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บทคดัย่อ 
 การวจิยันี� เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา  (Descriptive research)  มีวตัถุประสงคเ์พื*อศึกษาทศันคติต่อการ
ทาํงานบริการสุขภาพ  และความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพศาสตร์ กบัผลสัมฤทธิ;
ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาล ประชากรในการวิจยัครั� งนี�   ไดแ้ก่นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั�นปี
ที*  2-4  ปีการศึกษา  2551  วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  จาํนวน  568  คน  กลุ่มตวัอยา่ง
กาํหนดขนาดโดยใชเ้กณฑร้์อยละ  80.00  สุ่มแบบแบ่งชั�น  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  454  คน  แบ่งขอ้มูลเป็น 
2 ส่วน คือ ขอ้มูลทั*วไป เกรดเฉลี*ยสะสม และทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพ โดยใช้แบบสอบถาม
ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพที*สถาบนัพระบรมราชชนกสร้างขึ�น วิเคราะห์ขอ้มูลหา ความถี* จาํนวน 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี*ย  และทดสอบความสัมพนัธ์โดยใชส้ถิติไคสแคว ์(Chi-square) 
ผลการวจิยัพบวา่ 

1. ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั�นปีที*  2,  3 และ 4       
ปีการศึกษา  2551 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัสูง ทุกชั�นปี 

2. ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั�นปีที* 4 มีค่าเฉลี*ยคะแนน
ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพอยู่ในระดบัสูง (47.60) แต่นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั�นปีที* 2 และ3 มี
ค่าเฉลี*ยอยูใ่นระดบัปานกลาง (43.74 และ 43.65 ตามลาํดบั)   

3.  ทศันคติ ต่อการทาํงานบริการสุขภาพ กบัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนของนกัศึกษาสัมพนัธ์กนัอยา่ง
ไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติ (p > .05) 
 
คําสําคัญ:  บริการสุขภาพ, นกัศึกษาพยาบาล, ผลสัมฤทธิ; การศึกษา 
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The  Relationship between Attitude toward Health Service and learning Achievement of 

Nursing  Students of Boromarajonani College of  Nursing, Nakhonratchasima 

 

Abstract 

 This descriptive study aimed at examining nursing students’ attitude toward health service and the 
relationship between the attitude and learning achievement. The stratified random sampling technique was 
used to recruit 454 from 568 students in the second, third and fourth years in academic year 2008 at 
Boromarajonani College of Nursing Nakhonratchasima. Data were collected using the questionnaire, 
developed by Praboromarajchanok Institute, including two parts: 1) personal information and learning 
achievement (GPA) and 2) attitude toward health service. The personal information and health service 
attitude data were analyzed using frequency, percentage, mean and standard deviation. The relationship 
between attitude toward health service and learning achievement was analyzed by Chi-square. 

The results were as follows: 
1.  The levels of attitude toward health service of the majority of the students in Years 2, 3, and 4 

were high. 
2.  The mean score of attitude toward health service of the forth year nursing students was at a 

high level and higher than those of the nursing students in the third and second years which were at 
moderate level. 

3.  There was no statistically significant relationship between attitude toward health service  and 
learning achievement (p > .05). 
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ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 การให้บริการทางด้านสุขภาพ  เป็นงานหลักของวิชาชีพพยาบาล  การที*พยาบาลจะให้บริการ

ทางด้านสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพนั�น  ขึ�นอยู่กบัหลายองค์ประกอบ  เช่นความรู้  ความสามารถทั�ง

ทางดา้นวทิยาศาสตร์และศิลปศาสตร์  การมีจริยธรรม  คุณธรรม  นอกจากนี�ทศันคติต่อการบริการสุขภาพยงั

เป็นอีกองคป์ระกอบหนึ* งที*สําคญัต่อการกาํหนดพฤติกรรมของผูใ้ห้บริการทางดา้นสุขภาพ  ซึ* งนกัจิตวิทยา

