กระบวนการเสริมสร้ างจิตสานึกของบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย์ ด้ านการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม
ชาตรี ลุนดา กุลธิดา โพธิ์แดง พรรษชล สมิติวณ
ั ฑิกลุ ธนพัฒน์ นพโสภณ และศิริอร มโนมัธยา

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาแบบมีสว่ นร่ วม (Participation Action Research) เพื่อสะท้ อนกระบวนการ
ดาเนินนโยบายด้ านการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงกระบวนการถอดบทเรี ยนให้ เห็นสภาวะปั จจุบัน
ของทัศนคติจิตสานึกที่เปลี่ยนไปในการมีส่วนร่ วมของผู้เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ นักศึกษาและบุคลากรของคณะเทคนิค
การแพทย์ เพื่อนาไปสูก่ ารเสริ มสร้ างแนวทางการเป็ นต้ นแบบแห่งการอนุรักษ์ พลังงานและธรรมชาติ ให้ เกิดจากการ
อยูร่ ่ วมกันอย่างสมดุล นอกจากนี ้ ยังเป็ นการสนับสนุนพันธกิจของคณะฯ ตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ด้านที่ 5 :
มุ่ง สู่ก ารเป็ นสถาบัน การเรี ย นรู้ ที่ มีชี วิต ชี วา และยุทธศาสตร์ ข องมหาวิท ยาลัยมหิ ดล ด้ า นที่ 7 Harmony ความ
กลมกลืนในความหลากหลาย ในการศึกษาครั ง้ นี ้ มี วตั ถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการเสริ มสร้ างการ
อนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อมของคณะเทคนิคการแพทย์ 2) เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับกระบวนเสริ มสร้ างการ
อนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อมของบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ โดยแบ่งวิธีการศึกษาออกเป็ น
2 ส่วน คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานเพื่อเสริ มสร้ างจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อม
ของคณะเทคนิคการแพทย์ โดยเก็บรวบรวมข้ อมูลหน่วยการใช้ พลังงาน ได้ แก่ ไฟฟ้ า น ้าประปา น ้ามัน และกระดาษ
รวมถึงการจัดการขยะ และนาข้ อมูลการจัดการไปใช้ ในการเปรี ยบเทียบให้ เห็นปริ มาณการใช้ พลังงานในแต่ละ
ปี งบประมาณ (พ.ศ. 2554-2555) 2) ศึกษาในเชิงคุณภาพ โดยสุม่ สัมภาษณ์กลุม่ ตัวอย่างเพื่อการสะท้ อนกลับข้ อมูล
โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ 1)คัดเลือกจากตัวแทนอ้ างอิงของนักศึกษาและบุคลากรที่ครอบคลุมและเชื่อถือได้ 2)
คัดเลือกจากตัวแทนทีที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการดาเนินการด้ านนโยบายและผลักดันการปฏิบตั ิการ
ผลการศึกษาพบว่า การดาเนินนโยบายด้ านการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมของคณะเทคนิคการแพทย์
ได้ ถูกนาไปปฏิบัติอย่างจริ งจัง โดยมีกลไกหลักที่สาคัญอยู่ 2 ประการ คือ 1) มีผ้ ูบริ หารมุ่งมั่นในการสื่อสารและ
สนับสนุนตระหนักต่อการอนุรักษ์ พลังงานและมุ่ งสูก่ ารเป็ นต้ นแบบของสถาบันการเรี ยนรู้ ที่มีชีวิตชีวา 2) การเกิด
เครื อข่ายทีมทางานชุมชนนักปฏิบตั ิ (CoPs) และสามารถรองรับภาระงาน กล่าวคือ เป็ นผู้ดาเนินกิจกรรม โครงการ
เพื่อสร้ างความตระหนักให้ เกิดบรรยากาศและทัศนคติและจิตสานึกที่มีต่อการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่ง แวดล้ อม ซึ่งได้
ดาเนินการในรู ปแบบของการจัดการความรู้ ภายในทีมทางาน อีกทังขยายผลความส
้
าเร็ จของการดาเนินงานสูส่ งั คม
ชุมชนใกล้ เคี ยง เช่ น เครื อข่า ยโรงเรี ยนในชุมชนตาบลคลองโยง และชุมชนตาบลบางแก้ ว ฟ้ า จัง หวัด นครปฐม
นอกจากนี ้ การจัดการเรี ยนการสอนให้ กบั นักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ ชันปี
้ ที่ 1 ในรายวิชา Transformative
Learning เช่น กิจกรรมสมุดทามือ เป็ นต้ น รวมถึงในกลุ่มบุคลากรอีกด้ วย ในด้ านผลลัพธ์ ของอัตราการลดลงของ
ปริ มาณพลังงาน ไฟฟ้ า น ้าประปา ของคณะฯ มีอตั ราที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างน้ อยร้ อยละ 3 ต่อปี ติดต่อกัน 3 ปี
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ซึ่งมีแนวโน้ มดีขึ ้น และสามารถนาข้ อมูลดังกล่าวไปสื่อสารให้ เกิดการรับรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ เกิ ดความ
ร่วมมือของนักศึกษาและบุคลากรเพิ่มมากขึ ้น
คำสำคัญ: จิ ตสำนึกอนุรกั ษ์ พลังงำน และ สิ่ งแวดล้อม

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
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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
32

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 TambolKlongYong 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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การใช้ สอยการกตัญญูกตเวทีร้ ูคณ
ุ ค่าของสิ่งแวดล้ อม
การเห็ น แก่ ป ระโยชน์ ส่ ว นรวม และการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ ความอยู่รอดของมนุษย์อาจเป็ น
เรื่ องราวเดียวกันกับความอยู่รอดของธรรมชาติที่ยาก
จะแยกออกจากกันให้ ขาดวิ่น หากแต่เป็ นความอยู่
รอดของธรรมชาติ จ ะอยู่ได้ ยื น นานเท่ า ใด นัน้ อาจ
กลายเป็ นว่ า มนุ ษ ย์ นั น้ เองเป็ นผู้ คุ ม อนาคตของ
ธรรมชาติในที่สุด ซึ่งในท้ ายสุดย่อมปฏิ เสธไม่ได้ ว่า
การอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนด้ วยความรักในแง่มุม
ของศาสนา การศรัทธาและการเคารพ จะเป็ นเหตุผล
ที่ทาให้ มนุษย์ได้ ตระหนักของการสร้ างมลภาวะให้ กบั
ธรรมชาติ ลดน้ อ ยลงได้ การตื่น ตัวเรื่ อ งสิ่งแวดล้ อ ม
หากไม่นับรวมถึงกิ จกรรมที่สงั คมและประชาคมทุก
ระดับในโลกที่โหมลงกระเพื่อมอย่างหลากหลายเรา
พบว่า กฎระเบียบที่สงั คมกาหนดและบทลงโทษที่ให้
ขอบเขตและความสาคัญของธรรมชาตินนก็
ั ้ ยงั มีอยู่
และใช้ ป ระโยชน์ ได้ ที เ ดี ย ว เพื่ อ การห้ า มปรามการ
สร้ างปั ญหาที่ทวีคณ
ู ขึ ้นเรื่ อยๆ
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในบริ บ ทของสถาบัน การศึ ก ษา ได้ ตระหนัก และ
ผลัก ดั น แนวคิ ด ผ่ า นการก าหนดเป้ าประสงค์ เ ชิ ง
ยุทธศาสตร์ และบรรจุไว้ ในแผนพัฒนาคณะฯ โดยเกิด
จากการมี ส่วนร่ ว มระดมความคิ ด จากบุค ลากรทุก
ภาคส่วน (แผนพัฒนาคณะฯ พ.ศ.2551 – 2555) โดย
ได้ ตัง้ เป้ายุทธศาสตร์ ด้า นที่ 5 มุ่ง สู่ก ารเป็ นสถาบัน
แห่งการเรี ยนรู้ ที่มีชีวิตชีวา (Geared to become an
institute for learning with vibrant liveliness)
ก า ร ศึ ก ษ า ค รั ้ง นี ้ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด
การพลังงานคณะเทคนิคการแพทย์ ซึง่ เป็ นกลุม่ จัดตัง้
ในรู ป แบบ CoPs (Community of Practice) ซึ่ง เป็ น
รูปแบบที่เน้ นการมีความสนใจร่วมกัน มีเรื่ องราวที่

หลักการและเหตุผล
จากปั ญหาและสภาวการณ์ ข องโลกที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและมีแนวโน้ มก้ าวเข้ าสู่
วิกฤตที่ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น กล่าวคือวิกฤตสภาวะโลก
ร้ อน ซึ่งความรุนแรงในแต่ละพื ้นที่อาจขึ ้นอยู่กบั ระดับ
การจัดการด้ านสภาพแวดล้ อมของแต่ละชุมชน สังคม
และประเทศตามบริ บทรวมถึงภูมิประเทศนัน้ อนึ่ง ใน
การจั ด การของแต่ ล ะสั ง คมนั น้ บ้ างเป็ นสั ง คม
อุตสาหกรรม บ้ างเป็ นเกษตรกรรม บ้ างเป็ นสังคมที่
จะต้ องใช้ เทคโนโลยีชนั ้ สูงเพื่อผลิตความมั่งคงด้ าน
เศรษฐกิ จ การค้ าทางการตลาดรวมถึ งความมั่น คง
ทางด้ านอาหาร ทังนี
้ ้การใช้ ทรัพยากรทางธรรมชาติ
ส่วนใหญ่ของมนุษย์เป็ นการดารงชีพ เพื่อการอยู่รอด
แทบทัง้ สิ ้น ขณะเดียวกัน เมื่อการทาลายธรรมชาติ
มิใ ช่เ ป็ นการผูก ขาดเฉพาะผู้ที่เ กี่ ยวข้ องเพีย งอย่า ง
เดียว มนุษย์สว่ นใหญ่กลับมีพฤติกรรมที่เพิกเฉยและ
ละเลย โดยไม่ ต ระหนั ก ว่ า ทุ ก คนมี ส่ ว นในการ
ก่อให้ เกิดปั ญหาอันใหญ่หลวงซึ่งเป็ นสาเหตุสาคัญที่
เชื่อมโยงให้ เกิดวิกฤติปัญหาในด้ านต่างๆ และขยาย
ปั ญหาขึน้ ในวงกว้ างทังรู
้ ้ ไม่ร้ ู ตัว เดิมทีมนุษย์ ไม่เคย
ประสบปั ญหาสิ่ ง แวดล้ อม แต่ ใ นปั จจุ บั น มนุ ษ ย์
ประสบกั บ ปั ญหาสิ่ ง แวดล้ อมที่ เ ปลี่ ย นแปลง
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ที่ เ ห ลื อ น้ อ ย ล ง ก า ร ใ ช้
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ใ นทางที่ ผิ ด เช่ น การ
ทดลองระเบิดปรมาณู การทาลายป่ าไม้ ฯลฯ ทาให้
ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลง และเสียสมดุล ส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตของมนุษย์เอง
ปั จ จุ บั น สั ง ค ม ไ ท ย มี ปั ญห า เ กี่ ย ว กั บ
สิ่ ง แวดล้ อ มจึ ง มี ค วามจ าเป็ นจะต้ อ งน าจริ ย ธรรม
สิ่งแวดล้ อมมาศึกษาให้ ครบทุกด้ าน ทุกกิจกรรม เช่น
การรู้จกั ประมาณในการบริ โภคหรื อทางสายกลางใน
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แบ่งปั นกัน และก่อให้ เกิดความสัมพันธ์ ที่ดี
ร่ ว มกั น ของกลุ่ม (ประพนธ์ ผาสุก ยื ด .การจั ด การ
ความรู้ หน้ า 26) ด้ วยลักษณะการจัดการความรู้ เพื่อ
ส่งเสริ มการสือ่ สารข้ อมูลการเปลีย่ นแปลง การกระตุ้น
ความสนใจให้ เกิดความภาคภูมิใจและมีสว่ นร่วมของ
บุคลากรและนักศึกษาของคณะฯ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาวิเคราะห์ ใ ห้ กระบวนการเสริ มสร้ างจิ ต สานึก
ของกลุ่ม เป้ าหมายเพื่ อ น าผลการศึ ก ษาไปพัฒ นา
นโยบายและพัฒ นางานประจาของคณะกรรมการ
รวมถึ ง ผู้ เกี่ ย วข้ อ งซึ่ ง เป็ นสิ่ ง จ าเป็ นที่ จ ะท าให้ ก าร

พัฒนาองค์ ความรู้ ที่สามารถเชื่ อมโยงกระบวนการ
เรี ยนรู้อย่างยัง่ ยืนขององค์กรต่อไป
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อศึกษากระบวนการเสริ มสร้ างการ
อนุรั ก ษ์ พ ลัง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มของคณะเทคนิ ค
การแพทย์
2.2 เพื่อศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับกระบวน
เสริ มสร้ างการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อมของ
บุคลากรและนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์
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รูปที่ 1 กระบวนการดาเนินงานเพื่อ เสริ มสร้ างจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมของคณะ
เทคนิคการแพทย์

วิธีการศึกษา
แบ่งวิธีการศึกษาออกเป็ น 2 ส่วน คือ
3.1 ศึกษาวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงาน
เพื่อเสริ มสร้ างจิตสานึกด้ านการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิง่ แวดล้ อมของคณะเทคนิคการแพทย์ (รูปที่ 1)

เก็บรวบรวมข้ อมูลหน่วยการใช้ พลังงาน ได้ แก่ ไฟฟ้ า
น ้าประปาน ้ามันและกระดาษรวมถึงการจัดการขยะ
เป็ นรายปี และท าการเปรี ย บเที ย บปริ ม าณการใช้
พลังงานในแต่ละปี งบประมาณ (พ.ศ. 2554-2555)
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และสัม ภาษณ์ ผ้ ูบ ริ ห าร เพื่ อ น าข้ อ มูลมาวิ เ คราะห์
ร่วมกับแผนโครงการที่ได้ นาไปสูก่ ารปฏิบตั ิจริ ง
3.2 ขั น้ ตอนการศึ ก ษาทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ
กระบวนเสริ มสร้ างการอนุ รั กษ์ พลั ง งานและ
สิ่งแวดล้ อมของบุคลากรและนักศึกษาคณะเทคนิค
การแพทย์ ใช้ วิ ธี ก ารเก็ บ ข้ อมู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ โดย
กระบวนการสุม่ สัมภาษณ์ กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นตัวแทน
เพื่อการสะท้ อนกลับข้ อมูลโดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
คือ 1) เลือกสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูลที่เป็ นตัวแทนอ้ างอิง
ของนักศึกษาและบุคลากรที่ครอบคลุม และเชื่อถือได้
2) กลุ่มที่เป็ นตัวแทนที่ให้ สมั ภาษณ์ เป็ นผู้ที่ไม่มีส่วน
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินการด้ านนโยบายและผลักดัน
การปฏิ บั ติ ก าร เช่ น ไม่ เ ป็ นคณะกรรมการจั ด
การพลังงานรวมถึงการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมของคณะฯ
เป็ นต้ น โดยมีประเด็นคาถามเพื่อการสัมภาษณ์ โดย
กาหนดข้ อคาถามจากคณะกรรมการจัดการพลังงาน
จานวน 4 ข้ อคาถามคือ
1) การรับรู้และความภาคภูมิใจในความเป็ น
เจ้ าของคณะฯ ตามนโยบายการประหยัดพลังงานและ
อนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อม
2) การปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็ นผลจาก
การรับรู้และการเปลีย่ นทัศนคติ
3) ผลลัพ ธ์ ข องการปรั บ เปลี่ย นพฤติ ก รรม
และการนาไปใช้ ตอ่ และขยายผล
4) ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรั บปรุ งกระบวนการ
และเสนอแนะแนวทางการดาเนินการที่เป็ นประโยชน์ใน
อนาคต
ผู้ถกู สัมภาษณ์ ประกอบด้ วย
1) ผู้บริ หาร
2) อาจารย์
3) ทีมแม่บ้านเอกชน
4) บุคลากรทัว่ ไป
5) ตัวแทนนักศึกษา

ระยะเวลาในการศึกษา:ปี งบประมาณ พ.ศ.
2554 - 2555
จากการเก็ บข้ อมูลทัง้ เชิ งคุณภาพและเชิ ง
ปริ ม าณที่ ส่ง ผลต่ อ กระบวนเสริ ม สร้ างการอนุรั ก ษ์
สิง่ แวดล้ อมของคณะเทคนิคการแพทย์ พบว่า
4.1 ผลศึกษากระบวนการเสริมสร้ างการ
อนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อมของคณะเทคนิค
การแพทย์ พบว่ า เกิ ด จากปั จจั ย ที่ ส าคั ญ ของ
กระบวนการดาเนินการขับเคลื่อนการเสริ มสร้ างการ
อนุรักษ์ พลังงาน 3 ด้ าน ดังนี ้
4.1.1 นโยบายและทิ ศ ทางการบริ ห ารที่
มุ่ ง เน้ นวิ สั ย ทั ศ น์ ในกา รอนุ รั กษ์ พลั ง งานและ
สิง่ แวดล้ อมของผู้บริ หาร
4.1.2 กลุ่ม CoPs หรื อ ชุ ม ชนนัก ปฏิ บัติ
คณะกรรมการบริ หารจัดการพลังงาน
4.1.3 การสร้ างเครื อ ข่ า ยและขยายผลสู่
ชุมชน
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วิ สั ย ทั ศ น์ ในการอนุ รั กษ์ พลั ง งานและ
สิ่งแวดล้ อมของผู้บริหาร

นโยบายและทิ ศ ทางของผู้บ ริ ห ารที่ ส่ง ต่ อ
แนวความคิดสูก่ ารปฏิบตั ิ กล่าวคือ การจุดประกายให้
เกิดการร่ วมคิด ร่ วมวางแผน และร่ วมดาเนินการใน
กลุม่ บุคลากรให้ เกิดความสนใจกัน ซึ่งปั จจัยดังกล่าว
นี ้ เกิ ดขึน้ ในคราวการประชุม สัมมนาประจาปี พ.ศ.
2553 โดยผู้ บริ หารได้ ออกแบบกระบวนการให้
บุคลากรจากหลายส่วนงานได้ สะท้ อนความคิดเพื่อ
จัดทาแผนปฏิบตั ิการเพื่อการมุ่งสูก่ ารเป็ นสถาบันการ
เรี ยนรู้ ที่มีชีวิตชี วา (เป้าประสงค์ เชิงยุทธศาสตร์ ของ
คณะฯ ด้ านที่ 5) ผลจากเวทีสมั มนาฯ นาไปสูก่ ารต่อ
ยอดกลุ่มผู้สนใจในด้ านการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อมและ
การจัดการพลังงาน คือ เกิดการรวมกลุม่ กันทา
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (CoPs : Community of
practice) ภายใต้ จดั กิจกรรม “สุขบ่ายคลายเครี ยด”
เพื่อเป็ นเวทีของการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ (Knowledge
Sharing) เพื่อมุ่งสู่การสร้ างบรรยากาศที่เอื ้อต่อการ
เป็ นส่วนหนึ่งของการความสัมพันธ์ และสร้ างสถาบัน
การเรี ยนรู้ ที่ มี ชี วิ ต ชี ว า (Learning Organization)
นอกจากนี ย้ ัง ได้ จัด กิ จ กรรม “เสวนาริ ม คลอง” ซึ่ ง
ด าเนิ น การโดยสภาอาจารย์ ที่ น าประเด็ น เรื่ อ ง
ความสุขในองค์กรมาเป็ นจุดเชื่ อมของการพูดคุยให้
เกิดบรรยากาศที่เอื ้อต่อการสร้ างองค์กรแห่งความสุข
ควบคู่กันไป นอกจากนี ้ ผลจากการดาเนินงานผ่าน
กิ จ กรรม “สุข บ่า ยคลายเครี ย ด” ได้ มีม ติ กาหนดให้
บุค ลากรและผู้ บริ ห ารไปศึ ก ษาดูง าน “หน่ ว ยงาน
ต้ น แบบเพื่ อ การบริ ห ารจัด การองค์ ก รที่ มุ่ง เน้ น การ
อนุรั กษ์ พ ลังงานและสิ่งแวดล้ อ มอีก ทัง้ เป็ นต้ นแบบ
ขององค์กรแห่งความสุข ” คณะฯ ได้ ส่งผู้บริ หารและ
บุคลากร รวมจานวน 30 คน เพื่อศึกษาองค์กรต้ นแบบ
ได้ แ ก่ บริ ษั ท เอ็ น โอเค พรี ซิ ชั่น ประเทศไทยจ ากัด
(บริ ษั ท NOK) จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี หลั ง จากการ
การศึ ก ษ าดู ง าน บุ ค ลาก รได้ รว มตั ว เพื่ อ เล่ า
ประสบการณ์ (Story telling) ให้ แก่บคุ ลากรหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในคณะฯ เพื่อการรั บรู้ ทังองค์
้ กร จากนัน้
บุคลากรได้ ลงความเห็นเบื ้องต้ นเพื่ อดาเนินโครงการ
“การจัดการขยะรี ไซเคิล” ซึ่งเป็ นช่วงระยะเดียวกับที่
มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินโครงการธนาคารขยะ สมาชิก
จึงได้ ร่วมกันบริ หารจัดการขยะภายในองค์กรรวมทัง้
ทีมแม่บ้าน (เอกชน) ที่มีหน้ าที่ทาความสะอาดและ
ดู แ ลความเรี ยบร้ อยภายในอาคารโดยจั ด ที ม ที่
สอบถาม และจัดเก็ บ ขยะในแต่ละชัน้ ต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน มีการคัดแยกและจาแนกขยะเพื่อจาหน่าย
ในโครงการธนาคารขยะของมหาวิทยาลัยมหิดล โดย
รายได้ จากการจาหน่ายขยะสมาชิ กได้ มีมติ ให้ นาไป
เปิ ดบัญชีกบั สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล

จ ากั ด ปั จจุ บัน มี ย อดฝากจากการจ าหน่ า ยขยะรี
ไซเคิลจานวน 23,000 บาท (สองหมื่ นสามพัน บาท
ถ้ วน) และพบว่า ส่วนใหญ่ของประเภทขยะนันมาจาก
้
ขยะส่วนสานักงาน ได้ แก่ กระดาษ A4 ที่ใช้ แล้ วหน้ า
เดียว เป็ นต้ น และบางส่วนที่เป็ นกระดาษที่สามารถ
น ากลับ มาใช้ ใหม่ ไ ด้ จึ ง เป็ นโอกาสที่ ก ลุ่ม ได้ ร่ ว ม
ดาเนินกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการจัดการเรี ยนการ
สอนรายวิ ชา Transformative Learning เ พื่ อ ใ ห้
นักศึกษานันน
้ ากระดาษที่ใช้ แล้ วหน้ าเดียวนันจั
้ ดทา
เป็ นสมุดบันทึก ภายใต้ กิจกรรม “สมุดทามือ” 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
โสตทัศ นูป กรณ์ ที่ มี ค วามสามารถในการสอนและ
สร้ างสมุดบันทึกการเปลีย่ นแปลงในรายวิชาการเรี ยน
ของนั ก ศึ ก ษาและน าไปใช้ ประโยชน์ ต่ อ ไป การ
ด าเนิ น การด้ า นการจัด การขยะภายในคณะฯ ได้
ดาเนินการควบคู่ไปกับการติดตังโครงสร้
้
างพลังงาน
ทดแทน โดยนโยบายของคณะฯ ได้ ออกแบบให้ มีการ
ใช้ พลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มีการติด ตังโซล่
้ า
เซลบริ เวณชัน้ 9 บนหลังคาศาลา รวมถึงติดตังกั
้ งหัน
ลมผลิตกระแสไฟฟ้ า ทัง้ นีแ้ นวคิด นโยบายดังกล่า ว
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ู บริ ห ารโดยท่ า นคณบดี ซึ่ ง มี
ประเด็นที่น่าสนใจว่า “ในกระบวนกำรสร้ ำงสถำบัน
หรื อองค์ กรให้ น ั ก ศึ ก ษำและบุ ค ลำกรใส่ ใ จต่ อ
ธรรมชำติ และสิ่ งแวดล้อมรวมถึงกำรอนุรกั ษ์ พลังงำน
นัน้ กำรติ ดตัง้ โครงสร้ำงดังกล่ำวไม่ว่ำจะเป็ นกังหันลม
หรื อโซล่ำเซล ถึงแม้จะมี ตน้ ทุนทีม่ ี รำคำสูงและอำจไม่
คุม้ ต่อกำรนำไปสู่กำรประหยัดพลังงำนได้อย่ำงยัง่ ยื น
แต่นนั่ เป็ นเรื ่องรำวของกำรสร้ำงตัวแบบเพือ่ กำรเรี ยนรู้
เรื ่องพลังงำนให้นกั ศึกษำและบุคลำกรและผูส้ นใจมำ
เรี ยนรู้ เพื ่อเกิ ดควำมตระหนักและปลูกจิ ตสำนึกของ
กำรมี จ ริ ยธรรมด้ ำ นสิ่ ง แวดล้ อ ม เมื ่ อ นัก ศึ ก ษำจบ
ออกไปทุกคนจะได้รู้สึกตระหนักตัวเองอยู่เสมอว่ำ
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 การมีเวทีแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กลางที่มี
บรรยากาศเอื อ้ ต่ อ การแชร์ ค วามรู้ สึ ก ร่ ว มในการ
ทางาน (Knowledge Sharing space) หมายความ
ว่า กลุม่ ได้ ใช้ เวทีที่สามารถนาเสนอ และเปิ ดใจรับฟั ง
เพื่ อ การจัด การปั ญ หา และการพัฒ นาให้ เ กิ ด เป็ น
วัฒนธรรมการเรี ยนรู้ร่วมกันอย่างสม่าเสมอ
 มีการนาเสนอข้ อมูลเพื่อการรับรู้
ร่ วมกั น ( Data transferring : Explicit Knowledge
sharing) หมายความว่า การสร้ างประเด็ นของการ
เรี ยนรู้ นอกจากมีบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรี ยนรู้ แล้ ว
ข้ อมูลที่ป้อนเข้ าสูเ่ วที (Input) นับเป็ นความจาเป็ นต่อ
การรับรู้ และนาไปสู่ความร่ วมมืออย่างขยายผลของ
สมาชิกที่เข้ ามาสูก่ ารรับฟั งและเรี ยนรู้ร่วมกัน โดยการ
ดาเนินการดังกล่าวมีผ้ ูรับผิดชอบด้ านข้ อมูล เพื่อให้
การส่ ง ต่ อ ข้ อมู ล สู่ส มาชิ ก นัน้ มี ค วามถู ก ต้ อ ง โดย
บทบาทของ CoPs ที่เกิดขันนั
้ น้ แบ่งหน้ าที่รับผิดชอบ
และมีบทบาทที่อาจแยกกันโดยมีการเชื่อมข้ อมูลถึง
กันดังนี ้
- กลุ่มข้ อมูลด้ านพลังงานทดแทนโซล่าเซล
และกังหันลม
- กลุม่ ข้ อมูลด้ านขยะรี ไซเคิล
- กลุม่ ข้ อมูลเพื่อการรายงาน UI Green
ระดับคณะฯ
- กลุม่ รณรงค์เพื่อสร้ างจิตสานึก และการ
ตระหนัก
ทุกกลุม่ ที่รับผิดชอบข้ อมูลในแต่ละส่วน มีการบริ หาร
จัดการที่เป็ นระบบเพื่อ การสร้ างการรั บ รู้ สู่บุค ลากร
และนัก ศึ ก ษาให้ ทั่ว ทัง้ คณะฯ นอกจากนี ย้ ัง มี ก าร
ประสานความร่ ว มมื อ กับ หน่ว ยงานภายในคณะฯ
และระหว่ า งคณะฯ เพื่ อ การสร้ างเครื อ ข่ า ยการ
ดาเนินการที่ม่งุ พัฒนาให้ กระบวนการสร้ างเสริ มการ
อนุรักษ์ พลังงานและสิง่ แวดล้ อมเป็ นการสร้ างความ

