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บทคัดย่อ 
 

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 
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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. 
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กิตติกรรมประกาศ 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญ 
ในช่วงเริ่มต้น กลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ได้มีกำรเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญำตรี (4 ปี)  

คือ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541)  และหลักสูตร
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2541) ตำมที่ได้รับ
กำรอนุมัติให้เปิดด ำเนินกำรเพ่ือผลิตบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ ตามโครงสร้างการบริหารงานที่อยู่
ภายใต้ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ตำมมติสภำวิชำกำรที่ได้รับควำมเห็นชอบ 
ในกำรประชุมครั้งที่ 8/2541 ลงวันที่ 25 พฤศจิกำยน 2541 และได้มีกำรเปิดสอนในระดับปริญญำตรีเพ่ือ
รับนักศึกษำเข้ำศึกษำในสองหลักสูตรดังกล่ำวเป็นครั้งแรกในปีกำรศึกษำ 2542 ซึ่งในขณะนั้น แม้ว่ำส ำนัก
วิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เป็นส ำนักวิชำหนึ่งที่ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นเพื่อผลิต
แพทย์ในส่วนภูมิภำค ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ฉบับพิเศษ หน้ำ 22 เล่ม 110 ตอนที่ 210 
ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2536 แต่ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ยังไม่มีกำรเปิดรับนักศึกษำเพ่ือเข้ำเรียนหลักสูตร
แพทยศำสตร์ ทั้งนี้ เนื่องจำกในปี 2540 ประเทศไทยประสบปัญหำภำวะเศรษฐกิจ โครงกำรผลิตแพทย์
เพ่ือชนบทจึงถูกชะลอไว้ก่อน  จนกระท่ัง ในปีกำรศึกษำ 2549  ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ จึงได้เริ่มมีกำร
เปิดรับนักศึกษำแพทย์รุ่นที่ 1 จ ำนวน 48 คน  เป็นครั้งแรก ท ำให้ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์มีกลุ่มสำขำวิชำ
หลักภำยใต้กำรก ำกับดูแลและบริหำรจัดกำร จ ำนวน 2 กลุ่มวิชำหลัก ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมำ คือ กลุ่ม
สำขำวิชำแพทยศำสตร์ และกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 

ในส่วนของกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์นั้น ปัจจุบัน หลักสูตรที่เปิดสอน มีทั้งสิ้น   
จ ำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญำตรี (4 ปี) จ ำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร            
วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ              
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย (ซึ่งได้ผ่ำนกำรปรับปรุงหลักสูตรมำแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2546 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ) และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ (ปริญญำโท) จ ำนวน 1 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร                 
วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (สำขำวิชำมลพิษสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย) ซึ่งได้เปิดรับนักศึกษำ            
ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2554 เป็นต้นมำ ปัจจุบันทั้ง 3 หลักสูตร (พ.ศ. 2552-2558) ของกลุ่มสำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ มีจ ำนวนนักศึกษำรวมทั้งสิ้น 895 คน ดังรำยละเอียดแสดงในตารางท่ี 1.1 และได้
มีบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีของกลุ่มสำขำวิชำฯ แล้ว จ ำนวนทั้งสิ้น 1,551 คน คิดเป็น
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ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 7.18 ของจ ำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี ในช่วงระหว่ำงปี พ.ศ. 2545 ถึง พ.ศ. 2557 (ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ, 2558) 

 
 

ตารางที่ 1.1 จ ำนวนนักศึกษำในระดับปริญญำตรีและปริญญำโทของกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
 

ชั้นป ี
ปี

การศึกษา 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
รวม 

ยังไม่สังกัดสำขำ 
อำชีว 

อนำมัยฯ 
อนำมัยสิ่งแวดล้อม มลพิษสิ่งแวดล้อมฯ 

1 2558 322 4 2 2 330 
2 2557 - 113 97 4 214 
3 2556 - 90 74 4 168 
4 2555 - 85 62 4 151 
5 2554 - 6 17 3 26 
6 2553 - - 5 - 5 
7 2552 - - 1 - 1 

รวม 322 298 258 17 895 
 

ที่มำ: ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ (2558) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 
 

เมื่อพิจำรณำถึงควำมสนใจในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำของกลุ่มเป้ำหมำย 
จำกกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผ่ำนมำโดยศูนย์บริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี                   
พบว่ำ นักเรียนมีควำมสนใจในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ เป็น                         
จ ำนวนมำก โดยมีจ ำนวนผู้สมัครอยู่ในสองอันดับแรกของมหำวิทยำลัยเสมอมำดังแสดงในตารางที่ 1.2 
โดยตั้งแต่ปี 2551 พบว่ำ จ านวนนักเรียนที่สมัครผ่านระบบโควตาสมัครผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยอยู่
ในช่วง 3,819 - 9,861 คน โดยมีจ านวนสูงที่สุดเป็นอันดับที่หนึ่งของมหาวิทยาลัยในปี 2556              
คือ มีจ ำนวนถึง 9,861 คน และมีผลกำรศึกษำเฉลี่ย (GPAX) ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำที่ยืนยันเข้ำ
ศึกษำต่อโดยระบบโควตำเท่ำกับ (GPAX) 3.65 ส ำหรับปีกำรศึกษำ 2558 มีจ ำนวนผู้สมัครผ่ำนเว็บไซต์ใน
ระบบโควตำ 4,029 คน และมีผลกำรเรียนเฉลี่ย (GPAX) เท่ำกับ 3.53 ซึ่งจะเห็นได้ว่ำนักเรียนทั่วประเทศ
มีควำมสนใจเป็นอย่ำงยิ่งในกำรสมัครเข้ำศึกษำต่อในกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  

 
 
 
 



3 
 

ตารางที่ 1.2 จ ำนวนผู้สมัครเข้ำศึกษำต่อในกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2551-2558 
 

พ.ศ. 
  

จ านวนผู้สมัครผ่าน 
เวปไซด์ 

ผู้สมัครผ่านคุณสมบัติ เข้ารับการสัมภาษณ์ ยืนยันเข้าศึกษา GPAx เฉลี่ยผู้ยืนยัน 

ร.ร./
จ.1 

อื่นๆ2 Ad3 ร.ร./จ.1 อื่นๆ2 Ad3 ร.ร./จ.
1 

อื่นๆ2 Ad3 ร.ร./
จ.1 

อื่นๆ2 Ad3 ร.ร./
จ.1 

อื่นๆ2 Ad3 

2558 4,029 121 - 2,929 37 20 659 11 12 330 10 12 3.53 3.75 3.65 

2557 6,531 254 - 4,306 104 - 831 39 14 313 22 14 3.60 3.40 - 

2556 9,861 508 - 7,245 247 - 725 63 44 195 14 43 3.65 3.04 - 

2555 5,509 336 - 4,073 150 - 824 55 13 289 17 12 3.22 3.29 3.42 

2554 6,001 422 - 4,446 238 - 487 103 17 143 41 17 3.54 3.15 3.51 

2553 5,435 631 - 3,958 305 - 601 108 18 182 53 18 3.65 2.98 - 

2552 5,365 422 - 3,494 160 - 339 70 33 115 19 33 3.62 2.98 - 

2551 3,819 233 - 2,671 97 - 604 64 26 187 26 26 3.67 3.03 - 
 

หมำยเหตุ: 1 กำรคัดเลือกนักเรียนโดยระบบโควตำโรงเรียนและจังหวัด 2 กำรคัดเลือกนักเรียนโดยระบบ
 โควตำอ่ืนๆ เช่น ดนตรีและนำฏศิลป์ กีฬำ เป็นต้น  

3 กำรคัดเลือกนักเรียนโดยระบบคัดเลือกกลำง (Admission)  
ที่มำ: ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ (2558) ณ วันที่ 30 กันยำยน 2558 

 
นอกจำกนี้ จำกข้อมูลของส่วนแผนงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีได้สรุปไว้ว่ำ ร้อยละ           

ของบัณฑิตของกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่ได้งานท าตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 - 2556                      
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วงร้อยละ 81.33 - 90.74 ซึ่งมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัยที่อยู่ในช่วง               
ร้อยละ 82.26 - 89.08 บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ท ำงำนทั้ง              
ภำครัฐและเอกชน โดยบัณฑิตสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ท ำงำนในภำครำชกำรโดยตั้งแต่              
ปีกำรศึกษำ 2552 - 2556 มีอัตรำเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 10,158 - 14,165 บำท และบัณฑิตสำขำ         
วิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยส่วนใหญ่ท ำงำนในภำคเอกชนโดยมีอัตรำเงินเดือนเฉลี่ยอยู่ในช่วง 
15,558 - 18,360 บำท ซึ่งมีค่ำสูงกว่ำอัตรำเงินเดือนเฉลี่ยในภำพรวมของมหำวิทยำลัย ที่มีค่ำเฉลี่ย
ภำพรวมเท่ำกับ 14,280.28 บำท (ส่วนแผนงำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี, 2558) 

จำกกำรด ำเนินงำนในช่วงเวลำ 16 ปีที่ผ่ำนมำ แสดงให้เห็นว่ำแนวโน้มในกำรผลิตบัณฑิต
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งนี้ เนื่องจำกงำนด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ ถือเป็นงำน
ที่ส ำคัญในกำรตอบสนองต่อกำรพัฒนำระบบสุขภำพ  กำรป้องกันและส่งเสริมสุขภำพในสภำวกำรณ์ต่ำงๆ 
(ท้ังในสภำวกำรณ์ปกติ และวิกฤตกำรณ์อันเนื่องมำจำกผลกระทบจำกภัยธรรมชำติ หรือภัยพิบัติ) กำร
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อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และกำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมเพ่ือควำมมีสุขภำพดี ของคนใน
ประเทศ (อนำมัยสิ่งแวดล้อม) ในยุคที่กำรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลำจำกอิทธิพลของกำร
พัฒนำด้ำนวิทยำกำร เทคโนโลยีกำรสื่อสำร กำรพัฒนำด้ำนอุตสำหกรรม และกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ที่
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของมนุษย์ในยุคโลกำภิวัตน์ (Globalized World) ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง
เหล่ำนี้น ำมำซึ่งผลกระทบทั้งในด้ำนบวกและลบเสมอ  

ประกอบกับปัจจุบัน ทิศทำงกำรพัฒนำของกลุ่มสำขำวิชำแพทยศำสตร์ และกลุ่มสำขำ               
วิชำสำธำรณสุขศำสตร์ภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ต่ำงมีกำรเติบโต และมีกำรขยำยตัวเพ่ิมขึ้นอย่ำงมำกท้ังในแง่ของภำรกิจกำรเรียน           
กำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรที่ขยำยวงกว้ำงขึ้น เช่นเดียวกับจ ำนวนนักศึกษำที่เพ่ิมข้ึนทุกปี  
ในขณะที่อัตลักษณ์ทำงวิชำชีพของทั้งสองกลุ่มสำขำวิชำต่ำงมีบริบทและทิศทำงที่มีควำมเฉพำะตัว           
ดังนั้นหำกพิจำรณำในย่ำงก้ำวต่อไปที่จะต้องด ำเนินอย่ำงมั่นคงสู่กำรเป็นสถำบันที่มีควำมเป็นเลิศใน
ระดับชำติและระดับนำนำชำติ กำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ขึ้นเป็นหน่วยงำนหนึ่ง              
ในโครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนงำนของมหำวิทยำลัย จะช่วยให้เกิดกำรพัฒนำบทบำทต่ำงๆ อำทิ               
กำรพัฒนำบัณฑิต ภำรกิจด้ำนกำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กำรสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบัน  
หรือพันธมิตรวิชำชีพเพ่ือรับใช้สังคมเกิดควำมเข้มแข็ง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น  

ในกำรนี้ กำรศึกษำเพ่ือก ำหนดทิศทำงที่มั่นคงและชัดเจนส ำหรับกำรจัดตั้งส ำนักวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ จึงมีควำมส ำคัญ และจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรในส่วนของประเด็นหลักสองส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่ 1 กำรวำงโครงสร้ำงที่เหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำรและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำส ำนัก
วิชำสำธำรณสุขศำสตร์ในรูปแบบแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  และ               
ส่วนที่ 2 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ภำยใต้กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี
สำขำสำธำรณสุขศำสตร์ และควำมต้องกำรบัณฑิตในกระบวนกำรโลกำภิวัตน์ของยุคดิจิทัล 
(Globalization in Digital Era)  ที่ จะมีกำรบรรจุ ไว้ ในแผนเ พ่ือ เปิดรับนักศึกษำในอนำคต                 
ดังนั้นงำนวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษำควำมเป็นไปได้และก ำหนดแนวทำงที่เหมำะสมส ำหรับกำร
จัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  

  
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือวิเครำะห์สภำพปัจจุบันขององค์ประกอบหลักส ำหรับกำรประเมินควำมพร้อม และ 
กำรวำงโครงสร้ำงที่เหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำรและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักวิชำ       
สำธำรณสุขศำสตร์  
 1.2.2 เพ่ือวิเครำะห์ควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนำของส ำนักวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ ส ำหรับกำรเปิดรับนักศึกษำในอนำคต  
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 1.2.3 เพ่ือก ำหนดทำงเลือกและแนวทำงที่เหมำะสมในกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 
1.3  ค าถามที่ใช้ในการวิจัย 
 1.3.1 โครงสร้างที่เหมาะสมในการบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักวิชา
  สาธารณสุขศาสตร์ 

1) จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกำส (SWOT Analysis) ขององค์ประกอบหลักใน
ด้ำน นักศึกษำ บุคลำกร หลักสูตร สิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรท ำงำน 
และงบประมำณ ต่อกำรพัฒนำส ำนักวิชำ ได้แก่อะไรบ้ำง (What)  

2) จำกข้อค้นพบที่ได้จำกกำรท ำ SWOT Analysis นั้น ท าไม (Why) องค์ประกอบ
ดังกล่ำวจึงมีอิทธิพลต่อกำรขับเคลื่อน บริหำรจัดกำร และพัฒนำองค์กร 

3) จำกข้อค้นพบที่ได้จำกกำรท ำ SWOT Analysis นั้นจะสำมำรถน ำไปใช้ในกำรวำง
ทิศทำงกำรพัฒนำของส ำนักวิชำฯ ในอนำคต ได้อย่างไร (How)  

  1.3.2 ความต้องการสาขาวิชาใหม่ส าหรับบรรจุไว้ในแผนของส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
1) ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ และแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลต่อควำม

ต้องกำรแรงงำนในปัจจุบันและอนำคต หำกพิจำรณำจำกระดับท้องถิ่น ระดับชำติ 
และระดับนำนำชำติ เป็นอย่างไร (What)  

2) สาขาวิชาใหม่ตาม (ร่าง) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
สาธารณสุขศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องส าหรับการบรรจุเป็นหน่วยงาน
หนึ่ งในส านัก วิชาสาธารณสุขศาสตร์  เช่น  สำขำวิชำโภชนวิทยำและ               
กำรก ำหนดอำหำร สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน และสำขำวิชำสุขศึกษำ             
และกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เป็นต้น มีแนวโน้มที่จะได้รับควำมสนใจในกำรเข้ำศึกษำ
ต่อมำกน้อยเพียงใด (How Many) และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตมีควำมต้องกำรก ำลังคน
ในสำยนี้มำกน้อยเพียงใด (How Many)    

3) สาขาวิชา หรือ หลักสูตรอ่ืนใดที่ยังไม่ได้ระบุไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ด้วยชื่อเฉพาะ แต่อยู่ในขอบข่ายงาน
สาธารณสุขศาสตร์ เช่น วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรภัย พิบัติ 
(Disaster Management) และมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำแบบโลกำภิวัตน์ในยุค
ดิจิทัล มีแนวโน้มในกำรได้รับควำมสนใจจำกกลุ่มนักเรียนในกำรเข้ำศึกษำต่อ  และ
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตที่มีควำมต้องกำรก ำลังคนในสำยนี้ จ ำนวนมำกน้อยเพียงใด (How 
Many)  
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 
 1.4.1 โครงสร้างที่เหมาะสมในการบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักวิชา
  สาธารณสุขศาสตร์ 
  ขอบเขตในกำรวิจัยส ำหรับส่วนนี้ จะเป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพแบบสนทนำกลุ่ม                  
(Focus Group) ส ำหรับกำรวิเครำะห์และอภิปรำยเกี่ยวกับกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) คือ บุคลำกรหลักในสำย
บริหำร สำยวิชำกำร และสำยสนับสนุน ที่มีบทบำทส ำคัญต่อส ำนักวิชำฯ ในอนำคต โดยประเด็นหลัก
ที่ศึกษำ คือ จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมภำยใน และโอกำส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ของปัจจัยสิ่งแวดล้อมภำยนอกส ำหรับกำรพัฒนำและ
ขับเคลื่อนส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ในอนำคต 
 1.4.2 ความต้องการสาขาวิชาใหม่ส าหรับบรรจุไว้ในแผนของส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ขอบเขตในกำรวิจัยส ำหรับส่วนนี้ จะเป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพแบบผสำนวิธี (Mixed 
Method Research) ของเทคนิควิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Approach)  ด้วยกำรวิจัย
เชิงส ำรวจ (Survey Research) เกี่ยวกับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมต้องกำรบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต 
ควำมสนใจในกำรศึกษำต่อของนักเรียนในกำรเลือกสำขำวิชำเฉพำะ โดยใช้แบบสอบถำมแบบ
โครงสร้ำง (Structured Questionnaire) และกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Approach) ด้วย
กำรจัดอภิปรำยกลุ่มย่อย หรือสนทนำกลุ่ม โดยในส่วนหลัง (Qualitative Approaches) นี้จะเน้น
กลุ่มตัวอย่ำงจำกกลุ่มสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องของผู้ใช้บัณฑิต 

 
1.5  นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวิจัย 
 1.5.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT Analysis) หมำยถึง เครื่องมือที่
ใช้ในกำรประเมินสถำนกำรณ์ ส ำหรับองค์กร หรือโครงกำร ประกอบกำรด ำเนินกำรตัดสินใจ               
เ พ่ือพัฒนำในเชิงกลยุทธ์  โดยมีกำรวิ เครำะห์  จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses)                   
โอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยพิจำรณำจำกควำมสัมพันธ์และอิทธิพลระหว่ำง
ปัจจัยภำยในกับปัจจัยภำยนอกองค์กร ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภำพจำกปัจจัยเหล่ำนี้ต่อกำร
ด ำเนินงำนขององค์กร (Lyddon et al., 2012; วัฒนำ วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2548)  
 1.5.2 PESTEL Analysis หมำยถึง เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินภำพรวมของสภำพแวดล้อม
ภำยนอกอย่ำงคร่ ำวๆ ก่อนที่จะมีกำรวิ เครำะห์อย่ ำงละเ อียดด้วย เครื่ องมือหรือเทคนิค                 
SWOT Analysis องค์ประกอบหลักที่พิจำรณำในขั้นตอนนี้ประกอบด้วย 6 ประเด็น คือ กำรบริหำร
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ทำงกำรเมืองกำรปกครอง และกำรปฏิบัติตำมกฎระเบียบ (Political Executive & Legislative 
Actions), ปัจจัยเกื้อหนุนด้ำนงบประมำณ (Economic - Currents & Future Funding), สภำพและ
แนวโน้มทำงสังคม (Social – Demographic & Social Trends), ปัจจัยเกื้อหนุนทำงเทคนิคและ
เทคโนโลยี (Technical - Technology & Trends), สิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืนอันเกี่ยวเนื่อง              
กับสถำบัน (Environmental Energy & Green Issues), และกฎหมำย กฎระเบียบที่อำจมีผลต่อ
สถำบัน (Legal Regulations & Laws) (Lyddon et al., 2012, p.613)  
 1.5.3 โลกาภิวัตน์ในยุคดิจิทัล (Globalization in Digital Era) หมำยถึง กำรที่พลเมือง
ในประชำคม ไม่ว่ำจะอยู่ ณ จุดใดของโลก สำมำรถเข้ำถึงและรับรู้ข้อมูล มีกำรปฏิสัมพันธ์สื่อสำร หรือ
ได้รับผลกระทบจำกสิ่งที่เกิดขึ้นได้อย่ำงรวดเร็ว กว้ำงขวำง ในยุคที่มีกำรใช้เทคโนโลยีกำรสื่อสำรผ่ำน
ระบบสำรสนเทศผ่ำนปลำยนิ้วสัมผัสในชีวิตประจ ำวัน ซึ่งกำรพัฒนำหรือกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนต่ำงๆ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และฐำนควำมรู้ ต่ำงได้รับอิทธิพลจำกกำรรับรู้และ           
กำรปฏิสัมพันธ์ในบริบทนี้ (รำชบัณฑิตยสภำ, 2542; Shepherd, 2004) 
 1.5.4 ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมำยถึง หน่วยงำน   
ในสังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ซึ่งเป็นหน่วยงำนใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นในอนำคต มีหน้ำที่จัดกำร
เรียนกำรสอนระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำในด้ำนกำรสำธำรณสุขศำสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง            
แขนงต่ำงๆ เช่น สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย              
สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน สำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร สำขำวิชำมลพิษสิ่งแวดล้อม
และควำมปลอดภัย สำขำวิชำเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข เป็นต้น 
 1.5.5 ส านักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หมำยถึง หน่วยงำนในสังกัด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ซึ่งเป็นหน่วยงำนปัจจุบัน มีหน้ำที่จัดกำรเรียนกำรสอน 4 หลักสูตร ใน 4 
สำขำวิชำ ได้แก่ หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต (พ.บ.) สำขำวิชำแพทยศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตร
บัณฑิต (วท.บ.) สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ.) 
สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต (วท.ม.) สำขำวิชำมลพิษ
สิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย 
 1.5.6 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หมำยถึง สำขำวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอน เน้นกำร
จัดกำรและควบคุมคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้เกิดควำมปลอดภัยต่อสุขภำพอนำมัยของประชำชน                
เพ่ือกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดี และควำมยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกร ซึ่งมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็น             
ผู้มีควำมรู้ ควำมช ำนำญ และควำมเข้ำใจในองค์รวมของกำรสำธำรณสุข สุขภำพ และสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบด้ำนสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ  เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีควำมเสียสละและมี
ควำมรับผิดชอบสู่สังคมไทยและสำกล (ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์, 2554)  
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 1.5.7 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หมำยถึง สำขำวิชำที่จัดกำรเรียนกำรสอน
และผลิตบัณฑิตให้มีองค์ควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยและ
กำรสำธำรณสุข สำมำรถส่งเสริมสุขภำพและคุณภำพชีวิตของผู้ประกอบอำชีพ ตลอดจนประชำชน
ทั่วไป มีควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณ 
ในกำรประกอบวิชำชีพ และมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม (ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์, 2554) 
 1.5.8 สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย หมำยถึง สำขำวิชำที่มุ่งเน้นผลิต
มหำบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญ สำมำรถบูรณำกำรควำมรู้และเทคโนโลยี
จำกสหสำขำวิทยำกำรทำงมลพิษสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยเข้ำด้วยกัน เพ่ือน ำไปสู่กำรป้องกัน 
ควบคุม และแก้ไขปัญหำมลพิษสิ่งแวดล้อมอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพ อันเป็นกำรยกระดับ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยของประเทศ ควบคู่กับกำรมีส ำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ผดุงไว้
ซึ่งควำมมีวินัย (ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์, 2553)   

 
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1.6.1 แนวปฏิบัติและทิศทำงที่ชัดเจนในกำรจัดตั้งเพ่ือพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ที่
สอดคล้องกับสภำพปัจจุบัน ทิศทำงกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัย และควำมต้องกำรของประเทศ 
 1.6.2 ข้อมูลพ้ืนฐำนประกอบกำรตัดสินใจเพ่ือกำรออกแบบหลักสูตรใหม่ที่จะมีกำรบรรจุใน
แผนกำรจัดตั้งและพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 1.6.3 กระบวนกำรเรียนรู้ในกำรศึกษำและกำรวิเครำะห์ปัญหำเชิงสถำบันขององค์กร ที่จะท ำ
ให้ทีมผู้วิจัยสำมำรถพัฒนำทักษะในกำรคิด วิเครำะห์ และแก้ไขปัญหำจริงบนพ้ืนฐำนทำงควำมคิดที่
เป็นระบบ ตำมรูปแบบของกำรสร้ำงควำมรู้จำกกำรเรียนรู้จำกควำมจริง (Reality) โดยที่ทักษะ
ดังกล่ำว เป็นส่วนหนึ่งของกำรสร้ำงสมรรถนะของคนในองค์กร 
 1.6.4 ข้อค้นพบ (Findings) ที่ได้สำมำรถเป็นกรณีศึกษำ หรือต้นแบบ ของกำรวิจัยสถำบันที่
มุ่งเน้นศึกษำในประเด็นกำรพัฒนำองค์กรในบริบทที่มีควำมคล้ำยคลึงกัน 



 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 งำนวิจัยนี้คณะผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสภำพปัจจุบัน 
องค์ประกอบ และโครงสร้ำงที่เหมำะสมในกำรจัดตั้งส ำนักวิชำ แผนพัฒนำและนโยบำยที่เกี่ยวข้อง          
ที่มีส่วนในกำรก ำหนดทำงเลือกที่เหมำะสมในกำรจัดตั้งหน่วยงำน โดยกำรทบทวนเอกสำรและ
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 1) PESTEL และ SWOT Analysis 2) ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
และแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลต่อควำมต้องกำรแรงงำนในปัจจุบันและอนำคต                  
3) สำขำวิชำใหม่ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี  (มคอ.) สำขำสำธำรณสุขศำสตร์                
4) สำขำวิชำ หรือหลักสูตรอ่ืนในขอบข่ำยงำนสำธำรณสุขศำสตร์ ที่ ยังไม่ได้บรรจุใน มคอ. โดยมี
รำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
2.1 การใช้ PESTEL และ SWOT Analysis ในการจัดโครงสร้างท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการ

และก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
  ในกำรวำงโครงสร้ำงที่เหมำะสมส ำหรับกำรบริหำรจัดกำร กำรก ำหนดยุทธศำสตร์

และทิศทำงในกำรพัฒนำองค์กรนั้น จ ำเป็นต้องอำศัยเครื่องมือ (Tool(s)) ช่วยในกำรวิเครำะห์
ประกอบกำรตัดสินใจที่มีควำมน่ำเชื่อถือ Lyddon และคณะ (2012) ได้อภิปรำยไว้อย่ำงน่ำสนใจว่ำใน
สภำพปัจจุบันที่มีกำรแข่งขันสูงขึ้น ในบริบทของสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ กระบวนกำรที่
เกี่ยวข้องกับกำรก ำหนดกลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรที่อำจมีกำรด ำเนินกำรในงำนวิจัยสถำบันนั้น ควร
เริ่มจำกกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอก (External Environment) ด้วยกำรใช้ PESTEL Analysis ใน
กำรประเมินภำพรวมของสถำนกำรณ์แบบคร่ำวๆ ก่อน แล้วจึงตำมด้วยกำรใช้ SWOT Analysis ใน
กำรประเมินสถำนกำรณ์โดยละเอียด 
   PESTEL Analysis นั้น ประกอบด้วยประเด็นพิจำรณำ 6 องค์ประกอบด้วยกัน คือ 
บริบททำงกำรเมืองกำรปกครอง  และกฎระเบียบตำมกฎหมำย ปัจจัยสนับสนุนด้ำนงบประมำณ 
สภำพและแนวโน้มทำงสังคม ปัจจัยเกื้อหนุนทำงเทคนิคและเทคโนโลยี แนวโน้มอันเกี่ยวเนื่องกับ
ประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อม และกฎหมำย กฎระเบียบที่อำจมีผลต่อสถำบันหรือองค์กร ซึ่งผลกำร
วิเครำะห์ที่ได้จำกขั้นตอนนี้ คือ องค์ประกอบปัจจัยภำยนอกส ำหรับกำรท ำ SWOT Analysis อัน
ได้แก่ โอกำส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) นั่นเอง 
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   SWOT Analysis นั้น เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้ำงได้รับกำรยอมรับอย่ำงแพร่หลำยใน
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพในกำรพัฒนำ เพ่ือก ำหนดยุทธศำสตร์และทิศทำงกำร
บริหำรงำนขององค์กำร (Lyddon et al., 2012; วัฒนำ วงศ์เกียรติรัตน์ และคณะ, 2005) หำกมีกำร
น ำมำใช้อย่ำงจริงจัง SWOT Analysis จะช่วยให้องค์กร หรือสถำบัน สำมำรถทบทวนตนเองตำม
ควำมจริงที่เป็นในแง่มุมต่ำงๆ ได้ดี (USDA, 2008) ในประเด็นของจุดแข็ง หรือควำมโดดเด่น 
(Strengths) ที่องค์กรมี จุดอ่อนหรือข้อด้อย (Weaknesses) ที่ควรจะยอมรับว่ำมีจริง โอกำสที่เอ้ือต่อ
กำรปรับปรุงข้อด้อย หรือพัฒนำจุดแข็งให้ดียิ่งขึ้น (Opportunities) และอุปสรรคต่อกำรด ำเนินกำร
และกำรพัฒนำ (Threats) เครื่องมือนี้ค่อนข้ำงเป็นที่นิยมในกำรน ำมำใช้ประเมินสภำพกำรณ์               
เพ่ือประกอบกำรตัดสินใจ และกำรจัดท ำยุทธศำสตร์เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ รวมถึง
สถำบันกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ (Higher Education) ด้วย (Lyddon et al., 2012) 
 ดังนั้นกำรศึกษำนี้จึงได้เลือกแนวคิดนี้ไว้เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรส ำหรับกำรจัด
โครงสร้ำงที่เหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำรและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
ทั้งนี้ ตารางที่ 2.1 และ 2.2 แสดงองค์ประกอบในกำรพิจำรณำเพ่ือจัดท ำ กำรวิเครำะห์ปัจจัย
ภำยนอกด้วยเทคนิค PESTEL Analysis และกำรวิเครำะห์จุดอ่อน จุดแข็งด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ตำมล ำดับ 
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ตารางท่ี 2.1 PESTEL Analysis ส ำหรับกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่มีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำส ำนักวิชำ 
 

ปัจจัยวิเคราะห์ 
ปัจจัยที่มี
ผลกระทบ
ต่อองค์กร 

ระดับของ
ผลกระทบ 

(High, 
Medium, 

Low) 

ความหมายโดยนัย หรือ ความส าคัญ 
(Implication or Importance) 

กรอบ
เวลำ 

(Time 
Frame) 

ลักษณะ
ของ

ผลกระทบ 
 (-/+/ 

Neutral) 

ทิศทำง
ผลกระทบ 

(Increasing, 
Unchanged, 
Decreasing) 

ระดับ
ควำมส ำคัญ 
(Critical, 

Important, 
Unimportant) 

กฎระเบียบตำมกฎหมำย        

ปัจจัยสนับสนนุด้ำน
งบประมำณจำกรัฐ  

 
     

สภำพและแนวโน้มทำง
สังคม  

 
     

ปัจจัยเก้ือหนุนทำงเทคนิค
และเทคโนโลยี  

 
     

แนวโน้มอันเก่ียวเนื่องกับ
ประเด็นด้ำนสิง่แวดล้อม 

 
     

กฎหมำย กฎระเบียบที่
อำจมีผลต่อสถำบันหรือ
องค์กร  

 
     

  

ที่มำ: Based on Lyddon et al. (2012, p. 613) 
 

ตารางที่  2.2 SWOT Analysis ส ำหรับกำรวิ เครำะห์  Strengths, Weaknesses, Opportunities และ 
Threats เกี่ยวกับสภำพแวดล้อมและศักยภำพของส ำนักวิชำ 

 

 

ที่มำ: Lyddon et al. (2012, p. 616) 
 
 

SWOT Matrix Internal Perspective External Perspective 
Beneficial List of Strengths List of Opportunities 
Detrimental List of Weaknesses List of Threats 
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2.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อความต้องการ
แรงงานในปัจจุบันและอนาคต โดยมีแผนพัฒนำและแนวนโยบำยของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์
และทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือมุ่งสู่สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข ด้วยควำมเสมอภำค เป็นธรรม  
และมีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลง น ำไปสู่กำรพัฒนำเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทยตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำวะของประเทศที่ส ำคัญ เช่น ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม ประชำกรที่มีวัยผู้สูงอำยุเพ่ิมขึ้น ประชำกรวัยเด็กและวัยแรงงำนลดลง ซึ่งก ำหนด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงยั่งยืน กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน โดยกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และกำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพอย่ำงเป็นองค์รวมยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำคน (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , 2555) สอดคล้องกับกำร
พัฒนำบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขให้เหมำะสมทั้งกำรผลิตและกำรกระจำยด้ำนสำธำรณสุข และใน
แผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ซึ่งยังมีความขาดแคลนก าลังคนด้าน
สาธารณสุขในการส่งเสริม ป้องกันและฟ้ืนฟูสุขภาพ และนักสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริม ป้องกันและ
ควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงส าคัญระดับโลก ซึ่งการผลิตนักวิชาการด้าน
สาธารณสุขศาสตร์ เช่น นักอนามัยสิ่งแวดล้อม และนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักโภชนาการ 
ยังมีความจ าเป็นและส าคัญและมีความต้องการของประเทศ  
 นโยบายของคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี แถลงต่อสภำนิติ
บัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยำยน 2557 ได้กล่ำวถึงนโยบำย “ข้อที่ 5 กำรยกระดับคุณภำพ
บริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน   โดยวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพ
ครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดยไม่มีความเหลื่อมล  าของคุณภาพบริการในแต่ละ
ระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้น
การป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการ
กระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้
เหมาะสมกับท้องถิ่น  สนับสนุนควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐและเอกชนในกำรพัฒนำระบบบริกำรทำง
กำรแพทย์และสำธำรณสุข ประสำนกำรท ำงำนระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหำ
กำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหำด้ำนกำรแพทย์และจริยธรรม กำรสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม สุขภำพ
อนำมัย และควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งการผลิตนักวิชาการหรือบุคลากรด้านสาธารณสุข เช่น 
นักอนามัยสิ่งแวดล้อม และนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นักโภชนาการจะช่วยยกระดับ
คุณภาพการบริหารสาธารณสุข และคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ (ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี, 2557) 
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   นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสำธำรณสุขมุ่งเน้นประโยชน์ที่ เกิดกับ
ประชำชนอย่ำงเป็นรูปธรรม เสมอภำค โดยมุ่งเน้นท ำให้เร็ว ท ำจริง มีผลต่อเนื่องอย่ำงยั่งยืน มุ่งเน้น
กำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วน บนข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยกำรพัฒนำระบบสุขภำพให้ทุกคนบน
แผ่นดินไทยสำมำรถเข้ำถึงกำรใช้ทรัพยำกรสุขภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นระบบยั่งยืน กำรสร้ำง
เสริมสุขภำพและคุณภำพชีวิตของประชำกรตลอดช่วงชีวิต กำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงหลักทำงสุขภำพตำม
กลุ่มวัย กำรส่งเสริมโภชนำกำรและอำหำรปลอดภัย กำรสร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งกลไกนโยบำย
สำธำรณะเพ่ือสุขภำพ กำรพัฒนำควำมมั่นคงของระบบยำ วัคซีน เวชภัณฑ์ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ 
กำรจัดกำรโรคติดต่อและภัยคุกคำมด้ำนสุขภำพ สนับสนุนกำรวิจัยสุขภำพอย่ำงครบวงจร และกำร
พัฒนำกำรส่งเสริมระบบธรรมภิบำลในกระทรวงสำธำรณสุขและองค์กรด้ำนสุขภำพของรัฐ ซึ่งจำก
แนวนโยบำยของรัฐมนตรีกระทรวงสำธำรณสุข เน้นในกำรพัฒนำกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรค
ให้ประชำชนทุกกลุ่มวัยเพ่ือป้องกันควำมเสี่ยงต่อสุขภำพและคุ้มครองผู้บริโภค และให้ควำมส ำคัญกับ
กำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข ภำยใต้วิสัยทัศน์ ภำยในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภำพ
แข็งแรง เพ่ิมขึ้นเพ่ือสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศทั้งทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำง
ยั่งยืน โดยการผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์ซึ่งเป็นก าลังคนที่เป็นหนึ่งในสหสาขาวิชาชีพในระบบ
บริการสุขภาพ เป็นการด าเนินการผลิตบุคลากรที่สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง เพ่ือพัฒนำ
ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรสุขภำพ และสนับสนุนกำรผลิตรวมทั้งพัฒนำบุคลำกรให้มี
จ ำนวนเพียงพอและสอดคล้องกับควำมต้องกำรของระบบบริกำรสุขภำพและแผนก ำลังคน เป็นกำร
สนับสนุนกำร พัฒนำระบบสุขภำพโลก ( Global Health)  (กระทรวงสำธำรณสุข , 2557)                    
ทั้งนี้ นโยบำย ทิศทำง ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรหลักในกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้จัดให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ต้องด ำเนินงำนพัฒนำสุขภำพอนำมัยของ
ประชำชนแบบมีส่วนร่วมจำกในและนอกกระทรวงสำธำรณสุข เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรแก้ไข
ปัญหำและพัฒนำกำรดูแลสุขภำพประชำชน ทั้งด้ำนส่งเสริมสุขภำพ ควบคุมป้องกัน รักษำพยำบำล 
และฟ้ืนฟูสมรรถภำพ ตลอดจนกำรคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนสุขภำพ กำรแปลงนโยบำยและยุทธศำสตร์  
สู่กำรปฏิบัติและกำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องและจริงจัง นับว่ำเป็นเรื่องมีควำม
จ ำเป็นและส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง โดยปัญหำกำรขำดแคลนก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข และกำรกระจำยที่
ไม่เหมำะสมในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศ นั้นเป็นปัญหำส ำคัญของประเทศไทย  จึงควรให้
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข ทั้งควำมรู้ ทักษะ กำรผลิต กำรใช้ กำรสร้ำงขวัญ
ก ำลังใจ  ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน (กระทรวงสำธำรณสุข , 2559)  
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  นโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ ่งแวดล้อมมีนโยบำยที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ประเทศ โดยเน้นกำรดูแลรักษำคุณภำพ
สิ ่งแวดล้อมและเร่งร ัดกำรควบคุมมลพิษ โดยกำรปรับปรุงกฎหมำยสิ ่งแวดล้อมรวมทั ้งเพิ ่ม
ประสิทธิภำพกระบวนกำรกำรประเมินสิ ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ กำรประเมินผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม กำรประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ ปรับปรุงกองทุนสิ ่งแวดล้อมกำรลดมลพิษทำง
อำกำศขยะ น้ ำเสีย กลิ่น และเสียง กำรจัดกำรระบบก ำจัดขยะ ของเสียอันตรำย มลพิษทำงอำกำศ 
หมอกควันโดยวิธีที ่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดควำมสำมำรถขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในกำรจัดกำรขยะมูลฝอยและกำรจัดกำรน้ ำเสียชุมชน และส่งเสริมกำรใช้หลักกำรบุคคลที่
ก่อให้เกิดภำวะมลพิษต้องเป็นผู้เสียค่ำใช้จ่ำย โดยนโยบำยที่ส ำคัญที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงได้
ประกำศเพิ่มเติมเพื่อเน้นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำประเทศภำยใต้ควำมมั่นคงด้ำนพลังงำนที่เป็น
มิตรและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กำรเปิดให้มีบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนในการด าเนินงานด้าน
ควบคุมและบ าบัดมลพิษจากกระบวนการผลิตก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมจึงจัดเป็นประเด็นที่ต้องให้
ควำมส ำคัญและน ำมำใช้ในกำรด ำเนินกำรจริง ซึ่งภำครัฐบำลได้มีกำรวำงกรอบอัตรำก ำลังบุคลำกร
ด้ำนสำธำรณสุขทั้งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น เพื่อด ำเนินงำนด้ำนสาธารณสุขหรือ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในแต่ละส่วนของประเทศ ดังนั้น จะเห็นได้ว่ำกำรผลิตบัณฑิตสำธำรณสุขศำสตร์ 
และอนำมัยสิ ่งแวดล้อม จะมีส่วนส ำคัญในกำรช่วยพัฒนำในภำคอุตสำหกรรมด ำเนินไปด้วยดี          
พร้อมๆ กับกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนอย่ำงยั่งยืน (กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม, 2556) 

นโยบายของกระทรวงแรงงาน จำกวิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงำน คือ “แรงงานมีศักยภาพ
สูงเพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
โดยมีกำรก ำหนดพันธกิจเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินกำรตำมประเด็นยุทธศำสตร์ เช่น กำรเพ่ิมขีด
ควำมสำมำรถของก ำลังแรงงำนและผู้ประกอบกำรในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ และกำรเสริมสร้ำง
ควำมมั่นคงและคุณภำพชีวิตที่ดีให้ก ำลังแรงงำน (กระทรวงแรงงำน , 2558) ทั้งนี้กำรประยุกต์ใช้
หลักกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข โดยเฉพำะงำนด้ำนอำชีวอนำมัย และอนำมัยสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้           
กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมีทิศทำงที่เหมำะสม อันจะน ำไปสู่กำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจ และให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพชีวิตของผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร ดังนั้นกำรผลิต
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ เช่น เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนวิชำชีพ และ                      
นักอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัยที่มีทักษะในระดับผู้เชี่ยวชำญ จะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำ
ประเทศ และมีควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของกระทรวงแรงงำน   
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 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) จัดท ำขึ้นตำม
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ที่มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์เพ่ือมุ่งสู่ “ควำมมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน” ด้วยกำรพัฒนำตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง น ำไปสู่กำรพัฒนำให้คนไทยมีควำมสุข และ
ตอบสนองต่อกำรบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชำติ โดยเป้ำหมำยหลักของแผนฯ เน้นในเรื่อ งของกำร
พัฒนำคน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน อย่ำงไรก็ตำม ในปัจจุบันประเทศไทยมีข้อจ ำกัด           
หลำยด้ำน เช่น คุณภำพชีวิตของคนไม่สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ ยังคงมีควำมเหลื่อมล้ ำทำง
สังคม กำรที่ประชำกรเข้ำสู่สังคมสูงวัย และทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมที่ถูกน ำไปใช้จ ำนวน
มำกน ำมำซึ่งปัญหำมลพิษและควำมเสื่อมโทรมด้ำนสิ่งแวดล้อม ดังนั้น แผนพัฒนำฯ ฉบับที่ 12 จึงให้
ควำมส ำคัญกับกำรเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้วยกำรแปลงยุทธศำสตร์ระยะยำวสู่กำรปฏิบัติ 
เพ่ือบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และก้ำวสู่
โครงสร้ำงใหม่ของประเทศไทยที่เน้นกำรก้ำวสู่ประเทศไทย 4.0 (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 2559)  
 

 การปรับโครงสร้างประเทศไทยเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 
 นอกจำกนี้ ในช่วงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)   
ได้มีกำรผลักดันให้ประเทศไทยพัฒนำเข้ำสู่สังคมนวัตกรรมและก้ำวสู่ประเทศรำยได้สูงในอนำคต โดย
ให้ควำมส ำคัญกับกำรใช้องค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ผลงำนวิจัยและพัฒนำ ควำมก้ำวหน้ำทำง
เทคโนโลยี นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ในภำคธุรกิจ ภำครัฐ และภำคประชำสังคม รวมทั้งให้
ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำสภำวะแวดล้อมหรือปัจจัยพ้ืนฐำน ที่เอ้ือต่อกำรลงทุนด้ำนกำรวิจัยและ
พัฒนำ ซึ่งประเทศไทย 4.0 คือสภำพกำรณ์ขับเคลื่อนประเทศที่ เน้นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม คือ เน้นผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ที่ส่งผลเชิงบวกในระดับสูงจำกกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เน้นกำร
แปลง “ควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของประเทศ (ควำมหลำกหลำยเชิงชีวภำพ ควำม
หลำกหลำยเชิงวัฒนธรรม) ให้เป็น “ควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยกำรเติมเต็มวิทยำกำร ควำมคิด
สร้ำงสรรค์ นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวิจัยและพัฒนำ เพ่ือเพ่ิมศักยภำพ  ใน 5 กลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำย อันประกอบด้วย 
  1) กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ 
  2) กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีกำรแพทย์ 
  3) กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะและระบบเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
  4) กลุ่มดิจิตอลเทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ 
  5) กลุ่มอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์ วัฒนธรรม และบริกำรที่มีมูลค่ำสูง 
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 ทั้งนี้จำกรำยกำรข้ำงต้น กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีกำรแพทย์           
ที่มีควำมเกี่ยวข้องโดยตรงกับบทบำทของส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์นั้น กระทรวงสำธำรณสุข 
(2559) ได้มีกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์ชำติด้ำนสำธำรณสุขระยะ 20 ปี ตำมนโยบำยรัฐบำลที่จะน ำ
ประเทศไทยก้ำวสู่ Thailand 4.0 เพ่ือรองรับอนำคตที่มีควำมเป็นสังคมเมือง สังคมผู้สูงอำยุ (ซึ่งในปี 
2573 ไทยจะมีผู้สูงอำยุถึง 1 ใน 4 ของประชำกรทั้งหมด) กำรเชื่อมต่อกำรค้ำและกำรลงทุน 
ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี และลดควำมเหลื่อมล้ ำกำรเข้ำถึงระบบสุขภำพโดย ตั้งเป้ำหมำยให้ 
"ประชำชนสุขภำพดี เจ้ำหน้ำที่มีควำมสุข ระบบสุขภำพยั่งยืน" โดยเน้นกำรพัฒนำควำมเป็นเลิศใน          
4 ด้ำนคือ กำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค ระบบบริกำร กำรพัฒนำคน และระบบบริหำร
จัดกำร ทั้งนี้ ในส่วนแรก คือในเรื่องของกำรส่งเสริมสุขภำพและกำรป้องกันโรค นั้นจะเน้นกำรบูรณำ
กำรบทบำทของกระทวงต่ำงๆ ให้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย กำรป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  และ 
กำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิดนี้มีควำมเกี่ยวโยงโดยตรงกับบทบำทของส ำนักวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ที่จะได้รับโอกำสมำกขึ้นในกำรมีส่วนสนับสนุนด้ำนวิชำกำร กำรวิจัย และกำรผลิต
บุคลำกร เพ่ือรองรับควำมต้องกำรเพื่อกำรพัฒนำประเทศ 
 

 มหาวิทยาลัยไทยในยุคประเทศไทย 4.0 
 ตำมนโยบำยรัฐบำลที่จะน ำประเทศไทยก้ำวสู่ Thailand 4.0 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำแห่งชำติ (สกอ.) จ ำเป็นต้องสร้ำง University 4.0 ตั้งแต่ปริญญำตรี - ปริญญำเอก เพ่ือรองรับ
แนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรศึกษำไทยส ำหรับ Thailand 4.0 ซึ่งมหำวิทยำลัยถือเป็น Key Driver ของ
กำรสร้ำงเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ศันสนีย์ ไชยโรจน์, 2559) โดยแนวทำงกำรด ำเนินงำน University 
4.0 มีกำรใช้มหำวิทยำลัยเป็นฐำน เพรำะบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำส่วนใหญ่อยู่ในมหำวิทยำลัย 
ซึ่งมีศักยภำพในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยในรูปเครือข่ำยมหำวิทยำลัยเพ่ือ
สังคมในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศและสร้ำงควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยต่ำงประเทศที่เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสำกล โดยมีรัฐบำลสนับสนุนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและผ่อนคลำยมำตรกำรที่จ ำเป็น  ทั้งนี้ 
หลักกำรท ำงำนร่วมกันควรเน้นกำรร่วมคิดร่วมท ำแบบพันธมิตรและหุ้นส่วน (Partnership) ร่วมกัน
ท ำงำนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย (Mutual Benefits) กำรร่วมกันท ำงำน
เ พ่ือให้ เกิดกำรเรียนรู้ ร่ วมกัน และน ำไปสู่ผลงำนทำงวิชำกำร ( Knowledge Sharing and 
Scholarship) และผลสัมฤทธิ์ของงำนเหล่ำนั้นสำมำรถวัดผลกระทบที่เกิดต่อสังคมได้ (Measurable 
Social Impact) 
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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อการก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 
 เมื่อพิจำรณำแนวทำงกำรพัฒนำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีจำกแผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) นั้นพบว่ำ ได้วำงแนวทำงในกำร
ด ำเนินกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยในช่วงปีงบประมำณ  2560 - 2564 เพ่ือให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  อันเป็นแผนที่วำงไว้เพ่ือ  
ก้ำวสู่กำรปรับโครงสร้ำงประเทศสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งในระยะ 5 ปีแรก มหำวิทยำลัยได้วำง
มำตรกำรสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ ตำมแนวทำงต่อไปนี้ 
 1. ปรับปรุงและ/หรือพัฒนำหลักสูตรและจัดกำรศึกษำ เพ่ือผลิตก ำลังคนเพ่ือตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรของประเทศ โดยเฉพำะด้ำนที่มหำวิทยำลัยมีควำมเข้มแข็ง หรือสำมำรถพัฒนำให้มี
ควำมเข้มแข็งได้ เช่น ยำนยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ กำรแปรรูปอำหำร 
หุ่นยนต์ กำรบินและโลจิสติก เชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ ดิจิทัลและกำรแพทย์ครบวงจร            
เป็นต้น จัดตั้งส ำนักวิชำใหม่ที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศ ตำมทิศทำงที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
อำทิ ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ และส ำนักวิชำสัตวแพทยศำสตร์ 
 2. สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ          
ให้สำมำรถผลิตก ำลังคนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผล และกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้ส ำนักวิชำที่เก่ียวข้อง 
 

