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บทสรุปสําหรับผูบริหาร

โรคหัวใจและหลอดเลือดเปนสาเหตุการตายที่สําคัญของประชากรทั่วประเทศไทยและ
ทั่วโลก การดูแลรักษาจําเปนตองอาศัยแพทยโรคหัวใจที่มีความรูความชํานาญและสามารถใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและราคาแพง ดังน้ัน มนุษยนับวาเปนสินทรัพยที่มีคาสูงสุดขององคการที่ใช
ความรูแบบวิชาชีพโดยเฉพาะแพทย การเขารวมประชาคมอาเซียนสงผลตอการเขารวมทั้งดานบวก
และดานลบ โดยเฉพาะการเคลื่อนยายแพทยและบุคลากรทางการแพทยโดยเสรี โรงพยาบาลไทย
ทั้งภาครัฐและเอกชนจําเปนตองเรงเสริมศักยภาพทางการแขงขัน  ดวยการเนนการพัฒนาแพทยและ
บุคลากรอ่ืน ๆ และการลงทุนดานเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยไดเปรียบในดานการรักษาโรคหัวใจ
เพราะความสามารถของแพทยโรคหัวใจไทยซึ่งมีชื่อเสียงในหลายดาน เชน การซอมลิ้นหัวใจ การ
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเนนการสรางความรวมมือในการสรางเครือขายวิชาการและบริการใน
ดานโรคหัวใจในกลุมประเทศอาเซียน  แตปญหาผลกระทบที่อาจเกิดไดคือ ภาวะสมองไหล  ที่
สงผลใหแพทยออกจากระบบราชการหรือประเทศไทยไปสูภาคเอกชนหรือตางประเทศที่มีรายได
สูงกวาไทยมาก การเปรียบเทียบสถาบันโรคทรวงอกดานศักยภาพกับศูนยโรคหัวใจแหงชาติ
สิงคโปร (The National Heart Centre Singapore) ซึ่งเปนโรงพยาบาลดานโรคหัวใจที่ใหญที่สุดใน
สิงคโปร  พบวาจํานวนผูปวยที่มารับบริการรักษาโรคหัวใจดวยการผาตัดและการใชเทคโนโลยีขั้น
สูงตลอดจนผลการรักษาไมแตกตางกัน แตปญหาของสถาบันโรคทรวงอก คือ มีจํานวนแพทย
ผูเชี่ยวชาญนอยกวาและคาตอบแทนของแพทยตํ่ากวามาก ผูศึกษาจึงสนใจในแนวทางการจัดการ
เชิงสมรรถนะ(Competency) ซึ่งกลาวถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (excellent
performer) ในองคการกับระดับทักษะความรู ความสามารถกับผลสัมฤทธิ์ขององคการและได
นําเอาการจัดการสมรรถนะมาใชเปนเคร่ืองมือในการบริหารบุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอก

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการสมรรถนะแพทยโรคหัวใจไทย เพื่อเตรียม
เขาสูประชาคมอาเซียน เฉพาะกรณีศึกษาสถาบันโรคทรวงอกและจัดทําขอเสนอแนะในแนว
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษยดวยระบบสมรรถนะเพื่อสรางความเขมแข็งและเปนการเตรียมความ
พรอมของสถาบันโรคทรวงอก  และเพื่อศึกษาปญหาขอจํากัดและเสนอแนะการพัฒนาการจัดการ
ของสถาบันโรคทรวงอกที่เหมาะสมกับพันธกิจและตอบสนองตอการเขารวมประชาคมอาเซียน

รายงานน้ีไดแบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 คือ สมรรถนะตนแบบที่เหมาะสมของแพทย
โรคหัวใจไทย เกิดจากมุมมองของผูบริหาร ผูมารับบริการและตัวแพทยโรคหัวใจของสถาบันโรค
ทรวงอก ตลอดจนผลกระทบตอสมรรถนะ ของแพทย สวนที่ 2 คือการจัดการทรัพยากรมนุษยดวย
ระบบสมรรถนะและขอเสนอแนะแนวทางการจัดการสมรรถนะแพทยโรคหัวใจเพื่อการเขาสู
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ประชาคมอาเซียนโดยมุงหมายใหสถาบันโรคทรวงอกมีศักยภาพมากขึ้นและเกิดการรวมมือเปน
เครือขายวิชาการและบริการในกลุมประเทศอาเซียนรวมกัน

ผลการศึกษา
สวนท่ี 1 สมรรถนะตนแบบของแพทยโรคหัวใจที่สําคัญที่สุด เปนสมรรถนะที่มองไมเห็น

คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มีอยูภายในตัวบุคคลหรือคุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) ไดแก ความ
รับผิดชอบ จริยธรรม ทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต ถูกตองตามกฎหมาย และการเสียสละ ซึ่ง
คุณลักษณะเหลาน้ีเกิดจากกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมหรือจากวัฒนธรรมองคการของ
สถาบันโรคทรวงอก ในสวนสมรรถนะที่มองเห็นได เชน ความรู  ทักษะในการรักษาโรคหัวใจของ
แพทยที่ใหการรักษาตลอดจนการใหบริการท่ีดีก็เปนสิ่งที่แพทยและผูปวยตองการ  สวนปจจัยที่
กระทบตอสมรรถนะมากที่สุดคือ ความเครียด สวัสดิการ คาตอบแทนท่ีไมเปนธรรมและ
ความสัมพันธกับหัวหนางาน ตามลําดับ

สวนท่ี 2 การจัดการระบบสมรรถนะแพทยโรคหัวใจ ของสถาบันโรคทรวงอก พบวา
ปญหาของอัตรากําลังแพทยโรคหัวใจ คือ มีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนผูปวยแตมีปญหา
การบรรจุขาราชการใหม ดังน้ัน สถาบันโรคทรวงอกไดมีการแกไขแตมีปญหาโดยการกําหนด
ตําแหนงลูกจางชั่วคราวเพื่อรับแพทยโรคหัวใจเขามาชวยทํางาน การสรรหาบุคคลที่เปนแพทย
โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอกใชระบบคัดจากบุคลากรภายในเพื่อใหมั่นใจในการเลือกคนที่มี
สมรรถนะทั้งที่มองเห็นและที่ซอนเรน ตรงตามความตองการ แตขอเสียคือ ตองใชเวลานาน และ
อาจเสียโอกาสจากการสรรหาผูมีประสบการณจากภายนอก ในสวนของอัตราเงินเดือน พบวา
ไดรับผลตอบแทนนอยกวาภาคเอกชนและตางประเทศมากประมาณ 10 เทา ทําใหแพทยโรคหัวใจ
ไมคอยสนใจมาสมัครเขารับราชการ  การนําเอาระบบสรรรถนะมาใชตองกําหนดใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของสถาบันโรคทรวงอก สมรรถนะของแพทยโรคหัวใจไดแบงออกเปน 2 สวน คือ
สมรรถนะที่มองเห็นได  ไดแก ความรูและทักษะ การฝกอบรม ทั้งภายในประเทศและการจัดหาทุน
เพื่อการศึกษาและอบรมในตางประเทศ  สวนสมรรถนะที่ซอนเรน สถาบันไดใช วิธีการอ่ืนๆ มา
พัฒนา เชน การมอบหมายงาน (job assignment) การกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ KPI (key
performance indicator) และวัฒนธรรมองคการ
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ขอเสนอแนะ
แนวทางการจัดการสมรรถนะแพทยโรคหัวใจเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน ทางผูศึกษา

ขอเสนอวา การเขารวมประชาคมอาเซียนในดานบริการโรคหัวใจ ทางสถาบันโรคทรวงอก
จําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ตลอดจนการสรางความรวมมือแลกเปลี่ยน
องคความรูทักษะระหวางแพทยในอาเซียนดวยกัน ดังน้ี

ในระดับนโยบาย (ประเทศ) รัฐบาลไทยตองปรับปรุงแกไขกฎหมายตางๆ ที่เปนไปตาม
ขอตกลงของประชาคมอาเซียน และสื่อสารใหมีการนําผลวิเคราะหขอดีขอเสียการเขาสูประชาคม
อาเซียนมาใชในการพัฒนาหนวยงาน และกําหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพของแพทยไทยเขาสู
ระดับ World Class และทัดเทียมมาตรฐานสากลโดยการสนับสนุนงบประมาณใหทุนศึกษา ฝกงาน
และดูงานตางประเทศและกําหนดนโยบายที่เนนพันธมิตรระหวางสถาบันโรคทรวงอกกับศูนย
โรคหัวใจชั้นนําในประเทศและตางประเทศเพื่อประสานการทํางาน แบงปนความรูและเทคโนโลยี
และใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การกําหนดโครงสรางและการบริหาร
ของสถาบันโรคทรวงอก ใหเปนรูปแบบที่เนนความยืดหยุนแบบองคการมหาชนหรือหนวยงานใน
กํากับของรัฐ ตลอดจนตองสนับสนุนใหเกิดสวนรวมการบริการระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อใหเกิดการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากภาครัฐมักใชครุภัณฑทาง
การแพทยราคาแพงอยางไมคุมคาและดานงบประมาณกําหนดงบลงทุนในดานเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื่อความกาวหนาในดานวิชาการและเปนผูนําในดานบริการที่เปนเลิศ ในกลุมประเทศอาเซียน
ดานการจัดการบุคลากร  ตองกําหนดจํานวนขาราชการใหเพียงพอกับผลงาน การกําหนดรายได
ของแพทยโรคหัวใจโดยกําหนดผลตอบแทน ตามปริมาณงานและตองมีการกําหนดความกาวหนา
ทางอาชีพแบบหลากหลาย

ในระดับองคการวิชาชีพ ไทยจําเปนตองเปดโอกาสใหแพทยตางชาติมีโอกาสเขามาศึกษา
และฝกอบรมโดยองคการวิชาชีพตางๆของไทย ตองมีการกําหนดมาตรฐานการรับรองวิชาชีพ
รวมกัน (Market Recognition) ของแพทยในอาเซียน  การออกใบประกอบวิชาชีพชั่วคราวและการ
กําหนดใหแพทยตางชาติสามารถสอบเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญดานโรคหัวใจและสนับสนุนใหเกิดการ
ฝกอบรมและเผยแพรความรูและทักษะขั้นสูงดานโรคหัวใจรวมกับสถาบันชั้นนําดานโรคหัวใจทั้ง
ในประเทศและในตางประเทศโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Tele-Medicine,Tele-
Surgery และเปนตัวกลางในการประเมินและกระจายเทคโนโลยีขั้นสูงที่เหมาะสมแกศูนยโรคหัวใจ
ตางๆ ตามศักยภาพของศูนยน้ัน
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ในระดับโรงพยาบาล ตองมีการนําระบบการควบคุมคุณภาพในระดับสากล เชน JCT มาใชใน
หนวยงาน การจัดโครงการคลินิกนอกเวลาและโครงการ Public Private Partnership เพื่อใหเกิดการ
ใหบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ลดเวลารอคอยและเปดโอกาสใหผูปวยไดเลือกแพทย ตลอดจนเพิ่ม
รายไดใหแกแพทยโรคหัวใจ และใหมีการเพิ่มจํานวนแพทยทั่วไปมาทํางานใหสวนที่ไมใชงานหลัก
ของสถาบันโรคทรวงอกและชวยลดภาระงานของแพทยผูเชี่ยวชาญ

ในระดับบุคคล ผลกระทบตอสมรรถนะแพทยโรคหัวใจมากที่สุด คือ ความเครียด การเพิ่มงาน
ที่ทาทายที่แพทยเหลาน้ีชอบและลดงานประจําลงดวยการจางแพทยทั่วไปมาทํางานประจํา ทําใหแพทย
ผูเชี่ยวชาญโรคหัวใจสามารถรักษาผูปวยที่จําเปนตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงเชนเพิ่มจํานวนผูปวยผาตัด
หัวใจ สงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบัน การสรางความสัมพันธที่ดี โดยการเนน
วัฒนธรรมการทํางานเปนทีม เนนการมีสวนรวมและการสื่อสาร และการสรางแรงจูงใจ โดยอาศัยทั้ง
ปจจัยภายใน ไดแกความรับผิดชอบ จริยธรรม จรรยาบรรณ และความเสียสละ รวมกับปจจัยภายนอก
คือ ผลตอบแทนที่เหมาะสมและความกาวหนาในอาชีพ นอกจากน้ียังอาศัยการนําเอาปจจัยแหง
ความสําเร็จของสถาบันมากระตุนใหแพทยทุกระดับเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในความสําคัญ
ของตนที่จะทําใหสถาบันกาวหนาตอไป
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ในการศึกษาการจัดการสมรรถนะแพทยโรคหัวใจเพื่อเตรียมเขาสูประชาคมอาเซียน :
กรณีศึกษาสถาบันโรคทรวงอก คร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยความกรุณา ความอนุเคราะหและ
ชวยเหลืออยางดียิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัครเดช ไชยเพิ่ม ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชูเกียรติ
พนัสพรประสิทธิ์ ฯพณฯ นางสาวสุจิตรา หิรัญพฤกษ  เอกอัครราชทูต ผูซึ่งเปนอาจารยที่ปรึกษา
ของผูเขียน ซึ่งทานไดกรุณาสละเวลาใหคําปรึกษา ขอชี้แนะ ใหขอแนะนํา และขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชนตอการศึกษาในทุกขั้นตอนตลอดจนใหกําลังใจแกผูเขียนจนทําใหการศึกษาคร้ังน้ีสําเร็จ
ไปดวยดี ผูเขียนขอขอบพระคุณทานเปนอยางสูงมา ณ โอกาสน้ี

ผูเขียนขอขอบพระคุณ ผูบริหาร ผูมารับบริการและแพทยโรคหัวใจของสถาบันโรค
ทรวงอก กรมการแพทย ที่กรุณาใหสัมภาษณและใหความเอ้ือเฟอชวยเหลือรวมทั้งใหขอมูล
เอกสารตางๆที่เกี่ยวของและขอเสนอแนะจนทําใหไดขอมูลที่สมบูรณ เพื่อนํามาใชในการศึกษาใน
คร้ังน้ีเปนอยางดี

สุดทายขอบคุณ สถาบันโรคทรวงอกที่ เปนแหลงในการศึกษา ขาพเจาจะนําความรู
ประสบการณที่ไดจากการศึกษาไปพัฒนาองคการตอไป

สุขุม  กาญจนพิมาย
กรกฎาคม 2554
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แผนการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อป พ.ศ.25521 เพื่อเปนการผลักดันใหอาเซียน

กาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปพ.ศ. 2558 ที่มีแผนงานสงเสริมการเคลื่อนยายสินคา
บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานอยางเสรีน้ันซึ่ง มีการเรงรัดในมีสาขาสุขภาพ ที่ตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ.2553 นอกจากน้ี การเปดเสรีทางการคาประเภทบริการที่เนน
การเขาถึงตลาด และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติอยางเต็มที่ การขจัดขอกีดกันสําหรับการบริการทุก
รูปแบบ (Mode of Supply) และการสงเสริมการเคลื่อนยายดานแรงงานฝมือระหวางประเทศสมาชิก
ใหมากขึ้น มีการรวมกันจัดทํากรอบแผนงานดานมาตรฐานความสามารถ (Competencies) และ
คุณสมบัติ (Qualifications) ในระดับอาชีพ (Occupations) หรือระดับงาน (Jobs) หลายประเภท
และเสริมสรางขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศสมาชิก เพื่อยกระดับความชํานาญและการ
เขาสูตลาดแรงงานของกําลังแรงงานซึ่งเสริมดวยการพัฒนาเครือขายขอมูลดานตลาดแรงงาน
ระหวางประเทศสมาชิก จากการศึกษาของรศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง และคณะในเร่ืองนโยบายการ
เปนศูนยกลางบริการดานการแพทยสําหรับชาวตางประเทศ พบวาประเทศไทยที่สงเสริมนโยบายน้ี
มีการขยายตัวของการใหบริการทางการแพทยกับชาวตางชาติอยางมากซึ่งสงผลกระทบทั้งในดาน
บวกและดานลบ โดยในดานเศรษฐกิจ นโยบายน้ีสงผลใหมีมูลคาเพิ่มประมาณรอยละ 0.4 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ(GDP)แตการที่คนไขชาวตางชาติมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นก็ทําใหปญหา
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย(โดยเฉพาะแพทย ทันตแพทยและพยาบาล) มีความรุนแรง
มากขึ้น และจากการที่ชาวตางชาติเขามาพรอมกับกําลังซื้อที่สูงกวาคนไทยมากมีสวนสําคัญในการ
ดึงดูดแพทย (โดยเฉพาะอยางยิ่งแพทยผูเชี่ยวชาญ) จากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐไปสูโรงพยาบาล
เอกชนกลุมที่ เนนการรักษาคนไขตางชาติมากขึ้นนอกจากน้ี ยังทําใหคารักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้นมากและมีแนวโนมที่จะทําใหสถานพยาบาลและโครงการ
หลักประกันสุขภาพตางๆ ของรัฐ มีตนทุนเพิ่มขึ้นในการรักษาบุคลากรไมใหถูกดึงออกไปมากจน
เกิดผลกระทบรุนแรงตอคุณภาพบริการของโครงการเหลาน้ี ผูวิจัยเสนอใหผลิตบุคลากรทางการ

1 กระทรวงพาณิชย, กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.2552.
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แพทยเพิ่มอยางเต็มที่แลว ยังเสนอใหปรับปรุงกฎระเบียบของแพทยสภาใหเอ้ือกับการนําแพทย
ชาวตางชาติที่มีคุณภาพเขามา ตลอดจนใหเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเฉพาะจากคนไขตางชาติ แลวนํา
รายไดสวนน้ีมาอุดหนุนการผลิตบุคลากรทางการแพทยเพิ่มและชวยเพิ่มแรงจูงใจในการรักษาและ
เพิ่มจํานวนอาจารยแพทยผูเชี่ยวชาญในโรงเรียนแพทยดวย

จากการศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการศูนยกลางทางการแพทยที่สําคัญของประเทศตางๆ
ในอาเซียนพบวาโรงพยาบาลจากประเทศคูแขงสําคัญของประเทศไทยไดแก สิงคโปร ซึ่งเร่ิมเมื่อ
ประมาณ 30 ปกอน จากการดึงดูดผูปวยจากประเทศเพื่อนบานมารับบริการโดยเฉพาะการบริการ
ทางการแพทยที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ผลที่ไดคือการไดรับความนิยมจากประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย นอกจาก 2 ประเทศน้ีแลว สิงคโปรยังพยายามดึงดูดคนไขจากประเทศอ่ืนๆ เชน ประเทศ
อินโดจีนและตะวันออกกลางและกลุมประเทศที่พัฒนาแลวเชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษและประเทศ
ในยุโรปอ่ืน ๆ จุดเดนที่ชัดเจนที่สุดของสิงคโปรคือ คุณภาพของบริการ การบริการทางดาน
การแพทยที่ คนตางชาตินิยมเขารับบริการไดแก การตรวจสุขภาพและการรักษาโรคเฉพาะทาง เชน
การทําฟน การผาตัดตา หัวใจและสมอง จากการวิเคราะห SWOT ธุรกิจของสิงคโปร คือมีระบบ
สุขภาพที่ดี บุคลากรทางการแพทยมีจํานวนเพียงพอ มีอุปกรณและเทคโนโลยีทางการแพทยที่
ทันสมัย  แตจุดออนที่สําคัญคือคารักษาพยาบาลที่คอนขางสูง  สําหรับความไดเปรียบที่สําคัญของ
การใหบริการสุขภาพของไทยก็คือ การมีแพทยที่มีชื่อเสียงในการรักษาพยาบาลในหลายๆดาน
โดยเฉพาะการผาตัดหัวใจดวยเคร่ืองมือทางการแพทยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย คารักษาพยาบาลที่
ถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาค และการบริการที่มีมิตรไมตรีและยิ้มแยมแจมใส
แตปญหาที่สําคัญของประเทศไทย คือ เมื่อมีการเปดเสรีทางดานสุขภาพอาจนํามาสูความลมเหลว
ของระบบตลาดสุขภาพ (Market Failure) และทําใหเกิด “ตนทุนทางสังคม” (Social Cost) ไดแก
ปญหาสมองไหลของแพทยจากภาคราชการไปสูภาคเอกชนเน่ืองจากผลตอบแทนที่สูงกวาราชการ
การใหบริการทางการแพทยที่ไมทั่วถึงแกคนไทย รวมถึงการไมมีบุคคลากรทางการแพทยอยาง
เพียงพอ คารักษาพยาบาลที่อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งจะเปนภาระแกระบบการเงินทางดานสาธารณสุขของ
รัฐ ซึ่งอาจสงผลทางกระทบตอสุขภาพอนามัยของคนไทยโดยรวม2

สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย เปนศูนยการแพทยเฉพาะทางดานโรคหัวใจภาครัฐ
ที่ใหบริการรักษาผูปวยโรคหัวใจดวยการผาตัดและเทคโนโลยีชั้นสูงและไดเปนผูบุกเบิกพัฒนาและ
เผยแพรองคความรูดานการใหบริการการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบดวยบอลลูนและรักษา

2 EXIM Forum ครั้งที่ 5.ไทยกับ AEC ในยุคสมัยแหงเอเชีย. 2553.
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โรคหัวใจเตนเร็วผิดปกติเปนแหงแรกในประเทศไทย พัฒนาเทคนิคใหมในการผาตัดซอมลิ้นหัวใจ
เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติและการฝกอบรมผูเชี่ยวชาญทางการแพทยที่มีสมรรถนะสูง
โดยเฉพาะศัลยแพทยและอายุรแพทยโรคหัวใจ เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพของสถาบันโรคทรวงอก
กับศูนยโรคหัวใจแหงชาติสิงคโปร (The National Heart Centre Singapore) ซึ่งเปนกลุมแพทย
เฉพาะทางดานโรคหัวใจที่ใหญที่สุดในสิงคโปรและเปนศูนยสงตอระดับทองถิ่นและระดับชาติ ที่
เนนคานิยมดานการบริการทางการแพทย การสอน การวิจัยและการฝกอบรมที่ดีที่สุด พบวาจํานวน
ผูปวยที่มารับบริการรักษาโรคหัวใจดวยการผาตัดและใชเทคโนโลยีขั้นสูงของสถาบันโรคทรวงอก
ไมแตกตางจากศูนยโรคหัวใจแหงชาติสิงคโปร (The National Heart Centre Singapore) แตสถาบัน
โรคทรวงอกมีจํานวนแพทยผูเชี่ยวชาญนอยกวาและไดคาตอบแทนที่ตํ่ากวามาก แตปญหาของการ
จัดการทรัพยากรมนุษยในกลุมแพทยโรคหัวใจ  คือ แพทยเหลาน้ีมีจํานวนจํากัดและตองใชเวลาใน
การฝกอบรมเปนเวลานาน นอกจากน้ีการเพิ่มจํานวนศูนยโรคหัวใจหลายแหงในภาคเอกชนของ
ไทย ซึ่งการกําหนดคาตอบแทนสูงกวาภาครัฐ ทําใหสงผลกระทบในการเกิดสมองไหลในกลุม
แพทยผูเชี่ยวชาญจนเกิดการขาดแคลนแพทยที่มีสมรรถนะสูงและสงผลกระทบโดยตรงกับผลการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของสถาบันขึ้นกับสมรรถนะของแพทยผูเชี่ยวชาญดาน
โรคหัวใจ   แมสถาบันจะลงทุนดานเคร่ืองมือและเทคโนโลยีทางการแพทยที่ดี เลิศเพียงใด หากถา
ขาดแพทยโรคหัวใจทั้งปริมาณและไมมีความสามารถเพียงพอเคร่ืองมือเหลาน้ันก็ไรคา ดังน้ันผูวิจัย
จึงสนใจในแนวความคิดทางการจัดการทรัพยากรมนุษยที่เปลี่ยนทัศนคติจากการมุงเน้ืองานไปเปน
การมุงที่ตัวพนักงานและสมรรถนะ(Competency)ของพนักงาน แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
เร่ิมจาก David C.McClelland ที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคคล(excellent
performer) ในองคการกับระดับทักษะความรู ความสามารถ โดยกลาววา การวัด IQ และการ
ทดสอบบุคลิกภาพ ยังไมเหมาะสมในการทํานายความสามารถ หรือผลสัมฤทธิ์ของงานได เพราะ
ไมไดสะทอนความสามารถที่แทจริงออกมาได และไดนําเสนอ การนําสมรรถนะมาใช เปน
เค ร่ืองมือทางการบริหารบุคลากรภายในองคก ารใหมีความพรอมทั้ งด านทักษะความรู
ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จําเปนตอตําแหนงงานน้ันๆ

ดังน้ันเพื่อเปนการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะกรณีศึกษาแพทย
โรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก ใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น ผูศึกษาไดนํา
แนวคิดการจัดการเชิงสมรรถนะมาใช เพื่อใหสถาบันโรคทรวงอกสามารถทํางานตามหนาที่เพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและบรรลุเปาหมายของหนวยงานที่กําหนดไว
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษาน้ีเปนสวนหน่ึงของการเตรียมความพรอมในการจัดการบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง

เฉพาะกรณีศึกษา แพทยโรคหัวใจ โดยใชระบบสมรรถนะ ดังน้ันวัตถุประสงคของงานวิจัยฉบับน้ีมี
ดังตอไปน้ี

1.2.1 มีความรูความเขาใจใน Competency ความเปนมา ความหมาย ลักษณะสําคัญ
ประเภท ขั้นตอนการประยุกตใช Competency การนํา Competency ไปใชในการบริหารทรัพยากร
มนุษย และประโยชนของ Competency

1.2.2 เพื่อใหทราบถึงแนวทางการนํา Competency Managementไปใชในแพทยโรคหัวใจ
สถาบันโรคทรวงอก

1.2.3 เพื่อศึกษาปญหา ขอจํากัดและเสนอแนะตัวอยางรูปแบบการจัดการแพทยโรคหัวใจ
ของสถาบันโรคทรวงอก

1.3 ขอบเขตการศึกษา วิธีการดําเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา
1.3.1 ขอบเขตการศึกษา
การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาในกรณีการนําระบบสมรรถนะมาใชในการจัดการแพทย

โรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ในชวงเวลา 2 เดือน (มิถุนายน–กรกฎาคม
2554)

1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
1.3.2.1 การศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพของสถาบัน

โรคทรวงอก ไดทําการประเมินตนเอง (Self assessment)โดยผูบริหารสถาบันโรคทรวงอกต้ังแต
ระดับหัวหนางานขึ้นไปโดยใชตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธของ Harvard Business School คือ
Core “Design School” Model of Strategy Formation หรือ SWOT Model (for strengths and
weaknesses, opportunities and threats)

1.3.2.2 การศึกษาสมรรถนะท่ีจําเปนของแพทยโรคหัวใจของสถาบัน
โรคทรวงอกจาก

1) ความตองการของลูกคาท่ีมารับบริการ โดยการทําแบบสอบถามความ
ตองการระดับความพึงพอใจของผูปวยที่มาใชบริการการรักษาโรคหัวใจดวยเทคโนโลยีขั้นสูงใน
สถาบันโรคทรวงอก ซึ่งใชมาตราสวน (Rating scale) ตามแบบไลเกิรด จํานวน 100 คน
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2) การตอบแบบสอบถาม วิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง(purposive sampling)
ใหกับผูบริหารสถาบันโรคทรวงอกที่มีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจหรือมีสวนเกี่ยวของกับการ
บริหารองคการ

3) แบบสอบถาม Self Reports เปนการทดสอบที่ใหผูตอบรายงานเกี่ยวกับ
ตนเอง เชน ความรูสึก ทัศนคติความเชื่อ ความสนใจ โดยแพทยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก

1.3.3 ระเบียบวิธีการศึกษา
เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Study) และวิธีการศึกษาเชิงวิเคราะหพรรณนา

(Description Analysis) มีการดําเนินการศึกษา ดังตอไปน้ี
1.3.3.1 วิธีการรวบรวมขอมูล
1) ขอมูลทุติยภูมิ ใชวิธีการเก็บขอมูลจากบทความ สิ่งตีพิมพ Internet เอกสารทาง

สาธารณสุข เอกสารเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน เอกสารการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ จากการสัมมนา
ตางๆ คําชี้แจง

2) ขอมูลปฐมภูมิ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยวิธีการตางๆ ดังน้ี
- แบบสอบถามลูกคาผูมารับบริการโรคหัวใจดวยเทคโนโลยีขั้นสูงที่สถาบัน

โรคทรวงอก
- แบบสอบถามผูบริหารสถาบันโรคทรวงอก
- แบบสอบถาม Self Reports โดยแพทยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก

1.3.3.2 การประมวลผล วิเคราะหขอมูล และจัดทํารายงาน โดย
- การประมวลผลขอมูลเพื่อสรุปผลขอคนพบของการศึกษา
- การวิเคราะหกรอบแนวคิดและทฤษฎี วิจัยที่เกี่ยวของ เอกสารวิชาการ และ

บทความ หรือเอกสารงานวิจัยตางๆ
- นําเสนอรายงานผลการศึกษา
- จัดทํารายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ
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1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
1.4.1 จะไดความรูความเขาใจในจุดเดนจุดดอยโอกาสและอุปสรรคและการจัดการแพทย

โรคหัวใจดวยระบบสมรรถนะตอผลการใหบริการรักษาโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก
1.4.2 ไดทราบขอมูลความตองการของลูกคาที่มารับบริการการรักษาโรคหัวใจดวย

เทคโนโลยีขั้นสูงที่สถาบันโรคทรวงอก
1.4.3 ไดขอเสนอแนะในการจัดการสมรรถนะแพทยโรคหัวใจในการเตรียมตัวเขาสู

ประชาคมอาเซียน
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เก่ียวของ

เน้ือหาในบทน้ีไดเปนการทบทวนวรรณกรรมกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอการจัดการบุคลากร
ที่มีสมรรถนะสูงของสถาบันโรคทรวงอก  ผูวิจัยไดศึกษา คนควาเอกสาร ตําราบทความ และ
งานวิจัยตาง ๆที่เกี่ยวของ โดยกําหนดเปนหัวขอและนําเสนอดังน้ี

2.1 ทฤษฎีวาดวยการบริหารจัดการคนเกงหรือการจัดการเชิงอัจฉริยภาพ
2.2 ทฤษฎีวาดวย การบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะ
2.3 วิธีการดําเนินการจัดการขาราชการไทย
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ

2.1 การบริหารจัดการคนเกงหรือการจัดการเชิงอัจฉริยภาพ (Talent Management)3

การประเมินคนในองคการเพื่อใหทราบถึงความแตกตางของพนักงาน และพบวาองคการมี
กลุมพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีมีความโดดเดนแตกตางจากพนักงานอ่ืนๆ เรียกวา Talent
หรือ คนเกง ซึ่งเปนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานไดในระดับดีมาก
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาตางๆไดดวยตัวเอง มีความคิด
สรางสรรคในการทํางาน มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและโดดเดนเหนือคนอ่ืน การบริหารจัดการคนเกง
หรือการจัดการเชิงอัจฉริยภาพ ประกอบดวยการคนหา การคัดเลือก การพัฒนา การรักษาและการ
ทดแทน เพราะหากองคการสูญเสียคนเกงไปนอกจากจะกอใหเกิดการสูญเสียทั้งตัวบุคลากรที่มี
ความสามารถและมีศักยภาพสูง แลวยังสูญเสียความรูและความเชี่ยวชาญในงานที่ติดอยูกับบุคคล
น้ัน ดวยเหตุน้ีทําใหองคการตางๆ เร่ิมหันมาใหความสําคัญตอการบริหารจัดการคนเกงหรือการ
จัดการเชิงอัจฉริยภาพ เพื่อใหองคการไดรับประโยชนอยางคุมคาจากคนเกงและสามารถรักษาคน
เกงเหลาน้ีอยูกับองคการ รวมถึงสามารถดึงดูดคนเกงจากภายนอกใหเขามาอยูกับองคการได ความ
เกง (Talent) หมายถึง ความสามารถตามธรรมชาติที่ทําใหทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดดีโดยเฉพาะสิ่งที่ไม

3 Schweyer,A 2004.
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เคยถูกสอน คนเกง (Talent) หรือ “ดาวรุง (Star) ” หมายถึง พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานในขั้นดี
เลิศหรือดีเยี่ยมมีสมรรถนะหลัก (Competency) และมีศักยภาพอยูในขั้นสูงพบไดประมาณ 3-5 %
ของจํานวนพนักงานทั้งองคการหรือไมเกิน 10% ของพนักงานระดับจัดการและบริหาร
(Managerial Level) หรือหมายถึงพนักงาน ที่มีผลกระทบตอองคการทั้งปจจุบันและอนาคตหาก
องคการตองสูญเสียบุคลากรดังกลาวไป ควรจะมีคุณสมบัติดังน้ี มีทัศนคติที่ดี(Attitude หรือ
Positive thinking) ตอเร่ืองตาง ๆ เปนที่ยอมรับ(Acceptability)ของผูใตบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน
และผูบังคับบัญชา มีความสามารถในการเรียนรูงาน (Learn ability)ไดรวดเร็วมีสมรรถนะหรือมี
ลักษณะเดน (Competency) อันเปนประโยชนตองาน มีศักยภาพ (Potential) ที่สามารถจะเติบโตเปน
ผูบริหารในอนาคตและ มีผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่ดีเดนมาโดยตลอด
การบริหารจัดการคนเกงหรือการจัดการเชิงอัจฉริยภาพ (Talent Management) คือ กระบวนการ
วิเคราะหและวางแผนที่มีความสอดคลองกันในการหาแหลงที่มา (Sourcing) กลั่นกรอง (Screening)
การคัดเลือก(Selection) การนํามาใช(Deployment) การพัฒนา(Development) และการทําให
คงอยู (Retention) ของทรัพยากรมนุษยที่มีศักยภาพสูงและสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในการสรางและรักษาพนักงานที่มีความสามารถยอดเยี่ยมตองมีการบริหารทรัพยากรบุคคลอยาง
เปนระบบและมีการวางแผนลวงหนาน้ันโดยมีกลยุทธ 3 ประการ คือ

1. คนหา คัดเลือกและบมเพาะพนักงานระดับ "Superkeeper" ซึ่งหมายถึงพนักงาน
ประเภทที่องคการจะขาดไมได โดยเปนพนักงานที่มีประสิทธิภาพเหนือกวาพนักงานทั่วไป และ
สามารถกระตุนใหพนักงานคนอ่ืนๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดเหนือกวาคนอ่ืน นอกจากน้ียัง
เปนพนักงานที่ตระหนักในคุณคาหลักของบริษัท มีประมาณรอยละ 3-5 ของพนักงานทั้งหมด

2. คนหาและพัฒนาพนักงานคุณภาพสูงเพื่อทดแทนพนักงานในตําแหนงสําคัญ
เพื่อใหบริษัทดําเนินงานไดอยางตอเน่ือง มีอยู 8-12 % ของพนักงานในองคการ

3. จัดสรรทรัพยากรในการฝกอบรม โดยยึดตามสัดสวนการมีสวนรวมในการสราง
ผลงานยอดเยี่ยมโดยใหความสําคัญแกพนักงานระดับ Superkeeper และ Keeper กอน

2.2 ทฤษฎีวาดวย การบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency Management)
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในปจจุบัน

องคกรหลายแหงตองปรับตัวเองเพื่อความอยูรอดและเพื่อเอาชนะคูแขงในตลาด จึงไดมีการนํา
เคร่ืองมือทางการบริหาร เชน BSC, TQM, ISO และอ่ืนๆ มาประยุกตใชในการบริหารองคกร แตไม
วาจะใชเคร่ืองมือทางการบริหารที่ดีเลิศเพียงใด หากบุคลากรภายในองคกรยังไมมีความสามารถ
มากพอ เคร่ืองมือเหลาน้ันก็ไรคาและยากจะประสบผลสําเร็จได ในระยะหลัง ความรูทางการพัฒนา
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องคกรจึงเร่ิมปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการมุงเน้ืองานไปเปนการมุงที่ตัวพนักงานและสมรรถนะ
(Competency) ของพนักงาน ซึ่งการบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะCompetency Management
เปนเคร่ืองมือทางการบริหารอยางหน่ึงที่หลายองคกรไดนําไปประยุกตใชเพื่อความไดเปรียบเชิง
แขงขันโดยอาศัยการพัฒนาบุคลากรภายในองคการใหมีความพรอมทั้งดานทักษะความรู
ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จําเปนตอตําแหนงงานน้ันๆ เพื่อใหสามารถนําไปใชในการ
บริหารองคการเพื่อความอยูรอดในระยะยาวตอไป