เรื ่องสิ่ งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์ พลังงำนเป็ นเรื ่องของ
ทุกๆ คนทุกสำขำวิ ชำชี พ จะต้องใส่ใจอยู่เสมอโดยทุก
คนสำมำรถเรี ยนรู้จำกกิ จกรรมและกำรดำเนิ นกำรของ
คณะฯ” โดยท่ า นให้ เหตุ ผ ลทิ ง้ ท้ ายที่ น่ า สนใจว่ า
“วิ ช ำชี พ สำขำเทคนิ ค กำรแพทย์ และสำขำรั ง สี
เทคนิค เป็ นวิชำชีพที่เกี่ยวข้ องกับกำรใช้ สำรเคมีที่
มีผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อมอย่ ำงหลีกเลี่ยงไม่ ได้
หำกนั กศึกษำและบุ คลำกรของเรำทุกคนได้ รับรู้
บทบำทหน้ ำที่ของเรำได้ ดีจำกกำรเรี ยนรู้ ในสิ่งที่มี
อยู่ บั ณฑิ ต และบุ คล ำกรของ เรำ จะเ ป็ นผู้ มี
จริ ย ธรรมต่ อ กำรรั ก ษำสิ่ ง แวดล้ อ มและอนุ รัก ษ์
พลั งงำน และรู้ จั กปรั บใช้ ให้ เข้ ำกั บชี วิ ต ไ ด้
นอกจำกนี้ จ ะสำมำรถบอกเล่ ำ ควำมภำคภู มิ ใ จ
ให้ กับผู้อ่ืนได้ ว่ำ เรำภูมิใจที่เป็ นส่ วนหนึ่ งในกำร
ดูแลสิ่งแวดล้ อมของโลกไม่ ต่ำงจำกวิชำชีพอื่นๆ
และสิ่งนั้ นเรำกำลังได้ ถูกปลูกฝั งผ่ ำนกระบวนกำร
เรี ยนกำรสอนและกำรสร้ ำงต้ นแบบทั้ ง เชิ ง
สั ญ ลั ก ษณ์ และกำรส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมผ่ ำ นกำร
ดำเนินนโยบำยของคณะฯอย่ ำงต่ อเนื่อง”
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คณะกรรมการบริ หารจั ด การพลั ง งาน
นับ เป็ นปั จจั ย ที่ ส าคัญ ในการเชื่ อ มนโยบายสู่ก าร
ปฏิบตั ิที่เป็ นรูปธรรมมากและเป็ นธรรมชาติตามบริ บท
ของคณะฯ กล่าวคือ โดยทั่วไปการด าเนินการที่ จ ะ
ผลักดันให้ กระบวนการก่อเกิดอย่างยัง่ ยืนนัน้ นโยบาย
อาจเป็ นปั จจั ย เสริ มเบื อ้ งต้ นหากบุ ค ลากรและ
นักศึกษาไม่เ อาใจใส่ก็เ ป็ นสิ่งที่ ยากต่อการผลักดัน
นโยบายนันไปสู
้ ค่ วามสาเร็ จได้ จากการถอดบทเรี ยน
เพื่อการสะท้ อนกลับของกระบวนการขับเคลือ่ น CoPs
ที่ มี ค วามสนใจด้ านการอนุ รั กษ์ พลั ง งานและ
สิ่งแวดล้ อม พบปั จจัยที่ทาให้ กลุ่ม CoPs คงอยู่และ
ดาเนินการอย่างเป็ นรู ปธรรม ซึง่ ประกอบไปด้ วย
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รับผิดชอบต่อสังคมในภาพรวมอีกด้ วย

พลัง งานทดแทนของคณะฯ ในการศึ ก ษาดู ง าน
ดัง กล่าว CoPs ของคณะฯ ได้ มีบ ทบาทอย่างยิ่ง ใน
กระบวนการจัดการเรี ยนรู้ สู่ชุมชน ผ่านการนาเสนอ
แนวความคิดที่สามารถนาไปประยุกต์ให้ สอดคล้ อง
กับบริ บทและความเหมาะสมของชุมชนต่อไปผลของ
การศึกษาดูงานในปี พ.ศ. 2554 เทศบาลตาบลคลอง
โยงได้ นาไปต่อยอดโครงการในพืน้ ที่จนโล่ประกาศ
เกียรติคณ
ุ โครงการนวัตกรรมดีเด่น โครงการคนไทย
ใจอาสาของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุ ษ ย์ ในวั น ที่ 20 กั น ยายน พ.ศ. 2555 ณ
โรงแรมปริ น้ ท์ พ าเลซ มหานาค กรุ ง เทพฯ ซึ่ ง มี ที ม
CoPs ด้ านพลัง งานและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อมของ
ค ณ ะ ฯ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า โ ค ร ง ก า ร ใ น น า ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งโครงการดังกล่าวปั จจุบันยัง
ดาเนินการอยู่อย่างเป็ นรู ปธรรม มีกิจ กรรมในพืน้ ที่
(รูปที่ 2) ได้ รับรางวัลโครงการดีเด่น (รูปที่ 3)

การสร้ างเครื อข่ ายและขยายผลสู่ชุมชน
เป็ นปั จจั ย ที่ ท าให้ กระบวนการจั ด การที่
เชื่อมโยงที่มีพลังมากยิ่งขึ ้นทังต่
้ อ CoPs และเป็ นการ
สะท้ อนนโยบายให้ สอดคล้ องกับ การรั บผิ ดชอบต่อ
สังคมควบคู่กันไปด้ วย หมายความว่า การขยายผล
ของการดาเนินงานของชุมชนนักปฏิบตั ิ CoPs ด้ าน
การอนุรั ก ษ์ พ ลัง งาน มี โ อกาสในการน าเสนอแนว
ทางการดาเนินงานผ่านเวทีเครื อข่ายกลุม่ ภารกิจวิจยั
ชุม ชน มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล และเป็ นที่ ม าของการ
ขยายผลสู่ชุม ชน คื อ กิ จ กรรมศึก ษาดูง าน ภายใต้
โครงการคนไทยใจอาสาฯ จากเทศบาลตาบลคลอง
โยง โดยมี ก ลุ่ม เป้ าหมาย คื อ แกนน าเยาวชน ใน
โรงเรี ย นสัง กั ด พื น้ ที่ ต าบลคลองโยง อ าเภอพุ ท ธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม เข้ ามาศึกษาแนวความคิด
และวิ ธี ก ารบริ ห ารจั ด การ ขยะรี ไ ซเคิ ล และด้ าน
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รูปที่ 2 กิจกรรมในพื ้นที่
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รูปที่ 3 การรับมอบรางวัลโครงการดีเด่น โดยนายกองค์การบริ หารส่วนตาบลคลองโยง
และคณะฯร่วมกับตัวแทน CoPs ของคณะฯ ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ
นอกจากนี ้ ในกระบวนการของการสร้ าง
จิตสานึกเพื่อการเรี ยนรู้ และการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิ่งแวดล้ อมได้ ถูกผนวกเข้ าไปสูร่ ายวิชาการเรี ยนการ
สอนของนักศึก ษาชัน้ ปี ที่ 1 ปี การศึกษา 2555 ผ่า น
กิ จ กรรมท ามื อ โดยมี ค ณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ร า ย วิ ช า Transformative Learning เ ป็ น ผู้ ร่ ว ม
ออกแบบกระบวนการร่ ว มกั บ ที ม CoPs การจั ด
การพลังงานของคณะฯ สะท้ อนการเรี ยนรู้ ผ่านการ

กระตุ้ นการอนุ รั ก ษ์ พลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อมที่
เชื่อมโยงสู่กระบวนการเรี ยนรู้ ของนักศึกษารายวิชา
Transformative Learning : กิจกรรมสมุดทามือ (รู ป
ที่ 4) และในเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ Energy Sharing
ในกลุ่มบุคลากรของคณะฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู้และดูงาน โซล่าเซล โดยมีคณบดี ศาสตราจารย์
ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิ กุล เป็ นผู้จุดประกายและ
ให้ ข้อมูลต่อการแลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ (รูปที่ 5)
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รูปที่ 4 สมุดทามือ
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รูปที่ 5 แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้และดูงาน โซล่าเซล
4.2 ผลลัพธ์ ด้านปริมาณการใช้ พลังงาน
พบว่าในปี งบประมาณ 2555 อัตราการใช้
พลัง งานทัง้ ไฟฟ้ า น า้ ประปา น า้ มัน และกระดาษ
ของคณะฯลดลงเมื่อเทียบกับอัตราการใช้ พลังงานใน

ปี ก่อนหน้ า(ตารางที่ 1) และผลลัพธ์ของโครงการขยะรี
ไซเคิล (ตารางที่ 2)
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สถิติการใช้
พลังงาน คณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล

ตารางที่ 1 เป้าหมายและผลลัพธ์ การดาเนินการด้ านการประหยัดพลังงานและทรั พยากร ปี
2554 – 2555
ตัวชีว้ ัด
อัตราการใช้ ไฟฟ้า
อัตราการใช้ นา
อัตราการใช้ น ้ามัน
อัตราการใช้ กระดาษ

หน่ วยนับ
Kwh
ลบ.ม.
ลิตร
รีม

ปี งบประมาณ
2554
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ลดลง 3%
ลดลง 1.99%
ลดลง 3%
เพิ่มขึ ้น 1.72%
ลดลง 3%
ลดลง 18.20%
ลดลง 3%
ลดลง 13.17%

ปี งบประมาณ
2555
เป้าหมาย
ผลลัพธ์
ลดลง 3%
ลดลง 7.38%
ลดลง 3%
ลดลง 5.61%
ลดลง 3%
ลดลง 3.63%
ลดลง 3%
ลดลง 20.16%

* ข้ อมูลเปรี ยบเทียบกับปริ มาณการใช้ พลังงานกับปี ก่อนหน้ า

ตารางที่ 2 ผลลัพธ์ ของโครงการขยะรี ไซเคิล
จานวนปริมาณ
(นา้ หนักกิโลกรัมในแต่ ละปี ) จากการดาเนินการของ
คณะกรรมการจัดการพลังงาน
ขยะรีไซเคิล

ปี 2553

ปี 2554

ปี 2555

400

1,604

1,090

*ข้ อมูลจากพฤศจิกายน พ.ศ.2553 –ธันวาคม 2555
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อาจารย์ เช่นเดียวกันเนื่องจากใช้ ชีวิตและทางานมา
อย่างต่อเนื่อง ต่างจากนักศึกษาที่มองว่าทัศนคติต่อ
การเสริ มสร้ างการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ยังเป็ นเรื่ องไกล
ตัวอยู่ เนื่องจากนักศึกษาบางส่วนให้ ความสนใจใน
การเรี ยนการสอนที่คณะฯจัดให้ ซงึ่ อาจหมายความว่า
เรื่ องการอนุรักษ์ และตระหนักรู้ เรื่ องสิ่งแวดล้ อมเป็ น
เรื่ องเสริ มหรื อไม่อาจจะเป็ นเรื่ องของส่วนบุคคลที่ชอบ
ทากิจกรรมพิเศษมากกว่าเป็ นเรื่ องของส่วนรวม จึงให้
ความสนใจในวิชาชีพมากกว่าเรื่ องสิง่ แวดล้ อมและอีก
อย่า งจากการสัง เกตเพื่ อ นร่ ว มชัน้ ยัง ไม่ค่อ ยได้ ใ ห้
ความสนใจเกี่ยวกับเรื่ องนี ้มากเท่าที่ควรจะเป็ น
ด้ านที่ 2 การปรับเปลีย่ นพฤติกรรมที่เป็ นผลจาก
การรับรู้และการเปลีย่ นทัศนคติผลจากการสัมภาษณ์
พบว่า จากทัศนคติที่รับรู้ ในเบื ้องต้ นสาหรับนักศึกษา
พบว่า มีพฤติกรรมอยู่ที่กระทาอยูเ่ สมอเพื่อมีสว่ นช่วย
ในเสริ ม สร้ างการอนุ รั ก ษ์ พลัง งานและเรื่ อ งของ
สิง่ แวดล้ อมของคณะฯ เช่น การช่วยปิ ดเครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
หลัง จากเสร็ จ สิ น้ การเรี ย นการสอน เป็ นต้ น ส่ ว น
บุคลากร พบว่า จากบรรยากาศที่เปลี่ยนไปภายใน
ของการบริ ห ารจั ด การ เช่ น การจัด การขยะ การ
รณรงค์ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ถึงจะไม่ได้ มี
ส่วนร่วมในการร่วมคิดร่ วมทาในฐานะผู้ออกความคิด
แต่ก็ได้ ปฏิบตั ิตามแนวทางและมีส่วนช่วยคณะฯ อยู่
ตลอดเวลา เช่น ปิ ดไฟทางเดิน ปิ ดไฟก่อนออกจาก
ห้ อง หรื อปิ ดไฟช่วงพักกลางวัน เป็ นต้ น รวมถึงพูดคุย
ส่งต่อความรู้ ระหว่างผู้ปฏิบตั ิงานในห้ องและผู้มีสว่ น
เกี่ ยวข้ องให้ มีส่วนช่ วยกัน ในเสริ มสร้ างการอนุรัก ษ์
พลัง งานและสิ่ ง แวดล้ อมในภาพรวมของคณะฯ
นอกจากนี ้ พฤติกรรมของการมีสว่ นร่วมของเจ้ าหน้ าที่
ผู้ถกู สัมภาษณ์ มีความน่าสนใจในบางประเด็นเช่น ไม่
ทราบรูปแบบของการดาเนินงานในภาพรวม แต่มีสว่ น
ช่วยในการดูแลและสอดส่องเกี่ยวกับการใช้ พลังงาน
ให้ ค้ มุ ค่าอยูเ่ สมอ การเก็บข้ อมูลจากกลุม่ ตัวแทนทีม

นอกจากนี ้ การด าเนิ น การจั ด การของ
คณะกรรมการฯ ได้ มี แ กนน าจากเยาวชนและผู้น า
ชุมชนมาศึกษาดูงานจานวน 2 ครัง้ ได้ แก่ โรงเรี ยนใน
เขตเทศบาลต าบลคลองโยง อ าเภอพุ ท ธมณฑล
จานวน 50 คน และโรงเรี ยนในเขตองค์ การบริ หาร
ตาบลบางแก้ วฟ้ าอาเภอนครชัยศรี จานวน 70 คนเพื่อ
น าไปปรั บ ใช้ ตามความเหมาะสมตามบริ บ ทของ
ชุมชนต่อไป
4.3 ผลการศึกษาทัศนคติเกี่ยวกับกระบวนการ
เสริมสร้ างการ
อนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อมของบุคลากร
และนั ก ศึ ก ษาคณะเทคนิ ค การแพทย์ จากการ
สัมภาษณ์ บุคลากรที่เป็ นอาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ และ
นักศึกษา ในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง 4 ด้ าน ตามข้ อ
คาถามการสัมภาษณ์ ดังนี ้
ด้ า นที่ 1 การรั บรู้ และความภาคภูมิใจใน
ความเป็ นเจ้ าของคณะฯ ตามนโยบายการประหยัด
พลั ง งานและอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อม พบว่ า ผู้ ถู ก
สัมภาษณ์ที่เป็ นกลุม่ อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่มีการรับรู้
ในทิศทางการสร้ างจิตสานึกการอนุรักษ์ พลังงานและ
สิ่งแวดล้ อมผ่านกระบวนการส่งต่ออย่า งเป็ นระบบ
ภายใต้ รูปแบบการสือ่ สารของคณะฯ เช่น การประชุม
ประจาเดือน การสัมมนาประจาปี ของคณะฯ และการ
เข้ า ร่ ว มในกิ จ กรรมของคณะฯ ส่ว นนัก ศึก ษา การ
ตระหนักและรับทราบผ่านช่องทางการทากิจกรรมเพือ่
รณรงค์และการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ของคณะฯ ด้ วย
เหตุนี ้ การตระหนักและความภาคภูมิใจ พบว่า ใน
กลุม่ บุคลากรและอาจารย์จะมีมากกว่านักศึกษาจาก
การสั ม ภาษณ์ พบว่ า การปฏิ บั ติ ง านภายใต้
วัฒนธรรมผูกพันฉันท์ครอบครัวของคณะฯ ก็มีผลต่อ
การภาคภูมิใจในงานทุกๆ ด้ านอยู่เป็ นทุนเดิม และ
นอกจากนี เ้ รื่ องของสิ่ ง แวดล้ อมและสถานที่ จึ ง
เปรี ยบเสมือนเป็ นบ้ านหลังที่สองของบุคลากรและ
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แม่บ้านเอกชนและบุคลากรทัว่ ไปพบว่า การปฏิบตั ิตน
ด้ านการประหยัดพลังงานเป็ นสิ่งทาจนเกิดความเคย
ชิ นจากที่บ้านแล้ ว ดังนัน้ จึงไม่ร้ ู สึกแตกต่างกันหาก
น ามาใช้ ในการท างาน ซึ่ง เจ้ าหน้ า ที่ ทัง้ สองคนยัง
ปฏิบตั ิเช่นนี ้เสมือนที่ทางานเป็ นบ้ านหลังที่สอง
ด้ านที่ 3 ผลลัพธ์ ของการปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
และการน าไปใช้ ต่ อ และขยายผล พบว่ า จากการ
ตระหนักการรั บ รู้ และการขยายผลในกลุ่ม อาจารย์
ผศ.ดร. ธนาวุฒิ ตันติมงคลวัฒน์ ให้ ข้อ มูลที่เห็นเป็ น
รู ป ธรรมว่ า แต่ เ ดิ ม เห็ น กลุ่ ม คนท างานที่ ท าเรื่ อ ง
สิ่งแวดล้ อม โดยเฉพาะ การจัดการขยะและสามารถ
สร้ างรายได้ ให้ และคิดว่ามันเป็ นประโยชน์ จึงได้ ลอง
กลับไปแยกขยะที่บ้านและทาอย่างต่อเนื่องซึ่งคิด ว่า
เป็ นประโยชน์ อ ย่ า งมากถึ ง แม้ มู ล ค่ า ที่ ไ ด้ จากการ
จาหน่ายขยะรี ไซเคิลจะไม่มีมลู ค่ามากแต่เราสามารถ
เป็ นส่วนหนึ่ง ที่เปลี่ยนพฤติ กรรมของตัวเองโดยเริ่ ม
จากตัว เอง ส่วนผู้ถูกสัมภาษณ์ ท่า นอื่ น ได้ มี วิธี การ
ปฏิ บัติ เช่ นเดี ยวกัน ต่างแต่บ างส่ว นได้ คัด แยกแล้ ว
นาไปให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องจาหน่ายโดยไม่ได้ หวังผลตอบแทน
ส่วนนัก ศึก ษามองว่า เรื่ องดัง กล่า วอาจจะเห็น เป็ น
รู ป ธรรมน้ อ ยนักเนื่อ งจากเป็ นสานึก รั ก ษ์ ข องแต่ละ
บุคคล ซึง่ นายเจริ ญพร จุลชู ก็สะท้ อนว่าหากมีโอกาส
ก็จะนาไปขยายผลและส่วนตนนัน้ ซึ่งถือว่ายังมีส่วน
ช่ ว ยในการดู แ ลด้ านการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
พลังงานในฐานะนักศึกษาได้ ดีพอสมควร

4.4.1 กลุม่ ตัวแทนผู้บริ หาร “ควรมีกิจกรรม
การกระตุ้นเรื่ องการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ เรื่ องการจัดการขยะควรมี
กา รจั ด สรรพื น้ ที่ แ ละ อุ ป ก รณ์ ที่ พ ร้ อม ส าหรั บ
ผู้ใช้ บริ การ เช่น มีถงั ขยะที่เพียงพอ มีวิธีการส่งเสริ ม
การคัดแยกขยะให้ ถกู วิธี”
4.4.2 กลุ่มตัวแทนอาจารย์ “ควรมีกิจกรรม
ลักษณะ Event หรื อ Green Day เพื่อให้ ทุกฝ่ ายได้ มี
กิจกรรมร่วมกัน และมีกิจกรรมเสริ มความรู้ที่เกี่ยวข้ อง
ในด้ านพลังงานทดแทน เช่น การติดตังกั
้ งหันลม และ
การใช้ พลังงานจากแสงอาทิตย์ โซล่าเซลของคณะฯ
มีระบบการทางานอย่างไรเพื่อนาไปใช้ ในการขยายผล
และเป็ นข้ อมูลที่จะสร้ างความตระหนักส่วนตนและ
ภาคภูมิใจในความเป็ นเจ้ าของได้ มากยิ่งขึ ้น”
4.4.3 กลุม่ ตัวแทนทีมแม่บ้านเอกชน “จริ งๆ
แล้ วเราช่วยคณะฯ ในการดูแลและบอกต่อคนอื่น เช่น
แม่บ้านให้ ช่วยเราดูแลไม่ว่าจะเป็ นการปิ ดไฟ ปิ ดแอร์
หรื อเป็ นหูเป็ นตาให้ อยู่แล้ ว อย่างไรก็ตาม อยากให้
อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่มีหน้ าที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
พลัง งานไฟฟ้ าทุ ก คนได้ ช่ ว ยกั น ดู แ ลจะเป็ นสิ่ ง ที่
สามารถจะแบ่งเบาภาระค่าใช้ จ่ายของคณะฯ ได้ ”
4.4.4 กลุ่มตัวแทนบุ คลากรทั่วไป “อาจจะ
ไม่ได้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการจัดกิจกรรมแต่ในการทางาน
เราก็มีส่วนช่วยในการประหยัดได้ เช่น ขึ ้นลงหนึ่งชัน้
โดยการใช้ บนั ไดไม่ใช้ ลพิ ท์ เป็ นต้ น”
4.4.5 กลุม่ ตัวแทนนักศึกษา“จากการที่สว่ น
ใหญ่ นั ก ศึ ก ษาคิ ด ว่ า การอนุ รั ก ษ์ พลั ง งาน และ
สิ่งแวดล้ อมนันเป็
้ นสิ่งไกลตัว จึงอยากให้ มีกิจกรรมที่
กระตุ้นจิตสานึกด้ านพลังงานอย่างต่อเนื่องและมีแนว
ทางการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ”
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4.4 ข้ อเสนอแนะเพื่อการปรั บปรุ งกระบวนการ
และเสนอแนะแนวทางการด าเนิ น การที่ เ ป็ น
ประโยชน์ มีแนวทางและข้ อ เสนอแนะจากผู้ใ ห้
ข้ อมูลเชิงสัมภาษณ์ เพื่อการปรั บปรุ งและพัฒนา
ให้ การเสริ ม สร้ างการอนุ รั ก ษ์ พลั ง งานและ
สิ่ ง แวดล้ อมเกิ ด ขึ น้ อย่ า งเป็ นระบบและเป็ น
ต้ นแบบที่ดี ดังนี ้
43

บทสรุปและประโยชน์ ท่ ไี ด้ จากการศึกษา

ข้ อเสนอแนะ

การด าเนิ น นโยบายด้ านการอนุ รั กษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้ อมของคณะเทคนิคการแพทย์
ได้ ถูกนาไปปฏิบัติอย่างจริ งจัง เพื่อส่งเสริ มแนวทาง
ยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยมหิดลด้ านที่ 7 การเป็ น
Eco University ผ่า นกลไกหลัก ที่สาคัญ ของคณะฯ
2 ประการ คือ 1) การมีผ้ บู ริ หารที่มงุ่ มัน่ ในการสื่อสาร
และสนับสนุน ให้ เ กิ ด ความตระหนัก ต่อการอนุรั ก ษ์
พลัง งานและมุ่ง สู่ก ารเป็ นต้ น แบบของสถาบัน การ
เรี ยนรู้ ที่มีชีวิตชี วาซึ่งได้ ถูกกาหนดไว้ ในเป้าประสงค์
เชิ ง ยุทธศาสตร์ ข องคณะฯ 2) การเกิ ดเครื อข่ายที ม
ทางานชุมชนนักปฏิบตั ิ และสามารถรองรับภารงาน
กล่า วคื อ เป็ นผู้ด าเนิ น กิ จ กรรม โครงการเพื่ อ สร้ าง
ความตระหนักให้ เกิดบรรยากาศและทัศนคติที่มีต่อ
การอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม ซึ่งได้ ดาเนินการ
ในรูปแบบของการจัดการความรู้ภายในทีมทางาน อีก
ทังขยายผลความส
้
าเร็ จของสิ่งที่ดาเนินการสูก่ ารรับรู้
ในสังคม ชุมชนใกล้ เคียง เช่น เครื อข่ายโรงเรี ยนใน
ชุมชนตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล และชุมชน
ตาบลบางแก้ วฟ้ า อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
นอกจากนี ้ ยังพบว่า จากการดาเนินการดังกล่าวยัง
สามารถขยายผลเข้ าไปสูก่ ระบวนการจัดการเรี ยนการ
สอนให้ กบั นักศึกษาของคณะเทคนิคการแพทย์ ชันปี
้ ที่
1 ในรายวิชา Transformative Learning เช่น กิจกรรม
สมุดทามือ เป็ นต้ น รวมถึงในกลุม่ บุคลากรอีกด้ วย ใน
ด้ านผลลัพธ์ ของอัตราการลดลงของปริ มาณพลังงาน
ไฟฟ้ า น า้ ประปา ของคณะฯ มี อัต ราที่ ลดลงอย่า ง
ต่อเนื่อง อย่างน้ อยร้ อยละ 3 ต่อปี ติดต่อกัน 3 ปี ซึ่งมี
แนวโน้ มดีขึ ้น และสามารถนาข้ อมูลดังกล่าวไปสือ่ สาร
ให้ เกิดการรับรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ เกิดความ
ร่วมมือของนักศึกษาและบุคลากรเพิ่มมากขึ ้น

กระบวนการสร้ างจิ ตสานึกในการอนุรัก ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้ อม ยังมีความจาเป็ นเพื่อความ
สร้ างความมัน่ คงและยัง่ ยืนของการดารงชีวิตอยู่ของ
มนุษย์ การมีกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อเสริ มทักษะ
ทางความคิดให้ กบั บุคลากรและนักศึกษานาประยุกต์
และปรับใช้ กบั ชีวิตในประจาวันนับว่าเป็ นสิ่งที่สาคัญ
อย่ า งยิ่ ง ข้ อสรุ ป จากการศึ ก ษาสามารถน าไปสู่
ข้ อเสนอแนะรู ป แบบกิ จ กรรมและแนวทางการ
ศึกษาวิจยั ดังต่อไปนี ้
1.จัด ให้ มี ก ระบวนการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู้
คุณค่าของการอนุรักษ์ พลังงานทัง้ ในด้ านการเป็ นผู้
ปฏิบตั ิและมีสว่ นร่วมรับผิดชอบภายในหน่วยงานและ
นอกหน่วยงานอย่างสม่าเสมอ
2.น าเสนอผลงานด้ า นการบริ ห ารจัด การ
ด้ านการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้ อมให้ เกิดการ
รับรู้ เพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ และรับผิดชอบทังใน
้
รู ปแบบการสร้ างงานวิจยั ตัวแบบ รวมถึงการพัฒนา
นวัตกรรมจากการทางานประจาให้ มีความต่อเนื่อง
และเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
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กิตติกรรมประกาศ
ทางคณะผู้จัด ท า ขอขอบคุณ ที ม ผู้บ ริ ห าร
คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี คณาจารย์ บุลากร
และนักศึกษาทุกท่านที่มีสว่ นร่ วมในการศึกษาวิจยั ใน
ครั ง้ นี ้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
คณะกรรมการจั ด การพลัง งานของคณะเทคนิ ค
การแพทย์ ทุก ท่า น ที่ มี ส่วนผลัก ดันให้ ก ารท างานมี
รู ปแบบของการจัดการที่ดี เพื่อนาไปสู่การศึกษาเพื่อ
ยกระดับการทางานประจาสูง่ านวิจยั เป็ นทีมทางานที่
มี ลัก ษณะของความเป็ นผู้ใ ห้ ค วามส าคัญ ต่ อ การ
อนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มและปฏิ บัติ ง าน
ร่วมกันอย่างเต็มศักยภาพ
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การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการแต่ งเครื่ องแบบนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวศศิธร โรจน์สงคราม, นางสาวอุบลวรรณ สงกรานตานนท์

บทคัดย่ อ
การแต่งกายเครื่ องแบบนักศึกษาหญิ งและชายในมหาวิทยาลัย ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ถูก
กาหนดขึ ้นเพื่อเป็ นเอกลักษณ์ของแต่ละมหาวิทยาลัย เป็ นการสร้ างวินยั และความรับผิดชอบให้ กบั นักศึกษา สร้ าง
ความรู้สกึ ที่ดี มีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากปั จจุบนั การแต่งกายเครื่ องแบบของนักศึกษาส่วนใหญ่ มี
การเปลี่ยนแปลงตามกระแสนิยมในเรื่ อ งการแต่ง กายที่ไม่เ หมาะสมล่อ แหลม เช่ น ใส่เ สื ้อรั ดรู ป นุ่งกระโปรงสัน้
นุ่งกางเกงยีนส์ ปล่อยชายเสื ้อออกนอกกระโปรง/กางเกง และสวมรองเท้ าแตะ การแต่งกายที่ไม่เหมาะสมเหล่านี ้จึง
กลายเป็ นสิง่ ที่สงั คมวิตกกังวล
การส ารวจทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การแต่ ง เครื่ อ งแบบนั ก ศึ ก ษา วิ ท ยาลัย นานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั ง้ นีเ้ พื่อศึกษาทัศนคติ ปั จจัย และพฤติกรรมของนักศึกษาเกี่ยวกับการแต่งกายเครื่ องแบบ
นักศึกษา เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ โดยกลุม่ ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั คือ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ชันปี
้ ที่ 1-4 โดย
คัดเลือกกลุม่ ตัวอย่างจานวน 462 คน ในการวิเคราะห์ผลของงานวิจยั นี ้ ผู้วิจยั ได้ เลือกทาการทดสอบ t-test และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One way Analysis of Variance) เพื่ อศึก ษาทัศ นคติ ของนักศึก ษา และศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ และทัศนคติในการแต่งกายของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
จากผลการสารวจความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าอาจารย์เป็ น
ปั จจัยแรกที่มีส่วนทาให้ นกั ศึกษาแต่งกายถูกระเบียบมากที่สดุ รองลงมาคือด้ านครอบครัว ด้ านการประชาสัมพันธ์
ด้ านกลุม่ เพื่อน และด้ านตัวนักศึกษา ตามลาดับ ในส่วนความคิดเห็นในการแต่งกายของนักศึกษากับปั จจัยส่วนบุคคล
ของนักศึกษา พบว่าด้ าน อายุ, ชันปี
้ , หลักสูตร และสถานที่พกั อาศัย ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ตอ่ ทัศนคติด้านการ
แต่งกายของนักศึกษาที่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนด้ านเพศ, ค่าใช้ จ่าย และผลการเรี ยน
ที่แตกต่างกัน มีความสัมพันธ์ ต่อทัศนคติด้านการแต่งกายของนักศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05
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คาสาคัญ : เครื่ องแบบนักศึกษา