เชื*อว่า  ทศันคติมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติังาน  เนื*องจากทศันคติมีความเกี*ยวขอ้งกบัความรู้สึกนึกคิด  

แนวความคิดหรือความตอ้งการที*จะปฏิบติั/กระทาํสิ*งใดสิ*งหนึ*ง  (ประภาเพญ็ สุวรรณ, 2520 อา้งใน ปฏิพร   

บุญกลา้, รัตนา ทองสวสัดิ; , ศิริพร สิงหเนตร และอญัชลี คงมั*น, 2526) หากผูที้*มีทศันคติต่อการทาํงานดา้น

สุขภาพดี จะส่งผลต่อแนวโนม้ในการปฏิบติังานที*ดีดว้ย 

 ปัจจุบนัโรคเรื� อรังเป็นปัญหาสาธารณสุขที*สําคญัของทุกประเทศทั*วโลก  มีจาํนวนผูป่้วยเรื� อรังเพิ*ม

จาํนวนขึ�นอย่างรวดเร็ว  ซึ* งผูป่้วยเหล่านี� ตอ้งใช้บริการสุขภาพบ่อยครั� ง  และต่อเนื*อง  ทาํให้สถานบริการ

สุขภาพตอ้งเพิ*มจาํนวนมากขึ�นเพื*อรองรับผูป่้วยในกลุ่มนี�   ประกอบกบัประชาชนสามารถเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล

ของสถานบริการสุขภาพไดส้ะดวกสบาย  สามารถเปรียบเทียบการบริการ  และเลือกใชส้ถานบริการสุขภาพ

ได้อย่างอิสระ  ทาํให้สถานบริการสุขภาพตื*นตวัในการประกันคุณภาพการบริการในด้านต่างๆ  เพื*อ

ตอบสนองความคาดหวงัของคนในสังคมต่อบริการ  หรือการปฏิบติัที*ดีจากผูท้าํงานบริการสุขภาพมากยิ*งขึ�น  

และสถานการณ์ปัจจุบนัเกิดการฟ้องร้องสถานบริการสุขภาพหรือผูท้าํงานบริการสุขภาพมากยิ*งขึ�น  มีผลทาํ

ใหท้ศันคติของผูใ้หบ้ริการมีแนวโนม้ต่อการใหบ้ริการเป็นไปในทางลบ ดงันั�นสถาบนัการศึกษาพยาบาลทุก

แห่ง  จึงตอ้งใหค้วามสาํคญัอยา่งยิ*งกบัการเตรียมความพร้อมของบณัฑิตพยาบาล  ให้สามารถบริการสุขภาพ

ที*ดีตามที*สังคมคาดหวงั 

สถาบันพระบรมราชชนก  กระทรวงสาธารณสุข  มีหน้าที* รับผิดชอบในการผลิตบุคลากรผู ้

ให้บริการทางดา้นสุขภาพ  โดยมีนโยบายให้วิทยาลยัในสังกดัทุกแห่งจดัการเรียนการสอน  โดยมีเป้าหมาย

ให้ผูเ้รียนเกิดพฒันาการ  3 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ดา้นพุทธิพิสัย ให้ผูเ้รียนมีความรู้ ความจาํ เขา้ใจ เกิดการวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ในสิ*งที*ไดเ้รียนรู้  เกิดการประเมินค่า  และสามารถประยุกต์สู่การปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสมตาม

สถานการณ์  2. ดา้นทกัษะพิสัย  เป็นการนาํความรู้มาปฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  ครอบคลุม  สามารถลาํดบัความ

จาํเป็นก่อนหลงัได ้ และสามารถแกปั้ญหาสถานการณ์ต่างๆ  ไดอ้ยา่งเหมาะสม  ตลอดจนมีการประเมินผล

การปฏิบติัได ้ บนัทึกผลของการปฏิบติัได ้ และ 3. ดา้นจิตพิสัย  เป็นการสร้างลกัษณะนิสัยที*ดีต่อวิชาชีพ  มี

