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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาและ

อุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ รวมทั้งศึกษาแนวทางแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค และรูปแบบ วิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ให้มีประสิทธิภาพของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยใช้
วิธีวิจัยเอกสารและวิจัยสนาม ในส่วนของการวิจัยสนามใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน 10 คน ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบ วิธีการและกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิด
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ ระบบพ่ีเลี้ยง และการปฏิบัติงานแบบระบบหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน 
มุ่งเน้นให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ ให้บริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง มี Service mind และเน้นการบริการเป็นเลิศ 
2) ปัญหาและอุปสรรค บุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน พ่ีเลี้ยงมีจ านวนหลายคน 
ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสับสน ภาระงานมีปริมาณมาก บรรยากาศในการปฏิบัติงานอยู่ในภาวะเครียดและ
กดดัน 3) แนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ควรมีการวางแผนบุคลากรในหน่วยงาน มีการประชุมใน
หน่วยงาน เพ่ือหาวิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาและการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในหน่วยงาน มีการจัดระบบงาน เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน และลดภาระงานไปรวมที่บุคคลคนเดียว 
รวมทั้งรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าไว้กับหน่วยงาน และท าความเข้าใจกับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ.และ.4).แนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.คือ.ให้การพยาบาลตาม
มาตรฐานสากล ค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ท างานเป็นทีม 
(Term work) มีการจัดระบบงาน และมีการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้  

ค าส าคัญ: การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่  ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา
โรงพยาบาลกลาง

                                                 

 
* บทความนี้เรียบเรียงจากการค้นคว้าอสิระเร่ือง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่: 

กรณีศึกษาศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย ์กรุงเทพมหานคร  
 ** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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บทน า  
 ส านักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร (2552, หน้า 61) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
กรุงเทพฯ ระยะยาว มีการก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว เพ่ือเป็นกรอบแนวทางหลักใน
การพัฒนากรุงเทพฯ ให้เป็นมหานครน่าอยู่อย่างยั่งยืน จึงได้มีการจัดท าแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 12 ปี 
(พ.ศ. 2552-2563) โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่.4.พัฒนากรุงเทพฯ.ให้เป็นมหานครแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีและ 
มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม (Providing Good Quality of Life in Cultural Mega City) จากนโยบายแผน
บริหารราชการกรุงเทพมหานครดังกล่าว จึงได้มีการก่อตั้งศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์รวมความเป็นเลิศทางด้านจักษุวิทยา (Excellent 
Center) ที่มีศูนย์ตรวจและรักษาสายตา (Lasik Center) รองรับผู้รับบริการที่มารับการตรวจและรักษาภาวะ
สายตาสั้น สายตาเอียง และสายตายาว ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด บางครั้งยังรับการรักษาจาก
ต่างประเทศ ปัจจุบันศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง มีบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนที่ยังขาด
ความช านาญเฉพาะด้าน เนื่องจากเพ่ิงเข้ารับราชการและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย ประกอบกับ
ภาระงานที่มาก ท าให้การปฏิบัติหน้าที่ได้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร เกิดความเหลื่อมล้ าในการให้บริการ 
อาจจะท าให้การให้บริการได้ไม่ทั่วถึง และขาดประสิทธิภาพ อีกทั้งความล้าสมัยของทัศนคติแบบดั้งเดิมของ
บุคลากรทางการแพทย์ที่อาวุโส ที่ยึดติดกับการท างานแบบเดิม ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้องค์กร
ขาดความทันสมัย และไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ปัจจุบัน บุคลากรทางการแพทย์จึงควรได้รับ
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ และศักยภาพให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรได้อย่างแท้จริง 

การเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยท าให้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการรักษาภาวะสายตาสั้น สายตาเอียงและ
สายตายาวมากขึ้น และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของศูนย์ตรวจและรักษาภาวะสายตาสั้น สายตาเอียงและ
สายตายาว ที่มีการเปิดให้บริการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ท าให้เกิดการแข่งขัน ประชาชนมีทางเลือก 
ในการเข้ารับบริการมากขึ้น อีกทั้งประชาชนหันมาให้ความส าคัญกับการวางแผนการใช้เงินมากขึ้น เนื่องจาก
สภาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญของความอยู่รอดขององค์กรและ
เพ่ือเป็นการรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะอาจเกิดขึ้นในอนาคต ในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สร้างความเป็นเลิศในองค์กร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเกิดความสนใจที่จะศึกษาเรื่องการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง 
ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขัน และประชาชนเกิดความเชื่อมั่น
ในการเข้ารับบริการอย่างต่อเนื่อง โดยศึกษาถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา.โรงพยาบาลกลาง.ส านักการแพทย์.กรุงเทพมหานครว่าเป็นไป 
ในทิศทางใด รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่  
เพ่ือน าข้อมูลจากการศึกษาไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสามารถน ามาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร
อย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันและอนาคต เพ่ือผลักดันให้องค์กรประสบความส าเร็จ  

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม่ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหม่ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
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3. เพ่ือศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

