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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการ
เข้าสูค่ วามเป็นสากลของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึง่ ในประเทศไทย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการเข้าสู่ความ
เป็นสากลของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ เพื่อศึกษาความรู้ ทัศนคติและ
การปฏิบัติในการพัฒนาสู่ความเป็นสากลของบุคลากร และปัจจัยส่วนบุคคล
ที่อาจมีผลต่อความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของบุคลากร โดยใช้การวิเคราะห์
เชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยก�ำหนดจ�ำนวน
ประชากรเป็ น บุ ค ลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จ� ำ นวน
16,253 คน ค�ำนวณกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการค�ำนวณของ Taro Yamane
ได้ผลลัพธ์ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ค�ำนวณได้ เท่ากับ 391 คน และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test)
ผลการวิจยั พบว่า (1) ความรูใ้ นการเข้าสูค่ วามเป็นสากลของบุคลากร มีคา่ เฉลีย่
โดยรวมด้ า นความเป็ น สากลอยู ่ ใ นระดั บ ดี ด้ า นความเป็ น สากลของ
นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
2, 3, 4
อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการวิทยานิพนธ์
1

ค�ำส�ำคัญ : ความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติ ความเป็นสากล คณะแพทยศาสตร์

Abstract
This research aims 1) to learn about the knowledge,
attitude, and practices of the personnel of one faculty of medicine
in Thailand regarding internationalization 2) to compare the
fundamental factors regarding knowledge, attitude, and practices
involving internationalization, and 3) to suggest development
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มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในระดับดี ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
อยู่ในระดับปานกลาง (2) ทัศนคติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของบุคลากร
มีคา่ เฉลีย่ โดยรวมทางทัศนคติตอ่ ด้านความเป็นสากลและทัศนคติตอ่ คณะฯ ด้าน
ความเป็นสากลในระดับมากที่สุด และทัศนคติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของ
หน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง (3) การปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของ
บุคลากรมีค่าเฉลี่ยโดยรวมในการปฏิบัติของคณะฯ ด้านความเป็นสากล
ในระดั บ มาก และการปฏิ บั ติ ข องบุ ค ลากรและการปฏิ บั ติ ข องหน่ ว ยงาน
อยู่ในระดับน้อย (4) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ระยะเวลาการปฏิบตั งิ านมีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบตั ใิ นการเข้าสูค่ วามเป็น
สากลไม่แตกต่างกัน (5) ระดับการศึกษา มีความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติใน
การเข้าสู่ความเป็นสากลแตกต่างกัน และสายอาชีพ (แพทย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน) มีทัศนคติ และการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลแตกต่างกัน
โดยสรุ ป บุ ค ลากรของคณะแพทยศาสตร์ แ ห่ ง นี้ มี ค วามรู ้ ร ะดั บ ปานกลาง
มีทัศนคติที่ดีระดับมากที่สุดและมีการปฏิบัติระดับน้อย ดังนั้น การจะพัฒนาสู่
ความเป็นสากล จ�ำเป็นต้องสื่อสารให้ความรู้ด้านความเป็นสากลทุกระดับและ
สนับสนุนให้มีการปฏิบัติจริงที่มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ในระดับหน่วยงาน
เพื่อให้คณะฯ และมหาวิทยาลัยก้าวสู่ความเป็นสากลอย่างแท้จริง
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methods towards internationalization for the Faculty of Medicine.
The research tool is a questionnaire, and the sample size for this
study is 391 personnel of one faculty of medicine. The statistical
analysis is performed in terms of frequency distribution,
percentage, mean, and ANOVA. The results are as follows :
(1) The knowledge of internationalization of personnel and
knowledge of internationalization of Mahidol University is at a
good level while internationalization of the Faculty of Medicine is
at a moderate level. (2) The personnel’s attitude towards
internationalization and the internationalization of the Faculty
of Medicine is at the highest level and the attitude of
internationalization at the unit level is low. (3) The overall practice
of internationalization at the faculty level is good but the
practice of internationalization of personnel and units is low.
(4) Differences in the personnel’s fundamental factors, i.e., gender,
age, marital status, and work experience do not affect differences
in their knowledge, attitude, and practice. (5) Differences in the
personnel’s fundamental factors, i.e., education affected
differences in their knowledge, attitude, and practice, but
occupation affected differences in their attitude and practice. In
conclusion, the personnel’s knowledge at this faculty of medicine
is at a moderate level. The attitude of personnel is at the highest
level whereas the practice of internationalization of personnel
was low. It can be suggested that the communication
and implementation of the knowledge and practice of

