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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการวิจยั ครังนีเพือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลังปริ ญญาทีมีต่อหลักสูตร ภาควิชา
ทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปี การศึกษา 2551 - 2555 ในด้ านต่างๆ 5 ด้ าน ได้ แก่
หลักสูตรการเรี ยนการสอน อาจารย์ผ้ สู อน เจ้ าหน้ าที ดูแลหลักสูตร ปั จจัยสนับสนุนและสิงอํานวยความสะดวก และ
ชือเสียงของสถาบัน โดยการส่งแบบสอบถามปลายปิ ดทางไปรษณีย์ให้ นกั ศึกษาหลังปริ ญญาทุกคน ทังหมด 75 คน
ผู้วิจยั ได้ รับแบบสอบถามคืน 63 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 84 วิเคราะห์ข้อมูลทีโดยใช้ สถิตเิ ชิงพรรณนาด้ วยค่าความถี และ
ร้ อยละ ผลการวิจยั พบว่านักศึกษาหลังปริ ญญาทุกคนพึงพอใจมากและมากทีสุดในความรู้ ทางวิชาการทีได้ รับจาก
หลักสูตรและส่วนใหญ่มีความพึงพอใจมากและมากทีสุดในเกือบทุกด้ าน แต่กว่าครึงหนึงพึงพอใจปานกลางถึงน้ อย
ทีสุดต่อการสนับสนุนเงินทุนวิจยั
คําสําคัญ : ความพึงพอใจ นักศึกษาหลังปริ ญญา ภาควิชาทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
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Abstract
The objective of this research was to study the satisfaction of postgraduate student with course,
Department of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Mahidol University, academic year 2008-2012, in
five aspects which are curriculum, lecturers, course staff, supportive factors and facilities, and the
reputation of institution. Sending the closed-end questionnaires by mail to a total of 75 postgraduate
students. The 63 questionnaires (84%) have been returned to the researcher. The data were analyzed using
descriptive statistics as frequency and percentage. The results showed that all postgraduate students were
highly satisfied in all aspects, including the curriculum, lectures, course, staff, facilities, and reputation of
the faculty. Specifically, the hishest satisfied item was technical knowledge gained from the course.
However, the least satisfied item was funding research support.
Key words: Satisfaction, Postgraduate student, Department of Pediatric Dentistry, Mahidol University
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หลังปริ ญญา เพือให้ สอดคล้ องกับแนวนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานและตัวชีวัดสําหรับการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและเพื อเป็ นการ
ดํ า เนิ น งานด้ า นการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาใน
ระดับ ภาควิ ช าให้ สามารถผลิ ต บัณ ฑิ ต ได้ อย่ า งมี
คุณภาพ มีมาตรฐานและเป็ นไปตามกรอบของ TQF
โดยตามประกาศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื อง
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2548 ห ลั ก สู ต ร ป ร ะ ก า ศ นี ย บั ต ร บั ณ ฑิ ต
ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั นสู ง รวมทั งหลั ก สู ต ร
ปริ ญ ญาโทและปริ ญ ญาเอกมุ่ง ให้ มี ค วามสัม พัน ธ์
สอดคล้ องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของชาติ5 หนึงในตัวชีวัดของแผนการพัฒนาคือความ
พึงพอใจของบัณฑิต 6 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
สนใจศึก ษาแนวทางในการพัฒ นาให้ หลักสูต รหลัง
ปริ ญญาสาขาทันตกรรมสําหรับเด็กทีเปิ ดสอนเป็ นที
ยอมรั บและสอดคล้ องกับความต้ อ งการของผู้เรี ย น
และเน้ นให้ ผ้ เู รี ยนได้ มีสว่ นร่ วมในการพัฒนาหลักสูตร
อย่างแท้ จริ ง ทําให้ ผ้ วู ิจัยสนใจทีจะศึกษาเรื องความ
พึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อหลักสูตรหลังปริ ญญา
ภาควิ ช าทัน ตกรรมเด็ ก คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ปี การศึกษา 2551 - 2555 เพือให้
สามารถนําข้ อมูลทีได้ ไปปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร
ให้ มีคณ
ุ ภาพต่อไป

