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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารโดยก�ำหนดขอบเขต
สมรรถนะทางการบริหาร ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคนให้มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหาร และทักษะทางอารมณ์และสังคม และกรอบ
สมรรถนะทางการบริหาร ส�ำนักงาน ก.พ. 6 ด้าน เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา โดยแบ่งองค์ประกอบของแต่ละสมรรถนะ
เป็น 2 ด้าน ได้แก่ ทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหาร และทักษะทางอารมณ์และสังคม ใช้การวิจัยเชิงอนาคตด้วย
เทคนิคเดลฟายแบบเดิม เก็บข้อมูล 3 รอบ จากผู้เชี่ยวชาญ จ�ำนวน 20 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสอบถาม
องค์ประกอบของสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขที่พัฒนาขึ้นโดยผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิเคราะห์หาค่ามัธยฐาน ค่าความถี่ร้อยละ และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ ผลการวิจัยพบว่า
องค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหาร ประกอบด้วย ทักษะการปฏิบตั งิ านด้านการบริหาร จ�ำนวน 17 ทักษะ และทักษะ
ทางอารมณ์และสังคม จ�ำนวน 15 ทักษะ สามารถพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารได้ครบทั้ง 6 สมรรถนะ ได้แก่ สภาวะผู้นำ�
วิสยั ทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพือ่ น�ำการปรับเปลีย่ น การควบคุมตนเอง และการสอนงานและการมอบหมายงาน
ตรงกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข และเหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต กระทรวงสาธารณสุขสามารถ
น�ำทักษะปฏิบตั งิ านด้านการบริหารและทักษะทางอารมณ์และสังคม ทีเ่ ป็นข้อค้นพบไปก�ำหนดไว้ในแผนงานการผลิต
และพัฒนาก�ำลังคนตามยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ. 2565-2569
ค�ำส�ำคัญ: กระทรวงสาธารณสุข; ผู้บริหาร; สมรรถนะทางการบริหาร
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Abstract

