
 

 

  

ทศันะของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศกึษา 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหนึง่ 

ATTITUDES OF STUDENTS TOWARDS THE GRADUATE STUDY ENVIRONMENT IN 
THE FACULTY OF MEDICINE AT AN AUTONOMOUS UNIVERSITY    

 

ญาดา ฉายแสง  

บณัฑิตวทิยาลยัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2561  

 

 



 

 

ทศันะของนกัศกึษาที่มีตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศกึษา 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแหง่หนึง่ 

 

ญาดา ฉายแสง  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
การศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษา  

คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2561 

ลขิสทิธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

 

ATTITUDES OF STUDENTS TOWARDS THE GRADUATE STUDY 
ENVIRONMENT IN 

THE FACULTY OF MEDICINE AT AN AUTONOMOUS UNIVERSITY    
 

YADA CHAISAENG 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF EDUCATION (Educational Administration & Management)  

Faculty of Education Srinakharinwirot University 
2018 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

ทศันะของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศกึษา 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหนึง่ 

ของ 
ญาดา ฉายแสง 

  
ได้รับอนมุตัิจากบณัฑิตวทิยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปริญญาการศกึษามหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจดัการการศกึษา 

ของมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
  

  

   
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลกั 
(อาจารย์ ดร.ประภศัรา ธโนศวรรย์) 

.............................................. ประธาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตพุล ยงศร) 

  

.......................................... ท่ีปรึกษาร่วม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกัรกฤษณ์ โปณะทอง) 

.............................................. กรรมการ 
(อาจารย์ ดร.ประภาศรี พรหมประกาย) 

 

 

 



  ง 

บทคัดย่อภาษาไทย 

ช่ือเร่ือง ทศันะของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทางวชิาการระดบั
บณัฑิตศกึษา 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแหง่หนึง่ 

ผู้วิจยั ญาดา ฉายแสง 
ปริญญา การศกึษามหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2561 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. ประภศัรา ธโนศวรรย์  

  
การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อม

ทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน คือ ด้าน
หลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศึกษา และด้านการวิจยั จ าแนกตาม 
ระดับการเรียน ชัน้ปีท่ีศึกษา กลุ่มสาขาวิชา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอกทุกชัน้ปี ปีการศึกษา 2561 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มี
จ านวนทัง้สิน้ 334 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมลูเป็นแบบสอบถาม จ านวน 70 ข้อ และมีค่าความเช่ือมัน่ทัง้
ฉบบัเท่ากบั .976 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (Anova) และการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่  (scheffe's method) ผลของการวิจัย พบว่า 1) นักศึกษาเห็นด้วยกับ
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษา โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดบัมาก 2) นกัศึกษาท่ีมีระดบั
การเรียนต่างกนัมีทศันะต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษา  ด้านการเรียนการสอน ด้าน
อาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนักศึกษา ด้านการวิจัยและโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .05 ยกเว้นด้านหลกัสูตร ไม่พบความแตกต่าง 3) นักศึกษาท่ีศึกษาในชัน้ปีท่ีต่างกันมีทัศนะต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา  โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ  .05 
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริการนกัศกึษาและด้านการวิจยั  มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านหลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน และด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ไม่พบความแตกต่าง 4)
นักศึกษาท่ีศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาท่ีต่ างกัน มีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับ
บณัฑิตศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการ
นักศึกษา และด้านการวิจยั แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านหลกัสตูรและด้านการ
เรียนการสอน ไมพ่บความแตกตา่ง 
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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. 
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กิตตกิรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ประภศัรา ธโนศวรรย์ อาจารย์ท่ี
ปรึกษาปริญญานิพนธ์หลกั ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จกัรกฤษณ์ โปณะทอง อาจารย์ท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์
ร่วม ท่ีได้เสียสละเวลาอนัมีค่าเพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า ตรวจสอบ และช่วยแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ในการ
จดัท างานวิจยันีท้กุขัน้ตอนจนส าเร็จสมบรูณ์ ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว้ ณ ท่ีนี ้

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตพุล ยงศร ประธานกรรมการสอบปากเปลา่ และ
อาจารย์ ดร.ประภาศรี พรหมประกาย กรรมการสอบปากเปล่า ท่ีให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือให้ปริญญา
นิพนธ์ฉบบันีส้มบรูณ์ยิ่งขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สรชยั  ศรีสมุะ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
จตพุล ยงศร และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตลุย์เมธาการ ท่ีได้ให้ความอนเุคราะห์ตรวจสอบคณุภาพ
เคร่ืองมือการวิจยั และค าแนะน าอนัเป็นประโยชน์ และทรงคณุคา่ยิ่ง 

ขอกราบขอบพระคณุคณาจารย์ในสาขาวิชาการอดุมศกึษาท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้อนั
ทรงค่าแก่ผู้ วิจัย และเพ่ือนนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษา แขนงวิชาการ
บริหารการอดุมศกึษา รหสั 57 ทกุทา่นท่ีช่วยให้ค าปรึกษา แนะน า ให้ก าลงัใจและช่วยเหลือตลอดมา 

ขอขอบคณุคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีมอบทนุการศกึษาเลา่เรียน
ในครัง้นี ้และขอบคณุคณบดี หวัหน้าภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณาจารย์ของภาควิชานิติเวชศาสตร์ นกัศกึษา
บณัฑิตศกึษา ตลอดจนหวัหน้าภาควิชาและเจ้าหน้าท่ีผู้ประสานงานของทกุภาควิชาท่ีให้ความช่วยเหลือใน
การเก็บข้อมลูวิจยัและเพื่อนร่วมงานในส านกังานทกุท่าน ท่ีให้การด าเนินการวิจยัในการท าปริญญานิพนธ์
ฉบบันีจ้นส าเร็จลลุว่ง 

ขอกราบขอบพระคณุบิดา มารดา คณุป้า คณุน้าทกุท่านในครอบครัวท่ีไม่สามารถกล่าวนามใน
ท่ีนีไ้ด้ทัง้หมด ท่ีคอยเป็นแรงสนบัสนนุ เป็นก าลงัใจท่ีส าคญัยิ่งแก่ผู้วิจยัในการท าปริญญานิพนธ์ฉบบันีจ้น
ส าเร็จลลุว่งไปด้วยดี 

สดุท้ายนีค้ณุค่าของปริญญานิพนธ์ฉบบันี  ้ผู้วิจยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาพระคณุบิดา มารดา ครู 
อาจารย์ และบคุคลท่ีมีพระคณุ และเคารพรักทกุทา่น 
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บทที่ 1  
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมาก จึงเป็นความท้าทายส าหรับ
สถาบนัอดุมศกึษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานผลิตก าลงัคนท่ีจะออกไปเผชิญกบัการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
ท่ีเกิดขึน้ในโลกท่ีต้องแข่งขันกับนานาประเทศ ซึ่งสิ่งหนึ่งท่ีจะช่วยให้สามารถรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลงและท้าทายเหล่านัน้ได้คือ การมีพื น้ฐานการศึกษาท่ี ดี  โดยสถาบันอุดมศึกษา
เปรียบเสมือนตวัแปรส าคญัในการพฒันาก าลงัคนของประเทศให้มีศกัยภาพและสามารถแข่งขนักับ
นานาประเทศได้ (กระทรวงศกึษาธิการ, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์) โดยการอดุมศกึษามีความส าคญั
และถือเป็นหวัจกัรในการพฒันาประเทศ ดงันัน้ การท่ีจะปฏิรูปอดุมศกึษาให้สามารถผลิตก าลงัคนท่ีมี
ศกัยภาพไปขบัเคลื่อนการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศได้ ต้องสร้างคนระดบั
บณัฑิตศกึษาท่ีเข็มแข็งเสียก่อน จากนัน้จงึเสริมแรงด้วยงานวิจยัมุง่เปา้หมายทัง้ด้านวิทยาศาสตร์และ
สงัคม บณัฑิตศึกษาจึงมีบทบาทส าคญัด้านการวิจยัและพฒันาเพื่อน าประเทศไปสู่ THAILAND 4.0 
เปรียบเสมือน “หวัใจ” ของบณัฑิตศกึษาท่ีจะต้องสร้างงานวิจยัเพื่อพฒันา และน าองค์ความรู้มาปรับ
ใช้ในการสอนให้กับนักศึกษา ท่ีจะเสริมสร้างก าลงัคนเพื่อรองรับความท้าทายของโลกยุคดิจิทัล ท่ี
ความต้องการของตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลงไป และมีจดุเน้นระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ (นวรัตน์ ราม
สตู, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

บณัฑิตศกึษามีความส าคญัอย่างยิ่งตอ่ความก้าวหน้าทางวิทยาการ การพฒันาและการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ เป็นการศกึษาชัน้สงูท่ีมีพนัธกิจหลกัในการผลติองค์ความรู้
ท่ีเป็นนวตักรรม ผลิตผู้น าทางปัญญาชัน้ “หวักระทิ” (Elites) หรือมหาบณัฑิตและดษุฎีบณัฑิตผู้ ท่ีมี
ความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาชีพเฉพาะด้าน ข้อน่าสงัเกตคือ องค์ความรู้ท่ีเป็นผลผลติของ
การศึกษาในระดบัดงักล่าวมิใช่ความรู้เพื่อประโยชน์ในภาคปฏิบตัิเฉพาะหน้า แต่เป็นการแสวงหา
ความรู้เพื่อความรู้ (Knowledge for its own sake) เป็นความรู้ท่ีเรียกว่า “ปัญญา” ปลดปล่อยจิตใจให้
จิตของผู้ศึกษาเป็นอิสระจากอวิชชา ขณะเดียวกันเป็นการยกระดบัจิตใจ (Cultivation of Mind) ให้ผู้
นัน้มีความเป็นอารยะ (วิชยั  ตนัศิริ, 2549, น. 177-178) โดยการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา (Graduate 
school) เป็นการศกึษาต่อยอดจากระดบัปริญญาตรี เพื่อให้เกิดความรู้ ปัญญา วิสยัทศัน์ และคณุค่า
ซึ่งมีความแตกต่างกบัการเรียนในระดบัปริญญาตรี  ทัง้เนือ้หา ระยะเวลา การวิจยั และการน าเสนอ
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ผลงานต่าง ๆ การบริหารจัดการความรู้ในระดบับัณฑิตศึกษาศึกษาจึงมีความส าคญัและจ าเป็นท่ี
จะต้องพฒันาตอ่ยอดองค์ความรู้เดิม เพื่อเพิ่มศกัยภาพการจดัการเรียนการสอนและการวิจยัในระดบั
บณัฑิตศกึษา (ปกรณ์ ลิม้โยธิน, 2559, น. 110) ซึง่บณัฑิตศกึษาเป็นการจดัการศกึษาหลงัปริญญาตรี 
ในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบตัรบณัฑิตชัน้สงู และระดบัปริญญาเอก ใน
สถาบนัอดุมศกึษาซึ่งมีพนัธกิจหลกัในการผลิตบณัฑิต การวิจยั การให้บริการแก่สงัคม และการท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม การจดัการศกึษาตามพนัธกิจของสถาบนัอดุมศกึษามุ่งเน้นการจดัการเรียนการ
สอนเพื่อผลิตบณัฑิตระดบัสงูให้มีคณุภาพ การสร้างและใช้ความรู้จากงานวิจยั การบริการวิชาการแก่
สงัคมตามปรัชญาและจดุเน้นของแต่ละกลุ่มสถาบนัเพื่อสนองความต้องของสงัคมและความต้องการ
ก าลงัคนของประเทศในระดบัสูง โดยมีเกณฑ์มาตรฐานบณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 เป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน  ดงันัน้ การจัดการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาจึงเป็นการพัฒนาคุณภาพบณัฑิตให้มี
คุณลักษณะเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความช านาญในสาขาวิชา
เฉพาะเพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบตัิงานได้ดียิ่งขึน้ มีความรู้ความสามารถระดบัสูง สามารถ
แสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยกระบวนการวิจยั เช่ือมโยงและบรูณาการศาสตร์ในสาขาตา่ง 
ๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ตอ่ชมุชนท้องถ่ินและสงัคมไทย (ชวิศ จิตรวิจารณ์, 2560, น. 38-39)  

โดยในการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษานัน้ สภาพแวดล้อมท่ีมีความส าคญัและเก่ียวข้องในการ
เรียนการสอน คือ สภาพแวดล้อมด้านการฝึกวิจัย (research training environment) ซึ่งเป็นการ
สนบัสนนุเก่ียวกบัการท าวิจยัท่ีนกัศกึษาได้รับขณะศกึษาในหลกัสตูร คาร์น และ ชลอสเซอร์ (Kahn & 
Schlosser, 2010 อ้างถึงใน ลภสัพิชชา สรุวาทกุล และชยุตม์ ภิรมย์สมบตัิ, 2561, น. 414) เน่ืองจาก
การสร้างสภาพแวดล้อมการฝึกวิจยัเก่ียวข้องกบัทกุภาคสว่น ทัง้หลกัสตูร คณะอาจารย์และการปฏิบตัิ
ของนกัศึกษาเอง สภาพแวดล้อมดงักล่าวจึงมีผลส าคญัต่อการสร้างเสริมทศันคติท่ีดี ความสนใจใน
การท าวิจยัหรือการสร้างผลงานทางวิชาการ การให้คณุค่าต่อการผลิตองค์ความรู้และผลผลิตในการ
สร้างผลงานท่ีมีคณุภาพของนกัศึกษา มอลลินคอท และ เกลโซ่ (Mallinckrodt & Gelso, 2002 อ้างถึง
ใน ลภสัพิชชา สรุวาทกลุ และชยตุม์ ภิรมย์สมบตัิ, 2561, น. 414) นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาจะต้อง
ท าวิทยานิพนธ์เพื่อส าเร็จการศกึษาตามเกณฑ์ท่ีกระทรวงศกึษาธิการก าหนด โดยการท าวิทยานิพนธ์
ของนกัศกึษานัน้มีลกัษณะท่ีมุ่งเน้นให้ผู้ศึกษามีความเช่ียวชาญทางด้านการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ ๆ 
ในรูปแบบของการท าวิทยานิพนธ์ หรือการท าวิจยั และอทุยั ดลุยเกษม (2557, น. 95) กลา่วว่า ในการ
ควบคุมดูแลการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา คณาจารย์ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีควบคุมวิทยานิพนธ์จะต้องมี
ความรู้และประสบการณ์มากพอโดยเฉพาะความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ท าวิจยั อาจารย์ท่ีปรึกษา
จงึมีความส าคญัยิ่งในการท่ีจะท าให้นกัศกึษาประสบความส าเร็จในการศกึษา  



  3 

ความเช่ือท่ีว่าสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อมนุษย์นัน้มีมาเป็นเวลาช้านาน  พฤติกรรมของ
บุคคลนัน้สามารถเข้าใจและท านายได้โดยพิจารณาจากปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกบัสภาพแวดล้อมท่ี
บุคคลอาศยัอยู่  ส่วนระบบนิเวศวิทยาของสถาบนัอุดมศึกษา(Campus Ecology) คือ การประยุกต์
หลกัการท่ีเก่ียวกบัปฏิกิริยาระหว่างบุคคลกบัสภาพแวดล้อมมาใช้อธิบายปฏิกิริยาระหว่างนกัศึกษา
กับสถาบันอุดมศึกษาเพราะพฤติกรรมของนักศึกษามีส่วนสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของ
สถาบนัอดุมศกึษามาก พฤติกรรมท่ีไม่ดีหรือไม่พงึประสงค์ของนกัศกึษาอาจเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ี
ไม่ดีของสถาบันอุดมศึกษา วิธีการพัฒนานักศึกษาท่ีได้ผลอีกทางหนึ่ง คือ การเข้าไปจัดการกับ
ปฏิกิริยาระหว่างนกัศึกษากับสภาพแวดล้อมเพื่อให้นกัศึกษาอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีช่วยส่งเสริมทัง้
การศกึษาและพฒันานกัศกึษา (ส าเนาว์  ขจรศิลป์, 2542, น. 69)  

นอกจากนีส้ภาพแวดล้อมภายในสถาบนัอุดมศึกษา มีความส าคญัต่อกระบวนการพฒันา
นกัศกึษาเพราะสภาพแวดล้อมท่ีมีความสมบรูณ์ย่อมท าให้การพฒันานกัศกึษาได้ผลดี  เช่น มีอาคาร
สถานท่ีพร้อมใช้งานมีเคร่ืองมือท่ีใช้งานได้และมีระบบการบริหารงานท่ีดี  ในทางตรงกันข้ามหาก
สภาพแวดล้อมไมด่ียอ่มท าให้การพฒันานกัศกึษาไมไ่ด้ผลดี เช่น ไมมี่อาคารสถานท่ีไมมี่เคร่ืองมือและ
ไม่มีระบบการบริหารงานท่ีดีย่อมท าให้การพฒันานักศึกษาไม่ได้ผลดีด้วย ซึ่งสอดคล้องกับอรพันธุ์ 
ประสิทธิรัตน์ (2545, น. 57) กล่าวไว้ว่า  สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้ เรียนโดยจะ
ส่งผลต่อผู้ เรียนทัง้ทางบวกและทางลบ เช่น ห้องเรียนท่ีถูกสุขลกัษณะ มีแสงสว่างเพียงพอ สะอาด 
สงบ อากาศเย็นสบาย มีโต๊ะเก้าอีแ้ละสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียน มีสื่อการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพ บรรยากาศในการเรียนการสอนเต็มไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน มีความสมัครสมาน
สามคัคี ผู้ เรียนมีความเอือ้เฟือ้เผ่ือแผแ่ละร่วมมือกนัเป็นอยา่งดี สิง่ตา่งๆ เหลา่นีจ้ะสง่ผลดีตอ่ผู้ เรียนใน
การเรียนท าให้ผู้ เรียนสนใจ และมีสมาธิในการเรียน ส่วนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อผู้ เรียน
ทางลบก็จะเป็นสิ่งตรงข้าม  ผู้ เรียนจะเรียนดี เรียนช้า เรียนเร็ว เข้าใจหรือไม่เข้าใจ มีผลมาจาก
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ทัง้สิน้  

ดงันัน้ ในการจดัการเรียนการสอนจะต้องค านึงไว้เสมอว่า ถ้ามีการจดัสภาพแวดล้อมท่ีดีท่ี
เหมาะสมกับวยัและระดบัของผู้ เรียน จะเป็นสิ่งท่ีช่วยส่งเสริมหรือสนบัสนุนให้ผู้ เรียนมีความตัง้ใจ มี
ก าลงัใจและมีความพงึพอใจในการเรียน ท าให้เกิดสมาธิและปัญญา และเกิดการเรียนรู้ในท่ีสดุ จะเห็น
ได้วา่ สภาพแวดล้อมภายในสถานศกึษาเป็นสิง่ส าคญัท่ีมีผลตอ่การรับรู้และพฒันาการด้านตา่ง ๆ ของ
นิสติ  ดงัท่ีกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ (2544, น. 4-6) ได้กลา่วถึงสิง่แวดล้อมทางวิชาการวา่ การ
จดับรรยากาศในชัน้เรียนเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนโดยตรงบรรยากาศการ
เรียนท่ีดีจะช่วยสนบัสนุนให้ผู้ เรียนได้เรียนเต็มความสามารถและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้สอน
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และผู้ เรียนและระหว่างผู้ เรียนด้วยกนัจะช่วยให้ผู้ เรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูมีความสามารถใน
การแก้ปัญหามีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มีเจตคติท่ีดีต่อตนเองและผู้ อ่ืน นอกจากนี ้สื่อการสอนวสัดุ
อปุกรณ์ท่ีเหมาะสมกบัการเรียนการสอนสถานท่ีทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนล้วนมีความส าคัญ
และมีอิทธิพลตอ่การเรียนการสอน  และวิจิตร สนิสิริ ได้กลา่ววา่ สภาพแวดล้อมจะช่วยสง่เสริมให้นิสิต
นกัศกึษาพฒันาศกัยภาพทางด้านบคุลกิภาพสติปัญญาตลอดจนการรู้จกัแก้ปัญหาอย่างเฉลียวฉลาด
ซึง่สภาพแวดล้อมนบัว่ามีอิทธิพลต่อการเรียนการสอนครอบคลมุถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพทาง
จิตใจและทางสงัคมสง่ผลท าให้ผลการเรียนบรรลเุปา้หมายได้อยา่งมีคณุภาพและประสิทธิภาพ (วิจิตร 
สนิสริิ, 2534, น. 39) 

ในการจดัการศกึษาสถาบนัการศกึษาจ าเป็นต้องจดัหาบริการและสิง่อ านวยความสะดวกแก่
นิสิตนกัศึกษาให้ครอบคลมุทกุด้านเพื่อให้นิสิตนกัศกึษาเกิดสนุทรียภาพในการเรียนรู้เกิดการพฒันา
ทัง้ทางสติปัญญาร่างกายอารมณ์และสงัคม เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ในการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้
ความสามารถ มีคณุธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีทกัษะในการด ารงชีวิตตามท่ีพระราชบญัญตัิการศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและหลกัการ
การจัดการศึกษาไว้ในมาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ท่ี
สมบูรณ์ทัง้ร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการด ารงชีวิต
สามารถอยู่ร่วมกบัผู้ อ่ืนได้อย่างมีความสขุ และได้ให้ความส าคญักบัการจดัการสภาพแวดล้อมให้เอือ้
ต่อการศึกษาโดยระบุในมาตรา 4 ว่าการศึกษาหมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอก
งามของบุคคลและสงัคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวฒันธรรม การ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อนัเกิดจากการจดัสภาพแวดล้อม
สงัคมการเรียนรู้และปัจจยัเกือ้หนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต  สถาบนัอุดมศึกษาเป็น
แหล่งท่ีจะช่วยหล่อหลอมนักศึกษาให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ได้ทัง้ทางด้านสติปัญญา สังคม อารมณ์
ร่างกาย และจิตใจการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมจึงเป็นสิ่งส าคญัอย่างยิ่งเม่ือนกัศกึษาได้
เข้ามาอยู่ในสถาบนัการศกึษาย่อมมีปฏิสมัพนัธ์กบัสถาบนั (กระทรวงศกึษาธิการ, 2545, น. 2) ในการ
จัดการศึกษาท่ีจะส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาให้มีคุณภาพนัน้ องค์ประกอบท่ี
ส าคัญท่ีสุดประการหนึ่ง คือ การจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ 
จ าเป็นจะต้องเข้าใจและเอาใจใส่ต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เปิดโอกาสให้นิสิตนกัศกึษาได้
แสดงความคิดเห็นตอ่สถานศกึษา รับฟังและให้ความช่วยเหลือเม่ือนิสิตนกัศกึษามีปัญหา ซึง่เป็นการ
มีทศันคติท่ีดี และมีความภาคภมูิใจตอ่การเป็นสว่นหนึง่ของสถานศกึษา (Astin, 1968, pp. 50-51) 
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คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นโรงพยาบาลและคณะแพทย์แห่ง
แรกของประเทศไทย มีการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ซึ่งนบัเป็นส่วนส าคญัท่ีสดุส่วนหนึ่งของ
การศกึษาระดบัอดุมศกึษา มาตัง้แต่ พ.ศ.2505 โดยสามารถประสานการจดัการศกึษาเข้ากบัการวิจยั
และการบริการทางการแพทย์ รวมทัง้ความทนัสมยัทางเทคโนโลยีได้อย่างกลมกลืน ปณิธานของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประการหนึ่ง คือ การค้นคว้าวิจยัเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพฒันา
วิทยาการอย่างตอ่เน่ือง โดยยดึประโยชน์สขุของประชาชนทกุระดบัเป็นจดุหมายสงูสดุ ดงันัน้ งานวิจยั
ของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาจงึครอบคลมุตัง้แตว่ิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐาน จนถึงงานวิจยัทาง
คลินิก และส่วนใหญ่จะมีความร่วมมือระหว่างภาควิชาทางปรีคลินิกและคลินิก เพื่อให้บรรลุ
วตัถปุระสงค์ร่วมกนัในอนัท่ีจะน าผลงานวิจยัไปประยกุต์ใช้ในการวินิจฉยัและรักษาโรค  ในปัจจบุนันี ้
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการจดัการสอนในหลกัสตูรระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกใน
สาขาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการแพทย์และวิทยาศาสตร์ในการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา 
จะด าเนินการโดยภาควิชาฯ ปรีคลินิกและคลินิก โดยมีทัง้หลกัสตูรภาษาไทยและหลกัสตูรนานาชาติ 
แบ่งเป็น หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต จ านวน 16 หลกัสตูร และหลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต 
จ านวน 6 หลกัสตูร รวม 22 หลกัสตูร (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2558) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

ในการจัดการศึกษาท่ีจะท าให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายของ 
คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาลได้นัน้องค์ประกอบท่ีส าคัญท่ีสุดประการหนึ่ง คือ  การจัด
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของนกัศึกษาเพื่อเอือ้อ านวยต่อการสร้าง
บรรยากาศทางวิชาการและการจดัการเรียนรู้ให้นกัศกึษาบรรลจุดุมุ่งหมายแห่งการศกึษา โดยการท่ีจะ
ท าให้ทราบถึงการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนัของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลนัน้ ผู้วิจยัจ าเป็นจะต้องมีความเข้าใจตอ่ความต้องการของนกัศกึษา ทราบถึงปัญหาและสิง่ท่ี
ต้องการให้สนับสนุนในด้านต่าง ๆ ของนักศึกษาจากการสัมภาษณ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เก่ียวกบัการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1. ด้านหลกัสูตร พบว่า ในหลายวิชามีเนือ้หาซ า้ซ้อนกันบางรายวิชาไม่สอดคล้อง
ระหว่างหน่วยกิตกับระยะเวลาเรียน หมวดวิชาเลือกเสรีควรปรับปรุงเนือ้หาวิชาให้นักศึกษา
สามารถน าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานได้ และควรมีการจดัการเรียนการสอนทกัษะในการใช้ว
ภาษาองักฤษเพิ่มเติม เช่น หลกัการเขียนภาษาอังกฤษเพื่องานวิจัย การเขียนภาษาองักฤษเชิง
วิชาการ (นกัศกึษาปริญญาโท, การสื่อสารสว่นบคุคล, 2 ตลุาคม 2559) 
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2. ด้านการเรียนการสอน พบว่า มีการเรียนการสอนท่ีเน้นในด้านทฤษฎีมากเกินไป 
ในด้านการฝึกปฏิบตัิทางห้องปฏิบตัิการยงัมีจ านวนชัว่โมงการเรียนการสอนน้อย โดยการเรียนใน
ภาคปฏิบัติท่ีต้องฝึกในห้องปฏิบัติการบางครัง้นักศึกษาไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงเป็นเพียงการ
สงัเกตการณ์เท่านัน้ ในเร่ืองของการจัดตารางการเรียนการสอนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
บางครัง้อาจารย์ติดภารกิจจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตารางสอนโดยไม่แจ้งล่วงหน้า  (นักศึกษา
ปริญญาโท, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 มีนาคม 2558) นอกจากนี ้อปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์ยงัขาด
การดูแลรักษาบางครัง้ช ารุดขาดการซ่อมแซมท าให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนเพราะบางครัง้
น าเสนอข้อมลูงานวิจยัซึ่งมีรูปภาพประกอบ เม่ือน าเสนอแล้วสีเพีย้นไปท าให้เป็นอปุสรรคในการ
น าเสนอและอาจารย์ท่ีเข้าร่วมให้ค าแนะน าอาจไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมลูได้ (นกัศึกษาปริญญา
เอก, การสื่อสารส่วนบุคคล, 20 มีนาคม 2558) ให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการช่วย
สอน เช่น e-learning และมีการตรวจสอบอุปกรณ์สนบัสนุนการเรียนการสอน เช่น คอมพิวเตอร์ 
โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟนให้พร้อมใช้อยู่เสมอ (นักศึกษาปริญญาโท , การสื่อสารส่วนบุคคล,  
10 มกราคม 2561) 

3. ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา พบว่า อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาท่ีสอน 
แต่อาจารย์ท่ีสามารถรับเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้มีจ านวนน้อย และนกัศึกษามีความต้องการ
ให้อาจารย์ช่วยแนะน าแนวทางในการเตรียมความพร้อมในการท าวิทยานิพนธ์ มีเวลาให้ค าปรึกษา
ในการท าวิทยานิพนธ์ (นกัศกึษาปริญญาโท, การสื่อสารสว่นบคุคล, 13 มีนาคม 2558) เน่ืองจาก
อาจารย์ต้องปฏิบัติหน้าท่ีทัง้การสอน วิจัยและการให้บริการทางการแพทย์ ตลอดจนงานด้าน
บริหาร ท าให้อาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาให้นักศึกษาเข้าพบเพื่อปรึกษาในการท าวิจัยและท าให้การ
ตรวจเนือ้หาวิทยานิพนธ์ลา่ช้า (นกัศกึษาปริญญาเอก, การสื่อสารสว่นบคุคล, 20 มีนาคม 2558) 

4. ด้านการบริการนักศึกษา พบว่า หอสมุดมีจ านวนหนังสือ ต ารา วารสารท่ี
เฉพาะเจาะจงในแตล่ะสาขาในด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์สขุภาพจ านวนมาก มีระบบการ
ยืม-คืน ท่ีสะดวกผ่านระบบออนไลน์ แต่ในส่วนของเจ้าหน้าท่ีให้ค าแนะน าบริการนักศึกษามี
จ านวนน้อย ด้านการให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายยงัไม่มีความเสถียรและไม่คลอบคลมุทุก
พืน้ท่ี ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสืบค้นหาข้อมูล (นักศึกษาปริญญาโท, การสื่อสารส่วนบุคคล,  
13 มีนาคม 2558) ห้องปฏิบัติการในการท าวิจัยทดลองมีให้บริการหลายท่ี และเคร่ืองมือใน
ห้องปฏิบัติการมีความทันสมัยแต่อาจจะไม่ครอบคลุมการท าวิจัยในบางสาขาวิชา บางครัง้ ไม่
พร้อมให้นกัศกึษาใช้งาน เน่ืองจากจะต้องใช้ในงานบริการทางการแพทย์ด้วย (นกัศึกษาปริญญา
โท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 ตุลาคม 2559) ขอให้มีการจัดสรรหอพักส าหรับนักศึกษาระดับ
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บณัฑิตศกึษา และฐานข้อมลูวารสารต่างประเทศมีจ านวนจ ากดัต่อการเข้าถึง (นกัศกึษาปริญญา
เอก, การสื่อสารสว่นบคุคล, 10 มกราคม 2561) 

5. ด้านการวิจยั พบว่า มีทนุสนบัสนนุการวิจยัให้กบันกัศกึษา แต่จ านวนเงินทนุท่ีให้
สนบัสนุนการท าวิจยัในประเภททุนท่ีให้กบันกัศึกษาวงเงินท่ีให้ยงัไม่เพียงพอเพราะงานวิจยับาง
เร่ืองต้องใช้เงินทุนในการท าวิจัยจ านวนมากอาจเป็นอุปสรรคในการส าเร็จการศึกษา (นักศึกษา
ปริญญาโท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 2 ตุลาคม 2559) นักศึกษาเสนอให้มีการจดัประชุมวิชาการ
ระหว่างสาขาวิชาเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน (นักศึกษาปริญญาเอก , การ
สื่อสารส่วนบุคคล, 12 ตุลาคม 2559) ระบบการขอทุนและในการด าเนินการเก่ียวกับการจัดซือ้
วสัดสุารเคมีมีความซบัซ้อน (นกัศึกษาปริญญาโท, การสื่อสารส่วนบุคคล, 15 มกราคม 2561) มี
การจดัอบรมเก่ียวกบัการใช้เคร่ืองมือวิจยัอย่างเป็นระบบ(นกัศกึษาปริญญาเอก , การสื่อสารส่วน
บคุคล, 10 มกราคม 2561) 

นอกจากการสมัภาษณ์นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อให้ทราบสภาพการณ์จดั
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษาในปัจจบุนัแล้ว ประกอบกบังานวิจยัของ วีรชาติ พนา
วิวฒัน์ , ลลิตา อดลุย์กิตติไพศาล, เจษฎาภรณ์ วิริยะสกุลธรณ์, และ สภุาพร จตรุภทัร (2560, น. 70-
73) ท่ี ได้ ศึ กษาความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาท่ี มี ต่ อบัณฑิ ตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ความต้องการและความคาดหวงัของนักศึกษาไทยและต่างชาติท่ีมีต่อ
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ เม่ือจ าแนกรายด้าน พบวา่ ด้าน
การเรียนการสอนนกัศกึษามีความต้องการและความคาดหวงัอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ ด้านปัจจยัเกือ้หนนุ
การศกึษา อยู่ในระดบัมาก เม่ือจ าแนกรายข้อพบว่า นกัศกึษาไทย มีความต้องการและความคาดหวงั
ในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ มีสวสัดิการรักษาพยาบาล มีทุนสนบัสนุนการศึกษา และมีประเภททุนตรง
ตามความต้องการของนักศึกษา นอกจากนีน้ักศึกษายังมีความต้องการและความคาดหวังว่า
มหาวิทยาลยัจะมีอปุกรณ์ท่ีใช้ในการศึกษาทนัสมยั เพียงพอและพร้อมต่อการใช้งาน ส่วนนกัศึกษา
ต่างชาติมีความต้องการและความคาดหวงัในระดบัมากท่ีสดุ ได้แก่ ระบบการดแูลการต่ออายวุีซ่าใน
ระหว่างท่ีศกึษา ด้านการให้บริการและด้านการพฒันานกัศกึษา พบว่า นกัศกึษาไทยมีความต้องการ
และความคาดหวังในระดับมากท่ีสุด โดยด้านการให้บริการมีความต้องการและความคาดหวังใน  
3 ล าดับแรก ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีมีความกระตือรือร้นเต็มใจในการให้บริการและบริการอย่างเป็นมิตร 
เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญในสายงานนัน้ ๆ  และเจ้าหน้าท่ีให้ความสนใจในการให้ค าปรึกษาแก่
นกัศกึษา และด้านการพฒันานกัศกึษามีความต้องการและความคาดหวงัใน 3 ล าดบัแรก ได้แก่ มีการ
สอนทกัษะภาษาองักฤษในการจดัท าวิทยานิพนธ์ มีผู้ เช่ียวชาญทางภาษาองักฤษมาให้ค าปรึกษาใน
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การเขียนบทคัดย่อ (Abstract) และมีการจัดงานวิชาการให้มีการน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นกัศกึษา 

จากสภาพปัญหาท่ีได้จากบทสมัภาษณ์และผลสรุปจากงานวิจยัดงัท่ีกลา่วมานัน้ ท่ีจะเห็นได้
ว่าสภาพแวดล้อมทางวิชาการภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มี
ผลกระทบต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะความสามารถของนักศึกษาท่ีจะส่งผลต่อการส าเร็จ
การศึกษาอีกด้วย การจดัการศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาจะประสบความส าเร็จได้นัน้ จะต้องมีการ
ร่วมมือของทกุฝ่ายท่ีจะสง่เสริมให้การจดัการศกึษาเป็นไปอยา่งเหมาะสมในทกุด้าน โดยประกอบด้วย
องค์ประกอบหลายด้านท่ีเก่ียวเน่ืองกัน เช่น ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านวิจยั ดงันัน้สภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบนัอดุมศกึษา
จงึมีความส าคญัและมีอิทธิพลตอ่พฒันาการทกุด้านของนกัศกึษาสภาพแวดล้อมท่ีดีจะเอือ้อ านวยตอ่
การเรียนรู้และการพัฒนาทัง้ทางสติปัญญา สังคม อารมณ์ร่างกาย และจิตใจ ช่วยให้ผู้ เรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้  ความคิด อุดมการณ์ 
บคุลิกภาพ และมีความรับผิดชอบส่งผลให้นกัศกึษาประสบความส าเร็จในการศึกษา เพื่อท่ีจะให้การ
จดัการศกึษาดงักล่าวได้ตรงตามวตัถปุระสงค์และบรรลจุดุมุ่งหมายในการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
สามารถพัฒนานักศึกษาในด้านต่าง ๆ ให้พร้อมเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ 
ความสามารถระดบัสงูในสาขาวิชาตา่ง ๆ เพื่อไปพฒันาสงัคมและประเทศชาติตอ่ไป 

ดงันัน้  ผู้วิจยัเห็นว่าการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการเป็นปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการหนึ่งใน
การพฒันานกัศึกษา การท่ีจะท าให้นกัศึกษาพฒันาได้ดีนัน้จะต้องจดับรรยากาศและสภาพแวดล้อม
ในด้านต่าง ๆ ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้
บรรลุจุดมุ่งหมายแห่งการศึกษา ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางวิ ชาการระดับบัณฑิ ตศึ กษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริ ราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้าน
การบริการนกัศึกษา และด้านการวิจยั เพื่อน าผลท่ีได้จากการวิจยัในครัง้นีไ้ปเป็นแนวทางแก่ผู้บริหาร 
คณาจารย์และผู้ เก่ียวข้องในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ให้เอือ้ต่อการผลิตบณัฑิตอย่างมี
คณุภาพและประสทิธิภาพประสบความส าเร็จตามวตัถปุระสงค์และจดุมุง่หมายท่ีคณะได้ตัง้ไว้ 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1. เพื่ อศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ี มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับ

บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสูตร 
ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั 

2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับ
บัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแต่ละด้าน 
จ าแนกตาม ระดบัการเรียน ชัน้ปีท่ีศกึษา กลุม่สาขาวิชา  
 
ความส าคัญของการวิจัย 

ผลจากการวิจัยครัง้นีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้ เก่ียวข้องเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการก าหนดนโยบาย แผนงาน การส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ในด้านหลกัสตูร ด้านการเรียนการ
สอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั ให้เอือ้ต่อการพฒันาคณุภาพ
การจดัการเรียนการสอนให้แก่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อให้นกัเรียนสามารถบรรลผุลแห่งการ
เรียนรู้เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพและประสทิธิภาพสมบรูณ์พร้อมทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และ
สติปัญญา เป็นนกัวิชาการ นกัวิจยั ไปพฒันาสงัคมตอ่ไป 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย เป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คือ นักศึกษาระดับ

ปริญญาโทและระดบัปริญญาเอกท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 ของคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวนทัง้สิน้ 334 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
1. ตวัแปรอิสระ  แบง่เป็น 

1.1 ระดบัการเรียน  จ าแนกเป็น 
1.1.1 ระดบัปริญญาโท 
1.1.2 ระดบัปริญญาเอก 
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1.2 ชัน้ปี  แบง่เป็น 
1.2.1 ชัน้ปีท่ี 1 
1.2.2 ชัน้ปีท่ี 2 
1.2.3 สงูกวา่ชัน้ปีท่ี 2 

1.3 กลุม่สาขาวิชา  จ าแนกเป็น  
1.3.1 กลุ่ ม สาขาวิท ยาศาสต ร์การแพท ย์คลิ นิ ก  (Clinical Science)  

ประกอบด้วย 
1.3.1.1 สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก 
1.3.1.2 สาขาวิชานิตวิิทยาศาสตร์ 
1.3.1.3 สาขาวิชารังสีวิทยา 
1.3.1.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 
1.3.1.5 สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจ าลองแพทยศาสตร์ 
1.3.1.6 สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 

1.3.2 กลุ่ ม สาขาวิทยาศาสต ร์ชีวการแพท ย์  (Bio-Medical Science)  
ประกอบด้วย 

1.3.2.1 สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ 
1.3.2.2 สาขาวิชาจลุชีววิทยาและจลุชีววิทยาการแพทย์ 
1.3.2.3 สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุทางการแพทย์ 
1.3.2.4 สาขาวิชาเภสชัวิทยา 
1.3.2.5 สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ 
1.3.2.6 สาขาวิชาวิทยาภมูิคุ้มกนั 

2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ทศันะของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ระดบับณัฑิตศกึษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน ได้แก่ 

2.1 ด้านหลกัสตูร 
2.2 ด้านการเรียนการสอน 
2.3 ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา 
2.4 ด้านการบริการนกัศกึษา 
2.5 ด้านการวิจยั 
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ทัศนะ หมายถึง ความคิดเห็นหรือการแสดงออกถึงความรู้สึกของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล  

2. สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษา หมายถึง ลกัษณะ องค์ประกอบต่างๆ ท่ี
อยู่ภายในสถาบนัอดุมศกึษาทัง้ท่ีเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต และเป็นสิ่งเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศึกษา
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีจะสง่เสริมและเอือ้อ านวยความสะดวกตอ่การเรียนการสอน  การค้นคว้าวิจยั
ของนักศึกษาและพัฒนาการในทุกด้านของนักศึกษาเพื่อเป็นนักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ 
ความสามารถระดบัสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ ผ่านกระบวนการวิจยั เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือ
นวตักรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพฒันางาน สงัคม และประเทศ โดยสิ่งเร้าดงักล่าวอาจจะเป็น วตัถ ุ
บุคคล พฤติกรรม เหตุการณ์ และสิ่งต่าง ๆ ท่ีจะท าให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทศันคติ ในงานวิจยันีป้ระกอบด้วยสภาพการณ์ตา่ง ๆ ใน 5 ด้าน ดงันี ้

2.1 ด้านหลกัสตูร หมายถึง สภาพการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกบัความมุ่งหมายของหลกัสตูร 
การจดัเนือ้หารายวิชามีความสอดคล้องกบัเปา้หมายของสาขาวิชา ความต้องการของผู้ เรียน และ
ความทันสมัย สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคม ความต่อเน่ืองของ
รายวิชาท่ีมีการเรียงล าดบัความยากง่าย และความสมัพนัธ์ของรายวิชาทฤษฎีกบัภาคปฏิบตัิ และ
การประเมินหลกัสตูร 

