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หลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 3 ป 2554
สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ กระทรวงการตางประเทศ
รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา
๑

ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
โรคหัวใจและหลอดเลือดเปนสาเหตุการตายที่สําคัญของประชากรทั่วประเทศไทยและ
ทั่วโลก การดูแลรัก ษาจําเปนตองอาศัย แพทยโรคหั วใจที่มีความรูความชํ านาญและสามารถใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัยและราคาแพง ดังนั้น มนุษยนับวาเปนสินทรัพยที่มีคาสูงสุ ดขององคการที่ใช
ความรูแบบวิชาชีพโดยเฉพาะแพทย การเขารวมประชาคมอาเซียนสงผลตอการเขารวมทั้งดานบวก
และดานลบ โดยเฉพาะการเคลื่อนยายแพทยและบุคลากรทางการแพทยโดยเสรี โรงพยาบาลไทย
ทั้งภาครัฐและเอกชนจําเปนตองเรงเสริมศักยภาพทางการแขงขัน ดวยการเน นการพัฒนาแพทยและ
บุคลากรอื่น ๆ และการลงทุนดานเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยไดเปรียบในดานการรักษาโรคหัวใจ
เพราะความสามารถของแพทยโรคหัวใจไทยซึ่งมีชื่อเสียงในหลายดาน เชน การซอมลิ้นหัวใจ การ
ใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเนนการสรางความรวมมือในการสรางเครือขายวิชาการและบริการใน
ดานโรคหัวใจในกลุมประเทศอาเซียน แตปญหาผลกระทบที่อาจเกิดไดคือ ภาวะสมองไหล ที่
สงผลใหแพทยออกจากระบบราชการหรือประเทศไทยไปสู ภาคเอกชนหรือตางประเทศที่มีรายได
สู ง กว า ไทยมาก การเปรี ย บเที ย บสถาบั นโรคทรวงอกด า นศั ก ยภาพกั บ ศู นย โรคหั วใจแห ง ชาติ
สิงคโปร (The National Heart Centre Singapore) ซึ่งเปนโรงพยาบาลดานโรคหัวใจที่ใหญที่สุดใน
สิงคโปร พบวาจํานวนผูปวยที่มารับบริการรักษาโรคหัวใจดวยการผาตัดและการใชเทคโนโลยีขั้น
สูงตลอดจนผลการรักษาไมแตกตางกัน แตปญหาของสถาบันโรคทรวงอก คือ มีจํานวนแพทย
ผูเชี่ยวชาญนอยกวาและคาตอบแทนของแพทยต่ํากวามาก ผูศึกษาจึงสนใจในแนวทางการจัดการ
เชิงสมรรถนะ(Competency) ซึ่งกลาวถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคคล (excellent
performer) ในองค ก ารกั บ ระดับ ทั ก ษะความรู ความสามารถกับ ผลสัม ฤทธิ์ข ององค ก ารและได
นําเอาการจัดการสมรรถนะมาใชเปนเครื่องมือในการบริหารบุคลากรภายในสถาบันโรคทรวงอก
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการสมรรถนะแพทยโรคหัวใจไทย เพื่อเตรียม
เข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น เฉพาะกรณี ศึ ก ษาสถาบั นโรคทรวงอกและจั ดทํ า ข อเสนอแนะในแนว
ทางการจัดการทรัพยากรมนุษยดวยระบบสมรรถนะเพื่อสรางความเขมแข็งและเปนการเตรียมความ
พรอมของสถาบันโรคทรวงอก และเพื่อศึกษาปญหาขอจํากัดและเสนอแนะการพัฒนาการจัดการ
ของสถาบันโรคทรวงอกที่เหมาะสมกับพันธกิจและตอบสนองตอการเขารวมประชาคมอาเซียน
รายงานนี้ไดแบงออกเปน 2 สวน สวนที่ 1 คือ สมรรถนะตนแบบที่เหมาะสมของแพทย
โรคหัวใจไทย เกิดจากมุมมองของผูบริหาร ผูม ารับบริการและตัวแพทยโรคหัวใจของสถาบันโรค
ทรวงอก ตลอดจนผลกระทบตอสมรรถนะ ของแพทย สวนที่ 2 คือการจัดการทรัพยากรมนุษยดวย
ระบบสมรรถนะและข อเสนอแนะแนวทางการจั ดการสมรรถนะแพทยโรคหั วใจเพื่ อการเข า สู
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ประชาคมอาเซียนโดยมุงหมายให สถาบันโรคทรวงอกมี ศักยภาพมากขึ้นและเกิดการรวมมือเปน
เครือขายวิชาการและบริการในกลุมประเทศอาเซียนรวมกัน
ผลการศึกษา
สวนที่ 1 สมรรถนะตนแบบของแพทยโรคหัวใจที่สําคัญที่สุด เปนสมรรถนะที่มองไมเห็น
คือ คุณลักษณะพื้นฐานที่มีอยูภายในตัวบุคคลหรือคุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) ไดแก ความ
รับผิดชอบ จริยธรรม ทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต ถูกตองตามกฎหมาย และการเสียสละ ซึ่ง
คุ ณลั ก ษณะเหล า นี้ เกิ ดจากกระบวนการกล อมเกลาทางสั ง คมหรื อ จากวั ฒนธรรมองค ก ารของ
สถาบันโรคทรวงอก ในสวนสมรรถนะที่มองเห็นได เชน ความรู ทักษะในการรักษาโรคหัวใจของ
แพทยที่ใหการรักษาตลอดจนการใหบริการที่ดีก็เปนสิ่งที่แพทยและผูปวยตองการ สวนปจจัยที่
กระทบต อ สมรรถนะมากที่ สุ ด คื อ ความเครี ย ด สวั ส ดิ ก าร ค า ตอบแทนที่ ไ ม เ ป น ธรรมและ
ความสัมพันธกับหัวหนางาน ตามลําดับ
สว นที่ 2 การจั ดการระบบสมรรถนะแพทยโรคหั ว ใจ ของสถาบั นโรคทรวงอก พบว า
ปญหาของอัตรากําลังแพทยโรคหัวใจ คือ มีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับจํานวนผูปวยแตมีปญหา
การบรรจุขา ราชการใหม ดังนั้น สถาบันโรคทรวงอกไดมี การแกไขแตมีปญหาโดยการกําหนด
ตําแหนงลูกจางชั่วคราวเพื่อรับแพทยโรคหัวใจเขามาชวยทํางาน การสรรหาบุคคลที่เปนแพทย
โรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอกใชระบบคัดจากบุคลากรภายในเพื่อให มั่นใจในการเลือกคนที่ มี
สมรรถนะทั้งที่มองเห็นและที่ซอนเรน ตรงตามความตองการ แตขอเสียคือ ตองใชเวลานาน และ
อาจเสียโอกาสจากการสรรหาผู มีประสบการณจากภายนอก ในสวนของอัตราเงินเดือน พบว า
ไดรับผลตอบแทนนอยกวาภาคเอกชนและตางประเทศมากประมาณ 10 เทา ทําใหแพทยโรคหัวใจ
ไมคอยสนใจมาสมัครเขารับราชการ การนําเอาระบบสรรรถนะมาใช ตองกําหนดใหสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของสถาบันโรคทรวงอก สมรรถนะของแพทยโรคหัวใจไดแบง ออกเปน 2 สวน คือ
สมรรถนะที่มองเห็นได ไดแก ความรูและทักษะ การฝกอบรม ทั้งภายในประเทศและการจัดหาทุน
เพื่อการศึกษาและอบรมในตางประเทศ สวนสมรรถนะที่ซอนเรน สถาบันไดใช วิธีการอื่นๆ มา
พัฒนา เชน การมอบหมายงาน (job assignment) การกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ KPI (key
performance indicator) และวัฒนธรรมองคการ

ฉ
ขอเสนอแนะ
แนวทางการจัดการสมรรถนะแพทยโรคหัวใจเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน ทางผูศึกษา
ขอเสนอวา การเขารวมประชาคมอาเซียนในดานบริการโรคหัวใจ ทางสถาบันโรคทรวงอก
จําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขัน ตลอดจนการสรางความรวมมือแลกเปลี่ยน
องคความรูทักษะระหวางแพทยในอาเซียนดวยกัน ดังนี้
ในระดับนโยบาย (ประเทศ) รัฐบาลไทยตองปรับปรุงแกไขกฎหมายตางๆ ที่เปนไปตาม
ขอตกลงของประชาคมอาเซียน และสื่อสารใหมีการนําผลวิเคราะหขอดีขอเสียการเขาสูประชาคม
อาเซียนมาใชในการพัฒนาหนวยงาน และกําหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพของแพทยไทยเขาสู
ระดับ World Class และทัดเทียมมาตรฐานสากลโดยการสนับสนุนงบประมาณใหทุนศึกษา ฝกงาน
และดูงานตางประเทศและกําหนดนโยบายที่เนนพันธมิตรระหวางสถาบัน โรคทรวงอกกับศูนย
โรคหัวใจชั้นนําในประเทศและตางประเทศเพื่อประสานการทํางาน แบงปนความรูและเทคโนโลยี
และใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การกําหนดโครงสรางและการบริหาร
ของสถาบันโรคทรวงอก ใหเปนรูปแบบที่ เนนความยืดหยุนแบบองคการมหาชนหรือหนวยงานใน
กํากับของรัฐ ตลอดจนตองสนับสนุนใหเกิดสวนร วมการบริการระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่ อ ให เ กิ ด การใช เ ทคโนโลยี อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด เนื่ อ งจากภาครั ฐ มั ก ใช ค รุ ภั ณ ฑ ท าง
การแพทยราคาแพงอยางไมคุมคา และดานงบประมาณกําหนดงบลงทุนในดานเทคโนโลยีขั้นสูง
เพื่อความกาวหนาในดานวิชาการและเปนผูนํา ในดานบริการที่เปนเลิศ ในกลุมประเทศอาเซียน
ดานการจัดการบุคลากร ตองกําหนดจํานวนขาราชการใหเพียงพอกับผลงาน การกําหนดรายได
ของแพทยโรคหัวใจโดยกําหนดผลตอบแทน ตามปริมาณงานและตองมีการกําหนดความกาวหน า
ทางอาชีพแบบหลากหลาย
ในระดับองคการวิชาชีพ ไทยจําเปนตองเปดโอกาสให แพทยตางชาติมีโอกาสเขามาศึกษา
และฝกอบรมโดยองค การวิชาชีพต างๆของไทย ตองมีก ารกํ าหนดมาตรฐานการรั บรองวิช าชี พ
รวมกัน (Market Recognition) ของแพทยในอาเซียน การออกใบประกอบวิชาชีพชั่วคราวและการ
กําหนดใหแพทยตางชาติสามารถสอบเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญดานโรคหัวใจและสนับสนุนใหเกิดการ
ฝกอบรมและเผยแพรความรูและทักษะขั้นสูงดานโรคหัวใจรวมกับสถาบันชั้นนําดานโรคหัวใจทั้ง
ในประเทศและในตางประเทศโดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Tele-Medicine,TeleSurgery และเปนตัวกลางในการประเมินและกระจายเทคโนโลยีขั้นสูงที่เหมาะสมแกศูนยโรคหัวใจ
ตางๆ ตามศักยภาพของศูนยนั้น
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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
ที่ทาทายที่แพทยเหลานี้ชอบและลดงานประจําลงดวยการจางแพทยทั่วไปมาทํางานประจํา ทําใหแพทย
ผูเชี่ยวชาญโรคหัวใจสามารถรักษาผูปวยที่จําเปนตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงเชนเพิ่มจํานวนผูปวยผาตัด
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ของตนที่จะทําใหสถาบันกาวหนาตอไป
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ภูมิหลัง ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
แผนการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อป พ.ศ.25521 เพื่อเปนการผลักดันใหอาเซียน
กาวไปสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นภายในปพ.ศ. 2558 ที่มีแผนงานสงเสริมการเคลื่อนยายสินคา
บริ ก าร การลงทุ น เงิ นทุ น และแรงงานอย า งเสรี นั้น ซึ่ ง มี การเร ง รั ด ในมี ส าขาสุ ขภาพ ที่ ตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในป พ.ศ.2553 นอกจากนี้ การเปดเสรีทางการคาประเภทบริการที่เนน
การเขาถึงตลาด และการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติอยางเต็มที่ การขจัดขอกีดกันสําหรับการบริการทุก
รูปแบบ (Mode of Supply) และการสงเสริมการเคลื่อนยายดานแรงงานฝมือระหวางประเทศสมาชิก
ใหมากขึ้น มีการรวมกันจัดทํากรอบแผนงานดานมาตรฐานความสามารถ (Competencies) และ
คุณสมบัติ (Qualifications) ในระดับอาชีพ (Occupations) หรือระดับงาน (Jobs) หลายประเภท
และเสริมสรางขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศสมาชิก เพื่อยกระดับความชํานาญและการ
เข า สู ตลาดแรงงานของกํ า ลั ง แรงงานซึ่ ง เสริ ม ดวยการพั ฒนาเครื อข า ยข อมู ล ด านตลาดแรงงาน
ระหวางประเทศสมาชิก จากการศึกษาของรศ.ดร.อัญชนา ณ ระนอง และคณะในเรื่ องนโยบายการ
เปนศูนยกลางบริการดานการแพทยสําหรับชาวตางประเทศ พบวาประเทศไทยที่สงเสริมนโยบายนี้
มีการขยายตัวของการใหบริการทางการแพทยกับชาวตางชาติ อยางมากซึ่งสงผลกระทบทั้งในดาน
บวกและดานลบ โดยในดานเศรษฐกิจ นโยบายนี้สงผลใหมีมูลคาเพิ่มประมาณรอยละ 0.4 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ(GDP)แตการที่คนไขชาวตางชาติมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นก็ทําใหปญหา
การขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย (โดยเฉพาะแพทย ทันตแพทย และพยาบาล) มีความรุนแรง
มากขึ้น และจากการที่ชาวตางชาติเขามาพรอมกับกําลังซื้อที่สูงกวาคนไทยมากมีสวนสําคัญในการ
ดึงดูดแพทย (โดยเฉพาะอยางยิ่งแพทยผูเชี่ยวชาญ) จากทั้งภาคเอกชนและภาครัฐไปสูโรงพยาบาล
เอกชนกลุ ม ที่ เ น น การรั ก ษาคนไข ต า งชาติ ม ากขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง ทํ า ให ค า รั ก ษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลเอกชนเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้น มากและมีแนวโนมที่จะทําใหสถานพยาบาลและโครงการ
หลักประกันสุขภาพตางๆ ของรัฐ มีตนทุนเพิ่มขึ้นในการรักษาบุคลากรไมใหถูกดึงออกไปมากจน
เกิดผลกระทบรุนแรงตอคุ ณภาพบริการของโครงการเหลานี้ ผูวิจัยเสนอใหผลิตบุคลากรทางการ
1

