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เทคนิคการลงพืน้ ที่คัดกรองและเก็บข้ อมูล:
ประสบการณ์ ภาคสนาม โครงการการคัดกรองและโปรแกรมการป้องกัน
ความรุ นแรงจากคนใกล้ ชิด ในกลุ่มหญิงตัง้ ครรภ์ และหญิงทั่วไป
ที่มารั บบริการในโรงพยาบาล
Screening and Data Collection Techniques:
Field Study Experience Screening Project and Domestic Violence Prevention
Program in Pregnant and General Women at Hospitals
ดุษณี ดามี
Dusanee Dammee

บทคัดย่ อ
การลงพื ้นที่เพื่อคัดกรองและเก็บข้ อมูล ที่มีคาถามในลักษณะละเอียดอ่อน (Sensitive Question) ซึง่ ผู้ให้
ข้ อมูลหรื อผู้ตอบอาจถูกถามในประเด็นที่ออ่ นไหว ทาให้ ข้อมูลที่ได้ มาไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง และไม่นา่ เชื่อถือ ดังนัน้
นักวิจยั จาเป็ นต้ องมีกลยุทธ์และเทคนิคในการตังค
้ าถามเพื่อให้ ได้ มาซึง่ คาตอบที่ถกู ต้ องตรงตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ซึง่ ผู้เขียนได้ เสนอเท คนิคในการลงพื ้นที่เพื่อคัดกรองและเก็บข้ อมูลเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่มีคณ
ุ ภาพ โดย
ครอบคลุมเรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้ 1. เทคนิคการสร้ างความประทับใจเมื่อแรกพบ ได้ แก่ การสร้ างความประทับใจผ่าน
การแต่งกาย การสร้ างความประทับใจผ่านการสือ่ สาร สร้ างความประทับใจผ่านรอยยิ ้ ม การสร้ างความประทับใจ
การเคลือ่ นไหวและท่าทาง การสร้ างความประทับใจผ่านการพูดจา 2. เทคนิคการแนะนาตัว 3. เทคนิคการพูดคุยเพื่อ
สร้ างความสนิทสนม 4. เทคนิคการพูดคุยเพื่อคัดกรอง 5. เทคนิคการถามตามแบบสอบถาม 6. เทคนิคการให้
คาปรึกษา 7. เทคนิคการติดตามประเมินผล
สิง่ สาคัญที่ควรพิจารณาอีกประการหนึง่ คือ จริ ยธรรมการวิจยั เช่น การปกป้องความเป็ นส่วนตัว การรักษา
ความลับ ความเป็ นส่วนตัว การขอความยินยอมโดยสมัครใจ และการวิจยั ต้ องไม่ก่อให้ เกิดความเดือดร้ อนทาง
ร่างกายและจิตใจแก่ผ้ ใู ห้ ข้อมูล ผลของการวิจยั ควรให้ ผลดีตอ่ สังคม ซึ่ งนักวิจยั ต้ องระลึกเสมอว่า “คุณภาพของ
งานวิจยั ขึ ้นอยูก่ บั ความสามารถของนักวิจยั ในการเก็บรวบรวมขอมูล และข้ อมูลที่ดีมาจากผู้ให้ ข้อมูลที่ดี ”
คาสาคัญ: การสร้ างความประทับใจ เทคนิคการสร้ างความสนิทนสนมและไว้ วางใจ เทคนิคการคัดกรอง
เทคนิคการถามตามแบบสอบถาม เทคนิคการติดตามประเมินผล
*

ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 2 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract
When the researcher did screening and data collection in field study by using
sensitive questions to ask their target group, most of the data were not true and trusty. For
this matter, the researcher must have strategies and techniques for setting questions in
order to get right answers to serve their needs of the researches. The writer proposed some
techniques in screening and data collection for the quality data. They were 1. First
impressive technique (dressing, communication, smile, movement and conversation of
interviewer) 2. Introductory technique 3. Acquainted technique 4. Discussed technique for
screening 5. Inquired questionnaire technique 6. Consulted technique 7. Evaluated
technique
Research ethics was an important part such as privacy, confidential, compliance.
The research should not create any trouble in physical and mental aspect of respondent
and the result of this the research would be good for society. The researcher must realize
that the quality of research depend on ability to collect data of researcher and good data
from respondent.
Keywords: First Impressive Technique, Acquainted Technique, Discussed Technique for
Screening, Inquired Questionnaire Technique, Evaluated Technique

กับหลักศีลธรรมและบรรทัดฐานขอ งสังคม ผู้วิจยั
จาเป็ นต้ องยึด หลักเพื่อให้ การทาวิจยั นันถู
้ กต้ องและ
เหมาะสม ไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบ ทังต่
้ อตัวนักวิจยั
ผลงานวิจยั หรื อผู้ให้ ข้อมูล และ ผลงานวิจยั ที่ปรากฏ
สามารถนาไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม ชุมชนและ
ประเทศต่อไป
ใน ขันตอนการเก็
้
บรวบรวมข้ อมูลนัน้
ถ้ าแบบสอบถามเกี่ยวข้ องกับพฤติกรรม เช่น
พฤติกรรมทางเพศ การทาผิดกฎหมาย การทาผิด
จารี ตประเพณี หรื อคาถามที่ผ้ ตู อบรู้สกึ ว่าเป็ นเรื่ อง

ความสาคัญและที่มา
การวิจยั ประกอบด้ วยขั ้
นตอนการ
ดาเนินการต่างๆ ตังแต่
้
การกาหนดปั ญหา การ
ทบทวนวรรณกรรม การกาหนดประชากร การเลือก
ตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้ อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล
ตลอดจนการแปลความหมายข้ อมูล และการสรุปผล
ซึง่ ขันตอนเหล่
้
านี ้นักวิจยั จาเป็ นต้ องกระทา อย่าง
ถูกต้ อง ซื่อตรง และไม่ ลาเอียง ตลอดจนข้ อมูลจาก
ประชากรกลุม่ เป้าหมาย ต้ องมีความเที่ยงตรง เพื่อให้
ได้ คาตอบของการวิจยั ที่สะท้ อนความเป็ นจริ งไม่ขดั
2

วารสาร Mahidol R2R e-Journal
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2559
http://doi.org/10.14456/JMU.2016.1

ส่วนตัว เช่น คุณเคยเสพยาบ้ าหรื อไม่ คุณเคยทาแท้ ง
หรื อไม่ คุณเคยขายบริ การหรื อไม่ ซึง่ คาถามดังกล่าว
เป็ นคาถามที่ละเอียดอ่ อน เรี ยกว่า Sensitive
Question ผู้ตอบมักจะตอบในเชิงบวกหรื อปฏิเสธใน
การตอบคาถามไม่วา่ ข้ อเท็จจริ งจะเป็ นอย่างไร ทาให้
ข้ อมูลที่ได้ ไม่นา่ เชื่อถือ
สาหรับ คาถามในการคัดกรองความรุนแรง
ในครอบครัว ก็เป็ นคาถามที่ผ้ ตู อบ ถูกถามในประเด็น
อ่อนไหว เช่นกัน ซึง่ สอดคล้ องกับ Welte and
Russell, (1993) ที่ให้ แนวคิดว่า ผู้ให้ ข้อมูลหรื อผู้ตอบ
ที่ถกู ถามในประเด็นที่ออ่ นไหว
(Sensitive) เช่น
ประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ ้นในภายในครอบครัว
ประเด็นพฤติกรรมที่ผิดกฎหมาย การใช้ สารเสพติด
มักจะให้ ข้อมูลที่คลาดเคลือ่ น (Error) ลาเอียง (Bias)

ความรุนแรงในครอบครัวโดยตรง หรื อ ผู้ที่ถกู กระทา
ความรุนแรง สามารถบอกกล่าว หรื อยินยอมตอบ
คาถาม ตามความเป็ นจริ งด้ วยความเต็มใจ และเห็น
ถึงความจาเป็ นในการ ให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องในครัง้ นี ้
ผู้เขียนจึงเสนอกลยุทธ์และเทคนิคในการคัดกรองและ
เก็บ ข้ อมูลดังกล่าวเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องและมี
คุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังต่อไปนี ้
1. เทคนิคการสร้ างความประทับใจเมื่อ
แรกพบ (First Impression) หรื อ “ถูกชะตา ”
เพราะหากรู้สกึ ชอบตังแต่
้ แรกเห็น ก็เป็ นเรื่ องง่ายที่จะ
สร้ างความสนิทสนมเพื่อให้ เขาพูดในสิง่ ที่เราต้ องการ
ได้ ซึง่ พิสทิ ธ์ พิพฒ
ั น์โภคากุลและพรภินนั ท์
เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2551) ได้ ให้ ความเห็น ว่า การ
สร้ างความประทับใจที่ดีนนคื
ั ้ อ การปลูกความรู้สกึ ดีๆ
ให้ งอกงามในใจผู้อื่น หากความรู้สกึ ดีๆนี ้เกิดซ ้ากัน
หลายๆ ครัง้ ความรู้สกึ นันจะฝั
้
งอยูอ่ ย่างลึกซึ ้งภายใต้
จิตสานึก ของผู้คนที่ได้ รับตราบนานเท่านาน ผลลัพธ์
คือ ความผูกพันกับสัมพันธภาพที่ดีงามต่อไปใน
อนาคต การสร้ างความประทับใจแรกพบเป็ นเรื่ องที่
ต้ องฝึ กหัด สร้ างอยูเ่ สมอๆ ทาบ่อยๆ ซ ้าๆ จน เกิดเป็ น
เอกลักษณ์ประจาตัว ที่พร้ อมเสมอในทุกโอกาส
สาหรับการสร้ างความประทับใจเมื่อแรกพบที่ นักวิจยั
ต้ องคานึงถึง ได้ แก่
1.1 การสร้ างความประทับใจผ่ าน
การแต่ งกาย ได้ แก่ การแต่งกายที่เหมาะสมกับ
กาลเทศะ เช่น โรงพยาบาลเป็ นสถานที่ราชการ การ
แต่งกายควรให้ เกียรติกบั ส ถานที่ โดยคานึงถึงความ
สุภาพ เรี ยบร้ อย ภูมิฐาน ความพอดีของเสื ้อผ้ าที่ใส่
ไม่รัดจนคับ ไม่หลวมมาก ผู้หญิงสวมกระโปรงที่ มี
ความสันยาวพอดี
้
ไม่โป๊ สีสรรไม่ฉู ดฉาด ผู้ชายสวม
เสื ้อเชิ๊ตสีออ่ น (สวมเสื ้อยืดโลโก้ สถาบันฯ ) กางเกงสี
เข้ ม เก็บชายเสื ้อไว้ ในกางเกงและคาดเข็มขัด สีสภุ าพ
ให้ เรี ยบร้ อย ผู้หญิงเน้ นการแต่งหน้ าอ่อนๆ และรวบ
ผมให้ เรี ยบร้ อย ผู้ชายควรหวีผมให้ เรี ยบ สวมรองเท้ า
สีสภุ าพหุ้มส้ น ผู้ชายควรใส่ถงุ เท้ าสีสภุ าพด้ วย การใส่

ประสบการณ์ ในการ คัดกรองและเก็บ
ข้ อมูล
จากประสบการณ์ของผู้เขียนในการลงพื ้นที่
เพื่อคัดกรองและเก็บข้ อมูลด้ าน ความรุนแรงใน
ครอบครัวจากคนใกล้ ชิด นันได้
้ ทาการ คัดกรองและ
เก็บข้ อมูล ในกลุม่ หญิงตังครรภ์
้
และกลุม่ หญิงทัว่ ไป
ในโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลชุมชน
ใน 2
จังหวัดได้ แก่ นครปฐม และสมุทรสาคร เพื่อให้ ได้
จานวนกลุม่ เป้าหมายทังกลุ
้ ม่ ทดลองหรื อกลุม่ ให้
คาปรึกษาและกลุม่ ควบคุมครบตามจานวนที่ระบุ คือ
200 ราย ซึง่ ข้ อมูลที่ได้ มานันจะต้
้ องเป็ นข้ อมูลจาก
ความเป็ นจริ ง และน่าเชื่อถือ ซึง่ ผู้เขียนได้ ใช้
กระบวนการและเทคนิคในการคัดกรองและเก็บข้ อมูล
ตามที่นาเสนอ 7 เทคนิคดังต่อไปนี ้

เทคนิคการคัดกรองและเก็บข้ อมูล
คาถามการ คัดกรองความรุนแรงใน
ครอบครัว เป็ นคาถามที่ ผู้ให้ ข้อมูลหรื อผู้ตอบที่ถกู
ถามในประเด็นที่ออ่ นไหวดังนัน้ จึงเป็ นความท้ าทาย
ของนักวิจยั ที่จะทาให้ กลุม่ เป้าหมายที่เกี่ยวข้ องด้ าน
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เครื่ องประดับอื่นๆ ต้ องคานึงถึงความ เหมาะสม พอดี
และไม่เป็ นอันตรายต่อตัวเอง นอกจากนี ้นักวิจยั
จะต้ องแขวน ป้ายชื่อตัวเองและสถานที่ทางานที่
มองเห็นได้ อย่างชัดเจนด้ วย
1.2 การ สร้ างความประทับใจผ่ าน
การสื่อสาร ได้ แก่ การใช้ คาพูด อากัปกิริยา สีหน้ า
และท่าทีที่ดี และเป็ นมิตร แสดงออกถึงความจริ งใจ
ให้ เกียรติ โดยการใช้ น ้าเสียงที่เหมาะสม ถูกจังหวะ
เวลา และรู้วา่ กาลังพูดเพื่ออะไร ความสาคัญของการ
พูดที่ทาให้ เกิด First Impression อยูท่ ี่ประโยคแรกคือ
การทักทาย หรื อ การ เปิ ดสนทนา เช่น "สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ ” พร้ อมทังยกมื
้ อไหว้ โดยไม่สนใจอายุของ
ผู้ฟัง หรื อ คาพูด "ขอโทษครับ ขอโทษค่ะ ทีต่ อ้ ง
รบกวน " ซึง่ ผู้ฟังจะรู้สกึ ถึง การ อ่อนน้ อม ความมี
มารยาทของนักวิจยั หากประกอบกับสีหน้ าที่เป็ นมิตร
เปิ ดเผย ยิ ้มแย้ มแจ่มใส ก็จะทาให้ ประโยคเป้าหมายที่
จะพูดต่อไปบรรลุวตั ถุประสงค์ได้ ง่ายขึ ้น คนที่ฟังอยูก่ ็
รู้สกึ ดีที่จะพูดด้ วยหรื อฟั งต่อไปได้ อย่างเต็มใจ
1.3 สร้ างความประทับใจผ่ าน
รอยยิม้ ได้ แก่ การ ยิ ้มให้ ก่อนเป็ นการเปิ ดทาง เปิ ด
พื ้นที่ให้ แก่อีกฝ่ ายได้ เข้ ามา สนทนา รอยยิ ้มนับเป็ น
สัญลักษณ์ของความรู้สกึ ดีๆ และเป็ นสิง่ แรกที่คนเรา
จะหยิบยื่นให้ แก่กนั ได้ โดยไม่ต้องลงทุน แต่ให้
ผลตอบแทนสูง เพราะแสดงออกถึงความเป็ นมิตร
และสัมพันธภาพที่ดีตอ่ ไป
1 . 4 สร้ างความประทับใจ
การ
เคลื่อนไหวและท่ าทาง ได้ แก่ การเดินอย่างสง่างาม
การระมัดระวัง กิริยาท่าทาง การวางตัว ลักษณะของ
การนัง่ ตัวตรง หลัง ไม่ คอ่ ม ไม่ หอ่ ไหล่ การใช้ มือ
ประกอบ ท่าทางของการพูดคุย ต้ องพอดี สวยงาม ไม่
มากจนทาให้ ร้ ูสกึ ราคาญ
1.5 สร้ างความประทับใจผ่ านการ
พูดจา เมื่อได้ ทกั ทาย ได้ ร้ ูจกั กันแล้ ว แน่นอนทีเดียว
ว่า การสนทนา การพูดจา
แลกเปลีย่ นความรู้
ความคิดกันย่อมเกิดขึ ้น พยายามชวนคุยด้ วยคาถาม

ปลายเปิ ด ซึง่ เขาสามารถตอบและขยายความได้
มากมาย เช่น การงานที่เขาทา นักวิจยั ต้ อง แสดง
ความอ่อนน้ อม ถ่อมตัวว่าต้ องการเรี ยนรู้และฝึ กฝน
ประสบการณ์อีกมาก ขอคาแนะนาจากเขา แสดง
ความกระตือรื อร้ นที่จะได้ ฟังปร ะสบการณ์ ฝ่ ายหนึง่
ได้ เล่าเรื่ องอย่างภูมิใจ อีกฝ่ ายก็เป็ นผู้ฟังที่
ดี
กระตือรื อร้ นต่อการฟั งและซักถามอย่าง ใส่ใจ ทาให้
เกิดประโยชน์ฟังและคนพูด
2. เทคนิค การแนะนา ตัว นักวิจยั ต้ อง
แนะนาตัวเองว่า เป็ นใคร มาจากไหน มาทาอะไร เพื่อ
อะไร และเขาได้ ประโยชน์อะไร ที่ได้ ให้ ข้อมูลในครัง้ นี ้
ตัวอย่างการแนะนาตัว เช่น “ชื ่อ ดุษณี ดามี มาจาก
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล ทาโครงการร่ วมกับ โรงพยาบาล
เป็ น การคัดกรอง และโปรแกรม ป้ องกันความรุนแรง
จากคนใกล้ชิดในกลุ่มหญิ งตัง้ ครรภ์ทีม่ ารับบริ การใน
โรงพยาบาล เหตุผลทีท่ าโครงการนีเ้ พราะ
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล เห็นความสาคัญของปั ญหา
ความรุนแรงในครอบครัว ว่าเป็ นปั ญหาใหญ่ของ
สังคม และต้องการ ช่วยผูถ้ ูกกระทาความรุนแรง ให้
ได้รบั การดูแล ช่วยเหลือ อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่ ง
โครงการนีไ้ ด้ผ่านจริ ยธรรมการวิ จยั ในคนของ
มหาวิ ทยาลัยมหิ ดลเรี ยบร้อยแล้ว สาหรับประโยชน์ที่
ท่านจะได้รบั จากการให้ข้อมูลครัง้ นี ้ แม้ว่าท่านจะ
ไม่ได้รบั ประโยชน์โดยตรง ต่อตัวท่านเอง แต่ ท่านจะ
เป็ นผูห้ นึ่งทีส่ ามารถช่วย ลดปั ญหาความรุนแรงใน
สังคมได้ และข้อมูลทีไ่ ด้จากท่านจะนาไปสู่การ
กาหนดนโยบายด้านความรุนแรงในระดับ ประเทศ
ต่อไป สาหรับ ข้อมูลทีท่ ่านให้มาจะเก็บเป็ นความลับ
ไม่มี การเปิ ดเผยชื ่อ ทีอ่ ยู่ ของท่านในทุกกรณี แต่จะ
นาเสนอเป็ นภาพรวม สถิ ติ ตัวเลข ค่าเฉลีย่ เท่านัน้ ”
3. เทคนิค การ พูดคุยเพื่อ สร้ างความ
สนิทสนมและไว้ วางใจ สาหรับในคลินิกฝากครรภ์
จะพูดคุยใน เรื่ องทัว่ ไป สุขภาพ อายุครรภ์ อาการแพ้
ท้ อง จานวนบุตร ความเครี ยด จานวนปี ที่ อยูก่ ิน กับ
สามี บางครัง้ นักวิจยั จะต้ องหาความรู้ที่ถกู ต้ องเพื่อให้
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คาแนะนา หรื อตอบคาถาม ในบางเรื่ อง เช่น ภาวะ
เสีย่ ง อาหาร อาการแพ้ ท้องและวิธีแก้ ปัญหา ภาวะซีด
ความดันโลหิต เป็ นต้ น ส่วนในหน่วยตรวจโรคทัว่ ไป
จะพูดคุยเรื่ อง ผลของความดันโลหิต ผลการตรวจ
เลือด การออกกาลั งกาย โรคที่เขาป่ วย การดูแล
สุขภาพโดยทัว่ ไป การกินอาหาร เป็ นต้ น
4. เทคนิค การพูดคุยเพื่อคัดกรอง การ
คัดกรองในคลินิกฝากครรภ์ จะต้ องกลมกลืนและเป็ น
ส่วนหนึง่ ของกิจกรรมการฝากครรภ์ ส่วนการคัดกรอง
ที่ หน่วยตรวจโรคทัว่ ไป ก็ต้องกลมกลืนกับการ
ให้ บ ริ การปกติของโรงพยาบาล เช่น ใช้ คาถามคัด
กรองที่ จุดจัดบัตรคิว จุดการวัดความดัน จุดการชัง่
น ้าหนัก ซึง่ เทคนิคการพูดคุยเพื่อการคัดกรองนัน้ ต้ อง
ไม่นาข้ อคาถามมาอ่าน แต่ต้องถามให้ กลมกลืนไปกับ
การพูดคุยสร้ างความสนิทสนม โดยอาจจะถาม เรี ยง
ระดับ ความรุนแรง ต่า ไปสูร่ ะดับ ควา มรุนแรง สูงขึ ้น
ตามลาดับ ตัวอย่างการพูดคุยเพื่อคัดกรองที่หน่วย
ตรวจโรคทัว่ ไป เช่น “อยู่กิ นด้วยกันหลายปี มี ปาก
เสียง หรื อทะเลาะกันบ้างไหม? ส่วนใหญ่ ใครเป็ นคน
เริ่ มก่อน ? การทะเลาะ กัน ทีร่ ู้สึกว่ารุนแรงทีส่ ดุ คือ
อะไร? บ่อยไหม? ปี ทีผ่ ่านมาทะเลาะกันกี ่ครัง้ ? มี การ
พูด จาด่าทอ ใช้คาหยาบ บ้างไหม ? พูดข่มขู่ ดูถูกมี
ไหม? แล้วเขาพูดแบบนัน้ เป็ นการ ทาร้ายจิ ตใจเรา
ไหม? แล้วพอทะเลาะกันมี ถึงขัน้ ลงไม้ลงมื อ ทาร้าย
ร่ างกาย บ้าง ไหม ? เรื ่องเพศสัมพันธ์ มีปัญหาไหม ?
เช่น เมื ่อความต้องการทางเพศไม่ตรงกัน หรื อบางครัง้
สามี เมามาแล้วบังคับโดยทีเ่ ราไม่ ยินยอมมี ไหม? แล้ว
เรื ่องของเพศสัมพันธ์ นาไปสู่การทะเลาะกันในเรื ่องนี ้
บ้างไหม?”
บางครัง้ การพูดคุยเพื่อการคัดกรองด้ วย
คาถามเรื่ องความรุนแรงอาจจะได้ ผลเพียงบางคนที่
เห็นความสาคัญและต้ องการแก้ ปัญหาของตนจริ งๆ
ซึง่ บางครัง้ อาจจะยังไม่เป็ นผลกับอีกหลายๆ คน
ดังนันต้
้ องมีการเปลีย่ นแปลงกลยุทธ์และเทคนิคใหม่ๆ
ดังตัวอย่างของกลุม่ หญิงตังครรภ์
้
ในคลินิกฝ ากครรภ์

ซึง่ ควรทาการคัดกรองหลังจากแนะนาตัวของนักวิจยั
และพูดทักทายเพื่อให้ เกิดความคุ้นเคยแล้ วแล้ ว โดยมี
วิธีการพูดดังนี ้ “จุดนีเ้ ป็ นการประเมิ นความเสีย่ งจาก
ความเครี ยดของคนท้องนะค่ะ เป็ นบริ การใหม่เสริ ม
จากบริ การตามปกติ ของโรงพยาบาล เพราะ
ความเครี ยดจะมี ผลต่อพัฒนาการของลูกทีอ่ ยู่ในท้อง
ทัง้ พัฒนาการด้านร่ างกาย และพัฒนาการด้านสมอง
ถ้าแม่มีความเครี ยดสูงอาจจะเป็ นสาเหตุของการ
คลอดก่อนกาหนดได้ หรื อถ้าแม่มีความเครี ยดปาน
กลางถึงต่าก็จะส่งผลกับอารมณ์ของลูก ขี ้กวน โยเย
ร้องไห้ เลีย้ งยาก ดังนัน้ ดิ ฉนั อยากขอให้คณ
ุ ประเมิ น
ตัวเองว่า ในการใช้ชีวิตประจาวันตามปกติ ในรอบ
1ปี หรื อย้อนหลังไป 12 เดือน คุณมี ความเครี ยดเรื ่อง
ใดบ้าง เช่น การงาน การเงิ น การเรี ยน หรื อมี การ
ทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวมี บา้ งไหม ” ถ้ าเขาตอบ
ว่ามีความเครี ยดเรื่ องอื่นๆ เช่น การงาน การเงิน ก็จะ
แนะนาให้ เขาพยายามอย่านาความเครี ยดมาสูต่ วั เรา
ขอให้ คิดว่าทาเพื่อลูก ถ้ าเลีย่ งไม่ได้ ก็ให้ ทากิจกรรมที่
ตนเองชอบ เพื่อให้ ลมื ความเครี ยดไปได้ บ้าง แต่ถ้าเขา
ตอบมีทะเลาะกันแฟน ก็จะสอบถามลึกไปถึงระดับ
ของความรุนแรงดังกล่าว หลังจากนันก็
้ จะสอบถาม
เรื่ องการบังคับทางเพศต่อไปด้ วยคาถามว่า “เรื ่องเพศ
ก็เป็ นอีกเรื ่องทีจ่ ะนามาซึ่ งการทะเลาะเบาะแว้งกัน
เวลามี ทอ้ งผูห้ ญิ งเราบางครัง้ ความต้องการทางเพศ
จะลดลง หรื อกลัวจะเป็ นอันตรายกับลูก แต่ผชู้ ายยัง
มี ความต้องการอยู่เป็ นธรรมดา เรื ่องนีม้ ี ปัญหากัน
บ้างไหม ? มี การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ บา้ งไหม ?
พูดคุยกันอย่างไร ไม่ให้มีปัญหา?” ซึง่ ในการคัดกรอง
นันสอดคล้
้
องกับงานวิจยั ของ น ้าฝน ไวทยวงศ์กร
เอมพร รตินธร เยาวลักษณ์ เสรี เสถียร เยาวลักษณ์
เสรี เสถียร (2552) พบว่า การวิจยั ที่เกี่ยวกับประเด็น
ความรุนแรง ข้ อคาถามที่ ใช้ คอ่ นข้ างละเอียดอ่อน
ดังนันผู
้ ้ วิจยั จะเรี ยงลาดับการพูดคุยโดยเริ่ มจากข้ อมูล
พื ้นฐานส่วนบุคคลทัว่ ไป และข้ อมูลทางด้ านภาวะ
สุขภาพในขณะตังครรภ์
้
ก่อน เพื่อเป็ นการสร้ าง
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สัมพันธภาพและสร้ างความไว้ วางใจต่อผู้เข้ าร่วมวิจยั
จากนันเริ
้ ่ มพูดคุยเกี่ยวกับสัมพันธภาพระหว่างสามี
ภรรยารวมทังทั
้ ศนคติตอ่ บทบาททางเพศ เพื่อเปิ ด
ประเด็น การพู ดคุยเกี่ยวกับเรื่ องความรุนแรงอย่าง
ค่อยเป็ นค่อยไป และเริ่ มเข้ าสูป่ ระสบการณ์เกี่ยวกับ
ความรุนแรงที่เกิดขึ ้นกับผู้เข้ าร่วมวิจยั และสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้ างเกี่ยวกับการแสวงหาความช่วยเหลือ
ภายหลังจากถูกกระทาความรุนแรง เนื่องจากเป็ น
คาถามที่ละเอียดอ่อนต่อความรู้สกึ ผู้ วิจยั จึงนามาใช้
พูดคุยเป็ นประเด็น
สิง่ สาคัญที่ต้องระลึกถึงในการพูดคุยเพื่อคัด
กรอง คือ ต้ องให้ ครอบคลุมความรุนแรงทัง้ 3 ด้ าน
คือ 1. ความรุนแรงทางด้ านจิตใจ ได้ แก่ ด่าทอ ข่มขู่ ดู
ถูก ทาร้ ายจิตใจ จากสามี คูน่ อน หรื อคนใกล้ ชิด
2. ความรุนแรงทางด้ านร่างกาย ได้ แก่ ผลัก ตบตี ทา
ร้ ายร่างกาย จากสามี คูน่ อน หรื อคนใกล้ ชิด 3. ความ
รุนแรงด้ านเพศ ได้ แก่ บังคับให้ ร่วมเพศ ถ้ าพบข้ อใด
ข้ อหนึง่ ใน 3 ข้ อ ถือว่าเป็ นกลุม่ เป้าหมายของโครงการ
ที่ต้องตอบแบบสอบถาม 6 หน้ า สาหรับกลุม่ ควบคุม
ก็จะเข้ าสูก่ ระบวนกา รมอบการ์ ดความรู้และขันตอน
้
การนัดห มายและกระบวนการ ติดตาม ส่วนในกลุม่
ทดลองหรื อกลุม่ ให้ คาปรึกษา จะเข้ าสู่ ขันตอนการนั
้
ด
หมาย การให้ คาปรึกษา และกระบวนการติดตาม
ต่อไป
5. เทคนิค การถามตาม แบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถาม 6 หน้ า ได้ แก่ ผู้ที่ได้ รับการคัด
กรองด้ วย 3 คาถามหลัก แล้ วตอบว่า มีอย่างน้ อย
1 ข้ อ ซึง่ ในการตอบคาถามนี ้จะต้ องใช้ เวลามาก ขึ ้น
กว่าการตอบคาถามคัดกรอง ดังนัน้ นักวิจยั ต้ อง พูด
เชิญชวนให้ เข้ าร่วมโครงการโดยความสมัครใจ ต้ อง
อธิบายวิธีดาเนินโครงการและกิจกรรมในระยะต่างๆ
อย่างละเอียดและเข้ าใจง่าย ดังตัวอย่าง กรณีการพูด
เชิญชวนให้ เข้ าร่วมโครงการและอธิบายรายละเอียด
ของโครงการ หลังจากคัดกรอง แล้ วเจอปั ญหาความ
รุนแรง ในกลุม่ ผู้หญิง ในหน่วยตรวจโรคทัว่ ไป เช่น

“ตามทีค่ ณ
ุ ได้เล่าให้ฟังว่า มี ปัญหา ทะเลาะ กับ สามี
ดิ ฉนั ประเมิ นแล้วเห็นว่า ปั ญหานีส้ ามารถแก้ไขได้ แต่
เราต้องร่ วมมื อกันนะค่ะ หลังจากนีพ้ ยาบาลจิ ตวิ ทยา
ของโรงพยายาล จะเป็ นผูใ้ ห้คาปรึ กษา พูดคุยถึง
ปั ญหาและวิ ธีแก้ไข ประมาณ 3 ครัง้ เพือ่ ให้ปัญหา
คลีค่ ลาย ลง แต่ถา้ คุณไม่ สะดวกในการเดิ นทาง มา
ด้วยตนเอง จะขอให้คาปรึ กษาทางโทรศัพท์ หลังจาก
นัน้ ดิ ฉนั ซึ่ งเป็ นนักวิ จยั
จะขออนุญาตติ ดตาม
สอบถามประมาณ 3 ครัง้ เช่นกัน คือนับจากวันนีไ้ ป
3 เดือน 5 เดือน และ 7 เดือน ซึ่ งดิ ฉนั จะให้ใบนัด
หมาย การติ ดตาม กับคุณเพือ่ กันลืม แต่ถา้ คุณไม่
สะดวกในการเดิ นทาง ดิ ฉนั ขออนุญาตสอบถาม
ข้อมูลทางโทรศัพท์ เช่นกัน ซึ่ งการให้ข้อมูลนัน้ คุณ
ได้รบั ค่าตอบแทนครั้ งละ 100 บาท และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ทราบว่าคุณพร้อมทีร่ ่ วม แก้ปัญหา
กับเราไหมค่ะ ” ถ้ าเป็ นกลุม่ ผู้หญิงตังครรภ์
้
ในคลินิก
ฝากครรภ์ก็ใช้ รูป แบบการพูดเหมือนกันแต่
เปลีย่ นแปลงกาหนดการติดตามเป็ นหลัง
คลอด
จานวน 3 ครัง้ คือ “เมื ่อลูกอายุได้ 2 เดือน 4 เดือน
และ 6 เดือน เพือ่ สอบถามข้อมูลทัว่ ไปเกี ่ยวกับเด็ก
น้าหนักแรกคลอด APGAR Score น้าหนักเด็กใน
ขณะนัน้ ข้อมูลทีถ่ ามจะอยู่ในหนังสือเล่มสีชมพู (เปิ ด
หนังสือ หน้าทีต่ อ้ งการข้อมูลให้ดู )” เมื่อ ได้ คาตอบตก
ลงก็เข้ าสูข่ นตอนการ
ั้
อธิบายเรื่ องจริ ยธรรมการวิจยั
ในคน พร้ อมแนะนาให้ ลงชื่อในใบ จริ ยธรรมการวิจยั
ในคน หลังจากนันจึ
้ งพูดคุยในรายละเอียดของ
แบบสอบถามต่อไป
การถาม คาถาม ตามแบบสอบถามนัน้ ไม่
ควรอ่านคาถาม แต่ต้องใช้ รูปแบบการพูดคุย ด้ วย
ภาษาพูดที่ไม่เป็ นทางการ เข้ าใจง่าย และต้ องถาม ให้
ครอบคลุม ประเด็น ต่างๆ ในแบบสอบถาม ทัง้ 5 ส่วน
ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป ข้ อมูลการตังครรภ์
้
การ
ประเมินสถานะทางการเงินและการดื่มเครื่ องดื่ม
แอลกอฮอล์ ส่วนที่ 2 ข้ อมูลการถูกทาร้ ายและการ
ประเมินอันตรายจากสามี คูน่ อน หรื อคนใกล้ ชิด
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ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเพื่อ ประเมินภาวะซึมเศร้ าและ
โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ ส่วนที่ 4 ข้ อมูล การขอ
ความช่วยเหลือเมื่อประสบปั ญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ส่วนที่ 5 ประวัติผ้ ใู ห้ ข้อมูล ที่อยูแ่ ละเบอร์
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อใช้ ในการติดตาม
(Follow Up) ส่วนแบบสอบถามสาหรับ หญิงตังครรภ์
้
เพิ่ม ข้ อมูล วันที่คาดว่าจะคลอด และโรงพ ยาบาลที่
คลอดเพื่อ ความสะดวกในการติดตาม แต่ ในการ
ดาเนินการ ทุกกระบวนการ ของการวิจยั ต้ องไม่ใช้
เวลามากเกินไป เพราะจะกระทบ กับ การรับบริ การ
ของกลุม่ เป้าหมาย (โดยทัว่ ไปจะใช้ เวลาประมาณ
15 - 20 นาที) โดยในเรื่ องของเวลาที่เหมาะสมในการ
ตอบแบบสอบถามนัน้ สุวิมล ติรกานันท์
(2551)
เสนอว่า แบบสอบถามควรใช้ เวลาใ นการตอบ
ประมาณ 20 - 25 นาที เพราะถ้ านานเกินไปอาจทา
ให้ ผ้ ตู อบเกิดความเบื่อหน่าย ซึง่ จะเป็ นผลให้ ข้อมูลที่
ได้ รับไม่นา่ เชื่อถือ และสิง่ ที่สาคัญที่ต้องคานึ งอีก
ประการหนึง่ คือความพร้ อมของผู้ให้ ข้อมูลว่า ในขณะ
นันเขามี
้
ปัญหาด้ านความเจ็บป่ วยในระดับที่สามารถ
พูดคุยให้ ข้อมูลได้ หรื อไม่ด้วย
6. เทคนิค การให้ คาปรึกษา เมื่อ ทาการ
คัดกรอง ทังในคลิ
้
นิกฝากครรภ์และหน่วยตรวจโรค
ทัว่ ไป และเจอหญิงทีถ่ กู กระทาความรุนแรง และตอบ
แบบสอบถาม 6 หน้ าแล้ ว นักวิจยั ต้ องประเมิน
สถานการณ์เป็ นรายๆ ว่า สามารถให้ คาปรึกษาได้ เลย
ในเวลานัน้ หรื อต้ องนัดหมายอีกครัง้ เมื่อเขารับบริ การ
เสร็ จ โดยนักวิจยั ต้ องพาไปหา พยาบาลให้ คาปรึกษา
หรื อพยาบาลในศูนย์พงึ่ ได้ One stop Crisis Center
(OSCC) พร้ อมมอบแบบสอบถามใ ห้ พยาบาล ที่ ให้
คาปรึกษาใช้ เป็ นข้ อมูลเบื ้องต้ นในการให้ คาปรึกษา
และนัดหมาย ซึง่ ในการให้ คาปรึกษาแต่ละครัง้ จะใช้
เวลา ประมาณ 20 นาที ส่วนเนื ้อหาของการ ให้
คาปรึกษานันจะต้
้ องใช้ คมู่ ือในการอบรมให้ ความรู้แก่
พยาบาลผู้ให้ คาปรึกษาด้ านความรุนแรงในครอบครัว
และทาการ บันทึกข้ อมูล การให้ คาปรึกษา ลงใน

แบบฟอร์ มบันทึก การให้ คาปรึกษาในแต่ละครัง้ จน
ครบ 3 ครัง้ เมื่อให้ คาปรึกษาครบ 3 ครัง้ แล้ ว นักวิจยั
จะนาข้ อมูลของกลุม่ เป้าหมายทังหมด
้
มาทาการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดการข้ อมูล เพื่อเป็ น
ข้ อมูลพื ้นฐานในการสูก่ ระบวนการติดตามต่อไป
ส่ วนทักษะการให้ คาปรึกษานันต้
้ องใช้
ความสามารถหรื อความชานาญในการสือ่ สาร ทังการ
้
ใช้ ภาษาท่าทางและภาษาพูด ซึง่ เป็ นเครื่ องมือสาคัญ
ของผู้ให้ คาปรึกษาในการช่วยเหลือบุคคลที่ มีความ
ทุกข์หรื อผู้รับคาปรึกษา ซึง่ มัลลวีร์ อดุลวัฒนศิริ
(2554) ได้ เสนอว่า ผู้ให้ คาปรึกษานันต้
้ องมี 1. มี
ความไว้ วางใจและมีทศั นคติที่ดีตอ่ ผู้ให้ คาปรึกษาและ
การปรึกษา 2. เข้ าใจปั ญหา สาเหตุของปั ญหาและ
ความต้ องการของตัวเอง 3. แสวงหาและแนวทางการ
ปรับเปลีย่ นการคิด การรู้สกึ และการปฏิบตั ิตนเพื่อให้
มีชีวิตที่ดีขึ ้น
7. เทคนิค การ ติดตาม การติดตาม
กลุม่ เป้า หมายทังกลุ
้ ม่ ควบคุม และกลุม่ ทดลอง หรื อ
กลุม่ ให้ คาปรึกษา จะ ดาเนินการโดยนั กวิจยั สาหรับ
กลุม่ หญิงตังครรภ์
้
จะนัดหมายเพื่อติดตาม 3 ครัง้ คือ
เมื่อเด็กอายุ 2 เดือน อายุ 4 เดือน อายุ 6 เดือน ส่วน
กลุม่ หญิงทัว่ ไป จะนัดหมายเพื่อติดตาม 3 ครัง้ คือ 3
เดือน 5 เดือน 7 เดือน วิธีการติดตามจะกาหนดวันนัด
หมาย จัดทาตารางการนัดหมาย มอบใบนัดหมายให้
แต่ละรายในวันคัดกรองและเก็บข้ อมูล เพื่อให้ เขา
ทราบล่วงหน้ า โดยก่อนถึงวันนัดหมายนักวิจยั จะ
โทรศัพท์เพื่อยืนยันวันนัด อีกครัง้ เพื่อนักวิจยั จะได้
ทราบจานวนผู้ที่มาตา มนัดได้ ส่วนผู้ที่ไม่สามารถมา
ตามนัดได้ ก็ใช้ วิธีโทรศัพท์ติดตามสอบถามข้ อมูล
ตามแบบสอบถามติดตาม (Follow up) เช่นเดียวกัน
ทัง้ 3 ครัง้ โดยแบบสอบถามติดตาม (Follow up)
สาหรับกลุม่ หญิงทัว่ ไปจะ ครอบคลุม ในประเด็น ต่างๆ
ได้ แก่ ส่วนที่ 1 ข้ อมูลการดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์
ส่วนที่ 2 ข้ อมูลการถูกทาร้ ายและการประเมิน
อันตรายจากสามี คูน่ อน หรื อคนใกล้ ชิด ส่วนที่
3
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ข้ อมูลเพื่อประเมินภาวะซึมเศร้ า ส่วนที่ 4 ข้ อมูลการ
ขอความช่วยเหลือเมื่อประสบปั ญหาความรุนแรงใน
ครอบครัว ส่วนแบบสอบถามติดตาม (Follow Up)
สาหรับกลุม่ หญิงตังครรภ์
้
ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ
ทัง้ 4 ส่วนเช่นเดียวกัน แต่ได้ เ พิ่มเติม ในเรื่ องข้ อมูล
ทัว่ ไปเกี่ยวกับเด็ก น ้าหนักแรกคลอด APGAR Score
น ้าหนักเด็ก เพื่อประเมิน พัฒนาการ เมื่อทาการ

ติดตามครบทุกกลุม่ และครบทัง้ 3 ครัง้ แล้ ว นักวิจยั
จะนาข้ อมูลกลุม่ เป้าหมายทังหมดมาท
้
าการวิเคราะห์
สังเคราะห์ และจัดการข้ อมูลเพื่อจัดทารายงานการ
วิจยั ต่อไป
ในการนาเสนอเทคนิคการลงพื ้นที่คดั กรอง
และเก็บข้ อมูลสาหรับคาถามที่มีลกั ษณะละเอียดอ่อน
นันสามารถสรุ
้
ปได้ 7 เทคนิคตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เทคนิคการลงพืน้ ที่เพื่อคัดกรองและเก็บข้ อมูลสาหรั บคาถามที่มีลักษณะ
ละเอียดอ่ อน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เทคนิคที่ใช้ ในการลงพืน้ ที่เพื่อคัดกรองและเก็บข้ อมูล
เทคนิคการสร้ างความประทับใจเมื่อแรกพบ
เทคนิคการแนะนาตัว
เทคนิคการพูดคุยเพื่อสร้ างความสนิทสนมและไว้ วางใจ
เทคนิคการพูดคุยเพื่อคัดกรอง
เทคนิคการถามตามแบบสอบถาม
เทคนิคการให้ คาปรึกษา
เทคนิคการติดตาม

ขึ ้น หรื อ อาจจะทาให้ เกิดการจัดการปั ญหารุนแรงใน
ครอบครัวอย่างเหมาะสมของโรงพยาบาลทุกระดับใน
ประเทศ ไทย ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ได้ แก่ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ
มนุษย์ สามารถนาไปกาหนดนโยบายด้ านความ
รุนแรงในครอบครัว กระทรวงศึกษาธิการสามารถ
นาไปประยุกต์ให้ เข้ าสูร่ ะบบการศึกษาในระดับต่างๆ
ได้ และ เป็ นการ ร่วมกันสร้ างและพัฒนาภาคี
เครื อข่ายเชิงพื ้น ที่ และ การ จุดประกายให้ พื ้นที่เห็น
ความสาคัญของปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว โดย
พยาบาลในคลินิกฝากครรภ์ ให้ ความคิดเห็นว่า “การ
ใช้ แบบประเมินความซึมเศร้ า ตามแบบ 2Q และ 8Q
หรื อ 9Q (กรมสุขภาพจิต, 2557) ที่ปฏิบตั ิเป็ นประจา
คงไม่ เพียงพอ ที่จะทาให้ สามารถคัดกรองความ
ซึมเศร้ าได้ จริ ง แต่ควรมีการสอบถามคัดกรองความ
รุนแรง 3 คาถามหลักของโครงการวิจยั เพิ่มเติมด้ วย”

วิจารณ์ และเสนอแนะ
การเก็บข้ อมูล โครงการ “การคัดกรองและ
โปรแกรมการป้องกันความรุนแรงจากคนใกล้ ชิด ใน
กลุม่ หญิงตังครรภ์
้
และหญิงทัว่ ไปที่มารับบริ การใน
โรงพยาบาล ” ส่วนใหญ่เป็ นการคัดกรองและเก็บ
ข้ อมูลจากแบบสอบถามเป็ น ประเภท ละเอียดอ่อน
(Sensitive Question) ดังนัน้ เทคนิคของนักวิจยั ที่จะ
ทาให้ ผ้ ใู ห้ ข้อมูล สามาร ถตอบคาถาม ตรง ตาม
ข้ อเท็จจริ ง มีความสาคัญต่อ คุณภาพของผลการวิจยั
เป็ นอย่างมาก ผลการวิจยั จะมีคณ
ุ ภาพตามเป้าหมาย
ที่ตงไว้
ั ้ และสามารถตอบโจทย์ของสังคมในเรื่ องความ
รุนแรงของครอบครัวได้ โดยผ่านกระบวนการ การ
พัฒนาหลักสูตรฝึ กอบรม การให้ คาปรึกษาแก่
พยาบาลในศูนย์ OSCC ในโรงพยาบาล และการ
เสริ มพลังให้ หญิงทัว่ ไปหรื อ หญิง ตังครรภ์
้
ที่ผา่ นการ
คัดกรองแล้ ว และมีแนวโน้ มได้ รับความรุ นแรงจากคู่
นอนเพื่อส่งเสริ มให้ เด็กที่คลอดมา มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดี
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ตามทัศนะ ผู้เขียนเห็นว่า การคัดกรองและ
เก็บข้ อมูลจากแบบสอบถาม
ที่ ละเอียดอ่อน
(Sensitive Question) นันนั
้ กวิจยั จะต้ องคานึงถึง ใน
หลายประเด็น ได้ แก่ การเริ่ มถามในประเด็น คาถามที่
ละเอียดอ่อน น้ อยก่อน หรื อประเด็นกว้ างๆ
ก่อน
เจาะลึก สังเกตอากัปกิริย าในขณะพูด ของผู้ให้ ข้อมูล
พยายามใช้ เวลาเท่าที่แจ้ งไว้ และขออภัยหากใช้ เวลา
เกิน ใช้ คาถามเพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครอบคลุม เช่น “ช่วย
อธิบายเพิ่ม ” “อะไรเกิดขึ ้นต่อไป ” “ต่อไปเป็ นยังไง ”
“เมื่อไหร่ ” “เมื่อสักครู่ คุณบอกว่า ” เมื่อได้ ข้อมูล
ครบถ้ วนแล้ ว และสิ ้นสุดการตอบคาถามต้ องขอบคุณ
ผู้ให้ ข้อมูล และให้ เวลาในการพูดคุยเพิ่มเติม
นอกจากนี ้สิง่ สาคัญที่ต้องคานึงถึง อีกประการหนึง่ คือ
การสร้ างเครื อข่ายความร่วมมือระหว่างภาคีเครื อข่าย
เชิงพื ้นที่เป้าหมาย ให้ เกิดความเข้ าใจ เห็น
ความสาคัญของปั ญหาความรุนแรงในครอบครัว และ
มีเป้าหมายในการแก้ ไขปั ญหาร่วมกัน
ข้ อเสนอแนะ สิง่ สาคัญที่ ต้ อง พิจารณา
ควบคูก่ นั ไป คือ จริ ยธรรมการวิจยั เช่น การปกป้อง
ความเป็ นส่วนตัวและการรัก ษาความลับของผู้ให้
ข้ อมูล ได้ แก่ การไม่ ระบุสถานที่ทาการศึกษาและชื่อ
ของผู้ให้ ข้อมูลหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ อง แต่ควรใช้ นามสมมติ
แทน ในกรณีที่มีการยกถ้ อยคาหรื อข้ อความของผู้ให้
ข้ อมูลมาอ้ างอิง ผู้วิจยั ก็เพียงระบุลกั ษณะทัว่ ไปของ
ผู้ให้ ข้อมูล เพื่อให้ ผ้ อู า่ นเห็นภาพเจ้ าข องข้ อมูล เช่น
ชายหรื อหญิง อายุเท่าไร อาชีพอะไร ซึง่ สอดคล้ อง
กับ เบญจา ยอดดา เนิน-แอ็ตติกจ์ (2553) กล่าวถึง
การปกป้องความเ ป็ นส่วนตัวและการรักษาความลับ
ของผู้ให้ ข้อมูลว่า เป็ นเรื่ องสาคัญอย่างยิ่งที่ผ้ วู ิจยั ต้ อง
ตระหนักและระมัดระวังเป็ นพิเศษ เพราะเป็ น สิทธิขนั ้
พื น้ ฐานของผู้ให้ ข้อมูล ที่จะได้ รับการปกป้อง
เช่นเดียวกับ บุปผา ศิริรัศมีและคณะ (2544) กล่าวว่า
นักวิจยั ต้ องมีจรรยาบรรณ โดยต้ องขอความยินยอม
โดยสมัครใจที่จะให้ ข้อมูลในเรื่ องเกี่ยวกับการวิจยั
นักวิจยั ต้ องรักษาความลับ ความเป็ นส่วนตัว และการ

ปิ ดบังชื่อของผู้ ให้ ข้อมูล การวิจยั ต้ องไม่ก่อให้ เกิด
ความเดือดร้ อนทางร่างกายและจิตใจของผู้ ให้ ข้อมูล
ผลของการวิจยั ควรให้ ผลดีตอ่ สังคม ซึง่ นักวิจยั ต้ อง
ระลึกเสมอ ว่า “คุณภาพของงานวิจยั ขึ ้นอยูก่ บั
ความสามารถของ นักวิจยั ในการเก็บรวบรวมขอมูล
และ ข้ อมูลที่ดีมาจากผู้ให้ ข้อมูลที่ดี ” ส่วนชมพูนชุ
โสภาจารี ย์ (2558) กล่าวว่า “ความสาเร็ จของการ
สัมภาษณ์ ขึ ้นอยูก่ บั คุณภาพของผู้สมั ภาษณ์ ซึง่
จาเป็ นต้ องเป็ นผู้ที่มีทกั ษะการสือ่ สารเป็ นอย่างดี การ
ทาให้ การสนทนาดาเนินไป โดยการป้อนคาถามที่ดี
จนกว่าจะได้ รับคาตอบที่เหมาะสม”
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การเลือกใช้ ฐานข้ อมูลและตัวชีว้ ัดเพื่อประเมินคุณภาพการวิจัย
Database and Indicator Selection for Quality Research Assessments
ดุษณี ดามี
Dusanee Dammee

บทคัดย่ อ
บทความวิชาการที่มีคณ
ุ ภาพ ส่งผลให้ วารสารที่ลงตีพิมพ์บทความนันมี
้ คณ
ุ ภาพเช่นกัน ปั จจุบนั มีการคิด
ระบบและวิธีการประเมินคุณภาพของวารสารทางวิชาการและบทความของนักวิจยั ที่ตีพิมพ์ในวารสารต่างๆ โดยใช้
เกณฑ์ในการพิจารณาหลายอย่างประกอบกัน ทังเชิ
้ งคุณภาพและเชิงปริ มาณ
บทความนี ้ ผู้เขียนได้ เสนอเครื่ องมือสืบค้ นและฐานข้ อมูลที่ใช้ ในการประเมินคุณภาพวารสารและบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสาร ได้ แก่ ฐานข้ อมูลศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre ใช้
ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติ โดยแบ่งเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ 1 เป็ นกลุม่ วารสารที่มีคณ
ุ ภาพ
ระดับดีที่สดุ กลุม่ 2 เป็ นกลุม่ วารสารที่มีคณ
ุ ภาพระดับดี กลุม่ 3 เป็ นกลุม่ วารสารที่มีคณ
ุ ภาพระดับพอใช้ ส่วน
ฐานข้ อมูล Web of Science (WOS) และฐานข้ อมูล SCImago Institutions Rankings (SJR) ใช้ ในการประเมิน
คุณภาพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีวิธีการประเมินจากการหาค่า Quartile Score (Q) ของวารสาร ได้ แก่
Q1 เป็ นกลุม่ วารสารอันดับที่ 1 ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในสาขานี ้ (อยูเ่ หนือเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 75) Q2 เป็ นกลุม่ วารสารอันดับ
ที่ 2 ซึง่ มีคณ
ุ ภาพดีในสาขาวิชานี ้ (อยูร่ ะหว่างค่ามัธยฐาน (Median) และเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 75) Q3 เป็ นกลุม่ วารสาร
อันดับที่ 3 ซึง่ มีคณ
ุ ภาพพอใช้ ในสาขาวิชานี ้ (อยูร่ ะหว่างเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25 และค่ามัธยฐาน (Median)) Q4 เป็ นกลุม่
วารสารอันดับที่ 4 ซึง่ มีคณ
ุ ภาพน้ อยสุดในสาขาวิชานี ้ (น้ อยกว่าเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 25)
คาสาคัญ: บทความวิชาการ การประเมินคุณภาพ ฐานข้ อมูล วารสารวิชาการระดับชาติ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ

1

11

ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับ 2 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสาร Mahidol R2R e-Journal
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2559
http://doi.org/10.14456/jmu.2016.2

Abstract
The quality of academic article effects to the quality of journal and publication as well. There is a
systemic thinking and assessment for academic journal and article of researcher at present by using
criteria both in qualitative and quantitative researches.
The writer proposes search tool and data base for the quality of journal and publication
assessment. There is a Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre to assess national journal, they are 1.
excellent journal 2. good journal 3. moderate journal. But there are Web of Science (WOS) and SCImago
Institutions Rankings (SJR) to assess international journal by quartile score assessment which are Q1=
the highest 25% of total journal in each subject category Q2 = middle-upper position, top 25%-50% Q3 =
middle-lower position, top 50% - 75% Q4 = the lowest 25% of total journal.
Keywords: Academic Article, Quality assessment, National Academic Journal, International
Academic journal

สร้ างเครื อข่ายการวิจยั การพัฒนาศูนย์กลางการวิจยั
เฉพาะทาง และการพัฒนาบุคลากรการวิจยั ร่วมกัน
โดยมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็ น
ระบบ

บทนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจยั ของชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) เน้ นการบูรณาการด้ าน
การวิจยั ที่สอดคล้ องกับแนวนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ควบคูก่ บั การวิจยั เพื่อความเป็ น
เลิศทางวิชาการ เพื่อนาไปสูก่ ารพัฒนาประเทศอย่าง
สมดุลและยัง่ ยืน โดยให้ ทกุ ภาคส่วนมีสว่ นร่วม ซึง่ มี
การจัดลาดับความสาคัญและความจาเป็ นของการ
วิจยั ที่สอดรับ กับแนวทางการพัฒนาประเทศ บน
พื ้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีจดุ เน้ นที่
สอดคล้ องกับบริ บทการเปลีย่ นแปลงทาง เศรษฐกิจ
สังคม และสิง่ แวดล้ อม ในขณะที่งบประมาณการวิจยั
จะกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมทังในภู
้ มิภาค
และมีกลไกกระตุ้นให้ เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วย
งานวิจยั ใน ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นาไปสูก่ าร

ประเภทของงานวิจัย
การดาเนินงานตามนโยบายการวิจยั ของ
ชาติ สามารถจะเป็ นพื ้นฐานเชิงนโยบายที่เชื่อมโยง
กับนโยบายการวิจยั ของชาติระยะยาว (พ.ศ. 2553 2572) ในการปฏิรูประบบและโครงสร้ างการวิจยั ของ
ชาติ ได้ จาแนกผลงานวิจยั ตามลักษณะของผลงาน
และการนาไปใช้ ประโยชน์ ออกเป็ น 4 ประเภท
ตลอดจนการ ประเมินคุณภาพของงานวิจยั แต่ละ
ประเภทจะมีแนวทางและวิธีประเมิ นคุณภาพที่
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 ประเภทงานวิจัย ผลจากงานวิจัย และการประเมินคุณภาพงานวิจัย
ประเภทงานวิจัย
งานวิจยั เพื่อความเป็ นเลิศทาง
วิชาการ

ผลจากงานวิจัย
ผลงานวิจยั มีการเผยแพร่ เช่น ตีพิมพ์ ฯลฯ

2

งานวิจยั เพื่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ

3

งานวิจยั เพื่อเสริมสร้ าง
พลังสังคมและชุมชน

4

งานวิจยั เพื่อนโยบาย

ผลงานวิจยั ที่นาไปใช้ ประโยชน์ในเชิง
เศรษฐกิจ (เกษตร
อุตสาหกรรม การบริการ) นาสู่
การลงทุนในเชิงพาณิชย์
ผลงานวิจยั ที่ก่อให้ เกิดการ
พัฒนาสังคมและสาธารณะใน
ระดับชุมชน ท้ องถิ่นและ
ระดับประเทศ
ผลงานวิจยั ที่ก่อให้ เกิดการแก้ ไขปั ญหาเชิง
นโยบาย

1

การประเมินคุณภาพงานวิจัย
บทความวิจยั ที่
ตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับ ชาติหรือ
นานาชาติ
หลักฐานทางการเงิน

ผลลัพธ์ /ผลกระทบต่อ
สังคม/สาธารณะทังระดั
้ บ
ชุมชน ท้ องถิ่นและ
ระดับประเทศ
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย กติกา

ที่มา: สถาบันคลังสมองของชาติ. 2554. โครงการประสานงานเพื่อปฏิรูประบบการวิจยั ของประเทศ
ขึ ้นของชุมชนด้ าน วิถีชีวิตศิลปวัฒนธรรม สิง่ แวดล้ อม
อาชีพ เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง คุณภาพชีวิต
สุขภาพ ฯลฯ หรื อเป็ นงานวิจยั ที่สามารถแก้ ปัญหา
หรื อพัฒนาสังคม หรื อเป็ นการเปลีย่ นแปลงในความ
ตระหนัก การรับ รู้ในปั ญหา แนวทางแก้ ไขหรื อเกิด
กลไกการจัดการของชุมชน
งานวิจัยเพื่อนโยบาย หมายถึง งานวิจยั
เชิงระบบที่สอดคล้ องกับนโยบายการวิจยั ของชาติ
หรื องานวิจยั ที่เป็ นความต้ องการของประเทศใน
ลักษณะมุง่ เป้า ซึง่ จะก่อให้ เกิดข้ อเสนอแนะทางด้ าน
นโยบายในด้ านต่างๆ เช่น นโยบายด้ าน การแพทย์
และสาธารณสุข ได้ แก่ การส่งเสริ ม การควบคุม การ
ป้องกัน การรักษาและการฟื น้ ฟูเป็ นต้ นนโยบายด้ าน
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ได้ แก่ การสร้ างเสริ ม
ความเข้ มแข็งของชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการความรู้
ขจัดความยากจนเป็ นต้ น

นิยามศัพท์ เฉพาะ
งานวิจัยเพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการ
หมายถึง งานวิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่สามารถ
นาไปสูก่ ารตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ หรื อการ
นาเสนอในการประชุมวิชาการทังระดั
้ บชาติและระดับ
นานาชาติ ซึง่ เป็ นที่ยอมรับกันในวงวิชาการว่าเป็ น
ผลงานที่มีคณ
ุ ภาพ และสามารถตอบสนองต่อ
นโยบายในการสร้ างความเป็ นเลิศทางวิ ชาการของ
หน่วยงานได้
งานวิจัยเพื่อประโยชน์ ทางเศรษฐกิจ
หมายถึง งานวิจยั ที่สามารถนาไปสูน่ วัตกรรม
ทรัพย์ สินทางปั ญญาและการสร้ างมูลค่า
ด้ าน
อุตสาหกรรม การเกษตรกรรมและการบริ การ ฯลฯ
เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ และพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจโดยสามารถบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนได้
งานวิจัยเพื่อเสริมสร้ างพลังสังคมและ
ชุมชน หมายถึง งานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
หรื อท้ องถิ่น ที่ปรากฏผลเป็ นรูปธรรม โดยประจักษ์
ต่อสาธารณะซึง่ ก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงในทางที่ดี
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ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ หมายถึง ผลงานที่
จัดทาขึ ้น โดยนาเนื ้อหาจากผลงานวิจยั ที่อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ หรื อดาเนินการเสร็ จแล้ ว โดยเขียนเป็ น
บทความวิจยั แล้ วลงตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
ค่ า Citation หมายถึงบทความตีพิมพ์ใน
วารสารได้ รับการอ้ างอิงหรื อถูกนาไปใช้ ซึง่ ค่า
Citation นันสามารถใช้
้
ประเมินคุณภาพของบทความ
ตีพิมพ์ได้ ในระดับหนึง่
ค่ า Impact Factor หมายถึง ความถี่หรื อ
จานวนครัง้ โดยเฉลีย่ ที่บทความของวารสารได้ รับการ
อ้ างอิง หรื อถูกนาไปใช้ ค่า Impact Factor (คานวณ
จากบทความที่ตีพิมพ์ไปแล้ วในระยะ 2 ปี หรื อ 5 ปี )
(รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ , 2556)
ค่ า Quartile Score (Q) ของวารสาร
หมายถึงการคานวณหาคุณภาพของวารสารในแต่ละ
สาขาวิชา โดยกาหนดค่า Q เป็ น 4 ระดับดังนี ้
Q1 = เป็ นกลุม่ ของวารสารอันดับที่ 1 ซึง่ มี
คุณภาพดีที่สดุ ในสาขานี ้ (อยูเ่ หนือเปอร์ เซ็นไทล์ที่
75)
Q2 = เป็ นกลุม่ ของวารสารอันดับที่ 2 ซึง่ มี
คุณภาพดีในสาขาวิชานี ้ (อยูร่ ะหว่างค่ามัธยฐาน
(median) และเปอร์ เซ็นไทล์ที่ 75)
Q3 = เป็ นกลุม่ ของวารสารอันดับที่ 3 ซึง่ มี
คุณภาพพอใช้ ในสาขาวิชานี ้ (อยูร่ ะหว่างเปอร์ เซ็น
ไทล์ที่ 25 และค่ามัธยฐาน (median))
Q4 = เป็ นกลุม่ ของวาร สารอันดับที่ 4 ซึง่ มี
คุณภาพน้ อยสุดในสาขาวิชานี ้ (น้ อยกว่าเปอร์ เซ็นไทล์
ที่ 25) (รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ , 2556)
กลุ่มวารสาร หมายถึง การจัดกลุม่ ตาม
ระดับ คุณภาพของวารสาร โดยศูนย์ดชั นีการอ้ างอิง
วารสารไทย (Thai-Journal Citation Index (TCI)
Centre)ได้ จดั กลุม่ วารสารดังต่อไปนี ้ (ศูนย์ดชั นีการ
อ้ างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index
(TCI) Centre, 2558)

กลุม่ ที่ 1 เป็ นกลุม่ วารสารที่ผา่ นการรับรอง
คุณภาพโดย TCI และอยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI ซึง่ จะถูก
คัดเลือกเข้ าสูฐ่ านข้ อมูล ASEAN Citation Index
(ACI) ต่อไปโดยมีเกณฑ์การพิจารณาจากวารสารที่
ผ่านเกณฑ์หลักทุกข้ อ ผ่านเกณฑ์รองอย่างน้ อย 4 ข้ อ
และมีคะแนนจากเกณฑ์คณ
ุ ภาพทุกข้ อรวมกัน 15
คะแนน ขึ ้นไป จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
กลุม่ ที่ 2 เป็ นกลุม่ วารสารที่อยูร่ ะหว่างการ
ปรับปรุงคุณภาพและอยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI พิจารณา
จากวารสารที่ผา่ นตามเกณฑ์หลักทุกข้ อ และมี
คะแนนจากเกณฑ์คณ
ุ ภาพทุกข้ อรวมกัน อยูร่ ะหว่าง
10 - 15 คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
กลุม่ ที่ 3 เป็ นกลุม่ วารสารที่ไม่ผา่ นการ
รับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยูใ่ นฐานข้ อมูล
TCI พิจารณาจากวารสารที่ไม่ผา่ นเกณฑ์หลัก หรื อ มี
คะแนนจากเกณฑ์คณ
ุ ภาพทุกข้ อรวมกันน้ อย กว่า 10
คะแนน จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน
วารสารวิชาการ หมายถึง สือ่ สิง่ พิมพ์และ
วารสารออนไลน์ที่เป็ นแหล่งข้ อมูล ความรู้ ความคิด
ที่ทาให้ ผ้ อู า่ นได้ ทราบความเคลือ่ นไหวและพัฒนาการ
ของวิทยาการและเป็ นช่องทางสาคัญในการนาเสนอ
ผลงานของนั กวิจยั ที่มีการค้ นพบสิง่ ใหม่และเป็ นการ
เผยแพร่ผลงานออกสูส่ าธารณะเนื ้อหาภายในวารสาร
ทางวิชาการมัก ประกอบด้ วย บทความวิจยั บทความ
ปริ ทศั น์ และบทวิจารณ์หนังสือ ซึง่ วารสารที่ยอมรับ
ในวงการวิชาการว่า มีคณ
ุ ภาพที่เชื่อถือได้ อย่างน้ อย
เบื ้องต้ นจะต้ องมีระบบคัดกรองบทความโด ยกอง
บรรณาธิการ มีกระบวนการประเมินบทความโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชานัน้ ซึง่ เป็ นการประกันคุณภาพบทความ
ที่ตีพิมพ์เผยแพร่วา่ มีคณ
ุ ภาพ เชื่อถือ ได้ และสามารถ
นาไปอ้ างอิงได้
แต่บางครัง้ ผู้เขียนบทความไม่ได้ แก้ ไข หรื อ
แก้ ไขไม่ครบถ้ วนตามที่ผ้ ทู รงคุณวุฒิ (Reviewer)
เสนอแนะ ส่งผลให้ บทความด้ อยคุณภาพเมื่อลง
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ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ผู้อา่ นจะลงความเห็นว่า
เป็ นความผิดพลาดของผู้เขียนบทความ
คุณภาพของวารสารและบทความตีพิมพ์
การแบ่งระดับของวารสารโดยพิจารณา
จากระบบการจัดทาวารสาร สาม ารถแบ่งออกได้
เป็ น 3 ระดับ ดังนี ้
1. วารสารระดับหน่วยงาน เป็ นวารสารที่
มีกองบรรณาธิการและผู้แต่งบทความส่วนใหญ่มา
จากสถาบันเดียวกันและเผยแพร่ในวงแคบ เช่น
ระดับคณะ ระดับสถาบัน หรื อระดับสาขาวิชา
2. วารสารระดับชาติ เป็ นวารสารที่มีกอง
บรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ
และผู้แต่ง
บทความมาจากหลายสถาบัน รวมถึงวารสารไทยที่
ได้ รับการจัดอันดับและรับรองคุณภาพโดยศูนย์ดชั นี
การอ้ างอิงวารสารไทย Thai-Journal Citation
Index (TCI) Centre
3. วารสารระดับนานาชาติ เป็ นวารสารที่มี
กองบรรณาธิการ ผู้ประเมินบทความ และผู้แต่ง
บทความมาจากหลายประเทศ อาจจะไม่ปรากฏชื่อใน
ฐานข้ อมูลใดๆ หรื ออาจปรากฏชื่ออยูใ่ นฐานข้ อมูล
สากล เช่น ฐานข้ อมูล Web of Science, Scopus,
BIOSIS, PubMed, SciFinder,
MathSCiNet,
Zentralblatt MATH, CINAHL, IPA, Sociological
abstracts, ERIC, PsycINFO, Linguistics and
Language Behavior Abstracts เป็ นต้ น

มหาวิทยาลัย ที่ใช้ ระบบเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็ นเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence: EdPEx)เป็ นต้ น ซึง่
หน่วยงานดังกล่าวนิยมใช้ ฐานข้ อมูล วิธีดาเนินการ
เพื่อประกอบการประเมินคุณภาพงานวิจยั ดังต่อไปนี ้
1. การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ
ระดับชาติ ใช้ ฐานข้ อมูล ศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสาร
ไทย Thai-Journal Citation Index (TCI) Centre ซึง่
ประเมินโดยพิจารณาแบ่งกลุม่ ของวารสารเป็ น3 กลุม่
ได้ แก่ กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ที่ 2 กลุม่ ที่ 3 และแบ่งสาขา
ออกเป็ น 2 สาขา ได้ แก่ สาขามนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
2. การประเมินคุณภาพ วารสารวิชาการ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยใช้ 2 ฐานข้ อมูล
ในการประเมิน ได้ แก่ ฐานข้ อมูล Web of Science
(WOS) และฐานข้ อมูล SCImago Institutions
Rankings (SJR) ซึง่ ประเมินโดยวิธีหาค่า Quartile
Score (Q) ของวารสาร ทัง้ 4 กลุม่ ได้ แก่ วารสารกลุม่
Q1 วารสารกลุม่ Q2 วารสารกลุม่ Q3 และวารสาร
กลุม่ Q4

1 . การประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการระดับชาติ
วิธีการสืบค้ นเพื่อการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการระดับชาตินนั ้ สามารถดาเนินการโดย
ใช้ ฐานข้ อมูล TCI เป็ น ฐานข้ อมูลสาหรับประเมิน
วารสารที่ผลิตในประเทศไทย ซึง่ ครอบคลุมวารสาร
ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และวารสารด้ าน
มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ซึง่ ในฐานข้ อมูลนี ้
สามารถ สืบค้ นข้ อมูลคุณภาพหรื อดัชนีชี ้วัดคุณภาพ
บทความและวารสารได้ หลายอย่าง เช่น การสืบค้ น
ข้ อมูลวารสารวิชาการไทย การสืบค้ นรายชื่อวารสารที่
อยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI การสืบค้ นและหาค่า ThaiJournal Impact Factors (TJIF) แต่ในบทความนี ้จะ
นาเสนอเฉพาะวิธีการสืบค้ นเพื่อหาผลการป ระเมิน

ขอบเขตในการศึกษา
บทความนี ้ ผู้เขียนนาเสนอ เฉพาะการ
ประเมินคุณภาพวารสารวิชาการระดับชาติ
และ
วารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ โดยใช้ ฐานข้ อมูลที่
เป็ นที่ ยอมรับ จาก สานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ตลอดจน
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คุณภาพวารสารที่อยูใ่ นฐานข้ อมูล TCI ทังในกลุ
้
ม่ ที่ 1
กลุม่ ที่ 2 และกลุม่ ที่ 3 โดยใช้ เ วปไซด์เพื่อการสืบค้ น

คือ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/ (รูปที่
1, 2,3)

รู ปที่ 1 แสดงหน้ าแรกของเวปไซด์ http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/

รู ปที่ 2 แสดงหน้ าเว็บไซต์ ท่ ปี รากฏ เมื่อคลิกที่เมนู เข้ าสู่เว็ปไซต์

รู ปที่ 3 แสดงผลการสืบค้ นระดับคุณภาพวารสารที่ปรากฏอยู่ในฐานข้ อมูล TCI
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ที่มา : ศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสารไทยThai – Journal Citation Index Centre. http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/
1. การ ประเมินคุณภาพวารสารโดยใช้
ฐานข้ อมูล Web of Science (WOS) เป็ นฐานข้ อมูล
ในกลุม่ Web of Knowledge ของบริ ษัท Thomson
Reuters เป็ นฐานข้ อมูลประเภทดรรชนีและบทคัดย่อ
(Indexing & Abstracting) ครอบคลุมวารสาร
สาขาวิชาต่างๆ จานวนมาก โดยใช้ เว็บไซต์ที่ใช้ ในการ
สืบค้ น ได้ แก่ http://pcs.webofknowledge.com/?Func
=Exit (รูปที่ 4, 5, 6)

2. การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ
ในบทความนี ้ นาเสนอ การสืบค้ น โดยใช้
ฐานข้ อมูลที่สาคัญ เพื่อการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการระดับนานาชาติโดยการหาค่า
Quartile Score (Q) จานวน 2 ฐานข้ อมูล ได้ แก่
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รู ปที่ 4 หน้ าแรกของเว็บไซต์ http://pcs.webofknowledge.com/?Func=Exit

รู ปที่ 5 แสดงหน้ าเว็บไซต์ Web of Science
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รู ปที่ 6 แสดงผลการ Search หาค่ า Q ของวารสารในฐานข้ อมูล Web of Science

ที่มา: Thomson Reuters. ISI Web of Knowledge. http://pcs.webofknowledge.com/?Func=Exit
2. การ ประเมินคุณภาพวารสารโดยใช้
ฐานข้ อมูล SCImago Institutions Rankings (SJR)
เป็ นฐานข้ อมูลที่ ใช้ ในการประเมิน และจัดอันดับ
วารสาร โดยอาศัยข้ อมูลบทความวารสารและการ
อ้ างอิงบทความวารสารจากฐานข้ อมูล Scopus ของ
บริ ษัท Elseveir B.V. โดยใช้ วดั คุณภาพของวารสารที่

อยูใ่ นฐานข้ อมูล Scopus ตังแต่
้ ปี 1996 - ปั จจุบนั ซึง่
ในบทความนี ้จะแสดงวิธีการประเมินคุณภาพโดยการ
หาค่า Quartile Score (Q) ของวารสาร โดยใช้
เว็บไซต์ที่ใช้ ในการสืบค้ น ได้ แก่
http://www.scimagojr.com/ (รูปที่ 7, 8, 9)
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รู ปที่ 7 แสดงหน้ าแรกของเว็บไซต์ http://www.scimagojr.com/ (SJR)

รู ปที่ 8 แสดงการ Search หาค่ า Q ด้ วยชื่อวารสาร ในฐานข้ อมูล SJR
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รู ปที่ 9 แสดงผลการ Search หาค่ า Q ของวารสารในฐานข้ อมูล SJR

ที่มา : Elseveir B.V. SCImago Institutions Rankings (SJR) http://www.scimagojr.com/
เป็ นข้ อมูลในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย
สถาบัน QS World

บทสรุปและวิจารณ์ และข้ อเสนอแนะ
การพิจารณาคุณภาพวารสารวิชาการ
พบว่า มีคณ
ุ ภาพที่แตกต่างกัน ซึง่ อาจจะบ่งชี ้ว่า
บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารมีคณ
ุ ภาพที่แตกต่างกัน
ไปด้ ว ย ปั จจุบนั มีการคิดระบบและวิธีการประเมิน
คุณภาพของวารสารทางวิชาการและบทความของ
นักวิจยั ซึง่ มักนิยมใช้ เกณฑ์ในการพิจารณาหลาย
อย่างประกอบกัน ทังเชิ
้ งคุณภาพและเชิงปริ มาณ โดย
มีเครื่ องมือสืบค้ นและฐานข้ อมูลที่ใช้ ในการประเมิน
คุณภาพวารสารและบทความตีพิมพ์ ซึง่ มีตวั ชี ้วัด
ชนิดต่างๆ ได้ แก่ ค่า Impact Factor, Quartile
Score, H - Index, Citation เป็ นต้ น ซึง่ ในการ
ประเมินผลงานวิจยั เพื่อความเป็ นเลิศทางวิชาการนัน้
สามารถนาไปใช้ ประกอบการพิจารณาการ
ประเมินผลงานของนั กวิจยั การพิจารณาจัดสรรทุน
สนับสนุนการวิจยั การพิจารณารางวัลสาหรับนักวิจยั
การประกันคุณภาพสถาบันการศึกษา ตลอดจนใช้

University Rankings และTimes Higher Education
(THE) ซึง่ ในการประเมินคุณภาพนันจะพิ
้
จา รณาที่
บทความวิจยั และคุณ ภาพของวารสารที่นกั วิจยั
ตีพิมพ์ ตลอดจนผลกระทบการอ้ างอิงเป็ นหลัก
ตามทัศนะของผู้เขียนเห็นว่า ในการประเมิน
คุณภาพผลงานวิจยั นัน้ นอกจากจะต้ องคานึงถึง
ความครอบคลุมทางด้ านประเภทของงานวิจยั ทัง้ 4
ประเภทที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น ยังต้ องคานึงถึงกลุม่
สาขาทางวิชาการอีกด้ วย เช่น กลุม่ สาขาวิชาการ 5
สาขา ที่แบ่งโดยสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
(TDRI) (www.tdri.or.th) ได้ แก่ วิทยาศาสตร์
ธรรมชาติ วิศวกรรมและเทคโนโลยี วิทยาศาสต ร์
การแพทย์และสุขภาพ เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ นอกจากนี ้ยังต้ องพิจารณาถึง
ความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยีและการเปลีย่ นแปลง
อย่างรวดเร็ วของระบบสารสนเทศ ทาให้ กระบวนการ
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สือ่ สารทางวิชาการและการเผยแพร่ผลงานวิจยั มีการ
ปรับเปลีย่ นไปจากเดิมเร็ วมาก ดังนัน้ วิธีการป ระเมิน
คุณภาพของ งานวิจยั อาจจาเป็ นต้ องมีการพิจารณา
ทบทวนในหลายๆ วิธี เพื่อให้ เหมาะสมและเกิด
ประสิทธิภาพสาหรับผลงานวิจยั ที่แตกต่างกันในแต่
ละประเภทด้ วย ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดของ สุทธิพร
จิตต์มิตรภาพ (2555) ที่ได้ ให้ ข้อคิดเห็นในการ
บรรยายในหัวข้ อ วิถีวิจยั คุณภาพ ว่า ตัวกาหนด
คุณภาพของงานวิจยั มี 4 ด้ าน ได้ แก่ ศักยภาพใน
การใช้ ประโยชน์ ความสาคัญในความรู้ที่ได้ จากการ
วิจยั ผลกระทบและความยัง่ ยืน ซึง่ หน่วยงานประเมิน
คุณภาพจึงควรคานึงว่า “ผลผลิตที่แตกต่าง ต้ องมีการ
ประเมินที่แตกต่าง” โปรดอย่าใช้ “ไม้ บรรทัดอันเดียว ”
วัดผลงานที่แตกต่าง

เอกสารอ้ างอิง
นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิ จยั ของชาติ ฉบับที ่ 8
(พ.ศ. 2555 - 2559 ) .ออนไลน์ . แหล่งที่
เข้ าถึง http://rdo.psu.ac.th/images/
D1/strategy/2555-2559_nation.pdf.
เข้ าถึงเมื่อ 4 มกราคม 2559.
นโยบายการวิ จยั ของชาติ ระยะยาว (พ.ศ. 25532572 ) . ออนไลน์ . แหล่งที่เข้ าถึง
http://www1.nrct.go.th/index.php?mod
=contents&req=view&id=886. เข้ าถึง
เมื่อ 4 มกราคม 2559.
รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกลุ . 2556 . ดัชนีวดั คุณภาพ
วารสารและผลงานวิ จยั ชนิ ดต่างๆทีน่ กั
สารสนเทศควรรู้จกั . ออนไลน์ . แหล่งที่
เข้ าถึง http://stang.sc.mahidol.ac.th/
text/pdf/metrics.pdf. เข้ าถึง เมื่อ 20
เมษายน 2559.
ศูนย์ดชั นีการอ้ างอิงวารสาร (Thai-Journal Citation
Index (TCI) Centre. 2558. การจัดกลุ่ม
วารสารในฐานข้อมูล TCI. ออนไลน์.แหล่งที่
เข้ าถึง.http://www.kmutt.ac.th/jif/ public_
html/index.html. เข้ าถึงเมื่อ 20 เมษายน
2559.
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
.ระบบ
ประเมิ นผลการวิ จยั และพัฒนาของประเทศ.
17 พฤษภาคม 2555 . ออนไลน์ . แหล่งที่
เข้ าถึง http://tdri.or.th/research/
d2012010/ เข้ าถึงเมื่อ 6 มกราคม 2559.
สุทธิพร จิตต์มิตรภา พ. 2555 . วิ ถีวิจยั คุณภาพ .
ออนไลน์. แหล่งที่เข้ าถึง. http://www.eqd.
cmu.ac.th/DocumentEQD/. เข้ าถึงเมื่อ 8
มกราคม 2559.
สถาบันคลังสมองของชาติ
. 2554 . โครงการ
ประสานงานเพือ่ ปฏิ รูประบบการวิ จยั ของ
ประเทศ. ออนไลน์. แหล่งที่เข้ าถึง.

