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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาภาพลักษณ์พยาบาล ที่มีต่อสาธารณชน ที่เข้าใช้บริการโรงพยาบาล
ศรีสะเกษ หรือผู้ที่เคยมีประสบการณ์ในการมีร่วมกับพยาบาล หรือการได้รับข่าวสารต่างๆเก่ียวกับพยาบาล ประชาชนที่เข้า
มาใช้บริการโรงพยาบาลศรีสะเกษ จ านวน 370 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งน้ี ได้แก่ ร้อยละ และ ค่าเฉลี่ย  (t-
test) และท าการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  ผลวิจัยพบว่า ด้านภาพลักษณ์ของพยาบาลใน
สายตาสาธารณชน กรณีศึกษาโรงพยาบาล ศรีสะเกษ ด้านภาพลักษณ์การให้บริการต่างๆ โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง  และ 
สิ่งที่ สาธารณชนพึงพอใจเป็นอันดับแรกๆคือ บุคลิกภาพท่าทางและน้ าเสียง ที่เหมาะสม และที่น้อยที่สุดคือ การให้ความเป็น
มิตร และ การพูดคุย โดยด้านการมีประสบการณ์เก่ียวกับภาพลักษณ์พยาบาล โดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง สาธารณชนพึง
พอใจเป็นอันดับต้นๆคือ การให้บริการด้วยความนุ่มนวลและ เหมาะสม และพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการรับบริการ และ ผู้ป่วยหนักได้รับการตรวจอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ อยู่ในระดับ ปลานกลาง โดยมา
จากสาธารณชนที่เข้ารับบริการ หรือผู้ที่มีประสบการณ์เก่ียวกับการพบเห็นการท างานของพยาบาล โดยร่วมท าแบบสอบถาม
โดยพบว่า พยาบาลน้ัน ในด้านของการมีภาพลักษณ์พยาบาลที่สื่ออกมาให้สาธารณชนพบเห็นน้ัน อยู่ในระดับปานกลาง และ
ด้านที่มีประสบการณ์พบเห็นการท างาน ลักษณะงาน การได้เป็นผู้ที่เข้าบริการจากพยาบาลเองโดยตรง หรือการรับรู้มาจาก
แหล่งต่างๆน้ัน ถูกจัดอยู่ในระดับ ปานกลางเช่นเดียวกัน โดยที่ทั้งลักษณะการท างาน การดูแลผู้ป่วย การมีประติสัมพันธ์ ต่อ
ผู้เข้ามารับบริการน้ัน อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง และเหมาะสม 
ค าส าคัญ: ภาพลักษณ์, สาธารณชน, การใช้บริการ 

 
ABSTRACT 

 The objective of this research was to study the public’s image of nurses working at Sisaket 
Hospital.  The population in the study consisted of those who had received services from the nurses at 
Sisaket Hospital and people who had some experience associated with or received information 
concerning these nurses. The sampling population comprised 370 people selected from the 
aforementioned data.  Percentage and mean figures were presented in the study.  t-test and one-way 
ANOVA were also conducted as part of data analysis.  Results from the study showed that, overall, the 
people’s image of these nurses in providing services was considered to be average.  The sampling 
population saw the nurses’ personality and tone of voice as highest in their opinions.  Lowest in their 
view was factor concerning friendliness and conversations.  The nurses’ experience was deemed by the 
public to be average. Also, the public was most satisfied with the way these nurses gave services in 
gentle and appropriate manner.  Least satisfied was service convenience and promptness.  In terms of 
services provided for the sick who needed intensive care, the people viewed the services to be average.  
Image of these nurses as shown to the public was considered to be average.  As for factor concerning 
those who had witnessed the nurses’ performance, received services from these nurses or perception 
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formed through digestion of various sources, it was viewed as average.  General performance, care for 
the patients, and interaction with the public who came for services was generally perceived as average 
and appropriate. 
Keywords: image, the public, services 
 
