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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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ความพึงพอใจของนักศึกษาต่ อโครงการท�ำบุญอุทศิ
ส่ วนกุศลแด่ อาจารย์ ใหญ่ ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรวดี สิงห์ สถิตย์ , ทัชชภร นาสิงคาร, เจษฎา สบาย
ภาควิ ชากายวิ ภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยมหิ ดล
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทันตแพทย์ที่มีต่อโครงการท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ของ
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จดั ขึ ้นก่อนการเรี ยนการสอนมหกายวิภาคศาสตร์
วัสดุอุปกรณ์ และวิธีการศึกษา: ออกแบบแบบสอบถามเพื่อการประเมินความพึงพอใจใน 3 ด้ านได้ แก่ ด้ านการด�ำเนินการ
ศาสนพิธี ด้ านสถานที่โสตทัศนูปกรณ์ และด้ านอาหารเครื่ องดื่ม รวมทังตรวจสอบความตรงและความเชื
้
่อมัน่ ของแบบสอบถาม
จากนันให้
้ นกั ศึกษาทันตแพทย์ชนปี
ั ้ ที่ 2 ของปี การศึกษา 2558 และปี การศึกษา 2559 ทีเ่ คยเข้ าร่วมโครงการท�ำบุญอุทศิ ส่วนกุศล
แด่อาจารย์ใหญ่ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จ�ำนวน 178 คน ตอบแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติพรรณนา
ผลการศึกษา: ได้ รับแบบสอบถามคืนในการศึกษานี ้คิดเป็ นร้ อยละ 78.76 ความพึงพอใจของนักศึกษาทันตแพทย์ตอ่ โครงการ
ท� ำ บุญ อุทิ ศ ส่ว นกุศ ลแด่ อ าจารย์ ใ หญ่ ข องภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ ด้ า นการด� ำ เนิ น การศาสนพิ ธี ใ นระดับ พอใจมาก
ด้ านสถานที่โสตทัศนูปกรณ์ และด้ านอาหารเครื่ องดื่มในระดับพอใจมากที่สดุ นอกจากนี ้ ยังมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อช่วย
พัฒนาการจัดพิธีท�ำบุญให้ ดียิ่งขึ ้นจากนักศึกษาด้ วย
บทสรุ ป: โดยรวมนักศึกษาทันตแพทย์มีความพึงพอใจมากต่อพิธีท�ำบุญ และเสนอแนะให้ มีโครงการท�ำบุญอุทิศส่วนกุศล
แด่อาจารย์ใหญ่ก่อนการเริ่ มเรี ยนภาคปฏิบตั ิการวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ทุกปี เพื่อเป็ นการขอบคุณและระลึกถึงพระคุณ
ของอาจารย์ใหญ่
รหัสค�ำ: พิธีท�ำบุญ, นักศึกษาทันตแพทย์, อาจารย์ใหญ่, มหกายวิภาคศาสตร์ , ความพึงพอใจ
การอ้ างอิง: Singhasatit R, Nasingkan T, Sabai J. Satisfaction of student toward the ceremony for donated body
of anatomy department, Faculty of Dentistry, Mahidol University. M Dent J 2017; 37: 373-381.