This study aimed to investigate the components of managerial competencies. The conceptual framework
of the study included the concept of people excellence in the twenty-year National Strategic Plan for Public
Health, hard skill and soft skill in National Strategic Plan for Public Health, six-managerial competencies’
framework of the Civil Servant Offic. Each component was comprised of two main skill sets, administrative,
or hard skill and social-emotional, or soft skill. This study employed a traditional Delphi technique. The data
were collected three times from 20 executives. The questionnaires used was the components of administrative
competency of the MOPH questionnaire developed by the researcher. The data were analyzed using content
analysis, means, percentages, and interquartile ranges. The study found that the 17-hard skill and 15-soft skill
sets that comprised of managerial competency can be adopted to promote the Leadership, Vision, Strategic
Planning in the Public Sectors, Change Leadership, Self-control, and Coaching and Teaching competencies
in relation to the people excellence policy and the future management competencies which are needed.
The study finding suggested that the sets of 17 hard skills and 15 soft skills should be included by
the workforce development task force in the five-year National Strategic Plan for Public Health (2022-2026)
to work towards the goal of the Twenty-Year National Strategic Plan for Public Health.
Keywords: ministry of public health; executives; managerial competencies
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กระทรวงสาธารณสุขขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560–2579 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี
ด้านสาธารณสุข ด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย 1) ส่งเสริมสุขภาพและความป้องกันโรคเป็นเลิศ (prevention &
promotion excellence 2) บริการเป็นเลิศ (service excellence) 3) บุคลากรเป็นเลิศ (people excellence) และ
4) บริหารจัดการเป็นเลิศ (governance excellence) โดยแบ่งการขับเคลื่อนเป็น 4 ระยะ ช่วงละ 5 ปี เพื่อการ
จัดล�ำดับความส�ำคัญในการท�ำงานและการจัดสรรทรัพยากร ดังนี้ ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 ปฏิรูประบบ ช่วงที่
2 พ.ศ. 2565–2569 สร้างความเข้มแข็ง ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2570–2574 สู่ความยั่งยืนของเอเชีย ช่วงที่ 4 พ.ศ.2575–
2579 เป็น 1 ใน 3 ของเอเชีย1 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ก�ำลังจะเข้าสู่ระยะที่ 2 สร้างความเข้มแข็ง
(พ.ศ. 2565–2569) เป็นระยะที่เน้นการจัดโครงสร้างพื้นฐาน ก�ำลังคน รวมทั้งระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็ง
รวมไปถึงระบบควบคุมป้องกันโรค งานอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพของตัวเองได้
ก�ำลังคนเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลือ่ นองค์กรไปสูค่ วามส�ำเร็จตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ จึงมีโครงการ
พัฒนาสมรรถนะก�ำลังคนก�ำหนดไว้ในแผนงานการผลิตและพัฒนาก�ำลังคน1 ที่เน้นการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน
(Hard skill) และทักษะทางอารมณ์และสังคม (soft skill) ที่เป็นองค์ประกอบของสมรรถนะก�ำลังคน (competency)
สมรรถนะเป็นบุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคลซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลนั้นสร้างผลการปฏิบัติงานที่ดี
หรือตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ2 หรือเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของบุคคลที่ประกอบด้วย แรงจูงใจ
(motive) อุปนิสัย (trait) อัตมโนทัศน์ (self-concept) ความรู้ (knowledge) และทักษะ (skill) ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้
จะเป็นตัวผลักดันหรือปัจจัยเชิงสาเหตุให้บคุ คลสามารถปฏิบตั งิ านตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ/หรือสูงกว่าเกณฑ์อา้ งอิงหรือเป้าหมายทีก่ ำ� หนด3-5 ส่วนทีเ่ ป็นความรูแ้ ละทักษะเรียกว่า ทักษะการปฏิบตั งิ าน และ
ส่วนทีเ่ ป็นแรงจูงใจ อุปนิสยั และอัตมโนทัศน์ เรียกว่า ทักษะทางอารมณ์และสังคม6 ทักษะการปฏิบตั งิ าน เป็นสิง่ ทีส่ ามารถ
พัฒนาได้ไม่ยากนักด้วยการศึกษาค้นคว้า (ท�ำให้เกิดความรู้) และการฝึกฝนปฏิบัติ (ท�ำให้เกิดทักษะ) ส่วนทักษะ
ทางอารมณ์และสังคมเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ยาก เพราะเป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล (attributes) ที่มีผลต่อพฤติกรรม
ในการท�ำงานที่ซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล2 เกิดได้ก็ต่อเมื่อมีการฝึกฝนและลงมือท�ำ
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีพันธกิจในการฝึกอบรมบุคลากรระดับ
นักบริหาร จ�ำเป็นต้องพัฒนานักบริหารให้มีความเป็นเลิศ (people excellence) ตอบสนองแผนงานการผลิตและ
พัฒนาก�ำลังคนตามยุทธศาสตร์ 20 ปีด้านสาธารณสุข หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารของกระทรวงสาธารณสุข
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นจากความต้องการตามพันธกิจของหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข
ประกอบกับยังไม่มีการก�ำหนดกรอบสมรรถนะทางการบริหาร และองค์ประกอบของสมรรถนะทางการบริหาร
ในระดับนโยบายทีจ่ ะน�ำมาใช้ในการพัฒนาผูบ้ ริหาร ตามแผนงานการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนตามยุทธศาสตร์ 20 ปี
ด้านสาธารณสุข จึงมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องศึกษาองค์ประกอบของสมรรถนะทางการบริหาร ให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างพลิกผัน เพื่อใช้เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
นักบริหารของกระทรวงสาธารณสุขที่จะน�ำไปใช้ในปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
บุคลากรเป็นเลิศ และเนือ่ งจากผูบ้ ริหารของกระทรวงสาธารณสุข ซึง่ เป็นข้าราชการพลเรือน จึงก�ำหนดกรอบการศึกษา
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ด้านการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนให้เป็นเลิศ แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนให้มที กั ษะการปฏิบตั งิ านด้านการบริหาร และทักษะทางอารมณ์และสังคม
สมรรถนะทางการบริหารทีก่ ำ� หนดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ
ได้แก่ สภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อน�ำการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงาน
และการมอบหมายงาน7 ซึ่งองค์ประกอบของสมรรถนะทางการบริหารที่ได้จากการศึกษาจะสามารถน�ำไปพิจารณา
ก�ำหนดเป็นนโยบายด้านการพัฒนาหลักสูตรส�ำหรับพัฒนานักบริหารของกระทรวงสาธารณสุขได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ ริหาร และให้ขอ้ เสนอเชิงนโยบาย รองรับการพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหาร ตามยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศของกระทรวงสาธารณสุข

