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บทคัดย่ อ
การวิจยั นีเป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive research) มีวตั ถุประสงค์เพื*อศึกษาทัศนคติต่อการ
ทํางานบริ การสุ ขภาพ และความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพศาสตร์ กับผลสัมฤทธิ;
ทางการเรี ยนของนักศึกษาพยาบาล ประชากรในการวิจยั ครังนี ได้แก่นกั ศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี
ที* 2-4 ปี การศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา จํานวน 568 คน กลุ่มตัวอย่าง
กําหนดขนาดโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 80.00 สุ่ มแบบแบ่งชัน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 454 คน แบ่งข้อมูลเป็ น
2 ส่ วน คือ ข้อมูลทัว* ไป เกรดเฉลี* ยสะสม และทัศนคติ ต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ โดยใช้แบบสอบถาม
ทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพที*สถาบันพระบรมราชชนกสร้างขึน วิเคราะห์ขอ้ มูลหา ความถี* จํานวน
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี*ย และทดสอบความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไคสแคว์ (Chi-square)
ผลการวิจยั พบว่า
1. ทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ชันปี ที* 2, 3 และ 4
ปี การศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา ส่ วนใหญ่อยูใ่ นระดับสู ง ทุกชันปี
2. ทัศนคติ ต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชนปี
ั ที* 4 มี ค่าเฉลี* ยคะแนน
ทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพอยู่ในระดับสู ง (47.60) แต่นกั ศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชนปี
ั ที* 2 และ3 มี
ค่าเฉลี*ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (43.74 และ 43.65 ตามลําดับ)
3. ทัศนคติ ต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ กับผลสัมฤทธิ; ทางการเรี ยนของนักศึกษาสัมพันธ์กนั อย่าง
ไม่มีนยั สําคัญทางสถิติ (p > .05)
คําสํ าคัญ: บริ การสุ ขภาพ, นักศึกษาพยาบาล, 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).
Keywords: health service, learning achievement, nursing student

ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
การให้บ ริ ก ารทางด้า นสุ ข ภาพ เป็ นงานหลัก ของวิช าชี พ พยาบาล การที* พ ยาบาลจะให้บ ริ ก าร
ทางด้านสุ ขภาพได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพนัน ขึนอยู่กบั หลายองค์ประกอบ เช่ นความรู ้ ความสามารถทัง
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ การมีจริ ยธรรม คุณธรรม นอกจากนี ทัศนคติต่อการบริ การสุ ขภาพยัง
เป็ นอีกองค์ประกอบหนึ* งที*สําคัญต่อการกําหนดพฤติกรรมของผูใ้ ห้บริ การทางด้านสุ ขภาพ ซึ* งนักจิตวิทยา
เชื* อว่า ทัศนคติมีความสัมพันธ์ กบั การปฏิ บตั ิงาน เนื* องจากทัศนคติ มีความเกี* ยวข้องกับความรู ้ สึกนึ กคิ ด
แนวความคิดหรื อความต้องการที*จะปฏิบตั ิ/กระทําสิ* งใดสิ* งหนึ* ง (ประภาเพ็ญ สุ วรรณ, 2520 อ้างใน ปฏิพร
บุญกล้า, รัตนา ทองสวัสดิ;, ศิริพร สิ งหเนตร และอัญชลี คงมัน* , 2526) หากผูท้ ี*มีทศั นคติต่อการทํางานด้าน
สุ ขภาพดี จะส่ งผลต่อแนวโน้มในการปฏิบตั ิงานที*ดีดว้ ย
ปั จจุบนั โรคเรื อรังเป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที*สําคัญของทุกประเทศทัว* โลก มีจาํ นวนผูป้ ่ วยเรื อรังเพิ*ม
จํานวนขึ นอย่างรวดเร็ ว ซึ* งผูป้ ่ วยเหล่ านี ต้องใช้บริ การสุ ขภาพบ่อยครัง และต่อเนื* อง ทําให้สถานบริ การ
สุ ขภาพต้องเพิ*มจํานวนมากขึนเพื*อรองรับผูป้ ่ วยในกลุ่มนี ประกอบกับประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
ของสถานบริ การสุ ขภาพได้สะดวกสบาย สามารถเปรี ยบเทียบการบริ การ และเลือกใช้สถานบริ การสุ ขภาพ
ได้อ ย่า งอิ ส ระ ทํา ให้ ส ถานบริ ก ารสุ ข ภาพตื* น ตัว ในการประกัน คุ ณ ภาพการบริ ก ารในด้า นต่ า งๆ เพื* อ
ตอบสนองความคาดหวังของคนในสังคมต่อบริ การ หรื อการปฏิบตั ิที*ดีจากผูท้ าํ งานบริ การสุ ขภาพมากยิ*งขึน
และสถานการณ์ปัจจุบนั เกิดการฟ้ องร้องสถานบริ การสุ ขภาพหรื อผูท้ าํ งานบริ การสุ ขภาพมากยิ*งขึน มีผลทํา
ให้ทศั นคติของผูใ้ ห้บริ การมีแนวโน้มต่อการให้บริ การเป็ นไปในทางลบ ดังนันสถาบันการศึกษาพยาบาลทุก
แห่ง จึงต้องให้ความสําคัญอย่างยิง* กับการเตรี ยมความพร้อมของบัณฑิตพยาบาล ให้สามารถบริ การสุ ขภาพ
ที*ดีตามที*สังคมคาดหวัง
สถาบัน พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุ ข มี ห น้ า ที* รั บ ผิด ชอบในการผลิ ต บุ ค ลากรผู ้
ให้บริ การทางด้านสุ ขภาพ โดยมีนโยบายให้วิทยาลัยในสังกัดทุกแห่ งจัดการเรี ยนการสอน โดยมีเป้ าหมาย
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดพัฒนาการ 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านพุทธิ พิสัย ให้ผเู ้ รี ยนมีความรู ้ ความจํา เข้าใจ เกิ ดการวิเคราะห์
สังเคราะห์ในสิ* งที*ได้เรี ยนรู ้ เกิ ดการประเมิ นค่า และสามารถประยุกต์สู่ การปฏิ บตั ิได้อย่างเหมาะสมตาม
สถานการณ์ 2. ด้านทักษะพิสัย เป็ นการนําความรู ้มาปฏิบตั ิได้อย่างถูกต้อง ครอบคลุม สามารถลําดับความ
จําเป็ นก่อนหลังได้ และสามารถแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีการประเมินผล
การปฏิบตั ิได้ บันทึกผลของการปฏิบตั ิได้ และ 3. ด้านจิตพิสัย เป็ นการสร้างลักษณะนิ สัยที*ดีต่อวิชาชี พ มี
จริ ยธรรม คุณธรรม และทัศนคติที*ดีต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ ซึ* งพัฒนาการทัง 3 ด้าน จะช่วยส่ งเสริ ม
ให้เกิดคุณภาพของการปฏิบตั ิการพยาบาลได้ดียง*ิ ขึน

จากการศึ ก ษาเกี* ย วกับ ทัศ นคติ ต่อการทํา งานบริ ก ารสุ ข ภาพของผูส้ ํา เร็ จการศึ ก ษาจากวิท ยาลัย
พยาบาลในสังกัด สถาบันพระบรมราชชนกหลายแห่ ง (สถาพร แถวจันทึก, อัญชนา จุลศิริ และพิศดี มินศิริ,
2549) พบว่า ผูส้ าํ เร็ จการศึกษามีทศั นคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพในระดับปานกลาง ซึ* งตํ*ากว่าเกณฑ์ที*
คาดหวัง และการศึกษาดังกล่าวเป็ นการศึกษาในผูส้ ําเร็ จการศึกษาแล้ว จึงทําให้ทางวิทยาลัยไม่สามารถ
แก้ปัญหาที*พบได้ ด้วยเหตุ ดงั กล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั จึ งมีความสนใจที* จะศึกษาทัศนคติ ต่อการทํางานบริ การ
สุ ขภาพ ในนักศึกษาที*กาํ ลังศึกษาอยูใ่ นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา ซึ* งเป็ นสถานที*ผวู ้ ิจยั
ปฏิบตั ิงานอยู่ ผลที*คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาในครังนี คือได้ขอ้ มูลพืนฐานเกี*ยวกับทัศนคติในการทํางาน
บริ การสุ ขภาพของนักศึ กษาพยาบาลแต่ละชันปี สามารถนําไปใช้เป็ นข้อมูลในการพัฒนาและปรั บปรุ ง
หลักสู ตรการเรี ยนการสอน เพื*อส่ งเสริ มทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ จนสามารถเพิ*มคุ ณภาพการ
บริ การให้ดียง*ิ ขึนต่อไป

