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กับระดับผลการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
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A study of relationship between Knowledge and Attitude of Public Health 

Professional and learning achievement of Community health students,

Faculty of Science, Buriram Rajabhat University.

 การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค์เพือ่หาความสมัพนัธร์ะหวา่ง

ความรู้และทัศนคติต่อวิชาการสาธารณสุขกับระดับผลการ

เรยีน, ระดบัความรู้เกีย่วกบัวชิาชพีการสาธารณสขุ และระดบั

ทัศนคติต่อวิชาชีพการสาธารณสุข ของนักศึกษาสาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ งานวิจัยเป็นรูปแบบเชิงพรรณนา กลุ่มตัวอย่าง คือ 

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ภาคปกติ จํานวน 

143 คน ได้จากการสุ่มแบบเป็นระบบ เก็บข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน 

ทดสอบค่าความเที่ยงของแบบสอบถามด้วย Conbrach’s 

Alpha Coefficient ได้เท่ากับ 0.81 วิเคราะห์ข้อมูลด้วย

โปรแกรมสําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ การ

แจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

มัธยฐาน และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Correlation)

 ผลการวิจัยพบว่านักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพ

การสาธารณสุขเฉลี่ยเท่ากับ 13.72 คะแนน (คะแนนเต็ม 

17 คะแนน) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.71 ทัศนคติเกี่ยวกับ

วิชาชีพการสาธารณสุขของนักศึกษาภาพรวมอยู่ในระดับดี

( = 4.12, s.d. = 0.38) ความรูเ้กีย่วกับวชิาชพีการสาธารณสขุ

มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่ากับระดับผลการเรียน

(r = 0.17, p- value = 0.047) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 และทัศนคติเกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุข

ของนักศึกษามีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับตํ่ากับระดับผล

การเรียน (r = -0.18, p- value = 0.036) อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05
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ABSTRACT

 The purpose of this study was to investigate 

the relationship between knowledge and attitude 

toward Public Health Professional, and level of 

knowledge in Public Health Professional and level 

of attitude toward Public Health Professional of 

community health students, Faculty of Science, 

Buriram Rajabhat University. The populations of 

study were 507 community health students of 

Science faculty, Buriram Rajabhat University. 143 

samples size was collected by systematic random. 

The study instrument is questionnaires included gen-

eral data, Knowledge of Public Health Professional 

test and Attitude of Public Health Professional test. 

Data was analyzed by statistics program to acquire 

frequency, percentage, mean, standard deviation 

and Pearson’s correlation coefficient.

 The result showed that there was significant 

relationship between knowledge of Public Health 

Professional and learning achievement of Community

health students (r = 0.17, p- value = 0.047) and 

significant relationship between Attitude of Public 

Health Professional and learning achievement of 

Community health students (r = -0.18, p- value = 

0.036). Knowledge of Public Health Professional 

was at average 13.72 of 17(s.d. =1.71). Attitude of 

Public Health Professional was at “Good” level 

( = 4.12, s.d. = 0.38). Suggestion was that the 

students should increase their body of knowledge 

in Public Health Professional especially related to 

laws with public health, and encourage attitude of 

Public Health Professional especially characteristic 

of works, salary and welfare.
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บทนำา

1.บทนำา

 “วิชาชีพการสาธารณสุข” เป็นวิชาชีพที่กระทํา

กับมนุษย์และส่ิงแวดล้อมในชุมชนเกี่ยวกับการป้องกัน

ควบคุมโรคเพ่ือลดความเสีย่งจากการเจบ็ปว่ย การวเิคราะห ์

เฝ้าระวัง ค้นหา การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงจากปัจจัยท่ีคุกคาม

สุขภาพ การควบคุมสิ่งแวดล้อมที่ก่อโรค การกําจัดพาหะ

นําโรค และให้หมายความรวมถึงกิจกรรมต่อเนื่องอื่นใดที่

เกี่ยวข้องที่มีความมุ่งหมายดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ไม่หมายรวม

ถงึการประกอบโรคศลิปะตามกฎหมายวา่ด้วยการประกอบ

โรคศิลปะ หรือการประกอบวิชาชีพทางการแพทย์และ

สาธารณสขุอืน่ตามกฎหมายวา่ด้วยการน้ันๆ (สมาคมวิชาชีพ

การสาธารณสุข, 2553) เป็นวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่สถาน

