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This study aimed to explore the academic environment for graduate students
administrated by the Faculty of Medicine in Siriraj Hospital at Mahidol University in five aspects; the
curricula, learning and teaching arrangements, supervisors, academic services and research
facilities. Subsequently, each aspect was classified by the level of study, the year of study and the
field of study. The total number of participants consisted of three hundred and thirty four individuals
who were registered in the 2018 academic year. The research tool was a Likert five-point
rating-scale questionnaire containing seventy items with an overall reliability score of 0.976. The
descriptive statistics were frequencies, percentages, means, standard deviation, a t-test, a one-way
analysis of variance and Scheffe’s method. The results revealed that the overall and individual
aspects of the graduate environment were significantly high. However, students from different levels
of study showed significantly different perspectives both overall and in every single aspect, except
that of the curriculum. The focus on the population in different years of study, showed significantly
different perspectives overall, but not an individual aspect, except for the factors of academic
services and research facilities. Finally, students from different fields of study showed no significant
differences between overall perspective and in each individual aspects, except supervision,
academic services and research facilities.
Keyword : Student attitudes, graduate study environment, Faculty of Medicine

ฉ
กิตติกรรมประกาศ

กิตติกรรมประกาศ
ปริ ญญานิพนธ์ฉบับนี ้สาเร็ จได้ ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ประภัศรา ธโนศวรรย์ อาจารย์ที่
ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์หลัก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ โปณะทอง อาจารย์ที่ปรึกษาปริ ญญานิพนธ์
ร่ วม ที่ได้ เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ คาปรึ กษา แนะนา ตรวจสอบ และช่วยแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่างๆ ในการ
จัดทางานวิจยั นี ้ทุกขันตอนจนส
้
าเร็ จสมบูรณ์ ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี ้
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุพล ยงศร ประธานกรรมการสอบปากเปล่า และ
อาจารย์ ดร.ประภาศรี พรหมประกาย กรรมการสอบปากเปล่า ที่ให้ ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้ ปริ ญ ญา
นิพนธ์ฉบับนี ้สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น
ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สรชัย ศรี สมุ ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
จตุพล ยงศร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตุลย์เมธาการ ที่ได้ ให้ ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ
เครื่ องมือการวิจยั และคาแนะนาอันเป็ นประโยชน์ และทรงคุณค่ายิ่ง
ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ในสาขาวิชาการอุดมศึกษาที่ได้ ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ อนั
ทรงค่าแก่ผ้ วู ิจัย และเพื่อนนิสิตปริ ญญาโท สาขาวิชาการบริ หารและการจัดการการศึกษา แขนงวิชาการ
บริ หารการอุดมศึกษา รหัส 57 ทุกท่านที่ช่วยให้ คาปรึกษา แนะนา ให้ กาลังใจและช่วยเหลือตลอดมา
ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มอบทุนการศึกษาเล่าเรี ยน
ในครัง้ นี ้ และขอบคุณคณบดี หัวหน้ าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณาจารย์ของภาควิชานิติเวชศาสตร์ นักศึกษา
บัณฑิตศึกษา ตลอดจนหัวหน้ าภาควิชาและเจ้ าหน้ าที่ผ้ ปู ระสานงานของทุกภาควิชาที่ให้ ความช่วยเหลือใน
การเก็บข้ อมูลวิจยั และเพื่อนร่ วมงานในสานักงานทุกท่าน ที่ให้ การดาเนินการวิจยั ในการทาปริ ญญานิพนธ์
ฉบับนี ้จนสาเร็ จลุลว่ ง
ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา คุณป้า คุณน้ าทุกท่านในครอบครัวที่ไม่สามารถกล่าวนามใน
ที่นี ้ได้ ทงหมด
ั้
ที่คอยเป็ นแรงสนับสนุน เป็ นกาลังใจที่สาคัญยิ่งแก่ผ้ วู ิจยั ในการทาปริ ญญานิพนธ์ ฉบับนี ้จน
สาเร็ จลุลว่ งไปด้ วยดี
สุดท้ ายนี ้คุณค่าของปริ ญญานิพนธ์ ฉบับนี ้ ผู้วิจยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาพระคุณบิดา มารดา ครู
อาจารย์ และบุคคลที่มีพระคุณ และเคารพรักทุกท่าน

ญาดา ฉายแสง

สารบัญ
หน้ า
บทคัดย่อภาษาไทย ..............................................................................................................ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ......................................................................................................... จ
กิตติกรรมประกาศ ............................................................................................................... ฉ
สารบัญ .............................................................................................................................. ช
สารบัญตาราง .................................................................................................................... ญ
สารบัญรูปภาพ ................................................................................................................... ฐ
บทที่ 1 บทนา ..................................................................................................................... 1
ภูมิหลัง........................................................................................................................... 1
ความมุง่ หมายของการวิจยั ............................................................................................... 9
ความสาคัญของการวิจยั .................................................................................................. 9
ขอบเขตของการวิจยั ........................................................................................................ 9
ประชากร ................................................................................................................. 9
ตัวแปรที่ศกึ ษา.......................................................................................................... 9
นิยามศัพท์เฉพาะ .......................................................................................................... 11
กรอบแนวคิดในการวิจยั ................................................................................................. 13
สมมติฐานของการวิจยั .................................................................................................. 13
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ............................................................................... 14
1. ความหมายและความสาคัญของสภาพแวดล้ อมสถาบันอุดมศึกษา................................ 14
ความหมายของสภาพแวดล้ อมสถาบันอุดมศึกษา ..................................................... 14
ความสาคัญของสภาพแวดล้ อมของสถาบันอุดมศึกษา............................................... 16
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในสถาบันอุดมศึกษา .................................. 17

ซ
3. องค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมสถาบันอุดมศึกษา ...................................................... 19
3.1 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้ านหลักสูตร ................................ 23
3.2 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้ านการเรี ยนการสอน .................... 27
3.3 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา .................... 34
3.4 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้ านการบริการนักศึกษา ................ 39
3.5 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้ านการวิจยั ................................. 45
4. ตัวแปรที่มีผลต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา .......................... 51
1. ระดับการเรี ยน .................................................................................................... 51
2. ชันปี
้ .................................................................................................................. 52
3. กลุม่ สาขาวิชา .................................................................................................... 53
5. ข้ อมูลการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ................................................................................................................ 53
ความเป็ นมาของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ................................................... 53
สภาพแวดล้ อมทางวิชาที่จดั ให้ กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ................................... 56
บทที่ 3 วิธีดาเนินการวิจยั .................................................................................................. 63
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุม่ ตัวอย่าง ............................................................... 63
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง ...................................................................................... 63
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ............................................................... 64
ลักษณะของเครื่ องมือ .................................................................................................... 65
การเก็บรวบรวมข้ อมูล.................................................................................................... 67
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ...................................................... 68
การวิเคราะห์ข้อมูล.................................................................................................. 68
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ................................................................................. 68

ฌ
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ............................................................................................. 70
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดงั นี .....................................................................
้
70
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................. 70
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล.................................................................................................... 71
บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ ........................................................................... 98
ความมุง่ หมายของการวิจยั ............................................................................................. 98
วิธีดาเนินการวิจยั .......................................................................................................... 98
การวิเคราะห์ข้อมูล ........................................................................................................ 99
สรุปผลการวิจยั ............................................................................................................. 99
อภิปรายผล ................................................................................................................ 100
ข้ อเสนอแนะ ............................................................................................................... 112
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจยั ไปใช้ ................................................................... 112
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจยั ครัง้ ต่อไป ......................................................................... 113
บรรณานุกรม .................................................................................................................. 114
ภาคผนวก....................................................................................................................... 123
ประวัติผ้ เู ขียน .................................................................................................................. 149

สารบัญตาราง
หน้ า
ตาราง 1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั จาแนกตามสาขาวิชา ....................................................... 63
ตาราง 2 จานวนและค่าร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามตัวแปรที่ศกึ ษา ........................... 71
ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉลีย่ และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและเป็ นรายด้ าน ....................................................................... 73
ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านหลักสูตร เป็ นรายข้ อ ...................................................................... 74
ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านการเรี ยนการสอน เป็ นรายข้ อ .......................................................... 75
ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา เป็ นรายข้ อ .......................................................... 77
ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านการบริการนักศึกษา เป็ นรายข้ อ ...................................................... 79
ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านการวิจยั เป็ นรายข้ อ ....................................................................... 81
ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและเป็ นรายด้ าน จาแนกตามระดับการเรี ยน ............................... 83

ฎ
ตาราง 10 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและเป็ นรายด้ าน จาแนกตามชันปี
้ .............................................. 84
ตาราง 11 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบีย่ งเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและเป็ นรายด้ าน จาแนกตามกลุม่ สาขาวิชา ................................ 85
ตาราง 12 การเปรี ยบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและเป็ นรายด้ าน
จาแนกตามระดับการเรี ยน ................................................................................................. 86
ตาราง 13 การเปรี ยบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและเป็ นรายด้ าน
จาแนกตามชันปี
้ ที่ศกึ ษา..................................................................................................... 87
ตาราง 14 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ ของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านการบริการนักศึกษา จาแนกตามชันปี
้ เป็ นรายคู่ ................................ 88
ตาราง 15 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ ของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านการวิจยั จาแนกตามชันปี
้ เป็ นรายคู่ ................................................. 89
ตาราง 16 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลีย่ ของทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม จาแนกตามชันปี
้ เป็ นรายคู่ ........................................................ 89
ตาราง 17 การเปรี ยบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและเป็ นรายด้ าน
จาแนกตามกลุม่ สาขาวิชา .................................................................................................. 90
ตาราง 18 ความถี่ของความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านหลักสูตร ................................................................... 91

ฏ
ตาราง 19 ความถี่ของความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการเรี ยนการสอน ...................................................... 92
ตาราง 20 ความถี่ของความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ....................................................... 94
ตาราง 21 ความถี่ของความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการบริการนักศึกษา ................................................... 95
ตาราง 22 ความถี่ของความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการวิจยั .................................................................... 96

สารบัญรูปภาพ
หน้ า
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั ................................................................................. 13

บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
ปั จจุ บั น โลกมี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปอย่ า งรวดเร็ ว มาก จึ ง เป็ นความท้ าทายส าหรั บ
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็ นหน่วยงานผลิตกาลังคนที่จะออกไปเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่ เกิ ดขึ น้ ในโลกที่ ต้ องแข่ งขัน กั บ นานาประเทศ ซึ่ งสิ่ งหนึ่ งที่ จะช่ วยให้ สามารถรั บ มื อกั บ ความ
เปลี่ ย นแปลงและท้ าทายเหล่ านั น้ ได้ คื อ การมี พื น้ ฐานการศึ ก ษาที่ ดี โดยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เปรี ยบเสมือนตัวแปรสาคัญในการพัฒนากาลังคนของประเทศให้ มีศกั ยภาพและสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์) โดยการอุดมศึกษามีความสาคัญ
และถือเป็ นหัวจักรในการพัฒนาประเทศ ดังนัน้ การที่จะปฏิรูปอุดมศึกษาให้ สามารถผลิตกาลังคนที่มี
ศักยภาพไปขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ ต้ องสร้ างคนระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เข็มแข็งเสียก่อน จากนันจึ
้ งเสริ มแรงด้ วยงานวิจยั มุง่ เป้าหมายทังด้
้ านวิทยาศาสตร์ และ
สังคม บัณฑิตศึกษาจึงมีบทบาทสาคัญด้ านการวิจยั และพัฒนาเพื่อนาประเทศไปสู่ THAILAND 4.0
เปรี ยบเสมือน “หัวใจ” ของบัณฑิตศึกษาที่จะต้ องสร้ างงานวิจยั เพื่อพัฒนา และนาองค์ความรู้มาปรับ
ใช้ ในการสอนให้ กับนักศึกษา ที่จะเสริ มสร้ างกาลังคนเพื่อรองรับความท้ าทายของโลกยุคดิจิทัล ที่
ความต้ องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป และมีจดุ เน้ นระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (นวรัตน์ ราม
สูต, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์)
บัณฑิตศึกษามีความสาคัญอย่างยิ่งต่อความก้ าวหน้ าทางวิทยาการ การพัฒนาและการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เป็ นการศึกษาชันสู
้ งที่มีพนั ธกิจหลักในการผลิตองค์ความรู้
ที่เป็ นนวัตกรรม ผลิตผู้นาทางปั ญญาชัน้ “หัวกระทิ” (Elites) หรื อมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะด้ าน ข้ อน่าสังเกตคือ องค์ความรู้ที่เป็ นผลผลิตของ
การศึกษาในระดับดังกล่าวมิใช่ความรู้ เพื่อประโยชน์ ในภาคปฏิบตั ิเฉพาะหน้ า แต่เป็ นการแสวงหา
ความรู้ เพื่อความรู้ (Knowledge for its own sake) เป็ นความรู้ที่เรี ยกว่า “ปั ญญา” ปลดปล่อยจิตใจให้
จิตของผู้ศึกษาเป็ นอิสระจากอวิชชา ขณะเดียวกันเป็ นการยกระดับจิ ตใจ (Cultivation of Mind) ให้ ผ้ ู
นันมี
้ ความเป็ นอารยะ (วิชยั ตันศิริ, 2549, น. 177-178) โดยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate
school) เป็ นการศึกษาต่อยอดจากระดับปริ ญญาตรี เพื่อให้ เกิดความรู้ ปั ญญา วิสยั ทัศน์ และคุณค่า
ซึ่งมีความแตกต่างกับการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี ทังเนื
้ ้อหา ระยะเวลา การวิจยั และการนาเสนอ
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ผลงานต่าง ๆ การบริ หารจัดการความรู้ ในระดับบัณฑิตศึกษาศึกษาจึงมีความสาคัญและจาเป็ นที่
จะต้ องพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เดิม เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรี ยนการสอนและการวิจยั ในระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปกรณ์ ลิ ้มโยธิน, 2559, น. 110) ซึง่ บัณฑิตศึกษาเป็ นการจัดการศึกษาหลังปริญญาตรี
ในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริ ญญาโท ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสู
้ ง และระดับปริ ญญาเอก ใน
สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีพนั ธกิจหลักในการผลิตบัณฑิต การวิจยั การให้ บริ การแก่สงั คม และการทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรม การจัดการศึกษาตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษามุ่งเน้ นการจัดการเรี ยนการ
สอนเพื่อผลิตบัณฑิตระดับสูงให้ มีคณ
ุ ภาพ การสร้ างและใช้ ความรู้จากงานวิจยั การบริ การวิชาการแก่
สังคมตามปรัชญาและจุดเน้ นของแต่ละกลุ่มสถาบันเพื่อสนองความต้ องของสังคมและความต้ องการ
กาลังคนของประเทศในระดับสูง โดยมีเกณฑ์ มาตรฐานบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เป็ นกรอบในการ
ดาเนินงาน ดังนัน้ การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิ ตศึกษาจึงเป็ นการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ มี
คุณลักษณะเป็ นนักวิชาการและนักวิชาชี พที่ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความชานาญในสาขาวิชา
เฉพาะเพื่อให้ มีความสามารถในการปฏิบตั ิงานได้ ดียิ่งขึ ้น มีความรู้ ความสามารถระดับสูง สามารถ
แสวงหาและสร้ างองค์ความรู้ใหม่ได้ ด้วยกระบวนการวิจยั เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ ในสาขาต่าง
ๆ เพื่อการใช้ ประโยชน์ตอ่ ชุมชนท้ องถิ่นและสังคมไทย (ชวิศ จิตรวิจารณ์, 2560, น. 38-39)
โดยในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานัน้ สภาพแวดล้ อมที่มีความสาคัญและเกี่ยวข้ องในการ
เรี ยนการสอน คื อ สภาพแวดล้ อมด้ านการฝึ กวิ จัย (research training environment) ซึ่ งเป็ น การ
สนับสนุนเกี่ยวกับการทาวิจยั ที่นกั ศึกษาได้ รับขณะศึกษาในหลักสูตร คาร์ น และ ชลอสเซอร์ (Kahn &
Schlosser, 2010 อ้ างถึงใน ลภัสพิชชา สุรวาทกุล และชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, 2561, น. 414) เนื่องจาก
การสร้ างสภาพแวดล้ อมการฝึ กวิจยั เกี่ยวข้ องกับทุกภาคส่วน ทังหลั
้ กสูตร คณะอาจารย์และการปฏิบตั ิ
ของนักศึกษาเอง สภาพแวดล้ อมดังกล่าวจึงมีผลสาคัญต่อการสร้ างเสริ มทัศนคติที่ดี ความสนใจใน
การทาวิจยั หรื อการสร้ างผลงานทางวิชาการ การให้ คณ
ุ ค่าต่อการผลิตองค์ความรู้ และผลผลิตในการ
สร้ างผลงานที่มีคณ
ุ ภาพของนักศึกษา มอลลินคอท และ เกลโซ่ (Mallinckrodt & Gelso, 2002 อ้ างถึง
ใน ลภัสพิชชา สุรวาทกุล และชยุตม์ ภิรมย์สมบัติ, 2561, น. 414) นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะต้ อง
ทาวิทยานิพนธ์เพื่อสาเร็ จการศึกษาตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิ การกาหนด โดยการทาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษานันมี
้ ลกั ษณะที่ม่งุ เน้ นให้ ผ้ ศู ึกษามีความเชี่ยวชาญทางด้ านการค้ นคว้ าหาความรู้ ใหม่ ๆ
ในรูปแบบของการทาวิทยานิพนธ์ หรื อการทาวิจยั และอุทยั ดุลยเกษม (2557, น. 95) กล่าวว่า ในการ
ควบคุมดูแลการทาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษา คณาจารย์ผ้ ูที่ทาหน้ าที่ควบคุมวิทยานิพนธ์ จะต้ องมี
ความรู้ และประสบการณ์มากพอโดยเฉพาะความรู้ ทักษะและประสบการณ์ทาวิจยั อาจารย์ที่ปรึกษา
จึงมีความสาคัญยิ่งในการที่จะทาให้ นกั ศึกษาประสบความสาเร็จในการศึกษา
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ความเชื่อที่ว่าสภาพแวดล้ อมมีอิทธิพลต่อมนุษย์นนั ้ มีมาเป็ นเวลาช้ านาน พฤติกรรมของ
บุคคลนันสามารถเข้
้
าใจและทานายได้ โดยพิจารณาจากปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้ อมที่
บุคคลอาศัยอยู่ ส่วนระบบนิเวศวิทยาของสถาบันอุดมศึกษา(Campus Ecology) คือ การประยุกต์
หลักการที่เกี่ยวกับปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้ อมมาใช้ อธิบายปฏิกิริยาระหว่างนักศึกษา
กั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพราะพฤติ ก รรมของนั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นสั ม พั น ธ์ กั บ สภาพแวดล้ อมของ
สถาบันอุดมศึกษามาก พฤติกรรมที่ไม่ดีหรื อไม่พงึ ประสงค์ของนักศึกษาอาจเกิดจากสภาพแวดล้ อมที่
ไม่ ดี ของสถาบันอุดมศึกษา วิ ธีการพัฒนานักศึกษาที่ ได้ ผลอี กทางหนึ่ง คื อ การเข้ าไปจัดการกับ
ปฏิกิริยาระหว่างนักศึกษากับสภาพแวดล้ อมเพื่อให้ นกั ศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้ อมที่ช่วยส่งเสริ มทัง้
การศึกษาและพัฒนานักศึกษา (สาเนาว์ ขจรศิลป์ , 2542, น. 69)
นอกจากนี ้สภาพแวดล้ อมภายในสถาบันอุดมศึกษา มีความสาคัญต่อกระบวนการพัฒนา
นักศึกษาเพราะสภาพแวดล้ อมที่มีความสมบูรณ์ย่อมทาให้ การพัฒนานักศึกษาได้ ผลดี เช่น มีอาคาร
สถานที่ พร้ อมใช้ งานมี เครื่ องมื อที่ ใช้ งานได้ และมี ระบบการบริ หารงานที่ ดี ในทางตรงกันข้ ามหาก
สภาพแวดล้ อมไม่ดียอ่ มทาให้ การพัฒนานักศึกษาไม่ได้ ผลดี เช่น ไม่มีอาคารสถานที่ไม่มีเครื่ องมือและ
ไม่มีระบบการบริ หารงานที่ดีย่อมทาให้ การพัฒนานักศึกษาไม่ได้ ผลดีด้วย ซึ่งสอดคล้ องกับอรพันธุ์
ประสิทธิรัตน์ (2545, น. 57) กล่าวไว้ ว่า สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้เรี ยนโดยจะ
ส่งผลต่อผู้เรี ยนทัง้ ทางบวกและทางลบ เช่น ห้ องเรี ยนที่ถูกสุขลักษณะ มีแสงสว่างเพียงพอ สะอาด
สงบ อากาศเย็นสบาย มีโต๊ ะเก้ าอี ้และสิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยน มีสื่อการเรี ยนการสอนที่มี
คุณภาพ บรรยากาศในการเรี ยนการสอนเต็มไปด้ วยความอบอุ่น สนุกสนาน มี ความสมัครสมาน
สามัคคี ผู้เรี ยนมีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่และร่วมมือกันเป็ นอย่างดี สิง่ ต่างๆ เหล่านี ้จะส่งผลดีตอ่ ผู้เรี ยนใน
การเรี ยนทาให้ ผ้ เู รี ยนสนใจ และมีสมาธิในการเรี ยน ส่วนสภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ ที่ส่งผลต่อผู้เรี ยน
ทางลบก็ จะเป็ นสิ่ งตรงข้ าม ผู้เรี ยนจะเรี ยนดี เรี ยนช้ า เรี ยนเร็ ว เข้ าใจหรื อไม่ เข้ าใจ มี ผลมาจาก
สภาพแวดล้ อมการเรี ยนรู้ทงสิ
ั ้ ้น
ดังนัน้ ในการจัดการเรี ยนการสอนจะต้ องคานึงไว้ เสมอว่า ถ้ ามีการจัดสภาพแวดล้ อมที่ดีที่
เหมาะสมกับวัยและระดับของผู้เรี ยน จะเป็ นสิ่งที่ช่วยส่งเสริ มหรื อสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนมีความตังใจ
้ มี
กาลังใจและมีความพึงพอใจในการเรี ยน ทาให้ เกิดสมาธิและปั ญญา และเกิดการเรี ยนรู้ในที่สดุ จะเห็น
ได้ วา่ สภาพแวดล้ อมภายในสถานศึกษาเป็ นสิง่ สาคัญที่มีผลต่อการรับรู้และพัฒนาการด้ านต่าง ๆ ของ
นิสติ ดังที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544, น. 4-6) ได้ กล่าวถึงสิง่ แวดล้ อมทางวิชาการว่า การ
จัดบรรยากาศในชัน้ เรี ยนเป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีอิทธิ พลต่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนโดยตรงบรรยากาศการ
เรี ยนที่ดีจะช่วยสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนเต็มความสามารถและส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างผู้สอน
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และผู้เรี ยนและระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกันจะช่วยให้ ผ้ เู รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงมีความสามารถใน
การแก้ ปัญหามีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์มีเจตคติที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี ้ สื่อการสอนวัสดุ
อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรี ยนการสอนสถานที่ทงในห้
ั ้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยนล้ วนมีความสาคัญ
และมีอิทธิพลต่อการเรี ยนการสอน และวิจิตร สินสิริ ได้ กล่าวว่า สภาพแวดล้ อมจะช่วยส่งเสริมให้ นิสิต
นักศึกษาพัฒนาศักยภาพทางด้ านบุคลิกภาพสติปัญญาตลอดจนการรู้จกั แก้ ปัญหาอย่างเฉลียวฉลาด
ซึง่ สภาพแวดล้ อมนับว่ามีอิทธิพลต่อการเรี ยนการสอนครอบคลุมถึงสภาพแวดล้ อมทางกายภาพทาง
จิตใจและทางสังคมส่งผลทาให้ ผลการเรี ยนบรรลุเป้าหมายได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ (วิจิตร
สินสิริ, 2534, น. 39)
ในการจัดการศึกษาสถาบันการศึกษาจาเป็ นต้ องจัดหาบริการและสิง่ อานวยความสะดวกแก่
นิสิตนักศึกษาให้ ครอบคลุมทุกด้ านเพื่อให้ นิสิตนักศึกษาเกิดสุนทรี ยภาพในการเรี ยนรู้เกิดการพัฒนา
ทังทางสติ
้
ปัญญาร่ างกายอารมณ์และสังคม เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้
ความสามารถ มีคณ
ุ ธรรมจริ ยธรรม ตลอดจนมีทกั ษะในการดารงชีวิตตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ กาหนดความมุ่งหมายและหลักการ
การจัดการศึกษาไว้ ในมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้ องเป็ นไปเพื่ อพัฒนาคนไทยให้ เป็ นมนุษย์ ที่
สมบูรณ์ ทงั ้ ร่ างกายจิตใจสติปัญญาความรู้ และคุณธรรมมีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข และได้ ให้ ความสาคัญกับการจัดการสภาพแวดล้ อมให้ เอื ้อ
ต่อการศึกษาโดยระบุในมาตรา 4 ว่าการศึกษาหมายความว่ากระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อความเจริ ญงอก
งามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึ ก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ
สร้ างสรรค์จรรโลงความก้ าวหน้ าทางวิชาการ การสร้ างองค์ความรู้ อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้ อม
สังคมการเรี ยนรู้ และปั จจัยเกือ้ หนุนให้ บุคคลเรี ยนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถาบันอุดมศึกษาเป็ น
แหล่งที่ จะช่วยหล่อหลอมนักศึกษาให้ เป็ นคนที่ สมบูรณ์ ได้ ทัง้ ทางด้ านสติปั ญญา สังคม อารมณ์
ร่างกาย และจิตใจการเสริ มสร้ างสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสมจึงเป็ นสิ่งสาคัญอย่างยิ่งเมื่อนักศึกษาได้
เข้ ามาอยู่ในสถาบันการศึกษาย่อมมีปฏิสมั พันธ์กบั สถาบัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545, น. 2) ในการ
จัดการศึกษาที่ จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักศึกษาให้ มี คุณภาพนัน้ องค์ ประกอบที่
สาคัญที่ สุดประการหนึ่ง คื อ การจัดสภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับความต้ องการ
จาเป็ นจะต้ องเข้ าใจและเอาใจใส่ต่อความต้ องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เปิ ดโอกาสให้ นิสิตนักศึกษาได้
แสดงความคิดเห็นต่อสถานศึกษา รับฟั งและให้ ความช่วยเหลือเมื่อนิสิตนักศึกษามีปัญหา ซึง่ เป็ นการ
มีทศั นคติที่ดี และมีความภาคภูมิใจต่อการเป็ นส่วนหนึง่ ของสถานศึกษา (Astin, 1968, pp. 50-51)
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คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นโรงพยาบาลและคณะแพทย์แห่ง
แรกของประเทศไทย มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งนับเป็ นส่วนสาคัญที่สดุ ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตังแต่
้ พ.ศ.2505 โดยสามารถประสานการจัดการศึกษาเข้ ากับการวิจยั
และการบริ การทางการแพทย์ รวมทังความทั
้
นสมัยทางเทคโนโลยีได้ อย่างกลมกลืน ปณิธานของคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประการหนึ่ง คือ การค้ นคว้ าวิจยั เพื่อสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ และพัฒนา
วิทยาการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สขุ ของประชาชนทุกระดับเป็ นจุดหมายสูงสุด ดังนัน้ งานวิจยั
ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจึงครอบคลุมตังแต่
้ วิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐาน จนถึงงานวิจยั ทาง
คลิ นิ ก และส่ วนใหญ่ จะมี ความร่ วมมื อระหว่ างภาควิ ชาทางปรี คลิ นิ กและคลิ นิ ก เพื่ อให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกันในอันที่จะนาผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ ในการวินิจฉัยและรักษาโรค ในปั จจุบนั นี ้
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมีการจัดการสอนในหลักสูตรระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกใน
สาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการแพทย์และวิทยาศาสตร์ ในการจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
จะดาเนินการโดยภาควิชาฯ ปรี คลินิกและคลินิก โดยมีทงหลั
ั ้ กสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ
แบ่งเป็ น หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จานวน 16 หลักสูตร และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
จานวน 6 หลักสูตร รวม 22 หลักสูตร (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, 2558) (เอกสารจากเว็บไซต์)
ในการจั ด การศึ ก ษาที่ จ ะท าให้ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาบรรลุ จุ ด มุ่ งหมายของ
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาลได้ นั น้ องค์ ป ระกอบที่ ส าคัญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง คื อ การจั ด
สภาพแวดล้ อมให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับความต้ องการของนักศึกษาเพื่อเอื ้ออานวยต่อการสร้ าง
บรรยากาศทางวิชาการและการจัดการเรี ยนรู้ให้ นกั ศึกษาบรรลุจดุ มุ่งหมายแห่งการศึกษา โดยการที่จะ
ทาให้ ทราบถึงการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการที่เป็ นอยู่ในปั จจุบนั ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาลนัน้ ผู้วิจยั จาเป็ นจะต้ องมีความเข้ าใจต่อความต้ องการของนักศึกษา ทราบถึงปั ญหาและสิง่ ที่
ต้ องการให้ สนับสนุนในด้ านต่าง ๆ ของนักศึกษาจากการสัมภาษณ์ นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา
เกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการของ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1. ด้ านหลักสูตร พบว่า ในหลายวิชามีเนือ้ หาซ ้าซ้ อนกันบางรายวิชาไม่สอดคล้ อง
ระหว่างหน่ วยกิ ต กับ ระยะเวลาเรี ย น หมวดวิชาเลื อกเสรี ค วรปรั บ ปรุ งเนื อ้ หาวิช าให้ นักศึก ษา
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานได้ และควรมีการจัดการเรี ยนการสอนทักษะในการใช้ ว
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม เช่น หลักการเขียนภาษาอั งกฤษเพื่องานวิจัย การเขียนภาษาอังกฤษเชิง
วิชาการ (นักศึกษาปริญญาโท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 ตุลาคม 2559)
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2. ด้ านการเรี ยนการสอน พบว่า มีการเรี ยนการสอนที่เน้ นในด้ านทฤษฎีมากเกินไป
ในด้ านการฝึ กปฏิบตั ิทางห้ องปฏิบตั ิการยังมีจานวนชัว่ โมงการเรี ยนการสอนน้ อย โดยการเรี ยนใน
ภาคปฏิ บัติ ที่ ต้ อ งฝึ ก ในห้ อ งปฏิ บัติ ก ารบางครั ง้ นัก ศึก ษาไม่ ได้ ล งมื อ ปฏิ บัติ จ ริ ง เป็ น เพี ย งการ
สังเกตการณ์ เท่านัน้ ในเรื่ องของการจัดตารางการเรี ยนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
บางครัง้ อาจารย์ติดภารกิจจึงต้ องมีการเปลี่ยนแปลงตารางสอนโดยไม่แจ้ งล่วงหน้ า (นักศึกษา
ปริ ญญาโท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 มีนาคม 2558) นอกจากนี ้ อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ยงั ขาด
การดูแ ลรั ก ษาบางครั ง้ ช ารุ ด ขาดการซ่อ มแซมท าให้ เป็ น อุป สรรคต่อ การเรี ย นเพราะบางครั ง้
นาเสนอข้ อมูลงานวิจยั ซึ่งมีรูปภาพประกอบ เมื่อนาเสนอแล้ วสีเพี ้ยนไปทาให้ เป็ นอุปสรรคในการ
นาเสนอและอาจารย์ที่เข้ าร่ วมให้ คาแนะนาอาจไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ (นักศึกษาปริ ญญา
เอก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 20 มีนาคม 2558) ให้ มีการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ในการช่วย
สอน เช่น e-learning และมีการตรวจสอบอุปกรณ์ สนับสนุนการเรี ยนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟนให้ พร้ อมใช้ อ ยู่เสมอ (นัก ศึก ษาปริ ญ ญาโท, การสื่ อ สารส่ ว นบุ ค คล,
10 มกราคม 2561)
3. ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา พบว่า อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน
แต่อาจารย์ที่สามารถรับเป็ นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ได้ มีจานวนน้ อย และนักศึกษามีความต้ องการ
ให้ อาจารย์ช่วยแนะนาแนวทางในการเตรี ยมความพร้ อมในการทาวิทยานิพนธ์ มีเวลาให้ คาปรึกษา
ในการทาวิทยานิพนธ์ (นักศึกษาปริ ญญาโท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 มีนาคม 2558) เนื่องจาก
อาจารย์ ต้องปฏิบัติหน้ าที่ ทัง้ การสอน วิจัยและการให้ บริ การทางการแพทย์ ตลอดจนงานด้ าน
บริ หาร ทาให้ อาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาให้ นักศึกษาเข้ าพบเพื่อปรึ กษาในการทาวิจัยและทาให้ การ
ตรวจเนื ้อหาวิทยานิพนธ์ลา่ ช้ า (นักศึกษาปริญญาเอก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 20 มีนาคม 2558)
4. ด้ านการบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา พบว่ า หอสมุ ด มี จ านวนหนั ง สื อ ต ารา วารสารที่
เฉพาะเจาะจงในแต่ละสาขาในด้ านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพจานวนมาก มีระบบการ
ยืม -คืน ที่ สะดวกผ่านระบบออนไลน์ แต่ในส่วนของเจ้ าหน้ าที่ ให้ ค าแนะน าบริ การนักศึก ษามี
จานวนน้ อย ด้ านการให้ บริ การระบบอินเทอร์ เน็ตไร้ สายยังไม่มีความเสถียรและไม่คลอบคลุมทุก
พืน้ ที่ ทาให้ เป็ นอุปสรรคต่ อการสืบค้ น หาข้ อมูล (นักศึกษาปริ ญ ญาโท, การสื่อสารส่วนบุคคล,
13 มี น าคม 2558) ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารในการท าวิจัย ทดลองมี ให้ บ ริ ก ารหลายที่ และเครื่ อ งมื อ ใน
ห้ องปฏิบัติการมีความทันสมัยแต่อาจจะไม่ครอบคลุมการทาวิจัยในบางสาขาวิชา บางครัง้ ไม่
พร้ อมให้ นกั ศึกษาใช้ งาน เนื่องจากจะต้ องใช้ ในงานบริ การทางการแพทย์ด้วย (นักศึกษาปริ ญญา
โท, การสื่ อ สารส่ว นบุค คล, 2 ตุล าคม 2559) ขอให้ มี ก ารจัด สรรหอพัก ส าหรับ นัก ศึก ษาระดับ
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บัณฑิตศึกษา และฐานข้ อมูลวารสารต่างประเทศมีจานวนจากัดต่อการเข้ าถึง (นักศึกษาปริ ญญา
เอก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 10 มกราคม 2561)
5. ด้ านการวิจยั พบว่า มีทนุ สนับสนุนการวิจยั ให้ กบั นักศึกษา แต่จานวนเงินทุนที่ให้
สนับสนุนการทาวิจยั ในประเภททุนที่ให้ กบั นักศึกษาวงเงินที่ให้ ยงั ไม่เพียงพอเพราะงานวิจยั บาง
เรื่ องต้ องใช้ เงินทุนในการทาวิจัยจานวนมากอาจเป็ นอุปสรรคในการสาเร็ จการศึกษา(นักศึกษา
ปริ ญญาโท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 ตุลาคม 2559) นักศึกษาเสนอให้ มีการจัดประชุมวิชาการ
ระหว่างสาขาวิชาเพื่ อให้ เกิ ดการแลกเปลี่ยนความรู้ ซึ่งกันและกัน (นักศึกษาปริ ญ ญาเอก, การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 12 ตุลาคม 2559) ระบบการขอทุนและในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื ้อ
วัสดุสารเคมีมีความซับซ้ อน (นักศึกษาปริ ญญาโท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 มกราคม 2561) มี
การจัดอบรมเกี่ยวกับการใช้ เครื่ องมือวิจยั อย่างเป็ นระบบ(นักศึกษาปริ ญญาเอก, การสื่อสารส่วน
บุคคล, 10 มกราคม 2561)
นอกจากการสัมภาษณ์ นักศึกษาปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกเพื่อให้ ทราบสภาพการณ์ จดั
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาในปั จจุบนั แล้ ว ประกอบกับงานวิจยั ของ วีรชาติ พนา
วิวฒ
ั น์ , ลลิตา อดุลย์กิตติไพศาล, เจษฎาภรณ์ วิริยะสกุลธรณ์ , และ สุภาพร จตุรภัทร (2560, น. 7073) ที่ ได้ ศึ ก ษาความต้ องการและความคาดหวั ง ของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ บั ณ ฑิ ตวิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ความต้ องการและความคาดหวังของนักศึกษาไทยและต่างชาติที่มีต่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในภาพรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ เมื่อจาแนกรายด้ าน พบว่า ด้ าน
การเรี ยนการสอนนักศึกษามีความต้ องการและความคาดหวังอยูใ่ นระดับมากที่สดุ ด้ านปั จจัยเกื ้อหนุน
การศึกษา อยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกรายข้ อพบว่า นักศึกษาไทย มีความต้ องการและความคาดหวัง
ในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ มีสวัสดิการรักษาพยาบาล มีทุนสนับสนุนการศึกษา และมีประเภททุนตรง
ตามความต้ องการของนักศึ กษา นอกจากนี น้ ักศึ กษายังมี ความต้ องการและความคาดหวังว่ า
มหาวิทยาลัยจะมีอปุ กรณ์ ที่ใช้ ในการศึกษาทันสมัย เพียงพอและพร้ อมต่อการใช้ งาน ส่วนนักศึกษา
ต่างชาติมีความต้ องการและความคาดหวังในระดับมากที่สดุ ได้ แก่ ระบบการดูแลการต่ออายุวีซ่าใน
ระหว่างที่ศกึ ษา ด้ านการให้ บริ การและด้ านการพัฒนานักศึกษา พบว่า นักศึกษาไทยมีความต้ องการ
และความคาดหวังในระดับมากที่ สุด โดยด้ านการให้ บริ การมี ความต้ องการและความคาดหวังใน
3 ลาดับแรก ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ มีความกระตือรื อร้ นเต็มใจในการให้ บริ การและบริ การอย่างเป็ นมิตร
เจ้ าหน้ าที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสายงานนัน้ ๆ และเจ้ าหน้ าที่ให้ ความสนใจในการให้ คาปรึกษาแก่
นักศึกษา และด้ านการพัฒนานักศึกษามีความต้ องการและความคาดหวังใน 3 ลาดับแรก ได้ แก่ มีการ
สอนทักษะภาษาอังกฤษในการจัดทาวิทยานิพนธ์ มีผ้ เู ชี่ยวชาญทางภาษาอังกฤษมาให้ คาปรึกษาใน
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การเขียนบทคัดย่ อ (Abstract) และมี การจัดงานวิชาการให้ มีการน าเสนอผลงานวิทยานิ พนธ์ ของ
นักศึกษา
จากสภาพปั ญหาที่ได้ จากบทสัมภาษณ์และผลสรุปจากงานวิจยั ดังที่กล่าวมานัน้ ที่จะเห็นได้
ว่าสภาพแวดล้ อมทางวิ ชาการภายในคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล มี
ผลกระทบต่อการเรี ยนรู้ และการพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษาที่ จะส่งผลต่อการสาเร็ จ
การศึกษาอีกด้ วย การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจะประสบความสาเร็ จได้ นนั ้ จะต้ องมีการ
ร่วมมือของทุกฝ่ ายที่จะส่งเสริ มให้ การจัดการศึกษาเป็ นไปอย่างเหมาะสมในทุกด้ าน โดยประกอบด้ วย
องค์ ประกอบหลายด้ านที่ เกี่ ยวเนื่ องกัน เช่น ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ ที่
ปรึกษา ด้ านการบริการนักศึกษา และด้ านวิจยั ดังนันสภาพแวดล้
้
อมทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา
จึงมีความสาคัญและมีอิทธิพลต่อพัฒนาการทุกด้ านของนักศึกษาสภาพแวดล้ อมที่ดีจะเอื ้ออานวยต่อ
การเรี ยนรู้ และการพัฒ นาทั ง้ ทางสติ ปั ญ ญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และจิ ตใจ ช่ วยให้ ผ้ ูเรี ยนมี
ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ยนที่ ดี ท าให้ เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางด้ านความรู้ ความคิ ด อุ ดมการณ์
บุคลิกภาพ และมีความรับผิดชอบส่งผลให้ นกั ศึกษาประสบความสาเร็ จในการศึกษา เพื่อที่จะให้ การ
จัดการศึกษาดังกล่าวได้ ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุจดุ มุ่งหมายในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สามารถพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาในด้ านต่ า ง ๆ ให้ พร้ อมเป็ นนั ก วิ ช าการและนั ก วิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อไปพัฒนาสังคมและประเทศชาติตอ่ ไป
ดังนัน้ ผู้วิจยั เห็นว่าการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการเป็ นปั จจัยที่สาคัญอีกประการหนึ่งใน
การพัฒนานักศึกษา การที่จะทาให้ นกั ศึกษาพัฒนาได้ ดีนนจะต้
ั ้ องจัดบรรยากาศและสภาพแวดล้ อม
ในด้ า นต่า ง ๆ ให้ เ อื อ้ ต่อ การเรี ย นรู้ เพื่อ ส่ง เสริ ม สนับ สนุน พัฒ นาการเรี ย นรู้ ของผู้เ รี ย นให้
บรรลุจุดมุ่งหมายแห่ งการศึกษา ผู้วิจัยจึงมี ความสนใจศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่ มี ต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 5 ด้ าน คือ ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึ กษา ด้ าน
การบริ การนักศึกษา และด้ านการวิจยั เพื่อนาผลที่ได้ จากการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ปเป็ นแนวทางแก่ผ้ บู ริ หาร
คณาจารย์และผู้เกี่ยวข้ องในการพัฒ นาปรั บปรุ ง สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา
ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริ ร าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ เอือ้ ต่อการผลิตบัณฑิตอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์และจุดมุง่ หมายที่คณะได้ ตงไว้
ั้
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ความมุ่งหมายของการวิจยั
1. เพื่ อ ศึ ก ษาทั ศ นะของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การจั ด สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 5 ด้ าน คือ ด้ านหลักสูตร
ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริการนักศึกษา และด้ านการวิจยั
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบทัศนะของนักศึกษาที่ มี ต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิ ตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยรวมและในแต่ละด้ าน
จาแนกตาม ระดับการเรี ยน ชันปี
้ ที่ศกึ ษา กลุม่ สาขาวิชา
ความสาคัญของการวิจัย
ผลจากการวิจัยครัง้ นี จ้ ะเป็ นประโยชน์ ต่อผู้บริ หาร คณาจารย์ และผู้เกี่ ยวข้ องเพื่อใช้ เป็ น
แนวทางในการกาหนดนโยบาย แผนงาน การส่งเสริ มพัฒนาและปรับปรุ งแก้ ไขสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการ
สอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริ การนักศึกษา และด้ านการวิจยั ให้ เอื ้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรี ยนการสอนให้ แก่นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ นกั เรี ยนสามารถบรรลุผลแห่งการ
เรี ยนรู้เป็ นบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพสมบูรณ์พร้ อมทังทางด้
้
านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา เป็ นนักวิชาการ นักวิจยั ไปพัฒนาสังคมต่อไป
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย เป็ น นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา คื อ นัก ศึก ษาระดับ
ปริ ญญาโทและระดับปริ ญญาเอกที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา 2561 ของคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จานวนทังสิ
้ ้น 334 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ แบ่งเป็ น
1.1 ระดับการเรี ยน จาแนกเป็ น
1.1.1 ระดับปริญญาโท
1.1.2 ระดับปริญญาเอก

