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บทคดัย่อ 

 

วทิยานิพนธน์ี้มวีตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐั  

และการรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิาร   ตลอดท ัง้การรบัรู ้

ภาพลกัษณโ์รงพยาบาลรฐัของผูใ้ชบ้รกิารจากโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานคร  วเิคราะหข์อ้มลูจากการ

สมัภาษณผู์ใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัท ัง้หมด 386 ชดุ  การศึกษาวจิยัคร ัง้นี้ เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ 

(Quantitative Research) โดยมรูีปแบบการสาํรวจ (Survey Method) และใชก้ารเก็บขอ้มลูเพยีงคร ัง้

เดยีว (One-Shot Case Study)  ผลการศึกษาพบวา่ 

ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุต ัง้แต่ 61 ปีขึ้นไป เป็นลูกจา้งในธุรกจิ

เอกชน จบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษา มรีายไดต่้อเดอืน 5000-10000 บาท มาโรงพยาบาลรฐัคร ัง้นี้ใน

ฐานะผูป่้วยนอก  และใชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัปานกลาง (3-4 ครัง้ต่อปี)  

ผูใ้ชบ้รกิารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพและโรงพยาบาลรฐัจากโทรทศัน ์มากทีสุ่ด โดยลกัษณะ

ภาพทีร่บัรูค้อืเป็นโรงพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพการรกัษาพยาบาล 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์บุคลากรในโรงพยาบาลรฐัส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้ริการมีความเห็นเกี่ยวกบั

ภาพลกัษณ์ของแพทยอ์ยู่ในดา้นบวกมากที่สุดคือ แพทยเ์ป็นผูท้ี่มคีวามละเอียดรอบคอบ ในขณะที่

ภาพลกัษณ์ของพยาบาลอยู่ในดา้นบวกมากที่สุดคือ พยาบาลเป็นผูท้ี่มีความเมตตากรุณา  สาํหรบั

ภาพลกัษณ์ของเจา้หนา้ที่แผนกต่าง ๆ อยู่ในดา้นบวกมากที่สุดคือ เป็นผูท้ี่มคีวามรบัผิดชอบ  โดย

ความเห็นของผูใ้ชบ้ริการมคีวามแตกต่างกนัตามลกัษณะทางเพศ ระดบัรายได ้ และความถี่ในการมา

โรงพยาบาลรฐั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ในขณะทีก่ารรบัรูภ้าพลกัษณข์องโรงพยาบาลรฐั 

ไมแ่ตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากร อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ABSTRACT 

The objectives of this research are to study the demographic characteristics of 

public hospital customers and their exposure to information about public hospitals in 

Bangkok, including their perception of public hospital images. The data are obtained 

and analyzed from a set of 386 interview sessions with public hospital customers. 

Basically, this is a quantitative research, using a survey method and a one-shot case 

study. The findings of the research are as follows. 

The majority of public hospital customers are female, aged 61 years old and 

over. Most of them are employees of private sectors with at least high school 

education. Their monthly income rates range between 5,000 – 10,000 baht. Their 

hospital status is outside patients. The frequency of using hospital services is at an 

average rate (3 – 4 times a year). 

The customers are exposed to health information and public hospitals from 

television the most. The image perceived of the hospitals is efficiency in medical 

treatment. 

In view of their image perception of public hospital personnel, the customers 

agree that the image of the doctors is on the most positive side, i.e. they are careful 

and rigid in handling their patients. The image of the nurses is also on the most 

positive side, i.e. they are kind and gentle. The image of other personnel in various 

hospital sections is on the positive side, i.e. they have a sense of responsibility. The 
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customers’ perception differs in terms of their demographic characteristics, ranging 

from sex, income rates and frequency of using the hospital services, at a statistically 

significant level of .05. On the other hand, the customers’ image perception of public 

hospitals does not differ in terms of their demographic characteristics at a statistically 

significant level of .05.   
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บทที่  1 

บทนํา 

 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปญัหา 

  

“เมื่อยอ้นอดตีไปประมาณ 60 ปีทีแ่ลว้ (พ.ศ. 2480)  ช่วงนัน้การแพทยส์มยัใหม่ใน

เมอืงไทยยงัไม่แพร่หลายเช่นในปจัจุบนั  สถานภาพของสถานบริการทางการแพทยข์องรฐัเรียกว่า  

โอสถสภา  ต่อมาเรยีกวา่ สุขศาลา  ซึง่ลกัษณะของสุขศาลาเป็นเรอืนไม ้ ฝาไมไ้ผ่สาน  ปูกระดานไม ้

หนา  และหลงัคามงุสงักะส ี มหีมอประจาํอยู่หน่ึงคนเรยีกวา่ หมอหลวง” (บรรล ุ ศิรพิานิช, 2536) 

 

“เมือ่ขอรบัการบรกิารจากหมอในโรงพยาบาลของรฐัจะไดร้บัการปฏสิมัพนัธไ์ม่ค่อยด ี ผดิ

กบัเมื่อไปขอรบับริการจากหมอในโรงพยาบาลหรือคลนิิกเอกชน  ท ัง้ ๆ ที่เป็นหมอคนเดียวกนั” 

(บรรล ุ ศิรพิานิช, 2536) 

 

“ฉนัพาพอ่ซึ่งป่วยหนกั ผอม และถ่ายเป็นเลอืด ไปถงึโรงพยาบาล (รฐั) ตอนบ่ายโมง  พ่อ

นัง่รอหมอจนคอพบั  กว่าหมอจะมาก็บ่ายสองเพราะหมออยู่ที่คลนิิก  รกัษาไดป้ระมาณสปัดาห์

อาการไมด่ขีึ้น  หมอใหอ้อกจากโรงพยาบาลไปหาหมอทีค่ลนิิก  หมอบอกวา่คนแก่ก็อย่างนี้แหละกิน

ขา้วไดแ้ลว้ก็จะดีขึ้นเอง  หลงัจากนัน้ก็นําพ่อไปรกัษาต่อที่โรงพยาบาลเอกชน  เสียไปอีกหา้หมื่น  

แลว้พอ่ก็เสยีชวีติ   

ฉนัไม่ไดไ้ปแจง้ใหใ้ครทราบ  เพราะไม่อยากจะฆ่าหมอ  แต่ไม่เขา้ใจว่าทาํไมโรงพยาบาล

รฐัตอ้งมพีรรคมพีวก  ชาวบา้นทีไ่ม่มพีวกมกัจะไม่ไดร้บัความเอาใจใส่  ส่วนโรงพยาบาลเอกชนทาํดี

แต่ตอ้งเสยีเงนิมากกวา่โรงพยาบาลรฐัต ัง้หา้เท่า”  (อา้งใน อนุวฒัน ์ ศุภชตุกิลุ, 2537) 

 

“ผูป่้วยไปที่โรงพยาบาลของรฐัแห่งหน่ึงดว้ยอาการปวดทอ้งและอาเจียน  แพทยแ์จง้ให ้

ผูป่้วยและญาตทิราบว่าผูป่้วยเป็นโรคถงุนํา้ดอีกัเสบ  แนะนาํใหง้ดอาหารสกัระยะหนึ่ง  รบัประทาน

ไดเ้พยีงอาหารเหลวหรือเครื่องดื่มเท่านัน้  หลงัจากนัน้พยาบาลไดใ้หน้ํา้เกลอืและใหย้าทางหลอด

เลอืดแก่ผูป่้วย 
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โดยปกตจิะมเีจา้หนา้ทีน่าํอาหารมาใหแ้ก่ผูป่้วยวนัละ 3 มื้อ  ผูป่้วยทกุคนจะไดร้บัอาหาร

เหมอืน ๆ กนั  หากผูป่้วยรบัประทานไม่ไดก็้จะใหญ้าติรบัประทานอาหารนัน้แทน  และในเชา้วนัที่

สามของการนอนโรงพยาบาล  พยาบาลไดน้าํยามาใหแ้ก่ผูป่้วยและแจง้ว่าเป็นยาหลงัอาหาร  ผูป่้วย

จงึเดาเอาว่าแพทยค์งจะอนุญาตใหร้บัประทานอาหารไดแ้ลว้  จึงรบัประทานอาหารที่เจา้หนา้ที่นาํมา

ใหซ้ึง่ไดแ้ก่  ขา้วตม้เครื่องและไข่ลวก  หลงัจากนัน้ผูป่้วยรูส้กึปวดและแน่นทอ้งมาก 

เมื่อแพทยแ์ละพยาบาลมาตรวจอาการจึงแจง้ใหผู้ป่้วยทราบว่า  “อาการดงักล่าวอาจเกิด

จากการรบัประทานไข่ลวกซึ่งเป็นโปรตีนและย่อยยาก  ต่อไปขอใหผู้ป่้วยรบัประทานอาหารที่

ค่อนขา้งอ่อนโดยจะใหย้าช่วยย่อย”  กลา่วจบแพทยแ์ละพยาบาลก็จากไป  ทิ้งความสบัสนใหแ้ก่

ผูป่้วยและญาตวิา่ยาช่วยย่อยนัน้จะใหท้นัทหีรอืหลงัอาหารมื้อต่อไป”  (อา้งใน  อนุวฒัน ์ ศุภชตุกิลุ, 

2537) 

 

ขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้  แสดงใหเ้หน็ถงึภาพลกัษณ์ในกรณีต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นจริงจาก

คาํบอกเลา่ของผูใ้ชบ้รกิารจากโรงพยาบาลรฐัทีผ่่านมาในอดตี  คาํวา่ “ภาพลกัษณ์” เป็นคาํทีค่นส่วน

ใหญ่รูจ้กัและคุน้เคยกบัการใชค้ําน้ีกนัอย่างแพร่หลายในวาระและโอกาสต่าง ๆ กนั  โดยปกติ

ภาพลกัษณ์นัน้จะเกิดขึ้นไดต้อ้งอาศยัเวลาอนัยาวนาน ประกอบกบัความเพียรพยายามสะสม 

เพิม่พูนขึ้นทลีะนอ้ยจนฝงัรากฐานมัน่คง แน่นหนาอยู่ในจติใจ ในความรูส้กึนึกคิด และทศันคติของ

คนท ัว่ไป เป็นสิง่ทีเ่กิดขึ้นจากความประทบัใจอย่างแทจ้รงิ (True impression) ภาพลกัษณ์ของ

บคุคลหรอืสถาบนัใดจะเป็นเช่นไร สงัคมจะเป็นผูต้ดัสนิตามหลกัเกณฑห์รอืขนบธรรมเนียมประเพณี

ที่ไดป้ฏบิตัิสบืต่อกนัมา โดยท ัว่ไปแลว้ “ภาพลกัษณ์” ในสายตาของคนส่วนใหญ่คือภาพที่ดีต่อ

ความรูส้กึนึกคิด จะเกิดขึ้นไดจ้ากความเชื่อและศรทัธาของประชาชน จะประทบัใจหรือไม่นัน้ขึ้นอยู่

กบัพฤติกรรม ในขณะที่ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลรฐัมกัจะเป็นภาพในทางลบทีผู่ใ้ชบ้ริการมกัรบัรู ้

จากประสบการณค์วามขมขืน่ในคร ัง้น ัน้ ๆ 

 

อย่างไรก็ตาม ภาพลกัษณ์เป็นสิ่งที่สรา้งขึ้นและเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ  จากคาํกล่าวของ  

วริชั  ลภริตันกุล (2538) ที่ว่า หลกัในการสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดใีหก้บัหน่วยงานนัน้จะตอ้งกาํหนด

ขอบเขตของภาพลกัษณ์ทีอ่งคก์ารตอ้งการจะสรา้งใหเ้กิดขึ้นในจติใจของประชาชนก่อน เช่น องคก์ร

ทางดา้นธุรกิจ จะเนน้ภาพลกัษณ์ของความม ัน่คงทางธุรกิจ และความกา้วหนา้ทนัสมยั (พรทพิย ์  

วรกิจโภคาทร, 2537) ทาํนองเดยีวกนัองคก์รทาง    สาธารณสุขโดยเฉพาะโรงพยาบาล ซึ่งเป็น

หน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรกิารสารธารณะ ภาพลกัษณ์ทีเ่กิดขึ้นจงึเนน้ในดา้นการบรกิารเพือ่ให ้
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ประชาชนเกดิความพงึพอใจ เชื่อม ัน่ และ ศรทัธา แต่ท ัง้น้ีตอ้งครอบคลุมเน้ือหาในดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่  

ความสมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวขอ้ง สินคา้หรือบริการ ความปลอดภยั มลภาวะ และ

เทคโนโลย ีการมส่ีวนเสรมิสรา้งเศรษฐกจิและสงัคม พนกังาน ความรบัผดิชอบต่อสงัคม การบรหิาร

จดัการ ระเบียบขอ้บงัคบัและกฎหมาย ซึ่งเน้ือหาท ัง้หมด จะแตกต่างกนัไปขึ้นอยู่กบัสภาพของ

องคก์ารและนโยบายขององคก์ารนัน้ ๆ  

 

ภาพลกัษณ์ขององคก์รจะแบง่เป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนทีเ่ป็นกิจกรรมหรอืการบริการ 

และส่วนที่เกี่ยวกบัตวับุคคล ภาพลกัษณ์องคก์รทีส่งัคมตอ้งการ ตอ้งเป็นองคก์รที่เจริญกา้วหนา้ มี

บริการและสมัพนัธอ์นัดีกบัผูร้บับริการ มกีารบริหารที่สูงดว้ยประสทิธิภาพ ทาํคุณประโยชนใ์หแ้ก่

ส่วนรวม ปฏบิตังิานภายในกรอบกฎหมายของบา้นเมอืงและรบัผดิชอบต่อสงัคม (อาํนวย  วรีวรรณ 

อา้งใน พรทพิย ์ วรกจิโภคาทร, 2537)   ภาพลกัษณข์องโรงพยาบาลทีด่ปีระกอบหลายสิง่ดว้ยกนัไม่

วา่จะเป็น ความเก่าแก่ของโรงพยาบาล  การบรหิารงาน การมบีรกิารพเิศษต่างๆ เช่น การมกีารรกัษา

นอกเวลาราชการ หรือการมีประกนัสงัคม แต่สิ่งหน่ึงที่ขาดไม่ไดแ้ละเป็นส่วนสาํคญัในการสรา้ง

ภาพลกัษณ์ใหก้บัโรงพยาบาลคือ บุคลากร ซึ่งประกอบดว้ย แพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ที่ของ

โรงพยาบาล บคุลากรเป็นปจัจยัหน่ึงทีถ่อืไดว้า่เป็นองคป์ระกอบทีส่าํคญัทีสุ่ดดงัคาํกลา่วทีว่า่ “มเีพยีง

มนุษยเ์ท่านัน้ทีส่ามารถทาํทกุสิง่ทกุอย่างใหเ้กดิขึ้นได ้ถงึแมว้า่จะม ีเงนิ เครื่องมอื วสัดุอปุกรณ์ต่างๆ 

แต่สิ่งเหล่านัน้ไม่สามารถทาํงานดว้ยตวัเองไดห้ากปราศจากบุคคลหรือกลุ่มคน” (Rosemary, 

Elizabeth, Maurice 1992) 

บุคลากรทางการแพทย ์อนัประกอบดว้ย แพทย ์และพยาบาลนัน้ถอืเป็นบุคคลสาํคญั ที่

เป็นกลไกหน่ึงในกระบวนการใหบ้ริการดา้นสาธารณสุข เป็นทรพัยากรมนุษยท์ี่สาํคญัยิ่ง เป็นหวัใจ

สาํคญัในการพฒันาขดีความสามารถในการใหบ้ริการดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข เพราะวชิาชีพ

แพทยแ์ละพยาบาลเป็นวชิาชพีทีช่่วยบรรเทาความทกุขย์าก และช่วยชวีติเพือ่นมนุษย ์(ไพโรจน ์  นิง

สานนท,์ 2530) สามารถเป็นทีพ่ึง่ของผูป่้วยได ้กลุม่แพทยแ์ละพยาบาลถูกจดัอยู่ในกลุม่อาชพีระดบั

วชิาชพี (Professional Careers) ตอ้งใชค้วามรู ้ความสามารถเฉพาะดา้น มกีารศึกษาเป็นหลกัสูตร

เฉพาะในสถาบนัทีม่ศีกัยภาพในดา้นนัน้ ๆ ซึ่งเป็นอาชพีทีม่เีกยีรตสูิง เป็นทีย่อมรบัในสงัคมท ัว่ไป   

 

ในปี พ.ศ.2540 สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขไดส้อบถามความ

คิดเหน็เกี่ยวกบัการที่ประชาชนไปใชบ้ริการในโรงพยาบาลของรฐัและเอกชน ในหวัขอ้เรื่อง “เสยีง

สะทอ้นของผูป่้วย” เน่ืองจากปจัจุบนัเกิดปญัหาความไม่เขา้ใจกนัมากระหว่างผูม้าใชบ้ริการกบั
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เจา้หนา้ที่ทีใ่หบ้ริการของโรงพยาบาล โดยประเมนิความคิดเหน็ของกลุม่ตวัอย่าง ซึ่งเป็นผูป่้วยนอก 

3,871 ราย และผูป่้วยใน 1,870 ราย พบวา่ แพทยไ์ม่อธิบายใหผู้ป่้วยหรอืญาตคินไขรู้ว้่าเป็นโรค

อะไร หรือคนไขไ้ม่ไดต้ดัสินใจว่าจะรกัษาดว้ยวิธีใด แต่การรกัษาเป็นการตดัสินใจของแพทย ์ 

รวมท ัง้พยาบาลมีกิริยาไม่สุภาพ พูดจาไม่ไพเราะ และมีสีหนา้บึ้ งตึง  สําหรบัเจา้หนา้ที่ของ

โรงพยาบาล พบว่า มีบริการที่ล่าชา้ ไม่ใหค้วามสะดวก และกิริยาไม่สุภาพ ผลการวิจยัคร ัง้น้ี

กระทรวงสาธารณสุขไดน้าํผลการวจิยัไปปรบัปรุงการบรกิารในโรงพยาบาลของรฐั เพือ่สรา้งความพงึ

พอใจใหก้บัประชาชน (เสยีงสะทอ้นจากผูป่้วย, 2540 : 15) 

 

จากบทความทีส่ะทอ้นถงึภาพลกัษณ์ในทางลบของโรงพยาบาลรฐัทีก่ลา่วมาขา้งตน้นัน้ ทาํ

ใหเ้กดิขอ้สงสยัขึ้นในใจผูว้จิยั  เกี่ยวกบัสถานการณ์ความเจรญิกา้วหนา้ทางเทคโนโลยใีนยุคปจัจุบนั

ที่เต็มไปดว้ยการแข่งขนักนัทางธุรกิจเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดใหไ้ดม้ากที่สุด  ซึ่งธุรกิจทุก

ประเภทจะตอ้งปรบัตวัเพือ่ใหม้ลูีกคา้มาใชบ้ริการใหม้ากและบ่อยคร ัง้ทีสุ่ดรวมท ัง้เป็นลูกคา้ประจาํที่

นานที่สุดดว้ย  เพราะยิ่งมีลูกคา้มากเท่าไรก็ยิ่งหมายถึงรายไดท้ี่จะไดร้บัมากเท่านัน้ถึงแมว้่า

โรงพยาบาลรฐัจะไดร้บังบประมาณจากรฐับาลก็ตาม  แต่ในขณะเดยีวกนัก็จะตอ้งมกีารบริหารการ

จดัการที่ดีที่ทดัเทียมกบัธุรกิจอื่น ๆ เช่นเดียวกนั  เพราะนอกจากโรงพยาบาลของรฐัแลว้ยงัมี

โรงพยาบาลเอกชนทีม่ศีกัยภาพจาํนวนมาก  อกีท ัง้คลนิิกทีใ่หค้วามสะดวกใกลบ้า้นต่อการใชบ้ริการ

ต่างๆ มากมาย  ซึ่งถอืเป็นทางเลอืกใหม่ ๆ ที่ผูใ้ชบ้ริการทางการแพทยส์ามารถจะเลอืกใชส้ถานที่

พยาบาลแห่งไหนก็ไดต้ามความตอ้งการ   ซึ่งสถานพยาบาลเอกชนต่าง ๆ ลว้นแลว้แต่พยายาม

ปรบัปรุงสถานที่สภาพแวดลอ้ม  เปลีย่นแปลงหลกัการประชาสมัพนัธโ์ดยใชส้ื่อมวลชนต่าง ๆ มาก

ขึ้น  พฒันาศกัยภาพของบคุลากรและเทคโนโลยใีหก้า้วหนา้ทนัสมยั  เหตผุลท ัง้หมดก็ดว้ยเป้าหมาย

สูงสุดเพือ่ใหเ้กดิภาพลกัษณท์ีด่ใีนใจของผูใ้ชบ้รกิารตลอดนานเท่านาน   

เน่ืองจากโรงพยาบาลรฐัในสายตาของผูว้จิยัในขณะนี้ไดม้กีารปรบัปรุง  เปลีย่นแปลง และ

พฒันาศกัยภาพในดา้นต่าง ๆ เพิม่ขึ้นมากมาย อาทเิช่น การฝึกอบรมมารยาทการตอ้นรบัลูกคา้ของ

เจา้หนา้ที่แผนกต่าง ๆ การตระหนกัในวชิาชีพของแพทยแ์ละพยาบาล ตลอดจนการนาํระบบ ISO 

9002 และ 14000 เขา้มาพฒันาทุกข ัน้ตอนของการบรกิารในโรงพยาบาล ซึ่งผูว้จิยัมคีวามสนใจทีจ่ะ

ศึกษาถงึลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในปจัจบุนั รวมท ัง้การรบัรูข้อ้มูลขา่วสาร

ทีเ่กี่ยวกบับรกิารของโรงพยาบาลรฐัมากนอ้ยแค่ไหน  ตลอดจนภาพลกัษณ์ในดา้นต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง

กบัโรงพยาบาลรฐั 
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ปญัหานําการวจิยั 

 

1. ลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในปจัจบุนัเป็นอย่างไร 
2. การรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิารเป็นอย่างไร 
3. ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ของโรงพยาบาลรฐั

เป็นอย่างไร 

 

วตัถปุระสงคใ์นการวจิยั 

 

1. เพือ่ศึกษาลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในปจัจบุนั 

2. เพือ่ศึกษาการรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิาร  
3. เพื่อศึกษาการรบัรูภ้าพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัของผูใ้ชบ้ริการจากโรงพยาบาลรฐัใน

กรุงเทพมหานคร 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 

1. ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั 

มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั 

2. ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครที่มคีวามถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั 

มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั 

3. ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะทางประชากรต่างกนั มกีาร

รบัรูภ้าพลกัษณป์จัจบุนัของบคุลากรแตกต่างกนั 

4. ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครที่มลีกัษณะทางประชากรต่างกนั มกีาร

รบัรูภ้าพลกัษณโ์ดยรวมแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 

 

ขอบเขตของการวจิยั 

การวิจ ัย ในคร ั้งนี้ ผู ว้ ิจ ัยมุ่ ง ศึกษา เฉพาะผู ใ้ช บ้ริการ โรงพยาบาลร ัฐที่ต ั้งอ ยู่ ใน

กรุงเทพมหานครประกอบดว้ย เขตเมอืงจาํนวน 4 โรงพยาบาล เขตต่อเมอืงจาํนวน 4 โรงพยาบาล 
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และเขตชานเมอืงจาํนวน 1 โรงพยาบาล โดยทาํการสมัภาษณ์จากแบบสอบถาม ช่วงเวลาที่ศึกษา

ระหวา่งวนัที ่1 มนีาคม 2545 ถงึวนัที ่31 กรกฎาคม 2545 

  

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

การรบัรู ้  หมายถงึ  กระบวนการทางจิตที่ตอบสนองต่อสิง่เรา้ทีไ่ดร้บั เป็นกระบวนการ

เลอืกรบัสาร  การจดัสารเขา้ดว้ยกนั และการตีความสารที่ไดร้บัตามความเขา้ใจและความรูส้กึของ

ตนเอง  ดงันัน้ในการวจิยันี้ ผูร้บัสารที่เป็นผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัเมื่อถูกกระตุน้ใหร้บัรูเ้กี่ยวกบั

ภาพลกัษณข์องโรงพยาบาลรฐั จงึสามารถตดัสนิใจวา่โรงพยาบาลรฐัมภีาพลกัษณ์ในแต่ละดา้นเช่นไร  

โดยอาศยักรอบความคดิทีม่อียู่แต่เดมิแลว้ 

ภาพลกัษณ์ หมายถงึ ภาพที่เกิดขึ้นในจิตใจตามการรบัรู ้การฟงั การไดเ้ห็น หรือมี

ประสบการณท์ีส่ ัง่สมมาจากในอดตี 

ผูใ้ชบ้รกิาร หมายถงึประชาชนทีม่าใชบ้รกิารจากโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานคร แบ่ง

ออกเป็น 3 ประเภท ดงันี้ 

1. ผูป่้วยใน หมายถงึ ผูป่้วยทีอ่ยู่พกัคา้งคืนเพือ่รบัการรกัษาพยาบาล 

2. ผูป่้วยนอก หมายถงึ ผูป่้วยทีม่ารบัการรกัษาแลว้กลบับา้นเพื่อดูแลตนเองตามแพทย์

ส ัง่ 

3. ผูท้ี่มากบัผูป่้วย หรือญาติผูป่้วย หมายถึง ผูต้ิดตามผูป่้วยมาดว้ย  เพื่อใหก้าร

ช่วยเหลอื ดูแล รบัคาํส ัง่ดาํเนินการต่าง ๆ ตามทีแ่พทยต์อ้งการเพือ่ประโยชนข์องผูป่้วย  

โรงพยาบาลรฐั หมายถงึ โรงพยาบาลทีร่ฐับาลเป็นเจา้ของและเป็นผูค้วบคุมกิจกรรมการ

รกัษาพยาบาลโรคท ัว่ไปแก่ผูป่้วยทกุเพศ ทกุวยั 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดร้บัจากการวจิยั 

 

1. เพือ่นาํผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการศึกษาทางวชิาการและการคน้ควา้ต่อไป 

2. เพือ่นาํผลการวจิยัไปปรบัปรุงพฒันาศกัยภาพการบรกิารในดา้นต่าง ๆ ขององคก์รเพือ่

เป็นแนวทางการสรา้งภาพลกัษณ์ต่อไป  
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บทที่  2 

แนวความคดิ ทฤษฎ ีและงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 

 

การศึกษาการรบัรูภ้าพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้ริการนัน้  

ทาํการศึกษาโดยนําแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ และผลงานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง มาเป็นแนวทางใน

การศึกษาคร ัง้น้ี ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. แนวคิดเกี่ยวกบัการเปิดรบัสือ่ 
2. แนวคิดเกี่ยวกบัการรบัรู ้
3. แนวคิดเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ ์
4. แนวคิดเกี่ยวกบัภาพลกัษณ ์

5. แนวคิดเกี่ยวกบัโรงพยาบาล 
6. ผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง 

 

แนวคดิเกี่ยวกบัการเปิดรบัสื่อ 

 

Atkin (1973 อา้งใน อรนุช  สุดประเสรฐิ)  กลา่ววา่  บคุคลทีเ่ปิดรบัขา่วสารมากยิ่งมหูีตา

กวา้งไกลมาก  มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสภาพแวดลอ้ม  และเป็นคนที่ทนัสมยั  ทนัต่อเหตกุารณ์กว่า

บคุคลทีเ่ปิดรบัขา่วสารนอ้ย 

Cherry (1978 อา้งใน อรนุช สุดประเสรฐิ)  ชี้ใหเ้หน็วา่ การสือ่สารของมนุษยก์ระทาํเพือ่

แบ่งปนัข่าวสารกนั  และการแบ่งปนัข่าวสารระหว่างกนันี้ จะก่อใหเ้กิดความเขา้ใจร่วมกนั  ซึ่งจะ

นาํไปสู่การตดัสนิใจและกระทาํกจิกรรมประสานสอดคลอ้งกนั 

 

Lerner (1958 อา้งใน อรนุช สุดประเสรฐิ)  เป็นคนแรกทีศึ่กษาอทิธิพลทีเ่กิดจากการ

เปิดรบัสือ่มวลชนในประเทศตะวนัออกกลาง ในปี ค.ศ. 1958  พบวา่  เมือ่มกีารขยายตวัของชมุชน

จนกลายเป็นเมอืงจะช่วยใหเ้กดิการพฒันาดา้นความรูห้นงัสอื และระดบัการเรยีนรูห้นงัสอืทีสู่งขึ้นจะ

ทาํใหก้ารเปิดรบัสื่อมวลชนแพร่หลายมากขึ้น ในทาํนองเดียวกนัเมื่อชุมชนมีความกา้วหนา้ทาง
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เทคโนโลยีจากการพฒันาอุตสาหกรรมมากขึ้น  สงัคมจะขยายขอบข่ายของสื่อมวลชนและการ

ขยายตวัของสือ่มวลชนนี้ เองจะช่วยยกระดบัการรูห้นงัสอืมากขึ้นดว้ย 

 

โรเจอรส์ และ สเวนนิ่ง (Rogers and Sevenning, 1969 : 3)  ใหค้าํนิยามว่า  

สือ่มวลชนนัน้คลุมถงึสือ่ 5 ประเภท คือ  โทรทศัน ์ วทิยุ  หนงัสอืพมิพ ์ นิตยสาร  และภาพยนตร ์ 

ดว้ยเหตุน้ี ดชันีในการวดัการเปิดรบัสื่อมวลชนในความหมายของเขาจึงประกอบดว้ย  จาํนวน

รายการวทิยุทีร่บัฟงัต่อสปัดาห ์ การอ่านหนงัสอืพมิพต่์อสปัดาห ์ ภาพยนตรท์ีดู่ต่อปี และอื่น ๆ 

 

เบคเกอร ์(Becker, 1971 : 76)  ไดใ้หค้วามหมายของการเปิดรบัสื่อ  โดยจาํแนกได ้

ดงัน้ีคือ 

1. การแสวงหาขอ้มลู (Information Seeking) กลา่วคือ บคุคลจะแสวงหาขอ้มูลเพือ่

ตอ้งการใหม้คีวามคลา้ยคลงึกบับคุคลอื่นในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรอืเรื่องท ัว่ ๆ ไป 

2. การเปิดรบัขอ้มูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรบัสื่อเพื่อ

ตอ้งการทราบขอ้มลูทีต่นเองสนใจอยากรู ้ เช่น  เปิดดูโทรทศันเ์ฉพาะเรื่องหรอืรายการทีส่นใจ  หรอื

มผูีแ้นะนาํมา  หรือขณะอ่านหนงัสอืพมิพห์รือดูโทรทศัน ์ หากมขีอ้มูลข่าวสารเกี่ยวขอ้งกบัเรื่องที่

ตนเองจะใหค้วามเอาใจใส่อ่านหรอืดูเป็นพเิศษ 

3. การเปิดรบัประสบการณ์ (Experience Receptivity)  กลา่วคือ บคุคลจะเปิดรบั

ขา่วสารเพราะตอ้งการทาํสิง่ใดสิง่หนึ่ง  หรอืเพือ่ผ่อนคลายอารมณ ์

จึงสรุปไดว้่า การเปิดรบัสื่อ คือความบ่อยคร ัง้ในการเปิดรบั  ระยะเวลา  รวมถงึจาํนวน

สือ่ในการเปิดรบัอกีดว้ย 

 

ลกัษณะทางประชากรของผูร้บัสาร 

ผูร้บัสารแต่ละคนจะมลีกัษณะที่แตกต่างกนัในหลาย ๆ ดา้น  โดยเฉพาะลกัษณะทาง

ประชากร (Demographic Characteristics)  ซึ่งไดแ้ก่  อายุ  เพศ  การศึกษา  และสถานะทาง

เศรษฐกจิและสงัคม 

1. อายุ  อายุหรือวยัเป็นปจัจยัที่ทาํใหค้นมคีวามแตกต่างในเรื่องความคิด  และ

พฤตกิรรม  บุคคลที่มอีายุมากจะมพีฤตกิรรมตอบสนองต่อการตดิต่อสื่อสารต่างจากบุคคลที่มอีายุ

นอ้ย และบคุคลที่มอีายุนอ้ยจะมพีฤตกิรรมตอบสนองต่อการตดิต่อสื่อสารเปลีย่นไป  เมื่อตนเองมี

อายุมากขึ้น (Myer Myer, 1982 : 5) 
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ประชากรที่มอีายุต ัง้แต่ 15 ปีขึ้นไป  จะเลอืกใชส้ื่อเพราะคาํนึงถงึความสาํคญัของ

เน้ือหามากกวา่กลุม่ตวัอย่างทีม่อีายุนอ้ย  คอื ตัง้แต่ 9-11 ปี และกลุม่ทีม่อีายุนอ้ยจะใชส้ือ่เพือ่ความ

บนัเทงิ  แต่กลุม่ที่มอีายุมากจะใชส้ื่อเพราะสนใจทีจ่ะรบัรูเ้รื่องเกี่ยวกบัสงัคมและความตอ้งการของ

ตนเอง 

2. เพศ  ความแตกต่างทางเพศทาํใหบ้คุคลมพีฤตกิรรมการตดิต่อสื่อสารทีแ่ตกต่างกนั  

กลา่วคือ  เพศหญงิมแีนวโนม้และมคีวามตอ้งการทีจ่ะส่งและรบัขา่วสารมากกวา่เพศชาย  ในขณะที่

เพศชายไม่ไดม้คีวามตอ้งการทีจ่ะส่งและรบัข่าวสารเพยีงอย่างเดยีวเท่านัน้  แต่มคีวามตอ้งการที่จะ

สรา้งความสมัพนัธอ์นัดใีหเ้กดิขึ้นจากการรบัข่าวสารนัน้ดว้ย (Wilo, Goldhabors and Yates, 

1980 : 114) 

พฤติกรรมการเปิดรบัสื่อมวลชน  เพศหญิงใชเ้วลาในการดูโทรทศัน์และฟงัวิทยุ

มากกว่าเพศชายโดยนิยมดูรายการละคร ในขณะที่เพศชายนิยมอ่านหนังสือพิมพม์ากกว่า 

พฤตกิรรมการชมภาพยนตรโ์ทรทศันข์องเดก็วยัรุ่นพบวา่  วยัรุ่นชายจะสนใจภาพยนตรส์งครามและ

จารกรรมในขณะทีว่ยัรุ่นหญงินิยมภาพยนตรท์างดา้นวทิยาศาสตร ์

3. การศึกษา  เป็นลกัษณะสาํคญัอกีประการหน่ึงที่มอีทิธิพลต่อผูร้บัสาร  ดงันัน้คนที่

ไดร้บัการศึกษาในระดบัที่ต่างกนั  ยุคสมยัที่ต่างกนั  ระบบการศึกษาแตกต่างกนั  สาขาวิชาที่

แตกต่างกนั  จงึมคีวามรูส้กึนึกคิด  อดุมการณ์  และความตอ้งการทีแ่ตกต่างกนัไปอกีดว้ย  คนทีม่ี

การศึกษาสูงจะไดเ้ปรยีบในการเป็นผูร้บัสารทีด่ ี ท ัง้น้ีเน่ืองจากคนเหลา่น้ีมคีวามรูก้วา้งขวางในหลาย 

ๆ เรื่องและสามารถเขา้ใจสารไดด้ ี (ปรมะ  สตะเวทนิ, 2533 : 116)  จงึเป็นผลใหค้นทีม่รีะดบั

การศึกษาสูงจะเลอืกใชส้ือ่มากประเภทกวา่คนทีม่กีารศึกษาตํา่ 

4. สถานะทางเศรษฐกิจและสงัคม  หมายถงึ  อาชพี (Occupation)  รายได ้(Income)  

เชื้อชาตแิละชาตพินัธุ ์(Race and Ethnic Group)  ตลอดจนภูมหิลงัของครอบครวั (Family 

Background)  ทาํใหค้นมวีฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนั  มปีระสบการณ์ที่แตกต่างกนั  มคีวามคิด  

ค่านิยม  และความสนใจทีแ่ตกต่างกนั (ปรมะ  สตะเวทนิ, 2533 : 115) 

จากแนวคิดนี้ จะแสดงใหเ้ห็นว่า  ลกัษณะทางประชากรที่แตกต่างกนัจะเป็นตวั

กาํหนดใหม้พีฤตกิรรมการเปิดรบัรูข้่าวสารต่าง ๆ จากสื่อมวลชนแตกต่างกนั ไปตามลกัษณะทาง

กายภาพ การศึกษาและสภาพสงัคมในขณะนัน้ ๆ ของบคุคล  
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เน่ืองจากความแตกต่างกนัของผูร้บัสาร  จงึทาํใหค้วามสนใจทีจ่ะเลอืกเปิดรบัสารแตกต่าง

กนั  ดงัที ่De Fleur (1966)  ไดเ้สนอพื้นฐานความแตกต่างกนัไว ้4 ประการ 

1. บุคคลมคีวามแตกต่างกนัในดา้นบุคลกิภาพและสถานภาพทางจิตวทิยาที่แตกต่างกนั
จงึมผีลใหเ้ลอืกรบัสารแตกต่างกนั 

2. ความแตกต่างกนัดงักลา่วน้ี  เป็นเพราะบคุคลมกีารเรยีนรูท้างสภาพแวดลอ้มทีม่คีวาม

แตกต่างกนั 

3. บุคคลที่อยู่ต่างสภาพแวดลอ้มกนั  ก็จะไดร้บัการเรียนรูส้ภาพแวดลอ้มที่ต่างกนัไป

ดว้ย 

4. การเรยีนรูจ้ากสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกต่างกนันี้  ทาํใหบ้คุคลมทีศันคต ิ ค่านิยม  ความ

เชื่อและบคุลกิภาพแตกต่างกนั 

 

นอกจากน้ี Schramm (1973)  ยงัไดก้ลา่วถงึองคป์ระกอบในดา้นต่าง ๆ ของการเลอืก

เปิดรบัสารของผูร้บัสารไวด้งัน้ี 

1. ประสบการณ ์ จะทาํใหผู้ร้บัสารแสวงหาขา่วสารแตกต่างกนั 

2. การประเมินประโยชน์ของข่าวสาร  จะทาํใหผู้ร้บัสารแสวงหาข่าวสารเพื่อสนอง
จดุประสงคข์องตนอย่างใดอย่างหนึ่งทีแ่ตกต่างกนั 

3. ภูมหิลงัทีแ่ตกต่างกนั  จะทาํใหผู้ร้บัสารมคีวามสนใจในสือ่ทีแ่ตกต่างกนั 

4. การศึกษาและสภาพแวดลอ้ม  จะทาํใหผู้ร้บัสารมคีวามแตกต่างกนัในพฤติกรรมการ

เลอืกรบัสือ่และเน้ือหาของขา่วสารทีต่่างกนั 

5. ความสามารถในการรบัสาร ท ัง้สภาพร่างกายและจิตใจ  จะมีส่วนสมัพนัธ์ก ับ

ความสามารถในการรบัข่าวสารของบคุคล   

6. บคุลกิภาพ ทาํใหม้ผีลต่อการเปลีย่นแปลงทศันคต ิการโนม้นา้วใจ และพฤตกิรรมการ

เปิดรบัสาร 

7. อารมณ์  สภาพทางอารมณ์ของผูร้บัสาร  จะทาํใหผู้ร้บัสารเขา้ใจความหมายของ
ขา่วสาร  หรอือาจจะเป็นอปุสรรคของความเขา้ใจความหมายของขา่วสารก็ได ้

8. ทศันคต ิ จะเป็นตวักาํหนดทา่ทขีองการรบัและตอบสนองต่อสิง่เรา้  หรอืขา่วสารทีพ่บ 

 

ผูร้บัขา่วสารแต่ละคนต่างก็มพีฤตกิรรมการเปิดรบัสือ่มวลชนตามแบบเฉพาะของตนเองซึ่ง

แตกต่างกนัไป ซึ่งจากการศึกษาวิจยัของ เมอร์ริลล ์และ โลเวนสเตนน์  (Merrill and 
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Lowenstein, 1971)  ไดส้รุปถงึแรงผลกัดนัทีท่าํใหบ้คุคลใดบคุคลหนึ่งเลอืกรบัสื่อวา่  เกดิจาก

พื้นฐาน 4 ประการ คือ  

1. ความเหงา  เมื่อบุคคลจะตอ้งอยู่ตามลาํพงั  ไม่สามารถที่จะตดิต่อสงัสรรคก์บับคุคล
อื่น ๆ ในสงัคมได ้ สิ่งที่ดีที่สุดก็คือ  การอยู่กบัสื่อ  สื่อมวลชนจึงเป็นเพื่อนแกเ้หงาได ้ และบางที

บางคนก็พอใจที่จะอยู่กบัสื่อมวลชนมากกว่าอยู่กบับุคคลดว้ยซํา้  เพราะสื่อมวลชนไม่สรา้งแรง

กดดนัในการสนทนา  หรอืแรงกดดนัทางสงัคมใหแ้ก่ตนเอง 

2. ความอยากรู ้อยากเห็น  มนุษยม์ีความอยากรูอ้ยากเห็นในสิ่งต่าง ๆ อยู่แลว้ตาม

ธรรมชาต ิ ดงันัน้สือ่มวลชนจงึถอืเอาจดุน้ีเป็นหลกัสาํคญัในการเสนอขา่วสาร  โดยเริ่มจากสิง่ใกลต้วั

ก่อนไปจนถงึสิง่ทีอ่ยู่หา่งตวัเองออกไป 

3. ประโยชนใ์ชส้อยของตนเอง  มนุษยแ์สวงหาข่าวสารและใชข้่าวสารเพื่อประโยชนข์อง
ตนเอง  เพื่อช่วยใหค้วามคิดของตนบรรลุ  เพื่อใชข้่าวสารที่ไดม้าเสริมบารม ี ใหค้วามบนัเทงิแก่

ตนเอง  โดยจะเลอืกสือ่ที่ใชค้วามพยายามนอ้ยที่สุด (Least Effort)  และไดผ้ลประโยชนต์อบ

แทนทีด่ทีีสุ่ด (Promise of Reward) 

4. ลกัษณะเฉพาะ  ลกัษณะเฉพาะของสื่อแต่ละอย่าง  มส่ีวนทาํใหผู้ร้บัสารแสวงหาและ
ไดป้ระโยชนไ์ม่เหมือนกนั  ผูร้บัสารแต่ละคนย่อมจะเขา้ใจในลกัษณะบางอย่างจากสื่อที่จะสนอง

ความตอ้งการและทาํใหต้นเองเกดิความพงึพอใจ 

 

กล่าวโดยสรุปจากแนวคิดทฤษฎีการเปิดรบัสื่อดงักล่าวขา้งตน้  จะพบว่ามนุษยม์คีวาม

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งตดิต่อสือ่สารซึง่กนัและกนั  และจะเปิดรบัสารก็ต่อเมือ่ตอ้งการข่าวสาร  ขอ้มูลต่าง ๆ 

ที่ตนเองสนใจและเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตน  เช่น  การเปิดรบัทราบข่าวสารเกี่ยวกบั

โครงการประกนัสุขภาพถว้นหนา้ (30 บาทรกัษาทกุโรค) เพือ่สนองความตอ้งการในลกัษณะต่าง ๆ 

ของผูเ้ปิดรบัแต่ละบคุคลนัน้ ๆ 

 

แนวคดิเกี่ยวกบัการรบัรู ้

 

ชุมพร  ยงกิตติกุล และคณะ (2529) ไดนิ้ยามศพัทค์าํว่า การรบัรู ้(Perception) 

หมายถงึ  กระบวนการซึ่งสมองไดร้บัขา่วสารต่าง ๆ เกี่ยวกบัสิง่แวดลอ้มจากอวยัวะรบัสมัผสั  และ

สมองใชว้ตัถดุบิน้ีเพือ่การทาํความเขา้ใจกบัสิง่แวดลอ้ม  คนเรารบัรูโ้ดยผ่านระบบรบัสมัผสั ซึ่งไดแ้ก่ 

ตา หู จมูก ลิ้น ผวิหนงั และกลา้มเน้ือ  ข่าวสารที่ระบบรบัสมัผสัจากสิ่งแวดลอ้มจะถูกส่งต่อไปยงั
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สมองเพือ่ใหเ้กิดความรูส้กึเป็นการเหน็  การไดย้นิ  การไดก้ลิน่  การไดร้ส  ความรูส้กึรอ้น  หนาว  

เจ็บปวด  ฯลฯ  ความรูส้ึก (Sensation) เป็นการตอบสนองข ัน้แรกสุดของคนเราต่อการ

เปลีย่นแปลงสิ่งแวดลอ้ม  สมองจะตีความสิ่งที่รูส้กึต่อไปอีกข ัน้หน่ึงเป็นการรบัรูว้่าสิ่งที่เหน็ ไดย้นิ 

หรือรูส้กึคืออะไร  กระบวนการรบัรูจ้งึเป็นการตีความข่าวสารที่สมองไดร้บั  การตคีวามน้ีขึ้นกบัตวั

แปรหลายอย่าง เช่นประสบการณ์เดิม  หรือการเรียนรูเ้ดิม  ความคาดหวงัในขณะนัน้  ทศันคต ิ 

ค่านิยม  และสิง่แวดลอ้มรอบ ๆ ของสิง่เรา้ทีเ่รารบัรู ้

 

ความสามารถในการรบัรูส้ิ่งแวดลอ้มดา้นต่าง ๆ นัน้ขึ้นอยู่กบัท ัง้ความสามารถที่มีแต่

กาํเนิด  และการเรียนรูข้องมนุษย ์ การรบัรูน้ ัน้ตอ้งมีการเลอืกและมีความตัง้ใจรบัรู ้ กล่าวคือ  

ในช่วงเวลาขณะหนึ่งเรามคีวามตัง้ใจต่อเพยีงส่วนหนึ่งของสิ่งเรา้ที่หล ัง่ไหลเขา้มากระทบกบัตวัเรา

เท่านัน้  ส่วนสิง่เรา้ทีเ่รามไิดต้ ัง้ใจรบัรูน้ ัน้อาจจะถกูบนัทกึไวใ้นระบบประสาทชัว่คราว  แต่จะไม่ไดร้บั

เลอืกใหเ้ป็นข่าวสารที่ต ัง้ใจรบัรู ้ นอกเสยีจากข่าวสารหรือสิง่เรา้นัน้จะมคีวามเกี่ยวขอ้งโดยตรงอย่าง

ชดัเจนกบัเรื่องทีก่าํลงัรบัรูอ้ยู่  องคป์ระกอบทีม่อีทิธิพลต่อการเลอืกและความตัง้ใจที่จะรบัรู ้ ไดแ้ก่

คุณสมบตัทิางกายภาพของสิง่เรา้  คือความเขม้ (Intensity)  ขนาด (size)  ความแตกต่างทีช่ดัเจน 

(contrast)  และความเคลือ่นไหว (movement)  บคุคลหนึ่ง ๆ รบัรูอ้ะไรและรบัรูอ้ย่างไรขึ้นอยู่กบั

ความสนใจส่วนบคุคล  และค่านิยมส่วนบคุคลของเขาเอง  เมือ่บคุคลทีต่ ัง้ใจรบัรูต่้อสิง่เรา้ก็จะทาํให ้

มกีารเตรยีมตวัเพือ่การกระทาํ 

 

Leon Festinger (1962 อา้งใน รตันวด ี เทพช่วยสุข, 2539) กลา่วถงึทฤษฎกีารรบัรูท้ี่

ขดัแยง้กนั (The Cognitive Dissonance) วา่ การรบัรูท้ีข่ดัแยง้กนัของบคุคลจะก่อใหเ้กิดความ