กระทรวงพาณิชย, กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.2552.
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แพทยเพิ่มอยางเต็มที่แลว ยังเสนอใหปรับปรุงกฎระเบียบของแพทยสภาใหเอื้อกับการนําแพทย
ชาวตางชาติที่มีคุณภาพเขามา ตลอดจนใหเก็บคาธรรมเนียมพิเศษเฉพาะจากคนไขตางชาติ แลวนํา
รายไดสวนนี้มาอุดหนุนการผลิตบุคลากรทางการแพทยเพิ่มและชวยเพิ่มแรงจูงใจในการรักษาและ
เพิ่มจํานวนอาจารยแพทยผูเชี่ยวชาญในโรงเรียนแพทยดวย
จากการศึกษาเปรียบเทียบการใหบริการศูนยกลางทางการแพทยที่สําคัญของประเทศตางๆ
ในอาเซียนพบวาโรงพยาบาลจากประเทศคูแขงสําคัญ ของประเทศไทยไดแก สิงคโปร ซึ่งเริ่มเมื่อ
ประมาณ 30 ปกอน จากการดึงดูดผูปวยจากประเทศเพื่อนบานมารับบริการโดยเฉพาะการบริการ
ทางการแพทยที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ผลที่ไดคือการไดรับความนิยมจากประเทศอินโดนีเซียและ
มาเลเซีย นอกจาก 2 ประเทศนี้แลว สิงคโปรยังพยายามดึงดูดคนไขจากประเทศอื่นๆ เชน ประเทศ
อินโดจีนและตะวันออกกลางและกลุมประเทศที่พัฒนาแลวเชน สหรัฐอเมริกา อังกฤษและประเทศ
ในยุ โรปอื่ น ๆ จุ ดเด นที่ ชั ดเจนที่ สุ ดของสิ ง คโปร คื อ คุ ณภาพของบริ ก าร การบริ ก ารทางด า น
การแพทยที่ คนตางชาตินิยมเขารับบริการไดแก การตรวจสุขภาพและการรักษาโรคเฉพาะทาง เชน
การทําฟน การผาตัดตา หัวใจและสมอง จากการวิเคราะห SWOT ธุรกิจของสิงคโปร คือมีระบบ
สุขภาพที่ดี บุค ลากรทางการแพทยมี จํานวนเพี ยงพอ มีอุป กรณและเทคโนโลยีท างการแพทย ที่
ทันสมัย แตจุดออนที่สําคัญคือคารักษาพยาบาลที่คอนขางสูง สําหรับ ความไดเปรียบที่สําคัญของ
การใหบริการสุขภาพของไทยก็คือ การมีแพทยที่มีชื่อเสียงในการรักษาพยาบาลในหลายๆดาน
โดยเฉพาะการผาตัดหัวใจดวยเครื่องมือทางการแพทยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย คารักษาพยาบาลที่
ถูกกวาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค และการบริการที่มีมิตรไมตรีและยิ้มแยมแจมใส
แตปญหาที่สําคัญของประเทศไทย คือ เมื่อมีการเปดเสรีทางดานสุขภาพอาจนํามาสูความลมเหลว
ของระบบตลาดสุขภาพ (Market Failure) และทําใหเกิด “ตนทุนทางสังคม” (Social Cost) ไดแก
ปญหาสมองไหลของแพทยจากภาคราชการไปสูภาคเอกชนเนื่องจากผลตอบแทนที่สูงกวาราชการ
การใหบริการทางการแพทยที่ไมทั่วถึงแกคนไทย รวมถึงการไมมีบุคคลากรทางการแพทยอยาง
เพียงพอ คารักษาพยาบาลที่อาจจะเพิ่มขึ้นซึ่งจะเปนภาระแกระบบการเงินทางดานสาธารณสุขของ
รัฐ ซึ่งอาจสงผลทางกระทบตอสุขภาพอนามัยของคนไทยโดยรวม2
สถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย เปนศูนยการแพทยเฉพาะทางดานโรคหัวใจภาครัฐ
ที่ใหบริการรักษาผูปวยโรคหัวใจดวยการผาตัดและเทคโนโลยีชั้นสูงและไดเปนผูบุกเบิกพัฒนาและ
เผยแพรองค ความรู ดานการใหบริก ารการรักษาโรคหลอดเลื อดหัวใจตีบดวยบอลลูนและรักษา

2

EXIM Forum ครั้งที่ 5.ไทยกับ AEC ในยุคสมัยแหงเอเชีย. 2553.
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โรคหัวใจเตนเร็วผิดปกติเปนแหงแรกในประเทศไทย พัฒนาเทคนิคใหมในการผาตัดซอมลิ้นหัวใจ
เป นที่ ย อมรั บ ในระดั บ นานาชาติ และการฝ ก อบรมผู เ ชี่ ย วชาญทางการแพทย ที่ มี ส มรรถนะสู ง
โดยเฉพาะศัลยแพทยและอายุรแพทยโรคหัวใจ เมื่อเปรียบเทียบศักยภาพของสถาบันโรคทรวงอก
กับศูนยโรคหัวใจแหงชาติสิงคโปร (The National Heart Centre Singapore) ซึ่งเปนกลุมแพทย
เฉพาะทางดานโรคหัวใจที่ใหญที่สุดในสิงคโปรและเปนศูนยสงตอระดับทองถิ่นและระดับชาติ ที่
เนนคานิยมดานการบริการทางการแพทย การสอน การวิจัยและการฝกอบรมที่ดีที่สุด พบวาจํานวน
ผูปวยที่มารับบริการรักษาโรคหัวใจดวยการผาตัดและใช เทคโนโลยีขั้นสูงของสถาบันโรคทรวงอก
ไมแตกตางจากศูนยโรคหัวใจแหงชาติสิงคโปร (The National Heart Centre Singapore) แตสถาบัน
โรคทรวงอกมีจํานวนแพทยผูเชี่ยวชาญนอยกวา และไดคาตอบแทนที่ต่ํากวามาก แตปญหาของการ
จัดการทรัพยากรมนุษยในกลุมแพทยโรคหัวใจ คือ แพทยเหลานี้มีจํานวนจํากัดและตองใชเวลาใน
การฝกอบรมเปนเวลานาน นอกจากนี้การเพิ่มจํานวนศูนยโรคหัวใจหลายแหงในภาคเอกชนของ
ไทย ซึ่งการกําหนดคาตอบแทนสูงกวาภาครัฐ ทําใหสงผลกระทบในการเกิดสมองไหลในกลุม
แพทยผูเชี่ยวชาญจนเกิดการขาดแคลนแพทยที่มีสมรรถนะสูงและสงผลกระทบโดยตรงกับผลการ
ปฏิบัติราชการของหนวยงาน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ของสถาบันขึ้นกับสมรรถนะของแพทยผูเชี่ยวชาญดาน
โรคหัวใจ แมสถาบันจะลงทุนดานเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทยที่ดี เลิศเพียงใด หากถา
ขาดแพทยโรคหัวใจทั้งปริมาณและไมมีความสามารถเพียงพอเครื่องมือเหลานั้นก็ไรคา ดังนั้นผูวิจัย
จึงสนใจในแนวความคิดทางการจัดการทรัพยากรมนุษยที่เปลี่ยนทัศนคติจากการมุงเนื้องานไปเปน
การมุงที่ตัวพนักงานและสมรรถนะ(Competency)ของพนักงาน แนวความคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ
เริ่มจาก David C.McClelland ที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางคุณลักษณะที่ดีของบุคคล(excellent
performer) ในองคการกับระดับทักษะความรู ความสามารถ โดยกลาววา การวัด IQ และการ
ทดสอบบุคลิกภาพ ยังไมเหมาะสมในการทํานายความสามารถ หรือผลสัมฤทธิ์ของงานได เพราะ
ไม ได สะทอนความสามารถที่แทจริง ออกมาได และได นํา เสนอ การนํา สมรรถนะมาใช เป น
เครื่ อ งมื อ ทางการบริ ห ารบุ ค ลากรภายในองค ก ารให มี ค วามพร อ มทั้ ง ด า นทั ก ษะความรู
ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนตอตําแหนงงานนั้นๆ
ดังนั้นเพื่อเปนการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะกรณีศึกษาแพทย
โรคหัวใจของสถาบั นโรคทรวงอก ให เกิดประสิท ธิผลและประสิท ธิภาพมากขึ้ น ผูศึก ษาไดนํา
แนวคิดการจัดการเชิงสมรรถนะมาใช เพื่อใหสถาบันโรคทรวงอกสามารถทํางานตามหนาที่เพิ่ม
ความสามารถในการแขงขันและบรรลุเปาหมายของหนวยงานที่ กําหนดไว
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
การศึกษานี้เปนสวนหนึ่งของการเตรียมความพรอมในการจัดการบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
เฉพาะกรณีศึกษา แพทยโรคหัวใจ โดยใชระบบสมรรถนะ ดังนั้นวัตถุประสงคของงานวิจัยฉบับนี้มี
ดังตอไปนี้
1.2.1 มี ค วามรู ค วามเข า ใจใน Competency ความเป น มา ความหมาย ลั ก ษณะสํ า คั ญ
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
การศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษาในกรณี การนําระบบสมรรถนะมาใชในการจัดการแพทย
โรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย ในชวงเวลา 2 เดือน (มิถุนายน–กรกฎาคม
2554)
1.3.2 วิธีการดําเนินการศึกษา
1.3.2.1 การศึกษาการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพของสถาบัน
โรคทรวงอก ไดทําการประเมินตนเอง (Self assessment)โดยผูบริหารสถาบันโรคทรวงอกตั้งแต
ระดับหัวหนางานขึ้นไปโดยใชตัวแบบการจัดการเชิงกลยุทธ ของ 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 การศึกษาสมรรถนะที่จําเปนของแพทยโรคหัวใจของสถาบัน
โรคทรวงอกจาก
1) ความต อ งการของลู ก ค า ที่ ม ารั บ บริ ก าร โดยการทํ า แบบสอบถามความ
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 ดังตอไปนี้
1.3.3.1 วิธีการรวบรวมขอมูล
1) ขอมูลทุติยภูมิ ใชวิธีการเก็บขอมูลจากบทความ สิ่งตีพิมพ Internet เอกสารทาง
สาธารณสุข เอกสารเกี่ยวกับ ประชาคมอาเซียน เอกสารการวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของ จากการสัมมนา
ตางๆ คําชี้แจง
2) ขอมูลปฐมภูมิ เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยวิธีการตางๆ ดังนี้
- 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 ประโยชนที่จะไดรับจากการศึกษา
1.4.1 จะไดความรูความเขาใจในจุดเดนจุดดอยโอกาสและอุปสรรคและการจัดการแพทย
โรคหัวใจดวยระบบสมรรถนะตอผลการใหบริการรักษาโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก
1.4.2 ได ทราบข อมู ลความต องการของลูก ค า ที่ ม ารั บบริ ก ารการรั ก ษาโรคหั วใจด วย
เทคโนโลยีขั้นสูงที่สถาบันโรคทรวงอก
1.4.3 ไดขอเสนอแนะในการจั ดการสมรรถนะแพทย โรคหัวใจในการเตรี ยมตัวเขา สู
ประชาคมอาเซียน
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
เนื้อหาในบทนี้ไดเปนการทบทวนวรรณกรรมกลาวถึงปจจัยที่สงผลตอการจัดการบุคลากร
ที่มีสมรรถนะสูงของสถาบันโรคทรวงอก ผูวิจัยไดศึกษา คนควาเอกสาร ตําราบทความ และ
งานวิจัยตาง ๆที่เกี่ยวของ โดยกําหนดเปนหัวขอและนําเสนอดังนี้
2.1 ทฤษฎีวาดวยการบริหารจัดการคนเกงหรือการจัดการเชิงอัจฉริยภาพ
2.2 ทฤษฎีวาดวย การบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะ
2.3 วิธีการดําเนินการจัดการขาราชการไทย
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 การบริหารจัดการคนเกงหรือการจัดการเชิงอัจฉริยภาพ (Talent Management)3
การประเมินคนในองคการเพื่อใหทราบถึงความแตกตางของพนักงาน และพบวาองคการมี
กลุมพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีมีความโดดเดนแตกตางจากพนักงานอื่นๆ เรียกวา Talent
หรือ คนเกง ซึ่งเปนบุคลากรที่มีความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานไดในระดับดีมาก
สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแกไขปญหาตางๆไดดวยตัวเอง มีความคิด
สรางสรรคในการทํางาน มีผลการปฏิบัติงานที่ดีและโดดเดนเหนือคนอื่น การบริหารจัดการคนเกง
หรือการจัดการเชิงอัจฉริยภาพ ประกอบดวยการคนหา การคัดเลือก การพัฒนา การรักษาและการ
ทดแทน เพราะหากองคการสูญเสียคนเกงไปนอกจากจะกอใหเกิดการสูญเสียทั้งตัวบุคลากรที่มี
ความสามารถและมีศักยภาพสูง แลวยังสูญเสียความรูและความเชี่ยวชาญในงานที่ติดอยูกับบุคคล
นั้น ดวยเหตุนี้ทําใหองคการตางๆ เริ่มหันมาใหความสําคัญตอการบริหารจัดการคนเกงหรือการ
จัดการเชิงอัจฉริยภาพ เพื่อใหองคการไดรับประโยชนอยางคุ มคาจากคนเกงและสามารถรักษาคน
เกงเหลานี้อยูกับองคการ รวมถึงสามารถดึงดูดคนเกงจากภายนอกใหเขามาอยูกับองคการได ความ
เกง (Talent) หมายถึง ความสามารถตามธรรมชาติที่ทําใหทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไดดีโดยเฉพาะสิ่งที่ไม
3

Schweyer,A 2004.
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เคยถูกสอน คนเกง (Talent) หรือ “ดาวรุง (Star) ” หมายถึง พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานในขั้นดี
เลิศหรือดีเยี่ยมมีสมรรถนะหลัก (Competency) และมีศักยภาพอยูในขั้นสูง พบไดประมาณ 3-5 %
ของจํ า นวนพนั ก งานทั้ ง องค ก ารหรื อ ไม เ กิ น 10% ของพนั ก งานระดั บ จั ด การและบริ ห าร
(Managerial Level) หรือหมายถึงพนักงาน ที่มีผลกระทบตอองคการทั้งปจจุบันและอนาคตหาก
องคก ารตองสูญเสียบุคลากรดังกลาวไป ควรจะมีคุณสมบัติดังนี้ มีทัศนคติที่ดี(Attitude หรือ
Positive thinking) ตอเรื่องตาง 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
เปนระบบและมีการวางแผนลวงหนานั้นโดยมีกลยุทธ 3 ประการ คือ
1. คนหา คัดเลือกและบมเพาะพนักงานระดับ "Superkeeper" ซึ่งหมายถึงพนักงาน
ประเภทที่องคการจะขาดไมได โดยเปนพนักงานที่มีประสิทธิภาพเหนือกวาพนักงานทั่วไป และ
สามารถกระตุนใหพนักงานคนอื่นๆ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานไดเหนื อกวาคนอื่น นอกจากนี้ยัง
เปนพนักงานที่ตระหนักในคุณคาหลักของบริษัท มีประมาณรอยละ 3-5 ของพนักงานทั้งหมด
2. ค นหาและพัฒ นาพนั กงานคุณภาพสู งเพื่อ ทดแทนพนัก งานในตํ าแหน งสํ าคั ญ
เพื่อใหบริษัทดําเนินงานไดอยางตอเนื่อง มีอยู 8-12 % ของพนักงานในองคการ
3. จัดสรรทรัพยากรในการฝกอบรม โดยยึดตามสัดสวนการมีสวนรวมในการสราง
ผลงานยอดเยี่ยมโดยใหความสําคัญแกพนักงานระดับ Superkeeper และ Keeper กอน
2.2 ทฤษฎีวาดวย การบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะ (Competency Management)
ทามกลางความเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในปจจุบัน
องคกรหลายแหงตองปรับตัวเองเพื่อความอยูรอดและเพื่อเอาชนะคูแขงในตลาด จึงไดมีการนํา
เครื่องมือทางการบริหาร เชน BSC, TQM, ISO และอื่นๆ มาประยุกตใชในการบริหารองคกร แตไม
วาจะใชเครื่องมือทางการบริหารที่ดีเลิศเพียงใด หากบุคลากรภายในองคกรยังไมมีความสามารถ
มากพอ เครื่องมือเหลานั้นก็ไรคาและยากจะประสบผลสําเร็จได ในระยะหลัง ความรูทางการพัฒนา