จริยธรรม  คุณธรรม  และทศันคติที*ดีต่อการทาํงานบริการสุขภาพ  ซึ* งพฒันาการทั�ง  3  ดา้น  จะช่วยส่งเสริม

ใหเ้กิดคุณภาพของการปฏิบติัการพยาบาลไดดี้ยิ*งขึ�น   



 

จากการศึกษาเกี*ยวกับทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพของผูส้ําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย

พยาบาลในสังกดั  สถาบนัพระบรมราชชนกหลายแห่ง (สถาพร แถวจนัทึก, อญัชนา จุลศิริ และพิศดี มินศิริ, 

2549)  พบวา่  ผูส้าํเร็จการศึกษามีทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพในระดบัปานกลาง  ซึ* งตํ*ากวา่เกณฑ์ที*

คาดหวงั  และการศึกษาดงักล่าวเป็นการศึกษาในผูส้ําเร็จการศึกษาแล้ว  จึงทาํให้ทางวิทยาลยัไม่สามารถ

แกปั้ญหาที*พบได้  ดว้ยเหตุดงักล่าวขา้งตน้  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที*จะศึกษาทศันคติต่อการทาํงานบริการ

สุขภาพ  ในนกัศึกษาที*กาํลงัศึกษาอยูใ่นวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  ซึ* งเป็นสถานที*ผูว้ิจยั

ปฏิบติังานอยู ่ ผลที*คาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษาในครั� งนี�   คือไดข้อ้มูลพื�นฐานเกี*ยวกบัทศันคติในการทาํงาน

บริการสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลแต่ละชั�นปี  สามารถนาํไปใช้เป็นขอ้มูลในการพฒันาและปรับปรุง

หลกัสูตรการเรียนการสอน  เพื*อส่งเสริมทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพ  จนสามารถเพิ*มคุณภาพการ

บริการใหดี้ยิ*งขึ�นต่อไป 

วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 

 1.  เพื*อศึกษาทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั�นปีที* 2-4  

ปีการศึกษา 2551 วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา 

 2.  เพื*อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพ กบัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน 

ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั� นปีที*  2-4 ปีการศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครราชสีมา 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 การวิจยัครั� งนี� มีวตัถุประสงค์  เพื*อศึกษาทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพ  และความสัมพนัธ์

ระหวา่งทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพกบัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนของนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์โดยใช้

เกรดเฉลี*ยสะสม  (GPA)  ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั�นปีที*  2-4  ปีการศึกษา  2551  วิทยาลยั

พยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  โดยประชากรที*ศึกษาครั� งนี�   ไดแ้ก่นกัศึกษาพยาบาล  ศาสตรบณัฑิต  

ชั�นปีที*  2-4  ปีการศึกษา  2551  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมาจาํนวน  568  คน  กลุ่มตวัอยา่ง

กาํหนดขนาดโดยใชเ้กณฑ์ร้อยละ  80.00  สุ่มแบบแบ่งชั�น  ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวน  454  คน  เครื*องมือที*ใช้

เก็บรวบรวมขอ้มูล  มี  2  ตอน  ดงันี�  

 ตอนที*  1  แบบสอบถามขอ้มูลพื�นฐาน  และเกรดเฉลี*ยสะสม  (GPA)  ของนกัศึกษาพยาบาล  โดย

กาํหนดเกณฑ์ระดบัเกรดเฉลี*ยสะสมเป็น  4  ระดบั  ดงันี�    

2.00-2.49  หมายถึง  เกรดเฉลี*ยสะสมระดบัตํ*า 



 

2.50-2.99  หมายถึง  เกรดเฉลี*ยสะสมระดบัปานกลาง 

3.00-3.49  หมายถึง  เกรดเฉลี*ยสะสมระดบัดี 

3.50-3.74  หมายถึง  เกรดเฉลี*ยสะสมระดบัดีมาก 

3.75-4.00 หมายถึง เกรดเฉลี*ยสะสมระดบัดีเยี*ยม 

 ตอนที*  2  แบบสอบถามทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพ  ของสถาบนัพระบรมราชชนก มีขอ้

