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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจความตองการศึกษาตอหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

(ตอเน่ือง)ภาคพิเศษ ซึ่งดําเนินการสํารวจกลุมตัวอยางจากเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลในจังหวัดภาคตะวันตกของกรุงเทพมหานครฯซึ่งจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพสาธารณสุข จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และวิทยาลัยการสาธารณสุขอื่นๆของสถาบันพระ

บรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความตองการที่จะในการศึกษาตอระดับ

ปริญญาตรีและความสนใจที่จะศึกษาวิชาการสาธารณสุขทางดานใดเปนพิเศษ เพื่อประกอบในการบริหาร

หลักสูตรการศึกษาตอเน่ืองสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

 จํานวนเจาหนาที่สาธารณสุขที่จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสาธารณสุขทางจังหวัด

ภาคตะวันตกของกรุงเทพมหานคร ที่ไมไกลจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและสามารถจะมาศึกษาตอใน

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  

 จากการสํารวจครั้งนี้พบวา มีเจาหนาที่สาธารณสุขจํานวนหนึ่งซึ่งไดปฏิบัติงานในโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพตําบลไมสามารถลาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีไดเต็มเวลาเนื่องจากบางสวนยังไมไดรับ

การบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงานของรัฐ และแมบางสวนที่ไดรับการบรรจุเปนขาราชการหรือพนักงาน

แลวก็ไมสามารถลาศึกษาตอได ประกอบกับมีงานประจํามาก อัตรากําลังของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลมีกําลังคนจํากัด แตความตองการศึกษาตอของเจาหนาที่สาธารณสุขกลุมนี้จึงมีความตองการศึกษาตอ

โดยหาเวลาในวันหยุดเสาร อาทิตย หรือศึกษาดวยตนเองซึ่งอาจจะตองใชเวลามากกวาจํานวนเวลาที่

หลักสูตรไดกําหนดไว ในการสํารวจครั้งนี้จึงพบวามีบางกลุมไดศึกษาตอกับมหาวิทยาลัยเปด เชน 

รามคําแหง หรือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช แตหากมีมหาลัยแหงใดที่มีการศึกษาในวันหยุดเสาร 

อาทิตยก็จะทําใหเจาหนาที่สาธารณสุขกลุมนี้มีความตองการศึกษาตอได อีกประการหนึ่งเจาหนาที่

สาธารณสุขอายุที่อยูในเกณฑนี้อาจจะกําลังสรางครอบครัวมีรายจายมากทําใหไมสามารถแบงเวลาไป 

 

__________________________ 
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ศึกษาตอได สวนความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึงเปนพิเศษที่จะศึกษานั้น พบวา สวนมากเปนเรื่องทางดาน

ระเบียบวิธีวิจัย เปนจํานวนถึง เกือบ 60 % รองลงมาไดแกระบาดวิทยา และการปองกันโรค 

คําสําคัญ : ความตองการ, การศึกษาตอเน่ือง, หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ตอเนื่อง)

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  

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ หาความตองการศึกษาตอของเจาหนาที่สาธารณสุขซึ่งจบ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพสาธารณสุขจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ใน
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จังหวัดชานกรุงเทพมหานครฝงตะวันตกจากประชากร 200 คน สุมตัวอยางโดยวิธีของ Yamane ไดกลุม

ตัวอยาง 140 คน โดยใชแบบสอบถามที่ไดทําขึ้น แบงออกเปน 2 สวน สวนแรก เปนขอมูลทั่วไป 

ประกอบดวย เพศ อายุ สาขาวิชาที่จบ สถาบันที่จบ เปนตนซึ่งมีทั้งหมด 12 ขอ สวนที่สอง เปนความตองการ

ศึกษาตอ และความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร และความพรอมที่จะศึกษาตอหลักสูตรซึ่งมีทั้งหมด 5 ขอ 

รวมทั้งขอเสนอแนะดวยและไดสงแบบสอบถามทางไปรษณีย และใหสงกลับ ซึ่งมีบางแหงที่ตองไปรับดวย

ตนเอง เฉพาะในเขตจังหวัดนครปฐม 

การวิเคราะหขอมูล  วิเคราะหดวยคารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวจิัย  

การวิจัยเชิงสํารวจนี้มุงสํารวจเจาหนาที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตําบลซึ่งสําเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสาธารณสุขศาสตร ซึ่งขณะนี้มีหลายสาขา 