1. บทน า 
 ภาพลักษณ์ (image) เป็นภาพสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เกิดขึ้น
ในใจของบุคคลอาจเกิดจากประสบการณ์ การพบเจอครั้ง
แรก และด้วยประสบการณ์ในอดีตท าให้บุคคลเกิดการ
จินตนาการสร้างภาพของสิ่งน้ันๆขึ้นมา (พรทิพย์ วร
กิจโภคาทร, 2538; วิรัช ลภิรัตนกุล, 2536; Lesly, 
1971, อ้างถึงใน พูนพิลาศ โรจนสุพจน์, 2541, 1)    
ซ่ึงอาจเป็นภาพในเชิงบวก หรือ เชิงลบ ก็ได้ และถือเป็น
ความประทับใจแรกของการเข้าสังคมของบุคคลทั่วไปใน
สังคมซ่ึงส่งผลต่อจุดประสงค์ในการพบปะเข้าสังคมน้ันๆ 
โดยภาพลักษณ์จะส่งผลต่อความไว้วางใจ การสร้าง
สัมพันธภาพ หากมีภาพลักษณ์ที่เหมาะสม ต่อหน้าที่ 
กาลเทศะ และบทบาททางสังคม จะท าให้การสร้าง
สัมพันธภาพ เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว บรรลุตาม
จุดประสงค์น้ันๆ  
 ภาพลักษณ์เป็นสิ่งส าคัญและเป็นสิ่งที่ ทุกคนต่างให้
ความสนใจและให้ความส าคัญของบุคคล ทุกๆวงการ
ปัจจุบันผู้บริหารยุคใหม่ต่างให้ความส าคัญและเอาใจใส่
เก่ียวกับภาพลักษณ์บุคคลที่มีภาพลักษณ์ที่ดีย่อมท าให้
เกิดความน่าเชื่อถือและศรัทธาและเกิดความไว้วางใจแก่
ผู้คนรอบข้าง เช่นเดียวกับองค์กรซ่ึงถ้าหากมีภาพลักษณ์
ที่ดีก็จะมีผลต่อการก้าวหน้าขององค์กรและได้รับการ
สนับสนุน (วิรัช ลภิรัตนกุล, 2536, อ้างถึงใน พูนพิลาศ 
โรจนสุพจน์, 2541, 1) หากเรามีภาพลักษณ์ที่เหมาะสม
ต่องานเหมาะสมต่อองค์ กร จะสามารถท าให้การ
ด าเนินงานภายในองค์กรส าเร็จได้โดยง่าย และได้รับ
ความไว้วางใจเป็นที่ยอมรับของบุคคลในสังคมและแวด
วงรอบข้าง ในแง่ของการให้ค าปรึกษา หากผู้ให้ค าปรึกษา
มีภาพลักษณ์ที่ดี เหมาะสมจะท าให้ผู้รับฟังเกิดความ
เชื่อถือในค าพูดและให้ความไว้วางใจ หากมีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม หรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี ไม่เหมาะสมจะท าให้
ผู้รับฟังขาดความเชื่อถือในการรับฟัง และไม่ไว้วางใจของ
ผู้ให้ค าปรึกษา ภาพลักษณ์พยาบาลในเชิงลบ เป็นภาพที่
เก่ียวข้องกับความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อผู้ประกอบวิชาชีพ
พยาบาลในเชิงลบ เช่น เป็นผู้ช่วยแพทย์ ปฏิบัติงานตาม
ค าสั่งของแพทย์ อยู่ภายใต้การท างานของแพทย์ หรือ