ความเป็ นมาและความสําคัญของปั ญหา
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็ นสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และเป็ นมหาวิทยาลัยทีเน้ นการผลิต
บัณฑิต ทีมีคุณภาพเพือพัฒนาสังคม ได้ ดําเนินการ
พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามา
อย่ า งต่ อ เนื อง โดยกํ า หนดมาตรฐานตั ว ชี วั ด ที
สอดคล้ องกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต และ
เชื อมโยงกับ มาตรฐานตัว ชี วัด การประกัน คุณ ภาพ
ภายในของคณะกรรมการอุดมศึก ษา (สกอ) 1 และ
มาตรฐานชี วัด การประกัน คุณ ภาพภายนอก จาก
สํ า นัก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุณ ภาพ
การศึ ก ษาภายนอก (สมศ) 2 อย่ า งไรก็ ต ามระบบ
การศึ ก ษาจะพัฒ นาไปตามนโยบายด้ า นต่า งๆ ได้
จําเป็ นต้ องคํานึงถึงความต้ องการและความพึงพอใจ
ของผู้ศกึ ษาด้ วย
นโยบายด้ านการบริ หารอุ ด มศึ ก ษาให้
ความสําคัญกับการปฏิรูปการเรี ยนรู้ ซึ งถือเป็ นหัวใจ
ของการปฏิรูปการศึกษาโดยให้ มีความเชือมโยงและ
ความต่อเนืองของหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆสอดคล้ อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ซึง
มีทงหมด
ั
9 หมวด 1 บทเฉพาะกาล หมวดทีระบุเรื อง
หลักสูตรการศึกษา คือ หมวดที 4 ในมาตรา 28 ว่า
ด้ วยแนวการจั ด การหลั ก สู ต รการศึ ก ษา และ
สาระสํ า คัญ ของหลัก สู ต ร ทั งที เป็ นวิ ช าการและ
วิชาชีพต้ องมุ่งพัฒนาคนให้ มีความสมดุล ทังทางด้ าน
ความรู้ ความคิ ด ความสามารถ ความดี ง าม และ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม โดยเฉพาะหลั ก สู ต ร
อุดมศึกษาทีมุง่ หมายพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนา
สังคม เพือให้ ผ้ สู ําเร็ จระดับอุดมศึกษาได้ มี โอกาสนํา
ความรู้ ความสามารถในวิ ช าชี พ ชั นสูง ไปพั ฒ นา
ประเทศ3

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เพือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาหลัง
ปริ ญ ญาที มี ต่ อ หลัก สูต ร ภาควิ ช าทัน ตกรรมเด็ ก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิด ล ทีเข้ า
ศึกษาในปี การศึกษา 2551 – 2555

วิธีการดําเนินการวิจัย

คณะผู้วิ จัย เห็ น ความสํา คัญ ที ต้ อ งทํ า การ
ประเมินหลักสูตรในด้ านความพึงพอใจของนักศึกษา

การวิจัยนี ผ่านการอนุมัติให้ ทําวิจัยได้ จาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในคน ประจําคณะ
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ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ เ ภ สั ช ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลัยมหิ ดล รหัสโครงการ MU-DT/PY-IRB
2013/025.2504 งานนีเป็ นการวิจยั เชิงสํารวจโดยใช้
แบบสอบถาม กับนักศึกษาหลังปริ ญญา ภาควิชาทัน
ต ก ร ร ม เ ด็ ก ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ทีเข้ าศึกษาในปี การศึกษา 25512555 จํานวนทังหมด 75 คน ทําการส่งแบบสอบถาม
และส่งคืนทางไปรษณีย์ ผู้วิจยั ได้ รับแบบสอบถามคืน
จํานวน 63 ชุด คิดเป็ นร้ อยละ 84

ด้ า นหลัก สูต ร คณาจารย์ เจ้ าหน้ า ที ดูแ ลหลัก สูต ร
ปั จ จัย สนับ สนุน และสิ งอํ า นวยความสะดวก และ
ชือเสียงสถาบัน โดยใช้ ลิเคิร์ท สเกล (Likert scale)7
ซึงแต่ละคําตอบจะมีตวั เลือก 5 ระดับ คือ พอใจมาก
ทีสุด มาก ปานกลาง น้ อย น้ อยทีสุด ตามลําดับ

การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ข้ อ มูลที ได้ นํ า มาวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ สถิ ติ เ ชิ ง
พรรณนาด้ วยค่าความถี ร้ อยละ ค่าเฉลีย และส่ว น
เบียงเบนมาตรฐาน

เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย

ผลการวิจัย

เครื องมือทีใช้ ในศึก ษาความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญา ภาควิ ช าทั น ตกรรมเด็ ก
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลในครังนี
เ ป็ น แ บ บ ส อ บ ถ า ม ป ล า ย ปิ ด ( closed-end
questionnaires) การสร้ างเครื องมือในการวิจัย โดย
การศึกษาจากเอกสารและงานวิ จัย ทีเกี ยวข้ อ ง หา
ความตรงปรากฏ (face validity) โดยผู้ท รงคุณ วุฒิ
จํานวน 2 ท่าน ตรวจสอบความครอบคลุมของเนือหา
โดยพิ จ ารณาเป็ นรายข้ อว่ า แต่ ล ะข้ อคํ า ถามนันมี
ความสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์ ห รื อไม่ จากนันนํา
แบบสอบถามไปทดลองใช้ กบั นักศึกษาจํานวน 7 คน
ห า ค ว า ม เ ที ย ง ด้ ว ย แ อ ล ฟ า ข อ ง ค ร อ น บ า ค
(Cronbach’s Alpha) ได้ ค่าเท่ากับ 0.80 เนือหาของ
แบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 2 ตอน ดังต่อไปนี
ต อ น ที 1 ข้ อ มู ล ทั ว ไ ป ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ประกอบด้ วย อายุ เพศ มหาวิทยาลัยที
สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดับ ทัน ตแพทยศาสตรบัณ ฑิ ต
หลั ก สู ต รหลั ง ปริ ญญาที เข้ าศึ ก ษาที ภาควิ ช า
ทั น ต ก ร ร ม เ ด็ ก ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล อาชี พ หลัง จบการศึ ก ษาหลัง
ปริ ญญา
ตอนที 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาหลัง
ปริ ญ ญาที เข้ าศึก ษาในปี การศึก ษา 2551-2555 ใน