 ทั้งนี้ บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำก
มหำวิทยำลั ย เทคโนโลยีสุ รนำรี  ไม่ ว่ ำ จะเป็นหลักสู ตรวิทยำศำสตรบัณฑิต  (หลักสู ตร                     
อนำมัยสิ่งแวดล้อม หลักสูตรอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย) และหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 
(หลักสูตรมลพิษสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย) ต่ำงสำมำรถปฏิบัติงำนเพ่ือสนับสนุนบทบำท
หน่วยงำนด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมในกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนสังคมและประเทศชำติ                   
ตำมยุทธศำสตร์ที่ได้ระบุไว้ในแผนแม่บท 20 ปี ในด้ำนกำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำประเทศ สู่ควำมมั่งคั่ง และยั่งยืน 
กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม กำรพัฒนำภำค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
และควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพ่ือกำรพัฒนำ ที่จะสอดรับกำรก้ำวสู่ยุคประเทศไทย 4.0 ตำมแผน
ยุทธศำสตร์ชำติที่ก ำลังมีกำรรณรงค์ในปัจจุบัน  
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2.3  สาขาวิชาใหม่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่มี
ความส าคัญ และควรบรรจุไว้ในแผนเพิ่มเติมในการเปิดรับนักศึกษาของส านักวิชา  
สาธารณสุขศาสตร์ 

  ในปั จจุ บั นมี สถำบันกำรศึ กษำที่ มี ก ำร เ รี ยนกำรส อนและผลิ ตบัณฑิตทำ งด้ ำน               
สำธำรณสุขศำสตร์ จ ำนวน 26 แห่งประกอบด้วยมหำวิทยำลัยของรัฐ เช่น มหำวิทยำลัยมหิดล 
มหำวิทยำลัยขอนแก่น มหำวิทยำลัยบูรพำ เป็นต้น มหำวิทยำลัยเอกชน ได้แก่ มหำวิทยำลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยปทุมธำนี มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นต้น มหำวิทยำลัยรำชภัฏ           
เช่น มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ และวิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร โดยได้มีกำรรวมกลุ่ม
เครือข่ำยด้ำนสำธำรณสุขทำงด้ำนทำงวิชำกำร วิจัย วิชำชีพ และกิจกรรมนักศึกษำ ประกอบด้วย  
สภำคณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์แห่งประเทศไทย สมำพันธ์นิสิตนักศึกษำสำธำรณสุขศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์สุขภำพแห่งประเทศไทย เครือข่ำยสถำบันกำรศึกษำในภูมิภำคเอเชียอำคเนย์ 
(SEAPHEIN: South East Public Health Education Institute Network) และเครือข่ำยสำธำรณสุข
ในภูมิภำคเอเชีย แปซิฟิค (APACPH: Asia Pacific Academic Consortium for Public Health) 
ตลอดจนสภำวิชำชีพวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ส ำหรับวิชำชีพด้ำนอนำมัยและสิ่งแวดล้อม และสภำ
วิชำชีพสำธำรณสุขชุมชน ส ำหรับวิชำชีพสำธำรณสุขชุมชนตำมพระรำชบัญญัติวิชำชีพสำธำรณสุข
ชุมชน ซึ่งอยู่ในช่วงกำรด ำเนินกำรจัดตั้ง 
  สภำคณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์แห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดท ำ (ร่ำง) กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำสำธำรณสุขศำสตร์  (ข้อมูลล่ำสุด กันยำยน พ.ศ. 2558) เพ่ือใช้         
เป็นแนวทำงในกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและทักษะอันพึงประสงค์ส ำหรับกำรท ำงำนในขอบข่ำย
ของงำนด้ำนสำธำรณสุข โดยที่มีกำรก ำหนดขอบเขตกำรสร้ำง และถ่ำยทอดควำมรู้ในด้ำน  
สำธำรณสุขศำสตร์ (Public Health) ไว้ว่ำ สำธำรณสุขศำสตร์ คือ ศำสตร์และศิลปะในกำรส่งเสริม
สุขภำพและกำรป้องกันโรค กำรฟ้ืนฟูสภำพ กำรให้ควำมส ำคัญกับงำนอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย กำรบริหำรจัดกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมสุขภำวะของประชำชน  โดยตำม 
(ร่ำง) ของกรอบมำตรฐำนนี้ ได้ครอบคลุมสำขำวิชำเอกในกรอบวิชำกำรของสำธำรณสุขศำสตร์     
ทั้งสิ้น จ ำนวน 6 สำขำวิชำเอก ได้แก่ 1) สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 2) สำขำวิชำสุขศึกษำและกำร
ส่งเสริมสุขภำพ 3) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4) สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม   
5) สำขำวิชำโภชนวิทยำ และ 6) สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
  สำขำวิชำที่ยังไม่ได้มีกำรเปิดสอนโดยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ในปัจจุบัน ได้แก่ 
สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน สำขำวิชำเกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพ สำขำวิชำโภชนวิทยำ และสำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ ซึ่งสำขำวิชำดังกล่ำว จะถูกน ำมำพิจำรณำเพ่ือดูควำมเหมำะสมในกำรเปิดสอน
เพ่ิมเติมในอนำคตส ำหรับโครงกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
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ต่อไป หลังจำกที่มีกำรด ำเนินงำนวิจัยเรื่องนี้เสร็จสิ้นแล้วและได้ข้อสรุปถึงควำมเป็นไปได้ และควำม
เหมำะสมของกำรจัดตั้งสำขำวิชำใหม่ โดยค ำนึงถึงควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำรผลิตบัณฑิต
เพ่ือตอบสนองกลไกของกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนเป็นส ำคัญ ซึ่งในเบื้องต้นจำกคุณลักษณะของ
แต่ละสำขำวิชำนั้น คณะผู้วิจัยได้มีกำรวิเครำะห์ ดังแสดงในตารางท่ี 2.3  
 

ตารางที่ 2.3 กำรวิเครำะห์ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ ต ำแหน่งงำน  ตลำดงำน และข้อสังเกตเกี่ยวกับ
สำขำวิชำเอกของศำสตร์ด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ
ปริญญำตรีสำขำสำธำรณสุขศำสตร์  

 

สาขาวชิา ต าแหน่งงาน 
(ส าหรับคุณวุฒิ
ปริญญาตรี) 

แหล่งงาน 

ข้อสังเกตจากการวิเคราะหเ์พื่อ
พิจารณาในการเลือกสาขาวิชาใหม่

ส าหรับส านักวิชาสาธารณสขุ
ศาสตร ์

ความเชีย่วชาญเฉพาะ 

1)  สาธารณสขุชมุชน/  
   อนามยัชุมชน 

(Community   Public 
Health/ Community 
Health) 
-  การประเมินสถานการณ์

สุขภาพชุมชนเชิงระบบ  
-  การวิ เ คราะห์สถานะ

สุขภาพประชากร 
- การจัดการระบบข้อมูล

ข่าวสารด้านสุขภาวะ
ของชุมชน  

-  นกัวิชำกำร
สำธำรณสุข 

-  ผู้ประสำนงำนด้ำน
สุขภำพภำยใน
ชุมชน  

- หนว่ยงำนส่วนกลำง เช่น 
กระทรวงสำธำรณสุข 

-  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ในส่วนท้องถิ่น 

-  ส ำนกังำนสำธำรณสุขในส่วน
ท้องถิ่น 

-  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
-  หนว่ยงำนภำครัฐ เอกชน 

และ NGO  ที่ตอ้งกำร
บุคลำกรด้ำนนี้ใน
กระบวนกำรสร้ำงกำรมีส่วน
ร่วมของประชำชน * 

จำกกำรวิเครำะห์ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะของสำขำวิชำนี้พบว่ำลักษณะ
งำน มีควำมคล้ำยคลึงกับสำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์  ในข้อ  6 แต่
ขอบข่ำยกำรท ำงำนของบัณฑิตอำจ
กว้ ำ งกว่ ำ  อย่ ำ ง ไรก็ ตำม  ควำม
ตระหนักของตลำดงำนในงำนด้ำนนี้
ยั ง อ ยู่ ใ นช่ ว ง เ ริ่ มต้ นของกำร ให้
ควำมส ำคัญกับนักสำธำรณสุขชุมชน 
จึงยังอำจต้องกำรข้อมูลตลำดงำน
เพิ่มเติม หำกจะเปิดสำขำวิชำนี้  

2)  สุขศึกษาและการส่งเสริม
สุขภาพ (Health 
Education & Health 
Promotion) 
- การให้ความรู้ด้านการ

ส่งเสริมสุขภาพ 
- การปลูกฝังทัศนคติเพื่อ

การปรับเปลีย่น
พฤติกรรมสุขภาพใน
ระดับต่างๆ ของสังคม 
(บุคคล ชุมชน องค์กร) 

- นักวิชำกำร
สำธำรณสุข 

- นักวิชำกำรสุข
ศึกษำ/ 
นักวิชำกำรส่งเสริม
สุขภำพ 

- คร/ูอำจำรย์ประจ ำ
วิชำสุขศึกษำ 

 

- ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ           
กรมอนำมัย               
กระทรวงสำธำรณสุข 

- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ส่วนท้องถิ่น/โรงพยำบำล 

- ส ำนักงำนสำธำรณสุขในส่วน
ท้องถิ่น 

- โรงเรียนประถม/ มธัยมศึกษำ 
- กองสร้ำงเสริมสุขภำพ ส ำนกั

อนำมัย กรุงเทพมหำนคร 
(Health Promotion 
Division, Department of 
Health, BMA) 

ส ำหรับบริบทของประเทศในปัจจุบัน 
ตลำดงำนส ำหรับสำขำวิชำนี้อำจยัง
ค่อนข้ำงจ ำกัดเมื่อเทียบกับสำขำวิชำ
อื่น แต่หำกระบบสุขภำพมีกำรปฏิรูป
อย่ำงจริงจังโดยเน้นกำรส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภำพอย่ำงเข้มแข็ง บทบำท
ของนักสุข ศึกษำและนักส่ ง เสริม
สุขภำพในชุมชนอำจมีควำมโดดเด่น
มำกขึ้น  
 
 
 

.............(ตำรำงที่ 2.3 (มีต่อ) ) 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 
 

 
 
 

สาขาวชิา ต าแหน่งงาน 
(ส าหรับคุณวุฒ ิ
ปริญญาตรี) 

แหล่งงาน 

ข้อสังเกตจากการวิเคราะห์
เพื่อพิจารณาในการเลือก

สาขาวชิาใหม่ส าหรับส านัก
วิชาสาธารณสุขศาสตร ์

ความเชีย่วชาญเฉพาะ 

3) อาชีวอนามัยและ 
 ความปลอดภัย    
(Occupational 
Health & Safety) 
- การปกป้องดแูลสุขภาพ

อนามัยและความ
ปลอดภยัของผู้
ประกอบอาชีพ 

- การจดัการ
สภาพแวดล้อมการ
ท างาน และสุขศาสตร์
อุตสาหกรรม 

- การยศาสตร์ 
- การประเมินความเสี่ยง 

และอันตรายรา้ยแรง
จากการท างาน และ
สถานประกอบการ 

- เจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัย
วิชำชีพ 

- นักวิชำกำรสำธำรณสุข  
- ที่ปรึกษำด้ำนควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำน 
- ผู้ตรวจประเมินควำม

ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

- หนว่ยงำนรำชกำรในส่วนกลำง สังกัด 
กระทรวงแรงงำนและสวัสดิกำร
สังคม กระทรวงสำธำรณสุข 

- หนว่ยงำนรำชกำรในส่วนภูมิภำค และ 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกจิ 

- สถำนประกอบกำรในภำคส่วนต่ำงๆ 
ที่ให้ควำมส ำคัญกับควำมปลอดภัยใน
กำรท ำงำนของคนในองค์กร 

- โรงงำนอุตสำหกรรม 
- บริษัทที่ปรึกษำ 

สำขำวิชำที่เปิดในปัจจุบัน 

4) อนามัยสิ่งแวดล้อม 
(Environmental 
Health/ 
Environmental 
Health Sciences) 
- การวางแผนจัดการและ

ควบคุมปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมอันอาจเป็น
อันตรายและสง่ผล
กระทบต่อสุขภาพ
อนามัย 

- การประเมินและแก้ไข
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ที่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพอนามยั 

- เจ้ำหนำ้ที่สิ่งแวดล้อม/ 
นักวิชำกำรสิ่งแวดล้อม/ 
นักวิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม 

- นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
- ที่ปรึกษำด้ำน

สิ่งแวดล้อม 
- ผู้ตรวจประเมินด้ำนกำร

จัดกำรสิ่งแวดล้อม 

- หนว่ยงำนรำชกำรในส่วนกลำง เช่น 
กรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมและ
พัฒนำคุณภำพสิ่งแวดล้อม            
กรมอนำมัย (หนว่ยงำนในสังกัด
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวง
สำธำรณสุข) 

- หนว่ยงำนรำชกำรในส่วนภูมิภำค และ 
หน่วยงำนรัฐวิสำหกจิ (โรงพยำบำล 
กำรประปำสว่นภูมภิำค ส ำนักงำน
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ฯลฯ) 

- บริษัทที่ปรึกษำด้ำนสิ่งแวดล้อม 
- โรงงำนอุตสำหกรรม 
- หนว่ยงำนส่วนทอ้งถิ่น เช่น เทศบำล 

องค์กำรบริหำรส่วนท้องถิ่น  

สำขำวิชำที่เปิดในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.........(ตำรำงที่ 2.3 (มีต่อ) ) 
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ตารางท่ี 2.3 (ต่อ) 

สาขาวชิา ต าแหน่งงาน 
(ส าหรับคุณวุฒ ิ
ปริญญาตรี) 

แหล่งงาน 

ข้อสังเกตจากการวิเคราะหเ์พื่อ
พิจารณาในการเลือกสาขาวิชา

ใหม่ส าหรบัส านักวชิา
สาธารณสุขศาสตร ์

ความเชีย่วชาญเฉพาะ 

5) โภชนวิทยา (Nutrition) 
- การส่งเสริมสุขภาพและ

การบ าบัดโรคเบื้องต้น
ด้วยความรู้ ทางด้ าน
อาหารและโภชนาการ 

- การใช้ความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์การอาหาร
เพื่อสุขภาพ 

- การวางแผนการจัดการ
ปัญหาด้านโภชนาการ
ในงานสาธารณสุข 

- โภชนำกร 
- ที่ปรึกษำด้ำนอำหำรและ

โภชนำกำร 
-  นักวำงแผนด้ำนกำรจัด

เมนูอำหำรเพื่อสุขภำพ 

- โรงพยำบำล 
- บริษัท หรือ หนว่ยงำนให้

ค ำปรึกษำด้ำนอำหำรเพื่อ
สุขภำพ 

- หนว่ยงำน ธุรกิจ หรือ 
องค์กรที่ให้ควำมส ำคัญกับ
กำรจัดเมนูอำหำรเพื่อ
สุขภำพ และให้สมำชิก หรือ
ผู้รับบริกำรมีสุขภำพดี เช่น 
โรงแรม ภัตตำคำร โรงเรียน
ทุกระดับ มหำวิทยำลัย 
บ้ำนพักคนชรำ ฯลฯ 

- โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำร 

จำก (ร่ำง) กรอบมำตรฐำน ระบุ 
แขนงรำยวิ ช ำ ในสำขำวิ ช ำนี้
ออก เป็นโภชนวิทยำและกำร
ก ำหนดอำหำรกับวิทยำศำสตร์
ก ำ ร อ ำ ห ำ ร เ พื่ อ สุ ข ภ ำ พ  ซ่ึ ง 
สาขาวิชาน้ี มีความน่าสนใจใน
การเพิ่มบรรจุไว้ในแผนส าหรับ
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ แต่
ประเด็นด้ำนควำมปลอดภัยใน
อ ำ ห ำ ร  ( food safety)  ก็ เ ป็ น
ประเด็นที่น่ำสนใจในกำรที่จะ
สร้ำงควำมโดดเด่น และรองรับ
กำรรับมือปัญหำเกี่ยวกับควำมไม่
ปลอดภัยในอำหำรเนื่องจำกกำร
ป น เ ปื้ อ น ข อ ง ส ำ ร พิ ษ  ห รื อ
สิ่ ง เ จื อปนในอำหำร  ที่ ส่ งผล
กระทบต่อสุขภำพของผู้บริโภคใน
ปัจจุบัน ดังนั้น อำจมีกำรปรับชื่อ
สำขำวิชำให้มีควำมสอดคล้องและ
ครอบคลุมในส่วนของ โภชนวิทยำ
และควำมปลอดภัยในอำหำร 

6)  ส า ธ า รณสุ ข ศ า สต ร์  
(Public Health)  
- การตรวจประเมินการ

ฟื้นฟูสุขภาพ 
- การบ าบัดโรคเบื้องต้น 
- การประเมินความเสี่ยง

จากสภาพแวดล้อมต่อ
สุขภาพ  

-  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
แผนงานโครงการเพื่อ
พัฒนาชุมชน 

- การจัดการระบบข้อมูล
ข่าวสารด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
 

- โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ในส่วนท้องถิ่น 

- ส ำนักงำนสำธำรณสุขในส่วน
ท้องถิ่น 

จำกกำรวิเครำะห์ควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะของสำขำวิชำนี้พบว่ ำ
ลักษณะงำน มีควำมคล้ำยคลึงกับ
สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน/
อ น ำ มั ย ชุ ม ช น  ใ น ข้ อ  1 แ ต่
ขอบข่ำยกำรท ำงำนของบัณฑิต
อำจจ ำกัดอยู่ในหน่วยงำนด้ำน
สำธำรณสุขประจ ำท้องถิ่น ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นงำนในหน่วยงำนรำชกำร 
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 ส ำหรับกำรเปิดสอนสำขำวิชำใหม่นั้น ควำมสนใจของผู้สมัครเข้ำเรียนเป็นส่วนหนึ่งที่ควรน ำมำ
พิจำรณำ เนื่องจำกผู้เรียนนั้น จัดเป็นส่วนหนึ่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนกำรผลิตบัณฑิต           
เพ่ือสนองควำมต้องกำรของสังคม กำรมีข้อมูลด้ำนนี้ จะเป็นประโยชน์ในกำรวำงแผนเพ่ือก ำหนด
ทำงเลือกของกำรบรรจุหลักสูตรใหม่ส ำหรับโครงกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ทำงทีม         
ผู้ศึกษำได้ทดลองเก็บข้อมูลเบื้องต้น จำกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยที่เข้ำรับกำร
สัมภำษณ์เพ่ือเข้ำศึกษำต่อในกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ประเภทโควตำ (รับตรง) ประจ ำปี 2558 โดยมีกำรส ำรวจควำมคิดเห็นด้วยแบบสอบถำม จำกจ ำนวน
แบบสอบถำมที่นักเรียนตอบครบถ้วนสมบูรณ์ จ ำนวน 542 ชุด พบว่ำ นักเรียนมีควำมสนใจสำขำวิชำ
สำธำรณสุขชุมชนหรืออนำมัยชุมชน จ ำนวน 211 คน (38.9%) สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สุขภำพและสำธำรณสุข จ ำนวน 198 คน (36.5%) สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร จ ำนวน 77 คน 
(14.2%) สำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ จ ำนวน 50 คน (9.2%) และสำขำวิชำระบำด
วิทยำ จ ำนวน 4 คน (0.7%) สำขำวิชำอ่ืนๆ จ ำนวน 2 คน (0.4%) ดังแสดงในตารางท่ี 2.4 

 

ตารางท่ี 2.4 ควำมสนใจต่อสำขำวิชำต่ำงๆ ในขอบข่ำยของกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
 

สาขาวิชา จ านวน (คน) ร้อยละ 
สำธำรณสุขชุมชน/อนำมัยชุมชน 211 38.9 
เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข 198 36.5 
อำหำรและโภชนำกำร 77 14.2 
สุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 50 9.2 
ระบำดวิทยำ 4 0.7 
อ่ืนๆ 2 0.4 
รวมทั้งสิ้น 542 100.0 

 

ที่มำ: ข้อมูลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยที่เข้ำรับกำรสัมภำษณ์      
กลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มทส.ประเภทโควตำ (รับตรง) ประจ ำปี 2558 

 
 จำกข้อมูลที่ได้ จัดเป็นส่วนหนึ่งในกำรพิจำรณำเลือกสำขำวิชำใหม่ที่เหมำะสมส ำหรับ

โครงกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ในอนำคต มีข้อสังเกตว่ำสำขำวิชำด้ำน เทคโนโลยี
สำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข ได้รับควำมสนใจเป็นล ำดับรองจำกสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน/ 
อนำมัยชุมชน แต่สำขำวิชำดังกล่ำวมิได้ถูกก ำหนดอย่ำงเห็นได้ชัดในกลุ่มสำขำวิชำเอกตำม (ร่ำง) 
มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์และสำขำที่เกี่ยวข้อง แต่อย่ำงไรก็ตำม 
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ทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุขมีควำมจ ำเป็นและถูกระบุไว้ภำยใต้
คุณลักษณะของสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน/อนำมัยชุมชน และสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ดังนั้นจึง
สำมำรถกล่ำวได้ว่ำสำขำวิชำเทคโนโลยีสำธำรณสุขฯ ยังถูกจัดอยู่ในกลุ่มวิชำชีพด้ำนสำธำรณสุข
ศำสตร์ ซึ่งอำจเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่จะเสนอส ำหรับกำรส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนด้วย 

 นอกจำกควำมสนใจผู้เรียนต่อคณะ หรือสำขำวิชำ ยังมีปัจจัยอื่นที่ต้องพิจำรณำ ดังแสดงไว้ใน
ตารางที่ 2.3 ดังนั้น กำรศึกษำนี้จึงจ ำเป็นต้องมีกำรส ำรวจข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม โดยที่
ทำงเลือกกำรเปิดสำขำวิชำใหม่ จะมีกำรก ำหนดอ้ำงอิงตำมสำขำวิชำ ดังแสดงไว้ในตารางที่ 2.3 และ 
ตารางที่ 2.4 รวมทั้งอีกหนึ่งสำขำวิชำที่น่ำสนใจ คือ กำรจัดกำรภัยพิบัติ ดังจะได้มีกำรอภิปรำยในข้อ 
2.4.2 

  
2.4 สาขาวิชา หรือหลักสูตรอ่ืนในขอบข่ายงานสาธารณสุขศาสตร์ ที่ยังไม่ได้บรรจุในกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาสาธารณสุขศาสตร์ แต่ควรพิจารณาบรรจุเพิ่มเติม
ภายใต้โครงสร้างใหม่ของส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

 2.4.1  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและสาธารณสุข (Health & Public Health 
  Information Technology) 
  ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกลำยเป็นหัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำที่จะใช้ในกำร
ก ำหนดควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจของประเทศและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชำชนอีกทั้งยุคแห่ง
กำรปฏิวัติระบบดิจิทัลกลำยเป็นยุคที่ท ำให้ทุกสิ่งทุกอย่ำงในชีวิตประจ ำวันต้องพ่ึงพิงระบบ
อินเตอร์เน็ต (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559) ซึ่งหำกจะประยุกต์เข้ำกับสำธำรณสุข โดยใช้ค ำว่ำ เทคโนโลยี
สุขภำพ (Health Technology) นั้น องค์กำรอนำมัยโลกได้ให้ค ำอธิบำยว่ำ “เป็นกำรอ้ำงอิงถึงกำร
ประยุกต์ใช้ควำมรู้และกำรพัฒนำทักษะในเรื่องของกำรใช้เครื่องมือ (Devices) ยำรักษำโรค 
(Medicines) วัคซีนป้องกันโรค (Vaccines) ตลอดจนกระบวนกำร (Procedures) และระบบ 
(Systems) ในกำรพัฒนำกำรแก้ไขปัญหำและปรับปรุงคุณภำพชีวิตของมนุษย์ ” (WHO, 2017) 
ขณะเดียวกันองค์กำรอนำมัยโลกก ำลังให้ควำมส ำคัญกับเทคโนโลยีสมัยใหม่กับงำนสำธำรณสุข โดย
มองถึงควำมก้ำวหน้ำทำงด้ำนเทคโนโลยีและกำรสื่อสำรที่จะเข้ำมำมีบทบำทในงำนสำธำรณสุขซึ่งอำจ
ท ำให้เกิดกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบสุขภำพและพัฒนำระบบสำธำรณสุขส่งผลให้คุณภำพชีวิต
ของประชำชนดีขึ้น ยกตัวอย่ำงเช่น กำรใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Networking) ส ำหรับ
กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลโรคระบำดและกำรระบำดของโรคอุบัติใหม่ที่ทันสมัยและรวดเร็ว หรือมีกำรใช้
ระบบ e-consultation ในกำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำจำกแพทย์ผู้เชี่ยวชำญในกำรรักษำผู้ป่วยใน
ท้องถิ่นที่ห่ำงไกล เป็นต้น (Narain and Ofrin, 2012) จึงท ำให้ค ำว่ำ eHealth เกิดขึ้นในปี 2004 
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โดยองค์กำรอนำมัยโลกได้ก ำหนดให้ eHealth เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสุขภำพ และได้ผลักดันให้ทุก
ประเทศเห็นควำมส ำคัญในกำรมีนโยบำย eHealth ส ำหรับกำรพัฒนำกำรบริกำรด้ำนสุขภำพที่เป็น
ส่วนหนึ่งของระบบสุขภำพของประเทศ กระทรวงสำธำรณสุขในบทบำทภำครัฐของประเทศไทยจึงได้น ำ 
eHealth เข้ำมำพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุข ขณะเดียวกันยังตอบสนองต่อกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 
20 ปี (2560 - 2579) ด้ำนสำธำรณสุขที่เน้นกำรพัฒนำบริหำรจัดกำรระบบสุขภำพด้วยกำรมีและใช้
ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรทรัพยำกรด้ำนสำธำรณสุข กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทำงกำรแพทย์เพ่ือรองรับกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุอีกด้วย (ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ส ำนักนำยกรัฐมนตรี, 2558) ซึ่งแผนยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 
ปีนี้รัฐธรรมนูญได้มีกำรก ำหนดไว้ให้รัฐโดยคณะรัฐมนตรีด ำเนินกำรจัดท ำขึ้นเพ่ือเป็นกรอบในกำร
จัดท ำนโยบำยในกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืนตำมหลักธรรมำภิบำลและเพ่ือใช้เป็นกรอบในกำร
จัดท ำแผนต่ำงๆ ของประเทศ 
 ในกำรจัดท ำแผน 20 ปีของกระทรวงสำธำรณสุข ได้มีกำรวำงกรอบกำรพัฒนำยุทธศำสตร์
เทคโน โลยี ส ำรสน เทศสุ ขภำพ ( eHealth Strategy)  ขึ้ น  โดยค ำ ว่ ำ  eHealth (Electronic 
Technology-Health) หรือ Health IT (Health Information Technology) หมำยถึง เครื่องมือ
และบริกำรทุกชนิดที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรในกำรดูแลสุขภำพ
ที่เชื่อมโยงระหว่ำงผู้ให้บริกำรด้ำนสุขภำพรวมถึงผู้เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพ และประชำชน เพ่ือให้
สำมำรถเข้ำถึงบริกำรสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั่วถึง เป็นธรรมและปลอดภัย ซึ่งองค์ประกอบที่
ส ำคัญของ eHealth ได้แก่ นโยบำย โครงสร้ำงพ้ืนฐำน กำรบริกำร มำตรฐำนกำรก ำกับดูแลและกำร
ป้องกัน ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวควรมีคุณภำพ นอกจำกนั้นหน่วยงำนด้ำนสุขภำพยังสำมำรถ
น ำเอำ eHealth มำใช้ในกำรปฏิบัติงำน กำรวิจัยที่เก่ียวข้องกับสุขภำพของประชำชนได้อีกด้วย โดยมี
นโยบำยในกำรพัฒนำกลไกอย่ำงเป็นระบบในกำรผลิตและพัฒนำคนที่ท ำงำนเกี่ยวข้องกับระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพทั้งระดับปฏิบัติกำร และระดับบริหำรจัดกำรให้เพียงพอกับกำรน ำระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพมำใช้งำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ (กระทรวงสำธำรณสุข , 2558) จะเห็นได้
ว่ำเทคโนโลยีสุขภำพอำจเป็นอีกสำขำวิชำหนึ่งที่เข้ำมำมีส่วนส ำคัญต่อวงกำรสำธำรณสุขของไทย       
ก็เป็นได ้
 หลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้ำนเทคโนโลยีสุขภำพในหลักสูตรของสำธำรณสุข
ส ำหรับในต่ำงประเทศมีดังนี้ เช่น 
 - University of Washington ในประเทศสหรัฐอเมริกำ ก ำหนดให้อยู่ใน School of Public Health 
โดยใช้ชื่อว่ำ Health Informatics and Health Information Management ซึ่งจะได้ระดับกำรศึกษำ 
Bachelor of Science in Health Informatics and Health Information Management ซึ่งจะเน้น 
กำรศึกษำข้อมูลสุขภำพ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ และระบบป้องกันข้อมูลของผู้ป่วย 
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โดยศึกษำกำรพัฒนำและกำรสร้ำงระบบเทคโนโลยีข้อมูลสุขภำพข้ึนเพ่ือใช้ข้อมูลดังกล่ำวในกำรบรรลุ
เป้ำหมำยกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพและกำรป้องกันโรค (School of Public Health, 2015) 
 - University of Birmingham ในสหรำชอำณำจักร ที่มีหลักสูตร Public Health (Health 
Technology Assessment) ระดับปริญญำโทในชื่อปริญญำ Master in Public Health (Health 
Technology Assessment) ซึ่งเป็นหลักสูตรพหุวิทยำกำรในด้ำนสำธำรณสุขที่มีกำรพัฒนำทักษะ
และควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนเทคโนโลยีสุขภำพผนวกเข้ำกับงำนสำธำรณสุข (Master in Public 
Health, 2016) 
 ส ำหรับในประเทศไทยได้มีกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน ทำงด้ำนเทคโนโลยีสุขภำพ 
เพ่ือรองรับกำรพัฒนำตำมนโยบำยดังกล่ำว เช่น  
 - หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (นำนำชำติ) สำขำ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพ่ือระบบสุขภำพ (Health Information Technology) มหำวิทยำลัยมหิดล 
ศึกษำเกี่ยวกับกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร ( ICT) ไปใช้ในภำคธุรกิจสุขภำพและ
สำธำรณสุข โดยจะศึกษำควำมรู้พ้ืนฐำนทำงด้ำนธุรกิจสุขภำพและสำธำรณสุขไปควบคู่กันกับควำมรู้
พ้ืนฐำนทำงด้ำน ICT เพ่ือน ำไปใช้ในกำรพัฒนำสำธำรณสุขของประเทศและโรงพยำบำลต่ำงๆ   
 - หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรสุขภำพ มหำวิทยำลัย        
รำชภัฏพระนคร  
 - หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำสำรสนเทศกำรแพทย์  คณะวิทยำลัยเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร มหำวิทยำลัยรังสิต ถือว่ำเป็นสำขำที่สอดคล้องกับแนวทำงกำรประกอบ
อำชีพในอนำคต เนื่องจำกเทคโนโลยีทำงกำรด้ำนแพทย์ที่ทันสมัยมำกยิ่งขึ้น ท ำให้ควำมต้องกำรด้ำน
สำรสนเทศทำงกำรแพทย์เพ่ิมสูงขึ้น  
 จำกที่กล่ำวมำทั้งหมดนี้ นอกจำกกำรพัฒนำข้อมูลสำรสนเทศด้ำนสุขภำพแล้วเทคโนโลยี
สุขภำพยังรวมไปถึงกำรศึกษำเกี่ยวกับกำรประยุกต์ใช้หลักสหสำขำวิชำเพ่ือพัฒนำนวัตกรรมทำงด้ำน
กำรแพทย์และสำธำรณสุข เช่น กำรพัฒนำอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์ กำรพัฒนำอวัยวะเทียม หรือ
เทคนิคกำรรักษำต่ำง ๆ เช่น หลักสูตร วิศวกรรมกำรแพทย์ วิศวกรรมชีวกำรแพทย์ ซึ่งในปัจจุบันมี
กำรเปิดหลักสูตรค่อนข้ำงน้อย ทั้งที่เป็นหลักสูตรที่เน้นกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ด้ำนสุขภำพ ควบคู่กับ           
สหสำขำวิชำเพ่ือสร้ำงสรรค์นวัตกรรมด้ำนสุขภำพ  ซึ่งกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์สำมำรถ
เป็นจุดเชื่อมโยงกำรบูรณำกำรองค์ควำมรู้ระหว่ำงสหสำขำวิทยำกำรที่เปิดสอนในมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ทั้งยังตอบโจทย์กำรพัฒนำประเทศตำมนโยบำยประเทศไทย 4.0 ตำมกลุ่ม
เทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำยถึง 2 ใน 5 กลุ่ม คือ กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยี
ทำงกำรแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) และกลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และ
ระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) โดย
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ในปัจจุบันมีกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรปริญญำตรี สำขำวิชำวิศวกรรมชีวกำรแพทย์ 6 มหำวิทยำลัย 
ได้แก่ มหำวิทยำลัยมหิดล มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถำบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
และมหำวิทยำลัยรังสิต 
 จำกงำนวิจัยของกระทรวงสำธำรณสุข (2558) กำรวิเครำะห์เพ่ือพัฒนำยุทธศำสตร์เทคโนโลยี
สำรสนเทศสุขภำพ พบว่ำ บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข สำธำรณสุขศำสตร์สำขำอ่ืนๆ ยกเว้น สำขำวิชำ 
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อมที่ ในปัจจุบัน มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จะมีอัตรำกำรว่ำงงำนมำกขึ้น ซึ่งกำรพัฒนำหลักสูตรเทคโนโลยี
สำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข เป็นแนวทำงท่ีควรพิจำรณำในล ำดับต้นๆ หำกจะมีกำรเปิดสอนใน
สำขำวิชำใหม่ เนื่องจำกตอบสนองต่อนโยบำยกำรพัฒนำประเทศ เพ่ือยกระดับกำรพัฒนำระบบกำร
จัดกำรทำงด้ำนสุขภำพของไทย โดยมุ่งเน้นให้ประชำชนเข้ำถึงข้อมูลและระบบบริกำรสุขภำพที่ดี             
เท่ำเทียม และรวดเร็ว นอกจำกนี้ยังเป็นกำรพัฒนำนวัตกรรมด้ำนสุขภำพเพ่ือรองรับกำรพัฒนำสู่
ประเทศไทย 4.0 โดยนักศึกษำท่ีจบไป จะเน้นกำรเป็นผู้ประกอบกำรใหม่ Smart SMEs หรือ Startup 
นอกจำกนี้ อำจเป็นนักพัฒนำนวัตกรรมด้ำนสุขภำพ หรือนักวิจัยด้ำนเทคโนโลยีสุขภำพ    ซึ่งเน้นกำร
พัฒนำนวัตกรรม และทรัพย์สินทำงปัญญำ ซึ่งเป็นกำรเพ่ิมมูลค่ำขององค์ควำมรู้ให้สูงขึ้น ตลอดจน
ตอบสนองต่อกำรให้บริกำรกับชำวต่ำงชำติที่ต้องกำรมำรับบริกำรในประเทศไทยเพ่ือกำรเป็ น 
Medical Hub ในอนำคต และส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนธุรกิจสุขภำพต่อไป 
 

 2.4.2 การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) 
 จำกกำรพัฒนำแบบโลกำภิวัตน์ในยุคดิจิทัล ที่น ำมำซึ่งกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนสิ่งแวดล้อม 
สภำพภูมิอำกำศที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นเหตุให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้น อำจส่งผลในรูปแบบสะสม หรือ
ในรูปแบบเฉียบพลันอันเนื่องมำจำกภัยพิบัติท่ีเกิดขึ้นอย่ำงกะทันหัน เหตุกำรณ์ภัยพิบัติ (Disaster) ทั้ง
ที่เกิดโดยธรรมชำติ เช่น อุทกภัย พำยุ แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ไฟป่ำ  และจำกกำรกระท ำของมนุษย์ 
เช่น อัคคีภัย ภัยจำกกำรจรำจรและคมนำคมขนส่ง ภัยจำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย มีแนวโน้มเพ่ิม
สูงขึ้นทั้งในด้ำนอัตรำกำรเกิดและควำมรุนแรงของภัยพิบัติ  ถือเป็นภัยอุบัติใหม่ที่คุกคำมทุกประเทศ
ทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน กำรด ำเนินชีวิตของประชำชนในสังคม รวมถึงสิ่งแวดล้อม
ได้รับควำมเสียหำยอย่ำงรุนแรงและกว้ำงขวำง จนท ำให้ประชำชนในพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ ไม่สำมำรถ
ช่วยเหลือตนเองได้   
 ส ำหรับประเทศไทย ภัยพิบัติที่มีควำมเสี่ยงสูง ได้แก่ อุทกภัย อุบัติภัยขนำดใหญ่ วัตถุระเบิด 
และภัยพิบัติควำมเสี่ยงปำนกลำง ได้แก่ วำตภัย ภัยแล้ง อัคคีภัย แผ่นดินถล่ม และแผ่นดินไหว 
(Shook et.al., 1994)  ที่ผ่ำนมำประเทศไทยเคยประสบภัยพิบัติครั้งใหญ่ ที่ก่อให้เกิดควำมสูญเสียทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สินของประชำชน รวมทั้งควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชน 



27 
 

หลำยครั้ง เช่น เหตุกำรณ์น้ ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2526, 2554  เหตุกำรณ์พำยุใต้ฝุ่นเกย์ 
จังหวัดชุมพร พ.ศ. 2532 เหตุกำรณ์รถบรรทุกแก๊สระเบิดที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ พ.ศ. 2533 
เหตุกำรณ์โคลนถล่มที่จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2549, 2554  และมหันตภัยจำกคลื่นสึนำมิ พ.ศ. 2547 
(กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย, 2550; 2552)   
 กำรรับมือกับอันตรำยจำกภัยพิบัติยังคงเป็นประเด็นท้ำทำยที่ส ำคัญ จำกปรำกฏกำรณ์ที่
เกิดขึ้นในหลำยมิติ สะท้อนให้เห็นว่ำระบบกำรจัดกำรภัยพิบัติและสำธำรณภัยในภำพรวมยัง
จ ำเป็นต้องพัฒนำให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น ทั้งในระดับกำรป้องกัน กำรเตือนภัย กำรเตรียมควำม
พร้อมรับมือในกำรเผชิญหน้ำ จัดกำรปัญหำ และกำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงภำคส่วนที่
เกี่ยวข้องต่ำงๆ ยังคงเป็นควำมท้ำทำย (Fakhruddin and Chivakidakarn, 2014)     
 กำรจัดกำรภัยพิบัติที่มีประสิทธิภำพ จึงจ ำเป็นต้องอำศัยองค์ควำมรู้จำกหลำยสหสำขำวิชำ 
รวมถึงองค์ควำมรู้ด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ ซึ่งสำมำรถประยุกต์ใช้ในกำรจัดกำรป้องกันและบรรเทำภัย
พิบัติในทุกขั้นตอน ได้แก่ 1) กำรด ำเนินกำรก่อนเกิดเหตุ ได้แก่ กำรก ำหนดควำมเสี่ยง กำรเฝ้ำระวัง 
กำรแจ้งเตือนภัย กำรป้องกัน กำรเตรียมควำมพร้อม เพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยพิบัติ            
2) กำรด ำเนินงำนระหว่ำงเกิดเหตุ เพ่ือด ำเนินกำรตอบโต้เหตุฉุกเฉิน บรรเทำทุกข์ และเข้ำช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และ 3) กำรด ำเนินกำรหลังเกิดเหตุ  เพ่ือบูรณะ ฟื้นฟูกิจกรรมต่ำงๆ ของชุมชนและของ
รัฐให้กลับคืนสู่ภำวะปกติ ซึ่งเป็นหลักกำรและเจตนำรมณ์ของพระรำชบัญญัติป้องกันและบรรเทำ          
สำธำรณภัย พ.ศ. 2550 และควำมตกลงอำเซียนว่ำด้วยกำรจัดกำรภัยพิบัติและกำรตอบโต้
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน (AADMER) พ.ศ. 2548 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ 24 ธ.ค. 2552 (วิทยำลัยป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภัย, ไม่ระบุปีที่เผยแพร่) 
 ปัจจุบันวิทยำลัยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ ำนวน 6 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งเป็น
หน่วยงำนในสังกัดของกรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ได้เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นให้กับ
บุคลำกรด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยต่ำงๆ  และท ำหน้ำที่เตรียมควำมพร้อมของ
ประชำชน/อำสำสมัคร ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  แต่อย่ำงไรก็ตำม หลักสูตรด้ำน          
กำรจัดกำรภัยพิบัติและสำธำรณภัยในระดับอุดมศึกษำยังมีอยู่จ ำกัด และเปิดสอนในสถำบันกำรศึกษำ
เพียงไม่กี่แห่ง เช่น หลักสูตรวิศวกรรมศำสตรบัณฑิต สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรภัยพิบัติ  
คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล หรือหลักสูตรวิทยำศำสตรมหำบัณฑิต สำขำวิชำกำร
จัดกำรสำธำรณภัย คณะสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส่วนเรื่องกำรจัดกำรภัยพิบัติและสำ
ธำรณภัยยังคงเป็นเพียง 1 รำยวิชำ หรือ 1 หัวข้อในสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ และสำขำวิชำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ  ดังนั้น การจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข 
(Disaster Management) จึงเป็นหลักสูตรที่ มีความส าคัญและน่าสนใจในการพัฒนาเป็น
หลักสูตรในระดับอุดมศึกษาทางด้านสาธารณสุขศาสตร์เพ่ือที่จะได้มีกำรผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและ
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ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงในกำรสนับสนุนหน่วยงำนในระดับท้องถิ่น ที่ต่อไปมีแนวโน้มจะมีบทบำท
ส ำคัญในกำรด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรภัยพิบัติและบรรเทำสำธำรณภัย ในขณะเดียวกัน 
จำกกำรศึกษำเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภัยพิบัติเกี่ยวกับวิกฤตกำรณ์น้ ำท่วมในปี พ.ศ. 2554 ที่ผ่ำนมำ 
พบว่ำก ำลังคนด้ำนนี้ยังมีควำมขำดแคลนในระดับท้องถิ่นเพ่ือรองรับกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ
สั่งกำรในกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบรรเทำสำธำรณภัยจำกส่วนกลำงสู่ท้องถิ่น (Marks and Lebel, 2015) 
กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรหลักสูตรหรือสำขำวิชำทำงด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์นอกเหนือจำกหลักสูตร
เดิมที่เปิดสอนแล้วในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี สรุปแสดงดังตำรำงที่ 2.5  
 

ตารางที่ 2.5 กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรหลักสูตรหรือสำขำวิชำทำงด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์
นอกเหนือจำกหลักสูตรเดิมที่เปิดสอนแล้วในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 

หลักสูตร 
สถาบันที่มีการเปิดสอนใน
หลักสูตรที่มีความเกี่ยวข้อง 

ข้อสังเกตเพื่อการพิจารณาในการเลือก
สาขาวิชาใหม่ส าหรับส านักวิชา 

สาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรใหมท่ี่น่ำสนใจตำม 
(ร่ำง) มคอ.1 ด้ำน 
สำธำรณสุขศำสตร ์
หลักสูตรทำงดำ้นโภชน 
วิทยำและกำรก ำหนดอำหำร 

มหำวิทยำลยัมหิดล 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลัย 
มหำวิทยำลยัพะเยำ 
 

หลักสูตรควรมุ่งเน้นในเรื่องโภชนำกำร
สำธำรณสุข โภชนำกำรบ ำบัดในแต่ละกลุ่ม
วัยโดยเฉพำะวัยผู้สูงอำยุ วิทยำศำสตร์กำร
อำหำรเพื่อสุขภำพ กำรก ำหนดอำหำร และ
ควำมปลอดภัยในอำหำร 

หลักสูตรใหม่ที่น่ำสนใจ 
(หลักสูตรเชิงนวัตกรรมและ
บูรณำกำร) 
หลักสูตรทำงดำ้นเทคโนโลยี
สำรสนเทศสุขภำพและ
สำธำรณสุข 

University of Washigton 
University of Birmingham 
มหำวิทยำลยัมหิดล 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
มหำวิทยำลัยรังสิต 

หลักสูตรควรมุ่งเน้นนวัตกรรมสำรสนเทศ
สุขภำพและสำธำรณสุข eHealth หรือ 
Health IT Health Informatic Management 
และกำรประยุกต์ใช้สหสำขำวิชำชีพ เช่น 
หลักสูตรวิศวกรรมศำสตร์ ตอบสนองควำม
ต้องกำรเชิงพื้นที่ในกำรเป็น Bio Medical Hub 

หลักสูตรใหม่ที่น่ำสนใจ  
(มีกำรเปิดสอนน้อย) 
หลักสูตรทำงดำ้นกำร              
จัดกำรภัยพิบัต ิ

มหำวิทยำลัยมหิดล 
วิทยำลัยป้องกันและบรรเทำ 
สำธำรณภัย (หลักสูตรระยะสั้น) 

หลักสูตรควรมุ่งเน้นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
จำกสหสำขำวิชำน ำมำประยุกต์ ใช้ ใน 
Diaster Management โ ด ย เ ฉพำะกำร
พัฒนำทักษะและควำมเชี่ยวชำญในระดับ
ท้องถิ่น 

 



 

บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 กำรศึกษำนี้ได้แบ่งกำรด ำเนินกำรศึกษำออกเป็น 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนแรกคือ           
กำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันขององค์ประกอบหลักที่มีส ำหรับกำรวำงโครงสร้ำงที่เหมำะสมในกำร
บริหำรจัดกำร และก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  และส่วนที่สอง คือ            
กำรส ำรวจควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่จะมีกำรบรรจุไว้ในแผนของโครงกำรจัดตั้งส ำนักวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์เพ่ือกำรเปิดรับนักศึกษำในอนำคต โดยเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย กำรเก็บรวบรวม
ข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูลในแต่ละส่วนมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.1. การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์ประกอบหลักที่มีส าหรับการวางโครงสร้างที่เหมาะสมใน

การบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
  3.1.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชำกรที่ศึกษำ หรือ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informants) ได้ก ำหนดขึ้นจำก
ควำมเกี่ยวโยงกับค ำถำมกำรวิจัย (หัวข้อ 1.3 บทที่ 1) โดยกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบ Purposive 
Sampling ประชำกรทั้งหมดเป็นคณำจำรย์และบุคลำกรสังกัดอยู่ภำยใต้กลุ่มวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ในปัจจุบัน 
ประกอบด้วย บุคลำกรหลักในสำยบริหำร (ระดับส ำนักวิชำ และระดับมหำวิทยำลัย) จ ำนวน 3 คน 
คณำจำรย์ จ ำนวน 12 คน (จำกจ ำนวนทั้งสิ้น 15 คน เนื่องจำกลำศึกษำต่อต่ำงประเทศ 2 คน และ 
ติดภำรกิจ 1 คน) ผู้ช่วยสอน และบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร จ ำนวน 9 คน (รวมนักวิทยำศำสตร์
ที่สนับสนุนห้องปฏิบัติกำรสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม และสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย) ดังสรุปในตารางท่ี 3.1  
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ตารางที่ 3.1 ผู้ให้ข้อมูลหลักส ำหรับกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันส ำหรับกำรวำงโครงสร้ำงที่เหมำะสม
ในกำรบริหำรจัดกำรและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  

 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
จ านวน 
(คน) 

รูปแบบท่ีใช้ในการ
เก็บข้อมูล 

พนักงานสายวิชาการกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   
สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 5 Focus group 
สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 7  
พนักงานสนับสนุนสายวิชาการกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 9 Focus group 
ผู้บริหารระดับส านักวิชาและระดับมหาวิทยาลัย 3 Semi-structure 

interview 
รวม   24 คน 

     
  3.1.2 เทคนิค และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  ในกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมและศักยภำพในกำรพัฒนำองค์กร เพ่ือกำรก ำหนด
โครงสร้ำงที่เหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำร และทิศทำงกำรพัฒนำด ำเนินกำรส ำหรับโครงกำรจัดตั้ง
ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์นั้น ได้ด ำเนินกำรโดยกำรใช้เทคนิค PESTEL Analysis และ  SWOT 
Analysis Technique เพ่ือวิเครำะห์สภำพแวดล้อม ศักยภำพในกำรพัฒนำองค์กร และกำรก ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำด ำเนินกำรส ำหรับโครงกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ โดยมีกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ตำมท่ีแสดงในตารางท่ี 3.1 ดังรำยละเอียด ต่อไปนี้ 
   ครั้งที่ 1 กำรประชุมระดมควำมคิดจำกกิจกรรมสนทนำกลุ่มย่อย (Focus Group) 
ในกลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มคณำจำรย์ที่เข้ำร่วมประชุมจ ำนวนทั้งสิ้น 11 คน จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษำยน 2559           
ณ บ้ำนทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสำคร  
   ครั้งที่ 2 กำรประชุมระดมควำมคิดเพ่ิมเติมจำกกิจกรรมสนทนำกลุ่มย่อย (Focus 
Group)  ในกลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มคณำจำรย์ที่ เข้ำร่วมประชุมจ ำนวนทั้งสิ้น 12 คน จัดขึ้นในวันที่ 28 
สิงหำคม 2559  ณ La Purinée เขำใหญ่ อ ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ     
  ครั้งที่ 3 กำรจัดกิจกรรมสนทนำกลุ่มย่อยกับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร จ ำนวน 
9 คน โดยมีทีมวิจัยร่วมเป็น Facilitators จ ำนวน 4 คน เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2559  
  ครั้งที่ 4 กำรสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง กับผู้บริหำรระดับสูงสุดของส ำนักวิชำ
แพทยศำสตร์โดยมีทีมวิจัยร่วมสัมภำษณ์ จ ำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559 
  ครั้งที่ 5 กำรสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง กับผู้บริหำรระดับมหำวิทยำลัยในฝ่ำยที่
เกี่ยวข้อง จ ำนวน 2 ท่ำน โดยมีทีมวิจัยร่วมสัมภำษณ์ จ ำนวน 2 คน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2559   



31 
 

  ครั้งที่ 6 กำรจัดกิจกรรมสนทนำกลุ่มย่อยกับบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร จ ำนวน 
9 คน โดยมีทีมวิจัยร่วมเป็น Facilitators จ ำนวน 5 คน เพ่ือระดมควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม เมื่อวันที่ 23 
มกรำคม 2560 
  ครั้งที่ 7 กำรจัดกิจกรรมสนทนำกลุ่มย่อยเพ่ือคืนข้อมูลและวำงกรอบในกำรก ำหนด
โครงสร้ำงที่เหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำรและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
กับบุคลำกรสำยวิชำกำร และสำยสนันสนุนวิชำกำร รวมทีมวิจัยด้วย จ ำนวน 16 คน โดยจัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 31 มกรำคม 2560  
 

3.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล  
   ข้อมูลที่ได้จำกกำรสนทนำกลุ่มย่อย ได้มีกำรจดบันทึกสรุปประเด็นตำมหัวข้อที่ถก
อภิปรำย ส่วนข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์นั้น ได้ถูกน ำมำถอดเทป (Transcribe) และด ำเนินกำรจัดกำร
ข้อมูลส ำหรับกำรวิเครำะห์ด้วยกำรลงรหัสข้อมูล จำกนั้นด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรวิเครำะห์            
สำระหลัก (Thematic Analysis) (Krueger, 1998)  เพ่ือสรุปและอภิปรำยประเด็นที่สอดคล้องต่อ
กำรตอบค ำถำมกำรวิจัยในกำรศึกษำนี ้ดังแสดงในกรอบแนวคิดกำรวิจัย (ภาพที่ 3.1) 
 
3.2 การวิเคราะห์ความต้องการสาขาวิชาใหม่เชิงปริมาณเพื่อการวางแผนการเปิดรับนักศึกษาใน

อนาคต 
  3.2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำส่วนนี้ท ำกำรวิเครำะห์จำกกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่มีแนวโน้มส่งผลโดยตรงต่อกำรก ำหนดสำขำวิชำใหม่ส ำหรับส ำนักวิชำ                      
สำธำรณสุขศำสตร์ ได้แก่ หน่วยงำนของรัฐที่รับผิดชอบหรือให้บริกำรเกี่ยวกับงำนด้ำนกำรสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม หน่วยงำนกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตทั้งในภำครำชกำรและเอกชน และนักเรียน ระดับ
มัธยมศึกษำตอนปลำยที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษำ ทั้งนี้ ได้มีกำรด ำเนินกำรก ำหนด          
ขนำดตัวอย่ำง และเลือกกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นตัวแทนจำกลุ่มประชำกรทั้งหมด ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
  1) การหาขนาดตัวอย่างในประชากรกลุ่มท่ี 1 (สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต)  

 ในกำรศึกษำนี้จ ำนวนสถำนประกอบกำรผู้ใช้บัณฑิตทำงด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์
ไม่สำมำรถทรำบจ ำนวนประชำกรที่แน่นอนได้ ดังนั้น กำรศึกษำนี้จึงใช้ข้อมูลอ้ำงอิงจ ำนวนสถำน
ประกอบกำรที่มีกำรประสำนงำนโดยศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี            
สุรนำรีเป็นหลักในกำรปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำของนักศึกษำกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ใน           
ปีกำรศึกษำที่ผ่ำนๆ มำ โดยในภำคกำรศึกษำที่มีนักศึกษำกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ออก
ปฏิบัติงำนสหกิจศึกษำมำกที่สุดในภำคกำรศึกษำที่ 2/2557 พบว่ำ นักศึกษำได้รับกำรเสนองำนจำก
สถำนประกอบกำรจ ำนวน 153 แห่ง (N)  โดยคณะผู้วิจัยจะท ำกำรแจกแบบสอบถำมให้กับผู้ใช้บัณฑิต
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จำกสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย 
โดยด ำเนินกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบ Purposive Sampling และใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 
1963) ในกำรหำจ ำนวนตัวอย่ำงแบบทรำบจ ำนวนประชำกร ดังนี้ 

 
   n  =  Z2P(1-P)N 
                                      Z2P(1-P)+Ne2 
เมื่อ   

n = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำร 
P = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชำกร (=0.5)  
e = ระดับควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (= 0.05) 
Z = ค่ำ Z ที่ระดับควำมเชื่อมั่นหรือระดับนัยส ำคัญ (ถ้ำระดับควำมเชื่อมั่น 95% หรือ

ระดับนัยส ำคัญ 0.05 มีค่ำ Z = 1.96)  
N = ขนำดจ ำนวนประชำกรที่สนใจ (จ ำนวน 153 สถำนประกอบกำร) 

 แทนค่ำ 
   n  =      1.962(0.5)(1-0.5)153 
                             1.9620.5(1-0.5)+153(0.05)2 
   n  = 109.42 

 ดังนั้น ส ำหรับกำรเก็บข้อมูลประชำกรกลุ่มที่ 1 ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง คือ ไม่น้อย
กว่ำ 110 แห่ง 

 ทั้งนี้ คณะผู้วิจัยได้พิจำรณำรวมถึงประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงนอกเหนือจำกบัญชี
รำยชื่อสถำนประกอบกำรที่มีในฐำนข้อมูลของศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรีและสถำนประกอบกำรผู้ใช้บัณฑิตเพ่ิมเติม ได้แก่ ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง           
ที่สำมำรถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มสำขำวิชำใหม่ที่มีศักยภำพในกำรเป็ นทำงเลือกที่น่ำสนใจที่                
สำมำรถเปิดสอนได้ในส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ในอนำคตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ                   
ระดับปริญญำตรี ของสำขำสำธำรณสุขศำสตร์ และสำขำที่ เ กี่ ยวข้ อ ง  (มคอ .1 ที่ อยู่ ใ น                       
ขั้นตอนกำรพิจำรณำรับรองจำก สกอ.) ซ่ึงก ำหนดโดยที่ประชุมคณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์               
แห่งประเทศไทยและสถำบันที่เกี่ยวข้องซึ่งร่ำง มคอ. 1 ดังกล่ำว ได้มีกำรก ำหนดสำขำวิชำเอก            
6 สำขำวิชำประกอบด้วย 1) สำธำรณสุขชุมชน/อนำมัยชุมชน 2) สุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ/
สุขศึกษำและพฤติกรรมศำสตร์ 3) อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย/สุขศำสตร์อุตสำหกรรม              
และควำมปลอดภัย 4) อนำมัยสิ่งแวดล้อม/วิทยำศำสตร์อนำมัยสิ่งแวดล้อม 5) อำหำรและโภชนำกำร 
และ 6) สำธำรณสุขศำสตร์ 
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 ในปัจจุบัน กลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี ได้ด ำเนินกำรเปิดสอนใน 2 สำขำวิชำ คือ สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย และสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงพิจำรณำประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
(สถำนประกอบกำรผู้ใช้บัณฑิต) ในสำขำวิชำที่ยังไม่ได้ท ำกำรเปิดสอนตำมกรอบของมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำวิชำ (มคอ.1) อนำคต ได้แก่ สถำนประกอบกำรผู้ใช้บัณฑิตที่มีแนวโน้มรับบัณฑิตที่จะส ำเร็จ
กำรศึกษำในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร         
ซึ่งพิจำรณำจำกแนวโน้มของควำมต้องกำรของตลำดงำนในอนำคตของแต่ละหลักสูตร ร่วมกับข้อ
ค้นพบเบื้องต้นจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของนักเรียนที่เข้ำมำสอบสัมภำษณ์โควตำวิชำเรียน ในกลุ่ม
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปีกำรศึกษำ 2559 จำกแบบสอบถำม
จ ำนวน  295 ตัวอย่ำง ที่พบว่ำควำมสนใจของนักเรียนต่อหลักสูตรด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์  
นอกเหนือจำก 2 หลักสูตรที่เปิดอยู่แล้ว (อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสำขำวิชำอนำมัย
สิ่งแวดล้อม) ได้แก่ สาธารณสุขชุมชน (21.0%) เทคโนโลยีสุขภำพและสำธำรณสุข (16.5%)  
โภชนาการ (15.4%) กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (9.2%)  และกำรจัดกำรภัยพิบัติ (7.7%) ตำมล ำดับ           
ซึ่งผลกำรส ำรวจได้ยืนยันควำมสนใจของผู้เข้ำศึกษำต่อในทั้งสองสำขำวิชำว่ำอยู่ในล ำดับต้นๆ 

 ทั้งนี้ เนื่องจำก สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน และสาขาวิชาโภชนวิทยาและ            
การก าหนดอาหาร มีสถำนประกอบกำรผู้ใช้บัณฑิตที่แตกต่ำงกันในบำงภำคส่วนภำยใต้หน่วยงำน
ภำครำชกำรและเอกชน (ดังอธิบำยใน ตารางท่ี 1.3 บทที่ 1)  ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงท ำกำรสุ่มตัวอย่ำง
สถำนประกอบกำรแบบ Purposive Sampling จำกข้อมูลสถำนประกอบกำรที่ได้จำกแหล่งข้อมูล   
ต่ำงๆ (ภาคผนวก ก)  และท ำกำรถ่วงน้ ำหนักจำกกำรให้ค่ำถ่วงน้ ำหนักของคณะผู้วิจัยโดย                
กำรพิจำรณำจำกสัดส่วนแหล่งงำนที่บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจะไปท ำงำนมำกที่สุด และด ำเนินกำร
จัดส่งแบบสอบถำมไปยังสถำนประกอบกำรผู้ใช้บัณฑิตตำมสำขำวิชำที่ก ำหนดเป็นจ ำนวน 2 เท่ำจำก
กำรสุ่มจ ำนวนตัวอย่ำงเบื้องต้น รวมเป็นจ ำนวนสถำนประกอบกำร 220 แห่งส ำหรับแต่ละกลุ่ม
ประชำกรผู้ใช้บัณฑิตในสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน และสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร 
ดังรำยละเอียดแสดงในตารางท่ี 3.2 และ 3.3 ตำมล ำดับ 
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ตารางที่ 3.2 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน* 
 

ประเภทของ
หน่วยงาน 

จ านวน
สถาน

ประกอบการ 
(แห่ง) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
(%) 

ค่าถ่วง
น้ าหนักจาก
คณะผู้วิจัย 

(%) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
(%) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
(แห่ง) 

โรงพยำบำล 648 66 60 63 139 
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 

208 21 10 15.5 34 

ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด 
(สสจ.) 

77 8 20 14 30 

หน่วยงำนใน
กระทรวงสำธำรณสุข 

50 5 10 7.5 17 

รวม 983 100 100 100 220 
  

*แหล่งข้อมูลแสดงในภำคผนวก ก 
 
ตารางที่ 3.3 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนด

อำหำร* 

ประเภทของ
หน่วยงาน 

จ านวน
สถาน

ประกอบการ 
(แห่ง) 

คิดเป็น
ร้อยละ 
(%) 

ค่าถ่วง
น้ าหนักจาก
คณะผู้วิจัย 

(%) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
(%) 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
(แห่ง) 

โรงงำนอำหำรและ
บริษัทเอกชน 

133 16.2 15 15.6 34 

ศูนย์สุขภำพที่เกี่ยวข้อง 30 3.6 15 9.3 21 

สถำบันวิจัยที่เก่ียวข้อง 10 1.2 10 5.6 12 

โรงพยำบำล 648 78.9 60 69.4 153 

รวม 821 100 100 100 220 
  

*แหล่งข้อมูลแสดงในภำคผนวก ก 
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  2)  การหาขนาดตัวอย่างในประชากรกลุ่มที่ 2 (นักเรียนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษา 
   ตอนปลาย) 
   ประชำกรกลุ่มที่ 2 หมำยถึงนักเรียนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย แผนกำร
ศึกษำวิทยำศำสตร์ - คณิตศำสตร์ ซึ่งคือผู้ที่มีคุณสมบัติที่จะสมัครเรียนในหลักสูตรที่เปิดสอนในกลุ่ม
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ กำรก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงท ำได้โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบสุ่มตัวอย่ำง
ตำมควำมสะดวก (Convenience Sampling) เนื่องจำกไม่ทรำบขนำดประชำกรที่แน่นอนและไม่
ทรำบค่ำสัดส่วนประชำกรที่แน่นอน โดยพิจำรณำจำกข้อมูลเบื้องต้นจำกข้อมูลจ ำนวนนักเรียนจำก
ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ โดยในแต่ละปีมีจ ำนวนผู้สมัครเข้ำศึกษำต่อค่อนข้ำงแปรปรวน โดยในช่วง          
ปี พ.ศ. 2551 - 2558  มีจ ำนวนผู้สมัครอยู่ในช่วง 3,819 - 9,861 คน มีผู้เข้ำสัมภำษณ์จริงอยู่ในช่วง 
339 - 831 คน ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงใช้กำรค ำนวณขนำดตัวอย่ำง โดยวิธีกำรของคอแครน (Cochran, 
1977) ในเงื่อนไขที่ไม่ทรำบขนำดประชำกรที่แน่นอน โดยก ำหนดระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95% และ
ระดับควำมคลำดเคลื่อน 5% จำกสูตร ดังต่อไปนี้   
   
   n   =  Z2P(1-P) 
                                             e2 
 เมื่อ  

n = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ต้องกำร 
P = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชำกร (=0.5)  
e = ระดับควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ (= 0.05) 
Z = ค่ำ Z ที่ระดับควำมเชื่อมั่นหรือระดับนัยส ำคัญ (ถ้ำระดับควำมเชื่อมั่น 95% หรือ
ระดับนัยส ำคัญ 0.05 มีค่ำ Z = 1.96)  

 แทนค่ำ 
   n  =  1.962(0.5)(1-0.5) 
                                              0.052 
   N  =  384.16 
   

ดังนั้น ส ำหรับกำรเก็บข้อมูลประชำกรกลุ่มที่ 2 ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงคือไม่น้อยกว่ำ 385 คน  
ใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบสุ่มตัวอย่ำงตำมควำมสะดวก (Convenience Sampling) โดยน ำข้อมูลโรงเรียน
มัธยมศึกษำมำจำกศูนย์บริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี (ข้อมูลปี พ.ศ. 2558) ท ำกำร
ส่งแบบสอบถำมไปให้โรงเรียนมัธยมต่ำงๆ จ ำนวน 114 แห่ง โรงเรียนละ 5 ฉบับ รวมทั้งสิ้น 570 ฉบับ 
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ได้รับกำรตอบกลับ 430 ฉบับ โดยมีรำยละเอียดจ ำนวนโรงเรียนและแบบสอบถำมดังแสดงใน            
ตารางที่ 3.4     
 

ตารางท่ี 3.4 จ ำนวนโรงเรียนและแบบสอบถำมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย* 
 

ภาค 
จ านวนโรงเรียน 

(แห่ง) 
จ านวนแบบสอบถาม 

(ชุด) 
แบบสอบถามท่ี
ได้รับคืน (ชุด) 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 71 355 271 
ภำคตะวันออก 10 60 43 
ภำคตะวันตก 4 20 15 
ภำคใต้ 4 20 8 
ภำคเหนือ 5 15 24 
ภำคกลำง 18 90 59 
กรุงเทพมหำนคร 2 10 10 

รวม 114 570 430 
 

*แหล่งข้อมูล: ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ (2558). 
 
 3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยนี้ใช้แบบสอบถำมที่คณะผู้วิจัยพัฒนำขึ้นจำกกำรศึกษำ
เอกสำร ทบทวนวรรณกรรมและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องกับค ำถำมในกำรวิจัย กรอบ
แนวคิดในกำรศึกษำ และวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ โดยแบบสอบถำมจะแบ่งออกเป็น 2 ชุดหลัก 
ประกอบด้วย 1) ส ำหรับกลุ่มตัวอย่ำงจำกประชำกรกลุ่มที่ 1 และ 2) จำกกลุ่มประชำกรกลุ่มที่ 2 
รำยละเอียดแบบสอบถำมมีส่วนประกอบดังนี้  
 1)  ส่วนประกอบของแบบสอบถามของประชากรกลุ่มที่ 1 (ผู้ใช้บัณฑิตจากสถาน
   ประกอบการ) 
  แบบสอบถำมของประชำกรกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำรแบ่งออกเป็น            
2 ชุด ตำมสำขำวิชำที่ก ำหนดไว้ข้ำงต้น โดยแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม และส่วนที่ 2 ควำมต้องกำรบุคลำกรในสำขำวิชำของหน่วยงำนท่ำน 
โดยแบบสอบถำมส่วนที่ 1 ของทั้งสองสำขำวิชำจะมีเนื้อหำที่เหมือนกัน ยกเว้นส่วนที่ 2 จะมีเนื้อหำที่
แตกต่ำงกันในบริบทของแต่ละสำขำวิชำ (รำยละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) รำยละเอียดของ
แบบสอบถำมประกอบด้วยดังนี้ 
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  ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  มีค ำถำมทั้งสิ้น 7 ค ำถำม 
ประกอบด้วยค ำถำมที่เกี่ยวข้องกับ เพศ อำยุ กำรด ำรงต ำแหน่งและระยะเวลำกำรด ำรงต ำแหน่งของ
ผู้ตอบแบบสอบถำม อ ำนำจหน้ำที่ในกำรตัดสินใจ/กำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับกำรรับบุคลำกรใน
หน่วยงำน กำรสังกัดหน่วยงำนของผู้ตอบแบบสอบถำม ประเภทของหน่วยงำน/บริษัทของผู้ตอบ
แบบสอบถำม ชื่อฝ่ำยหรือแผนกที่ท ำหน้ำที่ในกำรรับสมัครบุคลำกรของบริษัท/หน่วยงำน 
  ส่วนที่ 2 ความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาที่ก าหนด (สำธำรณสุขชุมชน และ 
โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร) ของหน่วยงำนของท่ำน ประกอบด้วย 6 ค ำถำม โดยค ำถำมที่ 1 - 2 
เป็นค ำถำมปลำยเปิดให้เติมค ำในช่องว่ำง เป็นค ำถำมที่เกี่ยวกับปัจจุบัน หน่วยงำนของท่ำนมีแนวโน้ม
ควำมต้องกำรรับบัณฑิตที่เรียนจบสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนเข้ำท ำงำนหรือไม่ และในช่วง 2 - 5 ปี
ข้ำงหน้ำ หน่วยงำนของท่ำนมีแนวโน้มควำมต้องกำรรับบัณฑิตที่เรียนจบสำขำวิชำที่ก ำหนด 
(สำธำรณสุขชุมชน และโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร) เข้ำท ำงำนหรือไม่ ค ำถำมท่ี 3 เป็นค ำถำม
ที่ให้เลือกตอบเกี่ยวกับควำมต้องกำรบุคลำกรที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเป็นอย่ำงไรตำมลักษณะ
ของ เพศ ระดับกำรศึกษำ เกรดเฉลี่ย และค ำถำมที่เกี่ยวกับหลักสูตรใดเป็นที่ต้องกำรของสถำน
ประกอบกำร/ตลำดแรงงำน โดยกำรระบุล ำดับ 1 - 6 จำกควำมต้องกำรมำกไปน้อย ซึ่งหำกกลุ่ม
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เปิดหลักสูตรใน
ระดับปริญญำตรีเพ่ิมเติมประกอบด้วยหลักสูตรทำงด้ำนสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ โภชนวิทยำ
และกำรก ำหนดอำหำร สำธำรณสุขชุมชน กำรจัดกำรภัยพิบัติ เทคโนโลยีสำธำรณสุข และหลักสูตรอ่ืนๆ 
ให้มีกำรระบุไว้ในแบบสอบถำม ส่วนค ำถำมสุดท้ำยเป็นค ำถำมปลำยเปิดให้ระบุข้อเสนอแนะ อ่ืนๆ  
 2) ส่วนประกอบของแบบสอบถามของประชากรกลุ่มที่ 2 (นักเรียนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษา
  ตอนปลาย) 
  แบบสอบถำมควำมต้องกำรของผู้สนใจศึกษำต่อในหลักสูตรปริญญำตรีด้ำน
สำธำรณสุขศำสตร์ของประชำกรกลุ่มนักเรียนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยเป็นกำรส ำรวจควำม
ต้องกำรของผู้สนใจศึกษำต่อในหลักสูตรปริญญำตรีด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี  
สุรนำรี ซึ่งปัจจุบันมีกำรเปิดสอนในระดับปริญญำตรีแล้ว 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต
สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำอนำมัย
สิ่งแวดล้อม โดยแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม    
มีค ำถำมทั้งสิ้น 6 ค ำถำม เกี่ยวกับ เพศ อำยุ ภูมิล ำเนำ แผนกำรเรียนปัจจุบัน ประเภทของโรงเรียนที่
ก ำลังศึกษำอยู่ และเกรดเฉลี่ย และส่วนที่ 2 เป็นค ำถำมที่เกี่ยวกับควำมต้องกำรของนักเรียนใน
กำรศึกษำต่อในหลักสูตรปริญญำตรีทำงด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ หำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี
เปิดรับนักศึกษำในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต ด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ เพ่ิมเติมนอกจำก 2 สำขำที่
เปิดอยู่แล้ว (สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม และสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย) ผู้ตอบ
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แบบสอบถำมมีควำมสนใจที่จะสมัครเรียนหรือไม่ โดยให้ใส่ตัวเลขเรียงตำมล ำดับควำมสนใจของท่ำน
จำกมำกไปน้อย ในหลักสูตรทำงด้ำนสุขศึกษำและกำรส่ง เสริมสุขภำพ โภชนวิทยำและ                      
กำรก ำหนดอำหำร สำธำรณสุขชุมชน กำรจัดกำรภัยพิบัติ เทคโนโลยีสำธำรณสุข และหลักสูตรอ่ืนๆ 
และค ำถำมที่เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถำมหำกส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตทำงด้ำน               
สำธำรณสุขศำสตร์แล้วอยำกท ำงำนประเภทใดมำกที่สุดเป็นข้อค ำถำมให้เลือกตอบ เช่น รับรำชกำร 
พนักงำนบริษัท ประกอบธุรกิจส่วนตัว เรียนต่อ เป็นต้น 
  คณะผู้วิจัยได้พัฒนำแบบสอบถำมและท ำกำรทดสอบคุณภำพของเครื่องมือกำรวิจัย
โดยมีกำรพิจำรณำควำมตรงของเนื้อหำ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจ ำนวน 3 ท่ำน จำกศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ และส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม และได้ท ำกำรทดสอบแบบสอบถำมโดยใช้
นักศึกษำกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี จ ำนวน 30 คน 
และท ำกำรปรับปรุงแบบสอบถำม ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมสมบูรณ์ของแบบสอบถำม 
หลังจำกกำรพัฒนำแบบสอบถำมเสร็จสิ้นแล้ว คณะผู้วิจัยได้ท ำกำรส่งแบบสอบถำมไปยังกลุ่มตัวอย่ำง
ตำมจ ำนวนที่ได้ท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงข้ำงต้น  
 

 3.2.3  การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ข้อมูลที่ ได้จำกกำรส ำรวจด้ วยแบบสอบถำมจะถูกน ำมำประมวลโดย ใช้
โปรแกรม SPSS และวิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ได้แก่ กำรหำ
ควำมถี่ ค่ำเฉลี่ย และร้อยละโดยมีกำรวิเครำะห์ผลแยกเป็น 3 ส่วน คือแบบสอบถำมจำกผู้ใช้บัณฑิต
จำกสถำนประกอบกำรทั้ง 2 กลุ่ม (สำธำรณสุขชุมชน และโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร) และ
แบบสอบถำมจำกนักเรียนที่เรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย  
 
3.3 การวิเคราะห์ความต้องการสาขาวิชาใหม่และแนวโน้มความต้องการอัตราก าลังคน 
 3.3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และเทคนิคที่ใช้ในการวิจัย 

 กำรศึกษำนี้นอกเหนือจำกกำรส ำรวจควำมสนใจและควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่
ด้วยเทคนิควิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative Approach) แล้ว คณะผู้วิจัยได้มีกำรเก็บข้อมูล
เพ่ิมเติมด้วยวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Approach) ด้วยกำรสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง โดย
เน้นกลุ่มตัวอย่ำงจำกกลุ่มสถำนประกอบกำร และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้บัณฑิต ด้วยวิธีกำร 
Purposive Sampling เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐำนและควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมต้องกำรบัณฑิตของผู้ใช้
บัณฑิตในอนำคต โดยมีกำรจัดกิจกรรมกำรสัมภำษณ์ในวันที่ 3 กุมภำพันธ์ 2560 โดยกำรสัมภำษณ์
ผู้ใช้บัณฑิตจำก 5 หน่วยงำน ซึ่งประกอบด้วย โรงพยำบำล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำน
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข หน่วยงำนเอกชน และสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ รวมทั้งสิ้น
จ ำนวน 10 คน  
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 3.3.2  การวิเคราะห์ข้อมูล  
  ข้อมูลที่ได้จำกสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำง ได้มีกำรจดบันทึกสรุปประเด็นตำมหัวข้อที่
อภิปรำย จำกนั้นด ำเนินกำรสรุปและวิเครำะห์ข้อมูลที่ได้เพ่ือหำประเด็นที่สอดคล้องต่อกำรตอบ
ค ำถำมกำรวิจัยดังแสดงในกรอบแนวคิดกำรวิจัย (ภาพที่ 3.1) แบบสัมภำษณ์กึ่งโครงสร้ำงรำยละเอียด
ดัง   ภาคผนวก ค 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

ส่วนที่  1: ทิศทำงกำร
พั ฒ น ำ ส ำ นั ก วิ ช ำ
ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข ศ ำ ส ต ร์  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
สุรนำรี เพื่อตอบสนอง
ค ว ำ ม ต้ อ ง ก ำ ร ข อ ง
ประเทศ 

ส่วนที่ 2: ควำมต้องกำร
สำขำวิชำใหม่ที่ควรเปิด
สอนเพิ่มเติมภำยใต้ส ำนัก
วิชำสำธำรณสุขศำสตร์ เพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประเทศ 

PESTEL & SWOT Analysis/ Single Case Study Approach 

Document Analysis 
Quantitative Survey &  

Qualitative Approach (Focus Group & Interview) 
 
 

 
โครงสร้างที่เหมาะสมและ

ทิศทางในการพัฒนา 
ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

 

ควำมสนใจของผู้เรียน 
และควำมต้องกำร
ของผู้ใช้บัณฑิต และ
ทำงเลือก ส ำหรับกำร
เปิดสำขำวิชำใหม่
ภำยใต้ส ำนักวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ 

1. จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกำส (SWOT 
Analysis) ต่อกำรพัฒนำส ำนักวิชำ ได้แก่
อะไรบ้ำง 

2.  จำก SWOT Analysis ท าไมองค์ประกอบ
ดังกล่ำวจึงมีอิทธิพลต่อกำรขับเคลื่อน บริหำร
จัดกำร และพัฒนำองค์กร? 

3.  จำกกำรวิ เครำะห์  SWOT Analysis น้ันจะ
สำมำรถน ำไปใช้ในกำรวำงทิศทำงกำรพัฒนำ
ของส ำนักวิชำฯ ในอนำคต ได้อย่างไร   

 

1. ควำมสนใจในกำรเข้ำศึกษำต่อและควำมต้องกำรก ำลังคน

ของผู้ใช้บัณฑิตในสำขำวิชำ ตำม มคอ. 1 ท่ีนอกเหนือจำก

สำขำวิชำท่ีเปิดสอนในปัจจุบันมีแนวโน้มมำกน้อยเพียงใด 

(How Many)  

2. ควำมสนใจในกำรเข้ำศึกษำต่อและควำมต้องกำรก ำลังคน

ของผู้ใช้บัณฑิตในสำขำวิชำใหม่ท่ีไม่ได้ระบุ ตำม มคอ. 1 

เช่น วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรภัยพิบัติ 

(Disaster Management) เทคโนโลยีสำธำรณสุข (Public 

Health Technology) มีแนวโน้มมำกน้อยเพียงใด (How Many) 

3. ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ และแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง

ท่ีอำจมีผลต่อควำมต้องกำรแรงงำนในปัจจุบันและอนำคต

เป็นอย่างไร (What)  
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis): 
ส่วนท่ี 1: Qualitative Data:  Thematic Analysis 
ส่วนท่ี 2: Quantitative Data: Descriptive Statistics/  
            Qualitative Data:  Thematic Analysis 

 

ประเด็นพิจารณา ค าถามการวิจัย 



 

บทที่ 4   
 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 

กำรวิจัยสถำบันนี้มีผลกำรวิจัยและอภิปรำยผลแบ่งออกเป็น 6 ส่วนประกอบด้วย                
1) กำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันในกำรเป็นแนวทำงส ำหรับกำรก ำหนดโครงสร้ำงที่เหมำะสมในกำร
บริหำรจัดกำร และก ำหนด ทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 2) ควำมต้องกำรสำขำวิชำ
ใหม่ที่จะมีกำรบรรจุไว้ในแผน ส ำหรับกำรเปิดรับนักศึกษำในอนำคต 3) ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ 
และแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลต่อควำมต้องกำรแรงงำนในปัจจุบันและอนำคต                
4) ทำงเลือกในกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์และควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี          
สุรนำรี 5) แผนกำรรับนักศึกษำ อัตรำก ำลัง และงบประมำณ 6) กำรก ำหนดโครงสร้ำงที่เหมำะสมใน
กำรบริหำรจัดกำรและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  โดยมีรำยละเอียดของ
ผลกำรศึกษำและอภิปรำยผลดังต่อไปนี้ 

 
4.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างท่ีเหมาะสมในการบริหาร

จัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 โครงสร้ำงและทิศทำงที่เหมำะสมในกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์นั้น  สำมำรถวำง
กรอบได้จำกกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันขององค์ประกอบหลักที่มีในองค์กรในกำรประเมินควำมพร้อม
ด้ำนต่ำงๆ ที่มีควำมส ำคัญต่อกำรขับเคลื่อนส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ซึ่งกำรศึกษำนี้ได้ใช้ PESTEL 
และ SWOT Analysis ในกำรเก็บข้อมูลจำกกำรอภิปรำยร่วมกันจำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ 
ผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกรในกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์  
 ส ำหรับกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันนั้น ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกด้วยเทคนิค 
PESTEL Analysis จำกนั้น ปัจจัยภำยนอกจะถูกน ำไปวิเครำะห์ร่วมกับปัจจัยภำยในด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ควบคู่กันไปในกำรเก็บข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลหลักจำกกำรสนทนำกลุ่มย่อย (Focus 
Group) ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ดังอธิบำยในหัวข้อ 3.1.1 ของบทที่ 3  
 

 4.1.1  ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ด้วย PESTEL Analysis 
  องค์ประกอบหลักที่พิจำรณำใน PESTEL Analysis นั้น ได้แก่ 6 องค์ประกอบ คือ 
1) กำรบริหำรทำงกำรเมืองกำรปกครองและกฎระเบียบตำมกฎหมำย  2) ปัจจัยสนับสนุนด้ำน
งบประมำณจำกรัฐ 3) สภำพและแนวโน้มทำงสังคม 4) ปัจจัยเกื้อหนุนทำงเทคนิคและเทคโนโลยี 
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5) ประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน และ 6) กฎหมำย กฎระเบียบที่อำจมีผลต่อสถำบันหรือ
องค์กร ทั้งนี้ ในกำรตัดสินควำมส ำคัญนั้น เกิดจำกกำรวิเครำะห์และถกอภิปรำยร่วมกันในกลุ่ม
ผู้เข้ำร่วมกำรสนทนำกลุ่มย่อย ควบคู่กับกำรทบทวนเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และพิจำรณำตำมหลักกำร
ของ PSTEL Analysis ซึ่งมีกำรระบุเกณฑ์พิจำรณำปัจจัยวิเครำะห์ทั้ง 6 ปัจจัย ด้วยกำรจ ำแนกระดับ
ของผลกระทบ (High, Medium, Low), กรอบเวลำที่ผลกระทบนั้นมีผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพของ
ส ำนักวิชำฯ (ระยะสั้น และ ระยะยำว) , ลักษณะของผลกระทบ (-/ +/ Neutral), ทิศทำงของ
ผลกระทบ (Incresingm Unchanged Decreasing) และระดับนัยส ำคัญของผลกระทบ (Critical, 
Impartant, Unimportant) ซึ่งจำกผลกำรศึกษำ พบว่ำ ทุกองค์ประกอบที่วิเครำะห์มีผลกระทบทั้ง
ในเชิงบวกและเชิงลบ ต่อมหำวิทยำลัยในระดับปำนกลำง (Medium Level) ถึงระดับสูง (High 
Level)  ทั้งนี้  อำจสำมำรถตีควำมได้ว่ำผลกระทบเชิงบวกคือโอกำสที่เ อ้ือต่อกำรพัฒนำของ
มหำวิทยำลัย ส่วนผลกระทบเชิงลบนั้นอำจแสดงนัยที่บ่งบอกถึงข้อจ ำกัด อุปสรรค หรือภัยคุกคำมต่อ
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย และกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ดังแสดงรำยละเอียดในตารางที่ 
4.1 ซึ่งสำมำรถสรุปประเด็นหลักได้ดังนี้ 
 1) ปัจจัยด้านการบริหารทางการเมืองการปกครองและกฎระเบียบตามกฎหมาย ที่มีผลต่อ
กำรพัฒนำศักยภำพของส ำนักวิชำ ได้แก่ นโยบำยด้ำนกำรศึกษำและด้ำนที่เกี่ยวข้องกับกรอบงำนกลุ่ม
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมในยุคที่ประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน นโยบำยเร่งด่วนของรัฐบำล 
และแนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ล้วนจัดเป็นทั้งโอกำสและอุปสรรคที่เอ้ือต่อ
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยโดยมีอิทธิผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงในระดับสูง ทั้งในระยะสั้นและระยะยำว  
 2) ปัจจัยสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐ ได้แก่ งบประมำณในกำรลงทุนและงบประมำณ
เพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำประจ ำปีที่มหำวิทยำลัยได้รับจัดสรรจำกรัฐบำลซึ่งเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลทั้งเชิง
บวกและเชิงลบต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำศักยภำพของส ำนักวิชำในระดับสูงในระยะยำว 
ส ำหรับกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์นั้น ที่ผ่ำนมำมีกำรวำงแผนกำรของบประมำณในกำรลงทุน
ประจ ำปีตำมที่มหำวิทยำลัยแจ้ง ขึ้นอยู่กับขนำดของงบประมำณที่มหำวิทยำลัยได้รับจัดสรรในแต่ละ
ปีงบประมำณ ดังนั้น จึงเป็นกิจกรรมที่สำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำและด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง ส่วน
งบประมำณเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำนั้น ในบำงครั้งกำรสื่อสำรเกี่ยวกับข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณยัง
มีกำรตกหล่นเนื่องจำกสำเหตุเฉพำะอันนอกเหนือจำกกำรด ำเนินงำนปกติ  เช่น มีกำรได้รับ
งบประมำณตำมนโยบำยเร่งด่วน ท ำให้กำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน 
และอำจขำดควำมครอบคลุมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ควรได้รับกำรพิจำรณำ หรือกำรที่ต้อง
ด ำเนินกำรที่เกี่ยวข้องในระยะเวลำที่จ ำกัดและเร่งด่วน แต่หำกได้รับจัดสรรงบประมำณ ก็สำมำรถท ำ
ให้มีกำรวิจัยโครงกำรใหม่ๆ ที่มีควำมสอดคล้องต่อควำมจ ำเป็นเร่งด่วนตำมนโยบำย โอกำสในกำรใช้
ประโยชน์ผลกำรวิจัยอำจมีคุณค่ำต่อประเทศในวงกว้ำง 
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 3) สภาพและแนวโน้มทางสังคม มีควำมเกี่ยวเนื่องกับค่ำนิยมและควำมตระหนักของคนใน
สังคมต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำประเทศและโลกำภิวัตน์ ปัญหำสุขภำพแรงงำนและ
อุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน และกำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจำกควำมหลำกหลำยของกลุ่มแรงงำนและ
วัฒนธรรมจำกกำรที่ ไทยเข้ำสู่ ประชำคมอำเซียน รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อม Climate Change ล้วนจัดเป็นทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อกำรพัฒนำส ำนักวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ ในระดับสูงในระยะยำว ซึ่งก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมจะเป็นที่
ต้องกำรของประเทศและมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเพ่ือรับมือกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว อย่ำงไรก็ตำม 
สถำนะเศรษฐกิจครอบครัวในกำรสนับสนุนกำรศึกษำแก่บุตรหลำนยังจัดเป็นผลกระทบเชิงลบหรือสิ่ง
คุกคำมด้ำนทุนทรัพย์ที่นักศึกษำปัจจุบันบำงส่วนประสบอยู่ เนื่องจำกพ้ืนฐำนเศรษฐกิจครอบครัวของ
นักศึกษำที่เรียนต่อในระดับอุดมศึกษำที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ยำกจนที่ต้องพ่ึงพำระบบเงินกู้ยืมเพ่ือกำรศึกษำจำกรัฐบำล 
 4) ปัจจัยเกื้อหนุนทางเทคนิคและเทคโนโลยี ได้แก่ แนวโน้มของกำรใช้เทคโนโลยีส ำหรับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรพัฒนำในยุคโลกำภิวัตน์ จัดเป็นทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบทั้ง
เชิงบวก และเชิงลบต่อกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ในระดับสูงในระยะยำว ซึ่งกำรน ำ
เทคโนโลยีมำใช้ควบคู่กับกำรพัฒนำของเทคโนโลยีที่มีอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้เกิดกำรพัฒนำของระบบ
กำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  แต่อย่ำงไรก็ตำมควำม
หลำกหลำยและกำรพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วที่มำกเกินไป อำจส่งผลกระทบต่อกำรปรับตัว
ทำงด้ำนองค์ควำมรู้ และทักษะ ซึ่งอำจท ำให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีเหล่ำนั้น 
 5) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ตำมท่ีระบุไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ เสมอมำนั้นมีกำรเน้นในเรื่องของกำรพัฒนำที่ยั่ งยืนด้วยกำรอนุรักษ์และคุ้มครอง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรพัฒนำนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ              
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่ำกำรประกำศนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและทิศทำงกำรพัฒนำประเทศบนหลักกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน เป็นควำมท้ำทำยที่ภำคส่วนต่ำง ๆ จะน ำมำปรับใช้กับองค์กรของตนเอง เช่น ในบริบท
ของมหำวิทยำลัยอำจเริ่มจำกกำรมีนโยบำยกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัย
ภำยใต้หลักกำรของมหำวิทยำลัยสีเขียว รวมถึงภำคส่วนอ่ืน ๆ เช่น หน่วยงำนรำชกำร เอกชน 
ภำคอุตสำหกรรมที่ต้องตระหนักมำกขึ้นในกำรเปลี่ยนถ่ำยสู่สังคมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
องค์ประกอบนี้มีผลกระทบเชิงบวกในระดับสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยำวต่อกำรพัฒนำส ำนักวิชำฯ 
เนื่องจำก สำขำวิชำที่เปิดสอน เช่น อนำมัยสิ่งแวดล้อม และอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย รวมถึง
สำขำวิชำที่จะเปิดสอนในอนำคต ต่ำงผลิตบัณฑิตที่มีบทบำทโดยตรงต่อกำรช่วยขับเคลื่อนประเทศ
ไทยสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
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 6) กฎหมาย กฎระเบียบที่อาจมีผลต่อสถาบันหรือองค์กร ในกำรพัฒนำส ำนักวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ ได้แก่ พ.ร.บ. วิชำชีพต่ำง ๆ ในปัจจุบันและอนำคต กฎหมำย หรือพระรำชบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงำน หรือประเด็นเฉพำะตำมควำมเชี่ยวชำญของสำขำวิชำในกลุ่มงำนด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น พ.ร.บ. สำธำรณสุข พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ 
พ.ร.บ. โรงงำน พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย ฯลฯ และ พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ ซึ่งกำรมีพระรำชบัญญัติ
วิชำชีพในกลุ่มสำขำวิชำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีควำมชัดเจน จะช่วยก ำหนดคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกพระรำชบัญญัติวิชำชีพไม่มีควำมชัดเจนมำกพอ อำจก่อให้เกิดควำมสับสน และ
อำจเป็นกำรกีดกันโอกำสในกำรท ำงำนของบัณฑิตในบำงสำขำวิชำ  นอกจำกนี้ กำรประกำศใช้
พระรำชบัญญัติในข้อนี้ ส่งผลต่อกำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในกำรเตรียมบัณฑิตให้มีควำมรู้ 
ทักษะ และประสบกำรณ์ ในกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ท ำให้เกิดกำรพัฒนำ
อยู่เสมอ แตใ่นบำงครั้ง กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป เนื่องจำกปัจจัย
หลำยประกำร เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของบริบททำงกำรเมือง กำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำล ท ำให้เกิดควำม
สับสนของผู้ปฏิบัติ และขำดควำมเข้ำใจที่ตรงกันในกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริง 
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ตารางท่ี 4.1 ผลกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกที่มีอิทธิพลต่อกำรพัฒนำศักยภำพของส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ด้วยวิธี PESTEL Analysis 

ปัจจัยวิเคราะห์ ปัจจัยมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร 

 
ระดับของ
ผลกระทบ 

(High, 
Medium, Low) 

ความหมายโดยนัย หรือความส าคัญ 
(Implication or Importance) 

กรอบเวลา 
(Time 
Frame) 

ลักษณะ 
ผลกระทบ  

(-/+/ Neutral) 

ทิศทางผลกระทบ 
(Increasing, Unchanged, Decreasing) 

ระดับความส าคัญ 
(Critical, Important, Unimportant) 

1.  บริบททางการเมืองการ
ปกครอง- แนวปฏิบัติ
ต า ม กฎระเบี ยบของ
กฎหมาย หรือ (Political – 
Executive & Legislative 
Actions) ท่ีมีผลต่อการ
พัฒนาศักยภาพ 

    ส านักวิชา 

1.1  นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ และด้ำนที่
 เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรอบงำนกลุ่ม
 สำธำรณสุขที่ประกำศโดยรัฐบำล 
 และกระทรวงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องในยุค 
      ที่ประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน 
 
 
 
 
 
1.2 นโยบำย เ ร่ ง ด่ วนของรั ฐบำลใน        

แต่ละยุคสมัยอำจแตกต่ำงกัน เช่น 
กรอบประเด็นที่ ต้องกำรให้มีกำร
ด ำเนินกำรเกี่ยวกับงำนวิจัยใน area 
ที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงและ
ก ำ ร พั ฒ น ำ ใ น ร ะ ดั บ ช ำ ติ  แ ล ะ
นำนำชำติที่ มีควำมเชื่ อมโ ย งกัน 
รวมถึงนโยบำยรั ฐมนตรี ว่ ำ ก ำร
กระทรว งศึ กษำ ธิ ก ำ รประ จ ำ ปี
งบประมำณ 2558 (5 นโยบำยทั่วไป 
7 นโยบำยเฉพำะ และ 10 นโยบำย
เ ร่ ง ด่ วน  ที่ มี ค ว ำม เ ร่ ง ด่ วน ด้ ำน
นโยบำยกำรศึกษำ) 

High 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

High 
 

ระยะสั้นและ
ระยะยำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะสั้น 
 

+ / - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+/- 

(+)  นโยบำยที่มีควำมชัดเจนสำมำรถน ำมำเป็นแนวทำงกำรพัฒนำได้จริง 
จะท ำให้เกิดกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงยั่งยืน ต่อเนื่อง และเป็น
รูปธรรม 

(-)  ควำมไม่ชัดเจนของนโยบำยและควำมเป็นนำมธรรมของ
นโยบำย อำจท ำให้เกิดกำรตีควำมที่แตกต่ำงกันและทิศทำงกำร
พัฒนำฯ ไม่ชัดเจนเกิดควำมไม่ต่อเนื่องของประเด็นกำรพัฒนำ
ตำมนโยบำย 

 
 
 
(+)  ในกรณีที่รัฐบำลจ ำเป็นต้องประกำศนโยบำยเร่งด่วนเพื่อรองรับ

ควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำของประเทศ หำกส ำนักวิชำมี
ควำมพร้อมทำงวิชำกำรและก ำลังคนอยู่แล้วก็จะท ำให้ สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรนั้นได้ดี  

(-)  หากส านักวิชามีข้อจ ากัดด้านทรัพยากรและระบบรองรับ จะ
ท าให้ไม่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศได้อย่ำง
เต็มที่  

(-)  หากระบบการบริหารจัดการภายในมีความแตกต่างกัน และ 
หากระบบในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (เช่น ภำระงำนล้นมือ 
ควำมยุ่งเหยิงของระบบบริหำรจัดกำรภำยใน ควำมสัมพันธ์ของ
คนในองค์กร เป็นต้น) ไม่เอื้อให้ส านักวิชาสามารถด าเนินการ
ดังกล่าวได้อย่างเต็มท่ี อำจท ำให้เกิดข้อจ ำกัดในกำรตอบสนอง
ต่อควำมต้องกำรตำมนโยบำยของรัฐบำล  

ส าคัญมากเนื่องจำกกำรประกำศนโยบำยของรัฐบำล
จะน ำไปสู่กำรก ำหนดแผนแม่บทในระยะยำวและ
แผนปฏิบัติกำรในระยะสั้น ในระดับย่อยลงมำของ
หน่วยงำนและสถำบันภำยใต้กระทรวงศึกษำธิกำร ซึ่ง
มหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐยังคงต้องด ำเนินกำรภำยใต้
กรอบนโยบำยที่เกี่ยวข้องนี้ ดังนั้น นโยบำยที่เกี่ยวข้อง
กับบทบำทของสถำบันอุดมศึกษำต่อกำรพัฒนำ
บัณฑิตเพื่อรองรับทิศทำงของกำรพัฒนำประเทศจึงมี
ควำมส ำคัญมำกและควรมีกำรศึกษำวิจัยในเบื้องต้น
ก่อนกำรประกำศนโยบำยโดยคณะรัฐบำล 
ส าคัญมากเนื่องจำกควำมสำมำรถในกำรตอบสนอง
ต่ อ ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ ปั ญ ห ำ  เ ป็ น คุ ณ ส ม บั ติ ที่
สถำบันกำรศึกษำควรมีเพื่อกำรพัฒนำทักษะของ
คณำจำรย์และนักศึกษำเพื่อกำรพัฒนำบัณฑิตที่มี
คุณภำพ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยวิเคราะห์ 

 
ปัจจัยมีผลกระทบต่อองค์กร

อย่างไร 

 
ระดับของ
ผลกระทบ 

(High, Medium, 
Low) 

ความหมายโดยนัย หรือความส าคัญ 
(Implication or Importance) 

กรอบเวลา 
(Time 
Frame) 

ลักษณะผลกระทบ 
(-/+/ Neutral) 

ทิศทางผลกระทบ 
(Increasing, Unchanged, Decreasing) 

ระดับความส าคัญ 
(Critical, Important, Unimportant) 

 1.3  แนวปฏิบัติตำมมำตรฐำน
ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ในส่วนที่ เกี่ ยว ข้องกับ
เกณฑ์ต่ำงๆ ที่ ส ำนักงำน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร
อุ ด ม ศึ ก ษ ำ  ( ส ก อ . ) 
ก ำหนด เช่น กำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ใน
ระดับอุดมศึกษำ 

High ระยะสั้นและ 
รยะยำว 

+/- (+)  มำตรฐำนและเกณฑ์ที่มีควำมชัดเจนบนพื้นฐำนขององค์ควำมรู้และกระบวนกำรที่
เป็นระบบจะช่วยให้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำสัมฤทธิ์ผล
อย่ำงต่อเนื่องและมีทิศทำงในกำรพัฒนำ 

(-)  ควำมไม่ชัดเจนของมำตรฐำนและเกณฑ์กำรประกันคุณภำพอำจส่งผลกระทบต่อ
กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรที่มีอยู่อย่ำงไม่มีประสิทธิผล  

ส าคัญมาก เนื่องจำกแนวปฏิบัติและเกณฑ์
มำตรฐำนต่ำงๆ จะถูกใช้อ้ำงอิงเพื่อเป็น
แนวทำงกำรด ำเนินกำรให้กำรจัดกำร
คุณภำพกำรศึกษำสัมฤทธิ์ผล ดังนั้น เกณฑ์
ที่มีคุณภำพย่อมส่งผลดีต่อกำรพัฒนำ  
ศักยภำพของหน่วยงำน ในทำงกลับกัน 
เกณฑ์ที่ขำดควำมชัดเจนและกำรสื่อที่ง่ำย
ต่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจในกำรน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติย่อมก่อให้เกิดกำรสูญเสียทรัพยำกร 
เช่น เวลำก ำลังคน และงบประมำณ  

2.  ปัจจัยสนับสนุนด้าน
งบประมาณจากรัฐ
(Economic-Current 
& Future Funding) 
ที่มีผลต่อการพัฒนา
ศักยภาพส านักวิชา 

2.1  งบประมำณในกำรลงทุน 
กำรด ำเนินกำรประจ ำปี
งบประมำณ  

 
 
 
 
2.2  งบวิจัยจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรวิจัย
แห่งชำติ (วช.) 

