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จังหวัดฉะเชิงเทรา กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
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อาจารย์ประจ�าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

Abstract

 The research topic was The Human Resource Development needed of public health staff to Rajanagarindra 

Rajabhat University role into ASEAN Community. This study was a mixed method research with sequential  

transformative designed. The purposes of this study were to 1) study the Human Resource Development (HRD) 

needed of public health staff to Rajanagarindra Rajabhat University role in ASEAN Community and 2) propose  

curriculum in to the graduate courses in public health sciences. The samples were public health staff in  

chachoengsao province, in which the key informants of qualitative research were administrators of around 24 peoples 

and the samples in quantitative research were public health staff of around 400 peoples. In-depth interview technique 

was used in qualitative data. The quantitative method sample size was determined according to Taro Yamane 

method and data collected through a survey with the Cronbach’s alpha reliability of 0.82. The statistical analysis, 

including percentage, mean and standard deviation, was used. 

 It was found that: the HRD needed of public health staff to Rajanagarindra Rajabhat University role in ASEAN 

Community were as follows: 1) the most needed was to increase the field public health practice course for students, 

2) to provide the ASEAN language training for public health staff to be able to communicate with the patients and 

3) to support academic and research in community. In addition, the proposed curriculum in to the graduate courses 

according to the needs of public health staff and community were as follows: 1) the course which provided the good 

health promotion staffs, 2) good communication and interaction with others well, and 3) the course which can access 

to real community problems should be established and 4) the course which provided public health staff who good 

English language communication. 

 Recommendation from this study, the university policy maker should increase the practical course in field for 

the public health students for their better understanding about their job and work in the future, in addition they 

should be Improve public health course for providing the effective public health staff in order to be the good health 

promoting staff and really meet the need of community.
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บทคัดย่อ

 การวิจัยเรื่อง ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา กับการก้าวสู ่ประชาคมอาเซียนนี้ เป็นการวิจัยเชิงผสมผสานแบบการวิจัยเชิงคุณภาพน�ามาก่อนการวิจัยเชิงปริมาณ 

มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในจังหวัดฉะเชิงเทราต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทร์ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน และ 2) เสนอแนะหลักสูตรการสอนเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขในระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัยเชิงคุณภาพ

คือผู้บริหารทางสาธารณสุข จ�านวน 24 คน เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่ทีมผู้วิจัยสร้างขึ้น  

และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข จ�านวน 400 คน ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตร 

ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane) เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีค่าความเชื่อมั่นตามวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาค เท่ากับ 0.82 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 ผลการศึกษาพบว่า ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุขต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด

ฉะเชงิเทรา เพ่ือรองรบัการก้าวสูป่ระชาคมอาเซียน ม ี3 ล�าดบัทีส่�าคัญ ได้แก่ 1) ต้องการให้สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์ เพิ่มเวลาการฝึกปฏิบัติส�าหรับนักศึกษา 2) ต้องการให้อบรมภาษาอาเซียนให้บุคลากรทางสาธารณสุขเพื่อให้สามารถสื่อสาร

กับผู้ป่วยได้และ 3) ต้องการให้เป็นแหล่งสนับสนุนวิชาการและวิจัยของชุมชน ส่วนการเสนอแนะหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับ

หลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์ในระดบัปรญิญาตรนีัน้ มข้ีอเสนอแนะว่ามหาวทิยาลยัควรสร้างหลกัสตูรทีส่ามารถผลติเจ้าหน้าทีส่าธารณสขุท่ี

มีความสามารถดังนี้ 1) เป็นนักสร้างเสริมสุขภาพที่ดี 2) มีทักษะการสื่อสารที่ดีกับผู้อื่น 3) หลักสูตรควรสามารถเข้าถึงปัญหาของชุมชนได้

อย่างแท้จริง และ4) ต้องการให้สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี 

 ส�าหรบัข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจิยัไปใช้ประโยชน์ มหาวทิยาลยัควรมนีโยบายเพิม่เวลาการฝึกภาคปฏบิตัขิองนกัศกึษาสาขา

วิชาสาธารณสุขศาสตร์เพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะงานและมีความม่ันใจในการท�างานมากขึ้นในอนาคตและควรปรับปรุงหลักสูตรให้

สามารถผลิตนักวิชาการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพเป็นนักส่งเสริมสุขภาพที่ดีและเข้าถึงชุมชนอย่างแท้จริง

ค�าส�าคัญ : การวิจัยเชิงผสมผสาน, การพัฒนาบุคลากร, บุคลากรทางสาธารณสุข

ความส�าคัญและความเป็นมาของปัญหา
 ปัจจุบันประเทศไทยก�าลังเผชิญกับสถานการณ์ทางสังคม 

เศรษฐกจิ และสิง่แวดล้อมทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเรว็ทัง้ในระดบั

โลกและระดับภูมิภาค ดังจะเห็นได้จากข้อตกลงการค้าเสรีของ

ประเทศในประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ซึ่งเป็นการ

รวมตัวของชาติใน ASEAN 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย, พม่า, ลาว, 

เวยีดนาม, มาเลเซยี, สงิคโปร์, อนิโดนเีซยี, ฟิลปิปินส์, กมัพชูา, และ

บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน และมีผล 

เป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมาเช่น มีการเดินทางไป

ท�างานของแรงงานอย่างเสรีในเขต ASEAN โดยเฉพาะบุคลากร

ทางการแพทย์ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เป็นต้น รวมทั้ง

แรงงานประเภทอื่นๆ จึงมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานและท่ีอยู่มากขึ้น 