วัตถุประสงค์ ของงานวิจยั
1. เพื*อศึกษาทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี ที* 2-4
ปี การศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา
2. เพื*อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ กับผลสัมฤทธิ; ทางการเรี ยน
ของนัก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตรบัณ ฑิ ต ชันปี ที* 2-4 ปี การศึ ก ษา 2551 วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี
นครราชสี มา

วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครังนี มี วตั ถุ ประสงค์ เพื*อศึกษาทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ และความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพกับผลสัมฤทธิ; ทางการเรี ยนของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ โดยใช้
เกรดเฉลี*ยสะสม (GPA) ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี ที* 2-4 ปี การศึกษา 2551 วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา โดยประชากรที*ศึกษาครังนี ได้แก่นกั ศึกษาพยาบาล ศาสตรบัณฑิ ต
ชันปี ที* 2-4 ปี การศึกษา 2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มาจํานวน 568 คน กลุ่มตัวอย่าง
กําหนดขนาดโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 80.00 สุ่ มแบบแบ่งชัน ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 454 คน เครื* องมือที*ใช้
เก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ตอน ดังนี
ตอนที* 1 แบบสอบถามข้อมูลพืนฐาน และเกรดเฉลี*ยสะสม (GPA) ของนักศึกษาพยาบาล โดย
กําหนดเกณฑ์ระดับเกรดเฉลี*ยสะสมเป็ น 4 ระดับ ดังนี
2.00-2.49 หมายถึง เกรดเฉลี*ยสะสมระดับตํ*า

2.50-2.99 หมายถึง เกรดเฉลี*ยสะสมระดับปานกลาง
3.00-3.49 หมายถึง เกรดเฉลี*ยสะสมระดับดี
3.50-3.74 หมายถึง เกรดเฉลี*ยสะสมระดับดีมาก
3.75-4.00 หมายถึง เกรดเฉลี*ยสะสมระดับดีเยีย* ม
ตอนที* 2 แบบสอบถามทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ ของสถาบันพระบรมราชชนก มีขอ้
คําถาม 26 ข้อ แบ่งเป็ นข้อคําถามที*มีความหมายด้านบวก 12 ข้อ และข้อคําถามที*มีความหมายด้านลบ 14
ข้อ โดยข้อคําถามด้านบวก คะแนนเต็ม 34 คะแนน โดยในข้อ 2, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 21 ตอบเห็น
ด้วย ได้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 0 คะแนน ข้อ 6, 18 ตอบเห็นด้วย ได้ 2 คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 0
คะแนน ข้อ 19 ตอบเห็นด้วย ได้ 1 คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 0 คะแนน ส่ วนข้อคําถามด้านลบ คะแนน
เต็ม 32 คะแนน โดยในข้อ 1, 5, 11, 17, 22, 25, 26 ตอบเห็นด้วย ได้ 3 คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 0
คะแนน ข้อ 2, 7, 8, 15, 20, 23 ตอบเห็นด้วย ได้ 2 คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 0 คะแนน ข้อ 24 ตอบเห็น
ด้วย ได้ 1 คะแนน ไม่เห็นด้วยได้ 0 คะแนน แล้วนําผลรวมของคะแนนเต็ม 66 มาแบ่งคะแนนเป็ น 3
ระดับ โดยหาค่าพิสัย หารด้วย 3 (กานดา พูนลาภทวี, 2539 อ้างในปฎิญญา ก้องสกุล และปั ทมา แคนยุกต์,
2548) คือ
คะแนน 0-22 หมายถึง มีทศั นคติต่อการบริ การสุ ขภาพอยูใ่ นระดับตํ*า
คะแนน 23-44 หมายถึง มีทศั นคติต่อการบริ การสุ ขภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน 45-66 หมายถึง มีทศั นคติต่อการบริ การสุ ขภาพอยูใ่ นระดับสู ง
ขันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดําเนิ นการโดยขออนุ มตั ิโครงการวิจยั และผ่านจริ ยธรรมการวิจยั
จากคณะกรรมการของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา พบกลุ่มตัวอย่างเพื*อชี แจงวัตถุประสงค์
สอบถามความสมัครใจในการเข้าร่ วมเป็ นกลุ่มตัวอย่างงานวิจยั โดยจัดทําเอกสารพิทกั ษ์สิทธิ ของผูต้ อบ
ชีแจงถึงความสําคัญ และจุดประสงค์ที*ให้ตอบแบบสอบถาม การนําคําตอบที*ได้ไปใช้ประโยชน์ ให้ความ
มัน* ใจว่า ข้อมูลที*ตอบจะไม่ถูกเปิ ดเผยเป็ นรายบุคคล จะไม่มีผลกระทบต่อผูต้ อบ หากยินยอมให้ลงนามใน
ใบยินยอมเข้าร่ วมงานวิจยั และดําเนินการเก็บข้อมูลโดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม 20 นาที แล้วนํา
ข้อมูลที*ได้ไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป โดยข้อมูลทัว* ไปวิเคราะห์ หาค่าเฉลี* ย ความถี* และร้อย
ละ ทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ เมื*อเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์แล้ว ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี* และ
ร้ อยละ หาความสัมพันธ์ ของทัศคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ กับผลสัมฤทธิ; ทางการเรี ยน
ไคสแควร์ (Chi-square)