High ระยะยำว +/- (+)  ที่ผ่ำนมำมีกำรวำงแผนกำรของบประมำณประจ ำปีตำมที่มหำวิทยำลัยแจ้ง ข้ึนอยู่
กับขนำดของงบประมำณที่มหำวิทยำลัยได้รับจัดสรรในแต่ละปีงบประมำณ ดังนั้น 
จึงเป็นกิจกรรมที่สำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำและด ำเนินกำรได้อย่ำงต่อเนื่อง 

(-)  ในบำงครั้งกำรสื่อสำรเกี่ยวกับข้อมูลกำรจัดสรรงบประมำณยังมีกำรตกหล่น
เนื่องจำกสำเหตุ เช่น มีกำรได้รับงบประมำณตำมนโยบำยเร่งด่วน ท ำให้กำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องต้องด ำเนินกำรอย่ำงเร่งด่วน และอำจขำดควำม
ครอบคลุมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในหน่วยงำน 

(+)  งบประมำณที่ได้รับมำเป็นก้อนและสำมำรถจัดกำรได้ (เหลือเก็บไว้ได้ ไม่ต้องส่งคืน) 

ส าคัญมาก เนื่องจำกกำรได้รับจัดสรร
งบประมำณจะท ำให้เกิดกำรขับเคลื่อนของ
ก ำ ร พัฒน ำศั ก ยภำพขอ งส ำ นั ก วิ ช ำ
สำธำรณสุขศำสตร์ในด้ำนต่ำงๆ 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

ปัจจัยวิเคราะห์ ปัจจัยมีผลกระทบต่อองค์กรอย่างไร 

 
ระดับของ
ผลกระทบ 

(High, 
Medium, Low) 

ความหมายโดยนัย หรือความส าคัญ 
(Implication or Importance) 

กรอบเวลา 
(Time 
Frame) 

ลักษณะ 
ผลกระทบ 

 (-/+/ Neutral) 

ทิศทางผลกระทบ 
(Increasing, Unchanged, Decreasing) 

ระดับความส าคัญ 
(Critical, Important, Unimportant) 

3.  สภาพและแนวโน้มทางสังคม 
(Social – Demographic & 
Social Trends) ที่มีผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพ ส านัก
วิชา 

 

3.1  ค่ำนิยม ประเพณี/วัฒนธรรมและ
ควำมตระหนักของคนในสังคมต่อ
กำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดจำกกำรพัฒนำ
ประเทศ 

3.2  ปัญหำสุขภำพแรงงำนและอุบัติเหตุ
จำกกำรท ำงำนที่ เกิดข้ึนเนื่องจำก
กิจกรรมเพื่อกำรพัฒนำประเทศ และ
กำรขยำยตัวทำงอุตส ำหกรร ม , 
Social Media ปัญหำสุขภำพจำก 
วิถีชีวิต (Lifestyle) ที่เปลี่ยนไป 

3.3  กำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมำจำก
ควำมหลำกหลำยของกลุ่มแรงงำน 
และวัฒนธรรม จำกกำรที่ประเทศ
ไทยเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน สังคม
ผู้สูงอำยุ/โครงสร้ำงของสังคม 

3.4 สถำนะเศรษฐกิจครอบครัวในกำร
สนับสนุนกำรศึกษำแก่บุตรหลำน 

High  
 
 
 

High  
 
 
 
 
 

High  
 
 
 
 

High  
 

ยำว 
 
 
 

ยำว 
 
 
 
 
 

ยำว 
 
 
 
 

ยำว 

+ 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
 
 
 
 
- 

(+)  กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรที่เพิ่มข้ึนมีผลต่อทิศทำงของกำรเปลี่ยนแปลง 
ค่ำนิยม และควำมตระหนักของคนในสังคม 

 
 
(+)  จำกสภำพกำรณ์ในปัจจุบันท ำให้สังคมมีควำมต้องกำรบุคลำกรที่มี

คุณภำพในสำยงำนนี้ ซึ่งกลุ่มสำขำวิชำ (ส ำนักวิชำ) สำธำรณสุขศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีมีศักยภำพที่จะด ำเนินกำรได้  

 
 
(+)  เกิดโอกำสในกำรขยำยมิติส ำหรับกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย

เนื่องจำกประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่ที่ควรจับตำมอง และควรมีกำร
วำงแผนในระยะยำวส ำหรับทิศทำงกำรวิจัยในอนำคต 

 
(-)   พื้นฐำนเศรษฐกิจครอบครัวของนักศึกษำที่ เรียนต่อในระดับ 

อุดมศึกษำที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีในปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดับยำกจนที่ต้องพึ่งพำระบบเงินกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำจำกรัฐบำล 

ส าคัญ เนื่องจำก คนในสังคมมีแนวโน้มที่ต้องสร้ำง
ควำมตระหนักทำงด้ำนสุขภำพ และสิ่งแวดล้อม
มำกยิ่ ง ข้ึ น  เนื่ อ งจำกก ำ รพัฒนำ  และกำ ร
เปลี่ ยนแปลงของบริบท ที่อำจน ำผลกระทบ          
หลำยๆ ด้ำนตำมมำ ดังนั้น ก ำลังคนทำงด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นที่ต้องกำรต่อ
สังคม และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

4.  ปัจจัยเก้ือหนุนทางเทคนิค
แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  แ ล ะ 
แนว โน้ ม  (Technical – 
Technology & Trends) 
ต่อการพัฒนาศักยภาพ
ส านักวิชา 

4.1  แนวโน้มของกำรใช้เทคโนโลยีส ำหรับ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย 
และกำรพัฒนำในยุคโลกำภิวัตน ์

 
 

High 
 
 
 
 
 

ยำว 
 
 
 
 
 

+/ - 
 
 
 
 
 

(+)  กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ควบคู่กับกำรพัฒนำของเทคโนโลยีที่มีอย่ำง
ต่อเนื่อง ท ำให้เกิดกำรพัฒนำของระบบกำรจัดกำรกำรเรียน         
กำรสอน และกำรวิจัยที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

(-)  ควำมหลำกหลำยและกำรพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วที่มำก
เกินไป อำจส่งผลกระทบต่อกำรปรับตัวทำงด้ำนองค์ควำมรู้ และ
ทักษะ ซึ่งอำจท ำให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีเหล่ำนั้น  

ส าคัญมาก เนื่องจำกปัจจุบัน เป็นยุคข้อมูลข่ำวสำร
ที่มีกำรสื่อสำรถึงกันได้ถึงระดับ Global Scale 
ดังนั้น ควำมทันต่อเหตุกำรณ์ที่ได้รับกำรสนับสนุน
จำกระบบเทคนิค และเทคโนโลยีจำกองค์กร จึง
เป็นปัจจัยที่ขำดไม่ได้ในกำรพัฒนำศักยภำพของ
ส ำนักวิชำต้ังแต่ระดับบุคคลถึงระดับองค์กร 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยวิเคราะห์ 

 
ปัจจัยมีผลกระทบต่อองค์กร 

 
ระดับของ
ผลกระทบ 

(High, 
Medium, 

Low) 

ความหมายโดยนัย หรือความส าคัญ 
(Implication or Importance) 

กรอบ
เวลา 

(Time 
Frame) 

ลักษณะ 
ผลกระทบ 

(-/+/ 
Neutral) 

ทิศทางผลกระทบ 
(Increasing, Unchanged, Decreasing) 

ระดับความส าคัญ 
(Critical, Important, Unimportant) 

5.  สิ่งแวดล้อมและ
ความยั่งยืน 
(Environmental 
Energy & Green 
Issues) ท่ีมีผลต่อ
การพัฒนาศักยภาพ
ส านักวิชา 

5.1  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติที่ เน้นใน
เ รื่ อ งของกำรพัฒนำที่
ยั่งยืนโดยเน้นกำรอนุรักษ์
และคุ้มครองทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
แ ล ะ น โ ย บ ำ ย ด้ ำ น
สิ่งแวดล้อมระดับประเทศ 

5.2  ผ ล ก ร ะ ท บ จ ำ ก ก ำ ร
เปลี่ยนแปลงสภำพแวดล้อม 
Climate change 

High 
 
 
 
 
 

High 

สั้น/ ยำว 
 
 
 
 
 

ยำว 

+ 
 
 
 
 
 
+ 

(+)  กำรประกำศนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมและทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศบนหลักกำรพัฒนำที่ยั่งยืน เป็นควำม   
ท้ำทำยที่ภำคส่วนต่ำงๆ จะน ำมำปรับใช้กับองค์กรของ
ตนเอง เช่น ในบริบทของมหำวิทยำลัยอำจเริ่มจำกกำร
มีนโยบำยกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของ
มหำวิทยำลัยภำยใต้หลักกำรของมหำวิทยำลัยสีเขียว  

(+)   กำรจัดต้ังส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์จะช่วยในกำร
เตรียมบุคลำกรส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำร
รองรับกำรปรับตัวต่อสภำพภูมิอำกำศของคนไทยใน
อนำคตที่อำจประสบปัญหำผลกระทบสุขภำพและ         
สุขภำวะจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

ส าคัญ เนื่องจำกนโยบำยดังกล่ำว เป็นควำมท้ำทำยที่สถำบันต่ำงๆ จะแปลงหลักกำร
จำกระดับนโยบำยและแผนสู่กำรปฏิบัติและด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม รวมถึงกำร
พัฒนำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำที่ยั่งยืนของประเทศ 

6.  กฎหมาย กฎระเบียบ
ทางกฎหมายท่ีอาจ
มี ผ ล ต่ อ ส ถ า บั น
หรือองค์กร (Legal 
Regulations & Laws) 

 

6.1  พ.ร.บ.วิชำชีพต่ำงๆ ใน
ปัจจุบันและอนำคต 
- กฎหมำยที่ เกี่ยว ข้อง

กับวิชำชีพ 
- สภำวิชำชีพ 

 

High 
 

ยำว 
 

+/- 
 

(+)  กำรมีพระรำชบัญญัติวิชำชีพในกลุ่มสำขำวิชำด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีควำมชัดเจน จะช่วย
ก ำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีทักษะ
และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำง
มีคุณภำพ 

(-)  หำกพระรำชบัญญัติวิชำชีพไม่มีควำมชัดเจนมำกพอ 
อำจก่อให้เกิดควำมสับสน และอำจเป็นกำรกีดกัน
โอกำสในกำรท ำงำนของบัณฑิตในบำงสำขำวิชำ 

 

ส าคัญมาก เนื่องจำกเป้ำหมำยหลักของกำรประกำศใช้ พ.ร.บ.วิชำชีพ คือ เพื่อให้
บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ส ำหรับกำรท ำงำนในสำขำเฉพำะอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ดังนั้น กำรประกำศใช้ พ.ร.บ.วิชำชีพย่อมส่งผลกระทบส ำคัญต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ได้แก่ ผู้ผลิตบัณฑิต ตัวบัณฑิต และกลุ่มผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งสมควรที่จะต้องมีกำรพิจำรณำ
อย่ำงรอบคอบและครอบคลุมมิติต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องอันอำจได้รับผลกระทบให้มำกที่สุด
เท่ำที่จะเป็นไปได้ บนหลักกำรทำงวิชำกำร และจริยธรรมสังคม 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

 
ปัจจัยวิเคราะห์ 

 
ปัจจัยมีผลกระทบต่อองค์กร 

 
ระดับของ
ผลกระทบ 

(High, 
Medium, 

Low) 

ความหมายโดยนัย หรือความส าคัญ 
(Implication or Importance) 

กรอบเวลา 
(Time 
Frame) 

ลักษณะผลกระทบ 
 (-/+/ Neutral) 

ทิศทางผลกระทบ 
(Increasing, Unchanged, Decreasing) 

ระดับความส าคัญ 
(Critical, Important, Unimportant) 

6.  กฎหมาย กฎระเบียบ
ทางกฎหมายท่ีอาจมี
ผลต่อสถาบันหรือองค์กร 
(Legal Regulations & 
Laws) 

 

6.2  กฎหมำย หรือ พระรำชบัญญั ติที่
เ กี่ ย ว ข้ อ งกั บ ลั กษณะง ำน  หรื อ 
ประเด็นเฉพำะตำมควำมเชี่ยวชำญ
ขอ งส ำข ำ วิ ช ำ ใ น กลุ่ ม ง ำ น ด้ ำ น
สำธำรณสุขและสิ่ งแวดล้อม เช่น 
พ.ร.บ. สำธำรณสุข พ.ร.บ. ส่งเสริม
และรักษำคุณภำพสิ่ งแวดล้อมฯ 
พ.ร.บ. โรงงำน พ.ร.บ. วัตถุอันตรำย ฯลฯ 

 
6.3  พ.ร.บ.กำรศึกษำแห่งชำติ   

Medium to 
High 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

High 

สั้น/ ยำว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยำว 

+/- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 

(+)  กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติในข้อนี้ ส่งผลต่อ
กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนในกำร
เ ต รี ย ม บั ณ ฑิ ต ใ ห้ มี ค ว ำ ม รู้  ทั ก ษ ะ  แ ล ะ
ประสบกำรณ์ ในกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ปัจจุบัน ท ำให้เกิดกำรพัฒนำอยู่เสมอ 

(-)  ในบำงโอกำส กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ      
มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป เนื่องจำกปัจจัย
หลำยประกำร เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของบริบท
ทำงกำรเมือง กำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำล ท ำให้เกิด
ควำมสับสนของผู้ปฏิบัติและขำดควำมเข้ำใจที่
ตรงกันในกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์จริง 

 
(+)   กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 

ในส่วนต่ำงๆ เป็นกำรก ำหนดทิศทำงส ำหรับ
มหำวิทยำลัยในกำรวำงรูปแบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กำรวิจัย ภำยใต้กำรบริหำรจัดกำรตำม
ห ลั ก ธ ร ร ม ำ ภิ บ ำ ล  ใ ห้ เ กิ ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ที่ มี
ประสิทธิภำพ มีควำมสอดคล้อง  และ เป็น
ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำประเทศ  

ส าคัญมาก เนื่องจำกกำรมีกฎหมำยที่มีคุณภำพจะเป็นพื้นฐำนที่ท ำ
ให้ผู้ที่อยู่ภำยใต้กฎหมำยตำมบทบำทที่แตกต่ำงกันสำมำรถน ำ
แนวทำงที่ก ำหนดไว้นั้นมำถือปฏิบัติตำมหน้ำที่ควำมรับผิดชอบใน
บริบทของตนตำมภำคส่วนต่ำงๆ ได้ ซึ่งส ำนักวิชำในฐำนะหน่วยงำน
ภำยใต้มหำวิทยำลัยถือเป็นส่วนหนึ่งของบริบทดังกล่ำวที่ต้องยึด
หลักกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพมำใช้เป็นแนวทำงในกำร
พัฒนำขอบเขตของงำนและภำระหน้ำที่ให้เกิดประโยชน์คืนกลับสู่
สังคมให้มำกที่สุด ตำมภำรกิจหลักของสถำบันกำรศึกษำ 
 
 
 
ส าคัญมากเนื่องจำกพระรำชบัญญัตินี้เป็นรำกฐำนของกำรวำง
รูปแบบของกำรสร้ำงหลักสูตรที่จะสร้ำงบัณฑิตเพื่อเป็นก ำลังส ำคัญ
ในกำรพัฒนำประเทศชำติ ดังนั้น จึงมีควำมจ ำเป็นที่จะต้องน ำปัจจัย
นี้มำวิเครำะห์ ตีควำม เพื่อเป็นพื้นฐำนในกำรออกแบบ หรือพัฒนำ
ภำรกิจของมหำวิทยำลัย ให้สอดคล้องกับควำมต้องกำร และทิศ
ทำงกำรพัฒนำประเทศชำติด้วยคนที่มีคุณภำพ บนหลักกำรของกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรด้ำนต่ำงๆ ของ
ชำติ (และของโลก) อย่ำงยั่งยืน (“Live locally, Think globally” 
เป็นแนวคิดที่น่ำสนใจในกำรน ำมำพิจำรณำออกแบบทิศทำงกำร
พัฒนำกำรด้ำนกำรศึกษำของสถำบัน) 
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 4.1.2 ผลการศึกษาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 จำกผลกำรวิเครำะห์ด้วยเทคนิค PESTEL Analysis ท ำให้สำมำรถระบุได้ว่ำโอกำสและ
อุปสรรคที่มีควำมเชื่อมโยงกับกำรจัดตั้งและพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ นั้นประกอบด้วย
ปัจจัยหลักดังที่ได้แสดงในหัวข้อ 4.1.1  ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ได้น ำมำเป็นข้อมูลสนับสนุนกำรวิเครำะห์
ปัจจัยภำยนอก ในกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันและแนวโน้มส ำหรับกำรพัฒนำส ำนักวิชำฯ ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ในล ำดับต่อมำ 
 ผลกำรศึกษำจำกกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำกกำรเก็บ
ข้อมูลทั้ง 7 ครั้งประกอบกันจำกกำรจัดสนทนำและอภิปรำยกลุ่มย่อย ควบคู่กับกำรสัมภำษณ์แบบกึ่ง
โครงสร้ำงในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง มีรำยละเอียดที่พิจำรณำครอบคลุม จุดอ่อน จุดแข็ง 
อุปสรรค และโอกำส (SWOT Analysis) และควำมส ำคัญขององค์ประกอบหลักในด้ำนโครงสร้ำง
ภำยใต้ระบบกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย (ได้แก่ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรท ำงำน 
และงบประมำณ ต่อกำรพัฒนำส ำนักวิชำ)  หลักสูตร นักศึกษำ และบุคลำกร (สอดคล้องกับค ำถำม         
กำรวิจัย ข้อ 1 และ 2 ของส่วนที่ 1 ดังแสดงในกรอบแนวคิดกำรวิจัยตำมภาพที่ 3.1) โดยสำมำรถ
สรุปและอภิปรำยประเด็นหลัก ได้แก่ องค์ประกอบที่เป็นประโยชน์และเอ้ือ (Beneficial) ต่อกำร
จัดตั้งและพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ได้แก่ กำรวิเครำะห์จุดแข็งควบคู่กับโอกำสที่ส่งผล
กระทบเชิงบวก และกำรวิเครำะห์จุดอ่อนควบคู่กับสิ่งที่อำจก่อให้เกิดควำมเสี่ยง หรืออุปสรรค 
(Detrimental) ที่ไม่เอ้ือต่อกำรจัดตั้งและพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  โดยผลกำรศึกษำ
สำมำรถพิจำรณำตำมประเด็นหลักส ำคัญ ดังแสดงรำยละเอียดในตารางท่ี 4.2 - 4.6  ได้แก่  
  1) โครงสร้างการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย (ตารางท่ี 4.2)  
  จุดแข็งในด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ได้แก่ ระบบรวมบริกำร ประสำนภำรกิจของมหำวิทยำลัยที่มีควำมคล่องตัวเอ้ือต่อกำรบริหำรจัดกำร
หำกมีกำรจัดตั้งส ำนักวิชำใหม่ มีควำมชัดเจนเกี่ยวกับภำรกิจของมหำวิทยำลัยในด้ำนวิชำกำรและกำร
เป็นที่พ่ึงให้กับชุมชนและสังคม และกำรบูรณำกำรระบบสหกิจศึกษำเข้ำกับหลักสูตรต่ำง  ๆ  ที่เปิด
สอนเอ้ือให้ปัจจัยเหล่ำนี้เป็นจุดแข็งที่สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพขององค์กรและบุคลำกร โดยที่มี
ปัจจัยด้ำนโอกำส ได้แก่ นโยบำยกำรศึกษำ และด้ำนกลุ่มวิชำชีพในกรอบงำนสำธำรณสุขที่เอ้ือให้มี
ควำมหลำกหลำยในกำรเปิดหลักสูตรใหม่ที่สำมำรถรองรับควำมต้องกำรของประเทศชำติในอนำคต 
ประกอบกับกำรที่มีกำรด ำเนินกำรตำมระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำในกำรติดตำมประเมินผลจึงท ำ
ให้ระบบกำรท ำงำนมีโอกำสได้ทบทวนประเมินเพ่ือกำรพัฒนำองค์ประกอบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบต่อไป อย่ำงไรก็ตำม  จุดอ่อนและอุปสรรค ได้แก่ โครงสร้ำงกำรบริหำรของกลุ่มสำขำวิชำ           
สำธำรณสุขศำสตร์ที่อยู่ภำยในส ำนักวิชำแพทยศำสตร์อำจท ำให้เกิดควำมไม่ชัดเจนในแง่ของกำร
ขับเคลื่อนภำรกิจในภำพรวมเมื่อพิจำรณำในภำพของนโยบำยกำรพัฒนำ และบริหำรจัดกำรส ำนักวิชำ 
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เนื่องจำกมีควำมแตกต่ำงตำมลักษณะวิชำชีพและบริบทในยุคปัจจุบัน ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรใน
ภำพรวมไม่เอ้ือต่อกันได้อย่ำงเต็มศักยภำพที่ควรจะเป็น นอกจำกนี้ ภำวะควำมไม่เพียงพอของ
คณำจำรย์ยังเป็นเหตุให้เกิดปัญหำภำระงำนล้นมือในบำงภำคกำรศึกษำ ส่วนอุปสรรคที่เป็นปัจจัย
ภำยนอก ได้แก่ ควำมไม่ชัดเจนของนโยบำยของกรอบงำนด้ำนสำธำรณสุข อำจท ำให้เกิดกำรตีควำมที่
แตกต่ำงเป็นเหตุให้เกิดควำมล่ำช้ำต่อกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำของส ำนักวิชำ 
  2) ลักษณะเฉพาะของหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรในปัจจุบัน 
(ตารางท่ี 4.3)  
  จุดแข็ง ได้แก่ กำรที่หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่เป็นที่ต้องกำร
ของสถำนประกอบกำรทั้งภำครัฐและเอกชนและหลักสูตรมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพรองรับ           
มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเน้นกำรฝึกจำกประสบกำรณ์จริง มีกำรปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี และมี
ระบบประกันคุณภำพที่ทันสมัยและเหมำะสมต่อกำรประเมินผลเพ่ือกำรพัฒนำ (CUPT-QA)  ทั้งนี้ 
กำรที่มีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพรองรับ ค่ำนิยมของสังคมที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรศึกษำ          
และโยบำยจำกภำครัฐที่มีกำรปรับตัวไปตำมสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงในยุคโลกำภิวัตน์ ช่วยเอื้อให้
เกิดโอกำสที่กลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ได้แสดงบทบำทตำมวิชำชีพและควำมเชี่ยวชำญได้มำก
ยิ่งขึ้น ซึ่งถือว่ำเป็นประโยชน์ในวงกว้ำงอีกด้วย จุดอ่อนและอุปสรรค ได้แก่ กำรขำดควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศและกำรผันแปรของนโยบำยในกำรรับบุคลำกรในภำครัฐ  รวมถึงกำรเปลี่ยนแปลง
กฎหมำยอันเนื่องจำกควำมผันแปรของบริบททำงกำรเมือง อำจส่งผลต่อแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเพียงพอ
ในกำรก ำหนดแนวทำงในกำรผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์  
  3) สถานการณ์ของนักศึกษาปัจจุบันและบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา (ตารางท่ี 4.4)  
 จุดแข็งของนักศึกษำปัจจุบันและบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ ได้แก่ กำรที่บัณฑิตที่
ส ำเร็จกำรศึกษำมีอัตรำกำรได้งำนท ำในระดับสูงและบัณฑิตได้รับกำรยอมรับในแวดวงวิชำชีพ ซึ่งยัง
เป็นที่ต้องกำรในทุกภำคส่วน นอกจำกนี้ นักศึกษำปัจจุบันยังได้รับควำมเท่ำเทียมกันในกำรพัฒนำ
ทักษะวิชำควำมรู้ผ่ำนหลักสูตรและกำรเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ จึงท ำให้นักศึกษำมีโอกำสในกำรพัฒนำ
ทักษะส ำคัญ ได้แก่ ทักษะกำรเรียน ทักษะด้ำนกำรสื่อสำร และทักษะอ่ืน ๆ อย่ำงเท่ำเทียมกัน ซึ่งเป็น
ประโยชน์ต่อกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรท ำงำนจริงเมื่อออกสหกิจศึกษำและเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ  
อย่ำงไรก็ตำม จุดอ่อนที่พบคือ นักศึกษำมี พ้ืนฐำนวิชำกำรค่อนข้ำงอ่อน  และกำรสื่อสำร
ภำษำต่ำงประเทศอยู่ในระดับน้อย ทักษะด้ำนกำรสื่อสำรยังจ ำเป็นต้องพัฒนำ ทั้งนี้ อำจเนื่องจำกยุค
สมัยที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในด้ำนต่ำงๆ เช่น ด้ำนเทคโนโลยี กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรกำร
ใช้กำรสื่อสำรออนไลน์ด้วยศักยภำพที่ยังมีควำมจ ำกัดและขำดทักษะ เป็นต้น สิ่งเหล่ำนี้ จัดเป็น
อุปสรรค (Threats) ต่อกำรพัฒนำนักศึกษำและบัณฑิตในกำรรู้เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง และรู้วิธีใน
กำรตั้งรับและตอบสนองควำมเปลี่ยนแปลงด้วยควำมรู้ที่ถูกต้อง  
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  4) ทรัพยากรบุคคลและอัตราก าลังคน (ตารางท่ี 4.5 - 4.6) 
 ในด้ำนทรัพยำกรบุคคลและอัตรำก ำลังคนนั้น พบว่ำ จุดแข็ง ได้แก่ กำรที่
คณำจำรย์มีคุณวุฒิระดับสูงตรงตำมสำขำวิชำ คณำจำรย์มีประสบกำรณ์สอนที่เน้นนักศึกษำเป็น
ศูนย์กลำง และมีกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรน ำวิธีกำรสอนที่หลำกหลำยมำใช้ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ 
คณำจำรย์และบุคลำกรมีประสบกำรณ์ร่วมกันในกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร และได้รับโอกำสในกำร
พัฒนำศักยภำพของตนเองตำมโครงสร้ำงที่มหำวิทยำลัยได้มีกำรก ำหนดไว้อย่ำงชัดเจน ทั้งในด้ำน
วิชำกำร กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้กับชุมชน ดังนั้น ในภำพรวม 
คณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนมีทัศนคติในแง่บวกที่เป็นส่วนหนึ่งในกำรขับเคลื่อนพัฒนำ
มหำวิทยำลัย  อย่ำงไรก็ตำม จุดอ่อนและอุปสรรค ได้แก่ จ ำนวนคณำจำรย์ในแต่ละหลักสูตรมีน้อย
และกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีที่หลำกหลำยและรวดเร็วอำจส่งผลต่อกำรรู้ทันสภำวกำรณ์ 
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ตารางท่ี 4.2 กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีที่สอดคล้องกับกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ด้วย SWOT Analysis 
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
1. กำรบริหำรจัดกำรแบบ “รวมบริกำร ประสำนภำรกิจ”ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี โดยมุ่งใช้ทรัพยำกรและควำมช ำนำญร่วมกันท ำ

ให้องค์กรมีควำมคล่องตัวในกำรบริหำรงำนจำกระดับมหำวิทยำลัยถึงระดับสำขำวิชำ  
2. ระบบเอื้อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือจัดต้ังส ำนักวิชำใหม่ทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพำะสำขำวิชำที่ขำด

แคลนและกำรพัฒนำหลักสูตรต่ำงๆ ยังเป็นที่ต้องกำรของประเทศ  
3. มีกำรบรรจุระบบสหกิจศึกษำในหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนโดยมหำวิทยำลัยเพ่ือให้นักศึกษำได้ปฏิบัติงำนจริงในสถำนประกอบกำร

และฝึกกระบวนกำรเรียนรู้ในกำรประยุกต์ใช้หลักวิชำกำรผ่ำนประสบกำรณ์จริงจำกกำรท ำโครงงำนในสถำนประกอบกำรตำมบริบทของ
วิชำชีพ 

4. มีโครงสร้ำงและระบบกำรพัฒนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุนอย่ำงชัดเจน 
5. มีระบบโครงสร้ำงบริหำรจัดกำรกำรแบ่งบทบำทควำมรับผิดชอบในภำระงำนต่ำงๆ ของคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนที่สอดคล้อง

กับพันธกิจของส ำนักวิชำอย่ำงชัดเจน 
6. มหำวิทยำลัยมีระบบโครงสร้ำงพ้ืนฐำนต่ำง ๆ  และทรัพยำกรเพียงพอในระดับที่เอื้อต่อกำรจัดต้ังส ำนักวิชำใหม่ มีกำรสนับสนุนด้ำนเทคนิคและ

เทคโนโลยีรองรับกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ และมหำวิทยำลัยยังได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเพ่ือพัฒนำโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนที่สอดคล้องกับทิศทำงแผนพัฒนำมหำวิทยำลัย 

7. นโยบำยของมหำวิทยำลัยให้ควำมส ำคัญกับกำรเป็นมหำวิทยำลัยที่เป็นที่พ่ึงของชุมชน มีพันธกิจสัมพันธ์ระหว่ำงมหำวิทยำลัยและชุมชน ท ำให้
เกิดกำรสร้ำงควำมร่วมมือ และบูรณำกำร ทั้งด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร กับชุมชนท ำให้เกิดโอกำสในกำรใช้ชุมชน
เป็นห้องเรียนพัฒนำวิชำกำร รวมถึงมีกำรสนับสนุนงบประมำณในกำรด ำเนินกำรท ำวิจัยสถำบันเพื่อกำรพัฒนำแก่หน่วยงำนในสังกัด 

1. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำและด้ำนที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพตำมกรอบงำนกลุ่มสำธำรณสุขที่ประกำศโดยรัฐบำล และ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มงำนนี้ในยุคที่ประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ได้เปิดโอกำสและควำมท้ำทำยใน
กำรเพ่ิมควำมหลำกหลำยของสำขำวิชำ เช่น สำขำวิชำด้ำนโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำรที่จะสอดรับกำร
ป้องกันโรค Non-Communicable Diseases (NCD) ในยุคปัจจุบันและอนำคต สำขำวิชำเทคโนยีสำธำรณสุข 
และสำขำวิชำกำรจัดกำรภัยพิบัติ เป็นต้น เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรก ำลังคนที่มีควำมรู้ในกลุ่มสำขำวิชำดังกลำ่ว
ในระดับประเทศและระดับภูมิภำค 

2. นโยบำยเร่งด่วนที่มีกำรประกำศโดยรัฐบำลในช่วงเวลำต่ำงๆ จะมีกำรสนับสนุนงบประมำณด้ำนกำรวิจัย ซึ่งเอื้อให้
ทีมงำนที่มีควำมพร้อมในด้ำนกำรวิจัยและกำรบริกำรวิชำกำรได้แสดงศักยภำพและมีส่วนช่วยประเทศชำติในกำร
แก้ไขปัญหำเร่งด่วนในช่วงเวลำเฉพำะตำมเหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนจำกควำมเปลี่ยนแปลงได้ 

3. ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำที่มีกำรน ำมำใช้ในกำรติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติ งำนเอื้อให้หน่วยงำนที่มี
พ้ืนฐำนในด้ำนกำรประเมินผลพนักงำน เช่น มทส. ที่มีกำรวำงระบบนี้ต้ังแต่ในยุคแรกที่มีกำรจัดต้ังมหำวิทยำลัย 
สำมำรถวำงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรประเมินผลเชิงสร้ำงสรรค์และเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำให้มีทิศทำงที่มีประสิทธิภำพและสอดรับกับสถำนกำรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วในยุค                  
ที่เทคโนโลยีมีบทบำทและผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำน  

4. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ควบคู่กับกำรพัฒนำของเทคโนโลยีที่มีอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้เกิดกำรพัฒนำของระบบ              
กำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอน และกำรวิจัยที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น 

จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) 
1. กลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์อยู่ภำยใต้โครงสร้ำงกำรบริหำรของส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ในขณะที่มีลักษณะตำมวิชำชีพและบริบทที่

แตกต่ำงกัน กำรเรียนกำรสอนในหลักสูตรมีควำมแตกต่ำงกัน รวมถึงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและกำรรับรองหลักสูตรใช้ระบบที่
แตกต่ำงกัน ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรในภำพรวมไม่เอื้อต่อกันอย่ำงเต็มศักยภำพที่ควรจะเป็น 

2. จ ำนวนนักศึกษำต่อหลักสูตรมีจ ำนวนมำก และมีจ ำนวนมำกกว่ำเป้ำหมำยที่ต้องกำรรับในแต่ละปี ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสู ตร 
เช่น ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์มีไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักศึกษำที่เพ่ิมขึ้นขณะที่ห้องปฏิบัติกำรของสำขำวิชำ               
อนำมัยสิ่งแวดล้อม  ยังไม่ได้รับกำรปรับปรุงให้ใช้งำนได้ตำมปกติ ท ำให้ติดขัดในกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย ทั้งนี้ แม้ว่ำมหำวิทยำลัยจะ
ได้รับงบประมำณสนับสนุนกำรขยำยโครงสร้ำงพื้นฐำนอย่ำงต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันพ้ืนที่ที่จะได้รับจัดสรรเพ่ิมเติมยังอยู่ในระยะก่อสร้ ำง 
ดังนั้น กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัยยังมีข้อจ ำกัดในส่วนนี้  

3. ภำระงำนสอนเฉลี่ยระดับปริญญำตรีของคณำจำรย์อยู่ในระดับสูงมำกซึ่งอำจส่งผลต่อกำรท ำงำนในภำรกิจอื่นๆ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1. ควำมไม่ชัดเจนของนโยบำยและควำมเป็นนำมธรรมของนโยบำยด้ำนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกรอบงำนกลุ่ม
สำธำรณสุขอำจท ำให้เกิดกำรตีควำมที่แตกต่ำงกันและส่งผลต่อกำรควำมล่ำช้ำในกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ
ส ำนักวิชำ 

2. กำรแข่งขันที่สูงขึ้นด้ำนกำรรับนักศึกษำและกำรผลิตบัณฑิตทำงด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ของมหำวิทยำลัยของไทย
ทั้งภำครัฐและเอกชนที่มีกำรเปิดหลักสูตรใหม่จ ำนวนมำก  



 
 

 

54 

ตารางท่ี 4.3 กำรวิเครำะห์ลักษณะเฉพำะของหลักสูตรและกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรในปัจจุบันของกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ด้วย SWOT Analysis 
 

จุดแขง็ (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
1. เป็นสำขำวิชำที่เป็นที่ต้องกำรของสถำนประกอบกำร สถำนที่รำชกำร และหน่วยงำนของ

รัฐ เช่น โรงงำนอุตสำหกรรม โรงพยำบำล บริษัทที่ปรึกษำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำน
เขตในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร เป็นต้น 

2. กลุ่มวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ทั้งสองสำขำวิชำเป็นสำขำวิชำที่เน้นกำรเรียนกำรสอนให้ฝึก
ปฏิบัติทดลองท ำงำนจริง  

3. หลักสูตรมีกำรศึกษำแนวโน้มควำมต้องกำรของตลำดงำนและมีผู้ ทรงคุณวุฒิร่วม
พิจำรณำองค์ประกอบเนื้อหำรวมทั้งมีกำรปรับปรุงหลักสูตรอย่ำงสม่ ำเสมอรวมถึงการ
ปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี มีการสอบถาม Stakeholder  

4. ในอนำคต นอกเหนือจำกแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษำที่มีกำรด ำเนินกำรอยู่แล้ว กลุ่ม
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์มีคุณลักษณะที่สำมำรถน ำแนวคิดเกี่ยวกับ University-
Workplace/ Professional And Community Engagement มำผสมผสำนกับกำร
บริหำรจัดกำรและพัฒนำหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้กับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ได ้ 

5. มีกำรใช้ระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำที่จะใช้เป็นแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรได้ทันสมัย ได้แก่ CUPT-QA 

1. หลักสูตรมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพรองรับ เช่น พระรำชบัญญัติสำธำรณสุข พระรำชบัญญัติอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
2. จำกแนวโน้มกำรให้คุณค่ำกำรศึกษำของสังคมในปัจจุบัน ควำมต้องกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำมีมำกขึ้นทั้งจำกจ ำนวนผู้ส ำเร็จ

กำรศึกษำในชั้นมัธยมเพิ่มสูงขึ้น จำกบุคลำกรในวัยท ำงำนที่ต้องกำรศึกษำต่อเพื่อเพิ่มวุฒิและจำกควำมต้องกำรของส่วนรำชกำร 
สถำนประกอบกำรที่ต้องกำรพัฒนำควำมรู้และทักษะของบุคลำกร ท ำให้กำรผลิตบัณฑิตและกำรบริกำรวิชำกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข
มีโอกำสขยำยตัวได้อย่ำงต่อเนื่อง  

3. นโยบำยทำงด้ำนสำธำรณสุขของประเทศที่เน้นกำรส่งเสริมและดูแลสุขภำพแบบองค์รวม รวมทั้งประชำชนมีกำรตระหนักและสนใจ
กำรดูแลสุขภำพของตนเองมำกยิ่งขึ้น ท ำให้ยังขำดบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุขใน
ปัจจุบัน รวมถึงงำนสำธำรณสุขด้ำนใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประชำชนในทุกภำคส่วนของสังคม ซ่ึงกลุ่มสำขำวิชำ 
(ส ำนักวิชำ) สำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีมีศักยภำพที่จะด ำเนินกำรได้ 

4. นโยบำยด้ำนกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศนับเป็นวำระแห่งชำติที่ทุกภำคส่วนต้องให้ควำมส ำคัญและเตรียม
ควำมพร้อมของบุคลกรในอนำคต ซ่ึงส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์จะเป็นหน่วยงำนส ำคัญหน่วยงำนหนึ่งที่มีบทบำทโดยตรงในกำร
ผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับควำมต้องกำรของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  

5. จำกนโยบำยของรัฐบำลและพลวัตของแนวโน้มของประชำกรโลกด้ำนสุขภำพ และสถำนที่ตั้งของมหำวิทยำลัยในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง โอกำสที่จะเป็นศูนย์กลำงสนับสนุนและให้บริกำรวิชำกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัยและ
ควำมปลอดภัย โภชนำกำร และเทคโนโลยีสำธำรณสุข ในภูมิภำคซ่ึงสำมำรถตอบสนองต่อแนวโน้มกำรพัฒนำของพื้นที่ 

จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) 
ด้านลักษณะเฉพาะของหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร 
1. ขำดควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับต่ำงประเทศ 
2. หลักสูตรบัณฑิตศึกษำมีน้อยส่งผลต่อผลงำนตีพิมพ์ในลักษณะสหวิชำชีพ 
3. มีหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชำชีพกำรสำธำรณสุขเปิดสอนเพียง 2 หลักสูตร ส่งผลให้เกิด

กำรบูรณำกำรหรือควำมร่วมมือในกำรเรียนกำรสอนยังไม่ครอบคลุม 

ด้านลักษณะเฉพาะของหลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตร 
1. นโยบำยกำรรับบุคลำกรของทำงภำครัฐ เช่น กระทรวงสำธำรณสุข และกำรรับบุคลำกรของภำคอุตสำหกรรมที่มีกำรผันแปรตำม

นโยบำย ภำวะเศรษฐกิจกำรแข่งขันของโลก อำจส่งผลต่อกำรผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์  
2. กำรประกำศใช้พระรำชบัญญัติ มีกำรเปลี่ยนแปลงบ่อยเกินไป เนื่องจำกปัจจัยหลำยประกำร เช่น กำรเปลี่ยนแปลงของบริบททำง

กำรเมือง กำรเปลี่ยนแปลงรัฐบำล ท ำให้เกิดควำมสับสนของผู้ปฏิบัติ และมีโอกำสที่จะขำดควำมเข้ำใจที่ตรงกันในกำรปฏิบัติงำนใน
สถำนกำรณ์จริง และกำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวยังไม่มีประสิทธิภำพในแง่ของกำรกระจำยข้อมูลให้ครอบคลุมผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเท่ำที่ควร 
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ตารางท่ี 4.4 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ของนักศึกษำปัจจุบันและบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำของกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ด้วย SWOT Analysis 
 

จุดแขง็ (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
1.  บัณฑิตท่ีส ำเร็จกำรศึกษำมีภำวะกำรได้งำนท ำอยู่ในระดับสูงและสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของมหำวิทยำลัย 
2.  บัณฑิตเป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพและได้รับรำงวัลระดับชำติ 
3.  นักศึกษำมีควำมเท่ำเทียมกันในกำรพัฒนำทักษะวิชำกำรผ่ำนหลักสูตรและกิจกรรมต่ำงๆ ที่มีควำมสอดคล้อง

กับวิชำชีพ โดยได้รับกำรสนับสนุนตั้งแต่ระดับมหำวิทยำลัยถึงระดับสำขำวิชำ เช่น โครงกำร University 
Engagement ที่ได้ท ำงำนร่วมกับชุมชน กำรได้เรียนรู้กำรใช้เครื่องมือจริงในภำคปฏิบัติกำรของกำรเรียนกำร
สอน กำรมีประสบกำรณ์จริงจำกกำรท ำโครงงำนพิเศษก่อนจบกำรศึกษำ กำรได้รับประสบกำรณ์จริงจำกกำร
ท ำงำนในสำยที่ตรงกับวิชำชีพจำกกำรออกสหกิจศึกษำโดยระบบที่รองรับในมหำวิทยำลัย 

 

1. ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพทั้งวิทยำศำสตรบัณฑิต และ วิทยำศำสตร
มหำบัณฑิตเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนในทุกภำคส่วนของสังคมตำมนโยบำยทำงด้ำน
สำธำรณสุขของประเทศที่เน้นกำรส่งเสริมและดูแลสุขภำพแบบองค์รวม กำรให้ควำมส ำคัญกับผลของกำร
เปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภำพ กำรสื่อสำรข้อมูลควำมรู้ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพในยุค
เทคโนโลยี รวมทั้งประชำชนมีกำรตระหนักและสนใจกำรดูแลสุขภำพของตนเองมำกยิ่งขึ้น ท ำให้ยังขำด
บุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำงำนด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวมถึง
งำนสำธำรณสุขด้ำนใหม่ๆ  

2. นโยบำยกำรขยำยกองทุนกู้ยืมเพื่อกำรศึกษำของนักศึกษำที่มีฐำนะยำกจนได้กู้ยืมเรียนจนจบกำร ศึกษำ เปิด
โอกำสให้ผู้เรียนได้มีโอกำสในกำรเรียนในระดับอุดมศึกษำและส ำเร็จกำรศึกษำ 

จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) 
1. นักศึกษำพื้นฐำนวิชำกำรอ่อน เช่น กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ ขำดควำมเข้มแข็งของทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับกำร

เรียน (Study Skills) ได้แก่ ทักษะกำรฟัง พูด  อ่ำน เขียน รวมถึงขำดทักษะด้ำนภำษำต่ำงประเทศ  
2. ขำดควำมมั่นใจในตัวเอง ไม่กล้ำแสดงออก ขำดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ นักศึกษำไม่กล้ำแสดงควำมคิดเห็นใน

ชั้นเรียนเม่ือได้รับโอกำส   
3. นักศึกษำขำดทักษะในด้ำนกำรสื่อสำรที่มีคุณภำพและเหมำะสม เช่น ทักษะกำรเขียนจดหมำย กำรเขียน 

e-mail นอกจำกนี้กำรแสดงควำมคิดเห็นผ่ำน Social Network ในบำงกรณีส่งผลกระทบเชิงลบต่อตัว
นักศึกษำเอง 

4. นักศึกษำขำดแรงจูงใจในกำรเรียนและขำดเป้ำหมำยในชีวิต เนื่องจำกไม่แน่ใจหรือไม่รู้ว่ำตัวเองชอบเรียนอะไร 
หรืออยำกท ำงำนอะไร เรียนต่อด้วยเหตุผลที่สอบติดแล้วจึงเรียน  