2.2.1 แนวคิดเร่ืองสมรรถนะ (Competency) แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ(Competency)
ที่นํามาสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมนับวาได เร่ิมตนขึ้นในปค.ศ.1970 โดยสํานักงานขาวสาร
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (The US State Department) ไดทําการวาจางบริษัท Mcber ภายใตการนํา
ของDavidC.McClelland4 นักจิตวิทยา/ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยฮารวารด(Harvard University)
และที่ปรึกษาองคการธุรกิจตางๆ ใหเขา มาชวยแกปญหาการคัดเลือกบุคลากรขององคการโดยสราง
และพัฒนาเคร่ืองมือเพื่อคัดเลือกบุคลากรแทนแบบทดสอบชุดเกาซึ่งพบวามีขอจํากัดและจุดออน
หลายประการจากการใชแบบทดสอบที่เรียกวา“Foreign Service Officer Exam” เปนเคร่ืองมือเพื่อ
การคัดเลือกบุคลากรของสํานักงานขาวสารแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงที่ผานมา5แตเมื่อ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานกับคะแนนสอบของพนักงานที่ผานการคัดเลือก
มาพบวาคะแนนสอบไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กลาวคือผูที่ทําคะแนน
สอบสูงบางคนมีผลการปฏิบัติงานตํ่ากวามาตรฐานที่องคการคาดหวังแตบางคนที่มีผลคะแนนสอบ
ไมคอยสูงมากนักแตกลับมีผลการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐาน จากน้ัน David C.McClelland จึงได
เร่ิมทําการศึกษาวิจัยโดยสัมภาษณผู อํานวยการฝายบุคคลของสํานักงานขาวสารแหงประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผูบริหารระดับสูง และพนักงานระดับผูปฏิบัติงานตําแหนงตางๆ อีก 2 กลุม ไดแก
พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวาเกณฑมาตรฐาน (Superior Performer)และพนักงานที่มีผลการ
ปฏิบั ติงานเท ากับเกณฑ มาตรฐาน(AveragePerformer)โดยใช การสัมภาษณ เชิงพฤติกรรม
(Behavioral Event Interview:BEI) ซึ่งเปนเทคนิคการสัมภาษณที่สอบถามผูถูกสัมภาษณดวยคําถาม
6 ขอกลาวคือ สอบถามเกี่ยวกับประสบการณทํางานที่ประสบความสําเร็จ 3 ขอและประสบการณ
ทํางานที่ลมเหลว 3 ขอ หลังจากน้ันก็นําขอมูลมาวิเคราะหผลการสัมภาษณจากแบบสัมภาษณเชิง
พฤติกรรมโดยเปรียบเทียบพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวา เกณฑมาตรฐาน (Superior
Performer) และพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยู ในเกณฑมาตรฐาน (Average Performer)

4 McClelland, David C. 1973.
5 ดนัย เทียนพุฒ.ิ 2547 : 58.
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เพื่อคนหาลักษณะของพฤติกรรมของพนักงานทั้ง 2 กลุมโดย David C.McClelland เองไดต้ังชื่อ
เรียกคุณลักษณะของพฤติกรรมที่ก อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐาน (Superior
performance) น้ีวา สมรรถนะ (Competency) หลังจากน้ัน David C.McClelland ก็ไดทําการศึกษา
วิจัยอีกหลายเร่ืองและยืนยันวาสมรรถนะเปนตัวทํานายความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรในตํา
แหนงหน่ึง ๆ ไดดีที่สุดและมีความเบี่ยงเบนหรืออคตินอยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการคัดเลือก
แบบเดิมซึ่งใชวิธีการพิจารณาจากคะแนนผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา (School Credentials)
หรือการทดสอบความถนัด (Aptitude Test) และการทดสอบความรูทางวิชาการ (Knowledge
Academic Test) เปนตน บทความเร่ือง “Testing for Competency Rather Than for Intelligence”
ของเขาที่ตีพิมพ ในป ค.ศ.1973 ในวารสาร American Psychologist เพื่อเผยแพรแนวคิดและสราง
แบบประเมินแบบใหมที่เรียกวา Behavioral Event Interview (BEI) เปนเคร่ืองมือประเมินที่คนหาผู
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่ง David C.McClelland เรียกวา สมรรถนะ (Competency) แนวคิดเร่ือง
สมรรถนะของ David C.McClelland ที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา สมรรถนะหรือความสามารถ
ของบุคคล สงผลดีตอผลการปฏิบัติงานมากกวา IQ เปนการตอตานการทดสอบความถนัด การ
ทดสอบความรูในงานหรือผลการเรียนวาไมสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานหรือความสําเร็จของ
ชีวิตได6 และเปนจุดกําเนิดของแนวคิดเร่ืองสมรรถนะที่สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคนวา
เปรียบเสมือนกับภูเขานํ้าแข็ง (Iceberg)

ดังน้ัน องคประกอบของสมรรถนะ ตามแนวคิดของ David C.McClelland มี 5 สวนคือ
1.ความรู (knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเร่ืองที่ตองรู เปนความรูที่เปนสาระสําคัญ เชน

ความรูดานเคร่ืองยนต เปนตน
2.ทักษะ(skill) คือสิ่งที่ตองการใหทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนทักษะทางคอมพิวเตอร

ทักษะทางการถายทอดความรู เปนตน ทักษะที่เกิดไดน้ันมาจากพื้นฐานทางความรูและสามารถ
ปฏิบัติไดอยางแคลวคลองวองไว

3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง(self–concept) คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณของตนหรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน ความมั่นใจในตนเอง เปนตน

4.บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล(traits) เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลน้ัน เชน คนที่นา
เชื่อถือและไววางใจได หรือมีลักษณะเปนผูนํา เปนตน

5.แรงจูงใจ/เจตคติ (motives/attitude) เปนแรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งทําใหบุคคลแสดง
พฤติกรรมที่มุงไปสูเปาหมาย หรือมุงสูความสําเร็จ เปนตน

6 คณะทํางานโครงการสมรรถนะสํานักงาน ก.พ., 2548 : 1.
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Spencer, LM. and Spencer SM ไดเปรียบเทียบคุณลักษณะดังกลาวไวในโมเดลนํ้าแข็ง
(Iceberg Model) และอธิบายวาคุณลักษณะของบุคคลแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่สามารถมองเห็น
ไดคือ ความรูและทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาไดไมยากนักดวยการศึกษาคนควา ทําใหเกิดความรูและ
การฝกฝนปฏิบัติ ทําใหเกิดทักษะและสวนที่ซอนอยูภายในซึ่งสังเกตไดยาก ไดแก ทัศนคติ คานิยม
ความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง บุคลิกลักษณะประจําตัวบุคคลรวมทั้งแรงจูงใจเปนสิ่งที่
พัฒนาไดยาก7

รูปท่ี 1 แบบจําลองภูเขานํ้าแข็ง (The Iceberg Model)
ในป ค.ศ.1982 Richard Boyatzis8 ไดเขียนหนังสือชื่อ The Competent Manager : A Model

of Effective Performance และไดนิยามคําวา competencies เปนความสามารถในงานหรือเปน
คุณลักษณะที่อยูภายในบุคคลที่นําไปสูการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ ตอมาในป ค.ศ. 1994
Hamel, G.and Prahalad ในหนังสือ“Competing for The Future” 9 ไดนําเสนอสิ่งที่เรียกวา “Core
Competencies” หรือความสามารถหลักของธุรกิจ โดยระบุวาสิ่งน้ีเทาน้ันที่จะทําใหธุรกิจชนะใน
การแขงขัน และเปนสิ่งที่คูแขงไมอาจลอกเลียนแบบได ตอมาไดมีการนําแนวความคิดน้ีไป
ประยุกตใชในงานบริหารบุคคลหนวยงานราชการของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น โดยการกําห นด
ปจจัยพื้นฐานวาในตําแหนงงานหน่ึงๆ น้ันจะตองมีพื้นฐานทักษะ ความรูและความสามารถหรือ

7 Spencer, LM. and Spencer, SM. 1993 .
8 Boyatzis, R.E. 1982.
9 Hamel, G. and Prahalad, C.K.1994 .
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พฤตินิสัยใดบางและอยูในระดับใด จึงจะทําใหบุคลากรน้ันมีคุณลักษณะที่ดีมีผลตอการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพสูงและไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคขององคการ

ในปจจุบันองคการของเอกชนชั้นนําไดนําแนวคิดสมรรถนะไปใชเปนเคร่ืองมือในการ
บริหารงานมากขึ้น และยอมรับวาเปนเคร่ืองมือสมัยใหมที่องคการตองไดรับความพึงพอใจอยูใน
ระดับตน ๆ นิตยสาร Fortune ฉบับเดือนกันยายนป ค.ศ.1998ไดสํารวจความคิดเห็นจากผูบริหาร
ระดับสูงกวา 4,000 คน จาก 15 ประเทศ พบวาองคการธุรกิจชั้นนําไดนําแนวความคิดน้ีไปใชเปน
เคร่ืองมือในการบริหารมากถึงรอยละ 67 และบริษัทที่ปรึกษาดานการจัดการชื่อ Bain and Company
ไดสํารวจบริษัทจํานวน 708 บริษัททั่วโลกในป ค.ศ.1998 พบวา Core Competency เปนเคร่ืองมือ
บริหารสมัยใหม ที่บริษัทนิยมนํามาใชปรับปรุงการจัดการที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุดเปนอันดับ 3
และในป ค.ศ. 2005 อยูในลําดับที่ 6 จากจํานวนเคร่ืองมือทางการบริหาร 25 รายการแสดงวา Core
competency จะมีบทบาทสําคัญที่จะเขาไปชวยใหงานบริหารประสบความสําเร็จ จึงมีผูสนใจศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการนําหลักการของสมรรถนะมาปรับใหเพิ่มมากขึ้น สําหรับในประเทศไทย ไดมี
การนําแนวความคิดเร่ืองสมรรถนะมาใชในองคการที่เปนเครือขายบริษัทขามชาติชั้นนํากอนที่จะ
แพรหลายเขาไปสูบริษัทชั้นนําของประเทศ เชน เครือปูนซิเมนตไทย บริษัท เอไอเอส จํากัด
(มหาชน) กลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ บริษัทโตโยตา มอรเตอร (ประเทศไทย) จํากัด การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ซึ่งปจจุบันไดแปรรูป (privatized) เปนบริษัทมหาชนจํากัดไปแลว เน่ืองจากภาคเอกชนที่ไดนํา
แนวคิด Competencyไปใชและเกิดผลสําเร็จอยางเห็นไดชัดเจน ดังเชน กรณีของเครือปูนซีเมนต
ไทยมีผลใหเกิดการต่ืนตัวในวงราชการ โดยไดมีการนําแนวคิดน้ีไปทดลองใชในหนวยราชการ
โดยสํานักงานขาราชการพลเรือนไดจางบริษัท Hay Group เปนที่ปรึกษา ในการนําแนวความคิดน้ี
มาใชในการพัฒนาขาราชการพลเรือนโดยในระยะแรกไดทดลองนําแนวคิดการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยโดยยึดหลักสมรรถนะ(Competency Based Human Resource Development) มาใชในระบบ
การสรรหาผูบริหารระดับสูง (SES) ในระบบราชการไทยและกําหนดสมรรถนะของขาราชการที่จะ
สรรหาในอนาคต

2.2.2 ความหมายของ Competency
ความหมายของคําวา “สมรรถนะ” สามารถแบงไดตามวัตถุประสงคของการทําไปใชงาน

ได 2 กลุมไดแก สมรรถนะตามแนว British approach ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อใหประกาศนียบัตร
รับรองวิทยฐานะของพนักงานหรือบุคลากรโดยจะกําหนดจากมาตรฐานผลการปฏิบัติงานที่
สามารถยอมรับไดของงานและวิชาชีพน้ัน สมรรถนะในแนวคิดจึงเปนการกําหนดเฉพาะงานและ
เปนไปตามวิชาชีพ สวนสมรรถนะตามแนว American approach จะมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา
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บุคลากร กําหนดจากพฤติกรรมของผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งการพัฒนาบุคลากรน้ีจะตองเปนไป
ตามแนวทางที่องคการตองการจะเปน สมรรถนะตามแนวคิดน้ีจึงไมสามารถลอกเลียนกันได เพราะ
แตละองคการยอมมีความตองการบุคลากรที่มีลักษณะแตกตางกัน ไดมีผูใหคําจํากัดความของ
Competency ไวมากมายแตกตางกันไป ดังเชน

David C.McClelland ไดใหคําจํากัดความวาหมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจก
บุคคลซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลน้ัน สรางผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑที่กําหนดใน
งานที่ตนรับผิดชอบ

Richard Boyatzis ไดนิยามคําวา competencies เปนความสามารถในงานหรือเปน
คุณลักษณะที่อยูภายในบุคคลที่นําไปสูการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ

Hamel,G.and Prahalad ไดนําเสนอแนวคิดที่สําคัญคือ Core Competencies
เปนความสามารถหลักของธุรกิจ ซึ่งถือวาในการประกอบธุรกิจน้ันจะตองมีเน้ือหาสาระหลัก เชน
พื้นฐานความรู ทักษะ และความสามารถในการทํางานอะไรไดบาง และอยูในระดับใด จึงทํางานได
มีประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความตองการขององคการ

ในทัศนะของ Spencer, LM. and Spencer SM สมรรถนะเปนลักษณะเฉพาะของแตละ
บุคคล (Underlying Characteristic) ที่มีความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship) จาก
ความมีประสิทธิผลของเกณฑที่ใช (Criterion-Reference) และ/หรือ การปฏิบัติงานที่ไดผลสูงสุด
(Superior Performance) สมรรถนะในความหมาย Spencer, LM. and Spencer SM น้ี นับไดวาไม
แตกตางไปจากงานของ David C.McClelland โดยมองวาสมรรถนะมีองคประกอบที่สําคัญ 5
ประการคือ แรงขับ(motives) คุณลักษณะ(traits) การรับรูตนเอง(self-concept) ความรู(knowledge)
และทักษะ (skills)10

10 Spencer, LM. and Spencer, SM, 1993 : 9-11.
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รูปท่ี 2 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานท่ีตองการ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ใหความหมายวา สมรรถนะ (Competency)
หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะ
อ่ืนๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอ่ืนๆ ในองคการ11

ในทัศนะของเฮยกรุป สมรรถนะน้ันควรเนนที่ผูมีผลงานดีเดน เพราะจะชวยผลักดัน
ยกระดับผลงานขององคการใหบรรลุผลสําเร็จไดดีกวาโดยมุงผลงานที่เกิดเปาประสงคใ นเชิง
คุณภาพหรือพฤติกรรมซึ่งเปนการมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในองคการในระยะยาว
ลักษณะสําคัญของ Competency12 ไมวารูปแบบใดก็ตาม จะตองมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ

1. Competency ประกอบดวย 2 สวน สวนหน่ึงมองเห็นไดชัด คือ ทักษะ (skill) และ
ความรู (Knowledge) และอีกสวนหน่ึงที่ซอนเรนอยู คือ พฤติกรรม (behavior) ที่
สะทอนมาจากคานิยม (value) อุปนิสัย (trait) ทัศนคติ (attitude) และแรงขับ (drive)

2. Competency ตองแสดงใหเห็นถึงผลงาน (outcome)
3. ผลงานน้ันตองสามารถวัดคาได (measurable)
4. Competency ตองสามารถเรียนรูและพัฒนาได (acquisition)

11 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ,2547.
12 ปยะชัย จันทรวงศไพศาล.2549 : 15-16.
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จากความหมายของ Competency ที่กลาวมาขางตน ผูเขียนพอจะสรุปความหมายของ
Competency วาหมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลท่ีเปนผลมาจากความรู ทักษะ
ความสามารถ คุณลักษณะอื่นๆ ซึ่งสงผลใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนกวาบุคคลอื่น หรือ เกิด
ผลงานท่ีมีคุณคาสูงสุดตามตําแหนงงานหรือองคการตองการ

2.2.3 ประเภทของ Competency
ทัศนะของเคอรสเตด แบงสมรรถนะ 2 กลุมหลักดังกลาวน้ันออกเปนสมรรถนะยอยไดอีก

ดังตอไปน้ี
(1) สมรรถนะขององคการ (organization competency) ซึ่งจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ
สมรรถนะองคการซึ่งเปนสมรรถนะโดยรวมขององคการที่บุคคลทุกระดับขององคการจะตองมี
เพื่อใหการปฏิบั ติงานบรรลุ เปาหมายองคการ และสมรรถนะที่ เกี่ยวกับงาน (job-related
competency) หรือเรียกวาสมรรถนะงาน (job-based competency or area competency) ซึ่งหมายถึง
สิ่งที่บุคคลตองปฏิบัติในงานที่เขามีหนาที่รับผิดชอบตามภารกิจหรือพันธกิจขององคการ
(2) สมรรถนะของบุคคล (person-based competency) หมายถึง คุณลักษณะที่ทําใหบุคคลสามารถ
ปฏิบัติงานไดดี โดยเปนผลรวมของสมรรถนะขององคการและสมรรถนะที่เกี่ยวกับงาน ซึ่ง
สามารถจําแนกได 2 ประเภทคือ สมรรถนะทั่วไป (generic competency) หรือสมรรถนะหลัก (core
competency) ซึ่งเปนคุณลักษณะรวมของบุคคลที่ปฏิบัติงานในทุกกลุมงานหรือทุกตําแหนงใน
กลุมงานจะตองมี เพื่อหลอหลอมคานิยมและพฤติกรรมเพื่อใหองคการบรรลุผลสําเร็จจามเปาหมาย
ไดแก สมรรถนะการมุงผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) การมีจิตบริการ (service mind) การ
สั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพ (expertise) การทํางานเปนทีม (teamwork) เปนตน และสมรรถนะ
เฉพาะตําแหนงหรือเรียกวา สมรรถนะในงาน (functional competency) ซึ่งหมายถึง สมรรถนะที่
กําหนดขึ้นเพื่อใหการปฏิบัติงานในตําแหนงตางๆ ในองคการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมสําหรับ
การทํางานในแตละหนาที่ ซึ่งสงเสริมใหบุคลากรในองคการสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหนาที่ได
ดียิ่งขึ้น ตัวอยางของสมรรถนะแบบน้ีไดแก การมองภาพองครวม (conceptual thinking) การคิด
วิเคราะห (analytical thinking) การสื่อสารจูงใจ (communication and influencing) การควบคุม
ตนเอง (self control) เปนตน

การแบงประเภทสมรรถนะของสวนราชการไทย13 ไดแก สํานักงานศาลปกครอง ไดแบง
สมรรถนะไวเปน 3 ประเภท ประกอบดวย

