ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ความผูกพัน
ของนักศึกษาต่อคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
Measurement of student satisfaction in education quality: Expectation,
Satisfaction and Dissatisfaction, Engagement of graduate
students of the Faculty of Science, Mahidol University as quality
management tools
ณัฐภพ บัวหลวง
ฐานิตา ลิ่มวงศ์*
พีรพนธ์ ทิพย์โอสถ
พรทิพย์ เขาแก้ว
สมรัก โพธิ์สมั ฤทธิ์
โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่ศึกษาวิจัยแล้วเสร็จ 2556
E-mail address: tanita.lim@mahidol.ac.th
*Corresponding author
ที่ปรึกษา: รศ.ดร. สุขมุ าล จงธรรมคุณ
ABSTRACT
The aim of this study was to analyze the expectation, the satisfaction and
dissatisfaction, including the engagement of the graduate students towards the education quality
of the graduate programs of the Faculty of Science, Mahidol University. Students were asked to
rank their expectation, satisfaction and dissatisfaction towards programs, courses, teachers,
facilities, services and environment using the questionnaire. Both quantitative and qualitative
survey data were collected from 335 graduate students of the Faculty of Science, Mahidol
University. The student’s dependent t-test was used for statistical analyses. The data were
shown in percentage, mean average as well as standard deviation.
The results of the study showed the students’ attitude towards education quality and
institutional engagement, as follows:
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1) The overall expectations of education quality were high. The highest was for the
lecturer performance, while the expectations for curriculum, learning materials, information
technology service, environment, evaluation and assessment, supportive factors and instructional
management were high.
2) The graduate students were very satisfied with the overall quality of graduate
programs. The highest was the lecturer performance, while the satisfaction of curriculum,
learning materials, information technology service, environment, evaluation and assessment,
supportive factors and instructional management were high. There was a statistically difference
between the low and the high level of Expectation and Satisfaction (P<0.05)
3) The student engagement in the Faculty of Science, Mahidol University was high. The
highest score was the willingness to dedicate oneself and introduce the institution to others,
while the score for their pride and faithfulness towards institution were higher than the institution
participation and the willingness of the students to specifically selected and continue studying.
In conclusion, the graduate student expectation and satisfaction of education quality of
the Faculty of Science, Mahidol University were high, resulting in the high level of student
engagement. The findings from this research will be benefit for the quality management and
promotion of educational quality of the Faculty of Science, Mahidol University.
Keywords: Expectation, Satisfaction and Dissatisfaction, Institutional Engagement, Education
Quality of Graduate Programs
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงสารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ข้อมูลบริบท ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ และความผูกพันของนักศึกษาต่อคุณภาพ
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวธิ ีการดาเนินการวิจัยโดยการ
เก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์เอกสารและใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 335 ราย สถิติที่ใช้
ในการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล คื อ ค่ า ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และ t-test แบบ
Dependent โดยการใช้โปรแกรมสาเร็จรูป
ผลการศึกษาวิจัยพบว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความคิดเห็นต่อคุณภาพการศึกษา
ดังนี้
1. ความคาดหวั ง โดยภาพรวมทุ ก ด้ า นอยู่ ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นพบว่ า
ด้านคุณ สมบัติอาจารย์อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือด้านหลักสูตร ด้านวัสดุการศึกษา ตารา
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ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่เรียน ด้านการวั ดและประเมินผล ด้านปัจจัยเกื้อหนุน และ