ส่ วนที 1 ข้ อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
นักศึกษาหลังปริ ญญาภาควิชาทันตกรรม
เด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที
เข้ าศึ ก ษาในปี การศึ ก ษา 2551 - 2555 ที ตอบ
แบบสอบถามคืนทังหมด 63 คน แบ่งเป็ นเพศชาย 4
คน (ร้ อยละ 6.3) เพศหญิง 59 คน (ร้ อยละ93.7) โดย
มีอายุระหว่าง 26 -34 ปี อายุเฉลีย 29±2.1 ปี ผู้ตอบ
แบบสอบถามเกื อ บ 2 ใน 5 สําเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล จํ านวน 25 คน
(ร้ อยละ 39.7) กว่า ครึ งเป็ นนัก ศึก ษาหลัง ปริ ญ ญา
หลัก สูต รทัน ตแพทย์ ป ระจํ า บ้ า น ระดับ วุฒิ บัต ร ที
ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก จํานวน 35 คน (ร้ อย
ละ 55.6) และเกื อ บครึ งประกอบอาชี พ หลัง สํา เร็ จ
การศึกษาเป็ นทันตแพทย์สงั กัดกระทรวงสาธารณสุข
จํานวน 31 คน (ร้ อยละ 49.2) ดังแสดงในตารางที 1
ส่ วนที 2 ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาหลั ง
ปริญญาทีเข้ าศึกษาในปี การศึกษา 2551-2555 ใน
ด้ านหลักสูตร คณาจารย์ เจ้ าหน้ าทีดูแลหลักสูตร
ปั จจัยสนับสนุ นและสิงอํานวยความสะดวก และ
ชือเสียงของสถาบัน ดังแสดงในตารางที 2 ความ
พึงพอใจต่อหลักสูตรหลังปริ ญญา ภาควิชาทันตกรรม
เด็ ก คณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
นักศึกษาหลังปริ ญญาทุกคน (ร้ อยละ 100) มีความ
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(ร้ อยละ74.6-88.9) พึ ง พอใจมากและมากที สุด ใน
เกือบทุกด้ าน ยกเว้ นในเรื องสิงอํานวยความสะดวกใน
การเรี ยนและการพบปะเพือแลกเปลียนความคิดเห็น
ระหว่างนักศึกษาและหลักสูตรทีนักศึกษาพึงพอใจ
มากและมากที สุ ด เพี ย งร้ อยละ 63.5 และ 61.9
ตามลําดับ ส่วนการสนับสนุนเงินทุนวิจัยมีนกั ศึกษา
เพียงร้ อยละ 49.2 ทีพึงพอใจมากและมากทีสุด

พึงพอใจมากและมากทีสุดในความรู้ ทางวิชาการที
ได้ รั บ จากหลัก สูต ร นัก ศึ ก ษากว่า 9 ใน 10 คน พึ ง
พอใจมากและมากทีสุดต่อการถ่ายทอดความรู้ ทาง
วิชาการของคณาจารย์ (ร้ อยละ 95.2) ต่อชือเสียง
ของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ร้ อยละ 93.6-95.2) และ
ต่ อ จรรยาบรรณในการทํ า งานของเจ้ าหน้ าที ดูแ ล
หลักสูตร (ร้ อยละ 93.1) นอกจากนีนักศึกษาส่วนใหญ่

ตารางที 1 จํานวนและร้ อยละของนั กศึกษาหลังปริ ญญาภาควิชาทันตกรรมเด็ก คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทีเข้ าศึกษาในปี การศึกษา
แยกตามข้ อมู ล
ทัวไป (N=63)
สถานภาพ
1.เพศ
ชาย
หญิง
2. มหาวิทยาลัยทีศึกษาระดับทันตแพทยศาสตร์ บณ
ั ฑิต
มหิดล
จุฬาลงกรณ์
ธรรมศาสตร์
เชียงใหม่
ขอนแก่น
ศรีนคริทรวิโรฒ
สงขลานครินทร์
นเรศวร
3.หลักสูตรหลังปริญญาทีเข้ าศึกษาต่อทีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหิดล
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชันสูง
ปริญญาโท
ทันตแพทย์ประจําบ้ าน ระดับวุฒิบตั ร
4. อาชีพหลังจบการศึกษาหลังปริญญา
อาจารย์/พนักงานมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล
ทันตแพทย์สงั กัดกระทรวงสาธารณสุข
ทันตแพทย์เอกชน
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จํานวน (คน)

