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   กระบวนการเสริมสร้างจติส านึกของบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย์ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

ชาตรี ลนุด า   กลุธิดา โพธ์ิแดง   พรรษชล สมิติวณัฑิกลุ   ธนพฒัน์ นพโสภณ  และศิริอร มโนมธัยา 
 

บทคัดย่อ 

 
การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาแบบมีสว่นร่วม (Participation Action Research) เพื่อสะท้อนกระบวนการ

ด าเนินนโยบายด้านการอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกระบวนการถอดบทเรียนให้เห็นสภาวะปัจจุบัน          
ของทศันคติจิตส านึกที่เปลี่ยนไปในการมีส่วนร่วมของผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ นักศึกษาและบุคลากรของคณะเทคนิค
การแพทย์ เพื่อน าไปสูก่ารเสริมสร้างแนวทางการเป็นต้นแบบแหง่การอนรัุกษ์พลงังานและธรรมชาติ ให้เกิดจากการ
อยูร่่วมกนัอย่างสมดลุ  นอกจากนี ้ยงัเป็นการสนบัสนนุพนัธกิจของคณะฯ ตามเป้าประสงค์เชิงยทุธศาสตร์ด้านที่ 5 :  
มุ่งสู่การเป็นสถาบันการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านที่ 7 Harmony ความ
กลมกลืนในความหลากหลาย ในการศึกษาครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์  คือ  1) เพื่อศึกษากระบวนการเสริมสร้างการ
อนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมของคณะเทคนิคการแพทย์  2) เพื่อศึกษาทศันคติเก่ียวกบักระบวนเสริมสร้างการ
อนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมของบุคลากรและนกัศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็น               
2 สว่น คือ 1) ศกึษาวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงานเพื่อเสริมสร้างจิตส านกึด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม
ของคณะเทคนิคการแพทย์  โดยเก็บรวบรวมข้อมลูหน่วยการใช้พลงังาน ได้แก่ ไฟฟ้า น า้ประปา น า้มนั และกระดาษ 
รวมถึงการจัดการขยะ และน าข้อมูลการจัดการไปใช้ในการเปรียบเทียบให้เห็นปริมาณการใช้พลงังานในแต่ละ
ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2554-2555)  2) ศกึษาในเชิงคณุภาพ โดยสุม่สมัภาษณ์กลุม่ตวัอยา่งเพื่อการสะท้อนกลบัข้อมลู
โดยมีเกณฑ์การคดัเลือกคือ  1)คดัเลือกจากตวัแทนอ้างอิงของนกัศึกษาและบุคลากรที่ครอบคลมุและเช่ือถือได้ 2) 
คดัเลอืกจากตวัแทนทีท่ีไมม่ีสว่นเก่ียวข้องกบัการด าเนินการด้านนโยบายและผลกัดนัการปฏิบตัิการ 

ผลการศกึษาพบวา่ การด าเนินนโยบายด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมของคณะเทคนิคการแพทย์ 
ได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยมีกลไกหลกัที่ส าคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1) มีผู้บริหารมุ่งมั่นในการสื่อสารและ
สนบัสนุนตระหนกัต่อการอนุรักษ์พลงังานและมุ่งสูก่ารเป็นต้นแบบของสถาบนัการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา  2) การเกิด
เครือข่ายทีมท างานชุมชนนกัปฏิบตัิ  (CoPs) และสามารถรองรับภาระงาน กลา่วคือ เป็นผู้ด าเนินกิจกรรม โครงการ
เพื่อสร้างความตระหนกัให้เกิดบรรยากาศและทศันคติและจิตส านกึที่มีต่อการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้
ด าเนินการในรูปแบบของการจดัการความรู้ภายในทีมท างาน อีกทัง้ขยายผลความส าเร็จของการด าเนินงานสูส่งัคม 
ชุมชนใกล้เคียง เช่น เครือข่ายโรงเรียนในชุมชนต าบลคลองโยง และชุมชนต าบลบางแก้วฟ้า จังหวัดนครปฐม 
นอกจากนี ้การจดัการเรียนการสอนให้กบันกัศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ ชัน้ปีที่ 1 ในรายวิชา Transformative 
Learning เช่น กิจกรรมสมุดท ามือ เป็นต้น รวมถึงในกลุ่มบุคลากรอีกด้วย ในด้านผลลพัธ์ของอตัราการลดลงของ
ปริมาณพลงังาน ไฟฟ้า น า้ประปา ของคณะฯ มีอตัราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี ติดต่อกนั 3 ปี 
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ซึ่งมีแนวโน้มดีขึน้ และสามารถน าข้อมูลดงักล่าวไปสื่อสารให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความ
ร่วมมือของนกัศกึษาและบคุลากรเพิ่มมากขึน้ 

 

ค ำส ำคัญ:  จิตส ำนึกอนรุกัษ์พลงังำน และ ส่ิงแวดลอ้ม 

 

Awareness Raising Process of Energy and Environment Conservation among 
Staff and Students of the Faculty of Medical Technology  

 

CHATREE LUNDAMMRS   KUNTIDA PODANGMS   PATSHACHON SAMITIWANTIKUL 
THANAPAT NOPSOPONand   SIRI-ON MANOMUTTAYA 

 

Abstract 

 

This participation action research presents an operational policy on energy and environment 
conservation of the Faculty of Medical Technology and the current attitudes of the faculty staff and students 
towards participation in the conservation. The research findings will be used for developing the guidelines 
for becoming the model for energy and environment conservation through balanced co-existence between 
human and the nature. The research also serves the 5th strategic goal of the faculty, i.e. “Geared to become 
an institute for learning with vibrant liveliness” and the 7th strategy of the University of Mahidol, i.e. “Harmony 
in diversity”. The research objectives include: 1) To study the process of raising awareness of the energy 
and environment conservation of the Faculty of Medical Technology; and  2) To study the attitudes of the 
Faculty staff and students regarding the process of raising awareness of the energy and environment 
conservation. The research methodology consists of    2 parts: 1) Analysis of the process of raising 
awareness of energy and environment conservation of the Faculty of Medical Technology. The data was 
collected on energy consumption unit of electricity, water, fuel, paper and waste management and then 
compared between the fiscal years 2012-2013;  2) Qualitative data collection through random interview 
with the samples selected by the following criteria; 2.1 The samples inclusively represented the reference 
group of the Faculty staff and students and were reliable; 2.2 The samples were not involved with the policy  
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making and operations on the energy and environment conservation. The research  
findings indicate effective implementation of the Faculty’s energy and environment conservation 

policy due to the following mechanism: 1) The Faculty’s Management was committed to communicating 
and raising awareness of energy conservation and thriving to be the model of the lively knowledge centre; 
2) Communities of Practice (CoPs) were established to implement the activities of the project to raise 
awareness and develop the right attitudes towards energy and environment conservation.  

The project activities started with knowledge management within the working group and then 
extended to the society and neighbouring communities, such as, the school networks in TambolKlong- 
Yong and Tambol Bang-Kaew-Fa, Nakornpathom province. In addition, the “Transformative Learning” class 
was offered to the first-year students and the faculty staff, which included activities such as producing 
hand-made notebooks. The project result demonstrates continuing decrease in electricity and water 
consumption in the Faculty by the minimum of 3% per annum in the past 3 years and, potentially, beyond. 
This result can be shared to raise awareness and change the Faculty staff’s and students’ behaviors for 
better cooperation in energy and environment conservation.     
 
Keyword:awareness energyconservation environment. 
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หลักการและเหตุผล 
จากปัญหาและสภาวการณ์ของโลกที่

เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีแนวโน้มก้าวเข้าสู่
วิกฤตที่ชัดเจนมากยิ่งขึน้ กล่าวคือวิกฤตสภาวะโลก
ร้อน ซึ่งความรุนแรงในแตล่ะพืน้ที่อาจขึน้อยู่กบัระดบั
การจดัการด้านสภาพแวดล้อมของแตล่ะชมุชน สงัคม 
และประเทศตามบริบทรวมถึงภมูิประเทศนัน้ อนึ่ง ใน
การจัดการของแต่ละสังคมนัน้ บ้าง เ ป็นสังคม
อุตสาหกรรม บ้างเป็นเกษตรกรรม บ้างเป็นสงัคมที่
จะต้องใช้เทคโนโลยีชัน้สูงเพื่อผลิตความมั่งคงด้าน
เศรษฐกิจการค้าทางการตลาดรวมถึงความมั่นคง
ทางด้านอาหาร ทัง้นีก้ารใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติ
สว่นใหญ่ของมนุษย์เป็นการด ารงชีพเพื่อการอยู่รอด
แทบทัง้สิน้  ขณะเดียวกัน เมื่อการท าลายธรรมชาติ
มิใช่เป็นการผูกขาดเฉพาะผู้ ที่เก่ียวข้องเพียงอย่าง
เดียว มนษุย์สว่นใหญ่กลบัมีพฤติกรรมที่เพิกเฉยและ
ละเลย โดยไม่ตระหนักว่าทุกคนมีส่วนในการ
ก่อให้เกิดปัญหาอนัใหญ่หลวงซึ่งเป็นสาเหตสุ าคญัที่
เช่ือมโยงให้เกิดวิกฤติปัญหาในด้านต่างๆ และขยาย
ปัญหาขึน้ในวงกว้างทัง้รู้ไม่รู้ตัว เดิมทีมนุษย์ไม่เคย
ประสบปัญหาสิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันมนุษย์
ประสบกับ ปัญหาสิ่ ง แวด ล้อมที่ เ ปลี่ ยนแปลง 
ท รั พย าก ร ธ ร รม ช าติ ที่ เ ห ลื อ น้ อ ย ล ง  ก า ร ใ ช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทางที่ผิด เช่น การ
ทดลองระเบิดปรมาณู การท าลายป่าไม้ ฯลฯ ท าให้
ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง และเสยีสมดลุ สง่ผลกระทบ
ตอ่ชีวิตของมนษุย์เอง 

ปั จ จุ บัน สั ง คม ไทยมี ปัญหา เ ก่ี ย ว กับ
สิ่งแวดล้อมจึงมีความจ าเป็นจะต้องน าจริยธรรม
สิ่งแวดล้อมมาศึกษาให้ครบทกุด้าน ทกุกิจกรรม เช่น 
การรู้จกัประมาณในการบริโภคหรือทางสายกลางใน 

การใช้สอยการกตญัญกูตเวทีรู้คณุคา่ของสิ่งแวดล้อม 
การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ความอยู่รอดของมนษุย์อาจเป็น
เร่ืองราวเดียวกนักบัความอยู่รอดของธรรมชาติที่ยาก
จะแยกออกจากกันให้ขาดวิ่น หากแต่เป็นความอยู่
รอดของธรรมชาติจะอยู่ได้ยืนนานเท่าใด นัน้อาจ
กลายเป็นว่ามนุษย์นัน้เองเป็นผู้ คุมอนาคตของ
ธรรมชาติในที่สุด ซึ่งในท้ายสุดย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า
การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนด้วยความรักในแง่มุม
ของศาสนา การศรัทธาและการเคารพ จะเป็นเหตผุล
ที่ท าให้มนษุย์ได้ตระหนกัของการสร้างมลภาวะให้กบั
ธรรมชาติลดน้อยลงได้ การตื่นตัวเร่ืองสิ่งแวดล้อม
หากไม่นับรวมถึงกิจกรรมที่สงัคมและประชาคมทุก
ระดบัในโลกที่โหมลงกระเพื่อมอย่างหลากหลายเรา
พบว่า กฎระเบียบที่สงัคมก าหนดและบทลงโทษที่ให้
ขอบเขตและความส าคญัของธรรมชาตินัน้ก็ยงัมีอยู่
และใช้ประโยชน์ได้ทีเดียว เพื่อการห้ามปรามการ
สร้างปัญหาที่ทวีคณูขึน้เร่ือยๆ 

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลยัมหิดล
ในบริบทของสถาบันการศึกษา ได้ตระหนักและ
ผลักดันแนวคิดผ่านการก าหนดเป้าประสงค์เชิง
ยทุธศาสตร์และบรรจุไว้ในแผนพฒันาคณะฯ โดยเกิด
จากการมีส่วนร่วมระดมความคิดจากบุคลากรทุก
ภาคสว่น (แผนพฒันาคณะฯ พ.ศ.2551 – 2555) โดย
ได้ตัง้เป้ายุทธศาสตร์ด้านที่ 5 มุ่งสู่การเป็นสถาบัน
แห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา (Geared to become an 
institute for learning with vibrant liveliness) 

กา รศึ กษ า ค รั ้ง นี  ้ คณะก ร ร มก า ร จั ด
การพลงังานคณะเทคนิคการแพทย์ ซึง่เป็นกลุม่จดัตัง้
ในรูปแบบ CoPs (Community of Practice) ซึ่งเป็น
รูปแบบท่ีเน้นการมีความสนใจร่วมกนั มีเร่ืองราวที่ 
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แบ่งปันกนั และก่อให้เกิดความสมัพนัธ์ที่ดี
ร่วมกันของกลุ่ม (ประพนธ์ ผาสุกยืด.การจัดการ
ความรู้หน้า 26) ด้วยลกัษณะการจัดการความรู้เพื่อ
สง่เสริมการสือ่สารข้อมลูการเปลีย่นแปลง การกระตุ้น
ความสนใจให้เกิดความภาคภมูิใจและมีสว่นร่วมของ
บคุลากรและนกัศึกษาของคณะฯ มีวตัถปุระสงค์เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ให้กระบวนการเสริมสร้างจิตส านึก
ของกลุ่มเป้าหมายเพื่อน าผลการศึกษาไปพัฒนา
นโยบายและพัฒนางานประจ าของคณะกรรมการ 
รวมถึงผู้ เ ก่ียวข้องซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะท าให้การ

พัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถเช่ือมโยงกระบวนการ
เรียนรู้อยา่งยัง่ยืนขององค์กรตอ่ไป 
 

วัตถุประสงค์ 
2.1 เพื่อศกึษากระบวนการเสริมสร้างการ 

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของคณะเทคนิค
การแพทย์ 

2.2 เพื่อศกึษาทศันคติเก่ียวกบักระบวน 
เสริมสร้างการอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมของ
บคุลากรและนกัศกึษาคณะเทคนิคการแพทย์ 
 

 

 
รูปท่ี 1  กระบวนการด าเนินงานเพื่อ เสริมสร้างจิตส านกึด้านการอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมของคณะ

เทคนิคการแพทย์ 
 
 

วิธีการศึกษา 
แบง่วิธีการศกึษาออกเป็น 2 สว่น คือ  
 3.1 ศกึษาวิเคราะห์กระบวนการด าเนินงาน
เพื่อเสริมสร้างจิตส านึกด้านการอนรัุกษ์พลงังานและ
สิง่แวดล้อมของคณะเทคนิคการแพทย์ (รูปท่ี 1)  
 

เก็บรวบรวมข้อมลูหน่วยการใช้พลงังาน ได้แก่ ไฟฟ้า
น า้ประปาน า้มนัและกระดาษรวมถึงการจัดการขยะ
เป็นรายปีและท าการเปรียบเทียบปริมาณการใช้
พลงังานในแต่ละปีงบประมาณ  (พ.ศ. 2554-2555) 
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และสัมภาษณ์ผู้ บริหาร เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์
ร่วมกบัแผนโครงการท่ีได้น าไปสูก่ารปฏิบตัิจริง 

3.2 ขัน้ตอนการศึกษาทัศนคติ เ ก่ียวกับ
กระบวนเส ริมส ร้างการอนุ รั ก ษ์พลัง งานและ
สิ่งแวดล้อมของบุคลากรและนกัศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย์ ใช้วิ ธีการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดย
กระบวนการสุม่สมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่างที่เป็นตวัแทน
เพื่อการสะท้อนกลบัข้อมูลโดยมีเกณฑ์การคดัเลือก
คือ 1) เลือกสมัภาษณ์ผู้ ให้ข้อมลูที่เป็นตวัแทนอ้างอิง
ของนกัศึกษาและบคุลากรที่ครอบคลมุและเช่ือถือได้ 
2) กลุ่มที่เป็นตัวแทนที่ให้สมัภาษณ์เป็นผู้ที่ไม่มีส่วน
เก่ียวข้องกบัการด าเนินการด้านนโยบายและผลกัดนั
การปฏิบัติ การ  เช่น  ไม่ เ ป็นคณะกรรมการจัด
การพลงังานรวมถึงการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อมของคณะฯ
เป็นต้น โดยมีประเด็นค าถามเพื่อการสมัภาษณ์ โดย
ก าหนดข้อค าถามจากคณะกรรมการจดัการพลงังาน 
จ านวน 4 ข้อค าถามคือ 
 1) การรับรู้และความภาคภมูิใจในความเป็น
เจ้าของคณะฯ ตามนโยบายการประหยดัพลงังานและ
อนรัุกษ์สิง่แวดล้อม 
 2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นผลจาก
การรับรู้และการเปลีย่นทศันคติ 
 3) ผลลัพธ์ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และการน าไปใช้ตอ่และขยายผล 
 4) ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
และเสนอแนะแนวทางการด าเนินการที่เป็นประโยชน์ใน
อนาคต 
ผู้ถกูสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 
 1) ผู้บริหาร 
 2) อาจารย์  
 3) ทีมแมบ้่านเอกชน 
 4) บคุลากรทัว่ไป 
 5) ตวัแทนนกัศกึษา 
 

ระยะเวลาในการศึกษา:ปีงบประมาณ พ.ศ.
2554 - 2555 
 จากการเก็บข้อมูลทัง้เชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณที่ส่งผลต่อกระบวนเสริมสร้างการอนุรักษ์
สิง่แวดล้อมของคณะเทคนิคการแพทย์ พบวา่ 
4.1 ผลศึกษากระบวนการเสริมสร้างการ 
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของคณะเทคนิค
การแพทย์  พบว่า เ กิดจากปัจจัยที่ส าคัญของ
กระบวนการด าเนินการขบัเคลื่อนการเสริมสร้างการ
อนรัุกษ์พลงังาน 3 ด้าน ดงันี ้

4.1.1 นโยบายและทิศทางการบริหารที่
มุ่ ง เ น้นวิ สัยทัศ น์ ในกา รอนุ รั ก ษ์พลัง ง านและ
สิง่แวดล้อมของผู้บริหาร   

4.1.2 กลุ่ม CoPs หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ  
คณะกรรมการบริหารจดัการพลงังาน 

4.1.3 การสร้างเครือข่ายและขยายผลสู่
ชมุชน 
 

นโยบายและทิศทางการบริหารที่ มุ่งเน้น
วิ สัยทัศน์ในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของผู้บริหาร   
 นโยบายและทิศทางของผู้ บริหารที่ส่งต่อ
แนวความคิดสูก่ารปฏิบตัิ กลา่วคือ การจดุประกายให้
เกิดการร่วมคิด ร่วมวางแผน และร่วมด าเนินการใน
กลุม่บคุลากรให้เกิดความสนใจกนั ซึ่งปัจจยัดงักลา่ว
นี ้เกิดขึน้ในคราวการประชุมสมัมนาประจ าปี พ.ศ.
2553 โดยผู้ บ ริหารได้ออกแบบกระบวนการใ ห้
บุคลากรจากหลายส่วนงานได้สะท้อนความคิดเพื่อ
จดัท าแผนปฏิบตัิการเพื่อการมุ่งสูก่ารเป็นสถาบนัการ
เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา (เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ ด้านที่ 5) ผลจากเวทีสมัมนาฯ น าไปสูก่ารต่อ
ยอดกลุ่มผู้สนใจในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
การจดัการพลงังาน คือ เกิดการรวมกลุม่กนัท า 
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (CoPs : Community of 
practice) ภายใต้จดักิจกรรม “สขุบ่ายคลายเครียด” 
เพื่อเป็นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge 
Sharing) เพื่อมุ่งสู่การสร้างบรรยากาศที่เอือ้ต่อการ
เป็นสว่นหนึ่งของการความสมัพนัธ์ และสร้างสถาบนั
การเ รียนรู้ที่มี ชีวิตชีวา  (Learning Organization) 
นอกจากนีย้ังได้จัดกิจกรรม “เสวนาริมคลอง” ซึ่ง
ด าเนินการโดยสภาอาจารย์ ที่น าประเด็นเ ร่ือง
ความสุขในองค์กรมาเป็นจุดเช่ือมของการพูดคุยให้
เกิดบรรยากาศที่เอือ้ต่อการสร้างองค์กรแห่งความสขุ
ควบคู่กันไป นอกจากนี ้ผลจากการด าเนินงานผ่าน
กิจกรรม “สขุบ่ายคลายเครียด” ได้มีมติก าหนดให้
บุคลากรและผู้ บริหารไปศึกษาดูงาน “หน่วยงาน
ต้นแบบเพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่มุ่งเน้นการ
อนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมอีกทัง้เป็นต้นแบบ
ขององค์กรแห่งความสุข” คณะฯ ได้ส่งผู้บริหารและ
บคุลากร รวมจ านวน 30 คน เพื่อศกึษาองค์กรต้นแบบ 
ได้แก่ บริษัท เอ็นโอเค พรีซิชั่น ประเทศไทยจ ากัด 
(บ ริ ษัท  NOK) จั งหวัดปทุมธานี  หลัง จากการ
การศึกษาดูง าน  บุคลาก ร ไ ด้ รวมตัว เพื่ อ เ ล่ า
ประสบการณ์ (Story telling) ให้แก่บคุลากรหนว่ยงาน
ต่างๆ ภายในคณะฯ เพื่อการรับรู้ทัง้องค์กร จากนัน้
บคุลากรได้ลงความเห็นเบือ้งต้นเพื่อด าเนินโครงการ 
“การจดัการขยะรีไซเคิล” ซึ่งเป็นช่วงระยะเดียวกับที่
มหาวิทยาลยัได้ด าเนินโครงการธนาคารขยะ สมาชิก
จึงได้ร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กรรวมทัง้
ทีมแม่บ้าน (เอกชน) ที่มีหน้าที่ท าความสะอาดและ
ดูแลความเ รียบร้อยภายในอาคารโดยจัดทีมที่
สอบถาม และจัดเก็บขยะในแต่ละชัน้ต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน มีการคดัแยกและจ าแนกขยะเพื่อจ าหน่าย
ในโครงการธนาคารขยะของมหาวิทยาลยัมหิดล  โดย
รายได้จากการจ าหน่ายขยะสมาชิกได้มีมติให้น าไป
เปิดบญัชีกบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัมหิดล  

จ ากัด ปัจจุบันมียอดฝากจากการจ าหน่ายขยะรี
ไซเคิลจ านวน 23,000 บาท (สองหมื่นสามพันบาท
ถ้วน) และพบวา่ สว่นใหญ่ของประเภทขยะนัน้มาจาก
ขยะส่วนส านกังาน ได้แก่ กระดาษ A4 ที่ใช้แล้วหน้า
เดียว เป็นต้น และบางส่วนที่เป็นกระดาษที่สามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้ จึงเป็นโอกาสที่กลุ่มได้ร่วม
ด าเนินกิจกรรมร่วมกบัคณะกรรมการจดัการเรียนการ
สอนรายวิ ช า  Transformative Learning เ พื่ อ ใ ห้
นกัศึกษานัน้น ากระดาษที่ใช้แล้วหน้าเดียวนัน้จัดท า
เป็นสมุดบนัทึก ภายใต้กิจกรรม “สมดุท ามือ” โดยใช้
วิ ท ย า ก ร ภ า ย ใ น ห น่ ว ย ง า น  ไ ด้ แ ก่  ห น่ ว ย
โสตทัศนูปกรณ์ที่มีความสามารถในการสอนและ
สร้างสมดุบนัทกึการเปลีย่นแปลงในรายวิชาการเรียน
ของนักศึกษาและน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป การ
ด าเนินการด้านการจัดการขยะภายในคณะฯ ได้
ด าเนินการควบคู่ไปกบัการติดตัง้โครงสร้างพลงังาน
ทดแทน โดยนโยบายของคณะฯ ได้ออกแบบให้มีการ
ใช้พลงังานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีการติดตัง้โซล่า
เซลบริเวณชัน้ 9 บนหลงัคาศาลา รวมถึงติดตัง้กงัหนั
ลมผลิตกระแสไฟฟ้า ทัง้นีแ้นวคิดนโยบายดังกล่าว
จากการสัมภาษณ์ผู้ บริหารโดยท่านคณบดี ซึ่งมี
ประเด็นที่น่าสนใจว่า “ในกระบวนกำรสร้ำงสถำบนั
หรืออง ค์กรให้นัก ศึกษำและบุคลำกร ใ ส่ใจต่อ
ธรรมชำติและส่ิงแวดล้อมรวมถึงกำรอนรุกัษ์พลงังำน
นัน้ กำรติดตัง้โครงสร้ำงดงักล่ำวไม่ว่ำจะเป็นกงัหนัลม
หรือโซล่ำเซล ถึงแม้จะมีตน้ทนุทีมี่รำคำสูงและอำจไม่
คุม้ต่อกำรน ำไปสู่กำรประหยดัพลงังำนได้อย่ำงยัง่ยืน 
แต่นัน่เป็นเร่ืองรำวของกำรสร้ำงตวัแบบเพือ่กำรเรียนรู้
เร่ืองพลงังำนให้นกัศึกษำและบคุลำกรและผูส้นใจมำ
เรียนรู้เพื่อเกิดควำมตระหนกัและปลูกจิตส ำนึกของ
กำรมีจริยธรรมด้ำนส่ิงแวดล้อม เมื่อนักศึกษำจบ
ออกไปทกุคนจะไดรู้้สึกตระหนกัตวัเองอยู่เสมอว่ำ  
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เร่ืองส่ิงแวดล้อมและกำรอนรุักษ์พลงังำนเป็นเร่ืองของ
ทุกๆ คนทุกสำขำวิชำชีพจะต้องใส่ใจอยู่เสมอโดยทุก
คนสำมำรถเรียนรู้จำกกิจกรรมและกำรด ำเนินกำรของ
คณะฯ”  โดยท่านให้เหตุผลทิ ง้ ท้ายที่น่าสนใจว่า
“วิชำชีพสำขำเทคนิคกำรแพทย์ และสำขำรังสี
เทคนิค เป็นวิชำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้สำรเคมีที่
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
หำกนักศึกษำและบุคลำกรของเรำทุกคนได้รับรู้
บทบำทหน้ำที่ของเรำได้ดีจำกกำรเรียนรู้ในสิ่งที่มี
อยู่ บัณฑิตและ บุคลำกรของ เรำจะเ ป็น ผู้ มี
จริยธรรมต่อกำรรักษำสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์
พลังงำนและ รู้ จักป รับใ ช้ ใ ห้ เ ข้ ำ กับชี วิ ต ไ ด้
นอกจำกน้ีจะสำมำรถบอกเล่ำควำมภำคภูมิใจ
ให้กับผู้อื่นได้ว่ำ เรำภูมิใจที่เป็นส่วนหน่ึงในกำร
ดูแลสิ่งแวดล้อมของโลกไม่ต่ำงจำกวิชำชีพอื่นๆ 
และสิ่งน้ันเรำก ำลังได้ถูกปลูกฝังผ่ำนกระบวนกำร
เ รียนกำรสอนและกำรสร้ำงต้นแบบท้ัง เชิ ง
สัญลักษณ์และกำรส่งเสริมจริยธรรมผ่ำนกำร
ด ำเนินนโยบำยของคณะฯอย่ำงต่อเน่ือง” 
 