บทน�ำ
คณะทัน ตแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ล
จัดให้ นักศึกษามี ประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ภาคปฏิ บัติ
การในรายวิชามหกายวิภาคศาสตร์ ด้วยการช�ำแหละ
ร่ างกายมนุษย์ (cadaver dissection) ที่บริ จาคเพื่อ
การศึกษา ซึ่งเป็ นวิธีการเรี ยนรู้ ที่ได้ รับการยอมรับและ
ปฏิบัติเป็ นมาตราฐานเดียวกันในมหาวิทยาลัยทั่วไป
ทั ง้ ในและต่ า งประเทศ ไม่ เ พี ย งช่ ว ยบู ร ณาการให้
ผู้เรี ยนได้ รับองค์ความรู้ ที่ลึกซึ ้ง ยังเป็ นพืน้ ฐานส�ำคัญ

ของการเรี ยนวิชาอื่ นที่ ซ้อนทบกันขึน้ ไป 1,2 ช่วยท� ำให้
ประสาทสัมผัสเฉียบคมขึ ้น2-4 สร้ างเสริ มทักษะหัตถการ
ที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ วิ ช าชี พ และเกิ ด ประโยชน์ ใ นเวชปฏิ บัติ
ทางทันตกรรมต่อไป นอกจากนี ย้ ังท� ำให้ เกิ ดทัศนคติ
เชิ ง บวกในการท� ำ งานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น 2,5 ให้ สามารถ
สื่ อ สารและปฏิบัติงานกับสหวิชาชี พอื่ นในการบ� ำบัด
รักษาผู้ป่วย ตลอดจนช่วยพัฒนาให้ เกิดส�ำนึกในศักดิ์ศรี
ความเป็ น มนุษ ย์ เสริ ม สร้ างความพร้ อมแห่ง วิ ช าชี พ
(professionalism) 2,6,7 และน� ำ ไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ต น
ที่เหมาะสมต่อผู้ป่วยด้ วย
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อย่ า งไรก็ ต าม นั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ที่ เ รี ยน
มหกายวิ ภ าคศาสตร์ มี ค วามหวาดกลัว วิ ต กกัง วล
และความเครี ยดต่ อ การช� ำ แหละร่ า งกายมนุ ษ ย์
โดยเฉพาะในช่วงต้ นของภาคการศึกษา ส่งผลให้ เกิด
ความรู้สกึ เชิงลบ8-10 และขัดขวางต่อการเรี ยนรู้ในเนื ้อหา
สาระของวิชา ท�ำให้ ประโยชน์ ที่ควรได้ รับจากการฝึ ก
ช� ำ แหละร่ างกายมนุ ษ ย์ ล ดลง ปั ญหาดั ง กล่ า ว
พบได้ ใ นมหาวิ ท ยาลัย จากหลายภูมิ ภ าคทั่ว โลก10-12
แต่ละมหา วิทยาลัยได้ พยายามลดปั ญหาดังกล่าวด้ วย
วิ ธี ก ารที่ แ ตกต่ า งกั น ไปตามแต่ ล ะบริ บ ทของสัง คม
บางประเทศทางซีกโลกตะวันตกได้ ให้ ผ้ เู รี ยนเทียบเคียง
ร่ างกายที่บริ จาคเพื่อการศึกษาเป็ น”ผู้ป่วยรายแรก”7,13
เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาลดความหวาดกลั ว ต่ อ ความตาย
บางแห่งมีการจัดพิธีเพื่อขอบคุณและระลึกถึงผู้บริ จาค
ร่างกายหลังจากสิ ้นสุดการเรี ยน ในลักษณะแตกต่างกัน
ตามแนวคิ ด ความเชื่ อ และศาสนาของแต่ล ะชุม ชนที่
มหา วิทยาลัยนันตั
้ งอยู
้ 14-19
่ บางแห่งจัดสร้ างถาวรสถาน
เพื่อเป็ นอนุสรณ์ส�ำหรับขอบคุณและระลึกถึงผู้บริ จาค20
แต่ วิ ธี ก ารเหล่ า นี ย้ ั ง ไม่ ส ามารถแก้ ปั ญหาได้ ดี นั ก
อย่า งเช่ น การเที ย บเคี ย งศพเป็ น ผู้ป่ วย อาจส่ง ผลให้
ผู้เรี ยนปฏิบตั ติ อ่ ผู้ป่วยจริ งเสมือนศพได้ และอาจน�ำไปสู่
การปฏิบตั ทิ ี่ไม่เหมาะสมต่อผู้ป่วยในอนาคตได้ 21,22
การจัดงานขอบคุณและระลึกถึงผู้บริ จาคร่างกาย
เมือ่ เสร็จสิ ้นการเรียนไม่ได้ ชว่ ยแก้ ปัญหาความ เครียดของ
ผู้เ รี ย นในการเผชิ ญ หน้ า กับ การช� ำ แหละศพเมื่ อ เริ่ ม
