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                                                               การศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  
                                                               มหาวทิยาลยัมหิดล 
โดย   :   นางสาวทิพยภรณ์  บุญประคอง 
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สาขาวชิา :   บริหารการศึกษาและผูน้ าทางการศึกษา 
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                (ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อรทิพา  ส่องศิริ) 
 

การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัคือ เพื่อศึกษาการบริหารงานดา้นวิชาการและ
การบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
ตามความคิดเห็นของแพทยป์ระจ าบา้น และเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัชั้นท่ีศึกษา และ
ภาควิชาท่ีเรียน ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลัง
ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  ตามความคิดเห็นของแพทยป์ระจ า
บา้น  ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีคือ แพทยป์ระจ าบา้นซ่ึงก าลงัศึกษาอยู่ในหลกัสูตรแพทย์
ประจ าบา้น ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ปีการศึกษา  2555 จ  านวน 528 
คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามท่ีรวบรวมโดยผูว้จิยั การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้าร
แจกแจงความถ่ี (Frequency)  ร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Standard deviation)   ทดสอบทางสถิติ t–test  และ one way ANOVA และท าการทดสอบเป็นรายคู่
โดยวธีิของเชฟเฟ่ (Scheffe)  ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.  ระดบัความคิดเห็นการบริหารงานดา้นวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  พบวา่ อยูใ่นระดบัดี 
               2. ระดบัชั้นปีท่ีศึกษาต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารงานดา้นวิชาการและการบริการ
ของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ไม่แตกต่างกนั  
              3. ภาควชิาท่ีเรียนต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารงานดา้นวิชาการและการบริการของ
ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 
 

Title                     :  Study the Academic Administration and Services of  Post-Graduate 
  Education Division Faculty of  Medicine  Siriraj Hospital  Mahidol                 

University. 
By    :   Mrs.Tippayaporn  Boonprakong 
Degree    :   Master of Education 
Major Field  :   Educational Administration and Leadership 
Thesis Advisor  : 
 
               .................................................................. 
                      (Asst Prof Dr.Orntipa  Songsiri) 
 

   This study was carried out to determine the effect of individual factors to the 
educational administration and academic service after graduation in faculty of medicine Mahidol 
University. The purposes of this study were to study the academic administration and services of 
post graduate unit faculty of medicine Mahidol University. A total of 528 residency in academic 
year 2012 were randomly selected. The instruments used in the study was a questionnaire. The 
data were analyzed by using  frequency, percentage, mean and standard deviation , t-test and one 
way ANOVA. The results showed that. 
 

1. The satisfaction on the educational administration and academic services were good 
at the level. 

2. The satisfaction on the educational administration and academic services were  not 
difference in  the level of classes. 

3. The satisfaction on the educational administration and academic services were 
significant difference at the 0.05  level of department.  
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บทที ่1 
บทนํา 

 
 ความสําคัญและความเป็นมาของปัญหา    

การศึกษาเป็นการเรียนรู้เพื่อพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง และเป็นรากฐานท่ีส าคญัประการ
หน่ึงในการสร้างสรรคค์วามเจริญกา้วหนา้ และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ในสังคม เป็นเหตุให้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไดบ้ญัญติัเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา ไวใ้นหมวด 5 
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ส่วนท่ี 4 แนวนโยบายดา้นศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา
และวฒันธรรม มาตรา 80 (3) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุก
แนวทางใหส้อดคลอ้งกบัความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ 
กฎหมายเพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ จดัให้มีการพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
กา้วหนา้ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มี
ระเบียบวินัย ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 3) ประกอบกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ไดก้ าหนดกรอบหลกัในการด าเนินการปฏิรูปการศึกษา โดยเร่ง
ด าเนินการพฒันาก าลงัคนอยา่งต่อเน่ือง ให้สามารถปรับตวัเท่าทนัและแข่งขนัในสังคมโลกได ้ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (2555-2559) ในดา้นยุทธศาสตร์
การพฒันาคนท่ีมุ่งสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยืน พร้อมรับการเปล่ียนแปลงโลกในยุค
ศตวรรษท่ี 21 และก้าวสู่โลกของการท างานและการแข่งขันอย่างมี คุณภาพ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชา ติ ,  2555)  ในส่วนของการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษานั้น พบว่ามีการก าหนดกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี โดยเป้าหมายของ
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบบัท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) เม่ือส้ินสุดแผนในปี พ.ศ.2565 คือ การ
ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพฒันาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตวัส าหรับงาน
ท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต พฒันาศกัยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวตักรรม  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศในโลกาภิวตัน์ สนบัสนุนการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของทอ้งถ่ิน
ไทย โดยใชก้ลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากบัมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐาน
ของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 3) 
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 เม่ือพิจารณาแนวทางการศึกษาตามลกัษณะการเรียนรู้ของบุคคลท่ีแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง 
ไดแ้ก่  การศึกษาในโรงเรียน (Formal Education) เป็นการจดัการศึกษาท่ีมีระเบียบแบบแผนเป็น
มาตรฐานแน่นอน ทั้งในดา้นหลกัสูตร การประเมินผล ตลอดจนระเบียบวิธีปฏิบติัต่างๆ  การศึกษา
นอกโรงเรียน (Non-Formal หรือ Out of School Education) ท่ีมกัใชว้ิธีด าเนินการท่ีไม่แน่นอน
ตายตวั มีการเปล่ียนแปลงหลกัสูตรตามความตอ้งการ ไม่ก าหนดอายุหรือพื้นฐานความรู้ของผูเ้รียน
เอาไวแ้น่นอน และ การศึกษาตามอธัยาศยั (Informal Education) ซ่ึงไม่มีการจดัระบบท่ีเป็นแบบ
แผนแน่นอน เน่ืองจากเป็นการศึกษาจากประสบการณ์ในชีวิตประจ าวนั (แผนยุทธศาสตร์ 
มหาวิทยาลยันเรศวร. 2554.) จะพบวา่ การศึกษาในระบบส่วนใหญ่ของประเทศไทยเป็นการศึกษา
ในโรงเรียน (Formal Education) ดงันั้นการพฒันาคุณภาพการศึกษานอกจากจะข้ึนอยู่กบัผูเ้รียน 
และผู ้สอนแล้ว แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีสนับสนุนด้านการศึกษาก็นับว่ามี
ความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ 

ในส่วนของแพทยศาสตรศึกษา โดยเฉพาะในระดบัหลงัปริญญาหรือการศึกษาต่อเฉพาะ
ทางท่ีเรียกวา่ การฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น (residency) นั้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็น
สถาบนัท่ีไดรั้บการยอมรับ เน่ืองจากมีระบบกลไกในการบริหารจดัการการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
และมีขอบเขตการด าเนินงานอยา่งครบวงจร ทั้งการก าหนดนโยบายและแผนงาน การประสานงาน 
การติดตามประเมินผล การปรับปรุงพฒันา การอ านวยความสะดวก และการให้บริการในทุกๆ ดา้น 
อีกทั้งระบบและกลไกแต่ละระดบัมีการก าหนดโครงสร้าง ผูรั้บผิดชอบ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย 
แผนงาน ดา้นการบริหารจดัการการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั และ
ของชาติ และมีระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และมีวตัถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ การผลิต
บณัฑิตท่ีมีคุณภาพ เป็นสถาบนัการแพทยย์อดนิยม มีปรับปรุงหลกัสูตรให้สอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของสังคม พฒันาศกัยภาพดา้นการศึกษาต่อเน่ืองและงานบริการวชิาการ สร้างเครือข่ายและ
พนัธมิตรกบัสถาบนัการแพทยใ์น-นอกประเทศ สร้างวฒันธรรมการเนน้ผูใ้ช้บริการเป็นศูนยก์ลาง 
และพฒันาศกัยภาพบุคลากร โดยมีการบริหารจดัการให้สอดคลอ้งและเป็นไปในแนวทางเดียวกบั
วิสัยทศัน์ท่ีว่า “เป็นสถาบนัทางการแพทยข์องแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดบัสากล” (ฝ่าย
การศึกษาหลงัปริญญา,  2552.) 

การบริหารงานในการด าเนินการดา้นแพทยศาสตรศึกษาเฉพาะทางของคณะแพทยศาสตร์                           
ศิริราชพยาบาล หน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง คือ ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา ซ่ึงมีหน้าท่ีทั้งดา้น
วิชาการและการบริการ ไดแ้ก่ การบริหารและสนบัสนุนการเรียนการสอน การก าหนดหลกัสูตร 
การด าเนินการบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้น นอกจากน้ียงั
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เป็นหน่วยประสานงานการฝึกอบรมระหวา่งสถาบนั ราชวิทยาลยั แพทยสภา และผูเ้ก่ียวขอ้ง เช่น 
เจา้หนา้ท่ีการศึกษาสังกดัภาควชิาต่างๆ (คู่มือแพทยป์ระจ าบา้น,  2553: 30.)  

สภาพการณ์ในปัจจุบนัพบว่า มีสถาบนัต่าง ๆ มีการจดัการเรียนการสอนในด้านแพทย์
เฉพาะทางเพิ่มมากข้ึน จึงท าให้มีการแข่งขนัสูงเก่ียวกบัหลกัสูตรการเรียนการสอน การบริหารงาน 
ช่ือเสียงและการยอมรับของสถาบนั รวมถึงการบริการในดา้นต่าง ๆ  ซ่ึงท าให้มีผลต่อการตดัสินใจ
ในการเลือกสถาบนัท่ีจะเขา้ศึกษาต่อของแพทยป์ระจ าบา้น 

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาแนวทางในการด าเนินงานบริหารงานดา้นวิชาการ
และด้านบ ริการของ ฝ่ ายการ ศึกษาหลังป ริญญา  คณะแพทยศาสต ร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาพฒันาคุณภาพการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ให้
มีความเหมาะสมกบัสภาพการณ์ในปัจจุบนั ซ่ึงจะท าให้ผูใ้ช้บริการมีความพึงพอใจในการบริการ
เพิ่มมากข้ึน อีกทั้งยงัเป็นตวัช้ีวดัหน่วยงาน  เพิ่มศกัยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน สามารถแข่งขนั
การบริการกบัหน่วยงานภายนอกได้  และคงไวซ่ึ้งการเป็นสถาบนัการศึกษาอนัดบัหน่ึงของผูท่ี้
ตอ้งการศึกษาต่อเฉพาะทางดา้นแพทยศาสตรศึกษา 

 

คําถามการวจัิย 
การบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา  คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ตามความคิดเห็นของแพทยป์ระจ าบา้นซ่ึงจ าแนก
ตามระดบัชั้นการศึกษาและจ าแนกตามภาควชิา มีความแตกต่างกนัหรือไม่  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย    
1. เพื่อศึกษาการบริหารงานดา้นวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  
2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัชั้นท่ีศึกษา และภาควิชาท่ีต่างกนัจะส่งผลต่อ

การบริหารงานดา้นวชิาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  

 

ขอบเขตการศึกษา 
ผูว้ิจยัต้องการศึกษาการบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลัง

ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี 
1. ดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ 

1.1 การบริหารหลกัสูตร 
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1.2 การจดัการเรียนการสอน 
1.3 การประเมิน การทดสอบ และการวดัผลการเรียนการสอน 

2. ดา้นการบริการ ไดแ้ก่ 
2.1 ส่ือการเรียนการสอน  
2.2 อาคารสถานท่ีในการฝึกอบรม 
2.3 หอพกัแพทยป์ระจ าบา้น 
2.4 การอ านวยความสะดวก  
 

ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย  
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีจ  านวน 528 คน  คือ แพทยป์ระจ าบา้นซ่ึงก าลงัศึกษา

ฝึกอบรมอยูใ่นหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้น ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล 
ปีการศึกษา 2555  

 

สมมุติฐานการวจัิย  
1. ภาควชิา ท่ีต่างกนัของแพทยป์ระจ าบา้น มีความคิดเห็นต่อบริหารงานดา้นวชิาการและ

การบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
แตกต่างกนั 

2. ระดบัชั้นการศึกษา ท่ีต่างกนัของแพทยป์ระจ าบา้น มีความคิดเห็นต่อบริหารงานดา้น
วิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหิดล แตกต่างกนั 

 

 ตัวแปรทีศึ่กษา  
1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่  
 1.1 ภาควชิาของแพทยป์ระจ าบา้น 15 ภาควชิา 

      1.2 ระดบัชั้นการศึกษาของแพทยป์ระจ าบา้น แบ่งเป็น  
      1.2.1  ชั้นปีท่ี 1 

1.2.2  ชั้นปีท่ี 2-5 
             2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่  การบริหารงานดา้นวชิาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
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1. แพทยป์ระจ าบ้าน หมายถึง แพทย์ท่ีก าลงัศึกษาฝึกอบรมอยู่ในหลกัสูตรแพทยป์ระจ า
บา้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล หรือเรียกอีกอยา่งวา่ แพทยเ์ฉพาะทาง 

2. ระดบัการศึกษา หมายถึง ระดบัท่ีศึกษาตามการจดัการเรียนการสอนแพทยป์ระจ าบา้นท่ี
เขา้ศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงงานวิจยัน้ีแบ่งออกเป็น 2 
ระดบั คือ  

2.1 ชั้นปีท่ี 1  หมายถึง  แพทยป์ระจ าบา้นท่ีเขา้รับการศึกษาฝึกอบรมปีท่ี 1 ซ่ึงเป็นการ
ฝึกอบรมทัว่ไปของภาควิชา และตอ้งศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตรการ
แพทยคลินิกของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหิดล 

2.2  ชั้นปีท่ี  2-5 หมายถึง แพทยป์ระจ าบา้นท่ีรับการศึกษาฝึกอบรมอยูใ่นชั้นปีท่ี 2 ถึง
ชั้นปีท่ี 5 ของภาควชิาต่างๆ 

3. ภาควิชา หมายถึง ภาควิชาท่ีแพทยป์ระจ าบา้นเลือกเรียน ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล   ซ่ึงจะแบ่ง 15 ภาควชิา ไดแ้ก่ ภาควชิา กุมารเวชศาสตร์ ,  ภาควิชา จกัษุวิทยา , ภาควิชาจิต
เวชศาสตร์ , ภาควิชาตจวิทยา  , ภาควิชาพยาธิวิทยา ,  ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก , ภาควิชานิติเวช
ศาสตร์ , ภาควชิารังสีวทิยา  , ภาควชิาวสิัญญีวทิยา ,  ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ,  ภาควิชาศลัยศาสตร์ 
, ภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธดิกส์  , ภาควชิาสูติ-นรีเวชวทิยา , ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และ
ภาควชิาอายรุศาสตร์ 

4. ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา หมายถึง หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการทั้งดา้น
วิชาการและด้านการบริการ ได้แก่ การบริหารและสนับสนุนการเรียนการสอน การก าหนด
หลักสูตรแพทย์ประจ าบ้าน และการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร
การแพทยค์ลินิกของบณัฑิตวิทยาลยั รวมถึงการให้บริการและดูแลความตอ้งการในดา้นต่างๆ แก่
แพทยป์ระจ าบา้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวทิยาลยัมหิดล 

5.  การบริหาร หมายถึง การให้บริการในดา้นต่างๆ ของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ไดแ้ก่ 

5.1   ดา้นวชิาการ ประกอบดว้ย 
5.1.1 การบริหารหลกัสูตร หมายถึง การให้บริการแก่หลกัสูตรเก่ียวกบัการติดต่อ

ประสานงานด้านการวางเค้าโครงการเรียนการสอน เน้ือหา ให้มีรายละเอียดจุดมุ่งหมายและ
วตัถุประสงค์ของรายวิชา รหัสและช่ือรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวิชา
และอาจารยผ์ูส้อน ตรงตามเน้ือหาของหลกัสูตรท่ี   แพทยสภาก าหนด 
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5.1.2  การจดัการเรียนการสอน การจดัอบรมวิชาการและกิจกรรมต่างๆ หมายถึง 
แนวทางการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ซ่ึงมีทั้ งการบรรยาย การวิเคราะห์กรณีศึกษา การ
อภิปรายกลุ่ม และมีการก าหนดกฎเกณฑ์การเรียนการสอน ความสัมพนัธ์ระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
บรรยากาศของการเรียนการสอน และการท ากิจกรรมกลุ่มท่ีชดัเจน 

5.1.3  การประเมิน การทดสอบ และการวดัผลการเรียนการสอน หมายถึง การ
ประเมินผลจากการสอบ การท าแบบทดสอบ การอภิปราย รายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย การซกัถาม
และการตอบขอ้ซกัถามของผูเ้รียนและอาจารยผ์ูส้อน 

5.2 ดา้นบริการ ประกอบดว้ย  
5.2.1 ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีทนัสมยั  เคร่ืองมือ

แพทย ์อุปกรณ์การสอนของอาจารยผ์ูส้อน      
5.2.2 อาคารสถานท่ีในการฝึกอบรม หมายถึง ห้องเรียน และห้องจ าลองการ

ตรวจผูป่้วย   
5.2.3 หอพกัแพทยป์ระจ าบา้น หมายถึง หอพกัส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นท่ีอยูใ่น

ความดูแลของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล 
5.2.4 การอ านวยความสะดวก หมายถึง การบริการ การอ านวยความสะดวก 

และการประสานงานในด้านต่างๆ ของเจา้หน้าท่ีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์        
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล เช่น การจดัท าเอกสารประกอบการบรรยาย การจดัท าเอกสาร
รับรองต่างๆ เป็นตน้ 

 

ประโยชน์ของการวจัิย  
1. ไดท้ราบวิธีการบริหารงานดา้นวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อน าไปวางแผนการบริหารและบริการของ
ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาต่อไป  

2. น าขอ้มูลท่ีมาไดม้าแก้ไข ปรับปรุง เก่ียวกบัสภาพและปัญหาของการบริหารงานดา้น
วิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหิดลเพื่อใหฝ่้ายการศึกษาหลงัปริญญามีศกัยภาพในการบริหารและการใหบ้ริการ 

 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่ แพทยป์ระจ าบา้นทั้ง 15 ภาควิชา มี
หลักสูตรและวตัถุประสงค์ของการศึกษาฝึกอบรมแตกต่างกนั ส่วนระดบัการศึกษาของแพทย์
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ประจ าบา้น ก็มีผลต่อความเขม้ขน้ในการศึกษาฝึกอบรมและความรับผิดชอบในการปฏิบติัหน้าท่ี
แพทยป์ระจ าบา้นต่างกนั นั้นเพื่อตอบสนองความตอ้งการของแพทยป์ระจ าบา้นท่ีมีความแตกต่าง
กนัทั้งหลกัสูตรและระดบัการศึกษา ดงันั้น ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ระดบัชั้นท่ีศึกษา และภาควิชาท่ีเรียน 
น่าจะมีความเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรตาม คือ การบริหารงานของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา  
 ด้วยเหตุน้ีจึงน าไปสู่กรอบแนวคิดการวิจัย โดยใช้กระบวนการวิจัย เพื่อศึกษาการ
บริหารงานดา้นวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดลดงัน้ี 
 

 
ระดบัชั้นท่ีศึกษาของ 
แพทยป์ระจ าบา้น 

 การบริหารงานดา้นวิชาการและ
การบริการของฝ่ายการศึกษา
หลงัปริญญาคณะแพทยศาสตร์ 
ศิ ริ ร า ช พ ย า บ า ล 
มหาวทิยาลยัมหิดล  ไดแ้ก่ 
1.  ดา้นวชิาการ ประกอบดว้ย 

1.1  การบริหารหลกัสูตร 
1.2  การจดัการเรียนการ
สอน  
1.3  การประเมิน การ
ทดสอบ และการวดัผลการ
เรียนการสอน 

2.  ดา้นการบริการ 
ประกอบดว้ย 
2.1  ส่ือการเรียนการสอน  
2.2  อาคารสถานท่ีในการ
ฝึกอบรม  
2.3  หอพกัแพทยป์ระจ าบา้น 

      2.4  การอ านวยความสะดวก   

  

 
 

ภาควชิาท่ีเรียนของ 
แพทยป์ระจ าบา้น 

 

 
 

 



บทที ่2 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลัง

ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงมีความส าคญัในการพฒันาการ
ด าเนินงานดา้นวชิาการและดา้นการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล โดยผูว้ิจยัไดร้วบรวมเอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการท าการวิจยั
และอภิปรายผลท่ีไดจ้ากการวจิยั ดงัน้ี 

1. ความหมายของหลกัสูตร 
2. หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้น คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
3. การบริหารงานของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

3.1 ดา้นวชิาการ ไดแ้ก่ 
3.1.1 การบริหารหลกัสูตร 
3.1.2 การจดัการเรียนการสอน 
3.1.3 การประเมิน การทดสอบ และการวดัผลการเรียนการสอน 

3.2 ดา้นการบริการ ไดแ้ก่ 
3.2.1 ส่ือการเรียนการสอน  
3.2.2 อาคารสถานท่ีในการฝึกอบรม 
3.2.3 หอพกัแพทยป์ระจ าบา้น 
3.2.4 การอ านวยความสะดวก 

4.  ทฤษฏีการบริหารการศึกษาและการบริหารการศึกษา 
5. ทฤษฏีการเรียนรู้เก่ียวกบัการบริหารและการจดัการ 
6. งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

ความหมายของหลกัสูตร   
ในหลกัสูตรใด ๆ ก็ตาม ผูบ้ริหารหลกัสูตรและผูเ้รียนควรท าความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัสูตรซ่ึง

เป็นพื้นฐานในการเรียนการสอน และเป็นตวัช้ีวดัคุณภาพ รวมถึงศกัยภาพของผูเ้รียน เช่นเดียวกนั 
การบริหาร การจดัการศึกษาหลกัสูตรหลงัปริญญา ซ่ึงเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดลนั้น ทั้งน้ีหลกัสูตรมีองค์ประกอบท่ี
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ส าคญั 4 ประการ คือ จุดมุ่งหมาย เน้ือหา การน าหลกัสูตรไปใช ้และการประเมินผล โดยมี
ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบต่างๆ ดงัแผนภาพท่ี 1 

 
            จุดมุ่งหมาย 

 
 

          การประเมินผล                                                                                              เน้ือหา 
 
 
                                              การน าหลกัสูตรไปใช ้
 
 
 

แผนภาพท่ี 1  ความสัมพนัธ์ระหวา่งองคป์ระกอบของหลกัสูตร 
                       แหล่งท่ีมา : เกษทิพย ์ศิริชยัศิลป์:ความรู้เบ้ืองตน้ของหลกัสูตร, 2549. 