5. คุณภำพของนักศึกษำแรกเข้ำมีฐำนควำมรู้ที่แตกต่ำงกันมำ ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนให้ไม่สำมำรถส ำเร็จ
กำรศึกษำตำมหลักสูตร 

6. บัณฑิตบำงส่วนท ำงำนไม่ตรงตำมสำขำที่เรียนมำ 

1. กำรที่ประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน ภำษำต่ำงประเทศมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรพัฒนำให้มีกำรสื่อสำร
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. ระบบกำรศึกษำในระดับก่อนอุดมศึกษำของประเทศส่วนใหญ่ ที่ไม่ได้เน้นเรื่องของกำรฝึกกระบวนกำรคิดอย่ำง
เป็นระบบ ท ำให้เด็กคิดไม่เป็น  

3. เทคโนโลยีที่พัฒนำไปอย่ำงรวดเร็ว ท ำให้ไม่สำมำรถควบคุมกำรใช้ได้อย่ำงเหมำะสม รวมถึงควำมหลำกหลำย
และกำรพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วที่มำกเกินไป อำจส่งผลกระทบต่อกำรปรับตัวทำงด้ำนองค์ควำมรู้  และ
ทักษะ ซ่ึงอำจท ำให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีเหล่ำนั้น 

4. พื้นฐำนครอบครัวที่ยำกจนและผู้ปกครองไม่สำมำรถให้ค ำแนะน ำบุตรได้  อ้ำงอิงจำกจ ำนวนนักศึกษำทุนกู้ยืม 
และกำรที่นักศึกษำต้องอำศัยทุนกู้ยืมในกำรเรียน หำกกู้ยืมไม่ได้ท ำให้ส่งผลกระทบต่อสภำพจิตใจในเรื่อง
ควำมเครียดและไม่มีสมำธิในกำรเรียน 

5. ค่ำนิยมของสังคมที่ยึดถือว่ำทุกคนต้องเรียนมหำวิทยำลัยโดยมองข้ำมควำมสำมำรถและทักษะเฉพำะบุคคลที่มี
ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ท ำให้ทักษะดังกล่ำวไม่ได้ถูกพัฒนำอย่ำงเหมำะสมลงตัวและเต็มศักยภำพ 
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ตารางท่ี 4.5 กำรวิเครำะห์ทรัพยำกรบุคคลและอัตรำก ำลังคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ด้วย SWOT Analysis 
 

จุดแขง็ (Strengths) โอกาส (Opportunities) 
1. คณำจำรย์มีคุณวุฒิกำรศึกษำในระดับสูง มีควำมเชี่ยวชำญและมีคุณวุฒิตรงตำมสำขำวิชำ  มีศักยภำพในกำรพัฒนำ

ทั้งในด้ำนวิชำชีพ กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร มีศักยภำพรองรับกำรพัฒนำเป็นส ำนักวิชำได้ 
2. คณำจำรย์มีประสบกำรณ์สอนที่เน้นนักศึกษำเป็นศูนย์กลำง (Student Centered Learning) มีวิธีกำรเรียนกำรสอน

ที่หลำกหลำย เช่น Active Learning, PBL เน้นกำรเรียนกำรสอนที่น ำโครงกำร ประสบกำรณ์ ปัญหำที่เกิดขึ้นบูรณำ
กำรกำรเรียนกำรสอนในห้องเรียน (Project Based Learning) และมีบุคลำกรสำยสนับสนุนที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ 

3. ประสบกำรณ์กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของคณำจำรย์ในกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุข
ศำสตร์  ในกำรผลิตบัณฑิตด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ (สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสำขำวิชำอนำมัย
สิ่งแวดล้อม) เป็นที่ยอมรับในวงวิชำชีพ และสถำนประกอบกำรผู้ใช้บัณทิต ปัจจุบันผลิตบัณฑิตรับใช้สังคมทั้งสิ้น    
13 รุ่น รวม 1,551 คน          

4. คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำมีควำมเป็นจิตอำสำ กำรปลูกฝังทัศนคติที่ดีในกำรมีส่วนร่วมกับสังคม อันจะเห็น
ได้จำกกิจกรรมของกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ที่มีส่วนร่วมทุกกิจกรรมของมหำวิทยำลัย  

5. บุคลำกรมีโอกำสพัฒนำในกำรก้ำวเข้ำสู่ต ำแหน่งงำนตำมโครงสร้ำงวิชำชีพ (Career Path) 

1. มหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในกำรลงทุนจำกรัฐเพื่อกำรด ำเนินกำรประจ ำปีงบประมำณมี
ควำมต่อเนื่อง  

2. งบวิจัยจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนทุนวิจัย เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
(วช.) ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)   กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี (วท.) หน่วยงำน
รำชกำร และเอกชนที่สร้ำงควำมร่วมมือด้ำนวิจัยและกำรวิชำกำรร่วมกัน 

 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) อุปสรรค (Threats) 
1. จ ำนวนคณำจำรย์ในแต่ละหลักสูตรมีจ ำนวนน้อย สัดส่วนของอำจำรย์ต่อนักศึกษำอยู่ในระดับต่ ำ คือ 1:53 ส่งผล

กระทบต่อภำระงำนทั้งด้ำนกำรสอน วิจัย และบริกำรวิชำกำรเน่ืองจากจ ำนวนอำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ ยังไม่เหมำะสม 
ไม่เพียงพอต่อจ ำนวนนักศึกษำที่เพิ่มขึ้นของ 2 หลักสูตรเดิมที่เปิดกำรเรียนกำรสอน (จำกแผนกำรรับนักศึกษำ
ของทั้ง 2 สำขำ รวม 180 คน แต่ปัจจุบัน นักศึกษำปี 1 ปีกำรศึกษำ 2559 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 217 คน) รวมถึงทรัพยำกร
ด้ำนบุคลำกรเพื่อรองรับกำรเปิดสำขำใหม่เพิ่มเติมด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ 

2. มีสัดส่วนคณำจำรย์ที่ได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำรน้อยในกลุ่มสำธำรณสุขศำสตร์ในปัจจุบัน 
3. กระบวนกำรสรรหำบุคลำกรทำงวิชำกำรมำเพิ่มเติมไม่สำมำรถกระท ำได้ทันสถำนกำรณ์ ซ่ึงเช่ือมโยงกับกระบวนกำร

และระบบกำรคัดเลือกพนักงำนของมหำวิทยำลัย  
4. พนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำรยังไม่เพียงพอในกำรด ำเนินงำนเพื่อให้บรรลุภำรกิจ 

1. ควำมหลำกหลำยและกำรพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงรวดเร็วที่มำกเกินไป อำจส่งผลกระทบต่อกำรปรับตัว
ทำงด้ำนองค์ควำมรู้ และทักษะ ซ่ึงอำจท ำให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงกลุ่มผู้ใช้เทคโนโลยีเหล่ำนั้น  
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 โดยสรุป หำกพิจำรณำหัวข้อ 4.1.2 ที่แสดงผลกำรศึกษำจำกกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis 
จำกกำรสัมภำษณ์และกำรจัดสนทนำกลุ่มย่อยนี้ ได้แสดงให้เห็นว่ำประเด็นหลักของปัจจัยภำยใน 
(Internal Factors) ที่สรุปได้นั้น ประกอบด้วย 1) โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 
2) ลักษณะเฉพำะของหลักสูตรและกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรในปัจจุบัน 3) สถำนกำรณ์เกี่ยวกับ
นักศึกษำปัจจุบันและบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำ และ 4) ทรัพยำกรบุคคลและอัตรำก ำลัง  

ซึ่งจะเห็นได้ว่ำปัจจัยที่ 1), 2), 3) นั้นเป็นองค์ประกอบของระบบที่จะต้องมีกำรด ำเนินงำน
โดยทรัพยำกรบุคคล (ปัจจัยที่ 4))  ทั้งนี้ ในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำ กำรปฏิบัติงำนของสำยสนับสนุน
วิชำกำรมีช่องว่ำงและควำมท้ำทำยสูงในแง่ของกำรบริหำรจัดกำร และกำรประสำนงำนกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง ทีมวิจัยจึงได้ขอควำมร่วมมือจำกพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง มำร่วมแบ่งปัน
ประสบกำรณ์เพ่ือถอดบทเรียนเกี่ยวกับปัญหำและอุปสรรค พร้อมข้อจ ำกัดที่มีโดยกำรวิเครำะห์ตนเอง 
(เป็นกำรวิเครำะห์ในระดับรำยบุคคล) ตำมหลักกำรของ SWOT Analysis ไว้ส ำหรับเป็นแนวทำงกำร
วำงแผนกำรบริหำรจัดกำรบุคคล หำกมีกำรตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ต่อไป จึงได้มีกำรจัดท ำ
กิจกรรมสนทนำกลุ่มย่อย (ครั้งที่ 6) ดังแสดงรำยละเอียดไว้ในบทที่ 3 เพ่ือให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมได้ให้
ข้อมูล ถกอภิปรำยร่วมกัน  

จำกนั้นประเด็นหลักที่ได้จึงถูกน ำมำวิเครำะห์เพ่ือระบุผลกำรศึกษำตำมหลักกำร Thematic 
Analysis นอกจำกนี้ กลุ่มพนักงำนสำยสนับสนุนวิชำกำรดังกล่ำวเป็นกลุ่มท ำงำนที่สนับสนุนงำนด้ำน
กำรบริหำรงำนทั่วไปในระดับส ำนักวิชำ และระดับสำขำวิชำ เป็นตัวกลำงหลักในกำรประสำนงำน
ระหว่ำงหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย คณำจำรย์ และนักศึกษำ ทีมวิจัยจึงให้ควำมส ำคัญกับ
ทรัพยำกรบุคคลในกลุ่มนี้ ในกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันในระดับบุคคล (แบบไม่ระบุรำยชื่อบุคคล) 
ผ่ำนกำรเก็บข้อมูลแบบสนทนำกลุ่มย่อย (Focus Group) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และ
ก าหนดทิศทางเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส านักวิชาที่มีความสอดคล้องกับบริบทและ
ความเป็นจริงในทางปฏิบัติ โดยผลกำรวิเครำะห์สำมำรถสรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 4.6 ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่ำ จุดอ่อนและอุปสรรคที่ได้วิเครำะห์นั้น สำมำรถน ำมำใช้เป็นตัวตั้งต้นในกำรก ำหนดแผนเ พ่ือ
พัฒนำทรัพยำกรบุคคล (Human Resource Development Plan) ในทักษะและองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่
จ ำเป็น มีควำมส ำคัญส ำหรับกำรสร้ำงเสริมศักยภำพที่จ ำเป็น (Capacity Building) เพ่ือกำรพัฒนำงำน
และองค์กำรอย่ำงมีทิศทำงที่เหมำะสมในอนำคต ที่มีควำมสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ ที่มีกำร
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
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ตารางท่ี 4.6 ผลกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis มำใช้วิเครำะห์ในระดับบุคคล 
 

จุดแข็ง (Strengths) : ปัจจัยภายในตัวบุคคล
ทีส่่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

โอกาส (Opportunities): ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลที่จะส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับบุคคล 

1.  โดยพื้นฐำนทุกคนมีควำมตั้งใจและแรงจูงใจ
ในกำรท ำงำนให้ส ำเร็จตำมระยะเวลำที่
ก ำ ห น ด  ( Determination/ Motivation) 
และมีควำมกระตือรือร้นต่องำนที่ได้รับ
มอบหมำย มีควำมรักในองค์กรและรู้สึกมี
ส่วนเป็นเจ้ำของในองค์กร (Ownership) 

2.  มีควำมรับผิดชอบต่องำนของตน 
3.  เปิดรับต่อกำรที่จะต้องปรับตัวให้เข้ำกับ

สถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
4.   สำมำรถศึกษำและเรียนรู้ งำนที่ ได้ รับ

มอบหมำย และงำนที่ เกี่ ย วข้ อง ได้ ใน
ระยะเวลำอันสั้น 

5.   มี ค ว ำมรู้ แ ละทั กษะที่ จ ำ เป็ นต่ อกำร
ปฏิบัติงำนในสำยงำนเข้ำใจในเนื้อหำของ
งำนทีไ่ด้รับมอบหมำย และสำมำรถถ่ำยทอด
ควำมรู้ให้ผู้อื่นได้ 

1.  กำรมีวัฒนธรรมองค์กรและบรรยำกำศในกำรท ำงำนที่เอื้อต่อกำร
ท ำงำน อันประกอบด้วยกำรท ำงำนเป็นทีม และกำรสนับสนุนจำก
ผู้บริหำร จะช่วยให้งำนบรรลุเป้ำหมำยในภำพรวม 

2.  กำรเสริมสร้ำงทักษะของกำรมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ในกำร
ท ำงำนด้วยกำรฝึกฝนให้มำกขึ้นผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรและ
กำรน ำทักษะมำใช้จริงในกำรท ำงำนท่ีได้รับมอบหมำย 

3.  กำรมีกำรประเมินติดตำมเพื่อพัฒนำและปรับปรุงงำนท่ีตนเองท ำ 
4.  มีกำรพัฒนำทักษะในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง น ำควำมจำก

บทเรียนที่ได้เรียนรู้จำกกำรท ำงำนและกำรอบรมมำพัฒนำงำน
ของตนเอง 

5.  มีกำรจัดระบบพี่เลี้ยงแนะน ำงำนแก่เพื่อนร่วมงำนในงำนที่ตนเอง
ถนัดเพื่อให้ท ำงำนได้เร็วขึ้น และมีควำมสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
ร่วมงำน (Mentoring System and Good Relationship) 

6.  มีกำรช่วยเหลือกันในกำรท ำงำน มีกำรท ำงำนแบบองค์รวมที่มี
เป้ำหมำยเดียวกันโดยยึดตำมวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กร  

จุดอ่อน (Weaknesses) : ปัจจัยภายในตัวบุคคลที่
อาจเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

อุปสรรค (Threats) : ปัจจัยภายนอกตัวบุคคลที่อาจเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระดับบุคคล 

1.  เกิดควำมรู้สึกในเชิงลบเมื่อควำมคิดเห็นไม่
ตรงกัน ขำดทักษะในกำรบริหำรจัดกำรเวลำที่ดี 

2.  ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร / ก ำ ร ประ ส ำน ง ำ นที่ ยั ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภำพเท่ำที่ควร ท ำให้งำนล่ำช้ำหรือมี
ควำมผิดพลำดเกิดขึ้น  

3.  จ ำนวนคนไม่เพียงพอกับงำน  
4.  ผู้ที่ยังไม่มีประสบกำรณ์ที่ได้รับมอบหมำย ใน

กำรท ำงำนอำจท ำงำนล่ำช้ำส่งผลต่อกำรบริหำร
จัดกำรเวลำในกำรท ำงำน (เช่น งำนหลักสูตร) 

5.  ขำดทักษะด้ำนกำรใช้ภำษำต่ำงประเทศ ที่ใช้ใน
กำรท ำงำนและกำรสนับสนุนงำนในหลักสูตร
นำนำชำติ 

6.  ขำดทักษะในกำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเต็มศักยภำพ 

1.  ควำมผิดพลำดจำกกำรท ำงำนทีไ่ม่เคยท ำมำก่อน  
2.  ไม่เข้ำใจในระบบกำรปฏิบัติงำน 
3.  มีปัญหำเรื่องควำมสมดุลในชีวิต (งำน ครอบครัว และ

ตนเอง) 
4.  กำรที่มีงำนมำกจนเกินไปท ำให้ไม่สำมำรถจัดล ำดับ

ควำมส ำคัญของงำนได้ ท ำให้ท ำงำนหลำยอย่ำงไป
พร้อมๆ กันท ำให้งำนบำงอย่ำงเสร็จช้ำกว่ำก ำหนด 

5.  ขำดทักษะในกำรท ำงำนเป็นทีม 
6.  ขำดกำรติดตำมตรวจสอบงำน ขำดกำรน ำหลักของ 

Plan-Do-Check-Act (PDCA)  ม ำปรั บ ใ ช้ ในกำร
ท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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4.2 ความต้องการสาขาวิชาใหม่ที่จะมีการบรรจุไว้ในแผน ส าหรับการเปิดรับนักศึกษาในอนาคต 
 จำกกรอบแนวคิดกำรวิจัยดังแสดงในภาพที่ 3.1 ที่ระบุประเด็นพิจำรณำเกี่ยวกับควำม
ต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่ควรเปิดสอนเพ่ิมเติมภำยใต้ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ เพ่ือตอบสนองควำม
ต้องกำรของประเทศนั้น ผลกำรศึกษำในส่วนนี้มีควำมสอดคล้องกับค ำถำมกำรวิจัย คือ ปริมำณควำม
สนใจในกำร เข้ ำศึกษำต่อและควำมต้องกำรก ำลั งคนของผู้ ใช้บัณฑิต ในกลุ่ มสำขำวิชำ                
สำธำรณสุขศำสตร์ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (มคอ.1) ซึ่งนอกเหนือจำกหลักสูตร
ด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ที่เปิดสอนในปัจจุบัน จ ำนวน 2 สำขำวิชำ ได้แก่ สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 
และสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย รวมทั้งกำรศึกษำนี้ต้องกำรทรำบแนวโน้มควำมสนใจ
ในกำรเข้ำศึกษำต่อและควำมต้องกำรก ำลังคนของผู้ใช้บัณฑิตในสำขำวิชำใหม่ที่ไม่ได้ระบุตำม มคอ. 1 
เช่น วิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำรภัยพิบัติ (Disaster Management) เทคโนโลยี
สำธำรณสุข (Public Health Technology) ว่ำมีแนวโน้มมำกน้อยเพียงใด  
 โดยประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงในกำรศึกษำส่วนนี้ท ำกำรวิเครำะห์จำกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder)  ที่มีแนวโน้มส่งผลโดยตรงต่อกำรก ำหนดสำขำวิชำใหม่ส ำหรับส ำนั กวิชำ              
สำธำรณสุขศำสตร์ ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำร และนักเรียนระดับมัธยมศึกษำตอน
ปลำยที่ประสงค์จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษำ ในกำรท ำกำรเลือกประชำกรกลุ่มของผู้ใช้บัณฑิต
จำกสถำนประกอบกำรคณะผู้วิจัยยังมีเกณฑ์กำรพิจำรณำประกอบด้วยสำขำวิชำเอกใน  มคอ.1 
ด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ หลักสูตรที่ยังเปิดสอนในสถำบันกำรศึกษำด้ำนสำธำรณสุข ภำวะกำรมีงำนท ำ
ในแต่ละหลักสูตร ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงท ำกำรเลือกประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงใน 2 สำขำวิชำหลักที่มี
แนวโน้มในกำรเปิดสอนในส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ในอนำคต ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำน
ประกอบกำรที่มีแนวโน้มรับบัณฑิตในสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน และสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำร
ก ำหนดอำหำร 
 จำกกำรส ำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถำมจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่ 1 (สถำนประกอบกำร
ผู้ใช้บัณฑิต) และกลุ่มที่ 2 (นักเรียนที่ก ำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย) ดังรำยละเอียดแสดงใน
ตำรำงที่ 3.2 - 3.4  มีกำรส่งแบบสอบถำมกลับมำยังทีมผู้วิจัยมำกกว่ำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ได้  
ก ำหนดไว้ และอัตรำกำรตอบกลับแบบสอบถำมคิดเป็นร้อยละ 69 รำยละเอียดแสดงในตารางท่ี 4.7  
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ตารางท่ี 4.7 จ ำนวนแบบสอบถำมที่ได้รับกลับคืน 
 

แบบสอบถามส าหรับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

จ านวนตัวอย่าง
ที่ต้องการ 

แบบสอบถามท่ี
ส่งออก 

จ านวน
แบบสอบถามท่ีได้รับ

กลับมา 
ผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำน
ประกอบกำร 
- สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 

110 220 136 

- สำขำวิชำโภชนวิทยำและ
กำรก ำหนดอำหำร 

110 220 129 

- นักเรียนที่ก ำลังเรียนชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย 

385 570 430 

รวม 605 1010 695 
 

 ผลกำรศึกษำจำกกำรส ำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถำมในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่ 1 (สถำน
ประกอบกำรผู้ใช้บัณฑิต) และกลุ่มที่ 2 (นักเรียนที่ก ำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย) สำมำรถสรุป
และอภิปรำยผลได้ดังต่อไปนี้ 
 
 4.2.1 ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการต่อสาขาวิชาใหม่ 
  1)  ความคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการต่อสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
 จำกกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำรสำขำวิชำ
สำธำรณสุขชุมชน จ ำนวนตัวอย่ำง 136 ตัวอย่ำง (n=136) พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นเพศชำย
ร้อยละ 39.8 และเพศหญิงร้อยละ 60.2 ส่วนใหญ่จะมีอำยุอยู่ในช่วง 31 - 50 ปี ซึ่งมีอ ำนำจในกำร
ตัดสินใจรับพนักงำนในระดับปำนกลำงจนถึงระดับมำก และอยู่ในหน่วยงำนซึ่งสังกัดภำครัฐถึงร้อยละ 
69.1  จำกตารางที่ 4.8 เมื่อวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ้ำงงำนบัณฑิตในสำขำวิชำนี้พบว่ำมีเพียง          
ร้อยละ 35 ของผู้ตอบแบบสอบถำมที่ยังมีควำมต้องกำรจ้ำงงำนบัณฑิตในสำขำนี้ในปัจจุบัน และยิ่งไป
กว่ำนั้น ร้อยละ 44 ของผู้ตอบแบบสอบถำมตอบว่ำไม่แน่ใจ ส่วนหนึ่งของกลุ่มนี้อำจเป็นบุคคลที่มี
อ ำนำจในกำรตัดสินใจน้อยจึงไม่สำมำรถระบุควำมต้องกำรจ้ำงงำนบัณฑิตของหน่วยงำนได้ และเมื่อ
พิจำรณำควำมต้องกำรบัณฑิตสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนในอนำคตข้ำงหน้ำ ส่วนใหญ่จะตอบว่ำ          
ไม่แน่ใจ (59.0%) ทั้งนี้ ตัวเลขร้อยละที่เพ่ิมขึ้นมำเมื่อถำมถึงควำมต้องกำรในอนำคต อำจบ่งบอกถึง
แนวโน้มควำมต้องกำรกำรจ้ำงงำนที่ลดลง จ ำนวนบุคลำกรเดิมที่มีอยู่พอเพียงแล้ว หรือไม่มีแผน
ส ำหรับกำรขยำยอัตรำกำรจ้ำงงำนดังกล่ำว ทั้งที่กลุ่มตัวอย่ำงกลุ่มนี้ได้ถูกสุ่มมำจำกผู้ใช้บัณฑิตจำก
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หน่วยงำนรำชกำรที่มีแนวโน้มที่จะใช้บัณฑิตในสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนอยู่แล้ว ดังนั้น อำจสรุปได้ว่ำ 
สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนอำจไม่ใช่ตัวเลือกที่เหมำะในกำรจัดตั้งเป็นสำขำใหม่ ภำยใต้บริบทของ
ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ที่จะจัดตั้งข้ึน  
 

ตารางท่ี 4.8 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมต้องกำรบัณฑิตสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนในปัจจุบันและ
อนำคต (2 - 5 ปีข้ำงหน้ำ) 

 

ข้อค าถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

ควำมต้องกำรบัณฑิตสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนในปัจจุบัน   
   ต้องกำร 48 35.0 
   ไม่ต้องกำร 28 21.0 
   ไม่แน่ใจ 60 44.0 

ควำมต้องกำรบัณฑิตสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนในอนำคต (2-5 ปี ข้ำงหน้ำ)   
   ต้องกำร 46 34.0 
   ไม่ต้องกำร 10 7.0 
   ไม่แน่ใจ 80 59.0 

 นอกจำกนั้นพบว่ำจ ำนวนอัตรำกำรจ้ำงงำนที่ผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำร
หรือหน่วยงำน มีค่ำเฉลี่ยควำมต้องกำรอยู่ที่ 2.43 อัตรำต่อสถำนประกอบกำร และมีอัตรำเงินเดือน
เริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 14,076 บำท และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลควำมต้องกำรจ้ำงงำนในอนำคต พบว่ำ
จ ำนวนอัตรำที่สถำนประกอบกำรต้องกำรเพ่ิมเป็น 3.94 อัตรำต่อสถำนประกอบกำร (ในอนำคต         
2 - 5 ปีข้ำงหน้ำ) แต่อย่ำงไรก็ตำมอัตรำเงินเดือนเริ่มต้นส ำหรับอัตรำกำรจ้ำงงำนในอนำคตกลับลดลง
มำอยู่ที่ 13,568 บำท ตัวเลขเงินเดือนเริ่มต้นดังกล่ำวนั้นมีค่ำสูงกว่ำค่ำแรงขั้นต่ ำตำมประกำศ
คณะกรรมกำรค่ำจ้ำง เรื่อง อัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำ (ฉบับที่ 8) ซึ่งก ำหนดค่ำแรงขั้นต่ ำ 300 - 310 บำท ต่อ
วัน (ข้ึนอยู่กับจังหวัด)  จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ สถำนประกอบกำรส่วนใหญ่รับบัณฑิตเข้ำท ำงำนโดยไม่
ค ำนึงถึงเรื่องเพศ (77.1%) และวุฒิกำรศึกษำท่ีรับเกือบทั้งหมดเป็นวุฒิปริญญำตรี (97.8%) ส่วนเกรด
เฉลี่ยที่รับส่วนใหญ่จะไม่ระบุ (37.0%) (ตารางที่ 4.9) และจำกประเด็นพิจำรณำเกี่ยวกับควำม
ต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่ควรเปิดสอนเพ่ิมเติมภำยใต้ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  ซึ่งมีตัวเลือกให้
ผู้ตอบแบบสอบถำมได้จัดล ำดับควำมต้องกำรบัณฑิตหำกจะมีกำรเปิดสำขำเพ่ิมเติมได้ผลดังแสดงใน         
ภาพที่ 4.1 ซึ่งส ำหรับกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน มีควำมต้องกำรให้เปิดสำขำวิชำ
สำธำรณสุขชุมชนเป็นอันดับแรก รองลงมำคือสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร           
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข และกำรจัดกำรภัยพิบัติ และ
อ่ืนๆ ตำมล ำดับ  
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ตารางท่ี  4.9   คุณลักษณะของบัณฑิตสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนที่สถำนประกอบกำรต้องกำรรับเข้ำ     
                  ท ำงำน 

คุณลักษณะ จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   
     หญิง 8 5.9 
     ชำย 23 17.0 
     ไม่ค ำนึงถึงเรื่องเพศ 104 77.1 

ระดับกำรศึกษำ   
     ปริญญำตรี 89 97.8 
     ปริญญำโท 2 2.2 
     ปริญญำเอก 0 0 

GPAX   
     ไม่ระบุ 50 37.0 
     >2.00 14 10.4 
     >2.50 32 23.7 
     >2.75 19 14.1 
     >3.00 20 14.8 

 
ภาพที่ 4.1 ผลกำรส ำรวจควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่ควรเปิดสอนเพิ่มเติมภำยใต้ส ำนักวิชำ 

สำธำรณสุขศำสตร์ จำกกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน 

59.17
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 2) ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตจากสถานประกอบการต่อการเปิดสาขาวิชา         
  โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร 
  จำกกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมจำกผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำรสำขำวิชำ            
โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร จ ำนวนตัวอย่ำง 129 ตัวอย่ำง (n=129) ข้อมูลทั่วไปของ         
กลุ่มตัวอย่ำงพบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นเพศชำยร้อยละ 23.3 เพศหญิงร้อยละ 71.3 ส่วนใหญ่จะ
มีอำยุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี ซึ่งมีอ ำนำจในกำรตัดสินใจรับพนักงำนในทุกระดับตั้งแต่ระดับน้อย     
ปำนกลำงและมำก ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และอยู่ในหน่วยงำนซึ่งสังกัดภำครัฐถึงร้อยละ 59.1 จำก
ตารางท่ี 4.10 เมื่อวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ้ำงงำนบัณฑิตในสำขำวิชำนี้พบว่ำ ปัจจุบันยังมีผู้ที่ต้องกำร
จ้ำงงำนบัณฑิตสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร ร้อยละ 37.2 ที่น่ำสนใจก็คือตัวเลขร้อย
ละควำมต้องกำรบัณฑิตสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำรในอนำคต เพ่ิมขึ้นเป็น              
รอ้ยละ 41.1 ซึ่งอำจหมำยถึงอนำคตสถำนประกอบกำรเหล่ำนี้จะมีควำมต้องกำรบัณฑิตในสำขำนี้เพ่ิม
มำกขึ้นในอนำคต ซึ่งอำจเป็นกำรเตรียมพร้อมเพ่ือรับมือกับปัญหำภำวะโภชนำกำรขำดและหรือเกินที่
จะเกิดขึ้นในอนำคต โดยในปัจจุบันพบว่ำ 1 ใน 3 ของประชำกรโลกเผชิญกับภำวะทุพโภชนำกำร 
(พนิดำ สงวนเสรีวำนิช, 2559) จำกข้อมูลดังกล่ำวท ำให้สำขำวิชำโภชนกำรและกำรก ำหนดอำหำรอำจ
เป็นตัวเลือกที่เหมำะสมตัวเลือกหนึ่งในกำรเปิดเป็นสำขำวิชำใหม่ ภำยใต้บริบทของส ำนักวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ที่จะจัดตั้งข้ึน  
 

ตารางท่ี 4.10 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมต้องกำรบัณฑิตสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร
ในปัจจุบันและอนำคต ( 2 - 5 ปีข้ำงหน้ำ) 

 

ข้อค าถาม  จ านวน (คน) ร้อยละ 

ควำมต้องกำรบัณฑิตสำขำวิชำโภชนวิทยำ
และกำรก ำหนดอำหำรในปัจจุบัน 

  

   ต้องกำร 48 37.2 
   ไม่ต้องกำร 41 31.8 
   ไม่แน่ใจ 40 31.0 

ควำมต้องกำรบัณฑิตสำขำวิชำโภชนวิทยำ
และกำรก ำหนดอำหำรในอนำคต  
(2-5 ปี ข้ำงหน้ำ) 

  

   ต้องกำร 53 41.1 
   ไม่ต้องกำร 10 7.8 
   ไม่แน่ใจ 66 51.2 
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 ส ำหรับสถำนประกอบกำรที่มีแนวโน้มรับบัณฑิตในสำขำวิชำโภชนำวิทยำและกำรก ำหนด
อำหำร มีควำมต้องกำรรับบัณฑิตในสำขำวิชำดังกล่ำวเข้ำท ำงำนในปีปัจจุบันเฉลี่ย 2.21 อัตรำ               
ต่อสถำนประกอบกำร และมีอัตรำเงินเดือนเริ่มต้นเฉลี่ยอยู่ที่ 15,800 บำท และเมื่อเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลควำมต้องกำรจ้ำงงำนในอนำคต พบว่ำ จ ำนวนอัตรำที่สถำนประกอบกำรต้องกำรเท่ำกับ 2.24 
อัตรำต่อสถำนประกอบกำร (ในอนำคต 2 - 5 ปีข้ำงหน้ำ) นอกจำกนั้นอัตรำเงินเดือนเริ่มต้นส ำหรับ
อัตรำกำรจ้ำงงำนในอนำคตเพ่ิมขึ้นเป็น 16,300 บำท ซึ่งสูงกว่ำเงินเดือนเริ่มต้นของบัณฑิตสำขำวิชำ
สำธำรณสุขชุมชนที่ได้จำกกำรส ำรวจในกลุ่มที่ผ่ำนมำ เมื่อท ำกำรศึกษำคุณสมบัติของบัณฑิตที่สถำน
ประกอบกำรต้องกำรรับเข้ำท ำงำน พบว่ำ สถำนประกอบกำรส่วนใหญ่รับบัณฑิตเข้ำท ำงำนโดยไม่
ค ำนึงถึงเรื่องเพศ (78.4%) และวุฒิกำรศึกษำที่รับเกือบทั้งหมดเป็นวุฒิปริญญำตรี (86.5%) โดย
ต้องกำรรับบัณฑิตที่มเีกรดเฉลี่ย >2.75  (27.3%) ดังข้อมูลที่แสดงในตารางท่ี 4.11  
 

ตารางท่ี 4.11 คุณลักษณะของบัณฑิตสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำรที่สถำน
ประกอบกำรต้องกำรรับเข้ำท ำงำน 

 

คุณลักษณะ  จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
   หญิง 5 4.0 
   ชำย 22 17.6 
   ไม่ค ำนึงถึงเรื่องเพศ 98 78.4 

ระดับกำรศึกษำ   
   ปริญญำตรี 109 86.5 
   ปริญญำโท 17 13.5 
   ปริญญำเอก 0 0 

GPAX   
   ไม่ระบุ 19 14.8 
   >2.00 25 19.5 
   >2.50 27 21.1 
   >2.75 35 27.3 
   >3.00 22 11.2 

 
 และจำกประเด็นพิจำรณำเกี่ยวกับควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่ควรเปิดสอนเพ่ิมเติมภำยใต้
ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ซึ่งมีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถำมได้จัดล ำดับควำมต้องกำรบัณฑิตหำก
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จะมีกำรเปิดสำขำเพ่ิมเติม ได้ผลดังแสดงในภาพที่ 4.2 ซึ่งส ำหรับกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตสำขำวิชำ                
โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร มีควำมต้องกำรให้เปิดสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร 
และสำธำรณสุขชุมชนเป็นอันดับแรก (40.54% เท่ำกัน) รองลงมำคือ สำขำวิชำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข และกำรจัดกำรภัยพิบัติ ตำมล ำดับ 

 
 
ภาพที่ 4.2 ควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่ควรเปิดสอนเพิ่มเติมภำยใต้ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์จำก

กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร 
 

 4.2.2 ความสนใจของนักเรียนทีก่ าลังเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมจำกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยต่อควำมต้องกำร
สำขำวิชำใหม่ จ ำนวนตัวอย่ำง 430 ตัวอย่ำง (n=430) พบว่ำ แบบสอบถำมส ำหรับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง (69.1%) เกือบทั้งหมดเรียนในแผนกำรเรียน วิทย์-คณิต (99.1%) และอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 และร้อยละ 30.0 มีผลกำรเรียนในระดับดีมำก (GPAX = 3.51 - 4.00) ส่วนใหญ่มี
ภูมิล ำเนำอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (62.6%) และเรียนโรงเรียนประจ ำอ ำเภอ (45.6%) นักเรียน
กลุ่มนี้ส่วนหนึ่ง (40.7%) ทรำบว่ำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีมีกำรเปิดสอนในหลักสูตร          
วิทยำศำสตรบัณฑิตด้ำนสำธำรณสุขอยู่แล้ว โดยทรำบข่ำวมำจำกหลำกหลำยแหล่งข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นครู/โรงเรียน และ Social Media ที่ ดังรำยละเอียดที่แสดงในภาพที่ 4.3  

40.54 40.54
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4.50 0.90

0
10
20
30
40
50
60
ร้อยละ



66 

 

 
 

ภาพที่ 4.3 แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตด้ำนสำธำรณสุข 
 

 คณะผู้วิจัยได้สอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นหำกส ำนักวิชำแพทยศำสตร์จะเปิด
สำขำใหม่ ผลกำรส ำรวจดังแสดงในภาพที่ 4.4 ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำนักเรียนชั้นมัธยมปลำยสนใจสมัคร
เรียนต่อในสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนมำกที่สุด และรองลงมำคือ สำขำวิชำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ 
เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร กำรจัดกำรภัยพิบัติ 
และอ่ืนๆ ตำมล ำดับ  

 

 

 
ภาพที่ 4.4 ควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่ควรเปิดสอนเพิ่มเติมภำยใต้ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์จำก

กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย 
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 เมื่อสรุปในภำพรวมจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำรในสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน ผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำน
ประกอบกำรสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร และกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยแผนกวิทย์-คณิตศำสตร์ ดังแสดงในตารางที่ 4.12 จะเห็นว่ำสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน
และสำขำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร เป็นสำขำวิชำที่ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสำมกลุ่มเลือก 
เป็นอันดับต้นๆ อย่ำงไรก็ตำมจำกผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้บัณฑิต ณ ปัจจุบันและ             
อนำคตของบัณฑิตสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนที่มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับผลกำรศึกษำของ           
สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (2559) ที่ชี้ให้เห็นว่ำแรงงำนในส่วนของสำธำรณสุขชุมชนในอนำคต จะมีมำก
เกินควำมต้องกำรของประเทศ และจะท ำให้เกิดภำวะปัญหำกำรจ้ำงงำนต่อไป ปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติงำน
ในวิชำชีพสำธำรณสุข ทั้งนักวิชำกำรและเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขชุมชน ประมำณ 54,000 คน ขณะที่
ปริมำณควำมต้องกำรในอีก 10 ปีข้ำงหน้ำหรือปี 2569 อยู่ที่ประมำณ 24,000 - 30,000 คนเท่ำนั้น 
ดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบจำกตัวเลือกทั้งหมดแล้ว สำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร จึงเป็น
ทำงเลือกท่ีดีที่สุดในปัจจุบันและอีก 2 - 5 ปีข้ำงหน้ำ 

 

ตารางท่ี 4.12 ควำมต้องกำรเปิดสำขำใหม่จ ำแนกตำมควำมต้องกำรของแต่ละกลุ่ม 
 

อันดับที่ / กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

ผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชา
โภชนวิทยาและการ
ก าหนดอาหาร 

นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

1 สำธำรณสุขชุมชน โภชนวิทยำและกำร
ก ำหนดอำหำร 

สำธำรณสุขชุมชน 

2 โภชนวิทยำและกำร
ก ำหนดอำหำร 

สำธำรณสุขชุมชน  สุขศึกษำและกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ 

3 สุขศึกษำและกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ 

สุขศึกษำและกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สุขภำพและ
สำธำรณสุข 

4 เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สุขภำพและ
สำธำรณสุข 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สุขภำพและ
สำธำรณสุข 

โภชนวิทยำและกำร
ก ำหนดอำหำร 

5 กำรจัดกำรภัยพิบัติ กำรจัดกำรภัยพิบัติ กำรจัดกำรภัยพิบัติ 
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 4.2.3 ผลการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับสาขาวิชาใหม่และแนวโน้ม
  ความต้องการอัตราก าลังคน 
  1) ผลการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับสาขาวิชาใหม่ 
 กำรสัมภำษณ์ผู้ใช้บัณฑิตจำก 5 หน่วยงำน ซึ่งประกอบด้วย โรงพยำบำล   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข หน่วยงำนเอกชน และ 
สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ รวม 10 คน รำยละเอียดหน่วยงำนดังตำรำงที ่4.13 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิตมีควำมต้องกำรในสำขำวิชำใหม่ ใน 5 สำขำวิชำ
แตกต่ำงกัน (1) สุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ (2) โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร              (3) 
สำธำรณสุขชุมชน (4) กำรจัดกำรภัยพิบัติ และ (5) เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข  
โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

- โรงพยำบำล 2 แห่งมีควำมต้องกำรบัณฑิตที่จบจำกสำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข เป็นล ำดับที่ 1 และโรงพยำบำล อีก 2 
แห่ง มีควำมต้องกำรบัณฑิตที่จบจำกสำขำวิชำสุขศึกษำและกำรส่งเสริม
สุขภำพ ตำมล ำดับ ส่วนสำขำอ่ืนๆ ก็มีควำมต้องกำร แต่มีควำมแตกต่ำงกันไป 
ซึ่งควำมต้องกำรที่แตกต่ำงกันนั้นขึ้นกับว่ำโรงพยำบำลแห่งนั้นมีบทบำท
หน้ำที่ในกำรให้บริกำรสุขภำพอย่ำงไร ซึ่งควำมต้องกำรเพ่ือน ำไปสู่กำรเติม
เต็มภำระงำนให้เป็นไปตำมภำรกิจหลักของโรงพยำบำล 

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่ง มีควำมต้องกำรบัณฑิตที่จบจำกหลักสูตร
เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข และสำธำรณสุขชุมชน เป็น
ล ำดับแรก  ล ำดับที่ 2 หลักสูตรสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ และล ำดับที่ 
3 หลักสูตรโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร 

- ศูนย์อนำมัยที่ 9 นครำชสีมำ ซึ่งเป็นหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มี
ควำมต้องกำรบัณฑิตที่จบจำกหลักสูตรสำธำรณสุขชุมชน เป็นล ำดับแรก 
ล ำดับที่ 2 หลักสูตรโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร และล ำดับที่ 3 
หลักสูตรสุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 

- บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด มีควำมต้องกำรพนักงำนซึ่งจบจำก
หลักสูตรโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร เป็นล ำดับแรก และรองลงมำเป็น
หลักสูตรเทคโนโลยีสุขภำพและสำธำรณสุข 
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- สถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำทั้ง 2 แห่ง มีควำมเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ใหม่ที่แตกต่ำงกัน ซึ่งหลักสูตรสำธำรณสุขชุมชน และกำรจัดกำรภัยพิบัติ  จะ
เป็นหลักสูตรที่สถำบันกำรศึกษำมีควำมต้องกำรเป็นล ำดับแรก  ล ำดับที่ 2 
หลักสูตรโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร และล ำดับที่  3 หลักสูตร
เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข  

 

ตารางท่ี 4.13 หน่วยงำนผู้ให้ข้อมูลด้วยวิธีกำรสัมภำษณ์กึง่โครงสร้ำง  
 

ประเภทของหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

โรงพยำบำล 1) โรงพยำบำลค่ำยสุรนำรี 
2) โรงพยำบำลมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
3) โรงพยำบำลเทพรัตน์นครรำชสีมำ 
4) โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ 

4 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 

1) เทศบำลต ำบลสุรนำรี 
2) เทศบำลต ำบลเมืองใหม่โคกกรวด 

2 

หน่วยงำนสังกัดกระทรวง
สำธำรณสุข   

1) ศูนย์อนำมัยที่ 9 นครรำชสีมำ 1 

หน่วยงำนเอกชน 1) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 1 

สถำบันกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ 

1) มหำวิทยำลัยวงษ์ชวลิตกุล 
2) มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

2 

รวม  10 

  
 2)  ผลการสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างจากผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับแนวโน้มความต้องการ
  อัตราก าลังคน 
 ผลกำรศึกษำพบว่ำ ผู้ใช้บัณฑิตจำก โรงพยำบำล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              
และหน่วยงำนสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข มีแนวโน้มควำมต้องกำรอัตรำก ำลังคนจำกบัณฑิตใน 3 
สำขำวิชำเพ่ิมขึ้น ได้แก่ (1) สุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ (2) โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร 
(3) เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข และทั้ง 3 หน่วยงำนนี้ก็มีโครงสร้ำงกรอบอัตรำ
ก ำลังคนภำยในหน่วยงำนอยู่ในปัจจุบันและอนำคต  แต่ในทำงกลับกันผู้ใช้บัณฑิตจำก 3 หน่วยงำนข้ำงต้น 
มีแนวโน้มควำมต้องกำรลดลงใน 2 สำขำวิชำ ได้แก่ (1) สำธำรณสุขชุมชน และ (2) กำรจัดกำรภัยพิบัติ   
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ถึงแม้ว่ำทั้ง 2 หน่วยงำนนี้จะมีโครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลังคนภำยในหน่วยงำนอยู่ก็ตำมในสำขำ
สำธำรณสุขชุมชนแต่ในอนำคตควำมต้องกำรก ำลังคนในด้ำนนี้จะลดลง หรือไม่มีควำมต้องกำรเลย  
และในส่วนสำขำกำรจัดกำรภัยพิบัติ อำจน ำควำมรู้และควำมสำมำรถด้ำนนี้จัดท ำเป็นหลักสูตรระยะสั้น 
จึงเห็นว่ำไม่มีควำมต้องกำรบัณฑิตท่ีจบสำขำวิชำนี้เฉพำะ 
 ผู้ใช้บัณฑิตจำกหน่วยงำนเอกชน ซึ่งเป็นสถำนประกอบกำรด้ำนกำรแปรรูปอำหำร มีแนวโน้ม
ควำมต้องกำรอัตรำก ำลังคนจำกบัณฑิตสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร เพ่ิมขึ้น และมี
โครงสร้ำงกรอบอัตรำก ำลังคนภำยในหน่วยงำน และไม่มีควำมเห็นควำมต้องกำรในสำขำอ่ืนๆ 
เนื่องจำกไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีข้อมูลในส่วนแนวโน้มควำมต้องกำรอัตรำก ำลังคนจำกสถำบันกำรศึกษำ 
เนื่องจำกข้ึนอยู่กับกำรเปิดหลักสูตรใหม่ของแต่ละสถำบัน ภาคผนวก ง  
 
4.3 ทิศทางการพัฒนาประเทศ และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อความต้องการ