4. เพ่ือศึกษาแนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิด
การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมีวิธีการวิจัย 2 วิธี คือ
การวิจัยเอกสาร (documentary’research) เป็นการศึกษาค้นคว้า โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล จากเอกสาร 
ต ารา บทความทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ และการวิจัยสนาม (field research) 
ด้วยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือแบบเป็นทางการ (structured interview or formal interview) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา 
โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
sampling) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) เป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเจาะจงเลือกเฉพาะก าหนด
คุณลักษณะที่ต้องการศึกษา จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ คือ ผู้บริหารระดับต้น ที่มีบทบาท
ส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ได้แก่ หัวหน้าศูนย์ตรวจและรักษา
สายตา จ านวน 1 คน รองหัวหน้าศูนย์ตรวจและรักษาสายตา จ านวน 1 คน และที่ปรึกษาศูนย์ตรวจและรักษา
สายตา จ านวน 1 คน และผู้ปฏิบัติงาน ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการดูแลผู้ป่วยตามมาตรฐาน ได้แก่
พยาบาลวิชาชีพ และพนักงานราชการ จ านวน 7 คน   
 เครื่องมอืที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย  ได้แก่ การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือ 
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (structured interview or formal interview) คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีค าถาม
และข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว เพ่ือใช้สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญเป็นรายบุคคล 
 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป โดยการรวบรวม
เอกสาร ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการ
บรรยาย รวมถึงเอกสารทางวิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม 
เป็นต้น งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด เอกสารของ
ทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เช่น นโยบาย กฎระเบียบ 
พระราชบัญญัติ คู่มือปฏิบัติงาน ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัยเลือกวิธีการ
สัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบ
เป็นทางการ (structured interview or formal interview) โดยที่ผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่
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ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่ง
เป็นค าถามในการสัมภาษณ์แล้วจดบันทึกข้อมูล และบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
ผู้วิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ คือ น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็นค าถาม 
แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน หรือความแตกต่างกันของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน แล้วน ามาเปรียบเทียบ
กับข้อมูลเอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะน าข้อมูลนั้นไปวิเคราะห์และ
น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย รูปแบบ วิธีการ 
กระบวนการ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โดยการน าเสนอ
ผลการวิจัยในรูปแบบพรรณนา 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ของศูนย์ตรวจและรักษา
สายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ลักษณะงานแบ่งงานออกเป็น 2 ประเภท คือ  
1. งานให้บริการผู้ป่วยนอก และ 2. งานห้องผ่าตัด การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน ส่วนใหญ่จะใช้
ระบบพ่ีเลี้ยง หรือการสอนงาน (Coaching) และมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนในการปฏิบัติงาน (Job rotation)  
ทั้งงานให้บริการผู้ป่วยนอก และงานห้องผ่าตัด บุคลากรในหน่วยงานต้องสามารถปฏิบัติงานได้ทุกหน้าที่  
จึงมีการจัดการความรู้ในหน่วยงาน เพ่ือเก็บรวบรวมความรู้  และพัฒนาต่อยอดมาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ประสิทธิภาพ  
 
 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาวิเคราะห์แยกเป็นประเด็น 
ต่าง ๆ เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ของศูนย์ตรวจและ
รักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีดังนี ้

 1.1. ระบบพ่ีเลี้ยง มีการปฐมนิเทศงาน เช่น แนะน าสถานที่ บุคลากรภายในหน่วยงานและวิธีการ
ปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในช่วงแรกให้น้องใหม่สังเกตการปฏิบัติงานของรุ่นพี่ ว่ารุ่นพี่มีวิธีการในการปฏิบัติงาน
อย่างไร หลังจากนั้น ฝึกให้น้องปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยมีรุ่นพ่ีคอยสังเกตการณ์อยู่ใกล้ๆ เพ่ือเป็นการลด
ความกังวลของน้อง และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับบริการได้ พร้อมทั้งมีการประเมินการปฏิบัติงาน
เป็นระยะ ๆ เช่น มีการประเมินความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และประเมินผล 3 เดือนหลัง
การปฏิบัติงาน เป็นต้น 

 1.2. ระบบหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน ทั้งงานให้บริการผู้ป่วยนอก และงานห้องผ่าตัด 
 1.3. การให้บริการยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ผู้ให้บริการมี Service mind เน้นการบริการ

เป็นเลิศ ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ การปฏิบัติงานยึดกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติตามมาตรฐาน
วิชาชีพ 

 1.4. อบรมทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน 
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 1.5. มีการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เช่น รุ่นพ่ีท าสรุปการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน เพ่ือให้ 
น้องใหม่ได้เรียนรู้ และท าสรุปในรูปแบบความเข้าใจของตนเอง เป็นต้น 

 1.6. มีการประชุมประจ าเดือนภายในหน่วยงาน เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาศูนย์ตรวจและ
รักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ  
ความช านาญ และหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการจัดการความรู้ในหน่วยงาน 
เพ่ือให้เกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา (case conference)  
เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น น านวัตกรรมมาช่วยลดขั้นตอน  
ในการปฏิบัติงาน 

2. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 
 2.1. ลักษณะงานที่รับผิดชอบมีหลากหลาย ภาระงานมีปริมาณมาก อาจส่งผลต่อการเรียนรู้และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 2.2. ระบบพ่ีเลี้ยง พบปัญหา ได้แก่ พ่ีเลี้ยงมีจ านวนหลายคน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสับสน
ความแตกต่างระหว่างอายุของผู้สอนและผู้เรียน มีผลต่อการรับรู้ ความเข้าใจ และประสิทธิภาพในการเรียนรู้
สมรรถนะของผู้สอนมีความแตกต่างกัน 
 2.3. บุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญมีจ านวนน้อย และบุคลากรบางส่วนยังขาด
ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 2.4. ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะพบมาก ในบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย 
 2.5. ทัศนคติแบบดั้งเดิมของบุคลากรที่มีอาวุโส  
 2.6. บรรยากาศในการปฏิบัติงานอยู่ในภาวะเครียด และกดดัน 
 2.7. ขั้นตอนและแนวทางในปฏิบัติงานไม่ชัดเจน อีกท้ังยังมีกฎ ระเบียบ และข้อบังคับมากเกินไป 

3. แนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหม่ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร มีดังนี ้

 3.1. มีการวางแผน และจัดระบบงานให้เป็นระบบมากขึ้น ลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
 3.2. มีวางแผนบุคลากรในหน่วยงาน และมอบหมายงาน เพ่ือกระจายหน้าที่ให้แต่ละบุคคล

รับผิดชอบ ลดภาระงานไปรวมที่บุคคลคนเดียว รวมทั้งรักษาบุคลากรที่มีคุณค่าไว้กับหน่วยงาน 
 3.3. เน้นการท างานเป็นทีม (Team work) 
 3.4. ปรับระบบพ่ีเลี้ยง มีการมอบหมายให้มี พ่ี เลี้ยงคนเดียวในการรับผิดชอบสอนงาน  

มีการประเมินผลก่อนการสอน ขณะสอน และหลังการสอน เพ่ือประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน 
 3.5. เน้นการฝึกปฏิบัติ เพ่ือให้เกิดความช านาญในการปฏิบัติงาน 
 3.6. มีการประชุมในหน่วยงาน เพ่ือหาวิธีการ และแนวทางในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา

และการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

 3.7. สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ไม่เครียดและกดดันมากเกินไป 
 3.8. มีการใช้สื่อ และเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  
 3.9. ท าความเข้าใจกับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง เพ่ือปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 3.10. สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน เกิดความรักองค์กร มีน้ าใจ และช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 

 3.11. มีความยืดหยุ่นเรื่องกฎ ระเบียบ และข้อปฏิบัติ ให้อ านาจในการตัดสินใจกับหน่วยงาน 
4. แนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหาร

จัดการภาครัฐแนวใหม่ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร   
มีดังนี ้

 4.1. ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของฝ่ายการพยาบาล ให้การพยาบาลตามมาตรฐานสากล 
 4.2. ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ เน้นเรื่อง service mind ไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการแบบมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานวิชาชีพ และค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
 4.3. พัฒนารูปแบบในการปฏิบัติงาน มีการจัดระบบงานให้เป็นระบบ ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน 

สร้างการท างานเป็นทีม (Term work) เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้มแข็ง มีความเสียสละ มีน้ าใจ และรักองค์กร 
มีการประยุกต์และใช้เทคนิคในการจัดการความรู้ การคิดเป็นระบบมาใช้ในการปฏิบัติงาน  

 4.4. ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ และนวัตกรรมในการให้การพยาบาล  
เพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 4.5. มอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับตัวบุคคล (Put the right man on the 
right job) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากรทุกคนตั้งใจปฏิบัติงาน มีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน และตื่นตัวในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา 

 4.6. ระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติงานควรมีความเหมาะสม มีแผนการสอน และมีรูปแบบที่ทันสมัย 
เช่น การสอนด้วยรูปแบบของ VDO ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการช่วยจ า หรือการใช้นวัตกรรม เป็นนวัตกรรมเชิง
กระบวนการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน  

 4.7. บรรยากาศในที่ท างาน สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ เช่น อยู่ด้วยกันแบบมีน้ าใจ อยู่กันแบบพ่ีน้อง 
มีความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 