กรอบแนวคิดในการวิจัย

การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุขใช้กรอบการศึกษาตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ที่เน้นการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนให้เป็นเลิศ แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ
มุ่งการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ให้มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหาร และทักษะทางอารมณ์และสังคม
และกรอบสมรรถนะทางการบริหาร ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่ประกอบด้วย สมรรถนะ 6 ด้าน
ได้แก่ สภาวะผู้นำ� วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อน�ำการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงาน
และการมอบหมายงาน โดยแบ่งองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารเป็น 2 กลุ่มทักษะ คือ ทักษะการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร (hard skill) และทักษะทางอารมณ์และสังคม (soft skill) โดยทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหาร
เป็ น องค์ ป ระกอบสมรรถนะที่ เ ป็ น ความรู ้ แ ละทั ก ษะเกี่ ย วกั บ การบริ ห าร และทั ก ษะทางอารมณ์ แ ละสั ง คม
เป็นองค์ประกอบสมรรถนะที่เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคลซึ่งประกอบด้วย อัตมโนทัศน์ อุปนิสัย และแรงจูงใจ
หรือแรงขับภายใน และองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารที่ได้ จะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายของการพัฒนา
สมรรถนะทางการบริหารรองรับการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารตามยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศของกระทรวง
สาธารณสุข สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะ ดังแสดงในแผนภาพที่ 1

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจยั นีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงอนาคตด้วยเทคนิคเดลฟายแบบเดิม (Traditional Delphi technique future research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรทีศ่ กึ ษาคือ ผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวง
สาธารณสุข กลุม่ ตัวอย่างคือ ประชากรทีศ่ กึ ษาทีเ่ ลือกมาแบบเจาะจง จ�ำนวน 20 คน ตามเกณฑ์การก�ำหนดขนาดกลุม่ ตัวอย่าง
ของ Macmillan8 ทีร่ ะบุวา่ ขนาดกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ หมาะสมคือไม่ตำ�่ กว่า 17 คน เพราะอัตราการลดลงของความคลาดเคลือ่ น
จะน้อยมากจนคงที่เมื่อใช้ผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ 17 คนขึ้นไป โดยก�ำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมวิจัย (inclusion criteria)
คือ เป็นผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกระทรวงสาธารณสุขที่ยินดี
เข้าร่วมการวิจัย ดังนี้
1. ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพหรือผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับเขต จ�ำนวน 3 คน
2. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้รับผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัด จ�ำนวน 7 คน
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3. ผูอ้ ำ� นวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขหรือผูร้ บั ผิดชอบการขับเคลือ่ น
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ�ำนวน 1 คน
4. ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข กรมละ 1 คน รวม 3 คน
จากกรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต
5. ผู้อ�ำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อน
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ�ำนวน 1 คน
6. ผูอ้ ำ� นวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย หรือผูร้ บั ผิดชอบการขับเคลือ่ นนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จ�ำนวน 1 คน
7. ผู้อ�ำนวยการกองทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก หรือผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ�ำนวน 1 คน
8. หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือผู้รับผิดชอบ
การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ�ำนวน 1 คน
9. หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้รับผิดชอบการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล จ�ำนวน 1 คน
10. หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือผูร้ บั ผิดชอบการขับเคลือ่ นนโยบาย
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จ�ำนวน 1 คน