และเพื่อให้ประชาชนไทยมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ดังกล่าว ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก�าหนดในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ12 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคน 

สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีคุณภาพ กลยุทธ์หน่ึงท่ี

ส�าคัญคือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างโอกาสการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่องให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกวัยมีทางเลือกและสามารถ

เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาและความรู้ใหม่โดยสร้างนิสัยใฝ่รู้ตั้งแต่วัยเด็ก ควบคู่กับ

การส่งเสริมให้องค์กร หน่วยงานและสื่อทุกประเภทเป็นแหล่งเรียน

รูท้ีท่�าให้เกดิความคิดรเิริม่ การสร้างปัจจยัสนบัสนนุให้เกดิการเรยีน

รู้ตลอดชีวิต (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ, 2555) 

 มหาวทิยาลยัราชภฏั เป็นสถาบนัการศกึษาทีเ่ป็นหลกัในการ

ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อชุมชนท้องถิ่น ขณะนี้มี 38 แห่งทั่วประเทศ 

ได้มีการเปิดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี 

ปริญญาโท และบางแห่งได้เปิดในระดับปริญญาเอก ภารกิจหน้าที่
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ส�าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศคือ มุ่งเน้นปรัชญา 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินเป็นหลัก และบางแห่งมีศักยภาพ

ในการพัฒนางานวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวกับชุมชนท้องถิ่นและ

กระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น และ 

พัฒนาจนกระทั่งได้มีองค์กรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน

ท้องถิ่นเกิดขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นสถาบัน

อุดมศึกษาแห่งเดียวของจังหวัดฉะเชิงเทรามีนโยบายให้โอกาส

ทางการศกึษา และการวจิยัเพือ่พฒันาท้องถิน่ มุง่เน้นผลติบณัฑติที่

มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม ส�านกึในความเป็นไทย มคีวามรกัและผกูพนัต่อ

ท้องถิ่น อีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้

คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์, 2557) โดยเฉพาะการปรับตัวของประชาชนเพื่อรองรับ

การเปิดเสรีทางการค้าของประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี 2558

 กระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรสูงสุดที่รับผิดชอบเรื่อง

สุขภาพอนามัยของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข เพื่อตอบสนองนโยบาย

ของรัฐบาลด้านสาธารณสุข มีหน่วยงานในความรับผิดชอบทั้ง 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในส่วนภูมิภาค มีหน่วยงานแบ่ง 

เป็นระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ และระดับต�าบล 

เพือ่ขยายบริการสาธารณสขุให้ทัว่ถงึประชากรกลุม่เป้าหมายให้มาก

ที่สุด อีกทั้งเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นจากการแก้ไขปัญหา 

และตอบสนองความต้องการที่สอดคล้องกับความต้องการแท้จริง

ของประชาชนมากที่สุด ซ่ึงหน่วยงานท่ีเป็นตัวแทนของกระทรวง

สาธารณสุขในระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล ได้แก่ ส�านัก

สาธารณสุขระดับจังหวัด อ�าเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล ตามล�าดับ ส�าหรับผู ้บริหารและผู ้ปฏิบัติงานด้านทาง

สาธารณสขุนัน้ประกอบด้วยนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั ผู้บรหิาร

สาธารณสุขอ�าเภอ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

แพทย์ พยาบาล นกัวชิาการสาธารณสขุ เป็นต้น โดยมบีทบาทหน้าที่

ทางด้านบริหารงานด้านสาธารณสขุให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง

สาธารณสุข ส่งเสริมสนับสนุน ควบคุม ก�ากับ ติดตามและประเมิน

ผลการปฏบิตังิานเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสขุ

ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 บคุลากรทางด้านสาธารณสขุจงึนบัว่าเป็นบคุลากร ทีม่คีวาม

ส�าคัญยิ่งในของระบบบริหารงานสาธารณสุข เน่ืองจากเป็นผู้ให้

บริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยตรง เป็นบุคลากรที่อยู่

ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดในการให้บริการทางสาธารณสุข  

และมบีทบาทในการให้บรกิารทางสขุภาพและพฒันาสขุภาพอนามยั

ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อันจะเป็นพลังส�าคัญในการ

พัฒนาประเทศให้แข็งแกร่งและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ในทาง 

ตรงกันข้ามหากประชาชนสุขภาพไม่ดีประเทศย่อมจะพัฒนาได ้

ช้ากว่าประเทศอื่น ดังนั้นความรู้ความสามารถและศักยภาพของ

บุคลากรทางสาธารณสุขจึงมีความส�าคัญและจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะ

ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจดูแลผู้ป่วยและ

สุขภาพประชาชนได้บรรลุผลสูงสุด (Lammintakanen, Kivinen, 

& Kinnunen, 2008, pp: 556-564) สอดคล้องกับโฮลตันและ 

สวอนสัน (Holton and Swanson, 2001) กล่าวไว้ว่าการพัฒนา

บคุลากรหมายถงึการวางแผนพฒันาบคุลากรเพือ่ดงึศกัยภาพสงูสดุ

ของบคุลากรออกมาให้สามารถปฏบิตังิานให้บรรลเุป้าหมายองค์การ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพนั้น

ต้องทราบความจ�าเป็นในการพัฒนาบุคลากรหรือความต้องการใน

การพัฒนาบุคลากรก่อนทุกครั้งเพื่อจะได้น�ามาวางแผนการพัฒนา

บุคลากรได้ตรงกับความจ�าเป็นนั้นๆ สอดคล้องกับ นวัสนันท์ วงศ์-

ประสิทธิ์ (2556, หน้า 22-37) พบว่า แนวคิดการพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยที่มีประสิทธิภาพนั้น