เป็นเพียงผู้คอยให้บริการด้านสุขภาพ และ เคร่งต่อระบบ
ระเบียบมากเกินไป (Ketefian cited in Schweitzer 
et al, 1994, อ้างถึงใน พูนพิลาศ โรจนสุพจน์, 2541, 
2) พยาบาลเป็นผู้ที่ท าให้เกิดความเจ็บปวด จากหัตการ 
(Muff, 1982, cited in Ellis & Harthey, 1988 อ้าง
ถึงใน พูนพิลาศ โรจนสุพจน์,2541, 2) 
 กล่าวได้ว่าภาพลักษณ์ น้ันในตัวของบุคคลทุกคน
ย่อมที่จะมีในรูปแบบของตัวเอง และเป็นในรูปแบบของ
ตัวเองไม่ซ้ าใคร โดยจะเป็นในเชิงบวก หรือลบก็ได้ซ่ึงใน
ปัจจุบันน้ัน ภาพลักษณ์น้ันมีความส าคัญอย่างมากต่อ
บุคคลทั่วไปเองก็ตาม เน่ืองจากลักษณะของการใช้ชีวิต 
ค่านิยมต่างๆ รวมถึงบทบาททางสังคมของบุคคลน้ันๆที่มี
อยู่ บทบาทจึงจะส าคัญมากน้อยแค่ไหน โดยหน่ึงในสาย
วิชาชีพหน่ึงที่ต้องการและให้ความส าคัญต่อภาพลักษณ์
มากที่สุดคือ วิชาชีพพยาบาล เน่ืองจากทั้งลักษณะของ
การท างาน และบทบาททางสังคมจ าเป็นอย่างมากในการ
ที่จะต้องมีภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อหรือ หรือการมีภาพลักษณ์
ที่ดี ซ่ึงจะส่งผลที่ดีต่อทั้ง องค์การวิชาชีพ และ ตัวของ
บุคคลเอง 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษา ภาพลักษณ์พยาบาลต่อสาธารณชน 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 เพื่อทราบถึง ภาพลักษณ์พยาบาลต่อสาธารณชน
กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 1.ขอบเขตการศึกษา 
 1) ขอบเขตและเนื้อหา 
 เ น้ือหาของวิ จัยเ รื่อง น้ี เ ก่ียว กับภาพลักษณ์
พยาบาลต่อสาธารณชนกรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 2) ขอบเขตเชิงพื้นที่ 
 การท าวิจัยในครั้งน้ี ได้ศึกษาผู้ที่เข้ามารับบริการ
ภายในโรงพยาบาลศรีสะเกษ 
 3) ขอบเขตของประชากร 

 

 

วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 
 



 วารสารวิชาการเฉลิมกาญจนา ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
Vol. 4 No. 2 July - December 2017 

 

 

 

~ 151 ~ 
 

 การท าวิจัยในครั้งน้ีศึกษากลุ่มประชากรที่เข้ามารับ
บริการด้านสุขภาพที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ การวิจัยครั้งน้ี
เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) มีวัตถุประสงค์
เพื่อ ศึกษาภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพ ที่มีต่อสายตา
สาธารณชน ศึกษากรณี โรงพยาบาลศรีสะเกษ ซ่ึงถือเป็น
สิ่งที่ส าคัญมากไม่ว่าจะเป็นในเชิงของการให้บริการของทาง
โรงพยาบาลเอง ที่ได้น าเอาในสิ่งที่เรียกว่า ภาพลักษณ์น้ัน
ขึ้นมาเป็นจุดที่ จะสร้ างเป็นการเอกลักษณ์ของทาง
โรงพยาบาลเอง และยังเป็นส่วนที่ส าคัญในการที่ท าให้
ส่งผลเกิดทั้งความเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความเป็นวิชาชีพ 
และความเป็นผู้ที่เสียสละอย่างแท้จริง ซ่ึงมีบทบาททาง
สังคมเป็นอย่างมาก ดังน้ันในการเป็นพยาบาล ย่อมที่จะมี
ความคาดหวังของผู้มาใช้บริการต่างๆ  โดยผู้วิจัยจักได้
ด าเนินการในการศึกษาตามล าดับ ดังน้ี 
 2. กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1) ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ  ผู้เข้ารับ 
บริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาล ศรีสะเกษจ านวน 9,536 
คน (เปรียบเทียบอัตราส่วนแพทย์ พยาบาล ต่อจ านวน
ประชากรทั้ งจังหวัด ) ที่มา กลุ่มภารกิจด้านการ
ประเ มินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข (2559) 
 2) กลุ่มตัวอย่าง 
  งานวิจัยเรื่องน้ีใช้การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง โดย
อ้างอิงการก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากตารางการ
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกน ดัง
ตารางที่ 3.1 และได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 370 คน 
 
4. เครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ครั้งน้ีเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 
 ตอนที่ 1 เก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
 ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับ ภาพลักษณ์
พยาบาลวิชาชีพ ด้านภาพลักษณ์และการให้บริการ เป็น
แบบประเมินค่า (Rating Scale) 4 ระดับ ซ่ึงผู้วิจัยได้
ประยุกต์ ใช้แบบสอบถาม ภาพลักษณ์พยาบาลของ
สาธารณชน ของ ทรงพร โพธิสมพร (2548:99) 
 เกณฑ์การให้คะแนนในค าถามเก่ียวกับภาพลักษณ์
พยาบาลวิชาชีพ ต่อสายตาสาธารณชน มีดังน้ี 
พอใจในระดับมาก   ให้   4  คะแนน  

พอใจในระดับปานกลาง  ให้   3  คะแนน 
พอใจในระดับน้อย   ให้   2  คะแนน 
พอใจในระดับน้อยที่สุด  ให้   1  คะแนน 
 เกณฑ์การแปลความหมายในค าถามเ ก่ียวกับ 
ภาพลักษณ์พยาบาลต่อสายตาสาธารณชนมีดังน้ี 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  3.26 – 4.00 แสดงว่า พอใจใน
ภาพลักษณ์พยาบาลมาก 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  2.51 – 3.25 แสดงว่า พอใจใน
ภาพลักษณ์พยาบาลปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.76 – 2.50 แสดงว่า พอใจใน
ภาพลักษณ์พยาบาลน้อย 
 ค่าเฉลี่ยตั้งแต่  1.00 - 1.75  แสดงว่า พอใจใน
ภาพลักษณ์พยาบาลน้อยที่สุด 
   ตอนที่ 3 แบบสอบถาม การมีประสบการณ์
เก่ียวกับพยาบาล ซ่ึงได้พัฒนามาจากแบบสอบถาม การมี
ประสบการณ์เก่ียวกับพยาบาล วิชาการศึกษา ของ ทรง
พร โพธิสมพร และ โสรัตน คนึงคิด ซ่ึงผ่านการทดสอบ
หาค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.8579 และ ภาลักษณ์ใน
อุดมคติ0.96 โดยมีค าถามทั้งหมด 9 ข้อ ดังน้ี ด้าน การ
ให้บริการ ได้แก่ การให้ค าแนะน าและการดูแลเม่ือ
ผู้รับบริการมาถึงโรงพยาบาล เป็นต้น  ด้าน ความรู้
ความสามารถ ได้แก่ การ การให้ค าแนะน าเก่ียวกับโรค 
และการดูแล เป็นต้น ด้านคุณสมบัติเฉพาะของพยาบาล 
ได้แก่ การให้การบริการด้วยใจเอ้ืออารี โดยจะแบ่งเป็น 
เหมาะสมมาก เหมาะสมปานกลาง เหมาะสมน้อย 
เหมาะสมน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 4,3,2, และ 1 ตามล าดับ 
 เกณฑ์การให้คะแนนในค าถามเก่ียวกับ การมี
ประสบการณ์เก่ียวกับพยาบาล มีดังน้ี 
 เหมาะสมมาก     ให้  4  คะแนน 
 เหมาะสมปานกลาง  ให้  3  คะแนน 
 เหมาะสมน้อย    ให้  2  คะแนน 
 เหมาะสมน้อยที่สุด  ให้  1  คะแนน 
 เกณฑ์การแปลความหมายในค าถามเก่ียวกับ การมี
ประสบการณ์เก่ียวกับพยาบาล มีดังน้ี 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.41-4.20 แสดงว่าน ามาใช้ การ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ เหมาะสมมาก 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.61-3.40 แสดงว่าน ามาใช้ การ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ เหมาะสมปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.81-2.60 แสดงว่าน ามาใช้ การ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ เหมาะสมน้อย 