แรงงานในปัจจุบันและอนาคต 

 งำนด้ำนสำธำรณสุขเป็นงำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ  เพรำะเป็นงำนที่เกี่ยวข้อง
กับกำรดูแลสุขภำพและป้องกัน โรคภัยต่ำงๆ หรืออุบัติเหตุที่อำจเกิดกับประชำชนซึ่ งเป็นทรัพยำกรที่
ส ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำประเทศ  และเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญไทยเกี่ยวกับสิทธิ
พ้ืนฐำนของประชำชนไทยเกี่ยวกับกำรมีสุขภำพที่ดี  โดยบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในกำรรับบริกำร
ทำงสำธำรณสุขที่เหมำะสม ได้มำตรฐำน ทั่วถึง และมีประสิทธิภำพจำกรัฐ   ดังนั้น งำนทำงด้ำน
สำธำรณสุขจึงเป็นเรื่องที่มีควำมส ำคัญและถูกบรรจุเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติตั้งแต่ฉบับแรกจนถึงฉบับปัจจุบัน  และเป็นส่วนหนึ่งที่ส ำคัญในกำรวำงนโยบำยของรัฐบำล 
และนโยบำยของ 70 กระทรวงที่เก่ียวข้อง 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) (สภำพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ , 2559) ได้วำงเป้ำหมำยประเทศไทยปี พ.ศ. 2579 เกี่ยวกับด้ำน
สำธำรณสุข คือ ประชำชนจะต้องเป็นพลเมืองที่มีสุขภำพร่ำงกำยที่สมบูรณ์ และมีกำรบริกำรสุขภำพ
เป็นหนึ่งในฐำนกำรผลิตและบริกำรที่ส ำคัญของประเทศ  กำรประเมินสภำพแวดล้อมของกำรพัฒนำ
ประเทศพบว่ำ ประเทศไทยจ ำเป็นต้องเร่งท ำงำนวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีซึ่ง
เป็นกุญแจที่ส ำคัญต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และวิถีกำรด ำรงชีวิตของคนในทุกสังคม 
ทุกเพศ ทุกวัย ท ำให้เกิดสำขำอุตสำหกรรมและบริกำรใหม่ๆ ที่ผสมผสำนกำรใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
หลำกหลำยสำขำ เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรในภำคกำรผลิต บริกำร และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งกำรพัฒนำสมรรถนะทำงเทคโนโลยีชั้นสูงในกลุ่มสำธำรณสุข สุ ขภำพ และ
เทคโนโลยีทำงกำรแพทย์ ถือเป็น 1 ใน 5 กลุ่มหลักที่มีควำมจ ำเป็นของประเทศ จำกกำรประเมิน
สถำนกำรณ์และแนวโน้มของประเทศพบว่ำประชำชนไทยยังคงมีปัญหำด้ำนสุขภำพซึ่งส่งผลต่อภำระ
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ค่ำใช้จ่ำยภำครัฐ ประกอบกับลักษณะทำงประชำกรของประเทศได้เปลี่ยนแปลงเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุท ำ
ให้ภำครัฐต้องมีภำระค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพเพ่ิมมำกขึ้น  โดยคำดกำรณ์ว่ำค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพเฉพำะ
ในกลุ่มผู้สูงอำยุในปี พ.ศ. 2565 จะสูงถึง 228 ,482 ล้ำนบำท ซึ่งเพ่ิมขึ้นจำกปี พ.ศ. 2553 ประมำณ 
3.6 เท่ำ  
 นโยบำยของคณะรัฐมนตรี โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี (ส ำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี, 2559) ให้ควำมส ำคัญกับงำนด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ โดยมีนโยบำยยกระดับคุณภำพ
บริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชนโดยเน้นกำรป้องกันโรคมำกกว่ำรอให้ป่วยแล้วจึงมำ
รักษำ และเน้นกำรกระจำยบุคลำกรและทรัพยำกรสำธำรณสุขให้เหมำะสมกับท้องถิ่น นอกจำกนั้น
นโยบำยในระดับกระทรวงยังมีแนวทำงในกำรพัฒนำงำนของแต่ละกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงำน
สำธำรณสุข เช่น  กระทรวงสำธำรณสุขมีนโยบำยพัฒนำสุขภำพอนำมัยของประชำชนแบบมีส่วนร่วม
จำกในและนอกกระทรวงสำธำรณสุข  นโยบำยแก้ปัญหำกำรขำดแคลนก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข และ
กำรกระจำยที่ไม่เหมำะสมในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศ และให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำน
สำธำรณสุข ทั้งควำมรู้ ทักษะ กำรผลิต กำรใช้ กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีแผนยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับงำนสำธำรณสุขหลำยด้ำน เช่น งำนสงวน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ
อย่ำงบูรณำกำร กำรป้องกัน กำรลดผลกระทบ และกำรปรับตัวเพ่ือรับมือภัยพิบัติทำงธรรมชำติและ
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เป็นต้น  และกระทรวงแรงงำนมีวิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำแรงงำนให้มี
ศักยภำพสูงเพ่ือส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจมีควำมม่ันคง และมีคุณภำพชีวิต
ที่ดี มีควำมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร    
 นโยบำยประเทศไทย 4.0 (สุวิทย์ เมษินทรีย์, 2559) มุ่งเน้นกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและพัฒนำเพื่อเปลี่ยนควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศ ได้แก่ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพและควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรม สู่ควำมได้เปรียบเชิง
แข่งขันด้วยนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยยึดหลักประชำรัฐที่เกิดจำกควำมร่วมมือของทุก
ภำคส่วน ได้แก่ มหำวิทยำลัย ภำคเอกชน ภำคกำรเงิน  เครือข่ำยต่ำงประเทศ และสถำบันวิจัย โดยมี
ภำครัฐให้กำรสนับสนุน เพ่ีอสร้ำงควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนให้กับประเทศ ซึ่งกลุ่มสำธำรณสุขสุขภำพ 
และเทคโนโลยีกำรแพทย์ จัดเป็น 1 ใน 5 กลุ่ม ที่เป็นเป้ำหมำยของนโยบำยประเทศไทย 4.0  
 นอกจำกนโยบำยต่ำงๆ ของภำครัฐที่เกี่ยวข้องกับงำนด้ำนสำธำรณสุขในปัจจุบันและอนำคต 
(กระทรวงสำธำรณสุข ,  2559 และกรมควบคุมโรค,  2559)   ในส่ วนของหน่วยงำนวิจัย                   
และหน่วยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภำพของประชำชน เช่น ส ำนักงำนพัฒนำระบบข้อมูลข่ำวสำร
สุขภำพ สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม มหำวิทยำลัยมหิดล  ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ (สสส.) (กรมควบคุมโรค, 2559 และสุขภำพคนไทย, 2559) ได้รำยงำนถึงสภำพทำง
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ประชำกรและสภำพทำงสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่มีผลกระทบต่อกำรจัดกำรด้ำนสุขภำพในหลำยมิติ 
เช่น กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำงทำงสังคมและประชำกรในกลุ่มช่วงอำยุต่ำงๆ (Generation) ซึ่งก ำลัง
เปลี่ยนถ่ำยจำกกลุ่มประชำกรเจนเนอเรชั่นเอกซ์สู่กลุ่มประชำกรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวำย โดยประชำกร
ในแต่ละเจนเนอเรชั่นมีกำรเรียนรู้หรือได้พบกับเหตุกำรณ์ผ่ำนวิถีกำรมองโลกและด ำเนินชีวิตในยุค
สมัยต่ำงๆ ที่หล่อหลอมเป็นควำมคิดและประสบกำรณ์ของคนในแต่ละเจนเนอเรชั่น ซึ่งส่งผลต่อกำร
เปลี่ยนแปลงต่อทัศนคติและพฤติกรรมด้ำนสุขภำพ ประชำกรกลุ่มเจนเนอเรชั่นวำย (กำนต์พิชชำ         
เก่งกำรช่ำง, 2556) มีกำรใช้และเข้ำถึงเทคโนโลยีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น กำรใช้เทคโนโลยี Wi-Fi  
มีควำมเชื่อม่ันในตนเองสูง ชอบควำมเป็นสำกล ปรับตัวเก่งและมีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ ชอบบริหำร
และจัดกำรตนเอง และท ำงำนที่มีควำมสนุกสนำนและท้ำทำย แต่บำงครั้งไม่ค่อยมีควำมอดทน  ดังนั้น
กำรจัดกำรด้ำนสุขภำพที่มีประสิทธิภำพจ ำเป็นต้องพิจำรณำถึงปัจจัยดังกล่ำวเพ่ือหำแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนหรือผลิตบุคคลด้ำนสำธำรณสุขให้สอดคล้องกับทัศนคติหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตำมโครงทำงสังคมและประชำกร เช่น กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำประยุกต์ใช้ในงำนด้ำนสำธำรณสุขทั้ง
ในด้ำนกำรบริกำร ประชำสัมพันธ์ และกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้เกิดคล่องตัว รวดเร็วและทันสมัยเข้ำกับ
ยุคปัจจุบันและอนำคตที่เทคโนโลยีมีส่วนส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรใช้ชีวิต นอกจำกนั้น เรื่องอำหำร กำรใส่
ใจสุขภำพและควำมงำม เป็นปัจจัยที่คนในยุคปัจจุบันให้ควำมส ำคัญ ดังนั้นกำรท ำงำนด้ำนสำธำรณสุข
ที่เกี่ยวข้องในด้ำนดังกล่ำว มีควำมจ ำเป็นที่ต้องพัฒนำเพ่ือให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรด้ำนสุขภำพ
ของประชำชนในยุคปัจจุบันและในอนำคต 

 จำกทิศทำงกำรพัฒนำประเทศของภำครัฐ และแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมดังที่
กล่ำวมำเบื้องต้น แสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำรแรงงำนด้ำนสำธำรณสุขท่ีมีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น 
รวมถึงกำรกระจำยตัวของบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขให้มีควำมเหมำะสมทั้งในภำครัฐและ
ภำคเอกชน เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับแนวทำงกำรพัฒนำประเทศในอนำคต ดังนั้นหน่วยงำนหรือ
สถำบันกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องจึงจ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนกำรผลิตบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ทั้ง
ในด้ำนปริมำณและคุณภำพให้เหมำะสมตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของ
คณะรัฐมนตรี นโยบำยของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และนโยบำยประเทศไทย 4.0 ซึ่งสำขำวิชำในกลุ่ม
สำธำรณสุขศำสตร์ที่มีควำมส ำคัญและเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขในปัจจุบันและมี
ควำมจ ำเป็นในอนำคตเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยหรือนโยบำยดังกล่ำว ประกอบด้วยหลำยสำขำวิชำ 
เช่น สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม สำขำวิชำโภชนำวิทยำ
และกำรก ำหนดอำหำร และสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข เป็นต้น โดย
รำยละเอียดควำมสอดคล้องกันนโยบำยที่กล่ำวมำข้ำงต้นดังแสดงภาคผนวก จ 
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 ในบริบทของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรในกลุ่มสำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ 2 สำขำวิชำ คือสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสำขำวิชำ            
อนำมัยสิ่งแวดล้อม ผลิตบัณฑิตตำมควำมต้องกำรตลำดแรงงำนของภำครัฐและเอกชนมำอย่ำง
ต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2542 - 2558)  ข้อมูลผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ จำกศูนย์บริกำรกำรศึกษำ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี มีจ ำนวนบัณฑิตโดยแบ่งเป็นสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
จ ำนวน   931 คน และสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 765 คน  รวมทั้งสิ้น 1,696 คน แสดงถึง
ควำมพร้อมและศักยภำพในกำรผลิตบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข ซึ่งสำมำรถขยำยกำรผลิตบัณฑิตจำก         
2 หลักสูตรที่มีในปัจจุบัน สู่สำขำวิชำอ่ืนๆ ด้ำนสำธำรณสุขที่ยังมีควำมต้องกำรในตลำดแรงงำนใน
ปัจจุบันและในอนำคตตำมนโยบำยชำติ  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยมหำวิทยำลัย 4.0 และแผนพัฒนำ 
มทส. ระยะที่ 12 (มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี, 2559) ซึ่งมีแผนปรับปรุงและ/หรือพัฒนำหลักสูตร
และจัดกำรศึกษำเพ่ือผลิตก ำลังคนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ และสนับสนุนและ
ส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพให้สำมำรถผลิตก ำลังคนที่
ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล  รวมถึงยกระดับกำร
วิจัยด้วยกำรบูรณำกำรร่วมกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นสูงเพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศ  (Excellence) ของ
มหำวิทยำลัยและเ พ่ือกำรยกระดับมหำวิทยำลั ยสู่ สำกล  เช่น  กำรสร้ ำงคลัส เตอร์ ใหม่                        
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ด้ำนสุขภำพผู้สูงอำยุด้ำนโรคเรื้อรัง ดังนั้น กำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุข
ศำสตร์จึงมีควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรและผลิตบัณฑิตด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ที่
สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลข้ำงต้น 
  
4.4 ทางเลือกในการจัดตั้งส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์และความพร้อมของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีสุรนารี 
 ทางเลือกท่ี 1: สาขาวิชาโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร 
 จำกกำรวิเครำะห์เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่ควรน ำมำพิจำรณำเป็นทำงเลือกส ำหรับ
กำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ดังแสดงในบทที่ 2  (ตำรำงที่ 2.3, 2.4 ตำมหัวข้อ 2.3 และ 
หัวข้อ 2.4) ประกอบกับผลกำรเก็บข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่จะมีกำรบรรจุไว้
ในแผนนั้น แสดงให้เห็นว่ำสำขำวิชำที่ควรน ำมำพิจำรณำเป็นล ำดับแรกเพ่ือกำรจัดตั้งส ำนักวิชำฯ 
ได้แก่ สำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร ทั้งนี้ ได้มีกำรบรรจุสำขำวิชำดังกล่ำวไว้ในกรอบ 
(ร่ำง) มคอ. วิชำชีพสำธำรณสุขศำสตร์แล้ว และแนวโน้มควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนนี้ในอนำคต
สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศตำมนโยบำย Thailand 4.0 คณะผู้วิจัยจึงได้วิเครำะห์ควำมพร้อมของ
สถำนภำพควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยในกำรเปิดหลักสูตรในด้ำนหลักสูตร บุคลำกร อำคำรสถำนที่ 
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องปฏิบัติกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนผลิตบัณฑิต ดังนี้ 
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- ด้านหลักสูตร  กำรพัฒนำหลักสูตรสำมำรถออกแบบหลักสูตรและใช้เกณฑ์ตำมร่ำง  
มคอ.1 โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร  

- ด้านบุคลากร ควรมีจ ำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรตำมเกณฑ์ สกอ. ทั้งนี้
ในบำงรำยวิชำที่เป็นพ้ืนฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และสำธำรณสุขศำสตร์ สำมำรถเรียน
ร่วมกับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และ 
สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม ที่เปิดสอนอยู่แล้วได้ อีกทั้งมีคณำจำรย์ในสำขำที่เกี่ยวข้อง 
อำทิ สำขำวิชำแพทยศำสตร์ พยำบำลศำสตร์ และเทคโนโลยีอำหำร ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมรู้ 
ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนโภชนำกำร  

- ด้านอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ สำมำรถใช้ห้องปฏิบัติในรำยวิชำพ้ืนฐำนร่วมกับ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสำขำวิชำ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม ที่เปิดสอนอยู่แล้วได้ 

- ด้ำนกำรลงทุนส ำหรับกำรเปิดหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต (วท.บ. โภชนวิทยำและ         
กำรก ำหนดอำหำร) สำมำรถพิจำรณำจำก 1) กำรก ำหนดเป้ำหมำยในกำรรับนักศึกษำ
และจ ำนวนนักศึกษำที่สำมำรถผลิตได้ 2) แผนกำรรับบุคลำกร 3) งบประมำณในกำร
ลงทุน 4) สรุปงบประมำณที่ต้องลงทุน 5) รำยรับจำกกำรรับนักศึกษำ โดยที่ข้อมูลส่วนนี้
เป็นประเด็นพ้ืนฐำนที่ใช้พิจำรณำประกอบกำรเปิดหลักสูตรใหม่ตำมกำรส ำรวจของวิจัย
สถำบันที่ อ้ ำ ง อิงข้อมูล พ้ืนฐำนจำกกำรมีอยู่ ของหลักสู ตรของกลุ่ มสำขำวิ ช ำ             
สำธำรณสุขศำสตร์ ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่ำวสำมำรถใช้เป็นปัจจัยน ำเข้ำเพ่ือกำรวิเครำะห์วำง
แผนกำรโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องของมหำวิทยำลัยต่อไป  
 

 ทางเลือกที่ 2: สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและสาธารณสุข เพื่อรองรับความ
ต้องการในอนาคต  
 กำรพัฒนำงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขในยุคปัจจุบันเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐ       
ในยุค Thailand 4.0 ที่มีกรอบกำรสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีกับงำนสำธำรณสุขและสุขภำพ 
สอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (2560 - 2579) ด้ำนสำธำรณสุขที่เน้นกำรพัฒนำ
บริหำรจัดกำรระบบสุขภำพด้วยกำรมีและใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำบริหำรทรัพยำกร
ด้ำนสำธำรณสุข กอปรกับนโยบำยขององค์กำรอนำมัยโลกที่ผลักดันให้มีระบบเทคโนโลยีสุขภำพ 
(eHealth) เพ่ือรองรับกำรพัฒนำยุคดิจิทัลในปัจจุบันนั้น สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและ
สำธำรณสุข จึงเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่อำจมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำด้ำนสำธำรณสุข ซึ่งจำกข้อมูลกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยที่เข้ำรับกำรสัมภำษณ์กลุ่มสำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ มทส. (ตารางที่ 2.4) พบว่ำ เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข ได้รับ
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ควำมสนใจเป็นล ำดับที่สอง คิดเป็นร้อยละ 36.5 แม้ว่ำสำขำวิชำนี้ยังมิได้ถูกก ำหนดอย่ำงชัดเจนตำม 
(ร่ำง) มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์และสำขำวิชำที่เกี่ยวข้องก็ตำมจะ
เห็นได้ว่ำสำขำวิชำนี้เป็นที่ต้องกำรของผู้เรียน หำกพิจำรณำถึงควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยในกำร
พัฒนำสำขำวิชำใหม่ตำมข้อมูลและสภำพปัจจุบันเพ่ือตอบมำตรกำรสนับสนุนกำรศึกษำให้สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของประเทศ โดยผลิตก ำลังคนที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคโนโลยีสุขภำพ /
เทคโนโลยีสำธำรณสุขนั้น มีข้อมูลประกอบกำรวิเครำะห์ ดังนี้  

- ด้านหลักสูตร  กำรพัฒนำหลักสูตรจะเป็นแนวคิดใหม่ของระบบสำธำรณสุข โดยเชื่อมโยง
ควำมเป็นโลกเทคโนโลยีผนวกเข้ำกับงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำระบบ
สุขภำพทั่วถึงทุกชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุขและ
ตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน 

- ด้านบุคลากร สำขำวิชำนี้ต้องใช้บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญจำกศำสตร์เทคโนโลยี อำทิ
เช่น เทคโนโลยีสำรสนเทศ เทคโนโลยีด้ำนวิทยำศำสตร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และ
สำธำรณสุขศำสตร์ ร่วมกันโดยเป็นกำรบูรณำกำรควำมรู้จำกคณำจำรย์ในมหำวิทยำลัย
จำกส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม และคณำจำรย์ในกลุ่ม
สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ทั้งนี้ในบำงรำยวิชำที่เป็นพ้ืนฐำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และ
สำธำรณสุขศำสตร์ สำมำรถเรียนร่วมกับหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำ           
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม ที่เปิดสอนอยู่แล้วได้ 
อย่ำงไรก็ตำม จ ำนวนบุคลำกรสำยวิชำกำรควรมีจ ำนวนและคุณวุฒิของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตรตำมเกณฑ์ สกอ. 

- ด้านอาคารสถานที่ห้องปฏิบัติการ สำขำวิชำอำจใช้ห้องปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนคอมพิวเตอร์
ของศูนย์คอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติกำรของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำใน
เบื้องต้นเพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยี และใช้ห้องปฏิบัติกำรพ้ืนฐำนร่วมกับ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และสำขำวิชำ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม ที่เปิดสอนอยู่แล้วได้ 

- ด้านการลงทุนส าหรับการเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ. เทคโนโลยี
สาธารณสุข/เทคโนโลยีสุขภาพ) กำรเปิดสำขำวิชำใหม่ของส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์
สำมำรถพิจำรณำจำกหลักเกณฑ์เดียวกับทุกหลักสูตรในระดับปริญญำตรีที่จะเปิดใหม่
ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่ำวเป็นข้อมูลพ้ืนฐำนที่กลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์มีอยู่  ทั้งข้อมูล       
งบลงทุน งบค่ำจ้ำง งบพัฒนำและงบด ำเนินกำรดังจะได้กล่ำวในล ำดับถัดไป   
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4.5 แผนการรับนักศึกษา อัตราก าลัง และงบประมาณ 
 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลสำขำวิชำใหม่ของส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต 
ส ำหรับกำรเปิดสำขำวิชำ/หลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นจะสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรรับนักศึกษำ      
ที่คณะผู้วิจัยเสนอ โดยแผนอัตรำก ำลังที่จะรับทั้งฝ่ำยสนับสนุนและฝ่ำยวิชำกำร งบประมำณส ำหรับ
กำรลงทุนเกี่ยวข้องกับครุภัณฑ์ที่ทุกส ำนักวิชำต้องด ำเนินกำรเป็นประจ ำในแต่ละปี จะสอดคล้องกับ
แผนงบประมำณประจ ำปีของมหำวิทยำลัย โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  
  1) เป้าหมายในการรับนักศึกษา 
   ส ำหรับแผนกำรรับนักศึกษำจะเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 2561 - 2570 
โดยจะเปิดด ำเนินกำรส ำหรับสำขำวิชำใหม่ทุกหลักสูตรระดับปริญญำตรี  (หลักสูตรโภชนวิทยำและ
กำรก ำหนดอำหำร) ทั้งนี้งำนวิจัยสถำบันนี้เสนอกำรด ำเนินกำรรับนักศึกษำรุ่นละ 90 คนต่อปี
กำรศึกษำ โดยจะมีบัณฑิตรุ่นแรกที่จบกำรศึกษำส ำหรับสำขำวิชำใหม่ในปี 2565 ข้อมูลดัง          
ตารางท่ี 4.14  
 

ตารางที่ 4.14 เป้ำหมำยในกำรรับนักศึกษำและจ ำนวนบัณฑิตที่จบกำรศึกษำจำกสำขำวิชำใหม่
ในช่วงปีกำรศึกษำ 2561 - 2570 

 

สาขาวิชา ระดับ ชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปี (คน) 
2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

โภชนวิทยำ
และกำร
ก ำหนดอำหำร  

ป.ตรี 

1 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 
2  90 90 90 90 90 90 90 90 90 
3   90 90 90 90 90 90 90 90 
4    90 90 90 90 90 90 90 

    รวม 90 180 270 360 360 360 360 360 360 360 
รวมจ ำนวนนักศึกษำ 90 180 270 360 360 360 360 360 360 360 
รวมจ ำนวนบัณฑิตที่คำดว่ำจะส ำเร็จ
กำรศึกษำ 

- - - - 90 90 90 90 90 90 

จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษาทั้งหมด - - - - 90 180 270 360 450 540 

 
  2) แผนการรับบุคลากร   
 ปัจจุบันพนักงำนสำยวิชำกำรกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ทั้งสองสำขำวิชำมี
จ ำนวนทั้งสิ้น 16 คน แบ่งเป็นคณำจำรย์สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 9 คน คณำจำรย์
สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 7 คน อย่ำงไรก็ตำมในกำรเปิดสำขำวิชำใหม่จ ำเป็นต้องเสนอขอต ำแหน่ง
พนักงำนสำยวิชำกำรท่ีมีคุณวุฒิกำรศึกษำในวิชำชีพเฉพำะด้ำนในสำขำวิชำใหม่ที่จะเปิด ซึ่งในปี 2560 
จะด ำเนินกำรรับพนักงำนสำยวิชำกำรใหม่ 6 อัตรำ และมีแผนกำรรับบุคลำกรใหม่จนถึงปี           
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พ.ศ. 2569 เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ ขณะเดียวกันกำรด ำเนินงำนของ
สำขำวิชำฯ ต้องมีพนักงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพฯ ช่วยเหลือ เพ่ือให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำร
พัฒนำของฝ่ำยวิชำกำรต่อไปจึงจ ำเป็นต้องมีกำรเสนอขออัตรำก ำลังเพ่ิมในปี 2560 แสดงดังตารางที่ 
4.15 ตำมข้อมูลแผนกำรรับในส่วนอัตรำก ำลังที่ต้องกำรเพ่ิมดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.15 อัตรำก ำลังที่ต้องกำรเพิ่มเติม (หน่วย : คน) 
 

รายละเอียด 
ปี พ.ศ.  

รวม 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 

1. พนักงานสายวิชาการ  

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรใหม่) 

- สำขำวิชำโภชนวิทยำและ   

กำรก ำหนดอำหำร (หลักสูตรใหม่) 

1 4 0 0 0 1 1 1 1 1 10 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก) (หลักสูตรใหม่) 

– สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและ 

   ควำมปลอดภัย (หลักสูตรใหม่) 

1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปัจจุบัน) 

– สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและ    

   ควำมปลอดภัย  

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 

- สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 6 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(ป.โท-เอก) (หลักสูตรปัจจุบัน) 

- สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

(หลักสูตรมลพิษสิ่งแวดล้อมและ

ควำมปลอดภัย) 

2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 

รวมพนักงานสายวิชาการ 6 11 6 2 0 1 1 1 1 1 30 

2. พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพฯ             

– หัวหน้ำส ำนักงำน/เจ้ำหน้ำท่ี     

   บริหำรงำนท่ัวไป 

0 2 1 1 1 0 0 0 0 0 5 

– พนักงำนธุรกำร 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

รวมพนักงานสายปฏิบัติการฯ 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 6 

     รวมพนักงานทั้งสิ้น 7 13 7 3 1 1 1 1 1 1 36 
หมำยเหตุ:     - อัตรำก ำลังปัจจุบันสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย มีอำจำรย์ 9 คน  
  (ลำศึกษำต่อ 2 คน) มีเจ้ำหน้ำที่ 1 คน 

- อัตรำก ำลังสำขำวิชำวิชำอนำมัยสิง่แวดล้อม มีอำจำรย์ 7 คน เจ้ำหน้ำท่ี 1 คน 
 - อัตรำสำยวิชำกำรคิดจำกสัดส่วนจ ำนวนอำจำรยต์่อจ ำนวนนักศึกษำ 1:30  



78 

 

  3) งบลงทุน   
 (1) สิ่งก่อสร้าง   

 ส ำนักวิชำจะใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่เดิมและในขณะเดียวกันงบลงทุนสิ่งก่อสร้ำงจะ
จัดให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำของมหำวิทยำลัย โดยเน้นกำรใช้ทรัพยำกรที่มีอยู่ เพ่ือให้เกิดกำรรวม
บริกำร ประสำนภำรกิจเป็นหลัก เช่น ห้องปฏิบัติกำรกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ห้องปฏิบัติ        
กำรวิทยำศำสตร์พื้นฐำน เป็นต้น 
 (2) งบครุภัณฑ์ 
 ส่วนของงบลงทุนตำมแผนงบประมำณประจ ำปีที่ส ำนักวิชำจะด ำเนินกำร       
ขอเพ่ือสนับสนุนในส่วนครุภัณฑ์นั้น จะเป็นส่วนที่วำงแผนเฉพำะสำขำวิชำใหม่ที่จะมีกำรเปิดหลักสูตร 
โดยจะของบสนับสนุนครุภัณฑ์เพ่ือใช้ในกำรเรียนกำรสอนในปี 2561 ประมำณ 5 แสนบำท แสดงดัง
ตารางที่ 4.16 ทั้งนี้สำขำวิชำเดิมที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอยู่แล้วนั้นจะด ำเนินกำรตำมปกติที่มี
กำรของบประมำณประจ ำปี ส่วนครุภัณฑ์ส ำนักงำนนั้นจะด ำเนินกำรของบตำมงบประมำณประจ ำปี
เช่นเดียวกัน อย่ำงไรก็ตำมหำกมีกำรของบสนับสนุนเพ่ิมเติมตำมงบเร่งด่วนนั้นจะขึ้นกับนโยบำยของ
มหำวิทยำลัยและของรัฐต่อไป 
 

ตารางท่ี 4.16 แผนงบลงทุนในส่วนของงบครุภัณฑ์ของสำขำวิชำใหม่ที่จะเปิด (หน่วย : ล้ำนบำท)       
                                  

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
1. ครุภัณฑ์

ส ำนักงำน 
0 0.03 0 0 0 0 0.03 0 0 0 0.06 

2. ครุภัณฑ์ในห้อง
ปฏิบัติ 
กำรส ำหรับ
หลักสูตรใหม่ 
โภชนวิทยำและ
กำรก ำหนด
อำหำรในระดับ
ปริญญำตรี  

0 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 4.50 

    รวมทั้งสิ้น 0 0.53 0.50 0.50 0.50 0.50 0.53 0.50 0.50 0.50 4.56 
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  4) สรุปงบประมาณ ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2560 - 2569) 
 งบประมำณในส่วนของกำรลงทุน ส่วนของงบค่ำจ้ำง งบพัฒนำบุคลำกร 
งบด ำเนินกำร ตำมที่ส ำนักวิชำรับผิดชอบในกำรเสนอขอโดยภำพรวม สรุปดังตำรำงที่ 4.17 ทั้งนี้ใน
ปีงบประมำณ 2560 จะด ำเนินกำรขอสนับสนุนในส่วนของงบค่ำจ้ำงบุคลำกรสำยวิชำกำรส ำหรับ
สำขำวิชำใหม่ที่จะเปิดหลักสูตรและมี เพ่ิมเติมในส่วนของงบด ำเนินกำรที่เข้ำมำส ำหรับกำรเปิด
สำขำวิชำใหม่ ดังนั้นในปีแรกคิดเป็นงบประมำณรวมทั้งสิ้น 4.73 ล้ำนบำท จำกนั้นจะมีกำรด ำเนินกำร
ของบประมำณในส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้กำรด ำเนินกำรทั้งหมดขึ้นอยู่กับกรอบงบประมำณของ
มหำวิทยำลัย 
 

ตารางท่ี 4.17 สรุปรวมงบประมำณในช่วงด ำเนินกำรในปี 2560 - 2569 (หน่วย : ล้ำนบำท) 
          หน่วย : ล้ำนบำท 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 รวม 

1. งบกำรจัดตั้งส ำนักวิชำ 1.00 1.00 - - - - - - - - 2.00 
1. งบลงทุน            
- สิ่งก่อสร้ำง* - - - - - - - - - - - 
- ครุภัณฑ์ - 0.53 0.50 0.50 0.50 0.50 0.53 0.50 0.50 0.50 4.56 

2. งบค่ำจ้ำงบุคลำกร 
   สำยวิชำกำร** 

3.23 9.15 12.38 13.45 13.45 13.99 14.53 15.07 15.61 16.15 127.01 

3. งบค่ำจ้ำงบุคลำกรสำย 
   สนับสนุน 

           

- เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป*** - 0.42 0.21 0.21 0.21 - - - - - 1.05 
- พนักงำนธุรกำร**** 0.15 - - - - - - - - - 0.15 
4. งบพัฒนำบุคลำกรสำยสนบัสนุน  - 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.09 
5. งบด ำเนินกำร  350,000 บำท/  
   สำขำวิชำ/ปี โดยคิดจำกหลักสูตร
ใหม่ระดบั ปริญญำตรี***** 

0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 3.50 

รวม 4.73 11.46 13.5 14.52 14.52 14.85 15.42 15.93 16.47 17.01 138.36 

  หมำยเหตุ * งบลงทุนสิ่งก่อสร้ำงจะด ำเนินกำรตำมนโยบำยของมหำวิทยำลัย 
  ** งบค่ำจ้ำงบุคลำกรสำยวิชำกำร ตำมอัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำระดับปริญญำเอก 44,830 บำท 
  *** งบค่ำจ้ำงบุคลำกรสำยสนับสนุน (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป) ตำมอัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำ 17,400 บำท (สนับสนุนทุกหลักสูตรในส ำนักวิชำ) 
  **** งบค่ำจ้ำงบุคลำกรสำยสนับสนุน (พนักงำนธุรกำร) ตำมอัตรำเงินเดือนขั้นต่ ำ 12,990 บำท 
 ***** งบด ำเนินกำรคิดจำกค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร ค่ำตอบแทนวิทยำกร/อำจำรย์พิเศษ  
        ทั้งนี้ งบค่ำจ้ำงในส่วนที่เกี่ยวกับบุคลำกรได้รับข้อมูลจำกส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ในปี พ.ศ. 2559 
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  5) ประมาณการรายรับจากการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่  
 ในส่วนนี้ท ำกำรประมำณรำยรับเพ่ือเป็นข้อมูลในกำรเปิดหลักสูตรใหม่คิดจำก
ค่ำลงทะเบียนเรียนของนักศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี โดยคิดจำกค่ำลงทะเบียน           
197,900 บำทต่อหลักสูตร (ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ, 2559) โดยมีรำยละเอียดดังตารางท่ี 4.18 
 

ตารางท่ี 4.18 กำรประมำณกำรรำยรับจำกกำรรับนักศึกษำส ำหรับหลักสูตรใหม่ (หน่วย : ล้ำนบำท) 
 

รายการ 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 รวม 
 - รำยรับจำก

ค่ำลงทะเบียน
เรียนของ
นักศึกษำ 

0 4.45 
 

4.45 
 

4.45 
 

4.45 
 

4.45 
 

44.53 
 

4.45 
 

4.45 
 

4.45 
 

40.08 

 

หมำยเหตุ: เริ่มรับนักศึกษำในปีกำรศึกษำ 2561 
 
4.6 การก าหนดโครงสร้างที่เหมาะสมในการบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาส านัก

วิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 จำกข้อค้นพบท่ีได้จำกกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis (จำกหัวข้อ 4.1) และข้อค้นพบจำกกำร
ส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ (หัวข้อ 4.2) สำมำรถน ำมำวำงกรอบของทิศ
ทำงกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ในอนำคตได้โดยสำมำรถพิจำรณำในประเด็นกำรพัฒนำ
ด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักวิชำที่สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรบริหำรของมหำวิทยำลัย  
โดยมุ่งเน้นกำรน ำจุดแข็งและโอกำสในด้ำนควำมคล่องตัวขององค์กร หลักสูตรที่มีคุณลักษณะเฉพำะ
และทันสมัย คุณลักษณะของนักศึกษำและบัณฑิต รวมถึงทรัพยำกรบุคคลที่มีในปัจจุบัน มำเป็นกลไก
ที่จะน ำไปสู่กำรพัฒนำส ำนักวิชำที่มีควำมเข้มแข็งในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย               
กำรบริกำรวิชำกำร กำรปรับแปลงถ่ำยทอดเทคโนโลยีที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม และกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย ทั้งนี้  ข้อค้นพบจำกจุดอ่อน และอุปสรรคดัง
แสดงในหัวข้อ 4.1 จะน ำมำเป็นแนวทำงในกำรก ำหนดวิธีกำร หรือแนวทำงในกำรพัฒนำส่วนที่เป็น
จุดอ่อนและก ำจัดอุปสรรค เพ่ือกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กรให้สำมำรถสนับสนุนทิศทำงกำร
พัฒนำของประเทศ ในบริบทของสถำบันกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ที่ต้องเป็นศูนย์กลำงเครือข่ ำย
ควำมร่วมมือ ระหว่ำงมหำวิทยำลัย กับองค์กรอ่ืนๆ และเครือข่ำยชุมชนในภูมิภำค ทั้งนี้  แนวคิด
เหล่ำนี้จะมีกำรพัฒนำเป็นแผนยุทธศำสตร์และกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ของส ำนักวิชำฯ เมื่อมีกำรจัดตั้ง
ส ำนักวิชำฯ อย่ำงเป็นทำงกำร 
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 ตำมโครงสร้ำงองค์กรและกำรแบ่งส่วนงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ที่ประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2533 สำมำรถร่ำงโครงสร้ำงของ
ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ได้ดังแสดงในภาพที่ 4.5 ซึ่งปัจจุบัน (พ.ศ. 
2560) กลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ประกอบด้วย 2 สำขำวิชำเดิมคือสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม
และสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย และเมื่อมีกำรจัดตั้งส ำนักวิชำฯ ขึ้นโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนจะประกอบด้วยคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิชำฯ เป็นคณะที่ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำยและ
ก ำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักวิชำฯ โดยมีคณะผู้บริหำร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี  
หัวหน้ำสำขำวิชำ หัวหน้ำสถำนวิจัย และหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี ซึ่งสถำนวิจัยเป็นโครงสร้ำงตำมกำร
แบ่งส่วนงำนในส ำนักวิชำของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ดังโครงสร้ำงตำมภำพประกอบ   
 กำรแบ่งส่วนงำนแบ่งได้เป็นดังนี้ 1) ส ำนักงำนคณบดี 2) สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม               
3) สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  4) สำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร               
5) สถำนวิจัย 
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        (ร่าง) โครงสร้างส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.5 ร่ำงโครงสร้ำงส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการประจ าส านักวชิาฯ 
คณบด ี

รองคณบด ี

สภาวชิาการ 

คณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ 

หน่วยตรวจสอบภำยใน 
อธิการบด ี

สาขาวชิา 
โภชนวิทยาและการก าหนด

อาหาร 

สาขาวชิา 
อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภยั 

สาขาวชิา 
อนามัยสิ่งแวดล้อม 

สถานวิจัย  ส านักงาน
คณบด ี

สาขาวชิา 
เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ

และสาธารณสขุ 

แผนการเปิดในอนาคตอีก 2 ปขี้างหน้า หลัง
การจัดตัง้ส านักวิชา 

พนักงานสายสนับสนุน
วิชาการ พนักงานสายวิชาการ 



 
 
 

 

บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

 กำรวิจัยสถำบันนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือวิเครำะห์สภำพปัจจุบันขององค์ประกอบหลัก
ส ำหรับกำรประเมินควำมพร้อม และกำรวำงโครงสร้ำงที่เหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำรและก ำหนดทิศ
ทำงกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ (2) กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่จะบรรจุไว้
ในแผนพัฒนำของส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ส ำหรับกำรเปิดรับนักศึกษำในอนำคต และ  (3) เพ่ือ
ก ำหนดทำงเลือกและแนวทำงที่เหมำะสมในกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี  
 โดยวิธีด ำเนินกำรศึกษำแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักประกอบด้วย (1) กำรวิเครำะห์สภำพ
ปัจจุบันขององค์ประกอบหลักส ำหรับกำรวำงโครงสร้ำงที่เหมำะสมในกำรบริหำรจัดกำร และก ำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ และ (2) กำรส ำรวจควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่จะมี
กำรบรรจุไว้ในแผนของโครงกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์เพ่ือกำรเปิดรับนักศึกษำในอนำคต 
โดยประชำกรที่ศึกษำของส่วนที่ 1 ประกอบด้วยบุคลำกรหลักในสำยบริหำร คณำจำรย์ ผู้ช่วยสอน 
และบุคลำกรสำยสนับสนุนวิชำกำร รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 24 คนท ำกำรเก็บข้อมูลด้วยรูปแบบ Focus 
Group และ Semi-Structure Interview  โดยเทคนิคและเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 
PESTEL Analysis และ  SWOT Analysis กำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยกำรวิเครำะห์สำระหลัก ส ำหรับ
วิธีด ำเนินกำรศึกษำส่วนที่ 2 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำร      
ที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน สำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร และนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย และท ำกำรสุ่มตัวอย่ำงผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำร จำกข้อมูล
สถำนประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับสองสำขำวิชำรวม 265 กลุ่มตัวอย่ำง ส ำหรับกำรเก็บข้อมูลประชำกร
กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย ใช้วิธีสุ่มตัวอย่ำงแบบสุ่มตัวอย่ำง จ ำนวนขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง
จ ำนวน 430 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยนี้ใช้แบบสอบถำมและแบบสัมภำษณ์ กำรวิเครำะห์ข้อมูล
โดยใช้สถิติเชิงบรรยำยและกำรวิเครำะห์เนื้อหำ  

 
5.1 สรุปผลการวิจัย ผลกำรวิจัยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

  5.1.1 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโครงสร้างที่เหมาะสมใน
  การบริหารจัดการและก าหนดทิศทางการพัฒนาส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 ส ำหรับกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันนั้น ประกอบด้วยกำรวิเครำะห์ปัจจัยภำยนอกด้วย
เทคนิค PESTEL Analysis ซึ่งจำกนั้นปัจจัยภำยนอกจะถูกน ำไปวิเครำะห์ร่วมกับปัจจัยภำยในด้วยเทคนิค 
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SWOT Analysis ควบคู่กันไปในกำรเก็บข้อมูลจำกผู้ให้ข้อมูลหลักจำกกำรสนทนำกลุ่มย่อย (Focus 
Group) 
  5.1.1.1 ผลกำรศึกษำจำกกำรวิเครำะห์ด้วย PESTEL Analysis 
  จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ทุกองค์ประกอบหลักใน PESTEL Analysis ที่วิเครำะห์มี
ผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อมหำวิทยำลัยในระดับปำนกลำง (Medium Level) ถึงระดับสูง 
(High Level)  ทั้งนี้อำจสำมำรถตีควำมได้ว่ำผลกระทบเชิงบวกคือโอกำสที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำของ
มหำวิทยำลัย ส่วนผลกระทบเชิงลบนั้นอำจแสดงนัยที่บ่งบอกถึงข้อจ ำกัด อุปสรรค หรือภัยคุกคำมต่อ
กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยและกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ซึ่งสำมำรถสรุปประเด็นหลัก          
ได้ดังนี ้
  1) ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรทำงกำรเมืองกำรปกครองและกฎระเบียบตำมกฎหมำย          
ที่มีผลต่อกำรพัฒนำศักยภำพของส ำนักวิชำ ได้แก่ นโยบำยด้ำนกำรศึกษำและด้ำนที่เกี่ยวข้องกับ
กรอบงำนกลุ่มสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมในยุคที่ประเทศไทยเข้ำสู่ประชำคมอำเซี ยน นโยบำย
เร่งด่วนของรัฐบำล และแนวปฏิบัติตำมมำตรฐำนของกระทรวงศึกษำธิกำร ล้วนจัดเป็นทั้งโอกำสและ
อุปสรรคที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยโดยมีอิทธิผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงในระดับสูง ทั้งในระยะสั้น
และระยะยำว  
  2) ปัจจัยสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกรัฐ ได้แก่ งบประมำณในกำรลงทุนและ
งบประมำณเพ่ือกำรวิจัยและพัฒนำประจ ำปีที่มหำวิทยำลัยได้รับจัดสรรจำกรัฐบำลซึ่งเป็นปัจจัยที่มี
อิทธิพลทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำศักยภำพของส ำนักวิชำในระดับสูงใน
ระยะยำว  
  3) สภำพและแนวโน้มทำงสังคม มีควำมเก่ียวเนื่องกับค่ำนิยมและควำมตระหนักของ
คนในสังคมต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจำกกำรพัฒนำประเทศและโลกำภิวั ตน์ ปัญหำสุขภำพ
แรงงำนและอุบัติเหตุจำกกำรท ำงำน และกำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่องจำกควำมหลำกหลำยของกลุ่ม
แรงงำนและวัฒนธรรมจำกกำรที่ไทยเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน รวมถึงผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพแวดล้อม Climate Change ล้วนจัดเป็นทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบเชิงบวกต่อกำรพัฒนำส ำนักวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ ในระดับสูงในระยะยำว  
  4) ปัจจัยเกื้อหนุนทำงเทคนิคและเทคโนโลยี ได้แก่ แนวโน้มของกำรใช้เทคโนโลยี
ส ำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรพัฒนำในยุคโลกำภิวั ตน์ จัดเป็นทั้งปัจจัยที่มี
ผลกระทบทั้งเชิงบวก และเชิงลบต่อกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ในระดับสูงในระยะยำว  
  5) ประเด็นด้ำนสิ่งแวดล้อมและควำมยั่งยืน ตำมที่ระบุไว้ในแผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติเสมอมำนั้นมีกำรเน้นในเรื่องของกำรพัฒนำที่ยั่งยืนด้วยกำรอนุรักษ์และคุ้มครอง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงกำรพัฒนำนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ          



85 
 

 

ซึ่งภำคส่วนต่ำงๆ จะน ำมำปรับใช้กับองค์กรของตนเอง ซึ่งองค์ประกอบนี้มีผลกระทบเชิงบวกใน
ระดับสูงทั้งในระยะสั้นและระยะยำวต่อกำรพัฒนำส ำนักวิชำ 
  6) กฎหมำย กฎระเบียบที่อำจมีผลต่อสถำบันหรือองค์กร ในกำรพัฒนำส ำนักวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ ได้แก่ พระรำชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิชำชีพต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องทั้งในปัจจุบันและอนำคต 
เช่น พ.ร.บ. สำธำรณสุข พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมฯ พ.ร.บ. โรงงำน พ.ร.บ. วัตถุ
อันตรำย ฯลฯ และ พ.ร.บ. กำรศึกษำแห่งชำติ ซึ่งกำรมีพระรำชบัญญัติวิชำชีพในกลุ่มสำขำวิชำด้ำน
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมที่มีควำมชัดเจน จะช่วยก ำหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์          
มีทักษะและควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ 
  5.1.1.2 ผลกำรศึกษำจำกกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ผลกำรศึกษำจำกกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis ในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำกกำรเก็บข้อมูลจำกกำรจัดสนทนำและอภิปรำยกลุ่มย่อย ควบคู่กับกำรสัมภำษณ์แบบกึ่งโครงสร้ำง
มีรำยละเอียดที่พิจำรณำครอบคลุมถึง จุดอ่อน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกำส (SWOT Analysis) และ
ควำมส ำคัญขององค์ประกอบหลักในด้ำนโครงสร้ำงภำยใต้ระบบกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย 
ได้แก่ สิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและกำรท ำงำน งบประมำณ ต่อกำรพัฒนำส ำนักวิชำ หลักสูตร 
นักศึกษำ และบุคลำกร โดยสำมำรถสรุปและอภิปรำยประเด็นหลัก ได้แก่ องค์ประกอบที่เป็น
ประโยชน์และเอ้ือ (Beneficial) ต่อกำรจัดตั้งและพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  ได้แก่ กำร
วิเครำะห์จุดแข็งควบคู่กับโอกำสที่ส่งผลกระทบเชิงบวก และกำรวิเครำะห์จุดอ่อนควบคู่กับสิ่งที่อำจ
ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง หรืออุปสรรค (Detrimental) ที่ไม่เอ้ือต่อกำรจัดตั้งและพัฒนำส ำนักวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ โดยผลกำรศึกษำสำมำรถพิจำรณำตำมประเด็นหลักส ำคัญ ได้แก่ (1) ด้ำน
โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย จุดแข็งและโอกำสที่ส ำคัญ ได้แก่ ระบบรวมบริกำรและ
ประสำนภำรกิจของมหำวิทยำลัย และนโยบำยกำรศึกษำด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ที่เปิดให้มีควำม
หลำกหลำยในกำรเปิดหลักสูตร จุดอ่อนและอุปสรรค ได้แก่ โครงสร้ำงกำรบริหำรของกลุ่มสำขำวิชำ
สำธำรณสุขศำสตร์ที่อยู่ภำยในส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ ก่อให้เกิดควำมไม่ชัดเจนและควำมเป็น
นำมธรรมของนโยบำย (2) ด้ำนลักษณะเฉพำะของหลักสูตรและกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรในปัจจุบัน 
จุดแข็งและโอกำส ได้แก่ เป็นหลักสูตรเป็นที่ต้องกำรของสถำนประกอบกำรทั้งภำครัฐและเอกชนและ
หลักสูตรมีกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับวิชำชีพรองรับ จุดอ่อนและอุปสรรค ได้แก่ กำรขำดควำมร่วมมือกับ
ต่ำงประเทศและกำรผันแปรของนโยบำยในกำรรับบุคลำกรในภำครัฐ  (3) ด้ำนสถำนกำรณ์ของ
นักศึกษำปัจจุบันและบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำมีจุดแข็งและโอกำสได้แก่บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำมี
งำนท ำในระดับสูงและมีคุณภำพเป็นที่ต้องกำรในทุกภำคส่วน จุดอ่อนและอุปสรรค ได้แก่ นักศึกษำมี
พ้ืนฐำนวิชำกำรค่อนข้ำงอ่อน และทักษะกำรสื่อสำรภำษำต่ำงประเทศอยู่ในระดับน้อย  และ 4) ด้ำน
ทรัพยำกรบุคคลและอัตรำก ำลัง จุดแข็งและโอกำส ได้แก่ คณำจำรย์มีคุณวุฒิระดับสูงตรงตำม
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สำขำวิชำ และงบประมำณของมหำวิทยำลัยได้รับกำรจัดสรรอย่ำงต่อเนื่อง จุดอ่อนและอุปสรรค 
ได้แก่ จ ำนวนคณำจำรย์ในแต่ละหลักสูตรมีน้อยและกำรพัฒนำด้ำนเทคโนโลยีที่หลำกหลำยและ
รวดเร็วอำจส่งผลต่อกำรรู้ทันสภำวกำรณ์  
 