 4.8. หาจุดแข็งในหน่วยงาน และพัฒนาจุดแข็งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 รูปแบบ วิธีการ และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ  
แนวใหม่ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  มุ่งเน้นให้
บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ สอดคล้องกับแนวความคิดของ ชลิดา ศรมณี (2563, หน้า 3) กล่าวถึง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ (Human Resource Development) คือ กระบวนการเพ่ิมความรู้ ความช านาญ และความสามารถ
โดยรวมของประชากรในสังคม กระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา  
ใช้ระบบพี่เลี้ยง โดยมีการปฐมนิเทศงาน เช่น แนะน าสถานที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน และวิธีการปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงานในช่วงแรกให้น้องใหม่สังเกตการปฏิบัติงานของรุ่นพ่ี ว่ารุ่นพ่ีมีวิธีการในการปฏิบัติงานอย่างไร 
หลังจากนั้น ฝึกให้น้องใหม่ปฏิบัติงานด้วยตนเอง โดยมีรุ่นพ่ีคอยสังเกตการณ์อยู่ใกล้  ๆ เพ่ือเป็นการลดความ
กังวล และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับผู้รับบริการได้ พร้อมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ 
เช่น มีการประเมินความรู้ก่อนการปฏิบัติงาน ระหว่างปฏิบัติงาน และประเมินผล 3 เดือนหลังการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วรารัตน์ เขียวไพรี (2551, หน้า 188-190) ให้ความหมายของการฝึกอบรม
ระหว่างปฏิบัติงาน (On the job training : OJT) ว่าเป็นการฝึกอบรมพนักงานระหว่างช่วงเวลาปฏิบัติงาน 
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โดยได้รับการแนะน าหรือนิเทศงานจากเพ่ือนร่วมงาน พนักงานอาวุโส ผู้ช านาญงาน หรือหัวหน้างาน เป็นวิธีการ
ฝึกอบรมที่ได้รับความสนใจให้เป็นเครื่องมือส าคัญขององค์การ เนื่องจากการขาดแคลนผู้สมัครงานที่มีทักษะ
ตามความต้องการของต าแหน่งงาน เทคนิคของการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน ได้แก่ การสอนงาน (Coaching) 
หมายถึง การที่หัวหน้างาน แนะน าให้พนักงานเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ เทคนิค และแนวปฏิบัติงาน
ได้อย่างง่ายและรวดเร็ว รวมทั้งแนะน าให้เห็นจุดบกพร่องที่ควรหลีกเลี่ยง จากการประเมินความต้องการจูงใจ
ให้พนักงานปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสอนงานส่วนใหญ่
ผู้บังคับบัญชาจะสอนผู้ใต้บังคับบัญชาถัดไประดับเดียว ระหว่างการปฏิบัติงานอาจเป็นการสอนแบบตัวต่อตัว 
หรือเป็นกลุ่มก็ได้ และบทบาทการสอนงานของผู้บังคับบัญชาที่มีประสิทธิภาพจะต้องเปลี่ยนจากการควบคุม
เป็นการประสานงานและการอ านวยการ รวมถึงยังสอดคล้องกับแนวคิดของ กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล (2557, 
หน้า 159) กล่าวถึง การสอนแนะ (Coaching) หมายถึง การที่หัวหน้างานหรือผู้ที่มีความรู้ในเรื่องงานอย่าง
ถ่องแท้ ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล และมีเวลาสอนแนะผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้เรียนรู้ว่า
งานที่ตนรับมอบหมายนั้นมวีัตถุประสงค์อย่างไร มีเทคนิคและแนวปฏิบัติในการท างานนั้น ๆ ให้ง่ายและรวดเร็ว
อย่างไร พร้อมทั้งให้ค าแนะน าชี้ให้มองเห็นจุดบกพร่องที่ควรป้องกันหรือหลีกเลี่ยง  เพ่ือให้ผู้รับการสอนแนะ
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสอนแนะนี้ส่วนใหญ่เป็นการสอนให้แก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาใน
ระดับติดต่อกันถัดไปเพียงคนเดียว ดังนั้น การสอนแนะจึงเป็นการสอนแบบตัวต่อตัวแต่บางครั้งอาจจะสอน
เป็นกลุ่มก็ได้นอกจากระบบพ่ีเลี้ยง ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา ยังมีวิธีการในการปฏิบัติงานแบบระบบหมุนเวียน
สับเปลี่ยนงาน โดยปฏิบัติงานทั้งงานให้บริการผู้ป่วยนอก และงานห้องผ่าตัด ในการช่วยแพทย์ส่งเครื่องมือใน
ห้องผ่าตัด มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ วรารัตน์ เขียวไพรี (2551, หน้า 188-190) ให้ความหมาย เทคนิค
ของการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติงาน ได้แก่ การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน (Job rotation) เป็นวิธีการให้
ผู้รับงานฝึกอบรม ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนงาน ระหว่างต าแหน่ง
กันหรือแผนกงานทีแ่ตกต่างกันภายในช่วงเวลาที่ก าหนดและระหว่างการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้รับการฝึกอบรม
จะได้รับการแนะน าจากพนักงานอาวุโสและหัวหน้างาน เมื่อกระบวนการฝึกอบรมสิ้นสุด ผู้รับการฝึกอบรมจะ
เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของต าแหน่งงานหรือแผนกงานนั้น ผลลัพธ์จากการประเมินผลจะใช้พิจารณาให้ผู้รับการ
ฝึกอบรมได้รับมอบหมายต าแหน่งงานถาวรต่อไป การหมุนเวียนสับเปลี่ยนงานใช้มาก ในกรณีการเตรียมการ
เป็นผู้บริหาร ผู้บริหารใหม่ต้องพัฒนาความรู้ในการท างานขององค์การก่อนที่จะเป็นผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จ 
ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา มีการให้บริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ผู้ให้บริการมี Service mind  
เน้นการบริการเป็นเลิศ ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ การปฏิบัติงานยึดกฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2562, หน้า 88) กล่าวถึง ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เช่น ประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen-centered) เป็นการให้บริการโดยยึด
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การจัดการกับความกังวลของประชาชนในทุกขั้นตอนของการส่งมอบงานบริการหรือ
อาจกล่าวได้ว่า ในการปฏิบัติงาน ระบบราชการจะต้องค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก และความ
รวดเร็ว (Economy of speed) การท างานที่มีความเร็ว การที่องค์การสามารถท างานได้เร็วขึ้น จะท าให้ต้นทุน
ลดต่ าลง และท าให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจได้ ซึ่งอาจเป็นผลจากการร่วมมือในการท างาน หรือการใช้
ทรัพยากรร่วมกัน รวมทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์ จงเกษกรณ์ (2562) ที่ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษา ส านักคณะกรรมการตุลาการศาล
ยุติธรรม ผลการศึกษาพบว่า กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สอดคล้องกับแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐ 
แนวใหม่ ได้แก่ การจัดการโดยนักวิชาการที่ช านาญการ ความชัดเจนของตัวชี้วัดและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น การแบ่งแยกหน่วยงาน เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันมากขึ้น เน้นการจัดการตาม
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แบบภาคเอกชน.การใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด .และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการบริหาร 
ทรัพยากรมนุษย์มี 4 ปัจจัย ได้แก่ บุคลากร สัมพันธภาพในองค์กรและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี   
ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา มีการจัดท าคู่มือในการปฏิบัติงาน เช่น รุ่นพี่สรุปการปฏิบัติงานเป็นขั้นตอน เพ่ือให้
น้องใหม่ได้เรียนรู้ และสรุปในรูปแบบความเข้าใจของตนเอง มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ ยุรพร ศุทธรัตน์ 
(อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 100-101) กล่าวถึง ลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้ เช่น สมาชิกใน
องค์การมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ มีการแบ่งปันความรู้ ซึ่งลักษณะ
ส าคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ที่ส าคัญ ได้แก่ ค่านิยมทางวัฒนธรรม (culture values) การมีคุณค่าทาง
วัฒนธรรมที่สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และน าความรู้ที่ได้มาแบ่งปันให้สมาชิกในองค์การ และประยุกต์ความรู้
นั้น ๆ ไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ การแก้ปัญหาและการตัดสินใจต่าง ๆ ในองค์การ
โดยทั่วไปได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมองค์การทั้งนั้น การพัฒนาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้นั้น มีค่านิยม
ทางวัฒนธรรมหลายอย่างที่ผู้น าจะต้องปลูกฝังลงในองค์การ ค่านิยมหนึ่งที่ส าคัญคือ การสร้างวัฒนธรรมแห่ง
การเรียนรู้ และวัฒนธรรมในการริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ ๆ การสื่อสาร(communication) เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะพัฒนา
องค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหารจะต้องมั่นใจว่าช่องทางการสื่อสารต้อง
เปิดกว้างและใช้การได้ ซึ่งรวมถึงการให้ข้อมูล และการรับข้อมูลข้าวสารต่าง  ๆ จะต้องท าการสื่อสารถึงกัน
อย่างเปิดเผย ทางเลือกในการสื่อสารควรถูกสร้างให้มีมากขึ้น และการถ่ายโอนความรู้ขององค์การ (knowledge 
transfer) การเรียนรู้ของพนักงานจะเกิดขึ้นเมื่อความรู้จากส่วนหนึ่งขององค์การถูกถ่ายโอนอย่างรวดเร็วและ  
มีประสิทธิภาพไปยังส่วนอ่ืนขององค์การ.เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้งขึ้นอีกด้วย  
ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา ยังมีการอบรมทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน และมีการประชุมประจ าเดือนภายในหน่วยงาน เพ่ือหาแนวทางใน
การพัฒนาศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และพัฒนาบุคลากร
ให้มีทักษะ ความช านาญและหาแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เป็นการจัดการความรู้
ในหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดเป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกรณีศึกษา ( case 
conference) เพ่ือหาแนวทางในการป้องกันความเสี่ยง และความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น น านวัตกรรมมาช่วย
ลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วิโรจน์ ก่อสกุล (2562, หน้า 88) ที่ได้กล่าวถึง ปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เช่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Continuous learning) เป็นการ
แสดงออกถึงความตั้งใจในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพ่ือให้มีความรู้และความสามารถในการจัดการ
กับปัญหาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป รวมถึงการจัดการความรู้ (Knowledge based mgt) เป็นการบริหาร
ความรู้ เป็นเครื่องมือพัฒนางาน คน องค์การและสังคม โดยน าความรู้ที่มีอยู่ในองค์การมาใช้ประโยชน์ให้มาก
ที่สุด ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนในยุคการสร้างความรู้ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative 
Economy) เป็นแนวคิดที่จะสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เป็นแนวคิดที่อยู่บนการ
ท างานแบบใหม่ ที่มีปัจจัยหลักมาจากความสามารถ และทักษะพิเศษของบุคคล เป็นระบบเศรษฐกิจใหม่ที่มี
กระบวนการน าเอาวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมารวมเข้าด้วยกัน ก่อให้เกิดอุตสาหกรรมความคิด
สร้างสรรค์ (Creative Industry) หรืออุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Culture Industry) และการคิดนอกกรอบ 
(Out of the box) เป็นการคิดริเริ่มสิ่งใหม่ท่ีสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน คิดใหม่ไม่เหมือนเดิม 
คิดแตกต่างจากเดิม ซึ่งเป้าหมาย คือ การแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ ของคน และองค์การ 