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  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00-1.80 แสดงว่าน ามาใช้ การ
ปฏิบัติหน้าที่ในด้านต่างๆ เหมาะสมน้อยที่สุด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.ผู้ วิ จัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่ เ ก่ียวข้องกับ 
ภาพลักษณ์ต่อสายตาสาธารณชน ด้วยตนเอง 
  2.ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมโดยแจ้งให้ผู้รับบริการ
ทราบ เพื่อให้เข้าใจวัตถุประสงค์ในการท าวิจัยในครั้งน้ี 
  3.ผู้ วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการแจก
แบบสอบถาม อ่านแบบสอบถาม ให้ฟังและเปิดโอกาสให้
ซักถามข้อสงสัย 
  4.น าแบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  5.น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผลกาศึกษาตามวิธีทางสถิติ
ต่อไป 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 
โดยในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
 1.วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของ ผู้มารับบริการที่
โ ร งพยาบาลศรี สะ เกษ โดย ใช้ สถิ ติ เ ชิ งพรรณนา  
(DescriptiveStatistics) ไ ด้ แ ก่ ค่ า ค ว า ม ถี่ 
(Frequency)และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2.วิเคราะห์ ภาพลักษณ์ต่อสายตาสาธารณชน 
กรณีศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยใช้สถิติ เชิ ง
พรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
  3.วิเคราะห์ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการ
ป้องกันโรคอ้วนของบุคลากร มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยการเปรียบเทียบความสัมพันธ์
ระหว่างพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในการป้องกันโรคอ้วน
ของบุคลากร โดยเปรียบเทียบจากการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม (t-test) และท าการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว(One-Way ANOVA) 
ในแต่ละด้าน  การวิจัย เรื่อง “ภาพลักษณ์พยาบาลต่อ
สาธารณชน กรณีศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษ” มี
วัตถุประสงค์ เพื่ อศึ กษา  ภาพลักษณ์พยาบาล ต่ อ
สาธารณชน กรณีศึกษา โรงพยาบาลศรีสะเกษกลุ่ม
ตัวอย่างคือประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ  ผู้
เข้ารับบริการด้านสุขภาพ โรงพยาบาลศรีสะเกษจ านวน 
9,536 คน ( เปรียบเทียบอัตราส่วนแพทย์ พยาบาล ต่อ
จ านวนประชากรทั้งจังหวัด ) ที่มา กลุ่มภารกิจด้านการ
ประเ มินผลกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวง
สาธารณสุข (2559) 