ข้ อเสนอแนะเพื่อการใช้ ผลงานวิจัยให้ เกิด
ประโยชน์
1. ผลงานวิจยั ที่มี คุณภาพไ ม่ได้ หมายถึง
การตีพิมพ์ในวารสารที่มีคณ
ุ ภาพ เพียงอย่างเดียว แต่
ควรคานึงถึง ความร่วมมือกับหน่วยงานหรื อชุมชน
ภายนอกในการทาวิจั ยเพื่อตอบสนองความต้ องการ
ของหน่วยงานหรื อชุมชนนันๆ
้ ด้ วย
2. ควรมีการ สังเคราะห์งานวิจยั หรื อสกัด
ความรู้ จากงานวิจยั ในลักษณะบทความสัน้ ๆ ที่อา่ น
เข้ าใจได้ ง่าย แล้ วเผยแพร่ไปสูก่ ลุม่ เป้าหมายที่จะ
ได้ รับประโยชน์จากผลงานวิจยั นัน้ โดยผ่านสือ่
ช่องทางต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ จดหมายข่าว เว็บไซต์
หนังสือพิมพ์ รายการวิทยุ หรื อรายการโทรทัศน์
3. ควรกาหนด สัดส่วน ของงานวิจยั ให้
ชัดเจน เพื่อสนับสนุนงบประมาณงานวิจยั แต่ละ
ประเภทให้ เหมาะสม เช่น งานวิจยั เพื่อการตีพิมพ์
และงานวิจยั เพื่อ พัฒนาชุมชน สังคมท้ องถิ่น ให้ มี
สัดส่วนที่สมดุลกัน
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http://www.mua.go.th/users/bhes/front_home/Oh
ec_bhes2554 / Doc_54 / p9 _09 . 00Scimago Lab. The Shape of Science. Online.
Availablefrom. http://pcs.webofknowledge.
com/?Func=Exit. Retrieved January
29, 2016.

10.15/9_02.pdf. เข้ าถึงเมื่อ 6 มกราคม
2559.
Thomson Reuters. ISI Web of Knowledge.
online.
Available
from.
http://pcs.webofknowledge.
com/?Func=Exit. Retrieved March 29,
2016.
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การพัฒนาโปรแกรมคานวณเงินชดเชยค่ าก่ อสร้ าง (ค่ า K)
ด้ วยโปรแกรมประมวลผลแบบสเปรดชีท
The Program Development for Escalation Factor (K) Calculation by
Spreadsheet Program
พร้ อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกูล1* สาธร เบญจชาด2
Prompong Pungpremtrakul1*, Sathon Benjachard2

บทคัดย่ อ
ปั จจุบนั งานก่อสร้ างภายในมหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็ นสัญญาแบบปรับราคาได้ ซึง่ จะมีการคานวณเงิน
ชดเชยค่าก่อสร้ างหรื อค่า K โดยการคานวณสามารถคานวณด้ วยมือหรื อใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปได้ แต่เนื่องจากผู้วิจยั
ต้ องทาหน้ าที่เป็ นผู้ตรวจสอบการคานวณค่า K ของหน่วยงานทังหมดภายในมหาวิ
้
ทยาลัยมหิดล ทาให้ การคานวณ
ด้ วยมือเป็ นเรื่ องที่ลาบากและใช้ เวลามาก ประกอบกับการมีมติคณะรัฐมนตรี เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคานวณค่า K ทาให้
โปรแกรมสาเร็ จที่ใช้ อยูเ่ ดิมไม่สามารถ ช่วยคานวณไ ด้ ในหลายกรณี ดังนัน้ ผู้วิจยั จึงได้ ทาการพัฒนาโปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล สาหรับใช้ ในการคานวณค่า K ขึ ้นมา โดยใช้ ชื่อว่า MUCAL K ซึง่ มีการนามาใช้ ในการตรวจสอบ
และคานวณค่า K ของโครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลหลายโครงการ ผลที่ได้ พบว่าโปรแกรมสามารถใช้ งานได้
เป็ นอย่างดี ให้ ผลการคานวณค่า K ได้ ถกู ต้ อง ใช้ งานง่ายและสามารถประมวลผลได้ อย่างรวดเร็ ว
คาสาคัญ: การคานวณเงินชดเชยค่าก่อสร้ าง โปรแกรมคานวณค่า K งานก่อสร้ าง

1
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1*

ตาแหน่งวิศวกรโยธา งานออกแบบและผังแม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้ อม มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract
Now the constructions in Mahidol University are considered price adjustment contracts. The
contracts calculate the escalation factor (K Value) manually or using computer programs. The researcher
is responsible for verifying the calculation of K values of construction projects of all institutes within
Mahidol University, resulting in the difficulty and time-consuming of work. In addition, the available
computer program no longer used for calculating since the cabinet resolution regarding the K value
calculation became effective. Therefore, the researchers developed “MUCAL K” for calculating and
verifying the K value of many construction projects in Mahidol University. The result found that the
program is effective reliable, user - friendly and fast - processing.
Keywords: Escalation Factor Calculation, K value Calculation Program

มหาวิทยาลัย ซึง่ โปรแกรมนี ้สามารถใช้ งานได้ ง่าย
รวดเร็ วและถูกต้ อง อย่างไรก็ตาม หนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรั ฐมนตรี ที่ นร 0506/ว16 ลงวันที่ 15
กรกฎาคม 2551 เรื่ อง การพิจารณาให้ ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้ าง มี
มติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ที่ได้ ให้ ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพก่อสร้ างโดยการชดเชย
เพิ่มเติมค่างานก่อสร้ างตามสัญญาแบบปรับราคาได้
โดยการคานวณค่า K ในอัตราบวก/ลบ ร้ อยละ 2 เป็ น
การชัว่ คราว ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2551 และ หนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30ธันวาคม
2557 เรื่ อง มาตรการการดาเนินการปรับลดค่างาน
ก่อสร้ างของหน่วยงานภาครัฐ มี มติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ที่เห็นชอบมาตรการการ
ดาเนินการปรับลดค่างานก่อสร้ างของหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึง่ ส่งผลถึงดัชนีที่จะนามาใช้ ในการคานวณ
ค่า K ด้ วยโดยมี การใช้ ดชั นีรายวันมาคานวณในช่วง
ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม
2558 ทาให้ การใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปที่สานัก

บทนา
ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่
นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 เรื่ องการ
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้ าง ที่
ประชุม คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม
2532 กาหนดให้ สว่ นราชการ และหน่วยงานของรัฐนา
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) มาใช้ จนถึงปั จจุบนั
เพื่อให้ การช่วยเหลือผู้ประกอบการในกรณีที่ดชั นีคา่
K ที่คานวณได้ เปลีย่ นแปลงเกินร้ อยละ 4 และเพื่อให้
การปฏิบตั ิของหน่วยงานต่างๆ เป็ นไปอย่างถูกต้ อง
และ ในแนวทางเดียวกัน สานักงบประมาณจึงได้
จัดทาคูม่ ือการตรวจสอบเงินชดเชยค่าก่อสร้ าง (ค่า
K) ขึ ้นเพื่อประกอบการพิจารณาคานวณและ
ตรวจสอบการคานวณของหน่วยงาน โดยในคูม่ ือนี ้จะ
ประกอบไปด้ วยสูตรที่ใช้ ในการคานวณ และแนวทาง
ปฏิบตั ิในกรณีตา่ งๆ แบบฟอร์ มเป็ นตารางสาหรับ
แสดงผล และแนะนาโปรแกรมสาเร็ จรูปสาหรับใช้ ใน
การคานวณค่า K ที่สานักงบประมาณ ได้ รับการ
ช่วยเหลือในการพัฒนาโปรแกรมโดย รศ .ดร.ธนิต
ธงทอง ค ณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
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งบประมาณแนะนาไม่สามารถนามาใช้ ใน 2 กรณีนี ้
ได้
ทังนี
้ ้ งานออกแบบและผังแม่บท
กองกายภาพและสิง่ แวดล้ อม ได้ รับมอบหมายให้ เป็ น
ผู้ตรวจสอบการคานวณค่า K ของงานก่อสร้ างภายใน
มหาวิทยาลัยทุกคณะ และทุกวิทยาเขต ก่อนนาเสนอ
ผู้บริ หารทราบ และเสนอสานักงบประมาณพิจารณา
ในโครงการที่มีมลู ค่างานเกินกว่า 50,000,000 บาท
ซึง่ ทาให้ ผ้ วู ิจยั ต้ องทาการตรวจสอบและคานวณค่า K
เป็ นจานวนมากในแต่ละเดือน โดยขันตอนการ
้
คานวณค่า K จะใช้ เวลาค่อนข้ างนานในงานที่มีมลู ค่า
งานสูง ๆ เพราะจะต้ องมีการแยกงานที่ไม่อยูใ่ นข่าย
คานวณค่า K ออก เลือกใช้ สตู รการคานวณค่า K ที่
ถูกต้ องตรงกับลักษณะงาน จากสูตรที่มีทงหมด
ั้
35
สูตร จากนันจึ
้ งพิจารณาเดือ นที่มีการเปิ ดซอง
ประกวดราคา เดือนที่สง่ งาน และต้ องมีการ
เปรี ยบเทียบกับเดือนที่ สิ ้นสุดสัญญาด้ วย หากว่างาน
นัน้ ๆ ส่งมอบงานล่าช้ ากว่าสัญญา
ซึง่ ทาให้ ใช้
เวลานานในการคานวณค่า K ของแต่ละโครงการ
ดังนัน้ เพื่อให้ การตรวจสอบและคานวณค่า K มีความ
สะดวก ถูกต้ องและรวดเร็ ว ผู้วิจยั จึงได้ ทาการพัฒนา
ไฟล์สาเร็ จรูปจากโปรแกรมประมวลผลแบบสเปรดชีท
โดยงานวิจยั นี ้เลือกใช้ โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล
สาหรับใช้ ในการคานวณค่า K และให้ ชื่อว่า MUCAL
K ซึง่ สามารถใช้ ได้ กบั งานทุกโครงการ

ขอบเขตการวิจัย
ศึกษาเอกสารและวิธีการ ในการคานวณ ค่า
K และหนังสือเวียนต่าง ๆ เกี่ยวกับการคานวณ
ตรวจสอบค่า K จากนันจึ
้ งนามาใช้ ในการ ออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรม ไมโครซอฟท์ เอ็กเซลให้ เป็ นไฟล์
สาเร็ จรูป เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ สามารถใช้ งานได้ สะดวกและ
รวดเร็ วขึ ้น

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. บุคลากรของ หน่วยงานที่มีหน้ าที่
ตรวจสอบการคานวณค่า K สามารถใช้ โปรแกรม
MUCAL K ในการตร วจสอบการคานวณของงาน
ก่อสร้ างต่าง ๆ เพื่อ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการ
ทางาน
2. ผู้ตรวจสอบและคานวณค่า K ใช้
โปรแกรมสาเร็ จรูปในการคานวณค่า K ในกรณีตา่ งๆ
ที่มีการเปลีย่ นแปลงตามมติ คณะรัฐมนตรี ได้ ถกู ต้ อง
และรวดเร็ วมากขึ ้น

ทฤษฎีและเนือ้ หาที่เกี่ยวข้ อง
คูม่ ือการตรวจสอบเงินชดเชยค่างาน
ก่อสร้ าง (ค่า K) มติคณะรัฐมนตรี และหนังสือเวียนที่
เกี่ยวข้ อง รวบรวมและจัดทาโดยสานักงบประมาณ
ฉบับสิงหาคม 2544 ได้ กาหนดวิธีการคานวณค่า K
ไว้ โดยต้ องใช้ ดชั นีราคาวัสดุก่อสร้ างของกระทรวง
พาณิชย์ นามาคานวณและกาหนดให้ ใช้ เลขทศนิยม
3 ตาแหน่งทุกขันตอนการค
้
านวณโดยไม่มีการปั ดเศษ
ของผลลัพธ์ เมื่อได้ คา่ ตัวเลขจากการคานวณตามสูตร
แล้ วให้ หกั ออกจากค่า บวก/ลบ ร้ อยละ 4 นัน่ คือหาก
ค่าที่คานวณได้ มากกว่า 1.000 ให้ นามาเปรี ยบเทียบ
กับค่า 1.040 หากน้ อยกว่าหมายความว่า
เปลีย่ นแปลงน้ อยกว่า 4% จะไม่มีเงินเพิ่ม- ลด หาก
ค่าที่คานวณได้ มากกว่า 1.040 ให้ นาค่านันลบด้
้
วย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาโปรแกรมสาเร็ จรูป ต้ นแบบ
สาหรับ ใช้ เป็ นโป รแกรม ช่วยในการ ตรวจสอบและ
คานวณค่า K ของงานก่อสร้ างโครงการต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อให้ ได้ โปรแกรมสาเร็ จรูปที่ครอบคลุม
ทุกกรณีในการตรวจสอบและคานวณค่า K
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1.040 และนาไปคูณกับจานวนเงินของงวดงานที่ขอ
เบิก ตัวเลขที่ได้ จะเป็ นจานวนเงินที่สว่ นราชการต้ อง
จ่ายเพิ่มให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง เช่นเดี ยวกับกรณีคา่ ที่คานวณ
ได้ น้อยกว่า 1.000 ให้ นาค่านันมาเปรี
้
ยบเทียบกับค่า
0.960 ถ้ ามากกว่าแสดงว่าไม่มีเงินเพิ่มลด หากน้ อย
กว่าให้ นามาลบด้ วย 0.960 และคูณด้ วยมูลค่าเงิน
ของงวดงานนัน้ จะได้ เงินที่มีคา่ เป็ นลบ หมายความ
ว่าเป็ นจานวนเงินที่สว่ นราชการสามารถเรี ยกคืนจาก
ผู้รับจ้ างได้ สามารถเขียนเป็ นสูตรได้ ดงั นี ้
P = (Po) x (K)
โดยที่ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรื อราคาค่า
งานเป็ นงวดที่จะต้ องจ่ายให้ ผ้ รู ับจ้ าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผ้ รู ับจ้ าง
ประมูลได้ หรื อราคาค่างานเป็ นงวดซึง่ ระบุไว้ ใน
สัญญาแล้ วแต่กรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หกั ด้ วย
4% เมื่อต้ องเพิ่มค่างานหรื อบวกเพิ่ม 4% เมื่อต้ อง
เรี ยกค่างานคืน
โดยค่า ESCALATION FACTOR K สามารถ
คานวณได้ จากสูตรซึง่ แบ่งตามประเภทและลักษณะ
ของงานก่อสร้ างได้ ทงสิ
ั ้ ้น 5 หมวดงาน เช่น หมวดงาน
อาคาร หมวดงานดิน เป็ นต้ น รวมทังสิ
้ ้น 35 สูตร ซึง่
การจะเลือกใช้ สตู รไหนในการคานวณนัน้ ขึ ้นอยูก่ บั
การพิจารณาของผู้ตรวจสอบเอง โดยในหนึง่ สัญญา
จ้ างอาจจะใช้ คา่ K หลายสูตรในการคานวณก็ได้
ตัวอย่างสูตรที่จะพบบ่อยๆ ได้ แก่สตู รงานอาคาร
K = 0.25 + 0.25 It/Io + 0.10 Ct/Co +
0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
ตัวแปรที่ปรากฏในสูตรแต่ละตัวก็จะแทน
ด้ วยดัชนีราคาที่กาหนดโดยกระทรวงพาณิชย์ จาก
สูตรตัวอย่างนี ้
I คือ ดัชนีราคาผู้บริ โภคทัว่ ไปของประเทศ
C คือ ดัชนีราคาซีเมนต์
M คือ ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้ าง (ไม่รวมเหล็ก
และซีเมนต์)

S คือ ดัชนีราคาเหล็ก
ส่วนอักษร t และ o ที่ห้อยท้ ายตัวแปรแต่ละ
ตัวคือเดือนที่จะนาดัชนีราคานันๆ
้ มาคานวณ โดยที่ t
คือ เดือนที่สง่ งานแต่ละงวด และ o คือเดือนที่เปิ ดซอง
ประกวดราคา
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม
2551 ได้ พิจารณาให้ ความช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพ
ก่อสร้ าง โดยการผ่อนผันวิธีการคานวณค่า K ที่อตั รา
บวก/ลบ ร้ อยละ 2 จากเดิมคิดที่ร้อยละ 4 เป็ นการ
ชัว่ คราว สาหรับงวดงานที่มีการส่งงานในระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2550 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2551 โดย
วิธีการคานวณคือให้ คิดปกติในอั ตราร้ อยละ 4
ไปก่อน จนกระทัง่ มีการส่งมอบงานเรี ยบร้ อยแล้ วจึงมี
การคานวณในอัตราร้ อยละ 2 เพิ่มเติม
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม
2557 ที่เห็นชอบมาตรการการดาเนินการปรับลดค่า
งานก่อสร้ างของหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ ส่งผลถึงค่าที่
จะต้ องนามาใช้ ในการคา นวณค่า K เนื่องจากต้ องมี
การพิจารณาว่าแต่ละงานมีขนตอนการด
ั้
าเนินการไป
ถึงขันตอนใด
้
เมื่อเทียบกับวันที่ 16 ธันวาคม 2557
เพราะการนาดัชนีมาเปรี ยบเทียบจะต่างกัน โดยบาง
กรณีจะใช้ ดชั นีรายวัน และบางกรณีจะใช้ ดชั นีราย
เดือนมาคานวณ

กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการคานวณเงินชดเชยค่าก่อสร้ าง (ค่า K)
ของโครงการก่อสร้ างใดๆ นัน้ จะเริ่ มจากการพิจารณา
รายการที่ไม่อยูใ่ นข่ายนามาคานวณค่า K จากนันจึ
้ ง
ทาการพิจารณาว่างานในสัญญานันต้
้ องใช้ สตู รการ
คานวณสูตรใดจากทังหมด
้
35 สูตร ซึง่ ในบางงาน
อาจใช้ มากกกว่าหนึง่ สูตรได้ ต่อไปคือการพิจารณา
เอกสารต่างๆ ทังสั
้ ญญา สัญญาแก้ ไข ที่สาคัญคือ
วันที่เปิ ดซองประกวดราคาในกรณีที่เป็ นการจัดหา
โดยวิธีประกวดราคา หรื อวันที่ทาการเสนอราคาโดย
27

วารสาร Mahidol R2R e-Journal
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2559
http://doi.org/10.14456/jmu.2016.3

วิธีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) เป็ น
ต้ น และวันที่ ส่งงานในแต่ละงวด จากนันจึ
้ งทาการ
คานวณค่า K โดยตรวจสอบดัชนีของแต่ละตัวแปรได้
จากเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ การคานวณค่า
K นันสามารถค
้
านวณด้ วยมือได้ แต่อาจจะใช้
เวลานานทาให้ ไม่สะดวกเมื่อต้ องทางาน ในโครงการ
ใหญ่ที่มีหลายงวดงาน หรื ออาจใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป
CUCEMK ที่สานักงบประมาณแนะนาให้ ใช้ ก็ได้
สาหรับงานวิจยั นี ้จะเน้ นเฉพาะในส่วนของโปรแกรมที่
จะใช้ นามาคานวณเท่านัน้ ส่วนวิธีการพิจารณา
เอกสารและขันตอนการท
้
างานต่าง ๆ เพื่อให้ ได้ ข้อมูล

สาหรับนามาใช้ คานวณนันเป็
้ นส่วนที่ผ้ ใู ช้ งานต้ อง
ทาการศึกษาและเรี ยนรู้มาก่อนแล้ ว โปแกรมสาเร็ จรูป
เพียงแต่ช่วยให้ การคานวณสะดวก ถูกต้ องและ
รวดเร็ วมากขึ ้นเท่านัน้
โปรแกรมสาเร็ จรูปที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการ
พัฒนาขึ ้นนี ้ จะใช้ รูปแบบการแสดงผลตามที่สานัก
งบประมาณกาหนดและนารูปแบบของโปรแกรม
CUCEMK มาใช้ ด้วย เนื่องจากว่าเป็ นรูปแบบที่ผ้ วู ิจยั
คุ้นเคยเพราะใช้ งานมานาน รวมทังเป็
้ นรูปแบบที่ไม่
ซับซ้ อน อ่านง่ายและ สามารถทาความเข้ าใจได้ ง่าย

รูปที่ 1 แผนภาพแสดงขันตอนการค
้
านวณเงินชดเชยค่าก่อสร้ าง (ค่า K)
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การวิจยั ในครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนา
โปรแกรมสาเร็ จรูป ที่ใช้ ในการคานวณ เงินชดเชยค่า
ก่อสร้ างหรื อค่า K สาหรับเป็ นเครื่ องมือช่วยในการ
คานวณให้ ได้ ผลลัพธ์ที่ถกู ต้ อง รวดเร็ ว และมีการ
นาเสนอในรูปแบบที่เรี ยบร้ อย ซึง่ จากแผนภาพในรูปที่
1 จะเห็นว่าการคานวณเป็ นขันตอนสุ
้
ดท้ ายแล้ ว ซึง่
หากข้ อมูลที่จะนามาใส่ในโปรแกรมไม่ถกู ต้ องแ ล้ ว
ย่อมทาให้ คา่ ที่คานวณได้ ไม่ถกู ต้ องตามไปด้ วย ดังนัน้
ผู้คานวณจึงต้ องมีความรู้ความเข้ าใจในการคานวณ
ค่า K ด้ วยเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่ถกู ต้ อง เช่น ในสูตร
ระบุให้ ใช้ วนั ที่สง่ งาน ก็จะต้ องพิจารณาต่อว่า วันที่
แล้ วเสร็ จจริ ง ตรงกับเดือนใด ยกตัวอย่าง เช่น บาง
งานผู้รับจ้ างทาหนังสือส่งงานในวันที่ 30 กันยายน
แต่ผ้ คู วบคุมงานตรวจสอบ พบงานยังไม่แล้ วเสร็ จ ไป
แล้ วเสร็ จจริ งในวันที่ 1 ตุลาคม กรณีนี ้วันที่สง่ งาน
จะต้ องใช้ ดชั นีของเดือนตุลาคม ไม่ใช่เดือนกันยายน
ซึง่ ดัชนีอาจจะไม่เท่ากัน ทาให้ สง่ ผลต่อค่า K ที่
คานวณได้ ด้วย เป็ นต้ น

โปรแกรมเอ็กเซลมีจดุ เด่นในเรื่ องของการคานวณอยู่
แล้ ว ประกอบกับมีรูปแบบการใช้ งานที่ง่าย ผู้ใช้ ไม่
จาเป็ นต้ องมีทกั ษะในการใช้ โปรแกรมมากนัก ดังนัน้
ผู้วิจยั จึง ได้ ทาการพัฒนาโปรแกรมเอ็กเซลขึ ้นมาโดย
ใช้ การกรอกข้ อมูลเบื ้องต้ นทังในเรื
้ ่ องรายละเอียด
สัญญา และข้ อมูลต่าง ๆ ที่มีผลต่อการคานวณค่า K
จากนันโปรแกรมจะท
้
าการประมวลผลและแสดงผล
ลัพธ์ออกมาในรูปแบบตารางที่กาหนดไว้

ผลการใช้ งานโปรแกรม
หลังจาก ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการ พัฒนาโปรแกรม
และปรับปรุงข้ อบกพร่อง โดยการนามาใช้ คานวณค่า
K ในโครงการต่าง ๆ และทาการตรวจสอบความ
ถูกต้ องด้ วยการเปรี ยบเทียบผลที่ได้ จากโปรแกรม
สาเร็ จรูปที่ใช้ อยูเ่ ดิม และใช้ กบั โครงการก่อสร้ างของ
มหาวิทยาลัยโครงการหนึง่ ซึง่ มีมลู ค่างาน สูงและมี
จานวนงวดงานมาก และมีงวดงานที่เข้ าข่ ายการคิด
ค่า K
ในอัตราบวก /ลบ ร้ อยละ 2 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี ด้ วย โดยยกตัวอย่างการใช้ งาน
โปรแกรมมาไว้ ในงานวิจยั นี ้ โดยสามารถสรุปขันตอน
้
การใช้ โปรแกรมได้ ดงั นี ้
1. กรอกข้ อมูล ทัว่ ไปของโครงการ ได้ แก่ ชื่อ
โครงการ หน่วยงานเจ้ าของโครงการ เลขที่สญ
ั ญาจ้ าง
จานวนเงิน วันที่เริ่ มต้ นและสิ ้นสุดสัญญา และวันที่
เปิ ดซองประกวดราคา
2. ใส่ข้อมูลของแต่ละงวดงานในตาราง
ได้ แก่วนั ที่สง่ งาน สูตรที่ใช้ คานวณ จานวนเงินของ
งวดงาน
3. กดที่ “หน้ าสรุปรวม” จากนันท
้ าการซ่อน
แถวที่ไม่ได้ ใช้ หากมีงวดงานไม่ ถึง 20 งวด และ
สามารถสัง่ พิมพ์ออกทางเครื่ องพิมพ์ได้ ทนั ที
4. กดที่ตวั เลขงวดงานแต่ละงวดเพื่อเข้ าไป
ดูรายละเอียดการคานวณ และสัง่ พิมพ์เพื่อ
ประกอบการรายงานผลการคานวณ

วิธีการพัฒนาโปรแกรม
จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการตรวจสอบและคานวณ
เงินชดเชยค่าก่อสร้ างมาเป็ นเวลาหลายปี พบว่า
วิธีการกรอกข้ อมูลในแต่ละโครงการทังโครงการเล็
้
ก
และโครงการใหญ่จะมีเนื ้อหาที่เป็ นรูปแบบเดียวกัน
คือสามารถทาเป็ นแบบฟอร์ มสาหรับนามาใช้ ในครัง้
ต่อๆ ไปได้ และหลายโครงการไม่สามารถทาเส ร็ จได้
ในครัง้ เดียว อาจต้ องใช้ เวลานานในการกรอกข้ อมูล
ซึง่ หากสามารถบันทึกได้ และเริ่ มทาต่อเนื่องใน
วันรุ่งขึ ้นได้ ก็จะทาให้ การทางานมีความสะดวกมาก
ขึ ้น ประกอบกับการมีมติคณะรัฐมนตรี เพิ่มเติม
เกี่ยวกับการคานวณค่า K ออกมา ทาให้ โปรแกรม
สาเร็ จรูปที่ใช้ อยู่ ไม่สามารถ นามาใช้ คานวณในบาง
กรณีได้ จึงได้ เริ่ มคิดถึงแนวทางในการพัฒนา
โปรแกรม จากไมโครซอฟท์ เอ็กเซล ขึ ้น ซึง่
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โดยที่วิธีการใช้ งานโปรแกรมคานวณเงิน
ชดเชยค่าก่อสร้ าง (ค่า K) หรื อโปรแกรม MUCAL K
นัน้ เริ่ มต้ นเมื่อเปิ ดไฟล์ขึ ้นมา จะต้ องทาการกรอก

ข้ อมูล ทัว่ ไป ของโครงการในส่วนที่ 1 และ 2 โดย
ทางด้ านขวามือจะมีคาแนะนาในการกรอกข้ อมูลอยู่
ดังรูปที่ 2 ถึงรูปที่ 4

รูปที่ 2 กรอกข้ อมูลทัว่ ไปของโครงการในส่วนที่ 1 และ 2

รูปที่ 3 คาแนะนาในการใช้ งานโปรแกรม
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รูปที่ 4 กรอกข้ อมูลในส่วนที่ 1 และ 2 แล้ วเสร็ จ
จากนันจึ
้ งทาการกรอกข้ อมูลในส่วนที่ 3 ซึง่ เป็ นข้ อมูล
ที่ต้องผ่านการพิจารณามาก่อนถึงจะนามาลงใน
ตารางนี ้ได้ ได้ แก่วนั ที่สง่ มอบงาน สูตรที่ใช้ ในการ
คานวณค่า K และค่างานที่ไม่อยูใ่ นข่าย ให้ ทาการ

กรอ กข้ อมูลในแต่ละงวดให้ ครบทุกช่อง เมื่อกรอก
ข้ อมูลแล้ วจะได้ ดงั รูปที่ 5

รูปที่ 5 กรอกข้ อมูลในส่วนที่ 3
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หลังจากกรอกข้ อมูลในหน้ าหลักเสร็ จแล้ ว ทางด้ าน
มุมบนขวามือจะมี 2 ตัวเลือกที่สามารถคลิกได้ ดังรูป
ที่ 6 ได้ แก่ “หน้ าสรุปรวม” และ “แก้ ไขดัชนี ” หากคลิก
ที่หน้ าสรุปรวมจะไปที่หน้ าตารางสรุปรายการคานวณ

ทังหมด
้
ส่วนการคลิกที่แก้ ไขดัชนี จะเป็ นการแก้ ไขค่า
ดัชนีสาหรับใช้ คาน วณค่า K ในขันตอนนี
้
้ให้ คลิกที่
“ หน้ าสรุปรวม ” จะได้ ตารางตามรูปที่
7

รูปที่ 6 ตัวเลือกในหน้ าหลัก

รูปที่ 7 หน้ าสรุปรวม
ในหน้ าสรุปรวมให้ สงั เกตมุมบนขวาจะมีคาว่า “หัก
เพิ่มเติม 2%” หมายความว่าโปรแกรมได้ ตรวจสอบ
แล้ วพบว่าการคานวณค่า K ในกรณีนี ้อยูใ่ นข่ายที่
สามารถคานวณค่า K ในอัตราบวก/ลบ ร้ อยละ 2 ได้
ซึง่ กรณีทวั่ ไปหากไม่อยูใ่ นกรณีที่คานวณ
2%ได้
ข้ อความนี ้จะไม่ปรากฏขึ ้นมา โดยที่บรรทัดล่างสุด
ของ "หน้ าสรุปรวม " จะเป็ นผลลัพธ์ที่ได้ จากการ
คานวณตรวจสอบโดยใช้ โปรแกรมว่า งานที่นามา

คานวณนี ้หน่วยงา นต้ องจ่ายเงินเพิ่มให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง
หรื อสามารถเรี ยกเงินคืนจากผู้รับจ้ างได้ โดยดูจาก
เครื่ องหมายของตัวเลขในคอลัมน์ "พิจารณาได้ " ถ้ า
ตัวเลขที่ได้ มีเครื่ องหมายเป็ น - แสดงว่าหน่วยงาน
สามารถเรี ยกเงินคืนจากผู้รับจ้ างได้ ตามจานวนเงินที่
ปรากฏ แต่หากค่าออกมาเป็ น + ( โปรแ กรมจะไม่
แสดงเครื่ องหมาย +) นัน่ คือหน่วยงานต้ องจ่ายเงิน
เพิ่มให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง จากนันหากต้
้
องการทราบถึง
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รายละเอียดการคานวณ ดัชนีหรื อสูตรที่ใช้ คานวณใน
แต่ละงวด ให้ กดที่ตวั เลขของงวดที่ต้องการดูได้ เช่น

กดตัวเลข 1 ในช่องงวดที่ 1 จะได้ ผลดังรูปที่ 8

รูปที่ 8 แสดงรายการคานวณในแต่ละงวด
ในหน้ านี ้สามารถสัง่ พิมพ์ทางเครื่ องพิมพ์ได้ และคลิก
“ถัดไป” หากต้ องการไปที่งวดถัดไปหรื อคลิก “กลับ
หน้ าสรุปรวม” เพื่อกลับสูต่ ารางสรุปได้
จากขันตอนข้
้
างต้ นไปขันตอนการค
้
านวณ
ค่า K และพิมพ์รายการคานวณ อีกสิง่ หนึง่ ที่ผ้ ใู ช้
โปรแกรมต้ องทาคือทาการกรอกดัชนีที่ใช้ คานวณค่า
K ซึง่ จะมีการเปลีย่ นแปลงทุกเดือน โดยสามารถเข้ า
ไปดูคา่ ดัชนีได้ ที่เว็บไซต์ http://www.price.moc.go.th

และคลิกที่หวั ข้ อ “ดัชนีราคาที่ใช้ คานวณค่า K”
จากนันคลิ
้ กเลือกปี เว็บไซต์ จะแสดงข้ อมูลดัชนีที่ใช้
คานวณเป็ นรายเดือน จากนัน้ หากต้ องการแก้ ไขดัชนี
ในโปรแกรม MUCAL K ให้ คลิกที่ “แก้ ไขดัชนี ” ใน
หน้ าหลัก จะได้ ตารางดังรูปที่ 9 และใส่ตวั เลขให้ ตรง
กับที่ประกาศในเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์
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รูปที่ 9 หน้ าการแก้ ไขดัชนีราคาที่ใช้ ในการคานวณค่า K
เมื่อแก้ ไขเพิ่มเติมดัชนีแล้ วก็ให้ ทาการบันทึก
ข้ อมูล เพื่อสามารถนาไปใช้ ในการคานวณโครงการ
อื่นต่อไปได้ โดยที่ไม่ต้องแก้ ไขใหม่ในทุกโครงการ

ทศนิยมได้ สามารถเปรี ยบเทียบผลการคานวณใน
กรณีที่สง่ งานล่าช้ าจากสัญญาได้ คานวณตามมติ
คณะรัฐมนตรี ที่มีการเปลีย่ นแปลงได้ การแสดงผล
ของวันที่ตา่ งๆ ในการกรอกข้ อมูลได้ ในรูปแบบ
เดียวกัน และสามารถบันทึกข้ อมูลเพื่อใช้ ตรวจสอบ
หรื อกรณีที่ไม่สามารถทาเสร็ จในครัง้ เดียวได้
ด้ านประสิทธิผล ของการใช้ งานโปรแกรม
จากโครงการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการตรวจสอบค่า K และ
นามายกตัวอย่างในงานวิจยั นี ้ ที่เป็ นโครงการขนาด
ใหญ่มลู ค่างานสูง มีงวดงานย่อยจานวนมากกว่า 100
งวด และมีรายละเอียดการตรวจสอบที่ซบั ซ้ อน ทาให้
ใช้ เวลาในการตรวจสอบนาน การนาโปรแกรมนี ้มา
ใช้ ได้ เพิ่มความสะดวกในการทางานขึ ้น ทังในเรื
้ ่ อง
การกรอกข้ อมูลที่สามารถบันทึกแล ะกรอกต่อได้ การ
แก้ ไขทาได้ ง่ายโดยไม่ต้องแก้ ไขใหม่ทงหมด
ั้
นอกจาก
โครงการนี ้แล้ วผู้วิจยั ยังได้ นาโปรแกรม MUCAL K ไป
ใช้ ในการคานวณในโครงการอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย
ซึง่ ทาให้ ทางานได้ รวดเร็ วขึ ้น การจัดเก็บมีระบบมาก
ขึ ้นเพราะไม่ต้องพิมพ์เอกสารมาเก็บใส่แฟ้ มเพื่อเป็ น
ข้ อมูลสาหรับตรวจสอบภายหลัง หากหน่วยงานหรื อผู้

สรุปผลการใช้ งาน
ผลจากการพัฒนาโปรแกรม
ไมโครซอฟท์ เอ็กเซล ในการสร้ าง โปรแกรมสาหรับ
ตรวจสอบและคานวณค่า K ในงานวิจยั นี ้สามารถ
สรุปในด้ านต่างๆ ได้ ดงั นี ้
ด้ านความถูกต้ อง ของสูตรและการใช้ งาน
โปรแกรมสาเร็ จรูปนี ้สามารถคานวณผลลัพธ์ได้ อย่าง
ถูกต้ อง โดยอ้ างอิงผลจากการคานวณของโปรแกรม
สาเร็ จรูปที่ใช้ อยูเ่ ดิม ในกรณีที่คานวณได้ ส่วนกรณีที่
เพิ่มเติมจากมติคณะรัฐมนตรี ในกรณีอื่นๆ ตรวจสอบ
ผลการคานวณโดยผู้วิจยั เอง ด้ วยการใช้ เครื่ องคิดเลข
ตรวจสอบทีละขันตอน
้
ด้ านประสิทธิภาพ ของโปรแกรมโปรแกรมนี ้
สามารถแสดงผลการคานวณและค่าต่าง ๆ ได้ เป็ น
อย่างดี ทังในส่
้ วนของการกรอกจานวนเงินที่เป็ นจุด
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รับจ้ างมีข้อสงสัยสามารถเปิ ดไฟล์และทาการชี ้แจง
ตรวจสอบได้ ทนั ที

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรนาโปรแกรมสาเร็ จรูป ไปเผยแพร่และ
นา ไปใช้ งาน ตามหน่วยงานต่างๆ เพื่อที่จะได้ มี
โปรแกรมสาหรับตรวจสอบการคานวณค่า K ที่มีการ
ปรับปรุง สูตรคานวณเพิ่มเติม ตามมติ คณะรัฐมนตรี
พร้ อมจัดให้ มีการอบรมวิธีใช้ งานเพื่อให้ ใช้ โ ปรแกรม
ได้ อย่างเต็มความสามารถ
2. การแก้ ไขดัชนีผ้ ใู ช้ งานสามารถแก้ ไขได้
เอง แต่ต้องใช้ ความระมัดระ วังในการกรอ กข้ อมูล
เพราะหากกรอกค่าดัชนีตวั ใดผิด จะส่งผลต่อการ
คานวณค่า K ได้
3. การคานวณค่า K ผู้ใช้ จะต้ องพิจารณา
จากเนื ้องานตามสัญญาว่าจัดเป็ นงานประเภทไหน
และใช้ สตู รใดในการคานวณ เช่น กรณีงานก่อสร้ าง
อาคารทัว่ ไป งานถนนภายในบริ เวณรอบอาคาร งาน
เดินท่อระบบประกอบอาคาร เป็ นต้ น งานลักษณะนี ้
จะใช้ สตู ร K1 ในการคานวณ ซึง่ ผู้ใช้ ต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ เนื่องจากใน แต่ละโครงการอาจจะใช้
สูตรคานวณมากกว่า 1 สูตรได้ โดยที่สตู รคานวณต่าง
ๆ สามารถดูได้ จากภาคผนวก และลักษณะงานของ
แต่ละสูตรสามารถดูได้ จากคูม่ ือการตรวจสอบเงิน
ชดเชยค่าก่อสร้ างตามที่ระบุในเอกสารอ้ างอิง

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับ
1. ได้ โปรแกรม สาเร็ จรูปที่ ช่วยในการ คานวณ
ตรวจสอบค่า K ที่สามารถใช้ งานได้ ง่าย แสดงผลได้
อย่างถูกต้ อง รวดเร็ ว และสามารถบันทึกข้ อมูล
สาหรับการทางานต่อเนื่องได้
2. โปรแกรมสาเร็ จรูปที่ได้ สามารถ ตรวจ การ
คานวณค่า K ตามมติ คณะรัฐมนตรี ที่มีการเพิ่มเติม
ได้ ทังยั
้ งสามารถบอกผู้ คานวณ ได้ ในกรณีที่เป็ นไป
ตามมติ คณะรัฐมนตรี

ข้ อจากัด
1. ผู้ใช้ งานต้ องทาการคัดลอกไฟล์ต้นฉบับ
ไปใช้ ในการคานวณในโครงการต่างๆ และจะต้ องเก็บ
ไฟล์ต้นฉบับไว้ เพื่อใช้ ในการคานวณครัง้ ต่อไป
2. โปรแกรม MUCAL K นี ้ ในแต่ละไฟล์
สามารถคานวณได้ สงู สุด 20 งวดงาน (รวมการ
เปรี ยบเทียบในกรณีสง่ งานล่าช้ ากว่าสัญญา ) ทังนี
้ ้
เนื่องจากการให้ โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซลคานวณ
ตามรูปแบบที่กาหนดแล้ ว จะต้ องใส่คา่ สูตรคานวณ
ลงในเซล ดังนันยิ
้ ่งสูตรมากจะยิ่งทาให้ การคานวณช้ า
ลง การแสดงผลในโปรแกรม เช่น การสัง่ บันทึกข้ อมูล
การสัง่ พิมพ์ใช้ เวลานานขึ ้นด้ วย และผู้วิจยั มีความเห็น
ว่าโครงการโดยทัว่ ไปแล้ วจะมีงวดงานไม่มาก ถึงแม้
โครงการใหญ่จะมีหลายสิบงวดงาน แต่ผ้ รู ับจ้ างจะ
ทยอยขอเบิกเงินค่า K ผู้วิจยั จึงเห็นว่า 20 งวดงานที่
คานวณได้ ในแต่ละไฟล์มีความเหมาะสมแล้ ว
3. เนื่องจากโปรแกรมนี ้มีการใส่สตู รในเซล
จานวนมาก ดังนันเพื
้ ่อให้ โปรแกรมสามารถแสดง
ผลได้ อย่างถูกต้ องที่สดุ ผู้วิจยั แนะนาให้ ใช้ กบั
โปรแกรมไมโครซอฟท์เอ็กเซล เวอร์ ชนั่ 2007 ขึ ้นไป

ภาคผนวก
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สูตรการปรับราคาเงินชดเชยค่าก่อสร้ าง (ค่า
K) ประกอบด้ วย 5 ประเภทของงานก่อสร้ าง ตาม
ตารางที่แสดง รูปที่ 10 ซึง่ จะขอยกตัวอย่างในส่วน
ของหมวดงานที่ 1 งานอาคารเนื่องจากเนื ้องานโดย
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้ องกับหมวดงาน นี ง้ านอาคาร
หมายถึง ตัวสิง่ ก่อสร้ างประเภทอาคารทังหมด
้
เช่น
โรงเรี ยน โรงยิม สระว่ายน ้า รัว้ เป็ นต้ น งานระบบ
ไฟฟ้ า ร ะบบประปา และระบบระบายน ้าภายใน
อาคารก่อนเชื่อมต่อระบบสาธารณะภายนอก และ
รวมถึงทางเท้ าโดยรอบอาคารในระยะไม่เกิน 3 เมตร
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ด้ วย สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของลักษณะ
งานแต่ละสูตรได้ จากคูม่ ือตรวจ สอบการคานวณเงิน
ชดเชยค่าก่อสร้ างของสานักงบประมาณ โดยค่าดัชนี
ราคาตัวเลขที่ใช้ แทนค่าในสูตรแต่ละประเภทงาน
ก่อสร้ างคือตัวแปรต่างๆ รวม 13 รายการซึง่ เป็ น
องค์ประกอบของเงินชดเชยค่างานก่อสร้ าง (ค่า K)
M = ดัชนีราคาสินค้ าวัสดุก่อสร้ าง (ไม่รวม
เหล็กและซีเมนต์)
S = ดัชนีราคาเหล็ก
C = ดัชนีราคาซีเมนต์
G = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรี ยบ
I = ดัชนีราคาผู้บริ โภคของประเทศ
F = ดัชนีราคาน ้ามันดีเซลหมุนเร็ ว
A = ดัชนีราคาแอสฟั ลท์
E = ดัชนีราคาเครื่ องจักรกลและบริ ภฑั

E

= ดัชนีราคาเครื่ องจักรกลและ

บริ ภณ
ั ฑ์
GIP = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสี
AC = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน
PVC = ดัชนีราคาท่อ PVC
PE = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY
POLYETHYLENE
W = ดัชนีราคาสายไฟฟ้ า
โดยดัชนีราคาดังกล่าวจัดทาและเผยแพร่เป็ นประจา
ทุกเดือนโดยสานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ าสานักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์กระทรวงพาณิชย์
หมายเหตุ ตัวห้ อย t = อ้ างอิงดัชนีราคาเดือนที่สง่
งานแต่ละงวด
ตัวห้ อย o= อ้ างอิงดัชนีราคาในเดือนที่
เปิ ดซองประกวดราคา
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รูปที่ 10 สูตรการปรับราคาเงินชดเชยค่าก่อสร้ าง (ค่า K)
ศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
โครงสร้ างพื ้นฐานและการบริ หาร ภาควิชา
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ,
กรุงเทพฯ.
สานักดัชนีเศรษฐกิจการค้ า, ดัชนีราคาทีใ่ ช้ในการ
คานวณค่า K. กระทรวงพาณิชย์, กรุงเทพฯ

เอกสารอ้ างอิง
ส่วนมาตรฐาน
สิง่ ก่อสร้ างสานักมาตรฐา
นงบประมาณ.
(2544). คู่มือการตรวจสอบเงิ นชดเชยค่า
งานก่อสร้าง (ค่า K) มติ คณะรัฐมนตรี และ
หนังสือเวียนทีเ่ กี ่ยวข้อง.สานักงบประมาณ,
กรุงเทพฯ.
ถิระวัฒน์ อยูเ่ กษม. (2553). ปั ญหาการคานวณเงิ น
ชดเชยค่างานก่อสร้าง: กรณีศึกษาปี 2551.
การศึกษาค้ นคว้ าอิสระ ปริ ญญาวิศวกรรม
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การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของระบบการจัดการข้ อมูลข่ าวกิจกรรมคณะ
ทุนและรั บสมัครงานบนเว็บไซต์ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรั พยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
Development and Efficiency of the Information Management System for Activity
News, Scholarship, and Job Announcement on Website of Faculty of
Environment and Resource Studies, Mahidol University
คันธรส ชานาญกิจ
Kuntarod Chumnangid

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการจัดการข้ อมูลข่าวกิจกรรมคณะ ทุนและรับสมัครงานบน
เว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวัดประสิทธิภาพของระบบหลังการพัฒนา
เสร็ จสิ ้น ขันตอนการพั
้
ฒนาเป็ นไปตามกระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle:
SDLC) ประกอบด้ วยขันตอนวิ
้
เคราะห์ความต้ องการของระบบ ออกแบบระบบใหม่ พัฒนาระบบ และทาการวัด
ประสิทธิภาพของระบบ โดยใช้ เครื่ องมือเป็ นแบบสอบในการวัดประสิทธิภาพ 4 ด้ านได้ แก่ ด้ านความถูกต้ องตาม
ความต้ องการของผู้ใช้ ระบบ (Functional Requirement) ด้ านความสะดวกในการใช้ งาน (Usability Test) ด้ าน
ความถูกต้ องในการทางาน (Function Test) และด้ านรักษาความปลอดภัย (Security Test)
ผลการวิจยั ได้ ระบบจัดการข้ อมูลข่าวกิจกรรมคณะ ทุนและรับสมัครงานบนเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นเว็บแอปพลิเคชัน่ การประเมินประสิทธิภาพโดยเจ้ าหน้ าที่ที่เชี่ยวชาญใน
ข้ อมูล ได้ คา่ เฉลีย่ ด้ านความต้ องการของผู้ใช้ ระบบอยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.36) ด้ านความถูกต้ องตามฟั งก์ชนั่
งานอยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.33) ด้ านความสะดวกในการใช้ งานอยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.30) และด้ าน
รักษาความปลอดภัยอยูใ่ นระดับดีมาก (ค่าเฉลีย่ = 4.25) ค่าเฉลีย่ ทุกด้ าน = 4.32 ระบบที่พฒ
ั นามีประสิทธิภาพอยู่
ในระดับดีมาก
คาสาคัญ: การพัฒนาระบบ เว็บไซต์ เว็บแอปพลิเคชัน่ ประสิทธิภาพ
1

1

ตาแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract
The objective of this study is to develop an application for Activities news, Scholarship news and
Recruitment news on Website of Environment and Resource Studies Faculty, Mahidol University and
finding efficiency of the system after the development is completed by questionnaire as tool. System
Development Life Cycle: SDLC was used to the study including system investigation, system analysis and
design, develop and efficiency evaluation. The evaluation had four aspects include Functional
Requirement, Usability Test, Function Test and Security Test.
The result of the study was application for activities new, scholarship news and recruitment news
on Website of Environment and Resource Studies Faculty, Mahidol University and efficiency evaluation
values. The values were mean of Functional Requirement score was 4.36, mean of Functional
Requirement score was 4.33, mean of Usability Test score was 4.30 and mean of Security Test score was
4.25. All parts of the system mean was 4.32, the system was high efficiencies.
Keywords: System Development, Website, Web Application, Efficiency

ภาระงานอื่น ๆ ที่ได้ รับมอบหมาย ในขณะนันจะท
้
าให้
ไม่สามารถอัพเดทข้ อมูลได้ ทนั ที ประกอบกับ ปั จจุบนั
มีการขยายตัวของหน่วยงานทาให้ จานวนเว็บไซต์
ภายใต้ ดแู ลของคณะมีจานวนมากขึ ้น ปริ มาณข้ อมูล
ต่างๆ ที่จะต้ องนาขึ ้นเว็บไซต์มีจานวนเพิ่มขึ ้น เป็ นเงา
ตามตัวจนเกิดภาวะงานล้ นมือ นามาสู่ ความล่าช้ าใน
การอัพเดทข้ อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ตามมา
จากปั ญหาดังกล่าว ผู้วิจยั จึงได้
ทาการศึกษาเบื ้องต้ นพบว่าคณะยังไม่มีระบบสาหรับ
จัดการข้ อมูลข่าวสารที่นาขึ ้นเว็บไซต์ ผู้ทาวิจยั จึงมี
แนวคิดที่จะแก้ ไขปั ญหาโดยการจัดทาระบบการ
จัดการข้ อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะ
พัฒนาเป็ นระบบเว็บแอพพลิเคชัน่
(Web
Application) เพื่อเข้ ามาช่วยในการ นาข้ อมูลข่าวสาร
ขึ ้นยังเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์

หลักการและเหตุผล
คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ เริ่ มสร้ างเว็บไซต์ ขึ ้นมาเพื่อ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของคณะมาตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2546
และได้ ดาเนินการต่อเนื่องมาถึงปั จจุบนั การนาข้ อมูล
ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของคณะสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ขึ ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของ
คณะ สิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลทาโดยผู้ดแู ลเว็บไซต์เพียงผู้เดียว
โดย ผู้ดแู ลเว็บไซต์จะเป็ นฝ่ าย รับข้ อมูลมาจาก
เจ้ าหน้ าที่หน่วยงานต่างๆ ในคณะ แล้ วนาข้ อมูล
เหล่านันน
้ าขึ ้นประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์คณะต่อไป
หน่วยงานที่เป็ นเจ้ าของข้ อมูลไม่สามารถอัพเดท
ข้ อมูลด้ วยตนเองได้ เมื่อ มีเรื่ องที่จาเป็ นต้ องประกาศ
ข่าวหรื อพบข้ อมูลผิดพลาดต้ องการแก้ ไข จะต้ องแจ้ ง
มายังผู้ดแู ลเว็บไซต์ หากผู้ดแู ลเว็บไซต์ ติดภารกิจหรื อ
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มหาวิทยาลัยมหิดล อันได้ แก่ ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆ ในเกิดขึ ้นในคณะ ข่าวสารรับสมัครงานและข่าว
ทุนการศึกษา สาหรับนักศึกษา ซึง่ เป็ นข่าวที่มีความ
เคลือ่ นไหวมากที่สดุ ในเว็บไซต์ ผู้วิจยั ทาการพัฒนา
ระบบโดยเก็บข้ อมูลไว้ ในระบบฐานข้ อมูล MySQL ให้
สามารถแสดงผลได้ บนทุกเว็บบราวเซอร์
(Web
Browser) ระบบดังกล่าวจะทาให้ เจ้ าหน้ าที่ เจ้ าของ
ข้ อมูลเหล่านันสามารถน
้
าข้ อมูลขึ ้นประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์คณะได้ ด้วยตนเองทันที หลังจากพัฒนา
ระบบผู้วิจยั ทาการวั ดประสิทธิภาพของระบบเพื่อหา
ว่าระบบที่พฒ
ั นาขึ ้นมาสามารถสนับสนุนการ
ปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าที่ได้ จริ งหรื อไม่ เพื่อเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิงานของผู้ดแู ลเว็บไซต์ในการพัฒนา
ระบบบริ หารจัดการข้ อมูลบนเว็บไซต์ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้นต่อไปในอนาคต

2) การประเมินประสิทธิภาพระบบ ทาโดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการประเมิน มีทงสิ
ั ้ ้น 2
ส่วน ประกอบด้ วย
ส่วนที่ 1 แบบ ประเมินประสิทธิภาพ
เป็ น
แบบสอบถามปลายปิ ด มาตราส่วน 5 ระดับ
ส่วนที่ 2
ข้ อเสนอแนะ เป็ นคาถามแบบ
ปลายเปิ ด
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ สถิติพรรณนาด้ วยค่าเฉลีย่ (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดย
ใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูป SPSS ในการประมวลผลข้ อมูล
แปลความหมายค่าเฉลีย่ ของการใช้ หลักการแบ่งช่วง
แบบอันตรภาคชัน้ (Class Interval) จากสูตร พิสยั =
(ค่าสูงสุด-ค่าต่าสุด )/ จานวนช่วงหรื อระดับที่ต้องการ
แปลผล4 ได้ ช่วงชันดั
้ งนี ้
ค่าเฉลีย่ 4.21 – 5.00 หมายถึงระดับมากที่สดุ
ค่าเฉลีย่ 3.41 - 4.20 หมายถึงระดับมาก
ค่าเฉลีย่ 2.61 - 3.40 หมายถึงระดับปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.81 - 2.60 หมายถึงระดับน้ อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.8 หมายถึงระดับน้ อยที่สดุ

วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาระบบจัดการข้ อมูลข่าวกิจกรรม
ทุนและรับสมัครงานบนเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบที่
พัฒนาขึ ้น

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
เพื่อให้ ตรงกับวัตถุประสงค์ในการวิจยั จึงมีเกณฑ์
คัดเลือกกลุม่ ประชากรดังต่อไปนี ้
1) เป็ นเจ้ าหน้ าที่สงั กัด หน่วยงานต่อไปนี ้
หน่วยทรัพยากรบุคคล หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศ
สัมพันธ์ หน่วยกิจการนักศึกษา ของคณะสิง่ แวดล้ อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2) เป็ นผู้มีความรู้ความชานาญด้ านข้ อมูล
ดังต่อไปนี ้
- ข้ อมูลการรับสมัครงาน หรื อข้ อมูลเกี่ยวกับ

วิธีการศึกษา
1) การพัฒนาระบบจัดการข้ อมูล ดาเนินการ
ตามกระบวนการวงจรการพัฒนาระบบ (System
Development Life Cycle: SDLC)2 ประกอบด้ วย
ขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
- วิเคราะห์ความต้ องการของระบบ
(System Requirements)
- ออกแบบระบบใหม่
- พัฒนาระบบตามที่ได้ ออกแบบไว้
- ทดสอบระบบและติดตังใช้
้ งานระบบ
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กิจกรรม หรื อข้ อมูลเกี่ยวกับทุนสาหรับนักศึกษา ของ
คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
3) มีอายุงานมากกว่า 1 ปี ขึ ้นไป
4) เคยมีประสบการณ์ในการส่งข้ อมูลมาให้
งานสารสนเทศเพื่อนาขึ ้นเว็บไซต์มาก่อน

2. เว็บไซต์ทางานบน เว็บเซิร์ฟเวอร์ (Web
Server) มีระบบปฏิบตั ิการเป็ น Linux SUSE SLE 10
โดยโดยมีความสามารถรองรับฐานข้ อมูล MySQL
ปั ญหาในระบบงานเดิม มีดงั นี ้
1) ภาระงานอัพเดทข้ อมูลอยูท่ ี่ผ้ ดู แู ล
เว็บไซต์เพียงคนเดียวทาให้ เกิดความล่าช้ าในการ
อัพเดทข้ อมูล
2) หน่วยงานเจ้ าของข้ อมูลไม่สามารถแก้ ไข
ข้ อมูลข่าวที่ตนเองรับผิดชอบบนเว็บไซต์คณะได้ ด้วย
ตนเอง เนื่องจากไม่มีสทิ ธิในการเข้ าถึง web server
และ ไม่มีความรู้ในภาษาที่ใช้ ในการทาเว็บไซต์ เช่น
HTML CSS
3) เนื่องจากมีการทางานหลายขันตอน
้
ทา
ให้ มีโอกาสเกิดความผิดพลาดจากการทางานของ
มนุษย์ได้ สงู เช่น การส่งข้ อมูลให้ ผิด การพิมพ์
ตัวสะกดผิด รูปประกอบผิด เป็ นต้ น
2 . ออกแบบระบบใหม่
(System
Analysis and Design)
2.1 แผนผังบริบท(Context Diagram)
ในการออกแบบเราจะใช้ แผนผังบริ บท เพื่อ
แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างระบบกับสิง่ แวดล้ อมว่า
มีข้อมูลอะไรไหลเข้ าออกในระบบบ้ าง อธิบายถึง
ภาพรวมของโปรแกรม ที่จะถูกพัฒนาขึ ้น ในลักษณะ

กลุ่มตัวอย่ าง
จากคุณสมบัติ ที่กาหนด พบว่า มี กลุม่
ประชากรทังสิ
้ ้นจานวน 10 คน เมื่อคานวณขนาดกลุม่
ตัวอย่างโดยใช้ วิธีเปิ ดตารางสาเร็ จรูปของเครซี่และ
มอร์ แกน (Krejcie and Morgan)7 ได้ ขนาดของกลุม่
ตัวอย่างเท่ากับ 10 ตัวอย่างกลุม่ ตัวอย่างถูกเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อให้ ตรง
วัตถุประสงค์การวิจยั จึงได้ ใช้ ประชากรทังหมดเป็
้
น
กลุม่ ตัวอย่าง
ขัน้ ตอนและการดาเนินการวิจัย
ประกอบด้ วยขันตอนดั
้
งต่อไปนี ้
1. วิเคราะห์ ความต้ องการของระบบ
(System Requirements) โดยการทบทวนเอกสาร
ได้ แก่ เอกสารขอใช้ บริ การนาข้ อมูลขึ ้นเว็บไซต์
ย้ อนหลังจานวน 6 เดือน ตังแต่
้ เดือน พฤศจิกายน
2556 – เมษายน 2557 และศึกษาเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เพื่อวิเคราะห์รูปแบบของข้ อมูลที่จะนาเข้ า
ระบบ ศึกษาระบบจัดการของเว็บและซอฟท์แวร์ ตา่ งๆ
ที่ใช้ งานในคณะ เพื่อหาภาษาคอมพิวเตอร์ และระบบ
จัดเก็บข้ อมูลที่เหมาะสม จากการศึกษาและรวบรวบ
ข้ อมูลระบบงานเดิมได้ ผลดังนี ้
สถาปั ตยกรรมเว็บไซต์ คณะสิ่งแวดล้ อม
และทรัพยากรศาสตร์
1. ภาษาที่ใช้ ในเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อม
และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลประกอบไป
ด้ วยภาษา HTML, PHP, CSS และ JavaScript

กว้ างๆ 6 ซึง่ จะมีผ้ เู กี่ยวข้ องกับระบบทังสิ
้ ้น 3 ส่วน
ได้ แก่
1) ผู้ดแู ลเว็บไซต์มีหน้ าที่กาหนดสิทธิ์ให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่ และออกรายงานการเข้ าใช้ ระบบเมื่อมีการ
ร้ องขอ
2) เจ้ าหน้ าที่ในหน่วยงานเจ้ าของข้ อมูล
มีหน้ าที่ป้อนข้ อมูลข่าวที่ต้องการนาขึ ้นเว็บไซต์เข้ ายัง
ระบบโดยจะถูกตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้ งานจากชื่อ
และรหัสของผู้ใช้ งาน
3) ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ เมื่อผู้เยี่ยมชม
เว็บไซต์เข้ ามายังเว็บไซต์ของคณะสิง่ แวดล้ อมและ
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ทรัพยากรศาสตร์ แล้ วระบบจะทาการดึงข้ อมูลขึ ้นมา
แสดงอัตโนมัติ

รูปที่ 1 Context-Diagram ของระบบการจัดการข้ อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
2.2 แผนภาพแสดงการไหลของข้ อมูล (Data Flow Diagram)
แสดงการทางานในระบบใหม่ ประกอบไปด้ วยกระบวนการ (Process) 4 กระบวนการหลักแสดงดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 Data Flow Diagram Level 0 แสดงการไหลของข้ อมูลในระบบ
จากรูปที่ 2 สามารถอธิบายกระบวนการ (Process)
ได้ ตามตารางที่ 1 – 3 ดังนี ้

ตารางที่ 1 รายละเอียดกระบวนการการตรวจสอบสิทธิ์
Process Name:

1.0 ตรวจสอบสิทธิ์

คาอธิบาย

ตรวจสอบสิทธิ์การเข้ าใช้ งาน ของผู้ใช้ งานระบบ เพื่อค้ นหาว่าผู้ใช้ งานมีสิทธิ์เข้ าใช้ งานหรื อไม่
และสามารถเข้ าใช้ งานอะไรได้ บ้าง
ชื่อผู้ใช้ งาน และ รหัสผ่าน
ผลการตรวจสอบชื่อและรหัสผู้ใช้ งาน

Input
Output

ตารางที่ 2 รายละเอียดกระบวนการปรั บปรุ งข้ อมูล
Process Name:

2.0 ปรั บปรุ งข้ อมูล

คาอธิบาย

-

Input

Output

เจ้ าหน้ าที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลข่าวกิจกรรมคณะทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
เจ้ าหน้ าที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลข่าวประกาศรับสมัครงานของคณะได้
เจ้ าหน้ าที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูลข่าวทุนสาหรับนักศึกษาได้
เจ้ าหน้ าที่สามารถ เพิ่ม ลบ แก้ ไข ข้ อมูล ประกาศต่างๆ สาหรับนักศึกษาได้
สิทธิ์ในการเข้ าถึงข้ อมูล
ข้ อมูลกิจกรรมภายในคณะ
ข้ อมูลประกาศต่างๆ สาหรับนักศึกษา
ข้ อมูลการรับสมัครงานของคณะ
ข้ อมูลทุน
ผลการนาข้ อมูลเข้ าระบบ
ข้ อมูลอัพเดทกิจกรรมภายในคณะ
ข้ อมูลอัพเดทประกาศต่างๆ สาหรับนักศึกษา
ข้ อมูลอัพเดทการรับสมัครงานของคณะ
ข้ อมูลอัพเดททุน
ข้ อมูลอัพเดทข่าวสิ่งแวดล้ อมที่น่าสนใจ

ตารางที่ 3 รายละเอียดกระบวนการแสดงผล
Process Name:

3.0 แสดงผลบนเว็บไซต์

คาอธิบาย

ดึงข้ อมูลจากฐานข้ อมูล ขึ ้นมาแสดงผลตามหัวข้ อที่ผ้ ใู ช้ งานเว็บไซต์สนใจ

Input
Output

-

- ข้ อมูลกิจกรรมภายในคณะบนเว็บไซต์
- ข้ อมูลประกาศต่างๆ สาหรับนักศึกษาบนเว็บไซต์
- ข้ อมูลการรับสมัครงานของคณะบนเว็บไซต์
- ข้ อมูลทุนบนเว็บไซต์
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จากรูปที่ 2 ซึง่ แสดงแผนผังการไหลของ
ข้ อมูลในระบบ เป็ นแผนผังการไหลของข้ อมูลในระดับ
0 แสดงให้ เห็นถึงกระบวนการทางานหลักของระบบ
จัดการข้ อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ เห็นการ
ทางานที่ชดั เจนยิ่งขึ ้น จึงได้ แยกเป็ น

กระบวนการทางานย่อยของกระบวนหลัก สามารถ
แสดงแผนผังการไหลของข้ อมูลย่อยได้ ดงั นี ้
1) กระบวนการย่อยของกระบวนการ 1.0
กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์
ประกอบด้ วยสอง
กระบวนการย่อยแสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 แผนผังการไหลของข้ อมูล ระดับ 1 ของกระบวนตรวจสอบสิทธิ์
2) กระบวนการย่อยของกระบวนการ 2.0
การปรับปรุงข้ อมูล ประกอบไปด้ วย 4 กระบวนการ

ย่อย แสดงดังรูปที่ 4

รูปที่ 4 แผนผังการไหลของข้ อมูล ระดับ 1ของกระบวนการปรับปรุงข้ อมูล
3) กระบวนการย่อยของกระบวนการ 3.0
แสดงผลบนเว็บไซต์ กระบวนการนี ้ประกอบไปด้ วย
สองกระบวนการย่อยคือ 3.1 ตรวจสอบข้ อมูล

ทาหน้ าที่ดงึ ข้ อมูลจากตารางมาทาการจัดหมวดหมู่
และส่งต่อไปยังกระบวนการ 3.2 เพื่อแสดงผลบน
เว็บไซต์ตอ่ ไป แสดงดังรูปที่ 5
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รูปที่ 5 แผนผังการไหลของข้ อมูล ระดับ 1 ของกระบวนแสดงผลบนเว็บไซต์
4) กระบวนการย่อยของกระบวนการ 4.0
ออกรายงานกระบวนการนี ้จะประกอบไปด้ วยสอง

กระบวนการย่อย แสดงดังรูปที่ 6

รูปที่ 6 แผนผังการไหลของข้ อมูล ระดับ 1 ของกระบวนการออกรายงาน
2.3 การออกแบบตารางข้ อมูล
ระบบการจัดการข้ อมูลข่าวสารบน
เว็บไซต์ คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกอบไปด้ วยทังสิ
้ ้น 7 ตารางข้ อมูล รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 4 ซึง่ มีความสัมพันธ์ดงั รูปที่ 7
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ตารางที่ 4 ตารางข้ อมูลทัง้ หมดของระบบฐานข้ อมูล
ลาดับ

ชื่อตาราง

1

funding

Primary Key
Id

2

inter_news

id

3

job

id

4

main_t

Id

5

main_e

Id

6

members

id

รายละเอียด
ตารางสาหรับเก็บข้ อมูลข่าวทุนและประกาศต่างๆ สาหรับนักศึกษาที่กาลัง
ศึกษาในคณะ
ตารางสาหรับเก็บข้ อมูลข่าว เกี่ยวกับกิจกรรมด้ านวิเทศสัมพันธ์ เนื ้อหาข่าว
ทังหมดเป็
้
นภาษาอังกฤษ สาหรับเผยแพร่ในหน้ าเว็บไซต์คณะในส่วน
ภาษาอังกฤษ
สาหรับเก็บข้ อมูลข่าวรับสมัครบุคคลเข้ ามาทางาน
ตารางสาหรับเก็บข้ อมูลข่าวกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เนื ้อหาเป็ นภาษาไทย
ตารางสาหรับเก็บข้ อมูลข่าวกิจกรรมต่างๆ ของคณะ เนื ้อหาข่าวทังหมด
้
เป็ นภาษาอังกฤษสาหรับเผยแพร่ในหน้ าเว็บไซต์คณะในส่วนภาษาอังกฤษ
เก็บข้ อมูล ชื่อผู้ใช้ งาน รหัสเข้ าใช้ และสิทธิ์ของผู้ใช้ งาน

รูปที่ 7 ER Diagram ของระบบการจัดการข้ อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์
2.4 การออกแบบส่ วนแสดงผลข้ อมูล
2.4.1 การออกแบบหน้ าจอสาหรับ
จัดการข้ อมูล (Back-End)

หน้ าจอ สาหรับเจ้ าหน้ าที่เข้ าไปจัดการ
ข้ อมูลอันได้ แก่ แก้ ไข เพิ่ม หรื อ ลบ ข้ อมูลส่วนนี ้
จะต้ องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์โดยการกรอกชื่อและ
รหัสผู้ใช้ งาน ผู้ใช้ งานเว็บไซต์ทวั่ ไปจะไม่สามารถ
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เข้ าถึงส่วนนี ้ได้ หน้ าจอสาหรับจัดการข้ อมูล ประกอบ
3 หน้ าจอหลักได้ แก่

หน้ าแรกของเว็บไซต์สว่ นภาษาไทยจะประกอบด้ วย
- ข่าวกิจกรรม ประกอบด้ วย หัวข้ อ
ข่าว ภาพประกอบ วันที่เกิดกิจกรรม รายละเอียด
กิจกรรมพร้ อมลิงค์ไปดูหวั ข้ อข่าวอื่นๆ อยูบ่ ริ เวณ
หมายเลข 3
- ข่าวรับสมัครบุคคลเข้ าปฏิบตั ิงาน
ในคณะ ประกอบด้ วย วันที่ลงประกาศ ตาแหน่งงานที่
ประกาศ และไฟล์ประกาศแนบอยูบ่ ริ เวณหมายเลข 6
- ข่าวกิจกรรมนักศึกษา (ทุน /
ประกาศ ต่างๆ สาหรับนักศึกษา) ประกอบด้ วย หัวข้ อ
ข่าว วันที่ประกาศ พร้ อมลิงค์ไปดูรายละเอียดข่าว
และหัวข้ อข่าวอื่นๆ อยูบ่ ริ เวณหมายเลข 7
2) การออกแบบหน้ าจอแสดงข้ อมูล
บริเวณหน้ าด้ านในของเว็บไซต์
- ข่าวกิจกรรมคณะ โครงสร้ างข่าว
กิจกรรมคณะ สามารถ แจกแจงรายละเอียดได้ ดงั
ตารางที่ 6
- ข่าวทุน สาหรับนักศึกษามีทงหมด
ั้
สองหน้ าคือ หน้ าแสดงรายการทังหมดโดยจะปรากฏ
้
เฉพาะหัวข้ อทุน ดังตารางที่ 7 หากสนใจประกาศใดก็
สามารถคลิกเลือกรายการนันๆ
้ จะปรากฏหน้ าต่างอัน
ที่สองแสดงรายละเอียดประกาศหรื อข่าวนันทั
้ งหมด
้
ดังตารางที่ 8

1) หน้ าจอ login ประกอบไป
ด้ วยส่วนสาหรับกรอกชื่อและรหัสผู้ใช้ งาน เพื่อให้
ระบบตรวจสอบสิทธิ์การเข้ าใช้ งานต่อไป
2) หน้ าจอเพิ่ม/แก้ ไขข้ อมูล เป็ น
หน้ าจอที่ใช้ สาหรับให้ เจ้ าหน้ าที่ทาการปรับปรุงข้ อมูล
ประกอบไปด้ วย การเพิ่มข้ อมูลและเรี ยกข้ อมูลเดิม
ขึ ้นมาเพื่อแก้ ไขข้ อมูล
3) หน้ าจอแสดงรายการข้ อมูล
ทังหมด
้
เป็ นหน้ าจอสาหรับแสดงรายการข้ อมูล
ทังหมดในตารางข้
้
อมูล ในรูปแบบของตารางข้ อมูล
เพื่อทาการตรวจสอบ หรื อ ลบข้ อมูลที่ไม่ต้องการออก
จากฐานข้ อมูล
2.4.2 ส่ วนสาหรับแสดงข้ อมูลบน
เว็บไซต์ (Front-End)
เพื่อให้ การแสดงข้ อมูลสอดคล้ องกับ
โครงสร้ างเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเดิม ได้ แบ่งส่วนการ
ออกแบบออกเป็ นสองส่วนดังนี ้
1) บริเวณหน้ าแรกของเว็บไซต์ (First
Page) ทังในส่
้ วนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หน้ า
เว็บเพจมีโครงสร้ างและรายละเอียดดังตาราง 5
ข้ อมูลจากระบบที่จะปรากฏบนบริ เวณ
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ตารางที่ 5 รายละเอียดโครงสร้ างหน้ าแรกของเว็บไซต์ คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
ส่ วนที่
1
2
3

4
5
6

7

8

รายละเอียด
ส่วนแบนเนอร์ เป็ นภาพเคลื่อนไหว ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
สาคัญต่างๆ ของคณะ
แบนเนอร์ ยอ่ ย ประชาสัมพันธ์กิจกรรม อบรม ต่างๆ
ข่าวกิจรรมคณะ แสดงข้ อมูลอัตโนมัติจากฐานข้ อมูล โดยจะ
แสดงข่าวกิจกรรมล่าสุดที่เกิดขึ ้น ในข่าวจะประกอบด้ วย
- ชื่อกิจกรรม
- ภาพประกอบขนาด 200*200 พิกเซล
- วันที่เกิดกิจกรรม และ รายละเอียดกิจกรรม
ลิงค์ไปยังหน้ าเพจต่างๆ ของคณะ
ผลงานและรางวัล, วิดิทศั น์ของคณะ
ข่าวรับสมัครบุคคลเข้ าปฏิบตั ิงานในคณะ แสดงข้ อมูล
อัตโนมัติจากฐานข้ อมูล ประกอบด้ วย วันที่ลงประกาศ
ตาแหน่งงานที่ประกาศ และไฟล์ประกาศแนบ
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา (ทุน / ประกาศต่างๆ สาหรับนักศึกษา )
แสดงข้ อมูลอัตโนมัติจากฐานข้ อมูล โดยจะแสดงข่าวล่าสุด 2
ข่าวแรก เนื ้อหาข่าวประกอบด้ วย หัวข้ อข่าว วันที่ประกาศ
พร้ อมลิงค์ไปดูรายละเอียดข่าว และหัวข้ อข่าวอื่นๆ
ข่าวสิ่งแวดล้ อม

ภาพโครงสร้ างหน้ าจอ

ตารางที่ 6 รายละเอียดหน้ าจอแสดงรายละเอียดของข่ าวกิจกรรมคณะ
ส่ วนที่
1
2
3
4

รายละเอียด

ภาพโครงสร้ างหน้ าจอ

ส่วนแบนเนอร์ เป็ นภาพนิ่ง
เมนูหลัก (Global menu) ประกอบด้ วยเมนูหลักเพื่อกลับไปยังหน้ า
แรก และไปยังส่วนหลัก ๆ ของเว็บไซต์
เมนูปี พุทธศักราช เพื่อให้ เลือกปี ที่ต้องการ
เนื ้อหาของข่าวประกอบไปด้ วย
- หัวข้ อกิจกรรม - วันที่เกิดกิจกรรม - ภาพประกอบ
- รายละเอียดกิจกรรม
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ตารางที่ 7 รายละเอียดหน้ าจอแสดงหัวข้ อข่ าวทุนสาหรับนักศึกษา
ส่ วนที่
1
2
3
4

รายละเอียด
ส่วนแบนเนอร์ เป็ นภาพนิ่ง
เมนูหลัก (Global menu) ประกอบด้ วยเมนูหลักเพื่อ
กลับไปยังหน้ าแรก และไปยังส่วนหลัก ๆ ของเว็บไซต์
ช่องสาหรับค้ นหาข้ อมูล (Search box) เป็ นกล่องข้ อความ
(text box) เพื่อรับคาค้ น สาหรับไว้ ค้นหาหัวข้ อข่าวที่สนใจ
เนื ้อหาของข่าวประกอบไปด้ วย
- วันที่ลงประกาศ, - หัวข้ อข่าว พร้ อม ลิงค์ไปยังหน้ า
แสดงรายละเอียดข่าว, - ที่มาของทุน, - รายละเอียด
กิจกรรม

