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กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือวิเครำะห์สภำพปัจจุบันขององค์ประกอบหลักส ำหรับกำร
ประเมินควำมพร้อมและกำรวำงโครงสร้ำงที่เหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำรและก ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ (2) กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่จะบรรจุไว้ในส ำนัก
วิชำสำธำรณสุขศำสตร์  ส ำหรับกำรเปิดรับนักศึกษำในอนำคต และ (3) เพ่ือก ำหนดทำงเลือกและ
แนวทำงท่ีเหมำะสมในกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ส ำหรับกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันฯ นั้น 
มีวิธีกำรด ำเนินกำรศึกษำตำมหลักกำรของระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ ด้วยกำรเก็บข้อมูลด้วยวิธีกำร
สัมภำษณ์ และกำรสนทนำกลุ่มย่อยจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่คัดเลือกแบบเฉพำะเจำะจง ได้แก่ ผู้บริหำร คณำจำรย์ 
และบุคลำกร ที่มีบทบำทเกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ รวมจ ำนวนทั้งสิ้น 24 คน โดยกำร
ใช้หลักกำรของ PESTEL และ SWOT Analysis เพ่ือวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก และปัจจัยภำยในที่มีผล
ต่อกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ในอนำคต ผลกำรศึกษำพบว่ำปัจจัยภำยนอกที่วิเครำะห์
จำก PESTEL Analysis ที่ควรน ำมำวิเครำะห์ประกอบกำรวำงแผนพัฒนำส ำนักวิชำฯ ในอนำคต
ร่วมกับกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ได้แก่ นโยบำยด้ำนกำรศึกษำและด้ำนท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบงำน
กลุ่มสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล และแนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนของ
กระทรวงศึกษำธิกำร รวมถึงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องโดยตรง หำกพิจำรณำสภำพและแนวโน้มทำงสังคม
นั้นกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรพัฒนำประเทศอำจส่งผลต่อปัญหำสุขภำพแรงงำน อุบัติเหตุจำกกำร
ท ำงำน ควำมหลำกหลำยของวัฒนธรรม ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม ซึ่งก ำลังคนด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมจะเป็นที่ต้องกำรของประเทศและ มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงดังกล่ำว ทั้งนี้จ ำเป็นต้องมีกำรปรับตัวทำงด้ำนองค์ควำมรู้และทักษะในกลุ่มผู้ใช้
เทคโนโลยีให้รู้เท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ส่วนประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืนนั้น
จัดเป็นควำมท้ำทำยที่ภำคส่วนต่ำงๆ จะน ำมำปรับใช้กับองค์กรของตนเอง เช่น ในบริบทมหำวิทยำลัย
เองอำจเริ่มพิจำรณำกำรผลิตบัณฑิตที่มีบทบำทโดยตรงต่อกำรช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยสู่กำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืนซึ่งมีควำมสอดคล้องกับนโยบำย Thailand 4.0 ในปัจจุบัน  

ทั้งนี้สำมำรถสรุปได้ว่ำผลกระทบเชิงบวกของปัจจัยภำยนอกดังกล่ำวคือโอกำสที่เอ้ือต่อกำร
พัฒนำของมหำวิทยำลัย ส่วนผลกระทบเชิงลบแสดงถึงข้อจ ำกัด อุปสรรค หรือภัยคุกคำมต่อกำร
พัฒนำมหำวิทยำลัยและกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  ในส่วนของผลกำรวิเครำะห์สภำพ
ปัจจุบันด้วย SWOT Analysis นั้น  

ผลกำรศึกษำจำกกำรอภิปรำยกลุ่มร่วมกับกำรสัมภำษณ์ได้ข้อสรุปว่ำ จุดแข็งและโอกำสที่
ส ำคัญ ได้แก่ กำรมรีะบบรวมบริกำรและประสำนภำรกิจของมหำวิทยำลัย และนโยบำยกำรศึกษำด้ำน
สำธำรณสุขศำสตร์ที่เปิดให้มีควำมหลำกหลำยในกำรเปิดหลักสูตร ส่วนจุดอ่อนและอุปสรรค ได้แก่ 



ง 
 

โครงสร้ำงกำรบริหำรของกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ที่อยู่ภำยในส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ยัง
ก่อให้เกิดควำมไม่ชัดเจนและควำมเป็นนำมธรรมของนโยบำย และควำมไม่เพียงพอของคณำจำรย์ยัง
จัดเป็นอุปสรรคต่อกำรด ำเนินงำน  