9
องคกรจึงเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติจากการมุงเนื้องานไปเปนการมุงที่ตัวพนักงานและสมรรถนะ
(Competency) ของพนักงาน ซึ่งการบริหารความสามารถเชิงสมรรถนะCompetency Management
เปนเครื่องมือทางการบริหารอยางหนึ่งที่หลายองคกรไดนําไปประยุกต ใชเพื่อความไดเปรียบเชิง
แข ง ขั น โดยอาศั ย การพั ฒ นาบุ ค ลากรภายในองค ก ารให มี ค วามพร อ มทั้ ง ด า นทั ก ษะความรู
ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนตอตําแหนงงานนั้นๆ เพื่อใหสามารถนําไปใชในการ
บริหารองคการเพื่อความอยูรอดในระยะยาวตอไป
2.2.1 แนวคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency) แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ(Competency)
ที่นํา มาสูการปฏิบั ติอย างเป นรูป ธรรมนั บว าไดเริ่ มตนขึ้ นในปค .ศ.1970 โดยสํ านั กงานขาวสาร
แหงประเทศสหรัฐอเมริกา (The US State Department) ไดทําการวาจางบริษัท Mcber ภายใตการนํา
ของDavidC.McClelland4 นักจิตวิทยา/ศาสตราจารยของมหาวิทยาลัยฮารวารด(Harvard University)
และที่ปรึกษาองคการธุรกิจตางๆ ใหเขา มาชวยแกปญหาการคัดเลือกบุคลากรขององคการโดยสราง
และพัฒนาเครื่องมือเพื่อคัดเลือกบุคลากรแทนแบบทดสอบชุดเกาซึ่งพบวามีขอจํากัดและจุดออน
หลายประการจากการใชแบบทดสอบที่เรียกวา “Foreign Service Officer Exam” เปนเครื่องมือเพื่อ
การคัดเลือกบุคลากรของสํานักงานขาวสารแหงประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงที่ผานมา5แตเมื่อ
วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางผลการปฏิบัติงานกับคะแนนสอบของพนักงานที่ผานการคัดเลือก
มาพบวาคะแนนสอบไมมีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานของพนักงาน กลาวคือผูที่ทําคะแนน
สอบสูงบางคนมีผลการปฏิบัติงานต่ํากวามาตรฐานที่องคการคาดหวังแตบางคนที่มีผลคะแนนสอบ
ไมคอยสูงมากนักแตกลับมีผลการปฏิบัติงานที่สูงกวามาตรฐาน จากนั้น David C.McClelland จึงได
เริ่ ม ทํ า การศึ ก ษาวิ จัย โดยสั ม ภาษณผู อํา นวยการฝา ยบุ ค คลของสํ า นั ก งานขา วสารแห ง ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผูบริหารระดับสูง และพนักงานระดับผูปฏิบัติงานตําแหนงตางๆ อีก 2 กลุม ไดแก
พนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกวาเกณฑมาตรฐาน (Superior Performer)และพนักงานที่มีผลการ
ปฏิ บั ติ ง านเทา กั บ เกณฑม าตรฐาน(AveragePerformer)โดยใชก ารสั ม ภาษณเ ชิ ง พฤติ ก รรม
(Behavioral Event Interview:BEI) ซึ่งเปนเทคนิคการสัมภาษณที่สอบถามผูถูกสัมภาษณดวยคําถาม
6 ขอกลาวคือ สอบถามเกี่ยวกับประสบการณทํางานที่ประสบความสําเร็จ 3 ขอและประสบการณ
ทํางานที่ลมเหลว 3 ขอ หลังจากนั้นก็นําขอมูลมาวิเคราะหผลการสัมภาษณจากแบบสัมภาษณเชิง
พฤติ ก รรมโดยเปรี ย บเที ย บพนั ก งานที่ มี ผลการปฏิ บั ติง านสู ง กว า เกณฑม าตรฐาน (Superior
Performer) และพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานเฉลี่ยอยูในเกณฑมาตรฐาน (Average Performer)
4
5

McClelland, David C. 1973.
ดนัย เทียนพุฒ.ิ 2547 : 58.
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เพื่อคนหาลักษณะของพฤติกรรมของพนักงานทั้ง 2 กลุมโดย David C.McClelland เองไดตั้งชื่อ
เรี ย กคุ ณ ลั ก ษณะของพฤติ ก รรมที่ ก อ ใหเ กิ ด ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ สู ง กว า มาตรฐาน (Superior
performance) นี้วา สมรรถนะ (Competency) หลังจากนั้น David C.McClelland ก็ไดทําการศึกษา
วิจัยอีกหลายเรื่องและยืนยันวาสมรรถนะเปนตัวทํานายความสําเร็จในการทํางานของบุคลากรในตํา
แหนงหนึ่ง ๆ ไดดีที่สุดและมีความเบี่ยงเบนหรืออคติน อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการคัดเลือก
แบบเดิมซึ่งใชวิธีการพิจารณาจากคะแนนผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษา (School Credentials)
หรือการทดสอบความถนัด (Aptitude Test) และการทดสอบความรูทางวิชาการ (Knowledge
Academic Test) เปนตน บทความเรื่อง “Testing for Competency Rather Than for Intelligence”
ของเขาที่ตีพิมพ ในป ค.ศ.1973 ในวารสาร American Psychologist เพื่อเผยแพรแนวคิดและสราง
แบบประเมินแบบใหมที่เรียกวา Behavioral Event Interview (BEI) เปนเครื่องมือประเมินที่คนหาผู
ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่ง David C.McClelland เรียกวา สมรรถนะ (Competency) แนวคิดเรื่อง
สมรรถนะของ David C.McClelland ที่แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา สมรรถนะหรือความสามารถ
ของบุคคล สงผลดีตอผลการปฏิบัติงานมากกวา IQ เปนการตอตานการทดสอบความถนัด การ
ทดสอบความรูในงานหรือผลการเรียนวาไมสามารถทํานายผลการปฏิบัติงานหรือความสําเร็จของ
ชีวิตได6 และเปนจุดกําเนิดของแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคนวา
เปรียบเสมือนกับภูเขาน้ําแข็ง (Iceberg)
ดังนั้น องคประกอบของสมรรถนะ ตามแนวคิดของ David C.McClelland มี 5 สวนคือ
1.ความรู (knowledge) คือ ความรูเฉพาะในเรื่องที่ตองรู เปนความรูที่เปนสาระสําคัญ เชน
ความรูดานเครื่องยนต เปนตน
2.ทักษะ(skill) คือสิ่งที่ตองการใหทําไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนทักษะทางคอมพิวเตอร
ทักษะทางการถายทอดความรู เปนตน ทักษะที่เกิดไดนั้นมาจากพื้นฐานทางความรูและสามารถ
ปฏิบัติไดอยางแคลวคลองวองไว
3.ความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง(self–concept) คือ เจตคติ คานิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ภาพลักษณของตนหรือสิ่งที่บุคคลเชื่อวาตนเองเปน เชน ความมั่นใจในตนเอง เปนตน
4.บุคลิกลักษณะประจําตัวของบุคคล(traits) เปนสิ่งที่อธิบายถึงบุคคลนั้น 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 ไดเปรียบเทียบคุณลักษณะดังกลาวไวในโมเดลน้ําแข็ง
(Iceberg Model) และอธิบายวาคุณลักษณะของบุคคลแบงเปน 2 สวน คือ สวนที่สามารถมองเห็น
ไดคือ ความรูและทักษะ ซึ่งสามารถพัฒนาไดไมยากนักดวยการศึกษาคนควา ทําใหเกิดความรูและ
การฝกฝนปฏิบัติ ทําใหเกิดทักษะและสวนที่ซอนอยูภายในซึ่งสังเกตไดยาก ไดแก ทัศนคติ คานิยม
ความเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณของตนเอง บุคลิกลักษณะประจําตัวบุคคลรวมทั้งแรงจูงใจเปนสิ่งที่
พัฒนาไดยาก7

รูปที่ 1 แบบจําลองภูเขาน้ําแข็ง (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 โดยระบุวาสิ่งนี้เทานั้นที่จะทําใหธุรกิจชนะใน
การแข ง ขั น และเป น สิ่ ง ที่ คู แ ข ง ไม อ าจลอกเลี ย นแบบได ต อ มาได มี ก ารนํ า แนวความคิ ด นี้ ไ ป
ประยุกตใชในงานบริหารบุคคลหนวยงานราชการของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น โดยการกําหนด
ปจจัยพื้นฐานวาในตําแหนงงานหนึ่งๆ นั้นจะตองมีพื้นฐานทักษะ ความรู และความสามารถหรือ
7

Spencer, LM. and Spencer, SM. 1993 .
Boyatzis, R.E. 1982.
9
Hamel, G. and Prahalad, C.K.1994 .
8
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พฤตินิสัยใดบางและอยูในระดับใด จึงจะทําใหบุคลากรนั้นมีคุณลักษณะที่ดีมีผลตอการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพสูงและไดผลการปฏิบัติงานตรงตามวัตถุประสงคขององคการ
ในปจจุบั นองคการของเอกชนชั้นนําไดนําแนวคิดสมรรถนะไปใชเปนเครื่องมือในการ
บริหารงานมากขึ้น และยอมรับวาเปนเครื่องมือสมัยใหมที่องคการตองไดรับความพึงพอใจอยูใน
ระดับตน ๆ นิตยสาร Fortune ฉบับเดือนกันยายนป ค.ศ.1998ไดสํารวจความคิดเห็นจากผูบริหาร
ระดับสูงกวา 4,000 คน จาก 15 ประเทศ พบวาองคการธุรกิจชั้นนําไดนําแนวความคิดนี้ไปใชเปน
เครื่องมือในการบริหารมากถึงรอยละ 67 และบริษัทที่ปรึกษาดานการจัดการชื่อ Bain and Company
ไดสํารวจบริษัทจํานวน 708 บริษัททั่วโลกในป ค.ศ.1998 พบวา Core Competency เปนเครื่องมือ
บริหารสมัยใหม ที่บริษัทนิยมนํามาใชปรับปรุงการจัดการที่ไดรับความพึงพอใจสูงสุดเปนอันดับ 3
และในป ค.ศ. 2005 อยูในลําดับที่ 6 จากจํานวนเครื่องมือทางการบริหาร 25 รายการแสดงวา Core
competency จะมีบทบาทสําคัญที่จะเขาไปชวยใหงานบริหารประสบความสําเร็จ จึงมีผูสนใจศึกษา
แนวคิดเกี่ยวกับการนําหลักการของสมรรถนะมาปรับใหเพิ่มมากขึ้น สําหรับในประเทศไทย ไดมี
การนําแนวความคิดเรื่องสมรรถนะมาใชในองคการที่เปนเครือขายบริษัทขามชาติชั้นนํากอนที่จะ
แพร หลายเข า ไปสู บ ริ ษั ท ชั้ น นํ า ของประเทศ เช น เครื อปู น ซิ เ มนต ไ ทย บริ ษั ท เอไอเอส จํ า กั ด
(มหาชน) กลุมบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ บริษัทโตโยตา มอรเตอร (ประเทศไทย) จํากัด การไฟฟา
ฝายผลิตแหงประเทศไทย บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และการปโตรเลียมแหงประเทศไทย
ซึ่งป จจุ บันได แปรรู ป (privatized) เปนบริ ษัท มหาชนจํ ากั ดไปแลว เนื่องจากภาคเอกชนที่ไ ดนํา
แนวคิด Competencyไปใชและเกิดผลสําเร็จอยางเห็นไดชัดเจน ดังเชน กรณีของเครือปูนซีเมนต
ไทยมีผลใหเกิดการตื่นตัวในวงราชการ โดยไดมีการนําแนวคิดนี้ไปทดลองใชในหนวยราชการ
โดยสํานักงานขาราชการพลเรือนไดจางบริษัท Hay Group เปนที่ปรึกษา ในการนําแนวความคิดนี้
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
รั บ รองวิ ท ยฐานะของพนั ก งานหรื อ บุ ค ลากรโดยจะกํ า หนดจากมาตรฐานผลการปฏิ บั ติ ง านที่
สามารถยอมรับไดของงานและวิชาชีพนั้น สมรรถนะในแนวคิดจึงเปนการกําหนดเฉพาะงานและ
เปนไปตามวิชาชีพ สวนสมรรถนะตามแนว American approach จะมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา

13
บุคลากร กําหนดจากพฤติกรรมของผูที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้จะตองเปนไป
ตามแนวทางที่องคการตองการจะเปน สมรรถนะตามแนวคิดนี้จึงไมสามารถลอกเลียนกันได เพราะ
แต ละองคก ารย อมมีค วามต องการบุค ลากรที่มี ลั กษณะแตกต างกั น ได มีผู ให คํา จํ ากั ดความของ
Competency ไวมากมายแตกตางกันไป ดังเชน
David C.McClelland ไดใหคําจํากัดความวาหมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจก
บุคคลซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลนั้น สรางผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑที่กําหนดใน
งานที่ตนรับผิดชอบ
Richard Boyatzis ไดนิยามคําวา competencies เปนความสามารถในงานหรือเปน
คุณลักษณะที่อยูภายในบุคคลที่นําไปสูการปฏิบัติงานใหเกิดประสิท ธิภาพ
Hamel,G.and Prahalad ไดนําเสนอแนวคิดที่สําคัญคือ Core Competencies
เปนความสามารถหลักของธุรกิจ ซึ่งถือวาในการประกอบธุรกิจนั้นจะตองมีเนื้อหาสาระหลัก 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 นี้ 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.

