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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ประธานอนุกรรมการ
แพทยศาสตรศึกษา จ านวน 1 คน  อนุกรรมการแพทยศาสตรศึกษาจ านวน 5 คน แพทย์ฝึกหัดในปี 
พ.ศ. 2559 จ านวน 55 คน และข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ รายงานการประชุมคะะอนุกรรมการ
แพทยศาสตรศึกษา ข้อมูลพื้นฐานของแพทย์ฝึกหัด และแบบบันทึกข้อมูลผลการสอบผ่านขั้นที่ 2 จาก
แพทยสภา เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลประกอบด้วย แนวค าถามในการสัมภาษะ์ แบบ
บันทึกข้อมูลเอกสาร กรอบในการสังเกตพฤติกรรม และแบบสอบถามความพึงพอใจของแพทย์ฝึกหัด
ต่อโครงการเตรียมความพร้อมแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุะภาพใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ (1) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นพบว่า ส่วนใหญ่มีความเหมาะสม 
อาจารย์แพทย์มีคุะสมบัติเหมาะสม แต่จ านวนอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอและขาด
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในโครงการ  เทคโนโลยีที่ใช้มีความเหมาะสมแต่สื่อวัสดุอุปกระ์ด้านการสอน
ยังมีไม่เพียงพอ  งบประมาะมีการวางแผนการใช้อย่างเป็นระบบ (2) ผลการประเมินกระบวนการ
ด าเนินการโครงการมีความเหมาะสมทุกด้าน ได้แก่  ด้านการเตรียมการ ด้านการด าเนินการ ด้านการ
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นิเทศและติดตาม และ (3) การประเมินผลการด าเนินการโครงการพบว่า (3.1) แพทย์ฝึกหัดเข้าฟัง
บรรยาย และเข้ารับการฝึกปฏิบัติผ่านเกะฑ์การประเมิน (3.2) การสอบผ่านการซ้อมสอบขั้นตอนที่ 2 
ในรูปแบบของข้อสอบแบบเลือกตอบไม่ผ่านเกะฑ์การประเมิน (3.3) อัตราการสอบผ่านใบประกอบ
วิชาชีพขั้นตอนที่ 2 ของแพทย์ฝึกหัด ไม่ผ่านเกะฑ์การประเมิน และ (3.4) แพทย์ฝึกหัดมีความพึงพอใจ
ในโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมากและผ่าน
เกะฑ์ประเมิน  
ค าส าคัญ:   การประเมินโครงการ  การเตรียมความพร้อมในการสอบ  ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 
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Abstract 
The purposes of this study was to evaluate the Medical License Examination 

Preparation Program for Interns in Police General Hospital.  This research was an 
evaluative research informants consisted of 1 chairman of the Medical Education 
Subcommittee, 5 subcommittees of Medical Education, 65 interns in 2016 and 
documents sources include the reports of the Subcommittee on Medical Education, 
basic Information of interns and the records of the results of the examination through 
the second step of the Medical Council. The research tools include questions in the 
interview, behavior observation framework and the questionnaire of the intern's 
satisfaction on Medical License Examination Preparation Program.  The statistics 
employed for data analysis were percentage, mean and standard deviation. Qualitative 
data were analyzed with content analysis. 
 Research findings were (1)  inputs evaluation:  qualified of medical professors, 
while the amount of medical professors and officers were not enough and lack of the 
motivation. The technology was appropriate, but the media and teaching materials were 
not enough.  The budget was planned to be used systematically.  (2)  the process 
evaluation is appropriate in all aspects including preparation, implementation 
supervision and monitoring (3)  output evaluation showed that :  (3.1)  interns attended 
lectures and practice which passed the evaluation criteria ( 3 . 2)  passing rate of the 
rehearsal examination in the form of Multiple Choice Question (MCQ) failed to pass the 
assessment criteria ( 3 . 3)  the rate of passing the second step of Medical License 
Certificate of Interns failed to pass the assessment criteria and (3.4) interns were satisfied 
on Medical License Examination Preparation Program of Police General Hospital at a high 
level and passed the evaluation criteria. 
Keywords: Project evaluation, Preparation for examination, Medical license
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยก าลังเผชิญปัญหาการขาด
แคลนแพทย์ดังจะเห็นได้จากข้อมูลของกระทรวง
สาธาระสุขพบว่าประเทศไทยมีอัตราส่วนแพทย์ 
1 คนต่อการดูแลประชากร 1985 คนในปีพ.ศ.  
2555 แต่จ านวนแพทย์ก็ยังคงไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการเนื่องจาก อัตราส่วนที่เหมาะสม
ควรอยู่ที่ 1 ต่อ 500 คน (อัจฉรา นิธิอภิญญา
สกุล, 2555) ปัจจุบันพบว่าสถาบันที่มีศักยภาพ
ในการผลิตแพทย์ในประเทศไทยยังไม่สามารถ
เปิดรับนักศึกษาแพทย์เพิ่มเติมเพื่อทดแทน
อัตราก าลังแพทย์ที่ขาดแคลนได้มากกว่านี้
เนื่องจากการเรียนการสอนด้านแพทยศาสตร์
ต้องอาศัยทรัพยากรด้านบุคลากร สื่อวัสดุ
อุปกระ์และเทคโนโลยี งบประมาะและอาคาร
สถานที่ ขะะนี้ปัจจัยเบื้องต้นเหล่านี้มีจ ากัด จึง
ส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บางส่วนเดินทางไปศึกษาต่อคะะแพทยศาสตร์
ในต่างประเทศที่แพทยสภาให้การรับรองเช่น
ประเทศจีน ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นต้น ทั้งนี้
เพราะประเทศเหล่านี้มีอัตราการสอบแข่งขันที่
ต่ ากว่าการสอบเข้าคะะแพทยศาสตร์ในสถาบัน
ทางการแพทย์ของไทย อีกทั้งบางครอบครัว
ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนต่างประเทศเพื่อข้อ
ได้ เปรียบทางภาษาและรองรับความต้องการ
แพทย์ไทยที่มีทักษะด้านภาษาเช่นภาษาจีนและ
ภาษาอังกฤษ ตามนโยบายของไทยที่ประกาศตัว
เป็นศูนย์กลางบริการด้านสุขภาพนานาชาติ 
(Medical Hub) ในยุคของการเปิดเสรีประชาคม