 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  มีประเด็นที่น ามา
อภิปราย ดังนี้ 
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  1. ปัญหาด้านบุคลากร บุคลากรที่มีประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานมีจ านวนน้อย 
และบุคลากรบางส่วนยังขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ส่งผลต่อความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งมักจะพบมากในบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อย มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ อรรถพล 
หวังสู่วัฒนา (2562) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด จังหวัด
สมุทรปราการ พบว่าปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริษัทไทยเชื้อเพลิงการบิน จ ากัด 
ได้แก่ 1) ปัญหาบุคลากรแต่ละคนมีความรู้ความสามารถ ทักษะประสบการณ์แต่ละด้านไม่เท่ากันจึงเป็นข้อจ ากัด
ที่จะพัฒนา 2) ปัญหาบุคลากรขาดทักษะการน าความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติ 3) ปัญหาใน
การศึกษาการพัฒนาท าให้บุคลากรปฏิบัติงานให้กับองค์การได้ไม่เต็มที่ เป็นต้น และปัญหาของศูนย์ตรวจและ
รักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เรื่องระบบพ่ีเลี้ยง พบปัญหา คือ 1) พ่ีเลี้ยง
มีจ านวนหลายคน ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความสับสน 2) ความแตกต่างระหว่างอายุของผู้สอนและผู้เรียน มีผลต่อ
การรับรู้ ความเข้าใจ และประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 3) สมรรถนะของผู้สอนมีความแตกต่างกัน มีความสอดคล้อง
กับแนวคิดของ วรารัตน์ เขียวไพรี (2551, หน้า 188-190) ได้กล่าวถึงข้อจ ากัดของการสอนงานจะอยู่ที่ความรู้
ความสามารถของผู้สอนงานในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ประสิทธิภาพของการสอนงานจึงขึ้นอยู่
กับการวางแผนการถ่ายทอดของผู้สอนงานเป็นส าคัญ 
  2. ปัญหาด้านวิธีปฏิบัติงาน ลักษณะงานที่รับผิดชอบมีหลากหลาย ภาระงานมีปริมาณมาก  
อาจส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากหน่วยงานอยู่ภายใต้ก ากับของหน่วยงานภาครัฐ 
ท าให้มีปริมาณผู้รับบริการจ านวนมาก ลักษณะงานที่รับผิดชอบมีหลากหลาย เช่น การซักประวัติ การตรวจ
ประเมินค่าสายตา การตรวจวัดความดันลูกตา การวัดค่าความโค้งของกระจกตา การวัดค่าความหนาของกระจกตา 
การตรวจวัดขนานของรูม่านตา การตรวจประเมินโรคเก่ียวกับดวงตาเบื้องต้น เป็นต้น อีกท้ังทัศนคติแบบดั้งเดิม
ของบุคลากรที่มีอาวุโส ไม่เปิดใจยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนและแนวทางในปฏิบัติงานไม่ชัดเจน มีกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับมากเกินไป มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พัทธนันท์ จงเกษกรณ์ (2562) ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ กรณีศึกษาส านักคณะกรรมการตุลาการ
ศาลยุติธรรม พบปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ กระบวนการท างานที่มีหลายขั้นตอนเกินความจ าเป็นและมีการ
กระจายข้อมูลในหลายๆ ส่วนงาน.ท าให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน.และการติดต่อประสานงานกัน 
บุคลากรมีการขอโยกย้ายบ่อย ท าให้งานในหน้าที่รับผิดชอบขาดความต่อเนื่อง และท าให้เสียเวลาในการสอน
งานให้กับบุคลากรใหม่.และขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ส านักงาน.ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงานและการบริการประชาชนผู้รับบริการ อีกทั้งบุคลากรรุ่นเก่าไม่เปิดใจยอมรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์การ 