กลุ่ม CoPs หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริหารจัดการพลังงาน
นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเช่ือมนโยบายสู่การ
ปฏิบตัิที่เป็นรูปธรรมมากและเป็นธรรมชาติตามบริบท
ของคณะฯ กล่าวคือ โดยทั่วไปการด าเนินการที่จะ
ผลกัดนัให้กระบวนการก่อเกิดอยา่งยัง่ยืนนัน้ นโยบาย
อาจเป็นปัจจัยเสริมเบื อ้ง ต้นหากบุคลากรและ
นักศึกษาไม่เอาใจใส่ก็เป็นสิ่งที่ยากต่อการผลักดัน
นโยบายนัน้ไปสูค่วามส าเร็จได้ จากการถอดบทเรียน
เพื่อการสะท้อนกลบัของกระบวนการขบัเคลือ่น CoPs          
ที่ มี ค วามสนใจ ด้ านการอนุ รั ก ษ์พลัง ง านและ
สิ่งแวดล้อม พบปัจจัยที่ท าให้กลุ่ม CoPs คงอยู่และ
ด าเนินการอยา่งเป็นรูปธรรม ซึง่ประกอบไปด้วย 

 
 

 การมีเวทีแลกเปลีย่นเรียนรู้กลางที่มี 
บรรยากาศเอือ้ต่อการแชร์ความรู้สึกร่วมในการ
ท างาน (Knowledge Sharing  space) หมายความ
วา่ กลุม่ได้ใช้เวทีที่สามารถน าเสนอ และเปิดใจรับฟัง
เพื่อการจัดการปัญหา และการพัฒนาให้เกิดเป็น
วฒันธรรมการเรียนรู้ร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

 มีการน าเสนอข้อมลูเพื่อการรับรู้ 
ร่ วมกัน  (Data transferring : Explicit Knowledge 
sharing) หมายความว่า การสร้างประเด็นของการ
เรียนรู้นอกจากมีบรรยากาศที่เอือ้ต่อการเรียนรู้แล้ว
ข้อมลูที่ป้อนเข้าสูเ่วที (Input) นบัเป็นความจ าเป็นต่อ
การรับรู้และน าไปสู่ความร่วมมืออย่างขยายผลของ
สมาชิกที่เข้ามาสูก่ารรับฟังและเรียนรู้ร่วมกนั โดยการ
ด าเนินการดังกล่าวมีผู้ รับผิดชอบด้านข้อมูลเพื่อให้
การส่งต่อข้อมูลสู่สมาชิกนัน้มีความถูกต้อง โดย
บทบาทของ CoPs ที่เกิดขัน้นัน้ แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
และมีบทบาทที่อาจแยกกันโดยมีการเช่ือมข้อมูลถึง
กนัดงันี ้

- กลุ่มข้อมูลด้านพลงังานทดแทนโซล่าเซล 
และกงัหนัลม 

- กลุม่ข้อมลูด้านขยะรีไซเคิล 
- กลุม่ข้อมลูเพื่อการรายงาน UI Green  

ระดบัคณะฯ 
- กลุม่รณรงค์เพื่อสร้างจิตส านกึ และการ 

ตระหนกั 
ทกุกลุม่ที่รับผิดชอบข้อมลูในแต่ละส่วน มีการบริหาร
จัดการที่เป็นระบบเพื่อการสร้างการรับรู้สู่บุคลากร
และนักศึกษาให้ทั่วทัง้คณะฯ นอกจากนีย้ังมีการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในคณะฯ 
และระหว่างคณะฯ เพื่อการสร้างเครือข่ายการ
ด าเนินการที่มุ่งพฒันาให้กระบวนการสร้างเสริมการ
อนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อมเป็นการสร้างความ 
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รับผิดชอบตอ่สงัคมในภาพรวมอีกด้วย  

 
การสร้างเครือข่ายและขยายผลสู่ชุมชน 

เป็นปัจจัยที่ท าให้กระบวนการจัดการที่
เช่ือมโยงที่มีพลงัมากยิ่งขึน้ทัง้ต่อ CoPs และเป็นการ
สะท้อนนโยบายให้สอดคล้องกับการรับผิดชอบต่อ
สงัคมควบคู่กันไปด้วย หมายความว่า การขยายผล
ของการด าเนินงานของชุมชนนกัปฏิบตัิ  CoPs ด้าน
การอนุรักษ์พลังงาน มีโอกาสในการน าเสนอแนว
ทางการด าเนินงานผ่านเวทีเครือข่ายกลุม่ภารกิจวิจยั
ชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล และเป็นที่มาของการ
ขยายผลสู่ชุมชน คือ กิจกรรมศึกษาดูงาน ภายใต้
โครงการคนไทยใจอาสาฯ จากเทศบาลต าบลคลอง
โยง โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ แกนน าเยาวชน ใน
โรงเรียนสังกัดพืน้ที่ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธ
มณฑล จังหวดันครปฐม เข้ามาศึกษาแนวความคิด
และวิ ธีการบริหารจัดการ  ขยะรีไซเคิลและด้าน

พลังงานทดแทนของคณะฯ ในการศึกษาดูงาน
ดังกล่าว CoPs ของคณะฯ ได้มีบทบาทอย่างยิ่งใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้สู่ชุมชน ผ่านการน าเสนอ
แนวความคิดที่สามารถน าไปประยุกต์ให้สอดคล้อง
กบับริบทและความเหมาะสมของชุมชนต่อไปผลของ
การศึกษาดงูานในปี พ.ศ. 2554 เทศบาลต าบลคลอง
โยงได้น าไปต่อยอดโครงการในพืน้ที่จนโล่ประกาศ
เกียรติคณุ โครงการนวตักรรมดีเด่น โครงการคนไทย
ใจอาสาของกระทรวงพัฒนาสงัคมและความมัน่คง
ของมนุษย์  ในวันที่  20 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ 
โรงแรมปริน้ท์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ ซึ่งมีทีม 
CoPs ด้านพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ
คณะฯ   เ ป็ นที่ ป รึ กษ า โค ร ง ก า ร ใ นนามขอ ง
มหาวิทยาลยัมหิดลซึ่งโครงการดังกล่าวปัจจุบันยัง
ด าเนินการอยู่อย่างเป็นรูปธรรม มีกิจกรรมในพืน้ที่ 
(รูปท่ี 2) ได้รับรางวลัโครงการดีเดน่ (รูปท่ี 3) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

รูปท่ี 2 กิจกรรมในพืน้ท่ี 
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รูปท่ี 3  การรับมอบรางวลัโครงการดีเดน่ โดยนายกองค์การบริหารสว่นต าบลคลองโยง  

และคณะฯร่วมกบัตวัแทน CoPs ของคณะฯ ในฐานะท่ีปรึกษาโครงการ 
 
นอกจากนี ้ในกระบวนการของการสร้าง

จิตส านึกเพื่อการเรียนรู้และการอนุรักษ์พลงังานและ
สิ่งแวดล้อมได้ถูกผนวกเข้าไปสูร่ายวิชาการเรียนการ
สอนของนักศึกษาชัน้ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ผ่าน
กิจกรรมท ามือ โดยมีคณะกรรมการผู้ รับผิดชอบ
ร า ย วิ ช า  Transformative Learning เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม
ออกแบบกระบวนการร่วมกับทีม CoPs  การจัด
การพลงังานของคณะฯ สะท้อนการเรียนรู้ผ่านการ

กระตุ้ นการอนุ รักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมที่
เช่ือมโยงสู่กระบวนการเรียนรู้ของนกัศึกษารายวิชา 
Transformative Learning : กิจกรรมสมุดท ามือ (รูป
ที่ 4) และในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Energy Sharing 
ในกลุ่มบุคลากรของคณะฯ  รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และดงูาน โซลา่เซล โดยมีคณบดี ศาสตราจารย์ 
ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล เป็นผู้จุดประกายและ
ให้ข้อมลูตอ่การแลกเปลีย่นเรียนรู้ (รูปท่ี 5) 

 
 

 
รูปท่ี 4 สมดุท ามือ 
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รูปท่ี 5 แลกเปลีย่นเรียนรู้และดงูาน โซลา่เซล 
 

4.2 ผลลัพธ์ด้านปริมาณการใช้พลังงาน  
พบว่าในปีงบประมาณ 2555 อัตราการใช้

พลังงานทัง้ ไฟฟ้า น า้ประปา น า้มัน และกระดาษ 
ของคณะฯลดลงเมื่อเทียบกบัอตัราการใช้พลงังานใน

ปีก่อนหน้า(ตารางที่ 1) และผลลพัธ์ของโครงการขยะรี
ไซเคิล (ตารางที่ 2) 
 

 
 

ตารางที่ 1 เป้าหมายและผลลัพธ์การด าเนินการด้านการประหยัดพลังงานและทรัพยากร ปี 
    2554 – 2555 

สถิติการใช้พลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหดิล 

ตัวชีว้ัด หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

2554 
ปีงบประมาณ 

2555 
เป้าหมาย ผลลัพธ์ เป้าหมาย ผลลัพธ์ 

อตัราการใช้ไฟฟ้า Kwh ลดลง 3% ลดลง  1.99% ลดลง 3% ลดลง 7.38% 
อตัราการใช้น า ลบ.ม. ลดลง 3% เพ่ิมขึน้ 1.72% ลดลง 3% ลดลง 5.61% 
อตัราการใช้น า้มนั ลิตร ลดลง 3% ลดลง  18.20% ลดลง 3% ลดลง 3.63% 
อตัราการใช้กระดาษ รีม ลดลง 3% ลดลง  13.17% ลดลง 3% ลดลง 20.16% 

* ข้อมลูเปรียบเทยีบกบัปริมาณการใช้พลงังานกบัปีก่อนหน้า 
 

ตารางท่ี 2 ผลลัพธ์ของโครงการขยะรีไซเคิล 
จ านวนปริมาณ 

(น า้หนักกิโลกรัมในแต่ละปี) จากการด าเนินการของ
คณะกรรมการจัดการพลังงาน 

ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

ขยะรีไซเคิล 400 1,604 1,090 

*ข้อมลูจากพฤศจิกายน พ.ศ.2553 –ธนัวาคม 2555 
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 นอกจากนี  ้การด า เนินการจัดการของ
คณะกรรมการฯ ได้มีแกนน าจากเยาวชนและผู้ น า
ชมุชนมาศกึษาดงูานจ านวน 2 ครัง้ ได้แก่ โรงเรียนใน
เขตเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 
จ านวน 50 คน และโรงเรียนในเขตองค์การบริหาร
ต าบลบางแก้วฟ้าอ าเภอนครชยัศรี จ านวน 70 คนเพื่อ
น าไปปรับใช้ตามความเหมาะสมตามบริบทของ
ชมุชนตอ่ไป  
 
4.3 ผลการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับกระบวนการ
เสริมสร้างการ 
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของบุคลากร 
และนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์จากการ
สัมภาษณ์บุคลากรที่เป็นอาจารย์ เจ้าหน้าที่  และ
นักศึกษา ในประเด็นที่ เกี่ยวข้อง 4 ด้าน ตามข้อ
ค าถามการสัมภาษณ์ ดังนี ้

ด้านที่  1 การรับรู้และความภาคภูมิใจใน
ความเป็นเจ้าของคณะฯ ตามนโยบายการประหยัด
พลัง งานและอนุ รัก ษ์สิ่ งแวดล้อม  พบว่า  ผู้ ถูก
สมัภาษณ์ที่เป็นกลุม่อาจารย์และเจ้าหน้าที่มีการรับรู้
ในทิศทางการสร้างจิตส านกึการอนรัุกษ์พลงังานและ
สิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการส่งต่ออย่างเป็นระบบ
ภายใต้รูปแบบการสือ่สารของคณะฯ เช่น การประชุม
ประจ าเดือน การสมัมนาประจ าปีของคณะฯ และการ
เข้าร่วมในกิจกรรมของคณะฯ ส่วนนักศึกษา การ
ตระหนกัและรับทราบผา่นช่องทางการท ากิจกรรมเพือ่
รณรงค์และการสือ่สารประชาสมัพนัธ์ของคณะฯ ด้วย
เหตุนี ้การตระหนักและความภาคภูมิใจ พบว่า ใน
กลุม่บคุลากรและอาจารย์จะมีมากกว่านกัศึกษาจาก
การสัมภาษณ์  พบว่า  การป ฏิบัติ ง านภายใ ต้
วฒันธรรมผกูพนัฉนัท์ครอบครัวของคณะฯ ก็มีผลต่อ
การภาคภูมิใจในงานทุกๆ ด้านอยู่เป็นทุนเดิม และ
นอกจากนี เ้ ร่ืองของสิ่งแวดล้อมและสถานที่จึ ง
เปรียบเสมือนเป็นบ้านหลงัที่สองของบคุลากรและ

อาจารย์เช่นเดียวกันเนื่องจากใช้ชีวิตและท างานมา
อย่างต่อเนื่อง ต่างจากนกัศึกษาที่มองว่าทศันคติต่อ
การเสริมสร้างการอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม ยงัเป็นเร่ืองไกล
ตวัอยู่ เนื่องจากนกัศึกษาบางส่วนให้ความสนใจใน
การเรียนการสอนท่ีคณะฯจดัให้ซึง่อาจหมายความว่า
เร่ืองการอนุรักษ์และตระหนกัรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็น
เร่ืองเสริมหรือไมอ่าจจะเป็นเร่ืองของสว่นบคุคลที่ชอบ
ท ากิจกรรมพิเศษมากกวา่เป็นเร่ืองของสว่นรวม จึงให้
ความสนใจในวิชาชีพมากกวา่เร่ืองสิง่แวดล้อมและอกี
อย่างจากการสังเกตเพื่อนร่วมชัน้ ยังไม่ค่อยได้ให้
ความสนใจเก่ียวกบัเร่ืองนีม้ากเทา่ที่ควรจะเป็น 

ด้านที่ 2 การปรับเปลีย่นพฤติกรรมที่เป็นผลจาก
การรับรู้และการเปลีย่นทศันคติผลจากการสมัภาษณ์
พบว่า จากทศันคติที่รับรู้ในเบือ้งต้นส าหรับนกัศึกษา
พบว่า มีพฤติกรรมอยู่ที่กระท าอยูเ่สมอเพื่อมีสว่นช่วย
ในเสริมสร้างการอนุรักษ์พลังงานและเ ร่ืองของ
สิง่แวดล้อมของคณะฯ เช่น การช่วยปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
หลังจากเสร็จสิน้การเรียนการสอน เป็นต้น ส่วน
บุคลากร พบว่า จากบรรยากาศที่เปลี่ยนไปภายใน
ของการบริหารจัดการ เช่น การจัดการขยะ การ
รณรงค์ และการสื่อสารประชาสมัพนัธ์ ถึงจะไม่ได้มี
สว่นร่วมในการร่วมคิดร่วมท าในฐานะผู้ออกความคิด 
แต่ก็ได้ปฏิบตัิตามแนวทางและมีส่วนช่วยคณะฯ อยู่
ตลอดเวลา เช่น ปิดไฟทางเดิน ปิดไฟก่อนออกจาก
ห้อง หรือปิดไฟช่วงพกักลางวนั เป็นต้น รวมถึงพดูคยุ
สง่ต่อความรู้ระหว่างผู้ปฏิบตัิงานในห้องและผู้มีสว่น
เก่ียวข้องให้มีส่วนช่วยกันในเสริมสร้างการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของคณะฯ 
นอกจากนี ้พฤติกรรมของการมีสว่นร่วมของเจ้าหน้าที่
ผู้ถกูสมัภาษณ์ มีความนา่สนใจในบางประเด็นเช่น ไม่
ทราบรูปแบบของการด าเนินงานในภาพรวม แตม่ีสว่น
ช่วยในการดูแลและสอดสอ่งเก่ียวกับการใช้พลงังาน
ให้คุ้มคา่อยูเ่สมอ การเก็บข้อมลูจากกลุม่ตวัแทนทีม 
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แมบ้่านเอกชนและบคุลากรทัว่ไปพบวา่ การปฏิบตัิตน
ด้านการประหยดัพลงังานเป็นสิ่งท าจนเกิดความเคย
ชินจากที่บ้านแล้ว ดังนัน้จึงไม่รู้สึกแตกต่างกันหาก
น ามาใช้ในการท างาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ทัง้สองคนยัง
ปฏิบตัิเช่นนีเ้สมือนที่ท างานเป็นบ้านหลงัที่สอง 

ด้านที่ 3 ผลลพัธ์ ของการปรับเปลีย่นพฤติกรรม  
และการน าไปใช้ต่อและขยายผล พบว่า จากการ
ตระหนักการรับรู้และการขยายผลในกลุ่มอาจารย์ 
ผศ.ดร. ธนาวุฒิ ตนัติมงคลวฒัน์ ให้ข้อมูลที่เห็นเป็น
รูปธรรมว่า แต่เดิมเห็นกลุ่มคนท างานที่ท าเ ร่ือง
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ การจัดการขยะและสามารถ
สร้างรายได้ให้และคิดว่ามนัเป็นประโยชน์ จึงได้ลอง
กลบัไปแยกขยะที่บ้านและท าอย่างต่อเนื่องซึ่งคิดว่า
เป็นประโยชน์อย่างมากถึงแม้มูลค่าที่ได้จากการ
จ าหน่ายขยะรีไซเคิลจะไม่มีมลูค่ามากแตเ่ราสามารถ
เป็นส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองโดยเร่ิม
จากตัวเอง ส่วนผู้ ถูกสัมภาษณ์ท่านอื่น ได้มีวิธีการ
ปฏิบัติเช่นเดียวกัน ต่างแต่บางส่วนได้คัดแยกแล้ว
น าไปให้ผู้ เก่ียวข้องจ าหนา่ยโดยไม่ได้หวงัผลตอบแทน 
ส่วนนักศึกษามองว่า เร่ืองดังกล่าวอาจจะเห็นเป็น
รูปธรรมน้อยนักเนื่องจากเป็นส านึกรักษ์ของแต่ละ
บคุคล ซึง่นายเจริญพร จุลชู ก็สะท้อนว่าหากมีโอกาส
ก็จะน าไปขยายผลและสว่นตนนัน้ ซึ่งถือว่ายงัมีส่วน
ช่วยในการดูแลด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
พลงังานในฐานะนกัศกึษาได้ดีพอสมควร 
 
4.4 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงกระบวนการ
และเสนอแนะแนวทางการด าเนินการที่ เป็น
ประโยชน์มีแนวทางและข้อเสนอแนะจากผู้ให้
ข้อมูลเชิงสัมภาษณ์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
ให้การเสริมสร้างการอนุ รักษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อมเกิดขึน้อย่างเป็นระบบและเป็น
ต้นแบบที่ดี ดังนี ้

 4.4.1 กลุม่ตวัแทนผู้บริหาร “ควรมีกิจกรรม
การกระตุ้นเร่ืองการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้เร่ืองการจัดการขยะควรมี
กา รจัดสร รพื น้ ที่ แ ละอุปก รณ์ที่ พ ร้ อมส าห รับ
ผู้ ใช้บริการ เช่น มีถงัขยะที่เพียงพอ มีวิธีการส่งเสริม
การคดัแยกขยะให้ถกูวิธี” 
 4.4.2 กลุ่มตวัแทนอาจารย์ “ควรมีกิจกรรม
ลกัษณะ Event หรือ Green Day เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มี
กิจกรรมร่วมกนั และมีกิจกรรมเสริมความรู้ที่เก่ียวข้อง
ในด้านพลงังานทดแทน เช่น การติดตัง้กงัหนัลม และ
การใช้พลงังานจากแสงอาทิตย์ โซล่าเซลของคณะฯ  
มีระบบการท างานอยา่งไรเพื่อน าไปใช้ในการขยายผล
และเป็นข้อมูลที่จะสร้างความตระหนักส่วนตนและ
ภาคภมูิใจในความเป็นเจ้าของได้มากยิ่งขึน้” 
 4.4.3 กลุม่ตวัแทนทีมแม่บ้านเอกชน “จริงๆ 
แล้วเราช่วยคณะฯ ในการดแูลและบอกตอ่คนอื่น เช่น 
แม่บ้านให้ช่วยเราดแูลไม่ว่าจะเป็นการปิดไฟ ปิดแอร์ 
หรือเป็นหูเป็นตาให้อยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม อยากให้
อาจารย์ นกัศกึษา และผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกบัการใช้
พลังงานไฟฟ้าทุกคนได้ช่วยกันดูแลจะเป็นสิ่งที่
สามารถจะแบง่เบาภาระคา่ใช้จ่ายของคณะฯ ได้” 
 4.4.4 กลุ่มตัวแทนบุคลากรทั่วไป “อาจจะ
ไม่ได้เข้าไปเก่ียวข้องกบัการจดักิจกรรมแตใ่นการท างาน
เราก็มีส่วนช่วยในการประหยัดได้  เช่น  ขึน้ลงหนึ่งชัน้
โดยการใช้บนัไดไมใ่ช้ลพิท์ เป็นต้น” 
 4.4.5 กลุม่ตวัแทนนกัศึกษา“จากการที่สว่น
ใหญ่นักศึกษาคิดว่าการอนุ รักษ์พลัง งานและ
สิ่งแวดล้อมนัน้เป็นสิ่งไกลตวั จึงอยากให้มีกิจกรรมที่
กระตุ้นจิตส านกึด้านพลงังานอยา่งตอ่เนื่องและมีแนว
ทางการจดัการขยะที่มีประสทิธิภาพ” 
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บทสรุปและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 
การด า เนิ นน โยบาย ด้านการอนุ รั ก ษ์

พลงังานและสิ่งแวดล้อมของคณะเทคนิคการแพทย์ 
ได้ถูกน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมแนวทาง
ยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัมหิดลด้านที่ 7 การเป็น 
Eco University  ผ่านกลไกหลักที่ส าคัญของคณะฯ   
2 ประการ คือ 1) การมีผู้บริหารท่ีมุง่มัน่ในการสื่อสาร
และสนับสนุนให้เกิดความตระหนักต่อการอนุรักษ์
พลังงานและมุ่งสู่การเป็นต้นแบบของสถาบันการ
เรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาซึ่งได้ถูกก าหนดไว้ในเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของคณะฯ 2) การเกิดเครือข่ายทีม
ท างานชุมชนนกัปฏิบตัิ และสามารถรองรับภารงาน 
กล่าวคือ เป็นผู้ ด าเนินกิจกรรม โครงการเพื่อสร้าง
ความตระหนกัให้เกิดบรรยากาศและทัศนคติที่มีต่อ
การอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้ด าเนินการ
ในรูปแบบของการจดัการความรู้ภายในทีมท างาน อีก
ทัง้ขยายผลความส าเร็จของสิ่งที่ด าเนินการสูก่ารรับรู้
ในสงัคม ชุมชนใกล้เคียง เช่น เครือข่ายโรงเรียนใน
ชุมชนต าบลคลองโยง อ าเภอพทุธมณฑล และชุมชน
ต าบลบางแก้วฟ้า อ าเภอนครชยัศรี จังหวดันครปฐม 
นอกจากนี ้ยงัพบว่า จากการด าเนินการดงักล่าวยัง
สามารถขยายผลเข้าไปสูก่ระบวนการจดัการเรียนการ
สอนให้กบันกัศกึษาของคณะเทคนิคการแพทย์ ชัน้ปีที่ 
1 ในรายวิชา Transformative Learning เช่น กิจกรรม
สมดุท ามือ เป็นต้น รวมถึงในกลุม่บคุลากรอีกด้วย ใน
ด้านผลลพัธ์ของอตัราการลดลงของปริมาณพลงังาน 
ไฟฟ้า น า้ประปา ของคณะฯ มีอัตราที่ลดลงอย่าง
ตอ่เนื่อง อยา่งน้อยร้อยละ 3 ตอ่ปี ติดตอ่กนั 3 ปี ซึ่งมี
แนวโน้มดีขึน้ และสามารถน าข้อมลูดงักลา่วไปสือ่สาร
ให้เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดความ
ร่วมมือของนกัศกึษาและบคุลากรเพิ่มมากขึน้ 

 
 
 

ข้อเสนอแนะ  
กระบวนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์

พลงังานและสิ่งแวดล้อม ยงัมีความจ าเป็นเพื่อความ
สร้างความมัน่คงและยัง่ยืนของการด ารงชีวิตอยู่ของ
มนุษย์ การมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริมทักษะ
ทางความคิดให้กบับคุลากรและนกัศกึษาน าประยกุต์
และปรับใช้กบัชีวิตในประจ าวนันบัว่าเป็นสิ่งที่ส าคญั
อย่างยิ่ ง ข้อสรุปจากการศึกษาสามารถน าไปสู่
ข้อเสนอแนะรูปแบบกิจกรรมและแนวทางการ
ศกึษาวิจยัดงัตอ่ไปนี ้

1.จัดให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คุณค่าของการอนุรักษ์พลงังานทัง้ในด้านการเป็นผู้
ปฏิบตัิและมีสว่นร่วมรับผิดชอบภายในหนว่ยงานและ
นอกหนว่ยงานอยา่งสม ่าเสมอ  

2.น าเสนอผลงานด้านการบริหารจัดการ
ด้านการอนุรักษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการ
รับรู้เพื่อกระตุ้นความตระหนกัรู้และรับผิดชอบทัง้ใน
รูปแบบการสร้างงานวิจยั ตวัแบบ รวมถึงการพฒันา
นวัตกรรมจากการท างานประจ าให้มีความต่อเนื่อง
และเป็นรูปธรรมมากขึน้ 
 

กิตตกิรรมประกาศ  
ทางคณะผู้ จัดท า ขอขอบคุณทีมผู้ บริหาร 

คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุลากร 
และนกัศกึษาทกุทา่นที่มีสว่นร่วมในการศกึษาวิจยัใน
ครัง้นี ้ทัง้ทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คณะกรรมการจัดการพลังงานของคณะเทคนิค
การแพทย์ทุกท่าน ที่มีส่วนผลักดันให้การท างานมี
รูปแบบของการจัดการที่ดี เพื่อน าไปสู่การศึกษาเพื่อ
ยกระดบัการท างานประจ าสูง่านวิจยั เป็นทีมท างานที่
มีลักษณะของความเป็นผู้ ให้ความส าคัญต่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติงาน
ร่วมกนัอยา่งเต็มศกัยภาพ 
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2. ชื่อ – สกลุ              นางกลุธิดา โพธ์ิแดง  
ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 
สถานที่ปฏบิตัิงาน คณะเทคนิคการแพทย์ 

3.  ชื่อ – สกลุ นางสาวพรรษชล สมิติวณัฑิกลุ  
ต าแหน่ง  นกัทรัพยากรบคุคล 
สถานที่ปฏบิตัิงาน คณะเทคนิคการแพทย์ 
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ต าแหน่ง  นายชา่งอิเล็กทรอนิกส์ 
สถานที่ปฏบิตัิงาน คณะเทคนิคการแพทย์ 

5. ชื่อ – สกลุ นางสาวศิริอร มโนมธัยา  

ต าแหน่ง  นกัวิชาการโสตทศันศกึษา 
สถานที่ปฏิบตัิงาน คณะเทคนิคการแพทย์ 
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การศึกษาทศันคตขิองนักศึกษาเกี่ยวกับการแต่งเคร่ืองแบบนักศึกษา  
วิทยาลัยนานาชาต ิมหาวิทยาลัยมหดิล 

 
 

 นางสาวศศิธร  โรจน์สงคราม, นางสาวอบุลวรรณ สงกรานตานนท์ 

 
 

บทคัดย่อ 
 
 การแต่งกายเคร่ืองแบบนกัศึกษาหญิงและชายในมหาวิทยาลยั ตามระเบียบของมหาวิทยาลยัที่ถูก
ก าหนดขึน้เพื่อเป็นเอกลกัษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลยั เป็นการสร้างวินยัและความรับผิดชอบให้กบันกัศึกษา สร้าง
ความรู้สกึที่ดี มีความภาคภมูิใจในมหาวิทยาลยั  แตเ่นื่องจากปัจจบุนัการแตง่กายเคร่ืองแบบของนกัศกึษาสว่นใหญ่มี
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยมในเร่ืองการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมล่อแหลม เช่น ใส่เสือ้รัดรูป นุ่งกระโปรงสัน้   
นุ่งกางเกงยีนส์ ปล่อยชายเสือ้ออกนอกกระโปรง/กางเกง และสวมรองเท้าแตะ การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมเหลา่นีจ้ึง
กลายเป็นสิง่ที่สงัคมวิตกกงัวล   
 การส ารวจทัศนคติของนักศึกษาเก่ียวกับการแต่งเคร่ืองแบบนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ  
มหาวิทยาลยัมหิดล ครัง้นีเ้พื่อศึกษาทศันคติ ปัจจัย และพฤติกรรมของนกัศึกษาเก่ียวกับการแต่งกายเคร่ืองแบบ
นกัศึกษา เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ โดยกลุม่ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคือ  นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ ชัน้ปีที่ 1-4 โดย
คดัเลือกกลุม่ตวัอย่างจ านวน 462 คน ในการวิเคราะห์ผลของงานวิจยันี ้ผู้วิจยัได้เลือกท าการทดสอบ t-test และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance) เพื่อศึกษาทัศนคติของนักศึกษา และศึกษา
ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัตา่งๆ และทศันคติในการแตง่กายของนกัศกึษาวิทยาลยันานาชาติ 
 จากผลการส ารวจความคิดเห็นของนกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ นกัศึกษาสว่นใหญ่เห็นว่าอาจารย์เป็น
ปัจจยัแรกที่มีส่วนท าให้นกัศึกษาแต่งกายถกูระเบียบมากที่สดุ รองลงมาคือด้านครอบครัว  ด้านการประชาสมัพนัธ์ 
ด้านกลุม่เพื่อน และด้านตวันกัศกึษา ตามล าดบั ในสว่นความคิดเห็นในการแตง่กายของนกัศกึษากบัปัจจยัสว่นบคุคล
ของนกัศกึษา พบวา่ด้าน อาย,ุ ชัน้ปี, หลกัสตูร และสถานท่ีพกัอาศยั ที่แตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์ตอ่ทศันคติด้านการ
แตง่กายของนกัศกึษาที่แตกตา่งกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  สว่นด้านเพศ, คา่ใช้จ่าย และผลการเรียน 
ที่แตกต่างกนั มีความสมัพนัธ์ต่อทศันคติด้านการแต่งกายของนกัศกึษาที่ไม่แตกต่างกนั  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั 0.05   

  

 
ค าส าคัญ : เคร่ืองแบบนกัศกึษา 
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The Attitudes of Mahidol University International College Students toward the 
Wearing of Uniforms 

 
 
 

Sasithorn  Rojsongkram, Ubonwan Songkrantanon 
 

The Attitudes of Mahidol University International College Students toward Wearing Uniforms 
 

 

ABSTRACT 
 

The purpose of wearing Uniforms regarding the university regulation is to cultivate discipline and 
responsibility for students and to be proud as Mahidol university students. However, students nowadays 
tend to wear inappropriate uniforms. They tend to wear shirts without tucking in shirttails, short skirts, jeans, 
and sandals.  

