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หน่วยที่ 2 

ระดับของกลยุทธ์และการก าหนดจุดมุ่งหมายของ
องค์การ 
 

เค้าโครงเนือ้หา 
ตอนท่ี 2.1 ระดบัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ 

2.1.1 การจดัการเชิงกลยทุธ์ในระดบัองคก์าร 
2.1.2 การจดัการเชิงกลยทุธ์ในระดบัธุรกิจ 
2.1.3 การจดัการเชิงกลยทุธ์ในระดบัปฏิบติัการ 

 

ตอนท่ี 2.2  การก าหนดจุดมุ่งหมายขององคก์าร 

2.2.1 ความส าคญัและลกัษณะของจุดมุ่งหมายองคก์าร 
2.2.2 การพฒันาและทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์วตัถุประสงคข์อง

โรงพยาบาล  
2.2.3 การก าหนดผลลพัธ์ท่ีส าคญัของการบริหารโรงพยาบาลเชิงกลยทุธ์  

 

แนวคดิ 
    1. ในการจดัการเชิงกลยทุธ์นั้น เป็นความรับผดิชอบร่วมกนัของผูบ้ริการทุกระดบั โดย

ผูบ้ริหารแต่ละระดบัจะรับผิดชอบหรือมีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์แตกต่าง
กนั อยา่งไรก็ตามกลยทุธ์ในแต่ละระดบัจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัตามล าดบัขั้นของกล
ยทุธ์เพื่อให้การด าเนินงานขององคก์ารบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยระดบัของกล
ยทุธ์นั้นแบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ คือ  1)  กลยทุธ์ระดบัองคก์าร   2 ) กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 
และ 3 ) กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ   
 2.   จุดมุ่งหมายขององคก์ารท่ีใหบ้ริการสุขภาพในยคุปัจจุบนั ท่ีส าคญัคือการจดับริการท่ี
ดีมีประสิทธิผลดา้นสุขภาวะแก่ผูป่้วยและเป็นท่ีพึงพอใจของครอบครัว ก่อใหเ้กิดความ
เขม้แขง็ย ัง่ยนืของการพฒันาสุขภาพของประชาชน ลดการพึ่งพา และพฒันาเป็นบริการท่ี
ก่อคุณค่าทางเศรษฐกิจแก่สังคมหรือประเทศโดยรวม ดงันั้นผูบ้ริหารควรท าความเขา้ใจ
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ถึงการก าหนดจุดมุ่งหมายองคก์าร และความเช่ือมโยงระวา่งวสิัยทศัน์ พนัธกิจ 
เป้าประสงค ์วตัถุประสงคข์องโรงพยาบาลพฒันาตลอดจนการก าหนดผลลพัธ์ของการ
บริหารเชิงกลยทุธ์ท่ีตอ้งคลอบคลุมทุกขอบเขตขององคก์าร 

 

วตัถุประสงค์ 
  เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายระดบัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ได ้ 
2. อธิบายวธีิการก าหนดจุดมุ่งหมายขององคก์ารได ้
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ตอนที ่2.1 

ระดบัของการจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 2.1 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 

                             

 หัวเร่ือง 

เร่ืองท่ี 2.1.1 การจดัการเชิงกลยทุธ์ในระดบัองคก์าร 
เร่ืองท่ี 2.1.2 การจดัการเชิงกลยทุธ์ในระดบัธุรกิจ 
เร่ืองท่ี 2.1.3 การจดัการเชิงกลยทุธ์ในระดบัปฏิบติัการ 

   

 แนวคดิ 
1. กลยทุธ์ระดบัองคก์ารจะเป็นตวัก าหนดทิศทางโดยรวมขององคก์ารและบทบาทของแต่

ละหน่วยธุรกิจ กลยุทธ์ระดับองค์การจึงเก่ียวข้องกับการตดัสินใจเพื่อก าหนดทิศ
ทางการด าเนินงานขององคก์าร เป็นกลยุทธ์ท่ีตอบสนองวตัถุประสงคห์ลกัในภาพรวม
ขององคก์าร หรือเป็นกลยทุธ์ในระดบันโยบายท่ีตอบสนองแผนงานขององคก์าร 

2. กลยุทธ์ระดบัธุรกิจเป็นวิธีการเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนัและการด ารงอยู่
ไดข้ององคก์ารอยา่งย ัง่ยนื 

3. กลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการ เป็นกลยุทธ์ที่ใชก้  าหนดวิธีการในการสนบัสนุนกลยุทธ์ใน
ระดบัธุรกิจ โดยเป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน่วยงานยอ่ย ๆ ภายในองคก์าร การก าหนด
กลยทุธ์ในการพฒันาหรือวิธีการท างานของหน่วยงานยอ่ยเหล่าน้ีก็เพื่อสนบัสนุนกลยุทธ์
ในระดบัธุรกิจท่ีก าหนดข้ึน 

 

 วตัถุประสงค์ 
  เม่ือศึกษาตอนท่ี 2.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 

1. อธิบายการจดัการเชิงกลยทุธ์ในระดบัองคก์ารได ้
2. อธิบายการจดัการเชิงกลยทุธ์ในระดบัธุรกิจได ้
3. อธิบายการจดัการเชิงกลยทุธ์ในระดบัปฏิบติัการได ้
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บทน า 
กลยทุธ์เป็นมาตรการส าคญัในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  ขององคก์ารใหบ้รรลุวตัถุประสงคท่ี์

ตอ้งการโดยสามารถเผชิญกบัการเปล่ียนแปลงของสภาวะต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม  การก าหนดกลยทุธ์ท่ี
เหมาะสมจะท าใหส้ามารถแข่งขนักบัคู่แข่งธุรกิจเดียวกนัหรือธุรกิจใกลเ้คียงได ้ ท าให้องคก์ารมีก าไรและ
อยูร่อดไดใ้นท่ีสุด  ในการด าเนินกิจกรรมขององคก์ารเพื่อใหส้ามารถบรรลุวสิัยทศัน์ไดน้ั้น  องคก์ารตอ้ง
อาศยัผูบ้ริหารในระดบัต่าง ๆ  และผูป้ฏิบติังานภายในองคก์าร  เพื่อน าพาองคก์ารไปสู่วิสัยทศัน์ท่ีก าหนด
ไว ้ ดงันั้น  ความรับผดิชอบในการจดัการเชิงกลยทุธ์จึงมิไดจ้  ากดัอยูแ่ต่เฉพาะผูบ้ริหารระดบัสูงเท่านั้น  
แต่จะมีการด าเนินงานครอบคลุมไปทัว่ทั้งองคก์าร  เพื่อใหอ้งคป์ระกอบทุกส่วนขององคก์ารด าเนินงาน
อยา่งส่งเสริมและสอดคลอ้งกนั  โดยมีวสิัยทศัน์ขององคก์ารเป็นจุดมุ่งหมายร่วมกนั  ซ่ึงสามารถจ าแนก
ระดบักลยทุธ์ในองคก์าร ได ้ 3  ระดบั  คือ  1)  กลยทุธ์ระดบัองคก์าร  (Corporate  strategy) 2 ) กลยทุธ์
ระดบัธุรกิจ ( Business strategy)  และ 3 ) กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ  (Functional strategy)  

 
ผูบ้ริหารแต่ละระดบัจะรับผิดชอบหรือมีหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเชิงกลยุทธ์แตกต่างกนั 

อยา่งไรก็ตามกลยุทธ์ในแต่ละระดบัจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกนัตามล าดบัขั้นของกลยทุธ์เพื่อให้การ
ด าเนินงานขององคก์ารบรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ ผูบ้ริหารระดบัสูงจะก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์าร ท่ี
เป็นภาพรวมขององคก์ารในอนาคต ซ่ึงผูบ้ริหารระดบักลางจะน าเป้าหมายท่ีผูบ้ริหารระดบัสูงก าหนดไวไ้ป
จดัท ากลยทุธ์ระดบัธุรกิจ  และผูบ้ริหารระดบัตน้ซ่ึงเป็นหน่วยปฏิบติัระดบัตน้จะก าหนดกลยทุธ์ระดบั
ปฏิบติัการของหน่วยงานตนเพื่อใหค้ลอ้งคลอ้งกบักลยทุธ์ในระดบัท่ีเหนือข้ึนไป  ดงัภาพท่ี 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 2.1 ความสมัพนัธ์ระหว่างระดบักลยทุธ์กบับทบาทผูบ้ริหาร 
 

