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บทคัดยอ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการประเมินตนเองของนักศึกษาแพทยตอผลการเรียนรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและเพื่อเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองของนักศึกษาแพทยตอผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 – 6 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิดล จำนวน 889 คน โดยกำหนดขนาดตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*Power จะไดสัดสวนของกลุมตัวอยางจำนวน
280 คน และใชวิธีสุมตามความสะดวก (Convenience หรือ Accidental Sampling) และเก็บรวบรวมขอมูลจาก
แบบสอบถามเรื่อง การประเมินตนเองของนักศึกษาแพทย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มี
ตอผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและวิเคราะหขอมูลโดยใช รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และเปรียบเทียบทดสอบความแตกตางดวยสถิติ t-test พบวานักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 – 6 รอยละ 57.92
เปนเพศหญิง ประเมินตนเองวาบรรลุผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาในดานคุณธรรมจริยธรรม
มากที่สุด คาเฉลี่ยรวมเทากับ 4.42 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.62 และประเมินตนเองฯ ดานความรูนอยที่สุด คาเฉลี่ย
รวมเทากับ 3.48 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85
นักศึกษาแพทยที่มีเพศชายและหญิง มีการประเมินตนเองวาบรรลุคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาในดานความรู ดานทักษะทางปญญาและดานทักษะพิสัย แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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และนักศึกษาแพทยทมี่ เี กรดเฉลีย่ สะสม 3.00 – 3.49 และ 3.50 – 4.00 มีการประเมินผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา ในดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาน
ทักษะพิสัยแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
คำสำคัญ: ทัศนคติ; การจัดการเรียนการสอน; นักศึกษาแพทยชั้นปรีคลินิก

Abstract
The objectives of this research were to study the self-assessment results of medical students
affecting the learning process according to the higher education qualification framework, and to
compare the self-assessment results of 889 medical students in the 4th to 6th year involving the
learning process according to the higher education qualification framework. The G*Power program
was used to determine the size of the sample. Accidental sampling was performed, and 280 samples
were obtained. Data were collected from the questionnaire about self-assessment of the medical
students, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, affecting the learning process according to the higher education qualification framework. Percentage, mean, standard deviation (S.D.),
and t-test were applied to analyze the collected data. Research results illustrated that 57.92% of
the medical students in the 4th to 6th year were female. They assessed that they highly achieved the
learning according to the higher education qualification framework in ethics and morals. The average
and S.D. were 4.42 and 0.62, respectively. Furthermore, they assessed the knowledge aspect the
least. The average and S.D. were 3.48 and 0.85, respectively.
Male and female medical students assessed themselves to achieve the higher education
qualification framework differently in knowledge, cognitive skills, and domain of psychomotor
skill, with a statistically significant significance of 0.05. Moreover, the medical students whose GPAs
were 3.00-3.49 and 3.50 – 4.00 had different assessment results of learning according to the higher
education qualification framework in terms of numerical analysis, communication and information
technology skills, and domain of psychomotor skill with a statistical significance of 0.05.
Keywords: Attitude; Instructional management; Pre-clinic medical student
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สำหรับสรางเสริมเจตคติและสรางความเขาใจตอเพื่อน
มนุษยและสังคม มีหลักการดานบริหารงานขั้นพื้นฐาน
ทางสาธารณสุ ข และมี ห ลั ก การพื้ น ฐานด า นระบบ
คุณภาพ และความปลอดภัยของผูปวย 3) ดานทักษะ
ทางปญญา คือ ตระหนักรูในศักยภาพเพื่อกำหนดความ
ตองการในการเรียนรู พัฒนาตนเองอยางครอบคลุมทุก
ดานที่จำเปน มีความคิดสรางสรรค วางแผน แสวงหา
วิธกี ารสราง พัฒนาความรู ทักษะ เจตคติ และพฤติกรรมที่
เหมาะสม คิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรู
ทางวิชาชีพและดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ นำขอมูลและ
หลั ก ฐานทั้ ง ด า นวิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย พื้ น ฐานและ
ทางคลินิกไปใชในการอางอิงและแกปญหาไดอยางมี
วิจารณญาณ แสวงหาและแลกเปลี่ยนความรู ฝกทักษะ
รวมทั้งพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง และสม่ำเสมอ เลือก
ใชวธิ กี ารแกปญ
 หาไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ
สถานการณและบริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป เลือกใช
วิธีการตรวจโดยเครื่องมือพื้นฐาน เครื่องมือพิเศษ และ
การตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารโดยคำนึงถึงความคุม คาและ
เหมาะสม เขาใจบทบาท คุณประโยชน และแนวทางการ
บูรณาการการแพทยแผนไทย และการแพทยทางเลือก
เขากับระบบสุขภาพของประเทศ เพื่อเลือกใชแนวทาง
หรือสงตอผูปวยไดอยางเหมาะสม เขาใจความสำคัญ
ของการพัฒนาคุณภาพงาน ทั้งสามารถปฏิบัติไดอยาง
สม่ำเสมอและตอเนื่องสามารถสรางองคความรูจากการ
ปฏิบัติงานประจำวัน และเขาใจในระบบบริหารจัดการ
ความรู ประยุกตใชความรูดานสุนทรียศาสตร ชีวิตและ
ความตาย วัฒนธรรม สังคม กฎหมาย เศรษฐศาสตร
และสิ่งแวดลอมของชุมชน เพื่อเชื่อมโยงกับการบริบาล
สุขภาพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 4) ดาน
ทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด
ชอบ สามารถปรับตัวเชิงวิชาชีพ และมีปฏิสัมพันธอยาง
สรางสรรคกับผูอื่น ทำงานเปนทีมอยางเหมาะสมกับ
บริบทและสถานการณ ในบทบาทผูนำ และสมาชิก ใน
ทีมของระบบสุขภาพ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ มีสว น
รวมในการพัฒนาวิชาชีพ องคกร และสังคม สงเสริม