โดยใช้

ผลการวิจัย
ทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี ที* 2-4 ปี การศึกษา
2551 วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี ม า ส่ วนใหญ่ อ ยู่ใ นระดับ สู ง โดยพบว่า สั ดส่ วนของ
นักศึกษาที*มีทศั นคติ ต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพในระดับสู งของปี 4 มากกว่า ปี 3 และ ปี 3 มากกว่าปี 2 ดัง
รายละเอียดในตารางที* 1
ตารางทีR 1
จํานวนและร้ อยละของทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพต่ อการทํางานบริ การสุ ขภาพ
ระดับทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ
ชันปี
สู ง(คะแนน 45-66 )
ปานกลาง (คะแนน 23-44)
ตํ*า (คะแนน 0-22)
จํานวน(คน)
ร้อยละ
จํานวน(คน)
ร้อยละ
จํานวน(คน)
ร้อยละ
ชันปี ที* 2
152
53.50
131
46.1
1
0.40
35
56.50
27
43.5
ชันปี ที* 3
ชันปี ที* 4
76
70.40
32
29.6
รวม
263
57.90
190
41.9
1
0.20
ทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชนปี
ั ที* 4 มีค่าเฉลี*ยคะแนน
ทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพอยูใ่ นระดับสู ง (47.60) แต่นกั ศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชนปี
ั ที* 2 และ 3
มีค่าเฉลี*ยอยูใ่ นระดับปานกลาง (43.74 และ 43.65 ตามลําดับ) ดังตารางที* 2
ตารางทีR 2
เปรี ยบเที ยบคะแนนเฉลี)ยทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ
ชันปี
ชันปี ที* 2
ชันปี ที* 3
ชันปี ที* 4

จํานวนคน
284
62
108

ค่าเฉลี*ย (M)
43.74 (ปานกลาง)
43.65 (ปานกลาง)
47.60 (สู ง)

ส่ วนเบี*ยงเบนมาตรฐาน (SD)
7.025
7.225
7.697

3. ทัศนคติ ต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ กับผลสัมฤทธิ; ทางการเรี ยน ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ไม่มีความสัมพันธ์กนั ดังตารางที* 3

ตารางทีR 3
ความสั ม พั นธ์ ระหว่ า งทั ศ นคติ ต่ อการทํา งานบริ การสุ ข ภาพ กั บ ผลสั ม ฤทธิ2 ท างการเรี ยนของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
เกรดเฉลี*ยสะสม (GPA)
ระดับทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ
2
p-value
Χ
สู ง
ปานกลาง
ตํ*า
2.50-2.99
140
119
1
3.00-3.49
102
62
0
0.88
.314
3.50-3.74
17
9
0
3.75-4.00
4
0
0
ที*ระดับนัยสําคัญ.05

อภิปรายผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
ทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ชันปี ที* 2-4)ปี การศึกษา
2551 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา ส่ วนมากอยูใ่ นระดับดี เนื* องจากการศึกษาพยาบาลตาม
หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2546 ของสถาบันพระบรมราชชนก กําหนดให้วิทยาลัยพยาบาลในสังกัด จัดการ
เรี ยนการสอนตามปรั ช ญาของหลัก สู ตร โดยมี ก ารเน้นให้ผูเ้ รี ย นให้การพยาบาลด้วยความเอืออาทร มี
คุณธรรม จริ ยธรรม ยึดให้มีการตระหนักในจรรยาบรรณของวิชาชี พ มีการปลูกฝังทัศนคติที*ในการทํางาน
บริ การสุ ขภาพ ทังในการสอนภาคทฤษฎี ทดลองปฏิ บตั ิ และภาคปฏิ บตั ิ (วิภา เพ็งเสงี* ยม, สายสวาท เผ่า
พงษ์ และสุ ภาวดี ไชยเดชาธร, 2546; ปฏิญญา ก้องสกุล และปั ทมา แคนยุกต์, 2547; กัญญ์สิริ จันทร์
เจริ ญ และคณะ, 2549) นอกจากนี ยังพบว่า การจัดการเรี ยน การสอนภาคปฏิบตั ิ การจัดสวัสดิการนักศึกษา
การจัดการเรี ยนการสอนภาคทฤษฎี การจัดกิจกรรมเสริ มหลักสู ตร มีผลต่อเจตคติวิชาชี พพยาบาล ทําให้
นักศึกษาเรี ยนรู ้ถึงความคาดหวังในบทบาทของตน จึงทําให้เกิดจิตสํานึ กในการแสดงบทบาทให้เป็ นไปตาม
ความคาดหวัง ของผูอ้ ื* น มี ส่ วนเสริ ม สร้ า งค่ า นิ ยมในวิชาชี พ และการปฏิ บ ตั ิ ก ารพยาบาล ผูป้ ่ วย คนใน
ครอบครัว และทีมสหสาขาวิชาชีพ (อําภา กันทะเป็ ง, 2545; อารี วรรณ กลัน* กลิ*น, อวยพร ตัณมุขยกุล และ
คณะ, 2538) ซึ* งทัศนคติไม่ได้มีมาแต่กาํ เนิ ด แต่เป็ นสิ* งที*เกิดจากการเรี ยนรู ้ การเลียนแบบ ประสบการณ์ทงั
ทางตรงและทางอ้อม อาจได้รับการถ่ายทอดมาจาก พ่อ แม่ ผูป้ กครอง ครู อาจารย์ หรื อบุคคลสําคัญ (นวล
อนงค์ บุญจรู ญศิลป์ , 2536; Foster, 1952) จึงส่ งผลให้ทศั นคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพของนักศึกษา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ชันปี ที* 2-4) ส่ วนมากอยูใ่ นระดับสู ง

ทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ชันปี ที* 4 พบว่าอยู่ใน
ระดับสู ง คือร้อยละ 70.40 รองลงมา คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี ที* 3 ร้อยละ 56.50 และ
นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ชันปี ที* 2 ร้อยละ 53.50 ตามลําดับ และยังพบว่าระดับคะแนนเฉลี* ย
ทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิ ต ชันปี ที* 4 พบในระดับสู ง คือมี
ค่าเฉลี*ย 47.60 ส่ วนนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี ที* 2 และปี ที* 3 มีค่าเฉลี*ยระดับปานกลาง 43.74
และ43.65 ตามลําดับ อาจเนื* องมาจาก นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี ที* 4 เป็ นปี ที*ใกล้จบการศึกษา
เป็ นพยาบาลวิชาชี พ ได้มีการสั*งสมบทบาทต่างๆ ในขณะที*มีการฝึ กภาคปฏิบตั ิมากกว่านักศึกษาพยาบาลศา
สตรบั ณ ฑิ ต ชั นปี ที* 2
(อารี ย ์ สุ ข ก้องวารี , 2538)

และชั นปี ที* 3 จึ ง ทํา ให้ มี ค วามเข้ า ใจถึ ง ลั ก ษณะงานและระบบงาน
นอกจากนี การเปลี* ย นแปลงในตัวบุ ค คล ซึ* ง ต้องอาศัย ระยะเวลา และ

