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ความเปนมาของปญหาการวิจัย
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เปนหนวยงานดานสุขภาพอนามัยของรัฐ ไดเปดใหบริการรักษาพยาบาลประชาชนทั่วไป รวมทั้ง
จัดการเรียนการสอนสําหรับนิสิตแพทยตั้งแตป พ.ศ. 2542 เปนตนมา อยางไรก็ตาม เทาที่ผานมา ไดประสบปญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษย โดยเฉพาะอยางยิ่ง (1) ปญหาดานการกําหนดวิสัยทัศน เชน ศูนย
การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไมมีวิสัยทัศนของการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรมนุษย
อยางชัดเจน (2) ปญหาดานการกําหนดยุทธศาสตร เชน บุคลากรบางสวนของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ไมไดนํายุทธศาสตรของการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรมนุษยไปปฏิบัติอยาง
จริงจัง (3) ปญหาดานการกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการความรู เชน ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ ไมมีการกําหนดรูปแบบของการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรมนุษยไวอยางชัดเจนและปฏิบัติได
จริง (4) ปญหาดานการเขาสูกระบวนการบริหารจัดการความรู เชน ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ไมมีขั้นตอนการการคิด การลงมือปฏิบัติงานจริง และการประเมินผลกระบวนการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหา
ดานทรัพยากรมนุษยอยางเปนระบบที่สอดคลองกันทุกขั้นตอน และ (5) ปญหาดานการประเมินผล เชน ศูนย
การแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ไมมีระบบการประเมินผลการบริหารจัดการเพื่อแกไ ขปญหาดา น
ทรัพยากรมนุษยที่ไดมาตรฐานชัดเจน เหลานี้เปนตน
ดวยเหตุผลที่แสดงถึงความเปนมา ความสําคัญและความจําเปน ตลอดจนตัวอยางปญหาเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษย ผนวกกับผูศึกษาไดปฏิบัติงานอยูในหนวยงานดังกลาวนี้ดวย จึงทําใหผูศึกษา
สนใจศึกษา โดยนํากรอบแนวคิดการบริหารจัดการความรู ที่ประกอบดวย 5 ขั้นตอน มาเปนกรอบแนวคิดหลัก โดย
คาดหวังวา ผลการศึกษาครั้งนี้จะเปนประโยชนทั้งในทางวิชาการ และในทางปฏิบัติตอบุคคลและหนวยงานตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรมนุษยของศูนยการแพทย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. ศึกษาการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรมนุษยของศูนยการแพทยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ศึกษาปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรมนุษย
ของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประสบผลสําเร็จ

กรรมการที่ปรึกษา อาจารย พลเอกศิ
พลเอกศิริรนทร
นิ ทร ธูปกล่ํา
ผูวิจัย... นายอํานาจ พลอยพลาย amnart.wirmpa6@hotmail.com
ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่องนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรของรัฐที่เปนพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทประจํา และพนักงานประเภทชั่วคราวของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ รวม 1,268
คน การเลือกกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดกําหนดใหประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 1,268 คน สําหรับ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามมีลักษณะแบบคําถามปลายปดและคําถามปลายเปด

สรุปผลและอภิปรายผล
1. สรุปผลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรมนุษย
ของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการความรู 5 ขั้นตอน กลุมตัวอยาง
ลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 5 ขั้นตอน ผูศึกษาเห็นวา ถึงแม ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีการ
กําหนดเปนนโยบายเพื่อใหมีการกําหนดวิสัยทัศนของการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรมนุษยไวอยาง
ชัดเจน และประกาศใหทราบและเขาใจทั่วกันทั้งหนวยงาน แตก็ไมมีวิสัยทัศนของการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดาน
ทรัพยากรมนุษยอยางชัดเจน เชน การไมไดกําหนดวิสัยทัศนเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรูของบุคลากรอยาง เปน
ระบบ
2. สรุปผลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรมนุษยของ
ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการความรู 5 ขั้นตอน กลุมตัวอยางลวน
เห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 5 ขั้นตอน ผูศึกษาเห็นวา ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ควรกําหนดเปน
นโยบายเพื่อใหมีการกําหนดวิสัยทัศนของการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรมนุษยไวอยางชัดเจน และ
ตอเนื่อง
3. สรุปผลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปจจัยที่มีสวนสําคัญทําใหการพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหา
ดานทรัพยากรมนุษยของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประสบผลสําเร็จตามกรอบแนวคิด 3M กลุม
ตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทุกขอคําถาม ผูศึกษาเห็นวา ถึงแมศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ไดสงเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษยเพิ่มมากขึ้น แตก็มีปญหาอุปสรรคบางประการ เปนตนวา
การไมไดกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับความรวมมือสนับสนุนจาก
ทุกฝาย หรือเปดโอกาสการมีสวนรวม อยางกวางขวาง