ร้ อยละ

4
59

6.3
93.7

25
4
4
8
5
5
11
1

39.7
6.3
6.3
12.7
7.9
7.9
17.5
1.6

17
11
35

27.0
17.5
55.6

4
31
28

6.3
49.2
44.4

ตารางที 2 ร้ อยละของนักศึกษาหลังปริ ญญาทีเข้ าศึกษาในปี การศึกษา 2551-2555แยกตาม
ความพอใจในด้ านต่ างๆ
ด้ านต่ างๆ
มากทีสุด

มาก

ความพึงพอใจ
ปานกลาง

น้ อย

น้ อยทีสุด

25.4

63.5

7.9

3.2

-

41.3
20.6
19.0
31.7
23.8
15.9

58.7
68.3
61.9
54.0
50.8
46.0

.
11.1
19.0
14.3
20.6
33.3

.
.
.
.
4.8
4.8

-

42.9

52.4

4.8

-

-

17.5

57.1

23.8

1.6

-

20.6

54.0

25.4

.

-

15.9

61.9

22.2

25.4
12.7

66.7
57.1

7.9
27.0

3.2

9.5

54.0

31.7

4.8

14.3
6.3
17.5

60.3
42.9
57.1

25.4
39.7
22.2

7.9
3.2

47.6
46.0
66.7

47.6
47.6
27.0

4.8
6.3
6.3

1.หลักสูตร/วิชาการ
1.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรของภาควิชา
ทันตกรรมเด็กคณะทันตแพทยศาสตร์
1.2 ความรู้ทางวิชาการทีได้ รับจากหลักสูตร
1.3 กิจกรรมการศึกษาทีหลักสูตรจัดมีความเหมาะสม
1.4 กิจกรรมการสัมมนานักศึกษาทีหลักสูตรจัดมีความเหมาะสม
1.5 นําความรู้ทีได้ รับในแต่ละวิชาสามารถนําไปประยุกต์ใช้ ได้
1.6 ระยะเวลาทีใช้ ในการศึกษาในหลักสูตร
1.7 การพบปะเพือแลกเปลียนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและ
หลักสูตร
2.คณาจารย์
2.1 การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
2.2 สือในการจัดการเรียนการสอนทีได้ รับ เช่น เอกสารในการเรียน
หนังสือ สือในการเรียนการสอน เป็ นต้ น
2.3 การสร้ างบรรยากาศในการเรียนการสอนในชันเรียนให้ กบั
นักศึกษา
3. เจ้ าหน้ าทีดูแลหลักสูตร
3.1 การประสานงานของเจ้ าหน้ าทีหลักสูตรมีการดูแลท่านมากน้ อย
เพียงใด
3.2 เจ้ าหน้ าทีทีติดต่อประสานงานมีจรรยาบรรณในการทํางาน
3.3 จํานวนเจ้ าหน้ าทีในการดูแลตลอดหลักสูตรมีความเหมาะสม
4. ปั จจัยสนับสนุนและสิงอํานวยความสะดวก
4.1 สิงอํานวยความสะดวกในการเรียน เช่น ห้ องสมุด อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ เป็ นต้ น
4.2 ห้ องเรียน
4.3 การสนับสนุนเงินทุนวิจยั
4.4 การได้ รับบริการจากผู้ปฏิบตั ิงานทางทันตกรรมในขณะลง
ปฏิบตั ิงานคลินิก
5. ชือเสียงของสถาบัน
5.1 ชือเสียงทางด้ านวิชาการในประเทศไทยระดับชาติ
5.2 สถาบันมีชือเสียงในด้ านการวิจยั ในระดับนานาชาติ
5.3 หลังจากทีท่านเข้ ามาศึกษาทีสถาบันแห่งนีท่านมีความ
ภาคภูมิใจในชือเสียงของสถาบัน
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-