5. สรุปการวิจัย 
 1.ข้อมูลทั่วไป จากตาราง ประชากรส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง จ านวน 249 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 รองลงมา
คือเพศชาย จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 32.7 อายุ
ของประชากร อายุ 20-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.6  
รองลงมาคือ  น้อยกว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.9 อายุ 
30-40 ปี ติดเป็นร้อยละ 25.7 อายุ 50-60 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 4.3 และอายุมากกว่า 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 0.5
ประชากรส่วนใหญ่ มีการศึกษาอยู่ในระดับ ปริญญาตรี 
คิดเป็นร้อยละ 69.7 รองลงมาคือ อนุปริญญา / ปวส. 
หรือ เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 11.1 ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย / ปวช. หรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 8.1 
ร ะดั บ มั ธย มศึ กษา ตอ นต้ น  คิ ด เ ป็ น ร้ อ ย ล ะ  5.4 
ระดับประถม คิดเป็นร้อยละ 4.1 และน้อยที่สุดคือ 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 1.6 ประชากร
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ นักเรียนนักศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 60.8 รองลงมาคือ อาชีพลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 11.1 
อาชีพค้าขาย คิดเป็นร้อยละ 8.4 รับราชการ คิดเป็นร้อย
ละ 5.9 อาชีพอาชีพ เกษตร คิดเป็นร้อยละ 5.9 รับจ้าง 
คิดเป็นร้อยละ 5.4 และน้อยที่สุดคือ อาชีพ อ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 2.4ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ที่  น้อยกว่า 
5,000 คิดเป็นร้อยละ 34.6 รองลงมาคือ 5,000-10.000 
คิดเป็นร้อยละ 28.1และ มีรายได้ 20,000-25000 คิด
เป็นร้อยละ 19.2 และมีรายได้ 15,000-20,000 คิดเป็น
ร้อยละ 12.7 และ มีรายได้ 10,000-15,000 คิดเป็นร้อย
ละ 3.8 มีรายได้ มากกว่า 25,000 คิดเป็นร้อยละ 1.6 
ประชากรส่วนใหญ่ใช้สิทธิการรักษา บัตรประกันสุขภาพ 
คิดเป็นร้อยละ 74.9 รองลงมา ประกันสังคม คิดเป็นร้อย
ละ 14.3 และ ข้าราชการ คิดเป็นร้อยละ 5.9 และ 
ประกันสังคม คิดเป็นร้อยละ 2.7 สิทธิ อ่ืนๆ คิดเป็นร้อย
ละ 1.9 และ บัตรทหารผ่านศึก คิดเป็นร้อยละ 0.3 
 2. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของสาธารณชน 
 ภาพลักษณ์ของพยาบาล ซ่ึงถือเป็นสิ่งที่ส าคัญ และ
ขาดไปไม่ได้ ซ่ึงถือเป็นส่วนที่ส าคัญในการที่จะพัฒนา
โรงพยาบาลเอง ก็ต้องอาศัยภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ใช่เพียงแต่
การที่จะแต่คุณภาพเพียงอย่างเดียวจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้อง
มีทั้ ง  คุณภาพและภาพลักษณ์ที่ดี ค วบคู่ กัน  จ่ึงจ ะ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ภาพลักษณ์และการให้บริการ พบว่าภาพลักษณ์