13 สํานักงานศาลปกครอง,2548.
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(1) สมรรถนะขององคการ (organization competencies) เปนความสามารถที่จะตองเปน ตองมีและ
ตองทํา โดยสํานักงานศาลปกครองกําหนดความสามารถหลักไววา เปนองคการมืออาชีพในการ
สนับสนุนการพิจารณาคดีปกครองอยางมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายปกครอง
มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สรางเครือขายความรวมมือ เขาถึงประชาชนและหนวยงาน
ตางๆ และเปนองคการนําในการสงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในสังคมไทย
(2) สมรรถนะหลักของขาราชการ (core competencies) เปนสมรรถนะของขาราชการทุกคน
ที่จําเปนตองมี ตองเปนและตองทําเพื่อใหสมรรถนะของสํานักงานบรรลุไปสูความสําเร็ จตาม
วิสัยทัศนที่ต้ังไว เชน เจาหนาที่ตองมีความรู ความเขาใจหลักกฎหมายปกครอง ตองใฝรูพัฒนา
ตนเองเพื่อทําใหเกิดความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายปกครองซึ่งเปนสมรรถนะขององคการ
(3) สมรรถนะในงาน (functional competencies) เปนสมรรถนะของขาราชการที่ตองมี ตองเปน
และตองทําในแตละกลุมงานหรือตําแหนงงาน โดยในบางกลุมงานหรือตําแหนงอาจแบง
รายละเอียดออกเปนสมรรถนะรวมของกลุมงาน และสมรรถนะเฉพาะของกลุมงานในแตละดานลง
ไปอีกตามความจําเปนของแตละลักษณะงาน เชน กลุมงานพนักงานคดีที่มีชื่อตําแหนงเหมือนกัน
แตรับผิดชอบงานไมเหมือนกัน เชน พนักงานคดีที่ทํางานประจําองคคณะกับพนักงานคดีที่ทํางาน
วิจัยตองมีสมรรถนะรวมที่เหมือนกัน คือ ตองมีความสามารถเกี่ยวกับคดีปกครองเหมือนกัน และมี
ความสามารถเฉพาะที่แตกตางกันตามลักษณะงานที่แตกตางกัน พนักงานคดีประจําองคคณะตอง
เนนทักษะการจัดทําสํานวนเปนพิเศษ สวนพนักงานคดีที่ทํางานวิจัยก็จะเนนทักษะเทคนิคการวิจัย
และระเบียบวิธีวิจัย เปนตน

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน แบงสมรรถนะ (Competency) เปน 2 กลุม
คือ14

1.สมรรถนะหลัก (Core Competency) เปนคุณลักษณะของขาราชการพลเรือนทุกคนตองมี
เพื่อใหบรรลุความสําเร็จขององคการ เชน ความซื่อสัตย ความใฝรู ความรับผิดชอบ

2.สมรรถนะในงาน (Functional Competency) เปนคุณลักษณะที่เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานดาน
น้ันๆ พึงมีเพื่อใหงานสําเร็จและไดผลผลิตตามที่ตองการ แบงออกเปน 2 ลักษณะ คือ

2.1 สมรรถนะรวมของทุกตําแหนงในกลุมงาน (Common Functional Competency)
เปนคุณลักษณะที่บุคคลในทุกตําแหนงในกลุมงานเดียวกันตองมี เชน กลุมงานทรัพยากรบุคคล
ประกอบดวยตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล บุคลากร นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งทั้ง 3
ตําแหนง จะตองมีคุณลักษณะที่เหมือนกัน คือ มีความรูพื้นฐานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

14 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน,2546.
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2.2 สมรรถนะเฉพาะของตําแหนงงาน (Specific Functional Competency) เปน
คุณลักษณะเฉพาะของแตละตําแหนงในกลุมงานน้ันๆ เชน กลุมงานทรัพยากรบุคคลตําแหนง
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล ตองมีความรูเกี่ยวกับโครงสรางและอัตรากําลัง ในขณะที่ตําแหนง
บุคลากรตองมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการสัมภาษณ เปนตน

นิยามของสมรรถนะจากแนวคิดเร่ืองสมรรถนะของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือนดังกลาวดังขางตน สอดคลองกับสํานักงานศาลปกครอง 15 ที่ไดสรุปความหมายไววา
สมรรถนะ คือ ความรู ทักษะ และพฤตินิสัยที่จําเปนตอการทํางานของบุคคลใหประสบผลสําเร็จสูง
กวามาตรฐานทั่วไปซึ่งประกอบไปดวยองคประกอบหลัก 3 ประการ คือ ความรู (knowledge) คือ
สิ่งที่องคการตองการให “รู” เชนความรูความเขาใจในกฎหมายปกครอง ทักษะ (skills) คือ สิ่งที่
องคการตองการให “ทํา” เชน ทักษะดาน ICT ทักษะดานเทคโนโลยีการบริหารสมัยใหมเปนสิ่งที่
ตองผานการเรียนรู และฝกฝนเปนประจําจนเกิดเปนความชํานาญในการใชงาน และพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนา (attributes) คือ สิ่งที่องคการตองการให “เปน” เชน ความใฝรู ความซื่อสัตย ความรักใน
องคการ และความมุงมั่นในความสําเร็จ สิ่งเหลาน้ีจะอยูลึกลงไปในจิตใจ ตองปลูกฝงสรางยากกวา
ความรูและทักษะ แตถาหากมีอยูแลวจะเปนพลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรมที่องคการตองการ

รูปท่ี 3 ประเภทของสมรรถนะ

15 จรัมพร ประถมบูรณ, 2548
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2.2.4 การนํา Competency มาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย
เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค ไดเสนอการนําแนวคิดสมรรถนะไปประยุกตใชในองคการไว

5 ขั้นตอนหลัก ดังน้ี 16

1. การพัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ (Strategic Human Resources
Management Roadmap) เปนขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบการบริหารขีดความสามารถเชิง
สมรรถนะ (Competency Based Approach) เพราะวาเปนการจัดทําขั้นพื้นฐานและภาพรวมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ ไมวาจะเปนดานความสามารถเชิงสมรรถนะหรือดานระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล หลังจากการพัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธในองคการ
แลว ขั้นตอนที่สําคัญในการเร่ิมตนใชแนวคิดสมรรถนะในองคการคือการจัดทําสมรรถนะตนแบบ
(Competency Model)เพื่อใชเปนหลักในการพัฒนาระบบการบริหารขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ
ตอไป การจัดทําสมรรถนะตนแบบ เปนขั้นตอนการพัฒนาระบบความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
และความสามารถเชิงสมรรถนะดานเทคนิค ตามหลักการหรือในเชิงทฤษฎีแลว การสราง
สมรรถนะตนแบบ ควรเร่ิมตนจากการนําวิสัยทัศน (Vision) และหรือ พันธกิจ (Mission) และหรือ
คานิยมหลัก (Values) ขององคการ ตัวใดตัวหน่ึงหรือใชทั้งหมดรวมกันก็ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ขององคการ มาเปนจุดเร่ิมตนในการกําหนดสมรรถนะ

รูปท่ี 4 ท่ีมาของสมรรถนะ

16 เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค,2548.
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2. การพัฒนาระบบความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และความ
สามารถเชิงสมรรถนะดานเทคนิค (Technical Competencies) หมายถึงการพัฒนาขีดความสามารถที่
องคการตองการและกําหนดเปนมาตรฐานในแตละตําแหนง ซึ่งจะเปนขีดความสามารถหลัก ที่ทุก
ตําแหนงตองมี ในขณะเดียวกันในทุกตําแหนงก็ตองมีความสามารถเชิงเทคนิคเฉพาะตําแหนงดวย

3. การจัดเทียบความสามารถเชิงสมรรถนะและการจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะ
(Competency Mapping and Dictionary) หมายถึง การนําขีดความสามารถที่องคการกําหนดมาจัด
เทียบกับแตละตําแหนง แลวพิจารณาวา แตละตําแหนงควรจะมีขีดความสามารถมาตรฐานเทาไร
โดยปกติจะมีการจัดเทียบระหวางหนวยงานและภายในหนวยงาน รวมไปถึงจะตองมีการจัดทํา
พจนานุกรมดวย เพื่อจัดหมวดหมูความสามารถเชิงสมรรถนะ และเปนมาตรฐานกลางใหบุคลากร
รับรูดวย

4. การประเมินความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency Assessment) หรืออาจเรียกวา
Gap Analysis หมายถึงการประเมินขีดความสามารถของบุคลากร เทียบกับมาตรฐานความสามารถ
ของตําแหนง วาบุคลากรผูน้ันมีความสามารถไดตามมาตรฐาน ตํ่ากวา หรือสูงกวา เพื่อนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการพัฒนาบุคลากรตอไป

5. การบริหารทรัพยากรบุคคลโดยอิงความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency Based
Human Resources Management) เปนขั้นตอนการนําขอมูลความสามารถเชิงสมรรถนะมาประยุกต
ใชกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในแตละดาน เชน การสรรหา การวาจาง การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน การจายคาตอบแทน การฝกอบรมและพัฒนา

การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management: HRM) เปนการใช
ทรัพยากรมนุษยใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ17 ซึ่งผูบริหารจะตองใหความสนใจในการที่จะ
นําทรัพยากรมนุษยที่มีความรูความสามารถเขามาทํางานในองคการ สนใจที่จะพัฒนาความรู
ความสามารถของพนักงานใหสรางสรรคประโยชนตอองคการ และตระหนักวามนุษยคือสิ่งที่มี
คุณคาตอองคการ ซึ่ง Mondy & Noe ไดสรางตัวแบบหนาที่การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human
Resource Management Functions) วาประกอบดวยหนาที่ 6 ประการที่สัมพันธกัน ไดแก การวาง
แผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนา การจายคาตอบและประโยชนเกื้อกูล
ความปลอดภัยและสุขภาพ พนักงานและแรงงานสัมพันธ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย ดังเชน

17 เกรียงศักดิ์ เขียวย่ิง. 2541:7.
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ก.การสรรหาและคัดเลือก (Recruiting & Selecting) หากองคการมีการระบุ
Competency ที่จําเปนสําหรับการทํางานในตําแหนงตางๆก็จะชวยใหผูสัมภาษณสามารถคัดเลือก
คนเขาทํางานไดตรงตามความสามารถที่องคการตองการ

ข. การพัฒนาพนักงาน (Development) ผูบริหารสามารถนําขอมูลจากการกําหนดและ
ประเมิน Competency มาใชในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง โอนยาย จัดฝกอบรมตลอดจนวางแผน
ความกาวหนาของคนในองคการเพื่อสืบทอดตําแหนงได โดยจะทําใหพนักงานหันมาสนใจในการ
พัฒนาสมรถนะหรือคุณสมบัติตางๆ ของตนเองเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น

ค.การจายคาตอบแทน (Salary & Incentive) หากนํา Competency มาประกอบการ
พิจารณารวมกับการบริหารคาตอบแทนในรูปแบบอ่ืนๆ เชน การประเมินผลงาน จํานวนผลผลิต
นวัตกรรมที่คิดคน ก็จะทําใหการบริหารคาตอบแทนมีความเปนธรรมและสมบูรณยิ่งขึ้น อีกทั้ง
พนักงานก็จะเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น เชน การจายคาตอบแทนใหกับ
พนักงานที่มีความสามารถตรงตามมาตรฐานที่องคการกําหนดหรือสูงกวาที่กําหนดไว

ง.ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ผูบริหารสามารถนําขอมูล
จากการกําหนด Competency มาใชในการประเมินผลได เน่ืองจากมีการกําหนดคํานิยาม ระดับและ
พฤติกรรมหลักไวชัดเจนตามแตละตําแหนงซึ่งจะทําใหเกิดความชัดเจนในการติดตามและวัดผล
ตลอดจนสามารถใชสังเกตพฤติกรรมของพนักงานแตละคนได

รูปท่ี 5 ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management System)
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2.2.5 กลุมสมรรถนะบุคคล Spencer, LM. and Spencer SM ไดจัดกลุมสมรรถนะบุคคล
ออกเปนกลุมตางๆ รวม 6 กลุม ดังน้ี

ก) สมรรถนะกลุมที่ 1 การกระทําและสัมฤทธิ์ผล (Achievement and Action) ประกอบดวย
สมรรถนะการมุงสูผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) การเอาใจใสตอระเบียบคุณภาพและ
ความถูกตอง (Concern for Order, Quality, and Accuracy) ความคิดริเร่ิม (Initiative)และการแสวง
หาขาวสาร (Information Seeking)

ข) สมรรถนะกลุมที่ 2 การบริการคนอ่ืนและการชวยเหลือ (Helping and Human Service)
ประกอบดวยสมรรถนะความเขาใจดานปฏิสัมพันธระหวางบุคคล (Interpersonal understanding)
และการมุงสูบริการลูกคา (Customer service Orientation)

ค) สมรรถนะกลุมที่ 3 การใชอิทธิพลและผลกระทบ (Impact and Influence) ประกอบดวย
สมรรถนะการใชอิทธิพลและผลกระทบ (Impact and Influence) การตระหนักถึงองคการ
(Organizational Awareness) และการสรางสัมพันธภาพ (Relational Building)

ง) สมรรถนะกลุมที่ 4 การบริหารจัดการ (Managerial) ประกอบดวยสมรรถนะการมุง
พัฒนาคนอ่ืน (Developing others) การชี้นํา การใชอํานาจที่มีอยูในตําแหนงและการยืนกราน
(Directiveness : Assertiveness and use of Position Power) การใหความรวมมือและทํางานเปนกลุม
(Teamwork and Cooperation) และภาวะการเปนผูนํากลุม (Team leadership)

จ) สมรรถนะกลุมที่ 5 การรูคิด (Cognitive) ประกอบดวยสมรรถนะ การคิดเชิงวิเคราะห
(Analytical Thinking) การคิดรวบยอด (Conceptual Thinking) และความชํานาญทางการบริหาร
จัดการทางวิชาชีพและทางเทคนิค (Technical/Professional Managerial Expertise)

ฉ) สมรรถนะกลุมที่ 6 ประสิทธิผลสวนตน (Personal Effectiveness) ประกอบดวย
สมรรถนะการควบคุมตนเอง (Self-Control) ความมั่นใจในตนเอง (Self-Confidence) ความยืดหยุน
(Flexibility) ความมุงมั่นตอองคการ (Organizational Commitment)

2.2.6 ประโยชนของสมรรถนะ
การนําแนวคิดสมรรถนะไปใชในองคการมีจุดประสงคหลักเพื่อพัฒนาความสามารถของ

บุคลากรใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดแกองคการในการ
แขงขันทางธุรกิจ มีการวิจัยพบวา การพัฒนาบุคลากรในองคการใหมีความสามารถ คูแขงทางธุรกิจ
จะสามารถตามทันตองใชเวลา 7 ป ในขณะที่การใชเทคโนโลยีจะตามทันในเวลาเพียง 1 ป เพราะ
สามารถซื้อหาได ดังน้ันการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร จึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ
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พนักงานและองคการดังน้ี18

1. ชวยใหการคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรูทักษะและความสามารถตลอดจน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จตามความตองการขององคการอยางแทจริง

2. ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองวาอยูในระดับใดและจะตอง
พัฒนาในเร่ืองใดชวยใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น

3. ใชประโยชนในการพัฒนาฝกอบรมแกพนักงานในองคการ
4. ชวยสนับสนุนใหตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเปาหมาย เพราะสมรรถนะ จะ

เปนตัวบงบอกไดวา ถาตองการใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดหลักของผลงานแลว จะตองใช
สมรรถนะตัวไหนบาง

5. ปองกันไมใหผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยางเดียว เชน ยอดขายของพนักงานขาย
เพิ่มขึ้นสูงกวาเปาที่กําหนดทั้ง ๆ ที่พนักงานขายคนน้ันไมคอยต้ังใจทํางานมากนัก แตเน่ืองจาก
ความตองการของตลาดสูง จึงทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไมตองลงแรงอะไรมาก แตถามีการวัด
สมรรถนะแลวจะทําใหสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคนน้ันประสบความสําเร็จเพราะโชคชวย
หรือดวยความสามารถของเขาเอง

6. ชวยใหเกิดการหลอหลอมไปสูสมรรถนะขององคการที่ดีขึ้น เพราะถาทุกคนปรับ
สมรรถนะ ของตัวเองใหเขากับผลงานที่องคการตองการอยูตลอดเวลาแลว ในระยะยาวก็จะสงผล
ใหเกิดเปนสมรรถนะ เฉพาะขององคการน้ัน ๆ เชน เปนองคการแหงการคิดสรางสรรค เพราะทุก
คนในองคการมีสมรรถนะในเร่ืองการคิดสรางสรรค (CreativeThinking)

2.2.6.1 ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับประสิทธิผลองคการ
Boyatzisไดแสดงถึงความสัมพันธของสมรรถนะบุคคลและปจจัยอ่ืนๆกับผลลัพธของ

องคการไวในทฤษฎี วาดวยพฤติกรรมการทํางานกับผลลัพธขององคการ (Contingency Theory of
Action and Job Performance) ที่แสดงใหเห็นวาผลงานที่ดีเลิศขององคการเกิดจากความสัมพันธ
ของปจจัยสามประการคือ บุคคล งานและองคการ ปจจัยเกี่ยวกับบุคคล ไดแก วิสัยทัศน ปรัชญาใน
การทํางาน วิธีการทํางาน ความรู ความสามารถหรือสมรรถนะของแตละคนจะตองมีความสัมพันธ
ที่เหมาะสมสอดคลอง กับความตองการในบทบาท ภารกิจและหนาที่เฉพาะของงาน กับสิ่งแวดลอม
ขององคการ ซึ่งประกอบดวยบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการ โครงสรางระบบ กลยุทธการสราง
ความเจริญเติบโตขององคการ ความสัมพันธของปจจัยทั้งสามประการสามารถทํานายผลลัพธของ

18 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข. Competency and Performance Management ,2548.
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องคการได การปรับตัวใหเกิดความสอดคลองเหมาะสมระหวางบุคคลความตองการของงานและ
สิ่งแวดลอมขององคการกอใหเกิดความสามารถหลักขององคการ และสงผลใหเกิดผลงานที่ดีเลิศ
และความสามารถในการแขงขันขององคการไดลักษณะของความสัมพันธ ความสัมพันธของ
องคประกอบของสมรรถนะและสมรรถนะบุคคล ที่สงผลตอผลสําเร็จของงานน้ัน Spencer, LM.
and Spencer SM อธิบายวา สมรรถนะโดยทั่วไปจะประกอบดวยเจตนา (Intent) ซึ่งเปนแรงผลักดัน
ดานแรงจูงใจและลักษณะนิสัย (Motive or Trait Force) ที่ทําใหเกิดการกระทําที่นําไปสูผลลัพธ
พฤติกรรมที่ปราศจากเจตนาไมถือวาเปนสมรรถนะ ซึ่งเปนลักษณะของความสัมพันธอยางมีเหตุผล

2.2.6.2 การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ
แนวคิดการจายคาตอบแทนโดยอิงกับทักษะถูกพัฒนาขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในทศวรรษ1960