14

รูปที่ 2 ความสัมพันธระหวางสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่ตองการ
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ใหความหมายวา สมรรถนะ (Competency)
หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะ
อื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคการ11
ในทัศนะของเฮยกรุป สมรรถนะนั้นควรเนนที่ผูมีผลงานดีเดน เพราะจะชวยผลักดัน
ยกระดั บ ผลงานขององค การให บ รรลุ ผลสํ า เร็จไดดีก ว าโดยมุ ง ผลงานที่ เกิ ดเป าประสงค ใ นเชิ ง
คุณภาพหรือพฤติกรรมซึ่งเปนการมุงเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคลในองคก ารในระยะยาว
ลักษณะสําคัญของ Competency12 ไมวารูปแบบใดก็ตาม จะตองมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ คือ
1. Competency ประกอบดวย 2 สวน สวนหนึ่งมองเห็นไดชัด คือ ทักษะ (skill) และ
ความรู (Knowledge) และอีกสวนหนึ่งที่ซอนเรนอยู คือ พฤติกรรม (behavior) ที่
สะทอนมาจากคานิยม (value) อุปนิสัย (trait) ทัศนคติ (attitude) และแรงขับ (drive)
2. Competency ตองแสดงใหเห็นถึงผลงาน (outcome)
3. ผลงานนั้นตองสามารถวัดคาได (measurable)
4. Competency ตองสามารถเรียนรูและพัฒนาได (acquisition)

11
12

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ,2547.
ปยะชัย จันทรวงศไพศาล.2549 : 15-16.
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จากความหมายของ Competency ที่กลาวมาขางตน ผูเขียนพอจะสรุปความหมายของ
Competency วาหมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของบุคคลที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ
ความสามารถ คุณลักษณะอื่นๆ ซึ่งสงผลใหบุคคลสรางผลงานไดโดดเดนกวาบุคคลอื่น หรือ เกิด
ผลงานที่มีคุณคาสูงสุดตามตําแหนงงานหรือองคการตองการ
2.2.3 ประเภทของ Competency
ทัศนะของเคอรสเตด แบงสมรรถนะ 2 กลุมหลักดังกลาวนั้นออกเปนสมรรถนะยอยไดอีก
ดังตอไปนี้
(1) สมรรถนะขององคการ (organization competency) ซึ่งจําแนกออกไดเปน 2 ประเภท คือ
สมรรถนะองคการซึ่งเปนสมรรถนะโดยรวมขององคการที่บุคคลทุกระดับขององคการจะตองมี
เพื่ อ ให ก ารปฏิ บั ติ ง านบรรลุ เ ป า หมายองค ก าร และสมรรถนะที่ เ กี่ ย วกั บ งาน (job-related
competency) หรือเรียกวาสมรรถนะงาน (job-based competency or area competency) ซึ่งหมายถึง
สิ่งที่บุคคลตองปฏิบัติในงานที่เขามีหนาที่รับผิดชอบตามภารกิจหรือพันธกิจขององคการ
(2) สมรรถนะของบุคคล (person-based competency) หมายถึง คุณลักษณะที่ทําใหบุคคลสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านได ดี โดยเป นผลรวมของสมรรถนะขององค ก ารและสมรรถนะที่ เกี่ ย วกั บ งาน ซึ่ ง
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 ตัวอยางของสมรรถนะแบบนี้ไดแก การมองภาพองครวม (conceptual thinking) การคิด
วิเคราะห (analytical thinking) การสื่อสารจูงใจ (communication and influencing) การควบคุม
ตนเอง (self control) เปนตน
การแบงประเภทสมรรถนะของสวนราชการไทย 13 ไดแก สํานักงานศาลปกครอง ไดแบง
สมรรถนะไวเปน 3 ประเภท ประกอบดวย
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สํานักงานศาลปกครอง,2548.
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(1) สมรรถนะขององคการ (organization competencies) เปนความสามารถที่จะตองเปน ตองมีและ
ตองทํา โดยสํานักงานศาลปกครองกําหนดความสามารถหลักไววา เปนองคก ารมืออาชีพในการ
สนับสนุนการพิจารณาคดีปกครองอยางมีประสิทธิภาพ มีความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายปกครอง
มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สรางเครือขายความรวมมื อ เขาถึงประชาชนและหนวยงาน
ตางๆ และเปนองคการนําในการสงเสริมการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในสังคมไทย
(2) สมรรถนะหลักของขาราชการ (core competencies) เปนสมรรถนะของขาราชการทุกคน
ที่จําเปนตองมี ตองเปนและตองทําเพื่ อใหส มรรถนะของสํา นักงานบรรลุไปสู ความสําเร็ จตาม
วิสัยทัศนที่ตั้งไว เชน เจาหนาที่ตองมีความรู ความเขาใจหลักกฎหมายปกครอง ตองใฝรูพัฒนา
ตนเองเพื่อทําใหเกิดความเชี่ยวชาญในหลักกฎหมายปกครองซึ่งเปนสมรรถนะขององคก าร
(3) สมรรถนะในงาน (functional competencies) เปนสมรรถนะของขาราชการที่ตองมี ตองเป น
และต อ งทํ า ในแต ล ะกลุ ม งานหรื อ ตํ า แหน ง งาน โดยในบางกลุ ม งานหรื อ ตํ า แหน ง อาจแบ ง
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
นั้นๆ 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
คุณลักษณะเฉพาะของแตละตําแหนงในกลุมงานนั้นๆ เชน กลุมงานทรัพยากรบุคคลตําแหนง
เจาหนาที่วิเคราะหงานบุคคล ตองมีความรูเกี่ยวกับโครงสรางและอัตรากําลัง ในขณะที่ตําแหนง
บุคลากรตองมีความรูความสามารถเกี่ยวกับการสัมภาษณ เปนตน
นิยามของสมรรถนะจากแนวคิดเรื่องสมรรถนะของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรื อ นดั ง กล า วดั ง ข า งต น สอดคล อ งกั บ สํ า นั ก งานศาลปกครอง 15 ที่ ไ ด ส รุ ป ความหมายไว ว า
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 สิ่งเหลานี้จะอยูลึกลงไปในจิตใจ ตองปลูกฝงสรางยากกวา
ความรูและทักษะ แตถาหากมีอยูแลวจะเปนพลังผลักดันใหคนมีพฤติกรรมที่องคก ารตองการ

รูปที่ 3 ประเภทของสมรรถนะ
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2.2.4 การนํา Competency มาใชในการบริหารทรัพยากรมนุษย
เกริกเกียรติ ศรีเสริมโภค ไดเสนอการนําแนวคิดสมรรถนะไปประยุกตใชในองคการไว
5 ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 16
1. การพัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ (Strategic Human Resources
Management Roadmap) เปนขั้นตอนแรกของการพัฒนาระบบการบริหารขี ดความสามารถเชิง
สมรรถนะ (Competency Based Approach) เพราะวาเปนการจัดทําขั้นพื้นฐานและภาพรวมการ
บริหารทรัพยากรบุคคลในทุกมิติ ไมวาจะเปนดานความสามารถเชิงสมรรถนะหรือดานระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล หลังจากการพัฒนาแผนการจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธในองคการ
แลว ขั้นตอนที่สําคัญในการเริ่มตนใชแนวคิดสมรรถนะในองคการคือการจัดทําสมรรถนะตนแบบ
(Competency Model)เพื่อใชเปนหลักในการพัฒนาระบบการบริหารขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ
ตอไป การจัดทําสมรรถนะตนแบบ เปนขั้นตอนการพัฒนาระบบความสามารถเชิงสมรรถนะหลัก
และความสามารถเชิง สมรรถนะด านเทคนิ ค ตามหลัก การหรือในเชิ ง ทฤษฎี แล ว การสร า ง
สมรรถนะตนแบบ ควรเริ่มตนจากการนําวิสัยทัศน (Vision) และหรือ พันธกิจ (Mission) และหรือ
คานิยมหลัก (Values) ขององคการ ตัวใดตัวหนึ่งหรือใชทั้งหมดรวมกันก็ได ขึ้นอยูกับวัตถุประสงค
ขององคการ มาเปนจุดเริ่มตนในการกําหนดสมรรถนะ

รูปที่ 4 ที่มาของสมรรถนะ
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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 วาบุคลากรผูนั้นมีความสามารถไดตามมาตรฐาน ต่ํากวา 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
ทรัพยากรมนุษยใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 17 ซึ่งผูบริหารจะตองใหความสนใจในการที่จะ
นํ า ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถเข า มาทํ า งานในองค ก าร สนใจที่ จะพั ฒนาความรู
ความสามารถของพนักงานใหสรางสรรค ประโยชนตอองคการ และตระหนักวามนุษ ยคือสิ่งที่มี
คุณคาตอองคการ ซึ่ง Mondy & Noe ไดสรางตัวแบบหนาที่การบริหารทรัพยากรมนุษย (Human
Resource Management Functions) วาประกอบดวยหนาที่ 6 ประการที่สัมพันธกัน ไดแก การวาง
แผนทรัพยากรมนุษย การสรรหาและคั ดเลื อก การพั ฒนา การจายคาตอบและประโยชนเกื้อกู ล
ความปลอดภัยและสุขภาพ พนักงานและแรงงานสัมพันธ และการวิจัยทรัพยากรมนุษย ดังเชน
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ก.การสรรหาและคัดเลือก (Recruiting & Selecting) หากองคการมีการระบุ
Competency ที่จําเปนสําหรับการทํางานในตําแหนงตางๆก็จะชวยให ผูสัมภาษณสามารถคัดเลือก
คนเขาทํางานไดตรงตามความสามารถที่องคการตองการ
ข. การพัฒนาพนักงาน (Development) ผูบริหารสามารถนําขอมูลจากการกําหนดและ
ประเมิน Competency มาใชในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง โอนยาย จัดฝกอบรมตลอดจนวางแผน
ความกาวหนาของคนในองคการเพื่ อสืบทอดตําแหนงได โดยจะทําใหพนักงานหันมาสนใจในการ
พัฒนาสมรถนะหรือคุณสมบัติตางๆ ของตนเองเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น
ค.การจายคาตอบแทน (Salary & Incentive) หากนํา Competency มาประกอบการ
พิจารณารวมกับการบริหารคาตอบแทนในรูปแบบอื่นๆ เชน การประเมินผลงาน จํานวนผลผลิต
นวัตกรรมที่คิดคน ก็จะทําใหการบริหารคาตอบแทนมีความเปนธรรมและสมบูรณยิ่งขึ้น อีกทั้ง
พนักงานก็จะเกิดการพัฒนาตนเองเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น เชน การจายคาตอบแทนใหกับ
พนักงานที่มีความสามารถตรงตามมาตรฐานที่องคการกําหนดหรือสูงกวา ที่กําหนดไว
ง.ประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ผูบริหารสามารถนําขอมูล
จากการกําหนด Competency มาใชในการประเมินผลได เนื่องจากมีการกําหนดคํานิยาม ระดับและ
พฤติกรรมหลักไวชัดเจนตามแตละตําแหนงซึ่งจะทําใหเกิดความชัดเจนในการติดตามและวัดผล
ตลอดจนสามารถใชสังเกตพฤติกรรมของพนักงานแตละคนได