สบายใจ  และตามมาดว้ยความพยายามทีจ่ะลดหรอืกาํจดัความขดัแยง้นัน้  นาย ก. เคยรบัรูม้าก่อน

วา่โรงพยาบาลรฐัเป็นโรงพยาบาลทีบ่รกิารไม่ด ี เมือ่ไดย้นิข่าวว่าแพทยพ์ยาบาลในโรงพยาบาลรฐัให ้

การตอ้นรบัดกี็จะเกดิความขดัแยง้ขึ้น และลดความขดัแยง้ลงดว้ยการไม่เชื่อข่าวหรอืเปลีย่นทศันคติ

จากทีไ่ม่เคยเชื่อเป็นเชื่อ 

 

บุคคลตอ้งเรียนรูส้ิ่งต่าง ๆ ในชีวติมากมายจึงตอ้งมกีารจดัระเบยีบความคิดใหเ้ชื่อมโยง

เกี่ยวขอ้งไปในแนวเดยีกนัเพือ่ช่วยใหเ้ขา้ใจและจดจาํงา่ยขึ้น 
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การเลอืกรบัรู ้เป็นวธิีหนึ่งที่จะช่วยใหค้วามรูใ้หม่กบัความรูเ้ดิมสอดคลอ้งกนัเช่น  หาก

บุคคลเชื่อถือการรกัษาพยาบาทของโรงพยาบาลใด  เมื่อเกิดข่าวลือท ัง้ที่ดีและไม่ดีเกี่ยวกบั

โรงพยาบาลนัน้กม็กัจะเลอืกเชื่อขา่วทีด่ ี เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัความรูเ้ดมิ 

หากไม่สามารถเลอืกรบัรูไ้ดใ้นขณะนัน้ ก็จะเก็บเรื่องไปคิดหาเหตผุลหาขอ้มูลเพิม่เตมิเพือ่

ช่วยในการตดัสนิใจเช่น  การพูดคุยกบัผูอ้ื่น  การอ่านข่าวเดยีวกนัในหนงัสอืพมิพฉ์บบัอื่น 

หากพบว่าขอ้มูลใหม่ถูกตอ้งกว่าก็อาจเปลี่ยนพฤติกรรมหรือความเชื่อเดิมเพื่อให ้

สอดคลอ้งกบัความรูใ้หม่  แต่บางคร ัง้ความเชื่อเก่าหรอืพฤตกิรรมเก่าก็เปลีย่นแปลงไดย้ากเช่น  คน

สูบบหุรี่หรอืกนิเหลา้แมรู้ว้า่ไม่ดแีต่ก็เลกิยาก 

เมื่อไม่สามารถเปลี่ยนการรบัรูท้ี่ขดัแยง้กนัได ้ บุคคลอาจลดความสาํคญัของเรื่องที่

ขดัแยง้ลงเช่น  คนตดิเหลา้ก็อาจใหเ้หตผุลกบัตวัเองวา่ดกีวา่สูบบหุรี่ เป็นตน้ 

การขดัแยง้ทางการรบัรูม้กัเกิดในกรณีที่ความรูเ้ดิมไม่ชดัเจนเพยีงพอ  เมื่อไดร้บัความรู ้

ใหม่ที่ขดักนัก็ตดัสินใจไม่ไดว้่าจะเชื่ออนัไหนดี  ความรูท้ี่ไม่ชดัเจนเช่นน้ีมกัมแีหล่งที่มาจากผูอ้ื่น  

ไมไ่ดส้มัผสัหรอืประสบเรื่องราวนัน้ดว้ยตนเอง 

ทศันคติต่อภาพลกัษณ์ของบุคคลที่ปรากฏตามข่าวหนงัสอืพมิพ ์ จดัว่าเป็นการรบัรูท้ี่ไม่

ชดัเจนเพราะ  เป็นการรบัรูผ่้านหนงัสอืพมิพไ์ม่ไดรู้จ้กับุคคลนัน้โดยตรง  ทศันคติต่อภาพลกัษณ์

ของหนงัสอืพมิพก์็เช่นกนั  บคุคลสมัผสัหนงัสอืพมิพเ์พยีงการอ่าน  ไม่ไดรู้จ้กัหนงัสอืพมิพท์กุแงม่มุ

ดว้ยตวัเอง 

 

พชันี  เชยจรรยา (2530) กลา่ววา่  การรบัรูเ้ป็นกระบวนการทางจติทีต่อบสนองต่อสิง่เรา้ที่

ไดร้บัเป็นกระบวนการเลอืกรบัสาร  การจดัสรรเขา้ดว้ยกนั  และการตีความสารที่ไดร้บัตามความ

เขา้ใจและความรูส้กึของตนเอง  โดยท ัว่ไปการรบัรูเ้ป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นโดยไม่รูต้วัหรือต ัง้ใจ  

และมกัเกิดตามประสบการณ์และการส ัง่สมทางสงัคม  การรบัรูจ้งึเป็นกระบวนการทีเ่รยีนรูไ้ด ้ เดก็

เมือ่เกดิมาจะสามารถรบัความรูส้กึต่าง ๆ และตอบสนองต่อความรูส้กึเหลา่นัน้ได ้

 

คนเราไม่สามารถใหค้วามสนใจกบัสิ่งต่าง ๆ รอบตวัไดท้ ัง้หมด  แต่จะเลอืกรบัรูเ้พยีง

บางส่วนเท่านัน้  แต่ละคนมีความสนใจและรบัรูส้ารเดียวกนัต่างกนั  โดยท ัว่ไปการรบัรูเ้พียง

บางส่วนเท่านัน้  แต่ละคนมคีวามสนใจและรบัรูส้ิ่งต่าง ๆ รอบตวัแตกต่างกนั  ฉะนัน้เมือ่ไดร้บัสาร

เดยีวกนัผูร้บัสารสองคนอาจใหค้วามสนใจและรบัรูส้ารเดยีวกนัต่างกนั โดยท ัว่ไปการรบัรูท้ีแ่ตกต่าง

กนัเกดิจากอทิธพิลหรอืตวักรอง (filter) บางอย่าง 
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1. แรงผลกัดนัหรอืแรงจูงใจ (Movie) คนเรามกัเหน็ในสิง่ทีเ่ราตอ้งการเหน็และไดย้นิใน

สิง่ทีเ่ราตอ้งการไดย้นิเพือ่ตอบสนองความตอ้งการของตนเอง 

2. ประสบการณ์เดมิ (past experience) คนเราต่างเตบิโตขึ้นในสภาพแวดลอ้มต่างกนั  

ถกูเลี้ยงดูดว้ยวธิต่ีางกนั และคบหาสมาคมกบัคนต่างกนั 

3. กรอบอา้งองิ (frame of reference) ซึ่งเกิดจากการส ัง่สมการอบรมส ัง่สอนทาง

ครอบครวัและสงัคม  ฉะนัน้คนต่างศาสนาจงึมคีวามเชื่อและทศันคตใินเรื่องต่าง ๆ กนัได ้

4. สภาพแวดลอ้ม  คนที่อยู่ในสภาพแวดลอ้มต่างกนัเช่น  อุณหภูมิ  บรรยากาศ  

สถานที ่ฯลฯ  จะตคีวามสารทีไ่ดร้บัต่างกนั 

5. สภาวะจิตใจและอารมณ์  ไดแ้ก่  ความโกรธ  ความกลวั ฯลฯ  เช่น  เรามกัจะมอง

ความผิดเลก็นอ้ยเป็นเรื่องใหญ่โตในขณะที่เราอารมณ์ไม่ดีหรือหงุดหงดิ  แต่กลบัมองปญัหาหรือ

อปุสรรคใหญ่หลวงเป็นเรื่องเลก็นอ้ยขณะทีม่คีวามรกั 

 

การรบัรูข้องบุคคลเป็นผลมาจากสภาพร่างกายหรือความสามารถทางกายภาพของบุคคล 

(Individual biology) การเรยีนรูท้างสงัคมและวฒันธรรม (Culture training) และลกัษณะทาง

จติวทิยาของบคุคล (Personal psychology) 

 

การรบัรูเ้ป็นเรื่องที่ซบัซอ้น เช่นในการสื่อสารแบบสองต่อสองหรือระหว่างบุคคลสองคน 

(Dyadic Communication)  การรบัรูจ้ะเกดิขึ้นอย่างนอ้ย 6 ทางคอื 

1. เรามองตวัเราอย่างไร 

2. คนอื่นมองเราอย่างไร 

3. เราคดิวา่คนอื่นมองเราอย่างไร 

4. คนอื่นมองตวัเขาเองอย่างไร 

5. เรามองคนอื่นอย่างไร 

6. คนอื่นคิดวา่เรามองเขาอย่างไร 

หากการรบัรูต่้างกนัมาก  การตีความสารต่าง ๆ ก็จะเป็นไปคนละทาง  เกิดปญัหาการ

สรา้งความเขา้ใจต่อกนัเป็นผลใหก้ารสือ่สารไมส่มัฤทธ์ิผล 

 

นอกเหนือไปจากการรบัรูต่้างกนัเน่ืองมาจากตวักรองการสื่อสารของแต่ละบุคคลแลว้  ยงั

มปีญัหาการรบัรูป้ระเภทอื่น ๆ ดว้ย  ซึง่ทาํใหก้ารสือ่สารไมม่ปีระสทิธภิาพเช่น 
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ก. การรบัรูแ้บบเหมารวม (Stereotype) เช่น  มกัมองวา่ผูห้ญิงทุกคนเป็นคนอ่อนแอ  

หรอืชาวใตเ้หน็คนดุ 

ข. การรบัรูแ้บบมอีคติหรือความโนม้เอยีง (Bias) เช่น  มองคนที่ตนรกัเป็นคนด ี มอง

คนทีต่นเกลยีดเป็นคนไม่ดเีสมอไป 

ค. การรบัรูแ้บบสุดข ัว้ (Back or White) เช่น  มองวา่ถา้คนไม่สวยก็ตอ้งขี้เหร่  หรอืถา้

ไมเ่ป็นคนเสยีสละก็ตอ้งเป็นคนเหน็แก่ตวั 

ง. การรบัรูแ้บบแช่แขง็ (Freezing) เช่น  ถา้เหน็คน ๆ หนึ่งหรือของอย่างหน่ึงเคยเป็น

อย่างไร  ก็จะเป็นคนหรือของนัน้เป็นเช่นนัน้ตลอดเวลา  แมว้่าในความจริงอาจมกีารเปลีย่นแปลง

บางอย่างเกดิขึ้นแลว้ก็ตาม 

 

อทิธพิลสือ่มวลชนกบัการรบัรูข้องผูร้บัสาร 

พชันี  เชยจรรยา และคณะ (2535) กลา่ววา่  ความสมัพนัธร์ะหวา่งการทีส่ือ่มวลชนเลอืก

ประเด็นหรือหวัขอ้ประเดน็นัน้ ๆ มขีอ้สรุปว่า  ถา้สื่อมวลชนยิ่งเลอืกเสนอข่าวเกี่ยวกบัประเด็นหรือ

ปญัหาใดมาก ประชาชนผูร้บัสารก็จะรบัรูห้รอืตระหนกัถงึความสาํคญัของประเดน็หรอืปญัหานัน้มาก

ขึ้นตามไปดว้ย 

เมื่อเกิดขบวนการรบัรู ้ ย่อมมผีลกระทบต่อทศันคติหรือพฤติกรรมของผูร้บัสารในสอง

ลกัษณะคือ  เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง  

อทิธิพลที่เกิดม ี3 ลกัษณะคือ  อทิธิพลทางบวก  อิทธิพลเบีย่งเบน  และอทิธิพลทางลบ  ถา้การ

เปลีย่นแปลงเป็นไปตามเจตนาของผูส่้งสาร  และผูร้บัสารกระทาํตามเจตนารมณ์นัน้  เรียกอิทธิพล

นัน้วา่อทิธพิลทางบวก  ถา้การเปลีย่นแปลงไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของผูส่้งสารเรยีกอทิธิพลนัน้

วา่  อทิธิพลเบีย่งเบน  และถา้การเปลีย่นแปลงเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัเจตนารมณ์ของผูส่้งสาร

เรยีกอทิธพิลนัน้วา่  อทิธพิลทางลบ (ธรีภทัร ์ เสรรีงัสรรค,์ 2531) 

 

การศึกษาอทิธพิลของสื่อมวลชนในอดตีมกักระทาํในหลายแนวทาง  แต่ในที่นี้จะกลา่วถงึ

อทิธิพลของสื่อมวลชนเพยีง 2 แนวทางคือ  อทิธิพลของสื่อมวลชนต่อผูร้บัสาร  และอทิธิพลของ

สือ่มวลชนต่อสงัคม 

1. อทิธพิลต่อการรบัรูข้องผูร้บัสาร 
ทฤษฎีที่ใชอ้ธิบายอิทธิพลของสื่อมวลชนต่อผูร้บัสารเช่น ทฤษฎีการเรียนรูส้งัคม 

(Social learning theory) เป็นทฤษฎหีนึ่งทีใ่ชอ้ธิบายอทิธิพลของสือ่มวลชนโดยมพีื้นฐานความคิด
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เกี่ยวกบัเรื่องแรงเสริม  ซึ่งกลา่วไวว้่า  พฤตกิรรมที่ไดร้บัแรงเสรมิดา้นบวกควรจะเพิม่จาํนวนขึ้นใน

ขณะทีพ่ฤตกิรรมทีไ่ดร้บัแรงเสรมิทางดา้นลบควรลดจาํนวนลง 

ทฤษฎีการเรียนรูส้งัคมเนน้ความสาํคญัในการแปลความหมายของบุคคลและการ

ตดัสนิใจทีก่่อใหเ้กิดการเปลีย่นแปลง  เมื่อนาํมาใชอ้ธิบายอิทธิพลของสื่อมวลชน  ตามแนวคิดของ

ทฤษฎนีี้  เน้ือหาข่าวสารที่ปรากฏมผีลต่อความรูข้องผูร้บัสาร  เมื่อผูร้บัสารแปลความหมายของข่าว

นัน้  สิ่งทีต่คีวามไดจ้ะเป็นความรูข้องผูร้บัสารเกี่ยวกบัเน้ือหาข่าว  และความรูน้ ัน้จะส่งผลไปยงัการ

ตคีวามหมายเหตุการณ์ทีพ่บเหน็ต่อไปในอนาคต  รวมท ัง้การตคีวามสิง่ทีผ่่านมาในอดตี  ดงันัน้ข่าว

จงึมผีลต่อความรูส้กึนึกคิดของผูร้บัสารเก่ียวกบัความจรงิทีเ่กิดขึ้น (Busby, 1988 อา้งใน รตันวด ี 

เทพช่วยสุข, 2539) 

ข่าวสารทีน่าํเสนอผ่านสื่อมวลชนสามารถก่อใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นด ีและดา้นเสยี

ต่อจิตใจของผูร้บัสาร  สื่อมวลชนที่ เสนอข่าวที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อผูร้บัสารอย่าง

ตรงไปตรงมาย่อมเป็นผลดต่ีอผูร้บัสาร  เพราะทาํใหป้ระชาชนทราบและรบัรูค้วามเป็นไปของสงัคม

และโลกตามความเป็นจริง  ในทางตรงขา้มสื่อมวลชนที่เสนอข่าวสารที่ไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าและ

ประโยชนต่์อส่วนรวม  รวมท ัง้เสนอเน้ือหาดว้ยการเสริมแต่งขอ้เทจ็จริง  เพือ่ใหผู้ร้บัสารเกิดความ

ตื่นเตน้เรา้ใจในเน้ือหาสิง่เหลา่น้ีลว้นเป็นผลกระทบดา้นรา้ยทีเ่กดิขึ้น (จนัทรา  ทองประยูร, 2537) 

เน้ือหาดา้นลบที่สื่อมวลชนนําเสนอมีผลต่อทศันคติต่อผูร้บัสาร  ผูร้บัสารจะเกิด

ความรูส้กึกลวั  ไม่กลา้เสี่ยงรูส้กึไม่ปลอดภยั  และตอ้งการหาขอ้มูลเพิ่มขึ้นเมื่อรบัสารที่มเีนื้อหาที่

สะทอ้นภาพลบของบคุคลและสงัคมเช่น  เน้ือหาเกี่ยวกบัภยนัตรายและอาชญากรรม  ยิ่งรบัสารทีม่ี

เน้ือหาดงักลา่วมากเท่าใด  ความรูส้กึไม่ปลอดภยัจะยิ่งมมีากขึ้นเท่านัน้  ลกัษณะดงักลา่วสอดคลอ้ง

กบัทฤษฎกีารเรียนรูส้งัคมกลา่วคือ  บคุคลที่ประสบกบัเนื้อหาดา้นลบบ่อยคร ัง้จะไดร้บัอทิธิพลดา้น

ลบมากกว่าบุคคลที่ประสบกบัเน้ือหาดงักลา่วนอ้ย  โดยที่บุคคลเหลา่นัน้จะมทีศันคติดา้นลบและมี

ระดบัของความกระวนกระวายใจสูง  ดงันัน้สื่อมวลชนจึงมอีิทธิพลต่อผูร้บัสารมาก และอิทธิพล

ดงักลา่วจะส ัง่สมเป็นระยะเวลาทีย่าวนาน (Wiegman, Gutteling, Boer and Houwen, 1989) 

2. อทิธพิลต่อสงัคม 

สือ่มวลชนเป็นเครื่องมอืสาํคญัในการสือ่สารสมัพนัธใ์นสงัคมช่วยใหค้นในสงัคมเขา้ใจ

กนั  สื่อมวลชนมอีิทธิพลในการเสริมทศันคติในสงัคม  ซึ่งสามารถก่อใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงใน

สงัคมได ้ แต่สงัคมก็มอีทิธิพลต่อสือ่มวลชนเช่นเดยีวกนั (สุรตัน ์ นุ่มนนท,์ 2531) 

ทฤษฏีที่ใชอ้ธิบายอิทธิพลของสื่อมวลชนต่อสงัคมไดแ้ก่  ทฤษฎีการกําหนดวาระ

ขา่วสาร (Agenda a Setting Theory)  เป็นทฤษฎหีนึ่งที่ใชอ้ธิบายอทิธิพลของสือ่มวลชนต่อสงัคม  
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โดยกล่าวถึงอิทธิพลของสื่อมวลชนในการตัง้ระเบียบวาระในระดบับุคคล  ระดบัทอ้งถิ่น  และ

ระดบัชาติ  ท ัง้น้ีขึ้นอยู่กบัเวลาและเนื้อที่ที่สื่อมวลชนอุทศิใหป้ระเด็นเหล่านัน้ (Wanta, 1988) 

อิทธิพลการต ัง้ระเบยีบวาระมาจากบทบาทการเรียนรูด้า้นขอ้มูลข่าวสารจากสื่อมวลชน  กล่าวคือ  

สื่อมวลชนจะบอกประชาชนใหค้ิดถึงอะไร  แต่มใิช่บอกใหป้ระชาชนคิดอะไร (McCombs & 

Shaw, 1972) กลา่วอกีนยัหน่ึงประเดน็ของเหตุการณ์ใดทีส่ื่อมวลชนอุทศิเวลาและเนื้อที่ใหม้าก  

ผูร้บัสารจะเขา้ใจว่าเหตุการณ์นัน้เป็นเหตุการณ์สาํคญัทีก่าํลงัเกิดในขณะนัน้  สือ่มวลชนจงึเป็นผูต้ ัง้

ระเบยีบวาระใหบ้คุคลในการคดิและสนทนา  อย่างไรก็ตามยงัมตีวัแปรหลายตวัทีม่ส่ีวนเกี่ยวขอ้งกบั

กระบวนการดงักล่าวเช่น ประเภทของสื่อมวลชน  ในขณะที่สื่อโทรทศัน์ส่งผลกระทบในการต ัง้

ระเบียบวาระเพียงช ัว่ระยะเวลาอนัส ัน้  แต่สื่อหนงัสือพิมพส่์งผลกระทบนานกว่าแมจ้ะใชเ้วลา

มากกวา่  นอกจากน้ียงัมตีวัแปรอื่นไดแ้ก่  ความสนใจของบคุคลต่อขา่วสารรวมท ัง้ความรูข้องบคุคล

เกี่ยวกบัเรื่องดงักลา่ว (Busby, 1988) 

การเนน้ความสาํคญัของหนา้ที่ข่าวสาร (Information) มากกว่าหนา้ที่ในการจูงใจ 

(Persuasion) ตามแนวคิดทีส่ือ่มวลชนเป็นผูก้าํหนดเรื่องหรอืหวัขอ้เกี่ยวกบัปญัหาตลอดจนประเดน็

หวัขอ้เรื่องต่าง ๆ ใหป้ระชาชนผูร้บัข่าวสารท ัว่ไปไดร้บัทราบและตระหนกัถงึปญัหา  หรือประเด็น

ต่างๆ ตามทีก่าํหนดในสือ่น ัน้ ๆ 

 

Cohen (1963) กลา่ววา่ อทิธิพลของหนงัสอืพมิพใ์นการเป็นผูบ้อกกบัผูอ่้านวา่  เรื่อง

อะไรควรจะคดิ 

 

พรีะ  จิรโสภณ (2530) แสดงความคิดเหน็วา่สือ่มวลชนมผีลโดยตรงกบัผูร้บัสาร  แต่

เป็นผลในระยะยาวไม่เกิดขึ้นโดยทนัท ี ซึ่งเป็นผลในดา้นความรู ้ ความเขา้ใจ  และความคิดเห็น  

ไมใ่ช่ผลทางทศันคตหิรอืพฤตกิรรม และเป็นผูท้าํการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิจากการส ัง่สมในระยะยาว 

 

McCombs & Shaw (1976) กลา่ววา่ ประเดน็ปญัหา หรอืหวัขอ้ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้นใน

สงัคมทีส่ือ่มวลชนหยบิยกนาํเสนอใหส้าธารณชนรบัทราบ  การเนน้เสนอเรื่องเหลา่นัน้โดยสือ่มวลชน

มากนอ้ยต่างกนั  ผลทีต่ามมาก็คอืทาํใหส้าธารณชนรบัรูใ้นประเดน็หรอืหวัขอ้เรื่องต่าง ๆ เหลา่นัน้ไม่

เหมอืนกนั  ประเดน็ทีไ่ดร้บัความสนใจจากสือ่มวลชนในการนาํเสนอมากก็จะไดร้บัการพจิารณาเป็น

หวัขอ้เรื่องทีส่าํคญัมากดว้ย  
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อย่างไรก็ตามอทิธิพลของสื่อมวลชนทีม่ต่ีอผูร้บัสารก็อยู่ในขอบเขตจาํกดั เช่น ทฤษฎี

อทิธพิลอนัจาํกดัของสือ่มวลชน (Limited Effect)  

 

ขนบพนัธุ ์ ตัง้มณี (2534) กลา่ววา่ ในสงัคมทีไ่ม่มขีอบเขตหรอืพรมแดนทางดา้นการ

สื่อสาร  อิทธิพลของสื่อมวลชนที่จะมีต่อแต่ละบุคคลนัน้มีค่อนขา้งจาํกดั  สื่อมวลชนเป็นเพียง

ตวักระตุน้และสนบัสนุนความเชื่อเดมิในบคุคลใหห้นกัแน่นขึ้น  แต่ไม่สามารถเปลีย่นแปลงความคิด 

หรอืพฤตกิรรมของบคุคลได ้ คุณสมบตัผูิร้บัสารเป็นปจัจยัสาํคญัในการกาํหนดรูปแบบของปฏกิริิยา

ตอบโตข้องผูร้บัสารดว้ย 

 

กล่าวโดยสรุป  การสื่อสารอย่างเดียวไม่ใช่สาเหตุที่จาํเป็น หรือเพยีงพอสาํหรบัการ

สรา้งอทิธพิลต่อความนึกคดิของผูร้บัสาร ยงัมตีวัแปรอื่น ๆ ทีม่ผีลส่งเสรมิหรอืขดัขวางการมอีทิธพิล

ของการสื่อสาร  และกรณีที่การสื่อสารจะมอีิทธิพลไดอ้ย่างแทจ้ริงก็ตอ้งมเีงือ่นไข  คือการผูกขาด

การสื่อสาร และผูค้นจะตอ้งไม่มกีารสื่อสารระหว่างบุคคล  ในขณะที่ประสทิธิภาพของการสื่อสาร

ขึ้นอยู่กบัลกัษณะต่าง ๆ ของการสื่อสาร  และบรรยากาศของการสื่อสารในแต่ละสงัคม (Klapper, 

1960) 

 

แนวคดิเกี่ยวกบัการประชาสมัพนัธ ์

 

พรทพิย ์ วรกิจโภคาทร (2536)  ใหค้วามหมายของคาํวา่ “การประชาสมัพนัธ”์ มาจากคาํ

วา่ “ประชา” กบั “สมัพนัธ”์  ซึ่งตรงกบัภาษาองักฤษวา่ “Public Relations”  หรอื  “PR”. ตาม

คาํศพัท ์หมายถงึ  การมคีวามสมัพนัธเ์กี่ยวขอ้งกบัประชาชน  เป็นความพยายามทีม่กีารวางแผนใน

การที่จะมอีิทธิพลเหนือความคิดจิตใจของสาธารณชนเพื่อมทีศันคติที่ดีต่อหน่วยงาน  ตลอดจนมี

ภาพลกัษณ์ที่ดีเกี่ยวกบัหน่วยงาน เพื่อใหห้น่วยงานไดร้บัการสนบัสนุนและความร่วมมือที่ดีจาก    

สาธารณชนที่เกี่ยวขอ้งในระยะยาวต่อเนื่องกนัไป  การประชาสมัพนัธน์ ัน้เป็นการนําข่าวสารไปสู่

ประชาชนโดยพยายามใชส้ื่อหลาย ๆ  ช่องทางในการประชาสมัพนัธ ์การติดต่อสื่อสารจะไดผ้ลดี

หรอืไมข่ึ้นอยู่กบัปจัจยัดงัต่อไปนี้ 

1. ขา่วสารตอ้งเป็นทีน่่าสนใจใหป้ระโยชนก์บัผูร้บั 

2. ข่าวสารตอ้งเป็นที่เขา้ใจท ัง้ของผูส่้งและผูร้บั  เป็นรูปสญัญาน หรือเครื่องหมายที่มี

ประสบการณร่์วมกนั 
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3. ข่าวสารตอ้งแนะแนวทางที่เหมาะสมกบัสถานการณ์ของผูร้บั ซึ่งตอ้งคาํนึงถงึระเบยีบ

ทางสงัคม กฎหมายขอ้บงัคบั  ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี และสภาพแวดลอ้ม  ในโรงพยาบาล

ท ัง้ของรฐัและโรงพยาบาลเอกชน  

การสือ่สารเป็นวธิกีารทีจ่ะช่วยใหแ้พทย ์พยาบาลกบัผูป่้วยเกิดความเขา้ใจทีต่รงกนั และมี

สมัพนัธภาพที่ดต่ีอกนั  การสื่อสารที่ดไีม่เพยีงแต่จะตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยเท่านัน้  แต่

ยงัช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจในเรื่องเจตคต ิค่านิยม และความเชื่อต่าง ๆ   ทีม่ผีลต่อการรกัษาพยาบาล

ดว้ย (ชมพูนุช  พงษศิ์ร,ิ 2537)  จากรายงานการวจิยัพบว่า แพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ทีข่อง

โรงพยาบาลจาํนวนมากรูส้กึว่าเป็นการยากลาํบากอย่างยิ่งที่จะทาํการสื่อสารอย่างมปีระสทิธิผล ท ัง้

กบัผูป่้วยและผูร่้วมงานของตน  ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นว่าผูป่้วยรูส้ึกว่าไดร้บัขอ้มูลข่าวสารไม่

เพียงพอเกือบจะทุกสถานการณ์ของการรกัษาพยาบาลและทุก ๆ รายงานการวจิยั ไดแ้นะนําให ้

แพทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ที่ของโรงพยาบาลพฒันาดา้นการสื่อสาร (Altschirl and 

Sinelair.1981)  การสือ่สารในโรงพยาบาลคือ การประชาสมัพนัธ ์โดยใชส้ือ่บคุคล ซึ่งผูป่้วยถอืเป็น

บุคคลที่จะนําข่าวสารจากโรงพยาบาลไปสู่คนที่ตนรูจ้กั ญาติพี่นอ้ง ฯลฯ ทาํใหเ้กิดผลในดา้น

ภาพลกัษณต่์อสถานพยาบาล และบคุลากรในโรงพยาบาลแห่งนัน้ 

 

ความสาํคญัของการประชาสมัพนัธ ์

การประชาสมัพนัธเ์ป็นงานสือ่สมัพนัธท์ีส่าํคญัและมขีอบเขตกวา้งใหญ่ไพศาล  สงัคมยิ่งมี

ขนาดใหญ่และกวา้งขวาง  องค์การ  หน่วยงาน  ยิ่งขยายวงการบริหารออกไปยิ่งมีระบบงานที่

สลบัซบัซอ้น  การประชาสมัพนัธย์ิ่งมคีวามจาํเป็นในการสื่อสาร  ทาํความเขา้ใจและปรบัความเขา้ใจ

กนัในระหวา่งหน่วยงาน  และกบัประชาชนผูเ้กี่ยวขอ้ง 

ปัญหาการประชาสมัพนัธ์โดยท ัว่ไปนั้น  อยู่ที่ว่าทําอย่างไรจึงจะใหป้ระชาชนมี

ความสมัพนัธก์บัหน่วยงาน  เขา้ใจ  รูจ้กับรกิาร  คุณงามความด ี วตัถปุระสงค ์ เกียรตภิูมฐิานะอนั

สูงส่งของหน่วยงาน  ตลอดจนสามารถจูงใจ  เปลีย่นแปลงท่าท ี ความรูส้กึ  ทศันคตขิองประชาชน  

เพือ่ใหป้ระชาชนหนัมาใหค้วามสนบัสนุน  ไมข่ดัแยง้  ต่อตา้น  ขดัขวางการดาํเนินงานของหน่วยงาน  

นัน่คือ  การประชาสมัพนัธ ์ ตอ้งดาํเนินการสรา้งสรรคค์วามสมัพนัธอ์นัดกีบัประชาชน  โดยเฉพาะ

กลุม่ประชาชนเป้าหมาย (Public Target) 

การประชาสมัพนัธ ์ จึงถูกเลอืกและใช ้ เช่นเครื่องมืออนัสาํคญัในการบริหารของทุก

วงการ  ซึ่งจะยงัใหเ้กิดความรูค้วามเขา้ใจ  เกิดความรกัใคร่สามคัคีกลมเกลยีวกนั  เกิดการ
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ประสานงาน  ร่วมมือร่วมใจกนัทาํงานดว้ยความเต็มอกเต็มใจ  และเต็มกาํลงัความสามารถและ

สตปิญัญาของมนุษยท์ีม่อียู่ 

 

การประชาสมัพนัธ ์ จะเสริมสรา้งลกัษณะความเป็นผูน้าํขององคก์ารและบุคคลคือผูน้าํ

หรือผูบ้ริหารการประชาสมัพนัธ ์ จะช่วยสรา้งเสริมการปรบัตวัและความว่องไวต่อข่าวสาร  หรือ

ความเคลือ่นไหวในการตดิต่อสื่อสารท ัง้ภายในองคก์ารและกบัประชาชน  กลุ่มชนท ัว่ไป  ผูบ้ริหาร

จะตอ้งเขา้ใจธรรมชาตขิองการสือ่สมัพนัธข์ององคก์ารกบัชมุนุมชน  และประชาชนนัน้มคีวามสาํคญั  

ผูบ้รหิารและองคก์ารจะตอ้งปรบัตวัและปรบัปรุงใหค้วามสนใจดา้นความสมัพนัธก์บักลุม่ชนและเมือ่

ปรบัปรุงสิง่ดงักลา่วแลว้  ผูบ้รหิารและองคก์ารจะไดร้บัผลดงันี้ 

1. ทาํใหม้องเหน็ภยัทีจ่ะคุกคามหน่วยงาน  อนัเกดิจากกระแสประชามต ิ

2. เกดิแนวความคิดใหม ่ๆ และยดืหยุ่น  องคก์าร  หน่วยงานใหเ้ขา้กบัสงัคมไดด้กีวา่ 

3. มองเหน็แนวทาง และหลกีเลีย่งความขดัแยง้  และช่องทางที่จะสรา้งความสมัพนัธก์บั
ประชาชนและสงัคมไดด้กีวา่ 

 

การดาํเนินการประชาสมัพนัธ ์เพือ่การสรา้ง และธาํรงความสมัพนัธแ์ละปลูกฝงัความนิยม

ชมชอบ  ทาํความเขา้ใจเพื่อใหเ้กิดความเลื่อมใสศรทัธา  สามารถจูงใจเพื่อเรียกรอ้งการสนบัสนุน

การดาํเนินงานจากประชาชน 

หวัหนา้หรือผูบ้รหิารในสมยัดกึดาํบรรพห์รอืสมยัโบราณ  ไดรู้จ้กัวธิกีารประชาสมัพนัธมา

นานแลว้  แต่เป็นการใชค้วามสมัพนัธก์บัอาํนาจ  ความเก่ง  ความดุรา้ย  โหดเหี้ยมเหนือผูอ้ื่นใช ้

อาํนาจพ่อมดหมอผีสวรรคบ์ญัชา  มาช่วยสรา้งความยิ่งใหญ่ใหส้มัพนัธก์บัประชาชน  ประชาชนมี

ความสมัพนัธก์บัหวัหนา้ก็เน่ืองมาจาก  ไดรู้ ้ ไดย้ินกิตติศพัท ์ ความเก่งกลา้  ความดุรา้ย  เกิด

ความเกรงกลวั ฯลฯ  เขา้สวามศิกัดิ์ 

 

แต่การประชาสมัพนัธใ์นสมยัที่สงัคมเจริญกา้วหนา้  คนมคีวามรู ้ มกีารศึกษานัน้เราใช ้

การบริการ  คุณงามความด ี เกียรติคุณ  ฐานะอนัสูงส่ง  ความซื่อสตัยสุ์จริต ฯลฯ  ของหน่วยงาน

สรา้งความสมัพนัธก์บัประชาชนการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในการประชาสมัพนัธน์ ัน้  ตอ้งจดัใหม้ี

การตดิต่อสื่อสารที่มปีระสทิธิภาพสูงเป็นแบบของการติดต่อสื่อสาร  เพือ่ทาํใหเ้กิดการเปลีย่นแปลง

การจูงใจ  นอ้มนาํ  โนม้นา้ว  เรา้อารมณ์ใหห้ว ัน่ไหวคลอ้ยตาม  ใหค้วามร่วมมอืร่วมใจ  เกิดความ

สนบัสนุนจากประชาชนไดผ้ลตามแผนทีไ่ดว้างไว ้ ดว้ยการดาํเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาไปยงั
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กลุ่มชนเป้าหมายอย่างไม่ลดละ  เพื่อใหก้ลุม่ชนเกิดความเชื่อถอืเลือ่มใสศรทัธา  หรือโตแ้ยง้นอ้ย

ทีสุ่ด  หรอืไม่มโีอกาสเลย  จงึจะนบัวา่เป็นการประชาสมัพนัธท์ีไ่ดผ้ล 

อาจดําเนินการสื่อสารโดยใหข้่าวสาร  ใหค้วามรู  ้ ความคิดเห็น  ความรูส้ึกนึกคิด  

แนวความคิด  นโยบายที่ดคีวรแสดงออกใหป้ระชาชนทราบ  เพือ่เรียกรอ้งความสนใจ  ความเหน็

ดว้ย  ทาํใหค้วามคิดของประชาชนกบัสถาบนัสอดคลอ้งกนั  เกิดความสนบัสนุนเช่น  แรงผลกัดนั

ใหเ้กดิความร่วมมอืร่วมใจกนั  อนัเป็นผลใหก้ารดาํเนินงานของสถาบนันัน้ ๆ ดาํเนินงานไปไดด้ว้ยดี

สมความมุง่หมาย 

 

หวัใจของการประชาสมัพนัธน์ ัน้จึงอยู่ที่การสรา้งสรรค์ความสมัพนัธก์บักลุ่มชนใหเ้กิด

ความสนบัสนุนซึ่งกนัและกนั  เพือ่ใหเ้กิดเป็นแรงผลกัดนัการดาํเนินงาน  ใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดี

กบัหน่วยงาน  รกัษาความสมัพนัธท์ี่มใีหค้งอยู่  ป้องกนัและลดความแตกแยกขดัแยง้-ต่อตา้นของ

กลุม่ชนทีม่ต่ีอองคก์าร  หน่วยงาน  ตอ้งดาํเนินการใหศ้ตัรูกลายเป็นมติรมใิช่การทาํมติรใหเ้ป็นศตัรู  

ใหอ้งคก์ารหน่วยงานไดร้บัความร่วมมอืสนบัสนุนการดาํเนินงานจากกลุม่ชนดว้ย 

ในองคก์ารของรฐัหรือองคก์ารธุรกิจที่มขีนาดใหญ่นัน้  นกับริหารจาํตอ้งรูถ้งึบทบาทของ

องค์การในชุมชนและสิ่งที่ชุมชนนัน้เรียกรอ้ง  กิจกรรมขององค์การนอกจากจะบริหารงานให ้

บรรลุผลตามวตัถุประสงคแ์ลว้  องค์การจะตอ้งมหีนา้ที่ในการบริการสงัคมในรูปต่าง ๆ อีกดว้ย  

เพือ่สรา้งความสมัพนัธอ์นัดกีบัประชาชนในขณะเดยีวกนัอาจจะละเวน้  การปฏบิตับิางอย่างทีส่งัคม

ไม่ตอ้งการดว้ย  วธิีปฏิบตัิเพื่อสรา้งความเขา้ใจ  และสรา้งทศันคติที่ดีใหป้ระชาชนมีต่อองคก์าร  

ไดแ้ก่การประชาสมัพนัธ ์(Public Relations) 

 

การประชาสมัพนัธค์ือ การปฏบิตัต่ิอประชาชนหรือกลุม่ชนกลุม่ใดกลุม่หนึ่ง  เพือ่ใหก้ลุม่

ชนนัน้มีความรู ้ความเขา้ใจ และใหก้ารสนบัสนุนร่วมมือ  อนัจะเป็นประโยชน์ช่วยใหห้น่วยงาน

บริหารงานดาํเนินไปดว้ยดี  หลกัใหญ่ของการประชาสมัพนัธไ์ม่ว่าจะเป็นรฐับาล  หรือองคก์ารใด

องคก์ารหน่ึงก็ตาม  คือการก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดต่ีอกนั  ก่อใหเ้กิดความสมัพนัธป์ลูกฝงัความ

นิยมชมชอบเพือ่ประโยชนร่์วมกนั  การประชาสมัพนัธเ์ป็นทางไปสู่ความสาํเรจ็ทีส่าํคญัยิ่ง   

วธิกีารประชาสมัพนัธท์ี่เก่าแก่และยงัคงใชก้นัอย่างแพร่หลายจนทกุวนันี้คือ  การเผยแพร่

โฆษณา (Publicity) ผ่านทางสือ่มวลชนต่าง ๆ เพือ่ถ่ายทอดไปยงัประชาชนใหท้ราบกนัท ัว่ไป  การ

ประชาสมัพนัธเ์ป็นเทคนิคอย่างหน่ึงในกระบวนการบริหาร  เป็นความคิดที่เกิดใหม่ในตอนตน้
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ศตวรรษที่ 20 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรฐัอเมริกา  ซึ่งถอืกนัว่าเป็นเจา้ตาํหรบัในแนวความคิดน้ี 

(เสนีย ์ แดงวงั, 2528) 

 

วตัถปุระสงคข์องงานประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาล 

โดยท ัว่ไปในการดาํเนินการประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาลมวีตัถปุระสงคด์งัน้ี 

1. กบัประชาชนท ัว่ไป 

1.1 เพื่อเผยแพร่ ชี้แจง ใหค้วามรู ้ใหเ้กิดความเขา้ใจในกิจการระเบยีบปฏิบตัิของ
โรงพยาบาล 

1.2 สรา้งเกยีรตคิุณ ชกัจูงใหศ้รทัธา ไวว้างใจ ร่วมมอืกบัโรงพยาบาล 

1.3 สรา้งสมัพนัธภาพอนัดกีบัประชาชน เพือ่ป้องกนัและแกไ้ขความเขา้ใจผดิ 

2. กบับคุลากรของโรงพยาบาล 
2.1 เพือ่ก่อใหเ้กดิความรกั เลือ่มใสศรทัธาในโรงพยาบาลและบคุลากรดว้ยกนั 

2.2 เพือ่ก่อใหเ้กดิความสามคัค ีมมีนุษยสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั 

2.3 ใหข้า่วสาร ความรู ้นโยบาย วตัถปุระสงค ์ระเบยีบปฏบิตัขิองโรงพยาบาล 

2.4 ก่อใหเ้กิดพลงัร่วมในการดาํเนินการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลดา้นความสมคัรใจ 

นอกจาน้ีอาจมวีตัถปุระสงคเ์ฉพาะในบางโอกาสของเรื่องอกีก็ได ้

 

จุดออ่นของงานประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาล 

1. ผูบ้รหิารโรงพยาบาลไม่เหน็ความสาํคญัหรอืบางคร ัง้ไม่เขา้ใจงานประชาสมัพนัธ ์ทาํให ้
ตค่ีาความคิดเหน็ของประชาชนหรอืผูเ้กี่ยวขอ้งตํา่เกนิไป โดยเฉพาะโรงพยาบาลรฐับาลทีย่งัตดิยดึกบั

การบรหิารงานแบบเก่า ๆ  

2. โรงพยาบาลไม่มีองค์กรในการจดัการงานประชาสมัพนัธ์เป็นแกน ทาํใหข้าดการ

วางแผนและการดาํเนินการทีต่่อเน่ือง 

3. เจา้หนา้ที่ของโรงพยาบาลไม่ปฏบิตัิตามกฏเกณฑข์องทางราชการโดยเฉพาะเจา้หนา้ที่
ระดบัสูง ยกตวัอย่างเช่นแพทยม์าปฏบิตัริาชการสาย คนไขต้อ้งคอยอยู่เป็นเวลานาน มหีนา้ทีอ่ยู่เวร

ก็ไม่อยู่เวรตามหนา้ที่ มหินาํซํา้ใชเ้วลาไปประกอบธุรกิจส่วนตวั  การปฏบิตัิต่อคนไขอ้ย่างไม่เสมอ

ภาค เช่นใหก้ารดูแลคนรูจ้กัก่อนท ัง้ ๆ ทีม่าทหีลงั คนมเีงนิไดย้าอย่างหนึ่ง คนจนไดย้าอกีอย่างหนึ่ง

ท ัง้ที่ เ ป็นโรคเดียวก ัน เหล่านี้ เ ป็นตน้ ภาพต่าง ๆ เหล่า น้ี ไม่ใชภ้าพลกัษณ์ที่ดีที่จะนําไป
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ประชาสมัพนัธไ์ด ้แต่ตรงกนัขา้มกลบัเป็นภาพลกัษณ์ที่ไม่ดี ทาํใหส้มัพนัธภาพของประชาชนกบั

โรงพยาบาลเป็นไปในลกัษณะแย่ลงโดยอตัโนมตั ิ

4. เจา้หนา้ที่โรงพยาบาลบางกลุ่มหาผลประโยชน์ส่วนตวัจากงานโรงพยาบาลทาํให ้
ประชาชนไม่เขา้ใจพฤติกรรมดงักล่าว  และในระหว่างเจา้หนา้ที่ดว้ยกนัเองก็ทาํใหเ้กิดความแตก

ความสามคัคีเนื่องจากไม่รูว้่าอะไรคือสิ่งถูกตอ้งเพราะสิ่งที่ตนคิดว่าไม่ถูกตอ้ง เช่นการเรียกเก็บเงนิ

จากคนไขเ้ป็นค่าบริการส่วนตวั ก็ไม่เห็นมคีวามผิดอะไร ผลจากพฤติกรรมเช่นน้ีจะทาํใหค้วามรกั

สถาบนัตกตํา่ลง ความกระตอืรอืรน้ทีจ่ะทาํใหโ้รงพยาบาลเจรญิกา้วหนา้ลดลง และบางคร ัง้เจา้หนา้ที่

โรงพยาบาลแทนที่จะทาํหนา้ที่ประชาสมัพนัธโ์รงพยาบาล กลบัเป็นผูด่้าโรงพยาบาลใหป้ระชาชนฟงั

เสยีดว้ยซํา้ ก็ยิง่ทาํใหป้ระชาชนมองภาพลกัษณข์องโรงพยาบาลตํา่ลงไปอกี 

5. เจา้หนา้ที่ของโรงพยาบาลมีเป็นจาํนวนมากที่ขาดมนุษยส์มัพนัธ์กบัคนไข ้ ทาํให ้
บางคร ัง้เกดิปญัหาการฟ้องรอ้งกลา่งหากนัเน่ืองจากการขาดมนุษยส์มัพนัธน์ี้ เอง 

 

กล่าวโดยสรุป  การดาํเนินการประชาสมัพนัธม์ีความสาํคญัอย่างยิ่งสาํหรบัการดาํเนิน

ธุรกิจในปจัจุบนั  แมว้่าโรงพยาบาลรฐัจะเป็นหน่วยงานที่มรีฐับาลเป็นผูดู้แลดา้นงบประมาณก็ตาม  

อย่างไรก็ตาม  หากว่าภาครฐัรวมท ัง้โรงพยาบาลมิไดป้ระชาสมัพนัธถ์ึงความกา้วหนา้ต่าง ๆ ของ

โรงพยาบาลนัน้ ๆ หรอืแมแ้ต่โครงการใหม่ ๆ กย็ากทีป่ระชาชนจะรบัรูไ้ดโ้ดยตรง  จงึจาํเป็นอย่างยิ่ง

ที่จะตอ้งอาศยัหลกัการประชาสมัพนัธเ์พื่อการสรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูเ้กี่ยวขอ้งต่าง ๆ ไดร้บัรู ้

ข่าวสารที่จาํเป็น  ท ัง้น้ี โรงพยาบาลรฐัอาจใชก้ารประชาสมัพนัธ์เป็นแนวทางในการปรบัเปลี่ยน

ภาพลกัษณใ์นดา้นลบทีเ่คยปรากฏในความรูส้กึของผูใ้ชบ้รกิารเดมิ 

 

แนวคดิเกี่ยวกบัภาพลกัษณ์ 

 

ความหมายของคาํว่า “ภาพลกัษณ์” 

คาํวา่ภาพลกัษณ ์ ไดม้นีกัวชิาการหลายท่านใหค้าํจาํกดัความไวด้งัตวัอย่างต่อไปนี้ 

ภาพลกัษณ์ (Image)  หรือบางแห่งก็อาจใชว้่า  จินตภาพ  หรือ  ภาพพจน ์ นี้มี

ความสาํคญัต่อการประชาสมัพนัธม์ากจนอาจกล่าวไดว้่า  เมื่อใดก็ตามที่มีการพูดถึงคําว่าการ

ประชาสมัพนัธ ์ เมือ่นัน้ก็มกัจะมคีาํวา่ “image” หรอื “ภาพลกัษณ์” นี้ เขา้ไปเกี่ยวขอ้งอยู่ดว้ยเสมอ

ไม่มากก็นอ้ย  เน้ือหาของวชิาการประชาสมัพนัธจ์งึมคีาํว่า ภาพลกัษณ์แทรกอยู่เกือบทกุหนทกุแห่ง  