 
เม่ือทราบถึงองค์ประกอบของหลักสูตรและความสัมพนัธ์ระหว่างองค์ประกอบของ

หลกัสูตรแลว้ ควรทราบความหมายของหลกัสูตรซ่ึงมีนกัการศึกษาหลายท่านไดอ้ธิบายไว ้ดงัน้ี 
กมล สุดประเสริฐ (อ้างใน เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ , 2552: 2.) ได้สรุปความหมายไวว้่า 

หลกัสูตร มิไดห้มายความแต่เพียงหนงัสือหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่ยงัหมายถึง
กิจกรรมและประสบการณ์ทั้งหลายท่ีจดัใหก้บัเด็ก จึงรวมการสอนของครูต่อนกัเรียนไวด้ว้ย  

นิตยา ปรีชาชีวาวฒัน์ (หลกัสูตรและกระบวนการจดัการเรียนรู้, 2552.) ไดส้รุปความหมาย
ไวว้่า หลกัสูตร คือ แผนงานโครงการหรือเน้ือหากิจกรรมต่างๆ ท่ีจดัให้ผูเ้รียนทั้งในและนอก
ห้องเรียน เพื่อพฒันาผูเ้รียนทั้งดา้นความรู้ ทศันคติและพฤติกรรมต่างๆ อนัจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
หลกัสูตรท่ีดีตอ้งมีองคป์ระกอบครบถว้น ไดแ้ก่ จุดมุ่งหมาย เน้ือหาวชิา และประสบการณ์ ทั้งน้ีการ
น าหลกัสูตรไปใช ้และการวดัผลประเมินผล จะตอ้งมีความสอดคลอ้งและมีความสัมพนัธ์กนัดว้ย  

สงบ ลกัษณะ( 2547: 29) ไดส้รุปความหมายไวว้า่  หลกัสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์
ทั้งปวง ท่ีจดัใหผู้เ้รียนไดรั้บ เพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรม ความรู้ ความคิด ความสามารถ ทกัษะ เจต
คติ และค่านิยมต่างๆ ไปในแนวทางท่ีพึงปรารถนา ดงันั้นการวางแผนเตรียมการจดัการเรียนการ
สอนจึงตอ้งครอบคลุมถึงทุกส่ิงท่ีจะเป็นวถีิทางไปสู่ผลลพัธ์คือ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ท่ีพึงปรารถนา  
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 ชูศรี สุวรรณโชติ (2544: 41)ได้สรุปความหมายไวว้่า  หลักสูตร หมายถึง มวล
ประสบการณ์ทุกชนิดท่ีครูจดัอย่างสร้างสรรค์ให้กบัผูเ้รียน เพื่อให้ผูเ้รียนได้พฒันาตนเอง ให้มี
ความรู้ความสามารถด ารงชีวติอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและเจริญงอกงาม  
 จากความหมายของหลกัสูตรดงักล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ หลกัสูตรคือมวลประสบการณ์
และองคค์วามรู้ต่างๆ ซ่ึงจดัเตรียมไวใ้ห้ส าหรับผูเ้รียนเกิดความรู้ ทกัษะ และความช านาญ สามารถ
บรรลุตามวตัถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของผูเ้รียนท่ีวางไว ้การเรียนการสอนจึงต้องมีการวาง
แผนการสอน เพื่อล าดบัความส าคญัของเน้ือหาต่างๆ ท่ีเหมาะสม และเป็นแนวทางของการศึกษา
และการบริหารการศึกษา อีกทั้งยงัเป็นส่ิงท่ีก าหนดแนวทางการปฏิบติัในการจดัการเรียนการสอน
ให้บรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว ้หลกัสูตรที่ดีตอ้งมีการปรับและพฒันาอยู่เสมอ เพื่อให้มีเน้ือหา
สาระท่ีทนัต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปของสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลย ีและการเมือง หลกัสูตร
จะถูกก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรในแต่ละสาขาวิชา มีขอบเขตก าหนดไวช้ัดเจนเป็นแนว
ทางการจดัเรียนการสอนเพื่อให้ผูส้อนด าเนินตามหลกัสูตรท่ีวางไว ้ดงันั้น หลกัสูตรอาจเป็นหน่วย  
เป็นรายวชิา  หรือเป็นรายวชิายอ่ย ข้ึนอยูก่บัแผนการศึกษาท่ีสถานศึกษาก าหนดไว ้
 

หลกัสูตรแพทย์ประจําบ้านของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (หลกัสูตรแพทย์เฉพาะทาง)   
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นโรงเรียนแพทยแ์ห่งแรกในประเทศไทย ซ่ึงก่อตั้งข้ึน

จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว พระองค์ทรงเล็งเห็นถึง
ความส าคญัและความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีโรงพยาบาลส าหรับผูป่้วยและโรงเรียนแพทย์ส าหรับสอน
วิชาแพทย ์จึงไดมี้พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งคณะกรรมการจดัสร้างโรงพยาบาล
ข้ึนพร้อมๆ กบัเตรียมการเปิดสอนวิชาแพทย ์โรงเรียนแพทยแ์ละโรงพยาบาลแห่งแรกน้ีไดเ้ปิดข้ึน
เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ.2431 ไดรั้บพระราชทานนามวา “โรงศิริราช-พยาบาล” ในคร้ังนั้นไดใ้ห้
การรักษาแผนโบราณควบคู่ไปกบัแผนปัจจุบนั และไดมี้การเรียนการสอนวิชาแพทย์คร้ังแรกข้ึนท่ี 
“โรงเรียนแพทยากร” ซ่ึงเป็นช่ือท่ีใช้เรียกในสมยันั้น และต่อมาไดรั้บพระราชทานนามว่า “ราช
แพทยาลยั” โรงเรียนแพทยแ์ห่งแรกน้ีไดมี้การพฒันาในด้านการเรียนการสอน การวิจยัและการ
บริการอย่างต่อเน่ืองอยู่ตลอดเวลาจนถึงปัจจุบนั การศึกษาหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีมานานกวา่ 80 ปีแลว้ ตั้งแต่เม่ือคร้ังยงัเป็น “คณะแพทยศาสตร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั” และต่อมาไดเ้ปล่ียนนามตามพระราชบญัญติัจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2461 เป็น “คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล” (คู่มือแพทยป์ระจ าบา้น. 2553: 28.) 

ในประเทศไทยก่อนท่ีจะมีหลกัสูตรส าหรับการศึกษาเพื่อเป็นแพทยเ์ฉพาะทางนั้น แพทยท่ี์
จบหลกัสูตรแพทยศาสตรบณัฑิตและมีความต้องการจะเป็นแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญตอ้งสมคัรปฏิบติังาน
ในสาขาท่ีสนใจไม่นอ้ย กวา่ 5 ปี จึงจะมีสิทธิในการเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้น 
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โดยในปีแรกท่ีมีการเปิดสอนหลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นนั้น มีเพียง 4 สาขาวิชา คือ อายุรศาสตร์  
ศลัยศาสตร์  สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา และรังสีวทิยา” (คู่มือแพทยป์ระจ าบา้น. 2553: 30.) 

ต่อมามหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ไดเ้สนอโครงการฝึกอบรมแพทยเ์ฉพาะทางและหลกัสูตร
โดยสังเขป   ต่อคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน และในปี พ.ศ. 2512 และไดต้ั้งแพทยสภาข้ึนมา
ก ากบัดูแลหลกัสูตรการเรียนการสอนของแพทยป์ระจ าบา้น โดยใช้ช่ือหลกัสูตรว่า โครงการฝึก 
อบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อเป็นแพทยเ์ฉพาะทาง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจึงได้เร่ิมการ    
ฝึกอบรมแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทาง ตามนโยบายของแพทยสภาดงักล่าว โดยเร่ิมฝึกอบรมรุ่นแรก
ในปี พ.ศ. 2512 ใน 10 ภาควิชา ได้แก่ อายุรศาสตร์   เวชศาสตร์ป้องกนัและสังคม ศลัยศาสตร์  
ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  วิสัญญีวิทยา  สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา  รังสีวิทยา   จกัษุวิทยา   กุมารเวช
ศาสตร์ และพยาธิวิทยา  ทั้งน้ีการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นเพื่อเป็นแพทยเ์ฉพาะทางนั้นใช้เวลา
การเรียน 3 ปี หรือ 5 ปี ข้ึนอยูก่บัสาขาวิชาท่ีเลือกเรียน โดยหลกัสูตรการเรียนการสอนจะแบ่งออก
เป็น 2 ระดบั คือ ระดบัแรกเป็นการฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี  1 โดยฝึกอบรมทัว่ไปในแต่
ละสาขาวิชา และเรียนควบคู่ไปกบัหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิกของบณัฑิตวทิยาลยั  ส่วนระดบัท่ีสองเป็นการเรียนในชั้นปีท่ี 2 เป็นตน้ไป เป็นการ ฝึกอบรม
เพื่อรับวุฒิบตัรแสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาต่างๆ ของแพทย
สภา (คู่มือแพทยป์ระจ าบา้น, 2553: 30.) 

 

การดําเนินงานของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไดจ้ดัตั้งฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาข้ึน เพื่อรับผิดชอบ

เก่ียวกบัการจดัการเรียนการสอนของแพทยใ์นระดบัหลงัปริญญา (แพทยป์ระจ าบา้น, แพทยป์ระจ า
บา้นต่อยอดและแพทยเ์ฟลโลว)์ และประสานงานการฝึกอบรมระหว่างสถาบนัและแพทยสภา 
นอกจากน้ียงัมีหน้าท่ีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนของแพทย์ประจ าบ้านในระดับคณะและ
ประสานงาน อ านวยความสะดวก ตลอดจนให้บริการแก่แพทยป์ระจ าบา้นและผูเ้ก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
เจา้หน้าท่ีท่ีสังกดัภาควิชาต่างๆ ท่ีมีหน้าท่ีดูแลแพทยป์ระจ าบา้นตามสาขาของภาควิชา ทั้งน้ีฝ่าย
การศึกษาหลงัปริญญามีการด าเนินงานในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ดา้นวชิาการ งานดา้นวชิาการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา แบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ 
ไดแ้ก่ 
 1.1 การบริหารหลกัสูตร เป็นการปรับปรุงพฒันาหลกัสูตรให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับและเป็นท่ีนิยมในระดับชาติ/นานาชาติ อีกทั้งยงัสอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของ
มหาวทิยาลยัและประเทศ โดยมีระบบและกลไกในการสร้าง การประเมิน และการปรับปรุงพฒันา
หลกัสูตรท่ีมีความคล่องตวั สามารถตอบสนองทนัต่อเหตุการณ์  มีการจดั/สร้างหลกัสูตรนานาชาติ
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ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานในจ านวน/สัดส่วนท่ีสอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย และเป้าหมายของ
มหาวิทยาลัย หลักสูตรท่ีเปิดสอนมีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ/องคก์รวชิาชีพและเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ 
 1.2 การจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นกระบวนการท่ีมี
ความส าคญัในการเรียนการสอน เพราะช่วยสร้างสรรคป์ระสบการณ์ให้กบัผูเ้รียน และเปิดโอกาส
ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการแสดงความสามารถในการท างาน มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ รู้จกัการ
เป็นผูน้ าและผูต้าม ซ่ึงสถานศึกษามีหนา้ท่ีน าหลกัสูตรมาขยายในการท ากิจกรรม เพื่อให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดงัท่ีนกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนไวว้่า เป็นการจดักิจกรรมโดยวิธีต่างๆ อย่างหลากหลายท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้อยา่งแทจ้ริง เกิดการพฒันาตนและสั่งสมคุณลกัษณะท่ีจ าเป็นส าหรับการเป็นสมาชิกท่ีดีของ
สังคมและประเทศชาติต่อไป การจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมุ่งพฒันาผูเ้รียน จึงตอ้งใชเ้ทคนิค
วธีิการเรียนรู้แนวทางการสอนหรือกระบวนการเรียนการสอนในหลากหลายวิธี (คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนรู้, 2548: 36-7)  

สรุปไดว้า่ การจดัการเรียนการสอน เป็นการจดักิจกรรมเพื่อผูเ้รียน ไดรั้บความรู้ความ
เขา้ใจ มีความสามารถ ทศันคติ บรรลุตามเป้าหมายของหลกัสูตรท่ีวางไว ้โดยท่ีทั้งผูส้อน และ
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการท าใหกิ้จกรรมการเรียนการสอนสัมฤทธ์ิผล 
        1.3 การประเมิน การทดสอบ และการวดัผลการเรียนการสอน มีผูใ้ห้ความหมายของ
การประเมิน การทดสอบ และการวดัผลการเรียนการสอน ดงัน้ี 

วสันต ์ทองไทย (2552: 22) ไดส้รุปความหมายไวว้า่  การวดัและการประเมินผล เป็น
กระบวนการหน่ึงในการจดัการเรียนการสอน เน่ืองจากการวดัเป็นการตรวจสอบ เพื่อให้ไดม้าซ่ึง
ข้อมูลเก่ียวกับผูเ้รียนในรูปของคะแนนหรือค าบรรยายท่ีเก่ียวกับผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนท่ี
แสดงออกทั้งในระยะเวลาก่อน ระหว่าง หรือหลงัการเรียนการสอน ส่วนการประเมินผลเป็น
กระบวนการน าขอ้มูลต่างๆ ท่ีไดจ้ากการวดัผลมาพิจารณาตดัสินว่า ผูเ้รียนสามารถบรรลุตาม
เป้าหมายหรือจุดประสงคข์องการจดัการศึกษาเพียงใด มีส่ิงใดท่ีตอ้งการปรับปรุงและพฒันาให้ดี
ข้ึน  
       ไพศาล หวงัพานิช (ออนไลน์ เข้าถึงเม่ือ 22 เม.ย. 54)  ได้สรุปความหมายไวว้่า  
กระบวนการการวดัผล หมายถึง กระบวนการในการก าหนดจ านวน ปริมาณ อนัดบัหรือรายละเอียด
ของคุณลักษณะหรือพฤติกรรมความสามารถของบุคคล โดยใช้เคร่ืองมือเป็นหลัก  ในการวดั
กระบวนการต่างๆ จะท าให้ไดต้วัเลขหรือขอ้มูลรายละเอียดต่างๆ ท่ีใช้แทนจ านวนและลกัษณะท่ี
จ ากดั ดงันั้นการวดัผลจึงตอ้งด าเนินการอยา่งมีขั้นตอน   
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บุญเล้ียง ทุมทอง (2545: 73) ได้สรุปความหมายไวว้่า  กระบวนการการวดัผล 
หมายถึง กระบวนการท่ีไดม้าซ่ึงจ านวนและตวัเลข เพื่อหาจ านวน ล าดบั อนัดบั หรือรายละเอียด
ของคุณลกัษณะ โดยใชว้ธีิการและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม แลว้น าผลท่ีไดม้าตดัสินคุณค่า วินิจฉยั และ
สรุปอยา่งมีระเบียบ ทั้งในดา้นการเรียนของนกัเรียนและดา้นการสอนของผูส้อน  
                 สรุปไดว้า่ การประเมินและการวดัผลการเรียนการสอน มีความส าคญัในการเรียนการ
สอนเพื่อปรับปรุงการการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน และบรรลุผลตามเป้าหมายตามท่ีวางไว ้และน า
ผลจากการประเมินมาใชเ้ป็นขอ้มูลเพื่อการปรับปรุงทุกๆ ส่วนท่ียงับกพร่อง ทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการ
เรียนการสอนในหลกัสูตรนั้นๆ ดียิง่ข้ึน 

2. ดา้นการบริการ เป็นท่ีทราบกนัดีวา่บริการท่ีดีตอ้งเกิดข้ึนจากใจ และดว้ยเหตุท่ีการ
บริการเป็นการอ านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้บริการ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ความสบายใจ และ
ความพอใจ ท าให้คนส่วนใหญ่คิดวา่งานบริการเป็นเร่ืองของการรับใช ้แต่แทท่ี้จริงแลว้งานบริการ
คืองานใดๆ ก็ไดท่ี้เกิดจากมีผูใ้ห้และมีผูรั้บอยา่งมีเง่ือนไข กล่าวคือเป็นบริการท่ีดีแลว้ผูรั้บตอ้งพึง
พอใจ ส่วนผูใ้ห้บริการสามารถท่ีจะเต็มใจท าหรือในทางตรงกนัขา้มอาจปฏิเสธท่ีจะท าให้ก็ได ้ 
(ไพรพนา : ออนไลน์ เขา้ถึงเม่ือ 22 เม.ย. 54) 

การบริการ มี 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ การให้บริการเพราะเป็นหน้าท่ีโดยตรง นัน่คือการ
รับจา้งเป็นผูใ้ห้บริการ ดงันั้นผูใ้ห้บริการจึงตอ้งพร้อมให้บริการตามความเจตนาและการรับรู้มาแต่
ตน้ ส่วนลกัษณะท่ีสองเป็นการให้บริการเพราะเป็นหน้าท่ีรอง โดยหน้าท่ีหลักคือภารกิจตาม
ต าแหน่งท่ีก าหนดว่าจา้ง เช่น นักวิชาการศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีหลกัเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร แต่
พบว่ามีนกัศึกษาตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบัหลกัสูตร ดงันั้นค าช้ีแนะของนกัวิชาการศึกษาจึงถือเป็น
หนา้ท่ีรอง อยา่งไรก็ตามพบวา่งานราชการบางอยา่ง งานบริการจะเป็นก่ึงหน่ึงของงานประจ า เช่น 
ขา้ราชการในหน่วยงานบริการการศึกษา ซ่ึงมีหน้าท่ีให้บริการโดยตรง แต่ทั้งน้ีมกัจะมีปัญหาเม่ือ
ผูใ้หบ้ริการท่ีตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีใหบ้ริการเป็นหนา้ท่ีรองนั้นไม่ยอมรับบทบาทท่ีจะเป็นน้ี 

ผลส าเร็จของงานคือผลประโยชน์โดยตรงของหน่วยงาน ดังนั้นหากไม่เขา้ใจการ
บริการจะท าให้เกิดผลเสียได ้ส าหรับคุณภาพของการบริการคือ ผลรวมของการน าคุณสมบติัต่างๆ 
มารวมกนัเขา้เพื่อใหง้านเกิดผลสัมฤทธ์ิ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการและผูใ้หบ้ริการ  
การบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา แบ่งออกเป็นในดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

 2.1 ส่ือการเรียนการสอน การน าส่ือมาใชใ้นการเรียนการสอนมีความส าคญัอยา่งยิ่ง 
เพราะท าให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ สามารถเรียนรู้และเขา้ใจบทเรียนไดอ้ยา่งรวดเร็วง่ายข้ึน ส่ือการ
เรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ประเภทไดแ้ก่ 1) เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ ไดแ้ก่ เคร่ืองฉายภาพยนตร์ 
เคร่ืองฉายสไลด์ วิทยุ โทรทศัน์ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 2) วสัดุ ได้แก่ แผ่น CD DVD ม้วนเทป 
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หุ่นจ าลอง และ 3) เทคนิคหรือวิธีการ ได้แก่ เทคนิคการเลียนแบบ เทคนิคการใช้ส่ือ การสาธิต 
การศึกษานอกสถานท่ี การจดันิทรรศการ และการใชผู้ป่้วยมาตรฐานหรือผูป่้วยจ าลอง มีนกัวิชาการ
ไดใ้หค้วามหมายของส่ือการเรียนการสอนไวด้งัน้ี 

  ชยัยงค ์พรหมวงศ ์(ออนไลน์ เขา้ถึงเม่ือ 9 เม.ย. 54) ไดส้รุปความหมายไวว้า่ ส่ือการ
เรียนการสอนหมายถึงวสัดุอุปกรณ์และวธีิการประกอบการสอนเพื่อใชเ้ป็นส่ือกลางในการส่ือ
ความหมายท่ีผูส้อนประสงคจ์ะส่งหรือถ่ายทอดไปยงัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพรวมถึงเคร่ืองมือ
ตลอด จนเทคนิคต่าง ๆ ท่ีจะมาสนบัสนุนการเรียนการสอนเร้าความสนใจผูเ้รียนรู้ให้เกิดการเรียนรู้
เกิดความเขา้ใจดีข้ึนอยา่งรวดเร็ว    
 ไอนิช และคณะ (Heinich ออนไลน์ 9 เม.ย. 54) ไดส้รุปความหมายไวว้า่ ส่ือการเรียน
การสอน คือช่องทางในการติดต่อส่ือสาร มีรากศพัทม์าจากภาษาลาติน หมายถึง อะไรก็ตามท่ี
บรรทุกหรือน าพาขอ้มูลหรือสารสนเทศ ดงันั้นส่ือจึงเป็นส่ิงท่ีอยูร่ะหวา่งแหล่งก าเนิดสารกบัผูรั้บ
สาร  
 เอ.เจ โรมิซอฟ (A. J. Romiszowski  ออนไลน์ 9 เม.ย.54) ไดส้รุปความหมายไวว้า่   
ส่ือการเรียนการสอน หมายถึง ตวัน าสารจากแหล่งก าเนิด ซ่ึงอาจจะเป็นมนุษยห์รือวตัถุท่ีไม่มีชีวติ 
ไปยงัผูรั้บสาร ซ่ึงก็คือผูเ้รียน   
 สรุปไดว้า่ ส่ือการเรียนการสอน คือ วสัดุ อุปกรณ์ วิธีการทุกชนิดท่ีช่วยส่งเสริมและ
ช่วยให้การเรียนการสอนของผูเ้รียนและผูส้อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน หรืออาจจะเป็นตวักลางหรือช่องทางในการถ่ายทอดองคค์วามรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ จาก
ผูส้อนไปสู่ผูเ้รียน และท าใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 2.2   อาคารสถานท่ีในการฝึกอบรม  อาคารสถานท่ีในการฝึกอบรมคือ
สภาพแวดลอ้มภายในสถาบนัท่ีมีเคร่ืองมือและระบบงาน ซ่ึงหากอาคารสถานท่ีในการฝึกอบรมมี
ลกัษณะดีแล้ว จะท าให้การพฒันานักศึกษาได้ผลดีตามไปด้วย อาคารสถานท่ีในการฝึกอบรม
สามารถแบ่ง ออกเป็น 1) หอ้งเรียนโดยทัว่ไป ซ่ึงใชส้อนตามปกติ มีวสัดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้
หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือไปจากการเรียนการสอน และ 2) หอ้งเรียนเฉพาะ หมายถึง บริเวณ
เพื่อการเรียนรู้ต่างๆ หรือห้องเรียนประจ าวิชาท่ีมีลกัษณะพิเศษ โดยมีอุปกรณ์พิเศษแตกต่างไปจาก
หอ้งเรียนอ่ืน เช่น     หอ้งปฏิบติัการทางวทิยาศาสตร์ หอ้งจ าลองการตรวจคนไข ้

2.3 หอพกัแพทยป์ระจ าบา้น เป็นสถานท่ีพกัผอ่นอิริยาบถ ท ากิจกรรมตามอธัยาศยั 
หรือสังสรรคร์ะหวา่งกลุ่มเพื่อนของแพทยป์ระจ าบา้นในช่วงเวลาหลงัเลิกเรียนหรือฝึกอบรมเสร็จ 

 2.4 การอ านวยความสะดวก เป็นการไดรั้บบริการ อ านวยความสะดวก ความถูกตอ้ง 
รวดเร็ว ในดา้นต่างๆ เช่น เอกสาร การเรียนการสอน การประสานงานระหว่างแพทยป์ระจ าบา้น 
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เจา้หนา้ท่ีการศึกษาภาควชิา  
 

