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บทคดัย่อ 
วตัถปุระสงค:์ เพื่อส ารวจความต้องการ แรงจูงใจ และอุปสรรคต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาของ

นกัศกึษาและเภสชัศาสตรบณัฑติของคณะเภสชัศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์วิธีการ: การศกึษาเกบ็ขอ้มลูความตอ้งการ 
แรงจูงใจ และอุปสรรคต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาใช้แบบสอบถามซึ่งได้รบัการประเมนิความถูกต้องทาง
เน้ือหาโดยผูเ้ชีย่วชาญและทดสอบหาความเทีย่งในตวัอย่างกลุ่มเลก็ การวจิยัสง่แบบสอบถามในรูปกระดาษใหแ้ก่นกัศกึษาเภสชั
ศาสตรช์ัน้ปีที ่ 5-6 ปีการศกึษา 2559 ทุกคน (จ านวน 291 คน) และส่งแบบสอบถามออนไลน์ใหก้บัเภสชัศาสตรบณัฑติทีส่ าเรจ็
การศกึษาปีการศกึษา 2558 ทุกคน (จ านวน 133 คน) ผลการวิจยั: นักศกึษาตอบแบบสอบถาม 235 คน (ร้อยละ 81.8) และ
บณัฑติตอบแบบสอบถาม 55 คน (ร้อยละ 41.4) นักศกึษาและบณัฑติต้องการศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา 26 คน (ร้อยละ 
11.1) และ 11 คน (รอ้ยละ 20.0) ตามล าดบั  (P=0.54) นักศกึษาจากสาขาวชิาเภสชัศาสตร ์21 คนจาก 139 คน (รอ้ยละ 15.5) 
และสาขาวชิาการบรบิาลทางเภสชักรรม 5 คน ใน 96 คน (รอ้ยละ 5.2) มคีวามต้องการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา (P=0.010) 
ในขณะที่บณัฑติที่ส าเรจ็การศกึษาจากสาขาวชิาเภสชัศาสตร์ 7 คนจาก 36 คน (ร้อยละ 19.4) และสาขาการบรบิาลทางเภสชั
กรรม 4 คนจาก 19 คน (ร้อยละ 21.1) มีความต้องการศึกษาต่อ (P=0.673) หลักสูตรและสถานศึกษามีผลต่อแรงจูงใจใน
การศกึษาต่อของนักศกึษามากทีสุ่ด (คะแนนเฉลีย่ 4.310.67 จากคะแนนเตม็ 5) ความกา้วหน้าในการประกอบอาชพีมผีลต่อ
แรงจูงใจในการศกึษาต่อของบณัฑติมากทีสุ่ด (คะแนนเฉลี่ย 4.420.71) ในขณะที ่ปัจจยัดา้นหลกัสูตรการเรยีนการสอนทีไ่ม่
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและขาดขอ้มลูประกอบการตดัสนิใจเป็นอุปสรรคมากทีส่ดุในการศกึษาต่อของนกัศกึษา (คะแนนเฉลีย่ 
4.03  0.80) และความพรอ้มดา้นเวลาและภาระงานเป็นอุปสรรคมากทีสุ่ดในการศกึษาต่อของบณัฑติ (คะแนนเฉลี่ย 4.01  
0.84) สรุป: ความต้องการเขา้ศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษาของเภสชัศาสตรบณัฑติและผู้ที่เรยีนในสาขาวชิาเภสชัศาสตร์มี
มากกว่าในสาขาบรบิาลเภสชักรรม แรงจูงใจในการศกึษาต่อขึน้อยู่กบัหลกัสตูร สถานศกึษา ผลต่อความกา้วหน้าในอาชพี และ
เวลาที่ใช้ศึกษาต่อ ดังนัน้ จึงควรมีการส ารวจลักษณะของหลักสูตรที่เป็นที่ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงมีการ
ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัหลกัสตูรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่จ านวนผูเ้ขา้เรยีนในระดบับณัฑติศกึษาของคณะเภสชัศาสตรต่์อไป 
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Abstract 