ท ัง้น้ีเพราะว่า  การประชาสมัพนัธเ์ป็นงานที่เกี่ยวขอ้งกบัภาพลกัษณ์และเป็นงานที่มส่ีวนเสริมสรา้ง  
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ภาพลกัษณข์องหน่วยงาน  สถาบนั  หรอืองคก์ารใหม้ภีาพลกัษณ์ทีด่ ี(good image)  ต่อความรูส้กึ

นึกคิดของประชาชน  เพือ่ผลแห่งชื่อเสยีง  ความเชื่อถอื  ศรทัธา  จากประชาชนที่มต่ีอตวัองคก์าร

สถาบนันัน่เอง (วริชั  ลภริตันกลุ, 2523) 

ดวงพร  คาํนูณวฒัน ์ และวาสนา  จนัทรส์วา่ง  (2536) กลา่ววา่  ภาพลกัษณ์คือ  ภาพที่

คนรูส้กึนึกคิด  หรือวาดขึ้นในใจจะเป็นภาพของอะไรก็ได ้ ท ัง้ที่มชีีวติ  หรือไม่มชีีวติ  เช่น  ภาพ

ของคน  หน่วยงาน  องคก์ร  สินคา้  หรือผลติภณัฑ ์ เกิดขึ้นจากการไดร้บัขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้มบวกกบัความรูส้กึนึกคิดทีเ่กดิขึ้นในจติใจ 

พรทพิย ์ วรกิจโภคาทร  (2537)  กลา่วว่า ภาพลกัษณ์  คือ  ภาพทีเ่กิดขึ้นในจติใจของ

แต่ละคนซึง่สามารถสรา้งจนิตภาพเกี่ยวกบัสถาบนันัน้ได ้ โดยเกดิจากการรบัรู ้ ไดฟ้งั  ไดเ้หน็หรอืมี

ประสบการณ์จากอดตี  และดว้ยความประทบัใจจงึทาํใหบ้คุคลนัน้สามารถจดจาํและพฒันาเป็นภาพ

อย่างหน่ึงอย่างใดขึ้นมา 

มานิต  รตันสุวรรณ  (2527)  กลา่ววา่  ภาพลกัษณ์เป็นความประทบัใจในสิง่ทีเ่รารูส้กึต่อ

สิง่หน่ึงสิง่ใด  หรอืคนใดคนหนึ่งหรอืองคก์รใดองคก์รหน่ึง  จะเรยีกวา่ขอ้งเกี่ยวกไ็ด ้

 

ประจวบ  อนิออ๊ด  (2532)  กลา่ววา่  ลกัษณะสาํคญัของภาพลกัษณ์คอื 

1. พลงัแฝงทีจ่ะนาํไปสู่พฤตกิรรม 

2. เจตคติของบุคคล  กลุ่มบุคคลที่มต่ีอสถาบนัหรือเป้าหมาย ซึ่งอาจจะเป็นกรณีหรือ

บคุคล  หรอืสถาบนัใด ๆ ก็ได ้

3. ความคาดหมายของบุคคลต่อบุคคล  กรณีหรือสถาบนัที่มต่ีอกรณีใดกรณีหนึ่ง  ซึ่ง

จะตอ้งสอดคลอ้งกบัความเชื่อ  ความรูส้กึของตนทีม่อียู่ 

4. สิง่สะทอ้นความรูส้กึนึกคดิของคนทีม่ต่ีอกรณีหรอืบคุคล  หรอืสถาบนั 

5. คุณค่ า เพิ่ มหรือความ นิยมที่ มี ต่ อสถาบ ัน  บุคคลหรือกรณี เ รื่ อ ง ร าว ใด  ๆ 

(Psychological  Value  Added) 

 

กลา่วโดยสรุป ภาพลกัษณก์็คอืภาพทีเ่กดิขึ้นในใจของคนเรา  อาจเป็นภาพทีม่ต่ีอสิง่มชีวีติ

หรอืไมม่ชีวีติก็ได ้ เช่น  ภาพทีม่ต่ีอบคุคล  องคก์ร  สถาบนั  เป็นตน้  และภาพดงักลา่วอาจจะเป็น

ภาพทีส่ิง่เหลา่นัน้  กลา่วคือ  บคุคล  องคก์ร  สถาบนั  เป็นตน้  หรอืสิง่ใดสิง่หนึ่งสรา้งใหเ้กิดขึ้นแก่

จติใจเรา  หรอือาจเป็นภาพทีเ่รานึกสรา้งเองก็ได ้
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การสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์าร 

เน่ืองจากภาพลกัษณ์ขององคก์ารเกิดสิ่งที่ปฏิบตัิประจาํเป็นพื้นฐาน  แต่องคก์ารขนาด

ใหญ่ก็ไม่สามารถปล่อยใหเ้กิดภาพลกัษณ์ขึ้นเองได ้ เพราะภาพลกัษณ์ที่เกิดขึ้นนัน้ไม่เป็นไปตาม

ลกัษณะทีแ่ทจ้รงิหรอืไมค่รบถว้น  หรอืไมเ่ป็นไปตามทีต่อ้งการ  องคก์ารจงึตอ้งมกีารดาํเนินงานเพือ่

สรา้งภาพลกัษณ์ 

ปจัจุบนัองคก์ารใหค้วามสาํคญัต่อการสรา้งภาพลกัษณ์มากขึ้น  ท ัง้น้ีเพราะองคก์ารมกีาร

ขยายตวัใหญ่ขึ้น  การดาํเนินงานขององคก์ารจงึมผีลกระทบต่อคนกลุม่ต่าง ๆ มากขึ้น  เรื่องราวและ

การดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ขององคก์าร  จึงเป็นที่สนใจของคนจาํนวนมาก  สื่อมวลชนจึงใหค้วาม

สนใจทีจ่ะเสาะหาและรายงานข่าวเกี่ยวกบันโยบายการดาํเนินงาน  การปราศรยั  การใหส้มัภาษณ ์ 

การปรากฏตวั  และการกระทาํของผูบ้ริหารขององคืการไปสู่ประชาชนโดยรวดเร็วและสมํา่เสมอ  

โดยเฉพาะเรื่องที่องค์การดาํเนินงานแลว้มีผลกระทบที่ไม่ดีต่อกลุ่มคนหรือสงัคม  หรือเรื่องที่

พยายามปกปิดจะเป็นสิ่งที่ทา้ทายใหส้ื่อมวลชนพยายามที่จะนาํข่าวนัน้มาเสนอมากยิ่งขึ้น  ซึ่งหาก

สื่อมวลชนไม่สามารถทราบข่าวนัน้จากแหล่งที่มาของข่าวแลว้  ก็จะพยายามเสาะแสวงหาข่าวจาก

แหลง่อื่น  ข่าวเกี่ยวกบัองคก์ารทีน่าํมาเผยแพร่จงึอาจไม่ถูกตอ้ง  อนัจะมผีลเสยีต่อภาพลกัษณ์ของ

องคก์ารได ้ ดงันัน้ องคก์ารทีจ่ะตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัคนจาํนวนมากจงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใหข้า่วสารดา้นต่าง 

ๆ ขององคก์ารไม่ว่าจะเป็นนโยบาย  กลยุทธ ์ การดาํเนินงาน  และบทบาทดา้นต่าง ๆ ที่องคก์ารมี

ในสงัคมนัน้  เพื่อใหค้นท ัว่ไปทราบข่าวสารที่ถูกตอ้งเป็นจริง  มีความเขา้ใจที่ถูกตอ้ง และมี

ภาพลกัษณใ์นทางทีด่ต่ีอองคก์าร 

 

อย่างไรก็ตาม  การสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดีใหเ้กิดขึ้นกบัองคก์ารนัน้  ผูบ้ริหารตระหนกัดีว่า

ตอ้งใชเ้วลานาน  นบัแต่กาํหนดนโยบายที่เหมาะสม  การกระทาํและพฤติกรรมที่แสดงออกจะตอ้ง

สอดคลอ้งกนัและจะตอ้งดาํเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน  จงึเกิดภาพลกัษณ์ทีต่อ้งการได ้ แต่

สิง่ทีผ่ดิพลาดหรือขอ้บกพร่องจากการกาํหนดนโยบายหรอืการปฏบิตังิานเพยีงเลก็นอ้ย  ก็อาจทาํให ้

กลุม่คนเกดิความไมป่ระทบัใจ  ซึง่จะมผีลใหภ้าพลกัษณท์ีต่อ้งการเสยีไปได ้

การดาํเนินงานขององคก์ารตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัคนในฐานะต่าง ๆ กนัคือ  ผูซ้ึ่งผลติสนิคา้

และบริการ  ผูซ้ึ่งบริโภคสนิคา้และบริการ  ผูซ้ึ่งอยู่ในและนอกองคก์าร  ผูซ้ึ่งชวีติและทศันคติของ

เขาไดร้บัอทิธิพลจากสิ่งที่องคก์ารกระทาํ ฯลฯ  จึงอาจกล่าวไดว้่า  การดาํเนินงานขององคก์ารตอ้ง

เกี่ยวขอ้งกบัคนหลาย ๆ กลุม่  และจากการทีแ่ต่ละกลุม่เกี่ยวขอ้งกบัองคก์ารในแงม่มุทีแ่ตกต่างกนั  

จงึมคีวามตอ้งการสิ่งต่าง ๆ จากองคก์ารไม่เหมอืนกนัเช่น  กลุม่พนกังานตอ้งการค่าจา้งเงนิเดอืนที่
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เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจ  สวสัดิการในการทาํงานดี  และมีความกา้วหนา้ในการทาํงาน  กลุ่ม

ผูบ้ริโภคตอ้งการสินคา้และบริการที่ดีมีคุณภาพราคาเหมาะสม  ในขณะที่ผูถ้ือหุน้ตอ้งการ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในอตัราที่เหมาะสม  กลุ่มตวัแทนตอ้งการใหส้นิคา้ที่จาํหน่ายมคีุณภาพ 

ราคายุติธรรม  ไดร้บัผลตอบแทนอย่างเพยีงพอและเหมาะสม เป็นตน้  ดงันัน้การที่องคก์ารทราบ

เกี่ยวกบัสิง่ทีอ่งคก์ารกระทาํจงึยงัไม่เพยีงพอ  องคก์ารควรทราบและเขา้ใจถงึทศันคต ิความตอ้งการ

ของแต่ละกลุม่  ตลอดจนการรบัรูข้องกลุม่คนทีม่ต่ีอองคก์าร  ซึง่จะมคีวามสาํคญัมากกวา่เพราะเป็น

แนวทางใหอ้งคก์ารสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการไดอ้ย่างถูกตอ้ง  อนัจะทาํใหแ้ต่ละกลุ่มมี

ภาพลกัษณ์ที่ดีต่อองคก์าร  จึงอาจกล่าวไดว้่า  การสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์ารนัน้  นอกจากจะ

กาํหนดภาพลกัษณ์ส่วนรวมขององคก์ารแลว้จะตอ้งกาํหนดภาพลกัษณ์ที่ตอ้งการในสายตาของคน

แต่ละกลุม่ดว้ย 

ในการสรา้งภาพลกัษณ์ขององค์การโดยเฉพาะภาพลกัษณ์ที่ถาวรนัน้  จะตอ้งอยู่บน

พื้นฐานของนโยบายและการกระทาํที่เป็นจริงขององค์การนัน้  ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายทุกระดบัของ

องค์การแห่งนัน้จะมีบทบาทสาํคญัในการสรา้งภาพลกัษณ์ดว้ย  อย่างไรก็ตามหนา้ที่และความ

รบัผิดชอบในการสรา้งภาพลกัษณ์ขององค์การน้ี  ฝ่ายบริหารระดบัสูงมกัจะมอบหมายใหฝ่้าย

ประชาสมัพนัธเ์ป็นผูร้บัผิดชอบดาํเนินการโดยตรง  เพราะภาพลกัษณ์ขององคก์ารนัน้สามารถใช ้

วิธีการประชาสมัพนัธ์ช่วยใหเ้กิดภาพลกัษณ์ที่ตอ้งการได  ้ แต่ก่อนที่จะสรา้งภาพลกัษณ์  นกั

ประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งศึกษาลกัษณะเฉพาะขององคก์ารทีแ่ตกต่างจากบริษทัอื่น ๆ เพือ่ใชเ้ป็นขอ้มูล

ในการสรา้งภาพลกัษณ์พเิศษเฉพาะองคก์าร   

 

พงษเ์ทพ  วรกิจโภคาทร (อา้งใน พรทพิย ์ วรกิจโภคาทร, 2537) กลา่วว่ากระบวนการ

เกดิภาพลกัษณ์สามารถจาํแนกไดเ้ป็น  2  ประเดน็  คือ   

1. การเกดิภาพลกัษณใ์นระดบัปจัเจกบคุคล 

2. การเกดิภาพลกัษณใ์นแงข่องกระบวนการสือ่สาร 

 

เมื่อปจัเจกบุคคลไดร้บัเหตุการณ์ภายนอกมายงัตวัเองนัน้  เหตุการณ์ยงัไม่สามารถจะ

สรา้งใหเ้ป็นภาพไดท้นัท ี ตอ้งมขี ัน้ตอนดงันี้ 

1. เหตกุารณแ์ละสิง่แวดลอ้ม  (Events and Environment) 

คนเราเป็นสมาชิกของสงัคม  ซึ่งในสงัคมน้ีก็จะมีเหตุการณ์ท ัง้ทางดา้นการเมือง  

เศรษฐกิจ  สงัคม  วฒันธรรม  การศึกษา  และอื่น ๆ  เกิดขึ้นมากมาย  แต่มเีพยีงบางส่วนของ
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เหตุการณ์  หรือบางเหตุการณ์เท่านัน้ที่คนเราจะรบัเขา้มายงัตวัเราได ้ และในบรรดาเหตุการณ์ที่

เกดิขึ้นท ัง้หลายนี้จะมคีุณค่าดา้นดหีรอืเลว  จะสาํคญัหรอืไม่  จะมคีวามหมายอะไร  คงจะไม่เกิดขึ้น

จากตวัของเราเพียงอย่างเดียว  แต่สภาพแวดลอ้มที่อยู่กบัเหตุการณ์และอยู่โดยรอบเรากลบัมี

อิทธิพลในการกําหนดคุณค่าเหล่าน ัน้  ทัง้ก่อนและหลงัการรบัรู ้ ตลอดจนมีอิทธิพลต่อความ

สมบูรณห์รอืการหดหาย  และระยะเวลาของความจาํในเหตกุารณน์ัน้ ๆ  ดว้ย 

2.  ช่องทางการสือ่สาร  (Communication Channel) 

ในบรรดาเหตกุารณ์ทีเ่กิดขึ้นท ัง้หลาย  จะสามารถเขา้มาสู่เราไดโ้ดยช่องการการสือ่สาร

ซึ่งไดแ้ก่  การไดย้ิน  ไดเ้ห็น  ไดส้มัผสั  ไดล้ิ้มรส  และไดก้ลิ่น  ซึ่งแต่ละช่องทางเหล่าน้ีก็ยงัมี

ประสทิธิภาพทางดา้นการรบั  ความสมบูรณ์ของเหตุการณ์แตกต่างกนั  ยิ่งไปกว่านี้ตวัเนื้อหาสาระ  

วธิีการจดัข่าวสาร  และโครงสรา้งของเหตุการณ์  ซึ่งมผูีจ้ดัส่งมานี้ก็มคีวามสมัพนัธก์บัช่องทางการ

สื่อสารดว้ย  กล่าวโดยสรุป  ช่องทางการสื่อสารจะเป็นประตูด่านแรกของการรบัรูเ้หตุการณ์ซึ่ง

ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในข ัน้ตอนน้ี  คุณสมบตัขิอง  “ขา่วสาร”  และตวั  “สื่อ”  ย่อมมี

ความสาํคญัสุด 

3.  องคป์ระกอบเฉพาะบคุคล  (Personal Element)   

เกี่ยวกบัคุณภาพและประสทิธภิาพของการสือ่สาร  โดยเฉพาะการรบัรูข้องผูร้บัสารนัน้

องคป์ระกอบท ัง้  5  ของแต่ละบคุคล  คือ  ทกัษะของการสือ่สาร  ทศันคต ิ ความรู ้ ระบบสงัคม

และวฒันธรรม  ต่างก็มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร  ดงันัน้แมว้่าเหตุการณ์จากภายนอกจะผ่านช่อง

ทางการสื่อสาร  และเขา้มาสู่ตวัเราแลว้ก็ตาม  จะมคีวามหมายอะไรหรอืไม่  องคป์ระกอบเหลา่น้ีจะ

เป็นคาํตอบทีด่มีากกวา่อย่างอื่น 

4.  การรบัรูแ้ละความประทบัใจ  (Perception and Impression) 

ภาพลกัษณ์จะไม่สามารถเกิดขึ้นไดท้นัท ี เมือ่เหตุการณ์ไดผ้่านเขา้มาทางช่องทางการ

สือ่สาร  และองคป์ระกอบเฉพาะบคุคลท ัง้  5  จะเป็นตวัทีพ่นิิจพจิารณาเหตกุารณ์นัน้  โดยการ  

“รบัรู”้  ซึ่งเป็นตวัแปลงเหตกุารณ์ใหเ้ป็นไปในความหมายตามความคิดของบคุคลนัน้ส่วนความ

ประทบัใจจะมีความสาํคญัในการรบัรูโ้ดยจะเกี่ยวกบัคุณภาพและปริมาณของความทรงจาํ  ถา้

ประทบัใจมากก็จะมคีวามทรงจาํ-จดจาํไดม้ากและนาน  และเมือ่สรา้งเป็นภาพแลว้จะเป็นภาพทีเ่จอื

จางไดช้า้กวา่การทีไ่มม่คีวามประทบัใจ 

จะเหน็ไดว้่าภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึ้นสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ลอดเวลา เนื่องจากไดร้บัขอ้มูล

ใหม่เกี่ยวกบัองคก์รนัน้ ๆ หรือไม่ไดร้บัขอ้มูลข่าวสารเลย ดงันัน้ภาพลกัษณ์ที่เกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งที่

สรา้งขึ้นและเปลีย่นแปลงไดเ้สมอ  การเกิดภาพลกัษณ์ในฐานะปจัเจกบคุคลและกระบวนการสือ่สาร
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นี้จะพบวา่ตวับคุคล การรบัรูข้องบคุคล องคป์ระกอบของการสือ่สารหรอืแมแ้ต่สภาพแวดลอ้มต่างก็

มอีทิธพิลท ัง้สิ้น  เพยีงแต่อะไรจะมอีทิธพิลมากนอ้ยกวา่กนัเท่านัน้  ดงันัน้องคก์รจงึตอ้งมกีลวธิีทีจ่ะ

สรา้งภาพลกัษณ์ใหเ้ป็นไปในทศิทางทีต่อ้งการ 

 

ประเภทของภาพลกัษณ์ 

พงษเ์ทพ  วรกิจโภคาทร (อา้งใน พรทพิย ์ วรกิจโภคาทร, 2537)  แบ่งประเภทของ

ภาพลกัษณไ์ดด้งัน้ี 

1. ภาพลกัษณ์ซอ้น  (Multiple  Image)  เป็นภาพลกัษณ์ทีต่ ัง้มาจากสมมตฐิานของ

บุคคลแต่ละบุคคล  ซึ่งย่อมแตกต่างกนัท ัง้ในดา้นความรู ้ ความเชื่อ  รวมถงึประสบการณ์ทีแ่ต่ละ

บคุคลไดร้บั  บคุคลหน่ึงกอ็าจมที ัง้ภาพลกัษณ์ในเชงิบวกต่อเรื่องหนึ่งและอาจมภีาพลกัษณ์ในเชงิลบ

กบัอกีเรื่องหนึ่งก็ได ้

2. ภาพลกัษณ์ปจัจุบนั  (Current  Image)  เป็นภาพลกัษณ์ตามความเป็นจริงใน

ปจัจบุนัอาจเป็นภาพลกัษณเ์ชงิบวกหรอืเชงิลบก็ได ้ จะเป็นภาพลกัษณ์ทีเ่กิดขึ้นมาโดยธรรมชาตหิรอื

โดยเจตนาก็ตาม  ผูบ้ริหารจะตอ้งหาภาพลกัษณ์ในปจัจุบนัใหไ้ด ้ เมื่อพบภาพลกัษณ์ที่ไม่ดีจะไป

ปรบัเปลีย่นใหด้ขีึ้น 

3. ภาพลกัษณ์กระจกเงา  (Mirror  Image)  เป็นภาพทีบ่คุคลสามารถเหน็ไดเ้วลาส่อง

กระจก ในภาพนัน้อาจมองว่าสวย  ว่าดีอย่างไรก็ไดต้ามความนึกคิด  ในกรณีนี้ ผูบ้ริหารอาจมอง

องคก์รของตนวา่ดแีลว้ แต่ประชาชนกลุม่เป้าหมายอาจจะไม่มองอย่างผูบ้รหิารก็ได ้

4. ภาพลกัษณ์ที่พงึปรารถนา  (Wish  Image)  เป็นภาพลกัษณ์ทีผู่บ้รหิารและพนกังาน

มคีวามตอ้งการจะใหอ้งคก์ารของตนเป็นเช่นนัน้  โดยทีก่ารกาํหนดความปรารถนาเปรยีบเสมอืนการ

กาํหนดเป้าประสงคข์องงานทีเ่ราจะไดเ้พือ่บรรลเุป้าประสงคน์ ัน้ 

5. ภาพลกัษณ์สูงสุดทีท่าํได ้ (Optimum  Image)  หมายถงึภาพลกัษณ์ทีเ่กิดขึ้นจาก

การตระหนกัในความจริง  และการมคีวามเขา้ใจ  การรบัรูข้องผูร้บัข่าวสาร  อุปสรรคของการใช ้

สือ่มวลชนและสือ่ทีเ่ราควบคุมได ้ และสภาพแวดลอ้มทีย่ากจะควบคุม  และอื่น ๆ  ทีเ่ป็นอปุสรรค

ต่อการสรา้งภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาได ้ ดงันัน้ภาพลกัษณ์ชนิดนี้ เป็นภาพลกัษณ์ที่ผูเ้กี่ยวขอ้งรูจ้กั

ประมาณตนและตวัแปรอื่น ๆ  จนไม่ทาํใหก้ารกาํหนดภาพลกัษณ์ที่พงึปรารถนามคีวามสูงส่งมาก

เกนิไป 

6. ภาพลกัษณ์ที่ถูกตอ้งและไม่ถูกตอ้ง  (Correct  and  Incorrect)  เป็นภาพลกัษณ์ที่

เกดิขึ้นไม่ตรงกบัความเป็นจรงิ  เป็นเพราะเหตกุารณท์ีเ่กดิขึ้นโดยธรรมชาต ิ เช่น  ข่าวลอื  อบุตัเิหต ุ 
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ฯลฯ  หรือกระบวนการสื่อสารหรือการรบัรูข้องผูร้บัสาร  หากเกิดภาพลกัษณ์ที่ไม่ถูกตอ้งแลว้  

จะตอ้งมกีารแกไ้ขใหถู้กตอ้งต่อไป  ภาพลกัษณ์ทีถู่กตอ้งจะคลา้ยกบัภาพลกัษณ์ปจัจบุนัแต่แตกต่าง

กนัทีภ่าพลกัษณท์ีถ่กูตอ้งไดม้กีารปรบัเปลีย่นจากภาพลกัษณท์ีไ่มถ่กูตอ้งมาก่อน 

7. ภาพลกัษณ์สนิคา้/บริการ  (Product/Service  Image)  สนิคา้หรือบริการก็มี

ภาพลกัษณ์ของตวัเองเช่นเดยีวกบัองคก์าร  สนิคา้ที่มภีาพลกัษณ์ไม่ด ี เช่น  บุหรี่  หรือสถานอาบ

อบนวด  ส่วนสินคา้ที่มีภาพลกัษณ์ดี  เช่น  ยาสีฟนั  หรือโรงพยาบาล  เมื่อสินคา้หรือบริการที่

องคก์ารมไีม่ว่าจะเป็นภาพลกัษณ์เชิงลบหรือบวกหรือกลาง ๆ  ก็ยงัมคีวามจาํเป็นที่จะตอ้งปรุงแต่ง

ใหม้ีภาพลกัษณ์เป็นเอกลกัษณ์  เป็นที่ยอมรบัจากสงัคม  ภาพลกัษณ์ขององค์การจะเป็นเช่นไร  

ภาพลกัษณข์องสนิคา้จะมคีวามเกี่ยวพนัอย่างมากทเีดยีว 

8. ภาพลกัษณ์ตราสนิคา้  (Brand  Image)  เป็นภาพลกัษณ์ที่มลีกัษณะคลา้ย

ภาพลกัษณส์นิคา้  เพยีงแต่เป็น  “ตราสนิคา้”  “ยีห่อ้สนิคา้”  “สญัลกัษณ”์  เป็นตน้ 

9. ภาพลกัษณ์องคก์าร  (Corporate  Image)  เป็นภาพลกัษณ์ขององคก์ารใดองคก์าร

หนึ่งโดยเนน้ที่ภาพรวมท ัง้หมดขององคก์าร  รวมถงึสนิคา้  ยี่หอ้สนิคา้  ระบบการบริหาร  การมี

บคุลากรทีม่คีุณภาพ  ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  เป็นตน้ 

10. ภาพลกัษณส์ถาบนั  (Institution  Image)  คลา้ยกบัภาพลกัษณ์องคก์าร  แต่มุ่งเนน้

เฉพาะตวับริษทั  หรือตวัสถาบนั  ความรบัผิดชอบของสถาบนัที่มต่ีอสงัคม  ความเป็นสถาบนัที่

ม ัน่คง  เจรญิกา้วหนา้  แต่จะไม่มองในเชงิธุรกิจการคา้  การตลาดหรอืตราสนิคา้  นอกจากบทบาท

หรอืพฤตกิรรมของสถาบนัอย่างเดยีว 

 

วริชั  ลภริตันกลุ (2524) แบ่งประเภทของภาพลกัษณอ์อกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 

1. Corporate Image คือ  ภาพลกัษณ์ของบริษทัไดแ้ก่  ภาพทีเ่กิดขึ้นในจติใจของ

ประชาชนทีม่ต่ีอหน่วยงานธุรกิจแห่งใดแห่งหน่ึง  ภาพลกัษณ์น้ีจะรวมถงึ การบรหิารหรอืจดัการของ

บรษิทันัน้ดว้ย และสนิคา้ผลติภณัฑบ์รกิารทีจ่าํหน่าย 

2. Institutional Image คือ ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรอืองคก์ารไดแ้ก่  ภาพทีเ่กดิขึ้น

ในใจของประชาชนที่มต่ีอสถาบนั  หรือองคก์ารจะเนน้ไปทางดา้นตวัสถาบนัหรือองคก์ารเพยีงอย่าง

เดยีว  ไมร่วมถงึสนิคา้หรอืบรกิารทีจ่าํหน่าย  มคีวามหมายทีแ่คบลงมาจาก Corporate Image 

3. Product/Service Image คือ ภาพลกัษณ์ของสนิคา้หรอืบรกิารไดแ้ก่  ภาพทีเ่กิดขึ้น

ในใจของประชาชนทีม่ต่ีอตวัสนิคา้หรอืบรกิารของบรษิทัเพยีงอย่างเดยีว 
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4. Brand Image คือ ภาพลกัษณ์ทีเ่กิดขึ้นในใจของประชาชนทีม่ต่ีอตวัสนิคา้  ยี่หอ้ใด

ยี่หอ้หนึ่งหรือตรา (Brand) ใดตราหน่ึง  ส่วนมากมกัจะใชใ้นดา้นของการโฆษณา (Advertising) 

และส่งเสรมิการจาํหน่าย (Sales Promotion)  ภาพลกัษณ์ของตราหรอืยี่หอ้ (Brand Image) ควร

มคีวามเด่นเป็นพเิศษ  จงึจะทาํใหส้นิคา้หรอืผลติภณัฑน์ัน้อยู่เหนือการแข่งขนัจากบรษิทัคู่แขง่อื่น ๆ 

และสามารถอยู่ในความทรงจาํและจติใจของประชาชนผูบ้รโิภคอย่างยาวนาน  

การแบ่งประเภทของภาพลกัษณ์ท ัง้ 2 กลุม่ขา้งตน้นัน้มขีอ้แตกต่างกนัคือ ภาพลกัษณ์ใน

กลุ่มที่หน่ึงมีภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการเขา้มาเกี่ยวขอ้งดว้ย เป็นการแบ่งประเภทของ

ภาพลกัษณ์ที่สามารถใชไ้ดท้ ัง้ดา้นการประชาสมัพนัธแ์ละการโฆษณา ส่วนกลุ่มที่สองเป็นการแบ่ง

ประเภทโดยยึดตวัสถาบนั  องคก์รหน่วยงานหรือบริษทัเป็นสาํคญั  ไม่เกี่ยวกบัสนิคา้หรือบริการ  

เป็นการแบง่ประเภทภาพลกัษณใ์นเชงิประชาสมัพนัธแ์ต่เพยีงอย่างเดยีว  

ประเภทของภาพลกัษณจ์ะช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจและสามารถนาํภาพลกัษณ์แต่ละประเภท

ไปใชใ้หเ้กดิประโยชนใ์หถู้กตอ้งเหมาะสม  ในการจดัการภาพลกัษณ์นัน้ก่อนทีจ่ะกาํหนดภาพลกัษณ์

ที่ถงึปรารถนาตอ้งทราบและตรวจสอบถงึภาพลกัษณ์ปจัจุบนัขององคก์รก่อน  ว่ามภีาพลกัษณ์เป็น

เช่นไร  ไม่มขีอ้จาํกดัภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาควรเป็นเช่นไร  จะมกี็แต่แนวทางทีค่รอบคลุมเนื้อหา

ของภาพลกัษณท์ีพ่งึปรารถนาเทา่นัน้เอง 

  

ภาพลกัษณ์ที่พงึปรารถนา 

ภาพลกัษณ์ของบุคคลหรือสถาบนัใดจะเป็นเช่นไรนัน้  ย่อมขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ขอ้มูล

หรือข่าวสารทีค่นท ัว่ไปไดร้บั  จะประทบัใจหรือไม่ขึ้นอยู่กบัพฤตกิรรม  และภาพลกัษณ์ยงัเป็นสิ่งที่

สรา้งขึ้นไดแ้ละเปลี่ยนแปลงไดเ้สมอ  การสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดีที่พึงปรารถนาอาจทาํไดโ้ดยการ

ประชาสมัพนัธโ์ดยมุ่งเนน้ที่จะทาํความเขา้ใจและสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีกบักลุ่มเป้าหมายที่ตน

เกี่ยวขอ้งดว้ย  นอกจากการประชาสมัพนัธแ์ลว้ยงัตอ้งคาํนึงถงึองคป์ระกอบอื่น ๆ อกีหลายประการ

เช่น  การมีบุคลิกภาพส่วนตวัที่เหมาะสม  การวางแผนและกําหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์ที่

ตอ้งการจะสรา้งใหเ้กิดขึ้นในจติใจของคนทัว่ไป  เทคนิคทีใ่ชใ้นการสรา้งภาพลกัษณ์ตอ้งเป็นเทคนิค

ที่มปีระสทิธิภาพสูงพอที่จะดงึดูดความสนใจ  หรือมอีิทธิพลพอที่จะโนม้นา้วชกัจูงใหค้นท ัว่ไปเกิด

ภาพลกัษณ์ตามที่เราตอ้งการ  และที่สาํคญัคือการมมีนุษยสมัพนัธท์ี่ดีมคีวามศรทัธาในการทาํงาน

ร่วมกบับคุคลหลายๆ ฝ่าย  (เกรยีงศกัดิ์  โลหะชาละ  อา้งใน  พรทพิย ์ วรกจิโภคาทร, 2537) 
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พงษเ์ทพ  วรกิจโภคาทร  (2537)  ยงัไดก้าํหนดภาพลกัษณ์ทีพ่งึปรารถนาทีค่รอบคลุม

เน้ือหา  ไวด้งัน้ี 

1. ความสมัพนัธก์บักลุม่เป้าหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง  (Related with Target publics)  คือ

องคก์ารควรสรา้งภาพลกัษณ์ในการเป็นเพือ่นทีด่ ี ไม่วา่จะเป็นในฐานะผูข้าย  โดยเนน้ภาพของการ

ซื้อสตัยสุ์จรติ  การใหค้วามร่วมมอืและการมส่ีวนพฒันาความเจรญิรุ่งเรอืงใหแ้ก่ธุรกจิประเภทนัน้ 

2. สนิคา้หรอืตราสนิคา้  (Product or Brand)  ทกุองคก์รย่อมมธุีรกิจไม่วา่จะขายสนิคา้

หรอืบรกิารถา้ตอ้งการสรา้งภาพลกัษณแ์ก่สนิคา้หรอืบรกิารควรพจิารณาถงึตราสนิคา้ของบรษิทัดว้ย 

3. ความปลอดภยั  มลภาวะ  และเทคโนโลย ี (Safety Pollution and Technology)  

คุณลกัษณะเหล่าน้ีนบัว่าเป็นสิ่งที่จาํเป็นในปจัจุบนั  เพราะมีการพูดกนัมากถึง  ความปลดภยัไร ้

มลพษิ  และควรใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาใชใ้นระบบการทาํงาน 

4. การมส่ีวนเสรมิสรา้งเศรษฐกจิและสงัคม  (Socio-Economics Contribution)  การ

ที่องคก์ารเป็นส่วนหน่ึงของสงัคมย่อมมีหนา้ที่สรา้งความเจริญรุ่งเรืองใหแ้ก่สงัคม  ภาพลกัษณ์ที่

นิยมสรา้งกนัเป็นเรื่องของการสรา้งงานพฒันาสภาพความเป็นอยู่ใหด้ีขึ้น  การมีส่วนร่วมในการ

เสรมิสรา้งความม ัน่คงและความเจรญิกา้วหนา้ของเศรษฐกจิประกอบนัน้ 

5. พนกังาน  (Employee)  ภาพลกัษณ์ทีเ่กี่ยวกบัพนกังานค่อนขา้งจะมคีวามสาํคญัมาก

เพราะองคก์ารจะไม่สามารถดาํเนินได ้ ถา้ไม่มพีนกังาน  และก็ไม่สามารถจะเจริญเติบโตอะไร  ถา้

ปราศจากพนกังาน  ภาพลกัษณ์ทีส่รา้งกนัมากเป็นเรื่องของคา้ตอบแทนทียุ่ตธิรรมการมสีวสัดกิารทีด่ ี

6. ความรบัผดิชอบต่อสงัคม  (Social Responsibility)  เป็นการสรา้งภาพลกัษณ์ว่า

องคก์ารนี้ เป็นสมาชิกที่ดีของสงัคม  มกีารรบัผดิชอบช่วยเหลอืเมื่อมเีหตุการณ์ใดเกิดขึ้น  หรือเขา้

ร่วมโครงการต่าง ๆ 

7. การจดัการ  (Management)  เป็นระบบทีจ่ะทาํใหอ้งคก์ารเจรญิกา้วหนา้  และทาํให ้

องคก์ารมผีลติทีด่มีที ัง้คุณภาพและมปีระสทิธภิาพ  องคก์ารใดมกีารบรหิารทีย่่อมจะมภีาพลกัษณ์ที่

ด ี

8. กฎหมาย  ระเบยีบขอ้บงัคบั  (Laws and Regulation)  องคก์ารทีจ่ะเป็นทีย่อมรบั

แก่สมาชิกของสงัคมได  ้  องค์การนั้นจะตอ้งมีความประพฤติในกรอบของกฎหมายหรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีทีด่ขีองสงัคมนัน้ 
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เน้ือหาท ัง้หมดของภาพลกัษณ์ที่พึงปรารถนาที่กล่าวขา้งตน้สามารถนําไปปรบั และ

ประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพขององค์การนัน้ ๆ อย่างไรก็ตามไม่ว่าภาพลกัษณ์จะแบ่งเป็น

ประเภทต่าง ๆ รวมท ัง้ภาพลกัษณ์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติและภาพลกัษณ์ที่ตอ้งปรุงแต่ง  

ภาพลกัษณ์ของแต่ละสถาบนัจะเป็นเช่นไรนัน้  เราไม่อาจปฏเิสธไดว้่าผูบ้ริหารระดบัสูงจะมบีทบาท

อย่างมากในการกาํหนดภาพลกัษณ์ส่วนรวมขององคก์าร  เพราะผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นที่รูจ้กัในวง

สงัคมมากกว่าบุคลกิภาพและการกระทาํใด ๆ เป็นที่สนใจในฐานะที่เป็นตวัแทนขององคก์ารย่อม

สะทอ้นใหเ้หน็ถงึนโยบายการดาํเนินงานดว้ย  ภาพลกัษณ์ทีด่มีคีวามแตกต่างตามความตอ้งการของ

แต่ละสถาบนั  ภาพลกัษณท์ีส่ถาบนัธุรกจิควรสรา้งและรกัษาไวค้ือ 

1. ความเป็นสถาบนัทีม่คีุณประโยชนท์างดา้นเศรษฐกจิเป็นส่วนรวม 

2. ความเป็นสถาบนัทีใ่ชเ้ทคโนโลยแีละวธิกีารผลติทีท่นัสมยั  ตลอดจนมคีวามปลอดภยั 
3. ความเป็นสถาบนัมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมระดบัสูง 
4. ความเป็นสถาบนัทีม่สีนิคา้และบรกิารทีม่คีุณภาพ ราคายุตธิรรม 

5. ความเป็นสถาบนัทีม่กีารบรหิารและการจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพสูง 
6. ความเป็นสถาบนัทีม่คีวามสมัพนัธท์ีด่กีบัประชาชนกลุม่เป้าหมายต่าง ๆ รวมท ัง้สือ่ 

7. ความเป็นสถาบนัทีป่ระพฤตภิายในกรอบขนบธรรมเนียมประเพณี  และกฎหมายของ

สงัคม 

 

ภาพลกัษณ์กบัความประทบัใจของบคุคลและกระบวนการสื่อสาร 

ภาพลกัษณ์เป็นสิ่งทีเ่กิดขึ้นจากความประทบัใจอย่างแทจ้ริง (True Impression) ของ

บุคคล  อย่างไรก็ตามภาพลกัษณ์ที่บคุคล หรือประชาชนมต่ีอองคก์าร  สถาบนั  จะเป็นไปอย่างไร

นัน้  ย่อมขึ้นอยู่กบัประสบการณข์อ้มลูขา่วสารทีป่ระชาชนไดร้บัดว้ย  และสิง่เหลา่น้ีย่อมจะก่อตวัขึ้น

เป็นความประทบัใจ  ซึ่งอาจจะเป็นความประทบัใจทีด่หีรือไม่ดก็ีได ้ สุดแลว้แต่พฤตกิรรมหรือการ

กระทาํขององคก์าร  สถาบนั  การประชาสมัพนัธจ์ึงเป็นงานทีม่หีนา้ทีส่าํคญัอกีประการหน่ึง  ในการ

สรา้งสรรค์ภาพลกัษณ์ขององค์การ  สถาบนั  ซึ่งเป็นงานที่จะตอ้งกระทาํอย่างต่อเนื่องสมํา่เสมอ  

เพือ่ใหภ้าพลกัษณ์ทีแ่ทจ้ริง (True Image) ขององคก์าร  สถาบนั  เกิดขึ้นไดก้็โดยอาศยัการให ้

ขา่วสาร  ความรู ้ และประสบการณ ์ อย่างเพยีงพอแก่ประชาชนเช่น  ภาพลกัษณ์ซึ่งสถาบนัประเภท

ธุรกจิการเงนิตอ้งการใหม้กี็คือ “ความซื่อสตัย ์ ม ัน่คง  บรกิารด”ี  องคก์ร  สถาบนัก็ตอ้งประพฤติ

ปฏิบตัิในสิ่งดงักล่าวอย่างเคร่งครดั  ฉะนัน้ ภาพลกัษณ์ที่แทจ้ริงของสถาบนัก็คือ  ความซี่อสตัย ์ 

ม ัน่คง  บรกิารด”ี  แลว้บรษิทัก็นาํเสนอภาพลกัษณ์ดงักลา่วน้ีแก่ประชาชน และสรา้งภาพลกัษณ์นี้ ให ้
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เกิดขึ้นในจติใจประชาชนดว้ยการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชนทราบ  และเกิดความประทบัใจ  นิยม

ชมชอบในตวัของสถาบนั  การประชาสมัพนัธท์ี่ดีน ัน้องค์การ สถาบนั จึงตอ้งสรา้งภาพลกัษณ์ที่

แทจ้รงิตามทีต่นประสงคใ์หเ้กดิขึ้นในจติใจของประชาชน (Public Mind) เพือ่ใหเ้กดิความประทบัใจ 

(วริชั  ลภริตันกลุ, 2529) 

 

การสรา้งสรรภาพลกัษณ์ 

ภาพลกัษณ์เป็นสิ่งที่สรา้งสรรไดด้ว้ยวธิีการประชาสมัพนัธท์ี่ถูกตอ้งและมปีระสิทธิภาพ  

แมจ้ะอาศยัระยะเวลาที่ยาวนานและต่อเน่ือง  แต่ใหผ้ลคุม้ค่า  ภาพลกัษณ์นัน้จะปล่อยใหเ้กิดขึ้น

ตามธรรมชาตไิม่ไดเ้พราะจะไม่เป็นไปตามทีเ่ราตอ้งการ  หรอืผดิพลาดจากความเป็นจรงิ  ฉะนัน้เรา

ตอ้งสรา้งขึ้น  กลวธิกีารสรา้งภาพลกัษณ์ทีด่คีือ  การประชาสมัพนัธส์รา้งสรรคท์ีต่ ัง้อยู่บนพื้นฐานทีม่ี

สาระเป็นความจริงและพฒันาอยู่เสมอ  ภาพลกัษณ์ที่สรา้งสรรคป์ระกอบดว้ย  การสรา้ง  การ

ส่งเสรมิ  การป้องกนั  การรกัษา  และการแกไ้ข  ดงันี้ (ดวงพร  คาํนูญรตัน,์ 2536) 

1. การสรา้งภาพลกัษณ์  โดยวางแผนกาํหนดขอบเขตของภาพลกัษณ์ทีจ่ะสรา้งขึ้นสาํรวจ
ภาพลกัษณเ์ดมิวา่มหีรอืไม่ อย่างไร  จากกลุม่เป้าหมายคน้หาจดุเด่นขององคก์รเพือ่กาํหนดขอบเขต  

แบ่งแยกกลุม่เป้าหมายเพือ่กาํหนดกิจกรรมการสรา้งภาพลกัษณ์  ตามความตอ้งการของแต่ละกลุม่  

กาํหนดเป้าหมายในการสรา้งภาพลกัษณ์ซึ่งตอ้งเป็นที่รบัรู ้เขา้ใจ และยอมรบั  ของบุคลากรใน

องค์กร  แลว้ใชว้ิธีการประชาสมัพนัธ์ในการสรา้งภาพลกัษณ์  ผสมผสานกบัวิธีการโฆษณา  

ประชาสมัพนัธ ์ เพราะการโฆษณาและการประชาสมัพนัธถ์า้นํามาทาํงานร่วมกนั  ต่างก็จะมีส่วน

สนบัสนุนซึง่กนัและกนั  ทาํใหง้านสาํเรจ็ตามเป้าหมาย 

2. การส่งเสรมิ  ป้องกนั  และรกัษาภาพลกัษณ์ใหค้งทนถาวร  ท ัง้นี้ เพราะภาพลกัษณ์นัน้

เปลีย่นแปลงไปไดต้ลอดเวลา  ตามสภาพของเหตกุารณ์  และสิ่งแวดลอ้ม  โดยเฉพาะในสงัคมที่มี

เทคโนโลยกีารสือ่สารกา้วหนา้  มกีารสือ่สารมวลชนทีก่วา้งขวาง  ครอบคลุมอย่างท ัว่ถงึ  ฉะนัน้การ

ส่งเสริม ป้องกนั และรกัษาภาพลกัษณ์ เป็นสิ่งจาํเป็นซึ่งดาํเนินการไดด้ว้ยวธิีการประชาสมัพนัธเ์ชิง

รุกหรอืการประชาสมัพนัธเ์พือ่การป้องกนัเช่น  การสดบัตรบัฟงัความคิดเหน็ของบคุลากรภายในและ

ประชาชนท ัว่ไป  การสาํรวจความคิดเห็นทางสื่อมวลชน  การสาํรวจความคิดเห็นดว้ยวธิีการวจิยั  

แลว้นาํขอ้มูลจากผลการวจิยัมาประเมนิ  วเิคราะห ์ และวางแผนเพือ่ปรบัปรุงแกไ้ข และดาํเนินงาน

ประชาสมัพนัธ ์ เพือ่ป้องกนัและรกัษาภาพลกัษณข์ององคก์รต่อไป 

3. การแกไ้ขภาพลกัษณ์  หมายถงึ  การแกไ้ขภาพลกัษณ์เชงิลบ  ในกรณีวกิฤตการณ์ซึ่ง

อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาด  การนดัหยุดงาน  ข่าวลอื  อุบตัิเหตุ  หรือการบ่อนทาํลาย  ซึ่ง
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จะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขดว้ยการบริหารและการประชาสมัพนัธย์ามวกิฤต  โดยตอ้งวางแผนป้งอกนั

และเตรยีมพรอ้มเสมอเช่น  ดา้นบคุลากรภายในตอ้งสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้งในการดาํเนินงานของ

องคก์ร  ใหข้อ้มูลข่าวสารตลอดเวลาอย่างต่อเน่ืองเพื่อทุกคนจะไดเ้ป็นแกนนาํในการใหข้อ้เท็จจริง  

และสรา้งความเขา้ใจกบับคุคลภายนอก  การแกไ้ขปญัหาองคก์รในกรณีเกิดวกิฤตการณ์  ควร

ดาํเนินการโดยเร่งด่วน  ฉบัพลนั  ระดมทรพัยากรมาใชใ้หม้ากที่สุด  ท ัง้ทรพัยากรบุคคลภายใน  

ภายนอก  และการใชส้ือ่ต่าง ๆ แนวทางในการดาํเนินงานคือ 

3.1 ศึกษาและวเิคราะหส์าเหต ุและลกัษณะของปญัหา  แนวโนม้  ผลกระทบ  และ

แนวทางแกไ้ขอย่างรวดเร็ว  วางแผนใหส้อดคลอ้งและรองรบักนัเป็นทอด ๆ โดยระดมผูท้ีเ่กี่ยวขอ้ง

มาร่วมกนัวเิคราะหส์ถานการณ์ที่เกิดขึ้น และวางแผนใชก้ลยุทธ ์ และกาํหนดเวลาในการแกไ้ขโดย

รบีด่วน  ใหท้นัต่อเวลา  แบ่งความรบัผดิชอบ  และประสานงาน  โดยใชเ้ครอืข่ายกระจายไปทุกจุด

ทีม่ส่ีวนช่วยในการแกไ้ขใหเ้รว็ที่สุด 

3.2 ประชาชนภายใน  โดยใชส้ื่อภายในทุกรูปแบบใหบุ้คลากรทราบขอ้เทจ็จริงอย่าง

ต่อเนื่อง  และสามารถใหข้อ้มูลข่าวสารที่ถูกตอ้งแก่บุคคลภายนอก  โดยใชบุ้คคลภายในเป็น