 3. ปัญหาด้านสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน บรรยากาศในการปฏิบัติงานอยู่ในภาวะเครียด 
และกดดัน ส่งผลต่อการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Swanson 
(อ้างถึงใน สุธินี ฤกษ์ข า, 2560, หน้า 5-9) ได้อธิบาย ทฤษฎีเชิงระบบเป็นทฤษฎีที่อธิบายถึง “ระบบ” และ
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ภายในระบบ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่าทฤษฎีเชิงระบบ 
เน้นการมององค์รวมว่าทุกสิ่งล้วนมีความเก่ียวข้อง เชื่อมโยงกัน ไม่สามารถแยกส่วนได้ ซึ่งทฤษฎีนี้ให้แนวคิดที่
ส าคัญแก่งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ 
หากองค์กรประกอบอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรไม่สนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกัน นอกจากนั้น นักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์จะต้องตระหนักว่า แต่ละคนมีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างและอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่หลากหลาย 
การพัฒนาคนจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบเหล่านั้น เช่น หากพนักงานมีปัญหาผลการปฏิบัติงานไม่น่าพอใจ 
แนวทางแก้ไขปัญหาอาจไม่ใช่แค่การฝึกอบรม เนื่องจากอาจมีสาเหตุอ่ืนที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวที่ไม่สามารถ
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แก้ไขได้ด้วยการฝึกอบรม เช่น พนักงานมีความสามารถที่จะปฏิบัติงานแต่ขาดแรงจูงใจ เนื่องจากมองไม่เห็น
โอกาสเจริญก้าวหน้า หรือพนักงานลดประสิทธิภาพการท างานลง เพราะปัญหาส่วนตัว หากสาเหตุของปัญหา
เป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานของพนักงานแล้วการจัดโครงการฝึกอบรมก็
จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาผลการปฏิบัติงานแต่อย่างใด ดังนั้น ความเข้าใจในทฤษฎีเชิงระบบจะช่วยให้นักพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์มองภาพรวมได้ดียิ่งขึ้น ท าให้สามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเพ่ิมมากขึ้นและ
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด ผลนิล (2558) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบรรยากาศ
องค์การ ที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม กรณีศึกษา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ผลการวิจัย
พบว่า การท างานเป็นทีมมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และบรรยากาศในองค์การ ซึ่งบรรยากาศ
องค์การด้านความรับผิดชอบและบรรยากาศองค์การด้านความผูกพันเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการท างานเป็นทีม 

 แนวทางในการพัฒนารูปแบบและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้แนวคิดการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่ของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร  
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