The study of the attitude of Mahidol University International College students toward wearing 
uniforms is aimed to study the attitudes, the factors and the behavior of Mahidol University International 
College students in wearing uniforms. The study was a survey research which targeted students from all 
classes: freshmen, sophomores, juniors, and seniors. The stratified random sampling technique was used 
to sample 462 students. The questionnaire was the tool used to collect the data. Data was analyzed through 
frequency distribution, percentage, mean, standard deviation, t-test, one way analysis of variance.  The 
results indicated that lecturers were the main factor, which influenced the students to wear proper uniform, 
followed by family, the college campaign, friends and their own motivation respectively. Furthermore, it was 
found that the differences in age, year of enrollment, major, and accommodation, significantly affected the 
attitudes of the students toward wearing uniforms (p<0.5). On the other hand, gender, monthly expense and 
grade point average (GPA) differences did not have an impact on the attitudes of the students toward 
wearing uniforms. 

 
Keywords : Student Uniform   

 
 

 
 
 47 



MAHIDOL R2R
E-JOURNAL

 
 

บทน า 
 

การแต่งกายของนักศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะการแต่งกายที่ถูกต้องตามกฏระเบียบถือเป็น
การสร้างวินัยและสร้างความรับผิดชอบในตนเอง        
ซึง่การแตง่กายที่สภุาพเรียบร้อย  ถกูต้องเป็นการสร้าง
ภาพลกัษณ์ที่ดีให้กบัมหาวิทยาลยั และยงัเป็นผลดีต่อ
ผู้สวมใสแ่ละถือเป็นการเคารพให้เกียรติมหาวิทยาลยั
ที่ตนได้ศกึษาอยู ่แต่ในปัจจบุนัพบว่าการแตง่กายของ
นกัศึกษาเป็นไปตามกระแสสมยันิยมหรือแฟชัน่ท าให้
เกิดการสิน้เปลืองและฟุ่ มเฟือยเ กินความจ าเป็น 
ปัญหาที่เกิดขึน้เก่ียวกบัการแต่งกายผิดระเบียบนัน้มี
ผลกระทบในอีกหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการ
เกิดอาชญากรรม ปัญหาโสเภณี และมีผลกระทบ
โดยตรงตอ่ช่ือเสียง และภาพลกัษณ์ของมหาวิทยาลยั
และถือว่านักศึกษาไม่ให้เ กียรติแก่มหาวิทยาลัย 
ขนษิฐา โซ๊ะประสิทธ์ิและคณะ (2550) เพื่อเป็นการลด
ผลกระทบ ผู้วิจยัในฐานะดแูลรับผิดชอบงานด้านวินยั
และส่งเสริมการแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสมของ
นกัศึกษา จึงศึกษาทศันคติของนกัศึกษาเก่ียวกบัการ
แต่งเคร่ืองแบบนกัศึกษา เพื่อได้ทราบถึงปัจจัยที่จะ
ส่งเสริมให้นักศึกษาแต่งกายให้ถูกระเบียบและเกิด
ความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทัง้ยังเป็นการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลยั     

จากการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัใช้กลุม่ตวัอยา่งเป็น
นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ ชัน้ปีที่ 1-4 ที่มีระบบการ
เ รียนการสอนแบบ Liberal Art ที่ แตกต่ า งจาก
นกัศึกษาคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลยัมหิดล  อีกทัง้
วิทยาลยันานาชาติมีความเป็นนานาชาติที่แตกต่าง
ทางด้านภาษา ศาสนา  ประเพณี และมีความ
หลากหลายทางด้านวัฒนธรรม เป็นพหุสังคม ทัง้
นกัศกึษาและอาจารย์ผู้สอน 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาทศันคติ ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ 

และพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
  เพื่อให้ผู้ วิจัยทราบทัศนคติของนักศึกษา 
เก่ียวกบัปัญหาการแตง่กาย รวมถึงความต้องการและ
การให้ความส าคญักบัการแตง่กายของนกัศกึษา และ
หาแนวทางในการแก้ไขเพื่อปรับปรุงการแต่งกายของ
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ต า ม ร ะ เ บี ย บ ข อ ง
มหาวิทยาลยัมหิดล 

  

ขอบเขตของการวิจัย 
 งานวิจยันีมุ้ง่ศึกษาทางด้านทศันคติ ปัจจยัที่
มีผลต่อทัศนคติ  และพฤติกรรมการแต่งกายของ
นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล ใน
ระดบัชัน้ปีที่ 1 – 4 เทา่นัน้ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
ผู้วิจยัใช้กลุม่ตวัอยา่ง โดยค านวณตาม Taro 

Yamane (1970) จ านวน 462 คน จากทกุชัน้ปี  โดยใช้
วิ ธี การแบบชั น้  (Stratified Random Sampling) มี
โ ค ร ง ส ร้ า ง  ( Structural questionnaire) ซึ่ ง แ บ่ ง
ออกเป็น 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ   2)  ทัศนคติในการแต่งกาย
เคร่ืองแบบของนักศึกษาโดยการวิเคราะห์ค่าสถิติ 
( Frequency distribution)  แ ล ะ ค่ า ร้ อ ย ล ะ 
(percentage) และ 3) ความคิดเห็นเก่ียวกับการแต่ง
กายของนักศึกษาโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean) 
คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสถิติ 
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one 
way analysis of variance) ซึ่งเป็นค าถามปลายปิด
แบบมาตราสว่นประเมินคา่ (Rating Scale) 5 ระดบั 
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ตามแนวคิดของ ลิเคอร์ท Likert R. (1932) (Likert 
Five Rating Scale) 5 ระดบั คือ น้อยที่สดุ น้อย ปาน
กลาง มาก และมากที่สดุ 
คะแนนเฉลีย่ ระดบัความคิดเห็น 
4.51-5.00  ความคิดเห็นโดยรวม /ทศันคติ / 

การแตง่กายของนกัศกึษาอยูใ่น 
ระดบัมากที่สดุ 

3.51-4.50 ความคิดเห็นโดยรวม /ทศันคติ / 
การแตง่กายของนกัศกึษาอยูใ่น 
ระดบัมาก 

2.51-3.50  ความคิดเห็นโดยรวม /ทศันคติ /การแตง่ 
กายของนกัศกึษาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

1.51-2.50 ความคิดเห็นโดยรวม /ทศันคติ / 
  การแตง่กายของนกัศกึษาอยูใ่น 
  ระดบัน้อย 
1.00-1.50 ความคิดเห็นโดยรวม /ทศันคติ / 
  การแตง่กายของนกัศกึษาอยูใ่น     

ผลการวิจัย                      
 

1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาหญิง

จ านวน 269 คน (58.2%) มีอาย ุ18 ปี จ านวน 105 คน 
(23.3%) ก าลังศึกษาอยู่ชัน้ปีที่ 4 จ านวน 125 คน  
(27.1%) ซึ่งอยู่ในหลกัสตูรบริหารธุรกิจ จ านวน 255 
คน (55.2%) มีผลการเรียนดีอยูใ่นระหว่าง 3.01-3.50 
จ านวน 168 คน (36.4%)โดยพกัอาศยักบับิดามารดา 
จ านวน 282 คน (61.4%) และนักศึกษามีค่าใช้จ่าย
รายเดือนละ 4,001-6,000 บาท จ านวน107 คน 
(23.2%) ดงัปรากฏตามตารางที่ 1  
 

 

 

              ระดบัน้อยที่สดุ 

ตารางท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอยา่ง Frequency % 
เพศ หญิง 269 58.2 

ชาย 193 41.8 
อาย ุ 18 105 23.3 

21 ปีขัน้ไป 91 20.2 
19 85 18.8 
20 82 18.2 
17 63 14.0 
16 25 5.5 

ระดบัชัน้ปีของ 
นกัศกึษา 

ปีที่ 4 125 27.1 
ปีที่ 2 120 26.0 
ปีที่ 3 114 24.7 
ปีที่ 1 103 22.3 

หลกัสตูร บริหารธุรกิจบณัฑิต 255 55.2 
วิทยาศาสตรบณัฑิต 101 21.9 
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กลุม่ตวัอยา่ง Frequency % 
ศิลปศาสตร์บณัฑิต 87 18.8 

วิศวกรรมศาสตร์บณัฑิต 19 4.1 
สถานที่พกัอาศยั บิดา-มารดา 282 61.4 

หอพกั 85 18.5 
บิดาหรือมารดา 44 9.6 

เพ่ือน 28 6.1 
ญาต ิ 18 3.9 
อ่ืนๆ 2 0.4 

คา่ใช้จา่ยรายเดือน 4,000-6,000 107 23.2 
6,001-8,000 100 21.6 

10,000 บาทขึน้ไป 96 20.8 
8,001-10,000 81 17.5 
ต ่ากวา่ 4,000 78 16.9 

ผลการเรียนเฉลี่ย 3.01-3.50 168 36.4 
2.51-3.00 127 27.5 
3.51-4.00 87 18.8 
2.01-2.50 63 13.6 
1.50-2.00 13 2.8 

 ต ่ากวา่ 1.50 4 0.9 

2) ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคตขิองกลุ่ม 
ตัวอย่าง  

ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างในการแต่งกาย 
นักศึกษาส่วนใหญ่เคยแต่งกายผิดระเบียบ จ านวน 
295 คน (64.0%) โดยสาเหตุที่นักศึกษาแต่งกาย
เคร่ืองแบบนักศึกษาผิดระเบียบเพราะนักศึกษา
ต้องการแต่งกายแบบสะดวกสบาย จ านวน 362 คน 
(64.3%) นักศึกษาคิดว่าการแต่งกายเคร่ืองแบบ
นกัศกึษาตามแฟชัน่ท าให้เกิดความสิน้เปลอืง จ านวน 
264 คน (57.3%) ซึง่นกัศกึษาสว่นใหญ่แสดงความไม ่

สนใจในการแต่งกายเคร่ืองแบบนักศึกษา
ของเพื่อนนกัศึกษาด้วยกนั จ านวน 243 คน (53.1%) 
และเมื่ อนักศึกษาเห็น เพื่ อนนักศึกษาแต่งกาย
เคร่ืองแบบนกัศกึษาผิดระเบียบนกัศกึษาจะแสดง 

 
 

พฤติกรรมเฉยๆ และมองว่าการแต่งกายของเพื่อน
นักศึกษานัน้ เป็นเ ร่ืองธรรมดา จ านวน 248 คน 
(55.0%) และส าหรับสื่อในการประชาสมัพนัธ์การแต่ง
กายเคร่ืองแบบนักศึกษาที่ถูกระเบียบและเข้าถึง
นักศึกษามากที่สุดได้แก่  สื่อจากช่องทาง Social 
Network จ านวน 241 คน (52.4%) ดังปรากฏตาม
ตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 ข้อมูลเก่ียวกับทัศนคตขิองกลุ่มตัวอย่าง 

กลุม่ตวัอยา่ง Frequency % 
นกัศกึษาแตง่กายผิดระเบียบหรือไม่ เคยเป็นบางครัง้ 295 64.0 

ไมเ่คย 88 19.1 
เคยเป็นประจ า 78 16.9 

รวม 461 100 
นกัศกึษาแตง่กายผิดระเบียบเพราะ (ตอบได้มากกวา่ 1) สะดวก สบาย 362 64.3 

รสนิยม 116 20.6 
แตง่ตามแฟชัน่ 42 7.46 
แตง่ตามเพ่ือน 21 3.73 

อ่ืนๆ 17 3.02 
ต้องการเป็นจดุเดน่ 5 0.89 

รวม 563 100 
นกัศกึษาคิดวา่การแตง่กายตามแฟชัน่ท าให้เกิดความสิน้เปลือง ใช ่ 264 57.3 

ไมใ่ช ่ 197 42.7 
รวม 461 100 

นกัศกึษาต้องการให้เพ่ือนของนกัศกึษาแตง่กายเคร่ืองแบบนกัศกึษา แตง่อยา่งไรก็ได้ 243 53.1 
แตง่กายถกูระเบียบ 171 37.3 

อ่ืนๆ 38 8.3 
แตง่กายผิดระเบียบ 5 1.1 

รวม 458 100 
นกัศกึษามีความคิดเห็นอยา่งไรเก่ียวกบัเพ่ือนนกัศกึษาแตง่กายผิดระเบียบ เฉยๆ 248 55.0 

ดไูมเ่รียบร้อย 112 24.8 
อ่ืนๆ 70 15.5 

ดทูนัสมยั 21 4.7 
รวม 451 100 

นกัศกึษาเห็นเพื่อนของนกัศกึษาแตง่กายผิดระเบียบ เฉยๆ 234 51.8 
อ่ืนๆ 117 25.9 

ตกัเตือน 92 20.4 
แตง่ตามเพ่ือน 9 2.0 

รวม 452 100 
นักศึกษาคิดว่าวิทยาลัยฯ ควรใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้แต่งกายถูกระเบียบ 
(ตอบได้มากกวา่ 1) 

Social Network 241 52.4 
โปสเตอร์ 188 40.8 
อินเตอร์เน็ต 154 33.4 

อ่ืนๆ 89 19.3 
 แผ่นพบั 56 12.1 
 รวม 728 100 
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3) ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ 
แต่งกายของนักศึกษา  

นกัศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การแต่งกายในภาพรวมว่า ปัจจัยทางด้านอาจารย์
และด้านครอบครัว มีผลต่อการแต่งกายเคร่ืองแบบ
นักศึกษาอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 และ 
3.56 ตามล าดบั โดยปัจจัยด้านอาจารย์ นกัศึกษามี
ความคิดเห็นวา่อาจารย์ผู้สอนแตง่กายสภุาพเรียบร้อย
เป็นตวัอยา่งให้กบันกัศกึษา และปัจจยัด้านครอบครัว
พบว่าผู้ปกครองมีเวลาว่าง พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกบันกัศกึษา ดงัปรากฏตามตารางที่ 3  
 
ตารางที่  3 ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การแต่งกายของนักศึกษา  

หวัข้อ ค่าเฉลี่ย S.D. ระดับ 
ด้านอาจารย์ 3.57 0.661 มาก 
ด้านครอบครัว 3.56 0.757 มาก 
ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ 
เก่ียวกบัการ 
แตง่กาย 

3.41 0.687 ปานกลาง 

ด้านตวันกัศกึษา 3.30 0.491 ปานกลาง 
ด้านกลุม่เพ่ือน 2.35 0.829 น้อย 

ภาพรวม 3.24 0.685 ปานกลาง 

 
4.) ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ อาย,ุ  ชัน้ปี,  
หลกัสตูร และสถานที่พกัอาศยั มีผลต่อความคิดเห็น
ของนักศึกษาในการแต่งกายเคร่ืองแบบนักศึกษา
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และในทาง
ตรงกนัข้ามพบว่า เพศคา่ใช้จ่าย และผลการเรียน  ไม่
มีผลต่อความคิดเห็นของนักศึกษาในการแต่งกาย
เคร่ืองแบบนกัศกึษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
0.05 
 
 

 จากการศึกษาความคิดเห็นในการแต่งกาย
ของนกัศกึษากบัปัจจยัสว่นบคุคลของนกัศกึษา พบว่า
ด้านอายุ และ ชัน้ปี นกัศึกษาที่มีอายุที่แตกต่างกันมี
ทัศนคติต่อการแต่งกายชุดนักศึกษาที่แตกต่างกัน 
ตามที่ ศิริวรรณ   เสรีรัตน์และคณะ (2541)  กล่าวว่า
การที่มีอายุที่แตกต่างกันจะมีความต้องการในการ
บริโภคผลิตภณัฑ์ที่แตกตา่งกนั ซึ่งจากการวิจยัจะเห็น
ได้ว่า นักศึกษาชัน้ปีที่  1 จะมีทัศนคติการแต่งกาย
แตกต่างกบันกัศึกษาชัน้ปีอื่นเนื่องจากนกัศึกษาชัน้ปี 
ที่  1 เ ป็นนักศึกษาที่ เ พิ่ ง เ ข้ ามา เ รียนจะ เ ช่ือ ฟั ง                      
กฎ ระเบียบ และค าแนะน าจากอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งแตกต่างจากนักศึกษาชัน้ปีอื่น ที่ได้รับอิทธิพล
พฤติกรรมการเลียนแบบ หรือการชกัจูงจากบคุคลอื่น 
หรือเพื่อน 

หลักสูตร นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรที่
แตกต่างกัน มีทศันคติต่อการแต่งกายชุดนกัศึกษาที่
แตกต่างกัน โดยจากผลการวิจัยเห็นว่านักศึกษา
หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์ มีทัศนคติที่แตกต่างจาก
นักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ  ทั ง้นี  ้อาจเนื่ องมาจาก
นกัศึกษาหลกัสูตรวิศวกรรมศาสตร์เป็นหลกัสูตรที่มี
การเรียนการสอนแตกตา่งจากนกัศึกษาภาคอื่น ซึ่งใน
รายวิชาต่างๆ มีภาคปฏิบัติจ านวนมาก ท าให้ต้อง
อาศยัความคล่องตวัในการทดลองปฏิบัติการตามที่
วิชาเรียนระบไุว้ อีกทัง้สถานที่เรียนที่ห่างออกไปจาก
อาคารวิทยาลยันานาชาติ จึงอาจจะท าให้นกัศกึษาใน
หลกัสตูรนีไ้ม่ได้รับการกวดขนัในการใส่เคร่ืองแบบที่
ถกูระเบียบเทา่นกัศกึษาหลกัสตูรอื่นๆ 

สถานที่พักอาศัย สถานที่พักอาศัยส่งผล
ต่อทัศนคติในการแต่งกายเคร่ืองแบบนักศึกษาของ
นกัศึกษา เนื่องมาจากนกัศึกษาที่พกัอาศยัในสถานที่
ที่ต่างกนั มีทศันคติต่อการแต่งกายที่แตกต่างกนั โดย
จะเห็นได้ว่า นักศึกษาที่พักอาศัยอยู่กับบิดามารดา          
มีความคิดเห็นแตกตา่งกบันกัศกึษาที่อยูอ่าศยักบั 
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ญาติและอยูอ่าศยัในหอพกั ซึง่นกัศกึษาที่พกัอาศยักบั
บิดามารดา จะได้รับการอบรมดูแลอย่างใกล้ชิดจาก
บิดามารดาในทุกๆ เร่ือง ไม่เฉพาะเร่ืองการแต่งกาย
ตามที่ ด ารงศักดิ์  ชัยสนิทและคณะ (2543) ส่วน
นักศึกษาที่อาศัยอยู่กับญาติที่ ไม่ใช่บิดามารดา 
อาจจะไมไ่ด้รับการกวดขนัอย่างเข้มงวดเทา่นกัศึกษา
ที่อยู่อาศัยกับบิดามารดา นักศึกษาที่พักอาศัยใน
หอพกัก็มีทศันคติที่แตกตา่งกบันกัศกึษาที่อยูอ่าศยักบั
บิดามารดาและญาติเช่นกนั ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่า
นกัศกึษาที่พกัอาศยัในหอพกักบัเพื่อนหรือคนเดียวจะ
มีอิสระในการตดัสนิใจในเร่ืองตา่งๆ มากกวา่นกัศกึษา
ที่อยูอ่าศยักบับิดามารดา 

และผลการวิจยัปัจจัยสว่นบคุคลพบว่าด้าน
เพศ, ค่าใช้จ่าย และผลการเรียน ที่แตกต่างกันมี
ความสัมพันธ์ต่อทัศนคติ ด้านการแต่ง กายของ
นกัศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน ทัง้นีอ้าจเกิดจากระเบียบ
การแต่งกายของมหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดให้
นักศึกษาทุกคนแต่งกายตามกฎระเบียบอย่างเท่า
เทียมกนัทกุคน 
 

5) การศึกษาพฤติกรรมการแต่งกายของ 
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

จากการสงัเกตพฤติกรรมการแต่งกายของ
นกัศึกษาวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล รวม 
4 วัน จ านวนนักศึกษาวันละ 100 คน รวมจ านวน
ทัง้หมด 400 คน โดยแต่ละวันจะแบ่งเป็นนักศึกษา
ชายจ านวน 50 คน นักศึกษาหญิงจ านวน 50 คน 
ในช่วงเวลาที่นกัศึกษาเลิกเรียน ณ บริเวณ Canteen 
ชัน้ 2 วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล พบว่า 
นกัศึกษาชายวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 
สว่นใหญ่มีพฤติกรรมการแตง่กายเคร่ืองแบบนกัศกึษา
ผิดระเบียบคือ นกัศึกษาชายใส่เสือ้เชิต้สีขาวพบัแขน 
กางเกงสแลคสีด า ใส่เข็มขัดมหาวิทยาลัย ปล่อย
ชายเสือ้ รองเท้าหุ้มส้น แขวนบตัรประจ าตวั 

 

นกัศกึษา เนื่องจากเกิดความรู้สกึอดึอดัไมส่ะดวกสบาย
ที่จะต้องเอาชายเสือ้เข้ากางเกง และรู้สึกร้อนจึงพับ
แขนเสือ้ขึน้ และนักศึกษาหญิงวิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการแต่ง
กายเคร่ืองแบบนกัศกึษาผิดระเบียบคือ นกัศกึษาหญิง
ใส่เสือ้เชิต้สีขาวทบัในกระโปรงเอวสงู สัน้มาก  เลือก
ติดเข็มมหาวิทยาลยัมหิดลหรือใสเ่ข็มขดัมหาวิทยาลยั 
เพียงชิน้เดียวเท่านัน้ และใส่รองเท้าหุ้มส้น จะเห็นได้
ว่าการแต่งกายเคร่ืองแบบนักศึกษาในปัจจุบันไม่
ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล 
ตามที่กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
(2554) ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นของนักศึกษา
ส่วนใหญ่เห็นว่านักศึกษาไม่ค่อยปฏิบัติตามกฏ
ระเบียบที่ตัง้ไว้ เพราะนักศึกษาไม่เห็นความส าคัญ
ของการแต่งเคร่ืองแบบนักศึกษา โดยนักศึกษาจะ
ดัดแปลงเคร่ืองแบบนักศึกษาให้ตามกระแสแฟชั่น 
และเข้าใจว่าเป็นสิ่งที่ท าให้ตนเองดูดี มีรสนิยม ซึ่ง
พฤติกรรมการแต่งกายของนกัศกึษาดงักลา่วลอ่แหลม
อาจก่อให้เกิดอาชญากรรมทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
เช่น ปัญหาการถูกคุกคามทางเพศ และท าให้เกิด
ปัญหาอื่น ๆ ได้ 

 

ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย  
ผลจากการวิจัยความคิดเห็นเก่ียวกับการ

แต่งกายของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ พบว่า
อาจารย์เป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้กลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมในการแต่งกายอย่างถูกระเบียบ โดย
อาจารย์ควรให้ค าแนะน าและเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่
นกัศึกษา โดยการเอาใจใส่ดูแลนกัศึกษาในเร่ืองการ
แต่งกายของนกัศึกษาอย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน เพื่อให้นักศึกษาแต่งกายถูกต้อง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลยัฯ เพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาเก่ียวกบัการแตง่กาย และเป็นภาพลกัษณ์ที่ดี 
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งามทัง้ต่อตวันกัศึกษาเองและต่อวิทยาลยัฯ และด้าน
ครอบครัว มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก ซึง่จะเห็นได้
ว่าครอบครัวเป็นอีกส่วนส าคัญในการให้ค าแนะน า
สง่เสริมและสนบัสนนุให้นกัศกึษาแตง่กายถกูต้องตาม
ระเบียบ รวมถึงการปลูกฝังนกัศึกษาให้มีค่านิยมใน
การแต่งกายที่ เหมาะสมกับกาละเทศะ ดังนั น้ 
วิทยาลยัฯ อาจขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการ
ช่วยสอดส่องดูแลการแต่งกายของนกัศึกษาไม่ให้ล่อ
แหลม่เกินไป 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 
ผู้ วิจัยควรมีการศึกษาเชิงคุณภาพแบบ

เจาะลกึ สมัภาษณ์แบบเจาะจง โดยเฉพาะนกัศกึษาที่
แตง่กายผิดระเบียบเป็นประจ าเพื่อให้ทราบถึงทศันคติ
และพฤติกรรมการแต่งกายและหาแนวทางในการ
ปลูกฝังค่านิยมที่ดีของนักศึกษา รวมทัง้ควรศึกษา
พฤติกรรมการแตง่กายจากมหาวิทยาลยัอื่นๆ เพือ่เป็น
การเทียบเคียงพฤติกรรมการแตง่กายของนกัศกึษา 
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ศึกษาความพงึพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล 

 

อทุมุพร ไวฉลาด  วนัทนีย์ โพธ์ิกลาง 

 

บทคัดย่อ 

 

 บทความนีเ้ป็นการศกึษาระดบัความพึงพอใจและเปรียบเทียบความพงึพอใจของบณัฑิตที่ส าเร็จการศกึษา
จากคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  ที่มีตอ่การจดัการเรียนการสอนของหลกัสตูร 6 ด้าน 
คือ ด้านเนือ้หาวิชาของหลกัสตูร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจดัทรัพยากร สิง่อ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม  
ด้านการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา ด้านการให้บริการ การอ านวยความสะดวก และด้านการน าความรู้ไปใช้กบัการ
ท างาน  โดยจ าแนกตามข้อมูลปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล  กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นีเ้ป็นบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศกึษาจากคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล  ประจ าปีการศกึษา 2556 จ านวน 66 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม  สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
การทดสอบทีและการวิเคราะห์ความแปรปรวน  ผลการศึกษาพบว่าบณัฑิตมีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการ
สอนโดยรวมทัง้ 6 ด้าน อยูใ่นระดบัมาก  โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน รองลงมา คือ ด้านการ
น าความรู้ไปใช้กบัการท างาน  ด้านการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา ด้านการให้บริการ  การอ านวยความสะดวก  ด้าน
เนือ้หาวิชาของหลกัสูตร และด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม ตามล าดับ  การวิเคราะห์
เปรียบเทียบโดยจ าแนกตามปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล  คือ เพศ แขนงวิชา การสอบเข้าศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลกัสตูร นัน้  พบวา่ บณัฑิตเพศชายมีความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอน ด้านการให้บริการ การอ านวย
ความสะดวกมากกว่าบณัฑิตเพศหญิง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05  ส่วนอีก 5 ด้าน มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกัน   เมื่อเปรียบเทียบด้วยตัวแปรด้านแขนงวิชา  การเลือกสอบเข้าศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสมตลอด
หลกัสตูรนัน้  บณัฑิตมีความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนการสอน ทัง้ 6 ด้าน ทีไ่มแ่ตกตา่งกนั 
 

ค าส าคัญ   ความพงึพอใจ   บณัฑิต   การจดัการเรียนการสอน  
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The Study of Graduate’s Satisfaction Towards Learning in Bachelor of Science 
Program in Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University 

 

Utumporn Waichalad, Wantanee Phoklang 

 

Abstract 

 

 This article aims to study graduate’s satisfaction level and compare satisfaction of graduates of 
the Faculty of Environment and Resource Studies, Mahidol University towards six teaching and learning 
aspects namely course contents, lecturers, resource and environment management, student development 
activities, services and facilities and application of knowledge into work practice, classified by basic 
personal data. The survey sample included 66 graduates from the Faculty of Environment and Resource 
Studies, Mahidol University in academic year 2013. Questionnaires were used for data collection and the 
data was analyzed using statistics such as percentage, arithmetic mean, standard deviation, T-Test and 
analysis of variance.   The results revealed that graduates were highly satisfied with the teaching and 
learning of all six aspects. The highest average was lecturers’ aspect; followed by application of knowledge 
into work practice, student development activities, services and facilities aspect, course contents aspect 
and resource and environment management respectively. Comparative analysis of graduate’s satisfaction 
was classified by basic personal data; gender, field of study, admission examination, and Cumulative 
Grade Point Average. A significant difference at the level of 0.05 was found male graduate’s satisfaction 
towards the services and facilities aspect than female graduate. However, there were no difference in 
satisfaction in terms of the other five aspects. A comparison between the field of study, admission 
examination and Cumulative Grade Point Average, did not find a difference in graduate’s satisfaction 
towards the six aspects of teaching and learning. 
 