บรกิารระดบัปฐมภูมขิองหน่วยบริการสขุภาพในประเทศไทย 

ปัจจุบันนักวิชาการสาธารณสุขถือเป็นบุคลากรที่สําคัญใน

ระบบงานสาธารณสุข เนื่องจากเป็นผู้ปฏิบัติงานที่เป็นด่าน

แรกในการใหบ้รกิารประชาชน ถอืวา่เปน็ผูคั้ดกรอง เป็นผูล้ด

ความเสี่ยงจากการเจ็บป่วย พร้อมทั้งทํางานเชิงรุกในการ

เฝ้าระวัง ค้นหา และวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่จะเกิดขึ้นกับ

ชมุชน ผูป้ฏบิตังิานในฐานะนกัวชิาการสาธารณสขุนอกจาก

จะตอ้งมอีงคค์วามรูท่ี้ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการแลว้ ยงัตอ้งเปน็

ผู้ที่มีจิตอาสา มีความเสียสละ และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

อยา่งเครง่ครดั เพราะการปฏบัิตงิานด้านสขุภาพในชุมชนนัน้ 

ถอืวา่เปน็งานทีม่คีวามยากลําบาก เนือ่งจากสภาพแวดลอ้ม

ของโลกในปจัจบุนัทีเ่ปลีย่นแปลงไป ทัง้ภาวะโลกรอ้น ภาวะ

ขาดแคลนอาหาร ภยัธรรมชาติ โรคอบัุตใิหมท่ี่เกดิข้ึน ซ่ึงลว้น

แตเ่กดิขึน้ในชมุชน หากมปีญัหาดงักลา่วเกิดขึน้กบัชมุชนใด 

นกัวชิาการสาธารณสขุเปน็บคุคลกลุม่แรกทีต่อ้งเขา้ไปเผชญิ

กับปัญหาเหล่านี้ 
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 มหาวทิยาลยัราชภฏับรุรีมัย์ ถอืเปน็สถาบนัอดุมศกึษา

ที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาท้องถิ่น และได้เล็งเห็นถึง

ความสําคญัของการผลติบณัฑติดา้นสาธารณสขุเพือ่ไปเปน็

ผูน้าํกําลังคนด้านสุขภาพในทอ้งถิน่ จึงได้เปดิหลกัสตูรวทิยา

ศาสตรบณัฑติ (สาธารณสขุชมุชน) โดยมปีรชัญาของหลกัสตูร

คือ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม นําการพัฒนาด้าน

สาธารณสุขสูช่มุชน ปจัจุบนัมนีกัศกึษาในหลกัสตูรภาคปกติ

ทั้งสิ้น 515 คน (สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัย

ราชภฏับรีุรัมย,์ 2554) ในการเรยีนการสอนด้านสาธารณสขุ

ซึง่มุง่เน้นการผลติบัณฑติทีต้่องจบออกไปประกอบวชิาชพีที่

เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์ ส่งผลให้การเรียนการสอนต้องเน้น

การปฏิบัติที่ถูกต้องแม่นยํา องค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทันสมัย 

ควบคู่กับการสอนที่มุ่งให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ 

มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตามจรรยาบรรณแห่ง

วชิาชพี เพือ่ใหเ้ปน็ท่ีพึง่ทางสุขภาพของประชาชนอยา่งแทจ้รงิ 

ผู้วิจัยในฐานะเป็นอาจารย์ในหลักสูตรฯ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ

ศึกษาความรู้และทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพการ

สาธารณสุข พร้อมทั้งต้องการทราบถึงความสัมพันธ์ของ

ความรู้ และทัศนคติต่อวิชาชีพการสาธารณสุขกับระดับผล

การเรียนของนักศึกษาว่ามีความสัมพันธ์กันหรือไม่ อย่างไร 

ผลการศกึษาทีไ่ดจ้ะนาํไปสูก่ารวางแผนเพือ่พัฒนาการเรยีน

การสอนในหลักสูตรฯ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สามารถผลิตบัณฑิตด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สามารถ

ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นในการพัฒนางานด้าน

สาธารณสุขต่อไปในอนาคต

2.วัตถุประสงค์

 1) เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุข

ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 2) เพื่อศึกษาทัศนคติต่อวิชาชีพการสาธารณสุขของ

นักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุข

ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เก่ียวกับ

วิชาชีพการสาธารณสุขกับระดับผลการเรียนของนักศึกษา

สาขาวิชาสาธารณสขุชมุชน คณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ราชภัฏบุรีรัมย์

 4) เพือ่ศึกษาความสมัพนัธร์ะหวา่งทัศนคตติอ่วชิาชีพ

การสาธารณสขุกบัระดบัผลการเรยีนของนกัศกึษาสาขาวชิา

สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์

3.สมมุติฐาน

 1) ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขมีความ

สัมพันธ์กับระดับผลการเรียนของนักศึกษาสาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์

 2)  ทศันคตติอ่วชิาชพีการสาธารณสขุมคีวามสพันัธก์บั

ระดบัผลการเรยีนของนกัศกึษาสาขาวชิาสาธารณสขุชมุชน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

4.วิธีดำาเนินการวิจัย

 4.1ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ประชากรที่ทําการศึกษา คือ นักศึกษาสาขาวิชา

สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บุรีรัมย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ที่เรียนในรายวิชาการ

ประยกุตใ์ชค้อมพิวเตอรใ์นงานสาธารณสขุชมุชน จํานวนทัง้

สิ้น 507 คน กลุ่มตัวอย่างได้จากการคํานวณโดยใช้สูตรการ

คาํนวณขนาดตวัอยา่งเพือ่ทดสอบสมัประสทิธิส์หสมัพนัธไ์ด้

ขนาดตัวอย่าง 143 คน ทําการสุมตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่ม

แบบเป็นระบบ (Systematic Random)

 4.2  เครื่องมือการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย

นี้เป็นแบบสอบถามแบบตอบเอง (Self- Administered 

Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 ส่วนที่ 1 เป็นคําถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม

 ส่วนที่ 2 เป็นแบบทดสอบความรู้เก่ียวกับวิชาชีพ

การสาธารณสุข ลักษณะเป็นคําถามให้เลือกตอบ ถูก-ผิดมี

ทั้งหมด 17 ข้อ

 ส่วนที่ 3 เป็นแบบวัดทัศนคติวิชาชีพการสาธารณสุข 

ลกัษณะเปน็คาํถามแบบประเมนิคา่ 5 ระดบั ไดแ้ก่ เหน็ดว้ย

อย่างยิ่ง เห็นด้วย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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มีทั้งหมด 19 ข้อ

 4.3การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยนํา

แบบสอบถามที่สร้างเสร็จเรียบร้อยมาตรวจสอบความถูก

ต้อง ความตรงตามเนื้อหา ความตรงตามโครงสร้าง ความ

ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมด้านภาษา 

รวมทั้งเกณฑ์การให้คะแนนและการแปลความหมายของ

คะแนน จากนั้นส่งให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบ

และให้ข้อเสนอแนะ แล้วนําแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข

ให้เหมะสม ก่อนนําไปทดลองใช้จํานวน 30 ชุด จากนั้น

บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อหาค่าความเท่ียง

ของแบบสอบถามสําหรับแบบสอบถามส่วนความรู้เกี่ยว

กับวิชาชีพการสาธารณสุขทดสอบความเที่ยงด้วยสูตรของ 

Kuder-Richardson (KR-20) ได้ค่า KR-20 เท่ากับ 0.74 

และทัศนคติเก่ียวกับวิชาชีพการสาธารณสุขทดสอบด้วย

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของคอนบราช (Conbrach’s Alpha 

Coefficient) ได้เท่ากับ 0.81 

 4.4การเกบ็รวบรวมขอ้มลูดาํเนนิการระหวา่งวนัพธุที ่

1 สงิหาคม 2554 ถึง วันที ่15 สงิหาคม 2554 โดยผูว้จัิยชีจ้ะ

แจงวตัถุประสงคข์องการวจิยัและวธิกีารตอบแบบสอบถาม

ก่อนกรอกข้อมูลทุกครั้ง

 4.5สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะหข้์อมูลสถติิเชงิพรรณนา 