เครื่องมือวิจัย

เครื่องมือวิจัยประกอบด้วย แบบสอบถามปลายเปิดส�ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่ 1 และแบบสอบถาม
ปลายปิดส�ำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลรอบที่ 2-3 มีล�ำดับการสร้างดังนี้
1. สร้างแบบสอบถามองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน 23 ข้อ
ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยผูว้ จิ ยั จากการทบทวนวรรณกรรม ครอบคลุมสมรรถนะทางการบริหาร ด้านบุคลากรเป็นเลิศ ตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านสาธารณสุข ด้านทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหาร และทักษะทางอารมณ์และสังคม ตามแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และกรอบสมรรถนะทางการบริหาร 6 ด้าน ของ กพ.
ได้แก่ สภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อน�ำการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงาน
และการมอบหมายงาน เพื่อสอบถามความคิดเห็นในรอบที่ 1 โดยให้ระบุองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหาร
ตามกรอบแนวคิดการวิจยั ประกอบกับเทคนิคเดลฟายเป็นการเก็บข้อมูลจากผูเ้ ชีย่ วชาญกลุม่ เดียวกัน ซึง่ จะมีการตรวจสอบ
ความตรงในการเก็บข้อมูลในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ดังนั้นจึงไม่มีการตรวจความตรงเชิงเนื้อหา (content validity)
ของแบบสอบถามในแบบสอบถามรอบที่ 1
2. สร้างแบบสอบถามระดับความส�ำคัญขององค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข รอบที่ 2 จ�ำนวน 32 ข้อ ประกอบด้วย ทักษะการปฏิบตั งิ านด้านการบริหาร 17 ข้อ และทักษะทางอารมณ์
และสังคม 15 ข้อ ที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสอบถามรอบที่ 1 โดยก�ำหนดระดับความคิดเห็นต่อความส�ำคัญ
ของทักษะตามมาตรประมาณค่า 5 ระดับของ Likert ได้แก่ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และน้อยทีส่ ดุ และเนือ่ งจาก
ข้อค�ำถามทีส่ ร้างขึน้ เป็นการสังเคราะห์จากข้อมูลความคิดเห็นทีเ่ ป็นเหตุผลของกลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญในการเก็บข้อมูลรอบที่ 1
ซึง่ กลุม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นผูต้ รวจสอบความคิดเห็นทีเ่ ป็นเหตุผลของตนเองแล้วจึงไม่มกี ารตรวจสอบความตรง (Validity)
และความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม
3. สร้างแบบสอบถามระดับความส�ำคัญขององค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารกระทรวง
สาธารณสุข รอบที่ 3 จ�ำนวน 32 ข้อ ประกอบด้วย ทักษะการปฏิบตั งิ านด้านการบริหาร 17 ข้อ และทักษะทางอารมณ์
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และสั ง คม 15 ข้ อ โดยนํ า คํ า ตอบของกลุ ่ ม ผู ้ เ ชี่ ย วชาญทั้ ง หมดที่ ต อบแบบสอบถามในรอบที่ 2 มาวิ เ คราะห์
หาค่ามัธยฐาน (median) และค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (interquartile range : IQR) เป็นรายข้อค�ำถาม แล้วแสดง
ค่ามัธยฐานและค่าพิสยั ควอร์ไทล์ทคี่ าํ นวณได้ลงในแบบสอบถามส�ำหรับเก็บข้อมูลรอบที่ 3 และเนือ่ งจากเป็นแบบสอบถาม
เดียวกันกับแบบสอบถามรอบที่ 2 ต่างกันเพียงมีการระบุคา่ สถิตทิ วี่ เิ คราะห์ได้จากค�ำตอบของผูเ้ ชีย่ วชาญในรอบที่ 2 เพือ่
ให้ผเู้ ชีย่ วชาญทราบระดับความส�ำคัญของแต่ละทักษะขององค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารตามความเห็นของตนเอง
เพือ่ ให้พจิ ารณาเปรียบเทียบ หรือทบทวนค�ำตอบทีใ่ ห้ไว้ในรอบที่ 2 อันเป็นการยืนยันถึงระดับความส�ำคัญของแต่ละทักษะ
ขององค์ประกอบ จึงไม่มีการตรวจสอบความตรงและความเที่ยงของแบบสอบถาม

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน-สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยผู้วิจัยติดต่อเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญ
ทางโทรศัพท์ก่อนที่จะมีหนังสือเชิญ พร้อมส่งแบบสอบถามรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3 ตามล�ำดับ ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ทางจดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โดยขอรับคืนภายใน 2 สัปดาห์หลังจากได้รับแบบสอบถาม ผู้เชี่ยวชาญ
ได้ตอบแบบสอบถามและส่งคืนแบบสอบถามรอบที่ 1 จ�ำนวน 18 คน ส่วนรอบที่ 2 และรอบที่ 3 ส่งคืน จ�ำนวน 16 คน