กระบอกเสยีงขององคก์ร 

3.3 กลุ่มบุคคลเป้าหมาย  คู่กรณี  หรือสาเหตุที่แทจ้ริงของปญัหา  ตอ้งไดร้บัการ

คลีค่ลายและแกไ้ข  โดยการเขา้ถงึ  และชี้แจงขอ้เทจ็จรงิใหเ้ขา้ใจ 

3.4 การใชส้ื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวสารโดยการแถลงข่าว  ใหส้มัภาษณ์  ใหข้อ้มูล
ขา่วสารทีส่ือ่มวลชนตอ้งการทราบ  รวมท ัง้ชี้ใหเ้หน็ถงึสาเหตแุละความเป็นมาของปญัหา  และขอ้มลู

ขา่วสารทีผ่ดิพลาดไม่ถูกตอ้ง  การตอบคาํถามสือ่มวลชน หรอืการแกข้า่ว  ควรพูดในสิง่ทีเ่ป็นความ

จริง  มีพยานหลกัฐานชี้ ชดั มีขอ้มูลอา้งอิงชดัเจนไม่ควรใหข้อ้มูลในลกัษณะปิดบงั  หรือกลบ

เกลือ่นความเป็นจรงิเพราะจะทาํใหส้ถานการณเ์ลวรา้ยขึ้นไปอกี 

3.5 การใชส้ื่อทุกรูปแบบที่เหมาะสมเช่น  ป้ายประกาศ  สิ่งพิมพแ์ละอื่น ๆ ที่

สอดคลอ้งกบัสถานการณ์  และความรูส้กึนึกคดิของประชาชน 

3.6 บคุคลภายนอก หรอืบคุคลทีเ่กี่ยวขอ้งหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งท ัง้ภาครฐัและเอกชน  

บคุคลทีเ่ป็นผูน้าํทางความคดิเหน็  ผูน้าํทางสงัคม  หรอืผูบ้รหิารระดบัสูงของประเทศ  ควรมส่ีวนใน

การชี้แจง  ใหข้อ้เท็จจริง  แสดงความคิดเห็น  ร่วมแกป้ญัหาขององคก์รดว้ย  ซึ่งจะไดร้บัความ

เชื่อถอืจากประชาชนท ัว่ไปมากกวา่บคุคลภายในองคก์ร 
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การประชาสมัพนัธเ์พื่อสรา้งสรรภาพลกัษณ์  ควรเป็นหนา้ที่รบัผิดชอบร่วมกนัของ

บคุลากรภายใน  เพราะพื้นฐานของภาพลกัษณข์ึ้นอยู่กบัการทาํดขีององคก์รและการประชาสมัพนัธท์ี่

มปีระสทิธิภาพ  สามารถช่วยคลีค่ลาย  แกไ้ขสถานการณ์องคก์รในกรณีวกิฤตการณ์ใหก้ลบัคืนสู่

สภาพปกตไิดอ้ย่างรวดเร็ว  ซึ่งขึ้นอยู่กบัการดาํเนินงานประชาสมัพนัธอ์ย่างเขม้แขง็  ต่อเนื่องตลอด

มาดว้ย  ฉะนัน้ งานประชาสมัพนัธจ์งึเป็นงานทีต่อ้งกระทาํอยู่เสมอและตลอดไป  ไม่มวีนัสิ้นสุดเพือ่

ความม ัน่คงอย่างถาวรขององคก์ร 

จากแนวคิดที่กลา่วมาขา้งตน้ จงึอาจสรุปไดว้่าการสรา้งภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลรฐัเป็น

หนา้ทีข่องสมาชกิทกุคนในโรงพยาบาล  ซึง่คนท ัว่ไปโดยปกตส่ิวนมากมกัคิดวา่ การสรา้งภาพลกัษณ์

ใหห้น่วยงานสถาบนัเป็นหนา้ที่และความรบัผดิชอบของฝ่ายประชาสมัพนัธ ์ ซึ่งก็มส่ีวนถูกอยู่บา้งแต่

โดยแทจ้ริงแลว้การสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดใีหแ้ก่หน่วยงาน  เป็นหนา้ที่ของสมาชิกทุกคนในองคก์ารซึ่ง

จะตอ้งใหค้วามร่วมมอืดว้ยด ี เพราะการสรา้งภาพลกัษณท์ีด่แีก่ผูใ้ชบ้รกิาร โรงพยาบาลรฐัจะไม่มวีนั

ทาํสาํเร็จไดเ้ลยถา้หากปราศจากความร่วมมือจากบรรดาสมาชิกของโรงพยาบาลรฐั  แพทย ์ 

พยาบาล  พนกังานเจา้หนา้ที่  คนงานทุกคน  ซึ่งบุคคลเหล่าน้ีเขาย่อมตอ้งติดต่อกบัผูใ้ชบ้ริการ  

และมบีทบาทมากในการทีจ่ะสรา้งความประทบัใจหรอืภาพลกัษณ์ต่าง ๆ ใหเ้กิดขึ้นต่อความรูส้กึนึก

คดิ  และจติใจของผูใ้ชบ้รกิารทีม่าตดิต่อกบัโรงพยาบาลรฐั 

 

แนวคดิเกี่ยวกบัโรงพยาบาล 

 

ความหมายของโรงพยาบาล 

ตามพระราชบญัญตั ิ“สถานพยาบาล” พ.ศ. 2504  โรงพยาบาล หมายถงึ  สถานทีร่วม

ตลอดจนยานพาหนะซึ่งจดัไวเ้พื่อประกอบโรคศิลปะตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมการประกอบ

โรคศิลปะตามกฎหมายวา่ดว้ยการควบคุมการประกอบโรคศิลปะหรอืซึง่จดัไวเ้พือ่ประกอบกิจการอื่น

ดว้ยการผ่าตดั  ฉีดยา  หรือฉีดสารใด ๆ หรือดว้ยการใชก้รรมวิธีอื่นซึ่งเป็นกรรมวิธีของการ

ประกอบโรคศิลปะ  ท ัง้น้ีโดยการทาํเป็นปกติธุระไม่ว่าจะไดร้บัประโยชนต์อบแทนหรือไม่  แต่ไม่

รวมถงึสถานทีข่ายยาตามกฎหมายวา่ดว้ยการขายยา  ซึง่ประกอบธุรกจิการขายยาโดยเฉพาะ 

 

องคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization)  ไดใ้หค้าํจาํกดัความของ

โรงพยาบาลวา่ “โรงพยาบาลเป็นองคก์ารทีท่าํงานดา้นการแพทยท์ ัง้ในสถานที่และในชมุชน  มหีนา้ที่

ใหบ้ริการสาธารณสุขทกุดา้นแก่ประชาชน  ทัง้ดา้นการรกัษาพยาบาล  การป้องกนัโรค  การบริการ
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ผูป่้วยนอก  ควรครอบคลุมขยายไปถึงบา้นของผูป่้วยเอง  โรงพยาบาลยงัเป็นที่ฝึกอบรมของ

บคุลากร  สาธารณสุข  และคน้ควา้วจิยัปญัหาสาธารณสุขของชมุชนอกีดว้ย 

 

พระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ไดใ้หค้าํจาํกดัความสถานพยาบาลขึ้นใหม่ให ้

สอดคลอ้ง  และเหมาะสมกบัความเจริญกา้วหนา้ทางวชิาการ  และเทคโนโลยีดา้นการแพทยแ์ละ

สาธารณสุขที่เจริญกา้วหนา้และเพิ่มจาํนวนอย่างรวดเร็วและมีสาระสาํคญัที่คุม้ครองผูบ้ริโภคซึ่ง

แตกต่างจากพระราชบญัญตัสิถานพยาบาล พ.ศ. 2504 ดงันี้ 

1. สถานพยาบาลแต่ละประเภทจะตอ้งมีมาตรฐานตามที่กําหนด  และตอ้งใหบ้ริการ

ตามทีไ่ดร้บัอนุญาต  โดยมมีาตรการใหพ้นกังานเจา้หนา้ทีต่รวจมาตรฐานสถานพยาบาลอยู่สมํา่เสมอ 

2. กรณีคนไขอ้ยู่ในสภาพอนัตรายและจาํเป็นตอ้งไดร้บัการรกัษาพยาบาลโดยฉุกเฉิน  

สถานพยาบาลจะตอ้งใหก้ารรกัษาพยาบาลก่อนในระดบัหน่ึง  หา้มปฏเิสธผูป่้วย 

3. สถานพยาบาลจะตอ้งใหข้อ้มูลข่าวสารที่ถูกตอ้งแก่ผูม้าบริการ  โดยเฉพาะอตัราค่า
รกัษาพยาบาล  ค่าบริการและสทิธิผูป่้วย  เพื่อใหผู้ร้บับริการมโีอกาสเลอืกใชบ้ริการ  และจะเรียก

เก็บค่ารกัษาพยาบาล  ค่าบรกิารเกนิกวา่ทีแ่สดงไมไ่ด ้

4. กําหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบของผูร้บัอนุญาตและผูด้าํเนินการชดัเจนยิ่งขึ้น  

หากฝ่าฝืนไม่ปฏบิตัติามหนา้ที ่ จะมโีทษท ัง้จาํคุกและปรบั  โทษจาํคุกอย่างสูงไม่เกิน 3 ปีหรือปรบั

ไม่เกิน 60,000 บาท หรือท ัง้จาํท ัง้ปรบั  นอกจากนี้ยงัไดใ้หอ้าํนาจผูอ้นุญาตส ัง่ปิดสถานพยาบาล

ช ัว่คราว  และเพกิถอนใบต ัง้สถานพยาบาลได ้

5. กาํหนดหา้มโฆษณาเพื่อชกัชวนใหผู้ม้าใชบ้ริการของตน  โดยใชข้อ้ความอนัเป็นเท็จ  

โออ้วดเกินความเป็นจริง  หรือทาํใหเ้ขา้ใจผิดในสาระสาํคญัโดยไดร้ะบุโทษปรบัไวไ้ม่เกิน 20,000 

บาท  และหากไมห่ยุดโฆษณาจะถกูปรบัเป็นรายวนั  วนัละไมเ่กนิ 10,000 บาท 

6. ใหม้คีณะกรรมการสถานพยาบาลเป็นผูใ้หค้าํปรึกษา  ใหค้วามเหน็และคาํแนะนาํแก่
รฐัมนตรี  หรือผูอ้นุญาตในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะการอนุญาตตัง้สถานพยาบาล  การปิด

สถานพยาบาลช ัว่คราว การเพกิถอนใบอนุญาต  การพฒันาและส่งเสรมิคุณภาพ  การพจิารณาเรื่อง

รอ้งทกุขต่์าง ๆ 

7. กาํหนดใหร้ฐัมนตรีสามารถกาํหนดจาํนวนสถานพยาบาลและบริการบางประเภทใน
ทอ้งทีท่ีใ่ดทีห่น่ึงได ้ ผูข้อรบัอนุญาตจะตอ้งยืน่แผนงานการสรา้งสถานพยาบาลก่อนลงมอืสรา้ง 
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จากคาํจาํกดัความขา้งตน้  จึงสรุปไดว้่า  “โรงพยาบาลเป็นสถานที่ใหก้ารรกัษาพยาบาล

ป้องกนั  ฟ้ืนฟูสภาพร่างกายใหด้ีขึ้นแก่ผูเ้จ็บป่วย  การใหข้อ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชนแ์ก่ผูม้ารบั

บริการในดา้นการรกัษาพยาบาล  ตลอดจนเป็นที่ใหศึ้กษาอบรมวจิยับุคลากรทางการแพทยแ์ละ

วจิยัคน้ควา้สาธารณสุขชมุชน” 

 

ววิฒันาการของโรงพยาบาล 

ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจบุนัโรงพยาบาลในประเทศไทยไดม้วีวิฒันาการทางสาธารณสุขมาโดย

ตลอดสามารถแบง่การเจรญิเตบิโตไดเ้ป็น 3 ยุค ดงัน้ี 

 

สมยัเริ่มแรก  พบวา่การใหบ้รกิารของรฐับาลมที ัง้การบรกิารแผนโบราณและแผนปจัจบุนั  

การแนะนาํรกัษาโรคในอดตีจะมหีมอสอนศาสนา  ท ัง้น้ีเป็นเพราะประเทศไทยไดม้กีารตดิต่อคา้ขาย

กบัชาวต่างชาต ิ ทาํใหค้วามเจริญกา้วหนา้ในเรื่องการรกัษาโรคเขา้มาในประเทศช่วงนัน้  ทางรฐับาล

จะช่วยเหลอืประชาชนในกรณีที่มกีารเกิดโรคระบาดที่รา้ยแรง  รฐับาลจะช่วยเหลอืเช่นการจดัการ

สุขาภิบาล  การจดัพิธีการทางศาสนา  หรืออพยพประชาชนไปเมืองอื่นเพื่อใหโ้รคสงบ  สาํหรบั

เอกชนไดเ้ขา้มามีบทบาทมากในเรื่องของระบบสาธารณสุขของประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นการรกัษา

สุขภาพตวัเอง  การสบืทอดการรกัษากนัมาในสถาบนัครอบครวัเช่น  หมอตาํแย  หมอกลางบา้น  

การรกัษาโรคโดยพระเป็นผูร้กัษา  เป็นตน้  ท ัง้หมดนี้ นบัว่าเป็นความคิดริเริ่มของการพฒันา

สาธารณสุข 

 

สมยัรตันโกสนิทร ์ แบง่ออกเป็น 3 ช่วงคอื 

1. สมยัรตันโกสนิทรต์อนตน้  คือช่วงรชักาลที ่1-4  ในปี พ.ศ. 2392  มเีหตกุารณ์ที่

สาํคญัคือ  ไดเ้กิดอหิวาตกโรคระบาด  ทาํใหป้ระชาชนลม้ตายเป็นจาํนวนมาก  ในช่วงนัน้ไดม้ี

มชิชนันารี  โปรแตสแตนทน์าํการแพทยแ์ผนใหม่มาช่วยรกัษา  และมกีารก่อตัง้โรงพยาบาลขึ้นรบั

สถานการณด์งักลา่วแลว้ไดล้ม้เลกิโรงพยาบาลไปเมือ่โรคสงบต่อมา 

2. สมยัรตันโกสนิทรต์อนกลาง  คือช่วงรชักาลที่ 5-8 ใน พ.ศ.2422 โรงพยาบาลทหาร

หนา้อยู่ทีถ่นนตรีเพชร (กองกาํกบัการตาํรวจจราจรปจัจุบนั) ของกรมทหารหนา้พอทีจ่ะนบัว่าเป็น

โรงพยาบาลแผนตะวนัตกแห่งแรกของรฐับาล เป็นสถานที่สาํหรบัรกัษาทหารโดยเฉพาะเท่านัน้ และ

เลกิลม้ไปเมือ่ราว พ.ศ.2427 เน่ืองจากขาดผูค้วบคุมและดาํเนินงาน ต่อมาไดม้โีรงพยาบาลที่ต ัง้ขึ้น
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เป็นแห่งแรกในประเทศไทย คือ โรงพยาบาลศิริราช เปิดรบัรกัษาผูป่้วยคร ัง้แรกเมื่อวนัที่ 26 

เมษายน พ.ศ.2531 

3. สมยัรตันโกสนิทรยุ์คปจัจุบนั  คือเป็นยุคที่มกีารเจริญเติบโตของโรงพยาบาลเอกชน

มากที่สุด  กลุ่มแรกคือ  กลุ่มโรงพยาบาลของศาสนาคริสตแ์ลว้ขยายไปเป็นโรงพยาบาลนิติบุคคล

อื่น ๆ กระจายอยู่ท ัว่ไป  ท ัง้ในส่วนกลางและส่วนภูมภิาคเช่น  กระทรวงสาธารณสุข  รฐัวสิาหกิจ  

กองทพั  ทบวงมหาวทิยาลยั  มลูนิธ ิ

 

สมยัปจัจบุนั  โรงพยาบาลทีด่าํเนินการอยู่สามารถจาํแนกไดเ้ป็น 2 ประเภทคอื 

1. โ ร งพย าบ าลร ัฐ บ า ล   มีท ั้ง โ ร งพย าบ าล ในส ัง ก ัดก ร ะทรว ง ส า ธ า รณ สุ ข  

ทบวงมหาวทิยาลยั  กระทรวงกลาโหม  และกระทรวงมหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

รฐัวสิาหกิจบางแห่ง  ในส่วนของโรงพยาบาลทีส่งักดักระทรวงสาธารณสุข  สามารถจาํแนกออกเป็น 

2 ประเภทไดแ้ก่  โรงพยาบาลในส่วนกลางซึ่งอยู่ภายใตก้ารกาํกบัของกรมการแพทยแ์ละกรม

ควบคุมโรคติดต่อ  และโรงพยาบาลในส่วนภูมิภาค  ซึ่งอยู่ภายใตก้ารกํากบัของสํานักงาน

ปลดักระทรวงสาธารณสุข  เช่นโรงพยาบาลศูนย ์ โรงพยาบาลท ัว่ไป  และโรงพยาบาลชุมชน

ครอบคลุมทกุจงัหวดัและอาํเภอ 

2. โรงพยาบาลเอกชน  โดยท ัว่ไปอาจแบง่ตามลกัษณะของการเป็นเจา้ของ ออกไดเ้ป็น 2 

ประเภทคอื  (อา้งใน  เทพพนม  เมอืงแมน, 2533) 

โรงพยาบาลเอกชนที่มุ่งผลกําไร  หรือโรงพยาบาลเอกชนประเภทธุรกิจ  คือ

โรงพยาบาลที่เปิดรบัรกัษาโรคทุกชนิด  หรือเฉพาะโรค  โดยมแีพทยผู์ช้าํนาญประจาํอยู่  หรือมา

ทาํงานในบางเวลา (Part-time)  การลงทนุใชเ้งนิเอกชนท ัง้สิ้น  ส่วนมากมกัจะดาํเนินการในรูปของ

บรษิทัจาํกดั  หรอืหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  โดยอาจมลีกัษณะของผูถ้อืหุน้  และจดัเป็นธุรกจิการใหบ้ริการ

รกัษาพยาบาลเพือ่หาผลกาํไร  โรงพยาบาลประเภทน้ีจะตอ้งเสยีภาษกีารคา้และภาษเีงนิได ้

โรงพยาบาลกึ่งการกุศล  คือโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นโดยไดร้บัการสนบัสนุนเบื้องตน้ทาง

การเงนิจากมลูนิธิท ัง้ในและนอกประเทศ  ลกัษณะการจดัการส่วนหน่ึงจะมเีตยีงสาํหรบัคนไขส้ามญั 

(อนาถา)  ซึ่งใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลในราคาตํา่  หรอืใหบ้ริการฟรใีนบางกรณี  อกีส่วนหนึ่งจะเป็น

เตียงสาํหรบัคนไขพ้เิศษ  ซึ่งเก็บค่าบรกิารสูงกว่าเตยีงสามญั  รายไดจ้ากคนไขพ้เิศษจะนาํไปจนุเจือ

ใหโ้รงพยาบาลสามารถดาํเนินการไปได ้ และโรงพยาบาลประเภทน้ีไม่ตอ้งเสยีภาษใีหร้ฐั 

 

หนา้ที่ของโรงพยาบาล 
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หนา้ที่สาํคญัของโรงพยาบาล คือ เป็นสถานที่ใหก้ารบริการแก่ผูป่้วยเจ็บท ัง้ทางร่างกาย

และจติใจ โดย 

1. ทาํการวนิิจฉยัโรคผูป่้วยและผูบ้าดเจบ็ 

2. ใหก้ารพยาบาลรกัษาแก่ผูป่้วยและผูบ้าดเจบ็ 

3. ควบคุมและป้องกนัโรค 

4. เป็นสถาบนัการศึกษาสาํหรบัแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ทีอ่ื่น ๆ 

5. เป็นสถาบนัส่งเสรมิการศึกษาคน้ควา้วจิยัดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการพยาบาล 
ประเภทของโรงพยาบาล 

ประเภทที ่1 แยกโดยวธิกีารดาํเนินงาน 

1. โรงพยาบาลในสงักดักระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นส่วนกลาง ไดแ้ก่ โรงพยาบาลเลดิสนิ 

โรงพยาบาลราชวถิ ีโรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จเจา้พระยา โรงพยาบาลประสาท ฯลฯ และ

โรงพยาบาลในส่วนภูมภิาค ไดแ้ก่ โรงพยาบาลประจาํจงัหวดัต่าง ๆ 

2. โรงพยาบาลสงักดักระทรวงกลาโหม ไดแ้ก่ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา้ โรงพยาบาล

พระป่ินเกลา้ และโรงพยาบาลภมูพิล 

3. โรงพยาบาลสงักดักระทรวงมหาดไทย ไดแ้ก่ โรงพยาบาลตาํรวจ และโรงพยาบาลซึ่ง

เป็นของเทศบาล ไดแ้ก่ โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลวชริพยาบาล 

4. โรงพยาบาลในสงักดัทบวงมหาวิทยาลยัและสภากาชาด ไดแ้ก่ โรงพยาบาลนคร

เชยีงใหม่ โรงพยาบาลศิรริาช โรงพยาบาลรามาธบิด ีโรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์ฯลฯ 

5. โรงพยาบาลของหน่วยงานรฐัวสิาหกิจหรือองคก์ารต่าง ๆ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลรถไฟ 

โรงพยาบาลของกรมชลประทาน โรงพยาบาลโรงงานยาสูบ 

6. โรงพยาบาลของหน่วยสอนศาสนา ไดแ้ก่ โรงพยาบาลมชิช ัน่ โรงพยาบาลแมคคอรม์คิ 

7. โรงพยาบาลเอกชนหรือจดัต ัง้โดยมูลนิธิ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลหวัเฉียว โรงพยาบาล

กรุงเทพครสิเตยีน โรงพยาบาลกรุงเทพครสิเตยีน โรงพยาบาลเปาโล  ฯลฯ 

 

ประเภทที ่2 แยกโดยการบรกิาร 

1. โรงพยาบาลที่รบัรกัษาโรคท ัว่ไป (General Hospital) เช่น โรงพยาบาลศิริราช 

โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลราชวถิ ีโรงพยาบาลประจาํจงัหวดัต่าง ๆ ฯลฯ 
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2. โรงพยาบาลที่รบัรกัษาเฉพาะโรค เช่น โรงพยาบาลโรคจิต โรงพยาบาลและสถาบนั

ประสาทวทิยา โรงพยาบาลปญัญาอ่อน โรงพยาบาลโรคเรื้อน โรงพยาบาลโรคทรวงอก สถาบนัโรค

ผวิหนงั สถาบนัมะเรง็ ฯลฯ 

 

ประเภทที ่3 แยกโดยความเป็นเจา้ของและวตัถปุระสงคข์องการดาํเนินการ 

1. โรงพยาบาลของรฐั  หรือพูดง่าย ๆ ว่าโรงพยาบาลของหลวง รฐับาลเป็นเจา้ของ 

ก่อสรา้งโดยเงนิงบประมาณแผ่นดนิ บคุลากรในโรงพยาบาลเป็นขา้ราชการกินเงนิเดนิจากรฐับาล ใช ้

งบประมาณของรฐัดาํเนินการเป็นส่วนใหญ่ (บางส่วนเป็นเงนิบรจิาค แต่เป็นส่วนนอ้ย) โรงพยาบาล

ประเภทนี้มวีตัถปุระสงคก์ารดาํเนินการเพื่อสาธารณกิจ กล่าวคือใหบ้ริการเป็นสาธารณะแก่บุคคล

ท ัว่ไป ไม่เลอืกชาต ิช ัน้ วรรณะ และไม่วา่ยากจนหรอืรํา่รวย ท ัง้น้ีเพราะเป็นโรงพยาบาลทีร่ฐัจดัต ัง้ขึ้น

และดาํเนินการเพือ่บรกิารประชาชน 

โรงพยาบาลของรฐันี้มกีระทรวงและหน่วยงานของรฐัดาํเนินการอยู่หลายหนวยงาน 

กลา่วคือ 

ก. ดาํเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข 
ข. ดาํเนินการโดยทบวงมหาวทิยาลยั 
ค. ดาํเนินการโดยกองทพั 

ง. ดาํเนินการโดยกรุงเทพมหานคร 
2. โรงพยาบาลขององคก์ารมูลนิธิการกุศล ตัง้ขึ้นโดยองคก์ารมลูนิธิการกุศลต่าง ๆ ดว้ย

ความมุ่งหมายเพือ่เป็นการกุศล ไม่หวงักาํไร เพือ่ผลประโยชนแ์ก่ผูใ้ดโดยเฉพาะ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ใน

กรุงเทพมหานครและจงัหวดัใหญ่ ๆ ในส่วนภมูภิาค 

3. โรงพยาบาลของบรษิทัหรอืเอกชน ตัง้ขึ้นโดยเอกชนหรอืบรษิทั ดว้ยความมุ่งหมายเพือ่

เป็นธุรกจิ หากาํไรจากการประกอบกิจการ ส่วนใหญ่ตัง้อยู่ในกรุงเทพมหานครและจงัหวดัใหญ่ๆ ทีม่ี

ธุรกจิการคา้เจรญิ 

 

หลกัการในการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลรฐั 

เพื่อใหโ้รงพยาบาลสามารถทาํหนา้ที่ใหบ้ริการสาธารณสุขทุกดา้นแก่ประชาชนไดอ้ย่าง

สมบูรณแ์บบ  โรงพยาบาลจะตอ้งใหบ้รกิารเป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. ใหบ้ริการการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การอนามยัแม่และเด็ก  การวางแผนครอบครวั  

การอนามยัโรงเรยีน  การโภชนาการ  และการสุขศึกษา เป็นตน้ 

DPU



 41 

2. ใหบ้ริการการป้องกนัโรค  เช่น  การฉีดวคัซนีใหภู้มคิุม้กนัโรค  ไดแ้ก่  วคัซนีป้องกนั

โรคคอตบี  ไอกรน  และบาดทะยกั  เป็นตน้ 

3. ใหบ้รกิารตรวจ  วนิิจฉยั  และการรกัษาโรคท ัว่ไป ท ัง้ประเภทผูป่้วยนอกและผูป่้วยใน

ทีม่ารบัการรกัษาพยาบาล  รวมท ัง้การรกัษาพยาบาลทีบ่า้น และการออกหน่วยเคลือ่นทีด่ว้ย 

4. ใหบ้รกิารฟ้ืนฟูสุขภาพ  คือการทาํใหผู้ป่้วยมสีภาพเหมอืนเดมิก่อนการเจบ็ป่วยใหม้าก

ที่สุด  สามารถกลบัไปประกอบอาชีพ  และอยู่ร่วมกบัครอบครวัและสงัคมไดอ้ย่างมคีวามสุขตาม 

อตัภาพ 

 

 

ขัน้ตอนการใหบ้รกิารของโรงพยาบาลรฐั 

โรงพยาบาลรฐัต ัง้ขึ้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนที่เขา้ไปใชบ้ริการในเรื่อง

การเจ็บป่วย  ส่งเสริมสุขภาพร่างกายและจิตใจ  ตลอดจนใหก้ารศึกษาคน้ควา้เกี่ยวกบัโรคที่มี

เพิ่มขึ้น  จนบางคร ัง้การใหบ้ริการของรฐัอาจไม่ท ัว่ถงึ  เพราะมผูีใ้ชบ้ริการเป็นจาํนวนมากทุกเพศ  

ทกุวยั  ต่างก็มุ่งเขา้มาใชบ้ริการของโรงพยาบาลรฐั  สาํหรบัระยะเวลาการใหบ้ริการของโรงพยาบาล

รฐั จะเริ่มต ัง้แต่ 08.00 – 16.00 น.  ซึง่ข ัน้ตอนการใหบ้รกิารจะเริ่มต ัง้แต่ 

1. เมือ่ผูใ้ชบ้รกิารเขา้มารกัษาตวัในโรงพยาบาล  
2. ทาํการติดต่อสอบถามข ัน้ตอนการใชบ้ริการในโรงพยาบาล  การทาํบตัรไดท้ี่หน่วย

ตดิต่อสอบถาม  ซึง่จะทาํหนา้ทีช่ี้แนะ  ใหค้าํแนะนาํ  ชี้สถานทีท่ีผู่ป่้วยตอ้งการรบับรกิาร 

3. หน่วยผูป่้วยสมัพนัธแ์ละบรกิารผูป่้วย  จะใหบ้ริการรถนัง่/นอน  ใหก้บัผูป่้วยทีช่่วย

ตวัเองไมไ่ดเ้มือ่มาถงึโรงพยาบาล  หรอืตอ้งการใชบ้รกิารฉุกเฉินบรกิารผูป่้วยถงึบา้น 

4. เมื่อผูป่้วยทาํบตัรแลว้  หน่วยงานเวชระเบยีนจะจดัทาํ/คน้หาเวชระเบยีนของผูป่้วย  
จดัทาํประวตัผูิป่้วย  คดักรอกและใหค้าํแนะนาํระเบยีบต่าง ๆ ส่งผูป่้วยไปตรวจทีแ่ผนกหรอืส่งไปยงั

แผนกฉุกเฉิน 

5. ในกรณีที่เป็นผูป่้วยนอก  ที่มกีารตรวจรกัษาและตอ้งการผ่าตดั  แพทยอ์าจส ัง่ใหไ้ป

ตรวจทีห่อ้ง Lab ทาํการ X-ray รบัยาไปทาน  ชาํระเงนิ  ถา้มปีระกนัสงัคมทีส่ามารถเบกิไดก้็จะทาํ

ใบเสรจ็อกีแบบหน่ึงเมือ่เสรจ็ข ัน้ตอนต่าง ๆ ผูป่้วยสามารถกลบับา้นไดแ้ละอาจตอ้งมาอกีคร ัง้ในกรณี

ทีแ่พทยน์ดั 

6. ในกรณีที่แพทยล์งความเหน็ว่าตอ้งพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล  ทางโรงพยาบาลจะทาํ
ประวตัขิองท่านไปลงทะเบยีนผูป่้วยใน 
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7. ในการใหบ้ริการผูป่้วยใน  จะมที ัง้ผูป่้วยที่พกัรกัษาตวักบัผูป่้วยที่อยู่ในสภาวะวกิฤต  

ดงันัน้ การใหบ้รกิารอาหารผูป่้วยจะแตกต่างกนัไปตามวนิิจฉยัของแพทย ์

8. ผูป่้วยในอาจจะทาํการตรวจ Lab , X-ray รบัยาตามคาํวนิิจฉยัของแพทย ์

9. ผูป่้วยในทางโรงพยาบาลจะมีการป้องกนัและควบคุมการติดเชื้อ  บริการเวชภณัฑ์

ปลอดเชื้อ  บรกิารผา้  เพือ่ใหก้ารรกัษาพยาบาลหายเร็วยิง่ขึ้น 

10. เมื่อจะกลบับา้นตอ้งชาํระเงนิ  ในกรณีที่มปีระกนัสงัคมสามารถเบกิได ้ ผูป่้วยในตอ้ง

บอกแผนกชาํระเงนิใหท้ราบ  เพือ่ทาํใบเบกิให ้ สาํหรบัผูป่้วยสูงอายุนัน้ในปจัจุบนัมบีตัรทองรกัษา

ทกุโรคไม่ตอ้งชาํระเงนิ 

 

การบรหิารจดัการโรงพยาบาลโดยทัว่ไป 

ไม่ว่าโรงพยาบาลจะเป็นโรงพยาบาลของรฐั หรือมูลนิธิ องคก์ารการกุศล หรือโรงพยาล

เอกชน ส่วนใหญ่จะมีการบริหารจดัการคลา้ยคลงึกนัท ัง้น ัน้ กล่าวคือในโรงพยาบาลจะแบ่งการ

บรหิารออกเป็นดงัน้ี 

1. ระบบงานบรกิารคนไข ้จะแบง่ออกเป็น 

1.1 ฝ่ายคนไขน้อก (Out Patient Department) ซึ่งมกัเรยีกกนัตดิปากวา่ OPD จะ

ทาํงานใหบ้ริการคนไขท้ี่มาตรวจ ใหก้ารวนิิจฉยั รกัษา จ่ายยา ผูป่้วยกลบับา้น ในฝ่ายน้ีอาจแยก

ออกเป็นชนิดคนไขป้จัจบุนัทนัด่วน อบุตัเิหต ุฯลฯ 

1.2 ฝ่ายคนไขใ้น  เป็นฝ่ายทีร่บัคนไขไ้วร้กัษาในโรงพยาบาล อาจแบง่แยกออกเป็น

ชาย-หญิง และแผนกอายุกรรม ศลัยกรรม สูตินารีเวชกรรม-เด็ก ฯลฯ แลว้แต่โรงพยาบาลจะมี

ขนาดเลก็หรอืใหญ่แตกต่างกนัไป 

1.3 ฝ่ายสนบัสนุนบริการ เป็นฝ่ายช่วยในการวนิิจฉยั-รกัษา เช่นแผนกเภสชักรรม

จดัการเรื่องยาใหค้นไข ้แผนกหอ้งทดลองหรือชนัสูตรจดัการเรื่องการตรวจเลอืก ตรวจปสัสาวะ 

ฯลฯ เพือ่ช่วยการวนิิจฉยั  แผนกเอก็ซเ์รยแ์ละคอมพวิเตอรส์แกนจดัการฉายเอ็กซเ์รย ์ และตรวจ

ดว้ยเครื่องคอมพวิเตอร ์เพื่อช่วยในการวนิิจฉยัและติดตามโรค ฝ่ายโภชนาการจดัการเรื่องอาหาร

คนไข ้ฝ่ายเครื่องใชก้ลาง (จดัการเรื่องเครื่องมอืเครื่องใชต่้าง ๆ ใหส้ะอาดและพรอ้มที่จะใชบ้ริการ

ทกุชนิด) นอกจากน้ีโรงพยาบาลใหญ่ ๆ อาจมแีผนกต่าง ๆ อกีมากมาย โดยมุ่งสนบัสนุนการบรกิาร

คนไข ้

2. ระบบคน จะแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ใหญ่ ๆ คือ 

2.1 ฝ่ายบรกิาร  ไดแ้ก่ แพทย ์ทนัตแพทย ์เภสชักร พยาบาล ฯลฯ 
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2.2 ฝ่ายธุรการ  ไดแ้ก่ เจา้หนา้ที่ที่มีวุฒิต่าง ๆ เพื่อดาํเนินการงานธุรการ การเงนิ 

การบญัช ีพสัดุสิง่ของ เครื่องยนต ์ความสะอาดสถานที ่นํา้ ไฟ การตดิต่อภายนอก ฯลฯ 

ในจาํนวนคนมากมายที่ทาํงานในโรงพยาบาลนี้ จะแบ่งการบงัคบับญัชาออกเป็น 2 ฝ่าย

ใหญ่ ๆ คือ ฝ่ายการแพทยม์ีผูอ้าํนวยการแพทยเ์ป็นหวัหนา้ และฝ่ายบริหารมีผูอ้าํนวยการฝ่าย

บรกิารเป็นหวัหนา้ จากผูอ้าํนวยการก็จะมกีารแบง่อาํนาจดูแลบงัคบับญัชาตํา่ลงมาเป็นระดบั แลว้แต่

ขนาดของโรงพยาบาล 

 

ค่าใชจ้า่ยในการรกัษาในโรงพยาบาล 

โดยท ัว่ไป ผู่วยจะตอ้งจ่ายค่ารกัษาพยากบาลหรือค่าบริการใหแ้ก่โรงพยาบาลตามอตัราที่

ทางโรงพยาบาลตัง้ไว ้

สาํหรบัโรงพยาบาลของรฐั  อตัราค่าบริการต่าง ๆ นบัว่าไม่แพงเพราะเป็นของรฐั ไม่มี

นโยบายหากาํไรแต่เป็นบรกิารของรฐั สาํหรบัคนไขย้ากจนก็ไม่ตอ้งเสยีเงนิถอืวา่เป็นคนไขอ้นาถา รฐั

มนีโยบายใหบ้รกิารฟรแีก่ผูย้ากไรอ้ยู่แลว้  รวมท ัง้โครงการ 30 บาทรกัษาทกุโรค สาํหรบัขา้ราชการ

หรือผูม้ีสิทธิต่าง ๆ ตามระเบียบ โรงพยาบาลจะบริการใหจ้นถึงที่สุดแลว้ใหท้าํการเบิกจ่าย

งบประมาณตน้สงักดัของผูป่้วยเหล่านัน้ โดยผูป่้วยไม่ตอ้งจ่ายเงนิ (ยกเวน้แต่เป็นผูป่้วยนอก ตอ้ง

จ่ายเงนิส่วนตวัก่อนแลว้นาํใบเสร็จไปเบกิเงนิคืนจากตน้สงักดั)  ดงันัน้ขา้ราชการหรอืประชาชนผูม้ี

รายไดน้อ้ย หรอืผูไ้มม่รีายได ้ส่วนใหญ่จงึตอ้งไปขอรบับรกิารจากโรงพยาบาลของรฐั 

สาํหรบัโรงพยาบาลของมูลนิธิและองคก์ารการกุศลต่าง ๆ  อตัราค่าบรกิารต่าง ๆ จะแพง

กว่าของรฐับาลเลก็นอ้ย เพราะโรงพยาบาลไม่มนีโยบายหากาํไร ส่วนใหญ่คนไขต้อ้งจ่ายเงนิเพือ่ให ้

โรงพยาบาลมรีายไดน้าํไปดาํเนินกิจการต่อไป สาํหรบัผูไ้ม่มเีงนิ โรงพยาบาลมเีงนิช่วยเหลอืแต่อยู่ใน

วงเงนิจาํกดั โดยสรุปแลว้โรงพยาบาลประเภทน้ีจะไม่มกีาํไรจากการดาํเนินกิจการโรงพยาบาล แต่จะ

ไดร้บัเงนิช่วยเหลอืจากมลูนิธ ิหรอืองคก์ารการกศุล 

สาํหรบัโรงพยาบาลเอกชน อตัราค่าบริการต่างๆ จะแพงกว่าของรฐัและของมูลนิธิ เพราะ

เอกชนหรือบริษทัตอ้งลงทุนในการดาํเนินงานเป็นธุรกิจ ซึ่งตอ้งมกีาํไรเป็นธรรมดา ถา้ไม่มกีาํไรก็

ไม่ไดเ้พราะไม่มีงบประมาณมูลนิธิหรือองค์การการกุศล สาํหรบัผูไ้ม่มีเงนิก็ไม่สมควรไปของรบั

บรกิารจากโรงพยาบาลประเภทน้ี 

 

ภาพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัเกดิข้ึนไดอ้ย่างไร 
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ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลรฐั  นอกจากจะขึ้นอยู่กบัปรชัญา  นโยบายดา้นต่าง ๆ ของ

องคก์ารทีก่าํหนดโดยผูบ้รหิารระดบัสูงและการดาํเนินงานของพนกังานแลว้  ยงัขึ้นอยู่กบับคุลกิภาพ

ของผูบ้ริหารระดบัสูงและการปฏบิตัิของพนกังานอีกดว้ย  อย่างไรก็ตาม ภาพลกัษณ์ที่เกิดขึ้นของ

องคก์ารนัน้ อาจเกดิขึ้นได ้2 ทางคอื 

1. เกดิขึ้นเองโดยธรรมชาต ิ

2. เกดิขึ้นจากการปรุงแต่ง 
ภาพลกัษณ์ที่เกิดขึ้นเองน้ี เป็นภาพลกัษณ์ที่เกิดขึ้นจากการที่คนท ัว่ไปรบัรูเ้รื่องราวต่าง ๆ 

ขององคก์ารจากนโยบายการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามปกต ิ โดยทีบุ่คคลจะตคีวามหมายและสรุป

รวบยอดจากสิ่งที่เขาไดย้ิน  ไดเ้ห็นและรบัรูเ้กี่ยวกบัองคก์ารท ัง้หมด  ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของ  

ผลติภณัฑ ์ บรกิารขององคก์าร  บคุลกิภาพของผูบ้รหิาร  อธัยาศยัของพนกังาน  แบบฉบบัในการ

บรหิาร  นโยบายการรบับคุลากร  ความกา้วหนา้ในการนาํเทคโนโลยเีขา้มาใช ้ฯลฯ 

ภาพลกัษณ์ที่เกิดขึ้นโดยวธิีนี้  อาจผิดไปจากความเป็นจริงได ้ เนื่องจากสิ่งที่บุคคลรบัรู ้

อาจแตกต่างจากสิง่ทีเ่ป็นจริงไดเ้ช่น  องคก์ารอาจดาํเนินการทกุอย่างภายใตก้รอบแห่งกฎหมาย  มี

การใชเ้ทคโนโลยอีย่างเหมาะสม  และบรหิารการเงนิอย่างมปีระสทิธิภาพ  แต่อาจพบวา่คนบางกลุม่

เหน็วา่องคก์ารเป็นองคก์ารทีเ่อาเปรยีบมุง่แสวงหาแต่กาํไร  ไมใ่หค้วามสนใจต่อสงัคมเลย เป็นตน้ 

ภาพลกัษณท์ีเ่กดิจากการปรุงแต่ง  เป็นภาพลกัษณ์ทีเ่กดิจากการทีอ่งคก์ารใชก้ระบวนการ

ในการสรา้งภาพลกัษณ์เพื่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ที่ตอ้งการ  ไม่ว่าภาพลกัษณ์นัน้จะเป็นสิ่งที่เป็นจริง

หรอืไม่ก็ตาม  หรือในกรณีทีบ่คุคลท ัว่ไปมภีาพลกัษณ์ทีผ่ดิไปจากสิง่ที่เป็นจรงิขององคก์าร  ก็อาจมี

การพยายามแกไ้ขโดยการเผยแพร่เรื่องราวการกระทาํที่ถูกตอ้งออกไปอย่างสมํา่เสมอ  เพื่อลด

ภาพลกัษณท์ีไ่มจ่รงิน ัน้ใหเ้กดิภาพลกัษณท์ีถ่กูตอ้งก็ถอืเป็นการปรุงแต่ภาพลกัษณเ์ช่นกนั 

อย่างไรก็ตาม  ภาพลกัษณ์ที่สรา้งขึ้นขององคก์ารนี้  ควรอยู่บนพื้นฐานของความจริงคือ  

โรงพยาบาลรฐัมีนโยบายและการกระทาํที่เหมาะสมดว้ย  ซึ่งถา้ทุกส่วนของโรงพยาบาลทาํงาน

ประสานสอดคลอ้งเป็นหนึ่งเดยีว  หรอืถา้ขา่วสารจากทกุส่วนขององคก์ารเป็นไปในลกัษณะเดยีวกนั

และการดาํเนินงานขององคก์ารเป็นไปในทางทีด่แีลว้  ก็จะทาํใหโ้รงพยาบาลรฐัมภีาพลกัษณ์ในทางที่

ดตีามไปดว้ย  แต่หากโรงพยาบาลรฐัใหข้่าวสารในทางที่ดทีี่ขดัแยง้กบัการกระทาํของโรงพยาบาลรฐั

แลว้  อาจทาํใหค้นเชื่อถือไปไดร้ะยะเวลาหนึ่งเท่านัน้และเมื่อความจริงปรากฏขึ้น  คนก็จะเสื่อม

ความเชื่อถอื  ไม่ไวว้างใจอีกต่อไปเช่น  องคก์ารใหข้่าวสารว่า ผลติสนิคา้ที่มคีุณภาพ  คนก็จะให ้

ความเชื่อถอืในเบื้องแรก  แต่เมือ่ทดลองใชส้นิคา้กลบัพบวา่ สนิคา้ไม่มคีุณภาพตามทีก่ลา่วอา้งไวก้็
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จะเสื่อมความนิยมไป ฯลฯ ในที่สุดองคก์ารก็ไม่สามารถที่จะดาํรงอยู่ต่อไปได ้(กญัญา  ศิริสกุล, 

2532) 

 

นอกจากน้ี  ภาพลกัษณ์ยงัเป็นรากฐานแห่งความม ัน่คงขององคก์าร  องคก์ารที่มี

ภาพลกัษณ์ที่ดีแสดงถงึความเตรียมพรอ้มขององคก์าร  หากมวีกิฤติการณ์ใดเกิดขึ้นก็จะสามารถ

แกไ้ขวิกฤติการณ์นัน้ไดอ้ย่างทนัท่วงที  หากมีภาพลกัษณ์ที่ดีแลว้  องค์การย่อมจะไดร้บัความ

เชื่อถือไวว้างใจ  และความร่วมมือจากสาธารณชน  ทาํใหอ้งคก์ารนัน้ประสบความสาํเร็จในการ

ดาํเนินงาน  แต่หากองคก์ารใดมภีาพลกัษณ์ที่ไม่ด ี ย่อมไดร้บัการต่อตา้นและการดูหมิ่นเกลยีดชงั  

(ดวงพร   คาํนูณวฒัน ์ และวาสนา  จนัทรส์วา่ง,  2536) 

 

 

 

ความสาํคญัของภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลรฐั 

กรุณาภรณ์  อศิรางกูร  ณ  อยุธยา  (2538)  ไดก้ลา่วถงึวา่ ภาพลกัษณ์มคีวามสาํคญัต่อ

ความม ัน่คงทางดา้นจิตใจของบุคคลเป็นอย่างมาก  เนื่องจากมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรงกบัความรูส้กึ

ภาคภูมิใจ  และการยอมรบัในคุณค่าของตนตามค่านิยมของสงัคม  บุคคลที่มีความพงึพอใจใน

ภาพลกัษณ์ของตน  จะมคีวามภูมใิจ  ยอมรบัในคุณค่าและนบัถอืตวัเองสูง  ก่อใหเ้กิดความม ัน่ใจ  

และปราศจากความวติกกงัวลในการติดต่อและมสีมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น  ภาพลกัษณ์จึงมอีิทธิพลต่อ

ความสามารถของบคุคลในการปฏบิตัหินา้ทีก่ารงานต่าง ๆ  ในสงัคมเป็นอย่างมาก  ดงันัน้หากมกีาร

คุกคามภาพลกัษณ์ อาจจะทาํลายการปฏิบตัิหนา้ที่การงานและเป็นผลกระทบต่อสมัพนัธภาพของ

บคุคลได ้

 

การศึกษาและคน้หาลกัษณะเฉพาะนี้จดัเป็นงานที่สาํคญัอย่างหน่ึงของนกัประชาสมัพนัธ ์ 

ดงันัน้ ก่อนทีจ่ะดาํเนินการสรา้งภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลรฐั  นกัประชาสมัพนัธจ์ะตอ้งทราบถงึสิง่

เหลา่น้ีคอื 

1. ภาพลกัษณ์ปจัจุบนัของโรงพยาบาลรฐั  คนทัว่ไปหรือคนแต่ละกลุ่มรบัรูเ้กี่ยวกบั
โรงพยาบาลรฐัอย่างไร  และสิง่ทีร่บัรูน้ ัน้แตกต่างจากสิง่ทีฝ่่ายบริหารคิดหรอืไม่อย่างไร  ซึ่งการทีจ่ะ

ทราบถงึความแตกต่างนี้อาจใชก้ารวจิยัเขา้ช่วยได ้
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2. ภาพลกัษณ์ที่ตอ้งการของโรงพยาบาลรฐั  โรงพยาบาลรฐัไม่สามารถเป็นทุกสิ่งสาํหรบั
ทุกคนได ้ ดงันัน้ก่อนที่จะกาํหนดภาพลกัษณ์ที่ตอ้งการ  โรงพยาบาลรฐัจะตอ้งตดัสินใจเกี่ยวกบั

เป้าหมายหรอืรูปแบบในการดาํเนินงานก่อน  ซึ่งสิง่เหลา่น้ีจะเป็นตวักาํหนดภาพลกัษณ์ทีต่อ้งการ 