10
1.2 ชันปี
้ แบ่งเป็ น
1.2.1 ชันปี
้ ที่ 1
1.2.2 ชันปี
้ ที่ 2
1.2.3 สูงกว่าชันปี
้ ที่ 2
1.3 กลุม่ สาขาวิชา จาแนกเป็ น
1.3.1 ก ลุ่ ม สาขาวิ ท ย าศ าสต ร์ ก ารแพ ท ย์ ค ลิ นิ ก (Clinical Science)
ประกอบด้ วย
1.3.1.1 สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก
1.3.1.2 สาขาวิชานิตวิ ิทยาศาสตร์
1.3.1.3 สาขาวิชารังสีวิทยา
1.3.1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต
1.3.1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีห่นุ จาลองแพทยศาสตร์
1.3.1.6 สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์
1.3.2 กลุ่ ม สาขาวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว การแพ ท ย์ (Bio-Medical Science)
ประกอบด้ วย
1.3.2.1 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
1.3.2.2 สาขาวิชาจุลชีววิทยาและจุลชีววิทยาการแพทย์
1.3.2.3 สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
1.3.2.4 สาขาวิชาเภสัชวิทยา
1.3.2.5 สาขาวิชาสรี รวิทยาการแพทย์
1.3.2.6 สาขาวิชาวิทยาภูมิค้ มุ กัน
2. ตัวแปรตาม ได้ แก่ ทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 5 ด้ าน ได้ แก่
2.1 ด้ านหลักสูตร
2.2 ด้ านการเรี ยนการสอน
2.3 ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา
2.4 ด้ านการบริการนักศึกษา
2.5 ด้ านการวิจยั
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ทั ศนะ หมายถึ ง ความคิ ดเห็ น หรื อการแสดงออกถึ งความรู้ สึ กของนั กศึ กษาระดับ
บัณ ฑิ ตศึ กษาที่ มี ต่ อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิ ชาการในคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา หมายถึง ลักษณะ องค์ประกอบต่างๆ ที่
อยู่ภายในสถาบันอุดมศึกษาทังที
้ ่เป็ นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และเป็ นสิ่งเร้ าที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษา
ทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่จะส่งเสริมและเอื ้ออานวยความสะดวกต่อการเรี ยนการสอน การค้ นคว้ าวิจยั
ของนักศึกษาและพัฒนาการในทุกด้ านของนักศึกษาเพื่อเป็ นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการวิจยั เพื่อสร้ างสรรค์องค์ความรู้ ใหม่หรื อ
นวัตกรรมซึ่งเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ โดยสิ่งเร้ าดังกล่าวอาจจะเป็ น วัตถุ
บุคคล พฤติ กรรม เหตุการณ์ และสิ่งต่าง ๆ ที่ จะท าให้ นักศึ กษาเกิ ดการพัฒ นาและเปลี่ ยนแปลง
พฤติกรรมทัศนคติ ในงานวิจยั นี ้ประกอบด้ วยสภาพการณ์ตา่ ง ๆ ใน 5 ด้ าน ดังนี ้
2.1 ด้ านหลักสูตร หมายถึง สภาพการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับความมุ่งหมายของหลักสูตร
การจัดเนื ้อหารายวิชามีความสอดคล้ องกับเป้าหมายของสาขาวิชา ความต้ องการของผู้เรี ยน และ
ความทันสมัย สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้ องการของสังคม ความต่อเนื่ องของ
รายวิชาที่มีการเรี ยงลาดับความยากง่าย และความสัมพันธ์ของรายวิชาทฤษฎีกบั ภาคปฏิบตั ิ และ
การประเมินหลักสูตร
2.2 ด้ านการเรี ยนการสอน หมายถึง สภาพการณ์ตา่ ง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอน วิธีการสอน การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ้ สู อนจัดให้ แก่
ผู้เรี ย น รวมถึ งการวัด และประเมิ น ผล ปั จ จัย สนับ สนุน ในการเรี ย นการสอน เช่ น สื่ อ อุป กรณ์
ประกอบเนื ้อหาสาระที่สอน เพื่อพัฒนาให้ นกั ศึกษามีความเป็ นนักวิชาการ
2.3 ด้ านอาจารย์ ที่ปรึ กษา หมายถึง สภาพการณ์ ต่าง ๆ เกี่ ยวกับ ลักษณะและการ
ปฏิ บัติงานของอาจารย์ ที่เป็ น ที่ ป รึ กษา จานวนอาจารย์ ที่ ปรึ กษาเพี ยงพอกับ จานวนนักศึกษา
ความสามารถของอาจารย์ในการให้ คาปรึ กษาแก่นกั ศึกษา ได้ แก่ การกระตุ้น สนับสนุน ส่งเสริ ม
พัฒนาให้ นกั ศึกษามีศกั ยภาพเต็มความสามารถของตนเอง จะต้ องเป็ นผู้คอยรับรู้ คอยให้ คาชี ้แนะ
มีส่วนร่วมในการแก้ ไขปั ญหาให้ กบั นักศึกษา และสนับสนุนให้ นกั ศึกษามีโอกาสความก้ าวหน้ าใน
วิชาชีพของตนเอง และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั นักศึกษา
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2.4 ด้ านการบริ การนักศึกษา หมายถึง สภาพการณ์ ต่าง ๆ เกี่ ยวกับ การจัดบริ การ
ต่าง ๆ ที่จะเอื ้ออานวยให้ นกั ศึกษามีความพร้ อมในการศึกษาเล่าเรี ยน การแสวงหาความรู้ ค้ นคว้ า
เพื่องานวิจยั และมีความสุขในการดารงชีวิตอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ได้ แก่ การจัด
ปฐมนิ เทศ การจัดบริ การด้ านสุขภาพกายและสุขภาพจิต การบริ การทุนการศึกษา การให้ บริ การ
ห้ อ งสมุด ระบบอิ น เทอร์ เน็ ต การให้ บ ริ ก ารห้ อ งปฏิ บัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ และห้ อ งปฏิ บัติ ก าร
วิทยาศาสตร์
2.5 ด้ านการวิจัย หมายถึง สภาพการณ์ ต่าง ๆ ด้ านการวิจัยให้ เอือ้ ต่อการศึกษา
ค้ นคว้ าเพื่อให้ การดาเนินการทาวิจยั ของนักศึกษาประสบผลสาเร็ จ ทังด้
้ านแหล่งความรู้ การจัด
อบรมให้ ความรู้ ให้ คาปรึ กษาทางด้ านการวิจยั ทุนวิจยั ประกอบด้ วย ขันตอนกระบวนการในการ
้
ดาเนินการเกี่ยวกับทุนวิจยั การขอจริ ยธรรมการวิจยั ในคนและสัตว์ การส่งเสริ มสนับสนุนในด้ าน
วัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจยั การเผยแพร่
ผลงานวิจัย เพื่อที่ ให้ นักศึกษาจะทาวิจัยได้ อย่างมืออาชีพ ผลิตองค์ความรู้ ใหม่ๆ ในสาขาที่ ตน
ศึกษา
3. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาที่ ศึกษาในหลักสูตรปริ ญญาโท และ
ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
4. กลุ่มสาขาวิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ คลิ นิ ก (Clinical Science) หมายถึ ง สาขาวิ ชาของ
หลักสูตรที่มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยภาควิชาทางคลินิกที่ต้องให้ บริ การทางคลินิก หรื อต้ องมี
ปฏิสมั พันธ์ กับผู้ป่วย หรื อผู้รับบริ การ ได้ แก่ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชารังสีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การบริ การโลหิต สาขาวิชาเทคโนโลยีห่นุ จาลอง สาขาวิชา
ชีวสารสนเทศทางการแพทย์
5. กลุ่มสาขาวิ ทยาศาสตร์ ชีวการแพทย์ (Bio-Medical Science) หมายถึง สาขาวิชาของ
หลักสูตรที่มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยภาควิชาที่ปรี คลินิกที่ ไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ กับผู้ป่วย หรื อ
ผู้รับบริ การ ได้ แก่ สาขาวิ ชากายวิภาคศาสตร์ สาขาวิชาจุลชี ววิทยาและจุลชี ววิทยาการแพทย์
สาขาวิ ชาชี วเคมี และชี ววิ ทยาโมเลกุลทางการแพทย์ สาขาวิ ชาเภสัชวิทยา สาขาวิชาสรี รวิ ทยา
การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาภูมิค้ มุ กัน
6. มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐแห่งหนึง่ หมายถึง มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐในการศึกษา
ครัง้ นี ้ผู้วิจยั เลือกศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั กาหนดกรอบแนวคิดการวิจยั ไว้ ดงั นี ้