การวางแผนระดับนโยบาย
กลยุทธ์ระดับองค์การ
(Corporate strategy)

แผนพัฒนา/แผนหลกั กลยุทธ์ระดับธุรกจิ
(Business strategy)

แผนปฏิบัติการ/โครงการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ
(Functional strategy)

ผู้บริหารระดับต้น

(First-Level Management)

ผู้บริหารระดับกลาง
(Middle management)

ผู้บริหารระดับสูง

(Top management)

คิด

พูด

ท า

การวางแผนระดับนโยบาย
กลยุทธ์ระดับองค์การ
(Corporate strategy)

แผนพัฒนา/แผนหลกั กลยุทธ์ระดับธุรกจิ
(Business strategy)

แผนปฏิบัติการ/โครงการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ
(Functional strategy)

ผู้บริหารระดับต้น

(First-Level Management)

ผู้บริหารระดับกลาง
(Middle management)

ผู้บริหารระดับสูง

(Top management)

คิด

พูด

ท า
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เร่ืองที ่2.1.1 การจดัการเชิงกลยุทธ์ในระดบัองค์การ 

  

1. แนวคดิทัว่ไปของกลยุทธ์ระดบัองค์การ 
 

 กลยทุธ์ระดบัองคก์าร (Corporate strategy) เป็นตวัก าหนดทิศทางโดยรวมขององคก์ารและ
บทบาทของแต่ละหน่วยธุรกิจทางกลยทุธ์ (Strategic Business Unit: SBU) กลยทุธ์ระดบัองคก์ารจึง
เก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององคก์าร เป็นกลยทุธ์ท่ีตอบสนอง
วตัถุประสงคห์ลกัในภาพรวมขององคก์าร หรือเป็นกลยทุธ์ในระดบันโยบาย (Policy-Level Strategy) ท่ี
ตอบสนองแผนงานขององคก์ารท่ีเป็นหน่วยราชการ  ส าหรับหน่วยงานภาครัฐนั้นกลยทุธ์ระดบัองคก์าร จะ
เปรียบเทียบไดด้งัน้ี (นิตยา เพญ็ศิรินภา 2544)  

กลยทุธ์ระดบัองคก์ารในระดบัชาติ คือกลยทุธ์ในแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ซ่ึงจะตอ้งใหทิ้ศ
ทางการด าเนินงานดา้นสาธารณสุขของชาติท่ีครอบคลุมงานของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงอ่ืน ๆ 
รวมทั้งภาคเอกชนท่ีด าเนินงานเก่ียวขอ้งกบัการสาธารณสุข  

กลยทุธ์ระดบัองคก์ารในระดบัจงัหวดั  คือกลยทุธ์ในแผนนโยบายของส านกังานสาธารณสุข
จงัหวดั ซ่ึงจะตอ้งใหทิ้ศทางครอบคลุมการด าเนินงานดา้นสาธารณสุขของส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั 
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ สถานีอนามยั โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งองคก์าร
สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีด าเนินงานดา้นสาธารณสุขในจงัหวดั เป็นตน้  

กลยทุธ์ระดบัองคก์ารในระดบัองคก์ารในพื้นท่ี เช่น โรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน คือ กล
ยทุธ์ในแผนนโยบายของโรงพยาบาลท่ีถูกก าหนดโดยทีมผูบ้ริหารของโรงพยาบาล ซ่ึงจะตอ้งใหทิ้ศทาง
ครอบคลุมการด าเนินงานของกลุ่มงานบริการต่าง ๆ หรือ แผนกต่าง ๆ ในโรงพยาบาลนั้นๆ 