การศึกษาได้ ด้ วยวัฒนธรรมความเชื่อในประเทศทาง
ซี ก โลกตะวั น ออกมี วิ ธี แ ก้ ปั ญ หาที่ แ ตกต่ า งออกไป
ซึ่งดูเหมือนจะได้ ผลดีกว่า ได้ แก่ การแนะน�ำร่ างกายที่
บริ จาคเพื่อการศึกษาให้ อยูใ่ นฐานะของ ”อาจารย์” ของ
ผู้เรี ยน ที่อาจเรี ยกแตกต่างกันไปบ้ าง เช่น วิสทุ ธาจารย์
ไร้ เสียง (silent virtuous teacher) ในไต้ หวัน23 หรื อ
อาจารย์ใหญ่ ในประเทศไทย21 และจัดให้ มีพิธีท�ำบุญ
เพื่ อ ขอบคุณ และระลึก ถึง ผู้บ ริ จ าคร่ า งกายทัง้ ในช่ ว ง
ก่ อ นเริ่ ม เรี ย นและสิ น้ สุ ด การเรี ย นโดยอิ ง พื น้ ฐาน
ความเชื่อทางพุทธศาสนา21,24

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งอาจารย์ แ ละศิ ษ ย์ มี
ความหมายผู ก พัน ลึ ก ซึ ง้ และเป็ น ที่ ค้ ุ น เคยส� ำ หรั บ
นั ก ศึ ก ษาอยู่ แ ต่ เ ดิ ม แล้ ว ดั ง นั น้ การเรี ย กร่ า งกาย
ผู้บริ จาคเพื่อการศึกษาว่า “อาจารย์” นอกจากช่วยให้
นัก ศึก ษาลดความหวาดกลัว วิ ต กกัง วล ยัง ส่ง เสริ ม
การเคารพในร่ างกายผู้บริ จาค และเรี ยนรู้ ความพร้ อม
แห่ง วิ ช าชี พได้ ดี ยิ่ ง ขึน้ ด้ ว ย21,25 การจัด พิ ธี ท� ำ บุญ เพื่ อ
ระลึกถึงผู้บริ จาคร่ างกายในช่วงก่อนเริ่ มเรี ยนนอกจาก
จะเป็ น เสมื อ นสัญ ญาณเริ่ ม ต้ น ของการเรี ย นมหกาย
วิภาคศาสตร์ แล้ ว ยังเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่เปิ ดโอกาสให้
ผู้เรี ยนเริ่ มท�ำความรู้ จักกับร่ างกายที่ใช้ ศึกษาโดยไม่มี
บรรยากาศความเคร่ ง เครี ย ดมาขั ด ขวางการเรี ย น
เอื ้อให้ เกิดความสัมพันธ์ ในฐานะศิษย์และอาจารย์เป็ น
รู ปธรรมชัดเจนยิ่งขึ ้น ช่วยปรับสภาวะทางอารมณ์ ของ
ผู้เรี ย นให้ พร้ อมต่อ การช� ำ แหละร่ างกายมนุษย์ ตัง้ แต่
เริ่ ม เรี ย น 21,26 ท� ำ ให้ ได้ ป ระโยชน์ จ ากการเรี ย นผ่ า น
การช�ำแหละร่ างกายมนุษย์อย่างสมบูรณ์ กระบวนการ
จัดการปั ญหาเหล่านี ้ มี ประสิทธิ ภาพมาก และได้ รับ
ความสนใจจากประเทศทางซีกโลกตะวันตกในการน�ำไป
ปรับใช้ 15,21,22
ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ พิธีทำ� บุญทีจ่ ดั ขึ ้นในช่วงเริ่มต้ น
ก่อนการเรี ยนการสอนมหกายวิภาคศาสตร์ ด�ำเนินไป
ด้ วยพื น้ ฐานแห่งเหตุผลที่ จะช่วยผลักดันให้ นักศึกษา
ประสบความส�ำเร็ จในการเรี ยนมหกายวิภาคศาสตร์
และสร้ างรากฐานในการศึกษาทางทันตแพทยศาสตร์
ต่ อ ไปได้ ด้ ว ยเหตุนี ก้ ารจัด เตรี ย มพิ ธี ก ารที่ ล ะเอี ย ด
ถี่ ถ้ ว น ให้ ส ามารถด� ำ เนิ น อย่ า งราบรื่ น เป็ น สิ่ ง ส� ำ คัญ
ที่ ช่ ว ยให้ นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ ประโยชน์ อ ย่ า งครบถ้ วน
หากองค์ประกอบใดของพิธีการไม่เหมาะสมหรือไม่ราบรื่น
อาจมี ผ ลกระทบการเรี ย นรู้ และการได้ รั บ ประโยชน์
ดังกล่าวได้ การศึกษานี จ้ ึงมีวัตถุประสงค์ ที่จะส�ำรวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาทันตแพทย์ต่อ “โครงการ
ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่” ที่จดั ขึ ้นก่อนเริ่ ม
การเรี ยนมหกายวิภาคศาสตร์ ในด้ านการด�ำเนินการ
