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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงส ารวจ  Survey Research มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ประเมินหลักสูตรหาแนวทางในการ
พัฒนามาปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพให้
ทันสมัย และมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 2. เพ่ือติดตามประเมินความรู้ความสามารถของบัณฑิต การบริหาร
หลักสูตร ความต้องการของบัณฑิตทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประชากร 
กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดร้อยละ 100 ของประชากร ได้แก่ ผู้สอน 7 คน นั กศึกษาปัจจุบัน 15 คน 
ศิษย์เก่า 23 คน นายจ้าง/ ผู้ใช้บัณฑิต 18 คน ท าการส ารวจโดยใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามที่มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.87  
 ผลการวิจัย สรุปว่า ด้านบริบทหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3ส่วน ความมุ่งหมายของหลักสูตร / 
โครงสร้างหลักสูตร / เนื้อหาหลักสูตร โดยภาพรวมมีความเหมาะสมมากที่สุด ( x

 =5.00)  ด้านวิจัยเบื้องต้น : 
ด้านอาจารย์และนักศึกษา / ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( x

 =5.00) ผลลการวิเคราะห์ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( x

 =5.00) ผลการวิเคราะห์ของนายจ้าง คุณลักษณะมหาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ เก่งดี มีภาวะผู้น า พบว่า
ระดับความเห็นโดยรวมมากที่สุด ( x

 =4.92) เมื่อพิจารณาตามรายด้านที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด ได้แก่ ด้านเก่ง  
( x
 =4.98) และความพึงพอใจของนายจ้าง / ผู้บังคับบัญชา ความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x

 =4.92)  
  

1ศาสตราจารย์ ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑติ วิทยาลัยบณัฑิตเอเซีย 
2-5อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑติ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
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ถ้าพิจารณาตามรายด้านมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ( x
 =4.98) ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ( x
 =4.93)  ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงหลักสูตรใน

ภาพรวม  ด้านบริบทของหลักสูตร ควรเพ่ิมทักษะการวิจัยและทักษะการคิดเชิงระบบ และการพัฒนากิจกรรม
ทางสาธารณสุข ด้านโครงสร้างของหลักสูตร วิทยานิพนธ์ควรเริ่มลงทะเบียน เรียนในภาคเรียนที่ 2 ซึ่งไม่
ขัดแย้งกับระเบียบควรเพิ่มวิชาเลือกด้านคอมพิวเตอร์ และอบรมระยะสั้นในความรู้เรื่องจริยธรรมการท าวิจันใน
มนุษย์ ด้านเนื้อหาของหลักสูตร ควรปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธิบายวิชาให้ทันสมัย ด้านอาจารย์ ควรปรับ
อาจารย์ผู้สอนให้มีคุณวุฒิตรงกับวิชาที่จัดสอน ให้พัฒนาทักษะการวิจัย ที่สามารถให้ค าแนะน าอย่างมีคุณภาพ
สูงขึ้น และให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้านนักศึกษา ควรเพิ่มทักษะการค้นคว้าเพิ่มข้ึน ควรเพิ่มการเรียนรู้ ด้านการ
จัดการท าวิจัยในมนุษย์ นอกหลักสูตร ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ต าราเรียน ควรเพ่ิมเติมเอกสาร
ประกอบการสอนให้ครบทุกวิชาในห้องสมุด ห้องเรียน แสงสว่างไม่เพียงพอและควรจัดท าเอกสารประกอบการ
สอนให้ครบทุกวิชา เน้นทักษะการบริหารจัดการความรู้เพ่ิมในสอนของการวิจัยและสถิติสาธารณสุขควรเป็น
ผู้สอน สายตรงที่ลงลึกถึงกิจกรรมในพ้ืนที่ของสาธารณสุข เพ่ิมเติม 
 
ค าส าคัญ : การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผู้น า และนวัตกรรมการจัดการ
สุขภาพ 
 