(Descriptive Research) ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาใช้สถิติ 

จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงมาตรฐาน มัธยฐาน

ในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูล ข้อมูลความรู้เก่ียวกับ

วิชาชีพการสาธารณสุขของนักศึกษาและทัศนคติเก่ียวกับ

วิชาชีพการสาธารณสุขใช้สถิติ ค่าเฉลี่ยกับส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานในการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลความสัมพันธ์

ระหว่างความรู้เก่ียวกับวิชาชีพการสาธารณสุขกับระดับผล

การเรียนของนักศึกษา และความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ

กับระดับผลการเรียนของนักศึกษาใช้สถิติสหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน (Pearson’s Correlation) 

5.ผลการวิจัย

 5.1ข้อมูลทั่วไปข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 88.8) ผลการเรียนเฉล่ียสะสม

โดยเฉลี่ยเท่ากับ 2.68 (S.D = 0.46) มัธยฐานรายได้ของ

ครอบครัวเท่ากับ 7,500 บาทต่อเดือน (น้อยที่สุด 1,500, 

มากที่สุด 65,000) อาชีพในอุดมคติของกลุ่มตัวอย่าง มาก

ที่สุดคือ นักวิชาการสาธารณสุข (ร้อยละ 37.1) เหตุผลหลัก

ในการตัดสนิใจเลอืกเรยีนในหลักสตูรสาธารณสขุชุมชน มาก

ที่สุด คือ ตัดสินใจเลือกเรียนด้วยตนเอง (ร้อยละ 60.1) และ

อาชีพท่ีมุง่หวงัจะทาํเมือ่จบจากหลกัสตูรฯ แลว้ มากท่ีสุด คอื

นักวิชาการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

(ร้อยละ 63.6)

 5.2ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุข

ภาพรวมคะแนนเฉลีย่ความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีการสาธารณสขุ

เท่ากับ 13.72 คะแนน (คะแนนเต็ม 17 คะแนน) ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน1.71 คะแนน เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ

ที่กลุ่มตัวอย่างตอบถูกต้องมากที่สุด คือ ข้อ 5 วิชาชีพการ

สาธารณสุขเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับการป้องกันควบคุมโรค 

เพื่อลดความเสี่ยงจากการเจ็บป่วยของคนข้อ 9 นักวิชาการ

สาธารณสขุจาํเป็นตอ้งมคีวามรูด้า้นชีวสถิต ิสามารถรวบรวม 

วิเคราะห์ แปลผล นําเสนอ และรายงานข้อมูลด้านสุขภาพ

ได้ข้อ 13 หนึ่งในหน้าที่ของนักวิชาการสาธารณสุข คือ 

วิเคราะห์ปัญหา วางแผน และแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

และข้อ 15 นักวิชาการสาธารณสุขมีบทบาทในการส่งเสริม

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของตนเองส่วน

ข้อท่ีกลุ่มตัวอย่างตอบผิดมากท่ีสุด คือ ข้อ 1 วิชาชีพการ

สาธารณสุขเป็นวิชาชีพทีมีสภาวิชาชีพควบคุมกํากับ และ

มีกฎหมายรับรองรองลงมาคือ ข้อ 4การประกอบวิชาชีพ

การสาธารณสุขได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการ

ประกอบโรคศิลปะ

  5.3ทัศนคติเกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุข

ทศันคตเิกีย่วกบัวชิาชพีการสาธารณสขุของกลุม่ตวัอยา่งใน

ภาพรวมอยูใ่นระดบัด ี( = 4.12, S.D = 0.38) เมือ่พจิารณา

รายด้านพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ

วชิาชีพการสาธารณสขุ มากท่ีสุดด้านจรรยาบรรณในวชิาชพี 

( = 4.38, S.D = 0.57) รองลงมา คอื ดา้นลกัษณะของวชิาชพี 

( = 4.33, S.D. = 0.58) และด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ

( = 4.30, S.D. = 0.73) ตามลําดับ ดังแสดงในตารางที่ 1
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 ตารางที่ 1  แสดงระดับทัศนคติเกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 5.4 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และทัศนคติ