 5.1.2  ผลการศึกษาความต้องการสาขาวิชาใหม่ด้านสาธารณสุขศาสตร์ที่จะมีการบรรจุไว้
  ในแผนเพื่อการเปิดรับนักศึกษาในอนาคต 
  จำกกำรส ำรวจข้อมูลด้วยแบบสอบถำมจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มที่ 1 (ผู้ใช้บัณฑิต
จำกสถำนประกอบกำร) และกลุ่มที่ 2 (นักเรียนที่ก ำลังเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย) โดยมีผล
กำรศึกษำโดยสรุปดังนี้  
  5.1.2.1 ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำรต่อสำขำวิชำใหม่ 
 1) ควำมคิดเห็นผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำรต่อกำรเปิดสำขำวิชำ 
   สำธำรณสุขชุมชน 
 จำกผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมจำกผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำร
สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน จ ำนวนตัวอย่ำง 136 ตัวอย่ำง พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเป็นเพศชำย
ร้อยละ 39.8 และเพศหญิงร้อยละ 60.2 ส่วนใหญ่จะมีอำยุอยู่ในช่วง 31 - 50 ปี ซึ่งมีอ ำนำจในกำร
ตัดสินใจรับพนักงำนในระดับปำนกลำงจนถึงระดับมำก และอยู่ในหน่วยงำนซึ่งสังกัดภำครัฐถึงร้อยละ 69.1            
เมื่อวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ้ำงงำนบัณฑิตในสำขำวิชำนี้พบว่ำมีเพียงร้อยละ 35 ของผู้ตอบ
แบบสอบถำม ที่ยังมคีวำมต้องกำรจ้ำงงำนบัณฑิตในสำขำนี้ในปัจจุบัน และเม่ือพิจำรณำควำมต้องกำร
บัณฑิตสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนในอนำคต ส่วนใหญ่จะตอบว่ำไม่แน่ใจ (59 .0%) ทั้งนี้ ตัวเลข          
ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนมำเมื่อถำมถึงควำมต้องกำรในอนำคต อำจแสดงถึงแนวโน้มควำมต้องกำรกำรจ้ำงงำน
ที่ลดลง จ ำนวนบุคลำกรเดิมที่มีอยู่พอเพียงแล้ว หรือไม่มีแผนส ำหรับกำรขยำยอัตรำกำรจ้ำงงำน
ดังกล่ำว ดังนั้นอำจสรุปได้ว่ำ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนอำจไม่ใช่ทำงเลือกที่เหมำะในกำรจัดตั้งเป็น
สำขำวิชำใหม่ ภำยใต้บริบทของส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ที่จะจัดตั้งขึ้น และจำกประเด็นพิจำรณำ
เกี่ยวกับควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่ควรเปิดสอนเพ่ิมเติมภำยใต้ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ซึ่งมี
ตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถำมได้จัดล ำดับควำมต้องกำรบัณฑิตหำกจะมีกำรเปิดสำขำเพิ่มเติม 
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน มีควำมต้องกำรให้เปิดสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนเป็น
อันดับแรก (59.1%) รองลงมำคือสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร (16.6%) กำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ (15%) เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข (4.1%) และกำรจัดกำรภัยพิบัติ 
(2.5%) และอ่ืนๆ (2.5%) ตำมล ำดับ 
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  2) ควำมคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำรต่อกำรเปิดสำขำวิชำ              
โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร 
  ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมจำกผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำรสำขำวิชำ            
โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร จ ำนวนตัวอย่ำง 129 ตัวอย่ำง พบว่ำผู้ตอบแบบสอบถำม เป็นเพศ
ชำยร้อยละ 23.3 เพศหญิงร้อยละ 71.3 ส่วนใหญ่จะมีอำยุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี ซึ่งมีอ ำนำจในกำร
ตัดสินใจรับพนักงำนในทุกระดับตั้งแต่ระดับน้อย ปำนกลำงและมำก ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน และอยู่
ในหน่วยงำนซึ่งสังกัดภำครัฐถึงร้อยละ 59.1 เมื่อวิเครำะห์ควำมต้องกำรจ้ำงงำนบัณฑิตในสำขำวิชำนี้
พบว่ำ ปัจจุบันยังมีผู้ที่ต้องกำรจ้ำงงำนบัณฑิตสำขำวิชำโภชนวิ ทยำและกำรก ำหนดอำหำร                 
ร้อยละ 37.2 และร้อยละควำมต้องกำรบัณฑิตสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำรในอนำคต
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 41.1 ซึ่งอำจหมำยถึงอนำคตสถำนประกอบกำรเหล่ำนี้จะมีควำมต้องกำรจ้ำงงำน
บัณฑิตในสำขำนี้เพ่ิมมำกขึ้นในอนำคต และเมื่อพิจำรณำเกี่ยวกับควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่ที่ควร
เปิดสอนเพ่ิมเติมภำยใต้ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ซึ่งมีตัวเลือกให้ผู้ตอบแบบสอบถำมได้จัดล ำดับ
ควำมต้องกำรบัณฑิตหำกจะมีกำรเปิดสำขำเพ่ิมเติม พบว่ำมีควำมต้องกำรให้เปิดสำขำวิชำโภชนวิทยำ
และกำรก ำหนดอำหำร และสำธำรณสุขชุมชนผลเท่ำกันเป็นอันดับแรก (40.5%) รองลงมำคือ 
สำขำวิชำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (13.0%) เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข (4.5%) และ
กำรจัดกำรภัยพิบัติ (0.9%) ตำมล ำดับ 
  5.1.2.2 ควำมสนใจในสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ของนักเรียนที่ก ำลังเรียนชั้น
มัธยมศึกษำตอนปลำย 
  จำกผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำมจำกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยต่อควำม
ต้องกำรสำขำวิชำใหม่ด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์จ ำนวนตัวอย่ำง 430 ตัวอย่ำง พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 69.1) และอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ร้อยละ 30.0 มีผลกำรเรียนใน
ระดับดีมำก (GPAX = 3.51 - 4.00) ส่วนใหญ่มีภูมิล ำเนำอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (62.6%) 
และเรียนโรงเรียนประจ ำอ ำเภอ (45.6%) นักเรียนกลุ่มนี้ส่วนหนึ่ง (40.7%) ทรำบว่ำ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรีมีกำรเปิดสอนในหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์อยู่แล้ว         
โดยทรำบข่ำวมำจำกหลำกหลำยแหล่งข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่เป็น ครู/โรงเรียน และ Social Media และ
ผลกำรสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกับควำมคิดเห็นหำกส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์จะเปิดสำขำใหม่ พบว่ำ 
นักเรียนชั้นมัธยมปลำยสนใจสมัครเรียนต่อในสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนมำกที่สุด (32.0%) และ
รองลงมำคือ สำขำวิชำกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (21.6%) เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข 
(21.1%) โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร (15.7%) กำรจัดกำรภัยพิบัติ (7.6%) และอ่ืนๆ (1.7%) 
ตำมล ำดับ  
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  จำกภำพรวมจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำนประกอบกำรในสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน ผู้ใช้บัณฑิตจำกสถำน
ประกอบกำรสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร และกลุ่มนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ตอนปลำยแผนกวิทย์-คณิตศำสตร์ พบว่ำ สำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนและสำขำวิชำโภชนวิทยำและ
กำรก ำหนดอำหำร เป็นสำขำวิชำที่ผู้ตอบแบบสอบถำมทั้งสำมกลุ่มเลือกเป็นอันดับต้น อย่ำงไรก็ตำม
จำกผลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรใช้บัณฑิต ณ ปัจจุบันและอนำคตของบัณฑิตสำขำวิชำสำธำรณสุข
ชุมชนที่มีแนวโน้มลดลง แรงงำนในส่วนของสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชนในอนำคตจะมีมำกเกินควำม
ต้องกำรของประเทศ ดังนั้น เมื่อพิจำรณำทำงเลือกทั้งหมดแล้ว สำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนด
อำหำรจึงเป็นตัวเลือกที่เหมำะสมในกำรเปิดสำขำวิชำใหม่ที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
 

  5.1.3   ทิศทางการพัฒนาประเทศ และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อความ
  ต้องการแรงงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ในปัจจุบันและอนาคต 
  งำนด้ำนสำธำรณสุขเป็นงำนที่มีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศ  เพรำะเป็นงำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรดูแลสุขภำพและป้องกัน โรคภัยต่ำงๆ หรืออุบัติเหตุที่อำจเกิดกับประชำชนซึ่งเป็น
ทรัพยำกรที่ส ำคัญที่สุดในกำรพัฒนำประเทศ  และเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญไทย
เกี่ยวกับสิทธิพ้ืนฐำนของประชำชนไทยเกี่ยวกับกำรมีสุขภำพที่ดี โดยมีทิศทำง แนวโน้มและทิศ
ทำงกำรพัฒนำประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) นโยบำยของคณะรัฐมนตรีในชุดปัจจุบัน นโยบำยประเทศไทย 4.0 โดยจำกทิศทำงกำร
พัฒนำประเทศของภำครัฐ และแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม แสดงให้เห็นถึงควำมต้องกำร
แรงงำนด้ำนสำธำรณสุขที่มีควำมหลำกหลำยมำกยิ่งขึ้น รวมถึงกำรกระจำยตัวของบุคลำกรทำงด้ำน
สำธำรณสุขให้มีควำมเหมำะสมทั้งในภำครัฐและภำคเอกชน เพ่ือให้สอดคล้องและรองรับแนวทำงกำร
พัฒนำประเทศในอนำคต ดังนั้น หน่วยงำนหรือสถำบันกำรศึกษำที่เกี่ยวข้องจึงจ ำเป็นต้องมีกำรวำง
แผนกำรผลิตบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพให้เหมำะสมตำม
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยของคณะรัฐมนตรี นโยบำยของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
และนโยบำยประเทศไทย 4.0 ซึ่งสำขำวิชำในกลุ่มสำธำรณสุขศำสตร์ที่มีควำมส ำคัญและเกี่ยวข้องกับ
กำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขในปัจจุบันและมีควำมจ ำเป็นในอนำคตเพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำยหรือ
นโยบำยดังกล่ำว ประกอบด้วยหลำยสำขำวิชำ เช่น สำขำวิชำด้ำนอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม สำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สุขภำพและสำธำรณสุข เป็นต้น ในบริบทของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีถึงควำมพร้อมและ
ศักยภำพในกำรผลิตบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข ซึ่งสำมำรถขยำยกำรผลิตบัณฑิตจำก 2 หลักสูตร        
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ที่มีในปัจจุบัน สู่สำขำวิชำอ่ืนๆ ด้ำนสำธำรณสุขที่ยังมีควำมต้องกำรในตลำดแรงงำนในปัจจุบันและใน
อนำคตตำมนโยบำยชำติ  และสนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรด้ำน
วิทยำศำสตร์สุขภำพให้สำมำรถผลิตก ำลังคนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผลรวมถึงยกระดับกำรวิจัยด้วยกำรบูรณำกำรร่วมกับกำรจัดกำรศึกษำ        
ขั้นสูงเพ่ือสร้ำงควำมเป็นเลิศ (Excellence) ของมหำวิทยำลัยและเพ่ือกำรยกระดับมหำวิทยำลัย       
สู่สำกล เช่น กำรสร้ำงคลัสเตอร์ใหม่ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ด้ำนสุขภำพผู้สูงอำยุ ด้ำนโรคเรื้อรัง 
โภชนศำสตร์ เป็นต้น ดังนั้น กำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์จึงมีควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำน
กำรบริหำรจัดกำรและผลิตบัณฑิตด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ที่สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลและกำร
พัฒนำประเทศ 
 
 5.1.4 ทางเลือกในการเปิดสาขาวิชาใหม่ในส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์และความพร้อม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 ทำงเลือกท่ี 1: สำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร 

จำกกำรวิเครำะห์เอกสำรที่เกี่ยวข้องกับสำขำวิชำที่ควรน ำมำพิจำรณำเป็นทำงเลือกส ำหรับ
กำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ประกอบกับผลกำรเก็บข้อมูลกำรวิเครำะห์ควำมต้องกำร
สำขำวิชำใหม่ที่จะมีกำรบรรจุไว้ในแผนนั้น แสดงให้เห็นว่ำสำขำวิชำที่ควรน ำมำพิจำรณำเป็นล ำดับ
แรกเพ่ือกำรจัดตั้งส ำนักวิชำฯ ได้แก่ สำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร ทั้งนี้ เนื่องจำกกำรที่
มีกำรบรรจุสำขำวิชำดังกล่ำวไว้ในกรอบ มคอ. วิชำชีพสำธำรณสุขศำสตร์ และแนวโน้มควำมต้องกำร
บุคลำกรด้ำนนี้ในอนำคตเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำประเทศตำมนโยบำย Thailand 4.0 ซึ่งได้พิจำรณำ
ถึงควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยในกำรเปิดหลักสูตรในด้ำนหลักสูตร บุคลำกร อำคำรสถำนที่ อุปกรณ์
กำรเรียนกำรสอน ห้องปฏิบัติกำร และค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุนผลิตบัณฑิต  
 ทำงเลือกที่ 2: สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุขเพ่ือรองรับควำม
ต้องกำรในอนำคต  
 กำรพัฒนำงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขในยุคปัจจุบันเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของภำครัฐ          
ในยุค Thailand 4.0 ที่มีกรอบกำรสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยีกับงำนสำธำรณสุขและสุขภำพ 
สอดคล้องกับกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี (2560 - 2579) ด้ำนสำธำรณสุขที่เน้นกำรพัฒนำ
บริหำรจัดกำรระบบสุขภำพด้วยกำรมีและใช้ระบบข้อมูลสำรสนเทศเพ่ือกำรพัฒนำบริหำรทรัพยำกร
ด้ำนสำธำรณสุข ประกอบกับนโยบำยขององค์กำรอนำมัยโลกที่ผลักดันให้มีระบบเทคโนโลยีสุขภำพ 
(eHealth) เพ่ือรองรับกำรพัฒนำยุคดิจิทัลในปัจจุบันนั้น สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศสำธำรณสุข 
หรือเทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพ จึงเป็นอีกทำงเลือกหนึ่งที่อำจมีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำด้ำน
สำธำรณสุขในอนำคต ซึ่งจำกข้อมูลกำรส ำรวจควำมคิดเห็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย      
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ที่เข้ำรับกำรสัมภำษณ์กลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มทส. พบว่ำเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์และ
สำธำรณสุข ได้รับควำมสนใจเป็นล ำดับที่สอง คิดเป็นร้อยละ 36.5 แม้ว่ำสำขำวิชำนี้ยังมิได้ถูกก ำหนด
อย่ำงชัดเจนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรีใน มคอ.1 สำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์และ
สำขำวิชำที่เก่ียวข้องก็ตำม  

 
 5.1.5 แผนการรับนักศึกษา และงบประมาณ 
 ในกำรเปิดหลักสูตรใหม่ของส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ในอนำคต ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
เป้ำหมำยกำรรับนักศึกษำ เช่น สำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร ควรก ำหนดกำรเปิดรับ
นักศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 จ ำนวน 90 คน และสำขำวิชำใหม่ในอนำคต เช่น สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข ควรเปิดรับนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2564 จ ำนวน 90 คน               
แผนอัตรำก ำลังที่จะรับทั้งฝ่ำยสนับสนุนและฝ่ำยวิชำกำร งบประมำณส ำหรับกำรลงทุนเกี่ยวข้องกับ
ครุภัณฑ์ที่ทุกส ำนักวิชำต้องด ำเนินกำรเป็นประจ ำในแต่ละปี กำรด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับแผนและ
งบประมำณประจ ำปีของมหำวิทยำลัยโดยเชื่อมโยงกับอัตรำก ำลังที่ส ำนักวิชำต้องกำรในอนำคต
ส ำหรับสำขำวิชำใหม่ 

 
 5.1.6 การก าหนดโครงสร้างท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
 จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT Analysis และข้อค้นพบจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับควำม
ต้องกำรสำขำวิชำใหม่ สำมำรถน ำมำวำงกรอบของทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ใน
อนำคตได้โดยสำมำรถพิจำรณำในประเด็นกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของส ำนักวิชำที่
สอดคล้องกับโครงสร้ำงกำรบริหำรของมหำวิทยำลัยตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย ซึ่งตำม
โครงสร้ำงองค์กรและกำรแบ่งส่วนงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี  ที่ประกำศใน                     
รำชกิจจำนุเบกษำ ตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2533 สำมำรถร่ำงโครงสร้ำงของ
ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิชำฯ โดยมีคณะผู้บริหำร ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้ำสำขำวิชำ หัวหน้ำสถำนวิจัย 
และหัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี กำรแบ่งส่วนงำนแบ่งได้เป็นดังนี้ 1) ส ำนักงำนคณบดี 2) สำขำวิชำ
อนำมัยสิ่งแวดล้อม 3) สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 4) สำขำวิชำโภชนวิทยำและกำร
ก ำหนดอำหำร และ 5) สถำนวิจัย 

 
 5.1.7 ข้อจ ากัดในการวิจัย 
  5.1.7.1 คณะผู้วิจัยถือว่ำเป็นกลุ่มหนึ่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ของ
โครงกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยมีข้อดีคือคณะผู้วิจัยมีควำมรู้
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ควำมเข้ำใจอย่ำงลึกซึ้งเกี่ยวกับกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  ท ำให้สำมำรถก ำหนดทิศทำงในกำร
วิจัยได้ค่อนข้ำงครอบคลุมและตรงกับควำมต้องกำรในกำรตอบค ำถำมกำรวิจัยที่เป็นสถำนกำรณ์จริง              
แต่ข้อเสียคือ กำรที่เป็นกลุ่มหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อำจมีโอกำสในกำรเกิดควำมโน้มเอียง (Biased) 
ได้บ้ำง แต่อย่ำงไรก็ตำม ทีมผู้วิจัย ได้ร่วมกันก ำหนดบทบำทตนเองให้ระลึกเสมอว่ำด ำเนินงำนใน
บทบำทของกำรเป็นนักวิจัยที่ด ำเนินกำรเพ่ือค้นหำค ำตอบส ำหรับตอบค ำถำมวิจัย 

 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จำกผลกำรวิจัยกำรวิเครำะห์สภำพปัจจุบันในกำรก ำหนดโครงสร้ำงที่เหมำะสมในกำรบริหำร
จัดกำรและก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  ควำมต้องกำรสำขำวิชำใหม่จำก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และทำงเลือกในกำรเปิดสำขำวิชำใหม่ในส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์และ
ควำมพร้อมของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 มหำวิทยำลัยควรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์เพ่ือตอบสนองต่อทิศทำง แนวโน้ม
กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ นโยบำยประเทศไทย 4.0 ซึ่งจำก
แนวนโยบำยของภำครัฐและกำรด ำเนินงำนของเอกชนรวมทั้งแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม
สะท้อนให้เห็นถึงควำมต้องกำรของตลำดแรงงำนด้ำนสำธำรณสุขที่มีควำมหลำกหลำยมำกขึ้นและ
สร้ำงเสริมสัดส่วนกำรกระจำยตัวบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขให้มีควำมทั่วถึงทั้งภำครัฐและเอกชน          
ด้วยบริบทของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีมีควำมพร้อมเต็มศักยภำพในกำรผลิตบุคลำกรด้ำน
สำธำรณสุขศำสตร์และสำมำรถขยำยกำรผลิตบัณฑิตจำกเดิมที่มีอยู่ในปัจจุบันสู่หลักสูตรใหม่ตำม
ควำมต้องกำรของประเทศและผู้ประกอบกำร รองรับกำรผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่มีทักษะและ
ควำมเชี่ยวชำญเฉพำะที่สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมกฎหมำย หรือพระรำชบัญญัติ
วิชำชีพในกลุ่มสำขำวิชำด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อมที่จะมีขึ้นในอนำคต ส่งผลถึงกำรพัฒนำ
งำนวิจัยที่ต่อยอดพัฒนำและบูรณำกำรทรัพยำกรของมหำวิทยำลัยสู่สำกล โดยสถำนที่ตั้งของ
มหำวิทยำลัยตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง เป็นโอกำสที่จะเป็นศูนย์กลำงสนับสนุนและ
ให้บริกำรวิชำกำรด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย โภชนำวิทยำและกำร
ก ำหนดอำหำร และเทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข ทั้งในภูมิภำคและสำมำรถ
ตอบสนองต่อแนวโน้มกำรพัฒนำของพ้ืนที่ 
 โดยกำรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ขึ้นมำใหม่ มหำวิทยำลัยควรด ำเนินกำรควบคู่ไป
กับกำรจัดท ำหลักสูตรหรือสำขำวิชำใหม่ รวมทั้งหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษำของสำขำวิชำ            
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
 5.2.2 มหำวิทยำลัยควรเปิดสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำรในระดับปริญญำตรี
เป็นล ำดับแรก โดยสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำรได้บรรจุไว้ในกรอบ มคอ.1 วิชำชีพ
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สำธำรณสุขศำสตร์และสำขำวิชำที่เก่ียวข้องแล้ว และแนวโน้มควำมต้องกำรบุคลำกรในงำนด้ำน โภชน
สำธำรณสุข โภชนบ ำบัด วิทยำศำสตร์อำหำรเพ่ือสุขภำพ และโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำรในแต่
ละกลุ่มวัยสำมำรถตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศทั้งภำครัฐและเอกชนรวมถึงกำรเข้ำสู่สังคม
ผู้สูงอำยุของประเทศไทย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีสำมำรถสร้ำงควำมพร้อมในกำรเปิดหลักสูตร
ในด้ำนหลักสูตร บุคลำกร อำคำรสถำนที่ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน ห้องปฏิบัติกำร โดยกำรบูรณำกำร
ทรัพยำกรเดิมที่มีอยู่และหลักสูตรที่มีควำมใกล้เคียง เช่น เทคโนโลยีอำหำร วิศวกรรมเกษตรและ
อำหำร สร้ำงเสริมให้หลักสูตรใหม่ที่มีควำมเฉพำะและแตกต่ำงตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ตลำดแรงงำน  และรองรับควำมสนใจของนักเรียนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือและนักเรียนทั่ว
ประเทศ  
 5.2.3 มหำวิทยำลัยควรเปิดสำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข ขึ้นใน
อนำคต โดยหลักสูตรนี้สำมำรถตอบสนองต่อกำรพัฒนำงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขในยุคปัจจุบันและ
นโยบำยของภำครัฐในยุค Thailand 4.0 รวมถึงกรอบยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี ด้ำนสำธำรณสุข 
(2560-2579) กำรขยำยตัวเขตเมือง กำรก้ำวเข้ำสู่สังคมผู้สูงอำยุ และระบบ GIS และแนวนโยบำยของ
องค์กำรอนำมัยโลกทีส่นับสนุนให้มีระบบเทคโนโลยีสุขภำพ (eHealth) ในยุคดิจิทัล  
 5.2.4 มหำวิทยำลัยควรจัดตั้งส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ขึ้นเป็นหน่วยงำนหนึ่งในโครงสร้ำง
กำรแบ่งส่วนงำนของมหำวิทยำลัย ตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี พ.ศ. 2533 โดยกำร
แบ่งส่วนงำนประกอบด้วย 1) ส ำนักงำนคณบดี 2) สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 3) สำขำวิชำ            
อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 4) สำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร (สำขำวิชำใหม่) และ           
5) สถำนวิจัย กำรแบ่งส่วนงำนเน้นกำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน และนโยบำยรวมบริกำรประสำนภำรกิจ
ของมหำวิทยำลัย 
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ภาคผนวก ก  
แหล่งที่มาของข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตแยกตามประเภทหน่วยงาน 
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ตารางท่ี ก-1 แหล่งที่มำของข้อมูลผู้ใช้บัณฑิตแยกตำมประเภทหน่วยงำน 
 

ประเภทหน่วยงาน แหล่งข้อมูล 
องค์กำรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) 

http://info.dla.go.th/public/surveyStat.do  

หน่วยงำนในกระทรวง
สำธำรณสุข 

http://odpc9.ddc.moph.go.th/   

โรงพยำบำล http://www.gsb.or.th/GSB/media/GSBFolder/Banners/Smart-
Life-Smart-Care-TPA.pdf 
http://203.157.7.46/uploadFiles/document/D00000000321_23
632.xls 

โรงงำนอุตสำหกรรม http://userdb.diw.go.th/results1.asp 
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http://www.mariefrance.co.th/listofcenters.html 
http://www.slimupcenter.co.th/index.php 
http://www.kristiefrance.com/ 
http://www.sparshaslimmingcenter.com/th/site2/home 
http://www.frongce.com/ 
http://www.ms.src.ku.ac.th/ps/fileup/สถำนประกอบกำรที่.xls 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข  
แบบสอบถามความต้องการของผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี  

ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 
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แบบสอบถามความต้องการของผูส้นใจศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาตรี  

ด้านสาธารณสขุศาสตร์ 

ค าชี้แจง   

1. แบบสอบถำมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส ำรวจควำมต้องกำรของผู้สนใจกำรศึกษำต่อในหลักสูตรปริญญำ
ตรีด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี ซึ่งปัจจุบันมีกำรเปิดสอนในระดับ
ปริญญำตรีแล้ว 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย และหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิตสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม  

2. แบบสอบถำมนี้ให้ส ำหรับผู้สนใจศึกษำต่อที่ก ำลังศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
แผนการศึกษา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   

3. แบบสอบถำมแบ่งเปน็ 2 ตอนคอื  
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 2 ควำมต้องกำรของนักเรียนในกำรศึกษำต่อในหลักสูตรปริญญำตรีทำงด้ำน   
           สำธำรณสุขศำสตร์ 

4. ขอควำมกรุณำท่ำนเขียนเครื่องหมำย  ในช่อง  หรือเติมค ำในช่องวำ่งตำมควำมเปน็จริง 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1. เพศ       หญิง          ชำย  

2. อำยุ.................................ปี   

3. ภูมิล ำเนำของทำ่นอยู่ใน 

 กรุงเทพมหำนคร    ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 ภำคเหนือ     ภำคกลำง 

 ภำคใต้     ภำคตะวันออก 

 ภำคตะวันตก 

4. แผนกำรเรียนปัจจบุัน   

  วิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์  (ท ำแบบสอบถำมต่อ)  

  อ่ืนๆ (จบกำรท ำแบบสอบถำม)       
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5. ประเภทของโรงเรียนที่ก ำลังศึกษำอยู่ 
 โรงเรียนประจ ำจงัหวัด   โรงเรียนประจ ำอ ำเภอ 

 โรงเรียนประจ ำต ำบล   โรงเรียนเอกชน 

 อ่ืนๆ ระบุ ...........................................................……… 

6. ก ำลังศึกษำอยู่ชั้นมธัยมศึกษำ    

 ม.4    ม.5    ม.6 

7. เกรดเฉลี่ย (GPAX)    
 ต่ ำกว่ำ 2.00     2.01-2.50 
 2.51-3.00    3.01-3.50 
 3.51-4.00 

ตอนที่ 2 ควำมต้องกำรของนักเรียนในกำรศึกษำต่อในหลักสูตรปริญญำตรีด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ 
8. ท่ำนทรำบมำก่อนหรือไม่ว่ำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีมีกำรเปิดสอนในหลักสูตรวิทยำศำสตร

บัณฑิตดำ้นสำธำรณสุขศำสตร์  
 ทรำบ    ไม่เคยทรำบมำก่อน (ขำ้มไปท ำข้อ 10) 
 

9. จำกข้อ 8 ท่ำนทรำบข้อมูลจำกแหล่งใด (ตอบได้มำกกว่ำ 1 ข้อ)  
 บิดำ/มำรดำ/ญำติ/พีน่้อง    ครู/โรงเรียน 
 เพื่อน/รุ่นพี่      ตลำดนัดอุดมศึกษำ/นิทรรศกำร 
 รำยกำรวิทยุ      รำยกำรโทรทัศน ์
 สื่อสิ่งพิมพ์  เว็บไซต์ ระบุ....................................... 
 Social Media เช่น Facebook  อ่ืนๆ ระบุ............................................ 
 

10. หลักสูตรปริญญำตรีด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์ต่อไปนี้ ท่ำนสนใจสมัครเรียนต่อในหลักสูตรใด  
 (กรุณำใส่ตัวเลขเรียงตำมล ำดับควำมสนใจของทำ่นจำกมำกไปน้อย คือ 1-6) 

................สุขศึกษำและกำรส่งเสริมสุขภำพ 

................โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร 

................สำธำรณสุขชุมชน 

.................กำรจัดกำรภัยพิบัติ 

.................เทคโนโลยีสำรสนเทศสุขภำพและสำธำรณสุข 

.................อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................................................................ 
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ค าอธิบายเพ่ิมเติม 
 

หลักสูตร ศึกษาเกี่ยวกับ 
สุขศึกษำและกำรสง่เสริม
สุขภำพ 

กำรส่งเสริมสุขภำพเพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรมสุขภำพทั้งในระดบั
บุคคล ชุมชน และองค์กร ตำมบริบทและสังคมที่แปรเปลี่ยน 

โภชนวทิยำและกำรก ำหนด
อำหำร 

วำงแผน แก้ปัญหำปฏิบัตงิำนสำธำรณสุข ส่งเสริมสุขภำพ บ ำบดั
โรคเบื้องต้นด้ำนอำหำร และโภชนำกำรแก่ประชำชน 

สำธำรณสุขชุมชน งำนสำธำรณสุขต่อบุคคล ครอบครัว ชุมชน กำรแนะน ำให้
ค ำปรึกษำ ตรวจประเมิน บ ำบดัโรค ฟื้นฟูสุขภำพเปน็องค์รวม 

กำรจัดกำรภัยพิบัต ิ กำรวำงแผนและกำรจัดกำรเพื่อกำรบรรเทำสำธำรณภัยในภำวะ
ภัยพิบัติ กำรวำงระบบเพื่อป้องกัน เตรียมควำมพร้อม ตอบโต้
เหตุฉุกเฉิน และจัดกำรภัยพิบตัทิี่เกิดขึ้น 

เทคโนโลยสีำรสนเทศ
สุขภำพและสำธำรณสุข 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศในงำนสำธำรณสุขในกำรวำงแผน
ป้องกัน เฝ้ำระวงั พยำกรณ์ และกำรรักษำโรค 

 

11. หำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีเปิดรับนักศึกษำในหลักสูตรวิทยำศำสตร์บัณฑิต ด้ำน
สำธำรณสุขศำสตร์ สำขำที่ท่ำนเลือกเป็นอันดับ 1 ในข้อ 10 เพิ่มเติมนอกจำก 2 สำขำที่เปิดอยู่แลว้ 
(สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม และ สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย)  ท่ำนมีควำมสนใจที่
จะสมัครเรียนหรือไม่ 
 สนใจ  โดย 

 สนใจเรียนในเวลำ (เรียนวนัจันทร์ - ศุกร์) 
 สนใจเรียนนอกเวลำ (เรียนวันเสำร์ - อำทิตย)์     

 ไม่สนใจ  เพรำะ ................................................................................................................ 
 

12. ท่ำนคิดวำ่หำกท่ำนส ำเร็จกำรศึกษำหลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑติทำงดำ้นสำธำรณสุขศำสตร์แลว้ 
ท่ำนอยำกท ำงำนประเภทใดมำกที่สุด 
 รับรำชกำร     พนักงำนบริษัท 
 ประกอบธุรกิจส่วนตัว              เรียนต่อเพื่อเป็นอำจำรย์/นักวิจัย 
 อ่ืนๆ ระบุ .......................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณเป็นอย่ำงสูงทีไ่ด้สละเวลำตอบแบบสอบถำม 
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แบบสอบถามส าหรับผู้ใช้บัณฑิต                              
เร่ือง ความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร  

ค าชี้แจง 
1. แบบสอบถำมนี้จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับกำรเปิดสอนหลักสูตรปริญญำตรีในสำขำวิชำโภช

นวิทยำและ กำรก ำหนดอำหำร ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
2. หลักสูตรปริญญำตรี สาขาวิชาโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร เป็นหลักสูตรที่เน้นกำรน ำองค์ควำมรู้ด้ำน

โภชนำกำรและกำรก ำหนดอำหำรมำแก้ปัญหำปฏิบัติงำนสำธำรณสขุ กำรส่งเสริมสุขภำพ บ ำบัดโรคเบื้องต้น
ด้ำนอำหำรและโภชนำกำรแก่ประชำชน 

3. แบบสอบถำมแบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 2 ควำมต้องกำรบุคลำกรในสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร ของหน่วยงำนท่ำน 

4. โปรดเขียน  ลงใน  หน้ำข้อควำมที่เป็นค ำตอบของท่ำน และเติมค ำลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ ์
 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ   ชำย  หญิง  
 
2. อำยุ   ต่ ำกว่ำ 30 ปี   30 – 40 ปี   41 – 50 ปี   
   51 ปีขึ้นไป  
 
3. ปัจจุบันท่ำนด ำรงต ำแหน่ง.................................................ฝ่ำย/ แผนก..................................... 

ด ำรงต ำแหน่งน้ีมำนำนแล้ว……………………………… ปี 
 
4. ท่ำนมีอ ำนำจหน้ำท่ี ในกำรตัดสินใจ/กำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับ การรับบุคลากรในหน่วยงำน/ 
    บริษัท ของท่ำนในระดับใด 
 น้อย    ปำนกลำง   มำก  

 
5. หน่วยงำนของท่ำนสังกัดใด 
 ภำครัฐ    รัฐวิสำหกิจ   
 ภำคเอกชน   อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................... 
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6. ประเภทของหน่วยงำน/บริษัท ของท่ำน 
 โรงพยำบำล   มหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ   สถำบันวิจัย   
 โรงแรม/รีสอร์ท   ศูนย์สุขภำพและควำมงำม/ฟิตเนส   ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กระทรวงสำธำรณสุข หน่วยงำน (โปรดระบุ).......................................................... 
 โรงงำนอุตสำหกรรม ประเภท (โปรดระบุ).......................................................... 
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................... 

7. ฝ่ำยหรือแผนก ที่ท ำหน้ำท่ีในกำรรับสมัครบุคลำกรของบริษัท/หน่วยงำนของท่ำนมีชื่อเรียกว่ำ 
 (โปรดระบุ).......................................................................................................................... 

ตอนที่ 2 ความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร ของหน่วยงานของท่าน 
1. ปัจจุบัน หน่วยงำนของท่ำนมีแนวโน้มควำมต้องกำรรับบัณฑิตที่เรียนจบสำขำวิชำโภชนวิทยำและกำร

ก ำหนดอำหำร เข้ำท ำงำนหรือไม่ 
 ต้องกำร ในต ำแหน่งต่ำงๆ ดังน้ีคือ 

  ต าแหน่ง 
   (โปรดระบุ) 

           จ านวน 
           (คน) 

          เงินเดือนเร่ิมต้น 
          (หำกสำมำรถระบไุด้) 

   

   

   

 

 ไม่ต้องกำร เพรำะ……………………………………………………………………………………….......................,,,,,,,,,,,,,,,  
 ไม่แน่ใจ เพรำะ............................................................................................................................... 

 

2. ในช่วง 2-5 ปีข้างหน้า หน่วยงำนของท่ำนมีแนวโน้มควำมต้องกำรรับบัณฑิตที่เรียนจบสำขำวิชำ        
โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร เข้ำท ำงำนหรือไม่ 
 ต้องกำร ในต ำแหน่งต่ำงๆ ดังน้ีคือ 

   ต าแหน่ง 
   (โปรดระบุ) 

          จ านวน  
          (คน) 

          เงินเดือนเร่ิมต้น  
          (หำกสำมำรถระบไุด้) 

   

   

   

 

 ไม่ต้องกำร เพรำะ…………………………………………………………………………………............................. 
     ไม่แน่ใจ เพรำะ............................................................................................................... 
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3. หำกหน่วยงำนของท่ำนมีควำมต้องกำรบุคลำกรทำงด้ำนโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร ท่ำนอยำกได้ 
    บุคลำกรที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเป็นอย่ำงไร 

เพศ    ชำย    หญิง   ไม่ค ำนึงถึงเรื่องเพศ 
ระดับการศึกษา  ปริญญำตรี    ปริญญำเอก     

    ปริญญำโท   อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 
เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของวุฒิการศึกษาท่ีคาดว่าจะรับเข้าท างานได้ 

 ไม่ระบุเกรดเฉลี่ย (GPAX)   ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
 ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป   ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
 ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป   อื่นๆ (โปรดระบุ) 
.......................................... 

  4. หำกกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี เปิดหลักสูตร
ในระดับปริญญำตรีเพิ่มเติม ท่ำนคิดว่ำหลักสูตรใดเป็นที่ต้องกำรของสถำนประกอบ/ตลำดแรงงำน (โปรด
ระบุล ำดับ 1-6 จำกควำมต้องกำรมำกไปน้อย) 

................สุขศกึษำและกำรส่งเสรมิสุขภำพ ................โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร 

................สำธำรณสุขชุมชน   ................กำรจดักำรภัยพิบัต ิ

................เทคโนโลยสีำรสนเทศสขุภำพและสำธำรณสุข   

................อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................................. 

5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
          ......................................................................................................................................................... 
          ......................................................................................................................................................... 
          ......................................................................................................................................................... 
          ......................................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือและเสียสละเวลาของท่านในการตอบแบบสอบถาม 
และขอความกรุณาท่านส่งกลับคนืตามซองเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 
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แบบสอบถามส าหรับผู้ใช้บัณฑิต                              
เร่ือง ความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 

ค าชี้แจง 
5. แบบสอบถำมนี้จัดท ำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับกำรเปิดสอนหลักสูตรปริญญำตรีในสำขำวิชำ

สำธำรณสุขชุมชน ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
6. หลักสูตรปริญญำตรี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน เป็นสำขำวิชำด้ำนสำธำรณสุขและวิทยำศำสตร์สุขภำพ

เน้นผลิตบัณฑิต เพื่อให้มีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนทำงด้ำนสำธำรณสุขต่อบุคคล ครอบครัวชุมชน 
และอนำมัยสิ่งแวดล้อม ในด้ำนกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ กำรแนะน ำ และกำรให้ค ำปรึกษำ กำรประยุกต์ หลัก
วิทยำศำสตร์ กำรตรวจประเมินและกำรบ ำบัดโรคเบื้องต้น และกำรฟื้นฟูสุขภำพเป็นองค์รวม 

7. แบบสอบถำมแบ่งเป็น 2 ตอน 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 2 ควำมต้องกำรบุคลำกรในสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน ของหน่วยงำนท่ำน 

8. โปรดเขียน  ลงใน  หน้ำข้อควำมที่เป็นค ำตอบของท่ำน และเติมค ำลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ ์
 

 
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ   ชำย   หญิง  
 
2. อำยุ   ต่ ำกว่ำ 30 ปี   30 – 40 ปี   41 – 50 ปี  

  51 ปีขึ้นไป  
 
3. ปัจจุบันท่ำนด ำรงต ำแหน่ง.................................................ฝ่ำย/ แผนก..................................... 

ด ำรงต ำแหน่งน้ีมำนำนแล้ว……………………………… ปี 
 
4. ท่ำนมีอ ำนำจหน้ำท่ี ในกำรตัดสินใจ/กำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับ การรับบุคลากรในหน่วยงำน/ 
    บริษัท ของท่ำนในระดับใด 
 น้อย    ปำนกลำง   มำก  

5. หน่วยงำนของท่ำนสังกัดใด 
 ภำครัฐ    รัฐวิสำหกิจ   
 ภำคเอกชน   อื่นๆ (โปรดระบุ)....................................... 
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6. ประเภทของหน่วยงำน/บริษัท ของท่ำน 
 โรงพยำบำล   มหำวิทยำลัย/สถำบันกำรศึกษำ  สถำบันวิจัย   
 โรงแรม/รีสอร์ท  ศูนย์สุขภำพและควำมงำม/ฟิตเนส    ห้องปฏิบัติกำรตรวจวิเครำะห์ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 กระทรวงสำธำรณสุข หน่วยงำน (โปรดระบุ).......................................................... 
 โรงงำนอุตสำหกรรม ประเภท (โปรดระบุ).......................................................... 
 อื่นๆ (โปรดระบุ).................................................................... 

7. ฝ่ำยหรือแผนก ที่ท ำหน้ำท่ีในกำรรับสมัครบุคลำกรของบริษัท/หน่วยงำนของท่ำนมีชื่อเรียกว่ำ 
 (โปรดระบุ).......................................................................................................................... 

ตอนที่ 2 ความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาสาธารณสขุชมุชน ของหน่วยงานของท่าน 
3. ปัจจุบัน หน่วยงำนของท่ำนมีแนวโน้มควำมต้องกำรรับบัณฑิตที่เรียนจบสำขำวิชำสำธำรณสุขชุมชน เข้ำ

ท ำงำนหรือไม่ 
 ต้องกำร ในต ำแหน่งต่ำงๆ ดังน้ีคือ 

  ต าแหน่ง 
   (โปรดระบุ) 

           จ านวน 
           (คน) 

          เงินเดือนเร่ิมต้น 
          (หำกสำมำรถระบไุด้) 

   

   

   

 

 ไม่ต้องกำร เพรำะ……………………………………………………………………………………….......................,,,,,,,,,,,,,,,  
 ไม่แน่ใจ เพรำะ............................................................................................................................... 

 

4. ในช่วง 2-5 ปีข้างหน้า หน่วยงำนของท่ำนมีแนวโน้มควำมต้องกำรรับบัณฑิตที่เรียนจบสำขำวิชำ       
สำธำรณสุขชุมชน เข้ำท ำงำนหรือไม่ 
 ต้องกำร ในต ำแหน่งต่ำงๆ ดังน้ีคือ 

   ต าแหน่ง 
   (โปรดระบุ) 

          จ านวน  
          (คน) 

          เงินเดือนเร่ิมต้น  
          (หำกสำมำรถระบไุด้) 

   

   

   

 

 ไม่ต้องกำร เพรำะ…………………………………………………………………………………............................. 
     ไม่แน่ใจ เพรำะ............................................................................................................................. 
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3. หำกหน่วยงำนของท่ำนมีควำมต้องกำรบุคลำกรทำงด้ำนสำธำรณสุขชุมชน ท่ำนอยำกได้ 
    บุคลำกรที่มีคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเป็นอย่ำงไร 

เพศ    ชำย    หญิง   ไม่ค ำนึงถึงเรื่องเพศ 
ระดับการศึกษา  ปริญญำตรี    ปริญญำเอก     

    ปริญญำโท   อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................. 
เกรดเฉลี่ย (GPAX) ของวุฒิการศึกษาท่ีคาดว่าจะรับเข้าท างานได้ 

 ไม่ระบุเกรดเฉลี่ย (GPAX)   ตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป 
 ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป   ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป 
 ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป   อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................... 
 

4. หำกกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร ์ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำร ีเปิดหลกัสูตรใน
ระดับปริญญำตรีเพิ่มเติม ท่ำนคิดว่ำหลักสูตรใดเป็นที่ต้องกำรของสถำนประกอบ/ตลำดแรงงำน (โปรดระบุ
ล ำดับ 1-6 จำกควำมต้องกำรมำกไปน้อย) 

................สุขศกึษำและกำรส่งเสรมิสุขภำพ 

................โภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร 

................สำธำรณสุขชุมชน 

................กำรจดักำรภัยพิบัต ิ

................เทคโนโลยสีำรสนเทศสขุภำพและสำธำรณสุข 

................อื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................................................................................... 
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

          ......................................................................................................................................................... 
          ......................................................................................................................................................... 
          ......................................................................................................................................................... 
          ......................................................................................................................................................... 

 
ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงในความร่วมมือและเสียสละเวลาของท่านในการตอบแบบสอบถาม 

และขอความกรุณาท่านส่งกลับคนืตามซองเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
แบบสัมภาษณ์ เร่ืองการเปิดสาขาวิชาใหม่ด้านสาธารณสุขศาสตร์ 

และแนวโน้มความต้องการอัตราก าลังคน 
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แบบสัมภาษณ์ 
เรื่องการเปิดสาขาวิชาใหม่ด้านสาธารณสุขศาสตร์และแนวโน้มความต้องการอัตราก าลังคน 

 
หน่วยงาน.................................................ผู้ให้สัมภาษณ์................................................................ 