3. สิง่ต่าง ๆ ทีโ่รงพยาบาลรฐัมอียู่  มผีลกระทบต่อภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลรฐัอย่างไร  

และกลุม่ต่าง ๆ รบัรูถ้งึสิ่งน้ีแตกต่างกนัหรือไม่  ในบางคร ัง้แผนก  บริษทัในเครือ  หรือผลติภณัฑ์

ชนิดหนึ่ง  จะมภีาพลกัษณ์ที่แตกต่างจากแผนก บริษทัในเครือ หรือผลติภณัฑส่์วนทีเ่หลอืขององค์

การโดยสิ้นเชิง  ความคิดในการสรา้งภาพลกัษณ์ที่แตกต่างกนัน้ีบ่อยคร ัง้ก็เป็นความคิดที่ดี  แต่

บางคร ัง้กไ็ม่เป็นการดเีลย  โดยเฉพาะถา้บริษทัหน่ึงตอ้งการทีม่ภีาพลกัษณ์วา่ดาํเนินการผลติสนิคา้ที่

มคีุณภาพสูง  แต่การผลติสินคา้ที่มีคุณภาพตํา่อาจก่อใหเ้กิดผลเสียต่อภาพลกัษณ์ส่วนรวมของ

บรษิทัได ้ เรื่องนี้ เป็นสิ่งทียุ่่งยากทีอ่งคก์ารจะตอ้งแกไ้ข  ถา้ตอ้งการทีจ่ะใหภ้าพลกัษณ์ของบรษิทัทกุ

ส่วนเหมอืนกนัหรอือาจตอ้งการใหก้ลุม่คนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์ารในแงม่มุต่าง ๆ กนั เหน็ภาพลกัษณ์

ทีอ่งคก์ารแตกต่างจากกลุม่คนทีเ่กี่ยวขอ้งกบัองคก์ารในแงม่มุอื่นโดยสิ้นเชงิ 

4. สิ่งที่โรงพยาบาลรฐัตอ้งทาํเพื่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ที่ตอ้งการ  บ่อยคร ัง้ที่กระบวนการ
เริ่มดว้ยการเปลี่ยนแปลงในองค์การ  ซึ่งการที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดมากนอ้ยแค่ไหนขึ้นกบัว่า  

ภาพลกัษณ์ใหม่ที่ตอ้งการนัน้แตกต่างหรือเปลี่ยนแปลงไปจากภาพลกัษณ์เดิมมากนอ้ยเพียงไร  

กลา่วคือ  หากเป็นการปรบัปรุงเปลีย่นแปลงจากภาพลกัษณ์เดมิไม่มากนกั  ก็อาจมกีารเปลีย่นแปลง

เกี่ยวกบันโยบายและแบบฉบบัในการทาํงาน  วธิีการดาํเนินงานอาจตอ้งมกีารแกไ้ขสายผลติภณัฑ ์

(Product Lines)  อาจตอ้งมกีารตรวจสอบใหม่ ฯลฯ  แต่หากองคก์ารตอ้งการทีจ่ะเปลีย่นแปลง

โดยสิ้นเชงิก็อาจตอ้งเปลีย่นแปลงตัง้แต่ ปรชัญาการดาํเนินงานลงไป  และในบางคร ัง้  ชื่อของบรษิทั

ก็อาจจาํเป็นทีจ่ะตอ้งเปลีย่นแปลงเพือ่ลบภาพลกัษณ์เก่า ๆ ใหห้มดสิ้นไป  และเพือ่ประโยชนใ์นการ

สรา้งภาพลกัษณ์ใหม่ใหเ้กดิขึ้น 

เมือ่โรงพยาบาลรฐัวเิคราะหภ์าพลกัษณ์ปจัจุบนัในสายตาของกลุม่บคุคลต่าง ๆ ทีอ่งคก์าร

ตอ้งเกี่ยวขอ้งว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร  และพิจารณาว่าภาพลกัษณ์นัน้ตรงกบัภาพลกัษณ์ที่

ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ารตอ้งการหรือไม่  หากมีความแตกต่างกนัองคก์ารจะตอ้งดาํเนินการ

เปลีย่นแปลง  ซึ่งถา้จาํเป็นองคก์ารจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการดาํเนินงานหรืออื่น ๆ ของ

องคก์ารก่อนแลว้จงึดาํเนินโครงการประชาสมัพนัธด์า้นต่าง ๆ เพือ่สรา้งใหเ้กิดภาพลกัษณ์ทีต่อ้งการ 

(กญัญา  ศิรสิกลุ, 2532) 
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กลา่วโดยสรุป  ภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลรฐัเกิดจากสิ่งทีป่ฏบิตัิประจาํเป็นพื้นฐาน  แต่

องคก์ารขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถปลอ่ยใหเ้กดิภาพลกัษณ์ขึ้นเองได ้ เพราะภาพลกัษณ์ทีเ่กิดขึ้นนัน้ไม่

เป็นไปตามทีต่อ้งการ  องคก์ารจงึตอ้งมกีารดาํเนินงานเพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ทีเ่กิดขึ้น  เพราะองคก์าร

มกีารขยายตวัใหญ่ขึ้น  การดาํเนินงานขององคก์ารจงึมผีลกระทบต่อคนกลุม่ต่าง ๆ มากขึ้น  เป็นที่

น่าสนใจของคนจาํนวนมาก  สือ่มวลชนใหค้วามสนใจทีจ่ะเสาะหา  และรายงานข่าวเกี่ยวกบันโยบาย 

การดาํเนินงาน การใหส้มัภาษณ์ การปรากฏตวั  และการกระทาํของผูบ้รหิารของโรงพยาบาลรฐัไปสู่

ผูใ้ชบ้รกิารสมํา่เสมอ  โรงพยาบาลรฐัจะตอ้งเกี่ยวขอ้งกบัคนจาํนวนมากจงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใหข้า่วสาร

ดา้นต่าง ๆ ของโรงพยาบาลรฐัไม่วา่จะเป็น นโยบาย กลยุทธ ์การดาํเนินงาน และบทบาทดา้นต่าง ๆ 

ทีโ่รงพยาบาลรฐัมใีนสงัคม  เพือ่ใหค้นท ัว่ไปทราบขา่วสารทีถ่กูตอ้งเป็นจรงิ  และมภีาพลกัษณ์ในทาง

ทีด่ต่ีอโรงพยาบาลรฐั 

 

 

 

ผลงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง 

 

จดิลาวณัย ์ บนุนาค (2540)  ศึกษาเรื่องภาพลกัษณข์องมหาวทิยาลยัเอกชนในสายตาของ

นกัเรียนช ัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย  มีวตัถุประสงค์เพื่อสาํรวจความคิดเห็นของนักเรียนช ัน้

มธัยมศึกษาตอนปลายเกี่ยวกบัมหาวทิยาลยั  ท ัง้น้ีโดยใชแ้นวคิดและทฤษฎเีกี่ยวกบัภาพลกัษณ์มา

เป็นกรอบสาํคญั  ผลการวจิยัพบว่า  ภาพลกัษณ์ในดา้นต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยัเอกชนในสายตา

ของนกัเรียนช ัน้มธัยมศึกษาตอนปลายอยู่ในระดบัดี หรืออาจเรียกไดว้่า  มหาวทิยาลยัเอกชนมี

ภาพลกัษณ์เชงิบวกเฉลีย่ 3.53  โดยทีน่กัเรียนช ัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย รอ้ยละ 54.6  ไม่สนใจที่

จะเขา้ศึกษาต่อในมหาวิทยาลยัเอกชน  แต่ท ัง้น้ีพบว่า  กลุ่มตวัอย่างที่ตอ้งการเขา้ศึกษาต่อที่

มหาวทิยาลยัเอกชนรอ้ยละ 45.4  ใหเ้หตผุลดงัน้ีคือ  สอบเขา้มหาวทิยาลยัของรฐัไม่ได ้ สามารถ

เลือกคณะไดต้ามความตอ้งการหรือสนใจ  และสาขาวิชาที่ศึกษามีคุณภาพดีเมื่อเทียบกับ

มหาวทิยาลยัอื่น ฯลฯ  นอกจากนี้ยงัพบวา่  ภาพลกัษณ์ทีเ่ด่นทีสุ่ดของมหาวทิยาลยัเอกชนในสายตา

ของนกัเรยีนช ัน้มธัยมศึกษาตอนปลายคือ  มหาวทิยาลยัเอกชนมกีารดาํเนินงานร่วมกบัมหาวทิยาลยั

ต่างชาติที่มชีื่อเสยีง  รองลงมาคือ  มหาวทิยาลยัเอกชนมอีุปกรณ์การเรียนการสอน  อุปกรณ์การ

ปฏบิตัิการอย่างเพยีงพอ ฯลฯ  สาํหรบัภาพลกัษณ์ที่ดอ้ยที่สุดหรือเรียกไดว้่าเป็นภาพลกัษณ์ในเชิง

ลบคอื  การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาของมหาวทิยาลยัเอกชน 
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วรวภิู  เลาหะคามนิ (2539) ทาํการศึกษาเปรยีบเทยีบภาพพจนม์หาวทิยาลยัเอกชนเพือ่

พฒันาการสื่อสารสถาบนัของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ มวีตัถปุระสงคเ์พื่อศึกษาทศันคติของ

นกัศึกษาทีม่ต่ีอมหาวทิยาลยัเอกชนและมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์ศึกษาลกัษณะปจัจยัทีม่อีทิธิพล

ต่อการเลอืกเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัเอกชน  และเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันาการสื่อสารสถาบนั

ของมหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑติย ์ ผลการวจิยัพบวา่  ทศันคตทิีเ่ด่นของนกัศึกษาทีม่ต่ีอมหาวทิยาลยั

ธุรกิจบณัฑติยค์ือ  การเป็นสถาบนัที่มชีื่อเสยีงเป็นที่รูจ้กัอย่างดี  มสีาขาวชิาที่น่าสนใจ  และเป็นที่

ตอ้งการของตลาดแรงงานและสงัคม  ทศันคติที่ดอ้ยคือ  นกัศึกษาขาดระเบยีบวนิยั  แต่งกายไม่

สุภาพเรียบรอ้ย  ลกัษณะสถาบนัที่นกัศึกษาใหค้วามสาํคญัคือ  สาขาวชิาที่น่าสนใจ  และเป็นที่

ตอ้งการของตลาดแรงงานและสงัคม  ภาพพจนช์ื่อเสยีงที่ดีของสถาบนั  และความสะดวกในการ

เดินทาง  รองลงมาคือ  มบีทบาททางเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ  เป็นสถาบนัที่ไดร้บัความ

นิยมและน่าเชื่อถอื  และเลอืกตามคาํแนะนาํของผูป้กครอง  ปจัจยัในการเลอืกศึกษาในมหาวทิยาลยั

ธุรกจิบณัฑติยพ์บวา่  นกัศึกษามหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติยพ์จิารณาความสะดวกในการเดนิทางเป็น

ปจัจยัสาํคญัในการเลอืกศึกษาในมหาวทิยาลยั  รองลงมาคือ  ชื่อเสยีงที่ดีของมหาวทิยาลยั  การ

ชกัชวนแนะนาํจากบุคคลอื่น ๆ หลกัสูตรที่มสีาขาวชิาใหเ้ลอืกมาก  มาตรฐานการศึกษาดี  ค่าเล่า

เรยีนไม่สูงเกนิไป  สอบเขา้เรยีนในมหาวทิยาลยัของรฐับาลไม่ได ้ และคิดวา่เรยีนทีไ่หนกเ็หมอืนกนั   

 

นทัล ี ดารานนัทน ์(2538)  ทาํการศึกษาเรื่อง ภาพพจนข์องการทา่อากาศยานแห่งประเทศ

ไทยในทศันะของผูโ้ดยสารชาวไทยที่ใชบ้ริการ ณ ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  ในทศันะของ

ผูโ้ดยสารชาวไทยทีใ่ชบ้รกิาร ณ ท่าอากาศยานกรุงเทพ : ศึกษาเฉพาะกรณีผูโ้ดยสารภายในประเทศ

ในปี พ.ศ. 2538  มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาวา่  ในปจัจบุนัผูโ้ดยสารชาวไทยมคีวามรู ้ ความเขา้ใจ 

เกี่ยวกบั ทอท. หรือไม่  โดยศึกษาถงึลกัษณะท ัว่ไปและปจัจยัที่มผีลต่อความรูค้วามเขา้ใจที่

ผูโ้ดยสารชาวไทยมต่ีอ ทอท. และพฤตกิรรมการเปิดรบัขา่วสารเกี่ยวกบั ทอท. ณ อาคารผูโ้ดยสาร

ภายในประเทศท่าอากาศยานกรุงเทพ  และมภีาพพจนด์า้นต่าง ๆ ของ ทอท. ประชากรทีศึ่กษาคือ 

ผูโ้ดยสารภายในประเทศชาวไทยที่ใชบ้ริการ ณ อาคารผูโ้ดยสารภายในประเทศโดยสาํรวจจากลุ่ม

ตวัอย่างจาํนวน 394 คน  ผลการวจิยัพบวา่  ผูโ้ดยสารชาวไทยมคีวามรูค้วามเขา้ใจในกจิการ ทอท. 

บา้งพอสมควร  และมทีศันคติต่อภาพพจนข์อง ทอท. ดา้นต่าง ๆ ในเกณฑป์านกลางค่อนขา้งด ี 

อย่างไรก็ตาม ทอท. จะตอ้งดาํเนินการประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพพจนอ์งคก์รอย่างต่อเน่ือง 
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ศิริลกัษณ์  ศิริวรรณ (2538) ศึกษาเรื่องภาพพจนข์องการสื่อสารแห่งประเทศไทยใน

ทศันะของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาถึงภาพพจน์องค์กรของ

การสือ่สารแห่งประเทศไทย และเพือ่ศึกษาการเปิดรบัขา่วสารเกี่ยวกบัการสือ่สารแห่งประเทศไทยใน

ทศันะของประชาชนในกรุงเทพมหานคร  อนัจะทาํใหท้ราบถึงความรู ้ ความเขา้ใจ  ทศันคติของ

ประชาชน  ที่มีต่อภาพพจน์ของการสื่อสารแห่งประเทศไทย  และทาํใหท้ราบประเภทของสื่อที่

ประชาชนเปิดรบัขอ้มูลข่าวสารจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย  เพือ่นาํผลการวจิยัไปเป็นประโยชน์

ในการวางแผนการประชาสมัพนัธข์องการสือ่สารแห่งประเทศไทย  ผลการวจิยัพบวา่  ภาพพจนโ์ดย

เฉลีย่ของการสือ่สารแห่งประเทศไทยในทศันะของกลุม่ตวัอย่างอยู่ในเกณฑด์ ี กลุม่ตวัอย่างมคีวามรู ้

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัภารกิจของการสื่อสารถงึ รอ้ยละ 80  อย่างไรก็ดยีงัมกีลุม่ตวัอย่างที่มคีวาม

สบัสนระหวา่ง ภารกิจของการสือ่สารแห่งประเทศไทยกบัหน่วยงานอื่นเช่นกนั  และมผูีท้ีไ่ม่มคีวามรู ้

ความเขา้ใจถงึรอ้ยละ 20 ดงันัน้การสือ่สารแห่งประเทศไทยสมควรทาํการประชาสมัพนัธใ์หป้ระชาชน

มคีวามเขา้ใจในภารกิจทีถู่กตอ้งมากยิง่ขึ้น  ตวัแปรดา้นการศึกษาไม่มคีวามสมัพนัธก์บัประเภทสื่อที่

กลุ่มตวัอย่างเปิดรบั  แต่มตีวัแปรดา้น เพศ  อายุ  และอาชีพ  ที่มคีวามสมัพนัธก์บัสื่อบางประเภท  

ดงันัน้การทาํการประชาสมัพนัธส์มควรตอ้งเลอืกใชส้ื่อใหเ้หมาะสมกบั เพศ  อายุ  และอาชีพ  ของ

กลุม่ตวัอย่างดว้ยเพือ่ใหก้ารประชาสมัพนัธส์ามารถเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายไดด้ทีีสุ่ด  นอกจากนัน้  ตวั

แปรด า้น  เพศ   อายุ   และอาชีพ   ไม่มีความส ัมพ ันธ์ก ับท ัศนคติที่มี ต่อภาพพจน์ของ

การสื่อสารแห่งประเทศไทย  ตวัแปรดา้นการศึกษาเท่านัน้ที่มีความสมัพนัธก์บัทศันคติที่มีต่อ

ภาพพจนข์องการสือ่สารแห่งประเทศไทย 

 

DPU



 

บทที่ 3 

ระเบียบวธิวีจิยั 

 

 

การศึกษาวจิยัในคร ัง้น้ีมุ่งศึกษาถงึการรบัรูภ้าพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานคร

ของผูใ้ชบ้รกิาร  การวจิยัในคร ัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ (Survey Research)  โดยเก็บรวมรวม

ขอ้มลูแบบครัง้เดยีว (One-Shot Case Study)  จากการใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) โดย

ผูว้จิยัไดค้น้ควา้จากเอกสารต่าง ๆ แลว้ทาํการวเิคราะหโ์ดยอาศยัแนวคิด ทฤษฎ ีวธิีการทางสถิติ

รวมท ัง้ผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งนาํมาใชเ้ป็นเครื่องมอืในการวเิคราะห ์ ดงัน้ี 

1. กรอบแนวคดิทางการวจิยั 
2. ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
3. เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
4. การทดสอบความเทีย่งตรงและความน่าเชื่อถอืไดข้องแบบวดั 

5. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
6. การวดัค่าตวัแปรและใหค้ะแนนตวัแปร 
7. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์

 

กรอบแนวคดิทางการวจิยั 

 

จากแนวคิดทฤษฎีที่กล่าวถึงขา้งตน้จึงอาจสรุปไดว้่า มนุษยม์ีความจําเป็นที่จะตอ้ง

ตดิต่อสือ่สารซึง่กนัและกนั  และจะเปิดรบัสารก็ต่อเมือ่ตอ้งการขา่วสาร  ขอ้มลูต่าง ๆ ทีต่นเองสนใจ

และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตนในลกัษณะต่าง ๆ ของผูเ้ปิดรบัแต่ละบุคคลนัน้ ๆ  และถา้

สื่อมวลชนยิ่งเลอืกเสนอข่าวเกี่ยวกบัประเด็นหรือปญัหาใดมาก ประชาชนผูร้บัสารก็จะรบัรูห้รือ

ตระหนกัถงึความสาํคญัของประเดน็หรอืปญัหานัน้มากขึ้นตามไปดว้ย 

เมื่อเกิดขบวนการรบัรู ้ ย่อมมผีลกระทบต่อทศันคติหรือพฤติกรรมของผูร้บัสารในสอง

ลกัษณะคือ  เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลง  

อทิธิพลที่เกิดม ี3 ลกัษณะคือ  อทิธิพลทางบวก  อิทธิพลเบีย่งเบน  และอทิธิพลทางลบ  ถา้การ

เปลีย่นแปลงเป็นไปตามเจตนาของผูส่้งสาร  และผูร้บัสารกระทาํตามเจตนารมณ์นัน้  เรียกอิทธิพล
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นัน้วา่อทิธพิลทางบวก  ถา้การเปลีย่นแปลงไม่สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของผูส่้งสารเรยีกอทิธิพลนัน้

วา่  อทิธิพลเบีย่งเบน  และถา้การเปลีย่นแปลงเป็นไปในทางตรงกนัขา้มกบัเจตนารมณ์ของผูส่้งสาร

เรยีกอทิธพิลนัน้วา่  อทิธพิลทางลบ  

ในขณะที่การดาํเนินการประชาสมัพนัธม์คีวามสาํคญัอย่างยิ่งสาํหรบัการดาํเนินธุรกิจใน

ปจัจบุนั  แมว้า่โรงพยาบาลรฐัจะเป็นหน่วยงานทีม่รีฐับาลเป็นผูดู้แลดา้นงบประมาณกต็าม  อย่างไรก็

ตาม  หากว่าภาครฐัรวมท ัง้โรงพยาบาลมไิดป้ระชาสมัพนัธถ์งึความกา้วหนา้ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล

นัน้ ๆ หรือแมแ้ต่โครงการใหม่ ๆ ก็ยากที่ประชาชนจะรบัรูไ้ดโ้ดยตรง  จึงจาํเป็นอย่างยิ่งที่จะตอ้ง

อาศยัหลกัการประชาสมัพนัธเ์พือ่การสรา้งความเขา้ใจใหก้บัผูเ้กี่ยวขอ้งต่าง ๆ ไดร้บัรูข้า่วสารทีจ่าํเป็น  

ท ัง้น้ี โรงพยาบาลรฐัอาจใชก้ารประชาสมัพนัธเ์ป็นแนวทางในการปรบัเปลีย่นภาพลกัษณ์ในดา้นลบที่

เคยปรากฏในความรูส้กึของผูใ้ชบ้รกิารเดมิ 

 

ดงันัน้ ในการศึกษาการรบัรูภ้าพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้ริการ

ในครัง้น้ี จงึไดน้าํแนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้ง  มาเป็นแนวทางในการศึกษา  ซึ่งผูว้จิยั

ไดท้าํการศึกษาตวัแปรประเดน็ปญัหา (Problematic Variable) คือ “การรบัรูข้่าวสาร และการรบัรู ้

ภาพลกัษณ์ปจัจุบนัและภาพลกัษณ์โดยรวมของโรงพยาบาลรฐั”  ในฐานะตวัแปรตาม (Dependent 

Variable)  และทาํการศึกษาลกัษณะทางประชากรในฐานะตวัแปรอสิระ (Independent Variable)  

ตามสมมตฐิานทีต่ ัง้ไวด้งัน้ี 

1. ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครทีม่สีถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั 

มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั 

2. ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครทีม่คีวามถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั 

มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั 

3. ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรต่างกนั มกีาร

รบัรูภ้าพลกัษณป์จัจบุนัแตกต่างกนั 

4. ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรต่างกนั มกีาร

รบัรูภ้าพลกัษณโ์ดยรวมแตกต่างกนั 

 

ดงันัน้จงึนาํมาสรุปอธบิายถงึความสมัพนัธไ์ดด้งัภาพต่อไปน้ี 
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ภาพท่ี 1 

กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 

          ตวัแปรอสิระ               ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ลกัษณะทางประชากร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. อาชพี 

4. ระดบัการศึกษาสูงสุด 

5. รายไดต่้อเดอืน 

6. สถานภาพในการใชบ้รกิาร 

7. ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลรฐั 

 

 

การรบัรูข่้าวสารโรงพยาบาลรฐั 

1. การเปิดรบัข่าวสารสุขภาพ 

2. การเปิดรบัขา่วสารโรงพยาบาล 

3. ลกัษณะภาพโดยรวมทีร่บัรู ้

 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวม 

1. ดา้นชื่อเสยีงของโรงพยาบาล 

2. ดา้นความสามารถของแพทย ์

3. ดา้นการดูแลเอาใจใส่ของ

พยาบาลและเจา้หนา้ที่ 

4.  ดา้นค่ารกัษาพยาบาล 

5. ดา้นสภาพแวดลอ้มของ     

โรงพยาบาล 

 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนั 

1. ภาพลกัษณ์ของแพทย ์

2. ภาพลกัษณ์ของพยาบาล 

3. ภาพลกัษณ์ของเจา้หนา้ที ่

 
สถานภาพการมาโรงพยาบาล 

ความถีใ่นการมาโรงพยาบาล 
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ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวจิยัคร ัง้น้ีคือ ประชาชนโดยท ัว่ไปที่มารบัการรกัษาพยาบาลจาก

โรงพยาบาลรฐัทีต่ ัง้อยู่ในกรุงเทพมหานคร ขนาดของกลุม่ตวัอย่างกาํหนดไว ้400 ตวัอย่าง  โดยวธิี

เปรยีบเทยีบตารางสาํเร็จรูปของ Yamane ‘sample size with 95% confidence พบวา่ถา้ขนาด

ของประชากรมจีาํนวนมากกว่าแสนคนนัน้ ใหใ้ชต้ารางสุ่มตวัอย่างสาํเร็จรูปของ Yamane โดยให ้

เกดิความผดิพลาดไดไ้ม่เกนิ + 5% ทีร่ะดบัความเชื่อม ัน่ 95% (วเิชยีร  เกตสุงิห,์ 2537 : 27)   โดย

กาํหนดสถานที่ในการสมัภาษณ์  ตามสดัส่วนการคาํนวณโดยกาํหนดวธิีการสุ่มตวัอย่างแบบหลาย

ข ัน้ตอน (Multi-Stage Sampling)  โดยเรยีงลาํดบั  ดงัน้ี 

 

ขัน้ตอนที่ 1  ใชก้ารสุ่มตวัอย่างตามสดัส่วน (Proportional Allocation)  โดยแบง่เขต

การปกครองของกรุงเทพมหานครออกเป็น 3 กลุม่เขต  ตามเกณฑก์ารแบ่งของกรมการปกครอง  

กระทรวงมหาดไทย  ไดแ้ก่  กลุม่เขตเมอืง  กลุม่เขตต่อเมอืง  และกลุม่เขตชานเมอืง  ไดด้งัน้ี 

1. กลุม่เขตเมอืง  มที ัง้หมด 15 โรงพยาบาล คือ  รพ.ราชวถิ ี(909 เตยีง) รพ.เลดิสนิ 

(428 เตยีง) รพ.สงฆ ์(423 เตยีง) รพ.พระมงกุฎเกลา้ (1236 เตยีง) รพ.สมเดจ็พระป่ินเกลา้ (450 

เตยีง) รพ.ทหารผ่านศึก (284 เตยีง) รพ.กองพยาบาลโรงเรยีนเตรยีมทหาร (34 เตยีง) รพ.รามาธิบด ี

(938 เตยีง) รพ.วทิยาลยัแพทยศาสตรแ์ละวชริพยาบาล (845 เตยีง) รพ.กลาง (408 เตยีง) รพ.ตาก

สนิ (393 เตยีง) รพ.ตาํรวจ (727 เตยีง) รพ.รถไฟ (120 เตยีง) รพ.การไฟฟ้านครหลวง (100 เตยีง) 

และ รพ.จฬุาลงกรณส์ภากาชาดไทย (1433 เตยีง) 

2. กลุม่เขตต่อเมอืง  มที ัง้หมด 12 โรงพยาบาล  คือ  รพ.นพรตันร์าชธานี (510 เตยีง)  

รพ.กลางกรมราชทณัฑ ์(320 เตียง) รพ.สถานพยาบาลเรือนจาํพเิศษกรุงเทพ (50 เตยีง) รพ.

สถานพยาบาลทณัฑสถานหญงิกลาง (37 เตยีง) รพ.ภูมพิลอดุลยเดช (774 เตยีง) รพ.ทหารเรือ

กรุงเทพ (230 เตยีง) รพ.กรมสรรพาวุธทหารเรอื (60 เตยีง) รพ.กองพยาบาลโรงเรียนเตรยีมทหาร 

(34 เตยีง)รพ.ศิรริาช (2630 เตยีง) รพ.เจรญิกรุงประชารกัษ ์(417 เตยีง) รพ.โรงงานยาสูบ (120 

เตยีง) และ รพ.กองการแพทยก์ารท่าเรอืแหง่ประเทศไทย (25 เตยีง) 

3. กลุม่เขตชานเมอืง  มที ัง้หมด 4 โรงพยาบาล  คือ  รพ.หลวงพ่อทวศีกัดิ์ชตุนิโรอุทศิ 

(60 เตยีง) รพ.ลาดกระบงั (30 เตยีง) รพ.หนองจอก (30 เตยีง) และรพ.สถานพยาบาลสาํนกัอนามยั 

(25 เตยีง) 
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ผูว้จิยัไดสุ่้มกลุม่ตวัอย่างทีจ่ะศึกษาวจิยั  โดยกาํหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างเขตโดยใชเ้กณฑ ์ 

ถา้จาํนวนประชากรท ัง้หมดหลกัรอ้ย ใชก้ลุม่ตวัอย่าง 15-30%   (บญุชม  ศรสีะอาด, 2535 : 38)  

ได ้ 9  โรงพยาบาล  จากท ัง้หมด 31 โรงพยาบาล  คิดเป็นรอ้ยละ 29.03  ของโรงพยาบาลท ัง้หมด  

จะไดส้ดัส่วนของโรงพยาบาลในแต่ละกลุม่เขตโดยวธิคีาํนวณ  ดงัน้ี 

1. สดัส่วนจากกลุม่เขตเมอืง  มค่ีา  (9 x 15)  31  เท่ากบั  4.35  หมายความวา่  วจิยั

กลุม่ตวัอย่างจากกลุม่น้ี จาํนวน 4 โรงพยาบาล 

2. สดัส่วนจากกลุม่เขตต่อเมอืง  มค่ีา (9 x 12)  31  เท่ากบั  3.48  หมายความวา่  

วจิยักลุม่ตวัอย่างจากกลุม่น้ี  จาํนวน 4 โรงพยาบาล 

3. สดัส่วนจากกลุม่เขตชานเมอืง  มค่ีา (9 x 4)  31  เท่ากบั  1.16  หมายความวา่  

วจิยักลุม่ตวัอย่างจากกลุม่น้ี  จาํนวน 1 โรงพยาบาล 

 

ขัน้ตอนที่ 2  ผูว้จิยัใชว้ธิีสุ่มตวัอย่างแบบงา่ย (Simple Random Sampling)  ดว้ยวธิี

จบัฉลากเพือ่เลอืกตวัแทนในแต่ละกลุม่เขต  โดยใชส้ดัส่วนจากวธิขี ัน้ตอนที่ 1  ผลการจบัฉลาก

ไดผ้ลดงัน้ี 

1. กลุ่มเขตเมอืง ไดโ้รงพยาบาลตวัแทนคือ  รพ.พระมงกุฏเกลา้ รพ.ราชวถิ ีรพ.เลดิสนิ

และ รพ.ทหารผ่านศึก  

2. กลุ่มเขตต่อเมือง ไดโ้รงพยาบาลตวัแทนคือ รพ.ศิริราช รพ.ภูมิพลอดุลยเดช       

รพ.นพรตันร์าชธานี และ รพ.ทหารเรอืกรุงเทพ 

3. กลุม่เขตชานเมอืง  ไดโ้รงพยาบาลตวัแทนคือ  รพ.หนองจอก 

 

ขัน้ตอนที่ 3  ใชว้ธิีการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Specific Sampling) เพือ่ทาํการสุ่ม

ตวัอย่างผูใ้ชบ้รกิารจากโรงพยาบาลรฐัทีเ่ป็นตวัแทน  ประมาณโรงพยาบาลละ 45 คน   

 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวจิยั 

 

การวจิยัในคร ัง้นี้จะใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูใ้ชบ้ริการ

ทีเ่ขา้รบัการรกัษาพยาบาลจากโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานคร โดยผูว้จิยัจะใหก้ลุม่เป้าหมายเป็น

ผูต้อบแบบสอบถามเองและรอรบักลบั  ซึ่งแบบสอบถามประกอบดว้ยคาํถามปิดแบบมีตวัเลอืก  

โดยแบง่เป็น 4 ตอนดงัน้ี 
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ตอนที ่1 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชบ้รกิาร  โดยมลีกัษณะคาํถาม

แบบปลายปิด จาํนวน 7 ขอ้  ประกอบดว้ย  เพศ  อายุ  อาชพี  การศึกษา  รายได ้ สถานภาพการ

มาโรงพยาบาลในคร ัง้น้ี  และความถีใ่นการมาโรงพยาบาลรฐั 

ตอนที่ 2 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมการรบัรูข้า่วสารของกลุม่ตวัอย่าง โดยมลีกัษณะ

เป็นคาํถามแบบปลายปิด จาํนวน 3 ขอ้  ประกอบดว้ย  ความถีใ่นการเปิดรบัข่าวสารจากสือ่เกี่ยวกบั

สุขภาพ  การเปิดรบัข่าวสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัจากสื่อใด  และลกัษณะภาพโดยรวมของขา่วสาร

ทีร่บัรูเ้กี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐั 

ตอนที่ 3 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของโรงพยาบาลรฐั  โดยมี

ลกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายปิด จาํนวน 3 ขอ้  ประกอบดว้ย ภาพลกัษณ์ของแพทย ์ ภาพลกัษณ์

ของพยาบาล  และภาพลกัษณข์องเจา้หนา้ที ่

ตอนที่ 4  เป็นคาํถามเกี่ยวกบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมของโรงพยาบาลรฐั  โดยมี

ลกัษณะเป็นคาํถามแบบปลายปิด จาํนวน 5 ดา้น  ประกอบดว้ย  ชื่อเสียงของโรงพยาบาล  

ความสามารถของแพทยท์ี่รกัษาพยาบาล  การดูแลเอาใจใส่ของพยาบาลและเจา้หนา้ที่  ค่า

รกัษาพยาบาล  และสภาพแวดลอ้มท ัว่ไปของโรงพยาบาล 

 

การทดสอบความเที่ยงตรงและความน่าเช่ือถอืไดข้องแบบวดั 

 

ก่อนที่จะนาํแบบสอบถามไปใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลจะมกีารทดสอบความเที่ยงตรง 

(Validity)  และความเชื่อม ัน่ (Reliability)  โดยการนาํแบบสอบถามไปทดสอบก่อน (Pre-test)  

กบักลุม่ทดสอบ  ซึง่มวีธิกีารดงัน้ี 

1.  การทดสอบหาความเทีย่งตรง (Validity)  โดยการนาํแบบสอบถามทีส่รา้งขึ้นเสนอต่อ

อาจารยท์ีป่รกึษาและกรรมการการสอบวทิยานิพนธ ์ เพือ่พจิารณาตรวจสอบถงึความครอบคลุมของ

เน้ือหา  การใชภ้าษาและโครงสรา้งของแบบสอบถามเพือ่นาํมาปรบัปรุงแกไ้ขใหส้มบูรณ์ก่อนนาํไปใช ้

กบักลุม่ทดสอบ 

2.  การทดสอบหาความเชื่อม ัน่ (Reliability)  ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามทีเ่ป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า จาํนวน 20 ชดุไปสมัภาษณ์ผูใ้ชบ้รกิารโดยท ัว่ไป  เพือ่เป็นกลุม่ตวัอย่างคนละกลุม่กบั

ขอ้มลูจรงิ  และมคีวามแตกต่างกนัท ัง้ทางดา้น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้และสถานภาพของ

ผูใ้ชบ้ริการ  และมลีกัษณะทางประชากรตรงตามกลุ่มตวัอย่างที่ใชจ้ริงในการวจิยั  ท ัง้น้ีเพื่อนาํผล

การสมัภาษณ์มาทาํการปรบัปรุงเพื่อใหไ้ดแ้บบสอบถามที่ตรงกบัวตัถุประสงค์มากที่สุด โดยการ
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คาํนวณหาค่า Reliability Coefficient Alpha ดว้ยวธิขีอง Cronbach Alpha Formula  จากสูตร

ดงัน้ี 

  













 


2
t

S

2
i

S
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k

          α  

เมือ่  แทน ค่าความเชื่อม ัน่ 

k แทน จาํนวนขอ้ของเครื่องมอืวดั 

 2

i
S  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

2

t
S  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

 

ผูว้จิยัไดน้าํแบบสอบถามไปวเิคราะหด์ว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for windows  เพือ่

หาค่า Alpha () ซึง่ไดค่้าสมัประสทิธิ์ความน่าเชื่อถอืดงัต่อไปนี้ 

ภาพลกัษณป์จัจบุนัของแพทยใ์นโรงพยาบาลรฐั  เท่ากบั  .9420 

ภาพลกัษณป์จัจบุนัของพยาบาลในโรงพยาบาลรฐั  เท่ากบั  .8650 

ภาพลกัษณป์จัจบุนัของเจา้หนา้ทีแ่ผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลรฐั  เท่ากบั  .7430  

ภาพลกัษณ์โดยรวมของโรงพยาบาลรัฐ เท่ากบั .8110  
 

การวดัค่าตวัแปรและใหค้ะแนนตวัแปร 

 

ผูว้จิยักาํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนและเกณฑก์ารวดัค่าตวัแปรในตอนที ่3 เกี่ยวกบัการ

รบัรูภ้าพลกัษณ์ของแพทย ์ พยาบาล  และเจา้หนา้ที่แผนกต่าง ๆ ของกลุ่มตวัอย่าง  โดยการใช ้

มาตรวดัเจตคตขิอง Osgood (อา้งใน ไพลนิ  ถริวฒัน ์และวาสนา จนัทรส์วา่ง, 2539) โดยกาํหนด

ระดบัของนํา้หนกัความคิดเหน็ 7 ระดบั ทัง้ในดา้นบวก และลบ สลบักนัท ัง้สองขา้ง  ตัง้แต่ระดบั  

1-7 ซึ่งระดบั 4 จะเป็นลกัษณะร่วมของท ัง้สองขา้ง  โดยมเีกณฑก์ารใหค้ะแนนดา้นบวกเป็น 7 

คะแนน และคะแนนลดลงไปเรื่อย ๆ ถงึ 1 คะแนน  และคะแนนดา้นลบเป็น 1 คะแนน และเพิม่ไป

เรื่อย ๆ ถงึ 7 คะแนน 
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สาํหรบัตอนที ่4 ผูว้จิยักาํหนดเกณฑใ์นการใหค้ะแนนและเกณฑก์ารวดัค่าตวัแปรในส่วน

ของภาพลกัษณข์องโรงพยาบาลรฐัในปจัจบุนัของกลุม่ตวัอย่าง  ดงัน้ี 

  5 หมายถงึ  ใช่เป็นจรงิเสมอ 

4 หมายถงึ  ใช่เป็นส่วนใหญ่ 

3 หมายถงึ  ใช่บา้งไม่ใช่บา้ง 

2 หมายถงึ  ไมใ่ช่เป็นส่วนใหญ่ 

1 หมายถงึ  ไมใ่ช่เลย 

 

เมือ่ศึกษาปรมิาณความมากนอ้ยของแต่ละคาํตอบจากผลรวมของกลุม่ตวัอย่างนัน้  ผูว้จิยั

ไดใ้ชค่้าเฉลี่ยมาเป็นเกณฑใ์นการบรรยายลกัษณะของค่าตวัแปรตามมาตราของลเิคิรท์ (Likert, 

1961 : 97)  โดยกาํหนดแนวคาํตอบเป็น 5 ระดบัเพือ่คาํนวณหาค่าอนัตรภาคช ัน้ (class interval)  

ของความกวา้งในแต่ละอนัตรภาคชัน้ตามสูตร  ดงัน้ี 

 

พสิยั เท่ากบั  คะแนนสูงสุด – คะแนนตํา่สุด 

        จาํนวนช ัน้ 

แทนค่า เท่ากบั  

5
1 - 5

  เท่ากบั   

5
4

  

เท่ากบั  0.80 

 

ดงันัน้เกณฑค่์าเฉลีย่ของการใหร้ะดบัคะแนนในแต่ละอนัตรภาคช ัน้จะมลีกัษณะ ดงัน้ี 

ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 คะแนน หมายถงึ  เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 

ค่าเฉลีย่ 3.41 – 4.20 คะแนน หมายถงึ  เหน็ดว้ยมาก 

ค่าเฉลีย่ 2.61 – 3.40 คะแนน หมายถงึ  ปานกลาง 

ค่าเฉลีย่ 1.81 – 2.60 คะแนน หมายถงึ  ไม่เหน็ดว้ย 

ค่าเฉลีย่ 1.00 – 1.80 คะแนน หมายถงึ  ไม่เหน็ดว้ยมากทีสุ่ด 
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สถติิที่ใชใ้นการวจิยั 

 

จากประเดน็ต่าง ๆ ทีส่มัภาษณจ์ะดาํเนินวธิกีารวเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

1. สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics)  ใชค่้ารอ้ยละ (Percentage)  โดยแสดง

ในรูปตารางแจกแจงความถี ่  ซึง่การวเิคราะหแ์ยกเป็นตารางทางเดยีว  ไดแ้ก่  การอธบิายขอ้มลู

ลกัษณะทางประชากรของกลุม่ตวัอย่าง  และใชค่้าเฉลีย่ (Means)  โดยแสดงในรูปตารางค่าเฉลีย่  

เพือ่ใชใ้นการอธบิายการรบัรูภ้าพลกัษณข์องบคุลากร และโรงพยาบาลรฐั ตามความคดิเหน็ของกลุม่

ตวัอย่างผูใ้ชบ้รกิารจากโรงพยาบาลรฐั 

2. สถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistics)  ไดแ้ก่  ค่าไค-สแควร ์ (Chi-square) ใน

การเปรยีบเทยีบความเหมาะสมของขอ้มลู และการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (one-way 

ANOVA)  เพือ่ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลีย่  ซึ่งเป็นการวเิคราะหข์อ้มลูทางสถติขิ ัน้สูง  ที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ.05  
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บทที่ 4 

ผลการวเิคราะห ์

 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้รกิาร  ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธิีวจิยั

เชงิสาํรวจ (Survey Research)  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือ่

การศึกษา จากการตอบแบบสอบถามท ัง้หมด 400 ชดุ  ปรากฏว่ามผูีต้อบแบบสอบถามทีส่มบูรณ ์

386 ชดุ  คิดเป็นรอ้ยละ 96.50  ผลการวจิยัทีไ่ด ้แบง่ออกเป็น 4 ตอนดงัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากร 

2. การรบัรูข้า่วสารโรงพยาบาลรฐั 

3. การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัในโรงพยาบาลรฐั 

4. การรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมของโรงพยาบาลรฐั 

5. การทดสอบสมมตฐิาน 

ดงัมรีายละเอยีดในแต่ละตอนดงัต่อไปนี้ 

 

ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอย่าง 

 

ตารางที ่1  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของเพศของกลุม่ตวัอย่าง 

 

เพศ จาํนวน รอ้ยละ 

ชาย 174 45.1 

หญงิ 212 54.9 

รวม 386 100.0 

 

จากตารางที ่1  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของเพศของกลุม่ตวัอย่างผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาล

รฐั  พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จาํนวน 212 คนคิดเป็นรอ้ยละ 54.9  ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็น

เพศชาย จาํนวน 174 คนคดิเป็นรอ้ยละ 45.1   
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ตารางที ่2  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของอายุของกลุม่ตวัอย่าง 

 

อายุ จาํนวน รอ้ยละ 

ตํา่กวา่ 20 ปี 41 10.6 

21-30 ปี 58 15.0 

31-40 ปี 66 17.1 

41-50 ปี 85 22.0 

51-60 ปี 45 11.7 

61 ปีขึ้นไป 91 23.6 

รวม 386 100.0 

 

จากตารางที ่2  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของระดบัอายุของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการ

โรงพยาบาลรฐั  พบวา่ส่วนใหญ่ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัมอีายุ 61 ปีขึ้นไปจาํนวน 91 คนคิดเป็น

รอ้ยละ 23.6  รองลงมาไดแ้ก่  ผูใ้ชบ้ริการทีม่อีายุ 41-50 ปีจาํนวน 85 คนคิดเป็นรอ้ยละ 22.0  

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 31-40 ปีจาํนวน 66 คนคิดเป็นรอ้ยละ 17.1 ผูใ้ชบ้ริการที่มอีายุ 21-30 ปีจาํนวน 

58 คนคิดเป็นรอ้ยละ 15.0  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 51-60 ปีจาํนวน 45 คนคิดเป็นรอ้ยละ 11.7 และ

นอ้ยทีสุ่ดคือผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุตํา่กวา่ 20 ปีจาํนวน 41 คนคดิเป็นรอ้ยละ 10.6  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่3  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของอาชพีของกลุม่ตวัอย่าง 

 

อาชพี จาํนวน รอ้ยละ 

ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 63 16.3 

เอกชน/ลูกจา้ง 120 31.1 

ส่วนตวั/อสิระ 31 8.1 

นกัเรยีน/นกัศึกษา 87 22.5 

แม่บา้น/ขา้ราชการบาํนาญ 85 22.0 

รวม 386 100.0 

 

จากตารางที ่3  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของอาชพีปจัจุบนัของกลุม่ตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการ  

พบวา่ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัมอีาชพีเป็นลูกจา้งในธุรกิจเอกชนมากที่สุดจาํนวน 120 คนคิดเป็น

รอ้ยละ 31.1  รองลงมาไดแ้ก่  นกัเรยีน/นกัศึกษา จาํนวน 87 คนคิดเป็นรอ้ยละ 22.5  แม่บา้น/

ขา้ราชการบาํนาญ จาํนวน 85 คนคิดเป็นรอ้ยละ 22.0  ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกิจ จาํนวน 63 คนคิด

เป็นรอ้ยละ 16.3  และประกอบอาชพีส่วนตวั/อสิระ จาํนวน 31 คนคดิเป็นรอ้ยละ 8.1 นอ้ยทีสุ่ด 
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ตารางที ่4  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของการศึกษาของกลุม่ตวัอย่าง 

 

การศึกษา จาํนวน รอ้ยละ 

ประถมศึกษาหรอืตํา่กวา่ 85 22.0 

มธัยมศึกษา 115 29.8 

ปรญิญาตร ี 113 29.3 

ปรญิญาโทหรอืสูงกวา่ 73 18.9 

รวม 386 100.0 

 

จากตารางที ่4  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของการศึกษาสูงสุดของกลุม่ตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการ

โรงพยาบาลรฐั  พบว่า  ผูท้ีจ่บการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาสูงสุดมจีาํนวนมากที่สุดคือ 115 คนคิด

เป็นรอ้ยละ 29.8  รองลงมาไดแ้ก่  ผูท้ี่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี จาํนวน 113 คนคิดเป็นรอ้ย

ละ 29.3  ผูท้ีจ่บการศึกษาระดบัประถมศึกษาหรอืตํา่กวา่ จาํนวน 85 คนคิดเป็นรอ้ยละ 22.0  และ

ผูท้ีจ่บการศึกษาระดบัปรญิญาโทหรอืสูงกวา่มจีาํนวนนอ้ยทีสุ่ดคอื 73 คนคิดเป็นรอ้ยละ 18.9   
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ตารางที ่5  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของรายไดข้องกลุม่ตวัอย่าง 

 

การศึกษา จาํนวน รอ้ยละ 

ไมม่รีายได ้ 62 16.1 

ตํา่กวา่ 5000 บาท 79 20.5 

5001-10000 บาท 103 26.6 

10001-15000 บาท 93 24.1 

15001-20000 บาท 32 8.3 

20001-25000 บาท 12 3.1 

25001 บาทขึ้นไป 5 1.3 

รวม 386 100.0 

 

จากตารางที ่5 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุม่ตวัอย่างผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐั  พบวา่  

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืน 5000-10000 บาทจาํนวนมากทีสุ่ดเท่ากบั 103 คนคดิเป็นรอ้ยละ 26.6 

ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืน 10001-15000 บาทจาํนวน 93 คนคิดเป็นรอ้ยละ 24.1  ผูใ้ชบ้รกิารที่

มรีายไดต่้อเดอืนตํา่กวา่ 5000 บาทจาํนวน 79 คนคิดเป็นรอ้ยละ 20.5  ผูใ้ชบ้รกิารทีไ่ม่มรีายไดต่้อ

เดอืนจาํนวน 62 คนคิดเป็นรอ้ยละ 16.1  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืน 15001-20000 บาทจาํนวน 

32 คนคิดเป็นรอ้ยละ 8.3  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืน 20001-25000 บาทจาํนวน 12 คนคิดเป็น