คาํถาม  26  ขอ้  แบ่งเป็นขอ้คาํถามที*มีความหมายดา้นบวก  12  ขอ้  และขอ้คาํถามที*มีความหมายดา้นลบ  14  

ขอ้  โดยขอ้คาํถามดา้นบวก  คะแนนเต็ม  34  คะแนน  โดยในขอ้  2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 21  ตอบเห็น

ดว้ย  ได ้ 3  คะแนน  ไม่เห็นดว้ยได ้ 0  คะแนน  ขอ้  6, 18  ตอบเห็นดว้ย  ได ้ 2  คะแนน  ไม่เห็นดว้ยได ้ 0  

คะแนน  ขอ้  19  ตอบเห็นดว้ย  ได ้ 1  คะแนน  ไม่เห็นดว้ยได ้ 0  คะแนน  ส่วนขอ้คาํถามดา้นลบ  คะแนน

เต็ม  32  คะแนน โดยในขอ้  1, 5, 11, 17, 22, 25, 26  ตอบเห็นดว้ย  ได ้ 3  คะแนน  ไม่เห็นดว้ยได ้ 0  

คะแนน  ขอ้  2, 7, 8, 15, 20, 23  ตอบเห็นดว้ย  ได ้ 2  คะแนน  ไม่เห็นดว้ยได ้ 0  คะแนน  ขอ้  24  ตอบเห็น

ดว้ย  ได ้ 1  คะแนน  ไม่เห็นดว้ยได ้ 0  คะแนน  แลว้นาํผลรวมของคะแนนเต็ม  66  มาแบ่งคะแนนเป็น  3  

ระดบั  โดยหาค่าพิสัย  หารดว้ย  3 (กานดา พูนลาภทวี, 2539 อา้งในปฎิญญา กอ้งสกุล และปัทมา แคนยุกต,์ 

2548)  คือ 

  คะแนน  0-22 หมายถึง มีทศันคติต่อการบริการสุขภาพอยูใ่นระดบัตํ*า 

  คะแนน  23-44 หมายถึง มีทศันคติต่อการบริการสุขภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  คะแนน  45-66 หมายถึง มีทศันคติต่อการบริการสุขภาพอยูใ่นระดบัสูง 

 ขั�นตอนในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดาํเนินการโดยขออนุมติัโครงการวิจยัและผา่นจริยธรรมการวิจยั

จากคณะกรรมการของวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา  พบกลุ่มตวัอยา่งเพื*อชี� แจงวตัถุประสงค ์ 

สอบถามความสมคัรใจในการเขา้ร่วมเป็นกลุ่มตวัอย่างงานวิจยั  โดยจดัทาํเอกสารพิทกัษ์สิทธิของผูต้อบ  

ชี�แจงถึงความสําคญั  และจุดประสงคที์*ให้ตอบแบบสอบถาม  การนาํคาํตอบที*ไดไ้ปใชป้ระโยชน์  ให้ความ

มั*นใจวา่ ขอ้มูลที*ตอบจะไม่ถูกเปิดเผยเป็นรายบุคคล  จะไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบ  หากยินยอมให้ลงนามใน

ใบยนิยอมเขา้ร่วมงานวจิยั  และดาํเนินการเก็บขอ้มูลโดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม  20  นาที  แลว้นาํ

ขอ้มูลที*ไดไ้ปวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป  โดยขอ้มูลทั*วไปวิเคราะห์  หาค่าเฉลี*ย  ความถี*  และร้อย

ละ  ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพ  เมื*อเปรียบเทียบกบัเกณฑ์แลว้  ใชก้ารวิเคราะห์หาค่าความถี*  และ

ร้อยละ  หาความสัมพนัธ์ของทศัคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพ  กบัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน  โดยใช ้     

ไคสแควร์  (Chi-square) 