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 % สวนใหญมีอายุอยู

ในชวง 26 – 35 ป จํานวน 106 คน คิดเปน 75.70 % และสาขาที่จบการศึกษา สวนมากจบทางดานทันต

สาธารณสุข และสาธารณสุขชุมชน ในจํานวนใกลเคียงกันคือ ประมาณ 30 % และสาขาเวชระเบียน

รองลงมา เปน 27 % สวนวิทยาลัยที่จบการศึกษามากที่สุดคือ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี และมีวิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดอื่นๆบาง คือ 

วิทยาลัยการสาธารณสุข จังหวัดยะลา จังหวัดตรังและจังหวัดขอนแกนบางเล็กนอย ทั้งหมดทํางานที่

โรงพยาบาลสงเสริมสงภาพตําบล รายไดเฉลี่ยอยูระหวาง 10,000 – 15,000 บาทตอเดือน ความสนใจใน

เร่ืองงานทางดานสาธารณสุขคืองานทางดานระบาดวิทยามากที่สุด เกือบ 60 % รองลงมาไดแกเรื่องการวิจัย 

สวนความตองการทําสาระนิพนธในหัวขอใด มีผูตอบนอยมาก ไมถึง 10 % มี ทางดานอนามัยสิ่งแวดลอม 

สงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค อนามัยเจริญพันธ เปนตน 

 

อภิปรายผล  

จากผลของการวิจัยเชิงสํารวจนี้จะเห็นวา ยังคงมีเจาหนาที่สาธารณสุขซึ่งจบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรจากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร และวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข

อีกจํานวนหนึ่งซึ่งยังไมไดศึกษาตอระดับปริญญาตรีอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งมีความตองการจะศึกษาตอแตยังไม
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พรอมอาจจะเนื่องจากหนาที่การงาน หรืออาจจะทางดานการเงินเพราะเพิ่งจะจบการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตร และบางคนอาจจะเพิ่งไดสมัครเขาทํางาน  

สถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางดานสาธารณสุขซึ่งมีทั้งของรัฐบาลและเอกชนนั้น มีทั้ง

ภาคปกติและภาคพิเศษซึ่งภาคปกติคงไมอยูในความสนใจของประชากรตัวอยางนี้เนื่องจากตองลาศึกษาตอ

ซึ่งทางสถานที่ทํางานคงไมอนุญาตใหลาไปศึกษาเต็มเวลาอยางแนนอน ประชากรกลุมตัวอยางนี้คงสนใจ

การศึกษาในภาคการศึกษาพิเศษเสาร-อาทิตย หรือศึกษาในมหาวิทยาลัยเปดไดแก มหาวิทยาลัยสุโขทัย หรือ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงซึ่งเปดหลักสูตรทางดานสาธารณสุขไดไมนานนัก  

จากผลการวิจัยเชิงสํารวจครั้งนี้พบวา ความสนใจของกลุมตัวอยางในการศึกษาเปนพิเศษทางดาน

สาธารณสุข ยังไมแนชัด เพราะมีผูตอบนอยมาก อาจจะเปนเพราะยังไมทราบความสนใจของตนเองแนชัดวา

จะศึกษาทางดานใด แตความสนใจทางดานการทําสาระนิพนธมีความสนใจทางดานระบาดวิทยา อาจจะ

เน่ืองจากหนาที่การงานตองไปรณรงคทางดานการปองกันโรค เปนตนวา การกวาดลางไขเลือดออกดวยการ

ทําลายแหลงเพาะพันธยุงลาย เปนตน และความตองการเกี่ยวกับทางดานระเบียบวิธีวิจัย มีผูสนใจตองการจะ

ศึกษาดวย ซึ่งอาจจะเปนเพราะตองนําไปใชในการปฎิบัติงานวิจัย และทําเอกสารทางวิชาการตางๆดวย 

 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยครั้งนี้จะเห็นวา ผูตอบแบบสอบถามอาจจะไมเขาใจเนื้อหาวิชาของหลักสูตรอยาง

แทจริงจึงทําใหการตอบคําถามในบางขอไมสมบูรณ ซื่งการวิจัยครั้งตอไป ควรใชแบบสัมภาษณเพราะ

สามารถจะอธิบายเนื้อหาวิชาการในหลักสูตรไดชัดเจนกวาการตอบแบบสอบถาม 
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ศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันตก คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา

เขตกําแพงแสน 

  

 

  


