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Satisfaction of Student toward the Ceremony for Donated 
Body of Anatomy Department, Faculty of Dentistry, 
Mahidol University

Objectives: This research aimed to study the satisfaction of the dental student of Mahidol University toward the 
ceremony for the donated body, prior the cadaver dissection in the course of gross anatomy. 
Materials and Methods: The questionnaire was designed and evaluated its validity and reliability for satisfaction 
assessment in 3 factors; factor of religious activity, factor of place and audiovisual aid as well as factor of food 
and beverage. One hundred and seventy eight dental students of the 2015 and 2016 academic years who 
attended the ceremony were asked to complete the newly developed questionnaire. Then, descriptive statistic 
was obtained for analyzing data.
Results: The returned rate of questionnaire is 78.76 %. The satisfaction of dental students in both batches toward 
the ceremony for donated body prior cadaver dissection was at high level in factor of religious activity, at highest 
level both in factor of place and audiovisual aid, and in factor of food and beverage. Moreover, some suggestion 
was proposed for improvement of the ceremony.
Conclusion: Most of dental students satisfied in the ceremony at high level and they requested in the ceremony 
of body donation for appreciation and thank donators prior the cadaver dissection every year. 
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บทน�ำ

	 คณะทันตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	 

จัดให้นักศึกษามีประสบการณ์การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ

การในรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์ด้วยการช�าแหละ

ร่างกายมนุษย์	(cadaver	dissection)	 ท่ีบริจาคเพ่ือ 

การศึกษา	ซึ่งเป็นวิธีการเรียนรู้ท่ีได้รับการยอมรับและ

ปฏิบัติเป็นมาตราฐานเดียวกันในมหาวิทยาลัยทั่วไป 

ทัง้ในและต่างประเทศ	 ไม่เพียงช่วยบูรณาการให้ 

ผู้ เรียนได้รับองค์ความรู้ท่ีลึกซึง้	ยังเป็นพืน้ฐานส�าคญั

ควำมพงึพอใจของนักศกึษำต่อโครงกำรท�ำบุญอุทศิ

ส่วนกุศลแด่อำจำรย์ใหญ่ของภำควชิำกำยวภิำคศำสตร์ 

คณะทนัตแพทยศำสตร์ มหำวทิยำลัยมหดิล

วัตถุประสงค์:	เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนกัศึกษาทนัตแพทย์ท่ีมีต่อโครงการท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ของ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล	ท่ีจดัขึน้ก่อนการเรียนการสอนมหกายวิภาคศาสตร์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีกำรศึกษำ:	ออกแบบแบบสอบถามเพ่ือการประเมินความพึงพอใจใน	3	ด้านได้แก่	ด้านการด�าเนินการ

ศาสนพิธี	ด้านสถานท่ีโสตทศันปูกรณ์	และด้านอาหารเคร่ืองด่ืม	รวมทัง้ตรวจสอบความตรงและความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม	

จากนัน้ให้นกัศกึษาทนัตแพทย์ชัน้ปีท่ี	2	ของปีการศกึษา	2558	และปีการศกึษา	2559	ท่ีเคยเข้าร่วมโครงการท�าบญุอทิุศสว่นกศุล

แด่อาจารย์ใหญ่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์	จ�านวน	178	คน	ตอบแบบสอบถาม	และวิเคราะห์ข้อมลูด้วยสถิติพรรณนา

ผลกำรศึกษำ:	ได้รับแบบสอบถามคืนในการศกึษานีค้ิดเป็นร้อยละ	78.76	ความพงึพอใจของนกัศกึษาทนัตแพทย์ตอ่โครงการ

ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์	 ด้านการด�าเนินการศาสนพิธีในระดับพอใจมาก	 

ด้านสถานท่ีโสตทศันปูกรณ์และด้านอาหารเคร่ืองด่ืมในระดบัพอใจมากท่ีสดุ	นอกจากนี	้ยงัมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือช่วย

พฒันาการจดัพิธีท�าบญุให้ดีย่ิงขึน้จากนกัศกึษาด้วย

บทสรุป: โดยรวมนกัศึกษาทนัตแพทย์มีความพึงพอใจมากต่อพิธีท�าบุญ	และเสนอแนะให้มีโครงการท�าบุญอทิุศส่วนกุศล 