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.
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บทนา

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพื่อศึกษาทัศนคติ ปั จจัยที่มีผลต่อทัศนคติ
และพฤติ ก รรมการแต่ง กายของนัก ศึ ก ษาวิ ท ยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

การแต่ ง กายของนัก ศึ ก ษาเป็ นสิ่ ง ส าคัญ
เพราะการแต่งกายที่ถูกต้ องตามกฏระเบียบถื อเป็ น
การสร้ างวิ นัย และสร้ างความรั บ ผิ ด ชอบในตนเอง
ซึง่ การแต่งกายที่สภุ าพเรี ยบร้ อย ถูกต้ องเป็ นการสร้ าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้ กบั มหาวิทยาลัย และยังเป็ นผลดีต่อ
ผู้สวมใส่และถือเป็ นการเคารพให้ เกียรติมหาวิทยาลัย
ที่ตนได้ ศกึ ษาอยู่ แต่ในปั จจุบนั พบว่าการแต่งกายของ
นักศึกษาเป็ นไปตามกระแสสมัยนิยมหรื อแฟชัน่ ทาให้
เกิ ด การสิ น้ เปลื อ งและฟุ่ มเฟื อยเกิ น ความจ าเป็ น
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นเกี่ยวกับการแต่ง กายผิดระเบียบนันมี
้
ผลกระทบในอีกหลายๆ ด้ าน ไม่ว่าจะเป็ นปั ญหาการ
เกิ ด อาชญากรรม ปั ญ หาโสเภณี และมี ผ ลกระทบ
โดยตรงต่อชื่อเสียง และภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
และถื อ ว่ า นัก ศึ ก ษาไม่ ใ ห้ เกี ย รติ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลัย
ขนิษฐา โซ๊ ะประสิทธิ์และคณะ (2550) เพื่อเป็ นการลด
ผลกระทบ ผู้วิจยั ในฐานะดูแลรับผิดชอบงานด้ านวินยั
และส่ ง เสริ ม การแต่ ง กายที่ ถู ก ต้ องเหมาะสมของ
นักศึกษา จึงศึกษาทัศนคติของนักศึกษาเกี่ยวกับการ
แต่งเครื่ องแบบนักศึกษา เพื่อ ได้ ทราบถึงปั จจัยที่จะ
ส่งเสริ มให้ นัก ศึกษาแต่งกายให้ ถูกระเบียบและเกิ ด
ความภาคภูมิใจในตนเอง อีกทัง้ ยังเป็ นการส่งเสริ ม
ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย
จากการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ใช้ กลุม่ ตัวอย่างเป็ น
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ชันปี
้ ที่ 1-4 ที่มีระบบการ
เรี ยนการสอน แบบ Liberal Art ที่ แ ตกต่ า งจาก
นักศึกษาคณะอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล อีกทัง้
วิทยาลัยนานาชาติ มีความเป็ นนานาชาติที่ แตกต่าง
ทางด้ านภาษา ศาสนา ประเพณี และมี ค วาม
หลากหลายทางด้ า นวัฒ นธรรม เป็ นพหุสัง คม ทัง้
นักศึกษาและอาจารย์ผ้ สู อน

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
เพื่ อ ให้ ผ้ ู วิ จั ย ทราบทัศ นคติ ข องนัก ศึ ก ษา
เกี่ยวกับปั ญหาการแต่งกาย รวมถึงความต้ องการและ
การให้ ความสาคัญกับการแต่งกายของนักศึกษา และ
หาแนวทางในการแก้ ไขเพื่อปรับปรุ งการแต่งกายของ
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
มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี ้มุง่ ศึกษาทางด้ านทัศนคติ ปั จจัยที่
มี ผ ลต่ อ ทัศ นคติ และพฤติ ก รรมการแต่ ง กายของ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
ระดับชันปี
้ ที่ 1 – 4 เท่านัน้
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ผู้วิจยั ใช้ กลุม่ ตัวอย่าง โดยคานวณตาม Taro
Yamane (1970) จานวน 462 คน จากทุกชันปี
้ โดยใช้
วิ ธี การแบบชั น้ ( Stratified Random Sampling) มี
โ ค ร ง ส ร้ า ง ( Structural questionnaire) ซึ่ ง แ บ่ ง
ออกเป็ น 3 ส่ ว นคื อ 1) ข้ อมู ล ทั่ว ไปของนัก ศึ ก ษา
วิ ท ยาลัย นานาชาติ 2) ทั ศ นคติ ใ นการแต่ ง กาย
เครื่ อ งแบบของนัก ศึ ก ษาโดยการวิ เ คราะห์ ค่ า สถิ ติ
( Frequency distribution) แ ล ะ ค่ า ร้ อ ย ล ะ
(percentage) และ 3) ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่ง
กายของนักศึกษาโดยการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (mean)
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสถิติ
(t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (one
way analysis of variance) ซึ่ง เป็ นค าถามปลายปิ ด
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ

ตามแนวคิ ด ของ ลิเ คอร์ ท Likert R. (1932) (Likert
Five Rating Scale) 5 ระดับ คือ น้ อยที่สดุ น้ อย ปาน
กลาง มาก และมากที่สดุ
คะแนนเฉลีย่ ระดับความคิดเห็น
4.51-5.00
ความคิดเห็นโดยรวม /ทัศนคติ /
การแต่งกายของนักศึกษาอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ
3.51-4.50
ความคิดเห็นโดยรวม /ทัศนคติ /
การแต่งกายของนักศึกษาอยูใ่ น
ระดับมาก
2.51-3.50
ความคิดเห็นโดยรวม /ทัศนคติ /การแต่ง
กายของนักศึกษาอยูใ่ นระดับปานกลาง
1.51-2.50
ความคิดเห็นโดยรวม /ทัศนคติ /
การแต่งกายของนักศึกษาอยูใ่ น
ระดับน้ อย
1.00-1.50
ความคิดเห็นโดยรวม /ทัศนคติ /
การแต่งกายของนักศึกษาอยูใ่ น
ระดับน้ อยที่สดุ

ผลการวิจัย
1) ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่ม ตัว อย่า งส่ว นใหญ่ เ ป็ นนัก ศึก ษาหญิ ง
จานวน 269 คน (58.2%) มีอายุ 18 ปี จานวน 105 คน
(23.3%) ก าลัง ศึก ษาอยู่ชัน้ ปี ที่ 4 จ านวน 125 คน
(27.1%) ซึ่งอยู่ในหลักสูตรบริ หารธุรกิจ จานวน 255
คน (55.2%) มีผลการเรี ยนดีอยูใ่ นระหว่าง 3.01-3.50
จานวน 168 คน (36.4%)โดยพักอาศัยกับบิดามารดา
จานวน 282 คน (61.4%) และนัก ศึกษามีค่าใช้ จ่า ย
รายเดื อ นละ 4,001-6,000 บาท จ านวน107 คน
(23.2%) ดังปรากฏตามตารางที่ 1

MAHIDOL R2R
ตารางที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของกลุ่มตัE-JOURNAL
วอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่าง
เพศ
อายุ

ระดับชันปี
้ ของ
นักศึกษา

หลักสูตร

หญิง
ชาย
18
21 ปี ขันไป
้
19
20
17
16
ปี ที่ 4
ปี ที่ 2
ปี ที่ 3
ปี ที่ 1
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
49

Frequency
269
193
105
91
85
82
63
25
125
120
114
103
255
101

%
58.2
41.8
23.3
20.2
18.8
18.2
14.0
5.5
27.1
26.0
24.7
22.3
55.2
21.9

กลุม่ ตัวอย่าง

สถานที่พกั อาศัย

ค่าใช้ จา่ ยรายเดือน

ผลการเรียนเฉลี่ย

ศิลปศาสตร์ บณ
ั ฑิต
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต
บิดา-มารดา
หอพัก
บิดาหรือมารดา
เพื่อน
ญาติ
อื่นๆ
4,000-6,000
6,001-8,000
10,000 บาทขึ ้นไป
8,001-10,000
ต่ากว่า 4,000
3.01-3.50
2.51-3.00
3.51-4.00
2.01-2.50
1.50-2.00
ต่ากว่า 1.50

Frequency
87
19
282
85
44
28
18
2
107
100
96
81
78
168
127
87
63
13
4

%
18.8
4.1
61.4
18.5
9.6
6.1
3.9
0.4
23.2
21.6
20.8
17.5
16.9
36.4
27.5
18.8
13.6
2.8
0.9
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พฤติ ก รรมเฉยๆ และมองว่า การแต่ง กายของเพื่ อ น
ข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ
่ม

2)
ตัวอย่ าง

นั ก ศึ ก ษานั น้ เป็ นเรื่ องธรรมดา จ านวน 248 คน
(55.0%) และสาหรับสื่อในการประชาสัมพันธ์ การแต่ง
กายเครื่ อ งแบบนัก ศึ ก ษาที่ ถูก ระเบี ย บและเข้ า ถึ ง
นัก ศึ ก ษามากที่ สุ ด ได้ แก่ สื่ อ จากช่ อ งทาง Social
Network จ านวน 241 คน (52.4%) ดัง ปรากฏตาม
ตารางที่ 2

ทัศนคติของกลุ่มตัวอย่ างในการแต่ งกาย
นักศึกษาส่วนใหญ่ เ คยแต่งกายผิ ดระเบียบ จานวน
295 คน (64.0%) โดยสาเหตุที่ นัก ศึ ก ษาแต่ ง กาย
เครื่ อ งแบบนั ก ศึ ก ษาผิ ด ระเบี ย บเพราะนัก ศึ ก ษา
ต้ องการแต่งกายแบบสะดวกสบาย จานวน 362 คน
(64.3%) นัก ศึ ก ษาคิ ด ว่ า การแต่ ง กายเครื่ อ งแบบ
นักศึกษาตามแฟชัน่ ทาให้ เกิดความสิ ้นเปลือง จานวน
264 คน (57.3%) ซึง่ นักศึกษาส่วนใหญ่แสดงความไม่
สนใจในการแต่ง กายเครื่ องแบบนักศึกษา
ของเพื่อนนักศึกษาด้ วยกัน จานวน 243 คน (53.1%)
และเมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเห็ น เพื่ อ นนั ก ศึ ก ษาแต่ ง กาย
เครื่ องแบบนักศึกษาผิดระเบียบนักศึกษาจะแสดง
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ตารางที่ 2 ข้ อมูลเกี่ยวกับทัศนคติของกลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่าง
นักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบหรือไม่

นักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบเพราะ (ตอบได้ มากกว่า 1)

นักศึกษาคิดว่าการแต่งกายตามแฟชัน่ ทาให้ เกิดความสิ ้นเปลือง

นักศึกษาต้ องการให้ เพื่อนของนักศึกษาแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษา

เคยเป็ นบางครัง้
ไม่เคย
เคยเป็ นประจา
รวม
สะดวก สบาย
รสนิยม
แต่งตามแฟชัน่
แต่งตามเพื่อน
อื่นๆ
ต้ องการเป็ นจุดเด่น
รวม
ใช่
ไม่ใช่
รวม
แต่งอย่างไรก็ได้
แต่งกายถูกระเบียบ
อื่นๆ
แต่งกายผิดระเบียบ
รวม
เฉยๆ
ดูไม่เรียบร้ อย
อื่นๆ
ดูทนั สมัย
รวม
เฉยๆ
อื่นๆ
ตักเตือน
แต่งตามเพื่อน
รวม
Social Network
โปสเตอร์
อินเตอร์ เน็ต
อื่นๆ
แผ่นพับ
รวม
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นักศึกษามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเพื่อนนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบ

นักศึกษาเห็นเพื่อนของนักศึกษาแต่งกายผิดระเบียบ

นักศึกษาคิ ด ว่า วิ ท ยาลัยฯ ควรใช้ สื่อประชาสัมพัน ธ์ ใ ห้ แต่งกายถูกระเบียบ
(ตอบได้ มากกว่า 1)

51

Frequency
295
88
78
461
362
116
42
21
17
5
563
264
197
461
243
171
38
5
458
248
112
70
21
451
234
117
92
9
452
241
188
154
89
56
728

%
64.0
19.1
16.9
100
64.3
20.6
7.46
3.73
3.02
0.89
100
57.3
42.7
100
53.1
37.3
8.3
1.1
100
55.0
24.8
15.5
4.7
100
51.8
25.9
20.4
2.0
100
52.4
40.8
33.4
19.3
12.1
100

3) ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
แต่ งกายของนักศึกษา
นักศึกษาส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับ
การแต่งกายในภาพรวมว่า ปั จจัย ทางด้ านอาจารย์
และด้ านครอบครั ว มีผลต่อการแต่งกายเครื่ องแบบ
นักศึก ษาอยู่ในระดับมากมีค่า เฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 และ
3.56 ตามลาดับ โดยปั จจัยด้ านอาจารย์ นักศึกษามี
ความคิดเห็นว่าอาจารย์ผ้ สู อนแต่งกายสุภาพเรี ยบร้ อย
เป็ นตัวอย่างให้ กบั นักศึกษา และปั จจัยด้ านครอบครัว
พบว่าผู้ปกครองมีเวลาว่าง พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักศึกษา ดังปรากฏตามตารางที่ 3

จากการศึกษาความคิดเห็นในการแต่งกาย
ของนักศึกษากับปั จจัยส่วนบุคคลของนักศึกษา พบว่า
ด้ านอายุ และ ชัน้ ปี นักศึกษาที่มีอายุที่แตกต่างกั นมี
ทัศ นคติ ต่ อ การแต่ ง กายชุ ด นัก ศึ ก ษาที่ แ ตกต่ า งกัน
ตามที่ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ และคณะ (2541) กล่าวว่า
การที่ มีอ ายุที่แ ตกต่า งกัน จะมีค วามต้ องการในการ
บริ โภคผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งจากการวิจยั จะเห็น
ได้ ว่า นัก ศึ ก ษาชัน้ ปี ที่ 1 จะมี ทัศ นคติ ก ารแต่ ง กาย
แตกต่างกับนักศึกษาชัน้ ปี อื่นเนื่องจากนักศึกษาชัน้ ปี
ที่ 1 เป็ นนั ก ศึ ก ษาที่ เ พิ่ ง เข้ ามาเรี ยนจะเชื่ อ ฟั ง
กฎ ระเบียบ และคาแนะนาจากอาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
ซึ่ ง แตกต่ า งจากนัก ศึ ก ษาชั น้ ปี อื่ น ที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ พ ล
พฤติกรรมการเลียนแบบ หรื อการชักจูงจากบุคคลอื่น
หรื อเพื่อน
หลั ก สู ต ร นัก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในหลัก สูต รที่
แตกต่างกัน มีทศั นคติต่อการแต่งกายชุดนักศึกษาที่
แตกต่ า งกั น โดยจากผลการวิ จั ย เห็ น ว่ า นัก ศึ ก ษา
หลักสูต รวิศวกรรมศาสตร์ มี ทัศนคติ ที่แตกต่างจาก
นั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รอื่ น ๆ ทั ง้ นี ้ อาจเนื่ อ งมาจาก
นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ เป็ นหลักสูตรที่มี
การเรี ยนการสอนแตกต่างจากนักศึกษาภาคอื่น ซึ่งใน
รายวิ ช าต่า งๆ มี ภาคปฏิ บัติ จ านวนมาก ท าให้ ต้ อ ง
อาศัยความคล่องตัวในการทดลองปฏิบัติการตามที่
วิชาเรี ยนระบุไว้ อีกทังสถานที
้
่เรี ยนที่ห่างออกไปจาก
อาคารวิทยาลัยนานาชาติ จึงอาจจะทาให้ นกั ศึกษาใน
หลักสูตรนีไ้ ม่ได้ รับการกวดขันในการใส่เครื่ องแบบที่
ถูกระเบียบเท่านักศึกษาหลักสูตรอื่นๆ
สถานที่ พั ก อาศั ย สถานที่พัก อาศัยส่งผล
ต่อทัศนคติในการแต่ง กายเครื่ องแบบนักศึกษาของ
นักศึกษา เนื่องมาจากนักศึกษาที่พกั อาศัยในสถานที่
ที่ต่างกัน มีทศั นคติต่อการแต่งกายที่แตกต่างกัน โดย
จะเห็นได้ ว่า นัก ศึกษาที่พักอาศัย อยู่กับบิดามารดา
มีความคิดเห็นแตกต่างกับนักศึกษาที่อยูอ่ าศัยกับ

ตารางที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การแต่ งกายของนักศึกษา
หัวข้ อ
ค่ าเฉลี่ย
ด้ านอาจารย์
3.57
ด้ านครอบครัว
3.56
ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์
3.41
เกี่ยวกับการ
แต่งกาย
ด้ านตัวนักศึกษา 3.30
ด้ านกลุม่ เพื่อน
2.35
ภาพรวม 3.24

S.D.
0.661
0.757
0.687
0.491
0.829
0.685

ระดับ
มาก
มาก
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R2R
ปานกลาง
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ปานกลาง
น้ อย
ปานกลาง

4.) ผลการทดสอบสมมติฐาน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า อายุ, ชันปี
้ ,
หลักสูตร และสถานที่พกั อาศัย มีผลต่อความคิดเห็น
ของนัก ศึ ก ษาในการแต่ ง กายเครื่ อ งแบบนัก ศึ ก ษา
อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิ ติที่ ระดับ 0.05 และในทาง
ตรงกันข้ ามพบว่า เพศค่าใช้ จ่าย และผลการเรี ยน ไม่
มี ผลต่ อ ความคิ ด เห็ น ของนัก ศึก ษาในการแต่ ง กาย
เครื่ องแบบนักศึกษา อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05
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ญาติและอยูอ่ าศัยในหอพัก ซึง่ นักศึกษาที่พกั อาศัยกับ
บิดามารดา จะได้ รับการอบรมดูแลอย่างใกล้ ชิดจาก
บิดามารดาในทุกๆ เรื่ อง ไม่เฉพาะเรื่ องการแต่งกาย
ตามที่ ด ารงศัก ดิ์ ชั ย สนิ ท และคณะ (2543) ส่ ว น
นั ก ศึ ก ษาที่ อ าศั ย อยู่ กั บ ญาติ ที่ ไ ม่ ใ ช่ บิ ด ามารดา
อาจจะไม่ได้ รับการกวดขันอย่างเข้ มงวดเท่านักศึกษา
ที่ อ ยู่อ าศัย กับ บิ ด ามารดา นัก ศึ ก ษาที่ พัก อาศัย ใน
หอพักก็มีทศั นคติที่แตกต่างกับนักศึกษาที่อยูอ่ าศัยกับ
บิดามารดาและญาติเช่นกัน ทังนี
้ อ้ าจจะเป็ นเพราะว่า
นักศึกษาที่พกั อาศัยในหอพักกับเพื่อนหรื อคนเดียวจะ
มีอิสระในการตัดสินใจในเรื่ องต่างๆ มากกว่านักศึกษา
ที่อยูอ่ าศัยกับบิดามารดา
และผลการวิจยั ปั จจัยส่วนบุคคลพบว่าด้ าน
เพศ, ค่ า ใช้ จ่ า ย และผลการเรี ย น ที่ แ ตกต่ า งกั น มี
ความสั ม พั น ธ์ ต่ อ ทั ศ นคติ ด้ านการแต่ ง กายของ
นักศึกษาที่ไม่แตกต่างกัน ทัง้ นี ้อาจเกิ ดจากระเบียบ
การแต่ ง กายของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ก าหนดให้
นัก ศึ ก ษาทุก คนแต่ง กายตามกฎระเบี ย บอย่า งเท่ า
เทียมกันทุกคน

นักศึกษา เนื่องจากเกิดความรู้สกึ อึดอัดไม่สะดวกสบาย
ที่จะต้ องเอาชายเสื ้อเข้ ากางเกง และรู้ สึกร้ อนจึงพับ
แขนเสือ้ ขึน้ และนัก ศึก ษาหญิ ง วิ ท ยาลัย นานาชาติ
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ดล ส่ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมการแต่ง
กายเครื่ องแบบนักศึกษาผิดระเบียบคือ นักศึกษาหญิง
ใส่เสื ้อเชิ ้ตสีขาวทับในกระโปรงเอวสูง สันมาก
้
เลือก
ติดเข็มมหาวิทยาลัยมหิดลหรื อใส่เข็มขัดมหาวิทยาลัย
เพียงชิน้ เดียวเท่านัน้ และใส่รองเท้ าหุ้มส้ น จะเห็นได้
ว่ า การแต่ ง กายเครื่ อ งแบบนัก ศึ ก ษาในปั จ จุ บัน ไม่
ถูก ต้ อ งตามระเบี ย บข้ อ บัง คับ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
ตามที่ ก องกิ จ การนั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
(2554) ซึ่งสอดคล้ องกับความคิดเห็นของนักศึกษา
ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่ า นั ก ศึ ก ษาไม่ ค่ อ ยปฏิ บั ติ ต ามกฏ
ระเบีย บที่ตงั ้ ไว้ เพราะนักศึกษาไม่เห็นความสาคัญ
ของการแต่ง เครื่ อ งแบบนัก ศึก ษา โดยนัก ศึก ษาจะ
ดัด แปลงเครื่ อ งแบบนัก ศึ ก ษาให้ ต ามกระแสแฟชั่น
และเข้ า ใจว่าเป็ นสิ่ง ที่ท าให้ ตนเองดูดี มี รสนิ ย ม ซึ่ง
พฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษาดังกล่าวล่อแหลม
อาจก่อให้ เกิดอาชญากรรมทัง้ ทางตรงและทางอ้ อม
เช่ น ปั ญ หาการถูก คุก คามทางเพศ และท าให้ เ กิ ด
ปั ญหาอื่น ๆ ได้
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5) การศึกษาพฤติกรรมการแต่ งกายของ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
จากการสังเกตพฤติกรรมการแต่งกายของ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล รวม
4 วัน จ านวนนัก ศึก ษาวัน ละ 100 คน รวมจ านวน
ทัง้ หมด 400 คน โดยแต่ละวันจะแบ่งเป็ นนักศึกษา
ชายจ านวน 50 คน นัก ศึ ก ษาหญิ ง จ านวน 50 คน
ในช่วงเวลาที่นกั ศึกษาเลิกเรี ยน ณ บริ เวณ Canteen
ชัน้ 2 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า
นักศึกษาชายวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย มหิดล
ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการแต่งกายเครื่ องแบบนักศึกษา
ผิดระเบียบคือ นักศึกษาชายใส่เสื ้อเชิ ้ตสีขาวพับแขน
กางเกงสแลคสี ด า ใส่เ ข็ ม ขัด มหาวิ ท ยาลัย ปล่อ ย
ชายเสื ้อ รองเท้ าหุ้มส้ น แขวนบัตรประจาตัว

ข้ อเสนอแนะจากงานวิจัย
ผลจากการวิจัย ความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ การ
แต่ ง กายของนัก ศึ ก ษาวิ ท ยาลัย นานาชาติ พบว่ า
อาจารย์ เ ป็ นปั จจั ย ที่ ส นั บ สนุ น ให้ กลุ่ ม ตั ว อย่ า งมี
พฤติ ก รรมในการแต่ ง กายอย่ า งถู ก ระเบี ย บ โดย
อาจารย์ ควรให้ คาแนะนาและเป็ นตัวอย่างที่ดีให้ แก่
นักศึกษา โดยการเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาในเรื่ องการ
แต่งกายของนักศึกษาอย่างสม่าเสมอ ทังในห้
้ องเรี ยน
และนอกห้ องเรี ยน เพื่อให้ นัก ศึกษาแต่งกายถูกต้ อง
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อเป็ นการป้องกัน
ปั ญหาเกี่ยวกับการแต่งกาย และเป็ นภาพลักษณ์ที่ดี
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งามทังต่
้ อตัวนักศึกษาเองและต่อวิทยาลัยฯ และด้ าน
ครอบครัว มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก ซึง่ จะเห็นได้
ว่า ครอบครั วเป็ นอี กส่ว นสาคัญในการให้ คาแนะน า
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ นกั ศึกษาแต่งกายถูกต้ องตาม
ระเบียบ รวมถึงการปลูกฝั งนักศึกษาให้ มีค่านิยมใน
การแต่ ง กายที่ เ หมาะสมกั บ กาละเทศะ ดั ง นั น้
วิทยาลัยฯ อาจขอความร่ วมมือจากผู้ปกครองในการ
ช่วยสอดส่องดูแลการแต่งกายของนักศึกษาไม่ให้ ล่อ
แหล่มเกินไป

Likert, R. (1932). A Technique for the
Measurement of Attitudes. Archives of
Psychology, 140, 1–55.
Yamane, Taro. (1970). Statistics: An Introductory
Analysis. (2rd ed). ToKyo: John
Weatherhill.