2.2 ด้านการเรียนการสอน หมายถึง สภาพการณ์ตา่ง ๆ เก่ียวกบักระบวนการจดัการ
เรียนการสอน วิธีการสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้สอนจดัให้แก่
ผู้ เรียน รวมถึงการวัดและประเมินผล ปัจจัยสนับสนุนในการเรียนการสอน เช่น สื่อ อุปกรณ์
ประกอบเนือ้หาสาระท่ีสอน เพื่อพฒันาให้นกัศกึษามีความเป็นนกัวิชาการ 

2.3 ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา หมายถึง สภาพการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับลกัษณะและการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ท่ีเป็นท่ีปรึกษา จ านวนอาจารย์ท่ีปรึกษาเพียงพอกับจ านวนนักศึกษา 
ความสามารถของอาจารย์ในการให้ค าปรึกษาแก่นกัศึกษา ได้แก่ การกระตุ้น สนบัสนุน ส่งเสริม
พฒันาให้นกัศกึษามีศกัยภาพเต็มความสามารถของตนเอง จะต้องเป็นผู้คอยรับรู้ คอยให้ค าชีแ้นะ 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กบันกัศกึษา และสนบัสนนุให้นกัศกึษามีโอกาสความก้าวหน้าใน
วิชาชีพของตนเอง และเป็นแบบอยา่งที่ดีให้กบันกัศกึษา 
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2.4 ด้านการบริการนักศึกษา หมายถึง สภาพการณ์ต่าง ๆ เก่ียวกับการจัดบริการ 
ตา่ง ๆ ท่ีจะเอือ้อ านวยให้นกัศกึษามีความพร้อมในการศกึษาเลา่เรียน การแสวงหาความรู้ ค้นคว้า
เพื่องานวิจยัและมีความสขุในการด ารงชีวิตอยู่ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้แก่ การจดั
ปฐมนิเทศ การจัดบริการด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต การบริการทุนการศึกษา การให้บริการ
ห้องสมุด ระบบอินเทอร์เน็ต การให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

2.5 ด้านการวิจัย  หมายถึง สภาพการณ์ต่าง ๆ ด้านการวิจัยให้เอือ้ต่อการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อให้การด าเนินการท าวิจยัของนกัศึกษาประสบผลส าเร็จ ทัง้ด้านแหล่งความรู้ การจดั
อบรมให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาทางด้านการวิจยั ทุนวิจยัประกอบด้วย ขัน้ตอนกระบวนการในการ
ด าเนินการเก่ียวกบัทุนวิจยั การขอจริยธรรมการวิจยัในคนและสตัว์ การส่งเสริมสนบัสนุนในด้าน
วสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ การจดักิจกรรมทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจยั การเผยแพร่
ผลงานวิจัย เพื่อท่ีให้นักศึกษาจะท าวิจัยได้อย่างมืออาชีพ ผลิตองค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขาท่ีตน
ศกึษา 

3. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีศึกษาในหลกัสูตรปริญญาโท และ
ปริญญาเอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

4. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Science) หมายถึง สาขาวิชาของ
หลกัสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาทางคลินิกท่ีต้องให้บริการทางคลินิก หรือต้องมี
ปฏิสมัพันธ์กับผู้ ป่วย หรือผู้ รับบริการ  ได้แก่ สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์  
สาขาวิชารังสีวิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจ าลอง  สาขาวิชา
ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 

5. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์  (Bio-Medical Science) หมายถึง สาขาวิชาของ
หลกัสูตรท่ีมีการจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาท่ีปรีคลินิกท่ีไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ ป่วย หรือ
ผู้ รับบริการ  ได้แก่ สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์  สาขาวิชาจุลชีววิทยาและจุลชีววิทยาการแพทย์  
สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลทางการแพทย์  สาขาวิชาเภสัชวิทยา สาขาวิชาสรีรวิทยา
การแพทย์  สาขาวิชาวิทยาภมูิคุ้มกนั   

6. มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐแห่งหนึง่ หมายถึง มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐในการศกึษา
ครัง้นีผู้้วิจยัเลือกศกึษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัไว้ดงันี ้
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 
 
สมมตฐิานของการวจิัย  

1. นักศึกษาท่ีมีระดบัการเรียนต่างกันมีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบั
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแต่ละด้าน
แตกตา่งกนั 

2. นักศึกษาท่ีศึกษาในชัน้ปีท่ีต่างกันมีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบั
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมและในแต่ละด้าน
แตกตา่งกนั 

3. นกัศกึษาท่ีศกึษาในกลุม่สาขาวิชาท่ีตา่งกนัมีทศันะตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ระดบับณัฑิตศกึษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมและในแตล่ะด้าน
แตกตา่งกนั 
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บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการวิจัยเร่ืองทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับ

บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ผู้ วิจัยได้ศึกษาเอกสาร ต ารา และงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องและจดัล าดบัสาระ ดงันี ้ 

1. ความหมายและความส าคญัของสภาพแวดล้อมสถาบนัอดุมศกึษา  
2. แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในสถาบนัอดุมศกึษา  
3. องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมสถาบนัอดุมศกึษา  

3.1 สภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านหลกัสตูร 
3.2 สภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการเรียนการสอน 
3.3 สภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา 
3.4 สภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการบริการนกัศกึษา 
3.5 สภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการวิจยั 

4. ตวัแปรท่ีมีผลตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
5. ข้อมลูการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศกึษา คณะแพทยศาสตร์ 
     ศิริราชพยาบาล  

 
1. ความหมายและความส าคัญของสภาพแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา 

ความหมายของสภาพแวดล้อมสถาบนัอุดมศึกษา 
ชิคเคอริง อาร์เทอร์ และโรเบิร์ต แบ็ลคเบิร์น (Chickering Auther W. and Robert 

Black Burn, 1970, p. 7) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมของสถาบัน คือ หลักสูตร การเรียนการสอน 
รวมถึงบรรยากาศทางวิชาการ ส่งผลต่อการเลือกเรียนในสถาบนัของนกัศึกษา และสิ่งเหล่านีย้งั
กล่อมเกลาลกัษณะบุคลิกของนกัศึกษา ซึง่สอดคล้องกบัเพส และสเติร์น (Pace C.R. and Stern 
G., 1965, p. 260) ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง พฤติกรรม 
เหตุการณ์ สภาพการณ์ สิ่งเร้าต่าง ๆ แนวความคิด และลกัษณะทางกายภาพท่ีเป็นสิ่งบงัคบัให้
บุคคลท่ีอยู่ในสถาบนัต้องปฏิบตัิตาม เช่น ลกัษณะของบริเวณอาคารสถานท่ี สภาพเหตุการณ์  
การขดัแย้ง การประสานงาน แนวคิด ปรัชญา อดุมการณ์ พฤติกรรมการท าตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ 
ข้อบงัคบั และการปฏิบตัิกิจกรรมต่าง ๆ สิ่งเหล่านีเ้ป็นสภาพแวดล้อมภายในสถาบนัอดุมศกึษา ท่ี
เสริมสร้างให้นกัศกึษาเกิดความต้องการในการพฒันาบคุลิกภาพและความสามารถของตนเองได้  
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ดงัท่ี แอสติน (Astin, 1971, pp. 2-10) ได้ให้ความหมายสภาพแวดล้อมสถานศึกษาว่า หมายถึง 
คณุลกัษณะต่างๆ ของสถาบนัหรือมหาวิทยาลยัท่ีมีผลกระทบต่อการพฒันานกัศึกษา และได้ให้
ความหมายสิ่งเร้าเชิงสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย (Environmental Stimulus) ไว้ว่า เป็น
พฤตกิรรม เหตกุารณ์หรือคณุลกัษณะใดๆ ของสถาบนัท่ีสงัเกตเห็นได้ ท่ีก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
เก่ียวกับการรับรู้ด้านประสาทสัมผัสของทุกคนในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะนักศึกษา สภาพท่ี
เกิดขึน้เหลา่นีส้ามารถท่ีจะยืนยนัและตรวจสอบได้จากการสงัเกตอิสระ นอกจากนัน้ ส าเนาว์  ขจร
ศิลป์ (2542, น. 70)  ได้ให้ความหมายไว้ว่า สภาพแวดล้อมในสถาบนัอุดมศึกษามีความหมาย
กว้างขวางมาก ซึง่รวมทัง้สิ่งท่ีมีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตและสถานการณ์ตา่ง ๆ ท่ีบคุคลสร้างขึน้ สิ่งมีชีวิต
ในท่ีนี  ้ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ พืช ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตในท่ีนี  ้ได้แก่ อุปกรณ์ อาคารสถานท่ี รวมถึงสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ ส่วนสภาพการณ์ ท่ีบุคคลสร้างขึน้  เช่น  กฎ ระเบียบ  นโยบาย 
บรรยากาศท่ีบุคคลสร้างขึน้  ตลอดจนสภาพสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสอดคล้องกับอัจฉรา 
สขุารมณ์ และ พรรณี บญุประกอบ (2542, น. 17) ท่ีได้ให้ความหมายไว้ว่า สิ่งแวดล้อม หมายถึง 
ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่รอบตวัมนุษย์ ทัง้ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต ทัง้ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ เช่น ดิน 
น า้ อากาศ ฯลฯ และท่ีมนุษย์สร้างขึน้ เช่น อาคาร ถนน ฯลฯ ทัง้ท่ีมองเห็นได้และไม่สามารถ
มองเห็นได้ เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรม ความเช่ือ เป็นต้น ในท านองเดียวกบัอรพนัธุ์ 
ประสิทธิรัตน์ (2545, น. 57) ท่ีให้ความหมายของสภาพแวดล้อม หมายถึง สภาพ สภาวะ หรือสิ่ง
ตา่ง ๆ ท่ีอยู่รอบ ๆ ตวัผู้ เรียนท่ีมีอยูต่ามธรรมชาติหรืออาจเป็นสิ่งท่ีถกูจดัท าจดัสร้างขึน้ อาจเป็นสิ่ง
ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรมท่ีมองเห็นได้ หรืออาจเป็นนามธรรมท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ อยู่
ในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียน ซึ่งมีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียน 

สรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมในสถาบนัอดุมศึกษา หมายถึง องค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีอยู่
ภายในสถาบนัอดุมศึกษาทัง้ท่ีเป็นสิ่งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต และเป็นสิ่งเร้าท่ีมีอิทธิพลต่อนกัศกึษา
ทัง้ทางตรงและทางอ้อมท่ีจะสง่เสริมและเอือ้ต่อการศกึษาและพฒันาการในทกุด้านของนกัศกึษา  
โดยสิ่งเร้าดงักลา่วอาจจะเป็น วตัถ ุบคุคล พฤติกรรม เหตกุารณ์ และสิ่งตา่ง ๆ ท่ีจะท าให้นกัศกึษา
เกิดการพฒันาและเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมทศันคติ  
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ความส าคัญของสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศกึษา 
ในสมยัก่อนการจดัการศกึษายงัไม่ซบัซ้อน เนือ้หาวิชายงัมีไม่มาก การจดัการศกึษา

ไม่ค่อยจะค านึงถึงสภาพแวดล้อม หรือสิ่งต่าง ๆ ท่ีจะช่วยในเร่ืองการเรียนการสอน เช่น อาคาร
สถานท่ี หรือสื่อ อปุกรณ์ต่าง ๆ ต่อมาความความก้าวหน้าทางด้านวิธีการสอน ทางด้านจิตวิทยา
การศกึษา และทางด้านเทคโนโลยีการศกึษา ตลอดจนความงอกงามทางด้านวิชาการตา่ง ๆ ท าให้
การจดัการศกึษามีความสลบัซบัซ้อนมากขึน้ จึงมีปัญหาว่าท าอย่างไรผู้ เรียนจึงจะสามารถเรียนรู้
สิง่ตา่ง ๆ ได้มากวิธีการใดท่ีจะจดัการศกึษาให้สนองตอบความต้องการของผู้ เรียนได้ ปัญหาตา่ง ๆ 
เหล่านีก้ระตุ้นให้มีการพฒันาสิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม ซึ่งเรียกว่า
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น อาคารเรียนหรือห้องเรียน จะเป็นสถานท่ีได้รับการ
ออกแบบอย่างพิถีพิถนั มีส่วนประกอบท่ีซบัซ้อนสามารถท่ีจะอ านวยความสะดวกให้แก่ทัง้ผู้ เรียน
และผู้สอนมากมายหลายประการ เทคโนโลยีการเรียนการสอนได้รับการศกึษาค้นคว้าเพื่อให้ได้สื่อ
การสอนท่ีมีลกัษณะเหมาะสมกับวิธีการสอน ทัง้นีเ้พ่ือมุ่งให้การจดัการเรียนการสอนสมัฤทธ์ิผล 
ตามจดุมุ่งหมายท่ีวางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ (อรพนัธุ์ ประสิทธิรัตน์, 2545, น. 59) สอดคล้องกบั 
วิจิตร สินสิริ (2534, น. 39, 46) ท่ีกล่าวว่า การท่ีจะพัฒนาบุคคลหรืออินทรีย์ให้ได้ผลดีจะต้อง
พฒันาสิง่แวดล้อมควบคูก่นัไปด้วย  

สถาบนัอดุมศึกษาจ าเป็นต้องพฒันาสภาพแวดล้อมท่ีสามารถกระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิด
การเรียนรู้และพฒันาตนเองจนสดุขีดความสามารถเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนกัศกึษาไปสู่
เป้าหมายท่ีต้องการ คือ การเป็นศึกษิต (Educated Man) ซึ่งเบลล์; และคนอ่ืนๆ (Bell; et al. 
1978, pp. 86-87 อ้างถึงใน ดวงเดือน พิพัฒน์ชูเกียรติ , 2541, น. 28-29) ได้เสนอแนวทฤษฎี
ประสมประสานเก่ียวกบัพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมซึง่เก่ียวพนักบัความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลกบั
สภาพแวดล้อม ในการอธิบายปรากฏการณ์ของความเครียดหรือการต่อต้าน นั่น คือ Eclectric 
Model of Theoretical Perspective : Stress โดยกล่าวว่ามีปัจจัย  3 ส่วน  คือ 1) เง่ือนไขทาง
กายภาพ (Physical Conditions) อันได้แก่ อากาศ เสียง มลภาวะ ประชากร เป็นสิ่งท่ีด ารงอยู่
อย่างเป็นอิสระ  หากแต่มีความสัมพันธ์เชิงพึ่ งพาต่อสังคม  2) เง่ือนไขทางสังคม  (Social 
Conditions) สถานการณ์ (Situation) ซึ่งหมายถึง ลกัษณะของการปฏิสงัสรรค์ทางสงัคมและ 3) 
ความแตกต่างของบุคคล (Perception of the Environment) หมายถึง ความแตกต่างของบุคคล
ในด้านระดบัความสามารถในการปรับตวั ปัจจยัทัง้ 3 จะสง่ผลให้บคุคลมีกรอบการรับรู้ในเร่ืองของ
สภาพแวดล้อม (Perception of the Environment) ในกรณีท่ีการรับรู้ในเร่ืองสภาพแวดล้อมนัน้ 
เป็นสิง่ท่ีอยูใ่นขอบเขตของบคุคลสามารถรับสิ่งเร้านัน้ได้ (Within Optimal Range of Stimulation) 
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บุคคลก็จะอยู่ในสภาวะดุลยภาพ (Homeostasis) จะสามารถด ารงชีพอยู่ได้อย่างมีเสถียรภาพ 
ขณะเดียวกันหากการรับรู้ในเร่ืองสภาพแวดล้อม   เป็นสิ่งท่ีบุคคลยอมรับสิ่งเร้านัน้  แล้วเกิด
สภาวการณ์ท่ีบุคคลหรืออินทรีย์จ าเป็นต้องฝืน  (Over or Under Stimulating and or Behavior 
Constraining) จะน าไปสูก่ารปลกุเร้าให้เกิดการเครียด (Arousal Stress) ซึง่หากมีแนวโน้มรุนแรง
ขึน้ และเกิดขีดจ ากดั จะน าไปสูก่ารสะสมอาการไม่ปกตไิด้ เช่น ความผิดปกติทางจิต ความสิน้หวงั 
และการสญูสิน้เชิงการแสดงออกได้  

สรุปได้ว่า การจัดสภาพแวดล้อมของสถาบันอุดมศึกษาเป็นปัจจัยท่ีส าคัญอีก
ประการหนึ่งในการพัฒนานักศึกษาด้วยการท่ีจะท าให้นักศึกษาพัฒนาได้ดีนัน้จะต้องจัด
บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ในสถาบัน ให้เอือ้ต่อการเรียนรู้ ให้เสรีภาพแก่
นกัศกึษาในการท่ีจะเลือกทิศทางการเรียนรู้ของตนเอง เป็นสิ่งจงูใจ กระตุ้นให้ผู้ เรียนมีความสนใจ
และเกิดแรงจูงใจในการศึกษาเล่าเรียน เพ่ือมุ่งให้การจัดการเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผล และ
นกัศกึษาเกิดการพฒันาในด้านอ่ืน ๆ ตามมาด้วย  
 
2. แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา 

มีนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาเก่ียวกับสภาพแวดล้อมในสถาบันอุดมศึกษา และ
น าเสนอทฤษฎีเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมในสถาบนัอดุมศกึษาไว้ดงันี ้

แ อ ส ติ น  (Astin Alexander W, 1993, pp. 80-81) ไ ด้ ศึ ก ษ าผ ล ก ระท บ ข อ ง
สภาพแวดล้อมภายในสถาบนัอดุมศกึษาตอ่การพฒันานกัศกึษาและได้สร้างทฤษฎี I-E-O Model 
(Astin’s I-E-O Model for Studying Student Outcomes) เ ป็ น ก รอ บ ใน ก า รศึ ก ษ า โด ย มี
ความหมายดงันี ้

ตัวป้อน (I = Inputs) หมายถึง คุณลักษณะของนักศึกษาเม่ือเร่ิมเข้ามาอยู่ใน
สถาบนัอดุมศกึษา  

สภาพแวด ล้อม  (E = Environment) หมายถึ ง  สภาพแวด ล้อมภายใน
สถาบนัอดุมศกึษาท่ีมีผลกระทบก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกบันกัศกึษา  ได้แก่ โปรแกรม นโยบาย
ของสถาบนั อาจารย์ กลุม่เพื่อน และประสบการณ์ทางการศกึษาท่ีมีผลตอ่นิสตินกัศกึษา 

ผลลพัธ์ (O = Outcomes) หมายถึง คณุลกัษณะของนกัศกึษาภายหลงัจากท่ีได้
เข้ามาอยู่ภายในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาแล้ว การเปลี่ยนแปลงหรือ
พฒันาการของนกัศกึษาดไูด้จากการเปรียบเทียบลกัษณะของผลลพัธ์กบัตวัปอ้นนัน่เอง 
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ตวัแปรสภาพแวดล้อมท่ีมีผลตอ่การพฒันานกัศกึษา ประกอบด้วย 
1. ลักษณะของสถาบัน  (Institutional Characteristics) ได้แก่  ประเภทของ

สถาบนั ขนาดของสถาบนั บรรยากาศทางวิชาการ คณุวฒุิของอาจารย์ อตัราสว่นระหว่างอาจารย์
กบันิสตินกัศกึษา งบประมาณท่ีใช้ในการผลตินกัศกึษา การจดัสวสัดิการให้นิสตินกัศกึษา 

2. หลกัสตูรและการเรียนการสอน (Curricula) ได้แก่ การจดัเนือ้หาสาระของวิชา 
และการจดัวิธีการเรียนการสอน รวมทัง้การประเมินผล 

3. คณาจารย์หรือสิ่งแวดล้อมด้านอาจารย์ (The Faculty Environment) ได้แก่ 
อายุ บุคลิกลักษณะของอาจารย์ พฤติกรรมการสอน การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ขวัญและ
ก าลงัใจในการท างาน อตัราเงินเดือน ทัศนคติต่อการเป็นอาจารย์ การท าวิจัยของอาจารย์และ
บรรยากาศการท างาน 

4. กลุ่มเพื่อน (Peer Group) ได้แก่ การเข้ากลุ่มเพื่อน ลกัษณะของเพื่อนและ/
หรือการปรับตวัเพื่อเข้ากลุ่ม ความสามารถและความสนใจทางวิชาการ ฐานะทางเศรษฐกิจและ
สงัคม นิสยัสว่นตวั 

5. การมีสว่นร่วมของนกัศกึษา (Student Involvement) ได้แก่ การท่ีนกัศกึษาเข้า
ไปมีสว่นร่วมกบัสิ่งต่างๆ ในสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลยั เช่น การมีส่วนร่วมกบัสถาบนั การมี
ส่วนร่วมทางวิชาการ การมีปฏิสมัพนัธ์กับอาจารย์ทัง้ในและนอกเวลาเรียน การมีปฏิสมัพนัธ์กับ
เพื่อนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมนกัศึกษา เป็นต้น ซึ่งการมีส่วนร่วมนีจ้ะส่งเสริมท าให้นกัศึกษาได้
พฒันาตนเอง และได้รับประสบการณ์ท่ีส าคญั 

สว่นแอสตนิ (Astin. 1971, pp. 6-7 อ้างถึงใน พระมหาปราโมทย์ วงศ์ร าพนัธ์, 2548, 
น. 21) ได้สรุปวิธีการประเมินสภาพแวดล้อมสถาบนัอดุมศกึษาเป็น 2 วิธีใหญ่ ๆ ดงันี ้

1. วิธีการวดัภาพลกัษณ์ของสถาบนั (The image approach) ตวัอย่างเคร่ืองมือ
วัด เช่น CCI (College characteristics Index) ซึ่งพัฒนาขึน้โดยเพส  และ สเติร์น (Pace C.R. 
and Stern G., 1965, pp. 264-277) มีข้อค าถามชนิดเลือกตอบจริง/ไม่จริง 300 ข้อ สอบถาม
เก่ียวกบัความประทบัใจในสภาพแวดล้อมของสถาบนัหรือบรรยากาศของสถาบนัโดยภาพรวมซึง่
ต่อมาในปี  1960 และ 1963 เพสได้ปรับปรุงใหม่เรียกช่ือว่า  CUES (College and University 
Environmental Scales) และในปี 1979, 1990 เพสได้พัฒนาแบบสอบถามประสบการณ์ของ
นักศึกษาขึน้  (The College Student Experiences: CSE) เพื่ อสอบถามคุณภาพของความ
พยายาม (Quality of Effort) ของนิสิตนักศึกษาท่ีได้ทุ่มเทให้กับศึกษาเล่าเรียนในรายวิชาต่าง  ๆ 
การท าความรู้จกัคุ้นเคยกับสถาบนัอุดมศึกษาในทุก ๆ ส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรม หรือ
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สโมสรภายในสถาบนั การใช้ห้องสมดุเพื่อการศึกษาค้นคว้าและการสร้างความสมัพนัธภาพอนัดี
กบัอาจารย์ และเพื่อนนิสิตนกัศึกษา ทัง้นี ้โดยมีการใช้ทรัพยากรท่ีสถาบนัจดัหาให้และใช้โอกาส
อย่างเต็มท่ีเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง  แบบสอบถามชุดนีแ้ตกต่างจาก  CCI 
(College Characteristics Index) และCUES (College and University Environmental Scales) 
ซึง่เน้นการวดัลกัษณะสภาพแวดล้อมตามการรับรู้ของนกัศกึษา แต ่CES เน้นการวดัพฤติกรรมใน
การท ากิจกรรมของนักศึกษาในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ กัน CSE เป็นแบบสอบถามท่ีได้รับความ
นิยมอยา่งกว้างขวางในการใช้เป็นเคร่ืองมือเพื่อศกึษาการพฒันานกัศกึษา 

2. วิ ธี ก า รวัด คุณ ลักษณ ะของนั ก ศึ กษ า  (The Student Characteristics 
Approach) ตัวอย่ าง เค ร่ืองมื อวัด  เช่ น  EAT (Environmental Assessment Technique) ซึ่ ง
พฒันาขึน้โดยแอสตินและฮอลแลนด์ในปี 1961 งานวิจยัของแอสติน ได้มีการสร้างเคร่ืองมือใหม่
อีกชุดหนึ่งช่ือ  ICA (Inventory of College Activities) เพื่อส ารวจสภาพแวดล้อมท่ีเป็นสิ่งเร้า  
4 ด้าน  คือ สภาพแวดล้อมด้านกลุ่มเพื่อน  (Peer Environment) สภาพแวดล้อมในชัน้เรียน 
(Classroom Environment) สภาพแวดล้อมด้านการบริหาร (Administrative Environment) และ
สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ (Physical Environment)  

จากแนวคิดและทฤษฎี ด้านสภาพแวดล้อมภายในสถาบนัท่ีกล่าวมาข้างต้น จะเห็น
ได้ว่าสภาพแวดล้อมของสถาบนัอุดมศึกษามีความส าคญั และมีอิทธิพลต่อการพฒันานกัศึกษา
เพื่อให้เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพในอนาคต จะเกิดขึน้ได้
ย่อมขึน้อยู่กับสถาบนัอุดมศึกษา  จะต้องเสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้อ านวย
โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายในสถาบนัท่ีนับว่ามีส่วนส าคญัอย่างยิ่งต่อการพัฒนานักศึกษา  
ซึ่งอาจจะกล่าวได้ว่าองค์ประกอบท่ีมีส่วนส าคัญในการสร้างเสริม เติมเต็มให้กระบวนการจัด
การศึกษาดังกล่าวให้ประสบผลส าเร็จตามท่ีมุ่งปรารถนาได้คือ การจัดสภาพแวดล้อมของ
สถาบนัอดุมศกึษานัน้เอง 

 
3. องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมสถาบันอุดมศกึษา 

ปัจจุบนัประเทศไทยได้น ากรอบแนวคิดในการพัฒนาการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 มาจัดท า
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ท่ีมีเปา้หมายในการพฒันาคน
ไทยให้สมบรูณ์ รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสงัคม เศรษฐกิจ พฒันาการด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและความมัน่คงของโลกโดยใช้ยทุธศาสตร์เสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพ
ทนุมนษุย์ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ, 2559, น. 4-6) จงึเป็นความท้าทายของ
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สถาบนัอดุมศกึษาในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานผลติก าลงัคนท่ีจะออกไปเผชิญกบัความเปลี่ยนแปลงตา่ง ๆ 
ท่ีเกิดขึน้ในโลก ซึ่งสิ่งหนึ่งท่ีจะช่วยรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนีไ้ด้คือ การมีพืน้ฐานการศึกษาท่ีดี 
โดยเฉพาะการผลิตก าลงัคนในระดบับณัฑิตศกึษาท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศได้ องค์ประกอบด้านการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการนบัวา่เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะ
พฒันาคณุภาพของบณัฑิต ให้มีคณุลกัษณะเป็นนกัวิชาการและนกัวิชาชีพท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ความช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถแสวงหาและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจยั โดย
ในเร่ืองของสภาพแวดล้อมทางวิชาการแอสติน; และ ลี ( Astin; & Lee. 1972, pp. 67 อ้างถึงใน พระ
มหาปราโมทย์ วงศ์ร าพนัธ์, 2548, น. 32) ได้กล่าวถึงสิ่งเร้าเชิงสภาพแวดล้อมของสถาบนัท่ีจะมีผลต่อ
การเรียนรู้ของนักศึกษาว่าหมายถึง พฤติกรรม เหตุการณ์ หรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของสถาบันท่ีมี
ศกัยภาพท าให้การรับรู้ของนกัศึกษาเปลี่ยนไปซึ่งสิ่งเหล่านีส้ามารถยืนยนัได้โดยการสงัเกตเห็นและ
แบง่สิ่งเร้าเชิงสภาพแวดล้อมออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้าน
สงัคมและกลุม่เพื่อน  

สว่นส าเนาว์  ขจรศิลป์ (2542, น. 13-14) กล่าวว่าสภาพแวดล้อมภายในสถาบนัอดุมศกึษา 
หมายถึง สภาพแวดล้อม 3 ชนิด คือ 1) สภาพแวดล้อมท่ีเป็นสิ่งไม่มีชีวิต เช่น อาคาร สถานท่ี และ
อปุกรณ์ตา่ง ๆ 2) สภาพแวดล้อมท่ีเป็นสิง่มีชีวิต เช่น พืช สตัว์ และคน 3) สภาพแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้าง
เช่น กลุ่มเพื่อน กิจกรรมนกัศึกษา ประเพณีต้อนรับน้องใหม่ และระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา เป็นต้น ซึ่ง
สภาพแวดล้อมภายในสถาบนัอดุมศึกษามีความส าคญัต่อกระบวนการพฒันานกัศึกษามาก เพราะ
สภาพแวดล้อมท่ีมีความสมบูรณ์ คือ มีอาคารสถานท่ี มีเคร่ืองมือดีและมีระบบงานดีนัน้ ย่อมท าให้
การพฒันานกัศกึษาได้ผลดีตามไปด้วย ส่วนสภาพแวดล้อมภายนอกสถาบนัอดุมศึกษานัน้ หมายถึง 
สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง ซึ่งสภาพแวดล้อมภายนอกสถาบนัอุดมศึกษานัน้
อาจเป็นสิ่งท่ีส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนานักศึกษา เช่น สภาพเศรษฐกิจดีย่อมส่งผลให้
สถาบันอุดมศึกษามีรายได้และงบประมาณดีด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับ  ชิคเคอริง; และ ไรเซอร์ 
(Chickering; & Reisser. 1993, pp. 265-279 อ้างถึงใน สชุาดา สธุรรมรักษ์, 2545, น. 76) ได้กล่าวไว้
ว่าปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในสถาบันอุดมศึกษา  หมายถึง สภาพแวดล้อม 3 ชนิด คือ 
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นสิ่งท่ีไม่มีชีวิต เช่น สถานท่ีเรียน สภาพแวดล้อมท่ีเป็นสิ่งท่ีมีชีวิต เช่น ผู้บริหาร 
อาจารย์ และสภาพแวดล้อมท่ีมนษุย์สร้างขึน้ เช่น การจดักิจกรรมนกัศกึษา เป็นต้น  

ประดิษฐ์ มีสุข และทรงธรรม ธีระกุล (2551, น. 7) กล่าวว่า การจัดการศึกษาระดับ
บณัฑิตศกึษาหลกัสตูรถือเป็นปัจจยัส าคญัของการจดัการเรียนการสอนเพื่อให้ได้ผลผลิต คือ บณัฑิต
ท่ีมีคุณภาพ จึงควรพิจารณาให้ความส าคัญกับต้นน า้คือ ตัวหลักสูตรตัง้แต่เร่ิมต้น ดงัค ากล่าวว่า 
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“หลกัสตูรดีถือว่าประสบความส าเร็จไปแล้วคร่ึงหนึ่ง” ท่ีเหลือเป็นเร่ืองของการบริหารจดัการและการ
ควบคมุคณุภาพ นอกจากนีใ้นการจดัการศกึษาทกุระดบันัน้ให้ความส าคญักบัเร่ืองหลกัสตูรมากท่ีสดุ 
เน่ืองจากหลกัสตูรเป็นสิ่งส าคญัท่ีจะน าไปสูก่ารจดัการเรียนการสอนท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานจะเห็น
ได้จากการท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับอุดมศึกษาและออกกรอบ
มาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ (TQF) เพื่อให้ทกุมหาวิทยาลยัใช้เป็นแนวปฏิบตัิในการจดั
การศกึษาให้เป็นไปอยา่งมีคณุภาพและได้มาตรฐานเดียวกนั  

ส าหรับการจัดการเรียนการสอน หากพิจารณาถึงปรัชญาและวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษาของหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีและระดบับณัฑิตศึกษาแล้วจะเห็นว่ามีความแตกต่างกัน 
สรุปคือ การศกึษาระดบัปริญญาตรีมุ่งเน้นให้นิสิตนกัศกึษารู้รอบ ๆ อย่างกว้าง ๆ มากกว่าจะต้องรอบ
รู้ในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่งอย่างลึกซึง้ และการเรียนจนรอบรู้นัน้จะเป็นหนทางหนึ่งท่ีช่วยให้เป็นผู้ ท่ีรู้จัก
เหตผุล ให้เข้าใจผู้ อ่ืน และให้อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสขุ สว่นการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามุ่งเน้น
การเรียนเพื่อให้รอบรู้เฉพาะเร่ืองอย่างเจาะจงลงลึก แต่ก็ไม่ใช่การลงลึกอย่างแคบ ๆ จนไม่สามารถ
พลกิตวัไปทางใด (ประดิษฐ์ มีสขุ และทรงธรรม ธีระกลุ, 2551, น. 8) 

การวิจยัถือเป็นหวัใจของการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบั
บณัฑิตศกึษา ได้ก าหนดให้ผู้ เรียนในหลกัสตูรระดบัปริญญาโท (แผน ก ท าวิทยานิพนธ์ และแผน ข ท า
รายงานการค้นคว้าอิสระ/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์) และระดบัปริญญาเอกจะต้องท าวิจัย โดยจะต้อง
สอบปากเปล่าให้ผ่านเพื่อส าเร็จการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามี
ประสบการณ์ในการท าวิจัยส าหรับใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและพฒันางานในหน้าท่ีความ
รับผิดชอบ รวมทัง้ใช้ท าผลงานทางวิชาการ และการวิจยัเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ
ต่อไป การศึกษาระดบับัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัทุกแห่ง มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนคิดค้น แสวงหา และ
พฒันาองค์ความรู้ใหม่ วิธีการเรียนต้องอาศยัความกระตือรือร้นต่อการรับรู้ การแสวงหาความรู้ และ
การเปลี่ยนแปลงใหม่ จะต้องรู้แหล่งความรู้แล้วน ามาวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ กลัน่กรอง ทดสอบ 
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ผู้ สอนและเพื่อนร่วมห้อง มีการท าวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ซึง่เป็นสว่นส าคญัอย่างยิ่งในกระบวนการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ซึง่ให้ความส าคญักบั
การเรียนรู้โดยผา่นกระบวนการวิจยั (อจัฉรา ธรรมาภรณ์, 2546, น. 1) ซึง่ปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของ
หลกัสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกได้ระบุไว้อย่างชัดเจนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ซึ่งประกาศเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 
ได้ระบปุรัชญาและวตัถปุระสงค์ของการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาไว้วา่ 
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“หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกมุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา 
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรู้ 
ความสามารถระดบัสงูในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจยั เพื่อให้สามารถบกุเบิกแสวงหาความรู้
ใหมไ่ด้อยา่งอิสระ รวมทัง้มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เช่ือมโยง
และบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกบัศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเน่ือง มีคณุธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพทัง้นีใ้นระดบัปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้างและการ
ประยกุต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อพฒันางานและสงัคม ในขณะท่ีระดบัปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถใน
การค้นคว้าวิจยัเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวตักรรมซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การพฒันางาน สงัคม 
และประเทศ” และในการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศกึษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิด
สอนในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพซึ่งเน้นการท าวิจยัเป็นส าคญั และแผนการศึกษาส่วนใหญ่จะ
เน้นในการท าวิจยัเพื่อวิทยานิพนธ์ จะเห็นได้วา่การท าวิจยัมีบทบาทส าคญัตอ่การส าเร็จการศกึษาของ
ผู้ เรียน ท าให้ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางด้านวิจัยมีผลต่อการท่ีจะเอือ้อ านวยให้ผู้ เรียนบรรลุถึง
วตัถุประสงค์แห่งการเรียนรู้ โดยอาจารย์ถือว่าเป็นผู้ ท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่งในการเป็นผู้ถ่ายทอด
ความรู้ให้ค าปรึกษาแนะน า และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นิสิตทัง้ในฐานะผู้สอนและท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ซึ่งเหตผุลส าคญัประการหนึ่งท่ีจะจูงใจให้คนเข้ามาเรียนและเป็นท่ียอมรับของสงัคมภายนอกได้นัน้
นอกจากเป็นเร่ืองช่ือเสียงของสถาบันแล้วจ าเป็นจะต้องมีอาจารย์ท่ีมีความรู้ความสามารถเป็นท่ี
ยอมรับและเป็นแม่เหล็กดึงดูดคนให้เข้ามาเรียนและท าวิจัยได้เป็นอย่างดี  จึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
คุณภาพของบัณฑิตและคุณภาพของงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเป็นคุณภาพท่ีสะท้อนมาจาก
คณุภาพของอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ประดิษฐ์ มีสขุ และทรงธรรม ธีระกุล, 
2551, น. 9) 

เบญจวรรณ ถนอมชยธวชั, ผ่องศรี วาณิชย์ศุภวงศ์, วุฒิชยั เนียมเทศ, และ ณัฐวิทย์ พจน
ตนัติ (2559, น. 221) ได้กลา่วว่า การจดัสภาพแวดล้อมให้เกิดบรรยากาศทางการเรียนรู้โดยสนบัสนนุ
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส่งเสริมต่อการพฒันาทักษะในศตวรรษท่ี 21 และทกัษะการเรียนรู้ของผู้ เรียนท่ี
สถาบันการศึกษาต้องตระหนักและให้ความส าคัญเช่นกันองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ อาจหมายรวมถึง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องท าวิจัย ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ความ
พร้อมด้านเทคโนโลยี ความพร้อมด้านการให้บริการ อปุกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมดุ ต ารา สิง่พิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมลูเพื่อการสืบค้น แหลง่เรียนรู้ การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ WIFI และอ่ืน ๆ รวมทัง้
การบ ารุงรักษาเพื่อสง่เสริมสนบัสนนุให้ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
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สรุปได้ว่าองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมสถาบนัอดุมศกึษาจะมีผลตอ่กระบวนการพฒันา
นกัศึกษา ตลอดจนส่งผลถึงผลสมัฤทธ์ิด้านการเรียนของนกัศึกษาเป็นอย่างมาก ในการจดัการเรียน
การสอนจึงควรต้องตระหนกัถึงองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบและจริงจงั 
จึงจะบงัเกิดผลต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างแท้จริง โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ระดบับณัฑิตศกึษาจะคลอบคลมุสาระส าคญัใน 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน ด้าน
อาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการจดับริการนกัศกึษา และด้านวิจยั ดงันี ้

 
3.1 สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบณัฑติศึกษาด้านหลักสูตร 

ในการผลิตบณัฑิตเพื่อเป็นก าลงัในการพฒันาประเทศ หลกัสตูรและองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับหลักสูตร เป็นสิ่งท่ีมีความส าคัญ เน่ืองจากเป็นกรอบหรือแนวทางในการจัด
การศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อให้ได้บณัฑิตท่ีมีคุณลกัษณะและคุณสมบตัิตามท่ีมุ่งหวงั 
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัความหมาย และสาระส าคญัต่าง ๆ ของหลกัสตูรและการสอน จึงเป็น
สิ่งจ าเป็นในการจดัการศึกษาระดบัอดุมศกึษาให้มีประสิทธิภาพ (อจัฉรา วฒันาณรงค์, 2551, น. 
17) มีนกัการศกึษาได้ให้ความหมายหลกัสตูรไว้อยา่งหลากหลาย ดงันี ้ 

ทิศนา แขมมณี  (2559, น. 1) ได้อธิบายว่าหลักสูตร หมายถึง โปรแกรม
การศึกษาใด ๆ ท่ีได้ก าหนดโครงสร้างการเรียนการสอนท่ีประกอบด้วยรายวิชาต่าง ๆ พร้อมทัง้
ค าแนะน าเก่ียวกบัการจดัประสบการณ์การเรียนของแตล่ะรายวิชา 

สุมิตร คุณานุกร (2553, น. 130-132) กล่าวถึงหลักสูตรว่า หมายถึง ความมุ่ง
หมาย เนือ้หา วิชาท่ีสอน กิจกรรมประกอบการเรียนการสอน และ การประเมินไว้อย่างกว้าง ๆ มี
ลกัษณะยืดหยุน่ได้ เพื่อความสะดวกแก่การน าไปปรับปรุงใช้ให้เข้ากบัท้องถ่ินหรือสถานศกึษา 

ธ ารง บวัศรี (2542, น. 7) ได้ให้ค านิยามหลกัสตูร หมายถึง แผนซึ่งได้ออกแบบ
จดัท าขึน้เพื่อแสดงถึงจดุมุ่งหมายการจดัเนือ้หา กิจกรรมและมวลประสบการณ์ในแต่ละโปรแกรม
การศกึษาเพื่อให้ผู้ เรียนมีพฒันาการในด้านตา่ง ๆ ตามจดุหมายที่ได้ก าหนดไว้ 

ชมพนัธุ์ กญุชร ณ อยธุยา (2540, น. 3-5) ให้นิยามความหมายของหลกัสตูรแบง่
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ  ดงันี ้1. หลกัสูตร หมายถึง แผนประสบการณ์การเรียน มองหลกัสตูรท่ี
เป็นเอกสารหรือโครงการของการศกึษาท่ีสถาบนัการศกึษาได้จดัวางแผนไว้ เพื่อให้ผู้ เรียนได้ศกึษา
ตามแผนหรือโครงการท่ีก าหนดไว้ รวมถึงแผนการเรียนหรือรายวิชาต่างๆ ท่ีก าหนดให้ เนือ้หาวิชา
ของรายวิชาตา่ง ๆ กิจกรรมการเรียนการสอน และประเมินผลตามท่ีก าหนด 2. หลกัสตูร หมายถึง 
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ประสบการณ์การเรียนของผู้ เรียน ท่ีสถาบนัการศึกษาจดัให้แก่ผู้ เรียน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย 
เนือ้หา การจดักิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล 