เ ศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เ ซี ย น  ( Asean Economics 
Community, AEC) 

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม 
พ.ศ. 2525 ก าหนดให้แพทยสภามีอ านาจหน้าที่
ในการรับรองปริญญาวิชาแพทยศาสตร์ แพทย
สภาจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา21(3)(ฎ)
ประกอบกับมติของคะะกรรมการแพทยสภาใน
กา รป ระชุ ม ค รั้ ง ที่  12/2546 เ มื่ อ วั น ที่  11 
ธันวาคม พ.ศ. 2546 ว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ขึ้นในปี พ.ศ. 
2547 โดยมีหน้าที่ ด า เนินการจัดสอบให้แก่
นั ก ศึ กษ าแพทย์ ที่ จ บทั้ ง ใ นป ระ เทศแ ล ะ
ต่างประเทศเมื่อสอบผ่านทั้ง 3 ขั้นตอนแล้วจึงจะ
ท าการขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา ทั้งนี้เพื่อเป็นการ
ประกันคุะภาพแพทย์ที่จบใหม่ทุกคนและเป็น
การรับรองมาตรฐานของสถาบันผลิตแพทย์ทั้งใน
และต่างประเทศให้ทัดเทียมกัน โดยการสอบใน
แต่ละขั้นตอนมีจุดประสงค์ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 เป็นการสอบเพื่อประเมิน
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน 
(Basic Medical Sciences) ซึ่งนักศึกษาแพทย์
ของไทยจะสอบในชั้นปีที่ 3 

ขั้นตอนที่ 2 เป็นการสอบเพื่อประเมิน
ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกใน
รู ป แ บ บ ข อ ง  Multiple Choice Question 
(MCQ) ซึ่งนักศึกษาแพทย์ของไทยจะสอบในชั้น
ปีที่ 5 
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ขั้นตอนที่ 3 เป็นการสอบเพื่อประเมิน
ทักษะและหัตถการทางคลินิกประกอบด้วย 
Objective Structured Clinical Examination 
(OSCE)  และการสอบร่ายยาว  (Long Case 
Examination) ซึ่งนักศึกษาแพทย์ของไทยจะ
ด าเนินการสอบในชั้นปีที่ 6 

ส าหรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาหลักสูตร
แพทยศาสตรบัะฑิตจากต่างประเทศสามารถ
สอบขั้นตอนที่  1ได้ตั้ งแต่ เรียนปีสุดท้ายของ
หลักสูตรแพทยศาสตร์ และเมื่อเรียนจบได้รับ
ปริญญาแพทยศาสตรบัะฑิตแล้วจึงจะสามารถ
เข้าฝึกปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ฝึกหัดในสถาบัน
ทางการแพทย์ในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง 
เช่น โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลเลิดสิน 
โรงพยาบาลกลางเป็นต้น เป็นเวลา 1 ปีจึงจะมี
สิทธิ์สมัครสอบในขั้นตอนที่ 2 และ 3 ได้ 

โรงพยาบาลต ารวจเป็นโรงพยาบาลของ
รัฐที่มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์จึง
ได้รับมอบหมายจากแพทยสภาให้เป็นศูนย์
ฝึ กอบรมภาคปฏิบั ติ แก่ แพทย์ ฝึ ก หัดที่ จบ
หลักสูตรแพทยศาสตร์จากต่างประเทศ ด้วยเหตุ
นี้ โรงพยาบาลต ารวจจึงได้จัดตั้ ง ส านักงาน
แพทยศาสตรศึกษาขึ้นเพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแล
การเรียนการสอนแพทย์ฝึกหัดให้มีความรู้ตาม
เกะฑ์มาตรฐานของแพทยสภาเพื่อให้แพทย์
ฝึกหัดที่ผ่านการฝึกปฏิบัติงานที่โรงพยาบาล
ต ารวจสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมตามเกะฑ์แพทยสภาเพื่อเป็นก าลังส าคัญ
ในด้านสาธาระสุขของประเทศและเป็นตัวชี้วัด