ประวัตผิ ้ ูเขียน

ข้ อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ ต่ อไป

ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา

ผู้ วิ จั ย ควรมี ก ารศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพแบบ
เจาะลึก สัมภาษณ์แบบเจาะจง โดยเฉพาะนักศึกษาที่
แต่งกายผิดระเบียบเป็ นประจาเพื่อให้ ทราบถึงทัศนคติ
และพฤติ ก รรมการแต่ง กายและหาแนวทางในการ
ปลูก ฝั ง ค่า นิ ย มที่ ดี ข องนัก ศึก ษา รวมทัง้ ควรศึก ษา
พฤติกรรมการแต่งกายจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพือ่ เป็ น
การเทียบเคียงพฤติกรรมการแต่งกายของนักศึกษา

สถานที่ทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่

นางสาวศศิธร โรจน์สงคราม
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้ าหน่วยพัฒนานักศึกษา
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สถานที่ทางาน
ตาแหน่ งหน้ าที่

มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เจ้ าหน้ าที่งานกิจการนักศึกษา

ศึกษาความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อุทมุ พร ไวฉลาด วันทนีย์ โพธิ์กลาง

บทคัดย่ อ
บทความนี ้เป็ นการศึกษาระดับความพึงพอใจและเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
จากคณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอนของหลักสูตร 6 ด้ าน
คือ ด้ านเนื ้อหาวิชาของหลักสูตร ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน ด้ านการจัดทรัพยากร สิง่ อานวยความสะดวกและสภาพแวดล้ อม
ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้ านการให้ บริ การ การอานวยความสะดวก และด้ านการนาความรู้ไปใช้ กบั การ
ทางาน โดยจาแนกตามข้ อมูลปั จจัยพืน้ ฐานส่วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั ง้ นีเ้ ป็ นบัณฑิตที่สาเร็ จ
การศึกษาจากคณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา 2556 จานวน 66 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบทีและการวิเคราะห์ ความแปรปรวน ผลการศึกษาพบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนโดยรวมทัง้ 6 ด้ าน อยูใ่ นระดับมาก โดยด้ านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้ แก่ ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน รองลงมา คือ ด้ านการ
นาความรู้ไปใช้ กบั การทางาน ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้ านการให้ บริ การ การอานวยความสะดวก ด้ าน
เนือ้ หาวิ ชาของหลักสูตร และด้ านการจัดสิ่ง อานวยความสะดวกและสภาพแวดล้ อม ตามลาดับ การวิ เคราะห์
เปรี ยบเทียบโดยจาแนกตามปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล คือ เพศ แขนงวิชา การสอบเข้ าศึกษา และเกรดเฉลี่ยสะสม
ตลอดหลักสูตร นัน้ พบว่า บัณฑิตเพศชายมีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริ การ การอานวย
ความสะดวกมากกว่าบัณฑิตเพศหญิง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนอีก 5 ด้ าน มีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกัน เมื่อเปรี ยบเทีย บด้ วยตัวแปรด้ านแขนงวิชา การเลือกสอบเข้ าศึก ษา และเกรดเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตรนัน้ บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนการสอน ทัง้ 6 ด้ าน ทีไ่ ม่แตกต่างกัน
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คาสาคัญ ความพึงพอใจ บัณฑิต การจัดการเรี ยนการสอน
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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.
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กระบวนการเรี ยนการสอนในแบบที่ม่งุ เน้ นผู้เรี ยนเป็ น
ส าคั ญ เน้ นการเรี ยนรู้ จากการฝึ กปฏิ บั ติ แ ละ
ปร ะ ส บ ก า ร ณ์ จ ริ ง ม า โด ย ต ล อ ด แ ล ะ ยั ง ใ ห้
ความส าคั ญ กั บ การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
การศึก ษาอย่ า งต่อ เนื่ อ ง ซึ่ง เป็ นการด าเนิ น การให้
สอดคล้ อ งกับยุท ธศาสตร์ แ ละกลยุทธ์ ข องคณะ คื อ
ยุทธศาสตร์ ด้านที่ 1 สร้ างความเป็ นเลิศทางการศึกษา
และกลยุท ธ์ ทงั ้ 4 ด้ าน คื อ 1. พัฒ นาหลักสูต รและ
กระบวนการเรี ยนรู้แบบบูรณาการสหสัมพันธ์วิทยาทัง้
ภา ค ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ ภ า ค ป ฏิ บั ติ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
สถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรโดยเน้ น
ผู้ เรี ยนเป็ นส าคั ญ 2. ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี คุ ณ ธรรม
จริ ยธรรม คุณภาพและทักษะ เพื่อตอบสนองความ
ต้ องการของสังคม 3. พัฒนาศักยภาพและทักษะของ
บุค ลากร เพื่ อ พัฒ นาความเข้ ม แข็ ง ทางการศึ ก ษา
พร้ อมรองรั บการเปลี่ยนแปลง 4. สร้ างและพัฒนา
ปั จจัย สนับสนุนทางการศึกษา 3 ดัง นัน้ เพื่อให้ การ
กากับ ดูแ ล ตรวจสอบ ประเมิ น ผล ตามมาตรฐาน
การศึ ก ษา ที่ จ ะน าไปสู่ ก ารพั ฒ นาแนวการจั ด
การศึกษาที่มีประสิทธิ ภาพและสอดคล้ องกับความ
ต้ องการของผู้เรี ยนอย่างแท้ จริ ง จึงจาเป็ นต้ องสารวจ
ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอนของหลักสูตร เพื่อนาข้ อมูลที่ได้ มาใช้ สนับสนุน
ในเชิงนโยบายของคณะต่อไป

หลักการและเหตุผล
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ นสถานศึ ก ษาที่
ให้ บริ การเกี่ยวกับการศึกษาระดับสูง มีบทบาทสาคัญ
ในการพัฒนาคน พัฒนาความรู้ คุณธรรม จริ ยธรรม
ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพออกมาสู่สงั คม ซึ่งปั จจุบัน
การพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศได้
ยึดตามแนวทางกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) โดยแผนดัง กล่า วเป็ น
แผนเชิ ง รุ ก มี ทิ ศ ทางและเป้ าหมายการพั ฒ นา
การศึ ก ษาในระดับ อุด มศึ ก ษา คื อ การ “ยกระดับ
คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากร
ที่ มี คุณ ภาพ สามารถปรั บ ตัว ส าหรั บ งานที่ เ กิ ด ขึ น้
ตลอดชี วิ ต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้ าง
ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่ ง ขัน ของประเทศในโลกาภิ วัต น์ สนับ สนุน การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนของท้ องถิ่นไทย โดยใช้ กลไกของธรร
มาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครื อข่าย
อุดมศึกษาบนพื ้นฐานของเสรี ภาพทางวิชาการ ความ
หลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”1 ซึ่งสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ กาหนดมาตรฐานการ
อุด มศึ ก ษา มาตรฐานที่ 2 แนวการจั ด การศึ ก ษา
จัดการเรี ยนรู้ ที่มุ่งพัฒนาผู้เรี ย นเป็ นสาคัญและการ
บริ ห ารโดยใช้ สถานศึกษาเป็ นฐาน โดยกาหนดให้
คณะวิช าและสถานศึก ษาระดับ อุดมศึกษาจัด ให้ มี
ระบบและกลไกควบคุม คุณ ภาพขององค์ ป ระกอบ
ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ในการผลิ ต บัณ ฑิ ต ดัง นี ้ (1) หลัก สูต ร
การศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (2) คณาจารย์และระบบ
การพัฒนาคณาจารย์ (3) สื่อการศึกษาและเทคนิค
การสอน (4) ห้ อ งสมุด และแหล่ง การเรี ยนรู้ อื่ น (5)
อุปกรณ์ การศึกษา (6) สภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้
และบริ การการศึกษา (7) การวัดผลการศึกษาและ
สั ม ฤ ท ธิ ผ ล ท า ง ก า ร เ รี ย น ข อ ง นั ก 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
ระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร 2 ทังนี
้ ้ คณะสิ่งแวดล้ อม
และทรั พ ยากรศาสตร์ ก็ ไ ด้ ยึ ด หลั ก การการจั ด
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แนวคิด ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
นูรียะห์ ตะเยะ (2556)4 ได้ ให้ ความหมาย
ความพึงพอใจว่า คือ ความรู้ สึกหรื อเจตคติในด้ า น
บวกของบุคคลที่ได้ รับการตอบสนองทังด้
้ านวัตถุและ
ด้ านจิตใจที่ทาให้ มีผลต่อความรู้สกึ และได้ สรุปความ
พึง พอใจต่อ การเรี ย นรู้ ว่า หมายถึง ระดับ ความพึง
พอใจต่อ การจัด การเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นที่ ได้ รั บ การ
จัดการเรี ยนรู้ตามแนวคิดทฤษฎี
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กวิยา เนาวประทีป (2553)5 กล่าวว่า การ
วัดความพึงพอใจ เกิดจากการประเมินความแตกต่าง
ระหว่างสิ่งที่คาดหวังกับสิง่ ที่ได้ รับจริ ง ดังนัน้ การวัด
ความพึงพอใจ จึงเป็ นการวัดทัศ นคติหรื อความรู้ สึก
สามารถทาได้ หลายวิธี คือ 1. การใช้ แบบสอบถาม ซึ่ง
คุณ ภาพของข้ อ มูลที่ ได้ มานัน้ จะขึน้ อยู่กับ คุณ ภาพ
ของแบบสอบถาม 2. การสัมภาษณ์ เป็ นวิธีวดั ความ
พึงพอใจทางตรงด้ วยการพูดคุยกับกลุม่ เป้าหมาย 3.
การสังเกต เป็ นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกต
พฤติกรรมของกลุม่ เป้าหมาย
อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน (2543)6 ได้ รวบรวม
กลุ่ม แนวคิ ด เกี่ ย วกับ ความพึง พอใจในรู ป แบบของ
แรงจูงใจไว้ ดังนี ้
1. ทฤษฎี ก ารจู ง ใจของ Maslow ซึ่ ง ได้
เสนอความต้ องการของมนุษย์ในระดับต่างๆ เริ่ มจาก
ความต้ องการขันพื
้ ้นฐานในการอยูร่ อด ความต้ องการ
ทางสัง คม ความต้ อ งการการยอมรั บ นับ ถื อ และ
พัฒนาตนเองให้ ก้าวหน้ ายิ่งขึ ้น
2. ทฤษฎีแรงจูงใจของ McClelland ที่แบ่ง
ความต้ องการของมนุษย์เป็ น 3 ประเภท คือ ต้ องการ
ความส าเร็ จ ต้ องการมี อ านาจ และต้ องการ
ความสัมพันธ์
3. ทฤษฎี ก ารจู ง ใจ การบ ารุ ง รั ก ษา ของ
Herzberg กล่าวถึงปั จจัยการจูงใจซึ่งเป็ นตัวกระตุ้น
ได้ แก่ โอกาส ความส าเร็ จ การยอมรั บ ความ
รั บ ผิ ด ชอบ ความเจริ ญ ก้ าวหน้ า และปั จจั ย การ
บ ารุ ง รั ก ษาที่ เ ป็ นตัว ขัด ขวางความพึง พอใจ ได้ แ ก่
นโยบาย ขอ ง อง ค์ ก ร สภา พก ารท าง าน แ ละ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
4. ทฤษฎีการคาดหวังของ Vroom ได้ เสนอ
แนวคิดเกี่ ยวกับแรงจูงใจในการทางาน คือ เริ่ มจาก
ประเมิ น ความเป็ นไปได้ ของผลที่ จ ะเกิ ด จึ ง ลงมื อ
ปฏิบตั ิตามที่ตนคาดหวังไว้ ซึง่ การจูงใจขึ ้นอยู่กบั การ
คาดหวังในแง่ของรางวัลหรื อสิง่ ต่างๆ ที่ต้องการ

1. บุณยาพร ฉิ ม พลอยและเพชรธิ ดา บุญ
หนุน (2548) 7 ศึก ษาความพึง พอใจของนัก ศึก ษา
ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ที่ มี ต่ อ ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปี การศึกษา 2548 ผลการศึกษา
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษา
ในภาพรวมทุกด้ านของมหาวิทยาลัยกรุ งเทพในระดับ
มาก โดยนักศึกษามี ความพึงพอใจในด้ านการเรี ยน
การสอนมากที่สดุ รองลงมาคือด้ านวัสดุและอุปกรณ์
การเรี ยนการสอน ด้ านการให้ บริ การ และด้ านอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้ อม ตามลาดับ
2. พฤฒิพงษ์ สมรรถพันธุ์ (2551)8 ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เ รี ย นหลักสูตรวิช าชี พระยะสัน้
หมวดวิชาช่างอุตสาหกรรมที่มีต่อการบริ หารจัดการ
ในโรงเรี ย นฝึ กอาชี พ กรุ ง เทพมหานคร (ดิ น แดง 1)
ผลการศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของผู้เรี ยนที่มี ต่อ
การบริ ห ารจัด การในโรงเรี ย น โดยภาพรวมอยู่ใ น
ระดับพึงพอใจมาก เมื่อจาแนกเป็ นรายด้ าน ก็อยู่ใน
ระดับมากทุก ด้ าน คือ ด้ า นผู้สอน ด้ านสื่อการเรี ย น
การสอน ด้ านการวัดและประเมินผล ด้ านการจัดการ
เรี ยนการสอน ด้ านอาคารสถานที่ตามลาดับ
3. เกสสุนี ทวีแก้ ว (2552)9 ศึกษาความ
พึ ง พอใจของบั ณ ฑิ ที่ มี ต่ อ หลั ก สู ต รปริ ญญาตรี
คณะศิ ลปศาสตร์ สถาบัน การพลศึกษา วิท ยาเขต
กรุ ง เทพ พบว่ า บัณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจหลัก สูต ร
ปริ ญญาตรี ในระดับมาก โดยมีความพึงพอใจด้ าน
อาจารย์ผ้ สู อน เป็ นอันดับแรก รองลงมาได้ แก่ การวัด
และประเมินผลการเรี ยนการสอน หลักสูตรการเรี ยน
การสอน และกิจกรรมการเรี ยนการสอน ตามลาดับ
และมีความพึงพอใจด้ านปั จจัยเกื ้อหนุนการเรี ยนการ
สอนในระดับปานกลาง
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
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ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก และมีความพึงพอใจไม่
แตกต่างกันเมื่อจาแนกตามปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล

กรอบแนวความคิด
ตัวแปรอิสระ ได้ แก่ เพศ แขนงวิชา การ
สอบเข้ าศึกษา เกรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร
ตั ว แปรตาม ได้ แ ก่ การศึก ษาความพึ ง
พอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการศึกษา
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการเสนอโครงการเพื่อขอรับ
การพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิ จัย ในคนของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล และได้ รั บ การ
พิจารณารับรองโครงการดังรหัสโครงการเลขที่ MUIRB 2014/078.1606 หนั ง สื อ รั บ รองโครงการวิ จั ย
เลข ที่ MU-IRB 2014/013.1806 รั บรอง วั น ที่ 1 8
มิถนุ ายน 2557 โดยมีระเบียบวิธีวิจยั ดังต่อไปนี ้

วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาระดับ ความพึ ง พอใจของ
บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากคณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรั พ ยากรศาสตร์ มหาวิท ยาลัยมหิ ดล ที่ มีต่อ การ
จัดการเรี ยนการสอนของหลัก สูตร 6 ด้ าน คือ ด้ า น
เนื ้อหาวิชาของหลักสูตร ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน ด้ านการ
จั ด ท รั พ ย า ก ร สิ่ ง อ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก แ ล ะ
สภาพแวดล้ อม ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด้ านการให้ บริ การ การอานวยความสะดวก ด้ านการ
นาความรู้ไปใช้ กบั การทางาน
2. เพื่อเปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการ
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
ปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
จา ก ค ณะสิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ละ ทรั พย า ก รศ า สต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา 2556 จานวน
66 คน และกลุ่ ม ตัว อย่ า งได้ แก่ บัณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษา
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เครื่องมือในการศึกษา
เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล คื อ
แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยดาเนินการสร้ าง
แบบสอบถาม มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้ สร้ างกรอบ
คาถามที่สอดคล้ องกับกรอบแนวคิดของการวิจยั ร่ าง
โครงสร้ างแบบสอบถามและข้ อคาถาม ส่งเครื่ องมือให้
ผู้เ ชี่ ย วชาญพิ จ ารณาความเหมาะสมของประเด็ น
ปั ญ หา ภายหลัง จากให้ ผ้ ูเ ชี่ ย วชาญตรวจสอบแล้ ว
ดาเนินการปรับแก้ แบบสอบถามและนาแบบสอบถาม
ไปใช้
แบบสอบถามที่ ใ ช้ ในการเก็ บ ข้ อ มูล แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ตอน ประกอบด้ วย ตอนที่ 1 ข้ อมู ล

สมมติฐาน
บั ณ ฑิ ต ที่ ส า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า จ า ก ค ณ ะ
สิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนของ
หลักสูตร 6 ด้ าน คือ ด้ านเนื ้อหาวิชาของหลักสูตร ด้ าน
อาจารย์ผ้ สู อน ด้ านการจัดทรัพยากร สิ่งอานวยความ
สะดวกและสภาพแวดล้ อ ม ด้ า นการจั ด กิ จ กรรม
พัฒนานักศึกษา ด้ านการให้ บริ การ การอานวยความ
สะดวก และด้ านการนาความรู้ ไปใช้ กับการทางาน
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ปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล ประกอบด้ วย เพศ แขนงวิชา
การสอบเข้ าศึ ก ษา และเกรดเฉลี่ ย สะสมตลอด
หลักสูตร จานวน 4 ข้ อ ซึ่งเป็ นแบบตรวจสอบรายการ
(Check List) ตอนที่ 2 การส ารวจความความพึ ง
พอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน แบ่งเป็ น 6 ด้ าน
คือ ด้ านเนื ้อหาวิชาของหลักสูตร ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน
ด้ า นการจัด ทรั พยากร สิ่งอ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้ อม ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ด้ านการให้ บริ การ การอานวยความสะดวก และด้ าน
การนาความรู้ ไปใช้ กบั การทางาน เป็ นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ ท (Likert
five rating scale)10 จานวน 36 ข้ อ ซึ่งก าหนดค่า
คะแนนของ และตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเป็ นคาถาม
แบบปลายเปิ ด

การเก็บรวบรวมข้ อมูล

ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และนาค่า
มาเทียบเกณฑ์ ดังนี ้
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 คะแนน หมายความ
ว่า ระดับความพึงพอใจมากที่สดุ
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 คะแนน หมายความ
ว่า ระดับความพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 คะแนน หมายความ
ว่า ระดับความพึงพอใจปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 คะแนน หมายความ
ว่า ระดับความพึงพอใจน้ อย
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 คะแนน หมายความ
ว่า ระดับความพึงพอใจน้ อยที่สดุ
และนาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ ใน
รูปแบบตารางประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 3 ดาเนินการวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ในการจั ด การเรี ย นการสอน จ าแนกตามตัว แปร
ปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล โดยสถิ ติที่ใช้ คือ ทดสอบ
ค่ า ที (t-test) และ การวิ เ คราะห์ ค วามแปรปรวน
(ANOVA)11
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ดาเนินการเก็ บข้ อมูล โดยดาเนิน การแจก
แบบสอบถามให้ กลุ่ม ตัวอย่าง จ านวน 66 คน และ
ได้ รับแบบสอบถามกลับมาจานวน 65 ฉบับ คิดเป็ น
ร้ อยละ 99

ผลการศึกษา
การวิเคราะห์ ข้อมูล

ประกอบด้ วย 3 ตอน คื อ ตอนที่ 1 การ
วิเ คราะห์ ข้ อมูลปั จจัย พื น้ ฐานส่วนบุค คล ตอนที่ 2
การวิเคราะห์ข้อมูลระดับความพึงพอใจของบัณฑิตที่
มีตอ่ การจัดการเรี ยนการสอน ตอนที่ 3 การวิเคราะห์
ความพึงพอใจในการจัดการเรี ย นการสอน จาแนก
ตามตัวแปรปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล

ดาเนินการรวบรวมข้ อมูลจากแบบสอบถาม
จั ด ระเบี ย บข้ อมู ล น าข้ อมู ล มาประมวลผลและ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติ ดังนี ้
ตอนที่ 1 ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ข้ อมู ล
ปั จจั ย พื น้ ฐานส่ ว นบุ ค คล ด้ วยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณา
(Descriptive Statistics) ได้ แก่ จานวน ร้ อยละ โดย
นาเสนอข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ ในรูปแบบตาราง
ประกอบการบรรยาย
ตอนที่ 2 ด าเนิ นการวิ เคราะห์ ข้อ มูล ระดับ
ความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรี ยนการ
สอน ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณา (Descriptive Statistics)

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ ข้อมูลปั จจัยพืน้ ฐาน
ส่ วนบุคคล
ข้ อมูลปั จจัยพื ้นฐานส่วนบุคคล จานวน 65
คน เมื่ อ จ าแนกตาม เพศ แขนงวิ ช า การสอบเข้ า
ศึกษา เกรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร ผลปรากฏดัง
รายละเอียดในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลปั จจัยพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
ปั จจัยพืน้ ฐานส่ วนบุคคล
1.เพศ
ชาย
หญิง
2.แขนงวิชา
แขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม (Est)
แขนงวิชาการอนุรักษ์ ทรัพยากร (Esc)
แขนงวิชาสารสนเทศสิ่งแวดล้ อม (Esi)
3.การสอบเข้ าศึกษา
โควตา
แอดมิชชัน
4.เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
2.00 – 2.50
2.51 – 3.00
3.01 – 3.50
3.51 – 4.00
รวม

จานวน (คน)
16
49
36
20
9
33
32
3
32
23
7
65

ร้ อยละ
24.6
75.4
55.4
30.8
13.8
50.8
49.2
4.6
49.2
35.4
10.8
100

การศึกษาโดยมีเกรดเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตร ตังแต่
้
2.51 ถึง 3.00 มากที่สดุ (ร้ อยละ 49.2) รองลงมา คือ
เกรดเฉลี่ยสะสมตังแต่
้ 3.01 ถึง 3.50 (ร้ อยละ 35.4)
เกรดเฉลี่ยสะสมตังแต่
้ 3.51 ถึง 4.00 (ร้ อยละ 10.8)
และเกรดเฉลีย่ สะสม

จากตารางที่ 1 ข้ อมูลปั จ จัย พืน้ ฐานส่ว นบุค คลของ
บัณ ฑิ ต ที่ ต อบแบบสอบถามจ านวน 65 คน เมื่ อ
จาแนกตาม เพศ พบว่า เป็ นเพศชาย (ร้ อยละ 24.6)
เพศหญิง (ร้ อยละ 75.4) จาแนกตามแขนงวิชา พบว่า
เป็ นนักศึกษาแขนงวิช าเทคโนโลยี สิ่ง แวดล้ อ มมาก
ที่ สุด (ร้ อยละ 55.4) รองลงมา คื อ แขนงวิ ช าการ
อนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร (ร้ อยละ 30.8) และแขนงวิ ช า
สารสนเทศสิ่งแวดล้ อม (ร้ อยละ 13.8) จาแนกตาม
การเลือ กสมัครสอบเข้ าศึกษา พบว่า มาจากระบบ
โควตามากที่สดุ (ร้ อยละ 50.8) รองลงมา คือ ระบบ
แอดมิ ช ชัน (ร้ อยละ 49.2) จ าแนกตามเกรดเฉลี่ย
สะสมตลอดหลักสูตร พบว่า เป็ นนักศึกษาที่สาเร็ จ
ตังแต่
้ 2.00 ถึง 2.50 (ร้ อยละ 4.6) ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจ
ของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน
ข้ อมูลระดับความพึงพอใจของบัณฑิ ตที่ มี
ต่อการจัดการเรี ยนการสอนในภาพรวมและรายด้ าน
ทัง้ 6 ด้ า น ดัง แสดงรายละเอี ย ดในตารางที่ 2 ถึ ง
ตารางที่ 8

61

ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อการจัดการ
เรียนการสอน
ความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอน
1. ด้ านเนื ้อหาวิชาของหลักสูตร
2. ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน
3. ด้ านการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้ อม
4. ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5. ด้ านการให้ บริการ การอานวยความสะดวก
6. ด้ านการนาความรู้ไปใช้ กบั การทางาน
ค่ าเฉลี่ยรวม

x

S.D.

ระดับ

อันดับที่

4.17
4.32
4.14
4.23
4.21
4.25
4.22

0.51
0.49
0.52
0.55
0.60
0.53
0.53

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5
1
6
3
4
2

รองลงมา คือ ด้ านการนาความรู้ ไปใช้ กับการทางาน
( x = 4.25) ด้ า นการจั ด กิ จ กรรมพัฒ นานัก ศึ ก ษา
( x = 4.23) ด้ านการให้ บริ ก าร การอ านวยความ
สะดวก ( x =4.21) ด้ านเนื ้อหาวิชาของหลักสูตร ( x =
4.17) และด้ านการจัดสิ่งอานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้ อม ( x = 4.14) ตามลาดับ

จากตารางที่ 2 พบว่า ความพึง พอใจของ
บัณฑิตต่อการจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะสิ่ ง แวดล้ อ มและทรั พ ยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( x = 4.22) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่า บัณฑิต
มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทุกด้ า น โดยด้ านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้ แก่ ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน ( x = 4.32)
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ตารางที่ 3 ค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อด้ านเนือ้ หาวิชา
ของหลักสูตร
ความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอน
1. รายวิชาบังคับมีความสอดคล้ องกับความสนใจของผู้เรียน
2. เนื ้อหาวิชาที่เรียนเป็ นองค์ความรู้ใหม่และมีความทันสมัย ทันเหตุการณ์
3. รายวิชาเลือกหลากหลายตรงกับความสนใจของผู้เรียน
4. สถานที่และจานวนครัง้ ในการศึกษาดูงานมีความเหมาะสมและเพียงพอ
5. จานวนชัว่ โมงของการฝึ กงานมีเพียงพอเหมาะสม
6. การศึกษาดูงาน/ฝึ กงานช่วยเพิ่มทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้

จากตารางที่ 3 ด้ านเนือ้ หาวิชาของหลักสูตร พบว่า
บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้ อ โดย
ข้ อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สูง สุด คื อ เนื อ้ หาวิ ช าที่ เ รี ย นเป็ น

x

S.D.

ระดับ

อันดับที่

4.22
4.25
4.20
4.06
4.22
4.11

0.60
0.59
0.67
0.85
0.72
0.81

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

3
1
4
6
2
5

องค์ ค วามรู้ ใหม่แ ละมี ค วามทันสมัย ทัน เหตุก ารณ์
( x = 4.25) รองลงมา คื อ จ านวนชั่ว โมงของการ
ฝึ กงานมี เ พี ย งพอเหมาะสม ( x = 4.22) รายวิ ช า
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( x = 4.11) และสถานที่ จานวนครั ง้ ในการศึกษาดู
งานมี ค วามเหมาะสมและเพี ย งพอ ( x = 4.06)
ตามลาดับ

บัง คับ มี ค วามสอดคล้ อ งกับ ความสนใจของผู้เ รี ย น
( x = 4.22) รายวิชาเลือกหลากหลายตรงกับความ
สนใจของผู้เรี ยน ( x = 4.20) การศึกษาดูงาน การ
ฝึ กงานช่ว ยเพิ่ม ทักษะและประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้

ตารางที่ 4 ค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อด้ านอาจารย์
ผู้สอน
ความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอน
1. ผู้สอนมีเอกสารประกอบการสอน สื่อการสอนที่เหมาะสม
2. มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเนื ้อหาวิชาที่สอน
3. ผู้สอนมีการสอนให้ เกิดการคิดเป็ นระบบ
4. ผู้สอนมีการปลูกฝั งและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้ แก่นกั ศึกษา
5. ผู้สอนมีการเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาซักถาม แสดงความคิดเห็น
6. ผู้สอนมีการกาหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ชดั เจน

x

S.D.

ระดับ

อันดับที่

4.20
4.42
4.26
4.35
4.35
4.31

0.59
0.64
0.57
0.60
0.62
0.66

มาก
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก

6
1
5
3
2
4
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มคุณธรรมและจริ ยธรรมให้ แก่นกั ศึกษา ( x =
4.35) ผู้ สอนมี ก ารก าหนดเกณฑ์ ก ารวั ด และ
E-JOURNAL
ประเมินผลที่ชดั เจน ( x = 4.31) ผู้สอนมีการสอนให้

จากตารางที่ 4 ด้ านอาจารย์ ผ้ ูสอน พบว่า บัณฑิตมี
ความพึง พอใจอยู่ใ นระดับ มากที่ สุด และระดับ มาก
โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อาจารย์ มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในเนื ้อหาวิชาที่สอน ( x = 4.42) รองลงมา
คือ ผู้สอนมีการเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาซักถาม แสดง
ความคิ ดเห็น ( x = 4.35) ผู้สอนมีการปลูก ฝั ง และ

เกิดการคิดเป็ นระบบ ( x =4.26) และผู้สอนมีเอกสาร
ป ร ะ ก อ บ ก า ร ส อ น สื่ อ ก า ร ส อ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม
( x = 4.20) ตามลาดับ

ตารางที่ 5 ค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อด้ านการจัด
สิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้ อม
ความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอน
1. ความเพียงพอของห้ องเรียน
2. ความเพียงพอของห้ องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ /ห้ องปฏิบตั ิการ
คอมพิวเตอร์
3. มีแหล่งวิชาการ เพื่อศึกษาค้ นคว้ าเพียงพอ เช่น หนังสือ ตารา
เอกสารอ้ างอิง สิ่งพิมพ์ แผนที่ เป็ นต้ น
4. การจัดทุนการศึกษาให้ อย่างเหมาะสม
5. มีสภาพแวดล้ อม บรรยากาศส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้
6. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ นกั ศึกษาทราบอย่างทัว่ ถึง
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x

S.D.

ระดับ

อันดับที่

4.35
3.89

0.65
0.83

มาก
มาก

1
6

4.11

0.73

มาก

4

4.00
4.22
4.25

0.69
0.57
0.61

มาก
มาก
มาก

5
3
2

จากตารางที่ 5 ด้ านการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
และสภาพแวดล้ อม พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมากทุกข้ อ โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ
ความเพียงพอของห้ องเรี ยน ( x = 4.35) รองลงมา
คื อ มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสัม พัน ธ์ ข้ อ มูลข่า วสารให้
นั ก ศึ ก ษ า ท ร า บ อ ย่ า ง ทั่ ว ถึ ง ( x = 4 . 2 5 )

มี ส ภาพแวดล้ อ ม บรรยากาศส่ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การ
เรี ยนรู้ ( x = 4.22) มีแหล่งวิชาการเพื่อศึกษาค้ นคว้ า
เพียงพอ ( x = 4.11) การจัดทุนการศึกษาให้ อย่าง
เหมาะสม ( x = 4.00) และความเพี ย งพอของ
ห้ องปฏิบตั ิการทางวิทยาศาสตร์ ห้ องคอมพิวเตอร์
( x = 3.89) ตามลาดับ

ตารางที่ 6 ค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบัณฑิต ที่มีต่อด้ านการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

x

ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
1. มีกิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อส่งเสริมความเป็ นผู้นา
2. มีกิจกรรมที่จดั ขึ ้นเพื่อส่งเสริมและปลูกฝั งคุณธรรมและจริยธรรม
3. มีกิจกรรมที่สง่ เสริมให้ ร้ ูจกั หน้ าที่และมีความรับผิดชอบ
4. มีกิจกรรมที่ทาให้ ร้ ูจกั การวางแผนและทางานให้ บรรลุเป้าหมาย
5. มีกิจกรรมที่ทาให้ เกิดความคิดริเริ่มสร้ างสรรค์
6. มีกิจกรรมที่ทาให้ เกิดการปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่น

4.14
4.23
4.32
4.26
4.12
4.31

S.D.