KEY WORDS: Satisfaction  Graduate  Learning 
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หลักการและเหตุผล 
สถาบันอุดมศึกษา เ ป็นสถานศึกษาที่

ให้บริการเก่ียวกบัการศกึษาระดบัสงู มีบทบาทส าคญั
ในการพฒันาคน พฒันาความรู้ คุณธรรม จริยธรรม 
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพออกมาสู่สงัคม ซึ่งปัจจุบัน
การพฒันาการศึกษาระดบัอดุมศึกษาของประเทศได้
ยดึตามแนวทางกรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว 15 ปี 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยแผนดังกล่าวเป็น
แผนเ ชิง รุก  มีทิศทางและเป้าหมายการพัฒนา
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา คือ การ “ยกระดับ
คณุภาพอดุมศกึษาไทย เพื่อผลิตและพฒันาบคุลากร
ที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวส าหรับงานที่ เกิดขึน้
ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้าง
ความรู้และนวตักรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการ
พฒันาที่ยัง่ยืนของท้องถ่ินไทย โดยใช้กลไกของธรร
มาภิบาล การเงิน การก ากบัมาตรฐาน และเครือข่าย
อดุมศึกษาบนพืน้ฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”1    ซึ่งส านกังาน
คณะกรรมการการอดุมศกึษาได้ก าหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานที่  2 แนวการจัดการศึกษา
จัดการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาผู้ เรียนเป็นส าคัญและการ
บริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน  โดยก าหนดให้
คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มี
ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบ
ต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี  ้ (1) หลักสูตร
การศกึษาในสาขาวิชาต่างๆ (2) คณาจารย์และระบบ
การพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิค
การสอน (4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (5) 
อุปกรณ์การศึกษา (6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้
และบริการการศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและ
สัม ฤท ธิ ผ ลท า ง ก า ร เ รี ย นข อ ง นัก ศึ ก ษ า  ( 8 ) 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ อื่ น ต า ม ที่ แ ต่ ล ะ ส ถ า น ศึ ก ษ า
ระดบัอุดมศึกษาเห็นสมควร2 ทัง้นี ้คณะสิ่งแวดล้อม
และท รัพยากรศาสต ร์ ก็ ไ ด้ยึดหลักการการจัด

กระบวนการเรียนการสอนในแบบท่ีมุ่งเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ  เ น้นการเ รียน รู้จากการฝึกปฏิบัติและ
ปร ะสบกา ร ณ์ จ ริ ง ม า โดยตลอด   แ ละยั ง ใ ห้
ความส าคัญกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็นการด าเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของคณะ คือ 
ยทุธศาสตร์ด้านท่ี 1 สร้างความเป็นเลศิทางการศกึษา 
และกลยุทธ์ทัง้ 4 ด้าน คือ  1. พัฒนาหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนรู้แบบบรูณาการสหสมัพนัธ์วิทยาทัง้
ภา คทฤษ ฎี  และภาคป ฏิบัติ ที่ ส อดค ล้ อ ง กับ
สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรโดยเน้น
ผู้ เ รียนเป็นส าคัญ  2. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม คุณภาพและทักษะ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของสงัคม  3. พฒันาศกัยภาพและทกัษะของ
บุคลากร เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางการศึกษา 
พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง   4. สร้างและพัฒนา
ปัจจัยสนับสนุนทางการศึกษา3  ดังนัน้  เพื่อให้การ
ก ากับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผล  ตามมาตรฐาน
การศึกษา  ที่จะน าไปสู่การพัฒนาแนวการจัด
การศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ เรียนอย่างแท้จริง จึงจ าเป็นต้องส ารวจ
ความพึงพอใจของบณัฑิตที่มีต่อการจดัการเรียนการ
สอนของหลกัสตูร  เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้สนบัสนุน
ในเชิงนโยบายของคณะตอ่ไป 
 

แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

นรีูยะห์   ตะเยะ (2556)4   ได้ให้ความหมาย 
ความพึงพอใจว่า คือ ความรู้สึกหรือเจตคติในด้าน
บวกของบคุคลที่ได้รับการตอบสนองทัง้ด้านวตัถแุละ
ด้านจิตใจที่ท าให้มีผลตอ่ความรู้สกึ  และได้สรุปความ
พึงพอใจต่อการเรียนรู้ว่า หมายถึง ระดับความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการ
จดัการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี 
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กวิยา  เนาวประทีป (2553)5  กลา่วว่า การ
วดัความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกต่าง
ระหวา่งสิ่งที่คาดหวงักบัสิง่ที่ได้รับจริง   ดงันัน้ การวดั
ความพึงพอใจ จึงเป็นการวัดทศันคติหรือความรู้สึก 
สามารถท าได้หลายวิธี คือ 1. การใช้แบบสอบถาม ซึ่ง
คุณภาพของข้อมูลที่ได้มานัน้จะขึน้อยู่กับคุณภาพ
ของแบบสอบถาม  2. การสมัภาษณ์ เป็นวิธีวดัความ
พงึพอใจทางตรงด้วยการพดูคยุกบักลุม่เป้าหมาย  3. 
การสงัเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสงัเกต
พฤติกรรมของกลุม่เป้าหมาย 

อกุกฤษฎ์ ทรงชยัสงวน (2543)6  ได้รวบรวม
กลุ่มแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจในรูปแบบของ
แรงจงูใจไว้ ดงันี ้  

1. ทฤษฎีการจูงใจของ  Maslow  ซึ่ง ได้
เสนอความต้องการของมนษุย์ในระดบัต่างๆ  เร่ิมจาก
ความต้องการขัน้พืน้ฐานในการอยูร่อด  ความต้องการ
ทางสังคม ความต้องการการยอมรับนับถือ และ
พฒันาตนเองให้ก้าวหน้ายิ่งขึน้ 

2. ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland ที่แบ่ง
ความต้องการของมนษุย์เป็น 3 ประเภท คือ ต้องการ
ความส า เ ร็ จ  ต้ องการมีอ านาจ  และต้องการ
ความสมัพนัธ์  

3. ทฤษฎีการจูงใจ การบ ารุงรักษา ของ 
Herzberg กล่าวถึงปัจจัยการจูงใจซึ่งเป็นตวักระตุ้น 
ได้แก่  โอกาส ความส า เ ร็จ  การยอมรับ ความ
รับผิดชอบ ความเจริญก้าวหน้า และปัจจัยการ
บ ารุงรักษาที่เป็นตัวขัดขวางความพึงพอใจ ได้แก่ 
น โยบายขององ ค์ก ร  สภาพการท า ง าน  และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุคล 

4. ทฤษฎีการคาดหวงัของ Vroom ได้เสนอ
แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจในการท างาน คือ เร่ิมจาก
ประเมินความเป็นไปได้ของผลที่จะเกิด จึงลงมือ
ปฏิบตัิตามที่ตนคาดหวงัไว้  ซึง่การจงูใจขึน้อยู่กบัการ
คาดหวงัในแง่ของรางวลัหรือสิง่ตา่งๆ ท่ีต้องการ 

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

1. บุณยาพร ฉิมพลอยและเพชรธิดา บุญ
หนุน (2548)7  ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ร ะ ดั บ ป ริญญา ต รี ที่ มี ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปีการศกึษา 2548 ผลการศกึษา
พบว่า นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อการจดัการศึกษา
ในภาพรวมทกุด้านของมหาวิทยาลยักรุงเทพในระดบั
มาก โดยนกัศึกษามีความพึงพอใจในด้านการเรียน
การสอนมากที่สดุ รองลงมาคือด้านวสัดแุละอปุกรณ์
การเรียนการสอน ด้านการให้บริการ และด้านอาคาร 
สถานท่ีและสภาพแวดล้อม ตามล าดบั  

2. พฤฒิพงษ์ สมรรถพนัธุ์  (2551)8   ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ เรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสัน้
หมวดวิชาช่างอุตสาหกรรมที่มีต่อการบริหารจัดการ
ในโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1)    
ผลการศึกษาพบว่า  ความพึงพอใจของผู้ เรียนที่มีต่อ
การบริหารจัดการในโรงเรียน  โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัพึงพอใจมาก  เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน ก็อยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน คือ ด้านผู้ สอน ด้านสื่อการเรียน
การสอน ด้านการวดัและประเมินผล ด้านการจดัการ
เรียนการสอน ด้านอาคารสถานท่ีตามล าดบั  

3. เกสสนุี   ทวีแก้ว (2552)9   ศึกษาความ
พึงพอใจของบัณฑิที่มีต่อหลักสูตรปริญญาตรี              
คณะศิลปศาสตร์  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
กรุงเทพ พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจหลักสูตร
ปริญญาตรี ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้าน
อาจารย์ผู้สอน เป็นอนัดบัแรก รองลงมาได้แก่ การวดั
และประเมินผลการเรียนการสอน หลกัสตูรการเรียน
การสอน และกิจกรรมการเรียนการสอน ตามล าดับ 
และมีความพึงพอใจด้านปัจจยัเกือ้หนนุการเรียนการ
สอนในระดบัปานกลาง 
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กรอบแนวความคิด 

 ตัวแปรอิสระ  ได้แก่  เพศ แขนงวิชา การ
สอบเข้าศกึษา เกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูร  
 ตัวแปรตาม  ได้แก่  การศึกษาความพึง
พอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนใน
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล   

 

วัตถุประสงค์ 

 1.  เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของ
บณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนของหลกัสูตร 6 ด้าน คือ ด้าน
เนือ้หาวิชาของหลกัสตูร   ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการ
จั ด ท รั พ ย า ก ร  สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะด ว ก แ ล ะ
สภาพแวดล้อม  ด้านการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
ด้านการให้บริการ การอ านวยความสะดวก ด้านการ
น าความรู้ไปใช้กบัการท างาน 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการ
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น จ า แ น ก ต า ม  ตั ว แ ป ร
ปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล 
 

สมมตฐิาน 

 บัณฑิ ตที่ ส า เ ร็ จ ก า รศึ กษ า จ ากคณะ
สิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหดิล  
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของ
หลกัสตูร 6 ด้าน คือ ด้านเนือ้หาวิชาของหลกัสตูร ด้าน
อาจารย์ผู้สอน ด้านการจดัทรัพยากร สิ่งอ านวยความ
สะดวกและสภาพแวดล้อม  ด้านการจัดกิจกรรม
พฒันานกัศึกษา ด้านการให้บริการ การอ านวยความ
สะดวก และด้านการน าความรู้ไปใช้กับการท างาน         

ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมาก  และมีความพึงพอใจไม่
แตกตา่งกนัเมื่อจ าแนกตามปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล 

 

วิธีการศึกษา  

  ผู้วิจยัได้ด าเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับ
การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในคนของมหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการ
พิจารณารับรองโครงการดงัรหัสโครงการเลขที่  MU-
IRB 2014/078.1606 หนังสือรับรองโครงการวิจัย
เลขที่  MU-IRB 2014/013.1806 รั บ รอง วันที่  1 8 
มิถนุายน 2557  โดยมีระเบียบวิธีวิจยัดงัตอ่ไปนี ้
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประชากร ได้แก่ บณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
จากคณะสิ่ ง แ วด ล้อมและท รัพยาก รศาสต ร์   
มหาวิทยาลยัมหิดล  ประจ าปีการศกึษา 2556 จ านวน 
66 คน  และกลุ่มตัวอย่างได้แก่ บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศกึษา 
 
 

เคร่ืองมือในการศึกษา 

 เ ค ร่ื อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อมู ล  คื อ 
แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยด าเนินการสร้าง
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ สร้างกรอบ
ค าถามที่สอดคล้องกบักรอบแนวคิดของการวิจยั ร่าง
โครงสร้างแบบสอบถามและข้อค าถาม สง่เคร่ืองมือให้
ผู้ เช่ียวชาญพิจารณาความเหมาะสมของประเด็น
ปัญหา ภายหลังจากให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบแล้ว 
ด าเนินการปรับแก้แบบสอบถามและน าแบบสอบถาม
ไปใช้ 
  แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูล แบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่  1  ข้อมูล
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ปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล ประกอบด้วย เพศ แขนงวิชา 
การสอบเข้าศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสมตลอด
หลกัสตูร  จ านวน 4 ข้อ ซึ่งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List)  ตอนที่ 2 การส ารวจความความพึง
พอใจที่มีต่อการจดัการเรียนการสอน แบง่เป็น 6 ด้าน 
คือ ด้านเนือ้หาวิชาของหลกัสตูร ด้านอาจารย์ผู้สอน 
ด้านการจัดทรัพยากร สิ่งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อม  ด้านการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
ด้านการให้บริการ การอ านวยความสะดวก และด้าน
การน าความรู้ไปใช้กบัการท างาน  เป็นแบบสอบถาม
มาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั ของลิเคอร์ท (Likert 
five rating scale)10 จ านวน 36 ข้อ    ซึ่งก าหนดค่า
คะแนนของ  และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเป็นค าถาม
แบบปลายเปิด 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ด าเนินการเก็บข้อมูล โดยด าเนินการแจก
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 66 คน และ
ได้รับแบบสอบถามกลบัมาจ านวน 65 ฉบบั คิดเป็น
ร้อยละ 99  
 

การวิเคราะห์ข้อมูล   

  ด าเนินการรวบรวมข้อมลูจากแบบสอบถาม 
จัดระเบียบข้อมูล น า ข้อมูลมาประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงันี ้  
  ตอนที่  1  ด า เนิ นการวิ เ ค ราะ ห์ ข้อมูล
ปัจจัยพื น้ฐานส่วนบุคคล ด้วยสถิติ เ ชิ งพรรณา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ จ านวน  ร้อยละ โดย
น าเสนอข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์ ในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย  
  ตอนที่ 2 ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ
ความพึงพอใจของบณัฑิตที่มีต่อการจดัการเรียนการ
สอน ด้วยสถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) 

ได้แก่ คา่เฉลีย่ และคา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และน าค่า
มาเทียบเกณฑ์ ดงันี ้ 
     ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 คะแนน  หมายความ
วา่ ระดบัความพงึพอใจมากที่สดุ 
      ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 คะแนน หมายความ
วา่ ระดบัความพงึพอใจมาก 
      ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คะแนน หมายความ
วา่ ระดบัความพงึพอใจปานกลาง 
      ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 คะแนน หมายความ
วา่ ระดบัความพงึพอใจน้อย 
      ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 คะแนน หมายความ
วา่ ระดบัความพงึพอใจน้อยที่สดุ 
  และน าเสนอข้อมลูที่ได้จากการวิเคราะห์ ใน
รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย   
        ตอนที่ 3 ด าเนินการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ในการจัดการเรียนการสอน  จ าแนกตามตัวแปร
ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล  โดยสถิติที่ใช้ คือ ทดสอบ
ค่าที  ( t-test) และ การวิ เคราะห์ความแปรปรวน 
(ANOVA)11   

 
ผลการศึกษา 

  ประกอบด้วย 3 ตอน คือ ตอนที่  1 การ
วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล  ตอนที่ 2 
การวิเคราะห์ข้อมลูระดบัความพึงพอใจของบณัฑิตที่
มีตอ่การจดัการเรียนการสอน  ตอนที่ 3  การวิเคราะห์
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน จ าแนก
ตามตวัแปรปัจจยัพืน้ฐานสว่นบคุคล 
 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยพืน้ฐาน
ส่วนบุคคล  
  ข้อมูลปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล จ านวน 65 
คน  เมื่อจ าแนกตาม เพศ แขนงวิชา การสอบเข้า
ศกึษา  เกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูร  ผลปรากฏดงั
รายละเอียดในตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล 
ปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.เพศ ชาย 16 24.6 
หญิง 49 75.4 

2.แขนงวิชา แขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (Est) 36 55.4 
แขนงวิชาการอนรัุกษ์ทรัพยากร (Esc)   20 30.8 
แขนงวิชาสารสนเทศสิ่งแวดล้อม (Esi)    9 13.8 

3.การสอบเข้าศกึษา โควตา 33 50.8 
แอดมิชชนั 32 49.2 

4.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลกัสตูร 2.00 – 2.50 3 4.6 
2.51 – 3.00  32 49.2 
3.01 – 3.50 23 35.4 
3.51 – 4.00 7 10.8 

รวม 65 100 

จากตารางที่ 1 ข้อมูลปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคลของ
บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามจ านวน 65 คน เมื่อ
จ าแนกตาม เพศ พบว่า เป็นเพศชาย (ร้อยละ 24.6) 
เพศหญิง (ร้อยละ 75.4)  จ าแนกตามแขนงวิชา พบวา่ 
เป็นนักศึกษาแขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมมาก
ที่สุด (ร้อยละ 55.4)  รองลงมา คือ แขนงวิชาการ
อนุรักษ์ทรัพยากร  (ร้อยละ 30.8) และแขนงวิชา
สารสนเทศสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 13.8)  จ าแนกตาม
การเลือกสมัครสอบเข้าศึกษา พบว่า มาจากระบบ
โควตามากที่สดุ (ร้อยละ 50.8) รองลงมา คือ ระบบ
แอดมิชชัน (ร้อยละ 49.2)  จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย
สะสมตลอดหลกัสูตร  พบว่า เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศกึษาโดยมีเกรดเฉลีย่สะสมตลอดหลกัสตูร ตัง้แต ่
2.51 ถึง 3.00 มากที่สดุ (ร้อยละ 49.2)  รองลงมา คือ 
เกรดเฉลี่ยสะสมตัง้แต่ 3.01 ถึง 3.50 (ร้อยละ 35.4)  
เกรดเฉลี่ยสะสมตัง้แต่ 3.51 ถึง 4.00 (ร้อยละ 10.8)  
และเกรดเฉลีย่สะสม 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะห์ระดับความพงึพอใจ
ของบัณฑติที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน 
  ข้อมูลระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมและรายด้าน
ทัง้ 6 ด้าน   ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2 ถึง
ตารางที่ 8 

ตัง้แต ่2.00 ถึง 2.50 (ร้อยละ 4.6) ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 2 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของบัณฑติที่มีต่อการจัดการ 
      เรียนการสอน 

 
 
จากตารางที่ 2  พบว่าความพึงพอใจของ

บณัฑิตต่อการจดัการเรียนการสอนในหลกัสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  
( x = 4.22)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า บณัฑิต
มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากทกุด้าน  โดยด้านที่มี
คา่เฉลี่ยสงูสดุ ได้แก่ ด้านอาจารย์ผู้สอน  ( x = 4.32) 

รองลงมา คือ ด้านการน าความรู้ไปใช้กับการท างาน         
( x = 4.25) ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา                 
( x = 4.23) ด้านการให้บริการ การอ านวยความ
สะดวก ( x =4.21) ด้านเนือ้หาวิชาของหลกัสตูร ( x = 
4.17)  และด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อม ( x = 4.14) ตามล าดบั 

 
 
ตารางท่ี 3 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของบัณฑติที่มีต่อด้านเนือ้หาวิชา 
              ของหลักสูตร  

 
  
จากตารางที่ 3  ด้านเนือ้หาวิชาของหลกัสตูร พบว่า 
บณัฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทุกข้อ   โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  เนือ้หาวิชาที่เ รียนเป็น         

องค์ความรู้ใหม่และมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์           
( x = 4.25)  รองลงมา คือ จ านวนชั่วโมงของการ
ฝึกงานมีเพียงพอเหมาะสม ( x = 4.22)  รายวิชา

ความพึงพอใจที่มีต่อ 
การจัดการเรียนการสอน x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ด้านเนือ้หาวิชาของหลกัสตูร  4.17 0.51 มาก 5 
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.32 0.49 มาก 1 
3. ด้านการจดัสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม  4.14 0.52 มาก 6 
4. ด้านการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 4.23 0.55 มาก 3 
5. ด้านการให้บริการ  การอ านวยความสะดวก  4.21 0.60 มาก 4 
6. ด้านการน าความรู้ไปใช้กบัการท างาน 4.25 0.53 มาก 2 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.22 0.53 มาก  

ความพึงพอใจที่มีต่อ 
การจัดการเรียนการสอน x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. รายวิชาบงัคบัมีความสอดคล้องกบัความสนใจของผู้ เรียน 4.22 0.60 มาก 3 
2. เนือ้หาวิชาที่เรียนเป็นองค์ความรู้ใหมแ่ละมีความทนัสมยั ทนัเหตกุารณ์ 4.25 0.59 มาก 1 
3. รายวิชาเลือกหลากหลายตรงกบัความสนใจของผู้ เรียน 4.20 0.67 มาก 4 
4. สถานที่และจ านวนครัง้ในการศกึษาดงูานมีความเหมาะสมและเพียงพอ 4.06 0.85 มาก 6 
5. จ านวนชัว่โมงของการฝึกงานมีเพียงพอเหมาะสม 4.22 0.72 มาก 2 
6. การศกึษาดงูาน/ฝึกงานชว่ยเพ่ิมทกัษะและประสบการณ์การเรียนรู้ 4.11 0.81 มาก 5 
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บังคับมีความสอดคล้องกับความสนใจของผู้ เรียน          
( x = 4.22)   รายวิชาเลือกหลากหลายตรงกับความ
สนใจของผู้ เรียน ( x = 4.20)  การศึกษาดูงาน การ
ฝึกงานช่วยเพิ่มทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้            

( x = 4.11)  และสถานที่ จ านวนครัง้ในการศึกษาดู
งานมีความเหมาะสมและเพียงพอ  ( x = 4.06) 
ตามล าดบั

 
 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของบัณฑติที่มีต่อด้านอาจารย์ 
              ผู้สอน 

 
  
จากตารางที่ 4 ด้านอาจารย์ผู้ สอน พบว่า บัณฑิตมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดและระดับมาก           
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ อาจารย์มีความรู้  ความ
เช่ียวชาญในเนือ้หาวิชาที่สอน ( x = 4.42)  รองลงมา 
คือ ผู้สอนมีการเปิดโอกาสให้นกัศึกษาซกัถาม แสดง
ความคิดเห็น ( x = 4.35)  ผู้ สอนมีการปลูกฝังและ

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นกัศึกษา ( x = 
4.35 )   ผู้ สอนมีการก าหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลที่ชดัเจน ( x = 4.31)  ผู้สอนมีการสอนให้
เกิดการคิดเป็นระบบ ( x =4.26)  และผู้สอนมีเอกสาร
ป ร ะ ก อบก า ร ส อน  สื่ อ ก า ร ส อนที่ เ ห ม า ะ สม                          
( x = 4.20) ตามล าดบั 

 

ตารางท่ี 5 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของบัณฑติที่มีต่อด้านการจัด            
      สิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม 

ความพึงพอใจที่มีต่อ 
การจัดการเรียนการสอน x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ผู้สอนมีเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนที่เหมาะสม 4.20 0.59 มาก 6 
2.  มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนือ้หาวิชาที่สอน  4.42 0.64 มากที่สดุ 1 
3. ผู้สอนมีการสอนให้เกิดการคิดเป็นระบบ  4.26 0.57 มาก 5 
4. ผู้สอนมีการปลกูฝังและสง่เสริมคณุธรรมและจริยธรรมให้แก่นกัศกึษา 4.35 0.60 มาก 3 
5. ผู้สอนมีการเปิดโอกาสให้นกัศกึษาซกัถาม แสดงความคิดเห็น 4.35 0.62 มาก 2 
6. ผู้สอนมีการก าหนดเกณฑ์การวดัและประเมินผลที่ชดัเจน 4.31 0.66 มาก 4 

ความพึงพอใจที่มีต่อ 
การจัดการเรียนการสอน x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. ความเพียงพอของห้องเรียน 4.35 0.65 มาก 1 
2. ความเพียงพอของห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์/ห้องปฏิบตัิการ 
    คอมพิวเตอร์ 

3.89 0.83 มาก 6 

3. มีแหลง่วิชาการ  เพ่ือศกึษาค้นคว้าเพียงพอ เชน่ หนงัสือ ต ารา  
    เอกสารอ้างอิง สิ่งพิมพ์ แผนที่ เป็นต้น 

4.11 0.73 มาก 4 

4. การจดัทนุการศกึษาให้อยา่งเหมาะสม 4.00 0.69 มาก 5 
5. มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศสง่เสริมให้เกิดการเรียนรู้ 4.22 0.57 มาก 3 
6. มีการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารให้นกัศกึษาทราบอยา่งทัว่ถึง 4.25 0.61 มาก 2 



MAHIDOL R2R
E-JOURNAL

64 

 

จากตารางที่ 5  ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก
และสภาพแวดล้อม  พบว่า  บณัฑิตมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดบัมากทุกข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ
ความเพียงพอของห้องเรียน ( x = 4.35)  รองลงมา 
คือ มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้
นั ก ศึ ก ษ า ท ร า บ อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง ( x = 4 . 2 5 )                              

มีสภาพแวดล้อม   บรรยากาศส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ ( x = 4.22)  มีแหลง่วิชาการเพื่อศึกษาค้นคว้า
เพียงพอ ( x = 4.11)  การจัดทุนการศึกษาให้อย่าง
เหมาะสม ( x = 4.00)  และความเพียงพอของ
ห้องปฏิบตัิการทางวิทยาศาสตร์      ห้องคอมพิวเตอร์ 
( x = 3.89) ตามล าดบั 

ตารางที่  6 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบัณฑิตที่ มีต่อด้านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 
  