 



 

ผลการวจิัย 

ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั�นปีที*  2-4  ปีการศึกษา 

2551  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง โดยพบว่าสัดส่วนของ

นกัศึกษาที*มีทศันคติ ต่อการทาํงานบริการสุขภาพในระดบัสูงของปี 4 มากกวา่ ปี 3 และ ปี 3 มากกวา่ปี 2  ดงั

รายละเอียดในตารางที*  1   

ตารางทีR  1   

จาํนวนและร้อยละของทัศนคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพต่อการทาํงานบริการสุขภาพ  

ชั�นปี 
ระดบัทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพ 

        สูง(คะแนน  45-66 )       ปานกลาง (คะแนน  23-44)      ต ํ*า (คะแนน  0-22)   
จาํนวน(คน) ร้อยละ จาํนวน(คน) ร้อยละ จาํนวน(คน) ร้อยละ 

ชั�นปีที*  2 
ชั�นปีที*  3 
ชั�นปีที*  4 

152 
35 
76 

53.50 
56.50 
70.40 

131 
27 
32 

46.1 
43.5 
29.6 

1 
- 
- 

0.40 
- 
- 

รวม 263 57.90 190 41.9 1 0.20 
 ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพของนกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั�นปีที*  4  มีค่าเฉลี*ยคะแนน

ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพอยูใ่นระดบัสูง  (47.60)  แต่นกัศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั�นปีที*  2  และ  3  

มีค่าเฉลี*ยอยูใ่นระดบัปานกลาง  (43.74  และ  43.65  ตามลาํดบั)  ดงัตารางที*  2   

 

ตารางทีR  2   

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี)ยทัศนคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพ  

ชั�นปี จาํนวนคน ค่าเฉลี*ย (M) ส่วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน (SD) 
ชั�นปีที*  2 
ชั�นปีที*  3 
ชั�นปีที*  4 

284 
62 

108 

43.74 (ปานกลาง) 
43.65 (ปานกลาง) 

47.60 (สูง) 

7.025 
7.225 
7.697 

 
3.  ทศันคติ ต่อการทาํงานบริการสุขภาพ กบัผลสัมฤทธิ; ทางการเรียน ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตร

บณัฑิต ไม่มีความสัมพนัธ์กนั ดงัตารางที* 3 
 

 



 

ตารางทีR  3   
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการทํางานบริการสุขภาพ  กับผลสัมฤทธิ2ทางการเรียนของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต   

เกรดเฉลี*ยสะสม  (GPA) 
 

ระดบัทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพ 
Χ

  2
 p-value 

สูง ปานกลาง ตํ*า 
2.50-2.99 140 119 1 

0.88 .314 
3.00-3.49 102 62 0 
3.50-3.74 17 9 0 
3.75-4.00 4 0 0 

ที*ระดบันยัสาํคญั.05 

 

อภิปรายผลการวจิัยและข้อเสนอแนะ 

 ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  (ชั�นปีที*  2-4)ปีการศึกษา  

2551  วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  ส่วนมากอยูใ่นระดบัดี  เนื*องจากการศึกษาพยาบาลตาม

หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.2546  ของสถาบนัพระบรมราชชนก  กาํหนดให้วิทยาลยัพยาบาลในสังกดั  จดัการ

เรียนการสอนตามปรัชญาของหลักสูตร  โดยมีการเน้นให้ผูเ้รียนให้การพยาบาลด้วยความเอื�ออาทร  มี

คุณธรรม  จริยธรรม  ยึดให้มีการตระหนกัในจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีการปลูกฝังทศันคติที*ในการทาํงาน

บริการสุขภาพ ทั�งในการสอนภาคทฤษฎี ทดลองปฏิบติั  และภาคปฏิบติั (วิภา  เพ็งเสงี*ยม, สายสวาท  เผ่า

พงษ ์ และสุภาวดี  ไชยเดชาธร, 2546;  ปฏิญญา  กอ้งสกุล  และปัทมา  แคนยุกต,์ 2547;    กญัญสิ์ริ  จนัทร์