1. ความเปนมาและความสำคัญของโครงการ
ตามที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดดำเนิน
การจัดทำมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเพื่อนำไปสูการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัญชา
วัตถุประสงคและพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกตางกัน เพื่อ
ใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงไดกำหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรูแ ตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ มีแนวคิด
พื้นฐานวาผูเรียนที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาจะตอง
มีพื้นฐานความรูและทักษะเพียงพอที่จะเขาศึกษาใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง มาตรฐาน
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
สาขาแพทยศาสตรตองมี 6 ดาน ดังนี้ 1) ดานคุณธรรม
จริยธรรม คือ สามารถแสดงออกถึงคุณธรรมจริยธรรม
ที่เหมาะสมตอวิชาชีพ ความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและ
วิชาชีพ เปนที่ไววางใจของผูปวยและสังคม แสดงออก
ถึงบุคลิกภาพอันเปนที่นาเชื่อถือ มีความตรงตอเวลา
และรับผิดชอบตอการนัดหมาย มีความรับผิดชอบตอ
ผูปวย และงานที่ไดรับมอบหมาย เขาใจความตองการ
และข อ จำกั ด โดยไม แ บ ง แยกในบริ บ ทของเชื้ อ ชาติ
ศาสนา วัฒนธรรมเพศ อายุ และ เศรษฐฐานะ เคารพ
ในสิทธิของผูปวย โดยการใหความจริง รักษาความลับ
คำนึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูปวยเปน
สำคัญ มีความเขาใจและสามารถใหการบริบาลสุขภาพ
โดยมุงเนนคนเปนศูนยกลาง และแสดงออกถึงจิตสำนึก
สาธารณะ คำนึงถึงประโยชนสวนรวม 2) ดานความรู
คื อ มี ค วามรู วิ ท ยาศาสตร ก ารแพทย ร ะดั บ พื้ น ฐาน
มีความรูความสามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก
มี ค วามรู ด า นสุ ข ภาพและการสร า งเสริ ม สุ ข ภาพ มี
ความรูดานเวชจริยศาสตร กฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สามารถใชยา ผลิตภัณฑ
และเทคโนโลยีดานสุขภาพอยางสมเหตุผล มีหลักการ
ดานระบาดวิทยา ระบาดวิทยาคลินิก ชีวสถิติ เวชสาร
สนเทศและเวชศาสตร เชิ ง ประจั ก ษ มี ห ลั ก การด า น
สังคมศาสตร มนุษยศาสตรและ พฤติกรรมศาสตรทจี่ ำเปน
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การมีสวนรวมของประชาชนและชุมชนในการดูแลสราง
เสริมสุขภาพ ปองกันโรคและควบคุมโรค มีทักษะชีวิต
ที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลง (ความยืดหยุน รูจักพอ
เพียง และการใชชีวิตอยางมีจุดมุงหมาย) 5) ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตร
และสถิติทางการแพทย สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งการพูด การฟง การอาน การเขียน การนำเสนอและ
อวัจนภาษา ขอความยินยอมเพื่อการรักษาพยาบาล
รวมทัง้ สรางความมัน่ ใจเรือ่ งการรักษาความลับของผูป ว ย
มีทักษะการสื่อสารในสถานการณเฉพาะ เชน การแจง
ขาวรายและการจัดการเมื่อเกิดขอผิดพลาด มีทักษะใน