รอ้ยละ 3.1  และผูใ้ชบ้รกิารทีม่รีายไดต่้อเดอืน 25001 บาทขึ้นไปจาํนวน 5 คนคิดเป็นรอ้ยละ 1.3 

นอ้ยทีสุ่ด 
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ตารางที ่6  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของสถานภาพการมาโรงพยาบาลคร ัง้น้ีของกลุม่ตวัอย่าง 

 

สถานภาพ จาํนวน รอ้ยละ 

ผูป่้วยใน 98 25.4 

ผูป่้วยนอก 211 54.7 

ญาตผูิป่้วย 77 19.9 

รวม 386 100.0 

 

จากตารางที ่6  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของกลุ่มตวัอย่างผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐั  

พบวา่  ส่วนใหญ่เป็นผูป่้วยนอก จาํนวน 211 คนคิดเป็นรอ้ยละ 54.7  รองลงมาไดแ้ก่  ผูป่้วยใน 

จาํนวน 98 คนคดิเป็นรอ้ยละ 25.4  และญาตผูิป่้วยจาํนวน 77 คนคดิเป็นรอ้ยละ 19.9  ตามลาํดบั 

 

 

ตารางที ่7  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของความถีใ่นการมาโรงพยาบาลรฐัของกลุม่ตวัอย่าง 

 

ความถี ่ จาํนวน รอ้ยละ 

ไมบ่อ่ย ( 1-2 ครัง้/ปี) 102 26.4 

ปานกลาง (3-4 ครัง้/ปี) 111 28.8 

บอ่ย (5-6 ครัง้/ปี) 106 27.5 

บอ่ยมาก (มากกวา่ 7 ครัง้/ปี) 67 17.3 

รวม 386 100.0 

 

จากตารางที่ 7 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัของกลุ่ม

ตวัอย่างผูใ้ชบ้รกิาร  พบวา่  ส่วนใหญ่ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัของผูใ้ชบ้ริการปานกลาง (3-4 

คร ัง้ต่อปี) เป็นจาํนวนมากที่สุด 111 คนคิดเป็นรอ้ยละ 28.8  รองลงมาไดแ้ก่  บ่อย (5-6 ครัง้ต่อปี) 

จาํนวน 106 คนคิดเป็นรอ้ยละ 27.5  ไม่บ่อย (1-2 ครัง้/ปี) จาํนวน 102 คนคิดเป็นรอ้ยละ 26.4  

และนอ้ยทีสุ่ด บอ่ยมาก (มากกวา่ 7 ครัง้/ปี) จาํนวน 67 คนคดิเป็นรอ้ยละ 17.3  ตามลาํดบั 

 

 

DPU



 65 

การรบัรูข่้าวสารโรงพยาบาลรฐั 

 

ตารางที ่8  แสดงจาํนวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ ของกลุม่ตวัอย่าง จาํแนกตามการรบัรูข้า่วสารดา้น 

             สุขภาพจากสือ่ต่าง ๆ  

 

การรบัรู ้

ขา่วสารดา้น 

 
ทกุวนั  

4-5 ครัง้ 

/สปัดาห ์
 

2-3 วนั / 

สปัดาห ์
 

1 วนั / 

สปัดาห ์
 ไมเ่คย 

2
 

สุขภาพจาก n % n % n % n % n %  

วทิยุ 108 28.0 83 21.5 70 18.1 85 22.0 40 10.4 3.35 

โทรทศัน ์ 112 29.0 85 22.0 75 19.4 78 20.2 36 9.3 3.41 

หนงัสอืพมิพ ์ 107 27.7 82 21.2 67 17.4 80 20.7 50 13.0 3.30 

นิตยสาร 33 8.5 55 14.2 52 13.5 126 32.6 120 31.1 2.37 

แผ่นปลวิ 37 9.6 48 12.4 64 16.6 117 30.3 120 31.1 2.39 

โปสเตอร ์ 83 21.5 90 23.3 44 11.4 103 26.7 66 17.1 3.05 

คนใน   

ครอบครวั 
20 5.2 82 21.2 124 32.1 79 20.5 81 21.0 2.69 

เพือ่นบา้น 30 7.8 59 15.3 110 28.5 94 24.4 93 24.1 2.58 

  

จากตารางที ่8 แสดงจาํนวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ของการรบัรูข้า่วสารดา้นสุขภาพของ

กลุ่มตวัอย่างทีม่จีาํนวนมากทีสุ่ดพบว่า  กลุม่ตวัอย่างรบัรูข้่าวสารดา้นสุขภาพจากโทรทศันม์ากที่สุด 

(ค่าเฉลีย่ 3.41)  วทิยุ (ค่าเฉลีย่ 3.35)  หนงัสอืพมิพ ์(ค่าเฉลีย่ 3.30) โปสเตอร ์(ค่าเฉลีย่ 3.05) คน

ในครอบครวั (ค่าเฉลีย่ 2.69) เพือ่นบา้น (ค่าเฉลีย่ 2.58)  แผ่นปลวิ (ค่าเฉลีย่ 2.39) นิตยสาร 

(ค่าเฉลีย่ 2.37) 
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ตารางที ่9 แสดงจาํนวนและรอ้ยละของการเปิดรบัขา่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัของกลุม่ตวัอย่าง 

            จากสือ่ทีเ่ปิดรบัมากทีสุ่ด 

 

การรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบั     

โรงพยาบาลรฐัจาก 
จาํนวน รอ้ยละ 

โทรทศัน ์ 124 32.1 

วทิยุ 89 23.1 

หนงัสอืพมิพ ์ 96 24.8 

นิตยสาร 37 9.6 

อนิเตอรเ์น็ต 8 2.1 

บคุคล 24 6.2 

แผ่นปลวิ 8 2.1 

รวม 386 100.0 

 

จากตารางที ่9  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของการรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัจาก

สื่อต่าง ๆ พบว่า  กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รบัรูข้่าวสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัจากโทรทศันม์จีาํนวน

มากทีสุ่ด 124 คนคดิเป็นรอ้ยละ 32.1  รองลงมาไดแ้ก่  หนงัสอืพมิพ ์จาํนวน 96 คนคิดเป็นรอ้ยละ 

24.8  วทิยุ จาํนวน 23.1  นิตยสาร จาํนวน 37 คนคิดเป็นรอ้ยละ 9.6  บคุคล จาํนวน 24 คนคิด

เป็นรอ้ยละ 6.2   อนิเตอรเ์น็ต และแผ่นปลวิ อย่างละ 8 คนคดิเป็นรอ้ยละ 2.1  ตามลาํดบั 
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ตารางที ่10  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของภาพโดยรวมทีร่บัรูม้ากทีสุ่ดของผูใ้ชบ้รกิาร 

              ต่อโรงพยาบาลรฐั 

 

ลกัษณะภาพโดยรวมทีก่ลุม่ตวัอย่างรบัรู ้ จาํนวน รอ้ยละ 

เป็นโรงพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพการรกัษาพยาบาล 121 31.4 

เป็นโรงพยาบาลทีห่่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพผูป่้วย 114 29.5 

เป็นโรงพยาบาลทีมุ่่งแสวงหากาํไร 92 23.8 

เป็นโรงพยาบาลฆ่าสตัว ์ 59 15.3 

รวม 386 100.0 

 

จากตารางที ่10  แสดงจาํนวนและรอ้ยละของภาพโดยรวมทีร่บัรูม้ากทีสุ่ดของผูใ้ชบ้รกิาร

ต่อโรงพยาบาลรฐัจากสือ่พบวา่  กลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่รบัรูข้า่วสารวา่โรงพยาบาลรฐัเป็นโรงพยาบาล

ทีม่ปีระสทิธิภาพการรกัษาพยาบาลมากทีสุ่ด 121 คนคิดเป็นรอ้ยละ 31.4  รองลงมาไดแ้ก่  เป็น

โรงพยาบาลทีห่่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพผูป่้วย จาํนวน 114 คนคิดเป็นรอ้ยละ 29.5  เป็น

โรงพยาบาลที่มุ่งแสวงหากาํไร  จาํนวน 92 คนคิดเป็นรอ้ยละ 23.8  และนอ้ยที่สุดคือเป็น

โรงพยาบาลฆ่าสตัวจ์าํนวน 59 คนคดิเป็นรอ้ยละ 15.3 
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การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของบคุลากรในโรงพยาบาลรฐั 

 

ตารางที ่11  แสดงจาํนวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ ของการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของแพทยใ์นโรงพยาบาลรฐั 

 

ภาพลกัษณ์  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  ท ัง้สองดา้น  นอ้ย  ปานกลาง  มาก ค่า ค่า ภาพลกัษณ์ 

 n % n % n % n % n % n % n % x  S.D  

อ่อนโยน 118 30.6 95 24.6 35 9.1 64 16.6 37 9.6 27 7.0 10 2.6 5.19 1.74 โหดรา้ย 

ไมร่บัผดิชอบ 17 4.4 50 13.0 16 4.1 42 10.9 58 15.0 97 25.1 106 27.5 2.96 1.87 รบัผดิชอบ 

ข่มเหง 15 3.9 40 10.4 17 4.4 85 22.0 85 22.0 101 26.2 43 11.1 3.29 1.61 ช่วยเหลอื 

มคีวามม ัน่คงทางอารมณ์ 121 31.3 53 13.7 52 13.5 71 18.4 10 2.6 20 5.2 59 15.3 4.76 2.13 เดีย๋วด ีเดีย๋วรา้ย 

หยาบคาย 64 16.6 28 7.3 37 9.6 64 16.6 31 8.0 24 6.2 138 35.8 3.46 2.27 นุ่มนวลอ่อนหวาน 

มนีํา้ใจ 101 26.2 72 18.7 35 9.1 88 22.8 21 5.4 47 12.2 27 57 4.72 1.91 แลง้นํา้ใจ 

ไมน่่าไวใ้จ 28 7.3 85 22.0 29 7.5 66 17.1 35 9.1 108 28.0 35 9.1 3.81 1.90 ไวใ้จได ้

ละเอยีดรอบคอบ 130 33.7 105 27.2 54 14.0 75 19.4 6 1.6 12 3.1 4 1.0 5.59 1.41 สะเพร่า 

หงอยเหงา 47 12.2 27 7.0 5 1.3 78 20.2 42 10.9 59 15.3 128 33.2 4.89 2.08 ร่าเรงิ 

เขม้งวด 31 8.0 54 14.0 35 9.1 161 41.7 20 5.2 56 14.5 29 7.5 4.04 1.61 ยดืหยุ่น 

ไมม่ไีหวพรบิ 20 5.2 51 13.2 16 4.1 67 17.4 30 7.8 15 3.9 187 48.4 2.85 2.08 มไีหวพรบิ 

เมตตากรุณา 124 31.3 92 23.8 11 2.8 53 13.7 39 10.1 50 13.0 20 5.2 4.93 2.01 อจิฉารษิยา 

เหน็แก่ตวั 33 8.5 75 19.4 37 9.6 133 34.5 29 7.5 52 13.5 27 7.0 4.19 1.69 เสยีสละ 

พูดจาไม่น่าฟงั 24 6.2 75 19.4 15 3.9 44 11.4 19 4.9 30 7.8 179 46.4 3.02 2.23 พูดจาไพเราะ 

บึ้งตึ้ง ดุดนั 23 6.0 64 16.6 14 3.6 43 11.1 41 10.6 56 14.5 145 37.6 3.02 2.09 ยิ้มแยม้แจ่มใส 
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จากตารางที ่11 แสดงจาํนวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ ของการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของ

แพทยใ์นโรงพยาบาลรฐัพบว่า  การรบัรูภ้าพลกัษณ์ของแพทยใ์นโรงพยาบาลรฐัอยู่ในดา้นบวกมาก

ทีสุ่ดคือ  ละเอยีดรอบคอบ (ค่าเฉลีย่ 5.59) รองลงมาคือ อ่อนโยน (ค่าเฉลีย่ 5.19)  มไีหวพริบ 

(ค่าเฉลีย่ 5.15)  รบัผดิชอบ (ค่าเฉลีย่ 5.04)  พูดจาไพเราะ (ค่าเฉลีย่ 4.98)  ยิ้มแยม้แจ่มใส 

(ค่าเฉลีย่ 4.98)  เมตตากรุณา (ค่าเฉลีย่ 4.93)  ร่าเรงิ (ค่าเฉลีย่ 4.89)  มคีวามม ัน่คงทางอารมณ ์

(ค่าเฉลีย่ 4.76)  มนีํา้ใจ (ค่าเฉลีย่ 4.72) ช่วยเหลอื (ค่าเฉลีย่ 4.71)  นุ่มนวลอ่อนหวาน (ค่าเฉลีย่ 

4.54)  ไวใ้จได ้(ค่าเฉลีย่ 4.19)  เสยีสละ (ค่าเฉลีย่ 4.19) และนอ้ยทีสุ่ดคือ ยดืหยุ่น (ค่าเฉลีย่ 4.04)           
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ตารางที ่12  แสดงจาํนวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ ของการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของพยาบาลในโรงพยาบาลรฐั 

 

ภาพลกัษณ์  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  ท ัง้สองดา้น  นอ้ย  ปานกลาง  มาก ค่า ค่า ภาพลกัษณ์ 

 n % n % n % n % n % n % n % x  S.D  

อ่อนโยน 39 10.1 121 31.3 38. 9.8 76 19.7 45 11.7 51 13.2 16 4.1 4.52 1.74 โหดรา้ย 

ไมร่บัผดิชอบ 18 4.7 76 19.7 20 5.2 61 15.8 31 8.0 24 6.2 156 40.4 3.71 2.13 รบัผดิชอบ 

ข่มเหง 20 5.2 56 14.5 27 7.0 131 33.9 83 21.5 51 13.2 18 4.7 3.90 1.51 ช่วยเหลอื 

มคีวามม ัน่คงทางอารมณ์ 30 7.8 88 22.8 28 7.3 66 17.1 38 9.8 102 26.4 34 8.8 3.87 1.90 เดีย๋วด ีเดีย๋วรา้ย 

หยาบคาย 39 10.1 96 24.9 44 11.4 147 38.1 24 6.2 27 7.0 9 2.3 4.64 1.47 นุ่มนวลอ่อนหวาน 

มนีํา้ใจ 33 8.5 100 25.9 26 6.7 69 17.9 34 8.8 93 24.1 31 8.0 4.03 1.91 แลง้นํา้ใจ 

ไมน่่าไวใ้จ 22 5.7 65 16.8 36 9.3 60 15.5 46 4.9 117 30.3 40 10.4 3.56 1.83 ไวใ้จได ้

ละเอยีดรอบคอบ 112 29.0 108 28.0 16 4.1 65 16.8 20 50.2 48 12.4 17 4.4 5.04 1.91 สะเพร่า 

หงอยเหงา 13 3.4 49 12.7 22 5.7 189 49.0 38 9.8 32 8.3 43 11.1 3.81 1.51 ร่าเรงิ 

เขม้งวด 56 14.5 166 43.0 31 8.0 84 21.8 15 3.9 26 6.7 8 2.1 5.14 1.52 ยดืหยุ่น 

ไมม่ไีหวพรบิ 23 6.0 86 22.3 20 5.2 64 16.6 27 7.0 22 5.7 144 37.3 3.37 2.18 มไีหวพรบิ 

เมตตากรุณา 56 14.5 168 43.5 36 9.3 84 21.8 10 2.6 25 6.5 7 1.8 5.19 1.48 อจิฉารษิยา 

เหน็แก่ตวั 22 5.7 80 20.7 23 6.0 62 16.1 28 7.3 26 6.7 145 37.6 3.31 2.16 เสยีสละ 

พูดจาไม่น่าฟงั 29 7.5 90 23.3 11 2.8 59 15.3 63 16.3 101 26.2 33 8.5 3.78 1.89 พูดจาไพเราะ 

บึ้งตึ้ง ดุดนั 25 6.5 77 19.9 10 2.6 51 13.2 162 42.0 37 9.6 24 6.2 3.82 1.66 ยิ้มแยม้แจ่มใส 
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จากตารางที ่12 แสดงจาํนวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ ของการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของ

พยาบาลในโรงพยาบาลรฐัพบว่า  ผูใ้ชบ้ริการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของพยาบาลในโรงพยาบาลรฐั

อยู่ในดา้นบวกมากทีสุ่ดคือ เมตตากรุณา (ค่าเฉลีย่ 5.19) รองลงมาไดแ้ก่  ยดืหยุ่น (ค่าเฉลีย่ 5.14) 

ละเอยีดรอบคอบ (ค่าเฉลีย่ 5.04) รบัผดิชอบ (ค่าเฉลีย่ 4.83)  เสยีสละ (ค่าเฉลีย่ 4.69) มไีหวพรบิ 

(ค่าเฉลีย่ 4.63) อ่อนโยน (ค่าเฉลีย่ 4.52) ไวใ้จได ้(ค่าเฉลีย่ 4.44) พูดจาไพเราะ (ค่าเฉลีย่ 4.22) ร่า

เรงิ (ค่าเฉลีย่ 4.19) ยิ้มแยม้แจ่มใส (ค่าเฉลีย่ 4.18) ช่วยเหลอื (ค่าเฉลีย่ 4.10)  มนีํา้ใจ (ค่าเฉลีย่ 

4.03) มคีวามม ัน่คงทางอารมณ์ (ค่าเฉลีย่ 3.87)  และนอ้ยที่สุดคือ นุ่มนวลอ่อนหวาน (ค่าเฉลีย่ 

3.36)   
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ตารางที ่13  แสดงจาํนวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ ของการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของเจา้หนา้ทีแ่ผนกต่าง ๆในโรงพยาบาลรฐั 

 

ภาพลกัษณ์  มาก  ปานกลาง  นอ้ย  ท ัง้สองดา้น  นอ้ย  ปานกลาง  มาก ค่า ค่า ภาพลกัษณ์ 

 n % n % n % N % n % n % n % x  S.D  

อ่อนโยน 40 10.4 127 32.9 38 9.8 78 20.2 43 11.1 46 11.9 14 3.6 4.61 1.70 โหดรา้ย 

ไมร่บัผดิชอบ 10 2.6 30 7.8 9 2.3 70 18.1 62 16.1 82 21.2 123 31.9 2.72 1.67 รบัผดิชอบ 

ข่มเหง 42 10.9 102 26.4 119 30.8 89 23.1 8 2.1 21 5.4 5 1.3 4.99 1.31 ช่วยเหลอื 

มคีวามม ัน่คงทางอารมณ์ 34 8.8 101 26.2 35 9.1 73 18.9 29 7.5 87 22.5 27 7.0 4.14 1.88 เดีย๋วด ีเดีย๋วรา้ย 

หยาบคาย 27 7.0 84 21.8 27 7.0 65 16.8 38 9.8 111 28.8 34 8.8 3.78 1.89 นุ่มนวลอ่อนหวาน 

มนีํา้ใจ 53 13.7 137 35.5 54 14.0 91 23.6 10 2.6 33 8.5 8 2.1 5.00 1.53 แลง้นํา้ใจ 

ไมน่่าไวใ้จ 15 3.9 49 12.7 34 8.8 130 33.7 39 10.1 79 20.5 40 10.4 3.64 1.64 ไวใ้จได ้

ละเอยีดรอบคอบ 54 14.0 163 42.2 35 9.1 82 21.2 13 3.4 30 7.8 9 2.3 5.10 1.55 สะเพร่า 

หงอยเหงา 28 7.3 84 21.8 25 6.5 64 16.6 39 10.1 112 29.0 34 8.8 3.77 1.90 ร่าเรงิ 

เขม้งวด 38 9.8 111 28.8 10 2.6 65 16.8 52 13.5 84 21.8 26 6.7 4.12 1.92 ยดืหยุ่น 

ไมม่ไีหวพรบิ 28 7.3 65 16.8 17 4.4 55 14.2 71 18.4 114 29.5 36 9.3 3.54 1.84 มไีหวพรบิ 

เมตตากรุณา 48 12.4 162 42.0 60 15.5 76 19.7 13 3.4 21 5.4 6 1.6 5.18 1.40 อจิฉารษิยา 

เหน็แก่ตวั 16 4.1 47 12.2 13 3.4 44 11.4 134 34.7 116 30.1 16 4.1 3.33 1.54 เสยีสละ 

พูดจาไม่น่าฟงั 14 3.6 38 9.8 9 2.3 40 10.4 149 38.6 123 31.9 13 3.4 3.20 1.44 พูดจาไพเราะ 

บึ้งตึ้ง ดุดนั 31 8.0 76 19.7 20 5.2 50 13.0 130 33.7 75 19.4 4 1.0 3.93 1.66 ยิ้มแยม้แจ่มใส 
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จากตารางที ่13 แสดงจาํนวน รอ้ยละ และค่าเฉลีย่ ของการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของ

เจา้หนา้ที่แผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลรฐัพบว่า  ภาพลกัษณ์ของเจา้หนา้ที่แผนกต่าง ๆ ใน

โรงพยาบาลรฐัอยู่ในดา้นบวกมากทีสุ่ดคือ รบัผดิชอบ (ค่าเฉลีย่ 5.28) รองลงมาไดแ้ก่ เมตตากรุณา 

(ค่าเฉลีย่ 5.18) ละเอยีดรอบคอบ (ค่าเฉลีย่ 5.10) มนีํา้ใจ (ค่าเฉลีย่ 5.00) พูดจาไพเราะ (ค่าเฉลีย่ 

4.80) เสยีสละ (ค่าเฉลีย่ 4.67) อ่อนโยน (ค่าเฉลีย่ 4.61) มไีหวพรบิ (ค่าเฉลีย่ 4.46) ไวใ้จได ้

(ค่าเฉลีย่ 4.36) นุ่มนวลอ่อนหวาน (ค่าเฉลีย่ 4.22)  ร่าเรงิ (ค่าเฉลีย่ 4.22) มคีวามม ัน่คงทางอารมณ ์

(ค่าเฉลีย่ 4.14) ยดืหยุ่น (ค่าเฉลีย่ 4.12)  ยิ้มแยม้แจ่มใส (ค่าเฉลีย่ 4.07) และนอ้ยที่สุดคือ 

ช่วยเหลอื (ค่าเฉลีย่ 3.00) 
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การรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมของโรงพยาบาลรฐัตามความคิดเหน็ของผูใ้ชบ้รกิาร 

 

ตารางที ่14 แสดงจาํนวนและค่าเฉลีย่ของการรบัรูภ้าพลกัษณด์า้นชื่อเสยีงของโรงพยาบาล 

 

ขอ้  ชื่อเสยีงของโรงพยาบาล 

ใช่

เป็น

จรงิ

เสมอ 

ใช่

เป็น

ส่วน

ใหญ่ 

ใช่

บา้ง

ไมใ่ช่

บา้ง 

ไมใ่ช่

เป็น

ส่วน

ใหญ่ 

ไม่ใช่

เลย 

ค่าเฉ

ลีย่ 

ความหม

าย 

1. 
ภาพลกัษณโ์ดยรวมด ี 217 55 76 25 13 4.13 

เหน็ดว้ย

มาก 

2. โรงพยาบาลใหญ่มคีวาม

เจรญิเตบิโตและมชีื่อเสยีง

ในทางทีด่ ี

135 139 68 23 21 3.89 
เหน็ดว้ย

มาก 

3. โรงพยาบาลมคีวามม ัน่คง 

สะอาด และบรกิารที่

ทนัสมยั 

146 86 92 36 26 3.75 
เหน็ดว้ย

มาก 

4. การรกัษาพยาบาลมี

ประสทิธิภาพ และข ัน้ตอน

รวดเรว็ไม่ยุ่งยาก 

93 91 121 50 31 3.43 
เหน็ดว้ย

มาก 

5. จดัสมัมนาเพือ่ใหค้วามรู ้

ต่อสุขภาพประชาชน และ

สาธารณกศุลอย่าง

สมํา่เสมอ 

96 95 159 15 21 3.60 
เหน็ดว้ย

มาก 

 
รวม      3.76 

เหน็ดว้ย

มาก 

 

จากตารางที ่14  แสดงจาํนวนและค่าเฉลีย่ของภาพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัในดา้นชื่อเสยีง

ของโรงพยาบาลพบว่า  ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัส่วนใหญ่มกีารรบัรูต่้อภาพลกัษณ์ในดา้นชื่อเสยีง

ของโรงพยาบาลรฐัในระดบัเหน็ดว้ยมาก (ดา้นบวก)  มค่ีาเฉลีย่ 3.76  ประกอบดว้ยขอ้ย่อยดงัน้ี 

1. ภาพลกัษณโ์ดยรวมด ี ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 4.13 

DPU



 75 

2. โรงพยาบาลใหญ่ มคีวามเจรญิเตบิโต และมชีื่อเสยีงในทางทีด่ ีภาพลกัษณ์อยู่ในระดบั

เหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.89 

3. โรงพยาบาลมคีวามม ัน่คง สะอาด และบริการที่ทนัสมยั ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเห็น

ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.75 

4. จดัสมัมนาเพื่อใหค้วามรูต่้อสุขภาพประชาชน และสาธารณกุศลอย่างสมํา่เสมอ 

ภาพลกัษณอ์ยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.60 

5. การรกัษาพยาบาลมีประสิทธิภาพและข ัน้ตอนรวดเร็วไม่ยุ่งยาก ภาพลกัษณ์อยู่ใน

ระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.43 

 

ตารางที ่15  แสดงจาํนวนและค่าเฉลีย่ของภาพลกัษณด์า้นความสามารถของแพทยท์ีร่กัษาพยาบาล 

ขอ้  
ความสามารถของแพทยท์ี่

รกัษาพยาบาล 

ใช่

เป็น

จรงิ

เสมอ 

ใช่

เป็น

ส่วน

ใหญ่ 

ใช่

บา้ง

ไมใ่ช่

บา้ง 

ไมใ่ช่

เป็น

ส่วน

ใหญ่ 

ไม่ใช่

เลย 

ค่าเฉ

ลีย่ 

ความหม

าย 

1. แพทยใ์หค้วามสะดวกในการ

รกัษาพยาบาลผูป่้วยทกุดา้น 
79 85 170 28 24 3.43 

เหน็ดว้ย

มาก 

2. ผลงานการรกัษาพยาบาล

เป็นทีย่อมรบั และน่าเชื่อถอื 
113 110 150 9 4 3.83 

เหน็ดว้ย

มาก 

3. แพทยท์ีร่กัษาเป็นผูม้คีวามรู ้

ความสามารถสูง 
141 109 130 5 1 3.99 

เหน็ดว้ย

มาก 

4. การสนทนาของแพทยก์บั

ผูป่้วยในแต่ละคร ัง้มคีวาม

เขา้ใจต่อความรูส้กึของผูฟ้งั 

137 104 140 3 2 3.96 
เหน็ดว้ย

มาก 

5. แพทยม์คีวามตัง้ใจในการ

ตรวจรกัษา และเอาใจใส่

ดูแลผูป่้วยอยู่เสมอ 

133 120 123 9 1 3.97 
เหน็ดว้ย

มาก 

 
รวม      3.84 

เหน็ดว้ย

มาก 
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จากตารางที่ 15  แสดงจาํนวนและค่าเฉลีย่ของภาพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัในดา้น

ความสามารถของแพทยท์ี่รกัษาพยาบาลพบว่า  ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัส่วนใหญ่มกีารรบัรูต่้อ

ภาพลกัษณ์ดา้นความสามารถของแพทยท์ี่รกัษาพยาบาลในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.84  

ประกอบดว้ยขอ้ย่อยดงัน้ี 

1. แพทยท์ี่รกัษาเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถสูง  ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มี

ค่าเฉลีย่ 3.99 

2. แพทยม์คีวามตัง้ใจในการตรวจรกัษา และเอาใจใส่ดูแลผูป่้วยอยู่เสมอ ภาพลกัษณ์อยู่
ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.97 

3. การสนทนาของแพทยก์บัผูป่้วยในแต่ละครัง้มีความเขา้ใจต่อความรูส้ึกของผูฟ้งั 
ภาพลกัษณอ์ยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.96 

4. ผลงานการรกัษาพยาบาลเป็นทีย่อมรบั และน่าเชื่อถอื ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย

มาก มค่ีาเฉลีย่ 3.83 

5. แพทยใ์หค้วามสะดวกในการรกัษาพยาบาลผูป่้วยทกุดา้น ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็

ดว้ยมาก  มค่ีาเฉลีย่ 3.43 
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ตารางที ่16  แสดงจาํนวนและค่าเฉลีย่ของภาพลกัษณด์า้นการดูแลเอาใจใส่ของพยาบาลและ 

               เจา้หนา้ที ่

 

ขอ้  
การดูแลเอาใจใส่ของ

พยาบาลและเจา้หนา้ที ่

ใช่

เป็น

จรงิ

เสมอ 

ใช่

เป็น

ส่วน

ใหญ่ 

ใช่

บา้ง

ไมใ่ช่

บา้ง 

ไมใ่ช่

เป็น

ส่วน

ใหญ่ 

ไม่ใช่

เลย 

ค่าเฉ

ลีย่ 

ความหม

าย 

1. พยาบาลมอีธัยาศยั สุภาพ

อ่อนนอ้ม 
121 83 95 43 44 3.50 

เหน็ดว้ย

มาก 

2. การใหค้าํแนะนาํต่าง ๆ 

ของพยาบาลฟงัเขา้ใจงา่ย 

และมนีํา้เสยีงรื่นหู 

93 133 127 20 13 3.71 
เหน็ดว้ย

มาก 

3. เจา้หนา้ทีแ่ต่ละหน่วยมี

ความตัง้ใจทาํงาน 
84 125 147 12 18 3.63 

เหน็ดว้ย

มาก 

4. การแต่งกายของเจา้หนา้ที่

ในแต่ละฝ่ายสะอาด ดู

เหมาะสมกบักาลเทศะ 

161 110 93 20 2 4.06 
เหน็ดว้ย

มาก 

5. การลาํดบัคิวเพือ่เขา้

รกัษาพยาบาลของ

เจา้หนา้ทีม่คีวามถกูตอ้ง

ยุตธิรรม 

29 96 139 85 37 2.99 ปานกลาง 

6. มารยาทของผูเ้กี่ยวขอ้ง

ตามแผนกต่าง ๆ 

เรยีบรอ้ยใหค้วาม

ช่วยเหลอืด ี 

73 136 133 39 5 3.60 
เหน็ดว้ย

มาก 

 
รวม      3.58 

เหน็ดว้ย

มาก 

 

จากตารางที ่16  แสดงจาํนวนและค่าเฉลีย่ของภาพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัในดา้นการดูแล

เอาใจใส่ของพยาบาลและเจา้หนา้ที่  พบว่า  ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัส่วนใหญ่มีการรบัรูต่้อ
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ภาพลกัษณ์ในดา้นการดูแลเอาใจใส่ของพยาบาลและเจา้หนา้ทีใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.58  

ประกอบดว้ยขอ้ย่อยดงัน้ี 

1. การแต่งกายของเจา้หนา้ทีใ่นแต่ละฝ่ายสะอาด ดูเหมาะสมกบักาละเทศะ ภาพลกัษณ์

อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 4.06 

2. การใหค้าํแนะนาํต่าง ๆ ของพยาบาลฟงัเขา้ใจงา่ย และมนีํา้เสยีงรื่นหู ภาพลกัษณอ์ยู่ใน

ระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.71 

3. เจา้หนา้ที่แต่ละหน่วยมีความตัง้ใจทาํงาน ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก มี

ค่าเฉลีย่ 3.63 

4. มารยาทของผูเ้กี่ยวขอ้งตามแผนกต่าง ๆ เรยีบรอ้ยใหค้วามช่วยเหลอืด ีภาพลกัษณอ์ยู่

ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.60 

5. พยาบาลมอีธัยาศยั สุภาพอ่อนนอ้ม ภาพลกัษณอ์ยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 

3.50 

6. การลาํดบัคิวเพื่อเขา้รกัษาพยาบาลของเจา้หนา้ที่มคีวามถูกตอ้งยุติธรรม ภาพลกัษณ์

อยู่ในระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่ 2.99 
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ตารางที ่17  แสดงจาํนวนและค่าเฉลีย่ของภาพลกัษณใ์นดา้นค่ารกัษาพยาบาล 

 

ขอ้  ค่ารกัษาพยาบาล 

ใช่

เป็น

จรงิ

เสมอ 

ใช่

เป็น

ส่วน

ใหญ่ 

ใช่

บา้ง

ไมใ่ช่

บา้ง 

ไมใ่ช่

เป็น

ส่วน

ใหญ่ 

ไม่ใช่

เลย 

ค่าเฉ

ลีย่ 

ความหม

าย 

1. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่

แพง และซํา้ซอ้น 
107 109 126 40 4 3.71 

เหน็ดว้ย

มาก 

2. โครงการ 30 บาทรกัษาทกุ

โรคช่วยประหยดัได ้
199 70 91 25 1 4.14 

เหน็ดว้ย

มาก 

3. คุณภาพของยาด ีไม่ตอ้ง

เปลีย่นไปรกัษาทีอ่ื่นต่อ 
90 129 107 39 21 3.59 

เหน็ดว้ย

มาก 

4. รายละเอยีดฉลากยา งา่ย

ต่อการปฏบิตัติาม 
187 44 90 47 18 3.87 

เหน็ดว้ย

มาก 

 
รวม      3.83 

เหน็ดว้ย

มาก 

 

จากตารางที่ 17  แสดงจาํนวนและค่าเฉลีย่ของภาพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัในดา้นค่า

รกัษาพยาบาลพบว่า  ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัส่วนใหญ่มีการรบัรูต่้อภาพลกัษณ์ในดา้นค่า

รกัษาพยาบาลในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.83  ประกอบดว้ยขอ้ย่อยดงัน้ี 

1. โครงการ 30 บาทรกัษาทกุโรคช่วยประหยดัได ้ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มี

ค่าเฉลีย่ 4.14 

2. รายละเอียดฉลากยา งา่ยต่อการปฏบิตัิตาม  ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มี

ค่าเฉลีย่ 3.87 

3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่แพง และซํา้ซอ้น ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก มี

ค่าเฉลีย่ 3.71 

4. คุณภาพของยาด ีไม่ตอ้งเปลีย่นไปรกัษาที่อื่นต่อ ภาพลกัษณ์ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มี
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ค่าเฉลีย่ 3.59 

 

ตารางที ่18  แสดงจาํนวนและค่าเฉลีย่ของภาพลกัษณใ์นดา้นสภาพแวดลอ้มท ัว่ไปของโรงพยาบาล 

ขอ้  
สภาพแวดลอ้มท ัว่ไปของ   

โรงพยาบาล 

ใช่

เป็น

จรงิ

เสมอ 

ใช่

เป็น

ส่วน

ใหญ่ 

ใช่

บา้ง

ไมใ่ช่

บา้ง 

ไมใ่ช่

เป็น

ส่วน

ใหญ่ 

ไม่ใช่

เลย 

ค่าเฉ

ลีย่ 

ความหม

าย 

1. การจดัสถานทีส่ิง่แวดลอ้ม

ต่างๆ ดูโปร่งโลง่ สบายตา 
65 106 151 48 16 3.40 ปานกลาง 

2. บรรยากาศในหอ้งผูป่้วยดู

สดชื่น ไมอ่มึครมึสกปรก 
67 131 137 34 17 3.51 

เหน็ดว้ย

มาก 

3. ป้ายประกาศเรื่องราวต่างๆ 

ของโรงพยาบาลมคีวาม

ชดัเจน อ่านเขา้ใจงา่ย  

143 116 84 36 7 3.91 
เหน็ดว้ย

มาก 

4. อปุกรณ์เครื่องมอืทีใ่ช ้

รกัษาพยาบาลมกีาร

ปรบัปรุง พฒันาใหท้นัสมยั 

83 116 116 51 20 3.49 
เหน็ดว้ย

มาก 

 
รวม      3.58 

เหน็ดว้ย

มาก 

จากตารางที่ 18  แสดงจาํนวนและค่าเฉลีย่ของภาพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัในดา้น

สภาพแวดลอ้มท ัว่ไปของโรงพยาบาลพบว่า  ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัส่วนใหญ่มีการรบัรูต่้อ

ภาพลกัษณ์ในดา้นสภาพแวดลอ้มท ัว่ไปของโรงพยาบาลในระดบัเห็นดว้ยมาก มีค่าเฉลี่ย 3.58  

ประกอบดว้ยขอ้ย่อยดงัน้ี 

1. ป้ายประกาศเรื่องราวต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมคีวามชดัเจน อ่านเขา้ใจงา่ย ภาพลกัษณ์

อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.91 

2. บรรยากาศในหอ้งผูป่้วยดูสดชื่น  ไม่อมึครมึ สกปรก ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย

มาก มค่ีาเฉลีย่ 3.51 

3. อุปกรณ์เครื่องมอืที่ใชร้กัษาพยาบาลมกีารปรบัปรุง พฒันาใหท้นัสมยั ภาพลกัษณ์อยู่

ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.49 
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4. การจดัสถานทีส่ิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ดูโปร่งโลง่สบายตา ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัปานกลาง  

มค่ีาเฉลีย่ 3.40 

การทดสอบสมมตฐิาน 

 

สมมติฐานขอ้ 1 ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพการมา

โรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั 

H
0
 : สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารโรงพยาบาลรฐัไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
 : สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั 

 

สมมตฐิานย่อยที ่1.1   

H
0
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากวทิยุไม่

แตกต่างกนั 

H
1
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากวทิยุที่

แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่19  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.1 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

สถานภาพ   วทิยุ   รวม 

การมา       

โรงพยาบาล 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ผูป่้วยใน 12 22 16 19 29 98 

 (12.2) (22.4) (16.3) (19.4) (29.6) (100.0) 

ผูป่้วยนอก 20 46 40 46 59 211 

 (9.5) (21.8) (19.0) (21.8) (28.0) (100.0) 

ญาตผูิป่้วย 8 17 14 18 20 77 

 (10.4) (22.1) (18.2) (23.4) (26.0) (100.0) 

2 = 1.303 df = 8 Sig. = .996     

 

จากตารางที ่19  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.1  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.996  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ
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ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากวทิยุไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

สมมตฐิานย่อยที ่1.2   

H
0
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากโทรทศัน์

ไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจาก     

โทรทศันท์ีแ่ตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่20  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.2 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

สถานภาพ   โทรทศัน ์   รวม 

การมา       

โรงพยาบาล 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ผูป่้วยใน 11 19 18 20 30 98 

 (11.2) (19.4) (18.4) (20.4) (30.6) (100.0) 

ผูป่้วยนอก 15 43 42 50 61 211 

 (7.1) (20.4) (19.9) (23.7) (28.9) (100.0) 

ญาตผูิป่้วย 10 16 15 15 21 77 

 (13.0) (20.8) (19.5) (19.5) (27.3) (100.0) 

2 = 3.505 df = 8 Sig. = .899     

 

จากตารางที ่20  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.2  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.899  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากโทรทศันไ์มแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่1.3   

H
0
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจาก

หนงัสอืพมิพไ์มแ่ตกต่างกนั 

H
1
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจาก     

หนงัสอืพมิพแ์ตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่21  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.3 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

สถานภาพ   หนงัสอืพมิพ ์   รวม 

การมา       

โรงพยาบาล 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ผูป่้วยใน 17 21 16 23 21 98 

 (17.3) (21.4) (16.3) (23.5) (21.4) (100.0) 

ผูป่้วยนอก 26 46 32 44 63 211 

 (12.3) (21.8) (15.2) (20.9) (29.9) (100.0) 

ญาตผูิป่้วย 7 13 19 15 23 77 

 (9.1) (16.9) (24.7) (19.5) (29.9) (100.0) 

2 = 8.353 df = 8 Sig. = .400     

 

จากตารางที ่21  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.3  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.400  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากหนงัสอืพมิพไ์มแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่1.4   

H
0
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากนิตยสาร

ไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจาก     

นิตยสารแตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่22  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.4 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

สถานภาพ   นิตยสาร   รวม 

การมา       

โรงพยาบาล 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ผูป่้วยใน 26 35 11 16 10 98 

 (26.5) (35.7) (11.2) (16.3) (10.2) (100.0) 

ผูป่้วยนอก 67 65 32 31 16 211 

 (31.8) (30.8) (15.2) (14.7) (7.6) (100.0) 

ญาตผูิป่้วย 27 26 9 8 7 77 

 (35.1) (33.8) (11.7) (10.4) (9.1) (100.0) 

2 = 4.308 df = 8 Sig. = .828     

 

จากตารางที ่22  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.4  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.828  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากนิตยสารไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่1.5   

H
0
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากแผ่นปลวิ

ไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากแผ่น

ปลวิแตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่23  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.5 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

สถานภาพ   แผ่นปลวิ   รวม 

การมา       

โรงพยาบาล 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ผูป่้วยใน 31 29 15 9 14 98 

 (31.6) (29.6) (15.3) (9.2) (14.3) (100.0) 

ผูป่้วยนอก 64 65 37 30 15 211 

 (30.3) (30.8) (17.5) (14.2) (7.1) (100.0) 

ญาตผูิป่้วย 25 23 12 9 8 77 

 (32.5) (29.9) (15.6) (11.7) (10.4) (100.0) 

2 = 5.460 df = 8 Sig. = .707     

 

จากตารางที ่23  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.5  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.707  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากแผ่นปลวิไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่1.6   

H
0
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากโปสเตอร์

ไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจาก

โปสเตอรแ์ตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่24  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.6 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

สถานภาพ   โปสเตอร ์   รวม 

การมา       

โรงพยาบาล 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ผูป่้วยใน 12 30 12 18 26 98 

 (12.2) (30.6) (12.2) (18.4) (26.5) (100.0) 

ผูป่้วยนอก 40 52 27 51 41 211 

 (19.0) (24.6) (12.8) (24.2) (19.4) (100.0) 

ญาตผูิป่้วย 14 21 5 21 16 77 

 (18.2) (27.3) (6.5) (27.3) (20.8) (100.0) 

2 = 7.988 df = 8 Sig. = .435     

 

จากตารางที ่24  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.6  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.435  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากโปสเตอรไ์มแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่1.7   

H
0
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากคนใน

ครอบครวัไม่แตกต่างกนั 

H
1
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากคนใน

ครอบครวัแตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่25  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.7 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

สถานภาพ   คนในครอบครวั   รวม 

การมา       

โรงพยาบาล 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ผูป่้วยใน 16 22 30 25 5 98 

 (16.3) (22.4) (30.6) (25.5) (5.1) (100.0) 

ผูป่้วยนอก 46 44 67 42 12 211 

 (21.8) (20.9) (31.8) (19.9) (5.7) (100.0) 

ญาตผูิป่้วย 19 13 27 15 3 77 

 (24.7) (16.9) (35.1) (19.5) (3.9) (100.0) 

2 = 4.034 df = 8 Sig. = .854     

 

จากตารางที ่25  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.7  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.854  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากคนในครอบครวัไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่1.8   

H
0
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากเพือ่น

บา้นไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากเพือ่น

บา้นแตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่26  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.8 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

สถานภาพ   เพือ่นบา้น   รวม 

การมา       

โรงพยาบาล 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ผูป่้วยใน 24 22 31 14 7 98 

 (24.5) (22.4) (31.6) (14.3) (7.1) (100.0) 

ผูป่้วยนอก 48 58 59 31 15 211 

 (22.7) (27.5) (28.0) (14.7) (7.1) (100.0) 

ญาตผูิป่้วย 21 14 20 14 8 77 

 (27.3) (18.2) (26.0) (18.2) (10.4) (100.0) 

2 = 4.604 df = 8 Sig. = .799     

 

จากตารางที ่26  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.8  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.799  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากเพือ่นบา้นไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่1.9   

H
0
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัจาก

สือ่ทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

H
1
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัจาก

สือ่ทีแ่ตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่27  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.9 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

สถานภาพ    สือ่    

การมา      

โรงพยาบาล 
โทรทศัน ์ วทิยุ 

หนงัสอืพิ

มพ ์
นิตยสาร 

อนิเตอร ์

เน็ต 
บคุคล แผ่นป้าย 

ผูป่้วยใน 33 21 28 5 1 7 3 

 (33.7) (21.4) (28.6) (5.1) (1.0) (7.1) (3.1) 

ผูป่้วยนอก 68 48 49 25 6 12 3 

 (32.2) (22.7) (23.2) (11.8) (2.8) (5.7) (1.4) 

ญาตผูิป่้วย 23 20 19 7 1 5 2 

 (29.9) (26.0) (24.7) (9.1) (1.3) (6.5) (2.6) 

2 = 7.161 df = 12 Sig. = .847      

 

จากตารางที ่27  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.9  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.847  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัจากสือ่ทีไ่มแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่1.10   

H
0
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูล้กัษณะภาพของโรงพยาบาลรฐัไม่

แตกต่างกนั 

H
1
 :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูล้กัษณะภาพของโรงพยาบาลรฐั

แตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่28  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.10 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

สถานภาพ   ลกัษณะภาพโรงพยาบาลรฐั  รวม 

การมา       

โรงพยาบาล 

เป็น

โรงพยาบาลที่

มปีระสทิธภิาพ

การ

รกัษาพยาบาล 

เป็น

โรงพยาบาลที ่

ห่วงใยและ 

เอาใจใส่ต่อ 

สุขภาพผูป่้วย 

เป็น

โรงพยาบาลที่

มุง่แสวงหา

กาํไร 

เป็น

โรงพยาบาล   

ฆ่าสตัว ์

 

ผูป่้วยใน 35 27 18 18 98 

 (35.7) (27.6) (18.4) (18.4) (100.0) 

ผูป่้วยนอก 71 62 45 33 211 

 (33.6) (29.4) (21.3) (15.6) (100.0) 

ญาตผูิป่้วย 15 25 29 8 77 

 (19.5) (32.5) (37.7) (10.4) (100.0) 

2 = 14.565 df = 6 Sig. = .024    

 

จากตารางที ่28  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่1.10  ปรากฏผลวา่  ค่า Sig. ทีไ่ดค้ือ 

.024  ซึ่งมค่ีานอ้ยกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงปฏเิสธสมมติฐานทางสถิติที่ H
0
 และ

ยอมรบัสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มกีารรบัรู ้

ลกัษณะภาพของโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมติฐานขอ้ 2 ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครที่มคีวามถี่ในการมา

โรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั 

H
0
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารโรงพยาบาลรฐัไม่แตกต่างกนั 

H
1
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั 

 

สมมตฐิานย่อยที ่2.1   

H
0
 :  ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากวทิยุไม่

แตกต่างกนั 

H
1
 :  ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากวทิยุที่

แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่29  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.1 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

ความถี ่   วทิยุ   รวม 

ในการมา       

โรงพยาบาลรฐั 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ไมบ่อ่ย 8 18 20 23 33 102 

(1-2 คร ัง้/ปี) (7.8) (17.6) (19.6) (22.5) (32.4) (100.0) 

ปานกลาง 11 27 25 20 28 111 

(3-4 คร ัง้/ปี) (9.9) (24.3) (22.5) (18.0) (25.2) (100.0) 

บอ่ย 16 24 12 27 27 106 

(5-6 คร ัง้/ปี) (15.1) (22.6) (11.3) (25.5) (25.5) (100.0) 

บอ่ยมาก 5 16 13 13 20 67 

(มากกวา่ 7 ครัง้/ปี) (7.5) (23.9) (19.4) (19.4) (29.9) (100.0) 

2 = 11.745 df = 12 Sig. = .466     

 

จากตารางที ่29  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.1  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.996  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากวทิยุไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่2.2   

H
0
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากโทรทศัน์

ไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากโทรทศัน์

ทีแ่ตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่30  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.2 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