หลกัสตูรถือเป็นหวัใจส าคญัต่อการจดัการศึกษาและเป็นตวัก าหนดทิศทางเพื่อ
จะน าไปสู่เป้าหมายของการจดัการศึกษาตามจุดมุ่งหมายท่ีวางไว้  โดยในส่วนขององค์ประกอบ
ของหลกัสูตร ธ ารง บวัศรี (2542, น. 8-9) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบท่ีส าคญัของหลกัสูตรว่าควร
ประกอบด้วย  

1. เป้าประสงค์และนโยบายการศึกษา (Education Goals and Policies) 
หมายถึง สิง่ท่ีรัฐต้องการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการศกึษา 

2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) หมายถึง ผลส่วนรวมท่ี
ต้องการให้เกิดแก่ผู้ เรียน หลงัจากเรียนจบหลกัสตูรไปแล้ว 

3. รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร (Types and Structures) หมายถึง 
ลกัษณะและแผนผงัท่ีแสดงการแจกแจงวิชาหรือกลุม่วิชาหรือกลุม่ประสบการณ์ 

4. จดุประสงค์ของวิชา (Subject Objectives) หมายถึง ผลท่ีต้องการให้เกิด
แก่ผู้ เรียนหลงัจากท่ีได้เรียนวิชานัน้ไปแล้ว 

5. เนือ้หา (Content) หมายถึง สิ่งท่ีต้องการให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ทักษะและ
ความสามารถท่ีต้องการให้มีรวมทัง้ประสบการณ์ท่ีต้องการให้ได้รับ 

6. จดุประสงค์การเรียนรู้ (Instructional Objectives) หมายถึง สิ่งท่ีต้องการ
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ ได้มีทกัษะและความสามารถหลงัจากท่ีได้เรียนรู้เนือ้หาท่ีก าหนดไว้ 

7. ยุทธศาสตร์การเรียนการสอน (Instruction Strategies) วิธีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเหมาะสมและมีหลกัเกณฑ์ เพื่อให้บรรลผุลตามจดุประสงค์ของการเรียนรู้ 

8. การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การประเมินผลการเรียนรู้เพื่อใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนหลกัสตูร 

9. วัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน  (Curriculum Materials and 
Instructional Media) หมายถึง เอกสาร สิ่งพิมพ์ แผ่นฟิลม์ แถบวิดีทัศน์ และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทัง้อปุกรณ์โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและอ่ืนๆ ท่ีช่วยส่งเสริมคณุภาพและประสิทธิภาพการ
เรียนการสอน 

นอกจากนี ้เสริมศรี ไชยศรและคนอ่ืนๆ (2543, น. 57) กล่าวว่า หลกัสตูรท่ีดีควร
มีหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัจดุมุง่หมายของหลกัสตูรดงันี ้
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1. หลักสูตรท่ีดี ควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหรือส่งเสริมความเป็นคน
สมบูรณ์ท่ีมีความรู้ความเข้าใจและมีทกัษะชีวิตและสงัคม มีคณุธรรม จริยธรรม รวมทัง้มีความรู้
เฉพาะด้านเพื่อให้บณัฑิตสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคณุภาพ  ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงด้าน
ต่าง ๆ ในสังคมยุคใหม่  โดยการจัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนรู้บทบาทของวิชาการทางด้าน
มนษุยศาสตร์สงัคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีท่ีมีตอ่การพฒันาสงัคม 

2. หลกัสตูรท่ีดีต้องมุ่งเตรียมความพร้อมทางด้านสติปัญญา ความสามารถ
เพื่อให้ผู้ เรียนเป็นผู้บริโภคท่ีฉลาด รู้คณุค่าของความคิด วิชาการและสรรพสิ่ง โดยการส่งเสริมให้
ผู้ เรียนมีความลกึซึง้ทางปัญญา และรู้จกัใช้ความคดิขัน้สงู 

3. หลักสูตรท่ีดีต้องให้ความส าคัญกับทักษะท่ีเป็นเคร่ืองมือการเรียนรู้ใน
สงัคมข้อมลูข่าวสาร เช่น ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถใช้ภาษาท่ีเป็นสากล ความสามารถใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้และการท างาน 

4. หลกัสูตรท่ีดีต้องส่งเสริมการเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา เอกลกัษณ์ และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิชาแกนบังคับทั่วไปหรือการศึกษาทั่วไป  ควรมี
รายวิชาหรือกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสร้างจิตส านึกและความภาคภูมิใจในเร่ืองนีใ้ห้กับ
ผู้ เรียน 

5. หลักสูตรท่ีดีควรมุ่งพัฒนาความเป็นสากล  เพื่อพัฒนาความก้าวหน้า
ทดัเทียมกับนานาประเทศในเชิงวิชาการ เนือ้หาและประสบการณ์ รวมทัง้กิจกรรมการเรียนการ
สอนจะต้องทนัสมยั รวมถึงการให้ความส าคญัในเร่ืองความสามารถใช้ภาษาสากลในการเรียนการ
สอน เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมลู ความรู้ วฒันธรรม ความคดิระหวา่งผู้ เรียนตา่งวฒันธรรม 

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาเป็นหลกัสูตรท่ีผสมผสานระหว่างการฝึกทักษะความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพกบัฝึกทกัษะในทางวิชาการ อนัได้แก่ การค้นคว้าวิจยั บางหลกัสตูรเน้นด้านใด
ด้านหนึง่เป็นพิเศษ แตบ่างหลกัสตูรผสมผสานกนั โดยทัว่ไปมีอยู ่4 รูปแบบใหญ่ คือ 1. หลกัสตูรท่ี
เน้นควบคูก่นัระหวา่งฝึกอบรมทางวิชาชีพกบัการวิจยัค้นคว้า 2. หลกัสตูรท่ีเน้นการเรียนการศกึษา
มาก 3. หลกัสตูรแบบเน้นวิจยัมาก และ 4. หลกัสตูรท่ีเป็นการฝึกอบรมระยะสัน้ ๆ เพื่อเน้นเพิ่มพนู
ความรู้หรือระดบัประกาศนียบตัร  โดยทัว่ไปหลกัสตูรในระดบัมหาบณัฑิตเน้นการฝึกอบรมหรือ
การพฒันาในวิชาชีพเป็นหลกัหรือให้มีการผสมผสานกนัระหว่างการฝึกอบรมกบัการวิจยัค้นคว้า
โดยเน้นการเรียนรู้กระบวนการวิจยัเป็นหลกั แต่เม่ือถึงขัน้ระดบัดษุฎีบณัฑิตจะเน้นท่ีผลการวิจยัท่ี
เป็นความรู้ใหม่ เป็นข้อค้นพบใหม่ท่ีเกิดจากกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้อง เหมาะสม และสมบูรณ์
เพียงพอ  ไพฑรูย์ สนิลารัตน์, สมสขุ ธีระพิจิตร, และ วชันีย์ เชาว์ด ารงค์ (2554, น. 47-48) 
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วินัย วีรวัฒนานนท์ (2543, น. 91) ได้กล่าวถึงรูปแบบของหลักสูตรในระดับ
บณัฑิตศกึษาโดยจะต้องมีเนือ้หาตามโครงสร้างหลกัสตูร ดงันี ้ 

1. วิชาพืน้ฐาน ได้แก่ วิชาท่ีจะพฒันาให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ ทกัษะในการวิจยั 
ความรอบรู้และการบรูณาการความรู้ 

2. วิชาชีพ ได้แก่ วิชาท่ีจะน าไปปฏิบตัิงานตามสาขาวิชาการตา่ง ๆ 
3. วิชาเลือกเสรี ได้แก่ วิชาท่ีส่งเสริมความต้องการของแต่ละบุคคล และ

สนบัสนนุวิชาชีพ 
โครงสร้างหลกัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

กระทรวงศกึษาธิการ (2558, น. 14-15) ก าหนดไว้วา่ 
1. หลกัสตูรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิต โดยแบง่การศกึษาเป็น 2 แผน คือ  
แผน ก เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยัโดยการมีการท าวิทยานิพนธ์ ดงันี ้

แบบ ก1 ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ ซึง่มีคา่เทียบได้ไม่น้อยกวา่ 36 หนว่ยกิต
สถาบนัอดุมศกึษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติม หรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิม่ขึน้ก็ได้ 
โดยไม่นบัหนว่ยกิต แตจ่ะต้องมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีสถาบนัอดุมศกึษาก าหนด 

แบบ ก2 ท าวิทยานิพนธ์ซึง่มีคา่เทียบได้ไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต และ
ต้องศกึษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกวา่ 12 หน่วยกิต 

แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องท า
วิทยานิพนธ์ แตต้่องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกวา่ 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

2. หลกัสตูรปริญญาเอก แบ่งการศกึษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจยัเพื่อพฒันา
นกัวิชาการและนกัวิชาชีพชัน้สงู คือ 

แบบ 1 เป็นแผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยัโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบนัอดุมศกึษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึน้ก็ได้โดยไม่นบัหน่วยกิต แตจ่ะต้องมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีสถาบนัอดุมศกึษาก าหนด ดงันี ้

แบบ 1.1 ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กวา่ 48 หนว่ยกิต 

แบบ 1.2 ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กวา่ 72 หนว่ยกิต ทัง้นีว้ิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคณุภาพ
เดียวกนั 
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แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัย  โดยมีการท า วิทยานิพนธ์ท่ีมี
คณุภาพสงูและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม 
ดงันี ้

แบบ 2.1 ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อย
กวา่ 36 หนว่ยกิต และศกึษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกวา่ 12 หนว่ยกิต 

แบบ 2.2 ผู้ เข้าศกึษาท่ีส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อย
กวา่ 48 หนว่ยกิต และศกึษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกวา่ 24 หนว่ยกิต ทัง้นีว้ิทยานิพนธ์ตามแบบ 
2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคณุภาพเดียวกนั 

อาจสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านหลักสูตรเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีมีผลต่อ
คุณภาพของบัณฑิต หลักสูตร คือ แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ท่ีได้วางแผนไว้ รวมทัง้
เนือ้หาวิชา มวลประสบการณ์ กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีผู้สอนจดัให้แก่ผู้ เรียน เป็นแนวทางในการจดัการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามเปา้หมายตา่ง ๆ ท่ีสาขาวิชาก าหนดไว้ เพื่อให้ผู้ เรียนบรรลจุดุมุ่งหมาย
ของการเรียนการสอน โดยหลักสูตรท่ีดีต้องมีจุดมุ่งหมาย มีการจัดเนือ้หารายวิชามีความ
สอดคล้องกบัเปา้หมายของสาขาวิชา ความต้องการของผู้ เรียน และมีความทนัสมยั สอดคล้องกบั
การเปลี่ยนแปลงและความต้องการของสงัคม ความต่อเน่ืองของรายวิชาท่ีมีการเรียงล าดบัความ
ยากง่าย และความสมัพนัธ์ของรายวิชาทฤษฎีกบัภาคปฏิบตัิ มีความยืดหยุน่ มีความคลอ่งตวั และ
มีการจดัวิธีการสอน สื่อ อปุกรณ์ประกอบเนือ้หาสาระท่ีสอนไว้อย่างเหมาะสม และมีการประเมิน
หลกัสตูร ซึง่สถาบนัจะต้องออกแบบและพฒันา ปรับปรุงให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกบัความ
ต้องการของสงัคมและทนัตอ่การเปลี่ยนแปลงของสงัคมด้วย 
 

3.2 สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบณัฑติศึกษาด้านการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนมีความส าคญัในการกระตุ้นให้นกัศกึษาพฒันา 

ศกัยภาพทางสติปัญญา บคุลิกภาพและความรู้สกึตา่ง ๆ การจดัสภาพแวดล้อมท่ีดีจะช่วยสง่เสริม
บรรยากาศทางด้านวิชาการ รวมทัง้ช่วยให้นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนรู้  มีนักการศึกษา
หลายท่านได้ให้ความหมายของสภาพแวดล้อมทางด้านการเรียนการสอนไว้แตกต่างกัน  เช่น 
อัจฉรา  สุขารมณ์  และ พ รรณี  บุญ ประกอบ  (2542, น . 21-22) ได้ ให้ความหมายของ
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอนว่า หมายถึง การจัดการเรียนการสอนและการสร้าง
บรรยากาศในการเรียนเพื่อให้ผู้ เรียนได้ความรู้   และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้โดยบรรลุ
วตัถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้  ประกอบกับการจัดหลกัสูตร  พฤติกรรมการสอนของอาจารย์  การน าสื่อ 



  28 

การเรียนการสอนมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม   รวมทัง้สัมพันธภาพระหว่างผู้ เรียนกับผู้ สอน 
สชุาดา สุธรรมรักษ์ (2545, น. 127) ได้กล่าวไว้ว่าการจดัการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศ
การเรียนการสอนท่ีดียอ่มมีสว่นส าคญัตอ่การพฒันาการเรียนรู้ของนกัศกึษาได้ ผู้สอนท่ีดีนอกจาก
มีความรู้ดีแล้วการตระหนกัถึงความส าคญัของบรรยากาศการเรียนการสอน และพยายามสง่เสริม
ให้การเรียนการสอนในชัน้ เรียนด าเนินไปอยา่งสร้างสรรค์นบัเป็นปัจจยัอีกประการหนึง่ท่ีจะช่วยให้
นกัศกึษาเกิดการเรียนรู้สมตามความมุง่หมายของการจดัการเรียนการสอน  

การจดัการเรียนการสอนท่ีจะส่งผลให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริงนัน้ ต้องส่งเสริม
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นศูนย์กลาง  หรือเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ียึด
ผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยค านึงถึงความเหมาะสมกบัผู้ เรียนและประโยชน์สงูสดุท่ีผู้ เรียนจะได้รับ เปิด
โอกาสให้ผู้ เรียนมีบทบาทส าคญัในการเรียนรู้ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตวั ทัง้
ทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม รวมถึงได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ คลอบคุลม
หลกัการดงักลา่ว สามารถน าไปสูก่ารด าเนินการจดัการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย เช่น การเรียนรู้
โดยเน้นกระบวนการวิจยั  การเรียนรู้โดยใช้ปัญญาเป็นหลกั การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน การเรียนรู้
แบบน าตนเอง การเรียนรู้ท่ีเน้นการบูรณาการ การเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ การเรียนรู้ตาม
สภาพจริง เป็นต้น ซึ่งถึงแม้วิธีการจะแตกต่างกัน แต่หากวิธีการเรียนการสอนช่วยให้ผู้ เรียนมี
บทบาทหรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างตื่นตวั และผู้ เรียนได้สร้างความหมายของสิ่งท่ี
เรียนรู้จนเกิดเป็นความเข้าใจท่ีแท้จริงก็ถือได้ว่าเป็นการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ศนูย์กลาง  การจดัการเรียนการสอนโดยเน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง บทบาทผู้สอน และปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างผู้สอนกับผู้ เรียน มีส่วนส าคญัในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียน ทัง้นี ้ครู/ผู้สอน ต้องมี
การด าเนินการท่ีส าคัญ 2 ประการ คือ 1) จดัเตรียมกิจกรรม/ประสบการณ์ท่ีเอือ้ให้ผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมอย่างตื่นตวั และได้ใช้กระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เพื่อน าไปสู่การเกิดการเรียนรู้ท่ีแท้จริง
ตามจดุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ 2) ขณะด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ผู้สอนควรมีบทบาทเป็นผู้อ านวย
ความสะดวก/ช่วยผู้ เรียน ด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ได้อยา่งราบร่ืนและมีประสิทธิภาพ (ทิศนา แขม
มณี , 2559, น. 120-121) สอดคล้องกับ บลูม  (Bloom, 1971, pp.167-176 อ้างถึงใน อัจฉรา 
สขุารมณ์ และ พรรณี บุญประกอบ, 2542, น. 19) ได้ศึกษาโครงการเรียนเพื่อความรอบรู้ พบว่า 
ตวัแปรท่ีมีความส าคญัในการส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนคือ ประการท่ี 1 ความพร้อมทางด้าน
ผู้ เรียน อนัได้แก่ ความรู้พืน้ฐาน ประสบการณ์การเรียนรู้ และความพร้อมด้านความรู้สึกต่อการ
เรียนซึ่งรวมถึงความสนใจ เจตคติต่อวิชาท่ีเรียน ตลอดจนบุคลิกลกัษณะของผู้ เรียน ประการท่ี 2 
ความพร้อมทางด้านผู้ สอน ได้แก่ การเตรียมสอน วิธีด าเนินการสอน การอธิบายของครู การ
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ประเมินผลการแก้ไขสิง่บกพร่อง และการให้ข้อมลูย้อนกลบั ประการท่ี 3 สิ่งแวดล้อมจากการเรียน
การสอนซึง่เป็นผลมาจากปฏิสมัพนัธ์ระหว่างผู้สอนกบัผู้ เรียน เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีเอือ้อ านวยตอ่
การเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับ แอสติน (Astin, 1968, pp. 50-51) กล่าวว่า สภาพแวดล้อม
ทางด้านการเรียนการสอนท่ีจัดเป็นสิ่งเร้าเชิงสภาพแวดล้อม  และมีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนา
นิสิตมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) พฤติกรรมของผู้สอน 2) พฤติกรรมของนิสติ 3) โครงสร้างและการจดั
สภาพห้องเรียน ส่วน วินัย วีรวัฒนานนท์ (2543, น. 22) กล่าวว่าในปัจจุบันนีปั้ญหาสภาพ
เศรษฐกิจได้ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมทางสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและปัญหาคุณภาพ
ประชากร ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนทางสังคม ดังนัน้การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาควร
จะต้องจดัการเรียนการสอนให้สอดคล้องกบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในภาวะปัจจบุนัดงันี  ้1) เนือ้หาใน
การเรียนการสอนต้องเป็นความรู้เก่ียวกบัตนเอง ชุมชนและภูมิภาค เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 2) การจัดเนือ้หาการเรียนหรือองค์ความรู้ในหลกัสูตรแต่ละ
สาขาจะต้องบรูณาการ มีความสมัพนัธ์ซึง่กนัและกนั รวมทัง้สมัพนัธ์กบัชีวิตมากยิ่งขึน้ 3) การเรียน
การสอนต้องมุ่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรมโดยสอดแทรกอยู่ในทุกสาขาวิชาให้มากขึน้   
4) กระบวนการเรียนการสอนจะต้องสร้างให้คนมีปัญญา รู้จกัคดิ รู้จกัใช้เหตผุล ปรับพฤตกิรรมการ
สอน และมีการตรวจสอบติดตามการท างานของอาจารย์  

การจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา อดลุย์ วิริยเวชกุล (2541ก, น. 18-19) 
ได้เสนอความเห็นว่า “การจดัการเรียนการสอนมีวตัถปุระสงค์เพื่อให้นกัศกึษามีประสบการณ์การ
เรียนท่ีดี หรือเป็นวิธี หรือกระบวนการท่ีเม่ือนกัศกึษาเปลี่ยนผ่านวิธีหรือกระบวนการไปแล้ว มีการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของนกัศึกษา เช่น “ไม่รู้-ไม่เข้าใจ” มาสู่สถานภาพท่ี “รู้และเข้าใจ” การ
เปลี่ยนสถานภาพจากคุณสมบัติอย่างหนึ่งไปสู่คุณสมบัติใหม่ ส่วนใหญ่เป็นผลท่ีเกิดจากการ
จดัการเรียนการสอน ด้วยเหตนีุว้ิธีการสอนหรือกระบวนการจดัการเรียนการสอนและคณุภาพของ
ผู้ ท่ีท าหน้าท่ีในการเรียนการสอนจึงนบัได้ว่ามีความส าคญัท่ีสุดประเด็นหนึ่งท่ีจะเป็นเคร่ืองบ่งชี ้
คณุภาพการศกึษาของหลกัสตูรบณัฑิตศกึษา ดงันัน้ เพื่อให้ได้คณุภาพท่ีดีท่ีสดุ กระบวนการเรียน
การสอนจึงมีความจ าเป็นจะต้องน าปัจจยัท่ีเก่ียวข้องอย่างน้อย 4 ประการ มาพิจารณาประกอบ
ดงันี ้

1. การจดัการเรียนการสอนให้ตรงกบัปรัชญาของการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
2. เนือ้หาของรายวิชาท่ีสอนต้องให้ตรงกบัปรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร

บณัฑิตศกึษานัน้ 
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3. วิธีการจดัการเรียนการสอนต้องสามารถท่ีจะแก้ไขข้อบกพร่องหรือข้อด้อยของ
ผลผลิตของการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของไทยท่ีมีอยูแ่ล้วในปัจจบุนั 

4. การพฒันาความรู้ความสามารถอย่างอ่ืนท่ีผู้ส าเร็จการศึกษาระดบับณัฑิตมี
ความจ าเป็นต้องมีความสามารถภายใต้ “เง่ือนไข” ของความเจริญก้าวหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ทางด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจบุนั 

โดยอาจารย์ในระดบับณัฑิตศกึษาควรมีคณุลกัษณะ คือ ควรเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถ
ด้านวิชาการ มีความรู้ในเนือ้หารายวิชาท่ีท าการสอน มีความใฝ่รู้ สนใจติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการใหม่ ๆ ต้องก้าวทันโลก มีการสร้างสรรค์ผลงานทางสาขาวิชาท่ีสอนอยู่เสมอ และมี
ความสามารถด้านการสอนโดยมีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผลการสอนเป็นไป
ตามจดุมุ่งหมายท่ีวางไว้ สอนให้ผู้ เรียน รู้จกัคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ กล้าแสดงความคิดเห็น รู้จกัตัง้
โจทย์ ตัง้ค าถาม ตัง้เป้าหมาย สนใจกระบวนการ รู้จักใช้เทคนิค วิธีการ หรือสื่อการสอนเพื่อให้
ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และติดตามการสอนตลอดเวลา สามารถชีแ้นะให้ผู้ เรียนมองเห็น
ความสมัพนัธ์ของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง แนะน าให้ผู้ เรียนรู้จกัแหล่งข้อมลูท่ีจะค้นคว้า
ศึกษาเพิ่มเติม นอกจากนีอ้าจารย์ควรเป็นผู้ ท่ีเป่ียมล้นด้วยคุณธรรมศีลธรรมท่ีดีมีจรรยาบรรณ
ปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความภาคภมูิใจ และศรัทธาในวิชาชีพของตนด้วย (อดลุย์ วิริยเวช
กลุ, 2541ก, น. 167-168) 

สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ (2545, น. 5) ได้ให้ทัศนะว่า อาจารย์ควรมีความเข้าใจในเร่ือง
พัฒนาการของนิสิต ใจกว้าง ไม่แบ่งแยกระหว่างวิชาการและกิจกรรม เปิดโอกาสให้นิสิตได้ท า
กิจกรรมท่ีหลากหลายตามความสามารถ ความสนใจ ความถนดั ควบคูไ่ปกบัการเรียนการสอนใน
ห้องเรียน เพื่อพฒันาทกัษะทางสงัคม นอกจากนีค้วรจดับรรยายท่ีสง่เสริมความส าเร็จทางวิชาการ
เช่น อาจสนับสนุนส่งเสริมนิสิตท่ีเรียนดีโดยการให้จัดการสอนซ่อมเสริมหรือจัดโปรแกรมพิเศษ  
และอาจารย์ต้องมีความรู้ทนัสมยั รู้ลึกถูกต้อง ขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมให้อาจารย์เอง มีการ
เตรียมการสอนดี ก าหนดจุดหมายในการสอนอย่างชัดเจน  สนับสนุนให้นิสิตคิดเอง รวมทัง้
เนือ้หาวิชาท่ีบรรยายควรเป็นความรู้ท่ีทนัสมยัและใกล้ตวัผู้ เรียน  ซึง่สามารถเป็นพืน้ฐานท่ีน าไปใช้
ในชีวิตประจ าวนัได้ ซึ่งสอดคล้องกับ วิชยั วงษ์ใหญ่ และคนอ่ืนๆ (2542, น. 25) ให้ความเห็นว่า
ผู้สอนเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัยิ่งในการจดัการเรียนการสอน  ผู้สอนต้องเป็นผู้ มีความรู้ท่ีจะสอน
เป็นอย่างดี มีทัศนคติท่ีดีต่อการสอนมีความเห็นอกเห็นใจผู้ เรียน  มีการยอมรับความแตกต่าง
ระหวา่งบคุคล รวมทัง้มีการจริงใจระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน 
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พนัธ์ศกัดิ์ พลสารัมย์ (2548, น. 331) กลา่วไว้ว่าสภาพแวดล้อมด้านผู้สอน ผู้สอนจะ
ลดบทบาทการสอนในลกัษณะของการป้อนความรู้ลงแต่จะปรับวิธีการสอนไปเป็นผู้ ชีแ้นะ  และ
กระตุ้นให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและให้ความส าคญักบัการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการ
สอนมากขึน้ ตลอดจนมีความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย โรไมน์ (Romine, 1974, pp. 
139-143 อ้างถึงใน พระมหาปราโมทย์  วงศ์ร าพันธ์ , 2548, น. 39) ได้อธิบายว่า บรรยากาศ
เก่ียวกับการสอนท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้นัน้ มีดงันี ้คือ ด้านบุคลิกภาพของผู้สอนเป็นผู้ มีความ
กระฉับกระเฉง มีอารมณ์ขัน สนใจวิชาท่ีสอน มีความจริงใจและเป็นกันเองกับผู้ เรียน  มีการ
เตรียมการสอนมาดี ชีแ้จงวตัถปุระสงค์ในวิชาท่ีเรียนให้ผู้ เรียนทราบทกุครัง้ รวมทัง้แนะน าหนงัสือ
อ้างอิงต่าง ๆ ด้านเนือ้หาวิชามีการอธิบายชัดเจน  กระตุ้นให้ผู้ เรียนรู้จักคิดในการแก้ปัญหา มี
เทคนิคการสอนหลายๆ แบบท่ีสามารถท าให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาได้แจ่มแจ้งและรวดเร็ว  

นอกจากนี ้เกอริน (Guerin, 1981, p. 18 อ้างถึงใน จนัทร์เพ็ญ หงษ์ทอง, 2545, น. 
32) ได้สรุปไว้ว่าในการท่ีจะถ่ายทอดความรู้และทักษะความช านาญแล้ว  สิ่งท่ีอาจารย์ผู้ สอน
จะต้องมี คือ  1) รับ รู้ความต้องการและรู้เก่ียวกับนักศึกษาท่ีตนจะสอน  2) รู้ทัศนคติและ
สภาพแวดล้อมของนกัศกึษา 3) อนญุาตให้นกัศกึษาเลือกวิธีการและกิจกรรมท่ีนกัศกึษาคิดว่าจะ
เป็นประโยชน์และประสบผลส าเร็จในการเรียนของนกัศกึษาเองได้อย่างอิสระ 4) ต้องรู้จกัเช่ือมโยง
ประสบการณ์หรือความรู้ให้กลมกลืนสอดคล้องกบัสถานการณ์จริง  

สว่น อดลุย์  วิริยเวชกลุ (2541ข, น. 53) ท่ีศกึษาเร่ืองดชันีบง่ชีค้ณุภาพบณัฑิตศกึษา
ของสถาบนัอดุมศกึษา พบว่า คณุภาพของอาจารย์นบัเป็นปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสดุในการสร้างผลผลิต
ท่ีมีคุณภาพตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์  คุณภาพรวมถึงคุณวุฒิ  ประสบการณ์   ความ
รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ความมีวฒันธรรมและอารยธรรม รวมทัง้การอุทิศตนต่อภาระรับผิดชอบท่ี
ก าหนดไว้ด้วย ดงันัน้ หากสถาบนัอุดมศึกษาใดมีอาจารย์ท่ีมี “คณุภาพ” ย่อมสร้างผลผลิตตาม
เปา้หมายและวตัถปุระสงค์ได้มาก จากผลการวิจยัท่ีรวบรวมข้อมลูจากบณัฑิตท่ีจบการศกึษาของ
มหาวิทยาลยัในประเทศแคนาดาประมาณ 7,000 คน อาจารย์ผู้สอนมีประสิทธิภาพดี  มีลกัษณะ
และวิธีการดงันี ้ 

1. รู้/แม่นย าในเนือ้หา  
2. เตรียมการบรรยายอยา่งดี มีขัน้ตอน  
3. สอนเนือ้หาท่ีสมัพนัธ์กบัชีวิตและน าไปใช้ได้  
4. กระตุ้นหนนุให้ผู้ เรียนถามและแสดงความเห็น  
5. กระหายใคร่รู้ในวิชาของตน  
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6. เป็นกนัเอง ติดตอ่เข้าพบได้ง่าย  
7. ค านงึถึงความก้าวหน้าของนกัศกึษา  
8. มีอารมณ์ขนั  
9. เห็นอกเห็นใจ เมตตา กรุณา  
10. ใช้เคร่ืองมืออปุกรณ์อยา่งมีประสิทธิภาพ 

วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยธุยา (2554, น. 2-5, 37) ได้ก าหนดคณุลกัษณะของผู้สอน
ในระดบัอดุมศกึษา ดงันี ้

1. รู้จักวางแผนการสอน คือ ประมวลรายวิชา ท าแผนการสอนรายวัน เพื่อได้
เตรียมการสอน วิธีการและสาระอยา่งถกูต้องสมบรูณ์ 

2. รู้วิ ธี  การสอนหลายแบบและรู้จัก เลือกวิ ธีการสอนให้สอดคล้องกับ
วตัถปุระสงค์และสาระของเนือ้หาวิชาท่ีสอน 

3. รู้จกัผู้ เรียน ผู้สอนควรรู้จกัผู้ เรียนเพื่อทราบภมูิหลงั พืน้ฐานความสนใจและเพื่อ
สร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรตอ่กนัระหวา่งผู้ เรียนและผู้สอน 

4. รู้จกัใช้อปุกรณ์ ผู้สอนควรรู้จกัใช้อปุกรณ์ท่ีจะใช้เป็นเคร่ืองช่วยท าให้บทเรียน
น่าสนใจดียิ่งขึน้ 

5. รู้จกัทรัพยากรมนุษย์ รู้จกัแหล่งท่ีจะเชิญผู้ เช่ียวชาญ และผู้ ท่ีมาเป็นวิทยากร
ให้ความรู้แก่ศิษย์ของตน 

6. รู้จักค้นคว้า รู้จักแหล่งท่ีจะให้ข้อมูลส าหรับนักศึกษาค้นคว้าหรือแหล่งท่ี
นกัศกึษาจะฝึกฝนอาชีพได้ 

7. รู้จกัวิธีประเมินผล การสอนที่ดีควรจะมีการประเมินผลท่ีตรงกบัวตัถปุระสงค์ท่ี
สอนเพื่อท าให้ผู้สอนเข้าใจและปรับปรุงการสอนของตนเองดีขึน้ ผู้ ท่ีสอนแล้วท าให้ผู้ เรียนสอบตก
มากควรพิจารณาตนเองวา่อาจจะเป็นผู้สอนท่ีใช้ไม่ได้เลยมากกวา่จะเป็นความผิดของผู้ เรียน  

นอกจากนี ้วลัลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2554, น. 13) กล่าวว่า ผู้สอนมีบทบาท
ส าคญัท่ีสดุ ในการถ่ายทอดความคดิ วิทยาการ และกระบวนการให้แก่ผู้ เรียน ดงันัน้ ผู้สอนยอ่มจะ
เป็นผู้ ท่ีท าให้การเรียนการสอนเกิดผลดีได้ โดยผู้สอนควรมีองค์ประกอบ ดงันี ้

1. บุคลิกภาพของผู้สอน หมายรวมถึง การพูด เสียงท่ีพูด ความกระจ่างในการ
พดู ส าเนียงท่ีพดู หน้าตา กิริยาท่าทางและการแสดงออกต่าง ๆ สขุภาพกาย สขุภาพจิต ทศันคติ
ต่อวิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม ความอดทน ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ความเสียสละและความ
ขยนัหมัน่เพียร 
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2. ความรู้ของผู้สอน ผู้ เรียนย่อมคาดหวงัไว้สงูว่า ผู้สอนจะมีความพร้อมทางด้าน
วิชาการ สามารถจะให้ข้อมูล สอน อธิบายหลกัเกณฑ์ ทฤษฎี และข้อสงสยัต่าง ๆ ให้ผู้ เรียนได้
กระจ่างชัด ดังนัน้ผู้ สอนจะต้องมีความใฝ่รู้ ติดตามข่าวสารทางวิชาการอย่างสม ่าเสมอ และมี
ความพร้อมท่ีจะสอน 

3. วิธีการสอน การสอนท่ีดีนัน้  รวมถึงท่ีผู้ สอนรู้จักวิธีการถ่ายทอดความรู้ 
ความคิดให้ผู้ เรียน โดยใช้วิธีการแตกต่างกนัออกไปอย่างเหมาะสม และน่าสนใจ ท าให้ผู้ เรียนได้
ความรู้ความคิดตามความมุ่งหมายของผู้ สอน นอกจากนีก็้ควรมีความเข้าใจ ใส่ใจต่อผู้ เรียน
ตลอดจนความรักศรัทธาในวิชาชีพอาจารย์อีกด้วยหากผู้สอนสามารถจะเตรียมตนให้พร้อมด้วย
ความมัน่ใจในมาดของอาจารย์ท่ีเต็มไปด้วยความรู้และวิธีการสอนท่ีเหมาะสมน่าสนใจ ก็ย่อมจะ
ท าให้การเรียนการสอนด าเนินไปอย่างได้ผลดี 

วินยั วีรวฒันานนท์ (2543, น. 91-93) ได้เสนอเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ใน
ระดบับณัฑิตศกึษาท่ีสง่เสริมความเป็นคนท่ีสมบรูณ์ ทกัษะในการวิจยั และการพฒันาวิชาการและ
วิชาชีพซึง่จะต้องอาศยักระบวนการเรียนรู้ดงันี ้

1. การค้นคว้าและวิพากษ์เนือ้หาสาระ การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้ค้นพบความรู้
ด้วยตนเอง การน าเสนอสิ่งท่ีได้ค้นคว้าและการวิพากษ์วิจารณ์เนือ้หาสาระของวิชาในหลกัสูตร 
ตลอดจนการเลือกและการน าเสนอเนือ้หาท่ีสนใจอยา่งเป็นระบบ 

2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมให้ผู้ เรียนค้นหาความรู้ท่ีกว้างขวาง
โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ นอกเหนือไปจากการค้นคว้าจากต ารา หนงัสือ เอกสาร และบทความจาก
สื่อการศกึษาท่ีใช้อยูป่กติ 

3. การใช้ภาษาท่ีมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมให้ผู้ เรียนน าเสนอสาระความรู้ด้วย
การพูดและการเขียนท่ีถูกต้องเป็นระบบ สื่อความหมายให้เข้าใจโดยง่ายและใช้กรอบแนวคิดใน
รูปแบบของการวิจยัน าเสนอ 

4. การน าเสนอเนือ้หาท่ีทนัสมยั การน าเสนอเนือ้หาของวิชาท่ีมีความทนัสมยั ทนั
ต่อเหตกุารณ์และมองเห็นคณุค่าในการน าไปใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจ าวนั และประโยชน์ในการ
ปฏิบตัิงาน 

5. การเช่ือมโยงเนือ้หาสาระ การส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้พัฒนาทักษะในการ
เช่ือมโยงความรู้ในสาขาวิชากบัวิชาการในสาขาอ่ืน และมองเห็นผลกระทบในการเช่ือมโยงความรู้
ในสาขาวิชาการในสาขาอ่ืน และมองเห็นผลกระทบของการพัฒนาวิชาการท่ีมีคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
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6. ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคคล กิจกรรมการเรียนท่ีส่งเสริมผู้ เรียนให้มีปฏิสมัพนัธ์
กบัผู้ เรียนด้วยกนั และระหวา่งผู้ เรียนกบัผู้สอนท่ีเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ การเคารพในความคิดเห็น
ซึง่กนัและกนั และการใช้เหตใุช้ผล 

7. การเรียนและการปฏิบตัิในสถานการณ์จริง การส่งเสริมการเรียนให้ผู้ เรียนได้
ลงมือปฏิบตัิจริง และเรียนในสภาพการณ์จริง และส่งเสริมทกัษะการใช้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ใน
การปฏิบตัิงานได้อยา่งถกูต้อง 

8. ความเป็นประชาธิปไตย การส่งเสริมให้ผู้ เรียนแสดงความคิดเห็น การรับฟัง
ความคิดเห็นท่ีแตกต่าง การวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ และการยึดมัน่ในสิทธิ เสรีภาพ และ
หน้าท่ีของตนเองและผู้ อ่ืน 

9. การมีส่วนร่วมในบทเรียน การส่งเสริมให้ผู้ เรียนได้มีส่วนร่วมคิดร่วมปฏิบตัิใน
กิจกรรมอย่างทัว่ถึงและเสมอภาคกนั รวมทัง้ให้ผู้ เรียนมีความพร้อมในการแสดงความคิดเห็นต่อ
บทเรียน การก าหนดจดุประสงค์ กิจกรรม วิธีเรียน และการประเมินร่วมกนั 

อาจสรุปได้ว่า สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน คือ กระบวนการจดัการเรียน
การสอน วิธีการสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีผู้สอนจดัให้แก่ผู้ เรียน 
รวมถึงการวดัและประเมินผล และปัจจยัสนบัสนุนในการเรียนการสอน เช่น สื่อ อปุกรณ์ประกอบ
เนือ้หาสาระท่ีสอน เพื่อพฒันาให้นกัศึกษามีความเป็นนกัวิชาการ ซึง่เป็นกระบวนการท่ีส าคญัใน
การกระตุ้นนกัศกึษาให้มีการพฒันาศกัยภาพทางด้านสติปัญญา บคุลกิภาพ ความรู้สกึตา่ง ๆ การ
จดัสภาพแวดล้อมท่ีดีจะช่วยส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ รวมทัง้ช่วยให้นกัศกึษามีทศันคติท่ีดี
ต่ อการเรียน รู้  และเป็ น ไปตามวัตถุป ระสงค์ ของหลักสูต รและมีส่ วนส าคัญ ท่ีท า ให้
สถาบนัอดุมศกึษามีการพฒันาคณุภาพและมาตรฐานบณัฑิตให้มีคณุลกัษณะท่ีพงึประสงค์และมี
ความเป็นบณัฑิตท่ีสมบรูณ์ 
 

3.3 สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบณัฑติศึกษาด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนระดับ

บณัฑิตศึกษา  มีภารกิจส าคญัท่ีสุด คือ การสอนและการให้ค าปรึกษาหรือควบคุมวิทยานิพนธ์ 
และการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตนกัศึกษา (สวุิมล ว่องวาณิช และนงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2550, น. 22) 
บทบาทหน้าท่ีของอาจารย์ซึ่งนอกจากปฏิบัติหน้าท่ีสอนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรแล้ว ยังมี
หน้าท่ีอ่ืน ๆ ได้แก่ การบริหารหลกัสตูร การควบคมุมาตรฐานหลกัสตูร การควบคมุดแูลนกัศึกษา 
การให้ค าปรึกษาเก่ียวกับการจัดแผนการเรียนการสอน การดูแลการท าวิทยานิพนธ์ และการ
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ค้นคว้าวิจยั และการให้ค าแนะน า หรือข้อเสนอแนะทางด้านอ่ืน ๆ และนอกเหนือจากคณุสมบตัิ
ของอาจารย์ในระดบับณัฑิตศึกษาท่ีกล่าวมาข้างต้นแล้ว ในส่วนของการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
ให้กับผู้ เรียน ควรเป็นอาจารย์ท่ีมีความรับผิดชอบสูงมีความจริงใจ เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มีความ
เมตตากรุณา ใจกว้างรับฟังความคิดเห็น ไวตอ่การับรู้ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีเหตผุล 
มีความอดทน อทุิศเวลาให้กบังาน มีความรอบรู้และทนัต่อเหตกุารณ์ มีมนุษยสมัพนัธ์ดี มีความ
ประพฤติท่ีเหมาะสมปฏิบตัิตนเป็นท่ีเคารพนบัถือสมเป็นแบบอยา่งท่ีดี (อดลุย์ วิริยเวชกลุ, 2541ก, 
น. 167-168)  

นอกจากบทบาทอาจารย์ท่ีท าหน้าท่ีเป็นผู้สอนแล้วนัน้ อาจารย์ระดบับณัฑิตศกึษายงั
มีอีกหนึ่งบทบาทท่ีส าคญั คือ บทบาทของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึง่เป็นบคุคลส าคญัท่ีสดุ
ในกระบวนการท าวิทยานิพนธ์ มีบทบาทหน้าท่ีทัง้ด้านบริหาร (administrative role) วิชาการ 
(academic role) ท่ีปรึกษา  (counseling role) ท่ีปรึกษา (counseling role) และประกนัคณุภาพ 
(quality assurance role) กล่าวคือ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องให้ค าแนะน าทางวิชาการ 
ก ากบัดแูลความก้าวหน้าในการด าเนินงานให้นิสิตนกัศกึษาท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคณุภาพมาตรฐาน
ได้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้ปฏิบัติตามนโยบาย กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย ดูแลนิสิตนักศึกษาให้มีพัฒนาการทัง้ด้านอารมณ์ -สังคม ร่างกาย คุณธรรม 
จริยธรรม เพื่อท่ีจะได้พัฒนาตนให้มีความเป็น “นักวิชาการ/นักวิจัยมืออาชีพ” รวมทัง้เป็น
แบบอย่าง (model) ของครูและนกัวิจัยท่ีดีด้วย (ชนิตา  รักษ์พลเมือง และสมหวงั พิธิยานุวฒัน์ , 
2549, น. 25)  

สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์  วิรัชชัย (2550, น. 31-33) ได้สรุปบทบาทหน้าท่ี
ของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ไว้ 9 บทบาท ดงันี ้

1) บทบาทในฐานะนักวิชาการและนักวิจัย ท่ีทันสมัย  อาจารย์ ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ ท่ีแสวงหาความรู้และพฒันาตนเองโดยใช้กระบวนการวิจัยอย่างต่อเน่ือ ง
สม ่าเสมอ เพื่อให้มีความรู้ทนัสมยั ก้าวทนัตอ่ความก้าวหน้าในศาสตร์ของตนเอง 

2) บทบาทในฐานะครู อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีจิตวิญญาณของความ
เป็นครู เป็นผู้ ท่ีมุ่งมั่นชีแ้นะ อบรม สั่งสอน และถ่ายทอดความรู้รวมทัง้ชีน้ าให้นิสิตนักศึกษา
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง จนนิสิตนักศึกษาสามารถท าวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพได้ส าเร็จตาม
ศกัยภาพ 
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3) บทบาทในฐานะต้นแบบ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นบุคคลเพียงคน
เดียวท่ีนิสิตนักศึกษาได้ร่วมท างานอย่างใกล้ชิดเป็นระยะเวลานานเกือบตลอดหลกัสูตร  ดงันัน้
อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ควรมีบุคลิกลกัษณะ โลกทศัน์ และพฤติกรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีให้
นิสตินกัศกึษายดึถือหรือเลียนแบบได้ 

4) บทบาทในฐานะท่ีปรึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องสามารถคิดวิเคราะห์ คิดเชิง
วิพากษ์ สามารถให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมลูปอ้นกลบั ชีแ้นะแนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ท่ีถกูต้องให้
นิสิตนกัศกึษาได้ โดยไม่ท าให้นิสิตนกัศึกษาหลงทางหรือหลงประเด็น รวมทัง้ ต้องเป็นผู้ มีศาสตร์
และศิลปะในการให้ค าปรึกษาเป็นอยา่งดี 

5) บทบาทในฐานะผู้ มีความพร้อมในการเป็นท่ีปรึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ต้องมีความพร้อมใน 3 ด้าน ด้านแรก มีความพร้อมด้านเวลาในการดูแลนักศึกษา
อย่างใกล้ชิดและตอ่เน่ืองทัง้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และให้เวลาแก่นกัศกึษาอย่างเพียงพอ 
ด้านท่ีสอง มีความพร้อมทางวิชาการในเร่ืองท่ีนกัศกึษาท าวิทยานิพนธ์ สามารถให้ความรู้หรือเป็น
แหล่งความรู้ทางวิชาการ เป็นท่ีพึ่งของนักศึกษาในการท าวิทยานิพนธ์ได้ดี  ด้านท่ีสาม มีความ
พร้อมทางจิตใจ ท่ีจะดแูลนกัศกึษาด้วยความเข้าใจ เห็นใจ ใสใ่จและปรารถนาท่ีดีต่อนกัศกึษา ให้
ความสนิทสนมและมีความสมัพนัธ์ใกล้ชิดกบันกัศกึษาเหมือนเป็นเพื่อนร่วมงาน 

6) บทบาทในฐานะผู้รอบรู้สาระแหล่งข้อมลู อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมี
ความรู้กว้างและลึกทัง้องค์ความรู้และแหล่งความรู้ทางด้านวิชาการ พร้อมท่ีจะให้ค าแนะน าท่ีดี 
รอบรู้ทัง้กฎระเบียบ นโยบายของภาควิชา คณะ หรือมหาวิทยาลยั ก าหนดการ/เง่ือนไขการสอบ 
เกณฑ์การวดัและประเมินผล พร้อมท่ีจะช่วยให้นกัศกึษาวางแผนงานได้เหมาะสม 

7) บทบาทในฐานะผู้ บริหารจัดการ อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมี
ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการวิจัย สามารถให้ค าแนะน านักศึกษาเก่ียวกับการ
บริหารโครงการวิจยัหรือการท าวิทยานิพนธ์ได้เป็นอย่างดี รวมทัง้สามารถบริหารเวลาของตนเอง 
และบริหารตวันกัศกึษาได้ 

8) บทบาทในฐานะนกัประเมิน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีศกัยภาพใน
การประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์  และการประเมินความสามารถของนักศึกษา  รวมทัง้มี
ความสามารถวิเคราะห์ประเมินความรุนแรงของปัญหาการท าวิทยานิพนธ์ และสามารถปัญหาท่ี
เกิดขึน้อยา่งได้ผล 
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9) บทบาทในฐานะผู้ ร่วมงาน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยเฉพาะอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิต ต้องให้เกียรตินักศึกษาเหมือนเป็น
เพื่อนร่วมงาน เม่ือมีผลผลิตผลงานวิจยัร่วมกนั 

อดุลย์ วิ ริยเวชกุล (2541ก, น. 171, 173-175) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะท่ีดีของ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ว่า  ควรจะเป็นอาจารย์ท่ี มีความรับผิดชอบสูง เป็น
ผู้ทรงคณุวฒุิในสาขาวิชา มีความช านาญเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ทางวิชาการสงู มีผลงานทาง
วิชาการเป็นท่ีประจกัษ์ มีจิตวิญญาณเป็นนักวิชาการ มีวิสยัทัศน์ท่ีกว้างไกล มีความใฝ่รู้ ศึกษา
ค้นคว้าวิจยัหาความก้าวหน้าอยูเ่สมอ และมีความจริงใจในการถ่ายทอดความรู้แก่ลกูศษิย์ มีความ
ตัง้ใจจะสร้างบณัฑิตใหม่ให้มีความสามารถ และเช่ียวชาญในวิทยาการเพื่อสามารถพฒันาเป็น
อาจารย์ท่ีดีต่อไปในอนาคตเป็นผู้ เป่ียมล้นด้วยคณุธรรม มีศีลธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณท่ีดี 
ประพฤติปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและมีความภาคภมูิใจในอาชีพของตน  และยงัได้กล่าวถึงข้อ
ปฏิบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ท่ีควรมีความพร้อมเพื่อเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ท่ีดี คือ 

1) มีคณุสมบตัิในการจะเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ตามกฎระเบียบ
ของบณัฑิตวิทยาลยั 

2) มีเวลาท่ีจะควบคมุ ดแูลให้ค าแนะน า ปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์แก่นกัศกึษา
ได้อยา่งเต็มท่ี 

3) อาจารย์ท่ีปรึกษาการท าวิทยานิพนธ์ แต่ละคนไม่ควรมีนกัศกึษาในความดแูล
ทัง้หมดเกิน 5 คน เพื่อจะได้ดแูลเต็มท่ี และเป็นการกระจายความรับผิดชอบให้อาจารย์ท่ีปรึกษาใน
หลกัสตูรได้ถ้วนหน้า 

4) จัดตารางเวลาให้นักศึกษาเข้าพบอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1 ครัง้ เพื่ อ
ปรึกษาหารือติดตามความก้าวหน้าของการท าวิจยัส าหรับวิทยานิพนธ์ 

5) ควรคยุรายละเอียด หวัข้อโครงการวิจยั วตัถปุระสงค์ ขัน้ตอนการด าเนินการ
รวบรวมข้อมลูการวิเคราะห์ข้อมลูการประมวลข้อมลูให้นกัศกึษาเข้าใจอยา่งชดัเจน 

6) อาจารย์ท่ีปรึกษาฯ ควรท าตนเป็นแบบอย่างท่ีดีโดยต้องมีความกระตือรือร้น
ในการแสวงหาแหลง่ทนุวิจยัจากภายในประเทศ และตา่งประเทศ ทัง้จากภาครัฐและเอกชน 

7) สอนให้นกัศกึษารู้จกัการเขียนโครงการวิจยัเพื่อขอทนุสนบัสนนุการวิจยั 
8) ฝึกให้รู้จกัการใช้เทคนิควิธีการอยา่งถกูต้อง โดยการถ่ายทอดให้ด้วยความเต็ม

ใจ 
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9) อาจารย์ท่ีปรึกษาฯ ควรลงมือปฏิบัติการทดลองได้เองโดยท าร่วมไปกับ
นักศึกษาในช่วงเร่ิมต้นมิใช่เป็นแค่ออกค าสัง่หรือให้นักวิจัย/นักวิทยาศาสตร์เป็นผู้สอนงานด้าน
ปฏิบตัิการแก่นกัศกึษา ทัง้นีเ้พื่อเสริมสร้างบรรยากาศการท าวิจยัให้น่าร่ืนรมย์ สร้างแรงจงูใจและ
ก าลงัใจในการติดตามผลงานตอ่ไป 

10) สอนและตกัเตือนให้นักศึกษา มีความซื่อสตัย์ต่อผลการทดลองให้มีความ
เพียรพยายามตอ่งานและแจ้งให้ทราบทนัทีท่ีเกิดปัญหา 

11) อาจารย์ท่ีปรึกษาฯ ควรจัดให้มีการพบปะเพื่อปรึกษาหารือผลการทดลอง
ระหวา่งนกัศกึษากบัคณะกรรมการควบคมุวิทยานิพนธ์อย่างตอ่เน่ืองสม ่าเสมอเพื่อจะรับทราบผล
การทดลองแก้ไขปัญหาได้ทนัการ 

12) เม่ือผลการวิจัยเสร็จสิน้  อาจารย์ท่ีปรึกษาฯ ควรสนับสนุนให้นักศึกษา
น าเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการหรือเขียนเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภายในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ 

13) ปลกูฝังให้รักการท าวิจยัและสนบัสนนุตอ่ไปแม้จะส าเร็จการศกึษาแล้ว 
14) ส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้บณัฑิตรู้จกัท างาน ประสานงานกบัผู้ อ่ืนเป็นผู้ รู้ลกึ 

ใฝ่รู้ ท างานด้วยใจรัก ด้วยสมอง ด้วยฝีมือ 
จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการศึกษาด้าน

อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจสรุปได้ว่าสภาพแวดล้อมด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาเป็นปัจจัยหนึ่งท่ี มี
ความส าคญัยิ่งตอ่กระบวนการผลติบณัฑิตซึง่บทบาทของอาจารย์ในระดบับณัฑิตศกึษาจะต้องท า
หน้าท่ีทัง้ด้านการสอนและการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  อาจารย์จะต้องมีความพร้อมใน
ด้านของความรู้ในศาสตร์ท่ีถ่องแท้ มีความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ให้ข้อคิดเห็น ชีแ้นะ
แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ มีความพร้อมในด้านของเวลาท่ีจะต้องมีให้กับนักศึกษา และมี
ความประพฤติดี มีคณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กบันกัศกึษา อาจารย์
จะเป็นผู้พัฒนานกัศึกษาให้มีศกัยภาพเต็มความสามารถของตนเอง เป็นผู้ ท่ีคอยรับรู้ คอยให้ค า
ชีแ้นะ มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้กับนักศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษามีโอกาส
ความก้าวหน้าในวิชาชีพของตนเอง 
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3.4 สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบณัฑติศึกษาด้านการบริการนักศึกษา 
การจัดสภาพแวดล้อมในด้านการบริการนักศึกษาท่ีจะเป็นสิ่ งเกื อ้หนุนใน

กระบวนการผลิตบณัฑิตระดบัอดุมศึกษานัน้ สิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลยัและสถาบนัอดุมศกึษา
เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสง่เสริมและเอือ้อ านวยในการแสวงหาความรู้และเจตคติท่ีดี รวมทัง้เป็นการ
หล่อหลอมให้นักศึกษาเป็นผู้ ท่ี มีวัฒนธรรมและอารยธรรมท่ีดี  เม่ือส าเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษา ดงันัน้ มหาวิทยาลยัและสถาบนัอดุมศึกษาจะต้องมีอาคาร
สถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์ท่ีทนัสมยัและเพียงพอเป็นท่ีประทบัใจ รวมทัง้มีบรรยากาศและกิจกรรม
ตา่ง ๆ ท่ีสง่เสริมและเอือ้อ านวยในด้านตา่ง ๆ เช่น ในด้านวิชาการ ศลิปวฒันธรรม การกีฬา จงึเป็น
ปัจจัย ท่ี เป็นองค์ประกอบภายนอกท่ี มีความส าคัญ อย่างยิ่ งในการพัฒนาการศึกษา 
สถาบนัอดุมศกึษาจงึต้องเป็นแหลง่ท่ีส าคญัท่ีต้องเป็นทัง้สถานท่ีปลกูฝังและพฒันาวัฒนธรรมและ
อารยธรรมให้แก่นกัศกึษาพร้อมกบัการท่ีเป็นแหลง่ผลติ “ผู้ทรงความรู้และปัญญา” ทัง้นีว้ฒันธรรม
และอารยธรรมมีความหมายรวมถึงความประพฤติ จริยธรรม ความเป็นผู้ มีระเบียบวินัย การให้
เกียรติผู้ อ่ืน นอกจากนีใ้นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในระดับบัณฑิตศึกษาปัจจัยทางด้าน
อปุกรณ์ด้านการเรียนการสอน สิง่แวดล้อมและบรรยากาศของสถาบนัอดุมศกึษา ควรจะมีดงันี ้

ปัจจยัทางด้านอปุกรณ์ด้านการเรียนการสอน การเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ศูนย์กลางนัน้ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องซึ่ง ไพฑูรย์  สินลารัตน์, สมสุข ธีระพิจิตร, และ 
วชันีย์ เชาว์ด ารงค์ (2554, น. 62-64) ได้กลา่วไว้ดงันี ้

1) มีห้องสมุดท่ีมีประสิทธิภาพ ท่ีเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการทัง้
ต ารา วารสาร วิทยานิพนธ์ทัง้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทัง้เอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ โดย
มีสดัสว่นเพียงพอกบันกัศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษา 

2) อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ีต้องทันสมยั เช่น เทคโนโลยีการศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ และการบริการท่ีคล่องตวั รวดเร็ว สะดวกไม่ซบัซ้อน และเสียเวลาใน
การจดัการ 

3) ศูนย์การเรียนรู้ท่ีเหมาะสมในแต่ละศาสตร์ เพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้
ด้วยตนเองของศาสตร์นัน้ ๆ 
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ส่วนบริบทท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้มีความส าคญัต่อการผลผลิตของบณัฑิตศึกษาทัง้
ในด้านสิง่แวดล้อมและการจดับรรยากาศ ได้แก่ 

1) การจัดการประชุมสมัมนาในระดบันานาชาติและระดบัสาขาท่ีเก่ียวกับ
ศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง โดยสะท้อนความก้าวหน้าทางวิชาการท่ีเกิดจากการวิจัย และ/หรือการร่วม
สมัมนาเพื่อแก้ปัญหาสงัคม 

2) จัดเวทีวิพากษ์วิจารณ์ อภิปราย ถกเถียง เพื่อฝึกทักษะการแสดงความ
คิดเห็น และสร้างบรรยากาศประชาธิปไตยเชิงสร้างสรรค์ โดยผู้ เรียนหรือนักศึกษาระดับ
บณัฑิตศกึษาได้มีโอกาสแสดงความคดิเห็น เสนอผลการวิจยัของผู้ เรียนเอง 

3) จัดเวทีแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์เชิงวิชาการ โดยเฉพาะการใช้
ประโยชน์จากการศกึษาหรือการวิจยัค้นคว้า 

4) จัดให้นิสิตนักศึกษามีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก เช่น อาจารย์จาก
มหาวิทยาลยัอ่ืน ภาคธุรกิจ นกัการเมือง เป็นต้น โดยเป็นการเชิญบรรยายพิเศษ หรือเชิญเป็นท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อให้เรียนรู้สภาพจริงของสงัคม 

ในส่วนการให้บริการนักศึกษาเป็นงานส าคญัท่ีสถาบนัจัดขึน้เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้แก่นกัศึกษา รวมทัง้ให้ได้รับความปลอดภยัและความสขุสบาย ดงัท่ีส าเนาว์ ขจรศิลป์ 
(2537, น. 7) กล่าวว่า การจัดบริการนิสิตจะต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมพฒันาการในทุกด้านของ
นิสิต เพื่อสร้างประสบการณ์ในการพฒันาตนเอง โดยการจดับริการท่ีส าคญั เช่น บริการอาหาร 
บริการแนะแนวบริการสขุภาพอนามยั และบริการจดัหางาน ทัง้นีเ้พื่อช่วยลดหรือขจดัปัญหาตา่งๆ 
ให้แก่นิสิตเพื่อช่วยให้นิสิตเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ทัง้สติปัญญา  สงัคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 
สอดคล้องกับ อจัฉรา วฒันาณรงค์ (2551, น. 9) กล่าวว่า การจดับริการนกัศึกษาเป็นงานท่ีช่วย
เอือ้อ านวยและสนับสนุนให้ผู้ เรียนมีความพร้อมในการเรียน  และได้รับความสะดวกตลอด
ระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั สถาบันอุดมศึกษาควรจัดขึน้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของ
ผู้ เรียนอย่างมีคณุภาพและประสิทธิภาพ มีอาคารสถานท่ีท่ีเอือ้อ านวยตอ่การจดัการเรียนการสอน 
มีห้องสมดุ ต ารา หนงัสือ วารสาร มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการสอน และวสัดอุปุกรณ์ท่ี
เอือ้อ านวยต่อการสืบค้น และเสาะแสวงหาความรู้ทัง้ภายในและภายนอกประเทศ มีบรรยากาศท่ี
เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ของผู้ เรียน 

นอกจากนี ้วลัลภา เทพหสัดิน ณอยธุยา (2530, น. 100-102) ยงัได้กลา่วถึงงาน
บริการและสวสัดิการนักศึกษาไว้ว่า เป็นงานของบุคลากรนักศึกษาท่ีเกิดขึน้พร้อมกับงานอ่ืน ๆ 
ของงานอดุมศึกษา งานด้านนีใ้นสถาบนัอดุมศึกษาหลาย ๆ แห่งอาจรวมสองหน่วยงานคือ งาน
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บริการและงานสวสัดิการอยู่ในหน่วยงานเดียวกันก็ได้ตามความจ าเป็นและลกัษณะของงานใน
สถาบนันัน้ ๆ บางแห่งอาจไม่มีหน่วยงานสวสัดิการ มีแตง่านบริการนกัศกึษา แตอี่กหลายแห่งท่ีมี
งานบริการเพื่อให้เห็นความแตกต่างในการแยกงานบริการและสวสัดิการทัง้สองงานจะมีลกัษณะ
แตกตา่งกนัคือ 1) งานบริการเป็นงานท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นกัศกึษา 
ในด้านชีวิต ความเป็นอยู ่และการศกึษาเลา่เรียน งานบริการจดัขึน้เพื่อนกัศกึษาทัว่ไปโดยสว่นรวม 
อาจแบง่เป็น 2 ด้านคือ บริการด้านสิ่งแวดล้อม และบริการด้านวิชาการ 2) งานสวสัดิการ เป็นงาน
ท่ีมหาวิทยาลยัจดัขึน้เพื่อให้เป็นสวสัดิการแก่นกัศกึษา สวสัดิการแตกตา่งจากบริการคือ สวสัดิการ
เป็นการให้แก่กลุม่นกัศกึษาบางคนท่ีจ าเป็นเท่านัน้จะต้องมีการติดตอ่เก็บระเบียนประวตัิหรืออาจมี
การพิจารณาเลือกบคุคลท่ีจะให้สวสัดิการ และยงัชีใ้ห้เห็นว่าบริการตา่ง ๆ ท่ีสถาบนัอดุมศกึษาควร
จดัให้มีคือบริการสขุภาพ บริการอาหาร บริการแนะแนว บริการห้องสมดุ บริการไปรษณีย์โทรเลข 
โทรศพัท์ ธนาคาร บริการเสียงตามสาย บริการรับฝากถอนเงิน บริการร้านขายหนงัสืออปุกรณ์การ
เรียน บริการให้ทนุการศกึษา บริการประกนัอบุตัิเหต ุบริการเอกสาร นอกจากจะเสริมวตัถปุระสงค์
ของสถาบนัแล้วยงัมุ่งเน้นการพฒันาคนให้สมบรูณ์เพิ่มเติมจากท่ีศกึษาภายในชัน้เรียนท่ีจดัขึน้อีก
ด้วย  

การจัดบริการทุนการศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาท่ียากจนให้
สามารถศึกษาเล่าเรียนต่อไปได้  ซึ่งทุนการศึกษามีหลายประเภท  โดยแต่ละประเภทก็มี
วตัถปุระสงค์โดยเฉพาะทนุการศกึษาท่ีส าคญัท่ีสถาบนัอดุมศกึษาควรจดัสรรไว้เพื่อเป็นสวสัดิการ
ของนกัศึกษา ได้แก่ ทุนขาดแคลนทุนทรัพย์ ทุนท างาน ทุนฉกุเฉิน และ ทุนยืมบุคลากรท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบด้านทุนการศึกษาควรเป็นนักแนะแนวเพื่อให้สามารถให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาท่ี
เก่ียวกบัปัญหาด้านการเงิน การจดัสรรทนุการศกึษาให้นกัศกึษานัน้ควรกระท าโดยคณะกรรมการ
พิจารณาทนุการศกึษา โดยมีข้อมลูและหลกัฐานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถจดัสรรทนุให้แก่นกัศกึษาท่ี
มีความยากจนเพื่อช่วยให้นกัศกึษาได้มีโอกาส ศกึษาเลา่เรียนจนส าเร็จการศกึษา นอกจากนัน้การ
ติดตามประเมินผลผู้ ท่ีได้รับทุนการศึกษาก็มีความส าคัญมาก  ซึ่งหน่วยทุนการศึกษาต้อง
ด าเนินการเพื่อให้การช่วยเหลือนักศึกษาในด้านการเงินหรือการให้ทุนการศึกษาเป็นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของสถาบนัอดุมศกึษาและเจตนารมณ์ของผู้บริจาคทนุการศกึษา (ส าเนาว์ ขจรศิลป์, 
2537, น. 156-157) 
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ส าเนาว์ ขจรศิลป์ (2537, น. 74) ได้อธิบายถึง การบริการด้านสุขภาพ ว่าเป็น
สิง่จ าเป็นและส าคญัยิ่งอีกประการหนึ่งท่ีจะต้องจดับริการแก่นกัศกึษา เพราะการรักษาสขุภาพท่ีดี
ย่อมท าให้ผู้ เรียนมีสขุอนามยัท่ีสมบรูณ์ อนัจะเป็นผลให้ประสบความส าเร็จในการศกึษาเล่าเรียน 
การบริการสขุภาพในสถาบนัอดุมศกึษา ควรมีขอบเขตดงันี ้ 

1. บริการในด้านปอ้งกนั ได้แก่ การตรวจร่างกายเม่ือสมคัรเข้าเป็นนกัศกึษา 
การตรวจร่างกายประจ าปี 

2. บริการด้านสขุภาพจิต เพื่อให้การปรึกษาด้านสขุภาพจิตแก่นกัศกึษา 
3. บริการสร้างภมูิคุ้มกนั ได้แก่ การฉีดยาเพื่อให้มีภมูิคุ้มกนัโรค 
4. บริการรักษาพยาบาล เพื่อบริการในด้านปฐมพยาบาล หรืออาการป่วยท่ี

เจ้าหน้าท่ีช่วยรักษาได้ 
5. บริการเวชศาสตร์การกีฬา เพื่อป้องกันการบาดเจ็บอันเน่ื องมาจาก

อบุตัิเหตใุนการเลน่กีฬาของนกัศกึษาและบคุลากรของสถาบนั 
6. บริการสขุาภิบาลและความปลอดภยั เพื่อให้สภาพแวดล้อมในสถาบนั ซึง่

รวมทัง้ สถานท่ีเรียน ท่ีพกัอาศยั ท่ีพกัรับประทานอาหาร ท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ สะดวก สะอาด ถูก
สขุลกัษณะ และปลอดภยั 

7. บริการให้การศึกษาทางด้านสุขศาสตร์ เพื่อเป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้นักศึกษา
สามารถปฏิบตัิได้ถูกต้อง อนัจะเป็นประโยชน์ทัง้ต่อตวันกัศึกษา และครอบครัวของนกัศึกษา ซึ่ง
กระท าได้หลายวิธี เช่น การเขียนบทความ การประชมุชีแ้จง และการสอนในชัน้เรียน เป็นต้น 

สถาบนัอดุมศกึษาซึง่เป็นแหล่งผลิตบณัฑิตท่ีได้ช่ือว่าปัญญาชน ย่อมเป็นบคุคล
ท่ีพร้อมด้วยองค์ความรู้ ซึ่งองค์ความรู้ท่ีจะได้รับมานัน้  ย่อมต้องอาศัยแหล่งการเรียนรู้ใน
สถาบนัการศกึษาท่ีตนศกึษาหาความรู้เป็นอนัดบัแรก คือ ห้องสมดุ ซึง่เป็นแหล่งศกึษาหาความรู้
ของอาจารย์และนักศึกษา และในปัจจุบนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการ
ก าหนดวิถีชีวิตของมนุษย์มากยิ่งขึน้ห้องสมุดก็จะต้องปรับตวัและรับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้  
ห้องสมดุจึงมิใช่สถานท่ีท่ีเป็นแหลง่รวบรวมความรู้ต่าง ๆ อย่างเดียว แต่จ าเป็นต้องจดับรรยากาศ
และสถานท่ีต่าง ๆ มุมต่าง ๆ ให้ทันสมัย เอือ้ต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา ห้องสมุดสมยัใหม่ (น า้
ทิพย์ วิภาวิน, 2548, น. 75-76) ควรประกอบด้วย 

1. ประตูทางเข้าท่ีเป็นประตูอิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันหนังสือและสื่ออ่ืน ๆ 
สญูหาย 
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2. เคาน์เตอร์บริการ (Information Desk) และเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อบริการ
ยืม – คืน 

3. เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมลู 
4. ท่ีนัง่อา่นของผู้ใช้บริการ 
5. ชัน้วางหนงัสือหรือผู้จดับริการสื่อทกุรูปแบบตามประเภทของทรัพยากร 
6. ห้องท างานด้านเทคนิคของทรัพยากร 
7. ห้องท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
8. มมุถ่ายเอกสารและสิ่งอ านวยความสะดวก 
9. มมุกิจกรรมและนิทรรศการ 
10. มมุกาแฟ อาหารและเคร่ืองดื่ม 

ครรชิต  มาลยัวงศ์ (2540, น. 25-31) ได้น าเสนอลกัษณะห้องสมดุแยกเป็นราย
ประเด็นดงันี ้

1. สถานท่ีตัง้ อาคารห้องสมุดส่วนใหญ่จะตัง้อยู่ในสถานศึกษานัน้ ๆ หาก
สถาบนัการศกึษาบางแห่งมีหลายวิทยาเขต ก็ต้องมีห้องสมดุในแต่ละวิทยาเขตด้วย นอกจากนี ้มี
สถาบนัการศกึษาบางแห่งท่ีสร้างอาคารห้องสมดุเกิน 3 ชัน้ แตไ่มมี่เคร่ืองอ านวยความสะดวก เช่น 
ลิฟต์ ย่อมถือว่าเป็นสถานท่ีตัง้ท่ีไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีผู้ อาวุโสจ าเป็นต้องใช้
บริการ ชัน้ท่ีสูงท่ีสุด แล้วตู้ดชันีค้นหาหนังสืออยู่ชัน้ล่าง ท าให้ต้องเดินขึน้เดินลง ถือว่าเป็นการ
ก่อสร้างท่ีไม่เอือ้ต่อผู้ ใช้บริการ ดังนัน้ หากสถาบันการศึกษาท่ีมีพืน้ท่ีไม่มาก ย่อมสร้างอาคาร
ห้องสมุดท่ีไม่สูงมากนัก อาจจะมีเพียง  3 ชัน้ ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ลิฟต์ ถือเป็นอาคารประหยัด
พลังงานอีกด้วย อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทมากขึน้ ผู้ สืบค้น
รายการหนงัสือตา่ง ๆ สามารถค้นข้อมลู หรือหนงัสือตา่ง ๆ จากสถานท่ีใดก็ได้ด้วยระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต แล้วค่อยไปยงัห้องสมดุเพื่อรับบริการยืมหนงัสือต่อไป ทัง้นีห้ากสถาบนัอดุมศกึษาใด
ท่ีท าระบบสารสนเทศดิจิตอลแล้ว สถานท่ีท่ีตัง้หรืออาคารห้องสมดุย่อมมีความจ าเป็นลดน้อยลง
ไป อย่างไรก็ตามเม่ือมีอาคารห้องสมดุในสถาบนัอดุมศึกษา ย่อมจะต้องก่อสร้างตามมาตรฐาน
ห้องสมุดทัง้ด้าน ขนาด รูปแบบ ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชืน้ ระบบการระบายอากาศ แสง
สวา่ง ระบบปอ้งกนัสาธารณภยั ตลอดจนสถานท่ีส าหรับคนพิการ 
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2. การจัดองค์ประกอบในห้องสมุด ห้องสมุดในสถาบันอุดมศึกษา มีการ
ออกแบบการจดัวางชัน้และเก้าอีภ้ายในไว้แตกตา่งกนั บางแห่งมีลกัษณะผสมผสานการจดัชัน้วาง
หนังสือและโต๊ะเก้าอีไ้ว้ด้วยกัน บางแห่งก็แยกออกจากกันอย่างชัดเจน อีกทัง้ในปัจจุบนั
ห้องสมุดต่าง ๆ  ในสถาบนัอุดมศึกษามีการจัดห้องส าหรับการท างานเป็นหมู่คณะเพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่นิสิตนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาโดยเฉพาะก็มี อีกทัง้บางแห่งก็มีห้อง Sound 
Lab เพื่ อ ให้ นักศึกษ าใช้บ ริการจากการยื มสื่ อ ท่ี เรียกว่ า  CD-Rom ส าห รับการฝึกฝน
ภาษาต่างประเทศ ย่อมเป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง นอกจากนี ้ห้องสมดุในสถาบนัอดุมศกึษาใน
ปัจจุบัน ยังมีการติดตัง้ระบบ wireless เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ รับบริการสามารถน า
คอมพิวเตอร์มือถือมาใช้เพื่อการค้นคว้าข้อมลูเป็นการสว่นตวัอีกด้วย 

3. การวางหนังสือและวารสารบนชัน้ เม่ือจัดองค์ประกอบในห้องสมุด
เรียบร้อยแล้ว ต่อมาเร่ืองของการจดัวางหนงัสือ  ซึ่งเป็นสิ่งส าคญัมากส าหรับการจดัวางหนงัสือ
ตา่ง ๆ ให้เหมาะสม ซึง่ปัญหาสว่นใหญ่ของการจดัวางหนงัสือ คือ วารสาร เน่ืองจากบางแห่งมีการ
จดัวางวารสารตามกลุ่มสาขาวิชา บางแห่งจดัวางหนงัสือตามล าดบัตวัอกัษร นอกจากนีห้้องสมดุ
ส่วนใหญ่จัดชัน้วางหนังสือท่ีสูงมาก ก็จ าเป็นต้องค านึงถึงผู้ ใช้บริการในการหยิบหนังสือเพื่อน า
หนงัสือมาอา่นด้วย นัน่คือ ควรมีบนัไดเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการด้วย 

4. หนังสือและวารสาร ห้องสมุดในสถาบันอุดศึกษาถือเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ี
ส าคญัของนกัศกึษา ท่ีจ าเป็นต้องมีหนงัสือท่ีทนัสมยั  

5. การจดัท าบตัรดชันี บตัรดชันีหนงัสือ วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ 
มีใช้ในอดีตท่ีผ่านมาจนปัจจุบนั ห้องสมดุอดุมศึกษาส่วนใหญ่ ได้น าระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อ
การค้นคว้าสื่อสิง่พิมพ์ประเภทตา่ง ๆ ท าให้ห้องสมดุมีความทนัสมยัมากขึน้ 

6. วัสดุประเภทอ่ืน ห้องสมุดไม่ได้เป็นสถานท่ีเก็บหรือให้ยืมหนังสือหรือ
วารสารเท่านัน้ ยงัมีวสัดปุระเภทอ่ืน ๆ เทปวีดิทศัน์ แผนท่ี แผ่นซีดีรอม ฯลฯ ซึง่จะมีเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
ท าหน้าท่ีควบคุมดูแลสื่อวัสดุประเภทนีโ้ดยเฉพาะ นอกจากมีเจ้าหน้าท่ีเพื่อการยืม – คืน สื่อ
ประเภทนีแ้ล้ว ห้องสมดุสถาบนัอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ีเพื่อท าการบ ารุงรักษาสื่อวสัดุ
ประเภทนีด้้วย 

7. เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความส าคัญและห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อท าการบนัทึกข้อมูลข่าวสารต่าง  ๆ ได้
อยา่งรวดเร็ว ซึง่ปัจจบุนัห้องสมดุสถาบนัอดุมศกึษาได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทกุสถาบนั 
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ดงัท่ีกล่าวมาข้างต้นนัน้ ถือเป็นองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกับห้องสมุดเพียงสอง
ส่วน คือ Hardware นัน่คือ อาคาร สถานท่ี ครุภณัฑ์และอปุกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในห้องสมดุ อีกส่วน
หนึ่งเรียกว่า Software คือ ทรัพยากรสารนิเทศตา่งๆ หนงัสือ วารสาร โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ 
ตลอดจนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประเภทต่าง ๆ และสิ่งส าคัญท่ีขาดไม่ได้ คือ Peopleware ได้แก่ 
บคุลากร ผู้บริหาร ผู้ปฏิบตัิงาน ตลอดจนผู้ใช้บริการ  

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษา
ด้านการบริการนกัศกึษา อาจสรุปได้ว่า งานด้านการบริการนกัศกึษาเป็นงานท่ีมีความส าคญัท่ีจะ
ส่งเสริมและเอือ้อ านวยในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เอือ้อ านวยให้ความสะดวกแก่
นักศึกษาในด้านความเป็นอยู่ การศึกษาเล่าเรียน การใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองของ การ
ปฐมนิเทศ ทุนการศึกษา การดูแลสุขภาพกาย ใจ การให้บริการห้องสมุด ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดให้เตรียมให้กับนักศึกษา จะต้องมีความพร้อมใช้ มีความทันสมัย 
เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา และต้องสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ  เพื่อท่ีจะเป็นแหล่งผลิต  
“ผู้ทรงความรู้และปัญญา” 
 

3.5 สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบณัฑติศึกษาด้านการวิจัย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวว่า “ให้สถานศึกษาพัฒนา

กระบวนการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ สอนสามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ท่ี
เหมาะสมกับผู้ เรียนในแต่ละระดับการศึกษา” ซึ่งหมายความว่า กระบวนการทางวิชาการของ
การศกึษาในระดบัอดุมศกึษามีความจ าเป็นท่ีจะต้องเปลี่ยนแปลงและพฒันาไปในทิศทางของการ
สร้าง การประยกุต์ การวิจยั และการสง่เสริมให้มีกระบวนการสร้างความรู้ขึน้อย่างตอ่เน่ือง (ส านกั
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ, 2542, น. 16) การท่ีจะท าให้การวิจยัในมหาวิทยาลยัมีคณุภาพ
และเจริญก้าวหน้านัน้ต้องขึน้อยู่กบัองค์กรในมหาวิทยาลยัท่ีจะท างานวิจยัด้วยว่า สามารถสะสม
องค์ความรู้ มีความสามารถและท างานวิจัยได้อย่างจริงจงั โดยเช่ือมโยงกับการผลิตบณัฑิตใน
ระดบับณัฑิตศึกษาได้ (วิจารณ์ พานิช, 2540, น. 14) ซึ่งการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาจดัว่าเป็น
การศกึษาท่ีให้ความส าคญัสงูสดุกบัการเตรียมนิสตินกัศกึษาให้มีความรู้และทกัษะในการแสวงหา
ความรู้ด้วยปัญญาโดยใช้กระบวนการวิจยั หลกัสตูรระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสตูรไม่ว่าจะเป็น
ระดบัมหาบณัฑิตหรือระดบัดุษฎีบณัฑิต จึงมีข้อก าหนดให้นิสิตนักศึกษาต้องท าวิจยัท่ีแสดงถึง
ความคิดริเร่ิมโดยอาจท าในรูปวิทยานิพนธ์ หรือโครงการวิจยัขนาดเลก็ ด้วยเหตนีุ ้ความส าเร็จของ
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การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษานอกจากวดัจากตวัมหาบณัฑิตและดษุฎีบณัฑิตแล้ว ยงัต้อง
วดัจากคณุภาพและความเป็นเลิศทางวิชาการของวิทยานิพนธ์ หรือรายงาน/โครงงานวิจยัท่ีนิสิต
นกัศึกษาได้จดัท าตามข้อก าหนด (สวุิมล ว่องวาณิช และนงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2550, น. 3) ท าให้
เห็นว่า การวิจยัเป็นส่วนหนึ่งของการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษาซึ่งสอดคล้องกับท่ี  
นงลกัษณ์ ไม่หน่ายกิจ (2543, น. 4-5) กล่าวว่า การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาส่วนใหญ่จะ
ก าหนดให้ผู้ เรียนท าวิทยานิพนธ์โดยถือว่าเป็นผลงานส าคญัท่ีแสดงถึงความรอบรู้ของผู้ เรียนใน
สาขาท่ีตนศกึษา และแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการท าวิจยั ซึง่เป็นการบกุเบิกวิทยาการใหม ่
อนัเป็นทกัษะส าคญัส าหรับนกัวิชาการ วิทยานิพนธ์เป็นเคร่ืองมือฝึกปฏิบตัิในด้านกลวิธีของการ
ท าวิจยัเชิงวิชาการ การเขียนรายงาน  ข้อค้นพบ และการเผยแพร่ความรู้เฉพาะในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 
การท าวิทยานิพนธ์เป็นกระบวนการทางวิชาการท่ีต้องใช้เวลาคอ่นข้างนาน ผู้ท าวิทยานิพนธ์ต้องมี
ความรู้ในเร่ืองท่ีท า มีความสามารถในการอ่าน การวิเคราะห์และสงัเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถท างานด้วยตนเองได้อย่างอิสระ และไพฑูรย์    สินลารัตน์ (2546, น. 2-5) ได้มีความเห็น
เช่นเดียวกันว่าหลกัสูตรบัณฑิตศึกษาเป็นหลกัสูตรท่ีให้ความส าคญักับการท าวิจัย โดยเฉพาะ
ปัจจบุนัเม่ือก้าวสูย่คุโลกาภิวฒัน์และสงัคมฐานความรู้ ดงัจะเห็นได้จากภารกิจและหน้าท่ีใหมข่อง
การอดุมศกึษา ตามข้อตกลงในปฏิญญาโลกวา่ด้วยการอดุมศกึษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 เฉพาะใน
สว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการท าวิจยั คือ   

1. การสง่เสริมให้ด าเนินการวิจยัอย่างเต็มท่ีและจริงจงั แม้เป็นภารกิจอยูแ่ล้ว แต่
อุดมศึกษาจะต้องส่งเสริมงานวิจัยและใช้ความรู้จากงานวิจัยนัน้ช่วยพัฒนาสังคมทัง้ในด้าน
วฒันธรรม สงัคมและเศรษฐกิจ ทัง้จะต้องสง่เสริมการวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีควบคู่
ไปกบัการวิจยัทางด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และการสร้างสรรค์ทางศิลปะ การเปลี่ยนแปลง
นีจ้ะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงจดุเน้นของวิชาการครัง้ส าคญั และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบจูง
ใจและรางวลัในระบบของการบริหารบคุคลด้วยเช่นกนั 

2. การสง่เสริมเสรีภาพทางวิชาการควบคูก่บัจริยธรรมและความรับผิดชอบ 
3. การเน้นตวัผู้ เรียน การคดิสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์ 
4. ให้ความสนใจกบับคุคลและเทคโนโลยี 

ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2543, น. 8-9) ได้อธิบายแนวคิดพืน้ฐานของบัณฑิตศึกษา
ครอบคลมุหลกัการของการสืบเสาะแสวงหาความรู้ ความเป็นนกัวิชาการ ความเช่ียวชาญ ความ
เป็นเลศิและการพฒันาควบคูก่นัไปเสมอซึง่ประกอบด้วยแนวคิดหลกั คือ  
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1. การสืบเสาะ (Inquiry) ลกัษณะของการสืบเสาะ คือ การสงสยัเม่ือสงสยัแล้วก็
ต้องสืบค้น สืบค้นแล้วก็ต้องเสาะหาสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ การสงสยั การสืบค้น และเสาะแสวงหาสิ่ง
ใหม่อยู่เสมอเป็นแนวคิดท่ีส าคญัของบณัฑิตศกึษา บณัฑิตศกึษาจะต้องสร้างคนให้สงสยั ไต่ถาม
สืบเสาะความรู้อยู่เสมอ โปรแกรมของบณัฑิตศึกษาจึงเป็นไปเพื่อการรับความรู้แล้วน าไปสร้าง
ความรู้ใหม่ต่อไป ศึกษาของเก่าเพื่อสร้างของใหม่  พัฒนาของเดิมเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ท่ีมี
ความหมายยิ่งขึน้ต่อไป วิญญาณของบณัฑิตศึกษาจึงเป็นวิญญาณของการคิดค้นแสวงหาอยู่
ตลอดเวลา การวิจยัจงึเป็นหวัใจส าคญัของบณัฑิตศกึษา 