ด้านการจัดการเรียนการสอน เรียงตามลาดับ อยู่ในระดับมาก
2. ความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจ โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมาก เมื่อพิจารณา
รายด้ าน พบว่า ด้า นคุ ณ สมบั ติ อ าจารย์ มีค่ า เฉลี่ ย ตั ว แปลสู งที่ สุ ด รองลงมาคื อ ด้ านการวัด และ
ประเมินผล ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านวัสดุการศึกษา ตารา ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและสถานที่เรียน และด้านปัจจัยเกือ้ หนุน เรียงตามลาดับ
โดยค่ า ความแตกต่ า งทางด้ า นความคาดหวั ง และความพึ ง พอใจ แตกต่ า งกั น อย่ า งมี
นัยสาคัญทางสถิติท่รี ะดับ 0.05
3. ความผูกพัน โดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความ
เต็มใจอุทิศตนสนับสนุนและแนะนาให้ผู้อื่นรู้จักสถาบัน มีค่าเฉลี่ยตัวแปรสูงที่สุด รองลงมาคือด้าน
ความภาคภูมิใจและความจงรักภักดีต่อสถาบัน ถัดมาคือด้านการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน และด้าน
ความเต็มใจที่เจาะจงเลือกและยังคงศึกษาอยูข่ องนักศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรียงตามลาดับ
ผลสรุปจากงานวิจัยนี้ แสดงว่า นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความคาดหวังและความพึง
พอใจต่อคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ความ
ผูกพันของนักศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นกัน งานวิจัยนีจ้ ะเป็นประโยชน์สาหรับการจัดการคุณภาพและ
การส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คาสาคัญ : ความคาดหวัง, ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ, ความผูกพัน, คุณภาพการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
บทสรุปงานวิจัย
หลักการและเหตุผล
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้การกากับของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (กกอ.) ได้จัดทากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และ
ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 ด้วย
ตระหนักถึงผลกระทบจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนต่อ สถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งประเด็นที่
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) มีเป้าหมายคือ “ยกระดับคุณภาพ
อุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถปรับตัวสาหรับงานที่เกิดขึ้นตลอด
ชีวติ พัฒนาศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการสร้างความรูแ้ ละนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไก
ของธรรมมาภิบาล การเงิน การกากับมาตราฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา บนพื้นฐานของเสรีภาพ
ทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ
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คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นับเป็นผู้นาและเป็นสถาบันหลักของประเทศในการ
ผลิตบั ณ ฑิต ระดั บปริญ ญาโท-ปริญ ญาเอกที่มีคุณ ภาพสู ง ในสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้สร้างคณาจารย์ นักวิจัยต้นแบบ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และ
บุคลากรทางการศึกษาที่สาคัญ ให้กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรสาคัญ ทั้งในและต่างประเทศ
มากมาย หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอนมี คุ ณ ภาพมาตรฐานตามเกณ ฑ์มาตรฐานหลั ก สู ต รของ
กระทรวงศึกษาธิการ/องค์กรวิชาชีพ เป็นที่ยอบรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
คณะวิทยาศาสตร์ มีนโยบายสาคัญในการส่งเสริมความเป็นนานาชาติ และมีความมุ่งมั่นที่
จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทัดเทียมเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และแสวงหาความร่วมมือด้าน
การศึกษา การวิจัย รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการศึกษาที่
เป็นผู้นาทางด้านการเรียนการสอน การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และมีผลงานวิจัยที่เป็นเลิศ ซึ่งเป็น
เป้าหมายหลักที่คณะฯ ให้ความสาคัญ ภายใต้วสิ ัยทัศน์ “เป็นคณะวิทยาศาสตร์ชั้นนาในระดับสากล”
นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ยังตระหนักและเล็งเห็นถึงความสาคัญของการพัฒนาสถาบัน
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25512565) และยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 และตามหลั ก เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด าเนิ น การที่ เป็ น เลิ ศ ของ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศเทียบได้ในระดับสากล โดยใช้
เครื่ อ งมื อ คุ ณ ภาพ “The Baldrige National Quality Program: Education Criteria for Performance