 ทฤษฏีการบริหารการศึกษาและการบริหารการศึกษา 
 ตน้ตอแห่งทฤษฎีต่าง ๆ นั้น มกัจะมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศต่าง ๆ ในทวีป
ยุโรป ในช่วงก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง กลุ่มนกัวิทยาศาสตร์สังคมเช่น บาร์นาร์ด มาโย และราธ
ลิสเบอร์เกอร์ ได้เปิดทศันะใหม่แห่งการศึกษาการบริหาร แต่สงครามโลกได้ท าให้กระบวนการ
เหล่าน้ีหยดุชะงกัไประยะหน่ึง ต่อมาในทศวรรษ 1960  จึงมีการคน้ควา้หาทฤษฎีต่าง ๆ เก่ียวกบัการ
บริหารกนัใหม่ (ปราชญา  กลา้ผจญั และสมศกัด์ิ  คงเท่ียง : 2542) 
 ทฤษฎีการบริหารการศึกษาทั้ งหลาย มีความส าคัญในฐานะท าหน้าท่ีให้ข้อยุติทั่วไป  
ก่อให้เกิดการวิจยัทางด้านบริหารการศึกษา และการมีทฤษฎีต่าง ๆ มาใช้นั้น ช่วยอ านวยความ
สะดวกเพียงจ าหลกัการ หรือทฤษฎีต่าง ๆ เหล่านั้นได ้และน ามาประยุกตใ์ชก้็เพียงพอแลว้ ทฤษฎี
ทั้งหลายนั้นมีความสัมพนัธ์กบัการปฏิบติัในแง่ท่ีว่า ทฤษฎีวางกรอบความคิดให้แก่ผูป้ฏิบติั การ
น าเอาทฤษฎีมาใช้ ช่วยให้แนวทางวิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติันั้นและทฤษฎีช่วยในการ
ตดัสินใจ (ปราชญา  กล้าผจญั และสมศกัด์ิ  คงเท่ียง : 2542) ทฤษฎีกบัการปฏิบติันั้นมีความ
เก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัใน 3 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  ทฤษฎีวางกรอบความคิดแก่ผูป้ฏิบติั ช่วยให้ผูป้ฏิบติั
มีเคร่ืองมือใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาท่ีประสบ นกับริหารการศึกษาท่ีมีความสามารถนั้น จะตอ้งมี
ความสามารถสูงในการใชค้วามคิด (Conceptual Skill) โดยรู้จกัตีความ และน าเอาทฤษฎีการบริหาร
การศึกษามาประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตส้ถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มท่ีมีขีดจ ากดั และมี
ทรัพยากรต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นดา้นเวลา ก าลงัคน หรือทรัพยสิ์นเงินทอง  การน าเอาทฤษฏีมาใช ้ช่วย
ให้แนวทางวิเคราะห์ผลท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติั การท่ีผูบ้ริหารน าทางเลือกต่าง ๆ มาพิจารณา และ
ตดัสินใจด าเนินการลงไป โดยอาศยัทฤษฎีการบริหารมาประยกุต์ใช ้เพื่อประกอบเป็นเหตุผลในการ
ตดัสินใจ สั่งการ อนัเน่ืองมาจากความมีประสบการณ์สูงของนกับริหารการศึกษาเท่านั้น  ทฤษฏี
ช่วยในการตดัสินใจ เป็นการใหข้อ้มูลพื้นฐานแก่การตดัสินใจ การตดัสินใจท่ีดีนั้น จะตอ้งประกอบ
ไปด้วยกรอบความคิดท่ีแน่นอนชัดเจน หากปราศจากกรอบความคิด การตดัสินใจก็อาจจะไม่
ถูกตอ้ง มีผลเสีย และขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดรั้บมานั้น บางคร้ังไม่ชดัเจนจึงตอ้งมีการตีความเสียก่อน การ
มีพื้นฐานของทฤษฏีท่ีดีจะช่วยใหน้กับริหารการศึกษาสามารถตดัสินใจไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีความัน่ใจ
ในการตดัสินใจนั้น และผลลพัธ์ท่ีไดรั้บนั้น มกัจะถูกตอ้ง และบงัเกิดผลดีต่อองคก์ารเสมอ ท าให้
สามารถน าทฤษฎีต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารมาประยุกต์ใช้กบัการบริหารการศึกษา เช่น  
ทฤษฎีภาวะผูน้ า  ทฤษฎีมนุษยสัมพนัธ์  ทฤษฏีองคก์าร ทฤษฏีการบริหาร และทฤษฏีการบริหาร
การศึกษา  ซ่ึงจวบจนปัจจุบนัน้ี ก็ยงัไม่มีทฤษฎีการบริหารการศึกษาใดท่ีสามารถให้ค  าจ  ากดัความ
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เก่ียวกับการทฤษฎีการบริหารการศึกษาท่ีสมบูรณ์ได้ จึงตอ้งมีการประยุกต์ทฤษฎีและแนวคิด
หลากหลายมาใช ้เพื่อใหไ้ดค้วามเหมาะสมและความถูกตอ้งเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา   
 การบริหารงานใด ๆ ก็ตาม จ าเป็นจะต้องมีทฤษฎีเป็นพื้นฐาน การบริหารการศึกษาก็
เช่นเดียวกนั หากนักบริหารการศึกษาบริหารงานไป โดยมิไดใ้ช้ทฤษฎีเขา้มาช่วยในการคิดและ
ตดัสินใจ ก็หมายความวา่ เขาด าเนินการไปโดยอาศยัประสบการณ์ดั้งเดิม อาศยัสามญัส านึก การคิด
และแก้ไขปัญหาด้วยสามญัส านึกเช่นน้ี เป็นการกระท าอย่างไม่มีหลกัการ เป็นการมองในแง่มุม
แคบ ๆ หรือผกูติดอยูก่บัแนวทางใดแนวทางหน่ึงแต่เพียงอยา่งเดียว อาจจะท าให้ตดัสินใจผิดพลาด
ไดโ้ดยง่าย หากผูบ้ริหารการศึกษาบริหารงานโดยอาศยัหลกัการและทฤษฎีการบริหาร (การบริหาร
การศึกษา) เป็นหลกัหรือเป็นพื้นฐานในการคิด พิจารณาและตดัสินใจแล้ว ก็จะท าให้สามารถ
บริหารงานไดอ้ย่างมีทิศทางท่ีตรงแน่วไปในทางใดทางหน่ึงท่ีพึงประสงค ์ไม่สะเปะสะปะ เม่ือจะ
ตดัสินใจ ก็มีหลกัการ และทฤษฎีเขา้มาสนบัสนุน ว่าส่ิงท่ีจะตดัสินใจกระท าลงไปนั้น ไดเ้คยมีผู ้
ปฏิบติัและกระท าซ ้ า ๆ ในลกัษณะเดียวกนันั้นมาแลว้มากมาย และเขาก็ท าไดถู้กตอ้งและเป็นผลดี
ดว้ยกนัทั้งส้ิน ดงันั้น เม่ือเราปฏิบติั หรือตดัสินใจในลกัษณะอยา่งเดียวกนันั้นบา้ง ก็น่าจะไดรั้บผลดี
หรือท าไดถู้กตอ้งเช่นเดียวกนั   
 

 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
อมรชยั ตนัติเมธ  (อา้งใน นางอุบลศรี อ่อนพลี 2546 : 16) การบริหารการศึกษาเป็นศิลป์

เพราะการน าเอาความรู้ทางการบริหารการศึกษาไปใชน้ั้น ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสม
กบั คน วตัถุ สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศหรือสถานการณ์ซ่ึงแตกต่างกนั  

กมล สุดประเสริฐ (2544 : 175) การบริหารการศึกษา เป็นการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย 
การวางแผน โครงการการก ากบัดูแลปรับเปล่ียนพฒันาโครงสร้างองค์การบริหารการศึกษา การ
ก าหนดต าแหน่งบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูป้ฏิบติังานในระดบัต่าง ๆ ก าหนดรายละเอียด
ของงานในแต่ละบทบาท ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามบทบาทและหนา้ท่ีต่าง ๆ ท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  

วีระ แท่งทอง (อา้งใน นายณัฐพงศ์ จนัทร์ผล 2549 : 210) การบริหารการศึกษา หมายถึง 
การด าเนินงานจดัการศึกษาในโรงเรียนทุกระดบั และในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาท่ีไม่อยู่
ในระบบโรงเรียน เช่น การศึกษาผูใ้หญ่ การศึกษาต่อเน่ือง ให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพตาม
จุดหมายท่ีวางไว ้โดยธรรมชาติการบริหารการศึกษาต่าง ๆ ทั้งระบบในโรงเรียน และไม่อยู่ใน
ระบบมีธรรมชาติของงานคลา้ยคลึงกนั การบริหารการศึกษาจึงมีหลกัการและกระบวนการบริหาร
เป็นแนวปฏิบติัเดียวกนั 
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วรุณยุภา วิโนทพรรษ ์(2546 : 9) การบริหารการศึกษา หมายถึง ความพยายามท่ีผูบ้ริหาร
การศึกษา ผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการศึกษาร่วมมือกนักระท า เพื่อพฒันาบุคคลให้เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม
ในทุก ๆ ด้าน โดยมีการใช้ทรัพยากรการบริหาร คือ คน เงิน วสัดุ และวิธีการให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

หวน พินธุพนัธ์ (2549 : 4) การบริหารการศึกษาคือ กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคลหลายคนร่วมมือ
กันด าเนินการ เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน ประชาชน หรือสมาชิกของสังคมในทุกๆด้าน เช่น 
ความสามารถ ทศันคติ พฤติกรรม ค่านิยม หรือคุณธรรม ทั้ งในด้านการสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ เพื่อให้บุคคลดงักล่าวเป็นสมาชิกท่ีดีและมีประสิทธิภาพของสังคม โดยกระบวนการ
ต่างๆ ทั้งท่ีเป็นระเบียบแบบแผน และไม่เป็นระเบียบแบบแผน 

ศลใจ วบิูลกิจ (2534 : 9) การบริหารการศึกษา หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลตั้งแต่สองคน
ข้ึนไป ร่วมกนัด าเนินการกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อพฒันาให้ผูเ้รียนไดบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์อง
การจดัการศึกษาอยา่งมีประสิทธิภาพ 

กู๊ด (Good ,อา้งใน นายวิโชติ ชยัชนะ 2544 : 9) การบริหารการศึกษา หมายถึง การวินิจฉยั
สั่งการ การควบคุมและการจดัการทุกส่ิงทุกอย่าง เพื่อด าเนินงานของโรงเรียนให้บงัเกิดผลส าเร็จ
ตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้

ฮอยและมิสเกล ( 1978 : 273 )  ไดก้ล่าวถึงแนวทางในอนาคตของแนวโนม้ในการพฒันา
ทฤษฎี   ต่าง ๆ ทางดา้นการบริหารการศึกษา ส่ิงท่ีเขา้ท านายเอาไวก้็คือวา่ ส่วนใหญ่แลว้จะเก่ียวขอ้ง
กบัเทคโนโลยใีหม่ ๆ การรวมอ านาจไวท่ี้ส่วนกลาง และการเป็นวชิาชีพมากยิง่ข้ึนกวา่เดิม 

สรุปได้ว่าการบริหารงานทุกอย่าง จะตอ้งอาศยัทฤษฎีเขา้มามีส่วนช่วยหรือยึดถือปฏิบติั 
ประยกุตใ์ชอ้ยา่งมีหลกัการและมีส่วนช่วยในการตดัสินใจ  ซ่ึงรวมทั้งทางดา้นการบริหารการศึกษา 
จ าเป็นจะตอ้งหาแนวทางหรือทฤษฎีเขา้มาเพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการตดัสินใจแก่ผูศึ้กษา 
นกัการศึกษา หรือท าให้มีขอ้ยุติลดขอ้ถกเถียงในการบริหารงานดา้นการศึกษา น ามาใชห้รือปฏิบติั
ตามเพื่อลดและแกไ้ขปัญหาท่ีเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 

 

องค์ประกอบของการบริหารการศึกษา 
ลูเนนเบิร์กและออนสไตน์  (Lunenburg&Ornstein , 2000 : 6)  ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบ

ของการบริหาร นั้นมี 7 องคป์ระกอบ ซ่ึงแต่ละองคป์ระกอบนั้นมีส่วนส าคญัในการบริหารงาน ทั้ง
ท่ีเป็นการบริหารงานทางดา้นการบริหารองค์การหรือการบริหารการศึกษา เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ
ของงานนั้น ๆ  จะประกอบดว้ย การวางแผน การจดัองคก์าร การบริการงานบุคคล การอ านวยการ 
การประสานงาน การจดัรายงาน การจดังบประมาณ หรือท่ีเรียกวา่ POSDCORB ไดแ้ก่  

1. การวางแผน (Planning) คือการก าหนดโครงการและส่ิงท่ีจะตอ้งท า   
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2. การจดัองคก์าร (Organizing) คือการแบ่งงาน การก าหนดสายบงัคบับญัชา การก าหนด
หนา้ท่ี การประสานงาน   

3. การบริหารงานบุคคล (Staffing) คือ การจัดอัตราก าลัง การสรรหา  การคดัเลือก            
การฝึกอบรม  การพฒันาบุคลากร การประเมินผลงาน การจดัสวสัดิการ   

4.การอ านวยการ (Directing) คือ การสั่งการ การส่ือสาร การควบคุมบัญชาการ                
การตดัสินใจ และน าการตดัสินใจไปสู่การปฏิบติั   

5.การประสานงาน (Coordinating) คือการประสานงานเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการ
ด าเนินงานไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย   

6.การรายงาน (Report) เป็นการรวบรวมกา้วหนา้ดว้ยการบนัทึกผลการปฏิบติังานท่ีเกิดข้ึน
จากการวางแผน  

7.งบประมาณ (Budgeting) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวกบังบประมาณค่าใชจ่้าย ควบคุม วางแผน
ทางการงบประมาณการเงิน  

อาจจะสรุปไดว้า่ในเร่ืองของทฤษฎีการบริหารการศึกษา  ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ การบริหารงาน
เป็นเร่ืองของทั้งศาสตร์และศิลป์ ซ่ึงทฤษฎีการบริหารการศึกษานั้น ยงัไม่มีทฤษฎีท่ีชดัเจน แต่จะ
ข้ึนอยูก่บัทางดา้นสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา  การปกครอง  การเรียนรู้ท่ีเปล่ียนไปในแต่ละ
ยุคสมยั  การท่ีจะใช้ทฤษฎีในการบริหาร จะท าไดโ้ดยมีการทดสอบ การทดลอง เพื่อ ช่วยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผูศึ้กษา  นกัวิชาการศึกษา  เพื่อจะได้ไม่ตอ้งไปจดจ าขอ้มูล หรือขอ้ความต่าง ๆ 
มาก และเพื่อเป็นตวัช้ีแนะในการปฎิบติังานเพื่อเกิดการพฒันางานใหม่ ๆ ข้ึนมา ซ่ึงการบริหาร
จะตอ้งน าเอาทฤษฎีในดา้นต่าง ๆ มาพฒันาใช ้เช่น  ทฤษฎีผูน้ า   ทฤษฎีการบริหาร  ทฤษฏีองคก์าร 
และยงัต้องน าองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ได้แก่  POSDCORB  มาใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิและ
ประโยชน์สูงสุดในดา้นการบริหารการศึกษา 

 

ทฤษฏีการเรียนรู้เกีย่วกบัการบริหารและการจัดการ   
การเรียนรู้นั้นเกิดข้ึนไดทุ้กแห่งในชีวิตประจ าวนั การเรียนรู้อาจเกิดจากการลองผิดลองถูก 

จากการวางเง่ือนไขซ่ึงอาจเป็นความสัมพนัธ์ระหว่างประสบการณ์เดิมกบัส่ิงใหม่ๆ หรือจากการ
เลียนแบบก็ตาม ถือว่าเป็นการเรียนรู้ทั้งส้ิน หรืออาจเกิดจากความตอ้งการเป็นแรงผลกัดนัเพื่อให้
เกิดความอยากรู้อยากเห็น และเม่ือเกิดความอยากรู้อยากเห็นแลว้ก็จะลงมือกระท าการต่างๆ การ
เรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงแห่งการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสังคม สามารถด ารงชีวติและพฒันาสังคมใหดี้ข้ึน  

การเรียนรู้ไม่เพียงแต่เป็นกิจกรรมท่ีจดัข้ึนภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่ยงัเกิดข้ึนได้ใน
สภาพแวดลอ้มทัว่ไป การเรียนรู้ของนกัเรียนจะเร่ิมจากสภาพแวดลอ้มทางบา้น และขยายกวา้งข้ึน
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เร่ือยๆ เม่ือกา้วเขา้สู่โรงเรียน ซ่ึงเป็นแหล่งให้ความรู้อยา่งเป็นระบบ รวมทั้งความรู้ในวิชาชีพท่ีจะ
น าไปประกอบอาชีพได ้ 

 

ความหมายของการเรียนรู้  
มีนกัวชิาการใหค้  าจ  ากดัความของ “การเรียนรู้” เอาไวม้ากมาย 
จ ารอง เงินดี (2545 : 159) กล่าววา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงท่ีบุคคลไดผ้า่น

ประสบการณ์หรือการฝึกหดัมา อนัก่อใหเ้กิดผลของการเปล่ียนแปลงท่ีเก่ียวขอ้งค่อนขา้งถาวร 
จิราภา เต็งไตรรัตน์ (2554 : 123) กล่าวว่า การเรียนรู้เป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ี

ค่อนขา้งถาวร ซ่ึงเป็นผลเน่ืองจากประสบการณ์และการฝึกหดั พฤติกรรมท่ีเปล่ียนแปลงท่ีไม่จดัวา่
เกิดจากการเรียนรู้เน่ืองจากเป็นการเปล่ียนแปลงเพียงชัว่คราวเท่านั้น เช่น ความเหน็ดเหน่ือย ผลจา
การกินยา การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีเน่ืองมาจากวุฒิภาวะ การได้รับบาดเจ็บทางดา้นร่างกาย 
เหล่าน้ีไม่นบัวา่เกิดจากการเรียนรู้ 

ไคลน์ (Klein 1987 : 102) ให้ค  าจ  ากัดความของการเรียนรู้ คือ การเรียนรู้เป็นการ
เปล่ียนแปลงท่ีถาวรอยา่งไดส้ัดส่วน ในความสามารถแสดงพฤติกรรม การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดข้ึนใน
ฐานะผลของประสบการณ์ท่ีไดรั้บความส าเร็จหรือไม่ไดรั้บความส าเร็จก็ได ้

ฮิลการ์ด และ บาวเวอร์ (Hilgard and Bower : 1981)  กล่าววา่ การเรียนรู้เป็นกระบวนการท่ี
ท าใหพ้ฤติกรรมเปล่ียนแปลง ไปจากเดิมอนัเป็นผลจากการฝึกฝนและประสบการณ์ แต่มิใช่ผลจาก
การตอบสนองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ เช่น สัญชาตญาณ หรือวุฒิภาวะ หรือจากการเปล่ียนแปลง
ชัว่คราวของร่างกาย เช่น ความเม่ือยลา้ , พษิของยา เป็นตน้  
 อาจสรุปได้ว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการหน่ึงท่ีจดัข้ึนเพื่อเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
บุคคล ท่ีอาจมีผลสืบเน่ืองจากประสบการณ์ หรือการฝึกฝน โดยมีเป้าหมาย คือวตัถุประสงค ์
ตอบสนองความตอ้งการ หรือแกปั้ญหาก็ตาม การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดใ้น 3 ดา้น คือ ความรู้ ทกัษะ 
และความรู้สึกท่ีเป็นผลจากส่ิงเร้า ส่ิงแวดล้อม ครู ส่ือ อุปกรณ์การสอน ครอบครัว สังคม 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน  แรงจูงใจ และมีการตอบสนองจากนักเรียน ท าให้นักเรียนมี
ความสนใจใฝ่รู้เขา้มามีส่วนร่วมหลายๆ คร้ัง  จนมีพฒันาการเป็นนิสัยหรือพฤติกรรม ในท่ีสุดแลว้
จึงสามารถกล่าวไดว้า่การเรียนรู้เกิดสัมฤทธ์ิผลโดยสมบูรณ์  
 

องค์ประกอบของการเรียนรู้  
เกเน่ (Gagne อา้งใน กองจิตวทิยาและการน าทหาร, 2554 : 87) กล่าววา่ องคป์ระกอบส าคญั

ท่ีท าใหเ้กิดการเรียนรู้ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คือ  
1. ผูเ้รียน (The Learner)  
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2. ส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุ้น (Stimulus) หมายถึง ส่ิงแวดล้อมหรือสถานการณ์ต่างๆ รอบตวั
ผูเ้รียน  

3. ปฏิกิริยาตอบสนอง (Response) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนเม่ือไดรั้บส่ิงเร้า  
เชียรศรี ววิธิสิริ (2527: 23-4) กล่าววา่ ส่ิงท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดง่้าย ข้ึนอยูก่บั

องคป์ระกอบ 3 ประการ คือ 
1. ตวัผูเ้รียนตอ้งมีความพร้อม มีความตอ้งการท่ีจะเรียน มีประสบการณ์มาบา้งแลว้ และมี

ทศันคติท่ีดีต่อส่ิงท่ีจะเรียน 
2. ตวัครูจะตอ้งมีบุคลิกภาพดี มีความรู้ในเน้ือหาวชิาท่ีสอนเป็นอยา่งดี มีวธีิการเทคนิคท่ีจะ

ถ่ายทอดความรู้ไปสู่ผูเ้รียนไดห้ลายวิธี และแต่ละวิธีท่ีใชจ้ะตอ้งเหมาะสมกบัแต่ละเน้ือหาวิชา และ
ตอ้งรู้จกัการใชส่ื้อการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัเน้ือหาวชิาท่ีจะสอน เพื่อผูเ้รียนจะไดเ้ขา้ใจง่าย 

3. ส่ิงแวดลอ้ม คือ ตอ้งมีบรรยากาศในชั้นเรียนดี มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดีระหว่างผูเ้รียนกบั
ผูส้อน มีสถานท่ีเรียน ตลอดจนอุปกรณ์ เช่น ท่ีนั่ง โต๊ะเรียนท่ีอ านวยความสะดวกและเหมาะสม 
สถานท่ีเรียนตอ้งมีบรรยากาศถ่ายเทดี อยูห่่างไกลจากส่ิงรบกวน และแหล่งเส่ือมโทรมต่างๆ รวมถึง
ทางไปมาสะดวก  
 สอดคลอ้งกบั ปราณี รามสูต (2528 : 79-82) กล่าววา่ องคป์ระกอบท่ีส่งเสริมการเรียนรู้นั้น
แบ่งออกเป็น 4 องคป์ระกอบ คือ  

1. องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัผูเ้รียน ไดแ้ก่  วุฒิภาวะและความพร้อมในการเรียนรู้ใดๆ ถ้า
บุคคลถึงวุฒิภาวะและมีความพร้อมจะเรียนรู้ได้ดีกว่ายงัไม่ถึงวุฒิภาวะและไม่มีความพร้อม 
ความสามารถในการเรียนรู้จากเด็กวยัรุ่นจะเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จากวยัรุ่นถึงวยัผูใ้หญ่ และจะคงท่ีจากวยั
ผูใ้หญ่ แลว้ลดลงในวยัชรา ประสบการณ์เดิม  ความบกพร่องทางร่างกาย ยิ่งมีความบกพร่องมาก
เท่าใด ความสามารถในการรับรู้และเรียนรู้ก็นอ้ยลงเท่านั้น  แรงจูงใจในการเรียน เช่น ทศันคติต่อ
ครู ต่อวชิาเรียน ความสนใจและความตอ้งการท่ีอยากรู้อยากเห็นในส่วนท่ีเรียน 

2. องคป์ระกอบท่ีเก่ียวกบับทเรียน ไดแ้ก่ ความยากง่ายของบทเรียน ถา้เป็นบทเรียนท่ีง่าย 
ผลการเรียนรู้ยอ่มดีกวา่  การมีความหมายของบทเรียน ถา้ผูเ้รียนไดเ้รียนในส่ิงท่ีมีความหมาย เป็นท่ี
สนใจของเขา  ยอ่มท าให้เกิดการเรียนรู้ไดดี้กวา่ ความยาวของบทเรียน บทเรียนสั้นๆ จะท าให้เกิด
การเรียนรู้ท่ีดีกวา่บทเรียนท่ียาว   ตวัรบกวนจากบทเรียนหรือจากกิจกรรมอ่ืน จะขดัขวางการเรียนรู้
ในส่ิงนั้นๆ ไม่วา่ตวัรบกวนนั้นจะเป็นกิจกรรมก่อนหรือหลงัการเรียนรู้ 

3. องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัวิธีเรียนวิธีสอน ไดแ้ก่  กิจกรรมในการเรียนการสอน ครูควร
เลือกกิจกรรมเพื่อใหเ้กิดผลการเรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดแก่นกัเรียน ตามเน้ือหาวิชาและโอกาส  การให้รางวลั
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และการลงโทษ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน  การให้ค  าแนะน าในการเรียน โดยครูแนะน าให้
ถูกตอ้งและเหมาะสมจะช่วยใหผู้เ้รียนเรียนไดดี้ข้ึน 

4. องค์ประกอบการส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆ เช่น สภาพแวดลอ้มทางจิตวิทยา ไดแ้ก่ บรรยากาศ
ในหอ้งเรียน ความสัมพนัธ์ระหวา่งนกัเรียนกบันกัเรียน ระหวา่งนกัเรียนกบัครู สภาพของโต๊ะ เกา้อ้ี 
ทิศทางลม  แสงสวา่ง ความสะอาด และความเป็นระเบียบ  
  วนิช บรรจง และคณะ (2554 : 87) กล่าวเก่ียวกบัองคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ดงัน้ี  

1. การจูงใจ การเรียนรู้ตอ้งมีมูลเหตุจูงใจให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจท่ีจะเรียน การจูงใจอาจ
ท าไดโ้ดยการให้รางวลัและลงโทษ การให้คะแนน การยอมรับนบัถือจากผูอ่ื้น ความส าเร็จในการ
งาน การรู้จุดมุ่งหมายของการเรียน  

2. ตวัครู ตอ้งเป็นคนดีในทุกๆ ดา้น ควรเป็นผูท่ี้รักในวิชาท่ีตนสอนและตอ้งปลูกฝังความ
รักความสนใจและความเขา้ใจในตวัเด็ก สนใจผูเ้รียน นอกจากน้ีตอ้งรู้จกัใชก้ลยุทธ์ของการสอนใน
แนวทางต่างๆ ตามความเหมาะสมของลกัษณะวชิา ตอ้งหมัน่ศึกษาหาความรู้ให้ทนัสมยั และทนัต่อ
เหตุการณ์  

3. ส่ิงแวดลอ้มทั้งทางครอบครัว และทางโรงเรียนโดยเฉพาะส่ิงแวดลอ้มทางโรงเรียนมีผล
ต่อการเรียนรู้เป็นอย่างมาก เช่น สภาพของห้องเรียนท่ีน่าอยู่น่าอาศยั อุปกรณ์การเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมกบับทเรียน 