3.2

สิงทีสลับซับซ้ อนได้ ง่ายขึน ช่วยให้ ผ้ สู อนและผู้เรี ยนได้
บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ ทางการศึ ก ษาอย่ า งตรงตาม
เป้าหมายและตามวัตถุประสงค์ 10 และสอดคล้ องกับ
แนวคิดของอัญชลี พริ มพราย (2549) กล่าวไว้ ว่า สือ
การเรี ยนการสอนเป็ นปั จจัยสนับสนุนทีสําคัญในการ
ประกอบกิ จกรรมการเรี ยนการสอน เพือช่วยให้ การ
เรี ยนของนักศึกษาประสบผลดีทีสุด11
ผลการวิจยั ความพึงพอใจของนักศึกษาด้ าน
เจ้ าหน้ าทีดูแลหลักสูตร นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจมากและมากทีสุดต่อจรรยาบรรณในการทํางาน
ของเจ้ าหน้ าทีดูแลหลักสูตร (ร้ อยละ 93.1) ทังนีเพราะ
การประสานงานของเจ้ า หน้ าที หลักสูต รมี การดูแ ล
นักศึกษาได้ อย่างเหมาะสม รวมทังเจ้ าหน้ าทีเป็ นผู้
จรรยาบรรณในการทํางาน
ผลการวิจยั ความพึงพอใจของนักศึกษาด้ าน
ปั จจัยสนับสนุนและสิงอํานวยความสะดวก นักศึกษา
มีความพึงพอใจมากและมากทีสุดต่อสิงอํานวยความ
สะดวกในการเรี ยนและห้ องเรี ยน ร้ อยละ 63.5 และ
74 ตามลํ า ดั บ โดยทางคณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลมีสิงอํานวยความสะดวกในการ
เรี ยน เช่น ห้ องสมุด อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ รวมทัง
ห้ อ งเรี ย นที ได้ ม าตรฐาน โดยในส่ว นการสนับ สนุน
เงิ นทุนวิจัยมีนักศึกษาเพียงร้ อยละ 49.2 ทีพึงพอใจ
มากและมากทีสุด
ผลการวิจยั ความพึงพอใจของนักศึกษาด้ าน
สถาบัน นักศึกษาส่วนใหญ่ มีพึงพอใจมากและมาก
ทีสุดต่อชือเสียงของคณะทันตแพทยศาสตร์ (ร้ อยละ
93.6-95.2) ทังนีเพราะมหาวิทยาลัยมหิดลมีชือเสียง
ทางด้ านวิ ช าการทั งในระดั บ ประเทศและระดั บ
น า น า ช า ติ ทํ า ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า ที จ บ ก า ร ศึ ก ษ า ที
มหาวิทยาลัยมหิดลมีความภาคภูมิใจในชือเสียงของ
สถาบัน

อภิปรายผล
ผลการวิจยั ความพึงพอใจของนักศึกษาด้ าน
หลักสูตร/วิชาการ นักศึกษาหลังปริ ญญาทุกคน (ร้ อย
ละ 100) มีความพึงพอใจมากและมากทีสุดในความรู้
ทางวิชาการทีได้ รับจากหลักสูตร ทังนีอาจเป็ นเพราะ
กระบวนการจั ด การเรี ยนการสอนในหลั ก สู ต ร
นัก ศึ ก ษาได้ ความรู้ ทางวิ ช าการ และสามารถนํ า
ความรู้ ทีได้ ไปประยุกต์ใช้ ได้ รวมทังได้ รับการส่งเสริ ม
ให้ ร่วมกิจกรรมและสัมมนาด้ านการศึกษาทีเหมาะสม
สอดคล้ องกับแนวคิดของใจทิพย์ เชือรัตนพงษ์ (2539)
ที ได้ ก ล่ า วไว้ ว่ า เนื อหาในหลั ก สู ต รจะ ต้ อง มี
ความสํ า คั ญ หรื อ จํ า เป็ นต่ อ การเรี ย นรู้ วิ ช านั นๆ
เนือหาวิชาในหลักสูตรจะต้ องมีความถูกต้ อง ทันสมัย
และสามารถนําไปประกอบอาชี พได้ 8 ซึงสอดคล้ อง
กับแนวคิดของวรรณภา โพธิศรี (2546) ทีกล่าวไว้ ว่า
เนือหารายวิชาในหลักสูตรควรเป็ นเพียงแนวทางทีจะ
ช่วยให้ อาจารย์นําไปสู่ หรื อก่อให้ เกิ ดประสบการณ์
กิจกรรมเป็ นแนวทางทีจะช่วย หรื อฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนนําไป
ประยุกต์ใช้ ได้ 9
ผลการวิจยั ความพึงพอใจของนักศึกษาด้ าน
คณาจารย์ นัก ศึ ก ษากว่ า 9 ใน 10 คน มี ค วามพึ ง
พอใจมากและมากทีสุดต่อการถ่ายทอดความรู้ ทาง
วิชาการของคณาจารย์ (ร้ อยละ 95.2) ซึงสอดคล้ อง
กับแนวคิดของ ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม (2555) กล่าวว่า
การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็ นการศึกษาทีมุง่ ส่งเสริ ม
ั นาความรู้ และทักษะในสาขาวิชาการ
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ปั จจัย สนับ สนุนการเรี ยนรู้ เช่ น วัสดุทางการศึกษา
และเทคโนโลยีใหม่ๆ เป็ นสิงสําคัญในการจัดการเรี ยน
การสอน ซึงเป็ นเครื องมือช่วยสอนครู เพือให้ ผ้ เู รี ยน
ได้ รับประสบการณ์ ในการเรี ยนรู้ มีความสนใจและ
เข้ าใจใน
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ชั ด เจนมากขึ น โดยใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative research) ซึ งจะได้ ผ ลการวิ จัย นํ า มา
ปรับใช้ เพือตรงกับความต้ องการของผู้เรี ยนมากขึน
3. ควรมี ก ารศึ ก ษาปั ญหาในด้ านอื นๆ
นอกเหนือจากความพึงพอใจของนักศึกษาเพือนํามา
เป็ นแนวทางในการปรั บ ปรุ ง หลักสูต รหลัง ปริ ญ ญา
ต่อไป

