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บทคัดย่อ 
 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาภาพลักษณ์เชิงบวก ภาพลักษณ์เชิงลบ และ ความคาดหวังของสังคมต่อ
ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 ด าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่
ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ สหสาขาวิชาชีพ อาจารย์ พยาบาล เจ้าหน้าท่ีที่ท างานเก่ียวข้องกับพยาบาลวิชาชีพ และสาขาวิชาชีพ
อื่นได้แก่ นักข่าว นักกฎหมาย และ นักธุรกิจ เครื่องมือในการวิจัยได้แก่ แนวทางการสัมภาษณ์ภาพลักษณ์เชิงบวก ภาพลักษณ์
เชิงลบ และความคาดหวังของสังคมต่อภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 ผลการวิจั ยพบว่าผู้ให้ข้อมูลหลักให้
ความส าคัญต่อภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้งภาพลักษณ์เชิงบวกและเชิงลบ 3 ด้านได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านพฤติกรรมบริการ และด้านวิชาชีพพยาบาล ซึ่งภาพลักษณ์เชิงบวกประกอบด้วย 1) ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ มารยาทดี พูดจา
ไพเราะ 2) ด้านพฤติกรรมบริการ ได้แก่บริการดี เอาใจใส่ มีความมั่นใจ สื่อสารเข้าใจง่าย ไม่ใช้สมาร์ทโฟนในเวลาท างาน และ 
3) ด้านวิชาชีพพยาบาล ได้แก่ มีความรู้เชิงวิชาชีพ ส่วนภาพลักษณ์เชิงลบประกอบด้วย 1) ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ แสดงสีหน้า
เหน่ือยล้า ไม่กระฉับกระเฉง 2) ด้านพฤติกรรมบริการ ได้แก่ การควบคุมอารมณ์ขณะให้บริการ การประสานงาน และ 3) ด้าน
วิชาชีพพยาบาล ได้แก่เพ่ิมพูนความรู้เชิงวิชาชีพให้มีมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและทันสมัย และสังคมคาดหวังให้พยาบาลวิชาชีพ
พัฒนาองค์ความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่กับการพัฒนาบริการหัวใจมนุษย์อย่างต่อเน่ือง 
 
ค าส าคัญ : ภาพลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพ ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 
Abstract 

The objective of this studied were to studied the positive image, the negative image and expectations of 
society on the image of Professional nurses in Thailand 4.0 era.  A qualitative research was done by in-depth 
interviews with Key formants Including Health customer, Multidisciplinary, Nursing instructors, Staff working 
with Professional nurses and other professional related, including Journalists, Lawyers and Businessmen. 
Research instrument was Guideline to in-depth interview for positive image, negative image and the 
expectations of the society to the image of Professional nurses in Thailand 4.0 era. The results of the 
research revealed that the Key formants focus in importance to the image of the professional nurses in 
Thailand 4.0 era in both of positive and negative aspects, including personality aspect, Nursing Service 
behavior aspect and Standard of nursing profession aspect.  The positive image consists of 1) Personality 
aspect showed that Good manners, good communication 2) Nursing Service behavior aspect showed that a 
good service, attentive, confident, easy to understand communication and also do not use a smartphone 
during working hours, and 3) Standard of nursing profession aspect showed that Nurses must practice under 
Nursing Professional knowledge. The negative image consists of 1) Personality aspect showed that a tired 
expression characteristic 2) Nursing Service behavior aspect including Emotional un-control while  
providing services, and also Coordination, and 3) Standard of nursing profession aspect Including Nurses 
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must be increasing professional knowledge to be consistently and up to date. Society expectation to 
professional nurses to develop both of knowledge and to professional standards to continuous 
Humanization Service development. 
 