ความถี ่   โทรทศัน ์   รวม 

ในการมา       

โรงพยาบาลรฐั 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ไมบ่อ่ย 11 17 18 22 34 102 

(1-2 คร ัง้/ปี) (10.8) (16.7) (17.6) (21.6) (33.3) (100.0) 

ปานกลาง 8 26 20 27 30 111 

(3-4 คร ัง้/ปี) (7.2) (23.4) (18.0) (24.3) (27.0) (100.0) 

บอ่ย 8 24 19 23 32 106 

(5-6 คร ัง้/ปี) (7.5) (22.6) (17.9) (21.7) (30.2) (100.0) 

บอ่ยมาก 9 11 18 13 16 67 

(มากกวา่ 7 ครัง้/ปี) (13.4) (16.4) (26.9) (19.4) (23.9) (100.0) 

2 = 8.593 df = 12 Sig. = .737     

 

จากตารางที ่30  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.2  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.737  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากโทรทศันไ์มแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่2.3   

H
0
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจาก

หนงัสอืพมิพไ์มแ่ตกต่างกนั 

H
1
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจาก     

หนงัสอืพมิพแ์ตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่31  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.3 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

ความถี ่   หนงัสอืพมิพ ์   รวม 

ในการมา       

โรงพยาบาลรฐั 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ไมบ่อ่ย 15 21 16 20 30 102 

(1-2 คร ัง้/ปี) (14.7) (20.6) (15.7) (19.6) (29.4) (100.0) 

ปานกลาง 15 20 18 25 33 111 

(3-4 คร ัง้/ปี) (13.5) (18.0) (16.2) (22.5) (29.7) (100.0) 

บอ่ย 14 26 15 22 29 106 

(5-6 คร ัง้/ปี) (13.2) (24.5) (14.2) (20.8) (27.4) (100.0) 

บอ่ยมาก 6 13 18 15 15 67 

(มากกวา่ 7 ครัง้/ปี) (9.0) (19.4) (26.9) (22.4) (22.4) (100.0) 

2 = 7.882 df = 12 Sig. = .794     

 

จากตารางที ่31  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.3  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.794  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากหนงัสอืพมิพไ์มแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่2.4   

H
0
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากนิตยสาร

ไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจาก     

นิตยสารแตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่32  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.4 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

ความถี ่   นิตยสาร   รวม 

ในการมา       

โรงพยาบาลรฐั 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ไมบ่อ่ย 38 31 14 12 7 102 

(1-2 คร ัง้/ปี) (37.3) (30.4) (13.7) (11.8) (6.9) (100.0) 

ปานกลาง 33 39 18 13 8 111 

(3-4 คร ัง้/ปี) (29.7) (35.1) (16.2) (11.7) (7.2) (100.0) 

บอ่ย 31 35 10 17 13 106 

(5-6 คร ัง้/ปี) (29.2) (33.0) (9.4) (16.0) (12.3) (100.0) 

บอ่ยมาก 18 21 10 13 5 67 

(มากกวา่ 7 ครัง้/ปี) (26.9) (31.3) (14.9) (19.4) (7.5) (100.0) 

2 = 9.043 df = 12 Sig. = .699     

 

จากตารางที ่32  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.4  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.699  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากนิตยสารไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่2.5   

H
0
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากแผ่นปลวิ

ไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากแผ่นปลวิ

แตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่33  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.5 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

ความถี ่   แผ่นปลวิ   รวม 

ในการมา       

โรงพยาบาลรฐั 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ไมบ่อ่ย 36 33 12 10 11 102 

(1-2 คร ัง้/ปี) (35.3) (32.4) (11.8) (9.8) (10.8) (100.0) 

ปานกลาง 36 35 15 13 12 111 

(3-4 คร ัง้/ปี) (32.4) (31.5) (13.5) (11.7) (10.8) (100.0) 

บอ่ย 32 33 21 15 5 106 

(5-6 คร ัง้/ปี) (30.2) (31.1) (19.8) (14.2) (4.7) (100.0) 

บอ่ยมาก 16 16 16 10 9 67 

(มากกวา่ 7 ครัง้/ปี) (23.9) (23.9) (23.9) (14.9) (13.4) (100.0) 

2 = 12.984 df = 12 Sig. = .370     

 

จากตารางที ่33  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.5  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.370  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากแผ่นปลวิไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่2.6   

H
0
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากโปสเตอร์

ไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากโปสเตอร์

แตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่34  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.6 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

ความถี ่   โปสเตอร ์   รวม 

ในการมา       

โรงพยาบาลรฐั 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ไมบ่อ่ย 18 33 6 25 20 102 

(1-2 คร ัง้/ปี) (17.6) (32.4) (5.9) (24.5) (19.6) (100.0) 

ปานกลาง 18 29 16 24 24 111 

(3-4 คร ัง้/ปี) (16.2) (26.1) (14.4) (21.6) (21.6) (100.0) 

บอ่ย 18 28 16 22 22 106 

(5-6 คร ัง้/ปี) (17.0) (26.4) (15.1) (20.8) (20.8) (100.0) 

บอ่ยมาก 12 13 6 19 17 67 

(มากกวา่ 7 ครัง้/ปี) (17.9) (19.4) (9.0) (28.4) (25.4) (100.0) 

2 = 9.793 df = 12 Sig. = .634     

 

จากตารางที ่34  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.6  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.634  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากโปสเตอรไ์มแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่2.7   

H
0
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากคนใน

ครอบครวัไม่แตกต่างกนั 

H
1
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากคนใน

ครอบครวัแตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่35  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.7 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

ความถี ่   คนในครอบครวั   รวม 

ในการมา       

โรงพยาบาลรฐั 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ไมบ่อ่ย 25 21 31 21 4 102 

(1-2 คร ัง้/ปี) (24.5) (20.6) (30.4) (20.6) (3.9) (100.0) 

ปานกลาง 17 23 44 21 6 111 

(3-4 คร ัง้/ปี) (15.3) (20.7) (39.6) (18.9) (5.4) (100.0) 

บอ่ย 25 21 32 21 7 106 

(5-6 คร ัง้/ปี) (23.6) (19.8) (30.2) (19.8) (6.6) (100.0) 

บอ่ยมาก 14 14 17 19 3 67 

(มากกวา่ 7 ครัง้/ปี) (20.9) (20.9) (25.4) (28.4) (4.5) (100.0) 

2 = 8.602 df = 12 Sig. = .736     

 

จากตารางที ่35  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.7  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.736  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากคนในครอบครวัไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่2.8   

H
0
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากเพือ่นบา้น

ไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากเพือ่น

บา้นแตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่36  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.8 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

ความถี ่   เพือ่นบา้น   รวม 

ในการมา       

โรงพยาบาลรฐั 
ไมเ่คย 

1 วนั/

สปัดาห ์

2-3 วนั/

สปัดาห ์

4-5 วนั/

สปัดาห ์
ทกุวนั 

 

ไมบ่อ่ย 29 27 32 10 4 102 

(1-2 คร ัง้/ปี) (28.4) (26.5) (31.4) (9.8) (3.9) (100.0) 

ปานกลาง 28 22 34 21 6 111 

(3-4 คร ัง้/ปี) (25.2) (19.8) (30.6) (18.9) (5.4) (100.0) 

บอ่ย 19 27 28 19 13 106 

(5-6 คร ัง้/ปี) (17.9) (25.5) (26.4) (17.9) (12.3) (100.0) 

บอ่ยมาก 17 18 16 9 7 67 

(มากกวา่ 7 ครัง้/ปี) (25.4) (26.9) (23.9) (13.4) (10.4) (100.0) 

2 = 14.776 df = 12 Sig. = .254     

 

จากตารางที ่36  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.8  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.254  ซึ่งมค่ีามากกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงยอมรบัสมมติฐานทางสถติิที่ H
0
 และ

ปฏิเสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพจากเพือ่นบา้นไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่2.9   

H
0
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัจากสือ่

ทีไ่มแ่ตกต่างกนั 

H
1
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัจาก

สือ่ทีแ่ตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่37  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.9 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

ความถี ่    สือ่    

ในการมา       

โรงพยาบาลรฐั 
โทรทศัน ์ วทิยุ 

หนงัสอืพิ

มพ ์
นิตยสาร 

อนิเตอร ์

เน็ต 
บคุคล แผ่นป้าย 

ไมบ่อ่ย 25 27 30 3 6 6 5 

(1-2 คร ัง้/ปี) (24.5) (26.5) (29.4) (2.9) (5.9) (5.9) (4.9) 

ปานกลาง 40 21 19 18 1 10 2 

(3-4 คร ัง้/ปี) (36.0) (18.9) (17.1) (16.2) (0.9) (9.0) (1.8) 

บอ่ย 37 24 30 11 1 3  

(5-6 คร ัง้/ปี) (34.9) (22.6) (28.3) (10.4) (0.9) (2.8)  

บอ่ยมาก 22 17 17 5  5 1 

(มากกวา่7ครัง้/ปี) (32.8) (25.4) (25.4) (7.5)  (7.5) (1.5) 

2 = 38.087 df = 18 Sig. = .004*      

 

จากตารางที ่37  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.9  ปรากฏผลว่า  ค่า Sig. ที่ไดค้ือ 

.004  ซึ่งมค่ีานอ้ยกว่าค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จึงปฏเิสธสมมติฐานทางสถิติที่ H
0
 และ

ยอมรบัสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มกีารรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัจากสือ่ทีแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานย่อยที ่2.10   

H
0
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูล้กัษณะภาพของโรงพยาบาลรฐัไม่

แตกต่างกนั 

H
1
 : ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั  มกีารรบัรูล้กัษณะภาพของโรงพยาบาลรฐั

แตกต่างกนั 

 

 

ตารางที ่38  แสดงผลการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.10 โดยใชส้ถติไิค-สแควร ์

 

ความถี ่   ลกัษณะภาพโรงพยาบาลรฐั  

ในการมา        

โรงพยาบาลรฐั 

เป็นโรงพยาบาล

ทีม่ปีระสทิธภิาพ

การ

รกัษาพยาบาล 

เป็นโรงพยาบาล

ทีห่่วงใยและ 

เอาใจใส่ต่อ   

สุขภาพผูป่้วย 

เป็นโรงพยาบาล

ทีมุ่ง่แสวงหา

กาํไร 

เป็นโรงพยาบาล  

ฆ่าสตัว ์

ไมบ่อ่ย 26 31 27 18 

(1-2 คร ัง้/ปี) (25.5) (30.4) (26.5) (17.6) 

ปานกลาง 28 30 36 17 

(3-4 คร ัง้/ปี) (25.2) (27.0) (32.4) (15.3) 

บอ่ย 38 33 21 14 

(5-6 คร ัง้/ปี) (35.8) (31.1) (19.8) (13.2) 

บอ่ยมาก 29 20 8 10 

(มากกวา่ 7 ครัง้/ปี) (43.3) (29.9) (11.9) (14.9) 

2 = 15.644 df = 9 Sig. = .075   

 

จากตารางที ่38  แสดงการพสูิจนส์มมตฐิานย่อยที ่2.10  ปรากฏผลวา่  ค่า Sig. ทีไ่ดค้ือ 

.075  ซึ่งมค่ีามากกวา่ค่า  ที่กาํหนดไวค้ือ .05  ดงันัน้จงึยอมรบัสมมตฐิานทางสถติทิี ่H
0
 และ

ปฏเิสธสมมติฐานทางการวจิยัที่ H
1
 นัน่คือ  ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มกีารรบัรู ้

ลกัษณะภาพของโรงพยาบาลรฐัไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 
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สมมตฐิานขอ้ที ่3  ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากร

ต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณป์จัจบุนัของบคุลากรในโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั 

H
0
  :  ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรต่างกนั มี

การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของบคุลากรไม่แตกต่างกนั 

H
1
  :  ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรต่างกนั มี

การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของบคุลากรแตกต่างกนั 

 

 

สมมตฐิานย่อยที ่3.1 

H
0
  :  เพศต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของบคุลากรไม่แตกต่างกนั 

H
1
  :  เพศต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของบคุลากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่39  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่3.1 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์

ปจัจบุนัของ 
 n x  

S.D F Sig. 

แพทย ์     .734 .392 

 ชาย 174 4.0157 .7517   

 หญงิ 212 4.0814 .7491   

พยาบาล     6.416 .012* 

 ชาย 174 4.1992 .8645   

 หญงิ 212 3.9774 .8495   

เจา้หนา้ทีแ่ผนกต่างๆ     8.738 .003* 

 ชาย 174 4.2069 .8199   

 หญงิ 212 3.9585 .8228   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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จากตารางที ่39  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของบคุลากรในโรงพยาบาลกบัตวัแปร

เพศพบว่า  เพศต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของพยาบาล และเจา้หนา้ที่แผนกต่าง ๆ ใน

โรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  กลา่วคือ ผูใ้ชบ้รกิารเพศชายมกีาร

รบัรูภ้าพลกัษณป์จัจบุนัของพยาบาล และเจา้หนา้ทีแ่ผนกต่าง ๆ มากกวา่เพศหญงิ ในขณะทีก่ารรบัรู ้

ภาพลกัษณ์ปจัจุบนัของแพทยไ์ม่แตกต่างกนัตามลกัษณะทางเพศ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 

.05 

 

สมมตฐิานย่อยที ่3.2 

H
0
  :  อายุต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณป์จัจบุนัของบคุลากรไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
  :  อายุต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณป์จัจบุนัของบคุลากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่40  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่3.2 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์

ปจัจบุนัของ 
 n x  

S.D F Sig. 

แพทย ์     .696 .627 

 ตํา่กวา่ 20 ปี 41 4.0195 .7977   

 21-30 ปี 58 4.0609 .7154   

 31-40 ปี 66 4.1434 .7913   

 41-50 ปี 85 4.0188 .7608   

 51-60 ปี 45 4.1689 .7215   

 61 ปีขึ้นไป 91 3.9670 .7286   

พยาบาล     .424 .832 

 ตํา่กวา่ 20 ปี 41 3.9528 .7156   

 21-30 ปี 58 4.1126 .8281   

 31-40 ปี 66 4.0121 .8249   

 41-50 ปี 85 4.1584 .9358   

 51-60 ปี 45 4.1052 .9546   

 61 ปีขึ้นไป 91 4.0689 .8644   
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ตารางที ่40 (ต่อ)       

การรบัรูภ้าพลกัษณ์

ปจัจบุนัของ 
 n x  

S.D F Sig. 

เจา้หนา้ทีแ่ผนกต่างๆ     .141 .983 

 ตํา่กวา่ 20 ปี 41 4.0211 .8009   

 21-30 ปี 58 4.0747 .8310   

 31-40 ปี 66 4.1202 .8554   

 41-50 ปี 85 4.0588 .8307   

 51-60 ปี 45 4.1230 .7887   

 61 ปีขึ้นไป 91 4.0388 .8606   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่40  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของบคุลากรในโรงพยาบาลกบัตวัแปร

อายุพบวา่  อายุต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณป์จัจบุนัของแพทย ์ พยาบาล และเจา้หนา้ทีแ่ผนกต่างๆ 

ในโรงพยาบาลรฐัไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPU



 104 

สมมตฐิานย่อยที ่3.3 

H
0
  :  อาชพีต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของบคุลากรไม่แตกต่างกนั 

H
1
  :  อาชพีต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของบคุลากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่41  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่3.3 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์

ปจัจบุนัของ 
 n x  

S.D F Sig. 

แพทย ์     .524 .718 

 ขา้ราชการ 63 4.1228 .7718   

 เอกชน/ลูกจา้ง 120 4.0272 .7620   

 ส่วนตวั/อสิระ 31 4.1505 .7467   

 นกัเรยีน 87 3.9793 .7366   

 แม่บา้น 85 4.0722 .7399   

พยาบาล     .467 .760 

 ขา้ราชการ 63 4.0307 .8390   

 เอกชน/ลูกจา้ง 120 4.0622 .8179   

 ส่วนตวั/อสิระ 31 4.2366 .9409   

 นกัเรยีน 87 4.0261 .9135   

 แม่บา้น 85 4.1278 .8682   

เจา้หนา้ทีแ่ผนกต่างๆ     1.321 .261 

 ขา้ราชการ 63 4.0529 .8148   

 เอกชน/ลูกจา้ง 120 4.1083 .8466   

 ส่วนตวั/อสิระ 31 3.8925 .7270   

 นกัเรยีน 87 4.2000 .9160   

 แม่บา้น 85 3.9624 .7477   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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จากตารางที ่41  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของบคุลากรในโรงพยาบาลกบัตวัแปร

อาชีพพบว่า  อาชีพต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของแพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ที่แผนก

ต่าง ๆ ในโรงพยาบาลรฐัไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

 

สมมตฐิานย่อยที ่3.4 

H
0
  :  ระดบัการศึกษาต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณป์จัจบุนัของบคุลากรไม่แตกต่างกนั 

H
1
  :  ระดบัการศึกษาต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณป์จัจบุนัของบคุลากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่42  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่3.4 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์

ปจัจบุนัของ 
 n x  

S.D F Sig. 

แพทย ์     .946 .418 

 ประถมศึกษา 85 4.0024 .7321   

 มธัยมศึกษา 115 3.9820 .6781   

 ปรญิญาตร ี 113 4.1268 .7743   

 ปรญิญาโท 73 4.1032 .8366   

พยาบาล     .301 .825 

 ประถมศึกษา 85 4.0118 .8750   

 มธัยมศึกษา 115 4.1125 .8098   

 ปรญิญาตร ี 113 4.0625 .8484   

 ปรญิญาโท 73 4.1215 .9569   

เจา้หนา้ทีแ่ผนกต่างๆ     .924 .429 

 ประถมศึกษา 85 4.0267 .7914   

 มธัยมศึกษา 115 4.1652 .7897   

 ปรญิญาตร ี 113 3.9929 .8258   

 ปรญิญาโท 73 4.0922 .9358   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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จากตารางที ่42  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของบคุลากรในโรงพยาบาลกบัตวัแปร

ระดบัการศึกษาพบว่า  ระดบัการศึกษาต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของแพทย ์พยาบาล 

และเจา้หนา้ทีแ่ผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลรฐัไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

 

สมมตฐิานย่อยที ่3.5 

H
0
  :  ระดบัรายไดต่้างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของบคุลากรไม่แตกต่างกนั 

H
1
  :  ระดบัรายไดต่้างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของบคุลากรแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่43  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่3.5 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์

ปจัจบุนัของ 
 n x  

S.D F Sig. 

แพทย ์     1.362 .229 

 ไมม่รีายได ้ 62 3.8871 .7261   

 ตํา่กวา่ 5000 บาท 79 4.0118 .8379   

 5001-10000 บาท 103 4.0595 .6468   

 10001-15000 บาท 93 4.1075 .7822   

 15001-20000 บาท 32 4.2958 .8172   

 20001-25000 บาท 12 3.9111 .6092   

 25001 บาทขึ้นไป 5 4.3067 .5785   

พยาบาล     1.826 .093 

 ไมม่รีายได ้ 62 3.9054 .8219   

 ตํา่กวา่ 5000 บาท 79 4.0101 .8719   

 5001-10000 บาท 103 4.1165 .8752   

 10001-15000 บาท 93 4.2294 .8977   

 15001-20000 บาท 32 3.9958 .7904   

 20001-25000 บาท 12 3.8167 .6508   

 25001 บาทขึ้นไป 5 4.7867 .6007   
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ตารางที ่43 (ต่อ)       

การรบัรูภ้าพลกัษณ์

ปจัจบุนัของ 

 
n x  

S.D F Sig. 

เจา้หนา้ทีแ่ผนกต่างๆ     .929 .474 

 ไมม่รีายได ้ 62 3.9602 .7218   

 ตํา่กวา่ 5000 บาท 79 4.1722 .8903   

 5001-10000 บาท 103 4.1223 .7559   

 10001-15000 บาท 93 4.0358 .8666   

 15001-20000 บาท 32 4.0417 .9535   

 20001-25000 บาท 12 4.1222 1.0452   

 25001 บาทขึ้นไป 5 3.4667 9.428E-02   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่43  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของบคุลากรในโรงพยาบาลกบัตวัแปร

ระดบัการศึกษาพบว่า  ระดบัรายไดต่้างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของแพทย ์พยาบาล และ

เจา้หนา้ทีแ่ผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลรฐัไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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สมมตฐิานย่อยที ่3.6 

H
0
  :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของบคุลากรไม่

แตกต่างกนั 

H
1
  :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของบคุลากร

แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่44  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่3.6 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์

ปจัจบุนัของ 
 N x  

S.D F Sig. 

แพทย ์     .595 .552 

 ผูป่้วยใน 98 4.1170 .7478   

 ผูป่้วยนอก 211 4.0177 .7618   

 ญาตผูิป่้วย 77 4.0623 .7235   

พยาบาล     3.281 .039* 

 ผูป่้วยใน 98 3.9361 .8319   

 ผูป่้วยนอก 211 4.0727 .8609   

 ญาตผูิป่้วย 77 4.2701 .8787   

เจา้หนา้ทีแ่ผนกต่างๆ     .630 .533 

 ผูป่้วยใน 98 4.1490 .7674   

 ผูป่้วยนอก 211 4.0351 .8434   

 ญาตผูิป่้วย 77 4.0675 .8711   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่44  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของบคุลากรในโรงพยาบาลกบัตวัแปร

สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัพบวา่  สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์

ปจัจบุนัของแพทย ์และเจา้หนา้ทีแ่ผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลรฐัไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05  ในขณะทีก่ารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของพยาบาลแตกต่างกนัตามสถานภาพการ

มาโรงพยาบาลรฐั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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สมมตฐิานย่อยที ่3.7 

H
0
  :  ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของบคุลากรไม่

แตกต่างกนั 

H
1
  :  ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของบคุลากร

แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่45  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่3.7 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์

ปจัจบุนัของ 
 N x  

S.D F Sig. 

แพทย ์     1.635 .181 

 ไมบ่อ่ย 102 4.0993 .7656   

 ปานกลาง 111 4.1357 .7475   

 บอ่ย 106 4.0157 .7206   

 บอ่ยมาก 67 3.8975 .7653   

พยาบาล     5.806 .001* 

 ไมบ่อ่ย 102 4.2797 .8945   

 ปานกลาง 111 4.1964 .9107   

 บอ่ย 106 3.8616 .7811   

 บอ่ยมาก 67 3.9134 .7559   

เจา้หนา้ทีแ่ผนกต่างๆ     .627 .598 

 ไมบ่อ่ย 102 4.0725 .8578   

 ปานกลาง 111 3.9868 .7645   

 บอ่ย 106 4.1358 .8604   

 บอ่ยมาก 67 4.1025 .8477   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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จากตารางที ่45  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ของบคุลากรในโรงพยาบาลกบัตวัแปร

ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลรฐัพบวา่  ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์

ปจัจบุนัของแพทย ์และเจา้หนา้ทีแ่ผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลรฐัไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05  ในขณะทีก่ารรบัรูภ้าพลกัษณป์จัจบุนัของพยาบาลแตกต่างกนัตามความถีใ่นการมา

โรงพยาบาลรฐั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  กลา่วคือ  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่าโรงพยาบาลรฐัไม่

บ่อย มกีารรบัรูภ้าพลกัษณป์จัจบุนัของพยาบาลมากกวา่ผูใ้ชบ้รกิารทีม่าบอ่ยกวา่ 

 

สมมตฐิานขอ้ที ่4  ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากร

ต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณโ์ดยรวมแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

H
0
  :  ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรต่างกนั มี

การรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
  :  ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากรต่างกนั มี

การรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 

สมมตฐิานย่อยที ่4.1 

H
0
  :  เพศต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
  :  เพศต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่46  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่4.1 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์    

โดยรวมในดา้น 
 N x  

S.D F Sig. 

ชื่อเสยีงของโรงพยาบาล     36.078 .000* 

 ชาย 174 3.9471 .5161   

 หญงิ 212 3.6066 .5836   

ความสามารถของแพทย ์     2.272 .133 

 ชาย 174 3.8851 .5563   

 หญงิ 212 3.7981 .5700   
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ตารางที ่46 (ต่อ)       

การรบัรูภ้าพลกัษณ์    

โดยรวมในดา้น 

 
n x  

S.D F Sig. 

การเอาใจใส่ของพยาบาล     6.797 .009* 

 ชาย 174 3.6580 .5114   

 หญงิ 212 3.5197 .5251   

ค่ารกัษาพยาบาล     3.800 .052 

 ชาย 174 3.7543 .6723   

 หญงิ 212 3.8892 .6794   

สภาพแวดลอ้มท ัว่ไป     7.056 .008* 

 ชาย 174 3.4899 .6001   

 หญงิ 212 3.6545 .6100   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่46  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมดา้นต่าง ๆ ของโรงพยาบาลกบั

ตวัแปรเพศพบว่า  เพศต่างกนั มีการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมในดา้นชื่อเสียงของโรงพยาบาลรฐั  

การเอาใจใส่ของพยาบาล  และสภาพแวดลอ้มท ัว่ไป แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั 

.05  กลา่วคือ  ผูใ้ชบ้รกิารเพศชายมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมดา้นชื่อเสยีงของโรงพยาบาล และ

การเอาใจใส่ของพยาบาล มากกว่าเพศหญิง ในขณะที่ผูใ้ชบ้ริการเพศหญิงมีการรบัรูภ้าพลกัษณ์

โดยรวมดา้นสภาพแวดลอ้มของโรงพยาบาลมากกวา่เพศชาย  สาํหรบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมใน

ดา้นความสามารถของแพทย ์และค่ารกัษาพยาบาล ไม่แตกต่างกนัตามลกัษณะทางเพศ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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สมมตฐิานย่อยที ่4.2 

H
0
  :  อายุต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณโ์ดยรวมแต่ละดา้นไม่แตกต่างกนั 

H
1
  :  อายุต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณโ์ดยรวมแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่47  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่4.2 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์    

โดยรวมในดา้น 
 N x  

S.D F Sig. 

ชื่อเสยีงของโรงพยาบาล       

 ตํา่กวา่ 20 ปี 41 3.5512 .6013 1.630 .151 

 21-30 ปี 58 3.7690 .6400   

 31-40 ปี 66 3.8303 .5724   

 41-50 ปี 85 3.7318 .4914   

 51-60 ปี 45 3.8667 .6223   

 61 ปีขึ้นไป 91 3.7714 .5762   

ความสามารถของแพทย ์     1.216 .301 

 ตํา่กวา่ 20 ปี 41 3.7610 .5296   

 21-30 ปี 58 3.8483 .5484   

 31-40 ปี 66 3.8303 .5799   

 41-50 ปี 85 3.7459 .4961   

 51-60 ปี 45 3.9600 .7405   

 61 ปีขึ้นไป 91 3.8945 .5361   

การเอาใจใส่ของพยาบาล     1.635 .150 

 ตํา่กวา่ 20 ปี 41 3.5325 .4583   

 21-30 ปี 58 3.5776 .5560   

 31-40 ปี 66 3.6162 .4927   

 41-50 ปี 85 3.4804 .5260   

 51-60 ปี 45 3.7407 .5899   

 61 ปีขึ้นไป 91 3.5989 .5018   
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ตารางที ่47 (ต่อ)       

การรบัรูภ้าพลกัษณ์        

โดยรวมในดา้น 

 
N x  

S.D F Sig. 

ค่ารกัษาพยาบาล     .683 .636 

 ตํา่กวา่ 20 ปี 41 3.7988 .7054   

 21-30 ปี 58 3.8319 .6744   

 31-40 ปี 66 3.8598 .6372   

 41-50 ปี 85 3.7324 .7398   

 51-60 ปี 45 3.9500 .6776   

 61 ปีขึ้นไป 91 3.8462 .6442   

สภาพแวดลอ้มท ัว่ไป     .340 .889 

 ตํา่กวา่ 20 ปี 41 3.6707 .6135   

 21-30 ปี 58 3.5129 .5968   

 31-40 ปี 66 3.5871 .5362   

 41-50 ปี 85 3.5647 .6305   

 51-60 ปี 45 3.5778 .6073   

 61 ปีขึ้นไป 91 3.5934 .6590   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่47  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมดา้นต่าง ๆ ของโรงพยาบาลกบั

ตวัแปรอายุพบว่า  อายุต่างกนั มีการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมในทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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สมมตฐิานย่อยที ่4.3 

H
0
  :  อาชพีต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
  :  อาชพีต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่48  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่4.3 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์    

โดยรวมในดา้น 
 N x  

S.D F Sig. 

ชื่อเสยีงของโรงพยาบาล       

 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 63 3.7460 .5108 .250 .910 

 เอกชน/ลูกจา้ง 120 3.7333 .5741   

 ส่วนตวั/อสิระ 31 3.8387 .5548   

 นกัเรยีน/นกัศึกษา 87 3.7563 .5510   

 แม่บา้น/ขา้ราชการบาํนาญ 85 3.7835 .6720   

ความสามารถของแพทย ์     .598 .664 

 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 63 3.8190 .5822   

 เอกชน/ลูกจา้ง 120 3.8433 .5036   

 ส่วนตวั/อสิระ 31 3.8387 .6184   

 นกัเรยีน/นกัศึกษา 87 3.7747 .5928   

 แม่บา้น/ขา้ราชการบาํนาญ 85 3.9059 .5893   

การเอาใจใส่ของพยาบาล     .647 .630 

 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 63 3.5503 .4748   

 เอกชน/ลูกจา้ง 120 3.5764 .4850   

 ส่วนตวั/อสิระ 31 3.6828 .4779   

 นกัเรยีน/นกัศึกษา 87 3.5364 .5606   

 แม่บา้น/ขา้ราชการบาํนาญ 85 3.6235 .5843   
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ตารางที ่48 (ต่อ)       

การรบัรูภ้าพลกัษณ์        

โดยรวมในดา้น 

 
N x  

S.D F Sig. 

ค่ารกัษาพยาบาล     .539 .707 

 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 63 3.7698 .6339   

 เอกชน/ลูกจา้ง 120 3.8104 .6981   

 ส่วนตวั/อสิระ 31 3.9677 .6823   

 นกัเรยีน/นกัศึกษา 87 3.8103 .6988   

 แม่บา้น/ขา้ราชการบาํนาญ 85 3.8647 .6677   

สภาพแวดลอ้มท ัว่ไป     1.709 .147 

 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 63 3.5476 .6703   

 เอกชน/ลูกจา้ง 120 3.6896 .6200   

 ส่วนตวั/อสิระ 31 3.6210 .6797   

 นกัเรยีน/นกัศึกษา 87 3.4856 .5960   

 แม่บา้น/ขา้ราชการบาํนาญ 85 3.5324 .5215   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่48  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมดา้นต่าง ๆ ของโรงพยาบาลกบั

ตวัแปรอาชีพพบว่า  อาชีพต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมในทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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สมมตฐิานย่อยที ่4.4 

H
0
  :  ระดบัการศึกษาต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณโ์ดยรวมแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
  :  ระดบัการศึกษาต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณโ์ดยรวมแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่49  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่4.4 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์    

โดยรวมในดา้น 
 N x  

S.D F Sig. 

ชื่อเสยีงของโรงพยาบาล     4.277 .005* 

 ประถมศึกษาหรอืตํา่กวา่ 85 3.6329 .6046   

 มธัยมศึกษา 115 3.7096 .5247   

 ปรญิญาตร ี 113 3.7894 .6035   

 ปรญิญาโทหรอืสูงกวา่ 73 3.9425 .5522   

ความสามารถของแพทย ์     1.321 .267 

 ประถมศึกษาหรอืตํา่กวา่ 85 3.9200 .5734   

 มธัยมศึกษา 115 3.7617 .5869   

 ปรญิญาตร ี 113 3.8407 .5465   

 ปรญิญาโทหรอืสูงกวา่ 73 3.8548 .5429   

การเอาใจใส่ของพยาบาล     2.328 .074 

 ประถมศึกษาหรอืตํา่กวา่ 85 3.6333 .5032   

 มธัยมศึกษา 115 3.5304 .5042   

 ปรญิญาตร ี 113 3.5221 .4978   

 ปรญิญาโทหรอืสูงกวา่ 73 3.6963 .5934   

ค่ารกัษาพยาบาล     3.632 .013* 

 ประถมศึกษาหรอืตํา่กวา่ 85 4.0235 .6156   

 มธัยมศึกษา 115 3.8370 .6681   

 ปรญิญาตร ี 113 3.7279 .6964   

 ปรญิญาโทหรอืสูงกวา่ 73 3.7432 .7009   
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ตารางที ่49 (ต่อ)       

การรบัรูภ้าพลกัษณ์   

  โดยรวมในดา้น 

 
N x  

S.D F Sig. 

สภาพแวดลอ้มท ัว่ไป     1.025 .382 

 ประถมศึกษาหรอืตํา่กวา่ 85 3.6824 .6213   

 มธัยมศึกษา 115 3.5587 .6320   

 ปรญิญาตร ี 113 3.5465 .5464   

 ปรญิญาโทหรอืสูงกวา่ 73 3.5479 .6544   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่49  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมดา้นต่าง ๆ ของโรงพยาบาลกบั

ตวัแปรระดบัการศึกษาพบวา่  ระดบัการศึกษาต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมในดา้นชื่อเสยีง

ของโรงพยาบาล และค่ารกัษาพยาบาล แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 กลา่วคือ 

ผูใ้ชบ้ริการที่มีระดบัการศึกษาสูงกว่ามีการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมดา้นชื่อเสียงของโรงพยาบาล

มากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มรีะดบัการศึกษาตํา่กว่า ในขณะที่ผูใ้ชบ้ริการที่มรีะดบัการศึกษาตํา่กว่ามกีาร

รบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมดา้นค่ารกัษาพยาบาลมากกว่าผูใ้ชบ้ริการที่มรีะดบัการศึกษาสูงกว่า สาํหรบั

การรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมในดา้นความสามารถของแพทย  ์ การเอาใจใส่ของพยาบาล และ

สภาพแวดลอ้มท ัว่ไป ไม่แตกต่างกนัตามระดบัการศึกษา อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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สมมตฐิานย่อยที ่4.5 

H
0
  :  รายไดต่้างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณโ์ดยรวมแต่ละดา้นไมแ่ตกต่างกนั 

H
1
  :  รายไดต่้างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณโ์ดยรวมแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

 

ตารางที ่50  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่4.5 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์    

โดยรวมในดา้น 
 N x  

S.D F Sig. 

ชื่อเสยีงของโรงพยาบาล       

 ไมม่รีายได ้ 62 3.7419 .6214 .564 .759 

 ตํา่กวา่ 5000 บาท 79 3.7494 .5561   

 5001-10000 บาท 103 3.7359 .5560   

 10001-15000 บาท 93 3.7828 .6120   

 15001-20000 บาท 32 3.9063 .5588   

 20001-25000 บาท 12 3.6333 .5959   

 25001 บาทขึ้นไป 5 3.6000 .4000   

ความสามารถของแพทย ์     1.243 .283 

 ไมม่รีายได ้ 62 3.8742 .5188   

 ตํา่กวา่ 5000 บาท 79 3.7646 .5328   

 5001-10000 บาท 103 3.8117 .5472   

 10001-15000 บาท 93 3.8925 .6404   

 15001-20000 บาท 32 3.9625 .4910   

 20001-25000 บาท 12 3.7667 .7075   

 25001 บาทขึ้นไป 5 3.4000 .4000   
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ตารางที ่50 (ต่อ)       

การรบัรูภ้าพลกัษณ์        

โดยรวมในดา้น 

 
N x  

S.D F Sig. 

การเอาใจใส่ของพยาบาล     1.827 .093 

 ไมม่รีายได ้ 62 3.5349 .5631   

 ตํา่กวา่ 5000 บาท 79 3.6245 .5588   

 5001-10000 บาท 103 3.5113 .4551   

 10001-15000 บาท 93 3.6254 .4838   

 15001-20000 บาท 32 3.7031 .6663   

 20001-25000 บาท 12 3.7083 .4151   

 25001 บาทขึ้นไป 5 3.0667 .2528   

ค่ารกัษาพยาบาล     1.600 .146 

 ไมม่รีายได ้ 62 3.8468 .6439   

 ตํา่กวา่ 5000 บาท 79 3.8924 .6262   

 5001-10000 บาท 103 3.7864 .7126   

 10001-15000 บาท 93 3.7366 .6860   

 15001-20000 บาท 32 3.8438 .6861   

 20001-25000 บาท 12 4.3333 .6246   

 25001 บาทขึ้นไป 5 3.8500 .8768   

สภาพแวดลอ้มท ัว่ไป     1.646 .133 

 ไมม่รีายได ้ 62 3.6008 .5131   

 ตํา่กวา่ 5000 บาท 79 3.5633 .5903   

 5001-10000 บาท 103 3.5024 .5617   

 10001-15000 บาท 93 3.5484 .7035   

 15001-20000 บาท 32 3.8438 .6278   

 20001-25000 บาท 12 3.8125 .6836   

 25001 บาทขึ้นไป 5 3.5500 .5969   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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จากตารางที ่50  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมดา้นต่าง ๆ ของโรงพยาบาลกบั

ตวัแปรอาชีพพบว่า  อาชีพต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมในทุกดา้น ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

 

สมมตฐิานย่อยที ่4.6 

H
0
  :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมแต่ละดา้นไม่

แตกต่างกนั 

H
1
  :  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมแต่ละดา้น

แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่51  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่4.6 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์    

โดยรวมในดา้น 
 N x  

S.D F Sig. 

ชื่อเสยีงของโรงพยาบาล     6.807 .001* 

 ผูป่้วยใน 98 3.6612 .6670   

 ผูป่้วยนอก 211 3.8569 .5393   

 ญาตผูิป่้วย 77 3.6208 .5177   

ความสามารถของแพทย ์     .192 .825 

 ผูป่้วยใน 98 3.8245 .5211   

 ผูป่้วยนอก 211 3.8303 .6155   

 ญาตผูิป่้วย 77 3.8727 .4701   

การเอาใจใส่ของพยาบาล     .336 .715 

 ผูป่้วยใน 98 3.6139 .5164   

 ผูป่้วยนอก 211 3.5632 .5245   

 ญาตผูิป่้วย 77 3.5931 .5308   
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ตารางที ่51 (ต่อ)       

การรบัรูภ้าพลกัษณ์   

  โดยรวมในดา้น 

 
N x  

S.D F Sig. 

ค่ารกัษาพยาบาล     3.893 .021* 

 ผูป่้วยใน 98 3.9923 .6476   

 ผูป่้วยนอก 211 3.7713 .6889   

 ญาตผูิป่้วย 77 3.7760 .6634   

สภาพแวดลอ้มท ัว่ไป     .183 .833 

 ผูป่้วยใน 98 3.6122 .5965   

 ผูป่้วยนอก 211 3.5675 .6408   

 ญาตผูิป่้วย 77 3.5747 .5442   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่51  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมดา้นต่าง ๆ ของโรงพยาบาลกบั

ตวัแปรสถานภาพการมาโรงพยาบาลพบว่า  สถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มีการรบัรู ้

ภาพลกัษณ์โดยรวมในดา้นชื่อเสียงของโรงพยาบาล และค่ารกัษาพยาบาล แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .05 กลา่วคือ ผูป่้วยนอกมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมดา้นชื่อเสยีงของ

โรงพยาบาลมากกวา่ญาตผูิป่้วยและผูป่้วยใน ในขณะทีผู่ป่้วยในมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมดา้นค่า

รกัษาพยาบาลมากกว่าผูป่้วยนอกและญาติผูป่้วย สาํหรบัการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมในดา้น

ความสามารถของแพทย ์ การเอาใจใส่ของพยาบาล และสภาพแวดลอ้มท ัว่ไป ไม่แตกต่างกนัตาม

สถานภาพการมาโรงพยาบาล อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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สมมตฐิานย่อยที ่4.7 

H
0
  :  ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมแต่ละดา้นไม่

แตกต่างกนั 

H
1
  :  ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมแต่ละดา้น

แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่52  แสดงการเปรยีบเทยีบผลการทดสอบสมมตฐิานย่อยที ่4.7 โดยใชส้ถติ ิone-way  

              ANOVA 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์    

โดยรวมในดา้น 
 N x  

S.D F Sig. 

ชื่อเสยีงของโรงพยาบาล     .341 .796 

 ไมบ่อ่ย 102 3.7235 .6337   

 ปานกลาง 111 3.7550 .5525   

 บอ่ย 106 3.7660 .5592   

 บอ่ยมาก 67 3.8149 .5735   

ความสามารถของแพทย ์     .180 .910 

 ไมบ่อ่ย 102 3.8098 .5496   

 ปานกลาง 111 3.8288 .5539   

 บอ่ย 106 3.8642 .6212   

 บอ่ยมาก 67 3.8507 .5203   

การเอาใจใส่ของพยาบาล     1.201 .309 

 ไมบ่อ่ย 102 3.6291 .5363   

 ปานกลาง 111 3.5601 .5241   

 บอ่ย 106 3.5189 .5227   

 บอ่ยมาก 67 3.6468 .4971   
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ตารางที ่52 (ต่อ)       

การรบัรูภ้าพลกัษณ์   

  โดยรวมในดา้น 

 
N x  

S.D F Sig. 

ค่ารกัษาพยาบาล     1.293 .277 

 ไมบ่อ่ย 102 3.7549 .6840   

 ปานกลาง 111 3.7838 .7187   

 บอ่ย 106 3.8797 .6448   

 บอ่ยมาก 67 3.9328 .6493   

สภาพแวดลอ้มท ัว่ไป     1.807 .145 

 ไมบ่อ่ย 102 3.4706 .5794   

 ปานกลาง 111 3.5856 .6211   

 บอ่ย 106 3.6203 .6298   

 บอ่ยมาก 67 3.6754 .5951   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่52  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมดา้นต่าง ๆ ของโรงพยาบาลกบั

ตวัแปรความถี่ในการมาโรงพยาบาลพบว่า  ความถี่ในการมาโรงพยาบาลต่างกนั มีการรบัรู ้

ภาพลกัษณโ์ดยรวมในทกุดา้น ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางที ่53  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัและภาพลกัษณโ์ดยรวม แยกตามลกัษณะทาง 

              เพศ 

 

การรบัรู ้  N x  
S.D F Sig. 

ภาพลกัษณป์จัจุบนั     11.447 .001* 

 ชาย 174 4.1406 .3383   

 หญงิ 212 4.0058 .4271   

ภาพลกัษณโ์ดยรวม     2.170 .142 

 ชาย 174 3.7469 .3545   

 หญงิ 212 3.6936 .3530   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่53  เปรียบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัและภาพลกัษณ์โดยรวม กบั

ลกัษณะทางเพศ  พบวา่  การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัมคีวามแตกต่างกนัตามลกัษณะทางเพศ อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 กลา่วคือ ผูใ้ชบ้ริการเพศชายมกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัมากกว่า

เพศหญิง ในขณะที่การรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมไม่มคีวามแตกต่างกนัตามลกัษณะทางเพศ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ตารางที ่54  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัและภาพลกัษณโ์ดยรวม แยกตามลกัษณะทาง 

               อายุ 

 

การรบัรู ้  N x  
S.D F Sig. 

ภาพลกัษณป์จัจุบนั     .789 .558 

 ตํา่กวา่ 20 ปี 41 3.9978 .3674   

 21-30 ปี 58 4.0828 .3162   

 31-40 ปี 66 4.0919 .4213   

 41-50 ปี 85 4.0787 .4236   

 51-60 ปี 45 4.1323 .3706   

 61 ปีขึ้นไป 91 4.0249 .4171   

ภาพลกัษณโ์ดยรวม     1.715 .130 

 ตํา่กวา่ 20 ปี 41 3.6628 .3187   

 21-30 ปี 58 3.7079 .3558   

 31-40 ปี 66 3.7447 .3572   

 41-50 ปี 85 3.6510 .3295   

 51-60 ปี 45 3.8190 .4095   

 61 ปีขึ้นไป 91 3.7409 .3523   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่54  เปรียบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัและภาพลกัษณ์โดยรวม กบั

ลกัษณะทางอายุ  พบวา่  ท ัง้การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัและภาพลกัษณ์โดยรวมไม่มคีวามแตกต่าง

กนัตามลกัษณะทางอายุ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ตารางที ่55  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัและภาพลกัษณโ์ดยรวม แยกตามลกัษณะทาง 

              อาชพี 

 

การรบัรู ้  N x  
S.D F Sig. 

ภาพลกัษณป์จัจุบนั     .057 .994 

 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 63 4.0688 .3951   

 เอกชน/ลูกจา้ง 120 4.0659 .3903   

 ส่วนตวั/อสิระ 31 4.0932 .3855   

 นกัเรยีน/นกัศึกษา 87 4.0685 .4070   

 แม่บา้น/ขา้ราชการบาํนาญ 85 4.0541 .4006   

ภาพลกัษณโ์ดยรวม     .933 .445 

 ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ 63 3.6866 .3402   

 เอกชน/ลูกจา้ง 120 3.7306 .3288   

 ส่วนตวั/อสิระ 31 3.7898 .3604   

 นกัเรยีน/นกัศึกษา 87 3.6727 .3936   

 แม่บา้น/ขา้ราชการบาํนาญ 85 3.7420 .3548   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่55  เปรียบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัและภาพลกัษณ์โดยรวม กบั

ลกัษณะทางอาชีพ  พบว่า  ท ัง้การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัและภาพลกัษณ์โดยรวมไม่มคีวาม

แตกต่างกนัตามลกัษณะทางอาชพี อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ตารางที ่56  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัและภาพลกัษณโ์ดยรวม แยกตามลกัษณะทาง 

              ระดบัการศึกษา 

 

การรบัรู ้  N x  
S.D F Sig. 

ภาพลกัษณป์จัจุบนั     .854 .465 

 ประถมศึกษาหรอืตํา่กวา่ 85 4.0136 .3794   

 มธัยมศึกษา 115 4.0866 .3649   

 ปรญิญาตร ี 113 4.0608 .4033   

 ปรญิญาโทหรอืสูงกวา่ 73 4.1056 .4433   

ภาพลกัษณโ์ดยรวม     1.906 .128 

 ประถมศึกษาหรอืตํา่กวา่ 85 3.7784 .3323   

 มธัยมศึกษา 115 3.6795 .3581   

 ปรญิญาตร ี 113 3.6853 .3513   

 ปรญิญาโทหรอืสูงกวา่ 73 3.7569 .3703   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่56  เปรียบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัและภาพลกัษณ์โดยรวม กบั

ลกัษณะทางระดบัการศึกษา  พบว่า  ท ัง้การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัและภาพลกัษณ์โดยรวมไม่มี

ความแตกต่างกนัตามลกัษณะทางระดบัการศึกษา อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ตารางที ่57  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัและภาพลกัษณโ์ดยรวม แยกตามลกัษณะทาง 

              ระดบัรายได ้

 

การรบัรู ้  N x  
S.D F Sig. 