ขั้นตอนแรกต้องเริ่มต้นด้วย การค้นหาความจ�าเป็นในการพัฒนา

ทรพัยากรมนษุย์อนัประกอบด้วยกจิกรรมการค้นหาความจ�าเป็นใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

เช่น การท�าแบบส�ารวจความจ�าเป็นในการพฒันาบคุลากร (Human 

Resource Development survey needed) การสังเกตจากข้อ

ร้องเรียนของลูกค้า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมและ

สิ่งแวดล้อม เป็นต้น จากนั้นจึงน�าข้อมูลมาสรุปผลและประเมินว่ามี

ความจ�าเป็นในการพฒันาด้านใดบ้าง เช่น ด้านความรู ้ทศันคต ิและ

การปฏิบัติการ เป็นต้นก่อนด�าเนินการวางแผนการพัฒนาบุคลากร

ในองค์การต่อไปไม่เช่นนั้นจะส่งผลให้การพัฒนาบุคลากรไม่ตรงกับ

ปัญหาและความต้องการทีแ่ท้จรงิขององค์การซึง่นอกจากไม่สามารถ

แก้ปัญหาให้องค์การได้แล้วยังมีผลให้องค์การนั้นเสียค่าใช้จ่ายหรือ

งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรขององค์การโดยไม่คุ้มค่าอีกด้วย

จากบทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการส่งเสริมการ

เรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ 

ความสามารถเสริมสร้างค่านิยมที่ดีและเป็นผู้น�าความหลากหลาย

ทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสุขภาพ นโยบาย

หนึง่ทีส่�าคัญของมหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ทีก่�าลังเกดิขึน้เพือ่

ตอบสนองแผนพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติและรองรับการ

เปิดเสรทีางการค้าหรอื AEC (ASEAN ECONOMICS COMMUNITY) 

ดังกล่าว ได้แก่ การจะยกระดับสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จาก

เดมิสงักดัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมาเป็นคณะสาธารณสขุ

ศาสตร์ เพื่อขยายบทบาทและให้สามารถวางแผนจัดหลักสูตรการ

เรยีนการสอนเฉพาะทางส�าหรบับคุลากรทางสาธารณสุขของจงัหวดั

ฉะเชงิเทราและใกล้เคยีงได้อย่างมปีระสิทธภิาพมากขึน้ อนัจะส่งผล

ให้บุคลากรทางด้านสาธารณสุขในท้องถิ่นมีความสามารถในการ
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ปฏิบัติงานส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ ของประชาชน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของ

ประชาชนในที่สุด 

 ทีมผู้วิจัยคือ ผศ.ดร.นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธิ์ และอาจารย์ 

สุปราณี จ้อยรอด ซึ่งเป็นคณาจารย์ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

จึงมีความสนใจศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้าน

สาธารณสขุในจงัหวดัฉะเชงิเทราต่อบทบาทมหาวทิยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ ตามสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจุบัน ความคาดหวังและความ

จ�าเป็นที่ต้องการในอนาคตอันเนื่องมาจากผลกระทบของการเปิด

ประชาคมอาเซียนและคาดว่าการศึกษาครั้งน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อ

ชุมชนท้องถิ่น ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาศักยภาพ

ประชาชนและบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกระดับ และใช้เป็นข้อมูล

ในการก�าหนดแนวทางออกแบบหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน

ในการพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรด้านสาธารณสุขของจังหวัด

ฉะเชิงเทราที่ตรงกับความต้องการของชุมชนมากท่ีสุด รองรับการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนให้มี

ประสิทธิภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้าน

สาธารณสุขในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราต่อบทบาทของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 2. เพ่ือเสนอแนะด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

สาธารณสขุศาสตร์ของมหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครนิทร์ เพือ่รองรบั

การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

วิธีการวิจัย
 การวิ จัยคร้ัง น้ี เป ็นการวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed  

method) แบบการวิจัยเชิงคุณภาพน�ามาก่อนการวิจัยเชิงปริมาณ  

(Sequential exploratory Design) (Creswell, 2009 : 209)  

มีขั้นตอนการด�าเนินการวิจัย ดังนี้

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research  

Methodology) ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงมคีณุสมบตัติรงกบัวตัถปุระสงค์

การวิจัยมากที่สุด คือ เป็นผู้บริหารด้านสาธารณสุขในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทรา ทั้งหมด 24 คน

 2. การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) การ

วิจัยในส่วนนี้ ใช้วิธีการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) 

ประชากรในการวิจัย เป็นบุคลากรด้านสาธารณสุขของจังหวัด  

รวมทั้งหมดจ�านวน 2,245 คน ก�าหนดขนาดตัวอย่าง โดยใช้สูตร 

การค�านวณกลุ่มตัวอย่าง ของยามาเน่ (Yamane, 1973) ก�าหนด

ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมให้ขนาดความคลาดเคลื่อน 

ของตัวอย่างเกิดขึ้นได้ไม่เกิน + 5% (e=0.05) โดยได้กลุ่มตัวอย่าง  

เท่ากับ 339 คน ในการวิจัยครั้งนี้จะก�าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

400 คน เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วน

 การเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ แบ่งตามวิธีการ

วิจัยดังนี้

 1. ส�าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

ส�าหรับการวิจัยในส่วนนี้ ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสาร (Documen-

tary study) ทั้งเอกสารภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และการ

สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 

แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi instructive interview guide) ที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้นมาตามแนวคิดของ Patton (1990) ซึ่งเนื้อหาเกี่ยวกับ 

ความต้องการในการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขในเขตจังหวัด

ฉะเชิงเทราต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  

เพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 2. ส�าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบ 

สอบถามทีส่ร้างจากข้อมลูทีไ่ด้จากการวจิยัเชงิคณุภาพ และประยกุต์

แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาบุคลากรของ Holton and Swanson 

(2001) เกี่ยวความต้องการบุคลากรทางสาธารณสุขที่อยู ่ใน 

จังหวัดฉะเชิงเทราทั้งในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ต่อบทบาท

ของมหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์เพือ่รองรบัการเปิดประชาคม

อาเซยีน เป็นข้อเสนอแนะในด้านการจดัหลกัสตูรการเรยีนการสอน

ด้านสาธารณสุข แบบสอบถามได้หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธี

สัมประสิทธ์ิของแอลฟาครอนบาค (α-Coefficient) (Cronbach, 

1951) ได้ค่าความเชือ่มัน่ เท่ากบั 0.82 ได้จ�านวนแบบสอบถามกลบั

คืนมาทั้งสิ้น 398 ชุด คิดเป็น 99.5%

 3. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข ้อมูลตั้ งแต ่ เดือน 

มีนาคม – ตุลาคม 2558

สรุปผลการวิจัย
 การศึกษาความต ้องการในการพัฒนาบุคลากรทาง

สาธารณสุข ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สรุปผลวิจัยได้

ดังนี้
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 1. ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 82.25 รองลงมาเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 17.75 

อายสุ่วนใหญ่ผูต้อบแบบสอบถามมอีายอุยูร่ะหว่าง 30-40 ปี คดิเป็น

ร้อยละ 28.50 รองลงมา มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 

26.25 ระดับการศึกษา ส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาตรี  

คิดเป็นร ้อยละ 59.75 รองลงมา มีระดับการศึกษาต�่ากว ่า 

ปรญิญาตร ีคดิเป็นร้อยละ 33.25 สถานภาพ ส่วนใหญ่ มสีถานภาพ

คู่คิดเป็นร้อยละ 57.25 รองลงมาสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 

36.25 ต�าแหน่งส่วนใหญ่เป็นสายวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 48.25  

รองลงมา เป็นสายสนับสนุน คิดเป็นร้อยละ 31.75 ประสบการณ์

การท�างาน ส่วนใหญ่ประสบการณ์ท�างานต�่ากว่า 10 ปี คิดเป็น 

ร้อยละ 43.75 รองลงมา ประสบการณ์ท�างานระหว่าง 10-20 ปี  

คิดเป็นร้อยละ 24.50 

 2. ผลการศึกษาความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทาง

สาธารณสุข ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนท้ังเชิงคุณภาพ

และเชิงปริมาณ ดังนี้

  2.1. จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารทางสาธารณสุขของ

จงัหวดัฉะเชงิเทรา ประเดน็ ความต้องการในการพฒันาบคุลากรทาง

สาธารณสุข ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน สรุปผลส�าคัญ  

3 อันดับแรกได้ดังนี้

   2.1.1 ต้องการให้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพิ่มเวลาการ

ฝึกปฏบิตัขิองนกัศกึษาให้มากข้ึน โดยพบจ�านวนความต้องการ มาก

ที่สุด คือมีจ�านวน 20 คนจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 24 คน 

   2.1.2  ต ้องการให ้มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครนิทร์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา จดัอบรมภาษาอาเซยีนเพือ่ให้บคุลากร

ทางสาธารณสขุสามารถสือ่สารกบัผูป่้วยได้ พบจ�านวนความต้องการ 

รองลงมา คือมีจ�านวน 15 คนจากผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งหมด 24 คน 

   2.1.3. ต ้องการให ้มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครนิทร์ เป็นแหล่งสนบัสนนุวชิาการและทีป่รกึษาทางด้านการวจิยั

ของชุมชน เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชน พบจ�านวน

ความต้องการล�าดับที่สาม คือมีจ�านวน 8 คนจากผู้ให้สัมภาษณ์

ทั้งหมด 24 คน 

  2.2.  จากการส�ารวจความต้องการในการพฒันาบคุลากร

ทางด้านสาธารณสุขต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กับการก้าวสู่ประชาคม เพื่อเสนอแนะ

ด้านการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยการใช้แบบสอบถามส�ารวจ

ความคิดเห็น สรุปผลได้ดังนี้

 จากการศกึษา ข้อเสนอแนะในด้านการจดัการเรยีนการสอน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

พบว ่าความต้องการในการพัฒนาบุคลากรทางสาธารณสุข  

ต่อบทบาทของมหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ทุกหัวข้ออยู่ในระดับมาก โดย

คะแนนเฉลี่ยข้อเสนอแนะเรียงล�าดับจากระดับมากที่สุดไปหาน้อย 

ดงันี ้ต้องการให้มหาวทิยาลยัราช-ภฎัราชนครนิทร์ผลติบคุลากรทาง

สาธารณสุขที่มีความสามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี มาก

ที่สุด ( X = 4.25, S.D=0.68) รองลงมาต้องการให้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีทักษะในการ

สื่อสารกับบุคคลอื่นเป็นอย่างดี ( X  = 4.21, S.D=0.69) ต้องการให้

มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ผลิตบคุลากรทางด้านสาธารณสขุ

ที่สามารถท�างานร่วมกับผู ้อื่นได้อย่างมีคุณภาพ ( X  = 4.21, 

S.D=0.67) ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ผลิต

บคุลากรทางด้านสาธารณสุขสามารถเข้าถงึปัญหาสขุภาพของชมุชน

ได้เป็นอย่างดี ( X  = 4.20, S.D=0.70) ล�าดับต่อมาต้องการให้

มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร์ผลิตบคุลากรทางด้านสาธารณสขุ