การรับฟงปญหา เขาใจถึงความรูสึกและความวิตกกังวล
ของผูปวยและญาติ อีกทั้งสามารถตอบคำถาม อธิบาย
ใหคำปรึกษา และคำแนะนำ โดยเปดโอกาสใหมีสวน
รวมอยางเหมาะสม คนควาหาขอมูลจากแหลงตางๆ
โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งมีวิจารณญาณใน
การประเมิน และเลือกใชขอ มูล ดวยหลักการของระบาด
วิทยา ระบาดวิทยาคลินิก และเวชศาสตรเชิงประจักษ
มีทักษะในการรับขอมูลอยางมีวิจารณญาณ และแปลง
ขอมูลใหเปนสารสนเทศที่มีคุณภาพรวมทั้งสามารถอาน
วิเคราะห และถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอื่นไดอยาง
เขาใจ เลือกและใชรปู แบบการนำเสนอสารสนเทศ ตลอด
จนใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ โดยคำนึง
ถึงความคุมคาและอยูบนพื้นฐานทางจริยธรรม บันทึก
เอกสารทางการแพทยอยางเปนระบบ ถูกตอง และตอ
เนื่อง โดยอาศัยแนวทางมาตรฐานสากล มีทักษะในการ
ถายทอดความรู ทักษะ และประสบการณ 6) ดานทักษะ
พิสัย คือ มีความสามารถในการสังเกตอากัปกิริยา ทาที
ของผูปวยและญาติ มีความสามารถในการซักประวัติ
และตรวจรางกายผูป ว ยไดอยางครอบคลุมและเหมาะสม
มีความสามารถในการตรวจและแปลผลโดยเครื่องมือ
พืน้ ฐานและการตรวจทางหองปฏิบตั กิ ารทีจ่ ำเปนได โดย
คำนึงถึงความคุม คาและเหมาะสม มีทกั ษะในการใหการ
ดูแลรักษา และทำหัตถการทีจ่ ำเปน มีทกั ษะในการสราง
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เสริมสุขภาพและปองกันโรค มีทักษะพื้นฐานในการ
ดำเนินการวิจัย[1,2,3]
การประเมิ น ตนเองเป น กระบวนการในการ
ประเมินความรู ความสามารถวิธีหนึ่งที่ตองทำควบคู
ไปกับการประเมินผลโดยวิธีอื่นๆ เพื่อนำมาวิเคราะห
พิจารณาตัดสินคุณคาของหลักสูตรวา หลักสูตรนั้นๆ มี
ประสิทธิภาพแคไหน เมื่อนำไปใชแลว บรรลุตามจุด
มุงหมายที่กำหนดหรือไมเพียงใด มีอะไรตองแกไข เพื่อ
นำผลมาใชในการตัดสินใจหาทางเลือกที่ดีกวา
การเปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น ตนเองของ
นักศึกษาแพทยตอผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา นั้น ผูวิจัยศึกษาในภาพรวมโดย
จำแนกตามเพศ ชั้นป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (เกรด
เฉลี่ยสะสม) ซึ่งจะชวยใหมองเห็นถึงความแตกตางทาง
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทาง
ป ญ ญา ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและ
ความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดาน
ทักษะพิสัย ของนักศึกษาแพทยแตละบุคคล รวมไปถึง
จะเปนแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับผูเรียนไดเปนอยางดีอีกดวย
ผูวิจัยไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมิน
ตนเองของนักศึกษาแพทย คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล เพือ่ ใหทราบถึงความรูค วามเขาใจของนักศึกษา
แพทยที่มีตอผลการเรียนรูแตละดาน ซึ่งจะสามารถนำ
ไปเปนแนวทางในการพัฒนาการหลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิตตอไป

2. วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาผลการประเมินตนเองของนักศึกษา
แพทยตอ ผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษา
เพื่ อ เปรี ย บเที ย บข อ มู ล ส ว นบุ ค คลกั บ ผลการ
ประเมินตนเองของนักศึกษาแพทยตอผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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3. ประชากรและกลุมตัวอยาง

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งแยกออก 6 ดาน คือ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะ ทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดาน
ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะพิสัย โดยในแตละ
ดานเปนแบบประมาณคา 5 ระดับ (Likert scale) โดย
ระดับคะแนนมีคาตั้งแต 1-5 แสดงความคิดเห็นตามผล
การเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
บรรลุมากที่สุด บรรลุมาก บรรลุปานกลาง บรรลุนอย
และบรรลุนอยมากตามลำดับ
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นขอ
เสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม

ประชากร คื อ นั ก ศึ ก ษาแพทย ชั้ น คลิ นิ ก
คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จำนวน 889 คน
กลุ ม ตั ว อย า ง คื อ นั ก ศึ ก ษาแพทย คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
กำหนดขนาดตัวอยางโดยใชโปรแกรม G*Power จะได
สัดสวนของกลุมตัวอยางจำนวน 280 คน และใชวิธีสุม
ตามความสะดวก (Convenience หรือ Accidental
Sampling) ในการแจกแบบสอบถาม ซึ่งจากการศึกษา
ของ นุชจรีย ไดศึกษาในกลุมตัวอยางเดียวกัน พบวา
การแจกแบบสอบถามใหกับนักศึกษาแพทยมีโอกาส
ที่จะไดรับคืนประมาณรอยละ 40 ดังนั้นผูวิจัยจึงแจก
แบบสอบถามแกนักศึกษาแพทยทั้งหมด

5. สถิติที่ใชและการวิเคราะหขอมูล

4. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล

การวิจยั เชิงพรรณา โดยสถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห
ขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลีย่ คาเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
เปรียบเทียบทดสอบความแตกตางดวยสถิติ t-test

เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถาม
แบบมาตรประมาณคา (Rating scale) เรือ่ ง การประเมิน
ตนเองของนักศึกษาแพทย คณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีตอผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา ซึง่ เนือ้ หาภายใน
แบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับขอมูลสวนตัว
ของนักศึกษาแพทย ลักษณะคำถามเปนแบบเลือกตอบ
เพศ ชัน้ ป และผลสัมฤทธิท์ างการเรียน (เกรดเฉลีย่ สะสม)
ตอนที่ 2 การประเมิ น ตนเองของนั ก ศึ ก ษา
แพทย ที่มีตอผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

6. ผลการศึกษา
จากการศึ ก ษาพบว า มี ผู ต อบแบบสอบถาม
ทั้ ง หมด 295 คน โดยส ว นใหญ เพศหญิ ง คิ ด เป น
รอยละ 57.92 เปนนักศึกษาชั้นปที่ 5 คิดเปนรอยละ
54.24 และมีเกรดเฉลี่ยสะสมอยูที่ 3.50 – 4.00 คิดเปน
รอยละ 62.37 (Table 1)
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Table 1 Characteristics of sample groups.
Gender
Male
Female
Academic year
4th Year
5th Year
6th Year
Academic performance (GPA)
2.00 – 2.49
2.50 – 2.99
3.00 – 3.49
3.50 – 4.00
่

Frequency

Percentage (%)

145
150

42.08
57.92

113
160
22

38.31
54.24
7.46

2
11
98
184

0.68
3.73
33.22
62.37
่

ผลการวิ เ คราะห แ บบสอบถามเกี่ ย วกั บ การ
ประเมินตนเองของนักศึกษาแพทย ทีม่ ผี ลการเรียนรูต าม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยกำหนดคา
ระดับคะแนน ดังนี้
1.00 - 4.49
หมายถึง นอยมาก
1.50 - 2.49
หมายถึง นอย
2.50 - 3.49
หมายถึง ปานกลาง
3.50 - 4.49
หมายถึง มาก
4.50 - 5.00
หมายถึง มากที่สุด