4. อุปกรณ์การศึกษาหรือเคร่ืองมือท่ีครูน ามาประกอบการสอน ช่วยใหค้รูสามารถถ่ายทอด
ขอ้เท็จจริง ทกัษะต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี และจะช่วยให้ผูเ้รียนไดใ้ช้ประสาทสัมผสัหลายทางช่วยเร้า
ความ สนใจแก่ผูเ้รียน ตลอดจนท าให้ผูเ้รียนมีความตั้งใจเรียน ไม่เบ่ือหน่ายและรู้สึกว่าตนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 

5. วินยั เป็นเคร่ืองมือช่วยให้มนุษยอ์ยู่ร่วมกนัดว้ยความเรียบร้อย และมีความสุขช่วยให้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลเป็นไปอยา่งเรียบร้อย ซ่ึงจะส่งผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

6. การวดัและการประเมินผลการศึกษา จะช่วยให้เห็นความกา้วหน้าของผูเ้รียนไดอ้ย่าง
แจ่มชัด ท าให้สามารถปรับปรุงผลการเรียนทั้งรายบุคคลและส่วนรวมไดเ้ป็นอย่างดี กล่าวได้ว่า
นกัเรียนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัองค์ประกอบแรกของการเรียนรู้ การเรียนรู้นั้นเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึน
ในตวันกัเรียน นกัเรียนเป็นผูท่ี้รู้ดว้ยตนเอง พบเอง เห็นเอง และเปล่ียนประสบการณ์และพฤติกรรม
ดว้ยตนเอง นอกจากน้ีในการเรียนรู้ยงัตอ้งพิจารณาองค์ประกอบดา้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
เพราะมนุษยเ์รามีความแตกต่างกนัทางดา้นร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และความถนดั ความ
แตกต่างทั้ง 5 ดา้นน้ี เป็นองคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนรู้โดยตรง อนัจะเป็นผลให้มนุษยเ์รามี
การรับรู้ไดแ้ตกต่างกนั 
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ทฤษฎกีารเรียนรู้  
ทฤษฎีการเรียนรู้ (Theories of Learning) เป็นพื้นฐานเพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนการ

สอนซ่ึงทฤษฎีการเรียนรู้น้ีจะเป็นหลกัของการสอนและวิธีการสอน ทฤษฎีการเรียนรู้แบ่งเป็น 4 
กลุ่ม คือ  

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
 นกัจิตวิทยาในกลุ่มน้ี ไดศึ้กษาเก่ียวกบัพฤติกรรมท่ีเห็นชดั สามารถวดัได ้สังเกตไดแ้ละ
ทดสอบได ้แนวความคิดของกลุ่มน้ีถือวา่ส่ิงแวดลอ้มหรือประสบการณ์จะเป็นตวัก าหนดพฤติกรรม
และการเรียนรู้จะเกิดข้ึนเม่ือมีการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้าและการตอบสนอง การแสดงพฤติกรรม
จะมีความถ่ีมากข้ึนถา้หากไดรั้บการเสริมแรง แต่นกัจิตวิทยาบางคนในกลุ่มน้ีไม่เห็นดว้ย และได้
เสนอความคิดเห็นวา่การเรียนรู้จะเกิดข้ึนไดถ้า้มีความใกลชิ้ดระหวา่งส่ิงเร้า และการตอบสนอง  
 กมลรัตน์ หลา้สุวงษ์ (2528 : 23) ไดส้รุปแนวความคิดของกลุ่มพฤติกรรมนิยมไวว้่า 
พฤติกรรมทุกอยา่งจะตอ้งมีสาเหตุ สาเหตุนั้นมาจากวตัถุหรืออินทรีย ์ซ่ึงเรียกส่ิงเร้า (Stimulus) เม่ือ
มากระตุ้นอินทรีย์ จะมีพฤติกรรมแสดงออกมาเรียกว่า การตอบสนอง (Response) ซ่ึงก็คือ
พฤติกรรมจะเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้ามาเร้าอินทรียน์ัน่เอง 
 กลุ่มพฤติกรรมนิยมสามารถจ าแนกทฤษฎีการเรียนรู้หลกัๆ ได ้3 ทฤษฎี (พรรณี ช. เจนจิต 
2538: 275-351) 

1. Classical Conditioning หมายถึง การเรียนรู้ใดๆ ก็ตาม ซ่ึงมีลกัษณะการเกิดตามล าดบั
ขั้น ดงัน้ี 

1.1 ผูเ้รียนมีการตอบสนองต่อส่ิงเร้าใดส่ิงเร้าหน่ึง โดยไม่สามารถบงัคบัได้ มีการ
สะทอ้นกลบั (Reflex) ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่มีการเรียนรู้ (Unlearned หรือ Unconditioned) เป็นไปโดย
อตัโนมติั ผูเ้รียนไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมได ้

1.2 การเรียนรู้เกิดข้ึนเพราะความใกลชิ้ด และการฝึกหดัโดยการน าส่ิงเร้าท่ีมีลกัษณะ
เป็นกลาง คือ ไม่สามารถท าให้เกิดการตอบสนองไดม้าเป็น Conditioned Stimulus (CS) โดยน ามา
ควบคู่กบัส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดการตอบสนองในช่วงท่ีผูเ้รียนเกิดการตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเคยเป็นกลาง
นั้นเรียกวา่ เกิดการเรียนรู้ ชนิดมี Conditioned 

2. Operant Conditioning ทฤษฎีน้ีไดเ้นน้ถึงความส าคญัของการเสริมแรงโดย Skinner มี
ความคิดเห็นวา่ การเสริมแรงจะมีส่วนช่วยให้มนุษยเ์กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม พฤติกรรมของ
มนุษยส่์วนใหญ่จะเป็นไปในลกัษณะท่ีว่า อตัราการแสดงการกระท าต่างๆ มกัจะมีการกระท าต่อ
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ เสมอ พฤติกรรมใดก็ตามท่ีไดเ้ป็นการกระท าต่อส่ิงแวดลอ้มในลกัษณะท่ีวา่ เป็น
ผลของอตัราการตอบสนองซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงได้ เราเรียกส่ิงท่ีท าให้อตัราการตอบสนองของ
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ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลงน้ีว่า ตวัเสริมแรง แต่ถ้าพฤติกรรมใดก็ตามไม่มีการเปล่ียนแปลงแล้ว 
หลกัการของทฤษฎีน้ีถือว่าพฤติกรรมนั้นไม่ไดรั้บการเสริมแรง ทฤษฎีของ Skinner น้ีอาจน ามาใช้
ในการวดัพฤติกรรมหรือปลูกฝังพฤติกรรม หรือสร้างลกัษณะนิสัยใหม่ๆ ได ้วิธีการวดัพฤติกรรมน้ี
จ าเป็นจะตอ้งใชส่ิ้งเสริมแรงเขา้ช่วยในระยะท่ีผูเ้รียนเกิดพฤติกรรมท่ีจะตอ้งการปลูกฝัง นัน่คือถา้
ผูเ้รียนกระท าพฤติกรรมท่ีตอ้งการจะใหเ้กิดพฤติกรรมแลว้จะตอ้งรีบใหร้างวลัโดยทนัที 

3. Social Learning หรือการเรียนรู้ทางสังคม Bendura มีความเห็นว่า คนเรียนรู้ท่ีจะ
สังเกตและเลียนแบบพฤติกรรมของตัวแบบ (ซ่ึงตัวแบบอาจจะได้รับแรงเสริมหรือไม่ก็ได้) 
กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมจะประกอบดว้ย 

3.1 ความใส่ใจ (Attention) จดัไดว้า่เป็นส่ิงท่ีส าคญัมาก เพราะถา้ผูเ้รียนไม่มีความใส่
ใจในการเรียนรู้ โดยการสังเกตหรือเลียนแบบก็จะไม่เกิดข้ึน 

3.2 การจดจ า (Retention) เม่ือผูเ้รียนมีความสนใจในการเรียน ผูเ้รียนก็จะสามารถ
จดจ าส่ิงต่างๆ เหล่านั้นได ้

3.3 การลอกเลียนแบบ (Reproduction) เป็นกระบวนการท่ีผูเ้รียนแปรสภาพส่ิงท่ีจ  าได ้
ออกมาเป็นการกระท าหรือแสดงพฤติกรรมท่ีเหมือนหรือใกลเ้คียงตวัแบบ  

3.4 แรงจูงใจ (Motivation) หมายถึง การเสริมแรง ซ่ึงการเสริมแรงอาจจะมาจากบุคคล
ใดบุคคลหน่ึงโดยตรง หรือจากการคาดหวงัวา่จะไดรั้บรางวลัเหมือนตวัแบบ (Vicarious) หรือจาก
การท่ีตั้ งมาตรฐานด้วยตนเองและได้ให้ขอ้เสนอแนะว่า พฤติกรรมทางสังคมหลายๆ ชนิด เช่น 
ความกา้วร้าวอาจจะเรียนรู้ไดโ้ดยการเลียนแบบจากตวัแบบ นอกจากนั้นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ดา้นวิชาการก็สามารถเรียนรู้ไดจ้ากการสังเกตและเลียนแบบจากตวัแบบ เช่น ความมานะพยายาม 
ความเช่ือมัน่ ในตวัเองและทกัษะทางสติปัญญา  

 2. ทฤษฎีความรู้ความเขา้ใจหรือทฤษฎีปัญญา (Cognitive Theories) 
 พรรณี ช. เจนจิต (2538 : 404-6) ได้สรุปแนวคิดของนักจิตวิทยากลุ่มน้ีมีความเห็นว่า 

การศึกษาพฤติกรรมควรเน้นความส าคัญของกระบวนการคิด และการรับรู้ของคน ได้ให้
ขอ้เสนอแนะวา่คนทุกคนมีธรรมชาติภายในท่ีใฝ่ใจใคร่เรียน เพื่อก่อใหเ้กิดสภาพท่ีสมดุล ดงันั้นการ
ท่ีเด็กไดมี้โอกาสเรียนตามความตอ้งการ และความสนใจของตน จะเป็นส่ิงท่ีมีความหมายส าหรับ
เด็กมากกว่าท่ีครูหรือผูอ่ื้นจะบอกให้ท า ซ่ึงก็คือ “การจดัการเรียนการสอน โดยเน้นผูเ้รียนเป็น
ส าคญั”  

แนวความคิดของนกัจิตวิทยากลุ่มน้ีไดม้าจากหลกัการของ Field theory ซ่ึง Lewin เป็นผู ้
เสนอไว ้ทฤษฎีน้ีเนน้เก่ียวกบัการรับรู้ของคนซ่ึงจะไดรั้บอิทธิพลทั้งจากวิธีการท่ีคนจดัส่ิงเร้าเพื่อให้
เกิดการรับรู้หรือจากประสบการณ์ หรือจากความสนใจของบุคคล Lewin ไดอ้ธิบายเก่ียวกบัการ
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แสดงพฤติกรรมของคนอนัเน่ืองมาจากการรับรู้ดว้ย “Life Space” ซ่ึงคนจะแสดงพฤติกรรมตามส่ิง
ท่ีตนรับรู้ภายใน Life Space นั้นๆ ซ่ึงถือว่าเป็น ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเรารับรู้ ดงันั้น ในการท าความ
เขา้ใจพฤติกรรมของคน จ าเป็นจะตอ้งรู้ทุกๆ ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัคนๆ นั้นภายในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง
โดยเฉพาะ แต่มีหลกัการบางอยา่งของจิตวทิยากลุ่มน้ีไดรั้บอิทธิพลจากกลุ่ม Gestalt ซ่ึงเนน้เก่ียวกบั
เร่ืองความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง Bruner ไดช้ี้ให้เห็นวา่ในการจดัการเรียนการสอนนั้น วิธีท่ีจะช่วยให้
นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ และจ าส่ิงท่ีเรียนไปแลว้ไดคื้อการใช ้“เคา้โครง” หรือ “โครงสร้าง” เพื่อช่วย
ให้เด็กมองเห็นภาพรวมของส่ิงท่ีจะเรียนทั้งหมด ซ่ึงจะท าให้เด็กสามารถเขา้ใจหลกัการของส่ิงท่ี
เรียน ซ่ึงจะสามารถน าไปใชใ้นเร่ืองอ่ืนๆ ไดอี้ก นอกจากนั้นยงัเป็นลู่ทางท่ีเด็กจะสามารถเรียนส่ิง
อ่ืนท่ียุง่ยากซบัซอ้นไดต่้อไป  

ในดา้นการจดัการเรียนการสอนนกัจิตวทิยากลุ่มน้ี ไดเ้สนอให้ใชเ้ทคนิคของ Discovery ซ่ึง
หมายถึง การท่ีใหเ้ด็กไดค้น้พบวธีิแกปั้ญญาดว้ยตนเอง ซ่ึงจากการท่ีเด็กท าไดด้ว้ยตนเองเช่นนั้น จะ
ช่วยพฒันาความเช่ือมัน่ในตนเอง และท าใหเ้ด็กคุน้เคยกบัทกัษะของการแกปั้ญหา นอกจากนั้นยงัมี
การใชเ้ทคนิคของการใหข้อ้มูลท่ีไม่ตรงกบัความเป็นจริง การเปิดโอกาสให้เด็กท าผิดพลาดและการ
คิดผิด เพื่อท่ีจะไดท้ราบความคิดของเด็ก ตลอดจนการใชเ้ทคนิคการสอบถาม (Inquiry) เพื่อฝึกให้
เด็กรู้จกัการตั้งค  าถาม 

ในปัจจุบนัการจดัการศึกษาตามแนวความคิดของกลุ่มน้ีได้ให้ความสนใจกบัการจดัการ
เรียนการสอนในลกัษณะ Expository ซ่ึงก็คือ การสอนท่ีครูให้ทั้งหลกัเกณฑ์และผลลพัธ์ แต่เป็นไป
ในลกัษณะท่ีผูเ้รียนเรียนอยา่งรู้ความหมาย โดยท่ีถือวา่เป็นการเรียนรู้จะดีข้ึนไดถ้า้ในการเรียนรู้ส่ิง
ใหม่นั้นผูเ้รียนเคยมีพื้นฐานเดิมซ่ึงสามารถเช่ืองโยงเขา้กบัการเรียนรู้ใหม่ได ้ไม่ไดเ้ป็นการเรียน ส่ิง
ใหม่ทั้งหมดโดยไม่ไดน้ าความรู้เดิมมาใช ้ซ่ึงถา้เป็นเช่นนั้นการจดัการเรียนการสอนก็จะเป็นไปใน
ลกัษณะของการท่องจ า 

3. ทฤษฎีของกลุ่มมนุษยนิยม (Humanism) 
 กลุ่มมนุษยนิยมจะค านึงถึงความเป็นคนของคน จะมองธรรมชาติของมนุษยใ์นลกัษณะท่ีวา่
มนุษยเ์กิดมาพร้อมกบัความดีท่ีติดตวัมาแต่เกิด มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีอิสระสามารถท่ีจะน าตนเองและ
พึ่งตนเองได ้เป็นผูท่ี้มีความคิดสร้างสรรคท่ี์จะท าประโยชน์ให้สังคม มีอิสรเสรีภาพท่ีจะเลือกท าส่ิง
ต่างๆ ท่ีจะไม่ท าให้ผูใ้ดเดือดร้อน ซ่ึงรวมทั้งตนเองดว้ย มนุษยเ์ป็นผูท่ี้มีความรับผิดชอบและเป็นผู ้
สร้างสรรคส์ังคม  

Maslow (อา้งใน พรรณี ช. เจนจิต 2538 : 438-9) ไดเ้สนอแนวคิดใหม่ เรียกวา่ Third Force 
Psychology ซ่ึงมีความเช่ือพื้นฐานวา่ “ถา้ใหอิ้สรภาพแก่เด็ก เด็กจะเลือกส่ิงท่ีดีส าหรับตนเอง พ่อแม่
และครูได้รับการกระตุ้นให้มีความไว้วางใจในตัวเด็กและควรเปิดโอกาสและช่วยให้เด็ก
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เจริญเติบโตต่อไป ไม่ใช่ใช้วิธีการควบคุมและบงการชีวิตของเด็กทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามท่ี
ตนเองตอ้งการ 
 สรุปไดว้า่ แนวความคิดของกลุ่มมนุษยนิยมท่ีเก่ียวกบัการศึกษา คือ นกัเรียนควรจะไดรั้บ
ความช่วยเหลือให้มีความเขา้ใจในตนเอง  มีจุดยืนเป็นของตนเองอย่างชัดเจนว่า ตนเองมีความ
ตอ้งการส่ิงใดแน่และมีจุดมุ่งหมายในชีวิตอยา่งไร เพราะในปัจจุบนัมีส่ิงท่ีเด็กจะตอ้งตดัสินใจเลือก
มากมาย คนท่ีมีจุดยืนท่ีแน่นอนเท่านั้นจึงจะสามารถเลือกส่ิงท่ีมีความหมายและก่อให้เกิดความพึง
พอใจให้กับตนเองให้ดีท่ีสุด  นักจิตวิทยาในกลุ่มน้ีมีความเห็นตรงกันว่า เด็กควรได้รับความ
ช่วยเหลือจากครูในทุกดา้นไม่ใช่เฉพาะการไดรั้บความรู้ หรือการมีความเฉลียวฉลาดเพียงอยา่งเดียว 
แต่ควรไดรั้บความช่วยเหลือให้รู้จกัศึกษาและส ารวจเก่ียวกบัอารมณ์ความรู้สึก และท าความเขา้ใจ
เก่ียวกบัความรู้สึกนึกคิด เจตคติ และจุดมุ่งหมายความตอ้งการของตนเอง  

4. ทฤษฎีผสมผสาน (Integrated Theory)  
ทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagne (อา้งใน ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ 2543 : 86-8) ไดผ้สมผสาน

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมกบัทฤษฏีความรู้ความเขา้ใจ แลว้สรุปเป็น 8 ขั้นตอนการเรียนรู้ ดงัน้ี  
1.  การเรียนรู้สัญญาณ (Sign Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุด เป็นพฤติกรรมท่ี

เกิดข้ึนอย่างไม่ตั้งใจ เช่น จากการทดลองการหลัง่น ้ าลายของสุนขั เม่ือสุนขัไดย้ินเสียงกระด่ิง ตาม
ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีเง่ือนไขของ Pavlov การเรียนรู้สัญญาณเป็นส่ิงท่ีเราสามารถสังเกตเห็นจาก
ชีวติประจ าวนัของเรา ไดแ้ก่ การกระพริบตา เม่ือมีของมากระทบตาเรา 

2. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง (Stimulus Response 
Learning) เป็นการเคล่ือนไหวของอวยัวะต่างๆ ของร่างกายต่อส่ิงเร้า เป็นการเนน้ขอ้ต่อระหวา่งส่ิง
เร้าและการตอบสนองโดยผูเ้รียนเป็นผูก้ระท าเอง เช่น การทดลองจิกแป้นสีของนกพิราบจากการ
ทดลองของ Skinner  

3. การเรียนรู้การเช่ือมโยง (Chaining) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการเช่ือมโยงระหวา่งส่ิงเร้า
และการตอบสนองติดต่อกนัเป็นการเรียนรู้ในดา้นทกัษะ เช่น การเขียน การอ่าน การพิมพดี์ด  และ
การเล่นดนตรี เป็นตน้  

4. การเช่ือมโยงทางภาษา (Verbal Association) เป็นการเช่ือมโยงความหมายทางภาษาโดย
ออกมาเป็นค าพดู แลว้จึงใชต้วัอกัษร เช่น การเรียนการใชภ้าษา รวมทั้งการเขียนตวัอกัษรดว้ย 

5. การแยกประเภท (Multiple Discrimination Learning) เป็นความสามารถในการแยกส่ิง
เร้าและการตอบสนอง ผูเ้รียนเห็นความแตกต่างของส่ิงของประเภทเดียวกนั เป็นการจ าแนกความ
แตกต่างดา้นทกัษะและภาษา สามารถแยกลกัษณะของลายเส้นจากหมึกได ้ 
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6. การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (Concept Learning) เป็นความสามารถท่ีผูเ้รียนมองเห็น
ลกัษณะร่วมของส่ิงต่างๆ เช่น เม่ือนึกถึงวิทยุก็นึกถึงความถ่ีของเสียง การใชไ้ฟฟ้า และแบตเตอร่ี
การรับฟังข่าวสารบนัเทิงได ้ 

7. การเรียนรู้หลกัการ (Principle Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีเกิดจากการน าความคิดรวบ
ยอดสองความคิดหรือมากกวา่นั้นมาสัมพนัธ์กนั แลว้สรุปตั้งเป็นกฎเกณฑ์ข้ึน เช่น ไฟฟ้าเป็นส่ือน า
ความร้อน  

8. การเรียนรู้การแกปั้ญหา (Problem-Solving) การเรียนรู้ดว้ยการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากท่ี
ผูเ้รียนน าหลักการท่ีมีประสบการณ์มาก่อนมาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง
ส่ิงแวดลอ้มกบัปัญหา เช่น ไฟฟ้าเป็นส่ือน าความร้อน เราก็น าไฟฟ้ามาใชหุ้งตม้ได ้ 
  ทฤษฎีการเรียนรู้โดยการผสมผสานหลกัการเรียนรู้ตามทฤษฎีต่างๆ เขา้มาร่วมกนัเพื่อท า
ใหน้กัเรียนสามารถเลือกใชห้รือเกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ซ่ึงทั้งหมดน้ีจะตอ้ง
มีการผสมผสานหลกัทฤษฎีเขา้ดว้ยกนั การจดักระบวนการใหเ้ช่ือมโยงถ่ายโอนความรู้หรือแยกแยะ
ให้เห็นความแตกต่าง แลว้เอาความรู้พื้นฐานของตนมาร่วมคิดประกอบก่อนตดัสินใจ ตอบสนอง 
หรือแกปั้ญหานั้นๆ 

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง   
มีผูว้จิยัไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนของแพทย ์และการบริหาร

การศึกษา ไดแ้ก่ 
 

งานวจัิยในประเทศ  
สุพาภรณ์  เฉลิมวุฒิ (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง แรงจูงใจของแพทยป์ระจ าบา้นในการเลือก

เขา้รับการฝึกอบรมท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบวา่ แพทยป์ระจ าบา้นมีแรงจูงใจในการ
เลือกเขา้รับการฝึกอบรมท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในดา้นลกัษณะสถาบนัและดา้นบริบท
สังคม โดยส่วนใหญ่เกิดจากการชกัชวนของเพื่อน และไดรั้บค าแนะน าให้มาฝึกอบรมจากรุ่นพี่หรือ
อาจารยท่ี์เคยสอนอยู่ในระดบัแพทยศาสตรบณัฑิต รวมถึงแพทยท่ี์มีช่ือเสียงหรือผูบ้งัคบับญัชา
แนะน าให้มารับการฝึกอบรมท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ตลอดจนหน่วยงาน โรงพยาบาล 
หรือสถาบนัท่ีท างานอยู่มีความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ส่วนในด้านการ
ประกอบอาชีพ พบว่า แพทย์ประจ าบ้านมีแรงจูงใจว่าเม่ือฝึกอบรมท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาลแลว้จะมีความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพดีกวา่ผูท่ี้จบจากสถาบนัอ่ืน เพราะการไดรั้บการ
ฝึกอบรมจากสถาบนัแห่งน้ีจะท าให้ได้รับความไวว้างใจจากผูบ้งัคบับญัชา จึงมีโอกาสได้เล่ือน
ต าแหน่ง และไดรั้บเงินเดือนสูงข้ึน  
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สุนนัท ์สุขสวสัด์ิ (2552) ไดท้  าการวิจยัเร่ือง สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา
ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในทศันะของนกัศึกษาแพทย์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาแพทยท่ี์ศึกษาอยู่ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พบว่านักศึกษาแพทยมี์ทศันะต่อ
สภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทุกดา้นว่ามี
ความเหมาะสมมาก นักศึกษาแพทยมี์ทศันะต่อสภาพแวดล้อมเกือบทุกดา้นว่ามีความเหมาะสม 
ยกเวน้ดา้นอาคารสถานท่ี ท่ีนกัศึกษาแพทยมี์ทศันะวา่มีความเหมาะสมปานกลาง และนกัศึกษา
แพทย์ชายและหญิง  มีทัศนะต่อสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นอาจารยผ์ูส้อนและดา้นอาคารสถานท่ี ท่ี
นกัศึกษาแพทยช์ายและหญิงมีทศันะแตกต่างกนั 