Objective: To explore needs, motivation and restrictions to pursue graduate studies among pharmacy students 
and graduates from Prince of Songkla University. Methods: The study collected the data on needs, motivation and 
restrictions to pursue graduate studies by using the questionnaire that the content was validated by expert review and 
its reliability was tested in a small group of subjects. The questionnaires in head-copy were distributed to all fifth and 
sixth year pharmacy students in the academic year 2016 (n=291). For pharmacy graduates in the academic year 2015 
(n=133), online-questionnaires were employed. Results: 235 students (81.8%) and 55 graduates (41.4%) replied to the 
questionnaires. Twenty-six students (11.1%) and 11 graduates (20.0%) wanted to study at a graduate level (P=0.54). 
Twenty-one from 139 students in pharmaceutical sciences track (15.5 %), and 5 from 96 of those in pharmaceutical 
care track (5.2 %) wanted to pursue graduate studies (P=0.010). While 7 of 36 (19.4%) and 4 of 19 (21.1%) of graduates 
from pharmaceutical sciences track and pharmaceutical care track, respectively, wanted to further their study (p=0.673). 
Students rated the programs of study and institutions as the strongest motivating factor for pursuing graduate studies 
(average score of 4. 310.67 from the full score of 5). Graduates rated career advancement as the strongest factor 
(4. 420.71). Major restrictions for students in pursuing graduate studies was the programs not matching their needs 
and the lack of information for decision making (4. 030.80). Major restrictions for graduates was time constraints and 
workload (4. 010.84). Conclusion: The demand for graduate study among graduates and students in pharmaceutical 
sciences track is higher than that of those in pharmaceutical care. Motivation to pursue the study depends on programs, 
institutions, career advancement after graduate studies, and the number of years to complete the program.  Therefore, 
additional study is needed to explore the characteristics of the curriculum that are match the needs of stakeholders. 
There is also a need for continuing communication about the programs of study to increase the number of students at 
graduate levels in faculty of pharmacy. 
Keywords: pursuing graduate education, motivation, restriction, graduate study, pharmacy 
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บทน า 
 การศกึษาในระดบับณัฑติศกึษาเป็นการศกึษาขัน้

สูงที่ต่อเนื่องจากระดับปริญญาตรี มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
ผูเ้รยีนสามารถคดิวเิคราะห ์สงัเคราะห์ และแสวงหาความรู้
ในสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ รวมถึงเรียนรู้เพื่อสร้างองค์
ความรูใ้หม่จากการวจิยั เพื่อยกระดบัมาตรฐานการท างาน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ท าให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วชิาการและเป็นประโยชน์ต่อวชิาชพีในอนาคต คณะเภสชั
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ได้เปิดสอนหลักสูตร
บณัฑติศกึษาดงัต่อไปนี้ 1) เภสชัศาสตรมหาบณัฑติ ไดแ้ก่ 
สาขาวชิาเภสชักรรมคลนิิก สาขาวชิาเภสชัศาสตรส์งัคมและ
การบริหาร และสาขาวิชาเภสชัศาสตร์ 2) วิทยาศาสตร
มหาบณัฑติ ได้แก่ สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เครื่องส าอาง 3) 
หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ ไดแ้ก่ สาขาวชิาเภสชัศาสตร ์
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรม และสาขาวิชาเภสชั
ศาสตร์สงัคมและการบรหิาร และ 4) วุฒบิตัรแสดงความรู้
ความช านาญในการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมสาขาเภสชั
บ าบัด (1) ผู้ส าเร็จการศึกษาเภสัชศาสตรบัณฑิตให้
ความเหน็ว่า การศกึษาต่อเนื่องรวมถงึการศกึษาในระดบัที่
สูงขึ้นมีความจ าเป็นต่อการท างาน (2) แต่เมื่อพิจารณา
จ านวนผูส้มคัรเขา้เรยีนต่อในหลกัสูตรขา้งต้นในบางสาขา
พบว่า ยงัมจี านวนที่น้อยอยู่ (3) ขอ้มูลจากการศกึษาก่อน
หน้ารายงานว่าปัจจัยที่จูงใจให้ศึกษาต่อในหลักสูตร 
residency และ fellowship ทางดา้นเภสชักรรม ไดแ้ก่ ความ
ต้องการความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่ขึน้ และความตอ้งการ
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ในขณะที่อุปสรรคในการ
ตดัสนิใจศกึษาต่อ ไดแ้ก่ ความพรอ้มทางดา้นการเงนิ เวลา 
และภาระงานทีร่บัผดิชอบอยู่ (4) อย่างไรกต็าม ในประเทศ
ไทยมีบริบทการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและการ
ปฏบิตังิานทางวชิาชพีเภสชักรรมทีแ่ตกต่างกบัต่างประเทศ 
อุปสรรคในการศกึษาต่อในประเทศไทยและในต่างประเทศ
อาจมคีวามแตกต่างกนั การศกึษานี้มวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) 
ส ารวจความต้องการศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของ
นักศกึษาและเภสชัศาสตรบณัฑติ และ 2) ส ารวจแรงจูงใจ 
ปัญหาและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษาต่อ 

  
วิธีการวิจยั 

 การศึกษานี้เป็นการวิจยัเชิงส ารวจซึ่งผ่านการ
พจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมในการวจิยั คณะเภสชั
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรแ์ลว้ 

เครือ่งมือวิจยั 
ผู้วิจ ัยทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามา

สร้างค าถามในแบบสอบถามให้สอดคล้องและครอบคลุม
วตัถุประสงค์ของงานวจิยัมากที่สุด แบบสอบถามผ่านการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ
เชีย่วชาญดา้นเภสชัศาสตรศกึษา จ านวน 3 ท่าน และผ่าน
การศกึษาน าร่องในนกัศกึษาเภสชัศาสตรจ์ านวน 15 คน  