ภาพโครงสร้ างหน้ าจอ

ตารางที่ 8 รายละเอียดหน้ าจอแสดงรายละเอียดของข่ าวทุน
ส่ วนที่
1
2
3

รายละเอียด
ส่วนเบนเนอร์ เป็ นภาพนิ่ง
เมนูหลัก (Global menu) ประกอบด้ วยเมนูหลักเพื่อ
กลับไปยังหน้ าแรก และไปยังส่วนหลัก ๆ ของเว็บไซต์
เนื ้อหาของข่าวประกอบไปด้ วย
- หัวข้ อข่าว, - วันที่ลงประกาศ, - ที่มาของข่าว/
ประกาศ, - เนื ้อหาข่าว/ประกาศ, - ลิงค์ที่เกี่ยวข้ อง

ภาพโครงสร้ างหน้ าจอ

3. ขัน้ ตอนพัฒนาระบบ
ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการพัฒ นาระบบ ตามที่ได้
ออกแบบไว้ โดยใช้ ภาษาคอมพิวเตอร์ PHP ร่วมกับ
ภาษา HTML, JAVA Script และ CSS
ระบบที่ทาการพัฒนาทางานโดยรับข้ อมูล
จากผู้ใช้ งานผ่านเว็บบราวเซอร์ ผ่านหน้ าจอที่ได้ รับ
การออกแบบข้ างต้ น ข้ อมูลที่ได้ จะถูกนามาจัดเก็บใน
รูปแบบของตารางที่ออกแบบไว้ ในระบบฐานข้ อมูล
ของ MySQL และจะถูกประมวลผลบน server ให้
แสดงผลอัตโนมัติเ มื่อมีผ้ ใู ช้ งานเว็บไซต์คณะ
สิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์

4. ประเมินประสิทธิภาพของระบบ
ด้ วยการสร้ างแบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือใน
การประเมิน มีทงสิ
ั ้ ้น 2 ส่วนประกอบด้ วย
ส่วนที่ 1 ประเมินประสิทธิภาพ 4 ด้ านได้ แก่
ด้ านความถูกต้ องตรงตามความต้ องการของผู้ใช้
ระบบ (Functional Requirement) 5 ข้ อ ด้ าน
ความถูกต้ องในการทางาน (Function Test) 3 ข้ อ
และ ด้ านความสะดวกในการใช้ งาน (Usability Test)
3 ข้ อและการรักษาความปลอดภัยของข้ อมูล 2 ข้ อ
แบบสอบถามเป็ นแบบปลายปิ ด เป็ นแบบมาตราส่วน
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5 ระดับ ได้ แก่ มากที่สดุ มาก ปานกลาง น้ อย น้ อย
ที่สดุ
ส่วนที่ 2 ข้ อเสนอแนะเป็ นคาถามแบบ
ปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ ตู อบแบบสอบถามได้ เสนอแนะ
ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ
หลังจากนันน
้ าแบบสอบถามตรวจสอบ
เนื ้อหาจากผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่านได้ คา่ IOC ของ
แบบสอบถามแต่ละข้ อมากกว่า 0.6 ก่อนนาไปใช้

คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ ประกอบไปด้ วยแต่ละส่วน
ดังนี ้
1.1 ระบบบริหารข้ อมูลสาหรับเจ้ าหน้ าที่
(Back-End) เป็ นส่วนสาหรับเจ้ าหน้ าที่เข้ าไปบริ หาร
จัดการข้ อมูลประกอบด้ วย
- หน้ าจอสาหรับป้อนข้ อมูล เป็ น
หน้ าจอสาหรับเพิ่มข่าวใหม่ หรื อเพื่อดึงข้ อมูลเดิมมา
เพื่อแก้ ไข
- หน้ าจอแสดงรายการข่าวในฐาน
ข้ อมูลทังหมด
้
สาหรับเลือกรายการมาจัดการแก้ ไข
หรื อ ลบ

ผลการดาเนินการวิจัย
1. ผลการพัฒนาระบบ
ได้ ระบบจัดการข้ อมูล จัดกา รข้ อมูลข่าว
กิจกรรมคณะ ทุนและรับสมัครงาน
บนเว็บไซต์

รูปที่ 8 รูปตัวอย่างหน้ าจอในส่วนบริ หารจัดการข้ อมูล (Back-end)
1 . 2 ส่ วนแสดงผลบนเว็บไซต์
คณะสิ่งแวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล (Front-End)
การแสดงผลในส่วนนี ้ จะปรากฏบนเว็บไซต์
อัตโนมัติเมื่อมีผ้ เู ข้ าใช้ งานเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อม

และทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิหล โดยจะ
แบ่งเป็ นสองส่วนคือ ส่วนที่แสดงผลบนหน้ าแรกของ
เว็บไซต์ (First Page) แสดงดังรูปที่ 9 และส่วนที่อยู่
บริ เวณด้ านในของเว็บไซต์ แสดงดังรูปที่ 10
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รูปที่ 9 รูปแสดงผลลัพธ์บนหน้ าแรกของเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ ในส่วนภาษาไทย
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รูปที่ 10 รูปแสดงผลลัพธ์ในหน้ าเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์ ในส่วนภาษาไทย
2. ผลของการหาประสิทธิภาพของระบบที่
ด้ านความรวดเร็ วในการสนองตอบการทางาน ได้
พัฒนาขึน้
ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.80 อยูใ่ นระดับดีมาก รายการที่ได้
ผลจากตอบแบบสอบถามเพื่อประเมิน
คะแนนต่าสุดคือด้ านประสิทธิภาพของระบบในการ
ประสิทธิภาพของระบบ ได้ ผลดังตารางที่
9 และ
บันทึกข้ อมูลและอัพโหลดไฟล์ได้ คา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.80
ตารางที่ 10
อยูใ่ นระดับมาก คะแนนในรายการอื่นๆ อยู่ ในระดับ
ในตารางที่ 9 เป็ นการประเมินระบบแบบ
ดี-ดีมาก
รายข้ อ พบว่ารายการที่ได้ คะแนนประเมินสูงสุดคือ

ตารางที่ 9 ผลการประเมินระบบรายข้ อ
รายการ
1. ขันตอนการท
้
างานมีความเหมาะสม ไม่ซบั ซ้ อน
2. ระบบสามารถทางานตอบสนองวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
3. ระบบมีความรวดเร็วในการสนองตอบการทางาน
4. ระบบมีประสิทธิภาพในการแสดงผลข้ อมูลบนเว็บไซต์
5. ประสิทธิภาพของระบบในการบันทึกข้ อมูลและอัพโหลดไฟล์
6. ระบบสามารถแสดงข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ อง
7. ความถูกต้ องของการบันทึกข้ อมูลใหม่
8. ความถูกต้ องเมื่อมีการแก้ ไขข้ อมูล
9. ระบบสามารถเข้ าใช้ งานได้ งา่ ย
10. การออกแบบหน้ าจอเหมาะสม ง่ายต่อการอ่านและใช้ งาน
11. ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร อ่านได้ งา่ ยและสวยงาม
12. การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้ งานของผู้ใช้ ระบบในระดับต่างๆ มีความเหมาะสม
13. มีการควบคุมให้ ใช้ งานตามสิทธิ์ผ้ ใู ช้ ได้ อย่างถูกต้ อง

ในตารางที่ 10 เป็ นการสรุปผลการประเมิน
เป็ นรายด้ าน พบว่าทุกด้ านมีคะแนนอยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ ด้ านที่ได้ คะแนนสูงสุดคือด้ านความต้ องการของ
ผู้ใช้ ระบบ รองลงมาคือด้ านความถูกต้ องตามฟั งก์ชนั่

𝒙
4.40

SD
0.845

4.40

0.699

4.80
4.40

0.422
0.843

3.80

0.919

4.40
4.20

0.516
0.632

4.40

0.699

4.40

0.699

4.20

0.919

4.30
4.30

0.675
0.823

4.20

0.789

งาน การออกแบบง่ายต่อการใช้ งานและด้ านการ
รักษาความปลอดภัย (ค่าเฉลีย่ 4.36, 4.33, 4.30 และ
4.25 ตามลาดับ ) ค่าเฉลีย่ รวมได้ เท่ากับ 4.32 อยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ

ตารางที่ 10 ผลการประเมินระบบสรุปภาพรวม 4 ด้ าน
รายการ
ความต้ องการของผู้ใช้ ระบบ (Functional Requirement Test)
ด้ านความถูกต้ องตามฟั งก์ชนั่ งาน (Functional Test)
การออกแบบง่ายต่อการใช้ งาน (Usability Test)
ด้ านการรักษาความปลอดภัย (Security Test)
ค่ าเฉลี่ย

𝒙
4.36
4.33
4.30
4.25
4.32
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0.802
0.606
0.749
0.786
0.738

ประสิทธิภาพ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ
มากที่สดุ

วารสาร Mahidol R2R e-Journal
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – ธันวาคม 2559
http://doi.org/10.14456/jmu.2016.4

ในหัวข้ อเสนอแนะผู้ตอบแบบสอบถามได้
เสนอจัดหมวดหมูใ่ นการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับข้ อมูลของ
ทุนให้ ละเอียดมากขึ ้น เพื่อให้ สามารถสืบค้ นภายหลัง
ได้ เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ ้นต่อไป

ค่าเฉลีย่ 4.20, ความถูกต้ องเมื่อมีการแก้ ไขข้ อมูล
ค่าเฉลีย่ 4.40) มีความมัน่ ใจในความปลอดภัยของ
ข้ อมูล (การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนการใช้ งานของผู้ใช้
ระบบในระดับต่างๆ มีความเหมาะสม ค่าเฉลีย่ 4.30,
มีการควบคุมให้ ใช้ งานตามสิทธิ์ผ้ ใู ช้ ได้ อย่างถูกต้ อง
ค่าเฉลีย่ 4.20) นับว่าระบบสามารถ นามาสนับสนุน
การทางานได้ เป็ นอย่างดี
ผลการวิจยั ที่ได้ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ

สรุปและอภิปรายผล
การพัฒนาระบบการจัดการข้ อมูลข่าว
กิจกรรมคณะ ทุนและรับสมัครงานบนเว็บไซต์
คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลนัน้ ทาโดยการวิเคราะห์ระบบเดิม
แล้ วจึงออกแบบพัฒนาระบบใหม่ เพื่อให้ ได้ ระบบใหม่
ที่มีการจัดเก็บข้ อมูลอย่างเป็ นระบบ ในรูปแบบของ
เว็บแอปพลิเคชัน่ เจ้ าหน้ าที่ผ้ ู เป็ นเจ้ าของข้ อมูล
สามารถที่จะนาข้ อมูลขึ ้นบนเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อม
และทรัพยากรศาสตร์ ได้ ด้วยตนเอง หลังการพัฒนา
ระบบได้ มีการ วัดประสิทธิภาพของ ระบบที่พฒ
ั นาขึ ้น
โดยใช้ แบบสอบถามเป็ น เครื่ องมือพบว่าระบบได้
คะแนนทุกด้ านอยูใ่ นระดับดีมาก ทังความถู
้
กต้ องตรง
ตามความต้ องการของผู้ใช้ ระบบ
(Functional
Requirement Test) ด้ านความถูกต้ องตามฟั งก์ชนั่
งาน (Functional Test) ลักษณะการออกแบบง่ายต่อ
การใช้ งาน (Usability Test) และ ด้ านการรักษาความ
ปลอดภัย (Security Test ) เมื่อดูคา่ เฉลีย่ เป็ นรายข้ อ
พบว่าทุกข้ อมีคะแนนเฉลีย่ อยูใ่ นระดับดี- ดีมาก ระบบ
สามารถประมวลผลได้ ทนั ทีเมื่อมีการป้อนข้ อมูลทาให้
ผู้ใช้ มีความพึงพอใจ ในความเร็ วใน การทางานของ
ระบบ (การสนองตอบการทางาน ค่าเฉลีย่ 4.80) มี
ขันตอนการท
้
างานที่ง่ายต่อการเข้ าใจ (ขันตอนการ
้
ทางานมีความเหมาะสม ไม่ซบั ซ้ อน ค่าเฉลีย่ 4.40)
ผู้ใช้ งานสามารถทางานผ่านเว็บบราวเซอร์ ได้ ทกุ ที่ทกุ
เวลา (ระบบสามารถเข้ าใช้ งานได้ ง่าย ค่าเฉลีย่ 4.40)
ลดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากมนุษย์ (Human
Error) ระบบสามารถแสดง ข้ อมูลได้ อย่างถูกต้ อง
ค่าเฉลีย่ 4.40, ความถูกต้ องของการบันทึกข้ อมูลใหม่

ไวทยา จานงสุทธเสถียร

5

และงานวิจยั ของ

ธนา ปั ญญาคา3 ซึง่ สรุปได้ วา่ ระบบการจัดการข้ อมูล
ข่าวกิจกรรมคณะ ทุนและรับสมัครงานบนเว็บไซต์
คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลที่พฒ
ั นาขึ ้นสามารถนามาช่วยลด
ปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากทางานในระบบเดิมได้ จริ ง มี
ขันตอนการท
้
างานที่ง่าย สะดวก และที่สาคัญคือ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ กบั การทางานได้ จริ ง

ผลและประโยชน์ ท่ ไี ด้ จากการศึกษา
1. ได้ ระบบการจัดการข้ อมูลข่าวกิจกรรมคณะ
ทุนและรับสมัครงานบนเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ได้ ทราบประสิทธิภาพของระบบที่พฒ
ั นาขึ ้น
มา
3. ได้ แนวทางในการพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการข้ อมูลบนเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข้ อเสนอแนะ
1. ผลจากการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าระบบที่
พัฒนาขึ ้นสามารถนามาช่วยสนับสนุนการทางานได้ ดี
เจ้ าหน้ าที่มีความพึงพอใจและมีความพร้ อมในการนา
ข้ อมูลขึ ้นเว็บไซต์ด้วยตนเอง ผู้วิจยั จึงเสนอให้ นาเอา
ระบบไปใช้ งานจริ ง ในคณะ เพื่อลดภาระงานของ
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ผู้ดแู ลเว็บไซต์และทาให้ การส่ง ข้ อมูล ขึ ้นเว็บไซต์มี
ประสิทธิ์มากขึ ้น
2. เนื่องจากงานวิจยั ชิ ้นนี ้ครอบคลุมข้ อมูล
เพียงบางหัวข้ อบนเว็บไซต์ของคณะสิง่ แวดล้ อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ ผู้วิจยั จึงเสนอแนวทางพัฒนาระบบ
จัดการข้ อมูลบนเว็บไซต์ให้ ครอบคลุมในส่วนต่างๆ
ของเว็บไซต์คณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากรศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ มากขึ ้น โดยนาบรรจุลงในแผน
แม่บทสารสนเทศของคณะสิง่ แวดล้ อมและทรัพยากร
ศาสตร์ ตอ่ ไป ทังนี
้ ้ การพัฒนาระบบ ดังกล่าว ยัง
สอดคล้ องกับ กลยุทธ์ที่ 3 ในยุทธศาสตร์ ที่ 4 ของ

วิเชียร เกตุสงิ ห์ .ค่าเฉลีย่ กับการแปลความหมาย: เรื่ อง
ง่ายๆ ที่บางครัง้ ก็พลาดได้ . ข่าวสารการวิจยั
การศึกษา. 2538; 18(3): 8-11.
ไวทยา จานงสุทธเสถียร. การพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการ ข้ อมูลออนไลน์และระบบส่งข่าว
ประชาสัมพันธ์ สาหรับเว็บไซต์ศนู ย์
ประสานงานนักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . [อินเทอร์ เน็ต ].
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2551
[เข้ าถึงเมื่อ 1กันยายน 2557]. เข้ าถึงได้ จาก
http://library.cmu.ac.th/digital_collection/e
theses/fulltext.php?id=20331
อโณทัย นอบไทย. บรรณาธิการ. การออกแบบระบบ
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กิตติ ภักดีวฒ
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การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการเว็บไซต์ ของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
The Study of Satisfaction Level of Users of
Mahidol University International College Website
ภัทรศิริ จัน่ ฉิม
Phatsiri Chanchim

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการเก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจ ของผู้ใช้ บริ การ เว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึง่ การวิจยั ใช้ รูปแบบการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research ) จํานวนทังสิ
้ ้น 202 คน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติฯ ใน 5 ด้ านคือ 1) ด้ านการออกแบบหน้ าเว็บไซต์ 2) ด้ านระบบนํา
ทาง 3) ด้ านตัวอักษร และการจัดรูปแบบ 4) ด้ านการใช้ สใี นเว็บไซต์ และ 5) ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลในเว็บไซต์
ผลการวิจยั แสดงให้ เห็นว่าผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์มีความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑥 =3.39) เมื่อ
พิจารณารายด้ านพบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้ านตัวอักษรและการจัดรูปแบบมีคา่ เฉลีย่ สูงที่สดุ (𝑥 =3.68)
รองลงมาคือด้ านการใช้ สใี นเว็บไซต์ ด้ านการออกแบบหน้ าเว็บไซต์ ด้ านระบบนําทาง และด้ านเข้ าถึงข้ อมูลใน
เว็บไซต์ (𝑥 =3.55, 3.51, 3.12 และ 3.12 ตามลําดับ)
คาสาคัญ: การพัฒนาเว็บไซต์ ความพึงพอใจ
1

1

ตําแหน่งพนักงานผลิตสื่อเพื่อการสื่อสาร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract
This research studied the satisfaction of users of Mahidol University International College web site,
which used the exploratory research (survey research). The target group was 202 lecturers, students,
staff and general users who visited the web site and was selected as a sample group to answer the
satisfaction survey about the web site via the internet. The research tools were 5-scale survey measuring
satisfaction in the following aspects: 1) design of the web site, 2) the navigation system, 3) fonts and text
formatting the web site, 4) color usage and 5) data accessibility.
The research results showed that the satisfaction of the target group was at the medium level
(𝑥 =3.39). When analyzing each aspect separately, the satisfactory level of the Mahidol University
International College’s web site users was also at the medium level. The target group was most satisfied
with the fonts and text formatting of the web site. The average in this aspect was at the highest level
(𝑥 =3.68), followed by color usage, design, navigation system and data accessibility (𝑥 =3.55, 3.51, 3.12
and 3.12 respectively).
Keywords: Website Development, Satisfaction
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เกตส์ (1995) ได้ กล่าวไว้ วา่ เนื ้อหาที่จะนํา
เสนอบนเว็บไซด์นนควรมี
ั้
ความรัดกุม อ่านง่าย และมี
วัตถุประสงค์ที่ชดั เจน โครงสร้ างหรื อ องค์ประกอบ
ของเว็บ ไซต์ ประกอบไปด้ วยลักษณะโครงสร้ างหรื อ
โครงสร้ างของเว็บไซต์ตวั นําทางการสืบค้ นสารสนเทศ
การออกแบบเว็บเพจ การวางโครงร่างลักษณะงาน
กราฟิ กเหล่านี ้ล้ วนเป็ นองค์ประกอบหลัก ของการนํา
เสนอบน เว็บ ไซต์ นนถื
ั ้ อเ ป็ นสิง่ สําคัญที่สดุ นอกจาก
ข้ อมูลในเว็บไซต์แล้ วประโยชน์ที่จะได้ รับจากเว็บไซต์
อีกสิง่ หนึง่ คือการได้ แลกเปลีย่ นความรู้อนั จะนําไปสู่
การขยายองค์ความรู้ให้ กว้ างขวางยิ่งขึ ้นอีกด้ วย ซึง่
ถือว่าเป็ นองค์ประกอบสําคัญที่เว็บไซต์ควรมีพื ้นที่
สําหรับแสดงความคิดเห็นบรรจุอยู่
ดังนี ้ผู้วิจยั จึงเห็นความจําเ ป็ นที่ต้องทําการ
ประเมินความพึงพอใจ ของผู้ใช้ บริ การ ในเว็บไซต์
วิทยาลัย นานาชาติฯ ในปั จจุบนั ให้ ได้ มีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาและเสนอความคิด เห็น พร้ อมทังสามารถ
้
นําผลที่ได้ ไปประเมินปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ให้
มีคณ
ุ ภาพต่อไป

หลักการและเหตุผล
เว็บไซต์นบั ได้ วา่ เป็ นสรรพสิง่ ที่รวบรวมเอา
ข้ อมูลต่างๆ ทังด้
้ านความรู้ ความบันเทิง และการ
ติดต่อ สือ่ สารของคนทุกมุมโลก ได้ ในพริ บตา เมื่อเรา
เข้ าไปยังเว็บไซต์เราจะเห็นหน้ าเว็บไซต์ที่ประกอบไป
ด้ วย ข้ อความ รูปภาพกราฟิ ก เสียง ในรูปแบบและ
สีสนั มากมาย ซึง่ หน้ าเว็บไซต์บางแห่งอาจดู แล้ ว
น่าสนใจ และทําให้ ผ้ ใู ช้ บริ การ เข้ ามาเยี่ยมชมเป็ น
จํานวนมาก แต่ในทางกลับกันบาง เว็บไซต์ดแู ล้ วอาจ
ขาดซึง่ ความ น่าสนใจ และจูงใจ กับผู้ใช้ บริ การนันๆ
้
ในปั จจุบนั เว็บไซต์ได้ มีการพัฒนาขึ ้นอย่าง
หลากหลาย และมีจํานวนมากมายหลายล้ านเว็บไซต์
เพราะเนื่องจาก กระบวนการผลิตเว็บไซต์ในปั จจุบนั
มิได้ ยงุ่ ยากนัก จึงทําให้ เกิดการแข่งขันกันระหว่าง
เว็บไซต์ที่ให้ บริ การ ในด้ านต่างๆ และเว็บไซต์ของ
วิทยา ลัยนานาชาติฯ เป็ นเว็บไซต์ที่ให้ บริ การ ด้ าน
ข้ อมูลการศึกษาของสถาบันแก่ผ้ สู นใจทัว่ ไป และ
ผู้ใช้ บริ การภายในวิทยาลัยนานาชาติฯ ได้ แก่ อาจารย์
นักศึกษา และ เจ้ าหน้ าที่ ที่ต้องการค้ นหาข้ อมูล
ภายในเว็บไซต์ จึงเป็ นเหตุให้ ผ้ วู ิจยั ต้ องการศึกษาหา
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์วิทยา ลัย
นานาชาติฯ ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การได้ รับความพึงพอใจได้ มาก
ที่สดุ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บริ การที่มีตอ่ เว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติฯ
2. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติฯ

กรอบแนวความคิด
ผู้วิจยั ได้ กําหนดกรอบแนวคิดที่เกี่ยวข้ อง ดังนี ้
การพัฒนาเว็บไซต์ใน 5 ด้ านได้ แก่
1. ด้ านการออกแบบหน้ าเว็บไซต์
2. ด้ านระบบนําทาง
3. ด้ านตัวอักษรและการจัดรูปแบบ
4. ด้ านการใช้ สีในเว็บไซต์
5. ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลในเว็บไซต์

ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง ที่มีตอ่
เว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติฯ

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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อยูต่ ํ่ากว่าจะทําให้ เกิดความไม่พอใจงานที่ทําถ้ าหาก
ว่างานให้ ความก้ าวหน้ า
ความท้ าท้ ายความ
รับผิดชอบ ความสําเร็ จและการยกย่
องแก่
ผู้ปฏิบตั ิงานแล้ ว พวกเขาจะพอใจและมีแรงจูงใจใน
การทํางานเป็ นอย่างมาก
ธวัชชัย ศรี สเุ ทพ (2544:16-17) ได้ กล่าวถึง
การออกแบบเว็บไซต์ คํานึงถึงความเหมาะสมกับ
กลุม่ บุคคลเป้าหมายผู้ใช้ และลักษณะของเว็บไซต์
ความสะดวกในการใช้ งานองค์ประกอบของการ
ออกแบบเว็บไซต์ ต้ องคํานึงถึง
1. ความเรี ยบง่าย ได้ แก่ มีรูปแบบที่เรี ยบ
ง่ายไม่ซบั ซ้ อนและใช้ งานได้ สะดวกไม่มีกราฟิ ก หรื อ
ตัวอักษรที่เคลือ่ นไหวอยูต่ ลอดเวลา ชนิดและสีของ
ตัวอักษรไม่มากจนเกินไปทําให้ วนุ่ วาย
2. ความสมํ่าเสมอ ได้ แก่ ใช้ รูปแบบ
เดียวกันตลอดทังเว็
้ บไซต์ เช่น รูปแบบของหน้ าสไตล์
ของกราฟิ กระบบเนวิเกชันและโทนสีควรมีความ
คล้ ายคลึงกันตลอดทังเว็
้ บไซต์
3. ความเป็ นเอกลักษณ์การออกแบบ
เว็บไซต์ควรคํานึงถึงลักษณะขององค์กร เพราะ
รูปแบบของเว็บไซต์จะสะท้ อนถึงเอกลักษณ์และ
ลักษณะขององค์กรนันๆ
้ เช่น ถ้ าเป็ นเว็บไซต์ของทาง
ราชการ จะต้ องดูนา่ เชื่อถือไม่เหมือนสวนสนุก ฯลฯ
4. เนื ้อหาที่มีประโยชน์เนื ้อหาเป็ นสิง่ ที่
สําคัญที่สดุ ในเว็บไซต์ดงั นันควรจั
้
ดเตรี ยมเนื ้อหา และ
ข้ อมูลที่ผ้ ใู ช้ ต้องการให้ ถกู ต้ อง และสมบูรณ์มีการ
ปรับปรุงและเพิ่มเติมให้ ทนั เหตุการณ์อยูเ่ สมอ เนื ้อหา
ไม่ควรซํ ้ากับเว็บไซต์อื่น จึงจะดึงดูดความสนใจ
5. ระบบเนวิเกชันที่ใช้ งานง่าย ต้ องออก
แบบให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าใจง่ายและใช้ งานสะดวก ใช้ กราฟิ กที่
สือ่ ความหมายร่วมกับคําอธิบายที่ชดั เจน มีรูปแบบ
และลําดับของรายการที่สมํ่าเสมอเช่นวางไว้ ตําแหน่ง
เดียวกันของทุกหน้ า
6. ลักษณะที่นา่ สนใจหน้ าตาของเว็บไซต์
จะต้ องมีความสัมพันธ์กบั คุณภาพขององค์ประกอบ

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ความพึงพอใจของผู้ใช้ บริการที่มีต่อ
เว็บไซต์ วิทยาลัยนานาชาติฯ หมายถึง ความชื่น
ชอบความ รู้สกึ ยอมรับพอใจและประทับใจสําหรับ
การใช้ บริ การ ซึง่ ผู้วิจยั ได้ แบ่งหมวดการวัดความพึง
พอใจ ในเว็บ ไซต์ออกเป็ น 5 ด้ านได้ แก่ 1) ด้ านการ
ออกแบบหน้ าเว็บไซต์ 2) ด้ านระบบนําทาง 3) ด้ าน
ตัวอักษร และการจัดรูปแบบ 4) ด้ านการใช้ สใี น
เว็บไซต์ 5) ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลในเว็บไซต์นํามา
วัดผล การประเมินออกเป็ นระดับต่างๆ เช่น ระดับ
มากที่สดุ ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับน้ อย และ
ระดับน้ อยที่สดุ ของในแต่ละด้ าน
การพัฒนาเว็บไซต์ หมายถึง การพัฒนา
ทังโฮมเพจ
้
และเว็บเพจรวมถึงองค์ประกอบต่างๆ ของ
เว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ ฯ เช่น ข้ อความ ภาพ และ
สีตวั อักษร พื ้นหลังของแต่ละเว็บเพจ
ผู้ ใช้ บริการ หมายถึง ประชาชนกลุม่ ตัว
อย่าง 4 กลุม่ ได้ แก่ กลุม่ อาจารย์ กลุม่ บุคลากร กลุม่
นักศึกษาและกลุม่ บุคคลทัว่ ไปที่ได้ ใช้ บริ การจาก
เว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติฯ

แนวความคิด ทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
นักวิชาการได้ ให้ ความหมายของความพึง
พอใจต่างๆ พอสรุปได้ ดงั นี ้
ทวีพงษ์ หินคํา (2541:8) ได้ ให้ ความหมาย
ของความพึงพอใจว่า เป็ นความชอบของบุคคลที่มีตอ่
สิง่ หนึง่ สิง่ ใด ซึง่ สามารถลดความตึงเครี ยด และ
ตอบสนองตามความต้ องการ ของบุคคลได้ ทําให้ เกิด
ความพึงพอใจต่อสิง่ นัน้
ธนียา ปั ญญาแก้ ว (2541:12) ได้ ให้ ความ
หมายว่าสิง่ ที่ทําให้ เกิดความพึงพอใจจะเกี่ยวกันกับ
ลักษณะของงานปั จจัยเหล่านี ้นําไปสูค่ วามพอใจใน
งานที่ทํา ได้ แก่ ความสําเร็ จ การยกย่อง ลักษณะงาน
ความรับผิดชอบ และความก้ าวหน้ า เมื่อปั จจัยเหล่านี ้
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ต่างๆ เช่น คุณภาพของกราฟิ กที่จะต้ องสมบูรณ์ การ
ใช้ สี การใช้ ตวั อักษรที่อา่ นง่ายสบายตา การใช้ โทนสี
ที่เข้ ากัน ลักษณะหน้ าตาที่นา่ สนใจนันขึ
้ ้นอยูก่ บั
ความชอบของแต่ละบุคคล
7. การใช้ งานอย่ างไม่จํากัดผู้ใช้ สว่ นใหญ่
สามารถเข้ าถึงได้ มากที่สดุ เลือกใช้ บราวเซอร์ ชนิดใดก็
ได้ ในการเข้ าถึงเนื ้อหา สามารถแสดงผลได้ ทกุ ระบบ
ปฏิบัติการและความละเอียดหน้ าจอต่างๆ กันอย่าง
ไม่มีปัญหาเป็ นลักษณะสําคัญสําหรับผู้ใช้ ที่มีจํานวน
มาก
8. คุณภาพในการออกแบบและเรี ยบเรี ยง
เนื ้อหาอย่างรอบคอบสร้ างความรู้สกึ ว่าเว็บไซต์ มี
คุณภาพ ถูกต้ อง และเชื่อถือได้
9. ระบบการใช้ งานที่ถกู ต้ องการใช้ แบบ
ฟอร์ มสําหรับกรอกข้ อมูลต้ องสามารถกรอกได้ จริ ง ใช้
งานได้ จริ งลิงค์ตา่ งๆ จะต้ องเชื่อมโยงไปหน้ าที่มีอยู่
จริ งและถูกต้ องระบบการทํางานต่างๆ ในเว็บไซต์จะ
ต้ องมีความแน่นอนและทําหน้ าที่ได้ อย่างถูกต้ อง
พื ้นฐานในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี
- มีเนื ้อหาเป็ นประโยชน์ ตรงกับที่
ผู้ใช้ ต้องการ
- มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเนื ้อหา และ
พัฒนาเว็บไซต์อยูเ่ สมอ
- ใช้ เวลาในการดาวน์โหลดน้ อย
แสดงผลเร็ วใช้ งานที่สะดวก เข้ าใจง่าย

และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ ตอ่ เว็บเพจของ
สํานักวิจยั และพัฒนาพืชนํ ้ามันและผลิตภัณฑ์จาก
นํ ้ามันพืชเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตร 4 ด้ าน คือ
ด้ าน เนื ้อหา ด้ านการออกแบบ ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล
และการสืบค้ นข้ อมูลและด้ านประโยชน์และการ
นําไปใช้ กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครั ง้ นี ้คือ ผู้ใช้
อินเทอร์ เน็ต ที่เข้ ามาสืบค้ นข้ อมูลผ่านเว็บเพจ
สํานักวิจยั และ พัฒนาพืชนํ ้ามันและผลิตภัณฑ์จาก
นํ ้ามันพืชเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรกรและตอบ
แบบสอบถามถึงความพอใจผ่านเว็บเพจระหว่างวันที่
10 ธันวาคม 2545 ถึงวันที่ 10 มีนาคม 2546 จํานวน
510 คน แล้ วนําข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์ เพื่อหาค่า
ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบ ว่าเว็บเพจของสํานักวิจยั และพัฒนา
พืชนํ ้ามัน และผลิตภัฑณ์จากนํ ้ามันพืชเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษ ตร กรมผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญทังในด้
้ านเนื ้อหา และด้ านเทค นิคการ
ออกแบบในระดับดีมาก ผู้ใช้ เว็บเพจมีความพึงพอใจ
ด้ านเนื ้อหา และการสืบค้ นข้ อมูลผู้ใช้ มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก
กิตติพงษ์ จํารูญ (2551) ได้ ศกึ ษา เรื่ อง การ
พัฒนาเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ระดับ
ปริ ญญาโทคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นเพื่อพัฒนาเว็บไซต์ดงั กล่าวตามหลักการและ
วิธีออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ โดยศึกษาในด้ านองค์
ประกอบต่างๆ ของเว็บไซต์ 7 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านข้ อมูล
ที่นําเสนอบนเว็บไซต์ ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล ด้ านการ
ออกแบบหน้ าเว็ บเพจ ด้ านระบบนําทาง (Navigator
System) ด้ านกราฟและภาพเคลื่ อนไหว ด้ านตัว
อักษรและการจัดรูปแบบข้ อความ และด้ านการใช้ สใี น
เว็บ เพจกลุม่ ตัวอย่าง ในการวิจยั เป็ นบุคลากร และ
นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการศึกษาระดับปริ ญ ญาโท
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํานวน 20
คนและบุคคลทัว่ ไปที่ผ้ วู ิจยั ขอความร่วมมือในการชม
เว็บไซต์ของผู้วิจยั จํานวน 10 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
ลัดดาวัลย์ สุวรรณโชติ (2546) ได้ ศกึ ษาถึง
“การพัฒนาเว็บเพจสํานักวิจยั และพัฒนาพืชนํ ้า มัน
และผลิตภัณฑ์จากนํ ้ามันพืชเพื่อพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตร กรมวิชาการเกษตร” โดยการวิจยั
ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างเว็บเพจของสํานักวิจยั
และพัฒนาพืชนํ ้ามันและผลิตภัณฑ์จากนํ ้ามัน พืชเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร (www.doa-vegetoil.com)
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วิจยั ได้ แก่ 1) เว็บไซต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่นที่สร้ างขึ ้นตามหลักการและวิธีการออกแบบ
พัฒนาเว็บไซต์ที่ผา่ นก ารตรวจสอบและประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
สอบถาม 7 ด้ านคือ ด้ านข้ อมูลที่นําเสนอบนเว็บไซต์
ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล ด้ านการออกแบบหน้ าเว็บ เพจ
ด้ านระบบนําทาง (Naviation System) ด้ านกราฟิ ก
และภาพเคลือ่ น ไหว ด้ านตัวอักษรและการจัดรูปแบบ
ข้ อความ และด้ านการใช้ สใี นเว็บ เพจวิเคราะห์ข้อมูล
โดยหาค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความ
คิดเห็นที่มีตอ่ เว็บไซต์พบว่าบุคลากรและนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาระดับปริ ญญาโท
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความคิด
เห็นต่อเว็บไซต์ในด้ านต่างๆ ที่ศกึ ษาทัง้ 7 ด้ าน
ในระดับดี และบุคคลทัว่ ไ ปที่ให้ ความร่วมมือในการ
ชมเว็บ ไซต์ มีความคิดเห็นต่อเว็บไซต์ในด้ านต่างๆ ที่
ศึกษาทัง้ 7 ด้ านในระดับดีเช่นเดียวกัน

กลุม่ ตัวอย่างได้ 5% หรื อ 0.5 ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ผ้ วู ิจยั ได้ จะคํานวณจากสูตรดังนี ้
n=
N
1+N(e)2
n = ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
N = ขนาดของประชากรที่ใช้ ในการวิจยั
e = ค่าเปอร์ เซ็นต์ของความคลาดเคลือ่ น
จากการสุม่ ตัวอย่าง
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เป็ นการเก็บรวบรวมข้ อมูลในกลุม่ ตัวอย่างที่
ได้ เข้ าใช้ บริ การ เว็บไซต์วิทยาลัย นานาชาติฯ ได้ แก่
อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป
ด้ วยวิธีการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบบังเอิญและตอบ
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีตอ่ เว็บไซต์ผา่ น
ระบบอินเต อร์ เน็ ตแบบสอบถามผู้วิจยั ทําด้ วย
Google Document e-Form และทําการโพสลิงค์ ใน
หน้ าเว็บไซต์ วิทยาลัยนานาชาติฯ พร้ อมส่งอีเมล์ลิ งค์
ของแบบสอบถามออนไลน์ไปยังกลุม่ ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
1. เว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติฯ
2. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจประกอบ
ด้ วยคําถามปลายเปิ ดและปลายปิ ดแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า Rating Scale 5 ระดับ โดยแบ่งออกเป็ น
3 ตอนคือ
ตอนที่
1 ข้ อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้ แก่ สถานะ อายุ สถิติการเข้ าใช้ งาน
เว็บไซต์ วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่และค่าร้ อยละ
ตอนที่ 2 วัดความพึงพอใจในการใช้ บริ การ
เว็บไซต์ โดยแบ่งวัดเฉพาะด้ านคือ ด้ านการออกแบบ
หน้ าเว็บไซต์ ด้ านระบบนําทาง ด้ านตัวอักษร และการ
จัดรูปแบบข้ อความ ด้ านการใช้ สใี นเว็บไซต์ ด้ านการ
เข้ าถึงข้ อมูลในเว็บไซต์ นํามาวิเคราะห์วดั ความพึง

ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร ได้ แก่ ผู้ ใช้ บริ การ เว็บไซต์
วิทยาลัยนานาชาติฯ ตังแต่
้ เดือน มกราคม - มีนาคม
2558 จํานวน 80,088 คน (ที่มาข้ อมูล : เครื่ องมือการ
วัดจํานวนผู้เข้ าใช้ งานเว็บไซต์ Google Anaglytics )
ที่ผ้ วู ิจยั ได้ ติดตังไว้
้ เว็บไซต์เพื่อนับจํานวนผู้เข้ าใช้ งาน
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่
นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไปที่ได้ ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีตอ่ เว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ ฯ
ผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต และอีเมล์ ที่ทําการส่ง ลิงค์ของ
แบบสอบ ถามออนไลน์เป็ น จํานวน 202 คน ซึง่ ตรง
ตามเกณฑ์การวัดค่าความเชื่อมัน่ ที่ 95% โดยคํานวณ
จากสูตรการคํานวณขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจํานวน
80,088 คนยอมรับค่าความคลาดเคลือ่ นจากการสุม่
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พอใจที่มีตอ่ เว็บไซต์ทงั ้ 5 ด้ านดังกล่าว ซึง่ เป็ นมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับได้ กําหนดค่าคะแนนดังนี ้
พึงพอใจมากที่สดุ มีคา่ เท่ากับ 5 คะแนน
พึงพอใจมาก
มีคา่ เท่ากับ 4 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง มีคา่ เท่ากับ 3 คะแนน
พึงพอใจน้ อย
มีคา่ เท่ากับ 2 คะแนน
พึงพอใจน้ อยที่สดุ มีคา่ เท่ากับ 1 คะแนน
จากนันทํ
้ าการวิเคราะห์ด้วยค่าเฉลีย่
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเชื่อมัน่ เป็ น
รายข้ อ รายด้ าน และแปลผลโดยใช้ เกณฑ์ดงั นี ้
ค่าเฉลีย่ 4.50 - 5.00 หมายถึง ความพึง
พอใจมากที่สดุ
ค่าเฉลีย่ 3.50 - 4.49 หมายถึง ความพึง
พอใจมาก
ค่าเฉลีย่ 2.50 - 3.49 หมายถึง ความพึง
พอใจปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 2.50 - 2.49 หมายถึง ความพึง
พอใจน้ อย
ค่าเฉลีย่ 1.00 - 1.49 หมายถึง ความพึง
พอใจน้ อยที่สดุ
ตอนที่ 3 ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม

3. วิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของกลุม่ ตัวอย่างที่มีตอ่ เว็บไซต์ และนําคําตอบมาหา
ค่าเฉลีย่ (𝑥 ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)
4. ข้ อเสนอแนะต่อเว็บไซต์วิทยาลัยนานา
ชาติฯ ใช้ การวิเคราะห์เนื ้อหา

ผลการศึกษา
การศึกษาความพึงพอใจของผู้เข้ าใช้ บริ การ
เว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ ฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
วัดความพึงพอใจการใช้ บริ การ เว็บไซต์ของอาจารย์
นักศึกษา เจ้ าหน้ าที่ และประชาชนทัว่ ไปทัง้ 5 ด้ าน
ดังที่กล่าวไปแล้ ว
ผู้วิจยั ได้ นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจการใช้ งาน เว็บไซต์วิทยาลัย
นานาชาติฯ เป็ น 3 ตอนดังนี ้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบ
ถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอ
ใจการใช้ งานเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติฯ
ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเพิ่ม
เติม
จากข้ อมูลที่เก็บรวบรวมได้ จาก กลุม่ ตัว
อย่าง ทังหมด
้
202 คน ผู้วิจยั ได้ นําข้ อมูลที่ได้ มา
วิเคราะห์เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบ ถามใน
เรื่ องต่างๆ โดยใช้ วิธีการวิเคราะห์หาค่าความ เชื่อมัน่
โดยใช้ สมั ประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s Alpha Coeefficient) ได้ ผลการ
วิเคราะห์ ดังตารางที่ 1

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ โดยใช้ คา่
สัมประสิทธิ์วดั ค่าจากหมวดคําถามที่ผ้ ใู ช้ บริ การ
เว็บไซต์ในด้ านต่างๆ
2. วิเคราะห์หาค่าความถี่ และค่าร้ อยละ
จากแบบสอบถามตอนที่ 1 ที่เกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไปของ
ผู้ตอบแบบ สอบถาม เช่น สถานะ อายุ และสถิติ การ
เข้ าชมเว็บไซต์
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ตารางที่ 1 แสดงค่ าความเชื่อมั่นของคาถามในหมวดต่ างๆ
หมวดคาถามการใช้ บริการเว็บไซต์ ด้านต่ างๆ

ค่ า Cronbach’s Alpha

ด้ านการออกแบบหน้ าเว็บไซต์
ด้ านระบบนําทาง
ด้ านตัวอักษรและการจัดรูปแบบข้ อความ
ด้ านการใช้ สีในเว็บไซต์
ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลในเว็บไซต์

0.846
0.852
0.898
0.873
0.827

จากตารางที่ 1 สรุปได้ วา่ การตังข้
้ อคําถามในแต่ละ
ด้ านนันมี
้ คา่ ความเชื่อมัน่ ในระดับที่ดี ซึง่ มีคา่
Cronbach’s Alpha มาตราฐานมากกว่า 0.8 ถือว่า
การตังคํ
้ าถามในแบบสอบถามงานวิจยั มีความน่า
เชื่อถือ

แปลผล
ความสอดคล้ อง
ภายในของข้ อคาถาม
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้ อมูลทัว่ ไป
เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทัว่ ไปของ กลุม่ ตัวอย่าง คือ สถานะ
ของผู้ตอบแบบประเมิน ซึง่ ประกอบไปด้ วย อาจารย์
นักศึกษา เจ้ าหน้ าที่และประชาชนทัว่ ไป ตามตารางที่
2 ดังนี ้

ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้ อยละ ข้ อมูลส่ วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็ นกลุ่มตัวอย่ าง
ที่
1

2

3

ข้ อมูลส่ วนตัว
สถานะ
1. อาจารย์ นักศึกษา และเจ้ าหน้ าที่
2. ประชาชนทัว่ ไป
รวม
อายุ
1. ตํ่ากว่า 20 ปี
2. 20 - 39 ปี
3. 40 - 59 ปี
4. 60 ขึ ้นไป
รวม
สถิติการเข้ าชมเว็บไซต์
1. ทุกวัน
2. สัปดาห์ละครัง้
3. เดือนละครัง้
4. ขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการ
5. เพิ่งเข้ าครัง้ แรก
รวม

จากตารางที่ 2 พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ น อาจารย์
เจ้ าหน้ าที่และนักศึกษาร้ อยละ 98.5 และ เป็ น
ประชาชนทัว่ ไปร้ อยละ 1.5 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง

จานวน

ร้ อยละ

199
3
202

98.5
1.5
100

38
139
22
3
202

18.8
68.8
10.9
1.5
100

29
15
9
148
1
202

14.4
7.4
4.5
73.3
0.5
100

20 - 39 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 68.8 รองลง มามีอายุ
ตํ่ากว่า 20 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 18.8 มีอายุ 40 - 59 ปี
คิดเป็ นร้ อยละ 10.9 สุดท้ ายมีช่วงอายุอยูท่ ี่ 60 ปี ขึ ้น
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คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ส่วนสถิติก ารเข้ าชมเว็บไซต์ขึ ้นอยู่
กับความต้ องการ คิดเป็ นร้ อยละ 73.3 รองลง มาใช้
ทุกวัน คิดเป็ น ร้ อยละ 14.4 สัปดาห์ละครัง้ คิดเป็ น

ร้ อยละ 7.4 เดือนละครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 4.5 และ
สุดท้ ายเพิ่งเข้ าครัง้ แรก คิดเป็ นร้ อยละ 0.5 ตามลําดับ
ตอนที่ 2 ความ พึงพอใจที่มีตอ่ เว็บไซต์
วิทยาลัยนานาชาติฯ โดยแบ่งออกเป็ น 5 ด้ านดังนี ้

ตารางที่ 3 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างที่มีต่อเว็บไซต์ วิทยาลัยนานาชาติฯ ด้ านการ
ออกแบบหน้ าเว็บไซต์ (n = 202)
ด้ านการออกแบบหน้ าเว็บไซต์
มีความเป็ นระเบียบและเรียบง่าย
สอดคล้ องกับรูปแบบของเว็บไซต์
สะท้ อนให้ เห็นเอกลักษณ์ของ เว็บไซต์
โดยรวม

แสดงค่ าเฉลี่ย 𝒙 และ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD
SD
ระดับความพึงพอใจ
𝒙
3.51
.948
มาก
3.44
.966
ปานกลาง
3.58
1.010
มาก
3.51
.974
มาก

จากตารางที่ 3 พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง มีความพึงพอใจ
ต่อเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติฯ ด้ านการออกแบบ
หน้ าเว็บไซต์โดยรวมอยูใ่ น ระดับมาก (𝑥 = 3.51) ซึง่
หัวข้ อประเมินข้ อสะท้ อนให้ เห็นเอกลักษณะของ

เว็บไซต์มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (𝑥 = 3.58) รองลงมาคือมี
ความเป็ นระเบียบและเรี ยบง่าย และสอดคล้ องกับ
รูปแบบของเว็บไซต์ (𝑥 =3.51 และ 𝑥 =3.44)
ตามลําดับ

ตารางที่ 4 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างที่มีต่อเว็บไซต์ วิทยาลัยนานาชาติฯ ด้ านระบบนา
ทาง (n = 202)
ด้ านระบบนาทาง
เข้ าใจง่ายและมีคําอธิบายชัดเจน
มีลกั ษณะการเปลี่ยนแปลงที่มีปฏิสมั พันธ์ ต่อผู้ใช้
อยูใ่ นตําแหน่งที่เหมาะสม และพร้ อมต่อการใช้ งาน
โดยรวม

แสดงค่ าเฉลี่ย 𝐱 และ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD
SD
ระดับความพึงพอใจ
𝐱
3.21
.996
ปานกลาง
3.05
.999
ปานกลาง
3.12
.992
ปานกลาง
3.12
.985
ปานกลาง

จากตารางที่ 4 พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง มีความพึงพอใจ
ต่อเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ ฯ ด้ านระบบ นําทาง
โดยรวมอยูใ่ นระดับปาน กลาง (𝑥 = 3.12) ซึง่ หัวข้ อ
ประเมินข้ อเข้ าใจง่าย และมีคําอธิบายชัดเจน

มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด (𝑥 = 3.21) รองลงมาคืออยูใ่ น
ตําแหน่งที่เหมาะสมและพร้ อมต่อการใช้ งาน และ
มีลกั ษณะการเปลีย่ นแปลงที่มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ ผู้ใช้
(𝑥 = 3.12 และ 𝑥 = 3.05) ตามลําดับ

ตารางที่ 5 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างที่มีต่อเว็บไซต์ วิทยาลัยนานาชาติฯ ด้ านตัวอักษร
และการจัดรู ปแบบข้ อความ (n=202)
แสดงค่ าเฉลี่ย 𝐱 และ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD
SD
ระดับความพึงพอใจ
𝐱
3.77
.936
มาก
3.71
.873
มาก

ด้ านตัวอักษรและการจัดรู ปแบบข้ อความ
ข้ อความชัดเจน อ่านง่าย และสีตวั อักษรเหมาะกับสีของพื ้นหลัง
ความหนาแน่นของข้ อความในแต่ละ เว็บเพจเหมาะสม
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ด้ านตัวอักษรและการจัดรู ปแบบข้ อความ
การจัดว่างตําแหน่งของข้ อความเหมาะสม
โดยรวม

แสดงค่ าเฉลี่ย 𝐱 และ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD
SD
ระดับความพึงพอใจ
𝐱
3.56
.822
มาก
3.68
.877
มาก

จากตารางที่ 5 พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง มีความพึงพอใจ
ต่อเว็บไซต์วิทยาลัย นานาชาติฯ ด้ านตัวอักษร และ
การจัดรูปแบบข้ อความโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก

สูงสุด (𝑥 = 3.77) รองลงมาคือ ความหนาแน่นของ
ข้ อความในแต่ละเว็บเพจเหมาะสมและการจัดว่าง

(𝑥 = 3.68) ซึง่ หัวข้ อประเมินข้ อ ความชัดเจนอ่านง่าย
และสีตวั อักษรเหมาะกับสีของพื ้นหลัง มีคา่ เฉลีย่

𝑥 =3.56) ตามลําดับ

ตําแหน่งของข้ อความเหมาะสม

(𝑥 =3.71 และ

ตารางที่ 6 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างที่มีต่อเว็บไซต์ วิทยาลัยนานาชาติฯ ด้ านการใช้ สี
ในเว็บไซต์ (n = 202)
ด้ านการใช้ สีในเว็บไซต์
สีที่ใช้ สื่อความหมายและความรู้สกึ ตรงกับเนื ้อหา
ดึงดูดความสนใจและกระตุ้นความรู้สกึ
สีที่ใช้ เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์
โดยรวม

แสดงค่ าเฉลี่ย 𝐱 และ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD
SD
ระดับความพึงพอใจ
𝐱
3.64
.943
มาก
3.33
.963
ปานกลาง
3.68
.925
มาก
3.55
.943
มาก

จากตารางที่ 6 พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง มีความพึงพอใจ
ต่อเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ ฯ ด้ านการใช้ สใี น

สูงสุด (𝑥 = 3.68) รองลงมาคือสีที่ใช้ สอื่ ความหมาย
ความรู้สกึ ตรงกับเนื ้อหา และดึงดูดความสนใจ และ

เว็บไซต์โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑥 =3.55) ซึง่ หัวข้ อ
สีที่ใช้ เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์มีคา่ เฉลีย่

กระตุ้นความรู้ สึก
ตามลําดับ

(𝑥 =3.64 และ 𝑥=3.33)

ตารางที่ 7 ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่ างที่มีต่อเว็บไซต์ วิทยาลัยนานาชาติฯ ด้ านการเข้ าถึง
ข้ อมูลในเว็บไซต์ (n=202)
ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลในเว็บไซต์
สามารถเข้ าถึงข้ อมูลสะดวกและ ง่ายต่อการเข้ าถึง
ความเชื่อมโยงสะดวกต่อการเข้ าถึงข้ อมูล ที่ต้องการ
โดยรวม

แสดงค่ าเฉลี่ย 𝐱 และ ค่ าเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD
SD
ระดับความพึงพอใจ
𝐱
3.12
1.058
ปานกลาง
3.12
.962
ปานกลาง
3.12
1.01
ปานกลาง

จากตารางที่ 7 พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง มีความพึงพอใจ
ต่อเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติฯ ด้ านการเข้ าถึงข้ อมูล

อภิปรายผลการศึกษา

ในเว็บไซต์โดยรวมอยูใ่ นระดับ ปานกลาง (𝑥 = 3.12)
โดยหัวข้ อสามารถเข้ าถึงข้ อมูลสะดวกและง่ายต่อการ
เข้ าถึง และความเชื่อมโยงสะดวกต่อการเข้ าถึงข้ อมูล

จากผลการประเมินผลการใช้ เว็บไซต์
วิทยาลัยนานาชาติ ฯ พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง ทัง้ 202 คน
มีสว่ นช่วยในการประเมินผลเพื่อให้ เกิดการพัฒนา

ที่ต้องการอยูร่ ะดับเดียวกันคือ ปานกลาง (𝑥 =3.12)
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และปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติฯ
ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
การศึกษาความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่มีตอ่ เว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติฯ ครัง้ นีโ้ ดยผู้วิจยั ได้
ใช้ หลักการออกแบบและพัฒน าเว็บไซต์ โดยผลของ
การตอบแบบสอบถามผู้วิจยั ได้ สรุปและรวบรวม

ในระดับมาก (𝑥 =3.51) โดยมีความพึงพอใจอันดับ
แรกคือ มีความเป็ นระเบียบและเรี ยบง่าย รองลงมา
คือ สะท้ อนให้ เห็นเอกลักษณ์ของเว็บไซต์ และมีความ
สอดคล้ องกับรูปแบบของเว็บไซต์ตามลําดับ
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ กิตติพงษ์ จํารูญ
(2551) พบว่ากลุม่ ตัวอย่าง มีความพึงพอใจด้ านการ
ออกแบบหน้ าเว็บเพจอยูใ่ นระดับสูง
ทังนี
้ ้อาจ
เนื่องจากเว็บไซต์มีรูปแบบที่เรี ยบง่าย ไม่ซบั ซ้ อน และ
ใช้ งานได้ อย่างสะดวก มีความสมํ่าเสมอ ตลอดทัง้
เว็บ ไซต์ไม่วา่ จะเป็ นกราฟิ ก โทนสี และระบบนําทาง
ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อเสนอแนะของ ธวัชชัย ศรี สเุ ทพ
(2544) ที่วา่ รูปแบบของหน้ าสไตล์ของกราฟิ ก ระบบ
นําทาง และโทนสีควร จะมีความคล้ ายคลึงกันตลอด
ทังเว็
้ บไซต์
2.2 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
นานาชาติฯ ด้ านระบบนําทางจากผลวิจยั พบว่า กลุม่
ตัวอย่าง มีความพึงพอใจด้ านนี ้ในระดับปานกลาง
(𝑥 = 3.12) โดยมีความพึงพอใจอันดับแรก
คือ
มีลกั ษณะการเปลีย่ นแปลงที่มีปฏิสมั พันธ์ตอ่ ผู้ใช้
รองลงมาคือเข้ าใจง่ายและมีคําอธิบายชัดเจน และอยู่
ในตําแหน่งที่เหมาะสม และพร้ อมต่อการใช้ งานตาม
ลําดับ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ กิตติพงษ์ จํารูญ
(2551) ที่พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้ าน
ระบบนําทางอยูใ่ นระดับดี ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากเว็บไซต์
ได้ มีการจัดหมวดหมูข่ องเมนูไว้ อย่างชัดเจนเข้ าใจ
ง่าย และสือ่ ถึงบทความภายในแต่ละเว็บเพจได้ ซงึ่
ธวัชชัย ศรี สเุ ทพ (2544) อธิบาย ถึงระบบนําทางเป็ น
องค์ประกอบที่มีความสําคัญมากของเว็บไซต์ต้อง
ออกแบบให้ ผ้ ใู ช้ เข้ าใจได้ ง่ายและใช้ ได้ สะดวก โดยใช้
กราฟิ กและคําที่สอื่ ความหมายอธิบายได้ อย่างชัดเจน
2.3 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
นานาชาติฯ ด้ านตัวอักษรและการจัดรูปแบบ จากผล
วิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง มีความพึงพอใจด้ านนี ้ใน
ระดับมาก (𝑥 = 3.68) โดยมีความพึงพอใจอันดันดับ

ข้ อมูลพร้ อมทังหาค่
้ าเฉลีย่ (𝑥 ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) ผลวิจยั พบว่า ผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์
วิทยาลัยนานาชาติ ฯ มีความพึงพอใจที่สอดคล้ องไป
ในทางเดียวกันคือ ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปาน
กลาง โดยแบ่งวิเคราะห์เป็ น 2 ตอนดังนี ้
1. สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ รับจาก
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวข้ อง กับ
ข้ อมูลทัว่ ไป จากกลุ่มตัวอย่างที่เข้ าใช้ บริ การเว็บไซต์
มากที่สดุ คือ อาจารย์ นักศึกษา และเจ้ าหน้ าที่มีการ
ตอบแบบสอบถามความพึงใจ มากที่สดุ ซึง่ แสดงให้
เห็นว่าผู้ที่ใช้ บริ การเว็บไซต์สว่ นใหญ่เป็ นบุคลากร
ภายในวิทยาลัยนานาชาติฯ อีกทังผลของ
้
ช่วงอายุ
ระหว่าง 20 - 39 ปี มีการตอบแบบสอบถามมากที่สดุ
ซึง่ ได้ สอดคล้ องกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และ
คอมพิวเตอร์ แห่งชาติ (สํานักงานเลขานุการ คณะ
กรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ , 2545 :
28 - 33) ได้ ทําการสํารวจกลุม่ ผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตใน
ประเทศไทย ปี พ.ศ.2544 (เป็ นการสํารวจปี ที่ 3) จาก
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามประมาณ 20,000 คน
ผลการสํารวจพบว่า ผู้ใช้ อินเตอร์ เน็ตส่วนใหญ่เป็ นผู้ที่
มีอายุน้ อย คือ อยูใ่ นช่วงนักศึกษา หรื อวัยทํางาน
ตอนต้ น (อายุ 20 - 29 ปี ) เป็ นส่วนมากและ มีระดับ
การศึกษาในระดับปริ ญญาตรี ขึ ้นไปถึงร้ อยละ 74
2. สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจใน
ด้ านการพัฒนาเว็บไซต์ตา่ งๆ ดังนี ้
2.1 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
นานาชาติฯ ด้ านการออกแบบหน้ าเว็บไซต์ จาก
ผลวิจยั พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง มีความพึงพอใจด้ านนี ้
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แรก คือ ข้ อความชัดเจนอ่านง่าย และสีตวั อักษร
เหมาะกับสีของพื ้นหลังรองลงมา คือ ความหนาแน่น
ของข้ อความในแต่ละเว็บเพจเหมาะสม และการ จัด
วางตําแหน่งของข้ อความเหมาะสมตามลําดับ
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของ
กิตติพงษ์ จํารูญ
(2551) ที่พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้ าน
ตัวอักษร และการ จัดรูปแบบข้ อความอยู่ ในระดับดี
ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากการเลือกฟอนต์ตวั อักษรที่เหมาะ
กับระบบปฏิบตั ิการทุกชนิดที่เป็ นมาตรฐานสากล
ว่าควรใช้ ขนาดเท่าไรสําหรับหัวข้ อหลักเนื ้อหา หรื อ
เมนูระบบนําทางต่างๆ บนเว็บไซต์ได้ อย่างชัดเจน
อ่านง่าย ไม่หนาแน่ นของเนื ้อหาจนเกินไปซึง่ ทําให้
ลดปั ญหาในเรื่ องของการแสดงผลบนเว็บไซต์ของ
เครื่ อง ผู้ใช้ บริ การต่างๆ ไม่เกิดปั ญหาการแสดงผล
และ ธวัชชัย ศรี สภุ าพ (2544) กล่าวว่าความยาวของ
หน้ ามากเกินไปจะทําให้ ผ้ ใู ช้ เกิดความสับสนกับข้ อ
มูลที่มีจํานวนมากและยังสร้ างความเหนื่อยล้ าในการ
อ่านให้ จบหน้ าเว็บเพจด้ วย
2.4 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
นานาชาติฯ ด้ านการใช้ สใี นเว็บไซต์ จากผลวิจยั พบว่า
กลุม่ ตัวอย่าง มีความพึงพอใจด้ านนี ้ในระดับปาน
กลาง (𝑥 = 3.55) โดยมีความพึงพอใจอันดับแรก คือ
สีที่ใช้ เหมาะสมกับลักษณะของเว็บไซต์ รองลงมาคือ
สีที่ใช้ สอื่ ความหมายและความรู้สกึ ตรงกับเนื ้อหา
และดึงดูดความสนใจและกระตุ้นความรู้สกึ ตาม
ลําดับ สอดคล้ องกั บผลวิจยั ของ กิตติพงษ์ จํารูญ
(2551) ที่พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้ าน
การใช้ สใี นเว็บเพจอยูใ่ นระดับดี ทังนี
้ ้อาจเนื่องจาก
เว็บไซต์วิทยาลัยนานา ชาติฯ เป็ นเว็บไซต์ที่นําเสนอ
ข้ อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาจึงเน้ นใช้ สที ี่เรี ยบง่าย
ไม่ฉดู ฉาด และการพัฒนาการใช้ สสี อดคล้ องกับ
ดวงพร เกี๋ยงคํา (2552 ) กล่าวว่าการออกแบบ
เว็บเพจให้ สวยงามนันส่
้ วนใหญ่จะขึ ้นอยูก่ บั การเลือก
ชุดสีให้ ผสมกลมกลืนกันทําให้ เว็บเพจออกมาดูดี

2.5 ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์วิทยาลัย
นานาชาติฯ ด้ านเข้ าถึงข้ อมูลในเว็บไซต์ จากผลวิจยั
พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง มีความพึงพอใจด้ านนี ้ในระดับ
ปานกลาง (𝑥 = 3.12) โดยมีความพึงพอใจอันดับ
แรกคือ สามารถเข้ าถึงข้ อมูลสะดวกและง่ายต่อการ
เข้ าถึง และรองลงมาคือความเชื่อมโยงสะดวก ต่อการ
เข้ าถึงข้ อมูลที่ต้องการตามลําดับ สอดคล้ องกับ
ผลการวิจยั ของ กิตติพงษ์ จํารูญ (2551) ที่พบว่ากลุม่
ตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลใน
เว็บเพจอยูใ่ นระดับ ปานกลาง ทังนี
้ ้อาจเนื่องจากการ
ออกแบบจัดทําระบบค้ นหาข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพ
สามารถค้ นหาคําที่ผ้ ใู ช้ บริ การต้ องการหาได้ ตามลิงค์
ของแต่ละหน้ าเว็บเพจได้ ซงึ่ สอดคล้ องกับ ธวัชชัย
ศรี สเุ ทพ (2544) ที่กล่าวถึงการออกแบบเว็บไซต์
อย่างมีประสิทธิภาพด้ านการเข้ าถึงข้ อมูลไว้ วา่ ระบบ
การทํางานต่างๆ จะต้ องมีความแน่นอนและทําหน้ าที่
ได้ อย่างถูกต้ อง เช่น แบบฟอร์ มสําหรับผู้ใช้ กรอก
ข้ อมูลต้ องแน่ใจว่าสามารถใช้ งานได้ จริ งลิงค์ตา่ งๆ
จะต้ องเชื่อมโยงไปยังหน้ าที่มีปรากฎอยูจ่ ริ งและ
ถูกต้ องควรตรวจเช็คอยูเ่ สมอว่าสิง่ เหล่านี ้ยังทํางาน
ได้ ดี

ประโยชน์ ท่ จี ะได้ รับ
1. สามารถนําผลของการวิจยั ในครัง้ นี ้ไป
ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ให้ มีประสิทธิภาพ และ
นําไปประยุกต์ใช้ งานในรูปแบบต่างๆ ได้
2. ได้ ทราบผลความพึงพอใจของผู้ใช้ บริ การ
เว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ได้ ทราบข้ อมูลและปั ญหาอุปสรรค จาก
ข้ อเสนอแนะของผู้ใช้ บริ การเว็บไซต์ พร้ อมทังนํ
้ าไป
พัฒนาเว็บไซต์ให้ เป็ นที่พงึ พอใจมากยิ่งขึ ้นสําหรับ
ผู้ใช้ บริ การต่อไป
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เป็ นแนว ทางในการวิจยั ครัง้ นี ้กระทัง่ สําเร็ จ เป็ นอย่าง
ดี

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัยครัง้ นี ้
1. ควรเพิ่มและปรับเปลีย่ น Layout ในหน้ า
เว็บไซต์สาํ หรับแสดงและแจ้ งประกาศด่วน หรื อ
ประกาศสําคัญต่างๆ ให้ ชดั เจนมาก กว่านี ห้ รื อ กรณี
มีเหตุการ ณ์ ฉกุ เฉินให้ ดมู ีลกั ษณะเด่นและเป็ นที่
สังเกตได้ ง่าย
2. ควรเพิ่มเติมรายชื่อทังอาจารย์
้
ประจําและ
อาจารย์พิเศษและเจ้ าหน้ าที่ทกุ แผนก ทังอี
้ เมล์และ
เบอร์ ติดต่อเพื่อสะดวกแก่การค้ นหา
และ ติดต่อ
สําหรับนักศึกษาและประชาชนทัว่ ไปที่ต้องการติดต่อ
3. ควรจัดหมวดหมูเ่ กี่ยวกับ Education
Schedule, Academic Calendar, Course Descri ption และ Syllabus ให้ ชดั เจนมากว่านี ้ เพราะค้ นหา
ยาก
4. ควรจัดหมวดหมู่ สําหรบ Zone Download
Area เพราะทําใ ห้ สบั สนสําหรับนักศึกษา และ
เจ้ าหน้ าที่
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การศึกษาวิเคราะห์ การขอใช้ บริการยืมระหว่ างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol Library Book Delivery Service)
ของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
The Analytical Study in the Usage of Book Delivery Service of Central
Library, Mahidol University Library and Knowledge Center
รุ่งนภา แสงระวี
Rungnapa Saengrawee

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงศึกษาวิเคราะห์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาข้ อมูลของผู้รับบริ การ การใช้ บริ การ
ยืมระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ เป็ น
ข้ อมูลในการ ปรับปรุงและพัฒนาการบริ การ และใช้ ประกอบการตัดสินใจในการจัดซื ้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
เพิ่มเติมของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างคือ ผู้รับบริ การที่ขอ
ใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
จากระบบบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2556 เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษา วิเคราะห์ คือ แบบบันทึกข้ อมูลที่สร้ างโดย ใช้ โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กเซล
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ สถิติเชิงพรรณนา โดยการหาค่าความถี่ และร้ อยละ
ผลการวิจยั พบว่า การขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง หอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงปี 2554 - 2556 มีแนวโน้ มสูงขึ ้น ผู้รับบริ การขอใช้ บริ การหนังสือภาษาไทย
คิดเป็ นร้ อยละ 64.93 มากกว่าหนังสือภาษาอังกฤษ คิดเป็ นร้ อยละ 35.07 วิทยาเขตพญาไทขอใช้ บริ การจัดส่งมาก
ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 66.94 วิทยาเขตศาลายาขอใช้ บริ การขอรับมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 81.55 ผู้รับบริ การที่มี
สถานภาพปริ ญญาโท/เอกขอใช้ บริ การมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 33.59 หนังสือสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มี
ผู้ขอใช้ บริ การมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 44.39 ข้ อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการบริ การ คือ ควรเพิ่มช่อง
ทางการประชาสัมพันธ์ให้ ผ้ รู ับบริ การทราบถึงบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ เกิดการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่ า ครอบคลุม และทัว่ ถึง
และควรทาการบันทึกข้ อมูลสารองการขอใช้ บริ การ เพื่อป้องกันการสูญหายและสามารถนาข้ อมูลมาใช้ ประโยชน์ 1
ต่อไปได้ ข้ อเสนอแนะเพื่อการจัดซื ้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติมของหอสมุดกลาง การวิจยั พบว่า ผู้รับบริ การ
ขอใช้ บริ การขอรับสิง่ พิมพ์ประเภทหนังสือ สิง่ พิมพ์ภาษาไทย และสิง่ พิมพ์สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
/

1

ตาแหน่งนักเอกสารสนเทศ หอสมุดกลาง สานักงานเครือข่ายบริการห้ องสมุด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
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วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพมากที่สดุ โดยนา ผลการวิจยั ไปใช้ เป็ นแนวทาง ประกอบการตัดสินใจในการจัดซื ้อ จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติมของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
คาสาคัญ: บริ การยืมระหว่างห้ องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
ห้ องสมุด

Abstract
The purpose of this analytical research was to seek the information of library users in the usage of
Mahidol Library Book Delivery Service of Central Library, Mahidol University Library and Knowledge
Center. The information was used to improve, to develop services, and to make decision in purchasing
information resources of the Central Library, Mahidol University Library and Knowledge Center.
Population and samples were users who used Mahidol Library Book Delivery Service from the year 20112013. Recording information generated by the program Microsoft Excel. Descriptive analysis was used to
frequency and percentage.
The research was found that request trends of Mahidol Library Book Delivery Service during the
years 2011-2013 were higher. Requests of library users in Thai books (64.93 %) were more than English
books (35.07%). Requests in sending books in Phayathai Campus were the highest quantity (frequency
66.94%). Requests in receiving books in Salaya Campus were the highest quantity (frequency 81.55%).
Graduate / doctoral students requests were the highest quantity (frequency 33.59%). Social Sciences
and Humanities requests were the highest quantity subjects(frequency 44.39%). Suggestions to improve
and develop the services should be increased to the public relations activities for users among of
Mahidol Library Book Delivery Service of Central Library, Mahidol University Library and Knowledge
Center, in order to use resources wisely, make comprehensive and thorough backup requests, to prevent
loss of data and can be exploited further. In case of the suggestions for purchasing additional information
resources of the Central Library, the research has been shown that the requests of the users for printed
books published in Thai and the publications in Science and Technology / Health Sciences are the most
popular. Collection developers can apply these findings to the purchase decision for additional
information resources of the Central Library, Mahidol University Library and Knowledge Center.
Keywords: Book Delivery Services, Interlibrary Loan, Mahidol University Library Services, Library Users
Satisfaction
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หลักการและเหตุผล

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัย
ที่เน้ นในด้ านการให้ บริ การ หอสมุดและคลังความรู้ฯ
จึงมีนโยบายตอบสนองความต้ องการของผู้รับบริ การ
เป็ นสาคัญ โดยถือเป็ นภาระหน้ าที่หลัก เพื่อให้ การ
ปฏิบตั ิงานบรรลุเป้าประสงค์ และสอด คล้ อ งกับ
วิสยั ทัศน์ พันธกิจของหน่วยงาน และองค์กร ดังนัน้
การให้ บริ การสารสนเทศเชิงรุก เพื่อให้ ผ้ รู ับบริ การ
เข้ าถึงสารสนเทศได้ ตรงความต้ องการ สะดวก และ
รวดเร็ วด้ วยความพึงพอใจจึงเป็ นสิง่ สาคัญ เพื่อให้ เกิด
การใช้ ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ครอบคลุม
และทัว่ ถึง (หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยลัยมหิดล,
2554)
บริ การสารสนเทศเชิงรุก ที่สาคัญประเภทหนึง่
ของหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล คือ
บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol Library Book Delivery Service)
ให้ บริ การ แก่ผ้ รู ับบริ การที่ ขอใช้ ทรัพยากรระหว่าง
ห้ องสมุดจาก 4 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตศาลายา มี
ห้ องสมุด 15 แห่ง วิทยาเขตบางกอกน้ อยมีห้องสมุด 2
แห่ง วิทยาเขตพญาไท มีห้องสมุด 4 แห่ง และวิทยา
เขตกาญจนบุรี มีห้องสมุด 1 แห่ง (หอสมุดและคลัง
ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557) เพื่อให้ บริ การและ
รองรับความต้ องการของผู้รับบริ การทังมหาวิ
้
ทยาลัย
ดังนันการศึ
้
กษาวิเคราะห์การขอใช้ บริ การยืม
ระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล จะทาให้
ทราบถึงข้ อมูลของผู้รับบริ การ การใช้ บริ การ ซึง่ เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริ การให้ มี
ประสิทธิภาพ และตรงกับความต้ องการของ
ผู้รับบริ การเพื่อให้ ผ้ รู ับบริ การได้ รับความพึงพอใจมาก
ที่สดุ อีกทังเพื
้ ่อพัฒนาการให้ บริ การของหอสมุดกลาง
หอสมุดและคลังความรู้ฯ เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง

1. เพื่อศึกษาข้ อมูลของผู้รับบริ การ การ
ใช้ บริ การของบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริ การให้ ตรงกับความต้ องการของ
ผู้รับบริ การ
3. เพื่อใช้ ประกอบการตัดสินใจในการ
จัดซื ้อ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติมของ
หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล

วิธีการศึกษา
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง คือ ผู้รับบริ การ
ที่ขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Library Book
Delivery Service) ของหอสมุดกลาง หอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล จากระบบบริ การยืม
ระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่
1 มกราคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ทังหมด
้
โดยศึกษาและเปรี ยบเทียบจานวนผู้รับบริ การ
รายปี /รายเดือน แ ยกตามภาษาของทรัพยากร
สารสนเทศ
แยกตามคณะ /สถาบัน /หน่วยงาน
แบ่งตามวิทยาเขต
จาแนกตามสถานภาพของ
ผู้รับบริ การ แยกตามคณะ/สถาบัน/หน่วยงาน จาแนก
ตามสถานภาพ จาแนกตามสาขาวิชาของทรัพยากร
สารสนเทศที่ขอใช้ บริ การ แยกตามคณะ /สถาบัน /
หน่วยงาน จาแนกตามสาขาวิชาของทรัพยากร
สารสนเทศ และลักษณะการใช้ ของผู้รับบริ การในแต่
ละสถานภาพ จาแนกตามสาขาวิชา
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาวิเคราะห์ คือ
แบบบันทึกข้ อมูลที่สร้ างโดย
ใช้ โปรแกรม
ไมโครซอฟท์เอ็กเซล (Microsoft Excel)
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2.3 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ สถิติเชิงพรรณ นา
โดยการหาค่าความถี่ และร้ อยละ

ห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะ
หอสมุดกลางปิ ดทาการชัว่ คราวเนื่องจากประสบภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติ (น ้าท่วม ช่วงเดือนตุลาคม –
ธันวาคม ) และปี 2555 ช่วงเดือนเมษายนถึงเดือน
กรกฎาคมไม่มีการขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง หอสมุดแ ละ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพราะเครื่ องแม่ขา่ ย
คอมพิวเตอร์ ขดั ข้ อง ทาให้ ข้อมูลบริ การยืมหนังสือ
ระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล ในช่วงเวลา
ดังกล่าวสูญหายไป

นิยามศัพท์ เฉพาะ
บริการยืมระหว่ างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Library Book
Delivery Service) ของหอสมุดกลาง หมายถึง
บริ การให้ ยืมหนังสือของหอสมุดกลางแก่ห้องสมุด
คณะ / สถาบัน / วิทยาลัยต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ของเครื อข่าย Mahidol Book
Delivery ประกอบด้ วย ห้ องสมุด 22 แห่ง จาก 4
วิทยาเขต
จัดส่ ง/จัดส่ งสิ่งพิมพ์ หมายถึง การให้ บริ การ
จัดส่ง สิง่ พิมพ์ ของหอสมุดกลางไปยังห้ องสมุดของ
คณะ/หน่วยงาน/สถาบัน อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล
ตามคาขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดลของผู้รับบริ การ
ขอรับ/ขอรับสิ่งพิมพ์ หมายถึง การให้ บริ การ
ขอรับ สิง่ พิมพ์ ของห้ องสมุดคณะ /หน่วยงาน /สถาบัน
อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดลที่จดั ส่งสิง่ พิมพ์ ตามคาขอ
ใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล
ของผู้รับบริ การ ณ จุดบริ การ หอสมุดกลาง
ข้ อจากัดของการวิจัย
หมายถึง เดือน
พฤศจิกายน ปี 2554 ไม่มีการขอใช้ บริ การยืมระหว่าง

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ผู้รับบริการ รายปี /รายเดือน
การขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุด ใน
มหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง ใน ช่วงปี 2554
- 2556 มีแนวโน้ มสูงขึ ้น ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ภาวณา เขมะรัตน์ (2554) ที่ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง รายงาน
ผลการสารวจการใช้ บริ การ “บริ การหนังสือ ส่งถึงที่ ”
Book Delivery Service ของสานักบรรณสารการ
พัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ พบว่า
ผู้ใช้ บริ การมีการใช้ บริ การหนังสือส่งถึงที่เพิ่มขึ ้นทุกปี
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2555
2556
รวม
1,275
1,022
1,544

รูปที่ 1 จานวนผู้รับบริ การที่ขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลของ
หอสมุดกลางแบบรายเดือน จาแนกตามปี

ตอนที่ 2 ผู้รับบริการแยกตามภาษาของ
ทรัพยากรสารสนเทศ
การขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลางใน ช่วงปี 25542556 พบว่า ผู้รับบริ การขอใช้ บริ การหนังสือ
ภาษาไทย คิดเป็ นร้ อยละ 64.93 มากกว่าหนังสือ
ภาษาอังกฤษ คิดเป็ นร้ อยละ 35.07 ซึง่ สอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ สิทธิชยั ลาธารทรัพย์ (2548), วิภา บุญ
แดง (2546), คัทลียา ปริ ชานิ (2554) , วิลาวัณย์ ฉิม
ประเสริ ฐ (2543 ) และ สุกญ
ั ญา แป้นสุข (2542 ) ที่
ศึกษาเรื่ องการใช้ ห้องสมุด/พฤติกรรมการใช้ ห้องสมุด/
การใช้ ทรัพยากรสารนิเทศ