Abstract 
 Survey Research aimed to: 1. Evaluate the curriculum to develop guidelines for 
improvement of the Master of Public Health. (Leadership and innovation in health 
management to be more appropriate.) 2. To monitor the ability of graduates in curriculum 
management. The needs of graduates both alumni and current students and the user 
satisfaction. The sample of 100% of the population were 7 teachers, 15 current students, 23 
alumni, 18 employers / users, and surveyors using the questionnaire developed by the 
researcher in the framework of the TQF. The office of the higher education commission. The 
tools used in the research was a questionnaire with 0.87 confidence level. 
 The results were follows. The context of the course is divided into 3 parts. Course 
Purpose Produce graduates with knowledge. / The structure of syllabus overall. / The 
content were the most appropriate ( x

  = 5.00). The results analysis alumni 1 and 2, the 
overall level were  appropriate x

  = 4.57. 
 The employer opinion in characteristics of good good identity and leadership 
showed that the overall level of opinion was highest ( x

  = 4.92). Satisfaction of numerical 
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analysis skills, Communication and information technology ( x
  = 4.93) Suggestions improve 

the course as a whole. Contextual aspects of the course. It should increase the research 
skills and systematic thinking skills. Development of public health activities. Course structure 
thesis should start to register. Study in the second semester which does not conflict with the 
rules. It should add computer-related subjects. Short training in the knowledge of human 
witchcraft ethics. Course content of the subject name and subject description should be 
update. The instructor should adjust the instructor to have the qualifications corresponding 
to the subjects taught. Develop research skills that can give the quality advice. Students 
should increase their research skills and increase learning. The research in human extra-
curricular teaching materials should include teaching materials to all subjects in the library, 
classroom lighting is not enough and should be prepared documents to teach all subjects. 
Focus on knowledge management skills, add to the teaching of research and statistics, public 
health should be taught. Straight down line to activities in the area of public health. 
 
Keywords : Master of Public Health, Curriculum Improvement, Leadership and health, and 
Management Innovation 
 
1.  บทน า 
 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ตระหนักและให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการศึกษา ว่าจะต้อง
ค านึงถึงองค์ประกอบหลายๆด้านสิ่งที่ส าคัญที่สุด
ในระบบการศึกษา ที่เป็นหัวใจส าคัญของการจัด
การศึกษา คือ หลักสูตร ซึ่งเป็นแม่บทและเป็นแนว
ส าคัญในทาง การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ต้องการ เป็นตัวน า และเป็น
กรรมวิธีในการก่อให้เกิดการถ่ายทอดด้านวิชาการ
วัฒนธรรม การเสริมสร้างทักษะ การปลูกฝังเจตคติ 
ค่านิยมและเสริมสร้างความเจริญเติบโต ให้แก่
ผู้เรียนที่จะได้พัฒนาไปในทุกๆด้าน การศึกษาใดก็
ตาม จะไม่ส าเร็จลุล่วงไปตามจุดหมายที่ก าหนดไว้  

ถ้าไม่มีหลักสูตรเป็นโครงร่าง และเป็นแนวทางใน
การจัดการศึกษา 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน นั่นคือ ยุทธศาสตร์การส่งเสริม การลดปัจจัย
เสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างสุข
ภาวะที่พัฒนาความรู้และทักษะ การดูแลสุขภาพ 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะ 
ควบคู่ ไปกับการพัฒนาระบบสาธารณสุขให้มี
คุณภาพ ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนา
บุคลากรด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ และ
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ยั่งยืน นอกจากการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและ
การปรับโครงสร้างภาคบริการให้มีศักยภาพเป็น
มิตรกับวิ่งแวดล้อม จะต้องอยู่บนพ้ืนฐานความคิด
สร้างสรรค์และนวัตกรรม 
 เป้ าหมายการผลิตมหาบัณฑิตของ
วิทยาลัย คือ การสร้างบุคลากรของประเทศที่มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะการประกอบวิชาชีพ 
การบริหารจัดการ และมีภาวะผู้น า ต้องเข้าถึง
พันธะกิจของวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ของ
วิทยาลัยในทุกด้าน เพื่อให้วิทยาลัยเป็นก าลังส าคัญ
ของการพัฒนาบุคลากรของประเทศ ดังนั้นการ
จัดท าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ 
จึงก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในการผลิต
มหาบัณฑิต เพื่อบรรลุเป้าหมายในและพันธกิจด้าน
ต่างๆดังนี้  
  1.  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง มีคุณธรรมจริยธรรม และมีภาวะ
ผู้น า 
  2.  สร้างงานวิจัย เผยแพร่ความรู้ 
และให้บริการวิชาการในสาขาวิชาที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และเทคโนโลยีใน
ท้องถิ่น ประเทศ และอนุภูมิภาคเอเซียตะวันออก
เฉียงใต ้
  3.  ส่งเสริมค่านิยมและเชิดชูคนดี มี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการปกครองแบบธรร
มาภิบาลตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ.2548 
ก าหนดให้หลักสูตรปริญญาตรีทุกหลักสูตร ต้อง
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร โดยให้ทุกหลักสูตรมี
การพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุง

ดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็น
ระยะๆอย่างน้อยทุก 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือ
พัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี ในกรณีนี้ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการอุดมศึกษานั้น
เป็นที่สุด  
 เ พ่ื อ ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ”ที่ให้ทุก
หลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดง
การปรับปรุงดัชนีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เป็นระยะๆอย่างน้อยทุก 5 ปี ณ ปัจจุบัน วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซียมีหลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหา
บัณฑิต สาขาภาวะผู้น าและการจัดการสุขภาพ  
 
2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย ( Objectives ) 
 1.  ประเมินหลักสูตรและหาแนวทาง
เหมาะสมในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าและ
การจั ดการสุ ขภาพ ให้ ทั นสมั ยและมี ความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น 
 2.  เพ่ือติดตามประเมินความรู้
ความสามารถของบัณฑิต ประเมินสภาพการบริหาร
หลักสูตร ประเมินความต้องการของบัณฑิตทั้งศิษย์
เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
 
3.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  คณาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความรู้ 
ความเข้าใจในวิธีการและขั้นตอนในการจัดท าการ
ประเมินหลักสูตร 
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 2.  คณาจารย์ได้น าข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาและปรับปรุง  หลักสูตรในปัจจุบันให้
ทันสมัยและมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 3. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียได้หลักสูตรที่
เหมาะสมและทันสมัยเพ่ือรับการประเมินในปี
การศึกษา 2560 เพ่ือน ามาปรับใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรสาธารณสุขศาตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะ
ผู้น าและการจัดการสุขภาพ 
 
4.  วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง”การวิจัยเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต  
สาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย” มีข้ันตอนและการวิจัยดังนี้  
  1. วิธีการวิจัย 
  2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. การแปลผลและข้อเสนอแนะ 
 1. วิธีด าเนินการวิจัย 
  1.1 ศึ ก ษ า ค้ น ค ว้ า จ า ก เ อ กส า ร 
(Documentary Review)  เพ่ือน ามาก าหนด
ขอบเขตในแบบสอบถามให้ครอบคลุม เนื้อหา
การศึกษาวิจัย ตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
  1.2 การวิจั ยเชิ งส ารวจ  (Survey 
Research ) โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) เก็บข้อมูล และน ามาท าการวิเคราะห์
และอภิปรายผล  