สรุปผล
ความพึงพอใจของนักศึกษาหลัง ปริ ญญา
ส่ ว นใหญ่ ที มี ต่ อ หลัก สู ต รหลัง ปริ ญ ญา ภาควิ ช า
ทั น ต ก ร ร ม เ ด็ ก ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ปี การศึก ษา 2551 - 2555 ใน
เกือบทุกด้ านอยูใ่ นระดับมากและมากทีสุด

ข้ อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
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การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
(พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขัน
พืนฐาน ฉบับสถานศึกษา (แก้ ไขเพิมเติม
2554). สมุทรปราการ: บริ ษัทออฟเซ็ท
จํากัด.
3. กลุม่ งานจัดการฐานข้ อมูล กลุม่ พัฒนาระบบ
สารสนเทศ ศูนย์สารสนเทศ สป.ศธ. 2542
(2542).หนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับ
กฤษฎีกา.กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์
คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา.
4. สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา.(2552). การ
ประชุมหารื อคณะกรรมการอุดมศึกษา และ
คณะอนุกรรมการด้ านมาตรฐานการอุดม
เรื อง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดับ อุ ด ม
ระดับอุดมศึกษา 2552, 11 เม.ย.2557.
http://www.mua.go.th/users/tgf-hed/
5. กระทรวงศึกษาธิการ.(2548).แนวทางการบริ หาร
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2548 ราชกิจจานุเบกษา.กรุงเทพ

จากผลการวิจัย พบว่า มีนกั ศึกษากว่าครึ ง
พึงพอใจปานกลางถึงน้ อยทีสุดในด้ านการสนับสนุน
เงิ น ทุ น วิ จั ย ดัง นันอาจารย์ ที ปรึ ก ษางานวิ จั ย และ
คณะกรรมการด้ า นวิ จั ย ประจํ าภาควิ ช าคว ร
ประชาสัมพันธ์ และหาแหล่งทุนเพือมาสนับ สนุนการ
ทําวิจยั ของนักศึกษาหลังปริ ญญาให้ มากยิงขึน อีกทัง
พบว่าระดับการพึงพอใจของนักศึกษาทีน้ อยยังมีอีก
หลายด้ าน ดังนันควรมีการปรับปรุง ได้ แก่ เพิมจํานวน
เจ้ า หน้ า ที ในการประสานงานดํ า เนิ น การในแต่ล ะ
หลักสูตรให้ เพียงพอ มีเอกสารประกอบการเรี ยนการ
สอนที เหมาะสมรวมทังจัด หาและบริ ก ารสื อ วัส ดุ
อุปกรณ์ การเรี ยนการสอนให้ เพียงพอต่อนักศึกษา
การจัดเวลาพบปะอาจารย์และนักศึกษา หรื อเพิมช่อง
ทางการติ ด ต่ อ สื อสารทั งโทรศั พ ท์ มื อ ถื อและ
อินเตอร์ เน็ต รวมทังการปฏิบตั ิงานของเจ้ าหน้ าทีใน
คลินิกกับนักศึกษา เป็ นต้ น

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครังต่ อไป
1. ควรทําการวิจยั เพือศึกษาความต้ องการ
ของนักศึกษารุ่ นปั จจุบนั ทุกหลักสูตรของภาควิชาทัน
ตกรรมเด็ก เพือนําผลการศึกษาทีได้ มาปรับปรุ ง และ
พัฒ นาให้ ส อดคล้ อ งกับ ความต้ อ งการของผู้ เรี ย น
ต่อไป โดยคงมาตรฐานทางวิชาการของภาควิชาไว้
2. ควรมีการศึกษาระดับความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษารุ่ นปั จจุ บั น ทุ ก หลั ก สู ต รของภาควิ ช า
ทัน ตกรรมเด็ กที เจาะลึกลงเพื อให้ ได้ รายละเอีย ดที
42

เทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฎนครศรี ธรรมราช. มหาวิทยาลัย
นครศรี ธรรมราช.

มหานคร: สํานักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และ
ราชกิจจานุเบกษา.
6. ธีรพงษ์ มหาวีโร.(2555).แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที 11 พ.ศ. 2555-2559
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานัก
นายกรั ฐ มนตรี . กรุ ง เทพมหานคร: บริ ษั ท
สํานักพิมพ์เดอะบุคส์จํากัด.
7. Vagias WM. Likert-type scale response
anchors. Clemson International Institute
for Tourism & Research Development of
Parks, Recreation and Tourism
Management (Clemson University)
2006. Update 11 April 2014 Available
from :URL:
http://www.clemson.edu/centersinstitutes/tourism/documents/samplescales.pdf.
8. ใจทิพย์ เชือรัตนพงษ์ .(2539).การพัฒนาหลักสูตร:
หลักการและแนวทางปฏิบตั ิ.
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อลีเพรส.
9. วรรณนภา โพธิศรี .(2546).การพัฒนากระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรี ยน
เครื อข่ายการบริ หารจัดการหลักสูตร
การศึกษาขันพืนฐาน เขตการศึกษา 7
วิทยานิพนธ์ กศ.ม. มหาวิทยาลัยนเรศวร.
พิษณุโลก.
10. ชัยนันท์ธรณ์ ขาวงาม.(2555).ศึกษาความพึง
พอใจต่อการเรี ยนการสอนนักศึกษา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง จังหวัดลําปาง.
11. อัญชลี พริ มพรายและคณะ.(2549).ความพึง
พอใจของนักศึกษาทีมีตอ่ คุณภาพการสอน
และปั จจัยสนับสนุนการเรี ยนรู้ของคณะ