ของนักศึกษา พบว่า นักศึกษาจะใช้ สงิ่ พิมพ์ที่เป็ น
ภาษาไทยในระดับมาก และใช้ สงิ่ พิมพ์ที่เป็ น
ภาษาอังกฤษในระดับน้ อย และทรัพยากรสารนิเทศที่
นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ คือหนังสือทัว่ ไปภาษาไทย
แต่ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ภาวณา เขมะรัตน์
(2554) และ นวลลออ จุลพุ์ปสาสน์ (2542) ที่ศกึ ษา
เรื่ องบริ การยืมระหว่างห้ องสมุด
/การใช้ บริ การ
ห้ องสมุดและทรัพยากรสารนิเทศ พบว่า ผู้ใช้ บริ การใช้
หนังสือภาษาอังกฤษมากกว่าภาษาไทย และการใช้
ทรัพยากรสารนิเทศอันดับแรก คือหนังสือตารา
ภาษาอังกฤษ
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รูปที่ 2 จานวนผู้รับบริ การที่ขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล
ของหอสมุดกลาง แยกตามภาษา
ตอนที่ 3 ผู้รับบริการ
3.1 แบ่ งตามวิทยาเขต
ผู้รับบริ การที่ขอใช้ บริ การยืมหนังสือระหว่าง
ห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง ช่วง
ปี 2554 - 2556 พบว่า วิทยาเขตศาลายาขอใช้ บริ การ
มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 51.60 รองลงมาวิทยาเขต
พญาไท คิดเป็ นร้ อยละ 45.40 วิทยาเขตบางกอกน้ อย

คิดเป็ นร้ อยละ 1.85 และวิทยาเขตกาญจนบุรี
คิดเป็ นร้ อยละ 1.15 สาหรับบริ การจัดส่งวิทยาเขต
พญาไทขอใช้ บริ การมากที่สดุ บริ การขอรับวิทยาเขต
ศาลายาขอใช้ บริ การมากที่สดุ
และวิทยาเขต
กาญจนบุรีขอใช้ บริ การจัดส่งและขอรับน้ อยที่สดุ

73

จานวน(คน)

วารสาร Mahidol R2R e-Journal
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2559
http://doi.org/10.14456/jmu.2016.6

700
600
500
400
300
200
100
0
จัดส่ ง

ขอรับ
ปี 2554

จัดส่ ง

ขอรับ

จัดส่ ง

ปี 2555

ปี 2554

ขอรับ
ปี 2556

ปี 2555

ปี 2556

จัดส่ ง

ขอรับ

จัดส่ ง

ขอรับ

จัดส่ ง

ขอรับ

ศาลายา

167

454

193

374

298

496

บางกอกน้ อย

11

3

11

5

22

19

พญาไท

537

100

317

105

630

55

0

3

17

0

16

8

กาญจนบุรี

รวม ร้ อยละ
1,982 51.60
71
1.85
1,744 45.40
44
1.15

รูปที่ 3 จานวนผู้รับบริ การที่ขอใช้ บริ การยืมหนังสือระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล
ของหอสมุดกลาง แบ่งตามวิทยาเขต
3 . 2 จาแนกตามสถานภาพของ
ผู้รับบริการ
การขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลางในช่วงปี 2554 2556 จาแนกตามสถานภาพ พบว่า ผู้รับบริ การที่มี
สถานภาพปริ ญญาโท /เอกขอใช้ บริ การมากที่สดุ

คิดเป็ นร้ อยละ 33.59 รองลงมาสถานภาพบุคลากร
คิดเป็ น ร้ อยละ 28.87 ปริ ญญาตรี คิดเป็ น ร้ อยละ
22.55 อาจารย์ คิดเป็ น ร้ อยละ 13.95 ไม่ระบุ
สถานภาพ คิดเป็ นร้ อยละ 0.65 และปริ ญญาเอก
คิดเป็ นร้ อยละ 0.39
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จานวน(คน)
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ขอรับ
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ปี 2555

ปี 2554

ขอรับ
ปี 2556

ปี 2555

ปี 2556

จัดส่ ง

ขอรับ

จัดส่ ง

ขอรับ

จัดส่ ง

ขอรับ

ปริญญาตรี

133

138

110

147

165

173

รวม
866

ปริญญาโท/เอก

174

220

188

198

297

213

ร้ อยละ
22.55

1,290

ปริญญาเอก

33.59

1

14

0

0

0

0

15

0.39

อาจารย์

63

33

96

65

222

57

บุคลากร

343

150

144

74

265

133

ไม่ ระบุ

1

5

0

0

17

2

536
1,109
25

13.95
28.87
0.65

รูปที่ 4 จานวนผู้รับบริ การที่ขอใช้ บริ การยืมหนังสือระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล
ของหอสมุดกลาง จาแนกตามสถานภาพ
3.3 จาแนกตามสาขาวิชาของทรัพยากร
สารสนเทศที่ขอใช้ บริการ
การขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลางในช่วงปี 2554 2556 จาแนกตามสาขาวิชา พบว่า หนังสือสาขา
สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีผ้ ขู อใช้ บริ การมาก
ที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 44.39 รองลงมาหนังสือสาขา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี /วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
คิดเป็ น ร้ อยละ 42.80 หนังสือนวนิยาย /เรื่ องสัน้
คิดเป็ นร้ อยละ 10.08 และปริ ญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/
ภาคนิพนธ์ /โครงการพิ เศษ คิดเป็ น ร้ อยละ 2.71
สาหรับวารสาร มีไว้ ให้ บริ การภายในห้ องสมุดเท่านัน้
ไม่อนุญาตให้ ยืมออก แต่ยงั มีผ้ รู ับบริ การส่งคาขอใช้
บริ การ ซึง่ ส อดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ภาวณา
เขมะรัตน์ (2554) ที่ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง รายงานผลการ

สารวจการใช้ บริ การ “บริ การหนังสือ ส่งถึงที่ ” Book
Delivery Service ของสานักบรรณสารการพัฒนา
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ พบว่า หมวดหมู่
ของทรัพยากรที่ใช้ บริ การจากมากไปหาน้ อย 3 ลาดับ
แรกคือ ลาดับที่ 1 หมวด H (Social Sciences and
Business) จานวน 1,066 เล่ม คิดเป็ นร้ อยละ 43.76
ลาดับที่ 2 หมวด P (Language and Literature)
จานวน 277 เล่ม คิดเป็ นร้ อยละ 11.36 ลาดับที่ 3
หมวด J (Political Science) จานวน 265 เล่ม คิด
เป็ นร้ อยละ 10.88 ส่วนวิภา บุญ แดง (2546) ที่ศกึ ษา
เรื่ องการใช้ หอสมุดปรี ดี พนมยงค์ ของอาจารย์และ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ พบว่า ทรัพยากรสารนิเทศที่นกั ศึกษา
ส่วนใหญ่ใช้ คือ หมวดเศรษฐศาสตร์ จานวนมากที่สดุ
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มหาสารคาม พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ เนื ้อหา
หมวดความรู้ทวั่ ไป
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และ วิลาวัณย์ ฉิมประเสริ ฐ (2543) ที่ศกึ ษาวิจยั เรื่ อง
การใช้ ทรัพยากรสารนิเทศของนักศึกษามหาวิทยาลัย

ปี 2556

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

จัดส่ ง

ขอรับ

จัดส่ ง

ขอรับ

จัดส่ ง

ขอรับ

หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

288

266

208

262

353

267

หนังสือสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์

354

240

255

167

457

232

ปริญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ /
ภาคนิพนธ์ /โครงการพิเศษ

17

17

15

11

40

4

หนังสือนวนิยาย/เรื่องสัน้

56

37

60

43

116

75

วารสาร

0

0

0

1

0

0

รวม

ร้ อยละ

1,644

42.80

1,705

44.39

104

2.71

387
1

10.08
0.03

รูปที่ 5 จานวนผู้รับบริ การที่ขอใช้ บริ การยืมหนังสือระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดล
ของหอสมุดกลาง จาแนกตามสาขาวิชา
ตอนที่ 4 ลักษณะการใช้ ของผู้รับบริการ
4.1 หนังสือที่ผ้ รู ับบริ การขอใช้ บริ การยืม
ระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลของ
หอสมุดกลาง จานวน มากที่สดุ ช่วงปี 2544 - 2556
จาแนกตามสถานภาพ พบว่า
หนังสือสาขา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพและ
หนังสือปริ ญญานิพนธ์ /สารนิพนธ์ /ภาคนิพนธ์ /
โครงการพิเศษ คือ สถานภาพปริ ญญาโท/เอก หนังสือ
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ และหนังสือนว
นิยาย/เรื่ องสัน้ คือ สถานภาพบุคลากร

4.2 สถานภาพของผู้รับบริ การที่ขอใช้ บริ ก าร
ยืมระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลของ
หอสมุดกลางในช่วงปี 2554 – 2556 จาแนกตาม
สาขาวิชา พบว่า
- สถานภาพปริ ญญาตรี ขอใช้ บริ การ
หนังสือสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
/
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพมากที่สดุ แต่ขอใช้ บริ การหนังสือ
ปริ ญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/ภาคนิพนธ์ /โครงการพิเศษ
น้ อยที่สดุ
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- สถานภาพปริ ญญาโท /เอก อาจารย์
และบุคลากร ขอใช้ บริ การหนังสือสาขาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มากที่สดุ แต่ขอใช้ บริ การหนังสือ
ปริ ญญานิพนธ์/สารนิพนธ์/ภาคนิพนธ์ /โครงการพิเศษ
น้ อยที่สดุ
- สถานภาพปริ ญญาเอกขอใช้ บริ การ
หนังสือสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มากที่สดุ
แต่ขอใช้ บริ การหนังสือสาขาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี/วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพน้ อยที่สดุ
- ไม่ระบุสถานภาพขอใช้ บริ การหนังสือ
สาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มากที่สดุ แต่ขอ
ใช้ บริ การหนังสือนวนิยาย/เรื่ องสันน้
้ อยที่สดุ

ทัว่ ถึง และควรทาการบันทึกข้ อมูลสารองการขอใช้
บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลของ
หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อป้องกันการสูญหายและ
สามารถนาข้ อมูลมาใช้ ประโยชน์ตอ่ ไปได้
2. ข้ อเสนอแนะเพื่อการจัดซือ้ จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติมของหอสมุดกลาง
วิทยาเขตศาลายาขอใช้ บริ การยืมระหว่าง
ห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลมากที่สดุ และขอใช้
บริ การขอรับเป็ นจานวนมาก ซึง่ ผู้รับบริ การขอใช้
บริ การขอรับสิง่ พิมพ์ประเภทหนังสือ สิง่ พิมพ์
ภาษาไทย และสิง่ พิมพ์ สาขาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี /วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ มากที่สดุ จาก
ผลการวิจยั งานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศสามารถ
นาไป ใช้ ประกอบการตัดสินใจในการจัดซื ้อ จัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศเพิ่มเติมของหอสมุดกลาง
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้
3. ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยต่ อไป
1) ผู้รับบริ การจากวิทยาเขตพญาไทขอใช้
บริ การจัดส่งของบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นจานวนมาก และเป็ น
ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง จึง เห็นควร
ศึกษาลักษณะหรื อประเภทของสิง่ พิมพ์ที่ ขอใช้ บริ การ
”จัดส่ง” ในบริ การนี ้ต่อไป
2) ผู้รับบริ การจากวิทยาเขตศาลายาขอใช้
บริ การขอรับของบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นจานวนมาก และเป็ น
ทรัพยากรสารสนเทศของห้ องสมุดอื่นๆ จึง เห็นควร
ศึกษาลักษณะหรื อประเภทของสิง่ พิมพ์ที่ ขอใช้ บริ การ
“ขอรับ” ในบริ การนี ้ต่อไป

สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง หอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงปี 2554 - 2556
มีแนวโน้ มสูงขึ ้น ผู้รับบริ การขอใช้ บริ การหนังสือ
ภาษาไทยมากกว่าหนังสือภาษาอังกฤษ วิทยาเขต
ศาลายาขอใช้ บริ การ ยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดล มากที่สดุ
ผู้รับบริ การที่มี
สถานภาพปริ ญญาโท/เอกขอใช้ บริ การมากที่สดุ และ
หนังสือสาขาสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีผ้ ขู อใช้
บริ การมากที่สดุ

ข้ อเสนอแนะ
1 . ข้ อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุ งและ
พัฒนาการบริการ
ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริ การทราบถึงบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง หอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้ เกิดการใช้
ทรัพยากรสารสนเทศอย่างคุ้มค่า ครอบคลุม และ
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การปฏิบัตติ ามบทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบัตจิ ริงของอาจารย์ ท่ ปี รึกษา
ในทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
The Expected and Actual Roles of Advisors
in the View of Mahidol University International College Students
รันดา รุจิชินวงศ์
Randa Rujichinnawong

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวังและบทบาท
ที่ปฏิบตั ิจริ งของอาจารย์ที่ปรึกษาตามทัศนะของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจาปี การศึกษา 2558 - 2559 ซึง่ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา จะประกอบด้ วยด้ านต่างๆ 5 ด้ าน คือ ด้ านวิชาการ
ด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านการให้ ความช่วยเหลือนักศึกษา และด้ านการพัฒนานักศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการศึกษาครัง้ นี ้ คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กาลั ง
ศึกษาทุกชันปี
้ ที่ลงทะเบียนในปี การศึกษา 2558 - 2559 จานวนทังสิ
้ ้น 373 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการศึกษาเป็ น
แบบสอบถาม 3 ส่วน ประกอบด้ วย ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา ส่วนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง
กับบทบาทที่ปฏิบตั ิจริ งของอาจารย์ที่ปรึกษาตามทัศนะข องนักศึกษา และส่วนที่ 3 สอบถามความคิดเห็นของ
นักศึกษาเกี่ยวกับอาจารย์ที่ปรึกษาและความคาดหวังของบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา ที่นกั ศึกษาคาดหวังไว้ ในอนาคต
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่าบทบาทที่คาดหวังของนักศึกษาที่มีตอ่ อาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของนักศึกษา
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่า บทบาทที่คาดหวังของนักศึกษาที่มีตอ่ อาจารย์ที่
ปรึกษาในทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลีย่ จากมาก ไปหาน้ อย คือ ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านวิชาการ
ด้ านการให้ ความช่วยเหลือนักศึกษา ด้ านการพัฒนานักศึกษา และด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา
สาหรับบทบาทที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งตามทัศนะของนักศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน พบว่าในบทบาทที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งอยูใ่ นระดับปานกลาง โดย
เรี ยงลาดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านวิชาการ ด้ านการพัฒนานักศึกษา ด้ านการให้
ความช่วยเหลือนักศึกษา และด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา
1
เมื่อเปรี ยบเทียบบทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่อาจาร ย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ ง ตามทัศนะของนักศึกษา
โดยรวม พบว่าความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอ่ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยรวม ทัง้ 5 ด้ าน อยูใ่ นระดับมาก
แต่การปฏิบตั ิจริ งในบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของนักศึกษาโดยรวมทัง้ 5 ด้ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ และหัวหน้ าหน่วยทะเบียนและประเมินผล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

วารสาร Mahidol R2R e-Journal
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มกราคม 2559
http://doi.org/10.14456/jmu.2016.7

สาหรับควา มคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของนักศึกษา พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาควรเป็ นอาจารย์ที่สอนในสาขาวิชาที่
นักศึกษาเรี ยนอยูเ่ ท่านัน้ อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ควรรับผิดชอบดูแลนักศึกษาไม่เกิน 20 คนต่อกลุม่ และรับผิดชอบ
ตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาควรพบนักศึกษาทังกลุ
้ ่ มอย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อเดือน และเมื่อ
นักศึกษาต้ องการรับคาปรึกษาควรมีการนัดหมายก่อนเข้ าพบตามเวลาที่นดั หมาย
คาสาคัญ: บทบาทที่คาดหวัง บทบาทที่ปฏิบตั ิจริ ง อาจารย์ที่ปรึกษา

ABSTRACT
The aim of this research is to study the view of Mahidol University International College (MUIC)
students on the expected role and actual role of advisors in the academic year of 2015-2016. The role of
advisor is comprised of 5 following aspects: academic advice, advisory methods, personality, student
assistance and student development. The sample group in this study was 373 MUIC undergraduate
students from every year of study who registered in the academic year of 2015-2016. The instrument
used in the study was a questionnaire consisting of 3 following parts: Part 1 student’s general information,
Part 2 questions on expected role and actual role of advisor in the view of students and Part 3 questions
on advisor and expectation of students for the future role of advisor. Frequency, percentage, mean and
standard deviation were used to analyze data.
The study results found that the expected role of advisor in the view of students in overall was
at high level. When considering from each aspect, the researcher found that the expected role of advisor
in the view of students in overall was at high level. These aspects ranked by mean from highest to lowest
were personality, academic advice, student assistance, student development and advisory methods.
The actual role of advisor in the view of students in overall was at medium level. When
considering from each aspect, the researcher found that the actual role of advisor was at medium level.
These aspects ranked by mean from highest to lowest were personality, academic advice, student
development, student assistance and advisory methods.
When comparing between the expected role and the actual role of advisor in the view of
students, it showed that the students’ expectation on the role of advisor in all 5 aspects was at high level.
However, the actual role of advisor in the view of students was at medium level.
The comments and suggestions from students showed that advisor should be lecturer who
teaches in the major that students study in, one advisor should be responsible for not more than 20
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advisees per group and take care of them throughout the program until graduation. Moreover, advisor
should meet the whole group of his/her advisees at least once a month and when students want to meet
their advisor, they prefer making an appointment in advance and meet him/her on the appointed time.
Keywords: Expected Role, Actual Role, Advisor
นอกจากนี ้ยังส่งผลต่อเนื่องถึงก ารเป็ นผู้มีจิตสานึ กต่ อ
สังคมและประเทศในอนาคตอีกด้ วย และผู้ที่นบั ว่ามี
บทบาทสาคัญยิ่งที่จะคอยดูแลแนะนาและผลักดันให้
นักศึกษาประสบผลสาเร็ จในการศึกษา ตลอดจนให้ เป็ น
ผู้ที่มีมโนธรรม คุณธรรม และจริ ยธรรม เพื่อพร้ อมที่จะ
ออกไปพัฒนาประเทศได้ อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ก็คือ
อาจารย์ที่ปรึกษานัน่ เอง ซึง่ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะที่เป็ นสถาบันการศึกษาที่
สาคัญในการผลิตบัณฑิตสถาบันหนึง่ ได้ เล็งเห็น
ความสาคัญและความจาเป็ นของการที่ต้องมีอาจารย์ที่
ปรึกษาสาหรับนักศึกษา จึงได้ กาหนดนักศึกษาแต่ละคน
จะมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นผู้แ นะนาการวางแผน
การศึกษา และในการลงทะเบียนรายวิชาทุกครัง้ ต้ องให้
อาจารย์ที่ปรึกษาอนุมตั ิ ซึง่ แสดงให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า
นักศึกษาทุกคนเมื่อเข้ ามาเป็ นนักศึกษาในวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สาคัญก่อนอื่น
นักศึกษาจะต้ องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อคอยให้ ความ
ช่วยเ หลือ แนะนาในเรื่ องต่างๆ โดยเฉพาะด้ าน
การศึกษาเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักสูตรที่กาหนดไว้ ของ
แต่ละภาควิชา นอกจากนี ้แล้ วยังได้ กาหนดอานาจและ
หน้ าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาไว้ อีกหลายประการ เช่น
การอนุญาตให้ นกั ศึกษาลงทะเบียนรายวิชา การเพิ่ม
และลดรายวิชา เป็ นต้ น
จากเหตุผลดัง กล่าวข้ างต้ น วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้ จดั อาจารย์ผ้ สู อน
ไว้ คอยให้ คาปรึกษา แนะนา และเอาใจใส่นกั ศึกษาที่
กาลังศึกษาอยู่ ซึง่ เรี ยกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อคอยให้
คาปรึกษาแนะนา ช่วยเหลือ ป้องกันและขจัดปั ญหาของ

หลักการและเหตุผล
การให้ การศึกษาหรื อการผลิตบัณฑิตนัน้ ถือ
เป็ นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษามาทุกยุคทุกสมัย
บัณฑิตหรื อผู้สาเร็ จการศึกษาต้ องเป็ นบัณฑิตที่มีความ
สมบูรณ์ทงทางด้
ั้
านความรู้ความสามารถ สติปัญญา
สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ
ในชีวิตของการเป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
เป็ นชีวิตที่คอ่ นข้ างจะแตกต่างกับชีวิตการศึกษาใน
ระดับอื่นๆ มาก แต่เป็ นชีวิตที่นบั ว่ามีคณ
ุ ค่า และมี
ความหมายต่อการพัฒนานักศึกษาเป็ นอย่างมาก
เพราะมหาวิทยาลัยเป็ นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาท
สาคัญยิ่งในการผลิตบัณฑิต เพื่อให้ มีความรู้
ความสามารถ และทักษะ ทังในด้
้ านวิชา
การและ
วิชาชีพ ตลอดจนช่วยหล่อหลอมสติปัญญา อารมณ์
ร่างกาย และจิตใจ รวมทังยั
้ งเป็ นการทาให้ บณ
ั ฑิตได้ มี
การฝึ กฝน เพื่อให้ ร้ ูจกั การพึง่ พาตนเอง โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่มีภมู ิลาเนาจากต่างจังหวัด ต้ องห่างไกลจาก
ครอบครัว ยิ่งจะต้ องหาทางพึง่ พาตนเองและช่วยตนเอง
ให้ มากที่สุ ดเท่าที่จะมากได้ ตลอดจนจะต้ องเป็ นผู้ที่
สามารถพิจารณาเลือกหรื อตัดสินใจต่อเหตุการณ์ตา่ งๆ
ที่เกิดขึ ้นกับตัวเองให้ ได้ เนื่องจากการใช้ ชีวิตใน
มหาวิทยาลัยนันเป็
้ นชีวิตที่ให้ อิสระเสรี ภาพต่อนักศึกษา
เป็ นอย่างมากเพราะฉะนันนั
้ กศึกษาจะต้ องพยายาม
ปรับตัวให้ เป็ นผู้ร้ ูจริ ง คิดเป็ น ทาเป็ น สามารถที่จะครอง
ตนให้ เข้ ากับสภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นแปลงให้ ได้ ซึง่ หาก
นักศึกษาสามารถที่จะใช้ ชีวิตหรื อเลือกวิถีชีวิตในการ
เป็ นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ อย่างถูกต้ องเหมาะสม
ก็จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคมโดยส่วนรวม
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นักศึกษาในด้ านการเรี ยน การเข้ าร่วมกิจกรรม ตลอดจน
เรื่ องปั ญหาส่วนตัวของนักศึกษา เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนประสบ
ผลสาเร็ จทางด้ านการศึกษาตามหลักสูตรและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา ในทานองเดียวกัน จรัส
สุวรรณเวลา (2533) ได้ กล่าวว่า อาจารย์ที่ปรึกษามี
ความสาคัญอย่างมากในฐานะที่เป็ นผู้ชี ้แนะและรับรอง
การตัดสินใจของนักศึกษาให้ อยูใ่ นขอบเขตแนวทางอัน
เหมาะสม
ในการให้ คาปรึกษาแนะนาบางส่วนยังไม่
ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร บางครัง้ เกิดการสูญเปล่าทาง
การศึกษา เช่น การที่มีจานวนนักศึกษาบางส่วนไม่จบ
การศึกษาหรื อจบล่าช้ ากว่ากาหนด ทังนี
้ ้ส่วนหนึง่ เป็ นผล
สืบเนื่องมาจากอาจารย์ที่ปรึ กษา ซึง่ เป็ นบุคคลที่สาคัญ
ที่สดุ ในการให้ คาปรึกษาและแนะแนวการศึกษา อาจมี
ปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามบทบาทหน้ าที่ที่ได้ รับ
มอบหมาย ขาดประสิทธิภาพ จึงไม่สามารถปฏิบตั ิตาม
บทบาทหน้ าที่ได้ ตรงกับความต้ องการของนักศึกษา
ซึง่ คล้ ายกับ สุภาพรรณ โคตรจารัส (2522) ที่ได้ ให้
ทัศนะว่า อาจารย์ที่ปรึกษาบางคนไม่เข้ าใจบทบาทและ
หน้ าที่ของตนในการให้ คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา ไม่ช่วยใน
การวางแผนการเรี ยน หรื อให้ นกั ศึกษาทาตามคาแนะนา
ของตนเองอย่างเคร่งครัด ส่วนใหญ่ขาดความรู้ความ
เข้ าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับข้ อบังคับของ
การศึกษา ไม่คอ่ ย จะมีการติดต่อหรื อความสัมพันธ์
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผ้ สู อน และ
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษา ซึง่ จะพบกัน
เฉพาะเวลาเปิ ดภาคการศึกษาเพื่อลงทะเบียนเท่านัน้
จึงทาให้ ผลการแนะแนวไม่ประสบผลสาเร็ จ และทาให้
เกิดการสูญเปล่าทางการศึกษาดังกล่าว ซึง่ จะส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศที่จะต้ องขาดพลเมืองที่มี
คุณภาพไปอย่างน่าเสียดาย
ผู้วิจยั ในฐานะที่เป็ นบุคลากรผู้หนึง่ ใน
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ เล็งเห็น
ความสาคัญของบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีตอ่
นักศึกษา จึงทาให้ การศึกษาวิจยั ในเรื่ อง บทบาทที่

คาดหวังกับบทบา ทที่ปฏิบตั ิจริ งของอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ทังนี
้ ้เพื่อจะได้ นาผลการวิจยั ที่ได้ ไป
พัฒนา หรื อกาหนดแนวทาง บทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษาให้ สอดคล้ องกับนโยบายของวิทยาลัยและ ความ
ต้ องการของนักศึกษา ให้ ประสบผลสาเร็ จมากยิ่งขึ ้นใน
อนาคตต่อไป

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาบทบาทของอาจา รย์ที่
ปรึกษาตามการคาดหวังของนักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อศึกษาบทบาทที่ปฏิบตั ิจริ งของ
อาจารย์ที่ปรึกษาตามทัศนะของนักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้ านประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ คือ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษา
2558-2559
2. ขอบเขตด้ านเนื ้อหา
การวิจยั ในครัง้ นี ้ มุง่ ที่จะศึกษา
1) บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาตาม
การคาดหวังของนักศึกษาในด้ านวิชาการ ด้ านวิธีการ
ให้ คาปรึกษา ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านการให้ ความ
ช่วยเหลือนักศึกษา และด้ านการพัฒนาศึกษา
2) บทบาทที่ปฏิบตั ิจริ งของอาจารย์ที่
ปรึกษาตามทัศนะของนักศึกษาในด้ านวิชาการ ด้ าน
วิธีการให้ คาปรึกษา ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านการให้ ความ
ช่วยเหลือนักศึกษา และด้ านการพัฒนาศึกษา
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ความช่วยเหลือนักศึกษา และด้ านการพัฒนา
การศึกษา

นิยามศัพท์ เฉพาะ
อาจารย์ ท่ ปี รึกษา หมายถึง บุคคลที่มี
ตาแหน่งเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้ รับการมอบหมาย
จากภาควิชา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
นักศึกษา หมายถึง ผู้ที่กาลังศึกษาใน
ระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจาปี การศึกษา 2558 - 2559
ทุกชันปี
้
บทบาทของอาจารย์ ท่ ปี รึกษา หมายถึง
ความรับผิดชอบในการให้ คาปรึกษาแก่นกั ศึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับงานด้ านต่างๆ เช่น ด้ าน
วิชาการ ด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา ด้ านบุคลิกภาพ
ด้ านการให้ ความช่วยเหลือนักศึกษา และด้ านการ
พัฒนาการศึกษา
ความคาดหวังต่ ออาจารย์ ท่ ปี รึกษา
หมายถึง ความคาดหวังในตั วอาจารย์ที่ปรึกษา
เกี่ยวกับการให้ คาปรึกษาแก่นกั ศึกษา ในด้ านวิชาการ
ด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านการให้

วิธีการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการศึกษาการให้
คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
มหา วิทยาลัยมหิดล ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการวิจยั
ตามลาดับชันตอนดั
้
งนี ้
1. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่
นักศึกษาระดับปริ ญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ลงทะเบียนในปี การศึกษา
2558 - 2559 จานวนทังสิ
้ ้น 3,296 คน ดังแสดงใน
(ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงจานวนนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มประชากร จาแนกตามสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ
ชันปี
้
1
2
3
4
สูงกว่า 4
รวม

ชาย หญิง
(คน) (คน)
222 302
180 254
162 215
166 208
50
28
1,787

จิตรกรรมและ
ศิลปกรรม
ชาย หญิง
(คน) (คน)
24
30
27
44
34
42
23
38
9
13
284

วิทยาศาสตร์

สังคมศาสตร์

ชาย หญิง
(คน) (คน)
81
75
74
53
48
61
62
49
21
13
537

ชาย หญิง
(คน) (คน)
24
36
18
26
14
21
16
26
12
5
198

การจัดการการ
ท่องเที่ยว
ชาย หญิง
(คน) (คน)
42
75
36
61
43
72
47
75
20
19
490

รวม
911
773
712
710
190
3,296

ที่มา: ข้ อมูลจากหน่วยทะเบียนและประเมินผล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
กลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ นักศึกษาทุก
ชันปี
้ ที่ลงทะเบียนในปี การศึกษา
2558 - 2559

จานวน 373 คน โดยวิธีการสุม่ แบบอิสระตาม
สาขาวิชาที่สงั กัด ดังแสดงใน (ตารางที่ 2)
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ตารางที่ 2 แสดงจานวนนักศึกษาที่เป็ นกลุ่มตัวอย่ าง จาแนกตามสาขาวิชา
สาขาวิชา

จานวนประชากร (คน)
911
773
712
710
190
3,296

1. บริหารธุรกิจ (BBA)
2. จิตรกรรมและศิลปกรรม (FAA)
3. วิทยาศาสตร์ (SCI)
4. สังคมศาสตร์ (SS)
5. การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (THM)
รวม

จานวนตัวอย่ าง (คน)
226
16
66
14
51
373

ที่มา: ข้ อมูลจากหน่วยทะเบียนและประเมินผล วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ น
แบบสอบถามสาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีขนตอน
ั้
ในการสร้ างเครื่ องมือ ดังนี ้
1. ทบทวนเอกสาร ผลการศึกษาต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง โดยศึกษาทฤษฎีและแนวความคิดที่
เกี่ยวข้ องกับบทบาทหน้ าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นาแนวความคิดที่ได้ จากการทบทวน
เอกสาร ผลการศึกษาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องมาสร้ าง
แบบสอบถามให้ ครอบคลุมเนื ้อหาที่ต้องการศึกษา
ซึง่ ได้ แบ่งแบบสอบถามออกเป็ น 3 ส่วน ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา
จะประกอบด้ วยคาถามเลือกตอบเกี่ยวกับเพศของ
นักศึกษา ชันปี
้ ที่นกั ศึกษากาลังศึกษาอยูใ่ นปั จจุบนั
และสาขาวิชา
ส่วนที่ 2 บทบาทที่คาดหวังกับบทบาท
ที่ปฏิบตั ิจริ งของอาจารย์ที่ปรึกษาตามทัศนะของ
นักศึกษา จะประกอบด้ วยคาถามแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา 5 ด้ านคือ
1) ด้ านวิชาการ
2) ด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา
3) ด้ านบุคลิกภาพ
4) ด้ านการให้ ความช่วยเหลือนักศึกษา
5) ด้ านการพัฒนานักศึกษา

ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะอื่นๆ
3. สร้ างแบบสอบถามฉบับร่างขึ ้น เพื่อใช้
ในการบันทึกข้ อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดงานวิจยั
4. เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาความ
ถูกต้ องของข้ อคาถาม หาความเที่ยงตรง
นาข้ อ
วิจารณ์ของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ ไขข้ อคาถามใน
แบบสอบถามให้ เหมาะสม
5. การหาความเชื่อมัน่ (Reliability) โดย
ผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามไปทาการทดลองใช้
(Try - Out) กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 30 คน จากนันน
้ า
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เพื่อหาความเชื่อมัน่ โดยใช้
สัมประสิทธิ์แอลฟ่ าของครอนบาซ
(Cronbach’s
Alpha Coefficient) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามในส่วนของความคาดหวัง เท่ากับ .958
และในส่วนของการปฏิบตั ิจริ ง เท่ากับ .982
6. พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริ ง ตาม
จานวนที่ต้องการ ตรวจทานความถู กต้ อง เพื่อเตรี ยม
จัดเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูลจาก
นักศึกษาปริ ญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ลงทะเบียนเรี ยนในปี การศึกษา
2558 – 2559 ทุกชันปี
้ ทัง้ 5 สาขาวิชา คือ
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บริ หารธุรกิจ (BBA) จิตรกรรมและศิลปกรรม (FAA)
วิทยาศาสตร์ (SCI) สังคมศาสตร์ (SS) การจัดการ
การท่องเที่ยวและการบริ การ (THM) โดยทาการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลระหว่าง เดือนเมษายน ถึงเดือน
กรกฏาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ ได้ แบบสอบถามกลับคืนมา
ทังสิ
้ ้นจานวน 373 ชุด

การปฏิบตั ิในระดับน้ อย เท่ากับ 1 คะแนน
การปฏิบตั ิในระดับปานกลาง เท่ากับ 2 คะแนน
การปฏิบตั ิในระดับมาก
เท่ากับ 3 คะแนน
นอกจากนี ้ได้ กาหนดเกณฑ์การแปล
ความหมายของช่วงคะแนนแบบอันตรภาคชัน้
(Interval Scale) ได้ ดงั นี ้
ความกว้ างของอันตรภาคชั
= คะแนนสู
น้
งสุด– คะแนนต่าสุด
จานวนระดับ
= 3 – 0 = 1.00
3
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 0.00 - 1.00 หมายถึง น้ อย
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 1.01 - 2.00 หมายถึง
ปานกลาง
ค่าเฉลีย่ ระหว่าง 2.01 - 3.00 หมายถึง มาก

การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติท่ ใี ช้
หลังจากที่ผ้ วู ิจยั ได้ เก็บรวบรวม
แบบสอบถามได้ ครบตามจานวนกลุม่ ตัวอย่างที่
ทาการศึกษาคือ มีจานวนไม่น้อยกว่า 373 ชุด จึงได้
นาแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรูปสาหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์
(Statistical Package for the Social Sciences :
SPSS) ทังนี
้ ้ผู้วิจยั ได้ กาหนดค่าสถิติเพื่อวิเคราะห์ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักศึกษา
วิเคราะห์โดยใช้ คา่ จานวนและค่าร้ อยละ
(Percentage) แล้ วนาเสนอในรูปตารางการบรรยาย
ส่วนที่ 2 บทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่
ปฏิบตั ิจริ งของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของ
นักศึกษา วิเคราะห์โดยใช้ มาตราส่วนประมาณค่า
นามาแจกแจงความถี่ คาตอบแต่ละข้ อ หาค่าเฉลีย่
(Mean = x̄) และหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation = SD) ของแบบสอบถามแต่
ละด้ านรวมทุกด้ านเป็ นรายข้ อ แล้ วนาเสนอในรูป
ตารางการบรรยาย
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
อื่นๆ วิเคราะห์โดยใช้ คา่ จานวนและร้ อยละ แล้ ว
นาเสนอในรูปตารางการบรรยาย และแจกแจงความถี่
ตามประเด็นที่ตอบ
สาหรับผลการวิเคราะห์ที่ได้ จาก
แบบสอบถามในส่วนที่ 2 ผู้วิจยั ได้ กาหนดเกณฑ์การ
แป ลความหมายของ น ้าหนักสมมุติ Arbitrary
Weighting Method ตาม (Likert) ดังนี ้

ผลการศึกษา
จากการวิจยั บทบาทที่คาดหวังกับบทบาท
ที่เป็ นปฏิบตั ิจริ งของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของ
นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษาสรุปได้ ดงั นี ้
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็ นเพศหญิงมากที่สดุ
รองลงมาเป็ นเพศชาย โดยเป็ นนักศึกษาที่กาลังศึกษา
อยูใ่ นชั ้ นปี ที่ 3 มากที่สดุ รองลงมาเป็ นนักศึกษา
ชันปี
้ ที่ 4 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 2 นักศึกษาชันปี
้ ที่ 1 และ
นักศึกษาสูงกว่าชันปี
้ ที่ 4 ตามลาดับ และเป็ น
นักศึกษาที่กาลังศึกษาอยูใ่ นสาขาวิชาบริ หารธุรกิจ
มากที่สดุ รองลงมาเป็ นนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ นักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว
และการบริ การ นักศึกษาสาขาจิตรกรรมและ
ศิลปกรรม และนักศึกษาสาขาสังคมศาสตร์
ตามลาดับ (ตารางที่ 3)
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ตารางที่ 3 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ข้ อมูลทั่วไปของนักศึกษา

จานวน (คน)

ร้ อยละ

รวม

125
227
373

40.27
59.25
100

75
81
123
82
12
373

20.11
21.72
32.98
21.98
3.21
100

226
16
66
14
51
373

60.59
4.29
17.70
3.75
13.67
100

1. เพศ
ชาย
หญิง
2. กาลังศึกษาในชันปี
้
ชันปี
้ ที่ 1
ชันปี
้ ที่ 2
ชันปี
้ ที่ 3
ชันปี
้ ที่ 4
สูงกว่าชันปี
้ ที่ 4 ขึ ้นไป
รวม
3. กาลังศึกษาในสาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (BBA)
จิตรกรรมและศิลปกรรม (FAA)
วิทยาศาสตร์ (SCI)
สังคมศาสตร์ (SS)
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (THM)
รวม

2. บทบาทที่คาดหวังของนักศึกษาที่มีตอ่
อาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของนักศึกษา วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า โดยภาพรวม
อยูใ่ นระดับมากทุกด้ าน เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ าน
พบว่า บทบาทที่คาดหวังของนักศึกษาที่มีตอ่ อาจารย์
ที่ปรึกษาในทุกด้ านอยูใ่ นระดับมาก โดยเรี ยงลาดับ
ตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ด้ านบุคลิกภาพ
ด้ านวิชาการ ด้ านการให้ ค วามช่วยเหลือนักศึกษา
ด้ านการพัฒนานักศึกษา และด้ านวิธีการให้
คาปรึกษา ตามลาดับ และเมื่อพิจารณารายข้ อของ
แต่ละด้ าน พบว่า
(1) ด้ านวิชาการ พบว่า ความคาดหวัง
ของนักศึกษาที่มีตอ่ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ใน
ด้ านวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า ข้ อที่ นักศึกษาได้ คาดหวัง

ในระดับมาก ซึง่ เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย คือ ข้ อ
ให้ ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรที่เรี ยนจนจบการศึกษา
รองลงมา คือ ข้ อให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการเลือกลง
รายวิชาเรี ยน รวมทังวิ
้ ชาเอก /วิชาโท และข้ อปฏิบตั ิ
หน้ าที่ในวันลงทะ เบียน ตามลาดับ สาหรับข้ อที่
นักศึกษาได้ คาดหวังในระดับปานกลาง คือ ข้ อให้
ความเอาใจใส่และติดตามนักศึกษาที่ขาดเรี ยน
(2) ด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา พบว่า
ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอ่ บทบาทของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ในด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้ อ พบว่า
ข้ อที่นกั ศึกษาได้ คาดหวังในระดับมาก ซึง่ เรี ยงลาดับ
จากมากไปหาน้ อย คือ ข้ อมีปฏิทินการนัดพบ
นักศึกษาอย่างชัดเจน รองลงมา คือ ข้ อติดตามผล
การให้ คาปรึกษาแนะนาอย่างต่อเนื่อง และข้ อให้
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คาปรึกษาแก่นกั ศึกษาที่มีเวลาเรี ยนไม่ครบ
ตามลาดับ สาหรับข้ อ ที่นกั ศึกษาได้ คาดหวังในระดับ
ปานกลาง ซึง่ เรี ยงจากมากไปหาน้ อย คือ ข้ อติดต่อ
ประสานกับผู้ปกครองของนักศึกษา ในกรณีที่มี
ปั ญหาที่ต้องร่วมกันแก้ ไข และข้ อแนะนานักศึกษาถึง
วิธีการปฏิบตั ิตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ และข้ อ
ให้ คาแนะนานักศึกษาในเรื่ องส่วนตัวได้ ตามลาดับ
(3) ด้ านบุคลิกภาพ พบว่า ความ
คาดหวังของนักศึกษาที่มีตอ่ บทบาทของอาจารย์ที่
ปรึกษา ในด้ านบุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า นักศึกษาได้
คาดหวังทุกข้ อในระดับมาก ซึง่ เรี ยงลาดับจากมากไป
หาน้ อย คือ ข้ อมีความเมตตา กรุณา เอื ้ออาทรต่อ
นักศึ กษา และข้ อมีความตังใจ
้
/ จริ งใจที่จะให้
คาปรึกษา รองลงมา คือ ข้ อมีความมัน่ คงทางอารมณ์
และข้ อมีมนุษยสัมพันธ์ /อัธยาศัยดีเป็ นกันเองกับ
นักศึกษา ตามลาดับ
(4) ด้ านการให้ ความช่วยเหลือ
นักศึกษา พบว่า ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอ่
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ในด้ านก ารให้ ความ

ช่วยเหลือนักศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่า นักศึกษาได้ คาดหวัง
ทุกข้ อในระดับมาก ซึง่ เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย
คือ ข้ อให้ คาแนะนาเกี่ยวกับแหล่งเงินทุนเพื่อ
การศึกษา/ช่วยแนะนางานพิเศษให้ ทา รองลงมา คือ
ข้ อแจ้ งข่าวสารต่างๆ ให้ นกั ศึกษาได้ รับทราบ ทันต่อ
เหตุการณ์ และข้ อช่วยเหลือส่งเสริ มให้ นกั ศึกษามี
คุณธรรมและจริ ยธรรมที่ดีงาม ตามลาดับ
(5) ด้ านการพัฒนานักศึกษา พบว่า
ความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอ่ บทบาทของ
อาจารย์ที่ปรึกษา ในด้ านการพัฒนานักศึกษา โดย
ภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ
พบว่า นักศึกษาได้ คาดหวังทุกข้ อในระดับมาก ซึง่
เรี ยงลาดับจากมากไปหาน้ อย คือ ข้ อส่งเสริ ม
นักศึกษาให้ มีความกระตือรื อร้ นในการพัฒนาตนเอง
อยูเ่ สมอ รองลงมา คือ ข้ อส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วม
สัมมนาทางวิชาการ /เข้ าร่วมการทางานวิจยั ต่างๆ
และข้ อให้ คาปรึกษาหารื อในเรื่ องส่วนตัวได้
ตามลาดับ (ตารางที่ 4)

ตารางที่ 4 สรุปบทบาทที่คาดหวังของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ ท่ ปี รึกษาโดยรวม
ด้ าน
1.
2.
3.
4.
5.

รายด้ าน

ค่ าเฉลี่ย

ด้ านวิชาการ
ด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา
ด้ านบุคลิกภาพ
ด้ านการให้ ความช่วยเหลือนักศึกษา
ด้ านการพัฒนานักศึกษา
รวม

2.29
2.08
2.46
2.22
2.13
2.22

3. บทบาทที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ ง
ตามทัศนะของนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้ าน พบว่า ใน

ระดับความคิดเห็น
ส่ วนเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน
ความหมาย
0.844
มาก
0.919
มาก
0.770
มาก
0.879
มาก
0.890
มาก
0.879
มาก

บทบาทที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งที่อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหา
น้ อย คือ ด้ านบุคลิกภาพ ด้ านวิชาการ ด้ านการ
พัฒนานักศึกษา ด้ านการให้ ความช่วยเหลือนักศึกษา
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และด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา ตามลาดับ และเมื่อ
พิจารณาในรายข้ อของแต่ละด้ าน พบว่า
(1) ด้ านวิชาการ พบว่า บทบาทที่
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งในบทบาทที่อาจารย์ที่
ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งตามทัศนะของนักศึกษา ในด้ าน
วิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าทุกข้ ออาจารย์ที่ปรึกษาได้
ปฏิบตั ิตอ่ นักศึกษาในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลาดับ
ตามค่าเฉลีย่ จากมา กไปหาน้ อย คือ ข้ อปฏิบตั ิหน้ าที่
ในวันลงทะเบียน รองลงมา คือ ข้ อให้ ความรู้เกี่ยวกับ
ข้ อควรปฏิบตั ิ กฏ ระเบียบข้ อบังคับต่างๆ ทังในระดั
้
บ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และข้ อทักท้ วงการ
ลงทะเบียนเรี ยนเมื่อพิจารณาเห็นว่ารายวิชานันไม่
้
เหมาะสม ตามลาดับ
(2) ด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา บทบาทที่
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งในบทบาทที่อาจารย์ที่
ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งตามทัศนะของนักศึกษา ในด้ าน
วิธีการให้ คาปรึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าทุกข้ ออาจารย์ที่
ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิตอ่ นักศึกษาในระดับปานกลาง โดย
เรี ยงลาดั บตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ข้ อ
สามารถเก็บความลับของนักศึกษาได้ เป็ นอย่างดี
รองลงมา คือ ข้ อแนะนานักศึกษาถึงวิธีการปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ ข้ อบังคับต่างๆ และข้ อมีปฏิทินการ
นัดพบนักศึกษาอย่างชัดเจน ตามลาดับ
(3) ด้ านบุคลิกภาพ บทบาทที่อาจารย์
ที่ปรึกษาได้ ปฏิบั ติจริ งในบทบาทที่อาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ ปฏิบตั ิจริ งตามทัศนะของนักศึกษา ในด้ าน
บุคลิกภาพ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าทุกข้ ออาจารย์ที่ปรึกษาได้
ปฏิบตั ิตอ่ นักศึกษาในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลาดับ

ตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ข้ อมีความมัน่ คง
ทางอารมณ์ รองลงมา คือ ข้ อมนุษยสัมพันธ์
/
อัธยาศัยดี เป็ นกันเองกับนักศึกษา และข้ อมีลกั ษณะ
ที่ควรเคารพนับถือ/น่าเชื่อถือ/ไว้ วางใจ และข้ อมีความ
เมตตา กรุณา เอื ้ออาทรต่อนักศึกษา ตามลาดับ
(4) ด้ านการให้ ความช่วยเหลือ
นักศึกษา บทบาทที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งใน
บทบาทที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งตามทัศนะ
ของนักศึกษา ในด้ านการให้ ความช่วยเหลือนักศึกษา
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ น
รายข้ อ พบว่าทุกข้ ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิตอ่
นักศึกษาในระดับปานกลาง โดยเรี ยงลาดั บตาม
ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย คือ ข้ อช่วยเหลือส่งเสริ ม
ให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรมที่ดีงาม
รองลงมา คือ ข้ อแจ้ งข่าวสารต่างๆ ให้ นกั ศึกษาได้ รับ
ทราบ ทันต่อเหตุการณ์ และข้ อให้ คาแนะนาช่วยเหลือ
นักศึกษาเกี่ยวกับการผ่อนผันชาระค่าลงทะเบียน
ตามลาดับ
(5) ด้ านการพั ฒนานักศึกษา บทบาท
ที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งในบทบาทที่อาจารย์
ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งตามทัศนะของนักศึกษา
ในด้ านการพัฒนานักศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อ พบว่าทุกข้ อ
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิตอ่ นักศึกษาในระดับ ปาน
กลาง โดยเรี ยงลาดับตามค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้ อย
คือ ข้ อให้ คาแนะนาเกี่ยวกับการประพฤติ ปฏิบตั ิตนที่
เหมาะสม ในบทบาทหน้ าที่ของการเป็ นนักศึกษา
รองลงมา คือ ข้ อส่งเสริ มนักศึกษาให้ มีความ
กระตือรื อร้ นในการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ และข้ อ
ส่งเสริ มให้ นกั ศึกษาเข้ าร่วมสัมมนาทาง วิชาการ/เข้ า
ร่วมการทางานวิจยั ต่างๆ ตามลาดับ (ตารางที่ 5)
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ตารางที่ 5 สรุปบทบาทที่อาจารย์ ท่ ปี รึกษาได้ ปฏิบัตจิ ริงตามทัศนะของนักศึกษาโดยรวม
ด้ าน
1.
2.
3.
4.
5.

รายด้ าน

ค่ าเฉลี่ย

ด้ านวิชาการ
ด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา
ด้ านบุคลิกภาพ
ด้ านการให้ ความช่วยเหลือนักศึกษา
ด้ านการพัฒนานักศึกษา
รวม

1.40
1.32
1.82
1.33
1.38
1.38

4. เปรี ยบเทียบบทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งตามทัศนะของ
นักศึกษาโดยรวม พบว่าความคาดหวังของนักศึกษาที่
มีตอ่ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยรวม

ระดับความคิดเห็น
ส่ วน
ระดับ
เบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
1.007
ปานกลาง
1.021
ปานกลาง
0.996
ปานกลาง
1.002
ปานกลาง
1.001
ปานกลาง
1.002
ปานกลาง

ทัง้ 5 ด้ านอยูใ่ นระดับมาก แต่การปฏิบตั ิจริ ง ใน
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของ
นักศึกษา โดยรวมทัง้ 5 ด้ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
(ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 เปรียบเทียบบทบาทที่คาดหวังกับบทบาทที่อาจารย์ ท่ ปี รึกษาได้ ปฏิบัตจิ ริงตาม
ทัศนะของนักศึกษาโดยรวม
ด้ าน
1
2
3
4
5

รายด้ าน
ด้ านวิชาการ
ด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา
ด้ านบุคลิกภาพ
ด้ านการให้ ความช่วยเหลือ
นักศึกษา
ด้ านการพัฒนานักศึกษา
รวม

บทบาทที่คาดหวังจากอาจารย์ ท่ ี
ปรึกษา
ค่ าเฉลี่ย
ระดับความหมาย
2.29
มาก
2.08
มาก
2.46
มาก

บทบาทที่ปฏิบัติจริงจากอาจารย์ ท่ปี รึกษา
ค่ าเฉลี่ย
1.40
1.32
1.82

ระดับความหมาย
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.22

มาก

1.33

ปานกลาง

2.13
2.22

มาก
มาก

1.38
1.38

ปานกลาง
ปานกลาง
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5. ความคิดเห็นอื่นๆ พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่ต้องการให้ อาจารย์ที่ปรึกษา ควรเป็ นอาจารย์ที่
ปรึกษาที่สอนในสาขาวิชาที่นกั ศึกษาเรี ยนอยูเ่ ท่านัน้
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ควรรับผิดชอบดูแล
นักศึกษาจานวนไม่เกิน 20 คน จึงจะเหมาะสม
สาหรับการทาหน้ าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา นั กศึกษา
ส่วนใหญ่เห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาควรรับผิดชอบดูแล
นักศึกษาในกลุม่ เดิมตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาควรเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบดูแลนักศึกษาในกลุม่ เดิมสามารถเข้ า

พบได้ อย่างน้ อยเดือนละหนึง่ ครัง้ หรื อนักศึกษา
สามารถเข้ าพบอาจารย์ที่ ปรึกษาได้ ตลอดเวลาเมื่อมี
ปั ญหา สาหรับวิธีการเข้ าพบอาจารย์ที่ปรึกษานัน้
เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ระบุวา่ ไม่เคยรู้จกั กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา จึงไม่ทราบวิธีการเข้ าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา และเมื่อให้ นกั ศึกษาประเมินความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบตั ิตนตามบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยรวมแล้ ว พบว่าส่วนใหญ่นกั ศึกษาจะพึงพอใจใน
ระดับปานกลางเท่านัน้ (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 ความคิดเห็นอื่นๆ
1

2

3

4

5

ความคิดเห็น
อาจารย์ที่ปรึกษา ควรเป็ นอาจารย์ที่สอน
ในสาขาวิชาที่นกั ศึกษาเรียนอยูเ่ ท่านัน้
ในสาขาวิชาใดก็ได้ แต่ต้องเป็ นอาจารย์ประจาภาควิชา
รวม
อาจารย์ที่ปรึกษา 1 คน ควรรับผิดชอบดูแลนักศึกษาจานวนเท่าไรจึงจะเหมาะสม
ไม่เกิน 20 คน
ระหว่าง 21 – 40 คน
ระหว่าง 41 – 60 คน
ไม่จากัด
รวม
อาจารย์ที่ปรึกษา ควรรับผิดชอบดูแลนักศึกษาในกลุม่ อย่างไร
รับผิดชอบเฉพาะภาคการศึกษา
รับผิดชอบเฉพาะปี การศึกษา
รับผิดชอบตลอดหลักสูตรจนจบการศึกษา
รวม
อาจารย์ที่ปรึกษา ควรเปิ ดโอกาสให้ นกั ศึกษาที่อยูใ่ นความรับผิดชอบเข้ าพบ
บ่อยครัง้ เพียงใด
อย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อสัปดาห์
อย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อสองสัปดาห์
อย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อเดือน
อย่างน้ อย 1 ครัง้ ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
อื่นๆ โปรดระบุ……………………………….
รวม
ที่ผ่านมาเมื่อนักศึกษาต้ องการเข้ าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ทาอย่างไร
รอพบอาจาย์ที่ปรึกษาหน้ าห้ องเรียนหรือห้ องพักอาจารย์
90

จานวน (คน)

ร้ อยละ

310
63
373

83.11
16.89
100

202
137
17
17
373

54.15
36.73
4.56
4.56
100

12
71
290
373

3.22
19.04
77.74
100

32
38
131
115
57
373

8.58
10.19
35.12
30.83
15.28
100
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6

ความคิดเห็น
นัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน แล้ วจึงเข้ าพบตามเวลาที่นดั หมาย
เขียนบันทึกให้ อาจารย์ที่ปรึกษา แล้ วรับบันทึกตอบกลับ
อื่นๆ โปรดระบุ……………………………….
รวม
โดยรวมแล้ ว นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการปฏิบตั ิตนตามบทบาทของอาจารย์
ที่ปรึกษาอย่างไร
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้ อย
ไม่พงึ พอใจ
รวม

จานวน (คน)
208
33
36
373

ร้ อยละ
55.76
8.85
9.65
100

59
191
86
37
373

15.82
51.21
23.06
9.92
100

เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีเหตุผลและ มีความสามารถใน
การแก้ ปัญหา มีความเมตตากรุณา ไวต่อการรับรู้และ
เข้ าใจสิง่ ต่างๆ ได้ รวดเร็ ว มีหลักจิตวิทยาในการให้
คาปรึกษาและมีจรรยาบรรณอาจารย์ที่ปรึกษา มี
ความประพฤติเหมาะสมที่จะเป็ นแบบอย่างที่ดีได้
รู้บทบาทและหน้ าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็ นอย่างดี
และมีประสบกา รณ์ในหน้ าที่การงานของอาจารย์ที่
ปรึกษา และยังสอดคล้ องกับ สาเนาว์
ขจรศิลป์
(2533) ที่ได้ กล่าวว่า เพื่อให้ นกั ศึกษาได้ รับประโยชน์
จากสถาบันอุดมศึกษาให้ มากที่สดุ อาจารย์ที่ปรึกษา
ต้ องมีบทบาทอันสาคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพและ
สร้ างความอบอุน่ ให้ แก่นกั ศึกษา ทาให้ นกั ศึก ษาเกิด
ความรักความผูกพันต่ออาจารย์และ
สถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี ้ ฝ่ ายพัฒนานักศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ (2541) ได้
กล่าวถึงหลักสาคัญของการให้ บริ การปรึกษาว่า
ในกระบวนการหรื อขันตอนแรกในการให้
้
บริ การ
ปรึกษาจะประสบผลสาเร็ จได้ นนั ้ จะต้ องมีการสร้ าง
สัมพันธภาพที่ดี อันเป็ นจุดเริ่ มต้ นของการให้ การ
บริ การปรึกษา เพื่อเป็ นการให้ ผ้ รู ับบริ การปรึกษา
ซึง่ ในที่นี ้จะหมายถึง นักศึกษาเกิดความรู้สกึ ไว้ วางใจ
อบอุน่ ใจ และมีความรู้สกึ เชื่อมัน่ ในผู้ให้ บริ การปรึกษา
ซึง่ ในที่นี ้จะหมายถึง อาจารย์ที่ ปรึกษา อันจะนาไปสู่

อภิปรายผล
ผลการศึกษาในบทบาทที่คาดหวังของ
นักศึกษาที่มีตอ่ อาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของ
นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็ นราย
ด้ าน พบว่า ด้ านบุคลิกภาพ เป็ นด้ านที่นกั ศึกษา
คาดหวังจากอาจารย์ที่ปรึกษามากที่สดุ และเมื่อ
พิจาร ณารายละเอียดในรายข้ อ จะพบว่าข้ อที่
นักศึกษาได้ คาดหวังจากอาจารย์ที่ปรึกษาใน 3 ลาดับ
แรก จากมากไปหาน้ อย คือ มีความเมตตา กรุณา
เอื ้ออาทรต่อนักศึกษา มีความตังใจและจริ
้
งใจที่จะให้
คาปรึกษา และมีความมัน่ คงทางอารมณ์ ซึง่
สอดคล้ องกับ สุจริ ต เพียรชอบ (2521) ที่มีความเห็น
ตรงกับนักศึกษาที่วา่ อาจารย์ที่ปรึกษาควรเป็ นผู้มีใจ
กว้ าง มีมารยาท รักษาความลับได้ เป็ นอย่างดี และ
ควรพยายามปรับปรุงบุคลิกภาพของตนให้ เหมาะสม
กับการเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา และมีหน้ าตายิ ้มแย้ ม
แจ่มใส และยังสอดคล้ องกับ สาเนาว์ ขจรศิลป์
(2529) ที่ได้ กล่าวถึงคุณลั กษณะของอาจารย์ที่
ปรึกษาที่ดีวา่ ควรเป็ นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความ
รับผิดชอบดี ใจกว้ างและรับฟั งความคิดเห็นของนิสติ
นักศึกษา มีความรู้กว้ างขวาง และทันต่อเหตุการณ์ทงั ้
ด้ านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง มีความจริ งใจและ
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การเปิ ดเผยปั ญหาและความรู้สกึ ต่างๆ ได้ และยัง
สอดคล้ องกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2543) ที่ได้
กาหนดบทบาทการดาเนินการของอาจารย์ที่ปรึกษา
ว่า การเริ่ มต้ นของการเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีนนั ้
ควรเริ่ มต้ นจากการนัดพบนักศึกษาทังกลุ
้ ม่ เพื่อสร้ าง
ความ สัมพันธ์และทาความคุ้นเคย ให้ นกั ศึกษาได้
กรอกข้ อมูลในแฟ้ มระเบียบ มีการแนะนาชี ้แจง
เกี่ยวกับเรื่ องหลักสูตร โปรแกรมการเรี ยน การ
วางแผนการศึกษา วิธีเลือกวิชาเรี ยน วิธีการ
ลงทะเบียน การเรี ยนในมหาวิทยาลัยในสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษา มีการรับฟั งปั ญหาและให้
คาปรึกษาแก่นั กศึกษาในความดูแล การแจ้ งให้
นักศึกษาทราบสถานที่ทางาน เบอร์ โทรศัพท์ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเวลาที่จดั ไว้ สาหรับนักศึกษา
เข้ าพบ เป็ นต้ น
ผลการศึกษาในบทบาทที่อาจารย์ที่
ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งตามการรับรู้ของนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาพรวม
พบว่าอ ยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้ าน
พบว่าบทบาทที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งตาม
ทัศนะของนักศึกษา ในด้ านวิธีการให้ คาปรึกษา มี
คะแนนเฉลีย่ น้ อยที่สดุ ซึง่ เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
เป็ นรายข้ อ จะพบว่าข้ อที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิ
จริ งตามทัศนะของนักศึกษาใน 3 ลาดับสุดท้ าย
หรื อไม่คอ่ ยได้ ปฏิบตั ิ คือ ข้ อนัดพบนักศึกษาเป็ น
ประจา ข้ อให้ คาแนะนานักศึกษาในเรื่ องส่วนตัวได้
และข้ อติดต่อประสานงานกับผู้ปกครองของนักศึกษา
ในกรณีที่มีปัญหาที่ต้องร่วมกันแก้ ไข ซึง่ สอดคล้ องกับ
ลออ
ชุติกร (2520) ที่กล่าวว่า ปั ญหาและ
อุป สรรคในการปฏิบตั ิงานของอาจารย์ที่ปรึกษา คือ
การที่นกั ศึกษาไม่เห็นคุณค่าและความสาคัญของ
ชัว่ โมงโฮมรูม อาจารย์ที่ปรึกษามีงานด้ านการสอน
และงานพิเศษอื่นๆ มาก ไม่มีเวลาพอที่จะให้
คาปรึกษาและรู้จกั นักศึกษาได้ ไม่ทวั่ ถึง และยัง
สอดคล้ องกับ สุจริ ต
เพียรชอบ แ ละวรศักดิ์

เพียรชอบ (2523) ที่กล่าวว่า ส่วนใหญ่นกั ศึกษาได้ รับ
คาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาในระดับน้ อยมาก
เนื่องจากอาจารย์ที่ปรึกษามีงานสอนและงานอื่นมาก
เกินไป อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาขาดความสนิท
สนมกัน และอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้ สอนนักศึกษาที่
อยูใ่ นความรับผิดชอบทาให้ ไม่ร้ ูจกั นักศึกษาเท่าที่ควร
และยังสอดคล้ องกับ สาเนาว์ ขจรศิลป์ (2529) ที่
กล่าวว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ต้องการพบอาจารย์ที่
ปรึกษามากกว่าภาคการศึกษาละหนึง่ ครัง้ แต่เมื่อ
นักศึกษาได้ พบอาจารย์ที่ปรึกษาปรากฎว่าอาจารย์ที่
ปรึกษาไม่คอ่ ยอยูป่ ระจาห้ องทางาน อาจารย์ไม่ได้ มี
การกาหนดตารางเวลา (Office Hour) ไว้ ให้ นกั ศึกษา
เข้ าพบ และไม่ได้ เรี ยกนักศึกษามาประชุมหรื อซักถาม
ปั ญหาเป็ นประจาทุกภาคการศึกษา และยัง
สอดคล้ องกับ กรมพลศึกษา (2533) ที่กล่าวว่า ใน
การดาเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนใหญ่
นักศึกษาเห็นว่าอาจารย์ที่ปรึกษาควรนัดพบนักศึกษา
ในความรับผิดชอบเป็ นกลุม่ สัปดาห์ละครัง้ ในแต่ละ
ครัง้ ควรใช้ เวลาไม่เ กิน 30 นาทีในรายที่ต้องการรับ
คาปรึกษาเป็ นรายบุคคล ควรมีการนัดหมายอาจารย์
ที่ปรึกษาก่อนแล้ วจึงเข้ าพบตามเวลาที่นดั หมาย และ
ยังสอดคล้ องกับ วิภาดา คุปตานนท์ (2534) ที่กล่าว
ว่า ปั ญหาอันดับแรกที่นกั ศึกษาต้ องการให้ อาจารย์ที่
ปรึกษาช่วยเหลือ คือ ปั ญหาเกี่ยวกับอาจารย์
ที่
ปรึกษาไม่มีเวลาให้ กบั นักศึกษา และยังสอดคล้ องกับ
นิรันดร์ จุลทรัพย์ (2543) ที่กล่าวว่า อาจารย์ที่
ปรึกษาส่วนใหญ่ไม่มีตารางกาหนดเวลาสาหรับให้
นักศึกษาในความรับผิดชอบเข้ าพบไม่ติดตารางสอน
ไว้ ที่หน้ าห้ องทางาน และไม่มีตารางเรี ยนรวมของ
นักศึกษาในความรับผิดชอบ
ดังนัน้ จึงเห็นได้ วา่ จุดเริ่ มต้ นของการเป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี บุคลิกภาพจึงเป็ นสิง่ สาคัญที่จะ
ทาให้ นกั ศึกษาอยากเข้ าใกล้ หรื อเข้ าพบอาจารย์ที่
ปรึกษา นักศึกษาต้ องการอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไว้ วางใจ
และสามารถเก็บความลับได้ การสนใจในปั ญหาต่างๆ
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ของนักศึกษา การเอาใจใส่และตังใจปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ด้วย
ความเต็มใจ การเป็ นผู้ที่มีใจกว้ าง เป็ นผู้มีใจรักในงาน
ให้ คาปรึกษา สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดีให้ แก่
นักศึกษา เข้ าใจธรรมชาติของวัยรุ่น มีเวลาให้
นักศึกษาอย่างสม่าเสมอ ตลอดจนมีความอดทนต่อ
การแก้ ไขปั ญหาต่างๆ ของนักศึกษาได้ เป็ นอย่างดี
การ เปรี ยบเทียบบทบาทที่คาดหวังกับ
บทบาทที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิจริ งตามทัศนะ
ของนักศึกษาโดยรวม พบว่า ความคาดหวังของ
นักศึกษาที่มีตอ่ บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยรวม
ทัง้ 5 ด้ าน อยูใ่ นระดับมาก แต่การปฏิบตั ิจริ งใน
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษา ตามทัศนะของ
นักศึกษาโดยรวมทั ้ ง 5 ด้ าน อยูใ่ นระดับปานกลาง
ซึง่ สอดคล้ องกับ ประหยัด สายวิเชียร (2529) ที่กล่าว
ว่า การปฏิบตั ิจริ งของอาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบตั ิงานได้
ต่ากว่าที่นกั ศึกษาคาดหวังไว้ ทกุ ด้ าน และยัง
สอดคล้ องกับ อัญชลี เศรษฐเสถียร (2530) ที่ได้
ศึกษาบทบาทที่คาดหวังของนักศึกษาต่ออาจ ารย์ที่
ปรึกษาในการแนะแนวการศึกษากรณีนกั ศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษา
ส่วนมากไม่ได้ ปฏิบตั ิบทบาทสอดคล้ องและตรงกับ
บทบาทที่นกั ศึกษาคาดหวัง อันก่อให้ เกิดปั ญหาต่างๆ
ตามมา ซึง่ สอดคล้ องกับ ปราณี หะซัน
(2542)
ที่พบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิตามบทบาทที่เป็ น
จริ งได้ น้อยกว่าบทบาทที่คาดหวังไว้ ในทุกๆ เรื่ อง
ยกเว้ นในด้ านบุคลิกภาพที่อาจารย์ที่ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิ
ตามบทบาทที่เป็ นจริ งได้ และยังสอดคล้ องกับ สมยศ
พันธุ์กสิกร (2542) ที่พบว่า การปฏิบตั ิตามบทบาทที่
เป็ นจริ งและที่คาดหวังของอาจารย์ ที่ปรึกษาในทัศนะ
ของนักเรี ยน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลาปาง
นักเรี ยน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคาดหวังที่จะให้
อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบตั ิมากในการให้ คาปรึกษาใน
ทุกเรื่ อง แต่การปฏิบตั ิตามบทบาทที่เป็ นจริ งอาจารย์ที่
ปรึกษาได้ ปฏิบตั ิปานกลางเกือบทุกเรื่ อง

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
เนื่องจากการดาเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา
นัน้ ยังไม่มีแบบแผนหรื อแนวทางการปฏิบตั ิที่ชดั เจน
ขาดระบบการบริ หารจัดการงานอาจารย์ที่ปรึกษา
ขาดการให้ ความสาคัญและความสนใจต่องาน
อาจารย์ที่ปรึกษา รวมถึงการขาดการสนับสนุนและ
ให้ กาลังใจในการปฏิบตั ิงาน นอกจ ากนี ้อาจารย์ที่
ปรึกษาบางท่านยังขาดความรู้ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
เทคนิค วิธีการในการเป็ นอาจารย์ที่ปรึกษา ขาด
ทักษะเกี่ยวกับการให้ คาแนะนาและการปรึกษา การ
ไม่ค้ นุ เคยกับนักศึกษา รวมถึงภาระงานของอาจารย์
มากเกินไปทังงานสอนในระดั
้
บปริ ญญาตรี ปริ ญญา
โท งานวิชาการ งานวิจยั และงานบริ หารในระดับ
ต่างๆ ทังภายในและภายนอกมหาวิ
้
ทยาลัย ดังนัน้
ผู้วิจยั จึงใคร่ขอเสนอแนะดังนี ้คือ
1. ผู้บริ หารควรให้ ความสาคัญและ
สนับสนุนงานอาจารย์ที่ปรึกษาให้ มากยิ่งขึ ้น
2. ควรมีคณะกรรมการที่ปรึกษาอาจารย์
ที่ปรึกษา เพื่อรับทราบปั ญหาที่เกิดขึ ้นและหาแนวทาง
ในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ
3. ควรมีการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาเป็ น
ระยะๆ เพื่อเพิ่มพูนความเข้ าใจบทบาท หน้ าที่ทกั ษะ
ในการให้ คาแนะนาและการปรึกษา
4. ควรกาหนดขอบเขต บทบาท หน้ าที่
และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ ชดั เจน
5. ควรประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งาน
อาจารย์ที่ปรึกษาให้ อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษา
ได้ รับทราบในหน้ าที่ที่พงึ ปฏิบตั ิตอ่ กัน
6. ควรกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน

ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาบทบาทที่คาดหวังกับ
บทบาทที่ปฏิบตั ิจริ งของอาจารย์ที่ปรึกษา ของคณะ
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อื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม เพื่อให้ เกิดความ
กว้ างขวาง และรับทราบข้ อมูลวิจยั ร่วมกัน อันจะ
นาไปสูก่ ารปรับปรุงพัฒนาบทบาทอาจารย์ที่ปรึกษา
ในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
2. ควรศึกษาสภาพ ปั ญหา อุปสรรค
ข้ อจากัดในการให้ คาปรึกษา ตามความคิดเห็นของ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อจะได้ กาหนดข้ อตกลงและ
รูปแบบที่เหมาะสมร่วมกัน ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
และนักศึกษาต่อไป

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ จากการศึกษา
1. ทาให้ ทราบว่านักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความคาดหวังใน
บทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีตอ่ นักศึกษาในด้ าน
ต่างๆ อย่างไรบ้ าง
2. ทาให้ ทราบว่าบทบาทที่ปฏิบตั ิจริ งของ
อาจารย์ที่ปรึกษาในด้ านต่างๆ ตามทัศนะของ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นัน้
เป็ นอย่างไรบ้ าง
3. ผลจากการเปรี ยบเทียบบทบาทที่
คาดหวังกับบทบาทที่ปฏิบตั ิจริ งของอาจารย์ที่ปรึกษา
ตามทัศนะของนักศึกษานัน้ จะสะท้ อนให้ เห็นถึง
ภาพลักษณ์แห่งความเป็ นจริ งและช่วยให้ การวางแผน
พัฒนาบุคลากรด้ านอาจารย์มีความชัดเจนและ
สอดคล้ องกับความเป็ นจริ งมากที่สดุ

บทสรุปที่ได้ จากการศึกษา
ในอนาคตนักศึกษาต้ องการให้ อาจารย์ที่
ปรึกษามีบทบาทและหน้ าที่ตา่ งๆ โดยเรี ยงลาดับ
ความสาคัญจากมากไปหาน้ อยได้ ดงั นี ้คือ
(1) ต้ องการให้ อาจารย์ที่ปรึกษาและ
นักศึกษามีความผูกพันและความใกล้ ชิดมากกว่าที่
เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั
(2) ต้ องการให้ อาจารย์ที่ปรึกษามี
ความเป็ นกันเองกับนักศึกษา เพื่อให้ เกิดความ
ไว้ วางใจ เชื่อใจ เพื่อที่นกั ศึก ษาจะสามารถปรึกษา
ปั ญหาต่างๆ ได้ ทกุ เรื่ อง
(3) ต้ องการให้ อาจารย์ที่ปรึกษา
กาหนดตารางนัดหมายการเข้ าพบที่แน่นอนว่าในช่วง
วันและเวลาใดที่นกั ศึกษาจะสามารถเข้ าพบได้ และ
จะต้ องสามารถเข้ าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ จริ งๆ
(4) ต้ องการให้ อาจารย์ที่ปรึกษามี
ความตังใจและจริ
้
ง ใจในการให้ คาปรึกษา เปิ ดกว้ าง
ทางความคิด พร้ อมที่จะรับฟั งความคิดเห็นของ
นักศึกษา และหากความคิดเห็นของนักศึกษาไม่
ถูกต้ องอาจารย์ที่ปรึกษาก็ควรให้ ข้อคิดเห็นหรื อคา
ชี ้แนะที่เป็ นไปได้ จริ ง อันเป็ นการร่วมกันคิด ร่วมกัน
แก้ ไขปั ญหาอย่างแท้ จริ ง
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การเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนและระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษาระดับปริญญาโท
ตามสถาบันเดิมก่ อนเข้ าศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
A Comparison of Grades Point Average and Duration Time of the Study of
Master's Degree by Institute Backgrounds before Admission to the
Faculty of Science, Mahidol University
ฐานิตา ลิ่มวงศ์1* ณัฐภพ บัวหลวง2 สุภาภรณ์ ชูชว่ ย3
Tanita Limvong1*, Nuttaphop Bualuang2, Supaporn Choochuay3

บทคัดย่ อ
การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนก่อนเข้ าศึกษาและหลังสาเร็ จการศึกษา ระยะเวลาที่ใช้
ในการศึกษา และวิเคราะห์แจกแจงความแตกต่างของผลการเรี ยนของนักศึกษาระดับปริ ญญาโท โดยแบ่งกลุม่ ตาม
สถาบันการศึกษาเดิมเป็ น 3 กลุม่ คือ 1) มหาวิทยาลัยมหิดล 2) มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติอื่นๆ ยกเว้ น
มหาวิทยาลั ยมหิดล และ 3) มหาวิทยาลัยอื่นๆ กลุม่ ตัวอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาโทที่ สาเร็ จการศึกษาแล้ ว
จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 605 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล คือ ข้ อมูลเอกสาร
ที่เกี่ยวข้ องจากระบบฐานข้ อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ค่าร้ อยละ การทดสอบค่า F-Test แบบ [One-Way ANOVA] โดยวิธีการเปรี ยบเทียบพหุคณ
ู
(Multiple
Comparison) ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
1) ผลการเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนก่อนเข้ าศึกษาทัง้ 3 กลุม่ พบว่า ไม่แตกต่างกัน และหลังสาเร็ จการศึกษาทัง้
3 กลุม่ พบว่า มหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติไม่แตกต่างกัน และสูงกว่า มหาวิทยาลัยอื่นๆ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
2) ผลการวิเคราะห์แจกแจงความแตกต่างของผลการเรี ยนหลังสาเร็ จการศึกษา มีดงั นี ้
2.1 นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีคา่ เฉลีย่ ผลการเรี ยนสูงสุด รองลงมาคือ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามลาดับ
2.2 นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ มีผลการเรี ยนแต่
ละช่วงชันสู
้ งขึ ้นและเท่ากับผลการเรี ยนเข้ า ส่วนมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีผล การเรี ยนแต่ละช่วงชันสู
้ งขึ ้น เท่ากับหรื อต่า
1
กว่า
2.3 นักศึกษาที่สาเร็ จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ มีการกระจายค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานน้ อย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการกระจายค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานมาก
1-3
1*

ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา งานแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
corresponding author
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2.4
ผลการเรี ยนหลังสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโทระดับ A, B+, B ส่วนใหญ่มาจาก มหาวิทยาลัย
มหิดล และระดับ C+, C ส่วนใหญ่มาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
3) ผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ไม่แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ผลการเรี ยน ระยะเวลาทีใ่ ช้ ในการศึกษา สถาบันเดิม

ABSTRACT
This research aimed to compare grade point average at previous academic institution and at
time of graduation from the Faculty of Science, Mahidol University as well as duration time of the study.
Data were analyzed and sorted out according to institutional backgrounds, which were classified into 3
main categories as: 1) Mahidol University (MU) 2) National Research University (NRU) 3)Other
Universities. The study was a quantitative survey research based on the database with the sample size of
605 cases enrolled and graduated from master's degree programs at the Faculty of Science, Mahidol
University. Statistical analysis of the data was performed to obtain percentage, mean average, standard
deviation, as well as F-test (One-Way ANOVA) by multiple comparison. The research found that.
1) The comparison of grade point average before Admission for the three groups of institutions
showed no significant difference. However, the comparison of grade point average at graduation time for
the three groups revealed statistically significant difference across the groups of student (P<0.01).
2) The analysis by institutional backgrounds found that:
2.1 The highest was those graduated from Mahidol University (MU) while the National
Research University (NRU) were, by average, higher than other Universities.
2.2 Students originally came from Mahidol University (MU) and National Research Universities
(NRU) showed equal or better performance in term of grade point averages before admission and upon
graduation from the master’s degree program at the Faculty of Science, Mahidol University. Grade point
averages upon graduation from the Master’s degree program of those from other universities were either
his, her, equal or lower.
2.3 The Grade Point Average of Mahidol University (MU) and National Research University
(NRU) had low standard deviation while those from other Universities were high.
2.4 The results of Grade Point Average level A, B+, B mostly from Mahidol University (MU),
The results of Grades Point Average level C+, C were mostly from those graduate from other Universities.
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3) The comparison of duration time of the study had no significant difference in term of
background institution and grade point averages.
Keywords: Grades Point Average, Duration Time of The Study, Educational Backgrounds
ของแต่ละสถาบัน คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่