ที่มีทักษะด้านการเสริมพลังให้กับประชาชนในชุมชนและมีทักษะ 

ในการสร้างแรงจูงใจทางบวกในการดูแลสุขภาพ ( X = 4.13,  

S.D=0.67) ล�าดับต่อมา ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่สามารถสนับสนุน

กิจกรรมทางสุขภาพในชุมชนอย่างเต็มความสามารถ ( X  = 4.13, 

S.D=0.64) ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ผลิต

บุคลากรทางสาธารณสุขที่สามารถผลิตสื่อด้วยคอมพิวเตอร์ได ้

( X  = 4.00, S.D=0.73) และต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครนิทร์ผลติบคุลากรทางด้านสาธารณสขุทีส่ามารถใช้ภาษาอังกฤษ

ได้ดี ( X  = 4.06, S.D=0.71) ตามล�าดับ

อภิปรายผล
 จากผลการวิจัยผู้วิจัยขอน�าเสนอประเด็นส�าคัญเพื่อการ

อภิปรายผล 3 ประเด็นใหญ่ๆ ดังต่อไปนี้

 1. จากการศึกษาพบประเด็นความต้องการในการพัฒนา

บุคลากรทางสาธารณสุข ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กับการก้าวสู ่ประชาคมอาเซียน  

ที่พบมากที่สุด ได้แก่ ต้องการให้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์เพิ่ม

เวลาการฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาให้มากขึ้นจากเดิมฝึกปฏิบัติเพียง 

1 เดือนหรือต้องการให้สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ให้เน้นการฝึก

ปฏิบัติของนักศึกษาให้มากขึ้น สอดคล้องกับการศึกษาของ 

สงครามชัย ลีทองดี และธิษณามดี ใจงาม (มปป.) ที่ได้ศึกษาสภาพ
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ปัญหาและสมรรถนะท่ีเป็นจริงของผู ้ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ในการปฏิบัติงานท่ีโรงพยาบาลส่งเสริม 

สุขภาพต�าบล กรณีศึกษาเครือข่ายบริการสุขภาพที่ 9 ผลการวิจัย

พบว่ามีปัญหาในการปฏิบัติงาน 3 ด้าน คือ ด้านความรู้ ด้านระบบ

การจัดการ และด้านทักษะ ซึ่งมีคะแนนระดับการปฏิบัติงานอยู่ใน

ระดับปานกลาง 

 จากศาสตร์การเรียนการสอนทางด้านสาธารณสุขนั้นเป็น

ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท�างานที่เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในการ

ท�างาน เนือ่งจากเป็นการท�างานกบัความภาวะสขุภาพและความเจบ็

ป่วยของคน ที่มีองค์ประกอบทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ

จิตวิญญาณ และเป็นมิติที่ซับซ้อน ไม่อาจใช้ทฤษฎีเพียงอย่างเดียว

ในการดูแลรักษาได้เหมือนกันทุกคน เช่น อาการเจ็บป่วยของผู้ป่วย

บางคนสามารถรักษาด้วยการรับประทานยาฆ่าเชื้อชนิด A ได้ ใน

ขณะที่บางคนไม่สามารถใช้ยาชนิด A ได้ เน่ืองจากมีอาการแพ้ยา 

ดังกล่าวหรืออาการไม่รุนแรงอาจไม่จ�าเป็นต้องใช้ยาอาจแค่เพียง 

พักผ่อนหรือหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นก็หายจากโรคได้ เป็นต้น หรือ 

บางครัง้การตรวจร่างกายผูป่้วย เช่น การตรวจร่างกายโดยดทูอนซลิ

ว่าปกติหรือไม่นั้น หากไม่ได้ฝึกปฏิบัติในการดูของจริงก็จะไม่

สามารถแยกแยะได้ว่าลกัษณะแบบใดทีเ่รยีกว่าปกตแิละลกัษณะใด

ทีเ่รยีกว่าผดิปกต ิหรอือาการแสดง เป็นต้น หลกัสตูรจงึต้องก�าหนด

ให้มชีัว่โมงฝึกปฏบิตังิานมากขึน้จะช่วยให้นกัศกึษามคีวามมัน่ใจและ

สามารถได้ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ 

การศึกษาของทองปาน บุญกุศล, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, สมใจ  

พุทธาพิทักษ์ผล และวิจิตร์พร หล่อสุวรรณกุล (2555, หน้า 28-37) 

ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการเรียนการสอนต่อความสามารถใน

การถ่ายโยงความรู้และความสามารถในการปฏบิตังิานของนกัศกึษา

พยาบาล โดยผู้วิจัยพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด

ของการถ่ายโยงความรู ้ วิเคราะห์ สังเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงผลการวิจัยพบว่าความ

สามารถในการถ่ายโยงความรู้ของนักศึกษาพยาบาลกลุ่มทดลองที่

ผ่านการเรียนที่ได้รับการสร้างสถานการณ์ การเห็นภาพจริง จะมี

คะแนนความสามารถภายหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และความ

สามารถในการปฏิบัติงานกลุ่มทดลองมีความสามารถในการปฏิบัติ

งานดีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้มีรูปแบบการสอนก่อน แสดงให้เห็นว่าการ 

เรียนรู ้แบบฝึกปฏิบัติ น้ันจะได้ผลดีกว ่าการสอนเพียงทฤษฎี 

อย่างเดียว และสอดคล้องกับ นวัสนันท์ วงศ์ประสิทธ์ิ (2557)  

ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนด้านการแพทย์และพยาบาลเป็นการ

เรยีนทีต้่องเน้นการปฏบิตัเิป็นส�าคญัและควรพฒันาองค์ความรูใ้หม่

จากงานประจ�า 

 2. จากการศึกษาพบประเด็นความต้องการในการพัฒนา

บุคลากรทางสาธารณสุข ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กับการก้าวสู ่ประชาคมอาเซียน  

รองลงมา ได้แก่ การให้อบรมภาษาอาเซียนเพื่อให้สามารถสื่อสาร

กบัผูป่้วยได้อย่างน้อย 1 ภาษา เช่น กมัพชูา พม่า เป็นต้น สอดคล้อง

กบัการศกึษาของ กนกวรรณ สมรกัษ์ (2555) ทีศ่กึษาพฤตกิรรมการ

เปิดรับข่าวสาร ความรู้ทัศนคติและแนวโน้มพฤติกรรมต่อเรื่อง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของคนท�างานในกรุงเทพมหานคร  

พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีแนวโน้มพฤติกรรมในเรื่องการศึกษาเรียนรู้ใน

เรื่องอาเซียนมากขึ้น ทั้งด้านภาษา สังคมวัฒนธรรมเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลงและก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

 ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากจงัหวดัฉะเชงิเทราเป็นจงัหวดัทีม่แีรงงาน

ต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกต้องตามกฎหมายและได้รับอนุญาตให้

ท�างานจ�านวนมาก คือ จ�านวน 7,620 คน จ�าแนกเป็นสัญชาติพม่า 

มากที่สุด รองลงมา สัญชาติกัมพูชา และสัญชาติลาว ตามล�าดับ 

(ส�านกังานแรงงานจงัหวดัฉะเชงิเทรา, 2555, หน้า 2) โดยอาชพีหลกั

ของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็น ประมงน�้าจืด เกษตรกรรม 

และโรงงานอุตสาหกรรม แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท�างานส่วนใหญ่

มาท�างานเป็นลูกจ้างในอาชีพหลักเหล่านั้น จึงมีความจ�าเป็นที่จะ

ต้องใช้ภาษาในการพูดคุยสื่อสารให้เข้าใจ โดยเฉพาะเมื่อแรงงาน

เหล่านัน้เจบ็ป่วยแล้วมารบัการรกัษาทีโ่รงพยาบาลของประเทศไทย 

บุคลากรด้านสาธารณสุขซึ่งมีหน้าที่ให้การรักษาพยาบาลอย่างเท่า

เทียมกันกับประชาชนทุกคนโดยไม่แบ่งชนชาติศาสนาตามค�า

ประกาศสิทธิผู้ป่วย จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสื่อสารกับผู้ป่วยเพื่อ

จะได้ให้การรกัษาพยาบาลได้ถกูต้อง ไม่เช่นนัน้อาจส่งผลให้เกดิการ

รักษาผิดพลาดและมีภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาพยาบาลได้  

ดงันัน้เมือ่ประเทศไทยก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีนตามมมุมองผู้บรหิาร

ทางสาธารณสขุแล้วบคุลากรด้านสาธารณสขุจงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะ

ต้องมีคุณลักษณะในการสามารถพูดภาษาอาเซียนที่จ�าเป็นตาม

บริบทพื้นที่ได้ สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 

ที่เน้นในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรทางสุขภาพเพื่อก้าวสู่

ประชาคมอาเซียน โดยก�าหนดยุทธศาสตร์ส�าคัญให้มีพัฒนา

ศักยภาพทั้งระดับหน่วยงานและระดับบุคลากรทางสุขภาพ และ

ภาษาอาเซยีนกเ็ป็นหนึง่ในความส�าคญัทีบ่คุลากรต้องเรยีนรู ้โดยให้

มกีารประสานงานกนัทัง้ภาครฐัและเอกชนให้เกดิความเข้มแขง็ตาม

นโยบายดังกล่าว (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, 2555 หน้า 5) 

สอดคล้องกับ สมคิด เลิศไพฑูรย์ (2555, หน้า 2-3) ที่กล่าวว่าศูนย์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ตอบรับนโยบายการให้ความส�าคัญใน

ด้านภาษาอาเซียนของรัฐบาลและได้ตั้งศูนย ์อาเซียนศึกษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็นคลังความรู้และภาษาอาเซียน

ไว้รองรับนิสิต นักศึกษาและประชาชนที่สนใจในการเตรียมความ
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พร้อมด้านภาษาอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นกล่าวได้ว่าคุณลักษณะ

ทีส่�าคญัและน�าไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพของบคุลากรทางสาธารณสขุ

ด้านภาษาอาเซียนนั้นเป็นความจ�าเป็นและส�าคัญเร่งด่วนที่ต้องได้

รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อการก้าวสู่

ประชาคมอาเซียนไทยมีประสิทธิภาพสูงสุด

 3. จากการศึกษาที่พบว่า ความต้องการในการพัฒนา

บุคลากรทางสาธารณสุข ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กับการก้าวสู ่ประชาคมอาเซียน  

ส่วนใหญ่ มีระดับความคิดเห็นในความต้องการให้บุคลากรทาง

สาธารณสุขที่สามารถส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี สอดคล้อง 

กับผลการศึกษาของฉวีวรรณ ชมพูเขา (2555) ที่พบว่าบทบาทของ

เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  

ที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ ด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชน โดยมี

บทบาทด้านการส่งเสริมสุขภาพ ในเรื่องการปฏิบัติการส่งเสริมการ

ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม การส่งเสรมิอนามยัแม่และเดก็ การเฝ้าระวงั