การวิเคราะห์ข้อมูล

1. วิเคราะห์ข้อมูลรอบที่ 1 ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) เพื่อหาองค์ประกอบ สมรรถนะ
ทางการบริหารแต่ละด้าน โดยทักษะการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารและทักษะทางอารมณ์และสังคม ทีเ่ ป็นองค์ประกอบ
ทั้งหมดของแต่ละสมรรถนะเป็นทักษะที่ได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทุกคนทั้งส่วนที่เหมือนกันและต่างกัน
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลรอบที่ 2 ประกอบด้วยการวิเคราะห์ระดับความส�ำคัญขององค์ประกอบสมรรถนะ และการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
		 2.1 วิเคราะห์ระดับความส�ำคัญขององค์ประกอบสมรรถนะด้วยการหาค่าสถิตมิ ธั ยฐาน โดยก�ำหนดเกณฑ์
ระดับความส�ำคัญของแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้
				
มัธยฐาน ≥ 4.50
ระดับความส�ำคัญ มากที่สุด
				
มัธยฐาน ≥ 3.50–4.49 ระดับความส�ำคัญ มาก
				
มัธยฐาน ≥ 2.50–3.49 ระดับความส�ำคัญ ปานกลาง
				
มัธยฐาน ≥ 1.50–2.49 ระดับความส�ำคัญ น้อย
				
มัธยฐาน ≥ 1.49
ระดับความส�ำคัญ น้อยที่สุด
		 2.2 วิเคราะห์ความสอดคล้องของความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละองค์ประกอบสมรรถนะด้วยการ
หาค่าพิสัยระหว่างควอร์ไทล์ (Interquartile range: IQR) โดยก�ำหนดเกณฑ์ความสอดคล้องที่ค่า IQR ≤ 1.509
3. วิเคราะห์ขอ้ มูลรอบที่ 3 ด�ำเนินการเช่นเดียวกับรอบที่ 2 แต่เพิม่ การวิเคราะห์เพือ่ พิจารณาการยุตกิ ระบวนการ
เดลฟาย ซึง่ เป็นพิจารณาการเปลีย่ นแปลงของข้อสรุปเปรียบเทียบกับรอบทีผ่ า่ นมาโดยใช้เกณฑ์ความคงทีข่ องค�ำตอบ
จากระดับฉันทามติที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงน้อยกว่า 15% ของรอบที่ผ่านมา10

การพิทักษ์สิทธิ์ของกลุ่มตัวอย่าง

ผู้วิจัยขออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี
เลขที่ 19/2564 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ผู้วิจัยชี้แจงเรื่องการพิทักษ์สิทธิ์และวัตถุประสงค์การวิจัยอย่างเป็น
ลายลักษณ์อักษรให้กลุ่มตัวอย่างลงนามให้ค�ำยินยอมในการตอบแบบสอบถามการวิจัยทั้ง 3 รอบ และผู้วิจัย
เก็บแบบสอบถามไว้เป็นความลับอยู่ในที่ปลอดภัยและท�ำลายทิ้งเมื่อสิ้นสุดการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดในลักษณะ
ภาพรวม การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลไม่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหน่วยงานได้