จากตารางที่ 6 ด้านการจัดกิจกรรมพฒันานกัศึกษา 
พบว่า บณัฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมากทกุข้อ   
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ คือ  มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
รู้จักหน้าที่ และมีความ รับผิดชอบ  ( x = 4 .32 )  
รองลงมา คือ มีกิจกรรมที่ท าให้เกิดการปรับตวัในการ
ท างานร่วมกบัผู้อื่น ( x = 4.31)  มีกิจกรรมที่ท าให้รู้จกั

การวางแผนและท างานให้บรรลเุป้าหมาย ( x = 4.26)   
มีกิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรม ( x = 4.23) มีกิจกรรมที่จัดขึน้เพื่อ
สง่เสริมความเป็นผู้น า ( x = 4.14)  และมีกิจกรรมที่
ท าให้ เ กิดความคิดริ เ ร่ิมสร้างสรรค์  ( x = 3.12) 
ตามล าดบั 

 

ตารางที่  7 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบัณฑิตที่ มีต่อด้านการ
ให้บริการ การอ านวยความสะดวก 

 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. มีกิจกรรมที่จดัขึน้เพ่ือสง่เสริมความเป็นผู้น า 4.14 0.66 มาก 5 
2. มีกิจกรรมที่จดัขึน้เพ่ือสง่เสริมและปลกูฝังคณุธรรมและจริยธรรม 4.23 0.68 มาก 4 
3. มีกิจกรรมที่สง่เสริมให้รู้จกัหน้าที่และมีความรับผิดชอบ 4.32 0.64 มาก 1 
4. มีกิจกรรมที่ท าให้รู้จกัการวางแผนและท างานให้บรรลเุป้าหมาย 4.26 0.74 มาก 3 
5. มีกิจกรรมที่ท าให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 4.12 0.74 มาก 6 
6. มีกิจกรรมที่ท าให้เกิดการปรับตวัในการท างานร่วมกบัผู้ อ่ืน 4.31 0.64 มาก 2 

ความพึงพอใจที่มีต่อ 
การจัดการเรียนการสอน x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. การให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่งานบริการการศกึษา 4.34 0.64 มาก 2 
2. การให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ 4.05 0.86 มาก 6 
3. การให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนกัศกึษา 4.37 0.65 มาก 1 
4. การให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ 4.20 0.78 มาก 3 
5. การให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หน่วยโสตทศันปูกรณ์ 4.18 0.73 มาก 4 
6. การให้บริการและอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ห้องสมดุ 4.12 0.74 มาก 5 
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จากตารางที่ 7 ด้านการให้บริการ การอ านวยความ
สะดวก  พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทกุข้อ โดยข้อที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ การให้บริการ
และอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการ
นักศึกษา  ( x = 4.37) รองลงมา คือ การให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่งานบริการการศกึษา ( x = 4.34)    

การให้บริการของเจ้าหน้าที่งานสารสนเทศ ( x = 
4 . 2 0 )   ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ขอ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ห น่ ว ย
โสตทัศนูปกรณ์ ( x = 4.18)  การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ( x = 4.12)  และการให้บริการ
ของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ ( x = 4.05) 
ตามล าดบั 

   

ตารางท่ี 8 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานความพงึพอใจของบัณฑติที่มีต่อด้านการน า 
      ความรู้ไปใช้กับการท างาน 

 
  
จากตารางที่ 8  ด้านการน าความรู้ไปใช้กบัการท างาน  
พบว่า  บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก        
ทกุข้อ  โดยข้อที่มีคา่เฉลีย่สงูสดุ คือ เนือ้หาวิชาที่เรียน
มีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการท างาน ( x = 
4.31)  รองลงมา คือ สามารถปรับตัวให้เ ข้ากับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ   และน ามาปรับใช้กับการท างาน           
( x = 4.28) สามารถสื่อสารด้วยการพูด  การเขียน  
และสรุปประเด็นได้ดี ( x = 4.28) สามารถพัฒนา
ตนเอง ในด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง  ( x = 4.23)  
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในงานที่
รับผิดชอบ  ( x = 4.22) และสามารถน าความรู้ไปปรับ
ใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ( x = 4.20) 
ตามล าดบั   

ตอนที่  3 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการจัดการเ รียนการสอน 
จ าแนกตามตัวแปรปัจจัยพืน้ฐานส่วน
บุคคล 
  จ าแนกตามปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล  คือ 
เพศ แขนงวิชา การสอบเข้าศึกษา และเกรดเฉลี่ย
สะสมตลอดหลกัสตูร ซึ่งตวัแปรเพศและการสอบเข้า
ศกึษา  วิเคราะห์โดยการใช้สถิติ  Independent t-test    
ส่วนตัวแปร แขนงวิชาและเกรดเฉลี่ยสะสมตลอด
หลกัสูตร  ใช้สถิติ  Analysis of Variance (ANOVA) 
ในการวิเคราะห์ ดงัแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9 ถึง
ตารางที่ 12 

    
 

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน x  S.D. ระดับ อันดับที่ 

1. สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบตัิงานในงานที่รับผิดชอบ 4.22 0.60 มาก 5 
2. สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 4.20 0.62 มาก 6 
3. สามารถพฒันาตนเองในด้านวิชาการอยา่งตอ่เน่ือง 4.23 0.63 มาก 4 
4. สามารถปรับตวัให้เข้ากบัเทคโนโลยีใหม่ๆ  และน ามาปรับใช้กบัการ 
    ท างาน 

4.28 0.63 มาก 2 

5. เนือ้หาวิชาที่เรียนมีความเหมาะสมในการน าไปใช้ในการท างาน 4.31 058 มาก 1 
6. สามารถสื่อสารด้วยการพดู การเขียน และสรุปประเด็นได้ดี 4.28 0.60 มาก 3 



MAHIDOL R2R
E-JOURNAL

66 

 

ตารางท่ี 9 ความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนจ าแนกตามเพศ  
 

ความพึงพอใจ 
ชาย หญิง 

P-value 
x  S.D. x  S.D. 

1.ด้านเนือ้หาวิชาของหลกัสตูร 4.32 .432 4.13 .531 .184 
2.ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.29 .423 4.32 .509 .824 
3.การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม 4.30 .499 4.08 .515 .139 
4.ด้านการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 4.22 .605 4.23 .537 .921 
5.การให้บริการ การอ านวยความสะดวก 4.50 .375 4.12 .628 .024* 
6.การน าความรู้ไปใช้กบัการท างาน 4.40 .516 4.20 .532 .212 

* แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ 0.05 
 

จากตารางที่  9 พบว่าบัณฑิตเพศชายมี
ความพงึพอใจในการจดัการเรียนการสอนในด้านการ
ให้บริการ   การอ านวยความสะดวกมากกวา่เพศหญิง 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนด้าน
เนือ้หาวิชาของหลกัสตูร ด้านอาจารย์ผู้สอน  ด้านการ

จดัสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม  ด้าน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  และด้านการน า
ความรู้ไปใช้กับการท างาน  มีความพึงพอใจไม่
แตกตา่งกนั  

 

ตารางท่ี 10 ความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนจ าแนกตามแขนงวิชา  
 

ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P-value 
1. ด้านเนือ้หาวิชาของหลกัสตูร ระหวา่งกลุม่ .296 2 .148 .557 .576 

ภายในกลุม่ 16.505 62 .266   
รวม 16.802 64    

2. ด้านอาจารย์ผู้สอน ระหวา่งกลุม่ .174 2 .087 .360 .699 
ภายในกลุม่ 14.944 62 .241   
รวม 15.118 64    

3. การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกและ 
    สภาพแวดล้อม 

ระหวา่งกลุม่ .235 2 .117 .433 .650 
ภายในกลุม่ 16.815 62 .271   
รวม 17.050 64    

4. ด้านการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา ระหวา่งกลุม่ .506 2 .253 .834 .439 
ภายในกลุม่ 18.810 62 .303   
รวม 19.316 64    

5. การให้บริการ การอ านวยความสะดวก ระหวา่งกลุม่ .004 2 .002 .005 .995 
ภายในกลุม่ 22.845 62 .368   
รวม 22.849 64    

6. การน าความรู้ไปใช้กบัการท างาน ระหวา่งกลุม่ .237 2 .119 .414 .663 
ภายในกลุม่ 17.769 62 .287   
รวม 18.007 64    
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จากตารางที่ 10 พบว่าบัณฑิตทัง้ 3 แขนง 
คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  แขนงวิชาการ
อนุ รั ก ษ์ท รัพยากร  และแขนงวิ ช าสารสน เทศ

สิง่แวดล้อม     มีความพงึพอใจในการจดัการเรียนการ
สอนทัง้ 6 ด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั  

 

ตารางท่ี 11 ความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนจ าแนกตามการเลือกสอบเข้าศึกษาต่อ 
 

ความพึงพอใจ 
โควตา แอดมิชชัน 

P-value x  S.D. x  S.D. 
1. ด้านเนือ้หาวิชาของหลกัสตูร 4.11 .430 4.24 .585 .319 
2. ด้านอาจารย์ผู้สอน 4.29 .402 4.34 .566 .710 
3. การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม 4.07 .433 4.20 .589 .307 
4. ด้านการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา 4.16 .491 4.31 .602 .272 
5. การให้บริการ การอ านวยความสะดวก 4.22 .657 4.20 .540 .925 
6. การน าความรู้ไปใช้กบัการท างาน 4.23 .509 4.27 .560 .772 

 
จากตารางที่ 11 พบว่าบณัฑิตที่เลือกสอบ

เข้าศึกษาในหลกัสตูร ทัง้จากระบบโควตาและระบบ
แอดมิชชัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอนทัง้ 6 ด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั  

ตารางท่ี 12 ความพงึพอใจในการจัดการเรียนการสอนจ าแนกตามเกรดเฉล่ียสะสมตลอด 
       หลักสูตร 

ความพึงพอใจ แหล่งความแปรปรวน SS df MS F P-value 
1. ด้านเนือ้หาวิชาของหลกัสตูร ระหวา่งกลุม่ .716 3 .239 .904 .444 

ภายในกลุม่ 16.086 61 .264   
รวม 16.802 64    

2. ด้านอาจารย์ผู้สอน ระหวา่งกลุม่ .271 3 .090 .371 .774 
ภายในกลุม่ 14.847 61 .243   
รวม 15.118 64    

3.การจดัสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อม 

ระหวา่งกลุม่ .882 3 .294 1.109 .352 
ภายในกลุม่ 16.168 61 .265   
รวม 17.050 64    

4.ด้านการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา ระหวา่งกลุม่ .388 3 .129 .417 .742 
 ภายในกลุม่ 18.928 61 .310   
 รวม 19.316 64    
5.การให้บริการ การอ านวยความสะดวก ระหวา่งกลุม่ 1.969 3 .656 1.917 .136 

 ภายในกลุม่ 20.880 61 .342   
 รวม 22.849 64    
6.การน าความรู้ไปใช้กบัการท างาน ระหวา่งกลุม่ 1.144 3 .381 1.380 .257 

 ภายในกลุม่ 16.863 61 .276   
 รวม 18.007 64    
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จากตารางที่  12  พบว่าบัณฑิตที่ส าเ ร็จ
การศกึษาจากหลกัสตูรที่มีเกรดเฉลีย่สะสม ทัง้ 4 กลุม่ 
คือ กลุ่มที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตัง้แต่ 
2.00 ถึง 2.50  กลุม่ที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตัง้แต่ 2.51 
ถึง 3.00  กลุ่มที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตัง้แต่  3.01 ถึง 
3.50 และ กลุ่มที่ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตัง้แต่ 3.51 ถึง 
4.00   มีความพึงพอใจในการจดัการเรียนการสอนทัง้ 
6 ด้าน ไมแ่ตกตา่งกนั  
 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ จากแบบสอบถาม  
1. ด้านเนือ้หาวิชาของหลกัสตูร  มีดงันี ้   

- แยกสาขาเหมือนเดิมเพราะบางคนไม่ 
ถนดัทางด้านเทคโนโลยีอยา่งเดียว  

- ควรจะมีวิชาสมัมนาเพื่อให้นกัศกึษาได้ 
เตรียมพร้อมก่อนท าวิจยั 

- เพิ่มการศกึษาดงูานตามเหตกุารณ์หรือ 
สถานการณ์ขณะนัน้ 

2. ด้านอาจารย์ผู้สอน  มีดงันี ้   
- ควรสนบัสนนุให้มีการพบอาจารย์ที่ 

ปรึกษาให้มากขึน้ 
3. ด้านการจดัสิง่อ านวยความสะดวกและ 

สภาพแวดล้อม  มีดงันี ้   
- เก้าอีเ้ลก็ไป 

4. ด้านการจดักิจกรรมพฒันานกัศกึษา           
มีดงันี ้   

- ต้องการให้มีการอบรมและฝึกพดู 
ภาษาองักฤษ  

- มีกิจกรรมยามวา่งหลงัเลกิเรียนเพื่อ 
ความเป็นกนัเองของเพื่อนๆ ในรุ่น 

- นอกจากสนบัสนนุให้มีกิจกรรม ควรมี 
ทนุสนบัสนนุด้วย 

- ต้องการให้มีกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
จากคณะมากขึน้ 

5. ด้านการน าความรู้ไปใช้กบัการท างาน   
มีดงันี ้   

- ต้องการให้มีการอบรม ISO  EIA 
- ควรฝึกงานตอนปี 4 เทอม 2 เพื่อความ 

เสมือนท างานจริง 
- ควรเชิญรุ่นพ่ีที่จบแล้วมาแนะแนว 

การศกึษาเพื่อให้รู้ถึงการใช้ความรู้ในการท างาน 
- ในงานด้านการตรวจสอบและบงัคบัการ 

จากที่ฝึกงานน าไปใช้ได้จริง   
 

อภปิรายผลการศึกษา 

จากผลการวิจัยพบว่า  บัณฑิตที่ส าเ ร็จ
การศึกษาจากคณะสิง่แวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนใน
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ในภาพรวม
และรายด้านทัง้ 6 ด้าน อยู่ในระดบัมาก   และมีความ
พงึพอใจไม่แตกต่างกนัเมื่อจ าแนกตามปัจจยัพืน้ฐาน
สว่นบคุคล ยกเว้นด้านการให้บริการ การอ านวยความ
สะดวกที่เพศชายพึงพอใจมากกว่าเพศหญิง  อาจ
เนื่องมาจากคณะให้ความส าคญักบัการจดัการเรียน
การสอนที่เป็นภารกิจหลัก  มีการบริหารจัดการใน
แบบองค์รวม  ไม่แบ่งแยกเป็นภาควิชา  จึงท าให้
สามารถบริหารจดัการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่  ในการ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตรได้
อยา่งเหมาะสม ซึง่ถือเป็นกระบวนการท่ีส าคญัในการ
ผลติบณัฑิต  และสง่ผลผู้ เรียนมีความพงึพอใจ ในการ
จดัการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนมีความสนใจ  
มีแรงจงูใจในการเรียนและน าไปสูก่ารเรียนรู้ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ12   และสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ 
ยคุลธร แจ่มฤทธ์ิ13  ที่พบว่าบรรยากาศในการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการใฝ่ รู้ของนักศึกษา
พยาบาล  
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมี
คา่เฉลี่ยอยูใ่นระดบัมาก  โดยด้านที่มีค่าเฉลีย่สงูที่สดุ 
คือ ด้านอาจารย์ผู้ สอน รองลงมา คือ ด้านการน า
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ความรู้ไปใช้กบัการท างาน ด้านการจดักิจกรรมพฒันา
นักศึกษา  ด้านการให้บริการ  การอ านวยความ
สะดวก และด้านเนือ้หาวิชาของหลกัสูตร ส่วนด้าน
การจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อมมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต ่าสุด   สอดคล้องกับผล
การศึกษาของ กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม14 ที่ศึกษาความพึงพอใจ
ขอ ง นิ สิ ต ที่ มี ต่ อ มห า วิ ท ย า ลัย ม ห าส า ร ค า ม                            
ปีการศึกษา 2555  พบว่าโดยภาพรวมและรายด้าน
อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้านท่ีคา่เฉลีย่สงูสดุ 3 อนัดบัแรก  ได้แก่ ด้านอาจารย์  
ด้านการจัดหลกัสตูรการเรียนการสอน และด้านสื่อ 
เอกสาร อุปกรณ์   ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ ด้านสถานท่ี  และยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของ พนิตศรี ศรีเชือ้15  ที่ศึกษาความพึงพอใจและ
สภาพที่ต้องการของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี ของคณะ            
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  พบว่าภาพ
โดยรวมและรายด้านมีความพงึพอใจในระดบัมากทกุ
ด้าน  
 ในด้านอาจารย์ผู้ สอน  เป็นด้านที่ ได้ รับ
ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสงูสดุ เป็นอนัดบัที่ 1  และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดใน
ระดบัมากที่สดุ  คือ  อาจารย์มีความรู้ความเช่ียวชาญ
ในเนือ้หาวิชาที่สอน  ทัง้นีอ้าจเนื่องจากคุณลกัษณะ
อาจารย์ในคณะที่มีความรู้  ความสามารถ ความ
เช่ียวชาญ มีคุณวุฒิเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน  ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ รัตนา พรมภาพ16 
พ บ ว่ า นิ สิ ต พึ ง พ อ ใ จ ผู้ ส อ น  เ นื่ อ ง จ า ก คณะ
ศกึษาศาสตร์ มีอาจารย์ที่รอบรู้และสามารถถ่ายทอด
ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ผู้ เรียนได้อย่างถกูต้อง
แม่นย า  และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ สาลินี 
จงใจสรุธรรม17  ที่ศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาที่
มี ต่อกระบวนการจัดการ เ รียนการสอนระดับ
บณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

พบว่า นกัศึกษาพึงพอใจในด้านคณุลกัษณะอาจารย์
มากที่สดุ  อาจารย์ผู้สอนมีความรู้ความสามารถและ
คณุวฒุิเหมาะสมกบัรายวิชา  
  ในด้านการน าความรู้ไปใช้กับการท างาน  
บณัฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัที่ 
2 อาจเนื่องมาจาก  เนือ้หาวิชาในหลกัสูตรมีความ
เหมาะสม  ครอบคลุมในการน าไปใช้ในการท างาน            
มีรายวิชาที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปประกอบอาชีพ  
เป็นไปความต้องการของผู้ เรียนและตลาดแรงงาน 
นอกจากนี ้การออกแบบหลกัสตูรนัน้ควรมีเนือ้หาวิชา
ที่สอดคล้องกบัสภาพการด าเนินชีวิต มีประโยชน์ต่อ
ผู้ เรียน สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวนัได้18  
แ ล ะ เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ที่มุ่ งหวังใ ห้บัณฑิตมี
คุณภาพมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง 
สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขและ
ภาคภูมิใจ เป็นที่พึงพอใจของนายจ้าง ซึ่งสอดคล้อง
กบัผลการศกึษาของ ชยันนัท์ธรณ์ ขาวงาม19   ที่ศกึษา
ความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนนักศึกษาคณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฎั
ล าปาง พบว่า มีความพึงพอใจในด้านเนือ้หาของ
หลกัสตูรในระดบัมาก นกัศึกษาสามารถน าความรู้ไป
ใช้ในการประกอบอาชีพและด ารงชีวิตได้   
  ด้ านการจัด กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
บณัฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัที่ 
3  อันเนื่องจากคณะเห็นความส าคัญในการพัฒนา
นักศึกษาทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ 
และคุณธรรม ตลอดจนมีจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
สามารถอยู่ร่วมกบัผู้อื่นได้อยา่งมีความสขุ  20  คณะจึง
จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้ น า ให้รู้จักหน้าที่  
ความรับผิดชอบ  เรียนรู้การท างานร่วมกบัผู้อื่น  รู้จัก
การวางแผนในการท างาน  ส่งเสริมความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์  ตลอดจนส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมให้กับนักศึกษา ซึ่งแตกต่างกับผล
การศกึษาของ สจิุตตา เรืองรัศมีและสมนกึ วงศ์ทอง21 
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ที่ศึกษาความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรี 
คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ต่อหลกัสตูร 
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 
กิจกรรมนิสิต และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ พบว่า 
นิสิตมีความพึงพอใจด้านกิจกรรมอยู่ในระดับปาน
กลาง เนื่องจากกิจกรรมไม่มีความหลากหลาย มี
กิจกรรมที่ช่วยพฒันาความคิดน้อย      
  ด้านการให้บริการ  การอ านวยความสะดวก 
บณัฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดบัมาก เป็นอนัดบัที่ 
4 อาจเนื่องจากบุคคลากรทุกๆ ฝ่ายที่ เ ป็นส่วน
สนับสนุนการเรียนการสอน  ตระหนักดีถึงการให้
ความส าคญัในการให้บริการและอ านวยความสะดวก
แก่นกัศึกษา ที่เปรียบเสมือนเป็นลกูค้าที่มาใช้บริการ
แล้วควรได้รับการตอบสนองอยา่งดีที่สดุ ซึง่สอดคล้อง
กับการศึกษาความพึงพอใจของผู้ รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อการบริการของกรมสนับสนุน
บริการสขุภาพ ส านกัสารนิเทศและประชาสมัพนัธ์ ที่
พูดถึงการบริการที่ประสบความส าเร็จว่าจะต้อง
ประกอบด้วย ความน่าเช่ือถือ การตอบสนอง ความ
สภุาพอ่อนโยน การสื่อสาร ความซื่อสตัย์ และความ
เข้าใจ22   ซึ่งสอดคล้องกบัผลการศึกษาของ รัชวรรณ 
หงษ์ยิม้23 ที่ศกึษาความพึงพอใจของนกัศกึษาต่อการ
ให้บริการของคระจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบว่านกัศึกษามีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ ในระดับมาก ทัง้ ด้านการ
ประชาสมัพนัธ์ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและคณุภาพ
การให้บริการ   ต่างจากผลการศึกษาของ ชมนาด 
ม่วงแก้ว24 ที่ศึกษาความคาดหวงัและความพึงพอใจ
ต่อคณุภาพการให้บริการ งานกิจกรรมนกัศึกษาและ
งานทะเบียนนกัศึกษา คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พบว่า 
นักศึกษามีความคาดหวังและความพึงพอใจโดย
รวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ด้านเนือ้หาวิชาของหลกัสตูร บณัฑิตมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็นอันดับที่ 5  เนื่องจาก

คณะได้พฒันาหลกัสตูรและกระบวนการเรียนรู้แบบ
บรูณาการ  ทัง้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิที่สอดคล้อง
กบัสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร   โดย
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั   หลกัสตูรจึงมีเนือ้หารายวิชา
เรียนที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ทนัสมยัและทนัเหตกุารณ์  
รายวิชามีความหลากหลาย  ความสอดคล้องกับ
ความสนใจของผู้ เรียน  อีกทัง้ยังให้ความส าคัญกับ
การได้ศกึษาเรียนรู้ในสถานท่ีจริงนอกห้องเรียน  จึงจดั
ให้มีการศกึษาดงูานนอกสถานท่ี  ตลอดจนเพิ่มทกัษะ
และประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยการเปิดโอกาสให้
นกัศึกษาเลือกฝึกงานในหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบังาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ทัง้ที่ เป็นหน่วยงานราชการ 
หน่วยงานเอกชน และองค์กรอิสระ  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์25  ที่ศึกษาความพึง
พอใจของนกัศึกษาต่อการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  พบวา่นกัศกึษาโดยรวม
มีความพึงพอใจในระดับมากในด้านหลักสูตรที่
รายวิชาในหลักสูตรมีความหลากหลาย  และมี
ประโยชน์โดยตรงตอ่การท างานในอาชีพที่สมัพนัธ์กบั
สาขาที่ศึกษา  และหลักสูตรทันสมัยสอดคล้องกับ
ความต้องการทางวิชาการ  วิชาชีพ  สงัคม  นอกจากนี ้ 
ยงัสอดคล้องกับผลการศึกษาของ ส านกัวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ26  ที่ศึกษาความพึงพอใจของ
นกัศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและบริการ
สิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า
ด้านการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า 
นกัศึกษามีความพึงพอใจหลกัสตูรมีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพสงัคมในปัจจุบนัมากที่สดุอยู่ใน
ระดบัมาก   
 ด้านการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้อม  บณัฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั
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มาก เ ป็นอันดับที่  6  อันเนื่ องมาจาก   คณะให้
ความส าคญักับการจัดการด้านสภาพแวดล้อม และ
สิง่อ านวยความสะดวก เช่น  ห้องเรียน ห้องปฏิบตัิการ
ทางวิทยาศาสตร์  ห้องคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  โดย
จดัให้มีแหลง่วิชาการเพื่อศึกษาค้นคว้าเพียงพอ เช่น 
หนงัสอื ต ารา เอกสารอ้างอิง สิง่พิมพ์ แผนที่   รวมถึง
การจัดทุนการศึกษาที่ เหมาะสม  มีการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ข้อมลูข่าวสารให้นกัศึกษาทราบอย่าง
ทั่วถึง  เพื่อมุ่งหวังให้มีการจัดการเรียนการสอนมี
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้แก่นกัศกึษา  และยงัสอดคล้องกบัผลการศกึษา
ของ ล าเพา สุภะ และมนัส ไพฑูรย์เจริญลภาภ27ที่
พบว่าสภาพแวดล้อมในโรงเรียน  ลกัษณะครูผู้สอน   
และเจตคติต่อการเรียนมีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจ
ใฝ่สมัฤทธ์ิทางการเรียน  ดงันัน้ การจดัสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ที่เหมาะสม  จะช่วยสร้างความสมัพนัธ์อนัดี
ระหว่างผู้ สอนกับผู้ เ รียน  และจะท าให้ผู้ เ รียนเกิด
ความประทบัใจ    ซึง่จะกระตุ้นผู้ เรียนให้มีความสนใจ
และเกิดแรงจงูใจในการเรียน  มีความพงึพอใจในการ
เรียนช่วยให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ซึง่สอดคล้อง
กบัผลการศกึษาของ  ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณ
ภูมิที่ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
จัดการเรียนการสอนและบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอือ้ต่อการเรียนการสอน   มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า นักศึกษามี
ความพึงพอใจอยู่ในด้านการบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่เอือ้ตอ่การเรียนการสอน ในระดบัมากเช่นกนั  
นอกจากนี  ้  ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ            
ยอดขวญั   กุลเกตุ28  ที่ศึกษาปัจจัยด้านการบริหาร
จดัการคณะวิชาบริหารธุรกิจที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของนกัศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาสพุรรณบุรี พบว่า 
ความพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ทัง้ในด้าน
การเรียนการสอน  ด้านสื่ออุปกรณ์แหล่งเรียนรู้ และ
ด้านวดัผลประเมินผล  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ท าให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจที่มี
ต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อมของบณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ศ า ส ต ร์   
มหาวิทยาลยัมหิดล 

2. เป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผน
ปรับปรุง พฒันาการเรียนการสอนหลกัสตูร  กิจกรรม
เสริมหลกัสตูรและปัจจยัเกือ้หนนุด้านตา่งๆ ของคณะ 

 