ประวัติผ้ เู ขียนและผู้เขียนร่ วม
ผู้เขียน
ชือ-นามสกุล
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิ
ตําแหน่ง

นางเพชรา ภูวิภานนท์
Mrs.Petchara Puvipanont
ศศ.บ. (การจัดการทัวไป)
เจ้ าหน้ าทีบริหารงานทัวไป
(ชํานาญการ)
ภาควิชา
ทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์
02-2007821 ต่อ 0
ผลงานทางวิชาการ –

ผู้เขียน
ชือ-นามสกุล
(ภาษาไทย)
นางทัศนีย์ เกตุค้ มุ ภัย
Mrs.Tassanee Ketkhumpai
(ภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิ
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ)
ตําแหน่ง
เจ้ าหน้ าทีบริหารงานทัวไป
ภาควิชา
ทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์
02-2007821 ต่อ 0
ผลงานทางวิชาการ
ศรีสรุ ิยา ต้ อยปาน ทัศนีย์ เกตุค้ ุมภัย ประภาศรี ริรัตนพงษ์
ความพึงพอใจการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ภาควิชาทันตกรรม
เด็ ก และคลิ นิ ก ทั น ตกรรมเด็ ก คณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ปขมท 2557 ฉบับเดือน กย.-ธค. (อยู่ใน
ระหว่างขันตอนการจัดพิมพ์)
ผู้เขียน
ชือ-นามสกุล
(ภาษาไทย)
(ภาษาอังกฤษ)

ั น์)
นาง ประภาศรี ริรัตนพงษ์ (พรทวีวฒ
Mrs.Praphasri Rirattanapong
(Porntaweewat)
คุณวุฒิ
ท.บ., ป.บัณฑิต(ทันตกรรมสําหรับเด็ก),
วท.ม.(ทันตกรรมเด็ก), Cert. in
Orthodontics
ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์

43

2. ประภาศรี พรทวีวัฒน์ จารุพิมพ์ เกียรติประจักษ์ ชลธิ ชา
กรี ธายุทธ ปิ ยะภรณ์ ทักษิณานนท์ หัทยา วงษ์ อินทร์ . อายุเด็ก
ทีเลิกนมขวดจากการตอบแบบสอบถามในการทําบัตรผู้ป่วย
เด็ ก คณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล ว.ทัน ต
มหิดล 2545; 22: 77-80.
3. คัดเค้ า วงษ์สวรรค์ ประภาศรี พรทวีวัฒน์ พรพรรณ ลีวธั
นะ อภินนั ท์ เจ๊ ะอาบู. ผลของสารบอนดิงต่อการรัวซึมทีพืนผิว
ของผิวเคลือบฟั นทีปนเปื อนและสารเคลือบหลุมร่องฟั น ว.ทันต
2545; 52: 408-15.
4. พรพรรณ ลี วัธ นะ คัด เค้ า วงษ์ ส วรรค์ ประภาศรี พร
ทวีวัฒน์ เพ็ญพักตร์ ธนวัฒน์ . ผลทางคลินิกของสารใช้ บอนดิง
ร่ ว มกับ การเคลือบหลุมและร่ องฟั น ในฟั นกรามแท้ ซีทีหนึ งที
ขึนมาบางส่วนในระยะเวลา 3 เดือน ว.ทันต 2546; 53: 51-7.
5. ประภาศรี ริรัตนพงษ์ คัดเค้ า วงษ์ สวรรค์ ฤดี สุราฤทธิ
นพวรรณ เจือณรงค์ฤทธิ . ผลของนํายาบ้ วนปากฟลูออไรด์ตอ่
กระบวนการสะสมกลับของแร่ธาตุทผิี วเคลือบฟั นในองปฎิบตั ิ
การ ว.ทันต 2546; 57: 229-37.
6. ประภาศรี ริ รัต นพงษ์ คัดเค้ า วงษ์ สวรรค์ ฤดี สุราฤทธิ
มิงขวัญ สีละพัฒน์ เริ งศักดิ คูหเพ็ญแสง ศุภนัฐ ธรรมวณิชย์
อาทิตยา กายพันธุ์เลิศ. ปริมาณฟลูออไรด์ในนําอัดลม ว.ทันต
มหิดล 2547; 24 : 1-6.
7. ประภาศรี ริ รัตนพงษ์ คัดเค้ า วงษ์ สวรรค์ ฤดี สุราฤทธิ
ปริ มาณฟลูอ อไรด์ ใ นนํ าชาเขี ยว ว.ทัน ต มหิ ด ล 2549 ; 26:
149-53.
8. ประภาศรี ริ รัตนพงษ์ คัด เค้ า วงษ์ ส วรรค์ ฤดี สุราฤทธิ
ภาวะผิ วเคลือบฟั น กร่ อนโดยเครื องดื มนําอัด ลมบางชนิด ว.
ทันต มหิดล 2550 ;27: 118-26.
9. ประภาศรี ริ รัต นพงษ์ คัดเค้ า วงษ์ สวรรค์ ฤดี สุราฤทธิ
ปริมาณฟลูออไรด์ในนําผลไม้ พร้ อมดืม ว.ทันต มหิดล 2551;
28 :45-51.
10. ประภาศรี ริรัตนพงษ์ พิศลย์ เสนาวงษ์ ชุติมา ตันติวิเศษ
การปลดปล่อยและการดูดกลับฟลูออไรด์ของวัสดุทันตกรรม
บูรณะทีมีสีเหมือนฟั น 5 ชนิด ว.ทันต มหิดล 2551; 28: 15767.
11. ประภาศรี ริ รัตนพงษ์ คัดเค้ า วงษ์ สวรรค์ ฤดี สุราฤทธิ
วริ นทร สําราญ ผลของชาเขียวพร้ อมดืมต่อการเปลียนแปลง
ค่าความเป็ นกรด-ด่างและปริมาณฟลูออไรด์ในคราบจุลินทรี ย์
ว.ทันต มหิดล 2551; 28: 333-47.