NJPH Vol. 31 No. 3 September – December 2021 ISSN 2673-0693

Nursing Journal of the Ministry of Public Health

ผลการวิจัย

195

1. การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร รองรับยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ
ของกระทรวงสาธารณสุขจากข้อมูลเทคนิคเดลฟายรอบที่ 1
ผลการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารรองรับยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศของกระทรวง
สาธารณสุข พบทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหาร และทักษะทางอารมณ์และสังคมของสมรรถนะทางการบริหาร
ของผูบ้ ริหารกระทรวงสาธารณสุขรองรับยุทธศาสตร์บคุ ลากรเป็นเลิศของกระทรวงสาธารณสุข โดยสมรรถนะสภาวะ
ผูน้ ำ� มีทกั ษะการปฏิบตั งิ านด้านการบริหาร 6 ทักษะ ทักษะทางอารมณ์และสังคม 9 ทักษะ สมรรถนะวิสยั ทัศน์มที กั ษะ
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร 2 ทักษะ ทักษะทางอารมณ์และสังคม 1 ทักษะ สมรรถนะการวางกลยุทธ์ภาครัฐมีทักษะ
การปฏิบัติงานด้านการบริหาร 4 ทักษะ ทักษะทางอารมณ์และสังคม 1 ทักษะ สมรรถนะศักยภาพเพื่อน�ำการปรับเปลี่ยน
มีทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 3 ทักษะ ทักษะทางอารมณ์และสังคม 1 ทักษะ สมรรถนะการควบคุมตนเองไม่มี
ทักษะการปฏิบตั งิ านด้านการบริหาร มีทกั ษะทางอารมณ์และสังคม 4 ทักษะ และสมรรถนะการสอนงาน และการมอบหมาย
งานมีทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหาร 2 ทักษะ ทักษะทางอารมณ์และสังคม 1 ทักษะ ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร รองรับยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ
		 ของกระทรวงสาธารณสุข จากข้อมูลเทคนิคเดลฟายรอบที่ 1
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2. การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร รองรับยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ
ของกระทรวงสาธารณสุขจากข้อมูลเทคนิคเดลฟายรอบที่ 2 และรอบที่ 3
ผลการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขรองรับยุทธศาสตร์
บุคลากรเป็นเลิศของกระทรวงสาธารณสุขจากแบบสอบถามปลายปิดรอบที่ 2 และรอบที่ 3 พบว่า ผลการวิเคราะห์
มีคา่ มัธยฐานและ IQR ไม่แตกต่างกัน โดยทุกองค์ประกอบ มีระดับความส�ำคัญของทักษะการปฏิบตั งิ านด้านการบริหาร
และทักษะทางอารมณ์และสังคม อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด และมีค่า IQR น้อยกว่า 1.5 แสดงถึงความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารของผู้บริหาร รองรับยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ
		 ของกระทรวงสาธารณสุข จากข้อมูลเทคนิคเดลฟายรอบที่ 2 และรอบที่ 3
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หมายเหตุ : ค่ามัธยฐาน และ IQR ในตารางที่คั่นด้วยเครื่องหมาย / ค่าด้านหน้าเครื่องหมายเป็นค่าของรอบที่ 2 และค่าด้านหลัง
เครื่องหมายเป็นค่าของรอบที่ 3

