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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจความตองการศึกษาตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

(ตอเน่ือง)ภาคพิเศษ ซึ่งดําเนินการสํารวจกลุมตัวอยางจากเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีปฎิบัติงานใน

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดภาคตะวันตกของกรุงเทพมหานครฯซึ่งจบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาธารณสุข จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และวิทยาลัยการสาธารณสุขอ่ืนๆ

ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการท่ีจะใน

การศึกษาตอระดับปริญญาตรีและความสนใจท่ีจะศึกษาวิชาการสาธารณสุขทางดานใดเปนพิเศษ เพื่อ

ประกอบในการบริหารหลักสูตรการศึกษาตอเน่ืองสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 จํานวนเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาธารณสุขทางจังหวัด

ภาคตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ท่ีไมไกลจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและสามารถจะมาศึกษาตอใน

วันเสารหรืออาทิตยได มี 8 จังหวัด คือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด

เพชรบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี มีจํานวนประชากร

ประมาณ 200 คน ซึ่งไดสุมตัวอยางตามสูตรของ Yamane ไดจํานวนตัวอยาง 140 คน ประกอบดวย ชาย 

60 คน หญิง 80 คน  

 จากการสํารวจคร้ังน้ีพบวา มีเจาหนาท่ีสาธารณสุขจํานวนหน่ึงซึ่งไดปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลไมสามารถลาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีไดเต็มเวลาเน่ืองจากบางสวนยังไมไดรับ

การบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ และแมบางสวนท่ีไดรับการบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงาน

แลวก็ไมสามารถลาศึกษาตอได ประกอบกับมีงานประจํามาก อัตรากําลังของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลมีกําลังคนจํากัด แตความตองการศึกษาตอของเจาหนาท่ีสาธารณสุขกลุมน้ีจึงมีความตองการศึกษา

ตอโดยหาเวลาในวันหยุดเสาร อาทิตย หรือศึกษาดวยตนเองซึ่งอาจจะตองใชเวลามากกวาจํานวนเวลาท่ี

หลักสูตรไดกําหนดไว ในการสํารวจคร้ังน้ีจึงพบวามีบางกลุมไดศึกษาตอกับมหาวิทยาลัยเปด เชน 

รามคําแหง หรือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แตหากมีมหาลัยแหงใดท่ีมีการศึกษาในวันหยุดเสาร 

อาทิตยก็จะทําใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขกลุมน้ีมีความตองการศึกษาตอได อีกประการหน่ึงเจาหนาท่ี

สาธารณสุขอายุท่ีอยูในเกณฑน้ีอาจจะกําลังสรางครอบครัวมีรายจายมากทําใหไมสามารถแบงเวลาไป 

 

__________________________ 
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1คณะสาธารณสขุศาสตร มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบุรี 

 

 

ศึกษาตอได สวนความสนใจในเร่ืองใดเร่ืองหนึงเปนพิเศษท่ีจะศึกษาน้ัน พบวา สวนมากเปนเร่ืองทางดาน

ระเบียบวิธีวิจัย เปนจํานวนถึง เกือบ 60 % รองลงมาไดแกระบาดวิทยา และการปองกันโรค 

คําสําคัญ : ความตองการ, การศึกษาตอเน่ือง, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง)

ภาคพิเศษ 

 
Abstract  

This research to study the needs of Health Personnel who want to study for continuing 

education working in Tumbon Health Promotion Hospital who was educated from institute of 

public health on certificate level.  

The samples of health personnel was 200 people and random sampling selected about 

140 people from 8 provinces are :NakornPathom, Nonthaburi, Samutsakorn, Samutsongkram, 

Pethaburi, Rajaburi, Supanburiand Karnchanaburi that are not far from The Bangkokthonburi 

University . 

The result of this research: There were 60 boys and 80 girls and most of them graduated 

on certificate in Community Health Programe from The Sirinthon Public Health College, Ministry 

of Public Health. Some of them studied in Sukothai University and Ramkhamhaeng University 

but they do not finish yet. They want to study on Saturday or Sunday because they do not have 

time to study on Monday thru Friday. 

 Keywords : The  Needs, Continuing Education, Bachelor Degree of Public Health Program . 

 

วัตถุประสงค 

1. เพื่อทราบความตองการศึกษาตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตตอเน่ือง  

(ภาคพิเศษ) 

               2.  เพื่อทราบความสนใจเปนพิเศษในการศึกษาทางดานสาธารณสุข 

 

ระเบียบวิธีวิจัย  

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจ หาความตองการศึกษาตอของเจาหนาท่ีสาธารณสุขซึ่งจบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาธารณสุขจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
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ตําบล ในจังหวัดชานกรุงเทพมหานครฝงตะวันตกจากประชากร 200 คน สุมตัวอยางโดยวิธีของ Yamane 

ไดกลุมตัวอยาง 140 คน โดยใชแบบสอบถามท่ีไดทําข้ึน แบงออกเปน 2 สวน สวนแรก เปนขอมูลท่ัวไป 

ประกอบดวย เพศ อายุ สาขาวิชาท่ีจบ สถาบันท่ีจบ เปนตนซึ่งมีท้ังหมด 12 ขอ สวนท่ีสอง เปนความ

ตองการศึกษาตอ และความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร และความพรอมท่ีจะศึกษาตอหลักสูตรซึ่งมีท้ังหมด 5 

ขอ รวมท้ังขอเสนอแนะดวยและไดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย และใหสงกลับ ซึ่งมีบางแหงท่ีตองไปรับ

ดวยตนเอง เฉพาะในเขตจังหวัดนครปฐม 

การวิเคราะหขอมูล  วิเคราะหดวยคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
ผลการวิจัย  