ในส่ วนของกำรวิ เครำะห์ควำมต้องกำรสำขำวิชำ ใหม่ที่ จะบรรจุ ไว้ ในส ำ นั กวิ ชำ             
สำธำรณสุขศำสตร์ ส ำหรับกำรเปิดรับนักศึกษำในอนำคตนั้น ได้มีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมำณ
และเชิงคุณภำพควบคู่กัน ซึ่งข้อมูลเชิงปริมำณได้จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นด้วยแบบสอบถำมจำก
กลุ่มตัวอย่ำง 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำรจ ำนวน 265 คน และนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำย จ ำนวน 430 คน โดยให้เรียงล ำดับควำมส ำคัญของ 5 สำขำวิชำที่ควรเปิดสอน
ในส ำนักวิชำใหม่  ได้แก่ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร สุขศึกษำและ
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุขและกำรจัดกำรภัยพิบัติ            
ผลกำรศึกษำ พบว่ำ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนและสำขำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำรเป็น
สำขำวิชำใหม่ที่ผู้ตอบแบบสอบถำมเลือกเป็นอันดับที่ 1 และล ำดับที่ 2 ตำมล ำดับ จำกนั้น ได้มีกำร
เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยกำรสนทนำกลุ่มย่อยควบคู่กับกำรสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงในกลุ่มผู้ใช้
บัณฑิตจ ำนวน 10 คน จำกสถำนประกอบกำรจ ำนวน 10 แห่งจำกหน่วยงำนโรงพยำบำล            
องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  หน่ วยงำนสั งกัดกระทรวงสำธำรณสุ ข  หน่ วยงำนเอกชน                       
และสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ผลกำรศึกษำ พบว่ำ แนวโน้มควำมต้องกำรอัตรำก ำลังคนใน
สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร  และสำขำวิชำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข จะมีเพ่ิมข้ึนในอนำคต โดยที่สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน
อำจมีแนวโน้มควำมต้องกำรที่ลดลง ส่วนสำขำวิชำกำรจัดกำรภัยพิบัตินั้นอำจเหมำะสมกับกำรจัด
อบรมในหลักสูตรระยะสั้นมำกกว่ำกำรเปิดสอนในระดับปริญญำตรีส ำหรับบริบทในขณะนี้  

จำกข้อค้นพบที่ได้จำกกำรศึกษำนี้ สำมำรถสรุปได้ว่ำทำงเลือกและแนวทำงที่เหมำะสมในกำร
จัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ควรเริ่มจำกกำรเพิ่มสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร        
ในกำรเปิดสำขำวิชำใหม่ในระดับปริญญำตรีเป็นล ำดับแรก โดยสำขำวิชำนี้มีกำรบรรจุสำขำวิชำ
ดังกล่ำวไว้ใน มคอ.1 วิชำชีพสำธำรณสุขศำสตร์แล้ว เมื่อพิจำรณำร่วมกับบริบทที่วิเครำะห์ได้จำก 
PESTEL และ SWOT analysis ของกลุ่มวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี และ
แนวโน้มควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนนี้ในอนำคตจะสำมำรถสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศตำมนโยบำย 
Thailand 4.0 และส ำหรับสำขำวิชำใหม่ในอนำคตควรเปิดสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพ
และสำธำรณสุข ซึ่งเป็นทำงเลือกที่สองในกำรตอบสนองต่อกำรพัฒนำงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขในยุคดิจิทัล 
โดยกำรแบ่งส่วนงำนในส ำนักวิชำใหม่ให้เป็นไปตำมระเบียบของมหำวิทยำลัย 
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ABSTRACT 
 

This study aims at 1) analyzing current status of key elements in establishing the Institute 
of Public Health (PH) at Suranaree University of Technology; as well as 2) investigating choices of 
majors to be added as new school(s), primarily at undergraduate level, as part of the new institute 
operation; prior to 3) identifying options and feasibility for the establishment of PH institute.  

In terms of investigating key elements influencing PH institute development trends at 
present, research methodology relies mainly on qualitative approach.  Data collection was 
conducted through interviews as well as focus group with 24 key informants; i.e.  school faculties, 
executives, administration support staff and scientists; selected based on purposive sampling.  
PESTEL analysis was applied as a tool analyzing external factors influencing the institute 
development trends prior to SWOT analysis. The findings from PESTEL analysis suggest that external 
key elements should be taken into account in planning for institute of public health establishment 
include national education policy, public health & environmental policy, national urgent policy, as 
well as regulations and norms as provided by the Ministry of Education, along with professional 
legal regulations.  Meanwhile, social trends influenced by national development should consider 
labour health condition, occupational incidents, cultural diversity, as well as environmental 
changes.  Technology factors nowadays can support effective learning, teaching and research 
development, however, it is aware that it is necessary to provide sufficient knowledge and skills 
for technology users.  Sustainability is currently considered a challenge on how all sectors across 
the country should integrate this concept into practice regarding their roles, i.e.  university’ s roles 
include making graduates as human resource for supporting sustainable development towards 
Thailand 4. 0 strategy.  Positive and negative impacts analysed in this study can be considered as 
opportunity and threats for university development trends as well as PH institute establishment. 
Community public health, nutrition & dietetics, health education, health & public health 
information technology, and disaster management are considered as choices of schools to be 
added as part of the PH institute. Questionnaire surveys, interviews and focus group were applied 
for data collection.  Questionnaires were responded by 265 enterprises and 430 high school 
students suggest that community public health and nutrition & dietetics are ranked as the first and 
the second major which should be added. Then, focus group and interviews were conducted with 
10 key informants from 10 organisations; i. e.  hospitals, local government administration 
organizations, public health organization, private company, and higher education institutes.  The 
findings suggest that demand trends of graduates from major of health education, nutrition& 
dietetics; and health & public health information technology tend to increase in future, whereas 
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those from community public health tends to decrease.  In terms of disaster management major, 
short courses are considered appropriate rather than undergraduate course.  

All in all, it can be concluded that feasibility of PH institute establishment can be aligned 
with options that major of nutrition & dietetics shall be added as a new school for the new PH 
institute, as it is part of PH higher education standard.  Concerning findings from PESTEL and SWOT 
analysis in this study, demand trends of human resources in this field suggest that professionals in 
these fields can support national development trends according to Thailand 4.0 strategy. In longer 
term, school of health & public health information technology should be added as part of institute 
of public health based on SUT regulations and organization structure. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