Keywords:  Image, Nurse Profession, Thailand 4.0 Era 
 
บทน า 
 สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทยได้ก าหนดผู้มี
สิทธ์ิข้ึนทะเบียนใบประกอบวิชีพพยาบาลในมาตรา 30 
วิชาชีพไว้ว่า เป็นผู้ ไ ด้รับปริญญาและประกาศนียบัตร
เทียบเท่าปริญญาในสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 
จากสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ซึ่ ง ไ ด้ก าหนด
สมรรถนะพยาบาลวิชาชีพไว้ 14 สมรรถนะ ดังน้ี 1) การ
ปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีจริยธรรม ตามมาตรฐาน และ
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   2) ปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างมี
จริยธรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมายวิชาชีพและการผดุง
ครรภ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   3) ส่งเสริมสุขภาพบุคคล 
กลุ่มคน และชุมชน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ สามารถดูแล
สุขภาพตนเองได้ในภาวะปกติ และภาวะเจ็บป่วย และลด
ภาวะเสี่ยงการเกิดโรค และเกิดความเจ็บป่วย   4) ป้องกัน
โรคและเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือลดความเจ็บป่วยจากโรคที่
สามารถป้องกันได้   5) ฟ้ืนฟูสภาพบุคคล กลุ่มคน และ
ชุมชนทั้งด้านร่างกาย จิตสังคม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิต
ได้อย่างเต็มศักยภาพ   6) รักษาโรคเบื้องต้น ตามข้อบังคับ
ของสภาการพยาบาล   7) สอนและให้การปรึกษาบุคคล 
ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน เพ่ือการมีภาวะสุขภาพที่ดี   
8) ติดต่อสื่อสารกับบุคคล ครอบครัว กลุ่มคน และชุมชน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   9) แสดงภาวะผู้น าและการบริหาร
จัดการตนเอง และงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม   10) 
ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพโดยค านึง ถึงสิทธิมนุษยชน  11) ตระหนักใน
ความส าคัญของการวิจัยต่อการพัฒนาการพยาบาล และ
สุขภาพ   12) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการ
พยาบาล  13) พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างคุณค่า
ในตนเอง และสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล  14) 
พัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีศักด์ิศรี จาก
สมรรถนะที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะพยาบาล
วิชาชีพที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการบริการต่อผู้ใช้บริการ
ด้านสุขภาพ (สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย , 2540) 
และพฤติกรรมการบริการเหล่าน้ีจะสะท้อนถึงภาพลักษณ์
ของวิชาชีพพยาบาล  ซึ่ง สัจจา  เสวกเสนีย์ ,  พงษ์วรินทร์  
ศรีอินทร์ และเมธิตา จิรกิจบุญญา  (2560) 1 ได้ศึกษา
ภาพลักษณ์พยาบาลที่มีต่อสาธารณชน ที่เข้าใช้บริการ