การวิจัยเชิงสํารวจน้ีมุงสํารวจเจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลซึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสาธารณสุขศาสตร ซึ่งขณะน้ีมีหลายสาขา 

เชน สาขาสาธารณสุขศาสตร สาขาสาธารณสุขชุมชน สาขาทันตสาธารณสุข สาขาเทคนิคเวชกรรม สาขา

เวชกิจฉุกเฉิน และสาขาเวชระเบียน เปนตน  การสํารวจกําหนดเฉพาะจังหวัดทางภาคตะวันตกรวม 7 

จังหวัดของกรุงเทพมหานคร ไดแก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดราชบุรี 

จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งอยูไมไกลจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สามารถจะมาเรียนในวัน

เสารหรืออาทิตยไดสะดวก ซึ่งมีกลุมประชากรประมาณ 200 คน และเมื่อใชสูตรคํานวณจํานวนตัวอยางจะ

ไดตัวอยาง 140 คน  

 ผลการสํารวจมีตัวอยาง ชาย 60 คน คิดเปน 43 % เปนหญิง 80 คน คิดเปน 57 % สวนใหญมีอายุ

อยูในชวง 26 – 35 ป จํานวน 106 คน คิดเปน 75.70 % และสาขาท่ีจบการศึกษา สวนมากจบทางดาน

ทันตสาธารณสุข และสาธารณสุขชุมชน ในจํานวนใกลเคียงกันคือ ประมาณ 30 % และสาขาเวชระเบียน

รองลงมา เปน 27 % สวนวิทยาลัยท่ีจบการศึกษามากท่ีสุดคือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด

ชลบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี และมีวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดอ่ืนๆบาง 

คือ วิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดยะลา จังหวัดตรังและจังหวัดขอนแกนบางเล็กนอย ท้ังหมดทํางานท่ี

โรงพยาบาลสงเสริมสงภาพตําบล รายไดเฉลี่ยอยูระหวาง 10,000 – 15,000 บาทตอเดือน ความสนใจใน

เร่ืองงานทางดานสาธารณสุขคืองานทางดานระบาดวิทยามากท่ีสุด เกือบ 60 % รองลงมาไดแกเร่ืองการ

วิจัย สวนความตองการทําสาระนิพนธในหัวขอใด มีผูตอบนอยมาก ไมถึง 10 % มี ทางดานอนามัย

สิ่งแวดลอม สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค อนามัยเจริญพันธ เปนตน 

 

อภิปรายผล  

จากผลของการวิจัยเชิงสํารวจน้ีจะเห็นวา ยังคงมีเจาหนาท่ีสาธารณสุขซึ่งจบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิ รินธร และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและ

สาธารณสุขอีกจํานวนหน่ึงซึ่งยังไมไดศึกษาตอระดับปริญญาตรีอีกจํานวนหน่ึง ซึ่งมีความตองการจะศึกษา
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ตอแตยังไมพรอมอาจจะเน่ืองจากหนาท่ีการงาน หรืออาจจะทางดานการเงินเพราะเพิ่งจะจบการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตร และบางคนอาจจะเพิ่งไดสมัครเขาทํางาน  

สถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานสาธารณสุขซึ่งมีท้ังของรัฐบาลและเอกชนน้ัน มีท้ัง

ภาคปกติและภาคพิเศษซึ่งภาคปกติคงไมอยูในความสนใจของประชากรตัวอยางน้ีเน่ืองจากตองลาศึกษา

ตอซึ่งทางสถานท่ีทํางานคงไมอนุญาตใหลาไปศึกษาเต็มเวลาอยางแนนอน ประชากรกลุมตัวอยางน้ีคง

สนใจการศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษเสาร-อาทิตย หรือศึกษาในมหาวิทยาลัยเปดไดแก มหาวิทยาลัย

สุโขทัย หรือมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งเปดหลักสูตรทางดานสาธารณสุขไดไมนานนัก  

จากผลการวิจัยเชิงสํารวจคร้ังน้ีพบวา ความสนใจของกลุมตัวอยางในการศึกษาเปนพิเศษทางดาน

สาธารณสุข ยังไมแนชัด เพราะมีผูตอบนอยมาก อาจจะเปนเพราะยังไมทราบความสนใจของตนเองแนชัด

วาจะศึกษาทางดานใด แตความสนใจทางดานการทําสาระนิพนธมีความสนใจทางดานระบาดวิทยา 

อาจจะเน่ืองจากหนาท่ีการงานตองไปรณรงคทางดานการปองกันโรค เปนตนวา การกวาดลางไขเลือดออก

ดวยการทําลายแหลงเพาะพันธยุงลาย เปนตน และความตองการเก่ียวกับทางดานระเบียบวิธีวิจัย มี

ผูสนใจตองการจะศึกษาดวย ซึ่งอาจจะเปนเพราะตองนําไปใชในการปฎิบัติงานวิจัย และทําเอกสารทาง

วิชาการตางๆดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยคร้ังน้ีจะเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามอาจจะไมเขาใจเน้ือหาวิชาของหลักสูตรอยาง

แทจริงจึงทําใหการตอบคําถามในบางขอไมสมบูรณ ซื่งการวิจัยคร้ังตอไป ควรใชแบบสัมภาษณเพราะ

สามารถจะอธิบายเน้ือหาวิชาการในหลักสูตรไดชัดเจนกวาการตอบแบบสอบถาม 
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สุมิตร สุวรรณ และคณะ (2554) ความตองการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาของครูและบุคลากร

ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น พ้ื น ท่ี ภ า ค ต ะ วั น ต ก  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร แ ล ะ พั ฒ น ศ า ส ต ร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 
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