 2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประกอบด้วย 
  2.1 ค ณ า จ า ร ย์ ผู้ ส อน ห ลั ก สู ต ร 
สาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขาภาวะผู้น า
และนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยบัณฑิต
เอเซีย จ านวน 7 คน 
  2.2 นักศึกษาปัจจุบันนี้ จ านวน 15 คน 
  2.3 มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  มหาบัณฑิต 
จ านวน 23 คน 
  2.4 นายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิตจ านวน 
18 คน  
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 เครื่องที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนา ตามกรอบ
แนวคิดของ TQF ของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ( สกอ.) ซึ่งการเครื่องมือนี้  ได้รับ
ค าแนะน าตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข จาก
ผู้ ท ร งคุณวุฒิ  เ พ่ื อหาคว ามตร ง เ ชิ ง เ นื้ อห า 
(Content validity) จนได้เครื่องมือฉบับสมบูรณ์ 
ประกอบด้วยขั้นตอนดังนี้ 
   1) ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฏี 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 
   2) ศึกษามาตรฐานการศึกษาชาติ 
และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาท่ีส านักงานรับรอง
มาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา (สม
ศ.) น ามาประเมินสถาบันระดับอุดมศึกษา 
   3) ก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย 
พร้อมทั้งก าหนดโครงสร้างของเครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย 
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   4) สร้างเครื่องมือการวิจัยน าเสนอ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ด้าน
การประกันคุณภาพ การศึกษา จ านวน 3 ท่าน เพ่ือ
พิจารณาตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.86 
   5) ปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ตาม
ข้อเสนอแนะ 
  3.2 เ ค รื่ อ ง มื อ  มี จ า น ว น  4 
แบบสอบถามคือ  
   3.2.1 แบบสอบถามการประเมิน
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ มหาบัณฑิต สาขา
ภาวะผู้น า และนวัตกรรมการจั ดการสุขภาพ 
ส าหรับอาจารย์ผู้สอน แบบสอบถามแบ่งเป็น 4 
ตอน คือ 
    ต อ น ที่  1  ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป
ประกอบด้วย อายุ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
สอน วิธีการสอน ความเหมาะของวิธีการสอน 
อุปสรรคระหว่างการสอน ผลส าเร็จในการสอน 
งานนอกเหนือจากการสอน และประสบการณ์เข้า
ร่วมประชุมสัมมนาหลักสูตร มีจ านวน 10 ข้อ 
    ตอนที่  2 แบบประเมินด้าน
บริบทหลักสูตร แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 
1 ความมุ่งหมายของหลักสูตร มีจ านวนทั้งหมด 4 
ข้อ ส่วนที่ 2 โครงสร้างหลักสูตร จ านวน 9 ข้อ 
และส่วนที่ 3 เนื้อหาหลักสูตรที่จ านวน 12 ข้อ 
    ต อ น ที่  3 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
เกีย่วกับปัจจัยเบื้องต้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
ส่วนที่ 1 ด้านอาจารย์ และนักศึกษา จ านวน 12 
ข้อ ส่วนที่ 2 ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน ต ารา
เรียนและเอกสารประกอบหลักสูตร สถานที่เรียน 
และบริการวิชาการ จ านวน 5 ข้อ 

    ต อ น ที่  4 แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
เกี่ยวกับกระบวนการผลิต จ านวน 37 ข้อ  
   3.2.2 แบบสอบถามนักศึกษาที่
ก าลังศึกษาปัจจุบัน 
    ต อ น ที่  1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไ ป 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ที่อยู่ปัจจุบัน เกรดเฉลี่ย
สะสม 
    ตอนที่  2 ความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
สาธารณสุขมหาบัณฑิต 9 จ านวน 23 ข้อ 
    ตอนที่  3 ความคิดเห็นของ
นักศึกษาต่อความรู้ความสามารถของตนเอง 
จ านวน 20 ข้อ  
    ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ในหลักสูตร เป็น
ค าถามปลายเปิด แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
หลักสูตร ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านหน่วยงานที่
สนับสนุน การเรียนการสอน 
    ตอนที่  5 ความต้องการให้
ปรับปรุงหลักสูตรรายวิชา เป็นค าถามปลายเปิด
จ านวน  3 ข้อ 
   3.2.3 แบบสอบถามมหาบัณฑิต
ต่อการเรียนการสอน หลักสูตรมี 4 ขั้นตอน 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ 
เพศ อายุ สถานที่ท างานปัจจุบัน เกรดเฉลี่ยสะสม 
(GPA) จ านวน 4 ข้อ 
    ตอนที่ 2 ข้อมูลภาวการณ์หา
งานท า ซึ่งประกอบด้วยปัญหาอุปสรรคในการ
ท างานหลังส าเร็จการศึกษา สถานภาพการท างาน
สาเหตุต่างๆที่ยังไม่ท างาน จ านวน 12 ข้อ 
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    ตอนที่  3 ความคิดเห็นด้าน
การเรียนการสอนในหลักสูตร แบ่งเป็น 5 ส่วน 
ได้แก่ ส่วนที่  1 ความมุ่งหมายของหลักสูตร / 
จ านวน 4 ข้อ ส่วนที่ 2 โครงสร้างของหลักสูตร 
จ านวน 8 ข้อ ส่วนที่ 3 เนื้อหาของหลักสูตรจ านวน 
12 ข้อ ส่วนที่ 4 ด้านอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 
12 ข้อ และส่วนที่ 5 อุปกรณ์การเรียนการสอน 
ต าราและเอกสารประกอบหลักสูตร สถานที่เรียน 
และวิชาการ จ านวน 5 ข้อ 
    ตอนที่ 4 แบบประเมินเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพ ของมหาบัณฑิต จ านวน 15 ข้อ 
   3.2.4 แบบสอบถามความคิดเห็น
ของนายจ้าง (Steak Holder) ที่มีต่อความรู้
ความสามารถของมหาบัณฑิต มี 4 ตอนดังนี้ 
    ตอนที่  1 ข้อมูลทั่ ว ไปของ
นายจ้าง / ผู้ใช้มหาบัณฑิต ประกอบด้วย อายุ 
ระดับการศึกษา ต าแหน่ งในหน้าที่  อายุการ
ปฏิบัติ งาน ความสัมพันธ์กับบัณฑิตประเภท
หน่วยงาน จ านวน 6 ข้อ 
    ต อ น ที่  2 ค ว า ม คิ ด เ ห็ น
เกี่ยวกับความรู้ความสามารถของการงานของ
มหาบัณฑิต จ านวน 20 ข้อ 
    ตอนที่  3 แบบประเมินด้าน
บริบทหลักสูตรแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ส่วนที่ 1 
ความมุ่งหมายของหลักสูตร จ านวน 4 ข้อ ส่วนที่ 2 
โครงสร้างของหลักสูตร จ านวน 9 ข้อ และส่วนที่ 3 
เนื้อหาของหลักสูตรจ านวน 12 ข้อ  
    ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ ในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นค าถาม
ปลายเปิด จ านวน 2 ข้อ  