โรงพยาบาลศรีสะเกษ  พบว่า ด้านภาพลักษณ์ของพยาบาล
ในสายตาสาธารณชน กรณีศึกษาโรงพยาบาลศรีสะเกษ ด้าน
ภาพลักษณ์การให้บริการต่างๆ โดยรวมอยู่ระดับปานกลาง 
และมีข้อสังเกตภาพลักษณ์ที่สาธารณชนพ่ึงพอใจเป็นอันดับ
น้อยที่สุด คือ ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการ
ได้รับบริการ ซึ่งสอดคล้องกับ รุจา ภู่ไพบูลย์, นันทพันธ์ ชิน
ล้ าประเสริฐและ ยุวดี เกตสัมพันธ์ (2560) 2 ที่ได้ศึกษา
ภาพลักษณ์ในสื่อหนังสือพิมพ์ ระหว่าง พ.ศ.2547-2558  
พบว่า ภาพลักษณ์พยาบาลในข่าวหนังสือพิมพ์และข่าว
ออนไลน์มีทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ข่าวพยาบาลสะท้อน
ภาพลักษณ์ เป็นเชิงบวก 3 ด้าน และเชิงลบ 5 ด้าน โดย
พบว่าภาพลักษณ์เชิงบวกเน้นการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ 
มีการแสดงออกทางกริยามารยาท ที่ดีเป็นผู้เสียสละ แต่
ภาพลักษณ์เชิงลบมักเกี่ยวกับการบริการที่ไม่ประทับใจ 
คุณภาพชีวิตของพยาบาลที่ไม่ดี และไม่ก้าวหน้า พบว่า
แนวโน้มข่าวพยาบาลในหนังสือพิมพ์ เพ่ิมข้ึนทั้งภาพลักษณ์
ในเชิงบวกและเชิงลบ แต่ภาพลักษณ์เชิงลบมีจ านวน
มากกว่าเชิงบวก  
 จากการศึกษาภาพลักษณ์ที่กล่าวมาข้างต้น
พบว่า ภาพลักษณ์เชิงลบมากกว่าเชิงบวกซึ่งปัจจุบันได้
สะท้อนให้เห็น สถานการณ์แห่ง 1 ดังน้ี เกี่ยวกับการจัดยา
ผิดของพยาบาลวิชาชีพ ที่ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการแพ้ยา 
และไ ด้รับการรั กษาที่ ห้ อ ง ฉุก เ ฉิน (2558)  และอีก
สถานการณ์หน่ึง ที่แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมการบริการของ
พยาบาลวิชาชีพ ท่ีใช้พฤติกรรมความรุนแรงกับผู้ป่วยสูงอายุ
และถูกแชร์ในโลกออนไลน์ (www.mgronline.com) และ
พฤติกรรมการดูแลของพยาบาลวิชาชีพในห้องคลอดที่
ประมาทเลินเล่อ จนท าให้มารดาใกล้คลอดสูญเสียบุตร 
(work point) จากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างของ
พฤติกรรมการบริการที่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังของ
ผู้ใช้บริการ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของวิชาชีพพยาบาล
ในด้านมาตรฐานวิชาชีพ ความเชื่อมมั่นไว้วางใจ และรู้สึกไม่
ปลอดภัยในชีวิต  
 อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าภาพลักษณ์ของพยาบาล
ในเชิงลบจะน าเสนอต่อสื่อสาธารณชน ยังมีการศึกษาที่
พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีเชิงบวกดังที่ นิภาพร ปานสวัสด์ิ 
(2559)3 ได้ศึกษาคุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับ
รางวัลดีเด่นกับวิถีการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ พบว่า 
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คุณลักษณะของพยาบาลวิชาชีพดีเด่น มีความสอดคล้องกับ
วิถีการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ ตามแนวคิดของท่าน
พุทธทาสภิกขุ ด้านหลักสุทธิ คือ มีจิตใจที่บริสุทธ์ิปราศจาก
อคติต่อผู้อื่นด้านหลักปัญญา คือ มีความเชี่ยวชาญในงาน
ของตน พัฒนาความรู้  ทักษะสามารถถ่ายทอดละเป็น
แบบอย่างได้ ด้านหลักเมตตา คือ มีความรักและปรารถนาดี
ต่อผู้อื่นอย่างไม่สิ้นสุด เสียสละอุทิศตน มีมิตรภาพที่ดี และ
หลักขันติ คือ ให้ความอดทนในการท างานด้านบริหาร 
บริการ และวิชาการเพ่ือมุ่งเป้าหมาย ความส าเร็จอย่างมี
คุณภาพ  มีความปลอดภัย มีหลักธรรมและการปรับตัว มี
ความสุขกับการรับใช้เพ่ือนมนุษย์ แม้อยู่ในภาวะที่เหน่ือยล้า 
ขาดขวัญก าลังใจ ก็ยังคงอยู่ในวิชาชีพอย่างยืนหยัด ไม่คิด
ลาออกจากวิชาชีพพยาบาลแม้เผชิญกับปัญหาอุปสรรค
มากมายในสภาวะปัจจุบัน 
 การแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์เชิงลบดังกล่าวได้มีผู้
พยายามศึกษาเพ่ือพัฒนาศึกษาวิชาชีพดังที่ รัตติยา  รักดี 
(2556)4 ได้ศึกษาพฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพตาม
การรับรู้ของผู้ป่วยในโรงพยาบาลเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร 
พบว่า ได้ข้อเสนอแนะด้านการบริการ การให้ข้อมูลแก่
ผู้รับบริการแรกรับเข้ารักษาในแผนกผู้ป่วยใน แนวทางการ
ดูแลผู้ป่วยโดยทีมสหสาขาวิชาชีพการให้ความรู้โรคเรื้อรัง 
เป็นต้น แต่ก็ยังพบว่าการพัฒนาพฤติกรรมบริการพยาบาล 
มีผลกระทบจากภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งเป็นยุคที่ผู้รับบริการต้องการการดูแล
จากพยาบาลวิชาชีพมากข้ึนเพราะประชาชนมีอายุมากข้ึน 
อาจกล่าวได้ การพัฒนาภาพลักษณ์ของพยาบาลไทยเป็น
การพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมคุณภาพทุกมิติ 
 ดังน้ัน ผู้ วิจัยจึงตระหนักถึงความส าคัญของ
ภาพลักษณ์วิชาชีพพยาบาลเน่ืองจากวิชาชีพพยาบาลเป็น
วิชาชีพที่กระท าต่อมนุษย์โดยตรงย่อมมีความเสี่ยงที่จะเกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการได้ตลอดเวลาซึ่งจะสะท้อน
ภาพลักษณ์ในเชิงลบ ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษา ภาพลักษณ์
พยาบาลวิชาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาปรับปรุงพฤติกรรมการบริการพยาบาลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. ภาพลักษณ์เชิงบวกของพยาบาลวิชาชีพยุค
ไทยแลนด์ 4.0 