จากตารางพบว า คะแนนเฉลี่ ย ที่ นั ก ศึ ก ษา
ประเมินตนเองวาบรรลุคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา คุณลักษณะทีน่ กั ศึกษาบรรลุมาก
ที่สุดคือดานคุณธรรม จริยธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ
4.42 รองลงมาคือ ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.17 และ
นอยที่สุดคือ ดานความรู ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 3.48
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Table 2 The result of analysis of mean ( ) and standard deviation (S.D.) for characteristics in line
with the six (6) dimensions of Thai qualifications framework for higher education.
Thai qualifications framework for higher education
Mean
Ethics and morals
4.42
Knowledge
3.48
Cognitive skills
3.69
Interpersonal skills and responsibility
4.17
Numerical analysis, communication and information technology skills 3.81
Domain of psychomotor skill
3.69

S.D. Interpretation
0.62
More
0.85
Moderate
0.73
More
0.68
More
0.77
More
0.71
More

ความรับผิดชอบ นักศึกษาแพทยยอมรับในความแตกตางหลากหลายของผูปวย ( = 4.17, S.D. = 0.68)
มีการประเมินตนเองอยูในระดับมาก ดานทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ นักศึกษาแพทยคนควาหาขอมูลจากแหลง
ตางๆ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ( = 3.81, S.D. =
0.77) มีการประเมินตนเองอยูในระดับมาก และดาน
ทักษะพิสยั นักศึกษาแพทยมคี วามสามารถในการสังเกต
ซักประวัติผูปวยไดอยางครอบคลุมและเหมาะสม ( =
3.69, S.D. = 0.71) มีการประเมินตนเองอยูใ นระดับมาก

เมือ่ พิจารณาเปนรายขอในแตละดานพบวาดาน
คุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาแพทยเคารพในสิทธิ์ของผู
ปวย ( = 4.42, S.D. = 0.62) มีการประเมินตนเองอยู
ในระดับมาก ดานความรู นักศึกษาแพทยมีความรูความ
สามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิกตามที่ระบุใน
แตละชั้นป ( = 3.48, S.D. = 0.85) มีการประเมิน
ตนเองอยู ใ นระดั บ ปานกลาง ด า นทั ก ษะทางป ญ ญา
นักศึกษาแพทยมีทักษะในการใหเหตุผลเพื่อการตัดสิน
ใจ ( = 3.69, S.D. = 0.0.73) มีการประเมินตนเองอยู
ในระดับมาก ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
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Table 3 Comparison of sample group’s characteristics in line with Thai qualifications framework
for higher education, classified by gender.
Ethics and Morals
Male
Female
Knowledge
Male
Female
Cognitive Skills
Male
Female
Interpersonal skills and responsibility
Male
Female
Numerical analysis, communication and information
technology skills
Male
Female
Domain of psychomotor skill
Male
Female

n

ܺത

S.D.

t

p

145
150

4.43
4.40

0.45
0.49

0.589

0.607

145
150

3.69
3.28

0.77
0.59

5.088*

0.001

145
150

3.77
3.61

0.47
0.39

3.196*

0.048

145
150

4.17
4.17

0.54
0.54

0.086

0.491

145
150

3.93
3.68

0.64
0.51

3.853

0.086

145
150

3.81
3.58

0.69
0.49

3.408*

0.010

* significant at P < 0.05 level

จากตารางที่ 3 พบวา นักศึกษาแพทยเพศชาย
และหญิง มีการประเมินตนเองวาบรรลุคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในดานความรู

ดานทักษะทางปญญา และดานทักษะพิสัยแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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Table 4 Comparison of sample group’s characteristics in line with Thai qualifications framework
for higher education, classified by academic year.
Ethics and Morals
4th Year
5th Year
Knowledge
4th Year
5th Year
Cognitive skills
4th Year
5th Year
Interpersonal skills and responsibility
4th Year
5th Year
Numerical analysis, communication and information
technology skills
4th Year
5th Year
Domain of psychomotor skill
4th Year
5th Year

n

ܺത

S.D.

t

p

113
160

4.44
4.38

0.43
0.50

1.024

0.307

113
160

3.50
3.47

0.79
0.69

0.403

0.687

113
160

3.73
3.65

0.41
0.47

1.350

0.178

113
160

4.16
4.13

0.56
0.53

0.457

0.648

113
160

3.83
3.77

0.63
0.57

0.740

0.460

113
160

3.70
3.67

0.68
0.58

0.477

0.634

* significant at P < 0.05 level

เนื่องจากกลุมตัวอยางชั้นปที่ 6 มีจำนวนแตก
ตางกับกลุมอื่นๆ มากพอสมควร ตารางที่ 4 จึงวิเคราะห
ขอมูลเฉพาะกลุมตัวอยางชั้นปที่ 4 และ 5 ซึ่งผลการ

ศึกษาพบวา นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 และ 5 มีการ
ประเมินตนเองวาบรรลุคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในทุกดานไมแตกตางกัน
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Table 5 Comparison of sample group’s characteristics in line with Thai qualifications framework
for higher education, classified by academic performance.