แบบสอบถามประกอบด้วย 1) ข้อมูลทัว่ไปและ
ความต้องการศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา 2) ปัจจยัทีม่ี
ผ ล ต่ อแ ร งจู ง ใ จ ในการตัดสิน ใ จศึกษา ต่ อ ในระดับ
บณัฑติศกึษา และ 3) อุปสรรคทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจศกึษา
ต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ข้อค าถามมีทัง้แบบปลายเปิด
เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดงความคิดเห็นได้อย่าง
อสิระ และขอ้ค าถามทีใ่ชม้าตรวดัของลเิกริต์ทีจ่ าแนกระดบั
ความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 5 = มากที่สุด 4 = 
มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยทีส่ดุ 

ตวัอย่าง 
ตัวอย่างในการวิจัยมี 2 กลุ่ม คือ 1) นักศึกษา

เภสัชศาสตร์ชั ้น ปีที่  5-6 ใ น ปีกา รศึกษา  2559 ของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ จ านวนทัง้หมด 291 คน และ 
2) บณัฑติเภสชัศาสตร ์ของมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรท์ี่
ส าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2558 จ านวน 133 คน โดย
ท าการศึกษาในบณัฑิตจากหลกัสูตรเภสชัศาสตรบัณฑิต 
ฉบับ ป รับป รุ ง  พ . ศ . 2553 ข อ ง คณะ เภสัช ศ าสต ร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เพิ่งส าเร็จการศึกษาและ
ศึกษาในนักศึกษาเภสชัศาสตร์ชัน้ปีที่ 5 และ 6 เนื่องจาก
นักศึกษาได้ผ่านการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
มาแล้ว ท าให้เข้าใจในบริบททางวชิาชีพ และเป็นผู้ที่ใกล้
ส าเรจ็การศกึษาในอกี 1-2 ปีขา้งหน้า ซึง่นักศกึษาบางสว่น
อาจมคีวามตอ้งการศกึษาต่อ 
 แบบสอบถามที่ใช้ม ี2 รูปแบบ คือ แบบเอกสาร
ส าหรบัเก็บข้อมูลในนักศึกษาเภสชัศาสตร์ และแบบออน 
ไลน์ส าหรบัเกบ็ขอ้มลูในบณัฑติเภสชัศาสตร ์การเกบ็ขอ้มลู
ด าเนินในช่วงเดอืนมกราคมถงึเดอืนมนีาคม พ.ศ. 2560  

การวิเคราะหข์้อมูล 
การศึกษานี้ใช้โปรแกรม IBM SPSS version 22 

for window ในการวิเคราะห์ข้อมูล การศึกษาใช้สถิติเชิง
พรรณนาเพื่อบรรยายข้อมูลทัว่ไปของตัวอย่าง ความ
ต้องการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา ปัจจยัทีเ่ป็นแรงจูงใจ 
และปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคในการตดัสนิใจศกึษาต่อ  
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การศึกษาใช้ chi-square test เพื่อเปรียบเทียบ
ความต้องการศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษาระหว่างกลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มลู และใชก้ารทดสอบ Fisher’s exact test แทนการ
ทดสอบ chi-square เมื่อความถี่คาดหวังในเซลข้อมูลมี
ขนาดน้อยกว่า 5 ในเซลใดเซลหนึ่ง และใช ้independent t-
test เพื่อเปรียบเทียบปัจจยัที่ว ัดในเชิงปริมาณระหว่างผู้
ตอ้งการและไม่ตอ้งการศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา 
 
ผลการวิจยั 
ข้อมูลทัว่ไป 

จากการกระจายแบบสอบถามทัง้ ในรูปแบบ
เอกสาร และออนไลน์ จ านวนทัง้สิน้ 424 ฉบบั โดยแบ่งเป็น

กลุ่มนักศึกษาเภสัชศาสตร์ จ านวน 291 ฉบับ และกลุ่ม
บัณฑิต เ ภ สัช ศ าสต ร์  จ า น ว น  133 ฉ บับ  พบ ว่ า มี
แบบสอบถามที่ตอบกลับและสามารถใช้ในการวิจัยได้
จ านวน 235 ฉบบั (คดิเป็นรอ้ยละ 81.8) และ 55 ฉบบั (คดิ
เป็นรอ้ยละ 41.4) ตามล าดบั จากตารางที ่1 จะเหน็ไดว้่า ผู้
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ เกรดเฉลีย่สะสม
อยู่ในช่วง 3.01–3.50 มากทีสุ่ด ในกลุ่มเภสชัศาสตรบณัฑติ 
สว่นใหญ่ประกอบอาชพีเป็นเภสชักรโรงพยาบาลรฐั  
 