 
ประเด็นที่ต้องการสอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีดังนี้ 
1. Perception ของท่ำนเกี่ยวกับกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ที่มีกำรเปิดสอนในปัจจุบันโดย

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรีในสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม และ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

 
 
 
 

2. หำกมีกำรเป็นสำขำวิชำเพ่ิมเติมในกลุ่มสำขำวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ ท่ำนเห็นด้วยหรือไม่ เพรำะ
อะไร ควำมต้องกำรบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรต่อไปนี้ในหน่วยงำนของท่ำนมีแนวโน้ม
เป็นอย่ำงไร (เพ่ิมขึ้น ลดลง หรือ มีข้อจ ำกัดอ่ืนๆ ที่ท ำให้ไม่สำมำรถตอบได้) และท่ำนคิดว่ำ
สำขำวิชำต่อไปนี้ มีควำมน่ำสนใจและจะช่วยทิศทำงกำรพัฒนำประเทศอย่ำงไร โปรดเรียงล ำดับ
ตำมควำมส ำคัญท่ีเห็นว่ำควรส่งเสริมให้เปิดสอน 

     

หลักสูตร ศึกษาเกี่ยวกับ 
Priority 
ล าดับ

ความส าคัญ 

แนวโน้มความต้องการ ความคิดเห็น
เพิ่มเติม/ 
เหตุผล 

เพิ่มขึ้น ลดลง 
มีข้อจ ากัดด้าน

กรอบอัตราก าลัง 
สุขศึกษำ
และ 
กำรส่งเสริม
สุขภำพ 

กำรส่งเสริมสุขภำพเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สุขภำพทั้งในระดับบุคคล 
ชุมชน และองค์กร ตำม
บ ริ บ ท แ ล ะ สั ง ค ม ที่
แปรเปลี่ยน 

     

โภชนวิทยำ
และกำร
ก ำหนด
อำหำร 

ว ำ ง แ ผ น  แ ก้ ปั ญ ห ำ
ปฏิบัติงำนสำธำรณสุข 
ส่งเสริมสุขภำพ บ ำบัด
โรคเบื้องต้นด้ำนอำหำร
แ ล ะ โ ภ ช น ำ ก ำ ร แ ก่
ประชำชน 
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หลักสูตร ศึกษาเกี่ยวกับ 
Priority 
ล าดับ

ความส าคัญ 

แนวโน้มความต้องการ ความคิดเห็น
เพิ่มเติม/ 
เหตุผล 

เพิ่มขึ้น ลดลง 
มีข้อจ ากัดด้าน

กรอบอัตราก าลัง 
สำธำรณสุข
ชุมชน 

งำนสำธำรณสุขต่อบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน กำร
แนะน ำ ให้ค ำปรึกษำ 
ตรวจประเมิน บ ำบัดโรค 
ฟื้นฟูสุขภำพเป็นองค์รวม 

     

กำรจัดกำร
ภัยพิบัต ิ

กำรจัดกำรและบรรเทำ
สำธำรณภัย กำรวำงแผน 
ป้องกัน เตรียมควำมพร้อม 
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน กำร
จัดกำรภัยพิบัติที่เกิดขึ้น 
 

     

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
สุขภำพและ
สำธำรณสุข 

กำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ในงำนสำธำรณสุขใน
กำรวำงแผน/ป้องกัน/
เฝ้ำระวัง พยำกรณ์ และ
กำรรักษำโรค  
 

     

 

3.  ควำมเห็นเพิ่มเติม   
 
 
 
 
 
 
4.  ข้อเสนอแนะและประเด็นที่ควรพิจำรณำอ่ืนๆ  

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง  
ความต้องการอัตราก าลังคนในหลักสูตรใหม่ของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละหน่วยงาน 
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ตารางท่ี ง-1 ควำมต้องกำรอัตรำก ำลังคนในหลักสูตรใหม่ของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละหน่วยงำน 
 

 
สาขาวิชา หน่วยงาน 

แนวโน้มความต้องการในหน่วยงานของท่าน  
เหตุผล เพ่ิมขึ้น ลดลง โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง  

(มี / ไม่มี) 
สุขศึกษำและ 
กำรส่งเสริมสุขภำพ 

โรงพยำบำล √  มี -  เป็นหลักสูตรที่มีควำมจ ำเป็นระดับประเทศ โดยเน้นเรื่องกำรดูแลระยะยำวด้ำน
สำธำรณสุขส ำหรับผู้สูงอำยุท่ีมีภำวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) 

-  ควรออกแบบหลักสูตรให้ผู้เรียนเข้ำใจภำพโดยรวมของระบบบริกำรด้ำนสุขภำพ และ
น ำเสนอองค์ควำมรู้และทักษะเฉพำะทำงในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรด้ำนกำรบริกำร
เพื่อสุขภำพเพื่อน ำไปสู่กำรปรับปรุงคุณภำพของระบบกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น และให้
ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำต่อเปน็ธุรกิจสขุภำพ เช่น เปิด Health and Wellness Center 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) 

√  มี -  เป็นหลักสูตรที่สำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขได้ ซึ่งต ำแหน่งนี้เป็น
ต ำแหน่งท่ีเปิดกว้ำงให้กับบุคลำกรในสำยงำนด้ำนสำธำรณสุข 

-  มีแนวโน้มว่ำคนจะให้ควำมสนใจกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลด และป้องกันกำร
เกิดโรคมำกขึ้น อีกทั้งร่ำงแผนพัฒนำสุขภำพแห่งชำติ ฉบับที่ 12 ได้ระบุถึงสุขภำวะ 
(Well beings) เช่นกัน 

หน่วยงำนสังกัด
กระทรวง

สำธำรณสุข 

√  มี -  เป็นหลักสูตรที่สำมำรถเข้ำสู่สำยงำนด้ำนสำธำรณสุขได้กว้ำงและได้ทุกระดับ เช่น 
ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุข  

-  แนวโน้มควำมต้องกำรของตลำดงำนมีค่อนข้ำงสูง แต่ควำมต้องกำรในภำคเอกชน
ค่อนข้ำงน้อย  
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ตารางท่ี ง-1 (ต่อ) 
 

 
สาขาวิชา หน่วยงาน 

แนวโน้มความต้องการในหน่วยงานของท่าน  
เหตุผล เพ่ิมขึ้น ลดลง โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง  

(มี / ไม่มี)  
หน่วยงำน
เอกชน 

  ไม่ม ี - เป็นงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนฉุกเฉินต่ำงๆ จป.ท ำอยู่แล้ว  ในส่วนของสุขศึกษำ
และกำรส่งเสริมสุขภำพ พยำบำล จป. และหน่วยงำนทำงฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลก็จะ
ท ำงำนในส่วนนี้ 

มหำวิทยำลยั   ไม่ม ี - เป็นหลักสูตรที่มีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข 
โภชนวิทยำและกำร
ก ำหนดอำหำร 

โรงพยำบำล √  มี -  เป็นหลักสูตรที่มีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขในโรงพยำบำล ซึ่ง
มีกำรก ำหนดอำหำรเฉพำะโรคมำกข้ึน เช่น โรคอ้วน โรคเบำหวำน  

-  มีกรอบต ำแหน่ง เช่น นักวิชำกำรสำธำรณสุข, นักโภชนำกำร เป็นต้น 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) 

√  มี - เป็นหลักสูตรที่สำมำรถเข้ำสู่ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขได้ ซึ่งต ำแหน่งนี้เป็น
ต ำแหน่งที่เปิดกว้ำงให้กับบุคลำกรในสำยงำนด้ำนสำธำรณสุข สำมำรถปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรส่งเสริมสุขภำพ เช่น กำรรณรงค์เรื่องกำรลดเค็ม/ลดหวำน เกี่ยวกับกำร
ออกก ำลังกำย หรือกำรดูแลสุขภำพผู้สูงอำยุ เป็นต้น 

หน่วยงำนสังกัด
กระทรวง

สำธำรณสุข 

√  มี -  ปัญหำด้ำนโภชนำกำรเป็นปัญหำระดับโลก ควำมตระหนักของคนในกำรดูแลสุขภำพ
มีมำกขึ้น และปัญหำโลหิตจำง โรคอ้วน โรคเตี้ย น้ันเป็นปัญหำที่ต้องใช้องค์ควำมรู้
ด้ำนโภชนำกำร 

-  หลักสูตรด้ำนโภชนำกำรก็จะแบ่งเป็น 2 สำยคือ โภชนศำสตร์ชุมชนซึ่งส่วนใหญ่มี
ระบบรำชกำรจะรองรับ และโภชนบ ำบัด นั้นงำนจะกว้ำงกว่ำอยู่ได้ทั้งโรงพยำบำลของ
รัฐและเอกชน ถ้ำเป็นภำครัฐต ำแหน่งจะเป็นนักโภชนำกำร 
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ตารางท่ี ง-1 (ต่อ) 
 

 
สาขาวิชา 

หน่วยงาน 

แนวโน้มความต้องการในหน่วยงานของท่าน  
เหตุผล เพ่ิมขึ้น ลดลง โครงสร้างกรอบ

อัตราก าลัง  
(มี / ไม่มี) 

     -  อัตรำก ำลังภำครัฐมีประมำณ 1-2 คน ส ำหรับกำรบรรจุเข้ำรับรำชกำร กระทรวงสำธำรณสุขจะ
ระบุเป็นนักวิชำกำรสำธำรณสุข  

-  มีต ำแหน่งงำนรองรับหลำกหลำยในภำครัฐ/ภำคเอกชน เช่น เป็นพนักงำนรำชกำร/ลูกจ้ำง ใน
โรงพยำบำล, เป็นเจ้ำหน้ำที่แนะน ำเรื่องอำหำรในฟิตเนสหรือสถำบันด้ำนสุขภำพ หำกเป็น
โรงงำนจะไม่มีรับนักโภชนำกำรด้ำนอำหำร 

หน่วยงำน
เอกชน 

√  มี - ถ้ำมองทำงด้ำนเศรษฐกิจท่ีว่ำ ประเทศไทยจะเป็นครัวของโลก สำขำนี้ก็จะมีควำมต้องกำรมำก   
- มีควำมต้องกำรเพิ่มขึ้น  คนที่จบมำทำงด้ำนนี้จะสำมำรถไปท ำงำนในแผนก QC ได้ ถ้ำเป็น

โรงงำนอำหำรคน ก็จะต้องกำรประมำณ 30 อัตรำแต่ถ้ำเป็นโรงงำนผลิตอำหำรสัตว์ ก็อำจจะ
ต้องกำรน้อยลง  คนที่จบด้ำนนี้ต้องสำมำรถตรวจหำเช้ือต่ำงๆ ได้ และมีควำมรู้ด้ำนระบบ 
HACCP, มำตรฐำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งอำหำรไปขำยยังต่ำงประเทศและข้อก ำหนด  
ต่ำงๆ ของลูกค้ำ แต่ควำมรู้เหล่ำนี้ถ้ำเข้ำมำท ำงำนแล้ว สำมำรถมำเรียนรูเ้พิ่มเตมิจำกกำรท ำงำน
ได้ ถ้ำหำกสำขำโภชนวิทยำและกำรก ำหนดอำหำร เน้นควำมรู้ด้ำนโภชนบ ำบัด ในกำรรักษำโรค
ต่ำงๆ ด้วยอำหำร ก็อำจจะสำมำรถไปท ำงำนในฝ่ำยวิจัยและพัฒนำ (R&D) ได้เช่น กำรพัฒนำ
ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภำพ อำหำรเพื่อสุขภำพ   
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ตารางท่ี ง-1 (ต่อ) 
 

 
สาขาวิชา หน่วยงาน 

แนวโน้มความต้องการในหน่วยงานของท่าน  
เหตุผล เพ่ิมขึ้น ลดลง โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง  

(มี / ไม่มี) 
 มหำวิทยำลยั   ไม่ม ี ไม่ม ี
สำธำรณสุขชุมชน โรงพยำบำล  √ มี -  เป็นหลักสูตรที่มีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขในโรงพยำบำล แต่

ในปัจจุบันบุคลำกรล้นเกินควำมต้องกำรของตลำด (Over Supply) 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 

 √ มี -  เป็นหลักสูตรที่มีกำรเรียนกำรสอนในหลำยสถำบันท ำให้เกิดบุคลำกรล้นเกินควำม
ต้องกำรของตลำด (Over Supply)  

-  เป็นหลักสูตรที่สำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำยในหน่วยงำนรำชกำร แต่ไม่เห็นด้วยที่จะไป
สอนในเชิงกำรตรวจประเมิน บ ำบัดโรค เพรำะจะไปซ้ ำซ้อนกับกลุ่มพยำบำลวิชำชีพ 
ควรเน้นจุดเด่นด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมำกกว่ำ 

หน่วยงำนสังกัด
กระทรวง

สำธำรณสุข 

 √ มี  -  เป็นหลักสูตรที่มีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุขในหน่วยงำน
รำชกำร แต่หน่วยงำนเอกชนยังมีน้อย 

-  มีกำรท ำงำนแบบสหวิชำชีพ คือกำรจะท ำอย่ำงไรไม่ให้คนเจ็บป่วย โดยจะดูแลตั้งแต่
ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับประเทศ 

-  บุคลำกรที่ท ำงำนด้ำนสำธำรณสุขชุมชน วิสัยทัศน์จะกว้ำง และสำมำรถเข้ำกับบุคคล 
หรือชุมชนได้ และต้องอำศัยองค์ควำมรู้ในสำยวิชำชีพประกอบ 
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ตารางท่ี ง-1 (ต่อ) 
 

 
สาขาวิชา หน่วยงาน 

แนวโน้มความต้องการในหน่วยงานของท่าน  
เหตุผล เพ่ิมขึ้น ลดลง โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง  

(มี / ไม่มี) 
 หน่วยงำน

เอกชน 
  ไม่ม ี -  ภำคเอกชน ไม่มีควำมต้องกำร หลักสตูรดำ้นสำธำรณสุขชุมชน  

มหำวิทยำลยั   ไม่ม ี -  แต่เป็นหลักสตูรที่มคีวำมจ ำเป็นส ำหรับกำรด ำเนินงำนด้ำนสำธำรณสุข 
กำรจัดกำรภัยพิบตั ิ โรงพยำบำล  √ มี (อัตรำจ้ำง) -  มีบทบำทในงำนโรงพยำบำลโดยสำมำรถประยุกต์งำนได้กับงำนโรคระบำด และ

เหตุกำรณ์ฉุกเฉิน เป็นต้น 
-  เป็นหลักสูตรที่น่ำจะเปิดสอนในระดับปริญญำโทมำกกว่ำระดับปริญญำตรีเพื่อเป็นกำร

ยกระดับควำมรู้ให้มีควำมเชี่ยวชำญมำกขึ้น  อีกทั้งงำนด้ำนภัยพิบัติจะมีหน่วยงำนหลัก
ด ำเนินงำนแล้ว คือ กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย กระทรวงมหำดไทย 

-  ในประเทศไทยมีบำงมหำวิทยำลัยที่เปิดสอนด้ำนนี้อยู่แล้วแต่เป็นหลักสูตรวิศวกรรม 
โดยเปิดสอนที่มหำวิทยำลัยมหิดล (วิทยำเขตกำญจนบุรี) คือหลักสูตรวิศวกรรมศำสตร
บัณฑิต สำขำวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและกำรจัดกำรภัยพิบัติ 

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(อปท.) 

 √ ไม่ม ี -  เป็นหลักสูตรที่สำมำรถอบรมระยะสั้นได้ ไม่จ ำเป็นต้องเรียนระดบัปริญญำตรี  
-  งำนที่เกี่ยวข้องด้ำนภัยพิบัติของเทศบำลจะอยู่ในควำมดูแลของส ำนักปลัดเทศบำล ซึ่ง

เมื่อแยกย่อยหน่วยงำนลงมำจะเรียกว่ำ ฝ่ำยป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ซึ่งบุคลำกร
ที่ปฏิบัติงำนด้ำนนี้รับวุฒิกำรศึกษำทั่วไปและ/หรือส่งไปอบรมระยะสั้นด้ำนกำรป้องกัน
ภัยพิบัติ 
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ตารางท่ี ง-1 (ต่อ) 
 

 
สาขาวิชา หน่วยงาน 

แนวโน้มความต้องการในหน่วยงานของท่าน  
เหตุผล เพ่ิมขึ้น ลดลง โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง  

(มี / ไม่มี) 
 หน่วยงำนสังกัด

กระทรวง
สำธำรณสุข 

 √ ไม่ม ี - เนื่องจำกอัตรำก ำลังไม่มีระบุโดยตรง จึงเสนอให้เปิดเป็นวิชำเลือกในหลักสูตรระดับ
ปริญญำตรีสำขำสำธำรณสุขศำสตรและสำขำท่ีเกี่ยวของหรือเปิดอบรมระยะสั้น  

หน่วยงำน
เอกชน 

  ไม่ม ี - ในส่วนของด้ำนกำรจัดกำรภัยพบิัติ ถ้ำเป็นงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำแผนฉุกเฉิน       
ต่ำงๆ จป.ท ำได้อยู่แล้ว   

มหำวิทยำลยั - - - - มีควำมส ำคัญในกรณีมีเหตุภัยพิบัติหรือภำวะฉุกเฉิน ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้วิธีกำรกำรจัดกำร 
/แก้ไขปัญหำแบบฉุกเฉินเร่งด่วน 

- เป็นหลักสูตรที่น่ำสนใจ เนื่องจำกยังไม่มีสถำบันใดเปิดสอน และศักยภำพของ
มหำวิทยำลัยในเรื่องของเทคโนโลยีก็มีควำมพร้อม จึงคิดว่ำมีศักยภำพที่จะเปิดสำขำนี้
ได้ แต่มีตลำดงำนรองรับน้อย 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ
สุขภำพและสำธำรณสุข 

โรงพยำบำล √  มี - เสนอให้มีกำรเรียนกำรสอนเชิงระบำดวิทยำ หรืออำจจะเป็นเทคโนโลยีสำธำรณสุขแล้ว
ผนวกกับสุขศึกษำและส่งเสริมสุขภำพ 

- มีควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขซึ่งมีควำมเช่ียวชำญด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มำกขึ้น เพื่อท่ีบุคลำกรจะได้พัฒนำระบบข้อมูลสุขภำพให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น 
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ตารางท่ี ง-1 (ต่อ) 
 

 
สาขาวิชา หน่วยงาน 

แนวโน้มความต้องการในหน่วยงานของท่าน  
เหตุผล เพ่ิมขึ้น ลดลง โครงสร้างกรอบอัตราก าลัง  

(มี / ไม่มี) 
 องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) 

√  มี -  เสนอให้มีกำรศึกษำเป็นเชิงนวัตกรรมกำรผลติ อำจจะเป็นนวัตกรรมทำงด้ำนสังคมหรือ
นวัตกรรมที่อำจจะเกี่ยวกับอุปกรณ์ ซึ่งจะสอดคล้องกับ “ประเทศไทย 4.0” โมเดล
เศรษฐกิจใหม่ และกำรขับเคลื่อนงำนของกระทรวงสำธำรณสุขเพื่อให้เกิดเป็นนวัตกรรม
ของชุมชน 

หน่วยงำนสังกัด
กระทรวง

สำธำรณสุข 

 √ มี -  งำนด้ำนสำธำรณสุขที่เกี่ยวกับเทคโนโลยสีำรสนเทศ มีกรอบงำนที่รองรับยังไม่มำก โดย
กระทรวงสำธำรณสุขได้พัฒนำนักวิชำกำรสำธำรณสุขให้มีควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศด้วยกำรอบรมให้ควำมรู้ พัฒนำเป็นไปได้ช้ำ ในเรื่องของฐำนข้อมูลด้ำน
สำธำรณสุข 

-  งำนด้ำนสำธำรณสุขมีควำมต้องกำรบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขซึ่งมคีวำมเชี่ยวชำญด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศมำกขึ้น แตต่ ำแหน่งบรรจุจะไม่มี  หำกได้บุคลำกรที่มีควำมรูด้้ำน
สำธำรณสุขและเทคโนโลยีสำรสนเทศด้วยจะท ำใหเ้กิดกำรเชื่อมข้อมูลสำธำรณสุขได้ทั่ว
ประเทศ 

หน่วยงำน
เอกชน 

  ไม่ม ี ไม่ม ี

มหำวิทยำลยั - - - -  เป็นหลักสูตรที่มีแนวโนม้ว่ำสถำบันกำรศึกษำก็จะมีกำรเพิม่ควำมรูด้้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศสำธำรณสุขให้กับนักศกึษำมำกขึ้น และงำนจะมีลักษณะคล้ำยกับงำนระบำด 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง 

ที่อาจมีผลต่อความต้องการแรงงานในปัจจุบันและอนาคต 
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ตารางท่ี จ-1 ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ และแนวโน้มของกำรเปลี่ยนแปลงที่อำจมีผลต่อควำมต้องกำรแรงงำนในปัจจุบันและอนำคต  
 

องค์ประกอบพิจารณา 
สาขาวิชาด้านสาธารณสขุ 

โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพและสาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนำฯ 12  หลักกำรส ำคัญของแผนพัฒนำฯ 12 ข้อย่อยที่ 4 “เป้ำหมำยอนำคตประเทศไทยปี 2579” ลักษณะฐำนกำรผลิตและบริกำรส ำคัญของประเทศลักษณะของคนไทยและ

สังคมไทยท่ีพึงปรำรถนำและกลุม่เป้ำหมำย ในสังคมไทย ที่เกี่ยวขอ้งมีดังนี้ “ประชำชนจะต้องเป็นพลเมืองที่มีสุขภำพร่ำงกำยทีส่มบรูณ์” และ “มีฐำนกำรผลิตและ
บริกำรที่ส ำคัญ เช่น บริกำรด้ำนสขุภำพ” (แผนพัฒนาฯ 12 ส่วนท่ี 1 ภาพรวมฯ ข้อ 1.1 หลักการส าคัญฯ หน้า 5) 
กำรประเมินสภำพแวดล้อมกำรพัฒนำประเทศ 1) สถำนกำรณ์และแนวโน้มภำยนอก พบว่ำกำรวิจยัและพัฒนำดำ้นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีอย่ำงก้ำวกระโดดเป็น
กุญแจส ำคญัต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีกำรด ำรงชีวิตของคนในทุกสังคม ทุกเพศ ทุกวัย ท ำใหเ้กิดสำขำอุตสำหกรรมและบริกำรใหม่ๆ ที่
ผสมผสำนกำรใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่หลำกหลำยสำขำ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรในภำคกำรผลิต บริกำร และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ประเทศไทย
จ ำเป็นต้องเร่งสร้ำงสมรรถนะทำงเทคโนโลยีชั้นสูงในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เป็น 1 ใน 5 กลุ่มหลัก 2) สถำนกำรณ์และแนวโนม้
ภำยใน พบว่ำคุณภำพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปญัหำด้ำนสุขภำพซึ่งส่งผลต่อภำระค่ำใช้จ่ำยภำครัฐ (แผนพัฒนาฯ 12 ส่วนท่ี 2กำรประเมินสภำพฯ หน้า 23) 
 กลุ่มผู้สูงอำยุมีปัญหำทำงสุขภำพและมี

แนวโน้มอยู่คนเดียวมำกขึ้น ในปี 2559 
ผู้สูงอำยุที่มีอำยุ 70 ปีขึ้นไปมีจ ำนวนทั้งสิ้น 
4.6 ล้ำนคนหรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42.9 
ของประชำกรผู้สูงอำยุทั้งหมด ทั้งนี้ มีกำร
คำดกำรณ์ว่ำค่ำใช้จ่ำยด้ำนสุขภำพของ
ผู้สูงอำยุจะเพิ่มจำก 63,565.13 ล้ำนบำทใน
ปี 2553 เป็น 228,482.21 ล้ำนบำท ปี 2565 
(แผนพัฒนำฯ 12 ส่วนที่  2 กำรประเมิน
สภำพฯ หน้ำ 41)  
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ตารางท่ี จ-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบพิจารณา 
สาขาวิชาด้านสาธารณสขุ 

โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และแนวทำงกำรพัฒนำในกำรลดปัจจัยเสี่ยงด้ำนสุขภำพและให้ทุก

ภำคส่วนค ำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภำพน้ัน ท ำได้โดย 
- จัดท ำสื่อกำรเรียนรู้ที่เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสำมำรถใช้งำนผ่ำนระบบอุปกรณ์สื่อสำรเคลื่อนที่ให้คนทุกกลุ่มสำมำรถ

เข้ำถึงได้ง่ำย สะดวก ทั่วถึง ไม่จ ำกัดเวลำและสถำนท่ี และใช้มำตรกำรทำงภำษีจูงใจให้ภำคเอกชนผลิตหนังสือ สื่อกำรอ่ำน
และกำรเรียนรู้ที่มีคุณภำพและรำคำถูก 

- พัฒนำให้คนมีควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ มีจิตสำนึกสุขภำพท่ีดี  
- ผลักดันให้มีกลไกกำรประเมินผลกระทบสุขภำพในกำรจัดท ำนโยบำยสำธำรณะตำมแนวคิดทุกนโยบำยห่วงใยสุขภำพที่

เช่ือมโยงตั้งแต่นโยบำยระดับชำติ พื้นที่ และชุมชนที่จะน ำไปสู่กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เ อื้อต่อกำรมีสุขภำพดี  (แผน
พัฒนำฯ 12 ส่วนท่ี 4 ยุทธศำสตร์ที่ 1 หน้ำ 69 และ 70) 

   กำรพัฒนำประเทศในระยะแผนพัฒนำฯ ฉบับที่  12 มี
วัตถุประสงค์เพื่อรักษำและฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติ และ
คุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถ สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและกำรมีคุณภำพชีวิตที่ดีของประชำชน
(แผนพัฒนำฯ 12 ส่วนท่ี 3 วัตถุประสงค์ หน้ำ 63) 
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ตารางท่ี จ-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบพิจารณา 
สาขาวิชาด้านสาธารณสขุ 

โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
    และก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศในด้ำนทุน

ทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมให้สำมำรถ
สนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีควำม
มั่นคงทำงอำหำร พลังงำน และน้ ำ ลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกในภำคพลังงำนและขนส่งไม่น้อยกว่ำ          
ร้อยละ 7 ภำยในปี 2563 เทียบกับกำรปล่อยในกรณี
ปกติ มีปริมำณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับกำร
จัดกำรอย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลเพิ่มขึ้น และรักษำ
คุณภำพน้ ำและคุณภำพอำกำศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่ใน
เกณฑ์มำตรฐำน (แผนพัฒนำฯ 12 ส่วนท่ี 3 เป้ำหมำย
รวม หน้ำ 64) 

คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมำกขึ้น
ซึ่งเป็นสำเหตุหลักของกำรเสียชีวิตคนไทย
มีกำรเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ส ำคัญใน 5 โรคเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรคหัวใจ 
เบำหวำน หลอดเลือดสมอง ควำมดัน
โลหิตสูง และมะเร็ง โดยช่วงปี 2544-
2557 มีอัตรำเพิ่มเฉลี่ยกว่ำร้อยละ 12 

 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของภำคกำรผลิตและบริกำร โดย
กำรควบคุมกำรใช้สำรเคมีในภำคเกษตรกรรม  เช่น ควบคุมกำรใช้สำรเคมีกำรเกษตรที่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพและสิ่งแวดล้อมอย่ำงเคร่งครัด รวมทั้งใช้สำรเคมีกำรเกษตรอย่ำง
เหมำะสมตำมหลักวิชำกำรเพื่อลดผลกระทบด้ำนสุขภำพและสิ่งแวดล้อม และกำรยกระดับ
ศักยภำพของอุตสำหกรรมโดยกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรอุตสำหกรรมปรับกระบวนกำร
ผลิตที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทำงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
(แผนพัฒนำฯ 12 ส่วนท่ี 4 ยุทธศำสตร์ที่ 3 หน้ำ 89 และ 91) 
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ตารางท่ี จ-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบพิจารณา 
สาขาวิชาด้านสาธารณสขุ 

โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 สำเหตุส ำคัญมำจำกกำรมีพฤติกรรมเสี่ยงทำงสุขภำพที่ไม่เหมำะสม 

ได้แก่ กำรสูบบุหรี่ บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำรบริโภคอำหำรที่
มีควำมเสี่ยงต่อสุขภำพท้ังอำหำรหวำนมนัเค็มเครื่องดื่มรสหวำน กำร
บริโภคผักผลไม้ที่ไม่เพียงพอ และกำรขำดกำรออกกิจกรรมทำงกำย
อย่ำงต่อเนื่องซึ่งกำรเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเหล่ำนี้เป็นสำเหตุหลัก
ของกำรเสียชีวิตของประชำกรทั้งประเทศและส่งผลต่อภำระ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรรักษำพยำบำลในระยะยำว อย่ำงไรก็ตำม แม้ว่ำ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องจะได้ด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ ที่เป็นกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพเชิงรุกเพื่อลดอัตรำกำรเกิดโรคดงักล่ำวแต่อัตรำเพิ่มของ
กำรเจ็บป่วยด้วยโรคเหล่ำนี้ไม่ได้มีแนวโน้มลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ
สะท้อนให้เห็นถึงควำมจ ำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป้ำหมำยและแนว
ทำงกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพโดยมุ่งเน้นกำรลดพฤติกรรมเสี่ยง       
ทำงสุขภำพและปัจจัยสภำพแวดล้อมที่ต้องอำศัยกำรบูรณำกำร    
ท ำงำนร่วมกันระหว่ำงภำคส่วนต่ำงๆ ร่วมกับด้ำนสำธำรณสุข           
(แผนพัฒนาฯ 12 ส่วนที่ 2 กำรประเมินสภำพฯ หน้า 42) ส่วนที่ 4 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและ
พัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ “แผนงำนกำรลดพฤติกรรมเสี่ยงทำง
สุขภำพอย่ำงเป็นองค์รวม  
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ตารางท่ี จ-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบพิจารณา 
สาขาวิชาด้านสาธารณสขุ 

โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 เพื่อก่อให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพของ

คนไทยให้เหมำะสมกับกำรมีสุขภำวะที่ดี โดยกำร
สร้ำงทัศนคติที่ดีต่อกำรดูแลสุขภำพและกำรส่งเสริม
กำรเรียนรู้วิธีกำรบริโภคอย่ำงถูกหลักโภชนำกำรโดย
ก ำหนดให้ควำมรอบรู้ในกำรดูแลสุขภำพเป็นส่วน
หนึ่งของหลักสูตรในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ
สนับสนุนกำรสื่อสำรสำธำรณะให้ประชำชนมีควำมรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดี/ผลเสียต่อสุขภำพและ
กำรตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงทำงสุขภำพด้วย
ตนเองผ่ำนช่องทำงที่เข้ำถึงง่ำยและกระตุ้นควำม
สนใจ (แผนพัฒนำฯ 12 ส่วนท่ี 4 ยุทธศำสตร์ฯ หน้ำ 
73) 

  

   กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำร
พัฒนำอย่ำงยั่งยืน โดย 
-  กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร

ทรัพยำกรน้ ำเพื่อให้เกิดควำมมั่นคง สมดุล 
และยั่งยืน ทั้งในมิติเชิงปริมำณและคุณภำพ 
ด้วยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  
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ตารางท่ี จ-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบพิจารณา 
สาขาวิชาด้านสาธารณสขุ 

โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
         โดยเฉพำะประชำชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน

พื้นที่ลุ่มน้ ำ เพื่อก ำหนดทิศทำงกำรบริหำร
จัดกำรและกำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรน้ ำทั้ง
น้ ำผิวดินและน้ ำใต้ดินในทุกมิติ โดยค ำนึงถึง
ศักยภำพ และข้อจ ำกัดด้ำนสิ่งแวดล้อมและ
มิติเชิงสังคมของพื้นที่ลุ่มน้ ำ  

-   แก้ไขปัญหำวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยกำรเร่งรัด
กำรควบคุมมลพิษทั้ งทำงอำกำศ ขยะ          
น้ ำเสีย และของเสียอันตรำยที่เกิดจำกกำร
ผลิตและบริโภค สร้ำงเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อมหรือเมืองสี เขียวเพื่อสร้ ำ ง
คุณภำพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชำชน 
(แผนพัฒนำฯ 12 ส่วนที่ 4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 
หน้ำ 111 และ 112) 

นโยบำยของ
คณะรัฐมนตร ี

“ข้อที่ 5 กำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชนโดยเน้นกำรป้องกันโรคมำกกว่ำรอให้ป่วยแล้วจึงมำรักษำกำรกระจำยบุคลำกรและ
ทรัพยำกรสำธำรณสุขให้เหมำะสมกับท้องถิ่น  ซึ่งกำรผลิตนักวิชำกำรหรือบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุข เช่น นัก อนำมัยสิ่งแวดล้อม และนักอำชีวอนำมัยและควำม
ปลอดภัย นักโภชนำกำร จะช่วยยกระดับคุณภำพกำรบริหำรสำธำรณสขุ และคุณภำพชีวิตของประชำชนได้” (ส ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี, 2557) ตำมรำยงำนวิจัย
สถำบัน 
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ตารางท่ี จ-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบพิจารณา 
สาขาวิชาด้านสาธารณสขุ 

โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศำสตร์ ตัวชี้วัด และ
แนวทำงกำรจัดเก็บ
ข้อมูล กระทรวง
สำธำรณสุข 
ปีงบประมำณ 2559 

นโยบำย ทิศทำง ยุทธศำสตร์ และมำตรกำรหลักในกำรพัฒนำงำนสำธำรณสุข ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ได้จัดให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ต้องด ำเนินงำนพัฒนำ
สุขภำพอนำมัยของประชำชนแบบมีส่วนร่วมจำกในและนอกกระทรวงสำธำรณสุข เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำกำรดูแลสุขภำพประชำชน
โดยปัญหำกำรขำดแคลนก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข และกำรกระจำยที่ไม่เหมำะสมในภูมิภำคต่ำงๆ ของประเทศ นั้นเป็นปัญหำส ำคัญของประเทศไทย  จึงควรให้
ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำก ำลังคนด้ำนสำธำรณสุข ทั้งควำมรู้ ทักษะ กำรผลิต กำรใช้ กำรสร้ำงขวัญก ำลังใจ  ภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ และสังคมใน
ปัจจุบัน (กระทรวงสำธำรณสุข, 2559) ตำมรำยงำนวิจัยสถำบัน 
ยุทธศำสตร์ที่ 1: พัฒนำสุขภำพตำม
กลุ่มวัย 
-  กลุ่มเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) และสตรี 

โดยสร้ำงพ่อแม่คุณภำพ ให้มีควำมรู้
ทักษะในกำรเลี้ยงลูก  และลดภำวะ
โลหิตจำงในหญิงตั้งครรภ์เพื่อให้เด็ก
มีรูปร่ำงดีสูงสมส่วนสร้ำงเด็กรุ่นใหม่
ที่แข็งแรง พร้อมทั้งสร้ำงระบบเฝ้ำ
ระวังกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำร  

-  กลุ่มเด็กวัยเรียน (5 - 14 ปี) เด็กวัย
เรียนไทยเติบโตสมวัย มีสติรู้คิด มี
ทักษะชีวิตสำมำรถจัดกำรภำวะ
สุขภำพของตนเอง 

ยุทธศำสตร์ที่ 1: พัฒนำสุขภำพ
ตำมกลุม่วัย 
สนับสนุนและถ่ำยทอดวิชำกำร 
อ ง ค์ ค ว ำ ม รู้  เ ค รื่ อ ง มื อ  แ ล ะ
มำตรฐำนกำรตรวจคัดกรอง 
ประเมิน กำรวิเครำะห์จ ำแนกกลุ่ม
อ ำ ก ำ ร ผู้ สู ง อ ำ ยุ  Geriatric 
Syndromes, โ รคที่ เ ป็ นปัญหำ
ส ำคัญและพบบ่อย , และ ADL 
และพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ
ผู้สูงอำยุในสถำนพยำบำลทุกระดบั 

ยุทธศำสตร์ที่ 1: พัฒนำสุขภำพตำมกลุ่ม
วัย 
-  กลุ่มวัยท ำงำน (15 - 59 ปี) มีมำตรกำร

ในกำรดูแลและป้องกันโรคจำกกำร
ประกอบอำชีพ อันตรำยจำกอุบัติเหตุ
จำกท้องถนน วัยท ำงำนมีทักษะในกำร
ท ำงำนและสุขภำพแข็งแรง (ลดปัญหำ
จำกโรค NCD โรคจำกกำรประกอบ
อำชีพ อุบัติเหตุทำงถนนลดพฤติกรรม
เสี่ยง ลดป่วย ลดภำวะแทรกซ้อน ลด
ตำย 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 : พัฒนำระบบบริหำร
จัดกำร เพื่อสนับสนุนกำรจัดบริกำร โดย
มีมำตรกำร ดังน้ี 
- ระบบบริหำรจัดกำรของเสียจำกสถำน

บริกำรสำธำรณสุข 
- พัฒนำกฎหมำย 
-  ส่ ง เสริม  อปท. ในกำรจัดบริกำร

อนำมัยสิ่งแวดล้อม/กำรมีส่วนร่วม
ภำคประชำชน 

- ระบบข้อมูล/ กำรเฝ้ำระวัง/ประเมิน
ควำมเสี่ยง 

-  พั ฒ น ำ ร ะ บ บ ก ำ ร ดู แ ล สุ ข ภ ำ พ
ประชำชนผู้ได้รับผลกระทบ 
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ตารางท่ี จ-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบพิจารณา 
สาขาวิชาด้านสาธารณสขุ 

โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
 - วัยท ำงำนมีทักษะในกำรท ำงำนและ

สุขภำพแข็งแรง (ลดปัญหำจำกโรค 
NCD โรคจำกกำรประกอบอำชีพ 
อุบัติเหตุทำงถนนลดพฤติกรรมเสี่ยง 
ลดป่วย ลดภำวะแทรกซ้อน ลดตำย) 

- กลุ่มผู้สูงอำยุ  (60 ปีขึ้นไป) และผู้
พิกำร โดยเช่ือมโยง ประสำน และ
สนับสนุนทรัพยำกรที่จ ำเป็นในกำร
ส่งเสริมสุขภำพและป้องกันปัญหำ
สุขภำพในผู้สูงอำยุ 

   

แผนยุทธศำตร์ 
กระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม           พ.ศ. 
2559 - 2564 

ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง แ ผ น ยุ ท ธ ศ ำ ส ต ร์  ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2559 - 2564 ครอบคลุมด้ำน 
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ตารางท่ี จ-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบพิจารณา 
สาขาวิชาด้านสาธารณสขุ 

โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
    - กำรสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดกำร

ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงบูรณำกำรที่
ต อบ ส น อ งต่ อ ก ำ ร พัฒ น ำ แ ล ะ ใ ช้
ประโยชน์อย่ำงยั่งยืนและเป็นธรรม 

- กำรบริหำรจัดกำรน้ ำผิวดินและน้ ำใต้ดิน
อย่ำงบูรณำกำรและมีประสิทธิภำพ 

- กำรรักษำและฟื้นฟูคุณภำพสิ่งแวดล้อม
อย่ำงมีส่วนร่วม 

- กำรป้องกัน กำรลดผลกระทบ และกำร
ปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทำงธรรมชำติ
และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

- กำรเพิ่มประสิทธิภำพ กำรจัดกำรองค์กร
และกำรบริ หำรจั ดกำรทรั พยำกร  
ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

   (แผนยุทธศำสตร์  กระทรวงทรัพยำกรฯ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1, 2, 3, 4 และ 5) 
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ตารางท่ี จ-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบพิจารณา 
สาขาวิชาด้านสาธารณสขุ 

โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
นโยบำยของกระทรวง
แรงงำน 

วิสัยทัศน์ของกระทรวงแรงงำน คือ “แรงงำนมีศักยภำพสูงเพื่อส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันทำงเศรษฐกิจ  มีควำมมั่นคง และมีคุณภำพชีวิตที่ดี” ทั้งนี ้กำร
ประยุกต์ใช้หลักกำรทำงด้ำนสำธำรณสุข ให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวมีทิศทำงที่เหมำะสม อันจะน ำไปสู่กำรส่งเสริมขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำเศ รษฐกิจ และให้
ควำมส ำคัญกับคุณภำพชีวิตของผู้ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร ดังนั้น กำรผลิตบุคลำกรด้ำนสำธำรณสุขศำสตร์จะเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศ และมี
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของกระทรวงแรงงำน  (กระทรวงแรงงำน, 2558) ตำมรำยงำนวิจัยสถำบัน 

นโยบำย ประเทศไทย 
4.0 / นโยบำย 
มหำวิทยำลยั 4.0 

ประเทศไทย 4.0 มุ่งมั่นท่ีต้องกำรเน้นเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม คือ เปลีย่นจำกกำรท ำปริมำณมำกแต่ได้ผลน้อยเป็นกำรท ำปริมำณน้อยแตไ่ด้ผลมำก ดังนั้น
จึงต้องค้นหำสิ่งที่จะขับเคลื่อนกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจยุคใหม่ที่จะสร้ำงควำมมั่งคั่งอย่ำงยั่งยืนให้กับประเทศ โดยกำรแปลง “ควำมไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบ” ของ
ประเทศ (ควำมหลำกหลำยเชิงชีวภำพ, ควำมหลำกหลำยเชิงวัฒนธรรม) ให้เป็น “ควำมได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” โดยกำรเตมิเตม็วิทยำกำร ควำมคิดสร้ำงสรรค ์
นวัตกรรม วิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และกำรวจิัยและพัฒนำ 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสำหกรรมเป้ำหมำย อันประกอบด้วย 
 1) กลุ่มอำหำร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภำพ 
 2) กลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีกำรแพทย ์
 3) กลุ่มหุ่นยนต์อัจฉริยะและระบบเครื่องกลอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
 4) กลุ่มดิจิทัลเทคโนโลยี และอินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อ 
 5) กลุ่มอุตสำหกรรมสรำ้งสรรค์ วฒันธรรม และบริกำรที่มีมลูค่ำสูง 
           

           ซึ่งกลุ่มสำธำรณสุข สุขภำพ และเทคโนโลยีกำรแพทย์ จัดเป็น 1 ใน 5 กลุ่ม ที่เป็นเป้ำหมำยของนโยบำย ประเทศไทย 4.0 ในกำรทีจ่ะสร้ำงควำมมั่งคั่งอย่ำง
ยั่งยืนให้กับประเทศ 
 (ตำมรำยงำนวิจัยสถำบัน) 
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ตารางท่ี จ-1 (ต่อ) 
 

 

องค์ประกอบพิจารณา 
สาขาวิชาด้านสาธารณสขุ 

โภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพฯ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนำ มทส. ระยะที่ 12 ยุทธศำสตร์ที่ 1 มำตรกำร 1.1 สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของประเทศ โดยมีแนวทำงตำมข้อ 1.1.1 ให้ปรับปรุงและ/หรือพัฒนำ

หลักสูตรและจัดกำรศึกษำเพื่อผลิตก ำลังคนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ จัดตั้งสำนักวิชำใหม่ที่มีควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำประเทศตำมทิศทำงที่
มหำวิทยำลัยก ำหนดอำทิ สำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ และมีแนวทำงตำมข้อ 1.1.3 ให้สนับสนุนและส่งเสริมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลักสูตรด้ำนวิทยำศำสตร์
สุขภำพให้สำมำรถผลิตก ำลังคนที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ยุทธศำสตร์ที่ 2 มำตรกำร 2.1 ข้อ 2.1.3 ยกระดับ
กำรวิจัยด้วยกำรบูรณำกำรร่วมกับกำรจัดกำรศึกษำขั้นสูงเพื่อสร้ำงควำมเป็นเลิศ (Excellence) ของมหำวิทยำลัยและเพื่อกำรยกระดับมหำวิทยำลัยสู่สำกล เช่น กำร
สร้ำงคลัสเตอร์ใหม่ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ ด้ำนสุขภำพผู้สูงอำยุด้ำนโรคเรื้อรัง (แผนพัฒนา มทส. ระยะที่ 12 บทที่ 4 ยุทธศำสตร์ฯ หน้า 35) 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 มำตรกำร 2.3 ข้อ 3.3.5 ผลักดันให้น ำเทคโนโลยีของมหำวิทยำลัยไปร่วมใช้เพื่อกำรแก้ไขปัญหำของสังคมและแก้วิกฤตของประเทศ เช่น เทคโนโลยี
ด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพเป็นต้น (แผนพัฒนำ มทส. ระยะที่ 12 บทที่ 4 ยุทธศำสตร์ฯ หน้ำ 50) 

ส ำนักงำนพัฒนำระบบข้อมลู
ข่ำวสำรสุขภำพ Health 
Information System 
Development Office (HISO) 
- สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 

มหำวิทยำลยัมหิดล (วปส.) 
- ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำร

สร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 
- ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสุขภำพ

แห่งชำติ (สช.) 

ปัจจุบันคนเจนวำยมีสัดส่วนสูงที่สุด คือร้อยละ 39 
(2525 - 2548) ของประชำกรโลกทั้งหมด ตำมด้วย
เจนเอกซ์ที่ร้อยละ 27 (2504 - 2524) ตัวช้ีวัด
สุขภำพคนไทยต่ำงเจเนอเรชันช้ีให้เห็นพฤติกรรมที่
เ ปลี่ ยนไปและส่ งผลกระทบต่อสุขภำพ ด้ วย
พฤติกรรมกำรบริโภคที่เปลี่ยนไปวิถีชีวิตสมัยใหม่ท ำ
ให้กำรปรุ งอำหำรเองน้อยลง ในขณะที่มีกำร
รับประทำนอำหำรนอกบ้ำนหรือกำรซื้ออำหำร
ส ำเร็จมำกขึ้น (สุขภำพคนไทย, 2559) 

คนเจนวำยยอมรับและใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีมำกกว่ำเจนอื่น ไม่ว่ำจะเป็นกำร
ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ ำ ก แ อ พ ลิ เ ค ชั น บ น
โทรศัพท์มือถือ เ ช่น ธนำคำรออนไลน์  
หนังสือออนไลน์ ควำมคุ้นเคยกับกำรใช้
เทคโนโลยีท ำให้เจนวำยมีแนวโน้มที่จะมี
ทักษะด้ำนกำรสร้ำงสรรค์ และส่งเสริม
นวัตกรรมด้ำนเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 
ตอบสนองพฤติกรรมกำรใช้ชีวิตที่คุ้นเคยกับ
เทคโนโลยี (สุขภำพคนไทย, 2559) 

ไม่สอดคล้อง ไม่สอดคล้อง 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานโครงการจัดตั้ง 
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ประวัติผู ้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ เป็นตามวา (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:   Ph.D. (Environmental Engineering and  
        Management)  
  Asian Institute of Technology, Thailand 
 ต าแหน่ง:   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 สถานที่ติดต่อ: ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์    
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 โทร. 0-4422-3941  โทรสำร 0-4422-3920  
 E- mail: prapat@sut.ac.th 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิราภรณ์ โพธิวิชยานนท์ (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:  Ph.D.  (Biology) , Mahidol University, Thailand
 ต าแหน่ง:  อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์   
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 สถานที่ติดต่อ: ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์    
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 โทร. 0-4422-3936 โทรสำร 0-4422-3920  
 E- mail: siraporn@sut.ac.th 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.นเรศ  เชื้อสุวรรณ (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:  Ph.D. (Environmental Sciences) 
  Rutgers University, New Jersey, USA. 
 ต าแหน่ง:   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์   
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 สถานที่ติดต่อ: ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์    
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 โทร. 0-4422-3927  โทรสำร 0-4422-3920  
 E- mail: nares@sut.ac.th 
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4. อาจารย์ ดร.เฉลิมสิริ  เทพพิทักษ์ (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:  Ph.D. (Ergonomics),  
  The University of Occ. & Env. Health, Japan 
 ต าแหน่ง:   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำอำชีวอนำมัย 
   และควำมปลอดภัย ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 สถานที่ติดต่อ: ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์    
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 โทร. 0-4422-3929  โทรสำร 0-4422-3920  
 E- mail: chalerm@sut.ac.th 

5. อาจารย์นลิน  สิทธิธูรณ์ (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:  M.Sc. (Environmental Sanitation)  
  Mahidol University, Thailand 
 ต าแหน่ง:   หัวหน้ำสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์   
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 สถานที่ติดต่อ: ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์    
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 โทร. 0-4422-3928  โทรสำร 0-4422-3920  
 E- mail: pinnalin@sut.ac.th 

6. อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์  บุญรักษา (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:  Sc.D. (Occupational and Environmental  
    Hygiene)   
  University of Massachusetts Lowell, USA 
 ต าแหน่ง:   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำอำชีวอนำมัย 
   และควำมปลอดภัย ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 สถานที่ติดต่อ: ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์    
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 โทร. 0-4422-3938  โทรสำร 0-4422-3920  
 E- mail: pongsitb@sut.ac.th 
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7. อาจารย์ ดร.ชลาลัย หาญเจนลักษณ์ (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:  Ph. D. (Occupational Health) 
  University of Manchester, United Kingdom 
 ต าแหน่ง:   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำอำชีวอนำมัย 
   และควำมปลอดภัย ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 สถานที่ติดต่อ: ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์ 
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 โทร. 0-4422-3912  โทรสำร 0-4422-3920  
 E- mail: chalalai@sut.ac.th 

8. อาจารย์ ดร.ชื่นจิต  ชาญชิตปรีชา (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:  Ph.D. (Environmental Sciences) 
  University of East Anglia, United Kingdom 
 ต าแหน่ง:   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์   
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 สถานที่ติดต่อ: ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์    
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 โทร. 0-4422-3937  โทรสำร 0-4422-3920  
 E- mail: chaunjit@sut.ac.th 

9. อาจารย์ ดร.ขนิษฐา มีวาสนา (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:  Ph.D. (Environmental Management) 
  Chulalongkorn University, Thailand 
 ต าแหน่ง:   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำอำชีวอนำมัย 
   และควำมปลอดภัย ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 สถานที่ติดต่อ: ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์    
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 โทร. 0-4422-3962   โทรสำร 0-4422-3920  
 E- mail: mkhanidth@sut.ac.th 
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10. อาจารย์ ดร.ยุพรัตน์ หลิมมงคล (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:  Ph.D. (Public Health),  
  Khon Khaen University, Thailand 
 ต าแหน่ง:   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำอำชีวอนำมัย 
   และควำมปลอดภัย ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 สถานที่ติดต่อ: ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์    
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 โทร. 0-4422-3966  โทรสำร 0-4422-3920  
 E- mail: yuparat@sut.ac.th 

11. อาจารย์ ดร.สุพัตรา  เจียวก๊ก (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:  Dr. Eng. (Science and Engineering) 
  Ritsumeikan University, JAPAN 
 ต าแหน่ง:   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม 

 ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์   
 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 สถานที่ติดต่อ: ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์    
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 โทร. 0-4422-3915 โทรสำร 0-4422-3920  
 E- mail: supattra.jia@sut.ac.th 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ  วัชรวิทูร (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:  วท.ม. (สุขศำสตร์อุตสำหกรรมและควำมปลอดภัย) 
  มหำวิทยำลัยมหิดล, ประเทศไทย 
 ต าแหน่ง:   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำอำชีวอนำมัย 
   และควำมปลอดภัย ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 สถานที่ติดต่อ: ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์    
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 โทร. 0-4422-3925  โทรสำร 0-4422-3920  
 E- mail: pornpun@sut.ac.th 
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13. อาจารย์สุมาลี  เบือนสันเทียะ (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:  วศ.ม. (วิศวกรรมควำมปลอดภัย)  
  มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์, ประเทศไทย 
 ต าแหน่ง:   อำจำรย์ประจ ำสำขำวิชำอำชีวอนำมัย 
   และควำมปลอดภัย ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 สถานที่ติดต่อ: ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์    
  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

 โทร. 0-4422-3942  โทรสำร 0-4422-3920  
 E- mail: sumalee@sut.ac.th 

14. นางสาวจิตตานันท์ ติกุล (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา:  ครุศำสตรมหำบัณฑิต (วิจัยกำรศึกษำ)  
  จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย, ประเทศไทย  
 ต าแหน่ง: เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 สถานที่ติดต่อ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
  โทร. 044-22-4753   โทรสำร 044-22-4750 
  E-mail: jittanan@g.sut.ac.th 
15. นางปุณยนุช  ดาวเที่ยง (ผู้ร่วมวิจัย) 
 ระดับการศึกษา: บริหำรธุรกิจบัณฑิต (กำรจัดกำร) 
 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล  
 วิทยำเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ นครรำชสีมำ 

ต าแหน่ง: เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
 สำขำวิชำอำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย  

 ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
สถานที่ติดต่อ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 

โทรศัพท์ 0-4422-3961  โทรสำร 0-4422-3920 
E-mail: jomputra@sut.ac.th 
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16. นางกุลภัสสรณ์  บุณยัษเฐียร (ผู้ร่วมวิจัย) 
ประวัติการศึกษา: ศิลปศำสตร์บัณฑิต (กำรจัดกำรทั่วไป) 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนดุสิต 
ต าแหน่ง: เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 

 สำขำวิชำอนำมัยสิ่งแวดล้อม ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
 สถานที่ติดต่อ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 โทรศัพท์ 0-4422-3923  โทรสำร 0-4422-3920 

 E-mail: kulpassorn@sut.ac.th 
17. นางสุจิตรา ศิริเมืองราช (ผู้ร่วมวิจัย) 
  ประวัติการศึกษา ศิลปศำสตร์บัณฑิต (เศรษฐศำสตร์สหกรณ์) 
 สถำบันรำชภัฏนครรำชสีมำ  
  ต าแหน่ง พนักงำนธุรกำร ส ำนักวิชำสำธำรณสุขศำสตร์  
 สถานที่ติดต่อ: มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
 โทรศัพท์ 0-4422-3811  โทรสำร 0-4422-3920 

 E-mail: ssiri@sut.ac.th 
 