internationalization should be promoted to improve all personnel
at all levels. The Faculty of Medicine should have more English
activities in routine practice to help achieve internationalization of
the Faculty of Medicine and the university.
Keywords : knowledge, attitude, practice, internationalization,
Faculty of Medicine
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ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม มีการสื่อสารไร้พรมแดน มีความรวดเร็วและการแข่งขัน
ทีม่ ากยิง่ ขึน้ ส่งผลให้ทกุ ประเทศมีความตืน่ ตัวและมีแนวโน้มทีจ่ ะมีการเปิดเสรี
ในด้านต่าง ๆ ซึง่ เป็นการสร้างเครือข่ายของกิจกรรมต่าง ๆ ทีม่ ลี กั ษณะข้ามทวีป
ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ได้เริ่มมีการเปิดเสรีทางด้านการค้ากับประเทศ
ต่าง ๆ ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรี (FTA : Free Trade Area) และอีกทั้งตาม
ข้อตกลงของผู้น�ำอาเซียน ได้ตกลงร่วมกันที่จะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน
ภายในปี 2558 โดยมีข้อตกลงร่วมกันถึงคุณสมบัติในสายวิชาชีพเพื่อให้มี
การเคลื่อนย้ายแรงงานใน 7 สาขา ได้แก่ วิศวกรรม พยาบาล สถาปัตยกรรม
วิชาชีพสํารวจ แพทย์ ทันตแพทย์และนักบัญชี (มติชน, 2555) เพื่อให้อาเซียน
สามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย
ใหม่ ๆ ในอนาคต จากกระแสการเปลี่ยนแปลง ท�ำให้ประเทศไทยต้องมีความ
ตื่นตัว ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงและเร่งพัฒนาประเทศให้ก้าวขึ้นสู่ความ
เป็นสากลเทียบเท่ากับประเทศอื่น ๆ ได้ โดยในประเทศไทยได้มีการจัดทําแผน
พัฒนาประเทศไทย ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของมิติต่าง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ โดยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย
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ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ได้มีการก�ำหนดการเตรียมความพร้อมในการ
เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)
ในปี พ.ศ. 2558 เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชนที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาบุ ค ลากรในทุ ก ภาคส่ ว นของเศรษฐกิ จ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มี
มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) การให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนาคนในประเทศ จะน�ำไปสู่การพัฒนาให้ประเทศมีความ
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ดังนั้น การศึกษาจึงเป็นเป้าหมายหลักอันหนึ่งในการพัฒนา
คนให้ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถ ซึ่ ง จะน� ำ ไปสู ่ ค วามเป็ น สากลทั ด เที ย มกั บ
ประเทศอื่น ๆ โดยในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาไทย ได้เริ่มมีการปฏิรูประบบ
การศึกษาไทย เพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ และพัฒนาเข้าสูม่ าตรฐาน
สากล อีกทัง้ มีองค์กรภายนอกทีท่ ำ� การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกอยูต่ ลอดเวลา
จึงท�ำให้ประเทศไทยต้องมีความตื่นตัว และท�ำให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้เป็นที่ยอมรับแก่นานาประเทศ
มหาวิทยาลัยมหิดลได้ให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การวิจัย และส่งเสริมการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การสร้างเครือข่ายทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้เกิด
ความเข้าใจและร่วมพัฒนาการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง แบ่งปันองค์ความรู้
ทรัพยากรทัง้ ด้านบุคคลและวัสดุอปุ กรณ์อย่างมีคณ
ุ ค่าและเกิดประโยชน์สงู สุด
ต่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย ให้ประเทศได้มกี ารพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน
กับต่างประเทศได้มากขึ้น นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังเน้นการประชาสัมพันธ์
ให้ข้อมูลศักยภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่ต่างประเทศ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
ไปสูค่ วามเป็นสากลและเป็นทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ เสริมสร้างความเข้าใจ
ระหว่ า งหน่ ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี แ นวปฏิ บั ติ แ ละนโยบายด้ า น
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วิเทศสัมพันธ์และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในอันที่จะมุ่งสู่ความเป็นสากล
เน้นการร่วมมือพัฒนาศักยภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัย ดังวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย ที่ว่า “มหาวิทยาลัยมหิดลมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
(Mahidol University is determined to be a world class university.)”
ซึ่งจากค�ำแถลงนโยบายรัฐบาลของนายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (ข่าวส�ำนักนายกรัฐมนตรี, 2556) พยายามส่งเสริมให้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเร่ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน มากกว่ า การขยาย
เชิงปริมาณ ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยให้มีการ
จัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาของไทย เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน และจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) ให้มากขึ้น
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ งุ่ เน้นด้านการศึกษาเกีย่ วกับ
การแพทย์มาตั้งแต่เริ่มต้น โดยมีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ก่อตั้ง
ตามหลังการเกิดของโรงพยาบาลศิริราช ในปี 2431 และคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดีที่ได้รับการก่อตั้งในปี 2508 ซึ่งคณะแพทยศาสตร์
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานระดับสากล สามารถท�ำ
คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของสังคมสามารถพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าและ
ทันสมัยอยู่เสมอ มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม ถือประโยชน์ของ
เพื่อนมนุษย์เป็นที่ตั้ง และปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์โดยยึดหลัก อตฺตานํ อุปมํ กเร
(แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 2556 - 2559)
คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึง่ ภายใต้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ได้มกี ารด�ำเนิน
การตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นสากล โดยในแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะฯ ในปี 2555 - 2558 ได้มกี ารก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์ดา้ น
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การสร้างความเป็นสากล โดยมีการก�ำหนดกลยุทธ์ เพื่อที่จะสร้างจิตส�ำนึกว่า
มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นส่วนหนึง่ ของประชาคมโลกสร้างความร่วมมือและแลก
เปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในระดับนานาชาติสื่อสารและเผยแพร่
ความเป็นมหิดลสู่นานาชาติ ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรให้มีความ
สามารถสูร่ ะดับสากลและสนับสนุนความเป็นนานาชาติในองค์กร และมีตวั ชีว้ ดั
ด้านความเป็นสากล คือ จาํ นวนนักศึกษาทีม่ ปี ระสบการณ์ทางวิชาการ/วิชาชีพ
ในต่างประเทศมากกว่าหรือเท่ากับ 4 สัปดาห์ จํานวนนักศึกษาต่างชาติเต็มเวลา
จํานวนนักศึกษาต่างชาติแลกเปลี่ยน มากกว่าหรือเท่ากับ 4 สัปดาห์ ร้อยละ
ของจํานวนอาจารย์ต่างชาติเต็มเวลา (Visiting Professor) มากกว่า 1 เดือน
(แผนยุทธศาสตร์ 2555-2558, 2555) โดยในการก�ำหนดตัวชี้วัดดังกล่าว
คณะฯ ได้มีการด�ำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ได้มีนักศึกษาแพทย์หรืออาจารย์
ชาวต่างชาติสนใจเข้ามาปฏิบัติงานในคณะฯ เป็นจ�ำนวนมาก โดยคณะแพทย์
แห่งนี้ มีหน่วยงานวิเทศสัมพันธ์ ในการด�ำเนินงานด้านต่างประเทศและ
สนับสนุนคณะฯ เพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นสากล ในปี 2553 – 2554 งานวิเทศสัมพันธ์
ได้มีพันธกิจในการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรศิริราชทุกระดับ ในการใช้ภาษา
อังกฤษ โดยมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรในคณะฯ
จากการที่คณะแพทยศาสตร์ ได้ด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยในการสร้างความเป็นสากล และเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย
ที่จะช่วยให้มหาวิทยาลัยบรรลุวิสัยทัศน์ที่จะเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก แต่ใน
การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2557 ยังอยู่ในอันดับ
ที่ 101-150 ยังไม่สามารถก้าวขึ้นสู่อันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยโลกได้ และ
เมือ่ เทียบกับประเทศอืน่ ในเอเชีย เช่น มหาวิทยาลัยในประเทศจีน ประเทศญีป่ นุ่
ประเทศเกาหลี ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ดีกว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย
(QS Ranking, 2014) โดยคณะแพทยศาสตร์แห่งนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการมี
ส่วนร่วมในการส่งข้อมูลตามเกณฑ์การจัดอันดับทางด้าน Life Sciences &