ค ว า ม ส า เ ร็ จ ด้ า น ก า ร จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
โรงพยาบาลต ารวจ จากการที่แพทยศาสตร
ศึกษา โรงพยาบาลต ารวจมีประสบการะ์การ
เป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัดจากต่างประเทศ
พบว่าปัญหาเร่ งด่วนที่ แพทยศาสตรศึกษา 
โรงพยาบาลต ารวจจ าเป็นต้องแก้ไขคือด้าน
คุะภาพผู้ เรียนดังจะเห็นได้จากข้อมูลของ
แพทยศาสตรศึกษาโรงพยาบาลต ารวจในปี พ.ศ.
2557 ที่พบว่า อัตราการสอบผ่านการประเมิน
และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาล
ต ารวจยังค่อนข้างต่ าเพียงร้อยละ 62.50 เท่านั้น 
(แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลต ารวจ, 2557) 
คะะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาล
ต ารวจจึงด าริโครงการเตรียมความพร้อมในการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เพิ่มความรู้ความสามารถของแพทย์ฝึกหัดในเชิง
ทฤษฏีและปฏิบัติน าไปสู่การบริการผู้ป่วยให้ได้
มาตรฐานอีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมของ
แพทย์ฝึกหัดด้านความรู้ก่อนสอบใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาโดยโครงการ
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ
ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของ 1) การจัดชั่วโมงบรรยาย 2) การฝึกปฏิบัติ
จริงในหอผู้ป่วยและ 3) การจัดซ้อมสอบเพื่อ
ประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
คลินิก (ขั้นตอนที่ 2) ในรูปแบบของข้อสอบแบบ
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เลือกตอบ (Multiple Choice Question)โดย
จะสอบทุก 4 เดือนของการฝึกปฏิบัติงานที่
โรงพยาบาลต ารวจซึ่งแพทยศาสตรศึกษาได้
ด าเนินโครงการนี้มาจนครบ 1 ปีแต่ยังไม่เคยมี
การประเมินผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะประเมิน
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด
โรงพยาบาลต ารวจเพื่อศึกษาสภาพการณ์และ
ปัญหาที่อาจจะมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของแพทย์ฝึกหัด ผลการวิจัยจะเป็นข้อมูล
พื้ นฐานส าหรับผู้ บริหารโรงพยาบาลด้ าน
แพทยศาสตรศึ กษา  อาจา รย์ แพทย์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนก าหนด
นโยบายส่งเสริม ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม ทันสมัยเพื่อให้แพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจมีอัตราการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภาสูงขึ้น
และเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม
และประเทศชาติ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการ
ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจ 
 2. เพื่อประเมินกระบวนการด าเนินการ
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจ 
 3. เพื่อประเมินผลการด าเนินการ
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจ 
 
นิยามศัพท์ 

1.โครงการเตรียมความพร้อมในการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ หมายถึง ชุดกิจกรรม
ที่แพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลต ารวจได้จัด
ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบ
วิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาล
ต ารวจ อันประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ 1) การจัด
บรรยายทางวิชาการ 2) การจัดตารางฝึกปฏิบัติ
ในหอผู้ป่วยตลอด 1 ปีของการฝึกอบรมและ3) 
การประเมินผลหลังฝึกปฏิบัติงาน 

2.การประเมินโครงการ หมายถึ ง
กระบวนการวัดที่มีการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อตัดสินการด าเนินงาน
ตามโครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจในด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้าน
กระบวนการและ ด้ านผลการด า เนินการ
โครงการดังนี้ 

1) การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น 
(Input) ประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของ
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ปัจจัยเบื้องต้นในการด าเนินการโครงการในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1 . 1  อ า จ า ร ย์ แ พ ทย์ แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ ประเมินความเหมาะสมในด้านคุะวุฒิ
ที่แสดงถึงความรู้ด้านวิชาการ ประสบการะ์ด้าน
แพทยศาสตรศึกษาในด้านการวางแผนการสอน 
เทคนิคการสอน การเขียนหลักสูตร การออก
ข้อสอบ และความเพียงพอในด้านจ านวน
อาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่  

1 . 2  สื่ อ วั ส ดุ อุ ปกระ์ และ
เทคโนโลยี ประเมินด้านการมีสื่อวัสดุอุปกระ์
และเทคโนโลยีที่ เพียงพอ มีคุะภาพและ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3. งบประมาะ ประเมิน
ด้านจ านวนงบประมาะและวิธีการเบิกจ่ายเงิน 
ความพอเพียง และความมีประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่าย 

1.4 อาคารสถานที่ ประเมิน
ในด้านความเพียงพอ เหมาะสม สะอาดและ
สะดวกในการด าเนินงานของ 1) พื้นที่ในการ
จัดการเรียนการสอน และ2) หอพักแพทย์ 

2) การประเมินด้านกระบวนการ 
(Process) ประเมินด้านต่างๆ ดังนี้ 

2.1 กระบวนการเตรียมการ
โดยมุ่งพิจาระาด้านความเหมาะสมและปัญหาที่
พบ 
     2.1.1 การคัดเลือกแพทย์
ฝึกหัด เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด 