ของพย าบาล ในสายต าสาธารณชน  กร ณีศึ กษา
โรงพยาบาลศรีสะเกษ ด้านภาพลักษณ์การให้บริการ
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ต่างๆ โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง และ สิ่งที่ สาธารณชน
พึงพอใจเป็นอันดับแรกๆคือ บุคลิกภาพท่าทางและ
น้ าเสียง ที่เหมาะสม และที่น้อยที่สุดคือ การให้ความเป็น
มิตร และ การพูดคุย เม่ือพบเจอผู้มารับบริการ ดังน้ัน
จากการศึกษาจะพบว่า ในสายตาสาธารณชนน้ัน 
บุคลิกภาพ ท่าทางน้ าเสียงน้ัน ค่อนข้างเป็นที่สนใจของ
สาธารณชน ซ่ึงให้ความสนใจ เน่ืองจาก พยาบาลเป็น
บุคคลแรกๆในการเข้ารับบริการ จึงจ าเป็นอย่างมากที่
จะต้องมีทั้ง ภาพลักษณ์และบุคลิกภาพ ที่แสดงออกมา 
ไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ าเสียง ท่าทางต่างๆ ควรที่จะอยู่ในระดับ
ที่ ดี ซ่ึงไม่เพียงแต่ที่จะเป็นสิ่งที่ดี ต่อ การปฏิบัติหน้าที่
เท่าน้ัน ยังรวมถึงยังส่งผลถึงทางโรงพยาบาล สร้างเป็นทั้ง 
เอกลักษณ์ และภาพลักษณ์ที่ดีของโรงพยาบาลอีกด้วย 
 ด้านการ มีประสบการณ์เ ก่ียวกับภาพลักษณ์
พยาบาล พบว่าภาพลักษณ์ของพยาบาลในสายตา
สาธารณชน กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสะเกษ ด้านการมี
ประสบการณ์เก่ียวกับภาพลักษณ์พยาบาล โดยรวมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง สาธารณชนพึงพอใจเป็นอันดับต้นๆคือ 
การให้บริการด้วยความนุ่มนวลและ เหมาะสม และพึง
พอใจน้อยที่สุดคือ ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว
ในการรับบริการ และ ผู้ป่วยหนักได้รับการตรวจอย่าง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ดังน้ันจะพบว่า การที่พยาบาลให้
การพยาบาลต่างๆต่อผู้ป่วยน้ัน จะมีผลต่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นมาภายในจิตใจ จิตส านึกของบุคลน้ัน
ในภายหลัง และสื่อออกมาเป็นการสร้างภาพลักษณ์
ขึ้นมาในความหมายของบุคคลน้ันๆ ซ่ึงจะเห็นได้ ว่า 
ส่วนมากแล้ว สาธารณชนน้ัน ในมุมมองการให้การ
พยาบาล เป็นไปในลักษณะที่พอใจในการให้การพยาบาล 
เช่น นุ่มนวล เหมาะสม  
 ผลวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ โดยภาพรวมด้าน
ภาพลักษณ์และการให้บริการและด้านการมีประสบการณ์
เก่ียวกับพยาบาลแสดงว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน
มีภาพลักษณ์ต่อพยาบาล กรณีศึกษา โรงพยาบาลศรีสะ
เกษด้านภาพลักษณ์และการให้บริการและด้านการมี
ประสบการณ์เก่ียวกับพยาบาลมีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
 อภิปรายผล 
 ผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจตามวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่เข้ารับการรักษาในสิทธิของ 
ทห าร ผ่ านศึก น้ั น  มี ค วามพึ งพอ ใ จ ในด้ านการ มี
ประสบการณ์ และพบเห็นการท างานของพยาบาลน้ัน อยู่
ในระดับที่ พึงพอใจน้อยที่สุด ซ่ึงเป็นภาวะของการเกิด