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  1. จากผลการศึกษาพบว่า ด้านเนือ้หาวิชา
ของหลกัสตูรนัน้  บณัฑิตมีความพึงพอใจต่อสถานที่
และจ านวนครัง้ในการศึกษาดงูานมีคา่เฉลี่ยน้อยที่สดุ 
ดังนัน้ ควรส ารวจสถานที่ที่นักศึกษาอยากไปดูงาน
โดยจดัให้มีความหลากหลายมากขึน้  และเพิ่มจ านวน
ครัง้ในการศึกษาดูงานให้สอดคล้องกับรายวิชา 
ตลอดจนดูงานตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่
เกิดขึน้ขณะนัน้ 
  2. จากผลการศึกษาพบว่า ด้านอาจารย์
ผู้ ส อน   บัณฑิ ตมี ค ว ามพึ ง พอ ใ จต่ อ เ อ กสา ร
ประกอบการสอนและสือ่การสอน มีคา่เฉลีย่น้อยที่สดุ 
ดงันัน้ คณะควรหาแนวทางการสนบัสนุน ผลกัดนัให้
อาจารย์ผู้สอนจดัท าเอกสารประกอบการสอนและสื่อ
การสอนท่ีเหมาะสม   จดัอบรมการเขียนแผนการสอน
ให้แก่คณาจารย์ และสนับสนุนให้คณาจารย์ร่วม
โครงการพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT for Education) ที่จัดโดย 
กองบริหารการศึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มหาวิทยาลยัมหิดล ซึง่จะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพให้กบั
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ก ร ะบ ว นก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า  พัฒน า
ประสทิธิภาพการเรียนรู้   
  3. จากผลการศึกษาพบว่า ด้านการจัดสิ่ง
อ านวยความสะดวกและสภาพแวดล้อม  บัณฑิตมี
ความพึงพอใจต่อความเพียงพอของห้องปฏิบัติการ
ทางวิทยาศาสตร์  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์              
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สดุ ดงันัน้ คณะควรหาแนวทางแก้ไข 
เช่น การแบง่กลุม่การจดัการเรียนการสอน  
  4. จากผลการศึกษาพบว่า ด้านการจัด
กิจกรรมพฒันานกัศึกษา บณัฑิตมีความพึงพอใจต่อ
การจดักิจกรรมที่ท าให้เกิดความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด  ดังนัน้  ควรหาแนวทางในการ
สง่เสริมกิจกรรมดงักลา่ว เช่น เปิดโอกาสให้นกัศึกษา
เสนอโครงการหรือกิจกรรมที่นกัศกึษาสนใจ  โดยผา่น
การพิจารณาจากหลกัสตูร  
  5.  จากผลการศึกษาพบว่า   ด้านการ
ให้บริการ  การอ านวยความสะดวก บณัฑิตมีความพงึ
พอใจต่อการให้บริการและอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด ดังนัน้ ควรแจ้งหน่วยงานห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ให้ทราบ และจัดท าแบบสอบถามความ
พึงพอใจการให้บริการและอ านวยความสะดวกของ
เจ้าหน้าที่ แล้วน าผลมาปรับปรุงแก้ไข 
  6. จากผลการศึกษาพบว่า ด้านการน า
ความรู้ไปใช้กบัการท างาน บณัฑิตมีความพงึพอใจตอ่
การน าความรู้ไปปรับใช้ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็น
ระบบ มีคา่เฉลีย่น้อยที่สดุ ดงันัน้ ควรเก็บเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงหลกัสตูร  โดยปรับปรุงรายวิชาที่ช่วย
สง่เสริมการคิดวิเคราะห์ ได้อยา่งเป็นระบบ 
 

 

 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป 

  1. การศึกษาครัง้ต่อไปอาจเพิ่มจ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งและขยายเวลาในการเก็บข้อมลูให้มากขึน้  

  2. ควรด าเนินการส ารวจผลความพึงพอใจ
และข้อเสนอแนะจากผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์แนวโน้มของเร่ือง
ดงักลา่วและน าข้อมลูที่ได้มาปรับปรุงพฒันาและวาง
แผนการจดัการเรียนสอนให้มีประสทิธิภาพ  
  3. ควรศึกษาความพึงพอใจในเชิงคุณภาพ
เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมลูในเชิงลกึมากขึน้ 

 

กิตตกิรรมประกาศ 

  การวิจัย  เร่ือง   ศึกษาความพึงพอใจของ
บัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบณัฑิต  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดลส าเร็จลลุ่วงด้วยดี  ด้วย
ความกรุณาของผู้ บ ริหารคณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ที่ให้การสนบัสนนุและผลกัดนัในการ
ท างานวิจยั ขอขอบคณุ รองศาสตราจารย์สยาม อรุณ
ศรีมรกต   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญยา สจุริตกุล   
ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี   โตอิม้ ที่ได้ให้ความ
อนเุคราะห์ให้ค าแนะน า และตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย  ขอบคุณหน่วย
ทรัพยากรบคุคลที่ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือในด้าน
ต่างๆ  และขอบคุณผู้ ส าเร็จการศึกษาที่ให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนท าให้งานวิจัย
ส าเร็จลลุว่งด้วยดี 
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ผลการอาบน า้ทารกแรกเกดิครบก าหนดทันทีต่ออุณหภูมิร่างกาย ในห้องคลอด 
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

Effect  of  Immediately Bathing on Temperature of Normal Newborn Infants in 
Ramathibodi Hospital 

 

ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร*      ทาลิกา คนัธะวงศ์ 

 

                                                      บทคัดย่อ 

 

          การวิจยัเชิงพรรณนาครัง้นีเ้ป็นการศกึษาย้อนหลงั (retrospective) มีวตัถปุระสงค์เพื่อ 1) ศกึษาอตัราการเกิด
ภาวะอณุหภูมิร่างกายต ่าของทารกแรกเกิดครบก าหนดก่อนการอาบน า้และหลงัอาบน า้ 2) ศึกษาค่าเฉลี่ยอณุหภูมิ
ร่างกายทารกแรกเกิดหลงัการอาบน า้ที่  30 นาที  60 นาที 90 นาที  และ 120 นาที  โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงจากทารกแรกเกิดที่ อายคุรรภ์มากกว่าหรือเท่ากบั 37 สปัดาห์ น า้หนกัทารกแรกเกิดมากกว่า 2,300 
กรัมขึน้ไปไม่มีภาวะแทรกซ้อน และ  APGAR Score มากกว่าหรือเท่ากบั 7 ในนาทีที่ 5  และมารดามีความเสี่ยงต่อ
การแพร่กระจายเชือ้โรคทางสมัผัสเลือดและสารคัดหลัง่   ในห้องคลอดโรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่าง วันที่ 1 
มกราคม 2555  - 31 ธนัวาคม 2555 เก็บข้อมลูย้อนหลงัจากสมดุบนัทกึกิจกรรมและเวชระเบียนผู้ ป่วย วิเคราะห์ข้อมลู
โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย  ผลการศกึษาพบทารกแรกเกิดครบก าหนดที่อาบน า้ทนัทีหลงัเกิดจ านวน 105 ราย แบง่เป็น  2  
กลุม่  กลุม่ที่ 1  มีภาวะอณุหภมูิร่างกายเฉลีย่ต ่ากวา่  36.5 องศาเซลเซียสก่อนการอาบน า้คิดเป็นร้อยละ 27.6   กลุม่
ที ่2  อณุหภมูิร่างกายเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากบั  36.5  องศาเซลเซียสก่อนการอาบน า้คิดเป็นร้อยละ  72.4  หลงัการ
อาบน า้ทารกกลุม่ที่1มีอณุหภมูิร่างกายเพิ่มขึน้และมีอณุหภมูิร่างกายปกติเฉลี่ยเทา่กบั  36.77 องศาเซลเซียสที่  90 
นาทีหลงัอาบน า้   สว่นทารกกลุม่ที่  2     หลงัอาบน า้ที่  30  นาที อณุหภมูิร่างกายลดลง  0.23  องศาเซลเซียส  นาที
ที ่ 60  อณุหภมูิร่างกายเพิ่มขึน้และเทา่กบัก่อนอาบน า้ที่อณุหภมูิเฉลีย่ 36.94  องศาเซลเซียส ที่  90  นาทีหลงัอาบน า้  
ผลการศกึษาแสดงให้เห็นวา่ทารกแรกเกิดครบก าหนดที่มีสขุภาพดีสามารถอาบน า้ได้ทนัทีหลงัเกิดภายใต้การควบคมุ
สภาพแวดล้อมให้อุน่ และใช้เวลาไมเ่กิน  5  นาที 
 

ค าส าคัญ: การอาบน า้   ทารกแรกเกิดครบก าหนด   อณุหภมูิร่างกาย 
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                   Effect  of  Immediately Bathing on Temperature of Normal  
Newborn Infants  in  Ramathibodi Hospital 

 

Piyaporn Punyavachira *   Taliga Kantawong 

 

Abstract 

               This retrospective, descriptive research design aimed to 1) examines the hypothermia rate among 
term newborns before and after bathing. 2) Examine the means of newborns’ temperature after bathing at 
30, 60, 90, and 120 minutes.  The  newborn  samples were specifically selected by using these criteria; 
equal to or more than 37 weeks gestational age, more than 2300 grams of birth weight with no 
complications, and the APGAR Score of 7 or above at 5 minutes after birthing. All of the newborns were 
born at Ramathibodi hospital during January 1st, 2012 to December 31st, 2012. The data was retrospectively 
collected from the nursing record of newborn assessment and the newborn medical record. Descriptive 
statistics were used to analyze the data. The findings showed that there were 105 immediately bathed 
newborns during the one year period. Among 105 newborns, before bathing, group1, 27.6% (N=29) 
experienced hypothermia (below 36.5°C. of the body temperature). Group2, most (72.4%, N=76) had the 
body temperature equal to or more than 36.5°C. After bathing, the body temperature of the hypothermia 
newborns in group 1 had increased and had the mean body temperature reached 36.77 °C. at 90 minutes. 
For the newborns (group2) that did not experience hypothermia, the body temperature had dropped by 
0.23 Celsius at 30 minutes after bathing. However, at 60 minutes after bathing, the body temperature then 
has increased and reached the same body temperature before bath. Then, at 90 minutes after bathing, the 
newborn temperature has increased to 36.94°C.. The results showed that immediate bathing may be 
provided to healthy, normal newborns under the warm environment and the bathing process should be 
done within five minutes. 
 
Keyword : bathing, term newborn, body temperature 
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ความเป็นมาของโครงการ 

                   การท าความสะอาดร่างกายทารกแรก
เกิด เป็นกิจกรรมที่เป็นงานประจ าของพยาบาลใน
ห้องคลอด ที่นิยมท าอย่างแพร่หลายมี  2  วิธีคือ                
1. การเช็ดตัวทารกแรกเกิดใหม่ ด้วยน า้มันมะกอก
และผ้าชุบน า้อุ่น  2. การอาบน า้อุ่น  ซึ่งเหตผุลส าคญั
ในการอาบน า้ก็เพื่อชะล้างสิ่งปนเปื้อนเชือ้โรค ได้แก่  
เลือดแม่ สิง่คดัหลัง่จากช่องคลอดและเพื่อชะล้างเชือ้
โรคที่ติดตอ่และแพร่กระจายโดยการสมัผสัสิ่งคดัหลัง่
และเลือด ได้แก่ HIV, Hepatitis B virus เป็นต้น แต่
การท าความสะอาดร่างกายทารกทัง้  2  วิธี มีผลท า
ให้ไข (vernix caerosa) ที่ปกคลมุร่างกายทารกเพื่อ
รักษาอุณหภูมิร่างกายและป้องกันเชือ้โรคถูกก าจัด
ออกไปด้วยและก่อให้เกิดปัญหาอุณหภูมิร่างกาย
ทารกแรกเกิดต ่ากวา่ปกติ 

                 การอาบน า้ให้ทารกแรกเกิดทันทีหรือ
ภายในชัว่โมงแรกหลงัเกิด ถกูก าหนดให้เป็นกิจกรรม
ที่ท าเฉพาะกับทารกแรกเกิดที่มารดามีภาวะติดเชือ้ 
HIV, Hepatitis B และC และมารดาที่ผลการตรวจ
เลือดไม่ชัดเจนหรือมีโอกาสแพร่กระจายเชือ้  แต่
ในทางทฤษฏีเช่ือว่า การอาบน า้ให้ทารกแรกเกิดทนัที
หลังเกิด  จะมีผลกระทบต่อการปรับตัวของทารก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อระบบการไหลเวียนโลหิตและ
การเผาผลาญ   จากสาเหตุที่ ระบบการควบคุม
อณุหภมูิร่างกาย (Thermoregulation)  ของทารกเกิด
ใหม่ยงัท างานไม่สมบูรณ์ และลกัษณะทางกายภาพ
ของทารกที่มีพืน้ท่ีผิวกายกว้างเมื่อเทียบกบัน า้หนกัตวั
และมีปริมาณไขมันใต้ผิวหนังน้อย   ท าให้การเก็บ
รั ก ษ า ค ว า ม ร้ อ น ภ า ย ใ น ร่ า ง ก า ย ไ ม่ ดี เ ท่ า
ผู้ ใหญ่  ประกอบกับลักษณะผิวกายที่บางและเส้น
เลือดอยู่ชิดผิวกาย  ท าให้ทารกสญูเสียความร้อนได้
ง่าย (Ricci,2007)  ดงันัน้ในการคลอดปกติ ทารกเกิด 

ใหม่ทุกรายจะสูญเสียความร้อนในร่างกายไปกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกครรภ์มารดาที่ต ่ากว่าถึง 10 
องศาเซลเซียส (Asakura,2004)  โดยกระบวนการ
ระเหย  (evaporation)  จากผิวกายที่เปียกชืน้ด้วย
น า้คร ่า  การพาความร้อน (convection) จากอากาศ
รอบตวั  การน าความร้อน (conduction) จากที่นอนที่
หนาวเย็นและการแผรั่งสคีวามร้อน (radiation) ให้กบั
ผนังห้องคลอดที่ เย็นกว่าอุณหภูมิ ร่างกายทารก 
(เกรียงศกัดิ์ จีระแพทย์,2536; พิมลรัตน์ ไทยธรรมยา
นนท์ ,2545; วีณา จีระแพทย์ ,2543) อยู่แ ล้ว   การ
อาบน า้ให้ทารกแรกเกิดทันทีจะยิ่งเป็นการเพิ่มการ
สูญเสียความร้อนออกจากร่างกายทารกโดยการ
ระเหยจากผิวกายที่เปียกน า้และการขยายตวัของเส้น
เลอืดบริเวณผิวกายทารก ท าให้ทารกเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะอณุหภมูิร่างกายต ่า (Hypothermia) ซึง่หมายถงึ
อณุหภมูิร่างกายทารกแรกเกิดที่วดัทางทวารหนกัสอด
ลึก  3  เซนติเมตรนาน 3 นาที ต ่ากว่า 36.5 องศา
เซลเซียส (Jirapaet & Jirapaet,2000)  โดยองค์การ
อนามัยโลก (WHO,1997) ได้ก าหนดให้อุณหภูมิ
ร่างกายทารกที่ปกติอยู่ระหว่าง 36.5 ถึง 37.5 องศา
เซลเซียส ถ้าอณุหภมูิร่างกายทารกแรกเกิดอยูร่ะหวา่ง 
36.0-36.4 องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิร่างกายต ่า
เล็กน้อย (Mild hypothermia) ระหว่าง  32.0-35.9 
องศาเซลเซียส เป็นอุณหภูมิร่างกายต ่าปานกลาง 
(Moderate hypothermia) และต ่ากว่า 32.0 องศา
เซลเซียส เป็นอุณหภูมิร่างกายต ่ารุนแรง (Severe 
hypothermia)  แต่โดยปกติทารกแรกเกิดจะต้อง
ปรับตัวทางสรีระเพื่อรักษาอุณหภูมิร่างกายให้อยู่
ระหวา่ง 36.5 ถึง 37.0 องศาเซลเซียส เพื่อการอยูร่อด
ของชีวิต (Blackburn & Loper,1992)   หากทารกไม่
สามารถปรับตวัเพื่อควบคมุอณุหภมูิร่างกายให้อยู่ใน
ระดบัปกติ อาจสง่ผลให้ทารกมีอนัตรายถึงชีวิตได้  

มีหลายการศึกษาที่ผ่านมาในต่างประเทศ
สนบัสนนุการเกิดภาวะอณุหภมูิร่างกายต ่าจาก 
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ร่างกายทารกเปียกน า้ โดยในปี ค.ศ.1972 ดาห์ม และ 
เจมส์ (Dahm & James, 1972) ศึกษาพบว่า  ทารก
เกิดใหม่จะสญูเสียความร้อนในร่างกายทนัทีโดยการ
ระเหยจากผิวกายที่เปียกน า้คร ่า ต่อมาในปีค.ศ.1974  
The American Academy of Pediatrics ได้เสนอแนะ
ให้ใช้การซบัตวัทารกให้แห้งแทนการอาบน า้  เพราะ
การซับตัวทารกให้แห้งทันทีหลังเกิด  ช่วยลดการ
สูญเสียความร้อนจากร่างกายโดยการระเหย 
สอดคล้องกบัการศกึษาของ โอมินิ และคณะ (Omene 
et al,1979) ที่พบว่าทารกตัวเปียกในอุณหภูมิห้อง
คลอด จะสญูเสียความร้อนในร่างกายมากเป็น 2 เท่า
ของทารกที่ ไ ด้ รับการซับตัว ใ ห้แ ห้งและห่อตัว 
เช่น เดี ยวกับอง ค์การอนามัยโลก  (WHO.1987) 
แนะน าว่าไม่ควรอาบน า้ทารกแรกเกิดทันทีหลงัเกิด
ก่อน 6 ชั่วโมง เพราะการปรับอุณหภูมิของร่างกาย
ทารกยงัไมค่งที่ แต่ในปีค.ศ. 1981-1983 มีการศกึษา
พบว่าการอาบน า้ทารกแรกเกิดครบก าหนดท าให้
ทารกสญูเสยีความร้อนในร่างกายน้อยกวา่การเช็ดตวั
และยงัท าให้ทารกผอ่นคลาย ร้องน้อยกว่าการเช็ดตวั
อี ก ด้ ว ย  ( Hylen et al,1983: Henningsson                    
et al,1981) ซึ่ ง ใ น เ ว ล า ต่ อ ม า มี ก า ร ศึ ก ษ า
ความสมัพนัธ์ระหว่างเวลาที่เร่ิมอาบน า้ให้ทารกครัง้
แรกกับความคงที่ของอุณหภูมิร่างกายทารกโดย 
เพ็นนี  (Penny-MacGillivray,1996) ศึกษาผลการ
อาบน า้ทารกแรกเกิดครบก าหนด  และมีอุณหภูมิ
ร่างกายหลงัเกิดมากกวา่ 36.5 องสาเซลเซียส จ านวน 
100 คนแบง่เป็น  2 กลุม่ ได้แก่ กลุม่ควบคมุให้อาบน า้
หลังเกิด 4 ชั่วโมง และกลุ่มทดลองอาบน า้ภายใน         
1 ชั่วโมงหลงัเกิด พบว่าอุณหภูมิร่างกายทารกที่วัด
ทางทวารหนักทัง้  2 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ  วารดา และ เค็นต์  
( Varda KE. & Behnke RS.,2000)  ที่ ศึ ก ษ า
เปรียบเทียบอุณหภูมิ ร่างกายทารกแรกเกิดครบ
ก าหนดจ านวน  80  คนแบง่เป็น 2 กลุม่ กลุม่ที่ 1  

อาบน า้หลงัเกิด 1 ชัว่โมง ขณะที่กลุม่ที่ 2 อาบน า้หลงั
เกิด 2 ชั่วโมง วัดอุณหภูมิ ร่างกายทางรักแร้ก่อน
อาบน า้และหลงัอาบน า้ทกุ 10 นาที, 20นาที, และ 60 
นาที  โดยมีคุณสมบตัิทางด้านอณุหภูมิร่างกายก่อน
อาบน า้วัดทางรักแร้มากกว่า 36.8 องศาเซลเซียส  
เพศ อุณหภูมิห้อง APGAR Score ที่  5  นาที และ
เวลาที่ ใ ช้อาบน า้ไม่แตกต่างกัน  พบว่าอุณหภูมิ
ร่างกายทารกแรกเกิดครบก าหนดทัง้ 2 กลุม่ไม่ความ
แตกต่างกนัเช่นกัน จากทัง้ 2 การศึกษาแสดงให้เห็น
วา่ ทารกแรกเกิดครบก าหนดที่สมบรูณ์ และไมม่ีภาวะ
อุณหภูมิ ร่างกายต ่า สามารถอาบน า้ได้ภายใน 1 
ชั่วโมงหลงัเกิดภายใต้การควบคุมอุณหภูมิห้องและ
เวลาที่ใช้ในการอาบน า้  แต ่ราแมนและคณะ (Raman 
et al,1996) ศึกษาอุณหภูมิร่างกายทารกแรกเกิดวัด
ทางรักแร้ ที่ 30 นาทีก่อนการอาบน า้ ทนัทีหลงัอาบน า้
และที่ 1 ชั่วโมงหลังอาบน า้ในทารกแรกเกิดที่อายุ
ครรภ์มากกวา่ 37 สปัดาห์ มีน า้หนกัแรกเกิดมากกว่า 
2,000 กรัม ในอุณหภูมิห้องระหว่าง  29 - 32 องศา
เซลเซียส ใช้เวลาในการอาบน า้ไม่เกิน 5 นาทีโดย
บุคลากรทางการพยาบาล หลังการอาบน า้ซับแห้ง
และห่อตวัทารกทนัที พบว่าทารก 16 คนใน 26 คนมี
อณุหภมูิร่างกายปกติหลงัอาบน า้ทนัทีและ 10 คนใน 
26 คนมีอุณหภมูิร่างกายต ่า และมีทารกเพียง  1 คน 
ที่มีอณุหภมูิร่างกายต ่าอยูน่าน แสดงวา่การอาบน า้ให้
ทารกแรกเกิด แม้จะจัดสภาพแวดล้อมให้อุ่นและใช้
เวลาน้อยแล้วก็ตาม  ทารกยังเกิดภาวะอุณหภูมิ
ร่างกายต ่าได้ 

อย่างไรก็ตาม  จากความส าคัญของการ
ป้องกนัการแพร่กระจายเชือ้โรคจากเลือดแม่ที่ติดอยู่
ตามผิวกายทารกเกิดใหม่สู่บุคลากร  การอาบน า้ให้
ทารกแรกเกิดทนัทีในมารดาที่มีเชือ้โรคติดต่อทางการ
สมัผสัเลือดและสารคัดหลัง่ ได้แก่ HIV, Hepatitis B 
และC ได้ถกูก าหนดโดย The Centers of Disease  
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Control and Prevention(1988) ให้เป็นมาตรฐานการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร ติ ด เ ชื ้อ  ( Standard 
Precaution) เพื่อลดจ านวนเชือ้โรคและป้องกันการ
แพร่กระจายเชื อ้ใ ห้กับบุคลากรทางการแพทย์  
ขณะเดียวกันการป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายต ่า
ให้กับทารกแรกเกิดก็เป็นบทบาทที่บุคลากรในห้อง
คลอดสามารถท าได้ โดยหลงัการอาบน า้ให้เช็ดตัว
ทารกให้แห้งและห่อตัวด้วยผ้าอุ่นทันที  นอนภายใต้
เค ร่ือง ใ ห้ความอบอุ่นโดยการแผ่ รั งสี  ( radiant 
warmer) ปรับอุณหภูมิ ห้อง ไม่ต ่ ากว่า  25 องศา
เซลเซียส และใช้ผ้าห่มอุ่นห่มตวัทารก  สิ่งเหล่านีจ้ะ
ป้องกันการสูญเสียความร้อนในร่างกายทารกให้
น้อยลงได้ (Thomas,1994) และช่วยให้อณุหภูมิกาย
ทารกอยูใ่นระดบัปกติ 
               ห้องคลอดโรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นส่วน
หนึง่ในการดแูลทารกแรกเกิดที่มารดามีความเสีย่งต่อ
การแพร่กระจายเชือ้โรคทางการสมัผสัเลือดและสาร
คดัหลัง่  และปฏิบตัิตามมาตรฐานการป้องกนัการติด
เชือ้ (Standard precaution) โดยอาบน า้ทารกแรก
เกิดทนัทีภายใน 10 นาทีแม้วา่ทารกจะมีอณุหภมูิกาย
ต ่าด้วยน า้อุน่(อณุหภมูิน า้ 37 - 40 องศาเซลเซียส) ใน
ห้องทารกแรกเกิดที่มีอณุหภมูิห้องไมต่ ่ากวา่ 27 องศา
เซลเซียสและไม่มีลมโกรก   อาบโดยพยาบาลหรือ
ผู้ ช่วยพยาบาลซึ่งมีประสบการณ์ไม่ต ่ากว่า  1 ปีใช้
เวลาในการอาบน า้ทารกไม่เกิน  5  นาที   หลงัการ
อาบน า้จะเช็ดตวัทารกให้แห้งทนัที ห่อตวัด้วยผ้าอุ่น 
(Blanket) นอนในเตียงทารกแรกเกิดภายใต้เคร่ืองให้
ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี  ส่วนทารกที่เกิดจากมารดา
ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชือ้โรคทางการ
สมัผสัเลือดและสารคดัหลัง่ จะได้รับการซบัตวัให้แห้ง
ทันทีหลังเกิดและใช้ผ้าชุบน า้อุ่นบิดให้แห้งหรือชุบ
น า้มนัมะกอกเช็ดคราบเลือดและสารคดัหลัง่ออกจาก
ร่างกายทารกจนสะอาดและหอ่ตวัทารกด้วยผ้าอุ่นให้ 
นอนในเตียงทารกแรกเกิดภายใต้เคร่ืองให้ความ 

อบอุ่นชนิดแผ่รังสีเช่นกัน   และไม่อาบน า้ภายใน                  
6 ชัว่โมงหลงัเกิดเพื่อป้องกนัทารกเกิดภาวะอุณหภูมิ
ร่างกายต ่า   
                  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  ผู้ วิจัยจึงสนใจจะ
ศกึษาย้อนหลงัถึงผลกระทบของการอาบน า้ทารกแรก
เกิดครบก าหนดทันทีต่ออุณหภูมิร่างกายทารกแรก
เกิดในมารดามีความเสีย่งตอ่การแพร่กระจายเชือ้โรค
ทางการสัมผัสเลือดและสารคัดหลั่ง  ในห้องคลอด
โรงพยาบาลรามาธิบดีตัง้แต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 
ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555   เพื่อเป็นโอกาสในการ
พฒันาแนวทางปฏิบตัิการอาบน า้ทารกแรกเกิดครบ
ก าหนดเพื่อป้องกนัภาวะอณุหภมูิกายต ่าในอนาคต 
 

 วัตถุประสงค์ หรือ กรอบแนวคิด  

               1. เพื่อศึกษา อตัราการเกิดภาวะอุณหภูมิ
ร่างกายต ่าของทารกแรกเกิดครบก าหนด ก่อนการ
อาบน า้และหลงัอาบน า้ 
               2.  เพื่อศึกษาค่าเฉลี่ยอุณหภูมิร่างกาย
ทารกแรกเกิดครบก าหนดหลงัการอาบน า้ที่  30  นาที  
60  นาที  90  นาทีและ 120  นาที 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 

เ ป็นการศึกษา เ ชิ งพรรณนา  โดย เ ป็น
การศึกษาย้อนหลัง (retrospective) เพื่อศึกษาผล
ของการอาบน า้ทารกแรกเกิดครบก าหนดทนัทีภายใน 
10 นาทีหลังเกิดต่ออุณหภูมิร่างกายทารกทัง้ก่อน
อาบน า้และหลงัอาบน า้ ในห้องคลอด โรงพยาบาล
รามาธิบดี โดยเลือกกลุม่ตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
จากทารกแรกเกิด  ในมารดามีความเสี่ยงต่อการ
แพร่กระจายเชือ้โรคทางการสมัผัสเลือดและสารคัด
หลัง่ ทีอ่ายคุรรภ์ 37 - 42   สปัดาห์ น า้หนกัทารกแรก
เกิดมากกว่า 2,300 กรัมขึน้ไป  APGAR Score  ที่
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นาทีที่ 5 มากกว่าหรือเท่ากับ 7 ไม่มีภาวะแทรกซ้อน 
และได้รับการอาบน า้ทันทีภายใน 10 นาที หลงัเกิด
จากพยาบาลหรือบุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนในการ
ดูแลทารกแรกเกิด ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2555 -   
31 ธันวาคม 2555  เกณฑ์การคัดกลุ่มตัวอย่างออก
ได้แก่ 1) ทารกแรกเกิดครบก าหนดที่เกิดก่อนมาถึง
โรงพยาบาล  (Birth before admission)   2) ทารก
แรกเกิดที่มีภาวะแทรกซ้อน เช่น  APGAR Score  
นาทีที่ 5 ต ่ากว่า 7  น า้หนักตัวน้อยกว่า 2,300 กรัม  
พบว่าในปี พ.ศ. 2555  ทารกที่ครบก าหนดและไม่มี
ภาวะแทรกซ้อนตามเกณฑ์  2,000  คน เป็นมารดาที่
มีโอกาสแพร่กระจายเชือ้จากการสมัผสัเลอืดและสาร
คดัหลัง่ที่ได้รับการอาบน า้ทนัทีหลงัเกิด  120  คน คิด
เป็นอตัราความชกุในการอาบน า้ร้อยละ 6  