 2. ภาพลักษณ์เชิงลบของพยาบาลวิชาชีพยุค
ไทยแลนด์ 4.0 
 3. ความคาดหวังของสังคมต่อภาพลักษณ์
พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 1. แ น วคิ ด เ กี่ ย ว กั บ ภ าพลั ก ษณ์  ไ ด้ แบ่ ง
ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพออกเป็น 2 ด้าน คือภาพลักษณ์
พยาบาลวิชาชีพเชิงบวก และภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพ
เชิงลบ ซึ่งภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพเชิงบวก หมายถึง 
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อพยาบาลวิชาชีพด้านบวก
หรือดี จากการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ หรือได้รับ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับพยาบาล และ ภาพลักษณ์
พยาบาลวิชาชีพเชิงลบ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดของบุคคล
ที่มีต่อพยาบาลวิชาชีพด้านลบหรือไม่ดี จากการปฏิบัติงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ หรือได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ
พยาบาล  
 2. แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพพยาบาล สภาการ
พยาบาลแห่งประเทศไทย (2540) 5 ได้ให้ความหมายของ
การพยาบาล ว่า ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาพยาบาลในระดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
พยาบาลที่ สภาการพยาบาลรับรอง ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพฯ 
ที่ยังใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ถูกพักใช้หรือเพิกถอนหรือยังไม่
หมดอายุ และปฏิบัติงานให้บริการด้านสุขภาพตามวุฒิ
การศึกษา 
 3. ยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ ช่วงระยะเวลาของ
ประเทศที่อยู่ในช่วงพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศด้วยการ
ขับเคลื่อนนวัตกรรม ต้ังแต่ พ.ศ.2558 – ปัจจุบัน   
ผู้วิจัยได้ทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับภาพลักษณ์  แนวคิดเกี่ยวกับวิชาชีพ
พยาบาล ยุคไทยแลนด์ 4.0 สามารถก าหนดกรอบแนวคิด
การวิจัย คือ ความรู้สึกของบุคคลที่ประกอบด้วย ผู้ใช้บริการ
ด้านสุขภาพ สหสาขาวิชาชีพ อาจารย์พยาบาล เจ้าหน้าที่ที่
ท างานเกี่ยวข้องกับพยาบาลวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอื่นได้แก่ 
นักข่าว นักกฎหมาย และนักธุรกิจ ในด้าน 1) ภาพลักษณ์
พยาบาลวิชาชีพเชิงบวก 2)  ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพเชิง
ลบ และ 3) ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพใน
ยุคไทยแลนด์ 4.0 ดังแสดงได้ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการ 
 1.ประชากร ผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ 
    1) ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ จ านวน 4 คน 
ได้แก่ ผู้ใช้บริการของรัฐบาล จ านวน 2 คน และ ผู้ใช้บริการ
ของเอกชน จ านวน 2 คน อายุ 20 ปีบริบูรณ์ข้ึนไป  
    2) สหสาขาวิชาชีพ จ านวน 3 คน ได้แก่ 
แพทย์ จ านวน 1 คน  เภสัชกร จ านวน 1 คน และ เทคนิค
การแพทย์ จ านวน 1 คน 
    3) อาจารย์พยาบาล จ านวน 2 คน  
    4) เจ้าหน้าที่ที่ท างานเกี่ยวข้องกับพยาบาล
วิชาชีพ สาขาวิชาชีพอื่นได้แก่ นักข่าว จ านวน 1 คน นัก
กฎหมาย จ านวน 1 คน และผู้ประกอบการ จ านวน 1 คน 5
ป เจ้าหน้าที่ที่ท างานในโรงพยาบาล ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน 
จ านวน 2 คน 
 2. วิธีด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยโดย 
การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) กับกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลหลัก โดยมีข้ันตอน ดังน้ี  
    1) ท าหนังสือขออนุญาตในการเก็บข้อมูล
จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
    2) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์การวิจัยแก่ผู้ให้
ข้อมูลหลัก 
    3) ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึก และขอ
อนุญาตในการบันทึกเสียงเพ่ือน ามาถอดข้อความโดยรักษา
ความลับของผู้ให้ข้อมูลหลัก 
    4) ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาจัดกลุ่ม สรุปเป็น
ข้อความเชิงอุปนัยที่แสดงถึงภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพ
ด้านบวก ด้านลบ และ ความคาดหวังต่อภาพลักษณ์
พยาบาลวิชาชีพ 
 

 3. เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการ วิจั ย  แนวทางการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth  Interview) ตรวจสอบคุณภาพ
ของเครื่องมือ โดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน มีคุณสมบัติ 
ดังน้ี  
    1) ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารการพยาบาลที่มี
ประสบการณ์ท างาน 3 ปี ข้ึนไป จ านวน 1 คน 
    2) พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ท างาน 
3 ปี ข้ึนไป จ านวน 1 คน 
    3) ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย จ านวน 1 คน 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดย
การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) สรุปเป็นข้อมูล
เชิงอุปนัย 
 