ซึ่งรูปแบบการจายคาตอบแทนโดยอิงกับทักษะและการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะไดถูก
พัฒนาและนํามาใชมากขึ้นในทศวรรษ1980 และประสบความสําเร็จในทศวรรษ1990 โดยอิง
สมรรถนะจะใชกับพนักงานที่ทําหนาที่ในการคิด วิเคราะหหรือระดับบริหาร แตเดิมผูจัดการและ
ผูบริหารองคการจะจายคาตอบแทนใหแกพนักงานตามระดับการศึกษาซึ่งมีขอบกพรองสามารถ
แกไขไดโดยการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ ซึ่งการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะแบบ
ด้ังเดิมน้ันจะมุงเนนที่สมรรถนะในระดับบุคคล (Individual) แตตอมาองคการหลายแหงไดนําระบบ
การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะไปใชโดยใหความสําคัญกับสมรรถนะในระดับทีมและระดับ
องคการมากขึ้น การสํารวจในป 2001 พบวาบริษัทมากกวา 1 ใน 3 มีแผนที่จะพัฒนาการจาย
คาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะในระบบการบริหารคาตอบแทนของบริษัท การจายคาตอบแทนโดย
อิงสมรรถนะกับการจายคาตอบแทนแบบเดิมมีความแตกตางกันคือ การจายคาตอบแทนโดยอิง
สมรรถนะน้ันจะมีความเปนธรรมและตอบสนองเปาหมายขององคการมากกวาการจายคาตอบแทน
แบบเดิมโดยมุงสนับสนุนใหพนักงานขององคการเปนทั้งคนเกง คนดี และมีความเหมาะสมในงาน
โดยจะใหความสําคัญกับคุณลักษณะทั้งหมดของพนักงานที่จะสงผลตอความสําเร็จในงานอัน
ประกอบดวย ความรู (Knowledge) ทักษะ(Skill) ความสามารถ (Ability) รวมถึง คุณลักษณะอ่ืน
ๆ (Others) อันไดแก แรงจูงใจ ลักษณะนิสัย ความเชื่อ คานิยมและเจตคติ การศึกษาการจาย
คาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะพบวาพนักงานในองคการภาครัฐคิดวาการจายคาตอบแทนแบบน้ี
ดีกวาแบบเดิมที่เคยใชมา ทั้งน้ีเพราะพวกเขารูสึกวาการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะมีความ
เปนธรรมและหลายคนไดรับเงินเดือนที่สูงขึ้นใกลเคียงกับองคการอ่ืนๆ ปญหาของการที่องคการ
ไมไดจายคาตอบแทนตามสมรรถนะของพนักงาน สาเหตุหน่ึงอาจมาจากงบประมาณซึ่งมีอยูอยาง
จํากัด ขณะที่องคการภาคเอกชนจะมีการสํารวจเงินเดือนขององคการอ่ืนๆ ในตลาด เพื่อเปนฐานใน
การจายเงินเดือนใหแกพนักงานขององคการ ในแตละตําแหนงงานก็จะเชื่อมโยงกับเงินเดือนที่จะ
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ไดรับโดยขึ้นกับสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เชนเดียวกันกับองคการภาครัฐ
พนักงานจํานวนมากไมทราบวาเงินเดือนของพวกเขามีที่มาจากไหน เปนผลมาจากอะไร และการ
ขึ้นเงินเดือนพิจารณาที่ตรงไหน การพัฒนาสมรรถนะสามารถทําไดโดยการฝกอบรมและพัฒนา
(Training and Development) และการกําหนดเวลาการทํางานที่ยืดหยุน (Flexible Work Time) ซึ่ง
ไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือองคการภาคเอกชน ความสามารถของผูบริหารในการประยุกตใช
ระบบการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหองคการบรรลุเปาหมายและ
สรางความพึงพอใจใหแกพนักงานขององคการ กระบวนการและองคประกอบของการจาย
คาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ ระบบการจายคาตอบแทนควรมีความสอดคลองกับกระบวนการใน
การทํางานและเปาหมายขององคการ สมรรถนะจะบอกถึงลักษณะของบุคคลที่สามารถทํางานให
ประสบผลสําเร็จได ซึ่งหมายรวมถึง ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรม(Behavior)
และในบางคร้ังอาจหมายรวมถึงลักษณะเฉพาะบุคคล(Personality Trait) และความสามารถ(Ability)
ดวยกระบวนการในการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะน้ันประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ
1.การสรางสมรรถนะมาตรฐาน ประกอบดวยมาตรฐานของสมรรถนะใน 3 ระดับ คือ

1.1) สมรรถนะทั่วไป ซึ่งสามารถประยุกตใชไดในทุกองคการ
1.2) สมรรถนะเฉพาะ ซึ่งมีลักษณะเฉพาะเจาะจงและมีความจําเปนตอความสําเร็จของ
องคการ
1.3) สมรรถนะหลัก ซึ่งมีคาตอกลยุทธขององคการสูงสุด

2.การกําหนดมาตรวัดสมรรถนะใหเปนมาตรฐานโดยอาจนําวิธีการประเมินแบบเนนพฤติกรรม
สําคัญ (Behaviorally Anchored Rating Scales:BARS) หรือวิธีการประเมินจากพฤติกรรมที่สังเกต
ได (Behavioral Observation Scales: BOS) มาใช
3.การเลือกและฝกอบรมผูที่ทําหนาที่ในการประเมินสมรรถนะ
4.การใหเหตุผลวาสมรรถนะแตละตัวที่องคการเลือกใชน้ันสงผลตอผลการปฏิบัติงานหรือ
ความสําเร็จขององคการอยางไร ทั้งน้ีเปนสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานน้ัน ๆ สมรรถนะ
สามารถนําไปเชื่อมโยงกับการจายคาตอบแทนในกระบวนการจัดกาดรผลการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม อันจะทําใหการจัดการผลการปฏิบัติงานขององคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
ความมุงหวัง ทั้งน้ีเพราะการจัดการผลการปฏิบัติงานนับเปนศูนยกลางของการประสานรวม
กิจกรรมตาง ๆ ทางดานการบริหารทรัพยากรมนุษยเขาไวดวยกัน และนับเปนหัวใจของการบริหาร
องคการในปจจุบัน19

19 เจษฏา นกนอย,2552.
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2.3 การนํา competency management มาใชในระบบราชการ
2.3.1 แนวคิดการนํา competency management มาใชในระบบราชการของไทย ประเทศ

ไทยไดมีการนําแนวคิด Competency มาใชในองคกรที่เปนเครือขายบริษัทขามชาติชั้นนํากอนที่จะ
แพรหลายเขาไปสูบริษัทชั้นนําของประเทศ เชน เครือซีเมนตไทย ชินคอรเปอเรชั่น ไทยธนาคาร
ปตท.ฯลฯ จากน้ันแนวคิดน้ีไดขยายไปสูระบบราชการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ไดกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาระบบราชการในชวงป พ.ศ.2546-2550ไววา “พัฒนา
ระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน โดย
ยึดหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดีและประโยชนสุขของประชาชน” โดยมีเปาประสงคหลัก
ของการพัฒนา 4 ประการ คือ 1) พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน 2) ปรับบทบาท ภารกิจ
และขนาดใหมีความเหมาะสม 3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยูในระดับ
สูงและเทียบเทาเกณฑสากลและ 4) ตอบสนองตอการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ภายใตเปาหมายหลักดังกลาวไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยไว 7
ยุทธศาสตรโดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ Competency อยู 2 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรการ
สรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหมและยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
วัฒนธรรม คานิยม20

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ซึ่งเปนองคกรกลางในการบริหารงานบุคคล
จึงไดตอบสนองยุทธศาสตรดังกลาวโดยนําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใชในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งมุงคนหาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของขาราชการซึ่งมีในตัว
บุคคลที่ทําใหบุคคลน้ันสามารถปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ หรือบรรลุผลในระดับเลิศ โดยการ
จางบริษัท Hay Group เปนที่ปรึกษาในการนําแนวคิดน้ีมาใชในการพัฒนาขาราชการพลเรือนไทย
ซึ่งประกอบไปดวยสมรรถนะ 2 สวน คือ 1) สมรรถนะหลักสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนทุก
กลุมงาน มีทั้งหมด 5 ดาน ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ จริยธรรมและรวมแรงรวมใจ และ 2) สมรรถนะประจํากลุมงานซึ่งแตกตางกันในแตละกลุม
โดยแบงออกเปน 18 กลุมงาน ทั้งน้ีแตละกลุมงานจะมีสมรรถนะประจํากลุมงานๆ ละ 3 ดาน ดังน้ัน
เมื่อรวมกับสมรรถนะหลักแลว ขาราชการแตละคนจะตองมุงพัฒนาสมรรถนะรวมทั้งสิ้น 8 ดาน21

20 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบขาราชการไทย พ.ศ.2546-พ.ศ.
2550, 2548.
21 รัชนีวรรณ วนิชยถนอม. เขาถึงไดจาก http://training.prd.go.th/document_public/
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2.3.2 การพัฒนาระบบสมรรถนะของกรมการแพทย22

กรมการแพทยไดดําเนินการกําหนดสมรรถนะของกรมการแพทย เมื่อ ป พ.ศ. 2548-2549
โดยไดกําหนดสมรรถนะหลักของกรมการแพทย  สมรรถนะของสายวิชาชีพตางๆ ซึ่งไดจัดทํา
พจนานุกรมสมรรถนะของกรมการแพทย เพื่อสื่อสาร เผยแพรใหหนวยงานตางๆ ไดทราบและ
นําไปปฏิบัติในหนวยงานตางๆ ของกรมการแพทยทุกหนวยงาน ตอมาพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551ไดกําหนดแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพลเรือน
สามัญ  โดยปรับเปลี่ยนบทบาทแนวทางและวิธีการปฏิบัติราชการ เพื่อใหการบริหารทรัพยากร
บุคคลในภาคราชการสอดคลองกับแนวทางการบริหารราชการแนวใหม  โดยที่พระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2551ไดคํานึงถึง 5 หลักการสําคัญ คือ หลักคุณภาพ  หลักความรู
ความสามารถที่จําเปนและเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ราชการ  หลักผลงาน ซึ่งมีการใหคุณให
โทษ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน  และหลักความสมดุลระหวางคุณภาพชีวิตและการทํางาน
ตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551ไดกําหนดมาตรฐานการ
กําหนดตําแหนง ซึ่งไดกําหนดเร่ืองของสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงซึ่งเปนสวนหน่ึงของ
มาตรฐานการกําหนดตําแหนง เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพล
เรือนสามัญและตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นพ 1008/ว 27 ลงวันที่ 28 กันยายน 2552 ไดกําหนด
มาตรฐานและแนวทางการกําหนดความรู  ความสามารถ  ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อใหสวนราชการตางๆ ใชเปนแนวทางในการดําเนินการซึ่ง
กรมการแพทยไดดําเนินการกําหนดสมรรถนะหลักไปแลว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552โดยกําหนด
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะและไดรับการอนุมัติใหนําไปปฏิบัติในหนวยงานตางๆ ของกรมการ
แพทย ซึ่งไดนําไปใชประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  โดย
เร่ิมการประเมินฯ ต้ังแตรอบการประเมินที่ 1/2553 วันที่ 1 ตุลาคม 2552-31 มีนาคม 2553 เปนตนไป
สําหรับการดําเนินการกําหนดสมรรถนะสายวิชาชีพหรือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ของสายวิชาชีพตางๆ ของกรมการแพทย  สํานักงาน ก.พ.ไดใหทุกสวนราชการกําหนดเพิ่มเติมให
แลวเสร็จ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2553 ซึ่งกรมการแพทย โดยสํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ได
ดําเนินการจัดทําสมรรถนะโดยกําหนดรายละเอียดของพฤติกรรมบงชี้และระดับของสมรรถนะ
ทางการบริหาร  สมรรถนะสายวิชาชีพหรือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบั ติของทุกสาย
วิชาชีพ  โดยจัดใหมีการประชุมเพื่อทบทวนและกําหนดสมรรถนะของสายวิชาชีพ ซึ่งมีผูเขารวม

22 กรมการแพทย. สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล. คูมือสมรรถนะกรมการแพทย,2553.
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ประชุมของสายวิชาชีพตางๆ เมื่อวันที่ 17, 24, 25 และ 27 สิงหาคม 2553 ณ  หองประชุมกิ่งกัญญา
บอลลรูม  โรงแรมโฟรวิงส  กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรมการแพทยและอ.ก.พ. กรมการแพทยเมื่อการ
ประชุมคร้ังที่ 2/2553 วันที่ 7 กันยายน 2553ไดอนุมัติใหนําสมรรถนะสายวิชาชีพหรือสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของทุกสายวิชาชีพไปปฏิบัติในหนวยงานตาง ๆ ของกรมการแพทย
ซึ่งจะนําสมรรถนะสายวิชาชีพหรือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติไปใชประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคประกอบของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ที่ 1/2554 (1 ตุลาคม 2553–31 มีนาคม 2554) เปนตนไป  ดังน้ัน เพื่อใหบุคลากรของกรมการแพทย
ไดรับทราบและทําความเขาใจในการนําไปปฏิบัติ จึงไดจัดทําคูมือสมรรถนะของกรมการแพทยเพื่อ
ใชประกอบในการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารทรัพยากรบุคคลตอไป
รูปแบบสมรรถนะของกรมการแพทย23

1. สมรรถนะหลักของกรมการแพทย เปนสมรรถนะหลักของขาราชการทุกคนในกรมการ
แพทย ประกอบดวยสมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ คือ การมุงผลสัมฤทธิ์ บริการที่ดี  การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและการทํางานเปนทีม

2. สมรรถนะทางการบริหาร ใชสําหรับตําแหนงประเภทบริหาร ประเภทอํานวยการ และ
ตําแหนงผูอํานวยการศูนยในภูมิภาคฯ ประกอบดวย 6 สมรรถนะ คือ สภาวะผูนํา  วิสัยทัศน  การ
วางกลยุทธภาครัฐ ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง การสอนงานและการ
มอบหมายงาน

3. สมรรถนะทางการบริหารสําหรับสายงานที่กําหนดตําแหนงระดับทรงคุณวุฒิ ซึ่งไดแก
สายงานแพทยและสายงานทันตแพทย ประกอบดวย 3 สมรรถนะ คือ วิสัยทัศน  การวางกลยุทธ
ภาครัฐและศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน

4. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสมรรถนะสายวิชาชีพ (Functional
Competency) คือ สมรรถนะเฉพาะที่จําเปนตองมีในแตละสายวิชาชีพ ซึ่งจะสงตอความสําเร็จใน
การปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  ซึ่งสํานักงานก.พ.ไดใหสวนราชการกําหนด
สมรรถนะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของแตละสายวิชาชีพอยางนอย 3 สมรรถนะ ทางกรมการแพทย
ไดกําหนด สมรรถนะเฉพาะสายงานแพทย ไดแก การปฏิบัติงานบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษ
(Evidence–Based Practice : EBP) การวิจัยและพัฒนาผลงานวิชาการทางการแพทย (Medical
Research and Development) และการถายทอดความรูและเทคโนโลยีทางการแพทย (Medical

23 กรมการแพทย. สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล. คูมือสมรรถนะกรมการแพทย, 2553.
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2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ
2.4.1 ความสัมพันธของสมรรถนะบุคคลกับปจจัยสิ่งแวดลอมขององคการ ตามแนวคิด

ของ Boyatzis สอดคลองกับผลการวิจัยของพิมพกานต ไชยสังข24ที่ไดศึกษาสมรรถนะของพนักงาน
ในบริษัทที่ปรึกษาดานบัญชีและการเงินแหงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
อิทธิพลของลักษณะสวนบุคคลและบรรยากาศองคการที่มีตอสมรรถนะของพนักงานในบริษัท จาก
กลุมตัวอยางที่เปนพนักงานของบริษัท จํานวน 117 คน ผลการวิจัยพบวาลักษณะสวนบุคคลดาน
ตําแหนงงานผูจัดการ และบรรยากาศองคการดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจสามารถพยากรณ
สมรรถนะโดยรวมของพนักงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและการติดตอสื่อสารภายในองคการสามารถพยากรณสมรรถนะดานความเชี่ ยวชาญทาง
เทคนิคของพนักงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

2.4.2 ตนแบบสมรรถนะนักบริหารตามโครงการสรรหาและเลือกสรรนักบริหารระดับสูง25

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดทําการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของ
นักบริหารระดับ 9 จํานวน 566 คน ของแตละกระทรวง ในป พ.ศ.2543-2544 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารทั้ง 12 สมรรถนะ พบวา ผูเขารับการ
ประเมินมีสมรรถนะหลักทางดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยอยูในลําดับสูงสุด
รองลงมา คือ สมรรถนะหลักดานการทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยมีสมรรถนะหลักทางการ
บริหารดานการตัดสินใจอยูในลําดับสุดทาย ปพ.ศ.2545 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือนไดทําการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของนักบริหารระดับ 8-9 จาก 28 สวน
ราชการจํานวนรวมทั้งสิ้น 1,687 คน เพื่อศึกษาภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการ
บริหาร 12 สมรรถนะ ผลการศึกษาพบวา ผูเขารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร มี
สมรรถนะหลักทางการบริหารดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง อยูในลําดับสูงสุด (รอยละ 80.70)
รองลงมา คือ สมรรถนะหลักทางการบริหารดานการวางแผนเชิงกลยุทธ (รอยละ 78.20) โดยมี
สมรรถนะหลักทางการบริหารดานการตัดสินใจอยูในลําดับสุดทาย (รอยละ 59.99) เมื่อเปรียบเทียบ
ภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของผูเขารับการประเมินในป พ.ศ.2543-