ขอเสนอแนะการวิจัย

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ

1. ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ควรมุงเนนการพัฒนาการบริหารจัดการดานทรัพยากรมนุษย
ในการบริหารจัดการความรูของบุคลากรเปนระบบ รวมทั้งใหเหมาะสมหรือสอดคลองกับวัฒนธรรมของหนวยงาน
1. การบริหารจัดการ หมายถึง แนวทางการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานใด ๆ ที่หนวยงาน และ/หรือ
โดยมีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการบริหารจัดการดวย
บุคลากรของหนวยงานศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ นํามาใชในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา
2. ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ควรมุงเนนการบริหารจัดการเพื่อใหไดรับผลลัพธ ตรงตาม
ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการความรู 5 ขั้นตอน
วัตถุประสงคที่วางไว โดยมีการกําหนดนโยบายและจัดทําแผนยุทธศาสตรดานการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากร
2. ทรัพยากรมนุษย หมายถึง ปจจัยพื้นฐานที่สําคัญที่สุดและเปนตัวกําหนดความสําเร็จ หรือความลมเหลว
มนุษยในการบริหารจัดการความรูของบุคลากรอยางเปนระบบ อีกทั้งควรตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิด
ของการบริหารจัดการของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั้งนี้ ตามกรอบแนวคิดการบริหารจัดการ ระบบการควบคุมตนเอง ซึ่งจะทําใหสามารถผลักดันการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ภายใน
ความรู 5 ขั้นตอน
เวลา 1-3 ป
3. การบริหารจัดการความรู 5 ขั้นตอน (Knowledge Management หรือ KM) บางครั้ง อาจเรียกวา
3. ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ควรกําหนดความคุมคาของแผนงานหรือโครงการตางๆ เทียบกับ
การจัดการความรู หมายถึง แนวทางการดําเนินงาน หรือการปฏิบัติงานแนวทางหนึ่งที่ผูศึกษานํามาปรับใชเปน
ประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งจัดระบบการวางเปาหมายการปฏิบัติงานและวัดผลงานของแตละบุคคลที่เชื่อมโยงกัน ทั้งนี้
กรอบแนวคิด หรือตัวชี้วัดในการศึกษาวิเคราะหปญหาเกี่ย วกับการบริหารจัดการ และการพัฒนาการบริหารจัดการ ภายในเวลา 1-3 ป
เพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรมนุษยของศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ กรอบแนวคิดการบริหาร
4. ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ควรกําหนดหนวยงานหรือผูรับผิดชอบหนาที่ในการวางระบบ
จัดการความรู 5 ขั้นตอน ไดแก (1) การกําหนดวิสัยทัศน (Vision Establishment) (2) การกําหนดยุทธศาสตร
การพัฒนาการบริหารจัดการความรูของบุคลากรอยางเปนระบบ โดยกําหนดวิสัยทัศน ระยะเวลา และขั้นตอนในการ
(Strategy Establishment) (3) การกําหนดรูปแบบการบริหารจัดการความรู (Establishment of Knowledge
ดําเนินการบริหารจัดการความรูของบุคลากรอยางเปนระบบและชัดเจน รวมทั้งมีการฝกอบรมบุคลากรอยางตอเนื่อง
Management Form) (4) การเขาสูกระบวนการบริหารจัดการความรู (Approaching of Knowledge Management ใหเหมาะสมกับสภาวการณอยูเสมอ ทั้งนี้ ภายในเวลา 1-3 ป
Process) และ (5) การประเมินผล (Evaluation)
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