  การก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง  โดยวิธี
ค านวณกลุ่มตวัอย่าง(ปญุญพฒัน์,2556)   จากสตูร

การประมาณคา่สดัสว่น      𝒏 =
𝒛𝟐∝/𝟐𝒑𝒒

𝒅𝟐
   

เมื่อ ระดบัความเช่ือมัน่(Confidence level; 
Z)  เทา่กบั  1.96  

ร ะ ดั บ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น  ( Degree of 
variability: p) พบว่าอัตราความชุกของการอาบน า้
ทารกแรกเกิดทนัที ในปี พ.ศ.2555 เป็นร้อยละ 6  (p 
= 0.06)  และ q= 1 - P=0.94 

ระดับความแม่นย า(Precision level = d)   
ก าหนดให้ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้เท่ากับ  
0.05 

เมื่อแทนคา่สตูร ได้กลุม่ตวัอยา่ง จ านวน    
87 คน  เก็บข้อมูลย้อนหลงัจากสมุดบนัทึกกิจกรรม
การดแูลทารกแรกเกิดและเวชระเบียนทารกแรกเกิด 
  
 
 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เก็บข้อมูลจากสมุดบนัทึกกิจกรรมและเวช

ระ เบี ยนทารก    โดยใ ช้ แบบบันทึกดังต่ อ ไปนี ้
ประกอบด้วย 

1. แบบบนัทกึข้อมลูสว่นบคุคล ประกอบ 
ด้วย  ช่ือ สกุล เลขที่บตัรโรงพยาบาล อายคุรรภ์ขณะ
คลอด  วิธีการคลอด น า้หนักแรกเกิด และคะแนน  
APGAR Score  ซึ่งบนัทกึอยู่ในเวชระเบียนของทารก
โดยกมุารแพทย์และสตูิแพทย์เป็นผู้บนัทกึข้อมลู 

2. แบบบันทึก ข้อมูล  การวัดอุณหภูมิ
ร่างกายทารกทางทวารหนกั ก่อนอาบน า้ (หลงัเกิด
ไมเ่กิน 10นาที) และหลงัอาบน า้ที่ 30 นาที  60  นาที 
90 นาที และ 120 นาที ซึ่งบนัทกึข้อมลูโดยพยาบาล
ประจ าห้องทารกแรกเกิดและเป็นแนวทางปฏิบตัิใน
การดูแลทารกทุกรายของห้องคลอดโรงพยาบาล
รามาธิบดี 

  

การพทัิกษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 

           การวิ จัยค รั ้งนี  ้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการจ ริยธรรมการวิ จัย ในคน  คณะ
แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล และได้รับการอนุมัติ เลขที่  
2556/379 ตามหมายเลขโครงการวิจยัที่ ID 06-56-24
ย 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                 ผู้วิจยัเก็บข้อมลูย้อนหลงัจากสมดุบนัทกึ
กิจกรรม และเวชระเบียนทารกแรกเกิด โดยท าการ
คดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์
คดัเข้า 
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การวิเคราะห์ข้อมูล  

             วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติบรรยาย แสดง
ข้อมูลเป็นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้อย
ละ 

ผลการศึกษา 

              ในการศึกษาครัง้นีเ้ก็บข้อมูลย้อนหลงัจาก
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นทารกคลอดครบก าหนดที่ห้อง
คลอดโรงพยาบาลรามาธิบดี ในช่วงระหว่าง วนัที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
ที่มีคุณสมบตัิครบตามที่ก าหนด พบว่าทารกที่ได้รับ
การอาบน า้ทนัทีหลงัเกิดมีจ านวนทัง้สิน้ 120 ราย ที่มี
ข้อมูลครบถ้วนสามารถน ามาศึกษามีจ านวนเพียง 
105 ราย คิดเป็นร้อยละ87.5  แต่มีอุณหภูมิร่างกาย
แรกเกิดก่อนการอาบน า้แตกต่างกันเป็น  2  กลุม่คือ  
กลุ่มที่  1  มีอุณหภูมิร่างกายต ่ากว่า   36.5  องศา
เซลเซียสก่อนการอาบน า้  จ านวน 29  ราย  กลุม่ที่ 2  
มี อณุหภมูิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากบั  36.5  องศา
เซลเซียส จ านวน  76  ราย ที่ต ่ากว่าขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างซึ่งค านวณได้ 87 ราย โดยกลุ่มตัวอย่าง
ทัง้หมดมีคุณสมบัติเป็นทารกเพศชาย ร้อยละ 54.3 
ทารกเพศหญิงร้อยละ 45.7 มีอายุครรภ์เฉลี่ยขณะ
คลอดอยู่ที่ 38.45 สปัดาห์ (SD = 1.03) น า้หนกัแรก
เกิดเฉลี่ย 3,170.1 กรัม (SD =  403.83)  มีค่าเฉลี่ย  
APGAR Score นาทีที่  5 เ ท่ ากับ  9.9 (SD = .98 )  
คลอดโดยวิธีธรรมชาติร้อยละ 36.2 ใช้คีบช่วยคลอด 
(Forceps extraction) ร้อยละ  1.00  ใ ช้ เค ร่ืองดูด
(Vacuum extraction) ร้อยละ 3.8  ผ่าตัดคลอดบุตร 
(Caesarean section)  ร้อยละ 59.0  และมารดามี
ภาวะติดเชือ้ไวรัสตบัอกัเสบบีร้อยละ 87.6  ติดเชือ้เอช
ไอวีร้อยละ 9.5 และมารดาที่ไม่ได้ฝากครรภ์ร้อยละ 
2.9 

เมื่อศึกษาอณุหภมูิร่างกายทารกแรกเกิดใน
กลุ่มตัวอย่างพบว่า อุณหภูมิร่างกายของทารกก่อน
การอาบน า้กลุ่มที่ 1 จ านวน 29 รายคิดเป็นร้อยละ 
27.6  มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต ่ากว่า 36.5 องศา
เซลเซียสเลก็น้อย  (Mild hypothermia) โดยมีคา่เฉลีย่
อณุหภมูิร่างกายก่อนการอาบน า้เทา่กบั 36.21 องศา
เซลเซียส (SD = .15)  กลุ่มที่ 2 จ านวน 76 ราย คิด
เป็นร้อยละ 72.4  มีอุณหภูมิร่างกายปกติ  เท่ากับ 
36.85 องศาเซลเซียส (SD = .25)   ส่วนอุณหภูมิ
ร่างกายหลงัการอาบน า้ของทารกกลุม่ที่ 1 ที ่30 นาที
แรก มีอุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยเท่ากับ 36.32 องศา
เซลเซียส (SD = .23) ที่ 60 นาทีเท่ากับ 36.49 องศา
เซลเซียส (SD = .28) ที่ 90 นาทีเท่ากบั 36.77 องศา
เซลเซียส (SD = .22)  และที่ 120 นาทีเท่ากับ 36.89 
องศาเซลเซียส (SD = .18) สว่นอณุหภมูิร่างกายหลงั
การอาบน า้ของทารกกลุ่มที่  2  ที่  30 นาทีแรกมี
อุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยเท่ากับ 36.62 องศาเซลเซียส 
(SD = .27) ที่ 60 นาทีเท่ากับ 36.78 องศาเซลเซียส 
(SD = .22) ที่ 90 นาทีเท่ากับ 36.94 องศาเซลเซียส 
(SD = .18) และที่  120 นาที เท่ากับ 36.97 องศา
เซลเซียส (SD = .15)   (ตาราง  และแผนภมูิ)  
            และจากการเปลี่ยนแปลงค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ
ร่างกายทารกแรกเกิดก่อนอาบน า้กบัหลงัอาบน า้ที่ 30 
นาที  60 นาที  90นาที และ 120 นาที ในกลุ่มที่ 1 
พบวา่ อณุหภมูิร่างกายหลงัการอาบน า้อุน่สงูกวา่ก่อน
อาบน า้และสงูขึน้ทีละน้อย แต่ยงัต ่ากว่า 36.5 องศา
เซลเซียส (Hypothermia) จนนาทีที่  90 อุณหภูมิ
ร่างกายทารกกลุ่ม 1 เข้าสู่ระดบัปกติที่ 36.77 องศา
เซลเซียส   สว่นอณุหภมูิร่างกายทารกแรกเกิดในกลุม่
ที่ 2 พบว่าหลงัการอาบน า้อุ่น อุณหภมูิร่างกายที่ 30 
นาทีลดลงจากก่อนอาบน า้ 0.23 องศาเซลเซียส  และ
นาทีที่ 60  เพิ่มขึน้ 0.16  องศาเซลเซียส   กระทัง่นาที
ที่ 90 อณุหภมูิร่างกายเร่ิมเพิ่มสงูกวา่ก่อนอาบน า้และ 
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ไมม่ีภาวะอณุหภมูิร่างกายต ่า (ตาราง  ) 

 
ตาราง แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของอุณหภูมิร่างกายทารกแรกเกิดท่ี 10 
นาทีก่อนอาบน า้ และที่  30นาที 60 นาที 90 นาที120นาทีหลังอาบน า้ในกลุ่มที่1 อุณหภูมิ
ร่างกายก่อนอาบน า้ต ่ากว่า36.5 องศาเซลเซียส(N=29) และกลุ่มที่2 อุณหภูมิร่างกายก่อน
อาบน า้มากกว่าหรือเท่ากับ 36.5 องศาเซลเซียส (N=76) 

 กลุ่มที่1อุณหภูมิร่างกายก่อนอาบน า้ กลุ่มที่2อุณหภูมิร่างกายก่อนอาบน า้ 
เวลาที่วัดอุณหภูมิทารกแรกเกิด <36.5 °C. ≥36.5 °C. 

  Mean S.D Mean S.D. 
10 นาที ก่อนอาบน า้ 36.21 0.15 36.85 0.25 
30 นาที หลงัอาบน า้ 36.32 0.23 36.62 0.27 
60 นาที หลงัอาบน า้ 36.49 0.28 36.78 0.22 
90 นาที หลงัอาบน า้ 36.77 0.22 36.94 0.18 
120 นาที หลงัอาบน า้ 36.89 0.18 36.97 0.15 

 

แผนภูมิ   แสดงค่าเฉล่ียของอุณหภูมิร่างกายทารกแรกเกิดที่ 10 นาทีก่อนอาบน า้ และที่  30
นาที 60 นาที 90 นาที120นาทีหลังอาบน า้ในกลุ่มที่1 และกลุ่มที่ 2  
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ณ เวลาต่างๆท่ีวดัอณุหภมิูกายทารก

กลุม่ท่ี1 อณุหภมูิร่างกายท่ี 10 นาที ก่อน

อาบน า้ < 36.5 c ( n=29)

กลุม่ท่ี 2 อณุหภมูิร่างกายท่ี 10 นาทีหลงั

อาบน า้≥ 36.5 c ( n=76)
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อภปิรายผล 

           จากการศึกษาย้อนหลงัครัง้นี  ้กลุม่ตวัอย่าง
ทัง้ 2 กลุ่มเป็นทารกแรกเกิดที่มีคุณสมบัติด้านอายุ
ครรภ์ น า้หนกัแรกเกิด เพศ ค่าเฉลีย่คะแนน  APGAR 
Score เหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่วิธีการคลอด โดย
เป็นการผ่าตัดคลอดถึงร้อยละ 59 ซึ่งในห้องคลอด
และ ห้อ งผ่ าตัดมี สภาพแวด ล้อมแตกต่ า งกัน 
อณุหภูมิห้องคลอดมากกว่า 26 องศาเซลเซียส ห้อง
ผ่าตัด ต ่ากว่า 25 องศาเซลเซียสและขัน้ตอนการ
คลอดทางช่องคลอดและการผา่ตดัคลอดแตกต่างกนั 
จึงเป็นปัจจยัเสีย่งต่อการสญูเสียความร้อนในร่างกาย 
ทารกที่ เ กิดในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นกว่าจะ
สูญเสียอุณหภูมิ ร่างกายได้มากกว่า  ท าใ ห้พบ
อบุตัิการณ์ทารกแรกเกิดมีภาวะอุณหภูมิร่างกายต ่า 
(mild hypothermia) เทา่กบั 36.21 องศาเซลเซียส ถึง
ร้อยละ 27.6 (กลุ่มที่1) ซึ่งทารกกลุ่มนีม้ี อุณหภูมิ
ร่างกายหลังอาบน า้ผ่านไป 30 นาที สูงกว่าก่อน
อาบน า้ 0.11 องศาเซลเซียส และผา่นไป 90 นาทีหลงั
อาบน า้ (ประมาณ 2 ชัว่โมงหลงัเกิด) อณุหภมูิร่างกาย
ทารกเพิ่มขึน้ 0.56 องศาเซลเซียสเข้าสู่ระดับปกติ
เท่ากบั 36.77 องศาเซลเซียส สว่นทารกแรกเกิดกลุ่ม
ที่ 2 ก่อนอาบน า้อุณหภูมิร่างกายอยู่ในระดับปกติ
เทา่กบั 36.85 องศาเซลเซียส   หลงัอาบน า้ที่ 30 นาที
และ 60 นาทีอุณหภูมิร่างกายลดต ่าลงเล็กน้อยกว่า
ก่อนอาบน า้ และไม่มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต ่า  จน
นาทีที่  90 อุณหภูมิ ร่างกายปรับเข้าสู่ระดับปกติ
เทา่กบัก่อนอาบน า้ 
          เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของ อุณหภูมิ
ร่างกายทารกทัง้ 2 กลุม่ ซึง่อาบน า้ในสภาพแวดล้อม
เดียวกนั ที่อณุหภมูิห้อง 26 - 27องศาเซลเซียส   ไม่มี
หน้าต่าง ไม่มีลมโกรก  อาบด้วยน า้อุ่นที่อุณหภูมิน า้ 
37 – 40 องศาเซลเซียสขณะเร่ิมอาบ และด าเนินการ
อาบน า้โดยบคุลากรทางการพยาบาล ใช้เวลาในการ 

อาบน า้ให้ทารกไม่เกิน 5 นาที หลังอาบน า้ซับแห้ง
ทนัทีด้วยผ้าแห้งอุ่นหลงัจากนัน้หอ่ตวัทารกด้วยผ้าอุ่น
และนอนภายใต้เคร่ืองให้ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี   
ตามแนวทางปฏิบัติของห้องคลอดโรงพยาบาล
รามาธิบดี  ทารกในกลุม่ 1 ซึ่งมีอณุหภมูิร่างกายก่อน
อาบน า้ที่  36.21 องศาเซลเซียสเป็นภาวะอุณหภูมิ
ร่างกายต ่าเล็กน้อย   ขณะอาบน า้ทารกแรกเกิดได้รับ
การแช่ตัวในน า้ที่มีอุณหภูมิสูงกว่าตัวทารกท าให้
อณุหภมูิรอบผิวกายทารกสงูกวา่ภายในร่างกายทารก 
ทารกจึง ไม่สูญเสียความร้อนในร่างกายให้กับ
สภาพแวดล้อมรอบผิวกายทารก  ขณะเดียวกัน
อุณหภูมิน า้ที่สูงกว่าจะพาความร้อนสู่ตัวทารกและ
หลังอาบน า้ทารกได้รับการห่อตัวด้วยผ้าอุ่นที่ท า
หน้าที่เป็นฉนวนป้องกันการสูญเสียความร้อนใน
ร่างกายประกอบกับทารกนอนใต้เคร่ืองให้ความ
อบอุ่นชนิดแผ่รังสีซึ่งมีอุณหภูมิบริเวณที่นอนเท่ากับ 
32 - 34 องศาเซลเซียส  ท าให้อุณหภูมิโดยรอบตัว
ทารกใกล้เคียงหรืออาจสงูกว่าอณุหภมูิร่างกายทารก 
ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฏีการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย 
(thermoregulation)  การสูญเสียความร้อน (heat 
loss) และการรับความร้อนเข้าสูร่่างกาย (heat gain) 
ของทารกแรกเกิด ทางการระเหย การน า การพาและ
การแผ่รังสีความร้อน กับสภาพแวดล้อมรอบผิวกาย
ทารกแรกเกิด (WHO,1997) ดงันัน้  เมื่อวัดอุณหภูมิ
ร่างกายหลังอาบน า้ที่ เวลาผ่านไป 30 นาทีจึงพบ
อณุหภมูิร่างกายทารกสงูกว่าก่อนอาบน า้ 0.11 องศา
เซลเซียสและ   0.28  องศาเซลเซี ยสที่  60 นาที  
อณุหภมูิร่างกายเพิ่มขึน้จนเข้าสูภ่าวะปกติที่ 2 ชัว่โมง
หลงัเกิดหรือ 90 นาทีหลงัอาบน า้  และไม่เกิดภาวะ
อุณหภูมิร่างกายต ่าหลังอาบน า้ แสดงว่าทารกแรก
เกิดครบก าหนดที่มีสขุภาพดีแตม่ี อณุหภมูิร่างกายต ่า
เล็กน้อยสามารถอาบน า้ได้ทนัทีหลงัเกิดภายใต้การ
จดัสิง่แวดล้อมให้อุน่ และอาบในน า้อุน่ที่อณุหภมูิเมื่อ
เร่ิมอาบท่ี 37 – 40  องศาเซลเซียส 
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                ส่วนทารกกลุ่มที่ 2 อุณหภูมิร่างกายก่อน
อาบน า้ เ ท่ ากับ  36.85 องศา เซล เซี ยส  อาบใน
สภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับกลุ่ม 1 หลงัอาบน า้ที่ 30 
นาที อณุหภมูิร่างกายลดลง 0.23 องศาเซลเซียส อาจ
เกิดจากอุณหภมูิน า้ต ่ากว่าอุณหภมูิร่างกายทารกจึง
ท าให้ทารกสญูเสียความร้อนในร่างกาย 0.23 องศา
เซลเซียส สอดคล้องกบัการศกึษาของทากายามาและ
คณะ(Takayama et al, 2000) ที่พบว่าหลังอาบน า้
ทารกแรกเกิดครบก าหนดจะมีอณุหภมูิร่างกายลดลง
เฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียส และการศึกษาของกูนาวิจา
ยาและคณะ  (Gunawijaya et al,2003) อุณหภูมิ
ร่างกายหลงัอาบน า้ของทารกคลอดครบก าหนดที่ 15 
นาทีลดลง 0.15 องสาเซลเซียส และที่ 30 นาทีลดลง 
0.03 องศาเซลเซียสจากก่อนอาบน า้แสดงวา่อณุหภมูิ
ร่างกายเพิ่มสงูขึน้ เช่นเดียวกบัการศกึษานี ้แตเ่มื่อวดั
อุณหภูมิร่างกายหลงัอาบน า้ที่  60 นาทีพบอุณหภูมิ
เร่ิมสงูขึน้และที่ 90 นาทีอณุหภมูิร่างกายเท่ากบัก่อน
อาบน า้ สอดคล้องกับการศึกษาของนาโกและคณะ 
(Nako.et al.2000) ที่ศึกษาเปรียบเทียบอุณหภูมิ
ร่างกายทารกแรกเกิดครบก าหนดและใกล้ครบ
ก าหนด (อายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 35 สปัดาห์)          
ที่ไม่มีภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอดและคลอด
ทางช่องคลอดใน 2 กลุม่โดยการสุ่มเป็นกลุ่มอาบน า้
ซึ่งเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 95 รายทารกได้รับการ
อาบน า้ทันทีภายใน 2 - 5 นาทีหลังเกิด และกลุ่ม
ควบคมุจ านวน 92 รายจะได้รับการเช็ดตวัให้แห้ง เมื่อ
วดัอุณหภูมิร่างกายหลงัท ากิจกรรม 30 นาที พบว่า
อุณหภูมิร่างกายของทารกกลุ่มอาบน า้สูงกว่ากลุ่ม
เช็ดแห้ง โดยอุณหภูมิร่างกายทารกลุ่มอาบน า้ลดลง
กว่าก่อนอาบน า้ 0.40 องศาเซลเซียสส่วน กลุ่มเช็ด
แห้งลดลง 0.60 องศาเซลเซียส และทารกทัง้ 2 กลุม่มี
อณุหภูมิร่างกายเพิ่มสงูขึน้เมื่อวดัที่  1 และ 3 ชั่วโมง
หลงัเกิด เช่นเดียวกับการศึกษาของทาฮิริและคณะ 
(Taheri.et al,2007)  ที่ศกึษาเปรียบเทียบอณุหภมูิ 

ร่างกายทารกแรกเกิดครบก าหนดจ านวน 100 คนที่ไม่
มีภาวะแทรกซ้อน อายุครรภ์มากกว่าหรือเท่ากับ 37 
สปัดาห์น า้หนกัแรกเกิดมากกว่า 2500 กรัม APGAR 
Score ที่  1 และ 5 นาทีมากกว่า  7 และมีอุณหภูมิ
ร่างกายวัดทางทวารหนักมากกว่า  36.5 องศา
เซลเซียส แบง่เป็น  2  กลุม่  กลุม่ที่ 1 อาบน า้หลงัเกิด
ภายใน 1 - 2 ชัว่โมง กลุม่ที่ 2 อาบน า้หลงัเกิดที่ 4 - 6 
ชั่วโมง วดัอุณหภูมิร่างกายก่อนอาบน า้ หลงัอาบน า้
ทันที  30นาทีและ  60 นาที  ผลการศึกษาพบว่า
อุณหภูมิร่างกายทารกทัง้ 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่าง
กนัและไมเ่กิดภาวะอณุหภมูิร่างกายต ่า 
              ดัง้นัน้เมื่อพิจารณาจากการศกึษาครัง้นีแ้ละ
การศึกษาที่ผ่านมาสรุปได้ว่าทารกแรกเกิดครบ
ก าหนดที่มีสขุภาพดีสามารถอาบน า้ได้ทนัทีหลงัเกิด
ภายใต้การจดัสภาพแวดล้อมให้อบอุน่ที่อณุหภมูิห้อง
ไม่ต ่ากว่า 27 องศาเซลเซียส ไมม่ี ลมโกรก  อาบด้วย
น า้อุ่นอณุหภมูิไมต่ ่ากวา่  37  องศาเซลเซียส ใช้เวลา
ในการอาบน า้ไม่เกิน 5 นาทีและทารกมีอุณหภูมิ
ร่างกายวัดทางทวารหนัก ไม่ต ่ ากว่า  36.5 องศา
เซลเซียส 
 

ข้ อ เ ส น อ แน ะ แ ล ะ แน ว ท า ง ก า ร น า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
         1. การอาบน า้ให้ทารกแรกเกิดครบก าหนดทนัที
สามารถกระท าได้ ภายใต้การควบคมุสภาพแวดล้อม  
ระยะเวลาในการอาบน า้และการดูแลทารกให้แห้ง
และอุน่ท้นทีหลงัอาบน า้ 
         2. ควรศกึษาเปรียบเทียบอณุหภมูิร่างกายทารก
แ ร ก เ กิ ด ใ น ก ลุ่ ม อ า บน ้า แ ล ะ เ ช็ ด ตั ว ภ า ย ใ ต้
สภาพแวดล้อมเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการดูแล
ทารกแรกเกิดในห้องคลอดตอ่ไป 
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โครงการประเมินผลทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้านวิจัยกับผลงานวิจัย 
ที่ได้รับการตีพมิพ์ ในระดับนานาชาตขิองคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
Evaluation on research talent grant project and international publications at the 

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital 
 

มกุดาลกัษณ์  บญุทรง,  ธนารีย์  บวัเผ่ือน, ประทกัษ์  โอประเสริฐสวสัดิ ์

 

บทคัดย่อ 

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลยัมหิดล มีวิสยัทศัน์ที่จะเป็นสถาบนัการแพทย์ชัน้น าใน
ระดบัสากล และเป็นประทีปสอ่งทางด้านสาธารณสขุของประเทศ ซึ่งจะต้องด าเนินงานใน  3  พนัธกิจหลกัได้แก่ ด้าน
การศกึษา ด้านการวิจยั และด้านการบริการสขุภาพ โดยเน้นการวิจยัเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม ่แตอ่ย่างไรก็ตาม
ผลงานวิจัยของคณะฯ ก็ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ จ าเป็นที่จะต้องผลิตผลงานวิจัยเพิ่มขึน้ จึงท าให้เกิด
โครงการทนุพฒันาศกัยภาพอาจารย์แพทย์ด้านวิจยั เพื่อเพิ่มผลงานวิจยัของคณะฯ ทัง้ในสว่นของจ านวนและคณุภาพ
ของผลงานวิจัย ในการศึกษาวิจัยในครัง้นี ้มีวตัถุประสงค์ที่จะท าการประเมินผลลพัธ์ของโครงการฯ ในรูปแบบของ
จ านวนผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ จากฐานข้อมลู Scopus , PubMed และ Web of Science   โดย
ท าการศึกษาย้อนหลงั 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2556 พบว่าในปี พ.ศ. 2554 มีอาจารย์แพทย์รับทนุ จ านวน 17 คน 
เป็นเงินทัง้สิน้  8,694,750  บาท ในปี พ.ศ. 2555 จ านวน  19  คน เป็นเงินทัง้สิน้  8,834,182  บาท  และในปี พ.ศ. 2556 
จ านวน 24  คน เป็นเงินทัง้สิน้  10,494,330  บาท ในสว่นของผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ ในปี พ.ศ. 
2554 จ านวน  59  เร่ือง จากจ านวนผลงานวิจยัทัง้หมด  244  เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 24.18 หรือ 3.47 เร่ืองตอ่คนตอ่ปี    ใน
ปี พ.ศ. 2555 จ านวน  69  เร่ือง จากจ านวนทัง้หมด  261  เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 26.44 หรือ 3.64 เร่ืองต่อคนต่อปี และใน
ปี พ.ศ. 2556  จ านวน 81 เร่ือง จากจ านวนทัง้หมด 243 เร่ือง คิดเป็นร้อยละ 33.33 หรือ 3.37 เร่ืองตอ่คนตอ่ปี   ในขณะ
ที่ผลงานวิจยัของอาจารย์แพทย์ทัง้หมดท าได้ 0.44, 0.46 และ 0.42 เร่ืองตอ่คนตอ่ปี ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2556 และ
เมื่อคิดเป็นร้อยละของจ านวนอาจารย์แพทย์ที่รับทุนต่อจ านวนอาจารย์แพทย์ทัง้หมด ในปี พ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 
3.06 ในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นร้อยละ 3.37 และในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นร้อยละ 4.21 ดงันัน้ จะเห็นได้ว่ากลุ่มอาจารย์
แพทย์ที่รับทุนคิดเป็นร้อยละ  3.55  ของอาจารย์ทัง้หมด แต่สามารถผลิตผลงานวิจยัได้ร้อยละ 27.98 ของผลงานวิจัย
ทัง้หมดของคณะฯ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการทนุพฒันาศกัยภาพอาจารย์แพทย์ด้านวิจัย ได้ผลสมัฤทธ์ิเป็นท่ีน่าพอใจ
อย่างเป็นรูปธรรม แต่ข้อด้อยของโครงการนีท้ี่ส าคญัคือการที่ไม่สามารถเพิ่มจ านวนอาจารย์แพทย์กลุ่มนีไ้ด้มากพอ  
ดงันัน้  คณะฯ จะต้องท างานเชิงรุกในการค้นหาอาจารย์แพทย์รุ่นใหม่ที่ ต้องการเป็นอาจารย์แพทย์นกัวิจัยให้เข้าสู่
โครงการในจ านวนที่มากพออยา่งตอ่เนื่อง เพิ่มขึน้จากร้อยละ 4.21 ไปเป็นประมาณร้อยละ  12-15 ก็จะเป็นจดุคานงดัให้
ผลงานวิจยัของคณะฯ เพิ่มขึน้อยา่งก้าวกระโดดที่ชดัเจน ส าหรับเป้าหมายระยะสัน้ 
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ค าส าคัญ : ทนุพฒันาศกัยภาพอาจารย์แพทย์ด้านวิจยั, ผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ,  
    คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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Abstract 

 Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University has a vision to be a leading faculty in 
the international level and also the guiding light for the health of the country.  To reach this goal, international 
publication should be increased, but it is not yet at a satisfaction level.  So, the research talent grant project 
was launched hoping that international publication should be increased not only the number but also the 
quality of the research.  The objective of this study was to evaluate the research talent grant project using 
international publication from Scopus, PubMed and Web of Science database as an indicator of success.  