   เครื่องมือที่ เป็นแบบสอบถาม
ทั้งหมดที่ไม่ระบุวิธีการ จะมีลักษณะ เป็นแบบ
ค าตอบเหมาะสมไม่เหมาะสมและข้อเสนอแนะ  
 4. การวิเคราะห์ข้อมูล  และการแปรผล 
  4.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้สถิติ เชิง
พรรณนา (Descriptive statistics) โดยการแจก
แจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
  4.2 กา รวิ เ คร าะห์ ค วามคิ ด เห็ น
เกี่ยวกับความพึงพอใจ เป็นแบบพอใจ ไม่พอใจ 
ข้อเสนอแนะจะประเมินค่าความคิดเห็นและความ
พึงพอใจเป็นค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตารฐาน และ
ระดับความคิดเห็น 
 
5.  ผลการศึกษา 
 การวิจัยเชิงส ารวจ  Survey Research มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1. ประเมินหลักสูตรหาแนวทางใน
การพัฒนามาปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรมการ
จัดการสุขภาพให้ทันสมัย และมีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น 2. เพ่ือติดตามประเมินความรู้ความสามารถ
ของบัณฑิต การบริหารหลักสูตร ความต้องการของ
บัณฑิตทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน และความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต ประชากร กลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมดร้อยละ 100 ของประชากร ได้แก่ 
ผู้สอน 7 คน นักศึกษาปัจจุบัน 15 คน ศิษย์เก่า 23 
คน นายจ้าง / ผู้ใช้บัณฑิต 18 คน ท าการส ารวจโดย
ใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถามที่มี
ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.87  
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 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  
  1. ด้านบริบทหลักสูตร แบ่งออกเป็น 
3 ส่วน 
   1.1  ความมุ่งหมายของหลักสูตร 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถทางด้าน
สาธารณสุข สามารถประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐ
และเอกชน บัณฑิตมีบุคลิกภาพดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความคิดกว้ างไกล มีทักษะการ
แก้ปัญหา และมีความคิดสร้างสรรค์ โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมมากที่สุด (X=5.00) 
   1.2  โครงสร้างหลักสูตร โดยรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (X=5.00) ด้านวิชาพ้ืนฐาน 
หมวดวิชาเลือก หมวดวิชาเอก หมวดวิชาเสริม
พ้ืนฐาน และวิทยานิพนธ์ แบ่งการศึกษาออกเป็น
กลุ่ม จ านวน 4 กลุ่ม 
    กลุ่มที่  1 อาจารย์ผู้สอน มี
ความเห็นว่า โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสม
มาก ควรปรับเปลี่ยนรายละเอียดกิจกรรมใน
หลักสูตรให้ทันสมัยยิ่งขึ้น 
    กลุ่มที่ 2 นักศึกษาปัจจุบันที่
ก าลังศึกษาอยู่ มีความเห็นว่าโครงสร้างหลักสูตรมี
ความเหมาะสมมากที่ สุ ด  เนื้ อหา เหมาะสม 
ประยุกต์ใช้ประโยชน์วิชาการและวิชาชีพ และ
ส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    กลุ่ มที่  3 ศิษย์ เก่าบัณฑิตที่
ส าเร็ จการศึ กษาของหลั กสู ตรมี ความเห็ นว่ า 
โครงสร้างหลักสูตรมีความเหมาะสมมากที่สุด (X=
5.00) 
    กลุ่ มที่  4  นายจ้ า ง  /  ผู้ ใ ช้
บัณฑิตมีความเห็นว่า โครงสร้างหลักสูตรมีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด (X=5.00) 