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
สมมติฐานของการวิจัย
1. นักศึกษาที่มีระดับการเรี ยนต่างกันมีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยรวมและในแต่ละด้ าน
แตกต่างกัน
2. นักศึกษาที่ศึกษาในชัน้ ปี ที่ต่างกันมีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดล โดยรวมและในแต่ละด้ าน
แตกต่างกัน
3. นักศึกษาที่ศกึ ษาในกลุม่ สาขาวิชาที่ตา่ งกันมีทศั นะต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแต่ละด้ าน
แตกต่างกัน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ในการวิ จัย เรื่ องทั ศ นะของนั กศึ กษาที่ มี ต่ อการจัด สภาพแวดล้ อมทางวิ ชาการระดับ
บัณ ฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาล ผู้วิ จัยได้ ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิ จัยที่
เกี่ยวข้ องและจัดลาดับสาระ ดังนี ้
1. ความหมายและความสาคัญของสภาพแวดล้ อมสถาบันอุดมศึกษา
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในสถาบันอุดมศึกษา
3. องค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมสถาบันอุดมศึกษา
3.1 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านหลักสูตร
3.2 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการเรี ยนการสอน
3.3 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา
3.4 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการบริการนักศึกษา
3.5 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการวิจยั
4. ตัวแปรที่มีผลต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
5. ข้ อมูลการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล
1. ความหมายและความสาคัญของสภาพแวดล้ อมสถาบันอุดมศึกษา
ความหมายของสภาพแวดล้ อมสถาบันอุดมศึกษา
ชิคเคอริ ง อาร์ เทอร์ และโรเบิร์ต แบ็ลคเบิร์น (Chickering Auther W. and Robert
Black Burn, 1970, p. 7) กล่าวว่า สภาพแวดล้ อมของสถาบัน คือ หลักสูตร การเรี ยนการสอน
รวมถึงบรรยากาศทางวิชาการ ส่งผลต่อการเลือกเรี ยนในสถาบันของนักศึกษา และสิ่งเหล่านี ย้ งั
กล่อมเกลาลักษณะบุคลิกของนักศึกษา ซึง่ สอดคล้ องกับเพส และสเติร์น (Pace C.R. and Stern
G., 1965, p. 260) ให้ ความหมายของสภาพแวดล้ อมสถาบัน อุด มศึกษา หมายถึง พฤติกรรม
เหตุการณ์ สภาพการณ์ สิ่งเร้ าต่าง ๆ แนวความคิด และลักษณะทางกายภาพที่เป็ นสิ่งบังคับให้
บุคคลที่อยู่ในสถาบันต้ องปฏิบตั ิตาม เช่น ลักษณะของบริ เวณอาคารสถานที่ สภาพเหตุการณ์
การขัดแย้ ง การประสานงาน แนวคิด ปรัชญา อุดมการณ์ พฤติกรรมการทาตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ
ข้ อบังคับ และการปฏิบตั ิกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งเหล่านี ้เป็ นสภาพแวดล้ อมภายในสถาบันอุดมศึกษา ที่
เสริ มสร้ างให้ นกั ศึกษาเกิดความต้ องการในการพัฒนาบุคลิกภาพและความสามารถของตนเองได้
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ดังที่ แอสติน (Astin, 1971, pp. 2-10) ได้ ให้ ความหมายสภาพแวดล้ อมสถานศึกษาว่า หมายถึง
คุณลักษณะต่างๆ ของสถาบันหรื อมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบต่อการพัฒนานักศึกษา และได้ ให้
ความหมายสิ่ ง เร้ าเชิ ง สภาพแวดล้ อมมหาวิ ท ยาลั ย (Environmental Stimulus) ไว้ ว่ า เป็ น
พฤติกรรม เหตุการณ์หรื อคุณลักษณะใดๆ ของสถาบันที่สงั เกตเห็นได้ ที่ก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง
เกี่ ยวกับ การรับ รู้ ด้ านประสาทสัม ผัสของทุกคนในมหาวิท ยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษา สภาพที่
เกิดขึ ้นเหล่านี ้สามารถที่จะยืนยันและตรวจสอบได้ จากการสังเกตอิสระ นอกจากนัน้ สาเนาว์ ขจร
ศิลป์ (2542, น. 70) ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า สภาพแวดล้ อมในสถาบันอุดมศึกษามีความหมาย
กว้ างขวางมาก ซึง่ รวมทังสิ
้ ่งที่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตและสถานการณ์ตา่ ง ๆ ที่บคุ คลสร้ างขึ ้น สิ่งมีชีวิต
ในที่ นี ้ ได้ แก่ มนุษ ย์ สัต ว์ พื ช ส่วนสิ่งไม่มี ชีวิตในที่ นี ้ ได้ แก่ อุป กรณ์ อาคารสถานที่ รวมถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่ า ง ๆ ส่ ว นสภาพการณ์ ที่ บุ ค คลสร้ างขึ น้ เช่ น กฎ ระเบี ย บ นโยบาย
บรรยากาศที่ บุ ค คลสร้ างขึ น้ ตลอดจนสภาพสัง คมและวัฒ นธรรม ซึ่ ง สอดคล้ อ งกับ อัจ ฉรา
สุขารมณ์ และ พรรณี บุญประกอบ (2542, น. 17) ที่ได้ ให้ ความหมายไว้ ว่า สิ่งแวดล้ อม หมายถึง
ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ทังที
้ ่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทังที
้ ่เกิดขึ ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ดิน
น า้ อากาศ ฯลฯ และที่ ม นุษ ย์ ส ร้ างขึน้ เช่น อาคาร ถนน ฯลฯ ทัง้ ที่ ม องเห็ น ได้ และไม่ส ามารถ
มองเห็นได้ เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ เป็ นต้ น ในทานองเดียวกับอรพันธุ์
ประสิทธิรัตน์ (2545, น. 57) ที่ให้ ความหมายของสภาพแวดล้ อม หมายถึง สภาพ สภาวะ หรื อสิ่ง
ต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวผู้เรี ยนที่มีอยูต่ ามธรรมชาติหรื ออาจเป็ นสิ่งที่ ถกู จัดทาจัดสร้ างขึ ้น อาจเป็ นสิ่ง
ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็ นรู ปธรรมที่มองเห็นได้ หรื ออาจเป็ นนามธรรมที่ไม่สามารถมองเห็นได้ อยู่
ในห้ องเรี ยนหรื อนอกห้ องเรี ยน ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิ ภาพและประสิทธิ ผลการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยน
สรุ ปได้ ว่า สภาพแวดล้ อมในสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ที่อยู่
ภายในสถาบันอุดมศึกษาทังที
้ ่เป็ นสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต และเป็ นสิ่งเร้ าที่มีอิทธิพลต่อนักศึกษา
ทังทางตรงและทางอ้
้
อมที่จะส่งเสริ มและเอื ้อต่อการศึกษาและพัฒนาการในทุกด้ านของนักศึกษา
โดยสิ่งเร้ าดังกล่าวอาจจะเป็ น วัตถุ บุคคล พฤติกรรม เหตุการณ์ และสิ่งต่าง ๆ ที่จะทาให้ นกั ศึกษา
เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทัศนคติ
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ความสาคัญของสภาพแวดล้ อมของสถาบันอุดมศึกษา
ในสมัยก่อนการจัดการศึกษายังไม่ซบั ซ้ อน เนื ้อหาวิชายังมีไม่มาก การจัดการศึกษา
ไม่ค่อยจะคานึงถึงสภาพแวดล้ อม หรื อสิ่งต่าง ๆ ที่จะช่วยในเรื่ องการเรี ยนการสอน เช่น อาคาร
สถานที่ หรื อสื่อ อุปกรณ์ ต่าง ๆ ต่อมาความความก้ าวหน้ าทางด้ านวิธีการสอน ทางด้ านจิตวิทยา
การศึกษา และทางด้ านเทคโนโลยีการศึกษา ตลอดจนความงอกงามทางด้ านวิชาการต่าง ๆ ทาให้
การจัดการศึกษามีความสลับซับซ้ อนมากขึ ้น จึงมีปัญหาว่ าทาอย่างไรผู้เรี ยนจึงจะสามารถเรี ยนรู้
สิง่ ต่าง ๆ ได้ มากวิธีการใดที่จะจัดการศึกษาให้ สนองตอบความต้ องการของผู้เรี ยนได้ ปั ญหาต่าง ๆ
เหล่านี ้กระตุ้นให้ มีการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการเรี ยนการสอนที่เหมาะสม ซึ่งเรี ยกว่า
สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ตัว อย่ า งเช่ น อาคารเรี ย นหรื อ ห้ อ งเรี ย น จะเป็ น สถานที่ ได้ รั บ การ
ออกแบบอย่างพิถีพิถนั มีส่วนประกอบที่ซบั ซ้ อนสามารถที่จะอานวยความสะดวกให้ แก่ทงผู
ั ้ ้ เรี ยน
และผู้สอนมากมายหลายประการ เทคโนโลยีการเรี ยนการสอนได้ รับการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อให้ ได้ สื่อ
การสอนที่มีลกั ษณะเหมาะสมกับวิธีการสอน ทังนี
้ เ้ พื่อมุ่งให้ การจัดการเรี ยนการสอนสัมฤทธิ์ผล
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ อย่างมีประสิทธิภาพ (อรพันธุ์ ประสิทธิรัตน์ , 2545, น. 59) สอดคล้ องกับ
วิจิตร สิน สิริ (2534, น. 39, 46) ที่ กล่าวว่า การที่ จะพัฒ นาบุคคลหรื ออินทรี ย์ ให้ ได้ ผลดีจะต้ อง
พัฒนาสิง่ แวดล้ อมควบคูก่ นั ไปด้ วย
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้ องพัฒนาสภาพแวดล้ อมที่สามารถกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองจนสุดขีดความสามารถเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักศึกษาไปสู่
เป้า หมายที่ ต้ อ งการ คื อ การเป็ น ศึก ษิ ต (Educated Man) ซึ่ง เบลล์ ; และคนอื่ น ๆ (Bell; et al.
1978, pp. 86-87 อ้ า งถึ ง ใน ดวงเดื อ น พิ พัฒ น์ ชูเกี ย รติ , 2541, น. 28-29) ได้ เสนอแนวทฤษฎี
ประสมประสานเกี่ยวกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้ อมซึง่ เกี่ยวพันกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สภาพแวดล้ อม ในการอธิ บายปรากฏการณ์ ของความเครี ยดหรื อการต่อต้ าน นั่น คือ Eclectric
Model of Theoretical Perspective : Stress โดยกล่ า วว่ า มี ปั จ จัย 3 ส่ ว น คื อ 1) เงื่ อ นไขทาง
กายภาพ (Physical Conditions) อัน ได้ แก่ อากาศ เสียง มลภาวะ ประชากร เป็ น สิ่งที่ ดารงอยู่
อย่ า งเป็ นอิ ส ระ หากแต่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ เชิ ง พึ่ ง พาต่ อ สั ง คม 2) เงื่ อ นไขทางสั ง คม (Social
Conditions) สถานการณ์ (Situation) ซึ่งหมายถึง ลักษณะของการปฏิสงั สรรค์ทางสังคมและ 3)
ความแตกต่างของบุคคล (Perception of the Environment) หมายถึง ความแตกต่างของบุคคล
ในด้ านระดับความสามารถในการปรับตัว ปั จจัยทัง้ 3 จะส่งผลให้ บคุ คลมีกรอบการรับรู้ในเรื่ องของ
สภาพแวดล้ อม (Perception of the Environment) ในกรณี ที่การรับรู้ ในเรื่ องสภาพแวดล้ อมนัน้
เป็ นสิง่ ที่อยูใ่ นขอบเขตของบุคคลสามารถรับสิ่งเร้ านันได้
้ (Within Optimal Range of Stimulation)
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บุคคลก็จะอยู่ในสภาวะดุลยภาพ (Homeostasis) จะสามารถดารงชีพอยู่ได้ อย่างมีเสถี ยรภาพ
ขณะเดี ย วกัน หากการรั บ รู้ ในเรื่ อ งสภาพแวดล้ อ ม เป็ น สิ่ ง ที่ บุค คลยอมรั บ สิ่ ง เร้ านัน้ แล้ ว เกิ ด
สภาวการณ์ ที่บุคคลหรื ออิน ทรี ย์จาเป็ น ต้ องฝื น (Over or Under Stimulating and or Behavior
Constraining) จะนาไปสูก่ ารปลุกเร้ าให้ เกิดการเครี ยด (Arousal Stress) ซึง่ หากมีแนวโน้ มรุนแรง
ขึ ้น และเกิดขีดจากัด จะนาไปสูก่ ารสะสมอาการไม่ปกติได้ เช่น ความผิดปกติทางจิต ความสิ ้นหวัง
และการสูญสิ ้นเชิงการแสดงออกได้
สรุ ป ได้ ว่ า การจัด สภาพแวดล้ อ มของสถาบัน อุด มศึก ษาเป็ น ปั จ จัย ที่ ส าคัญ อี ก
ประการหนึ่ ง ในการพั ฒ นานัก ศึ ก ษาด้ ว ยการที่ จ ะท าให้ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาได้ ดี นั น้ จะต้ อ งจัด
บรรยากาศ และสภาพแวดล้ อ มในด้ านต่าง ๆ ในสถาบัน ให้ เอื อ้ ต่ อการเรี ย นรู้ ให้ เสรี ภ าพแก่
นักศึกษาในการที่จะเลือกทิศทางการเรี ยนรู้ของตนเอง เป็ นสิ่งจูงใจ กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนมีความสนใจ
และเกิ ด แรงจูง ใจในการศึก ษาเล่ า เรี ย น เพื่ อ มุ่ง ให้ การจัด การเรี ย นการสอนสัม ฤทธิ์ ผ ล และ
นักศึกษาเกิดการพัฒนาในด้ านอื่น ๆ ตามมาด้ วย
2. แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในสถาบันอุดมศึกษา
มี นักการศึกษาหลายท่ านได้ ศึกษาเกี่ ยวกับสภาพแวดล้ อมในสถาบันอุดมศึกษา และ
นาเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมในสถาบันอุดมศึกษาไว้ ดงั นี ้
แ อ ส ติ น (Astin Alexander W, 1993, pp. 80-81) ได้ ศึ ก ษ า ผ ล ก ระ ท บ ข อ ง
สภาพแวดล้ อมภายในสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนานักศึกษาและได้ สร้ างทฤษฎี I-E-O Model
(Astin’s I-E-O Model for Studying Student Outcomes) เป็ น ก รอ บ ใน ก า รศึ ก ษ า โด ย มี
ความหมายดังนี ้
ตัวป้อน (I = Inputs) หมายถึง คุณ ลักษณะของนักศึกษาเมื่ อเริ่ มเข้ ามาอยู่ใน
สถาบันอุดมศึกษา
สภ าพ แวดล้ อม (E = Environment) ห ม ายถึ ง สภ าพ แวดล้ อม ภ ายใน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลกระทบก่อให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงกับนักศึกษา ได้ แก่ โปรแกรม นโยบาย
ของสถาบัน อาจารย์ กลุม่ เพื่อน และประสบการณ์ทางการศึกษาที่มีผลต่อนิสติ นักศึกษา
ผลลัพธ์ (O = Outcomes) หมายถึง คุณลักษณะของนักศึกษาภายหลังจากที่ได้
เข้ า มาอยู่ ภ ายในสภาพแวดล้ อมต่ า ง ๆ ของสถาบัน อุด มศึ ก ษาแล้ ว การเปลี่ ย นแปลงหรื อ
พัฒนาการของนักศึกษาดูได้ จากการเปรี ยบเทียบลักษณะของผลลัพธ์กบั ตัวป้อนนัน่ เอง
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ตัวแปรสภาพแวดล้ อมที่มีผลต่อการพัฒนานักศึกษา ประกอบด้ วย
1. ลั ก ษณะของสถาบั น (Institutional Characteristics) ได้ แก่ ประเภทของ
สถาบัน ขนาดของสถาบัน บรรยากาศทางวิชาการ คุณวุฒิของอาจารย์ อัตราส่วนระหว่างอาจารย์
กับนิสติ นักศึกษา งบประมาณที่ใช้ ในการผลิตนักศึกษา การจัดสวัสดิการให้ นิสติ นักศึกษา
2. หลักสูตรและการเรี ยนการสอน (Curricula) ได้ แก่ การจัดเนื ้อหาสาระของวิชา
และการจัดวิธีการเรี ยนการสอน รวมทังการประเมิ
้
นผล
3. คณาจารย์ หรื อสิ่งแวดล้ อมด้ านอาจารย์ (The Faculty Environment) ได้ แก่
อายุ บุคลิก ลักษณะของอาจารย์ พฤติกรรมการสอน การให้ คาปรึ กษาแก่นักศึกษา ขวัญ และ
กาลังใจในการทางาน อัตราเงินเดือน ทัศนคติต่อการเป็ นอาจารย์ การทาวิจัยของอาจารย์และ
บรรยากาศการทางาน
4. กลุ่มเพื่ อน (Peer Group) ได้ แก่ การเข้ ากลุ่มเพื่อน ลักษณะของเพื่อนและ/
หรื อการปรับตัวเพื่อเข้ ากลุ่ม ความสามารถและความสนใจทางวิชาการ ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม นิสยั ส่วนตัว
5. การมีสว่ นร่วมของนักศึกษา (Student Involvement) ได้ แก่ การที่นกั ศึกษาเข้ า
ไปมีสว่ นร่วมกับสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลัย เช่น การมีส่วนร่ วมกับสถาบัน การมี
ส่วนร่ วมทางวิชาการ การมีปฏิสมั พันธ์ กับอาจารย์ทงในและนอกเวลาเรี
ั้
ยน การมีปฏิสมั พันธ์ กับ
เพื่อนการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมนักศึกษา เป็ นต้ น ซึ่งการมีส่วนร่ วมนี ้จะส่งเสริ มทาให้ นกั ศึกษาได้
พัฒนาตนเอง และได้ รับประสบการณ์ที่สาคัญ
ส่วนแอสติน (Astin. 1971, pp. 6-7 อ้ างถึงใน พระมหาปราโมทย์ วงศ์ราพันธ์ , 2548,
น. 21) ได้ สรุปวิธีการประเมินสภาพแวดล้ อมสถาบันอุดมศึกษาเป็ น 2 วิธีใหญ่ ๆ ดังนี ้
1. วิธีการวัดภาพลักษณ์ของสถาบัน (The image approach) ตัวอย่างเครื่ องมือ
วัด เช่ น CCI (College characteristics Index) ซึ่ง พัฒ นาขึน้ โดยเพส และ สเติ ร์น (Pace C.R.
and Stern G., 1965, pp. 264-277) มี ข้ อ ค าถามชนิ ด เลื อ กตอบจริ ง /ไม่ จ ริ ง 300 ข้ อ สอบถาม
เกี่ยวกับความประทับใจในสภาพแวดล้ อมของสถาบันหรื อบรรยากาศของสถาบันโดยภาพรวมซึง่
ต่ อ มาในปี 1960 และ 1963 เพสได้ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ เรี ย กชื่ อ ว่ า CUES (College and University
Environmental Scales) และในปี 1979, 1990 เพสได้ พัฒ นาแบบสอบถามประสบการณ์ ข อง
นั ก ศึ ก ษาขึ น้ (The College Student Experiences: CSE) เพื่ อ สอบถามคุ ณ ภาพของความ
พยายาม (Quality of Effort) ของนิสิตนักศึกษาที่ได้ ทุ่มเทให้ กับศึกษาเล่าเรี ยนในรายวิชาต่าง ๆ
การทาความรู้ จกั คุ้นเคยกับสถาบันอุดมศึกษาในทุก ๆ ส่วนการเข้ าร่ วมกิจกรรมของชมรม หรื อ
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สโมสรภายในสถาบัน การใช้ ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้ นคว้ าและการสร้ างความสัมพันธภาพอันดี
กับอาจารย์ และเพื่อนนิสิตนักศึกษา ทังนี
้ ้ โดยมีการใช้ ทรัพยากรที่สถาบันจัดหาให้ และใช้ โอกาส
อย่างเต็ม ที่ เพื่ อการพัฒ นาการเรี ยนรู้ และพัฒ นาตนเอง แบบสอบถามชุดนี แ้ ตกต่างจาก CCI
(College Characteristics Index) และCUES (College and University Environmental Scales)
ซึง่ เน้ นการวัดลักษณะสภาพแวดล้ อมตามการรับรู้ของนักศึกษา แต่ CES เน้ นการวัดพฤติกรรมใน
การทากิจกรรมของนักศึกษาในสภาพแวดล้ อมต่าง ๆ กัน CSE เป็ นแบบสอบถามที่ได้ รับความ
นิยมอย่างกว้ างขวางในการใช้ เป็ นเครื่ องมือเพื่อศึกษาการพัฒนานักศึกษา
2. วิ ธี ก ารวั ด คุ ณ ลั ก ษ ณ ะขอ งนั ก ศึ ก ษ า (The Student Characteristics
Approach) ตั ว อย่ า งเครื่ องมื อวั ด เช่ น EAT (Environmental Assessment Technique) ซึ่ ง
พัฒนาขึ ้นโดยแอสตินและฮอลแลนด์ในปี 1961 งานวิจยั ของแอสติน ได้ มีการสร้ างเครื่ องมือใหม่
อี ก ชุ ด หนึ่ ง ชื่ อ ICA (Inventory of College Activities) เพื่ อ ส ารวจสภาพแวดล้ อ มที่ เป็ นสิ่ ง เร้ า
4 ด้ าน คื อ สภาพแวดล้ อมด้ านกลุ่ม เพื่ อ น (Peer Environment) สภาพแวดล้ อ มในชัน้ เรี ย น
(Classroom Environment) สภาพแวดล้ อมด้ านการบริ หาร (Administrative Environment) และ
สภาพแวดล้ อมด้ านกายภาพ (Physical Environment)
จากแนวคิดและทฤษฎี ด้ านสภาพแวดล้ อมภายในสถาบันที่กล่าวมาข้ างต้ น จะเห็น
ได้ ว่าสภาพแวดล้ อมของสถาบันอุดมศึกษามีความสาคัญ และมีอิทธิพลต่อการพัฒนานักศึกษา
เพื่ อให้ เป็ น บัณ ฑิ ตที่ มี คุณ ภาพ ซึ่งถื อเป็ น ทรัพ ยากรบุคคลที่ มีคุณ ภาพในอนาคต จะเกิ ดขึน้ ได้
ย่อมขึ ้นอยู่กับสถาบันอุดมศึกษา จะต้ องเสริ มสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมที่เอื ้ออานวย
โดยเฉพาะสภาพแวดล้ อมภายในสถาบันที่ นับว่ามีส่วนสาคัญ อย่างยิ่งต่อการพัฒ นานักศึกษา
ซึ่งอาจจะกล่าวได้ ว่าองค์ ประกอบที่ มีส่วนสาคัญ ในการสร้ างเสริ ม เติมเต็มให้ กระบวนการจัด
การศึ ก ษาดัง กล่ า วให้ ประสบผลส าเร็ จ ตามที่ มุ่ง ปรารถนาได้ คื อ การจัด สภาพแวดล้ อ มของ
สถาบันอุดมศึกษานันเอง
้
3. องค์ ประกอบของสภาพแวดล้ อมสถาบันอุดมศึกษา
ปั จจุบนั ประเทศไทยได้ นากรอบแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มาจัดทา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาคน
ไทยให้ สมบูรณ์ รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ พัฒนาการด้ านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้ อมและความมัน่ คงของโลกโดยใช้ ยทุ ธศาสตร์ เสริ มสร้ างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2559, น. 4-6) จึงเป็ นความท้ าทายของ
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สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็ นหน่วยงานผลิตกาลังคนที่จะออกไปเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
ที่เกิดขึ ้นในโลก ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะช่วยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนีไ้ ด้ คือ การมีพืน้ ฐานการศึกษาที่ดี
โดยเฉพาะการผลิตกาลังคนในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีศกั ยภาพในการพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศได้ องค์ประกอบด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการนับว่าเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะ
พัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ให้ มีคณ
ุ ลักษณะเป็ นนักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ความชานาญในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถแสวงหาและสร้ างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจยั โดย
ในเรื่ องของสภาพแวดล้ อมทางวิชาการแอสติน; และ ลี ( Astin; & Lee. 1972, pp. 67 อ้ างถึงใน พระ
มหาปราโมทย์ วงศ์ราพันธ์ , 2548, น. 32) ได้ กล่าวถึงสิ่งเร้ าเชิงสภาพแวดล้ อมของสถาบันที่จะมีผลต่อ
การเรี ยนรู้ ของนักศึกษาว่าหมายถึง พฤติกรรม เหตุการณ์ หรื อคุณลักษณะอื่ น ๆ ของสถาบันที่ มี
ศักยภาพทาให้ การรับรู้ ของนักศึกษาเปลี่ยนไปซึ่งสิ่งเหล่านี ้สามารถยืนยันได้ โดยการสังเกตเห็นและ
แบ่งสิ่งเร้ าเชิงสภาพแวดล้ อมออกเป็ น 4 ด้ าน คือ ด้ านกายภาพ ด้ านการบริหาร ด้ านวิชาการ และด้ าน
สังคมและกลุม่ เพื่อน
ส่วนสาเนาว์ ขจรศิลป์ (2542, น. 13-14) กล่าวว่าสภาพแวดล้ อมภายในสถาบันอุดมศึกษา
หมายถึง สภาพแวดล้ อม 3 ชนิด คือ 1) สภาพแวดล้ อมที่เป็ นสิ่งไม่มี ชีวิต เช่น อาคาร สถานที่ และ
อุปกรณ์ตา่ ง ๆ 2) สภาพแวดล้ อมที่เป็ นสิง่ มีชีวิต เช่น พืช สัตว์ และคน 3) สภาพแวดล้ อมที่มนุษย์สร้ าง
เช่น กลุ่มเพื่อน กิจกรรมนักศึกษา ประเพณี ต้อนรับน้ องใหม่ และระบบอาจารย์ที่ปรึ กษา เป็ นต้ น ซึ่ง
สภาพแวดล้ อมภายในสถาบันอุดมศึกษามีความสาคัญต่อกระบวนการพัฒนานักศึกษามาก เพราะ
สภาพแวดล้ อมที่มีความสมบูรณ์ คือ มีอาคารสถานที่ มีเครื่ องมือดีและมีระบบงานดีนนั ้ ย่อมทาให้
การพัฒนานักศึกษาได้ ผลดีตามไปด้ วย ส่วนสภาพแวดล้ อมภายนอกสถาบันอุดมศึกษานัน้ หมายถึง
สภาพแวดล้ อมด้ านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง ซึ่งสภาพแวดล้ อมภายนอกสถาบันอุดมศึกษานัน้
อาจเป็ นสิ่งที่ส่งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนานักศึกษา เช่น สภาพเศรษฐกิจดีย่อมส่งผลให้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี รายได้ และงบประมาณดี ด้ วย ซึ่ งสอดคล้ องกั บ ชิ ค เคอริ ง ; และ ไรเซอร์
(Chickering; & Reisser. 1993, pp. 265-279 อ้ างถึงใน สุชาดา สุธรรมรักษ์ , 2545, น. 76) ได้ กล่าวไว้
ว่ าปั จจัย ด้ านสภาพแวดล้ อมภายในสถาบัน อุ ด มศึ กษา หมายถึ ง สภาพแวดล้ อม 3 ชนิ ด คื อ
สภาพแวดล้ อมที่เป็ นสิ่งที่ไม่มีชีวิต เช่น สถานที่เรี ยน สภาพแวดล้ อมที่เป็ นสิ่งที่มีชีวิต เช่น ผู้บริ หาร
อาจารย์ และสภาพแวดล้ อมที่มนุษย์สร้ างขึ ้น เช่น การจัดกิจกรรมนักศึกษา เป็ นต้ น
ประดิ ษ ฐ์ มี สุ ข และทรงธรรม ธี ระกุ ล (2551, น. 7) กล่ าวว่ า การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรถือเป็ นปั จจัยสาคัญของการจัดการเรี ยนการสอนเพื่อให้ ได้ ผลผลิต คือ บัณฑิต
ที่มีคุณภาพ จึงควรพิจารณาให้ ความสาคัญกับต้ นนา้ คือ ตัวหลักสูตรตังแต่
้ เริ่ มต้ น ดังคากล่าวว่า
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“หลักสูตรดีถือว่าประสบความสาเร็ จไปแล้ วครึ่งหนึ่ง” ที่เหลือเป็ นเรื่ องของการบริ หารจัดการและการ
ควบคุมคุณภาพ นอกจากนี ้ในการจัดการศึกษาทุกระดับนันให้
้ ความสาคัญกับเรื่ องหลักสูตรมากที่สดุ
เนื่องจากหลักสูตรเป็ นสิ่งสาคัญที่จะนาไปสูก่ ารจัดการเรี ยนการสอนที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานจะเห็น
ได้ จากการที่ กระทรวงศึกษาธิ การได้ ออกเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและออกกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อให้ ทกุ มหาวิทยาลัยใช้ เป็ นแนวปฏิบตั ิในการจัด
การศึกษาให้ เป็ นไปอย่างมีคณ
ุ ภาพและได้ มาตรฐานเดียวกัน
ส าหรั บการจัดการเรี ยนการสอน หากพิ จารณาถึ งปรั ชญาและวัตถุประสงค์ ในการจัด
การศึกษาของหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาแล้ วจะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน
สรุปคือ การศึกษาระดับปริญญาตรี ม่งุ เน้ นให้ นิสิตนักศึกษารู้รอบ ๆ อย่างกว้ าง ๆ มากกว่าจะต้ องรอบ
รู้ ในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งอย่างลึกซึง้ และการเรี ยนจนรอบรู้ นัน้ จะเป็ นหนทางหนึ่งที่ ช่วยให้ เป็ นผู้ที่ ร้ ู จัก
เหตุผล ให้ เข้ าใจผู้อื่น และให้ อยู่ในสังคมได้ อย่างมีความสุข ส่วนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้ น
การเรี ยนเพื่อให้ รอบรู้ เฉพาะเรื่ องอย่างเจาะจงลงลึก แต่ก็ไม่ใช่ การลงลึกอย่างแคบ ๆ จนไม่สามารถ
พลิกตัวไปทางใด (ประดิษฐ์ มีสขุ และทรงธรรม ธีระกุล, 2551, น. 8)
การวิจยั ถือเป็ นหัวใจของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ได้ กาหนดให้ ผ้ เู รี ยนในหลักสูตรระดับปริญญาโท (แผน ก ทาวิทยานิพนธ์ และแผน ข ทา
รายงานการค้ นคว้ าอิสระ/ภาคนิพนธ์ /สารนิพนธ์ ) และระดับปริ ญญาเอกจะต้ องทาวิจัย โดยจะต้ อง
สอบปากเปล่าให้ ผ่านเพื่ อส าเร็ จการศึกษา โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่ อให้ นิ สิตระดับบัณฑิ ตศึกษามี
ประสบการณ์ ในการทาวิจัยสาหรับใช้ ประโยชน์ ในการศึกษาค้ นคว้ าและพัฒนางานในหน้ าที่ความ
รับผิดชอบ รวมทังใช้
้ ทาผลงานทางวิชาการ และการวิจยั เพื่อความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ
ต่อไป การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง มุ่งเน้ นให้ ผ้ ูเรี ยนคิดค้ น แสวงหา และ
พัฒนาองค์ความรู้ ใหม่ วิธีการเรี ยนต้ องอาศัยความกระตือรื อร้ นต่อการรับรู้ การแสวงหาความรู้ และ
การเปลี่ยนแปลงใหม่ จะต้ องรู้ แหล่งความรู้ แล้ วนามาวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ กลัน่ กรอง ทดสอบ
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ ผ้ ูสอนและเพื่อนร่ วมห้ อง มี การทาวิจัยเพื่ อ
วิทยานิพนธ์ซงึ่ เป็ นส่วนสาคัญอย่างยิ่งในกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึง่ ให้ ความสาคัญกับ
การเรี ยนรู้โดยผ่านกระบวนการวิจยั (อัจฉรา ธรรมาภรณ์, 2546, น. 1) ซึง่ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกได้ ระบุไว้ อย่างชัดเจนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่ อง
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
ได้ ระบุปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไว้ วา่
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“หลักสูตรปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกมุ่งให้ มี ความสัมพันธ์ สอดคล้ องกับแผนพัฒ นา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรั ชญาของการอุดมศึกษา ปรั ชญาของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรฐานวิ ชาการและวิ ชาชี พที่ เป็ นสากล เน้ นการพัฒ นานักวิ ชาการและนักวิชาชี พที่ มี ความรู้
ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่อให้ สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้
ใหม่ได้ อย่างอิสระ รวมทังมี
้ ความสามารถในการสร้ างสรรค์จรรโลงความก้ าวหน้ าทางวิชาการ เชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตร์ ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์ อื่นได้ อย่างต่อเนื่อง มีคณ
ุ ธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพทังนี
้ ้ในระดับปริ ญญาโท มุ่งให้ มีความรู้ ความเข้ าใจในกระบวนการสร้ างและการ
ประยุกต์ใช้ ความรู้ ใหม่เพื่อพัฒนางานและสังคม ในขณะที่ระดับปริ ญญาเอก มุ่งให้ มีความสามารถใน
การค้ นคว้ าวิจยั เพื่อสร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรื อนวัตกรรมซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนางาน สังคม
และประเทศ” และในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลเปิ ด
สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพซึ่งเน้ นการทาวิจยั เป็ นสาคัญ และแผนการศึกษาส่วนใหญ่ จะ
เน้ นในการทาวิจยั เพื่อวิทยานิพนธ์ จะเห็นได้ วา่ การทาวิจยั มีบทบาทสาคัญต่อการสาเร็จการศึกษาของ
ผู้เรี ยน ท าให้ ปั จจัยสภาพแวดล้ อมทางด้ านวิ จัยมี ผลต่ อการที่ จะเอื อ้ อ านวยให้ ผู้เรี ยนบรรลุถึ ง
วัตถุประสงค์แห่งการเรี ยนรู้ โดยอาจารย์ ถือว่าเป็ นผู้ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการเป็ นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้ คาปรึกษาแนะนา และเป็ นแบบอย่างที่ดีแก่นิสิตทังในฐานะผู
้
้ สอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ซึ่งเหตุผลสาคัญประการหนึ่งที่จะจูงใจให้ คนเข้ ามาเรี ยนและเป็ นที่ยอมรับของสังคมภายนอกได้ นนั ้
นอกจากเป็ นเรื่ องชื่ อเสียงของสถาบันแล้ วจาเป็ นจะต้ องมี อาจารย์ ที่ มีความรู้ ความสามารถเป็ นที่
ยอมรับและเป็ นแม่เหล็กดึงดูดคนให้ เข้ ามาเรี ยนและท าวิจัยได้ เป็ นอย่างดี จึงไม่อาจปฏิ เสธได้ ว่า
คุณภาพของบัณฑิ ตและคุณภาพของงานวิจัยระดับบัณฑิ ตศึกษาเป็ นคุณภาพที่ สะท้ อนมาจาก
คุณภาพของอาจารย์ผ้ สู อนและอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ (ประดิษฐ์ มีสขุ และทรงธรรม ธีระกุล,
2551, น. 9)
เบญจวรรณ ถนอมชยธวัช, ผ่องศรี วาณิ ชย์ศุภวงศ์ , วุฒิชยั เนียมเทศ, และ ณัฐวิทย์ พจน
ตันติ (2559, น. 221) ได้ กล่าวว่า การจัดสภาพแวดล้ อมให้ เกิดบรรยากาศทางการเรี ยนรู้โดยสนับสนุน
ให้ เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่ส่งเสริ มต่อการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 และทักษะการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนที่
สถาบันการศึกษาต้ องตระหนักและให้ ความส าคัญ เช่ นกันองค์ ประกอบของสภาพแวดล้ อมทาง
กายภาพ อาจหมายรวมถึง ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบัติการ ห้ องทาวิจัย ความพร้ อมด้ านอุปกรณ์ ความ
พร้ อมด้ านเทคโนโลยี ความพร้ อมด้ านการให้ บริการ อุปกรณ์การเรี ยนการสอน ห้ องสมุด ตารา สิง่ พิมพ์
วารสาร ฐานข้ อมูลเพื่อการสืบค้ น แหล่งเรี ยนรู้ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ WIFI และอื่น ๆ รวมทัง้
การบารุงรักษาเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนสามารถเรี ยนรู้ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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สรุปได้ ว่าองค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมสถาบันอุดมศึกษาจะมีผลต่อกระบวนการพัฒนา
นักศึกษา ตลอดจนส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์ด้านการเรี ยนของนักศึกษาเป็ นอย่างมาก ในการจัดการเรี ยน
การสอนจึงควรต้ องตระหนักถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้ อมด้ านต่าง ๆ อย่างรอบคอบและจริ งจัง
จึงจะบังเกิดผลต่อการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาอย่างแท้ จริ ง โดยการพัฒนาสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษาจะคลอบคลุมสาระสาคัญใน 5 ด้ าน คือ ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ าน
อาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการจัดบริการนักศึกษา และด้ านวิจยั ดังนี ้
3.1 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้ านหลักสูตร
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อเป็ นกาลังในการพัฒนาประเทศ หลักสูตรและองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ที่ เกี่ ย วกับหลัก สูตร เป็ น สิ่งที่ มี ความสาคัญ เนื่ องจากเป็ น กรอบหรื อแนวทางในการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ ได้ บณ
ั ฑิตที่มีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามที่ม่งุ หวัง
ความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับความหมาย และสาระสาคัญต่าง ๆ ของหลักสูตรและการสอน จึงเป็ น
สิ่งจาเป็ นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ (อัจฉรา วัฒนาณรงค์, 2551, น.
17) มีนกั การศึกษาได้ ให้ ความหมายหลักสูตรไว้ อย่างหลากหลาย ดังนี ้
ทิ ศ นา แขมมณี (2559, น. 1) ได้ อธิ บ ายว่ า หลั ก สู ต ร หมายถึ ง โปรแกรม
การศึกษาใด ๆ ที่ได้ กาหนดโครงสร้ างการเรี ยนการสอนที่ประกอบด้ วยรายวิชาต่าง ๆ พร้ อมทัง้
คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรี ยนของแต่ละรายวิชา
สุมิตร คุณ านุกร (2553, น. 130-132) กล่าวถึงหลักสูตรว่า หมายถึง ความมุ่ง
หมาย เนื ้อหา วิชาที่สอน กิจกรรมประกอบการเรี ยนการสอน และ การประเมินไว้ อย่างกว้ าง ๆ มี
ลักษณะยืดหยุน่ ได้ เพื่อความสะดวกแก่การนาไปปรับปรุงใช้ ให้ เข้ ากับท้ องถิ่นหรื อสถานศึกษา
ธารง บัวศรี (2542, น. 7) ได้ ให้ คานิยามหลักสูตร หมายถึง แผนซึ่งได้ ออกแบบ
จัดทาขึ ้นเพื่อแสดงถึงจุดมุ่งหมายการจัดเนื ้อหา กิจกรรมและมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรม
การศึกษาเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนมีพฒ
ั นาการในด้ านต่าง ๆ ตามจุดหมายที่ได้ กาหนดไว้
ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา (2540, น. 3-5) ให้ นิยามความหมายของหลักสูตรแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังนี ้ 1. หลักสูตร หมายถึง แผนประสบการณ์ การเรี ยน มองหลักสูตรที่
เป็ นเอกสารหรื อโครงการของการศึกษาที่สถาบันการศึกษาได้ จดั วางแผนไว้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนได้ ศกึ ษา
ตามแผนหรื อโครงการที่กาหนดไว้ รวมถึงแผนการเรี ยนหรื อรายวิชาต่างๆ ที่กาหนดให้ เนื ้อหาวิชา
ของรายวิชาต่าง ๆ กิจกรรมการเรี ยนการสอน และประเมินผลตามที่กาหนด 2. หลักสูตร หมายถึง
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ประสบการณ์ การเรี ยนของผู้เรี ยน ที่สถาบันการศึกษาจัดให้ แก่ผ้ เู รี ยน ประกอบด้ วย จุดมุ่งหมาย
เนื ้อหา การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน และการประเมินผล
หลักสูตรถือเป็ นหัวใจสาคัญต่อการจัดการศึกษาและเป็ นตัวกาหนดทิศทางเพื่อ
จะนาไปสู่เป้าหมายของการจัดการศึกษาตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยในส่วนขององค์ประกอบ
ของหลักสูตร ธารง บัวศรี (2542, น. 8-9) ได้ กล่าวถึงองค์ประกอบที่สาคัญ ของหลักสูตรว่าควร
ประกอบด้ วย
1. เป้ า ประสงค์ แ ละนโยบายการศึก ษา (Education Goals and Policies)
หมายถึง สิง่ ที่รัฐต้ องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในเรื่ องที่เกี่ยวกับการศึกษา
2. จุด มุ่ง หมายของหลัก สูต ร (Curriculum Aims) หมายถึ ง ผลส่ว นรวมที่
ต้ องการให้ เกิดแก่ผ้ เู รี ยน หลังจากเรี ยนจบหลักสูตรไปแล้ ว
3. รู ป แบบและโครงสร้ างหลั ก สู ต ร (Types and Structures) หมายถึ ง
ลักษณะและแผนผังที่แสดงการแจกแจงวิชาหรื อกลุม่ วิชาหรื อกลุม่ ประสบการณ์
4. จุดประสงค์ของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลที่ต้องการให้ เกิด
แก่ผ้ เู รี ยนหลังจากที่ได้ เรี ยนวิชานันไปแล้
้
ว
5. เนื อ้ หา (Content) หมายถึง สิ่งที่ ต้ องการให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ย นรู้ ทักษะและ
ความสามารถที่ต้องการให้ มีรวมทังประสบการณ์
้
ที่ต้องการให้ ได้ รับ
6. จุดประสงค์การเรี ยนรู้ (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งที่ต้องการ
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ได้ มีทกั ษะและความสามารถหลังจากที่ได้ เรี ยนรู้เนื ้อหาที่กาหนดไว้
7. ยุท ธศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอน (Instruction Strategies) วิ ธี ก ารจัด การ
เรี ยนการสอนที่เหมาะสมและมีหลักเกณฑ์ เพื่อให้ บรรลุผลตามจุดประสงค์ของการเรี ยนรู้
8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรี ยนรู้เพื่อใช้ ใน
การปรับปรุงการเรี ยนการสอนหลักสูตร
9. วัส ดุ ห ลั ก สู ต รและสื่ อ การเรี ย นการสอน (Curriculum Materials and
Instructional Media) หมายถึง เอกสาร สิ่งพิมพ์ แผ่นฟิ ลม์ แถบวิดีทัศน์ และวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆ
รวมทังอุ
้ ปกรณ์ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและอื่นๆ ที่ช่วยส่งเสริ มคุณภาพและประสิทธิภาพการ
เรี ยนการสอน
นอกจากนี ้ เสริ มศรี ไชยศรและคนอื่นๆ (2543, น. 57) กล่าวว่า หลักสูตรที่ดีควร
มีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจุดมุง่ หมายของหลักสูตรดังนี ้
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1. หลัก สูต รที่ ดี ควรมี จุด มุ่ง หมายเพื่ อ พัฒ นาหรื อ ส่ ง เสริ ม ความเป็ นคน
สมบูรณ์ ที่มีความรู้ ความเข้ าใจและมีทกั ษะชีวิตและสัง คม มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม รวมทังมี
้ ความรู้
เฉพาะด้ านเพื่อให้ บณ
ั ฑิตสามารถดารงชีวิตได้ อย่างมีคณ
ุ ภาพ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้ าน
ต่ า ง ๆ ในสัง คมยุ ค ใหม่ โดยการจัด ประสบการณ์ ใ ห้ ผู้ เรี ย นรู้ บทบาทของวิ ช าการทางด้ า น
มนุษยศาสตร์ สงั คมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีตอ่ การพัฒนาสังคม
2. หลักสูตรที่ดีต้องมุ่งเตรี ยมความพร้ อมทางด้ านสติปัญญา ความสามารถ
เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นผู้บริ โภคที่ฉลาด รู้ คณ
ุ ค่าของความคิด วิชาการและสรรพสิ่ง โดยการส่งเสริ มให้
ผู้เรี ยนมีความลึกซึ ้งทางปั ญญา และรู้จกั ใช้ ความคิดขันสู
้ ง
3. หลัก สูตรที่ ดีต้องให้ ค วามสาคัญ กับ ทักษะที่ เป็ น เครื่ องมื อการเรี ยนรู้ ใน
สังคมข้ อมูลข่าวสาร เช่น ส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความสามารถใช้ ภาษาที่เป็ นสากล ความสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรี ยนรู้และการทางาน
4. หลักสูตรที่ดีต้องส่งเสริ มการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา เอกลักษณ์ และ
วัฒ นธรรมท้ องถิ่ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาแกนบังคับทั่วไปหรื อการศึกษาทั่วไป ควรมี
รายวิชาหรื อกิ จกรรมการเรี ยนการสอนเพื่ อสร้ างจิตสานึกและความภาคภูมิใจในเรื่ องนี ใ้ ห้ กับ
ผู้เรี ยน
5. หลัก สูต รที่ ดี ค วรมุ่งพัฒ นาความเป็ น สากล เพื่ อ พัฒ นาความก้ าวหน้ า
ทัดเทียมกับนานาประเทศในเชิงวิชาการ เนือ้ หาและประสบการณ์ รวมทังกิ
้ จกรรมการเรี ยนการ
สอนจะต้ องทันสมัย รวมถึงการให้ ความสาคัญในเรื่ องความสามารถใช้ ภาษาสากลในการเรี ยนการ
สอน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้ อมูล ความรู้ วัฒนธรรม ความคิดระหว่างผู้เรี ยนต่างวัฒนธรรม
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการฝึ กทักษะความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพกับฝึ กทักษะในทางวิชาการ อันได้ แก่ การค้ นคว้ าวิจยั บางหลักสูตรเน้ นด้ านใด
ด้ านหนึง่ เป็ นพิเศษ แต่บางหลักสูตรผสมผสานกัน โดยทัว่ ไปมีอยู่ 4 รูปแบบใหญ่ คือ 1. หลักสูตรที่
เน้ นควบคูก่ นั ระหว่างฝึ กอบรมทางวิชาชีพกับการวิจยั ค้ นคว้ า 2. หลักสูตรที่เน้ นการเรี ยนการศึกษา
มาก 3. หลักสูตรแบบเน้ นวิจยั มาก และ 4. หลักสูตรที่เป็ นการฝึ กอบรมระยะสัน้ ๆ เพื่อเน้ นเพิ่มพูน
ความรู้ หรื อระดับประกาศนียบัตร โดยทัว่ ไปหลักสูตรในระดับมหาบัณฑิตเน้ นการฝึ กอบรมหรื อ
การพัฒนาในวิชาชีพเป็ นหลักหรื อให้ มีการผสมผสานกันระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั ค้ นคว้ า
โดยเน้ นการเรี ยนรู้กระบวนการวิจยั เป็ นหลัก แต่เมื่อถึงขันระดั
้ บดุษฎีบณ
ั ฑิตจะเน้ นที่ผลการวิจยั ที่
เป็ นความรู้ ใหม่ เป็ นข้ อค้ นพบใหม่ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยที่ถูกต้ อง เหมาะสม และสมบูรณ์
เพียงพอ ไพฑูรย์ สินลารัตน์, สมสุข ธีระพิจิตร, และ วัชนีย์ เชาว์ดารงค์ (2554, น. 47-48)
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วิ นัย วี รวัฒ นานนท์ (2543, น. 91) ได้ ก ล่า วถึ ง รู ป แบบของหลัก สูต รในระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยจะต้ องมีเนื ้อหาตามโครงสร้ างหลักสูตร ดังนี ้
1. วิชาพื ้นฐาน ได้ แก่ วิชาที่จะพัฒนาให้ เป็ นคนที่สมบูรณ์ ทักษะในการวิจยั
ความรอบรู้และการบูรณาการความรู้
2. วิชาชีพ ได้ แก่ วิชาที่จะนาไปปฏิบตั ิงานตามสาขาวิชาการต่าง ๆ
3. วิ ชาเลื อกเสรี ได้ แก่ วิชาที่ ส่งเสริ ม ความต้ องการของแต่ล ะบุคคล และ
สนับสนุนวิชาชีพ
โครงสร้ างหลักสูตรตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณ ฑิ ตศึกษา พ.ศ. 2558
กระทรวงศึกษาธิการ (2558, น. 14-15) กาหนดไว้ วา่
1. หลักสูตรปริ ญญาโท ให้ มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต โดยแบ่งการศึกษาเป็ น 2 แผน คือ
แผน ก เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยการมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี ้
แบบ ก1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึง่ มีคา่ เทียบได้ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้ เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติม หรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิม่ ขึ ้นก็ได้
โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด
แบบ ก2 ทาวิทยานิพนธ์ซงึ่ มีคา่ เทียบได้ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และ
ต้ องศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข เป็ นแผนการศึ ก ษาที่ เน้ นการศึ ก ษางานรายวิ ช า โดยไม่ ต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้ นคว้ าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2. หลักสูตรปริ ญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้ นการวิจยั เพื่อพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชันสู
้ ง คือ
แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้ เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้ เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ ้นก็ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด ดังนี ้
แบบ 1.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 72 หน่วยกิต ทังนี
้ ้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน
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แบบ 2 เป็ น แผนการศึ ก ษาที่ เน้ น การวิ จัย โดยมี ก ารท า วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ มี
คุณภาพสูงและก่อให้ เกิดความก้ าวหน้ าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
ดังนี ้
แบบ 2.1 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย
กว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้ าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี จะต้ องทาวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต ทังนี
้ ้วิทยานิพนธ์ตามแบบ
2.1 และแบบ 2.2 จะต้ องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน
อาจสรุ ปได้ ว่า สภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านหลักสูตรเป็ นปั จจัยหนึ่งที่ มีผลต่อ
คุณ ภาพของบัณ ฑิ ต หลักสูตร คือ แผนการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่ ได้ วางแผนไว้ รวมทัง้
เนื ้อหาวิชา มวลประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ้ สู อนจัดให้ แก่ผ้ เู รี ยน เป็ นแนวทางในการจัดการ
เรี ยนการสอนให้ เป็ นไปตามเป้าหมายต่าง ๆ ที่สาขาวิชากาหนดไว้ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนบรรลุจดุ มุ่งหมาย
ของการเรี ย นการสอน โดยหลัก สูต รที่ ดี ต้ อ งมี จุ ด มุ่ง หมาย มี ก ารจัด เนื อ้ หารายวิ ช ามี ค วาม
สอดคล้ องกับเป้าหมายของสาขาวิชา ความต้ องการของผู้เรี ยน และมีความทันสมัย สอดคล้ องกับ
การเปลี่ยนแปลงและความต้ องการของสังคม ความต่อเนื่องของรายวิชาที่มีการเรี ยงลาดับความ
ยากง่าย และความสัมพันธ์ของรายวิชาทฤษฎีกบั ภาคปฏิบตั ิ มีความยืดหยุน่ มีความคล่องตัว และ
มีการจัดวิธีการสอน สื่อ อุปกรณ์ประกอบเนื ้อหาสาระที่สอนไว้ อย่างเหมาะสม และมีการประเมิน
หลักสูตร ซึง่ สถาบันจะต้ องออกแบบและพัฒนา ปรับปรุงให้ มีความเหมาะสม สอดคล้ องกับความ
ต้ องการของสังคมและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้ วย
3.2 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้ านการเรียนการสอน
สภาพแวดล้ อมด้ านการเรี ยนการสอนมีความสาคัญในการกระตุ้นให้ นกั ศึกษาพัฒนา
ศักยภาพทางสติปัญญา บุคลิกภาพและความรู้สกึ ต่าง ๆ การจัดสภาพแวดล้ อมที่ดีจะช่วยส่งเสริ ม
บรรยากาศทางด้ านวิชาการ รวมทัง้ ช่วยให้ นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนรู้ มีนักการศึกษา
หลายท่ านได้ ให้ ความหมายของสภาพแวดล้ อมทางด้ านการเรี ยนการสอนไว้ แตกต่างกัน เช่น
อั จ ฉรา สุ ข ารมณ์ และ พ รรณี บุ ญ ประกอบ (2542, น. 21-22) ได้ ให้ ความหมายของ
สภาพแวดล้ อ มด้ า นการเรี ย นการสอนว่ า หมายถึ ง การจัด การเรี ย นการสอนและการสร้ าง
บรรยากาศในการเรี ย นเพื่ อให้ ผ้ ูเรี ยนได้ ค วามรู้ และสามารถน าความรู้ ไปปฏิ บัติได้ โดยบรรลุ
วัตถุประสงค์ ที่ตงั ้ ไว้ ประกอบกับการจัดหลักสูตร พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ การนาสื่อ
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การเรี ย นการสอนมาใช้ อ ย่า งถูก ต้ อ งเหมาะสม รวมทัง้ สัม พัน ธภาพระหว่างผู้เรี ย นกับ ผู้ส อน
สุชาดา สุธรรมรักษ์ (2545, น. 127) ได้ กล่าวไว้ ว่าการจัดการเรี ยนการสอน การสร้ างบรรยากาศ
การเรี ยนการสอนที่ดียอ่ มมีสว่ นสาคัญต่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ของนักศึกษาได้ ผู้สอนที่ดีนอกจาก
มีความรู้ดีแล้ วการตระหนักถึงความสาคัญของบรรยากาศการเรี ยนการสอน และพยายามส่งเสริ ม
ให้ การเรี ยนการสอนในชัน้ เรี ยนดาเนินไปอย่างสร้ างสรรค์นบั เป็ นปั จจัยอีกประการหนึง่ ที่จะช่วยให้
นักศึกษาเกิดการเรี ยนรู้สมตามความมุง่ หมายของการจัดการเรี ยนการสอน
การจัดการเรี ยนการสอนที่จะส่งผลให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ที่แท้ จริ งนัน้ ต้ องส่งเสริ ม
การจัดการเรี ย นการสอนโดยเน้ น ผู้เรี ยนเป็ น ศูนย์ กลาง หรื อเป็ น การจัดการเรี ยนการสอนที่ ยึด
ผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับผู้เรี ยนและประโยชน์สงู สุดที่ผ้ เู รี ยนจะได้ รับ เปิ ด
โอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีบทบาทสาคัญในการเรี ยนรู้ ได้ มีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างตื่นตัว ทัง้
ทางร่ างกาย สติปัญ ญา อารมณ์ และสังคม รวมถึงได้ ใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ ต่าง ๆ คลอบคุลม
หลักการดังกล่าว สามารถนาไปสูก่ ารดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนที่หลากหลาย เช่น การเรี ยนรู้
โดยเน้ นกระบวนการวิจยั การเรี ยนรู้ โดยใช้ ปัญญาเป็ นหลัก การเรี ยนรู้ โดยใช้ โครงงาน การเรี ยนรู้
แบบนาตนเอง การเรี ยนรู้ ที่เน้ นการบูรณาการ การเรี ยนรู้ แบบเน้ นประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ตาม
สภาพจริ ง เป็ น ต้ น ซึ่งถึงแม้ วิธีก ารจะแตกต่างกัน แต่หากวิธีการเรี ยนการสอนช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนมี
บทบาทหรื อมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนรู้ อย่างตื่นตัว และผู้เรี ยนได้ สร้ างความหมายของสิ่งที่
เรี ยนรู้ จนเกิ ดเป็ น ความเข้ าใจที่ แท้ จริ ง ก็ ถือได้ ว่าเป็ น การจัดการเรี ยนการสอนที่ เน้ น ผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง การจัดการเรี ยนการสอนโดยเน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง บทบาทผู้สอน และปฏิสมั พันธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน มีส่วนสาคัญในการส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยน ทังนี
้ ้ ครู /ผู้สอน ต้ องมี
การดาเนินการที่สาคัญ 2 ประการ คือ 1) จัดเตรี ยมกิจกรรม/ประสบการณ์ ที่เอื ้อให้ ผ้ เู รี ยนมีส่วน
ร่ วมอย่างตื่นตัว และได้ ใช้ กระบวนการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสม เพื่อนาไปสู่การเกิดการเรี ยนรู้ ที่แท้ จริ ง
ตามจุดประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ 2) ขณะดาเนินกิจกรรมการเรี ยนการสอน ผู้สอนควรมีบทบาทเป็ นผู้อานวย
ความสะดวก/ช่วยผู้เรี ยน ดาเนินกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้ อย่างราบรื่ นและมีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขม
มณี , 2559, น. 120-121) สอดคล้ อ งกั บ บลูม (Bloom, 1971, pp.167-176 อ้ า งถึ ง ใน อัจ ฉรา
สุขารมณ์ และ พรรณี บุญประกอบ, 2542, น. 19) ได้ ศึกษาโครงการเรี ยนเพื่อความรอบรู้ พบว่า
ตัวแปรที่มีความสาคัญในการส่งผลต่อการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนคือ ประการที่ 1 ความพร้ อมทางด้ าน
ผู้เรี ยน อันได้ แก่ ความรู้ พื ้นฐาน ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ และความพร้ อมด้ านความรู้ สึกต่อการ
เรี ยนซึ่งรวมถึงความสนใจ เจตคติต่อวิชาที่เรี ยน ตลอดจนบุคลิกลักษณะของผู้เรี ยน ประการที่ 2
ความพร้ อมทางด้ านผู้ส อน ได้ แก่ การเตรี ยมสอน วิธีดาเนิ น การสอน การอธิ บ ายของครู การ
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ประเมินผลการแก้ ไขสิง่ บกพร่อง และการให้ ข้อมูลย้ อนกลับ ประการที่ 3 สิ่งแวดล้ อมจากการเรี ยน
การสอนซึง่ เป็ นผลมาจากปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน เพื่อสร้ างบรรยากาศที่เอื ้ออานวยต่อ
การเรี ยนการสอนซึ่งสอดคล้ องกับ แอสติน (Astin, 1968, pp. 50-51) กล่าวว่า สภาพแวดล้ อม
ทางด้ านการเรี ยนการสอนที่จัดเป็ นสิ่งเร้ าเชิงสภาพแวดล้ อม และมีผลต่อการเรี ยนรู้ และพัฒนา
นิสิตมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) พฤติกรรมของผู้สอน 2) พฤติกรรมของนิสติ 3) โครงสร้ างและการจัด
สภาพห้ องเรี ย น ส่ ว น วิ นัย วี รวัฒ นานนท์ (2543, น. 22) กล่ า วว่ า ในปั จ จุบัน นี ป้ ั ญ หาสภาพ
เศรษฐกิ จ ได้ ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสื่ อ มโทรมทางสังคมวัฒ นธรรมสิ่งแวดล้ อ มและปั ญ หาคุณ ภาพ
ประชากร ทาให้ เกิดการปรับเปลี่ยนทางสังคม ดังนัน้ การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควร
จะต้ องจัดการเรี ยนการสอนให้ สอดคล้ องกับเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในภาวะปั จจุบนั ดังนี ้ 1) เนื ้อหาใน
การเรี ยนการสอนต้ องเป็ นความรู้ เกี่ยวกับตนเอง ชุมชนและภูมิภาค เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
สิ่งแวดล้ อมและภูมิปัญญาท้ องถิ่น 2) การจัดเนือ้ หาการเรี ยนหรื อองค์ความรู้ ในหลักสูตรแต่ละ
สาขาจะต้ องบูรณาการ มีความสัมพันธ์ซงึ่ กันและกัน รวมทังสั
้ มพันธ์กบั ชีวิตมากยิ่งขึ ้น 3) การเรี ยน
การสอนต้ องมุ่ ง สร้ างคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมโดยสอดแทรกอยู่ ใ นทุ ก สาขาวิ ช าให้ มากขึ น้
4) กระบวนการเรี ยนการสอนจะต้ องสร้ างให้ คนมีปัญญา รู้จกั คิด รู้จกั ใช้ เหตุผล ปรับพฤติกรรมการ
สอน และมีการตรวจสอบติดตามการทางานของอาจารย์
การจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา อดุลย์ วิริยเวชกุล (2541ก, น. 18-19)
ได้ เสนอความเห็นว่า “การจัดการเรี ยนการสอนมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ นกั ศึกษามีประสบการณ์การ
เรี ยนที่ดี หรื อเป็ นวิธี หรื อกระบวนการที่เมื่อนักศึกษาเปลี่ยนผ่านวิธีหรื อกระบวนการไปแล้ ว มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ ของนักศึกษา เช่น “ไม่ร้ ู -ไม่เข้ าใจ” มาสู่สถานภาพที่ “รู้ และเข้ าใจ” การ
เปลี่ยนสถานภาพจากคุณ สมบัติอย่างหนึ่งไปสู่คุณ สมบัติใหม่ ส่วนใหญ่ เป็ นผลที่ เกิ ดจากการ
จัดการเรี ยนการสอน ด้ วยเหตุนี ้วิธีการสอนหรื อกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนและคุณภาพของ
ผู้ที่ทาหน้ าที่ในการเรี ยนการสอนจึงนับได้ ว่ามีความสาคัญที่สุดประเด็นหนึ่งที่จะเป็ นเครื่ องบ่งชี ้
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ดังนัน้ เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพที่ดีที่สดุ กระบวนการเรี ยน
การสอนจึงมีความจาเป็ นจะต้ องนาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องอย่างน้ อย 4 ประการ มาพิจารณาประกอบ
ดังนี ้
1. การจัดการเรี ยนการสอนให้ ตรงกับปรัชญาของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2. เนื ้อหาของรายวิชาที่สอนต้ องให้ ตรงกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษานัน้
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3. วิธีการจัดการเรี ยนการสอนต้ องสามารถที่จะแก้ ไขข้ อบกพร่องหรื อข้ อด้ อยของ
ผลผลิตของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของไทยที่มีอยูแ่ ล้ วในปั จจุบนั
4. การพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างอื่นที่ผ้ สู าเร็ จการศึกษาระดับบัณฑิตมี
ความจาเป็ นต้ องมีความสามารถภายใต้ “เงื่อนไข” ของความเจริ ญก้ าวหน้ า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้ านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในปั จจุบนั
โดยอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาควรมีคณ
ุ ลักษณะ คือ ควรเป็ นผู้ที่มีความสามารถ
ด้ านวิชาการ มีความรู้ในเนื ้อหารายวิชาที่ทาการสอน มีความใฝ่ ร้ ู สนใจติดตามความก้ าวหน้ าทาง
วิช าการใหม่ ๆ ต้ อ งก้ า วทัน โลก มี ก ารสร้ างสรรค์ ผ ลงานทางสาขาวิช าที่ ส อนอยู่เสมอ และมี
ความสามารถด้ านการสอนโดยมีการวางแผนการสอนอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ ผลการสอนเป็ นไป
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ สอนให้ ผ้ เู รี ยน รู้จกั คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ กล้ าแสดงความคิดเห็น รู้ จกั ตัง้
โจทย์ ตังค
้ าถาม ตังเป้
้ าหมาย สนใจกระบวนการ รู้ จักใช้ เทคนิค วิธีการ หรื อสื่อการสอนเพื่อให้
ผู้ เรี ย นเกิ ด ความสนใจ และติ ด ตามการสอนตลอดเวลา สามารถชี แ้ นะให้ ผู้ เรี ย นมองเห็ น
ความสัมพันธ์ ของวิชาที่เรี ยนกับวิชาอื่นที่เกี่ยวข้ อง แนะนาให้ ผ้ เู รี ยนรู้ จกั แหล่งข้ อมูลที่จะค้ นคว้ า
ศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนี อ้ าจารย์ควรเป็ นผู้ที่เปี่ ยมล้ นด้ วยคุณธรรมศีลธรรมที่ดีมีจรรยาบรรณ
ปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีความภาคภูมิใจ และศรัทธาในวิชาชีพของตนด้ วย (อดุลย์ วิริยเวช
กุล, 2541ก, น. 167-168)
สุวพร ตังสมวรพงษ์
้
(2545, น. 5) ได้ ให้ ทัศนะว่า อาจารย์ควรมีความเข้ าใจในเรื่ อง
พัฒนาการของนิสิต ใจกว้ าง ไม่แบ่งแยกระหว่างวิชาการและกิจกรรม เปิ ดโอกาสให้ นิสิตได้ ทา
กิจกรรมที่หลากหลายตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด ควบคูไ่ ปกับการเรี ยนการสอนใน
ห้ องเรี ยน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคม นอกจากนี ้ควรจัดบรรยายที่สง่ เสริมความสาเร็จทางวิชาการ
เช่น อาจสนับสนุนส่งเสริ มนิสิตที่เรี ยนดีโดยการให้ จัดการสอนซ่อมเสริ มหรื อจัดโปรแกรมพิเศษ
และอาจารย์ต้องมีความรู้ ทนั สมัย รู้ ลึกถูกต้ อง ขวนขวายหาความรู้ เพิ่มเติมให้ อาจารย์เอง มีการ
เตรี ย มการสอนดี ก าหนดจุด หมายในการสอนอย่ า งชัด เจน สนับ สนุน ให้ นิ สิ ต คิ ด เอง รวมทัง้
เนื ้อหาวิชาที่บรรยายควรเป็ นความรู้ที่ทนั สมัยและใกล้ ตวั ผู้เรี ยน ซึง่ สามารถเป็ นพื ้นฐานที่นาไปใช้
ในชีวิตประจาวันได้ ซึ่งสอดคล้ องกับ วิชยั วงษ์ ใหญ่ และคนอื่นๆ (2542, น. 25) ให้ ความเห็นว่า
ผู้สอนเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญยิ่งในการจัดการเรี ยนการสอน ผู้สอนต้ องเป็ นผู้มีความรู้ ที่จะสอน
เป็ น อย่างดี มีทัศนคติที่ดีต่อการสอนมี ความเห็น อกเห็ นใจผู้เรี ยน มีการยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รวมทังมี
้ การจริงใจระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน
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พันธ์ศกั ดิ์ พลสารัมย์ (2548, น. 331) กล่าวไว้ ว่าสภาพแวดล้ อมด้ านผู้สอน ผู้สอนจะ
ลดบทบาทการสอนในลักษณะของการป้อนความรู้ ลงแต่จะปรับวิธีการสอนไปเป็ นผู้ชี ้แนะ และ
กระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ด้วยตนเองและให้ ความสาคัญกับการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรี ยนการ
สอนมากขึ ้น ตลอดจนมีความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย โรไมน์ (Romine, 1974, pp.
139-143 อ้ า งถึ ง ใน พระมหาปราโมทย์ วงศ์ ราพัน ธ์ , 2548, น. 39) ได้ อ ธิ บ ายว่า บรรยากาศ
เกี่ ยวกับการสอนที่ช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้ นัน้ มีดงั นี ้ คือ ด้ านบุคลิกภาพของผู้สอนเป็ นผู้มีความ
กระฉับ กระเฉง มี อ ารมณ์ ขัน สนใจวิช าที่ ส อน มี ค วามจริ ง ใจและเป็ น กัน เองกับ ผู้เรี ย น มี ก าร
เตรี ยมการสอนมาดี ชี ้แจงวัตถุประสงค์ในวิชาที่เรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนทราบทุกครัง้ รวมทังแนะน
้
าหนังสือ
อ้ างอิงต่าง ๆ ด้ านเนื อ้ หาวิชามีก ารอธิ บายชัดเจน กระตุ้น ให้ ผ้ ูเรี ยนรู้ จักคิดในการแก้ ปัญ หา มี
เทคนิคการสอนหลายๆ แบบที่สามารถทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาได้ แจ่มแจ้ งและรวดเร็ว
นอกจากนี ้ เกอริ น (Guerin, 1981, p. 18 อ้ างถึงใน จันทร์ เพ็ญ หงษ์ ทอง, 2545, น.
32) ได้ ส รุ ป ไว้ ว่าในการที่ จะถ่ ายทอดความรู้ และทักษะความชานาญแล้ ว สิ่งที่ อาจารย์ ผ้ ูสอน
จะต้ องมี คื อ 1) รั บ รู้ ความต้ องการและรู้ เกี่ ย วกั บ นั ก ศึ ก ษาที่ ต นจะสอน 2) รู้ ทั ศ นคติ แ ละ
สภาพแวดล้ อมของนักศึกษา 3) อนุญาตให้ นกั ศึกษาเลือกวิธีการและกิจกรรมที่นกั ศึกษาคิดว่าจะ
เป็ นประโยชน์และประสบผลสาเร็จในการเรี ยนของนักศึกษาเองได้ อย่างอิสระ 4) ต้ องรู้จกั เชื่อมโยง
ประสบการณ์หรื อความรู้ให้ กลมกลืนสอดคล้ องกับสถานการณ์จริง
ส่วน อดุลย์ วิริยเวชกุล (2541ข, น. 53) ที่ศกึ ษาเรื่ องดัชนีบง่ ชี ้คุณภาพบัณฑิตศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า คุณภาพของอาจารย์นบั เป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สดุ ในการสร้ างผลผลิต
ที่ มี คุณ ภาพตรงตามเป้ า หมายวัต ถุ ป ระสงค์ คุณ ภาพรวมถึ ง คุณ วุฒิ ประสบการณ์ ความ
รับผิดชอบต่อหน้ าที่ ความมีวฒ
ั นธรรมและอารยธรรม รวมทัง้ การอุทิศตนต่อภาระรับผิดชอบที่
กาหนดไว้ ด้วย ดังนัน้ หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีอาจารย์ที่มี “คุณภาพ” ย่อมสร้ างผลผลิตตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ มาก จากผลการวิจยั ที่รวบรวมข้ อมูลจากบัณฑิตที่จบการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดาประมาณ 7,000 คน อาจารย์ผ้ สู อนมีประสิทธิภาพดี มีลกั ษณะ
และวิธีการดังนี ้
1. รู้/แม่นยาในเนื ้อหา
2. เตรี ยมการบรรยายอย่างดี มีขนตอน
ั้
3. สอนเนื ้อหาที่สมั พันธ์กบั ชีวิตและนาไปใช้ ได้
4. กระตุ้นหนุนให้ ผ้ เู รี ยนถามและแสดงความเห็น
5. กระหายใคร่ร้ ูในวิชาของตน
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6. เป็ นกันเอง ติดต่อเข้ าพบได้ ง่าย
7. คานึงถึงความก้ าวหน้ าของนักศึกษา
8. มีอารมณ์ขนั
9. เห็นอกเห็นใจ เมตตา กรุณา
10. ใช้ เครื่ องมืออุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2554, น. 2-5, 37) ได้ กาหนดคุณลักษณะของผู้สอน
ในระดับอุดมศึกษา ดังนี ้
1. รู้ จักวางแผนการสอน คือ ประมวลรายวิชา ทาแผนการสอนรายวัน เพื่อได้
เตรี ยมการสอน วิธีการและสาระอย่างถูกต้ องสมบูรณ์
2. รู้ วิ ธี การสอนหลายแบบและรู้ จั ก เลื อ กวิ ธี ก ารสอนให้ สอดคล้ องกั บ
วัตถุประสงค์และสาระของเนื ้อหาวิชาที่สอน
3. รู้จกั ผู้เรี ยน ผู้สอนควรรู้จกั ผู้เรี ยนเพื่อทราบภูมิหลัง พื ้นฐานความสนใจและเพื่อ
สร้ างบรรยากาศที่เป็ นมิตรต่อกันระหว่างผู้เรี ยนและผู้สอน
4. รู้ จกั ใช้ อปุ กรณ์ ผู้สอนควรรู้ จกั ใช้ อปุ กรณ์ ที่จะใช้ เป็ นเครื่ องช่วยทาให้ บทเรี ยน
น่าสนใจดียิ่งขึ ้น
5. รู้ จกั ทรัพยากรมนุษย์ รู้ จกั แหล่งที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญ และผู้ที่มาเป็ นวิทยากร
ให้ ความรู้แก่ศิษย์ของตน
6. รู้ จัก ค้ น คว้ า รู้ จัก แหล่ ง ที่ จ ะให้ ข้ อ มูล ส าหรั บ นัก ศึก ษาค้ น คว้ า หรื อ แหล่ง ที่
นักศึกษาจะฝึ กฝนอาชีพได้
7. รู้จกั วิธีประเมินผล การสอนที่ดีควรจะมีการประเมินผลที่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่
สอนเพื่อทาให้ ผ้ สู อนเข้ าใจและปรับปรุ งการสอนของตนเองดีขึ ้น ผู้ที่สอนแล้ วทาให้ ผ้ เู รี ยนสอบตก
มากควรพิจารณาตนเองว่าอาจจะเป็ นผู้สอนที่ใช้ ไม่ได้ เลยมากกว่าจะเป็ นความผิดของผู้เรี ยน
นอกจากนี ้ วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2554, น. 13) กล่าวว่า ผู้สอนมีบทบาท
สาคัญที่สดุ ในการถ่ายทอดความคิด วิทยาการ และกระบวนการให้ แก่ผ้ เู รี ยน ดังนัน้ ผู้สอนย่อมจะ
เป็ นผู้ที่ทาให้ การเรี ยนการสอนเกิดผลดีได้ โดยผู้สอนควรมีองค์ประกอบ ดังนี ้
1. บุคลิกภาพของผู้สอน หมายรวมถึง การพูด เสียงที่พูด ความกระจ่างในการ
พูด สาเนียงที่พดู หน้ าตา กิริยาท่าทางและการแสดงออกต่าง ๆ สุขภาพกาย สุขภาพจิต ทัศนคติ
ต่อวิชาชีพ คุณ ธรรม จริ ยธรรม ความอดทน ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ความเสียสละและความ
ขยันหมัน่ เพียร
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2. ความรู้ของผู้สอน ผู้เรี ยนย่อมคาดหวังไว้ สงู ว่า ผู้สอนจะมีความพร้ อมทางด้ าน
วิชาการ สามารถจะให้ ข้อมูล สอน อธิ บายหลักเกณฑ์ ทฤษฎี และข้ อสงสัยต่าง ๆ ให้ ผ้ ูเรี ยนได้
กระจ่างชัด ดังนัน้ ผู้สอนจะต้ องมีความใฝ่ รู้ ติดตามข่าวสารทางวิชาการอย่างสม่าเสมอ และมี
ความพร้ อมที่จะสอน
3. วิ ธี ก ารสอน การสอนที่ ดี นั น้ รวมถึ ง ที่ ผ้ ู ส อนรู้ จัก วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดความรู้
ความคิดให้ ผ้ เู รี ยน โดยใช้ วิธีการแตกต่างกันออกไปอย่างเหมาะสม และน่าสนใจ ทาให้ ผ้ เู รี ยนได้
ความรู้ ความคิด ตามความมุ่งหมายของผู้สอน นอกจากนี ก้ ็ ควรมี ค วามเข้ าใจ ใส่ใจต่อผู้เรี ย น
ตลอดจนความรักศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์อีกด้ วยหากผู้สอนสามารถจะเตรี ยมตนให้ พร้ อมด้ วย
ความมัน่ ใจในมาดของอาจารย์ที่เต็มไปด้ วยความรู้และวิธีการสอนที่เหมาะสมน่าสนใจ ก็ย่อมจะ
ทาให้ การเรี ยนการสอนดาเนินไปอย่างได้ ผลดี
วินยั วีรวัฒนานนท์ (2543, น. 91-93) ได้ เสนอเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรี ยนรู้ ใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่สง่ เสริมความเป็ นคนที่สมบูรณ์ ทักษะในการวิจยั และการพัฒนาวิชาการและ
วิชาชีพซึง่ จะต้ องอาศัยกระบวนการเรี ยนรู้ดงั นี ้
1. การค้ นคว้ าและวิพากษ์ เนื ้อหาสาระ การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนได้ ค้นพบความรู้
ด้ วยตนเอง การนาเสนอสิ่งที่ได้ ค้นคว้ าและการวิพากษ์ วิจารณ์ เนือ้ หาสาระของวิชาในหลักสูตร
ตลอดจนการเลือกและการนาเสนอเนื ้อหาที่สนใจอย่างเป็ นระบบ
2. การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนค้ นหาความรู้ ที่กว้ างขวาง
โดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ นอกเหนือไปจากการค้ นคว้ าจากตารา หนังสือ เอกสาร และบทความจาก
สื่อการศึกษาที่ใช้ อยูป่ กติ
3. การใช้ ภาษาที่มีประสิทธิภาพ การส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนนาเสนอสาระความรู้ ด้วย
การพูดและการเขียนที่ถูกต้ องเป็ นระบบ สื่อความหมายให้ เข้ าใจโดยง่ายและใช้ กรอบแนวคิดใน
รูปแบบของการวิจยั นาเสนอ
4. การนาเสนอเนื ้อหาที่ทนั สมัย การนาเสนอเนื ้อหาของวิชาที่มีความทันสมัย ทัน
ต่อเหตุการณ์ และมองเห็นคุณค่าในการนาไปใช้ ประโยชน์ต่อชีวิตประจาวัน และประโยชน์ในการ
ปฏิบตั ิงาน
5. การเชื่ อ มโยงเนื อ้ หาสาระ การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นได้ พั ฒ นาทั ก ษะในการ
เชื่อมโยงความรู้ในสาขาวิชากับวิชาการในสาขาอื่น และมองเห็นผลกระทบในการเชื่อมโยงความรู้
ในสาขาวิ ชาการในสาขาอื่ น และมองเห็ น ผลกระทบของการพัฒ นาวิชาการที่ มี คุณ ภาพชี วิต
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้ อม
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6. ปฏิสมั พันธ์ ระหว่างบุคคล กิจกรรมการเรี ยนที่ส่งเสริ มผู้เรี ยนให้ มีปฏิสมั พันธ์
กับผู้เรี ยนด้ วยกัน และระหว่างผู้เรี ยนกับผู้สอนที่เป็ นไปอย่างสร้ างสรรค์ การเคารพในความคิดเห็น
ซึง่ กันและกัน และการใช้ เหตุใช้ ผล
7. การเรี ยนและการปฏิบตั ิในสถานการณ์ จริ ง การส่งเสริ มการเรี ยนให้ ผ้ เู รี ยนได้
ลงมือปฏิบตั ิจริ ง และเรี ยนในสภาพการณ์ จริ ง และส่งเสริ มทักษะการใช้ เครื่ องมือและอุปกรณ์ ใน
การปฏิบตั ิงานได้ อย่างถูกต้ อง
8. ความเป็ นประชาธิปไตย การส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนแสดงความคิดเห็น การรับฟั ง
ความคิดเห็นที่แตกต่าง การวิพากษ์ วิจารณ์ อย่างสร้ างสรรค์ และการยึดมัน่ ในสิทธิ เสรี ภาพ และ
หน้ าที่ของตนเองและผู้อื่น
9. การมีส่วนร่วมในบทเรี ยน การส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีส่วนร่ วมคิดร่ วมปฏิบตั ิใน
กิจกรรมอย่างทัว่ ถึงและเสมอภาคกัน รวมทังให้
้ ผ้ เู รี ยนมีความพร้ อมในการแสดงความคิดเห็นต่อ
บทเรี ยน การกาหนดจุดประสงค์ กิจกรรม วิธีเรี ยน และการประเมินร่วมกัน
อาจสรุ ปได้ ว่า สภาพแวดล้ อมด้ านการเรี ยนการสอน คือ กระบวนการจัดการเรี ยน
การสอน วิธีการสอน การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ้ สู อนจัดให้ แก่ผ้ เู รี ยน
รวมถึงการวัดและประเมินผล และปั จจัยสนับสนุนในการเรี ยนการสอน เช่น สื่อ อุปกรณ์ประกอบ
เนื ้อหาสาระที่สอน เพื่อพัฒนาให้ นกั ศึกษามีความเป็ นนักวิชาการ ซึง่ เป็ นกระบวนการที่สาคัญใน
การกระตุ้นนักศึกษาให้ มีการพัฒนาศักยภาพทางด้ านสติปัญญา บุคลิกภาพ ความรู้สกึ ต่าง ๆ การ
จัดสภาพแวดล้ อมที่ดีจะช่วยส่งเสริ มบรรยากาศทางวิชาการ รวมทังช่
้ วยให้ นกั ศึกษามีทศั นคติที่ดี
ต่ อ การเรี ยน รู้ และเป็ น ไป ตาม วั ต ถุ ป ระสงค์ ของห ลั ก สู ต รและมี ส่ ว น ส าคั ญ ที่ ท าให้
สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ลักษณะที่พงึ ประสงค์และมี
ความเป็ นบัณฑิตที่สมบูรณ์
3.3 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้ านอาจารย์ ท่ปี รึกษา
อาจารย์ ในมหาวิ ท ยาลัย หรื อ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ที่ จัด การเรี ย นการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา มีภารกิจสาคัญที่สุด คือ การสอนและการให้ คาปรึ กษาหรื อควบคุมวิทยานิพนธ์
และการสอบวิทยานิพนธ์ ของนิสิตนักศึกษา (สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์ วิรัชชัย, 2550, น. 22)
บทบาทหน้ าที่ของอาจารย์ ซึ่งนอกจากปฏิบัติหน้ าที่ สอนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรแล้ ว ยังมี
หน้ าที่อื่น ๆ ได้ แก่ การบริ หารหลักสูตร การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร การควบคุมดูแลนักศึกษา
การให้ คาปรึ กษาเกี่ ย วกับการจัดแผนการเรี ยนการสอน การดูแลการท าวิท ยานิ พ นธ์ และการ
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ค้ นคว้ าวิจยั และการให้ คาแนะนา หรื อข้ อเสนอแนะทางด้ านอื่น ๆ และนอกเหนือจากคุณสมบัติ
ของอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่กล่าวมาข้ างต้ นแล้ ว ในส่วนของการเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
ให้ กับผู้เรี ยน ควรเป็ นอาจารย์ ที่มีความรับผิดชอบสูงมีความจริ งใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความ
เมตตากรุณา ใจกว้ างรับฟั งความคิดเห็น ไวต่อการับรู้ มีความสามารถในการแก้ ไขปั ญหา มีเหตุผล
มีความอดทน อุทิศเวลาให้ กบั งาน มีความรอบรู้ และทันต่อเหตุการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ ดี มีความ
ประพฤติที่เหมาะสมปฏิบตั ิตนเป็ นที่เคารพนับถือสมเป็ นแบบอย่างที่ดี (อดุลย์ วิริยเวชกุล, 2541ก,
น. 167-168)
นอกจากบทบาทอาจารย์ที่ทาหน้ าที่เป็ นผู้สอนแล้ วนัน้ อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษายัง
มีอีกหนึ่งบทบาทที่สาคัญ คือ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึง่ เป็ นบุคคลสาคัญที่สดุ
ในกระบวนการท าวิท ยานิ พ นธ์ มี บ ทบาทหน้ าที่ ทัง้ ด้ านบริ ห าร (administrative role) วิชาการ
(academic role) ที่ปรึกษา (counseling role) ที่ปรึกษา (counseling role) และประกันคุณภาพ
(quality assurance role) กล่าวคือ อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ต้องให้ คาแนะนาทางวิชาการ
กากับดูแลความก้ าวหน้ าในการดาเนินงานให้ นิสิตนักศึกษาทาวิทยานิพนธ์ที่มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
ได้ เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ก าหนด ให้ ป ฏิ บัติ ต ามนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบี ย บข้ อ บัง คับ ของ
มหาวิ ท ยาลัย ดูแ ลนิ สิ ต นัก ศึ ก ษาให้ มี พัฒ นาการทัง้ ด้ า นอารมณ์ -สัง คม ร่ า งกาย คุณ ธรรม
จริ ย ธรรม เพื่ อ ที่ จ ะได้ พัฒ นาตนให้ มี ค วามเป็ น “นัก วิ ช าการ/นัก วิ จัย มื อ อาชี พ ” รวมทัง้ เป็ น
แบบอย่าง (model) ของครู และนักวิจัยที่ดีด้วย (ชนิตา รักษ์ พลเมือง และสมหวัง พิธิยานุวฒ
ั น์ ,
2549, น. 25)
สุวิมล ว่องวาณิ ช และนงลักษณ์ วิรัชชัย (2550, น. 31-33) ได้ สรุ ปบทบาทหน้ าที่
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไว้ 9 บทบาท ดังนี ้
1) บทบาทในฐานะนั ก วิ ช าการและนั ก วิ จั ย ที่ ทั น สมั ย อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ต้องเป็ นผู้ที่แสวงหาความรู้ และพัฒนาตนเองโดยใช้ กระบวนการวิจัยอย่างต่อเนื่อ ง
สม่าเสมอ เพื่อให้ มีความรู้ทนั สมัย ก้ าวทันต่อความก้ าวหน้ าในศาสตร์ ของตนเอง
2) บทบาทในฐานะครู อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีจิตวิญญาณของความ
เป็ น ครู เป็ น ผู้ที่ มุ่งมั่น ชี แ้ นะ อบรม สั่งสอน และถ่ ายทอดความรู้ รวมทัง้ ชี น้ าให้ นิ สิ ต นัก ศึก ษา
แสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง จนนิสิตนักศึกษาสามารถทาวิทยานิพนธ์ ที่มีคุณ ภาพได้ สาเร็ จตาม
ศักยภาพ
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3) บทบาทในฐานะต้ นแบบ อาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ เป็ นบุคคลเพียงคน
เดียวที่นิสิตนักศึกษาได้ ร่วมทางานอย่างใกล้ ชิดเป็ นระยะเวลานานเกือบตลอดหลักสูตร ดังนัน้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ควรมีบุคลิกลักษณะ โลกทัศน์ และพฤติกรรมเป็ นแบบอย่างที่ดีให้
นิสติ นักศึกษายึดถือหรื อเลียนแบบได้
4) บทบาทในฐานะที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาต้ องสามารถคิดวิเคราะห์ คิดเชิง
วิพากษ์ สามารถให้ ข้อคิดเห็น ให้ ข้อมูลป้อนกลับ ชี ้แนะแนวทางในการทาวิทยานิพนธ์ที่ถกู ต้ องให้
นิสิตนักศึกษาได้ โดยไม่ทาให้ นิสิตนักศึกษาหลงทางหรื อหลงประเด็น รวมทัง้ ต้ องเป็ นผู้มีศาสตร์
และศิลปะในการให้ คาปรึกษาเป็ นอย่างดี
5) บทบาทในฐานะผู้ มี ค วามพร้ อมในการเป็ นที่ ป รึ ก ษา อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ ต้องมีความพร้ อมใน 3 ด้ าน ด้ านแรก มีความพร้ อมด้ านเวลาในการดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ ชิดและต่อเนื่องทังในห้
้ องเรี ยนและนอกห้ องเรี ยน และให้ เวลาแก่นกั ศึกษาอย่างเพียงพอ
ด้ านที่สอง มีความพร้ อมทางวิชาการในเรื่ องที่นกั ศึกษาทาวิทยานิพนธ์ สามารถให้ ความรู้หรื อเป็ น
แหล่งความรู้ ทางวิชาการ เป็ นที่พึ่งของนักศึกษาในการทาวิทยานิพนธ์ ได้ ดี ด้ านที่สาม มีความ
พร้ อมทางจิตใจ ที่จะดูแลนักศึกษาด้ วยความเข้ าใจ เห็นใจ ใส่ใจและปรารถนาที่ดีต่อนักศึกษา ให้
ความสนิทสนมและมีความสัมพันธ์ใกล้ ชิดกับนักศึกษาเหมือนเป็ นเพื่อนร่วมงาน
6) บทบาทในฐานะผู้รอบรู้สาระแหล่งข้ อมูล อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมี
ความรู้ กว้ างและลึกทังองค์
้ ความรู้ และแหล่งความรู้ ทางด้ านวิชาการ พร้ อมที่จะให้ คาแนะนาที่ดี
รอบรู้ ทงกฎระเบี
ั้
ยบ นโยบายของภาควิชา คณะ หรื อมหาวิทยาลัย กาหนดการ/เงื่อนไขการสอบ
เกณฑ์การวัดและประเมินผล พร้ อมที่จะช่วยให้ นกั ศึกษาวางแผนงานได้ เหมาะสม
7) บทบาทในฐานะผู้ บริ ห ารจั ด การ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ต้ องมี
ความสามารถในการบริ ห ารจัดการโครงการวิจัย สามารถให้ คาแนะน านักศึกษาเกี่ ยวกับการ
บริ หารโครงการวิจยั หรื อการทาวิทยานิพนธ์ ได้ เป็ นอย่างดี รวมทังสามารถบริ
้
หารเวลาของตนเอง
และบริหารตัวนักศึกษาได้
8) บทบาทในฐานะนักประเมิน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องมีศกั ยภาพใน
การประเมิ น คุ ณ ภาพวิ ท ยานิ พ นธ์ และการประเมิ น ความสามารถของนั ก ศึ ก ษา รวมทั ง้ มี
ความสามารถวิเคราะห์ประเมินความรุ นแรงของปั ญหาการทาวิทยานิพนธ์ และสามารถปั ญหาที่
เกิดขึ ้นอย่างได้ ผล
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9) บทบาทในฐานะผู้ร่วมงาน อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะอาจารย์ที่
ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต ต้ องให้ เกียรตินักศึกษาเหมือนเป็ น
เพื่อนร่วมงาน เมื่อมีผลผลิตผลงานวิจยั ร่วมกัน
อดุ ล ย์ วิ ริ ย เวชกุ ล (2541ก, น. 171, 173-175) ได้ กล่ า วถึ ง คุ ณ ลัก ษณะที่ ดี ข อง
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ว่ า ควรจะเป็ นอาจารย์ ที่ มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบสู ง เป็ น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา มีความชานาญเป็ นพิเศษ มีประสบการณ์ ทางวิชาการสูง มีผลงานทาง
วิชาการเป็ นที่ประจักษ์ มีจิตวิญญาณเป็ นนักวิชาการ มีวิสยั ทัศน์ ที่กว้ างไกล มีความใฝ่ รู้ ศึกษา
ค้ นคว้ าวิจยั หาความก้ าวหน้ าอยูเ่ สมอ และมีความจริงใจในการถ่ายทอดความรู้แก่ลกู ศิษย์ มีความ
ตังใจจะสร้
้
างบัณฑิตใหม่ให้ มีความสามารถ และเชี่ยวชาญในวิทยาการเพื่อสามารถพัฒนาเป็ น
อาจารย์ที่ดีต่อไปในอนาคตเป็ นผู้เปี่ ยมล้ นด้ วยคุณธรรม มีศีลธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณที่ดี
ประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่างที่ดีและมีความภาคภูมิใจในอาชีพของตน และยังได้ กล่าวถึงข้ อ
ปฏิบัติของอาจารย์ ที่ป รึ ก ษาการท าวิท ยานิ พ นธ์ ที่ ควรมี ความพร้ อมเพื่ อเป็ น อาจารย์ ที่ ปรึ กษา
วิทยานิพนธ์ที่ดี คือ
1) มีคณ
ุ สมบัติในการจะเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ตามกฎระเบียบ
ของบัณฑิตวิทยาลัย
2) มีเวลาที่จะควบคุม ดูแลให้ คาแนะนา ปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ แก่นกั ศึกษา
ได้ อย่างเต็มที่
3) อาจารย์ที่ปรึกษาการทาวิทยานิพนธ์ แต่ละคนไม่ควรมีนกั ศึกษาในความดูแล
ทังหมดเกิ
้
น 5 คน เพื่อจะได้ ดแู ลเต็มที่ และเป็ นการกระจายความรับผิดชอบให้ อาจารย์ที่ปรึกษาใน
หลักสูตรได้ ถ้วนหน้ า
4) จั ด ตารางเวลาให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ าพบอย่ า งน้ อยสั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั ง้ เพื่ อ
ปรึกษาหารื อติดตามความก้ าวหน้ าของการทาวิจยั สาหรับวิทยานิพนธ์
5) ควรคุยรายละเอียด หัวข้ อโครงการวิจยั วัตถุประสงค์ ขันตอนการด
้
าเนินการ
รวบรวมข้ อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการประมวลข้ อมูลให้ นกั ศึกษาเข้ าใจอย่างชัดเจน
6) อาจารย์ที่ปรึกษาฯ ควรทาตนเป็ นแบบอย่างที่ดีโดยต้ องมีความกระตือรื อร้ น
ในการแสวงหาแหล่งทุนวิจยั จากภายในประเทศ และต่างประเทศ ทังจากภาครั
้
ฐและเอกชน
7) สอนให้ นกั ศึกษารู้จกั การเขียนโครงการวิจยั เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจยั
8) ฝึ กให้ ร้ ูจกั การใช้ เทคนิควิธีการอย่างถูกต้ อง โดยการถ่ายทอดให้ ด้วยความเต็ม
ใจ
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9) อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาฯ ควรลงมื อ ปฏิ บัติ ก ารทดลองได้ เองโดยท าร่ ว มไปกับ
นักศึกษาในช่วงเริ่ มต้ นมิใช่เป็ นแค่ออกคาสัง่ หรื อให้ นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์ เป็ นผู้สอนงานด้ าน
ปฏิบตั ิการแก่นกั ศึกษา ทังนี
้ ้เพื่อเสริ มสร้ างบรรยากาศการทาวิจยั ให้ น่ารื่ นรมย์ สร้ างแรงจูงใจและ
กาลังใจในการติดตามผลงานต่อไป
10) สอนและตักเตือนให้ นักศึกษา มีความซื่อสัตย์ต่อผลการทดลองให้ มีความ
เพียรพยายามต่องานและแจ้ งให้ ทราบทันทีที่เกิดปั ญหา
11) อาจารย์ที่ปรึ กษาฯ ควรจัดให้ มีการพบปะเพื่อปรึ กษาหารื อผลการทดลอง
ระหว่างนักศึกษากับคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอเพื่อจะรับทราบผล
การทดลองแก้ ไขปั ญหาได้ ทนั การ
12) เมื่ อ ผลการวิ จัย เสร็ จ สิ น้ อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาฯ ควรสนับ สนุ น ให้ นัก ศึ ก ษา
นาเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการหรื อเขียนเพื่อตีพิมพ์ ในวารสารวิชาการภายในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ
13) ปลูกฝังให้ รักการทาวิจยั และสนับสนุนต่อไปแม้ จะสาเร็จการศึกษาแล้ ว
14) ส่งเสริ มและสร้ างสรรค์ให้ บณ
ั ฑิตรู้ จกั ทางาน ประสานงานกับผู้อื่นเป็ นผู้ร้ ู ลกึ
ใฝ่ ร้ ู ทางานด้ วยใจรัก ด้ วยสมอง ด้ วยฝี มือ
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาด้ าน
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา อาจสรุ ป ได้ ว่ า สภาพแวดล้ อ มด้ า นอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเป็ นปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ มี
ความสาคัญยิ่งต่อกระบวนการผลิตบัณฑิตซึง่ บทบาทของอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้ องทา
หน้ าที่ทงด้
ั ้ านการสอนและการเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์จะต้ องมีความพร้ อมใน
ด้ านของความรู้ ในศาสตร์ ที่ถ่องแท้ มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ให้ ข้อคิดเห็น ชี ้แนะ
แนวทางในการทาวิทยานิพนธ์ มีความพร้ อมในด้ านของเวลาที่จะต้ องมีให้ กับนักศึกษา และมี
ความประพฤติดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ กบั นักศึกษา อาจารย์
จะเป็ นผู้พัฒนานักศึกษาให้ มีศกั ยภาพเต็มความสามารถของตนเอง เป็ นผู้ที่คอยรับรู้ คอยให้ คา
ชี แ้ นะ มี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไขปั ญหาให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษามี โ อกาส
ความก้ าวหน้ าในวิชาชีพของตนเอง
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3.4 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้ านการบริการนักศึกษา
การจั ด สภาพแวดล้ อมในด้ านการบริ ก ารนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเป็ นสิ่ ง เกื อ้ หนุ น ใน
กระบวนการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษานัน้ สิ่งแวดล้ อมในมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษา
เป็ นปั จจัยสาคัญที่จะส่งเสริ มและเอื ้ออานวยในการแสวงหาความรู้ และเจตคติที่ดี รวมทังเป็
้ นการ
หล่ อ หลอมให้ นั ก ศึ ก ษาเป็ นผู้ ที่ มี วั ฒ นธรรมและอารยธรรมที่ ดี เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษา ดังนัน้ มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาจะต้ องมีอาคาร
สถานที่และวัสดุอปุ กรณ์ ที่ทนั สมัยและเพียงพอเป็ นที่ประทับใจ รวมทังมี
้ บรรยากาศและกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่สง่ เสริมและเอื ้ออานวยในด้ านต่าง ๆ เช่น ในด้ านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา จึงเป็ น
ปั จจั ย ที่ เ ป็ นองค์ ป ระกอบภายนอกที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการพั ฒ นาการศึ ก ษา
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้ องเป็ นแหล่งที่สาคัญที่ต้องเป็ นทังสถานที
้
่ปลูกฝังและพัฒนาวัฒนธรรมและ
อารยธรรมให้ แก่นกั ศึกษาพร้ อมกับการที่เป็ นแหล่งผลิต “ผู้ทรงความรู้และปั ญญา” ทังนี
้ ้วัฒนธรรม
และอารยธรรมมีความหมายรวมถึงความประพฤติ จริ ยธรรม ความเป็ นผู้มีระเบียบวินัย การให้
เกี ยรติผ้ ูอื่น นอกจากนี ใ้ นการพัฒ นากระบวนการเรี ยนรู้ ในระดับบัณ ฑิ ตศึกษาปั จจัยทางด้ าน
อุปกรณ์ด้านการเรี ยนการสอน สิง่ แวดล้ อมและบรรยากาศของสถาบันอุดมศึกษา ควรจะมีดงั นี ้
ปั จจัยทางด้ านอุปกรณ์ด้านการเรี ยนการสอน การเรี ยนการสอนที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
ศูนย์ กลางนัน้ ควรจัดเตรี ยมอุปกรณ์ ที่เกี่ ยวข้ องซึ่ง ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , สมสุข ธี ระพิจิตร, และ
วัชนีย์ เชาว์ดารงค์ (2554, น. 62-64) ได้ กล่าวไว้ ดงั นี ้
1) มี ห้ องสมุดที่ มีป ระสิท ธิ ภ าพ ที่ เป็ น แหล่งรวบรวมข้ อมูลทางวิชาการทัง้
ตารา วารสาร วิทยานิพนธ์ทงภาษาไทยและภาษาต่
ั้
างประเทศ ทังเอกสารและอิ
้
เล็กทรอนิกส์ โดย
มีสดั ส่วนเพียงพอกับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
2) อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนที่ต้องทันสมัย เช่น เทคโนโลยีการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และการบริ การที่คล่องตัว รวดเร็ ว สะดวกไม่ซบั ซ้ อน และเสียเวลาใน
การจัดการ
3) ศูนย์ การเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมในแต่ละศาสตร์ เพื่อให้ มีกระบวนการเรี ยนรู้
ด้ วยตนเองของศาสตร์ นนั ้ ๆ
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ส่วนบริ บทที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ มีความสาคัญต่อการผลผลิตของบัณฑิตศึกษาทัง้
ในด้ านสิง่ แวดล้ อมและการจัดบรรยากาศ ได้ แก่
1) การจัดการประชุมสัมมนาในระดับนานาชาติและระดับสาขาที่เกี่ ยวกับ
ศาสตร์ ที่เกี่ ยวข้ อง โดยสะท้ อนความก้ าวหน้ าทางวิชาการที่เกิดจากการวิจัย และ/หรื อการร่ วม
สัมมนาเพื่อแก้ ปัญหาสังคม
2) จัดเวทีวิพากษ์ วิจารณ์ อภิปราย ถกเถี ยง เพื่อฝึ กทักษะการแสดงความ
คิ ด เห็ น และสร้ างบรรยากาศประชาธิ ป ไตยเชิ ง สร้ างสรรค์ โดยผู้ เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษาได้ มีโอกาสแสดงความคิดเห็น เสนอผลการวิจยั ของผู้เรี ยนเอง
3) จัดเวทีแสดงความคิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ เชิงวิชาการ โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์จากการศึกษาหรื อการวิจยั ค้ นคว้ า
4) จัดให้ นิ สิตนักศึกษามี ป ฏิสัมพัน ธ์ กับบุคคลภายนอก เช่น อาจารย์ จาก
มหาวิทยาลัยอื่น ภาคธุรกิจ นักการเมือง เป็ นต้ น โดยเป็ นการเชิญบรรยายพิเศษ หรื อเชิญเป็ นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้ เรี ยนรู้สภาพจริงของสังคม
ในส่วนการให้ บริ การนักศึกษาเป็ นงานสาคัญที่สถาบันจัดขึ น้ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้ แก่นกั ศึกษา รวมทังให้
้ ได้ รับความปลอดภัยและความสุขสบาย ดังที่สาเนาว์ ขจรศิลป์
(2537, น. 7) กล่าวว่า การจัดบริ การนิสิตจะต้ องเป็ น ไปเพื่อส่งเสริ มพัฒ นาการในทุกด้ านของ
นิสิต เพื่อสร้ างประสบการณ์ ในการพัฒนาตนเอง โดยการจัดบริ การที่สาคัญ เช่น บริ การอาหาร
บริการแนะแนวบริ การสุขภาพอนามัย และบริ การจัดหางาน ทังนี
้ ้เพื่อช่วยลดหรื อขจัดปั ญหาต่างๆ
ให้ แก่นิสิตเพื่อช่วยให้ นิสิตเป็ นบุคคลที่สมบูรณ์ ทัง้ สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่ างกายและจิตใจ
สอดคล้ องกับ อัจฉรา วัฒนาณรงค์ (2551, น. 9) กล่าวว่า การจัดบริ การนักศึกษาเป็ นงานที่ช่ว ย
เอื อ้ อ านวยและสนับ สนุ น ให้ ผู้เรี ย นมี ค วามพร้ อมในการเรี ย น และได้ รั บ ความสะดวกตลอด
ระยะเวลาที่ ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาควรจัดขึน้ เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของ
ผู้เรี ยนอย่างมีคณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ มีอาคารสถานที่ที่เอื ้ออานวยต่อการจัดการเรี ยนการสอน
มีห้องสมุด ตารา หนังสือ วารสาร มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรี ยนการสอน และวัสดุอปุ กรณ์ ที่
เอื ้ออานวยต่อการสืบค้ น และเสาะแสวงหาความรู้ ทงภายในและภายนอกประเทศ
ั้
มีบรรยากาศที่
เสริมสร้ างความคิดสร้ างสรรค์ ใฝ่ เรี ยนใฝ่ ร้ ูของผู้เรี ยน
นอกจากนี ้ วัลลภา เทพหัสดิน ณอยุธยา (2530, น. 100-102) ยังได้ กล่าวถึงงาน
บริ การและสวัสดิการนักศึกษาไว้ ว่า เป็ นงานของบุคลากรนักศึกษาที่เกิดขึ ้นพร้ อมกับ งานอื่น ๆ
ของงานอุดมศึกษา งานด้ านนี ้ในสถาบันอุดมศึกษาหลาย ๆ แห่งอาจรวมสองหน่วยงานคือ งาน
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บริ การและงานสวัสดิการอยู่ในหน่วยงานเดียวกันก็ได้ ตามความจาเป็ นและลักษณะของงานใน
สถาบันนัน้ ๆ บางแห่งอาจไม่มีหน่วยงานสวัสดิการ มีแต่งานบริ การนักศึกษา แต่อีกหลายแห่งที่มี
งานบริ การเพื่อให้ เห็นความแตกต่างในการแยกงานบริ การและสวัสดิการทังสองงานจะมี
้
ลกั ษณะ
แตกต่างกันคือ 1) งานบริการเป็ นงานที่มหาวิทยาลัยจัดขึ ้นเพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่นกั ศึกษา
ในด้ านชีวิต ความเป็ นอยู่ และการศึกษาเล่าเรี ยน งานบริการจัดขึ ้นเพื่อนักศึกษาทัว่ ไปโดยส่วนรวม
อาจแบ่งเป็ น 2 ด้ านคือ บริ การด้ านสิ่งแวดล้ อม และบริ การด้ านวิชาการ 2) งานสวัสดิการ เป็ นงาน
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ ้นเพื่อให้ เป็ นสวัสดิการแก่นกั ศึกษา สวัสดิการแตกต่างจากบริการคือ สวัสดิการ
เป็ นการให้ แก่กลุม่ นักศึกษาบางคนที่จาเป็ นเท่านันจะต้
้ องมีการติดต่อเก็บระเบียนประวัติหรื ออาจมี
การพิจารณาเลือกบุคคลที่จะให้ สวัสดิการ และยังชี ้ให้ เห็นว่าบริ การต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาควร
จัดให้ มีคือบริ การสุขภาพ บริ การอาหาร บริ การแนะแนว บริ การห้ องสมุด บริ การไปรษณีย์โทรเลข
โทรศัพท์ ธนาคาร บริ การเสียงตามสาย บริการรับฝากถอนเงิน บริ การร้ านขายหนังสืออุปกรณ์การ
เรี ยน บริ การให้ ทนุ การศึกษา บริ การประกันอุบตั ิเหตุ บริการเอกสาร นอกจากจะเสริมวัตถุประสงค์
ของสถาบันแล้ วยังมุ่งเน้ นการพัฒนาคนให้ สมบูรณ์เพิ่มเติมจากที่ศกึ ษาภายในชันเรี
้ ยนที่จดั ขึ ้นอีก
ด้ วย
การจัดบริ ก ารทุน การศึกษา วัตถุประสงค์ เพื่ อช่วยเหลือนักศึกษาที่ ยากจนให้
สามารถศึ ก ษาเล่ า เรี ย นต่ อ ไปได้ ซึ่ ง ทุ น การศึ ก ษามี ห ลายประเภท โดยแต่ ล ะประเภทก็ มี
วัตถุประสงค์โดยเฉพาะทุนการศึกษาที่สาคัญที่สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรไว้ เพื่อเป็ นสวัสดิการ
ของนักศึกษา ได้ แก่ ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนทางาน ทุนฉุกเฉิน และ ทุนยืมบุคลากรที่มีหน้ าที่
รับ ผิ ด ชอบด้ านทุน การศึก ษาควรเป็ น นัก แนะแนวเพื่ อ ให้ ส ามารถให้ ค าปรึ ก ษาแก่ นัก ศึก ษาที่
เกี่ยวกับปั ญหาด้ านการเงิน การจัดสรรทุนการศึกษาให้ นกั ศึกษานันควรกระท
้
าโดยคณะกรรมการ
พิจารณาทุนการศึกษา โดยมีข้อมูลและหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้ สามารถจัดสรรทุนให้ แก่นกั ศึกษาที่
มีความยากจนเพื่อช่วยให้ นกั ศึกษาได้ มีโอกาส ศึกษาเล่าเรี ยนจนสาเร็จการศึกษา นอกจากนันการ
้
ติ ด ตามประเมิ น ผลผู้ที่ ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาก็ มี ค วามส าคัญ มาก ซึ่ง หน่ ว ยทุ น การศึ ก ษาต้ อ ง
ดาเนิ น การเพื่ อ ให้ ก ารช่ว ยเหลื อนัก ศึกษาในด้ านการเงิน หรื อการให้ ทุน การศึกษาเป็ น ไปตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาและเจตนารมณ์ของผู้บริ จาคทุนการศึกษา (สาเนาว์ ขจรศิลป์ ,
2537, น. 156-157)
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สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2537, น. 74) ได้ อธิ บายถึง การบริ การด้ านสุขภาพ ว่าเป็ น
สิง่ จาเป็ นและสาคัญยิ่งอีกประการหนึ่งที่จะต้ องจัดบริการแก่นกั ศึกษา เพราะการรักษาสุขภาพที่ดี
ย่อมทาให้ ผ้ เู รี ยนมีสขุ อนามัยที่สมบูรณ์ อันจะเป็ นผลให้ ประสบความสาเร็ จในการศึกษาเล่าเรี ยน
การบริการสุขภาพในสถาบันอุดมศึกษา ควรมีขอบเขตดังนี ้
1. บริ การในด้ านป้องกัน ได้ แก่ การตรวจร่างกายเมื่อสมัครเข้ าเป็ นนักศึกษา
การตรวจร่างกายประจาปี
2. บริการด้ านสุขภาพจิต เพื่อให้ การปรึกษาด้ านสุขภาพจิตแก่นกั ศึกษา
3. บริการสร้ างภูมิค้ มุ กัน ได้ แก่ การฉีดยาเพื่อให้ มีภมู ิค้ มุ กันโรค
4. บริ การรักษาพยาบาล เพื่อบริ การในด้ านปฐมพยาบาล หรื ออาการป่ วยที่
เจ้ าหน้ าที่ช่วยรักษาได้
5. บริ ก ารเวชศาสตร์ ก ารกี ฬ า เพื่ อ ป้ อ งกั น การบาดเจ็ บ อัน เนื่ องมาจาก
อุบตั ิเหตุในการเล่นกีฬาของนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน
6. บริ การสุขาภิบาลและความปลอดภัย เพื่อให้ สภาพแวดล้ อมในสถาบัน ซึง่
รวมทัง้ สถานที่เรี ยน ที่พกั อาศัย ที่พกั รับประทานอาหาร ที่พกั ผ่อนหย่อนใจ สะดวก สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และปลอดภัย
7. บริ การให้ การศึกษาทางด้ านสุขศาสตร์ เพื่อเป็ นสิ่งที่จะช่วยให้ นักศึกษา
สามารถปฏิบตั ิได้ ถูกต้ อง อันจะเป็ นประโยชน์ทงต่
ั ้ อตัวนักศึกษา และครอบครัวของนักศึกษา ซึ่ง
กระทาได้ หลายวิธี เช่น การเขียนบทความ การประชุมชี ้แจง และการสอนในชันเรี
้ ยน เป็ นต้ น
สถาบันอุดมศึกษาซึง่ เป็ นแหล่งผลิตบัณฑิต ที่ได้ ชื่อว่าปั ญญาชน ย่อมเป็ นบุคคล
ที่ พ ร้ อมด้ ว ยองค์ ค วามรู้ ซึ่ ง องค์ ค วามรู้ ที่ จ ะได้ รั บ มานัน้ ย่ อ มต้ อ งอาศัย แหล่ ง การเรี ย นรู้ ใน
สถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาหาความรู้ เป็ นอันดับ แรก คือ ห้ องสมุด ซึง่ เป็ นแหล่งศึกษาหาความรู้
ของอาจารย์และนักศึกษา และในปั จจุบนั ความก้ าวหน้ า ทางเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในการ
กาหนดวิถีชีวิตของมนุษย์ มากยิ่งขึ ้นห้ องสมุดก็จะต้ องปรับตัวและรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้
ห้ องสมุดจึงมิใช่สถานที่ที่เป็ นแหล่งรวบรวมความรู้ต่าง ๆ อย่างเดียว แต่จาเป็ นต้ องจัดบรรยากาศ
และสถานที่ต่าง ๆ มุมต่าง ๆ ให้ ทันสมัย เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา ห้ องสมุดสมัยใหม่ (นา้
ทิพย์ วิภาวิน, 2548, น. 75-76) ควรประกอบด้ วย
1. ประตูทางเข้ าที่เป็ นประตูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันหนังสือและสื่ออื่น ๆ
สูญหาย
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2. เคาน์เตอร์ บริ การ (Information Desk) และเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อบริ การ
ยืม – คืน
3. เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการสืบค้ นข้ อมูล
4. ที่นงั่ อ่านของผู้ใช้ บริการ
5. ชันวางหนั
้
งสือหรื อผู้จดั บริการสื่อทุกรูปแบบตามประเภทของทรัพยากร
6. ห้ องทางานด้ านเทคนิคของทรัพยากร
7. ห้ องทางานด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. มุมถ่ายเอกสารและสิ่งอานวยความสะดวก
9. มุมกิจกรรมและนิทรรศการ
10. มุมกาแฟ อาหารและเครื่ องดื่ม
ครรชิต มาลัยวงศ์ (2540, น. 25-31) ได้ นาเสนอลักษณะห้ องสมุดแยกเป็ นราย
ประเด็นดังนี ้
1. สถานที่ตงั ้ อาคารห้ องสมุดส่วนใหญ่ จะตังอยู
้ ่ในสถานศึกษานัน้ ๆ หาก
สถาบันการศึกษาบางแห่งมีหลายวิทยาเขต ก็ต้องมีห้องสมุดในแต่ละวิทยาเขตด้ วย นอกจากนี ้ มี
สถาบันการศึกษาบางแห่งที่สร้ างอาคารห้ องสมุดเกิน 3 ชัน้ แต่ไม่มีเครื่ องอานวยความสะดวก เช่น
ลิฟต์ ย่อมถื อว่าเป็ นสถานที่ ตงั ้ ที่ ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมี ผ้ ูอาวุโสจาเป็ น ต้ องใช้
บริ การ ชัน้ ที่สูงที่สุด แล้ วตู้ดชั นีค้นหาหนังสืออยู่ชัน้ ล่าง ทาให้ ต้องเดินขึน้ เดินลง ถื อว่าเป็ นการ
ก่อสร้ างที่ ไม่เอือ้ ต่อผู้ใช้ บริ การ ดังนัน้ หากสถาบันการศึกษาที่ มีพืน้ ที่ ไม่มาก ย่อมสร้ างอาคาร
ห้ องสมุดที่ ไม่สูงมากนัก อาจจะมีเพียง 3 ชัน้ ซึ่งไม่จาเป็ นต้ องใช้ ลิฟต์ ถื อเป็ นอาคารประหยัด
พลังงานอี ก ด้ ว ย อย่า งไรก็ ดี ปั จจุบัน เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้ ามามี บ ทบาทมากขึน้ ผู้สื บ ค้ น
รายการหนังสือต่าง ๆ สามารถค้ นข้ อมูล หรื อหนังสือต่าง ๆ จากสถานที่ใดก็ได้ ด้วยระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ต แล้ วค่อยไปยังห้ องสมุดเพื่อรับบริ การยืมหนังสือต่อไป ทังนี
้ ้หากสถาบันอุดมศึกษาใด
ที่ทาระบบสารสนเทศดิจิตอลแล้ ว สถานที่ที่ตงหรื
ั ้ ออาคารห้ องสมุดย่อมมีความจาเป็ นลดน้ อยลง
ไป อย่างไรก็ตามเมื่อมีอาคารห้ องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา ย่อมจะต้ องก่อสร้ างตามมาตรฐาน
ห้ องสมุดทัง้ ด้ าน ขนาด รู ปแบบ ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชืน้ ระบบการระบายอากาศ แสง
สว่าง ระบบป้องกันสาธารณภัย ตลอดจนสถานที่สาหรับคนพิการ
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2. การจัดองค์ ประกอบในห้ องสมุด ห้ องสมุดในสถาบัน อุดมศึกษา มี การ
ออกแบบการจัดวางชันและเก้
้
าอี ้ภายในไว้ แตกต่างกัน บางแห่งมีลกั ษณะผสมผสานการจัดชันวาง
้
หนังสื อ และโต๊ ะ เก้ า อี ้ไว้ ด้ ว ยกัน บางแห่ง ก็แ ยกออกจากกัน อย่า งชัด เจน อีก ทั ง้ ในปั จ จุบ นั
ห้ อ งสมุด ต่า ง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษามีการจัดห้ องสาหรับการทางานเป็ นหมู่คณะเพื่ออานวย
ความสะดวกให้ แก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะก็มี อีกทั ง้ บางแห่งก็มีห้อง Sound
Lab เพื่ อให้ นั ก ศึ ก ษ าใช้ บ ริ การจากการยื ม สื่ อ ที่ เรี ยกว่ า CD-Rom ส าห รั บ การฝึ กฝน
ภาษาต่างประเทศ ย่อมเป็ นการเรี ยนรู้ ได้ ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ ห้ องสมุดในสถาบันอุดมศึกษาใน
ปั จจุบัน ยังมี ก ารติ ด ตัง้ ระบบ wireless เพื่ ออ านวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ูรับ บริ ก ารสามารถน า
คอมพิวเตอร์ มือถือมาใช้ เพื่อการค้ นคว้ าข้ อมูลเป็ นการส่วนตัวอีกด้ วย
3. การวางหนั ง สื อ และวารสารบนชัน้ เมื่ อ จัด องค์ ป ระกอบในห้ องสมุ ด
เรี ยบร้ อยแล้ ว ต่อมาเรื่ องของการจัดวางหนังสือ ซึ่งเป็ นสิ่งสาคัญมากสาหรับการจัดวางหนังสือ
ต่าง ๆ ให้ เหมาะสม ซึง่ ปั ญหาส่วนใหญ่ของการจัดวางหนังสือ คือ วารสาร เนื่องจากบางแห่งมีการ
จัดวางวารสารตามกลุ่มสาขาวิชา บางแห่งจัดวางหนังสือตามลาดับตัวอักษร นอกจากนี ้ห้ องสมุด
ส่วนใหญ่ จัดชัน้ วางหนังสือที่สูงมาก ก็จาเป็ นต้ องคานึงถึงผู้ใช้ บริ การในการหยิบหนังสือเพื่อนา
หนังสือมาอ่านด้ วย นัน่ คือ ควรมีบนั ไดเพื่อให้ บริการแก่ผ้ ใู ช้ บริการด้ วย
4. หนังสือและวารสาร ห้ องสมุดในสถาบันอุดศึกษาถื อเป็ นแหล่งเรี ยนรู้ ที่
สาคัญของนักศึกษา ที่จาเป็ นต้ องมีหนังสือที่ทนั สมัย
5. การจัดทาบัตรดัชนี บัตรดัชนีหนังสือ วารสาร หรื อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ
มีใช้ ในอดีตที่ผ่านมาจนปั จจุบนั ห้ องสมุดอุดมศึกษาส่วนใหญ่ ได้ นาระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ เพื่อ
การค้ นคว้ าสื่อสิง่ พิมพ์ประเภทต่าง ๆ ทาให้ ห้องสมุดมีความทันสมัยมากขึ ้น
6. วัส ดุป ระเภทอื่ น ห้ อ งสมุด ไม่ ได้ เป็ น สถานที่ เก็ บ หรื อ ให้ ยื ม หนังสื อ หรื อ
วารสารเท่านัน้ ยังมีวสั ดุประเภทอื่น ๆ เทปวีดิทศั น์ แผนที่ แผ่นซีดีรอม ฯลฯ ซึง่ จะมีเจ้ าหน้ าที่เพื่อ
ท าหน้ าที่ ค วบคุม ดูแลสื่ อวัส ดุป ระเภทนี โ้ ดยเฉพาะ นอกจากมี เจ้ าหน้ าที่ เพื่ อการยื ม – คื น สื่ อ
ประเภทนี ้แล้ ว ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้ องมีเจ้ าหน้ าที่เพื่อทาการบารุ งรักษาสื่อวัสดุ
ประเภทนี ้ด้ วย
7. เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี ค วามส าคัญ และห้ อ งสมุดสถาบัน อุด มศึกษา
จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อทาการบันทึกข้ อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้
อย่างรวดเร็ว ซึง่ ปั จจุบนั ห้ องสมุดสถาบันอุดมศึกษาได้ นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ ทกุ สถาบัน
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ดังที่กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ ถื อเป็ นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้ องกับห้ องสมุดเพียงสอง
ส่วน คือ Hardware นัน่ คือ อาคาร สถานที่ ครุ ภณ
ั ฑ์และอุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่ใช้ ในห้ องสมุด อีกส่วน
หนึ่งเรี ยกว่า Software คือ ทรัพยากรสารนิเทศต่างๆ หนังสือ วารสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ต่างๆ
ตลอดจนสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ประเภทต่ า ง ๆ และสิ่ ง ส าคัญ ที่ ข าดไม่ ได้ คื อ Peopleware ได้ แ ก่
บุคลากร ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตั ิงาน ตลอดจนผู้ใช้ บริการ
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษา
ด้ านการบริ การนักศึกษา อาจสรุปได้ ว่า งานด้ านการบริ การนักศึกษาเป็ นงานที่มีความสาคัญที่จะ
ส่ ง เสริ ม และเอื อ้ อ านวยในการแสวงหาความรู้ ของนัก ศึ ก ษา เอื อ้ อ านวยให้ ค วามสะดวกแก่
นัก ศึก ษาในด้ า นความเป็ นอยู่ การศึก ษาเล่ า เรี ย น การใช้ ชี วิ ต ไม่ ว่า จะเป็ น ในเรื่ อ งของ การ
ปฐมนิ เทศ ทุน การศึก ษา การดูแ ลสุข ภาพกาย ใจ การให้ บ ริ ก ารห้ อ งสมุด ระบบฐานข้ อ มูล
สารสนเทศ ห้ องปฏิบัติ ก ารคอมพิ วเตอร์ ระบบอิน เทอร์ เน็ ต ห้ องปฏิ บัติการวิท ยาศาสตร์ ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาจะต้ องจัดให้ เตรี ยมให้ กับนักศึกษา จะต้ องมีความพร้ อมใช้ มีความทันสมัย
เพียงพอต่อจานวนนักศึกษา และต้ องสะดวกรวดเร็ วในการให้ บริ การ เพื่อที่ จะเป็ นแหล่งผลิต
“ผู้ทรงความรู้และปั ญญา”
3.5 สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้ านการวิจัย
พระราชบัญ ญั ติ ก ารศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า “ให้ สถานศึกษาพัฒ นา
กระบวนการเรี ยนการสอนอย่างมี ประสิท ธิ ภาพ ให้ ผ้ ูสอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒ นาการเรี ยนรู้ ที่
เหมาะสมกับผู้เรี ยนในแต่ละระดับการศึกษา” ซึ่งหมายความว่า กระบวนการทางวิชาการของ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษามีความจาเป็ นที่จะต้ องเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทิศ ทางของการ
สร้ าง การประยุกต์ การวิจยั และการส่งเสริ มให้ มีกระบวนการสร้ างความรู้ขึ ้นอย่างต่อเนื่อง (สานัก
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, น. 16) การที่จะทาให้ การวิจยั ในมหาวิทยาลัยมีคณ
ุ ภาพ
และเจริ ญก้ าวหน้ านันต้
้ องขึ ้นอยู่กบั องค์กรในมหาวิทยาลัยที่จะทางานวิจยั ด้ วยว่า สามารถสะสม
องค์ความรู้ มีความสามารถและทางานวิจัยได้ อย่างจริ งจัง โดยเชื่อมโยงกับการผลิตบัณฑิตใน
ระดับบัณฑิตศึกษาได้ (วิจารณ์ พานิช, 2540, น. 14) ซึ่งการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัดว่าเป็ น
การศึกษาที่ให้ ความสาคัญสูงสุดกับการเตรี ยมนิสติ นักศึกษาให้ มีความรู้และทักษะในการแสวงหา
ความรู้ ด้วยปั ญญาโดยใช้ กระบวนการวิจยั หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็ น
ระดับมหาบัณฑิตหรื อระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต จึงมีข้อกาหนดให้ นิสิตนักศึกษาต้ องทาวิจยั ที่แสดงถึง
ความคิดริเริ่มโดยอาจทาในรูปวิทยานิพนธ์ หรื อโครงการวิจยั ขนาดเล็ก ด้ วยเหตุนี ้ ความสาเร็ จของ
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การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษานอกจากวัดจากตัวมหาบัณฑิตและดุษฎีบณ
ั ฑิตแล้ ว ยังต้ อง
วัดจากคุณภาพและความเป็ นเลิศทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ หรื อรายงาน/โครงงานวิจยั ที่นิสิต
นักศึกษาได้ จดั ทาตามข้ อกาหนด (สุวิมล ว่องวาณิ ช และนงลักษณ์ วิรัชชัย , 2550, น. 3) ทาให้
เห็นว่า การวิจยั เป็ นส่วนหนึ่งของการจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งสอดคล้ องกับที่
นงลักษณ์ ไม่หน่ายกิจ (2543, น. 4-5) กล่าวว่า การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่จะ
กาหนดให้ ผ้ เู รี ยนทาวิทยานิพนธ์ โดยถือว่าเป็ นผลงานสาคัญที่แสดงถึงความรอบรู้ ของผู้เรี ยนใน
สาขาที่ตนศึกษา และแสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการทาวิจยั ซึง่ เป็ นการบุกเบิกวิทยาการใหม่
อันเป็ นทักษะสาคัญสาหรับนักวิชาการ วิทยานิพนธ์ เป็ นเครื่ องมือฝึ กปฏิบตั ิในด้ านกลวิธีของการ
ทาวิจยั เชิงวิชาการ การเขียนรายงาน ข้ อค้ นพบ และการเผยแพร่ความรู้เฉพาะในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
การทาวิทยานิพนธ์เป็ นกระบวนการทางวิชาการที่ต้องใช้ เวลาค่อนข้ างนาน ผู้ทาวิทยานิพนธ์ต้องมี
ความรู้ในเรื่ องที่ทา มีความสามารถในการอ่าน การวิเคราะห์และสังเคราะห์ มีความคิดสร้ างสรรค์
สามารถทางานด้ วยตนเองได้ อย่างอิสระ และไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2546, น. 2-5) ได้ มีความเห็น
เช่นเดียวกันว่าหลักสูตรบัณฑิ ตศึกษาเป็ นหลักสูตรที่ให้ ความสาคัญ กับการทาวิจัย โดยเฉพาะ
ปั จจุบนั เมื่อก้ าวสูย่ คุ โลกาภิวฒ
ั น์และสังคมฐานความรู้ ดังจะเห็นได้ จากภารกิจและหน้ าที่ใหม่ของ
การอุดมศึกษา ตามข้ อตกลงในปฏิญญาโลกว่าด้ วยการอุดมศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 เฉพาะใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการทาวิจยั คือ
1. การส่งเสริ มให้ ดาเนินการวิจยั อย่างเต็มที่และจริ งจัง แม้ เป็ นภารกิจอยูแ่ ล้ ว แต่
อุดมศึก ษาจะต้ องส่งเสริ ม งานวิ จัย และใช้ ความรู้ จากงานวิจัยนัน้ ช่วยพัฒ นาสังคมทัง้ ในด้ าน
วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ ทังจะต้
้ องส่งเสริ มการวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีควบคู่
ไปกับการวิจยั ทางด้ านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการสร้ างสรรค์ทางศิลปะ การเปลี่ยนแปลง
นี ้จะนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงจุดเน้ นของวิชาการครัง้ สาคัญ และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบจูง
ใจและรางวัลในระบบของการบริหารบุคคลด้ วยเช่นกัน
2. การส่งเสริ มเสรี ภาพทางวิชาการควบคูก่ บั จริยธรรมและความรับผิดชอบ
3. การเน้ นตัวผู้เรี ยน การคิดสร้ างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์
4. ให้ ความสนใจกับบุคคลและเทคโนโลยี
ไพฑู รย์ สิ น ลารั ต น์ (2543, น. 8-9) ได้ อ ธิ บ ายแนวคิ ด พื น้ ฐานของบัณ ฑิ ต ศึก ษา
ครอบคลุมหลักการของการสืบเสาะแสวงหาความรู้ ความเป็ นนักวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ความ
เป็ นเลิศและการพัฒนาควบคูก่ นั ไปเสมอซึง่ ประกอบด้ วยแนวคิดหลัก คือ
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1. การสืบเสาะ (Inquiry) ลักษณะของการสืบเสาะ คือ การสงสัยเมื่อสงสัยแล้ วก็
ต้ องสืบค้ น สืบค้ นแล้ วก็ต้องเสาะหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ การสงสัย การสืบค้ น และเสาะแสวงหาสิ่ง
ใหม่อยู่เสมอเป็ นแนวคิดที่สาคัญของบัณฑิตศึกษา บัณฑิตศึกษาจะต้ องสร้ างคนให้ สงสัย ไต่ถาม
สืบเสาะความรู้ อยู่เสมอ โปรแกรมของบัณฑิตศึกษาจึงเป็ นไปเพื่อการรับความรู้ แล้ วนาไปสร้ าง
ความรู้ ใหม่ ต่อ ไป ศึก ษาของเก่ า เพื่ อ สร้ างของใหม่ พัฒ นาของเดิ ม เพื่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ ใหม่ ที่ มี
ความหมายยิ่งขึน้ ต่อไป วิญญาณของบัณฑิตศึกษาจึงเป็ นวิญญาณของการคิดค้ นแสวงหาอยู่
ตลอดเวลา การวิจยั จึงเป็ นหัวใจสาคัญของบัณฑิตศึกษา
2. ความเป็ นนักวิชาการ (Scholarship) บัณฑิตศึกษาเป็ นการพัฒนานักวิชาการ
สร้ างความเป็ น Scholar ให้ กบั ผู้เรี ยน ความเป็ นนักวิชาการนันอาจพั
้
ฒนาได้ หลายลักษณะ แต่ที่
เป็ นหลักอยู่ก็คือ เป็ นผู้ใฝ่ ใจในวิชาการ แสวงหาและพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา ไหวตัวต่อความรู้
ใหม่ ต้ อ งใคร่ ค รวญความรู้ นัน้ สามารถแสดงความรู้ ให้ ป รากฏ ประยุก ต์ ใช้ ค วามรู้ เป็ น และมี
คุณธรรมของนักวิชาการ คุณลักษณะทางวิชาการเหล่านี ้เป็ นความจาเป็ นพื ้นฐานที่จะต้ องสร้ างขึ ้น
ในระดับอุดมศึกษาและถือเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการบัณฑิตศึกษา การเริ่ มต้ นบัณฑิตศึกษาที่ดี
คือ การเริ่มพัฒนาลักษณะนักวิชาการก่อนเป็ นจุดแรก
3. ความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialization) ในระดับบัณฑิตศึกษาไม่ว่าจะเป็ น
ระดับประกาศนียบัตร ปริ ญญาโทหรื อปริ ญญาเอกก็ตาม จะมีลกั ษณะเด่นคือ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะเสมอ การเปิ ดสอนระดับบัณ ฑิ ตศึกษาของไทยจะเห็นได้ ชัดเจนว่าต้ องการให้ เกิ ดความ
เชี่ยวชาญเฉพาะขึ ้นในแต่ละสาขาต่าง ๆ ในแต่ละอาชีพเปิ ดสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อต้ องการ
ให้ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้ านในสาขาวิชา หรื อในชอบเขตเฉพาะ ดังนันการพั
้
ฒนาบัณฑิตศึกษา
จึงต้ องเน้ นในทางลึกเพื่อพัฒนาในลักษณะที่เป็ นไปเพื่อความเฉพาะด้ าน เฉพาะสาขา เฉพาะเรื่ อง
มากขึ ้น แต่ถ้ายังมีลักษณะที่ เป็ นเบือ้ งต้ น มีขอบเขตกว้ างขวางอยู่แล้ วก็ยังไม่อาจถื อได้ ว่าเป็ น
บัณฑิตศึกษาที่แท้ จริง
4. ความเป็ นเลิศ (Excellence) บัณฑิตศึกษาต้ องมีจุดเน้ นที่ความเป็ นเลิศ ทุก
กิจกรรมของบัณฑิตศึกษาต้ องมีเป้าหมายที่มีความเป็ นเลิศเป็ นหลัก ความเป็ นเลิศในที่นี ้ หมายถึง
ความละเอียด ความประณีต พิถีพิถนั ลึกซึ ้ง มุ่งไปสูส่ ิ่งที่ดีที่สดุ การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจึง
ไม่ใช่การอยู่กบั ที่ ไม่ใช่การแก้ ปัญหาเฉพาะหน้ า ไม่ใช่การแก้ ปัญหาเพียงเล็กน้ อยแต่หมายถึง การ
ทาอะไรอย่างดีที่สดุ อย่างมีคณ
ุ ภาพที่สดุ อย่างเหมาะสมที่สดุ ด้ วยเหตุผลและข้ อมูล คุณภาพจึง
เป็ นเรื่ องสาคัญเสมอในระดับบัณฑิตศึกษา
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5. การพัฒ นา (Development) การพัฒ นาหรื อการจัดกิ จกรรมเพื่ อให้ เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึน้ เป็ นหัวใจสาคัญ ของบัณฑิตศึกษาอีกข้ อหนึ่ง ตลอดเวลาที่ผ่านมาของการ
บัณฑิตศึกษานันจะมี
้ จดุ เน้ นที่การพัฒนามาโดยตลอด ไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาวิชาการ การพัฒนา
บุค คล การพัฒ นาวิชาชี พ และการพัฒ นาสังคม การเติบ โตของบัณ ฑิ ตศึกษาในระยะแรกของ
สหรัฐฯ เน้ นที่การพัฒนาและสร้ างความรู้ใหม่ ในขณะที่การเจริ ญเติบโตในระยะต่อมาของสหรัฐฯ
นันเป็
้ นไปเพื่อการเติบโตของบุคลากรและวิชาชีพต่าง ๆ บนพื ้นฐานของงานวิจยั ซึ่งจะนาไปสู่การ
พัฒนาสังคมในที่สดุ
โดยภาพรวมแล้ วเราจะเห็นได้ ชัดเจนว่าแนวคิดของบัณฑิตศึกษานัน้ เป็ นเรื่ องของ
การคิด ต้ น แสวงหาอย่างประณี ต เพื่ อให้ เกิ ดความรู้ ความชานาญ สร้ างสรรค์ สิ่งใหม่น าไปใช้
พัฒนาและคิดค้ นแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ตอ่ ไปอย่างไม่หยุดยัง้
อดุลย์ วิริยเวชกุล (2541ก, น. 6-8) กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่มีคณ
ุ วุฒิดษุ ฎีบณ
ั ฑิตที่
จะต้ อ งมี ค วามสามารถเชิ ง การวิ จัย หรื อ อี ก นั ย หนึ่ ง เป็ น “นั ก วิ จัย มื อ อาชี พ ” (Professional
Researcher) อันบ่งบอกถึงความรู้ ความชานาญในด้ านการวิจัย ซึ่งในระดับปริ ญญาตรี จะไม่มี
คุณสมบัติข้อนี ้
ประเด็นที่สาคัญ ณ จุดนี ้ คือ นักวิจัยมืออาชีพควรมีคุณ สมบัติเช่นใด ทัง้ นี เ้ พื่อจะ
สร้ างความเชื่อมโยงในเรื่ องของ “คุณภาพ” ที่เหมาะสมกับการศึกษาในระดับนี ้ และจะเป็ นเครื่ อง
กาหนดวิธีการจัดการเรี ยนการสอนและดัชนีบง่ ชี ้ความมีคณ
ุ ภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะในระดับดุษ ฎี บัณ ฑิ ต ได้ มีผ้ ูเสนอว่า นักวิจัยมื ออาชี พนัน้ นอกจากจะต้ องมี ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และทักษะในเรื่ องอื่น ๆ ที่สาคัญและจาเป็ นแล้ ว จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ
ดังต่อไปนี ้จึงจะเรี ยกได้ วา่ เป็ นนักวิจยั มืออาชีพ
1. เป็ นเอตทัคคะในสาขาวิชาที่ ตนมี ความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางและมี “ความ
ทันสมัย” ในงานวิจยั ต่าง ๆ ในเรื่ องที่ตนมีความสนใจเฉพาะ
2. เป็ นเอตทัคคะในเทคนิคที่ เหมาะสมในขอบข่ายของงานวิจัยที่ ตนเองมีส่วน
เกี่ยวข้ อง
3. สามารถเสนอผลงานและความสาเร็จของผลงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีความรู้เป็ นอย่างดีในเรื่ องระเบียบวิธีวิจยั
5. มีความรู้ รอบกว้ างขวางในเหตุการณ์ ที่เกิดขึ ้นในปั จจุบนั ที่เกี่ยวกับสาขาวิชา
อื่น ๆ นอกเหนือ สาขาที่ตนมีความเชี่ยวชาญ