Medicine แต่การพัฒนาความเป็นสากลจ�ำเป็นต้องใช้บุคคลเป็นตัวขับเคลื่อน
แต่หากบุคลากรยังขาดความพร้อม ความรูแ้ ละความเข้าใจในการก้าวไปสูค่ วาม
เป็นสากล จะท�ำให้การขับเคลื่อนไปถึงเป้าหมายได้ช้า ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มี
ข้อมูลด้านประเมินบุคลากรในด้านความสากล จากปัญหาดังกล่าว ผู้วิจัยจึง
ต้องการศึกษาในด้านความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั ใิ นการเข้าสูค่ วามเป็นสากล
ของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ โดยใช้คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งเป็น
แหล่งข้อมูลในการวิจัย เพื่อน�ำเสนอแนวทางการพัฒนาต่อไป

ขอบเขตการวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นบุคลากร
ของคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง ภายใต้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ปฏิบัติงาน
อยู่ จ�ำนวน 391 คน
ขอบเขตด้านเนื้อหา งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาถึงความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบตั ใิ นการเข้าสูส่ ากลของบุคลากรในคณะเเพทยศาสตร์แห่งหนึง่ ใน
ประเทศไทย โดยด�ำเนินการเก็บข้อมูลจากบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์
มีปัจจัยที่ส�ำคัญ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และสายอาชีพ (กลุ่มแพทย์หรือบุคลากร
สายสนับสนุน)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการเข้าสู่ความ
เป็นสากลของบุคลากรในคณะเเพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของบุคลากรใน
คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
3. เพือ่ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาความเป็นสากลของคณะต่อไป

ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 3 เดือน
ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2558
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วิธีการด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้
ทัศนคติ และการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของบุคลากรในคณะ
แพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย และเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
ความเป็นสากลของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ โดยใช้การศึกษาวิจยั เชิงปริมาณ
โดยมีประชากรของคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งภายใต้มหาวิทยาลัยมหิดล
จ�ำนวน 16,253 คนและค�ำนวณกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรการค�ำนวณของ Taro
Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 391 คน และคิดเผื่อ 50% ในกรณีที่มีข้อมูล
ไม่ครบถ้วนหรือสูญหาย ดังนั้น จะต้องใช้กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเท่ากับ
782 ราย และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ส�ำหรับในการเก็บ
จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งสร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดต่าง ๆ
รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบบสอบถามจะเป็นในประเด็นดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม (19 ข้อ)
ส่วนที่ 2 ความรู้ (Knowledge) เกีย่ วกับความเป็นสากลของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ (40 ข้อ)
ส่วนที่ 3 ทัศนคติ (Attitude) เกี่ยวกับความเป็นสากลของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ (35 ข้อ)
ส่วนที่ 4 การปฏิบัติ (Practice) เกี่ยวกับความเป็นสากลของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์ (32 ข้อ)
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ (4 ข้อ)
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน�ำแบบ
สอบถามทั้งหมด จ�ำนวน 391 ชุดมาวิเคราะห์โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย

โปรแกรมส�ำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS For Windows) โดยสถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ สถิติบรรยาย (Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน�ำค่า
ที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิตวิเคราะห์ (Analytical Statistic)
ใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ คือ การทดสอบค่าที (t-test) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (F-test) เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างด้านปัจจัย
ส่วนบุคคลและความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากล
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ผลของการวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง ร้อยละ 73.4 อยู่ในช่วงอายุ
31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.6 มีสถานภาพโสด ร้อยละ 58.1 คน ภูมิล�ำเนา
จากกรุงเทพฯ ร้อยละ 38.9 มีต�ำแหน่งการท�ำงานเป็นบุคลากรสายสนับสนุน
ร้อยละ 88.2 โดยสายวิชาชีพคือพยาบาล ร้อยละ 21.0 มีระดับการศึกษา ระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 54.0 จากสถาบันการศึกษาภายในประเทศ มีอายุการท�ำงาน
ไม่ถึง 10 ปี ร้อยละ 63.2 ส่วนใหญ่ไม่เคยไปอยู่หรือไปต่างประเทศ และไม่เคย
เดินทางไปประเทศเพือ่ นบ้านในกลุม่ อาเซียน อีกทัง้ ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รบั ทุนไป
ศึกษาต่อต่างประเทศหรือไปดูงาน/เสนอผลงานในต่างประเทศ และภาษา
ที่สามารถสื่อสารได้นอกเหนือจากภาษาไทย คือภาษาอังกฤษ ร้อยละ 56.3
แต่ส่วนใหญ่ไม่เคยเข้าทดสอบภาษาอังกฤษ และส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการ
ทดสอบภาษาอังกฤษก่อนเข้าปฏิบตั งิ าน และไม่เคยมีประสบการณ์การใช้ภาษา
อังกฤษ หรือหากมีประสบการณ์ บุคลากรส่วนใหญ่มีประสบการณ์น้อยกว่า
1 ปี
ตอนที่ 2 ผลการวิจัยด้านความรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับความเป็น
สากลของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย

ตัวแปร/ระดับความรู้

Integrated Social Science Journal

38

ความหมายของความเป็นสากล (15 ข้อ)
ระดับ ดี (12-15 คะแนน)
ระดับปานกลาง (8-11 คะแนน)
ระดับน้อย (0-7 คะแนน)
รวม
ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล (7 ข้อ)
ระดับ ดี (6-7 คะแนน)
ระดับปานกลาง (4-5 คะแนน)
ระดับน้อย (0-3 คะแนน)
รวม
ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์ (18 ข้อ)
ระดับ ดี (15-18 คะแนน)
ระดับปานกลาง (9-14 คะแนน)
ระดับน้อย (0-8 คะแนน)
รวม

จ�ำนวน

ร้อยละ

258
91
42
391

66
23.3
10.7
100

266
80
45
391

68
20.5
11.5
100

5
344
42
391

1.3
88
10.7
100

กลุม่ ตัวอย่างมีความรู้ ในการเข้าสูค่ วามเป็นสากลโดยด้านความหมาย
ของความเป็นสากล อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 66 ด้านความเป็นสากลของ
มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 68 ความเป็นสากลของคณะ
แพทยศาสตร์ อยู่ในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 88
ตอนที่ 3 ผลการวิจยั ด้านทัศนคติ (Attitude) เกีย่ วกับความเป็นสากล
ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย

ตารางที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของทัศนคติ
(Attitude) เกี่ยวกับความเป็นสากลของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง
ในประเทศไทย
ส่วนเบี่ยงเบน ระดับ
ทัศนคติ
ค่าเฉลี่ย มาตรฐาน ความคิดเห็น
ทัศนคติตอ่ ตนเองในด้านความเป็นสากล 4.26
1.221
มากที่สุด
ทัศนคติต่อหน่วยงานของท่าน
2.95
0.835
ปานกลาง
ทัศนคติต่อคณะฯ
4.22
0.773
มากที่สุด

ตอนที่ 4 ผลการวิจัยด้านการปฏิบัติ (Practice) เกี่ยวกับความเป็น
สากลของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของการ
ปฏิบัติ (Practice) เกี่ยวกับความเป็นสากลของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์
แห่งหนึ่งในประเทศไทย
การปฏิบัติ
การปฏิบัติของบุคลากรด้านความ
เป็นสากล
การปฏิบัติของหน่วยงานด้านความ
เป็นสากล
การปฏิบัติของคณะฯ ด้านความ
เป็นสากล

นเบี่ยงเบน ระดับ
ค่าเฉลี่ย ส่วมาตรฐาน
ความคิดเห็น
2.23
0.990
น้อย
2.52

1.141

น้อย

3.45

0.96

มาก
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กลุม่ ตัวอย่างมีทศั นคติในการเข้าสูค่ วามเป็นสากล โดยด้านความหมาย
ของความเป็นสากล ทัศนคติตอ่ คณะฯ ด้านความเป็นสากล อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
ทัศนคติต่อหน่วยงานของท่าน ในด้านความเป็นสากล อยู่ในระดับปานกลาง