2. ความเป็นนกัวิชาการ (Scholarship) บณัฑิตศกึษาเป็นการพฒันานกัวิชาการ 
สร้างความเป็น Scholar ให้กบัผู้ เรียน ความเป็นนกัวิชาการนัน้อาจพฒันาได้หลายลกัษณะ แต่ท่ี
เป็นหลกัอยู่ก็คือ เป็นผู้ใฝ่ใจในวิชาการ แสวงหาและพฒันาความรู้อยู่ตลอดเวลา ไหวตวัตอ่ความรู้
ใหม่ ต้องใคร่ครวญความรู้นัน้  สามารถแสดงความรู้ให้ปรากฏ ประยุกต์ใช้ความรู้เป็นและมี
คณุธรรมของนกัวิชาการ คณุลกัษณะทางวิชาการเหลา่นีเ้ป็นความจ าเป็นพืน้ฐานท่ีจะต้องสร้างขึน้
ในระดบัอดุมศึกษาและถือเป็นเง่ือนไขส าคญัของการบณัฑิตศึกษา การเร่ิมต้นบณัฑิตศึกษาท่ีดี 
คือ การเร่ิมพฒันาลกัษณะนกัวิชาการก่อนเป็นจดุแรก 

3. ความเช่ียวชาญเฉพาะ (Specialization) ในระดบับณัฑิตศึกษาไม่ว่าจะเป็น
ระดบัประกาศนียบตัร ปริญญาโทหรือปริญญาเอกก็ตาม จะมีลกัษณะเด่นคือ ความเช่ียวชาญ
เฉพาะเสมอ การเปิดสอนระดบับัณฑิตศึกษาของไทยจะเห็นได้ชัดเจนว่าต้องการให้เกิดความ
เช่ียวชาญเฉพาะขึน้ในแต่ละสาขาต่าง ๆ ในแต่ละอาชีพเปิดสอนระดบับณัฑิตศกึษา เพื่อต้องการ
ให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชา หรือในชอบเขตเฉพาะ ดงันัน้การพฒันาบณัฑิตศกึษา
จงึต้องเน้นในทางลกึเพื่อพฒันาในลกัษณะท่ีเป็นไปเพื่อความเฉพาะด้าน เฉพาะสาขา เฉพาะเร่ือง
มากขึน้ แต่ถ้ายังมีลักษณะท่ีเป็นเบือ้งต้น มีขอบเขตกว้างขวางอยู่แล้วก็ยังไม่อาจถือได้ว่าเป็น
บณัฑิตศกึษาท่ีแท้จริง 

4. ความเป็นเลิศ (Excellence) บณัฑิตศึกษาต้องมีจุดเน้นท่ีความเป็นเลิศ ทุก
กิจกรรมของบณัฑิตศกึษาต้องมีเปา้หมายท่ีมีความเป็นเลศิเป็นหลกั ความเป็นเลิศในท่ีนี ้หมายถึง 
ความละเอียด ความประณีต พิถีพิถนั ลกึซึง้ มุ่งไปสูส่ิ่งท่ีดีท่ีสดุ การศกึษาในระดบับณัฑิตศกึษาจึง
ไม่ใช่การอยู่กบัท่ี ไมใ่ช่การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ใช่การแก้ปัญหาเพียงเลก็น้อยแตห่มายถึง การ
ท าอะไรอย่างดีท่ีสดุ อย่างมีคณุภาพท่ีสดุ อย่างเหมาะสมท่ีสดุด้วยเหตผุลและข้อมลู คณุภาพจึง
เป็นเร่ืองส าคญัเสมอในระดบับณัฑิตศกึษา    
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5. การพัฒนา (Development) การพัฒนาหรือการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงท่ีดีขึน้ เป็นหัวใจส าคญัของบัณฑิตศึกษาอีกข้อหนึ่ง ตลอดเวลาท่ีผ่านมาของการ
บณัฑิตศกึษานัน้จะมีจดุเน้นท่ีการพฒันามาโดยตลอด ไม่วา่จะเป็นการพฒันาวิชาการ การพฒันา
บุคคล การพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาสังคม การเติบโตของบัณฑิตศึกษาในระยะแรกของ
สหรัฐฯ เน้นท่ีการพฒันาและสร้างความรู้ใหม่ ในขณะท่ีการเจริญเติบโตในระยะต่อมาของสหรัฐฯ 
นัน้เป็นไปเพื่อการเติบโตของบุคลากรและวิชาชีพต่าง ๆ บนพืน้ฐานของงานวิจยัซึ่งจะน าไปสู่การ
พฒันาสงัคมในท่ีสดุ 

โดยภาพรวมแล้วเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าแนวคิดของบณัฑิตศึกษานัน้ เป็นเร่ืองของ
การคิดต้น แสวงหาอย่างประณีต เพื่อให้เกิดความรู้ความช านาญ สร้างสรรค์สิ่งใหม่น าไปใช้
พฒันาและคิดค้นแสวงหาองค์ความรู้ใหมต่อ่ไปอยา่งไม่หยดุยัง้ 

อดลุย์ วิริยเวชกลุ (2541ก, น. 6-8) กลา่วถึงคณุสมบตัิของผู้ ท่ีมีคณุวฒุิดษุฎีบณัฑิตท่ี
จะต้องมีความสามารถเชิงการวิจัย หรืออีกนัยหนึ่งเป็น “นักวิจัยมืออาชีพ” (Professional 
Researcher) อนับ่งบอกถึงความรู้ความช านาญในด้านการวิจัย ซึ่งในระดบัปริญญาตรีจะไม่มี
คณุสมบตัิข้อนี ้ 

ประเด็นท่ีส าคญั ณ จุดนี ้คือ นักวิจัยมืออาชีพควรมีคุณสมบตัิเช่นใด ทัง้นีเ้พื่อจะ
สร้างความเช่ือมโยงในเร่ืองของ “คณุภาพ” ท่ีเหมาะสมกบัการศกึษาในระดบันี ้และจะเป็นเคร่ือง
ก าหนดวิธีการจดัการเรียนการสอนและดชันีบง่ชีค้วามมีคณุภาพของการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
โดยเฉพาะในระดับดุษฎีบัณฑิต ได้มีผู้ เสนอว่า นักวิจัยมืออาชีพนัน้ นอกจากจะต้องมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และทกัษะในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีส าคญัและจ าเป็นแล้ว จะต้องมีคณุสมบตัิ
ดงัตอ่ไปนีจ้งึจะเรียกได้วา่เป็นนกัวิจยัมืออาชีพ 

1. เป็นเอตทัคคะในสาขาวิชาท่ีตนมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางและมี “ความ
ทนัสมยั” ในงานวิจยัตา่ง ๆ ในเร่ืองท่ีตนมีความสนใจเฉพาะ 

2. เป็นเอตทัคคะในเทคนิคท่ีเหมาะสมในขอบข่ายของงานวิจัยท่ีตนเองมีส่วน
เก่ียวข้อง 

3. สามารถเสนอผลงานและความส าเร็จของผลงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
4. มีความรู้เป็นอยา่งดีในเร่ืองระเบียบวิธีวิจยั 
5. มีความรู้รอบกว้างขวางในเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ในปัจจุบนัท่ีเก่ียวกับสาขาวิชา

อ่ืน ๆ นอกเหนือ สาขาท่ีตนมีความเช่ียวชาญ  
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6. มีความสามารถในการสื่อกับกลุ่มบุคคลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความสนใจวิชาการในสาขาวิชาเดียวกนั 

จากคณุลกัษณะของ “นกัวิจยัมืออาชีพ” ท่ีได้กล่าวมาข้างต้นมีความหมายว่าบคุคล
ผู้ เป็นนกัวิจยัมืออาชีพนัน้จะต้องมี “ทกัษะการวิจยั” (Research Skill) เช่นเดียวกนั ได้มีผู้ เสนอว่า
การจะมีทกัษะการวิจยันัน้ จะต้องมีความรู้ความสามารถดงัตอ่ไปนี ้

1. ให้ค านิยามค าถามวิจยั (Research Question) ปัญหา (Problems) และการ
แก้ปัญหา (Problem Solving) 

2. การเก็บข้อมลู (Information Gathering) 
3. การวิเคราะห์ข้อมลู (Data Analysis) 
4. การแปลผลและการสรุป (Interpretation) 
5. ทกัษะในการพดูและการเขียน (Presenting and Writing Skill) 
6. การจดัการเร่ืองเวลา (Time Management) 
7. การมีวินยัในตนเอง (Self Discipline) 
8. ความสามารถในการปรับตวั (Adaptability) และการตอบสนองอยา่งมีเหตผุล

ตอ่เหตกุารณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง (Reasoned response to changes in circumstances) 
9. การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

สภาพแวดล้อมทางการวิจยัท่ีดีมีส่วนช่วยเกือ้หนุนให้คณาจารย์และนกัวิจยัมีความ
กระตือรือร้นในการท าวิจัย มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการ
ท างานวิจัยมีการน าผลการวิจัยไปใช้ในกระบวนการเรียนการสอน และสร้างความตื่นตวัให้กับ
นักศึกษาในการท าวิจัย การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศท่ีน่าวิจัยจึงเป็นสิ่งจ าเป็นมาก เชฟเฟอร์ 
(Shaffer, 1979, p. 10 อ้างถึงใน พิศิษฐ์  หิรัญกิจ, 2544, น. 36) ได้กล่าวว่า การสร้างบรรยากาศ
การวิจยัท่ีดีจะต้องมีปัจจยัสนบัสนนุตา่ง ๆ มาประกอบกนั ปัจจยัดงักลา่ว คือ  

1. มีข้อมลูพืน้ฐานเพียงพอและเช่ือถือได้ 
2. มีเอกสาร ต ารา เพียงพอในการค้นคว้าทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
3. มีนกัวิจยัและบคุลากรท่ีช่วยนกัวิจยัซึง่ได้รับการฝึกฝนมาแล้ว 
4. มีอปุกรณ์ เคร่ืองมือท่ีอ านวยความสะดวกในการวิจยั 
5. มีทนุหรืองบประมาณส าหรับการวิจยั 
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โดยสอดคล้องกับ ปรัชญา เวสารัชช์ (2546, น. 21-29) ท่ีได้สรุปองค์ประกอบของ
การวิจยัในมหาวิทยาลยัไว้ ดงันี ้

1. โครงสร้างองค์กร มหาวิทยาลยัหลายแห่งจดัให้มีหน่วยงานเฉพาะรับผิดชอบ
ดแูลงานวิจยัโดยเฉพาะ หน่วยงานนีอ้าจจะได้รับการจดัตัง้ให้เป็นสถาบนั ส านกัหรือศนูย์วิจยั โดย
อาจมีทัง้ระดบัมหาวิทยาลยั หรือระดบัคณะ 

2. นโยบายและการสนบัสนนุ ถือเป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัท่ีจะท าให้งานวิจยัใน
มหาวิทยาลยัเป็นไปด้วยดี ซึง่เป็นการยืนยนัพนัธกิจหลกั 4 ประการของมหาวิทยาลยั 

3. แหล่งทุน เป็นองค์ประกอบส าคญัส าหรับการวิจยั เพราะการวิจยัแต่ละเร่ือง
ต้องมีค่าใช้จ่าย ยิ่งเป็นการวิจยัท่ีมีขัน้ตอนซบัซ้อน ใช้เวลานาน ใช้วสัดอุปุกรณ์ทดลองแพง ก็ยิ่งมี
คา่ใช้จ่ายสงูตามไปด้วย 

4. เคร่ืองมือสนบัสนนุ เคร่ืองมือสนบัสนุนการวิจยัท่ีส าคญั ได้แก่ ห้องสมดุ และ
แหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ ศนูย์เคร่ืองกลหรือเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบตัิการหรือห้องทดลอง 
เป็นต้น 

5. คณาจารย์และนักวิจัย  เป็นองค์ประกอบท่ีขาดไม่ได้ส าหรับงานวิจัย 
องค์ประกอบสว่นนีข้ึน้กบัความสนใจ ความรู้ความสามารถ และการอทุิศตวัเพื่องานวิจยั 

6. แรงจงูใจ การผลิตผลงานวิจยัท่ีดีต้องขึน้กบัแรงจูงใจ กล่าวคือ นกัวิจยัต้องมี
ทัศนคติท่ีดีต่อการท างาน มีความสุขในการท าวิจัย ซึ่งถือเป็นแรงจูงใจส่วนตัว นอกจากนัน้
มหาวิทยาลยัต้องมีสว่นเสริมแรงอ่ืน ๆ เช่น ให้รางวลัตอบแทน ทัง้ท่ีเป็นตวัเงิน การยอมรับ การยก
ยอ่ง การสนบัสนนุ การช่วยลดปัญหาหรือแก้ปัญหา การอ านวยความสะดวก 

7. การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์ อาจท าได้ในรูปแบบตา่ง ๆ เช่น การน าเสนอ
ในการประชมุวิชาการ วิชาชีพทัง้ในและตา่งประเทศ การได้รับการตีพิมพ์ในวารสารท่ีเป็นท่ียอมรับ
หรือการน าผลการวิจยัไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

นอกจากนัน้  (ชนิตา รักษ์พลเมือง , 2549, น. 7) ได้กล่าวส รุปว่าการท า
วิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จขึน้อยู่กับปัจจยัส าคญัหลายประการ โดยท่ีส าคญัประการหนึ่ง คือ การจัด
โครงสร้างพืน้ฐานสนับสนุนการท าวิจัยในคณะและมหาวิทยาลยั นโยบายด้านวิชาการและการ
วิจยัของมหาวิทยาลยัโดยเฉพาะท่ีเก่ียวกบับณัฑิตศกึษา การจดัโครงสร้างและขัน้ตอนการบริหาร
ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การท าวิจยั และการหลอมรวมนิสตินกัศกึษาเข้ากบัวฒันธรรมวิจยัของสถาบนั  
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อาจสรุปได้ว่า  การท าวิจัยของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาถือเป็น
กระบวนการเรียนรู้อย่างหนึ่งซึ่งนักศึกษาทุกคนจะต้องได้รับการฝึกฝนจนช านาญและเป็น
ผู้ เช่ียวชาญในสาขาท่ีศึกษาเล่าเรียนเป็นนักวิจัย  นักวิชาการต่อไปในอนาคต ในสถาบันจึงมี
บทบาทส าคญัในการพฒันานกัศกึษาให้มีความรู้ด้านการวิจยั การศกึษาค้นคว้า และทกัษะการใช้
ภาษา สถาบนัจะต้องพฒันาสภาพแวดล้อมด้านการวิจยัให้เอือ้ตอ่การศกึษาค้นคว้า ทัง้ด้านแหลง่
ความรู้ ระบบฐานข้อมูลส าหรับการวิจัย ทุนวิจัย และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจยั เพื่อท่ีให้นกัศกึษาจะท าวิจยัได้อย่างมืออาชีพ ผลิต
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ในสาขาท่ีตนศกึษาเพราะผลงานท่ีนกัศกึษาท าจะเป็นตวัวดัความส าเร็จของการ
จดัการศกึษาอีกปัจจยัหนึง่ 
 
4. ตัวแปรที่มีผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบณัฑติศึกษา 

1. ระดับการเรียน 
ปรีชา หมั่นคง (2547, น. 53) ท่ีได้ศึกษา เร่ือง ความพึงพอใจของนิสิตบัณฑิตศึกษา 

หลกัสตูรปริญญาทางการศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีมีตอ่การจดัการเรียนการสอนระดบั
บณัฑิตศึกษา พบว่า นิสิตบณัฑิตศึกษาท่ีศึกษาในระดบัการศึกษาต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี .05 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นิสิตในระดบัการศึกษาต่างกันมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการ
สอนระดบับณัฑิตศกึษา ด้านหลกัสตูร ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการประเมินผล
การเรียนการสอน และด้านคณุลกัษณะของอาจารย์  แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ  สุดารัตน์ จนัทร์พุธ และศกัดิพันธ์ ตนัวิมลรัตน์ (2559, น. 2150) ได้
ศกึษาความคาดหวงัและความพงึพอใจของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีมีตอ่คณุภาพการให้บริการ
ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่านักศึกษาระดบัปริญญาโท มีความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจสูงกว่า นักศึกษาระดบัปริญญาเอก (โดยดชันีล าดบัความส าคญัความคาดหวงัและ
ความพึงพอใจ เท่ากับ 0.058 และ 0.033 ตามล าดบั) และงานวิจัยของวชัราวลี วชัรีวงศ์ ณ อยุธยา 
(2551, น. 104) ท่ี ได้ศึกษา เร่ือง ทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษามีทศันะต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีและนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการ เกือบทุกด้าน
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แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 ยกเว้น ด้านหลกัสตูรและด้านการจดับริการทางวิชาการท่ี
ไมพ่บความแตกตา่ง  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ผู้ วิจยัตัง้สมมติฐานการวิจัยครัง้นีว้่า
นกัศกึษาท่ีระดบัการเรียนต่างกนั มีทศันะต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษาโดยรวม
และในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 
 

2. ชัน้ปี 
ชัน้ปีท่ีก าลังศึกษาของผู้ เรียนมีผลต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการดังการศึกษา

งานวิจัยของ คณะกรรมการด าเนินงานการวิจัย สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัเชียงราย 
(2556, น. 56) ท่ีได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัเชียงราย พบว่า ความคิดเห็นของ
นกัศกึษาปริญญาโท ท่ีมีระดบัชัน้ตา่งกนัมีความคิดเห็นตอ่การจดัการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลยั
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวดัเชียงราย โดยภาพรวมด้านอาจารย์ผู้สอนและ
ด้านสื่อโสตทัศนูปกรณ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติระดบั 0.05 โดยนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 มี
ความคิดเห็น มากกว่าชัน้ปีท่ี 2 ส่วนรายด้านการให้บริการของเจ้าหน้าท่ี ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก
ทางด้านสถานท่ีไม่แตกต่างกัน  สอดคล้องกับงานวิจัยเกวลิน จริยารัตนกูล และอรทัย วารีสอาด 
(2557, น. 91) ท่ี ได้ศึกษา เร่ือง การใช้สารสนเทศของนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า นิสิตระดบับณัฑิตศกึษาท่ีอยู่ในระดบัชัน้ปีตา่งกนั มีการใช้ทรัพยากร
สารสนเทศแตกต่างกัน โดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ชัน้ปีท่ี 2 ใช้สื่อตีพิมพ์ และสื่อไม่ตีพิมพ์/ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่านิสิตชัน้ปีท่ี 4 เม่ือพิจารณาตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ พบ ข้อแตกตา่ง
ท่ีเดน่ ๆ คือ นิสติระดบับณัฑิต ศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ใช้สื่อตีพิมพ์ มากกวา่นิสิตระดบับณัฑิตศกึษาชัน้ปีท่ี 4 
ใน 7 หัวข้อ ได้แก่ หนังสือ ต าราภาษาไทย หนังสือต าราภาษาอังกฤษ คู่มือครู พจนานุกรมด้าน
ศึกษาศาสตร์ ภาษาไทย พจนานุกรมด้านศึกษาศาสตร์ภาษา อังกฤษ สารานุกรมภาษาไทย และ
สารานุกรมภาษาอังกฤษ ตามล าดับ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชัน้ปีท่ี 2 ยังใช้สื่อไม่ตีพิมพ์/สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่านิสิตระดบับัณฑิตศึกษาชัน้ปีท่ี 5 ใน 3 หัวข้อ ได้แก่ ซีดีรอมทางการศึกษา  
วีดทิศัน์ทางการศกึษา และฐานข้อมลูออนไลน์ทางด้านการศกึษา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ผู้ วิจยัตัง้สมมติฐานการวิจัยครัง้นีว้่า
นกัศึกษาท่ีชัน้ปีต่างกนั มีทศันะต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศกึษาโดยรวมและในแต่
ละด้านแตกตา่งกนั 
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3. กลุ่มสาขาวิชา 
อมัพวลัย์ วิศวธีรานนท์ (2556, น. 161) ท่ีได้ศกึษา เร่ืองการประเมินผลทรัพยากรสนบัสนุน

การเรียนรู้ของหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีสงักดัสาขาวิชาท่ีแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อทรัพยากรสนบัสนุนการเรียนรู้
หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริน ทรวิโรฒ โดยรวมและราย
องค์ประกอบด้านห้องสมดุแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคล้องกับงานวิจยั
ของ อภิญญา เผือกทอง (2550, น. 75) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการจดัการศกึษา
ระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตท่ีศกึษาในสาขาวิชาท่ีต่างกนัมีความ
คิดเห็นตอ่การจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาโดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี .05 และงานวิจยัของ สมพิศ โห้งาม (2549, น. 160) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง การศกึษาความคิดเห็น
ของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลยั
รามค าแหง (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ) พบว่า นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษาท่ีศึกษา ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลยัรามค าแหง (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ) โดยรวมแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริหารมหาวิทยาลยั 
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการนักศึกษา และด้านอาคารสถานท่ี มีความแตกต่างกัน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นด้านการจดักิจกรรมนกัศกึษาไมพ่บความแตกตา่ง   

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ท าให้ผู้วิจยัตัง้สมมติฐานการวิจยัครัง้
นีว้่านกัศึกษาท่ีกลุ่มสาขาวิชาต่างกนั มีทศันะต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษา
โดยรวมและในแตล่ะด้านแตกตา่งกนั 

 
5. ข้อมูลการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับัณฑติศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  

ความเป็นมาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกท่ีใหญ่และ

เก่าแก่ท่ีสดุของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
สถาปนาขึน้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล” ต่อมาได้โปรด
เกล้าให้จดัตัง้โรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย “โรงเรียนศิริราชแพทยากร” และเร่ิมเปิดสอนตัง้แตว่นัท่ี 5 
กนัยายน 2433 นกัศกึษาแพทย์รุ่นแรกได้ส าเร็จการศกึษาและได้รับประกาศนียบตัรแพทย์ พ.ศ. 2436 
และต่อมาเม่ือ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์นีไ้ด้รับพระราชทานนามจากรัชกาลท่ี 5 ว่า “ราชแพทยาลยั” 
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จากโรงเรียนแพทย์ ต่อมาได้พฒันาขึน้เป็นคณะแพทยศาสตร์ จดัการเรียนการสอนระดบัปริญญาตรี
แห่งแรกในประเทศไทย จากนัน้ได้จัดตัง้  “มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์”  ใน พ.ศ. 2485 ครัน้ถึง 
พ.ศ.2512 ได้สถาปนามหาวิทยาลยัมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเป็น
คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล  ด้ วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็ จพระมหิ ตลาธิ 
เบศรอดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงพฒันายกระดบัมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าสูม่าตรฐานสากล  

ปรัชญา 
ความส าเร็จท่ีแท้จริงอยู่ท่ีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวล

มนษุยชาต ิ
ปณิธาน 

คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาลมีปณิธานท่ีจะผลิตบัณฑิต ให้บริการทาง
การแพทย์และสาธารณสขุ และค้นคว้าวิจยั เพื่อสร้างและพฒันาองค์ความรู้และวิทยาการอย่าง
ตอ่เน่ือง โดยยดึประโยชน์สขุของประชาชนทกุระดบัเป็นจดุมุง่หมายสงูสดุ 

วิสยัทศัน์  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบนัทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสูค่วาม

เป็นเลศิระดบัสากล  
พนัธกิจ 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพนัธกิจท่ีจะจดัการศึกษา เพื่อผลิตบณัฑิตและ
บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดบั และแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง ท าการวิจยั สร้างบรรยากาศ
ทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ท่ีมีคณุภาพ คณุธรรม ทนัสมยั ได้มาตรฐานสากล สอดคล้อง
กบัความต้องการของประเทศ และน ามาซึง่ศรัทธาและความนิยมสงูสดุจากประชาชน รวมทัง้ชีน้ า
สงัคมไทยในด้านสขุภาพอนามยัและคณุภาพชีวิต 

โครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ โรงเรียนแพทย์ และ

โรงพยาบาล ในส่วนของโรงเรียนแพทย์ มีผู้บริหารสูงสุด คือ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลโดยจะจดัการเรียนการสอนโดยภาควิชาต่าง ๆ ซึ่งภาควิชามีทัง้หมด 25 ภาควิชา ดงันี ้ 
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ภาควิชากมุารเวชศาสตร์  ภาควิชาจกัษุวิทยา  ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  
ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาชีวเคมี  ภาควิชาตจวิทยา  ภาควิชานิติเวชศาสตร์  ภาควิชาปรสิต
วิทยา  ภาควิชาพยาธิวิทยา  ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก  ภาควิชาเภสชัวิทยา  ภาควิชารังสีวิทยา  
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ภาควิชาวิทยาภมูิคุ้มกนั  ภาควิชาวิสญัญีวิทยา  ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด  ภาควิชา
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ภาควิชา
ศลัยศาสตร์  ภาควิชาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบ าบดั  ภาควิชาสรีรวิทยา  ภาควิชา
สตูิศาสตร์-นรีเวชวิทยา  ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  ภาควิชาอายรุศาสตร์ และหน่วยงานท่ี
เทียบเท่าภาควิชา คือ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สถาน
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์  โดยมีหน่วยงานท่ีดแูลทางด้านการศึกษา คือ ฝ่ายการศึกษา 
ประกอบด้วย ระดบัก่อนปริญญา และระดบัหลงัปริญญา  และในสว่นของโรงพยาบาล มีผู้บริหาร
สงูสุด คือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งดูแลหน่วยงานต่างๆ ดงันี ้ส านกังานผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล  ฝ่ายการพยาบาล  ฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายโภชนาการ  (คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล, 2561) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

แผนยทุธศาสตร์ด้านการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
พ.ศ. 2558 – 2562 วตัถปุระสงค์เชิงยทุธศาสตร์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2559, น. 5-6) 

เพื่อยกระดบัการศกึษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพให้แข่งขนัได้ในระดบัสากลใน
ปี  2561 โด ย ก า รย ก ระดับ ห ลัก สู ต รสู่ ม าต รฐ าน ส ากล  (Leverage Curricula towards 
International Standards) เพื่อยกระดับการศึกษาด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้
แข่งขนัได้ในระดบัสากล โดยก าหนดให้หลกัสตูรแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพได้ตามาตรฐาน 
ดงันี ้

1) หลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต ผ่านตามเกณฑ์คณุภาพมาตรฐานสากล Basic 
Medical Education ตามเกณฑ์ของ World Federation for Medical Education (WFME) ในปี 
2559 

2) หลกัสตูรระดบัปริญญาตรีและหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาได้แก่ ปริญญาโท
และปริญญาเอก ผา่นเกณฑ์การประเมินของ ASEAN University Network (AUN-QA) ในปี 2561 
ส าหรับหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกผ่านการประเมินและได้รับการรับรอง
มาตรฐานในปี 2562  

3) หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้านมีมาตรฐานการเรียนการสอนตามเกณฑ์ Post 
Graduate Medical Education ของ World Federation for Medical Education (WFME) ในปี 
2561 พัฒนาระบบการประเมินจัดระบบการพัฒนาทักษะของนักศึกษา สร้างหลักสูตรระดับ
บัณฑิ ตศึกษา (ป ริญญาโทและป ริญญาเอก) Dual Degree ห รือ Joint Degree ร่วมกับ
มหาวิทยาลยัชัน้น าในต่างประเทศ ส่งเสริมการวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ส่งเสริมการจัดตัง้
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หลกัสตูรนานาชาติ สง่เสริมการพฒันาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงพยาบาลทัง้ในและ
ต่างประเทศ แลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พัฒนาความเป็นสากล
ภายใต้บริบทความเป็นไทย และการเป็นสว่นหนึง่ของประชาคมอาเซียนและสงัคมโลก 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นโรงพยาบาลและคณะแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย 
มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งนับเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาใน
ระดบัอดุมศกึษามาตัง้แต่ พ.ศ. 2505 พร้อม ๆ กบับณัฑิตศกึษาในยคุเร่ิมต้นของมหาวิทยาลยัมหิดล 
ซึง่ในครัง้นัน้ใช้ช่ือว่า “มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์” โดยสามารถประสานการจดัการศึกษาเข้ากบัการ
วิจยัและการบริการทางการแพทย์รวมทัง้ความทนัสมยัทางเทคโนโลยีได้อย่างกลมกลืน โดยปณิธาน
ของคณะฯ ประการหนึ่ง คือ การค้นคว้าวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และพัฒนาวิทยาการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยยึดประโยชน์สขุของประชาชนทุกระดบัเป็นจุดหมายสงูสดุ ดงันัน้ งานวิจยัของหลกัสตูร
บณัฑิตศึกษาจึงคลอบคลมุตัง้แต่วิทยาศาสตร์การแพทย์พืน้ฐานจนถึงงานวิจยัทางคลินิก และส่วน
ใหญ่จะมีความร่วมมือระหวา่งภาควิชาทางปรีคลนิิกกบัคลินิก เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์ร่วมกนัในการ
ท่ีจะน าผลงานวิจยัไปประยกุต์ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรค โดยคณะฯ ได้เล็งเห็นความส าคญัของ
บณัฑิตศึกษาเป็นอย่างมาก มีการมอบทุนเพื่อสนับสนุนนักศึกษาและงานวิจัยบัณฑิตศึกษาผ่าน
กองทนุช่ือ “ทนุบณัฑิตศกึษา” (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2558) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

สภาพแวดล้อมทางวิชาที่จัดให้กับนักศึกษาระดบับัณฑติศกึษา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งท่ีมีหน้าท่ีในการ

จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อผลิตบุคลากร นักวิจัยและนักวิชาการท่ีมีความรู้ 
ประสบการณ์ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะทางระดับสูงออกไปพัฒนาประเทศ และให้บริการทาง
วิชาการแก่สงัคม จึงจ าเป็นต้องจดัสิ่งสนบัสนุนในด้านต่าง ๆ ท่ีจะช่วยส่งเสริมสนบัสนุนพฒันาการ
เรียนรู้ของนักศึกษาให้ถึงขีดสุด ดังนัน้  การจัดบริการด้านในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษาจึงมี
ความส าคญัในอนัท่ีจะช่วยส่งเสริมศกัยภาพของนกัศึกษาให้ประสบความส าเร็จตามความมุ่งหมาย
ของตนและสงัคม โดยคณะฯ มีการจดับริการสิง่สนบัสนนุการเรียนรู้ของนกัศกึษาในด้านตา่ง ๆ ดงันี ้

1) ด้านการเรียนการสอน 
บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาทักษะทางอาชีพและทักษะส่วนบุคคล  

(Professional and personal skills development program) ในปัจจุบันเป็นท่ียอมรับกันอย่าง
กว้างขวางว่า การท่ีนักศึกษาจะประสบความส าเร็จในชีวิตการท างาน และชีวิตส่วนตัวนัน้ 
นักศึกษาจ าเป็นต้องมีมากกว่าความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนในห้องเรียน  การพัฒนาทักษะท่ี
เก่ียวข้องกับการท างาน และการใช้ชีวิตในสงัคมท่ีเรียกกันว่า Soft skills มีความส าคญัไม่แพ้กัน 
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คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายบณัฑิตวิทยาลยั จึง
ก าหนดให้มีการพฒันาทกัษะ Soft skills ให้กบันกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาขึน้ อย่างเป็นรูปธรรม 
เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ของบณัฑิตวิทยาลยั ท่ีต้องการพฒันาคณุลกัษณะของ
บัณฑิตท่ีตอบสนองต่อพลวัตโลก  โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ Soft skills ของนักศึกษา
ภายใต้ช่ือโครงการพฒันาทกัษะการท างานและการใช้ชีวิตในสงัคม (Professional and personal 
skills development) โดยก าหนดทักษะการท างานและการใช้ชีวิตในสังคม ท่ีเป็นพืน้ฐานท่ี
นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล ควรจะมีได้แก่ 1. ทกัษะทางด้านวฒันธรรมและ
การสื่อสาร (Culture and communication skills) 2. ทักษะด้านการเป็นผู้ น าและการบริหาร
จดัการ (Leaderships and management skills) 3. ทกัษะด้านการท างานวิจยั (Research skills) 
4. ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology skills) (บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

2) ด้านการบริการนกัศกึษา 
2.1 หอสมดุศิริราช 

หอสมดุศิริราชเป็นหอสมดุทางการแพทย์ท่ีทนัสมยัท่ีสดุแห่งหนึ่งของประเทศ
ไทย และเป็นแห่งแรกของประเทศไทยท่ีมีทรัพยากรสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์และ
แพทยศาสตร์ ท่ีครบถ้วนสมบรูณ์ อีกทัง้ให้บริการแก่ผู้ ใช้ ทัง้ในและนอกคณะฯ ทัง้ท่ีเป็นบคุคลและ
สถาบัน หอสมุดศิริราชได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเวชศาสตร์คลินิกและเขตร้อน วิทยาศาสตร์  
ชีวการแพทย์ และองค์ประกอบหลักทันตกรรมสาธารณสุข และวิทยาศาสตร์พืน้ฐาน รวมทัง้
ชีววิทยาระดบัโมเลกุล จลุชีววิทยา ไวรัสวิทยา เภสชัวิทยา พนัธุกรรม ชีววิทยาของเซลล์ชีววิทยา
และชีวเคมี ซึ่งมีประมาณ 113,275 เล่ม (อังกฤษ 73,236 เล่ม  ไทย 40,039 เล่ม) นักศึกษา
สามารถเข้ายืมหนงัสือได้โดยใช้บตัรหอสมดุมหิดล ซึง่มีระยะเวลาในการยืมคือ 2 สปัดาห์ บริการ
ของหอสมดุศิริราชมีขอบเขตท่ีกว้างขวางจึงสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ใช้ได้เป็นอย่างดี 
เช่น ด้านบริการด้านสารสนเทศ และหอสมดุมีระบบ digital library ซึง่มีทัง้ e-journal และ e-text 
book โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้โดยการค้นหาผ่านระบบ intranet และ VPN ของมหาวิทยาลยั อีก
ทัง้หอสมดุยงัมีบริการถ่ายเอกสาร ปริน้ท์หรือสแกนงาน รวมถึงพืน้ท่ีส าหรับอ่านหนงัสือและห้อง
ประชมุตา่ง ๆ   
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การใช้งานหอสมดุศิริราช ส าหรับการเข้าใช้งานครัง้แรก นกัศึกษาต้องแสดง
บตัรนักศึกษาให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีเคาเตอร์ชัน้  1 และส าหรับการยืมหนังสือ นักศึกษาสามารถยืม
หนงัสือได้ 10 เล่ม/ครัง้ ซึ่งต้องคืนหนงัสือภายใน 15 วนั ถ้านกัศึกษาคืนหนงัสือล่าช้าเกิน 15 วนั 
จะต้องเสียค่าปรับ 5 บาท/วัน (งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

2.2 สวสัดิการนกัศกึษา 
2.2.1 การรักษาพยาบาลด้านสขุภาพและทนัตกรรม นกัศกึษาสามารถรับบริการ 

ได้ท่ีหน่วยบริการสขุภาพ ห้อง 499 ชัน้ 4 อาคารผู้ ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช ในเวลา 08.00 – 
11.00 น. ในวนัราชการ และหลงั 11.00 น. เป็นต้นไป ติดต่อหน่วยแพทย์เวร ตกึผู้ ป่วยนอก ชัน้ 1 
โดยมีวงเงินในการรักษาพยาบาล ปีการศกึษาละ 30,000 บาท (ส าหรับนกัศกึษาท่ีสิทธ์ิข้าราชการ 
หรือประกันสังคมให้ใช้บริการ ด้านสุขภาพตามสถานพยาบาลท่ีนักศึกษามีสิทธ์ิ) นักศึกษา
สามารถรับบริการรักษาด้านทันตกรรม เช่น การอุดฟัน ถอนฟัน ยกเว้น การบริการเพื่อความ
สวยงามไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ เช่น การรักษาเพื่อดดัฟัน การใส่ฟัน เป็นต้น โดยนักศึกษา
สามารถเข้ารับบริการได้ท่ี หน่วยทันตกรรมท่ีตนมีสิทธิใช้บริการเท่านัน้  ถ้าไปรักษานอกหน่วย
จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง โดยนักศึกษาต้องไปรับบตัรตรวจสุขภาพช่องปาก  (กน 002) ณ 
หน่วยบริการสขุภาพนกัศกึษาแผนกทนัตกรรม ชัน้ 6 อาคารผู้ ป่วยนอก โรงพยาบาลศิริราช 

เงินสงเคราะห์นักศึกษา  ในกรณี เสียชีวิต  มหาวิทยาลัยมหิดลจะจ่ายเงิน
สงเคราะห์ให้กบัทายาท จ านวน 100,000 บาท 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีบริการด้านสุขภาพใจให้กับนักศึกษา
บณัฑิตศึกษาโดยในเวลาท าการติดต่อท่ีตึกผู้ ป่วยนอก ชัน้ 7 และนอกเวลาท าการ ติดต่อหน่วย
แพทย์เวร ตกึผู้ ป่วยนอก ชัน้ 1 (บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

2.2.2 ทนุการศกึษา ทนุวิจยัและรางวลัส าหรับนกัศกึษา  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ของคณะฯ โดยคาดหวังว่าจะเป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนา
บัณฑิตศึกษา ของคณะฯ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา วิจัย และวิชาการในฐานะสถาบัน
การแพทย์ของแผ่นดินมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล ตามวิสัยทัศน์คณะฯ ตัง้ไว้  โดยทุน
บณัฑิตศกึษา แบง่เป็นสองประเภทดงันี ้
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1) “ทุนบัณฑิตศึกษาประเภทท่ี 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” 
จ านวนปีละ 45 ทนุ โดยทนุประเภทท่ี 1 จะจดัสรรให้แก่นกัศกึษาหลกัสตูรบณัฑิตศกึษาของคณะฯ 
ปี ท่ี  1 ท่ีสมัครขอรับทุนและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ท่ีก าหนด โดยสนับสนุนเงินทุนเป็น
คา่ลงทะเบียนตามท่ีจ่ายจริง และเงินคา่ใช้จ่ายทัว่ไปส าหรับนกัศึกษา 6,000 บาท ตอ่เดือนส าหรับ
ระดบัปริญญามหาบณัฑิต และ 7,000 บาท ต่อเดือนส าหรับระดบัปริญญาดุษฎีบณัฑิต รวมไม่
เกิน 12 เดือน 

2) “ทุนบัณฑิตศึกษาประเภทท่ี 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” 
จ านวนปีละ 50 ทนุ โดยจดัสรรให้แก่นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 2 ขึน้ไป แต่ไม่เกินชัน้ปีท่ี 3 ส าหรับนกัศกึษา
ปริญญามหาบณัฑิตและไม่เกินชัน้ปีท่ี 4 ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาดษุฎีบณัฑิตในหลกัสตูร
บัณฑิตศึกษาของคณะฯ ท่ีสมัครขอรับทุนและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดยสนับสนุน
เงินทุนเป็นค่าลงทะเบียนตามท่ีจ่ายจริง และเงินค่าใช้จ่ายทัว่ไปส าหรับนกัศึกษา 6,000 บาท ต่อ
เดือน ส าหรับนักศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิต จ านวนไม่เกิน 12 เดือน และ 7,000 บาท ต่อ
เดือน ไม่เกิน 24 เดือน  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต และระดับปริญญา
มหาบณัฑิต-ดษุฎีบณัฑิต (ที่ได้รับการอนมุตัิให้เปลี่ยนระดบัเป็นปริญญาดษุฎีบณัฑิตจากบณัฑิต
วิทยาลัย ในช่วงระยะเวลาท่ีรับทุน) (หน่วยบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล , 
2562) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

บัณฑิตวิทยาลัยได้สนับสนุนทุนการศึกษา ทุนวิจัยและรางวัลส าหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจ าทุกปี  โดยมีทุน  ฯ และรางวัลดังนี  ้(บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

1. ทนุเฉลมิพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบตัิ  
2. ทนุการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา (เฉพาะนกัศกึษาตา่งชาติ)  
3. เงินยืม (ส าหรับจ่ายคา่ลงทะเบียน)  
4. ทนุอดุหนนุนกัศกึษาระดบัปริญญาโทและเอกในการเสนอผลงานทาง

วิชาการภายในประเทศ  
5. ทนุอดุหนนุนกัศกึษาระดบัปริญญาโทและเอกในการเสนอผลงานทาง

วิชาการ ณ ตา่งประเทศ  
6. ทนุผู้ช่วยวิจยั (Research Assistantship)  
7. ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วนส าหรับนักศึกษาระดับ

บณัฑิตศกึษา  
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8. รางวลัวิทยานิพนธ์ดีเดน่  
9. การให้รางวลัเกียรติยศแก่ผู้ส าเร็จการศกึษาท่ีมีผลการศกึษาดีเยี่ยม 

2.2.3 ด้านกีฬาและกิจกรรมนนัทนาการ 
ภายในพืน้ท่ีของคณะฯ มีสิ่งอ านวยความสะดวกด้านกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ 

ตัง้อยู่ใกล้กบัหอสมดุศิริราช ประกอบด้วยสนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล นอกจากนัน้ยงัมีสระ
วา่ยน า้ขนาดกว้าง 25 เมตร และยงัมีฟิตเนสศิริราชท่ีให้บริการตา่ง ๆ เช่น ห้องฟิตเนส อปุกรณ์ออก
ก าลงักายต่างๆ ห้องกิจกรรม เช่น แอโรบิก โยคะ ห้องทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (งานการศกึษา
ระดบัหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2562, เอกสารจากเว็บไซต์)  

3) ด้านการวิจยั  
ในด้านการวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีฝ่ายวิจยัเป็นผู้ดแูลในสว่นท่ี