   1.3 เนื้อหาหลักสูตร 
    สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ 
และชีวิตการท างานในหน้าที่ ในภาพรวมมีความ
เหมาะสมมากที่สุด (X=5.00) 
  2.  ด้านวิจัยเบื้องต้นแบ่งออกเป็น 2 
ส่วน 
   2.1  ด้านอาจารย์และนักศึกษา  
     ผลการวิจัยของศิษย์ เก่ าที่
ส าเร็จการศึกษา จากการประเมินผลด้านอาจารย์มี
ภาพรวมที่เหมาะสมมาก เพราะส่วนใหญ่เหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ และมีความรู้ในวิชาที่สอน ส่วนน้อย
อาจารย์ควรมีคุณวุฒิตรงในวิชาที่สอน 
   2.2  ด้านอุปกรณ์การเรียนการ
สอน และหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน และหน่วยงานที่
สนับสนุนมีระดับความเหมาะสมมาก (X=4.57) 
ด้านการจัดอาจารย์ เหมาะสมกับคุณวุฒิและ
ประสบการณ์ (X=3.68) 
  3.  ผลการวิเคราะห์ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 
และรุ่นที่ 2  
   3.1  ความรู้ความสามารถของ
ตนเองของศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X=5.00) ส าหรับศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 (X=4.95) 
   3.2  การเรียนการสอนของ
หลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X=5.00) 
   3.3  ความพอเพียงของวัสดุ
อุ ป ก ร ณ์  ก า ร ส อ น ห้ อ ง ส มุ ด แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ประกอบการสอน (X=4.25) 
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  4.  ผลการวิเคราะห์ของนายจ้าง/
ผู้บังคับบัญชา จากจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ
100 ของประชาการ เป็นชาย 8 คน เป็นหญิง 10 คน 
   4.1  คุณลักษณะมหาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ เก่งดี มีภาวะผู้น า พบว่าระดับ
ความเห็น โดยรวมมากที่ สุ ด  (X=4.92 )  เมื่ อ
พิจารณาตามรายด้านที่มีค่าคะแนนน้อยที่สุด 
ได้แก่ ด้านเก่ง (X=4.98) 
   4.2  ความพึงพอใจของนายจ้าง / 
ผู้บังคับบัญชา ความเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (X=4.92) ถ้าพิจารณาตามรายด้านมากไปหา
น้อย ดังนี้ ด้านคุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ (X=
4.98) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (X=4.93) 
  5 .  ข้ อ เสนอแนะที่ ควรปรั บปรุ ง
หลักสูตรในภาพรวม 
        5.1 ด้านบริบทของหลักสูตร ควร
เพ่ิมทักษะการวิจัยและทักษะการคิดเชิงระบบ และ
การพัฒนากิจกรรมทางสาธารณสุข 
     5.2 ด้านโครงสร้างของหลักสูตร 
วิทยานิพนธ์ควรเริ่มลงทะเบียน เรียนในภาคเรียนที่ 
2 ซึ่งไม่ขัดแย้งกับระเบียบควรเพ่ิมวิชาเลือกด้าน
คอมพิวเตอร์ และอบรมระยะสั้นในความรู้เรื่อง
จริยธรรมการท าวิจันในมนุษย์ 
        5.3 ด้านเนื้อหาของหลักสูตร ควร
ปรับปรุงชื่อวิชาและค าอธิบายวิชาให้ทันสมัย 
       5 . 4  ด้ านอาจ ารย์  ค ว รปรั บ
อาจารย์ผู้สอนให้มีคุณวุฒิตรงกับวิชาที่จัดสอน ให้
พัฒนาทักษะการวิจัย ที่สามารถให้ค าแนะน าอย่าง
มีคุณภาพสูงขึ้น และให้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