Excellence” หรื อ “รางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ (Thailand Quality Award–TQA )” ที่ รู้ จั ก กั น อย่ า ง
แพร่หลายในประเทศไทย เข้ามาใช้เป็นกรอบแนวทางในการดาเนินการ “โครงการนาร่องการพัฒนา
คุ ณ ภ าพ ก ารศึ ก ษ าสู่ ค วาม เป็ น เลิ ศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)
ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ในปีการศึกษา พ.ศ. 2555 หลักสู ตรที่เปิด สอนในระดั บบั ณ ฑิตศึกษา คณะวิท ยาศาสตร์
มีจานวน 42 หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติ 41 หลักสูตร หลักสูตรปกติ 1 หลักสูตร มีจานวน
นักศึกษารวม 1075 คน จาแนกตามระดับการศึกษาดังนี้ นักศึกษาปริญ ญาโท 537 คน นักศึกษา
ปริญญาเอก 538 คน แบ่งเป็นนักศึกษาไทยจานวน 1021 คน และนักศึกษาต่างชาติจานวน 54 คน
จากหลากหลายประเทศ อาทิ อิ ห ร่า น ไนจี เรีย บอทสวานา บั ง คลาเทศ เอธิ โอเปี ย เบลเยี่ ย ม
ปากีสถาน ซีเรีย สหรัฐอเมริกา อิหร่าน อิรัก เวียดนาม เยอรมัน พม่า อินโดนีเซีย เนปาล อิสราเอล
ภูฎาน ฝรั่งเศส จีน เป็นต้น (ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556)
การศึกษาวิจัยเรื่องความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ของนักศึกษา
ต่อคุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เป็นการศึกษาเนื้อหาคลอบคลุมในด้าน
ต่างๆ 4 ด้าน คือ ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ความผูกพัน ของนักศึกษา เพื่อทราบ
ถึงผลการดาเนินงานและนาผลการวิจัยมาเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการ
การเรีย นการสอน การจัด การประยุ กต์ใช้และบู รณาการ สร้า งนวัต กรรมและสร้า งความผู กพั น
นักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและตอบสนองนโยบายคณะวิทยาศาสตร์การ
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ด าเนิน การองค์กรที่ เป็ น เลิศ ที่ เป็ น สากล และเตรีย มความพร้อ มในการรองรั บ เสรีป ระชาคม
อาเซีย น ซึ ่ ง มหาวิท ยาลั ย มหิด ลเป็ น สมาชิก ในกลุ ่ม เครือ ข่า ยมหาวิท ยาลั ย อาเซี ย น (ASEAN
University Network หรือ AUN) ที่เป็น ความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก
ของประชาคมอาเซียนได้จัดตั้งขึน้
วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความคาดหวั ง ความพึ ง พอใจและไม่ พึ ง พอใจ ของนั ก ศึกษาต่ อ คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล โดยท าการศึ ก ษาจาก
องค์ประกอบ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 ด้านหลักสูตร
1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอน
1.3 ด้านคุณสมบัติของอาจารย์
1.4 ด้านการวัดและประเมินผล
1.5 ด้านวัสดุการศึกษา ตารา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถานที่เรียน
1.6 ด้านปัจจัยเกือ้ หนุน
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความผู ก พั น ของนั ก ศึ ก ษาต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านต่าง ๆ ดังนี้
2.1 ความเต็มใจของนักศึกษาที่เจาะจงเลือกและยังคงศึกษาอยู่
2.2 ความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อสถาบัน
2.3 ความเต็มใจที่จะอุทิศตนสนับสนุนและแนะนาผูอ้ ื่นให้รู้จักสถาบัน
2.4 การเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน
3. เพื่อศึกษาข้อมูลบริบทของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4. เพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
แนวคิด และทฤษฎี
การวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ใช้ แ นวคิ ด จากทฤษฎี ค วามคาดหวั ง ของ Victor Vroom (1964) โดย
ท าการศึ ก ษาถึ ง ความคาดหวั ง ความคาดหมาย ความต้ อ งการ ความรู้สึ ก ของนั กศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษาก่อนเข้ามาศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จากข้อมูลปัจจัยหลักทฤษฎี
ความคาดหวังของ Victor Vroom 4 ประการ ประกอบด้วย 1) ความคาดหมายหรือความคาดหวัง
2) ความพอใจ 3) ผลลัพ ธ์ 4) สื่อกลาง ซึ่งสิ่งต่างเหล่านี้เกิดมาจากเหตุและปัจจัยหลายประการที่
ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งอาจเป็นบวกหรือเป็นลบก็ได้
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และจะก่ อ ให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ที่ ติ ด ตามมาของพฤติ ก รรมอย่า งใดอย่ า งหนึ่ งในด้ า นความผู ก พั น ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์นั่นเอง
จากทฤษฎี ส องปั จ จั ย ของ Frederick K. Herzberg. (1959) ที่ ศึ ก ษาทฤษฎี จู ง ใจค้ าจุ น
(Motivation Maintenance Theory) ห รื อ ท ฤ ษ ฎี จู งใจ สุ ขอ น ามั ย (Motivation Hygiene Theory)
เป็นทฤษฎีที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสาคัญ 2 ประการ คือ 1) ปัจจัยจูงใจ 2) ปัจจัยค้าจุน ที่มีความสัมพันธ์