 
  ในการก าหนดกลยุทธ์ระดบัองค์การ นั้นผูบ้ริหารจะให้ความส าคญักบัการด าเนินงาน 4 ด้าน 
ดงัต่อไปน้ี 
  1. การก าหนดต าแหน่งทางธุรกิจ ผูบ้ริหารองค์การจะตอ้งพิจารณาส่วนประสมของกลุ่มธุรกิจ 
โดยพิจารณาโครงสร้างว่าหน่วยธุรกิจใด กระจายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมใด ต้องการขยายตัวเข้าไป
ด าเนินงานในอุตสาหกรรมใด และก าหนดต าแหน่งของอุตสาหกรรมอยา่งไร 
  2. การบริหารกลุ่มธุรกิจ  ก าหนดแนวทางท่ีกลุ่มธุรกิจจะด าเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
  3. การเสริมความเขม้แข็งในกลุ่มธุรกิจ เป็นการสร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัโดยเปล่ียน
หรือการใช้ทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ร่วมกนั เช่น เทคโนโลยี เทคนิคการด าเนินงานหรือทรัพยากรทางการ
บริหาร 
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 4. การก าหนดล าดบัความส าคญั เน่ืองจากในแต่ละธุรกิจจะมีทรัพยากรท่ีจ ากดั มีความเขม้แข็ง
และจุดอ่อนท่ีแตกต่างกนั ตลอดจนขอ้จ ากดัของสภาพแวดลอ้มท่ีมีเฉพาะตวั ท าให้ผูบ้ริหารตอ้งจดัล าดบั
ความส าคญัของการด าเนินงานในกลุ่มธุรกิจ โดยการจดัสรรทรัพยากรไปยงัหน่วยธุรกิจท่ีเขม้แข็งหรือมี
อนาคต 
 
2. กลยุทธ์พืน้ฐานระดบัองค์การ 
 

ในการบริหารจดัการผูบ้ริหารจะตอ้งเลือกแนวทางใดแนวทางหน่ึงในการด าเนินงาน ไดแ้ก่ 1) 
การอยูใ่นธุรกิจเดิม การขยายธุรกิจหรือการหดตวั 2) การอยูใ่นธุรกิจเดิมหรือการขยายตวัไปสู่ธุรกิจอ่ืน 
และ 3) หากตอ้งเลือกการขยายตวัไปสู่ธุรกิจอ่ืนองคก์ารจะเลือกการขยายตวัจากภายในหรือภายนอก กลุ่ม
กลยทุธ์ท่ีองคก์ารสามารถเลือกใชเ้ป็นกลยทุธ์ระดบันโยบายหรือกลยทุธ์ขององคก์ารได ้4 กลุ่ม คือ 1) กล
ยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้การเจริญเติบโต (Growth Strategy) 2) กลยทุธ์การรักษาเสถียรภาพ (Stabilization Strategy) 
3) กลยทุธ์การถอนตวั (Retrenchment Strategy) และ 4) กลยทุธ์ผสมผสาน (Mix or Combination 
Strategies) (เกริกยศ  ชลายชเดชะ 2546 ; อนิวชั แกว้จ านง 2551  ;วชิิต อู่อน้ 2548  ;ณฐัพนัธ์ เขจรนนัทน์ 
2552) 
   2.1 กลยุทธ์ทีมุ่่งเน้นการเจริญเติบโต  (Growth strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีใชใ้นกรณีท่ีวิเคราะห์
ขอ้มูลแล้วพบว่ากิจการมีความเข้มแข็งและองค์การจะเพิ่มระดับการปฏิบติังานเพื่อการขยายตวัของ
องคก์าร ซ่ึงอาจกระท าไดใ้นรูปแบบต่าง ๆ กนัดงัน้ี 
  2.1.1 การมุ่งความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน  (Concentration growth strategy)  เป็นกล
ยทุธ์การเจริญเติบโตท่ีเก่ียวพนักบัการเจริญเติบโตของบริการดา้นเดียวภายในตลาดเดียว   ซ่ึงอาจเรียกกล
ยุทธ์น้ีว่าการเจาะตลาดก็ได้  เช่น  การใช้กลยุทธ์การมุ่งความเช่ียวชาญเฉพาะบางสาขาของโรคใน
โรงพยาบาลเอกชนในระดบัสูง  เป็นตน้ แบ่งออกเป็น 2 กลยทุธ์ดงัน้ี 
   1) การรวมธุรกจิตามแนวดิ่ง  (Vertical  integration growth strategy)  เป็นกล
ยทุธ์การเจริญเติบโตท่ีเก่ียวพนักบัการซ้ือหรือก่อตั้งผูจ้ดัจ  าหน่ายวตัถุดิบข้ึนมา  ซ่ึงเรียกวา่การรวมธุรกิจ
ไปขา้งหลงั  (Backward  integration)  เช่น  โรงพยาบาลท่ีมีบริษทัขายยา  โรงงานผลิตยา  หรือเวชภณัฑ ์ 
เป็นธุรกิจร่วม  การรวมธุรกิจตามแนวด่ิงอาจจะกระท าโดยการซ้ือหรือก่อตั้งช่องทางการจดัจ าหน่ายแก่
ลูกคา้ข้ึนมาเองท่ีเรียกวา่การรวมธุรกิจไปทางขา้งหนา้  (Forward  integration)   
   2) การรวมธุรกิจตามแนวนอน  (Horizontal  integration growth strategy)  
เป็นการขยายองค์การโดยการซ้ือหรือควบรวมกิจการกบัองค์การในลกัษณะเดียวกนั  เพื่อเป็นการขยาย  
เพื่อครอบครองตลาดและเพื่อสร้างช่องทางในการจดัจ าหน่ายแก่ลูกคา้เพิ่มข้ึน  เช่น  การควบรวมกิจการ
โรงพยาบาลโดยโรงพยาบาลท่ีมีความเขม้แขง็มากกวา่  เป็นตน้ 
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       2.1.2  การกระจายธุรกิจ  (Diversification growth strategy)  เป็นกลยุทธ์การขยาย
หรือกระจายตวัเขา้ไปในสายงานอ่ืน เป็นการสร้างความหลากหลายและความแตกต่างในการด าเนินงาน
ซ่ึงอาจเก่ียวพนัหรือไม่เก่ียวพนักบัผลิตภณัฑเ์ดิมขององคก์ารก็ได ้สามารถจ าแนกเป็น 2 กลยทุธ์ ดงัน้ี 
   1) การกระจายธุรกิจแบบเกาะกลุ่ม (Concentric diversification) เป็นการ
ขยายตวัเขา้ไปในธุรกิจอ่ืนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑเ์ดิม กลยทุธ์น้ีเหมาะส าหรับองคก์ารท่ีมีต าแหน่ง
ทางการแข่งขนัท่ีเขม้แขง็ ซ่ึงการใชก้ลยทุธ์น้ีจะสร้างผลก าไรมากกวา่การกระจายธุรกิจแบบไม่เกาะกลุ่ม  
   2) การกระจายธุรกจิแบบไม่เกาะกลุ่ม (Conglomerate diversification) เป็นการ
ขยายตวัเขา้ไปในธุรกิจอ่ืนท่ีไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์เดิม การเลือกใช้กลยุทธ์เม่ือพิจารณาพบว่า
ธุรกิจเดิมมีแนวโนม้การเติบโตลดลงจึงตอ้งมองหาธุรกิจอ่ืนท่ีมีโอกาสเติบโตมากกวา่ 
        