หลักการและเหตุผล
ความสาเร็ จของการจัดการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อทาให้ เกิด ผลลัพท์การเรี ยนรู้สงู สุด
แก่นกั ศึกษาขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ อาทิ การ
บริ หารจัดการ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การบริ การที่
ส่งเสริ มการเรี ย นรู้ การส่งเสริ มกิจกรรมผู้เรี ยน หรื อ
บริ การการศึกษาอื่นๆ ของห
ลักสูตรและ
สถาบันการศึกษานัน้ ๆ ประกอบกับปั จจัยด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยอาจกล่าวได้ วา่ ทุก
หลักสูตรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
นักศึกษาของหลักสูตร และ
หลักสูตรต้ องให้
ความสาคัญกับองค์ประกอบต่างๆ ภายในทังระบบ
้
ที่
เริ่ มตังแต่
้ การรับสมัครคัดเลือกเข้ าศึกษาในหลักสูตร
ซึง่ เป็ นระบบพื ้นฐานที่สามารถคัดเลือกนักศึกษาที่มี
ความรู้ ความสามารถ มีความพร้ อม และมีคณ
ุ สมบัติ
ในการเรี ยนจนสาเร็ จการศึกษา และความพร้ อมของ
หลักสูตรใ นการพัฒนานักศึกษาให้ มีความพร้ อม
ความสามารถ ในการเรี ยน นอกจากนี ้หลักสูตรควรมี
การส่งเสริ มพัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยพัฒนาขีด
ความรู้ ความสามารถ ทักษะด้ านต่างๆ รวมถึงการ
พัฒนานักศึกษาให้ เกิดทักษะทางการวิจยั ที่สามารถ
สร้ างองค์ความรู้ใหม่ให้ เกิดแก่นกั ศึกษาจนกระทัง่
นักศึกษาประสบผลสาเร็ จในการศึกษา และสามารถ
ตอบสนองต่อการเรี ยนรู้ ใหม่ๆ ในศตวรรษที่ 21 ด้ วย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีควา มแตกต่างกันไป
ตามขนาดพัฒนาการ ความเชี่ยวชา ญ และปรัชญา

เน้ นทักษะก ารวิจยั ในระดับนานาชาติให้ เกิดแก่
นักศึกษาทุกหลักสูตร แผนการศึกษาในทุกหลักสูตร
เน้ นการทาวิจยั ในระดับนานาชาติ แนวทางการ
จัดการหลักสูตรภายใน มุง่ เน้ นการพัฒนาคุณภาพ
การเรี ยนการสอน และตัวนักศึกษาเทียบเท่าระดับ
สากล เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถเป็ นที่
ต้ องกา รขององค์กรภาครัฐและเอกชน ทังจาก
้
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ ผ้ เู รี ยน
สามารถพัฒนาหรื อประยุกต์ใช้ ความรู้ที่ได้ รับให้ เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การทางานของตนเองและสังคม โดยแต่
ละหลักสูตรจะมีเกณฑ์ตวั บ่งชี ้หรื อ ตัว ชี ้วัดที่สามารถ
บ่งบอกคุณภาพหลักสูตรด้ านการศึกษา คูม่ ือประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี การศึกษา
2557 กล่าวถึงองค์ประกอบในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ซึง่ นักศึกษาเป็ น
องค์ประกอบ หนึง่ ที่สาคัญในการประกันคุณภาพ
หลักสูตร โดยมีตวั บ่งชี ้ดังนี ้
1) การรับนักศึกษา เป็ นปั จจัยพื ้นฐานใน
การพิจารณาเลือกคุณสมบั ติพื ้นฐานของผู้เข้ าเรี ยน
เพื่อส่งผลให้ หลักสูตรประสบผลสาเร็ จ ซึง่ แต่ละ
หลักสูตรมีการกาหนดคุณสมบัติ ของผู้ที่เข้ าศึกษา
หลักสูตรให้ สอดคล้ องกับแนวคิดปรัชญาของหลักสูตร
โดยพิจารณาจากนักศึกษาที่มีความรู้ ความสามารถ
มีความเหมาะสม และมีความพร้ อมที่เข้ าศึกษาใน
หลักสูตร ป ระกอบด้ วยนักศึกษาจากหลากหลาย
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สถาบัน หลายเชื ้อชาติ หลายภาษา ทังจาก
้
ภายในประเทศและต่างประเทศ
2) การส่งเสริ มและการพัฒนานักศึกษา
หลักสูตรต้ องมีกลไก รูปแบบในการพัฒนาการจัดการ
เรี ยนรู้ให้ แก่นกั ศึกษา เพื่อยังประโยชน์สงู สุดแก่
นักศึกษาให้ มีความรู้ ความสามารถ และเพิ่ มพูน
ทักษะที่จาเป็ นในการเรี ยนจนสาเร็ จการศึกษา
ตลอดจนนาความรู้ที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน
3) ผลที่เกิดกับนักศึกษา เป็ นตัวบ่งชี ้ด้ าน
ผลลัพธ์ที่สะท้ อนให้ เห็นคุณภาพการจัดการศึกษาของ

หลักสูตรและสถาบันการศึกษา โดยจะพิจารณาจาก
ข้ อมูลการสาเร็ จการศึกษา การค งอยู่ ผลการเรี ยน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา ความพึงพอใจและไม่พงึ
พอใจ และผลการจัดการข้ อร้ องเรี ยนของนักศึกษา
ข้ อมูลการรับเข้ าศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท
ระหว่างปี การศึกษา 2555 – 2557 โดยการแบ่งกลุม่
ตามสถาบันการศึกษาเดิม ออกเป็ น 3 กลุม่ ใหญ่ คือ
1. มหาวิทยาลัยมหิดล 2. มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
(ยกเว้ นมหาวิทยาลัยมหิดล ) และ 3. มหาวิทยาลัย
อื่นๆ ในระหว่างปี พ .ศ.2555 – 2557 (ดังแผนภูมิ
ภาพที่ 1)

แผนภูมิภาพที่ 1 กราฟแสดงจานวนนักศึกษาเข้ าเรียนต่ อระดับปริญญาโทจาแนกตามสถาบัน
เดิม
200

ม.มหิดล
ม.วิจัย

100

ม.อื่นๆ

0
2555

2556

จากแผนภูมิภาพที่ 1 แสดงให้ เห็นว่าจานวน
นักศึกษาในแต่ละปี มีจานวนใกล้ เคียงกันในแต่ละ
กลุม่ หากแต่สงิ่ ที่ไม่สามารถทราบแน่ชดั คือ
นักศึกษาที่มาจากสถาบันแตกต่างกันนี ้มีภมู ิหลังทาง
ความรู้ ความสามารถ หรื อทักษะเหมือนกันหรื อ
แตกต่างกันเพียงใด และสถาบันการศึกษาเดิมจะเป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อผลการเรี ยนและระยะเวลาเรี ยนของ
นักศึกษาหรื อไม่ ด้ วยเหตุนี ้ผู้วิจยั เล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการศึกษาผลที่เกิดกับนักศึกษาในด้ าน
ดังกล่าวของระดับปริ ญญาโทของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สาเร็ จการศึกษาเป็ นจานวน
606 คน ในระหว่างปี ในระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2554

2557

(ข้ อมูล ณ 30 มกราคม พ.ศ. 2557) โดยการแบ่งกลุม่
นักศึกษาออกเป็ น 3 กลุม่ ตามสถาบันการศึกษาเดิม
และนาข้ อมูลมาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลทางการ
เรี ยนและระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา เพื่อที่จะสะท้ อน
ให้ เห็นถึงปั จจัยที่อาจส่งผลต่อความสาเร็
จทาง
การศึกษาของผู้เรี ยน

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อเปรี ยบเทียบผลการเรี ยนก่อนเข้ า
ศึกษาและหลังสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาที่มาจาก
สถาบันการศึกษาเดิม
2. เพื่อวิเคราะห์แจกแจงความแตกต่างของ
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ผลการเรี ยนของนักศึกษาที่มาจากสถาบันการศึกษา
เดิม
3. เพื่อเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ใช้ ในการ
ศึกษาของนักศึกษาที่มาจากสถาบันการศึกษาเดิม

สาเร็ จการศึกษาในหลักสูตรโดยผ่านการพิจารณา
อนุมตั ิการสาเร็ จการศึกษาจากสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่ งชาติ หมายถึง
มหาวิทยาลัยที่อยูใ่ นโครงการส่งเสริ มการวิจยั ใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษ
า
กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ มีจานวน 9 มหาวิทยาลัย
ประกอบด้ วย มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยา
ลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย มสงขลา
นคริ นทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (ในการ
วิ จยั ครัง้ นีจ้ ะยกเว้นการนับรวมมหาวิ ทยาลัยมหิ ดลใน
กลุ่มนี)้
มหาวิทยาลัยอื่นๆ หมายถึง มหาวิทยาลัย
หรื อสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทังจากภายในประเทศ
้
และต่างประเทศ ที่ไม่อยูในโครงการ ส่งเสริ มการวิจยั
ในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
GPA ขาเข้ า หมายถึง ผลการ เรี ยนจาก
สถาบันเดิมก่อนเข้ าศึกษาคณะวิทย
าศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
GPA ขาออก หมายถึง ผลการเรี ย นหลัง
สาเร็ จการศึกษา ใน ระดับปริ ญญาโท จาก คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ขอบเขตของงานวิจัย
ตัวแปรต้ น
สถาบันการศึกษาเดิมได้ แก่
1. มหาวิทยาลัยมหิดล
2. มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ (ยกเว้ น
มหาวิทยาลัยมหิดล) จานวน 8 สถาบัน ประกอบด้ วย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยา ลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใ
หม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี
3. มหาวิทยาลัยอื่นๆ
ตัวแปรตาม
ผลการเรี ยน (Grade Point Average)
ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา

นิยามศัพท์ เฉพาะ
ผลการเรียน (Grade Point Average)
หมายถึง ผลการศึกษาสะสมของผู้เรี ยนในทุกรายวิชา
ที่เรี ยนตลอดหลักสูตรของแต่ละช่วงชันการเรี
้
ยน ที่
นามาคานวนหาค่าเฉลีย่ (Mean) เพื่อแสดงภาพรวม
ของผลการเรี ยนตลอดหลักสูตรของผู้เรี ยนอันเป็ น
ผลผลิตของหลักสูตรว่าอยูใ่ นระดับใด ซึง่ จะช่วย
สะท้ อนให้ เห็นระดับความรู้ ความสา มารถและความ
สนใจในการศึกษาในภาพรวมของผู้เรี ยนแต่ละคน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา (Duration
time of the study) หมายถึง ระยะเวลาที่ใช้ ใน
การศึกษาในระดับปริ ญญาโทตังแต่
้ เข้ ามาศึกษาจน

วิธีการดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ สาหรับการวิจยั คือ นักศึกษา
ระดับปริ ญญาโท คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
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กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ นักศึกษาระดับปริ ญญา
โทคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้ าศึกษา
ระหว่างปี พ .ศ. 2550 – 2554 (รหัสนักศึกษาขึ ้นต้ น
ด้ วย 50 – 54) จานวน 605 คน โดยการเลือกแบบ
เจาะจงบัณฑิตที่ สาเร็ จการศึกษาแล้ ว ย้ อนหลัง 5 ปี
โดยสาเร็ จการศึกษาภายในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา
2557
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องจากระบบฐานข้ อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ

3) เปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ใช้ ใ นการศึกษา
ของนักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโท โดยการนับจานวน
และทดสอบค่า F ของกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อกัน
(One-Way ANOVA) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
เกณฑ์ การประเมินและการแปลผล
การแปลผลสัญลักษณ์ผลการเรี ยน (GPA)
มีความหมายและสัญลักษณ์ ดังนี ้
A ดีเลิศ (Excellent)
3.75 - 4.00
B+ ดีมาก (Very Good) 3.50 - 3.74
B ดี (Good)
3.25 - 3.49
C+ ค่อนข้ างดี (Fairly Good) 3.00 - 3.24
C พอใช้ (Fair)
2.75 - 2.99
D+ อ่อน (Poor)
2.50 - 2.74
D อ่อนมาก (Very Poor) ≤ 2.49
หมายเหตุ : ประยุกต์ใช้ จากข้ อบังคับมหาลัยมหิดล ว่าด้ วยการศึกษาระดับบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ.2556 หมวดที่ 6 การวัดและประเมินผล
การศึกษา
การสรุปผลสัญลักษณ์ ผลการเรี ยน (GPA)
มีความหมายและสัญลักษณ์ ดังนี ้
หมายถึง สูงขึ ้น
หมายถึง ลดลง
= หมายถึง เท่ากับ

สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1) เปรี ยบเทียบผลการเรี ยนก่อนเข้ าศึกษา
และหลังสาเร็ จการศึกษาของนักศึกษาระดับปริ ญญา
โท โดย หาค่าเฉลีย่ ของผลการเรี ยน (GPA) และ
วิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉลีย่ ผลการเรี ยน (GPA)
โดยการทดสอบค่า F ของกลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นอิสระต่อ
กัน (one-way ANOVA) ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .01
และหาค่าเฉลีย่ ของคูท่ ี่แตกต่างกันจากการทดสอบ
Post Hoc Tests โดยวิธีการเปรี ยบเทียบพหุคณ
ู
(Multiple comparison) ที่มีเงื่ อนไขเกี่ยวกับการ
เปรี ยบเทียบพหุคณ
ู ภายหลังแบบ Tukey's HSD Test
2) วิเคราะห์แจกแจงความแตกต่างของผล
การเรี ยนของนักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาโทหลัง
สาเร็ จการศึกษา โดยการจัดหมวดหมูอ่ ั นตรภาคชัน้
ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้ อยละ

ผลของการวิจัยและอภิปรายผล
ผลการวิจัย
1. การเปรียบเทียบผลการเรียนก่ อนเข้ า
ศึกษาและหลังสาเร็จการศึกษา
GPA 1 ก่อนเข้ าศึกษา ค่า F = 3.547 Sig =
0.29 ซึง่ แสดงว่า ผลการเรี ยนของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ และ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีผลการเรี ยนไม่แตกต่างกัน

GPA 2 หลังสาเร็ จการศึกษา ค่า F =
466 Sig = 0.000 (P<0.01) ซึง่ แสดงว่า ผลการเรี ยน
ของนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
วิจยั แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีผลการเรี ยน
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อย่างน้ อย 1 คู่ แตกต่างกัน จึงต้ องหาค่าเฉลีย่ ของคูท่ ี่
แตกต่างกันจากการทดสอบ Post Hoc Tests (Tukey
HSD) พบว่า
ผลการเรี ยนของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล กับมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ มี
ค่า Sig = 0.67 (P>0.01) แสดงว่า นักศึกษ า
มหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
มีผลการเรี ยนหลังสาเร็ จการศึกษาไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.01
ผลการเรี ยนของนักศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยอื่นๆ มีคา่ Sig
=
0.000 ( P<0.01) แสดงว่า นักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการเรี ยนหลังสาเร็ จ
การศึกษาสูงกว่ากลุม่ มหาวิทยาลัยอื่นๆ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
2. วิเคราะห์ แจกแจงความแตกต่ า งของ
ผลการเรียน
ผลการเรี ยนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
วิจยั แห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยอื่นๆ มี คา่ Sig =
0.000 (P<0.01) แสดงว่า กลุม่ นักศึกษามหาวิทยาลัย
วิจยั แห่งชาติ มีผลการเรี ยนหลังสาเร็ จการศึกษาสูง
กว่ากลุม่ มหาวิทยาลัยอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.1

แผนภูมิภาพที่ 2 แผนภูมิภาพแสดงการเปรี ยบเทียบช่ วงชัน้ GPA ขาเข้ ากับค่ า GPA ขาออก
ของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระหว่ างปี การศึกษา 2550 - 2554
GPA ขาออก

GPA ขาเข้ า

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบช่ วงชัน้ คะแนน GPA ขาเข้ าและ GPA ขาออกของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่สาเร็จการศึกษาระหว่ างปี การศึกษา 2550 - 2554
สถาบัน
เดิม

จานวน

A

MU

8

3.75-4.00

NRU

16

ร้ อยละ

GPA เข้ า
ค่ าเฉลี่ย

แปลผล

ค่ าเฉลี่ย

SD

แปลผล

สรุ ป
ผล

29.6

3.87

A

3.92

0.13

A

=

59.3

3.85

A

3.79

0.16

A

=
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สถาบัน
เดิม

จานวน

Other

3

B+

MU

3.50-3.74

ร้ อยละ

GPA เข้ า

GPA ขาออก

สรุ ป
ผล

ค่ าเฉลี่ย

แปลผล

ค่ าเฉลี่ย

SD

แปลผล

11.1

3.86

A

3.69

0.37

B+

32

38.6

3.62

B+

3.81

0.16

A

NRU

27

32.5

3.61

B+

3.64

0.21

B+

=

Other

24

28.9

3.62

B+

3.60

0.20

B+

=

B

MU

46

38.0

3.37

B

3.68

0.19

B+

3.25-3.49

NRU

34

28.1

3.39

B

3.56

0.20

B+

Other

41

33.9

3.37

B

3.48

0.20

B

C+

MU

47

45.6

3.12

C+

3.61

0.21

B+

3.00-3.24

NRU

28

27.2

3.12

C+

3.55

0.23

B+

Other

28

27.2

3.12

C+

3.39

0.18

B

C

MU

43

39.1

2.86

C

3.55

0.23

B+

2.75-2.99

NRU

37

33.6

2.90

C

3.48

0.20

B

Other

30

27.3

2.87

C

3.37

0.21

B

D+

MU

42

50.6

2.62

D+

3.49

0.21

B

2.50-2.74

NRU

20

24.1

2.64

D+

3.48

0.24

B

Other

21

25.3

2.65

D+

3.33

0.24

B

D

MU

22

45.8

2.33

D

3.35

0.14

B

≤2.49

NRU

11

22.9

2.34

D

3.47

0.20

B

Other

15

31.3

2.38

D

3.36

0.16

B

หมายถึง สูงขึ ้น

หมายถึง ลดลง

จากแผนภูมิภาพที่ 2 และตารางที่ 1 พบว่าช่วงชัน้
GPA ขาเข้ าที่ระดับผลการเรี ยน A พบว่า ค่าเฉลีย่
GPA ขาเข้ าของนักศึกษาทัง้ 3 กลุม่ ไม่มีความ
แตกต่างกัน และค่าเฉลีย่
GPA ขาออกของ
มหาวิทยาลัยมหิดลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ
มหาวิท ยาลัยวิจยั แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ตามลาดับ การแปลผลการเรี ยนขาออกของนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยวิจยั
แห่งชาติ มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ A เท่ากับขาเข้ า
ซึง่ แตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มีผลการเรี ยน

=

= หมายถึง เท่ากับ

ลดลงจากระดับ A มาเป็ น B+ นอกจากนี ้นักศึกษาใน
กลุม่ มหาวิทยาลัยอื่นๆ ยังมีคา่ ความแปรปรวนของผล
การเรี ยนสูงกว่ากลุม่ อื่นด้ วย
ช่วงชัน้ GPA ขาเข้ าที่ระดับผลการเรี ยน B+
พบว่า ค่าเฉลีย่ GPA ขาเข้ าของนักศึกษาทัง้ 3 กลุม่
ไม่มีความแตกต่างกัน และค่าเฉลีย่ GPA ขาออกของ
มหาวิทยาลัยมหิดลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ตามลาดับ การแปลผลการเรี ยนขาออกของนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ A
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สูงขึ ้นกว่าขาเข้ า 1 ช่วงชัน้ ซึง่ แตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มี
ผลการเรี ยนเท่ากับขาเข้ า นอกจากนี ้
มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีคา่ ความแปรปรวนของผล
การเรี ยนต่ากว่ากลุม่ มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ
ช่วงชัน้ GPA ขาเข้ าที่ระดับผลการเรี ยน B
พบว่า ค่าเฉลีย่ GPA ขาเข้ าของนักศึกษาทัง้ 3 กลุม่
ไม่มีความแตกต่างกัน และค่าเฉลีย่ GPA ขาออกของ
มหาวิทยาลัยมหิด ลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ
ตามลาดับ การแปลผลการเรี ยนขาออกของนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยวิจยั
แห่งชาติ มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ B+ สูงขึ ้นกว่าขา
เข้ า 1 ช่วงชัน้ ซึง่ แตกต่างจากมหาวิท ยาลัยอื่น ๆ ที่มี
ผลการเรี ยนเท่าเดิม ส่วนค่าความแปรปรวนของผล
การเรี ยนไม่มีความแตกต่างกัน
ช่วงชัน้ GPA ขาเข้ าที่ระดับผลการเรี ยน
C+ พบว่า ค่าเฉลีย่ GPA ขาเข้ าของนักศึกษาทัง้ 3
กลุม่ ไม่มีความแตกต่างกัน และค่าเฉลีย่ GPA ขา
ออกของมหาวิทยาลัยมหิดลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
รองลงมาคือมหาวิท ยาลัยวิจยั แห่งชาติ และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ตามลาดับ การแปลผลการเรี ยนขา
ออกของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ
B+ สูงขึ ้นกว่าขาเข้ า 2 ช่วงชัน้ ซึง่ แตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ
B
สูงขึ ้นกว่าขา เข้ า 1 ช่วงชัน้ ส่วนค่าความแปรปรวน
ของผลการเรี ยนไม่มีความแตกต่าง

ช่วงชัน้ GPA ขาเข้ าที่ระดับผลการเรี ยน C
พบว่า ค่าเฉลีย่ GPA ขาเข้ าของนักศึกษาทัง้ 3 กลุม่
ไม่มีความแตกต่างกัน และค่าเฉลีย่ GPA ขาออกของ
มหาวิทยาลัยมหิดลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมาคือ
มหาวิทยาลัยวิ จัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ตามลาดับ การแปลผลการเรี ยนขาออกของนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ B+
สูงขึ ้นกว่าขาเข้ า 3 ช่วงชัน้ ซึง่ แตกต่างจาก
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มี
ผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ B และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ที่มี
ผลการเรี ยนอยูใ่ นระดับ B สูงขึ ้นกว่าขาเข้ า 2 ช่วงชัน้
ส่วนค่าความแปรปรวนของผลการเรี ยนไม่มีความ
แตกต่าง
ช่วงชัน้ GPA ขาเข้ าที่ระดับผลการเรี ยน
D+ พบว่า ค่าเฉลีย่ GPA ขาเข้ าของนักศึกษาทัง้ 3
กลุม่ ไม่มีความแตกต่างกัน และค่าเฉลีย่
GPA
ขาออก ของมหาวิทยาลัยมหิดลมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
รองลงมาคือมหาวิทยาลัยวิจยั และไม่ใช่
มหาวิทยาลัยวิจยั ตามลาดับ การแปลผลการเรี ยน
ของนักศึกษาทุกกลุม่ อยูใ่ นระดับ B สูงขึ ้นกว่าขาเข้ า
3 ช่วงชัน้ ส่วนค่าความแปรปรวนของผลการเรี ยนไม่มี
ความแตกต่างกัน
ช่วงชัน้ GPA ขาเข้ าที่ระดับผลการเรี ยน D
พบว่า ค่าเฉลีย่ GPA ขาเข้ าของนักศึกษาทัง้ 3 กลุม่
ไม่มีความแตกต่างกัน และค่าเฉลีย่ GPA ขาออกของ
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด รองลงมา
คือมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ตามลาดับ การแปลผลการเรี ยนของนักศึกษาทุกกลุม่
อยูใ่ นระดับ B สูงขึ ้นกว่าขาเข้ า 4 ช่วงชัน้ ส่วนค่า
ความแปรปรวนของผลการเรี ยนไม่มีความแตกต่างกัน
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แผนภูมิภาพที่ 3 แผนภูมิภาพแสดงการเปรี ยบเทียบช่ วงชัน้ GPA ขาเข้ ากับค่ า SD ของ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระหว่ างปี การศึกษา 2550 - 2554

จากแผนภูมิภาพที3่ พบว่า มหาวิทยาลัยมหิดล
มีการกระจายค่าผลการเรี ยนจากส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ซึง่ มีคา่ อยูร่ ะหว่าง 0.13 ถึง 0.23 แสดงว่า
มีการกระจายผลการเรี ยนน้ อย นัน่ คือกลุม่ ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่จะมีผลการเรี ยนใกล้ เคียงกัน
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ มีการกระจายค่า
ผลการเรี ยนจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่ มีคา่ อยู่

ระหว่าง 0.16 ถึง 0.24 แสดงว่ามีการกระจายผลการ
เรี ยนน้ อย นัน่ คือกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีผลการ
เรี ยนใกล้ เคียงกัน
มหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการกระจายค่าผลการ
เรี ยนจากส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึง่ มีคา่ อยูร่ ะหว่าง
0.16 ถึง 0.37 แสดงว่ามีการกระจายผลการเรี ยนมาก
นัน่ คือกลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จะมีผลการเรี ยน
แตกต่างกัน

ตารางที่ 2 จานวนนักศึกษาในแต่ ละช่ วงชัน้ ของผลการเรียนหลังสาเร็จการศึกษา
Grade

MU
จานวน ร้ อยละ

University
NRU
จานวน ร้ อยละ

Total

Other
จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

A

59

54

32

30

17

16

108

100

B+

64

46

43

31

31

23

138

100

B

70

39

52

29

56

32

178

100

C+

38

27

44

32

56

41

138

100

C

11

25

10

22

24

53

45

100
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แผนภูมิภาพที่ 4 กราพแสดงร้ อยละของระดับผลการเรียนหลังสาเร็จการศึกษา

C

C+
A
B

C+

A

C

แผนภูมิภาพที่ 5 แผนภูมิร้อยละของระดับผลการเรี ยนหลั งสาเร็จการศึกษา

Grade University
60
40
20

54
30

46

16

39

31 23

29 32

27 32

41

53

25 22

0
A

B+

B

MU

NRU

C+

C

Other

B+ ผลการเรี ยนระดับดีมาก (Very Good)
นักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการเรี ยน
หลังสาเร็ จการศึกษาอยู่ในระดับสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละ

จากตารางที่ 2 และแผนภูมิภาพที่ 4 - 5 พบว่า A
ผลการเรี ยนระดับดีเลิศ (Excellent) นักศึกษาที่มา
จากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการเรี ยนหลังสาเร็ จ
การศึกษาอยู่ ในระดับสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละ 54
รองลงมาคือ นักศึกษาที่มาจ ากมหาวิทย าลัยวิจยั
แห่งชาติ คิดเป็ นร้ อยละ 30 และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
คิดเป็ นร้ อยละ 16 ตามลาดับ

46 รองลงมาคือ นักศึกษาที่มาจาก มหาวิทยาลัยวิจยั
แห่งชาติ คิดเป็ นร้ อยละ 31 และมหาวิทยาลัยอื่นๆ
คิดเป็ นร้ อยละ 23 ตามลาดับ
B ผลการเรี ยนระดับดี (Good) นักศึกษา
ที่มาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลการเรี ยนหลังสาเร็ จ
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การศึกษาอยูใ่ นระดับสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละ
39
รองลงมาคือนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ
คิดเป็ นร้ อยละ 32 และมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ
คิดเป็ นร้ อยละ 29 ตามลาดับ
C+ ค่อนข้ างดี (Fairly Good) นักศึกษา
ทีม่ าจากมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีผลการเรี ยนหลังสาเร็ จ
การศึกษาอยูใ่ นระดับสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละ
41
รองลงมาคือนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยวิจยั
แห่งชาติ คิดเป็ นร้ อยละ 32 และมหาวิทยาลัยมหิดล
คิดเป็ นร้ อยละ 27 ตามลาดับ
C พอใช้ (Fairly) นักศึกษาที่ มาจาก
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีผลการเรี ยนหลังสาเร็ จ
การศึกษาอยูใ่ นระดับสูงสุด คิดเป็ นร้ อยละ
53
รองลงมาคือนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยมหิดล
คิดเป็ นร้ อยละ 25 และมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ คิด
เป็ นร้ อยละ 22 ตามลาดับ
3. ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาที่ใช้ ใน
การศึกษา

พบว่า นักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยวิจยั
แห่งชาติอื่นๆ (ยกเว้ นมหาวิทยาลัยมหิดล) ใช้ เวลาใน
การศึกษาน้ อยที่สดุ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.47 รองลงมา
คือ นักศึกษาที่มาจาก มหาวิทยาลัยมหิ ดลมี่คา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.60 และมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ
3.66 ตามลาดับ
และเมื่อนาค่าเฉลีย่ ของระยะเวลาที่ใช้ ใน
การศึกษามาเปรี ยบเทีย บ พบว่า ค่า F = 1.648 Sig
= 0.193 (P>0.01) หมายความว่า นักศึกษาที่มาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ และ
มหาวิทยาลัยอื่นๆใช้ ระยะเวลาในการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโทไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 ของนักศึกษา สอดคล้ องกับทฤษฎีการ
เรี ยนรู้ของบลูม Bloom, 1976) ที่ กล่าวว่า พื ้น
ฐานความรู้เดิมของผู้เรี ยนเป็ นคุณลักษณะด้ าน
ความรู้ความคิด และความสามารถทังหลายขอ
้
ง
ผู้เรี ยนที่มีมาก่อนจะเป็ น องค์ประกอบสาคัญต่อการ
เรี ยนรู้มีความสัมพันธ์กนั ในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน

อภิปรายผลการวิจัย

มหาวิทยาลัยมหิดลกับมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ มี
ผลการเรี ยนหลังสาเร็ จการศึกษาไม่แตกต่างกัน และ
ผลการเรี ยนของทังสองกลุ
้
ม่ สถาบันสูงกว่ากลุม่
มหาวิทยาลัยอื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึง่ แสดง
ให้ เห็นว่าถึงแม้ วา่ นักศึกษาจะได้ รับการจัดการเรี ยนรู้
วิธีการสอน ผู้สอน สภาพแวดล้ อมแบบเดียวกัน หรื อ
สถาบันเดียวกัน ก็มีความเป็ นไปได้ ที่นกั ศึกษาจะมีผล
การเรี ยนที่แตกต่างกัน ส่วนหนึง่ อาจมาจากพื ้นฐาน
ทางการเรี ยนของผู้เรี ยน หรื อจากสถาบันเดิมที่
แตกต่า งกันไป ส่งผลต่อความสาเร็ จทางการศึกษา
ของนักศึกษา สอดคล้ องกับทฤษฎีการเรี ยนรู้ของ
บลูม (Bloom, 1976) ที่กล่าวว่า พื ้นฐานความรู้เดิม
ของผู้เรี ยนเป็ นคุณลักษณะด้ านความรู้ความคิด และ

ผู้วิจยั มีประเด็นในการอภิปรายผลการวิจยั
แบ่งออกเป็ น 2 ด้ าน ดังนี ้
1. ผลการเรียน จากสถาบันเดิมของ
นักศึกษาก่อนเข้ ามาศึกษาระดับปริ ญญาโท ซึ่
ง
ประกอบด้ วย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวิจยั
แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่นกั ศึกษาใช้ ในการ
สมัครเข้ าศึกษาต่อแต่ละสถาบันไม่มีความแตกต่าง
กัน ส่วนผลการเรี ยนหลังสาเร็ จการศึกษาของ
นักศึกษาในระดับปริ ญญาโท ของคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ไปแล้ วนัน้ ผลการเรี ยนแต่ละ
กลุม่ ที่มีการจาแนกตามสถาบันการศึกษาเดิมมีความ
แตกต่างกัน โดยผลการเรี ยนของนักศึกษา
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ความสามารถทังหลายของผู
้
้ เรี ยนที่มีมาก่อนจะเป็ น
องค์ประกอบสาคัญต่อการเรี ยนรู้มีความ สัมพันธ์กนั
ในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน การมีความรู้
เดิมในระดับดีโอกาสที่จะประสบความสาเร็ จมาก
และสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ ปฐมา อาแวม,
มนสิการ เปรมปราชญ์ และพิศมัย เพียรเจริ ญ (2554)
ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนระดับมัธยมศึ กษาตอนปลาย ผลการ
สอบคัดเลือกเข้ ามหาวิทยาลัย และผลการเรี ยนระดับ
มหาวิทยาลัย กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตปั ตตานี
ปี การศึกษา 2546 - 2550 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับคะแนนสอบ
เข้ ามหาวิทยาลัย และผลการเรี ยนระดับมหาวิทยาลัย
มีความสัมพันธ์กบั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนระดับ
ปริ ญญาตรี และยังสอดคล้ องกับผลงานวิจยั ของ
ปรี ดา เบ็ญคาร และจงกล บัวแก้ ว (2557) ที่ศกึ ษา
เกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของ
นักศึกษาปริ ญญาตรี ตามภูมิหลังก่อนเข้ ารับศึกษาใน
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบว่า
คะแนนเฉลีย่ สะสมระดับมัธยมส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนในระดับปริ ญญาตรี นัน่ เอง
นอกจากนี ้จากการแบ่งช่วงชันของระดั
้
บผล
การเรี ยนจะเ ห็นได้ ชดั ว่านักศึกษาที่จบมาจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล จะมีระดับผลการเรี ยนส่วนใหญ่
อยูใ่ นระดับสูงโด ยเรี ยงลาดับจากดีเลิศ ดีมาก ดี
ค่อนข้ างดี และพอใช้ ตามลาดับ ซึง่ ผลการเรี ยนนี ้เอง
ที่ชี ้ให้ เห็นว่านักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแต่ละระดับสูงกว่านักศึกษา
ที่มาจากมหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ที่ผลการเรี ยน
ส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับกลางโ ดยมีการเรี ย งลาดับจาก
ค่อนข้ างดี ดีมาก ดีเลิศ ดี พอใช้ เรี ยงตามลาดับ และ
ผลการเรี ยนของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลมี

ผลในทางตรงกันข้ ามกับนักศึกษาที่ไม่ใช่มาจาก
มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ กล่า วคือ นักศึกษาที่
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีผลการเรี ยนส่วนใหญ่เรี ยงลาดับ
จาก พอใช้ ค่อนข้ างดี ดี ดีมาก ดีเลิศ
2. ระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา ผลการ
เปรี ยบเทียบระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษาของนักศึกษา
ระดับปริ ญญาโท นันชี
้ ้ให้ เห็นว่า สถาบัน การศึกษา
เดิมทัง้ 3 กลุม่ คือ 1 . มหาวิทยาลัยมหิดล
2.มหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ 3. มหาวิทยาลัยอื่น ๆ
ไม่ใช่ปัจจัยที่สง่ ผลให้ นกั ศึกษาใช้ เวลาในการศึกษา
แตกต่างกันแต่อย่างใด

ข้ อเสนอแนะ
1. หลักสูตร คณะหรื อมหาวิทยาลัย ควรมี
มาตรการส่งเสริ มการรับเข้ านักศึกษา ที่สาเร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่ระดับผลการ
เรี ยน 2.75 เนื่องจากเป็ นกลุม่ นักศึกษาที่มีผลการ
เรี ยนเฉลีย่ เข้ ามาเท่ากับกลุม่ มหาวิทยาลัยอื่น แต่มีผล
การเรี ยนเฉลีย่ ขาออกเท่ากับและสูงกว่ากลุม่
มหาวิทยาลัยอื่นที่ระดับผลการเรี ยน 3.00 ซึง่ เป็ นตัว
บ่งชี ้ให้ เห็นว่านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลที่
ระดับผลการเรี ยนเฉลีย่ 2.75 มีพื ้นฐานทางความรู้สงู
กว่ากลุม่ มหาวิทยาลัยอื่น ที่ ระดับผลการเรี ยนเฉลีย่
รับเข้ าเท่ากัน โดยคณะหรื อมหาวิทยาลัยอาจมี
โครงการรับเข้ าตรงที่ระดับผลการเรี ยนเฉลีย่ 2.75 หรื อ
ทุนการศึกษาที่ระดับ ผลการเรี ยนเฉลีย่ 2.75 สาหรับ
นักศึกษากลุม่ ดังกล่าว
2. หลักสูตรหรื อสถาบันควรมีแนวทาง หรื อ
มาตรการในการปรับพื ้นฐานความรู้ของนัก ศึกษาที่
เข้ ามาศึกษาให้ มีความรู้เท่าเทียมกันหรื อใกล้ เคียงกัน
ก่อนเริ่ มต้ น เพื่อความสะดวกในการจัดการเรี ยนรู้และ
บริ หารจัดการภายในหลักสูตรยังประโยชน์แก่ตวั
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ผู้เรี ยนมากขึ ้น เช่น การจัดโครงการอบรมปรับความรู้
พื ้นฐาน เป็ นต้ น
3. เนื่องจากสถาบันเดิมของนักศึกษาไม่ได้
เป็ นปั จจัยที่สง่ ผลต่อระยะเวลาที่ใช้ ในการศึกษา
ดังนันปั
้ จจัยด้ านอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จึงอาจ
เป็ นปั จจัยหนึง่ ที่สง่ ผลต่อระยะเวลาการสาเร็ จ
การศึกษาตามแผนการศึกษา หลักสูตร คณะหรื อ
มหาวิทยาลัย ควรมีการจัดโครงการอบรมเสวนา
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้ เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ และกรอบ
เวลาการทาวิทยานิพนธ์ สาหรับอาจารย์ เพื่อเป็ นการ
แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ และกรอบ
เวลาการ ทาวิทยานิพนธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ ให้ ความอนุเคราะห์สนับสนุน
การจัดทาวิจยั ใ นครัง้ นี ้ และขอขอบพระคุณ
คณะ บัณ ฑิตวิท ยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ในการ
เอื ้อเฟื อ้ ให้ ข้อมูลในการทาวิจยั และขอขอบพ ระคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . กิตติศกั ดิ์ หยกทองวัฒนา ที่
ได้ กรุณาให้ คาปรึกษา ข้ อแนะนา และสนับสนุนใน
ด้ านต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์อย่างยิ่งทาให้ งานวิจยั นี ้ให้
มีความครบถ้ วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ ้น อีกทังให้
้ กาลังใจ
มาโดยตลอด
ผู้วิจยั หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าผลการวิจยั นี ้จะ
เป็ นประโยชน์แก่บคุ ลากรทางการศึกษาและผู้สน ใจ
ทัว่ ไป ตลอดจนจะเป็ นประโยชน์ในการสร้ างองค์
ความรู้ทางด้ านการเรี ยนการสอนต่อไป
ขอขอบพระคุณ

ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับ
1. เป็ นแนวทางแก่หลักสูตรหรื อสถาบันเพื่อ
ใช้ รายงานจากผลการวิจยั เป็ นข้ อมูลในการพิจารณา
กาหนดคุณสมบัติหรื อกฎเ กณฑ์ในการสมัครรับเข้ า
นักศึกษาของหลักสูตรต่างๆ ให้ มีความเหมาะสม
2. เป็ นแนวทางแก่หลักสูตรในการพิจารณา
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรี ยนรู้ให้ มี
ความเหมาะสมกับนักศึกษาที่มาจากต่างสถาบันกัน
3. เป็ นแนวทางในการพิจารณาคุณสมบัติ
การให้ ทนุ การศึกษาและทุนวิจยั หรื อเ
ปิ ด
ทุนการศึกษาใหม่สาหรับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล
4. ทราบถึงปั จจัยด้ านสถาบันการศึกษาเดิม
ว่าไม่ได้ เป็ นปั จจัยที่ทาให้ นกั ศึกษาเรี ยนจบเกิน
ระยะเวลาของแผนการศึกษาในหลักสูตร
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ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Determining Factors in Making a Decision to Studying in Doctor of Dental
Surgery (International Program) Faculty of Dentistry, Mahidol University
ลัชชา ชุณห์วิจิตรา1* ณัฐวรรณ ครุฑสวัสดิ2์
Latcha Chuwijitra1*, Nattawan Krutsawad2

บทคัดย่ อ
การศึกษาครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาในโรงเรี ยน
ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษาในโรงเรี ยนทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี เพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ของครอบครัว และอาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่างกัน โดยศึกษาจากกลุม่ ตัวอย่างที่ใช้ ใน
การวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ มาโดยวิธีการสุม่ แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ นนักเรี ยนที่ต้องการสมัครเข้ าศึกษา
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) จานวน 38 คน เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถาม จานวน
20 ข้ อ แบ่งออกเป็ น 2 ส่ว นคือ ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ปั จจัย ที่มีผลต่อ การ
ตัดสินใจเลือก ศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) จานวน 5 ตัวเลือก จากการวิจยั
พบว่า ปั จจัยที่มี ผลต่อการตัดสินใจเข้ าศึกษามากเป็ นอันดับแรกคือ ปั จจัยด้ านบุคลากร มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.53
รองลงมาคือ ปั จจัยด้ านการเรี ยนการสอน มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.42 ผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่สง่ ผลกับเพศ อายุ
รายได้ ของครอบครัว และอาชีพของผู้ปกครองพบว่าไม่แตกต่างกันทางสถิติ
คาสาคัญ: การตัดสินใจ เลือกศึกษา โรงเรี ยนทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ หลักสูตรนานาชาติ
1

1*

ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
และเป็ น corresponding author
2
ตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่บริหารงานทัว่ ไป โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract
The main purpose of this study is to examine and compare the factors that influence the
decision of students to study in the Doctor of Dental Surgery (International Program) of the Faculty of
Dentistry, Mahidol University, which vary in gender, age, household income, educational level and
occupation, by examining the data obtained through the specific random sampling method or Purposive
Sampling Method.
In this study, we asked 20 questions to 38 dental students who wants to continue their higher dental
education. The questionnaires were divided into two parts. The first part included the general information
of the respondents, while the second part contains the factors that influence their decision to continue
studying in the Doctor of Dental Surgery (International Program). This part of the questionnaire includes
five degrees of choices ranging from strongly agree, agree, neutral, disagree and strongly disagree.
From this study, the researchers found that one of the biggest influence in their decision-making is the
professional factor which had an average of 4.53. The second factor is the teaching and learning
methods used, with an average of 4.42.
Keywords: Decision - Making, Study, Mahidol International Dental School, International Program

ต่างชาติมีความสน ใจศึกษาต่อในสาขาวิชาชีพ
ดังกล่าวเพิ่มมากขึ ้น ก่อให้ เกิดการแข่งขันในตลาด
การศึกษา เป็ นผลให้ แต่ละสถาบันการศึกษาวิชาชีพ
เหล่านันพยายามปรั
้
บกลไกในการดึงดูดนักเรี ยน และ
นักศึกษาต่างชาติให้ เข้ าศึกษาในสถาบันของตัวเองให้
ได้ มากที่สดุ เห็นได้ จากการการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
หลักสูตรการเรี ยนการสอนให้ มีความหลากหลาย
มีความเป็ นมาตรฐานในระดับนานาชาติมากขึ ้น
โดยเฉพาะหลักสูตรในกลุม่ สาขาวิชาชีพ (กุลธิดา
สิงห์ส,ี 2556) รวมทังจั
้ ดให้ มีสงิ่ อานวยความสะดวกที่
สามารถรองรับนักเรี ยน และนักศึกษาต่างชาติได้
อย่างพอเพียง ซึง่ กลวิธีนี ้จะเป็ นปั จจัยสนับสนุนให้
นักเรี ยน และนักศึกษาต่างชาติสนใจเข้ าศึกษาต่อใน
สถาบันมากขึ ้น ไม่เพียงแต่นกั เรี ยน และนักศึกษา
ต่างชาติเท่านัน้ ยังรวมไปถึงนักเรี ยน และนักศึกษา

หลักการและเหตุผล
ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีการขยายตัวทาง
การศึกษา เตรี ยมความพร้ อมเข้ าสูป่ ระชาคมอาเซียน
ในปี 2558 โดยเปิ ดโอกาสให้ ประเทศสมาชิก
ประชาคมอาเซียนจานวน 10 ประเทศได้ แก่ ประเทศ
บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า
ฟิ ลปิ ปิ นส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม เข้ ามามีสว่ น
ร่วมในด้ านการศึกษา เพื่อลดความเหลือ่ มล ้าทาง
สังคมเชื ้อชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสความเท่าเทียมกัน
ทางด้ านการศึกษา และตลาดแรงงาน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการศึกษา ในสาขาวิชาชีพ 8 สาขา อันได้ แก่
วิศวกรรม นักสารวจ สถาปั ตยกรรม แพทย์
ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี และการบริ การ
/
การท่องเที่ยว ที่สามารถไปประกอบอาชีพในประเทศ
อาเซียนได้ อย่างเสรี ส่งผลให้ นกั เรี ยน และนักศึกษา
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นานาชาติที่อยูใ่ นประเทศไทยด้ วย จะเป็ นการชะลอ
การเดินทางไปศึกษาต่อยังต่างประเทศได้ พ อสมควร
เนื่องจากค่าใช้ จ่ายของนักเรี ยน /นักศึกษาในประเทศ
ไทยค่อนข้ างต่ากว่าในทวีปอเมริ กา และยุโรป ซึง่ เป็ น
การลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศได้ อีกทางหนึง่
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์
เป็ นที่ยอมรับในประเทศภูมิภ าคอาเซียน ได้ เปิ ด
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร
นานาชาติ ) เพื่อรองรับความต้ องการเข้ าศึกษาของ
นักเรี ยนนานาชาติที่สาเร็ จการศึกษาในประเทศไทย
หรื อต่างประเทศ ที่มีความสนใจในสาขาวิชาชีพ
ทันตแพทย์ โดย ช่วง 1 ปี ที่ผา่ นมา โรงเรี ยน
ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ ได้ ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลหลักสูตรให้ กั บผู้สนใจในหลาย
ช่องทาง เช่น ทาง เว็บไซต์ ด้ านการศึกษา เฟซบุ๊ก
การ แนะแนวหลักสูตรในโรงเรี ยนนานาชาติ ให้ กบั
นักเรี ยน ผู้ปกครอง รวมถึงครูแนะแนวในโรงเรี ยน
พบว่ามีนกั เรี ยนและนักศึกษา ผู้ปกครอง ครูแนะแนว
บางกลุม่ ยังทราบข้ อมูลของหลักสูตรไม่ชดั เจน รวมทัง้
ข้ อมูล ในเรื่ องการเรี ยนการสอน สวัสดิการ
บรรยากาศ และสิง่ แวดล้ อมภายในคณะ ทาให้ ทีม
ผู้วิจยั เกิดข้ อคาถามว่ากลุม่ เป้าหมายยังทราบข้ อมูล
ไม่ชดั เจน
แต่ยงั มีความต้ องการที่จะ เลือก
ศึกษาต่ อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ )
จากปั ญหาดังกล่าว ทา
ให้ ทีมผู้วิจยั จึงนาปั ญหาไปต่อยอดเป็ นงานวิจยั เพื่อ
นาผลที่ได้ จากการวิจยั ครัง้ นี ้ไปพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์
รวมถึงการให้ ข้อมูลเข้ าสู่
กลุม่ เป้าหมาย ได้ มากที่สดุ และนาผลที่ได้ ไปเป็ น
ข้ อมูลเสริ มเพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือกศึกษา ในโรงเรี ยนทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยที่ มี ผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษา ในโรงเรี ยนทันตแพทยศาสตร์
นานาชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ของครอบครัว อาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่าง
กัน

สมมติฐานการวิจัย
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา ใน
โรงเรี ยนทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ
อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ของครอบครัว อาชีพของ
ผู้ปกครองที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษา ในโรงเรี ยนทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ
แตกต่างกัน

วิธีการศึกษา
ผู้วิจยั ได้ ศกึ ษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
และได้ รับการรับรองจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการ
วิจยั ในคน ประจาคณะทันตแพทยศาสตร์ และ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้ รหัสการ
อนุมตั ิ MU-DT/PY-IRB 2015/DT026 ลงวันที่ 27
เมษายน 2558 โดยมีระเบียบวิธีวิจยั ดังนี ้
ประชากร และกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรในการศึกษาครัง้ นี ้เป็ นนักเรี ยน
ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาตอนปลาย ที่สนใจ สอบถาม
ข้ อมูลในสายวิชาชีพทันตแพทย์ ที่ทางโรงเรี ยนได้ ไป
ประชาสัมพั นธ์หลักสูตร ประมาณ 200 - 300 คน
และกลุม่ ตัวอย่างที่เลือก ใช้ ผู้วิจยั ใช้ วิธีการสุม่ เลือก
กลุม่ ตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive
113

วารสาร Mahidol R2R e-Journal
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2559
http://doi.org/10.14456/jmu.2016.9

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ดาเนินการรวบรวมข้ อมูลและนามา
วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสาเร็ จรูปทางสถิติดงั ต่อไปนี ้
ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่าเฉลีย่
(Mean) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation)
ส่วนที่ 2 ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษา ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ ) วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติเชิง
พรรณา (Descriptive Statistics) ได้ แก่ ค่าเฉลีย่
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
และนามาเทียบเกณฑ์ การแปลผล
ค่าเฉลีย่ ดังนี ้ (ปิ ยนุช ทองทัว่ , 2552)
4.50 – 5.00 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกมากที่สดุ
3.50 – 4.49 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกน้ อย
1.00 – 1.49 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจเลือกน้ อยที่สดุ
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์ปัจจัย โดยจาแนกตาม
ตัวแปรข้ อมูลทัว่ ไป โดยสถิติที่ใช้ คือ ค่าทดสอบ t-test
และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (OneWay ANOVA)

Sampling) ซึง่ กลุม่ ตัวอย่าง ที่ได้ นี ้เป็ นนักเรี ยนที่มี
แนวโน้ มที่ จะสมัครเข้ าศึกษาในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) มากกว่า
ร้ อยละ 50 จานวน 38 คน
เครื่องมือที่ใช้ ในการศึกษา
เครื่ องมือที่ใช้ เป็ นแบบสอบถาม จานวน 20
ข้ อ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อมูลทัว่ ไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 เป็ นปั จจัยที่มีผล
ต่อการตัดสินใจเลือก ศึกษา ในหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) จานวน
4 ด้ าน ได้ แก่ด้านบุคลากร ด้ านภาพลักษณ์ของ
องค์กร ด้ านการเรี ยนก ารสอน และด้ านอื่นๆ จานวน
5 ตัวเลือก โดยทีมผู้วิจยั ได้ นาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้น
นาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญจานวน 6 ท่าน พิจารณาความ
สอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามกับวัตถุประสงค์ (Index
of Item-Objective Congruence หรื อ IOC) (อ้ างอิง
ใน สุรพงษ์ คงสัตย์ และคณะ , 2558) ข้ อคาถามที่มี
ค่าต่ากว่า 0.50 ข้ อคาถามนันจะตั
้ ดทิ ้ง และ ได้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ ไขข้ อคาถาม ตามที่ผ้ เู ชี่ยวชาญ
แนะนา ผู้วิจยั จึง นาแบบสอบถามมาดาเนินการ
ทดสอบโดยทดลองใช้ (Try Out) กับนักศึกษาชันปี
้ ที่
1 ปี การศึกษา 2557 จานวน 9 คน เพื่อวิเคราะห์หาค่า
ความเชื่อมัน่ ด้ วยวิธีสมั ประสิทธิ์แอลฟา (Coefficientα) ของครอนบาค (Cronbach) ของแบบสอบถามทัง้
ฉบับ ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ 0.926
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ทีม ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการแจกแบบสอบถาม
กับ กลุม่ ตัวอย่างนักเรี ยนที่มีความประสงค์จะสมัคร
เข้ าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ ) ในปี การศึกษา 2558 จานวน
ทังสิ
้ ้น 38 คน

ผลการศึกษา
ประกอบด้ วยข้ อมูล ดังต่อไปนี ้
ส่ วนที่ 1 วิเคราะห์ ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม จานวน 38 คน เมื่อจาแนกตามเพศ
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อายุ ระดับการศึกษา รายได้ ของครอบครัว และอาชีพ

ของผู้ปกครอง ผลปรากฏดังรายละเอียดในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จานวน และร้ อยละของข้ อมูลทั่วไป
ข้ อมูลทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
15 – 16 ปี
17 – 18 ปี
19 - 20 ปี
ช่วงอายุอื่นๆ
ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 4/ Grade 10/ Year 11
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/ Grade 11/ Year 12
มัธยมศึกษาปี ที่ 6/ Grade 12/ Year 13
ระดับการศึกษาอื่นๆ
รายได้ ของครอบครัว/เดือน
ต่ากว่า 50,000 บาท
50,001 – 100,000 บาท
100,000 – 200,000 บาท
มากกว่า 200,000 บาท
อาชีพของผู้ปกครอง
ธุรกิจส่วนตัว
รับราชการ
อาชีพอื่นๆ

จากตารางที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของนักเรี ยนที่ตอบ
แบบสอบถามพบว่า เป็ นเพศหญิง 25 คน เพศชาย
13 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.8 และ34.2 ตามลาดับ
จาแนกตาม ช่วงอายุของนักเรี ยนอยูร่ ะหว่าง 17 - 18
ปี จานวน 29 คน อายุระหว่าง 19 - 20 ปี จานวน
6 คน อายุระหว่าง 15 - 16 ปี จานวน 2 คน และ
มากกว่า 21 ปี มีจานวน 1 คน โดย คิดเป็ นร้ อยละ
76.3 15.8 5.3 และ 2.6 ตามลาดับ จาแนกตาม
ระดับ ก ารศึกษาชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่
6/Grade
12/ Year 13 มีจานวน 24 คน นักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5/ Grade 11/ Year 12 จานวน 11
คน และนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 4/ Grade 10/

จานวน (คน)

ร้ อยละ

13
25

65.8
34.2

2
29
6
1

5.3
76.3
15.8
2.6

2
11
24
1

5.3
28.9
63.2
2.6

2
10
17

6.9
34.5
58.6

24
4
7

68.6
11.4
20.0

Year 11 จานวน 2 คน โดยคิดเป็ นร้ อยละ 63.2 28.9
และ5.3 ตามลาดับ จาแนกตามรายได้ ของครอบครัว
นักเรี ยนใน 1 เดือนนันมี
้ รายได้ มากกว่า 200,000
บาทต่อเดือน จานวน 17 คน รายได้ ระหว่าง
100,001 -200,000 บาท มีจานวน 10 คน และรายได้
ต่ากว่า 50,000 บาท มีจานวน 2 คน คิดเป็ นร้ อยละ
58.6 34.5 และ 6.9 ตามลาดับ จาแนกตามอาชีพ
ของผู้ปกครองส่วนใหญ่จะเป็ นธุรกิจส่วนตัว มีจานวน
24 คน อาชีพอื่นๆ จานวน 7 คน และรับราชการ
จานวน 4 คน คิดเป็ นร้ อยละ 68.6 20.0 และ 11.4
ตามลาดับ
115

วารสาร Mahidol R2R e-Journal
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2559
http://doi.org/10.14456/jmu.2016.9

ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือก ศึกษา ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก ศึกษา ใน
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตร
นานาชาติ ) จานวน 4 ด้ าน ดังแสดงรายละเอียดใน
ตารางที่ 2 ถึง 6

ตารางที่ 2 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
ปั จจัยด้ านการตัดสินใจ

𝑿
4.53
4.34
4.42
3.89
4.55

1. ปั จจัยด้ านบุคลากร
2. ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ขององค์กร
3. ปั จจัยด้ านการเรียนการสอน
4. ปั จจัยด้ านอื่นๆ
ค่ าเฉลี่ยรวม

จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลีย่ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษา ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ ) โดยรวมอยูใ่ นระดับมากที่สดุ
(𝑿 = 4.55) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้ านพบว่าปั จจัย

SD
0.06
0.70
0.60
0.76
0.60

ระดับ
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด

ด้ านบุคลากรมีคา่ เฉลีย่ มากที่สดุ
(𝑿 = 4.53)
รองลงมาคือปั จจัยด้ านการเรี ยนการสอน (𝑿 = 4.42)
ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ขององค์กร (𝑿 = 4.34) และ
ปั จจัยด้ านอื่นๆ (𝑿 = 3.89) ตามลาดับ

ตารางที่ 3 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) ในปั จจัยด้ าน
บุคลากร
ปั จจัยด้ านบุคลากร
1. อาจารย์มีความเชี่ยวชาญในสาขาทันตแพทยศาสตร์
2. อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเป็ นที่ยอมรับ
3. ความเชื่อถือในประสบการณ์ และคุณภาพของอาจารย์

𝑿
4.53
4.34
4.50

จากตารางที่ 3 ปั จจัยด้ าน บุคลากร พบว่า อาจารย์มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาทันตแพทยศาสตร์
(𝑿 = 4.53) และความเชื่อถือในประสบการณ์ และ

SD
0.60
0.66
0.60

ระดับ
มากที่สดุ
มาก
มากที่สดุ

คุณภาพของอาจารย์ (𝑿 = 4.50) มีคา่ เฉลีย่ อยู่ ใน
ระดับมากที่สดุ และอาจารย์มีผลงานทางวิชาการเป็ น
ที่ยอมรับ (𝑿 = 4.34) มีคา่ เฉลีย่ อยูในระดับมาก
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ตารางที่ 4 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในปั จจัยด้ าน
ภาพลักษณ์ ขององค์ กร
ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ ขององค์ กร
1. ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
2. ชื่อเสียงของคณะทันตแพทยศาสตร์
3. คุณภาพของบัณฑิตที่จบ
4. เป็ นผู้นาทางสายทันตแพทย์

𝑿
4.53
4.29
4.19
4.05

จากตารางที่ 4 ปั จจัยด้ าน ภาพลักษณ์ขององค์กร
พบว่าชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
(𝑿 = 4.53)
มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ น ระดับมากที่สดุ
และชื่อเสียงของ

SD
0.68
0.73
0.70
0.70

ระดับ
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก

คณะทันตแพทยศาสตร์ (𝑿 = 4.29) คุณภาพของ
บัณฑิตที่จบ (𝑿 = 4.19) เป็ นผู้นาทางสายทันตแพทย์
(𝑿 = 4.05)
โดยมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก

ตารางที่ 5 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในปั จจัยด้ านการ
เรียนการสอน
ปั จจัยด้ านการเรียนการสอน
1. ความพร้ อมในการจัดการเรียนการสอน
2. มีอปุ กรณ์การเรียนการสอนที่ทนั สมัย
3. มีอปุ กรณ์การสอนอย่างเพียงพอ

𝑿
4.29
4.45
4.42

จากตารางที่ 5 ปั จจัยด้ าน การเรี ยนการสอน พบว่า
ทุกข้ อมีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก มีอปุ กรณ์การเรี ยน
การสอนที่ทนั สมัย (𝑿 = 4.45) มีคา่ เฉลีย่ มากที่สดุ

SD
0.61
0.64
0.64

ระดับ
มาก
มาก
มาก

รองลงมาคือ มีอปุ กรณ์การสอนอย่างเพียงพอ
(𝑿 = 4.42) และความพร้ อมในการจัดการเรี ยนการ
สอน (𝑿 = 4.29) ตามลาดับ

ตารางที่ 6 ค่ าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกศึกษา
ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในปั จจัยด้ านอื่นๆ
ปั จจัยด้ านอื่นๆ
1. ความมัน่ คงในสายอาชีพ
2. ทุนการศึกษา
3. อาชีพทันตแพทยศาสตร์ เป็ นที่ยอมรับในสังคม
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ อยูใ่ กล้ ใจกลางเมือง
5. ค่าใช้ จา่ ยในการศึกษา
6. การประชาสัมพันธ์รับสมัคร
7. คุณครูแนะแนวแนะนา
8. มีโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ
9. ครอบครัวสนับสนุน
10. สมาชิกในครอบครัวเป็ นทันตแพทย์

𝑿
4.58
4.13
4.24
4.08
3.55
3.73
3.78
3.81
3.78
3.35
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0.68
0.81
0.63
0.75
1.08
0.77
0.92
0.81
0.87
1.08

ระดับ
มากที่สดุ
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
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จากตารางที่ 6 ปั จจัยด้ าน อื่น ๆ พบว่า มีความมัน่ คง
ในสายอาชีพ (𝑿 = 4.58) มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก
ที่สดุ รองลงมาคือ อาชีพทันตแพทยศาสตร์ เป็ นที่
ยอมรับในสังคม (𝑿 = 4.24) และ ทุนการศึกษา
(𝑿=4.13) มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับมาก ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือก
ศึกษา ในหลักสูตร
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ )
โดยจาแนกตามตัวแปรข้ อมูลทัว่ ไป

การวิเคราะห์เปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือก ศึกษา ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยจาแนกตามตัวแปร
ข้ อมูลทัว่ ไป ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
ของครอบครัว อาชีพของผู้ปกครอง วิเคราะห์โดยใช้
ค่าทดสอบ t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One-Way ANOVA) ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 7 ถึง 11

ตารางที่ 7 ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) จาแนกตามเพศ
เพศ
ด้ านที่
1
2
3
4

ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจ

ชาย (13 คน)
SD
𝑿
4.46 0.66
4.38 0.65
4.15 0.55
3.77 0.93

ปั จจัยด้ านบุคลากร
ปั จจัยภาพลักษณ์ขององค์กร
ปั จจัยด้ านการเรียนการสอน
ปั จจัยด้ านอื่นๆ

จากตารางที่ 7 พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือก ศึกษา ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

หญิง (25 คน)
SD
𝑿
4.56
0.58
4.32
0.75
4.56
0.58
3.96
0.67

T test

Sig

-.45
.26
-2.10
-.65

.66
.79
.52
.52

(หลักสูตรนานาชาติ ) จาแนกตามเพศไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P>0.05)

ตารางที่ 8 ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) จาแนกตามอายุ
ด้ านที่
1
2
3
4

ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจ
ปั จจัยด้ านบุคลากร
ปั จจัยภาพลักษณ์ขององค์กร
ปั จจัยด้ านการเรียนการสอน
ปั จจัยด้ านอื่นๆ

15 - 16
SD
𝑿
4.50 0.70
4.00 0.00
4.50 0.70
3.50 0.70

อายุ (ปี )
17 - 18
19 - 20
SD
SD
𝑿
𝑿
4.52 0.63 4.67 0.51
4.28 0.75 4.67 0.51
4.34 0.61 4.67 0.51
3.86 0.79 4.17 0.75

จากตารางที่ 8 พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือก ศึกษา ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

อื่นๆ
𝑿
4.00
5.00
5.00
4.00

SD
0.00
0.00
0.00
0.00

F
test

Sig

.35
.94
.80
.43

.79
.43
.50
.73

(หลักสูตรนานาชาติ ) จาแนกตามอายุ ไม่แตกต่างกัน
ทางสถิติ (P>0.05)
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ตารางที่ 9 ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) จาแนกตามระดับการศึกษา
ด้ านที่

1
2
3
4

ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจ

ปั จจัยด้ านบุคลากร
ปั จจัยภาพลักษณ์ขององค์กร
ปั จจัยด้ านการเรียนการสอน
ปั จจัยด้ านอื่นๆ

ม.4
Grade 10
Year 11
SD
𝑿
3.50 0.70
3.50 0.70
3.50 0.71
3.00 0.00

จากตารางที่ 9 พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือก ศึกษา ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

ระดับการศึกษา
ม.5
Grade 11
Year 12
SD
𝑿
4.55
0.52
4.36
0.50
4.36
0.50
3.73
0.90

ม.6
Grade 12
Year 13
SD
𝑿
4.58
0.58
4.38
0.77
4.50
0.59
4.08
0.65

F test

Sig

2.47
1.28
2.28
2.24

.07
.30
.09
.10

(หลักสูตรนานาชาติ ) จาแนกตามระดับการศึกษา ไม่
แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)

ตารางที่ 10 ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) จาแนกตามรายได้ ของครอบครัว
ด้ าน
ที่
1
2
3
4

ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจ
ปั จจัยด้ านบุคลากร
ปั จจัยภาพลักษณ์ขององค์กร
ปั จจัยด้ านการเรียนการสอน
ปั จจัยด้ านอื่นๆ
ค่าเฉลี่ยรวม

รายได้ ของครอบครัว (บาท)
น้ อยกว่ า
50,001100,00150,000
100,000
200,000
SD
SD
𝑿
𝑿
𝑿 SD
4.00
0
- 4.50 .53
4.00 1.41
- 4.20 .63
4.00
0
- 4.40 .52
4.00 1.41
- 3.80 .63
4.00
0
- 4.50 .52

จากตารางที่ 10 พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือก ศึกษา ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มากกว่ า
200,000
𝑿 SD
4.59 .62
4.53 .72
4.41 .62
4.12 .70
4.65 .61

F test

Sig

.94
.93
.47
.62
1.22

.40
.40
.63
.55
.31

(หลักสูตรนานาชาติ ) จาแนกตามรายได้ ของ
ครอบครัวไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)

ตารางที่ 11 ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจเลือกศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) จาแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง
ด้ าน
ที่
1
2
3
4

ปั จจัยที่มีผลต่ อการตัดสินใจ
ปั จจัยด้ านบุคลากร
ปั จจัยภาพลักษณ์ขององค์กร
ปั จจัยด้ านการเรียนการสอน
ปั จจัยด้ านอื่นๆ
ค่าเฉลี่ยรวม

ธุรกิจส่ วนตัว
SD
𝑿
4.50
.59
4.17
.70
4.29
.55
4.46
.59
4.46
.59
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อาชีพของผู้ปกครอง
รับราชการ
SD
𝑿
4.75
.50
5.00
0
4.75
.50
4.75
.50
5.00
0

อื่นๆ
𝑿
4.71
4.71
4.71
3.71
4.86

SD
.49
.49
.49
.95
.38

F test

Sig

.62
4.28
2.51
2.95
1.68

.55
.10
.09
.06
.20
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จากตารางที่ 11 พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
เลือก ศึกษา ในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ) จาแนกตามอาชีพของผู้ปกครอง
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)

ที่กล่าวว่า ปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกโรงเรี ยน
นานาชาติในระดับมาก ได้ แก่ชื่อเสียงของโรงเรี ยน
และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของอรวรรณ แจขจัด
(2547 ) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่สง่ ผลต่อแรงจูงใจใน
การเข้ าศึกษาต่อในโรงเรี ยนนานาชาติของนักเรี ยน
ไทยระดับอินเทอมีเดียท โรงเรี ยนนานาชาติเอกมัย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า นักเรี ยนที่มี
ความศรัทธาต่อสถาบันมาก ทาให้ มีแรงจูงใจในการ
เข้ าศึกษาต่อในโรงเรี ยนนานาชาติมาก ทังนี
้ ้เพราะ
นักเรี ยนที่เลือกเข้ ามาเรี ยนในแต่ละสถาบันย่อมมี
ความเชื่อถือ มีความรู้สกึ ที่ดี ทังในด้
้ านชื่อเสียง ด้ าน
คุณวุฒิทางการศึกษาของ คณาจารย์ และรู้สกึ เป็ น
เกียรติที่ได้ เป็ นนักเรี ยนของสถาบันแห่งนัน้ และ
ใกล้ เคียงกับงานวิจยั ของธาริ นี พัชรเจริ ญพงศ์
(2554) ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่ใช้ ในการตัดสินใจเลือก
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาหลักสูตรนานาชาติของ
นักศึกษาชาวต่างชาติในเขตกรุงเทพมหานคร และ
ปริ มณฑล ซึง่ พบว่านักศึกษาชาวต่างชาติให้
ความสาคัญกับด้ านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใน
ระดับมาก โดยเห็นได้ วา่ บัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
สามารถเข้ าศึกษาต่อในระดับที่สงู ขึ ้นในมหาวิทยาลัย
ชันน
้ า เป็ นผู้นาด้ านการศึกษาในระดับที่มีคณ
ุ ภาพ
เช่นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการจัดอันดับของโลก
ปั จจัยด้ านการเรี ยนการสอนพบว่า
มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ข้ อที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด
คือ มีอปุ กรณ์การเรี ยนการสอนที่ทนั สมัย เนื่องจาก
ผู้สนใจอาจมีความเห็นว่าคณะฯ มีสถานที่ใหญ่โต
มียนู ิตทาฟั นที่ใช้ ในการเรี ยนการสอนเป็ นจาน วนมาก
รวมทังคณะ
้
ฯ มีศนู ย์ปฏิบตั ิการซิมมิวเลชัน่ (Dental
Simulation Center) ซึง่ มีจานวนโต๊ ะปฏิบตั ิการมาก
ที่สดุ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของกาญจนา สมมิตร
และคณะ (2552) ได้ ศกึ ษาความต้ องการศึกษาต่อ
ระดับปริ ญญาตรี ในห ลักสูตรนานาชาติ ของนักเรี ยน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่กล่าวว่าสถานศึกษามีแหล่งศึกษา

อภิปรายผลการศึกษา
จากการสารวจผู้ตอบแบบสอบถามใน
การศึกษาปั จจัยที่มี ผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาใน
โรงเรี ยนทันตแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยด้ าน
บุคลากรที่มีผลต่อการตัดสินใจในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ ส่วนปั จจัยด้ านภาพลักษณ์องค์กร
ด้ านการเรี ยนการสอน และด้ านอื่นๆ มีผลอยูใ่ นระดับ
มาก
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้ อของปั จจัยด้ าน
บุคลากรที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด พบว่า อาจารย์มีความ
เชี่ยวชาญในสาขาทันตแพทยศาสตร์ เนื่องจากคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็ น
สถาบันการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์ ที่มีอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางหลากหลายสาขา และมี
ชื่อเสียงเป็ นที่ ยอมรับในวงการวิชาชีพจานวนมาก
จึงส่งผลให้ มีผ้ สู นใจเข้ าศึกษาจานวนมาก
ปั จจัยด้ านภาพลักษณ์ขององค์กรพบว่า
มีผลต่อการตัดสินใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็ นรายข้ อพบว่า ข้ อที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุดคือ
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ รับการจัดอันดับใน
มหาวิทยาลัยชันน
้ าในเอเซีย โดยถูกจัดให้ อยูใ่ นลาดับ
ที่ 44 ของเอเซีย และเป็ นลาดับที่ 1 ของประเทศไท ย
(QA University Ranking: Asia 2015) จึงสามารถ
สร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั ผู้สนใจเข้ าศึกษาได้ เป็ นอย่าง
ดี สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ จิรากรณ์ ในฝั น (2546)
ได้ ศกึ ษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อการเลือกโรงเรี ยน
นานาชาติของผู้ปกครองนักเรี ยนในจังหวัดเชียงใหม่
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ค้ นคว้ าที่มีความพร้ อม และนาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมา
ใช้ สบื ค้ นข้ อมูล เป็ นปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลายในการเลือกศึกษา
ต่อหลักสูตรนานาชาติในระดับดี
ปั จจัย ด้ านอื่น ๆ พบว่ามีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้ อพบว่า ข้ อที่มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ความ
มัน่ คงในสายอาชีพ เนื่องจากวิชาชีพทันตแพทย์ เป็ น
สาขาที่มีความขาดแคลนสาขาหนึง่ ในวิชาชีพสาย
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และมีความต้ องการในการรักษา
จากผู้ป่วยมาก ประกอบทังการที
้
่ประเทศไทยมีการ
ส่งเสริ มให้ เป็ น Medical Hub ของเอเซีย ซึง่ ส่งผลให้
ชาวต่างชาติ จานวนมาก นิยมเดินทางเข้ ามาทาการ
รักษาสุขภาพในประเทศไทยอย่างสม่าเสมอ
ผลการเปรี ยบเทียบ ปั จจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกศึกษา ในโรงเรี ยนทันตแพทยศาสตร์
นานาชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ ของครอบครัว อาชีพของผู้ปกครองที่แตกต่าง
กัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษา ในโรงเรี ยน
ทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ ไม่แตกต่างกัน ซึง่ ไม่ตรง
กับสมมติฐานที่ตงไว้
ั ้ ซึง่ สอดคล้ องกับงา นวิจยั ของ
ปวิณ พงษ์ โอภาส และคณะ (2555) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ของนักเรี ยนมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ผลการศึกษา
พบว่าปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินเลือกศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จาแน กตามเพศ และ
จาแนกตามรายได้ ครอบครัวเฉลีย่ ต่อเดือน ไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
และสอดคล้ องกับงานวิจยั ของจุฑามาศ ชูจินดา และ
คณะ (2555) ได้ ศกึ ษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษ
ต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปที่ 6
และประกาศนียบัตรชัน้ ปี ที่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี
ผลการศึกษาพบว่าเพศของนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา

ปี ที่ 6 และประกาศนียบัตรชันปี
้ ที่ 3 ในเขตจังหวัด
นนทบุรีกบั แรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
โดยรวมและเป็ นรายด้ าน พบว่านักเรี ยนเพศหญิงและ
เพศชายไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ทังนี
้ อ้ าจจะเป็ นเพราะ ว่า นักเรี ยนจะ เป็ นชาย หรื อ
หญิง ทีม่ ีอายุตา่ งกัน ระดับการศึกษา และรายได้ ของ
ครอบครัวต่างกัน มีโอกาสความเท่าเทียมกันในการ
เลือกที่จะเรี ยนรู้ และนาเอาความรู้ไปใช้ ในการ
ประกอบวิชาชีพ และทาให้ ตนเองเป็ นที่ยอมรับของ
สังคมไม่แตกต่างกัน

บทสรุป
ปั จจัยที่มีสว่ นช่วยในการตัดสินใจเลือก
ศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ ) คือ ปั จจัยด้ านบุคลากร
รองลงมาคือ ปั จจัยด้ านการเรี ยนการสอน ปั จจัยด้ าน
ภาพลักษณ์ขององค์กร และปั จจัยอื่น ๆ ตามลาดับ
และผลการเปรี ยบเทียบปั จจัยที่สง่ ผลกับเพศ อายุ
รายได้ ของครอบครัว และอาชีพของผู้ปกครอง พบว่า
ไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05)

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ จากการศึกษา
1. ได้ ทราบปั จจัยการตัดสินใจเลือกเข้ า
ศึกษาในหลักสูตรของโรงเรี ยนทันตแพทยศาสตร์
นานาชาติ
คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. โรงเรี ยนทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ
สามารถนาข้ อมูลที่ได้ มาปรับปรุง พัฒนา และเพิ่ม
ช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรทันต
แพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ ) ให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น
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นักวิชาการชานาญการพิเศษ สานักทดสอบทาง
การศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และขอขอบคุณ
คุณจินดานนท์ ศิริรัตน์ ที่แนะนาแนวทางในการเขียน
งานวิจยั

ข้ อเสนอแนะ
1. ผลจากการวิจยั ครัง้ นี ้ ผู้วิจยั จะนาไปเป็ น
แนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรทันต แพทยศาสตรบัณฑิต
(หลักสูตรนานาชาติ ) ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
สามารถดึงดูดให้ มีผ้ สู นใจเข้ าศึกษาในหลักสูตรเพิ่ม
มากขึ ้น
2. จากผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยด้ าน
บุคลากร มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับดีมาก เป็ นอันดับแรก
โดยในปั จจัยด้ านดังกล่าว จะประกอบด้ วย อาจารย์มี
ความเชี่ยวชาญในสาขาทันตแพทยศาสตร์ อาจารย์มี
ผลงานทางวิชาการเป็ นที่ยอมรับ และ เชื่อถือใน
ประสบการณ์ และคุณภาพของอาจารย์ ดังนัน้
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ควร
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ คณาจารย์ได้ มีการพัฒนา
ศักยภา พของตนเอง รวมทัง้ เพิ่มพูนทักษะอื่นๆ ที่
จาเป็ นในด้ านการเรี ยนการสอนให้ มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ ้น เช่น การให้ ทนุ การศึกษา เป็ นต้ น

เอกสารอ้ างอิง
กาญจนา สมมิตร และคณะ. (2552). ความต้องการ
ศึกษาต่อระดับปริ ญญาตรี ในหลักสูตร
นานาชาติ ของนักเรี ยนในจังหวัดเชี ยงใหม่ .
ทุนสนับสนุนการวิจยั . มหาวิทยาลัยฟาร์
อีสเทอร์ น, เชียงใหม่.
กุลธิดา สิงห์ส.ี (2556). อุดมศึกษาไทยในอาเซี ยน
รู ปแบบ แนวโน้ม และทิ ศทางการปรับตัวใน
อนาคต. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลาปาง, 2, 13-23.
จิรากรณ์ ในฝั น. (2546). ปั จจัยทีม่ ี อิทธิ พลต่อการ
เลือกโรงเรี ยนนานาชาติ ของผูป้ กครอง
นักเรี ยนในจังหวัดเชี ยงใหม่ . ปริ ญญา
บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่.
จุฑามาศ ชูจินดา, กิติยานภาลัย ภูต่ ระกูล และ
ณภัทร โชคธนินกุล. (2555). แรงจูงใจใน
การศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของนักเรี ยน
ชัน้ มัธยมศึกษาของนักเรี ยนชัน้
มัธยมศึกกษาปี ที ่ 6 และประกาศนียบัตร
วิ ชาชี พชัน้ ปที ่ 3 ในเขตจังหวัดนนทบุรี.
นนทบุรี: วิทยาลัยราชพฤกษ์ .
ธาริ นี พัชรเจริ ญพงศ์. (2554). ปั จจัยทีใ่ ช้ในการ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
หลักสูตรนานาชาติ ของนักศึกษา
ชาวต่างชาติ ในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริ มณฑล. บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี,

กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจยั ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สละเวลา
ในการพิจารณาข้ อคาถาม รวมทังการให้
้
คาแนะนาใน
การเขียน รศ.ดร.รัชชพิน ศรี สจั จะลักษณ์ หัวหน้ า
ภาควิชาจุลชีววิทยาช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรี รัตนะกุล
หัวหน้ าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี ้ยว
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผศ.ดร.
สิทธิกร สุมาลี
หัวหน้ าภาควิชาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นางรชนีกร มัคคสมัน รองผู้อานวยการฝ่ ายแผนงาน
และความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก
มหานคร นายสมเกียรติ คูหเวโรจนปกรณ์ หัวหน้ า
งานบริ หารการศึกษา คณะทันตแพท
ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิ ดล
นส.มธุรส ประภาจันทร์
122

วารสาร Mahidol R2R e-Journal
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2559
http://doi.org/10.14456/jmu.2016.9

ปทุมธานี.
ปวิณ พงษ์ โอภาส, สมพร พวงเพ็ชร และรัชชนก
สวนสีดา. (2555). ปั จจัยทีม่ ี ผลต่อการ
ตัดสิ นใจเลือกศึกษาต่อมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ของนักเรี ยนมัธยมศึกษาตอนปลาย
อาเภอเมื อง จังหวัดลพบุรี. วารสารการ
จัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาปาง, 5, 25 - 33.
ปิ ยนุช ทองทัว่ . (2552). ปั จจัยการตัดสิ นใจของ
ผูป้ กครองนักเรี ยนไทยในการส่งบุตรหลาน
เข้าเรี ยนในโรงเรี ยนนานาชาติ หลักสูตร
ประเทศอังกฤษ ระดับประถมศึกษาใน
กรุงเทพมหานคร . ปริ ญญาครุศาสตรมหา
บัณฑิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
,
กรุงเทพ.
สุรพงษ์ คงสัตย์ และคณะ. การหาค่าความเทีย่ งตรง
ของแบบสอบถาม (IOC). เข้ าถึงเมื่อวันที่
10 ตุลาคม 2558, จาก

http://mcu.ac.th/site/articlecontent_des
c.php?article_id=656&articlegroup_id=
146.
อรวรรณ แจขจัด. (2547). ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อแรงจูงใจ
ในการเข้าศึกษาต่อในโรงเรี ยนนานาชาติ
ของนักเรี ยนไทยระดับอิ นเทอมี เดียท
โรงเรี ยนนานาชาติ เอกมัย เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร. ปริ ญญาการศึกษา
มหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,
กรุงเทพ.
QS University Rankings: Asia 2015. QS TOP
UNIVERSITIES. เข้ าถึงเมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2558, จาก http://www.
topuniversities.com/universityrankings/asian-universityrankings/2015#sorting= rank+region
=+country=+faculty=+stars=false+se
arch=.