ผลการศึกษา      
 ซึ่งในการรายงานผลการวิจัย ผู้วิจัยออกรหัสผู้ให้
ข้อมูลหลักดังน้ี  
  C หมายถึง ผู้ใช้บริการ D หมายถึง แพทย์  
  R หมายถึง นักข่าว 
  L หมายถึง นักกฎหมาย   
  E หมายถึง ผู้ประกอบการ  
  T หมายถึง อาจารย์พยาบาล 
  Ph หมายถึง เภสัชกร 
  RN หมายถึง พยาบาลวิชาชีพ  
  PT หมายถึง นักเทคนิคการแพทย์ 
  Co หมายถึง ผู้ร่วมงาน   
  P หมายถึง โรงพยาบาลเอกชน 
  G หมายถึง โรงพยาบาลรัฐบาล 
 
 

ภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 
2. แนวคิดเก่ียวกับวิชาชีพพยาบาล 

3. ยุคไทยแลนด์ 4.0 
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. เชิงบวก 
2. เชิงลบ 
3. ความคาดหวัง 

ผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ  

สหสาขาวิชาชีพ  

อาจารย์พยาบาล 

พยาบาล เจ้าหน้าท่ีที่ท างาน
เก่ียวข้องกับพยาบาลวิชาชีพ 

สาขาวิชาชีพอื่นได้แก่ นักข่าว 
นักกฎหมาย และนักธุรกิจ 
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 1. ผลภาพลักษณ์เชิงบวกของพยาบาลวิชาชีพ
ยุคไทยแลนด์ 4.0 
  1.1 ด้านบุคลิกภาพ  
   ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลั ก ส ะ ท้ อ น ถึ ง ด้ า น
บุคลิกภาพของพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ การมี
มารยาทดี พูดจาไพเราะ มีความมั่นใจ การสื่อสารมีคุณภาพ 
ดังที่ผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนท่านหน่ึง ได้สะท้อนว่า 
“พยาบาลที่เคยใช้บริการส่วนใหญ่มีมารยาทดี พูดจาไพเราะ 
บริการรวดเร็ว” CP 28 พฤษภาคม 2562  และผู้ใช้บริการ
โรงพยาบาลรัฐบาลท่านหน่ึง ร่วมได้สะท้อนว่า  “มาใช้
บริการพยาบาล พยาบาลให้บริการด้วยความเอาใจใส่ ”  
และ “มีความรู้ มั่นใจ กิริยามารยาท การสื่อสารมีคุณภาพ
เข้าใจ” ” CG 28 พฤษภาคม 2562   
  1.2 ด้านพฤติกรรมบริการ 
   ผู้ให้ข้อมูลหลักสะท้อนถึงด้านพฤติกรรม
บริการของพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0ได้แก่บริการดี เอาใจ
ใส่ มีความมั่นใจ สื่อสารเข้าใจง่าย ไม่ ใช้สมาร์ทโฟนในเวลา
ท าง าน ดังที่ ผู้ประกอบการท่ านห น่ึงไ ด้ร่วมสะท้อน
ภาพลักษณ์ ดังน้ี “พยาบาลสาวนมากที่ได้ไปใช้บริการ มัก
ดูแลเอาใจใส่ดี บริการดี” “ให้การต้อนรับที่ดี” E 2 มิถุนายน 
2562  ด้านมุมมองของนักข่าวท่านหน่ึงได้พูดสะท้อนว่า  
“พยาบาลที่เคนเห็น มักจะช่วยเหลือในด้านต่างๆได้ทุกที่ทุก
เวลา ไม่ว่าจะอยู่ในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบ”   R 10 
สิงหาคม 2562  และอาจารย์พยาบาลได้ให้มุมมองที่
น่าสนใจไว้ว่า “พยาบาลสมัยน้ีมักมีความต่ืนตัวและหา
ความรู้ใหม่เสมอ” “พยาบาลสมัยใหม่มีการน าเทคโนโลยี
ใหม่ๆมาใช้ในหลายๆ ด้าน เช่นการหาความรู้ใหม่ๆ”  T 16 
สิงหาคม 2562  และในส่วนของนักกฎหมาย และแพทย์ ได้
กล่าวไว้ว่า “พยาบาลท างานหนัก เสียสละ ดูแลผู้ป่วยด้วย
ความเต็มใจ”L&D 5 มิถุนายน 2562  
  1.3 ด้านวิชาชีพพยาบาล  
    ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลั ก ส ะ ท้ อ น ถึ ง ด้ า น
บุคลิกภาพของพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ มีความรู้
เชิงวิชาชีพ ดังที่นักข่าวและแพทย์ท่านหน่ึงได้กล่าวไว้ว่า 
“พยาบาลส่วนใหญ่เป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพ” D& R 10 
สิงหาคม 2562 และในด้านของพยาบาลวิชาชีพได้กล่าวว่า  
“พยาบาลมักมีการปรึกษากับ สหสาขาวิชาชีพ มีส่วนร่วมใน
การดูแลร่วมกัน”  RN 12 มิถุนายน 2562   
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นผู้ วิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า  ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความส าคัญ
ต่อภาพลักษณ์  พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้ ง
ภาพลักษณ์เชิงบวก 3 ด้านได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้าน 
พฤติกรรมบริการ และด้านวิชาชีพพยาบาล ซึ่งภาพลักษณ์
เชิงบวกประกอบด้วย 1) ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ มารยาทดี 