รูปที่ 5 ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management System)
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2.2.5 กลุมสมรรถนะบุคคล Spencer, LM. and Spencer SM ไดจัดกลุมสมรรถนะบุคคล
ออกเปนกลุมตางๆ รวม 6 กลุม ดังนี้
ก) สมรรถนะกลุมที่ 1 การกระทําและสัมฤทธิ์ผล (Achievement and Action) ประกอบดวย
สมรรถนะการมุงสูผลสัมฤทธิ์ (Achievement Orientation) การเอาใจใสตอระเบียบคุณภาพและ
ความถูกตอง (Concern for Order, Quality, and Accuracy) ความคิดริเริ่ม (Initiative)และการแสวง
หาขาวสาร (Information Seeking)
ข) สมรรถนะกลุมที่ 2 การบริการคนอื่นและการชวยเหลือ (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
พัฒนาคนอื่น (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 ดังนั้นการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร จึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติงานของ
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พนักงานและองคการดังนี้18
1. ชวยใหการคัดสรรบุคคลที่มี ลักษณะดีทั้งความรูทัก ษะและความสามารถตลอดจน
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จตามความตองการขององคการอยางแทจริง
2. ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองวาอยูในระดับใดและจะตอง
พัฒนาในเรื่องใดชวยใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากขึ้น
3. ใชประโยชนในการพัฒนาฝกอบรมแกพนักงานในองคการ
4. ชวยสนับสนุนใหตัวชี้วัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุเปาหมาย เพราะสมรรถนะ จะ
เปนตัวบงบอกไดวา ถาตองการใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดหลักของผลงานแลว จะตองใช
สมรรถนะตัวไหนบาง
5. ปองกันไมใหผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยางเดียว เชน ยอดขายของพนักงานขาย
เพิ่มขึ้นสูงกวาเปาที่กําหนดทั้ง ๆ ที่พนักงานขายคนนั้นไมคอยตั้งใจทํางานมากนัก แตเนื่องจาก
ความตองการของตลาดสูง จึงทําใหยอดขายเพิ่มขึ้นเองโดยไมตองลงแรงอะไรมาก แตถามีการวัด
สมรรถนะแลวจะทําใหสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคนนั้นประสบความสําเร็จเพราะโชคชวย
หรือดวยความสามารถของเขาเอง
6. ชวยใหเกิดการหลอหลอมไปสูสมรรถนะขององคการที่ดีขึ้น เพราะถาทุกคนปรับ
สมรรถนะ ของตัวเองใหเขากับผลงานที่องคการตองการอยูตลอดเวลาแลว ในระยะยาวก็จะสงผล
ใหเกิดเปนสมรรถนะ เฉพาะขององคการนั้น ๆ เชน เปนองคการแหงการคิดสรางสรรค เพราะทุก
คนในองคการมีสมรรถนะในเรื่องการคิดสรางสรรค (CreativeThinking)
2.2.6.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลองคการ
Boyatzisได แสดงถึ ง ความสัม พั นธข องสมรรถนะบุ ค คลและป จจั ยอื่ นๆกับ ผลลัพ ธ ข อง
องคการไวในทฤษฎี วาดวยพฤติกรรมการทํางานกับผลลัพธขององค การ (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 ความสัมพันธข อง
องคประกอบของสมรรถนะและสมรรถนะบุคคล ที่สงผลตอผลสําเร็จของงานนั้น Spencer, LM.
and Spencer SM อธิบายวา สมรรถนะโดยทั่วไปจะประกอบดวยเจตนา (Intent) ซึ่งเปนแรงผลักดัน
ดานแรงจูงใจและลักษณะนิสัย (Motive or Trait Force) ที่ทําใหเกิดการกระทําที่นําไปสูผลลัพธ
พฤติกรรมที่ปราศจากเจตนาไมถือวาเปนสมรรถนะ ซึ่งเปนลักษณะของความสัมพันธอยางมีเหตุผล
2.2.6.2 การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ
แนวคิดการจายคาตอบแทนโดยอิงกับทักษะถูกพัฒนาขึ้นที่สหรัฐอเมริกาในทศวรรษ1960
ซึ่งรูปแบบการจายคาตอบแทนโดยอิงกับทักษะและการจายคา ตอบแทนโดยอิงสมรรถนะไดถู ก
พั ฒนาและนํ า มาใช ม ากขึ้ นในทศวรรษ1980 และประสบความสํ า เร็ จในทศวรรษ1990 โดยอิ ง
สมรรถนะจะใชกับพนักงานที่ทําหนาที่ในการคิด วิเคราะหหรือระดับบริหาร แตเดิมผูจัดการและ
ผูบริหารองคการจะจายคาตอบแทนใหแกพนักงานตามระดับการศึกษาซึ่ง มีขอบกพรองสามารถ
แกไขไดโดยการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ ซึ่งการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะแบบ
ดั้งเดิมนั้นจะมุงเนนที่สมรรถนะในระดับบุคคล (Individual) แตตอมาองคการหลายแหงไดนําระบบ
การจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะไปใชโดยใหความสําคัญกับสมรรถนะในระดับทีมและระดับ
องคการมากขึ้น การสํารวจในป 2001 พบวาบริษัทมากกวา 1 ใน 3 มีแผนที่จะพัฒนาการจาย
คาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะในระบบการบริหารคาตอบแทนของบริษัท การจายคาตอบแทนโดย
อิงสมรรถนะกับการจายคาตอบแทนแบบเดิมมีความแตกตางกัน คือ การจายคาตอบแทนโดยอิง
สมรรถนะนั้นจะมีความเปนธรรมและตอบสนองเปาหมายขององคการมากกวาการจายคาตอบแทน
แบบเดิมโดยมุงสนับสนุนใหพนักงานขององคการเปนทั้งคนเกง คนดี และมีความเหมาะสมในงาน
โดยจะใหค วามสํา คัญกั บคุ ณลั กษณะทั้ งหมดของพนั กงานที่ จะสง ผลตอความสํ าเร็ จในงานอั น
ประกอบดวย ความรู (Knowledge) ทักษะ(Skill) ความสามารถ (Ability) รวมถึง คุณลักษณะอื่น
ๆ (Others) อันไดแก แรงจูงใจ ลักษณะนิสัย ความเชื่อ คานิยมและเจตคติ การศึกษาการจาย
คาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะพบวาพนักงานในองคการภาครัฐคิดวาการจายคาตอบแทนแบบนี้
ดีกวาแบบเดิมที่เคยใชมา ทั้งนี้เพราะพวกเขารู สึกวาการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะมีความ
เปนธรรมและหลายคนไดรับเงินเดือนที่สูงขึ้น ใกลเคียงกับองคการอื่นๆ ปญหาของการที่องคการ
ไมไดจายคาตอบแทนตามสมรรถนะของพนักงาน สาเหตุหนึ่งอาจมาจากงบประมาณซึ่งมีอยูอยาง
จํากัด ขณะที่องคการภาคเอกชนจะมีการสํารวจเงินเดือนขององคการอื่นๆ ในตลาด เพื่อเปนฐานใน
การจายเงินเดือนใหแกพนักงานขององคการ ในแตละตําแหนงงานก็จะเชื่อมโยงกับเงินเดือนที่ จะ
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ไดรับโดยขึ้นกับสมรรถนะหรือผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เชนเดียวกันกับองคการภาครัฐ
พนักงานจํานวนมากไมทราบวาเงินเดือนของพวกเขามี ที่มาจากไหน เปนผลมาจากอะไร และการ
ขึ้นเงินเดือนพิจารณาที่ตรงไหน การพัฒนาสมรรถนะสามารถทําไดโดยการฝกอบรมและพัฒนา
(Training and Development) และการกําหนดเวลาการทํางานที่ยืดหยุน (Flexible Work Time) ซึ่ง
ไมวาจะเปนองคการภาครัฐหรือองคการภาคเอกชน ความสามารถของผูบริหารในการประยุกตใช
ระบบการจายคาตอบแทนที่เหมาะสมถือเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหองคการบรรลุเปาหมายและ
สร า งความพึ ง พอใจให แก พนั ก งานขององค การ กระบวนการและองค ป ระกอบของการจ า ย
คาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะ ระบบการจายคาตอบแทนควรมีความสอดคลองกับกระบวนการใน
การทํางานและเปาหมายขององคการ สมรรถนะจะบอกถึงลักษณะของบุคคลที่สามารถทํางานให
ประสบผลสําเร็จได ซึ่งหมายรวมถึง ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skill) และพฤติกรรม(Behavior)
และในบางครั้งอาจหมายรวมถึงลักษณะเฉพาะบุคคล(Personality Trait) และความสามารถ(Ability)
ดวยกระบวนการในการจายคาตอบแทนโดยอิงสมรรถนะนั้นประกอบดวย 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) หรือวิธีการประเมินจากพฤติกรรมที่ สังเกต
ได (Behavioral Observation Scales: BOS) มาใช
3.การเลือกและฝกอบรมผูที่ทําหนาที่ในการประเมินสมรรถนะ
4.การให เ หตุ ผ ลว า สมรรถนะแต ล ะตั ว ที่ อ งค ก ารเลื อ กใช นั้ น ส ง ผลต อ ผลการปฏิ บั ติ ง านหรื อ
ความสําเร็จขององคการอยางไร ทั้งนี้เปนสมรรถนะที่จําเปนในการปฏิบัติงานนั้น ๆ สมรรถนะ
สามารถนําไปเชื่อมโยงกับการจายคาตอบแทนในกระบวนการจัดกาดรผลการปฏิบัติงานไดอยาง
เหมาะสม อันจะทําใหการจัดการผลการปฏิบัติงานขององคการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
ความมุงหวัง ทั้งนี้ เพราะการจั ดการผลการปฏิบั ติงานนับ เปนศูนย กลางของการประสานรวม
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 จากนั้นแนวคิดนี้ ไดขยายไปสูระบบราชการโดยคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ไดกําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาระบบราชการในช วงป 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
ภายใต เ ป า หมายหลั ก ดั ง กล า วได มี ก ารกํ า หนดยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบราชการไทยไว 7
ยุทธศาสตรโดยมียุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับ Competency อยู 2 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรการ
สรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหมและยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
วัฒนธรรม คานิยม20
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ซึ่งเปนองคกรกลางในการบริหารงานบุคคล
จึงไดตอบสนองยุทธศาสตรดังกลาวโดยนําแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ (Competency) มาใชในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย ซึ่งมุงคนหาคุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของขาราชการซึ่งมีในตัว
บุคคลที่ทําใหบุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงานไดประสบผลสําเร็จ หรือบรรลุผลในระดับเลิศ โดยการ
จางบริษัท Hay Group เปนที่ปรึกษาในการนําแนวคิดนี้มาใชในการพัฒนาขาราชการพลเรือนไทย
ซึ่งประกอบไปดวยสมรรถนะ 2 สวน คือ 1) สมรรถนะหลักสําหรับตําแหนงขาราชการพลเรือนทุก
กลุมงาน มีทั้งหมด 5 ดาน ไดแก การมุงผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ จริยธรรมและรวมแรงรวมใจ และ 2) สมรรถนะประจํากลุมงานซึ่งแตกตางกันในแตละกลุม
โดยแบงออกเปน 18 กลุมงาน ทั้งนี้แตละกลุมงานจะมีสมรรถนะประจํากลุมงานๆ ละ 3 ดาน ดังนั้น
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 เพื่อ สื่อสาร เผยแพรใหหนวยงานต างๆ ไดทราบและ
นําไปปฏิบัติในหนวยงานตางๆ ของกรมการแพทยทุกหนวยงาน ตอมาพระราชบัญญั ติระเบียบ
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 ซึ่งไดกําหนดเรื่องของสมรรถนะที่จําเปนสําหรับตําแหนงซึ่งเปนสวนหนึ่งของ
มาตรฐานการกําหนดตําแหนง เพื่อประโยชนในการบริหารทรัพยากรบุคคลของขาราชการพล
เรือนสามัญและตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ที่ นพ 1008/ว 27 ลงวันที่ 28 กันยายน 2552 ไดกําหนด
มาตรฐานและแนวทางการกํา หนดความรู ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จําเปนสําหรั บ
ตําแหนงขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อใหสวนราชการตางๆ ใชเปนแนวทางในการดําเนินการซึ่ง
กรมการแพทยไดดําเนินการกําหนดสมรรถนะหลักไปแล ว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2552โดยกําหนด
สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะและไดรับการอนุมัติใหนําไปปฏิบัติในหนวยงานตางๆ ของกรมการ
แพทย ซึ่งไดนําไปใชประเมินผลการปฏิบัติราชการขององคประกอบพฤติกรรมการปฏิบัติงาน โดย
เริ่มการประเมินฯ ตั้งแตรอบการประเมินที่ 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
ประชุมครั้งที่ 2/2553 วันที่ 7 กันยายน 2553ไดอนุมัติใหนําสมรรถนะสายวิชาชีพหรือสมรรถนะ
เฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของทุกสายวิชาชีพไปปฏิบัติในหนวยงานตาง ๆ ของกรมการแพทย
ซึ่งจะนําสมรรถนะสายวิชาชีพหรือสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ไปใชประกอบในการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ในองคประกอบของพฤติกรรมในการปฏิบัติงานในรอบการประเมิน
ที่ 1/2554 (1 ตุลาคม 2553–31 มีนาคม 2554) เปนตนไป ดังนั้น 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
วางกลยุ ท ธ ภาครั ฐ ศั ก ยภาพเพื่ อ นํ า การปรั บ เปลี่ ย น การควบคุ ม ตนเอง 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 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4.1 ความสัมพันธของสมรรถนะบุคคลกับปจจัยสิ่งแวดลอมขององคการ ตามแนวคิด
ของ Boyatzis สอดคลองกับผลการวิจัยของพิมพกานต ไชยสังข24ที่ไดศึกษาสมรรถนะของพนักงาน
ในบริษัทที่ปรึกษาดานบัญชีและการเงินแหงหนึ่งในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
อิทธิพลของลักษณะสวนบุคคลและบรรยากาศองคการที่มีตอสมรรถนะของพนักงานในบริษัท จาก
กลุมตัวอยางที่เปนพนักงานของบริษัท จํานวน 117 คน ผลการวิจัยพบวาลักษณะสวนบุคคลดาน
ตําแหนงงานผูจัดการ และบรรยากาศองคการดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจสามารถพยากรณ
สมรรถนะโดยรวมของพนักงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจและการติดตอสื่อสารภายในองคการสามารถพยากรณสมรรถนะดานความเชี่ ยวชาญทาง
เทคนิคของพนักงานไดอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4.2 ตนแบบสมรรถนะนักบริหารตามโครงการสรรหาและเลือกสรรนักบริหารระดับสูง 25
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ไดทําการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของ
นักบริหารระดับ 9 จํานวน 566 คน ของแตละกระทรวง ในป พ.ศ.2543-2544 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาภาพรวมผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารทั้ง 12 สมรรถนะ พบวา ผูเขารับการ
ประเมินมีสมรรถนะหลักทางดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงมีคะแนนเฉลี่ยอยูในลําดับสูงสุ ด
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-
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พิมพกานต ไชยสังข.2546 .
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 ทั้งนี้ ทั้ง 2 กลุมตางก็มีสมรรถนะที่มีคะแนนเฉลี่ยอยูในลําดับสุดทายเหมือนกัน
คือสมรรถนะดานการตัดสินใจ เมื่อพิจารณาผลการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหารของสวน
ราชการตางๆ ตั้งแตป 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 อยูในลําดับสูงสุดทั้งนี้ มีสวนราชการที่มีสมรรถนะดานการตัดสินใจ อยูในลําดับ
สุดทาย คิดเปนรอยละ 82.14 จํานวน 23 แหง ซึ่งมีมากที่สุด สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน จึงมีขอเสนอแนะใหสถาบันฝกอบรมนักบริหารระดับสูงในระบบราชการไทยใหความสําคัญ
ในการจั ดหลั ก สู ตรด านการตั ดสินใจมากยิ่ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ เพราะคุ ณสมบั ติที่ สํ า คัญของนั ก บริ หาร
ระดับสูง ควรเนนในเรื่องการกลาตัดสินใจ และความรับผิดชอบ
2.5 กรอบแนวคิด

รูปที่ 6 กรอบแนวคิด
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บทที่ 3
ผลการศึกษาและการวิเคราะห
3.1 ยุทธศาสตรของสถาบันโรคทรวงอก
ผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษา การวิ เ คราะห แ ละการกํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ข องสถาบั น
โรคทรวงอก พบวา
วิสัยทัศนของสถาบันโรคทรวงอก คือ สถาบันโรคทรวงอกเปนสถาบันเฉพาะทางดานโรคปอดและ
หัวใจระดับนานาชาติ
พันธกิจ คือ พัฒนาวิชาการดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยดานโรคหัวใจ
หลอดเลือดและปอดโดย
1. ศึกษา วิจัย พัฒนาและจัดทําฐานขอมูล ขาวสารและถายทอดความรูและเทคโนโลยี
ทางการแพทยที่เหมาะสม
2. การเพิ่มพูนความรูและทักษะการปฏิบัติงานแกบุคลากรทางการแพทยเฉพาะทางที่มี
คุณภาพ
3. ให บ ริ ก ารทางการแพทย เ ฉพาะทางด า นในระดั บ ตติ ย ภู มิ ที่ ยุ ง ยาก ซั บ ซ อ นอย า งได
มาตรฐานและสรางเครือขายเพื่อใหผูรับบริการพึงพอใจ
และจากการวิ เ คราะห จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ น โอกาสและอุ ป สรรคพบว า ทางสถาบั น โรค
ทรวงอกได คิดว า ยุ ทธศาสตร ก ารพั ฒ นาเป นศูนย ค วามเปนเลิ ศด า นโรคหั วใจและหลอดเลื อ ด
(COE หัวใจและหลอดเลือด) เปนจุดเนนที่สําคัญของสถาบันที่จะตองดําเนินเพื่อบรรลุเปาหมาย
และวิสัยทัศนที่กําหนดไว
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ปจจัยภายใน

จุดแข็ง (Strengths=S)
- ผูนําองคกรที่มีศักยภาพสูงในดานการบริหารและ
เปนที่ยอมรับของบุคคลภายนอก
- มีงบประมาณเพียงพอในการบริหารจัดการ
- มีระบบการบริหาร ที่รักษาคนเกงไวในองคกร
(Talent Management)
- มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหนวยบริการ
ประจําเดือนและเปดโอกาสใหบุคลากรระดับ
หัวหนากลุมงาน หัวหนาฝายเขารวมประชุมเพื่อให
เกิดการมีสวนรวมในการพัฒนา

โอกาส (Opportunities=O)
- รัฐบาลสนับสนุนนโยบายโรคหัวใจและ
วัณโรคปอด
- กรมการแพทยมีนโยบายสนับสนุน COE
โรคหัวใจและหลอดเลือด
- มีงบประมาณดานครุภัณฑ
- นโยบาย Medical Hub
- ประชาชนมีความสนใจในดานสุขภาพ
ดานโรคหัวใจและโรคปอด
- สื่อรูจักและมีการประชาสัมพันธสถาบัน
มากขึ้น
- มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีโรคหัวใจ
และปอด
- การเขาถึงสะดวก ทําเลที่ตั้งของสถาบัน
ตั้งอยูบนเสนทางหลักของถนนติวานนท
และใกลทางดวน
ขอจํากัด (Threats=T)
- นโยบายประชาคมอาเซียนของรัฐบาล
- มีการลดเพดานคาเบิกจายในการ
รักษาพยาบาล
- คูแขงขันมาก ซึ่งเปนโรงพยาบาลเอกชน
และโรงพยาบาลศูนยฯ