ระดับ

อันดับที่

0.66
0.68
0.64
0.74
0.74
0.64

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

5
4
1
3
6
2

MAHIDOL R2R
จากตารางที่ 6 ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การวางแผนและทางานให้ บรรลุเป้าหมาย ( x = 4.26)
E-JOURNAL
พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้ อ
มีกิจกรรมที่จัดขึน้ เพื่อส่งเสริ มและปลูกฝั งคุณธรรม
และจริ ย ธรรม ( x = 4.23) มี กิ จ กรรมที่ จัด ขึ น้ เพื่ อ
ส่งเสริ มความเป็ นผู้นา ( x = 4.14) และมีกิจกรรมที่
ท าให้ เกิ ด ความคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์ ( x = 3.12)
ตามลาดับ

โดยข้ อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้
รู้ จั ก หน้ าที่ แ ละมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ( x = 4.32)
รองลงมา คือ มีกิจกรรมที่ทาให้ เกิดการปรับตัวในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น ( x = 4.31) มีกิจกรรมที่ทาให้ ร้ ูจกั

ตารางที่ 7 ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐานความพึง พอใจของบั ณ ฑิต ที่ มี ต่ อ ด้ า นการ
ให้ บริการ การอานวยความสะดวก
ความพึงพอใจที่มีต่อ
การจัดการเรียนการสอน
1. การให้ บริการและอานวยความสะดวกของเจ้ าหน้ าที่งานบริการการศึกษา
2. การให้ บริการและอานวยความสะดวกของเจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์
3. การให้ บริการและอานวยความสะดวกของเจ้ าหน้ าที่หน่วยกิจการนักศึกษา
4. การให้ บริการและอานวยความสะดวกของเจ้ าหน้ าที่งานสารสนเทศ
5. การให้ บริการและอานวยความสะดวกของเจ้ าหน้ าที่หน่วยโสตทัศนูปกรณ์
6. การให้ บริการและอานวยความสะดวกของเจ้ าหน้ าที่ห้องสมุด
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x

S.D.

ระดับ

อันดับที่

4.34
4.05
4.37
4.20
4.18
4.12

0.64
0.86
0.65
0.78
0.73
0.74

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

2
6
1
3
4
5

การให้ บ ริ ก ารของเจ้ าหน้ า ที่ ง านสารสนเทศ ( x =
4 . 2 0 ) ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง เ จ้ า ห น้ า ที่ ห น่ ว ย
โสตทั ศ นู ป กรณ์ ( x = 4.18) การให้ บริ ก ารของ
เจ้ า หน้ า ที่ห้ องสมุด ( x = 4.12) และการให้ บริ การ
ของเจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ ( x = 4.05)
ตามลาดับ

จากตารางที่ 7 ด้ านการให้ บริ การ การอานวยความ
สะดวก พบว่า บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากทุกข้ อ โดยข้ อที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ การให้ บริ การ
และอานวยความสะดวกของเจ้ าหน้ าที่หน่วยกิจการ
นักศึกษา ( x = 4.37) รองลงมา คื อ การให้ บริ การ
ของเจ้ าหน้ าที่งานบริ การการศึกษา ( x = 4.34)

ตารางที่ 8 ค่ าเฉลี่ยและค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของบัณฑิตที่มีต่อด้ านการนา
ความรู้ไปใช้ กับการทางาน
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอน
1. สามารถนาความรู้ไปใช้ ในการปฏิบตั ิงานในงานที่รับผิดชอบ
2. สามารถนาความรู้ไปปรับใช้ ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ
3. สามารถพัฒนาตนเองในด้ านวิชาการอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถปรับตัวให้ เข้ ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ และนามาปรับใช้ กบั การ
ทางาน
5. เนื ้อหาวิชาที่เรียนมีความเหมาะสมในการนาไปใช้ ในการทางาน
6. สามารถสื่อสารด้ วยการพูด การเขียน และสรุปประเด็นได้ ดี

x

S.D.

ระดับ

อันดับที่

4.22
4.20
4.23
4.28

0.60
0.62
0.63
0.63

มาก
มาก
มาก
มาก

5
6
4
2

4.31
4.28

058
0.60

มาก
มาก

1
3
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จากตารางที่ 8 ด้ านการนาความรู้ไปใช้ กบั การทางาน
พบว่ า บัณ ฑิ ต มี ค วามพึ ง พอใจอยู่ ใ นระดับ มาก
ทุกข้ อ โดยข้ อที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ เนื ้อหาวิชาที่เรี ยน
มีความเหมาะสมในการนาไปใช้ ในการทางาน ( x =
4.31) รองลงมา คื อ สามารถปรั บ ตั ว ให้ เข้ ากั บ
เทคโนโลยีใ หม่ๆ และนามาปรั บใช้ กับการทางาน
( x = 4.28) สามารถสื่อ สารด้ ว ยการพูด การเขีย น
และสรุ ป ประเด็ น ได้ ดี ( x = 4.28) สามารถพัฒ นา
ตนเอง ในด้ า นวิ ช าการอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ( x = 4.23)
สามารถน าความรู้ ไปใช้ ในการปฏิ บัติ ง านในงานที่
รับผิดชอบ ( x = 4.22) และสามารถนาความรู้ไปปรับ
ใช้ ใ นการคิ ด วิ เ คราะห์ อ ย่ า งเป็ นระบบ ( x = 4.20)
ตามลาดับ

ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบความ
พึ ง พอใจในการจั ด การเรี ยนการสอน
จ าแนกตามตั ว แปรปั จจั ย พื น้ ฐานส่ วน
บุคคล
จาแนกตามปั จจัยพื น้ ฐานส่ว นบุคคล คื อ
เพศ แขนงวิ ช า การสอบเข้ า ศึก ษา และเกรดเฉลี่ ย
สะสมตลอดหลักสูตร ซึ่งตัวแปรเพศและการสอบเข้ า
ศึกษา วิเคราะห์โดยการใช้ สถิติ Independent t-test
ส่ว นตัว แปร แขนงวิ ช าและเกรดเฉลี่ย สะสมตลอด
หลักสูตร ใช้ สถิ ติ Analysis of Variance (ANOVA)
ในการวิเคราะห์ ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 9 ถึง
ตารางที่ 12
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ตารางที่ 9 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนจาแนกตามเพศ
ชาย
ความพึงพอใจ
1.ด้ านเนื ้อหาวิชาของหลักสูตร
2.ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน
3.การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้ อม
4.ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5.การให้ บริการ การอานวยความสะดวก
6.การนาความรู้ไปใช้ กบั การทางาน

x

4.32
4.29
4.30
4.22
4.50
4.40

หญิง
S.D.
.432
.423
.499
.605
.375
.516

x

4.13
4.32
4.08
4.23
4.12
4.20

S.D.
.531
.509
.515
.537
.628
.532

P-value
.184
.824
.139
.921
.024*
.212

* แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 9 พบว่ า บัณ ฑิ ต เพศชายมี
ความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนในด้ านการ
ให้ บริ การ การอานวยความสะดวกมากกว่าเพศหญิง
อย่า งมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.05 ส่ว นด้ า น
เนื ้อหาวิชาของหลักสูตร ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน ด้ านการ

จัดสิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้ อม ด้ าน
การจัด กิ จ กรรมพัฒ นานัก ศึก ษา และด้ า นการน า
ความรู้ ไปใช้ กั บ การท างาน มี ค วามพึ ง พอใจไม่
แตกต่างกัน

MAHIDOL
R2Rdf
แหล่ งความแปรปรวน
SS
ระหว่างกลุม่
.296
2
E-JOURNAL
ภายในกลุม่
16.505
62

ตารางที่ 10 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนจาแนกตามแขนงวิชา
ความพึงพอใจ
1. ด้ านเนื ้อหาวิชาของหลักสูตร

2. ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน

3. การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้ อม
4. ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5. การให้ บริการ การอานวยความสะดวก

6. การนาความรู้ไปใช้ กบั การทางาน

รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม

16.802
.174
14.944
15.118
.235
16.815
17.050
.506
18.810
19.316
.004
22.845
22.849
.237
17.769
18.007
66

64
2
62
64
2
62
64
2
62
64
2
62
64
2
62
64

MS
.148
.266

F
P-value
.557
.576

.087
.241

.360

.699

.117
.271

.433

.650

.253
.303

.834

.439

.002
.368

.005

.995

.119
.287

.414

.663

จากตารางที่ 10 พบว่า บัณฑิต ทัง้ 3 แขนง
คือ แขนงวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้ อม แขนงวิชาการ
อนุ รั กษ์ ทรั พยากร และแขนงวิ ช าสารสนเทศ

สิง่ แวดล้ อม มีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการ
สอนทัง้ 6 ด้ าน ไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 11 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนจาแนกตามการเลือกสอบเข้ าศึกษาต่ อ
โควตา
ความพึงพอใจ

x

1. ด้ านเนื ้อหาวิชาของหลักสูตร
2. ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน
3. การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้ อม
4. ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5. การให้ บริการ การอานวยความสะดวก
6. การนาความรู้ไปใช้ กบั การทางาน

4.11
4.29
4.07
4.16
4.22
4.23

จากตารางที่ 11 พบว่า บัณฑิตที่เลือกสอบ
เข้ าศึกษาในหลักสูตร ทังจากระบบโควตาและระบบ
้

S.D.
.430
.402
.433
.491
.657
.509

แอดมิชชัน
S.D.
x
4.24
.585
4.34
.566
4.20
.589
4.31
.602
4.20
.540
4.27
.560

P-value
.319
.710
.307
.272
.925
.772

แอดมิชชัน มีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการ
สอนทัง้ 6 ด้ าน ไม่แตกต่างกัน

ตารางที่ 12 ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนจาแนกตามเกรดเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร
ความพึงพอใจ
1. ด้ านเนื ้อหาวิชาของหลักสูตร

MAHIDOL
R2RSS
แหล่ งความแปรปรวน
ระหว่างกลุม่
.716
E-JOURNAL
ภายในกลุม่
16.086

2. ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน

3.การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้ อม
4.ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

5.การให้ บริการ การอานวยความสะดวก

6.การนาความรู้ไปใช้ กบั การทางาน

รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
ระหว่างกลุม่
ภายในกลุม่
รวม
67

16.802
.271
14.847
15.118
.882
16.168
17.050
.388
18.928
19.316
1.969
20.880
22.849
1.144
16.863
18.007

df
3
61
64
3
61
64
3
61
64
3
61
64
3
61
64
3
61
64

MS
.239
.264

F
P-value
.904
.444

.090
.243

.371

.774

.294 1.109
.265

.352

.129
.310

.417

.742

.656 1.917
.342

.136

.381 1.380
.276

.257

จากตารางที่ 12 พบว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาจากหลักสูตรที่มีเกรดเฉลีย่ สะสม ทัง้ 4 กลุม่
คือ กลุ่ม ที่ ได้ เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตัง้ แต่
2.00 ถึง 2.50 กลุม่ ที่ได้ เกรดเฉลี่ยสะสมตังแต่
้ 2.51
ถึง 3.00 กลุ่ม ที่ได้ เกรดเฉลี่ยสะสมตัง้ แต่ 3.01 ถึ ง
3.50 และ กลุ่มที่ได้ เกรดเฉลี่ยสะสมตัง้ แต่ 3.51 ถึง
4.00 มีความพึงพอใจในการจัดการเรี ยนการสอนทัง้
6 ด้ าน ไม่แตกต่างกัน

- ต้ องการให้ มีการอบรม ISO EIA
- ควรฝึ กงานตอนปี 4 เทอม 2 เพื่อความ
เสมือนทางานจริ ง
- ควรเชิญรุ่นพี่ที่จบแล้ วมาแนะแนว
การศึกษาเพื่อให้ ร้ ูถึงการใช้ ความรู้ในการทางาน
- ในงานด้ านการตรวจสอบและบังคับการ
จากที่ฝึกงานนาไปใช้ ได้ จริ ง

อภิปรายผลการศึกษา
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะ จากแบบสอบถาม

จากผลการวิ จั ย พบว่ า บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ
การศึกษาจากคณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้ อมและ
ทรั พยากรศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิด ล ในภาพรวม
และรายด้ านทัง้ 6 ด้ าน อยู่ในระดับมาก และมีความ
พึงพอใจไม่แตกต่างกันเมื่อจาแนกตามปั จจัยพื ้นฐาน
ส่วนบุคคล ยกเว้ นด้ านการให้ บริ การ การอานวยความ
สะดวกที่ เพศชายพึงพอใจมากกว่า เพศหญิ ง อาจ
เนื่องมาจากคณะให้ ความสาคัญกับการจัดการเรี ยน
การสอนที่เ ป็ นภารกิ จ หลัก มี ก ารบริ ห ารจัด การใน
แบบองค์ ร วม ไม่ แ บ่ง แยกเป็ นภาควิ ช า จึ ง ท าให้
สามารถบริ หารจัดการทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่ ในการ
สนับ สนุน การจัด การเรี ย นการสอนทุก หลัก สูต รได้
อย่างเหมาะสม ซึง่ ถือเป็ นกระบวนการที่สาคัญในการ
ผลิตบัณฑิต และส่งผลผู้เรี ยนมีความพึงพอใจ ในการ
จัดการจัดการเรี ยนการสอน ตลอดจนมีความสนใจ
มีแรงจูงใจในการเรี ยนและนาไปสูก่ ารเรี ยนรู้ ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ12 และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ
ยุคลธร แจ่มฤทธิ์13 ที่พบว่าบรรยากาศในการเรี ยนรู้ มี
ความสัม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การใฝ่ รู้ ของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาล
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า ทุกด้ านมี
ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก โดยด้ านที่มีค่าเฉลีย่ สูงที่สดุ
คื อ ด้ า นอาจารย์ ผ้ ูส อน รองลงมา คื อ ด้ า นการน า

1. ด้ านเนื ้อหาวิชาของหลักสูตร มีดงั นี ้
- แยกสาขาเหมือนเดิมเพราะบางคนไม่
ถนัดทางด้ านเทคโนโลยีอย่างเดียว
- ควรจะมีวิชาสัมมนาเพื่อให้ นกั ศึกษาได้
เตรี ยมพร้ อมก่อนทาวิจยั
- เพิ่มการศึกษาดูงานตามเหตุการณ์ หรื อ
สถานการณ์ขณะนัน้
2. ด้ านอาจารย์ผ้ สู อน มีดงั นี ้
- ควรสนับสนุนให้ มีการพบอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ มากขึ ้น
3. ด้ านการจัดสิง่ อานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้ อม มีดงั นี ้
- เก้ าอี ้เล็กไป
4. ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
มีดงั นี ้
- ต้ องการให้ มีการอบรมและฝึ กพูด
ภาษาอังกฤษ
- มีกิจกรรมยามว่างหลังเลิกเรี ยนเพื่อ
ความเป็ นกันเองของเพื่อนๆ ในรุ่น
- นอกจากสนับสนุนให้ มีกิจกรรม ควรมี
ทุนสนับสนุนด้ วย
- ต้ องการให้ มีกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
จากคณะมากขึ ้น
5. ด้ านการนาความรู้ไปใช้ กบั การทางาน
มีดงั นี ้

MAHIDOL R2R
E-JOURNAL

68

ความรู้ไปใช้ กบั การทางาน ด้ านการจัดกิจกรรมพัฒนา
นัก ศึ ก ษา ด้ านการให้ บริ ก าร การอ านวยความ
สะดวก และด้ านเนือ้ หาวิชาของหลักสูตร ส่วนด้ า น
การจัดสิ่งอานวยความสะดวกและสภาพแวดล้ อมมี
ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจต่ า สุด สอดคล้ อ งกั บ ผล
การศึก ษาของ กองแผนงาน สานัก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 14 ที่ศึกษาความพึงพอใจ
ข อ ง นิ สิ ต ที่ มี ต่ อ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม ห า ส า ร ค า ม
ปี การศึกษา 2555 พบว่าโดยภาพรวมและรายด้ าน
อยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน เมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า
ด้ านที่คา่ เฉลีย่ สูงสุด 3 อันดับแรก ได้ แก่ ด้ านอาจารย์
ด้ านการจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอน และด้ านสื่อ
เอกสาร อุป กรณ์ ส่ว นด้ า นที่ มี ค่ า เฉลี่ย น้ อ ยที่ สุด
ได้ แก่ ด้ านสถานที่ และยังสอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของ พนิ ต ศรี ศรี เ ชื อ้ 15 ที่ ศึก ษาความพึง พอใจและ
สภาพที่ ต้ อ งการของนัก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ กระบวนการ
จัด การเรี ย นการสอนระดับ ปริ ญ ญาตรี ของคณะ
ครุ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย พบว่ า ภาพ
โดยรวมและรายด้ านมีความพึงพอใจในระดับมากทุก
ด้ าน
ในด้ านอาจารย์ ผ้ ู สอน เป็ นด้ านที่ ไ ด้ รั บ
ความพึงพอใจที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เป็ นอันดับที่ 1 และ
เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้ อ มี ข้อที่มี ค่าเฉลี่ยสูง สุดใน
ระดับมากที่สดุ คือ อาจารย์มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในเนื ้อหาวิชาที่สอน ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากคุณลักษณะ
อาจารย์ ใ นคณะที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ มีคุณวุฒิเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน ซึ่ง
สอดคล้ อ งกับ ผลการศึ ก ษาของ รั ต นา พรมภาพ 16
พ บ ว่ า นิ สิ ต พึ ง พ อ ใ จ ผู้ ส อ น เ นื่ อ ง จ า ก ค ณ ะ
ศึกษาศาสตร์ มีอาจารย์ที่รอบรู้ และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ และประสบการณ์ให้ แก่ผ้ เู รี ยนได้ อย่างถูกต้ อง
แม่นยา และสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สาลินี
จงใจสุรธรรม17 ที่ศกึ ษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มี ต่ อ กระบวนการจั ด การเรี ยนการสอนระดั บ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช

พบว่า นักศึกษาพึงพอใจในด้ านคุณลักษณะอาจารย์
มากที่สดุ อาจารย์ผ้ สู อนมีความรู้ ความสามารถและ
คุณวุฒิเหมาะสมกับรายวิชา
ในด้ า นการน าความรู้ ไปใช้ กับ การท างาน
บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็ นอันดับที่
2 อาจเนื่องมาจาก เนื อ้ หาวิชาในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม ครอบคลุม ในการนาไปใช้ ในการทางาน
มีรายวิชาที่เป็ นประโยชน์ต่อการนาไปประกอบอาชีพ
เป็ นไปความต้ อ งการของผู้เ รี ยนและตลาดแรงงาน
นอกจากนี ้ การออกแบบหลักสูตรนันควรมี
้
เนื ้อหาวิชา
ที่สอดคล้ องกับสภาพการดาเนินชีวิต มีประโยชน์ต่อ
ผู้เรี ยน สามารถนาความรู้ ไปใช้ ใ นชีวิตประจาวันได้ 18
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
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ที่ มุ่ ง หวั ง ให้ บั ณ ฑิ ต มี
คุ ณ ภาพมี ม าตรฐานผลการเรี ย นรู้ ตามที่ มุ่ ง หวั ง
สามารถประกอบอาชี พ ได้ อย่ า งมี ค วามสุ ข และ
ภาคภูมิใจ เป็ นที่พึงพอใจของนายจ้ าง ซึ่งสอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม19 ที่ศกึ ษา
ความพึงพอใจต่อการเรี ย นการสอนนัก ศึก ษาคณะ
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลาปาง พบว่ า มี ค วามพึ ง พอใจในด้ า นเนื อ้ หาของ
หลักสูตรในระดับมาก นักศึกษาสามารถนาความรู้ ไป
ใช้ ในการประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้
ด้ านการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็ นอันดับที่
3 อันเนื่องจากคณะเห็นความสาคัญในการพัฒนา
นักศึก ษาทัง้ ด้ านร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปัญญา ความรู้
และคุณธรรม ตลอดจนมีจริ ยธรรมในการดารงชี วิต
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมีความสุข 20 คณะจึง
จัด กิ จ กรรมที่ ส่ง เสริ ม ความเป็ นผู้น า ให้ ร้ ู จัก หน้ า ที่
ความรับผิดชอบ เรี ยนรู้ การทางานร่ วมกับผู้อื่น รู้ จัก
การวางแผนในการท างาน ส่ง เสริ ม ความคิ ด ริ เ ริ่ ม
สร้ างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริ มและปลูกฝั งคุณธรรม
และจริ ย ธรรมให้ กั บ นั ก ศึ ก ษา ซึ่ ง แตกต่ า งกั บ ผล
การศึกษาของ สุจิตตา เรื องรัศมีและสมนึก วงศ์ทอง21
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ที่ ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนิ สิ ต ระดับ ปริ ญ ญาตรี
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อหลักสูตร
กระบวนการเรี ยนการสอนและการบริ หารการศึกษา
กิจกรรมนิสิต และสภาพแวดล้ อมในการเรี ยนรู้ พบว่า
นิสิตมี ความพึงพอใจด้ า นกิ จกรรมอยู่ในระดับปาน
กลาง เนื่ อ งจากกิ จ กรรมไม่ มี ค วามหลากหลาย มี
กิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความคิดน้ อย
ด้ านการให้ บริ การ การอานวยความสะดวก
บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็ นอันดับที่
4 อาจเนื่ อ งจากบุ ค คลากรทุ ก ๆ ฝ่ ายที่ เ ป็ นส่ ว น
สนับ สนุน การเรี ย นการสอน ตระหนัก ดี ถึ ง การให้
ความสาคัญในการให้ บริ การและอานวยความสะดวก
แก่นกั ศึกษา ที่เปรี ยบเสมือนเป็ นลูกค้ าที่มาใช้ บริ การ
แล้ วควรได้ รับการตอบสนองอย่างดีที่สดุ ซึง่ สอดคล้ อง
กับการศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริ การและผู้มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ต่ อ การบริ ก ารของกรมสนับ สนุ น
บริ การสุขภาพ สานักสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ที่
พูด ถึ ง การบริ ก ารที่ ป ระสบความส าเร็ จ ว่ า จะต้ อง
ประกอบด้ วย ความน่าเชื่ อถือ การตอบสนอง ความ
สุภาพอ่อนโยน การสื่อสาร ความซื่อสัตย์ และความ
เข้ าใจ22 ซึ่งสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ รัชวรรณ
หงษ์ ยิ ้ม23 ที่ศกึ ษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
ให้ บริ การของคระจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัย ศิลปากร พบว่านักศึกษามีความ
พึ ง พอใจโดยรวมอยู่ ใ นระดั บ มาก ทั ง้ ด้ านการ
ประชาสัมพันธ์ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การและคุณภาพ
การให้ บริ การ ต่า งจากผลการศึกษาของ ชมนาด
ม่วงแก้ ว24 ที่ศึกษาความคาดหวังและความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพการให้ บริ การ งานกิจกรรมนักศึกษาและ
งานทะเบียนนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน
มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี ร าชมงคลธั ญ บุ รี พบว่ า
นัก ศึ ก ษามี ค วามคาดหวัง และความพึ ง พอใจโดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง
ด้ านเนื ้อหาวิชาของหลักสูตร บัณฑิตมีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก เป็ นอันดับที่ 5 เนื่องจาก

คณะได้ พฒ
ั นาหลักสูตรและกระบวนการเรี ยนรู้ แบบ
บูรณาการ ทังภาคทฤษฎี
้
และภาคปฏิบตั ิที่สอดคล้ อง
กับสถานการณ์ ด้านสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร โดย
เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ หลักสูตรจึงมีเนื ้อหารายวิชา
เรี ยนที่เป็ นองค์ความรู้ ใหม่ ทันสมัยและทันเหตุการณ์
รายวิ ช ามี ค วามหลากหลาย ความสอดคล้ อ งกั บ
ความสนใจของผู้เรี ยน อีกทังยั
้ งให้ ความสาคัญกับ
การได้ ศกึ ษาเรี ยนรู้ในสถานที่จริ งนอกห้ องเรี ยน จึงจัด
ให้ มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตลอดจนเพิ่มทักษะ
และประสบการณ์ การเรี ย นรู้ ด้ วยการเปิ ดโอกาสให้
นักศึกษาเลือกฝึ กงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับงาน
ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ทัง้ ที่ เ ป็ นหน่ ว ยงานราชการ
หน่วยงานเอกชน และองค์กรอิสระ ซึ่งสอดคล้ องกับ
ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย
มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ 25 ที่ ศึ ก ษาความพึ ง
พอใจของนักศึกษาต่อการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ พบว่านักศึกษาโดยรวม
มี ค วามพึ ง พอใจในระดับ มากในด้ านหลัก สู ต รที่
รายวิ ช าในหลั ก สู ต รมี ค วามหลากหลาย และมี
ประโยชน์โดยตรงต่อการทางานในอาชีพที่สมั พันธ์ กบั
สาขาที่ ศึ ก ษา และหลัก สูต รทัน สมัย สอดคล้ อ งกับ
ความต้ องการทางวิชาการ วิชาชีพ สังคม นอกจากนี ้
ยังสอดคล้ องกับผลการศึกษาของ สานักวิทยบริ การ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ 26 ที่ศึก ษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรี ยนการสอนและบริ การ
สิ่ง อ านวยความสะดวกที่ เ อื อ้ ต่อ การเรี ย นการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พบว่า
ด้ า นการจัด การเรี ย นการสอน นักศึก ษามีค วามพึง
พอใจอยู่ใ นระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า
นักศึกษามีความพึงพอใจหลักสูตรมีความเหมาะสม
สอดคล้ องกับสภาพสังคมในปั จจุบนั มากที่สดุ อยู่ใน
ระดับมาก
ด้ านการจั ด สิ่ ง อ านวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้ อม บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
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มาก เป็ นอั น ดั บ ที่ 6 อั น เนื่ อ งมาจาก คณะให้
ความสาคัญกับการจัดการด้ านสภาพแวดล้ อม และ
สิง่ อานวยความสะดวก เช่น ห้ องเรี ยน ห้ องปฏิบตั ิการ
ทางวิทยาศาสตร์ ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องสมุด โดย
จัดให้ มีแหล่งวิชาการเพื่อศึกษาค้ นคว้ าเพียงพอ เช่น
หนังสือ ตารา เอกสารอ้ างอิง สิง่ พิมพ์ แผนที่ รวมถึง
การจั ด ทุ น การศึ ก ษาที่ เ หมาะสม มี ก ารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ นกั ศึกษาทราบอย่าง
ทั่ว ถึ ง เพื่ อ มุ่ง หวัง ให้ มี ก ารจัด การเรี ย นการสอนมี
สภาพแวดล้ อมและบรรยากาศที่ส่งเสริ มให้ เกิดการ
เรี ยนรู้แก่นกั ศึกษา และยังสอดคล้ องกับผลการศึกษา
ของ ลาเพา สุภะ และมนัส ไพฑูร ย์ เ จริ ญ ลภาภ 27ที่
พบว่าสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยน ลักษณะครู ผ้ สู อน
และเจตคติต่อการเรี ยนมีอิทธิพลทางตรงต่อแรงจูงใจ
ใฝ่ สัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ดังนัน้ การจัดสภาพแวดล้ อม
การเรี ยนรู้ที่เหมาะสม จะช่วยสร้ างความสัมพันธ์อนั ดี
ระหว่า งผู้สอนกับ ผู้เ รี ย น และจะท าให้ ผ้ ูเ รี ย นเกิ ด
ความประทับใจ ซึง่ จะกระตุ้นผู้เรี ยนให้ มีความสนใจ
และเกิดแรงจูงใจในการเรี ยน มีความพึงพอใจในการ
เรี ยนช่วยให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ซึง่ สอดคล้ อง
กับผลการศึกษาของ สานักวิทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ
ภูมิ ที่ ศึก ษาความพึง พอใจของนัก ศึก ษาที่ มี ต่อ การ
จัด การเรี ย นการสอนและบริ ก ารสิ่ ง อ านวยความ
สะดวกที่ เ อื อ้ ต่อ การเรี ย นการสอน มหาวิ ท ยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลสุว รรณภูมิ พบว่า นัก ศึก ษามี
ความพึงพอใจอยู่ในด้ านการบริ การสิ่งอานวยความ
สะดวกที่เอื ้อต่อการเรี ยนการสอน ในระดับมากเช่นกัน
นอกจากนี ้ ยั ง สอดคล้ องกั บ ผลการศึ ก ษาของ
ยอดขวัญ กุลเกตุ28 ที่ศึกษาปั จจัยด้ านการบริ หาร
จัดการคณะวิชาบริ หารธุรกิจที่มีผลต่อความพึงพอใจ
ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี พบว่า
ความพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทัง้ ในด้ าน
การเรี ยนการสอน ด้ านสื่ออุปกรณ์ แหล่งเรี ยนรู้ และ
ด้ านวัดผลประเมินผล