ของศาสนพิ ธี ด้ านสถานที่ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ และ
http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Academic_Journal_Unit

375

Rawadee Singhasatit, et al

ด้ านอาหารเครื่ อ งดื่ ม รวมทั ง้ ข้ อเสนอแนะต่ า ง ๆ จนข้ อค�ำถามทุกข้ อมีดชั นีความสอดคล้ องมากกว่า 0.5
เพื่ อ เป็ น แนวทางการพัฒ นาและปรั บ ปรุ ง โครงการ จึงน�ำแบบสอบถามที่ได้ ปรับปรุงแก้ ไขแล้ วไปทดสอบใช้
ให้ เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป
(try out) กับกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 20 คน เพื่อตรวจสอบ
ความเชือ่ มัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม โดยประเมิน
ความสอดคล้ อ งภายใน (internal consistency)
วัสดุอุปกรณ์ และการวิจยั
ด้ ว ยสัม ประสิ ท ธิ ส หสัม พัน ธ์ แ อลฟาของครอนบาค
(Cronbach’s alpha coefficient) โดยใช้ โปรแกรมสถิติ
การศึกษานีไ้ ด้ รับการรับรองจากคณะกรรมการ
ส�ำเร็ จรู ป (SPSS) พบว่าค�ำถามในด้ านการด�ำเนินการ
จริ ยธรรมการวิจยั ในคน ประจ�ำคณะทันตแพทยศาสตร์
ศาสนพิธี ด้ านสถานที่โสตทัศนูปกรณ์ และด้ านอาหาร
และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเอกสาร
เครื่ อ งดื่ ม มี ค่ า สัม ประสิ ท ธิ ส หสัม พัน ธ์ แ อลฟาของ
รับรองที่ COE.No.MU-DT/PY-IRB
ครอนบาค เท่ากับ 0.942, 0.941 และ 0.943 ตามล�ำดับ
2016/022.0109
จึงได้ น�ำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบแก้ ไขแล้ ว
การพั ฒ นาแบบสอบถามส� ำ หรั บการส� ำ รวจ ไปใช้ กบั กลุม่ ตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้ อมูลต่อไป
ความพึงพอใจ
ท�ำการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องและสร้ าง การส�ำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาทันตแพทย์
ท� ำ การส� ำ รวจความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา
แบบสอบถามต้ นแบบขึ ้น โดยออกแบบแบบสอบถาม
ให้ มี อ งค์ ป ระกอบ 3 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 ค� ำ ถามแบบ ทั น ต แ พ ท ย์ ชั น้ ปี ที่ 2 ค ณ ะ ทั น ต แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
เลื อ กตอบ (check list) เป็ น ข้ อ มูล ทั่ว ไปของผู้ต อบ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่ เ รี ย นในปี การศึ ก ษา 2558
แบบสอบถาม ได้ แก่ ปี การศึกษา เพศและอายุ ส่วนที่ 2 และ ปี การศึ ก ษา 2559 และเคยเข้ าร่ ว มโครงการ
ค�ำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) ท� ำ บุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลแด่ อ าจารย์ ใ หญ่ ข องภาควิ ช า
โดยมีค�ำตอบให้ เลือก 5 ระดับ (5 มากที่สุด, 4 มาก, กายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
3 ปานกลาง, 2 น้ อย และ 1 น้ อยที่สดุ ) ส�ำหรับส�ำรวจ มหิ ด ล ด้ วยแบบสอบถามที่ พั ฒ นาขึ น้ โดยแจก
ความพึ ง พอใจที่ มี ต่ อ โครงการท� ำ บุญ อุทิ ศ ส่ ว นกุศ ล แ บ บ ส อ บ ถ า ม ห ลั ง จ า ก สิ น้ สุ ด พิ ธี ก า ร ทั ง้ ห ม ด