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

ปจจัยภายนอก

ST
- วางแผนและติดตามประเมินผลการใชครุภัณฑ
และเวชภัณฑใหเหมาะสมและคุมคา
- ควบคุมมาตรฐานการใหบริการ

จุดออน (Weaknesses=W)
- การพัฒนาการกาวขึ้นสูตําแหนง (Cares Path) ไม
ชัดเจน
- การใชระบบ IT มาเสริมการบริหารและงาน
บริการอยูในระดับต่ํา
- การบริหารจัดการลูกจางชั่วคราว ยังไมชัดเจน
และมีความแตกตางกันมาก เชน คาตอบแทนในแต
ละตําแหนงการประเมินและพิจารณาจางตอ
- ผูบริหารระดับหัวหนากลุมงานบางคนยังติดอยู
กับงานประจําและไมใหความสําคัญในบทบาท
ของผูบริการหนวยงาน
- การจัดซื้อ จัดจาง บางรายการไมเปนไปตามแผน
ที่กําหนด
- ประชาชนไมรูจักสถาบันโรคทรวงอก
WO
การพัฒนาภายใน
- โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง จิตสาธารณะ
- โครงการพัฒนาบุคลากรดานการบริหาร
- แผนการพัฒนา COE วัณโรคปอด
- การพัฒนาภาพลักษณของสถาบันผานสื่อ

WT
- แผนจัดการบุคลากรที่ไมใชภารกิจหลัก
- การจัดหาแพทยเวชปฏิบัติ

รูปที่ 7 ตารางวิเคราะหสภาพแวดลอมของสถาบันโรคทรวงอก (SWOT Analysis)
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แนวความคิดดานการจัดการทรัพยากรมนุษยจากการระดมสมองผูบริหารดังนี้
การพั ฒ นาด า นอาชี พ ควรกํ า หนดความหลากหลายของโครงสร า งเพื่ อ รองรั บ 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
ทดแทนจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร สงไปฝกอบรม พัฒนาทั้งในและตางประเทศ ตัวอยาง
การพัฒนาบุคลากร ไดแก
1. การพัฒนาแพทยและโรคหัวใจ โดยเลือกทั้งที่ฝกอบรมเองและรับที่สําเร็จจาก
ตางประเทศเพื่อใหเกิดความหลากหลายทางความคิด
2. สงเสริมการฝกอบรมภายในใหแกบุคลากรอยางตอเนื่อง 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
นอกจากนี้ ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารของสถาบันโรคทรวงอกตอ
การจัดการสถาบันโรคเฉพาะทาง โดยใชแบบสอบถามไดผลสรุปดังตอไปนี้
3.2.1 รายละเอียดคุณลักษณะสวนบุคคล
ผูบริหารสถาบันโรคทรวงอก จํานวน 46 คน สวนใหญ มีอายุอยูในชวง 45-50 ป รอยละ
43.50 และสวนใหญเปนเพศหญิงรอยละ78.30 และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีรอยละ60.90
และปริ ญ ญาโทถึ ง ปริ ญญาเอกร อยละ30.43 และส ว นใหญ ป ฏิ บั ติ ง านในสถาบั นโรคทรวงอก
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
ตารางที่ 1 คุณลักษณะของผูบริหารสถาบันโรคทรวงอก
ขอมูลทั่วไป
จํานวน
อายุ
3
36-40
6
41-45
20
45-50
5
51-55
12
55-60
เพศ
10
ชาย
36
หญิง
การศึกษา
<ป.ตรี
4
ป.ตรี
28
ป.โท
8
ป.เอก
6
ระยะเวลาปฏิบัติงาน
< 10 ป
3
10-20 ป
10
20-30 ป
28
> 30 ป
5
ตําแหนง
หัวหนางาน
28
หัวหนากลุมงาน
13
รองผูอํานวยการ
4
ผูเชี่ยวชาญ
1

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

22
6
5
13

47.83
13.04
10.90
28.26

13
17
6
10

28.26
36.96
13.04
21.74
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3.2.2 การจัดการสถาบันโรคทรวงอกในปจจุบันและในอนาคต ในสายตาของผูบริหาร
ความเห็นตอ สถาบันโรคทรวงอกในแงศักยภาพการจัดการและการจัดการทรัพยากรมนุษย พบวา
ตารางที่ 2 ปจจัยดานศักยภาพของสถาบันโรคทรวงอก ในปจจุบันและอนาคต
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
ปจจัยดานศักยภาพ
มากที่สุด มาก
นอย
นอย
ที่สุด
- สถาบันมีศักยภาพในการใหบริการผูปวย
โรค หัวใจและโรคปอดในระดับสูงสุด
41.30
50.00
8.69
0.00
ของประเทศ
- สถาบันมีขีดความสามารถในการแขงขัน
32.61
60.87
4.35
0.00
กับสถานพยาบาลอื่น ๆ
- สถาบันจําเปนตองมี การวิจัย สรางและ
เผยแพรองคความรูและเทคโนโลยี สู
52.17
45.65
2.17
0.00
สาธารณชน
- สถาบันควรมีบทบาทเปนที่ปรึกษาของ
65.22
34.78
0.00
0.00
หนวยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
- สถาบันควรมีบทบาทรวมพัฒนาระบบ
สาธารณสุขของประเทศโดยเฉพาะการ
50.00
43.48
2.17
0.00
ปองกัน รักษา ฟนฟูและสงเสริมทาง
โรคหัวใจและปอด

ไม
ตอบ

0.00
2.17
0.00
0.00

0.00

จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานศักยภาพของสถาบัน
ผูบ ริ หารส วนมาก ร อยละ91.30 เห็ นว า สถาบั นมี ค วามสามารถในการให บริ ก ารผู ป วย
โรคหัวใจและปอด ระดับสูงสุดของประเทศและเห็นวาสถาบันมีขีดความสามารถในการแขงขันกับ
สถาบันอื่นถึงรอยละ 93.40 และควรมีบทบาทในการเผยแพร องคความรูและเทคโนโลยี รอยละ
97.80 และทุกคนเห็นวาสถาบันควรเปนที่ปรึกษาของสถาบันอื่นๆรอยละ100 สถาบันควรมีบทบาท
ในการรวมพัฒนาสาธารณสุขของประเทศโดยเฉพาะ รักษา ฟนฟู และสงเสริมโรคปอดและโรคหัว
ของประเทศรอยละ 93.50
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ตารางที่ 3 ปจจัยดานการจัดการของสถาบันโรคทรวงอก

ปจจัยดานการจัดการ
- มีการสื่อสารถึงภารกิจ วิสัยทัศนของ
สถาบันอยางเพียงพอ
- ผูบริหารมีการสื่อสารชักจูงให
บุคคลากรรวมในการวางแผนและ
ปฏิบัติของสถาบัน
- ทานมีสวนในการกําหนดนโยบาย
แผนและการปฏิบัติงานของสถาบัน
- มีการประสานงานระหวางหนวยงาน
ตางๆ อยางใกลชิด
- ทานมีอิสระในการตัดสินใจเองใน
การปฏิบัติภารกิจภายใตนโยบายของ
สถาบันมากกวาการทําตามคําสั่ง
ผูบังคับบัญชาอยางเดียว
- ในการปฏิบัติงานเปดโอกาสใหทาน
มีโอกาสเสนอความคิดเห็นริเริ่ม
สรางสรรค
- ควรมีการปฏิบัติงานอยางเปนทีม
สหวิชาชีพ
- สถาบันควรมีการสรางเครือขาย
รวมมือกับสถานพยาบาลอื่น ๆ เชน สง
ทีมวิชาการแพทย/พยาบาล และรวมมือ
ดานการวิจัย

ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย ไมตอบ
มากที่สุด มาก
นอย นอยที่สุด
28.26

60.87

10.87

0.00

0.00

8.68

50.00

32.61

2.17

6.52

6.52

56.52

21.74

6.52

8.69

4.34

39.13

54.35

2.17

0.00

4.35

45.65

43.44

4.35

2.17

15.22

52.52

26.09

2.17

0.00

47.83

47.83

4.35

0.00

0.00

43.48

52.17

4.35

0.00

0.00
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จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการ พบวาผูบริหารสวนมากมีความคิดเห็น
ดังนี้คิดวามีก ารสื่อสารในเรื่องวิสัยทั ศนและภารกิจสถาบันอยางเพี ยงพอ รอยละ 89 และคิดว า
ผูบริหารระดับสูงมีการสื่อสารชักจูงใหผูปฏิบัติการใหมารวมในการวางแผนปฏิบัติรอยละ 58.70
ผูบริหารมีอิสระในการตัดสินใจเองรอยละ 49.90 และในการปฏิบัติงานเปดโอกาสใหผูบริหารได
แสดงความคิดเห็นอยางริเริ่มและสรางสรรครอยละ 71.70 ในแงการกําหนดนโยบายและแผนของ
สถาบัน ผูบริหาร คิดวามีสวนในการกําหนดนโยบาย ประมาณรอยละ 63 และรอยละ 56.60 คิดวา
ยั ง มี ป ญ หาในการประสานงานระหว า งหน ว ยงานต า งๆและร อ ยละ 95.60 เห็ น ว า ควรมี ก าร
ปฏิบัติงานเปนทีมและสหวิชาชีพและรอยละ 91.20 มีความคิดเห็นวาควรมีการบริหารภาคเอกชน
ในโรงพยาบาล และรอยละ 95.60 มีความเห็นวาสถาบันควรมีการสรางเครือขายรวมกับสถาบัน
อื่นๆ
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ตารางที่ 4 ปจจัยดานการจัดการทรัพยากรมนุษยของสถาบันโรคทรวงอก
ระดับความคิดเห็น
เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย เห็นดวย
ปจจัยดานการจัดการทรัพยากรมนุษย
มากที่สุด มาก
นอย
นอย
ที่สุด
- บุคลากรมีโอกาสพัฒนาโดยมีการ
10.87
65.22
17.39
0.00
ฝกอบรมอยางตอเนื่อง
- มีการจัดสถานที่ทํางานใหมีบรรยากาศ
39.13
58.69
2.17
0.00
เหมาะสมและปลอดภัย
- ผูบริหารทุกระดับ มักขาดความรู
28.26
58.69
8.69
2.17
ทางบริหารบางเรื่อง
- ควรมีการเตรียมความพรอมของ
บุคลากรใหเหมาะกับงานบริหารกอนรับ
43.48
54.35
2.17
0.00
ตําแหนง
- ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและ
กําหนดความตองการของหนวยงานอยาง 36.96
63.04
0.00
0.00
ชัดเจน
- ผูบริหารและผูปฏิบัติงานควรมีสวนรวม
ในการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรและ
32.61
60.87
6.52
0.00
การนําไปปฏิบัติ
- ควรมีการพัฒนาความกาวหนาทาง
อาชีพ ไดหลายชองทางเชนสายวิชาการ,
47.83
52.17
0.00
0.00
สายบริหาร, สายบริการ
- ผลตอบแทนควรมีการปรับปรุงใหได
60.87
36.96
2.17
0.00
ตามความสามารถและปริมาณงาน
- ระบบสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ระดับสูง เชนฝายบริหาร/ผูทรงคุณวุฒิ
สามารถเลือกจากบุคคลภายนอกที่มี
23.91
21.74
39.13
10.87
ความสามารถไมจําเปนตองเลือกจาก
ลูกหมอ

ไม
ตอบ
6.52
0.00
2.17
0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

4.35
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- ควรพัฒนาลูกหมอของสถาบันสู
ตําแหนงบริหารหรือวิชาการที่สูงมากกวา 28.26
52.17
13.04
4.35
2.17
หาจากภายนอก
- ควรพัฒนาลูกหมอของสถาบันสู
ตําแหนงบริหารหรือวิชาการที่สูงมากกวา 28.26
52.17
13.04
4.35
2.17
หาจากภายนอก
- ควรมีการตอบแทนผลการปฏิบัติงาน
67.39
28.26
2.17
0.00
2.17
อยางเปนธรรม
จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจั ดการทรัพยากรมนุษย ผูบริหารทุกคนเห็นวา
ควรมีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและกําหนดความตองการของหนวยงานอยางชัดเจน รอยละ 100
และเห็นวาผูบริหารและผูปฏิบัติงานควรมีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาบุคลากรรอยละ 93.40
บุคลากรมีโอกาสพัฒนา โดยการฝกอบรมอยางตอเนื่องร อยละ76 ระบบการสรรหาและคัดเลือก
บุคลากรระดับสูง สามารถเลือกจากบุ คคลภายนอกที่มีความสามารถรอยละ45.60 และเลือกพัฒนา
จากบุคลากรภายในจากสถาบันรอยละ 80.40 ผูบริหารมักขาดความรูทางการบริหารบางเรื่องรอยละ
86.90 และควรมี การเตรี ยมความพร อมผูบ ริ หารกอนรับ ตํา แหน ง ร อยละ 97.80 และควรมีก าร
กําหนดการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพไดหลายชองทางรอยละ 100
3.3 ผลการศึกษาความตองการคุณลักษณะสมรรถนะของแพทยโรคหัวใจจากผูปวยโรคหัวใจของ
สถาบันโรคทรวงอก ที่มารับการรักษาดวยเทคโนโลยีชั้นสูง
3.3.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
การวิเคราะหขอมูลสถานะภาพทั่วไปของผูกรอกแบบสอบถาม ประกอบดวยลักษณะ
ประชากรซึ่งไดแก เพศ อายุ แหลงที่มาของรายไดและสาเหตุที่มารับบริการ
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ตารางที่ 5 คุณลักษณะของผูมารับบริการสถาบันโรคทรวงอก (n=72)
ขอมูลทั่วไป

อายุ
20-40 ป
41-50 ป
51-60 ป
มากกวา 60 ป
เพศ
ชาย
หญิง
แหลงที่มาของคารักษา
สวัสดิการขาราชการรัฐวิสาหกิจ
ประกันสุขภาพ
ประกันสังคม
จายเอง
สงเคราะห
เหตุผลที่เลือกใชบริการที่สถาบันโรคทรวงอก
แพทยมีความเชี่ยวชาญ
เดินทางสะดวก
ชื่อเสียงของสถาบัน
เทคโนโลยีทันสมัย
คารักษาไมแพง