ความต้องการศึกษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษา 

การเปรยีบเทยีบความต้องการศกึษาต่อในระดบั
บณัฑติศกึษาระหว่างนกัศกึษาและบณัฑติแสดงอยู่ตารางที่

 
ตารางท่ี 1. ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
  จ านวน (รอ้ยละ) 

นกัศกึษา (235 คน) บณัฑติ (55 คน) 
เพศหญงิ   171 (72.8) 44 (80.0) 
อายุเฉลีย่ (ปี)  23.4 25.0 
เกรดเฉลีย่สะสม    

ต ่ากว่า 2.50   17 (7.2) 0 
2.51-3.00  69 (29.4) 11 (20.0) 
3.01-3.50  99 (42.1) 25 (45.5) 
3.50 ขึน้ไป  50 (21.3) 19 (34.5) 

สาขาวชิา   
การบรบิาลทางเภสชักรรม  
เภสชัศาสตร ์

- เภสชัเวทและเภสชัพฤกษศาสตร ์
- บรหิารเภสชักจิ 
- เทคโนโลยเีภสชักรรม 
- เภสชัเคม ี
- ไม่ระบุ  

96 (40.9) 
139 (59.1) 
33 (14.0) 
21 (8.9) 
44 (18.7) 
40 (17.0) 
1 (0.4) 

19 (34.6) 
36 (65.5) 
7 (12.4) 
3 (5.4) 

14 (25.5) 
12 (21.8) 

0 
อาชพีทีก่ าลงัปฏบิตังิานหลงัส าเรจ็การศกึษา   

เภสชักรในโรงพยาบาลรฐั 
เภสชักรชุมชน 
เภสชักรในโรงพยาบาลเอกชน 
เภสชักรงานคุม้ครองผูบ้รโิภค  
เภสชักรอุตสาหกรรมในโรงงานยา  
อาจารย ์ 
อื่น ๆ  

 24 (43.6) 
13 (23.6) 
8 (14.5) 
5 (9.1) 
1 (1.8) 
1 (1.8) 
3 (5.5) 
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       ตารางท่ี 2. ความตอ้งการศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างนกัศกึษาและบณัฑติ 
 จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม (รอ้ยละ) P 

นกัศกึษา (235 คน) บณัฑติ (55 คน) 
ความตอ้งการศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา     

ตอ้งการศกึษาต่อ  26 (11.1)  11 (20.0) 0.054 
อาจจะศกึษาต่อ  96 (40.9)  15 (27.3)  

ไม่ตอ้งการศกึษาต่อ 111 (47.2) 19 (34.5)  
ไม่ตอบ  2 (0.9) 10 (18.2)  

หลกัสตูรทีต่อ้งการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษา นกัศกึษา (116 คน) บณัฑติ (26 คน)  

หลกัสตูรทีจ่ดัโดยคณะเภสชัศาสตร ์ 65 (56.0) 19 (73.1) 0.3311 
 
 
 

สาขาเภสชักรรมคลนิิก  21 (18.1) 8 (30.8) 
สาขาเภสชัศาสตร ์ 25 (21.6) 3 (11.5) 
สาขาเภสชัศาสตรส์งัคมและการบรหิาร  12 (10.3) 5 (19.2) 
วุฒบิตัรแสดงความรูค้วามช านาญในการ
ประกอบวชิาชพีเภสชักรรม  

6 (5.2) 3 (11.5) 

อื่น ๆ  1 (0.9) - 
หลกัสตูรบณัฑติศกึษาอื่น ๆ  51 (44.0) 7 (26.9) 0.0031 

การบรหิารธุรกจิ  36 (31.0) 1 (3.8)  
 ภาษาศาสตร ์ 9 (7.8) 1 (3.8) 

นิตศิาสตร ์ 2 (1.7) 1 (3.8) 
อื่น ๆ เช่น แพทยศาสตร ์จติวทิยา สถติ ิ 4 (3.4) 4 (15.4) 

  1: Fisher’s exact test 
 
2 นักศกึษาชัน้ปีที ่5 และ 6 จ านวน 209 คน (รอ้ยละ 91.5) 
ต้องการท างานหลงัส าเรจ็การศึกษา มีนักศึกษาเพียง 26 
คน (รอ้ยละ 11.1) ทีต่อ้งการศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา 
ในขณะที่บณัฑิตมีความต้องการศึกษาต่อจ านวน 11 คน 
(รอ้ยละ 20) เมื่อเปรยีบเทยีบสดัส่วนของผูท้ีต่้องการศกึษา
ต่อพบว่า บัณฑิตมีความต้องการในการศึกษาต่อสูงกว่า
นกัศกึษา อย่างไรกต็าม ความตอ้งการศกึษาต่อของบณัฑติ
และนกัศกึษาไม่แตกต่างกนั (P=0.054)  