แด่อาจารย์ใหญ่ก่อนการเร่ิมเรียนภาคปฏิบตัิการวิชามหกายวิภาคศาสตร์ทุกปี	เพ่ือเป็นการขอบคุณและระลึกถึงพระคุณ 

ของอาจารย์ใหญ่	

รหัสค�ำ: พิธีท�าบญุ,	นกัศกึษาทนัตแพทย์,	อาจารย์ใหญ่,	มหกายวิภาคศาสตร์,	ความพึงพอใจ

กำรอ้ำงอิง: 

เรวด ีสิงห์สถติย์, ทชัชภร นำสิงคำร, เจษฎำ สบำย 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล
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ของการเรียนวิชาอ่ืนท่ีซ้อนทบกันขึน้ไป1,2	ช่วยท�าให้

ประสาทสมัผสัเฉียบคมขึน้2-4 สร้างเสริมทกัษะหตัถการ

ท่ีจ�าเป็นต่อวิชาชีพและเกิดประโยชน์ในเวชปฏิบัติ 

ทางทันตกรรมต่อไป	นอกจากนีย้ังท�าให้เกิดทัศนคต ิ

เ ชิงบวกในการท�างานร่วมกับผู้ อ่ืน 2,5 ให้สามารถ 

ส่ือสารและปฏิบัติงานกับสหวิชาชีพอ่ืนในการบ�าบัด

รักษาผู้ป่วย	ตลอดจนชว่ยพฒันาให้เกิดส�านกึในศกัดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์	 เสริมสร้างความพร้อมแห่งวิชาชีพ	

(professionalism)2,6,7 และน�าไปสู่การปฏิบัติตน 

ท่ีเหมาะสมตอ่ผู้ ป่วยด้วย	
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	 อย่ าง ไร ก็ตาม	 นักศึกษาส่วนใหญ่ ท่ี เ รียน 