24 พิมพกานต ไชยสังข.2546 .
25 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน , ภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร ปพ.ศ.
2543-2544, 2545.
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2544 กับผูเขารับการประเมินในป พ.ศ.2545 ปรากฏวาตางก็มีสมรรถนะที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ลําดับที่ 1 เหมือนกันคือ สมรรถนะดานการบริหารการเปลี่ยนแปลง สวนสมรรถนะที่มีคะแนน
เฉลี่ยอยูในลําดับที่ 2 ของกลุมผูเขารับการประเมินในป พ.ศ.2543-2544 คือ สมรรถนะดานการ
ทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ สําหรับผูเขารับการประเมินในป พ.ศ.2545 คือ สมรรถนะดานการ
วางแผนเชิงกลยุทธ ทั้งน้ี ทั้ง 2 กลุมตางก็มีสมรรถนะที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทายเหมือนกัน
คือสมรรถนะดานการตัดสินใจ เมื่อพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสวน
ราชการตางๆ ต้ังแตป พ.ศ.2543-2545 จาก 28 สวนราชการ เฉพาะลําดับที่สําคัญๆ แลวปรากฏวา มี
สวนราชการที่มีคะแนนเฉลี่ยของสมรรถนะดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงเปนลําดับสูงสุด คิด
เปนรอยละ 60.71 สมรรถนะดานการประสานสัมพันธ คิดเปนรอยละ 17.86 สมรรถนะดานการ
วางแผนเชิงกลยุทธ คิดเปนรอยละ 14.29 และสมรรถนะดานการทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ คิดเปน
รอยละ 7.14 อยูในลําดับสูงสุดทั้งน้ี มีสวนราชการที่มีสมรรถนะดานการตัดสินใจ อยูในลําดับ
สุดทาย คิดเปนรอยละ 82.14 จํานวน 23 แหง ซึ่งมีมากที่สุด สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน จึงมีขอเสนอแนะใหสถาบันฝกอบรมนักบริหารระดับสูงในระบบราชการไทยใหความสําคัญ
ในการจัดหลักสูตรดานการตัดสินใจมากยิ่งขึ้น ทั้งน้ีเพราะคุณสมบัติที่สําคัญของนักบริหาร
ระดับสูง ควรเนนในเร่ืองการกลาตัดสินใจ และความรับผิดชอบ

2.5 กรอบแนวคิด

รูปท่ี 6 กรอบแนวคิด
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บทที่ 3
ผลการศึกษาและการวิเคราะห

3.1 ยุทธศาสตรของสถาบันโรคทรวงอก
ผูวิจัยไดทําการศึกษา การวิเคราะหและการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรของสถาบัน

โรคทรวงอก พบวา
วิสัยทัศนของสถาบันโรคทรวงอก คือ สถาบันโรคทรวงอกเปนสถาบันเฉพาะทางดานโรคปอดและ
หัวใจระดับนานาชาติ
พันธกิจ คือ พัฒนาวิชาการดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยดานโรคหัวใจ
หลอดเลือดและปอดโดย

1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดทําฐานขอมูล ขาวสารและถายทอดความรูและเทคโนโลยี
ทางการแพทยที่เหมาะสม

2. การเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานแกบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทางที่มี
คุณภาพ

3. ใหบริการทางการแพทยเฉพาะทางดานในระดับตติยภูมิที่ยุงยาก ซับซอนอยางได
มาตรฐานและสรางเครือขายเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ

และจากการวิ เคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคพบวา ทางสถาบันโรค
ทรวงอกไดคิดวา ยุทธศาสตรการพัฒนาเปนศูนยความเปนเลิศดานโรคหัวใจและหลอดเลือด
(COE หัวใจและหลอดเลือด) เปนจุดเนนที่สําคัญของสถาบันที่จะตองดําเนินเพื่อบรรลุเปาหมาย
และวิสัยทัศนที่กําหนดไว
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ปจจัยภายใน

ปจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strengths=S)
- ผูนําองคกรท่ีมีศักยภาพสูงในดานการบริหารและ
เปนท่ียอมรับของบุคคลภายนอก
- มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ
- มีระบบการบริหาร ท่ีรักษาคนเกงไวในองคกร
(Talent Management)
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ
ประจําเดือนและเปดโอกาสใหบุคลากรระดับ
หัวหนากลุมงาน หัวหนาฝายเขารวมประชุมเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนา

จุดออน (Weaknesses=W)
- การพัฒนาการกาวขึ้นสูตําแหนง (Cares Path) ไม
ชัดเจน
- การใชระบบ IT มาเสริมการบริหารและงาน
บริการอยูในระดับตํ่า
- การบริหารจัดการลูกจางชั่วคราว ยังไมชัดเจน
และมีความแตกตางกันมาก เชน คาตอบแทนในแต
ละตําแหนงการประเมินและพิจารณาจางตอ
- ผูบริหารระดับหัวหนากลุมงานบางคนยังติดอยู
กับงานประจําและไมใหความสําคัญในบทบาท
ของผูบริการหนวยงาน
- การจัดซื้อ จัดจาง บางรายการไมเปนไปตามแผน
ท่ีกําหนด
- ประชาชนไมรูจักสถาบันโรคทรวงอก

โอกาส (Opportunities=O)
- รัฐบาลสนับสนุนนโยบายโรคหัวใจและ
วัณโรคปอด
- กรมการแพทยมีนโยบายสนับสนุน COE
โรคหัวใจและหลอดเลือด
- มีงบประมาณดานครุภัณฑ
- นโยบาย Medical Hub
- ประชาชนมีความสนใจในดานสุขภาพ
ดานโรคหัวใจและโรคปอด
- สื่อรูจักและมีการประชาสัมพันธสถาบัน
มากขึ้น
- มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีโรคหัวใจ
และปอด
- การเขาถึงสะดวก ทําเลท่ีต้ังของสถาบัน
ต้ังอยูบนเสนทางหลักของถนนติวานนท
และใกลทางดวน

SO
การพัฒนาระบบบริหารเชิงกลยุทธ
- สัมมนาและวางแผนเชิงกลยุทธในระดับผูบริหาร
ระดับหัวหนากลุมงาน
- แผนพัฒนา COE หัวใจและหลอดเลือด
- แผนพัฒนาการเปลี่ยนแปลงสถาบันโรคทรวงอก
(บุคลากร, ครุภัณฑ, สถานท่ีและเทคโนโลยี)
- โครงการเครือขาย TB, ACS
- โครงการเพิ่มเตียงใหบริการ โครงการ Fast
Track MI
- เพิ่มจํานวนหอและเตียงผูปวย
- โครงการปรับปรุงหองพิเศษ

WO
การพัฒนาภายใน
- โครงการพัฒนาบุคลากรเร่ือง จิตสาธารณะ
- โครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริหาร
- แผนการพัฒนา COE วัณโรคปอด
- การพัฒนาภาพลักษณของสถาบันผานสื่อ

ขอจํากัด (Threats=T)
- นโยบายประชาคมอาเซียนของรัฐบาล
- มีการลดเพดานคาเบิกจายในการ
รักษาพยาบาล
- คูแขงขันมาก ซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชน
และโรงพยาบาลศูนยฯ

ST
- วางแผนและติดตามประเมินผลการใชครุภัณฑ
และเวชภัณฑใหเหมาะสมและคุมคา
- ควบคุมมาตรฐานการใหบริการ

WT
- แผนจัดการบุคลากรท่ีไมใชภารกิจหลัก
- การจัดหาแพทยเวชปฏิบัติ

รูปท่ี 7 ตารางวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถาบันโรคทรวงอก (SWOT Analysis)
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แนวความคิดดานการจัดการทรัพยากรมนุษยจากการระดมสมองผูบริหารดังน้ี
การพัฒนาดานอาชีพ ควรกําหนดความหลากหลายของโครงสรางเพื่อรองรับ ความ

กาวหนาทางอาชีพและสงเสริมบุคลากรใหมีขวัญกําลังใจและเพิ่มดานแรงจูงใจ
การพัฒนาผลตอบแทนบุคลากรควรไดรับผลตอบแทนเพื่อใหเกิดแรงจูงใจ เชน ระบบ

Intensive ทางราชการมีปญหาที่ไมมีผลตอบแทนแบบ Incentive แตขอดีคือเปนหลักประกันความ
มั่นคง การแกไขคือ พัฒนาระบบคาตอบแทน โดยเพิ่มงานที่มีผลประโยชน จายเพิ่ม pay per work
โดยทําคลินิกนอกเวลา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย สรางใหระบบเนนที่การพัฒนาบุคลากรทุกระดับทั้งแพทย
และพยาบาล ใหทันสมัย ปรับปรุงพัฒนาเพื่ออนาคต การพัฒนาคนจุดเนนอยูที่นวัตกรรมใหมๆ
หรือวาสาขาที่ขาดแคลน มีการจัดทําเครือขาย รวมมือกันพัฒนาเพื่อใหสถาบันมีความยั่งยืนมีคนมา
ทดแทนจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร สงไปฝกอบรม พัฒนาทั้งในและตางประเทศ  ตัวอยาง
การพัฒนาบุคลากร ไดแก

1. การพัฒนาแพทยและโรคหัวใจ โดยเลือกทั้งที่ฝกอบรมเองและรับที่สําเร็จจาก
ตางประเทศเพื่อใหเกิดความหลากหลายทางความคิด

2. สงเสริมการฝกอบรมภายในใหแกบุคลากรอยางตอเน่ือง เชน on the job training
3. ยอมรับคุณคาใหเกียรติพนักงานทุกระดับ
4. สงเสริมระบบ MIS เชน จัดหาคอมพิวเตอร นักสถิติและทีมวิจัย ประสานงาน

ระหวางหนวยงาน inter department multi discipline เชน วิชาการ บริการ และวิจัย

3.2 ผลการศึกษาจากผูบริหารสถาบันโรคทรวงอก
นอกจากน้ี  ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารของสถาบันโรคทรวงอกตอ

การจัดการสถาบันโรคเฉพาะทาง โดยใชแบบสอบถามไดผลสรุปดังตอไปน้ี
3.2.1 รายละเอียดคุณลักษณะสวนบุคคล
ผูบริหารสถาบันโรคทรวงอก จํานวน 46 คน สวนใหญ มีอายุอยูในชวง 45-50 ป รอยละ

43.50 และสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ78.30 และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ60.90
และปริญญาโทถึงปริญญาเอกรอยละ30.43 และสวนใหญปฏิบัติงานในสถาบันโรคทรวงอก
มากกวา 20 ป รอยละ71.80 แบงเปนผูบริหารในระดับหัวหนางานรอยละ60.90 หัวหนาฝายกลุมงาน
รอยละ 28.30 ผูเชี่ยวชาญรอยละ 2.20 และรองผูอํานวยการรอยละ8.69 และระยะเวลาดํารงตําแหนง
บริหารอยูในชวงนอยกวา 15 ปและไดรับอบรมดานการบริหารในระดับปริญญาโทรอยละ13.04
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หลักสูตรผูบริหารของกระทรวงรอยละ36.90 สวนที่เหลืออบรมภายในหนวยงานและไมเคยไดรับ
การฝกอบรม

ตารางท่ี 1 คุณลักษณะของผูบริหารสถาบันโรคทรวงอก
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ

อายุ
36-40
41-45
45-50
51-55
55-60
เพศ
ชาย
หญิง
การศึกษา
<ป.ตรี
ป.ตรี
ป.โท
ป.เอก
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
< 10 ป
10-20 ป
20-30 ป
> 30 ป
ตําแหนง
หัวหนางาน
หัวหนากลุมงาน
รองผูอํานวยการ
ผูเชี่ยวชาญ

3
6

20
5

12

10
36

4
28
8
6

3
10
28
5

28
13
4
1

6.52
13.04
43.50
10.86
26.08

21.73
78.30

8.69
60.90
17.39
13.04

6.52
21.73
60.90
10.90

60.90
28.30
2.20
8.70



34

เวลาดํารงตําแหนงบริหาร
< 10
10-15 ป
15-20 ป
> 20 ป
ผานการอบรมดานบริหาร
ระยะสั้น
หลักสูตรนักบริการระดับตางๆ
ปริญญาโทดานบริหาร
ไมเคย

22
6
5

13

13
17
6

10

47.83
13.04
10.90
28.26

28.26
36.96
13.04
21.74
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3.2.2 การจัดการสถาบันโรคทรวงอกในปจจุบันและในอนาคต ในสายตาของผูบริหาร
ความเห็นตอ สถาบันโรคทรวงอกในแงศักยภาพการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย พบวา

ตารางท่ี 2 ปจจัยดานศักยภาพของสถาบันโรคทรวงอก ในปจจุบันและอนาคต

ปจจัยดานศักยภาพ

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด

ไม
ตอบ

- สถาบันมีศักยภาพในการใหบริการผูปวย
โรค  หัวใจและโรคปอดในระดับสูงสุด
ของประเทศ

41.30 50.00 8.69 0.00 0.00

- สถาบันมีขีดความสามารถในการแขงขัน
กับสถานพยาบาลอ่ืน ๆ

32.61 60.87 4.35 0.00 2.17

- สถาบันจําเปนตองมี การวิจัย สรางและ
เผยแพรองคความรูและเทคโนโลยี สู
สาธารณชน

52.17 45.65 2.17 0.00 0.00

- สถาบันควรมีบทบาทเปนที่ปรึกษาของ
หนวยงานอ่ืน ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

65.22 34.78 0.00 0.00 0.00

- สถาบันควรมีบทบาทรวมพัฒนาระบบ
สาธารณสุขของประเทศโดยเฉพาะการ
ปองกัน รักษา ฟนฟูและสงเสริมทาง
โรคหัวใจและปอด

50.00 43.48 2.17 0.00 0.00

จากตารางท่ี 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานศักยภาพของสถาบัน
ผูบริหารสวนมาก รอยละ91.30 เห็นวาสถาบันมีความสามารถในการใหบริการผูปวย

โรคหัวใจและปอด ระดับสูงสุดของประเทศและเห็นวาสถาบันมีขีดความสามารถในการแขงขันกับ
สถาบันอ่ืนถึงรอยละ 93.40 และควรมีบทบาทในการเผยแพรองคความรูและเทคโนโลยีรอยละ
97.80 และทุกคนเห็นวาสถาบันควรเปนที่ปรึกษาของสถาบันอ่ืนๆรอยละ100 สถาบันควรมีบทบาท
ในการรวมพัฒนาสาธารณสุขของประเทศโดยเฉพาะ รักษา ฟนฟู และสงเสริมโรคปอดและโรคหัว
ของประเทศรอยละ 93.50



36

ตารางท่ี 3 ปจจัยดานการจัดการของสถาบันโรคทรวงอก

ปจจัยดานการจัดการ
ระดับความคิดเห็น

เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอยท่ีสุด

ไมตอบ

- มีการสื่อสารถึงภารกิจ วิสัยทัศนของ
สถาบันอยางเพียงพอ

28.26 60.87 10.87 0.00 0.00

- ผูบริหารมีการสื่อสารชักจูงให
บุคคลากรรวมในการวางแผนและ
ปฏิบัติของสถาบัน

8.68 50.00 32.61 2.17 6.52

- ทานมีสวนในการกําหนดนโยบาย
แผนและการปฏิบัติงานของสถาบัน

6.52 56.52 21.74 6.52 8.69

- มีการประสานงานระหวางหนวยงาน
ตางๆ อยางใกลชิด

4.34 39.13 54.35 2.17 0.00

- ทานมีอิสระในการตัดสินใจเองใน
การปฏิบัติภารกิจภายใตนโยบายของ
สถาบันมากกวาการทําตามคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาอยางเดียว

4.35 45.65 43.44 4.35 2.17

- ในการปฏิบัติงานเปดโอกาสใหทาน
มีโอกาสเสนอความคิดเห็นริเร่ิม
สรางสรรค

15.22 52.52 26.09 2.17 0.00

- ควรมีการปฏิบัติงานอยางเปนทีม
สหวิชาชีพ

47.83 47.83 4.35 0.00 0.00

- สถาบันควรมีการสรางเครือขาย
รวมมือกับสถานพยาบาลอ่ืน ๆ เชน สง
ทีมวิชาการแพทย/พยาบาล และรวมมือ
ดานการวิจัย

43.48 52.17 4.35 0.00 0.00
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จากตารางท่ี 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ พบวาผูบริหารสวนมากมีความคิดเห็น
ดังน้ีคิดวามีการสื่อสารในเร่ืองวิสัยทัศนและภารกิจสถาบันอยางเพียงพอ รอยละ 89 และคิดวา
ผูบริหารระดับสูงมีการสื่อสารชักจูงใหผูปฏิบัติการใหมารวมในการวางแผนปฏิบัติรอยละ 58.70
ผูบริหารมีอิสระในการตัดสินใจเองรอยละ 49.90 และในการปฏิบัติงานเปดโอกาสใหผูบริหารได
แสดงความคิดเห็นอยางริเร่ิมและสรางสรรครอยละ 71.70 ในแงการกําหนดนโยบายและแผนของ
สถาบัน ผูบริหาร คิดวามีสวนในการกําหนดนโยบาย ประมาณรอยละ 63 และรอยละ 56.60 คิดวา
ยังมีปญหาในการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆและรอยละ 95.60 เห็นวาควรมีการ
ปฏิบัติงานเปนทีมและสหวิชาชีพและรอยละ 91.20 มีความคิดเห็นวาควรมีการบริหารภาคเอกชน
ในโรงพยาบาล และรอยละ 95.60 มีความเห็นวาสถาบันควรมีการสรางเครือขายรวมกับสถาบัน
อ่ืนๆ
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ตารางท่ี 4 ปจจัยดานการจัดการทรัพยากรมนุษยของสถาบันโรคทรวงอก

ปจจัยดานการจัดการทรัพยากรมนุษย

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย
มากท่ีสุด

เห็นดวย
มาก

เห็นดวย
นอย

เห็นดวย
นอย
ท่ีสุด

ไม
ตอบ

- บุคลากรมีโอกาสพัฒนาโดยมีการ
ฝกอบรมอยางตอเน่ือง

10.87 65.22 17.39 0.00 6.52

- มีการจัดสถานที่ทํางานใหมีบรรยากาศ
เหมาะสมและปลอดภัย

39.13 58.69 2.17 0.00 0.00

- ผูบริหารทุกระดับ มักขาดความรู
ทางบริหารบางเร่ือง

28.26 58.69 8.69 2.17 2.17

- ควรมีการเตรียมความพรอมของ
บุคลากรใหเหมาะกับงานบริหารกอนรับ
ตําแหนง

43.48 54.35 2.17 0.00 0.00

- ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและ
กําหนดความตองการของหนวยงานอยาง
ชัดเจน

36.96 63.04 0.00 0.00 0.00

- ผูบริหารและผูปฏิบัติงานควรมีสวนรวม
ในการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรและ
การนําไปปฏิบัติ

32.61 60.87 6.52 0.00 0.00

- ควรมีการพัฒนาความกาวหนาทาง
อาชีพ ไดหลายชองทางเชนสายวิชาการ,
สายบริหาร, สายบริการ

47.83 52.17 0.00 0.00 0.00

- ผลตอบแทนควรมีการปรับปรุงใหได
ตามความสามารถและปริมาณงาน

60.87 36.96 2.17 0.00 0.00

- ระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ระดับสูง เชนฝายบริหาร/ผูทรงคุณวุฒิ
สามารถเลือกจากบุคคลภายนอกที่มี
ความสามารถไมจําเปนตองเลือกจาก
ลูกหมอ

23.91 21.74 39.13 10.87 4.35
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- ควรพัฒนาลูกหมอของสถาบันสู
ตําแหนงบริหารหรือวิชาการที่สูงมากกวา
หาจากภายนอก