ผูท้ีต่อ้งการศกึษาต่อหรอือาจจะศกึษาต่อสว่นใหญ่
ต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรที่จ ัดโดยคณะเภสชัศาสตร์ 
โดยสาขาเภสชัศาสตร์และเภสชักรรมคลินิกเป็นสาขาที่
ได้รบัความนิยมในกลุ่มนักศึกษา ในขณะที่กลุ่มบณัฑิตมี
ความเหน็ว่าตอ้งการศกึษาต่อในสาขาเภสชักรรมคลนิิกมาก
ที่สุด นอกจากนี้ยงัพบความต้องการศกึษาต่อในหลกัสูตร
บัณฑิตศึกษาอื่น ๆ เช่น การบริหารธุรกิจ ภาษาศาสตร์ 
นิตศิาสตร ์และแพทยศาสตร ์เป็นตน้ 

ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ความต้องการ
ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาจ าแนกตามสาขาวิชา คือ 
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสชักรรมและสาขาวิชาเภสชั
ศาสตร์  (ภ าควิช า เภสัช เคมี  เภสัช เ วทและ เภสัช
พฤกษศาสตร์ เทคโนโลยเีภสชักรรม และบรหิารเภสชักจิ) 
ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาเภสัช
ศาสตร์มคีวามต้องการศกึษาต่อระดบับณัฑติศึกษาสูงกว่า
กลุ่มทีศ่กึษาในสาขาวชิาการบรบิาลทางเภสชักรรมอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ (P=0.010) ในขณะที่บณัฑิตในทัง้สอง
สาขามคีวามตอ้งการไม่มแีตกต่างกนั 
 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจงูใจและอปุสรรค 

ปัจจยัที่มผีลต่อแรงจูงใจและปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรค
ในการตดัสนิใจศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษาของนกัศกึษา
และบณัฑติเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (ตารางที ่4) อย่างไรก็
ตาม เมื่อพจิารณาจากคะแนนเฉลีย่ของปัจจยัทีม่ผีลต่อแรง 
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        ตารางท่ี 3. ความตอ้งการศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษาระหว่างสาขาวชิาการบรบิาลทางเภสชักรรมและเภสชัศาสตร์ 
 จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม (รอ้ยละ) P 

นกัศกึษา  การบรบิาลฯ (96 คน) เภสชัศาสตร ์(139 คน)  
ตอ้งการศกึษาต่อ  5 (5.2)  21 (15.1) 0.010 

อาจจะศกึษาต่อ  35 (36.5) 61 (43.9)  
ไม่ตอ้งการศกึษาต่อ  55 (57.3) 56 (40.3)  
ไม่ตอบ 1 (1.0) 1 (0.7)  

บณัฑติ การบรบิาลฯ (19 คน) เภสชัศาสตร ์(36 คน)  

ตอ้งการศกึษาต่อ  4 (21.1) 7 (19.4) 0.6731 
อาจจะศกึษาต่อ  4 (21.1) 11 (30.6)  
ไม่ตอ้งการศกึษาต่อ  8 (42.1) 11 (30.6)  
ไม่ตอบ  3 (15.8) 7 (19.4)  

      1: Fisher’s exact test 
 
จูงใจและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของทัง้สองกลุ่ม พบว่า 
นักศึกษาให้ความส าคัญกับปัจจัยทางด้านหลักสูตรและ
สถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ชื่อเสียงของสถานศึกษา 
ความน่าสนใจของหลกัสูตร ความสามารถของผู้สอน และ
ระบบการจดัการเรยีนการสอนทีท่นัสมยัว่าเป็นสิ่งทีจ่งูใจให้
ศกึษาต่อมากทีสุ่ด (คะแนนเฉลี่ย 4.31) ในขณะทีบ่ณัฑติมี
ความเห็นว่า ปัจจัยที่จูงใจให้มาศึกษาต่อมากที่สุด คือ 
ความกา้วหน้าในการประกอบอาชพี (คะแนนเฉลีย่ 4.42)   

ปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคมากทีสุ่ดในการศกึษาต่อของ
นักศกึษา ได้แก่ ปัจจยัทางด้านหลกัสูตรทีไ่ม่สอดคลอ้งกบั
ความต้องการ และยังไม่มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่
เพียงพอ (คะแนนเฉลี่ย 4.03)  ในขณะที่บณัฑิตให้ความ
คิดเห็นว่าความพร้อมด้านเวลารวมถึงภาระงานที่ต้อง
รบัผดิชอบเป็นอุปสรรคต่อการศกึษาต่อมากทีสุ่ด  (คะแนน
เฉลีย่ 4.01)   
 