ภาพลกัษณป์จัจุบนั     2.286 .035* 

 ไมม่รีายได ้ 62 3.9176 .4282   

 ตํา่กวา่ 5000 บาท 79 4.0647 .4206   

 5001-10000 บาท 103 4.0995 .3463   

 10001-15000 บาท 93 4.1243 .4034   

 15001-20000 บาท 32 4.1111 .3557   

 20001-25000 บาท 12 3.9500 .3949   

 25001 บาทขึ้นไป 5 4.1867 .1622   

ภาพลกัษณโ์ดยรวม     1.719 .115 

 ไมม่รีายได ้ 62 3.7197 .3491   

 ตํา่กวา่ 5000 บาท 79 3.7188 .3297   

 5001-10000 บาท 103 3.6695 .3557   

 10001-15000 บาท 93 3.7171 .3566   

 15001-20000 บาท 32 3.8519 .3936   

 20001-25000 บาท 12 3.8508 .3812   

 25001 บาทขึ้นไป 5 3.4933 .1700   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่57  เปรียบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัและภาพลกัษณ์โดยรวม กบั

ลกัษณะทางรายได ้ พบว่า การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของโรงพยาบาลรฐั มคีวามแตกต่างกนัตาม

ระดบัรายได ้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ในขณะทีภ่าพลกัษณ์โดยรวมไม่มคีวามแตกต่าง

กนัตามระดบัรายได ้อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  
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ตารางที ่58  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัและภาพลกัษณโ์ดยรวม แยกตามลกัษณะของ 

              สถานภาพการมาโรงพยาบาล 

 

การรบัรู ้  N x  
S.D F Sig. 

ภาพลกัษณป์จัจุบนั     1.520 .220 

 ผูป่้วยใน 98 4.0673 .4402   

 ผูป่้วยนอก 211 4.0418 .3756   

 ญาตผูิป่้วย 77 4.1333 .3828   

ภาพลกัษณโ์ดยรวม     .489 .614 

 ผูป่้วยใน 98 3.7409 .3294   

 ผูป่้วยนอก 211 3.7179 .3793   

 ญาตผูิป่้วย 77 3.6874 .3131   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่58  เปรียบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัและภาพลกัษณ์โดยรวม กบั

สถานภาพการมาโรงพยาบาล  พบว่า ท ัง้การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของโรงพยาบาลรฐั และ

ภาพลกัษณ์โดยรวมไม่มคีวามแตกต่างกนัตามสถานภาพการมาโรงพยาบาล อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05  
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ตารางที ่59  เปรยีบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัและภาพลกัษณโ์ดยรวม แยกตามความถีใ่น 

              การมาโรงพยาบาลรฐั 

 

การรบัรู ้  N x  
S.D F Sig. 

ภาพลกัษณป์จัจุบนั     4.194 .006* 

 ไมบ่อ่ย 102 4.1505 .4000   

 ปานกลาง 111 4.1063 .3840   

 บอ่ย 106 4.0044 .3849   

 บอ่ยมาก 67 3.9711 .3928   

ภาพลกัษณโ์ดยรวม     1.333 .263 

 ไมบ่อ่ย 102 3.6776 .3484   

 ปานกลาง 111 3.7026 .3462   

 บอ่ย 106 3.7298 .3889   

 บอ่ยมาก 67 3.7841 .3134   

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตารางที ่59  เปรียบเทยีบการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัและภาพลกัษณ์โดยรวม กบั

ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐั  พบว่า การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของโรงพยาบาลรฐั มีความ

แตกต่างกนัตามความถี่ในการมาโรงพยาบาล อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิที่ระดบั .05  ในขณะที่

ภาพลกัษณ์โดยรวมไม่มคีวามแตกต่างกนัตามความถี่ในการมาโรงพยาบาล อย่างมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05  
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บทที่  5 

สรุป อภปิรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 

 

สรุปผลการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่องการรบัรูภ้าพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้ริการ  มี

วตัถปุระสงคเ์พือ่ศึกษาลกัษณะทางประชากรของผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัในปจัจุบนั  และการรบัรู ้

ข่าวสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครของผูใ้ชบ้ริการ รวมท ัง้การรบัรูภ้าพลกัษณ์

โรงพยาบาลรฐัของผูใ้ชบ้ริการจากโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานคร โดยทาํการสมัภาษณ์จาก

ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัที่เป็นกลุ่มตวัอย่างตามสดัส่วนของโรงพยาบาลรฐัที่กาํหนดท ัง้หมด 400 

คน ปรากฏวา่มแีบบสอบถามทีส่มบูรณ์ท ัง้หมด 386 ชดุคดิเป็นรอ้ยละ 96.50 

การศึกษาวจิยัคร ัง้น้ีเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมรูีปแบบ

การสาํรวจ (Survey Method) ซึ่งใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการสาํรวจขอ้มูล  และใชก้ารเก็บ

ขอ้มลูเพยีงคร ัง้เดยีว (One-Shot Case Study)  วธิสุ่ีมตวัอย่างใชแ้บบหลายข ัน้ตอน  ข ัน้ตอนที ่1 

เลอืกสุ่มตวัอย่างตามสดัส่วน (Proportional Allocation) ตามการแบ่งของกรมการปกครอง 

ข ัน้ตอนที ่2 เลอืกสุ่มกลุม่ตวัอย่างแบบงา่ย  (Simple Random Sampling) จากการจบัฉลากเลอืก

ตวัแทนในแต่ละกลุม่เขต  ข ัน้ตอนที ่3  เลอืกสุ่มกลุม่ตวัอย่างแบบเจาะจง (Specific Sampling) 

จากผูท้ี่มาโรงพยาบาลรฐัที่เป็นตวัแทน โดยใหก้ลุ่มตวัอย่างกรอกคาํตอบเอง (Self-Administered 

Questionnaire) 

สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูคือ สถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic) ซึ่งไดแ้ก่ 

ค่ารอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean)  โดยแสดงในรูปตาราง  เพือ่ใชใ้นการอธิบายลกัษณะ

ทางประชากร  การรบัรูข้่าวสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐั  การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของบคุลากรใน

โรงพยาบาลรฐั  และการรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมแต่ละดา้นของโรงพยาบาลรฐัตามความคิดเหน็ของ

ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐั สาํหรบัการทดสอบสมมติฐานใชส้ถติิอนุมาน (Inferential Statistics)  

ไดแ้ก่  การทดสอบความเป็นอสิระของตวัแปรสองลกัษณะ (Chi-Square)  และการทดสอบความ

แปรปรวนทางเดยีว (One-Way ANOVA)    
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การวเิคราะหค์ร ัง้น้ีไดใ้ชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์าํเร็จรูป SPSS for windows version 

10 ในการประมวลผลและวเิคราะหข์อ้มลู  สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

1. ลกัษณะทางประชากร 
2. การรบัรูข้า่วสารโรงพยาบาลรฐั 
3. การรบัรูภ้าพลกัษณ์ของบคุลากรในโรงพยาบาลรฐั 
4. การรบัรูภ้าพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐั 
5. ผลการทดสอบสมมตฐิาน 

ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

 

ลกัษณะทางประชากร 

ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน 212 คนคิดเป็นรอ้ยละ 54.9  

ในขณะทีผู่ใ้ชบ้รกิารทีเ่ป็นเพศชาย จาํนวน 174 คนคดิเป็นรอ้ยละ 45.1 

 

กลุม่ตวัอย่างทีม่าใชบ้รกิารประกอบดว้ย  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุตํา่กวา่ 20 ปีจาํนวน 41 คน

คดิเป็นรอ้ยละ 10.6 ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 21-30 ปีจาํนวน 58 คนคิดเป็นรอ้ยละ 15.0  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่ี

อายุ 31-40 ปีจาํนวน 66 คนคิดเป็นรอ้ยละ 17.1  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 41-50 ปีจาํนวน 85 คนคิด

เป็นรอ้ยละ 22.0  ผูใ้ชบ้รกิารทีม่อีายุ 51-60 ปีจาํนวน 45 คนคิดเป็นรอ้ยละ 11.7   และผูใ้ชบ้ริการ

ทีม่อีายุ 61 ปีขึ้นไปจาํนวน 91 คนคดิเป็นรอ้ยละ 23.6   

 

ผูใ้ชบ้รกิารประกอบอาชพีเป็นลูกจา้งในธุรกจิเอกชนจาํนวน 120 คนคิดเป็นรอ้ยละ 31.1    

นกัเรยีน/นกัศึกษา จาํนวน 87 คนคิดเป็นรอ้ยละ 22.5  แม่บา้น/ขา้ราชการบาํนาญ จาํนวน 85 คน

คิดเป็นรอ้ยละ 22.0  ขา้ราชการ/รฐัวสิาหกิจ จาํนวน 63 คนคิดเป็นรอ้ยละ 16.3  และประกอบ

อาชพีส่วนตวั/อสิระ จาํนวน 31 คนคดิเป็นรอ้ยละ 8.1  

 

ระดบัการศึกษาของผูใ้ชบ้รกิารประกอบดว้ย  ประถมศึกษาหรอืตํา่กวา่ จาํนวน 85 คนคิด

เป็นรอ้ยละ 22.0  มธัยมศึกษาจาํนวน 115 คนคิดเป็นรอ้ยละ 29.8  ปริญญาตรี จาํนวน 113 คน

คดิเป็นรอ้ยละ 29.3  และปรญิญาโทหรอืสูงกวา่จาํนวน 73 คนคดิเป็นรอ้ยละ 18.9   
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รายไดต่้อเดอืนของผูใ้ชบ้ริการประกอบดว้ย ไม่มรีายไดจ้าํนวน 62 คนคิดเป็นรอ้ยละ 

16.1 ตํา่กวา่ 5000 บาทต่อเดอืนจาํนวน 79 คนคิดเป็นรอ้ยละ 20.5 รายได ้5000-10000 บาทต่อ

เดอืนจาํนวน 103 คนคิดเป็นรอ้ยละ 26.6  รายได ้10001-15000 บาทต่อเดอืนจาํนวน 93 คนคิด

เป็นรอ้ยละ 24.1  รายได ้15001-20000 บาทต่อเดอืนจาํนวน 32 คนคิดเป็นรอ้ยละ 8.3  รายได ้

20001-25000 บาทต่อเดอืนจาํนวน 12 คนคิดเป็นรอ้ยละ 3.1 รายไดต่้อเดอืน 25001 บาทขึ้นไป

จาํนวน 5 คนคดิเป็นรอ้ยละ 1.3  

 

สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัในครัง้นี้ ของกลุ่มตวัอย่างประกอบดว้ย ผูป่้วยนอก 

จาํนวน 211 คนคดิเป็นรอ้ยละ 54.7  ผูป่้วยใน จาํนวน 98 คนคดิเป็นรอ้ยละ 25.4  และญาตผูิป่้วย

จาํนวน 77 คนคดิเป็นรอ้ยละ 19.9   

 

ความถีใ่นการมาโรงพยาบาลรฐัของผูใ้ชบ้รกิารประกอบดว้ย ไม่บอ่ย (1-2 ครัง้/ปี) จาํนวน 

102 คนคิดเป็นรอ้ยละ 26.4  ปานกลาง (3-4 คร ัง้ต่อปี) จาํนวน 111 คนคิดเป็นรอ้ยละ 28.8    

บ่อย (5-6 คร ัง้ต่อปี) จาํนวน 106 คนคิดเป็นรอ้ยละ 27.5   บ่อยมาก (มากกวา่ 7 ครัง้/ปี) จาํนวน 

67 คนคดิเป็นรอ้ยละ 17.3  

 

การรบัรูข่้าวสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐั 

กลุ่มตวัอย่างรบัรูข้่าวสารดา้นสุขภาพจากโทรทศันม์ากที่สุด (ค่าเฉลีย่ 3.41)  วทิยุ 

(ค่าเฉลีย่ 3.35)  หนงัสอืพมิพ ์(ค่าเฉลีย่ 3.30) โปสเตอร ์(ค่าเฉลีย่ 3.05) คนในครอบครวั (ค่าเฉลีย่ 

2.69) เพือ่นบา้น (ค่าเฉลีย่ 2.58)  แผ่นปลวิ (ค่าเฉลีย่ 2.39) นิตยสาร (ค่าเฉลีย่ 2.37) 

 

การรบัรูข้่าวสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัจากโทรทศันม์จีาํนวนมากที่สุด 124 คนคิดเป็น

รอ้ยละ 32.1  รองลงมาไดแ้ก่  หนงัสอืพมิพ ์จาํนวน 96 คนคิดเป็นรอ้ยละ 24.8  วทิยุ จาํนวน 23.1  

นิตยสาร จาํนวน 37 คนคิดเป็นรอ้ยละ 9.6  บุคคล จาํนวน 24 คนคิดเป็นรอ้ยละ 6.2   

อนิเตอรเ์น็ต และแผ่นปลวิ อย่างละ 8 คนคดิเป็นรอ้ยละ 2.1  ตามลาํดบั 

 

การรบัรูข้่าวสารว่าโรงพยาบาลรฐัเป็นโรงพยาบาลทีม่ปีระสทิธิภาพการรกัษาพยาบาลมาก

ทีสุ่ด 121 คนคดิเป็นรอ้ยละ 31.4  รองลงมาไดแ้ก่  เป็นโรงพยาบาลทีห่่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพ

ผูป่้วย จาํนวน 114 คนคิดเป็นรอ้ยละ 29.5  เป็นโรงพยาบาลทีมุ่่งแสวงหากาํไร  จาํนวน 92 คนคิด
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เป็นรอ้ยละ 23.8  และนอ้ยทีสุ่ดคือเป็นโรงพยาบาลฆ่าสตัวจ์าํนวน 59 คนคดิเป็นรอ้ยละ 15.3 

 

จงึสรุปไดว้า่ ผูใ้ชบ้รกิารรบัรูข้า่วสารเกี่ยวกบัสุขภาพและโรงพยาบาลรฐัจาก โทรทศัน ์มาก

ทีสุ่ด โดยลกัษณะภาพทีร่บัรูค้ือเป็นโรงพยาบาลทีม่ปีระสทิธภิาพการรกัษาพยาบาล 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของบคุลากรในโรงพยาบาลรฐั 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์ของแพทยใ์นโรงพยาบาลรฐัอยู่ในดา้นบวกมากที่สุดคือ  ละเอียด

รอบคอบ (ค่าเฉลีย่ 5.59) รองลงมาคือ อ่อนโยน (ค่าเฉลีย่ 5.19)  มไีหวพริบ (ค่าเฉลีย่ 5.15)  

รบัผดิชอบ (ค่าเฉลีย่ 5.04)  พูดจาไพเราะ (ค่าเฉลีย่ 4.98)  ยิ้มแยม้แจ่มใส (ค่าเฉลีย่ 4.98)  เมตตา

กรุณา (ค่าเฉลีย่ 4.93)  ร่าเรงิ (ค่าเฉลีย่ 4.89)  มคีวามม ัน่คงทางอารมณ์ (ค่าเฉลีย่ 4.76)  มนีํา้ใจ 

(ค่าเฉลีย่ 4.72) ช่วยเหลอื (ค่าเฉลีย่ 4.71)  นุ่มนวลอ่อนหวาน (ค่าเฉลีย่ 4.54)  ไวใ้จได ้(ค่าเฉลีย่ 

4.19)  เสยีสละ (ค่าเฉลีย่ 4.19) และนอ้ยทีสุ่ดคือ ยดืหยุ่น (ค่าเฉลีย่ 4.04) 

 

ผูใ้ชบ้ริการรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของพยาบาลในโรงพยาบาลรฐัอยู่ในดา้นบวกมากทีสุ่ด

คือ เมตตากรุณา (ค่าเฉลีย่ 5.19) รองลงมาไดแ้ก่  ยดืหยุ่น (ค่าเฉลีย่ 5.14) ละเอยีดรอบคอบ 

(ค่าเฉลีย่ 5.04) รบัผดิชอบ (ค่าเฉลีย่ 4.83)  เสยีสละ (ค่าเฉลีย่ 4.69) มไีหวพรบิ (ค่าเฉลีย่ 4.63) 

อ่อนโยน (ค่าเฉลีย่ 4.52) ไวใ้จได ้(ค่าเฉลีย่ 4.44) พูดจาไพเราะ (ค่าเฉลีย่ 4.22) ร่าเรงิ (ค่าเฉลีย่ 

4.19) ยิ้มแยม้แจ่มใส (ค่าเฉลีย่ 4.18) ช่วยเหลอื (ค่าเฉลีย่ 4.10)  มนีํา้ใจ (ค่าเฉลีย่ 4.03) มคีวาม

ม ัน่คงทางอารมณ ์(ค่าเฉลีย่ 3.87)  และนอ้ยทีสุ่ดคือ นุ่มนวลอ่อนหวาน (ค่าเฉลีย่ 3.36)   

 

ภาพลกัษณ์ของเจา้หนา้ที่แผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลรฐัอยู่ในดา้นบวกมากที่สุดคือ 

รบัผิดชอบ (ค่าเฉลีย่ 5.28) รองลงมาไดแ้ก่ เมตตากรุณา (ค่าเฉลีย่ 5.18) ละเอียดรอบคอบ 

(ค่าเฉลีย่ 5.10) มนีํา้ใจ (ค่าเฉลีย่ 5.00) พูดจาไพเราะ (ค่าเฉลีย่ 4.80) เสยีสละ (ค่าเฉลีย่ 4.67) 

อ่อนโยน (ค่าเฉลีย่ 4.61) มไีหวพรบิ (ค่าเฉลีย่ 4.46) ไวใ้จได ้(ค่าเฉลีย่ 4.36) นุ่มนวลอ่อนหวาน 

(ค่าเฉลีย่ 4.22)  ร่าเรงิ (ค่าเฉลีย่ 4.22) มคีวามม ัน่คงทางอารมณ์ (ค่าเฉลีย่ 4.14) ยดืหยุ่น (ค่าเฉลีย่ 

4.12)  ยิ้มแยม้แจ่มใส (ค่าเฉลีย่ 4.07) และนอ้ยทีสุ่ดคือ ช่วยเหลอื (ค่าเฉลีย่ 3.00) 
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การรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมของโรงพยาบาลรฐั 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์ในดา้นชื่อเสยีงของโรงพยาบาลรฐัอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก (ดา้นบวก)  

มค่ีาเฉลีย่ 3.76  ประกอบดว้ยขอ้ย่อยดงัน้ี 

1. ภาพลกัษณโ์ดยรวมด ี ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 4.13 

2. โรงพยาบาลใหญ่ มคีวามเจรญิเตบิโต และมชีื่อเสยีงในทางทีด่ ีภาพลกัษณ์อยู่ในระดบั

เหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.89 

3. โรงพยาบาลมคีวามม ัน่คง สะอาด และบริการที่ทนัสมยั ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเห็น

ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.75 

4. จดัสมัมนาเพื่อใหค้วามรูต่้อสุขภาพประชาชน และสาธารณกุศลอย่างสมํา่เสมอ 

ภาพลกัษณอ์ยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.60 

5. การรกัษาพยาบาลมีประสิทธิภาพและข ัน้ตอนรวดเร็วไม่ยุ่งยาก ภาพลกัษณ์อยู่ใน

ระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.43 

 

ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัรบัรูภ้าพลกัษณ์ดา้นความสามารถของแพทยท์ีร่กัษาพยาบาลใน

ระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.84  ประกอบดว้ยขอ้ย่อยดงัน้ี 

1. แพทยท์ี่รกัษาเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถสูง  ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มี

ค่าเฉลีย่ 3.99 

2. แพทยม์คีวามตัง้ใจในการตรวจรกัษา และเอาใจใส่ดูแลผูป่้วยอยู่เสมอ ภาพลกัษณ์อยู่
ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.97 

3. การสนทนาของแพทยก์บัผูป่้วยในแต่ละครัง้มีความเขา้ใจต่อความรูส้ึกของผูฟ้งั 
ภาพลกัษณอ์ยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.96 

4. ผลงานการรกัษาพยาบาลเป็นทีย่อมรบั และน่าเชื่อถอื ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย

มาก มค่ีาเฉลีย่ 3.83 

5. แพทยใ์หค้วามสะดวกในการรกัษาพยาบาลผูป่้วยทกุดา้น ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็

ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.43 
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ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัรบัรูภ้าพลกัษณ์ในดา้นการดูแลเอาใจใส่ของพยาบาลและ

เจา้หนา้ทีใ่นระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.58  ประกอบดว้ยขอ้ย่อยดงัน้ี 

1. การแต่งกายของเจา้หนา้ทีใ่นแต่ละฝ่ายสะอาด ดูเหมาะสมกบักาละเทศะ ภาพลกัษณ์

อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 4.06 

2. การใหค้าํแนะนาํต่าง ๆ ของพยาบาลฟงัเขา้ใจงา่ย และมนีํา้เสยีงรื่นหู ภาพลกัษณอ์ยู่ใน

ระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.71 

3. เจา้หนา้ทีแ่ต่ละหน่วยมคีวามตัง้ใจทาํงาน ภาพลกัษณอ์ยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มี

ค่าเฉลีย่ 3.63 

4. มารยาทของผูเ้กี่ยวขอ้งตามแผนกต่าง ๆ เรยีบรอ้ยใหค้วามช่วยเหลอืด ีภาพลกัษณอ์ยู่

ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.60 

5. พยาบาลมอีธัยาศยั สุภาพอ่อนนอ้ม ภาพลกัษณอ์ยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 

3.50 

6. การลาํดบัคิวเพือ่เขา้รกัษาพยาบาลของเจา้หนา้ทีม่คีวามถกูตอ้งยุตธิรรม ภาพลกัษณ์

อยู่ในระดบัปานกลาง มค่ีาเฉลีย่ 2.99 

 

ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัรบัรูภ้าพลกัษณ์ในดา้นค่ารกัษาพยาบาลในระดบัเหน็ดว้ยมาก  

มค่ีาเฉลีย่ 3.83  ประกอบดว้ยขอ้ย่อยดงัน้ี 

1. โครงการ 30 บาทรกัษาทกุโรคช่วยประหยดัได ้ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก 

มค่ีาเฉลีย่ 4.14 

2. รายละเอยีดฉลากยา งา่ยต่อการปฏบิตัติาม  ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มี

ค่าเฉลีย่ 3.87 

3. ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ไม่แพง และซํา้ซอ้น ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก มี

ค่าเฉลีย่ 3.71 

4. คุณภาพของยาด ีไม่ตอ้งเปลีย่นไปรกัษาทีอ่ื่นต่อ ภาพลกัษณ์ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มี

ค่าเฉลีย่ 3.59 
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ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัรบัรูต่้อภาพลกัษณ์ในดา้นสภาพแวดลอ้มท ัว่ไปของโรงพยาบาล

ในระดบัเหน็ดว้ยมาก  มค่ีาเฉลีย่ 3.58  ประกอบดว้ยขอ้ย่อยดงัน้ี 

1. ป้ายประกาศเรื่องราวต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมคีวามชดัเจน อ่านเขา้ใจงา่ย ภาพลกัษณ์

อยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.91 

2. บรรยากาศในหอ้งผูป่้วยดูสดชื่น  ไม่อมึครมึ สกปรก ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัเหน็ดว้ย

มาก มค่ีาเฉลีย่ 3.51 

3. อุปกรณ์เครื่องมอืที่ใชร้กัษาพยาบาลมกีารปรบัปรุง พฒันาใหท้นัสมยั ภาพลกัษณ์อยู่

ในระดบัเหน็ดว้ยมาก มค่ีาเฉลีย่ 3.49 

4. การจดัสถานทีส่ิง่แวดลอ้มต่าง ๆ ดูโปร่งโลง่สบายตา ภาพลกัษณ์อยู่ในระดบัปานกลาง  

มค่ีาเฉลีย่ 3.40 

 

จึงสรุปไดว้่า  การรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมของโรงพยาบาลรฐัอยู่ในดา้นบวกคือ มี

ความเห็นดว้ยมากในแต่ละดา้นตามลาํดบัดงันี้คือ  ดา้นความสามารถของแพทยท์ี่รกัษาพยาบาล 

(ค่าเฉลีย่ 3.84)  ดา้นค่ารกัษาพยาบาล (ค่าเฉลีย่ 3.83)  ดา้นชื่อเสยีงของโรงพยาบาลรฐั (ค่าเฉลีย่ 

3.76) ดา้นการดูแลเอาใจใส่ของพยาบาลและเจา้หนา้ที ่(ค่าเฉลีย่ 3.58) ดา้นสภาพแวดลอ้มท ัว่ไปของ

โรงพยาบาล (ค่าเฉลีย่ 3.58) ตามลาํดบั 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ 1 ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครที่มสีถานภาพการมา

โรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ลกัษณะภาพของโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 จึงเป็นไปตาม

สมมติฐานการวจิยัที่ต ัง้ไว ้ ในขณะที่สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มกีารรบัรูข้่าวสาร

เกี่ยวกบั สุขภาพและโรงพยาบาลรฐั จาํแนกตามสื่อไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

จงึไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้  

 

 

 

  

DPU



 138 

สมมติฐานขอ้ 2 ผูใ้ชบ้ริการโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครที่มคีวามถี่ในการมา

โรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูข้า่วสารโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรู ้

ขา่วสารเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัจากสื่อที่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05  จงึเป็นไปตาม

สมมติฐานการวจิยัที่ต ัง้ไว ้ ในขณะที่ความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐัที่ต่างกนั มีการรบัรูข้่าวสาร

เกี่ยวกบัสุขภาพและลกัษณะภาพของโรงพยาบาลรฐั ไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติิ 0.05 

จงึไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัทีต่ ัง้ไว ้

 

สมมตฐิานขอ้ที ่3  ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากร

ต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณป์จัจบุนัของบคุลากรในโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจุบนัของพยาบาล 

และเจา้หนา้ที่แผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลรฐัแตกต่างกนั อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .05  

ในขณะที่สถานภาพการมาโรงพยาบาลรฐั  และความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐั ต่างกนั มกีารรบัรู ้

ภาพลกัษณป์จัจุบนัของพยาบาล แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

สมมตฐิานขอ้ที ่4  ผูใ้ชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัในกรุงเทพมหานครทีม่ลีกัษณะทางประชากร

ต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณโ์ดยรวมแต่ละดา้นแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิานพบวา่ เพศต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมในดา้นชื่อเสยีง

ของโรงพยาบาลรฐั  การเอาใจใส่ของพยาบาล  และสภาพแวดลอ้มท ัว่ไป แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05  ในขณะทีร่ะดบัการศึกษาต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมใน

ดา้นชื่อเสยีงของโรงพยาบาล และค่ารกัษาพยาบาล แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิที่ระดบั 

.05  และสถานภาพการมาโรงพยาบาลต่างกนั มกีารรบัรูภ้าพลกัษณ์โดยรวมในดา้นชื่อเสยีงของ

โรงพยาบาล และค่ารกัษาพยาบาล แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

เปรยีบเทยีบระหว่างการรบัรูภ้าพลกัษณ์บคุลากรกบัภาพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐั 

ผลการเปรียบเทยีบพบว่า  การรบัรูภ้าพลกัษณ์บุคลากรมคีวามแตกต่างกนัตามลกัษณะ

ทางเพศ ระดบัรายได ้ และความถี่ในการมาโรงพยาบาลรฐั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติิที่ระดบั .05  

ในขณะที่การรบัรูภ้าพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐั ไม่แตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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อภปิรายผล 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัตามความคิดเหน็ของผูใ้ชบ้ริการจากโรงพยาบาลรฐัใน

กรุงเทพมหานครในคร ัง้นี้ เป็นการศึกษาในแง่ของผูร้บัสารหรือผูเ้ปิดรบัโดยตรง  โดยจะดูว่าการ

ประชาสมัพนัธเ์กี่ยวกบัข่าวสารต่าง ๆ ของโรงพยาบาลรฐัโดยผ่านสื่อต่าง ๆ กนันัน้  มส่ีวนในการ

กาํหนดกระบวนการเลอืกรบัรูข้อ้มูลของผูเ้ปิดรบั และความจาํขอ้มูลทีถู่กตอ้งตามขอ้เทจ็จรงิอย่างไร  

ท ัง้น้ีเพือ่ใหไ้ดร้บัรูภ้าพลกัษณข์องโรงพยาบาลรฐั  โดยสามารถแบง่อภปิรายไดด้งันี้ 

 

ผลการวจิยัในคร ัง้น้ี ไดแ้สดงคาํตอบทีส่อดคลอ้งกบัแนวคิดทฤษฎกีารรบัรูท้ี่เกิดจากการ

ใชส้าร  นัน่กค็ือพบวา่  ผูใ้ชบ้รกิารมกีารรบัรูข้า่วสารสุขภาพและโรงพยาบาลรฐัจากโทรทศันม์ากทีสุ่ด 

(ตารางที ่8 และ 9)  ดงัคาํกลา่วของ อรรณพ  เธยีรถาวร (2520) ทีว่า่ โทรทศันเ์ป็นสือ่มวลชนทีร่วม

เอาคุณสมบตัขิองวทิยุ ภาพยนตร ์และหนงัสอืพมิพเ์ขา้ดว้ยกนั  ซึ่งหมายความวา่ผูช้มสามารถไดย้นิ

ท ัง้เสยีงเช่นเดยีวกบัการฟงัวทิยุ  ไดเ้หน็ภาพเคลือ่นไหวติดต่อกนัไปเช่นเดยีวกบัภาพยนตร ์ และได ้

เหน็ตวัหนงัสอืเช่นเดยีวกบัการอ่านหนงัสอืพมิพ ์ ดงันัน้โทรทศันจ์ึงเป็นสื่อมวลชนทีแ่สดงเหตกุารณ์

ต่าง ๆ ใหเ้หน็ไดอ้ย่างชดัเจนทีสุ่ด 

 

การศึกษายงัพบวา่  ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกมกีารรบัรูว้า่โรงพยาบาลรฐัเป็นโรงพยาบาลที่

มปีระสทิธภิาพการรกัษาพยาบาล  ในขณะทีญ่าตผูิป่้วยมกีารรบัรูว้า่โรงพยาบาลรฐัเป็นโรงพยาบาลที่

มุ่งแสวงหากาํไร (ตารางที ่28)  สอดคลอ้งกบัคาํกลา่วทีว่า่ ความสามารถในการรบัรูส้ิง่แวดลอ้มดา้น

ต่าง ๆ นัน้ขึ้นอยู่กบัการเรียนรูข้องมนุษย  ์ การรบัรูน้ ัน้ตอ้งมีการเลือกและมีความตัง้ใจรบัรู ้ 

กล่าวคือ  ในช่วงเวลาขณะหน่ึงเรามคีวามตัง้ใจต่อเพยีงส่วนหน่ึงของสิ่งเรา้ที่หล ัง่ไหลเขา้มากระทบ

กบัตวัเราเท่านัน้  ส่วนสิ่งเรา้ที่เรามไิดต้ ัง้ใจรบัรูน้ ัน้อาจจะถูกบนัทกึไวใ้นระบบประสาทชัว่คราว  แต่

จะไม่ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นข่าวสารที่ต ัง้ใจรบัรู ้ นอกเสยีจากข่าวสารหรือสิ่งเรา้นัน้จะมคีวามเกี่ยวขอ้ง

โดยตรงอย่างชดัเจนกบัเรื่องที่กาํลงัรบัรูอ้ยู่  องคป์ระกอบทีม่อีทิธิพลต่อการเลอืกและความตัง้ใจที่

จะรบัรู ้ ไดแ้ก่คุณสมบตัทิางกายภาพของสิง่เรา้  คือความเขม้ (Intensity)  ขนาด (size)  ความ

แตกต่างทีช่ดัเจน (contrast)  และความเคลือ่นไหว (movement)  บคุคลหน่ึง ๆ รบัรูอ้ะไรและ

รบัรูอ้ย่างไรขึ้นอยู่กบัความสนใจส่วนบคุคล  และค่านิยมส่วนบุคคลของเขาเอง  ซึ่งภาพลกัษณ์เป็น

สิ่งที่เกิดขึ้นจากความประทบัใจอย่างแทจ้ริง (True Impression) ของบุคคล  อย่างไรก็ตาม

ภาพลกัษณ์ที่บุคคล หรือประชาชนมีต่อโรงพยาบาลรฐัจะเป็นไปอย่างไรนั้น  ย่อมขึ้นอยู่กบั
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ประสบการณข์อ้มลูขา่วสารทีป่ระชาชนไดร้บัดว้ย  และสิง่เหลา่น้ีย่อมจะก่อตวัขึ้นเป็นความประทบัใจ  

ซึ่งอาจจะเป็นความประทบัใจทีด่หีรือไม่ดกี็ได ้ สุดแลว้แต่พฤตกิรรมหรอืการกระทาํของบคุลากรใน

โรงพยาบาลรฐั  ดงันัน้การประชาสมัพนัธ์จึงเป็นงานที่มีหนา้ที่สาํคญัอีกประการหนึ่ง  ในการ

สรา้งสรรคภ์าพลกัษณ์ของโรงพยาบาลรฐัซึ่งเป็นงานทีจ่ะตอ้งกระทาํอย่างต่อเนื่องสมํา่เสมอ  เพือ่ให ้

ภาพลกัษณ์ทีแ่ทจ้ริง (True Image) โดยอาศยัการใหข้่าวสาร  ความรู ้ และประสบการณ์  อย่าง

เพยีงพอแก่ประชาชนเพือ่ใหเ้กดิความประทบัใจ (วริชั  ลภริตันกลุ, 2529) 

 

การรบัรูภ้าพลกัษณ์ของบุคลากรในโรงพยาบาลรฐัและภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลนัน้ 

ส่วนใหญ่ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการอยู่ในดา้นบวก อาจเป็นเพราะว่า  ผู ใ้ชบ้ริการเคยมี

ประสบการณ์ในการมารบัการรกัษาดว้ยตนเอง ซึ่งเดิมในอดีตนัน้ความคิดเห็นของผูใ้ชบ้ริการ

เกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัส่วนใหญ่มกัจะปรากฏภาพลกัษณ์ในทางลบอยู่ตลอดเวลา ซึ่งในปจัจบุนัดว้ย

เทคโนโลยกีารสื่อสารทีต่อ้งแข่งขนักนัตลอดเวลาอกีท ัง้มโีรงพยาบาลเอกชน  คลนิิก เกิดขึ้นจาํนวน

มาก  จึงทาํใหโ้รงพยาบาลรฐัตอ้งทาํการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงแกไ้ขใหเ้ท่าทนัต่อสภาพการณ์ ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ อมัพร  จนัทรแ์กว้ (2540) ที่ว่า  ภาพลกัษณ์ปจัจุบนัของบุคลากร

โรงพยาบาลปทมุธานีอยู่ในระดบัด ี โดยแพทยม์คีะแนนเฉลีย่สูงสุด  เช่นเดยีวกนักบัการศึกษาของ   

ไพลนิ  จริวฒัน ์และวาสนา  จนัทรส์วา่ง (2540) ทีว่่า  ภาพลกัษณ์ของพยาบาลมลีกัษณะทีด่ใีนดา้น

บวก  

 

อย่างไรก็ตามในเรื่องของการจดัลาํดบัคิวการเขา้พบแพทยเ์พื่อตรวจรกัษาพยาบาลนัน้ก็

ยงัคงปรากฏภาพลกัษณ์ของการลดัคิวใหก้บัคนรูจ้กัก่อน  จะเห็นไดว้่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็น

ผูป่้วยที่มาใชบ้รกิารโรงพยาบาลรฐัเป็นประจาํ  ย่อมทราบถงึภาพลกัษณ์ทีแ่ทจ้ริงของโรงพยาบาลรฐั  

ดงัที ่พงษเ์ทพ  วรกิจโภคาทร (2537) ไดอ้ธิบายการเกิดภาพลกัษณ์ไวว้า่  จาํแนกได ้2 ประเดน็คือ      

1) เกิดในระดบัปจัเจกบุคคล  ซึ่งมีข ัน้ตอนต่าง ๆ คือ  เหตุการณ์และสิ่งแวดลอ้ม  ช่องทางการ

สื่อสารไม่ว่าจะเป็นการไดย้ิน  ไดเ้ห็น  ไดส้มัผสั  ไดล้ิ้มรส  องค์ประกอบเฉพาะบุคคลไดแ้ก่  

ทศันคต ิ ความรู ้ ระบบสงัคม  วฒันธรรม  เป็นตน้  การรบัรูแ้ละความประทบัใจ  และ 2) เกดิใน

แงข่องการสือ่สาร  ฉะนัน้การทีผู่ใ้ชบ้รกิารรบัรูภ้าพลกัษณ์ปจัจบุนัของโรงพยาบาลรฐัในแงค่่อนขา้งดี

น ัน้  ย่อมมาจากปจัจยัจูงใจท ัง้สองประการร่วมกนั  โดยเฉพาะในระดบัปจัเจกบคุคลในข ัน้ตอนของ

การรบัรูแ้ละประทบัใจจากการสอบถามในขณะสมัภาษณ์นัน้ผูว้จิยัพบว่า  ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่มี

ความรูส้กึเกี่ยวกบัโรงพยาบาลรฐัที่ดขีึ้นกว่าในอดีตเป็นอย่างมาก  ซึ่งความรบัผดิชอบในการสรา้ง
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ภาพลกัษณ์น้ี การสื่อสารเป็นวธิีการที่จะช่วยใหแ้พทย ์พยาบาลกบัผูป่้วยเกิดความเขา้ใจที่ตรงกนั 

และมสีมัพนัธภาพทีด่ต่ีอกนั  การสือ่สารทีด่ไีม่เพยีงแต่จะตอบสนองความตอ้งการของผูป่้วยเท่านัน้  

แต่ยงัช่วยใหเ้กิดความเขา้ใจในเรื่องเจตคติ ค่านิยม และความเชื่อต่าง ๆ   ที่มีผลต่อการ

รกัษาพยาบาลดว้ย (ชมพูนุช  พงษศ์ิริ, 2537)  จากรายงานการวจิยัพบว่า แพทย ์พยาบาลและ

เจา้หนา้ที่ของโรงพยาบาลจาํนวนมากรูส้ึกว่าเป็นการยากลาํบากอย่างยิ่งที่จะทาํการสื่อสารอย่างมี

ประสทิธิผล ทัง้กบัผูป่้วยและผูร่้วมงานของตน  ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าผูป่้วยรูส้กึว่าไดร้บัขอ้มูล

ข่าวสารไม่เพียงพอเกือบจะทุกสถานการณ์ของการรกัษาพยาบาลและทุก ๆ รายงานการวจิยั ได ้

แนะนาํใหแ้พทย ์พยาบาลและเจา้หนา้ที่ของโรงพยาบาลพฒันาดา้นการสื่อสาร (Altschirl and 

Sinelair.1981)  การสือ่สารในโรงพยาบาลคือ การประชาสมัพนัธ ์โดยใชส้ือ่บคุคล ซึ่งผูป่้วยถอืเป็น

บุคคลที่จะนําข่าวสารจากโรงพยาบาลไปสู่คนที่ตนรูจ้กั ญาติพี่นอ้ง ฯลฯ ทาํใหเ้กิดผลในดา้น

ภาพลกัษณต่์อสถานพยาบาล และบคุลากรในโรงพยาบาลแห่งนัน้ 

 

จากการศึกษาพบว่า การรบัรูภ้าพลกัษณ์โรงพยาบาลรฐัของผูใ้ชบ้ริการนัน้ส่วนใหญ่แลว้

ผูป่้วยในและผูป่้วยนอกมกีารรบัรูใ้นดา้นบวกมากกวา่ญาตผูิป่้วย ท ัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผูป่้วยในและ

ผูป่้วยนอกเป็นบคุคลที่ไดส้มัผสักบับคุลากรต่าง ๆ ในโรงพยาบาลรฐัโดยตรงจงึเกิดความประทบัใจ

และซาบซึ้ งที่ไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ในขณะที่ตนเองกําลงัประสบกบัปญัหาสุขภาพนัน่เอง ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ชมุพร  ยงกิตตกิุล และคณะ (2529) ทีก่ลา่ววา่กระบวนการทางสมอง

ไดร้บัข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกบัสิ่งแวดลอ้มจากอวยัวะรบัสมัผสั  และสมองใชว้ตัถุดิบนี้ เพื่อการทาํ

ความเขา้ใจกบัสิ่งแวดลอ้ม  คนเรารบัรูโ้ดยผ่านระบบรบัสมัผสั ซึ่งไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนงั 

และกลา้มเน้ือ ข่าวสารทีร่ะบบรบัสมัผสัจากสิง่แวดลอ้มจะถูกส่งต่อไปยงัสมองเพือ่ใหเ้กิดความรูส้กึ

เป็นการเห็น  การไดย้ิน  การไดก้ลิ่น  การไดร้ส  ความรูส้ึกรอ้น  หนาว  เจ็บปวด  ฯลฯ  

ความรูส้กึ (Sensation) เป็นการตอบสนองข ัน้แรกสุดของคนเราต่อการเปลีย่นแปลงสิ่งแวดลอ้ม  

สมองจะตีความสิ่งที่ รู ส้ึกต่อไปอีกข ัน้หน่ึงเป็นการรบัรูว้่าสิ่งที่เห็น ไดย้ิน หรือรูส้ึกคืออะไร  

กระบวนการรบัรูจ้งึเป็นการตคีวามข่าวสารทีส่มองไดร้บั  การตคีวามนี้ขึ้นกบัตวัแปรหลายอย่าง เช่น

ประสบการณ์เดิม  หรือการเรียนรูเ้ดิม  ความคาดหวงัในขณะนัน้  ทศันคติ  ค่านิยม  และ

สิง่แวดลอ้มรอบ ๆ ของสิง่เรา้ทีเ่รารบัรู ้  
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นอกจากน้ียงัพบว่า ค่ารกัษาพยาบาลเป็นปจัจยัจูงใจที่มีผลต่อการรบัรูภ้าพลกัษณ์

โรงพยาบาลรฐัมากทีสุ่ด  ท ัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากหลกัประกนัสุขภาพ โครงการ 30 บาทรกัษาทกุโรคซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของการสรา้งภาพลกัษณ์ในดา้นบวกของโรงพยาบาลรฐัในปจัจุบนัดว้ย ดงันัน้ขา่วสารที่

นาํเสนอผ่านสื่อมวลชนสามารถก่อใหเ้กิดผลกระทบทางดา้นดี และดา้นเสยีต่อจิตใจของผูร้บัสาร  

สื่อมวลชนที่เสนอข่าวที่มคีุณค่าและเป็นประโยชนต่์อผูร้บัสารอย่างตรงไปตรงมาย่อมเป็นผลดีต่อ

ผูร้บัสาร  เพราะทาํใหป้ระชาชนทราบและรบัรูค้วามเป็นไปของสงัคมและโลกตามความเป็นจริง  

ในทางตรงขา้มสื่อมวลชนที่เสนอข่าวสารที่ไม่ก่อใหเ้กิดคุณค่าและประโยชน์ต่อส่วนรวม  รวมท ัง้

เสนอเนื้อหาดว้ยการเสริมแต่งขอ้เทจ็จริง  เพือ่ใหผู้ร้บัสารเกิดความตื่นเตน้เรา้ใจในเน้ือหาสิง่เหลา่น้ี

ลว้นเป็นผลกระทบดา้นรา้ยทีเ่กดิขึ้น (จนัทรา  ทองประยูร, 2537)  ซึ่งเนื้อหาดา้นลบทีส่ือ่มวลชน

นาํเสนอมผีลต่อทศันคติต่อผูร้บัสาร  ผูร้บัสารจะเกิดความรูส้กึกลวั  ไม่กลา้เสี่ยงรูส้กึไม่ปลอดภยั  

และตอ้งการหาขอ้มูลเพิม่ขึ้นเมือ่รบัสารที่มเีน้ือหาทีส่ะทอ้นภาพลบของบคุคลและสงัคมเช่น  เนื้อหา

เกี่ยวกบัภยนัตรายและอาชญากรรม  ยิง่รบัสารทีม่เีน้ือหาดงักลา่วมากเท่าใด  ความรูส้กึไม่ปลอดภยั

จะยิ่งมีมากขึ้นเท่านัน้  ลกัษณะดงักล่าวสอดคลอ้งกบัทฤษฎีการเรียนรูส้งัคมกล่าวคือ  บุคคลที่

ประสบกบัเน้ือหาดา้นลบบ่อยคร ัง้จะไดร้บัอทิธิพลดา้นลบมากกว่าบุคคลที่ประสบกบัเน้ือหาดงักลา่ว

นอ้ย  โดยที่บุคคลเหล่านัน้จะมทีศันคติดา้นลบและมรีะดบัของความกระวนกระวายใจสูง  ดงันัน้

สื่อมวลชนจึงมีอิทธิพลต่อผูร้บัสารมาก และอิทธิพลดงักล่าวจะส ัง่สมเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน 

(Wiegman, Gutteling, Boer and Houwen, 1989) 

 

นอกจากน้ีคาํกลา่วของ พชันี  เชยจรรยา และคณะ (2535) ทีว่า่ สือ่มวลชนยิง่เลอืกเสนอ

ข่าวเกี่ยวกบัประเดน็หรือปญัหาใดมาก ประชาชนผูร้บัสารก็จะรบัรูห้รือตระหนกัถงึความสาํคญัของ

ประเดน็หรอืปญัหานัน้มากขึ้นตามไปดว้ย  เมือ่เกิดขบวนการรบัรู ้ ย่อมมผีลกระทบต่อทศันคตหิรอื

พฤติกรรมของผูร้บัสารในสองลกัษณะคือ  เกิดการเปลีย่นแปลงหรือไม่เกิดการเปลีย่นแปลง  ใน

กรณีที่เกิดการเปลีย่นแปลง  อทิธิพลที่เกิดม ี3 ลกัษณะคือ  อทิธิพลทางบวก  อิทธิพลเบีย่งเบน  

และอิทธิพลทางลบ  ถา้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปตามเจตนาของผูส่้งสาร  และผูร้บัสารกระทาํตาม

เจตนารมณ์นั้น  เรียกอิทธิพลนั้นว่าอิทธิพลทางบวก  ถา้การเปลี่ยนแปลงไม่สอดคลอ้งกบั

เจตนารมณข์องผูส่้งสารเรยีกอทิธพิลนัน้วา่  อทิธพิลเบีย่งเบน  และถา้การเปลีย่นแปลงเป็นไปในทาง

ตรงกนัขา้มกบัเจตนารมณ์ของผูส่้งสารเรียกอิทธิพลนัน้ว่า  อิทธิพลทางลบ (ธีรภทัร ์ เสรีรงัสรรค,์ 

2531) 
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ขอ้เสนอแนะ 

 

1. โรงพยาบาลรฐัควรมุ่งส่งเสริมและพฒันาบุคลากรส่วนต่าง ๆ ของโรงพยาบาลเพื่อให ้

เกิดความพรอ้มต่อการใหบ้ริการประชาชนโดยท ัว่ไปดว้ยความเต็มใจอยู่ตลอดเวลา  ท ัง้น้ีเพื่อให ้

ผูใ้ชบ้รกิารเกดิความรูส้กึอบอุ่นและประทบัใจจากการรกัษาพยาบาล  

2. รฐับาลควรคาํนึงถงึประโยชนโ์ดยตรงของผูใ้ชบ้ริการซึ่งเป็นผูร้บัสื่อดว้ย  เน่ืองจากใน

บางคร ัง้สื่อมวลชนเสนอข่าวสารที่สรา้งความสบัสนใหก้บัผูใ้ชบ้ริการ  จึงทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการสูญเสีย

โอกาสในการเขา้รกัษาพยาบาลทีด่ขีึ้น 

3. การศึกษาในครัง้น้ีมุ่งศึกษาเฉพาะผูร้บัสาร  การศึกษาในคร ัง้ต่อไปจึงควรศึกษาใน
ส่วนของผูส่้งสาร และเน้ือหาสาร เพือ่ใหเ้กดิความเขา้ใจเพิม่มากขึ้น 
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