ประจ าปีพ.ศ. 2559 ในด้านเกะฑ์การสอบ
สัมภาษะ์ เกะฑ์ก าหนดการทดสอบทางจิตเวช 
และการจัดเตรียมบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
     2.1.2 การจัดกิจกรรมทาง
วิชาการตลอดปีพ.ศ. 2559 ในด้านการจัดชั่วโมง
บรรยาย การจัดตารางฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย
ตลอด 1 ปีของการฝึกอบรมและการจัดซ้อมสอบ
ขั้ น ตอนที่  2 ใน รู ปแบบของ ข้ อสอบแบบ
เ ลื อ ก ต อ บ  ( Multiple Choice Question) 
ในช่วงปีพ.ศ.2558-2559 
  2.2 กระบวนการด าเนินการ
โดยมุ่ งพิ จ าระาด้ านความเหมาะสมและ
ด าเนินการเป็นไปตามกิจกรรมที่ก าหนด 
     2.2.1. การคัดเลือกแพทย์
ฝึกหัดเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ฝึกหัด
ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด
จากการทดสอบทางจิตเวชโดยนักจิตวิทยาและ
จากการสัมภาษะ์โดยอาจารย์แพทย์  
     2.2.2 การจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของแพทย์ฝึกหัดด้านกิจกรรมใน
ชั่วโมงบรรยาย การฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยตลอด 
1 ปีของการฝึกอบรมครอบคลุมถึงการสังเกต
พฤติกรรมการเรียนของแพทย์ฝึกหัดที่มีความ
อ่อนไหวทางอารมะ์จากการทดสอบทางจิตเวช
โดยนักจิตวิทยาเมื่อแรกเข้า และการจัดซ้อมสอบ
ขั้ น ตอนที่  2 ใน รู ปแบบของ ข้ อสอบแบบ
เลือกตอบในช่วงปี พ.ศ. 2558-2559 

2.3. กระบวนการนิเทศและ
ติดตามโดยมุ่งพิจาระาด้านความเหมาะสมใน
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การติดตามผลการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ
โดยอาจารย์แพทย์ และการชี้แนะให้ความ
ช่วยเหลือแก่แพทย์ฝึกหัดในด้านการเรียนเพื่อ
พัฒนาคุะภาพการศึกษาของผู้เรียนให้สูงขึ้น 
 3. การประเมินด้านผลการด าเนินการ
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจ (Product) ในงานวิจัยนี้
หมายถึง  
  3.1) อัตราการสอบผ่านใบ
ประกอบวิชาชีพขั้นที่ 2 ของแพทย์ฝึกหัดในปี
พ.ศ. 2559 
  3.2) พฤติกรรมการฝึกปฏิบัติ
ของแพทย์ฝึกหัดในด้าน  
     3.2.1 การผ่านเกะฑ์การ
เข้าฟังบรรยายทางวิชาการตลอดปีพ.ศ. 2559 
คือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของแพทย์ฝึกหัดทั้งหมด  

   3.2.2 การผ่านเกะฑ์การ
ฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วยครบ 1 ปีของการฝึกอบรม
คือไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของแพทย์ฝึกหัดทั้งหมด  

   3.2.3 การผ่านเกะฑ์การ
ซ้อมสอบขั้นตอนที่ 2 ในรูปแบบของข้อสอบแบบ
เลือกตอบในช่วงปีพ.ศ. 2558-2559 คือไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
   3.3)  คว ามพึ งพอ ใจของ
แพทย์ฝึกหัดต่อโครงการเตรียมความพร้อม
แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจในการสอบใบ

ประกอบวิ ช า ชี พ เ ว ชกร รม โ ดยกา รตอบ
แบบสอบถาม 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ท าให้ได้ข้อมูลด้านปัจจัยเบื้องต้น 
ด้านกระบวนการและด้านผลการด าเนินการใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการในด้านความพร้อม
ของทรัพยากรในด้านต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินโครงการตลอดจนตรวจสอบความเป็นไป
ได้ในการจัดโครงการนี้ในปีต่อไป 
 2. ท า ใ ห้ ไ ด้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ  ปัญหา 
อุปสรรค จุดเด่น และจุดด้อยของการด าเนิน
โครงการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อแพทยศาสตรศึกษา
เพื่อหาแนวทางการพัฒนางานด้านวิชาการของ
แพทยศาสตรศึกษาเพื่อการพัฒนาคุะภาพ
ผู้เรียนและการเป็นศูนย์สอบใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมในระดับประเทศต่อไป 
 3.  ท าให้ได้ข้อมูลในการตรวจสอบ
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของกระบวนการ
จัดกิจกรรมของโครงการเตรียมความพร้อมใน
การสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ 
 