จํานวน

รอยละ

5
4
12
51

6.94
5.56
16.67
70.73

51
21

70.83
29.17

44
20
4
2
2

61.11
27.78
5.56
2.78
2.78

66
42
38
36
18

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 พบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นมากมี อ ายุ ม ากกว า 60 ป มี จํ า นวน 51 คน คิ ด เป น ร อ ยละ70.73
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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แหล ง ที่ ม าของค า รั ก ษาพยาบาล พบว า กลุ ม ตั ว อย า งส ว นมากใช สิ ท ธิ ส วั ส ดิ ก ารข า ราชการ
รัฐวิสาหกิจ 44 คน คิดเปนรอยละ61.61 รองลงมาใชสิทธิประกันสุขภาพ 20 คน คิดเปนรอยละ
27.78 รองลงมาคือประกันสังคม 4 คนคิดเปนรอยละ5.56 และจายเองกับสงเคราะหอยางละ 2 คน
คิดเปนรอยละ2.78
เหตุผลที่มาใชบริการที่สถาบันโรคทรวงอก พบวา กลุมตัวอยางสวนมากเลือกเพราะแพทยมีความ
เชี่ยวชาญ 66 คน คิดเปนรอยละ91.67 รองลงมาเลือกเพราะเดินทางสะดวกจํานวน 42 คน คิดเปน
ร อ ยละ58.33 คน เลื อ กเพราะชื่ อ เสี ย งของสถาบั น 38 คน คิ ด เป น ร อ ยละ52.78 เลื อ กเพราะ
เทคโนโลยีทันสมัยจํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ50.00 และเลือกเพราะคารักษาไมแพงจํานวน 18
คน คิดเปนรอยละ25.00
3.3.2 ความเห็นของผูมารับบริการตอสมรรถนะแพทย
ตารางที่ 6 ระดับความตองการสมรรถนะจากแพทยในมุมมองผูมารับบริการ จํานวน (n=72)
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นคําถาม
คาเฉลี่ย
SD
สมรรถนะดานการมุงผลสัมฤทธิ์
5. พยายามทํางานในหนาที่ใหดีและถูกตอง
4.24
0.78
6. ปรับปรุงวิธีการใหทํางานไดดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพดีขึ้น หรือมี
4.21
0.75
ประสิทธิภาพมากขึ้น
สมรรถนะดานการบริการที่ดี
7. ใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี และสรางความประทับใจแก
4.51
0.65
ผูร ับบริการ
8. แจงใหผูรับบริการทราบความคืบหนาในการดําเนินเรื่อง หรือขั้นตอน
4.11
0.83
งานตางๆที่ใหบริการอยู
9. ใหขอมูล ขาวสาร ความรูที่เกี่ยวของกับงานที่กําลังใหบริการอยู ซึ่งเปน
ประโยชนแกผูรับบริการ แมวาผูรับบริการจะไมไดถามถึงหรือไมทราบมา
3.99
0.94
กอน
สมรรถนะดานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
10.ติดตามแนวโนมวิทยาการที่ทันสมัยและเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับงาน
4.17
0.73
อยางตอเนื่อง
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11.สามารถนําวิชาการ ความรู หรือเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานได
12. มีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องที่เกี่ยวกับงานหลายดาน และสามารถ
นําความรูไปปรับใชใหปฏิบัติไดอยางกวางขวางครอบคลุม
สมรรถนะดานจริยธรรม
13. ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส ซื่อสัตยสุจริต ถูกตองตามหลัก
กฎหมาย จริยธรรม และระเบียบวินัย
14. เสียสละความสุขสบายตลอดจนความพึงพอใจสวนตนหรือของ
ครอบครัว โดยมุงใหภารกิจในหนาที่สัมฤทธิ์ผลเปนสําคัญ
สมรรถนะดานความรวมแรงรวมใจ
15.แสดงน้ําใจในเหตุวิกฤต ใหความชวยเหลือแกเพื่อนรวมงานที่มีเหตุ
จําเปนโดยไมตองใหรองขอ
16.ประมวลความคิดเห็นตางๆ มาใชประกอบการตัดสินใจหรือวางแผน
งานรวมกันในทีมงาน
17. ประสานและสงเสริมสัมพันธภาพอันดีในทีมงาน เพื่อสนับสนุนการ
ทํางานรวมกันใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
18. ประสานสัมพันธ สงเสริมขวัญกําลังใจของทีมเพื่อรวมพลังกันในการ
ปฏิบัติภารกิจใหบรรลุ
สมรรถนะดานความรูในเทคนิคเฉพาะงาน
19. มีความรูในการรักษาโรคหัวใจไดเปนอยางดี
20. มีทักษะในการรักษาโรคหัวใจ
สมรรถนะดานการปรับปรุงกระบวนการทํางาน
21. แสวงหาโอกาสในการเรียนรูวิธีการและกระบวนการทํางานที่มี
ประสิทธิภาพของหนวยงาน
22. เสนอแนะปรับปรุงระบบการทํางานใหกับสมาชิกในทีมงานเพื่อให
งานเกิดประสิทธิภาพอยูเสมอ
23. ใหคําปรึกษาแนะนําแกผูอื่นถึงเทคนิคและวิธีการปรับปรุงระบบและ
ขั้นตอนการทํางานทั้งของตนเองและหนวยงาน

4.11

0.81

4.21

0.77

4.39

0.74

4.33

0.73

4.35

0.75

4.07

0.72

4.18

0.79

4.28

0.68

4.61
4.6

0.78
0.78

4.25

0.73

4.21

0.75

4.17

0.67
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สมรรถนะดานความรับผิดชอบในงาน
24.แสดงออกถึงความยึดมั่นตอผลสําเร็จและเปาหมายในการทํางานของ
4.19
0.85
ทีมงาน
25.สามารถหาวิธีการใหมๆในการพัฒนาและปรับปรุงการทํางานของทีม
4.17
0.8
ใหดีขึ้น
26. แสดงออกถึงความมุงมั่นและความตั้งใจในการทํางานของตนให
4.29
0.81
ประสบผลสําเร็จ
จากตารางที่ 6 พบวาผูมารับบริการมีความเห็นวา สมรรถนะของแพทยโรคหัวใจ สถาบัน
โรคทรวงอก อยูในระดับดีมาก ทุกสมรรถนะและสิ่งที่ตองการสูงสุด คือ สมรรถนะดานความรูใน
เทคนิค เฉพาะงาน คื อ มีค วามรู ใ นการรัก ษาโรคหั วใจได เป นอย า งดี และมี ทัก ษะในการรั ก ษา
โรคหัวใจ และสมรรถนะในการบริการที่ดีโดยเฉพาะ การใหบริการดวยอัธยาศัยไมตรีจิตดี และ
สรางความประทับใจแกผูรับบริการ
3.4 ผลการศึกษาสมรรถนะที่ตองการจากแพทยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก
ตารางที่ 7 คุณลักษณะของแพทยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก
ขอมูลทั่วไป
จํานวน
แพทยโรคหัวใจสาขา
14
อายุรแพทยโรคหัวใจ
3
ศัลยแพทยทรวงอก
เพศ
14
ชาย
3
หญิง
อายุ
5
30-40 ป
9
41-50 ป
3
51-60 ป
วุฒิการศึกษา
วุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญ
17
อบรมตางประเทศ
4

รอยละ
82.35
17.65
82.35
17.65
29.41
52.94
17.65
100.00
23.53
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จาก ตารางที่ 7 พบวาแพทยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอกสวนใหญ เปนเพศชาย
รอยละ 82.35 และมีอายุสวนมากเกิน 40 ปขึ้นไปและทุกคนไดรับวุฒิ บัตรผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
และมีประมาณรอยละ 23.53ไดรับการฝกอบรมจากตางประเทศ
ตารางที่ 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
จากตารางที่ 8 พบว า แพทย ส วนใหญ ม องว า ความเครี ย ดเป นสาเหตุ สํ า คั ญที่ ทํ า ให ล ด
สมรรถนะของการทํ า งาน นอกจากนี้ ป จจั ย ทางกายภาพ เช น ค า ตอบแทนที่ ไ ม เป น ธรรมและ
สวัสดิการ ตลอดจนความสัมพันธกับหัวหนางานก็สงผลกระทบตอสมรรถนะ
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ตารางที่ 9 สมรรถนะที่ตองการจากแพทยโรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นคําถาม
คาเฉลี่ย
SD
สมรรถนะที่ทานคิดวาจําเปนตอการปฏิบัติงาน
12. ความรูในสาขาวิชาชีพ
4.00
0.71
13. ทักษะการรักษาดวยเทคโนโลยีชั้นสูงหรือการ
3.88
0.86
ผาตัด
14. มีวิสัยทัศน นําเทคโนโลยีองคความรูและ
3.76
0.90
เทคนิคสมัยใหมมาใช
15.การมุงผลสําเร็จ ทํางานในหนาที่ใหดีที่สุด
3.94
0.83
16. ความสามารถในการพัฒนางาน
3.88
0.86
17. การบริการที่ดีตอผูมารับบริการ
4.06
0.83
18. จริยธรรม ทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต
4.29
0.92
ถูกตองตามกฎหมาย
19. การทํางานเปนทีม
3.94
1.14
20. ความเสียสละ
4.00
1.00
21. ความรับผิดชอบ
4.29
0.77
จากตารางที่ 9 พบวาแพทยสวนใหญมีความเห็นวาสมรรถนะที่จําเปนตอการทํางานสูงสุด
คือ ความรับผิดชอบและจริยธรรม รองลงมา คือ การบริการที่ดี ความเสียสละและความรูในสาขา
วิชาชีพ

46

บทที่ 4
สรุปผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาการจัดการสมรรถนะแพทยโรคหัวใจเพื่อเตรียมการเขาสู
ประชาคมอาเซี ย นในพ.ศ.2558 จากการศึก ษาของสํา นั ก นโยบายและยุ ทธศาสตร กระทรวง
สาธารณสุข26พบวาไทยมีนโยบายดานสุขภาพไทยเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนคือมีการ
กําหนดทิศทางโดยการขยายความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และสรางพันธมิตรที่แนบแนน โดยเฉพาะ
ดานการใหบริการดานสุขภาพ นอกจากนี้รัฐบาลยังมี นโยบายที่จะผลักดันประเทศไทยใหเปน
Health Hub of Asia ดังนั้น การเขาสูประชาคมอาเซียน มีทั้งผลบวกและผลลบ ผลบวกจากการเขาสู
ประชาคมอาเซีย ทําใหไทยอาจจะมีความก าวหนา ทางการแพทย จากการใช เทคโนโลยีดา นการ
ติ ด ต อ สื่ อ สาร เช น Tele-Medicine,Tele-Surgery ทํ า ให เ กิ ด การถ า ยทอดความรู แต ผ ลลบจาก
Consumption Abroad จะทําใหคนตางชาติเขามารักษาเพิ่มมากขึ้น เกิดความตองการบุคลากรทาง
การแพทยเพิ่มขึ้น อาจเกิดสมองไหลไปสูภาคเอกชน นอกจากนี้ในดานPresence of Natural Persons
อาจทําใหเกิดบุคลากรจากประเทศดอยพัฒนาไปประกอบอาชีพในประเทศร่ํา รวยเกิดปญหาการ
เคลื่อนยายบุคลากรดานสุขภาพในกลุมประเทศอาเซียน
ในสวนของสถาบันโรคทรวงอกซึ่งเปนสถาบันเฉพาะทางที่ใหการรักษาโรคหัวใจ และ
แพทยของสถาบันโรคทรวงอกมีชื่อเสียงและไดรับการยอมรับในความสามารถในระดับนานาชาติ
เชน คิดคนนวัตกรรมการรักษาซอมลิ้นหัวใจ หรือการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจดวยเทคนิคขั้นสูง
ทํา ให เกิ ดความก าวหน าและชื่อเสี ยงของสถาบันโรคทรวงอกในระดั บนานาชาติ 27ในการเข า สู
ประชาคมอาเซียนจําเปนที่สถาบันโรคทรวงอกตองมีการสรางศักยภาพในการแขงขัน ควบคูกับการ
สรางเครือขายพันธมิตรกับโรงพยาบาลโรคหัวใจอื่น ๆ ในอาเซียน เชน สิงคโปร ดังนั้นสถาบันโรค
ทรวงอกเลือกที่จะใช ระบบสมรรถนะนํามาใชในการจัดการทรัพยากรมนุษย เพื่อใหไดและพัฒนา
แพทยโรคหัวใจใหมีศักยภาพที่เหมาะสม นอกจากนี้ทางผูศึกษายังเห็นวา สมรรถนะเปนรากฐาน