พูดจาไพเราะ 2) ด้านพฤติกรรมบริการ ได้แก่ บริการดี เอา
ใจใส่ มีความมั่นใจ สื่อสารเข้าใจง่าย ไม่ ใช้สมาร์ทโฟนใน
เวลาท างาน และ 3) ด้านวิชาชีพพยาบาล ได้แก่ มีความรู้
เชิงวิชาชีพ  
 
 2. ผลภาพลักษณ์เชิงลบของพยาบาลวิชาชีพ
ยุคไทยแลนด์ 4.0 
  2.1 ด้านบุคลิกภาพ 
   ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลั ก ส ะ ท้ อ น ถึ ง ด้ า น
บุคลิกภาพของพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ แสดงสีหน้า
เหน่ือยล้า ไม่กระฉับกระเฉง  ดังที่ นักข่าวได้กล่าวว่า
“บางครั้งพยาบาลพูดไม่ค่อยไพเราะ” R 10 สิงหาคม 2562  
และนักกฎหมาย กับเภสัชกรได้สะท้อนเพ่ิมอีกว่าว่า “เวลา
งานหนัก หรือยุ่ง พยาบาลชอบหน้าบึ้งขณะปฏิบัติงาน”  L 
& Ph 5 มิถุนายน 2562  และในด้านพยาบาลวิชาชีพได้
สะท้อนว่า “พยาบาลมีการแสดงสีหน้าเหน่ือยล้า เวลา
เหน่ือย งานเยอะ อากาศร้อนก็มีบ้างค่ะ” RN 12 มิถุนายน 
2562   
  2.2 ด้านพฤติกรรมบริการ 
     ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลั ก ส ะ ท้ อ น ถึ ง ด้ า น
บุคลิกภาพของพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ การควบคุม
อารมณ์ขณะให้บริการ การประสานงาน  ดังที่นักข่าวท่าน
หน่ึงได้กล่าวไว้ว่า “บางครั้งพยาบาลปฏิบัติต่อคนไข้ด้วย
ความรุนแรง”  R 10 สิงหาคม 2562  และในด้านผู้ใช้บริการ
ได้ร่วมสะท้อนว่า “บางครั้งพยาบาลก็ไม่สามารถดูแลเอาใจ
ใส่ผู้รับบริการได้ไม่เป็นที่น่าพอใจและดูแลไม่ทั่วถึง” “การ
แสดงออกทางสีหน้าไม่เหมาะสม”  CG 28 พฤษภาคม 
2562  และอาจารย์พยาบาลได้สะท้อนว่า “พยาบาลสมัยน้ี
อาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลความสุขสบายข้ันพ้ืนฐานยังไม่ดี 
อาจจะงานเยอะ” “บางครั้ง อาจจะลืม ดูแลสิทธ์ิของผู้ป่วย 
ด้านสิทธิ เช่น สิทธ์ิการรักษาต่างๆ รวมถึงการเข้าถึงข้อมุลบ
ริการ”  T 16 สิงหาคม 2562  และในด้านนักกฎหมายได้
สะท้อนว่า “พยาบาลอาจจะมีหงุดหงิดบ้าง อาจจะพูดไม่
เพราะกับคนไข้ ในบางเวลา” “มีบ้างที่ พยาบาลท างาน
ผิดพลาด ไม่มีความแม่นย า” “บางครั้งมีความมั่นใจเกินไป 
ลืมฟังความคิดเห็นของผู้อื่น”  L 5 มิถุนายน 2562  ในด้าน
ของผู้ร่วมงานได้ให้ข้อเสนอแนะว่า “พยาบาลไม่ค่อยมีเวลา 
เข้ามาช่วยในคนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย”  Co 13 
มิ ถุนายน 2562  และพยาบาลวิชาชีพได้ให้มุมมองว่า 
“อาจจะมีบ้างในการใช้โทรศัพท์ในการฟังเพลง รีแลกต์ต่างๆ 
เวลาท างาน” “บางครั้งคนไข้หนัก ก็มีบางให้การพยาบาล
ด้วยการยกแรงๆ”  RN 12 มิถุนายน 2562  และในด้าน
ผู้ประกอบการได้เสนอแนะว่า “มีจ านวนผู้ใช้บริการที่มาก
ท าให้พยาบาลดูแลไม่ทั่วถึง” “การดูแลไม่เป็นที่น่าพอใจ” 
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“อยากให้ปรับปรุงด้านอารมณ์และการให้บริการ” “ไม่แบ่ง