49
6. มีความสามารถในการสื่อกับกลุ่มบุคคลอื่น ๆ นอกเหนือจากกลุ่มบุคคลที่มี
ความสนใจวิชาการในสาขาวิชาเดียวกัน
จากคุณลักษณะของ “นักวิจยั มืออาชีพ” ที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นมีความหมายว่าบุคคล
ผู้เป็ นนักวิจยั มืออาชีพนันจะต้
้
องมี “ทักษะการวิจยั ” (Research Skill) เช่นเดียวกัน ได้ มีผ้ เู สนอว่า
การจะมีทกั ษะการวิจยั นัน้ จะต้ องมีความรู้ความสามารถดังต่อไปนี ้
1. ให้ คานิยามคาถามวิจยั (Research Question) ปั ญหา (Problems) และการ
แก้ ปัญหา (Problem Solving)
2. การเก็บข้ อมูล (Information Gathering)
3. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)
4. การแปลผลและการสรุป (Interpretation)
5. ทักษะในการพูดและการเขียน (Presenting and Writing Skill)
6. การจัดการเรื่ องเวลา (Time Management)
7. การมีวินยั ในตนเอง (Self Discipline)
8. ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และการตอบสนองอย่างมีเหตุผล
ต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลง (Reasoned response to changes in circumstances)
9. การทางานเป็ นทีม (Teamwork)
สภาพแวดล้ อมทางการวิจยั ที่ดีมีส่วนช่วยเกื ้อหนุนให้ คณาจารย์และนักวิจยั มีความ
กระตือรื อร้ นในการทาวิจัย มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ทางานวิจัยมีการนาผลการวิจัยไปใช้ ในกระบวนการเรี ยนการสอน และสร้ างความตื่นตัวให้ กับ
นักศึกษาในการทาวิจัย การส่งเสริ มให้ เกิดบรรยากาศที่ น่าวิจัยจึงเป็ นสิ่ง จาเป็ นมาก เชฟเฟอร์
(Shaffer, 1979, p. 10 อ้ างถึงใน พิศิษฐ์ หิรัญกิจ, 2544, น. 36) ได้ กล่าวว่า การสร้ างบรรยากาศ
การวิจยั ที่ดีจะต้ องมีปัจจัยสนับสนุนต่าง ๆ มาประกอบกัน ปั จจัยดังกล่าว คือ
1. มีข้อมูลพื ้นฐานเพียงพอและเชื่อถือได้
2. มีเอกสาร ตารา เพียงพอในการค้ นคว้ าทฤษฎีที่เกี่ยวข้ อง
3. มีนกั วิจยั และบุคลากรที่ช่วยนักวิจยั ซึง่ ได้ รับการฝึ กฝนมาแล้ ว
4. มีอปุ กรณ์ เครื่ องมือที่อานวยความสะดวกในการวิจยั
5. มีทนุ หรื องบประมาณสาหรับการวิจยั
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โดยสอดคล้ องกับ ปรัชญา เวสารัชช์ (2546, น. 21-29) ที่ ได้ สรุ ปองค์ประกอบของ
การวิจยั ในมหาวิทยาลัยไว้ ดังนี ้
1. โครงสร้ างองค์กร มหาวิทยาลัยหลายแห่งจัดให้ มีหน่วยงานเฉพาะรับผิดชอบ
ดูแลงานวิจยั โดยเฉพาะ หน่วยงานนี ้อาจจะได้ รับการจัดตังให้
้ เป็ นสถาบัน สานักหรื อศูนย์วิจยั โดย
อาจมีทงระดั
ั ้ บมหาวิทยาลัย หรื อระดับคณะ
2. นโยบายและการสนับสนุน ถือเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญที่จะทาให้ งานวิจยั ใน
มหาวิทยาลัยเป็ นไปด้ วยดี ซึง่ เป็ นการยืนยันพันธกิจหลัก 4 ประการของมหาวิทยาลัย
3. แหล่งทุน เป็ นองค์ประกอบสาคัญสาหรับการวิจยั เพราะการวิจยั แต่ละเรื่ อง
ต้ องมีค่าใช้ จ่าย ยิ่งเป็ นการวิจยั ที่มีขนตอนซั
ั้
บซ้ อน ใช้ เวลานาน ใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ทดลองแพง ก็ยิ่งมี
ค่าใช้ จ่ายสูงตามไปด้ วย
4. เครื่ องมือสนับสนุน เครื่ องมือสนับสนุนการวิจยั ที่สาคัญ ได้ แก่ ห้ องสมุด และ
แหล่งค้ นคว้ าอื่น ๆ ศูนย์เครื่ องกลหรื อเครื่ องมือทางวิทยาศาสตร์ ห้ องปฏิบตั ิการหรื อห้ องทดลอง
เป็ นต้ น
5. คณาจารย์ แ ละนั ก วิ จั ย เป็ นองค์ ป ระกอบที่ ข าดไม่ ไ ด้ ส าหรั บ งานวิ จั ย
องค์ประกอบส่วนนี ้ขึ ้นกับความสนใจ ความรู้ความสามารถ และการอุทิศตัวเพื่องานวิจยั
6. แรงจูงใจ การผลิตผลงานวิจยั ที่ดีต้องขึ ้นกับแรงจูงใจ กล่าวคือ นักวิจยั ต้ องมี
ทัศ นคติ ที่ ดี ต่อ การท างาน มี ค วามสุข ในการท าวิ จั ย ซึ่ง ถื อ เป็ น แรงจูง ใจส่ว นตั ว นอกจากนัน้
มหาวิทยาลัยต้ องมีสว่ นเสริ มแรงอื่น ๆ เช่น ให้ รางวัลตอบแทน ทังที
้ ่เป็ นตัวเงิน การยอมรับ การยก
ย่อง การสนับสนุน การช่วยลดปั ญหาหรื อแก้ ปัญหา การอานวยความสะดวก
7. การเผยแพร่และการใช้ ประโยชน์ อาจทาได้ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การนาเสนอ
ในการประชุมวิชาการ วิชาชีพทังในและต่
้
างประเทศ การได้ รับการตีพิมพ์ในวารสารที่เป็ นที่ยอมรับ
หรื อการนาผลการวิจยั ไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์
นอกจากนั น้ (ชนิ ต า รั ก ษ์ พลเมื อ ง, 2549, น. 7) ได้ กล่ า วสรุ ป ว่ า การท า
วิทยานิพนธ์ ให้ สาเร็ จขึ ้นอยู่กับปั จจัยสาคัญหลายประการ โดยที่สาคัญประการหนึ่ง คือ การจัด
โครงสร้ างพื ้นฐานสนับสนุนการทาวิจัยในคณะและมหาวิทยาลัย นโยบายด้ านวิชาการและการ
วิจยั ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับบัณฑิตศึกษา การจัดโครงสร้ างและขันตอนการบริ
้
หาร
ที่เอื ้ออานวยต่อการทาวิจยั และการหลอมรวมนิสติ นักศึกษาเข้ ากับวัฒนธรรมวิจยั ของสถาบัน
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อาจสรุ ป ได้ ว่ า การท าวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาถื อ เป็ น
กระบวนการเรี ย นรู้ อย่ า งหนึ่ ง ซึ่ง นัก ศึ ก ษาทุ ก คนจะต้ อ งได้ รับ การฝึ ก ฝนจนช านาญและเป็ น
ผู้เชี่ ย วชาญในสาขาที่ ศึก ษาเล่า เรี ยนเป็ น นักวิจัย นักวิชาการต่อ ไปในอนาคต ในสถาบัน จึงมี
บทบาทสาคัญในการพัฒนานักศึกษาให้ มีความรู้ด้านการวิจยั การศึกษาค้ นคว้ า และทักษะการใช้
ภาษา สถาบันจะต้ องพัฒนาสภาพแวดล้ อมด้ านการวิจยั ให้ เอื ้อต่อการศึกษาค้ นคว้ า ทังด้
้ านแหล่ง
ความรู้ ระบบฐานข้ อมูลสาหรับ การวิจัย ทุน วิจัย และวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ การจัดกิ จกรรมทาง
วิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก ารวิจยั เพื่อที่ให้ นกั ศึกษาจะทาวิจยั ได้ อย่างมืออาชีพ ผลิต
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาที่ตนศึกษาเพราะผลงานที่นกั ศึกษาทาจะเป็ นตัววัดความสาเร็จของการ
จัดการศึกษาอีกปั จจัยหนึง่
4. ตัวแปรที่มีผลต่ อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
1. ระดับการเรียน
ปรี ชา หมั่ น คง (2547, น. 53) ที่ ได้ ศึ กษา เรื่ อง ความพึ งพอใจของนิ สิ ตบั ณ ฑิ ต ศึ กษา
หลักสูตรปริ ญญาทางการศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนระดับ
บัณฑิตศึกษา พบว่า นิสิตบัณฑิตศึกษาที่ศึกษาในระดับการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิ ตศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า นิสิตในระดับการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา ด้ านหลักสูตร ด้ านวิธีสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผล
การเรี ยนการสอน และด้ านคุณลักษณะของอาจารย์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สุดารัตน์ จันทร์ พุธ และศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์ (2559, น. 2150) ได้
ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีตอ่ คุณภาพการให้ บริการ
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่านักศึกษาระดับปริ ญญาโท มีความคาดหวังและ
ความพึงพอใจสูงกว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาเอก (โดยดัชนีลาดับความสาคัญความคาดหวังและ
ความพึงพอใจ เท่ากับ 0.058 และ 0.033 ตามลาดับ) และงานวิจัยของวัชราวลี วัชรี วงศ์ ณ อยุธยา
(2551, น. 104) ที่ ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ ง ทั ศ นะของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีทศั นะต่อสภาพแวดล้ อมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า นักศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีทัศนะต่อสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ เกือบทุกด้ าน