26
27

กระทรวงสาธารณสุข, สํานักนโยบายและยุทธศาสตร. 2552.
สถาบันโรคทรวงอก,รายงานประจําป 2553.
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สําคัญของความสําเร็จในการจัดการเชิง กลยุทธขององคการซึ่งนอกจากสถาบันโรคทรวงอกจะตอง
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 นอกจากนี้การใหบริการโรคหัวใจ
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
ของแพทย โ รคหั ว ใจสิ ง คโปร จ ากการศึ ก ษาทางผู ศึ ก ษาจึ ง สนใจแนวคิ ด สมรรถนะในการจั ด
การแพทยโรคหัวใจวา อะไรคือสมรรถนะตนแบบที่เหมาะสมและควรจัดการสมรรถนะอยางไรจึง
จะทําใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นสถาบันโรคทรวงอกจึงจําเปนตองมีการกําหนดสมรรถนะให
เหมาะสมกั บ พั นธกิ จ และยุ ท ธศาสตร ข องตนเองโดยการประชุ ม ร วมกั น ระหว า งผู บ ริ หารและ
ผูปฏิบัติงานและนํามาสื่อสารกับบุคลากรทุกคนทราบโดยทั่ว
4.1 การเลือกสมรรถนะตนแบบที่เหมาะสม
ทางผูศึกษาไดจากมุมมองของผูบริหารที่สะทอนมาจากวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรที่
กําหนดไว มุมมองของผูมารับบริการดวยเทคโนโลยีสูงและมุมมองของแพทยโรคหัวใจเอง จากการ
ที่ผูวิจัยไดทําการศึกษาและวิจัยเรื่อง การจัดการบุคลากรที่มีสมรรถนะสูงในสถาบันโรคทรวงอก
ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้
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4.1.1 ในมุมมองของผูบริหาร
สวนใหญมีความเชื่อมั่น วาสถาบันมีความสามารถในการใหบริการผูปวยในระดับสูงสุด
ของประเทศ และ เห็นวาสถาบันมีขีดความสามารถในการแขงขันกับสถาบันอื่น นอกจากนี้กลุม
ตัวอยางผูบริหาร ยังมีความเห็นวาสถาบันโรคทรวงอกควรมีบทบาทในการเผยแพร องคความรู
และเทคโนโลยีทางดานโรคหัวใจ และทุกคนเห็นวาสถาบันควรเปนที่ปรึกษาของโรงพยาบาลอื่นๆ
ในดานโรคหัวใจ ในประเด็นการจัดการภายในพบวา สถาบันโรคทรวงอกมีอิสระและเนนการมี
สวนรวมของผูบริหารในระดับตน กลาง สูง ในการกําหนดนโยบาย การสื่อสาร การนําไปปฏิบัติ
แตปญหา คือ การขาดความสามัคคีของบุคลากรภายในที่แตกแยก และการไมรับฟงซึ่งกันและกัน
ซึ่งเปนลักษณะของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่มักจะเชื่อมั่นในตัวเองสูง และไมคอยรับฟงคนอื่น ใน
ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย ผูบริหารเห็นวาควรมีการพัฒนาความกาวหนาทางอาชีพไดหลาย
ชองทางเชนสายวิชาการ, สายบริหาร, สายบริการ ผูบริหารและผูปฏิบัติงานควรมีสวนรวมในการ
กําหนดแผนพัฒนาบุคลากร และ มีแผนพัฒนาบุคลากรระยะยาวและกําหนดความตองการของ
หนวยงานอยางชัดเจนและควรมีการตอบแทนผลการปฏิบัติงานอยางเปนธรรม
4.1.2 ในมุมมองของผูมารับบริการ สาเหตุสําคัญที่สุดที่มารับบริการที่สถาบันโรคทรวงอก
คือการที่มีแพทยผูเชี่ยวชาญ นอกจากนี้ 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 ความกาวหนาในอาชีพและนอกจากนี้การพัฒนาสมรรถนะ
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) เปนเครื่องมือการบริหารอยางหนึ่งที่ปจจุบันองคการจํานวนมาก
หันมาสนใจและนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษยและพัฒนาองคการ เพื่อ
ความไดเปรียบเชิงแขงขัน โดยอาศัยการพัฒนาบุคลากรภายในองคการใหมีความพรอมทั้งดาน
ทักษะ ความรู ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ ที่จําเปนตอตําแหนงงานนั้นๆ เพราะไมวาองคกร
จะมีเครื่องมือการบริหารจัดการที่ดีเลิศเพียงใด และมีเทคโนโลยีที่กาวล้ํานําสมัยแคไหน ก็ลวนตอง
ใช “คน” เปนพลังขับเคลื่อนทั้งสิ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมแพทยโรคหัวใจ จําเปนตองมีสมรรถนะ
ตนแบบและการจัดการสมรรถนะที่เหมาะสม ดังนั้นสมรรถนะตนแบบของแพทยโรคหัวใจที่ไดจาก
การศึกษาที่สําคัญที่สุด เปนสมรรถนะที่มองไมเห็นไดแก คุณลักษณะพื้นฐานที่มีอยูภายในตัวบุคคล
หรือ คุณลักษณะสวนบุคคล (Attributes) คือ ความรับผิดชอบ จริยธรรม ทํางานดวยความซื่อสัตย
สุจริต ถูกตองตามกฎหมาย และการเสียสละ ซึ่งคุณลักษณะเหลานี้เกิดจากกระบวนการกลอมเกลา
ทางสังคมหรือการสรางวัฒนธรรมองคการของสถาบันโรคทรวงอก ในสวนสมรรถนะที่มองเห็นได
เชน ความรู ทักษะในการรักษาโรคหัวใจของแพทยที่ใหการรักษาตลอดจนการใหบริการที่ดีก็เปนสิ่ง
ที่แพทยและผูปวยตองการ
4.2 การจัดการระบบสมรรถนะแพทยโรคหัวใจ ของสถาบันโรคทรวงอก
จากการนําระบบสมรรถนะมาใชในการจัดการแพทยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก พบวา
4.2.1 วางแผนและอัตรากําลัง ปญหาของอัตรากําลังแพทยโรคหัวใจเมื่อเปรียบเทียบจํานวน
แพทย โ รคหั ว ใจของประเทศไทยพบว า มี จํ า นวนน อ ยมากโดยการเที ย บกั บ ปริ ม าณของผู ป ว ย
โรคหัวใจที่ใหบริการของไทยและสิงคโปร นอกจากนี้ การที่มีจํานวนแพทยโรคหัวใจนอยทําให
เกิดความเครียดซึ่งสงผลกระทบสูงสุดตอสมรรถนะของแพทย ดังนั้น สถาบันจึงจําเปนตองมีการ
กําหนดอัตรากําลังของแพทยโรคหัวใจอยางเพียงพอ ซึ่งการวางแผนอัตรากําลังดังกลาวจําเปนตอง
สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจและกิจกรรมของสถาบันโรคทรวงอกและคํานึงถึงมาตรฐานวิชาชีพ
ซึ่งทางสถาบันโรคทรวงอกซึ่งเปนหนวยงานภาครัฐที่ถูกจํากัดดวยมาตรการลดจํานวนขาราชการได
มีการแกไขโดยการกําหนดตําแหนงลูกจางชั่วคราวเพื่อรับแพทยโรคหัวใจเขามาชวยทํางาน
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4.2.2 ดานการสรรหาบุคคล การสรรหาบุคคลที่เปนแพทยโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก
ใชระบบคัดจากบุคลากรภายใน ไดแกแพทยประจําบาน มาเปนแพทยประจํา เพื่อใหมั่นใจในการ
เลือกคนที่มีสมรรถนะทั้งที่มองเห็นและที่ซอนเรน ตรงตามวัฒนธรรมองคการและเปาหมายของ
สถาบันโรคทรวงอก ตลอดจนสงเสริมการทํางานรวมกันเปนที มของแพทยและบุคลากรอื่นๆ 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
ตองอาศั ย สมรรถนะและผลงานที่ ส อดคล องกั บ ยุ ท ธศาสตร ข องสถาบั น โดยเฉพาะการกํ า หนด
ตัวชี้วัดผลงานหลัก หรือ KPI (key performance indicator) และการมอบหมายงาน Empowerment
จะชวยใหบุคลากรมีสมรรถนะตามที่ตองการและเกิดผลสัมฤทธิ์
4.2.5 การพัฒนาแพทยโรคหัวใจ การนําระบบสมรรถนะมาใชพัฒนาไดดวยการแบง
สมรรถนะออกเปน 2 สวนคือ ความรูและทักษะ ทางสถาบันใชแนวทางการฝกอบรม โดยกําหนดให
มีการอบรมในประเทศไดแก การเปนแพทยประจําบานเพื่อวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญในดานโรคหัวใจ
นอกจากนี้ เ พื่ อ การอบรมขั้ น สู ง ทางสถาบั น ได กํ า หนดให มี ทุ น เพื่ อ การศึ ก ษาและอบรมใน
ตางประเทศตั้งแต 3 เดือนถึง 1 ป แตการฝกอบรมเปนเพียงวิธีการหนึ่งในการพัฒนาสมรรถนะ
เทานั้น โดยตองยอมรับวาสมรรถนะที่ซอนเรนบางตัวยากในการใชการฝกอบรมมาพัฒนาเปนที่
ทราบกันดีวาบุคลิกลักษณะสวนบุคคลนั้นทางจิตวิทยากลาววามีการหลอหลอมมาตั้ งแตวัยเด็กและ
ติดตัวบุคคลนั้นๆ มาตั้งแตเกิด ดังนั้น การที่จะพัฒนาสมรรถนะหรือคุณลักษณะสวนบุคคลนั้นอาจ
ตองใชวิธีการอื่นๆ เชน การมอบหมายงาน (job assignment) การกําหนดตัวชี้วัดผลงานหลักหรือ
KPI (key performance indicator) และวัฒนธรรมองคการ
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4.3 ขอเสนอแนะ
ทางผูศึกษาขอเสนอวา การเขารวมประชาคมอาเซียนในดานบริการโรคหัวใจ ทางสถาบัน
โรคทรวงอกจํ า เปนต องมี การปรั บ ตัว เพื่ อเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข ง ขั น ตลอดจนการสรา งความ
ร วมมื อแลกเปลี่ ย นองค ค วามรู ทั ก ษะระหว า งแพทย ใ นอาเซี ย นด วยกั น ซึ่ ง การจะทํ า ให เกิ ดการ
ไดเปรียบนี้ ทางสถาบันโรคทรวงอกจําเปนตองการการจัดการแพทยโรคหัวใจซึ่งเปนกุญแจสําคัญ
(Key Success Factor) คือ การดําเนินการของสถาบันโดยการจัดการทรัพยากรมนุษยเพื่อใหแพทย
โรคหั ว ใจเข า มาสู ส ถาบั น โรคทรวงอก โดยไม มี ก ารสู ญ เสี ย ไปให แ ก ภาครั ฐอื่ น ๆ เอกชนหรื อ
ตางประเทศ ผูศึกษาจึงขอเสนอแนะดังนี้
4.3.1 ขอเสนอแนะในระดับนโยบาย (ประเทศ)
4.3.1.1 รัฐบาลไทยจําเปนตองนํานโยบายการเขารวมประชาคมอาเซียนและการปรับปรุง
แก ไขกฎหมายตา งๆ ที่เปนไปตามข อตกลงของประชาคมอาเซีย นมาวิ เคราะหใ นภาพรวมและ
สื่อสารใหประชาชนและสวนราชการเพื่อนําผลวิเคราะหมาใชในการพัฒนาหนวยงาน
4.3.1.2 รัฐบาลจําเปนตองมีการกําหนดนโยบายสงเสริมการจัดการแพทยโรคหัวใจเพื่อให
เกิดการใหบริการโรคหัวใจที่มีคุณภาพ โดยการกําหนดนโยบายการพัฒนาศักยภาพของแพทยไทย
เขาสูระดับ World Class และทัดเทียมมาตรฐานสากลโดยการกําหนดดานงบประมาณใหทุนแก
แพทยโรคหัวใจไปศึกษา ฝกงานและดูงานที่ศูนยหัวใจชั้นนําของตางประเทศ
4.3.1.3 กําหนดนโยบาย ที่เนนพันธมิตรระหวางสถาบันโรคทรวงอก กับศูนยโรคหัวใจชั้น
นําในประเทศและตา งประเทศ เพื่ อประสานการทํ า งาน แบ งปนความรูและเทคโนโลยี และใช
ทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประหยัดเปนธรรม ใหเกิดความคลองตัวและ
ยืดหยุน เพื่อสนองตอบภารกิจหนาที่ที่สําคัญคือ ศักยภาพและการสนับสนุนดานวิชาการและบริการ
4.3.1.4 การกําหนดโครงสรางและการบริหารของสถาบันโรคทรวงอก ใหเปนรูปแบบที่ เนน
ความยืดหยุน โดยการกําหนดโครงสรางระบบราชการของสถาบันโรคทรวงอกเปนแบบองคการ
มหาชน หรือหนวยงานในกํากับของรัฐ
4.3.1.5 รัฐบาลตองสนับสนุนใหเกิดสวนรวมการบริการระหวางภาครัฐและภาคเอกชนของ
ไทยตางใกลชิด เพื่อใหเกิดการนําระบบการจัดการแบบเอกชนมาใชในองคการของรัฐ และสงเสริม
ใหเกิดการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากภาครัฐมักใชครุภัณฑทางการแพทย
ราคาแพงอยางไมคุมคา
4.3.1.6 การกําหนดนโยบายดานงบประมาณจําเปนตองมีการแบงงบประมาณออกเปน
งบลงทุนในดานเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อความกาวหนาในดานวิชาการและเปนผูนํา ในดานบริการที่
เปนเลิศในกลุมประเทศอาเซียน
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4.3.1.7 การจัดการบุคลากร ตองกําหนดจํานวนขาราชการหรือพนักงานของรัฐใหเพียงพอ
กับผลงาน การกําหนดรายไดของแพทยโรคหัวใจโดยกําหนดผลตอบแทนตามจํานวนผูปวยและ
หัตถการที่ใหบริการ และตองมีการกําหนดความกาวหนาทางอาชีพ แบบหลากหลาย การจัดหา
ทุนการศึกษา และปรับปรุงกฎระเบียบการฝกอบรมไมใชเฉพาะขาราชการเทานั้นแตค รอบคลุมถึง
แพทย เชน ลูกจางชั่วคราวของสถาบันโรคทรวงอกไดมีโอกาสพัฒนา
4.3.2 ขอเสนอแนะในระดับองคการวิชาชีพ
4.3.2.1 ในการเปนผูนําในเครือขายวิชาการดานโรคหัวใจ ประเทศไทยจําเปนตองเปดโอกาส
ให แ พทย ต า งชาติ มี โ อกาสเข า มาศึ ก ษาและฝ ก อบรมโดยองค ก ารวิ ช าชี พ ต า งๆของไทย เช น
แพทยสภา ราชวิทยาลัย และสมาคมวิชาชีพตางๆ ตองมีการกําหนดมาตรฐานการรับรองวิชาชีพ
รวมกัน (Market Recognition) ของแพทยในอาเซียน การออกใบประกอบวิชาชีพชั่วคราวและการ
กําหนดใหแพทยตางชาติสามารถสอบเพื่อเปนผูเชี่ยวชาญดานโรคหัวใจ
4.3.2.2 สนับสนุนใหเกิดการฝกอบรมและเผยแพรความรู และทักษะขั้นสูงดานโรคหัวใจจาก
องคการวิชาชีพรวมกับสถาบันชั้นนํา ดานโรคหัวใจทั้ง ในประเทศและในตางประเทศโดยอาศั ย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน Tele-Medicine, Tele-Surgery ทําใหเกิดการถายทอดความรูอยาง
กวางขวาง
4.3.2.3 การเปนตัวกลางในการประเมินและกระจายเทคโนโลยีขั้นสูงที่เหมาะสมแกศูนย
โรคหัวใจตางๆ ตามศักยภาพของศูนยนั้น
4.3.3 ขอเสนอแนะในระดับโรงพยาบาล
4.3.3.1 ตองมีการปรับปรุงโรงพยาบาลดวยการนําระบบการควบคุมคุณภาพในระดับสากล
เชน JCT มาใชในเพื่อใหหนวยงานไดรับการยอมรับในระดับ นานาชาติและเปนหลักประกันใหกับ
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 ดังนั้น การลด
ความเครียดโดยการกําหนดภาระงานที่ทาทายที่แพทยเหลานี้ชอบและลดงานประจําลง เชน จาง
แพทยทั่วไปมาชวยทํางานประจํา ทําใหแพทยผูเชี่ยวชาญโรคหัวใจสามารถใชเวลามากขึ้นในการ
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รักษาผูปวยที่จําเปนตองใชเทคโนโลยีขั้นสูงสงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถาบัน
เชน เพิ่มจํานวนผูปวยผาตัดหัวใจ
4.3.4.2 การสรางความสัมพันธที่ดี ในที่ทํางาน เพิ่มความสัมพันธที่ดีกับหัวหนาและเพื่อน
รวมงานโดยการเนนวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม เนนสวนรวมและการสื่อสาร
4.3.4.3 สรางแรงจูงใจแกแพทยโรคหัวใจโดยอาศัยทั้งปจจัยภายใน คือการสรางสมรรถนะ
ภายในไดแก ความรับผิดชอบ จริยธรรม จรรยาบรรณและความเสียสละ ดวยวัฒนธรรมองคการ
รวมกับปจจัยภายนอก คือผลตอบแทนที่เหมาะสมและเปนธรรม ตลอดจนความกาวหนาในอาชีพ
4.3.4.4 การนําเอาปจจัยแหงความสําเร็จของสถาบันมากระตุนให แพทยทุกระดับเกิดความ
ภาคภูมิใจ และตระหนักในความสําคัญของตนที่จะทําให สถาบันกาวหนาตอไป
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