   2.2 กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ  (Stabilizing  strategies)  เป็นกลยุทธ์ท่ีมีลกัษณะคงท่ีไม่มี
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัใด ๆ  เป็นลกัษณะอนุรักษนิ์ยม  ใชส้ าหรับกรณีท่ีมีแนวโนม้วา่ในอนาคตจะไม่มี
การเปล่ียนแปลงมากนกั  หรือในกรณีท่ีเศรษฐกิจซบเซา กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพแบ่งออกเป็น 3 กล
ยทุธ์ดงัน้ี 
  2.2.1 กลยุทธ์การยับยั้ง หรือการด าเนินการด้วยความระมัดระวัง ( Pause or proceed 
with caution strategy) เป็นกลยุทธ์ท่ีใชภ้ายหลงัจากท่ีองค์การใชก้ลยุทธ์การเติบโตโดยการเพิ่มหน่วย
ธุรกิจ ท าให้องค์การอาจขาดทรัพยากรหรือเกิดการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานขององคก์าร  
  2.2.2 กลยุทธ์การไม่เปลี่ยนแปลง (No change strategy) เป็นการด าเนินการตามกลยุทธ์
เดิม เน่ืองจากกลยุทธ์เดิมท่ีวางไว้ประสบความส าเร็จด้วยดีและสภาพแวดล้อมขององค์การไม่
เปล่ียนแปลง 
  2.2.3 กลยุทธ์การท าก าไร (Profit strategy)เป็นกลยุทธ์ท่ีองคก์ารพยายามลดค่าใช้จ่าย
ต่างๆ เพื่อท่ีจะท าให้ก าไรขององค์การสูงข้ึน เงินปันผลของผูถื้อหุ้นสูงข้ึนในระยะสั้น แต่การเติบโตใน
ระยะยาวหยดุชะงกั    
   2.3 กลยุทธ์การถอนตัวหรือกลยุทธ์ตัดทอน  (Retrenchment strategies)  เป็นกลยุทธ์การ
ป้องกนัตวัท่ีผูบ้ริหารตอ้งการลดการด าเนินงานขององคก์ารลงเม่ือองคก์ารอยูภ่ายใตค้วามยุง่ยากทางดา้น
การเงิน  มีการคุกคามจากคู่แข่งขนั  หรือมีการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มอย่างรุนแรง  ส าหรับกลยุทธ์
การตดัตอนน้ีผูบ้ริหารอาจเลือกวธีิด าเนินการไดห้ลายรูปแบบ  ดงัน้ี 
       2.3.1  กลยุทธ์การฟ้ืนฟู  (Turnaround)  ผูบ้ริหารอาจใช้กลยุทธ์น้ีเพื่อพลิกผนั
สถานการณ์ท่ีเลวร้ายและกลบัมาท าก าไรใหม่  โดยกลยุทธ์น้ีผูบ้ริหารอาจจะลดเงินเดือนและสวสัดิการ
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ของผูป้ฏิบติังานลงหรือยกเลิกผลิตภณัฑ์หรือบริการบางอย่างท่ีไม่ท าก าไร  และพยายามเพิ่มความพึง
พอใจของลูกคา้  ตลอดจนการปรับราคาเพื่อท าก าไรท่ีดีข้ึนดว้ย 
       2.3.2 กลยุทธ์การเก็บเกี่ยว  (Harvest)  เป็นกลยุทธ์ท่ีใช้ในขณะองคก์ารอยูใ่นภาวะ
ตกต ่าโดยผูบ้ริหารจะใช้นโยบายการลงทุนน้อยและพยายามให้มีเงินสดจากการด าเนินงานให้มากท่ีสุด  
โดยมีแผนเพื่อขายกิจการหรือเลิกกิจการในระยะยาว  ในกลยุทธ์น้ีผูบ้ริหารอาจเพิ่มราคาเพื่อให้มีก าไรสูง
ท่ีสุดในขณะเดียวกนัจะลดตน้ทุนการโฆษณาและตน้ทุนทางการตลาดอยา่งอ่ืน ๆ 
       2.3.3 กลยุทธ์การไม่ลงทุน  (Divestiture)  ผูบ้ริหารอาจไม่ลงทุนในหน่วยธุรกิจท่ีไม่
สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานขององคก์าร  หรือเป็นหน่วยธุรกิจท่ีไม่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายในระยะ
ยาวขององคก์าร  
       2..3.4  กลยุทธ์การเลิกล้ม  (Liquidation)  กรณีท่ีมีปัญหาในดา้นฐานะทางการเงินอยา่ง
รุนแรงหรืออนาคตขององคก์ารมีความมืดมน  การลม้เลิกองคก์ารเป็นกลยุทธ์การตดัตอนท่ีส าคญัประการ
หน่ึง 
  2.4  กลยุทธ์ผสมผสาน (Mix or Combination Strategies) เป็นกลยุทธ์ท่ีมีการน ามาใชม้ากท่ีสุด
ซ่ึงเป็นการน าวิธีการหรือแนวทางหลายๆ แนวทาง มาประยุกต์ใช้ร่วมกนัในการด าเนินธุรกิจเพื่อให้
บรรลุผลส าเร็จ ก่อนท่ีผูบ้ริหารจะน ากลยุทธ์การผสมผสานมาใช้ในองค์การจะต้องพิจารณาปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจร่วมดว้ย  ตวัอย่างการใช้กลยุทธ์ผสมผสาน เช่น การน ากลยุทธ์เจริญเติบโตใช้
ร่วมกบักลยทุธ์การถดถอย การท่ีองคก์ารตดัสินใจใชก้ลยุทธ์ผสมผสานอาจมีสาเหตุจากหลายๆ ดา้น เช่น 
การท่ีองค์การมีธุรกิจในเครือข่ายหลายประเภทท่ีมีความแตกต่างกันไปจึงต้องเลือกกลยุทธ์ในการ
ด าเนินงานท่ีแตกต่างกนั ทั้งน้ีสามารถจ าแนกกลยทุธ์ผสมผสานในการขยายตวัใน 4 รูปแบบ ดงัน้ี (สมชาย 
ภคภาสววิฒัน์ 2547) 
  2.4.1 การท า Sub-contracting เป็นการขยายกิจการโดยไม่ไดด้ าเนินการเองเพียงแต่ให้
ผูรั้บเหมารายอ่ืนหรือผูร่้วมสัญญาเขา้ไปด าเนินการแทนในกิจการท่ีองคก์ารไดรั้บสัมปทานหรือในกิจการ
ท่ีองค์การก าลงัด าเนินการอยู่แต่ตอ้งการขยายโดยการน าบุคคลอ่ืนเขา้มาร่วมดว้ย โดยการท าสัญญาใน
ลกัษณะมีคู่สัญญายอ่ย  
  2.4.2 การท า Cross licensing เป็นการให้สิทธ์ิร่วมกนัโดยไปขอ license ร่วมกนัซ่ึงเป็น
การลดค่าใช้จ่ายและสามารถขยายกิจการโดยอาศัยผูเ้ข้ามาร่วมโดยเฉพาะในการผลิตท่ีต้องอาศัย
เทคโนโลยชีั้นสูง  
  2.4.3  การท าConsortium เป็นการร่วมกิจการท่ีสามารถลดความเส่ียงในการด าเนินงาน
ได ้โดยรูปแบบท่ีพบในปัจจุบนัคือ สถาบนัทางการเงินปล่อยกูใ้ห้กบัลูกคา้รายใดรายหน่ึงท่ีตอ้งการเงิน
จ านวนมาก สถาบนัการเงินอาจไม่ด าเนินการล าพงัแต่จะเชิญชวนสถาบนัการเงินอ่ืนเขา้มาร่วมปล่อยกู้
ดว้ย 
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  2.4.4 การท า Joint-ventureเป็นการขยายกิจการโดยดึงผูร่้วมทุนเขา้มาทร่วมทุนใน
ลกัษณะตางๆ เช่น กลยุทธ์ใยแมงมุม (Spider web strategy) คือ การรวมทุนของธุรกิจขนาดเล็กจ านวน
มากเพื่อต่อสู้กบัธุรกิจขนาดใหญ่ หรือกลยุทธ์ร่วมกนัตอนแรกแยกกนัตอนหลงั (Go together-split 
strategy) เป็นการร่วมทุนกนัในตอนแรกเม่ือธุรกิจด ารงอยูไ่ดก้็แยกกนั เป็นตน้   
 