แด่อ าจารย์ ใ หญ่ โ ดยแยกประเมิ น เป็ น 3 ด้ า น ได้ แ ก่ และให้ ส่ ง แบบสอบถามกลั บ มายั ง กล่ อ งรั บ คื น
ด้ านการด� ำ เนิ น การของศาสนพิ ธี ด้ านสถานที่ แบบสอบถามที่จดั เตรี ยมไว้ หน้ าห้ องปฏิบตั ิการมหกาย
โสตทัศ นู ป กรณ์ และด้ า นอาหารเครื่ อ งดื่ ม รวมทัง้ วิภาคศาสตร์
ประเมิ น เป็ นภาพรวมความพึ ง พอใจในคุ ณ ภาพ
ของโครงการ และส่ ว นที่ 3 เป็ น ค� ำ ถามปลายเปิ ด การวิเคราะห์ ข้อมูล
(open-end-question) เพื่ อ ให้ ผ้ ูต อบแบบสอบถาม
ได้ แสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะต่าง ๆ อย่างอิสระ
วิ เ คราะห์ ข้ อมูล ทัง้ หมดโดยใช้ สถิ ติ พ รรณนา
น�ำแบบสอบถามทีส่ ร้ างขึ ้นมาตรวจสอบความตรง (descriptive statistics) และน� ำ เสนอในรู ป แบบ
ตามเนื ้อหา (content validity) โดยให้ ผ้ เู ชีย่ วชาญ 3 ท่าน ร้ อยละ (percent) มัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean)
ตรวจสอบแก้ ไขและประเมินด้ วยดัชนีความสอดคล้ อง และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
(IOC, Index of Item-Objective Congruence) การแปลผลระดั บ ความพึ ง พอใจใช้ เกณฑ์ ก� ำ หนด
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ตามแนวคิดของเบสท์ (Best)27 ซึง่ แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
คือ ค่าเฉลี่ย 1.00–1.49 หมายถึงน้ อยที่สดุ 1.50–2.49
หมายถึงน้ อย 2.50–3.49 หมายถึงปานกลาง 3.50–4.49
หมายถึงมาก และ 4.50–5.00 หมายถึงมากที่สดุ

ผลการศึกษา
การศึก ษานี ไ้ ด้ รั บ แบบสอบถามจากนัก ศึก ษา
ชัน้ ปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2558 และ ปี การศึกษา 2559
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้ าร่ วม
โครงการท� ำ บุ ญ อุทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลแด่ อ าจารย์ ใ หญ่ ข อง
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ตารางที่ 1) จ�ำนวน 178 คน
(ร้ อยละ 78.76 ของผู้เข้ าร่ วมโครงการ) ปี การศึกษา
2558 มี นัก ศึก ษาเข้ า ร่ ว มโครงการ จ� ำ นวน 112 คน
(ชาย 33 คน หญิ ง 79 คน) แต่ส่งกลับแบบสอบถาม
จ�ำนวน 73 คน (คิดเป็ นร้ อยละ 65.18) เป็ นชาย 15 คน

หญิง 58 คน และปี การศึกษา 2559 มีนกั ศึกษาเข้ าร่วม
โครงการ จ� ำ นวน 114 คน (ชาย 33 หญิ ง 81 คน)
แต่ ส่ ง กลับ แบบสอบถามจ� ำ นวน 105 คน (คิ ด เป็ น
ร้ อยละ 92.11) เป็ น ชาย 32 คน หญิ ง 73 คน และ
นั ก ศึ ก ษาทั ง้ สองกลุ่ ม ที่ ต อบแบบสอบถามมี อ ายุ
ระหว่าง 18-25 ปี
ด้ านการด�ำเนิ นการของศาสนพิธีของโครงการ
(ตารางที่ 2) ความพึงพอใจของนักศึกษาทันตแพทย์
ทังสองปี
้
การศึกษาอยู่ในระดับพอใจมาก (3.99±0.76)
เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละปี การศึกษา
พบว่านักศึกษาในปี การศึกษา 2558 และปี การศึกษา
2559 มีความพึงพอใจการประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้ าและ
อย่างทัว่ ถึง ช่วงเวลา/ระยะเวลาในการด�ำเนินศาสนพิธี