เกีย่วกบัวชิาชพีการสาธารณสขุกับระดบัผลการเรยีนของ

นักศึกษา ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขมีความ

สมัพันธ์เชงิบวกในระดับตํา่กบัระดบัผลการเรียนของนกัศกึษา 

ทัศนคติต่อวิชาชีพการสาธารณสุข X S.D. การแปลผล

ด้านลักษณะของงาน 3.68 0.92 ดี

ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3.63 0.57 ดี

ด้านลักษณะของวิชาชีพ 4.33 0.58 ดีมาก

ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ 4.30 0.73 ดีมาก

ด้านความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 4.17 0.53 ดี

ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4.38 0.57 ดีมาก

ภาพรวม 4.12 0.38 ดี

 ตารางที่2 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความรูแ้ละทศันคตเิกีย่วกบัวชิาชพีการสาธารณกบัระดบัผลการเรยีนของนกัศกึษา

(r = 0.17, p- value = 0.047) และทัศนคติเกี่ยวกับวิชาชีพ

การสาธารณสขุมคีวามสมัพนัธเ์ชิงลบในระดบัตํา่กบัระดบัผล

การเรียนของนักศึกษา (r= -0.18, p- value = 0.036)

ตัวแปร r p-value แปลผลความสัมพันธ์

ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุข 0.17 0.047 มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่า

ทัศนคติเกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุข -0.18 0.036 มีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับตํ่า

6.อภิปรายผล
 ผลวิจัยความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขพบว่า
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.72 คะแนน (คะแนนเต็ม 17 คะแนน) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.71 คะแนน โดยกลุ่มตัวอย่าง
สามารถตอบแบบทดสอบในส่วนของสมรรถนะวิชาชีพได้
ถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้เนื่องจากข้อคําถามดังกล่าว เป็น
ลกัษณะทีพ่งึประสงค์ของบณัฑติด้านสาธารณสขุทีนั่กศกึษา
จะได้รับถ่ายทอดและปลูกฝังเป็นปกติอยู่แล้วในสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน ในขณะที่ความรู้เกี่ยวกฎหมายวิชาชีพ
เป็นข้อที่กลุ่มตัวอย่างที่ตอบผิดเป็นจํานวนมาก ท้ังนี้อาจ
เนือ่งจากการไดร้บัขอ้มลูทีไ่มถู่กตอ้ง หรอืความเขา้ใจผดิเก่ียว
สิทธิในวิชาชีพที่นักศึกษาได้รับมาจากผู้ปกครอง ดังจะเห็น
ได้จาก นักวิชาการสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขตําบล ประชาชนส่วนใหญ่มักจะเรียกกลุ่มนัก

วิชาการเหล่านี้ว่า “คุณหมอ” ส่งผลทําให้นักศึกษาเข้าใจ
ผิดคิดว่าวิชาชีพการสาธารณสุขเป็นวิชาชีพที่มีสภาวิชาชีพ
กาํกบัเหมอืนแพทยห์รือพยาบาล แต่ในความจรงิแลว้วชิาชีพ
การสาธารณสขุยงัไมม่สีภาวชิาชพีควบคมุกํากบัและยงัไมม่ี
กฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพ จึงทําให้ตามกฎหมายแล้ววิชาชีพ
การสาธารณสุขไม่สามารถให้บริการด้านหัตถการ เช่น การ
ผ่าตัด ฉีดยา แก่ผู้ป่วยได้
 ทัศนคติเกี่ยวกับวิชาชีพการสาธารณสุขของกลุ่ม

ตัวอย่างในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( = 4.12, S.D = 0.38) 
สอดคล้องกับผลการศึกษาของภัทรียา มาลาทอง (2554) 
ที่ศึกษาพบว่าทัศนคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษา
พยาบาลพยาบาลอยูใ่นระดบัดี ( = 3.75) โดยกลุม่ตวัอยา่ง
มรีะดับทัศนคตท่ีิดเีกีย่วกบัวชิาชีพการสาธารณสขุ มากท่ีสดุ

ด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ( = 4.38, S.D = 0.57) รอง
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ลงมา คือ ด้านลักษณะของวิชาชีพ ( = 4.33, S.D = 0.58) 