ถนอมศรี ศรีชยักุล (2550) กล่าววา่ ในอดีตแพทยไ์ดรั้บการยกยอ่งนบัถือวา่เป็นผูใ้ห้ ท าให้
ผูป่้วยมอบชีวิตให้แพทยดู์แลดว้ยความไวเ้น้ือเช่ือใจ แพทยจึ์งปฏิบติัหน้าท่ีของตนเองอย่างดีท่ีสุด
โดยค านึงถึงชีวิตของผูป่้วยเป็นส่ิงส าคญัท่ีสุด ส าหรับคุณลกัษณะของการเป็นแพทยน์ั้น แพทยจ์ะ
ไดรั้บการสั่งสอนตั้งแต่เร่ิมตน้เรียนวชิาแพทยว์า่ ผูป่้วยเป็นครูคนแรกของเรา ถา้ไม่มีผูป่้วยเราจะไม่
มีโอกาสเรียนรู้จากของจริง และจะจบเป็นแพทยไ์ม่ได้  ในส่วนของอาจารยแ์ละศิษยท่ี์มีความ
ใกลชิ้ดสนิทสนมกนั ศิษยจ์ะดูดซบัความรู้ ความคิด และการกระท าต่างๆ ของอาจารยไ์ว ้จริยธรรม
และจรรยาแพทย ์มีไวใ้ห้พึงปฏิบติักบับุคคลสองกลุ่ม คือ จริยธรรมและจรรยาระหว่างแพทยก์บั
ผูป่้วยและแพทยก์บัญาติของผูป่้วย ในเร่ืองการเรียนรู้ต่อเน่ือง พบวา่ แพทยต์อ้งพยายามเรียนรู้อยา่ง
ต่อเน่ือง เพื่อให้ตนเองรอบรู้ในวิชาแพทย์โดยเฉพาะในสาขาวิชาท่ีตนเองปฏิบติัอยู่ เพื่อให้น า
ความรู้มาใช ้รักษาผูป่้วยไดอ้ยา่งเหมาะสม ทั้งน้ีหากมีปัญหาในการรักษาหรือการวนิิจฉยัอาการของ
ผูป่้วย แพทยจ์ะตอ้งปรึกษาแพทยผ์ูเ้ช่ียวชาญเสมอ นอกจากน้ียงัมีจรรยาแพทยก์บัเพื่อนแพทยแ์ละ
เพื่อนร่วมงานท่ีวา่ แพทยจ์ะไม่กล่าวติเตียน ทบัถม และวิจารณ์การกระท าของเพื่อนแพทยต่์อผูป่้วย
หรือบุคคลอ่ืน ในส่วนของการรักษาพยาบาลและการแพทยไ์ทยไดมี้การเปล่ียนแปลงมาตลอดตาม
สภาพของสังคม ปัจจยัส าคญัท่ีท าให้มีการเปล่ียนแปลงไปนั้น ประกอบคุณลกัษณะของแพทย ์
อาจารยแ์พทย  ์ความสัมพนัธ์ของแพทยแ์ละผูป่้วย เร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดคือ คุณลกัษณะของแพทยท่ี์
เปล่ียนไป และความสัมพนัธ์ระหว่างแพทยก์บัผูป่้วยท่ีไม่ค่อยดีนกั ทั้งน้ีปัจจยัเร่ิมตน้ท่ีส าคญัคือ 
ปรัชญาการเรียนการสอนซ่ึงในปัจจุบนัมิไดเ้นน้ท่ีผูป่้วยเป็นหลกั  ต่างจากในอดีตท่ีนกัศึกษาแพทย์
จะเรียนรู้จากผูป่้วย และมีความสัมพนัธ์ห่วงใยใกลชิ้ดกบัผูป่้วยตลอดเวลา โดยมีอาจารยแ์พทยเ์ป็น
ผูใ้ห้ความรู้ แนะแนวทางในการดูแลรักษาร่วมกัน แต่ปัจจุบนัแนวทางการสอนได้เปล่ียนไป 
นกัศึกษาแพทยห์รือแพทยป์ระจ าบา้นใช้เวลากบัผูป่้วยน้อยลง ความส าคญัของการเรียนการสอน
เปล่ียนมาเป็นการเรียนรู้ทางทฤษฎีมากข้ึน ใชเ้วลาในห้องเรียน เพื่อฟังการบรรยายและท ากิจกรรม
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อ่ืนๆ มากข้ึน  ท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งแพทยก์บัผูป่้วยนอ้ยลง อย่างไรก็ตามพบว่า ปัจจุบนัน้ี
ความรู้ทางการแพทยข์องแต่ละสาขาไดก้า้วหนา้ไปอยา่งมากมาย ซ่ึงมีประโยชน์เพราะช่วยให้การ
รักษาดีข้ึนจนผูป่้วยรอดชีวติ มีโอกาสหายจากโรคท่ีเคยรักษาไม่ได ้เช่น มะเร็ง เป็นตน้ การใช ้high 
technology เป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นในการวินิจฉยัและการรักษา ส่ิงเหล่าน้ีท าให้อาจารยต์อ้งพยายามป้อน
ความรู้ และวทิยาการอนักา้วหนา้ให้ศิษย ์ท าให้ความสัมพนัธ์ระหวา่งศิษยก์บัอาจารยแ์พทยน์อ้ยลง 
เพราะขาดเวลาในการปฏิบติังานร่วมกนั งานท่ีส าคญัท่ีสุดคือการรักษาผูป่้วยให้รอดชีวิต เป็นงานท่ี
ทา้ทายและผูกพนัธ์ระหว่างอาจารยก์ับศิษยใ์ห้อยู่ร่วมกนั ถ้าเรายงัอยากเห็นแพทยท่ี์ดี มีความรู้
ความสามารถ และรับผดิชอบในชีวติของผูป่้วยเอ้ืออาทรต่อผูป่้วยในฐานะเพื่อนมนุษย ์อีกทั้งยงัเป็น
ครูผูมี้พระคุณให้แพทยไ์ดเ้รียนรู้ เราคงตอ้งกลบัมาพิจารณาหลกัสูตรการเรียนการสอนในปัจจุบนั
วา่เหมาะสมหรือไม่เพียงไร แพทยท่ี์ดีตอ้งมีเวลาใหก้บัผูป่้วยทั้งดา้นการตรวจรักษา การวิเคราะห์ใช้
ความ คิดช่วยขบปัญหาท่ีซับซ้อนฉันท์ใด อาจารย์แพทย์ท่ีดีก็ต้องมีเวลาให้ศิษย์แพทย์ท่ีเรา
รับผดิชอบในการดูแลผูป่้วยใหเ้พียงพอฉนัทน์ั้น 

อุบลศรี อ่อนพลี (2550)  ได้ท าวิจัยเ ร่ือง การศึกษา การบริหารความสัมพันธ์ของ
สถานศึกษาอาชีวศึกษากบัสถานประกอบการ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบ้ริหาร 
อาจารยข์องสถานศึกษาเก่ียวกบัสภาพการบริหารความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษาอาชีวศึกษากบั
สถานประกอบการ อยู่ในระดบัปานกลาง ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่าง ของ
ค่าเฉล่ียความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ พบว่าไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า มีความคิดเห็นแตกต่างกนั อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.1 ในด้านการมีส่วนร่วมของสถานประกอบการในกิจกรรมของ
สถานศึกษา ดา้นการจดัท าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสถานประกอบการในการจดัหลกัสูตรการเรียนการ
สอนและมีความคิดเห็นแตกต่างกนั  

 

งานวจัิยต่างประเทศ   
เซยเ์ลอร์และอเล็กซานเดอร์ (จกัรกฤษณ์ ประกอบผล  2546 : 13 อา้งอิงจาก Saylor; & 

Alexander. 1974 : 17) กล่าววา่หลกัสูตรเป็นแผนงานท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจดัข้ึนให้ผูเ้รียนมีโอกาส
เรียนรู้เพื่อบรรลุเป้าหมายกวา้งๆ ของการศึกษาและสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงคเ์ฉพาะ ดงันั้นหลกัสูตร
ท่ีดีควรเป็นหลกัสูตรท่ีสามารถพฒันาใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และทศันคติท่ีจะน าไปใชใ้ห้
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมให้มากท่ีสุด จากท่ีกล่าวมาน้ีจะเห็นไดว้า่การจะพฒันานกัศึกษา
ใหมี้คุณภาพตอ้งเร่ิมตั้งแต่การจดัหลกัสูตร ดงันั้นการจดัหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบัจะตอ้งมุ่งหวงั
ใหผู้ส้ าเร็จการศึกษา สามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพ  
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โรไมน์ (พระมหาปราโมทย ์วงศร์ าพนัธ์  2548 : 39 อา้งอิงจาก Romine 1974 : 139-43) ได้
อธิบายว่าบรรยากาศเก่ียวกบัการสอนท่ีช่วยให้เกิดการเรียนรู้นั้น มีดงัน้ีคือ ดา้นบุคลิกภาพของ
ผูส้อนเป็นผูมี้ความกระฉบักระเฉง มีอารมณ์ขนั สนใจวิชาท่ีสอน มีความจริงใจและเป็นกนัเองกบั
ผูเ้รียน มีการเตรียมการสอนมาดี ช้ีแจงวตัถุประสงค์ในวิชาท่ีเรียนให้ผูเ้รียนทราบทุกคร้ัง รวมทั้ง
แนะน าหนงัสืออา้งอิงต่างๆ ดา้นเน้ือหาวิชามีการอธิบายชดัเจน กระตุน้ให้ผูเ้รียนรู้จกัคิดในการ
แกปั้ญหา มีเทคนิคการสอนหลายๆ แบบท่ีสามารถท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจเน้ือหาไดแ้จ่มแจง้และรวดเร็ว  

เกอริน (จนัทร์เพญ็ หงษท์อง 2549 : 32  อา้งอิงจาก Guerin 1981 : 18) ไดส้รุปไวว้า่ การท่ี
จะถ่ายทอดความรู้และทกัษะความช านาญนั้น ส่ิงท่ีอาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งมี คือ รับรู้ความตอ้งการ
และรู้เก่ียวกบันกัศึกษาท่ีตนจะสอน  รู้ทศันคติและสภาพแวดลอ้มของนกัศึกษา  อนุญาตให้
นกัศึกษาเลือกวิธีการและกิจกรรมท่ีนกัศึกษาคิดว่าจะเป็นประโยชน์และประสบผลส าเร็จในการ
เรียนของนกัศึกษาเองไดอ้ย่างอิสระ    ตอ้งรู้จกัเช่ือมโยงประสบการณ์หรือความรู้ให้กลมกลืน
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาความคิดเห็นต่อแนวทางการ
ด าเนินงานด้านวิชาการและดา้นบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการวิจยัมาพิจารณาพฒันาเพิ่มความพึงพอใจในการ
ใช้บริการ เพิ่มศกัยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และเป็นตวัช้ีวดัของหน่วยงาน ในการพฒันา
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง และรู้ถึงปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาดา้นต่างๆ อนัจะน าไปสู่การพฒันา
ดา้นต่างๆ ของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาอยา่งมีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถแข่งขนั เพื่อคงไวซ่ึ้ง
ความเป็นสถาบนัอนัดับหน่ึงของผูท่ี้ต้องการศึกษาต่อทางด้านแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่างๆ 
ตลอดไป 
 



 

 

บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 

  การวิจยัเร่ือง การศึกษาแนวทางการด าเนินงานของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ซ่ึงผูว้ิจยัได้ก าหนด
วธีิด าเนินการในการวจิยั ดงัน้ี 

1. การก าหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล   
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใชในการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

กำรก ำหนดประชำกรและกำรเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง  
 ประชากรท่ีใชในการวจิยัคร้ังน้ี คือแพทยป์ระจ าบา้นระดบั 1 (ชั้นปีท่ี 1) และระดบั 2   (ชั้น

ปีท่ี 2-3 หรือชั้นปีท่ี 2-5) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จาก 15 ภาควิชา  จ  านวน 528 คน ซ่ึงได้
แสดงดงัตารางท่ี 1 

 
กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 

แพทยป์ระจ าบา้น 528 
 

ตำรำงที ่1     จ  านวนประชากรแพทยป์ระจ าบา้น (ท าเทียบแพทยป์ระจ าบา้น ปีการศึกษา 
2555   ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) 

 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย  คือ แพทย์ประจ าบ้านท่ีก าลังศึกษา/ฝึกอบรมท่ีคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2555 จ  านวนทั้งส้ิน 528 คน ซ่ึงเป็นแพทย์
ประจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 จ านวน 160 คน ชั้นปีท่ี 2-5 จ  านวน 368 คน ไดม้าโดยการสุ่มตวัอย่างแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Stratified Random Sampling) มีขั้นตอนการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
 ขั้นตอนแรก ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยการประมาณเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

1. ส ารวจขอ้มูลประชากรจาก ท าเนียบแพทยป์ระจ าบา้น ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ประจ าปี 2555 ซ่ึงใชสู้ตรการก าหนดตวัอยา่งแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) 
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2. ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์(มยุรี  ศรีชยั, 2538: 105) โดยประกอบดว้ยขอ้มูลท่ี
ใชใ้นการค านวณดงัน้ี 

 1.1 ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี 95 เปอร์เซ็นต ์
 1.2 ก าหนดขนาดของความคลาดเคล่ือน (e) เท่ากบั 2 
1.3 ประมาณค่าความแปรปรวนของประชากร โดยประมาณจากค่าพิสัยระหว่าง

คะแนนท่ีมากท่ีสุดกบัคะแนนท่ีนอ้ยท่ีสุด (แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ  านวน 47 
ข้อ ซ่ึงจะมีคะแนนสูงสุด 250 คะแนน และคะแนนต ่าสุด 50 คะแนน) ได้ค่าประมาณความ
แปรปรวนของประชากรเท่ากบั 1600 
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  เม่ือ  n   แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    N  แทน  จ านวนแพทยป์ระจ าบา้นทั้งหมด 
    K  แทน  จ านวนชั้นของสมาชิกของประชากรทั้งหมดถูกแบ่ง 

    2
gS   แทน  ค่าความแปรปรวนแต่ละชั้น 

    e  แทน  ความคลาดเคล่ือนในการประมาณค่า 

    gN  แทน  จ านวนของแพทยป์ระจ าบา้นในแต่ละชั้น 

    gW  แทน  
N

N g  

 
 

 ขั้นตอนทีส่อง  ค  านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
1. ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยใชจ้  านวนของแพทยป์ระจ าบา้นเป็นชั้นของการสุ่ม (จ านวน 

5 ชั้น การสุ่มตามชั้นปีท่ีเขา้ศึกษา) ซ่ึงผูว้ิจยัพิจารณาแลว้เห็นวา่ แพทยป์ระจ าบา้นมีจ านวนแตกต่าง
กนั ข้ึนอยูก่บัความนิยมในการเขา้ศึกษาต่อ และความหลากหลายของภาควิชา อาจเป็นเหตุปัจจยัท า
ให้เกิดความแตกต่างของความคิดเห็นต่อการให้บริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะ
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แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และได้คิดสูตรการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชั้น  
(มยรีุ ศรีชยั  2538 : 105) ไดจ้  านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัจ  านวน 528 คน สุ่มเลือกแพทย์
ประจ าบา้นจากแต่ละภาควิชา แต่ละชั้นปีประมาณร้อยละ 66 ของจ านวนแพทยป์ระจ าบา้นทั้งหมด 
เพื่อใหไ้ดต้ามจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีไดท้  าการสุ่มไว ้โดยมีรายละเอียดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงัตาราง 2 

 

ภำควชิำ P 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

N n N n N n N n N n 
กุมารเวชศาสตร์  73 25 16 25 16 23 15     
จกัษุวทิยา 30 10 7 10 7 10 8     
จิตเวชศาสตร์ 33 9 6 8 5 11 7 5 3   
ตจวทิยา 19 4 3 5 3 5 3 5 3   
พยาธิวทิยา 8 1 1 4 3 3 2     
พยาธิวทิยาคลินิก 3 - - 1 1 2 1     
นิติเวชศาสตร์ 13 5 3 2 2 6 4     
รังสีวทิยา 88 27 18 34 22 27 18     
วสิัญญีวทิยา 72 24 16 24 16 24 16     
เวชศาสตรฟ้ืนฟู 18 6 5 7 5 5 3     
ศลัยศาสตร์ 141 33 22 32 21 31 21 31 21 14 9 
ศลัยศาสตร์ออร์โธ
ดิกส์ 46 12 8 10 6 12 8 12 8   

สูติ-นรีเวชวทิยา 40 14 9 13 9 13 9     
โสต นาสิก ลาริงซ์
วทิยา 30 10 8 10 6 10 6     

อายรุศาสตร์ 182 58 38 60 39 62 41 2 1   
รวม 796 238 160 245 161 244 162 55 36 14 9 

 
ตำรำงที ่2    จ  านวนแพทยป์ระจ าบา้นจากการสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง 
 

เคร่ืองมือทีใ่ชในกำรวจัิย 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามแนวทางการด าเนินงานของฝ่าย
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การศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ซ่ึงแบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 3 ตอน มีรายละเอียดของแบบสอบถามดงัน้ี 

ตอนที ่1 เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม  
ตอนที ่2   เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบั ความคิดเห็นต่อแนวทางการด าเนินงานในดา้นบริหาร

วชิาการและดา้นบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยแต่ละ   
ขอ้ค าถาม มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ตามแบบของลิเคิร์ท จ านวน 47 ขอ้ 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ดีมาก     = 5 คะแนน 
ดี    =  4 คะแนน 
พอใช ้     =  3 คะแนน 
ควรปรับปรุง  = 2 คะแนน 
ควรปรับปรุงอยา่งมาก = 1 คะแนน 

การแปลความหมายของค่าคะแนนเฉล่ียท่ีได ้ก าหนดเกณฑด์งัน้ี (วเิชียร เกตุสิงห์, 2538: 9) 
1. ค่าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานอยใูนระดบัดีมาก  
2. ค่าเฉล่ีย 3.50-4.49  หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานอยูในระดบัอยูใน

ระดบัดี  
3. ค่าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานอยใูนระดบัพอใช ้
4. ค่าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานอยูในระดบัควร

ปรับปรุง 
5. ค่าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินงานอยูในระดับควร

ปรับปรุงอยา่งมาก 
  

ตอนที ่3   ขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถาม โดยในแบบสอบถามแต่ละดา้นจะมีค าถาม
ปลายเปิดเพื่อใหผู้ต้อบไดแ้สดงความคิดเห็นและใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติมอยา่งเสรี จ  านวน 3 ขอ้ 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามแนวทางการด าเนินงานของฝ่ายการศึกษาหลงั

ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยมีขั้นตอนการ
สร้างแบบสอบถามและการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี  

1. คน้ควา้ทฤษฎี ต ารา เอกสาร บทความ ส่ิงพิมพแ์ละผลงานวิจยัท่ีเก่ียวของกบัการบริการ
ในดา้นต่างๆ และการฝึกอบรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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2. ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบัตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert, 1961: 22) แลว้เขียนขอ้ค าถามตามนิยามปฏิบติัการและแผนการเขียนขอ้ค าถามท่ีไดก้ าหนด
ไว ้โดยผูว้จิยัเขียนค าถามเป็นขอ้ความสั้นๆ แบ่งออกเป็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

2.1 ดา้นบริหารวชิาการ ไดแ้ก่ 
2.1.1 การบริหารหลกัสูตร 
2.1.2 การจดัการเรียนการสอน 
2.1.3 การประเมิน การทดสอบ และการวดัผลการเรียนการสอน 

2.2 ดา้นการบริการ ไดแ้ก่ 
2.2.1 ส่ือการเรียนการสอน  
2.2.2 อาคารสถานท่ีในการฝึกอบรม 
2.2.3 หอพกัแพทยป์ระจ าบา้น 
2.2.4 การอ านวยความสะดวก  

3.ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจาก นิตยา  วฒันาภรณ์ (2530: ภาคผนวก 
ข), ณัฐวุฒิ  ธรรมมงคลกุล (2534: 155-) รังรอง สีทองดี (2535: ภาคผนวก ข) อมัพร  ณ สงขลา 
(2539: 102-8) เปรมชยั สโรบล (2542: 89-95) และน าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้ว เสนอต่อ
อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อพิจารณา จากนั้นจึงให้ผูเ้ช่ียวชาญเป็นผูพ้ิจารณาความสอดคลอ้งและความ
ครอบคลุมของแบบสอบถามกบันิยามปฏิบติัการ 

4. น าแบบสอบถามท่ีไดจ้ากขอ้ 3 ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง  ไดแ้ก่ แพทยป์ระจ าบา้น  จ านวน 
528  คน  

5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
5.1  ติดต่อขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต

วทิยาลยั มหาวทิยาลยัสยาม 
5.2  ผูว้จิยัขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามจากแพทยป์ระจ าบา้นระดบั 1 (ชั้นปีท่ี 1)  

และระดบั 2 (ชั้นปีท่ี 2-3 หรือชั้นปีท่ี 2-5) และจดัเตรียมแบบสอบถามใหเ้พียงพอกบักลุ่มตวัอยา่ง 
 

กำรวเิครำะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ชในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
ผูว้ิจ ัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ  โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปเพื่อการวจิยัวเิคราะห์หาค่าสถิติต่างๆ ดงัน้ี 
1. แสดงขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถ่ี และหา

ค่าร้อยละ ซ่ึงจะน าเสนอในแนวทางตารางประกอบค าบรรยาย 
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2. ตามวตัถุประสงค์ของการวิจยัข้อ 1   เพื่อศึกษาการบริหารงานด้านวิชาการและการ
บริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  ตาม
ความคิดเห็นของแพทยป์ระจ าบา้น 

3. ตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัข้อ 2  เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัชั้นท่ีศึกษา 
และภาควิชาท่ีเรียน ท่ีส่งผลต่อการบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ตามความคิดเห็นของแพทยป์ระจ า
บา้น 

4. น าขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามปลายเปิดมาแจกแจงความถ่ี แล้วน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบค าบรรยาย 

 
 

สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล ไดแ้ก่  
1. สถิติพื้นฐาน   

1.1 ค่าความถ่ี (Frequency)  
1.2 ค่าร้อยละ (Percentage)  
1.3 ค่าเฉล่ีย (Mean)  
1.4 ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)   

2. สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ใช้การทดสอบ T-test Independent และ One-Way 
ANOVA 
 



 

 

บทที ่4  
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการบริหารงานดา้นวิชาการและการบริการของฝ่าย
การศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ตามความคิดเห็นของ
แพทยป์ระจ าบา้น และศึกษาปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ระดบัชั้นท่ีศึกษา และภาควิชาท่ีเรียน ท่ีส่งผล
ต่อการบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์     
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ตามความคิดเห็นของแพทยป์ระจ าบา้น ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามล าดบัดงัน้ี 

 

ตอนที ่1 วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการแจกแจงความถ่ีและค่าร้อยละ ของ
ตวัแปร 

ตอนที่ 2 วิเคราะห์การบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลัง
ปริญญาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล โดยหาค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ความ
เบ่ียงเบนมาตรฐาน  

ตอนที่ 3 เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียการบริหารงานดา้นวิชาการและการ
บริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล จ าแนก
ตามระดบัชั้นท่ีศึกษา และภาควิชาท่ีเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-
Way ANOVA) 

ตอนที ่4 สรุปค าถามปลายเปิด และแจกแจงความถ่ี 
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ตอนที ่1 วเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยการแจกแจงความถี่และค่าร้อยละ ของตัวแปร 
 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นแพทยประจ าบ้าน ซ่ึงก าลังศึกษาฝึกอบรมอยู่ใน
หลกัสูตร ท่ีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดลโดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ 
ตามตวัแปรดงัตารางท่ี 1  

ตารางที่  1   จ  านวน และค่าร้อยละของกลุ่มตวัย่างจ าแนกตามระดบัชั้นการศึกษา และ 
ภาควชิา (n = 528) 

 

 ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

 แพทยป์ระจ าบา้น 528 100 

ระดับช้ัน ชั้นปีท่ี 1 160 30.30 
 ชั้นปีท่ี 2 - 5 368 69.70 

ภาควชิา กุมารเวชศาสตร์ 47 8.90 
 จกัษุวทิยา 22 4.16 
 จิตเวชศาสตร์ 21 3.97 
 ตจวทิยา 12 2.27 
 พยาธิวทิยา 6 1.13 
 พยาธิวทิยาคลินิก 2 0.37 
 นิติเวชวทิยา 9 1.70 
 รังสีวทิยา 58 10.98 
 วสิัญญีวทิยา 48 9.09 
 เวชศาสตร์ฟ้ินฟู 13 2.46 
 สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 27 5.11 
 ศลัยศาสตร์ 94 17.80 
 ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 30 5.68 
 โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา 20 3.78 
 อายรุศาสตร์ 119 22.53 
 รวม 528 100 
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      จากตารางท่ี 1     พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นแพทยป์ระจ าบา้น คิดเป็นร้อยละ 100 ก าลงัศึกษาอยูใ่น
ชั้นปีท่ี 2- 5   คิดเป็นร้อยละ 69.70 สาขาวชิาอายรุศาสตร์ ร้อยละ 22.53 รองลงมา คือ สาขาวชิา
ศลัยศาสตร์ ร้อยละ 17.80 
 ตอนที ่ 2     วเิคราะห์การบริหารงานด้านวชิาการและการบริการของฝ่ายการศึกษา
หลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล โดยหาคะแนนเฉลี่ย ความ
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของกลุ่มตัวอย่าง (n = 528)   ดังตารางที ่2 
 

 ตารางที ่ 2  คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการ
บริหารงานดา้นวชิาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาของกลุ่มตวัอยา่ง (n = 528) 
 

ตัวแปร n 
X  SD 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

การบริหารงานด้านวชิาการ 528 3.87 0.41 ดี 

การบริหารหลกัสูตร 528 3.97 0.41 ดี 
การจดัการเรียนการสอน 528 3.73 0.38 ดี 

การประเมิน การทดสอบ และการวดัผลการเรียนการสอน 528 3.91 0.45 ดี 

การบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา 528 3.70 0.57 ดี 

ส่ือการเรียนการสอน 528 3.87 0.53 ดี 
อาคารสถานท่ีในการฝึกอบรม 528 3.92 0.42 ดี 

หอพกัแพทยป์ระจ าบา้น 528 3.04 0.87 พอใช ้

การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 528 4.00 0.47 ดี 

 
  จากตารางท่ี  2       พบวา่    กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงาน
ดา้นวิชาการอยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 โดยมีระดบัการบริหารหลกัสูตร การประเมิน การ
ทดสอบ และการวดัผลการเรียนการสอน และการจดัการเรียนการสอน อยู่ในระดบัดี มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 3.97, 3.73 และ 3.91 ตามล าดบั ส่วนดา้นการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาอยูใ่น
ระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70  โดยมีระดบัส่ือการเรียนการสอน  อาคารสถานท่ีในการฝึกอบรม 
และการให้บริการของเจา้หนา้ท่ี อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.87 , 3.92  และ 4.00 ตามล าดบั 
ในขณะท่ีหอพกัแพทยป์ระจ าบา้นอยูใ่นระดบัพอใช ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.04 
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 ตอนที่ 3    เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยการบริหารงานด้านวิชาการ
และการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยั 
มหิดล จ าแนกตาม ระดับช้ันทีศึ่กษา และภาควชิาทีเ่รียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way ANOVA) ดังตาราง 3 และ 4  
  

ตารางที ่ 3  จ  านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานดา้นวชิาการและ 
การบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาจ าแนกตามระดบัชั้นปี 

 

ระดบัชั้น จ านวน 
การบริหารงานดา้น

วชิาการ 
การบริการของฝ่ายการศึกษา

หลงัปริญญา 

X  SD X  SD 

ชั้นปีท่ี 1 160 3.78 0.32 3.65 0.42 

ชั้นปีท่ี 2 – 5 368 3.83 0.37 3.67 0.44 

รวม 528 3.81 0.35 3.66 0.43 
  

จากตารางท่ี  3  พบวา่ คะแนนเฉล่ียการบริหารงานดา้นวิชาการและการบริการของฝ่าย
การศึกษาหลงัปริญญา แพทยป์ระจ าบา้นชั้นปีท่ี 1 มีค่าเท่ากบั 3.78 และ 3.65 ส่วนแพทยป์ระจ าบา้น
ชั้นปีท่ี 2- 5 มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 3.83 และ 3.67  

 
 

ตารางที ่ 4     ผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของการบริหารงานดา้นวิชาการ
และการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา จ าแนกตามระดบัชั้น 

 

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

       การบริหารงานดา้น
วชิาการ 

ระหวา่งกลุ่ม  0.34 1 0.34 2.71 0.10 

 
ภายในกลุ่ม 67.00 526 0.12 

  

 
รวม 67.35 527 

    

การบริการของฝ่าย 
การศึกษาหลงัปริญญา 

ระหวา่งกลุ่ม 0.05 1 0.59 0.30 0.58 

 
ภายในกลุ่ม 100.49 526 0.191 

  

 
รวม 100.54 527 
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จากตารางท่ี  4    พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีชั้นปีต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารงาน
ด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหิดลไม่แตกต่างกนั  

ตารางที่  5  จ  านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานด้านวิชาการ 
และการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา และการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉล่ียการบริหารงานดา้นวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  จ าแนกเป็นรายขอ้ 

ข้อค าถาม n 
X  SD 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นมีความสอดคลอ้งกบั
นโยบายและเป้าหมายตามท่ีแพทยสภาก าหนด 

528 3.98 0.44 ดี 

2. หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นประกอบดว้ยรายวชิาและ
จ านวนหน่วยกิต ตรงตามเกณฑท่ี์แพทยสภาก าหนด 

528 4.00 0.42 ดี 

3. หลกัสูตรแพทยป์ระจ าบา้นมีอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
รายวชิาและอาจารยผ์ูส้อนมีคุณวฒิุตรงตามท่ีแพทยสภา
ก าหนด 

528 4.04 0.49 ดี 

4. การบริหารจดัการหลกัสูตรมีความเหมาะสม 528 3.94 0.49 ดี 
5. หลกัสูตรมีความคล่องตวัสามารถตอบสนองทนัต่อ
เหตุการณ์ 

528 3.87 0.54 ดี 

 การจัดการเรียนการสอนวชิาแกน     
6. แนวทางการเรียนการสอนในรายวชิาวทิยาศาสตร์
การแพทยพ์ื้นฐานและคลินิกสัมพนัธ์มีความเหมาะสม 

528 3.79 0.56 ดี 

7. แนวทางการเรียนการสอนในรายวชิาภาษาองักฤษ
ส าหรับแพทยมี์ความเหมาะสม  

528 3.80 0.55 ดี 

 การจัดการเรียนการสอนวชิาเลอืก     
8. แนวทางการเรียนการสอนในรายวชิาการบริหารทาง
การแพทยมี์ความเหมาะสม  

528 3.84 0.53 ดี 

9. แนวทางการเรียนการสอนในรายวชิาระเบียบวชิาวจิยั
ส าหรับแพทยมี์ความเหมาะสม  

528 3.89 0.48 ดี 
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ข้อค าถาม n 
X   SD 

ระดับความ
คิดเห็น 

10. แนวทางการเรียนการสอนในรายวชิาการส่ือสารและ 
สารสนเทศทางการแพทยมี์ความเหมาะสม 

528 3.88 0.52 ดี 

การจัดการเรียนการสอนกจิกรรมส่งเสริมหลกัสูตร     
11. แนวทางการจดักิจกรรมโครงการเสริมทกัษะการให้
ค  าปรึกษาแนะน าแก่ผูป่้วยและญาติ (Counseling) มี
ความเหมาะสม  

528 4.14 0.59 ดี 

12. แนวทางการจดักิจกรรมโครงการ Safety Camp for 
Resident มีความเหมาะสม  

528 4.11 0.62 ดี 

 การจัดการเรียนการสอนกจิกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ     
13. แนวทางการจดักิจกรรมโครงการเสริมความรู้เร่ือง
ความเครียดและการทดสอบภาวะสุขภาพจิต   มีความ
เหมาะสม 

528 3.20 0.94 ดี 

14. แนวทางการจดักิจกรรมโครงการสืบสาน               
พระราชปณิธานพระราชชนกมีความเหมาะสม 

528 3.17 0.95 พอใช ้

 การจัดการเรียนการสอนกจิกรรมนอกหลกัสูตร     
15. แนวทางการจดักิจกรรมการเรียนวาดรูปสีน ้า            
มีความเหมาะสม 

528 3.12 0.94 พอใช ้

16. แนวทางการจดักิจกรรมโครงการทศันศึกษา
ต่างจงัหวดัมีความเหมาะสม 

528 3.14 0.97 พอใช ้

 การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน     
17. อาจารยมี์ช่วงเวลาในการใหค้  าปรึกษาแก่แพทย์
ประจ าบา้น 

528 3.89 0.54 ดี 

18. อาจารยเ์ป็นแบบอยา่งท่ีดีของแพทยป์ระจ าบา้น 528 4.00 0.53 ดี 
19. อาจารยมี์ความพร้อมส าหรับการสอนและการ
ฝึกอบรมแพทยป์ระจ าบา้น 

528 4.01 0.51 ดี 

20. ของอาจารยมี์ความทุ่มเทต่อการเรียนการสอนของ
แพทยป์ระจ าบา้น 

528 3.98 0.52 ดี 
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ข้อค าถาม n 
X  SD 

ระดับความ
คิดเห็น 

 การประเมิน การทดสอบ และการวดัผลการเรียนการ
สอน 

    

21. การประเมิน การทดสอบ และการวดัผลการเรียนการ
สอนมีเกณฑท่ี์ชดัเจน และยติุธรรม 

528 3.94 0.48 ดี 
 

22. มีระบบการตรวจสอบและติดตามผลการเรียน 528 3.93 0.49 ดี 
23. มีระบบช่วยเหลือผูมี้ปัญหาดา้นผลการเรียน             
ต  ่ากวา่เกณฑ ์

528 3.88 0.59 ดี 

24. อาจารยเ์ปิดโอกาสใหแ้พทยป์ระจ าบา้นไดแ้สดง
ความคิดเห็นในระหวา่งการฝึกอบรม 

528 3.91 0.56 ดี 

25. มีอาจารยท่ี์ปรึกษาใหก้ารดูแลแพทยป์ระจ าบา้น
เก่ียวกบัผลการเรียนอยา่งใกลชิ้ดและเป็นกนัเอง 

528 3.90 0.56 ดี 

ดา้นการบริการ 
 ส่ือการเรียนการสอน 

    

26. ส่ือการเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองมือแพทย ์เป็นตน้ มีคุณภาพ 

528 3.89 0.53 ดี 

27. ส่ือการเรียนการสอนมีปริมาณเพียงพอ 528 3.84 0.60 ดี 
 อาคารสถานท่ีในการฝึกอบรม     
28. หอ้งเรียนมีบรรยากาศเอ้ือต่อการเรียนรู้ 528 3.89 0.50 ดี 
29. หอ้งเรียนมีความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภยั และ
ไดม้าตรฐาน 

528 3.91 0.51 ดี 

30. หอ้งเรียนมีจ านวนเพียงพอกบัผูเ้ขา้รับการศึกษา 528 3.91 0.48 ดี 
31. หอ้งปฏิบติัหตัถการมีความสะดวกสบาย สะอาด 
ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน 

528 3.92 0.50 ดี 

32. หอ้งสมุดมีความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภยั และ
ไดม้าตรฐาน 

528 3.92 0.54 ดี 

 หอพกัแพทยป์ระจ าบา้น     
33. หอพกัมีความสะดวกสบาย สะอาด ปลอดภยั และได้
มาตรฐาน 

528 3.30 0.97 พอใช ้
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ข้อค าถาม n 
X  SD 

ระดับความ
คิดเห็น 

34. หอพกัแพทยมี์หลกัเกณฑก์ารเขา้พกัชดัเจน 528 3.01 1.14 พอใช ้
35. ส่ิงของท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้เช่น ตูเ้ยน็ เตาไมโครเวฟ               
 ฯลฯ มีเพียงพอ     
36. เจา้หนา้ท่ีประจ าหอพกัแพทยป์ระจ าบา้นใหบ้ริการ
ดว้ยความเตม็ใจ 

558 
 

558 

3.02 
 

3.08 

1.01 
 

1.03 

พอใช ้
 

พอใช ้

37. การซ่อมแซมครุภณัฑต่์างๆ ภายในหอพกัแพทย ์และ
การแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียนต่าง ๆมีความรวดเร็ว 

558 2.92 0.99 พอใช ้

38. ความสะดวกของบริการรถรับ-ส่ง ระหวา่งคณะฯ กบั
หอพกัแพทย ์

558 2.98 1.02 พอใช ้

39. การใหบ้ริการเก่ียวกบัท่ีจอดรถของผูพ้  านกัในหอพกั
แพทย ์

558 2.98 1.03 พอใช ้

40. การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษา              
หลงัปริญญามีความรวดเร็วคล่องตวั 

558 3.92 0.56 ดี 

41. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาสามารถอธิบาย 
ช้ีแจง และแนะน าขั้นตอนปฏิบติัต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน 

558 3.98 0.50 ดี 

42. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญามีส่วนช่วย
สนบัสนุนการฝึกอบรมต่างๆ  

558 4.00 0.51 ดี 

43. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญามีส่วนช่วย
ประสานงาน และแกไ้ขปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน 

558 4.01 0.54 ดี 

44. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญามีความรอบรู้
เก่ียวกบังานท่ีบริการ 

558 4.01 0.52 ดี 

45. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาสุภาพ เอาใจใส่ 
กระตือรือร้น และพร้อมในการใหบ้ริการ 

558 4.01 0.54 ดี 

46. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาใหบ้ริการ โดย
ไม่เลือกปฏิบติั 

558 4.03 0.52 ดี 

47. จ านวนเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญามี
เพียงพอต่อการใหบ้ริการ 

558 4.00 0.50 ดี 

 

จากตารางที่  5   พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็น ของการบริหารงานดา้นวิชาการ และการ
บริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียการ
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บริหารงานดา้นวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล  จ าแนกเป็นรายขอ้ ส่วนใหญ่มีระดบัความคิดเห็นดี มีเพียงในเร่ืองของหอพกั
แพทยป์ระจ าบา้นมีความคิดเห็นพอใช ้

จ านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานด้านวิชาการ และการบริการ
ของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียการบริหารงานดา้น
วิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญาคณะแพทยศาสตร์ศิ ริราชพยาบาล 
มหาวิทยาลยัมหิดล จ าแนกตามภาควิชาท่ีเรียน โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One -
Way ANOVA) ดงัตารางท่ี   6  และ 7 

ตารางที ่ 6     จ  านวน ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการบริหารงานดา้นวชิาการ 
และการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา จ าแนกตามภาควชิาท่ีเรียน 

ภาควชิา จ านวน 
การบริหารงานดา้นวชิาการ 

การบริการของฝ่าย
การศึกษาหลงัปริญญา 

X  SD 
X  SD 

กุมารเวชศาสตร์ 47 3.76 0.31 3.71 0.47 

จกัษุวทิยา 22 3.94 0.34 3.65 0.45 

จิตเวชวทิยา 21 3.97 0.53 3.94 0.54 

ตจวทิยา 12 3.61 0.17 3.32 0.35 
พยาธิวทิยา 6 3.76 0.20 3.51 0.32 

พยาธิวทิยาคลินิก 2 3.80 0.28 3.89 0.16 

นิติเวชวทิยา 9 3.14 0.60 3.07 0.62 

รังสีวทิยา 58 3.70 0.43 3.64 0.39 

วสิัญญีวทิยา 48 3.80 0.16 3.58 0.32 

เวชศาสตร์ฟ้ืนฟู 13 3.95 0.42 4.05 0.53 

สูติศาสตร์-นรีเวชวทิยา 27 3.74 0.15 3.48 0.22 

ศลัยศาสตร์ 94 3.75 0.32 3.68 0.31 
ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ 30 3.78 0.11 3.48 0.16 

โสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา 20 3.70 0.30 3.16 0.32 

อายรุศาสตร์ 119 4.02 0.34 3.86 0.46 

รวม 528 3.82 0.36 3.67 0.44 
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จากตารางที ่ 6   พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง มีคะแนนเฉล่ียการบริหารงานดา้นวชิาการอยูร่ะหวา่ง   
3.14 – 4.02 ส่วนคะแนนเฉล่ียการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาอยูร่ะหวา่ง 3.07 – 4.05 

 

ตารางที ่ 7      ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวของการบริหารงานด้านวิชาการ
และการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา จ าแนกตามภาควชิาที่เรียน                                                                     

 

ตวัแปร 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F p-value 

       การบริหารงาน 
ดา้นวชิาการ 

ระหวา่งกลุ่ม 12.29 14 0.87 8.18 0.00 

 
ภายในกลุ่ม 55.06 513 0.10 

  

 
รวม 67.35 527 

   
การบริการของฝ่าย

การศึกษาหลงัปริญญา 
ระหวา่งกลุ่ม 20.42 14 1.45 9.34 0.00 

 
ภายในกลุ่ม 80.12 513 0.15 

  

 
รวม 100.54 527 

   
 
 จากตารางท่ี 7 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีภาควชิาท่ีเรียนต่างกนัมีการรับรู้เก่ียวกบัการ
บริหารงานดา้นวชิาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ทดสอบความ
แตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ Scheffe   โดย   (Dunnett’s T3) ดงัตาราง 8 
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          ตารางที ่8   ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่เก่ียวกบัแนวทางการบริหารงาน 
                             ดา้นวชิาการ ของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

  มหาวทิยาลยัมหิดล   ท่ีมีภาควชิาเรียนต่างกนั  
ภาควชิา
เรียน  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

3.76 3.94 3.97 3.61 3.76 3.80 3.14 3.70 3.80 3.95 3.74 3.75 3.78 3.70 4.02 

1.กุมารเวชศาสตร์ 3.76 - 0.99 0.96 1.00 1.00 1.00 0.02* 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.10 

2.จกัษุวิทยา 3.94 
 

- 1.00 0.89 1.00 1.00 0.00 0.87 1.00 1.00 0.99 0.97 1.00 0.98 1.00 

3.จิตเวชศาสตร์ 3.97 
  

- 0.80 1.00 1.00 0.00 0.74 1.00 1.00 0.97 0.90 0.99 0.94 1.00 

4.ตจวิทยา 3.61 
   

- 1.00 1.00 0.74 1.00 1.00 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 

5.พยาธิวิทยา 3.76 
    

- 1.00 0.54 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

6.พยาธิวิทยา
คลินิก 

3.80 
     

- 0.95 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

7.นิติเวชศาสตร์ 3.14 
      

- 0.07 0.01** 0.00 0.07 0.01** 0.03* 0.20 0.00 

8.รังสีวิทยา 3.70 
       

- 1.00 0.96 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 

9.วิสญัญีวิทยา 3.80 
        

- 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.39 

10.เวชศาสตร์
ฟ้ืนฟ ู

3.95 
         

- 1.00 0.99 1.00 0.99 1.00 

11.สูติศาสตร์ -      
นรีเวชวิทยา 

3.74 
          

- 1.00 1.00 1.00 0.34 

12.ศลัยศาสตร์ 3.75 
           

- 1.00 1.00 0.00 

13.ศลัยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์ 

3.78 
           

      - 1.00          0.58 

14.โสต นาสิก       
ลาริงซว์ิทยา 

3.70 
             

0.33 

15. อายุรศาสตร์ 4.02 
             

- 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05,    **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางที่ 8    พบว่าแพทยป์ระจ าบา้นมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานด้านวิชาการ
ของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 ระหว่างแพทยป์ระจ าบา้นภาควิชานิติเวชศาสตร์กบัแพทยป์ระจ าบา้นภาควิชา
วสิัญญีวทิยา และ ภาควชิานิติเวชศาสตร์และภาควิชาศลัยศาสตร์  และพบวา่ความแตกต่างกนัอยา่ง

X
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มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหว่างแพทยป์ระจ าบา้นภาควิชากุมารเวชศาสตร์และภาควิชา
นิติเวชศาสตร์  ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกนั 
 

              ตารางที ่9      ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉล่ียเป็นรายคู่เก่ียวกบัแนวทาง 
การบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ท่ีมีภาควชิา
เรียนต่างกนั  
 

ภาควชิา
เรียน  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

 

3.71 3.65 3.94 3.32 3.51 3.89 3.07 3.64 3.58 4.05 3.48 3.68 3.48 3.16 3.86 

1. กุมารเวช
ศาสตร์ 

3.71 - 1.00 0.99 0.81 1.00 1.00 0.14 1.00 1.00 0.91 0.97 1.00 0.96 0.02* 0.99 

2. จกัษุวิทยา 3.65 
 

- 0.97 0.98 1.00 1.00 0.48 1.00 1.00 0.86 1.00 1.00 1.00 0.31 0.98 

3. จิตเวช
ศาสตร์ 

3.94 
  

- 0.18 0.97 1.00 0.01** 0.84 0.58 1.00 0.32 0.92 0.28 0.00 1.00 

4. ตจวิทยา 3.32 
   

- 1.00 1.00 1.00 0.95 1.00 0.10 1.00 0.83 1.00 1.00 0.13 

5. พยาธิวิทยา 3.51 
    

- 1.00 0.54 1.00 1.00 0.99 1.00 1.00 1.00 1.00 0.99 

6. พยาธิวิทยา
คลินิก 

3.89 
     

- 0.94 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.96 1.00 

7. นิติเวชวิทยา 3.07 
      

- 0.30 0.57 0.00 0.92 0.14 0.91 1.00 0.00 

8.รังสีวิทยา 3.64 
       

- 1.00 0.65 1.00 1.00 1.00 0.08 0.63 

9.วิสญัญีวิทยา 3.58 
        

- 0.40 1.00 1.00 1.00 0.33 0.24 

10. เวชศาสตร์
ฟ้ืนฟ ู

4.05 
         

- 0.20 0.77 0.17 0.00 1.00 

11. สูติศาสตร์-
นรีเวชวิทยา 

3.48 
          

- 0.98 1.00 0.90 0.14 

12. ศลัยศาสตร์ 3.68 
           

- 0.97 0.01** 0.74 

13. ศลัยศาสตร์
ออร์โธปิดิกส์ 

3.48 
            

- 0.89 0.09 

14.โสต นาสิก 
ลาริงซว์ิทยา 

3.16 
             

- 0.00 

15.อายุรศาสตร์ 3.86 
              

- 
 

                *มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.05, **มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

X
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จากตารางที่ 9    พบวา่แพทยป์ระจ าบา้นมีความคิดเห็นต่อการบริการของฝ่ายการศึกษา
หลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
ระหว่างแพทยป์ระจ าบา้นภาควิชาจิตเวชศาสตร์กบัภาควิชานิติเวชศาสตร์ และแพทยป์ระจ าบา้น
ภาควชิาศลัยศาสตร์กบัแพทยป์ระจ าบา้นภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  และพบวา่ความแตกต่าง
กนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหว่างแพทยป์ระจ าบา้นภาควิชากุมารเวชศาสตร์กบั
ภาควชิาโสต นาสิก ลาริงซ์วทิยาส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกนั 

 
ตอนที ่4  สรุปค าถามปลายเปิดโดยแบ่งเป็นด้านและแจกแจงความถี่ 
 

ตารางที ่10    สรุปค าถามปลายเปิดในแต่ละดา้น และแจกแจงความถ่ีและน าผลสรุปรายละเอียด 
        ไวใ้นภาคผนวก ค 
 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัด้านการบริหารงานด้านวชิาการ ความถี่ ร้อยละ 
1.ดา้นการบริหารหลกัสูตร 2 0.37 
2.ดา้นการจดัการเรียนการสอน   

2.1 วชิาเรียน 4 0.75 
             2.2 อุปกรณ์การเรียน 4 0.75 
             2.3 ฟังความคิดเห็นของผูเ้รียน 1 0.18 
             2.4 ส่ือการเรียนการสอน 2 0.37 
3.ดา้นการประเ มิน การทดสอบ และ การวดัผลการเรียนการสอน 1 0.18 

 

 

ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา ความถี่ ร้อยละ 
1.อาคารสถานท่ีในการฝึกอบรม 3 0.56 