ข้อมูลเพ่ิมเติมจากแบบสอบถาม 

นักศึกษาและบัณฑิต ได้ เสนอแนะเกี่ยวกับ
แรงจูงใจรวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการศึกษาต่อใน 3 
ประเดน็หลกั คอื 1) การศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษาใน
ปัจจุบันยังไม่ตอบสนองความต้องการของตน เพราะยัง
ไม่ได้น าไปสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ 2) ยังขาดการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาต่อทัง้ในเรื่อง
หลกัสตูรการศกึษาและทุนการศกึษา จงึไม่มขีอ้มลูเพยีงพอ
ในการตัดสนิใจศึกษาต่อ และ 3) ยงัขาดความพร้อมด้าน

เวลาส าหรบัการศกึษาต่อเพราะหลกัสูตรบณัฑติศกึษาที่มี
ในปัจจุบนัตอ้งใชเ้วลาในการเรยีนทีค่่อนขา้งนาน 

 
การอภิปรายผล 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและสังคมไทย
อย่างมากในปัจจุบันส่งผลกระทบมากมายต่อวงการ
การศึกษา คณะเภสชัศาสตร์เป็นสถาบนัจดัการเรียนการ
สอนทัง้ในระดบัปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาควรปรับตัว
เพื่อรองรบัการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ กระบวนการหนึ่งทีจ่ะ
ขาดเสยีไม่ได้คอืการรบัฟังความคดิเหน็ของนักศกึษาและ
บณัฑิตที่ส าเร็จการศกึษาเพื่อน าขอ้มูลมาใช้ประกอบการ
วางแผนเพื่อรองรบักบัการเปลีย่นแปลงในอนาคต  

หลงัจากทีส่ภาเภสชักรรมออกขอ้บงัคบัสภาเภสชั
กรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชา
เภสชัศาสตร ์หรอืวุฒบิตัรในวชิาชพีเภสชักรรมของสถาบนั
ต่าง ๆ โดยให้การรบัรองเฉพาะปริญญาจากหลกัสูตรที่มี
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร 6 ปี  ตัง้แต่ปี
การศกึษา พ.ศ. 2557 (5) พบว่า จ านวณผู้เขา้เรยีนต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
สงขลานครนิทรใ์นบางสาขามจี านวนน้อยลง (3) การศกึษา
นี้จงึต้องการวเิคราะห์ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งโดยส ารวจทศันคติ
และแนวโน้มในการศกึษาต่อระดบับณัฑติศกึษาในนกัศกึษา
ชัน้ปีที่ 5-6 และเภสชัศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสงขลา 
นครนิทรท์ีส่ าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2558  เนื่องจาก
เป็นกลุ่มทีน่่าจะมโีอกาสศกึษาต่อภายใน 1-2 ปีขา้งหน้า  



 

  

  548   

ตารางท่ี 4. ปัจจยัทีม่ผีลต่อแรงจงูใจและปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคในการตดัสนิใจศกึษาต่อในระดบับณัฑติศกึษา 
 

ปัจจยัแต่ละดา้น 
คะแนนเฉลีย่ (SD) P 

นกัศกึษา (n=235) บณัฑติ (n=55) 

ปัจจยัทีม่ผีลต่อแรงจงูใจในการตดัสนิใจศกึษาต่อ 

1. หลกัสตูร คณาจารย ์และชื่อเสยีงของสถานศกึษา 4.31  0.67 4.33  0.64  0.283 

2. อทิธพิลของคนรอบขา้ง และการไดร้บัขา่วสารเกีย่วกบั
การศกึษาต่อจากช่องทางต่าง ๆ 

3.26  0.94 3.41  0.95 0.852 

3. ความกา้วหน้าในการประกอบอาชพี 4.26  0.77 4.42  0.71 0.558 

4. ทีต่ัง้และบรรยากาศของสถานศกึษา 4.04  0.79 4.22  0.65 0.542 

ปัจจยัทีเ่ป็นอุปสรรคในการตดัสนิใจศกึษาต่อ 

1. หลกัสตูรไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและขาดขอ้มลู
ประกอบการตดัสนิใจ 