กลุม่ ตัวอย่างมีการปฏิบตั ใิ นการเข้าสูค่ วามเป็นสากลโดยการปฏิบตั ขิ อง
บุคลากร ด้านความเป็นสากล และการปฏิบัติของคณะฯ ด้านความเป็นสากล
อยู่ในระดับน้อย การปฏิบัติของคณะฯ ด้านความเป็นสากล อยู่ในระดับมาก
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล
กับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย
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ตารางที่ 3 ความแตกต่างระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบตั ิ เกีย่ วกับความ
เป็นสากลของบุคลากรกับเพศ
ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ)
t
df
Sig
ความรู้
1. ความหมายความเป็นสากล
.727 321
.227
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
2.444 297 .027*
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
1.557 309
.061
รวม
.057
ทัศนคติ
1. ความหมายความเป็นสากล
-1.039 389
.979
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
-.634 389
.676
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
-.566 389
.103
รวม
.313
การปฏิบัติ
1. ความหมายความเป็นสากล
3.402 389 .000*
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
.608 389 .026*
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
-.361 389
.888
รวม
.093
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 3 แสดงผลการวิจัยการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากล
ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย จ�ำแนกตามเพศ จาก
การทดสอบทางสถิตดิ ว้ ยวิธกี ารวิเคราะห์ Independent t-test พบว่าบุคลากร
ที่มีเพศที่แตกต่างกันมีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เพศชาย เพศหญิง มีความรูเ้ กีย่ วกับความเป็นสากล
ของมหาวิทยาลัยมหิดลแตกต่างกัน มีการปฏิบตั เิ กีย่ วกับความหมายความเป็น
สากลและความหมายความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดลที่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4 ความแตกต่างระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการเข้าสู่
ความเป็นสากล กับอายุ
ความรู้
1. ความหมายความเป็นสากล
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
รวม
ทัศนคติ
1. ความหมายความเป็นสากล
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
รวม
การปฏิบัติ
1. ความหมายความเป็นสากล
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
รวม

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

df

F

Sig.

4
4
4

.589
.965
.134

.670
.427
.970
.994

7
8
8

2.045
.374
.952

.049*
.934
.473
.293

8
8
8

.250
1.010
.770

.981
.428
.630
.176
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ปัจจัยส่วนบุคคล (อายุ)

จากตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วน
บุคคลกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของ
บุคลากร คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย จ�ำแนกตามอายุ จากการ
ทดสอบทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way
ANOVA) พบว่า บุคลากรทีม่ อี ายุทแี่ ตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเป็นสากล
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อายุที่แตกต่างกันมีทัศนคติ
เกี่ยวกับความหมายความเป็นสากลแตกต่างกัน
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ตารางที่ 5 ความแตกต่างระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ ในการเข้าสู่
ความเป็นสากลกับสถานภาพสมรส
ปัจจัยส่วนบุคคล (สถานภาพสมรส)
df
F
Sig.
ความรู้
1. ความหมายความเป็นสากล
2 .234 .792
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
2 .169 .845
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
5 .835 .526
รวม
.323
ทัศนคติ
1. ความหมายความเป็นสากล
7 .835 .526
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
8 .391 .925
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
8 1.104 .359
รวม
.591
การปฏิบัติ
1. ความหมายความเป็นสากล
8 .806 .598
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
8 1.352 .216
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
8 1.193 .302
รวม
.801
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

จากตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วน
บุคคลกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของ
บุคลากร คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย จ�ำแนกตามสถานภาพ
สมรส จากการทดสอบทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) พบว่า บุคลากรที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อความเป็นสากลไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 6 ความแตกต่างระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ ในการเข้าสู่
ความเป็นสากลกับระดับการศึกษา
ปัจจัยส่วนบุคคล (ระดับการศึกษา)
df
F
Sig.

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

2
2
5

6.868
5.941
2.376

.001*
.003*
.038*
.042

7
8
8

.867
1.714
2.245

.532
.093
.024*
.031

8
8
8

2.677
1.537
2.507

.007*
.143
.012*
.000
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ความรู้
1. ความหมายความเป็นสากล
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
รวม
ทัศนคติ
1. ความหมายความเป็นสากล
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
รวม
การปฏิบัติ
1. ความหมายความเป็นสากล
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
รวม

จากตารางที่ 6 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วน
บุคคลกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของ
บุคลากร คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย จ�ำแนกตามระดับการ
ศึกษา จากการทดสอบทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว
(One-Way ANOVA) พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติความเป็นสากลแตกต่างกัน แต่เมื่อ
พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า ระดั บ การศึ ก ษากั บ ทั ศ นคติ เ กี่ ย วกั บ ความหมาย
ความเป็นสากล ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล และการปฏิบัติเกี่ยว
กับความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล ไม่แตกต่างกัน
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ตารางที่ 7 ความแตกต่างระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ ในการเข้าสู่
ความเป็นสากลกับกับระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ปัจจัยส่วนบุคคล (ระยะเวลาการปฏิบัติงาน) df
F
Sig.
ความรู้
1. ความหมายความเป็นสากล
2
.099
.906
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
2
.008
.992
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
5
.550
.738
รวม
.643
ทัศนคติ
1. ความหมายความเป็นสากล
7 1.428
.192
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
8
.751
.647
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
8 1.073
.381
รวม
.477
การปฏิบัติ
1. ความหมายความเป็นสากล
8
.706
.687
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
8 1.348
.218
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
8
.760
.638
รวม
.724
*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5

จากตารางที่ 7 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วน
บุคคลกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของ
บุคลากร คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึง่ ในประเทศไทย จ�ำแนกตามระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน จากการทดสอบทางสถิติด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทาง
เดียว (One-Way ANOVA) พบว่า บุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อความเป็นสากลไม่แตกต่างกัน

*มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5
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ตารางที่ 8 ผลวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติ
ในการเข้าสูค่ วามเป็นสากลกับสายอาชีพกลุม่ แพทย์หรือบุคลากรสายสนับสนุน
ปัจจัยส่วนบุคคล (สายอาชีพ)
t
df
Sig
ความรู้
1. ความหมายความเป็นสากล
.199 389 .986
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
-.871 389 .089
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
-.851 389 .110
รวม
.600
ทัศนคติ
1. ความหมายความเป็นสากล
2.532 389 .010*
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
2.113 389 .352
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
2.378 389 .100
รวม
.025
การปฏิบัติ
1. ความหมายความเป็นสากล
7.436 389 .005*
2. ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
5.582 389 .018*
3. ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์
3.674 389 .236
รวม
.000

จากตารางที่ 8 แสดงผลการวิจัยการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ปัจจัยส่วนบุคคลกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากล
ของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึง่ ในประเทศไทย จ�ำแนกตามสายอาชีพ
คือแพทย์หรือบุคลากรสายสนับสนุน จากการทดสอบทางสถิติด้วยวิธีการ
วิเคราะห์ Independent t-test พบว่าบุคลากรที่มีสายอาชีพแพทย์หรือ
บุคลากรสายสนับสนุน ที่แตกต่างกัน มีทัศนคติและการปฏิบัติที่แตกต่างกัน
และสายอาชี พ แพทย์ หรื อ บุ ค ลากรสายสนั บสนุ น มีค วามรู้เกี่ยวกับความ
หมายความเป็นสากล ความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล ความเป็นสากล
ของคณะแพทยศาสตร์ ไม่แตกต่างกัน
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บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การศึกษาความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากล
ของบุคลากร ในคณะเเพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง สรุปได้ว่า
(1) ความรูใ้ นการเข้าสูค่ วามเป็นสากลของบุคลากร มีคา่ เฉลีย่ โดยรวม
ด้านความเป็นสากลอยู่ในระดับดี ด้านความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล
อยู่ในระดับดี แต่ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์อยู่ในระดับปานกลาง
โดยคณะฯ ได้มีการแถลงนโยบายคณะฯ และมีแผ่นพับในเรื่องนโยบายต่าง ๆ
ของคณะฯ แต่ความรูข้ องคณะในด้านนี้ ยังอยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ ง
มาจากการเข้าถึงข้อมูล หรือข้อมูลไม่สามารถเข้าถึงบุคลากรได้ทุกระดับ
โดยความรู้สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ
(2) ทัศนคติในการเข้าสูค่ วามเป็นสากลของบุคลากร มีคา่ เฉลีย่ โดยรวม
ทางทัศนคติตอ่ ด้านความเป็นสากลและทัศนคติตอ่ คณะฯ ด้านความเป็นสากล
ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากบุคลากร ได้รับข้อมูลข่าวสารในด้าน
ความเป็นสากลจากสือ่ ต่าง ๆ ภายนอก ซึง่ จะเป็นการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ และ
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การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งท�ำให้บุคลากรจะต้องมีการตื่นตัวและ
เร่งพัฒนาตนเอง เมื่อบุคลากรได้อยู่ในสภาพแวดล้อมและได้รับรู้ข่าวสารของ
คณะฯ ในการเข้าสู่ความเป็นสากล เช่น การรับนักศึกษาแพทย์ต่างชาติ/แพทย์
มาอบรม หรือมีอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอนในคณะฯ จะท�ำให้มีทัศนคติที่ดี
อีกทัง้ คณะฯ มีผบู้ ริหารทีม่ คี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะน�ำคณะฯไปสูค่ วามเป็นเลิศในระดับ
สากล และเห็นถึงความจ�ำเป็นต้องก้าวไปสู่ความเป็นสากลเพื่อให้ทัดเทียม
นานาชาติ จึงท�ำให้บคุ ลากร มีทศั นคติทดี่ ตี อ่ ตนเองและคณะฯ พร้อมทีจ่ ะพัฒนา
ตนเองในการเข้าสูค่ วามเป็นสากล แต่ผลจากการวิจยั ในรายข้อด้านทัศนคติตอ่
หน่วยงานในด้านความเป็นสากล อยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ ทีห่ วั หน้าหน่วยงาน
สนับสนุนในเรื่องความเป็นสากลระดับมาก และเห็นด้วยให้มีการจัดกิจกรรม
ด้านภาษาอังกฤษและเห็นความจ�ำเป็นในการพัฒนาหน่วยงานในเรือ่ งความเป็น
สากล แต่อาจเนื่องจากความสามารถทางภาษาที่ไม่อาจสื่อสารภาษาต่าง
ประเทศ หรือไม่คอ่ ยมีโอกาสได้รว่ มกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษ จึงท�ำให้ทศั นคติ
ในความเป็นสากลอยู่ในระดับปานกลาง
(3) การปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของบุคลากร มีค่าเฉลี่ยโดย
รวมในการปฏิบตั ขิ องคณะฯ ด้านความเป็นสากล ในระดับมาก และการปฏิบตั ิ
ของบุคลากรและการปฏิบัติของหน่วยงาน อยู่ในระดับน้อย บุคลากรในคณะฯ
มีความพร้อมและมีทัศนคติที่ดีในการเข้าสู่ความเป็นสากล แต่ในการปฏิบัติ
บุคลากรยังไม่มีโอกาสได้ใช้ภาษาอังกฤษ และไม่ค่อยได้เข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นสากลของคณะฯ เช่น กิจกรรมวิชาการทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษ หรือ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ อีกทั้งงบประมาณในการจัดกิจกรรมที่
ส่งเสริมความเป็นสากลสู่ภาควิชายังมีน้อย จึงท�ำให้การปฏิบัติของหน่วยงาน
ด้านความเป็นสากลยังคงมีน้อย ในขณะที่การปฏิบัติของคณะฯในความเป็น
สากลมีระดับมาก มีการส่งอาจารย์หรือนักศึกษาแพทย์ไปศึกษาหรือปฏิบตั งิ าน
ต่อต่างประเทศทุกปี มีนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากต่าง
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ประเทศในหลายภาควิชา และมีทนุ ให้นกั ศึกษาและแพทย์ตา่ งชาติมาเรียน/ฝึก
อบรมทีค่ ณะฯ มีอาจารย์ชาวต่างประเทศมาแลกเปลีย่ นทีค่ ณะฯ และยังเข้าร่วม
เป็นสมาชิกและมีความร่วมมือกับองค์กรระดับสากล เช่น องค์การอนามัยโลก
แต่กลุม่ ตัวอย่างเห็นว่าคณะฯ น�ำนโยบายไปปฏิบตั ิ โดยมีการจัดท�ำตัวบ่งชีค้ วาม
เป็นสากล ในระดับปานกลาง ส�ำหรับตัวบ่งชี้ความเป็นสากล คณะได้มีตัวบ่งชี้
ความเป็นสากล ได้แก่ จ�ำนวนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) จ�ำนวน
นักศึกษาแลกเปลี่ยน จ�ำนวนอาจารย์ต่างชาติ แต่ในการน�ำนโยบายไปปฏิบัตินี้
อาจจะยังขาดการสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้บุคลากรในคณะฯ รับ