วิธีการวิจัย 
 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประเมินโดย
ผู้ ใ ห้ ข้ อมู ล  ไ ด้ แก่  ป ระธานอนุ ก รรมการ
แพทยศาสตรศึกษา จ านวน 1 คน  อนุกรรมการ
แพทยศาสตรศึกษาจ านวน 5 คน แพทย์ฝึกหัด
จ านวน 65 คน และข้อมูลเอกสาร ได้แก่ บันทึก
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การประชุม เอกสารแผนการด าเนินงาน ข้อมูล
พื้นฐานของแพทย์ฝึกหัด ข้อมูลอาจารย์แพทย์
และเจ้าหน้าที่ และแบบบันทึกข้อมูลผลการสอบ
ผ่านขั้นที่ 2 จากแพทยสภา เครื่องมือที่ใช้คือ 1) 
แบบสัมภาษะ์ที่ เกี่ยวกับการประเมินปัจจัย
เบื้องต้น กระบวนการในการด าเนินการโครงการ
เตรียมความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ 2) 
แบบสังเกตพฤติกรรมของอาจารย์แพทย์และ
เจ้าหน้าที่ขะะเข้าร่วมประชุมคะะอนุกรรมการ
แพทยศาสตรศึกษาพฤติกรรมการสอนและ
พฤติกรรมระหว่างกระบวนการนิเทศและติดตาม
ของอาจารย์แพทย์และการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนของแพทย์ฝึกหัดขะะเข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจ 3) แบบบันทึกข้อมูลเอกสาร
เช่น เอกสารการประชุมของคะะอนุกรรมการ
แพทยศาสตรศึกษาข้อมูลพื้นฐานของแพทย์
ฝึกหัดจากแพทยศาสตรศึกษา แบบบันทึกข้อมูล
ผลการสอบผ่านขั้นที่ 2 จากแพทยสภา และ 4) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของแพทย์ฝึกหัด ใน
รูปของแบบสอบถามแบบมาตรประมาะค่า 5 
ระดับ สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนข้อมูลเชิงคุะภาพ การ
สัมภาษะ์ การสังเกตพฤติกรรม และการบันทึก
ข้อมูลเอกสารใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
ผลการวิจัย  
1) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการ

ด าเนินการโครงการพบว่า อาจารย์แพทย์มี
คุะสมบัติเหมาะสมโดยอาจารย์แพทย์ทุกท่านมี
ความรู้ระดับเฉพาะทาง แต่ยังขาดทักษะการ
สอน เช่น เทคนิคการสอนและการขาดความ
มั่นใจในการออกข้อสอบเพื่อวัดและประเมินผล
อีกทั้งจ านวนอาจารย์แพทย์และเจ้าหน้าที่มีไม่
เพียงพอและขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใน
โครงการ  เทคโนโลยีที่ใช้มีความเหมาะสม มี
ระบบ Free wifi จึงมีผลให้แพทย์ฝึกหัดเข้าถึง
แหล่งเรียนรู้ได้ง่ายในรูปของ e–Library อันจะ
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของ
แพทย์ฝึกหัดให้สูงขึ้นแต่สื่อวัสดุอุปกระ์ด้านการ
สอน ห้องเรียน หอพักนักศึกษาพบว่ายังมีไม่
เพียงพอ  และระบบการดูแลรักษาอาคารสถานที่
ยั งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรการเบิกจ่าย
งบประมาะแม้จะเป็นระบบแต่ยังขาดความ
ยืดหยุ่นในการเบิกจ่ายท าให้อาจเกิดปัญหาใน
กระีที่ต้องการใช้งบประมาะในกระีฉุกเฉิน 

2)  ผ ลกา รป ระ เมิ นก ระบวนการ
ด าเนินการโครงการมีความเหมาะสมทุกด้าน 
ได้แก่ (1) ด้านการเตรียมการ โดยการก าหนด
เกะฑ์การคัดเลือก การก าหนดระบบการ
คั ด เ ลื อ กและกา ร เ ต รี ย ม กิ จ ก ร ร ม พ บ ว่ า
แพทยศาสตรศึกษาเห็นความส าคัญของการ
ท างานอย่างมีส่วนร่วมของอาจารย์แพทย์ รับฟัง
ความเห็นอาจารย์แพทย์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
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แพทยศาสตรศึกษา ซึ่งท าให้อาจารย์แพทย์
ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการ
เรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ผลิตแพทย์ฝึกหัดที่มีคุะภาพ (2)  ด้านการ
ด าเนินการ ท าได้เหมาะสมทั้งในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงบรรยาย  
การฝึกปฏิบัติ และการจัดซ้อมสอบ และ(3) ด้าน
การนิเทศและติดตามของอาจารย์แพทย์ที่ท า
อย่างสม่ าเสมอ 
 3)  การประเมินผลการด าเนินการ
โครงการพบว่า (1) แพทย์ฝึกหัดเข้าฟังบรรยาย
ในชั่วโมงบรรยายอย่างสม่ าเสมอคิดเป็นร้อยละ 
72.30 ของแพทย์ฝึกหัดทั้งหมด ผ่านเกะฑ์การ
ประเมินที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 และเข้า
รับการฝึกปฏิบัติร้อยละ 95.38 ผ่านเกะฑ์การ
ประเมินที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 จาก
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของแพทย์ฝึกหัด
ส่วนใหญ่มีความสนใจและกระตือรือร้นต่อการ
เรียนรู้ดังเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมทาง
วิชาการอย่างสม่ าเสมอ ในส่วนแพทย์ฝึกหัดที่มี
ความอ่อนไหวทางอารมะ์จากการทดสอบ
บุคลิกภาพเมื่อแรกเข้าพบว่าสามารถปรับตัวได้
หลังขึ้นปฏิบัติในหอผู้ป่วยประมาะ 1 เดือนและ
ยังไม่มีแพทย์ฝึกหัดต้องหยุดการฝึกปฏิบัติงาน
ด้วยปัญหาด้านจิตใจและอารมะ์ (2) การซ้อม
สอบขั้นตอนที่ 2 ในรูปแบบของข้อสอบแบบ
เลือกตอบ  แพทย์ฝึกหัดสอบผ่านร้อยละ 48 ซึ่ง
ไม่ผ่ านเกะฑ์การประเมินซึ่ งก าหนดไว้ ว่ า 
คะแนนต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