ล�ำดับขัน้ ตอนในศาสนพิธี ความเหมาะสมระยะเวลา
ในการบรรยายธรรม และความรู้ ความเข้ าใจในธรรม
ในระดับพอใจมากทุกข้ อ

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.
Satisfaction of 2015
Satisfaction of 2016
Mean of Satisfaction
Factor of Religious Activity
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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ด้ านสถานที่ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ ข องโครงการ
(ตารางที่ 3) ความพึงพอใจของนักศึกษาทันตแพทย์ทงั ้
สองปี การศึกษาอยูใ่ นระดับพอใจมากที่สดุ (4.59±0.56)
เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละปี การศึกษา
พบว่านักศึกษาในปี การศึกษา 2558 มีความพอใจในระดับ
มากที่สดุ ทุกประเด็น ส่วนนักศึกษาในปี การศึกษา 2559
มีความพอใจในระดับมากถึงมากทีส่ ดุ โดยพอใจมากทีส่ ดุ
ในความเหมาะสมของสถานที่ (4.56±0.55) และพอใจมาก
ในความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณ์ (4.43±0.57)
และเอกสารประกอบศาสนพิธี (4.35±0.65)
ด้ านอาหารเครื่ องดื่มของโครงการ (ตารางที่ 4)
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาทั น ตแพทย์ ทั ง้ สองป
ีก ารศึก ษาอยู่ใ นระดับ พอใจมากที่ สุด (4.63±0.59)
เมื่อพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ของแต่ละปี การศึกษา
พบว่ า นัก ศึก ษาในปี ก ารศึก ษา 2558 มี ค วามพอใจ
ในระดับมากทีส่ ดุ ทุกประเด็น ส่วนนักศึกษาในปี การศึกษา
2559 มีความพอใจในระดับมากถึงมากที่สดุ โดยพอใจ
มากทีส่ ดุ ในรสชาติของอาหารและเครื่องดืม่ (4.61±0.63)
และความพอเพียงของอาหารและเครื่องดืม่ (4.55±0.62)
แต่มีความพอใจมากในความหลากหลายของอาหาร

และเครื่ องดื่ม (4.45±0.69)
ภาพรวมความพึงพอใจในคุณภาพของโครงการ
ท� ำ บุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลแด่ อ าจารย์ ใ หญ่ ข องภาควิ ช า
กายวิภาคศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล นักศึกษาทันตแพทย์มคี วามพอใจอยูใ่ นระดับมาก
(4.49±0.64) เมื่ อ พิ จ ารณาในแต่ ล ะปี การศึ ก ษา
นักศึกษาในปี การศึกษา 2558 พอใจในระดับมากที่สดุ
(4.66±0.47) และนักศึกษาปี การศึกษา 2559 พอใจใน
ระดับมาก (4.28±0.67) ในคุณภาพของโครงการ
การส� ำ รวจข้ อเสนอแนะต่ า ง ๆ ด้ วยค� ำ ถาม
ปลายเปิ ด นักศึกษาทันตแพทย์ทงสองชั
ั้
นปี
้ การศึกษา
ขอบคุณภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ที่จัดให้ มีโครงการ
ท�ำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่อาจารย์ใหญ่ และควรมีการจัด
ต่อไปเป็ นประจ�ำทุกปี ก่อนเริ่ มการเรี ยนการสอนผ่าน
การช�ำแหละร่ างอาจารย์ใหญ่ เป็ นโครงการที่ดีส�ำหรับ
ขอบคุณและระลึกถึงพระคุณของอาจารย์ใหญ่ ประเด็น
ที่นกั ศึกษาขอให้ ปรับปรุ ง คือก�ำหนดการของโครงการ
และระยะเวลาในการบรรยายธรรม และนัก ศึก ษามี
ความพอใจในระดับ มากที่ สุด ในรสชาติ แ ละปริ ม าณ
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.