มหกายวิภาคศาสตร์	 มีความหวาดกลัว	วิตกกังวล 

และความเครียดต่อการช� าแหละร่างกายมนุษย์	 

โดยเฉพาะในช่วงต้นของภาคการศึกษา	ส่งผลให้เกิด

ความรู้สกึเชิงลบ8-10	และขดัขวางตอ่การเรียนรู้ในเนือ้หา

สาระของวิชา	ท�าให้ประโยชน์ท่ีควรได้รับจากการฝึก

ช� าแหละ ร่างกายมนุษ ย์ลดลง 	 ปัญหาดังกล่าว 

พบได้ในมหาวิทยาลัยจากหลายภูมิภาคทั่วโลก10-12 

แตล่ะมหา	วิทยาลยัได้พยายามลดปัญหาดงักลา่วด้วย

วิธีการท่ีแตกต่างกันไปตามแต่ละบริบทของสังคม	 

บางประเทศทางซีกโลกตะวนัตกได้ให้ผู้ เรียนเทียบเคียง

ร่างกายท่ีบริจาคเพ่ือการศึกษาเป็น”ผู้ ป่วยรายแรก”7,13 

เ พ่ือให้นักศึกษาลดความหวาดกลัวต่อความตาย	 

บางแห่งมีการจดัพิธีเพ่ือขอบคณุและระลกึถึงผู้บริจาค

ร่างกายหลงัจากสิน้สดุการเรียน	ในลกัษณะแตกตา่งกนั	

ตามแนวคิดความเช่ือและศาสนาของแต่ละชุมชนท่ี

มหา	วิทยาลยันัน้ตัง้อยู่14-19	บางแหง่จดัสร้างถาวรสถาน

เพ่ือเป็นอนสุรณ์ส�าหรับขอบคณุและระลกึถึงผู้บริจาค20 

แต่วิ ธีการเหล่านีย้ังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ดีนัก	 

อย่างเช่นการเทียบเคียงศพเป็นผู้ ป่วย	อาจส่งผลให้ 

ผู้ เรียนปฏิบตัติอ่ผู้ ป่วยจริงเสมือนศพได้	และอาจน�าไปสู่

การปฏิบตัท่ีิไมเ่หมาะสมตอ่ผู้ ป่วยในอนาคตได้21,22

	 การจดังานขอบคณุและระลกึถงึผู้บริจาคร่างกาย

เม่ือเสร็จสิน้การเรียนไมไ่ด้ชว่ยแก้ปัญหาความ	เครียดของ

ผู้ เรียนในการเผชิญหน้ากับการช�าแหละศพเม่ือเร่ิม 

การศึกษาได้	ด้วยวฒันธรรมความเช่ือในประเทศทาง

ซีกโลกตะวันออกมีวิธีแก้ปัญหาท่ีแตกต่างออกไป	 

ซึ่งดเูหมือนจะได้ผลดีกว่า	ได้แก่	การแนะน�าร่างกายท่ี

บริจาคเพ่ือการศกึษาให้อยูใ่นฐานะของ	”อาจารย์”	ของ

ผู้ เรียน	ท่ีอาจเรียกแตกตา่งกนัไปบ้าง	เช่น	วิสทุธาจารย์

ไร้เสียง	(silent	virtuous	teacher)	ในไต้หวัน23	หรือ	

อาจารย์ใหญ่	ในประเทศไทย21	และจดัให้มีพิธีท�าบุญ

เพ่ือขอบคุณและระลึกถึงผู้ บริจาคร่างกายทัง้ในช่วง

ก่อนเ ร่ิมเ รียนและสิ น้สุดการเ รียนโดยอิงพืน้ฐาน 

ความเช่ือทางพทุธศาสนา21,24

	 ความสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และศิษย์ 	 มี 

ความหมายผูกพันลึกซึง้	 และเป็นท่ีคุ้ นเคยส�าหรับ

นักศึกษาอยู่แต่ เดิมแล้ว	 ดังนัน้การเ รียกร่างกาย 

ผู้บริจาคเพ่ือการศึกษาว่า	“อาจารย์”	นอกจากช่วยให้

นักศึกษาลดความหวาดกลัว	วิตกกังวล	ยังส่งเสริม 

การเคารพในร่างกายผู้บริจาค	และเรียนรู้ความพร้อม

แห่งวิชาชีพได้ดีย่ิงขึน้ด้วย21,25	การจัดพิธีท�าบุญเพ่ือ

ระลกึถึงผู้บริจาคร่างกายในช่วงก่อนเร่ิมเรียนนอกจาก

จะเป็นเสมือนสัญญาณเร่ิมต้นของการเรียนมหกาย

วิภาคศาสตร์แล้ว	ยังเป็นช่วงเวลาท่ีดีท่ีเปิดโอกาสให้ 

ผู้ เรียนเร่ิมท�าความรู้จักกับร่างกายท่ีใช้ศึกษาโดยไม่มี

บรรยากาศความเคร่งเครียดมาขัดขวางการเรียน	 

เอือ้ให้เกิดความสมัพนัธ์ในฐานะศิษย์และอาจารย์เป็น

รูปธรรมชดัเจนย่ิงขึน้	ช่วยปรับสภาวะทางอารมณ์ของ 

ผู้ เรียนให้พร้อมต่อการช�าแหละร่างกายมนุษย์ตัง้แต ่

เ ร่ิมเรียน21,26	 ท�าให้ได้ประโยชน์จากการเรียนผ่าน 

การช�าแหละร่างกายมนษุย์อย่างสมบรูณ์	กระบวนการ

จัดการปัญหาเหล่านี	้ มีประสิทธิภาพมาก	และได้รับ

ความสนใจจากประเทศทางซีกโลกตะวนัตกในการน�าไป

ปรับใช้15,21,22

	 ดงันัน้จะเหน็ได้วา่	พิธีท�าบญุท่ีจดัขึน้ในชว่งเร่ิมต้น

ก่อนการเรียนการสอนมหกายวิภาคศาสตร์ด�าเนินไป

ด้วยพืน้ฐานแห่งเหตุผลท่ีจะช่วยผลักดันให้นักศึกษา

ประสบความส�าเร็จในการเรียนมหกายวิภาคศาสตร์	

และสร้างรากฐานในการศึกษาทางทนัตแพทยศาสตร์

ต่อไปได้	 ด้วยเหตุนีก้ารจัดเตรียมพิธีการท่ีละเอียด 

ถ่ีถ้วน	ให้สามารถด�าเนินอย่างราบร่ืนเป็นสิ่งส�าคัญ 

ท่ีช่วยให้นักศึกษาได้ รับประโยชน์อย่างครบถ้วน	 

หากองค์ประกอบใดของพิธีการไมเ่หมาะสมหรือไมร่าบร่ืน	

อาจมีผลกระทบการเรียนรู้และการได้รับประโยชน์ 

ดังกล่าวได้	การศึกษานีจ้ึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะส�ารวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษาทนัตแพทย์ต่อ	“โครงการ