123

วารสาร Mahidol R2R e-Journal
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2559
http://doi.org/10.14456/jmu.2016.10

ปั จจัยที่ส่งผลต่ อความผูกพันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ต่ อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
Factors Affecting the Engagement of Graduate Students to Faculty of Tropical
Medicine, Mahidol University
อารี บัวแพร1* จุฑามาศ ชัยวรพร2 ศิวพร พิสิษฐ์ ศกั ดิ3์
Aree Bauprae, Chutamas Chaiworaporn, Sivaporn Pisitsak

บทคัดย่ อวิจัย
ความผูกพันองค์กรของนักศึกษาต่อสถาบันการศึกษาเป็ นสิง่ สาคัญเพราะเป็ นความรู้สกึ ประทับใจ
ศรัทธา ภาคภูมิใจ ตังใจและพร้
้
อมที่จะใช้ ความพยายามที่มีอยู่ ของบุคคลเพื่อสร้ างชื่อเสียงที่ดีแก่สถาบันการศึกษา
นัน้ การวิจยั นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความผูกพัน และปั จจัยที่มีผลต่อความผูกพัน ของนัก ศึกษาหลักสูตร
นานาชาติตอ่ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล ประชากรศึกษาเป็ นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร
นานาชาติ ที่ยงั คงสภาพนักศึกษาในรอบปี การศึกษา 2557 จานวน 172 คน เก็บ รวบรวมข้ อมูลโดยใช้ แบบสอบถาม
แบบตอบด้ วยตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรูปด้ วยสถิติคา่ ร้ อยละ ค่าเฉลีย่ มัชฌิมเลขคณิต
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยค่าไคส์-แควร์ และสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนส่วนใหญ่ มีความผูกพันต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
ในระดับมาก คิดเป็ น ร้ อยละ 51.2 เมื่อจาแนกรายด้ าน พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความทุม่ เทต่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อนและ มีความศรั ทธาต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ระดับมาก คิดเป็ น ร้ อยละ 50.6 และ 50.0
ตามลาดับ และมีความจงรักภักดีตอ่ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนในระดับมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 49.4 ปั จจัยส่วนบุคคล
ได้ แก่ ตาแหน่ง มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนโดยภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทา งสถิติที่
ระดับ 0.05 (p-value = 0.022) แรงจูงใจในการเข้ าศึกษา มีความสัมพันธ์ เชิงบวก กับความผูกพันต่อ
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนในระดับปานกลาง (p-value = 0.001, r = 0.687) และเมื่อจาแนกรายด้ านพบว่าความ
คาดหวังในการศึกษาและการประกอบอาชีพ เหตุผลส่วนตัวและ การสนับสนุนการศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความ
ผูกพันในเชิงบวกระดับปานกลาง (r = 0.731 และ 0.631 ตามลาดับ) ทัศนคติมีความสัมพันธ์ เชิงบวกกับความผูกพัน
ต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนในระดับสูงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000, r = 0.848) และมี
ความสัมพันธ์กบั ความศรัทธา ความทุม่ เท และความจงรักภักดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value =
0.000, r = 0.790, 0.786 และ 0.765 ตามลาดับ)
1

1*,3

2

ตาแหน่งนักวิชาการศึกษา สานักงานบริหารการศึกษา คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ตาแหน่งนักวิชาการศึกษาชานาญการ สานักงานบริหารการศึกษา คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
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และความพึงพอใจโดยรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000, r = 0.788) และมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับ ความ
ศรัทธา ความจงรักภักดีและความทุม่ เท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000, r = 0.772,
0.704, 0.700 ตามลาดับ ) สัมพันธภาพโดยรวม ระหว่า งความผูกพันต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนกับ ความศรัทธา
ความทุม่ เท และความจงรักภักดี มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value
= 0.000,
r = 0.715, 0.699, 0.681, ตามลาดับ)
ผลการวิจยั มีข้อเสนอแนะในการเสริ มสร้ างความผูกพั นต่อสถาบันแก่นกั ศึกษาเพิ่มขึ ้นโดยผู้บริ หารควร
กาหนดแผนปฏิบตั ิการเกี่ยวกับช่องทางและกิจกรรมสร้ างความผูกพันต่อองค์กรแก่นกั ศึกษา กาหนดแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์และเสริ มสร้ างกิจกรรมระหว่างศิษย์ปัจจุบนั และศิษย์เก่าเพิ่มขึ ้น จัดบริ การวิชาการ โดยกาหนด
กิจกรรมสร้ างเสริ มประสบการณ์การเรี ยนรู้ จัดสภาพสิง่ แวดล้ อม และอานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาเพิ่มขึ ้น
คาสาคัญ: ความผูกพัน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract
The engagement between students and education institutes is significant since it represents
impression, faith, pride, determination, and readiness of individuals to exert their efforts in bringing about
fame for each education institute. The objective of this study is to explore levels of engagement and
factors affecting the engagement of students of the international program towards the Faculty of Tropical
Medicine, Mahidol University. The subjects include 172 postgraduate students of the international
program who maintain a student status in the academic year 2014. The data were collected by selfadministered questionnaires. The data analysis was made by SPSS program, comprising percentage,
arithmetic mean, and standard deviation. The relationship was analyzed by Chi-square and Pearson’s
correlation coefficient.
The results of the study revealed that majority of students of the Faculty of Tropical Medicine
had a high level of engagement towards the Faculty of Tropical Medicine (51.2%). When classifying into
each category, it was found that students’ dedication and faith to the Faculty of Tropical Medicine were at
a high level (50.6% and 50.0%, respectively), while the highest level belonged to their loyalty towards the
Faculty of Tropical Medicine (49.4%). Personal factors, namely, title, was associated with the overall
engagement towards the Faculty of Tropical Medicine with a 0.05 level of statistical significance (p-value
= 0.022). Motivation to study was positively associated with the engagement towards the Faculty of
Tropical Medicine at a moderate level (p-value = 0.001, r=0.687). When classifying into each category, it
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was found that education and career expectations, personal rationale and educational support were
positively associated with the engagement at a moderate level (r=0.731 and 0.631, respectively).
Attitudes were positively associated with the engagement towards the Faculty of Tropical Medicine at a
high level with a 0.05 level of statistical significance (p-value = 0.000, r = 0.848), as well as being related
to faith, dedication, and loyalty with a 0.05 level of statistical significance (p-value = 0.000, r = 0.790,
0.786 and 0.765, respectively). In addition, overall satisfaction was positively associated with the
engagement towards the Faculty of Tropical Medicine at a high level with a 0.05 level of statistical
significance (p-value = 0.000, r = 0.788). Satisfaction was high positively associated with faith, loyalty
and dedication with a 0.05 level of statistical significance (p-value = 0.000, r = 0.772, 0.704, 0.700,
respectively). Overall association was positively associated with the engagement towards the Faculty of
Tropical Medicine at a high level with a 0.05 level of statistical significance (p-value = 0.000, r = 0.759).
Overall association was high positively associated with faith, dedication and loyalty with a 0.05 level of
statistical significance (p-value = 0.000, r = 0.715, 0.699, 0.681, respectively).
Regarding the recommendations from the study, the engagement between students and the
institute should be enhanced. In this regard, administrators should establish the operating plan regarding
channels and activities for strengthening the engagement between students and the institute, determine
the public relations approach and promote more activities involving both current students and alumni,
provide academic services by increasingly holding activities for enhancing learning experiences,
arranging the environment, and facilitating students.
Keywords: Engagement, Graduate students, Faculty Tropical Medicine, Mahidol University

มองเห็นว่าการศึกษาเป็ นเรื่ องสาคัญลาดับต้ นๆ
สาหรับชีวิต
แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจในการศึกษาของ
ทินโต (Tinto, 1975 อ้ างถึงใน ดลฤดี เพชรขว้ าง และ
นันทิกา อนันต์ชยั พัทธนา , 2552) กล่าวว่า เหตุจงู ใจ
ในการศึกษาให้ สาเร็ จมี 3 ประการ ได้ แก่
1. การวางแผนในการศึกษา
2. ความคาดหวังในการศึกษา
3. ความคาดหวังในการประกอบอาชีพใน
อนาคต

หลักการและเหตุผล
จากสถานการณ์การเปลีย่ นแปลงที่เกิดขึ ้น
สถาบันระดับอุดมศึกษาต้ องเผชิญกับสภาพการ
แข่งขันและการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลาจากปั จจัย
ด้ านกระแสโลกาภิวตั น์ และการเปิ ดเสรี ทางการค้ า
รวมทังความก้
้
าวหน้ าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึง่ มี
อิทธิพลต่อสถาบันอุดมศึกษาไทย ส่งเสริ มและกระตุ้น
ให้ เป็ นการค้ ามากขึ ้น สนองตอบต่อตลาดมา กขึ ้น ทา
ให้ สถาบันระดับอุดมศึกษาต้ องมีการแข่งขัน ให้ เกิด
แรงจูงใจในเข้ าศึกษาในสถาบัน
เนื่องจากคน
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เพราะสิง่ เหล่านี ้ จะมีอิทธิพลต่อการศึกษา
และพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการที่จะคงอยูใ่ น
สถาบันของนักศึกษาต่อไป
แนวคิดเกี่ยวกับทัศนคติตอ่ สถาบัน และ
พัฒนาการทางวิชาการของนิวคอมบ์ (Newcomb,
1954 อ้ างถึงใน ดลฤดี เพชรขว้ าง และนันทิกา
อนันต์ชยั พัทธนา , 2552) ได้ เสนอแนวคิดเกี่ยวกับ
ทัศนคติวา่ ทัศนคติเป็ นความรู้สกึ โน้ มเอียงของจิตใจ
ที่มีตอ่ ประสบการณ์ที่ บุคคลได้ รับ บุคคลจะแสดง
ทัศนคติทางพฤติกรรมเป็ น 3 ลักษณะ ได้ แก่
1. การแสดงออกในลักษณะความพึงพอใจ
เห็นด้ วย หรื อชอบในสิง่ นัน้ ซึง่ จะทาให้ อยากเข้ าหา
หรื อเข้ าไปใกล้ สงิ่ นัน้ ลักษณะเช่นนี ้เรี ยกว่า ทัศนคติ
ทางบวก (Positive Attitude)
2. การแสดงออกถึงความไม่พอใจ ไม่ชอบ
ไม่เห็นด้ วย ซึง่ เป็ นเหตุที่ทาให้ อยากอยูห่ า่ งสิง่ นัน้
ลักษณะเช่นนี ้เรี ยกว่า ทัศนคติทางลบ (Negative
Attitude)
3. การแสดงออกในลักษณะเฉยๆ หรื อไม่
ชอบ เรี ยกว่า ทัศนคติแบบกลางๆ
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนเป็ นสถาบันศึกษา
ระดับอุดมศึกษาโดยเป็ นคณะหนึง่ ใน
มหาวิท ยาลัยมหิดล ดาเนินการก่อตังโดยการริ
้
เริ่ ม
ของศาสตราจารย์นายแพทย์จาลอง หะริ ณสุต และ
ศาสตราจารย์แพทย์หญิงคุณหญิงตระหนักจิต
หะริ ณสุต เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2503 จาก
แนวคิดที่วา่ หลักสูตรแพทยศาสตร์ ของไทยในขณะนัน้
ไม่มีการเรี ยนการสอนเฉพาะทางโรคเขตร้ อน
จึง
จัดตังคณะอายุ
้
รศาสตร์ เขตร้ อน (ชื่อเดิม ) อยูใ่ นสังกัด
ของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดล
ในปั จจุบนั ) โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อสอนและอบรม
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ให้ มีความรู้ความ
ชานาญในการบาบัด รักษาและป้องกันโรคเขตร้ อน
ทาการศึกษาค้ นคว้ าวิจยั เพื่อแก้ ปัญหาโรคเขตร้ อนซึง่
เป็ นปั ญหาสาธารณสุขของประเทศ
พร้ อมทัง้

ให้ บริ การรักษาผู้ป่วย รับปรึกษาให้ คาแนะนาแก่
แพทย์และสถาบันการแพทย์ตา่ งๆ เกี่ยวกับเรื่ องโรค
เขตร้ อน (รายงานการประเมินตนเองตามมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษา เพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
(EdPEx) คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน, 2557: 1)
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ได้ จดั การเรี ยนการ
สอนระดับบัณฑิตศึกษา ตลอดระยะเวลายาวนาน
กว่า 50 ปี ผลิตบัณฑิตทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ
เป็ นจานวน มากปฏิบตั ิหน้ าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ทัง้
ภาครัฐและเอกชนทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
ปั จจุบนั หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาข
องคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน มีจานวน
9 หลักสูตรได้ แก่
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาอายุรศาสตร์
เขตร้ อนและสุขวิทยา [Graduate Diploma in
Tropical Medicine and Hygiene: (D.T.M. & H.)]
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ ชีวเวชและสุขภาพ
[Graduate
Diploma Program in Biomedical and Health
Informatics: (Grad. Dip. Biomedical and Health
Informatics)] 3. หลักสูตรอายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก
มหาบัณฑิต
[Master of Clinical Tropical
Medicine (M.C.T.M.)]
4. หลักสูตร กุมาร
เวชศาสตร์ เขตร้ อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมาร
เวชศาสตร์ เขตร้ อน [Master of Clinical Tropical
Medicine Program in Tropical Pediatrics
(M.C.T.M. (Tropical Pediatrics)] 5. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชีว
เวชและสุขภาพ [Master of Science Program in
Biomedical and Health Informatics: M.Sc.
(Biomedical and Health Informatics)] 6. หลักสูตร
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ เขตร้ อน
[Master of Science Program in Tropical
Medicine: (M.Sc. (Trop. Med.)] 7. หลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาอายุร ศาสตร์ เขตร้ อน
[Doctor of Philosophy Program in Tropical
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Medicine: (Ph.D. (Trop. Med.)] 8. ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์ เขตร้ อนคลินิก [Doctor of
Philosophy Program in Clinical Tropical Medicine:
(Ph.D. (Clin.Trop. Med.)] และ 9. หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรี ยน
[Master of Science (School Health): M.Sc.
(School Health)]
สานักงานคณะกรรมกา รอุดมศึกษา มีความ
มุง่ มัน่ ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไทยให้ ทดั เทียมและเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับสากล จึงได้ นาเครื่ องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้ รับ
การยอมรับในระดับสากลว่าเป็ นเครื่ องมือที่มี
ประสิทธิภาพ ในการพัฒนาองค์การสูค่ วามเป็ นเลิศ
นัน่ คือ Education Criteria for Performance excellence
ซึง่ เป็ นเกณฑ์ที่สามารถนามาเป็ นกรอบการ
ดาเนินงานบริ หารจัดการการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาให้ มีคณ
ุ ภาพและพัฒนาสูค่ วาม
เป็ นเลิศได้ อย่างก้ าวกระโดด สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มุง่ หวังให้ สถาบันอุดมศึกษาใช้ กรอบ
ของเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนิ นการที่
เป็ นเลิศ ซึง่ แบ่งออกเป็ น 7 หมวดคือ หมวด 1 การนา
องค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวด 3
การมุง่ เน้ นลูกค้ า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุง่ เน้ นผู้ปฏิบตั ิงาน
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ และ หมวด 7
ผลลัพธ์
สาหรับ หมวด 3 การมุง่ เน้ นลูกค้ า เป็ นการ
ตรวจประเมินวิธีการที่สถาบันสร้ าง ความผูกพัน
กับผู้เรี ยนและผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียเพื่อความสาเร็ จด้ าน
ตลาดในระยะยาว กลยุทธ์ในการสร้ าง ความผูกพัน นี ้
ครอบคลุมถึงวิธีการสร้ างวัฒนธรรมที่มงุ่ เน้ นผู้เรี ยน
และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย รวมทังวิ
้ ธีการที่สถาบันรับฟั ง
“เสียงของลูกค้ า ” และใช้ สารสนเทศนี ้เพื่อปรับปรุง
และค้ นหาโอกาสในการสร้ าง นวัตกรรมแก่หลักสูตร
บริ การที่สง่ เสริ มการเรี ยนรู้ และบริ การการศึกษาอื่นๆ

รวมทังถึ
้ งวิธีการในการติดต่อสือ่ สารระหว่างกัน และ
ปั จจัยต่าง ๆ เช่น การรักษาความลับ ความปลอดภัย
เกี่ยวกับข้ อมูลเฉพาะของผู้เรี ยน ที่เป็ นปั จจัยส่งผลต่อ
ระดับความผูกพันของนักศึกษา (สานักมาตรฐาน
และการประเมินผลอุดมศึกษาสานักงาน
คณะกรรมการการอุมศึกษา , 2556-2557) ซึง่
ความสาคัญของความผูกพันต่อสถาบันของนักศึกษา
เป็ นการสะท้ อนให้ เห็นถึงทัศนคติทวั่ ไปของนักศึกษาที่
มีตอ่ สถาบันในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับกิจกรรมต่างๆ และ
การจัดประสบการณ์เพื่อเรี ยนรู้ของสถาบัน โดยความ
ผูกพันต่อสถาบันของนักศึกษาไม่เพียงแต่จะมีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมของนักศึกษาที่แสดงออกในระหว่างที่
ศึกษาอยูใ่ นสถาบันเท่านัน้ แต่ยงั มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่ างนักศึกษากับสถาบันในอนาคต
ด้ วย ซึง่ จะเห็นได้ จากการที่นกั ศึกษาแสดงถึงความ
ตังใจในการใช้
้
ความพยายามที่จะทาทุกอย่างเพื่อ
สถาบันของตนเอง (ศศิธร วงศ์ประเสริ ญ , 2547: 5)
ความผูกพันที่นกั ศึกษามีตอ่ สถาบันนันก่
้ อให้ เกิดการ
แสดงความรู้สกึ และพฤติกรรมของนักศึกษาในรูปของ
ความศรัทธา ความจงรักภักดี
และนามาซึง่
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
ความผูกพันของนักศึกษาที่มีตอ่
สถาบันการศึกษา จึงเป็ นประเด็นในการพัฒนา
นักศึกษาให้ มีศกั ยภาพ ส่งผลให้ สถาบันมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น สอดคล้ องกับคากล่าวของฮอม
(Hom, 2004: online อ้ างถึงใน อภิรัตน์ บัวมณี ,
2551) ที่กล่าวว่าเมื่อผู้เรี ยนมีความผูกพันต่อสถาบัน
จะเกิดความรู้สกึ ประทับใจ พึงพอใจทุกๆ ด้ าน รู้สกึ ว่า
เป็ นเจ้ าของ รับรู้ภมู ิใจในสถาบัน ทาให้ สถาบันเป็ นที่
ดึงดูดความสนใจของบุคคลให้ เข้ ามาศึกษาเพิ่มมาก
ขึ ้นทังในปั
้ จจุบนั และอนาคต
ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อสถาบัน
ของนักศึกษาของแฮคแมน และไดซิงเกอร์
(Hackman and Dysinger, 1970 อ้ างถึงใน ดลฤดี
เพชรขว้ าง และนันทิกา อนันต์ชยั พัทธนา , 2552) ได้
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สรุปผลการวิจยั ที่ผา่ นมาว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความ
ผูกพันต่อสถาบันและการคงอยูข่ องนักศึกษา ได้ แ ก่
คุณลักษณะของตัวนักศึกษาเอง และธรรมชาติของ
สภาพแวดล้ อมภายในสถาบัน
บีล และ โนเอล (Beal and Noel, 1980 อ้ าง
ถึงในอภิรัตน์ บัวมณี , 2551) ได้ สรุปผลการศึกษา
เกี่ยวกับปั จจัยที่สมั พันธ์กบั ความผูกพันต่อสถาบัน
ได้ แก่
1. คุณลักษณะของนักศึกษา ซึง่ ประกอบด้ วย
ความสามารถด้ านวิชาการ ภูมิหลังของนักศึกษา
ปณิธานและแรงจูงใจด้ านการเงิน
2. คุณลักษณะของสภาพแวดล้ อม
ซึง่
ประกอบด้ วย สภาพแวดล้ อมทางวัตถุ และความ
เกี่ยวพันของนักศึกษาภายในสถาบัน
3. ปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักศึกษากับสถาบัน
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ได้ มีการประเมินผล
ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เพื่อการดาเนินการ
ที่เป็ นเลิศ (EdPEx) พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่โดย
เฉลีย่ มีความผูกพันกับการเรี ยนที่คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน คิดเป็ นคะแนน 4.28 จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน (รายงานการประเมินตนเอง
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน 6 มิถนุ ายน 2557)
ดังนัน้ นักศึกษาเป็ นลูกค้ าที่สาคัญต่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน ความจงรักภักดีและศรัทธาของ
ศิษย์เก่าและส่งผลต่อการจูงใจผู้อื่นให้ เข้ ามาศึกษาใน
สถาบัน หากนักศึกษาขาดความผูกพันต่อ
สถาบันการศึกษาย่อมนามาซึง่ ผลเสียต่อสถาบัน
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อระดับ
ความผูกพันของนักศึกษาที่มีตอ่ คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน เหตุจงู ใจในการเข้ าศึกษา ทัศนคติ
ต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ความพึงพอใจ
สภาพแวดล้ อม และสัมพันธภาพใน
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน และเพื่อเป็ นข้ อมูลที่เป็ น
ประโยชน์สาหรับผู้บริ หารคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง สามารถนาผลการ

ศึกษาวิจยั ไปเป็ นแนวทางในการปรับปรุงแก้ ไขปั จจัย
ต่างๆ ที่มีผลต่อระดับความผูกพันของนักศึกษาต่อ
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน และหาแนวทางสร้ าง
ประสบการณ์ที่ดีที่สง่ ผลต่อความผูกพั นของนักศึกษา
เพื่อความสาเร็ จด้ านการตลาดในระยะยาว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับความผูกพันของ นักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ
และตาแหน่งการทางาน แรงจูงใจในการเลือกเข้ า
ศึกษาที่คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้ อมในคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
สัมพันธภาพในคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ทัศนคติตอ่
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ต่อความผูกพันของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส อาชีพ
ตาแหน่งการทางาน
มีความสัมพันธ์ตอ่ ความผูกพันของนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
2. แรงจูงใจในการเลือกเข้ าศึกษาที่
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนมีความสัมพันธ์ตอ่ ความ
ผูกพันของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีตอ่
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ทัศนคติตอ่ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนมี
ความสัมพันธ์ตอ่ ความผูกพันของนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล
129

วารสาร Mahidol R2R e-Journal
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2559
http://doi.org/10.14456/jmu.2016.10

4. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อมใน
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มีความสัมพันธ์ตอ่ ความ
ผูกพันของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีตอ่
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มหาวิทยาลัยมหิดล
5. สัมพันธภาพในคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มีความสัมพันธ์ตอ่ ความผูกพันของนักศึกษา ระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่มีตอ่ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล

คาถามทังหมด
้
5 ส่วน ส่วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของ
กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ประเทศ
หลักสูตร อาชี พก่อนเข้ าศึกษา ตาแหน่ง เหตุผลที่
นักศึกษาตัดสินใจเข้ ารับการศึกษาที่
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ส่วนที่ 2 แรงจูงใจในการเข้ า
ศึกษา ได้ แก่ ความมุง่ หวังในการศึกษาและประกอบ
อาชีพ จานวน 10 ข้ อ การสนับสนุนจากผู้อื่น จานวน
4 ข้ อ เหตุผลส่วนตัว จานวน 5 ข้ อ ส่วนที่ 3 ทัศนคติ
ต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน จานวน 13 ข้ อ ส่วนที่ 4
ความพึงพอใจในสภาพแวดล้ อมใน
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ได้ แก่ สภาพแวดล้ อมด้ าน
การเรี ยนการสอน ประกอบด้ วยด้ านเนื ้อหาหลักสูตร
จานวน 6 ข้ อ ด้ านคุณ ลักษณะอาจารย์ จานวน 9
ข้ อ อาคารสถานที่ จานวน 9 ข้ อ การบริ การ จานวน
10 ข้ อ ส่วนที่ 5 สัมพันธภาพในคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน ได้ แก่ สัมพันธภาพกับอาจารย์
จานวน 10 ข้ อ สัมพันธภาพกับเพื่อน จานวน 10 ข้ อ
และส่วนที่ 6 ความผูกพันต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
ได้ แก่ ด้ านควา มศรัทธาต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
จานวน
8 ข้ อ ด้ านความทุม่ เทต่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน จานวน 8 ข้ อ ด้ านความจงรักภักดี
ต่อองค์กร จานวน 9 ข้ อ และคาถามปลายเปิ ด
ข้ อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับความรู้สกึ ผูกพันโดยผู้วิจยั
ได้ ดดั แปลงจากแบบสอบถามของอภิรัตน์ บัวมณี
(2551)

ขอบเขตการวิจัย
การศึกษานี ้ศึกษาเฉพาะนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาที่ศกึ ษาในคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกหลักสูตร ที่มีสถานะเป็ น
นักศึกษาอยูใ่ นระหว่างวันที่
1 มกราคม – 31
ธันวาคม 2557
รูปแบบการวิจัย เป็ นการศึกษาเชิงบรรยาย
และวิเคราะห์ตามสมมติฐานแบบภาคตัดขวาง
ประชากร ได้ แก่ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาหลักสูตรนานาชาติของ
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนที่ยงั คงสภาพการเป็ น
นักศึกษาอยู่ โดยมีระยะเวลาการศึกษาตังแต่
้
1
มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 จานวน 9 หลักสูตร
ศึกษาทุกหน่วยประชากร จานวน 243 คน ซึง่ กาหนด
เกณฑ์คดั เข้ าเป็ นนักศึกษานักศึกษาอยูใ่ นระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ยิน ดีและให้
ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม และเกณฑ์
คัดออก โดยเป็ นผู้ปฏิเสธในการตอบแบบสอบถาม
เมื่อได้ รับการติดต่อประสานงานจากผู้วิจยั

การพัฒนาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ผู้วิจยั ทบทวนเอกสารและจัดทา
แบบสอบถามโดยจัดทาเป็ นภาษาอังกฤษ และนาไป
ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่านเป็ นผู้ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงในด้ านเนื ้อหา และความชัดเจนของภาษาที่
ใช้ เพื่อปรับปรุงแก้ ไขให้ สมบูรณ์ยิ่งขึ ้น โดยกาหนดค่า
ความเที่ยงตรงที่ยอมรับได้ มีคา่ มากกว่าหรื อเท่ากับ0.7
(Polit & Hungler, 1997) หลังจากนันน
้ าแบบสอบถาม
ไปทดสอบใช้ โดยเก็บข้ อมูลกับนักศึกษาหลักสูตร

เครื่องมือวิจัย
เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับการศึกษาปั จจัย
ที่สง่ ผลต่อความผูกพันของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
มหาวิทยาลัยมหิดล จานวน 1 ชุด ประกอบด้ วยข้ อ
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นานาชาติที่ศกึ ษาในปี ปั จจุบนั จานวน 30 คน แล้ ว
นามาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อถือของแบบสอบถาม
โดยวิธีสมั ประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบาค จาก การ
วิเคราะห์ได้ คา่ ความเชื่อถือเท่ากับ 0.97

นักศึกษาส่วนใหญ่ที่ตอบแบบสอบถามเป็ น
นักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาเอก Ph.D.(Trop. Med.)
ร้ อยละ 45.3 ปริ ญญาโท M.Sc. (Trop. Med.)
ร้ อยละ 22.7 เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 54.1 เพศชาย
ร้ อยละ 45.9 ส่วนใหญ่มีอายุ 22-30 ปี ร้ อยละ 51.2
สถานภาพโสด ร้ อยละ 77.9 สัญชาติไทย ร้ อยละ
62.8 อาชีพเป็ นนักศึกษา ร้ อยละ
39.0 และ
รองลงมาอาชีพแพทย์ ร้ อยละ 37.2 ตาแหน่ง Junior
Managers ร้ อยละ 16.3
2. เหตุผลและแรงจูงใจในการเข้ าศึกษา
นักศึกษาคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนส่วนใหญ่
มีเหตุผลในการตัดสินใจเข้ าศึกษาที่
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน โดยเห็นว่า
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนเป็ นสถาบันที่มีชื่อเสียง
ก่อให้ เกิดความภาคภูมิใจ ร้ อยล ะ 72.7 รองลงมาคือ
เมื่อสาเร็ จการศึกษาจากสถาบันนี ้จะได้ รับการยอมรับ
ร้ อยละ 50 และเพื่อนที่จบการศึกษาจาก
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนให้ การส่งเสริ มสนับสนุนให้
เข้ าศึกษา ร้ อยละ 16.9 รวมทังค่
้ าหน่วยกิตที่ยอมรับ
ได้ ร้ อยละ 16.3
นักศึกษาส่วนใหญ่มีแรงจูงใจในการเข้ าศึกษา
ในคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนภาพรวมในระดับมาก
ร้ อยละ 72.1 และรองลงมา อยูใ่ น ระดับมากที่สดุ
ร้ อยละ 18.6 ซึง่ เมื่อจาแนกองค์ประกอบพบว่า
นักศึกษาส่วนใหญ่ของคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
สาหรับแรงจูงใจระดับมากที่สดุ นัน้ นั กศึกษาส่วน
ใหญ่ มีความมุง่ หวังในการศึกษาและประกอบอาชีพ
เหตุผลส่วนตัว และ ปั จจัยสนับสนุนการศึกษา
คิดเป็ นร้ อยละ 41.3, 32.8 และ 15.7 ตามลาดับ
สาหรับแรงจูงใจระดับมากนัน้ พบว่าเหตุผลส่วนตัว
ความมุง่ หวังในการศึกษาและประกอบอาชีพ และ
ปั จจัยสนับสนุนการศึกษา คิดเป็ น ร้ อยละ
57.0,
51.2 และ 40.1 ตามลาดับ (ตารางที่ 1)

วิธีดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ดาเนินการโดยผู้วิจยั อบรมผู้ช่วยวิจยั ได้ แก่
เจ้ าหน้ าที่สานักงานบริ หารการศึกษา ซึง่ จบการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี และปริ ญญาโท จานวน 2 คน
เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เพื่อทาความเข้ าใจในการใช้
แบบสอบถาม กาหนดทะเบียนรายชื่อนักศึกษาที่เป็ น
ประชากรของการวิจยั และส่งแบบสอบถามซึง่ ไม่มี
การระบุชื่อนักศึกษาให้ นกั ศึกษาทาง e-mail และแจก
ให้ นกั ศึกษาโดยตรงแก่ผ้ มู าเรี ยนในชันเรี
้ ยน โดยผู้สง่
email ใช้ เวลาตอบภายใน 2 สัปดาห์ ส่ วนผู้ที่เก็บ
โดยตรง ผู้วิจยั ให้ เวลาในการตอบแบบสอบถาม 1
ชัว่ โมง และส่งคืนที่กล่องรับแบบสอบถาม ผู้วิจยั ได้
เก็บรวบรวมข้ อมูลและนามาตรวจสอบความสมบูรณ์
ของข้ อมูลและนาไปประมวลผล ซึง่ ผู้วิจยั เก็บข้ อมูล
ได้ ทงหมด
ั้
172 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ
70.8 ของ
แบบสอบถามที่สง่ ทังหมด
้
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ใช้ โปรแกรม คอมพิวเตอร์ สาเร็ จรูป สถิติที่
วิเคราะห์ ได้ แก่ ค่าร้ อยละ ค่าเฉลีย่ มัชฌิมเลขคณิต
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ด้วยค่าไค ส์ -สแควร์ และสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สนั

ผลการวิจัย
ผลการศึกษาวิจยั มีดงั นี ้
1. ข้ อมูลทั่วไปนักศึกษาของคณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน
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ตารางที่ 1 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
จาแนกตามแรงจูงใจในการเข้ าศึกษาในภาพรวมและรายด้ าน
แรงจูงใจในการเข้ าศึกษา

1. ความมุง่ หวังในการศึกษาและ
ประกอบอาชีพ
2. ปั จจัยสนับสนุนการเข้ าศึกษา
3. เหตุผลส่วนตัว
แรงจูงใจภาพรวม

มาก
ที่สุด
จานวน
(%)
71
(41.3)
27
(15.7)
65
(32.8)
32
(18.6)

มาก
จานวน
(%)
88
(51.2)
69
(40.1)
98
(57.0)
124
(72.1)

ปาน
กลาง
จานวน
(%)
12
(7.0)
51
(29.7)
8
(4.7)
15
(8.7)

จากข้ อมูลแรงจูงใจระดับมากถึงมากที่สดุ จะเห็นได้ วา่
นักศึกษาส่วนใหญ่มีเหตุผลส่วนตัว ความมุง่ หวังใน
การศึกษาและประกอบอาชีพ และปั จจัยสนับสนุน
การศึกษา คิดเป็ นถึงร้ อยละ 94.8, 92.4 และ 55.8
ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายละเอียด พบว่า 1) ด้ าน
ความมุ่งหวังในการศึกษาและประ กอบอาชีพ
นักศึกษาส่วนใหญ่คาดหวังว่า ชื่อเสียงของสถาบัน จะ
ช่วยสร้ างเสริ ม วิชาความรู้ที่ต้องการมากขึ ้นในระดับ
มากที่สดุ และ คาดหวัง ในการ ช่วยสร้ างความ
ประพฤติที่ดีให้ แก่ตนเอง เสริ มสร้ างความสามารถใน
การทางานมากขึ ้น สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการทางานได้ ดีขึ ้น เมื่อเรี ยนสาเร็ จการศึกษาแล้ วมี
โอกาสทางานได้ มากขึ ้นเพราะหางานง่าย และ
สามารถประกอบอาชีพได้ หลากหลาย และเลือกงาน
ได้ ตรงกับความต้ องการของตนเองได้ มากขึ ้น มีโอกาส
ก้ าวหน้ าในการประกอบอาชีพในอนาคต และผู้จบ
การศึกษาเป็ นที่ยอมรับของสถานประกอบการใน
ระดับมาก 2) ด้ านปั จจัยสนับ สนุนในการเข้ า
ศึกษา พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีปัจจัยด้ านบิดา
มารดาสนับสนุน นายจ้ างส่งเสริ มให้ เข้ าศึกษา และ
เพื่อนสนับสนุนโดย ให้ คา แนะนาในระดับมาก และ
เกิดจากนักศึกษารู้สกึ ชื่นชมบุคคลที่จบการศึกษาจาก

ระดับแรงจูงใจ
น้ อย
น้ อย
ที่สุด
จานวน จานวน
(%)
(%)
1
0
(0.6)
(0.0)
20
5
(11.6)
(2.9)
1
0
(0.6)
(0.0)
1
0
(0.6)
(0.0)

n
จานวน
(%)
172
(100.0)
172
(100.0)
172
(100.0)
172
(100.0)

x

SD

4.3

0.5

3.5

1.0

4.3

0.5

4.1

0.5

สถาบันแห่งนี ้ในระดับมาก
รวมทังมี
้ แหล่งทุน
สนับสนุนการศึกษาในระดับมาก และ
3) ด้ าน
เหตุผลส่ วนตัว พบว่าสถาบันมีชื่อเสียงทาให้
นักศึกษาส่วนใหญ่ร้ ูสกึ ภาคภูมิใจ คาดหวังว่าเมื่อ
ศึกษาแล้ วจะมีการพัฒนาทักษะเพิ่มขึ ้น สาขาเปิ ด
สอนตรงกับความต้ องการและความสนใจ ส่งเสริ มให้
มีสงั คมและสิง่ แวดล้ อมที่ดี และการศึกษาทาให้ มี
เพื่อนหลากหลายจากนานาประเทศ ซึง่ ทาให้ สามารถ
แลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์กนั มากขึ ้น
3. ทัศนคติต่อ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
นักศึกษา
ส่วนใหญ่
มีทศั นคติตอ่
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ในระดับดี ร้ อยละ 53.5 และ
ระดับดีมาก ร้ อยละ 31.4 และพอใช้ ร้ อยละ 15.1
เมื่อจาแนกรายข้ อ พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่เห็น
ว่าเข้ ามาศึกษาเพราะความมีชื่อเสียงมานาน
นักศึกษาส่วนใหญ่มีทศั นคติเกี่ยวกับการเรี ยนการ
สอนโดยเห็นว่าการเรี ยนในสถาบันนี ้ช่วยฝึ กให้
นักศึกษากล้ าแสดงออก เสริ มสร้ างให้ มีความคิดริ เริ่ ม
สร้ างสรรค์ การเรี ยนการสอนทาให้ ร้ ูสกึ มี ความสุข
และช่วยเสริ มสร้ างคุณธรรมจริ ยธรรมในระดับดี
นอกจากนี ้นักศึกษาส่วนใหญ่เห็นว่าสถาบันนี ้ช่วยฝึ ก
ให้ นกั ศึกษามีทกั ษะความคิดและเพิ่มความสามารถ
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ของตนเองในระดับดี นักศึกษาส่วนใหญ่ร้ ูสกึ ดีใจที่ได้
เรี ยนในสถาบันนี ้ในระดับดี รวมทังเมื
้ ่อมีโอกาสจะ
แนะนาให้ คนอื่นเข้ าศึกษาในสถาบันนี ้ในระดับดี
นักศึกษาส่วนใหญ่ร้ ูสกึ พึงพอใจที่ได้ เรี ยนรู้
วิชาการและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน ในระดับดี นักศึกษาส่วนใหญ่เห็น

ว่าสถาบันนี ้ให้ ความอบอุน่ มีบรรยากาศเอื ้อต่อการ
เรี ยนรู้ สร้ างคนดีมีคณ
ุ ภาพแห่งสั งคม รู้สกึ รักภูมิใจ
ในคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ในระดับดี และนักศึกษา
จานวน 30 คน คิดเป็ นร้ อยละ 17.4 มีทศั นคติระดับดี
มากในทุกรายข้ อ
(ตารางที่ 2 และตารางที่ 3)

ตารางที่ 2 จานวนและร้ อยละทัศนคติของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนที่มีต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
ระดับ

จานวน
54
92
26
0
0
172

ดีมาก
ดี
พอใช้
ต้ องปรับปรุง
ต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
รวม

ร้ อยละ
31.4
53.5
15.1
0
0
100.0

ตารางที่ 3 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน จาแนก
ตามทัศนคติต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน (รายข้ อ)

1. การเรียนที่คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อนฝึ กให้ นกั ศึกษากล้ า
แสดงออก
2. กระบวนการเรียนรู้ในคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อนช่วยเสริมสร้ าง
ให้ นกั ศึกษามีความคิดริเริ่ม
สร้ างสรรค์มาก
3. บรรยากาศการเรียนการสอนทา
ให้ นกั ศึกษารู้สกึ มีความสุขในขณะ
เรียนที่คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
4. การเรียนที่คณะเวชศาสตร์
เขตร้ อนฝึ กให้ นกั ศึกษามีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม
5. คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนฝึ กให้

ระดับทัศนคติ
ต้ อง
ต้ อง
ปรับปรุ ง ปรับปรุ ง
เร่ งด่ วน
จานวน จานวน
(%)
(%)
1
0
(0.6)
(0.0)

ดีมาก

ดี

พอใช้

จานวน
(%)
61
(35.5)

จานวน
(%)
89
(51.7)

จานวน
(%)
21
(12.2)

53
(30.8)

77
(44.8)

41
(23.8)

1
(0.6)

0
(0.0)

53
(30.8)

80
(46.5)

34
(19.8)

5
(2.9)

58
(33.7)

81
(47.1)

32
(18.6)

55

94

22
133

n

x

SD

4.2

0.7

172
(100.0)

4.1

0.8

0
(0.0)

172
(100.0)

4.1

0.8

1
(0.6)

0
(0.0)

172
(100.0)

4.1

0.7

0

1

172

4.2

0.7

จานวน
(%)
172
(100.0)
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นักศึกษามีทกั ษะทางความคิดและ
เพิ่มความสามารถของตนเอง
6. รู้สกึ ดีใจที่ได้ เรียนในคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน
7. เมื่อมีโอกาสนักศึกษาจะแนะนา
ให้ คนอื่นมาเข้ าในคณะเวชศาสตร์
เขตร้ อน
8. พึงพอใจที่ได้ เรียนรู้วิชาการและ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ
ในคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน
9. มาศึกษาในคณะเวชศาสตร์
เขตร้ อนเพราะความมีชื่อเสียงมา
นาน
10. คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนเป็ น
สถาบันที่ให้ ความอบอุน่
11 . คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนมี
บรรยากาศเอื ้อต่อการเรียนรู้
12. คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนเป็ น
สถาบันที่สร้ างคนดีมีคณ
ุ ภาพให้ แก่
สังคม
13 . รู้สกึ รักและภูมิใจในคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน

ระดับทัศนคติ
ต้ อง
ต้ อง
ปรับปรุ ง ปรับปรุ ง
เร่ งด่ วน
จานวน จานวน
(%)
(%)
(0.0)
(0.6)

ดีมาก

ดี

พอใช้

จานวน
(%)
(32.0)

จานวน
(%)
(54.7)

จานวน
(%)
(12.8)

84
(48.8)
70
(40.7)

75
(43.6)
78
(45.3)

13
(7.6)
21
(12.2)

0
(0.0)
2
(1.2)

0
(0.0)
1
(0.6)

60
(34.9)

84
(48.8)

25
(14.5)

3
(1.7)

57
(33.1)

80
(46.5)

27
(15.7)

72
(41.9)
66
(38.4)
55
(32.0)

65
(37.8)
79
(45.9)
93
(54.1)

81
(47.1)

72
(41.9)

x

SD

172
(100.0)
172
(100.0)

4.4

0.6

4.2

0.8

0
(0.0)

172
(100.0)

4.2

0.7

4
(2.3)

4
(2.3)

172
(100.0)

4.1

0.9

35
(20.3)
24
(14.0)
23
(13.4)

0
(0.0)
3
(1.7)
1
(0.6)

0
(0.0)
0
(0.0)
0
(0.0)

172
(100.0)
172
(100.0)
172
(100.0)

4.2

0.8

4.2

0.7

4.1

0.7

18
(10.5)

1
(0.6)

0
(0.0)

172
(100.0)

4.4

0.7

4. ความพึงพอใจต่ อปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมใน
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้ อมในคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน โดย
ภาพรวมในระดับดี ร้ อยละ 61.6 เมื่อจาแนกรายด้ าน
พบว่ามีความพึงพอใจต่อ สภาพ แวดล้ อมด้ านการ
เรี ยนการสอนในด้ านการสอนหลักสูตรและ
คุณลักษณะอาจารย์ในระดับดี ร้ อยละ 72.5, 57.6

n

จานวน
(%)
(100.0)

และ 52.3 ตามลาดับ ระดับความพึงพอใจ
สภาพแวดล้ อมด้ านอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้ อม ด้ านการบริ การของสานักงานบริ หาร
การศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจใน
ระดับดี คิดเป็ นร้ อยละ 55.2 และ 53.5 ตามลาดับ
(ตารางที่ 4)
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ตารางที่ 4 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
จาแนกตามความพึงพอใจต่ อปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อมในคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน
ในภาพรวมและรายด้ าน
ดีมาก

1. สภาพแวดล้ อมด้ านการเรียนการ
สอน
- คุณลักษณะอาจารย์
-

เนื ้อหาหลักสูตร

-

การเรียนการสอน

2. อาคารสถานที่
3. การบริการ (สานักงานบริหาร
การศึกษา)
ภาพรวม

จานวน
(%)
45
(26.2)
66
(38.4)
51
(29.7)
0
(0.0)
51
(29.7)
43
(25.0)
45
(26.2)

ระดับความพึงพอใจต่ อปั จจัยด้ านสภาพแวดล้ อม
พอใช้
ต้ อง
ต้ อง
n
ปรับปรุ ง ปรับปรุ ง
เร่ งด่ วน
จานวน จานวน จานวน จานวน จานวน
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
106
21
0
0
172
(61.1) (12.2)
(0.0)
(0.0)
(100.0)
90
15
1
0
172
(52.3)
(8.7)
(0.6)
(0.0)
(100.0)
99
22
0
0
172
(57.6) (12.8)
(0.0)
(0.0)
(100.0)
125
45
2
0
172
(72.5) (26.2)
(1.2)
(0.0)
(100.0)
95
25
1
0
172
(55.2) (14.5)
(0.6)
(0.0)
(100.0)
92
35
2
0
172
(53.5) (20.3)
(1.2)
(0.0)
(100.0)
106
21
0
0
172
(61.6) (12.2)
(0.0)
(0.0)
(100.0)
ดี

นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้ อม
ในคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนโดยรวม ในระดับดี ดีมาก
และพอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 61.6, 26.2 และ 12.2
ตามลาดับ ความพึงพอใจโดยรวมจากคะแนนเต็ม 5
คะแนน มีคา่ คะแนนเฉลีย่ 4.1 และค่า ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.5 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า
1) ด้ านสภาพแวดล้ อมด้ านการเรียนการสอน
ในด้ าน 1.1) เนื ้อหาหลักสูตร นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ระดับความพึงพอใจระดับดีและระดับดีมาก คิดเป็ น
ร้ อยละ 57.6 และ 29.7 ตามลาดับ เกี่ยวกับ เนื ้อหา
รายวิชาที่สอดคล้ องกับสภาพสังคม มีประโยชน์ใน
การนา ไปใช้ ประกอบอาชีพในอนาคต รายวิชามีให้
เลือกเรี ยนได้ ตามสาขาวิชา การเรี ยนทาให้ มีการ
กระตุ้นให้ เกิดความคิดริ เริ่ ม วิเคราะห์และแก้ ปัญหา
เป็ นและเป็ นรากฐานในการศึกษาต่อในระดับสูงขึ ้น
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x

SD

4.1

0.5

4.2

0.6

4.2

0.6

3.7

0.5

4.1

0.6

4.1

0.6

4.1

0.5

1.2) คุณลักษณะอาจารย์ นักศึก ษาส่วนใหญ่มีระดับ
ความพึงพอใจระดับดีและระดับดีมาก คิดเป็ นร้ อยละ
52.3 และ 38.4 ตามลาดับ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความ
เชื่อมัน่ ในความรู้ของอาจารย์ และมีความพอใจที่
อาจารย์มีความตังใจและเตรี
้
ยมการสอนในระดับดี มี
ทักษะในการสอน ถ่ายทอดความรู้ให้ แก่นกั ศึกษาและ
การใช้ ภาษาใน การสอนเข้ าใจง่ายในระดับมาก สอน
ได้ ครบถ้ วนตามเนื ้อหา แนะนาตารา เอกสาร แหล่ง
ความรู้เกี่ยวกับวิชาเพิ่มเติมในระดับมาก ให้ เวลา
พบปะนอกชัน้ เรี ยน แก่นกั ศึกษาได้ รวมทังรั้ บฟั ง
คาถามและความคิดเห็นของนักศึกษาในระดับมาก
และสอนให้ เชื่อมโยงความรู้เพื่อนาไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวันหรื อการประกอบอาชีพได้ ในระดับมาก
2) อาคารสถานที่ นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับความ
พึงพอใจระดับดี ระดับดีมากและพอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ
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55.2, 29.7 และ 14.5 ตามลาดับ โดยจานวน
ห้ องเรี ยนเหมาะสมเพียงพอต่อจานวนนักศึกษา มี
ความสะอาด สวยงาม มีระเบียบ พร้ อมอุปกรณ์และ
สภาพห้ องเรี ยน เครื่ องมือในห้ องปฏิบตั ิเพียงพอกับ
นักศึกษาในระดับมาก สภาพห้ องน ้า ห้ องอาหารและ
อาคารสถานที่ เหมาะสม และถูกสุขลักษณะในระดับ
มาก ยกเว้ น สัญญาณ WiFi ครอบคลุมทุกอาคารอยู่
ในระดับดี แต่มีคา่ คะแนนเฉลีย่ ต่ากว่าด้ านอื่นๆ
3) การบริการของเจ้ าหน้ าที่สานักงานบริหาร
การศึกษา นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ
ระดับดี ระดับดีมากและพอใช้ คิดเป็ นร้ อยละ 53.5,
25.0 และ 20.3 ตามลาดับ พบว่าการให้ ยืมหนังสือ
การขอคาปรึกษา การตอบคาถาม ความรวดเร็ วใน
การบริ การอยูใ่ นระดับดี ผู้ประสานงานมีความรู้ ความ

เข้ าใจและให้ บริ การดี และสามารถแก้ ไขปั ญหา
ข้ อผิดพลาดได้ ทนั ที มีความเต็มใจให้ บริ การและ
สามารถสือ่ สารด้ วยภาษาอังกฤษให้ เข้ าใจในระดับดี
ในขณะที่นกั ศึกษา ร้ อยละ 1.2 ให้ ระดับความพึง
พอใจการบริ การในระดับต้ องปรับปรุง
เช่น
พัฒนา การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ให้ แก่
นักศึกษา
5. สัมพันธภาพในคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
นักศึกษาส่วนใหญ่ของคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนมี
ความสัมพันธภาพกับเพื่อน และสัมพันธภาพกับ
อาจารย์ในระดับดี ร้ อยละ 50.6 และ 48.3 ตามลาดับ
ซึง่ ในภาพรวมพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีสมั พันธภาพ
ในคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อ นโดยรวมในระดับดี ร้ อยละ
56.4 (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
จาแนกตามสัมพันธภาพในคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนในภาพรวมและรายด้ าน

1. สัมพันธภาพกับอาจารย์
2. สัมพันธภาพกับเพื่อน
รวม

ดีมาก

ดี

พอใช้

จานวน
(%)
73
(42.4)
61
(35.5)
59
(34.3)

จานวน
(%)
83
(48.3)
87
(50.6)
97
(56.4)

จานวน
(%)
16
(9.3)
21
(12.2)
16
(9.3)

นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับสัมพันธภาพกับอาจารย์
และสัมพันธภาพกับเพื่อนในระดับดีถึงระดับดีมาก
คิดเป็ นร้ อยละ 90.7 และ 86.1 ตามลาดับ โดยรวม
สัมพันธภาพจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คะแนนเฉลีย่
4.3 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 สัมพันธภาพ
อาจารย์และเพื่อนของนักศึกษา พบว่า
1) ด้ าน
สัมพันธภาพกับอาจารย์ นักศึกษาส่วนใหญ่มีความ
รักเคารพอาจารย์ในระดับมาก อาจารย์ให้ คาปรึกษา

ระดับสัมพันธภาพ
ต้ อง
ต้ อง
ปรับปรุ ง ปรับปรุ ง
เร่ งด่ วน
จานวน จานวน
(%)
(%)
0
0
(0.0)
(0.0)
3
0
(1.7)
(0.0)
0
0
(0.0)
(0.0)

n

จานวน
(%)
172
(100.0)
172
(100.0)
172
(100.0)

x

SD

4.3

0.6

4.2

0.5

4.3

0.5

และแก้ ปัญหาให้ นกั ศึกษาได้ ดี ช่วยส่งเสริ มการ
พัฒนาตนเองเกี่ยวกับทัศนคติและค่านิยมในทางที่ดี
แก่นกั ศึกษา นักศึกษา ส่วนใหญ่ มีความไว้ วางใจ
อาจารย์ในระดับมาก อาจารย์มีความ ยินดีและภูมิใจ
ในตัวนักศึกษาและรับฟั งความเห็นของนักศึกษาใน
ระดับดี ทาให้ นกั ศึกษา ส่วนใหญ่ มีความผูกพันกับ
อาจารย์ในทางดีในระดับมาก 2)สัมพันธภาพกับ
เพื่อน พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ดีใจที่มีเพื่อนต่างชาติ
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ทาให้ มีความรู้ทวั่ ไปในเรื่ องวัฒนธรรม การท่องเที่ยว
อาหารของ เพื่ อนต่าง ชาติมากขึ ้น มีมิตรภาพ น ้าใจ
และจริ งใจต่อกันในระดับดี มีความสุขที่ได้ ทากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อน และเพื่อนปรึกษาได้ รู้สกึ คลายเหงาและ
คิดถึงบ้ าน และได้ รับคาแนะนาเรื่ องการเรี ยนจาก
เพื่อนในระดับดี นักศึกษา ส่วนใหญ่ มีเพื่อนสนิทและ
ไว้ ใจได้ และมีความรู้สกึ ผูกพันต่อเ พื่อนๆ ในคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อนในระดับดี นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ระดับสัมพันธภาพกับอาจารย์และเพื่อน โดยรวมจาก
คะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยคะแนนสัมพันธภาพกับ

อาจารย์และเพื่อนมีคา่ เฉลีย่ 4.3, 4.2 ตามลาดับ และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.6, 0.5 ตามลาดับ
6.ความผูกพันต่ อคณะเวชศาสต ร์ เขตร้ อน
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่ของคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
โดยภาพรวมมีความผูกพันต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
ในระดับมาก ร้ อยละ 51.2 เมื่อจาแนกรายด้ าน พบว่า
นักศึกษามีความศรัทธาต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
และมีความทุม่ เทต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ระดับ
มาก ร้ อยละ 50.0 และ 50.6 ตามลาดับ และมีความ
จงรักภักดีตอ่ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนในระดับมาก
ที่สดุ ร้ อยละ 49.4
(ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 จานวนและร้ อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
จาแนกตามความผูกพันต่ อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนในภาพรวมและรายด้ าน

1. ด้ านความศรัทธา
2. ด้ านความทุม่ เท
3. ด้ านความจงรักภักดี
ภาพรวม

มาก
มาก
ปาน
ที่สุด
กลาง
จานวน จานวน จานวน
(%)
(%)
(%)
73
86
13
(42.4) (50.0)
(7.6)
65
87
20
(32.8) (50.6) (11.6)
85
77
10
(49.4) (44.8)
(5.8)
74
88
10
(43.0) (51.2)
(5.8)

นักศึกษาส่วนใหญ่มีระดับความผูกพันต่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน โดยรวมในระดับมาก มากที่สดุ
และปานกลาง คิดเป็ นร้ อยละ 51.2, 43.0 และ 5.8
ตามลาดับ โดยรวมจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ระดับ
ความผูกพันต่อ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มีคา่ คะแนน
เฉลีย่ 4.4 และค่า ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.5 เมื่อ
วิเคราะห์รายละเอียดรายด้ าน พบว่า 1) ด้ านความ
ศรัทธา นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรักต่อ
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนในระดับมาก รู้สกึ ภูมิใจใน

ระดับความผูกพัน
น้ อย
น้ อย
ที่สุด
จานวน จานวน
(%)
(%)
0
0
(0.0)
(0.0)
0
0
(0.0)
(0.0)
0
0
(0.0)
(0.0)
0
0
(0.0)
(0.0)

n
จานวน
(%)
172
(100.0)
172
(100.0)
172
(100.0)
172
(100.0)

x

SD

4.4

0.6

4.3

0.6

4.5

0.5

4.4

0.5

การเป็ นนักศึกษาคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนมากที่สดุ
การเป็ นนักศึกษาสร้ างประสบการณ์ได้ และมีความ
ท้ าทายในระดั บมาก บรรยากาศการเรี ยนใน
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนเสริ มสร้ างการพึง่ พา
ช่วยเหลือกัน และสร้ างเสริ มความคิด ความสามารถ
ในระดับมาก นักศึกษามีคา่ นิยมสอดคล้ องกับ
วิสยั ทัศน์ของคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน และมีความพึง
พอใจในการเรี ยนรู้ที่ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ในระดับ
มาก 2) ด้ านความทุ่มเทต่ อสถาบัน นักศึกษาส่วน
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ใหญ่มีความพร้ อมและยินดีทาเพื่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน ในระดับมากที่สดุ เต็มใจให้ ความ
ช่วยเหลือและพร้ อมยินดีเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน จัดขึ ้นในระดับมาก พร้ อมทา
ทุกอย่างและช่วยเหลือเมื่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
ร้ องขอ ในระดับมาก นักศึกษาส่วนใหญ่ติดตามความ
เป็ นไปของคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนเสมอ พยายามใช้
สิง่ ของของคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนอย่างดี ไม่ทาลาย
ให้ เสียหาย มีความเต็มใจร่วมกิจกรรมช่วยเหลือ คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อนในวันหยุดกรณีกิจกรรมพิเศษ และ
มีความทุม่ เทให้ การช่วยเหลือเพื่
อให้ คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อนประสบความสาเร็ จในระดับมาก
3) ความจงรักภักดีต่อองค์ กร พบว่านักศึกษาส่วน
ใหญ่ต้องการเห็น คณะ เวชศาสตร์ เขตร้ อน
เจริ ญก้ าวหน้ าในระดับมาก มีความรู้สกึ ผูกพันและ
เป็ นส่วนหนึง่ ของ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มีความสุข
ที่ได้ เรี ยนที่คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนในระดั บมาก เมื่อ

จบการศึกษาแล้ วคิดว่ามีโอกาสจะกลับมาช่วยเหลือ
และมาเยี่ยม รวมทังติ
้ ดต่อกับคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
อย่างต่อเนื่องในระดับมาก และหากมีผ้ กู ล่าวถึง
ในทางที่ไม่เหมาะสม นักศึกษาส่วนใหญ่ จะรู้สกึ ไม่
พอใจในระดับมาก
7. การวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ระหว่ างปั จจัย
ต่ างๆ ที่มีผลต่ อความผูกพันต่ อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ต่างๆที่มีผลต่อความผูกพันต่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน พบว่าปั จจัยส่วนบุคคล ได้ แก่
ตาแหน่ง มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน โดยภาพรวมอย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.022) เพศ สถานภาพ
สมรส และอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
(ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 ปั จจัยส่ วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์ กับความผูกพันต่ อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
ปั จจัยส่ วนบุคคล
เพศ
สถานภาพสมรส
อาชีพ
ตาแหน่ง

n
172
171
168
161

จากการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สนั เพื่อหาปั จจัยด้ านอายุเพื่อแสดงความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน พบว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันภาพรวมต่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อนเชิงบวกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.041, r = 0.597) และเมื่อ
จาแนกรายด้ านพบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความทุม่ เท
(p-value = 0.003, r = 0.967) ความศรัทธา (pvalue = 0.036, r = 0.646) อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 สาหรับความจงรักภักดี พบว่าไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน (p-value = 0.078, r = 0.317)

2
5.998
4.627
3.941
7.626

df

p-value

2
2
2
2

0.050
0.099
0.139
0.022

จากการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สนั เพื่อหาปั จจัยแรงจูงใจ ภาพรวม ในการเข้ า
ศึกษา มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนเชิงบวกในระดับปานกลาง
(p-value = 0.000, r = 0.687) และปั จจัย แรงจูง ใจ
ภาพรวม เมื่อจาแนกพบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความ
ศรัทธา ความทุม่ เท และความจงรักภักดี อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000,
r = 0.643, 0.640 และ 0.612 ตามลาดับ)
เมื่อจาแนกรายด้ าน ความคาดหวังในการศึกษา
และการประกอบอาชีพ พบว่ามีความสัมพันธ์กบั
ความศรัทธา ความทุม่ เท และความจงรักภักดี อย่าง
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มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000,
r = 0.620, 0.574 และ 0.548 ตามลาดับ)
เมื่อจาแนกรายด้ านการสนับสนุนการเข้ าศึ กษา
พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความทุม่ เท ศรัทธาและ
ความจงรักภักดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 (p-value = 0.000, r = 0.326, 0.305 และ
0.286 ตามลาดับ)
เมื่อจาแนกรายด้ านสาหรับเหตุผลส่วนตัวใน
การเข้ าศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความ
จงรักภักดี ความทุม่ เท ศ รัทธา อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000, r = 0.700,
0.681 และ 0.638 ตามลาดับ)
จากการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สนั เพื่อหาปั จจัยทัศนคติภาพรวมมีความสัมพันธ์
กับความผูกพันต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนเชิงบวกใน
ระดับปานกลาง (p-value = 0.000, r = 0.848) และ
ปั จจัยทัศนคติเมื่อจาแนกพบว่ามีความสัมพันธ์กบั
ความศรัทธา ความทุม่ เท และความจงรักภักดี อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000,
r = 0.790, 0.786 และ 0.765 ตามลาดับ)
จากการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สนั เพื่อหาปั จจัยความพึงพอใจโดยรวม ซึง่ พบว่า
มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อนเชิงบวกในระดับปานกลาง
(p-value = 0.000, r = 0.788) และปั จจัยความพึง
พอใจโดยรวมเมื่อจาแนกพบว่ามีความสัมพันธ์กบั
ความศรัทธา ความจงรักภักดีและความทุม่ เท อย่าง มี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000,
r = 0.772, 0.704 และ 0.700 ตามลาดับ)
เมื่อจาแนกรายด้ าน ด้ านเนื ้อหาหลักสูตร
พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความศรัทธา ความ
จงรักภักดี และความทุม่ เท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000, r = 0.762, 0.709
และ 0.682 ตามลาดับ)

เมื่อจาแนกรายด้ าน คุณลักษณะอาจารย์
พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความ ศรัทธา ความทุม่ เท
และความจงรักภักดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (p-value = 0.000, r = 0.706, 0.672
และ 0.653 ตามลาดับ)
เมื่อจาแนกรายด้ าน อาคารสถาน ที่ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ความศรัทธา ความทุม่ เท และความ
จงรักภักดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
(p-value = 0.000, r = 0.654, 0.602 และ 0.589
ตามลาดับ)
เมื่อจาแนกรายด้ าน การบริ การของสานักงาน
บริ หาร การศึกษา พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความ
ศรัทธ า ความจงรักภักดี และความทุม่ เท อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value = 0.000,
r = 0.609, 0.546 และ 0.560 ตามลาดับ)
จากการวิเคราะห์สมั ประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์ สนั เพื่อหาปั จจัยสัมพันธภาพโดยรวม ซึง่ พบว่ามี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อค
ณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อนเชิงบวกในระดับปานกลาง
(p-value = 0.000, r = 0.759) และปั จจัย
สัมพันธภาพโดยรวมเมื่อจาแนกพบว่ามีความสัมพันธ์
กับความศรัทธา ความทุม่ เท และความจงรักภักดี
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (p-value =
0.000,
r = 0.715, 0.699 และ 0.681
ตามลาดับ)
เมื่อจาแนกรายด้ าน สัมพันธภาพกับอาจารย์
พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความจงรักภักดี
ความ
ศรัทธา และความทุม่ เท อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (p-value = 0.000, r = 0.692, 0.687
และ 0.665 ตามลาดับ)
เมื่อจาแนกรายด้ าน สัมพันธภาพกับเพื่อน
พบว่ามีความสัมพันธ์กบั ความ ศรัทธา ความทุม่ เท
และความจงรักภักดี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 (p-value = 0.000, r = 0.610, 0.593
และ 0.538 ตามลาดับ) (ตารางที่ 8)
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ตารางที่ 8 ปั จจัยที่แสดงความสัมพันธ์ กับความผูกพันต่ อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
ปั จจัย

1. แรงจูงใจ

1.1 ความคาดหวังในการศึกษาและ
ประกอบอาชีพ
1.2 การสนับสนุนการเข้ าศึกษา

1.3 เหตุผลส่วนตัว

2. ทัศนคติ

3. ความพึงพอใจโดยรวม

3.1 ด้ านเนื ้อหา

3.2 ด้ านคุณลักษณะอาจารย์

3.3 ด้ านอาคารสถานที่

3.4 ด้ านการบริการ

4. สัมพันธภาพโดยรวม

4.1 สัมพันธภาพกับอาจารย์

ความผูกพัน
ภาพรวม
n
r
p-value
172
0.687
0.000**
172
0.631
0.000**
172
0.333
0.000**
172
0.731
0.000**
172
0.848
0.000**
172
0.788
0.000**
172
0.779
0.000**
172
0.719
0.000**
172
0.668
0.000**
172
0.622
0.000**
172
0.759 140
0.000**
172

ด้ าน
ศรัทธา
n
r
p-value
172
0.643
0.000**
172
0.620
0.000**
172
0.305
0.000**
172
0.638
0.000**
172
0.790
0.000**
172
0.772
0.000**
172
0.762
0.000**
172
0.706
0.000**
172
0.654
0.000**

172
0.715
0.000**
172

ด้ านความ
ทุ่มเท
n
r
p-value
172
0.640
0.000**
172
0.574
0.000**
172
0.326
0.000**
172
0.681
0.000**
172
0.786
0.000**
172
0.700
0.000**
172
0.682
0.000***
172
0.672
0.000**
172
0.602
0.000**
172
0.560
0.000**
172
0.699
0.000**
172

ด้ านความ
จงรักภักดี
n
r
p-value
172
0.612
0.000**
172
0.548
0.000**
172
0.286
0.000**
172
0.700
0.000***
172
0.765
0.000**
172
0.704
0.000**
172
0.709
0.000***
172
0.653
0.000**
172
0.589
0.000***
172
0.546
0.000**
172
0.681
0.000**
172
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4.2 สัมพันธภาพกับเพื่อน

ความผูกพัน
ภาพรวม
n
r
p-value
0.740
0.000**
172
0.628
0.000**

ด้ าน
ศรัทธา
n
r
p-value
0.687
0.000**
172
0.61
0.000**

ด้ านความ
ทุ่มเท
n
r
p-value
0.665
0.000***
172
0.593
0.000**

ด้ านความ
จงรักภักดี
n
r
p-value
0.692
0.000***
172
0.538
0.000***

ความรู้สกึ ดังกล่าวสอดคล้ องกับแนวคิดเรื่ องความ
ผูกพันของ ฮอม (Hom, 2004) ที่ระบุวา่ หากผู้เรี ยน
รู้สกึ ประทับใจ พึงพอใจ รู้สกึ มีความเป็ นเจ้ าของ รับรู้
ต่อความภาคภูมิใจในสถาบันจะทาให้ ผ้ เู รี ยนรู้สกึ
ผูกพันและนามาซึง่ ความผูกพันต่อสถาบัน
หากพิจารณาปั จจัยที่ทาให้ นกั ศึกษารู้สกึ มีความ
ผูกพันต่อ คณะ เวชศาสตร์ เขตร้ อนจะพบว่า คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อนมีชื่อเสียงดีก่อให้ เกิดความ
ภาคภูมิใจ ร้ อยละ 72.7 และเมื่อจบการศึกษาแล้ ว
เป็ นที่ยอมรับถึงร้ อยละ 50.0 นอกจากนี ้มีการชักชวน
จากผู้เรี ยนซึง่ เป็ นเพื่อนชั กจูงใจให้ มาเรี ยน และค่า
หน่วยกิตไม่แพงเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ
นอกจากปั จจัยด้ านคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนแล้ ว
ปั จจัยแรงจูงใจในการจูงใจให้ นกั ศึกษาเข้ าศึกษาต่อ
พบว่าเป็ นเรื่ องความคาดหวังในการประกอบอาชีพ
เพราะการเรี ยนการสอนสามารถสร้ างให้ นกั ศึกษามี
ความสามารถในการทางานมากขึ ้น และนาความรู้ไป
ใช้ ในการปฏิบตั ิงาน มีโอกาสหางานทาง่ายและ
ประกอบอาชีพได้ หลากหลาย ทังนี
้ ้เพราะหลักสูตรที่
เปิ ดสอนมีหลายสาขาตรงกับความสนใจและความ
ต้ องการของผู้เรี ยน
ในด้ านทัศนคติตอ่ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีทศั นคติในระดับดีตอ่ คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน เพราะความมีชื่อเสียง และ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนส่งเสริ มให้ มี
ความคิดสร้ างสรรค์ และทาให้ นกั ศึกษามีความสุข

อภิปรายผล
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความผูกพันต่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อนในระดับมาก ร้ อยละ 51.2 โดยมี
ความทุม่ เทและมี
ความ ศรัทธาต่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อนในระดับมาก ร้ อยละ 50.6 และ
ร้ อยละ 50.0 ตามลาดับ ส่วนความจงรักภักดีอยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ ร้ อยละ 49.4 ทังนี
้ ้หากพิจารณา
โดยรวมพบว่าคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนสามารถสร้ าง
ความรู้สกึ ภูมิใจให้ แก่นกั ศึกษาได้ จัดการเรี ยนการ
สอนทาให้ นกั ศึกษามีประสบการณ์ ส่งเสริ มความคิด
สร้ างสรรค์ในระดับมาก ทาให้ นกั ศึกษาพึงพอใจใน
ระดับมาก
สาหรับความทุม่ เทของนักศึกษา พบว่า
นักศึกษาประมาณครึ่ งหนึง่ มีความพร้ อม ทุม่ เทในการ
ให้ การช่วยเหลือเมื่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนร้ องขอ
เต็มใจช่วยเหลือกิจกรรมในวันหยุดและพยายามใช้
สิง่ ของของ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนโดยไม่ก่อให้ เกิด
ความเสียหายและต้ องการให้ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน
ประสบผลสาเร็ จในระดับมาก
นอกจากนันนั
้ กศึกษายังมีความจงรักภักดีตอ่
องค์กรโดยรู้สกึ มีความรักผูกพันต่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน มีความสุขในการเรี ยนที่คณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อนและคิดว่าเมื่อมีโอกาสจะกลับมา
ช่วยเหลือและเยี่ยมและมีการติดต่อกับคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อนอย่างต่อเนื่อง และหากมีผ้ กู ล่าวถึง
ในทางไม่เหมาะสมจะรู้สกึ ไม่พอใจในระดับมาก ซึง่
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นักศึกษารู้สกึ อบอุน่ มีบรรยากาศเอื ้อต่อการเรี ยนรู้
ทาให้ นกั ศึกษาภาคภูมิใจ
การ ทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่าปั จจัย
ด้ านเพศ และอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กบั ความผูกพัน
ต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน ในขณะที่ตาแหน่งงาน
ก่อนเข้ าศึกษามีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อคณะ
เวชศาสตร์ เขตร้ อน ผู้ที่ทางานในหน้ าที่ตา่ งกันจะมี
ความรู้สกึ แตกต่างกัน และเพศหญิง และเพศชายมี
ความรู้สกึ ผูกพันต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนแตกต่าง
กัน ผลการศึกษามีความสอดคล้ องกับสมมติฐาน
การศึกษาของฟอร์ ทอฟ (Fjortoft ,1993 อ้ างถึงใน
อภิรัตน์ บัวมณี , 2551) ข้ อที่ 1 ในบางปั จจัยที่พบว่า
ตาแหน่งมีความสัมพันธ์และเป็ นตัวทานายความ
ผูกพันต่อองค์กรของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยได้
การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่าแรงจูงใจมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพันต่อองค์กรใน
ระดับปานกลาง หมายความว่าเมื่อมีแรงจูงใจสูงจะมี
ความผูกพันต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนสูงด้ วย
เนื่องจากแรงจูงใจนักศึกษาเป็ นความรู้สกึ คาดหวัง
และความอยากประกอบกัน ในการศึกษานี ้มีแรงจูงใจ
ด้ านการประกอบอาชีพสูง สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ทัศนีย์ ชาติไทย (2555) และธันย์ชนก เทศนา และ
นลินี ทองประเสริ ฐ (2557) ที่พบว่าแรงจูงใจใน
การศึกษาขึ ้นกับแรงจูงใจด้ านอาชีพการทางาน และ
ทินโต (Tinto,1975) ที่ระบุวา่ บุคคลมีความคาดหวัง
ในผลการศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต จึง
ทาให้ แรงจูงใจส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรใน
ลักษณะเชิงบวก
การทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่าทัศนคติมี
ความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อองค์กรในเชิงบวก
ระดับสูง ซึง่ ผลการศึกษามีความสอดคล้ องกับ
สมมติฐานที่ กาหนด แสดงให้ เห็นว่าหากนักศึกษามี
ทัศนคติดีจะมีความผูกพันในระดับสูงตามไปด้ วย
สอดคล้ องกับแนวคิดของเสตียร์ และพอร์ ตเตอร์
(Steers and Porter, 1983) ที่ระบุวา่ ความรู้สกึ

ผูกพันมีทศั นคติที่ดี โดยรู้สกึ ภูมิใจต่อองค์กร เป็ นส่วน
หนึง่ ขององค์กรมีความปรารถนาในการคงอยู่ และ
ยอมรับเป้าหมายขององค์กรจะเป็ นความรู้สกึ ผูกพัน
ต่อองค์กร ซึง่ ในการศึกษานี ้พบว่านักศึกษามีทศั นคติ
ดีตอ่ คณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนทังการเรี
้
ยนการสอน การ
จัดกิจกรรม เป็ นต้ น
การทดสอบสมมติฐานที่ 4 ความพึงพอใจต่อ
สภาพแวดล้ อมมีความสัมพันธ์กบั ความผูกพันต่อ
คณะเวชศาสตร์ เข ตร้ อน พบว่ามีความสัมพันธ์ในเชิง
บวกระดับสูง ทังนี
้ ้หากนักศึกษามีความพึงพอใจมาก
จะรู้สกึ ผูกพันต่อ คณะ เวชศาสตร์ เขตร้ อนมากด้ วย
สอดคล้ องกับแนวคิดของฮอม (Hom, 2004) ระบุวา่
บุคคลเมื่อพึงพอใจจะทาให้ ร้ ูสกึ ผูกพันต่อองค์กร ผล
การศึกษาสอดคล้ องกับสมมติฐานที่กาหนดและ
สอดคล้ องกับการศึกษาของอภิวดี วีระสมวงศ์ (2553)
และดลฤดี เพชรขว้ าง และนันทิกา อนันต์ชยั พัทธนา
(2552) ว่าเพื่อนมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้เรี ยน และ
ความสัมพันธ์ของเพื่อนต่อความผูกพันองค์กร
การทดสอบสมมติฐานที่
5 พบว่า
สัมพันธภาพในคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงกับความผูกพันต่อ
องค์กร แสดงว่าเมื่อนักศึกษามีความสัมพันธ์ดีจะทา
ให้ ร้ ูสกึ ผูกพันต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนดีตามด้ วย
ผลการศึกษาสอดคล้ องกับสมมติฐานที่กาหนดและ
สอดคล้ องกับการศึกษาของโยนนัน
(Yoannone,
1993 อ้ างถึงใน อภิรัตน์
บัวมณี , 2551) ที่
พบว่าความสัมพันธ์มีผลต่อความผูกพันต่อองค์กร
สอดคล้ องกับแนวคิดของอภิวดี
วีระสมวงศ์
(2553) ที่ระบุวา่ อิทธิพลในชุมชน เช่น นักเรี ยน
เยาวชน มีความสัมพันธ์ตอ่ ความรู้สกึ ผูกพันในองค์กร
เพราะสัมพันธภ าพนี ้จะตังอยู
้ บ่ นการสนับสนุน
ช่วยเหลือก่อให้ เกิดอิทธิพลต่อการดาเนินชีวิตใน
องค์กร ผลการศึกษานี ้มีข้อเสนอแนะในการนา
ผลการวิจยั ไปใช้ ดังนี ้
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลที่กรุณา
ให้ คาแนะนาในเรื่ องการดาเนินการวิจยั และนางสาว
ผ่องศรี ก้ อนทอง หัวหน้ างานทรัพยากรบุคคล ที่กรุณา
ประสานงานในคลินิกส่งเสริ มความก้ าวหน้ าในสาย
อาชีพ เพื่อช่วยเหลือรวมทังให้
้ คาแนะนาในการ
ดาเนินการต่างๆ แก่ผ้ วู ิจยั ขอขอบคุณ เจ้ าหน้ าที่
สานักงานบริ หารการศึกษา ที่กรุณาช่วยแจก
แบบสอบถามให้ แก่นกั ศึกษา และขอขอบคุณ
นักศึกษาทุกท่านที่กรุณาให้ ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามเป็ นอย่างดี
ท้ ายที่สดุ นี ้ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้ องทุกท่านที่
กรุณาให้ ความช่วยเหลือการวิจยั ซึง่ ผู้วิจยั อาจมิได้
เอ่ยนาม ณ โอกาสนี ้

ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. ด้ านบริหาร ควรกาหนดแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์และสร้ างกิจกรรมทังศิ
้ ษย์ปัจจุบนั และ
ศิษย์เก่าให้ มากขึ ้น เพราะถึงแม้ ผลการศึกษาจะพบว่า
นักศึกษามีความผูกพันในระดับมาก แต่มีขนาดอัตรา
การผูกพันเพียงร้ อยละ 50 ดังนันควรมี
้
แผนปฏิบตั ิการ
เกี่ยวกับการกาหนดช่องทางและกิจกรรมสร้ างความ
ผูกพันต่อคณะเวชศาสตร์ เขตร้ อนแก่นกั ศึกษาเพิ่มขึ ้น
2. ด้ านบริการวิชาการ ควรจัดกิจกรรม
เสริ มสร้ างประสบการณ์การเรี ยนรู้และการอานวย
ความสะดวกในการศึกษาให้ เพิ่มขึ ้น เพื่อยกระดับ
คุณภาพบริ การวิชาการให้ ถึงระดับมากที่สดุ ใน
อนาคต
3. ด้ านบริการทั่วไป
ควรจัดสภาพ
สิง่ แวดล้ อม และอานวยความสะดวกแก่นกั ศึกษา
เพิ่มขึ ้น
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ปั จจัยที่ส่งผลต่ อการถ่ ายทอดแผนยุทธศาสตร์
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สู่พนักงานระดับปฏิบัตกิ าร
Factors Affecting the Communication of Mahidol University International College’s
Strategic Plans to Operational Staff
วรรณพันธุ์ อ่อนแย้ ม
Wannapan Onyaem

บทคัดย่ อ
การวิจั ยครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เพื่อศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อรูปแบบ และวิธี การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ วิธีการศึกษาผู้วิจยั ใช้ แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการวิจยั
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรูป SPSS ด้ วยค่าความถี่ ร้ อยละ (Percent) ค่าเฉลีย่ ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่า
Independent Samples T Test และ ค่า One-Way Anova วิเคราะห์หาค่าความเชื่อถือได้ ของเครื่ องมือ
(Reliability) โดยค่าสหสัมพันธ์ Cronbach's alpha มีคา่ เท่ากับ 0.933 ผู้วิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลโดย แจก
แบบสอบถามแก่พนักงานระดับปฏิบตั ิการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ แบบสอบถามกลับคืนมา ร้ อย
ละ 89.55 ผลการวิจยั สรุปได้ ดงั นี ้
การศึกษา ปั จจัย ที่สง่ ผลต่อรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
สู่พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
ผลการวิจยั พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับการรับรู้จากรูปแบบการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ โดยการสือ่ สารแบบ
ปั จเจกบุคคลแตกต่างกัน ประชากรที่มีประสบการณ์ในการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้แผน
ยุทธศาสตร์ จากรูปแบบการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ โดยการสือ่ สารทางเดียว การสือ่ สารสองทาง การสือ่ สารจากบน
ลงล่าง การสือ่ สารแบบปั จเจกบุคคล และการสือ่ สารแบบกลุม่ บุคคล แตกต่างกัน
และ มีระดับการรับรู้แผน
ยุทธศาสตร์ จากวิธีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ โดยการถ่ายทอดผ่านสิง่ พิมพ์ ผ่านสือ่ บุคคล และผ่านสือ่
อิเล็กทรอนิก ส์แตกต่างกัน ประชากรที่มีอ ายุแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ จากรูปแบบการถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ โดยการสือ่ สารทางเดียว การสือ่ สารจากบนลงล่าง การสือ่ สารตา มแนวนอน การสือ่ สารแบบกลุม่
บุคคลแตกต่างกัน ประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ โดยวิธีการถ่ายทอดแผนยุทธศาต ร์
ผ่านสือ่ บุคคล และผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน ประชากรที่มีการศึกษาแตกต่างกันมีระดับการรับรู้แผน
ยุทธศาสตร์ จากรูปแบบและวิธีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน ประชากรที่มีประสบการณ์ทางานที่
แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ จากรูปแบบการถ่ายทอดแผน ยุทธศาสตร์ โดยการสือ่ สารทางเดียว การ
สือ่ สารจากบนลงล่าง การสือ่ สาร
1
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ตาแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนและพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
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แบบกลุม่ บุคคลแตกต่างกัน และมีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ โดยวิธีการถ่ายทอดผ่านสือ่ บุคคลแตกต่างกัน
ประชากรที่สงั กัดงานแตกต่างกัน มีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ จากรูป แบบการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ โดยผ่าน
สือ่ สารแบบกลุม่ บุคคล แตกต่างกัน และมีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ โดยวิธีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ผา่ น
สิง่ พิมพ์ ผ่านสื่ อบุคคล ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 โดยสรุปวิทยาลัยฯ
ควรคานึงถึงอายุ ประสบการณ์ทางาน และสังกัดงานที่แตกต่างกันของพนักงานระดับปฏิบตั ิการซึง่ จะมีผลทาให้ การ
รับรู้แผนยุทธศาสตร์ แตกต่างกัน
คาสาคัญ: ปั จจัย การถ่ายทอด แผนยุทธศาสตร์

Abstract
This research aims to study factors that affect formats and methods in communicating strategic
plan to operational staff . The researcher used quessionnaire as the research tool . The data was
analyzed by SPSS and processed by frequency , percentage , average ( ), standard deviation (SD),
Independent Samples T - Test and One-Way Anova. The reliability of the tool was analyzed by
Cronbach’s Correlation and the correlation was 0.933. The researcher collected da ta by distributing
questionnaires to the operational staff of Mahidol University International College (MUIC) and 89.55% of
questionnaires were returned. The research result can be summarized as follows.
On the aspect of the effect on the formats and methods in communicating strategic plan to
operational staff, the research result showed that male and female had different level of the awareness on
strategic plan when the strategic plan was communicated by individual agents
. The awareness on
strategic plan of the research population with different experience of the awareness on strategic plan was
different when the strategic plan was communicated by using these following formats of communication :
one-way communication, two-way communication , top-down communication , individual communication
and group communication and also by using these followi ng methods of communication : print media,
personal media and electronic media . The research population with different age had different level of
awareness on strategic plan when the strategic plan was communicated by using these following formats
of commun ication: one-way communication , top-down communication , horizontal communication and
group communication and also by using these following methods of communication
: individual
communication and electronic communication . The awareness on strategic plan of the research
population with different level of study was not different by formats and methods in communicating
strategic plan. The population with different work experience had different level of awareness on strategic
plan when strategic plan was commun icated by using these formats of communication : one-way
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communication, top-down communication and group communication and also by using individual agents
as a method of communication . The awareness on strategic plan of research population in different
sections was different when strategic plan was communicated by using group communication as a format
of communication and by using these following methods of communication: print media , personal media
and electronic media . This difference was statistically sig nificant at the 0.05 level. In summary , MUIC
should consider that the difference of age , work experience and sections to which operational staff
belongs has an effect on the different level of awareness on strategic plan.
Keywords: Factors, Communication, Strategic Plan
เป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ อย่างมีทิศทาง และจะต้ องนามาใช้
ให้ สอดคล้ องกับ พื ้นฐานขององค์กรทังในด้
้ าน
โครงสร้ าง ระบบการบริ หาร ทัศนคติ และค่านิยม
รวมทังวั
้ ฒนธรรมของบุคลากรในองค์กรจึงจะทาให้
องค์กรไปสูค่ วามสาเร็ จได้ “กลยุทธ์การสือ่ สาร ” จึง
เป็ นเครื่ องมือทางการบริ หารที่ผ้ บู ริ หารควรให้
ความสาคัญและต้ องนามาใช้ ในการบริ หารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
แก่องค์กร (ทรงธรรม ธีระกุ ล, 2548) จากคากล่าว
ข้ างต้ นจะเห็นว่าการสือ่ สารมีความสาคัญต่อองค์กร
รวมไปถึงมีความสาคัญในกระบวนการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์
องค์กรทุกองค์กรมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงานให้
บรรลุเป้าหมาย ที่ตงไว้
ั ้ ซงึ่ การที่แผนยุทธศาสตร์ จะ
บรรลุตามเป้าหมายที่องค์กรได้ ตงไว้
ั ้ นนต้
ั ้ องมีการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สกู่ ารปฏิบตั ิโดยสือ่ สารให้
บุคลากรทุกระดั บในองค์กรรับรู้และเข้ าใจแผนต่าง ๆ
เพื่อที่จะปฎิบตั ิงานได้ อย่างมีทิศทางที่เป็ นทิศทาง
เดียวกันทังองค์
้ กร การรับรู้แผนต่างๆ ของบุคลากรใน
องค์กรต้ องอาศัยการสือ่ สารในองค์กรเป็ นช่
อง
ทางการถ่ายทอด
การสือ่ สารในองค์กรคือ
กระบวนการแลกเปลีย่ นข่าวสารข้ อมูลภายในองค์กร
เพื่อให้ สมาชิกที่อยูใ่ นองค์กรสามารถทางานให้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรซึง่ ทุกคนที่อยูใ่ นองค์กรต้ องมี

หลักการและเหตุผล
ในโลกปั จจุบนั ซึง่ เป็ นยุคของข้ อมูลข่าวสาร
ที่มนุษย์สามารถรับรู้ เรี ยนรู้ และเข้ าถึงข้ อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ ว ก่อให้ เกิดการเปลีย่ นแปลงและ
ส่งผลกระทบต่อองค์กรและบุคลากรในองค์กรอย่าง
ไม่อาจหลีกเลีย่ งได้ องค์กรต่าง ๆ จึงต้ องปรับตัวและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริ หารจัดการองค์กรให้ สามารถดาเนินต่อไปได้ และ
เกิดความได้ เปรี ยบในการแข่งขันเพื่อความเป็ นผู้นาที่
ก้ าวนาองค์กรอื่นๆ การรู้เท่ากันการเปลีย่ นแปลงและ
สามารถปรับตัวให้ สามารถก้ าวไปข้ างหน้ าได้ อย่าง
มัน่ คงจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างยิ่ง ท่ามกลางสภาวการณ์
เช่นนี ้ ผู้บริ หารองค์กรที่ชาญฉลาดและมีภาวะผู้นา
จะต้ องหันมาให้ ความสาคัญกับการบริ หารเชิงกลยุทธ์
เพื่อที่จะเป็ นพลังขับเคลือ่ นองค์กรให้ ก้าวไปข้ างหน้ า
อย่างไม่หยุดนิ่ง ซึง่ ในบรรดากลยุทธ์ตา่ งๆ ที่ผ้ บู ริ หาร
จะต้ องนามาใช้ อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ “การสือ่ สาร”
กล่าวได้ วา่ เป็ นกลยุทธ์ที่มีความสาคัญที่สดุ เพราะ
การสือ่ สารเป็ นกลยุทธ์หรื อกระบวนการหรื อเครื่ องมือ
ที่จะนาไปสูก่ ารรับรู้ เรี ยนรู้
ให้ เกิดความเข้ าใจที่
ถูกต้ องตรงกันของบุคลากรทัว่ ทังองค์
้ กรตังแต่
้ ระดับ
นโยบายไปจนถึงระดับปฏิบตั ิการ ทาให้ สามารถ
กาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ ร่วมกันได้
อย่างถูกต้ องเหมาะสมและนาพาองค์กรไปสู่
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กริ ช สืบสนธิ์ (2537) กล่าวว่า การสือ่ สาร
ในองค์กร คือกระบวนการแลกเปลีย่ นข่าวสารระหว่าง
บุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน โดยมีความสัมพันธ์กนั
ภายใต้ สภาพแวดล้ อมบรรยากาศขององค์การซึง่
สามารถปรับเปลีย่ นได้ ตามกาลเทศะ บุคคล
ตลอดจนสาระ เรื่ องราว และวัตถุประสงค์ของการ
สือ่ สาร
ดาริ กา จารุวฒ
ั นกิจ (2539) กล่าวว่าการ
ติดต่อสือ่ สารเพื่อการตัดสินใจที่ถกู ต้ องเป็ นความ
พยายามรวบรวมการจัดโครงสร้ างและแปลสารที่
เกี่ยวข้ องไปยังผู้บริ หารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ มี
องค์ประกอบย่อย 3 ประการ คือ 1. การส่งข้ อมูล
ข่าวสารขึ ้นสูเ่ บื ้องบน
2. การบริ หารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3. พนักงานในองค์การควรจะมี
ความสามารถในการติดต่อสือ่ สาร
ณรงค์ สมพงษ์ (2543) ให้ ความหมายว่า
การสือ่ สารภายในองค์กร หมายถึง กระบวนการ
แลกเปลีย่ นข่าวสารข้ อมูลภายในองค์กร
เพื่อให้
สมาชิกที่อยูใ่ นองค์กรสามารถทางานได้ บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรซึง่ ทุกคนที่อยูใ่ นองค์กรต้ องมี
ความสัมพันธ์ระหว่างกัน
มีการถ่ายทอดข้ อมูล
ข่าวสารในการทางาน มีกิจกรรมต่างๆ ในการทางาน
ร่วมกันภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นไป
ทิชาพร
เลิศสมบูรณ์ (2532) ได้ ให้
ความหมายของการสือ่ สารในองค์การว่า เป็ น
กระบวนการของสมาชิกในองค์กา รที่มีความสัมพันธ์
ซึง่ กันและกัน เพื่อให้ กิจการงานสามารถดาเนินไปได้
และช่วยในการแก้ ไขปั ญหาต่างๆ โดยอาศัยการ
สือ่ สารสร้ างความสัมพันธ์ทงในด้
ั ้ านความคิด (Ideas)
ความรู้สกึ (Feeling) และทัศนคติ (Attitude) ดูบริ ท
(1984) ได้ ให้ ความหมายว่า การสือ่ สารระหว่างบุคคล
(Interpersonal Communication) เป็ นส่วนหนึง่ ของ
การสือ่ สารในองค์การ ทังนี
้ ้เพราะข่าวสารทังหมด
้
ภายในองค์การจะถูกส่งจากบุคคลหนึง่ หรื อหลายๆ
บุคคลไปสูอ่ ีกบุคคลหนึง่ หรื อคนหลายๆ กลุม่

ความสั มพันธ์ระหว่างกัน มีการถ่ายทอดข้ อมูล
ข่าวสารในการทางาน กิจกรรมต่างๆ การทางาน
ร่วมกัน ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่เปลีย่ นไป ด้ วยการ
ตระหนักถึงความสาคัญของการสือ่ สารภายในองค์กร
ที่ใช้ เป็ นช่องทางในการถ่ายทอดแผน ยุทธศาสตร์
ผู้วิจยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับช่องทางการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ แก่พนักงานระดับปฏิบตั ิการ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ทังนี
้ ้ เพื่อนา
ผลที่ได้ จากการศึกษามาใช้ เป็ นแนวทางในการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ให้ บคุ ลากรระดับปฏิบตั ิการ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ มีการรับรู้
ที่ดียิ่งขึ ้น อันจะก่อให้ เกิด ประสิทธิภาพที่ดีในการ
ทางาน ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน จนทาให้ เกิด
ความสาเร็ จตามเป้าประสงค์ขององค์กรต่อไป

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อรูปแบบการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สพู่ นักงานระดับปฏิบตั ิการ
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อวิธีการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สพู่ นักงานระดับปฏิบตั ิการ
3. เพื่อนาผลการศึกษามาใช้ เป็ นแนวทาง
ในการวางแผนการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์
สู่
พนักงานระดับปฏิบตั ิการ

แนวคิดและทฤษฎีท่ เี กี่ยวข้ อง
กริ ช สืบสนธิ์ (2525) กล่าวว่าการสือ่ สาร
ภายในหน่วยงานเป็ นการถ่ายทอดข่าวสาร การ
แลกเปลีย่ นข่าวสาร และตีความหรื อให้ ความหมาย
แก่ขา่ วสารในหน่วยงาน องค์การและหน่วยงานเป็ น
ระบบเปิ ดเสรี ซึง่ ได้ นาเอาสภาพแวดล้ อมต่างๆ สร้ าง
ความสัมพันธ์กบั ข่าวสาร เป็ นพลังในการผลักดันให้
เกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ

148

วารสาร Mahidol R2R e-Journal
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2559
http://doi.org/ 10.14456/jmu.2016.11

ทองใบ สุดชารี (2542) กล่าวว่า การสือ่ สาร
ขององค์กร (Organizational Communication) คือ
การแลกเปลีย่ นข้ อมูลข่าวสารและความรู้ในหมู่
สมาชิกขององค์กรเพื่อให้ บรรลุประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลขององค์กร การสือ่ สารขององค์กรมี
หลายระดับ ได้ แก่ ระดับปั จเจกบุคคล ระดับกลุม่
และระดับองค์กร
ธิติภพ ชยวัช (2548) กล่าวว่าสือ่ ที่นามาใช้
ในการสือ่ สารภายในองค์กร ได้ แก่ สือ่ ประเภท
สิง่ พิมพ์ สือ่ บุคคล สือ่ อิเล็กทรอนิกส์
สือ่ กิจกรรม
ต่างๆ
นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ (2525) กล่าวว่า
องค์การที่สามารถจัดการด้ านการติดต่อสือ่ สารจะ
บ่งบอกความสาเร็ จในการบริ หารซึง่ การสือ่ สารจะ
นาไปสูค่ วามเข้ าใจ นาไปสูค่ วามร่วมมือประสานงาน
และจะนามาซึง่ ความก้ าวหน้ า และความสาเร็ จของ
องค์กร
ระวีวรรณ ประกอบผล (2540) กล่าวว่า
ส่วนประกอบสาคัญของกระบวนสือ่ สารประกอบด้ วย
1. ผู้สง่ ข้ อมูลข่าวสาร (Sender) 2. ผู้รับข้ อมูล
ข่าวสาร (Receiver) 3. ช่องทางการสือ่ สาร
(Communication Channel) 4. สัญลักษณ์ตา่ งๆ
(Symbols)
เรวัตร สมบัติทรัพย์ (2543) กล่าวว่า การ
สือ่ สารภายในองค์การสามารถแบ่งประเภทออกเป็ น
4 ประเภท คือ 1. ตามทิศทางการสือ่ สาร ได้ แก่ การ
สือ่ สารทางเดียว และการสือ่ สารแบบสองทาง 2. ตาม
ลักษณะของการใช้ ได้ แก่ การสือ่ สารแบบเป็ น
ทางการ และการสือ่ สารแบบไม่เป็ นทางการ 3. ตาม
สัญลักษณ์ที่ใช้ ในการสือ่ สาร ได้ แก่ การสือ่ สาร
แบบวัจนะ และการสือ่ สารเชิงอวัจนะ 4. ตามช่องทาง
เดินของข่าวสาร ได้ แก่ การสือ่ สารตามแนวดิ่ง การ
ติดต่อสือ่ สารจากล่างขึ ้นบน และการติดต่อสือ่ สารใน
แนวนอนหรื อแนวทะแยง

เรวั ตร สมบัติทรัพย์ (2543) กล่าวว่า
ลักษณะการสือ่ สารอาจทาได้ 2 ลักษณะคือการ
ติดต่อสือ่ สารแบบบุคคลต่อบุคคล และการ
ติดต่อสือ่ สารกับกลุม่ คน ณรงค์ สมพงษ์ (2543)
กล่าวว่า รูปแบบการสือ่ สารภายในองค์กรมีการ
สือ่ สารตามเส้ นทางการสือ่ สารในองค์กร ซึง่ เส้ นทาง
ของการสือ่ สารในอ งค์กรที่มีประสิทธิภาพมีเส้ นทาง
การสือ่ สารเกิดขึ ้นได้ หลายทิศทางดังนี ้ 1. การสือ่ สาร
จากเบื ้องบนลงสูเ่ บื ้องล่าง 2. การสือ่ สารจากเบื ้อง
ล่างขึ ้นสูเ่ บื ้องบน 3. การสือ่ สารตามแนวนอน 4. การ
สือ่ สารข้ ามสายงาน
วนาวัลย์ ดาตี ้ (2553) กล่าวว่า การสือ่ สาร
ภายในองค์กร หมายถึง กระบวนการแลกเปลีย่ น
ข่าวสาร ความคิด และทัศนคติในองค์กรของกลุม่
บุคคลที่มีความสัมพันธ์กนั แต่มีความเชี่ยวชาญที่
แตกต่างกัน
สมยศ นาวีการ (2537) ได้ ให้ ความหมาย
ของการติดต่อสือ่ สารในองค์ กรว่า การติดต่อสือ่ สาร
ขององค์ก าร เป็ นการแสดงออกและการแปล
ความหมายของข่ าวสารระหว่ างหน่วยงานการ
ติดต่อสือ่ สารต่าง ๆ หรื อบุคคลในตาแหน่งต่างๆ ที่อยู่
ภายในองค์การ
สุรเชษฐ์ ชิระมณี (2534) ให้ คาจัดความ
ของการติดต่อสือ่ สารในองค์การว่า เป็ นกระบวนการ
ถ่ายทอด การแสดงออก การแปลความหมายข่าวสาร
ความคิด อารมณ์ ทักษะประสบการณ์ และอื่นๆ ด้ วย
การใช้ สญ
ั ลั กษณ์ตา่ งๆ ระหว่างบุคคลตามระดับ
ตาแหน่งในองค์การเดียวกัน

งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
อภิษฎา วัฒนะเสวี และชนะเกียรติ สมาน
บุตร (2557) ได้ ศกึ ษารูปแบบการสือ่ สารและปั จจัยที่
สาคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการสือ่ สารภายใน
องค์กร: กรณีศกึ ษา บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน
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ไทยพาณิชย์ จากัด พบว่า ระดับการศึกษา อายุการ
ทางานในบริ ษัทฯ และระดับตาแหน่งงานที่แตกต่าง
กันมีผลต่อประสิทธิภาพของการสือ่ สารภายในองค์กร
ของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์
จากัดแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.05 อย่างไรก็ดี เพศ อายุ และสถานภาพสมรส ไม่มี
ผลต่อประสิทธิภาพของการสือ่ สารภายในองค์กรของ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
รูปแบบการสือ่ สารภายในองค์กรแบบแนวนอนหรื อ

แนวราบ แบบไม่เป็ นทางการ และความปลอดภัยใน
การสือ่ สารมีความสัมพันธ์กบั ประสิทธิภาพของการ
สือ่ ส ารภายในองค์กรของบริ ษัทหลักทรัพย์จดั การ
กองทุนไทยพาณิชย์ จากัดอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 แต่รูปแบบการสือ่ สารภายในองค์กรจาก
ระดับบนลงสูร่ ะดับล่าง จากระดับล่างขึ ้นสูร่ ะดับบน
ปั จจัยด้ านการบังคับบัญชา ด้ าน ความสัมพันธภาพ
ระหว่างบุคคลและด้ านสภาพการปฏิบตั ิง านไม่มี
ความสัมพันธ์ กนั

กรอบแนวคิด
ตัวแปรต้ น

ตัวแปรตาม
ช่ องทางการถ่ ายทอดแผนยุทธศาสตร์
1. รูปแบบการถ่ายทอด
- การสื่อสารทางเดียว
- การสื่อสารสองทาง
- การสื่อสารจากบนลงล่าง
- การสื่อสารตามแนวนอน
- การสื่อสารแบบปั จเจกบุคคล
- การสื่อสารแบบกลุม่ บุคคล
2. วิธีการถ่ายทอด
- ผ่านสิ่งพิมพ์
- ผ่านสื่อบุคคล
- ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ปั จจัยส่ วนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณ์ทางาน
- สังกัดงาน
- ประสบการณ์ในการรับรู้แผนยุทธศาสตร์

รูปที่ 1 แสดงตัวแปรที่ใช้ ในการศึกษาวิจยั

วิธีการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
ผู้วิจยั ศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร งานวิจยั และ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องกับช่องทางการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ เพื่อเป็ นแนวทางในการสร้ าง
แบบสอบถาม ผู้วิจยั ได้ ปรับปรุงแบบสอบถามตาม
ข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณางานวิจยั ของ
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี ้

งานวิจยั นี ้เป็ น งานวิจยั เชิงสารวจ โดยใช้
แบบสอบถามกับพนักงานระดับปฏิบตั ิการ วิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยามหิดล จานวน 134 คน ผู้วิจยั
ได้ รับ แบบสอบถาม คืน จานวน 120 ฉบับ คิดเป็ น
ร้ อยละ 89.55 ตามการคานวณขนาดประชากรของ
Taro Yamane (1967) หากต้ องการค่าความเชื่อมัน่ ที่
95% ต้ องเก็บข้ อมูล ให้ ได้ 100 ฉบับ ดังนันการเก็
้
บ
ข้ อมูลได้ 120 ฉบับจึงถือว่ามีคา่ ความเชื่อมัน่ 95%
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ตอนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลได้ แก่
เพศ อายุ การศึกษา อายุการทางาน สังกัดงาน
ประสบการณ์ในการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ ซึง่ ลักษณะ
ของแบบสอบถามเป็ นคาถามปลายปิ ด (Closed End
Questionnaires) แบบสารวจรายการ
(Checklist) ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยว กับตัวแปร
ปั จจัยการสือ่ สาร ได้ แก่ รูปแบบการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ และวิธีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ โดย
ใช้ แบบสอบถามที่มีลกั ษณะเป็ นแบบสอบถามมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ตอนที่ 3
เป็ นคาถามปลายเปิ ดให้ แสดงความคิดเห็นและ
ข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม ผู้วิจยั นาแบบสอบถามที่สร้ าง
ขึ ้นและได้ รับการปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดลองใช้
(Try Out) จานวน 30 ฉบับ เพื่อหาค่าความเชื่อมัน่
(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้ โปรแกรม
SPSS ค่าสหสัมพันธ์ Cronbach's Alpha ได้ คา่ ความ
เชื่อมัน่ เท่ากับ 0.933

แผนยุทธศาสตร์ และวิธีการในการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์

ผลการศึกษา
การศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ผลการวิจยั
พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้ อยละ 76.7
มากกว่าเพศชาย ร้ อยละ 23.3 มีอายุระหว่าง 31 - 35
ปี ร้ อยละ 31.7 รองลงมามีอายุระหว่าง 25 - 30 ปี
ร้ อยละ 25 และมีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี ร้ อยละ 21.7
ส่วนใหญ่ มีวฒ
ุ ิ การศึกษาระดับปริ ญญาตรี ร้ อยละ
63.3 รองลงมามีวฒ
ุ ิ การศึกษาระดับปริ ญญาโท
ร้ อยละ 33.3 มีประสบการณ์ทางาน 1 - 5 ปี ร้ อยละ
51.7 รองลงมามีประสบการณ์ทางาน
6 - 10 ปี
ร้ อยละ 23.3 และมีประสบการณ์ทางาน 11 - 15 ปี
ร้ อยละ 15 ประชากร ส่วนใหญ่ สังกัดฝ่ ายวิชาการ
ร้ อยละ 33.3 สังกัดฝ่ ายบริ หารและสนับสนุนวิชาการ
ร้ อยละ 21.7 และสังกัดฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร้ อยละ 15 ประชากรส่วนใหญ่เคยรับรู้แผนยุทธศาสตร์
ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร้ อยละ
66.7 มีผ้ ไู ม่เคยรับรู้แผนยุทธศาสตร์ ของวิทยาลัย
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร้ อยละ 33.3

การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผู้วิจยั วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรม
สาเร็ จรูป SPSS ด้ วยค่า Independent Samples T
Test ใช้ วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่วน
บุคคลที่มีตวั แปร 2 ตัวแปร ได้ แก่ เพศ และ
ประสบการณ์ในการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ กบั ระดับการ
รับรู้จากรูปแบบการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และ
วิธีการในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ และ ใช้ การ
วิเคราะห์ด้วยค่า One-Way Anova วิเคราะห์ความ
แตกต่างระหว่างปั จจัยส่วนบุคคลที่มีตวั แปรมากกว่า
2 ตัว แปร ได้ แก่ อายุ การศึกษา อายุการทางาน
สังกัดงานกับระดับการรับรู้จากรูปแบบการถ่ายทอด

1. การ ศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อรูปแบบการ
ถ่ ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่ พนักงานระดับ
ปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัย
ส่วนบุคคลที่มีตวั แปร 2 ตัวแปรกับการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ ด้ วยค่า Independent Samples T Test พบผลการวิจยั ดังนี ้
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ตารางที่ 1 แสดงปั จจัยด้ านเพศที่แตกต่ างกั151
นส่ งผลต่ อรู ปแบบการถ่ ายทอดแผนยุทธศาสตร์
รู ปแบบการถ่ ายทอด
การสื่อสารทางเดียว
การสื่อสารสองทาง
การสื่อสารจากบนลงล่าง
การสื่อสารตามแนวนอน
การสื่อสารแบบปั จเจกบุคคล
การสื่อสารแบบกลุม่ บุคคล

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

Mean
2.6429
25682
3.2857
3.3864
3.2857
3.0870
2.7857
3.0217
3.1429
3.4783
3.5000
3.4783

Std. Deviation
.48795
.65733
.59982
.77950
.71270
.77958
.68622
.90150
.65060
.88303
.50918
.83176

จากตารางที่ 1 พบว่า เพศชายและเพศหญิงมีระดับ
การรับรู้จากรูปแบบการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ โดย
การสือ่ สารแบบปั จเจกบุคคลแตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศหญิงมีระดับ
การรับรู้จากการสือ่ สารแบบปั จเจกบุคคลมากกว่า
เพศชาย ส่วน รูปแบบการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์

t
0.554

Sig
0.581

-0.626

0.533

1.204

0.231

-1.276

0.204

-2.184

0.033

0.168

0.867

โดยการสือ่ สารทางเดียว การสือ่ สารสองทาง การ
สือ่ สารจากบนลงล่าง การสือ่ สารตามแนวนอน และ
การสือ่ สารแบบกลุม่ บุคคล เพศหญิงและเพศชายมี
ระดับการรับรู้ไม่ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ

ตารางที่ 2 แสดงปั จจัยด้ านประสบการณ์ ในการรั บรู้ แผนยุทธศาสตร์ ท่ แี ตกต่ างกันส่ งผลต่ อ
รู ปแบบการถ่ ายทอดแผนยุทธศาสตร์
รู ปแบบการถ่ ายทอด
การสื่อสารทางเดียว
การสื่อสารสองทาง
การสื่อสารจากบนลงล่าง
การสื่อสารตามแนวนอน
การสื่อสารแบบปั จเจกบุคคล
การสื่อสารแบบกลุม่ บุคคล

ประสบการณ์ ในการ
รับรู้ แผนฯ
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย

Mean

Std. Deviation

t

Sig

2.7895
2.2000
3.7105
2.7000
3.2750
2.8500
3.0000
2.9000
3.5500
3.1000
3.6250
3.2000

.47091
.68687
.45653
.72324
.74587
.73554
.77948
1.00766
.70979
1.00766
.62389
.93918

4.860

0.000

0.002

0.000

2.956

0.004

0.551

0.584

2.833

0.005

2.590

0.012
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จากตารางที่ 2 พบว่า ประชากรที่มี ประสบการณ์ใน
การรับรู้แผนยุทธศาสตร์ แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้
แผนยุทธศาสตร์ จากรูปแบบการถ่ายทอดโดยการ
สือ่ สารทางเดียว การสือ่ สารสองทาง การสือ่ สารจาก
บนลงล่าง การสือ่ สารแบบปั จเจกบุ คคล และการ
สือ่ สารแบบกลุม่ บุคคล แตกต่างกัน โดยผู้ที่เคยรับรู้
แผนยุทธศาสตร์ มีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์

มากกว่าผู้ที่ไม่เคยรับรู้แผนยุทธศาสตร์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัย
ส่วนบุคคลที่มีตวั แปรมากกว่า 2 ตัวแปรกับรูปแบบ
การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ด้ วยค่า One-Way
Anova พบผลการวิจยั ดังนี ้

ตารางที่ 3 แสดงปั จจัยด้ านอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ทางาน และสังกัดงานที่
แตกต่ างกันส่ งผลต่ อรู ปแบบการถ่ ายทอดแผนยุทธศาสตร์
อายุ

ระดับการศึกษา

รู ปแบบการถ่ ายทอด
การสื่อสารทางเดียว
การสื่อสารสองทาง
การสื่อสารจากบนลงล่าง
การสื่อสารตามแนวนอน
การสื่อสารแบบปั จเจกบุคคล
การสื่อสารแบบกลุม่ บุคคล

F
7.199
2.266
4.920
2.303
1.636
3.902

Sig
.000
.053
.000
.049
.156
.003

F
.984
1.694
.911
1.245
2.534
.572

จากตารางที่ 3 พบว่า ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันมี
ระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ จากรูปแบบการ
ถ่ายทอดโดยการสือ่ สารทางเดียว การสือ่ สารจากบน
ลงล่าง การสือ่ สารตามแนวนอน และการสือ่ สารแบบ
กลุม่ บุคคล แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05 ประชากรที่มีการศึกษาแตกต่างกันมี
ระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ จากรูปแบบการ
ถ่ายทอดโดยการสือ่ สารทางเดียว การสือ่ สารสองทาง
การสือ่ สารจากบนลงล่าง การสือ่ สารตามแนวนอน
การสือ่ สารแบบปั จเจกบุคคล และการสือ่ สารแบบ
กลุม่ บุคคลไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ประชากรที่ มีประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกัน มี
ระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ จากรูปแบบการ
ถ่ายทอดโดยการสือ่ สารทางเดียว การสือ่ สารจากบน
ลงล่าง การสือ่ สารแบบกลุม่ บุคคลแตกต่างกัน แต่มี
ระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ จากรูปแบบการ
ถ่ายทอดโดยการสือ่ สารสองทาง การสือ่ สารตาม

Sig
.403
.172
.438
.297
.060
.635

ประสบการณ์
ทางาน
F
Sig
7.621
.000
2.674
.051
3.374
.021
.701
.553
1.559
.203
3.327
.022

สังกัดงาน
F
1.403
1.860
1.982
1.075
.558
2.856

Sig
.220
.094
.074
.382
.763
.013

แนวนอน และกา รสือ่ สารแบบปั จเจกบุคคลไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ประชากรที่
สังกัดงานแตกต่างกันมีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์
จากรูปแบบการถ่ายทอดโดยการสือ่ สารแบบกลุม่
บุคคล แตกต่างกัน แต่มีระดับการรับรู้แผน
ยุทธศาสตร์ จากรูปแบบการถ่ายทอดโดยการสือ่ สาร
ทางเดียว การสือ่ ส ารสองทาง การสือ่ สารจากบนลง
ล่าง การสือ่ สารตามแนวนอน การสือ่ สารแบบปั จเจก
บุคคลไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่
ระดับ 0.05
2. การศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่ อวิธีการถ่ ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ ส่ พ
ู นักงานระดับปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัยส่วนบุคคล
ที่มีตวั แปร 2 ตัวแปรกับวิธีการถ่ายทอดแผน
ยุทธศาสตร์ ด้ วยค่า Independent Samples T Test พบผลการวิจยั ดังนี ้
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ตารางที่ 4 แสดงปั จจัยด้ านเพศที่แตกต่ างกันส่ งผลต่ อวิธีการถ่ ายทอดแผนยุทธศาสตร์
วิธีการถ่ ายทอด
วิธีการผ่านสิ่งพิมพ์
วิธีการผ่านสื่อบุคคล
วิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เพศ
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย
หญิง

Mean
3.1857
3.1565
3.0238
3.2319
3.1607
3.2609

จากตารางที่ 4 พบว่า เพศชายและเพศหญิง มีระดับ
การรับรู้แผนยุทธศาสตร์ โดยวิธีการถ่ายทอดผ่าน

Std. Deviation
.71166
.84168
.41503
.70881
.67087
.86118

t
0.166

Sig
0.868

-1.931

0.057

-0.565

0.573

สิง่ พิมพ์ ผ่านสือ่ บุคคล และผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ

ตารางที่ 5 แสดงปั จจัยด้ านประสบการณ์ ในการรั บรู้ แผนยุทธศาสตร์ ท่ แี ตกต่ างกันส่ งผลต่ อ
วิธีการถ่ ายทอดแผนยุทธศาสตร์
วิธีการถ่ ายทอด
วิธีการผ่านสิ่งพิมพ์
วิธีการผ่านสื่อบุคคล
วิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์ ในการ
รับรู้ แผนฯ
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย
เคย
ไม่เคย

Mean

Std. Deviation

t

Sig

3.2750
2.9400
3.3417
2.8667
3.4375
2.8375

.77124
.84998
.52898
.77091
.73938
.83311

2.168

0.032

3.506

0.001

4.015

0.000

จากตารางที่ 5 พบว่า ประชากรที่มีประสบการณ์ใน
การรับรู้แผนยุทธศาสตร์ แตกต่างกัน มีระดับการรับรู้
แผนยุทธศาสตร์ จากวิธีการถ่ายทอดผ่านสิง่ พิมพ์ ผ่าน
สือ่ บุคคล และผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิส์ แตกต่างกัน โดยผู้
ที่เคยมีประสบการณ์ในการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ มี
ระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ มากกว่ าผู้ที่ไม่เคยรับรู้

แผนยุทธศาสตร์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ที่ระดับ
0.05
การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปั จจัย
ส่วนบุคคลที่มีตวั แปรมากกว่า 2 ตัวแปร กับวิธี การ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ด้ วยค่า One-Way Anova
พบผลการวิจยั ดังนี ้

ตารางที่ 6 แสดงปั จจัยด้ านอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ ทางาน และสังกัดงานที่
แตกต่ างกันส่ งผลต่ อวิธีการถ่ ายทอดแผนยุ
ทธศาสตร์
154
อายุ

ระดับการศึกษา

วิธีการถ่ ายทอด
วิธีการผ่านสิ่งพิมพ์
วิธีการผ่านสื่อบุคคล
วิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

F
1.308
3.238
2.393

Sig
.266
.009
.042

154

F
.586
2.661
1.255

Sig
.625
.051
.293

ประสบการณ์
ทางาน
F
Sig
.4.83
.694
2.979
.034
0.348
.791

สังกัดงาน
F
3.722
3.040
5.077

Sig
.002
.009
.000
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จากตารางที่ 6 พบว่า ประชากรที่มีอายุแตกต่างกันมี
ระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ โดยวิธีการถ่ายทอด
ผ่านสือ่ บุคคล และผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างกัน
แต่มีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ โดยวิธีการ
ถ่ายทอดผ่านสิง่ พิมพ์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัย
ทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 ประชากรที่มีก ารศึกษา
แตกต่างกันมีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ โดย
วิธีการถ่ายทอดผ่านสิง่ พิมพ์ ผ่านสือ่ บุคคล และผ่าน
สือ่ อิเล็กทรอนิกส์ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติ ที่ระดับ 0.05 ประชากรที่มีประสบการณ์ทางาน
แตกต่างกันมีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ โดย
วิธีการถ่ายทอดผ่านสื่ อบุคคลแตกต่างกัน แต่มีระดับ
การรับรู้แผนยุทธศาสตร์ โดยวิธีการถ่ายทอดผ่าน
สิง่ พิมพ์ และผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ประชากรที่มีสงั กัดงาน
แตกต่างกันมีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ โดย
วิธีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ผา่ นสิง่ พิมพ์ ผ่านสื่ อ
บุคคล ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

การอภิปรายผลการวิจัย
ประชากรเพศหญิงและเพศชายมีระดับการ
รับรู้ จากรูปแบบการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ โดย
การสือ่ สารทางเดียว การสือ่ สารสองทาง การสือ่ สาร
จากบนลงล่าง การสือ่ สารตามแนวนอน การสือ่ สาร
แบบกลุม่ บุคคล และ มีระดับการรับรู้จาก วิธีการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน
ส่วน
ประชากรที่มีประสบการณ์ทางานที่แตกต่างกันมี
ระดับการรับรู้ แผนยุทธศาสตร์ จากรูปแบบการ
ถ่ายทอดโดยการสือ่ สารทางเดียว การสือ่ สารจากบน
ลงล่าง การสือ่ สารแบบกลุม่ บุคคลแตกต่างกัน และ
มีระดับการรับรู้แผนยุทธศาสตร์ โดยวิธีการถ่ายทอด
ผ่านสือ่ บุคคลแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 สอดคล้ อง กับงานวิจยั ของ อภิษฎา
วัฒนะ เสวี และชน ะเกียรติ สมานบุตร (2557) ที่
ศึกษารูปแบบการสือ่ สารและปั จจัยที่สาคัญที่มีผล
ต่อประสิทธิภาพของการสือ่ สารภายในองค์กร
:
กรณีศกึ ษา บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทย
พาณิชย์ จากัด พบว่า เพศที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการสือ่ สารภายในองค์กรของ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
แต่ อายุการทางานในบริ ษัท ที่แตกต่างกันมีผลต่อ
ประสิทธิภาพ ของการสือ่ สารภายในองค์กรของ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนไทยพาณิชย์ จากัด
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

ประโยชน์ ท่ ไี ด้ จากการศึกษา
1. วิทยาลัยฯ ได้ ทราบถึงปั จจัยที่สง่ ผลต่อ
รูปแบบการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สพู่ นักงานระดับ
ปฏิบตั ิการ
2. วิทยาลัยฯ ได้ ทราบถึงปั จจัยที่สง่ ผลต่อ
วิธีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สู่พนักงานระดับ
ปฏิบตั ิการ
3. วิทยาลัยฯ สามารถนาผลการศึกษา
วิจยั มาใช้ เป็ นแนวทางในการวางแผนการถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์ สพู่ นักงานระดับปฏิบตั ิการได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ควรมีการทาการศึกษาวิจยั หลังจากมีการ
ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ อีกครัง้ เพื่อศึกษาปั ญหาและ
แนวทางแก้ ไขในการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ จาก
รูปแบบและวิธีการในการถ่ายทอดตามที่ระบุในการ
วิจยั ครัง้ นี ้
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ความสัมพันธ์ ของการจัดซือ้ และการใช้ หนังสือของ
ห้ องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี งบประมาณ 2549 - 2558
The Correlation of Book Acquisition and Book Usage of
Faculty of Pharmacy Library, Mahidol University, During Fiscal Years
2006 - 2015
โสมรัศมิ์ พิบลู ย์มณี
Sommarat Pibulmanee

บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดซื ้อและการใช้ หนังสือใน
ปี งบประมาณ 2549 - 2558 รวมทังศึ
้ กษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดซื ้อและการใช้ หนังสือดังกล่าวของห้ องสมุด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนาผลการวิจยั มาใช้ เป็ นแนวทางในการจัดซื ้อหนังสือของห้ องสมุด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency
Distributions) ค่าร้ อยละ (Percentage) และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)
ผลการวิจยั พบว่า ในปี งบประมาณ 2549 - 2558 ห้ องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดซื ้อ
หนังสือภาษาต่างประเทศมากกว่าหนังสือภาษาไทย หนังสือภาษาต่างประเทศและหนังสือภาษา ไทยหมวดหมูท่ ี่มี
การจัดซื ้อและมีการใช้ มากที่สดุ คือ หมวด QV (Pharmacology) หนังสือภาษาต่างประเทศหมวดหมูท่ ี่มีการจัดซื ้อ
และมีการใช้ น้อยที่สดุ คือ หมวด QL (Zoology) และ WO (Surgery) หนังสือภาษาไทยหมวดหมูท่ ี่มีการจัดซื ้อและมี
การใช้ น้อยที่สดุ คือ หมวด QY (Clinical Pathology), WM (Psychiatry) และ WW (Ophthalmology) หมวดหมูท่ ี่ไม่
มีการจัดซื ้อเลยคือ หมวด QX (Parasitology), WN (Radiology. Diagnostic Imaging), WU (Dentistry. Oral
Surgery) และ WV (Otolaryngology) สาหรับอัตราการใช้ ตอ่ เล่มของหนังสือสาขาเภสัชศาสตร์ และวิ ทยาศาสตร์
สุขภาพโดยรวมเท่ากับ 23.96 ครัง้ ต่อเล่ม หนังสือภาษาต่างประเทศมีอตั ราการใช้ ตอ่ เล่มสูงสุดในหมวด
WQ
(Obstetrics) คือ 47.75 ครัง้ ต่อเล่ม หนังสือภาษาไทยมีอตั ราการใช้ ตอ่ เล่มสูงสุดในหมวด QT (Physiology) คือ
25.13 ครัง้ ต่อเล่ม และหมวดหมูท่ ี่มีอตั ราการใ ช้ ตอ่ เล่มต่าที่สดุ คือ หมวด QL (Zoology) และ WO (Surgery) คือ
2.00 ครัง้ ต่อเล่ม รวมทังพบว่
้ าการจัดซื ้อและการใช้ หนังสือในช่วงเวลาดังกล่าวมี ความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงมากทัง้
หนังสือภาษาต่างประเทศและภาษาไทย สาหรับหนังสือทัว่ ไป ห้ องสมุดจัดซื ้อหนังสือสารคดีมากกว่าหนังสือบันเทิง
คดี1 แต่พบว่าหนังสือบันเทิงคดีมีอตั ราการใช้ สงู กว่า โดยความสัมพันธ์ระหว่างการจัดซื ้อและการใช้ ของหนังสือทัว่ ไป
1

ตาแหน่งบรรณารักษ์ ห้ องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
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มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงมาก งานวิจยั นี ้มีข้อเสนอแนะว่า ห้ องสมุดควรมีการศึกษาในลักษณะคล้ ายกัน นี ้อย่าง
ต่อเนื่องทุก 3 - 5 ปี เพื่อตรวจสอบอัตราการใช้ หนังสือในแต่ละหมวดหมู่ ควรเพิ่มเติมวิธีการพิจารณาจัดซื ้อหนังสือ
จากแผนการสอนในรายวิชาต่างๆ ที่เปิ ดสอนในหลักสูตร ควรมีการประชาสัมพันธ์ แนะนาหนังสือใหม่ให้ หลากหลาย
ช่องทางและมีความน่าสนใจเพิ่มขึ ้น หรื อส่งเสริ มการใช้ หนังสือที่มีการใช้ น้อย
รวมถึงเนื ้อหาที่มี การจัดพิมพ์
ภาษาไทยน้ อย บรรณารักษ์ ควรแนะนาผู้ใช้ บริ การในการค้ นคว้ าสารสนเทศจากหนังสือภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ มี
การใช้ หนังสืออย่างคุ้มค่า
คาสาคัญ: การจัดซื ้อหนังสือ การศึกษาการใช้ หนังสือ ห้ องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Abstract
The objectives of this survey research were to study the use of electronic databases by students
and lecturers of Faculty of Pharmacy Library, Mahidol University. Data for this study were collected by
questionnaires which 302 surveys were distributed, with 286 usable surveys returned (94.70%). Data
were analyzed by using frequency distributions, percentage and Pearson Product Moment Correlation
Coefficient.
The research findings concluded that in the fiscal years 2006-2015 Faculty of Pharmacy Library,
Mahidol University purchased more foreign language books than Thai books. For both foreign language
and Thai books, the most popular topic were QV (Pharmacology). The foreign language books that were
purchased and used the least popular topic were QL (Zoology) and WO (Surgery). The Thai books that
were purchased and used the least popular topic were QY (Clinical Pathology), WM (Psychiatry) and
WW (Ophthalmology). The books of QX (Parasitology), WN (Radiology. Diagnostic Imaging), WU
(Dentistry. Oral Surgery) and WV (Otolaryngology) were not purchased at all. On average pharmacy and
health sciences books as a whole were used 23.96 times per volume. For foreign language books, the
books that were used the most were WQ (Obstetrics) on average 47.75 times per volume. For Thai
language books, the books that were used the most were QT (Physiology) on average 25.13 times per
volume. And the topic with the lowest times per volume were QL (Zoology) and WO (Surgery) on average
2.00 times per volume. It was found that in the above period there was a very strong relationship between
the purchase and using of books, both foreign language and Thai. For general books, the library
purchased more non-fiction books than fiction books. But the fiction books have found higher rates of
used. It was found that in the above period there was a very strong relationship between the purchase
and using of books. The results suggest that the library should studied in a similar manner to continually
every 3-5 years to determine the rate of books in each category. In addition, the library should consider
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the purchase of a book following with the course syllabus, promote the introduction of new books to
multiple channels and increased the interest, or promote the use of books that are non-use and books
that printed in Thai language with a small amount. Librarians should encourage users to explore
information from foreign languages in order to getting the most out of those books.
Keywords: Acquisition of book, User Study, Faculty of Pharmacy Library, Mahidol University

(มอก .) ทังในรู
้ ปแบบฉบับพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์
(อังคณา สุริวรรณ์, 2557)
หนังสือทางด้ านสาขาวิทยาศาสตร์
การแพทย์เป็ นหนังสือที่มีราคาค่อนข้ างสูง และ
เนื ้อหามีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว ห้ องสมุดต้ อง
ใช้ งบประมาณจานวนมากในการจัดซื ้อ (มัณทะณี
คาโพธิ์ , 2555) และตังแต่
้ เริ่ มก่อตังห้
้ องสมุดคณะ
เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังไม่เคยมี
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดซื ้อและการใช้
หนังสือว่ามีความสอดคล้ องกันหรื อไม่ และหนังสือ
เหล่านันได้
้ ถกู นาไปใช้ จานวนมากน้ อยเพียงใด
สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ หรื อไม่ ประกอบ
กับงานวิจยั ของต่างประเทศได้ แนะนาวิธีการ
มาตรฐานในการศึกษาการใช้ หนังสือ โดยกล่าวว่า
ข้ อมูลทางสถิติที่ถกู ต้ องสามารถนามาวิเคราะห์ เพื่อ
ใช้ ประโยชน์ตอ่ การวางแผน การบริ หารจัดการ และ
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้ (Nkereuwem &
Eteng, 2006) และการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติการยืมคืน
ทรัพยากรสารสนเทศ เป็ นวิธีการหนึง่ ที่สามารถ
นามาใช้ ในการศึกษาการประเมินผลการพัฒนาคอล
เลคชัน่ ของห้ องสมุด ประเมินผลนโยบายการจัดซื ้อ
ทรัพยากรสารสนเทศ รวมทังเป็
้ นเครื่ องมือในการ
ตัดสินใจบริ หารจัดการพื ้นที่เชิงกายภาพด้ วย
(Littman & Connaway, 2004) ดังนันผู
้ ้ วิจยั ในฐานะ
เป็ นบรรณารักษ์ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานในห้ องสมุดคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสาคัญ

หลักการและเหตุผล
ห้ องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ มีสถานะเป็ น
ห้ องสมุดในสังกัด “สานักงานเครื อข่ายบริ การ ” ของ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ตังอยู
้ ท่ ี่
วิทยาเขตพญาไท มีลกั ษณะเป็ นห้ องสมุดเฉพาะ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ดาเนินงานภายใต้ นโยบายของ
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ
“คณะกรรมการพัฒนาห้ องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ”
เป็ นผู้กากั บดูแล มีภารกิจหลักในการจัดหาหนังสือ
และสือ่ การศึกษาที่ทนั สมัย โดยมุง่ เน้ นสาขาเภสัช
ศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพที่เกี่ยวข้ อง เพื่อ
สนับสนุนการศึกษาทังในระดั
้
บปริ ญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา ให้ เป็ นแหล่งค้ นคว้ าศึกษาด้ วยตนเอง
และการทาวิจยั ของนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร
ในคณะ รวมถึงให้ บริ การสารสนเทศทางวิชาการแก่
สมาชิกอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล ศิษย์เก่า และ
บุคคลภายนอกมาโดยตลอด ห้ องสมุดคณะเภสัช
ศาสตร์ ได้ รับการสนับสนุนด้ านงบประมาณในการ
ดาเนินงานจากหลายแหล่ง ได้ แก่ งบประมาณและ
เงินรายได้ จากหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล เงิ นรายได้ คณะเภสัชศาสตร์
เงินรายได้ โครงการบัณฑิตศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
และมูลนิธิคณะเภสัชศาสตร์ รวมถึงเงินบริ จาคจาก
ศิษย์เก่า ทรัพยากรสารสนเทศที่จดั หา ได้ แก่ หนังสือ
ตาราวิชาการ วารสาร วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจยั
โครงการพิเศษ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาห กรรม
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ของการจัดซื ้อหนังสือซึง่ เป็ นจุดเริ่ มต้ นของ
กระบวนการจัดหา แต่ภาระงานต่อเนื่องคือการ
ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์วา่ หนังสือที่มีให้ บริ การ
นันสอดคล้
้
องกับความต้ องการของผู้ใช้ บริ การเพียงใด
จึงมีความสนใจนาข้ อมูลสถิติที่มีมาใช้ ให้ เกิด
ประโยชน์เพิ่มขึ ้น โดยศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ของ
การจัดซื ้อและการใช้ หนังสือของห้ องสมุดคณะเภสัช
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทราบถึงภาพรวมใน
การใช้ หนังสือของผู้ใช้ บริ การว่าหนั งสือที่จดั ซื ้อมา
ให้ บริ การนันตรงกั
้
บความต้ องการของผู้ใช้ บริ การมาก
น้ อยเพียงใด รู้จกั ขอบเขตปริ มาณหนังสือของ
ห้ องสมุด และใช้ ประกอบการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื ้อหนังสือให้ เหมาะสมกับการ
ใช้ งานต่อไป

3. เครื่ องมือที่ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
คือ ตารางบันทึกข้ อมูลหนังสือที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น โดย
ใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ซึง่ เป็ นโปรแกรมที่
เหมาะสมสาหรับเก็บข้ อมูลที่ต้องนาไปคานวณ
จานวนรายการหนังสือ รายละเอียดของตารางบันทึก
ข้ อมูลประกอบด้ วยลาดับที่ หมวดหมู่ ปี งบประมาณ
ที่จดั ซื ้อ ชื่อหนังสือ ชี่อผู้แต่ง จานวนการยืมหนังสือ
และจานวนการใช้ หนังสือภายในห้ องสมุด
4. วิธีดาเนินการวิจั ย การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ น
การวิจยั เชิงสารวจ โดยมีขนตอนและวิ
ั้
ธีดาเนินการ
วิจยั ดังนี ้
4.1 ศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องกับ
งานวิจยั เพื่อเป็ นข้ อมูลพื ้นฐานก่อนที่จะดาเนินการ
วิจยั โดยได้ รับกรอบแนวคิดในการวิจยั จาก Indiana
University's Swain Hall Library ที่ใช้ ข้อมู ลสถิติการ
ยืมหนังสือจากระบบห้ องสมุดอัตโนมัติมาใช้ ในการ
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาทรัพยากร
สารสนเทศของห้ องสมุด (Adams & Noel, 2008)
4.2 กาหนดแหล่งข้ อมูลที่ใช้ ในการ
วิจยั คือ ฐานข้ อมูลระบบห้ องสมุดอัตโนมัติ (Sierra)
ในการรวบรวมรายการหนังสือ ข้ อมูลบรรณานุกร ม
หนังสือ จานวนการยืมหนังสือ และจานวนการใช้
หนังสือภายในห้ องสมุดแต่ละเล่มที่จดั ซื ้อในช่วง
ปี งบประมาณ 2549 - 2558 โดยสอดคล้ องกับ
งานวิจยั ของ หนังสือเก่าจะมีการหมุนเวียนในการใช้
งานมากกว่าหนังสือที่จดั ซื ้อใหม่ (Adams & Noel,
2008)
4.3 ผู้วิจยั นาข้ อมูลที่รวบรวมได้ ม า
บันทึกในตารางบันทึกข้ อมูลหนังสือที่กาหนดไว้ เพื่อ
ทาการวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อหาค่าทางสถิติ
ดังต่อไปนี ้
ข้ อมูลการจัดซื ้อ
4.3.1 หาค่าร้ อยละเพื่
อ
เปรี ยบเทียบจานวนหนังสือสาขาเภสัชศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และหนังสือทัว่ ไปที่จดั ซื ้อ

วัตถุประสงค์ ในการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบจานวนหนังสือที่
จัดซื ้อกับปริ มาณการใช้ หนังสือของห้ องสมุด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในปี งบประมาณ 2549 - 2558
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการ
จัดซื ้อหนังสือกับปริ มาณการใช้ หนังสือของห้ องสมุด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิด
ล
ในปี งบประมาณ 2549 - 2558

วิธีการศึกษา
1. ขอบเขตของการวิจยั ศึกษาเฉพาะ
หนังสือที่จดั ซื ้อเข้ ามาในห้ องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี งบประมาณ 2549 - 2558
และจานวนการใช้ หนังสือ โดยครอบคลุมทังการใช้
้
ภายในห้ องสมุด และการยืมออกจากห้ องสมุด
2. ตัวแปรที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย ตัว
แปรอิสระ คือ การจัดซื ้อหนังสือ ตัวแปรตาม คือ การ
ใช้ หนังสือ
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ทังหมดตั
้
งแต่
้ ปีงบประมาณ 2549 - 2558 โดย
จาแนกตามหมวดหมูร่ ะบบหอสมุดรัฐสภาอเมริ กนั
(Library of Congress Classification : LC) และ
ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริ กนั
(National
Library of Medicine Classification : NLM) และ
จาแนกตามภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ข้ อมูลการใช้
4.3.2 หาค่าความถี่ของการใช้
สาหรับหนังสือสาขาเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพ และหนังสือทัว่ ไปที่จดั ซื ้อทังหมดตั
้
งแต่
้
ปี งบประมาณ 2549 - 2558 โดยจาแนกตาม
หมวดหมูร่ ะบบหอสมุดรัฐสภาอเมริ กนั (Library of
Congress Classification : LC) และระบบหอสมุด
แพทย์แห่งชาติอเมริ กั น (National Library of
Medicine Classification : NLM) และจาแนกตาม
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
4.3.3 หาค่าเฉลีย่ อัตราการใช้ ตอ่
เล่มสาหรับหนังสือสาขาเภสัชศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ และหนังสือทัว่ ไปที่จดั ซื ้อ
ทังหมดตั
้
งแต่
้ ปีงบประมาณ 2549 - 2558 โดย
จาแนกตามหมวดหมู่ ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริ กนั
(Library of Congress Classification : LC) และ
ระบบหอสมุดแพทย์แห่งชาติอเมริ กนั
(National
Library of Medicine Classification : NLM) และ
จาแนกตามภาษาต่างประเทศและภาษาไทย
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดซื ้อ
และการใช้
4.3.4 หาความสัมพันธ์ระหว่าง
จานวนหนังสือที่จดั ซื ้อทังหมด
้
กับปริ มาณการใช้
หนังสือสาขาเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพ
และหนังสือทัว่ ไปที่จดั ซื ้อทังหมดตั
้
งแต่
้ ปีงบประมาณ
2549 - 2558 โดยจาแนกตามหมวดหมูร่ ะบบหอสมุด
รัฐสภาอเมริ กนั (Library
of
Congress
Classification: LC) และร ะบบหอสมุดแพทย์
แห่งชาติอเมริ กนั National Library of Medicine

Classification:
NLM)
และจาแนกตาม
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย โดยหลักเกณฑ์ของ
Pearson Product Moment Correlation Coefficient
กาหนดการแปลผลค่าความสัมพันธ์ตามเกณฑ์ดงั นี ้
(Hinkle, Wiersma, & Jurs, 2003)
0.90 - 1.00 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูงมาก
0.70 - 0.90 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับสูง
0.50 - 0.70
มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง
0.30 - 0.50 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่า
0.00 - 0.30 มีความสัมพันธ์กนั ในระดับต่ามาก
4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั วิเคราะห์
ข้ อมูลโดยใช้ โปรแกรมสาเร็ จรูปสถิติทางสังคมศาสตร์
สาหรับวินโดวส์ (Statistical Package for the Social
Science for Windows: SPSS for Windows) และ
สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ ได้ แก่ การแจกแจงความถี่
ค่าร้ อยละ (Percentage) และ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์ สนั (Pearson Product Moment
Correlation Coefficient)

ผลการศึกษา
การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการวิจยั เชิงสารวจ
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรี ยบเทียบการจัดซื ้อและ
การใช้ หนังสือในปี งบประมาณ 2549 - 2558 รวมทัง้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการจัดซื ้อและการใช้
หนังสือดังกล่าวของห้ องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษาพบว่า
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดซือ้ หนังสือ
ตังแต่
้ ปีงบประมาณ 2549 - 2558
ห้ องสมุดจัดซื ้อหนังสือรวมทังสิ
้ ้น 2,202 เล่ม โดยใน
ปี งบประมาณ 2551 เป็ นปี ที่มีการจัดซื ้อหนังสือมาก
ที่สดุ คือ 394 เล่ม (ร้ อยละ 17.89) รองลงมาคือ
ปี งบประมาณ 2555 มีการจัดซื ้อหนังสือคือ 388 เล่ม
(ร้ อยละ 17.62) และปี งบประมาณ 2558 มีการ
จัดซื ้อหนังสือน้ อยที่สดุ คือ 61 เล่ม (ร้ อยละ 2.77)
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เมื่อพิจารณาจาแนกตามภาษาพบว่า ใน
ปี งบประ มาณ 2549 - 2558 ห้ องสมุดจัดซื ้อหนังสือ
ภาษาต่างประเทศจานวน 1,477 เล่ม (ร้ อยละ 67.08)
และหนังสือภาษาไทยจานวน 725 เล่ม (ร้ อยละ
32.92)
ปี งบประมาณที่มีการจัดซื ้อหนังสือ
ภาษาต่างประเทศมากกว่าหนังสือภาษาไทยจานวน
มากที่สดุ คือ ปี งบประมาณ 2551 จัดซื ้อหนังสือ
ภาษาต่างป ระเทศจานวน 313 เล่ม (ร้ อยละ 79.44)
และหนังสือภาษาไทยจานวน 81 เล่ม (ร้ อยละ 20.56)
ปี งบประมาณ

2558

สาหรับปี งบประมาณที่มีการจัดซื ้อ
หนังสือภาษาไทยมากกว่าภาษาต่างประเทศจานวน
มากที่สดุ คือ ปี งบประมาณ 2555 จัดซื ้อหนังสือ
ภาษาต่างประเทศจานวน 126 เล่ม (ร้ อยละ 32.47)
และหนังสือภ าษาไทยจานวน 262 เล่ม (ร้ อยละ
67.53) โดยส่วนใหญ่ในแต่ละปี งบประมาณมีการ
จัดซื ้อหนังสือ ภาษาต่างประเทศมากกว่าหนังสือ
ภาษาไทย ดังรูปที่ 1
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รูปที่ 1 แสดงจานวนหนังสือทังหมดที
้
่จดั ซื ้อในปี งบประมาณ 2549 - 2558 จาแนกตามภาษา
เมื่อพิจารณาจาแนกตามหมวดหมูพ่ บว่า
ห้ องสมุดจัดซื ้อหนังสือสาขาเภสัชศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพจานวนมากที่สดุ ในหมวด QV
(Pharmacology) จานวน 751 เล่ม (ร้ อยละ 41.91)
รองลงมาคือ หมวด WB (Practice of Medicine)
จานวน 132 เล่ม (ร้ อยละ 7.37 ) และสาหรับ
หมวดหมูท่ ี่ไม่มีการจัดซื ้อหนังสือคือ หมวด
QX

(Parasitology), WN (Radiology. Diagnostic
Imaging), WU (Dentistry. Oral Surgery) และ WV
(Otolaygology) เมื่อพิจารณาจาแนกตามหมวดหมู่
และภาษาพบว่า หนังสือภาษาต่างประเทศสาขา
เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สขุ ภ าพที่มีการจัดซื ้อ
มากที่สดุ คือ หมวด QV (Pharmacology) จานวน
624 เล่ม (ร้ อยละ 44.35)รองลงมาคือ หมวด WB
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(Practice of Medicine) จานวน 108 เล่ม (ร้ อยละ
7.68) สาหรับหนังสือภาษาไทย สาขาเภสัชศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพที่มีการจัดซื ้อมากที่สดุ คือ
หมวด QV (Pharmacology) จานวน 127 เล่ม (ร้ อย
ละ 32.99) รองลงมาคือ หมวด QD (Chemistry)
จานวน 32 เล่ม (ร้ อยละ 8.31)
สาหรับหนังสือทัว่ ไปที่จดั ซื ้อใน
ปี งบประมาณ 2549 - 2558 มีการจัดซื ้อหนังสือ
ดังกล่าวจานวนทังหมด
้
410 เล่ม จาแนกตาม
ประเภทหนังสือทัว่ ไปพบว่า มีการจัดซื ้อห นังสือสาร
คดีมากที่สดุ จานวน 354 เล่ม (ร้ อยละ 86.34)
รองลงมาคือ หนังสือบันเทิงคดีจานวน
56 เล่ม
(ร้ อยละ 13.66)
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ หนังสือ
ห้ องสมุดมีจานวนการใช้ หนังสือสาขา
เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพที่จดั ซื ้อใน
ปี งบประมาณ 2549 - 2558 ทังหมด
้
42,931 ครัง้
เมื่อพิจารณาจาแนกตามหมวดหมูพ่ บว่า หมวดหมูท่ ี่
มีการใช้ มากที่สดุ คือ หมวด QV (Pharmacology)
จานวน 28,733 ครัง้ (ร้ อยละ 66.93) รองลงมาคือ
หมวด WB (Practice of Medicine) จานวน 2,894
ครัง้ (ร้ อยละ 6.74) และสาหรับหมวดหมูท่ ี่มีการใช้
น้ อยที่ สุดคือ หมวด QL (Zoology) และ WO
(Surgery) จานวน 2 ครัง้ (ร้ อยละ 0.01) เท่ากัน
เมื่อพิจารณาจาแนกตามหมวดหมูแ่ ละ
ภาษาพบว่า หนังสือภาษาต่างประเทศสาขาเภสัช
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพที่มีการใช้ จานวนมาก
ที่สดุ คือ หมวด QV (Pharmacology) จานวน 27,318
ครัง้ (ร้ อยละ 71 .58 ) รองลงมาคือ หมวด WB
(Practice of Medicine) จานวน 2,448 ครัง้ (ร้ อยละ
6.41) และสาหรับหมวดหมูท่ ี่มีการใช้ น้อยที่สดุ คือ

หมวด QL (Zoology) และ WO (Surgery) จานวน 2
ครัง้ (ร้ อยละ 0.01) เท่ากัน สาหรับหนังสือภาษาไทย
สาขาเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพที่ มีการใช้
จานวนมากที่สดุ คือ หมวด QV (Pharmacology)
จานวน 1,415 ครัง้ (ร้ อยละ 29.68) รองลงมาคือ
หมวด QD (Chemistry) จานวน 452 ครัง้ (ร้ อยละ
9.48) และสาหรับหมวดหมูท่ ี่มีการใช้ น้อยที่สดุ คือ
หมวด QY (Clinical Pathology), WM (Psychiatry)
และ WV (Otolaryngology) จานวน 1 ครัง้ (ร้ อยละ
0.02) เท่ากัน
สาหรับหนังสือทัว่ ไปที่จดั ซื ้อใน
ปี งบประมาณ 2549 - 2558 มีการใช้ หนังสือดังกล่าว
จานวนทังหมด
้
2,550 ครัง้ จาแนกตามประเภท
หนังสือทัว่ ไปพบว่า หนังสือสารคดีมีการใช้ มากที่สดุ
จานวน 2,138 ครัง้ (ร้ อยละ 83.84) รองลงมาคือ
หนังสือบันเทิงคดีจานวน 412 ครัง้ (ร้ อยละ 16.16)
3. การเปรียบเทียบข้ อมูลการจัดซือ้
กับการใช้ หนังสือ และอัตราการใช้ ต่อเล่ ม
การเปรี ยบเทียบข้ อมูลการจัดซื ้อกับ
การใช้ หนังสือสาขาเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพทังหมด
้
ในปี งบประมาณ 2549 - 2558
โดยรวม มีอตั ราการใช้ 23.96 ครัง้ ต่อเล่ม เมื่อ
พิจารณาจาแนกตามหมวดหมูพ่ บว่า หมวดหมูท่ ี่มี
อัตราการใช้ ตอ่ เล่มสูงสุดคือ หมวด WQ (Obstetrics)
มีอตั ราการใช้ 47.75 ครัง้ ต่อเล่ม รองลงมาคือ หมวด
QV (Pharmacology) มีอตั ราการใช้ 38.26 ครัง้ ต่อ
เล่ม ดังตารางที่ 1 และ 2 และสาหรับหมวดหมูท่ ี่มี
อัตราการใช้ ตอ่ เล่มต่าที่สดุ คือ หมวด QL (Zoology)
และ WO (Surgery) มีอตั ราการใช้ 2.00 ครัง้ ต่อเล่ม
ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนการจัดซือ้ การใช้ และอัตราการใช้ ต่อเล่ มของหนังสือสาขาเภสัช
ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพ สาหรั บหมวดหมู่ท่ มี ีอัตราการใช้ สูงสุด 10 อันดับ
แรก ในปี งบประมาณ 2549 -2558
การจัดซือ้
อันดับที่

การใช้

อัตราการใช้

หมวดหมู่
จานวน (เล่ ม)

ร้ อยละ

จานวน (ครัง้ )

ร้ อยละ

ต่ อเล่ ม

4

0.22

191

0.44

47.75

1

WQ Obstetrics

2

QV Pharmacology

751

41.91

28,733

66.93

38.26

3

WB Practice of Medicine

132

7.37

2,894

6.74

21.92

4

QT Physiology

36

2.01

663

1.54

18.42

5

QZ Pathology

55

3.07

929

2.16

16.89

6

WK Endocrine System

15

0.84

240

0.56

16.00

7

QD Chemistry

101

5.64

1,607

3.74

15.91

8

QW Microbiology & Immunology

92

5.13

1,445

3.37

15.71

9

TP Chemical Technology

67

3.74

988

2.30

14.75

10

WF Respiratory System

9

0.50

131

0.31

14.56

เมื่อพิจารณาจาแนกตามหมวดหมูแ่ ละภาษาพบว่า
หนังสือภาษาต่างประเทศสาขาเภสัชศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพโดยรวมมีอตั ราการใช้ 27.12
ครัง้ ต่อเล่ม หมวดหมูท่ ี่มีอตั ราการใช้ ตอ่ เล่มสูงสุดคือ
หมวด WQ (Obstetrics) มีอตั ราการใช้ 47.75 ครัง้
ต่อเล่ม รองลงมาคือ หมวด QV (Pharmacology) มี
อัตราการใช้ 43.78 ครัง้ ต่อเล่ม และสาหรับหมวดหมู่
ที่มีอตั ราการใช้ ตอ่ เล่มต่าที่สดุ คือ หมวด
QL
(Zoology) และ WO (Surgery) มีอตั ราการใช้ 2.00
ครัง้ ต่อเล่ม ส่วนหนังสือภาษาไทยสาขาเภสัชศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพโดยรวมมีอตั ราการใช้ 12.38
ครัง้ ต่อเล่ ม หมวดหมูท่ ี่มีอตั ราการใช้ ตอ่ เล่มสูงสุดคือ
หมวด QT (Physiology) มีอตั ราการใช้ 25.13 ครัง้ ต่อ
เล่ม รองลงมาคือ หมวด
TP
(Chemical

Technology) มีอตั ราการใช้ 23.88 ครัง้ ต่อเล่ม และ
สาหรับหมวดหมูท่ ี่มีอตั ราการใช้ ตอ่ เล่มต่าที่สดุ คือ
หมวด W (General Medicine. Health Professions)
มีอตั ราการใช้ 0.75 ครัง้ ต่อเล่ม
สาหรับการเปรี ยบเทียบข้ อมูลการ
จัดซื ้อกับการใช้ หนังสือทัว่ ไปโดยรวม มีอตั ราการใช้
6.22 ครัง้ ต่อเล่ม จาแนกตามประเภทหนังสือทัว่ ไป
พบว่า หนังสือบันเทิงคดีมีอตั ราการใช้ ตอ่ เล่มสูงสุด
คือ 7.36 ครัง้ ต่อเล่ม รองลงมาคือ หนังสือสารคดีมี
อัตราการใช้ 6.04 ครัง้ ต่อเล่ม ดังตารางที่ 3
4. ความสัมพันธ์ ระหว่ างการจัดซือ้
และการใช้ หนังสือ
ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างการจัดซื ้อและการใช้ หนังสือสาขาเภสัช
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ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพทังหมดใน
้
ปี งบประมาณ 2549 – 2558 มีความสัมพันธ์กนั อย่าง
มีนยั สาคัญที่ระดับ
0 . 01 ในระดับสูงมาก
(ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั (r) = 0.986) ดัง
ตารางที่ 2
เมื่อพิจารณาจาแนกตามภาษาพบว่า
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดซื ้อและการใช้ หนังสือ
สาขาเภสัชศาสตร์ และวิทยาศ าสตร์ สขุ ภาพทัง้
ภาษาต่างประเทศ และภาษาไทย มีความสัมพันธ์กนั

อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ 0.01 ในระดับสูงมาก
(ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั (r) = 0.985 และ
0.980 ตามลาดับ)
สาหรับความสัมพันธ์ระหว่างการจัดซื ้อ
และการใช้ หนังสือทัว่ ไป ในปี งบประมาณ 254 9 2558 มีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ
0.01 ในระดับสูงมาก (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์
สัน (r) = 1.000) ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการจัดซือ้ และการใช้ อัตราการใช้ ต่อเล่ ม และความสัมพันธ์ ระหว่ าง
การจัดซือ้ และการใช้ หนังสือสาขาเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สุขภาพทัง้ หมด
ในปี งบประมาณ 2549 – 2558
การจัดซือ้
หมวดหมู่
QD Chemistry
QH National Histology
QK Botany
QL Zoology
QS Human Anatomy
QT Physiology
QU Biochemistry
QV Pharmacology
QW Microbiology & Immunology
QX Parasitology
QY Clinical Pathology
QZ Pathology
TP Chemical Technology
TX Home Economics
W General Medicine. Health
Professions
WA public Health
WB Practice of Medicine
WC Communicable Diseases
WD Disorders of Systemic,
Metabolic or Environmental
Origin, etc.