กับ ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบั ติงาน จากทฤษฎีดังกล่าวผู้วิจัย ได้น ามาเป็น กรอบ
แนวทางในการวิจัยโดยทาการศึกษาปัจจัยทั้งสองด้านที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจและไม่พึง
พอใจของนักศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษาในการศึกษาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ก่อให้เกิดแรงจูงใจในด้านความพึงพอใจหรืออาจก่อให้เกิดผลลัพ ธ์ด้านความไม่พึงพอใจหากไม่มี
ปั จ จั ย ค้ าจุ น นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ น าทฤษฎี แ รงจู ง ใจของมาสโลว์ (Maslow’s theory motivation)
ที่จัดลาดับความต้องการตามความสาคัญ ของมนุษย์ออกเป็น 5 ขั้น ความต้องการทางกาย ความ
ต้องการความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม ความต้องการการยกย่อง และความต้องการให้
ตนเองประสบความสาเร็จ มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาความต้องการด้านต่างๆ ของนักศึกษา
รวมถึงความพึงพอใจและไม่พงึ พอใจในด้านดังกล่าวด้วย
อนึ่งในด้านความผูกพันผู้วิจัยได้นาแนวคิดจากความหมายของความผูกพันของลูกค้าจาก
เกณฑ์คุณ ภาพการศึ กษาเพื่อการด าเนิน การที่เป็ น เลิศ ปี พ.ศ.2552-2553 มาเป็น กรอบในการ
กาหนดเนือ้ หาความผูกพันของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่สามารถตอบสนองความต้องการ ความ
พึงพอใจและสามารถสร้างความสัม พัน ธ์อย่างต่อ เนื่องของนักศึกษาต่อ คณะวิทยาศาสตร์ ท าให้
นักศึกษายังคงมาเลือกใช้หลักสูตร การบริการที่ส่งเสริมการเรียนรู้และบริการการศึกษาอื่น ๆ ของ
คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งคุณลักษณะของความผูกพันนีร้ วมถึงการคงอยู่ ความจงรักภักดี ความเต็มใจที่
เจาะจงเลือก ความเต็มใจที่ยังคงศึกษาอยู่ ความเต็มใจที่จะอุทิศตนสนับสนุนและแนะนาผู้อื่นให้รู้จัก
สถาบัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะสะท้อนให้เห็นผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธ์ของการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ของ
คณะวิทยาศาสตร์
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
อรวรรณ เค้าเหลืองและ ดร.รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล (2553) ที่ได้ศึกษาเรื่องความคาดหวัง
ของบุคลากรทางการศึกษาต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย อาเภอแวงน้อย
จังหวัดขอนแก่น พบว่า ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัยในภาพรวมมีความคาดหวังอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า มีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก จานวน 5 ด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาการผดุ ง ระบบการประกั น คุ ณ ภาพ การศึ ก ษาการด าเนิ น ตาม
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา การจั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาการรายงานคุ ณ ภาพ
การศึกษาประจาปีและอยู่ในระดับปานกลาง จานวน 3 ด้าน โดยเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยดังนี้
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คุณภาพการศึกษา
สาลินี จงใจสุรธรรม (2553) ได้ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการ
จัดการเรีย นการสอนระดับ บัณ ฑิต ศึกษา มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏนครศรีธรรมราช พบว่า นั กศึ กษา
บัณฑิตศึกษา มีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยรวม 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก
เรียงลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณลักษณะอาจารย์ ด้านหลักสูตรและเนือ้ หารายวิชา
ด้านวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัย
สนับสนุนการเรียนการสอน
อภิวดี วีระสมวงศ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่องความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่มีต่อ
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า นักศึกษามีความผูกพัน
ต่ อ มหาวิท ยาลั ย ศิ ล ปากรเป็ น อย่ า งมาก และมี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอนและ
สภาพแวดล้อมในการศึกษาของสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน ดั งนี้ สภาพแวดล้อมทางด้าน
เพื่อนนักศึกษารู้สึกผูกพันและพึงพอใจในมิตรภาพที่ดีต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สภาพแวดล้อม
ทางด้านการเรีย นการสอน จากการศึกษาสรุป ได้ว่าเนื้อ หารายวิชาที่กาหนดในหลั กสู ต รมีความ
สอดคล้องกับหน้าที่งานในรับผิดชอบและสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมทางด้านการบริหาร จากการศึกษาสรุปได้วา่ เจ้าหน้าที่ประสานงานให้ความสะดวกกับ
นักศึกษาได้เป็นอย่างดีและต่อเนื่อง และสภาพแวดล้อมทางด้านอาคารสถานที่ จากการศึกษาสรุปได้