ท�าบญุอทิุศสว่นกศุลแด่อาจารย์ใหญ่”	ท่ีจดัขึน้ก่อนเร่ิม

การเรียนมหกายวิภาคศาสตร์	ในด้านการด�าเนินการ

ของศาสนพิธี 	 ด้านสถานท่ีโสตทัศนูปกรณ์	 และ	 
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ด้านอาหารเคร่ืองด่ืม	 รวมทัง้ ข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 

เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงการ 

ให้เกิดประสทิธิผลสงูสดุตอ่ไป	

วัสดุอุปกรณ์และกำรวจิยั

	 การศึกษานีไ้ด้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจยัในคน	ประจ�าคณะทนัตแพทยศาสตร์

และคณะเภสชัศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล	ตามเอกสาร

รับรองท่ี	COE.No.MU-DT/PY-IRB	

2016/022.0109

กำรพัฒนำแบบสอบถำมส�ำหรับกำรส�ำรวจ 
ควำมพงึพอใจ

	 ท�าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องและสร้าง

แบบสอบถามต้นแบบขึน้	โดยออกแบบแบบสอบถาม

ให้มีองค์ประกอบ	 3	 ส่วน	 ส่วนท่ี	 1	 ค�าถามแบบ 

เลือกตอบ	(check	 list)	 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ ตอบ

แบบสอบถาม	ได้แก่	ปีการศกึษา	เพศและอาย	ุสว่นท่ี	2	

ค�าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า	 (rating	scale)	

โดยมีค�าตอบให้เลือก	5	ระดับ	(5	มากท่ีสุด,	4	มาก,	 

3	ปานกลาง,	2	น้อย	และ	1	น้อยท่ีสดุ)	ส�าหรับส�ารวจ

ความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงการท�าบุญอุทิศส่วนกุศล 

แด่อาจารย์ใหญ่โดยแยกประเมินเป็น	3	 ด้าน	ได้แก่ 

ด้านการด� า เ นินการของศาสนพิ ธี 	 ด้านสถาน ท่ี 

โสตทัศนูปกรณ์	 และด้านอาหารเคร่ืองด่ืม	 รวมทัง้

ประเมินเป็นภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพ 

ของโครงการ	 และส่วนท่ี	 3	 เป็นค�าถามปลายเปิด	 

(open-end-question)	 เพ่ือให้ผู้ ตอบแบบสอบถาม 

ได้แสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะตา่ง	ๆ 	อยา่งอิสระ

	 น�าแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้มาตรวจสอบความตรง

ตามเนือ้หา	(content	validity)	โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ	3	ทา่น	

ตรวจสอบแก้ไขและประเมินด้วยดชันีความสอดคล้อง	

(IOC, Index of Item-Objective Congruence)  

จนข้อค�าถามทกุข้อมีดชันีความสอดคล้องมากกวา่	0.5	 

จงึน�าแบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดสอบใช้	

(try	out)	กบักลุม่ตวัอยา่งจ�านวน	20	คน	เพ่ือตรวจสอบ

ความเช่ือมัน่	(reliability)	ของแบบสอบถาม	โดยประเมิน

ความสอดคล้องภายใน	 (internal	 consistency)	 

ด้วยสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แอลฟาของครอนบาค	

(Cronbach’s	alpha	coefficient)	โดยใช้โปรแกรมสถิติ

ส�าเร็จรูป	(SPSS)	พบว่าค�าถามในด้านการด�าเนินการ

ศาสนพิธี	ด้านสถานท่ีโสตทศันปูกรณ์	และด้านอาหาร

เคร่ืองด่ืม	 มีค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แอลฟาของ 

ครอนบาค	เทา่กบั	0.942,	0.941	และ	0.943	ตามล�าดบั	

จึงได้น�าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบแก้ไขแล้ว 

ไปใช้กบักลุม่ตวัอยา่งในการเก็บรวบรวมข้อมลูตอ่ไป

กำรส�ำรวจควำมคดิเหน็ของนักศกึษำทนัตแพทย์

	 ท� าการส� ารวจความคิด เห็นของนักศึกษา

ทันตแพท ย์ชั น้ ปี ท่ี 	 2 	 คณะทันตแพทยศาสต ร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ท่ีเ รียนในปีการศึกษา	 2558	 