       5.5 ด้านนักศึกษา ควรเพ่ิมทักษะ
การค้นคว้าเพ่ิมขึ้น ควรเพ่ิมการเรียนรู้ ด้านการ
จัดการท าวิจัยในมนุษย์ นอกหลักสูตร ด้านอุปกรณ์
การเรียนการสอน ต าราเรียน ควรเพ่ิมเติมเอกสาร
ประกอบการสอนให้ครบทุกวิชาในห้องสมุด 
ห้องเรียน แสงสว่างไม่เพียงพอและควรจัดท า
เอกสารประกอบการสอนให้ครบทุกวิชา 
     5.6 เน้นทักษะการบริหารจัดการ
คว า ม รู้ เ พ่ิ ม ใ นส อน ขอ ง ก า ร วิ จั ย แล ะส ถิ ติ
สาธารณสุขควรเป็นผู้สอน สายตรงที่ลงลึกถึง
กิจกรรมในพื้นท่ีของสาธารณสุข เพ่ิมเติม 
  6. ด้านหน่วยงานที่สนับสนุนการ
เรียนการสอน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีความ
เหมาะสม ในสถานที่ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
 
6.  การอภิปรายผล 
 จากการศึกษา สามารถอภิปรายจาก
ข้อมูลที่ได้ทั้งในกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน 
ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์ เก่า และจากผู้ ใช้บัณฑิต มี
ข้อเสนอแนะที่ควรน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมใน
สิ่ งที่ดี งาม เ พ่ือน าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าและ
นวัตกรรมการจัดการสุขภาพในปีการศึกษา 2560 
ได้อย่างมั่นใจให้ทันสมัยบรรลุวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับทุกประการสอดคลอง
กับการวิจัยเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรนิติ
ศาตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 2558 ที่
ท าการศึกษาด้านบริบทของหลักสูตร โครงสร้าง
ของหลักสูตร ด้านปัจจัยของหลักสูตร ได้แก่ ด้าน
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อาจารย์และนักศึกษา ศิษย์เก่า และนายจ้าง/ผู้ใช้
บัณฑิต 
 
7.  ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรปรับปรุงวิชาเลือกและหมวดวิชา
พ้ืนฐานให้มั นสมัย  เ พ่ิม เติมด้ าน เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 2. เพ่ิมเติมวิชาแกนด้านสถิติสาธารณสุข
ที่จ าเป็นและทันสมัย โดยเน้นการปรับความรู้และ
ทฤษฏีที่หลากหลายที่จะสนับสนุนงานวิจัยในพ้ืนที่
ชองผู้เรียน 
 3. ปรับปรุงอาจารย์ผู้สอนให้มีความรู้
ความสามารถตรงกับวิชาที่จัดสอนใจหลักสูตร  
 4 .  จั ด อ บ ร ม ค ว า ม รู้ เ ส ริ ม ด้ า น
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ เพ่ือเสริมสร้างทักษะใน

การท าวิจัยและการท างานประกอบอาชีพใน
อนาคต  
 5. จัดอบรมเสริมในด้านจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ โดยไม่คิดจ านวนหน่วยกิต 
 
8. บรรณานุกรม 
1. คณะนิติศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 กา ร วิ จั ย เ พ่ื อ พัฒ นาแล ะปรั บป รุ ง
 หลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต.2558 
2. บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต
 ส า ข า ภ า ว ะ ผู้ น า แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม 
 การจัดการสุขภาพ คู่มือนักศึกษา.2559 
3. ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
 แห่งชาติ. 2552 

 
 