ทราบจึงท�ำให้บุคลากรไม่ทราบถึงตัวบ่งชี้ความเป็นสากลของคณะฯ เท่าใดนัก
โดยในการศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล
กับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่ง โดยจ�ำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ
สถานภาพสมรส ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา สายอาชีพ (แพทย์
และบุคลากรสนับสนุน) โดยรายละเอียดดังนี้
1. บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ที่มีเพศต่างกัน
มีความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายความเป็นสากลและ
ความเป็นสากลของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องจากปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีระบบสารสนเทศและข้อมูล
ข่าวสารทันสมัย ท�ำให้เพศชายและเพศหญิงสามารถเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
มีโอกาสหาความรู้เช่นเดียวกัน ดังนั้น เพศต่างกัน จึงไม่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติ ในการเข้าสู่ความเป็นสากล แต่เพศกับความรู้ด้านความเป็น
สากลของมหาวิทยาลัยมหิดล และการปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายความเป็น
สากลและความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล มีความแตกต่างกัน ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากการรับรู้หรือความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคลใน
การท�ำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ หรือความแตกต่างในการมีโอกาสได้เข้าร่วม
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กิจกรรมด้านความเป็นสากล จึงท�ำให้เพศชายหรือหญิง มีความแตกต่างใน
เรื่องความเป็นสากลของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ศิริพร อัจฉริยโกศล (2550) ศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้
ระบบเครือข่าย Outlook Web Access เป็นเครื่องมือสื่อสารภายในองค์การ
ของพนักงานระดับปฏิบัติการ พบว่าพนักงานระดับปฏิบัติการของธนาคาร
กรุงเทพที่มีเพศต่างกัน มีความรู้และทัศนคติไม่แตกต่างกัน
2. กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกันกับความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติใน
การเข้าสูค่ วามเป็นสากลไม่ตา่ งกัน อาจเป็นเพราะว่าบุคลากรในคณะฯ ได้มกี าร
พูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ดี ท�ำให้บุคลากรส่วนใหญ่มีทัศนคติ
เหมือนกัน แต่เมือ่ พิจารณารายด้านอายุทตี่ า่ งกัน ทัศนคติของความหมายความ
เป็นสากลต่างกันด้วย ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากการเข้าถึงระบบสารสนเทศทีต่ า่ งกัน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสมชาย สุกใส (2545) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษา
ระดับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมอันเป็นผลมาจากการเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์
ในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร อายุ
ที่ต่างกัน ไม่มีผลต่อความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติ ในการเปิดรับสื่อสิ่งพิมพ์
ในโครงการ 30 บาท รักษาทุกโรค
3. กลุม่ ตัวอย่างทีม่ สี ถานภาพสมรสต่างกันกับความรู้ ทัศนคติและการ
ปฏิบตั ใิ นการเข้าสูค่ วามเป็นสากลไม่แตกต่างกัน แสดงได้วา่ บุคลากรไม่วา่ จะอยู่
ในสถานภาพสมรสใด ก็สามารถเรียนรูห้ รือศึกษาในการเข้าสูค่ วามเป็นสากลได้
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชัยยัณต์ โชติพันธ์ (2552) พนักงานบริษัท
ฮาร์ดฟอร์ดเพนท์ จ�ำกัด ที่มีปัจจัยพื้นฐานในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส
ต�ำแหน่ง ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบตั งิ าน และประสบการณ์แตกต่าง
กัน มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน (ISO 9001 : 2000)
ไม่แตกต่างกัน
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4. กลุ่มตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความรู้ ทัศนคติและ
การปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลแตกต่างกัน บุคลากรในคณะฯ มีระดับ
การศึกษาหลายระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญา ซึ่งแสดง
ได้ว่าการศึกษาเป็นสิ่งจ�ำเป็นในการรับรู้ในด้านความเป็นสากล มีทัศนคติที่ดี
เพื่อที่จะน�ำไปสู่การปฏิบัติได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของเอกรินทร์ กลิ่นหอม
(2553) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตเทศบาลต�ำบลจันจว้า อ�ำเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย พบว่าผู้ที่มีการศึกษาที่แตกต่างกันมีความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม
ที่แตกต่างกัน
5. กลุ่มตัวอย่างที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกันความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบัติในการเข้าสู่ความเป็นสากลไม่แตกต่างกัน เพราะหากมีการ
สื่อสารที่ดีก็จะท�ำให้รับรู้ในความเป็นสากลได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วศิน-สินี ฤกษ์อ�ำนวยโชค (2549) ได้ศึกษาเรื่องความรู้ ทัศนคติกับพฤติกรรม
การมี ส ่ ว นร่ ว มต่ อ งานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอายุการท�ำงานต่างกัน
ไม่พบว่ามีความแตกต่างกัน
6. กลุ่มตัวอย่างที่มีสายอาชีพ (แพทย์หรือบุคลากรสายสนับสนุน)
ที่ต่างกันมีความรู้ในการเข้าสู่ความเป็นสากลไม่แตกต่างกัน เพราะคณะฯ ได้มี
การเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารในด้านความเป็นสากลภายในคณะฯ ให้กบั บุคลากร
ทั้งคณะฯ จึงท�ำให้บุคลากรมีความรู้ไม่แตกต่างกัน แต่สายอาชีพ (แพทย์หรือ
บุคลากรสายสนับสนุน) ทีต่ า่ งกันมีทศั นคติและการปฏิบตั ใิ นการเข้าสูค่ วามเป็น
สากลต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากความพร้อมส่วนบุคคลในการรับความรู้นั้น
ต่างกัน เช่น ความสามารถทางภาษา สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน หรือระดับ
การศึกษาต่างกัน โดยกลุ่มแพทย์จะมีผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ และแพทย์
ประจ�ำบ้าน ซึ่งจะมีโอกาสทางการศึกษา ได้เรียนรู้และเดินทางไปต่างประเทศ