และ	 ปีการศึกษา	2559	และเคยเข้าร่วมโครงการ 

ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ของภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์	คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยั

มหิดล	 ด้วยแบบสอบถามท่ีพัฒนาขึ น้ 	 โดยแจก

แบบสอบถามหลั ง จ า กสิ น้ สุ ด พิ ธี ก า รทั ง้ ห มด 

และใ ห้ส่ งแบบสอบถามกลับมายังกล่อง รับ คืน

แบบสอบถามท่ีจดัเตรียมไว้หน้าห้องปฏิบตัิการมหกาย

วิภาคศาสตร์

กำรวเิครำะห์ข้อมูล

	 วิเคราะห์ข้อมูลทัง้หมดโดยใช้สถิติพรรณนา	

(descriptive	 statistics)	 และน�าเสนอในรูปแบบ	 

ร้อยละ	(percent)	มชัฌิมเลขคณิต	(arithmetic	mean)	

และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	(standard	deviation)	 

การแปลผลระดับความพึงพอใจใช้เกณฑ์ก�าหนด 
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ตามแนวคดิของเบสท์	(Best)27	ซึง่แบง่ออกเป็น	5	ระดบั	

คือ	คา่เฉล่ีย	1.00–1.49	หมายถึงน้อยท่ีสดุ	1.50–2.49	

หมายถงึน้อย	2.50–3.49	หมายถงึปานกลาง	3.50–4.49	

หมายถงึมาก	และ	4.50–5.00	หมายถงึมากท่ีสดุ	

ผลกำรศกึษำ

	 การศึกษานีไ้ด้รับแบบสอบถามจากนักศึกษา 

ชัน้ปีท่ี	2	ปีการศึกษา	2558	และ	ปีการศึกษา	2559	

คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยัมหิดล	ท่ีเข้าร่วม

โครงการท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ของ 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	(ตารางท่ี	1)	จ�านวน	178	คน	

(ร้อยละ	78.76	ของผู้ เข้าร่วมโครงการ)	ปีการศึกษา	

2558	มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	112	คน	 

(ชาย	33	คน	หญิง	79	คน)	แต่ส่งกลบัแบบสอบถาม

จ�านวน	73	คน	(คดิเป็นร้อยละ	65.18)	เป็นชาย	15	คน	

หญิง	58	คน	และปีการศกึษา	2559	มีนกัศกึษาเข้าร่วม

โครงการ	จ�านวน	114	คน	 (ชาย	33	หญิง	81	คน)	 

แต่ส่งกลับแบบสอบถามจ�านวน	105	คน	 (คิดเป็น 

ร้อยละ	92.11)	 เป็นชาย	32	คน	หญิง	73	คน	และ

นักศึกษาทัง้สองกลุ่ม ท่ีตอบแบบสอบถามมีอาย ุ

ระหวา่ง	18-25	ปี

	 ด้านการด�าเนินการของศาสนพิธีของโครงการ	

(ตารางท่ี	2)	ความพึงพอใจของนักศึกษาทันตแพทย์ 

ทัง้สองปีการศกึษาอยู่ในระดบัพอใจมาก	(3.99±0.76)	

เม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง	ๆ	ของแต่ละปีการศึกษา

พบว่านกัศึกษาในปีการศึกษา	2558	และปีการศึกษา	

2559	มีความพงึพอใจการประชาสมัพนัธ์ล่วงหน้าและ

อย่างทัว่ถึง	ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการด�าเนินศาสนพิธี	

ล�าดบัขัน้ตอนในศาสนพิธี	ความเหมาะสมระยะเวลา 

ในการบรรยายธรรม	และความรู้ความเข้าใจในธรรม	 

ในระดบัพอใจมากทกุข้อ

Table 1 Data in number of respondents (a) per total participants (b) of the ceremony for donated body, classified by 
gender and academic year.