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
1. ทาให้ ทราบถึ ง ระดับ ความพึง พอใจที่ มี
ต่อ การจัดการเรี ย นการสอนหลัก สูต รวิ ทยาศาสตร
บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้ อมของบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษาจากคณะ
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เป็ นแนวทางในการพิ จ ารณาวางแผน
ปรับปรุ ง พัฒนาการเรี ยนการสอนหลักสูตร กิจกรรม
เสริ มหลักสูตรและปั จจัยเกื ้อหนุนด้ านต่างๆ ของคณะ

ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะในการนาไปใช้
1. จากผลการศึกษาพบว่า ด้ านเนื ้อหาวิชา
ของหลักสูตรนัน้ บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อสถานที่
และจานวนครัง้ ในการศึกษาดูงานมีคา่ เฉลี่ยน้ อยที่สดุ
ดังนัน้ ควรสารวจสถานที่ที่นัก ศึกษาอยากไปดูงาน
โดยจัดให้ มีความหลากหลายมากขึ ้น และเพิ่มจานวน
ครั ง้ ในการศึ ก ษาดู ง านให้ สอดคล้ องกั บ รายวิ ช า
ตลอดจนดู ง านตามเหตุก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ที่
เกิดขึ ้นขณะนัน้
2. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้ า นอาจารย์
ผู้ ส อ น บั ณ ฑิ ต มี ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ต่ อ เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอนและสือ่ การสอน มีคา่ เฉลีย่ น้ อยที่สดุ
ดังนัน้ คณะควรหาแนวทางการสนับสนุน ผลักดันให้
อาจารย์ผ้ สู อนจัดทาเอกสารประกอบการสอนและสื่อ
การสอนที่เหมาะสม จัดอบรมการเขียนแผนการสอน
ให้ แ ก่ ค ณาจารย์ และสนับ สนุน ให้ ค ณาจารย์ ร่ ว ม
โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา (ICT for Education) ที่จัดโดย
กองบริ หารการศึกษา กองเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ กบั
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ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า พั ฒ น า
ประสิทธิภาพการเรี ยนรู้
3. จากผลการศึกษาพบว่า ด้ านการจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกและสภาพแวดล้ อ ม บัณ ฑิ ต มี
ความพึงพอใจต่อ ความเพียงพอของห้ องปฏิบัติการ
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ห้ องปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์
มีค่าเฉลี่ยน้ อยที่สดุ ดังนัน้ คณะควรหาแนวทางแก้ ไข
เช่น การแบ่งกลุม่ การจัดการเรี ยนการสอน
4. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้ านการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมที่ทาให้ เกิดความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ มี
ค่ า เฉลี่ ย น้ อยที่ สุด ดัง นัน้ ควรหาแนวทางในการ
ส่งเสริ มกิจกรรมดังกล่าว เช่น เปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษา
เสนอโครงการหรื อกิจกรรมที่นกั ศึกษาสนใจ โดยผ่าน
การพิจารณาจากหลักสูตร
5. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้ านการ
ให้ บริ การ การอานวยความสะดวก บัณฑิตมีความพึง
พอใจต่อการให้ บริ การและอานวยความสะดวกของ
เจ้ าหน้ าที่ห้องปฏิบตั ิการวิทยาศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยน้ อย
ที่ สุด ดัง นัน้ ควรแจ้ ง หน่ว ยงานห้ อ งปฏิ บัติ ก ารทาง
วิทยาศาสตร์ ให้ ทราบ และจัดทาแบบสอบถามความ
พึงพอใจการให้ บริ การและอานวยความสะดวกของ
เจ้ าหน้ าที่ แล้ วนาผลมาปรับปรุงแก้ ไข
6. จากผลการศึ ก ษาพบว่ า ด้ านการน า
ความรู้ไปใช้ กบั การทางาน บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อ
การนาความรู้ ไปปรับใช้ ในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็ น
ระบบ มีคา่ เฉลีย่ น้ อยที่สดุ ดังนัน้ ควรเก็บเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุ งหลักสูตร โดยปรับปรุ งรายวิชาที่ช่วย
ส่งเสริ มการคิดวิเคราะห์ ได้ อย่างเป็ นระบบ

2. ควรดาเนินการสารวจผลความพึงพอใจ
และข้ อเสนอแนะจากผู้สาเร็ จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อ รวบรวมข้ อ มูล มาวิ เ คราะห์ แ นวโน้ มของเรื่ อ ง
ดังกล่าวและนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุ งพัฒนาและวาง
แผนการจัดการเรี ยนสอนให้ มีประสิทธิภาพ
3. ควรศึกษาความพึงพอใจในเชิงคุณภาพ
เพิ่มเติมเพื่อให้ ได้ ข้อมูลในเชิงลึกมากขึ ้น

กิตติกรรมประกาศ
การวิจัย เรื่ อง ศึกษาความพึงพอใจของ
บัณ ฑิต ที่มี ต่อ การจัดการเรี ยนการสอนในหลักสูต ร
วิทยาศาสตรบัณฑิต คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลสาเร็ จลุล่วงด้ วยดี ด้ วย
ความกรุ ณ าของผู้ บริ หารคณะสิ่ ง แวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ที่ให้ การสนับสนุนและผลักดันในการ
ทางานวิจยั ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์สยาม อรุ ณ
ศรี มรกต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญยา สุจริ ตกุล
ผู้ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอิ ม้ ที่ ไ ด้ ให้ ค วาม
อนุเคราะห์ให้ คาแนะนา และตรวจสอบเครื่ องมื อที่ใช้
ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล การวิ จัย ขอบคุณ หน่ว ย
ทรัพยากรบุคคลที่ให้ คาแนะนาและช่วยเหลือ ในด้ าน
ต่ า งๆ และขอบคุณ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาที่ ใ ห้ ความ
ร่ ว มมื อในการตอบแบบสอบถามจนทาให้ งานวิ จัย
สาเร็ จลุลว่ งด้ วยดี
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ผลการอาบนา้ ทารกแรกเกิดครบกาหนดทันทีต่ออุณหภูมิร่างกาย ในห้ องคลอด
โรงพยาบาลรามาธิบดี
Effect of Immediately Bathing on Temperature of Normal Newborn Infants in
Ramathibodi Hospital
ปิ ยภรณ์ ปั ญญาวชิร* ทาลิกา คันธะวงศ์

บทคัดย่ อ

การวิจยั เชิงพรรณนาครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาย้ อนหลัง (retrospective) มีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาอัตราการเกิด
ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่าของทารกแรกเกิด ครบกาหนดก่อนการอาบน ้าและหลังอาบน ้า 2) ศึกษาค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ
ร่ างกายทารกแรกเกิดหลังการอาบนา้ ที่ 30 นาที 60 นาที 90 นาที และ 120 นาที โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจงจากทารกแรกเกิดที่ อายุครรภ์มากกว่าหรื อเท่ากับ 37 สัปดาห์ น ้าหนักทารกแรกเกิดมากกว่า 2,300
กรัมขึ ้นไปไม่มีภาวะแทรกซ้ อน และ APGAR Score มากกว่าหรื อเท่ากับ 7 ในนาทีที่ 5 และมารดามีความเสี่ยงต่อ
การแพร่ ก ระจายเชื อ้ โรคทางสัม ผัสเลือดและสารคัดหลัง่ ในห้ องคลอดโรงพยาบาลรามาธิ บดี ระหว่า ง วันที่ 1
มกราคม 2555 - 31 ธันวาคม 2555 เก็บข้ อมูลย้ อนหลังจากสมุดบันทึกกิจกรรมและเวชระเบียนผู้ป่วย วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ สถิติเชิงบรรยาย ผลการศึกษาพบทารกแรกเกิดครบกาหนดที่อาบน ้าทันทีหลังเกิดจานวน 105 ราย แบ่งเป็ น 2
กลุม่ กลุม่ ที่ 1 มีภาวะอุณหภูมิร่างกายเฉลีย่ ต่ากว่า 36.5 องศาเซลเซียสก่อนการอาบน ้าคิดเป็ นร้ อยละ 27.6 กลุม่
ที่ 2 อุณหภูมิร่างกายเฉลี่ยมากกว่าหรื อเท่ากับ 36.5 องศาเซลเซียสก่อนการอาบน ้าคิดเป็ นร้ อยละ 72.4 หลังการ
อาบน ้าทารกกลุม่ ที่1มีอณ
ุ หภูมิร่างกายเพิ่มขึ ้นและมีอณ
ุ หภูมิร่างกายปกติเฉลี่ยเท่ากับ 36.77 องศาเซลเซียสที่ 90
นาทีหลังอาบน ้า ส่วนทารกกลุม่ ที่ 2 หลังอาบน ้าที่ 30 นาที อุณหภูมิร่างกายลดลง 0.23 องศาเซลเซียส นาที
ที่ 60 อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ ้นและเท่ากับก่อนอาบน ้าที่อณ
ุ หภูมิเฉลีย่ 36.94 องศาเซลเซียส ที่ 90 นาทีหลังอาบน ้า
ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่าทารกแรกเกิดครบกาหนดที่มีสขุ ภาพดีสามารถอาบน ้าได้ ทนั ทีหลังเกิดภายใต้ การควบคุม
สภาพแวดล้ อมให้ อนุ่ และใช้ เวลาไม่เกิน 5 นาที
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คาสาคัญ: การอาบน ้า ทารกแรกเกิดครบกาหนด อุณหภูมิร่างกาย

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.
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ใหม่ ทุก รายจะสูญ เสี ย ความร้ อนในร่ า งกายไปกับ
สภาพแวดล้ อมภายนอกครรภ์มารดาที่ต่ากว่าถึง 10
องศาเซลเซี ย ส (Asakura,2004) โดยกระบวนการ
ระเหย (evaporation) จากผิ ว กายที่ เ ปี ยกชื น้ ด้ ว ย
น ้าคร่ า การพาความร้ อน (convection) จากอากาศ
รอบตัว การนาความร้ อน (conduction) จากที่นอนที่
หนาวเย็นและการแผ่รังสีความร้ อน (radiation) ให้ กบั
ผนั ง ห้ องคลอดที่ เ ย็ น กว่ า อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายทารก
(เกรี ยงศักดิ์ จีระแพทย์,2536; พิมลรัตน์ ไทยธรรมยา
นนท์ ,2545; วี ณ า จี ร ะแพทย์ ,2543) อยู่ แ ล้ ว การ
อาบนา้ ให้ ทารกแรกเกิ ดทันทีจะยิ่งเป็ นการเพิ่มการ
สูญ เสี ย ความร้ อนออกจากร่ า งกายทารกโดยการ
ระเหยจากผิวกายที่เปี ยกน ้าและการขยายตัวของเส้ น
เลือดบริ เวณผิวกายทารก ทาให้ ทารกเสี่ยงต่อการเกิด
ภาวะอุณหภูมิร่างกายต่า (Hypothermia) ซึง่ หมายถึง
อุณหภูมิร่างกายทารกแรกเกิดที่วดั ทางทวารหนักสอด
ลึก 3 เซนติ เ มตรนาน 3 นาที ต่ า กว่า 36.5 องศา
เซลเซียส (Jirapaet & Jirapaet,2000) โดยองค์ การ
อนามั ย โลก (WHO,1997) ได้ ก าหนดให้ อุ ณ หภู มิ
ร่ างกายทารกที่ปกติอยู่ระหว่าง 36.5 ถึง 37.5 องศา
เซลเซียส ถ้ าอุณหภูมิร่างกายทารกแรกเกิดอยูร่ ะหว่าง
36.0-36.4 องศาเซลเซี ยส เป็ นอุณ หภูมิ ร่ า งกายต่ า
เล็ ก น้ อย (Mild hypothermia) ระหว่ า ง 32.0-35.9
องศาเซลเซี ย ส เป็ นอุณ หภูมิ ร่ า งกายต่ า ปานกลาง
(Moderate hypothermia) และต่ า กว่ า 32.0 องศา
เซลเซี ย ส เป็ นอุณ หภูมิ ร่ า งกายต่ า รุ น แรง (Severe
hypothermia) แต่ โ ดยปกติ ท ารกแรกเกิ ด จะต้ อง
ปรั บ ตัว ทางสรี ร ะเพื่ อ รั ก ษาอุณ หภูมิ ร่ า งกายให้ อ ยู่
ระหว่าง 36.5 ถึง 37.0 องศาเซลเซียส เพื่อการอยูร่ อด
ของชีวิต (Blackburn & Loper,1992) หากทารกไม่
สามารถปรับตัวเพื่อควบคุมอุณหภูมิ ร่างกายให้ อยู่ใน
ระดับปกติ อาจส่งผลให้ ทารกมีอนั ตรายถึงชีวิตได้
มีหลายการศึกษาที่ผ่านมาในต่างประเทศ
สนับสนุนการเกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่าจาก

ความเป็ นมาของโครงการ
การท าความสะอาดร่ า งกายทารกแรก
เกิ ด เป็ นกิ จ กรรมที่เ ป็ นงานประจ าของพยาบาลใน
ห้ อ งคลอด ที่ นิ ย มท าอย่ า งแพร่ ห ลายมี 2 วิ ธี คื อ
1. การเช็ ดตัวทารกแรกเกิ ดใหม่ ด้ ว ยนา้ มัน มะกอก
และผ้ าชุบน ้าอุ่น 2. การอาบน ้าอุ่น ซึ่งเหตุผลสาคัญ
ในการอาบน ้าก็เพื่อชะล้ างสิ่งปนเปื ้อนเชือ้ โรค ได้ แก่
เลือดแม่ สิง่ คัดหลัง่ จากช่องคลอดและเพื่อชะล้ างเชื ้อ
โรคที่ติดต่อและแพร่กระจายโดยการสัมผัสสิ่งคัดหลัง่
และเลือด ได้ แ ก่ HIV, Hepatitis B virus เป็ นต้ น แต่
การทาความสะอาดร่ างกายทารกทัง้ 2 วิธี มีผลทา
ให้ ไข (vernix caerosa) ที่ปกคลุมร่ างกายทารกเพื่อ
รักษาอุณหภูมิร่างกายและป้องกันเชื อ้ โรคถูกกาจัด
ออกไปด้ ว ยและก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาอุณ หภูมิ ร่ า งกาย
ทารกแรกเกิดต่ากว่าปกติ
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การอาบน า้ ให้ ทารกแรกเกิ ด ทัน ที ห รื อ
ภายในชัว่ โมงแรกหลังเกิด ถูกกาหนดให้ เป็ นกิจกรรม
ที่ทาเฉพาะกับทารกแรกเกิ ดที่มารดามีภาวะติดเชื อ้
HIV, Hepatitis B และC และมารดาที่ ผ ลการตรวจ
เลื อ ดไม่ ชัด เจนหรื อ มี โ อกาสแพร่ ก ระจายเชื อ้ แต่
ในทางทฤษฏีเชื่อว่า การอาบน ้าให้ ทารกแรกเกิดทันที
หลัง เกิ ด จะมี ผ ลกระทบต่ อ การปรั บ ตัว ของทารก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อระบบการไหลเวียนโลหิตและ
การเผาผลาญ จากสาเหตุ ที่ ร ะบบการควบคุ ม
อุณหภูมิร่างกาย (Thermoregulation) ของทารกเกิด
ใหม่ยงั ทางานไม่สมบูรณ์ และลักษณะทางกายภาพ
ของทารกที่มีพื ้นที่ผิวกายกว้ างเมื่อเทียบกับน ้าหนักตัว
และมี ป ริ ม าณไขมัน ใต้ ผิว หนัง น้ อ ย ท าให้ ก ารเก็ บ
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
ผู้ใ หญ่ ประกอบกับ ลัก ษณะผิ ว กายที่ บ างและเส้ น
เลือดอยู่ชิดผิวกาย ทาให้ ทารกสูญเสียความร้ อนได้
ง่าย (Ricci,2007) ดังนันในการคลอดปกติ
้
ทารกเกิด

78

ร่างกายทารกเปี ยกน ้า โดยในปี ค.ศ.1972 ดาห์ม และ
เจมส์ (Dahm & James, 1972) ศึ ก ษาพบว่ า ทารก
เกิดใหม่จะสูญเสียความร้ อนในร่ างกายทันทีโดยการ
ระเหยจากผิวกายที่เปี ยกน ้าคร่ า ต่อมาในปี ค.ศ.1974
The American Academy of Pediatrics ได้ เสนอแนะ
ให้ ใช้ การซับตัวทารกให้ แห้ งแทนการอาบน ้า เพราะ
การซับ ตัว ทารกให้ แ ห้ งทัน ที ห ลัง เกิ ด ช่ ว ยลดการ
สู ญ เสี ย ความร้ อนจากร่ างกายโดยการระเหย
สอดคล้ องกับการศึกษาของ โอมินิ และคณะ (Omene
et al,1979) ที่ พ บว่ า ทารกตัว เปี ยกในอุณ หภูมิ ห้ อ ง
คลอด จะสูญเสียความร้ อนในร่างกายมากเป็ น 2 เท่า
ของทารกที่ ไ ด้ รั บ การซั บ ตั ว ให้ แห้ งและห่ อ ตั ว
เช่ น เดี ย วกั บ องค์ ก ารอนามั ย โลก (WHO.1987)
แนะนาว่าไม่ควรอาบนา้ ทารกแรกเกิดทันทีหลังเกิ ด
ก่อน 6 ชั่ว โมง เพราะการปรั บอุณ หภูมิของร่ างกาย
ทารกยังไม่คงที่ แต่ในปี ค.ศ. 1981-1983 มีการศึกษา
พบว่า การอาบน า้ ทารกแรกเกิ ด ครบก าหนดท าให้
ทารกสูญเสียความร้ อนในร่ างกายน้ อยกว่าการเช็ดตัว
และยังทาให้ ทารกผ่อนคลาย ร้ องน้ อยกว่าการเช็ดตัว
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
ความสัมพันธ์ ระหว่างเวลาที่เริ่ มอาบน ้าให้ ทารกครัง้
แรกกับ ความคงที่ ข องอุ ณ หภู มิ ร่ า งกายทารกโดย
เพ็ น นี (Penny-MacGillivray,1996) ศึ ก ษาผลการ
อาบน า้ ทารกแรกเกิ ด ครบก าหนด และมี อุณ หภู มิ
ร่างกายหลังเกิดมากกว่า 36.5 องสาเซลเซียส จานวน
100 คนแบ่งเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ ควบคุมให้ อาบน ้า
หลัง เกิ ด 4 ชั่ว โมง และกลุ่ม ทดลองอาบน า้ ภายใน
1 ชั่วโมงหลังเกิ ด พบว่าอุณหภูมิร่างกายทารกที่วัด
ทางทวารหนั ก ทั ง้ 2 กลุ่ ม ไม่ มี ค วามแตกต่ า งกั น
สอดคล้ องกั บ การศึ ก ษาของ วารดา และ เค็ น ต์
( Varda KE. & Behnke RS.,2000) ที่ ศึ ก ษ า
เปรี ย บเที ย บอุ ณ หภู มิ ร่ า งกายทารกแรกเกิ ด ครบ
กาหนดจานวน 80 คนแบ่งเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ ที่ 1

อาบน ้าหลังเกิด 1 ชัว่ โมง ขณะที่กลุม่ ที่ 2 อาบน ้าหลัง
เกิ ด 2 ชั่ ว โมง วัด อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายทางรั ก แร้ ก่ อ น
อาบน ้าและหลังอาบน ้าทุก 10 นาที, 20นาที, และ 60
นาที โดยมีคุณสมบัติทางด้ านอุณหภูมิร่างกายก่อน
อาบน า้ วัด ทางรั ก แร้ มากกว่า 36.8 องศาเซลเซี ย ส
เพศ อุ ณ หภู มิ ห้ อง APGAR Score ที่ 5 นาที และ
เวลาที่ ใ ช้ อาบน า้ ไม่ แ ตกต่ า งกั น พบว่ า อุ ณ หภู มิ
ร่ างกายทารกแรกเกิดครบกาหนดทัง้ 2 กลุม่ ไม่ความ
แตกต่างกันเช่นกัน จากทัง้ 2 การศึกษาแสดงให้ เห็น
ว่า ทารกแรกเกิดครบกาหนดที่สมบูรณ์ และไม่มีภาวะ
อุณ หภูมิ ร่ า งกายต่ า สามารถอาบน า้ ได้ ภ ายใน 1
ชั่วโมงหลังเกิดภายใต้ การควบคุมอุณหภูมิห้องและ
เวลาที่ใช้ ในการอาบน ้า แต่ ราแมนและคณะ (Raman
et al,1996) ศึกษาอุณหภูมิร่างกายทารกแรกเกิดวัด
ทางรักแร้ ที่ 30 นาทีก่อนการอาบน ้า ทันทีหลังอาบน ้า
และที่ 1 ชั่ว โมงหลัง อาบน า้ ในทารกแรกเกิ ด ที่ อ ายุ
ครรภ์มากกว่า 37 สัปดาห์ มีน ้าหนักแรกเกิดมากกว่า
2,000 กรั ม ในอุณ หภูมิ ห้ อ งระหว่า ง 29 - 32 องศา
เซลเซี ย ส ใช้ เ วลาในการอาบน า้ ไม่เ กิ น 5 นาที โดย
บุค ลากรทางการพยาบาล หลัง การอาบน า้ ซับแห้ ง
และห่อตัวทารกทันที พบว่าทารก 16 คนใน 26 คนมี
อุณหภูมิร่างกายปกติหลังอาบน ้าทันทีและ 10 คนใน
26 คนมีอุณหภูมิร่างกายต่า และมีทารกเพียง 1 คน
ที่มีอณ
ุ หภูมิร่างกายต่าอยูน่ าน แสดงว่าการอาบน ้าให้
ทารกแรกเกิด แม้ จะจัดสภาพแวดล้ อมให้ อุ่นและใช้
เวลาน้ อยแล้ วก็ ต าม ทารกยัง เกิ ด ภาวะอุ ณ หภู มิ
ร่างกายต่าได้
อย่ า งไรก็ ต าม จากความส าคัญ ของการ
ป้องกันการแพร่ กระจายเชื ้อโรคจากเลือดแม่ที่ติดอยู่
ตามผิวกายทารกเกิดใหม่ส่บู ุคลากร การอาบน ้าให้
ทารกแรกเกิดทันทีในมารดาที่มีเชื ้อโรคติดต่อทางการ
สัมผัสเลือดและสารคัดหลัง่ ได้ แก่ HIV, Hepatitis B
และC ได้ ถกู กาหนดโดย The Centers of Disease
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อบอุ่ น ชนิ ด แผ่ รั ง สี เ ช่ น กั น และไม่ อ าบน า้ ภายใน
6 ชัว่ โมงหลังเกิดเพื่อป้องกันทารกเกิดภาวะอุณหภูมิ
ร่างกายต่า
ด้ ว ยเหตุผ ลดัง กล่า ว ผู้วิ จัย จึ ง สนใจจะ
ศึกษาย้ อนหลังถึงผลกระทบของการอาบน ้าทารกแรก
เกิ ดครบก าหนดทันที ต่ออุณหภูมิร่างกายทารกแรก
เกิดในมารดามีความเสีย่ งต่อการแพร่กระจายเชื ้อโรค
ทางการสัม ผัสเลือ ดและสารคัด หลั่ง ในห้ อ งคลอด
โรงพยาบาลรามาธิ บดีตงั ้ แต่ 1 มกราคม พ.ศ.2555
ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เพื่อเป็ นโอกาสในการ
พัฒนาแนวทางปฏิบตั ิการอาบน ้าทารกแรกเกิดครบ
กาหนดเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิกายต่าในอนาคต

Control and Prevention(1988) ให้ เป็ นมาตรฐานการ
ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม ก า ร ติ ด เ ชื ้อ ( Standard
Precaution) เพื่อลดจานวนเชื อ้ โรคและป้องกันการ
แพร่ ก ระจายเชื อ้ ให้ กั บ บุ ค ลากรทางการแพทย์
ขณะเดี ยวกันการป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ า
ให้ กับทารกแรกเกิ ดก็ เป็ นบทบาทที่บุคลากรในห้ อง
คลอดสามารถท าได้ โดยหลังการอาบนา้ ให้ เ ช็ ดตัว
ทารกให้ แห้ งและห่อตัวด้ วยผ้ าอุ่นทันที นอนภายใต้
เครื่ องให้ ความอบอุ่ น โดยการแผ่ รั ง สี ( radiant
warmer) ปรั บ อุ ณ หภู มิ ห้ องไม่ ต่ า กว่ า 25 องศา
เซลเซียส และใช้ ผ้าห่มอุ่นห่มตัวทารก สิ่งเหล่านี ้จะ
ป้ องกัน การสูญ เสี ย ความร้ อนในร่ า งกายทารกให้
น้ อยลงได้ (Thomas,1994) และช่วยให้ อณ
ุ หภูมิกาย
ทารกอยูใ่ นระดับปกติ
ห้ องคลอดโรงพยาบาลรามาธิ บดีเป็ นส่วน
หนึง่ ในการดูแลทารกแรกเกิดที่มารดามีความเสีย่ งต่อ
การแพร่ กระจายเชือ้ โรคทางการสัมผัสเลือดและสาร
คัดหลัง่ และปฏิบตั ิตามมาตรฐานการป้องกันการติด
เชื อ้ (Standard precaution) โดยอาบน า้ ทารกแรก
ุ หภูมิกาย
เกิดทันทีภายใน 10 นาทีแม้ วา่ ทารกจะมีอณ
ต่าด้ วยน ้าอุน่ (อุณหภูมิน ้า 37 - 40 องศาเซลเซียส) ใน
ห้ องทารกแรกเกิดที่มีอณ
ุ หภูมิห้องไม่ต่ากว่า 27 องศา
เซลเซี ย สและไม่มี ล มโกรก อาบโดยพยาบาลหรื อ
ผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีประสบการณ์ ไม่ต่ากว่า 1 ปี ใช้
เวลาในการอาบนา้ ทารกไม่เกิ น 5 นาที หลังการ
อาบน ้าจะเช็ดตัวทารกให้ แห้ งทันที ห่อตัวด้ วยผ้ าอุ่น
(Blanket) นอนในเตียงทารกแรกเกิดภายใต้ เครื่ องให้
ความอบอุ่นชนิดแผ่รังสี ส่วนทารกที่เกิดจากมารดา
ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ กระจายเชื อ้ โรคทางการ
สัมผัสเลือดและสารคัดหลัง่ จะได้ รับการซับตัวให้ แห้ ง
ทัน ที ห ลัง เกิ ดและใช้ ผ้า ชุบ น า้ อุ่น บิ ด ให้ แ ห้ ง หรื อ ชุบ
น ้ามันมะกอกเช็ดคราบเลือดและสารคัดหลัง่ ออกจาก
ร่างกายทารกจนสะอาดและห่อตัวทารกด้ วยผ้ าอุ่นให้
นอนในเตียงทารกแรกเกิดภายใต้ เครื่ องให้ ความ

วัตถุประสงค์ หรือ กรอบแนวคิด
1. เพื่อศึกษา อัตราการเกิดภาวะอุณหภูมิ
ร่ างกายต่า ของทารกแรกเกิ ด ครบกาหนด ก่อ นการ
อาบน ้าและหลังอาบน ้า
2. เพื่ อ ศึ ก ษาค่ า เฉลี่ ย อุณ หภู มิ ร่ า งกาย
ทารกแรกเกิดครบกาหนดหลังการอาบน ้าที่ 30 นาที
60 นาที 90 นาทีและ 120 นาที
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วิธีดาเนินการวิจัย
เป็ นการศึ ก ษาเชิ งพรรณนา โดยเป็ น
การศึ ก ษาย้ อ นหลัง (retrospective) เพื่ อ ศึ ก ษาผล
ของการอาบน ้าทารกแรกเกิดครบกาหนดทันทีภายใน
10 นาที ห ลัง เกิ ด ต่ อ อุณ หภูมิ ร่ า งกายทารกทัง้ ก่ อ น
อาบนา้ และหลังอาบนา้ ในห้ องคลอด โรงพยาบาล
รามาธิบดี โดยเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
จากทารกแรกเกิ ด ในมารดามี ค วามเสี่ ย งต่ อ การ
แพร่ กระจายเชือ้ โรคทางการสัมผัสเลือดและสารคัด
หลัง่ ทีอ่ ายุครรภ์ 37 - 42 สัปดาห์ น ้าหนักทารกแรก
เกิ ด มากกว่ า 2,300 กรั ม ขึ น้ ไป APGAR Score ที่
80