                           2.หอพกัแพทยป์ระจ าบา้น 6 1.13 
                           3.การใหบ้ริการของเจา้หนา้ท่ี 5 0.94 

  
จากตารางที ่10    มีผูต้อบแบบสอบถามปลายเปิด จ านวน 28 คน จากกลุ่มตวัอยา่ง 
                             528 คนคิดเป็นอตัราส่วนร้อยละ 4.73 

 



 

 

บทที ่5 
สรุป อภิปรายผลการวจัิย และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ืองการศึกษาการบริหารงานดา้นวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล   ผูว้ิจยัไดส้รุปอภิปรายผลการวิจยั 
และขอ้เสนอแนะตามล าดบัดงัต่อไปน้ี 
 

 สรุปผลการวจัิย 
  1.  ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น  แพทยป์ระจ าบา้น  ชั้นปีท่ี 2 – 5  ท่ีก าลงัศึกษาอยู ่ณ 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล  
 2.  การบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  การบริหารงานดา้นวิชาการและดา้นการบริหาร
หลกัสูตร โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดี และพิจารณารายดา้นพบวา่ 
 2.1 การศึกษาการบริหารงานดา้นวิชาการการจดัการเรียนการสอนของฝ่ายการศึกษา
หลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยภาพรวมและพิจารณาราย
ดา้นอยูใ่นระดบัดี  
 2.2 การศึกษาการบริหารงานดา้นวิชาการการประเมิน การทดสอบ และการวดัผลการ
เรียนการสอนของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  
โดยภาพรวมและพิจารณารายดา้นอยูใ่นระดบัดี  
 2.3  การศึกษาการบริหารงานดา้นวิชาการ ส่ือการเรียนการสอนของฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยภาพรวมและพิจารณารายดา้น
อยูใ่นระดบัดี  
                   2.4  การศึกษาการบริหารงานดา้นการบริการอาคารสถานท่ีในการฝึกอบรม ของฝ่าย
การศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยภาพรวมและ
พิจารณารายดา้นอยู ่ ในระดบัดี  
                 2.5 การศึกษาการบริหารงานดา้นการบริการหอพกัแพทยป์ระจ าบา้นของฝ่ายการศึกษา
หลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยภาพรวมและพิจารณาราย
ดา้นอยู ่ในระดบัพอใช ้ 
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2.6  การศึกษาการบริหารงานดา้นการบริการการให้บริการของเจา้หนา้ท่ีของฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  โดยภาพรวมและพิจารณารายดา้น
อยูใ่นระดบัดี  
 3. กลุ่มตวัอย่างท่ีมีชั้นปีต่างกนั มีการรับรู้เก่ียวกบัการบริหารงานด้านวิชาการและการ
บริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล ไม่
แตกต่างกนั  
 4. การวิเคราะห์ความแตกต่างเป็นรายคู่ จากกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามภาควิชาท่ีเรียน มีการ
รับรู้เก่ียวกับการบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี          
ระดบั  0.05 
 

อภิปรายผลจากการวจัิย 
 จากผลการวจิยัการศึกษาการบริหารงานดา้นวชิาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวทิยาลยัมหิดล ดา้นวชิาการ ไดแ้ก่  การบริหาร
หลกัสูตร  การจดัการเรียนการสอน  การประเมิน การทดสอบและการวดัผลการเรียนการสอน  
ส่วนดา้นการบริการ ไดแ้ก่   ส่ือการเรียนการสอน  อาคารสถานท่ีในการฝึกอบรม  หอพกัแพทย์
ประจ าบา้น  การอ านวยความสะดวก โดยศึกษาจาก หน่วยงานตน้สังกดั  ระดบัชั้นท่ีศึกษาของ
แพทยป์ระจ าบา้น  สาขาวชิาท่ีเรียน  มีประเด็นส าคญัท่ีควรน ามาอภิปรายดงัน้ี 
 1. ข้อมูลทัว่ไปเก่ียวกับการศึกษาการบริหารงานด้านวิชาการและการบริการของฝ่าย
การศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล   โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดับดี  ซ่ึงได้แก่  การจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับดีท่ี สุด  ทั้ ง น้ีอาจเป็นเพราะคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีเน้ือหาของแต่ละรายวชิาท่ีจดัให้นกัศึกษาแพทยเ์รียนมีความทนัสมยั
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม เอกสารประกอบการเรียนการสอนเขา้ใจง่าย มีการจดัการ
เรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษามีกระบวนการคิดอย่างมีขั้นตอนและมีเหตุผล มีการเช่ือมโยง
ความรู้ทางด้านทฤษฎีกับด้านปฏิบัติมีความสัมพนัธ์กัน และมีส่ือการเรียนการสอนท่ีใช้
ประกอบการสอนช่วยให้แพทยป์ระจ าบา้นเขา้ใจเน้ือหาไดดี้ข้ึน นอกจากน้ียงัมีการเปิดโอกาสให้
แพทยป์ระจ าบา้นแสดงความคิดเห็นและซกัถามปัญหาในการเรียน และแพทยป์ระจ าบา้นมีโอกาส
เท่าเทียมกันในการเรียนรู้ความหลากหลายของคนไข้ท่ีเป็นกรณีศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อา้งถึงใน ( สุนนัท ์สุขสวสัด์ิ  2552 : 58)  ซ่ึงไดร้ะบุ
ไวใ้นมาตรา 22 วา่ การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พฒันาตนเอง
ได ้ และถือวา่ผูเ้รียนมีความส าคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
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พฒันาตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของทิพยว์รรณ หนัหาบุญ (2544 : 
79) ท่ีศึกษาสภาพแวดลอ้มทางวิชาการของการจดัการศึกษาในหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี ตามความ
คิดเห็นของนกัศึกษา พบวา่ สภาพแวดลอ้มดา้นการจดัการเรียนการสอนวา่มีความเหมาะสมอยูใ่น
ระดบัมาก  รองลงมาคือการให้บริการของเจา้หน้าท่ี อาจเป็นเพราะว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  มีการอ านวยความสะดวกในการให้บริการ (การลงทะเบียน การจดักลุ่มปฏิบติังาน การ
จดัท าทะเบียน) ขอ้มูลมีความถูกตอ้ง เจา้หนา้ท่ีให้บริการมีความเป็นมิตรช่วยเหลือดี คณะฯมีทุนดู
งาน และ ทุนน าเสนอผลงานในประเทศและต่างประเทศให้เพียงพอกบัความจ าเป็น โดยสนบัสนุน
ทั้งค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ วิธีการและขั้นตอนในการให้ทุนสะดวก โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ในดา้นสวสัดิการรักษาพยาบาล เม่ือนกัศึกษาแพทยท่ี์เจ็บป่วยสามารถเขา้รับการ
รักษาพยาบาลไดต้ลอด 24 ชัว่โมง  ดา้นนนัทนาการ คณะฯมีหอกีฬาซ่ึงเป็นแหล่งผ่อนคลาย
ความเครียดและสร้างเสริมสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม ด้านห้องสมุดและระบบเวช
สารสนเทศ คณะฯมีแหล่งคน้ควา้หาขอ้มูลเพื่อการศึกษาดว้ยตนเองไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ดา้นหอพกั 
คณะฯมีศูนย์พกัอาศยั และมีรถรับ-ส่ง 24 ชั่วโมง ระหว่างหอพกัและคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
พยาบาล  เพื่ออ านวยการสะดวก ความปลอดภยัในการเดินทาง และลดเวลาเดินทาง อีกทั้งมีการ
สนบัสนุนการเรียนรู้ ทกัษะชีวติและความเอ้ืออาทร ซ่ึงแพทยป์ระจ าบา้นสามารถเรียนเป็นกลุ่มนอก
เวลาเรียน สามารถข้ึนไปปฏิบัติงานนอกเวลาท่ีหอผู ้ป่วยได้สะดวก  ปลอดภัยและและมี
อุปกรณ์เสริมการศึกษาหาความรู้และนนัทนาการเช่น คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนต ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ส าเนาว ์ขจรศิลป์ (2538 : 7) ท่ีกล่าววา่  การจดับริการนิสิตจะตอ้งเป็นไปเพื่อส่งเสริมพฒันาการใน
ทุกดา้นของนิสิต เพื่อสร้างประสบการณ์ในการพฒันาตนเองในการจดับริการท่ีส าคญั  เช่น บริการ
อาหาร บริการแนะแนว บริการสุขภาพอนามยั และบริการจดัหางานทั้งน้ีเพื่อช่วยลดหรือขจดัปัญหา
ต่างๆใหแ้ก่นิสิต เพื่อช่วยใหนิ้สิตเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ 
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของยพุา ภู่นพคุณดี (2549) ท่ีศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อการ
ให้บริการของส านกับริการทางวิชาการและทดสอบ ศูนยก์ลางสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล พบวา่ 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการให้บริการของส านักบริการทางวิชาการและทดสอบว่ามีความ
เหมาะสมอยู่ในระดบัมาก  ส่วนหอพกัแพทยป์ระจ าบา้นอยู่ในระดบัพอใช้ทั้งน้ีอาจเน่ืองมากจาก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีขอ้จ ากดัในดา้นการขยายพื้นท่ีและจ านวนแพทยป์ระจ าบา้นท่ีมี
เพิ่มข้ึน หอ้งเรียนมีเสียงรบกวนจากการก่อสร้างและรถยนต ์สวสัดิการร้านอาหารท่ีคณะฯจดัให้ไม่
เพียงพอและเหมาะสมกบัจ านวนแพทยป์ระจ าบา้น เพิ่มข้ึนทุกปี นอกจากน้ีสนามกีฬาประเภทต่างๆ 
ท่ีคณะฯจดัใหก้็ยงัมีไม่เพียงพอ จึงเป็นจุดอ่อนในดา้นอาคารสถานท่ี ส าหรับกิจกรรมกีฬา  การสร้าง
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เสริมสุขภาพเป็นนโยบายส าคญัเร่ืองหน่ึงของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสนบัสนุน เน่ืองจาก
การสร้างเสริมสุขภาพเป็นการพฒันาคน ซ่ึงเป็นทรัพยากรส าคญัของประเทศให้มีสุขภาพท่ีสมบูรณ์ 
แขง็แรง  มีคุณภาพชีวติท่ีดี และมีอายุยืนยาว อีกทั้งประหยดัค่าใชจ่้ายมากกวา่การซ่อมแซมสุขภาพ
เป็นอนัมาก แต่เน่ืองจากปัจจุบนัสถานท่ีออกก าลงักาย ท่ีเปิดให้บริการบน ชั้น 13 อาคารจอดรถ 2 
หอกีฬาศิริราชสัมพนัธ์ นั้นมีพื้นท่ีจ  ากดัและอุปกรณ์ส าหรับการออกก าลงักายมีจ านวนไม่เพียงพอ
ต่อการให้บริการ ดงัท่ีประทุม นพคุณ (2535 : 134-135) กล่าววา่อาคารสถานท่ีเป็นส่วนส าคญัยิ่ง
ของสถานศึกษา เน่ืองจากเป็นสถานท่ีเรียน ฝึกปฏิบติังาน ท างาน จดักิจกรรมต่างๆ และพกัผอ่น
หย่อนใจ อาคารสถานท่ีและบริเวณท่ีสวยงามสะอาด ร่มร่ืนน่าอยู่ ก็จะท าให้นิสิตนักศึกษามี
ความรู้สึกศรัทธา สบายใจ อารมณ์แจ่มใสเป็นการปลูกฝังเร่ืองความมีระเบียบวินยัไปในตวัดว้ย ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของจนัทร์เพ็ญ หงษ์ทอง (2545 : 94) ท่ีศึกษาเร่ืองสภาพแวดลอ้มท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่ นิสิต
แพทย์มีทัศนะว่าสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานท่ีมีความเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของกิตติพร พินิชการ (2548 : 67) ท่ีศึกษาเร่ืองทศันะของ
นิสิตท่ีมีต่อสภาพแวดลอ้มของคณะทนัตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั พบวา่ นิสิตมีทศันะ
วา่สภาพแวดลอ้มดา้นอาคารสถานท่ีวา่มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 เม่ือพิจารณาจากสมมติฐาน ผลการเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารงานดา้นวิชาการและ
การบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล   
การเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารงานดา้นวชิาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  จ  าแนกตามหน่วยงานตน้สังกดัพบว่า โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นไม่แตกต่างกนัทั้งดา้นวิชาการและดา้นการบริการ เป็น
เพราะฝ่ายการศึกษาระดบัหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการบริหารงานด้าน
วิชาการและการบริการทุกภาควิชาเหมือนกนั ซ่ึงสอดคล้องกบัการวิจยัของ  ส าเนาว ์ ขจรศิลป์ 
(2538 : 7) ท่ีกล่าววา่การจดับริการนิสิตจะตอ้งเป็นไปเพื่อส่งเสริมพฒันาการในทุกดา้นของนิสิต 
เพื่อสร้างประสบการณ์ในการพฒันาตนเองในการจดับริการท่ีส าคญั เช่น บริการอาหาร บริการแนะ
แนว บริการสุขภาพอนามยั และบริการจดัหางาน 61 ทั้งน้ีเพื่อช่วยลดหรือขจดัปัญหาต่างๆให้แก่
นิสิต เพื่อช่วยใหนิ้สิตเป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ทั้งสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและจิตใจ   
 

 การเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารงานดา้นวชิาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล  จ  าแนกตามชั้นปีต่างกนั พบวา่ โดย
ภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้นไม่แตกต่างกนัทั้งดา้นวิชาการและดา้นการบริการ เป็น
เพราะคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีการบริหารจดัการทางดา้นวิชาการ โดยมีวตัถุประสงค์
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ของการเรียนการสอนท่ีแน่นอนและตรงกบัหลกัสูตรตามท่ีแพทยสภาก าหนด และการบริการของ
ฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญาไดมี้การบริการ ตอบขอ้ซกัถามและช่วยเหลือแพทยป์ระจ าบา้น เจา้หนา้ท่ี
การศึกษาของภาควชิาเหมือนไม่ไดแ้ยกการบริการตามชั้นปี ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการวิจยัของ  (อมรชยั 
ตนัติเมธ อา้งใน นางอุบลศรี อ่อนพลี 2546 : 16)  การบริหารการศึกษาเป็นศิลป์ เพราะการน าเอา
ความรู้ทางการบริหารการศึกษาไปใช้นั้น ผูบ้ริหารตอ้งรู้จกัประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบั คน วตัถุ 
สถานท่ี ส่ิงแวดลอ้ม บรรยากาศหรือสถานการณ์ซ่ึงแตกต่างกนั  
 การเปรียบเทียบการศึกษาการบริหารงานดา้นวิชาการและการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงั
ปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล   จ  าแนกตามสาขาวิชาท่ีเรียน พบวา่ 
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ทางด้านวิชาการ 
พบวา่แพทยป์ระจ าบา้นมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานดา้นวชิาการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ระหวา่งแพทย์
ประจ าบา้นสาขาวิชาจกัษุวิทยากบัแพทยป์ระจ าบา้นสาขาวิชานิติเวชศาสตร์  และพบว่าความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งแพทยป์ระจ าบา้นสาขาวิชานิติเวชศาสตร์
กบัสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกนั และทางดา้นการบริการ พบว่า
แพทยป์ระจ าบา้นมีความคิดเห็นต่อการบริการของฝ่ายการศึกษาหลงัปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 ระหวา่งแพทยป์ระจ าบา้นสาขาวิชา
กุมารเวชศาสตร์กบัสาขาวิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา และแพทยป์ระจ าบา้นสาขาวิชาศลัยศาสตร์
กบัแพทยป์ระจ าบา้นสาขาวชิาโสต นาสิก ลาริงซ์วทิยา  และพบวา่ความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ระหวา่งแพทยป์ระจ าบา้นสาขาวชิานิติเวชศาสตร์กบัสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ,
สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ กบัสาขาวิชาเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู   และสาขาวิชาอายุรศาสตร์และสาขาวิชา
ศลัยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ส่วนคู่อ่ืนๆ ไม่พบความแตกต่างกนั   เน่ืองจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล มีวตัถุประสงค์ของการเรียนการสอนท่ีแน่นอนและตรงกบัหลกัสูตรตามท่ีแพทยสภา
ก าหนด  ซ่ึงจะตรงกับความตอ้งการของแพทยป์ระจ าบ้านท่ีเขา้มาศึกษาตามวิชาสาขาท่ีตนเอง 
ตอ้งการหาความรู้เพิ่มเติม ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (สุพาภรณ์  เฉลิมวุฒิ  2551 : 53) ท่ีกล่าววา่
การเขา้รับการฝึกอบรมของแพทยเ์ป็นส่ิงส าคญัส าหรับการศึกษาเพิ่มเติมในแต่ละสาขาวิชาอย่าง
ลึกซ้ึง เพื่อให้ทนักบัพฒันาการต่างๆของโรคท่ีเกิดข้ึนใหม่อยูเ่สมอ และเพื่อรักษาผูป่้วยให้หายจาก
ความเจ็บป่วย ทุกขท์รมาน การเลือกสถาบนัเพื่อเขา้รับการฝึกอบรมมีแรงผลกัดนัจากเหตุผลต่างๆ 
ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะของสถาบนัท่ีเขา้รับการฝึกอบรม ดา้นบริบทสังคม และดา้นการประกอบอาชีพ 
ซ่ึงจากแรงผลกัดนัเหล่าน้ีท าให้แพทยท่ี์ตอ้งการเขา้รับการฝึกอบรมน ามาพิจารณาเพื่อเลือกสถาบนั 
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หรือสาขาวิชาตรงตามท่ีตนเองตอ้งการศึกษาอย่างแทจ้ริง ดงันั้นสถาบนัท่ีจดัฝึกอบรมจึงควร
ตระหนกัในการจดัฝึกอบรมใหมี้คุณภาพ ตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาตนของแพทย ์
 
 
 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาวจัิยคร้ังต่อไป 
 1. ควรศึกษาสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ในดา้น
อ่ืนๆ เช่นดา้นวชิาการ ดา้นการบริหาร ดา้นอาจารยท่ี์ปรึกษา เป็นตน้  
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบสภาพแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาของคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลกบัคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ เพื่อเป็นการพฒันาการจดัการ
เรียนการสอนและการบริการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
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2490 ครูโรงเรียนประถมศึกษาวดัไผแ่กว้  อ. บางคลา้ จ.  ฉะเชิงเทรา 
2492-2501 รักษาการครูใหญ่โรงเรียนวดัแจง้(เจียมประชานุกลู) อ. บางคลา้ จ. ฉะเชิงเทรา     

ครูโรงเรียนวดัโสธร ช่วยราชการในหนา้ท่ีศึกษานิเทศกส์ามญัศึกษา จ. ฉะเชิงเทรา 
2505 ครูประจ ากรม กรมสามญัศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2508-2509 ครูโทท าหนา้ท่ีศึกษานิเทศก์ หวัหนา้แผนกวชิาวดัผลการศึกษา กรมสามญัศึกษา  

ศึกษานิเทศกเ์อก กรมสามญัศึกษา หวัหนา้แผนกวชิาวดัผลการศึกษา  
2516-2517 หวัหนา้กองการวจิยัการศึกษา กรมวชิาการ กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ) ผูอ้  านวยการ 

ส านกังานทดสอบทางการศึกษา กรมวชิาการ (ศธ.) 
2522 รองอธิบดี กรมวชิาการ (ศธ) 
2529 ผูต้รวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 
2530 เกษียณอายรุาชการ 
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ประวตัิการท างานหลงัเกษียณอายุราชการ 

2530               ผูเ้ช่ียวชาญ  ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ (World Bank) 
2531-2533          ผูเ้ช่ียวชาญ  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (UNDP-NORE Programme) 
2533               ท่ีปรึกษา  โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ส.ป.ป. ลาว 
2533-2535          ผูเ้ช่ียวชาญ  กรมการศึกษานอกโรงเรียน (UNDP-NEIP Programme) 
2534-2537         ท่ีปรึกษา  ศูนยว์จิยัพฒันาระหวา่งประเทศ (IDRC Canada) ส.ป.ป. ลาว 
2536 ผูป้ระเมิน โครงการพฒันาการศึกษาของ ส.ป.ป. ลาว  (Ecole Sans Frontiers-ESF of 

France)     
2536-2540         ท่ีปรึกษา โครงการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์กระทรวงศึกษาธิการ (UNDP-BOET 

Programme ) 
2536 ท่ีปรึกษา องคก์ารแรงงานระหวา่งประเทศ ( International Labour Organization- 

ILO) ศึกษา แรงงานในประเทศไทย และประเทศ ลาว 
2537-2538           ท่ีปรึกษาโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ UNDP ประเทศเมียนม่าร์ 
2539 ปรึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา 
2536-2538           ท่ีปรึกษาประจ า คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผูแ้ทนราษฎร 
2538 อนุกรรมการพฒันาขา้ราชการครู ก.ค. กระทรวงศึกษาธิการ 
2540-2543           กรรมการผูท้รง คุณวฒิุ สภาวชิาการ สภาสถาบนัราชภฏั 
2542 อนุกรรมการการปฎิรูปครูและบุคลากรการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
2542 อนุกรรมการการปฎิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
2542 อนุกรรมการการปฎิรูปการถ่ายโอนและเทียบเท่าของการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการ 
2542 ประธานอนุกรรมการการปฎิรูปการประกนัคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
2543 ท่ีปรึกษาประจ า คณะกรรมาธิการการศึกษาและวฒันธรรม  วฒิุสภา 
2543 ผูอ้  านวยการโครงการศึกษาศาสตร์มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัสยาม 
2546 อาจารยป์ระจ าและคณะกรรมการบริหารบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยั

สยาม 
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ผลงานด้านการวจัิย 
1976 Kamol Sudaprasert, Examination System Reform in Thailand , mimiographed patper  

presented  to Unesco, Bangkok,Thailand  
1981 Kamol Sudaprasert and Vichai Tansiri, Regional Disparity of Education 

Development  in  Thailand, a paper presented to International Institute for 
Educational Planning (IIEP) Unesco,Paris  

2539 กมล สุดประเสริฐ และสุนทร สุนนัทช์ยั, การปฏิรูปการศึกษาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา, รายงานการวิจยั  น าเสนอส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2539 

2539 กมล สุดประเสริฐ และสุนทร สุนนัทช์ยั, วสิัยทศัน์ทางการศึกษา:ทิศทางท่ีไทยตอ้ง
ทบทวน, รายงานการวจิยั  น าเสนอ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั พ.ศ. 2539 

2540 กมล สุดประเสริฐ ,รายงานการสังเคราะห์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่างๆและ
วเิคราะห์เปรียบเทียบกบัการปฏิรูปการศึกษาไทย ,เอกสารน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   

2540 กมลสุดประเสริฐ และสุนทร สุนนัทช์ยั, ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา  : ระดบัก่อนอุดมศึกษา, เอกสารวจิยั น าเสนอส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ 

2540 กมล สุดประเสริฐ และสุนทร  สุนนัทช์ยั , การศึกษาขั้นพื้นฐาน, เอกสารการวจิยั
น าเสนอ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   

2542 กมล สุดประเสริฐ และสุนทร สุนนัทช์ยั, รายงานเร่ือง การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมาย
เก่ียวกบัการศึกษาภาคบงัคบัของต่างประเทศ, เอกสารวจิยัน าเสนอ ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  

2542 กมล  สุดประเสริฐ และสุนทร สุนนัทช์ยั, การประชุมสุดยอดเก่ียวกบัการจดัการศึกษา
ก่อนวยัเรียนของมลรัฐมิชิแกน รายงานต่อสภานิติบญัญติั  กนัยายน 1999, เอกสาร
แปลและเรียบเรียง น าเสนอส านกังาน   คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

2542 กมล สุดประเสริฐ  การปฏิรูปการศึกษาของมลรัฐฟลอริดา้: แผน A+ ของบุช / 
โบรแกนเพื่อการศึกษา, เอกสารแปลน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ     

2543 กมล สุดประเสริฐ หลกัสูตรแห่งชาติฉบบัแกไ้ขปรับปรุง ส าหรับปี 2000 ส่ิงใดท่ี
เปล่ียนแปลง ? (ประเทศสหราชอาณาจกัร), เอกสารแปลน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
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2543 กมล สุดประเสริฐ การจดัการศึกษาปฐมวยั, รายงานการวิจยัน าเสนอส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ   