และด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ ( = 4.30, S.D = 0.73) 
ตามลําดบั จะเหน็ได้ว่าด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุคือ ด้าน จรรยา
บรรณวิชาชีพ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักของนักศึกษา
ที่ต่อจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมไปถึงด้านลักษณะของ
วิชาชีพนักศึกษามีทัศนคติว่าเป็นวิชาชีพที่มีความสําคัญต่อ
สังคมท้องถิ่น ต้องมีความรับชอบสูง อดทน เสียสละและ 
ต้องบุคลิกภาพที่ดี แต่งกายสะอาด เรียบร้อย และมีมนุษย์
สัมพันธ์ดี ในขณะที่ด้านความก้าวหน้าในวิชาชีพ ความภาค
ภมูใินในวชิาชพี ลักษณะของงาน ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 
กลุ่มตวัอยา่งกม็ทีศันคตติอ่แตล่ะดา้นอยูใ่นระดบัดถึีงดมีาก
เช่นเดียวกัน 
 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการ
สาธารณสุขกับระดับผลการเรียนของนักศึกษาพบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํ่า (r = 0.17, p- value = 
0.047) แปลผลได้วา่นกัศกึษาทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัวิชาชพีการ
สาธารณสขุสงูจะมรีะดับผลการเรียนทีส่งูด้วย ข้อมลูแสดงให้
เห็นวา่ ความรูเ้กีย่วกบัวชิาชพีอาจเปน็ปจัจยัหนึง่ทีส่ง่ผลตอ่
การเรยีนรูข้องนกัศึกษา โดยหากผูเ้รียนมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบั
งานหรือวิชาชีพที่ปฏิบัติ จะทําให้นักศึกษามีความตระหนัก
ในการเรียนรู้มากขึน้ ซึง่อาจสง่ผลต่อผลการเรียนท่ีดข้ึีนดว้ย 
 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติเกี่ยวกับวิชาชีพการ
สาธารณสขุกับระดับผลการเรยีนของนกัศกึษาพบวา่มคีวาม

สมัพนัธก์นัเชงิลบในระดบัตํา่ (r= -0.18, p- value = 0.036) 
แปลผลวา่หากนกัศกึษามทีศันคตติอ่วชิาชพีการสาธารณสุขสงู 
ผลการเรียนอยู่ในระดับตํ่า ผลการวิจัย พบว่าระดับทัศนคติ
ต่อวิชาชีพการสาธารณสุขของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับดี

( = 4.12, S.D = 0.38) แต่ผลการเรียนของนักศึกษาอยู่ใน

ระดบัท่ีไมส่งูนกั ( = 2.68, S.D = 0.46) ท้ังนีอ้าจเนือ่งจากแม้
นกัศกึษาจะมทีศันคตท่ีิดตีอ่วิชาชพีการสาธารณสขุ แตร่ะดบั
ผลการเรียนทีจ่ะดไีดน้ัน้ ยงัมอีกีหลายปจัจยัเขา้มาเกีย่วขอ้ง 
เช่น อาจารย์ผู้สอน กระบวนการเรียนการสอน ทรัพยากร
การเรียนรู้ เครื่องมือวัดผล เป็นต้น ทําให้ทัศนคติต่อวิชาชีพ
การสาธารณสุขมีความสัมพันธ์เชิงลบกับระดับผลการเรียน 

7.ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย
 1) ในการเรยีนการสอนในสาขาวชิาสาธารณสขุชมุชน
ควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพที่ถูกต้องแก่นักศึกษา 
โดยเฉพาะในประเด็นกฎหมายเกี่ยววิชาชีพทางด้านการ
สาธารณสุข
 2) ควรมกีารสรา้งทศันคตทิีดี่ตอ่วชิาชพีการสาธารณสขุ
แก่นักศึกษา โดยเฉพาะในประเด็นลักษณะของงาน ค่า
ตอบแทน และสวัสดิการในวิชาชีพการสาธารณสุข เพ่ือ
เป็นการสรา้งแรงจงูใจใหก้บันกัศึกษามุง่มัน่ตัง้ใจเพือ่ประสบ
ผลสําเร็จในการเรียน
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