52
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว้ น ด้ านหลักสูตรและด้ านการจัดบริ การทางวิชาการที่
ไม่พบความแตกต่าง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ ผ้ วู ิจยั ตังสมมติ
้
ฐานการวิจัยครัง้ นีว้ ่า
นักศึกษาที่ระดับการเรี ยนต่างกัน มีทศั นะต่อสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาโดยรวม
และในแต่ละด้ านแตกต่างกัน
2. ชัน้ ปี
ชัน้ ปี ที่ ก าลังศึกษาของผู้เรี ยนมี ผลต่ อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการดังการศึกษา
งานวิจัยของ คณะกรรมการดาเนินงานการวิจัย สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดเชียงราย
(2556, น. 56) ที่ได้ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาปริ ญญาโท ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย พบว่า ความคิดเห็นของ
นักศึกษาปริญญาโท ที่มีระดับชันต่
้ างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอน ของมหาวิทยาลัย
รามคาแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมด้ านอาจารย์ผ้ สู อนและ
ด้ านสื่อโสตทัศนูปกรณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยนักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 มี
ความคิดเห็น มากกว่าชันปี
้ ที่ 2 ส่วนรายด้ านการให้ บริ การของเจ้ าหน้ าที่ ด้ านสิ่งอานวยความสะดวก
ทางด้ านสถานที่ ไม่แตกต่างกัน สอดคล้ องกับงานวิจัยเกวลิน จริ ยารัตนกูล และอรทัย วารี สอาด
(2557, น. 91) ที่ ได้ ศึ ก ษา เรื่ อ ง การใช้ สารสนเทศของนิ สิ ต คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ผลการวิจยั พบว่า นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่อยู่ในระดับชันปี
้ ตา่ งกัน มีการใช้ ทรัพยากร
สารสนเทศแตกต่างกัน โดยนิสิตระดับบัณฑิ ตศึกษา ชัน้ ปี ที่ 2 ใช้ สื่อตีพิมพ์ และสื่อไม่ตีพิมพ์ / สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่านิสิตชันปี
้ ที่ 4 เมื่อพิจารณาตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ พบ ข้ อแตกต่าง
ที่เด่น ๆ คือ นิสติ ระดับบัณฑิต ศึกษาชันปี
้ ที่ 2 ใช้ สื่อตีพิมพ์ มากกว่านิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชันปี
้ ที่ 4
ใน 7 หัวข้ อ ได้ แก่ หนังสื อ ต าราภาษาไทย หนังสื อต าราภาษาอังกฤษ คู่มื อครู พจนานุกรมด้ าน
ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย พจนานุกรมด้ านศึกษาศาสตร์ ภาษา อังกฤษ สารานุกรมภาษาไทย และ
สารานุ กรมภาษาอังกฤษ ตามล าดับ นิ สิ ตระดับบัณ ฑิ ตศึ กษาชัน้ ปี ที่ 2 ยังใช้ สื่ อไม่ ตี พิ มพ์ /สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่านิสิตระดับบัณฑิ ตศึกษาชัน้ ปี ที่ 5 ใน 3 หัวข้ อ ได้ แก่ ซีดีรอมทางการศึกษา
วีดทิ ศั น์ทางการศึกษา และฐานข้ อมูลออนไลน์ทางด้ านการศึกษา
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ ผ้ วู ิจยั ตังสมมติ
้
ฐานการวิจัยครัง้ นีว้ ่า
นักศึกษาที่ชนปี
ั ้ ต่างกัน มีทศั นะต่อสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาโดยรวมและในแต่
ละด้ านแตกต่างกัน
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3. กลุ่มสาขาวิชา
อัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ (2556, น. 161) ที่ได้ ศกึ ษา เรื่ องการประเมินผลทรัพยากรสนับสนุน
การเรี ยนรู้ ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สงั กัดสาขาวิชาที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทรัพยากรสนับสนุนการเรี ยนรู้
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ น ทรวิโรฒ โดยรวมและราย
องค์ประกอบด้ านห้ องสมุดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้ องกับงานวิจยั
ของ อภิญญา เผือกทอง (2550, น. 75) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่า นิสิตที่ศกึ ษาในสาขาวิชาที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาโดยรวมและในแต่ละด้ านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ .05 และงานวิจยั ของ สมพิศ โห้ งาม (2549, น. 160) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ อง การศึกษาความคิดเห็น
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา ที่มีต่อสภาพแวดล้ อมมหาวิทยาลัย
รามคาแหง (สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกี ยรติ) พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
บริ ห ารการศึ กษาที่ ศึ กษา ณ สาขาวิ ท ยบริ การเฉลิ ม พระเกี ยรติ แตกต่ างกั น มี ความคิ ดเห็ น ต่ อ
สภาพแวดล้ อมมหาวิทยาลัยรามคาแหง (สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ) โดยรวมแตกต่างกันอย่าง
มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการบริ หารมหาวิทยาลัย
ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการบริ การนักศึกษา และด้ านอาคารสถานที่ มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านการจัดกิจกรรมนักศึกษาไม่พบความแตกต่าง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง ทาให้ ผ้ วู ิจยั ตังสมมติ
้
ฐานการวิจยั ครัง้
นี ้ว่านักศึกษาที่กลุ่มสาขาวิชาต่างกัน มีทศั นะต่อสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
โดยรวมและในแต่ละด้ านแตกต่างกัน
5. ข้ อมูลการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล
ความเป็ นมาของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็ นโรงพยาบาลและโรงเรี ยนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และ
เก่าแก่ที่สดุ ของประเทศไทย ได้ รับพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ จากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั
สถาปนาขึ ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล” ต่อมาได้ โปรด
เกล้ าให้ จดั ตังโรงเรี
้ ยนแพทย์แห่งแรกของไทย “โรงเรี ยนศิริราชแพทยากร” และเริ่มเปิ ดสอนตังแต่
้ วนั ที่ 5
กันยายน 2433 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้ สาเร็ จการศึกษาและได้ รับประกาศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436
และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรี ยนแพทย์นี ้ได้ รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ว่า “ราชแพทยาลัย”
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จากโรงเรี ยนแพทย์ ต่อมาได้ พฒ
ั นาขึ ้นเป็ นคณะแพทยศาสตร์ จัดการเรี ยนการสอนระดับปริ ญญาตรี
แห่ งแรกในประเทศไทย จากนัน้ ได้ จัดตัง้ “มหาวิ ทยาลัยแพทยศาสตร์ ” ใน พ.ศ. 2485 ครั น้ ถึ ง
พ.ศ.2512 ได้ สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร์ และศิริราชพยาบาลเป็ น
คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล ด้ วยพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระมหิ ต ลาธิ
เบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ ทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลเข้ าสูม่ าตรฐานสากล
ปรัชญา
ความส าเร็ จ ที่ แ ท้ จ ริ ง อยู่ที่ ก ารน าความรู้ ไปประยุก ต์ ใช้ เพื่ อ ประโยชน์ สุข แก่ ม วล
มนุษยชาติ
ปณิธาน
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาลมี ป ณิ ธ านที่ จ ะผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ บริ ก ารทาง
การแพทย์และสาธารณสุข และค้ นคว้ าวิจยั เพื่อสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ และวิทยาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สขุ ของประชาชนทุกระดับเป็ นจุดมุง่ หมายสูงสุด
วิสยั ทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลเป็ นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสูค่ วาม
เป็ นเลิศระดับสากล
พันธกิจ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมีพนั ธกิจที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและ
บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทาการวิจยั สร้ างบรรยากาศ
ทางวิชาการ ให้ บริ การทางการแพทย์ที่มีคณ
ุ ภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้ มาตรฐานสากล สอดคล้ อง
กับความต้ องการของประเทศ และนามาซึง่ ศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทังชี
้ ้นา
สังคมไทยในด้ านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต
โครงสร้ างคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาล จะแบ่ ง เป็ น 2 ส่ว น คื อ โรงเรี ย นแพทย์ และ
โรงพยาบาล ในส่วนของโรงเรี ยนแพทย์ มีผ้ ูบริ หารสูงสุด คือ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาลโดยจะจัดการเรี ยนการสอนโดยภาควิชาต่าง ๆ ซึ่งภาควิชามีทงหมด
ั้
25 ภาควิชา ดังนี ้
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี ภาควิชาตจวิทยา ภาควิชานิติเวชศาสตร์ ภาควิชาปรสิต
วิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยา ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก ภาควิชาเภสัชวิทยา ภาควิชารังสีวิทยา
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ภาควิชาวิทยาภูมิค้ มุ กัน ภาควิชาวิสญ
ั ญีวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ การธนาคารเลือด ภาควิชา
เวชศาสตร์ ฉุก เฉิ น ภาควิชาเวชศาสตร์ ป้องกัน และสังคม ภาควิชาเวชศาสตร์ ฟื้น ฟู ภาควิชา
ศัลยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ ออร์ โธปิ ดิคส์และกายภาพบาบัด ภาควิชาสรี รวิ ทยา ภาควิชา
สูติศาสตร์ -นรี เวชวิทยา ภาควิชาโสต นาสิก ลาริ งซ์วิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ และหน่วยงานที่
เที ยบเท่ าภาควิชา คือ โรงเรี ยนกายอุปกรณ์ สิริน ธร สถานการแพทย์ แผนไทยประยุกต์ สถาน
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ โดยมีหน่วยงานที่ดแู ลทางด้ านการศึกษา คือ ฝ่ ายการศึกษา
ประกอบด้ วย ระดับก่อนปริ ญญา และระดับหลังปริญญา และในส่วนของโรงพยาบาล มีผ้ บู ริ หาร
สูงสุด คือ ผู้อานวยการโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งดูแลหน่วยงานต่างๆ ดังนี ้ สานักงานผู้อานวยการ
โรงพยาบาล ฝ่ ายการพยาบาล ฝ่ ายเภสัช กรรม ฝ่ ายโภชนาการ (คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์)
แผนยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
พ.ศ. 2558 – 2562 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, 2559, น. 5-6)
เพื่อยกระดับการศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพให้ แข่งขันได้ ในระดับสากลใน
ปี 2561 โด ย ก า รย ก ระ ดั บ ห ลั ก สู ต รสู่ ม า ต รฐ า น ส า ก ล (Leverage Curricula towards
International Standards) เพื่ อ ยกระดับ การศึก ษาด้ านการแพทย์ แ ละวิท ยาศาสตร์ สุขภาพให้
แข่งขันได้ ในระดับสากล โดยกาหนดให้ หลักสูตรแพทย์และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพได้ ตามาตรฐาน
ดังนี ้
1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ผ่านตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพมาตรฐานสากล Basic
Medical Education ตามเกณฑ์ ข อง World Federation for Medical Education (WFME) ในปี
2559
2) หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ แก่ ปริ ญญาโท
และปริญญาเอก ผ่านเกณฑ์การประเมินของ ASEAN University Network (AUN-QA) ในปี 2561
สาหรับหลักสูตรนานาชาติระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกผ่านการประเมินและได้ รับการรับรอง
มาตรฐานในปี 2562
3) หลัก สูตรแพทย์ ประจาบ้ านมี ม าตรฐานการเรี ยนการสอนตามเกณฑ์ Post
Graduate Medical Education ของ World Federation for Medical Education (WFME) ในปี
2561 พัฒ นาระบบการประเมิ น จัด ระบบการพัฒ นาทัก ษะของนัก ศึกษา สร้ างหลักสูตรระดับ
บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา (ปริ ญ ญ าโทและปริ ญ ญ าเอก) Dual Degree หรื อ Joint Degree ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยชัน้ นาในต่างประเทศ ส่งเสริ มการวิจัยด้ านแพทยศาสตร์ ศึกษา ส่งเสริ มการจัดตัง้
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หลักสูตรนานาชาติ ส่งเสริ มการพัฒนาและสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ายโรงพยาบาลทังในและ
้
ต่างประเทศ แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี และบัณ ฑิ ตศึกษา พัฒ นาความเป็ นสากล
ภายใต้ บริบทความเป็ นไทย และการเป็ นส่วนหนึง่ ของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็ นโรงพยาบาลและคณะแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย
มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษาซึ่งนับเป็ นส่วนสาคัญที่ สุดส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามาตังแต่
้ พ.ศ. 2505 พร้ อม ๆ กับบัณฑิตศึกษาในยุคเริ่ มต้ นของมหาวิทยาลัยมหิดล
ซึง่ ในครัง้ นันใช้
้ ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ” โดยสามารถประสานการจัดการศึกษาเข้ ากับการ
วิจยั และการบริ การทางการแพทย์รวมทังความทั
้
นสมัยทางเทคโนโลยีได้ อย่างกลมกลืน โดยปณิธาน
ของคณะฯ ประการหนึ่ง คือ การค้ นคว้ าวิจัยเพื่อสร้ างองค์ ความรู้ ใหม่ และพัฒ นาวิทยาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สขุ ของประชาชนทุกระดับเป็ นจุดหมายสูงสุด ดังนัน้ งานวิจยั ของหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาจึงคลอบคลุมตังแต่
้ วิทยาศาสตร์ การแพทย์พื ้นฐานจนถึงงานวิจยั ทางคลินิก และส่วน
ใหญ่จะมีความร่วมมือระหว่างภาควิชาทางปรี คลินิกกับคลินิก เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ร่วมกันในการ
ที่จะนาผลงานวิจยั ไปประยุกต์ใช้ ในการวินิจฉัยและรักษาโรค โดยคณะฯ ได้ เล็งเห็นความสาคัญของ
บัณฑิ ตศึกษาเป็ นอย่างมาก มีการมอบทุนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาและงานวิจัยบัณฑิ ตศึกษาผ่าน
กองทุนชื่อ “ทุนบัณฑิตศึกษา” (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, 2558) (เอกสารจากเว็บไซต์)
สภาพแวดล้ อมทางวิชาที่จัดให้ กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะเป็ นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งที่ มีหน้ าที่ ในการ
จัดการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิ ตศึกษาเพื่ อผลิตบุคลากร นักวิจัยและนักวิชาการที่ มี ความรู้
ประสบการณ์ และมีความเชี่ ยวชาญเฉพาะทางระดับสูงออกไปพัฒนาประเทศ และให้ บริ การทาง
วิชาการแก่สงั คม จึงจาเป็ นต้ องจัดสิ่งสนับสนุนในด้ านต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริ มสนับสนุนพัฒนาการ
เรี ยนรู้ ของนั ก ศึ ก ษาให้ ถึ งขี ด สุ ด ดังนั น้ การจัด บริ การด้ านในด้ านต่ าง ๆ ให้ แก่ นั กศึ กษาจึ งมี
ความสาคัญในอันที่จะช่วยส่งเสริ มศักยภาพของนักศึกษาให้ ประสบความสาเร็ จตามความมุ่งหมาย
ของตนและสังคม โดยคณะฯ มีการจัดบริการสิง่ สนับสนุนการเรี ยนรู้ของนักศึกษาในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1) ด้ านการเรี ยนการสอน
บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย จัด โครงการพัฒ นาทัก ษะทางอาชี พ และทัก ษะส่ ว นบุ ค คล
(Professional and personal skills development program) ในปั จ จุบัน เป็ น ที่ ย อมรั บ กั น อย่า ง
กว้ า งขวางว่า การที่ นัก ศึก ษาจะประสบความส าเร็ จ ในชี วิ ต การท างาน และชี วิ ต ส่ ว นตัว นัน้
นัก ศึก ษาจ าเป็ น ต้ อ งมี ม ากกว่า ความรู้ ที่ ได้ รับ จากการเรี ย นในห้ อ งเรี ย น การพัฒ นาทัก ษะที่
เกี่ยวข้ องกับการทางาน และการใช้ ชีวิตในสังคมที่เรี ยกกันว่า Soft skills มีความสาคัญไม่แพ้ กัน
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คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายบัณฑิต วิทยาลัย จึง
กาหนดให้ มีการพัฒนาทักษะ Soft skills ให้ กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาขึ ้น อย่างเป็ นรูปธรรม
เพื่อให้ เกิดความสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ต้องการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณ ฑิ ตที่ ตอบสนองต่อพลวัตโลก โดยจัดกิ จกรรมเพื่ อพัฒ นาทักษะ Soft skills ของนักศึกษา
ภายใต้ ชื่อโครงการพัฒนาทักษะการทางานและการใช้ ชีวิตในสังคม (Professional and personal
skills development) โดยก าหนดทัก ษะการท างานและการใช้ ชี วิ ต ในสัง คม ที่ เป็ นพื น้ ฐานที่
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ควรจะมีได้ แก่ 1. ทักษะทางด้ านวัฒนธรรมและ
การสื่ อ สาร (Culture and communication skills) 2. ทั ก ษะด้ า นการเป็ น ผู้น าและการบริ ห าร
จัดการ (Leaderships and management skills) 3. ทักษะด้ านการทางานวิจยั (Research skills)
4. ทั ก ษะทางด้ านเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information technology skills) (บัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์)
2) ด้ านการบริการนักศึกษา
2.1 หอสมุดศิริราช
หอสมุดศิริราชเป็ นหอสมุดทางการแพทย์ที่ทนั สมัยที่สดุ แห่งหนึ่งของประเทศ
ไทย และเป็ นแห่งแรกของประเทศไทยที่มีทรัพยากรสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์และ
แพทยศาสตร์ ที่ครบถ้ วนสมบูรณ์ อีกทังให้
้ บริการแก่ผ้ ใู ช้ ทังในและนอกคณะฯ
้
ทังที
้ ่เป็ นบุคคลและ
สถาบัน หอสมุด ศิ ริราชได้ รวบรวมข้ อ มูล เกี่ ย วกับ เวชศาสตร์ ค ลินิ ก และเขตร้ อน วิท ยาศาสตร์
ชี วการแพทย์ และองค์ ป ระกอบหลักทัน ตกรรมสาธารณสุข และวิท ยาศาสตร์ พื น้ ฐาน รวมทัง้
ชีววิทยาระดับโมเลกุล จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา เภสัชวิทยา พันธุกรรม ชีววิทยาของเซลล์ชีววิทยา
และชี ว เคมี ซึ่ ง มี ป ระมาณ 113,275 เล่ ม (อัง กฤษ 73,236 เล่ ม ไทย 40,039 เล่ ม ) นั ก ศึ ก ษา
สามารถเข้ ายืมหนังสือได้ โดยใช้ บตั รหอสมุดมหิดล ซึง่ มีระยะเวลาในการยืมคือ 2 สัปดาห์ บริ การ
ของหอสมุดศิริราชมีขอบเขตที่กว้ างขวางจึงสามารถอานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ใู ช้ ได้ เป็ นอย่างดี
เช่น ด้ านบริ การด้ านสารสนเทศ และหอสมุดมีระบบ digital library ซึง่ มีทงั ้ e-journal และ e-text
book โดยผู้ใช้ สามารถเข้ าถึงได้ โดยการค้ นหาผ่านระบบ intranet และ VPN ของมหาวิทยาลัย อีก
ทังหอสมุ
้
ดยังมี บริ การถ่ายเอกสาร ปริ น้ ท์หรื อสแกนงาน รวมถึงพื ้นที่สาหรับอ่านหนังสือและห้ อง
ประชุมต่าง ๆ
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การใช้ งานหอสมุดศิริราช สาหรับการเข้ าใช้ งานครัง้ แรก นักศึกษาต้ องแสดง
บัตรนักศึกษาให้ กับเจ้ าหน้ าที่ที่เคาเตอร์ ชนั ้ 1 และสาหรับการยืมหนังสือ นักศึกษาสามารถยืม
หนังสือได้ 10 เล่ม/ครัง้ ซึ่งต้ องคืนหนังสือภายใน 15 วัน ถ้ านักศึกษาคืนหนังสือล่าช้ าเกิน 15 วัน
จะต้ อ งเสี ย ค่ า ปรั บ 5 บาท/วัน (งานการศึก ษาระดับ หลัง ปริ ญ ญา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์)
2.2 สวัสดิการนักศึกษา
2.2.1 การรักษาพยาบาลด้ านสุขภาพและทันตกรรม นักศึกษาสามารถรับบริ การ
ได้ ที่หน่วยบริ การสุขภาพ ห้ อง 499 ชัน้ 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ในเวลา 08.00 –
11.00 น. ในวันราชการ และหลัง 11.00 น. เป็ นต้ นไป ติดต่อหน่วยแพทย์เวร ตึกผู้ป่วยนอก ชัน้ 1
โดยมีวงเงินในการรักษาพยาบาล ปี การศึกษาละ 30,000 บาท (สาหรับนักศึกษาที่สิทธิ์ข้าราชการ
หรื อ ประกัน สัง คมให้ ใช้ บ ริ ก าร ด้ า นสุข ภาพตามสถานพยาบาลที่ นัก ศึก ษามี สิ ท ธิ์ ) นัก ศึก ษา
สามารถรับ บริ ก ารรัก ษาด้ านทัน ตกรรม เช่น การอุดฟั น ถอนฟั น ยกเว้ น การบริ การเพื่ อความ
สวยงามไม่สามารถเบิกค่าใช้ จ่ายได้ เช่น การรักษาเพื่อดัดฟั น การใส่ฟัน เป็ นต้ น โดยนักศึกษา
สามารถเข้ ารับบริ การได้ ที่ หน่วยทันตกรรมที่ ตนมีสิทธิ ใช้ บริ การเท่านัน้ ถ้ าไปรักษานอกหน่วย
จะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเอง โดยนักศึกษาต้ องไปรับบัตรตรวจสุขภาพช่องปาก (กน 002) ณ
หน่วยบริการสุขภาพนักศึกษาแผนกทันตกรรม ชัน้ 6 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช
เงิ น สงเคราะห์ นั ก ศึ ก ษา ในกรณี เสี ย ชี วิ ต มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลจะจ่ า ยเงิ น
สงเคราะห์ให้ กบั ทายาท จานวน 100,000 บาท
คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาลมี บ ริ ก ารด้ า นสุข ภาพใจให้ กับ นัก ศึ ก ษา
บัณฑิตศึกษาโดยในเวลาทาการติดต่อที่ตึกผู้ป่วยนอก ชัน้ 7 และนอกเวลาทาการ ติดต่อหน่วย
แพทย์เวร ตึกผู้ป่วยนอก ชัน้ 1 (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์)
2.2.2 ทุนการศึกษา ทุนวิจยั และรางวัลสาหรับนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มี การจัดสรรทุน ให้ กับนั กศึกษาระดับ
ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก ของคณะฯ โดยคาดหวัง ว่ า จะเป็ นกลไกหนึ่ ง ในการพั ฒ นา
บัณ ฑิ ตศึกษา ของคณะฯ เพื่ อความเป็ นเลิศทางการศึกษา วิจัย และวิชาการในฐานะสถาบัน
การแพทย์ ข องแผ่ น ดิ น มุ่ ง สู่ค วามเป็ นเลิ ศ ระดับ สากล ตามวิ สัย ทั ศ น์ ค ณะฯ ตัง้ ไว้ โดยทุ น
บัณฑิตศึกษา แบ่งเป็ นสองประเภทดังนี ้
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1) “ทุนบัณ ฑิ ตศึกษาประเภทที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล”
จานวนปี ละ 45 ทุน โดยทุนประเภทที่ 1 จะจัดสรรให้ แก่นกั ศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ
ปี ที่ 1 ที่ ส มั ค รขอรั บ ทุ น และมี คุ ณ สมบั ติ ต ามเกณฑ์ ที่ ก าหนด โดยสนั บ สนุ น เงิ น ทุ น เป็ น
ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง และเงินค่าใช้ จ่ายทัว่ ไปสาหรับนักศึกษา 6,000 บาท ต่อเดือนสาหรับ
ระดับปริ ญญามหาบัณฑิต และ 7,000 บาท ต่อเดือนสาหรับระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต รวมไม่
เกิน 12 เดือน
2) “ทุนบัณ ฑิ ตศึกษาประเภทที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล”
จานวนปี ละ 50 ทุน โดยจัดสรรให้ แก่นกั ศึกษาชันปี
้ ที่ 2 ขึ ้นไป แต่ไม่เกินชันปี
้ ที่ 3 สาหรับนักศึกษา
ปริ ญญามหาบัณฑิตและไม่เกินชันปี
้ ที่ 4 สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตในหลักสูตร
บัณ ฑิ ตศึกษาของคณะฯ ที่ สมัครขอรับทุน และมี คุณ สมบัติตามเกณฑ์ ที่กาหนด โดยสนับสนุน
เงินทุนเป็ นค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริ ง และเงินค่าใช้ จ่ายทัว่ ไปสาหรับนักศึกษา 6,000 บาท ต่อ
เดือน สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิต จานวนไม่เกิน 12 เดือน และ 7,000 บาท ต่อ
เดื อ น ไม่ เกิ น 24 เดื อ น ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต และระดั บ ปริ ญ ญา
มหาบัณฑิต-ดุษฎีบณ
ั ฑิต (ที่ได้ รับการอนุมตั ิให้ เปลี่ยนระดับเป็ นปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิตจากบัณฑิต
วิทยาลัย ในช่วงระยะเวลาที่ รับทุน) (หน่ วยบัณ ฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล,
2562) (เอกสารจากเว็บไซต์)
บัณ ฑิ ตวิทยาลัยได้ สนับสนุน ทุน การศึกษา ทุนวิจัยและรางวัลสาหรับ
นั ก ศึ ก ษาระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจ าทุ ก ปี โดยมี ทุ น ฯ และรางวัล ดัง นี ้ (บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์)
1. ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ
2. ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เฉพาะนักศึกษาต่างชาติ)
3. เงินยืม (สาหรับจ่ายค่าลงทะเบียน)
4. ทุนอุดหนุนนักศึกษาระดับปริ ญญาโทและเอกในการเสนอผลงานทาง
วิชาการภายในประเทศ
5. ทุนอุดหนุนนักศึกษาระดับปริ ญญาโทและเอกในการเสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ
6. ทุนผู้ช่วยวิจยั (Research Assistantship)
7. ทุ น สนับ สนุ น การท าวิ ท ยานิ พ นธ์ บ างส่ ว นส าหรั บ นัก ศึ ก ษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
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8. รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น
9. การให้ รางวัลเกียรติยศแก่ผ้ สู าเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเยี่ยม
2.2.3 ด้ านกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
ภายในพื ้นที่ของคณะฯ มีสิ่งอานวยความสะดวกด้ านกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ
ตังอยู
้ ่ใกล้ กบั หอสมุดศิริราช ประกอบด้ วยสนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล นอกจากนันยั
้ งมีสระ
ว่ายน ้าขนาดกว้ าง 25 เมตร และยังมีฟิตเนสศิริราชที่ให้ บริการต่าง ๆ เช่น ห้ องฟิ ตเนส อุปกรณ์ออก
กาลังกายต่างๆ ห้ องกิจกรรม เช่น แอโรบิก โยคะ ห้ องทดสอบสมรรถภาพร่ างกาย (งานการศึกษา
ระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, 2562, เอกสารจากเว็บไซต์)
3) ด้ านการวิจยั
ในด้ านการวิจยั คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มีฝ่ายวิจยั เป็ นผู้ดแู ลในส่วนที่
เกี่ ยวข้ องกับการวิจัย โดยมี ศูน ย์ วิจัยการทางการแพทย์ ศิริราชที่ เป็ นศูนย์ วิจัยและวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์ การแพทย์ ที่มีพื ้นที่ และเครื่ องมือวิจยั ที่มีเทคโนโลยีสงู และทันสมัยสาหรับการวิจยั ที่
จะเอือ้ อานวยความสะดวกแก่นักวิจัยในด้ านการบริ หารจัดการทั่วไป และการดาเนินงานด้ าน
การเงิน ซึง่ มีการให้ บริ การทางวิจยั ทังด้
้ านการใช้ เครื่ องมือ การใช้ ห้องปฏิบตั ิการ ด้ านการจัดการ
ทุนสาหรับการวิจยั (ฝ่ ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์)
ด้ านของทุ น การท าวิ จั ย ส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณ ะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมีการสนับสนุนทุนในการทาวิจยั ให้ กบั นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เป็ นประเภททุนพัฒนาการวิจยั ประเภทที่ 1 ซึ่งเป็ นทุนสนับสนุนโครงการวิจยั ของนักศึกษาแพทย์
นัก ศึก ษาโรงเรี ย นกายอุป กรณ์ สิ ริน ธร นัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี ทุ ก หลัก สูต รของคณะ นัก ศึก ษา
ปริ ญญาโท-เอก แพทย์ประจาบ้ าน และแพทย์ประจาบ้ านต่อยอด และแพทย์เฟลโลว์ของคณะ ที่มี
อาจารย์ /นัก วิ จัย เป็ น หัว หน้ า โครงการวิ จัย และเป็ น ผู้ก ากับ ดูแ ลการวิ จัย ของนัก ศึก ษาแพทย์
นัก ศึก ษาโรงเรี ย นกายอุป กรณ์ สิ ริน ธร นัก ศึก ษาปริ ญ ญาตรี ทุก หลัก สูต รของคณะ นั ก ศึก ษา
ปริ ญ ญาโท-เอก แพทย์ ประจาบ้ าน และแพทย์ ประจาบ้ านต่อยอด และแพทย์ เฟลโลว์ สาหรับ
นักศึกษาปริ ญญาโทจะได้ ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท/โครงการ นักศึกษาปริ ญญาเอก ได้ ทนุ ละไม่
เกิน 100,000 บาท/โครงการ
ด้ า นห้ อ งปฏิ บัติ ก ารวิจัย คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาลมี ก ารจัด ตัง้
Siriraj core research facility (SiCRF) เพื่ อ สนั บ สนุ น พั น ธกิ จ ด้ านการวิ จั ย ที่ จ ะจั ด หา และ
บารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่ องมือการวิจยั เป็ นศูนย์กลางเครื่ องมือวิจยั ครุภณ
ั ฑ์ในการสนับสนุนการทา
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วิ จัย ภายในคณะฯ ที่ ได้ ม าตรฐานสากล และมี คุณ ภาพสูง ส าหรั บ นัก วิ จัย รวมถึ ง นัก ศึ ก ษา
บัณฑิตศึกษา โดยมีศนู ย์เครื่ องมือกลางจานวน 3 แห่ง ดังนี ้
1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชัน้ 5 ที่
เปิ ดให้ บริการ 24 ชัว่ โมง
2) อาคารศรี สวรินทิรา ชัน้ 10 ให้ บริการตังแต่
้ เวลา 08.00 – 20.00 น.
3) อาคารเฉลิม พระเกี ยรติ 80 พรรษา 5 ธัน วาคม 2550 (SiMR) ชัน้ 6
และห้ องปฏิบตั ิการ Microbiology ชัน้ 5-6 ให้ บริการตังแต่
้ เวลา 08.30 – 16.30 น.
หน่วยเครื่ องมือพิเศษเพื่อการวิจยั ให้ บริการเครื่ องมือวิจยั ทางการแพทย์ที่มีราคา
แพงแก่หน่วยงาน และบุคลากรของคณะฯ และบุคลากรภายนอกคณะฯ หน่วยฯ ยังมีทาหน้ าที่
กากับดูแลเครื่ องมือเพื่อการวิจยั ให้ คาแนะนา จัดตารางการใช้ เครื่ องมือเพื่อการวิจัย ให้ บริ การ
ฝึ กอบรมการใช้ เครื่ องมืองานวิจยั และเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้ แก่บคุ ลากรของคณะฯ และบุคลากร
ภายนอกคณะฯ ตั ง้ อยู่ ที่ อ าคารเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา 5 ธั น วาคม 2550 ชั น้ 5 คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และยังมี ห้ องปฏิบัติการวิจัยตามภาควิชาฯ ต่างๆ ภายในคณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
และยังมี บ ริ การตรวจบทความวิจัย (Manuscript) เพื่ อใช้ ในการตีพิ ม พ์ ใน
วารสารต่างๆ หรื อ การใช้ เพื่อประกอบการขอสมัครขอรับทุนวิจยั (ฝ่ ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์)
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา และ
นโยบาย แนวทางการจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ทาให้ ผ้ วู ิจยั มีความสนใจที่จะศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ มีการการศึกษาทางด้ าน
การแพทย์และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ โดยมีการสอนในระดับปริ ญญาตรี ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก
รวมถึงการจัดการเรี ยนการสอนในส่วนของแพทย์ประจาบ้ าน โดยมุ่งเน้ นผลิตบัณฑิตและบุคลากร
ทางการแพทย์ทกุ ระดับ และแพทย์ผ้ เู ชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ บริ การทางการแพทย์และสาธารณสุข
ค้ นคว้ าวิจัย ที่ มี คุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้ มาตรฐานสากล สอดคล้ องกับความต้ องการของ
ประเทศ และเพื่อสร้ างและพัฒนาองค์ความรู้ และวิทยาการอย่างต่อเนื่ อง โดยยึดประโยชน์ สุขของ
ประชาชนทุกระดับเป็ นจุดมุง่ หมายสูงสุด ซึง่ ในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะฯ มีนโยบายที่จะยกระดับให้ หลักสูตรสู่มาตรฐานสากลโดยสร้ างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
(ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก) Dual Degree หรื อ Joint Degree ร่ วมกั บ มหาวิ ท ยาลัยชัน้ น าใน
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ต่างประเทศ ส่งเสริ มการวิจยั ด้ านแพทยศาสตร์ ศึกษา ส่งเสริ มการจัดตังหลั
้ กสูตรนานาชาติ ส่งเสริ ม
การพัฒ นาและสร้ างความเข้ มแข็ งของเครื อข่ ายโรงพยาบาลทัง้ ในและต่ างประเทศ แลกเปลี่ ยน
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พัฒนาความเป็ นสากลภายใต้ บริ บทความเป็ นไทย และ
การเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงสนใจที่ จะศึกษาทัศนะของ
นักศึกษาที่ มี ต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิ ดลใน 5 ด้ าน คื อ ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ ที่
ปรึกษา ด้ านการบริการนักศึกษา และด้ านวิจยั ซึง่ คาดว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในการพัฒนาและหาแนวทางแก้ ไข พัฒนาสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ของคณะฯ ให้ เอื ้อต่อการจัดการหลักสูตรที่จะยกระดับไปสู่ระดับสากลและพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรี ยนการสอนให้ นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถบรรลุผลแห่งการเรี ยนรู้ เป็ นบัณฑิตที่มีคณ
ุ ภาพ
และประสิทธิภาพสมบูรณ์พร้ อมทังทางด้
้
านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เป็ นบุคลาการทาง
การแพทย์ นักวิชาการ นักวิจยั ไปพัฒนาสังคมต่อไป
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
ในการศึ ก ษาทั ศ นะของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ การจั ด สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทัง้ 5 ด้ าน คือ ด้ านหลักสูตร
ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริ การนักศึกษา และด้ านการวิจยั ซึ่งเป็ นการ
วิจัยเชิงสารวจ ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการศึกษาตามขันตอน
้
ดังนี ้ การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ลักษณะของเครื่ องมือ การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์
ข้ อมูล และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
การกาหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นี ้ เป็ น นัก ศึกษาปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอก คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กาลังศึกษาอยูใ่ นปี การศึกษา 2561 ประชากร
ที่ใช้ ในการวิจยั จานวนทังสิ
้ ้น 334 คน โดยผู้วิจยั ใช้ ประชากรทังหมดเป็
้
นกลุม่ ตัวอย่าง
ตาราง 1 ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั จาแนกตามสาขาวิชา
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท

สาขาวิชา
1. ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
2. วิทยาภูมิค้ มุ กัน
3. กายวิภาคศาสตร์
4. จิตวิทยาคลินิก
5. จุลชีววิทยาและจุลชีววิทยาการแพทย์
6. นิตวิ ิทยาศาสตร์
7. สรี รวิทยาการแพทย์
8. วิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต

ประชากร
18
37
53
41
14
12
12
5
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ตาราง 1 (ต่อ)
ระดับการศึกษา
ระดับปริญญาโท

ระดับปริญญาเอก

สาขาวิชา
9. รังสีวิทยา
10. เภสัชวิทยา
11. เทคโนโลยีหนุ่ จาลองแพทยศาสตร์
12. ชีวสารสนเทศทางการแพทย์
1. ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
2. วิทยาภูมิค้ มุ กัน
3. เภสัชวิทยา
4. จุลชีววิทยาการแพทย์
5. สรี รวิทยาการแพทย์
6. กายวิภาคศาสตร์
รวมทัง้ หมด

ประชากร
10
3
5
15
16
43
7
14
18
11
334

ที่มา หน่วยบัณฑิตศึกษา งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
การสร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การสร้ างเครื่ องมือที่ใช้ ในการรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการตามขันตอน
้
ดังนี ้
1. ศึกษาเอกสาร คูม่ ือ ระเบียบหลักเกณฑ์ บทความ วารสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับ
การจั ด สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการในสถาบั น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา การจั ด การศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ างแบบสอบถาม
2. ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการสร้ างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(Rating Scale) ตามวิธีการของลิเคิร์ท เรนซิส (Likert Rensis, 1932, pp. 1-55)
3. นาข้ อมูลที่ได้ จากข้ อ 1 และ 2 มาสร้ างแบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อ
การจั ด สภาพแวดล้ อมทางวิ ชาการระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 5 ด้ าน คือ ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ าน
การบริการนักศึกษา และด้ านการวิจยั

65
4. นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้ อง พิจารณาปรับปรุงแก้ ไขข้ อคาถามให้ เหมาะสมและครอบคลุมเนื ้อหาสาระ
และนามาปรับปรุงแก้ ไขตามข้ อเสนอแนะ
5. นาแบบสอบถามที่ได้ รับการปรับปรุ งแก้ ไขแล้ ว เสนอให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 3 คน
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื ้อหา (Content Validity) ความเหมาะสม ความถูกต้ องชัดเจน
ของข้ อคาถาม และภาษาที่ใช้ โดยวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหา โดยพิจารณาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เลือกค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาตังแต่
้
0.5 ขึ ้นไป พร้ อมทังพิ
้ จารณาปรับปรุ งข้ อคาถามตามคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ เป็ นข้ อคาถามได้
จานวน 70 ข้ อ
6. นาผลการตรวจสอบแบบสอบถามตามข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญมาพิจารณา
ปรับปรุ ง แล้ วนาแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการที่ปรึ กษาปริ ญญานิพนธ์ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ องอีกครัง้ แล้ วแก้ ไขปรับปรุง
7. นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จานวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุม่ ตัวอย่างจริง เพื่อหาค่าอานาจจาแนกราย
ข้ อ (r) โดยใช้ วิธีการหาสหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนรายข้ อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation)
โดยใช้ สูตรสหสัมพันธ์ แบบเพียร์ สนั (Pearson Product Moment Correlation) แล้ วพิจารณาข้ อ
คาถามที่มีค่าอานาจจาแนกตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ , 2547, น. 165-166) ได้ ข้อ
คาถามที่ผา่ นเกณฑ์ทงหมด
ั้
70 ข้ อ
8. หาค่ า ความเชื่ อ มั่ น (Reliability) ของแบบสอบถามทั ง้ ฉบั บ โดยใช้ สู ต ร
สัม ประสิทธิ์ อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984, p. 160) ได้ ค่า ความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.976
9. นาแบบสอบถามที่ตรวจคุณภาพแล้ วเสนอต่อคณะกรรมการที่ปรึ กษาปริ ญญา
นิพนธ์ เพื่อพิจารณาความสมบูรณ์ก่อนนาไปใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลจริงกับกลุม่ ตัวอย่างต่อไป
ลักษณะของเครื่องมือ
เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการวิ จัยครั ง้ นี ้ เป็ นแบบสอบถามทั ศนะของนั กศึ กษาที่ มี ต่ อการจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ ระดับการ
เรี ยน ชันปี
้ สาขาวิชา
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนะของนักศึกษาที่มีตอ่ การจัดสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 5 ด้ าน คือ
ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริ การนักศึกษา และด้ านการ
วิจัยลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดย
ผู้วิจยั กาหนดค่าน ้าหนักคะแนนไว้ ดังนี ้
คะแนน 5 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
คะแนน 4 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวอยูใ่ นระดับมาก
คะแนน 3 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน 2 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวอยูใ่ นระดับน้ อย
คะแนน 1 หมายถึง ผู้ตอบเห็นด้ วยกับข้ อความดังกล่าวอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
ผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามเป็ นราย
ข้ อและรายด้ านและโดยรวม เป็ นดังนี ้
คะแนน 4.51 - 5.00 หมายถึง ผู้ตอบเห็ น ด้ วยกับการจัดสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
คะแนน 3.51 - 4.50 หมายถึ ง ผู้ต อบเห็ น ด้ วยกับ การจัด สภาพแวดล้ อ มทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาอยูใ่ นระดับมาก
คะแนน 2.51 - 3.50 หมายถึง ผู้ตอบเห็ น ด้ วยกับการจัดสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนน 1.51 - 2.50 หมายถึง ผู้ตอบเห็ น ด้ วยกับการจัดสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาอยูใ่ นระดับน้ อย
คะแนน 1.00 - 1.50 หมายถึง ผู้ตอบเห็ น ด้ วยกับการจัดสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษาอยูใ่ นระดับน้ อยที่สดุ
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามแบบปลายเปิ ดเกี่ยวกับทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแ พทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ตู อบได้ แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่าง
อิสระ
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การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บข้ อมูล ดังนี ้
1. ผู้วิจัยขอหนังสือแนะนาตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
พร้ อมแบบสอบถามเพื่ อ เสนอต่ อ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล เพื่ อ ขอความ
อนุเคราะห์ ในการด าเนิ น การวิ จัย และเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล จากนัก ศึก ษาที่ เป็ น กลุ่ม ตัวอย่ างใน
การศึกษาค้ นคว้ า
2. ผู้วิจัยดาเนินการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจัยในคน
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
3. คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในคน คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้ งผลการพิจารณาโครงการวิจยั
4. ผู้วิจยั แก้ ไขและเพิ่มเติมข้ อมูลตามที่มติของคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
5. คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในคน คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้ งผลอนุมตั ิโครงการวิจยั
6. ผู้วิจยั ได้ รับหนังสืออนุมตั ิให้ ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
7. ผู้วิจัยติดต่อเจ้ าหน้ าที่ การศึกษาภาควิชาที่ มีการจัดการเรี ยนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอความร่ วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
8. ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ด้ วยวิธีการส่งไปตามภาควิชาต่าง ๆ โดยบรรจุ
แบบสอบถามใส่ซองส่งให้ เจ้ าหน้ าที่การศึกษาภาควิชาฯ หลังจากนันเมื
้ ่อตอบแบบสอบถามเรี ยบ
แล้ ว ขอความอนุเคราะห์ ให้ นาแบบสอบถามบรรจุใส่ซองส่งกลับคืนกลับมายังผู้วิจยั เพื่อรวบรวม
ข้ อมูลต่อไป ในส่วนที่ ไม่ต้องการตอบเป็ น เอกสารผู้วิจัยส่ง URL สาหรับ ใช้ ในการเชื่ อมต่อเข้ า
google form ให้ เจ้ าหน้ าที่การศึกษาภาควิชาฯ ทางอีเมล
9. นาแบบสอบถามที่ได้ รับคืนมาตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ ว นสมบูรณ์ของแต่ละ
ชุด คัดเฉพาะชุดที่มีการตอบข้ อมูลครบถ้ วนเท่านัน้ นามาตรวจให้ คะแนนตามเกณฑ์ที่ตงไว้
ั ้ และ
นาไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตอ่ ไป
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การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. น าแบบสอบถามที่ ได้ รับ กลับ คื น มาทั ง้ หมดตรวจสอบความสมบู รณ์ และให้
คะแนนตามเกณฑ์ ที่กาหนดไว้ แล้ วนาข้ อมูลทัง้ หมดไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม
สาเร็จรูป
2. วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล ทั่ ว ไปของผู้ ตอบแบบสอบถามโดยน ามาหาค่ า ความถี่
(Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
3. เพื่ อศึก ษาทัศนะของนักศึกษาที่ มีต่ อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามความมุ่งหมายของการ
วิจัยข้ อที่ 1 โดยรวมและในแต่ละด้ าน ใน 5 ด้ าน คือ ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ าน
อาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริ การนักศึกษา และด้ านการวิจยั วิเคราะห์โดยใช้ ค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅)
และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson, 1981, p. 68)
4. เพื่ อเปรี ยบเที ยบทัศนะของนักศึกษาที่ มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยั ข้ อที่ 2 โดยรวมและในแต่ละด้ าน จาแนกตามระดับการเรี ยน กลุม่ สาขาวิชา วิเคราะห์
โดยการทดสอบ t-test ส่วนตัวแปร ชันปี
้ ใช้ การวิเคราะห์ การหาค่าโดยการความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึง
ทาการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็ นรายคู่ โดยใช้ วิธีของเชฟเฟ (Scheffe' s method)
(Ferguson, 1981, p. 198)
5. รวบรวมความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะที่ได้ จากแบบสอบถามปลายเปิ ดเกี่ยวกับ
การจัด สภาพแวดล้ อ มทางวิ ช าการระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษาคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยการแจกแจงความถี่ แล้ วนาเสนอผลสรุปในเชิงบรรยาย
สถิตทิ ่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติพื ้นฐาน ได้ แก่
1.1 ค่าความถี่ (Frequency)
1.2 ค่าร้ อยละ (Percentage)
1.3 ค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean)
1.4 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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2. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์หาคุณภาพของเครื่ องมือ ได้ แก่
2.1 ค่าความเที่ ยงตรงตามเนื อ้ หา (Content Validity) โดยพิจารณาหาค่าดัชนี
ความสอดคล้ อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) (ล้ วน สายยศ และอังคณา สาย
ยศ, 2543, น. 248)
2.2 ค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถามเป็ นรายข้ อ โดยหาสหสัมพันธ์ ระหว่าง
คะแนนรายข้ อกับ คะแนนรวม (Item-total Correlation) แล้ วพิ จารณาข้ อค าถามที่ มี ค่าอ านาจ
จาแนกตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป
2.3 ค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามทังฉบั
้ บ โดยใช้ วิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อลั ฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984, p. 160)
3. สถิติที่ใช้ ในการทดสอบสมมติฐาน ได้ แก่
3.1 การทดสอบสมมติ ฐ านเปรี ย บเที ย บความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย ของกลุ่ม
ตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ ระดับการเรี ยน และกลุ่มสาขาวิชา โดยใช้ การทดสอบที (t-test) (Ferguson,
1981, p. 190)
3.2 การทดสอบแบบสมมติฐานเปรี ยบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่า งมากกว่า 2 กลุ่ม คื อ ชัน้ ปี ใช้ ก ารวิเคราะห์ ค วามแปรปรวนแบบทางเดี ย ว (One Way
Analysis of Variance) (Ferguson, 1981, p. 178) ในกรณี ที่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติจึงทาการทดสอบเป็ นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe' s method) (Ferguson, 1981,
p. 198)
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อการศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อม
ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ทัง้ 5 ด้ าน คือ
ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริการนักศึกษา และด้ านการวิจยั
ผู้วิจยั จึงได้ กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ดังนี ้
สัญลักษณ์ ท่ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล มีดงั นี ้
n
แทน จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
x̅
แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย
S.D. แทน ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
SS แทน ผลรวมกาลังสอง (Sum of Square)
MS แทน ผลรวมกาลังสองเฉลี่ย (Mean Square)
t
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณาใน t – distribution
F
แทน ค่าที่ใช้ พิจารณาใน F – distribution
df แทน ระดับชันแห่
้ งความเป็ นอิสระ (Degrees of Freedom)
p
แทน ความน่าจะเป็ นของค่าสถิติที่ใช้ ทดสอบจะตกอยูใ่ นช่วงปฏิเสธสมมติฐาน
*
แทน มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์และการแปรความหมายข้ อมูล แบ่งออกเป็ น 4 ตอน ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรที่
ศึกษา โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
ตอนที่ 2 การศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อ การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 5 ด้ าน คือ ด้ าน
หลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริการนักศึกษา และด้ านการวิจยั
โดยรวมและในแต่ละด้ าน โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)
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ตอนที่ 3 การเปรี ย บเที ยบทัศนะของนักศึกษาที่ มี ต่อ การจัด สภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและ
ในแต่ละด้ าน จาแนกตามระดับการเรี ยน และกลุม่ สาขาวิชา โดยใช้ การทดสอบที (t-test) และชันปี
้
ที่ ศึก ษา โดยใช้ ก ารวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance)
และในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงจะทาการทดสอบความแตกต่างเป็ น
รายคู่ โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
ตอนที่ 4 สรุ ป และจั ด กลุ่ ม ค าตอบของนั ก ศึ ก ษาที่ เสนอความคิ ด เห็ น และให้
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณ ฑิตศึกษาในรายด้ านจาก
แบบสอบถามปลายเปิ ด แล้ ว น าเสนอผลในรู ป ของการแจกแจงความถี่ ข องค าตอบเพื่ อ ใช้
ประกอบการอภิปรายผลต่อไป
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั นาเสนอตามลาดับ ดังนี ้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรที่
ศึกษา โดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้ อยละ โดยผู้วิจยั ได้ ดาเนินการแจกแบบสอบถามจานวน
334 คน และได้ รับกลับคืน 289 คน คิดเป็ นร้ อยละ 86.53 ดังแสดงในตาราง 2
ตาราง 2 จานวนและค่าร้ อยละของกลุม่ ตัวอย่าง จาแนกตามตัวแปรที่ศกึ ษา
ตัวแปรที่ศึกษา

จานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

196
93
289

67.82
32.18
100.00

รวม

61
69
159
289

21.11
23.87
55.02
100.00

1. ระดับการเรียน
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
2. ชัน้ ปี
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
สูงกว่าชันปี
้ ที่ 2
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ตาราง 2 (ต่อ)
ตัวแปรที่ศึกษา
3. สาขาวิชา
กลุ่มสาขา Clinical Science
นิตวิ ิทยาศาสตร์
จิตวิทยาคลินิก
รังสีวิทยา
วิทยาศาสตร์ การบริการโลหิต
เทคโนโลยีห่นุ จาลองแพทยศาสตร์
ชีวสารสนเทศทางการแพทย์
กลุ่มสาขา Bio-Medical Science
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์
วิทยาภูมิค้ มุ กัน
กายวิภาคศาสตร์
เภสัชวิทยา
จุลชีววิทยาและจุลชีววิทยาการแพทย์
สรี รวิทยาทางการแพทย์
รวม

จานวน (คน)

ร้ อยละ

84
12
41
10
5
5
11
205
33
62
51
8
22
29
289

29.07
4.15
14.19
3.46
1.73
1.73
3.81
70.93
11.42
21.45
17.65
2.77
7.61
10.03
100.00

จากตาราง 2 แสดงว่า นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ศึกษาในระดับปริ ญ ญาโท (ร้ อยละ
67.82) โดยส่วนใหญ่ศกึ ษาสูงกว่าชันปี
้ ที่ 2 (ร้ อยละ 55.02) และส่วนใหญ่ศกึ ษาในกลุม่ สาขา BioMedical Science (ร้ อยละ 70.93)
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ตอนที่ 2 การศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อ การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 5 ด้ าน คือ ด้ าน
หลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริการนักศึกษา และด้ านการวิจยั
โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดังแสดง
ในตาราง 3 - 11
ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยรวมและเป็ นรายด้ าน

ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการ
1. ด้ านหลักสูตร
2. ด้ านการเรียนการสอน
3. ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ด้ านการบริการนักศึกษา
5. ด้ านการวิจยั
รวม

จานวนนักศึกษา
(n=289)
S.D.
x̅
4.12
0.51
4.07
0.54
4.43
0.54
3.77
0.61
3.59
0.67
4.00
0.45

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

จากตาราง 3 แสดงว่า นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ โดยรวมและรายด้ าน
ทุกด้ านเห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมาก
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ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึก ษาที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านหลักสูตร เป็ นรายข้ อ
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ด้ านหลักสูตร
1. หลักสูตรที่เปิ ดสอนสามารถพัฒนาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้ องกับความต้ องการกาลังคนในการพัฒนาประเทศ
2. หลั ก สู ต รมี เ นื อ้ หารายวิ ช าที่ ทั น สมั ย และทั น ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
3. การจั ด เนื อ้ หารายวิ ช ามี ค วามเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ
เป้าหมายระดับบัณฑิตของสาขาวิชาที่ศกึ ษา
4. ระดับความยาก/ง่ายของเนื ้อหาวิชาเหมาะสมกับการศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษา
5. การเชื่ อมโยงเนื อ้ หาวิชาทางด้ านทฤษฎี กับ ด้ านปฏิ บัติมี
ความสัมพันธ์กนั
6. หลักสูตรส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์
7. หลั ก สู ต รส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ย นมี ค วามสามารถในการคิ ด
วิเคราะห์และแก้ ปัญหาได้
8. หลักสูตรส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั ศึกษาหาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
9. หลักสูตรส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความเป็ นผู้นา รู้ จกั การทางาน
เป็ นทีม
10. หลักสูตรส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนมีความสามารถในการปรั บตัว
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสังคม
11. เนื อ้ หารายวิ ช าสาม ารถน าไป ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ในการ
ปฏิบตั ิงานในอนาคตได้
12. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู รี ยนมีสว่ นร่วมในการประเมินผลหลักสูตร
รวม

จานวนนักศึกษา
(n=289)
S.D.
x̅
4.14
0.67

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้ วยมาก

4.10

0.68

เห็นด้ วยมาก

4.13

0.71

เห็นด้ วยมาก

4.14

0.65

เห็นด้ วยมาก

4.03

0.79

เห็นด้ วยมาก

3.84
4.20

0.78
0.70

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

4.36

0.74

เห็นด้ วยมาก

3.91

0.86

เห็นด้ วยมาก

4.12

0.77

เห็นด้ วยมาก

4.25

0.84

เห็นด้ วยมาก

4.18
4.12

0.82
0.51

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วย
มาก
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จากตาราง 4 แสดงว่า นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านหลักสูตรโดยรวม
และเป็ นรายข้ อทุกข้ อเห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านการเรี ยนการสอน เป็ นรายข้ อ
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ด้ านการเรียนการสอน
13. ผู้ส อนมี ก ารชี แ้ จงจุด มุ่ง หมายของรายวิ ช า วิ ธี ก าร
เรี ยน และการวัดประเมินผลให้ ผ้ เู รี ยนทราบอย่างชัดเจน
14. ผู้ สอนมุ่ ง มั่ น ชี แ้ นะ อบรม สั่ ง สอน และถ่ า ยทอด
ความรู้
15. ผู้สอนมีการสอดแทรกความรู้ใหม่ๆ และความทันสมัย
ในรายวิชาที่สอน
16. ผู้สอนจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้ นทักษะการ
คิดวิเคราะห์
17. ผู้สอนจัดกระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้ นทักษะการ
ใช้ ก ระบวนการวิ จัย หรื อ กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์
รวมทังบู
้ รณาการศาสตร์ สาขาต่างๆ ในการแก้ ปัญหา
18. ผู้ สอนมี วิ ธี ก ารสอนที่ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาร่ ว ม
ทางานกันเป็ นกลุ่ม เช่น การทารายงาน/ทาการค้ นคว้ า
เป็ นกลุ่มนาเสนอรายงานและผลงานการศึกษาค้ นคว้ าเป็ น
กลุม่ เป็ นต้ น

จานวนนักศึกษา
(n=289)
S.D.
x̅
4.15
0.71

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้ วยมาก

4.21

0.71

เห็นด้ วยมาก

4.17

0.77

เห็นด้ วยมาก

4.30

0.67

เห็นด้ วยมาก

4.10

0.67

เห็นด้ วยมาก

4.01

0.78

เห็นด้ วยมาก
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ตาราง 5 (ต่อ)
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ด้ านการเรียนการสอน
19. ผู้สอนจัดกิจกรรมส่งเสริ มทักษะในการปฏิบตั ิงานเช่น
มีการจัดกลุ่มย่อย ยกตัวอย่างกรณี ศึกษา โดยมีอาจารย์
ให้ คาแนะนา เป็ นต้ น
20. การจัดการเรี ยนการสอนกระตุ้นให้ นักศึกษาค้ นคว้ า
หาความรู้เพิ่มเติม
21. การจั ด การเรี ย นการสอนมุ่ ง เน้ นให้ นั ก ศึ ก ษามี
กระบวนการคิดอย่างมีขนตอนและมี
ั้
เหตุผล
22. ผู้สอนใช้ สื่อการสอน อุปกรณ์การสอน และเทคโนโลยี
ที่ทนั สมัย มาประกอบการเรี ยนการสอน
23. สื่อการเรี ยนการสอนที่นามาใช้ ประกอบการสอนช่วย
ให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจเนื ้อหาได้ ดีขึ ้น
24. ผู้สอนสร้ างบรรยากาศในห้ องเรี ยนส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดความกระตือรื อร้ นและสนใจเรี ยน
25. อุปกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์พร้ อมใช้ งาน
26. ผู้สอนเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาแสดงความคิดเห็นและ
ซักถามปั ญหาในการเรี ยน
27. เกณ ฑ์ การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ยนมี ค วาม
เหมาะสม
28. การวัดและประเมินผลมีความยุติธรรม
29. การจัดการเรี ยนการสอนเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยนมีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผลการเรี ยน
รวม

จานวนนักศึกษา
(n=289)
S.D.
x̅
4.02
0.81

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้ วยมาก

4.25

0.73

เห็นด้ วยมาก

4.22

0.83

เห็นด้ วยมาก

3.95

0.78

เห็นด้ วยมาก

3.89

0.85

เห็นด้ วยมาก

3.80

0.85

เห็นด้ วยมาก

3.71

0.85

เห็นด้ วยมาก

4.29

0.70

เห็นด้ วยมาก

4.02

0.63

เห็นด้ วยมาก

4.12
3.89

0.68
0.89

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

4.07

0.54

เห็นด้ วย
มาก
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จากตาราง 5 แสดงว่า นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการเรี ยนการ
สอนโดยรวมและเป็ นรายข้ อทุกข้ อเห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมาก
ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา เป็ นรายข้ อ
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ด้ านอาจารย์ ท่ ปี รึกษา

จานวนนักศึกษา
(n=289)
x̅
S.D.
30. อาจารย์ที่ปรึกษามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ 4.54
0.56
ตรงในศาสตร์ ของสาขาวิชาที่สอน
31. อาจารย์ที่ปรึกษามีความมุ่งมัน่ ชี ้แนะ อบรม สัง่ สอน 4.56
0.58
ชี ้นาให้ นกั ศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
32. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาชี แ้ นะและมี ส่ ว นร่ ว มในการ 4.49
0.66
แก้ ปัญหาของนักศึกษา
33. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษามี ค วามสามารถในการวิ เคราะห์ 4.52
0.60
วิพากษ์ ให้ ข้อคิดเห็น ให้ ข้อมูลป้อนกลับ ชีแ้ นะแนวทาง
ในการทาวิทยานิพนธ์ให้ นกั ศึกษาได้
34. อาจารย์ที่ปรึกษาให้ ความเป็ นกันเองกับนักศึกษาใน 4.52
0.62
การขอคาปรึกษาทางด้ านวิชาการทังในและนอกห้
้
องเรี ยน
35. อาจารย์ ที่ปรึ กษาจัดเวลาให้ เข้ าพบได้ เมื่อนักศึกษา 4.42
0.68
ต้ องการคาปรึกษา
36. อาจารย์ที่ปรึกษามีความเข้ าใจ เห็นใจ ใส่ใจ สอบถาม 4.37
0.71
ความก้ าวหน้ าในงานที่มอบหมายให้ นกั ศึกษารับผิดชอบ
37. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาปลูก ฝั ง ให้ รั ก ในการท าวิ จัย ใฝ่ รู้ 4.36
0.80
ติดตามความก้ าวหน้ าของวิทยาการสมัยใหม่

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้ วยมาก
ที่สดุ
เห็นด้ วยมาก
ที่สดุ
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
ที่สดุ
เห็นด้ วยมาก
ที่สดุ
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
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ตาราง 6 (ต่อ)
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ด้ านอาจารย์ ท่ ปี รึกษา

จานวนนักศึกษา
(n=289)
x̅
S.D.
38. อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษามี ค วามสามารถให้ ค าแนะน า 4.51
2.44
นัก ศึก ษาเกี่ ย วกับ การบริ ห ารโครงการวิ จัย หรื อ การท า
วิทยานิพนธ์ได้ เป็ นอย่างดี
39. อาจารย์ที่ปรึ กษาแนะนาแหล่งความรู้ ให้ นกั ศึกษาได้ 4.31
0.80
ค้ นคว้ าเพิ่มเติม
40. อาจารย์ ที่ปรึ กษาแนะนา ให้ ความช่วยเหลือในการ 4.28
0.79
เผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ในที่ ป ระชุ ม วิ ช าการ/ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการ
41. อาจารย์ที่ปรึ กษาเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาแลกเปลี่ยน 4.42
0.67
ความรู้ทางวิชาการได้ อย่างเปิ ดกว้ าง
42. อาจารย์ที่ปรึกษาแสดงพฤติกรรมอันดีเป็ นแบบอย่าง 4.50
0.57
ทีดีให้ กบั นักศึกษาบนพื ้นฐานของคุณธรรม จริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณ
43. จ านวนอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาเหมาะสมกั บ จ านวน 4.24
0.75
นักศึกษา
รวม
4.43
0.54

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้ วยมาก
ที่สดุ
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

จากตาราง 6 แสดงว่า นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิท ยาลัย มหิ ด ล เห็ น ด้ วยต่อการจัด สภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านอาจารย์ ที่
ปรึกษาโดยรวมเห็นด้ วยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้ วยอยู่
ในระดับมาก ยกเว้ นข้ อที่ 30 31 33 34 และ 38 ที่เห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
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ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านการบริการนักศึกษา เป็ นรายข้ อ
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ด้ านการบริการนักศึกษา
44. คณะฯ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรการ
เรี ย นการสอน วิ ช าเลื อ ก ระเบี ย บการปฏิ บั ติ ต นใน
คณะแพทย์ให้ แก่นกั ศึกษาเข้ าใจทุกครัง้ ที่เปิ ดปี การศึกษา
ใหม่ ได้ อย่างเหมาะสม
45. คณะฯ มี ก ารจั ด สรรทุ น การศึ ก ษาเพี ย งต่ อ ความ
ต้ องการของนักศึกษา
46. คณะฯ มีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือนักศึกษาในด้ าน
การรักษาพยาบาลได้ อย่างเหมาะสม
47. คณะฯ มีการจัดระบบการดูแลสุขภาพจิตของ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาได้ อย่างเหมาะสม
48. หอสมุด มี ห นัง สื อ เอกสารทางวิ ช าการ ทรั พ ยากร
สารสนเทศที่เกี่ยวข้ องกับสาขาวิชาที่กาลังศึกษาอยู่อย่าง
เพียงพอ
49. หอสมุ ด มี ฐ านข้ อมู ล ส าหรั บ การศึ ก ษาค้ นคว้ าที่
ทันสมัย
50. หอสมุดมีฐานข้ อมูลเพียงพอต่อการค้ นคว้ า
51. หอสมุดมีเจ้ าหน้ าที่ให้ บริ การนักศึกษาและมีจานวน
เพียงพอกับการให้ บริการนักศึกษา
52. จานวนเครื่ องคอมพิวเตอร์ ที่สามารถใช้ ได้ นอกเวลา
เรี ยนเพียงพอกับจานวนนักศึกษา
53. ระบบอินเทอร์ เน็ตของคณะฯ มีความรวดเร็ วในการ
สืบค้ นข้ อมูลเพื่อประกอบการศึกษาหาความรู้

จานวนนักศึกษา
(n=289)
S.D.
x̅
3.82
0.72

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้ วยมาก

3.87

0.91

เห็นด้ วยมาก

3.82

0.89

เห็นด้ วยมาก

3.76

0.91

เห็นด้ วยมาก

3.87

0.80

เห็นด้ วยมาก

3.94

0.81

เห็นด้ วยมาก

3.88
3.92

0.85
0.79

เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

3.80

0.79

เห็นด้ วยมาก

3.34

1.01

เห็นด้ วยปาน
กลาง
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ตาราง 7 (ต่อ)
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ด้ านการบริการนักศึกษา

จานวนนักศึกษา
(n=289)
S.D.
x̅
54. ห้ องปฏิบตั ิการและอุปกรณ์เครื่ องมือมีสภาพสมบูรณ์ 3.71
0.85
พร้ อมใช้ งานได้ ดี
55. ห้ องปฏิ บั ติ ก ารและอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ มี จ านวน
3.61 0.93
เพียงพอต่อความต้ องการใช้ งานของนักศึกษา
56. เครื่ องมือในห้ องปฏิบตั ิการมีความทันสมัยครอบคลุม 3.64
0.89
การทาวิจยั ในทุกสาขาวิชา
รวม
3.77
0.61

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

จากตาราง 7 แสดงว่า นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านบริ การนักศึกษา
โดยรวมเห็นด้ วยอยู่ในระดับมาก และเมื่ อ พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ส่วนใหญ่ เห็นด้ วยอยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้ นข้ อที่ 53 ที่เห็นด้ วยอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านการวิจยั เป็ นรายข้ อ
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ด้ านการวิจัย

จานวนนักศึกษา
(n=289)
x̅
S.D.
57. คณะฯ มีการจัดบริ การให้ คาปรึ กษาเกี่ยวกับความรู้ 3.71 0.73
และวิธีการดาเนินการวิจยั ที่เป็ นประโยชน์
58. คณะฯ จัด สรรจานวนทุน ภายในสนับ สนุน การวิจัย 3.75 0.86
เหมาะสมกับจานวนนักศึกษา
59. คณะฯ มี ก ารจัดหาแหล่งทุน สนับ สนุน การวิจัยจาก 3.63 0.83
ภายนอกที่มีคณ
ุ ภาพ
60. คณะฯ มี ก ารประชาสัม พัน ธ์ เกี่ ย วกับ แหล่ ง เงิ น ทุ น 3.52 0.97
สนับสนุนการวิจยั อย่างทัว่ ถึง
61. กระบวนการเสนอขอรับทุนมีขนตอนที
ั้
่เหมาะสม ไม่
3.41 0.96
ซับซ้ อน
62. ระยะเวลาที่ ใ ช้ ในการพิ จ ารณาอนุ มั ติ ทุ น มี ค วาม 3.36 0.93
เหมาะสม รวดเร็ว
63. ขันตอนการเบิ
้
กจ่ายเงินทุนการวิจยั มีความเหมาะสม 3.33 1.01
ไม่ซบั ซ้ อน รวดเร็ว
64. คณะฯ จั ด อบรม สัม มนาเพื่ อ เสริ ม ทั ก ษะความรู้ 3.68 0.81
เกี่ยวกับการวิจยั สอดคล้ องกับความต้ องการของนักศึกษา
65. ขันตอนในการด
้
าเนินการขอการรับรองจริ ยธรรมการ 3.50 0.93
วิจยั ในคนและสัตว์มีขนตอนที
ั้
่เหมาะสม ไม่ซบั ซ้ อน
66. ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมตั ิการรับรองจริ ยธรรม 3.38 0.89
การวิจยั ในคน มีความเหมาะสม รวดเร็ว

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยปาน
กลาง
เห็นด้ วยปาน
กลาง
เห็นด้ วยปาน
กลาง
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยปาน
กลาง
เห็นด้ วยปาน
กลาง
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ตาราง 8 (ต่อ)
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ด้ านการวิจัย

จานวนนักศึกษา
(n=289)
x̅
S.D.
67. คณะฯ มีฐานข้ อมูลสาหรับการศึกษาค้ นคว้ าด้ านวิจยั 3.60
0.85
เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก
68. คณะฯ จัดอานวยความสะดวกในการให้ บริ การด้ าน 3.57
0.91
วัสดุอปุ กรณ์แก่นกั ศึกษาเพื่อการวิจยั
69. คณะฯ มี ก ารจัด ประชุ ม ทางวิ ช าการเพื่ อ เผยแพร่ 3.92
0.75
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจยั
70. คณะฯ มี ก ารส่ ง เสริ ม การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จัย เพื่ อ 3.97
0.76
ตีพิมพ์หรื อนาเสนอในระดับชาติ/นานาชาติ
รวม
3.59
0.67

ระดับความ
คิดเห็น
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก
เห็นด้ วยมาก