Ethics and Morals
3.00 – 3.49
3.50 – 4.00
Knowledge
3.00 – 3.49
3.50 – 4.00
Cognitive skills
3.00 – 3.49
3.50 – 4.00
Interpersonal skills and responsibility
3.00 – 3.49
3.50 – 4.00
Numerical analysis, communication and information
technology skills
3.00 – 3.49
3.50 – 4.00
Domain of psychomotor skill
3.00 – 3.49
3.50 – 4.00

n

ܺത

S.D.

t

p

98
184

4.39
4.44

0.50
0.45

-0.772

0.063

98
184

3.51
3.47

0.73
0.71

0.380

0.538

98
184

3.69
3.69

0.46
0.43

-0.066

0.113

98
184

4.17
4.15

0.55
0.54

0.316

0.534

98
184

3.82
3.79

0.66
0.54

0.361*

0.013

98
184

3.69
3.70

0.67
0.57

-0.007*

0.036

* significant at P < 0.05 level

6.1 ความคิดเห็นดานเนือ้ หาเพิม่ เติมทีน่ กั ศึกษาแพทย
ควรรู
จากการสอบถามความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา
แพทยพบวา นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 และ 5 มีความ
ตองการเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎหมายทางการแพทย
การทำหัตถการ ทักษะการตรวจรางการ และการเขาหา
ผูป ว ยเหมือนกัน นักศึกษาแพทยชนั้ ปที่ 5 และ 6 มีความ
ตองการความรูเกี่ยวกับการวินิจฉัยโรคเบื้องตน และโรค
พื้นฐานที่ควรทราบเหมือนกัน และนักศึกษาแพทยชั้นป

จากตารางที่ 5 พบวา นักศึกษาแพทยทมี่ ผี ลการ
เรียน 3.00 -3.49 และ 3.50 – 4.00 มีการประเมินตนเอง
วาบรรลุคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาในดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะ
พิสัย แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
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มีเกรดเฉลีย่ สะสม 3.00 – 3.49 และ 3.50 – 4.00 มีการ
ประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา ในดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และดานทักษะ
พิสัยแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และ
นักศึกษาแพทยชั้นปที่ 4 และ 5 มีการประเมินผลการ
เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ใน
ดานทุกดานไมแตกตางกัน

ที่ 6 จะมีตองการความรูเกี่ยวกับการทำวิจัยและการได
ปฏิบัติกับ case ที่เปนโรคทั่วไปใหบอยยิ่งขึ้น
6.2 ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคุณภาพของตนเอง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
นักศึกษาแพทยสว นใหญไมกลาเขาไปซักประวัต/ิ
ตรวจรางกายคนไขในหอผูป ว ย และไมรวู ธิ กี ารเรียนรูจ าก
คนไข ขาดทักษะในการเขาหาผูป ว ย อยากใหมกี ารบูรณา
การความรูท งั้ คลินกิ และปรีคลินกิ ใหมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ใหได
ขอมูลที่ตรงกันและนักศึกษาแพทยไดสิ่งที่ควรตองรูและ
สามารถนำไปประยุกตใชไดจริง และเปดโอกาสฝกทักษะ
การพูดคุยใหคำแนะนำ/ปรึกษากับผูป ว ย รวมถึงการแจง
ขาวราย โดยมีอาจารยหรือแพทยประจำบานชวยคุมและ
แนะนำ