ว่าอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องอาหาร มีจานวนเหมาะสมเพียงพอต่อนัก ศึกษา แต่ห้องสุขาชารุดมาก
และบรรยากาศรอบๆ มหาวิทยาลัยร่มรื่นและอากาศดีมาก
จิตติมา อัครธิติพงศ์ (2552) ได้ทาการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน
วิชาการจั ดการทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ของนักศึ กษาภาคปกติ ระดั บ ปริญ ญาตรี 4 ปี สาขาวิชาบริห าร
ทรัพยากรมนุษย์ ประจาปีการศึกษา 2/2552 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียนการ
สอน วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในด้านเนื้อหาวิชา ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
และด้านการ ประเมินผลการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และในด้านปัจจัยส่งเสริม
การเรียนการสอนนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
วิธีการศึกษา
งานวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารบริบทของ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการวิจัยแบบสารวจสาหรับ การศึ กษาความคาดหวัง
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ความผูกพันของนักศึกษาต่อคุณ ภาพการศึกษาระดับบัณ ฑิตศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้กระบวนการเก็บรวมรวมข้อมูลหลายรูปแบบ
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่ละเอียดสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อการวิจัย ทั้งการศึกษาวิเคราะห์เนือ้ หาเอกสาร
ข้อมูลบริบทและการสารวจความคิดเห็นโดยแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้
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ได้แก่ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่กาลังศึกษาอยู่ในปี
การศึกษา 2555 จานวน 1075 คน โดยผู้วจิ ัยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่ายจากกลุ่มประชากร ผลจากการ
สุ่มทาให้ได้จานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิน้ 335 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
1. เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ ในการศึ ก ษาข้ อ มู ล บริบ ท คื อ การศึ ก ษาวิ เคราะห์ เนื้ อ หาและเก็ บ
รวบรวมข้อ มู ล เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศของบั ณ ฑิต วิท ยาลั ย และ
รายงานประจาปีงบประมาณ 2555 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยสาหรับการศึกษาความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่
พึงพอใจ ความผูกพันของนักศึกษา เป็นแบบสอบถาม 2 ฉบับ คือ ฉบับภาษาไทยสาหรับนักศึกษา
ไทยและฉบับภาษาอังกฤษสาหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยใช้ขอ้ คาถามแบบ (Check list) ในข้อมูลทั่วไป
และแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ในส่วนเนื้อหาซึ่งเป็นคาถามปลายปิด และ
คาถามปลายเปิด ในส่วนแสดงความคิด เห็ นข้อ เสนอแนะเพิ่ม เติม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมู ล
คาถามปลายปิ ด คื อ ค่า ร้อ ยละ ค่าเฉลี่ย ค่ าส่ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน และการหาค่า t-test แบบ
Dependent โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ รูป สถิ ติ ที่ ใช้ในการวิ เคราะห์ ข้อ มู ล ค าถามปลายเปิ ด คื อ การ
วิเคราะห์หาค่าความถี่ของเนื้อหาและสรุปผล
การหาคุณภาพเครื่องมือ ของงานวิจัยในครั้งนี้ คือ
ครั้ ง ที่ 1 ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ปรึ ก ษาหารื อ กั บ รศ .ดร. สุ ขุ ม าล
จงธรรมคุณ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตรวจสอบข้อคาถามให้ได้
ข้อคาถามที่มีความตรงกับหัวข้อการวิจัยและสามารถเก็บข้อมูลได้คลอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยในครั้งนี้ รวมถึงการตรวจสอบเนือ้ หาภาษาที่ใช้ให้ตรงตามหลักวิชาการ
ครั้ ง ที่ 2 ผู้ วิ จั ย ได้ ส่ ง แบบสอบถามให้ ค ณะกรรมการทุ น วิ จั ย และพั ฒ นาองค์ ก ร คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตรวจสอบข้อคาถามให้ได้ขอ้ คาถามที่มีความตรงกับหัวข้อการ
วิจัยและสามารถเก็บข้อมูลได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยที่ต้องการ รวมถึงการตรวจสอบ
เนื้อหาภาษาที่ใช้ให้ตรงตามหลักวิชาการ โดยทางคณะกรรมการฯ ได้ให้ความอนุเคราะห์พิจารณา
แบบสอบถามและเพิ่มเติมข้อเสนอแนะแก่ผวู้ ิจัยให้นาไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงแก้ไขในแบบสอบถาม
อันเป็นประโยชน์แก่งานวิจัยหลายส่วนด้วยกัน
ครั้ ง ที่ 3 ผู้ วิ จั ย ได้ น าแบบสอบถามส่ ง ให้ ผู้ เชี่ ย วชาญ (ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ) จ านวน 3 ท่ า น
ประกอบด้ วย 1) รศ.ดร.กรองทอง ยุ วถาวร คณะวิท ยาศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย มหิ ด ล 2) รศ.ดร.