เมือ่ เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญถึงระดับความส�ำคัญขององค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหาร
ของข้อมูลเทคนิคเดลฟายรอบที่ 2 กับรอบที่ 3 ได้ฉันทามติเนื่องจากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นตรงกันในระดับมาก
ถึงมากที่สุดในทุกทักษะ ซึ่งสามารถยุติกระบวนการวิจัยได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงค�ำตอบจากรอบที่สามเพียง
เล็กน้อย (ไม่เกิน 15%) ดังแสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบระดับฉันทามติองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารรองรับยุทธศาสตร์บคุ ลากรเป็นเลิศ
ของกระทรวงสาธารณสุข
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ข้อค้นพบหลักของการวิจยั นีค้ อื องค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหาร ซึง่ ประกอบด้วย ทักษะการปฏิบตั งิ าน
ด้านการบริหาร จ�ำนวน 17 ทักษะ และทักษะทางอารมณ์และสังคม จ�ำนวน 15 ทักษะ เป็นทักษะที่เป็นองค์ประกอบ
สมรรถนะทางการบริหารทีเ่ หมาะสมกับการพัฒนาผูบ้ ริหารของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็นเลิศ ซึง่ สามารถอภิปราย
สนับสนุนข้อค้นพบการน�ำองค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหาร ไปใช้ในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร ได้ดงั นี้
1. สามารถพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารได้ครบทั้ง 6 สมรรถนะ ได้แก่ สภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์
ภาครัฐ ศักยภาพเพื่อน�ำการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง และการสอนงานและการมอบหมายงาน โดยทุกสมรรถนะ
มีองค์ประกอบทัง้ ทีเ่ ป็นทักษะการปฏิบตั งิ านด้านการบริหารและทักษะทางอารมณ์และสังคม ยกเว้นสมรรถนะการควบคุม
ตนเองมีเฉพาะทักษะทางอารมณ์และสังคม
2. สามารถพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารได้ตรงกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข เพราะองค์ประกอบ
ที่ เป็ นข้ อ ค้ นพบมี ทั้ง ที่เ ป็นทัก ษะการปฏิบัติง านด้า นการบริ ห ารละทั กษะทางอารมณ์ แ ละสั ง คมซึ่ ง สอดคล้ อง
กับเป้าหมายการพัฒนาก�ำลังคนในช่วงปี 2565-2569 ให้ครอบคลุมทั้งทักษะการปฏิบัติงานและทักษะทางอารมณ์
และสังคมที่ก�ำหนดไว้ในยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศของกระทรวงสาธารณสุข1 นอกจากนี้ ยังสามารถอธิบาย
ความตรงกับความต้องการของกระทรวงสาธารณสุขจากการก�ำหนดให้ผบู้ ริหารระดับสูงทีร่ บั ผิดชอบด้านการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลของกระทรวงสาธารณสุขเป็นผูก้ ำ� หนด ซึง่ เป็นการก�ำหนดตามหลักการเลือกผูเ้ ชีย่ วชาญของการวิจยั
เชิงอนาคตด้วยเทคนิคเดลฟายที่จะต้องเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้นๆ อย่างแท้จริง หรือเป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วม รับผิดชอบ มีประสบการณ์ในประเด็นที่ศึกษา9
3. สามารถพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารได้เหมาะสมกับสถานการณ์ในอนาคต เพราะทักษะการปฏิบตั งิ าน
ด้านการบริหารและทักษะทางอารมณ์และสังคมที่เป็นข้อค้นพบมีหลายทักษะที่เป็นทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับผู้บริหาร
ในยุคศตวรรษที่ 21 ดังนี้
		 3.1 ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านด้ า นการบริ ห าร ประกอบด้ ว ย การบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงในโลกของ
การเปลี่ยนแปลงที่พลิกผัน การบริหารเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นหน่วยงานดิจิทัล และการประยุกต์ใช้กระบวนการของ
การคิ ด เชิ ง ออกแบบในการบริ ห าร ทั ก ษะการบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงในโลกของการเปลี่ ย นแปลงที่ พ ลิ ก ผลั น
และการบริหารเพือ่ การปรับเปลีย่ นเป็นหน่วยงานดิจทิ ลั เป็นทักษะทีม่ คี วามจ�ำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 เพราะการเปลีย่ นแปลง
ทีเ่ กิดขึน้ เกิดจากการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ทีก่ ำ� หนดการใช้เทคโนโลยี
(ICT literacy) ไว้เป็นกลุ่มทักษะพื้นฐาน (fundamental literacy) ที่จ�ำเป็นต้องใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับบริบท
ที่แตกต่างกัน1 ส�ำหรับทักษะการประยุกต์ใช้กระบวนการของการคิดเชิงออกแบบในการบริหาร เป็นทักษะที่มี
ความจ�ำเป็นในยุคศตวรรษที่ 21 เพราะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน
ท�ำให้บทบาทของการออกแบบ มีความจ�ำเป็นเพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผูใ้ ช้ทปี่ รับเปลีย่ นตามเทคโนโลยีทเี่ ปลีย่ นแปลง สอดคล้องกับทักษะการปฏิบตั งิ านหนึง่ ทีน่ ายจ้างแห่งศตวรรษที่ 21
ต้องการคือ การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design)12 นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสมรรถนะทางการบริหาร
ราชการในศตวรรษที่ 21 ที่ส�ำนักงาน ก.พ. ได้ศึกษาเพื่อปรับปรุงสมรรถนะหลัก ซึ่งสมรรถนะที่เป็นทักษะการปฏิบัติงาน
ด้านการบริหาร ประกอบด้วย การบริหารจัดการภารกิจในปัจจุบันโดยค�ำนึงถึงผลกระทบในระยะยาว การให้อำ� นาจ