เก่ียวข้องกับการวิจัย โดยมีศูนย์วิจัยการทางการแพทย์ศิริราชท่ีเป็นศูนย์วิจัยและวิชาการทาง
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ท่ีมีพืน้ท่ี และเคร่ืองมือวิจยัท่ีมีเทคโนโลยีสงูและทนัสมยัส าหรับการวิจยั ท่ี
จะเอือ้อ านวยความสะดวกแก่นักวิจัยในด้านการบริหารจัดการทั่วไป  และการด าเนินงานด้าน
การเงิน  ซึง่มีการให้บริการทางวิจยัทัง้ด้านการใช้เคร่ืองมือ การใช้ห้องปฏิบตัิการ  ด้านการจดัการ
ทนุส าหรับการวิจยั (ฝ่ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

ด้านของทุนการท าวิจัยส าห รับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการสนบัสนนุทนุในการท าวิจยัให้กบันกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษา 
เป็นประเภททุนพฒันาการวิจยัประเภทท่ี 1 ซึ่งเป็นทุนสนบัสนุนโครงการวิจยัของนกัศึกษาแพทย์ 
นักศึกษาโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  นักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตรของคณะ นักศึกษา
ปริญญาโท-เอก แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านตอ่ยอด และแพทย์เฟลโลว์ของคณะ ท่ีมี
อาจารย์/นักวิจัยเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและเป็นผู้ ก ากับดูแลการวิจัยของนักศึกษาแพทย์ 
นักศึกษาโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร  นักศึกษาปริญญาตรีทุกหลักสูตรของคณะ นักศึกษา
ปริญญาโท-เอก แพทย์ประจ าบ้าน และแพทย์ประจ าบ้านต่อยอด และแพทย์เฟลโลว์  ส าหรับ
นกัศกึษาปริญญาโทจะได้ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท/โครงการ นกัศกึษาปริญญาเอก ได้ทนุละไม่
เกิน 100,000 บาท/โครงการ  

ด้านห้องปฏิบัติการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการจัดตัง้ 
Siriraj core research facility (SiCRF) เพื่ อสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ท่ีจะจัดหา และ
บ ารุงรักษาอปุกรณ์ เคร่ืองมือการวิจยัเป็นศนูย์กลางเคร่ืองมือวิจยั ครุภณัฑ์ในการสนบัสนนุการท า
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วิจัยภายในคณะฯ ท่ีได้มาตรฐานสากล และมีคุณภาพสูง ส าหรับนักวิจัย รวมถึงนักศึกษา
บณัฑิตศกึษา โดยมีศนูย์เคร่ืองมือกลางจ านวน 3 แห่ง ดงันี ้

1) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชัน้ 5 ท่ี
เปิดให้บริการ 24 ชัว่โมง  

2) อาคารศรีสวรินทิรา ชัน้ 10 ให้บริการตัง้แตเ่วลา 08.00 – 20.00 น. 
3) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชัน้ 6 

และห้องปฏิบตัิการ Microbiology ชัน้ 5-6 ให้บริการตัง้แตเ่วลา 08.30 – 16.30 น. 
หน่วยเคร่ืองมือพิเศษเพื่อการวิจยั ให้บริการเคร่ืองมือวิจยัทางการแพทย์ท่ีมีราคา

แพงแก่หน่วยงาน และบุคลากรของคณะฯ และบุคลากรภายนอกคณะฯ หน่วยฯ ยังมีท าหน้าท่ี
ก ากับดแูลเคร่ืองมือเพื่อการวิจยั ให้ค าแนะน า จดัตารางการใช้เคร่ืองมือเพื่อการวิจัย ให้บริการ
ฝึกอบรมการใช้เคร่ืองมืองานวิจยั และเทคโนโลยีสมยัใหม่ให้แก่บคุลากรของคณะฯ และบคุลากร
ภายนอกคณะฯ ตัง้อยู่ ท่ี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  5 ธันวาคม 2550 ชัน้  5 คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และยังมีห้องปฏิบัติการวิจัยตามภาควิชาฯ ต่างๆ ภายในคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

และยังมีบริการตรวจบทความวิจัย (Manuscript) เพื่อใช้ในการตีพิมพ์ใน
วารสารต่างๆ หรือ การใช้เพื่อประกอบการขอสมคัรขอรับทนุวิจยั (ฝ่ายวิจยั คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล, 2562) (เอกสารจากเว็บไซต์) 

จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษา และ
นโยบาย แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดบับัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
ท าให้ผู้วิจยัมีความสนใจท่ีจะศกึษาทศันะของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบั
บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีมีการการศึกษาทางด้าน
การแพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพ โดยมีการสอนในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
รวมถึงการจัดการเรียนการสอนในส่วนของแพทย์ประจ าบ้าน โดยมุ่งเน้นผลิตบณัฑิตและบุคลากร
ทางการแพทย์ทกุระดบั และแพทย์ผู้ เช่ียวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสขุ 
ค้นคว้าวิจัย ท่ีมีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของ
ประเทศ และเพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเน่ือง โดยยึดประโยชน์สุขของ
ประชาชนทกุระดบัเป็นจดุมุง่หมายสงูสดุ ซึง่ในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา
คณะฯ มีนโยบายท่ีจะยกระดบัให้หลกัสูตรสู่มาตรฐานสากลโดยสร้างหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา 
(ปริญญาโทและปริญญาเอก) Dual Degree หรือ Joint Degree ร่วมกับมหาวิทยาลัยชัน้น าใน
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ต่างประเทศ ส่งเสริมการวิจยัด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ส่งเสริมการจดัตัง้หลกัสตูรนานาชาติ ส่งเสริม
การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงพยาบาลทัง้ในและต่างประเทศ แลกเปลี่ยน
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศกึษา พฒันาความเป็นสากลภายใต้บริบทความเป็นไทย และ
การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและสังคมโลก ดังนัน้ผู้ วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาทัศนะของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลใน 5 ด้าน คือ ด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านวิจยั ซึง่คาดวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ในการพฒันาและหาแนวทางแก้ไข พฒันาสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ของคณะฯ ให้เอือ้ต่อการจดัการหลกัสตูรท่ีจะยกระดบัไปสู่ระดบัสากลและพฒันาคณุภาพการจดัการ
เรียนการสอนให้นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาสามารถบรรลผุลแห่งการเรียนรู้เป็นบณัฑิตท่ีมีคณุภาพ
และประสิทธิภาพสมบรูณ์พร้อมทัง้ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปัญญา เป็นบคุลาการทาง
การแพทย์ นกัวิชาการ นกัวิจยั ไปพฒันาสงัคมตอ่ไป   
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บทที่ 3  
วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ี มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับ

บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ทัง้ 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสูตร 
ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศึกษา และด้านการวิจยั ซึ่งเป็นการ
วิจัยเชิงส ารวจ ผู้ วิจยัได้ด าเนินการศึกษาตามขัน้ตอน ดงันี ้การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่ม
ตวัอยา่ง การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั ลกัษณะของเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมข้อมลู การวิเคราะห์
ข้อมลู และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู 
 

การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้เป็นนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นปีการศกึษา 2561 ประชากร
ท่ีใช้ในการวิจยั จ านวนทัง้สิน้ 334 คน โดยผู้วิจยัใช้ประชากรทัง้หมดเป็นกลุม่ตวัอยา่ง 
 
ตาราง 1 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั จ าแนกตามสาขาวิชา 
 

ระดบัการศกึษา สาขาวิชา ประชากร 
ระดบัปริญญาโท 1. ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุทางการแพทย์ 18 

2. วิทยาภมูิคุ้มกนั  37 
3. กายวิภาคศาสตร์ 53 
4. จิตวิทยาคลินิก 41 
5. จลุชีววิทยาและจลุชีววิทยาการแพทย์ 14 

6. นิตวิิทยาศาสตร์ 12 
7. สรีรวิทยาการแพทย์ 12 
8. วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต 5 
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ตาราง 1 (ตอ่) 
 

ระดบัการศกึษา สาขาวิชา ประชากร 
ระดบัปริญญาโท 9. รังสีวิทยา 10 

10. เภสชัวิทยา 3 
11. เทคโนโลยีหุน่จ าลองแพทยศาสตร์ 5 
12. ชีวสารสนเทศทางการแพทย์ 15 

ระดบัปริญญาเอก 1. ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุทางการแพทย์  16 
2. วิทยาภมูิคุ้มกนั 43 
3. เภสชัวิทยา 7 
4. จลุชีววิทยาการแพทย์  14 
5. สรีรวิทยาการแพทย์ 18 
6. กายวิภาคศาสตร์ 11 

รวมทัง้หมด 334 

 

ท่ีมา หน่วยบณัฑิตศกึษา งานการศกึษาระดบัหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู ผู้วิจยัได้ด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้

1. ศกึษาเอกสาร คูมื่อ ระเบียบหลกัเกณฑ์ บทความ วารสาร งานวิจยั ท่ีเก่ียวข้องกบั
การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการในสถาบันระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษาระดับ
บณัฑิตศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 

2. ศึกษาหลกัเกณฑ์และวิธีการสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 
(Rating Scale) ตามวิธีการของลเิคิร์ท เรนซสิ (Likert Rensis, 1932, pp. 1-55) 

3. น าข้อมูลท่ีได้จากข้อ 1 และ 2 มาสร้างแบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อ
การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา   คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้าน
การบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั 
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4. น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความถกูต้อง พิจารณาปรับปรุงแก้ไขข้อค าถามให้เหมาะสมและครอบคลมุเนือ้หาสาระ 
และน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5. น าแบบสอบถามท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอให้ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน 
เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) ความเหมาะสม ความถกูต้องชดัเจน
ของข้อค าถาม และภาษาท่ีใช้  โดยวิเคราะห์ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หา โดยพิจารณาหาค่าดชันีความ
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) เลือกคา่ความเท่ียงตรงเชิงเนือ้หาตัง้แต ่
0.5 ขึน้ไป พร้อมทัง้พิจารณาปรับปรุงข้อค าถามตามค าแนะน าของผู้ เช่ียวชาญ เป็นข้อค าถามได้
จ านวน 70 ข้อ  

6. น าผลการตรวจสอบแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญมาพิจารณา
ปรับปรุง แล้วน าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความ
ถกูต้องอีกครัง้แล้วแก้ไขปรับปรุง 

7. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) กับนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุม่ตวัอยา่งจริง เพื่อหาคา่อ านาจจ าแนกราย
ข้อ (r) โดยใช้วิธีการหาสหสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวม (Item-total Correlation) 
โดยใช้สูตรสหสมัพันธ์แบบเพียร์สนั (Pearson Product Moment Correlation) แล้วพิจารณาข้อ
ค าถามท่ีมีค่าอ านาจจ าแนกตัง้แต่ 0.20 ขึน้ไป (บญุเชิด ภิญโญอนนัตพงษ์, 2547, น. 165-166) ได้ข้อ
ค าถามท่ีผา่นเกณฑ์ทัง้หมด 70 ข้อ  

 8. หาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถามทั ง้ฉบับ  โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิอัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984, p. 160) ได้ค่าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.976  

9. น าแบบสอบถามท่ีตรวจคุณภาพแล้วเสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาปริญญา
นิพนธ์ เพื่อพิจารณาความสมบรูณ์ก่อนน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูจริงกบักลุม่ตวัอยา่งตอ่ไป 
 

ลักษณะของเคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี  ้เป็นแบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัด

สภาพแวดล้อมทางวิ ชาการระดับบัณฑิ ตศึ กษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริ ราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล แบง่เป็น 3 ตอน ดงันี ้
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ระดบัการ
เรียน  ชัน้ปี สาขาวิชา  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัทศันะของนกัศกึษาท่ีมีตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน คือ 
ด้านหลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศึกษา และด้านการ
วิจัยลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดย
ผู้วิจยัก าหนดคา่น า้หนกัคะแนนไว้ ดงันี ้

คะแนน   5   หมายถึง   ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
คะแนน   4   หมายถึง   ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนน   3   หมายถึง   ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนน   2   หมายถึง   ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบัน้อย 
คะแนน   1   หมายถึง   ผู้ตอบเห็นด้วยกบัข้อความดงักลา่วอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

ผู้วิจยัได้ก าหนดเกณฑ์การแปลความหมายคะแนนเฉลี่ยของแบบสอบถามเป็นราย
ข้อและรายด้านและโดยรวม เป็นดงันี ้ 

คะแนน 4.51 - 5.00  หมายถึง  ผู้ ตอบเห็นด้วยกับการจัดสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการระดบับณัฑิตศกึษาอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ  

คะแนน 3.51 - 4.50  หมายถึง ผู้ ตอบเห็นด้วยกับการจัดสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการระดบับณัฑิตศกึษาอยูใ่นระดบัมาก  

คะแนน 2.51 - 3.50  หมายถึง  ผู้ ตอบเห็นด้วยกับการจัดสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการระดบับณัฑิตศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนน 1.51 - 2.50  หมายถึง  ผู้ ตอบเห็นด้วยกับการจัดสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการระดบับณัฑิตศกึษาอยูใ่นระดบัน้อย  

คะแนน 1.00 - 1.50  หมายถึง  ผู้ ตอบเห็นด้วยกับการจัดสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการระดบับณัฑิตศกึษาอยูใ่นระดบัน้อยท่ีสดุ 

ตอนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเก่ียวกบัทศันะของนกัศกึษาท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดล้อมทางวิ ชาการระดับบัณฑิ ตศึ กษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริ ราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอย่าง
อิสระ 
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การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้วิจยัด าเนินการเก็บข้อมลู ดงันี ้

1. ผู้ วิจัยขอหนังสือแนะน าตวัจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
พร้อมแบบสอบถามเพื่อเสนอต่อคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล เพื่อขอความ
อนุเคราะห์ในการด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูลจากนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างใน
การศกึษาค้นคว้า 

2. ผู้ วิจัยด าเนินการขอรับการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจยั 

4. ผู้วิจยัแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมลูตามท่ีมติของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยัในคน 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 

5. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดลแจ้งผลอนมุตัิโครงการวิจยั 

6. ผู้วิจยัได้รับหนงัสืออนมุตัิให้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู 
7. ผู้ วิจัยติดต่อเจ้าหน้าท่ีการศึกษาภาควิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ

บณัฑิตศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เพื่อขอความร่วมมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมลู 

8. ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ด้วยวิธีการสง่ไปตามภาควิชาตา่ง ๆ โดยบรรจุ
แบบสอบถามใส่ซองส่งให้เจ้าหน้าท่ีการศกึษาภาควิชาฯ หลงัจากนัน้เม่ือตอบแบบสอบถามเรียบ
แล้ว ขอความอนุเคราะห์ให้น าแบบสอบถามบรรจใุส่ซองส่งกลบัคืนกลบัมายงัผู้ วิจยัเพื่อรวบรวม
ข้อมูลต่อไป ในส่วนท่ีไม่ต้องการตอบเป็นเอกสารผู้ วิจัยส่ง URL ส าหรับใช้ในการเช่ือมต่อเข้า 
google form ให้เจ้าหน้าท่ีการศกึษาภาควิชาฯ ทางอีเมล 

9. น าแบบสอบถามท่ีได้รับคืนมาตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนสมบรูณ์ของแต่ละ
ชดุ คดัเฉพาะชุดท่ีมีการตอบข้อมลูครบถ้วนเท่านัน้ น ามาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ และ
น าไปวิเคราะห์ข้อมลูโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ่ไป 

 



  68 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลับคืนมาทัง้หมดตรวจสอบความสมบูรณ์ และให้
คะแนนตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ แล้วน าข้อมลูทัง้หมดไปวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป 

2. วิ เคราะห์ ข้อมูลทั่ วไปของผู้ ตอบแบบสอบถามโดยน ามาหาค่าความ ถ่ี 
(Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

3. เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับ
บณัฑิตศกึษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ตามความมุ่งหมายของการ
วิจัยข้อท่ี 1 โดยรวมและในแต่ละด้าน ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้าน
อาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั วิเคราะห์โดยใช้ค่าคะแนนเฉลี่ย (X̅) 
และคา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (Ferguson, 1981, p. 68) 

4. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ระดบับณัฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ตามความมุ่งหมาย
ของการวิจยัข้อท่ี 2 โดยรวมและในแตล่ะด้าน จ าแนกตามระดบัการเรียน กลุม่สาขาวิชา วิเคราะห์
โดยการทดสอบ  t-test ส่วนตวัแปร ชัน้ปี ใช้การวิเคราะห์การหาค่าโดยการความแปรปรวนทาง
เดียว (One Way Analysis of Variance) ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จึง
ท าการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ โดยใช้วิธีของเชฟเฟ (Scheffe' s method) 
(Ferguson, 1981, p. 198) 

5. รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับ
การจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดลโดยการแจกแจงความถ่ี แล้วน าเสนอผลสรุปในเชิงบรรยาย  
 

สถติทิี่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล                                                                         
1. สถิติพืน้ฐาน ได้แก่ 

1.1 คา่ความถ่ี (Frequency) 
1.2 คา่ร้อยละ (Percentage) 
1.3 คา่คะแนนเฉลี่ย (Mean) 
1.4  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
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2. สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์หาคณุภาพของเคร่ืองมือ ได้แก่ 
2.1 ค่าความเท่ียงตรงตามเนือ้หา (Content Validity) โดยพิจารณาหาค่าดัชนี

ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  (ล้วน สายยศ และองัคณา สาย
ยศ, 2543, น. 248) 

2.2 ค่าอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามเป็นรายข้อโดยหาสหสมัพันธ์ระหว่าง
คะแนนรายข้อกับคะแนนรวม (Item-total Correlation) แล้วพิจารณาข้อค าถามท่ีมีค่าอ านาจ
จ าแนกตัง้แต ่0.20 ขึน้ไป 

2.3 ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทัง้ฉบบั โดยใช้วิธีหาค่าสมัประสิทธ์ิอลัฟา 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1984, p. 160)  

3. สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่ 
3.1 การทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม

ตวัอย่าง 2 กลุ่ม คือ ระดบัการเรียน และกลุ่มสาขาวิชา โดยใช้การทดสอบที (t-test) (Ferguson, 
1981, p. 190) 

3.2 การทดสอบแบบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตา่งของค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม คือ ชัน้ปี ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว  (One Way 
Analysis of Variance) (Ferguson, 1981, p. 178) ในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติจึงท าการทดสอบเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe' s method) (Ferguson, 1981, 
p. 198) 
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บทที่ 4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุ่งหมายเพื่อการศกึษาทศันะของนกัศกึษาท่ีมีต่อการจดัสภาพแวดล้อม

ทางวิชาการระดบับณัฑิตศกึษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ทัง้ 5 ด้าน คือ 
ด้านหลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั 
ผู้วิจยัจงึได้ก าหนดสญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ดงันี ้ 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดงันี ้

n  แทน จ านวนคนในกลุม่ตวัอยา่ง 
x̅ แทน คา่คะแนนเฉลี่ย 
S.D. แทน  คา่ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
SS แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 
MS  แทน ผลรวมก าลงัสองเฉลี่ย (Mean Square) 
t แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน t – distribution 
F แทน คา่ท่ีใช้พิจารณาใน F – distribution 
df แทน ระดบัชัน้แห่งความเป็นอิสระ (Degrees of Freedom) 
p  แทน ความน่าจะเป็นของคา่สถิติท่ีใช้ทดสอบจะตกอยูใ่นช่วงปฏิเสธสมมตฐิาน 
*  แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์และการแปรความหมายข้อมลู แบง่ออกเป็น 4 ตอน ดงันี ้

ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรท่ี
ศกึษา โดยการแจกแจงคา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

ตอนที่  2 การศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน คือ ด้าน
หลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั 
โดยรวมและในแต่ละด้าน โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation)  
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ตอนที่  3 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการระดบับณัฑิตศกึษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมและ
ในแตล่ะด้าน จ าแนกตามระดบัการเรียน และกลุม่สาขาวิชา โดยใช้การทดสอบที (t-test) และชัน้ปี
ท่ีศึกษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) 
และในกรณีท่ีพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงจะท าการทดสอบความแตกตา่งเป็น
รายคู ่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

ตอนที่  4 สรุปและจัดกลุ่มค าตอบของนักศึกษาท่ีเสนอความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษาในราย ด้านจาก
แบบสอบถามปลายเปิด  แล้วน าเสนอผลในรูปของการแจกแจงความถ่ีของค าตอบเพื่อใช้
ประกอบการอภิปรายผลตอ่ไป 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู ผู้วิจยัน าเสนอตามล าดบั ดงันี ้
ตอนที่  1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรท่ี

ศกึษา โดยการแจกแจงความถ่ีและหาคา่ร้อยละ โดยผู้วิจยัได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามจ านวน 
334 คน และได้รับกลบัคืน 289 คน คดิเป็นร้อยละ 86.53 ดงัแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 จ านวนและคา่ร้อยละของกลุม่ตวัอยา่ง จ าแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา 
 

ตัวแปรที่ศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. ระดับการเรียน 

ระดบัปริญญาโท 
ระดบัปริญญาเอก 

 
196 
93 

 
67.82 
32.18 

รวม 289 100.00 
2. ชัน้ปี 

ชัน้ปีท่ี 1 
ชัน้ปีท่ี 2 
สงูกวา่ชัน้ปีท่ี 2 

 
61 
69 

159 

 
21.11 
23.87 
55.02 

รวม 289 100.00 
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ตาราง 2 (ตอ่)  
 

ตัวแปรที่ศึกษา จ านวน (คน) ร้อยละ 
3. สาขาวิชา 

กลุ่มสาขา Clinical Science  
นิตวิิทยาศาสตร์      
จิตวิทยาคลินิก     
รังสีวิทยา      
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต    
เทคโนโลยีหุ่นจ าลองแพทยศาสตร์ 
ชีวสารสนเทศทางการแพทย์  
กลุ่มสาขา Bio-Medical Science 
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกลุทางการแพทย์  
วิทยาภมูิคุ้มกนั                   
กายวิภาคศาสตร์ 
เภสชัวิทยา 
จลุชีววิทยาและจลุชีววิทยาการแพทย์ 
สรีรวิทยาทางการแพทย์  

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

 
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 
รวม 289 100.00 

 
จากตาราง 2 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ศึกษาในระดบัปริญญาโท (ร้อยละ 
67.82) โดยสว่นใหญ่ศกึษาสงูกว่าชัน้ปีท่ี 2 (ร้อยละ 55.02) และสว่นใหญ่ศกึษาในกลุม่สาขา Bio-
Medical Science (ร้อยละ 70.93) 
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ตอนที่  2 การศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน คือ ด้าน
หลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั 
โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ดงัแสดง
ในตาราง 3 - 11 
 
ตาราง 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดลโดยรวมและเป็นรายด้าน 
 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการ 

จ านวนนักศกึษา  
(n=289) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

x̅ S.D. 
1. ด้านหลกัสตูร 
2. ด้านการเรียนการสอน 
3. ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา 
4. ด้านการบริการนกัศกึษา 
5. ด้านการวิจยั 

4.12 
4.07 
4.43 
3.77 
3.59 

0.51 
0.54 
0.54 
0.61 
0.67 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

รวม 4.00 0.45 เหน็ด้วยมาก 

 

จากตาราง 3 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เห็นด้วยตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการ โดยรวมและรายด้าน
ทกุด้านเห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก  
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ตาราง 4 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ด้านหลกัสตูร เป็นรายข้อ 
 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวชิาการ 
ด้านหลักสูตร 

จ านวนนักศึกษา 
(n=289) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

x̅ S.D. 
1. หลกัสตูรท่ีเปิดสอนสามารถพฒันาบณัฑิตท่ีมีความเช่ียวชาญ
สอดคล้องกบัความต้องการก าลงัคนในการพฒันาประเทศ 
2. หลักสูตรมี เนื อ้หารายวิชาท่ีทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสงัคม 
3. การจัดเนือ้หารายวิชามีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
เปา้หมายระดบับณัฑิตของสาขาวิชาท่ีศกึษา 
4. ระดบัความยาก/ง่ายของเนือ้หาวิชาเหมาะสมกบัการศกึษา
ในระดบับณัฑิตศกึษา 
5. การเช่ือมโยงเนือ้หาวิชาทางด้านทฤษฎีกับด้านปฏิบัติมี
ความสมัพนัธ์กนั 
6. หลกัสตูรสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ 
7. หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ 
8. หลกัสตูรสง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัศกึษาหาความรู้อยา่ง
ตอ่เน่ือง 
9. หลกัสตูรส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความเป็นผู้น า รู้จกัการท างาน
เป็นทีม 
10. หลกัสตูรส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการปรับตวั 
เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงในสงัคม 
11. เนื อ้หารายวิชาสามารถน า ไปประยุก ต์ ใช้ ในการ
ปฏิบตัิงานในอนาคตได้ 
12. เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีสว่นร่วมในการประเมินผลหลกัสตูร 

4.14 
 

4.10 
 

4.13 
 

4.14 
 

4.03 
 

3.84 
4.20 

 
4.36 

 
3.91 

 
4.12 

 
4.25 

 
4.18 

0.67 
 

0.68 
 

0.71 
 

0.65 
 

0.79 
 

0.78 
0.70 

 
0.74 

 
0.86 

 
0.77 

 
0.84 

 
0.82 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

รวม 4.12 0.51 เหน็ด้วย
มาก 
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จากตาราง 4 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เห็นด้วยตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านหลกัสตูรโดยรวม
และเป็นรายข้อทกุข้อเห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก  
 
ตาราง 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ด้านการเรียนการสอน เป็นรายข้อ 
 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
ด้านการเรียนการสอน 

จ านวนนักศกึษา 
(n=289) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

x̅ S.D. 
13. ผู้ สอนมีการชีแ้จงจุดมุ่งหมายของรายวิชา วิธีการ
เรียน และการวดัประเมินผลให้ผู้ เรียนทราบอยา่งชดัเจน 
14. ผู้ สอนมุ่งมั่นชีแ้นะ อบรม สั่งสอน และถ่ายทอด
ความรู้ 
15. ผู้สอนมีการสอดแทรกความรู้ใหม่ๆ  และความทนัสมยั
ในรายวิชาท่ีสอน 
16. ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการ
คิดวิเคราะห์  
17. ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นทักษะการ
ใช้กระบวนการวิจัยหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 
รวมทัง้บรูณาการศาสตร์สาขาตา่งๆ ในการแก้ปัญหา 
18. ผู้ สอนมีวิธีการสอนท่ีมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาร่วม
ท างานกันเป็นกลุ่ม เช่น การท ารายงาน/ท าการค้นคว้า
เป็นกลุ่มน าเสนอรายงานและผลงานการศึกษาค้นคว้าเป็น
กลุม่ เป็นต้น 

4.15 
 

4.21 
 

4.17 
 

4.30 
 

4.10 
 
 

4.01 
 

 
 

0.71 
 

0.71 
 

0.77 
 

0.67 
 

0.67 
 
 

0.78 
 

 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 
 

เห็นด้วยมาก 
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ตาราง 5 (ตอ่) 

 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
ด้านการเรียนการสอน 

จ านวนนักศกึษา 
(n=289) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

x̅ S.D. 
19. ผู้สอนจดักิจกรรมสง่เสริมทกัษะในการปฏิบตัิงานเช่น 
มีการจดักลุ่มย่อย ยกตวัอย่างกรณีศึกษา โดยมีอาจารย์
ให้ค าแนะน า เป็นต้น 
20. การจดัการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้า
หาความรู้เพิ่มเตมิ 
21. การจัดการเรียนการสอนมุ่ งเน้นให้นักศึกษามี
กระบวนการคิดอยา่งมีขัน้ตอนและมีเหตผุล 
22. ผู้สอนใช้สื่อการสอน อปุกรณ์การสอน และเทคโนโลยี
ท่ีทนัสมยั มาประกอบการเรียนการสอน 
23. สื่อการเรียนการสอนท่ีน ามาใช้ประกอบการสอนช่วย
ให้ผู้ เรียนเข้าใจเนือ้หาได้ดีขึน้ 
24. ผู้สอนสร้างบรรยากาศในห้องเรียนส่งเสริมให้ผู้ เรียน
เกิดความกระตือรือร้นและสนใจเรียน 
25. อปุกรณ์ สื่อ เทคโนโลยีท่ีใช้ในการเรียนการสอนอยู่ใน
สภาพสมบรูณ์พร้อมใช้งาน 
26. ผู้สอนเปิดโอกาสให้นกัศึกษาแสดงความคิดเห็นและ
ซกัถามปัญหาในการเรียน 
27. เกณ ฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนมีความ
เหมาะสม 
28. การวดัและประเมินผลมีความยตุิธรรม 
29. การจัดการเรียนการสอนเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนมีส่วน
ร่วมในการวดัและประเมินผลการเรียน 

4.02 
 
  

4.25 
 

4.22 
 

3.95 
 

3.89 
 

3.80 
 

3.71 
 

4.29 
 

4.02 
 

4.12 
3.89 

0.81 
 
 

0.73 
 

0.83 
 

0.78 
 

0.85 
 

0.85 
 

0.85 
 

0.70 
 

0.63 
 

0.68 
0.89 

เห็นด้วยมาก 
 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

 
รวม 4.07 0.54 เหน็ด้วย

มาก 
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จากตาราง 5 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เห็นด้วยต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการเรียนการ
สอนโดยรวมและเป็นรายข้อทกุข้อเห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก  

 
ตาราง 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา เป็นรายข้อ 
 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 

จ านวนนักศกึษา 
(n=289) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

x̅ S.D. 
30. อาจารย์ท่ีปรึกษามีความเช่ียวชาญและประสบการณ์
ตรงในศาสตร์ของสาขาวิชาท่ีสอน 
31. อาจารย์ท่ีปรึกษามีความมุ่งมัน่ ชีแ้นะ อบรม สัง่สอน 
ชีน้ าให้นกัศกึษาสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
32. อาจารย์ ท่ีป รึกษาชี แ้นะและมีส่วน ร่วมในการ
แก้ปัญหาของนกัศกึษา 
33. อาจารย์ท่ีปรึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ 
วิพากษ์ ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมูลป้อนกลบั ชีแ้นะแนวทาง
ในการท าวิทยานิพนธ์ให้นกัศกึษาได้ 
34. อาจารย์ท่ีปรึกษาให้ความเป็นกันเองกับนกัศึกษาใน
การขอค าปรึกษาทางด้านวิชาการทัง้ในและนอกห้องเรียน 
35. อาจารย์ท่ีปรึกษาจัดเวลาให้เข้าพบได้เม่ือนักศึกษา
ต้องการค าปรึกษา 
36. อาจารย์ท่ีปรึกษามีความเข้าใจ เห็นใจ ใสใ่จ สอบถาม
ความก้าวหน้าในงานท่ีมอบหมายให้นกัศกึษารับผิดชอบ 
37. อาจารย์ท่ีปรึกษาปลูกฝังให้รักในการท าวิจัย ใฝ่รู้ 
ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการสมยัใหม่ 

4.54 
 

4.56 
 

4.49 
 
4.52 

 
 

4.52 
 

4.42 
 

4.37 
 

4.36 
 

0.56 
 

0.58 
 

0.66 
 

0.60 
 
 

0.62 
 

0.68 
 

0.71 
 

0.80 
 

เห็นด้วยมาก
ท่ีสดุ 

เห็นด้วยมาก
ท่ีสดุ 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก
ท่ีสดุ 

 
เห็นด้วยมาก

ท่ีสดุ 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 
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ตาราง 6 (ตอ่) 

 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
ด้านอาจารย์ที่ปรึกษา 

จ านวนนักศกึษา 
(n=289) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

x̅ S.D. 
38. อาจารย์ ท่ีปรึกษามีความสามารถให้ค าแนะน า
นักศึกษาเก่ียวกับการบริหารโครงการวิจัยหรือการท า
วิทยานิพนธ์ได้เป็นอยา่งดี 
39. อาจารย์ท่ีปรึกษาแนะน าแหล่งความรู้ให้นกัศึกษาได้
ค้นคว้าเพิ่มเติม 
40. อาจารย์ท่ีปรึกษาแนะน า ให้ความช่วยเหลือในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยใน ท่ีประชุมวิชาการ/ตีพิมพ์ ใน
วารสารวิชาการ 
41. อาจารย์ท่ีปรึกษาเปิดโอกาสให้นกัศึกษาแลกเปลี่ยน
ความรู้ทางวิชาการได้อยา่งเปิดกว้าง 
42. อาจารย์ท่ีปรึกษาแสดงพฤติกรรมอนัดีเป็นแบบอย่าง
ทีดีให้กบันกัศกึษาบนพืน้ฐานของคณุธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ 
43. จ านวนอาจารย์ ท่ีป รึกษาเหมาะสมกับจ านวน
นกัศกึษา 

4.51 
 
 

4.31 
 

4.28 
 
 

4.42 
 

4.50 
 
 

4.24 

2.44 
 
 

0.80 
 

0.79 
 
 

0.67 
 

0.57 
 
 

0.75 

เห็นด้วยมาก
ท่ีสดุ 

 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 
 

เห็นด้วยมาก 

รวม 4.43 0.54 เหน็ด้วยมาก 

 
จากตาราง 6 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เห็นด้วยต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านอาจารย์ท่ี
ปรึกษาโดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สว่นใหญ่เห็นด้วยอยู่
ในระดบัมาก ยกเว้นข้อท่ี 30 31 33 34 และ 38 ท่ีเห็นด้วยอยูใ่นระดบัมากท่ีสดุ 
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ตาราง 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ด้านการบริการนกัศกึษา เป็นรายข้อ 
 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
ด้านการบริการนักศึกษา 

จ านวนนักศกึษา 
(n=289) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

x̅ S.D. 
44. คณะฯ จดัปฐมนิเทศนักศึกษาเก่ียวกับหลกัสูตรการ
เรียนการสอน วิชาเลือก ระเบียบการปฏิบัติตนใน
คณะแพทย์ให้แก่นกัศกึษาเข้าใจทกุครัง้ท่ีเปิดปีการศกึษา
ใหม ่ได้อยา่งเหมาะสม 
45. คณะฯ มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพียงต่อความ
ต้องการของนกัศกึษา 
46. คณะฯ มีการจดัสวสัดิการช่วยเหลือนกัศึกษาในด้าน
การรักษาพยาบาลได้อยา่งเหมาะสม 
47. คณะฯ มีการจดัระบบการดแูลสขุภาพจิตของ
นกัศกึษาบณัฑิตศกึษาได้อยา่งเหมาะสม 
48. หอสมุดมีหนังสือ เอกสารทางวิชาการ ทรัพยากร
สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัสาขาวิชาท่ีก าลงัศกึษาอยู่อย่าง
เพียงพอ 
49. หอสมุดมีฐานข้อมูลส าหรับการศึกษาค้นคว้าท่ี
ทนัสมยั 
50. หอสมดุมีฐานข้อมลูเพียงพอตอ่การค้นคว้า 
51. หอสมุดมีเจ้าหน้าท่ีให้บริการนักศึกษาและมีจ านวน
เพียงพอกบัการให้บริการนกัศกึษา 
52. จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีสามารถใช้ได้นอกเวลา
เรียนเพียงพอกบัจ านวนนกัศกึษา  
53. ระบบอินเทอร์เน็ตของคณะฯ มีความรวดเร็วในการ
สืบค้นข้อมลูเพื่อประกอบการศกึษาหาความรู้ 

3.82 
 
 
 

3.87 
 

3.82 
 

3.76 
 

3.87 
 
 

3.94 
 

3.88 
3.92 

 
3.80 

 
3.34 

 

0.72 
 
 
 

0.91 
 

0.89 
 

0.91 
 

0.80 
 
 

0.81 
 

0.85 
0.79 

 
0.79 

 
1.01 

 

เห็นด้วยมาก 
 
 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยปาน

กลาง 



  80 

ตาราง 7 (ตอ่) 

 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
ด้านการบริการนักศึกษา 

จ านวนนักศกึษา 
(n=289) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

x̅ S.D. 
54. ห้องปฏิบตัิการและอปุกรณ์เคร่ืองมือมีสภาพสมบรูณ์
พร้อมใช้งานได้ดี 
55. ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ เค ร่ืองมือมีจ านวน
เพียงพอตอ่ความต้องการใช้งานของนกัศกึษา 
56. เคร่ืองมือในห้องปฏิบตัิการมีความทนัสมยัครอบคลมุ
การท าวิจยัในทกุสาขาวิชา 

3.71 
 

 3.61 
 

3.64 

0.85 
 

0.93 
 

0.89 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

รวม 3.77 0.61 เหน็ด้วยมาก 

 

จากตาราง 7 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เห็นด้วยตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านบริการนกัศกึษา
โดยรวมเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ใน
ระดบัมาก ยกเว้นข้อท่ี 53 ท่ีเห็นด้วยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตาราง 8 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ด้านการวิจยั เป็นรายข้อ 
 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
ด้านการวิจัย 

จ านวนนักศกึษา 
(n=289) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

x̅ S.D. 
57. คณะฯ มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาเก่ียวกับความรู้
และวิธีการด าเนินการวิจยัท่ีเป็นประโยชน์ 
58. คณะฯ จัดสรรจ านวนทุนภายในสนับสนุนการวิจัย
เหมาะสมกบัจ านวนนกัศกึษา 
59. คณะฯ มีการจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ภายนอกท่ีมีคณุภาพ 
60. คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับแหล่งเงินทุน
สนบัสนนุการวิจยัอยา่งทัว่ถึง 
61. กระบวนการเสนอขอรับทนุมีขัน้ตอนท่ีเหมาะสม ไม่
ซบัซ้อน 
62. ระยะเวลาท่ีใช้ในการพิจารณาอนุมัติทุนมีความ
เหมาะสม รวดเร็ว  
63. ขัน้ตอนการเบิกจ่ายเงินทนุการวิจยัมีความเหมาะสม  
ไม่ซบัซ้อน รวดเร็ว 
64. คณะฯ จัดอบรม สัมมนาเพื่อเสริมทักษะความรู้
เก่ียวกบัการวิจยัสอดคล้องกบัความต้องการของนกัศกึษา 
65. ขัน้ตอนในการด าเนินการขอการรับรองจริยธรรมการ
วิจยัในคนและสตัว์มีขัน้ตอนท่ีเหมาะสม ไมซ่บัซ้อน 
66. ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมตัิการรับรองจริยธรรม
การวิจยัในคน มีความเหมาะสม รวดเร็ว 

3.71 
 

3.75 
 

3.63 
 

3.52 
 

3.41 
 

3.36 
 

3.33 
 

3.68 
 

3.50 
 

3.38 
 

0.73 
 

0.86 
 

0.83 
 

0.97 
 

0.96 
 

0.93 
 

1.01 
 

0.81 
 

0.93 
 

0.89 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยปาน
กลาง 

เห็นด้วยปาน
กลาง 
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ตาราง 8 (ตอ่) 

 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ 
ด้านการวิจัย 

จ านวนนักศกึษา 
(n=289) 

ระดับความ
คิดเหน็ 

 x̅ S.D. 
67. คณะฯ มีฐานข้อมลูส าหรับการศกึษาค้นคว้าด้านวิจยั 
เช่ือมโยงกบัหน่วยงานภายนอก 
68. คณะฯ จัดอ านวยความสะดวกในการให้บริการด้าน
วสัดอุปุกรณ์แก่นกัศกึษาเพื่อการวิจยั 
69. คณะฯ มีการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจยั 
70. คณะฯ มีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อ
ตีพิมพ์หรือน าเสนอในระดบัชาต/ินานาชาติ 

3.60 
 

3.57 
 

3.92 
 

3.97 

0.85 
 

0.91 
 

0.75 
 

0.76 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

เห็นด้วยมาก 
 

รวม 3.59 0.67 เหน็ด้วยมาก 

 
จากตาราง 8 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เห็นด้วยตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการวิจยัโดยรวม
เห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ส่วนใหญ่เห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก 
ยกเว้นข้อท่ี 61 62 63 65 และ 66 ท่ีเห็นด้วยอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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ตาราง 9 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทัศนะของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามระดบัการเรียน 
 

ทศันะที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทาง

วิชาการ 
 

ระดับการเรียน 
ปริญญาโท 

(n=196) 
ปริญญาเอก 

(n=93) 
�̅� S.D. ระดับความ

คิดเหน็ 
�̅� S.D. ระดับความ

คิดเหน็ 
1. ด้านหลกัสตูร 
2. ด้านการเรียนการสอน 
3. ด้านอาจารย์ทีปรึกษา 
 
4. ด้านการบริการ
นกัศกึษา 
5. ด้านการวิจยั 

4.11 
4.12 
4.39 

 
3.92 

 
3.74 

0.54 
0.55 
0.57 

 
0.52 

 
0.61 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

 
เห็นด้วยมาก 

4.14 
3.94 
4.52 

 
3.44 

 
3.29 

0.46 
0.50 
0.47 

 
0.65 

 
0.69 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก

ท่ีสดุ 
เห็นด้วยปาน

กลาง 
เห็นด้วยปาน

กลาง 
รวม 4.06 0.45 เหน็ด้วย

มาก 
3.87 0.42 เหน็ด้วยมาก 

 
จากตาราง 9 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เห็น ด้วยต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางวิชาการโดยรวมเห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษาระดบัปริญญาโทเห็นด้วยต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการทุกด้านเห็นด้วยอยู่ใน
ระดบัมาก สว่นนกัศกึษาระดบัปริญญาเอกเห็นด้วยตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการเกือบทกุ
ด้านเห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก ยกเว้นด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีเห็นด้วยในระดบัมากท่ีสดุ ส่วนด้าน
การบริการนกัศกึษาและด้านการวิจยัเห็นด้วยอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตาราง 10 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันะของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามชัน้ปี 
 

ทัศนะที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทาง

วชิาการ 

ชัน้ปี 
ชัน้ปีที่ 1 
(n=61) 