(3)  อัตราการสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ
ขั้นตอนที่  2 ของแพทย์ฝึกหัดหลั ง เข้าร่วม
โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจคือ ร้อยละ 8.33ไม่ผ่านเกะฑ์
การประเมินที่ก าหนดร้อยละ 70 และ (4) แพทย์
ฝึกหัดมีความพึงพอใจในโครงการเตรียมความ
พร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากและผ่าน
เกะฑ์ประเมิน ได้แก่ความพึงพอใจต่อการฝึก
ปฏิบัติในหอผู้ป่วยความพึงพอใจชั่วโมงบรรยาย 
และความพึงพอใจในการซ้อมสอบข้อสอบแบบ
เลือกตอบ 
 

อภิปรายผล 
1) การประเมินปัจจัยเบื้องต้น ในการ

ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมในการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ 
 ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์แพทย์มี
ความเหมาะสมด้านคุะวุฒิโดยอาจารย์แพทย์ทุก
ท่านมีความรู้ระดับเฉพาะทางท าให้แพทย์ฝึกหัด
มีความรู้ในเชิงลึกที่รอบด้าน อีกทั้งโรงพยาบาล
ต ารวจมีเทคโนโลยีที่เพียงพอ เช่นการมีระบบ 
Free wifi จึงมีผลให้แพทย์ฝึกหัดเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ได้ง่ายอีกทั้งงานแพทยศาสตรศึกษายัง
ได้รับงบประมาะที่ เพียงพอในการจัดอบรม
วิชาการแก่แพทย์ฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งเป็น
จุดแข็งที่ท าให้โครงการเตรียมความพร้อมในการ
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สอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจประสบความส าเร็จ 
อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยยังพบว่า อาจารย์
แพทย์ยังขาดทักษะการสอน เช่น เทคนิคการ
สอนและขาดความมั่นใจในการออกข้อสอบเพื่อ
วัดและประเมินผลแพทย์ฝึกหัด ดังนั้นการพัฒนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน การวางแผนการ
สอน การเขียนหลักสูตร การออกข้อสอบยัง
จ าเป็นต้องมีการพัฒนาต่อไปโดยการจัดอบรม 
สัมมนาด้านการจัดการเรียนการสอนและการ
ออกข้อสอบที่ ถูกต้อง นอกจากนี้ ยั งพบว่า
อาจารย์แพทย์ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ด้านแพทยศาสตรศึกษา เนื่องจากงานด้านการ
จัดการเรียนการสอนไม่ถือเป็นภาระงานและไม่มี
ผลต่อการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือเลื่อนต าแหน่ง 
ดังนี้ผู้บริหารโรงพยาบาลควรเพิ่มแรงจูงใจในการ
ท างานด้านแพทยศาสตรศึกษา เช่น ก าหนดให้
งานด้านแพทยศาสตรศึกษาเป็นภาระงานส่วน
หนึ่งในการพิจาระาเลื่อนขั้นเงินเดือน  
 ในส่วนของสื่อวัสดุอุปกระ์ด้านการ
สอน ห้องเรียน หอพักนักศึกษาพบว่ายังมีไม่
เพียงพอและระบบการดูแลรักษาอาคารสถานที่
ยั งไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  จึงจ า เป็นที่
แพทยศาสตรศึกษาควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจนเพื่อท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ คุะภาพ
ของอุปกระ์การเรียนการสอนของแพทย์ฝึกหัด
ให้เพียงพออย่างสม่ าเสมอ รวมถึงการด าเนินการ
ด้านเอกสารที่เก่ียวกับงานพัสดุ และการเขียนขอ
งบประมาะส าหรับโครงการต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้

การด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมในการ
สอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์
ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจประสบความส าเร็จได้
มากข้ีน 

2)  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก ร ะ บ ว น ก า ร
ด าเนินการกิจกรรมตามโครงการเตรียมความ
พร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ 

ผลการวิจัยพบว่ากระบวนการด าเนินการ
โครงการมีความเหมาะสมทุกด้าน ได้แก่ (1) ด้าน
การเตรียมการโดยการก าหนดเกะฑ์การคัดเลือก 
การก าหนดระบบการคัดเลือกและการเตรียม
กิจกรรมทางวิชาการตลอดปีพ.ศ. 2559  ดัง
ผลการวิจัยที่พบว่าแพทยศาสตรศึกษาเห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของอาจารย์
แพทย์ในงานด้านแพทยศาสตรศึกษา เช่น  มีการ
แต่งตั้งอาจารย์แพทย์จากหลายสาขาเข้ามาเป็น
กรรมการสัมภาษะ์มากข้ึนหรือการมอบหมายให้
อาจารย์จากทุกแผนกจัดการเรียนการสอนใน
ชั่วโมงบรรยายแก่แพทย์ฝึกหัด ซึ่ งจะท าให้
อาจารย์แพทย์ตระหนักถึงความส าคัญและความ
จ าเป็นของการด้านการเรียนการสอนเพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการผลิตแพทย์ฝึกหัดที่มี
คุะภาพ อย่างไรก็ตามพบว่าอาจารย์แพทย์มี
ความกังวลเกี่ยวกับการออกข้อสอบเพื่อใช้ซ้อม
สอบอยู่บ้างในประเด็นนี้ แพทยศาสตรศึกษาจึง
ควรให้ความรู้หรือมีการฝึกอบรมเพื่อให้อาจารย์
แพทย์มีความรู้ความสามารถในด้านการวัดและ
การประเมินผล อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพด้าน
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การปฏิบัติงานซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ
อาจารย์แพทย์ที่กล่าวว่า “เคยคุยกับอาจารย์เรา
บางคน เขาก็กังวลนะว่าที่เขาสอนไปมันจะถูก
ตามหลักการสอนแบบครูสอนนักเรียนเหมือนใน
โรงเรียนแพทย์ หรือโรงเรียนทั่วไปหรือเปล่า บาง
ทีก็อยากให้แพทยศาสตรศึกษาจัดอบรมทักษะ
การสอนให้พวกอาจารย์บ้าง ”  (2) ด้านการ
ด าเนินการท าได้เหมาะสมทั้งในด้านการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงบรรยาย การ
ฝึกปฏิบัติ และการจัดซ้อมสอบซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการประเมินความพึงพอใจของแพทย์ฝึกหัด
ต่อโครงการ และ(3) ด้านการนิเทศและติดตาม
พบว่าอาจารย์แพทย์มีการติดตามการเข้าร่วม
กิจกรรมของแพทย์ฝึกหัดตามโครงการเตรียม
ความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจ และ
ให้การชี้แนะรวมถึงให้ความช่วยเหลือแก่แพทย์
ฝึกหัดอย่างสม่ าเสมอ 