กระบวนการเรี ยนการสอนจึงจะทําให้เกิ ดทัศนคติ ต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพในทางบวก (ประภาเพ็ญ
สุ วรรณ, 2520 อ้างใน นวลอนงค์ บุญจรู ลศิลป์ , 2536)) จึงส่ งผลให้นกั ศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี ที*
4 มีทศั นคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพสู งกว่า นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชันปี ที* 2 และ 3
ผลสัมฤทธิ; การศึกษาคือเกรดเฉลี*ยสะสม (GPA) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อการทํางานบริ การ
สุ ขภาพ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ชันปี ที* 2-4) อาจเนื*องมาจากทัศนคติเป็ นความรู ้สึกนึ กคิดของ
บุคคลที*เกิ ดจากประสบการณ์ เฉพาะอย่าง การยอมรับอิทธิ พลจากผูอ้ ื*นเพราะต้องการสร้ างพฤติกรรมของ
ตนเองให้เหมือนกับบุคคลอื*นในวิชาชี พ เกิดการเลียนแบบเพื*อที*จะได้มีการติดต่อสัมพันธ์กบั ผูอ้ ื*นได้ จึงทํา
ให้การเปลี*ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรม (Kelman, 1967 อ้างใน สรัลรัตน์ พลอินทร์ , 2550) ในขณะที*
ผลสัมฤทธิ; ทางการศึกษา บ่งบอกเพียงคุ ณลักษณะและความสามารถของบุคคลอันเกิ ดจากระบบการเรี ยน
การสอน (สุ วลักษณ์ ตังประดิษฐ์ และคณะ, 2537) และผลการวิจยั หลายฉบับพบว่า เกรดเฉลี*ยสะสมตลอด
หลักสู ตร ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ ของนักศึกษา (รุ จิเรศ ธนูรักษ์ และสุ
ปราณี สุ วรรณน้อย, 2524 ; ปฏิพร บุญกล้า และคณะ, 2530 ; วิภา เพ็งเสงี*ยม และคณะ,2546 ; จารุ วรรณ
ชุปวา และนฤมล อเนกวิทย์, 2547 ; กัญญ์สิริ จันทร์ เจริ ญ และคณะ, 2549) ถึงแม้วา่ การศึกษาส่ วนใหญ่จะ
พบว่าผลสัมฤทธิ; การศึกษาคือเกรดเฉลี*ยสะสม (GPA) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อการทํางานบริ การ
สุ ขภาพ แต่ก็อาจเป็ นไปได้วา่ นักศึกษาพยาบาลบางส่ วนที*มีความชอบและศรัทธาในวิชาชีพ จึงมีความตังใจ
ในการศึกษา จึงทําให้พบว่าผลสัมฤทธิ; ทางการเรี ยนมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับตํ*า(r =.19, p<.05) กับ
ทัศนคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพ (ปฎิญญา ก้องสกุล และปั ทมา แคนยุกต์, 2548) การศึกษาฉบับนีจึง
พบว่า ผลสัมฤทธิ; การศึกษาคือเกรดเฉลี*ยสะสม (GPA) ไม่มีความสัมพันธ์กบั ทัศนคติต่อการทํางานบริ การ

สุ ขภาพ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ชันปี ที* 2-4) จึงอาจกล่าวได้วา่ ผูท้ ี*มีผลสัมฤทธิ; การศึกษาคือ
เกรดเฉลี*ยสะสม (GPA) ดี อาจจะไม่ได้มีทศั นคติต่อการทํางานบริ การสุ ขภาพที*ดีดว้ ย

ข้ อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้ ประโยชน์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสี มา ควรมีการจัดกิจกรรมที*เสริ มสร้างทัศนคติที*ดีต่อการ
ทํางานบริ การสุ ขภาพ ที*นอกเหนื อจากการจัดโครงการในการเรี ยนการสอน อาทิ กิ จกรรมจิตอาสา พัฒนา
ทัก ษะพยาบาล กิ จกรรมอาสาให้บ ริ ก ารสุ ข ภาพแก่ นัก ศึ ก ษาที* เจ็บ ป่ วย ร่ วมกับ อาจารย์เวร กิ จกรรม
อาสาสมัครสาธารณสุ ขประจําหอพัก เป็ นต้น กิจกรรมเหล่านี ควรมีการจัดอย่างต่อเนื* อง เพื*อส่ งเสริ มให้เกิด
ทัศนคติที*ดีตงแต่
ั แรกเข้ามาศึกษาตังแต่ศึกษาอยูใ่ นชันปี ที* 1 จนถึงชันปี ที* 4 และจบการศึกษา
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