ชัน้ปีที่ 2 
(n=69) 

สูงกว่าชัน้ปีที่ 2 
(n=159) 

x̅ S.D. ระดับ
ความ
คดิเหน็ 

x̅ S.D. ระดับ
ความ
คดิเหน็ 

x̅ S.D. ระดับ
ความ
คดิเหน็ 

1. ด้านหลกัสตูร 
 
2. ด้านการเรียนการสอน 
 
3. ด้านอาจารย์ทีปรึกษา 
 
4. ด้านการบริการนกัศกึษา 
 
5. ด้านการวิจยั 

4.14 
 

4.15 
 

4.28 
 

4.00 
 

3.88 

0.59 
 

0.61 
 

0.61 
 

0.57 
 

0.67 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
มาก 

4.19 
 

4.13 
 

4.48 
 

3.99 
 

3.78 

0.43 
 

0.41 
 

0.52 
 

0.51 
 

0.56 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
มาก 

4.08 
 

4.00 
 

4.46 
 

3.58 
 

3.40 

0.52 
 

0.56 
 

0.52 
 

0.60 
 

0.65 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
มาก 

เหน็ด้วย
ปานกลาง 

รวม 4.09 0.52 เหน็ด้วย
มาก 

4.12 0.34 เหน็ด้วย
มาก 

3.91 0.44 เหน็ด้วย
มาก 

 

จากตาราง 10 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 และสูงกว่าชัน้ปีท่ี 2 เห็นด้วยต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
โดยรวมเห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ นกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปี
ท่ี 2 เห็นด้วยต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการทกุด้านเห็นด้วยอยู่ในระดบัมาก สว่นนกัศกึษา
สงูกว่าชัน้ปีท่ี 2 เห็นด้วยต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการเกือบทุกด้านเห็นด้วยอยู่ในระดบั
มาก ยกเว้นด้านการวิจยัท่ีเห็นด้วยอยูใ่นระดบัปานกลาง  
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ตาราง 11 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของทศันะของนกัศึกษาท่ีมีต่อการจดั
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมและเป็นรายด้าน จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา 
 

ทศันะที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทาง

วิชาการ 
 

     กลุ่มสาขาวิชา 
Clinical Science   

(n=84) 
Bio-Medical Science  

(n=205) 
x̅ S.D. ระดับความ

คิดเหน็ 
x̅ S.D. ระดับความ

คิดเหน็ 
1. ด้านหลกัสตูร 
2. ด้านการเรียนการสอน 
3. ด้านอาจารย์ทีปรึกษา 
4. ด้านการบริการนกัศกึษา 
5. ด้านการวิจยั 

4.09 
4.14 
4.26 
4.00 
3.76 

0.55 
0.55 
0.55 
0.46 
0.59 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก  

4.13 
4.04 
4.50 
3.67 
3.52 

0.50 
0.54 
0.53 
0.64 
0.69 

เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 
เห็นด้วยมาก 

รวม 4.05 0.45 เหน็ด้วย
มาก 

3.97 0.45 เหน็ด้วย
มาก 

 
จากตาราง 11 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล ท่ีศกึษาในกลุม่สาขา Clinical Science  และกลุม่สาขา Bio-Medical Science เห็นด้วย
ตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการโดยรวมเห็นด้วยอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า นักศึกษาทัง้ 2 กลุ่มสาขาวิชา เห็นด้วยต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการทุกด้านเห็น
ด้วยอยูใ่นระดบัมาก  

 
ตอนที่  3 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง

วิชาการระดบับณัฑิตศกึษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยรวมและ
ในแต่ละด้าน ตามระดับการเรียน และกลุ่มสาขาวิชา โดยใช้การทดสอบที (t-test) และชัน้ปีท่ี
ศกึษา โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และ
ในกรณีท่ีพบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จงึจะท าการทดสอบความแตกตา่งเป็นรายคู่
โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) ดงัแสดงในตาราง 12 - 17 
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ตาราง 12 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับ
บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยรวมและเป็นรายด้าน 
จ าแนกตามระดบัการเรียน 
 

ทศันะที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทาง

วิชาการ 

ระดับการเรียน t p 

ปริญญาโท 
(n=196) 

ปริญญาเอก 
(n=93) 

�̅� S.D. �̅� S.D. 
1. ด้านหลกัสตูร 4.11 0.54 4.14 0.46 -0.50 .620 

2. ด้านการเรียนการสอน 4.12 0.55 3.94 0.50 2.65 .008 
3. ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา 4.39 0.57 4.52 0.47 -1.99 .048 
4. ด้านการบริการนกัศกึษา 3.92 0.52 3.44 0.65 6.17 .001 
5. ด้านการวิจยั 3.74 0.61 3.29 0.69 5.55 .001 

รวม 4.06 0.45 3.87 0.42 3.40 .001 

 
จากตาราง 12 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีมีระดบัการเรียนแตกต่างกัน เห็นด้วยต่อการจดัสภาพแวดล้อม
ทางวิชาการโดยรวมแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก เห็นด้วยต่อการจดัสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านบริการนักศึกษา และด้านการวิจัย
แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  สว่นด้านหลกัสตูรไมพ่บความแตกตา่ง  
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ตาราง 13 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับ
บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยรวมและเป็นรายด้าน 
จ าแนกตามชัน้ปีท่ีศกึษา 
 

ทศันะที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทาง

วิชาการ 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df. MS F p 

1. ด้านหลกัสตูร ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

0.62 
75.40 
76.02 

2 
286 
288 

0.31 
0.26 

1.19 0.308 

2. ด้านการเรียนการสอน ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

1.35 
83.58 
84.94 

2 
286 
288 

0.68 
0.29 

2.32 .101 

3. ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

1.71 
83.41 
85.12 

2 
286 
288 

0.85 
0.29 

2.93 .055 

4. ด้านการบริการ
นกัศกึษา 

ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

12.38 
94.77 

107.15 

2 
286 
288 

6.19 
0.33 

18.68 .001 

5. ด้านการวิจยั ระหวา่งกลุม่ 
ภายในกลุม่ 

รวม 

12.97 
115.17 
128.14 

2 
286 
288 

6.49 
0.40 

16.10 .001 

รวม ระหว่าง
กลุ่ม 

ภายในกลุ่ม 
รวม 

2.73 
55.02 
57.76 

2 
286 
288 

1.37 
0.19 

7.11 .001 
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จากตาราง 13 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีศึกษาชัน้ปีแตกต่างกัน เห็นด้วยต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
นักศึกษาท่ีศึกษาในชัน้ปีท่ีแตกต่างกัน เห็นด้วยต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการ
บริการนักศึกษาและด้านการวิจัยแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วนด้าน
หลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน และด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ไม่พบความแตกตา่ง  

 
เม่ือพบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู ่

โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) พบความแตกตา่งอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงั
แสดงในตาราง 14 - 16   
 
ตาราง 14 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ด้านการบริการนกัศกึษา จ าแนกตามชัน้ปีเป็นรายคู ่
 

ชัน้ปี 
x̅ 

ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 สงูกวา่ชัน้ปีท่ี 2 

4.00 3.99 3.58 
ชัน้ปีท่ี 1 4.00   * 
ชัน้ปีท่ี 2 3.99   * 

สงูกวา่ชัน้ปีท่ี 2 3.58    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตาราง 14 แสดงว่า นกัศึกษาท่ีศึกษาในชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 เห็นด้วยต่อการ
จดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการบริการนกัศกึษาแตกตา่งกบันกัศกึษาท่ีศกึษาสงูกว่าชัน้ปีท่ี 
2 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตาราง 15 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ด้านการวิจยั จ าแนกตามชัน้ปีเป็นรายคู ่
 

ชัน้ปี 
x̅ 

ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 สงูกวา่ชัน้ปีท่ี 2 

3.88 3.78 3.40 
ชัน้ปีท่ี 1 3.88   * 
ชัน้ปีท่ี 2 3.78   * 

สงูกวา่ชัน้ปีท่ี 2 3.40    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

จากตาราง 15 แสดงว่า นกัศึกษาท่ีศึกษาในชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 เห็นด้วยต่อการ
จดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการวิจยัแตกต่างกบันกัศึกษาท่ีศึกษาสงูกว่าชัน้ปีท่ี 2 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 
 
ตาราง 16 การทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยของทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวม จ าแนกตามชัน้ปีเป็นรายคู ่
 

ชัน้ปี 
x̅ 

ชัน้ปีท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 สงูกวา่ชัน้ปีท่ี 2 

4.09 4.12 3.91 
ชัน้ปีท่ี 1 4.09   * 
ชัน้ปีท่ี 2 4.12   * 

สงูกวา่ชัน้ปีท่ี 2 3.91    

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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จากตาราง 16 แสดงว่า นกัศึกษาท่ีศึกษาในชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 เห็นด้วยต่อการ
จัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการโดยรวมแตกต่างกับนักศึกษาท่ีศึกษาสูงกว่าชัน้ปีท่ี 2 อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 สว่นคูอ่ื่นๆ ไมพ่บความแตกตา่ง 

 
ตาราง 17 การเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับ
บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยรวมและเป็นรายด้าน 
จ าแนกตามกลุม่สาขาวิชา 
 

ทศันะที่มีต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทาง

วิชาการ 

กลุ่มสาขาวิชา t p 

Clinical Science   
(n=84) 

Bio-Medical 
Science 
(n=205) 

x̅ S.D. x̅ S.D. 
1. ด้านหลกัสตูร 4.09 0.55 4.13 0.50 -0.48 .628 
2. ด้านการเรียนการสอน 4.14 0.55 4.04 0.54 1.43 .154 
3. ด้านอาจารย์ทีปรึกษา 4.26 0.55 4.50 0.53 -3.54 .001 
4. ด้านการบริการ
นกัศกึษา 

4.00 0.46 3.67 0.64 4.82 .001 

5. ด้านการวิจยั 3.76 0.59 3.52 0.69 2.80 .006 
รวม 4.05 0.45 3.97 0.45 1.35 .179 

 

จากตาราง 17 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดลท่ีกลุ่มสาขาวิชาแตกต่างกนั เห็นด้วยต่อการจดัสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนักศึกษา และด้านการวิจัยแตกต่างกัน อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สว่นด้านหลกัสตูร และด้านการเรียนการสอน ไมพ่บความแตกตา่ง 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะห์และจดักลุม่ค าตอบของนกัศกึษาท่ีเสนอความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษาในรายด้าน แล้ว
น าเสนอผลในรูปของการแจกแจงความถ่ีของค าตอบเพื่อใช้ประกอบการอภิปรายผลต่อไป ดัง
แสดงในตาราง 18 – 22 

 
ตาราง 18 ความถ่ีของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษาต่อ
การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านหลกัสตูร 
 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านหลักสูตร ความถี่ 
หลักสูตรมีความเหมาะสมดี มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ท าให้หลักสูตรมีความ
ทนัสมยั สอดคล้องกบัโลกท่ีก าลงัพฒันา และครอบคลมุตามกลุม่เปา้หมาย 

9 

ควรเพิ่มรายวิชาท่ีมีความจ าเป็นในการน าไปใช้ในการทดลอง วิจัย และเพิ่ม
เนือ้หาท่ีเน้นการออกภาคสนามหรือปฏิบัติงานจริง (เช่น การศึกษาดูงาน
ตา่งประเทศ/น าเสนอผลงานตา่งประเทศ การได้ฝึกงาน หรือลงภาคสนาม) 

7 

ควรเพิ่มรายวิชาท่ีสง่เสริมทกัษะการใช้ภาษาองักฤษในการเรียนการสอนเพิ่มขึน้ 3 
หลกัสตูรควรแบง่ให้ชดัเจนในการใช้ภาษาไทยหรือภาษาองักฤษในการเรียนการ
สอน 

2 

ควรมีช่องทางให้นกัศกึษาได้ศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรและ
รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ 2.) เพื่อจะได้ทราบว่ามีรายวิชาใดบ้างท่ีต้อง
ศกึษาในปีการศกึษานัน้ๆ 

2 

หลกัสตูรมีความเร่งรัดเนือ้หาการเรียนมากเกินไป ท าให้เนือ้หาบางรายวิชาน้อย
เกินไปหรือไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ตอ่ยอดในวิชาถดัไปได้ 

2 

หลกัสตูรควรเพิ่มในเร่ืองของทกัษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ และนวตักรรม 1 
หลักสูตรควรจัดเนือ้หารายวิชาให้เหมาะกับทัง้ผู้ เรียนท่ีมีพืน้ฐานมาแล้วใน
สาขาวิชานัน้และผู้ เรียนท่ีไม่พืน้ฐาน 

1 

หลกัสตูรควรมีการเปิดรับผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ 1 
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จากตาราง 18 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้าน
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรมีความเหมาะสมดี (มีการปรับปรุงอยู่เสมอ ท าให้มีความทันสมัย 
สอดคล้องกับโลกท่ีก าลงัพัฒนา และครอบคลุมตามกลุ่มเป้าหมาย) ควรเพิ่มรายวิชาท่ีมีความ
จ าเป็นในการน าไปใช้ในการทดลอง วิจยั และเพิ่มเนือ้หาท่ีเน้นการออกภาคสนามหรือปฏิบตัิงาน
จริง (เช่น การศึกษาดูงานต่างประเทศ /น าเสนอผลงานต่างประเทศ การได้ฝึกงาน หรือลง
ภาคสนาม) ควรเพิ่มรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนเพิ่มขึน้ 
หลักสูตรควรแบ่งให้ชัดเจนในการใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน  ควรมี
ช่องทางให้นักศึกษาได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและรายละเอียดของ
หลกัสตูร (มคอ 2.) เพื่อจะได้ทราบว่ามีรายวิชาใดบ้างท่ีต้องศกึษาในปีการศกึษานัน้ ๆ หลกัสตูรมี
ความเร่งรัดเนือ้หาการเรียนมากเกินไป ท าให้เนือ้หาบางรายวิชาน้อยเกินไปหรือไม่สามารถน า
ความรู้ไปใช้ต่อยอดในวิชาถัดไปได้ หลกัสตูรควรเพิ่มในเร่ืองของทกัษะความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
และนวตักรรม หลกัสตูรควรจดัเนือ้หารายวิชาให้เหมาะกบัผู้ ท่ีเรียนท่ีมีพืน้ฐานมาแล้วในสาขาวิชา
นัน้และผู้ เรียนท่ีไม่พืน้ฐาน และหลกัสตูรควรมีการเปิดรับผู้ เรียนอยา่งตอ่เน่ืองสม ่าเสมอ 
 
ตาราง 19 ความถ่ีของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษาต่อ
การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการเรียนการสอน 
 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการเรียนการสอน ความถี่ 
รูปแบบการเรียนการสอน ควรให้เน้นการเรียนการสอนด้วยวิธีวิเคราะห์เพื่อ
น าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ควรให้มีการน าสื่อสมัยใหม่มาใช้มากขึน้ เช่น active 
learning วีดิโอ การเรียนผ่านระบบ e-learning รวมถึงการสอดแทรกความรู้
เพิ่มเตมิใหม่ๆ  เทคนิคการเข้าใจเนือ้หาท่ีเรียน  

9 

การจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมดี 5 
การจดัตารางการเรียนการสอน (บางวิชามีความทบัซ้อนกันท าให้ความเข้าใจ
ลดลงและบางวิชากระชบัเกินไป จดัตารางเรียนแน่นเกินไป ควรปรับตารางเรียน
ให้มีความชดัเจนมากขึน้) 

5 

สิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียน (อุปกรณ์การเรียนการสอนมีปัญหาบ่อย
ระหวา่งเรียน ห้องเรียนอบั อปุกรณ์ในห้องปฏิบตัิการไม่เพียงพอ) 

5 
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ตาราง 19 (ตอ่) 
 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการเรียนการสอน ความถี่ 

การไปศึกษาดงูาน การเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนไป
ท างานวิจัย หรือได้ดูการสาธิต เช่น การผ่าศพ การชันสูตรพลิกศพ เพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงาน 

4 

ควรให้มีการจัดท าหนังสือประกอบการเรียนการสอนครบทุกรายวิชา เพื่อ
นักศึกษาจะได้ตามเนือ้หาของบทเรียนได้ทัน  มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของ
การศกึษา  

4 

ควรเพิ่มเวลาในการฝึกปฏิบตัิมากขึน้ 3 
อปุกรณ์การเรียนการสอนมีเพียงพอ 3 
อาจารย์บางท่านยงัมีความช านาญในการสอนน้อย เสียงเบา บรรยายไม่ตรง
ประเด็น 

2 

ในส่วนสไลด์ประกอบการสอนควรปรับปรุงเนือ้ให้มีความทนัสมยัอยู่สม ่าเสมอ 
เนือ้หาในเอกสารประกอบการสอนมีความสอดคล้องกับเนือ้หาท่ีบรรยายและ
ปรับขนาดของตวัอกัษรให้มีขนาดใหญ่ขึน้ และควรรวมค่าเอกสารการเรียนการ
สอนอยูใ่นคา่ธรรมเนียมการศกึษา) 

2 

การจดัการเรียนการสอนเน้น passive learning เป็นส่วนใหญ่ท าให้ผู้ เรียนอาจ
ขาดกระบวนการค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเตมิ 

1 

 
จากตาราง 19 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้าน
การเรียนการสอน ได้แก่ ในการจัดการเรียนการสอนเน้น passive learning คือ การสอนแบบ
บรรยายเป็นส่วนใหญ่ท าให้ผู้ เรียนอาจขาดกระบวนการค้นคว้าหาข้อมลูเพิ่มเติม ควรจดัรูปแบบ
การเรียนการสอน ควรให้เน้นการเรียนการสอนด้วยวิธีวิเคราะห์เพื่อน าไปประยกุต์ใช้ได้จริง ควรให้
มีการน าสื่อสมัยใหม่มาใช้มากขึน้ เช่น active learning วีดิโอ การเรียนผ่านระบบ e-learning 
รวมถึงการสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมใหม่ ๆ เทคนิคการเข้าใจเนือ้หาท่ีเรียน ควรเพิ่มเวลาในการฝึก
ปฏิบัติมากขึน้ การไปศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุมวิชาการต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนไป
ท างานวิจัย หรือได้ดูการสาธิต เช่น การผ่าศพ การชันสูตรพลิกศพ เพื่อเป็นแนวทางในการ
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ปฏิบตัิงาน ในการจดัการเรียนการสอนมีความเหมาะสมดี การจดัตารางการเรียนการสอน (บาง
วิชามีความทับซ้อนกันท าให้ความเข้าใจลดลงและบางวิชากระชับเกินไป จัดตารางเรียนแน่น
เกินไป ปรับตารางเรียนให้มีความชดัเจนมากขึน้)  ควรให้มีการจดัท าหนงัสือประกอบการเรียนการ
สอนครบทกุรายวิชา เพื่อนกัศกึษาจะได้ตามเนือ้หาของบทเรียนได้ทนั  มีการแจ้งวตัถปุระสงค์ของ
การศึกษา ในส่วนสไลด์ประกอบการสอนควรปรับปรุงเนือ้ให้มีความทนัสมยัอยู่สม ่าเสมอ เนือ้หา
ในเอกสารประกอบการสอนมีความสอดคล้องกบัเนือ้หาท่ีบรรยายและปรับขนาดของตวัอกัษรให้มี
ขนาดใหญ่ขึน้ และควรรวมค่าเอกสารการเรียนการสอนอยู่ในค่าธรรมเนียมการศึกษา)  ส่วนสิ่ง
อ านวยความสะดวกในห้องเรียน (อปุกรณ์การเรียนการสอนมีปัญหาบ่อยระหว่างเรียน ห้องเรียน
อบั อปุกรณ์ในห้องปฏิบตัิการไม่เพียงพอ)  และอาจารย์บางทา่นยงัมีความช านาญในการสอนน้อย 
เสียงเบา บรรยายไมต่รงประเดน็  
 
ตาราง 20 ความถ่ีของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษาต่อ
การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา 
 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านอาจารย์ที่ปรึกษา ความถี่ 
มีความเป็นกนัเอง เอาใจใส ่และช่วยเหลือนกัศกึษาอยา่งดี 11 
มีความรู้และช านาญในสาขาวิชาเป็นอย่างดี และสามารถแนะน าและให้
ค าปรึกษาการท าวิจยัได้เป็นอยา่งดี 

6 

อาจารย์ไม่มีเวลา ติดตอ่ได้ยาก ควรจดัสรรเวลาให้กบันกัศกึษามากขึน้ 6 
การเป็นท่ีปรึกษางานวิจยั (อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่เปิดโอกาสให้นกัศึกษาได้เรียน
ในสิ่งท่ีสนใจหรือต้องการท า ไม่ได้ท าวิจัยในหัวข้อท่ีตนเองสนใจ เน่ืองจากท่ี
ปรึกษาไมเ่ปิดรับ) 

3 

เสนอให้อาจารย์มีการติดตามนักศึกษาทัง้ด้านการเรียนและด้านจิตใจในทุก
เดือน 

2 

จ านวนอาจารย์ควรมีจ านวนเพียงพอตอ่นกัศกึษาครอบคลมุทกุรายวิชา 1 
ควรจดัสมดลุภาระหน้าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย์ไม่หนกัเกินไป เน่ืองจาก
อาจารย์หลายท่านมีภาระหน้าท่ีหลายด้านซึ่งอาจจะท าให้ไม่มีเวลาในการให้
ค าปรึกษา  

1 
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จากตาราง 20 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้าน
อาจารย์ท่ีปรึกษา ได้แก่ มีความเป็นกนัเอง เอาใจใส่ และช่วยเหลือนกัศกึษาอย่างดี มีความรู้และ
ช านาญในสาขาวิชาเป็นอย่างดี และสามารถแนะน าและให้ค าปรึกษาการท าวิจยัได้เป็นอยา่งดี แต่
อาจารย์บางท่านไม่มีเวลา ติดตอ่ได้ยาก ควรจดัสรรเวลาให้กบันกัศกึษามากขึน้ การเป็นท่ีปรึกษา
งานวิจยั (อาจารย์ท่ีปรึกษาไม่เปิดโอกาสให้นกัศกึษาได้เรียนในสิ่งท่ีสนใจหรือต้องการท า ไม่ได้ท า
วิจยัในหวัข้อท่ีตนเองสนใจ เน่ืองจากท่ีปรึกษาไม่เปิดรับ) เสนอให้อาจารย์มีการติดตามนกัศึกษา
ทัง้ด้านการเรียนและด้านจิตใจในทุกเดือน ควรท าสไลด์ให้ชดัเจนและสอดคล้องกับการบรรยาย 
จ านวนอาจารย์ควรมีจ านวนเพียงพอตอ่นกัศกึษาครอบคลมุทกุรายวิชา ควรจดัสมดลุภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของอาจารย์ไม่หนกัเกินไป เน่ืองจากอาจารย์หลายท่านมีภาระหน้าท่ีหลายด้านซึง่
อาจจะท าให้ไม่มีเวลาในการให้ค าปรึกษา  
 
ตาราง 21 ความถ่ีของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษาต่อ
การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการบริการนกัศกึษา 
 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการบริการนักศึกษา ความถี่ 
เจ้าหน้าท่ีของภาควิชาควรมีความพร้อมในการให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและรวดเร็ว มี
ความใสใ่จในการให้บริการน้อย 

8 

เจ้าหน้าท่ีสามารถแนะน าให้ข้อมลู ติดตาม และให้ความช่วยเหลือนกัศกึษาเป็น
อยา่งดี มีความเตม็ใจในการบริการ 

8 

การเข้าถึงฐานข้อมลู ห้องสมดุ และทรัพยากร (ในห้องสมดุควรเพิ่มโต๊ะส่วนตวั
ให้เพียงพอกบันกัศกึษาและผู้ ใช้บริการ จ านวนฐานข้อมลูวารสารตา่งประเทศมี
จ ากดัตอ่การเข้าถึง) 

4 

ระบบอินเทอร์เน็ตไมค่รอบคลมุ 4 
ควรมีการจดัสรรหอพกัส าหรับนกัศกึษาบณัฑิตศกึษา  2 
ควรเพิ่มฐานข้อมลูให้คลอบคลมุกบัความต้องการของนกัศกึษาทกุกลุม่สาขา 1 
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จากตาราง 21 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้าน
การบริการนกัศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าท่ีบางภาควิชาควรมีความพร้อมในการให้ข้อมลูท่ีถกูต้องและ
รวดเร็ว มีความใสใ่จในการให้บริการน้อย แตเ่จ้าหน้าท่ีสว่นใหญ่สามารถแนะน าให้ข้อมลู ติดตาม 
และให้ความช่วยเหลือนักศึกษาเป็นอย่างดี มีความเต็มใจในการบริการ ในส่วนการเข้าถึง
ฐานข้อมลู ห้องสมดุ และทรัพยากร (ในห้องสมุดควรเพิ่มโต๊ะส่วนตวัให้เพียงพอกบันกัศึกษาและ
ผู้ ใช้บริการ จ านวนฐานข้อมูลวารสารต่างประเทศมีจ ากัดต่อการเข้าถึง) ควรมีการจดัสรรหอพกั
ส าหรับนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา ระบบอินเทอร์เน็ตไม่ครอบคลมุ และควรเพิ่มฐานข้อมลูให้คลอบ
คลมุกบัความต้องการของนกัศกึษาทกุกลุม่สาขา 
 
ตาราง 22 ความถ่ีของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษาต่อ
การจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการวิจยั 
 

ทศันะที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการวิจัย ความถี่ 
ทนุวิจยั (ต้องการให้เพิ่มจ านวนทุนวิจยัให้เพียงพอ การพิจารณาด าเนินการขอ
ทนุมีความลา่ช้าสง่ผลตอ่การบริหารจดัการเวลา และติดตามยาก) 

9 

เคร่ืองมือในการวิจัย (อุปกรณ์บางชนิดมีข้อจ ากัดในการใช้งาน นักศึกษาไม่
สามารถใช้งานเองได้ ระบบการซ่อมเคร่ืองมืออปุกรณ์ล่าช้า ห้องปฏิบตัิการยงั
ไม่พร้อมในการท าวิจยั) 

6 

การช่วยเหลือในการท าวิจยั (ให้มีการแนะน ากระบวนการ ขัน้ตอนการท าวิจยั มี
ศนูย์ช่วยเหลือด้านสถิติและการเขียน มีจดัสอนการท าวิจยั และมีอาจารย์ท่ีคอย
ช่วยเหลือตอบปัญหาในการวิจยั) 

6 

งานวิจยัในแตล่ะหนว่ย/ศนูย์/ภาค ไมมี่ความร่วมมือในการท างานวิจยักบัหน่วย/
ศนูย์/ภาคอ่ืนๆ 

1 

การพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคนท าให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก ยืดระยะเวลา
ในการเก็บข้อมลูและสง่ผลตอ่การส าเร็จการศกึษา 

1 
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จากตาราง 22 แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล   มีความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการด้านการวิจยั ได้แก่ ทุน
วิจยั (ต้องการให้เพิ่มจ านวนทนุวิจยัให้เพียงพอ การพิจารณาด าเนินการขอทนุมีความลา่ช้าส่งผล
ต่อการบริหารจดัการเวลา และติดตามยาก) เคร่ืองมือในการวิจยั (อปุกรณ์บางชนิดมีข้อจ ากดัใน
การใช้งาน นกัศกึษาไมส่ามารถใช้งานเองได้ ระบบการซอ่มเคร่ืองมืออปุกรณ์ลา่ช้า ห้องปฏิบตัิการ
ยงัไม่พร้อมในการท าวิจยั) การช่วยเหลือในการท าวิจยั (ให้มีการแนะน ากระบวนการ ขัน้ตอนการ
ท าวิจัย มีศูนย์ช่วยเหลือด้านสถิติและการเขียน มีจัดสอนการท าวิจัย และมีอาจารย์ท่ีคอย
ช่วยเหลือตอบปัญหาในการวิจยั) การเป็นท่ีปรึกษางานวิจยั งานวิจยัในแต่ละหน่วย/ศนูย์/ภาค ไม่
มีความร่วมมือในการท างานวิจยักบัหน่วย/ศนูย์/ภาคอ่ืนๆ การพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคนท า
ให้เสียเวลาเป็นอยา่งมาก ยืดระยะเวลาในการเก็บข้อมลูและสง่ผลตอ่การส าเร็จการศกึษา  
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บทที่ 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทาง

วิชาการระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน คือ 
ด้านหลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

การวิจยัครัง้นีมี้จดุมุง่หมายเพื่อ 
1. เพื่อศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับ

บณัฑิตศกึษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสตูร 
ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั 

2. เพื่อเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ระดบับณัฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมและในแต่ละ
ด้าน จ าแนกตาม ระดบัการเรียน ชัน้ปีท่ีศกึษา กลุม่สาขาวิชา  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาโท
และระดบัปริญญาเอกทุกชัน้ปีท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2561 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวนทัง้สิน้ 334 คน โดยผู้วิจยัใช้ประชากรทัง้หมดเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
โดยผู้ วิจัยได้ด าเนินการแจกแบบสอบถามกับนักศึกษา จ านวน 334 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมา
ทัง้หมด 289 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 86.53 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อ
สภาพแวดล้อมทางวิ ชาการระดับบัณฑิ ตศึ กษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริ ราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้าน
การบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั รวมข้อค าถามทัง้หมดจ านวน 70 ข้อ แบบสอบถามทัง้ฉบบัมีคา่
ความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.976 
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การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

1. วิเคราะห์ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามตวัแปรท่ีศกึษา โดยการ
แจกแจงคา่ความถ่ี (Frequency) และคา่ร้อยละ (Percentage) 

2. ศึกษาทัศนะของนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมีต่อการจัดสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสตูร ด้าน
การเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั โดยรวมและ
ในแต่ละด้าน โดยการหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  

3. เปรียบเทียบทศันะของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา ท่ีมีตอ่การจดัสภาพแวดล้อม
ทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมและในแต่ละด้าน 
จ าแนกตาม ตามระดบัการเรียน และกลุม่สาขาวิชา โดยใช้การทดสอบที (t-test) และชัน้ปีท่ีศกึษา โดย
ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One Way Analysis of Variance) และในกรณีท่ี
พบความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ จึงจะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธี
ของเชฟเฟ่ (Scheffe’s Method) 

4. สรุปและจัดกลุ่มค าตอบของนักศึกษาท่ีเสนอความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษาในรายด้านจากแบบสอบถาม
ปลายเปิด แล้วน าเสนอผลในรูปของการแจกแจงความถ่ีของค าตอบเพื่อใช้ประกอบการอภิปราย
ผลตอ่ไป 
 
สรุปผลการวจิัย 

จากการศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมและในแต่ละด้าน คือ ด้านหลกัสตูร 
ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนักศึกษา และด้านการวิจัย  สรุป
ผลการวิจยัได้ดงันี ้

1. นักศึกษาเห็นด้วยกับสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมและเป็นรายด้านอยูใ่นระดบัมาก  

2. นักศึกษาท่ีมีระดบัการเรียนต่างกันมีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมแตกต่างกัน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านการเรียนการสอน ด้าน
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อาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั มีความแตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเว้นด้านหลกัสตูร ท่ีไม่พบความแตกตา่ง 

3. นักศึกษาท่ีศึกษาในชัน้ปีท่ีต่างกันมีทัศนะต่อการจัดสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการบริการนกัศึกษา
และด้านการวิจัย  มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านหลกัสูตร 
ด้านการเรียนการสอน และด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ไม่พบความแตกตา่ง  

4. นกัศึกษาท่ีศึกษาในกลุ่มสาขาวิชาท่ีต่างกนัมีทศันะต่อการจดัสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมไม่
แตกตา่งกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และ
ด้านการวิจยั แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนด้านหลกัสตูรและด้านการ
เรียนการสอน ไมพ่บความแตกตา่ง 
 
อภปิรายผล 

1. ผลการศึกษาทศันะของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสตูร ด้านการเรียนการ
สอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนักศึกษา และด้านการวิจัย  นักศึกษาเห็นด้วยกับ
สภาพแวดล้อมทางวิ ชาการระดับบัณฑิ ตศึ กษา คณะแพทยศาสตร์ศิ ริ ราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นโรงพยาบาลและคณะแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย ท่ีมีการจดัการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษาซึ่งนับเป็นส่วนส าคญัท่ีสุดส่วนหนึ่งของระบบการศึกษาในระดบัอุดมศึกษามา
ตัง้แต ่พ.ศ. 2505 พร้อม ๆ กบับณัฑิตศกึษาในยคุเร่ิมต้นของมหาวิทยาลยัมหิดล ซึง่ในครัง้นัน้ใช้ช่ือว่า 
“มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์”โดยสามารถประสานการจดัการศกึษาเข้ากบัการวิจยัและการบริการทาง
การแพทย์รวมทัง้ความทนัสมยัทางเทคโนโลยีได้อย่างกลมกลืน (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 
2558) (เอกสารจากเว็บไซต์) และได้มีการพฒันาการจดัการศึกษาในทุกหลกัสตูรอย่างต่อเน่ืองไม่ใช่
เพียงแตห่ลกัสตูรแพทยศาสตร์ศกึษาเท่านัน้แตย่งัรวมถึงหลกัสตูรอ่ืน ๆ ท่ีคณะฯ มีการจดัการเรียนการ
สอนในสายวิชาท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์สขุภาพ จะเห็นได้จากแผนยทุธศาสตร์ด้านการศึกษาของ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2558 – 2562 โดยมุ่งมัน่ในการยกระดบั
การศึกษาแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้แข่งขันได้ในระดับสากลในปี 2561 โดยการยกระดับ
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หลักสูตรสู่มาตรฐานสากล (Leverage Curricula towards International Standards) เพื่อยกระดับ
การศึกษาด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพให้แข่งขันได้ในระดบัสากล ก าหนดให้หลกัสูตร
แพทย์และวิทยาศาสตร์สขุภาพได้มาตรฐาน ซึง่ในหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษาได้แก่ ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก คณะฯ ได้ก าหนดว่า หลักสูตรจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของ ASEAN University 
Network (AUN-QA) ในปี 2561 ส าหรับหลกัสตูรนานาชาติระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกผ่านการ
ประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานในปี 2562 และมีนโยบายในการสร้างหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก)ในลักษณะ Dual Degree หรือ Joint Degree ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยชัน้น าในต่างประเทศ ส่งเสริมการวิจัยด้านแพทยศาสตร์ศึกษา ส่งเสริมการจัดตัง้
หลกัสูตรนานาชาติ ส่งเสริมการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายโรงพยาบาลทัง้ในและ
ต่างประเทศ แลกเปลี่ยนนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและบณัฑิตศึกษา พฒันาความเป็นสากลภายใต้
บริบทความเป็นไทย และการเป็นสว่นหนึ่งของประชาคมอาเซียนและสงัคมโลก (คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล, 2559, น. 5-6) ประกอบกับผู้ บริหารและคณาจารย์ท่ีเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ  
มีความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ท่ีมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และแผนการ
ด าเนินการท่ีคณะฯ ตัง้ไว้ โดยคณะฯ มีการพฒันาปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางวิชาการท่ีจะสนบัสนนุให้
นกัศึกษาประสบผลส าเร็จในการศึกษาอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอดทัง้ในด้านหลกัสตูร ด้านการเรียน
การสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั สง่ผลให้นกัศกึษามีทศันะ
ท่ีดีตอ่สภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศกึษาของคณะฯ สอดคล้องกบังานวิจยัของ สมพิศ โห้
งาม (2549, น. 160) ท่ีศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลยัรามค าแหง (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ) พบว่า 
นักศึกษามีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัยรามค าแหง (สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ) โดยรวมทุกด้านและในแต่ละด้านมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และผลงานวิจัยของ 
คณะกรรมการด าเนินงานการวิจยั สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัเชียงราย (2556, น. 56)  
ท่ีได้ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท ท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยั
รามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย พบว่าความคิดเห็นของนักศึกษา
ปริญญาโท ท่ีมีต่อการจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวดัเชียงราย โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทุกด้านนักศึกษาเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ผู้ วิจัยขอ
น าเสนอการอภิปรายเป็นรายด้านดงันี ้
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1.1 ด้านหลกัสตูร จากการศึกษาพบว่านกัศึกษาเห็นด้วยต่อการจดัสภาพแวดล้อม

ทางวิชาการของด้านนี ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก การจัดหลกัสูตรในระดบั
บณัฑิตศกึษาหลกัสตูรสง่เสริมให้ผู้ เรียนรู้จกัศกึษาหาความรู้อย่างตอ่เน่ือง เนือ้หารายวิชาสามารถ
น าไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบตัิงานในอนาคตได้ อีกทัง้หลกัสตูรยงัสง่เสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาได้ ดงัท่ี อจัฉรา วฒันาณรงค์ (2551, น. 17) กลา่ววา่ ในการผลิต
บณัฑิตเพื่อเป็นก าลงัในการพฒันาประเทศ หลกัสตูรและองค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัสตูร 
เป็นสิง่ท่ีมีความส าคญั เน่ืองจากเป็นกรอบหรือแนวทางในการจดัการศกึษาของสถาบนัอดุมศกึษา 
เพื่อให้ได้บัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะและคุณสมบัติตามท่ีมุ่งหวัง ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ
ความหมาย และสาระส าคัญต่าง ๆ ของหลักสูตรและการสอน จึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการจัด
การศึกษาระดบัอดุมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และวิชยั วงษ์ใหญ่ (2554, น. 1-2) ได้ให้แนวคิดว่า
ในโลกยุคสงัคมแห่งการเรียนรู้ นักศึกษาในปัจจุบันจ าเป็นต้องศึกษาอบรมในหลักสูตรท่ีมีความ
ยืดหยุ่น มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความสามารถในการปรับตวัให้เข้ากบักระบวนการและ
เทคโนโลยีใหมไ่ด้อยา่งดียิ่ง เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนยดึมัน่ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ทรงธรรม ธีระกุล, เสาวนีย์ แสงสีด า, วนัวิสาข์ แก้วสมบูรณ์, วารุณี ทิพ
โอสถ, และ ศศิธร ดีใหญ่ (2555, น. 7) ท่ีได้ศึกษาความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยทักษิณ  พบว่า ความคิดเห็นของบัณฑิตเก่ียวกับการจัด
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัทกัษิณในด้านหลกัสตูรโดยภาพรวมและรายข้อทุก
ข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก และงานวิจยัของนิรมล หลีโสะ และจารุพรรณ วงษ์อนชตุิเมธา 
(2551, น. 9) ท่ี ได้ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษ า 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พบวา่ นกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษามีความพงึพอใจตอ่กระบวนการ
จดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาในด้านอาจารย์ ด้านกระบวนการเรียนการสอน ด้านหลกัสูตร 
ด้านปัจจยัเกือ้หนนุ อยูใ่นระดบัมาก 

1.2 ด้านการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่านักศึกษาเห็นด้วยต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางวิชาการของด้านนี ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก ผู้สอนจัด
กระบวนการเรียนการสอนท่ีเน้นทกัษะการคิดวิเคราะห์ โดยผู้สอนได้เปิดโอกาสให้นกัศกึษาแสดงความ
คิดเห็นและซกัถามปัญหาในการเรียน อีกทัง้การจดัการเรียนการสอนกระตุ้นให้นักศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม มุ่งเน้นให้นกัศกึษามีกระบวนการคิดอย่างมีขัน้ตอนและเหตผุล รวมถึงผู้สอนมีความ
มุ่งมัน่ ชีแ้นะอบรม สัง่สอน และถ่ายทอดความรู้ ดงัท่ี วิจิตร สินสิริ (2534, น. 7) ท่ีกล่าวถึงการสอน
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ในระดบับณัฑิตศกึษานัน้ไม่ว่าจะเป็นการสอนวิธีใด ควรเน้นทกัษะในการเสนอสาระเชิงวิเคราะห์ 
สงัเคราะห์ เช่น การท าโครงการ การสมัมนา การประชมุเชิงปฏิบตัิการ การท าวิจยั ภาคสนาม ฯลฯ 
ซึ่งจะท าให้ผู้ เรียน ผู้สอน ต้องศึกษาลึกซึ่งในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง โดยการก าหนดรูปแบบการเรียน
การสอนในระดบับณัฑิตศึกษานัน้ขึน้อยู่กับความมุ่งหมายของหลกัสูตรและภูมิหลงัของผู้สอน 
และรูปแบบท่ีเน้นประสบการณ์ของผู้ สอนลึกซึง้ในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง และสุชาดา สุธรรมรักษ์ 
(2545, น. 127) ได้กล่าวไว้ว่า การจดัการเรียนการสอน การสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนท่ีดี
ย่อมมีส่วนส าคญัต่อการพฒันาการเรียนรู้ของนกัศึกษาได้ ผู้สอนท่ีดีนอกจากมีความรู้ดีแล้วการ
ตระหนกัถึงความส าคญัของบรรยากาศการเรียนการสอน  และพยายามส่งเสริมให้การเรียนการ
สอนในชัน้ เรียนด าเนินไปอย่างสร้างสรรค์ นบัเป็นปัจจยัอีกประการหนึ่งท่ีจะช่วยให้นกัศกึษาเกิด
การเรียนรู้ตามความมุ่งหมายของการจดัการเรียนการสอน ทัง้นีส้อดคล้องกบังานวิจยัของ เจตน์
สกฤษฎ์ิ สังขพันธ์ และคณะ (2559, น. 367-368) ท่ีศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจ าปี 2557 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจใน
การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ประจ าปีการศกึษา 2557 โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก  เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านหลกัสตูร ด้านการจดัการเรียนการสอน ด้านสื่อ/
เอกสาร อปุกรณ์และสถานท่ีส าหรับจดัการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก  และ
งานวิจัยของสาลินี จงใจสุรธรรม (2553, น. 29)  ท่ีศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อ
กระบวนการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช พบว่า 
การศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษาท่ีมีตอ่กระบวนการจดัการเรียนการสอนระดบับณัฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช จ าแนกเป็น 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสตูรและเนือ้หาวิชา ด้านวิธี
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านปัจจยัสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการประเมินผลการ
เรียนการสอน และด้านคณุลกัษณะอาจารย์ ผลการวิจยัพบว่า โดยรวมและรายด้านทกุด้านมีผลอยู่ใน
ระดบัมาก 