นาทีที่ 5 มากกว่าหรื อเท่ากับ 7 ไม่มีภาวะแทรกซ้ อน
และได้ รับการอาบนา้ ทันทีภายใน 10 นาที หลังเกิ ด
จากพยาบาลหรื อ บุคลากรที่ได้ รับ การฝึ กฝนในการ
ดูแลทารกแรกเกิด ระหว่าง วันที่ 1 มกราคม 2555 31 ธันวาคม 2555 เกณฑ์ การคัดกลุ่มตัวอย่างออก
ได้ แก่ 1) ทารกแรกเกิ ดครบกาหนดที่เกิ ดก่อนมาถึง
โรงพยาบาล (Birth before admission) 2) ทารก
แรกเกิ ด ที่ มี ภ าวะแทรกซ้ อน เช่ น APGAR Score
นาทีที่ 5 ต่า กว่า 7 นา้ หนักตัวน้ อยกว่า 2,300 กรั ม
พบว่าในปี พ.ศ. 2555 ทารกที่ครบกาหนดและไม่มี
ภาวะแทรกซ้ อนตามเกณฑ์ 2,000 คน เป็ นมารดาที่
มีโอกาสแพร่ กระจายเชื ้อจากการสัมผัสเลือดและสาร
คัดหลัง่ ที่ได้ รับการอาบน ้าทันทีหลังเกิด 120 คน คิด
เป็ นอัตราความชุกในการอาบน ้าร้ อยละ 6

เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เก็บข้ อมูลจากสมุดบันทึกกิจกรรมและเวช
ระเบี ย นทารก โดยใช้ แบบบั น ทึ ก ดั ง ต่ อ ไปนี ้
ประกอบด้ วย
1. แบบบันทึกข้ อมูลส่วนบุคคล ประกอบ
ด้ วย ชื่อ สกุล เลขที่บตั รโรงพยาบาล อายุครรภ์ขณะ
คลอด วิ ธี ก ารคลอด น า้ หนัก แรกเกิ ด และคะแนน
APGAR Score ซึ่งบันทึกอยู่ในเวชระเบียนของทารก
โดยกุมารแพทย์และสูติแพทย์เป็ นผู้บนั ทึกข้ อมูล
2. แบบบั น ทึ ก ข้ อมู ล การวั ด อุ ณ หภู มิ
ร่ างกายทารกทางทวารหนัก ก่อนอาบน ้า (หลังเกิด
ไม่เกิน 10นาที) และหลังอาบน ้าที่ 30 นาที 60 นาที
90 นาที และ 120 นาที ซึ่งบันทึกข้ อมูลโดยพยาบาล
ประจาห้ องทารกแรกเกิดและเป็ นแนวทางปฏิบตั ิใน
การดูแ ลทารกทุก รายของห้ อ งคลอดโรงพยาบาล
รามาธิบดี

การก าหนดขนาดกลุ่ม ตัว อย่า ง โดยวิ ธี
คานวณกลุ่มตัวอย่าง(ปุญญพัฒน์ ,2556) จากสูตร
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เมื่อ ระดับความเชื่อมัน่ (Confidence
level;

การประมาณค่าสัดส่วน

𝒏=

𝒛𝟐 ∝/𝟐 𝒑𝒒
𝒅𝟐

Z) เท่ากับ 1.96
ร ะ ดั บ ค ว า ม แ ป ร ป ร ว น ( Degree of
variability: p) พบว่าอัต ราความชุกของการอาบน า้
ทารกแรกเกิดทันที ในปี พ.ศ.2555 เป็ นร้ อยละ 6 (p
= 0.06) และ q= 1 - P=0.94
ระดับ ความแม่น ย า(Precision level = d)
กาหนดให้ ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรั บได้ เท่ากับ
0.05
เมื่อแทนค่าสูตร ได้ กลุม่ ตัวอย่าง จานวน
87 คน เก็บข้ อมูลย้ อนหลังจากสมุดบันทึกกิจกรรม
การดูแลทารกแรกเกิดและเวชระเบียนทารกแรกเกิด

การวิ จั ย ครั ้ง นี ้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิ จั ย 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
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล และได้ รั บ การอนุ มั ติ เ ลขที่
2556/379 ตามหมายเลขโครงการวิจยั ที่ ID 06-56-24
ย

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั เก็บข้ อมูลย้ อนหลังจากสมุดบันทึก
กิจกรรม และเวชระเบียนทารกแรกเกิ ด โดยทาการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงตามเกณฑ์
คัดเข้ า
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เมื่อศึกษาอุณหภูมิร่างกายทารกแรกเกิดใน
กลุ่มตัวอย่างพบว่า อุณหภูมิร่างกายของทารกก่อน
การอาบนา้ กลุ่มที่ 1 จานวน 29 รายคิดเป็ นร้ อยละ
27.6 มี ภ าวะอุ ณ หภู มิ ร่ า งกายต่ า กว่ า 36.5 องศา
เซลเซียสเล็กน้ อย (Mild hypothermia) โดยมีคา่ เฉลีย่
อุณหภูมิร่างกายก่อนการอาบน ้าเท่ากับ 36.21 องศา
เซลเซียส (SD = .15) กลุ่มที่ 2 จานวน 76 ราย คิด
เป็ นร้ อยละ 72.4 มี อุ ณ หภูมิ ร่ า งกายปกติ เท่ า กั บ
36.85 องศาเซลเซี ย ส (SD = .25) ส่ ว นอุ ณ หภู มิ
ร่างกายหลังการอาบน ้าของทารกกลุม่ ที่ 1 ที่ 30 นาที
แรก มี อุ ณ หภูมิ ร่ า งกายเฉลี่ ย เท่ า กั บ 36.32 องศา
เซลเซียส (SD = .23) ที่ 60 นาทีเท่ากับ 36.49 องศา
เซลเซียส (SD = .28) ที่ 90 นาทีเท่ากับ 36.77 องศา
เซลเซียส (SD = .22) และที่ 120 นาทีเท่ากับ 36.89
องศาเซลเซียส (SD = .18) ส่วนอุณหภูมิร่างกายหลัง
การอาบน า้ ของทารกกลุ่ ม ที่ 2 ที่ 30 นาที แ รกมี
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 เ ท่ า กั บ 36.97 องศา
เซลเซียส (SD = .15) (ตาราง และแผนภูมิ)
และจากการเปลี่ย นแปลงค่าเฉลี่ยอุณหภูมิ
ร่างกายทารกแรกเกิดก่อนอาบน ้ากับหลังอาบน ้าที่ 30
นาที 60 นาที 90นาที และ 120 นาที ในกลุ่ม ที่ 1
พบว่า อุณหภูมิร่างกายหลังการอาบน ้าอุน่ สูงกว่าก่อน
อาบน ้าและสูงขึ ้นทีละน้ อย แต่ยงั ต่ากว่า 36.5 องศา
เซลเซี ย ส (Hypothermia) จนนาที ที่ 90 อุ ณ หภู มิ
ร่ างกายทารกกลุ่ม 1 เข้ าสู่ระดับปกติที่ 36.77 องศา
เซลเซียส ส่วนอุณหภูมิร่างกายทารกแรกเกิดในกลุม่
ที่ 2 พบว่าหลังการอาบน ้าอุ่น อุณหภูมิร่างกายที่ 30
นาทีลดลงจากก่อนอาบน ้า 0.23 องศาเซลเซียส และ
นาทีที่ 60 เพิ่มขึ ้น 0.16 องศาเซลเซียส กระทัง่ นาที
ที่ 90 อุณหภูมิร่างกายเริ่ มเพิ่มสูงกว่าก่อนอาบน ้าและ

การวิเคราะห์ ข้อมูล
วิเ คราะห์ ข้ อ มูลโดยใช้ สถิ ติ บ รรยาย แสดง
ข้ อมูลเป็ นค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและร้ อย
ละ

ผลการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี ้เก็ บข้ อมูลย้ อนหลังจาก
กลุ่ม ตัว อย่ า งที่ เ ป็ นทารกคลอดครบก าหนดที่ ห้ อ ง
คลอดโรงพยาบาลรามาธิ บดี ในช่วงระหว่าง วันที่ 1
มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555
ที่มีคุณสมบัติครบตามที่กาหนด พบว่าทารกที่ได้ รับ
การอาบน ้าทันทีหลังเกิดมีจานวนทังสิ
้ ้น 120 ราย ที่มี
ข้ อ มูลครบถ้ ว นสามารถนามาศึกษามี จานวนเพี ย ง
105 ราย คิดเป็ นร้ อยละ87.5 แต่มีอุณหภูมิร่างกาย
แรกเกิดก่อนการอาบน ้าแตกต่างกัน เป็ น 2 กลุม่ คือ
กลุ่ม ที่ 1 มี อุณ หภูมิ ร่ า งกายต่ า กว่า 36.5 องศา
เซลเซียสก่อนการอาบน ้า จานวน 29 ราย กลุม่ ที่ 2
มี อุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรื อเท่ากับ 36.5 องศา
เซลเซี ย ส จ านวน 76 ราย ที่ ต่ า กว่ า ขนาดกลุ่ ม
ตัว อย่ า งซึ่ ง ค านวณได้ 87 ราย โดยกลุ่ม ตัว อย่ า ง
ทังหมดมี
้
คุณสมบัติเป็ นทารกเพศชาย ร้ อยละ 54.3
ทารกเพศหญิ ง ร้ อยละ 45.7 มี อ ายุครรภ์ เ ฉลี่ย ขณะ
คลอดอยู่ที่ 38.45 สัปดาห์ (SD = 1.03) น ้าหนักแรก
เกิ ดเฉลี่ย 3,170.1 กรั ม (SD = 403.83) มีค่าเฉลี่ย
APGAR Score นาที ที่ 5 เท่ า กั บ 9.9 (SD = .98 )
คลอดโดยวิธีธรรมชาติร้อยละ 36.2 ใช้ คีบช่วยคลอด
(Forceps extraction) ร้ อยละ 1.00 ใช้ เครื่ องดู ด
(Vacuum extraction) ร้ อยละ 3.8 ผ่าตัดคลอดบุตร
(Caesarean section) ร้ อยละ 59.0 และมารดามี
ภาวะติดเชื ้อไวรัสตับอักเสบบีร้อยละ 87.6 ติดเชื ้อเอช
ไอวีร้อยละ 9.5 และมารดาที่ไม่ได้ ฝากครรภ์ ร้อยละ
2.9
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ไม่มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่า (ตาราง )

ตาราง แสดงค่ าเฉลี่ ยและส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐานของอุณหภูมิร่างกายทารกแรกเกิดที่ 10
นาทีก่อนอาบนา้ และที่ 30นาที 60 นาที 90 นาที120นาที หลังอาบนา้ ในกลุ่ ม ที่1 อุณหภู มิ
ร่ างกายก่ อนอาบนา้ ต่ า กว่ า36.5 องศาเซลเซียส(N=29) และกลุ่ มที่2 อุณหภูมิร่า งกายก่ อน
อาบนา้ มากกว่ าหรือเท่ ากับ 36.5 องศาเซลเซียส (N=76)
เวลาที่วัดอุณหภูมิทารกแรกเกิด
10 นาที
30 นาที
60 นาที
90 นาที
120 นาที

ก่อนอาบน ้า
หลังอาบน ้า
หลังอาบน ้า
หลังอาบน ้า
หลังอาบน ้า

กลุ่มที่1อุณหภูมิร่างกายก่ อนอาบนา้
<36.5 °C.
Mean
S.D
36.21
0.15
36.32
0.23
36.49
0.28
36.77
0.22
36.89
0.18

กลุ่มที่2อุณหภูมิร่างกายก่ อนอาบนา้
≥36.5 °C.
Mean
S.D.
36.85
0.25
36.62
0.27
36.78
0.22
36.94
0.18
36.97
0.15

อุณหภูมก
ิ ายเฉลีย
่ ของทารก ( องศา
ี ส)
เซลเซย

แผนภูมิ แสดงค่ าเฉลี่ยของอุณหภูมิร่างกายทารกแรกเกิดที่ 10 นาทีก่อนอาบนา้ และที่ 30
นาที 60 นาที 90 นาที120นาทีหลังอาบนา้ ในกลุ่มที่1 และกลุ่มที่ 2
37,2
37
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36,8
36,6
กลุม่ ที่1 อุณหภูมิร่างกายที่ 10 นาที ก่อน
อาบน ้า < 36.5 c ( n=29)

36,4
36,2

กลุม่ ที่ 2 อุณหภูมิร่างกายที่ 10 นาทีหลัง
อาบน ้า≥ 36.5 c ( n=76)

36
35,8

ณ เวลาต่างๆที่วดั อุณหภูมิกายทารก
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อาบน า้ ให้ ท ารกไม่เ กิ น 5 นาที หลัง อาบน า้ ซับ แห้ ง
ทันทีด้วยผ้ าแห้ งอุ่นหลังจากนันห่
้ อตัวทารกด้ วยผ้ าอุ่น
และนอนภายใต้ เ ครื่ อ งให้ ค วามอบอุ่น ชนิ ด แผ่ รั ง สี
ตามแนวทางปฏิ บั ติ ข องห้ องคลอดโรงพยาบาล
รามาธิบดี ทารกในกลุม่ 1 ซึ่งมีอณ
ุ หภูมิร่างกายก่อน
อาบน า้ ที่ 36.21 องศาเซลเซี ย สเป็ นภาวะอุณ หภูมิ
ร่างกายต่าเล็กน้ อย ขณะอาบน ้าทารกแรกเกิดได้ รับ
การแช่ ตัว ในน า้ ที่ มี อุณ หภูมิ สูง กว่ า ตัว ทารกท าให้
อุณหภูมิรอบผิวกายทารกสูงกว่าภายในร่างกายทารก
ทารกจึ ง ไม่ สู ญ เสี ย ความร้ อนในร่ า งกายให้ กั บ
สภาพแวดล้ อมรอบผิ ว กายทารก ขณะเดี ย วกั น
อุณหภูมินา้ ที่สูงกว่าจะพาความร้ อนสู่ตัวทารกและ
หลัง อาบน า้ ทารกได้ รั บ การห่ อ ตัว ด้ วยผ้ าอุ่น ที่ ท า
หน้ า ที่ เ ป็ นฉนวนป้ องกัน การสูญ เสี ย ความร้ อนใน
ร่ า งกายประกอบกับ ทารกนอนใต้ เ ครื่ อ งให้ ค วาม
อบอุ่นชนิดแผ่รังสีซึ่งมีอุณหภูมิบริ เวณที่นอนเท่ากับ
32 - 34 องศาเซลเซี ย ส ท าให้ อุณ หภูมิ โดยรอบตัว
ทารกใกล้ เคียงหรื ออาจสูงกว่าอุณหภูมิร่างกายทารก
ซึ่งสอดคล้ องกับทฤษฏี การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย
(thermoregulation) การสูญ เสี ย ความร้ อน (heat
loss) และการรับความร้ อนเข้ าสูร่ ่างกาย (heat gain)
ของทารกแรกเกิด ทางการระเหย การนา การพาและ
การแผ่รังสีความร้ อน กับสภาพแวดล้ อมรอบผิวกาย
ทารกแรกเกิด (WHO,1997) ดังนัน้ เมื่อวัดอุณหภูมิ
ร่ า งกายหลัง อาบน า้ ที่ เ วลาผ่ า นไป 30 นาที จึ ง พบ
อุณหภูมิร่างกายทารกสูงกว่าก่อนอาบน ้า 0.11 องศา
เซลเซี ย สและ 0.28 องศาเซลเซี ย สที่ 60 นาที
อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ ้นจนเข้ าสูภ่ าวะปกติที่ 2 ชัว่ โมง
หลังเกิดหรื อ 90 นาทีหลังอาบนา้ และไม่เกิดภาวะ
อุณหภูมิร่างกายต่าหลังอาบนา้ แสดงว่าทารกแรก
เกิดครบกาหนดที่มีสขุ ภาพดีแต่มี อุณหภูมิร่างกายต่า
เล็กน้ อยสามารถอาบน ้าได้ ทนั ทีหลังเกิ ดภายใต้ การ
จัดสิง่ แวดล้ อมให้ อนุ่ และอาบในน ้าอุน่ ที่อณ
ุ หภูมิเมื่อ
เริ่ มอาบที่ 37 – 40 องศาเซลเซียส

อภิปรายผล
จากการศึกษาย้ อนหลังครัง้ นี ้ กลุม่ ตัวอย่าง
ทัง้ 2 กลุ่ม เป็ นทารกแรกเกิ ดที่มีคุณสมบัติ ด้านอายุ
ครรภ์ น ้าหนักแรกเกิด เพศ ค่าเฉลีย่ คะแนน APGAR
Score เหมือนกัน แต่แตกต่างกันที่วิธีการคลอด โดย
เป็ นการผ่า ตัดคลอดถึ ง ร้ อยละ 59 ซึ่ง ในห้ องคลอด
และ ห้ อ งผ่ า ตั ด มี ส ภา พแว ดล้ อม แตก ต่ า งกั น
อุณหภูมิห้องคลอดมากกว่า 26 องศาเซลเซียส ห้ อง
ผ่ า ตัด ต่ า กว่ า 25 องศาเซลเซี ย สและขัน้ ตอนการ
คลอดทางช่องคลอดและการผ่าตัดคลอดแตกต่างกัน
จึงเป็ นปั จจัยเสีย่ งต่อการสูญเสียความร้ อนในร่ างกาย
ทารกที่ เ กิ ด ในสภาพแวดล้ อ มที่ ห นาวเย็ น กว่ า จะ
สู ญ เสี ย อุ ณ หภู มิ ร่ างกายได้ มากกว่ า ท าให้ พบ
อุบตั ิการณ์ ทารกแรกเกิดมีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่า
(mild hypothermia) เท่ากับ 36.21 องศาเซลเซียส ถึง
ร้ อยละ 27.6 (กลุ่ม ที่ 1) ซึ่ ง ทารกกลุ่ม นี ม้ ี อุ ณ หภู มิ
ร่ า งกายหลัง อาบน า้ ผ่ า นไป 30 นาที สูง กว่ า ก่ อ น
อาบน ้า 0.11 องศาเซลเซียส และผ่านไป 90 นาทีหลัง
อาบน ้า (ประมาณ 2 ชัว่ โมงหลังเกิด) อุณหภูมิร่างกาย
ทารกเพิ่ ม ขึ น้ 0.56 องศาเซลเซี ย สเข้ า สู่ร ะดับ ปกติ
เท่ากับ 36.77 องศาเซลเซียส ส่วนทารกแรกเกิดกลุ่ม
ที่ 2 ก่ อ นอาบน า้ อุณ หภูมิ ร่ า งกายอยู่ใ นระดับ ปกติ
เท่ากับ 36.85 องศาเซลเซียส หลังอาบน ้าที่ 30 นาที
และ 60 นาทีอุณหภูมิร่างกายลดต่าลงเล็กน้ อยกว่า
ก่อนอาบน า้ และไม่มีภาวะอุณ หภูมิร่างกายต่า จน
นาที ที่ 90 อุ ณ หภู มิ ร่ า งกายปรั บ เข้ าสู่ร ะดับ ปกติ
เท่ากับก่อนอาบน ้า
เมื่อ พิจ ารณาการเปลี่ย นแปลงของ อุณ หภูมิ
ร่างกายทารกทัง้ 2 กลุม่ ซึง่ อาบน ้าในสภาพแวดล้ อม
เดียวกัน ที่อณ
ุ หภูมิห้อง 26 - 27องศาเซลเซียส ไม่มี
หน้ าต่าง ไม่มีลมโกรก อาบด้ วยน ้าอุ่นที่อุณหภูมิน ้า
37 – 40 องศาเซลเซียสขณะเริ่ มอาบ และดาเนินการ
อาบน ้าโดยบุคลากรทางการพยาบาล ใช้ เวลาในการ
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ส่วนทารกกลุ่มที่ 2 อุณหภูมิร่างกายก่อน
อาบน า้ เท่ า กั บ 36.85 องศาเซลเซี ย ส อาบใน
สภาพแวดล้ อมเช่นเดียวกับกลุ่ม 1 หลังอาบน ้าที่ 30
นาที อุณหภูมิร่างกายลดลง 0.23 องศาเซลเซียส อาจ
เกิดจากอุณหภูมิน ้าต่ากว่าอุณหภูมิร่างกายทารกจึง
ทาให้ ทารกสูญเสียความร้ อนในร่ างกาย 0.23 องศา
เซลเซียส สอดคล้ องกับการศึกษาของทากายามาและ
คณะ(Takayama et al, 2000) ที่ พ บว่ า หลัง อาบน า้
ทารกแรกเกิดครบกาหนดจะมีอณ
ุ หภูมิร่างกายลดลง
เฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียส และการศึกษาของกูนาวิจา
ยาและคณะ (Gunawijaya et al,2003) อุ ณ หภู มิ
ร่างกายหลังอาบน ้าของทารกคลอดครบกาหนดที่ 15
นาทีลดลง 0.15 องสาเซลเซียส และที่ 30 นาทีลดลง
0.03 องศาเซลเซียสจากก่อนอาบน ้าแสดงว่าอุณหภูมิ
ร่างกายเพิ่มสูงขึ ้น เช่นเดียวกับการศึกษานี ้ แต่เมื่อวัด
อุณหภูมิร่างกายหลังอาบนา้ ที่ 60 นาทีพบอุณหภูมิ
เริ่ มสูงขึ ้นและที่ 90 นาทีอณ
ุ หภูมิร่างกายเท่ากับก่อน
อาบนา้ สอดคล้ องกับการศึกษาของนาโกและคณะ
(Nako.et al.2000) ที่ ศึ ก ษาเปรี ยบเที ย บอุ ณ หภู มิ
ร่ า งกายทารกแรกเกิ ด ครบก าหนดและใกล้ ครบ
กาหนด (อายุครรภ์มากกว่าหรื อเท่ากับ 35 สัปดาห์)
ที่ไม่มีภาวะขาดออกซิเจนระหว่างคลอดและคลอด
ทางช่องคลอดใน 2 กลุม่ โดยการสุ่มเป็ นกลุ่มอาบน ้า
ซึ่ง เป็ นกลุ่ม ทดลองจ านวน 95 รายทารกได้ รั บ การ
อาบน า้ ทั น ที ภ ายใน 2 - 5 นาที ห ลัง เกิ ด และกลุ่ม
ควบคุมจานวน 92 รายจะได้ รับการเช็ดตัวให้ แห้ ง เมื่อ
วัดอุณหภูมิร่างกายหลังทากิ จกรรม 30 นาที พบว่า
อุณหภูมิร่างกายของทารกกลุ่มอาบนา้ สูงกว่ากลุ่ม
เช็ดแห้ ง โดยอุณหภูมิร่างกายทารกลุ่มอาบน ้าลดลง
กว่าก่อนอาบนา้ 0.40 องศาเซลเซียสส่ว น กลุ่มเช็ ด
แห้ งลดลง 0.60 องศาเซลเซียส และทารกทัง้ 2 กลุม่ มี
อุณหภูมิร่างกายเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อวัดที่ 1 และ 3 ชั่วโมง
หลังเกิด เช่นเดียวกับการศึกษาของทาฮิ ริและคณะ
(Taheri.et al,2007) ที่ศกึ ษาเปรี ยบเทียบอุณหภูมิ

ร่างกายทารกแรกเกิดครบกาหนดจานวน 100 คนที่ไม่
มีภาวะแทรกซ้ อน อายุครรภ์มากกว่าหรื อเท่ากับ 37
สัปดาห์น ้าหนักแรกเกิดมากกว่า 2500 กรัม APGAR
Score ที่ 1 และ 5 นาที ม ากกว่ า 7 และมี อุณ หภู มิ
ร่ า งกายวั ด ทางทวารหนั ก มากกว่ า 36.5 องศา
เซลเซียส แบ่งเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ ที่ 1 อาบน ้าหลังเกิด
ภายใน 1 - 2 ชัว่ โมง กลุม่ ที่ 2 อาบน ้าหลังเกิดที่ 4 - 6
ชั่วโมง วัดอุณหภูมิร่างกายก่อนอาบน ้า หลังอาบนา้
ทั น ที 30นาที แ ละ 60 นาที ผลการศึ ก ษาพบว่ า
อุณหภูมิร่างกายทารกทัง้ 2 กลุ่มไม่มีความแตกต่าง
กันและไม่เกิดภาวะอุณหภูมิร่างกายต่า
ดังนั
้ นเมื
้ ่อพิจารณาจากการศึกษาครัง้ นี ้และ
การศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาสรุ ป ได้ ว่ า ทารกแรกเกิ ด ครบ
กาหนดที่มีสขุ ภาพดีสามารถอาบน ้าได้ ทนั ทีหลังเกิด
ภายใต้ การจัดสภาพแวดล้ อมให้ อบอุน่ ที่อณ
ุ หภูมิห้อง
ไม่ ต่ากว่ า 27 องศาเซลเซียส ไม่มี ลมโกรก อาบด้ วย
น ้าอุ่นอุณหภูมิไม่ต่ากว่า 37 องศาเซลเซียส ใช้ เวลา
ในการอาบน า้ ไม่ เ กิ น 5 นาที แ ละทารกมี อุณ หภู มิ
ร่ า งกายวั ด ทางทวารหนั ก ไม่ ต่ า กว่ า 36.5 องศา
เซลเซียส
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ข้ อ เ ส น อ แ น ะ แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร น า
ผลการวิจัยไปใช้ ประโยชน์
1. การอาบน ้าให้ ทารกแรกเกิดครบกาหนดทันที
สามารถกระทาได้ ภายใต้ การควบคุมสภาพแวดล้ อม
ระยะเวลาในการอาบน า้ และการดูแ ลทารกให้ แห้ ง
และอุน่ ท้ นทีหลังอาบน ้า
2. ควรศึกษาเปรี ยบเทียบอุณหภูมิร่างกายทารก
แ ร ก เ กิ ด ใ น ก ลุ่ ม อ า บ น ้า แ ล ะ เ ช็ ด ตั ว ภ า ย ใ ต้
สภาพแวดล้ อ มเดี ย วกัน เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการดูแ ล
ทารกแรกเกิดในห้ องคลอดต่อไป
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โครงการประเมินผลทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ แพทย์ ด้านวิจัยกับผลงานวิจัย
ที่ได้ รับการตีพมิ พ์ ในระดับนานาชาติของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Evaluation on research talent grant project and international publications at the
Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital
มุกดาลักษณ์ บุญทรง, ธนารีย์ บัวเผื่อน, ประทักษ์ โอประเสริ ฐสวัสดิ์

บทคัดย่ อ

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิสยั ทัศน์ที่จะเป็ นสถาบันการแพทย์ชนน
ั ้ าใน
ระดับสากล และเป็ นประทีปส่องทางด้ านสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งจะต้ องดาเนินงานใน 3 พันธกิจหลักได้ แก่ ด้ าน
การศึกษา ด้ านการวิจยั และด้ านการบริ การสุขภาพ โดยเน้ นการวิจยั เพื่อเป็ นการสร้ างองค์ความรู้ ใหม่ แต่อย่างไรก็ตาม
ผลงานวิจัยของคณะฯ ก็ ยังอยู่ในระดับที่ยังไม่ เป็ นที่น่าพอใจ จาเป็ นที่จะต้ องผลิต ผลงานวิจัยเพิ่มขึน้ จึง ทาให้ เกิ ด
โครงการทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้านวิจยั เพื่อเพิ่มผลงานวิจยั ของคณะฯ ทังในส่
้ วนของจานวนและคุณภาพ
ของผลงานวิจัย ในการศึกษาวิจัยในครั ง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์ ที่จะทาการประเมินผลลัพธ์ ของโครงการฯ ในรู ปแบบของ
จานวนผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ จากฐานข้ อมูล Scopus , PubMed และ Web of Science โดย
ทาการศึกษาย้ อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2554–2556 พบว่าในปี พ.ศ. 2554 มีอาจารย์แพทย์รับทุน จานวน 17 คน
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 8,694,750 บาท ในปี พ.ศ. 2555 จานวน 19 คน เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 8,834,182 บาท และในปี พ.ศ. 2556
จานวน 24 คน เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 10,494,330 บาท ในส่วนของผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ในปี พ.ศ.
2554 จานวน 59 เรื่ อง จากจานวนผลงานวิจยั ทังหมด
้
244 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 24.18 หรื อ 3.47 เรื่ องต่อคนต่อปี ใน
ปี พ.ศ. 2555 จานวน 69 เรื่ อง จากจานวนทังหมด
้
261 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 26.44 หรื อ 3.64 เรื่ องต่อคนต่อปี และใน
ปี พ.ศ. 2556 จานวน 81 เรื่ อง จากจานวนทังหมด
้
243 เรื่ อง คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 หรื อ 3.37 เรื่ องต่อคนต่อปี ในขณะ
ที่ผลงานวิจยั ของอาจารย์แพทย์ทงหมดท
ั้
าได้ 0.44, 0.46 และ 0.42 เรื่ องต่อคนต่อปี ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556 และ
เมื่อคิดเป็ นร้ อยละของจานวนอาจารย์แพทย์ที่รับทุนต่อจานวนอาจารย์แพทย์ทงหมด
ั้
ในปี พ.ศ. 2554 คิดเป็ นร้ อยละ
3.06 ในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็ นร้ อยละ 3.37 และในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 4.21 ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่ากลุ่มอาจารย์
แพทย์ที่รับทุนคิดเป็ นร้ อยละ 3.55 ของอาจารย์ทงหมด
ั้
แต่สามารถผลิตผลงานวิจยั ได้ ร้อยละ 27.98 ของผลงานวิจัย
ทังหมดของคณะฯ
้
ซึ่งแสดงให้ เห็นว่าโครงการทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้านวิจั ย ได้ ผลสัมฤทธิ์เป็ นที่น่าพอใจ
อย่างเป็ นรู ปธรรม แต่ข้อด้ อยของโครงการนี ้ที่สาคัญคือ การที่ไม่สามารถเพิ่มจานวนอาจารย์แพทย์กลุ่มนี ้ได้ มากพอ
ดังนัน้ คณะฯ จะต้ องทางานเชิงรุ กในการค้ นหาอาจารย์ แพทย์รุ่นใหม่ที่ ต้องการเป็ นอาจารย์ แพทย์ นกั วิจัยให้ เข้ า สู่
โครงการในจานวนที่มากพออย่างต่อเนื่อง เพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 4.21 ไปเป็ นประมาณร้ อยละ 12-15 ก็จะเป็ นจุดคานงัดให้
ผลงานวิจยั ของคณะฯ เพิ่มขึ ้นอย่างก้ าวกระโดดที่ชดั เจน สาหรับเป้าหมายระยะสัน้
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คาสาคัญ : ทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้านวิจยั , ผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ,
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
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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.
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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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วิจยั ที่ได้ มาตรฐานแล้ ว ก็คือ การพัฒนาอาจารย์
แพทย์ให้ เข้ าสูก่ ารเป็ นอาจารย์แพทย์นกั วิจยั โดยคณะฯ
เปิ ดโอกาสให้ อาจารย์แพทย์สมัครเข้ ารับทุนในโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ แพทย์ ด้านวิจัย(5, 6) เพื่อเป็ น
การสร้ างแรงจูงใจในการทาวิจยั โดยคณะฯ คาดหวังว่า
อาจารย์ แ พทย์ ที่ รั บ ทุน ในโครงการพัฒ นาศัก ยภาพ
อาจารย์แพทย์ ด้านวิจัยจะสามารถสร้ างผลงานวิจัยที่
ได้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นระดั บ นานาชาติ เ พิ่ ม ขึ น้ อย่ า ง
ต่อเนื่อง และเป็ นอาจารย์ แบบอย่างด้ านวิจัยสาหรั บ
อาจารย์แพทย์รุ่นใหม่ตอ่ ไปในอนาคต