ภาพลักษณ์ และการมีอุดมคติ  ของบุคคล น้ันๆซ่ึง
สอดคล้องกับ ผลงานวิจัยของของ (อ านวย วีรวรรณ , 
2540, อ้างถึงใน ลฎาภา ท าดี, 2542, 16) ได้ศึกษา
แล้วพบว่า การเกิดขึ้นของภาพลักษณ์น้ัน เกิดได้จาก 2
ทาง คือ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และเกิดขึ้นจากการ
ปรุงแต่งภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติคือการ
ปล่อยให้เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมที่มากระทบซ่ึงภาพที่
ออกมาอาจจะผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงและอิทธิพล
ของทัศนคติในแต่ละสังคมไม่เหมือนกัน ซ่ึงสอดคล้องกับ
ผลการวิจัย โดยในกรณีของ สิทธิของทหารผ่านศึก มี
ความพึงพอใจในภาพลักษณ์ของพยาบาล ในระดับที่น้อย 
จึงอาจกล่าวตามการศึกษาแล้วพบว่า การมีประสบการณ์
ต่างๆอาจจะส่งผลให้การเกิดภาพลักษณ์ในเชิงลบได้ 
 จากการศึกษาพบว่าในด้านของการมีประสบการณ์
ของการพบเห็นการท างานต่างๆของพยาบาลน้ันซ่ึง
สาธารณชนส่วนใหญ่น้ันมีประสบการณ์เก่ียวกับพยาบาล
น้ันมีพฤติกรรม และการควบคุมตนเอง มีความรู้และ ดู
เหมาะสม อยู่ ในระดับ ปานกลาง ซ่ึงขัดแย้งกับผล
การศึกษาของ มณฑา ภู่ห้อง (2550,73) ด้านพื้นฐาน
การศึกษาและความรู้ ปฏิบัติด้านวิชาชีพและค่าตอบแทน
อยู่ในระดับ มากที่สุด ส าหรับการควบคุมตนเองอยู่ใน
ระดับเห็นด้วยมาก ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพในอุดมคติ 
อยู่ในระดับสูงมาก พบว่า การมีความรู้และการปฏิบัติ
ด้านวิชาชีพ อยู่ในระดับ ปานกลาง การควบคุมตันเอง 
และการพูดคุยด้วยท่าทางเป็นมิตรน้ัน อยู่ในระดับ ปาน
กลางจากการศึกษาพบว่า สาธารณชนที่มีอายุระหว่าง 30 
– 40 ปีน้ัน มีความพึงพอใจในด้านของภาพลักษณ์
พยาบาล ตามความรู้ สึ ก นึกคิ ด  หรื ออการรับเอา
ประสบการณ์ต่างๆจากทั้งทางตรงและทางอ้อมมา แล้ว
เกิดเป็นภาพลักษณ์ ซ่ึงผลออกมาอยู่ในระดับ มาก ซ่ึง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (May, Champion & 
Austin, 1991, อ้างถึงใน โสรัตน์ คนึงคิด, 2542, 20) 
อายุ จากการศึกษาเก่ียวกับวิชาชีพการพยาบาลพบว่า 
อายุ น้อยจะมีคุณค่าความเชื่อทางด้านบวกมากกว่า
นักศึกษาที่ มีอายุมาก ซ่ึงในด้านของผู้ที่มีอายุน้อยน้ัน
อาจจะยังมีการมองภาพลักษณ์ของพยาบาลที่ยังสวยงาม
และดีงาม การมองพยาบาลเป็นภาพลักษณ์เหมือนกับ
นางฟ้าสีขาว 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1) ผู้บริหารควรที่จัดให้มีการอบรมพัฒนา ใน
ด้านของการสร้างภาพลักษณ์ให้ตนเองและการเสริมสร้าง
บุคลิกภาพให้ตนเอง แก่บุคคลากรภายในโรงพยาบาล 
 2) โรงพยาบาลน้ันมีส่วนที่ก าหนดให้ เกิดเป็น
ข้อตกลงที่ต้องปฏิบัติ ในด้านของการให้บริการ การ
ก าหนด อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของบุคลากรทางการ
พยาบาลอย่าชัดเจนและ ร่วมกันปฏิบัติ 
 3) ส่งเสริมให้มีการสร้างบุคลิกภาพของบุคคล 
โดยอย่างยิ่งในฝ่ายที่เป็นแผนกต้อนรับ หรือฝ่ายที่จะต้อง
พบเจอ พบปะ กับสาธารณชนอย่างต่อเน่ือง 
 4) การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อชุมชน โดยมีการ
ออกหน่วยพบปะประชาชน ให้ประ 
โยชน์ และจัดท ากิจกรรมร่วมกับสังคมให้มากขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรที่จะศึกษาในกลุ่มคนโดยการแบ่งประเภทที่
ชัดเจน และกระจายให้ได้หลากหลายกลุ่ม หรือการ
น าเอาข้อมูล จากวิจัยของสถานที่อ่ืนมาเปรียบเทียบ และ
ปรับเปลี่ยนในรูปแบบทั้ ง เป็นในเชิงของการสร้าง 
เอกลักษณ์ หรือ การสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากร
พยาบาลที่อยู่ในสังกัด ทั้งน้ีเพื่อที่จะให้เกิดผลต่อองค์กร
เอง และอาจรวมไปถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง พยาบาล 
และสาธรณชน 
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