1.3 ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา จากการศึกษาพบว่านักศึกษาเห็นด้วยต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางวิชาการของด้านนี ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก อาจารย์ท่ี
ปรึกษามีความมุ่งมั่น ชีแ้นะ อบรมสัง่สอน ชีน้ าให้นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
รวมถึงอาจารย์ท่ีปรึกษามีความเช่ียวชาญและประสบการณ์ตรงในศาสตร์สาขาวิชาท่ีสอน และ
อาจารย์ท่ีปรึกษามีความสามารถในการวิเคราะห์ วิพากษ์ ให้ข้อคิดเห็น ให้ข้อมลูปอ้นกลบั ชีแ้นะ
แนวทางในการท าวิทยานิพนธ์ให้นักศึกษาได้ ดังท่ี สุวิมล ว่องวาณิช และนงลักษณ์  วิรัชชัย 
(2550, น. 22) ได้กล่าวว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลยัหรือสถาบนัอดุมศึกษา ท่ีจดัการเรียนการสอน
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ระดับบัณฑิตศึกษา มีภารกิจส าคัญ ท่ีสุด คือ การสอนและการให้ค าปรึกษาหรือควบคุม
วิทยานิพนธ์ และการสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตนักศึกษาอย่างไรก็ดีแม้ว่าอาจารย์ทุกคนจะ
สามารถสอนรายวิชาได้ทุกคน แต่มิใช้ว่าอาจารย์ทุกคนจะสามารถเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้ เพราะอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องมีคณุสมบตัิ และมีความรู้ความเช่ียวชาญ
สงูกว่าอาจารย์ผู้สอนโดยทัว่ไป สอดคล้องกบัท่ี (อดลุย์ วิริยเวชกลุ, 2541ก, น. 167-168) ได้กล่าว
ว่าอาจารย์ในระดบับณัฑิตศึกษาควรมีคณุลกัษณะ คือ ควรเป็นผู้ ท่ีมีความสามารถด้านวิชาการ มี
ความรู้ในเนือ้หารายวิชาท่ีท าการสอน มีความใฝ่รู้ สนใจติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการใหม่ ๆ ต้อง
ก้าวทนัโลก มีการสร้างสรรค์ผลงานทางสาขาวิชาท่ีสอนอยู่เสมอ และมีความสามารถด้านการสอน
โดยมีการวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบเพื่อให้ผลการสอนเป็นไปตามจดุมุ่งหมายท่ีวางไว้ สอน
ให้ผู้ เรียน รู้จกัคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ กล้าแสดงความคิดเห็น รู้จกัตัง้โจทย์ ตัง้ค าถาม ตัง้เปา้หมาย 
สนใจกระบวนการ รู้จกัใช้เทคนิค วิธีการ หรือสื่อการสอนเพื่อให้ผู้ เรียนเกิดความสนใจ และตดิตาม
การสอนตลอดเวลา สามารถชีแ้นะให้ผู้ เรียนมองเห็นความสมัพันธ์ของวิชาท่ีเรียนกับวิชาอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง แนะน าให้ผู้ เรียนรู้จกัแหลง่ข้อมลูท่ีจะศกึษาค้นคว้าเพิ่มเติม นอกจากนีอ้าจารย์ควรเป็นผู้
ท่ีเป่ียมด้วยคณุธรรมศีลธรรมท่ีดีมีจรรยาบรรณปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างท่ีดี มีความภาคภมูิใจ และ
ศรัทธาในวิชาชีพของตนด้วย และนอกเหนือจากคณุสมบตัิของอาจารย์ในระดบับณัฑิตศกึษาท่ีกลา่ว
มาข้างต้นแล้ว ในส่วนของการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กับผู้ เรียน ควรเป็นอาจารย์ท่ี มีความ
รับผิดชอบสงูมีความจริงใจ เห็นอกเห็นใจผู้ อ่ืน มีความเมตตากรุณา ใจกว้างรับฟังความคิดเห็น  
ไวต่อการับรู้ มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา มีเหตุผล มีความอดทน อุทิศเวลาให้กับงาน  
มีความรอบรู้และทนัต่อเหตกุารณ์ มีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีความประพฤติท่ีเหมาะสมปฏิบตัิตนเป็นท่ี
เคารพนบัถือสมเป็นแบบอย่างท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ (ทรงธรรม ธีระกลุ, 2547, น. 18) 
ท่ีได้ศกึษาปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของมหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัทกัษิณ 
ได้สรุปว่า คณุลกัษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ทัง้ในด้านความรู้ ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญในสาขาวิชา ประสบการณ์ในการวิจยั ประสบการณ์ในการเป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ความเอาใจใส่ ดแูล ช่วยเหลือให้ค าปรึกษานกัศกึษา ตลอดจนความสมัพนัธ์และทศันะคติท่ีดีต่อ
นกัศกึษาสง่ผลอยา่งมากตอ่ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา 

1.4 ด้านการบริการนักศึกษา จากการศึกษาพบว่านักศึกษาเห็นด้วยต่อการจัด
สภาพแวดล้อมทางวิชาการของด้านนี ้โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก  คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการจดับริการด้านตา่ง ๆ ได้อย่างดีและมีทรัพยากรท่ีอ านวยความ
สะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนได้อย่างเหมาะสม โดยมีหอสมุดท่ีมีฐานข้อมูลส าหรับ
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การศึกษาค้นคว้าท่ีทันสมัย และมีฐานข้อมูลเพียงพอต่อการค้นคว้ารวมถึงหอสมุดมีเจ้าหน้าท่ี
ให้บริการนกัศกึษาเพียงพอกบัการให้บริการ ดงัท่ี อจัฉรา วฒันาณรงค์ (2545, น. 9) กลา่วว่า การ
จดับริการนกัศกึษาเป็นงานท่ีช่วยเอือ้อ านวยและสนบัสนนุให้ผู้ เรียนมีความพร้อมในการเรียน และ
ได้รับความสะดวกตลอดระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลยั สถาบนัอดุมศึกษาควรจดัขึน้เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีอาคารสถานท่ีท่ีเอือ้อ านวยต่อ
การจดัการเรียนการสอน มีห้องสมดุ ต ารา หนงัสือ วารสาร มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ สื่อการเรียนการ
สอน และวสัดอุปุกรณ์ท่ีเอือ้อ านวยตอ่การสืบค้น และเสาะแสวงหาความรู้ทัง้ภายในและภายนอก
ประเทศ มีบรรยากาศท่ีเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนใฝ่รู้ของผู้ เรียน  สอดคล้องกับ
งานวิจัยของอัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ (2556, น. 161) ได้ศึกษา เร่ืองการประเมินผลทรัพยากร
สนบัสนนุการเรียนรู้ของหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อห้องสมุด เหมาะสมอยู่ในระดับมาก  และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของวัชราวลี วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา (2551, น. 100) ท่ีศึกษาทัศนะของ
นกัศกึษาท่ีมีตอ่สภาพแวดล้อมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ พบว่า 
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเห็นด้วยกับสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการด้านการจดับริการทางวิชาการในระดบัมาก  

1.5 ด้านการวิจยั จากการศึกษาพบว่านักศึกษาเห็นด้วยต่อการจดัสภาพแวดล้อม
ทางวิชาการของด้านนี ้โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลมีการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจยัเพื่อตีพิมพ์หรือน าเสนอในระดบัชาติและนานาชาติ 
มีการจดัประชุมทางวิชาการเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจยั ประกอบกบัคณะฯ มีการ
จัดสรรจ านวนทุนภายในเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยให้กับเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา ดังท่ี 
วิจารณ์ พานิช (2546, น. 7-12)  ได้กล่าวว่า สถาบนัอุดมศึกษาควรสร้างบรรยากาศสร้างสรรค์ 
สนบัสนุนความเป็นอิสระ ความคล่องตวั และความสะดวกในการวิจยัของบคุลากรและนกัศึกษา
ในลกัษณะตา่ง ๆ เช่น สามารถให้ใช้ห้องปฏิบตัิการและเคร่ืองมือในการวิจยัได้อยา่งเต็มท่ี สง่เสริม
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์วิจัยระหว่างคณาจารย์ด้วยกันเอง และระหว่าง
นกัเรียนและคณาจารย์ สร้างบรรยากาศท่ียกยอ่งยอมรับผู้ ท่ีมีผลงานดีเดน่ และสร้างความสมัพนัธ์
ระหว่างการวิจัยกับภารกิจด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดพลงัสูงสุดและคุ้มค่าในทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่าง
จ ากัด  ซึ่งสอดคล้องกับชนิตา รักษ์พลเมือง (2549, น. 7) ได้กล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีบทบาท
ส าคญัในการสร้างเสริมสภาพแวดล้อมและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ท่ีเอือ้ต่อความส าเร็จใน
การท าวิทยานิพนธ์ระดบับัณฑิตศึกษา เช่น วสัดุครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการวิจัยแบบทดลอง 
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ห้องเรียน ห้องพกันิสตินกัศกึษาท่ีมีเทคโนโลยีทนัสมยัส าหรับการค้นคว้าข้อมลู บรรณสารสนเทศท่ี
มีเครือข่ายข้อมูลกว้างขวาง และมีบุคลากรให้ความช่วยเหลือทัง้ในและนอกเวลาราชการ ศูนย์
พฒันาทกัษะด้านการใช้ภาษาทัง้ภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศท่ีจะช่วยให้นิสิตนกัศกึษาทกัษะ
การเขียนและการน าเสนอผลการวิจัย ตลอดจนจัดท าวารสารทางวิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติให้นิสิตนกัศกึษาได้มีแหลง่เผยแพร่วิทยานิพนธ์ตอ่สงัคม วงการวิชาการและวิชาชีพ เพื่อ
วิทยานิพนธ์ท่ีนิสิตนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาได้ร่วมกันด าเนินการมาเป็นเวลานานจะได้มี
โอกาสเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  สอดคล้องกับงานวิจยัของ ภควรรณ สีสวย และเพ็ญศรี ช่ืนชม 
(2554, น. 186) ได้ศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการท าวิจัยไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีก าหนดของ
บคุลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยกุต์ ในภาพรวมทกุด้าน พบวา่ ปัจจยัด้านสถานท่ีและวสัดอุปุกรณ์
ท่ีเก่ียวข้องในการท าวิจัยอยู่ในระดับความส าคัญมาก รองลงมาคือ ปัจจัยด้านผลการท าวิจัย 
ปัจจยัด้านงบประมาณ และปัจจยัด้านผู้ท าวิจยั ตามล าดบั 

2. ผลการศึกษาเปรียบเทียบทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบั
บณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล จ าแนกตาม ระดบัการเรียน     
ชัน้ปี และกลุม่สาขาวิชา ผู้วิจยัขอเสนอการอภิปรายผล ดงันี ้

2.1 นกัศึกษาท่ีมีระดบัการเรียนต่างกนัมีทศันะต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมแตกต่างกัน
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการเรียนการสอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการ
นกัศกึษา และด้านการวิจยั แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึง่ตรงกบัสมมติฐาน
ท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากความแตกต่างในเร่ืองของคณุวฒุิและวยัวฒุินกัศกึษาปริญญาเอกมี
ประสบการณ์และวุฒิภาวะสูงกว่านักศึกษาปริญญาโท อีกทัง้นักศึกษาปริญญาเอกได้ผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษามาแล้ว แต่นกัศึกษาปริญญาโทซึ่งเพิ่งผ่านการ
เรียนการสอนในระดบัปริญญาตรีซึ่งอาจจะยงัติดพฤติกรรมการเรียนแบบท่ีอาจารย์จะต้องคอย
ป้อนข้อมูลซึ่งแตกต่างกับระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
อาจารย์จะมีหน้าท่ีในการให้ค าแนะน า ปรึกษาเท่านัน้ มีรูปแบบการเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นให้
นกัศึกษาได้ฝึกปฏิบตัิ การท างานในสถานการณ์จริง มีการใช้ผลลพัธ์ทางการวิจยัมาประกอบการ
เรียนการสอน รวมถึงการเช่ือมโยงเนือ้หาความรู้ระหว่างภาคทฤษฎีและปฏิบตัิ เพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ใหม่โดยผ่านการวิจยั ทดลอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การวิจยั และทกัษะใน
การเป็นนักวิชาการและวิชาชีพเพื่อท่ีจะน าไปใช้ในการท างานต่อไป และนักศึกษาในระดับ
บณัฑิตศึกษาจะต้องท าวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นการจะฝึกให้นักศึกษาจะต้องวางแผนการการเรียนรู้
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ด้วยตนเองตามความสนใจของตนเอง โดยมีอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ 
เช่ียวชาญในศาสตร์แต่ละสาขาอย่างลึกซึ่งคอยให้ค าปรึกษา แนะน า ชีแ้นะแนวทางในการ
ด าเนินการวิจยั ท าให้นกัศกึษาปริญญาเอกมองสภาพแวดล้อมทางวิชาการ ในด้านการเรียนการสอน 
ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษาและด้านการวิจยัแตกต่างกบันกัศกึษาปริญญาโท 
ดังท่ี อัจฉรา ธรรมาภรณ์ (2546, น. 1)ได้กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเป็น
การศึกษาในระดบัอดุมศึกษาท่ีต้องการยกระดบัคณุภาพของทรัพยากรมนุษย์ โดยมหาวิทยาลยั
เป็นแหล่งผลิตก าลังคนท่ีมีความส าคญั การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลยัทุกแห่ง 
มุ่งเน้นให้ผู้ เรียนคิดค้น แสวงหา และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ วิธีการเรียนต้องอาศัยความ
กระตือรือร้นตอ่การรับรู้ การแสวงหาความรู้ และการเปลี่ยนแปลงใหม ่จะต้องรู้แหลง่ความรู้แล้วน ามา
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ กลั่นกรอง ทดสอบ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
อาจารย์ผู้ สอนและเพื่อนร่วมห้อง มีการท าวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งใน
กระบวนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ซึ่งให้ความส าคญักบัการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการวิจยั 
ตามประกาศกระทรวงศกึษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดับบณัฑิตศกึษา พ.ศ. 2558 
ซึง่ประกาศเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ได้ระบปุรัชญาและวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูรปริญญา
โทและปริญญาเอกได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าในระดับปริญญาโท มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการสร้างและการประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนางานและสังคม ในขณะท่ีระดับ
ปริญญาเอก มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจยัเพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่หรือนวตักรรม
ซึง่เป็นประโยชน์ต่อการพฒันางาน สงัคม และประเทศ” สอดคล้องกบังานวิจยั วชัราวลี วชัรีวงศ์ 
ณ อยุธยา (2551, น. 104) ท่ีได้ศึกษาทศันะของนกัศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ พบว่า นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีและนกัศกึษาระดบั
บณัฑิตศึกษามีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรีโดยรวมแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า เกือบทุกด้านแตกต่างกนัยกเว้น ด้าน
หลกัสตูรและด้านการจดับริการทางวิชาการท่ีไม่พบความแตกตา่ง 

สว่นด้านหลกัสตูรท่ีไม่พบความแตกตา่ง ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก คณะฯ มีแนวทางการ
จดัหลกัสตูรการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศกึษาหลกัสตูรส่วนใหญ่ท่ีจดัการเรียนการสอนเป็น
หลกัสตูรท่ีตอ่เน่ืองกนัจากปริญญาโทตอ่เน่ืองปริญญาเอก และมีผู้สอนในกลุม่เดียวกนัท าให้ไม่พบ
ความแตกต่าง ดงัท่ี ไพฑูรย์ สินลารัตน์, สมสขุ ธีระพิจิตร, และวชันีย์ เชาว์ด ารงค์ (2554, น. 47-
48) กล่าวว่า หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาเป็นหลกัสูตรท่ีผสมผสานระหว่างการฝึกทักษะความ
เช่ียวชาญในวิชาชีพกบัฝึกทกัษะในทางวิชาการ อนัได้แก่ การค้นคว้าวิจยั บางหลกัสตูรเน้นด้านใด
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ด้านหนึง่เป็นพิเศษ แตบ่างหลกัสตูรผสมผสานกนั โดยทัว่ไปมีอยู ่4 รูปแบบใหญ่ คือ 1. หลกัสตูรท่ี
เน้นควบคูก่นัระหวา่งฝึกอบรมทางวิชาชีพกบัการวิจยัค้นคว้า 2. หลกัสตูรท่ีเน้นการเรียนการศกึษา
มาก 3. หลกัสตูรแบบเน้นวิจยัมาก และ 4. หลกัสตูรท่ีเป็นการฝึกอบรมระยะสัน้ ๆ เพื่อเน้นเพิ่มพนู
ความรู้หรือระดบัประกาศนียบตัร  โดยทัว่ไปหลกัสตูรในระดบัมหาบณัฑิตเน้นการฝึกอบรมหรือ
การพฒันาในวิชาชีพเป็นหลกัหรือให้มีการผสมผสานกนัระหว่างการฝึกอบรมกบัการวิจยัค้นคว้า
โดยเน้นการเรียนรู้กระบวนการวิจยัเป็นหลัก แต่เม่ือถึงขัน้ระดบัดษุฎีบณัฑิตจะเน้นท่ีผลการวิจยัท่ี
เป็นความรู้ใหม่ เป็นข้อค้นพบใหม่ท่ีเกิดจากกระบวนการวิจัยท่ีถูกต้อง เหมาะสม และสมบูรณ์
เพียงพอ ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยั อภิญญา เผือกทอง (2550, น. 88) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง ความคิดเห็น
ของนิสิตท่ีมีต่อการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยพบว่า 
นิสิตระดบับัณฑิตศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกมีความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมไม่แตกต่างกัน เม่ือพิจารณาในแต่ละด้าน
หลกัสตูรและการสอน ด้านอาจารย์ผู้สอน และด้านการบริการของบณัฑิตวิทยาลยัไมแ่ตกตา่งกนั 

2.2 นกัศึกษาท่ีศึกษาในชัน้ปีท่ีต่างกันมีทัศนะต่อการจดัสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ระดบับณัฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมแตกต่างกัน
และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ ด้านการบริการนกัศกึษาและด้านการวิจยัแตกตา่งกนั อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะ การจดัการ
เรียนการสอนในแตล่ะชัน้ปีมีระดบัความยากง่ายท่ีแตกตา่งกนัตามระดบัชัน้ปีท่ีสงูขึน้ จดุเน้นในแต่
ละช่วงชัน้เรียนท่ีแตกตา่งกนัตามแผนการศกึษา คือ 1. หลกัสตูรปริญญาโท โดยแบง่การศกึษาเป็น 
2 แผน คือ แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยการมีการท าวิทยานิพนธ์ แผน  ข เป็น
แผนการศึกษาท่ีเน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ 
2. หลกัสตูรปริญญาเอก แบง่การศกึษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจยัเพื่อพฒันานกัวิชาการและนกั
วิชาชีพชัน้สูง คือ แบบ 1 เป็นแผนการศึกษาท่ีเน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ท่ีก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่ สถาบนัอดุมศกึษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึน้ก็ได้โดยไม่นบัหน่วยกิต แตจ่ะต้องมีผลสมัฤทธ์ิตามท่ีสถาบนัอดุมศกึษาก าหนด แบบ 2 เป็น
แผนการศกึษาท่ีเน้นการวิจยั โดยมีการท า วิทยานิพนธ์ท่ีมีคณุภาพสงูและก่อให้เกิดความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม (กระทรวงศกึษาธิการ, 2558, น. 14-15) 
ในด้านการบริการนักศึกษาและด้านการวิจัย นักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 อยู่ในช่วงของการ
เรียนรู้ในภาคทฤษฎีและปฏิบัติเบือ้งต้นท่ีจะต้องปรับพืน้ฐานและเร่ิมเรียนรายวิชาท่ีเฉพาะของ
สาขาวิชาในระดบัท่ีสงูขึน้ตามล าดบั การจดัการเรียนการสอนในแตล่ะชัน้ปีมีระดบัความยากง่ายท่ี
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แตกต่างกนัตามระดบัชัน้ปีท่ีสงูขึน้ แต่ในช่วงของระดบัชัน้ท่ีสงูกว่าชัน้ปีท่ี 2 จะเน้นไปทางการท าวิจยั
เพื่อวิทยานิพนธ์ ซึง่ส่วนใหญ่จะท าการค้นคว้าทดลองอยู่ในห้องปฏิบตัิการซึง่จะต้องใช้สิ่งอ านวย
ความสะดวกในสว่นของห้องสมดุ ห้องปฏิบตัิการ และในสว่นท่ีเก่ียวกบัด้านการวิจยัในเร่ืองการขอ
ทุนสนับสนุนการวิจัย การขอค าปรึกษาในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การวิจยั มีความคาดหวงัในการจดัสภาพแวดล้อมทางด้านการบริการนกัศกึษาและ
ด้านการวิจยัท่ีจะส่งเสริมสนบัสนุนในการบุกเบิก แสวงหา ค้นคว้าองค์ความรู้และความก้าวหน้า
ทางวิชาการ มากกว่านกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 และชัน้ปีท่ี 2 อีกทัง้นกัศึกษาระดบัชัน้ท่ีสงูกว่าชัน้ปีท่ี 2 ถกู
จ ากดัด้วยเง่ือนไขระยะเวลาในการส าเร็จการศกึษาท่ีจะต้องทุ่มเทในการด าเนินการวิจยัให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว ด้วยเหตุนีจ้ึงท าให้ นักศึกษาท่ีศึกษาชัน้ปีท่ี 1 และ นักศึกษาท่ีศึกษาชัน้ปีท่ี 2 มีทัศนะ
แตกต่างจากนกัศึกษาท่ีศึกษาสงูกว่าชัน้ปีท่ี 2 ดงัท่ี วิทยากร เชียงกูล (2548, น. 14-15) กล่าวว่า 
ปัจจัยท่ีเป็นตัวก าหนดทัศนะของบุคคลเกิด  จากความแตกต่างส่วนบุคคล  เช่น ผู้ ท่ีมีระดับ
การศกึษาหรือชัน้ปีท่ีตา่งกนั อาจมีทศันะหรือ ประสบการณ์ตอ่เร่ืองใดเร่ืองหนึ่งตา่งกนัตามสิง่ท่ีได้
เรียน รู้มา  สอดคล้องกับ  ไพฑูรย์     สินลารัตน์  (2546, น. 2-5) ได้มีความเห็นว่าหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาเป็นหลักสูตรท่ีให้ความส าคัญกับการท าวิจัย โดยเฉพาะปัจจุบันเม่ือก้าวสู่ยุค
โลกาภิวฒัน์และสงัคมฐานความรู้ ดงัจะเห็นได้จากภารกิจและหน้าท่ีใหม่ของการอดุมศกึษา ตาม
ข้อตกลงในปฏิญญาโลกว่าด้วยการอดุมศกึษาส าหรับศตวรรษท่ี 21 เฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกบั
การท าวิจยั คือ  1. การส่งเสริมให้ด าเนินการวิจยัอย่างเต็มท่ีและจริงจงั แม้เป็นภารกิจอยู่แล้ว แต่
อุดมศึกษาจะต้องส่งเสริมงานวิจัยและใช้ความรู้จากงานวิจัยนัน้ช่วยพัฒนาสังคมทัง้ในด้าน
วฒันธรรม สงัคมและเศรษฐกิจ ทัง้จะต้องสง่เสริมการวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีควบคู่
ไปกบัการวิจยัทางด้านสงัคมศาสตร์ มนษุยศาสตร์และการสร้างสรรค์ทางศิลปะ การเปลี่ยนแปลง
นีจ้ะน าไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงจดุเน้นของวิชาการครัง้ส าคญั และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบจูง
ใจและรางวลัในระบบของการบริหารบุคคลด้วยเช่นกัน   2. การส่งเสริมเสรีภาพทางวิชาการ
ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ 3. การเน้นตัวผู้ เรียน การคิดสร้างสรรค์และการคิด
วิเคราะห์ 4. ให้ความสนใจกบับุคคลและเทคโนโลยี จึงสอดคล้องกบังานวิจยัของ คณะกรรมการ
ด าเนินงานการวิจยั สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัเชียงราย (2556, น. 56) ท่ีได้ศึกษา
ความคดิเห็นของนกัศกึษาปริญญาโท ท่ีมีตอ่การจดัการเรียนการสอนของมหาวิทยาลยัรามค าแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัเชียงราย พบว่า ความคิดเห็นของนกัศกึษาปริญญาโท ท่ี
มีระดบัชัน้ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการจดัการเรียนการสอน  ของมหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดเชียงราย โดยภาพรวมด้านอาจารย์ผู้ สอนและด้านสื่อ
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โสตทศันูปกรณ์แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั  0.05 โดยนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 1 มีความ
คิดเห็น มากกวา่ชัน้ปีท่ี 2 สว่นรายด้านท่ีเหลือ ไม่แตกตา่งกนั   

ส่วนด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และด้านอาจารย์ท่ีปรึกษาไม่พบความ
แตกต่างซึ่งไม่ตรงกับสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมี
หลกัสตูรท่ีเปิดสอนท่ีมีความหลากหลาย ตรงกบัความต้องการของผู้ เรียน  และตอบสนองความ
ต้องการของสงัคมและประเทศ กระบวนการเรียนการสอนท่ีได้มาตรฐานซึ่งได้เร่ิมมีการใช้เกณฑ์
คุณภาพของหลักสูตรในระดับมาตรฐานสากล ASEAN University Network (AUN-QA)  โดย
นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนในสภาพแวดล้อมทางวิชาการของคณะฯ เหมือนกัน และมีอาจารย์
ผู้สอนและอาจารย์ท่ีปรึกษาในด้านการท าวิจยั การท าวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นผู้ มีความรู้ ความสามารถ 
ความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ท าให้นกัศึกษาท่ีมีชัน้ปีต่างกนัมองสภาพแวดล้อมทางวิชาการใน
ด้านหลกัสตูร ด้านการเรียนการสอน และด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจยัของ จิตชญา บาลโสง (2560, น. 75) ท่ีได้ศกึษาเร่ือง สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ใน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบว่า นิสิตชัน้ปี
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยรวมและในแตล่ะด้านไม่แตกตา่งกนั 

2.3 นกัศกึษาท่ีศกึษาในกลุม่สาขาวิชาท่ีตา่งกนัมีทศันะตอ่การจดัสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการระดบับณัฑิตศกึษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เม่ือพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั แตกตา่งกนั 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจาก บริบทการท างานของอาจารย์ในกลุ่ม 
Clinical Science กับกลุ่มอาจารย์ในกลุ่ม Bio-Medical Science มีความแตกต่างกัน และมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญแตกต่างกันไปตามสาขาวิชา เทคนิคและวิธีการสอนย่อมใช้วิธีท่ีต่างกัน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ตอ่การเรียนรู้ของผู้ เรียน ในด้านการบริการนกัศกึษาและด้านการวิจยัสืบเน่ือง
จากบริบทการเรียนรู้ในทัง้สองกลุ่มสาขามีความแตกต่างกนัท าให้รูปแบบความต้องการในการใช้
สิ่งอ านวยความสะดวกในแต่ละด้านย่อมแตกต่างกันไปตามสภาพการเรียนของแต่ละสาขาวิชา
ด้วย ดงัท่ี ไพฑรูย์ สนิลารัตน์ (2543, น. 54-57) ได้กลา่ววา่ การเปลี่ยนแปลงกระบวนการการเรียนการ
สอนจะดีหรือไม่เพียงใดนัน้ขึน้อยู่กับองค์ประกอบหลายประการตัง้แต่ตวัผู้สอน โดยผู้สอนจะมี
บทบาทในการบรรยายน้อยลงและผู้ เรียนจะมีบทบาทมากขึน้คือ ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึน้ 
อปุกรณ์การเรียนการสอนต้องทนัสมยั เพียงพอ สภาแวดล้อมและบรรยากาศต้องเอือ้ตอ่การเรียนรู้ 
การบริหารจัดการท่ีกระตุ้ นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยมีการศึกษาดูงานและการเรียนรู้นอก
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สถานท่ี การเรียนในสถานการณ์จริง รวมทัง้งบประมาณท่ีสนบัสนนุในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมจิตร์ แก้วมณี (2551, น. 152) ท่ีได้
ศึกษา เร่ือง ปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดบัมหาบณัฑิต คณะมนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พบว่า ปัญหาในการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศกึษา
ระดบัมหาบณัฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มีปัญหาใน
ด้านคุณลกัษณะของอาจารย์ท่ีปรึกษา เน่ืองจากอาจารย์ท่ีปรึกษา มีทัง้ภาระงานสอน งานวิจัย
และบริการวิชาการแก่ชุมชนภายนอก ท าให้การตรวจวิทยานิพนธ์ล่าช้า และอมร มะนาวหวาน 
(2548, น. 102) ได้พบว่า การบริการวิชาการของสถาบันเป็นปัจจัยท่ีส่งเสริมและอ านวยความ
สะดวกให้กบันกัศึกษาท่ีก าลงัท าวิทยานิพนธ์ ห้องสมดุท่ีเปิดให้บริการ นกัศึกษาจะเข้าใช้บริการ
ในช่วงระหว่างการท าวิทยานิพนธ์ ดงันัน้ ความพอเพียงของข้อมลูท่ีค้นคว้าและการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ีจึงมีผลตอ่ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ 

ส่วนด้านหลกัสูตรและด้านการเรียนการสอน ไม่พบความแตกต่างและโดยรวมไม่
แตกต่าง ทัง้นี  ้อาจเน่ืองมาจากคณะฯ มีแนวทางการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ตรงกับความต้องการของผู้ เรียน  และตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประเทศ และหลกัสูตรมีการก าหนดวตัถุประสงค์ เนือ้หา การจัดประสบการณ์เรียน และการวดั
ประเมินผลมีความสอดคล้องกนั หลกัสตูรมีจดุมุง่หมายท่ีในการผลิตบณัฑิตในการเป็นผู้ เช่ียวชาญ 
เป็นนกัวิชาการท่ีแตกตา่งกนัไปในแตล่ะสาขา ดงัท่ี สวุพร ตัง้สมวรพงษ์ (2545, น. 2-4) ได้กลา่วถึง 
องค์ประกอบด้านการจัดสภาพแวดล้อมของสถาบนัว่าเป็นปัจจัยส าคญัอีกประการหนึ่งในการ
พัฒนานิสิตนักศึกษา การท่ีจะท าให้นิสิตนักศึกษาพัฒนาได้ดีนัน้จะต้องจัดบรรยากาศ และ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ อันได้แก่ สภาพแวดล้อมด้านกายภาพ สภาพแวดล้อมด้านวิชาการ 
สภาพแวดล้อมด้านการบริการนกัศึกษา และสภาพแวดล้อมด้านสงัคมกลุ่มเพื่อนให้เอือ้ต่อการ
เรียนรู้ ให้เสรีภาพแก่นิสิตนักศึกษาในการท่ีจะเลือกทิศทางการเรียนรู้ของตนเอง และเกิดการ
พฒันาการด้านอ่ืนๆ ตามมาด้วยซึง่ในด้านสภาพแวดล้อมด้านวิชาการ (การเรียนการสอน) ได้แก่ 
การจดัหลกัสตูรการเรียนการสอน พฤติกรรมการสอนของอาจารย์  รวมทัง้การใช้สื่อต่าง ๆ ในการ
สอน และปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งผู้สอนกบัผู้ เรียน หากทกุอยา่งท่ีกลา่วมาเป็นไปในทางท่ีเหมาะสมก็จะ
ส่งผลให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ ส่งผลให้นิสิตนักศึกษามี
ความส าเร็จในการเรียนและจะพฒันาทกัษะ แนวคิด และอดุมการณ์ตา่ง ๆ  ให้เกิดขึน้ในตนเองได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอาภรณ์ เช่ียวชาญเกษตร , สุรีย์ ฟูนิลกุล , และ บวร ปภัสราทร 
(2553, น. 81)  ท่ีได้ศกึษาความพึงพอใจด้านสภาพแวดล้อมและบริการทางการศกึษาต่าง ๆ เพื่อ
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นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี พบว่า นกัศึกษาระดบับณัฑิตศกึษาท่ีก าลงัศึกษาในสาขาวิชาต่างกนัมีความพึงพอใจด้าน
สภาพแวดล้อมและบริการตา่ง ๆ ในแตล่ะด้านและโดยรวมไม่แตกตา่งกนั 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้  
จากการศึกษาทัศนะของนักศึกษาท่ีมีต่อสภาพแวดล้อมทางวิชาการระดบับณัฑิตศึกษา 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ใน 5 ด้าน คือ ด้านหลกัสตูร ด้านการเรียนการ
สอน ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ด้านการบริการนกัศกึษา และด้านการวิจยั ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะ ดงันี ้ 

1. ด้านหลกัสตูร ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาเห็นด้วยกบัสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ด้านนีอ้ยู่ในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ หลักสูตร
ส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ ดงันัน้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลควรมีการจัด
กิจกรรมท่ีมีการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นการพฒันาผู้ เรียนในด้านความคิดสร้างสรรค์เพิ่ม
มากขึน้โดยอาจจะให้หน่วยงานส่วนกลางของคณะฯ จดักิจกรรมเพิ่มเติมท่ีเป็นของส่วนกลางท่ีให้
นักศึกษาทุกหลักสูตรเข้าร่วมได้ มีการก าหนดในเชิงนโยบายท่ีให้ทุกหลักสูตรมีการจัดเนือ้หา
หลกัสูตรท่ีส่งเสริมพัฒนาทักษะในด้านความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นสนับสนุนให้
นกัศกึษามีทกัษะการเรียนรู้ครบทกุด้าน 

2. ด้านการเรียนการสอน ผลการวิจยัพบวา่ นกัศกึษาเห็นด้วยกบัสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการด้านนีอ้ยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ อปุกรณ์ 
สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ในการเรียนการสอนอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ดงันัน้ คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและภาควิชาท่ีจดัการเรียนการสอน ควรมีการส ารวจความพร้อมใช้ 
และประสิทธิภาพของอปุกรณ์สนบัสนนุการเรียนต่างๆ เป็นประจ า มีการวางแผนซ่อมบ ารุงและมี
การวางแผนจดัซือ้อุปกรณ์ใหม่โดยมีการก าหนดผู้ รับผิดชอบท่ีชดัเจน เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อ
การจดัการเรียนการสอนนกัศกึษาจะได้เรียนรู้อย่างเต็มท่ี และหน่วยงานสว่นกลางของคณะฯ ควร
มีการส ารวจความต้องการในเร่ืองของสิ่งสนบัสนนุด้านการเรียนการสอน เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการ
จดัซือ้อปุกรณ์สนบัสนนุด้านการเรียนการสอนท่ีตอบสนองการเรียนรู้ของผู้ เรียนให้เหมาะสมมาก
ขึน้ 

3. ด้านอาจารย์ท่ีปรึกษา ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาเห็นด้วยกบัสภาพแวดล้อมทาง
วิชาการด้านนีอ้ยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ ข้อท่ีมีคา่เฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ จ านวน
อาจารย์ท่ีปรึกษาเหมาะสมกบัจ านวนนกัศึกษา ดงันัน้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงควร
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พิจารณาการจดัหาผู้ช่วยสอน หรือผู้ช่วยวิจยั เพื่อให้อาจารย์สามารถจดัสรรเวลาให้นกัศกึษาเข้า
พบในการขอค าปรึกษาในเร่ืองตา่ง ๆ ได้ 

4. ด้านการบริการนกัศึกษา ผลการวิจยัพบว่า นกัศึกษาเห็นด้วยกบัสภาพแวดล้อม
ทางวิชาการด้านนีอ้ยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด คือ 
ระบบอินเทอร์เน็ตของคณะฯ มีความรวดเร็วในการสืบค้นข้อมลูเพื่อประกอบการศกึษาหาความรู้ 
และให้การจดัการด้านของระบบอินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ดงันัน้ คณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล จึงควรเพิ่มจดุสญัญาณอินเทอร์เน็ต และเพิ่มเครือข่ายสญัญาณอินเทอร์เน็ตโดย
อาจจะขอความร่วมมือกับบริษัทเอกชน ในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของคณะฯ ให้มีความ
รวดเร็ว และนกัศกึษาสามารถใช้งานได้คลอบคลมุทกุพืน้ท่ีภายในคณะฯ เพื่อให้นกัศกึษาสามารถ
สืบค้นข้อมูลความรู้ทางวิชาการและงานวิจยั ท่ีจะสนับสนุนให้นักศึกษาบรรลผุลแห่งการเรียนรู้
มากท่ีสดุ 

5. ด้านการวิจยั ผลการวิจยัพบว่า นกัศกึษาเห็นด้วยกบัสภาพแวดล้อมทางวิชาการ
ด้านนีอ้ยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสดุ คือ ขัน้ตอนการ
เบิกจ่ายเงินทุนการวิจัยมีความเหมาะสม ไม่ซบัซ้อน รวดเร็ว ดังนัน้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล จึงควรมีการวางระบบท่ีลดขัน้ตอนให้กบัผู้ รับทนุ ใช้ระบบออนไลน์มาช่วยสนบัสนนุการ
ด าเนินการในด้านนี ้
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาองค์ประกอบด้านอ่ืนท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอนใน

ระดบับณัฑิตศกึษา 
2. ควรศึกษาสภาพแวดล้อมทางวิชาการของระดบับณัฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาล ด้วยระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ หรือด้วยวิธี Focus Group กับนักศึกษาปริญญาโท 
นกัศกึษาปริญญาเอก ท่ีเป็นคนไทยและตา่งชาติ เพื่อจะได้รับข้อมลูเชิงลกึจากนกัศกึษาทัง้หมด 
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งานการศกึษาระดบัหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. (2562). คูมื่อนกัศกึษา
บณัฑิตศกึษา.  สืบค้นจาก 
http://www.sirirajgrad.com/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%
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จนัทร์เพ็ญ หงษ์ทอง. (2545). สภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาของคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ตามทศันะของนิสติแพทย์. (ปริญญานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต). มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

จิตชญา บาลโสง. (2560). สภาพแวดล้อมท่ีเอือ้ตอ่การเรียนรู้ในกลุม่สาขาวิชามนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.  

เจตน์สกฤษฎ์ิ สงัขพนัธ์ และคณะ (2559). ความพงึพอใจของนกัศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ ประจ าปี 2557 จงัหวดัสงขลา: สบืค้นจาก 
http://www.hu.ac.th/conference/conference2016/proceedings/data/4-
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http://www1.si.mahidol.ac.th/education/postgraduate/history
http://www1.si.mahidol.ac.th/th/structure/asp
http://www.sirirajgrad.com/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%91%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%a8%e0%b8%b6-h/
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ชนิตา รักษ์พลเมือง. (2549). อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : หน้าท่ีและบทบาท: กรุงเทพฯ : 
โครงการจดัท าต าราเพ่ือการพฒันาคณุภาพการศกึษาในระดบัอดุมศกึษา ส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษา.  

ชมพนัธุ์ กญุชร ณ อยธุยา. (2540). การพฒันาหลกัสตูร กรุงเทพฯ: คณะกรรมการนิสติบณัฑิตศกึษา 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร.  

ชวิศ จิตรวิจารณ์. (2560). ระบบนิเวศบณัฑิตศกึษากบัการพฒันาท้องถ่ิน. วารสารราชภฏัสรุาษฎร์
ธานี, 4(1), 35-56. 

ดวงเดือน พิพฒัน์ชเูกียรติ. (2541). ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความสขุสมบรูณ์ของนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 
1 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติ. (ปริญญานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต). 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ.  

ทรงธรรม ธีระกลุ. (2547). ปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ของมหาบณัฑิต 
มหาวิทยาลยัทกัษิณ. วารสารมหาวิทยาลยัทกัษิณ, 7(2), 97-108. 

ทรงธรรม ธีระกลุ, เสาวนีย์ แสงสีด า, วนัวสิาข์ แก้วสมบรูณ์, วารุณี ทิพโอสถ, และ ศศิธร ดีใหญ่. 
(2555). ความคดิเห็นเก่ียวกบัการจดัการศกึษาระดบับณัฑิตศกึษาของบณัฑิตมหาวทิยาลยั
ทกัษิณ.  จงัหวดัสงขลา: สืบค้นจาก 
http://grad.tsu.ac.th/main/files_sec/2101201930306.%E0%B8%84%E0%B8%A7%E
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ภาคผนวก ก  
รายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ตรวจคุณภาพของแบบสอบถาม 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญที่ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม 
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    ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าสาขาวิชา การบริหารการและการจดัการการศกึษา 
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3. ช่ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตา ตลุย์เมธาการ 
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ภาคผนวก ข  
หนังสือเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ค  
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ง  
ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ฉ  
ค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of consistency: IOC) 
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         จาก มหาวิทยาลยัศลิปากร     
พ.ศ. 2561    การศกึษามหาบณัฑิต   
         (การบริหารและการจดัการการศกึษา                   
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