เจริญ และคณะ, 2549)  นอกจากนี�  ยงัพบวา่ การจดัการเรียน การสอนภาคปฏิบติั  การจดัสวสัดิการนกัศึกษา  

การจดัการเรียนการสอนภาคทฤษฎี  การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร  มีผลต่อเจตคติวิชาชีพพยาบาล  ทาํให้

นกัศึกษาเรียนรู้ถึงความคาดหวงัในบทบาทของตน จึงทาํให้เกิดจิตสํานึกในการแสดงบทบาทให้เป็นไปตาม

ความคาดหวงัของผูอื้*น  มีส่วนเสริมสร้างค่านิยมในวิชาชีพและการปฏิบติัการพยาบาล  ผูป่้วย  คนใน

ครอบครัว  และทีมสหสาขาวชิาชีพ  (อาํภา  กนัทะเป็ง, 2545; อารีวรรณ  กลั*นกลิ*น, อวยพร  ตณัมุขยกุล และ

คณะ, 2538) ซึ* งทศันคติไม่ไดมี้มาแต่กาํเนิด  แต่เป็นสิ*งที*เกิดจากการเรียนรู้ การเลียนแบบ ประสบการณ์ทั�ง

ทางตรงและทางออ้ม อาจไดรั้บการถ่ายทอดมาจาก พ่อ แม่ ผูป้กครอง ครูอาจารย ์หรือบุคคลสําคญั (นวล

อนงค์ บุญจรูญศิลป์, 2536; Foster, 1952) จึงส่งผลให้ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพของนกัศึกษา

พยาบาลศาสตรบณัฑิต (ชั�นปีที*  2-4) ส่วนมากอยูใ่นระดบัสูง  



 

ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั�นปีที* 4 พบว่าอยู่ใน

ระดบัสูง  คือร้อยละ 70.40  รองลงมา  คือ  นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั�นปีที*  3  ร้อยละ  56.50   และ

นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั�นปีที*  2  ร้อยละ  53.50  ตามลาํดบั  และยงัพบวา่ระดบัคะแนนเฉลี*ย

ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั�นปีที*  4  พบในระดบัสูง คือมี

ค่าเฉลี*ย  47.60  ส่วนนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  ชั�นปีที*  2 และปีที* 3 มีค่าเฉลี*ยระดบัปานกลาง    43.74  

และ43.65  ตามลาํดบั อาจเนื*องมาจาก  นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั�นปีที*  4 เป็นปีที*ใกลจ้บการศึกษา

เป็นพยาบาลวิชาชีพ ไดมี้การสั*งสมบทบาทต่างๆ ในขณะที*มีการฝึกภาคปฏิบติัมากกวา่นกัศึกษาพยาบาลศา

สตรบัณฑิต ชั� นปีที*   2 และชั� นปีที*   3   จึงทําให้ มีความเข้าใจถึงลักษณะงานและระบบงาน                            

(อารีย์   สุขก้องวารี, 2538)  นอกจากนี� การเปลี*ยนแปลงในตัวบุคคล ซึ* งต้องอาศัยระยะเวลา  และ

กระบวนการเรียนการสอนจึงจะทาํให้เกิดทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพในทางบวก  (ประภาเพ็ญ  

สุวรรณ, 2520  อา้งใน นวลอนงค ์ บุญจรูลศิลป์, 2536))  จึงส่งผลให้นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั�นปีที* 

4 มีทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพสูงกวา่ นกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต ชั�นปีที*  2  และ 3   

ผลสัมฤทธิ; การศึกษาคือเกรดเฉลี*ยสะสม  (GPA)  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการทาํงานบริการ

สุขภาพ  ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต (ชั�นปีที*  2-4) อาจเนื*องมาจากทศันคติเป็นความรู้สึกนึกคิดของ