สมบู รณ์ ศิ ริ ส รรหิ รัญ และ 3) ผศ.ดร.แสงเที ย น อยู่ เถา คณะสั ง คมศาสตร์ แ ละมนุ ษ ย์ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (IOC) และภาษาที่ใช้
จากข้อความให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย แล้วนามาปรับปรุงก่อนนาไปใช้จริง
ข้อค้นพบ
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วจิ ัยนาเสนอสรุปผลการวิจัย แบบออกเป็น 4 ส่วนตามวัตถุประสงค์
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1. ผลการวิเคราะห์ข้อ มูล ความคาดหวัง ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ ของนักศึกษาต่อ
คุณภาพการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยภาพรวม ผลปรากฏดังนี้
1.1 นั ก ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามี ค วามคาดหวั ง โดยภาพรวมทุ ก ด้ า นอยู่ ในระดั บ มาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ในด้านคุณสมบัติ อาจารย์อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งนักศึกษามีความเห็น
ว่าอาจารย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูงตรงตามรายวิชาที่สอนและส่งเสริมให้
นักศึกษาคิดวิเคราะห์บูรณาการความรู้สร้างโอกาสให้นักศึ กษาได้เรียนรู้วิชาการ งานวิจัย อย่าง
สม่าเสมอ รองลงมาคือด้านหลักสูตร ด้านวัสดุการศึกษา ตารา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
สถานที่เรียน ด้านการวัดและประเมินผล ด้านปัจจัยเกื้อหนุน และด้านการจัดการเรียนการสอน เรียง
ตามลาดับอยู่ในระดับมาก
1.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษามีความพึงพอใจโดยภาพรวมทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก และเมื่อ พิ จ ารณารายด้า นอั น ดั บ แรกที่มี ค่าเฉลี่ ย สู งที่สุ ด คือ ด้า นคุณ สมบั ติข องอาจารย์ซ่ึ ง
สอดคล้ อ งกับ ความคาดหวั งของนั ก ศึ ก ษา โดยเฉพาะอย่า งยิ่งนั ก ศึ ก ษามี ค วามพึ ง พอใจในด้ า น
อาจารย์มีความรู้ ความสามารถประสบการณ์สูงตรงตามรายวิชาที่สอน อีกทั้งยังส่งเสริมสนับสนุน
และสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาการ งานวิจัย อย่างสม่าเสมอ และส่งเสริมให้คิด วิเคราะห์
บูรณาการความรู้ ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือด้านการวัดและประเมินผล
ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านวัสดุการศึกษา ตารา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถานที่เรียน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยเกือ้ หนุน ตามลาดับ อยู่ในระดับพึงพอใจ
มาก
อนึ่งเมื่อ พิจ ารณาภาพรวมทุ กด้าน โดยผู้วิจัย ได้ท าเปรีย บเทีย บข้อ มู ลการหาค่า Sig (2tailed) พบว่า ความคาดหวังและความพึงพอใจ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05
2. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความผูกพันของนักศึกษาโดยภาพรวม ในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ทุก
ด้านอยู่ในระดับมาก โดยมีคา่ เฉลี่ยตัวแปลสูงสุดในด้านความเต็มใจที่จะอุทิศตนสนับสนุนและแนะนา
ผู้อื่นให้รู้จักสถาบัน ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจคือนักศึกษามีความเต็มใจปฏิบัติตน เพื่อเป็นการสร้าง
ชื่อ เสี ย งให้ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์แ ละสามารถแนะน าให้ ผู้ อื่ น รู้จั ก เป็ น อย่ า งดี ความภาคภู มิ ใ จและ
จงรักภักดีต่อสถาบัน การเป็นส่วนหนึ่งของสถาบัน และด้านความเต็มใจของนักศึกษาที่เจาะจงเลือก
และยังคงศึกษาอยู่ เรียงตามลาดับ
3. จากการศึกษาข้อมูลบริบท ซึ่งแสดงจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จานวนนักศึกษา
ต่างชาติ จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา และจานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จะเห็นว่า คณะวิทยาศาสตร์มีข้อมูลบริบทพื้นฐานที่แสดงถึงความสามารถ ศักยภาพ ใน
การมุ่งสร้างพัฒนากาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ในแต่ละปีเป็น จานวนมาก และเพื่อให้ได้บัณฑิตที่มี
คุณภาพมาตรฐานและผลิตผลงานวิชาการงานวิจัยในระดับสากล ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนนโยบาย
ความเป็นนานาชาติ โดยจะเห็นได้จากการหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับบัณ ฑิตศึกษาเป็นหลักสูตร
นานาชาติเกือบทั้งหมด (ในปีการศึกษา 2556 หลักสูตรทั้งหมดจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ) รวมถึง
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การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน”
วันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

การมีนักศึกษาต่างชาติจากหลากหลายเชื้อชาติ และการมีผลงานวิจัยตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ จานวน 185 เรื่องและ Proceedings 9 บทความ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ างวิชาการ
ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ การสร้างองค์ความรู้ใหม่จากหลากหลายศาสตร์เพื่อการบูรณาการ
ความรู้ และค้นพบองค์ความรูใ้ หม่ทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง
ข้ออภิปราย
จากผลการศึกษาวิเคราะห์ข้อมู ลจากแบบสอบถามและการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาและเก็บ
รวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถแบ่งข้ออภิปรายเป็นหัวข้อใหญ่ๆ ดังนี้
1. ความคาดหวั ง ต่ อ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิตศึ ก ษา คณ ะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จะเห็นได้วา่ โดยภาพรวมแล้วนักศึกษามีความคาดหวังทุกด้านอยู่ในระดับมาก ซึ่ง
มีความคล้ายคลึงกับงานวิจัยของ อรวรรณ เค้าเหลือ งและ ดร. รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญ กุล (2553)
ที่ศึกษาความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาต่อระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น พบว่า ในภาพรวมบุคลากรมีความคาดหวังอยู่ในระดับมาก
ซึ่งผลลัพธ์เหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นว่ามนุษย์มักมีความคาดหวังหรือความต้องการต่อสิ่งต่างๆ รอบตัวอยู่
ในระดับสูงเสมอ แม้จะมีความแตกต่างกันตามสถานะ กาลเวลา หรือเหตุการณ์ก็ตาม ส่วนผลการ
สารวจความคิดเห็นในด้านความพึงพอใจของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์นั้นพบว่านักศึกษามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับค่าความคาดหวังหรือความต้องการของนักศึกษา หากแต่เป็นที่น่า
สังเกตว่าเมื่อน าข้อมู ล ความคาดหวังมาเปรีย บเทีย บค่าความพึงพอใจในด้านหลักสู ต ร ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านคุณสมบัติอาจารย์ ด้านการวัดและประเมินผล ด้านวัสดุการศึกษา ตารา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่เรียน และด้านปัจจัยเกื้อหนุนนั้น จะเห็นว่ามีค่าความแตกต่าง
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือมีคา่ ความพึงพอใจต่อคุณภาพการศึกษาน้อยกว่าค่า
ความคาดหวังของนักศึกษาที่ระดับ 0.05 ในหลายด้าน แต่เมื่อพิจารณารายข้อด้านคุณสมบัติของ
อาจารย์ในเรื่องมีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์สูงตามตามรายวิชาที่สอน การปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างทีด่ ี การส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรูอ้ ย่างสม่าเสมอนัน้ ไม่มีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อันสะท้อนให้เห็นถึงความมีคุณภาพเป็นอย่างสูงของ
อาจารย์ผู้สอนในคณะวิทยาศาสตร์ที่สามารถตอบสนองความคาดหวังของนักศึกษาในด้านต่างๆ ได้
เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สาลินี จงใจสุรธรรม (2553) ที่ว่า “นักศึกษาบัณฑิตศึกษา
มีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยรวม 5 ด้าน อยู่ในระดับมากเรียงลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านคุณลักษณะอาจารย์ ด้านหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา ด้านวิ ธี
สอนและกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการประเมินผลการเรียนการสอน และด้านปัจจัยสนับสนุน
การเรี ย นการสอน” ซึ่ ง แสดงให้ เห็ น ว่ า การหาค่ า ความพึ ง พอใจเมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า นนั้ น ด้ า น
คุณสมบัติอาจารย์อยู่ในระดับมากที่สุด อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิตติมา อัครธิติพงศ์
(2552) ที่ว่าความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการเรียน
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การสอน วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในด้านเนื้อหาวิชา ด้านผู้สอน ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอนและด้านการ ประเมินผลการเรียนการสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
นอกจากนี้ เมื่ อ ผู้ วิ จั ย น าข้ อ มู ล พื้ น ฐานมาวิ เคราะห์ เนื้ อ หาผลลั พ ธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ด้านผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรที่มีคะแนนสูงถึง 3.7 ในระดับปริญญาเอก
และ 3.6 ในระดับปริญญาโท ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา จานวนนักศึกษาเรียนจบตามเวลาที่กาหนด
ร้อยละ 86.17 ของนักศึกษาที่เรียนจบ และผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ จานวน 185 เรื่อง หรือ
แม้กระทั่งข้อมูลนักศึกษาต่างชาติในปีปัจจุบันจากหลากหลายประเทศที่ศึกษา ณ คณะวิทยาศาสตร์
แห่งนี้ยั งเป็ น ตัวบ่งชี้ที่ชัด เจนในการแสดงถึงความเป็น สากล สิ่งเหล่านี้สามารถสะท้อ นให้เห็ น ถึง
คุณภาพการศึกษาและศักยภาพของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในระดับสูง
สอดคล้องกับค่าความคาดหวังและก่อให้เกิดความพึงพอใจอยู่ในระดับมากนั่นเอง
2. ด้านความผูกพันระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการศึกษา
ข้อมูลความคิดเห็ นด้านความผูกพันของนักศึกษาภาพรวม ในด้านความภาคภูมิใจและจงรักภักดี
ความเต็มใจที่เจาะจงเลือกและยังคงศึกษาอยู่ ความเต็มใจที่จะอุทิศตนสนับสนุนแนะนาผู้อื่นให้รู้จัก
สถาบัน และการเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันนั้น ทุกด้านนักศึกษามีความผูกพันอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านจะเห็นว่าความภาคภูมิใจ ความยินดีจะบอกกับผู้อื่นว่าเป็นนักศึกษาในคณะ
วิทยาศาสตร์หรือการได้ยินบุคคลอื่นกล่าวถึงคณะวิทยาศาสตร์ในทางที่ดี ความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อ
คณะวิทยาศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้านักศึกษามีความรู้สึกภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของความสาเร็จนั้น
มากที่สุด สิ่งต่างๆ เหล่านี้สะท้ องให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของคณะวิทยาศาสตร์ในความรู้สึกนึกคิดของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาว่านักศึกษามีความภาคภูมิใจและจงรักภักดีต่อคณะวิทยาศาสตร์แห่งนี้
มากมายเพียงใด ซึ่งสอดคล้องข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของนักศึกษาหลายท่านที่กล่าวถึงความรัก ความ
ผู กพั น ที่ มี ต่อ คณะวิท ยาศาสตร์ ทั้งยั งสอดคล้อ งกับ ผลงานวิจั ย ของ อภิ ว ดี วีระสมวงศ์ (2553)
ได้ ศึ ก ษาเรื่ อ งความผู ก พั น ของนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโท พบว่ า นั ก ศึ ก ษามี ค วามผู ก พั น ต่ อ
มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นอย่างมาก
ข้อเสนอแนะ
1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 จากการวิจัยครั้งนีจ้ ะเห็นว่านักศึกษามีความคาดหวังและความพึงพอใจอยู่ในระดับสูงทุก
ด้ า น ซึ่ ง ข้ อ มู ล เหล่ า นี้ เป็ น เหมื อ นเสี ย งสะท้ อ นที่ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งการบอกแก่ ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ ถึ ง
ความรูส้ ึก แต่เมื่อนาข้อมูลความคาดหวังมาเปรียบเทียบความพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจจะเห็นว่ามีค่า
ความแตกต่างทางสถิติ 0.05 ดังนั้นเพื่อรักษาระดับทัศนคติของนักศึกษาให้อยู่ในระดับเทียบเท่าหรือ
มีค่าสูงกว่าความคาดหวังควรมีการพิจารณาหาแนวทางวิธีการการดาเนินงานในการพัฒนาปรับปรุง
การบริหารจัดการในด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน และด้านการวัดประเมินผล ซึ่งสิ่งต่างๆ
เหล่ า นี้ ส ามารถตอบสนองต่ อ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 (Teaching and Learning Excellence) ของคณะ
วิทยาศาสตร์ในการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อผลิต
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การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ประจาปี พ.ศ. 2557 หัวข้อ “อุดมศึกษาไทยสู่อาเซี่ยน”
วันที่ 13-14 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

บัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของประเทศ และสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้ทั้งมี
ระดับการเรียนการสอนอยู่ในระดับที่เป็นเลิศด้วย นอกจากนีข้ ้อมูลผลการศึกษาวิจัยนี้ยังสื่อให้เห็นถึง
ความสาเร็จของยุทธศาสตร์ที่ 4 (People Excellence) ของคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยคานึงถึงศักยภาพ ความสามารถและผลงาน และมีระบบที่เชื่อถือได้ใน
การประเมินผล ซึ่งในการวิจัยนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ ความสามารถ และคุณภาพของอาจารย์อยู่
ในระดั บ สู ง มากสามารถตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ดั ง กล่ า วได้ เป็ น อย่ า งดี หากแต่ ว่ า ข้ อ มู ล ของ
ผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนยังมิได้ตอบสนองยุท ธศาสตร์ด้านนี้ จึงควรมีการพิจารณาหาแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของผู้ ปฏิบัติงานสายสนับสนุนเพื่อสามารถตอบสนองนโยบายยุทธศาสตร์
ดังกล่าวอย่างครบถ้วน
1.2 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จะเห็ นได้ว่านั กศึ กษาบางส่วนต้อ งการสวัส ดิการ
เพิ่มเติมทั้งทางด้านสภาพแวดล้อม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการที่มีความครบถ้วนและ
ทัน สมัย หรือกระทั่ งการเพิ่มทุ นการศึ กษา ดั งนั้นจึงควรมีการศึกษาแนวทางพั ฒ นาปรับปรุงการ
บริหารจัดการที่สามารถกระทาได้เพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษา
2 ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาแนวทางการปรับ ปรุง คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ เกิ น ความคาดหวั ง ของ
นักศึกษา
2.2 ควรมีการศึกษาปัจจั ยตัวแปร ที่มีผลต่อค่าความแตกต่างทางสถิติก่อนและหลังเข้ามา
ศึกษาต่อคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
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