ชนชั้นในการท างาน”  E 2 มิถุนายน 2562   
  2.3 ด้านวิชาชีพพยาบาล 
   ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ห ลั ก ส ะ ท้ อ น ถึ ง ด้ า น
บุคลิกภาพของพยาบาลยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้แก่ เพ่ิมพูน
ความรู้ เชิงวิชาชีพให้มีมาตรฐานอย่างต่อเน่ือง  ดังที่อาจารย์
พยาบาลได้เสนอว่า  “ให้หาความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ”  T 16 
สิงหาคม 2562  และพยาบาลวิชาชีพได้เสนอความคิดว่า 
“การให้ข้อมูลสุขภาพแก่ผู้ใช้บริการคลุมเครือ” RN 12 
มิถุนายน 2562  
   จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นผู้ วิจัย
สามารถสรุปผลการวิจัยได้ว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความส าคัญ
ต่อภาพลักษณ์ พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้ ง
ภาพลักษณ์ เชิงลบ 3 ด้านได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้าน 
พฤติกรรมบริการ และด้านวิชาชีพพยาบาล ภาพลักษณ์เชิง
ลบ ประกอบด้วย 1) ด้านบุคลิกภาพ ได้แก่ แสดงสีหน้า
เหน่ือยล้า ไม่กระฉับกระเฉง 2) ด้านพฤติกรรมบริการ ได้แก่ 
การควบคุมอารมณ์ขณะให้บริการ การประสานงาน และ 3) 
ด้านวิชาชีพพยาบาล ได้แก่ เพ่ิมพูนความรู้ เชิงวิชาชีพให้มี
มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
 3. ผลความคาดหวังของสังคมต่อภาพลักษณ์
พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0   
       ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ความส าคัญต่อภาพลักษณ์ 
พยาบาลวิชาชีพยุคไทยแลนด์ 4.0 สังคมคาดหวังให้พยาบาล
วิชาชีพพัฒนาองค์ความรู้ ตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่กับ
กา ร พัฒนาบริ กา รหั ว ใ จม นุษ ย์อ ย่ าง ต่อ เ น่ือ ง  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 
การอภิปรายผล 
 พฤติกรรมบริการของพยาบาลวิชาชีพ เป็น
จุดเน้นในการสะท้อนภาพลักษณ์ของพยาบาลวิชาชีพในยุค
ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของนักวิจัยหลาย
ท่าน ด้านภาพลักษณ์เชิงบวกสะท้อนให้เห็นถึงความเอื้อ
อาทรเปรียบเสมือนนางฟ้าที่มีความเมตตา เช่น การสื่อสาร
พยาบาลใช้ค าพูดที่ไพเราะ ดังที่ อุบล จ๋วงพานิช (2547) ได้
มองภาพลักษณ์วิชาชีพเชิงบวกว่า เป็นภาพนางฟ้าผู้เมตตา 
ภาพผู้กล้าหาญ ภาพของนักวิชาชีพที่มีความรู้ เฉลียวฉลาด 
มีเหตุผล มีความหนักแน่น กล้าแสดงออกและมีความศรัทธา
ในวิชาชีพ ส่วนด้านภาพลักษณ์เชิงลบ สะท้อนให้เห็นถึงการ
ใช้ค าพูดไม่เหมาะสม เช่น การควบคุมอารมณ์ขณะให้บริการ 
ดังที่ พูนพิลาศ โรจนสุพจน์ (2541) ได้มองภาพลักษณ์
วิชาชีพเชิงลบว่า ค าพูดไม่เหมาะสม ท าให้เกิดความไม่
ไว้วางใจ และผู้รับฟังขาดความเชื่อถือในการรับฟัง จึงท าให้
เกิดการไม่ไว้วางใจของผู้ ให้ค าปรึกษา และด้านความ