28.26 52.17 13.04 4.35 2.17

- ควรพัฒนาลูกหมอของสถาบันสู
ตําแหนงบริหารหรือวิชาการที่สูงมากกวา
หาจากภายนอก

28.26 52.17 13.04 4.35 2.17

- ควรมีการตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
อยางเปนธรรม

67.39 28.26 2.17 0.00 2.17

จากตารางท่ี 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย ผูบริหารทุกคนเห็นวา
ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและกําหนดความตองการของหนวยงานอยางชัดเจน รอยละ 100
และเห็นวาผูบริหารและผูปฏิบัติงานควรมีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรรอยละ 93.40
บุคลากรมีโอกาสพัฒนา โดยการฝกอบรมอยางตอเน่ืองรอยละ76 ระบบการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรระดับสูง สามารถเลือกจากบุคคลภายนอกที่มีความสามารถรอยละ45.60 และเลือกพัฒนา
จากบุคลากรภายในจากสถาบันรอยละ 80.40 ผูบริหารมักขาดความรูทางการบริหารบางเร่ืองรอยละ
86.90 และควรมีการเตรียมความพรอมผูบริหารกอนรับตําแหนง รอยละ 97.80 และควรมีการ
กําหนดการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพไดหลายชองทางรอยละ 100

3.3 ผลการศึกษาความตองการคุณลักษณะสมรรถนะของแพทยโรคหัวใจจากผูปวยโรคหัวใจของ
สถาบันโรคทรวงอก ท่ีมารับการรักษาดวยเทคโนโลยีชั้นสูง

3.3.1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลสถานะภาพทั่วไปของผูกรอกแบบสอบถาม ประกอบดวยลักษณะ

ประชากรซึ่งไดแก เพศ อายุ แหลงที่มาของรายไดและสาเหตุที่มารับบริการ
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ตารางท่ี 5 คุณลักษณะของผูมารับบริการสถาบันโรคทรวงอก (n=72)

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ
อายุ
20-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
มากกวา 60 ป
เพศ
ชาย
หญิง
แหลงท่ีมาของคารักษา
สวัสดิการขาราชการรัฐวิสาหกิจ
ประกันสุขภาพ
ประกันสังคม
จายเอง
สงเคราะห
เหตุผลท่ีเลือกใชบริการท่ีสถาบันโรคทรวงอก
แพทยมีความเชี่ยวชาญ
เดินทางสะดวก
ชื่อเสียงของสถาบัน
เทคโนโลยีทันสมัย
คารักษาไมแพง

5
4

12
51

51
21

44
20
4
2
2

66
42
38
36
18

6.94
5.56

16.67
70.73

70.83
29.17

61.11
27.78
5.56
2.78
2.78

91.76
58.33
52.78
50.00
25.00

ผลจากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง เปน เพศชาย มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ70.83
และเปนเพศหญิง มีจํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ29.17
อายุ พบวา กลุมตัวอยางสวนมากมีอายุมากกวา 60 ป มีจํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ70.73
รองลงมา คือ อายุ 51-60 ป มีจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ16.67 อายุ 41-50 ป มีจํานวน 4 คน คิด
เปนรอยละ5.56 และอายุนอยกวา 40 ป จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ6.94
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แหลงท่ีมาของคารักษาพยาบาล พบวา กลุมตัวอยางสวนมากใชสิทธิสวัสดิการข าราชการ
รัฐวิสาหกิจ 44 คน คิดเปนรอยละ61.61 รองลงมาใชสิทธิประกันสุขภาพ 20 คน คิดเปนรอยละ
27.78 รองลงมาคือประกันสังคม 4 คนคิดเปนรอยละ5.56 และจายเองกับสงเคราะหอยางละ 2 คน
คิดเปนรอยละ2.78
เหตุผลท่ีมาใชบริการท่ีสถาบันโรคทรวงอก พบวา กลุมตัวอยางสวนมากเลือกเพราะแพทยมีความ
เชี่ยวชาญ 66 คน คิดเปนรอยละ91.67 รองลงมาเลือกเพราะเดินทางสะดวกจํานวน 42 คน คิดเปน
รอยละ58.33 คน เลือกเพราะชื่อเสียงของสถาบัน 38 คน คิดเปนรอยละ52.78 เลือกเพราะ
เทคโนโลยีทันสมัยจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ50.00 และเลือกเพราะคารักษาไมแพงจํานวน 18
คน คิดเปนรอยละ25.00

3.3.2 ความเห็นของผูมารับบริการตอสมรรถนะแพทย

ตารางท่ี 6 ระดับความตองการสมรรถนะจากแพทยในมุมมองผูมารับบริการ จํานวน (n=72)

ประเด็นคําถาม
ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย SD

สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์
5. พยายามทํางานในหนาที่ใหดีและถูกตอง 4.24 0.78
6. ปรับปรุงวิธีการใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

4.21 0.75

สมรรถนะดานการบริการท่ีดี
7. ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสรางความประทับใจแก
ผูรับบริการ

4.51 0.65

8. แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเร่ือง หรือขั้นตอน
งานตางๆที่ใหบริการอยู

4.11 0.83

9. ใหขอมูล ขาวสาร ความรูที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปน
ประโยชนแกผูรับบริการ แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึงหรือไมทราบมา
กอน

3.99 0.94

สมรรถนะดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
10.ติดตามแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงาน
อยางตอเน่ือง

4.17 0.73
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11.สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานได

4.11 0.81

12. มีความรูความเชี่ยวชาญในเร่ืองที่เกี่ยวกับงานหลายดาน และสามารถ
นําความรูไปปรับใชใหปฏิบัติไดอยางกวางขวางครอบคลุม

4.21 0.77

สมรรถนะดานจริยธรรม
13. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ถูกตองตามหลัก
กฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย

4.39 0.74

14. เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจสวนตนหรือของ
ครอบครัว โดยมุงใหภารกิจในหนาที่สัมฤทธิ์ผลเปนสําคัญ

4.33 0.73

สมรรถนะดานความรวมแรงรวมใจ
15.แสดงนํ้าใจในเหตุวิกฤต ใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานที่มีเหตุ
จําเปนโดยไมตองใหรองขอ

4.35 0.75

16.ประมวลความคิดเห็นตางๆ มาใชประกอบการตัดสินใจหรือวางแผน
งานรวมกันในทีมงาน

4.07 0.72

17. ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีมงาน เพื่อสนับสนุนการ
ทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

4.18 0.79

18. ประสานสัมพันธ สงเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการ
ปฏิบัติภารกิจใหบรรลุ

4.28 0.68

สมรรถนะดานความรูในเทคนิคเฉพาะงาน
19. มีความรูในการรักษาโรคหัวใจไดเปนอยางดี 4.61 0.78
20. มีทักษะในการรักษาโรคหัวใจ 4.6 0.78
สมรรถนะดานการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
21. แสวงหาโอกาสในการเรียนรูวิธีการและกระบวนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพของหนวยงาน

4.25 0.73

22. เสนอแนะปรับปรุงระบบการทํางานใหกับสมาชิกในทีมงานเพื่อให
งานเกิดประสิทธิภาพอยูเสมอ

4.21 0.75

23. ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอ่ืนถึงเทคนิคและวิธีการปรับปรุงระบบและ
ขั้นตอนการทํางานทั้งของตนเองและหนวยงาน

4.17 0.67
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สมรรถนะดานความรับผิดชอบในงาน
24.แสดงออกถึงความยึดมั่นตอผลสําเร็จและเปาหมายในการทํางานของ
ทีมงาน

4.19 0.85

25.สามารถหาวิธีการใหมๆในการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของทีม
ใหดีขึ้น

4.17 0.8

26. แสดงออกถึงความมุงมั่นและความต้ังใจในการทํางานของตนให
ประสบผลสําเร็จ

4.29 0.81

จากตารางท่ี 6 พบวาผูมารับบริการมีความเห็นวา สมรรถนะของแพทยโรคหัวใจ สถาบัน
โรคทรวงอก อยูในระดับดีมาก  ทุกสมรรถนะและสิ่งที่ตองการสูงสุด คือ สมรรถนะดานความรูใน
เทคนิคเฉพาะงาน คือ มีความรูในการรักษาโรคหัวใจไดเปนอยางดี และมีทักษะในการรักษา
โรคหัวใจ และสมรรถนะในการบริการที่ดีโดยเฉพาะ การใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีจิตดี และ
สรางความประทับใจแกผูรับบริการ

3.4 ผลการศึกษาสมรรถนะท่ีตองการจากแพทยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก

ตารางท่ี 7 คุณลักษณะของแพทยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก
ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ

แพทยโรคหัวใจสาขา
อายุรแพทยโรคหัวใจ
ศัลยแพทยทรวงอก
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ
30-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
วุฒิการศึกษา
วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ
อบรมตางประเทศ

14
3

14
3

5
9
3

17
4

82.35
17.65

82.35
17.65

29.41
52.94
17.65

100.00
23.53
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จาก ตารางท่ี 7 พบวาแพทยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอกสวนใหญ เปนเพศชาย
รอยละ 82.35 และมีอายุสวนมากเกิน 40 ปขึ้นไปและทุกคนไดรับวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และมีประมาณรอยละ 23.53ไดรับการฝกอบรมจากตางประเทศ

ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นของแพทยโรคหัวใจตอผลกระทบตอสมรรถนะ

ประเด็นคําถาม
ระดับความพึงพอใจ

คาเฉลี่ย SD
ความคิดเห็นตอปจจัยที่มีผลกระทบตอสมรรถนะ
6. คาตอบแทนที่ไมเปนธรรม 3.53 0.80
7. ความกาวหนาในอาชีพ 3.53 1
8. ความเครียด 3.12 0.93
9. ความสมดุลในชีวิต 3.65 0.79
10. ความสัมพันธกับหัวหนางาน 3.53 0.87
11. สวัสดิการ 3.47 0.80

จากตารางท่ี 8 พบวาแพทยสวนใหญมองวาความเครียดเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหลด
สมรรถนะของการทํางาน  นอกจากน้ีปจจัยทางกายภาพ เชน คาตอบแทนที่ไมเปนธรรมและ
สวัสดิการ ตลอดจนความสัมพันธกับหัวหนางานก็สงผลกระทบตอสมรรถนะ



45

ตารางท่ี 9 สมรรถนะท่ีตองการจากแพทยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก

ประเด็นคําถาม ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย SD

สมรรถนะท่ีทานคิดวาจําเปนตอการปฏิบัติงาน
12. ความรูในสาขาวิชาชีพ 4.00 0.71
13. ทักษะการรักษาดวยเทคโนโลยีชั้นสูงหรือการ
ผาตัด

3.88 0.86

14. มีวิสัยทัศน นําเทคโนโลยีองคความรูและ
เทคนิคสมัยใหมมาใช

3.76 0.90

15.การมุงผลสําเร็จ ทํางานในหนาที่ใหดีที่สุด 3.94 0.83
16. ความสามารถในการพัฒนางาน 3.88 0.86
17. การบริการที่ดีตอผูมารับบริการ 4.06 0.83
18. จริยธรรม ทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต
ถูกตองตามกฎหมาย

4.29 0.92

19. การทํางานเปนทีม 3.94 1.14
20. ความเสียสละ 4.00 1.00
21. ความรับผิดชอบ 4.29 0.77

จากตารางท่ี 9 พบวาแพทยสวนใหญมีความเห็นวาสมรรถนะที่จําเปนตอการทํางานสูงสุด
คือ ความรับผิดชอบและจริยธรรม  รองลงมา คือ การบริการที่ดี ความเสียสละและความรูในสาขา
วิชาชีพ
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บทที่ 4
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ

การศึกษาคร้ังน้ีเปนการศึกษาการจัดการสมรรถนะแพทยโรคหัวใจเพื่อเตรียมการเขาสู
ประชาคมอาเซียนในพ.ศ.2558 จากการศึกษาของสํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข26พบวาไทยมีนโยบายดานสุขภาพไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนคือมีการ
กําหนดทิศทางโดยการขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และสรางพันธมิตรที่แนบแนน โดยเฉพาะ
ดานการใหบริการดานสุขภาพ นอกจากน้ีรัฐบาลยังมีนโยบายที่จะผลักดันประเทศไทยใหเปน
Health Hub of Asia ดังน้ัน การเขาสูประชาคมอาเซียน มีทั้งผลบวกและผลลบ ผลบวกจากการเขาสู
ประชาคมอาเซียทําใหไทยอาจจะมีความกาวหนาทางการแพทยจากการใชเทคโนโลยีดานการ
ติดตอสื่อสาร เชน Tele-Medicine,Tele-Surgery ทําใหเกิดการถายทอดความรู แตผลลบจาก
Consumption Abroad จะทําใหคนตางชาติเขามารักษาเพิ่มมากขึ้น เกิดความตองการบุคลากรทาง
การแพทยเพิ่มขึ้น อาจเกิดสมองไหลไปสูภาคเอกชน นอกจากน้ีในดานPresence of Natural Persons
อาจทําใหเกิดบุคลากรจากประเทศดอยพัฒนาไปประกอบอาชีพในประเทศรํ่ารวยเกิดปญหาการ
เคลื่อนยายบุคลากรดานสุขภาพในกลุมประเทศอาเซียน

ในสวนของสถาบันโรคทรวงอกซึ่งเปนสถาบันเฉพาะทางที่ใหการรักษาโรคหัวใจ และ
แพทยของสถาบันโรคทรวงอกมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในความสามารถในระดับนานาชาติ
เชน คิดคนนวัตกรรมการรักษาซอมลิ้นหัวใจ หรือการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจดวยเทคนิคขั้นสูง
ทําใหเกิดความกาวหนาและชื่อเสียงของสถาบันโรคทรวงอกในระดับนานาชาติ 27ในการเขาสู
ประชาคมอาเซียนจําเปนที่สถาบันโรคทรวงอกตองมีการสรางศักยภาพในการแขงขัน ควบคูกับการ
สรางเครือขายพันธมิตรกับโรงพยาบาลโรคหัวใจอ่ืน ๆ ในอาเซียน เชน สิงคโปร ดังน้ันสถาบันโรค
ทรวงอกเลือกที่จะใช ระบบสมรรถนะนํามาใชในการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อใหไดและพัฒนา
แพทยโรคหัวใจใหมีศักยภาพที่เหมาะสม นอกจากน้ีทางผูศึกษายังเห็นวา สมรรถนะเปนรากฐาน

26 กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 2552.
27 สถาบันโรคทรวงอก,รายงานประจําป 2553.
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สําคัญของความสําเร็จในการจัดการเชิงกลยุทธขององคการซึ่งนอกจากสถาบันโรคทรวงอกจะตอง
มีการปรับปรุงโครงสรางภายใน กระบวนการทํางานแลว สถาบันโรคทรวงอกยังตองใหความ
สําคัญกับการกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเพราะทรัพยากรมนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญ
สูงสุดขององคการ ผลงานขององคการจะดีหรือไมเกิดจากสมรรถนะของบุคลากร

ในรายงานสถานการณแพทย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ 3 ตุลาคม พ.ศ.2553 พบวา
ประเทศไทย มีแพทยเฉพาะทางจํานวน 14,148 คน เปนแพทยโรคหัวใจจํานวน 306 คน คิดเปน
รอยละ2.16 จําแนกเปน อายุรแพทย 248 คน และศัลยแพทยจํานวน 58 คน และผลกระทบจาก
โรคหัวใจคือเปนสาเหตุการตายใน 3 อันดับแรกของประเทศ นอกจากน้ีการใหบริการโรคหัวใจ
จําเปนตองใชเทคโนโลยีชั้นสูงและตนทุนราคาแพง ตลอดจนแพทยผูเชี่ยวชาญดานโรคหัวใจมี
จํานวนนอยและใชเวลาฝกอบรมนาน

เมื่อพิจารณาวิสัยทัศนของสถาบันโรคทรวงอกที่มุงเปนสถาบันวิชาการในระดับนานาชาติ
และไดนําเอานโยบายของรัฐบาลที่จะเปน Health Hub of Asia จึงเกิดการเปรียบเทียบกับศูนย
โรคหัวใจสิงคโปรซึ่งเปน โรงพยาบาลโรคหัวใจที่ใหญที่สุดของสิงคโปรพบวา ในจํานวนผูปวย
ที่มารับบริการดวยการผาตัดหรือเทคโนโลยีสูงไมแตกตางกันมากนัก คือของสถาบันโรคทรวงอก
ประมาณ 1,508 ราย ไมมีเสียชีวิต สวนของสิงคโปรประมาณ 2,127 ราย อัตราการตายรอยละ0.26
แตที่แตกตางคือ จํานวนแพทยที่ใหบริการและคาตอบแทนซึ่งแพทยในโรงพยาบาลภาครัฐไดนอย
กวาภาคเอกชนถึง 10 เทา (แพทยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอกมีรายไดเฉลี่ยประมาณ 50,000
บาท/เดือนเทียบกับแพทยภาคเอกชน ประมาณ 500,000 บาท/เดือน) ซึ่งนาจะใกลเคียงกับรายได
ของแพทยโรคหัวใจสิงคโปรจากการศึกษาทางผูศึกษาจึงสนใจแนวคิดสมรรถนะในการจัด
การแพทยโรคหัวใจวา อะไรคือสมรรถนะตนแบบที่เหมาะสมและควรจัดการสมรรถนะอยางไรจึง
จะทําใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังน้ันสถาบันโรคทรวงอกจึงจําเปนตองมีการกําหนดสมรรถนะให
เหมาะสมกับพันธกิจและยุทธศาสตรของตนเองโดยการประชุมรวมกันระหวางผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานและนํามาสื่อสารกับบุคลากรทุกคนทราบโดยทั่ว

4.1 การเลือกสมรรถนะตนแบบท่ีเหมาะสม
ทางผูศึกษาไดจากมุมมองของผูบริหารที่สะทอนมาจากวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรที่

กําหนดไว มุมมองของผูมารับบริการดวยเทคโนโลยีสูงและมุมมองของแพทยโรคหัวใจเอง จากการ
ที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิจัยเร่ือง การจัดการบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในสถาบันโรคทรวงอก
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังน้ี
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4.1.1 ในมุมมองของผูบริหาร
สวนใหญมีความเชื่อมั่น วาสถาบันมีความสามารถในการใหบริการผูปวยในระดับสูงสุด