จานวน
(เล่ ม)
101
61
69
1
13
36
118
751
92
0
14
55
67
18
20
28
132
23
18

ร้ อยละ
5.64
3.40
3.85
0.06
0.73
2.01
6.58
41.91
5.13
0.00
0.78
3.07
3.74
1.00
1.12
1.56
7.37
1.28
1.00

การใช้
จานวน
(ครัง้ )
1,607
719
849
2
104
663
1,278
28,733
1,445
0
124
929
988
79
110
165
2,894
200

166

ร้ อยละ

อัตราการ
ใช้
ต่ อเล่ ม

3.74
1.68
1.98
0.01
0.24
1.54
2.98
66.93
3.37
0.00
0.29
2.16
2.30
0.18
0.26

15.91
11.78
12.30
2.00
8.00
18.42
10.83
38.26
15.71
0.00
8.86
16.89
14.75
4.39
5.50

0.38
6.74
0.71
0.47

5.89
21.92
13.17
11.11

Pearson
Product
Moment
Correlation
Coefficient
(r) = 0.986
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การจัดซือ้
หมวดหมู่
WE Musculoskeletal System
WF Respiratory System
WG Cardiovascular System
WH Hemic and Lymphatic
Systems
WI Digestive System
WJ Urogenital System
WK Endocrine System
WL Nervous System
WM Psychiatry
WN Radiology. Diagnostic
Imaging
WO Surgery
WP Gynecology
WQ Obstetrics
WR Dermatology
WS Pediatrics
WT Geriatrics. Chronic Disease
WU Dentistry. Oral Surgery
WV Otolaryngology
WW Ophthalmology
WX Hospitals and Other Health
Facilities
WY Nursing
WZ History of Medicine. Medical
Miscellany
รวม

จานวน
(เล่ ม)
7
9
15
1

การใช้

0.39
0.50
0.84
0.06

จานวน
(ครัง้ )
34
131
173
3

10
11
15
30
8
0

0.56
0.61
0.84
1.67
0.45
0.00

1
10
4
19
6
9
0
0
2
8

ร้ อยละ

ร้ อยละ

อัตราการ
ใช้
ต่ อเล่ ม

0.08
0.31
0.40
0.01

4.86
14.56
11.53
3.00

94
135
240
276
30
0

0.22
0.31
0.56
0.64
0.07
0.00

9.40
12.27
16.00
9.20
3.75
0.00

0.06
0.56
0.22
1.06
0.33
0.50
0.00
0.00
0.11
0.45

2
40
191
217
32
56
0
0
21
31

0.01
0.09
0.44
0.51
0.07
0.13
0.00
0.00
0.05
0.07

2.00
4.00
47.75
11.42
5.33
6.22
0.00
0.00
10.50
3.88

1
9

0.06
0.50

10
23

0.02
0.05

10.00
2.56

1,792

100.00

42,931

100.00

23.96
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ตารางที่ 3 เปรียบเทียบการจัดซือ้ และการใช้ อัตราการใช้ ต่อเล่ ม และความสัมพันธ์ ระหว่ าง
การจัดซือ้ และการใช้ ของหนังสือทั่วไป ในปี งบประมาณ 2549 – 2558
ประเภท
หนังสือทั่วไป
หนังสือสารคดี
หนังสือบันเทิงคดี
รวม

การจัดซือ้
จานวน
(เล่ ม)
354
56
410

การใช้
จานวน
(ครัง้ )
2,138
412
2,550

ร้ อยละ
86.34
13.66
100.00

ร้ อยละ

อัตราการ
ใช้
ต่ อเล่ ม

83.84
16.16
100.00

6.04
7.36
6.22

Pearson Product
Moment Correlation
Coefficient (r) = 0.986

เคยซื ้อหนังสือประเภทนี ้มาก่อน เมื่อพิจารณาจาแนก
ตามหมวดหมูพ่ บว่า ห้ องสมุดจัดซื ้อหนังสือสาขา
เภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพจานวนมาก
ที่สดุ ในหมวด QV (Pharmacology) ทังภาษาต่
้
าง
ประเทศและภาษาไทย เนื่องจากหนังสือหมวดหมู่
ดังกล่าวเป็ นสาขาเภสัชศาสตร์ โดยตรงซึง่ เป็ นตารา
เรี ยนหลักที่นกั ศึกษาใช้ ประกอบการเรี ยนการสอน
และการวิจยั จึงสรุ ปได้ วา่ ห้ องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
มีการจัดซื ้อหนังสือได้ สอดคล้ องกับการเรี ยนการสอน
ของคณะ และสาหรับหมวดหมูท่ ี่ไม่มีการจัดซื ้อ
หนังสือคือ หมวด QX (Parasitology), WN
(Radiology. Diagnostic Imaging), WU (Dentistry.
Oral Surgery) และ WV (Otolaryngology) เนื่องจาก
ไม่มีความสอดคล้ องกับหลักสูตรการเรี ยนการสอน ซึง่
สอดคล้ องกับผลการศึกษาของสดศรี กันทะอินทร์
(2549 ) ที่พบว่า หนังสือหมวดหมูท่ ี่ไม่มีการจัดซื ้อ
เพราะไม่มีความสอดคล้ องกับหลักสูตร สาหรับ
หนังสือทัว่ ไปห้ องสมุดมีการจัดซื ้อหนังสือประเภทสาร
คดีมากกว่าประเภทบันเทิงคดี ซึง่ เป็ นไปตามนโยบาย
ของผู้บริ หารและเงินงบประมาณที่ได้ รับไม่เพียงพอ
สาหรับการจัดซื ้อหนังสือประเภทบันเทิงคดี และส่วน
ใหญ่ห้องสมุดจะได้ รับอภินนั ทนาการสาหรับหนังสือ
ประเภทดังกล่าว
2. ข้ อมูลเกี่ยวกับการใช้ หนังสือ จากผล
การศึกษาพบว่า ห้ องสมุดมีจานว นการใช้ หนังสือ

อภิปรายผลการศึกษา
1. ข้ อมูลเกี่ยวกับการจัดซือ้ หนังสือ จาก
ผลการศึกษาพบว่า ในช่วงปี งบประมาณ 2549 2558 ห้ องสมุดจัดซื ้อหนังสือรวมทังสิ
้ ้น 2,202 เล่ม
โดยมีการจัดซื ้อหนังสือภาษาต่างประเทศมากกว่า
ภาษาไทย ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของมัณทะณี
คาโพธิ์ (2555 ) และมัณฑนา เจริ ญแพทย์ (2542 )
เนื่องจากหนังสือภาษาไทยในสาขาเภสัชศาสตร์ และ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพมีการพิมพ์จาหน่า ยน้ อยกว่า
ภาษาต่างประเทศ แต่ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
ลายอง บัวเพชร (2546) ที่พบว่ามีการจัดซื ้อหนังสือ
ภาษาไทยมากกว่าหนังสือภาษาต่างประเทศที่
หอสมุดสาขาวังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร และใน
แต่ละปี ห้ องสมุดจะได้ รับงบประมาณจากัด จานวน
หนังสือที่ได้ จดั ซื ้อจะขึ ้นอยู่กบั งบประมาณที่ได้ รับเป็ น
หลัก โดยถ้ ามีการจัดซื ้อหนังสือภาษาไทยจะได้
จานวนหนังสือมากกว่าหนังสือภาษาต่างประเทศ
เนื่องจากมีราคาจาหน่ายถูกกว่า และใน
ปี งบประมาณ 2555 และ 2557 ที่มีการจัดซื ้อหนังสือ
ภาษาไทยประเภทหนังสือทัว่ ไปมากกว่า
ภาษาต่างประเทศ เนื่องจากมีการเพิ่ มคอลเลคชัน่
พิเศษคือ Happy Place Great Soul เป็ นมุมหนังสือ
แนวเสริ มสร้ างความสุข สร้ างแรงบันดาลใจ ให้
กาลังใจผู้อา่ น จึงมีการจัดซื ้อหนังสือภาษาไทย
ประเภทดังกล่าวเพิ่มมากกว่าทุกปี ซึง่ ห้ องสมุดไม่
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สาขาเภสัชศาสตร์ และวิทยาสุขภาพที่จดั ซื ้อใน
ปี งบประมาณ 2549 - 2558 ทังหมด
้
42,931 ครัง้
เมื่อพิจารณาจาแนกตามหมวดหมูพ่ บว่า หมวดหมูท่ ี่
มีการใช้ มากที่สดุ คือ หมวด QV (Pharmacology)
ทังภาษาไทยและภาษาต่
้
างประเทศ ซึง่ สอดคล้ อง
กับข้ อมูลการจัดซื ้อหนัง สือ สาหรับหนังสือทัว่ ไป
พบว่าหนังสือประเภทสารคดีมีการใช้ มากกว่าหนังสือ
ประเภทบันเทิงคดี ซึง่ สอดคล้ องกับข้ อมูลการจัดซื ้อ
หนังสือเช่นเดียวกัน
3. การเปรียบเทียบข้ อมูลการจัดซือ้ กับ
การใช้ หนังสือ และอัตราการใช้ ต่อเล่ ม
จาก
ผลการศึกษาพบว่า การเปรี ยบเ ทียบข้ อมูลการจัดซื ้อ
กับการใช้ หนังสือสาขาเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
สุขภาพทังหมด
้
ในปี งบประมาณ 2549 – 2558
โดยรวม มีอตั ราการใช้ 23.96 ครัง้ ต่อเล่ม เมื่อ
พิจารณาจาแนกตามหมวดหมูพ่ บว่า หมวดหมูท่ ี่มี
อัตราการใช้ ตอ่ เล่มสูงสุดคือ หมวด WQ (Obstetrics)
เนื่องจากมีการจัดซื ้อหนังสือในหมวดหมูด่ งั กล่าวน้ อย
ซึง่ หนังสือในหมวดนี ้มีจานวนไม่มากที่มีเนื ้
อหา
เกี่ยวข้ องกับทางเภสัชศาสตร์ แต่เมื่อพิจารณาตาม
รายชื่อหนังสือที่จดั ซื ้อนันพบว่
้
า เป็ นเนื ้อหาเกี่ยวข้ อง
กับความปลอดภัยในการใช้ ยาของสตรี มีครรภ์ หรื อ
สตรี ที่ให้ นมบุ ตร จึงได้ รับการคัดเลือกแล้ วว่ามี
ประโยชน์ตอ่ ผู้ใช้ ของห้ องสมุด จึงมีการอัตราการใช้
ต่อเล่มสูง และหมวดหมูท่ ี่มีอตั ราการใช้ ตอ่ เล่มต่า
ที่สดุ คือ หมวด QL (Zoology) และ WO (Surgery)
เนื่องจากไม่สอดคล้ องกับหลักสูตรโดยตรง จึงมีการ
จัดซื ้อจานวนน้ อยและมีจานวนการใช้ น้
อยด้ วย
สาหรับการเปรี ยบเทียบข้ อมูลการจัดซื ้อกับการใช้
หนังสือทัว่ ไปโดยรวม มีอตั ราการใช้ 6.22 ครัง้ ต่อเล่ม
จาแนกตามประเภทหนังสือทัว่ ไปพบว่า หนังสือ
ประเภทบันเทิงคดีมีอตั ราการใช้ ตอ่ เล่มสูงกว่าหนังสือ
ประเภทสารคดี ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของของ
มัณทะณี คาโพธิ์ (2555 ) ที่พบว่าหนังสือประเภท
บันเทิงคดี ได้ แก่ นวนิยาย และเรื่ องสัน้ ซึง่ ได้ รับ

ความนิยมสาหรับผู้ใช้ บริ การบางกลุม่ ซึง่ ส่วนใหญ่
เป็ นการอ่านเพื่อผ่อนคลายความเครี ยดจากการเรี ยน
การทางาน และยังอ่านเพื่อสร้ างความเพลิดเพลินใน
ยามว่าง
4. ความสัมพันธ์ ระหว่ างการจัดซือ้ และ
การใช้ หนังสือ ผลการศึกษาพบว่าจากการทดสอบ
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดซื ้อและการใช้ หนังสือ
สาขาเภสัชศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพทังหมดใน
้
ปี งบประมาณ
2549 – 2558 ทังหนั
้ งสือ
ภาษาต่างประเทศและภาษาไทย รวมทังประเภท
้
หนังสือทัว่ ไป มีความสัมพั นธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญที่
ระดับ 0 . 01 ในระดับสูงมากเช่นเดียวกัน
(ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั (r) = 0.986,
0.985, 0.980 และ 1.000 ตามลาดับ ) ซึง่ สอดคล้ อง
กับงานวิจยั ของ สดศรี กันทะอินทร์ (2549) สมรักษ์
สหพงศ์ (2544 ) และสายพิณ จีนโน (2551 ) ซึง่
หมายความว่า เมื่อมีการจัดซื ้อจานวนมากก็มีการใช้
จานวนมากด้ วยเช่นกัน แสดงให้ เห็นว่าโดยภาพรวม
การจัดซื ้อหนังสือของห้ องสมุดคณะเภสัชศาสตร์
มีความสอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้
ซึง่ กระบวนการขันตอนในการคั
้
ดเลือกหรื อเสนอแนะ
หนังสือ ส่วนใหญ่จะได้ รับความร่วมมือจากอาจารย์
จากภาควิชาต่างๆ ในการพิจารณาก่อนจัดซื ้อ โดย
บางท่านไปคัดเลือกหนังสือเองจากร้ านหนังสือและ
จัดส่งรายชื่อให้ ห้องสมุดดาเนินการต่อไป หรื อบาง
ท่านเมื่อทางสานักพิมพ์นาหนังสือมาเสนอก็ช่วย
ห้ องสมุดในการพิจารณาดาเนินการจัดซื ้อด้ วยเช่นกัน

ข้ อเสนอแนะ
1. ในแต่ละปี ห้ องสมุดได้ รับงบประมาณที่
จากัด ดังนันการจั
้
ดซื ้อหนังสือจะต้ องดาเนินการอย่าง
รอบคอบเพื่อเป็ นประโยชน์กบั ผู้ใช้ บริ การมากที่สดุ
ดังนันห้
้ องสมุดควรมีการศึกษาในลักษณะคล้ ายกันนี ้
อย่างต่อเนื่องทุก 3 - 5 ปี เพื่อตรวจสอบอัตราการใช้
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หนังสือในแต่ละหมวดหมู่ รวมทังเมื
้ ่อพิจารณาอัตรา
การใช้ ตอ่ เล่มพบว่าหนังสือรายการใดมีความต้ องการ
ใช้ สงู บรรณารักษ์ ต้องคอยติดตามการจัดพิมพ์
หนังสือดังกล่าวเมื่อมีการออกฉบับพิมพ์ครัง้ ใหม่ เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ การพิจารณาจัดซื ้อหนังสือให้ สอด คล้ อง
กับความต้ องการใช้ ซึง่ ปั จจุบนั ทางห้ องสมุดคณะ
เภสัชศาสตร์ ได้ มีการประสานงานกับอาจารย์ใน
สาขาวิชาต่างๆ ในการเสนอแนะหนังสือ และควร
เพิ่มเติมด้ วยการพิจารณาจากแผนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ที่เปิ ดสอนในหลักสูตร
2. ห้ องสมุดควรมีการประชาสัมพันธ์
แนะนาหนังสือใหม่ให้ หลาก หลายช่องทางและมี
ความน่าสนใจเพิ่มขึ ้น หรื อส่งเสริ มการใช้ หนังสือที่มี
การใช้ น้อย โดยอาจนามาจัดแสดงภายนอกชัน้
หนังสือปกติ
3. สาหรับหนังสือหมวดหมูท่ ี่มีการจัดพิมพ์
ภาษาไทยน้ อย บรรณารักษ์ ควรแนะนาผู้ใช้ บริ การใน
การค้ นคว้ าสารสนเทศจากหนังสือภาษาต่างประเทศ
เพื่อให้ มีการใช้ หนังสืออย่างคุ้มค่า
4. หนังสือรายการใดที่มีการใช้ น้อย อาจมี
การคัดแยกไปจัดเก็บในห้ อง Close Stack แทนการ
ให้ บริ การในชันหนั
้ งสือปกติ เพื่อให้ มีพื ้นที่เพียงพอ
สาหรับการจัดบริ การหนังสือใหม่ในอนาคต และ
หนังสือรายการใดที่มีการใช้ จานวนมาก แต่ห้องสมุด
ไม่สามารถจัดหามาเพิ่มเติมได้ ถ้ าปล่อยให้ มีการใช้
งานในสภาพเดิมอาจทาหนังสือดังกล่าวชารุด
ควรหาวิธีการอนุรักษ์ ในลักษณะอื่นๆ ต่อไป

การเขียนผลงานเพื่อการพัฒนางานประจาสูง่ านวิจยั
ขอบคุณคุณอังคณา สุริวรรณ์ หัวหน้ าห้ องสมุด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่สนับสนุนให้
บุคลากรทางานวิจยั
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เสียงลูกค้ ากับแนวทางการพัฒนางานบริการยืมระหว่ างห้ องสมุด
ในมหาวิทยาลัยมหิดล
Voice of Users about Mahidol Book Delivery Services Development
รุ่งนภา แสงระวี1* วิชาดา บุญจันทร์ กลุ 2
Rungnapa Saengrawee1*, Vichada Boonchankul2

บทคัดย่ อ
งานวิจยั เรื่ องนี ้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะของผู้รับบริ การที่มี
ต่อการใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อนาผลการศึกษามาใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนางานบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดล
ผลการวิจยั พบว่า นักศึกษาระดับปริ ญญาโท/เอกขอใช้ บริ การจานวนมากที่สดุ ร้ อยละ 45.61 ความถี่ที่ขอใช้
บริ การนานๆ ครัง้ จานวนมากที่สดุ ร้ อยละ 41.23 วัตถุประสงค์ในการใช้ บริ การเพื่อทาวิจยั /ทาวิทยานิพนธ์จานวนมาก
ที่สดุ ร้ อยละ 48.53 มีระดับความพึงพอใจโดยรวม ด้ านกระบวนการ /ขันตอนการขอใช้
้
บริ การ ในระดับมาก
(𝑥 = 4.34) ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การในระดับมากที่สดุ (𝑥 = 4.67) ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของบริ การยืม
ระหว่างห้ องสมุดในระดับมากที่สดุ (𝑥 = 4.61) ผู้รับบริ การยืมระหว่างห้ องสมุด ให้ ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบริ การยืมระหว่างห้ องสมุด ด้ านแบบฟอร์ มการขอใช้ บริ การให้ ยืมระหว่างห้ องสมุดควรระบุรายการยืม
ได้ มากกว่า 1 เล่ม ควรมองเห็นได้ ชดั เจนจากหน้ าเว็บไซต์ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ ควรขอใช้ บริ การจากหน้ าจอ
การสืบค้ นหนังสือได้ และระยะเวลาในการจัดส่งควรน้ อยกว่า 3 วันทาการ
ผลการวิจยั สามารถ นาไปประยุกต์ใช้ เป็ นแนวทางการพัฒนางานบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยร่วมมือกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศทาการปรับปรุงระบบบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดออนไลน์
ให้ ใช้ งานได้ ง่าย สามารถส่งคาขอใช้ บริ การจากหน้ าจอการสืบค้ นหนังสือได้ และระบุรายการยืมได้ มากกว่า 1 เล่ม
รวมถึงการสร้ างความร่วมมือเพื่อให้ ห้องสมุดทุกคณะ/สถาบัน ได้ เข้ าร่วมบริ การยืมระหว่างห้ องสมุด เพื่อให้ เกิดการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า เป็ นการอานวยความสะดวก ลดภาระ ค่าใช้ จ่าย และประหยัดเวลาของผู้รับบริ การ
คาสาคัญ: บริ การยืมระหว่างห้ องสมุด หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
ห้ องสมุด
1*

ตาแหน่งนักเอกสารสนเทศ หอสมุดกลาง สานักงานเครือข่ายบริการห้ องสมุด หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
และเป็ น corresponding author
2
ตาแหน่งผู้ปฏิบตั ิงานห้ องสมุดชานาญงาน หอสมุดกลาง สานักงานเครือข่ายบริการห้ องสมุดหอสมุดและคลังความรูม้ หาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract
The purpose of this research was to study the information of the library users in using Mahidol
Library Book Delivery Service of the Central Library, Mahidol University Library and Knowledge Center.
The results of this study are used to suggest the improvement and development of Book Delivery Service
provided by Central Library, Mahidol University Library and Knowledge Center.
The research found that Master/Doctoral student requests were the highest quantity (45.61%).
Regarding the frequency of use (everyday, almost everyday, once a week, once a month and seldom),
“seldom use” was the highest cited frequency (41.23%). As for the purposes of use, the most cited one
was to do research/thesis (48.53%). In term of users’ level of satisfaction, different areas of services were
rated as follows: Circulation process was rated as high satisfaction (𝑥 = 4.34). Support from library staff
was rated as the highest satisfaction (𝑥 = 4.67), and the overall services were rated as the highest
satisfaction (𝑥 = 4.61). Library users gave the following suggestions to improve the quality of Mahidol
Library Book Delivery Service: Users should be able to use one Form for several books (not one form for
one book) and it should be made clear from the library’s website. Users should be able to use such
services online, and the delivery period should take less than 3 working days.
The findings shall be applied for the improvement of the services. The Library, with cooperation
from the Information and Technology Division, will make this online service easier to use. For example,
users can borrow books from online circulation system and can borrow more than one book at a time.
More cooperation among libraries of different faculties/institutes should be promoted so that their
resources can be shared, which will make the services more effective and can meet the needs of users.
Keywords: Book Delivery Services, Interlibrary Loan, Mahidol University Library Services, Library Users
Satisfaction
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คณะในต่างวิทยาเขต โดยไม่คิดค่าบริ การ (หอสมุด
และคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล , 2557) เพื่อเป็ น
การส่งเสริ มการใช้ ทรัพยากรร่วมกันของห้ องสมุดทุก
วิทยาเขตอย่างคุ้มค่า ผู้รับบริ การได้ รับความสะดวก
ส บาย ช่วยลดภาระ ค่าใช้ จ่าย อีกทังช่
้ วย
ประหยัดเวลาอีกด้ วย
ดังนัน้ การวิจยั เรื่ อง “เสียงลูกค้ ากับแนว
ทางการพัฒนางานบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ” จึงเป็ นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการให้ บริ การอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้
ผู้รับบริ การเข้ าถึงสารสนเทศได้ ตรงความต้ องการ
สะดวก และรวดเร็ ว และเกิดการใช้ ทรัพยากร
สารสนเทศอย่างคุ้มค่า ครอบคลุม และทัว่ ถึง โดย
ผู้รับบริ การได้ รับความพึงพอใจมาก อีกทังแนว
้
ทางการปรับปรุงและพัฒนาการให้ บริ การช่วยส่งเสริ ม
ให้ งานบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ ้น เป็ นการพัฒนางานบริ การของหอสมุดกลาง
หอสมุดและคลังความรู้ฯ ให้ ก้าวหน้ าต่อไป

หลักการและเหตุผล
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
เป็ นห้ องสมุดมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ ให้ บริ การ
วิชาการเพื่อสนับสนุนการเรี ยนการสอนและการ
ค้ นคว้ าวิจยั ของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรตาม
หลักสูตรและนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ ามาช่วยดาเนินงานระบบ
ห้ องสมุดอัตโนมัติเชื่อมโยงห้ องสมุ
ดต่างๆ ใน
มหาวิทยาลัยเข้ าด้ วยกัน มีทรัพยากรห้ องสมุดใน
รูปแบบหลากหลาย โดยการจัดหาในรูป สิง่ พิมพ์และ
อิเล็กทรอนิกส์ สามารถให้ บริ การแก่ห้องสมุ
ด
เครื อข่ายทังในและนอกมหาวิ
้
ทยาลัย เพื่อตอบสนอง
ความต้ องการของผู้รับบริ การเป็ นสาคัญ โดยถือเป็ น
ภาระหน้ าที่หลัก เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานบรรลุ
เป้าประสงค์ และสอด คล้ องกับวิสยั ทัศน์ พันธกิจของ
หน่วยงาน และองค์กร (หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล , 2554) มีบริ การพื ้นฐาน ได้ แก่
บริ การบัตรสมาชิกระบบเครื อข่ายห้ องสมุด บริ การ
แนะนาการใช้ สารสนเทศภายในห้ องสมุด บริ การ
ยืมคืน บริ การยืมระหว่างห้ องสมุด บริ การช่วยการ
ค้ นคว้ า บริ การวารสาร /หนังสือพิมพ์ บริ การถ่าย
สาเนาเอกสาร บริ การดรรชนีและสาระสังเขป บริ การ
เครื อข่า ยอินเทอร์ เน็ตไร้ สา ย บริ การสือ่ ผสมเพื่อการ
เรี ยนรู้ (Learning Multimedia) และบริ การพิเศษ
ได้ แก่การยืมคืนหนังสือระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery)
บริ การยืมหนังสือระหว่างห้ องสมุดมหาวิทยาลัย (ILL)
บริ การขอสาเนาเอกสารด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(EDDS) บริ การคาบรรยายรายวิชา (E - Lectures)
(หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล , 2557)
สาหรับ บริ การ ยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol Book Delivery) เป็ น
บริ การพิเศษ สาหรับสมาชิกห้ องสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่ออานวยความสะดวกในการ
ยืมหนังสือจากต่างห้ องสมุดในศาลายาและห้ องสมุด

นิยามศัพท์ เฉพาะ
บริการยืมระหว่ างห้ องสมุด (Mahidol
Book Delivery) ของหอสมุดกลาง หมายถึง บริ การ
ให้ ยืมหนังสือของหอสมุดกลางแก่ห้องสมุดคณะ /
สถาบัน /วิทยาลัยต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
ของเครื อข่าย Mahidol Book Delivery ประกอบด้ วย
ห้ องสมุด 22 แห่ง จาก 4 วิทยาเขต

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ความคิดเห็น
และข้ อเสนอแนะ ของผู้รับบริ การที่มีตอ่ การใช้ บริ การ
ยืมระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลาง หอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เพื่อ นาผลการศึกษามาใช้ เป็ นแนว
ทางการพัฒนางานบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
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มหาวิทยาลัยมหิดล ของหอสมุดกลาง หอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้รับบริ การ จะใช้ สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้ อมูล
ทัว่ ไป ได้ แก่ การแจกแจงความถี่ และค่าร้ อยละ
2. ความพึงพอใจที่มีตอ่ การใช้ บริ การยืม
ระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลาง
2.1 คานวณ ค่าเฉลีย่ เลขคณิต โดย
วิเคราะห์ตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
ค่าเฉลีย่ 4.51-5.00 หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมากที่สดุ
ค่าเฉลีย่ 3.51-4.50 หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยมาก
ค่าเฉลีย่ 2.51-3.50 หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยปานกลาง
ค่าเฉลีย่ 1.51-2.50 หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยน้ อย
ค่าเฉลีย่ 1.00-1.50 หมายความว่า
มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับเห็นด้ วยน้ อยที่สดุ
2.2 หาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

วิธีการศึกษา
ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจยั ได้ ดาเนินการ
จัดส่งแบบสารวจความพึงพอใจให้ ผ้ รู ับบริ การที่ได้ สง่
คาขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดพร้ อมตัวเล่ม
หนังสือที่ต้องการยืม ไปถึงห้ องสมุดที่ผ้ รู ับบริ การได้
แจ้ งความจานงรับหนังสือไว้ และได้ ขอความร่วมมือ
จากห้ องสมุดที่เข้ าร่วมเครื อข่ายให้ บริ การ Book
Delivery ในมหาวิทยาลัยมหิดลทัง้ 22 แห่ง ในการ
เก็บรวบรวมแบบสารวจและจัดส่งกลับคืนมายัง
หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
คือ แบบสารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริ การที่มีตอ่ การใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องส มุด
ของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้รับบริ การ จาแนก
ตามเพศ สถานภาพ ความถี่ วัตถุประสงค์ในการใช้
บริ การ จานวน 4 ข้ อ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีตอ่ การใช้ บริ การ
ยืมระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลาง จาแนกเป็ น 2
ด้ าน จานวน 8 ข้ อ คือ ด้ านกระบวนการขันตอนการ
้
ขอใช้ บริ การ จานวน 5 ข้ อ และด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ให้ บริ การ จานวน 3 ข้ อ
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบริ การยืมระหว่างห้ องสมุด

ผลการวิจัย
ผู้วิจยั แจกแบบสารวจความพึงพอใจระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
จานวน 232 ชุด ได้ รับกลับคืน จานวน 114 ชุด
คิดเป็ นร้ อยละ 49 .14 เป็ นแบบสารวจที่สมบูรณ์
สามารถนามาวิเคราะห์ได้ ทงหมด
ั้
ตอนที่ 1 ข้ อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
1.1 สถานภาพ
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รูปที่ 1 จานวนและร้ อยละของผู้รับบริ การ จาแนกตามสถานภาพ

จานวน(คน)

จาก รูปที่ 1 เมื่อพิจารณาจานวนและร้ อยละของ
ผู้รับบริ การที่ขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดของ
หอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล จาแนกตามสถานภาพ พบว่า
นักศึกษาปริ ญญาโท /เอก ขอใช้ บริ การยืมระหว่าง
ห้ องสมุดจานวนมากที่สดุ จานวน 52 คน คิดเป็ น

ร้ อยละ 45.61 รอง ลงมาคือ นักศึกษาปริ ญญาตรี
จานวน 28 คน คิดเป็ นร้ อยละ 24.56 และอาจารย์
และบุคลากรจานวนน้ อยที่สดุ เท่ากัน จานวน 17 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 14.91
1.2 ความถี่ที่ขอใช้ บริ การยืมหนังสือ
ระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลาง

50
40
30
20
10
0

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

ทุกวัน

1

0.88

เกือบทุกวัน

10

8.77

สัปดาห์ ละครั ง้

26

22.81

เดือนละครัง้

30

26.32

นานๆ ครั ง้

47

41.23

รูปที่ 2 ความถี่ (ครัง้ ) และร้ อยละที่ขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลาง
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จานวน(คน)

จากรูปที่ 2 เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการขอใช้ บริ การ
ยืมระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลาง พบว่า ความถี่
ที่ขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดนานๆ ครัง้ มี
จานวนมากที่สดุ จานวน 47 คน คิดเป็ นร้ อยละ 41.23
รองลงมาคือ เดือนละครัง้ จานวน 30 คน คิดเป็ น
ร้ อยละ 26.32 สัปดาห์ละครัง้

จานวน 26 คน คิดเป็ นร้ อยละ 22.81 เกือบทุกวัน
จานวน 10 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.77 และขอใช้ บริ การ
ยืมระหว่างห้ องสมุดทุกวัน มีจานวนน้ อยที่สดุ จานวน
1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.88
1.3 วัตถุประสงค์ในการใช้ บริ การยืม
ระหว่างห้ องสมุด

100
0
จานวน

ร้ อยละ
จานวน

ร้ อยละ

การเรียนการสอน

28

20.59

ทารายงาน

23

16.91

ทาวิจัย/วิทยานิพนธ์

66

48.53

เพื่อความบันเทิง

18

13.24

อื่นๆ

1

0.74

รูปที่ 3 จานวน (คน) และร้ อยละของผู้รับบริ การ จาแนกตามวัตถุประสงค์ในการใช้ บริ การ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ บริการยืม
ระหว่ างห้ องสมุด
ประกอบด้ วยระดับความพึงพอใจที่มีตอ่ การ
ใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลาง ด้ าน
กระบวนการขันตอนการขอใช้
้
บริ การ และ ด้ าน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การ ปรากฎผลดังนี ้
2.1 ด้ านกระบวนการ /ขันตอนการขอใช้
้
บริ การ

จากรูปที่ 3 เมื่อพิจารณาวัตถุประสงค์ในการใช้ บริ การ
ยืมระหว่างห้ องสมุด พบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้
บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดเพื่อทาวิจยั /วิทยานิพนธ์ มี
จานวนมากที่สดุ จานวน 66 คน คิดเป็ นร้ อยละ
48.53 รองลงมาคือเพื่อการเรี ยนการสอน จานวน 28
คน คิดเป็ นร้ อยละ 20.59 เพื่อทารายงาน จานวน 23
คน คิดเป็ นร้ อยละ 16.91 เพื่อความบันเทิง จานวน
18 คน คิดเป็ นร้ อยละ 23.24 และวัตถุประสงค์อื่นๆ มี
จานวนน้ อยที่สดุ จานวน 1คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.74
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ตารางที่ 1 ระดับความพึงพอใจ ด้ านกระบวนการ/ขัน้ ตอนการขอใช้ บริการ
𝒙

SD

ระดับความคิดเห็น

แบบฟอร์ มการขอใช้ บริการมีความชัดเจน ใช้ งานง่าย

4.32

0.60

มาก

ขันตอนการเข้
้
าใช้ สะดวก รวดเร็ว และไม่ซบั ซ้ อน

4.34

0.66

มาก

มีการแจ้ งถึงสาเหตุกรณีที่ไม่ได้ รับหนังสือตามคาขอใช้ บริการ

4.26

0.85

มาก

มีการแจ้ งผู้รับบริการให้ มารับตัวเล่มที่ห้องสมุดทุกครัง้

4.41

0.73

มาก

ระยะเวลาการให้ บริการมีความเหมาะสม

4.35

0.69

มาก

4.34

0.71

มาก

ด้ านกระบวนการ/ขัน้ ตอนการขอใช้ บริการ

รวม

จากตารางที่ 1 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจที่มี
ต่อการใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดของ
หอสมุดกลาง ด้ านกระบวนการ /ขันตอนการขอใช้
้
บริ การ พบว่า ผู้รับบริ การพึงพอใจในการใช้ บริ การยืม
ระหว่างห้ องสมุด โดยรวมมีระดับความคิดเห็นด้ วยใน
ระดับมาก (𝑥 = 4.34) เมื่อจาแนกตามกระบวนการ /
ขันตอนการขอใช้
้
บริ การ พบว่า ผู้รับบริ การมีระดับ
ความคิดเห็นด้ วยในระดับมากระดับเดียวทังหมด
้
โดย
บริ การที่ผ้ รู ับบริ การพึงพอใจ เรี ยงลาดับค่าเฉลีย่ ระดับ
ความคิดเห็นจากมากไปน้ อย ดังนี ้ มีการแจ้ ง

ผู้รับบริ การให้ มารับตัวเล่มที่ห้องสมุดทุกครัง้
(𝑥 = 4.41) ระยะเวลาการให้ บริ การมีความเหมาะสม
(𝑥 = 4.35) ขันตอนการเข้
้
าใช้ สะดวก รวดเร็ ว และ
ไม่ซบั ซ้ อน (𝑥 = 4.34) แบบฟอร์ มการขอใช้ บริ การมี
ความชัดเจน ใช้ งานง่าย (𝑥 = 4.32) และมีการแจ้ งถึง
สาเหตุกรณีที่ไม่ได้ รับหนังสือตามคาขอใช้ บริ การ
(𝑥 = 4.26)
2.2 ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การ

ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจ ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูให้ บริการ
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การ

𝒙

SD

ระดับความคิดเห็น

เจ้ าหน้ าที่ให้ คาแนะนาหรือตอบข้ อซักถามได้ เป็ นอย่างดี(จุดที่รับตัวเล่ม)

4.66

0.55

มากที่สดุ

เจ้ าหน้ าที่จดั ส่งตัวเล่มได้ ถกู ต้ องตามคาขอใช้ บริการ

4.68

0.60

มากที่สดุ

4.67

0.57

มากที่สุด

รวม

จากตารางที่ 2 เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจที่มี
ต่อการใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดของ
หอสมุดกลาง ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การรับคืนหนังสือ
พบว่า ผู้รับบริ การพึงพอใจในการใช้ บริ การยืมระหว่าง
ห้ องสมุดโดยรวมมีระดับความคิดเห็นด้ วยในระดับ
มากที่สดุ (𝑥 = 4.67) เมื่อจาแนกตามเจ้ าหน้ าที่
ผู้ให้ บริ การ พบว่า ผู้รับบริ การมีระดับความคิดเห็น

ด้ วยในระดับมากที่สดุ ระดับเดียวทังหมด
้
โดย
ผู้รับบริ การมีระดับความคิดเห็นเรี ยงลาดับค่าเฉลีย่
จากมากไปน้ อย ดังนี ้ เจ้ าหน้ าที่จดั ส่งตัวเล่มได้
ถูกต้ องตามคาขอใช้ บริ การ (𝑥 = 4.68) และ
เจ้ าหน้ าที่ ให้ คาแนะนาหรื อตอบข้ อซักถามได้ เป็ น
อย่างดี (จุดที่รับตัวเล่ม) (𝑥 = 4.66)
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ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจในภาพรวมของบริการ
ความพึงพอใจในภาพรวม
ความพึงพอใจในภาพรวมของบริการยืมระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลาง

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะเพื่อ
พัฒนาคุณภาพบริการยืมระหว่ างห้ องสมุด
3.1 ความคิดเห็น
1. แบบฟอร์ มการขอใช้ บริ การให้ ยืม
หนังสือไม่ชดั เจน
2. เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การให้ ข้อมูล
คาแนะนา บริ การอย่างดี และรวดเร็ ว
3. เป็ นบริ การที่ดี และอานวยความ
สะดวกมาก
4. ช่วยอานวยความสะดวก ต่อการ
เรี ยนการสอน และการใช้ ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3.2 ข้ อเสนอแนะ
1. การสือ่ สาร /แจ้ ง ควรมีบริ การแจ้ ง
ให้ ผ้ รู ับบริ การทราบเมื่อได้ รับคาขอยืมหนังสือ เมื่อทา
รายการยืมหนังสือแล้ วเสร็ จ และเมื่อหนังสือถึ
ง
ห้ องสมุด
2. ห้ องสมุดทุกคณะ /สถาบัน ควรจะ
มีบริ การให้ ยืมหนังสือระหว่างห้ องสมุด
3. แบบฟอร์ มการขอใช้ บริ การ ควร
ระบุรายการได้ มากกว่า 1 เล่ม
4. บริ การ ยืมระหว่างห้ องสมุด จาก
หน้ าเว็บไซต์ ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
ควร
มองเห็น ได้ ชัดเจน และสามารถขอใช้ บริ การจาก
หน้ าจอการสืบค้ นหนังสือได้
5. ระยะเวลาในการจัดส่งหนังสือควร
น้ อยกว่า 3 วันทาการ

𝒙

SD

แปล

4.61

0.62

มากที่สดุ

1. นักศึกษาระดับปริ ญญาโท /เอก ขอใช้
บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลาง หอสมุด
และคลังความรู้ฯ เป็ นจานวนมากกว่าสถานภาพอื่นๆ
คิดเป็ นร้ อยละ 45.61 ซึง่ สอดคล้ อ งกับงานวิจยั ของ
ศุภชัย อนวัชพงศ์ ,ฉวีวรรณ วันสาสืบ , และสุดาวดี
ศรี สดุ า (2549) , มะลิวลั ย์ น้ อยบัวทิพย์ (2543) และ
สุกญ
ั ญา ธีรพงศ์ภกั ดี (2541) ที่ศกึ ษาเรื่ องบริ การยืม
ระหว่างห้ องสมุด พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่เป็ น
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาเหตุที่นกั ศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท/เอก ขอใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดของ
หอสมุดกลางเป็ นจานวนมาก อาจเนื่องจาก
หอสมุดกลางมีทรัพยากรสิง่ พิมพ์ประเภทหนังสือที่
เกี่ยวข้ องกับการทาวิจยั และวิทยานิพนธ์ไว้ ให้ บริ การ
เป็ นจานวนมาก หลากหลาย และครอบคลุมทุก
สาขาวิชา
( หอสมุ ดและคลัง ความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ,2557 ) ซึง่ นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจาเป็ นต้ องใช้ ในการเรี ยนและการทา
วิจยั จึงมีสว่ นทาให้ การ ขอใช้ บริ การยืมระหว่าง
ห้ องสมุดเป็ นจานวนมากกว่าสถานภาพอื่นๆ แต่กลับ
พบว่าอาจารย์และบุคลากรขอใช้ บริ การยืมระหว่าง
ห้ องสมุด เป็ นจานวนน้ อยที่สดุ เท่ากัน คิดเป็ นร้ อยละ
14.91 แต่ไม่สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ ธันยกานต์
สินปรุ (2554) ที่ศกึ ษาเรื่ องการใช้ บริ การยืมระหว่าง
ห้ องสมุดของผู้ใช้ บริ การศูนย์บรรณสารและ
สือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ระหว่าง
ปี พ.ศ.2550 – 2551 พบว่า ผู้ใช้ บริ การส่วนใหญ่ คือ
อาจารย์ สาเหตุที่อาจารย์ ขอใช้ บริ การยืมระหว่าง
ห้ องสมุดเป็ นจานวนน้ อย อาจเนื่องจากทรัพยากร
สิง่ พิมพ์ที่มีให้ บริ การของหอสมุดกลางเป็ นหนังสือ

อภิปรายผล
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วิชาการระดับเบื ้องต้ น ไม่เฉพาะทางเหมือนที่มี
ให้ บริ การในห้ องสมุดของคณะ /หน่วยงาน /สถาบัน
(หอสมุ ดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิด ล, 2557)
จึงมีสว่ นทาให้ อาจารย์และบุคลากรขอใช้ บริ การยืม
ระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลัง
ความรู้ฯ เป็ นจานวนน้ อย
2. ความถี่ที่ผ้ รู ับบริ การขอใช้ บริ การยืม
ระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลาง ขอใช้ บริ การนานๆ
ครัง้ มีจานวนมากที่สดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 41 .23
รองลงมาคือเดือนละครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 26 .32
สัปดาห์ละครัง้ คิดเป็ นร้ อยละ 22.81 เกือบทุกวัน คิด
เป็ นร้ อยละ 8.77 และทุกวันมีจานวนน้ อยที่สดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 0.88
3. ผู้รับบริ การขอใช้ บริ การยืมระหว่าง
ห้ องสมุดเพื่อทาวิ จยั /ทาวิทยานิพนธ์จานวนมากที่สดุ
คิดเป็ นร้ อยละ 48.53 ซึง่ สอดคล้ องกับงานวิจยั ของ
วงเดือน เจริ ญ ที่ศกึ ษาเรื่ องการบริ การยืมระหว่าง
ห้ องสมุดของผู้ใช้ บริ การ สานักหอสมุด มหาวิทยาลัย
บูรพา พบว่า วัตถุประสงค์ในการใช้ สว่ นใหญ่ใช้ ทา
วิจยั หรื อทาวิทยานิพนธ์มากที่สุ ด และผู้รับบริ การขอ
ใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุด ลาดับรองลงมาคือการ
เรี ยนการสอน คิดเป็ นร้ อยละ 20.59 ทารายงาน
คิดเป็ นร้ อยละ 16.91 ความบันเทิง คิดเป็ นร้ อยละ
23.24 และวัตถุประสงค์อื่น ๆ มีจานวนน้ อยที่สดุ
คิดเป็ นร้ อย 0.74
4. ผู้รับบริ การพึงพอใจในการใช้ บริ การยืม
ระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลางโดยรวมด้ าน
กระบวนการ /ขันตอนการขอใช้
้
บริ การมีระดับความ
คิดเห็นด้ วยในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.34
5. ผู้รับบริ การพึงพอใจด้ านกระบวนการ /
ขันตอนการขอใช้
้
บริ การ เรื่ องการแจ้ งผู้รับบริ การให้
มารับตัวเล่มที่ห้องสมุดทุกครัง้ ค่าเฉลีย่ ระดับความ
คิดเห็นสูงที่สดุ 4.41 เนื่องจากการแจ้ งให้ ผ้ รู ับบริ การ
ทราบทันทีเมื่อหนังสือที่ผ้ รู ับบริ การขอใช้ บริ การยืม
ระหว่างห้ องสมุดส่งถึงห้ องสมุด ทาให้ ผ้ รู ับบริ การ

ได้ รับตัวเล่มหนังสือเร็ วยิ่ง ขึ ้น และพึงพอใจเรื่ องมีการ
แจ้ งถึงสาเหตุกรณีที่ไม่ได้ รับหนังสือตามคาขอใช้
บริ การ ค่า เฉลีย่ ระดับความคิดเห็นต่าที่สดุ ค่าเฉลีย่
4.26 แม้ วา่ ผู้รับบริ การพึงพอใจเรื่ องมีการแจ้ งถึง
สาเหตุกรณีที่ไม่ได้ รับหนังสือตามคาขอใช้ บริ การ
ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นต่าที่สดุ ในด้ า
น
กระบวนการ /ขันตอนการขอใช้
้
บริ การ แต่ ผลระดับ
ความคิดเห็น อยูใ่ นระดับมาก
6. ผู้รับบริ การพึงพอใจในการใช้ บริ การยืม
ระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลางโดยรวมด้ าน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การรับคืนหนังสือมีระดับ ความ
คิดเห็นด้ วยในระดับมากที่สดุ ค่าเฉลีย่ 4.67
7. ผู้รับบริ การพึง พอใจด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ู
ให้ บริ การเรื่ องเจ้ าหน้ าที่จดั ส่งตัวเล่มได้ ถกู ต้ องตามคา
ขอใช้ บริ การ ค่า เฉลีย่ ระดับความคิดเห็นสูงที่สดุ
ค่าเฉลีย่ 4.68 เนื่องจากผู้ให้ บริ การจัดส่งตัวเล่มที่
ผู้รับบริ การต้ องการใช้ งานได้ ถกู ต้ อง ตรงตามความ
ต้ องการใช้ งาน และรวดเร็ ว ทาให้ ผ้ รู ับบริ การพึงพอใจ
เป็ นอย่างมาก และพึงพอใจเรื่ องเจ้ าหน้ าที่ให้
คาแนะนาหรื อตอบข้ อซักถามได้ เป็ นอย่างดี (จุดที่รับ
ตัวเล่ม) ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นต่าที่สดุ ค่าเฉลีย่
4.66 แม้ วา่ ผู้รับบริ การพึงพอใจเรื่ องเจ้ าหน้ าที่ให้
คาแนะนาหรื อตอบข้ อซักถามได้ เป็ นอย่างดี (จุดที่รับ
ตัวเล่ม ) ค่าเฉลีย่ ระดับความคิดเห็นต่าที่สดุ ในด้ าน
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การ แต่ ผลระดับความคิดเห็น อยูใ่ น
ระดับมากที่สดุ
8. ผู้รับบริ การมีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมของบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดของ
หอสมุดกลางในระดับมากที่สดุ ค่าเฉลีย่ 4.61

สรุปผลการวิจัยและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
180

วารสาร Mahidol R2R e-Journal
ปี ที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจาเดือนมกราคม – มิถนุ ายน 2559
http://doi.org/10.14456/jmu.2016.13

2. ข้ อเสนอแนะของผู้วิจัย
2.1 ห้ องสมุดทุกคณะ /สถาบัน ควรเข้ าร่วม
บริ การยืมระหว่างห้ องสมุด เพื่อให้ เกิดการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า เป็ นการอานวยความ
สะดวก ลดภาระ ค่าใช้ จ่าย และประหยัดเวลาของ
ผู้รับบริ การ
2.2 งานบริ การยืมระหว่างห้ องสมุดใน
มหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง หอสมุดและ
คลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ควรประสานงานกับ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อปรับปรุงระบบบริ การ
ยืมระหว่างห้ องสมุดออนไลน์ให้ ใช้ งานง่าย และ
สะดวกยิ่งขึ ้น
3. ข้ อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยต่ อไป
ศึกษาปั ญหา อุปสรรค และความต้ องการ
ของผู้ให้ บริ การ ยืมระหว่างห้ องสมุด
เพื่อนามา
ปรับปรุง แก้ ไข และพัฒนาการ ให้ บริ การยืมระหว่าง
ห้ องสมุด เพื่อให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ผู้รับบริ การ
ได้ รับความพึงพอใจมากที่สดุ และเป็ นการพัฒนาการ
ให้ บริ การของหอสมุดกลาง หอสมุดและคลังความรู้ฯ
ต่อไป

1. ผู้รับบริ การมีระดับความพึงพอใจต่อการ
ใช้ บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดของหอสมุดกลาง
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลด้ าน
กระบวนการ /ขันตอนการขอใช้
้
บริ การในระดับมาก
ด้ านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การในระดับมากที่สดุ และระดับ
ความพึงพอใจในภาพรวมของบริ การยืมระหว่าง
ห้ องสมุดในระดับมากที่สดุ ผู้รับบริ การมีความคิดเห็น
ที่ดีตอ่ ภาพรวมของแบบฟอร์ มการขอใช้ บริ การ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ห้ บริ การ การบริ การ และการอานวย
ความสะดวก และมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพ
บริ การยืมระหว่างห้ องสมุดด้ านแบบฟอร์ มก ารขอใช้
บริ การควรระบุรายการยืมได้ มากกว่า 1 เล่ม ควร
มองเห็นได้ ชดั เจนจากหน้ าเว็บไซต์ของหอสมุดและ
คลังความรู้ฯ ควรขอใช้ บริ การจากหน้ าจอการสืบค้ น
หนังสือได้ และระยะเวลาในการจัดส่งควรน้ อยกว่า 3
วันทาการ
2. การพัฒนางานบริ การยืมระหว่าง
ห้ องสมุดในมหาวิทยาลัยมหิดลของหอสมุดกลาง
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ จาก
งานวิจยั คือ ได้ แนวทางใน การปรับปรุงระบบบริ การ
ยืมระหว่างห้ องสมุดออนไลน์ให้ ใช้ งานได้ ง่าย
สามารถส่งคาขอใช้ บริ การจากหน้ าจอการสืบค้ น
หนังสือได้ และระบุรายการยืมได้ มากกว่า 1 เล่ม
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ผลการตรวจทางอณูชีววิทยาของการขาดหายไปของยีนอัลฟาโกลบินในคนไทย
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Molecular Data of Alpha Globin Gene Deletion in Thai:
Twelve Years of Laboratory Service Experience at Siriraj Hospital
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บทคัดย่ อ
แอลฟ่ าธาลัสซีเมีย (ธาลัสซีเมีย ) เป็ นโรคโลหิตจางชนิดหนึง่ ที่พบมากในคนไทย เกิดจากการสร้ าง
สายแอลฟ่ าโกลบิน ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง ลดลงหรื อสร้ างไม่ได้ เลย ทาให้ เม็ดเลือดแดงมีอายุสนและ
ั้
แตกง่าย ผู้ป่วยอาจจะ มีอาการซีด เพียงเล็กน้ อย หรื อปานกลาง หรื ออาจ รุนแรง มากถึงกับ เสีย ชีวิตได้ ทังนี
้ ้แล้ วแต่
รูปแบบของความผิดปกติ ของยีนแอลฟ่ าโกลบินซึง่ ส่วนใหญ่ แล้ วจะ เป็ นการขาดหายไป ของยีน ทังนี
้ เ้ ราสามารถ
ตรวจหาความผิดปกตินี ้ได้ โดยวิธี gap-PCR ซึง่ เป็ นวิธีทางอณูชีววิทยา
ห้ องปฏิบตั ิการสาขาวิชาโลหิตวิทยาและออง โคโลยี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ เปิ ดให้ บริ การการตรวจวินิจฉั ยการขาดหายไปของยีนแอลฟ่ าโกลบิน จานวน 7 ชนิด
ด้ วยวิธี multiplex-gap PCR คือ ชนิด Southeast Asia (--SEA), Thai (--THAI), Filipino (--FIL), Mediteranean (--MED),
-()20.5, -4.2 และ -3.7 จากการให้ บริ การ 12 ปี ที่ผา่ นมา ระหว่างเดือนมกราคม พ .ศ.2545 – เดือนมีนาคม
พ.ศ.2557 มีตวั อย่าง เลือดคนไทย ที่สง่ มาตรวจการขาดหายไปของยีนแอลฟ่ าโกลบิน เป็ นจานวน 4,663 ตัวอย่าง
ผลจากการตรวจวิเคราะห์พบการขาดหายไปของยีนแอลฟ่ าโกลบินเพียง 4 ชนิด คือ ชนิด Southeast Asia (--SEA),
คาสาคัญ: แอลฟ่ าธาลัสซีเมีย การขาดหายไปของยีน คนไทย
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Thai (--THAI), -3.7 และ -4.2 ที่ความถี่ของอัลลีลร้ อยละ 12.7, 0.3, 12.0 และ 1.0 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับอัลลีล
ปกติที่มีความถี่ร้อยละ 74 โดยมีจีโนไทพ์ 12 แบบ คือ /, /--SEA, /-3.7, --SEA/-3.7, -3.7 /-3.7,
/-4.2, /--THAI, --SEA/-4.2, -3.7/-4.2, --THAI/3.7, --SEA/--SEA และ -4.2/-4.2 ที่ความถี่ร้อยละ 55.03,
20.72, 15.40, 4.27, 1.99, 1.31, 0.49, 0.36, 0.24, 0.11, 0.06 และ 0.02 ตามลาดับ จากการศึกษาพบว่าในคนไทย
พบความผิดปกติชนิด --SEA ได้ บอ่ ยที่สดุ จึงมีความเสีย่ งที่จะทาให้ มีลกู เป็ นโรคฮีโมโกลบินบาร์ ตสไฮดรอพส์ฟิทลั ลิสที่
อันตรายถึงชีวิตได้ นอกจากนี ้ยังมีความหลากหลายของจีโนไทพ์ของแอลฟ่ าธาลัสซีเมีย ข้ อมูลนี ้เป็ นข้ อมูลพื ้นฐาน
ของรูปแบบของแอลฟ่ าธาลัสซีเมียที่พบได้ ในประเทศไทย

Abstract
Alpha thalassemia ( thalassemia), a worldwide inherited disorder resulting in decreased or
absent synthesis of alpha-globin chain of hemoglobin, mostly caused by gene deletions which can be
detected by gap-PCR method. For twelve years of our laboratory service, during January 2002 to March
2014, we used a single tube multiplex gap-PCR technique to detect seven types of alpha globin gene
deletion: Southeast Asia (--SEA), Thai (--THAI), Filipino (--FIL), Mediteranean (--MED), -()20.5, -4.2, -3.7. The
data from our survice has concordance with the previous studies, only four alleles, - -SEA, - -THAI, -3.7 and
-4.2 were found with frequencies of 12.7, 0.3, 12.0 and 1.0 percents respectively while the remaining
normal  allele was found in 74 %. In this study, the overall twelve types of -globin genotypes
detected were /, /--SEA, /-3.7, --SEA/-3.7, -3.7 /-3.7, /-4.2, /--THAI, --SEA/-4.2,
-3.7/-4.2, --THAI/3.7, --SEA/--SEA and -4.2/-4.2 with frequencies of 55.03, 20.72, 15.40, 4.27, 1.99, 1.31,
0.49, 0.36, 0.24, 0.11, 0.06 and 0.02 percents respectively in 4,663 Thai samples. The study indicated
that deletion of alpha thalassemia was heterogenous in Thai population. -thalassemia1 allele --SEA that
can cause Hb Bart’s hydrops fetalis, was found with the highest prevalence in our study.
Keywords: Alpha thalassemia, Gene Deletion, Thai
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2. ถ้ ายีนขาดหายไป 2 อัลลีล ในเงื่อนไข
2.1 ถ้ ายีน 2 อัลลีลที่ขาดหายไปอยูบ่ น
โครโมโซมข้ างเดียวกัน เขียนจีโนไทพ์ได้ เป็ น --/
ผู้ที่มีจีโนไทพ์แบบนี ้จัดเป็ นพาหะของโรคแอลฟ่ าธาลัส
ซีเมีย 1 (Heterozygous -Thalassemia1) เมื่อ
ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดจะพบว่าค่าปริ มาตร
ของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลีย่ และ ปริ มาณเฉลีย่ ของ
ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ลดลงชัดเจน กรณีนี ้ ไม่มี
อาการของโรคเช่นเดียวกับผู้ที่มี
จีโนไทพ์แบบ -/
2.2 ถ้ ายีน 2 อัลลีลที่ขาดหายไปอยูบ่ น
โครโมโซมคนละข้ าง เขียนจีโนไทพ์ได้ เป็ น -/- ผู้ที่
มีจีโน ไทพ์ แบบนี ้เรี ยกว่า
Homozygous Thalassemia2 เมื่อตรวจความสมบูรณ์ของเม็ ดเลือด
จะพบว่า ค่า ปริ มาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลีย่ และ
ปริ มาณเฉลีย่ ของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง ลดลง
ชัดเจนเช่นเดียวกัน กรณีนี ไ้ ม่มีอาการเช่นเดียวกับ ผู้ที่
มีจีโนไทพ์แบบ -/ และ --/
3. ถ้ ายีนขาดหายไป 3 อัลลีลจะเขียนจีโน
ไทพ์ได้ เป็ น --/- ผู้ที่มีจีโน ไทพ์ แบบนี ้จัด เป็ นโรค
ฮีโมโกลบินเอ็ช (Hb H) แม้ จะมีจีโนไทพ์ที่เป็ นความ
ผิดปกติชนิดเดียวกันก็อาจมีอาการต่างกันได้ โดย
ส่วนใหญ่มีอาการซีดเล็กน้ อยถึงปานกลาง แต่อาจ
รุนแรงได้ ถ้ามีการติดเชื ้ออย่างเฉียบพลัน
4. ถ้ ายีนขาดหายไปหมดทัง้ 4 อัลลีลจะ
เขียนจีโนไทพ์ได้ เป็ น --/-- ผู้ที่มีจีโ นไทพ์ แบบนี ้เป็ นโรค
ฮีโมโกลบินบาร์ ตสไฮดรอพส์ ฟิ ทลั ลิส (Hb Bart’s
Hydrops Fetalis) มีอาการรุนแรงที่สดุ ทารก ที่เป็ น
จะมีอาการบวมน ้า ตับม้ ามโต หัวใจล้ มเหลว มัก
เสียชีวิตตังแต่
้ อยูใ่ นครรภ์หรื อ หลังคลอด ภายในไม่กี่
ชัว่ โมง แต่ก็มีทารกบางรายที่รอดชีวิตและยังมีชีวิตอยู่
ได้ เนื่องจากมีการเฝ้ าติดตามการรักษาตั ้ งแต่อยูใ่ น

หลักการและเหตุผล
แอลฟ่ าธาลัสซีเมียเป็ นโรคโ ลหิตจางชนิด
หนึง่ ที่พบมากในคนไทยเกิดจากยีนแอลฟ่ าโกลบิน
กลายพันธ์ ทาให้ การสร้ างสายแอลฟ่ าโกลบินซึง่ เป็ น
ส่วนประกอบของฮีโมโกลบินในเม็ ดเลือดแดงลดลง
หรื อสร้ างไม่ได้ มีผลให้ เม็ดเลือดแดงผิดปกติ มีอายุ
สันและแตกง่
้
าย ผู้ป่วยอาจจะมีอาการซีดเพียง
เล็กน้ อยหรื อปานกลางหรื ออาจรุนแรงถึง ขันเสี
้ ยชีวิต
ได้ ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบของความผิดปกติของยีนแอล
ฟ่ าโกลบินซึง่ จนถึงปั จจุบั นมีรายงานความผิดปกติ
ประมาณ 128 ชนิด1
โรคแอลฟ่ าธาลัสซีเมียมีการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรมของโรคเป็ นแบบ Autosomal Recessive
โดย ยีนแอลฟ่ าโกลบินอยูบ่ นแขนข้ างสันของ
้
โครโมโซมที่ 16 ที่ตาแหน่ง 16p13.3 ซึง่ ประกอบด้ วย
ยีนแอลฟ่ าโกลบิน 2 ยีนที่อยูใ่ กล้ กนั คือ ยีนแอลฟ่ า 1
โกลบิน และยีนแอลฟ่ า 2 โกลบิน ดังนันในคนปกติ
้
1
คน จะมียีนแอลฟ่ า 1 โกลบิน 2 อัลลีล และยีนแอลฟ่ า
2 โกลบิน 2 อัลลีล ซึง่ เมื่อ เขียนจีโนไทพ์ แบบรวม 2
ยีนไว้ ด้วยกัน จะได้ เป็ น  /  การเกิดการ
กลายพันธ์ในยีนแอลฟ่ าโกลบินส่วนใหญ่ เกิดจากการ
ขาดหายไปของยีน ถ้ าแยกตามจานวนอัลลีลที่ขาด
หายไปจะได้ ดงั นี2้
1. ถ้ ายีนขาดหายไป 1 อัลลีลจะเขียนจีโน
ไทพ์ได้ เป็ น -/ ผู้ที่มีจีโน ไทพ์ แบบนี ้จดั เป็ น
พาหะของแอลฟ่ าธาลัสซีเมีย 2 (Heterozygous Thalassemia2) เมื่อตรวจความสมบูรณ์ของเม็ด
เลือดจะพบว่าค่าปริ มาตรของเม็ดเลือดแดงโดยเฉลีย่
(Mean Corpuscular Volume, MCV) และปริ มาณ
เฉลีย่ ของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง
(Mean
Corpuscular Hemoglobin, MCH) ลดลงแต่จะคาบ
เกี่ยวกันกับค่าปกติ ภาวะ Heterozygous นี ไ้ ม่มี
อาการและไม่เป็ นโรค
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วิธีการตรวจ
นาตัวอย่างดีเอ็นเอที่สกัดได้ มาตรวจหาการ
ขาดหายของยีนแอลฟ่ าโกลบิน 7 ชนิด คือ Southeast
Asia (--SEA), Thai (--THAI), Filipino (--FIL),
Mediteranean (--MED), -()20.5, -4.2 และ -3.7
ด้ วยเทคนิค multiplex gap-PCR5 โดยมีสว่ นผสมของ
การทาปฏิกิริยา PCR ในปริ มาตร 25 l ดังนี ้
1x Q-solution (Qiagen, Hilden, Germany)
1x PCR buffer containing 1.5 mM
MgCl2 (Qiagen, Hilden, Germany)
1.25 unit HotStar Taq DNA Polymerase
(Qiagen, Hilden, Germany)
200 M dNTPs
200 ng DNA
ส่วนผสมของไพรเมอร์ 16 สาย ที่มีความ
เข้ มข้ นต่างๆ กัน ซึง่ ประกอบด้ วยไพรเมอร์ สาหรับการ
ตรวจหายีนแอลฟ่ าโกลบินปกติ ไพรเมอร์ สาหรับการ
ตรวจหาการขาดหายของยีนแอลฟ่ าโกลบินทัง้ 7 ชนิด
และไพรเมอร์ ของ Internal Control6
นาส่วนผสมดังกล่าวเข้ า เครื่ องพีซีอาร์ เพื่อ
เข้ าสูก่ ระบวนการ Polymerase Chain Reaction
ตามขันตอน
้
ดังนี ้
1 รอบของ ขันตอน
้
Predenaturation ที่
๐
อุณหภูมิ 96 C 15 นาที
- 35 รอบของขันตอนการแยกสายดี
้
เอ็นเอ
(Denaturation) ที่อณ
ุ หภูมิ 98๐C 45 วินาที ขันตอน
้
การจับของไพรเมอร์ กบั สายดีเอ็นเอ (Annealing) ที่
60๐C 45 วินาที และขันตอนการสั
้
งเคราะ ห์สายดีเอ็น
เอใหม่ตอ่ จากไพรเมอร์ (Extention) ที่ 72 ๐ C 135
วินาที
1 รอบของขันตอน
้
Final Extension ที่ 72๐
C 10 นาที ซึง่ เป็ นอันสิ ้นสุดปฏิกิริยา
นาผลผลิต ดีเอ็นเอที่ได้ จากการทาปฏิกิริยา
พีซีอาร์ ปริ มาตร 10 l มาแยกขนาดด้ วยกระแสไฟฟ้ า
บนแผ่นวุ้นด้ วยวิธี Agarose Gel Electrophoresis ที่

ครรภ์และเมื่อคลอดก็ได้ รับ การรักษา อย่างดีและ
ทันท่วงที
ตัวอย่าง การขาดหายไปของยีนแอลฟ่ า
โกลบิน 2 อัลลีลที่อยูบ่ นโครโมโซมเดียวกัน ที่เป็ น
สาเหตุทาให้ ไม่มีการสร้ างสายแอลฟ่ าโกลบิน ที่
เรี ยกว่า  ธาลัสซีเมีย 1 หรื อ 0 ธาลัสซีเมีย เช่น
Southeast Asia (--SEA) Thai (--THAI) Philippine (--FIL)
และ Mediteranean (--MED) เป็ นต้ น ส่วนตัวอย่างการ
ขาดหายไปของยีนแอลฟ่ าโกลบิน 1 อัลลีล ที่เป็ น
สาเหตุทาให้ การสร้ างสายแอลฟ่ าโกลบินลดลง ที่
เรี ยกว่า  ธาลัสซีเมีย 2 หรื อ + ธาลัสซีเมีย เช่ น
ชนิดที่ยีนขาดขายไป 3.7 กิโลเบส (-3.7) และชนิด
ที่ยีนขาดหายไป 4.2 กิโลเบส (-4.2)

วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความชุกของการขาดหายไปของ
ยีนแอลฟ่ า โกลบินในตัวอย่างเลือดของคนไทย ที่สง่
มาตรวจที่ห้องปฏิบตั ิการสาขาวิชาโลหิตวิทยาและ
อองโคโลยี ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ค
ณะ
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ระหว่างเดือน มกราคม
พ.ศ. 2545 – เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 รวมเวลา 12 ปี

วัสดุและวิธีการ
ตัวอย่ างสิ่งส่ งตรวจ
ตัวอย่างเลือด ของคนไทย ในสารกันเลือด
แข็งชนิด EDTA ( Ethylenediaminetetraacetic
Acid) ระหว่างเดือนมกราคม พ .ศ.2545 – เดือน
มีนาคม พ.ศ.2557 จานวน 4,663 ตัวอย่าง
การสกัดดีเอ็นเอ
นาตัวอย่างเลือด มาสกัดดีเอ็นเอโดยวิธี
Phenol-Chloroform3 หรื อวิธี Salting Out4
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วิธีการแปลผล
นาผล ผลิตดีเอ็นเอ ที่ได้ ในแต่ละราย
เปรี ยบเทียบกับขนาดของดีเอ็นเอมาตร ฐานแล้ ว
แปลผล (รูปที่ 1)

ความเข้ มข้ นของ Agarose
1% ที่ความต่าง
ศักย์ไฟฟ้า 100 โวลล์ เป็ นเวลา 35 นาที โดยใช้ ดีเอ็น
เอมาตรฐานคือ 1 kb DNA Ladder สาหรับ
เปรี ยบเทียบขนาด
นาแผ่นวุ้น agarose ที่มีผลผลิตดีเอ็นเอ มา
ย้ อมด้ วยสาร ethidium bromide แล้ วบันทึกผลด้ วย
การถ่ายภาพด้ วยเครื่ อง Gel Documentation

รูปที่ 1 ตัวอย่างผลของการตรวจวิเคราะห์ความผิดปกติของยีนแอลฟ่ าโกลบิน
โดยมี Band ขนาด 2,350 bp เป็ น Internal Control
1

DNA มาตรฐาน (1 kb DNA Ladder)

8

2

No Template Control

9

3

จีโนไทพ์ / ให้ band ขนาด 1,800 bp เท่านัน้

10

4

จีโนไทพ์ /--SEA ให้ band ขนาด 1,800 bp
and 1,349 bp
จีโนไทพ์ /-3.7 ให้ band ขนาด 1,800 bp
and 2,022 bp
จีโนไทพ์ -3.7/--SEA ให้ band ขนาด 2,022 bp
and 1,349 bp
จีโนไทพ์ -3.7/-3.7 ให้ band ขนาด 2,022 bp เท่านัน้

11

5
6
7

12
13

จีโนไทพ์ /-4.2 ให้ band ขนาด 1,800 bp
and 1,628 bp
จีโนไทพ์ /--THAI ให้ band ขนาด 1,800 bp
and 1,153 bp
จีโนไทพ์ -4.2/--SEA ให้ band ขนาด 1,628 bp
and 1,349 bp
จีโนไทพ์ -3.7/-4.2 ให้ band ขนาด 2,022 bp
and 1,628 bp
จีโนไทพ์ -3.7/--THAI ให้ band ขนาด 2,022 bp
and 1,153 bp
จีโนไทพ์ --SEA/--SEA ให้ band ขนาด 1,349 bp เท่านัน้

14 จีโนไทพ์ -4.2/-4.2 ให้ band ขนาด 1,628 bp เท่านัน้
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การรวบรวมและการวิเคราะห์ ผล
รวบรวม ผลที่ได้ จากการตรวจมาจัดกลุม่
ตามจีโนไทพ์แล้ ว หาความถี่ คิดเป็ นร้ อยละ ของสิง่ ส่ง
ตรวจทังหมด
้
จากนันนั
้ บจานวนอัลลีลแต่ละชนิดโดย
คานวณ จากจานวนจีโนไท พ์แล้ วหาความถี่ของ
แต่ละอัลลีล

ผลการศึกษา
จากการตรวจวิเคราะห์ การขาดหายของยีน
แอลฟ่ าโกลบิน 7 ชนิดในตัวอย่างเลือดคนไทยจานวน
4,663 ตัวอย่าง พบการขาดหาย ไปเพียง 4 ชนิด คือ
Southeast Asia (--SEA), Thai (--THAI), -3.7 และ
-4.2 ที่ความถี่ของอัลลีล ร้ อยละ 12.7, 0.3, 12.0
และ 1.0 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับอัลลีลปกติ () ที่
มีความถี่ร้อยละ 74 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงความถี่ของอัลลีลชนิด , --SEA, --THAI, -3.7 and -4.2 ที่พบในการศึกษา
ครัง้ นี ้
ชนิดอัลลีล

--SEA
--THAI
-3.7
-4.2
overall

ความถี่ (ร้ อยละ)
74.0
12.7
0.3
12.0
1.0
100

/-4.2, /--THAI, --SEA/-4.2, -3.7/-4.2,
--THAI/-3.7, --SEA/--SEA และ -4.2/-4.2 ที่ความถี่
ร้ อยละ 55.03, 20.72, 15.40, 4.27, 1.99, 1.31,
0.49, 0.36, 0.24, 0.11, 0.06 และ 0.02 ตามลาดับ
(ตารางที่ 2)

ทังนี
้ ้อัลลีลปกติของการศึกษาครัง้ นี ้หมายถึง ตัวอย่าง
ที่ไม่พบการขาดหายของยีนแอลฟ่ าโกลบินทัง้ 7 ชนิด
โดยไม่นบั รวมถึงความผิดปกติชนิดอื่ นๆ ดังนันจึ
้ งให้
รูปแบบของจีโนไทพ์ ที่พบมี 12 แบบ ดังนี ้ /,
/--SEA, /-3.7, --SEA/-3.7, -3.7 /-3.7,

ตารางที่ 2 แสดงความถี่ของจีโนไทพ์ ชนิดต่ างๆที่ตรวจพบในตัวอย่ างเลือดของคนไทย
จานวน 4,663 ตัวอย่ าง
ชนิดของจีโนไทพ์
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จานวน (ร้ อยละ)
2,566 (55.03)
966 (20.72)
718 (15.40)
199 ( 4.27)
93 (1.99)
61 ( 1.31)
23 ( 0.49)

/
/--SEA
/-3.7
-3.7/--SEA
-3.7/-3.7
/-4.2
/--THAI

17 ( 0.36)

8. -4.2/--SEA
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ชนิดของจีโนไทพ์
3.7

จานวน (ร้ อยละ)
11 ( 0.24)
5 ( 0.11)
3 ( 0.06)
1 ( 0.02)
4,663 ( 100)

4.2

9. - /-
10. -3.7/--THAI
11. --SEA/--SEA
12 . -4.2/-4.2
Total

จานวนตัวอย่างที่ตรวจพบการขาดหายของยีนแอล
ฟ่ าโกลบินมี 2,097 ราย จาก 4,663 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 44.97 โดยจาแนกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือกลุม่ ที่ไม่
มีอาการ และกลุม่ ที่เป็ นโรค กลุม่ ที่ไม่มีอาการ มี
จานวน 1 , 873 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
40 . 17
ประกอบด้ วยชนิด Heterozygous -Thalassemia1
จานวน 989 ราย คิดเป็ น ร้ อยละ 21.21, ชนิด
Heterozygous -Thalassemia2 จานวน 779 ราย

คิดเป็ น ร้ อยละ
16.71, ชนิด Homozygous
-Thalassemia2 จานวน 105 ราย คิดเป็ นร้ อยละ
2.25 ส่วนกลุม่ ที่เป็ นโรคมีจานวน 224 ราย คิดเป็ น
ร้ อยละ 4.80 ประกอบด้ วย โรค Hb H จานวน 221
ราย คิดเป็ นร้ อยละ 4.74 โรค Hb Bart’s Hydrops
Fetalis จานวน 3 ราย คิดเป็ นร้ อยละ 0.06 (ตารางที่
3)

ตารางที่ 3 แสดงจานวนและร้ อยละของตัวอย่ างเลือดที่มีจีโนไทพ์ ในกลุ่มปกติ กลุ่มที่ไม่ มี
อาการและกลุ่มที่เป็ นโรค
กลุ่ม
กลุ่มปกติ
1. ปกติ
กลุ่มไม่ มีอาการ
1. Heterozygous -Thalassemia1
(-Thalassemia1 Trait)
2. Heterozygous -Thalassemia2

จีโนไทพ์

จานวนราย (ร้ อยละ)

/

2,566 (50.03)

--SEA/

989 (21.21)

--THAI/
-3.7/

779 (16.71)

(-Thalassemia2 Trait)
3. Homozygous -Thalassemia2

กลุ่มเป็ นโรค
1. Hb H Disease

2. Hb Bart’s Hydrops Fetalis
Total

-4.2/
-3.7/-3.7
-3.7/-4.2
-4.2/-4.2
--SEA/-3.7
--SEA/-4.2
-3.7/--THAI
--SEA/--SEA
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วิทยาและอองโคโลยี ก็ยงั คงครอบคลุมการตรวจชนิด
--FIL ที่พบได้ บอ่ ยในคนฟิ ลปิ ปิ นส์ 1,11 ชนิด --MED และ
ชนิด -()20.5 ที่พบได้ บอ่ ยในชาวตะวันออกกลางและ
แถบเมดิเตอร์ เรเนียน1 ไว้
อย่างไรก็ตาม การศึกษานี ้มีข้อจากัด
เนื่องจากตัวอย่างที่ทาการศึกษาไม่ได้ เป็ น การสุม่
ตรวจจากประชากรทัว่ ไป แต่เป็ น ข้ อมูลที่ ได้ จากการ
ขอตรวจอย่างจาเพาะเจาะจงทังในส่
้ วนของ ผู้ป่วยที่
เป็ นโรคแอลฟ่ าธาลัสซีเมีย พ่อแม่พี่น้องผู้ป่วย รวมทัง้
คนปกติที่ต้องการตรวจ ดังนันความถี
้
่ของอัลลีลหรื อจี
โนไทพ์ที่พบในการศึกษานี ้จะแตกต่างจากการสุม่
ตรวจในประชากรปกติ ตัวอย่างเช่น ในประชากรคน
ไทยทัว่ ไปจะ พบ แอลฟ่ าธาลัสซีเมีย ทุกรูปแบบ
ประมาณร้ อยละ 10 - 3012 แต่การศึกษาครัง้ นี ้แม้ จะ
ตรวจหาความผิดปกติเพียง 7 ชนิดเท่านัน้ ยังพบแอล
ฟ่ าธาลัสซีเมียทุกรูปแบบ ถึง ร้ อยละ 44.97 เป็ นต้ น
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษา ของศูนย์ วิจยั และ
พัฒนาการตรวจ วินิจฉัยทางห้ องปฏิบตั ิการทางการ
13
แพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึง่ เป็ น
ห้ องปฏิบตั ิการรับตรวจต่อให้ บริ การส่วนใหญ่ ในพื ้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในจานวนสิง่ ส่งตรวจ ของ
คนไทย 12,525 ราย พบอัลลีล --SEA และ --THAI ที่
ความถี่ร้อยละ 14.8 และ 0.2 ตามลาดับ ซึง่ ใกล้ เคียง
กับการศึกษาครัง้ นี ้คือร้ อยละ
12 .7 และ 0.3
ตามลาดับ และเมื่อเปรี ยบเทียบกับการศึกษาของ
ห้ องปฏิบตั ิการรับตรวจต่อขอ งมาเลเซียที่รับตัวอย่าง
ของผู้ป่วย ที่สว่ นใหญ่ มี Hypochromic Microcytic
Anemia จานวน 5,016 ราย พบอัลลีล --SEA, -3.7, 4.2 และ --THAI ที่ความถี่ร้อยละ 11.6, 13.3, 1.1 และ
0.26 ตามลาดับ 14 ซึง่ ก็ใกล้ เคียงกับ การศึกษาครัง้ นี ้
คือร้ อยละ 12.7, 12.0, 1.0 และ 0.3 ตามลาดับ

สรุป
การศึกษาในคนไทยเท่าที่มีรายงาน 7,8 พบ
การขาดหายของยีนแอลฟ่ าโกลบินเพียง 4 ชนิด คือ
ชนิด Southeast Asia (--SEA), ชนิด Thai (--THAI), ชนิด
-4.2 และ ชนิด -3.7 ซึง่ สอดคล้ องกับการศึกษาครัง้
นี ้ นอกจากนันการศึ
้
กษาครัง้ นี ้พบว่า อัลลีลชนิด --SEA
มีความชุกมากที่สดุ ตามด้ วยอัลลีลชนิด -3.7 ซึง่ ต่าง
จากการศึกษาในประชากรหญิงไทยที่ตงครรภ์
ั้
ที่มารับ
บริ การในโรงพยาบาล
11 แห่ง ทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่พบอัลลีลชนิด
-3.7 มีความชุกมากที่สดุ ตามด้ วยอัลลีลชนิด --SEA8
และเมื่อเปรี ยบเทียบกับ การศึกษาใน คนมาเลย์ และ
คนจีนของประเทศมาเลเซียรวมทังในคนจี
้
นตอนใต้ 9,10
ต่างพบคว ามชุกอัลลีลชนิด –SEA มากที่สดุ เช่นกัน
ทังนี
้ ร้ ูปแบบของจีโนไทพ์ที่พบ ในการศึกษาครัง้ นี ้ส่วน
ใหญ่ สอดคล้ องกันกับกลุม่ ชาวมาเลย์ 9 โดยลาดับ
ความชุก จากมากไปหาน้ อย คือ /--SEA, /3.7, --SEA/-3.7, -3.7 /-3.7, /-4.2
จากการตรวจพบ --SEA ในความถี่สงู ทังใน
้
ไทยและเพื่อนบ้ านแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทาให้
เห็นได้ วา่ ยัง มีโอกาสเป็ นไปได้ สงู ในการ ที่จะเกิดโรค
Hb Bart’s Hydrops Fetalis ถ้ าไม่มีระบบการป้องกัน
และควบคุม ของ การ สาธารณะสุขที่ดี พอ อีกทังใน
้
สังคมที่มีการแต่งงานในเครื อญาติสงู ก็มีโอกาสจะมี
ลูกเป็ นโรคสูงเช่นกัน
ในอนาคตการแต่งงานระหว่างคนต่างเชื ้อ
ชาติจะมีมากขึ ้นเรื่ อยๆ เนื่องจากมีการอพยพหรื อการ
ย้ ายหลักแหล่งทีม่ ากขึ ้นซึง่ จะเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่มีผลต่อ
การเปลีย่ นแปลงความถี่ของอัลลีลและจีโนไทฟ์ ใน
ประชากร ได้ หรื อบางครัง้ อาจจะเป็ นการนาอัลลีล
ใหม่ๆ เข้ าสูป่ ระชากรได้ ด้ วยเช่น กัน ดังนันแม้
้ ขณะนี ้
จะมีรายงานการตรวจพบการขาดหายของยีนแอลฟ่ า
โกลบินในคนไทยเพียง 4 ชนิด คือ --SEA, --THAI, -4.2
และ -3.7 แต่ทางห้ องปฏิบตั ิการสาขาวิชาโลหิต
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