หลักการและเหตุผล
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ได้ ก าหนดวิ สัย ทัศ น์ ที่ จ ะเป็ น
สถาบันการแพทย์ชนน
ั ้ าในระดับสากล และเป็ นประทีป
ส่องทางด้ านสุขภาพของประเทศ ซึ่งจะเป็ นเช่นนันได้
้
จะต้ องมีการสร้ างชื่อเสียงให้ เป็ นที่ประจักษ์ ของสังคม
ในวงกว้ าง ทังในระดั
้
บชาติและนานาชาติ ในพันธกิจ
หลักทัง้ 3 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านการศึก ษา ด้ านการวิ จัย
และด้ านการบริ การสุขภาพ แต่จากการวิเคราะห์จดุ แข็ง
และจุดอ่อนของคณะฯ พบว่า คณะฯ มีจดุ แข็งที่สาคัญ
ในหลายประการ ได้ แก่ มี บุ ค ลากรด้ านการแพทย์
จ านวนมาก ในปี 2556 ทั ง้ หมด 571 คน ซึ่ ง เป็ น
บุคลากรที่มีความสามารถในการวิจัย โดยเฉพาะการ
วิ จั ย ทางคลิ นิ ก ( clinical research) มี ก ลุ่ ม ผู้ ป่ วย
เพีย งพอสาหรั บงานวิจัย ทางคลินิก มี สานักงานวิจัย
วิชาการและนวัตกรรม พร้ อมทังบุ
้ คลากรสนับสนุน
ในการท าวิ จัย รวมทัง้ มี ทุน อุด หนุน การวิ จัย จากเงิ น
รายได้ คณะฯ(1) เงินอุดหนุนค่าตีพิมพ์ผลงานวิจยั (2) เงิน
อุดหนุนการนาเสนอผลงานวิจยั ณ ต่างประเทศ(3) และ
เงินรางวัลสาหรับผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในระดับ
สากล(4) แต่อย่างไรก็ตาม จากผลงานวิจัยที่ได้ รับการ
ตีพิมพ์ในระดับสากลที่เกิดขึ ้น คาดว่า คณะฯ อาจจะมี
จุดอ่อนในหลายๆ ด้ านเช่นกัน ได้ แก่ การขาดอาจารย์
แบบอย่าง (role model) ด้ านวิจยั และหัวหน้ ากลุม่ วิจยั
เฉพาะโรค ขาดบรรยากาศการวิ จั ย ( research
atmosphere) อาจารย์ไม่เห็นถึงความจาเป็ นที่จะต้ อง
ท างานวิ จัย รวมทัง้ อาจารย์ มี ภาระงานด้ า นบริ ก าร
สุขภาพที่มากเกินไป และแม้ วา่ จะมีจดุ แข็งและจุดอ่อน
หลายประการด้ านวิจยั แต่คณะฯ ก็มีความพยายามที่
จะผลั ก ดั น ให้ มี จ านวนผลงานวิ จั ย เพิ่ ม ขึ น้ ดั ง นั น้
นอกเหนือจากการพัฒนาสิ่งสนับสนุน การวิจัย ได้ แก่
การสร้ างบรรยากาศวิ จัย การพัฒ นาบุค ลากรสาย
สนับสนุนการทาวิจยั และการพัฒนาห้ องปฏิบตั ิการ

วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อประเมินผลโครงการทุน พัฒนาศักยภาพ
อาจารย์แพทย์ด้านวิจยั ในส่วนที่เกี่ยวกับผลงานวิจยั ที่
ได้ รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติของอาจารย์แพทย์ที่
รับทุนในโครงการ
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เป็ นการศึกษาข้ อมูลย้ อนหลัง 3 ปี ระหว่างปี
พ.ศ. 2554 – 2556 ที่ค ณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี โดยข้ อมูลทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์
ด้ า นวิ จั ย ได้ จ ากหน่ ว ยวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล และทุน วิ จั ย
ส านัก งานวิ จัย วิ ช าการและนวัต กรรม ที่ ท าหน้ าที่
บริ ห ารทุน ในส่วนนี ้ โดยทุน พัฒ นาศัก ยภาพอาจารย์
แพทย์ด้านวิจยั นัน้ แบ่งเป็ น 3 ระดับ โดยทุนระดับต้ น
ทุน ละ 40,000 บาทต่อ เดื อ น และเงิ น สมทบไม่เ กิ น
20,000 บาทต่อเดือน ทุนระดับกลาง ทุนละ 50,000
บาทต่อเดื อน และเงิ นสมทบไม่เกิ น 20,000 บาทต่อ
เดือน และทุนระดับสูง ทุนละ 60,000 บาทต่อเดือน
และเงิ น สมทบไม่เ กิ น 20,000 บาทต่อเดื อ น ซึ่ง เงิ น
สมทบ คือเงินที่คณะฯ จ่ายสมทบให้ เท่ากับค่าตอบแทน
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ละของผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
เปรี ยบเทียบระหว่างผลงานวิจยั ของอาจารย์แพทย์ผ้ รู ับ
ทุนพัฒนาศักยภาพด้ านวิจยั กับผลงานวิจยั ของอาจารย์
แพทย์ทงหมด
ั้
ในปี พ.ศ. 2554 คิดเป็ นร้ อยละ 24.18
ในปี พ.ศ.2555 คิดเป็ นร้ อยละ 26.44 และในปี พ.ศ.
2556 คิดเป็ นร้ อยละ 33.33 และเมื่อคิดเป็ นร้ อยละของ
จานวนอาจารย์แพทย์ผ้ รู ับทุนโครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้ านวิจัยกับ จานวนอาจารย์ แพทย์ ทงั ้ หมด ในปี พ.ศ.
2554 คิดเป็ นร้ อยละ 3.06 ในปี พ.ศ. 2555 คิดเป็ นร้ อย
ละ 3.37 และในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็ นร้ อยละ 4.21 (ดู
ตารางที่ 2) และเมื่ อ จัด กลุ่ม อาจารย์ แ พทย์ ผ้ ูรั บ ทุน
ทังหมด
้
ตามภาควิชา พบว่าในจานวนอาจารย์แพทย์
ทั ง้ หมด 24 คนนั น้ เป็ นอาจารย์ แ พทย์ จ าก 10
ภาควิชา โดยเป็ นผู้รับทุนระดับต้ น 17 คน ระดับกลาง
5 คน และระดับสูง 2 คน และเมื่อแยกตามภาควิชา
โดยเป็ นผู้รั บ ทุน จากภาควิ ช าอายุร ศาสตร์ ม ากที่ สุด
จานวน 6 คน เป็ นระดับต้ น จานวน 3 คน ระดับกลาง
จานวน 1 คน และระดับสูงจานวน 2 คน รองลงมา
เป็ นผู้รับทุนจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จานวน 4 คน
เป็ นระดับต้ น จานวน 3 คน และระดับกลาง จานวน 1
คน ที่ เ หลื อ เป็ นผู้ รั บ ทุ น จากภาควิ ช าพยาธิ วิ ท ยา
จ านวน 3 คน เป็ นระดั บ ต้ น จ านวน 2 คน และ
ระดับ กลาง จ านวน 1 คน เป็ นผู้รั บ ทุน จากส านัก
งานวิ จัย วิ ช าการและนวัต กรรม จ านวน 3 คน เป็ น
ระดับต้ น จานวน 2 คน และระดับกลาง จานวน 1 คน
เป็ นผู้รับทุนจากจากภาควิชาเวชศาสตร์ ชุมชน จานวน
2 คน เป็ นระดับ ต้ น จ านวน 1 คน และระดับ กลาง
จานวน 1 คน เป็ นผู้รับทุนจากจากภาควิชารังสีวิ ทยา
จานวน 2 คน เป็ นระดับต้ นทังหมด
้
เป็ นผู้รับทุนจากจาก
ภาควิ ช าออร์ โธปิ ดิ ก ส์ ภาควิ ช าจัก ษุ วิ ท ยา ภาควิ ช า
ศัลยศาสตร์ และภาควิชาเวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน ภาควิชาละ
1 คน ทังหมดเป็
้
นผู้รับทุนระดับต้ น (ดูตารางที่ 3)

ที่นักวิ จัยได้ รับจากทุนอุด หนุนการวิ จัยจากภายนอก
คณะฯ โดยไม่เกินอัตราที่กาหนด ในส่วนของ
ข้ อมู ล ผลงานวิ จั ย ในระดั บ นานาชาติ นั น้ ได้ จาก
ฐานข้ อ มูล Scopus, PubMed และ Web of Science
โดยใช้ ค าค้ นว่ า Ramathibodi Hospital และชื่ อ ของ
อาจารย์แพทย์ทงหมดในโครงการ
ั้

ผลการศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ โ รงพยาบาลรามาธิ บ ดี
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ได้ อนุ มัติ ทุ น พั ฒ นาศั ก ยภาพ
อาจารย์แพทย์ด้านวิจยั ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 -2556
ดังนี ้ ในปี พ.ศ. 2554 จานวนทังสิ
้ ้น 17 ทุน เป็ นเงิ น
ทังสิ
้ ้น 8,694,750 บาท โดยผู้รับทุนทังหมด
้
17 คน
แบ่งเป็ นผู้รับทุนระดับต้ น 10 คน ระดับกลาง 6 คน
และระดับสูง 1 คน ในปี พ.ศ. 2555 จานวนทังสิ
้ ้น 19
ทุน เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 8,834,182 บาท โดยผู้รับทุนทังหมด
้
19 คน แบ่งเป็ นผู้รับทุนระดับต้ น 12 คน ระดับกลาง
5 คน และระดับสูง 2 คน ในปี พ.ศ. 2556 จานวนทังสิ
้ ้น
24 ทุน เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 10,494,330 บาท โดยผู้รับทุน
ทัง้ หมด 24 คน แบ่งเป็ นผู้รั บทุน ระดับ ต้ น 17 คน
ระดับกลาง 5 คน และระดับสูง 2 คน (ดูตาราง 1 )
ในส่ ว นของผลงานวิ จั ย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นระดับ
นานาชาติ ระหว่ า งปี พ.ศ. 2554 – 2556 ของคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี ดัง นี ้ ในปี พ.ศ.
2554 จ านวนทัง้ หมด 244 เรื่ อ ง ในปี พ.ศ. 2555
จานวนทังหมด
้
261 เรื่ อง และในปี พ.ศ. 2556 จานวน
ทัง้ หมด 243 เรื่ อ ง ส าหรั บ ผลงานวิ จัย ที่ ไ ด้ รั บ การ
ตีพิมพ์ ใ นระดับนานาชาติ ของอาจารย์ แพทย์ ผ้ ูรับทุน
พัฒนาศักยภาพด้ านวิจยั ระหว่างปี พ.ศ. 2554 – 2556
ดังนี ้ ในปี พ.ศ. 2554 จานวนทังหมด
้
59 เรื่ อง ในปี
พ.ศ. 2555 จ านวนทัง้ หมด 69 เรื่ อ ง และในปี พ.ศ.
2556 จานวนทังหมด
้
81 เรื่ อง และเมื่อคิดเป็ น ร้ อย
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนผู้รับทุน จานวนเงินรวมทัง้ หมด และระดับของผู้รับทุนในโครงการทุน
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ แพทย์ ด้านวิจัยในระหว่ างปี พ.ศ. 2554 - 2556
จานวนผู้รับทุน (คน)
จานวนเงินรวมทังหมด
้
(บาท)
รับทุนระดับต้ น
รับทุนระดับกลาง
รับทุนระดับสูง

2554
17
8,694,750
10
6
1

2555
19
8,834,182
12
5
2

2556
24
10,494,330
17
5
2

ตารางที่ 2 แสดงร้ อยละของผลงานวิ จั ยที่ไ ด้ รับ การตี พิม พ์ ในระดับ นานาชาติข องอาจารย์
แพทย์ ผ้ ู รับทุนต่ อผลงานวิจัยของอาจารย์ แพทย์ ทัง้ หมดและร้ อยละของจานวนอาจารย์ แพทย์
ผู้รับทุนต่ อจานวนอาจารย์ แพทย์ ทงั ้ หมด ระหว่ างปี พ.ศ. 2554 – 2556
2554
244
59
17
557
24.18
3.06

ผลงานวิจยั ของอาจารย์แพทย์ทงหมด
ั้
ผลงานวิจยั ของอาจารย์แพทย์ผ้ รู ับทุน
จานวนอาจารย์แพทย์ผ้ รู ับทุน
จานวนอาจารย์แพทย์ทงหมด
ั้
ร้ อยละของผลงานอาจารย์แพทย์ผ้ รู ับทุนต่อผลงานของอาจารย์แพทย์ทงหมด
ั้
ร้ อยละของจานวนอาจารย์แพทย์ผ้ รู ับทุนต่ออาจารย์แพทย์ทงหมด
ั้

2555
261
69
19
565
26.44
3.37

2556
243
81
24
571
33.33
4.21
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้ รับทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์ แพทย์ ด้านวิจัย แบ่ งตามสังกัด
ภาควิชาและระดับการรับทุน
ภาควิชา
อายุรศาสตร์
กุมารเวชศาสตร์
พยาธิวิทยา
สานักงานวิจยั วิชาการและนวัตกรรม
เวชศาสตร์ ชมุ ชน
รังสีวิทยา
ออร์ โธปิ ดิกส์
จักษุวิทยา
ศัลยศาสตร์
เวชศาสตร์ ฉกุ เฉิน
รวม

จานวน
ผู้รับทุน
6
4
3
3
2
2
1
1
1
1
24
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ระดับต้ น

ระดับกลาง

ระดับสูง

3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
17

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
5

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

โครงการฯ ผลิตผลงานวิจยั ได้ ประมาณร้ อยละ 30 ของ
จานวนผลงานวิจัยทังหมดของคณะฯ
้
และถ้ าอาจารย์
แพทย์ ใ นโครงการเพิ่ ม มากขึ น้ ก็ จ ะท าให้ จ านวน
ผลงานวิ จัย ของคณะฯ เพิ่ ม ขึน้ อย่า งก้ า วกระโดดได้
เนื่องจากอาจารย์แพทย์ในกลุม่ นี ้ เป็ นกลุม่ ที่มีศกั ยภาพ
สู ง ในการท าวิ จั ย ร่ ว มกั บ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ด้ านวิ จั ย
โดยเฉพาะ นอกเหนื อ จากด้ านการศึ ก ษาและการ
บริ ก ารสุ ข ภาพ ในส่ ว นของการสัง กั ด ภาควิ ช านั น้
มีความหลากหลาย ไม่ได้ เป็ นตัวบอกว่าสังกัดภาควิชา
ใด จะมีผลลัพธ์ ของงานวิจยั มากกว่ากัน ทังหมดขึ
้
้นกับ
ตัวของนักวิจัยเองเป็ นสาคัญ แต่อย่างไรก็ ตามเป็ นที่
มัน่ ใจได้ ว่า ถ้ าดาเนินการเชิงรุ ก ค้ นหาอาจารย์แพทย์
รุ่ น ใหม่ ที่ ต้ อ งการเป็ นอาจารย์ แ พทย์ นัก วิ จัย เข้ า สู่
โครงการทุนพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้านวิจยั ได้
จานวนมากเท่าใด ก็จะเป็ นการรับประกันได้ ว่า จานวน
ผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ จะมี
การเพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งชั ด เจนเป็ นรู ปธรรม เนื่ อ งจาก
ผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์เฉลี่ยของอาจารย์แพทย์
ในกลุ่ม นี ้ จะประมาณ 3 เรื่ อ งต่อ คนต่อ ปี ในขณะที่
ผลงานรวมของอาจารย์แพทย์ของคณะฯ อยูท่ ี่ประมาณ
0.4 เรื่ องต่อคนต่อปี และถ้ าคิดเป็ นจานวนเงินที่ใช้ ต่อ
เรื่ องของผลงานวิจยั ของอาจารย์แพทย์ผ้ รู ับทุนพบว่าใน
ปี พ.ศ. 2554 ใช้ เงินเฉลีย่ 147,420 บาทต่อเรื่ อง ในปี
พ.ศ. 2555 ใช้ เงิน 128,032 บาทต่อเรื่ อง ในปี พ.ศ.
2556 ใช้ เงินเฉลี่ย 147,808 บาทต่อเรื่ อง (ดูตารางที่
4) ซึ่ ง ต่ า กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ทั่ ว ไป โดยข้ อมู ล จากหน่ ว ย
วิ เ คราะห์ ข้ อมู ล และทุ น วิ จั ย งานบริ ห ารงานทั่ว ไป
สนั บ สนุ น การวิ จั ย พบว่ า ในปี 2556 มี จ านวน
โครงการวิ จัย ทัง้ ภายในและภาคนอกคณะฯ จ านวน
423 โครงการ มีจ านวนเงิ น ทัง้ สิ ้น 191,174,376.33
บาทเฉลีย่ เรื่ องละ 451,948.88 บาท

อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี ้ พบว่า แม้ วา่ คณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ มีการผลักดันให้
เกิ ดโครงการทุน พัฒ นาศัก ยภาพอาจารย์ แพทย์ ด้า น
วิจัย โดยเปิ ดโอกาสให้ อาจารย์ แพทย์ ทุกคน เข้ าร่ วม
โครงการฯ ซึ่ ง จะต้ องผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะ
กรรมการบริ หารทุนฯ และผู้เข้ ารับทุนฯ จะต้ องรายงาน
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
กรรมการบริ ห ารทุน ฯ ปี ละ 2 ครั ง้ จึ ง จะได้ รั บ การ
พิจารณาให้ รับทุนในปี ถัดไป โดยมุง่ หวังที่จะให้ อาจารย์
แพทย์ได้ ทมุ่ เททางานด้ านวิจยั ในคณะฯ ให้ เพิ่มจานวน
มากขึ ้นก็ ตาม มีเพียงอาจารย์ แพทย์ ส่วนน้ อยที่สนใจ
เข้ าร่ วมโครงการ โดยรวม มีอาจารย์แพทย์ที่รับทุนใน
โครงการนี ้เพียง 24 คน หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 4.21 อายุ
เฉลี่ยของผู้รับทุนฯ อยูท่ ี่ 36 ปี เนื่องจากอาจารย์แพทย์
ส่ว นใหญ่ จะให้ ค วามสนใจกับ งานบริ ก ารทางด้ า น
คลินิก เพราะเป็ นผู้เชี่ ยวชาญเฉพาะโรคที่เป็ นวิชาชี พ
ของตนเอง และสามารถหารายได้ ที่มากกว่าเงิ นทุนที่
ได้ รั บ จากโครงการ อี ก ทัง้ การรั บ ทุน จะต้ อ งมี พัน ธะ
สัญ ญาที่ จ ะต้ องมี ผ ลงานวิ จัย ที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ น
ระดับนานาชาติอย่างน้ อย 2 เรื่ องต่อปี ซึง่ เป็ นเกณฑ์ขนั ้
ต่า อาจมีผลทาให้ อาจารย์แพทย์ไม่สนใจที่จะเข้ าร่ วม
โครงการฯ และมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ น้ ช้ ามาก ต่ า กว่ า ที่
คณะฯ คาดหวัง ไว้ ที่ ป ระมาณร้ อยละ 12-15 ของ
อาจารย์แพทย์ทงหมด
ั้
แต่อย่างไรก็ตาม มีผลลัพธ์ ของ
โครงการนี ้ในทางบวกที่ชัดเจนและเป็ นรู ปธรรม เมื่อทา
การเปรี ยบเทียบจานวนผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติ ระหว่างอาจารย์ แพทย์ ที่ได้ รับทุน
พัฒนาศักยภาพด้ านวิจยั กับอาจารย์แพทย์ทงหมดของ
ั้
คณะฯ พบว่า สัด ส่ว นของอาจารย์ แ พทย์ ที่ รั บ ทุน ใน

MAHIDOL R2R
E-JOURNAL

94

ตารางที่ 4 แสดงจานวนเรื่ องต่ อคนต่ อปี ของผลงานวิจัยที่ได้ รับการตีพิมพ์ ในระดับนานาชาติ
ของอาจารย์ แพทย์ ผ้ ูรับทุนและของอาจารย์ แพทย์ ทงั ้ หมด ระหว่ างปี พ.ศ. 2554 – 2556
2554
8,694,750
59
17
3.47
147,420
244
557
0.44

จานวนเงินรวมทังหมด
้
(บาท)
ผลงานวิจยั ของอาจารย์แพทย์ผ้ รู ับทุน
จานวนอาจารย์แพทย์ผ้ รู ับทุน
จานวนเรื่อง / คน / ปี
จานวนเงินที่ใช้ ตอ่ เรื่อง (บาท)
ผลงานวิจยั ของอาจารย์แพทย์ทงหมด
ั้
จานวนอาจารย์แพทย์ทงหมด
ั้
จานวนเรื่อง / คน / ปี

2555
8,834,182
69
19
3.64
128,032
261
565
0.46

2556
10,494,330
81
24
3.37
147,808
243
571
0.42

บทสรุปและประโยชน์ ท่ ไี ด้ จากการศึกษา

ข้ อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์แพทย์ด้าน
วิจยั มีผลลัพธ์ ในทางบวกที่ชดั เจนและเป็ นรู ปธรรมกับ
จานวนผลงานวิจยั ที่ได้ รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
ของคณะฯ เมื่ อ ท าการเปรี ยบเที ย บกั บ จ านวน
ผลงานวิจยั ของอาจารย์แพทย์ทงหมด
ั้
แต่อย่างไรก็ตาม
ผลลัพธ์ ของงานวิจยั ของอาจารย์แพทย์ในโครงการนี ้ ก็
ยัง มี จ านวนไม่ ม ากพอ เนื่ อ งจากมี จ านวนอาจารย์
แพทย์ในโครงการยังน้ อยอยู่ เพียงร้ อยละ 4.21 จากที่
คาดหวัง ว่า จะมี ป ระมาณร้ อยละ 12-15 ดัง นัน้ การ
ทางานในเชิ งรุ กในการค้ นหาอาจารย์ แพทย์รุ่นใหม่ที่
ต้ อ งการเป็ นอาจารย์ แ พทย์ นัก วิ จั ย เข้ า สู่โ ครงการ
เพิ่ ม ขึ น้ ก็ จ ะท าให้ จ านวนผลงานวิ จัย ของคณะฯ มี
จานวนมากขึ ้นก็จะเป็ นประโยชน์ที่ได้ จากการศึกษาใน
ครัง้ นี ้

1. คณะฯ จะต้ อ งพยายามท างานเชิ ง รุ ก
เพื่อค้ นหาอาจารย์แพทย์รุ่นใหม่ที่ต้องการเป็ นอาจารย์
แพทย์นกั วิจัยให้ ได้ จานวนที่มากพอ เข้ าสูโ่ ครงการทุน
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ แ พทย์ ด้านวิจัย ก็ จะเป็ นจุด
คาดงัด ให้ ผ ลงานวิ จัย ของคณะฯ เพิ่ ม ขึ น้ อย่ า งก้ าว
กระโดดที่ชัดเจนอย่างเป็ นรู ปธรรม สาหรั บเป้าหมาย
ระยะสัน้
2. คณะฯ จะต้ องสนับสนุนอาจารย์แพทย์
ในโครงการนี ้ ด้ วยการให้ มี อ าจารย์ แ พทย์ พี่ เ ลี ย้ ง
(Mentor) และให้ เข้ าร่ วมอยู่ในกลุ่มวิจัย เพื่อเป็ นการ
สร้ างแรงบัน ดาลใจ ที่ จ ะพัฒ นาตนเองให้ ท าวิ จัย ได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ สนับ สนุน ด้ า นเงิ น ทุน วิ จั ย ใน
จานวนที่เพียงพอให้ เกิดการวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ
3. ควรมีก ารวิจัย เชิ ง คุณภาพ เพื่ อศึก ษา
Best Practice ของอาจารย์แพทย์ที่มีผลงานวิจยั ตีพิมพ์
จานวนมากและแรงจูงใจหรื อการสนับสนุนที่ อาจารย์
แพทย์นกั วิจยั ต้ องการได้ รับจากคณะฯ
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ประวัติการทางาน เริ่มบรรจุตาแหน่งพนักงานธุรการ เมื่อวันที่
2 กันยายน 2545 ทางานเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ สังกัด
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
2552 เปลี่ยนตาแหน่งเป็ นเจ้ าหน้ าที่
บริหารงานทัว่ ไป ทางานเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการเงินทุนวิจยั ทังภายในและ
้
ภายนอกคณะฯ และบริหารจัดการทัว่ ไป
ของหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจยั งาน
บริหารทัว่ ไปสนับสนุนการวิจยั สังกัด
สานักงานวิจยั วิชาการและนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

เอกสารอ้ างอิง
1. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
เรื่ อง หลักเกณฑ์การให้ ทนุ อุดหนุนการวิจยั จากเงิน
รายได้ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี ,
2552
2. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ แ ละอัต ราการจ่ า ยเงิ น อุ ด หนุ น
ค่าใช้ จ่ายในการนาเสนอผลงานทางวิชาการและ
การวิจยั ลงตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์, 2556
3. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการ
เดินทางไปประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการ ณ
ต่างประเทศ, 2556
4. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
เรื่ อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน
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
วารสารวิชาการระดับสากล, 2555
5. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
เรื่ อง ทุนพัฒนาศักยภาพในการทาวิจยั ของอาจารย์
แพทย์, 2556
6. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิ บดี
เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ ก ารคัด เลื อ กผู้ สมัค รขอรั บ ทุ น
พัฒนาศักยภาพในการทาวิจัยของอาจารย์แพทย์,
2553

นางธนารีย์ บัวเผื่อน
ปริญญาตรี สาขาการจัดการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน เจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป
สถานที่ทางาน
หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุนวิจยั
งานบริหารทัว่ ไปสนับสนุนการวิจยั สานัก
งานวิจยั วิชาการและนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา
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ชื่อ-สกุล
ศ.นพ.ประทักษ์ โอประเสริ ฐสวัสดิ์
ตาแหน่ งทางวิชาการ ศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา อนุมตั ิบตั ร สาขาเวชศาสตร์ การเจริญ
พันธุ์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ตาแหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายวิจยั
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
สถานที่ทางาน
สานักงานวิจยั วิชาการและนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติผ้ เู ขียน
นางมุกดาลักษณ์ บุญทรง
ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
การศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สถานที่ทางาน
หน่วยวิเคราะห์ข้อมูลและทุน
วิจยั สานักงานวิจยั วิชาการและ
นวัตกรรม คณะแพทยศาสตร์
แหน่ งหน้ าที่ปัจจุบัน หัวหน้ าหน่วยวิเคราะห์ข้อมูล
และทุนวิจยั

ชื่อ-สกุล
ประวัติการศึกษา

96