ด้านทนัตสาธารณสขุ คดิเป็นร้อยละ 90.00 ส่วนการส่งเสรมิสขุภาพ

ภาคประชาชน เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยมีการปฏิบัติครบทุกบทบาท

ด้านการส่งเสรมิสขุภาพ โดยรวมคดิเป็นร้อยละ 70.60 ซึง่การปฏิบตัิ

การส่งเสริมสุขภาพนั้นเพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

  ทั้งนี้อาจเน่ืองจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล  

ถกูก�าหนดให้เป็นโรงพยาบาลในระดบัปฐมภมูขิองหน่วยการบรกิาร

ด้านสาธารณสขุของประเทศไทย มบีทบาทหน้าทีส่�าคญัต่อการสร้าง

เสริมสุขภาพ และป้องกันโรคของประชาชนเป็นหลัก เนื่องจากเป็น

สถานบริการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด ถ้าหากผู้ป่วยมี

อาการรุนแรงหรือเจบ็ป่วยทีต้่องการแพทย์และเครือ่งมอืเฉพาะทาง 

จึงจะด�าเนินการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ

ตามล�าดับ ด้วยมีหน้าท่ีและบทบาทหลักดังกล่าวจึงท�าให้บุคลากร

ทางสาธารณสุขทุกท่านมีความต้องการที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนให้

ดีที่สุด จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยได้ช่วยสนับสนุนบทบาทในการ

ช่วยพัฒนาให้บุคลากรทางสาธารณสุขให้มีความรู้ในการส่งเสริมให้

ประชาชนมีสุขภาพที่ดี

 4. จากการศึกษาที่พบว่า ข้อเสนอแนะด้านการเรียนการ

สอนหลกัสตูรสาธารณสขุศาสตร์ พบว่า ความต้องการในการพฒันา

บุคลากรทางสาธารณสุข ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อ

เรียงล�าดับข้อเสนอแนะท่ีมีคะแนนเฉลี่ยจากระดับมากไปหาน้อย 

สามล�าดับแรกได้แก่ ต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ผลติบคุลากรทางสาธารณสขุทีม่คีวามสามารถส่งเสรมิให้ประชาชน

มีสขุภาพดี มากที่สดุ รองลงมา ต้องการให้มหาวิทยาลยัราชภัฏราช

นครินทร์ ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีทักษะในการสื่อสารกับ

บุคคลอื่นเป็นอย่างดี และล�าดับที่สาม คือต้องการให้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครนิทร์ ผลิตบคุลากรทางสาธารณสุขทีส่ามารถท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นได้ดี ซึ่งในภาพรวมสามารถกล่าวได้ว่า เป็นประเด็นท่ี

ต้องการให้มหาวิทยาลัยผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ม ี

ความสามารถในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีเพื่อการท�างานร่วมกับ 

ผูอ้ืน่ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคล้องกบั การศกึษาของ กิตตพินัธ์ 

เอี่ยมรอด และพิมเพ็ญ เจนอักษร (2555, หน้า 168-179) ที่พบว่า

สมรรถนะของนักวิชาการสาธารณสุขที่ท�างานที่โรงพยาบาล 

ส่งเสรมิสขุภาพต�าบลโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง และเมือ่ประเมนิ

รายข้อในด้านการวิเคราะห์และวางแผนการแก้ไขปัญหาด้าน

สาธารณสุขของชุมชน พบว่าหัวข้อการจัดท�าแผนงานโครงการโดย

การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุข 

ของคนในชุมชน นั้นพบว่ามีสมรรถนะในระดับต�่า นั่นคือความ

สามารถในการให้บริการตามบทบาทของนักวิชาการสาธารณสุข 

ที่เป็นผู้ให้บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพเป็นหลักต�า่ ซึ่งในบทบาท

ดังกล่าวนี้นักวิชาการสาธารณสุขจะต้องมีทักษะการส่ือสารที่ดีรวม

ทั้งการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนเพื่อให้สามารถเข้าถึงปัญหาของ

ชุมชนจึงจะสามารถค้นหาสาเหตุของปัญหาและน�ามาวิเคราะห์

แนวทางแก้ไขได้ถูกต้องตรงประเด็นปัญหาและเป็นที่ยอมรับและ 

ได้รับความร่วมมือจากประชาชนซึ่งเมื่อพบว่ามีสมรรถนะรายข้อน้ี

อยู่ในระดับต�่าแสดงว่ายังต้องการพัฒนาเพิ่มขึ้นเพื่อให้นักวิชาการ

สาธารณสุขมีความสามารถในการให้บริการประชาชนให้มีคุณภาพ

มากขึ้น จึงมีผลให้ต้องการให้หลักสูตรสาธารณสุขจัดการเรียนการ

สอนทีเ่น้นการพฒันาทกัษะด้านการสร้างสัมพนัธภาพในการท�างาน

เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีของประชาชนเพิ่มขึ้น

  ทัง้นีอ้าจเนือ่งจากงานด้านสาธารณสขุของประเทศไทย

ในปัจุบันก�าลังเผชิญกับภาวการณ์ขาดแคลนบุคลากรที่ให้บริการ

ครบทุกต�าแหน่งงานโดยเฉพาะแพทย์ พยาบาลที่ควรมีประจ�า 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลทุกแห่ง จึงท�าให้นักวิชาการ

สาธารณสุขซึ่งประจ�าอยู่ในทุกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 