Satisfaction of 2015
Satisfaction of 2016
Mean of Satisfaction
Factor of Place and Audiovisual Aid
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.
Satisfaction of 2015
Satisfaction of 2016
Mean of Satisfaction
Factor of Food and Beverage
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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บทวิจารณ์
การศึ ก ษานี ไ้ ด้ รั บ แบบสอบถามกลับ คื น จาก
นักศึกษา เฉลี่ยทังสองปี
้
การศึกษาสูงถึงร้ อยละ 78.76
ท�ำให้ ได้ รบั ข้ อมูลมากเพียงพอทีจ่ ะวิเคราะห์ความพึงพอใจ
ของกลุม่ เป้าหมายที่สนใจได้
ความ พึ ง พ อใ จ ข อ งนั ก ศึ ก ษ า ทั น ตแพท ย์
ปี การศึ ก ษา 2558 และปี การศึ ก ษา 2559 ต่ อ
โครงการท� ำ บุญ อุทิ ศ ส่ ว นกุศ ลแด่ อ าจารญ์ ใ หญ่ ข อง
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ด้ านการด�ำเนินการศาสนพิธี
มีความพอใจในระดับมาก ด้ านสถานที่โสตทัศนูปกรณ์
และด้ านอาหารเครื่ อ งดื่ ม พอใจในระดั บ มากที่ สุ ด
และภาพรวมในคุณ ภาพของโครงการมี ค วามพอใจ
ในระดับมาก
ด้ านการด� ำ เนิ น การศาสนพิ ธี ประกอบด้ วย
การประชาสัมพันธ์ ล่วงหน้ าและอย่างทัว่ ถึง ช่วงเวลา/
ระยะเวลาในการด� ำ เนิ น ศาสนพิ ธี ล� ำ ดั บ ขั น้ ตอน
ในศาสนพิธี ความเหมาะสมระยะเวลาในการบรรยาย
ธรรม และความรู้ ความเข้ าใจในธรรม นัก ศึ ก ษามี
ความพอใจในประเด็ น ระยะเวลาการบรรยายธรรม
น้ อ ย ที่ สุ ด พ ร้ อ ม กั บ มี ข้ อ เ ส น อ แ น ะ ใ น ค� ำ ถ า ม
ปลายเปิ ด ตอนที่ 3 ให้ ล ดระยะเวลาบรรยายธรรม
ภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ ไ ด้ ตระหนั ก ถึ ง ปั ญ หานี ้
และได้ หาวิธีที่จะท�ำให้ นกั ศึกษาสนใจในธรรมบรรยาย
โดยไม่ เ บื่ อ หน่ า ยและให้ ได้ รั บ ความรู้ ที่ ส ามารถ
น� ำ ไปปฏิ บัติ ต่ อ ไปได้ โดยจะแบ่ ง การบรรยายธรรม
เป็ น 2 ช่ ว งเวลาสัน้ ๆ เพื่ อ ไม่ ใ ห้ นัก ศึก ษาเกิ ด ความ
เบื่อหน่าย โดยเฉพาะช่วงหลังของการบรรยายธรรม
ควรจัดหลังพระฉันเพลแล้ ว และจัดให้ เป็ นช่วงผ่อนคลาย
สอดแทรกวิ ธี ก ารท� ำ สมาธิ เพื่ อ ให้ นัก ศึก ษาสามารถ
น�ำไปปฏิบตั ิได้ หากต้ องเผชิญปั ญหาในภายภาคหน้ า
ซึง่ อาจเป็ นปั ญหาที่เกิดจากการเรี ยน จากการประกอบ
วิชาชีพ หรื อจากสภาพ แวดล้ อมหรื อผู้ร่วมงานรอบข้ าง