8. อภิปรายผล
การศึกษาผลการประเมินตนเองของนักศึกษา
แพทยตอ ผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับ
อุดมศึกษา อยูในระดับมาก คือ ดานคุณธรรมจริยธรรม
ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบ ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทักษะทางปญญา
และดานทักษะพิสัย โดยดานความรู มีคะแนนประเมิน
นอยที่สุด ซึ่งอยูในระดับปานกลางซึ่งอาจจะเปนเพราะ
นักศึกษาแพทยสวนใหญยังกังวลในเรื่องของกฎหมาย
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ความรูความ
สามารถทางวิชาชีพและทักษะทางคลินิก โดยนักศึกษา
แพทยใหความเห็นวาควรเพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมาย
ทางการแพทย ทักษะการตรวจหัตถการ ใหมากขึ้น ซึ่ง
สอดคลองกับการศึกษาของวชิราภรณ[4] ที่ไดศึกษา
เกี่ยวกับการประเมินความสามารถตนเองของนักศึกษา
แพทยระดับปรีคลินิกตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู
ระดับปริญญาตรีกับสมรรถนะสำคัญของผูเรียนระดับ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานและคุณลักษณะบัณฑิตแพทยอนั พึง
ประสงค พบวา ผูเ รียนประเมินตนเองในดานความรูน อ ย
ทีส่ ดุ ดังนัน้ จึงควรใหความสำคัญกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนใหมากที่สุด เนนการบูรณาการระหวาง
การเรียนในชั้นปรีคลินิกและคลินิก ใหนักศึกษาแพทย
สามารถนำความรูที่ไดจากการเรียนในชั้นปรีคลินิก ไป
ประยุกตใชไดในชัน้ คลินกิ ใหเกิดประโยชนสงู สุด สวนผล
การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของการประเมิน

7. สรุปผลการวิจัย
นักศึกษาแพทยรอยละ 57.92 เปนเพศหญิง
ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักศึกษาแพทยชั้น
ปที่ 4 มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยูที่ 3.50 – 4.00 ซึ่ง
นักศึกษาประเมินตนเองวาบรรลุผลการเรียนรูต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอยูในระดับมาก มีคา
เฉลี่ยรวมเทากับ 3.86 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ
0.78 เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การประเมินผล
การเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาอยู
ในระดับมาก ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานทักษะ
ทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานทักษะ
พิสัย สวนดานความรู การประเมินผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาอยูในระดับปาน
กลาง เมื่อเปรียบเทียบนักศึกษาแพทยที่มีเพศชายและ
หญิง พบวามีการประเมินตนเองวาบรรลุคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาในดานความ
รู ดานทักษะทางปญญาและดานทักษะพิสยั แตกตางกัน
อยางมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 นักศึกษาแพทยที่
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ตนเองวาบรรลุคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พบวานักศึกษาชายประเมินตนเอง
วาบรรลุคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษา ในดานความรู ดานทักษะทางปญญาและ
ดานทักษะพิสัย สูงกวานักศึกษาหญิงอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวชิราภรณเชน
กัน ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
นักศึกษาแพทยที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 – 3.49 และ
3.50 – 4.00 พบวานักศึกษาแพทยที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม
3.00 – 3.49 ประเมินตนเองวาบรรลุคุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา ในดานทักษะใน
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสูงกวานักศึกษาแพทยที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม
3.50 – 4.00 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ และนักศึกษา
แพทยที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.50 – 4.00 ประเมินตนเอง
วาบรรลุคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาดานทักษะพิสัยมากกวานักศึกษาแพทยที่มี
เกรดเฉลี่ยสะสม 3.00 – 3.49 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
สวนผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
นักศึกษาแพทยชนั้ ปที่ 4 และ5 พบวาการผลประเมินตน
เองฯ ในทุกดานไมแตกตางกัน ซึ่งอาจเปนเพราะศึกษา
แพทยทั้งสองชั้นปมีความตองการความรูและเนื้อหาใน
การเรียนของนักศึกษาแพทยเพิ่มเติมที่คลายกัน

9. References
[1]
[2]

[3]

[4]

96

Office of the Higher Education Commission, Thai Qualifications Framework for
Higher Education, 2009.
Doctor of Medicine Program, Faculty of
Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University Curriculum revised 2014, pp. 48-59.
(in Thai)
Announcement of the Ministry of Education on Standard Framework National
Higher Education Qualifications, 2009,
Available Source: http://www.mua.go.th/
users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews2/news2.pdf, August 13, 2015.
Wachiraporn K. and Worapon W., 2016,
Self-assessment of pre-clinical undergraduate medical student competencies
in the application of the undergraduate
framework learning standard and appraisal competency for basic education
students and medical graduate’s
outcome, Thammasat Medical Journal.
16: 467-479. (in Thai)