Academic year Male (a/b) Female (a/b) Total [a/b (%)]

2015 15/33 58/79 73/112 (65.18%)

2016 32/33 73/81 105/114	(92.11%)

Total 47/66 131/160 178/226 (78.76%)

Table 2 Mean and standard deviation (SD) of student’s satisfaction toward the religious activity factor of  
the ceremony for donated body in the 2015 and 2016 academic years.

Factor of Religious Activity
Satisfaction of 2015 Satisfaction of 2016 Mean of Satisfaction

mean±SD Interpret as mean±SD Interpret as mean±SD Interpret as

1. Announcement of the ceremony 4.22±0.61 high 4.20±0.74 high 4.21±0.69 high

2. Duration of the ceremony 3.97±0.78 high 3.87±0.79 high 3.91±0.78 high

3. Continuation of the ceremony 4.17±0.71 high 3.96±0.73 high 4.03±0.73 high

4. Duration of dharma talk 3.89±0.81 high 3.82±0.81 high 3.85±0.76 high

5. Content of dharma talk 3.89±0.72 high 3.97±0.78 high 3.94±0.76 high

Mean 4.02±0.74 high 3.96±0.78 high 3.99±0.76 high
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	 ด้านสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ์ของโครงการ	 

(ตารางท่ี	3)	ความพงึพอใจของนกัศกึษาทนัตแพทย์ทัง้

สองปีการศกึษาอยูใ่นระดบัพอใจมากท่ีสดุ	(4.59±0.56)	

เม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง	ๆ	ของแต่ละปีการศึกษา	

พบวา่นกัศกึษาในปีการศกึษา	2558	มีความพอใจในระดบั

มากท่ีสดุทกุประเดน็	สว่นนกัศกึษาในปีการศกึษา	2559	

มีความพอใจในระดบัมากถงึมากท่ีสดุ	โดยพอใจมากท่ีสดุ

ในความเหมาะสมของสถานท่ี	(4.56±0.55)	และพอใจมาก

ในความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์	(4.43±0.57)	

และเอกสารประกอบศาสนพิธี	(4.35±0.65)

	 ด้านอาหารเคร่ืองด่ืมของโครงการ	(ตารางท่ี	4)	

ความพึงพอใจของนักศึกษาทันตแพทย์ทัง้สองป 

ีการศึกษาอยู่ในระดับพอใจมากท่ีสุด	 (4.63±0.59)	 

เม่ือพิจารณาในประเด็นต่าง	ๆ	ของแต่ละปีการศึกษา	

พบว่านักศึกษาในปีการศึกษา	2558	 มีความพอใจ 

ในระดบัมากท่ีสดุทกุประเดน็	สว่นนกัศกึษาในปีการศกึษา	

2559	มีความพอใจในระดบัมากถงึมากท่ีสดุ	โดยพอใจ

มากท่ีสดุในรสชาตขิองอาหารและเคร่ืองด่ืม	(4.61±0.63)	

และความพอเพียงของอาหารและเคร่ืองด่ืม	(4.55±0.62)	

แต่มีความพอใจมากในความหลากหลายของอาหาร

และเคร่ืองด่ืม	(4.45±0.69)

	 ภาพรวมความพึงพอใจในคณุภาพของโครงการ

ท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ของภาควิชา

กายวิภาคศาสตร์	คณะทนัตแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลยั

มหิดล	นกัศกึษาทนัตแพทย์มีความพอใจอยูใ่นระดบัมาก	

(4.49±0.64)	 เ ม่ือพิจารณาในแต่ละปีการศึกษา	

นกัศกึษาในปีการศกึษา	2558	พอใจในระดบัมากท่ีสดุ	

(4.66±0.47)	และนกัศกึษาปีการศกึษา	2559	พอใจใน

ระดบัมาก	(4.28±0.67)	ในคณุภาพของโครงการ

	 การส�ารวจข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 ด้วยค�าถาม 

ปลายเปิด	นกัศึกษาทนัตแพทย์ทัง้สองชัน้ปีการศึกษา	

ขอบคุณภาควิชากายวิภาคศาสตร์ท่ีจัดให้มีโครงการ

ท�าบญุอทิุศสว่นกศุลแดอ่าจารย์ใหญ่	และควรมีการจดั

ต่อไปเป็นประจ�าทุกปี	ก่อนเร่ิมการเรียนการสอนผ่าน

การช�าแหละร่างอาจารย์ใหญ่	เป็นโครงการท่ีดีส�าหรับ

ขอบคณุและระลกึถงึพระคณุของอาจารย์ใหญ่	ประเดน็

ท่ีนกัศึกษาขอให้ปรับปรุง	คือก�าหนดการของโครงการ

และระยะเวลาในการบรรยายธรรม	และนักศึกษามี

ความพอใจในระดับมากท่ีสุดในรสชาติและปริมาณ

ของอาหาร

Table 3 Mean and standard deviation (SD) of student’s satisfaction toward the place and audiovisual aid factor of  
the ceremony for donated body in the 2015 and 2016 academic years. 