จากตาราง 8 แสดงว่า นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการวิจยั โดยรวม
เห็นด้ วยอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ส่วนใหญ่ เห็นด้ วยอยู่ในระดับมาก
ยกเว้ นข้ อที่ 61 62 63 65 และ 66 ที่เห็นด้ วยอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อ การจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและเป็ นรายด้ าน จาแนกตามระดับการเรี ยน
ทัศนะที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการ

ระดับการเรียน

1. ด้ านหลักสูตร
2. ด้ านการเรียนการสอน
3. ด้ านอาจารย์ทีปรึกษา

4.11
4.12
4.39

ปริญญาโท
(n=196)
S.D. ระดับความ 𝐱̅
คิดเห็น
0.54 เห็นด้ วยมาก 4.14
0.55 เห็นด้ วยมาก 3.94
0.57 เห็นด้ วยมาก 4.52

4. ด้ านการบริการ
นักศึกษา
5. ด้ านการวิจยั

3.92

0.52 เห็นด้ วยมาก 3.44

3.74

0.61 เห็นด้ วยมาก 3.29

4.06

0.45

𝐱̅

รวม

เห็นด้ วย
มาก

3.87

ปริญญาเอก
(n=93)
S.D.
ระดับความ
คิดเห็น
0.46
เห็นด้ วยมาก
0.50
เห็นด้ วยมาก
0.47
เห็นด้ วยมาก
ที่สดุ
0.65
เห็นด้ วยปาน
กลาง
0.69
เห็นด้ วยปาน
กลาง
0.42 เห็นด้ วยมาก

จากตาราง 9 แสดงว่า นัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ระดั บ ปริ ญ ญ าโทและปริ ญ ญ าเอก เห็ น ด้ วยต่ อ การจั ด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการโดยรวมเห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
นักศึกษาระดับปริ ญญาโทเห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการทุกด้ านเห็นด้ วยอยู่ใน
ระดับมาก ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาเอกเห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการเกือบทุก
ด้ านเห็นด้ วยอยู่ในระดับมาก ยกเว้ นด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ที่เห็นด้ วยในระดับมากที่สดุ ส่วนด้ าน
การบริการนักศึกษาและด้ านการวิจยั เห็นด้ วยอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตาราง 10 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและเป็ นรายด้ าน จาแนกตามชันปี
้
ทัศนะที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการ
x̅

1. ด้ านหลักสูตร

4.14

2. ด้ านการเรี ยนการสอน

4.15

3. ด้ านอาจารย์ทีปรึกษา

4.28

4. ด้ านการบริการนักศึกษา

4.00

5. ด้ านการวิจยั

3.88

รวม

4.09

ชัน้ ปี ที่ 1
(n=61)
S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น
0.59 เห็นด้ วย
มาก
0.61 เห็นด้ วย
มาก
0.61 เห็นด้ วย
มาก
0.57 เห็นด้ วย
มาก
0.67 เห็นด้ วย
มาก
0.52 เห็นด้ วย
มาก

x̅

4.19
4.13
4.48
3.99
3.78
4.12

ชัน้ ปี
ชัน้ ปี ที่ 2
(n=69)
S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น
0.43 เห็นด้ วย
มาก
0.41 เห็นด้ วย
มาก
0.52 เห็นด้ วย
มาก
0.51 เห็นด้ วย
มาก
0.56 เห็นด้ วย
มาก
0.34 เห็นด้ วย
มาก

สูงกว่ าชัน้ ปี ที่ 2
(n=159)
x̅ S.D. ระดับ
ความ
คิดเห็น
4.08 0.52 เห็นด้ วย
มาก
4.00 0.56 เห็นด้ วย
มาก
4.46 0.52 เห็นด้ วย
มาก
3.58 0.60 เห็นด้ วย
มาก
3.40 0.65 เห็นด้ วย
ปานกลาง
3.91 0.44 เห็นด้ วย
มาก

จากตาราง 10 แสดงว่า นักศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล ชันปี
้ ที่ 1 ชันปี
้ ที่ 2 และสูงกว่าชันปี
้ ที่ 2 เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
โดยรวมเห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 และชันปี
้
ที่ 2 เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการทุกด้ านเห็นด้ วยอยู่ในระดับมาก ส่วนนักศึกษา
สูงกว่าชันปี
้ ที่ 2 เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการเกือบทุกด้ านเห็นด้ วยอยู่ในระดับ
มาก ยกเว้ นด้ านการวิจยั ที่เห็นด้ วยอยูใ่ นระดับปานกลาง
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ตาราง 11 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและเป็ นรายด้ าน จาแนกตามกลุม่ สาขาวิชา
ทัศนะที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการ

1. ด้ านหลักสูตร
2. ด้ านการเรียนการสอน
3. ด้ านอาจารย์ทีปรึกษา
4. ด้ านการบริการนักศึกษา
5. ด้ านการวิจยั
รวม

กลุ่มสาขาวิชา
Clinical Science
Bio-Medical Science
(n=84)
(n=205)
x̅
S.D. ระดับความ x̅
S.D. ระดับความ
คิดเห็น
คิดเห็น
4.09 0.55 เห็นด้ วยมาก 4.13 0.50 เห็นด้ วยมาก
4.14 0.55 เห็นด้ วยมาก 4.04 0.54 เห็นด้ วยมาก
4.26 0.55 เห็นด้ วยมาก 4.50 0.53 เห็นด้ วยมาก
4.00 0.46 เห็นด้ วยมาก 3.67 0.64 เห็นด้ วยมาก
3.76 0.59 เห็นด้ วยมาก 3.52 0.69 เห็นด้ วยมาก
4.05 0.45 เห็นด้ วย
3.97 0.45
เห็นด้ วย
มาก
มาก

จากตาราง 11 แสดงว่า นักศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล ที่ศกึ ษาในกลุม่ สาขา Clinical Science และกลุม่ สาขา Bio-Medical Science เห็นด้ วย
ต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการโดยรวมเห็นด้ วยอยูใ่ นระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า นักศึกษาทัง้ 2 กลุ่มสาขาวิชา เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการทุกด้ านเห็น
ด้ วยอยูใ่ นระดับมาก
ตอนที่ 3 การเปรี ย บเที ยบทัศนะของนักศึกษาที่ มีต่อการจัด สภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและ
ในแต่ละด้ าน ตามระดับการเรี ยน และกลุ่มสาขาวิชา โดยใช้ การทดสอบที (t-test) และชัน้ ปี ที่
ศึกษา โดยใช้ การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และ
ในกรณีที่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงจะทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดังแสดงในตาราง 12 - 17

86
ตาราง 12 การเปรี ยบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่ มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและเป็ นรายด้ าน
จาแนกตามระดับการเรี ยน
ทัศนะที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการ

ระดับการเรียน

t

p

1. ด้ านหลักสูตร

ปริญญาโท
(n=196)
𝐱̅
S.D.
4.11
0.54

ปริญญาเอก
(n=93)
𝐱̅
S.D.
4.14
0.46

-0.50

.620

2. ด้ านการเรียนการสอน
3. ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา
4. ด้ านการบริ การนักศึกษา
5. ด้ านการวิจยั
รวม

4.12
4.39
3.92
3.74
4.06

3.94
4.52
3.44
3.29
3.87

2.65
-1.99
6.17
5.55
3.40

.008
.048
.001
.001
.001

0.55
0.57
0.52
0.61
0.45

0.50
0.47
0.65
0.69
0.42

จากตาราง 12 แสดงว่า นักศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีระดับการเรี ยนแตกต่างกัน เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อม
ทางวิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
นักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ ที่ ปรึ กษา ด้ านบริ การนักศึกษา และด้ านการวิจัย
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านหลักสูตรไม่พบความแตกต่าง
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ตาราง 13 การเปรี ยบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่ มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและเป็ นรายด้ าน
จาแนกตามชันปี
้ ที่ศกึ ษา
ทัศนะที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการ
1. ด้ านหลักสูตร

2. ด้ านการเรียนการสอน

3. ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา

4. ด้ านการบริการ
นักศึกษา
5. ด้ านการวิจยั

รวม

แหล่ งความ
แปรปรวน

SS

ระหว่างกลุม่
0.62
ภายในกลุม่
75.40
รวม
76.02
ระหว่างกลุม่
1.35
ภายในกลุม่
83.58
รวม
84.94
ระหว่างกลุม่
1.71
ภายในกลุม่
83.41
รวม
85.12
ระหว่างกลุม่
12.38
ภายในกลุม่
94.77
รวม
107.15
ระหว่างกลุม่
12.97
ภายในกลุม่ 115.17
รวม
128.14
ระหว่ าง
2.73
กลุ่ม
55.02
ภายในกลุ่ม 57.76
รวม

df.

MS

F

p

2
286
288
2
286
288
2
286
288
2
286
288
2
286
288
2
286
288

0.31
0.26

1.19

0.308

0.68
0.29

2.32

.101

0.85
0.29

2.93

.055

6.19
0.33

18.68

.001

6.49
0.40

16.10

.001

1.37
0.19

7.11

.001
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จากตาราง 13 แสดงว่า นักศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ศึกษาชัน้ ปี แตกต่างกัน เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ระดับ .05 และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า
นักศึกษาที่ศึกษาในชัน้ ปี ที่แตกต่างกัน เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการ
บริ การนักศึกษาและด้ านการวิจัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ระดับ .05 ส่วนด้ าน
หลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน และด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่พบความแตกต่าง
เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่
โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดัง
แสดงในตาราง 14 - 16
ตาราง 14 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านการบริการนักศึกษา จาแนกตามชันปี
้ เป็ นรายคู่
ชันปี
้
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
สูงกว่าชันปี
้ ที่ 2

x̅

ชันปี
้ ที่ 1
4.00

ชันปี
้ ที่ 2
3.99

4.00
3.99
3.58

สูงกว่าชันปี
้ ที่ 2
3.58
*
*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 14 แสดงว่า นักศึกษาที่ศึกษาในชันปี
้ ที่ 1 และชันปี
้ ที่ 2 เห็นด้ วยต่อการ
จัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการบริ การนักศึกษาแตกต่างกับนักศึกษาที่ศกึ ษาสูงกว่าชันปี
้ ที่
2 อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ด้ านการวิจยั จาแนกตามชันปี
้ เป็ นรายคู่
ชันปี
้
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
สูงกว่าชันปี
้ ที่ 2

x̅

ชันปี
้ ที่ 1
3.88

ชันปี
้ ที่ 2
3.78

3.88
3.78
3.40

สูงกว่าชันปี
้ ที่ 2
3.40
*
*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 15 แสดงว่า นักศึกษาที่ศึกษาในชันปี
้ ที่ 1 และชันปี
้ ที่ 2 เห็นด้ วยต่อการ
จัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการวิจยั แตกต่างกับนักศึกษาที่ศึกษาสูงกว่าชันปี
้ ที่ 2 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
ตาราง 16 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวม จาแนกตามชันปี
้ เป็ นรายคู่
ชันปี
้
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
สูงกว่าชันปี
้ ที่ 2

x̅

ชันปี
้ ที่ 1
4.09

ชันปี
้ ที่ 2
4.12

4.09
4.12
3.91
* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

สูงกว่าชันปี
้ ที่ 2
3.91
*
*
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จากตาราง 16 แสดงว่า นักศึกษาที่ศึกษาในชันปี
้ ที่ 1 และชันปี
้ ที่ 2 เห็นด้ วยต่อการ
จัด สภาพแวดล้ อมทางวิ ชาการโดยรวมแตกต่างกับ นัก ศึก ษาที่ ศึก ษาสูงกว่าชัน้ ปี ที่ 2 อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ .05 ส่วนคูอ่ ื่นๆ ไม่พบความแตกต่าง
ตาราง 17 การเปรี ยบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่ มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและเป็ นรายด้ าน
จาแนกตามกลุม่ สาขาวิชา
ทัศนะที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการ

กลุ่มสาขาวิชา

t

p

4.09
4.14
4.26
4.00

S.D.
0.55
0.55
0.55
0.46

Bio-Medical
Science
(n=205)
x̅
S.D.
4.13
0.50
4.04
0.54
4.50
0.53
3.67
0.64

-0.48
1.43
-3.54
4.82

.628
.154
.001
.001

3.76
4.05

0.59
0.45

3.52
3.97

2.80
1.35

.006
.179

Clinical Science
(n=84)
x̅

1. ด้ านหลักสูตร
2. ด้ านการเรียนการสอน
3. ด้ านอาจารย์ทีปรึกษา
4. ด้ านการบริการ
นักศึกษา
5. ด้ านการวิจยั
รวม

0.69
0.45

จากตาราง 17 แสดงว่า นักศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลที่กลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกัน เห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการด้ านอาจารย์ ที่ปรึ กษา ด้ านการบริ การนักศึกษา และด้ านการวิจัยแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านหลักสูตร และด้ านการเรี ยนการสอน ไม่พบความแตกต่าง
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์และจัดกลุม่ คาตอบของนักศึกษาที่เสนอความคิดเห็นและให้
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาในรายด้ าน แล้ ว
นาเสนอผลในรู ปของการแจกแจงความถี่ ของคาตอบเพื่อใช้ ประกอบการอภิปรายผลต่อไป ดัง
แสดงในตาราง 18 – 22
ตาราง 18 ความถี่ของความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่ม เติมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านหลักสูตร
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านหลักสูตร
หลัก สูต รมี ค วามเหมาะสมดี มี ก ารปรับ ปรุ งอยู่เสมอ ท าให้ ห ลัก สูต รมี ค วาม
ทันสมัย สอดคล้ องกับโลกที่กาลังพัฒนา และครอบคลุมตามกลุม่ เป้าหมาย
ควรเพิ่มรายวิชาที่ มีความจาเป็ นในการนาไปใช้ ในการทดลอง วิจัย และเพิ่ม
เนื อ้ หาที่ เน้ นการออกภาคสนามหรื อ ปฏิ บัติ ง านจริ ง (เช่ น การศึ ก ษาดูง าน
ต่างประเทศ/นาเสนอผลงานต่างประเทศ การได้ ฝึกงาน หรื อลงภาคสนาม)
ควรเพิ่มรายวิชาที่สง่ เสริมทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอนเพิ่มขึ ้น
หลักสูตรควรแบ่งให้ ชดั เจนในการใช้ ภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษในการเรี ยนการ
สอน
ควรมีช่องทางให้ นกั ศึกษาได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ 2.) เพื่อจะได้ ทราบว่ามีรายวิชาใดบ้ างที่ต้อง
ศึกษาในปี การศึกษานันๆ
้
หลักสูตรมีความเร่งรัดเนื ้อหาการเรี ยนมากเกินไป ทาให้ เนื ้อหาบางรายวิชาน้ อย
เกินไปหรื อไม่สามารถนาความรู้ไปใช้ ตอ่ ยอดในวิชาถัดไปได้
หลักสูตรควรเพิ่มในเรื่ องของทักษะความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์ และนวัตกรรม
หลัก สูต รควรจัด เนื อ้ หารายวิ ชาให้ เหมาะกับ ทัง้ ผู้เรี ย นที่ มี พื น้ ฐานมาแล้ วใน
สาขาวิชานันและผู
้
้ เรี ยนที่ไม่พื ้นฐาน
หลักสูตรควรมีการเปิ ดรับผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
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จากตาราง 18 แสดงว่า นักศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ าน
หลัก สูต ร ได้ แ ก่ หลัก สูต รมี ค วามเหมาะสมดี (มี ก ารปรั บ ปรุ ง อยู่เสมอ ท าให้ มี ค วามทัน สมัย
สอดคล้ องกับโลกที่กาลังพัฒนา และครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย) ควรเพิ่มรายวิชาที่มีความ
จาเป็ นในการนาไปใช้ ในการทดลอง วิจยั และเพิ่มเนื ้อหาที่เน้ นการออกภาคสนามหรื อปฏิบตั ิงาน
จริ ง (เช่ น การศึ ก ษาดูง านต่ า งประเทศ/น าเสนอผลงานต่ า งประเทศ การได้ ฝึ ก งาน หรื อ ลง
ภาคสนาม) ควรเพิ่ มรายวิชาที่ ส่งเสริ มทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอนเพิ่ มขึน้
หลัก สูตรควรแบ่ง ให้ ชัดเจนในการใช้ ภ าษาไทยหรื อภาษาอังกฤษในการเรี ยนการสอน ควรมี
ช่ อ งทางให้ นัก ศึก ษาได้ ศึก ษาข้ อ มูล เกี่ ย วกับ วัต ถุป ระสงค์ ข องหลัก สูต รและราย ละเอี ย ดของ
หลักสูตร (มคอ 2.) เพื่อจะได้ ทราบว่ามีรายวิชาใดบ้ างที่ต้องศึกษาในปี การศึกษานัน้ ๆ หลักสูตรมี
ความเร่ งรัดเนือ้ หาการเรี ยนมากเกินไป ทาให้ เนือ้ หาบางรายวิชาน้ อยเกินไปหรื อไม่สามารถนา
ความรู้ ไปใช้ ต่อยอดในวิชาถัดไปได้ หลักสูตรควรเพิ่มในเรื่ องของทักษะความคิด ริ เริ่ มสร้ างสรรค์
และนวัตกรรม หลักสูตรควรจัดเนื ้อหารายวิชาให้ เหมาะกับผู้ที่เรี ยนที่มีพื ้นฐานมาแล้ วในสาขาวิชา
นันและผู
้
้ เรี ยนที่ไม่พื ้นฐาน และหลักสูตรควรมีการเปิ ดรับผู้เรี ยนอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
ตาราง 19 ความถี่ของความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการเรี ยนการสอน
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการเรียนการสอน
รู ป แบบการเรี ย นการสอน ควรให้ เน้ น การเรี ยนการสอนด้ วยวิธีวิเคราะห์ เพื่ อ
นาไปประยุกต์ใช้ ได้ จริ ง ควรให้ มีการนาสื่อสมัยใหม่มาใช้ มากขึน้ เช่น active
learning วีดิ โอ การเรี ย นผ่านระบบ e-learning รวมถึงการสอดแทรกความรู้
เพิ่มเติมใหม่ๆ เทคนิคการเข้ าใจเนื ้อหาที่เรี ยน
การจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมดี
การจัดตารางการเรี ยนการสอน (บางวิชามีความทับซ้ อนกันทาให้ ความเข้ าใจ
ลดลงและบางวิชากระชับเกินไป จัดตารางเรี ยนแน่นเกินไป ควรปรับตารางเรี ยน
ให้ มีความชัดเจนมากขึ ้น)
สิ่งอานวยความสะดวกในห้ องเรี ยน (อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนมีปัญ หาบ่อย
ระหว่างเรี ยน ห้ องเรี ยนอับ อุปกรณ์ในห้ องปฏิบตั ิการไม่เพียงพอ)

ความถี่
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ตาราง 19 (ต่อ)
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการเรียนการสอน
การไปศึกษาดูงาน การเข้ าร่ วมประชุมวิชาการต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนไป
ทางานวิจัย หรื อได้ ดูก ารสาธิ ต เช่น การผ่าศพ การชัน สูตรพลิกศพ เพื่ อเป็ น
แนวทางในการปฏิบตั ิงาน
ควรให้ มี ก ารจัด ท าหนัง สื อ ประกอบการเรี ย นการสอนครบทุ ก รายวิ ช า เพื่ อ
นัก ศึ ก ษาจะได้ ต ามเนื อ้ หาของบทเรี ย นได้ ทัน มี ก ารแจ้ ง วัต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การศึกษา
ควรเพิ่มเวลาในการฝึ กปฏิบตั ิมากขึ ้น
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนมีเพียงพอ
อาจารย์ บางท่านยังมีความชานาญในการสอนน้ อย เสีย งเบา บรรยายไม่ตรง
ประเด็น
ในส่วนสไลด์ประกอบการสอนควรปรับปรุ งเนื ้อให้ มีความทันสมัยอยู่สม่าเสมอ
เนื ้อหาในเอกสารประกอบการสอนมีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่บรรยายและ
ปรับขนาดของตัวอักษรให้ มีขนาดใหญ่ขึ ้น และควรรวมค่าเอกสารการเรี ยนการ
สอนอยูใ่ นค่าธรรมเนียมการศึกษา)
การจัดการเรี ยนการสอนเน้ น passive learning เป็ นส่วนใหญ่ทาให้ ผ้ เู รี ยนอาจ
ขาดกระบวนการค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติม
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จากตาราง 19 แสดงว่า นักศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ าน
การเรี ย นการสอน ได้ แก่ ในการจัดการเรี ย นการสอนเน้ น passive learning คื อ การสอนแบบ
บรรยายเป็ นส่วนใหญ่ทาให้ ผ้ เู รี ยนอาจขาดกระบวนการค้ นคว้ าหาข้ อมูลเพิ่มเติม ควรจัดรู ปแบบ
การเรี ยนการสอน ควรให้ เน้ นการเรี ยนการสอนด้ วยวิธีวิเคราะห์เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ ได้ จริง ควรให้
มี การน าสื่อสมัย ใหม่ม าใช้ ม ากขึน้ เช่น active learning วีดิ โอ การเรี ยนผ่านระบบ e-learning
รวมถึงการสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมใหม่ ๆ เทคนิคการเข้ าใจเนื ้อหาที่เรี ยน ควรเพิ่มเวลาในการฝึ ก
ปฏิบัติมากขึน้ การไปศึก ษาดูงาน การเข้ าร่ วมประชุมวิชาการต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนไป
ท างานวิ จัย หรื อ ได้ ดูก ารสาธิ ต เช่ น การผ่ า ศพ การชัน สูต รพลิ ก ศพ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการ
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ปฏิบตั ิงาน ในการจัดการเรี ยนการสอนมีความเหมาะสมดี การจัดตารางการเรี ยนการสอน (บาง
วิชามี ความทับซ้ อนกันทาให้ ความเข้ าใจลดลงและบางวิชากระชับเกิ นไป จัดตารางเรี ยนแน่ น
เกินไป ปรับตารางเรี ยนให้ มีความชัดเจนมากขึ ้น) ควรให้ มีการจัดทาหนังสือประกอบการเรี ยนการ
สอนครบทุกรายวิชา เพื่อนักศึกษาจะได้ ตามเนื ้อหาของบทเรี ยนได้ ทนั มีการแจ้ งวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ในส่วนสไลด์ประกอบการสอนควรปรับปรุ งเนื อ้ ให้ มีความทันสมัยอยู่สม่าเสมอ เนื ้อหา
ในเอกสารประกอบการสอนมีความสอดคล้ องกับเนื ้อหาที่บรรยายและปรับขนาดของตัวอักษรให้ มี
ขนาดใหญ่ ขึ ้น และควรรวมค่าเอกสารการเรี ยนการสอนอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษา) ส่วนสิ่ง
อานวยความสะดวกในห้ องเรี ยน (อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนมีปัญหาบ่อ ยระหว่างเรี ยน ห้ องเรี ยน
อับ อุปกรณ์ในห้ องปฏิบตั ิการไม่เพียงพอ) และอาจารย์บางท่านยังมีความชานาญในการสอนน้ อย
เสียงเบา บรรยายไม่ตรงประเด็น
ตาราง 20 ความถี่ของความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
มีความเป็ นกันเอง เอาใจใส่ และช่วยเหลือนักศึกษาอย่างดี
มี ค วามรู้ และช านาญในสาขาวิ ช าเป็ น อย่ า งดี และสามารถแนะน าและให้
คาปรึกษาการทาวิจยั ได้ เป็ นอย่างดี
อาจารย์ไม่มีเวลา ติดต่อได้ ยาก ควรจัดสรรเวลาให้ กบั นักศึกษามากขึ ้น
การเป็ นที่ปรึ กษางานวิจยั (อาจารย์ที่ปรึกษาไม่เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยน
ในสิ่งที่ สนใจหรื อต้ องการทา ไม่ได้ ทาวิจัย ในหัวข้ อที่ ตนเองสนใจ เนื่ องจากที่
ปรึกษาไม่เปิ ดรับ)
เสนอให้ อาจารย์ มีการติดตามนักศึกษาทัง้ ด้ านการเรี ยนและด้ านจิตใจในทุก
เดือน
จานวนอาจารย์ควรมีจานวนเพียงพอต่อนักศึกษาครอบคลุมทุกรายวิชา
ควรจัดสมดุลภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ไม่หนักเกินไป เนื่องจาก
อาจารย์หลายท่านมีภาระหน้ าที่หลายด้ านซึ่งอาจจะทาให้ ไม่มีเวลาในการให้
คาปรึกษา
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จากตาราง 20 แสดงว่า นักศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ าน
อาจารย์ที่ปรึกษา ได้ แก่ มีความเป็ นกันเอง เอาใจใส่ และช่วยเหลือนักศึกษาอย่างดี มีความรู้ และ
ชานาญในสาขาวิชาเป็ นอย่างดี และสามารถแนะนาและให้ คาปรึกษาการทาวิจยั ได้ เป็ นอย่างดี แต่
อาจารย์บางท่านไม่มีเวลา ติดต่อได้ ยาก ควรจัดสรรเวลาให้ กบั นักศึกษามากขึ ้น การเป็ นที่ปรึกษา
งานวิจยั (อาจารย์ที่ปรึกษาไม่เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาได้ เรี ยนในสิ่งที่ สนใจหรื อต้ องการทา ไม่ได้ ทา
วิจยั ในหัวข้ อที่ตนเองสนใจ เนื่องจากที่ปรึกษาไม่เปิ ดรับ) เสนอให้ อาจารย์มีการติดตามนักศึกษา
ทังด้
้ านการเรี ยนและด้ านจิตใจในทุกเดือน ควรทาสไลด์ให้ ชดั เจนและสอดคล้ องกับการบรรยาย
จานวนอาจารย์ควรมีจานวนเพียงพอต่อนักศึกษาครอบคลุมทุกรายวิชา ควรจัดสมดุลภาระหน้ าที่
ความรับผิดชอบของอาจารย์ไม่หนักเกินไป เนื่องจากอาจารย์หลายท่านมีภาระหน้ าที่หลายด้ านซึง่
อาจจะทาให้ ไม่มีเวลาในการให้ คาปรึกษา
ตาราง 21 ความถี่ของความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการบริการนักศึกษา
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการบริการนักศึกษา
เจ้ าหน้ าที่ของภาควิชาควรมีความพร้ อมในการให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและรวดเร็ ว มี
ความใส่ใจในการให้ บริการน้ อย
เจ้ าหน้ าที่สามารถแนะนาให้ ข้อมูล ติดตาม และให้ ความช่วยเหลือนักศึกษาเป็ น
อย่างดี มีความเต็มใจในการบริการ
การเข้ าถึงฐานข้ อมูล ห้ องสมุด และทรัพยากร (ในห้ องสมุดควรเพิ่มโต๊ ะส่วนตัว
ให้ เพียงพอกับนักศึกษาและผู้ใช้ บริ การ จานวนฐานข้ อมูลวารสารต่างประเทศมี
จากัดต่อการเข้ าถึง)
ระบบอินเทอร์ เน็ตไม่ครอบคลุม
ควรมีการจัดสรรหอพักสาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
ควรเพิ่มฐานข้ อมูลให้ คลอบคลุมกับความต้ องการของนักศึกษาทุกกลุม่ สาขา

ความถี่
8
8
4

4
2
1
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จากตาราง 21 แสดงว่า นักศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ าน
การบริ การนักศึกษา ได้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ บางภาควิชาควรมีความพร้ อมในการให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและ
รวดเร็ ว มีความใส่ใจในการให้ บริการน้ อย แต่เจ้ าหน้ าที่สว่ นใหญ่สามารถแนะนาให้ ข้อมูล ติดตาม
และให้ ความช่ ว ยเหลื อ นัก ศึ ก ษาเป็ น อย่ า งดี มี ค วามเต็ ม ใจในการบริ ก าร ในส่ ว นการเข้ า ถึ ง
ฐานข้ อมูล ห้ องสมุด และทรัพยากร (ในห้ องสมุดควรเพิ่มโต๊ ะส่วนตัวให้ เพียงพอกับนักศึกษาและ
ผู้ใช้ บริ การ จานวนฐานข้ อมูลวารสารต่างประเทศมีจากัดต่อการเข้ าถึง) ควรมีการจัดสรรหอพัก
สาหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ระบบอินเทอร์ เน็ตไม่ครอบคลุม และควรเพิ่มฐานข้ อมูลให้ คลอบ
คลุมกับความต้ องการของนักศึกษาทุกกลุม่ สาขา
ตาราง 22 ความถี่ของความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาต่อ
การจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการวิจยั
ทัศนะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการวิจัย
ทุนวิจยั (ต้ องการให้ เพิ่มจานวนทุนวิจยั ให้ เพียงพอ การพิจารณาดาเนินการขอ
ทุนมีความล่าช้ าส่งผลต่อการบริหารจัดการเวลา และติดตามยาก)
เครื่ องมื อในการวิจัย (อุปกรณ์ บางชนิดมีข้อจากัดในการใช้ งาน นักศึกษาไม่
สามารถใช้ งานเองได้ ระบบการซ่อมเครื่ องมืออุปกรณ์ ล่าช้ า ห้ องปฏิบตั ิการยัง
ไม่พร้ อมในการทาวิจยั )
การช่วยเหลือในการทาวิจยั (ให้ มีการแนะนากระบวนการ ขันตอนการท
้
าวิจยั มี
ศูนย์ช่วยเหลือด้ านสถิติและการเขียน มีจดั สอนการทาวิจยั และมีอาจารย์ที่คอย
ช่วยเหลือตอบปั ญหาในการวิจยั )
งานวิจยั ในแต่ละหน่วย/ศูนย์/ภาค ไม่มีความร่วมมือในการทางานวิจยั กับหน่วย/
ศูนย์/ภาคอื่นๆ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคนทาให้ เสียเวลาเป็ นอย่างมาก ยืดระยะเวลา
ในการเก็บข้ อมูลและส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษา

ความถี่
9
6

6

1
1
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จากตาราง 22 แสดงว่า นักศึกษาระดับ บัณ ฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราช
พยาบาล มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการด้ านการวิจยั ได้ แก่ ทุน
วิจยั (ต้ องการให้ เพิ่มจานวนทุนวิจยั ให้ เพียงพอ การพิจารณาดาเนินการขอทุนมีความล่าช้ าส่งผล
ต่อการบริ หารจัดการเวลา และติดตามยาก) เครื่ องมือในการวิจยั (อุปกรณ์บางชนิดมีข้อจากัดใน
การใช้ งาน นักศึกษาไม่สามารถใช้ งานเองได้ ระบบการซ่อมเครื่ องมืออุปกรณ์ลา่ ช้ า ห้ องปฏิบตั ิการ
ยังไม่พร้ อมในการทาวิจยั ) การช่วยเหลือในการทาวิจยั (ให้ มีการแนะนากระบวนการ ขันตอนการ
้
ท าวิ จัย มี ศูน ย์ ช่ ว ยเหลื อ ด้ า นสถิ ติ แ ละการเขี ย น มี จัด สอนการท าวิ จัย และมี อ าจารย์ ที่ ค อย
ช่วยเหลือตอบปั ญหาในการวิจยั ) การเป็ นที่ปรึกษางานวิจยั งานวิจยั ในแต่ละหน่วย/ศูนย์/ภาค ไม่
มีความร่วมมือในการทางานวิจยั กับหน่วย/ศูนย์/ภาคอื่นๆ การพิจารณาจริยธรรมการวิจยั ในคนทา
ให้ เสียเวลาเป็ นอย่างมาก ยืดระยะเวลาในการเก็บข้ อมูลและส่งผลต่อการสาเร็จการศึกษา
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บทที่ 5
สรุ ป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 5 ด้ าน คือ
ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริการนักศึกษา และด้ านการวิจยั
ความมุ่งหมายของการวิจยั
การวิจยั ครัง้ นี ้มีจดุ มุง่ หมายเพื่อ
1. เพื่ อศึก ษาทัศนะของนักศึกษาที่ มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 5 ด้ าน คือ ด้ านหลักสูตร
ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริการนักศึกษา และด้ านการวิจยั
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบทัศนะของนักศึกษาที่ มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแต่ละ
ด้ าน จาแนกตาม ระดับการเรี ยน ชันปี
้ ที่ศกึ ษา กลุม่ สาขาวิชา
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั เป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาโท
และระดับปริ ญญาเอกทุกชัน้ ปี ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี การศึกษา 2561 ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จานวนทังสิ
้ ้น 334 คน โดยผู้วิจยั ใช้ ประชากรทังหมดเป็
้
นกลุ่มตัวอย่าง
โดยผู้วิจัยได้ ดาเนินการแจกแบบสอบถามกับนักศึกษา จานวน 334 คน ได้ รับแบบสอบถามคืนมา
ทังหมด
้
289 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ 86.53
2. เครื่ องมื อที่ ใช้ ในการเก็ บรวบรวมข้ อมูลเป็ นแบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาที่ มี ต่อ
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 5 ด้ าน คือ ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ ที่ปรึ กษา ด้ าน
การบริ การนักศึกษา และด้ านการวิจยั รวมข้ อคาถามทังหมดจ
้
านวน 70 ข้ อ แบบสอบถามทังฉบั
้ บมีคา่
ความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.976
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การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามตัวแปรที่ศกึ ษา โดยการ
แจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้ อยละ (Percentage)
2. ศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 5 ด้ าน คือ ด้ านหลักสูตร ด้ าน
การเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริ การนักศึกษา และด้ านการวิจยั โดยรวมและ
ในแต่ละด้ าน โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
3. เปรี ยบเทียบทัศนะของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีตอ่ การจัดสภาพแวดล้ อม
ทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแต่ละด้ าน
จาแนกตาม ตามระดับการเรี ยน และกลุม่ สาขาวิชา โดยใช้ การทดสอบที (t-test) และชันปี
้ ที่ศกึ ษา โดย
ใช้ การวิเคราะห์ ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และในกรณี ที่
พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ จึงจะทาการทดสอบความแตกต่างเป็ นรายคู่ โดยวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
4. สรุ ปและจัดกลุ่มคาตอบของนักศึกษาที่ เสนอความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาในรายด้ านจากแบบสอบถาม
ปลายเปิ ด แล้ วนาเสนอผลในรู ปของการแจกแจงความถี่ของคาตอบเพื่อใช้ ประกอบการอภิปราย
ผลต่อไป
สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแต่ละด้ าน คือ ด้ านหลักสูตร
ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ ที่ ปรึ กษา ด้ านการบริ การนักศึกษา และด้ านการวิ จัย สรุ ป
ผลการวิจยั ได้ ดงั นี ้
1. นัก ศึ ก ษาเห็ น ด้ ว ยกับ สภาพแวดล้ อ มทางวิ ช าการระดับ บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและเป็ นรายด้ านอยูใ่ นระดับมาก
2. นักศึกษาที่มีระดับการเรี ยนต่างกัน มีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ าน
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อาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริการนักศึกษา และด้ านการวิจยั มีความแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเว้ นด้ านหลักสูตร ที่ไม่พบความแตกต่าง
3. นักศึกษาที่ศึกษาในชัน้ ปี ที่ต่างกันมีทัศนะต่อการจัด สภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการบริ การนักศึกษา
และด้ านการวิจัย มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านหลักสูตร
ด้ านการเรี ยนการสอน และด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่พบความแตกต่าง
4. นักศึกษาที่ศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาที่ต่างกันมีทศั นะต่อการจัด สภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมไม่
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริการนักศึกษา และ
ด้ านการวิจยั แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้ านหลักสูตรและด้ านการ
เรี ยนการสอน ไม่พบความแตกต่าง
อภิปรายผล
1. ผลการศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 5 ด้ าน คือ ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการ
สอน ด้ านอาจารย์ ที่ ปรึ กษา ด้ านการบริ การนักศึกษา และด้ านการวิ จัย นักศึกษาเห็ นด้ วยกับ
สภาพแวดล้ อมทางวิ ช าการระดั บ บั ณ ฑิ ตศึ ก ษา คณ ะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ นโรงพยาบาลและคณะแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ที่มีการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งนับเป็ นส่วนสาคัญที่สุดส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษามา
ตังแต่
้ พ.ศ. 2505 พร้ อม ๆ กับบัณฑิตศึกษาในยุคเริ่ มต้ นของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ในครัง้ นันใช้
้ ชื่อว่า
“มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ”โดยสามารถประสานการจัดการศึกษาเข้ ากับการวิจยั และการบริ การทาง
การแพทย์รวมทังความทั
้
นสมัยทางเทคโนโลยีได้ อย่างกลมกลืน (คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล,
2558) (เอกสารจากเว็บไซต์) และได้ มีการพัฒนาการจัดการศึกษาในทุกหลักสูตรอย่างต่อเนื่องไม่ใช่
เพียงแต่หลักสูตรแพทยศาสตร์ ศกึ ษาเท่านันแต่
้ ยงั รวมถึงหลักสูตรอื่น ๆ ที่คณะฯ มีการจัดการเรี ยนการ
สอนในสายวิชาที่เกี่ยวข้ องกับวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ จะเห็นได้ จากแผนยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษาของ
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2558 – 2562 โดยมุ่งมัน่ ในการยกระดับ
การศึกษาแพทย์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพให้ แข่งขันได้ ในระดับสากลในปี 2561 โดยการยกระดับ
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การศึกษาด้ านการแพทย์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพให้ แข่งขันได้ ในระดับสากล กาหนดให้ หลักสูตร
แพทย์และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพได้ มาตรฐาน ซึง่ ในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาได้ แก่ ปริ ญญาโทและ
ปริ ญญาเอก คณะฯ ได้ กาหนดว่า หลักสูตรจะต้ องผ่านเกณฑ์ การประเมินของ ASEAN University
Network (AUN-QA) ในปี 2561 สาหรับหลักสูตรนานาชาติระดับปริ ญญาโทและปริ ญญาเอกผ่านการ
ประเมิ น และได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานในปี 2562 และมี น โยบายในการสร้ างหลัก สู ต รระดั บ
บัณฑิ ตศึกษา (ปริ ญญาโทและปริ ญญาเอก)ในลักษณะ Dual Degree หรื อ Joint Degree ร่ วมกับ
มหาวิ ทยาลัยชัน้ น าในต่างประเทศ ส่งเสริ มการวิจัยด้ านแพทยศาสตร์ ศึกษา ส่งเสริ มการจัดตัง้
หลักสูตรนานาชาติ ส่งเสริ มการพัฒนาและสร้ างความเข้ มแข็งของเครื อข่ายโรงพยาบาลทัง้ ในและ
ต่างประเทศ แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พัฒนาความเป็ นสากลภายใต้
บริ บทความเป็ นไทย และการเป็ นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก (คณะแพทยศาสตร์ ศิริ
ราชพยาบาล, 2559, น. 5-6) ประกอบกับผู้บริ หารและคณาจารย์ ที่ เป็ นผู้มี ความรู้ ความสามารถ
มี ความเชี่ ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่ มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้ บรรลุตามวิสัยทัศน์ และแผนการ
ดาเนินการที่คณะฯ ตังไว้
้ โดยคณะฯ มีการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้ อมทางวิชาการที่จะสนับสนุนให้
นักศึกษาประสบผลสาเร็ จในการศึกษาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดทังในด้
้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยน
การสอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริ การนักศึกษา และด้ านการวิจยั ส่งผลให้ นกั ศึกษามีทศั นะ
ที่ดีตอ่ สภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ สมพิศ โห้
งาม (2549, น. 160) ที่ ศึกษาความคิดเห็ นของนักศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา สาขาวิชาการบริ หาร
การศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้ อมมหาวิทยาลัยรามคาแหง (สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ) พบว่า
นักศึกษามี ความคิดเห็ นต่อสภาพแวดล้ อมมหาวิทยาลัยรามค าแหง (สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระ
เกี ยรติ) โดยรวมทุกด้ านและในแต่ละด้ านมี ความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลงานวิจั ยของ
คณะกรรมการดาเนินงานการวิจยั สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย (2556, น. 56)
ที่ได้ ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาปริ ญญาโท ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกี ยรติ จังหวัดเชี ยงราย พบว่าความคิ ดเห็ นของนักศึกษา
ปริ ญญาโท ที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ นรายด้ านพบว่าทุกด้ านนักศึกษาเห็ นด้ วยอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัยขอ
นาเสนอการอภิปรายเป็ นรายด้ านดังนี ้
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1.1 ด้ านหลักสูตร จากการศึกษาพบว่านักศึกษาเห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อม
ทางวิชาการของด้ านนี ้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจาก การจัดหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั ศึกษาหาความรู้ อย่างต่อเนื่อง เนื ้อหารายวิชาสามารถ
นาไปประยุกต์ใช้ ในการปฏิบตั ิงานในอนาคตได้ อีกทังหลั
้ กสูตรยังส่งเสริมให้ ผ้ เู รี ยนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และแก้ ปัญหาได้ ดังที่ อัจฉรา วัฒนาณรงค์ (2551, น. 17) กล่าวว่า ในการผลิต
บัณฑิตเพื่อเป็ นกาลังในการพัฒนาประเทศ หลักสูตรและองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับหลักสูตร
เป็ นสิง่ ที่มีความสาคัญ เนื่องจากเป็ นกรอบหรื อแนวทางในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เพื่ อ ให้ ได้ บัณ ฑิ ต ที่ มี คุณ ลัก ษณะและคุณ สมบัติ ต ามที่ มุ่ ง หวัง ความรู้ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
ความหมาย และสาระส าคัญ ต่ า ง ๆ ของหลัก สูต รและการสอน จึ ง เป็ น สิ่ ง จ าเป็ นในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ และวิชยั วงษ์ ใหญ่ (2554, น. 1-2) ได้ ให้ แนวคิดว่า
ในโลกยุคสังคมแห่งการเรี ยนรู้ นักศึกษาในปั จจุบันจาเป็ นต้ องศึกษาอบรมในหลักสูตรที่ มีความ
ยืดหยุ่น มีความสามารถในการแก้ ปัญหา มีความสามารถในการปรับตัวให้ เข้ ากับกระบวนการและ
เทคโนโลยีใหม่ได้ อย่างดียิ่ง เต็มไปด้ วยความคิดสร้ างสรรค์ ตลอดจนยึดมัน่ ในการเรี ยนรู้ตลอดชีวิต
สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ทรงธรรม ธี ระกุล, เสาวนีย์ แสงสีดา, วันวิสาข์ แก้ วสมบูรณ์ , วารุ ณี ทิพ
โอสถ, และ ศศิ ธร ดี ใหญ่ (2555, น. 7) ที่ ได้ ศึ ก ษาความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการจัดการศึ กษาระดับ
บัณฑิ ตศึกษาของบัณ ฑิ ตมหาวิ ทยาลัยทักษิ ณ พบว่า ความคิ ดเห็ นของบัณฑิ ตเกี่ ยวกับการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยทักษิ ณในด้ านหลักสูตรโดยภาพรวมและรายข้ อทุก
ข้ อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก และงานวิจยั ของนิรมล หลีโสะ และจารุ พรรณ วงษ์ อนชุติเมธา
(2551, น. 9) ที่ ไ ด้ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาต่ อ การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจต่อกระบวนการ
จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในด้ านอาจารย์ ด้ านกระบวนการเรี ยนการสอน ด้ านหลักสูตร
ด้ านปั จจัยเกื ้อหนุน อยูใ่ นระดับมาก
1.2 ด้ านการเรี ย นการสอน จากการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ศึ ก ษาเห็ น ด้ วยต่ อ การจั ด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการของด้ านนี ้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนื่ องมาจาก ผู้สอนจัด
กระบวนการเรี ยนการสอนที่เน้ นทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยผู้สอนได้ เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาแสดงความ
คิดเห็นและซักถามปั ญหาในการเรี ยน อีกทัง้ การจัดการเรี ยนการสอนกระตุ้นให้ นักศึกษาค้ นคว้ าหา
ความรู้ เพิ่มเติม มุ่งเน้ นให้ นกั ศึกษามีกระบวนการคิดอย่างมีขนตอนและเหตุ
ั้
ผล รวมถึงผู้สอนมีความ
มุ่งมัน่ ชี ้แนะอบรม สัง่ สอน และถ่ายทอดความรู้ ดังที่ วิจิตร สินสิริ (2534, น. 7) ที่กล่าวถึงการสอน
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ในระดับบัณฑิตศึกษานันไม่
้ ว่าจะเป็ นการสอนวิธีใด ควรเน้ นทักษะในการเสนอสาระเชิงวิเคราะห์
สังเคราะห์ เช่น การทาโครงการ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ การทาวิจยั ภาคสนาม ฯลฯ
ซึ่งจะทาให้ ผ้ เู รี ยน ผู้สอน ต้ องศึกษาลึกซึ่งในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง โดยการกาหนดรู ปแบบการเรี ยน
การสอนในระดับบัณ ฑิตศึกษานัน้ ขึ ้นอยู่กับความมุ่งหมายของหลักสูตรและภูมิหลังของผู้สอน
และรู ปแบบที่ เน้ น ประสบการณ์ ของผู้สอนลึกซึ ง้ ในศาสตร์ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และสุชาดา สุธรรมรักษ์
(2545, น. 127) ได้ กล่าวไว้ ว่า การจัดการเรี ยนการสอน การสร้ างบรรยากาศการเรี ยนการสอนที่ดี
ย่อมมีส่วนสาคัญต่อการพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาได้ ผู้สอนที่ดีนอกจากมีความรู้ ดีแล้ วการ
ตระหนักถึงความสาคัญของบรรยากาศการเรี ยนการสอน และพยายามส่งเสริ มให้ การเรี ยนการ
สอนในชัน้ เรี ยนดาเนินไปอย่างสร้ างสรรค์ นับเป็ นปั จจัยอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้ นกั ศึก ษาเกิด
การเรี ยนรู้ ตามความมุ่งหมายของการจัดการเรี ยนการสอน ทังนี
้ ้สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ เจตน์
สกฤษฎิ์ สัง ขพัน ธ์ และคณะ (2559, น. 367-368) ที่ ศึก ษาความพึ งพอใจของนัก ศึก ษาระดับ
บัณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย หาดใหญ่ ประจ าปี 2557 พบว่ า นัก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจใน
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจาปี การศึกษา 2557 โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านหลักสูตร ด้ านการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านสื่อ/
เอกสาร อุปกรณ์ และสถานที่ สาหรับจัดการเรี ยนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และ
งานวิ จัย ของสาลิ นี จงใจสุรธรรม (2553, น. 29) ที่ ศึก ษาความพึ งพอใจของนัก ศึก ษาที่ มี ต่ อ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช พบว่า
การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่ มีตอ่ กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช จาแนกเป็ น 5 ด้ าน คือ ด้ านหลักสูตรและเนื ้อหาวิชา ด้ านวิธี
สอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอน ด้ านปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนการสอน ด้ านการประเมินผลการ
เรี ยนการสอน และด้ านคุณลักษณะอาจารย์ ผลการวิจยั พบว่า โดยรวมและรายด้ านทุกด้ านมีผลอยู่ใน
ระดับมาก
1.3 ด้ านอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา จากการศึ ก ษาพบว่ า นั ก ศึ ก ษาเห็ น ด้ วยต่ อ การจั ด
สภาพแวดล้ อมทางวิชาการของด้ านนี ้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นีอ้ าจเนื่องมาจาก อาจารย์ ที่
ปรึ กษามีความมุ่งมั่น ชีแ้ นะ อบรมสัง่ สอน ชีน้ าให้ นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
รวมถึงอาจารย์ที่ปรึ กษามีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ตรงในศาสตร์ สาขาวิชาที่สอน และ
อาจารย์ที่ปรึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ให้ ข้อคิดเห็น ให้ ข้อมูลป้อนกลับ ชี ้แนะ
แนวทางในการท าวิ ท ยานิ พ นธ์ ให้ นักศึก ษาได้ ดังที่ สุวิม ล ว่อ งวาณิ ช และนงลักษณ์ วิรัชชัย
(2550, น. 22) ได้ กล่าวว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรื อสถาบันอุดมศึกษา ที่จดั การเรี ยนการสอน
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ระดับ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มี ภ ารกิ จ ส าคัญ ที่ สุ ด คื อ การสอนและการให้ ค าปรึ ก ษาหรื อ ควบคุ ม
วิท ยานิ พ นธ์ และการสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนิ สิ ต นัก ศึก ษาอย่ างไรก็ ดี แ ม้ ว่า อาจารย์ ทุก คนจะ
สามารถสอนรายวิ ช าได้ ทุ ก คน แต่ มิ ใ ช้ ว่ า อาจารย์ ทุ ก คนจะสามารถเป็ นอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ได้ เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคณ
ุ สมบัติ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
สูงกว่าอาจารย์ผ้ สู อนโดยทัว่ ไป สอดคล้ องกับที่ (อดุลย์ วิริยเวชกุล, 2541ก, น. 167-168) ได้ กล่าว
ว่าอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาควรมีคณ
ุ ลักษณะ คือ ควรเป็ นผู้ที่มีความสามารถด้ านวิชาการ มี
ความรู้ในเนื ้อหารายวิชาที่ทาการสอน มีความใฝ่ ร้ ู สนใจติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการใหม่ ๆ ต้ อง
ก้ าวทันโลก มีการสร้ างสรรค์ผลงานทางสาขาวิชาที่สอนอยู่เสมอ และมีความสามารถด้ านการสอน
โดยมีการวางแผนการสอนอย่างเป็ นระบบเพื่อให้ ผลการสอนเป็ นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ สอน
ให้ ผ้ เู รี ยน รู้จกั คิด วิเคราะห์ วิจารณ์ กล้ าแสดงความคิดเห็น รู้ จกั ตังโจทย์
้
ตังค
้ าถาม ตังเป้
้ าหมาย
สนใจกระบวนการ รู้จกั ใช้ เทคนิค วิธีการ หรื อสื่อการสอนเพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความสนใจ และติดตาม
การสอนตลอดเวลา สามารถชีแ้ นะให้ ผ้ ูเรี ยนมองเห็นความสัมพันธ์ ของวิชาที่เรี ยนกับวิชาอื่นที่
เกี่ยวข้ อง แนะนาให้ ผ้ เู รี ยนรู้จกั แหล่งข้ อมูลที่จะศึกษาค้ นคว้ าเพิ่มเติม นอกจากนี ้อาจารย์ควรเป็ นผู้
ที่เปี่ ยมด้ วยคุณธรรมศีลธรรมที่ดีมีจรรยาบรรณปฏิบตั ิ ตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีความภาคภูมิใจ และ
ศรัทธาในวิชาชีพของตนด้ วย และนอกเหนือจากคุณสมบัติของอาจารย์ในระดับบัณฑิตศึกษาที่กล่าว
มาข้ า งต้ น แล้ ว ในส่ว นของการเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้ กับ ผู้เรี ย น ควรเป็ น อาจารย์ ที่ มี ค วาม
รับผิดชอบสูงมีความจริ งใจ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเมตตากรุ ณา ใจกว้ างรับฟั งความคิดเห็น
ไวต่อการับรู้ มี ความสามารถในการแก้ ไขปั ญ หา มี เหตุผล มี ความอดทน อุทิศเวลาให้ กับงาน
มีความรอบรู้และทันต่อเหตุการณ์ มีมนุษยสัมพันธ์ ดี มีความประพฤติที่เหมาะสมปฏิบตั ิต นเป็ นที่
เคารพนับถือสมเป็ นแบบอย่างที่ดี ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ (ทรงธรรม ธีระกุล, 2547, น. 18)
ที่ได้ ศกึ ษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์ของมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้ สรุ ปว่า คุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ทงในด้
ั ้ านความรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชา ประสบการณ์ ในการวิจยั ประสบการณ์ ในการเป็ นที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
ความเอาใจใส่ ดูแล ช่วยเหลือให้ คาปรึกษานักศึกษา ตลอดจนความสัมพันธ์ และทัศนะคติที่ดีต่อ
นักศึกษาส่งผลอย่างมากต่อความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
1.4 ด้ า นการบริ ก ารนัก ศึก ษา จากการศึก ษาพบว่า นัก ศึก ษาเห็ น ด้ ว ยต่อ การจัด
สภาพแวดล้ อ มทางวิ ช าการของด้ า นนี ้ โดยรวมอยู่ในระดับ มาก ทัง้ นี อ้ าจเนื่ องมาจาก คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มีการจัดบริ การด้ านต่าง ๆ ได้ อย่างดีและมีทรัพยากรที่อานวยความ
สะดวกและส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนได้ อย่างเหมาะสม โดยมีหอสมุด ที่ มีฐานข้ อมูลสาหรับ
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การศึกษาค้ นคว้ า ที่ทันสมัย และมีฐานข้ อมูลเพียงพอต่อการค้ นคว้ ารวมถึงหอสมุดมีเจ้ าหน้ าที่
ให้ บริ การนักศึกษาเพียงพอกับการให้ บริการ ดังที่ อัจฉรา วัฒนาณรงค์ (2545, น. 9) กล่าวว่า การ
จัดบริการนักศึกษาเป็ นงานที่ช่วยเอื ้ออานวยและสนับสนุนให้ ผ้ เู รี ยนมีความพร้ อมในการเรี ยน และ
ได้ รับความสะดวกตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาควรจัด ขึ ้นเพื่อ
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีอาคารสถานที่ที่เอื ้ออานวยต่อ
การจัดการเรี ยนการสอน มีห้องสมุด ตารา หนังสือ วารสาร มีเครื่ องคอมพิวเตอร์ สื่อการเรี ยนการ
สอน และวัสดุอปุ กรณ์ที่เอื ้ออานวยต่อการสืบค้ น และเสาะแสวงหาความรู้ทงภายในและภายนอก
ั้
ประเทศ มี บ รรยากาศที่ เสริ ม สร้ างความคิ ด สร้ างสรรค์ ใฝ่ เรี ย นใฝ่ รู้ ของผู้เรี ย น สอดคล้ อ งกับ
งานวิจัย ของอัม พวัลย์ วิศ วธี รานนท์ (2556, น. 161) ได้ ศึก ษา เรื่ อ งการประเมิ น ผลทรั พ ยากร
สนับสนุนการเรี ยนรู้ของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ
นทรวิ โรฒ พบว่า กลุ่ม ตัว อย่ า งมี ค วามคิ ด เห็ น ต่อ ห้ อ งสมุด เหมาะสมอยู่ในระดับ มาก และ
สอดคล้ องกับ ผลการวิ จัย ของวัชราวลี วัชรี วงศ์ ณ อยุธยา (2551, น. 100) ที่ ศึก ษาทัศนะของ
นักศึกษาที่มีตอ่ สภาพแวดล้ อมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี พบว่า
นัก ศึก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี และนัก ศึก ษาระดับ บัณ ฑิ ต ศึกษาเห็ น ด้ วยกับ สภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการด้ านการจัดบริการทางวิชาการในระดับมาก
1.5 ด้ านการวิจยั จากการศึกษาพบว่านักศึกษาเห็นด้ วยต่อการจัดสภาพแวดล้ อม
ทางวิชาการของด้ านนี ้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ นี ้อาจเนื่องมาจาก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาลมีการส่งเสริ มการเผยแพร่ผลงานวิจยั เพื่อตีพิมพ์หรื อนาเสนอในระดับชาติและนานาชาติ
มีการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิจยั ประกอบกับคณะฯ มีการ
จัด สรรจ านวนทุน ภายในเพื่ อ สนับ สนุน การท าวิจัย ให้ กับ เหมาะสมกับ จ านวนนัก ศึก ษา ดัง ที่
วิจารณ์ พานิช (2546, น. 7-12) ได้ กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาควรสร้ างบรรยากาศสร้ างสรรค์
สนับสนุนความเป็ นอิสระ ความคล่องตัว และความสะดวกในการวิจยั ของบุคลากรและนักศึกษา
ในลักษณะต่าง ๆ เช่น สามารถให้ ใช้ ห้องปฏิบตั ิการและเครื่ องมือในการวิจยั ได้ อย่างเต็มที่ ส่งเสริ ม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ วิจัยระหว่างคณาจารย์ด้วยกันเอง และระหว่าง
นักเรี ยนและคณาจารย์ สร้ างบรรยากาศที่ยกย่องยอมรับผู้ที่มีผลงานดีเด่น และสร้ างความสัมพันธ์
ระหว่างการวิจัยกับภารกิ จด้ านอื่น ๆ เพื่อให้ เกิ ดพลังสูงสุดและคุ้มค่าในทรัพยากรที่ มีอยู่อย่าง
จากัด ซึ่งสอดคล้ องกับ ชนิ ต า รักษ์ พ ลเมื อง (2549, น. 7) ได้ กล่าวว่า มหาวิท ยาลัยมี บ ทบาท
สาคัญในการสร้ างเสริ มสภาพแวดล้ อมและสิ่งอานวยความสะดวกต่าง ๆ ที่เอื ้อต่อความสาเร็ จใน
การทาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณ ฑิตศึกษา เช่น วัสดุครุ ภัณ ฑ์ ที่จาเป็ นสาหรับการวิจัยแบบทดลอง
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ห้ องเรี ยน ห้ องพักนิสติ นักศึกษาที่มีเทคโนโลยีทนั สมัยสาหรับการค้ นคว้ าข้ อมูล บรรณสารสนเทศที่
มีเครื อข่ายข้ อมูลกว้ างขวาง และมีบุคลากรให้ ความช่วยเหลือทัง้ ในและนอกเวลาราชการ ศู นย์
พัฒนาทักษะด้ านการใช้ ภาษาทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศที่จะช่วยให้ นิสิตนักศึกษาทักษะ
การเขี ย นและการน าเสนอผลการวิจัย ตลอดจนจัด ท าวารสารทางวิ ช าการในระดับ ชาติ ห รื อ
นานาชาติให้ นิสิตนักศึกษาได้ มีแหล่งเผยแพร่วิทยานิพนธ์ตอ่ สังคม วงการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
วิทยานิพนธ์ ที่นิสิตนักศึกษาและอาจารย์ ที่ปรึ กษาได้ ร่วมกันดาเนินการมาเป็ นเวลานานจะได้ มี
โอกาสเผยแพร่ อย่างกว้ างขวาง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ภควรรณ สีสวย และเพ็ญศรี ชื่นชม
(2554, น. 186) ได้ ศึกษา ปั จจัยที่ มีผลต่อการท าวิจัยไม่แล้ วเสร็ จตามระยะเวลาที่ ก าหนดของ
บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ในภาพรวมทุกด้ าน พบว่า ปั จจัยด้ านสถานที่และวัสดุอปุ กรณ์
ที่ เกี่ ยวข้ องในการทาวิจัยอยู่ในระดับความสาคัญ มาก รองลงมาคือ ปั จจัยด้ านผลการท าวิจัย
ปั จจัยด้ านงบประมาณ และปั จจัยด้ านผู้ทาวิจยั ตามลาดับ
2. ผลการศึกษาเปรี ยบเทียบทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จาแนกตาม ระดับการเรี ยน
ชันปี
้ และกลุม่ สาขาวิชา ผู้วิจยั ขอเสนอการอภิปรายผล ดังนี ้
2.1 นักศึกษาที่มีระดับการเรี ยนต่างกัน มีทศั นะต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมแตกต่างกัน
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการเรี ยนการสอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริการ
นักศึกษา และด้ านการวิจยั แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ ตรงกับสมมติฐาน
ที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากความแตกต่างในเรื่ องของคุณวุฒิและวัยวุฒินกั ศึกษาปริ ญญาเอกมี
ประสบการณ์ แ ละวุฒิ ภ าวะสูงกว่านัก ศึก ษาปริ ญ ญาโท อี ก ทัง้ นัก ศึก ษาปริ ญ ญาเอกได้ ผ่ า น
กระบวนการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามาแล้ ว แต่นกั ศึกษาปริ ญญาโทซึ่งเพิ่งผ่านการ
เรี ยนการสอนในระดับปริ ญญาตรี ซึ่งอาจจะยังติดพฤติกรรมการเรี ยนแบบที่อาจารย์จะต้ องคอย
ป้อ นข้ อ มูล ซึ่งแตกต่า งกับ ระดับ บัณ ฑิ ต ศึก ษาที่ มุ่งเน้ น ให้ นัก ศึก ษาศึก ษาค้ น คว้ าด้ วยตนเอง
อาจารย์ จ ะมี ห น้ า ที่ ในการให้ ค าแนะน า ปรึ กษาเท่ านัน้ มี รูปแบบการเรี ยนการสอนที่ มุ่งเน้ นให้
นักศึกษาได้ ฝึกปฏิบตั ิ การทางานในสถานการณ์ จริ ง มีการใช้ ผลลัพธ์ ทางการวิจยั มาประกอบการ
เรี ยนการสอน รวมถึงการเชื่อมโยงเนือ้ หาความรู้ ระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิ เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ ใหม่โดยผ่านการวิจยั ทดลอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิจยั และทักษะใน
การเป็ น นัก วิ ช าการและวิ ช าชี พ เพื่ อ ที่ จ ะน าไปใช้ ในการท างานต่ อ ไป และนัก ศึก ษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาจะต้ องทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งเป็ นการจะฝึ กให้ นักศึกษาจะต้ องวางแผนการการเรี ยนรู้
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ด้ วยตนเองตามความสนใจของตนเอง โดยมี อาจารย์ ที่ ปรึ กษาที่ เป็ น ผู้มีความรู้ ความสามารถ
เชี่ ย วชาญในศาสตร์ แ ต่ ล ะสาขาอย่ า งลึ ก ซึ่ง คอยให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ชี แ้ นะแนวทางในการ
ดาเนินการวิจยั ทาให้ นกั ศึกษาปริญญาเอกมองสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ ในด้ านการเรี ยนการสอน
ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริ การนักศึกษาและด้ านการวิจยั แตกต่างกับนักศึกษาปริ ญญาโท
ดังที่ อัจฉรา ธรรมาภรณ์ (2546, น. 1)ได้ กล่าวไว้ ว่า การจัดการศึกษาระดับบัณ ฑิ ตศึกษาเป็ น
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต้องการยกระดับคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ โดยมหาวิทยาลัย
เป็ นแหล่งผลิตกาลังคนที่ มีความสาคัญ การศึกษาระดับบั ณ ฑิ ตศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกแห่ง
มุ่ ง เน้ นให้ ผู้ เรี ย นคิ ด ค้ น แสวงหา และพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ใหม่ วิ ธี ก ารเรี ย นต้ อ งอาศัย ความ
กระตือรื อร้ นต่อการรับรู้ การแสวงหาความรู้ และการเปลี่ยนแปลงใหม่ จะต้ องรู้แหล่งความรู้แล้ วนามา
วิเคราะห์ วิ พากษ์ วิจารณ์ กลั่น กรอง ทดสอบ ตลอดจนการแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่าง
อาจารย์ ผ้ ูสอนและเพื่ อนร่ วมห้ อง มี การท าวิจัยเพื่ อ วิท ยานิ พ นธ์ ซึ่งเป็ น ส่วนส าคัญ อย่างยิ่งใน
กระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งให้ ความสาคัญกับการเรี ยนรู้ โดยผ่านกระบวนการวิจยั
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดั บบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
ซึง่ ประกาศเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ได้ ระบุปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรปริ ญญา
โทและปริ ญ ญาเอกได้ ระบุไว้ อย่างชัดเจนว่าในระดับปริ ญ ญาโท มุ่งให้ มีความรู้ ความเข้ าใจใน
กระบวนการสร้ างและการประยุก ต์ ใช้ ค วามรู้ ใหม่ เพื่ อ พัฒ นางานและสัง คม ใน ขณะที่ ระดับ
ปริ ญญาเอก มุ่งให้ มีความสามารถในการค้ นคว้ าวิจยั เพื่อสร้ างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรื อนวัตกรรม
ซึง่ เป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ” สอดคล้ องกับงานวิจยั วัชราวลี วัชรี วงศ์
ณ อยุธยา (2551, น. 104) ที่ได้ ศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้ อมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษามีทัศนะต่อสภาพแวดล้ อมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรีโดยรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า เกือบทุกด้ านแตกต่างกันยกเว้ น ด้ าน
หลักสูตรและด้ านการจัดบริการทางวิชาการที่ไม่พบความแตกต่าง
ส่วนด้ านหลักสูตรที่ไม่พบความแตกต่าง ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก คณะฯ มีแนวทางการ
จัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรส่วนใหญ่ที่จดั การเรี ยนการสอนเป็ น
หลักสูตรที่ตอ่ เนื่องกันจากปริญญาโทต่อเนื่องปริญญาเอก และมีผ้ สู อนในกลุม่ เดียวกันทาให้ ไม่พบ
ความแตกต่าง ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ , สมสุข ธีระพิจิตร, และวัชนีย์ เชาว์ดารงค์ (2554, น. 4748) กล่าวว่า หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเป็ นหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างการฝึ กทักษะความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพกับฝึ กทักษะในทางวิชาการ อันได้ แก่ การค้ นคว้ าวิจยั บางหลักสูตรเน้ นด้ านใด
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ด้ านหนึง่ เป็ นพิเศษ แต่บางหลักสูตรผสมผสานกัน โดยทัว่ ไปมีอยู่ 4 รูปแบบใหญ่ คือ 1. หลักสูตรที่
เน้ นควบคูก่ นั ระหว่างฝึ กอบรมทางวิชาชีพกับการวิจยั ค้ นคว้ า 2. หลักสูตรที่เน้ นการเรี ยนการศึกษา
มาก 3. หลักสูตรแบบเน้ นวิจยั มาก และ 4. หลักสูตรที่เป็ นการฝึ กอบรมระยะสัน้ ๆ เพื่อเน้ นเพิ่มพูน
ความรู้ หรื อระดับประกาศนียบัตร โดยทัว่ ไปหลักสูตรในระดับมหาบัณฑิตเน้ นการฝึ กอบรมหรื อ
การพัฒนาในวิชาชีพเป็ นหลักหรื อให้ มีการผสมผสานกันระหว่างการฝึ กอบรมกับการวิจยั ค้ นคว้ า
โดยเน้ นการเรี ยนรู้กระบวนการวิจยั เป็ นหลัก แต่เมื่อถึงขันระดั
้ บดุษฎีบณ
ั ฑิตจะเน้ นที่ผลการวิจยั ที่
เป็ นความรู้ ใหม่ เป็ นข้ อค้ นพบใหม่ที่เกิดจากกระบวนการวิจัยที่ถูกต้ อง เหมาะสม และสมบูรณ์
เพียงพอ ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั อภิญญา เผือกทอง (2550, น. 88) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ อง ความคิดเห็น
ของนิสิตที่มีต่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยพบว่า
นิสิตระดับบัณ ฑิ ตศึกษาปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาในแต่ละด้ าน
หลักสูตรและการสอน ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน และด้ านการบริการของบัณฑิตวิทยาลัยไม่แตกต่างกัน
2.2 นักศึกษาที่ศึกษาในชันปี
้ ที่ต่างกันมีทัศนะต่อการจัด สภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมแตกต่างกัน
และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า ด้ านการบริการนักศึกษาและด้ านการวิจยั แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้ องกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้อาจเป็ นเพราะ การจัดการ
เรี ยนการสอนในแต่ละชันปี
้ มีระดับความยากง่ายที่แตกต่างกันตามระดับชันปี
้ ที่สงู ขึ ้น จุดเน้ นในแต่
ละช่วงชันเรี
้ ยนที่แตกต่างกันตามแผนการศึกษา คือ 1. หลักสูตรปริ ญญาโท โดยแบ่งการศึกษาเป็ น
2 แผน คือ แผน ก เป็ น แผนการศึกษาที่ เน้ นการวิจัยโดยการมีการท าวิท ยานิ พนธ์ แผน ข เป็ น
แผนการศึกษาที่เน้ นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทาวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้ นคว้ าอิสระ
2. หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้ นการวิจยั เพื่อพัฒนานักวิชาการและนัก
วิชาชีพชัน้ สูง คือ แบบ 1 เป็ นแผนการศึกษาที่เน้ นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ที่ก่อให้ เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้ เรี ยนรายวิชาเพิ่มเติมหรื อทากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ ้นก็ได้ โดยไม่นบั หน่วยกิต แต่จะต้ องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด แบบ 2 เป็ น
แผนการศึกษาที่เน้ นการวิจยั โดยมีการทา วิทยานิพนธ์ที่มีคณ
ุ ภาพสูงและก่อให้ เกิดความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558, น. 14-15)
ในด้ านการบริ การนักศึกษาและด้ านการวิจั ย นักศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 และชัน้ ปี ที่ 2 อยู่ในช่วงของการ
เรี ยนรู้ ในภาคทฤษฎี และปฏิ บัติ เบื อ้ งต้ นที่ จะต้ องปรั บพื น้ ฐานและเริ่ มเรี ยนรายวิชาที่ เฉพาะของ
สาขาวิชาในระดับที่สงู ขึ ้นตามลาดับ การจัดการเรี ยนการสอนในแต่ละชันปี
้ มีระดับความยากง่ายที่
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แตกต่างกันตามระดับชันปี
้ ที่สงู ขึ ้น แต่ในช่วงของระดับชันที
้ ่สงู กว่าชันปี
้ ที่ 2 จะเน้ นไปทางการทาวิจยั
เพื่อวิทยานิพนธ์ ซึง่ ส่วนใหญ่จะทาการค้ นคว้ าทดลองอยู่ในห้ องปฏิบตั ิการซึง่ จะต้ องใช้ สิ่งอานวย
ความสะดวกในส่วนของห้ องสมุด ห้ องปฏิบตั ิการ และในส่วนที่เกี่ยวกับด้ านการวิจยั ในเรื่ องการขอ
ทุน สนับ สนุน การวิจัย การขอค าปรึ ก ษาในส่วนที่ เกี่ ยวข้ องกับ การวิจัย การแลกเปลี่ย นเรี ยนรู้
ประสบการณ์การวิจยั มีความคาดหวังในการจัดสภาพแวดล้ อมทางด้ านการบริ การนักศึกษาและ
ด้ านการวิจยั ที่จะส่งเสริ มสนับสนุนในการบุกเบิก แสวงหา ค้ นคว้ าองค์ความรู้ และความก้ าวหน้ า
ทางวิชาการ มากกว่านักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 และชันปี
้ ที่ 2 อีกทังนั
้ กศึกษาระดับชันที
้ ่สงู กว่าชันปี
้ ที่ 2 ถูก
จากัดด้ วยเงื่อนไขระยะเวลาในการสาเร็จการศึกษาที่จะต้ องทุ่มเทในการดาเนินการวิจยั ให้ แล้ วเสร็ จ
โดยเร็ ว ด้ วยเหตุนีจ้ ึงทาให้ นักศึกษาที่ ศึกษาชัน้ ปี ที่ 1 และ นักศึกษาที่ ศึกษาชัน้ ปี ที่ 2 มี ทัศนะ
แตกต่างจากนักศึกษาที่ศึกษาสูงกว่าชันปี
้ ที่ 2 ดังที่ วิทยากร เชียงกูล (2548, น. 14-15) กล่าวว่า
ปั จ จัย ที่ เป็ น ตัว ก าหนดทัศ นะของบุ ค คลเกิ ด จากความแตกต่ า งส่ ว นบุ ค คล เช่ น ผู้ที่ มี ร ะดับ
การศึกษาหรื อชันปี
้ ที่ตา่ งกัน อาจมีทศั นะหรื อ ประสบการณ์ตอ่ เรื่ องใดเรื่ องหนึ่งต่างกันตามสิง่ ที่ได้
เรี ย นรู้ มา สอดคล้ องกั บ ไพฑู ร ย์ สิ น ลารั ต น์ (2546, น. 2-5) ได้ มี ค วามเห็ น ว่ า หลั ก สู ต ร
บัณ ฑิ ตศึกษาเป็ น หลัก สูต รที่ ให้ ความส าคัญ กับ การท าวิ จัย โดยเฉพาะปั จ จุบัน เมื่ อ ก้ า วสู่ยุค
โลกาภิวฒ
ั น์และสังคมฐานความรู้ ดังจะเห็นได้ จากภารกิจและหน้ าที่ใหม่ของการอุดมศึกษา ตาม
ข้ อตกลงในปฏิญญาโลกว่าด้ วยการอุดมศึกษาสาหรับศตวรรษที่ 21 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับ
การทาวิจยั คือ 1. การส่งเสริ มให้ ดาเนินการวิจยั อย่างเต็มที่และจริ งจัง แม้ เป็ นภารกิจอยู่แล้ ว แต่
อุดมศึก ษาจะต้ องส่งเสริ ม งานวิ จัย และใช้ ความรู้ จากงานวิจัยนัน้ ช่วยพัฒ นาสังคมทัง้ ในด้ าน
วัฒนธรรม สังคมและเศรษฐกิจ ทังจะต้
้ องส่งเสริ มการวิจยั ทางด้ านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีควบคู่
ไปกับการวิจยั ทางด้ านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการสร้ างสรรค์ทางศิลปะ การเปลี่ยนแปลง
นี ้จะนาไปสูก่ ารเปลี่ยนแปลงจุดเน้ นของวิชาการครัง้ สาคัญ และนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบจูง
ใจและรางวัล ในระบบของการบริ ห ารบุค คลด้ ว ยเช่น กัน 2. การส่งเสริ มเสรี ภาพทางวิชาการ
ควบคู่กับ จริ ย ธรรมและความรั บ ผิ ด ชอบ 3. การเน้ น ตัว ผู้เรี ย น การคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละการคิ ด
วิเคราะห์ 4. ให้ ความสนใจกับบุคคลและเทคโนโลยี จึงสอดคล้ องกับงานวิจยั ของ คณะกรรมการ
ดาเนินงานการวิจยั สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย (2556, น. 56) ที่ได้ ศึกษา
ความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท ที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคาแหง
สาขาวิทยบริ การเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย พบว่า ความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท ที่
มีระดับชันต่
้ างกันมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรี ยนการสอน ของมหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขา
วิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ จัง หวัด เชี ย งราย โดยภาพรวมด้ า นอาจารย์ ผ้ ูส อนและด้ า นสื่ อ
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โสตทัศนูปกรณ์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติระดับ 0.05 โดยนักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 มีความ
คิดเห็น มากกว่าชันปี
้ ที่ 2 ส่วนรายด้ านที่เหลือ ไม่แตกต่างกัน
ส่วนด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน และด้ านอาจารย์ ที่ปรึ กษาไม่พบความ
แตกต่างซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ทัง้ นี ้อาจเป็ นเพราะคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลมี
หลักสูตรที่เปิ ดสอนที่มีความหลากหลาย ตรงกับความต้ องการของผู้เรี ยน และตอบสนองความ
ต้ องการของสังคมและประเทศ กระบวนการเรี ยนการสอนที่ได้ มาตรฐานซึ่ง ได้ เริ่ มมีการใช้ เกณฑ์
คุณ ภาพของหลัก สูต รในระดับ มาตรฐานสากล ASEAN University Network (AUN-QA) โดย
นักศึกษาทุกคนจะได้ เรี ยนในสภาพแวดล้ อมทางวิชาการของคณะฯ เหมือนกัน และมีอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาในด้ านการทาวิจยั การทาวิทยานิพนธ์ ที่เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ
ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทาให้ นกั ศึกษาที่มีชนปี
ั ้ ต่างกันมองสภาพแวดล้ อมทางวิชาการใน
ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการสอน และด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ จิตชญา บาลโสง (2560, น. 75) ที่ได้ ศกึ ษาเรื่ อง สภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ใน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ พบว่า นิสิตชัน้ ปี
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้ อมที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแต่ละด้ านไม่แตกต่างกัน
2.3 นักศึกษาที่ศกึ ษาในกลุม่ สาขาวิชาที่ตา่ งกันมีทศั นะต่อการจัดสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้ าน พบว่า ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริการนักศึกษา และด้ านการวิจยั แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจาก บริ บทการทางานของอาจารย์ในกลุ่ม
Clinical Science กั บ กลุ่ม อาจารย์ ใ นกลุ่ม Bio-Medical Science มี ค วามแตกต่ า งกัน และมี
ความรู้ ความเชี่ ยวชาญแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา เทคนิคและวิธีการสอนย่อมใช้ วิธีที่ต่างกัน
เพื่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การเรี ยนรู้ของผู้เรี ยน ในด้ านการบริการนักศึกษาและด้ านการวิจยั สืบเนื่อง
จากบริ บทการเรี ยนรู้ในทังสองกลุ
้
่มสาขามีความแตกต่างกันทาให้ รูปแบบความต้ องการในการใช้
สิ่งอานวยความสะดวกในแต่ละด้ านย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพการเรี ยนของแต่ละสาขาวิชา
ด้ วย ดังที่ ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2543, น. 54-57) ได้ กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงกระบวนการการเรี ยนการ
สอนจะดีหรื อไม่เพียงใดนัน้ ขึ ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการตังแต่
้ ตวั ผู้สอน โดยผู้สอนจะมี
บทบาทในการบรรยายน้ อยลงและผู้เรี ยนจะมีบทบาทมากขึ ้นคือ ต้ องเรี ยนรู้ ด้วยตนเองมากขึ ้น
อุปกรณ์การเรี ยนการสอนต้ องทันสมัย เพียงพอ สภาแวดล้ อมและบรรยากาศต้ องเอื ้อต่อการเรี ยนรู้
การบริ ห ารจัด การที่ ก ระตุ้น ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงโดยมี การศึก ษาดูงานและการเรี ยนรู้ นอก

111
สถานที่ การเรี ยนในสถานการณ์จริง รวมทังงบประมาณที
้
่สนับสนุนในการจัดกิจกรรมการเรี ยนการ
สอนและอุปกรณ์ ที่จาเป็ น ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยของ สมจิตร์ แก้ วมณี (2551, น. 152) ที่ ได้
ศึกษา เรื่ อง ปั ญหาในการทาวิท ยานิพ นธ์ ของนัก ศึกษาระดับ มหาบัณ ฑิต คณะมนุษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พบว่า ปั ญหาในการทาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มีปัญหาใน
ด้ านคุณลักษณะของอาจารย์ที่ปรึ กษา เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึ กษา มีทงั ้ ภาระงานสอน งานวิจัย
และบริ การวิชาการแก่ชุมชนภายนอก ทาให้ การตรวจวิทยานิพนธ์ ล่าช้ า และอมร มะนาวหวาน
(2548, น. 102) ได้ พ บว่า การบริ การวิชาการของสถาบันเป็ นปั จจัยที่ ส่งเสริ มและอานวยความ
สะดวกให้ กบั นักศึกษาที่กาลังทาวิทยานิพนธ์ ห้ องสมุดที่เปิ ดให้ บริ การ นักศึกษาจะเข้ าใช้ บริ การ
ในช่วงระหว่างการทาวิทยานิพนธ์ ดังนัน้ ความพอเพียงของข้ อมูลที่ค้นคว้ าและการให้ บริ การของ
เจ้ าหน้ าที่จึงมีผลต่อความสาเร็จในการทาวิทยานิพนธ์
ส่วนด้ านหลักสูตรและด้ านการเรี ยนการสอน ไม่พบความแตกต่างและโดยรวมไม่
แตกต่า ง ทัง้ นี ้ อาจเนื่ อ งมาจากคณะฯ มี แนวทางการจัด หลัก สูต รการเรี ย นการสอนในระดับ
บัณ ฑิ ต ศึก ษา ตรงกับ ความต้ อ งการของผู้เรี ยน และตอบสนองความต้ อ งการของสังคมและ
ประเทศ และหลักสูตรมีการกาหนดวัตถุประสงค์ เนือ้ หา การจัดประสบการณ์ เรี ยน และการวัด
ประเมินผลมีความสอดคล้ องกัน หลักสูตรมีจดุ มุง่ หมายที่ในการผลิตบัณฑิตในการเป็ นผู้เชี่ยวชาญ
เป็ นนักวิชาการที่แตกต่างกันไปในแต่ละสาขา ดังที่ สุวพร ตังสมวรพงษ์
้
(2545, น. 2-4) ได้ กล่าวถึง
องค์ประกอบด้ านการจัดสภาพแวดล้ อมของสถาบันว่าเป็ นปั จจัยสาคัญอีกประการหนึ่งในการ
พัฒ นานิ สิ ต นัก ศึก ษา การที่ จ ะท าให้ นิ สิ ต นัก ศึก ษาพัฒ นาได้ ดี นัน้ จะต้ องจัด บรรยากาศ และ
สภาพแวดล้ อ มต่ า ง ๆ อัน ได้ แ ก่ สภาพแวดล้ อ มด้ า นกายภาพ สภาพแวดล้ อ มด้ า นวิ ช าการ
สภาพแวดล้ อมด้ านการบริ การนักศึกษา และสภาพแวดล้ อมด้ านสังคมกลุ่มเพื่อนให้ เอื ้อต่อการ
เรี ยนรู้ ให้ เสรี ภาพแก่นิสิตนักศึกษาในการที่ จะเลือกทิศทางการเรี ยนรู้ ของตนเอง และเกิ ดการ
พัฒนาการด้ านอื่นๆ ตามมาด้ วยซึง่ ในด้ านสภาพแวดล้ อมด้ านวิชาการ (การเรี ยนการสอน) ได้ แก่
การจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอน พฤติกรรมการสอนของอาจารย์ รวมทังการใช้
้
สื่อต่าง ๆ ในการ
สอน และปฏิสมั พันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรี ยน หากทุกอย่างที่กล่าวมาเป็ นไปในทางที่เหมาะสมก็จะ
ส่ ง ผลให้ ผู้ เรี ย นได้ รั บ ความรู้ และสามารถน าความรู้ ไปปฏิ บั ติ ไ ด้ ส่ ง ผลให้ นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามี
ความสาเร็ จในการเรี ยนและจะพัฒนาทักษะ แนวคิด และอุดมการณ์ตา่ ง ๆ ให้ เกิดขึ ้นในตนเองได้
ซึ่งสอดคล้ องกับ งานวิ จัย ของอาภรณ์ เชี่ ยวชาญเกษตร , สุรีย์ ฟูนิ ล กุล , และ บวร ปภัส ราทร
(2553, น. 81) ที่ได้ ศกึ ษาความพึงพอใจด้ านสภาพแวดล้ อมและบริ การทางการศึกษาต่าง ๆ เพื่อ

112
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ า
ธนบุรี พบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่กาลังศึกษาในสาขาวิชาต่างกันมีความพึงพอใจด้ าน
สภาพแวดล้ อมและบริการต่าง ๆ ในแต่ละด้ านและโดยรวมไม่แตกต่างกัน
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากการศึกษาทัศนะของนักศึกษาที่มีต่อสภาพแวดล้ อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ใน 5 ด้ าน คือ ด้ านหลักสูตร ด้ านการเรี ยนการ
สอน ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ด้ านการบริการนักศึกษา และด้ านการวิจยั ผู้วิจยั มีข้อเสนอแนะ ดังนี ้
1. ด้ านหลักสูตร ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาเห็นด้ วยกับสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ด้ านนี อ้ ยู่ในระดับมาก เมื่ อพิ จารณาเป็ น รายข้ อ พบว่า ข้ อที่ มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่ สุด คือ หลักสูต ร
ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนมี ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ ดังนัน้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลควรมีการจัด
กิจกรรมที่มีการเสริมสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ที่เป็ นการพัฒนาผู้เรี ยนในด้ านความคิดสร้ างสรรค์เพิ่ม
มากขึ ้นโดยอาจจะให้ หน่วยงานส่วนกลางของคณะฯ จัดกิจกรรมเพิ่มเติมที่เป็ นของส่วนกลางที่ให้
นักศึกษาทุก หลักสูตรเข้ าร่ วมได้ มี การกาหนดในเชิงนโยบายที่ ให้ ทุกหลักสูตรมีการจัดเนื อ้ หา
หลักสูตรที่ส่งเสริ มพัฒนาทักษะในด้ านความคิดสร้ างสรรค์ให้ กับนักศึกษาเพื่อเป็ นสนั บสนุนให้
นักศึกษามีทกั ษะการเรี ยนรู้ครบทุกด้ าน
2. ด้ านการเรี ยนการสอน ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาเห็นด้ วยกับสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการด้ านนี ้อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ อุปกรณ์
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ พร้ อมใช้ งาน ดังนัน้ คณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาลและภาควิชาที่จดั การเรี ยนการสอน ควรมีการสารวจความพร้ อมใช้
และประสิทธิภาพของอุปกรณ์สนับสนุนการเรี ยนต่างๆ เป็ นประจา มีการวางแผนซ่อมบารุงและมี
การวางแผนจัดซื ้ออุปกรณ์ ใหม่โดยมีการกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชดั เจน เพื่อไม่ให้ เป็ นอุปสรรคต่อ
การจัดการเรี ยนการสอนนักศึกษาจะได้ เรี ยนรู้อย่างเต็มที่ และหน่วยงานส่วนกลางของคณะฯ ควร
มีการสารวจความต้ องการในเรื่ องของสิ่งสนับสนุนด้ านการเรี ยนการสอน เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการ
จัดซื ้ออุปกรณ์สนับสนุนด้ านการเรี ยนการสอนที่ตอบสนองการเรี ยนรู้ ของผู้เรี ยนให้ เหมาะสมมาก
ขึ ้น
3. ด้ านอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาเห็นด้ วยกับสภาพแวดล้ อมทาง
วิชาการด้ านนี ้อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่มีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ จานวน
อาจารย์ที่ปรึกษาเหมาะสมกับจานวนนักศึกษา ดังนัน้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล จึงควร
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พิจารณาการจัดหาผู้ช่วยสอน หรื อผู้ช่วยวิจยั เพื่อให้ อาจารย์สามารถจัดสรรเวลาให้ นกั ศึกษาเข้ า
พบในการขอคาปรึกษาในเรื่ องต่าง ๆ ได้
4. ด้ านการบริ การนักศึกษา ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาเห็นด้ วยกับสภาพแวดล้ อม
ทางวิชาการด้ านนี อ้ ยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สุด คือ
ระบบอินเทอร์ เน็ตของคณะฯ มีความรวดเร็ วในการสืบค้ นข้ อมูลเพื่อประกอบการศึกษาหาความรู้
และให้ การจัดการด้ านของระบบอินเทอร์ เน็ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ดังนัน้ คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล จึงควรเพิ่มจุดสัญญาณอินเทอร์ เน็ต และเพิ่มเครื อข่ายสัญญาณอินเทอร์ เน็ตโดย
อาจจะขอความร่ วมมือกับบริ ษัทเอกชน ในการพัฒ นาระบบอินเทอร์ เน็ต ของคณะฯ ให้ มีความ
รวดเร็ ว และนักศึกษาสามารถใช้ งานได้ คลอบคลุมทุกพื ้นที่ภายในคณะฯ เพื่อให้ นกั ศึกษาสามารถ
สืบค้ นข้ อมูลความรู้ ทางวิชาการและงานวิจยั ที่จะสนับสนุนให้ นักศึกษาบรรลุผลแห่งการเรี ยนรู้
มากที่สดุ
5. ด้ านการวิจยั ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาเห็นด้ วยกับสภาพแวดล้ อมทางวิชาการ
ด้ านนีอ้ ยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ คือ ขันตอนการ
้
เบิกจ่ายเงินทุน การวิจัยมี ความเหมาะสม ไม่ซบั ซ้ อน รวดเร็ ว ดังนัน้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล จึงควรมีการวางระบบที่ลดขันตอนให้
้
กบั ผู้รับทุน ใช้ ระบบออนไลน์มาช่วยสนับสนุน การ
ดาเนินการในด้ านนี ้
ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบด้ านอื่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรี ยนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. ควรศึกษาสภาพแวดล้ อมทางวิชาการของระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล ด้ วยระเบี ยบวิ ธี วิ จัยเชิ งคุณ ภาพ หรื อด้ วยวิ ธี Focus Group กับนั กศึ กษาปริ ญ ญาโท
นักศึกษาปริญญาเอก ที่เป็ นคนไทยและต่างชาติ เพื่อจะได้ รับข้ อมูลเชิงลึกจากนักศึกษาทังหมด
้
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สรชัย ศรี สมุ ะ
อาจารย์/รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ภาควิชาสรี รวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

2. ชื่อ
ตาแหน่ง
สังกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จตุพล ยงศร
อาจารย์ประจาสาขาวิชา การบริหารการและการจัดการการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ

3. ชื่อ
ตาแหน่ง
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อาจารย์ประจาภาควิชาการวัดผลและวิจยั การศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
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2 ตุลาคม 2530
กรุงเทพฯ
พ.ศ. 2553
อักษรศาสตรบัณฑิต (เอเชียศึกษา)
จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร
พ.ศ. 2561
การศึกษามหาบัณฑิต
(การบริหารและการจัดการการศึกษา
(การอุดมศึกษา)) จาก
มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ
78/5 หมู่ 4 ตาบลบ้ านเกาะ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000