This retrospective study was conducted at the faculty of Medicine Ramathibodi Hospital between 
2011-2013. In 2011, the total of 17 faculty staffs were recruited with the total grant of  8,694,750  baht, in 2012, 
the total of 19 faculty staffs were recruited with the total grant of  8,834,182  baht and in 2013,  the total of 
faculty staffs of 24 were recruited with the total grant of 10,494,330  baht.  In terms of international publication 
in 2011  this group produced  59 papers from the total of 244 papers of the faculty (24.18 percent), in 2012 
produced 69 papers from the total of 261 (26.44 percent) papers and in 2013 produced 81 papers from the 
total of 243 papers ( 33 .33  percent) .  Comparing faculty staffs of this group and the total faculty staffs, we 
found that only 3.06 percent, 3.37 percent and 4.21 percent of faculty staffs was in the research talent grant 
project between 2011-2013, respectively.  Comparing research done in talent grant project, we found that 
3.47, 3.64 and 3.37 papers per person per year but total faculty staff only 0.44, 0.47 and 0.43 papers per 
person per year between 2011 - 2013. 

 In conclusion, the research talent grant project was highly effective in terms of research productivity.  
But the number of faculty staff who were granted each year are not adequate.  It should be proactive to recruit 
more faculty staffs from 4.21 to around 12-15 percent to make a leverage for international publications in short 
term goal. 

Keyword :  Research talent grant, international publication, Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital  
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หลักการและเหตุผล 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ที่จะเป็น
สถาบนัการแพทย์ชัน้น าในระดบัสากล และเป็นประทีป
ส่องทางด้านสขุภาพของประเทศ ซึ่งจะเป็นเช่นนัน้ได้
จะต้องมีการสร้างช่ือเสียงให้เป็นที่ประจกัษ์ของสงัคม
ในวงกว้าง ทัง้ในระดับชาติและนานาชาติ  ในพนัธกิจ
หลักทัง้  3  ด้าน ได้แก่ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย 
และด้านการบริการสขุภาพ แตจ่ากการวิเคราะห์จดุแขง็
และจดุอ่อนของคณะฯ พบวา่ คณะฯ มีจดุแข็งที่ส าคญั
ในหลายประการ ได้แก่ มีบุคลากรด้านการแพทย์
จ านวนมาก ในปี 2556 ทัง้หมด 571 คน ซึ่ง เป็น
บุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัยโดยเฉพาะการ
วิ จัยทางคลินิก  (clinical research)  มี กลุ่มผู้ ป่ วย
เพียงพอส าหรับงานวิจัยทางคลินิก มีส านักงานวิจัย 
วิชาการและนวตักรรม     พร้อมทัง้บุคลากรสนบัสนุน
ในการท าวิจัย รวมทัง้มีทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงิน
รายได้คณะฯ(1) เงินอดุหนนุค่าตีพิมพ์ผลงานวิจยั(2) เงิน
อดุหนนุการน าเสนอผลงานวิจยั ณ ต่างประเทศ(3) และ
เงินรางวลัส าหรับผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดบั
สากล(4) แต่อย่างไรก็ตาม จากผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดบัสากลที่เกิดขึน้ คาดว่าคณะฯ อาจจะมี
จุดอ่อนในหลายๆ ด้านเช่นกนั ได้แก่ การขาดอาจารย์
แบบอยา่ง (role model) ด้านวิจยั และหวัหน้ากลุม่วิจยั
เฉพาะโรค  ขาดบรรยากาศการวิ จัย  ( research 
atmosphere) อาจารย์ไม่เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้อง
ท างานวิจัย รวมทัง้อาจารย์มีภาระงานด้านบริการ
สขุภาพที่มากเกินไป และแม้วา่จะมีจดุแข็งและจุดอ่อน
หลายประการด้านวิจยั แต่คณะฯ ก็มีความพยายามที่
จะผลักดันให้มีจ านวนผลงานวิจัย เพิ่มขึน้  ดังนัน้ 
นอกเหนือจากการพัฒนาสิ่งสนบัสนุนการวิจัย ได้แก่ 
การสร้างบรรยากาศวิจัย  การพัฒนาบุคลากรสาย
สนบัสนนุการท าวิจยั และการพฒันาห้องปฏิบตัิการ 
 
 

วิจยัที่ได้มาตรฐานแล้ว ก็คือ การพฒันาอาจารย์ 
แพทย์ให้เข้าสูก่ารเป็นอาจารย์แพทย์นกัวิจยั โดยคณะฯ 
เปิดโอกาสให้อาจารย์แพทย์สมคัรเข้ารับทนุในโครงการ
พฒันาศกัยภาพอาจารย์แพทย์ด้านวิจัย(5, 6) เพื่อเป็น
การสร้างแรงจงูใจในการท าวิจยั โดยคณะฯ คาดหวงัวา่ 
อาจารย์แพทย์ที่ รับทุนในโครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์แพทย์ด้านวิจัยจะสามารถสร้างผลงานวิจัยที่
ได้ รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ เพิ่มขึ น้อย่าง
ต่อเนื่อง และเป็นอาจารย์แบบอย่างด้านวิจัยส าหรับ
อาจารย์แพทย์รุ่นใหมต่อ่ไปในอนาคต 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพื่อประเมินผลโครงการทุนพฒันาศกัยภาพ
อาจารย์แพทย์ด้านวิจยั ในสว่นที่เก่ียวกบัผลงานวิจยัที่
ได้รับการตีพิมพ์ในระดบันานาชาติของอาจารย์แพทย์ที่
รับทนุในโครงการ 

 

วิธีการศึกษา 

เป็นการศกึษาข้อมลูย้อนหลงั  3  ปี ระหวา่งปี 
พ.ศ. 2554 – 2556 ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี โดยข้อมลูทนุพฒันาศกัยภาพอาจารย์แพทย์
ด้านวิจัย ได้จากหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย 
ส านักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม ที่ท าหน้าที่
บริหารทุนในส่วนนี ้โดยทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์
แพทย์ด้านวิจยันัน้ แบง่เป็น  3  ระดบั   โดยทนุระดบัต้น 
ทุนละ  40,000 บาทต่อเดือน และเงินสมทบไม่เกิน 
20,000 บาทต่อเดือน ทุนระดบักลาง ทุนละ  50,000 
บาทต่อเดือน และเงินสมทบไม่เกิน 20,000 บาทต่อ
เดือน และทุนระดับสงู ทุนละ  60,000 บาทต่อเดือน 
และเงินสมทบไม่เกิน 20,000 บาทต่อเดือน  ซึ่งเงิน
สมทบ คือเงินท่ีคณะฯ จ่ายสมทบให้เทา่กบัคา่ตอบแทน 
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ที่นักวิจัยได้รับจากทุนอุดหนุนการวิจัยจากภายนอก
คณะฯ โดยไมเ่กินอตัราที่ก าหนด ในสว่นของ 
ข้อมูลผลงานวิจัย ในระดับนานาชาตินัน้  ได้จาก
ฐานข้อมูล Scopus, PubMed และ Web of Science 
โดยใช้ค าค้นว่า Ramathibodi Hospital และช่ือของ
อาจารย์แพทย์ทัง้หมดในโครงการ 
 
ผลการศึกษา 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้อนุมัติทุนพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์แพทย์ด้านวิจยั ในระหวา่งปี พ.ศ. 2554 -2556  
ดงันี ้ในปี พ.ศ.  2554 จ านวนทัง้สิน้  17  ทุน เป็นเงิน
ทัง้สิน้  8,694,750  บาท โดยผู้ รับทุนทัง้หมด  17  คน 
แบ่งเป็นผู้ รับทุนระดับต้น  10  คน  ระดบักลาง 6 คน 
และระดบัสงู 1 คน ในปี พ.ศ. 2555 จ านวนทัง้สิน้  19  
ทนุ เป็นเงินทัง้สิน้  8,834,182  บาท โดยผู้ รับทนุทัง้หมด  
19  คน แบ่งเป็นผู้ รับทนุระดบัต้น  12  คน  ระดบักลาง  
5  คน และระดบัสงู 2 คน ในปี พ.ศ. 2556 จ านวนทัง้สิน้  
24  ทนุ เป็นเงินทัง้สิน้  10,494,330  บาท โดยผู้ รับทุน
ทัง้หมด  24  คน แบ่งเป็นผู้ รับทุนระดับต้น  17  คน  
ระดบักลาง 5 คน และระดบัสงู  2  คน  (ดตูาราง 1 ) 
ในส่วนของผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 ของคณะ
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ดังนี ้ในปี พ.ศ.  
2554 จ านวนทัง้หมด  244  เ ร่ือง ในปี พ.ศ. 2555  
จ านวนทัง้หมด  261  เร่ือง  และในปี พ.ศ. 2556 จ านวน
ทัง้หมด  243  เร่ือง ส าหรับผลงานวิจัยที่ได้รับการ
ตีพิมพ์ในระดับนานาชาติของอาจารย์แพทย์ผู้ รับทุน
พฒันาศกัยภาพด้านวิจยั ระหวา่งปี พ.ศ. 2554 – 2556 
ดงันี ้ในปี พ.ศ. 2554 จ านวนทัง้หมด  59  เร่ือง ในปี 
พ.ศ. 2555 จ านวนทัง้หมด  69  เร่ือง และในปีพ.ศ. 
2556  จ านวนทัง้หมด  81 เร่ือง และเมื่อคิดเป็น       ร้อย

ละของผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ 
เปรียบเทียบระหว่างผลงานวิจยัของอาจารย์แพทย์ผู้ รับ
ทนุพฒันาศกัยภาพด้านวิจยักบัผลงานวิจยัของอาจารย์
แพทย์ทัง้หมด ในปี พ.ศ. 2554  คิดเป็นร้อยละ  24.18  
ในปี พ.ศ.2555 คิดเป็นร้อยละ 26.44 และในปี พ.ศ. 
2556 คิดเป็นร้อยละ 33.33  และเมื่อคิดเป็นร้อยละของ
จ านวนอาจารย์แพทย์ผู้ รับทนุโครงการพฒันาศกัยภาพ
ด้านวิจัยกับจ านวนอาจารย์แพทย์ทัง้หมด ในปี พ.ศ.
2554 คิดเป็นร้อยละ 3.06  ในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็นร้อย
ละ 3.37 และในปี พ.ศ. 2556  คิดเป็นร้อยละ  4.21 (ดู
ตารางที่ 2)  และเมื่อจัดกลุ่มอาจารย์แพทย์ผู้ รับทุน
ทัง้หมด ตามภาควิชา พบว่าในจ านวนอาจารย์แพทย์
ทัง้หมด  24 คนนัน้  เ ป็นอาจารย์แพทย์จาก  10  
ภาควิชา โดยเป็นผู้ รับทนุระดบัต้น  17 คน ระดบักลาง  
5  คน และระดบัสงู  2  คน และเมื่อแยกตามภาควิชา 
โดยเป็นผู้ รับทุนจากภาควิชาอายุรศาสตร์มากที่สุด 
จ านวน  6  คน  เป็นระดบัต้น จ านวน 3 คน ระดบักลาง 
จ านวน 1 คน และระดบัสูงจ านวน  2  คน  รองลงมา
เป็นผู้ รับทนุจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จ านวน 4 คน 
เป็นระดบัต้น จ านวน  3 คน และระดบักลาง จ านวน 1 
คน  ที่ เหลือเป็นผู้ รับทุนจากภาควิชาพยาธิวิทยา 
จ านวน 3 คน เป็นระดับต้น จ านวน  2 คน และ
ระดับกลาง จ านวน 1 คน   เป็นผู้ รับทุนจากส านัก
งานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม จ านวน 3 คน เป็น
ระดบัต้น จ านวน  2 คน และระดบักลาง จ านวน 1 คน   
เป็นผู้ รับทุนจากจากภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน จ านวน 
2 คน เป็นระดับต้น จ านวน 1 คน และระดับกลาง 
จ านวน 1 คน เป็นผู้ รับทุนจากจากภาควิชารังสีวิทยา 
จ านวน 2 คน เป็นระดบัต้นทัง้หมด เป็นผู้ รับทนุจากจาก
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาจักษุวิทยา ภาควิชา
ศลัยศาสตร์และภาควิชาเวชศาสตร์ฉกุเฉิน ภาควิชาละ 
1 คน ทัง้หมดเป็นผู้ รับทนุระดบัต้น (ดตูารางที่  3) 
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ตารางที่  1 แสดงจ านวนผู้รับทุน จ านวนเงินรวมทัง้หมด และระดับของผู้รับทุนในโครงการทุน
พัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้านวิจัยในระหว่างปี พ.ศ. 2554 - 2556 

             2554           2555        2556 

จ านวนผู้ รับทนุ (คน) 17 19 24 
จ านวนเงินรวมทัง้หมด (บาท) 8,694,750 8,834,182 10,494,330 
รับทนุระดบัต้น 10 12 17 
รับทนุระดบักลาง 6 5 5 
รับทนุระดบัสงู 1 2 2 

 

ตารางที่   2  แสดงร้อยละของผลงานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติของอาจารย์
แพทย์ผู้รับทุนต่อผลงานวิจัยของอาจารย์แพทย์ทัง้หมดและร้อยละของจ านวนอาจารย์แพทย์
ผู้รับทุนต่อจ านวนอาจารย์แพทย์ทัง้หมด ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556  

 2554 2555 2556 

ผลงานวิจยัของอาจารย์แพทย์ทัง้หมด 244 261 243 
ผลงานวิจยัของอาจารย์แพทย์ผู้ รับทนุ 59 69 81 
จ านวนอาจารย์แพทย์ผู้ รับทนุ 17 19 24 
จ านวนอาจารย์แพทย์ทัง้หมด 557 565 571 
ร้อยละของผลงานอาจารย์แพทย์ผู้ รับทนุตอ่ผลงานของอาจารย์แพทย์ทัง้หมด 24.18 26.44 33.33 
ร้อยละของจ านวนอาจารย์แพทย์ผู้ รับทนุตอ่อาจารย์แพทย์ทัง้หมด 3.06 3.37 4.21 

 
 

ตารางที่  3  ตารางแสดงจ านวนผู้รับทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้านวิจัย แบ่งตามสังกัด
ภาควิชาและระดับการรับทุน 

 
ภาควิชา จ านวน 

ผู้ รับทุน 
ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง 

     อายรุศาสตร์ 6 3 1 2 
     กมุารเวชศาสตร์ 4 3 1 0 
     พยาธิวิทยา 3 2 1 0 
     ส านกังานวิจยัวิชาการและนวตักรรม 3 2 1 0 
     เวชศาสตร์ชมุชน 2 1 1 0 
     รังสีวิทยา 2 2 0 0 
     ออร์โธปิดิกส์ 1 1 0 0 
     จกัษุวิทยา 1 1 0 0 
     ศลัยศาสตร์ 1 1 0 0 
     เวชศาสตร์ฉกุเฉิน 1 1 0 0 

รวม 24 17 5 2 
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อภปิรายผลการศึกษา 
จากการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้พบวา่ แม้วา่คณะ

แพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้มีการผลกัดนัให้
เกิดโครงการทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้าน
วิจัย โดยเปิดโอกาสให้อาจารย์แพทย์ทุกคน เข้าร่วม
โครงการฯ  ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะ
กรรมการบริหารทนุฯ และผู้ เข้ารับทนุฯ จะต้องรายงาน
ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ก า ร วิ จั ย ต่ อ ค ณ ะ
กรรมการบริหารทุนฯ  ปีละ 2 ครัง้ จึงจะได้รับการ
พิจารณาให้รับทนุในปีถดัไป โดยมุง่หวงัที่จะให้อาจารย์
แพทย์ได้ทุม่เทท างานด้านวิจยัในคณะฯ ให้เพิ่มจ านวน
มากขึน้ก็ตาม มีเพียงอาจารย์แพทย์ส่วนน้อยที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ  โดยรวม  มีอาจารย์แพทย์ที่รับทนุใน
โครงการนีเ้พียง 24  คน หรือคิดเป็นร้อยละ  4.21  อายุ
เฉลี่ยของผู้ รับทนุฯ อยูท่ี่ 36 ปี เนื่องจากอาจารย์แพทย์
ส่วนใหญ่ จะให้ความสนใจกับงานบริการทางด้าน
คลินิก เพราะเป็นผู้ เช่ียวชาญเฉพาะโรคที่เป็นวิชาชีพ
ของตนเอง และสามารถหารายได้ที่มากกว่าเงินทุนที่
ได้รับจากโครงการ อีกทัง้การรับทุนจะต้องมีพันธะ
สัญญาที่จะต้องมีผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์ใน
ระดบันานาชาติอยา่งน้อย 2 เร่ืองตอ่ปี ซึง่เป็นเกณฑ์ขัน้
ต ่า อาจมีผลท าให้อาจารย์แพทย์ไม่สนใจที่จะเข้าร่วม
โครงการฯ และมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ช้ามาก ต ่ากว่าที่
คณะฯ คาดหวังไว้ที่ประมาณร้อยละ  12-15 ของ
อาจารย์แพทย์ทัง้หมด แต่อย่างไรก็ตาม มีผลลพัธ์ของ
โครงการนีใ้นทางบวกที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เมื่อท า
การเปรียบเทียบจ านวนผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ ระหว่างอาจารย์แพทย์ที่ได้รับทุน
พฒันาศกัยภาพด้านวิจยักบัอาจารย์แพทย์ทัง้หมดของ
คณะฯ พบว่า สัดส่วนของอาจารย์แพทย์ที่ รับทุนใน

โครงการฯ ผลติผลงานวิจยัได้ประมาณร้อยละ  30  ของ
จ านวนผลงานวิจัยทัง้หมดของคณะฯ และถ้าอาจารย์
แพทย์ในโครงการเพิ่มมากขึน้ ก็จะท าให้ จ านวน
ผลงานวิจัยของคณะฯ เพิ่มขึน้อย่างก้าวกระโดดได้ 
เนื่องจากอาจารย์แพทย์ในกลุม่นี ้เป็นกลุม่ที่มีศกัยภาพ
สูงในการท าวิจัย  ร่วมกับมีความมุ่งมั่นด้านวิจัย
โดยเฉพาะ นอกเหนือจากด้านการศึกษาและการ
บริการสุขภาพ ในส่วนของการสังกัดภาควิชานัน้           
มีความหลากหลาย ไม่ได้เป็นตวับอกว่าสงักดัภาควิชา
ใด จะมีผลลพัธ์ของงานวิจยัมากกวา่กนั ทัง้หมดขึน้กบั
ตวัของนักวิจัยเองเป็นส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามเป็นที่
มัน่ใจได้ว่า ถ้าด าเนินการเชิงรุก ค้นหาอาจารย์แพทย์
รุ่นใหม่ ที่ต้องการเป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัย เข้าสู่
โครงการทนุพฒันาศกัยภาพอาจารย์แพทย์ด้านวิจยัได้
จ านวนมากเทา่ใด ก็จะเป็นการรับประกนัได้ว่า จ านวน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดบันานาชาติจะมี
การเพิ่มขึ น้อย่างชัด เจนเ ป็น รูปธรรม เนื่องจาก
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เฉลี่ยของอาจารย์แพทย์
ในกลุ่มนี ้จะประมาณ 3 เร่ืองต่อคนต่อปี ในขณะที่
ผลงานรวมของอาจารย์แพทย์ของคณะฯ อยูท่ี่ประมาณ 
0.4 เร่ืองต่อคนต่อปี และถ้าคิดเป็นจ านวนเงินที่ใช้ต่อ
เร่ืองของผลงานวิจยัของอาจารย์แพทย์ผู้ รับทนุพบวา่ใน
ปี พ.ศ.  2554  ใช้เงินเฉลีย่  147,420 บาทตอ่เร่ือง ในปี 
พ.ศ. 2555 ใช้เงิน  128,032  บาทต่อเร่ือง  ในปี พ.ศ. 
2556  ใช้เงินเฉลี่ย  147,808  บาทต่อเร่ือง (ดตูารางที่ 
4)  ซึ่งต ่ากว่าค่าเฉลี่ยทั่วไป  โดยข้อมูลจากหน่วย
วิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจัย งานบริหารงานทั่วไป
สนับสนุนการวิ จัย  พบว่า ในปี  2556  มี จ านวน
โครงการวิจัยทัง้ภายในและภาคนอกคณะฯ จ านวน  
423 โครงการ มีจ านวนเงินทัง้สิน้ 191,174,376.33 
บาทเฉลีย่เร่ืองละ 451,948.88 บาท    
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ตารางที่   4 แสดงจ านวนเร่ืองต่อคนต่อปีของผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ของอาจารย์แพทย์ผู้รับทุนและของอาจารย์แพทย์ทัง้หมด ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556  

 2554 2555 2556 

จ านวนเงินรวมทัง้หมด (บาท) 8,694,750 8,834,182 10,494,330 
ผลงานวิจยัของอาจารย์แพทย์ผู้ รับทนุ 59 69 81 
จ านวนอาจารย์แพทย์ผู้ รับทนุ 17 19 24 
จ านวนเร่ือง / คน / ปี 3.47 3.64 3.37 
จ านวนเงินที่ใช้ตอ่เร่ือง (บาท) 147,420 128,032 147,808 
ผลงานวิจยัของอาจารย์แพทย์ทัง้หมด 244 261 243 
จ านวนอาจารย์แพทย์ทัง้หมด 557 565 571 
จ านวนเร่ือง / คน / ปี 0.44 0.46 0.42 

 

บทสรุปและประโยชน์ที่ได้จากการศึกษา 

 โครงการพฒันาศกัยภาพอาจารย์แพทย์ด้าน
วิจยั มีผลลพัธ์ในทางบวกที่ชดัเจนและเป็นรูปธรรมกับ
จ านวนผลงานวิจยัที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดบันานาชาติ
ของคณะฯ เมื่ อท าการ เป รียบเทียบกับ จ านวน
ผลงานวิจยัของอาจารย์แพทย์ทัง้หมด แตอ่ยา่งไรก็ตาม
ผลลพัธ์ของงานวิจยัของอาจารย์แพทย์ในโครงการนี ้ก็
ยังมีจ านวนไม่มากพอ เนื่องจากมีจ านวนอาจารย์
แพทย์ในโครงการยงัน้อยอยู ่เพียงร้อยละ  4.21  จากที่
คาดหวังว่าจะมีประมาณร้อยละ 12-15 ดังนัน้ การ
ท างานในเชิงรุกในการค้นหาอาจารย์แพทย์รุ่นใหม่ที่
ต้องการเป็นอาจารย์แพทย์นักวิจัย เข้าสู่โครงการ
เพิ่มขึน้ก็จะท าให้จ านวนผลงานวิจัยของคณะฯ มี
จ านวนมากขึน้ก็จะเป็นประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาใน
ครัง้นี ้

 

 

ข้อเสนอแนะ  

1. คณะฯ จะต้องพยายามท างานเชิงรุก
เพื่อค้นหาอาจารย์แพทย์รุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นอาจารย์
แพทย์นกัวิจัยให้ได้จ านวนที่มากพอ เข้าสูโ่ครงการทุน
พัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้านวิจัย  ก็จะเป็นจุด
คาดงัดให้ผลงานวิจัยของคณะฯ เพิ่มขึน้อย่างก้าว
กระโดดที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ส าหรับเป้าหมาย
ระยะสัน้ 

2. คณะฯ จะต้องสนบัสนุนอาจารย์แพทย์
ในโครงการนี  ้ด้วยการให้มีอาจารย์แพทย์พี่ เลี ย้ง 
(Mentor) และให้เข้าร่วมอยู่ในกลุ่มวิจัย เพื่อเป็นการ
สร้างแรงบันดาลใจ ที่จะพัฒนาตนเองให้ท าวิจัยได้
อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้สนับสนุนด้านเงินทุนวิจัยใน
จ านวนที่เพียงพอให้เกิดการวิจยัที่มีคณุภาพ 

3. ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษา 
Best Practice ของอาจารย์แพทย์ที่มีผลงานวิจยัตีพิมพ์
จ านวนมากและแรงจูงใจหรือการสนบัสนุนที่อาจารย์
แพทย์นกัวิจยัต้องการได้รับจากคณะฯ 

 

 

 

  95 



MAHIDOL R2R
E-JOURNAL
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1. ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
เร่ือง หลกัเกณฑ์การให้ทนุอดุหนนุการวิจยัจากเงิน
รายได้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ,  
2552 

2. ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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การวิจยัลงตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์, 2556  
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ตา่งประเทศ, 2556 

4. ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
เร่ือง หลกัเกณฑ์และอตัราการจ่ายเงินค่าตอบแทน
แ ก่ ผู้ มี ผ ล ง า น วิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการระดบัสากล, 2555  

5. ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
เร่ือง ทนุพฒันาศกัยภาพในการท าวิจยัของอาจารย์
แพทย์, 2556  

6. ประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
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ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี 
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มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
สถานที่ท างาน หน่วยวิเคราะห์ข้อมลูและทนุ 

วิจยั ส านกังานวิจยั วิชาการและ 
นวตักรรม คณะแพทยศาสตร์ 

แหน่งหน้าที่ปัจจุบัน หวัหน้าหน่วยวิเคราะห์ข้อมลู 
และทนุวิจยั 

 

ประวัติการท างาน  เร่ิมบรรจตุ าแหน่งพนกังานธุรการ เม่ือวนัที่  
2 กนัยายน 2545  ท างานเก่ียวกบัการ 
เรียนการสอนนกัศกึษาแพทย์ สงักดั 
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  
มหาวิทยาลยัมหิดล 

    2552 เปลี่ยนต าแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ 
                บริหารงานทัว่ไป  ท างานเก่ียวกบัการ 
   บริหารจดัการเงินทนุวิจยั ทัง้ภายในและ 
   ภายนอกคณะฯ และบริหารจดัการทัว่ไป 
   ของหน่วยวิเคราะห์ข้อมลูและทนุวิจยั งาน 
   บริหารทัว่ไปสนบัสนนุการวิจยั สงักดั 
   ส านกังานวิจยั วิชาการและนวตักรรม  
   คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
   มหาวิทยาลยัมหิดล  

 

ช่ือ-สกุล  นางธนารีย์  บวัเผ่ือน 
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป  
  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทัว่ไป 
สถานที่ท างาน หน่วยวิเคราะห์ข้อมลูและทนุวิจยั  

งานบริหารทัว่ไปสนับสนนุการวิจยั ส านัก
งานวิจยั  วิชาการและนวตักรรม  
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล 
 

ช่ือ-สกุล   ศ.นพ.ประทกัษ์  โอประเสริฐสวสัดิ์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ  ศาสตราจารย์ 
ประวัติการศึกษา  อนมุตัิบตัร สาขาเวชศาสตร์การเจริญ 
  พนัธุ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 
  รามาธิบดี  มหาวิทยาลยัมหิดล 
ต าแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  รองคณบดีฝ่ายวิจยั  
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
สถานที่ท างาน  ส านกังานวิจยั วิชาการและนวตักรรม  
  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   
  มหาวิทยาลยัมหิดล 
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