2543 กมล สุดประเสริฐ โครงการ Head Start: ส านกับริหารเพื่อเด็กและครอบครัว, เอกสาร
แปลน าเสนอ   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

2543 กมล สุดประเสริฐ โครงการ Smart Start  เพื่อเด็กๆและครอบครัวชาวมลรัฐ แคโรไล
น่าเหนือ, เอกสารแปล   น าเสนอส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

2543 กมล สุดประเสริฐ การแนะแนวส าหรับองคก์รบริหารการศึกษาทอ้งถ่ิน(LEAs) เร่ือง
การgเตรียมแถลงการณ์เก่ียวกบัการลดขนาดชั้นเรียนของเด็กเล็ก ของส านกังานแควน้
เวลส์   (Wales), เอกสารแปลน าเสนอส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

2543 กมล สุดประเสริฐ รายงานการวจิยัเร่ืองดชันีความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา,
เอกสารน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

2544 กมล  สุดประเสริฐ รายงานการวจิยัเร่ืองการบริหารและการจดัการศึกษาแบบกระจาย
อ านาจเอกสารน าเสนอส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 

2548 กมล  สุดประเสริฐ และคณะ ใน มหาวทิยาลยัสยาม การพฒันาอาจารยใ์น
ระดบัอุดมศึกษาไทย เอกสารน าเสนอ   ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา                                                                             
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สมหมาย   จันทร์เรือง 

 

การศึกษา 
2513 นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
2519 ครุศาสตรบณัฑิต (การมธัยมศึกษา)   
2525 ศิลปศาสตรบณัฑิต(รัฐศาสตร์) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2525 ศึกษาศาสตรบณัฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2528 นิเทศศาสตรบณัฑิต (การผลิตหนงัสือพิมพ)์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2530 เกษตรศาสตรบณัฑิต (การผลิตพืช) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2538 ศิลปศาสตรบณัฑิต (มานุษยวทิยา) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
2545 คหกรรมศาสตรบณัฑิต (ธุรกิจอาหาร) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2551 แพทยแ์ผนไทยบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2526 ครุศาสตรมหาบณัฑิต (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
2529 นิติศาสตรมหาบณัฑิต   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2540 พฒันาบริหารศาสตรมหาบณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
2536 ครุศาสตรดุษฏีบณัฑิต (การอุดมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 

 

  ประวตัิการท างาน 

2526-ปัจจุบนั อาจารยเ์สริม สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
2540-2551 กรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย 
2542–ปัจจุบนั ผูช่้วยบรรณาธิการจุลสารข่าวของเนติบณัฑิตสภา 
 กรรมการผูท้รงคุณวฒิุและอาจารยพ์ิเศษคณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ์

ราชวทิยาลยั 
2544-ปัจจุบนั ผูส้มทบศาลทรัพยสิ์นทางปัญญาและการคา้ระหวา่งประเทศกลาง 
2548-ปัจจุบนั กรรมการในคณะอนุกรรมการจดัท าวารสารไทยของส านกังานเสริมสร้าง

เอกลกัษณ์ของชาติ 
2551 กรรมการของคณะอนุกรรมการวนิิจฉยั เร่ืองคดัคา้นและปัญหาหรือขอ้โตแ้ยง้ใน

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 
2544-ปัจจุบนั ผูช่้วยอธิการบดีและคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
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ผลงานทางวชิาการ 
หนังสือกฏหมายธุรกิจ , หนังสือหลักการจดัการ , หนังสือกฏหมายหุ้นส่วนบริษทั ,

หนงัสือกฏหมายพาณิชย ์, หนงัสือร าวงไทย , หนงัสือพฒันาการการศึกษาไทย , หนงัสือระบบ
ศาลและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม หนงัสือความรู้เบ้ืองตน้ดา้นทรัพยสิ์นทางปัญญา , หนงัสือ
กฏหมายการศึกษา , หนังสือกฏหมายการโรงแรมและการท่องเท่ียว หนังสือหลักการบริหาร
การศึกษา 

 

  ผลงานทางการวจัิย 
แผน 15 ปี ทบวงมหาวทิยาลยั (2533) , การศึกษาเอกชน(2542) ,ลิขสิทธ์ิในงานวชิาการ

(2551) 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุสารี  ประคินกจิ 
 

การศึกษา 
ส าเร็จการศึกษาปริญญาพยาบาลศาสตร์บณัฑิต 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาจิตวทิยาพฒันาการ 
ก าลงัศึกษาระดบัดุษฎีบณัฑิต คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 
ประวตัิการท างาน 
2539 - 2545 พยาบาลประจ าการโรงพยาบาลศิริราช 
2545 – ปัจจุบนั ผูช่้วยศาสตราจารยป์ระจ า คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
 

ผลงานทางวชิาการและผลงานวจัิย 
หวัหน้าโครงการสัมพนัธ์ระหว่างแรงสนบัสนุนทางสังคมกบัความวิตกกงัวลในคนไขโ้รคติดต่อ 
HIV ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร 

 

กรณีศึกษาพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพของท่องเท่ียวต่างชาติท่ีถนนขา้วสาร 
 

ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัคดัสรรกบัความเครียดท่ีเกิดจากความขดัแยง้ในความคิดเห็นทางการ
เมืองและพฤติกรรมการเผชิญความเครียดทางการเมืองของคนไทยในเขตภาษีเจริญ 
 

งานวจิยั  องคก์รห่วงใย ใส่ใจสุขภาพพนกังาน 
 
ผลการออกก าลงักาย เดิน แกวง่แขนสมาธิ ตามวธีิพุทธต่อการท างานของเซลลเ์ยือ่บุผนงัหลอดเลือด
สมรรถภาพทางกาย ภาวะซึมเศร้าในผูสู้งอายท่ีุมีภาวะซึมเศร้า 
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ดร.นันทกาญจน์  ชินประหัษฐ์ 
 

การศึกษา 
2540 ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตร์บณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบัสอง) จาก

คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
2544 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิจยัการศึกษา 

ภาควชิาวจิยัการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   
2553 ส าเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต  สาขาวิธีวิทยาการวิจยั

การศึกษา  ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  เม่ือปีการศึกษา 2553 

 

ประวตัิการท างานและผลงาน 
2544 - 2553   เป็นนกัวจิยัอิสระ 
2545 ผูป้ระสานงานและจดัท าหลกัสูตรการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมเชิง

ปฏิบติัการการปฏิรูป การจดัการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาองักฤษ) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการ
เรียนรู้วทิยาศาสตร์” ใหแ้ก่บุคลากรครูสังกดัส านกังานคณะกรรมการการ
ประถม ศึกษาแห่งชาติ    

2554 - 2555  เป็นอาจารยป์ระจ าบณัฑิตวทิยาลยัศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลยัสยาม และ 
การท างานทางดา้นการวจิยัและการจดัฝึกอบรม 

2555 ผูช่้วยนกัวิจยัประเมินโครงการ “โครงการนกัสืบสายน ้ า: เครือข่ายครู
และนกัเรียนส ารวจสภาพล าน ้าปิงและสาขา” ของมูลนิธิโลกสีเขียว 
 

 เป็นผู ้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ทั้ ง
โรงเรียน (วพร.) เร่ือง การจดัการเรียนรู้แบบเนน้ประสบการณ์เพื่อพฒันา
ความสามารถในการคิดของนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั  ฝ่ายประถม  และมธัยม 

 เป็นนักวิจัยและผูป้ระสานงานโครงการอบรมชุดกิจกรรมการวิจัย
ปฏิบติัการ “ Action  Research  on  Environmental  Education  
Experience  for  Reflective  Practitioner  Development” ในโครงการ
สร้างความเขม้แขง็ส่ิงแวดลอ้มศึกษาในประเทศไทย (SEET) 
 

 เป็นนกัวจิยัโครงการการสังเคราะห์แนวทาง เทคนิค วธีิการ กระบวนการ 
นวตักรรม การจดัการเรียนรู้เพื่อพฒันาการคิดของ ผูเ้รียนระดบัการศึกษา
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ขั้นพิน้ฐานทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 
นักวิจัยโครงการวิจัย : แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ประกอบอาชีพ ความร่วมมือระหว่างคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั กบัส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 เป็นนกัวิจยัโครงการวิจยัชุมชนเพื่อพฒันาและแกไ้ขความเหล่ือมล ้าทาง
สังคมในกรุงเทพมหานคร   

 
ประสบการณ์ด้านการสอน 

 ผูช่้วยสอนวิชาสถิติพื้นฐาน  การใชโ้ปรแกรม SPSS  และวิจยัปฏิบติัการ
ในชั้นเรียน 

 ผูส้อนวชิาวจิยัทางการศึกษา 
 

บทความ 
 บทความเร่ือง “การพฒันาและทดลองใชโ้ปรแกรมการวิจยัปฏิบติัการในชั้น

เรียนเพื่อส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนิสิตครูระหวา่งการฝึกประสบการณ์
วชิาชีพ”  วารสารครุศาสตร์  

 
วทิยานิพนธ์ 

 ระดับปริญญาโท  “การพฒันาเทคนิคและเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลในการ
วดัการเรียนรู้ดว้ยการน าตนเองใน  กิจกรรมโครงงานของนกัเรียนระดบั
ประถมศึกษา” 

 ระดับปริญญาเอก  “การพฒันาโปรแกรมการวิจยัปฏิบติัการในชั้นเรียนเพื่อ
ส่งเสริมการคิดไตร่ตรองของนิสิตครูระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ: 
การทดลองแบบพหุกรณีศึกษา” 
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ภาคผนวก  ข 
ประวติัอาจารยท่ี์ปรึกษาการท าวทิยานิพนธ์ 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรทิพา   ส่องศิริ 

 
การศึกษา 

2517 อนุปริญญาพยาบาลผดุงครรภ์และอนามยั   คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

2522 ครุศาสตรบณัฑิต (พยาบาล)   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
2537 การศึกษามหาบณัฑิต (จิตวทิยาแนะแนว)   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ   
 2545        การศึกษาดุษฎีบณัฑิต (การอุดมศึกษา)       มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

   
ประวตัิการท างาน 

2517-2528          พยาบาลประจ าการโรงพยาบาลศิริราช  
2529-2536          นกัวชิาการศึกษา กองงานวทิยาลยัพยาบาล  กระทรวงสาธารณสุข  
2536-2539          ผูจ้ดัการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์โรงพยาบาลธนบุรี  1  
2538-2547           อาจารยป์ระจ าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 
2547-ปัจจุบนั      คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม 

       
ผลงาน 
  1. ดา้นการส่งเสริมการพฒันาศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรมของนกัศึกษา ไดแ้ก่ 
  1.1  เป็นผูริ้เร่ิมก่อตั้งชมรมพุทธศาสตร์ ของมหาวทิยาลยัสยาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 
  1.2  ก่อตั้งชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีการท ากิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรณรงค์
ป้องกนัโรคเอดส์ ใน สถานศึกษาและไดรั้บรางวลัจากเครือข่ายนกัศึกษาป้องกนัโรคเอดส์แห่ง
ประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุขอยา่งต่อเน่ือง 
  1.3  สนบัสนุนใหน้กัศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ใหเ้ขา้รับการสอบนกัธรรมตรี 
โท เอก ทุกปี 
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1.1  ในช่วงปี 2554 มีปัญหาอุทกภยัคร้ังใหญ่ ทางคณะพยาบาลศาสตร์ ไดช่้วยเหลือ
โดยใหน้กัศึกษาและอาจารยไ์ปร่วมออกหน่วยเพื่อเยียวยาปัญหาทางดา้นจิตใจ ดูแลเร่ืองการเจ็บป่วย 
และช่วยบรรจุของเพื่อช่วยผูป้ระสบภยัอยา่งต่อเน่ือง จนไดรั้บใบประกาศเกียรติคุณจากทาง ช่อง 9 
อสมท. 

1.2 สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีการจดักิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา
ดา้นศีลธรรมจนได้รับโล่เกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุขในการเป็นวิทยาลยัเอกชนตน้แบบ 
“กระบวนการเรียนรู้ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ภายใตน้วตกรรมระบบครอบครัวเสมือน” ในปี 
๒๕๕๕ และโครงการ Friends Smile Together ของคณะพยาบาลศาสตร์ไดรั้บการคดัเลือกให้เป็น
โครงการจิตอาสาท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ในงานประชุมวิชาการประจ าปี ๒๕๕๕ เครือข่าย
สถาบนัอุดมศึกษาเขตภาคกลาง 

1.3 ใหค้วามส าคญัในการพฒันานกัศึกษาดา้นคุณธรรมจริยธรรม โดยจดักิจกรรม 
Home Room ให้นกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปีอย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่เร่ิมเปิดคณะพยาบาล
ศาสตร์ 

1.7 พฒันานกัศึกษาดา้นบุคลิกภาพ โดยนกัศึกษาจะเป็นตน้แบบในการแต่งกายชุด
นกัศึกษาท่ีเรียบร้อยถูกระเบียบ 
  1.8 พฒันานกัศึกษาโดยการปลูกฝังใหน้กัศึกษายดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินชีวติ มีการท าบญัชีรายรับ รายจ่าย 

1.9 มีการพฒันานกัศึกษาใหเ้ข่าร่วมกิจกรรมสวดมนตก่์อนนิทราเพื่อขดัเกลา
จิตใจใหเ้ป็นพทุธศาสนิกชนท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ 

1.10  ส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัพุทธศาสนาทุกกิจกรรม 
เช่น การแข่งสวดมนต ์

2. วชิาการดา้นศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม 

2.1 รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายเก่ียวกบัจริยธรรมกบับทบาทความเป็นครูใหแ้ก่ 
สถาบนัการศึกษาหลายแห่งอยา่งต่อเน่ือง 

2.2 รับเชิญเป็นวทิยากรในการท ากลุ่มสัมพนัธ์เร่ืองคุณภาพการใหบ้ริการใหก้บั
โรงพยาบาลในเครือธนบุรี และโรงพยาบาลอ่ืนๆทั้งภาครัฐและเอกชนอยา่งต่อเน่ือง 

2.3 รองประธานสภาวฒันธรรมเขตภาษีเจริญ 

3. การประกอบสัมมาอาชีวะ และประสบความส าเร็จสามารถถือเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
บุคคลอ่ืน 
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  3.1 ด าเนินการเปิดคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัสยาม และบริหารจดัการ จน
บณัฑิตเป็นท่ียอมรับ 

 3.2  ริเร่ิมโครงการใหม่ๆและโครงการต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เช่นชมรม
เพื่อนช่วยเพื่อน การสร้างความเขม้แขง็ใหชุ้มชนใกลม้หาวิทยาลยั 
  3.3 ปลูกจิตส านึกดา้นคุณธรรมจริยธรรมใหก้บันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

  3.4 สร้างจิตส านึกใหอ้าจารยต์ระหนกัถึงการประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่
นกัศึกษาทั้งดา้นความซ่ือสัตย ์ความรับผดิชอบ ความกตญัญู ความตรงต่อเวลา ความเมตตากรุณา
อยา่งต่อเน่ือง 
  3.5 มีแนวคิดใหม่ๆท่ีเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและสังคมตลอดเวลาไม่หยดุน่ิง 
 3.6 เป็นผูน้ าสาขาวชิาพยาบาลศาสตร์ภาคเอกชน โดยไดรั้บการเลือกตั้งให้เป็น
ประธานสาขา 
  3.7 มุ่งมัน่ในการพฒันาตนเองในดา้นการปฏิบติังานและการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 
 

รางวลั / เกียรติบัตร  หรือเกยีรติคุณ ทีเ่คยได้รับ 

1. ไดรั้บโล่ท่ีระลึกจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี องค์
ประธานมูลนิธิคุณพุม่ในการสนบัสนุนกิจกรรมมูลนิธิคุณพุม่ เม่ือปี 2549 

2. นกับริหารดีเด่น  ประจ าปี  ๒๕๕๐ สาขาบริหารการศึกษาวชิาการพยาบาล องคก์ร
เขม้แขง็ ชาติไทยมัน่คง (วารสารเส้นทางไทย) 

3. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์  (เบญจมดิเรกคุณาภรณ์) 
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ภาคผนวก  ค 
 

รายละเอยีดจากค าถามปลายเปิด 
1. ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัด้านการบริหารงานด้านวชิาการ 

1.1 ดา้นการบริหารหลกัสูตร 
1.1.1 อยากให้อาจารยใ์ห้โอกาสแพทยป์ระจ าบา้น ร่วมให้ความคิดเห็นในการ

จดัหลกัสูตรอบรม เพื่อให้สัมฤทธ์ิสูงสุดในการอบรม ยกตวัอย่างเช่น แพทยป์ระจ าบา้น internal 
medicine ปีท่ี 2 มีเวลาในการอบรมในแต่ละหน่วยค่อนขา้งนอ้ยคือหน่วยละ 1 เดือน ซ่ึงไม่สามารถ
ปฏิเสธไดว้า่ แต่ละหน่วย มีความหลากหลายของวชิาการ และ ความบ่อยในการพบผูป่้วยในโรคนั้น 
บ่อยไม่เท่ากนั การแบ่ง rotation อาจตอ้งมีการจดัสรรเวลาท่ีไดใ้หไ้ดส้ัดส่วนมากข้ึน 

 

1.2 ดา้นการจดัการเรียนการสอน 
1.2.1 อยากใหมี้การสอนดา้นงานวจิยัขั้นพื้นฐานอยา่งเป็นระบบ 
1.2.2 อยากให้อาจารยฟั์งความคิดเห็นของแพทยป์ระจ าบา้น และในการด้าน

วชิาการช่วยควบคุมการเสนอ Conference มี Modurator ช่วยใหแ้พทยป์ระจ าบา้น 
1.2.3 คอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการใชง้าน 
1.2.4 ควรจะมีเอกสารแจกทุกคาบการเรียนเพราะบางคนติดภาระงานบางอยา่ง

อาจมาเขา้เรียนไม่ได ้
1.2.5 อยากให้มีการสอนเป็น  point ว่าควรรู้อะไรบา้ง เพราะเน้ือหากวา้งมาก

บางทีนกัเรียนอาจจบัประเด็นไม่ถูก เพราะเคสท่ีพบในการท างานก็เป็นเคสท่ีซ ้ า ๆ ท่ีไม่ไดพ้บบ่อย
เวลาออกไปท างานจริงขา้งนอก 

1.2.6 การเรียนการสอนน่าใชก้ระดาษจะดีกวา่ 
1.2.7 วิชาวิทยาศาสตร์การแพทยพ์ื้นฐาน อยากให้สอนเน้นในส่ิงท่ี Practical   

มากกวา่การเจาะลึกดา้น moicule 
1.2.8 อยากได ้VDO ท่ีอดั สามารถ Download ไดท้าง Internet 
1.2.9 อยากไดส้อนการบริหารแบบในเชิงปฏิบติัมากกวา่น้ี ของเดิมค่อนขา้งเป็น

ทฤษฎี น ามาใชจ้ริงล าบาก 
1.2.10 อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการฝึกอบรม ช่วงปี 2 ตอนเข้าหน่วย เพราะ

ความรู้ท่ีไดเ้ยอะมาก จากหน่วยต่าง ๆ แต่เวลาในหน่วยไดแ้ค่ 4 สัปดาห์ คิดวา่ไม่เพียงพอ 
1.2.11 ดีแลว้ แต่ file vdo วิชาการเก่า เช่น  MM , Topic Review Lecture หลายปี

ก่อน ควรไดรั้บการแปลงและเก็บเป็นขอ้มูล electronic files ใหค้รบ เพราะมีประโยชน์ในการศึกษา
ต่อดว้ยตนเอง 
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1.2.12 อยากใหมี้หลกัสูตรภาษาองักฤษ ส าหรับแพทยป์ระจ าบา้นท่ีตอ้งการเรียน
เพิ่มเติม ไม่จ  าเป็นตอ้งสอบและคดัเฉพาะคนท่ีไดค้ะแนนนอ้ยไปเรียน อยากให้มีหลกัสูตร TOEFL 
ดว้ยประโยชน์ในการศึกษาต่อดว้ยตนเอง 

1.3 การประเมิน การทดสอบ และการวดัผลการเรียนการสอน 
1.3.1  อยากให้มีเฉลยขอ้สอบหลงัการสอบแต่ละคร้ัง เพื่อจะไดท้ราบแนวการคิด  

แนวการวนิิจฉยั 
 

2. . ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบริการของฝ่ายการศึกษาระดับหลงัปริญญา 
1.1 ส่ือการเรียนการสอน 

- 
    2.2  อาคารสถานทีใ่นการฝึกอบรม 

2.1.1 อยากไดบ้รรยากาศท่ีสบาย ๆ เป็นกนัเองในการท างาน 
2.1.2 สถานท่ีตรวจคนไขผู้ป่้วยนอก OPD  อุปกรณ์การตรวจไม่เพียงพอกบั

ปริมาณผูป่้วยท่ีมาก การจดัแพทยต์รวจใหต้รงสาขาในการ clear ผูป่้วยท่ีแพทยเ์วรไม่เหมาะสม 
2.1.3 สถานท่ีท าหตัถการไม่พอเพียง จ านวนพยาบาลไม่พอเพียง 
 

2.2 หอพกัแพทย์ประจ าบ้าน 
2.2.1 หอพกัแพทยไ์ม่เพียงพอ จ านวนคนต่อหอ้งมากเกินไป (8ไร่) 
2.2.2 ท่ีจอดรถจะตอ้งเสียค่าใชจ่้าย 
2.2.3 หอพกัแพทยเ์ขา้พกัไดช้า้มาก , ไดท่ี้หอพกัชา้เกินไป ไม่มีท่ีนอน 
2.2.4 หอพกัอยู่ไกล รอรถรับส่งนาน ควรมีรถรับส่งตลอดเวลา เพื่อความ

ปลอดภยัในการมาอยูเ่วร-กลบัหอ 
2.2.5 รถรับส่งท่ีหอพกัแพทย ์8 ไร่กบัโรงพยาบาล จะไม่มีในช่วง 6-7 นาฬิกา 

ท าใหไ้ม่สะดวกในการเดินทาง 
2.2.6 แม่บา้นหอพกับางคนขาดความกระตือรือร้นในการท างาน  น ้ าประปาไม่

ไหล/ของใชเ้สีย แพทยต์อ้งด าเนินการแจง้ซ่อมช่างประปาดว้ยตวัเอง จึงมาซ่อมให ้
 

2.3 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ 
2.3.1 เจา้หนา้ท่ี มีความตั้งใจในการใหบ้ริการไดดี้ 
2.3.2 ควรมีช่องทางเสริมส าหรับการแกปั้ญหาทางตรงส าหรับผูเ้ขา้รับการ

ฝึกอบรมตลอด  24 ชัว่โมง 
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2.3.3 ในการส่ือสารกบัแพทยท์าง message เป็นช่องทางท่ีดี แต่ควรใหข้อ้มูลท่ี
ละเอียดเพียงพอและชดัเจน เพราะแพทยมี์งานมาก ควรใหข้อ้มูลก่อนถึงวนัจริง มากกวา่ 2 สัปดาห์
ข้ึนไปและประสานงานกนัใหม้ากข้ึน เพื่อลดความผดิพลาด 

2.3.4 ควรติดต่อร้านรับเหมาตดัเส้ือ resident ใหม่ เน่ืองจากตดัออกมาไซส์
ไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งน าไปแกไ้ขทุกตวัละเป็นหลายคน ไซส์ใหญ่กวา่ความเป็นจริง 

2.3.5 อยากใหล้ดการบริการลงบา้ง เพราะคนไขเ้ยอะมากจนท าใหก้ารเรียนรู้
นอ้ยลง เพราะเหน่ือยกบัการท างาน  service น่าจะมีจา้งหมอเฉพาะทางท่ีจบบอร์ดแลว้มาช่วยแบ่ง
เบา 
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ประวตัิผู้เขยีนวทิยานิพนธ์ 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ขียน   :  นางสาวทิพยภรณ์  บุญประคอง 
วนั เดือน ปี เกิด    :   10 มีนาคม 2511 
สถานท่ีเกิด    :   กรุงเทพมหานคร 
การศึกษา    :   บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
         มหาวทิยาลยัสยาม 
ต าแหน่งและสถานท่ีท างาน  :   เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป 

งานการศึกษาระดบัหลงัปริญญา ฝ่ายการศึกษาหลงั    
ปริญญา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
มหาวทิยาลยัมหิดล 
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