คาดหวัง สะท้อนให้เห็นถึงการให้พยาบาลวิชาชีพพัฒนาองค์
ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ ดังที่ พรชัย ดีไพศาลสกุล 
(2556) ได้ศึกษาความคาดหวัง และการรับรู้ของผู้รับบริการ
ต่อคุณภาพบริการโรงพยาบาล  พบว่า ผู้รับบริการมีความ
คาดหวังกับการดูแลตัวเอง ก่อน และเมื่อตัดสินใจเข้ารับ
บริการจะมีความคาดหวังต่อคุณภาพบริการที่จะได้รับปัจจัย
ด้านคุณภาพบริการที่ส าคัญ ได้แก่ความเชี่ยวชาญของแพทย์ 
ความมีจรรยาบรรณ ดูแลเอาใจใส่ผู้รับบริการ เป็นอย่างดี 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นถึงการประกอบ
วิชาชีพพยาบาลที่ ต้องอาศัยทั้งความรู้  คู่กับคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพสอดคล้องกับ สภาการ
พยาบาลได้ก าหนดสมรรถนะพยาบาลวิชาชีพไว้ 14 
สมรรถนะ ดังน้ี  

1) การปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีจริยธรรม 
ตามมาตรฐาน และกฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  

2) ปฏิบัติการผดุงครรภ์อย่างมีจริยธรรม 
ตามมาตรฐาน และกฎหมายวิชาชีพและการผดุงครรภ์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3) ส่งเสริมสุขภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชน 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ในภาวะ
ปกติ และภาวะเจ็บป่วย และลดภาวะเสี่ยงการเกิดโรค และ
เกิดความเจ็บป่วย  

4) ป้องกันโรคและเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพ่ือ
ลดความเจ็บป่วยจากโรคที่สามารถป้องกันได้  

5) ฟ้ืนฟูสภาพบุคคล กลุ่มคน และชุมชนทั้ง
ด้านร่างกาย จิตสังคม เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
เต็มศักยภาพ  

6) รักษาโรคเบื้องต้น ตามข้อบังคับของสภา
การพยาบาล  

7) สอนและให้การปรึกษาบุคคล ครอบครัว 
กลุ่มคน และชุมชน เพ่ือการมีภาวะสุขภาพที่ดี  

8) ติดต่อสื่อสารกับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม
คน และชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

9) แสดงภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ
ตนเอง และงานที่รับผิดชอบได้อย่างเหมาะสม 

10) ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพโดยค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  

11) ตระหนักในความส าคัญของการวิจัยต่อ
การพัฒนาการพยาบาล และสุขภาพ 

12) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุน
การพยาบาล  13) พัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้าง
คุณค่าในตนเอง และสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล   
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14) พัฒนาวิชาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้า 
และมีศักด์ิศรี  จากสมรรถนะที่กล่าวมาแสดงให้ เห็นถึง
คุณลักษณะพยาบาลวิชาชีพที่แสดงออกถึงพฤติกรรมการ
บริการต่อผู้ใช้บริการด้านสุขภาพ  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ  
 สรุป 
  ภาพลักษณ์เชิงบวก เชิงลบ และความ
คาดหวังของสังคมต่อภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพยุคไทย
แลนด์ 4.0 สังคมมองภาพลักษณ์พยาบาลวิชาชีพ 3 ด้าน 
ได้แก่ ด้านบุคลิกภาพ ด้านพฤติกรรมบริการ และด้าน
วิชาชีพพยาบาล และสังคมคาดหวังให้พยาบาลวิชาชีพ
พัฒนาองค์ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพควบคู่กับการพัฒนา
บริการด้วยหัวใจมนุษย์อย่างต่อเน่ือง จะเห็นได้ว่าท้ัง 3 ด้าน
มีความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะผู้ใช้บริการให้ความส าคัญกับ
พฤติกรรมบริการ เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมที่แสดงทั้งด้าน
บุคลิกภาพ และ มาตรฐานวิชาชีพ ให้ผู้ใช้บริการสัมผัสได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 
         1. ข้อเสนอแนะในการน าวิจัยไปใช้ 
  1.1 น าผลการวิจัยไปพัฒนาพฤติกรรมการ
บริการด้านสุขภาพของพยาบาลให้สอดคล้องกับบริบทสังคม
และความคาดหวังของผู้ใช้บริการในยุคไทยแลนด์ 4.0 ทั้ง
ภาครัฐและก็เอกชน  
  1.2 น าผลการ วิจัยไปสอดแทรกในการ
พัฒนานักศึกษาพยาบาลเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่
โลกแห่งวิชาชีพ 
     2. ข้อเสนอแนะในท าวิจัยครั้งต่อไป 
         2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ
บริการของพยาบาลในยุคไทยแลนด์ 4.0  
         2.2 ควรศึกษานวัตกรรมหรือรูปแบบการ
ให้บริการของพยาบาลวิชาชีพและสหสาขาวิชาชีพ 
  2.3 พัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมใน
การก้าวสู่โลกวิชาชีพของนักศึกษาพยาบาล 
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