บ่อยครั้ง อีกทั้งมีทุนในการพัฒนาอาจารย์แพทย์ จึงท�ำให้บุคลากรทั้ง 2 กลุ่มนี้
มีความแตกต่างกัน

51
วารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ

ข้อเสนอแนะ
1. จากการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คณะฯ ควรมีการเตรียมความ
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง สร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์กับประเทศใน
อาเซียน ยกระดับและส่งเสริมขีดความสามารถของคณะฯ โดยผูบ้ ริหารก�ำหนด
นโยบายเพือ่ รับการเปลีย่ นแปลง และแถลงนโยบายให้กบั บุคลากรทุกระดับใน
คณะฯ รับทราบ
2. ก�ำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการส่งเสริมพัฒนา
ความรู้ ความสามารถของบุคลากรทางด้านภาษาต่างประเทศ เพือ่ เตรียมพร้อม
ส�ำหรับการเข้าสู่ความเป็นสากล
3. การก�ำหนดตัวชีว้ ดั ด้านการอบรม พัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดตัว
ชี้วัดไปยังหน่วยงาน เพื่อน�ำไปสู่ความเป็นสากล
4. การเตรียมความพร้อมส�ำหรับงบประมาณ เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมความเป็นสากล ดังนี้
		 1) สนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรมเพิ่มพูนความรู้มีความ
สามารถทางด้านภาษา เช่น ด้านการสื่อสารทางอีเมล ด้านการสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติ
		 2) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาอังกฤษ เพือ่ เป็นการ
สร้างบรรยากาศในการท�ำงานทีจ่ ะท�ำให้เกิดการเรียนรูแ้ ละพัฒนาทางด้านภาษา
		 3) สนับสนุน ส่งเสริมให้คณะฯ มีอาจารย์ชาวต่างชาติ หรือนักศึกษา
แพทย์ต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานในคณะฯ มากยิ่งขึ้น
5. การสื่อสารนโยบายคณะฯ ด้านความเป็นสากลให้กับบุคลากรทุก
ระดับทราบให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
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การให้ความรู้ทางด้านความเป็นสากลกับบุคลากร เช่น การแลกเปลี่ยน
ความรู้
6. การรวบรวมการจัดระบบการจัดเก็บและการเข้าถึงข้อมูลเพือ่ สร้าง
ความรู้ โดยมีเทคโนโลยีมาเป็นสื่อในการให้ข้อมูลต่าง ๆ
7. ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาอบรมภาษาต่างประเทศ
อย่างต่อเนื่อง
8. สร้างโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสในการใช้ภาษาต่างประเทศใน
การท�ำงานประจ�ำวัน เช่น การจัดอบรมนานาชาติมากขึ้นในทุกภาควิชา เพื่อ
ให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้พบแพทย์ต่างประเทศ มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษใน
การสื่อสาร การอบรมการเขียนอีเมลติดต่อกับชาวต่างชาติ ฯลฯ
9. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นสากลของคณะฯ เช่น ส่งเสริมให้
ภาควิชามีการจัดกิจกรรมทีเ่ ป็นภาษาอังกฤษ เพือ่ ให้บคุ ลากรได้ใช้ภาษาอังกฤษ
มากขึ้น และท�ำให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นสากลและเปิดกว้างให้ชาว
ต่างชาติในการเรียนรู้ที่คณะฯ
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