และการพัฒนาผู้อื่น ทักษะดิจิทัล และทักษะภาษาต่างประเทศ13
		 3.2 ทักษะทางอารมณ์และสังคม ประกอบด้วย การยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ
การบริหารเวลา การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น การสร้างทีมงาน การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การปรับตัวและความยืดหยุ่น
การคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ การคิดวิเคราะห์และวิพากษ์ การสือ่ สารโน้มน้าว การสร้างความพร้อมรับการเติบโต
แบบคนคิดบวก กรอบความคิดแบบสากล และการจัดการอารมณ์และความคิด ซึง่ ครอบคลุมทักษะด้านการเข้าสังคม
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และอารมณ์ทกี่ ำ� หนดโดยองค์กร World Economic Forum (WEF) ซึง่ เป็นทักษะส�ำหรับการจัดการกับความท้าทายในชีวติ
และการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหาให้ตรงจุด (critical thinking/
problem-solving) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (creativity) การสื่อสารเพื่อแก้ปัญหา (communication) การท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่นเพื่อแก้ปัญหา (collaboration) ความอยากรู้อยากเห็น(curiosity) การริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative)
ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Persistence/Grit) ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพ
แวดล้อม (aptability) ความเป็นผู้นำ� (leadership) และความตระหนักถึงสังคมและวัฒนธรรม (social and cultural
awareness)11 โดยจัดกลุ่มทักษะตามทักษะของ WEF ได้ดังแสดงในวงเล็บ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหาให้ตรงจุด
(การคิดวิเคราะห์และวิพากษ์) การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (การคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์) การสื่อสาร
เพื่อแก้ปัญหา (การสื่อสารโน้มน้าว) การท�ำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อแก้ปัญหา (การท�ำงานร่วมกับผู้อื่น) ความอยากรู้
อยากเห็น (การสร้างความพร้อมรับการเติบโตแบบคนคิดบวก, กรอบความคิดแบบสากล) การริเริ่มสร้างสรรค์
(การคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์) ความพยายามในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (การบริหารเวลา) ความสามารถ
ในการปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม (การปรับตัวและความยืดหยุ่น) ความเป็นผู้น�ำ (การสร้างทีมงาน,
การแก้ปัญหาความขัดแย้ง, และการจัดการอารมณ์และความคิด) และความตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรม
(การยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมและความเป็นมืออาชีพ) สอดคล้องกับผลการศึกษาที่พบ องค์ประกอบสมรรถนะ
ทีม่ ปี ระสิทธิผลของผูบ้ ริหารสถานศึกษา ทัง้ ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และอาชีวศึกษา ได้แก่ ความกล้าหาญ
ทางจริยธรรม คุณธรรม จรรยาบรรณ การสือ่ สารและการจูงใจ การท�ำงาน เป็นทีม และการวิเคราะห์และสังเคราะห์14-15
และผลการศึกษาสมรรถนะทางการบริหารราชการในศตวรรษที่ 21 ของส�ำนักงาน ก.พ. เพือ่ ปรับปรุงสมรรถนะหลัก
ซึ่งสมรรถนะที่เป็นทักษะทางอารมณ์และสังคม ประกอบด้วย การตัดสินใจบนสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและซับซ้อน
การยืดหยุ่นและปรับตัวต่อสถานการณ์ การประสานสัมพันธ์กับหน่วยงานทุกภาคส่วนและสื่อสารกับคนทุกช่วงวัย
การสร้างศรัทธาและความเชื่อมั่นด้วยความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม การเรียนรู้และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง13

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลวิจัยไปใช้
		 1.1 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข น�ำทักษะขององค์ประกอบสมรรถนะ
ทางการบริหารไปก�ำหนดไว้ในแผนงานการผลิตและพัฒนาก�ำลังคนตามยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ. 2565-2569
		 1.2 วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข น�ำทักษะขององค์ประกอบ
สมรรถนะทางการบริหารไปใช้เป็นกรอบส�ำหรับพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร พ.ศ. 2565
		 1.3 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่าของกระทรวงสาธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
น�ำทักษะขององค์ประกอบสมรรถนะทางการบริหารไปใช้เป็นกรอบส�ำหรับพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ในหน่วยของตนเอง
2. ข้อเสนอแนะในการท�ำวิจัยต่อไป
		 2.1 การวิจยั เพือ่ จัดท�ำข้อเสนอเชิงนโยบายของการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของผูบ้ ริหารกระทรวง
สาธารณสุข รองรับยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศของกระทรวงสาธารณสุข
		 2.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงของกระทรวง
สาธารณสุข รองรับยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศของกระทรวงสาธารณสุข
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