ภาควิชา
ทันตกรรมเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์
โทรศัพท์
02-2007821 ต่อ 30
บทความความทางวิชาการ/หนังสือ/สือการสอน
1. ประภาศรี พรทวีวัฒ น์ คัด เค้ า วงษ์ ส วรรค์ บทบาทของ
เครืองเทนส์ทางทันตกรรม ว.ทันต มหิดล 2542; 19: 81-7.
2. ประภาศรี พรทวีวัฒน์ คัดเค้ า วงษ์ สวรรค์ พรพรรณ ลี วัธ
นะ การตรวจและวินิจฉัยผู้ป่วยทีมีฟันหน้ าล่างคร่ อมฟั นหน้ า
บนในชุดฟั นนํานม ว.ทันต มหิดล 2543; 20: 189-195.
3. พรพรรณ ลีวัธนะ อภินันทน์ ด่านชัยวิจิตร ประภาศรี พร
ทวีวัฒน์ คัดเค้ า วงษ์ สวรรค์ การ แก้ ไขฟั นหน้ าล่างสบฟั นหน้ า
บนในชุดฟั นนํานม ว.ทันต มหิดล 2546; 23: 35-41.
4. คัดเค้ า วงษ์ สวรรค์ ยุวดี อัศวนันท์ ประภาศรี ริ รัตนพงษ์ .
การแก้ ไขความผิดปกติอืนๆทีเกิดขึนกับฟั นนํานม.ใน: ทิพวัลย์
เตชะนิ ธิ ส วั ส ดิ ยุพิ น ส่ ง ไพศาล กรรณธิ ม า ลี ฬ หวนิ ช กุ ล ,
บรรณาธิการ. ลูกรักฟั นสวย พิมพ์ครังทีสอง กรุงเทพมหานคร:
ประสุขชัยการพิมพ์; 2548: 33-140.
5. ประภาศรี ริ รัตนพงษ์ การจัดการนิสยั ดูดนิวสําหรับทันต
แพทย์ พิมพ์ครังทีหนึง กรุงเทพมหานคร: บริษัทเท็กซ์แอนด์
เจอร์ นลั พับลิเคชัน จํากัด; 2552; 1-74.
6. ประภาศรี ริ รั ต นพงษ์ เรื อง sequence and timing of
eruption of primary and permanent เข้ าถึงบทความได้ จาก
http://www.dt.mahidol.ac.th/elearning_anonymous_user/
sequence/Sequnces.swf
7. คัดเค้ า วงษ์ สวรรค์ ประภาศรี ริรัตนพงษ์ พงศกร สัก
กามาตย์ เรือง Management of poor first permanent molar
เข้ าถึงบทความได้ จาก
http://www.dt.mahidol.ac.th/elearning_anonymous_user/
rich/management_of_the_ poor.pdf
8.จารุพิมพ์ เกียรติประจักษ์ คัดเค้ า วงษ์ สวรรค์ ประภาศรี ริรัต
นพงษ์ เรือง 3D Primary teeth เข้ าถึงบทความได้ จาก
http://www.dt.mahidol.ac.th/elearning_anonymous_user/
3dOfPrimaryTeeth%20file/intro.html
9. จารุพิมพ์ เกียรติประจักษ์ คัดเค้ า วงษ์ สวรรค์ ประภาศรี ริ
รัตนพงษ์ เรื อง Primary teeth เข้ าถึงบทความได้ จาก
http://www.dt.mahidol.ac.th/elearning_anonymous_user/
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