Factor of Place and Audiovisual Aid
Satisfaction of 2015 Satisfaction of 2016 Mean of Satisfaction

mean±SD Interpret as mean±SD Interpret as mean±SD Interpret as

1. Place 4.74±0.39 highest 4.56±0.55 highest 4.67±0.51 highest

2. Audiovisual aid 4.78±0.48 highest 4.43±0.57 high 4.57±0.56 highest

3. Documentation of the ceremony 4.82±0.42 highest 4.35±0.65 high 4.54±0.61 highest

Mean 4.81±0.43 highest 4.45±0.60 high 4.59±0.56 highest

Table 4 Mean and standard deviation (SD) of student’s satisfaction toward the food and beverage factor of  
the ceremony for donated body in the 2015 and 2016 academic years. 

Factor of Food and Beverage
Satisfaction of 2015 Satisfaction of 2016 Mean of Satisfaction

mean±SD Interpret as mean±SD Interpret as mean±SD Interpret as

1. Taste of food and beverage 4.86±0.38 highest 4.61±0.63 highest 4.71±0.56 highest

2. Variety of food and beverage 4.66±0.56 highest 4.45±0.69 high 4.53±0.65 highest

3. Sufficiency of food and beverage 4.78±0.45 highest 4.55±0.62 highest 4.57±0.57 highest

Mean 4.77±0.47 highest 4.54±0.65 highest 4.63±0.59 highest
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บทวจิำรณ์

 การศึกษานีไ้ด้รับแบบสอบถามกลับคืนจาก

นกัศึกษา	เฉล่ียทัง้สองปีการศึกษาสงูถึงร้อยละ	78.76	

ท�าให้ได้รับข้อมลูมากเพียงพอท่ีจะวเิคราะห์ความพงึพอใจ

ของกลุม่เปา้หมายท่ีสนใจได้	

	 ค วามพึ งพอ ใจของนักศึ กษาทันตแพท ย์	 

ปีการศึกษา	 2558	 และปีการศึกษา	 2559	 ต่อ 

โครงการท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารญ์ใหญ่ของ 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	ด้านการด�าเนินการศาสนพิธี

มีความพอใจในระดบัมาก	ด้านสถานท่ีโสตทศันปูกรณ์	

และด้านอาหารเคร่ืองด่ืมพอใจในระดับมากท่ีสุด	 

และภาพรวมในคุณภาพของโครงการมีความพอใจ 

ในระดบัมาก

	 ด้านการด�าเนินการศาสนพิธี	 ประกอบด้วย 

การประชาสมัพนัธ์ล่วงหน้าและอย่างทัว่ถึง	ช่วงเวลา/

ระยะเวลาในการด�าเนินศาสนพิธี	 ล�าดับขัน้ตอน 

ในศาสนพิธี	ความเหมาะสมระยะเวลาในการบรรยาย

ธรรม	และความรู้ความเข้าใจในธรรม	นักศึกษามี 

ความพอใจในประเด็นระยะเวลาการบรรยายธรรม 

น้ อย ท่ี สุด 	 พ ร้ อมกับ มี ข้ อ เ สนอแนะ ในค� า ถาม 

ปลายเปิดตอนท่ี	 3	 ให้ลดระยะเวลาบรรยายธรรม	 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ได้ตระหนักถึงปัญหานี ้