ของประเทศ และ เห็นวาสถาบันมีขีดความสามารถในการแขงขันกับสถาบันอ่ืน นอกจากน้ีกลุม
ตัวอยางผูบริหาร ยังมีความเห็นวาสถาบันโรคทรวงอกควรมีบทบาทในการเผยแพร องคความรู
และเทคโนโลยีทางดานโรคหัวใจ และทุกคนเห็นวาสถาบันควรเปนที่ปรึกษาของโรงพยาบาลอ่ืนๆ
ในดานโรคหัวใจ ในประเด็นการจัดการภายในพบวา สถาบันโรคทรวงอกมีอิสระและเนนการมี
สวนรวมของผูบริหารในระดับตน กลาง สูง ในการกําหนดนโยบาย การสื่อสาร การนําไปปฏิบัติ
แตปญหา คือ การขาดความสามัคคีของบุคลากรภายในที่แตกแยก และการไมรับฟงซึ่งกันและกัน
ซึ่งเปนลักษณะของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มักจะเชื่อมั่นในตัวเองสูง และไมคอยรับฟงคนอ่ืน ใน
ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ผูบริหารเห็นวาควรมีการพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพไดหลาย
ชองทางเชนสายวิชาการ, สายบริหาร, สายบริการ ผูบริหารและผูปฏิบัติงานควรมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร และ มีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและกําหนดความตองการของ
หนวยงานอยางชัดเจนและควรมีการตอบแทนผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม

4.1.2 ในมุมมองของผูมารับบริการ สาเหตุสําคัญที่สุดที่มารับบริการที่สถาบันโรคทรวงอก
คือการที่มีแพทยผูเชี่ยวชาญ นอกจากน้ี ผูมารับบริการยังแสดงความตองการคุณลักษณะสมรรถนะ
ของแพทยโรคหัวใจคือ สมรรถนะดานความรูในเทคนิคเฉพาะงานและการใหบริการดวยอัธยาศัย
ไมตรีอันดีและสรางความประทับใจแกผูรับบริการ

4.1.3 ในมุมมองของแพทยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวง พบวา สาเหตุที่กระทบตอ
สมรรถนะมากที่สุดคือ ความเครียด สวัสดิการ คาตอบแทนที่ไมเปนธรรมและความสัมพันธกับ
หัวหนางาน ซึ่งสอดคลองกับการบรรยายของ นายนนทิกร กาญจนจิตรา เลขาธิการคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนที่กลาววาปจจัยที่ดึงขาราชการไวในระบบคือ คาตอบแทนและภาพลักษณของ
หนวยงาน และปจจัยที่ผลักดันขาราชการออกจากระบบ คือ หัวหนางานและความรูสึกที่ไมเปน
ธรรม และในดานสมรรถนะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน แพทยมองเห็นวา ความรับผิดชอบ จริยธรรม
ทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต ถูกตองตามกฎหมาย และการเสียสละ ซึ่งเปนสมรรถนะที่ซอนเรน
ภายในมีความสําคัญที่สุด และรองลงมาคือการบริการที่ดีและความรูในสาขาวิชาชีพ แนวทางการ
แกไขที่สําคัญควรมุงไปที่การกําหนดภาระงานใหเหมาะสม การสรางความสัมพันธที่ดีกับหัวหนา
งานและเพื่อนรวมงาน การเพิ่มแรงจูงใจ ความกาวหนาในอาชีพและนอกจากน้ีการพัฒนาสมรรถนะ
ของแพทยโรคหัวใจนอกจากการฝกอบรม จําเปนที่ตองมีการนําเอาปจจัยแหงความสําเร็จของ
สถาบันมากระตุนใหบุคลากรเกิดความภาคภูมิใจและตระหนักในความสําคัญของตนที่จะทําให
องคการกาวหนาตอไป
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การนําระบบสมรรถนะมาใชองคการตาง ๆ จําเปนตองสํารวจองคการของตนเองวามีความ
พรอมที่จะนําระบบสมรรถนะไปใชหรือไม องคการตองแจงใหผูบริหารทุกระดับไดทราบ เพื่อให
สามารถตอบคําถามของบุคลากรไดวาสมรรถนะคืออะไร นํามาใชแลวเกิดประโยชนอยางไร โดยทํา
การสื่อสารใหเขาใจบุคลากรในทุกระดับองคการ การกําหนดสมรรถนะที่สําคัญของกลุมเปาหมาย
จําเปนตองเจาะจง คํานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายของตนเอง การจัดการเชิงสมรรถนะ
(Competency Based Management) เปนเคร่ืองมือการบริหารอยางหน่ึงที่ปจจุบันองคการจํานวนมาก
หันมาสนใจและนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยและพัฒนาองคการ เพื่อ
ความไดเปรียบเชิงแขงขัน โดยอาศัยการพัฒนาบุคลากรภายในองคการใหมีความพรอมทั้งดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่จําเปนตอตําแหนงงานน้ันๆ เพราะไมวาองคกร
จะมีเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่ดีเลิศเพียงใด และมีเทคโนโลยีที่กาวล้ํานําสมัยแคไหน ก็ลวนตอง
ใช “คน” เปนพลังขับเคลื่อนทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมแพทยโรคหัวใจ จําเปนตองมีสมรรถนะ
ตนแบบและการจัดการสมรรถนะที่เหมาะสม ดังน้ันสมรรถนะตนแบบของแพทยโรคหัวใจที่ไดจาก
การศึกษาที่สําคัญที่สุด เปนสมรรถนะที่มองไมเห็นไดแก คุณลักษณะพื้นฐานที่มีอยูภายในตัวบุคคล
หรือ คุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) คือ ความรับผิดชอบ จริยธรรม ทํางานดวยความซื่อสัตย
สุจริต ถูกตองตามกฎหมาย และการเสียสละ ซึ่งคุณลักษณะเหลาน้ีเกิดจากกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมหรือการสรางวัฒนธรรมองคการของสถาบันโรคทรวงอก ในสวนสมรรถนะที่มองเห็นได
เชน ความรู ทักษะในการรักษาโรคหัวใจของแพทยที่ใหการรักษาตลอดจนการใหบริการท่ีดีก็เปนสิ่ง
ที่แพทยและผูปวยตองการ

4.2 การจัดการระบบสมรรถนะแพทยโรคหัวใจ ของสถาบันโรคทรวงอก
จากการนําระบบสมรรถนะมาใชในการจัดการแพทยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก พบวา

4.2.1 วางแผนและอัตรากําลัง ปญหาของอัตรากําลังแพทยโรคหัวใจเมื่อเปรียบเทียบจํานวน
แพทยโรคหัวใจของประเทศไทยพบวามีจํานวนนอยมากโดยการเทียบกับปริมาณของผูปวย
โรคหัวใจที่ใหบริการของไทยและสิงคโปร นอกจากน้ี การที่มีจํานวนแพทยโรคหัวใจนอยทําให
เกิดความเครียดซึ่งสงผลกระทบสูงสุดตอสมรรถนะของแพทย ดังน้ัน สถาบันจึงจําเปนตองมีการ
กําหนดอัตรากําลังของแพทยโรคหัวใจอยางเพียงพอ ซึ่งการวางแผนอัตรากําลังดังกลาวจําเปนตอง
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและกิจกรรมของสถาบันโรคทรวงอกและคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ
ซึ่งทางสถาบันโรคทรวงอกซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐที่ถูกจํากัดดวยมาตรการลดจํานวนขาราชการได
มีการแกไขโดยการกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวเพื่อรับแพทยโรคหัวใจเขามาชวยทํางาน
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4.2.2 ดานการสรรหาบุคคล การสรรหาบุคคลที่เปนแพทยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก
ใชระบบคัดจากบุคลากรภายใน ไดแกแพทยประจําบาน มาเปนแพทยประจํา เพื่อใหมั่นใจในการ
เลือกคนที่มีสมรรถนะทั้งที่มองเห็นและที่ซอนเรน ตรงตามวัฒนธรรมองคการและเปาหมายของ
สถาบันโรคทรวงอก ตลอดจนสงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีมของแพทยและบุคลากรอ่ืนๆ แต
ขอเสียคือ ตองใชเวลานานใน สรรหาบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนงและอาจเสียโอกาสจากการสรร
หาผูมีประสบการณจากภายนอกสถาบัน

4.2.3 ดานโครงสราง คาจาง คาตอบแทน และสวัสดิการตาง ๆ ในสวนของอัตราเงินเดือน
ในปจจุบันของขาราชการตองถือวาไดรับผลตอบแทนนอยกวาภาคเอกชน ทําใหแพทยโรคหัวใจไม
คอยสนใจมาสมัครเขารับราชการ ทางสถาบันพยายามจูงใจโดยใหมีคาตอบแทนในลักษณะคลินิก
นอกเวลา ก็ยังถือวาผลตอบแทนนอยอยูดี

4.2.4 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานจําเปน
ตองอาศัยสมรรถนะและผลงานที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบัน โดยเฉพาะการกําหนด
ตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI (key performance indicator) และการมอบหมายงาน Empowerment
จะชวยใหบุคลากรมีสมรรถนะตามที่ตองการและเกิดผลสัมฤทธิ์

4.2.5 การพัฒนาแพทยโรคหัวใจ การนําระบบสมรรถนะมาใชพัฒนาไดดวยการแบง
สมรรถนะออกเปน 2 สวนคือ ความรูและทักษะ ทางสถาบันใชแนวทางการฝกอบรม โดยกําหนดให
มีการอบรมในประเทศไดแก การเปนแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญในดานโรคหัวใจ
นอกจากน้ีเพื่อการอบรมขั้นสูงทางสถาบันไดกําหนดใหมีทุนเพื่อการ ศึกษาและอบรมใน
ตางประเทศต้ังแต 3 เดือนถึง 1 ป แตการฝกอบรมเปนเพียงวิธีการหน่ึงในการพัฒนาสมรรถนะ
เทาน้ัน โดยตองยอมรับวาสมรรถนะที่ซอนเรนบางตัวยากในการใชการฝกอบรมมาพัฒนาเปนที่
ทราบกันดีวาบุคลิกลักษณะสวนบุคคลน้ันทางจิตวิทยากลาววามีการหลอหลอมมาต้ังแตวัยเด็กและ
ติดตัวบุคคลน้ันๆ มาต้ังแตเกิด ดังน้ัน การที่จะพัฒนาสมรรถนะหรือคุณลักษณะสวนบุคคลน้ันอาจ
ตองใชวิธีการอ่ืนๆ เชน การมอบหมายงาน (job assignment) การกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ
KPI (key performance indicator) และวัฒนธรรมองคการ
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4.3 ขอเสนอแนะ
ทางผูศึกษาขอเสนอวา  การเขารวมประชาคมอาเซียนในดานบริการโรคหัวใจ ทางสถาบัน

โรคทรวงอกจําเปนตองมีการปรับตัว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ตลอดจนการสรางความ
รวมมือแลกเปลี่ยนองคความรูทักษะระหวางแพทยในอาเซียนดวยกัน ซึ่งการจะทําใหเกิดการ
ไดเปรียบน้ี ทางสถาบันโรคทรวงอกจําเปนตองการการจัดการแพทยโรคหัวใจซึ่งเปนกุญแจสําคัญ
(Key Success Factor) คือ การดําเนินการของสถาบันโดยการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อใหแพทย
โรคหัวใจเขามาสูสถาบันโรคทรวงอก โดยไมมีการสูญเสียไปใหแกภาครัฐอ่ืนๆ เอกชนหรือ
ตางประเทศ ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะดังน้ี

4.3.1 ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย (ประเทศ)
4.3.1.1 รัฐบาลไทยจําเปนตองนํานโยบายการเขารวมประชาคมอาเซียนและการปรับปรุง

แกไขกฎหมายตางๆ ที่เปนไปตามขอตกลงของประชาคมอาเซียนมาวิเคราะหในภาพรวมและ
สื่อสารใหประชาชนและสวนราชการเพื่อนําผลวิเคราะหมาใชในการพัฒนาหนวยงาน

4.3.1.2 รัฐบาลจําเปนตองมีการกําหนดนโยบายสงเสริมการจัดการแพทยโรคหัวใจเพื่อให
เกิดการใหบริการโรคหัวใจที่มีคุณภาพ โดยการกําหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพของแพทยไทย
เขาสูระดับ World Class และทัดเทียมมาตรฐานสากลโดยการกําหนดดานงบประมาณใหทุนแก
แพทยโรคหัวใจไปศึกษา ฝกงานและดูงานที่ศูนยหัวใจชั้นนําของตางประเทศ

4.3.1.3 กําหนดนโยบาย ที่เนนพันธมิตรระหวางสถาบันโรคทรวงอก กับศูนยโรคหัวใจชั้น
นําในประเทศและตางประเทศ เพื่อประสานการทํางาน แบงปนความรูและเทคโนโลยี และใช
ทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดเปนธรรม ใหเกิดความคลองตัวและ
ยืดหยุน เพื่อสนองตอบภารกิจหนาที่ที่สําคัญคือ ศักยภาพและการสนับสนุนดานวิชาการและบริการ

4.3.1.4 การกําหนดโครงสรางและการบริหารของสถาบันโรคทรวงอก ใหเปนรูปแบบที่เนน
ความยืดหยุน โดยการกําหนดโครงสรางระบบราชการของสถาบันโรคทรวงอกเปนแบบองคการ
มหาชน หรือหนวยงานในกํากับของรัฐ

4.3.1.5 รัฐบาลตองสนับสนุนใหเกิดสวนรวมการบริการระหวางภาครัฐและภาคเอกชนของ
ไทยตางใกลชิด เพื่อใหเกิดการนําระบบการจัดการแบบเอกชนมาใชในองคการของรัฐและสงเสริม
ใหเกิดการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เน่ืองจากภาครัฐมักใชครุภัณฑทางการแพทย
ราคาแพงอยางไมคุมคา

4.3.1.6 การกําหนดนโยบายดานงบประมาณจําเปนตองมีการแบงงบประมาณออกเปน
งบลงทุนในดานเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อความกาวหนาในดานวิชาการและเปนผูนําในดานบริการที่
เปนเลิศในกลุมประเทศอาเซียน



52

4.3.1.7 การจัดการบุคลากร  ตองกําหนดจํานวนขาราชการหรือพนักงานของรัฐใหเพียงพอ
กับผลงาน การกําหนดรายไดของแพทยโรคหัวใจโดยกําหนดผลตอบแทนตามจํานวนผูปวยและ
หัตถการที่ใหบริการ และตองมีการกําหนดความกาวหนาทางอาชีพแบบหลากหลาย การจัดหา
ทุนการศึกษา และปรับปรุงกฎระเบียบการฝกอบรมไมใชเฉพาะขาราชการเทาน้ันแตครอบคลุมถึง
แพทย เชน ลูกจางชั่วคราวของสถาบันโรคทรวงอกไดมีโอกาสพัฒนา

4.3.2 ขอเสนอแนะในระดับองคการวิชาชีพ
4.3.2.1 ในการเปนผูนําในเครือขายวิชาการดานโรคหัวใจ ประเทศไทยจําเปนตองเปดโอกาส

ใหแพทยตางชาติมีโอกาสเขามาศึกษาและฝกอบรมโดยองคการวิชาชีพตางๆของไทย เชน
แพทยสภา ราชวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพตางๆ ตองมีการกําหนดมาตรฐานการรับรองวิชาชีพ
รวมกัน (Market Recognition) ของแพทยในอาเซียน การออกใบประกอบวิชาชีพชั่วคราวและการ
กําหนดใหแพทยตางชาติสามารถสอบเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญดานโรคหัวใจ

4.3.2.2 สนับสนุนใหเกิดการฝกอบรมและเผยแพรความรู และทักษะขั้นสูงดานโรคหัวใจจาก
องคการวิชาชีพรวมกับสถาบันชั้นนําดานโรคหัวใจทั้งในประเทศและในตางประเทศโดยอาศัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Tele-Medicine, Tele-Surgery ทําใหเกิดการถายทอดความรูอยาง
กวางขวาง

4.3.2.3 การเปนตัวกลางในการประเมินและกระจายเทคโนโลยีขั้นสูงที่เหมาะสมแกศูนย
โรคหัวใจตางๆ ตามศักยภาพของศูนยน้ัน

4.3.3 ขอเสนอแนะในระดับโรงพยาบาล
4.3.3.1 ตองมีการปรับปรุงโรงพยาบาลดวยการนําระบบการควบคุมคุณภาพในระดับสากล

เชน JCT มาใชในเพื่อใหหนวยงานไดรับการยอมรับในระดับนานาชาติและเปนหลักประกันใหกับ
ผูรับบริการจากตางชาติและเพื่อใหเกิดคุณภาพของการใหบริการเพิ่มขึ้น

4.3.3.2 จัดโครงการคลินิกนอกเวลาและโครงการ Public Private Partnership เพื่อใหเกิดการ
ใหบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น ลดเวลารอคอยและเปดโอกาสใหผูปวยไดเลือกแพทยที่ตองการได
ตลอดจนเพิ่มรายไดใหแกแพทยโรคหัวใจเพื่อ ลดชองวางระหวางรายไดระหวางภาครัฐและเอกชน

4.3.3.3 ใหมีการเพิ่มจํานวนแพทย เชน มีการจางแพทยทั่วไปมาทํางานใหสวนที่ไมใชงาน
หลักของสถาบันโรคทรวงอกและชวยลดภาระงานของแพทยผูเชี่ยวชาญ

4.3.4 ขอเสนอแนะในระดับบุคคล
4.3.4.1 ผลกระทบตอสมรรถนะแพทยโรคหัวใจมากที่สุด คือ ความเครียด ดังน้ัน การลด

ความเครียดโดยการกําหนดภาระงานที่ทาทายที่แพทยเหลาน้ีชอบและลดงานประจําลง เชน จาง
แพทยทั่วไปมาชวยทํางานประจําทําใหแพทยผูเชี่ยวชาญโรคหัวใจสามารถใชเวลามากขึ้นในการ
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รักษาผูปวยที่จําเปนตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงสงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบัน
เชน เพิ่มจํานวนผูปวยผาตัดหัวใจ

4.3.4.2 การสรางความสัมพันธที่ดีในที่ทํางาน เพิ่มความสัมพันธที่ดีกับหัวหนาและเพื่อน
รวมงานโดยการเนนวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม เนนสวนรวมและการสื่อสาร

4.3.4.3 สรางแรงจูงใจแกแพทยโรคหัวใจโดยอาศัยทั้งปจจัยภายใน คือการสรางสมรรถนะ
ภายในไดแก ความรับผิดชอบ จริยธรรม จรรยาบรรณและความเสียสละ ดวยวัฒนธรรมองคการ
รวมกับปจจัยภายนอก คือผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ตลอดจนความกาวหนาในอาชีพ

4.3.4.4 การนําเอาปจจัยแหงความสําเร็จของสถาบันมากระตุนใหแพทยทุกระดับเกิดความ
ภาคภูมิใจ และตระหนักในความสําคัญของตนที่จะทําใหสถาบันกาวหนาตอไป
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