บุคคลที*เกิดจากประสบการณ์เฉพาะอยา่ง  การยอมรับอิทธิพลจากผูอื้*นเพราะตอ้งการสร้างพฤติกรรมของ

ตนเองใหเ้หมือนกบับุคคลอื*นในวิชาชีพ  เกิดการเลียนแบบเพื*อที*จะไดมี้การติดต่อสัมพนัธ์กบัผูอื้*นได ้จึงทาํ

ให้การเปลี*ยนแปลงทศันคติและพฤติกรรม  (Kelman, 1967  อา้งใน สรัลรัตน์ พลอินทร์, 2550) ในขณะที*

ผลสัมฤทธิ; ทางการศึกษา  บ่งบอกเพียงคุณลกัษณะและความสามารถของบุคคลอนัเกิดจากระบบการเรียน

การสอน (สุวลกัษณ์  ตั�งประดิษฐ์ และคณะ, 2537) และผลการวิจยัหลายฉบบัพบวา่ เกรดเฉลี*ยสะสมตลอด

หลกัสูตร ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพ ของนกัศึกษา (รุจิเรศ ธนูรักษ์ และสุ

ปราณี สุวรรณนอ้ย, 2524 ;  ปฏิพร บุญกลา้ และคณะ, 2530 ;  วิภา  เพง็เสงี*ยม และคณะ,2546 ;  จารุวรรณ  

ชุปวา  และนฤมล  อเนกวทิย,์ 2547 ;  กญัญสิ์ริ  จนัทร์เจริญ และคณะ, 2549)  ถึงแมว้า่การศึกษาส่วนใหญ่จะ

พบวา่ผลสัมฤทธิ; การศึกษาคือเกรดเฉลี*ยสะสม  (GPA)  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการทาํงานบริการ

สุขภาพ  แต่ก็อาจเป็นไปไดว้า่  นกัศึกษาพยาบาลบางส่วนที*มีความชอบและศรัทธาในวชิาชีพ จึงมีความตั�งใจ

ในการศึกษา  จึงทาํใหพ้บวา่ผลสัมฤทธิ; ทางการเรียนมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัตํ*า(r =.19,  p<.05)  กบั

ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพ (ปฎิญญา  กอ้งสกุล และปัทมา  แคนยุกต์, 2548) การศึกษาฉบบันี� จึง

พบวา่  ผลสัมฤทธิ; การศึกษาคือเกรดเฉลี*ยสะสม  (GPA)  ไม่มีความสัมพนัธ์กบัทศันคติต่อการทาํงานบริการ



 

สุขภาพ  ของนกัศึกษาพยาบาลศาสตรบณัฑิต  (ชั�นปีที*  2-4)  จึงอาจกล่าวไดว้า่  ผูที้*มีผลสัมฤทธิ; การศึกษาคือ

เกรดเฉลี*ยสะสม  (GPA)  ดี  อาจจะไม่ไดมี้ทศันคติต่อการทาํงานบริการสุขภาพที*ดีดว้ย 

 

ข้อเสนอแนะในการนําผลวจิัยไปใช้ประโยชน์ 

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี  นครราชสีมา  ควรมีการจดักิจกรรมที*เสริมสร้างทศันคติที*ดีต่อการ

ทาํงานบริการสุขภาพ  ที*นอกเหนือจากการจดัโครงการในการเรียนการสอน อาทิ กิจกรรมจิตอาสา  พฒันา

ทกัษะพยาบาล  กิจกรรมอาสาให้บริการสุขภาพแก่นักศึกษาที*เจ็บป่วย ร่วมกับอาจารย์เวร กิจกรรม

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหอพกั  เป็นตน้  กิจกรรมเหล่านี�ควรมีการจดัอยา่งต่อเนื*อง เพื*อส่งเสริมให้เกิด

ทศันคติที*ดีตั�งแต่แรกเขา้มาศึกษาตั�งแต่ศึกษาอยูใ่นชั�นปีที*  1 จนถึงชั�นปีที* 4 และจบการศึกษา 
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