และได้หาวิธีท่ีจะท�าให้นกัศึกษาสนใจในธรรมบรรยาย

โดยไม่ เ บ่ือหน่ายและให้ไ ด้ รับความ รู้ ท่ีสามารถ 

น�าไปปฏิบัติต่อไปได้	 โดยจะแบ่งการบรรยายธรรม 

เป็น	2	ช่วงเวลาสัน้	ๆ	 เพ่ือไม่ให้นักศึกษาเกิดความ 

เบ่ือหน่าย	โดยเฉพาะช่วงหลังของการบรรยายธรรม	

ควรจดัหลงัพระฉนัเพลแล้ว	และจดัให้เป็นชว่งผอ่นคลาย	

สอดแทรกวิธีการท�าสมาธิ	 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ 

น�าไปปฏิบตัิได้หากต้องเผชิญปัญหาในภายภาคหน้า	

ซึง่อาจเป็นปัญหาท่ีเกิดจากการเรียน	จากการประกอบ

วิชาชีพ	หรือจากสภาพ	แวดล้อมหรือผู้ ร่วมงานรอบข้าง

ก็ได้	อย่างไรก็ตามนกัศกึษาได้ตระหนกัถึงความส�าคญั

ในการเตรียมความพร้อมด้านจิตใจก่อนการเรียน

ช�าแหละร่างกายอาจารญ์ใหญ่	ได้มีการเสนอแนะให้มี

โครงการท�าบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ทุกปี	 

เพ่ือเป็นการขอบคณุและระลกึถึงพระคณุอาจารย์ใหญ่

ก่อนการเรียนภาคปฏิบตักิารมหกายวิภาคศาสตร์	

	 ด้านสถานท่ีโสตทัศนูปกรณ์	 ประกอบด้วย

ประเด็นความเหมาะสมของสถานท่ี	ความเหมาะสม

ของโสตทัศนูปกรณ์	และเอกสารประกอบศาสนพิธี	

นกัศึกษามีความพอใจโดยรวมในระดบัมากท่ีสดุ	แต่มี

ประเด็นเอกสารประกอบศาสนพิธี	 ซึ่งเป็นเอกสาร 

เก่ียวกับก�าหนดการของโครงการ	บทอาราธนาศีล	 

บทอารธนาธรรม	 และค�ากล่าวถวายภัตตาหาร	

นักศึกษาเสนอให้มีก�าหนดการท่ีชัดเจนขึน้	 เพ่ือให้

สามารถติดตามพิธีการต่าง	ๆ	 ในโครงการได้อย่าง 

ไมค่ลาดเคลื่อน	

	 ด้านอาหารเคร่ืองด่ืมประกอบด้วยประเด็น

รสชาต	ิความหลากหลาย	และความพอเพียงของอาหาร

และเคร่ืองด่ืม	นกัศึกษามีความพอใจโดยรวมในระดบั

มากท่ีสุด	โดยเฉพาะประเด็นรสชาติและปริมาณของ

อาหารมีความพอใจมากท่ีสดุ	

	 ดงันัน้ความพงึพอใจด้านสถานท่ีโสตทศันปูกรณ์	

และด้านอาหารเคร่ืองด่ืมท่ีนักศึกษามีความพอใจ 

ในระดับมากท่ีสุด	ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ควรคง

สภาพของความสมบูรณ์ในทกุประเด็นต่อไป	โดยให้มี

การปรับปรุงก�าหนดการของโครงการให้มีความชดัเจนขึน้

 

บทสรุป 

	 ความพึงพอใจของนักศึกษาทันตแพทย์ ท่ี 

เข้าร่วมโครงการและตอบกลบัแบบสอบถามการส�ารวจ

โครงการท� าบุญอุ ทิศส่วนกุศลแด่อาจาร ย์ ใหญ่ 

ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์	มีความพอใจในคณุภาพ 

ของโครงการในระดับมาก	 และมีความพอใจด้าน 

การด�าเนินการศาสนพิธี	ด้านสถานท่ีโสตทัศนูปกรณ์	

และด้านอาหารเคร่ืองด่ืมในระดับมากถึงมากท่ีสุด	 

ถือเป็นการเ ร่ิมต้นท่ีดีต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 

ต่อไป	ซึ่งนอกจากจะได้ร่วมในโครงการ	ขอบคุณและ

ระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ผู้ บริจาคร่างกาย	
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ส�าหรับการเรียนการสอนในวิชามหกายวิภาคศาสตร์	

ยงัเป็นการเร่ิมต้นท่ีดีของการปรับสภาพจิตใจให้พร้อม

ตอ่การเรียนการสอนผ่านการช�าแหละร่างอาจารย์ใหญ่

ได้อยา่งสมบรูณ์	
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