3) การประเมินผลการด าเนินงาน
โครงการเตรียมความพร้อมแพทย์ฝึกหัด 
โรงพยาบาลต ารวจ 

ผลการวิจัยพบว่าแพทย์ฝึกหัดมีอัตรา
การสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพขั้นที่ 2 จากศูนย์
ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) ของแพทย
สภาในปีพ.ศ. 2559 คิดเป็นร้อยละ 8.33 ซึ่งยัง
ไม่ผ่านเกะฑ์ ในประเด็นนี้อาจเกิดจากหลาย
สาเหตุ  เช่น แพทย์ฝึกหัดจบจากสถาบันที่
หลากหลายท าให้มีมาตรฐานการผลิตแพทย์ที่

แตกต่างกันท าให้แพทย์ฝึกหัดมีพื้นฐานความรู้ที่
แตกต่างกัน นอกจากนั้นลักษะะการจัดการของ
แพทยศาสตรศึกษาที่มีการเตรียมความพร้อม
อาจารย์แพทย์ในด้านการจัดการเรียนการสอน
ค่อนข้างน้อย ดังจะเห็นได้จากการที่อาจารย์
แพทย์แม้มีคุะวุฒิระดับเฉพาะทางแต่ยังไม่มี
โครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นครูแพทย์
แก่อาจารย์แพทย์ท าให้อาจารย์แพทย์ขาดทักษะ
การสอน ซึ่งอาจส่งผลต่อการถ่ายทอดความรู้
และการพัฒนาตนเองด้านการสอนของอาจารย์
แพทย์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร  อีกทั้งโครงการเตรียม
ความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวช
กรรมของแพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลต ารวจเป็น
โครงการระยะสั้นท าให้ไม่สามารถปรับให้แพทย์
ฝึกหัดมีพื้นฐานความรู้ที่เท่ากันได้ภายในเวลา 1 
ปี อย่างไรก็ตามโครงการนี้ก็ยังคงเป็นประโยชน์
ในการให้แพทย์ฝึกหัดมีการพัฒนาศักยภาพของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง จากการสัมภาษะ์แพทย์
ฝึกหัดพบว่าโครงการนี้มีประโยชน์และอยากให้
ท าอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของแพทย์ฝึกหัดที่กล่าวว่า “อยากให้อาจารย์จัด
ซ้อมสอบให้ครบทั้ ง  MCQ OSCE และLong 
Case เหมือนตอนสอบจริงจะได้รู้แนวข้อสอบ
และท าให้ไม่ตื่นเต้นเวลาสอบจริง และอยากให้
อาจารย์ติวเนื้อหาแบบเข้มข้นก่อนสอบเหมือน
โรงเรียนแพทย์ที่ อ่ืนด้วย”  จากการสอบถาม
ความพึงพอใจของแพทย์ฝึกหัดพบว่า แพทย์
ฝึกหัดมีความพึงพอใจในโครงการเตรียมความ
พร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
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ของแพทย์ฝึกหัดโรงพยาบาลต ารวจโดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มีความพึงพอใจ
ต่อการฝึกปฏิบัติในหอผู้ป่วย การจัดชั่วโมง
บรรยายและการซ้อมสอบขั้นตอนที่ 2 ตามล าดบั 
โดยแพทย์ฝึกหัดเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์
แ ล ะ อ ย า ก ใ ห้ ท า อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  แ ล ะ ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในส่วนของการซ้อมสอบ
ขั้นตอนที่ 2 ว่าอาจารย์แพทย์ออกข้อสอบยาก
เกินไปจึงควรมีการประเมินคุะภาพข้อสอบก่อน
น ามาใช้ในรูปแบบของคะะกรรมการคัดเลือก
ข้อสอบก่อนน ามาใช้ซ้อมสอบจริง  

ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้  
 1) ผลการวิจัยพบว่า อาจารย์แพทย์
ขาดประสบการะ์ด้านทักษะการสอนและการ
ออกข้อสอบ แพทยศาสตรศึกษาจึงควรมีการ
พัฒนาทักษะการสอนของอาจารย์แพทย์ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะว่า (1) ควรมีการจัดโครงการอบรม
พัฒนาทักษะการสอนเพื่อให้อาจารย์แพทย์
สามารถสอนเนื้อหาความรู้และสามารถวาง
แผนการสอนได้อย่างครอบคลุมเหมาะสมเพื่อให้
แพทย์ฝึกหัดได้รับความรู้ตามเกะฑ์ความรู้
ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 ของ
แพทยสภา (2) ควรมีคะะกรรมการแพทยศาสตร
ศึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านแพทยศาสตร
ศึกษาท าหน้าที่วางแผนการจัดกิจกรรมการสอน
และวิเคราะห์คุะภาพข้อสอบก่อนน าไปใช้ซ้อม

สอบ (3) ควรรวบรวมข้อสอบเก่าที่ศูนย์ประเมิน
และรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) เคยออกสอบเพื่อให้
ทราบแนวทางในการปรับปรุงการออกข้อสอบให้
สอดคล้องกับข้อสอบจริงของศูนย์ประเมินและ
รับรองความรู้ความสามารถในการประกอบ
วิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.) และ (4) ควรมีการ
สร้างเครือข่ายทางการศึกษากับโรงเรียนแพทย์
ใกล้เคียง เช่นเชิญอาจารย์แพทย์จากโรงพยาบาล
จุฬาลงกระ์มาเป็นวิทยากรหรือแต่งตั้งเป็น
อาจารย์พิเศษในสาขาวิชาที่ยังขาดบุคลากร เป็น
ต้น 

2) ผลการวิจัยพบว่าอาจารย์แพทย์และ
เจ้ าหน้าที่ ขาดแรงจู ง ใจในการท างานจึ งมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ (1) ผู้บริหารโรงพยาบาลควร
ตระหนักถึงความส าคัญและส่งเสริมงานด้าน
แพทยศาสตรศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรมโดยการก าหนดให้งานแพทยศาสตร
ศึกษาเป็นภาระงานส่วนหนึ่งของอาจารย์แพทย์
และเพิ่มแรงจูงใจในการท างานด้านแพทยศาสตร
ศึกษา เช่น พิจาระาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการ
ชมเชยอาจารย์แพทย์ที่มีความมุ่งมั่นในการ
ท างานด้านแพทยศาสตรศึกษา การให้สิทธิ์บรรจุ
เป็นข้าราชการแก่เจ้าหน้าที่แพทยศาสตรศึกษา 
การอนุมัติค่าท างานล่วงเวลาในกระีที่มีงาน
เร่งด่วนนอกเวลาราชการ หรือการลดภาระงาน
ด้านการบริการผู้ป่วยลงเพื่อให้อาจารย์มีเวลา
เตรียมการเรียนการสอนมากขึ้น (2) ผู้บริหาร
ควรส่ ง เ ส ริ มอาจา รย์ แพทย์ ใ ห้ เ รี ยนด้ า น
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แพทยศาสตรศึกษาอย่างเต็มหลักสูตรหรือส่งไป
ดูงานด้านแพทยศาสตรศึกษาที่โรงเรียนแพทย์
ต่างๆเพื่อกลับมาพัฒนางานด้านแพทยศาสตร
ศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 3) ผลการวิจัยพบว่าห้องเรียน หอพัก
นักศึกษามีไม่เพียงพอและระบบการดูแลรักษา
อาคารสถานที่ยังไม่มีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยมี
ข้ อ เสนอแนะว่ า  (1)  การบริหารงานของ
แพทยศาสตรศึกษาในส่วนของอาคารสถานที่
ควรแต่งตั้ งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเช่น
หัวหน้ากลุ่มงานซ่อมบ ารุงโรงพยาบาลต ารวจ
เป็นหนึ่งในคะะกรรมการแพทยศาสตรศึกษา
เพื่อจะได้ทราบปัญหาในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ
อาคารสถานที่และน าไปปรับปรุงระบบการดูแล
รักษาอาคารสถานที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
และ (2)  แพทยศาสตรศึกษาควรมีการวาง
แผนการใช้ห้องประชุมไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนและควรมี ห้องเรียนและห้อง
ท างานส่วนกลางที่มีอุปกระ์ส านักงานที่จ าเป็น

ส าหรับอาจารย์แพทย์เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์เอกสารส าหรับให้
อาจารย์แพทย์สามารถพิมพ์งานหรือผลิตสื่อการ
สอนได้เพื่อสะดวกในการจัดการเรียนการสอน  
2.ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1)  ควรมี การวิ จั ย เพื่ อพัฒนาสื่ อที่
สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนเช่น e -Learning เพื่อ
ช่วยลดภาระงานของอาจารย์แพทย์และเพื่อให้
แพทย์ฝึกหัดสามารถทบทวนซ้ าได้ 

2) ควรมีการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการสอนของอาจารย์แพทย์ในด้านความรู้ 
ทักษะ รวมถึงเทคนิคการสอน 

3) ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุะภาพ
ผู้เรียนในรูปของงานวิจัยในชั้นเรียนโดยอาจารย์
แพทย์เพื่อน ามาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน
และน าผลที่ได้มาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอน
หรือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ดี
ยิ่งขึ้น
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