4.03  0.80  3.80  0.93 0.087 

2. ความพรอ้มดา้นจติใจ ความคดิและสตปัิญญา 3.14  1.04 2.76  1.17 0.217 

3. ความพรอ้มดา้นการเงนิ 3.83  1.00 3.69  0.84 0.061 

4. ความพรอ้มดา้นเวลาและภาระงาน 3.95  0.89 4.01  0.84 0.337 

5. ปัจจยัดา้นครอบครวั 3.74  1.08 3.40  1.06 0.809 

6. ทีต่ัง้ของสถานศกึษา 3.48  1.10 3.06  1.18 0.695 

ผลการศกึษานี้แสดงให้เหน็ว่า นักศกึษาและบณัฑติที่เพิ่ง
ส าเรจ็การศกึษาจ านวนไม่มากนัก ทีม่คีวามต้องการศกึษา
ต่อ ส่วนใหญ่แล้วมีความประสงค์ที่จะท างานหลังส าเร็จ
การศกึษา บณัฑติซึง่ปฏบิตังิานมาหนึ่งปีต้องการศกึษาต่อ
มากกว่านักศึกษา แต่ความแตกต่างนี้ไม่มีนัยส าคญัทาง
สถติ ิทัง้นี้อาจเนื่องมาจากอตัราการตอบกลบัแบบสอบถาม
จากบณัฑติทีต่ ่า ท าใหม้ขีนาดตวัอย่างน้อย และการทดสอบ
ทางสถิติมอี านาจการทดสอบไม่พอทีจ่ะเหน็ความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มได ้ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ยงัไม่แน่ใจใน
การที่จะศึกษาต่อ หากผู้ตอบแบบสอบถามกลุ่มนี้ได้รับ
ขอ้มูลเกีย่วกบัการศกึษาต่อเพิม่เตมิอาจท าใหก้ารตดัสนิใจ
เขา้ศกึษาต่อเพิม่มากขึน้ได ้โดยเฉพาะอย่างยิง่ในหลกัสตูร
บณัฑติศกึษาที่จดัโดยคณะเภสชัศาสตร์ซึ่งเป็นหลกัสูตรที่
ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตอ้งการศกึษาต่อ  

ถึงแม้ว่า การเรียนในสาขาวิชาการบริบาลทาง
เภสชักรรมจะมีระยะเวลาในการเรียน 6 ปี เช่นเดียวกบั
สาขาวชิาเภสชัศาสตร์ แต่เป็นที่น่าแปลกใจว่า ผูท้ี่เรยีนใน
สาขาวิชาเภสชัศาสตร์มีความต้องการศึกษาต่อในระดบั
บณัฑติศกึษาทีส่งูกว่า อาจเนื่องมาจากผูต้อบแบบสอบถาม

ในสาขาเภสัชศาสตร์ส่วนใหญ่ท างานหรือประสงค์ที่จะ
ท างานในสถานพยาบาลจงึอาจเหน็ว่า ตนเองยงัมคีวามรูไ้ม่
เพียงพอหรือไม่มัน่ใจในการประกอบวิชาชีพ จึงมีความ
ต้องการที่จะศกึษาต่อมากกว่ากลุ่มที่เรยีนในสาขาบริบาล
ทางเภสชักรรม ปัจจยัทางดา้นหลกัสตูรและความก้าวหน้า
ในการประกอบอาชีพเป็นแรงจูงใจหลกัให้เรียนต่อระดบั
บณัฑติศกึษา ในขณะที่หลกัสูตรซึ่งไม่สอดคล้องกบัความ
ต้องการและปัจจยัทางด้านเวลาเป็นอุปสรรคหลักในการ
ตดัสนิใจเรยีนต่อระดบับณัฑติศกึษา  

เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาก่อนหน้านี้ โดย 
Kritikos และคณะ (6) ในประเทศออสเตรเลยี ทีส่ ารวจความ
คดิเหน็ของนักศกึษาเภสชัศาสตร์ต่อการศกึษาต่อในสาขา
เภสชักรรรมทีม่กีารท าวจิยั ผลการศกึษาเป็นไปในทศิทาง
เดยีวกบัการศกึษานี้ โดยพบว่านักศกึษาส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 
84) มคีวามประสงคท์ีจ่ะท างานหลงัส าเรจ็การศกึษา และมี
นักศึกษาเพียง ร้อยละ 20 เท่านัน้ที่ต้องการศึกษาต่อใน
ระดบับณัฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่มีการท าวิจยั ในขณะที่ 
Dupuis และคณะ (7) ท าการศึกษาในประเทศแคนาดา 
พบว่า มีนักศึกษาร้อยละ 26 ต้องการที่จะศึกษาต่อใน
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หลกัสตูร residency โดยเฉพาะอย่างยิง่ในกลุ่มทีเ่คยท างาน
ในโรงพยาบาลมาก่อนจะประสงคท์ีจ่ะเรยีนต่อสงูกว่าผูท้ีไ่ม่
เคยท างานในโรงพยาบาล แรงจูงใจในการศกึษาต่อ ไดแ้ก่ 
ความตอ้งการมคีวามรู ้ประสบการณ์ และความมัน่ใจในการ
ปฏบิตังิานมากขึน้ ในขณะทีอุ่ปสรรคต่อการศกึษาต่อ ไดแ้ก่ 
อตัราการแข่งขนัในการเขา้เรยีนสงู การมงีานท าตัง้แต่ก่อน
ส าเร็จการศึกษา และปัญหาทางการเงิน  Mccarthy และ
คณะ (4) ท าการศกึษาในประเทศสหรฐัอเมรกิา พบว่า ผู้ที่
ก าลังเรียนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร residency และ 
fellowship ให้ความเห็นว่า ปัจจยัที่ส่งผลมากที่สุดในการ
ตัดสินใจศึกษาต่อ ได้แก่ ความต้องการมีความรู้และ
ประสบการณ์มากขึ้น และการเรียนต่อเป็นข้อบังคบัของ
อาชีพหรือสถานที่ปฏิบตัิงาน ตามล าดบั ในขณะที่ปัญหา
ทางการเงนิเป็นอุปสรรคมากทีส่ดุในการศกึษาต่อ จะเหน็ได้
ว่า ความต้องการ แรงจูงใจ และอุปสรรคในการศึกษาต่อ
ระดบับณัฑติศกึษาของนักศกึษาและบณัฑติในการศกึษานี้
มีทัง้ความใกล้เคียงและความแตกต่างเมื่อเทียบกับ
การศึกษาในต่างประเทศข้างต้น ทัง้นี้  อาจเป็นผล
เนื่องมาจากความแตกต่างของโครงสร้างหลักสูตรทัง้ใน
ระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา ขอบข่ายงานของเภสชั
กรที่ต้องรบัผดิชอบ และการส่งเสรมิความก้าวหน้าในการ
ประกอบอาชพีหลงัส าเรจ็การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาของ
แต่ละประเทศทีม่คีวามแตกต่างกนั 