ก็ได้ อย่างไรก็ตามนักศึกษาได้ ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ในการเตรี ย มความพร้ อมด้ านจิ ต ใจก่ อ นการเรี ย น
ช�ำแหละร่ างกายอาจารญ์ ใหญ่ ได้ มีการเสนอแนะให้ มี

โครงการท� ำ บุญ อุทิ ศ ส่ ว นกุศ ลแด่ อ าจารย์ ใ หญ่ ทุก ปี
เพื่อเป็ นการขอบคุณและระลึกถึงพระคุณอาจารย์ใหญ่
ก่อนการเรี ยนภาคปฏิบตั กิ ารมหกายวิภาคศาสตร์
ด้ านสถานที่ โ สตทั ศ นู ป กรณ์ ประกอบด้ วย
ประเด็นความเหมาะสมของสถานที่ ความเหมาะสม
ของโสตทัศ นูป กรณ์ และเอกสารประกอบศาสนพิ ธี
นักศึกษามีความพอใจโดยรวมในระดับมากที่สดุ แต่มี
ประเด็ น เอกสารประกอบศาสนพิ ธี ซึ่ ง เป็ น เอกสาร
เกี่ ย วกับ ก� ำ หนดการของโครงการ บทอาราธนาศี ล
บทอารธนาธรรม และค� ำ กล่ า วถวายภั ต ตาหาร
นัก ศึ ก ษาเสนอให้ มี ก� ำ หนดการที่ ชัด เจนขึ น้ เพื่ อ ให้
สามารถติ ด ตามพิ ธี ก ารต่ า ง ๆ ในโครงการได้ อ ย่ า ง
ไม่คลาดเคลื่อน
ด้ านอาหารเครื่ อ งดื่ ม ประกอบด้ วยประเด็ น
รสชาติ ความหลากหลาย และความพอเพียงของอาหาร
และเครื่ องดื่ม นักศึกษามีความพอใจโดยรวมในระดับ
มากที่สุด โดยเฉพาะประเด็นรสชาติและปริ มาณของ
อาหารมีความพอใจมากที่สดุ
ดังนันความพึ
้
งพอใจด้ านสถานที่โสตทัศนูปกรณ์
และด้ า นอาหารเครื่ อ งดื่ ม ที่ นัก ศึ ก ษามี ค วามพอใจ
ในระดับ มากที่ สุด ภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ ค วรคง
สภาพของความสมบูรณ์ ในทุกประเด็นต่อไป โดยให้ มี
การปรับปรุงก�ำหนดการของโครงการให้ มคี วามชัดเจนขึ ้น

บทสรุ ป
ความพึ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษาทั น ตแพทย์ ที่
เข้ าร่ วมโครงการและตอบกลับแบบสอบถามการส�ำรวจ
โครงการท� ำ บุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลแด่ อ าจารย์ ใ หญ่
ของภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มีความพอใจในคุณภาพ
ของโครงการในระดับ มาก และมี ค วามพอใจด้ าน
การด�ำเนินการศาสนพิธี ด้ านสถานที่โสตทัศนูปกรณ์
และด้ า นอาหารเครื่ อ งดื่ ม ในระดับ มากถึ ง มากที่ สุด
ถื อ เป็ นการเริ่ ม ต้ นที่ ดี ต่ อ การเรี ย นรู้ ของนั ก ศึ ก ษา
ต่อไป ซึ่งนอกจากจะได้ ร่วมในโครงการ ขอบคุณและ
ระลึก ถึ ง พระคุณ ของอาจารย์ ใ หญ่ ผ้ ูบ ริ จ าคร่ า งกาย
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