมีการรับรู้ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพ
โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
 2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของ
ภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ ของ
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา จ าแนกตามชั้นปีที่ก าลังศึกษา พบว่า ด้านระดับ
การศึกษาและความรู้พื้นฐาน ด้านค่าตอบแทน และ ด้าน
การติดต่อสื่อสารเชิงวิชาชีพ ต่างกันทางสถิติอย่างมี
นัยส าคัญยิ่งที่ระดับ .01 ส่วนด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ มี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิมล อ่อนเส็ง ได้ศึกษาวิจัย

เรื่อง ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตามการรับรู้ของ
นักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
อุตรดิตถ์ พบว่า ภาพลักษณ์พยาบาลเชิงวิชาชีพตาม
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นจริงกับภาพลักพยาบาลเชิงวิชาชีพ
ตามคุณลักษณะในอุดมคติตามการรับรู้ของนักศึกษา
พยาบาลแต่ละชั้นปีและรวมทุกชั้นปีมีความแตกต่างกัน 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของภาพลักษณ์
ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ าแนก
ตามที่อยู่อาศัย พบว่า ด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพ แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคล้องกับ
งานวิจัยของนลินี พานสายตา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้
ภาพลักษณ์ คุณภาพบัณฑิต หลักสูตรและการเรียนการ
สอนของนักศึกษาที่มีต่อสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐ พบว่า 
เ ม่ื อ เ ป รี ย บ เ ที ย บ ก า ร รั บ รู้ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ที่ มี ต่ อ
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐของนักศึกษาที่มีลักษณะส่วน
บุคคลต่ าง กัน พบ ว่า การรับรู้ ต่อภาพลักษณ์ของ
สถ าบั น อุดมศึ กษา  ภ าค รั ฐ ที่ แ ต กต่ า ง กัน  ไ ด้ แ ก่ 
มหาวิทยาลัยที่ก าลังศึกษา เกรดเฉลี่ยสะสมเม่ือจบ ม.6 
หรือเทียบเท่า ภูมิล าเนา และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของผู้ที่
ให้การอุปการะทางการเงิน 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของภาพลักษณ์
ของพยาบาลวิชาชีพตามการรับรู้ของนักศึกษาคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา จ าแนกตาม
ผลการเรียนสะสม พบว่า ด้านการติดต่อสื่อสารเชิง
วิชาชีพ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญยิ่งทางสถิติที่
ระดับ .01 และด้านระดับการศึกษาและความรู้พื้นฐาน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ รศ.ดร.อวยพร เรืองตระกูล, 
วชิ ร วิทย์  ยาง ไชย  การ วิ เคราะห์ภาพลักษณ์ของ
อาชีวศึกษาตามทัศนะของนักเรียน: การวิจัยแบบผสมวิธี 
ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยภาพลักษณ์
ของอาชีวศึกษา ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว พบว่ากลุ่ม นักเรียนที่แตกต่างกันในตัวแปรอิสระ
เหล่า น้ีคือ เพศ เกรดเฉลี่ย  ระดับชั้นของนักเรียน 
การศึกษา อาชีพ และรายได้ของผู้ปกครองที่ต่างกัน มี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกับภาพลักษณ์ของ
อาชีวศึกษาต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพตาม
การรับรู้ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
 1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ 
  1.1 ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์พยาบาล 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ศรีสะเกษ ใช้ผลการศึกษาน้ี
ไปวางแผนในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม
เสริมหลักสูตร พัฒนาภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพ
โดยเฉพาะการปฏิบัติเชิงวิชาชีพด้านการควบคุมตนเอง 
ด้านค่าตอบแทน และด้านการติดต่อสื่อสารเชิงวิชาชีพ 
  1.2 เผยแพร่ผลการศึกษาให้กับสถาบันอ่ืน เพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการ
พยาบาล เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ตนเองของนักศึกษาที่
เกิดขึ้นจริงให้เหมาะสมสอดคล้องกับในอุดมคติที่ต้องการ
ให้เกิด 
 1.3 เผยแพร่ผลการศึ กษาให้ กับ นักศึ กษา
พยาบาลเพื่อการปรับปรุง และพัฒนาภาพลักษณ์ตนเองที่
เกิดขึ้นจริงให้เหมาะสมสอดคล้องกับในอุดมคติที่ต้องการ
ให้เกิด 
  1.4 เ ผยแพร่ผลการศึ กษาให้ กับผู้บ ริหาร
ทางการพยาบาลและพยาบาลวิชาชีพ ที่จะเป็นแบบอย่าง
ให้กับนักศึกษาพยาบาลและมีส่วนร่วมในการสร้างเสริม
ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพให้กับนักศึกษาในฐานะครูพี่
เลี้ยงในแหล่งฝึกภาคปฏิบัติ 
  1.5. เผยแพร่การศึกษาให้กับองค์กรวิชาชีพ มี
บทบาทส าคัญต่อการสร้างภาพลักษณ์ของวิชาชีพ ในการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับวิชาชีพพยาบาลและแสดง
บทบาทปกป้องวิชาชีพ 
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