เมื่อน าข้อมูลจากการศึกษานี้มาพิจารณาตาม
บรบิทของประเทศไทยแลว้ หากคณะเภสชัศาสตร์ต้องการ
ให้มีจ านวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่เพิ่มขึ้น ควรจัดท า
หลกัสูตรให้มคีวามหลากหลาย ตรงกบัความต้องการของ
ผู้เรียน ออกแบบให้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาไม่นานมาก
โดยอาจน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนเพื่อลดระยะเวลา
การเขา้ชัน้เรยีนแบบเตม็เวลา  รวมถงึจดัการประชาสมัพนัธ์
ให้นักศึกษาและบัณฑิตทราบข้อมูลของหลักสูตรบัที่เปิด
สอนเพิม่มากขึน้ นอกเหนือจากนี้ ควรก าหนดนโยบายในแง่
ของความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพหลังส า เร็จ
การศกึษาระดบับณัฑติศกึษาแลว้ควบคู่กนัไปดว้ย 

การศกึษานี้มขีอ้จ ากดัหลายประการ ดงัต่อไปนี้ 1) 
การส ารวจความคดิเหน็ท าในนักศกึษาและบณัฑติเพยีง 1 
รุ่นการศึกษา ท าให้มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามน้อย 
รวมถงึบณัฑติทีส่ ารวจยงัมปีระสบการณ์ในการท างานน้อย
อยู่ จงึอาจไม่เป็นตวัแทนของประชากรที่ดไีด้ 2) การตอบ
กลบัแบบสอบถามออนไลน์ของบณัฑติมอีตัราทีค่่อนขา้งต ่า 

จึงควรมีกระบวนการกระตุ้นผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อให้มี
อัตราการตอบกลับที่สูงขึ้น 3) การศึกษานี้ ส ารวจใน
นักศึกษาและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะเภสัช
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรเ์ท่านัน้ อาจไม่สามารถ
น าผลการศกึษานี้ไปอา้งองิถงึความต้องการ แรงจูงใจ และ
อุปสรรคในการเรยีนต่อระดบับณัฑติศกึษาของตวัอย่างจาก
มหาวิทยาลยัอื่นได้ เนื่องจากความแตกต่างของหลกัสูตร
ของแต่ละมหาวทิยาลยั 
 

สรปุผลและข้อเสนอแนะ  
นักศกึษาและเภสชัศาสตรบณัฑติร้อยละ 11 และ 

20 มีต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาตามล าดับ 
บณัฑติมแีนวโน้มทีจ่ะศกึษาต่อสงูกว่านักศกึษา ในขณะทีผู่้
ทีเ่รยีนในสาขาวชิาเภสชัศาสตรม์คีวามตอ้งการศกึษาต่อสงู
กว่าสาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม แรงจูงใจในการ
ตัดสนิใจเข้าศึกษาต่อ ประกอบด้วย หลกัสูตร คณาจารย์ 
ชื่อเสยีงของสถานศกึษา และ ความกา้วหน้าในการประกอบ
อาชพี ปัญหาและอุปสรรคทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจเขา้ศกึษา
ต่อในระดบับณัฑติศกึษา ได้แก่ หลกัสูตรไม่สอดคล้องกบั
ความต้องการ การขาดข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และ
ความพรอ้มดา้นเวลาและภาระงาน ดงันัน้ ควรมกีารศกึษา
เพื่อส ารวจลกัษณะของหลกัสูตรที่เป็นที่ต้องการของตลาด
และผู้เรียนเพิ่มเติม และน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อปรบั
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการ รวมถึงมีการ
ประชาสมัพนัธเ์กีย่วกบัหลกัสตูรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิม่อตัรา
ผูเ้ขา้เรยีนบณัฑติศกึษาในคณะเภสชัศาสตรต่์อไป 
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