 การปฏิบัติงานของศูนย์ตรวจและรักษาสายตา โรงพยาบาลกลาง ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของ
ฝ่ายการพยาบาล ให้การพยาบาลตามมาตรฐานสากล ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ เน้นเรื่อง service mind 
ไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการแบบมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และค้นคว้าหาความรู้ในการพัฒนาตนเองอย่าง
สม่ าเสมอ มีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และมีการพัฒนารูปแบบในการปฏิบัติงาน มีการจัดระบบงานให้เป็นระบบ 
ลดการปฏิบัติงานที่ซ้ าซ้อน สร้างการท างานเป็นทีม (Term work) เพ่ือให้บุคลากรมีความเข้มแข็ง มีความเสียสละ 
มีน้ าใจ และรักองค์กร มีการประยุกต์และใช้เทคนิคในการจัดการความรู้ การคิดเป็นระบบมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Ferlie และคณะ (อ้างถึงใน ทศพร ศิริสัมพันธ์, 2549, หน้า 31-33) ที่ได้จัดแบ่ง
ประเภทของ NPM ออกเป็น 4 แนวทางใหญ่ๆ กล่าวคือ 1. การปรับปรุงประสิทธิภาพ (Efficiency Drive) 
เป็นแนวความคิดในระยะเริ่มแรกของ NPM ซึ่งต้องการปรับเปลี่ยนให้การบริหารงานภาครัฐมีความทันสมัย
หรือเลียนแบบการบริหารงานในเชิงธุรกิจมากขึ้น (business-like approach) โดยเฉพาะการมุ่งเน้นถึงผลสัมฤทธิ์
ของการด าเนินงาน 2. การลดขนาดและการกระจายอ านาจ (Downsizing and Decentralization) ซึ่งต้องการ
เปิดให้กลไกตลาดเข้ามาทดแทนภาครัฐให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการจัดกลุ่มประเภทภารกิจงานหลัก
และภารกิจงานรอง (core function/non-core function) เพ่ือเปิดให้มีการทดสอบตลาด (market testing) 
หรือการคัดค้านเพ่ือเปิดให้มีการแข่งขัน (contestability) การแยกผู้ซื้อบริการและผู้ให้บริการออกจากกัน 
(purchaser-provider split) การใช้ระบบการท าสัญญาข้อตกลง (contractualism) รวมถึงการจัดตั้งองค์การ
บริหารงานอิสระของฝ่ายบริหาร (agencification) 3. การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (In Search of Excellence) 
เป็นรูปแบบที่ขยายแนวความคิดไปสู่เรื่องของวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจน
การบริหารความเปลี่ยนแปลง 4. การให้ความส าคัญต่อการบริการประชาชน (Public Service Orientation)  
เป็นรูปแบบที่มุ่งเน้นคุณภาพของการด าเนินงาน หรือการให้ความส าคัญต่อการพึงพอใจของลูกค้าผู้รับบริการ
เป็นอันดับแรก ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา มีการวิเคราะห์ จุดแข็งในหน่วยงาน และพัฒนาจุดแข็งให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้ และนวัตกรรมในการให้การพยาบาล 
เพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิชาการอย่างสม่ าเสมอ และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ระยะเวลาในการฝึก
ปฏิบัติงานควรมีความเหมาะสม มีแผนการสอน และมีรูปแบบที่ทันสมัย เช่น การสอนด้วยรูปแบบของ VDO 
ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการช่วยจ า หรือการใช้นวัตกรรม เป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการเรียนรู้ในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับแนวคิดของ วีณา พึงวิวัฒน์นิกุล (2563, หน้า 32-33) กล่าวถึง การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
(New Public Management) ซึ่งประกอบด้วย ประสิทธิภาพ.(Efficiency).หมายถึง.ในการปฏิบัติราชการต้อง
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ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดเกิดผลิตภาพที่คุ้มค่าต่อการลงทุน.และบังเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม ทั้งนี้ต้องมี
การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่ออ านวยความสะดวกและลดภาระค่าใช้จ่าย ตลอดจนยกเลิก
ภารกิจ ที่ล้าสมัยและไม่มีความจ าเป็น ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้องมี
วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตาม
พันธกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ มีการวางเป้าหมายการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และอยู่ในระดับที่ตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของประชาชน สร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐาน มี การจัดการ
ความเสี่ยง และมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ.รวมถึงมีการติดตามประเมินผล.และพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ในการปฏิบัติราชการต้อง
สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจรวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มี
ความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ วรารัตน์ เขียวไพรี 
(2551, หน้า 240-241) อธิบาย ลักษณะส าคัญของการพัฒนาองค์การ คือ การพัฒนาองค์การเป็นกระบวนการ
สร้างวัฒนธรรม เผยแพร่ความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมของบุคคล เพ่ือให้สามารถประยุกต์ แนวทางใหม่ใน
การแก้ไขปัญหา การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องใช้เครื่องมือสอดแทรกด้านเทคโนโลยี โครงสร้าง การฝึกอบรม
พนักงานและทีมงาน เพ่ือให้เกิดความคิด ความเชื่อ และพฤติกรรมใหม่ และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt 
and Reynolds (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 98-100) อธิบายว่า “การพัฒนาองค์การให้ไปสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้” ควรมีเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ .(learning technology).โดยการน าวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานให้เกิดการเรียนรู้ เพราะเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะช่วยใน
การปฏิบัติงานที่มีการเรียนรู้อย่างทั่วถึง มีการเก็บประมวล ซึ่งจะช่วยให้การกระจายข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
ถูกต้อง และรวดเร็วมากขึ้น ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา มีการมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
กับตัวบุคคล (Put the right man on the right job) เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบุคลากร
ทุกคนตั้งใจปฏิบัติงาน มีน้ าใจ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และตื่นตัวในการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา การพัฒนา
องค์การ เน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานในการวิเคราะห์ปัญหาพิจารณาตัดสินใจ แสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา 
เลือกการแก้ไขปัญหา ก าหนดวัตถุประสงค์ การเปลี่ยนแปลง การลงมือปฏิบัติตามแผนการเปลี่ยนแปลง และมี
การประเมินผลทุกระดับขององค์การ มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ วรารัตน์ เขียวไพรี (2551, หน้า 240-
241) ไดก้ล่าวถึง ลักษณะส าคัญของการพัฒนาองค์การ ได้แก่ การพัฒนาองค์การมีเป้าหมายให้บุคคล กลุ่มหรือ
องค์การ วิเคราะห์และสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง โดยการน าทักษะและความรู้จากการเรียนรู้มาใช้ การให้
ความส าคัญกับบุคคลและทีมงานทุกประเภท เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการเปลี่ยนแปลงทุกส่วนอย่างเป็นระบบ เชื่อมั่น
แนวคิดการปรับปรุงประสิทธิผลขององค์การ ในรูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ด้วยการมีส่วนร่วมจากสมาชิก
ทุกคนในองค์การ และเป็นการพัฒนาเพ่ือแสวงหาสิ่งที่ดีขึ้น ทั้งบุคคล และองค์การ โดยใช้แนวทางชนะทั้งสองฝ่าย 
(Win-win approach) เป็นมาตรฐานของการพัฒนาองค์การ นอกจากนี้บรรยากาศในที่ท างาน ควรสนับสนุน
ให้เกิดการเรียนรู้ เช่น อยู่ด้วยกันแบบมีน้ าใจ อยู่กันแบบพ่ีน้อง มีความเข้าใจ และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน 
มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ Marquardt and Reynolds (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 98-
100) อธิบายว่า “การพัฒนาองค์การให้ไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้” มีบรรยากาศที่สนับสนุน (supporting 
atmosphere) เป็นบรรยากาศในองค์การที่มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสมาชิก เพ่ือน าไปสู่การสร้างสรรค์
นวัตกรรม และพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นอิสระและต่อเนื่อง เป็นองค์การที่เอาใจใส่ต่อความเป็นมนุษย์ เคารพ
ศักดิ์ศรีซึ่งกันและกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไร้ซึ่งการแบ่งแยก และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการท างาน 
รวมทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ Senge (อ้างถึงใน วิโรจน์ ก่อสกุล, 2562, หน้า 97-98) อธิบายว่า องค์การ
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แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) องค์การต้องมีการเรียนรู้ เพื่อปรับตัวให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ตลอดเวลา ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ร่วม (Shared Vision) องค์การแห่งการเรียนรู้จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วม 
ซึ่งจะเป็นกรอบแนวคิด เกี่ยวกับสภาพในอนาคตขององค์การ ที่ทุกคนในองค์การมีความปรารถนาร่วมกัน 
ช่วยกันสร้างภาพอนาคตของหน่วยงานที่ทุกคนจะทุ่มเทผนึกแรงกายแรงใจกระท าให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การ
เรียนรู้ ริเริ่มทดลองสิ่งใหม่ๆ ของคนในองค์การเป็นไปในทิศทาง หรือกรอบแนวทางที่มุ่งไปสู่จุดเดียวกันและ 
การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) ในองค์การแห่งการเรียนรู้ จะต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีมคือ 
การแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ และทักษะ วิธีคิดเพ่ือพัฒนาภูมิปัญญา และศักยภาพของทีมงานโดยรวม 
มีการแบ่งปัน แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดข้อมูล ในระหว่างกันและกัน ทั้งในเรื่องของความรู้ใหม่ๆ ที่ได้มาจากการ
คิดค้นจากภายใน หรือได้รับมาจากภายนอก การเรียนรู้เป็นทีม ยังควรครอบคลุมไปถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับ  
การท างานร่วมกันเป็นทีมด้วย 