จ�าเป็นต้องให้บรกิารประชาชนในทกุภาระงานทีโ่รงพยาบาลต้องรบั

ผดิชอบเท่าทีส่ามารถด�าเนนิการได้เพือ่วตัถปุระสงค์ในการช่วยเหลอื

ผู ้ป ่วยให้รอดชีวิตหรือส่งต่อไปรับการรักษาต่อเน่ืองอย่างมี

ประสทิธภิาพ เนือ่งจากบทบาทการให้บรกิารด้านการรกัษาพยาบาล

เบือ้งต้นดงักล่าวจะให้บรกิารผูป่้วยทีม่ารบับรกิารทีโ่รงพยาบาลเป็น

ส่วนใหญ่หรอืเป็นงานเชิงรบัและบางแห่งมปีรมิาณผู้ป่วยจ�านวนมาก 

จงึมผีลท�าให้บทบาทหน้าทีใ่นการส่งเสรมิสขุภาพของประชาชนเพือ่

ป้องกันโรคซึ่งเป็นลักษณะงานที่ต้องการการเข้าถึงชุมชนเพื่อ

วิเคราะห์ปัญหาของชุมชนทั้งรายบุคคลและรายครอบครัว แล้วน�า

ข้อมูลมาวางแผนการส่งเสริมสุขภาพซึ่งเป็นงานเชิงรุกนั้นท�าได้ไม่
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สมบูรณ์ครบทุกขั้นตอนตามที่ควรจะเป็น จึงเป็นงานที่เป็นโอกาส 

ในการพัฒนาในที่สุด ดังน้ันจึงท�าให้ผู ้ปฏิบัติงานต้องการให้

มหาวิทยาลัยผลิตผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขหรือนักศึกษาที่ส�าเร็จ

การศึกษาที่มีความสามารถในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี มีทักษะการ

สื่อสารและเป็นที่ยอมรับของชุมชนมากขึ้นสอดคล้องกับ กฤษนันท์ 

เลาะหนับ (2555, หน้า 1-8) ที่พบว่าการเตรียมพัฒนาบุคลากรทาง

ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน ที่ส�าคัญของ

มหาวิทยาลัย ได้แก่ การพัฒนาด้านคุณลักษณะของผู้ส�าเร็จการ

ศกึษาให้ตรงกบับรบิทความต้องการของชุมชน และการจดัการเรยีน

การสอนที่มีคุณภาพ รวมทั้งอาจารย์ควรมีทักษะที่หลากหลาย  

ต้องมีความเข้าใจนักศึกษา และการเข้าใจสิ่งแวดล้อม หรือแนวโน้ม

ที่จะต้องเผชิญ นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยควรต้องมีวิสัยทัศน์ในการ

สร้างหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงรุก รู้จักการสร้างเครือข่ายกับ

ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งการเรียนการสอนท่ีดีและเหมาะสมกับชุมชน 

(Kearney, 1994, pp : 6-8)

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

 1. จากการวจิยัทีพ่บความต้องการในการให้เพิม่เวลาในการ

ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ดังนั้น มหาวิทยาลัยควร

มีนโยบายเพิ่มเวลาการฝึกปฏิบัติให้นักศึกษาได้ฝึกงานมากขึ้นตาม

ที่บุคลากรที่ท�างานด้านสาธารณสุขต้องการเพื่อตอบสนองความ

ต้องการตามบริบทพื้นท่ีจริง ส่งผลให้การเรียนการสอนหลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. จากการวิจยัทีพ่บความต้องการในการพดูภาษาอาเซยีน 

ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายการสอนหรือฝึกอบรมการพูด- 

ฟังภาษาอาเซียนให้บุคลากรที่ท�างานด้านสาธารณสุขอย่างจริงจัง

และต่อเนื่องและตรงกับความต้องการตามบริบทพื้นท่ีจริง เพื่อให้

สามารถสือ่สารกบัผูป่้วยทีม่าจากอาเซยีนได้เข้าใจ ส่งผลให้การรกัษา

มีประสิทธิภาพ

 3. จากการศึกษาทีพ่บความต้องการในการพฒันาบคุลากร

ทางสาธารณสุข ต่อบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน มีความต้องการ

พฒันาบคุลากรทางสาธารณสขุ ต่อบทบาทของมหาวทิยาลยัราชภฏั

ราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ต้องการให้มหาวิทยาลัย

ราชภฏัราชนครนิทร์ ผลติบคุลากรทางสาธารณสขุทีม่คีวามสามารถ

ส่งเสรมิให้ประชาชนมสีขุภาพด ีต้องการให้มหาวทิยาลยัราชภฏัราช

นครินทร์ ผลิตบุคลากรทางสาธารณสุขที่มีทักษะในการสื่อสารกับ

บุคคลอื่นเป็นอย่างดี และต้องการให้มหาวิทยาลัยราชภัฏราช

นครินทร์ ผลติบคุลากรทางสาธารณสขุทีส่ามารถท�างานร่วมกบัผู้อืน่

ได้ดี ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ควรน�ามาปรับปรุง

หลักสูตรให้นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มีคุณสมบัติ 

ตามที่ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขต้องการให้มากขึ้น 

 ข้อเสนอแนะการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ควรท�าวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อ

คุณลักษณะของบุคลากรทางสาธารณสุขกับการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนของประเทศไทย

 2. ควรท�าวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อศึกษาแนวทางการป้องกัน

โรคอุบัติใหม่ที่ เกิดขึ้นกับแรงงานต่างด ้าวและประชาชนใน

ประเทศไทย

 3. ควรศึกษาปัจจัยที่ส ่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการ 

ส่งเสริมสุขภาพประชาชนกับการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนของ

ประเทศไทย

 4. ควรศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนด้าน

สาธารณสุขศาสตร์ของไทยในอาเซียน
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