 

 

ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1. ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือในการตรวจวิเคราะห์สภาพดวงตาเข้ามา
ให้ความรู้อย่างสม่ าเสมอ มีการพัฒนาทักษะความรู้ของบุคลากร เช่น การส่งไปศึกษาต่อ ส่งไปการอบรมทาง
วิชาการ เป็นต้น เพ่ือพัฒนาความรู้ให้เป็นปัจจุบัน และน าความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
 2. ศูนย์ตรวจและรักษาสายตา ควรมีการประชุมหลังปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยกันหาแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่ไม่เครียด และกดดันมากเกินไป เปิดโอกาสให้ทุกคน
ได้น าเสนอความรู้ทางวิชาการ เพ่ือเป็นการทบทวนความรู้ในการดูแลผู้ป่วย เช่น ความรู้เกี่ยวกับตา การดูแล
ผู้ป่วยต้อหิน การดูแลผู้ป่วยต้อเนื้อ และการดูแลผู้ป่วยต้อกระจก เป็นต้น 
 3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากร โดยปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม มีความยืดหยุ่น 
เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ มีการจ าลองสถานการณ์ในการฝึกปฏิบัติจริง ก่อนปฏิบัติกับผู้รับบริการ มีการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจก่อนเรียน ขณะเรียน และหลังเรียน เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ผู้เรียนมีความตื่นตัว
อยู่เสมอ 
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