 
 กล่าวโดยสรุปกลยทุธ์ในระดบัองคก์ารนั้น มี 4 กลุ่มดว้ยกนั ดงัภาพท่ี 2.2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.2 กลยทุธ์ระดบัองคก์าร 
 
3. หน้าที่และความรับผดิชอบของผู้บริหารกลยุทธ์ระดับองค์การ 
 

กลยทุธ์ระดบัองคก์ารเป็นกลยทุธ์ท่ีถูกก าหนดข้ึนโดยผูบ้ริหารระดบัสูง ซ่ึงอาจเป็นผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล หรือคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล เพื่อจะควบคุมผลประโยชน์และการด าเนินงานของ
องคก์าร  เป็นกลยทุธ์ระดบัท่ีกวา้งสุดของการจดัการเชิงกลยทุธ์ ผูบ้ริหารระดบัสูงจะมีหนา้ท่ีและความ
รับผดิชอบท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ในระดบัน้ี คือ (ธนชยั  ยมจินดา 2548) 

1. ก าหนดตลาดหรือธุรกิจท่ีองคก์ารควรจะด าเนินการ   

 กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ 
(Stability Strategy)

 กลยุทธ์มุ่งเน้นการ
เจริญเติบโต 

(Growth Strategy)

 กลยุทธ์การตัดทอน 
(Retrenchment Strategy)

 กลยุทธ์ระดับองค์การ 
(Corporate Strategy)

 กลยุทธ์ผสมผสาน
Combination Strategy)

การมุ่งความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน 

การรวมธุรกจิตามแนวดิง่ 

การรวมธุรกจิตามแนวนอน 

การกระจายธุรกจิ  
การกระจายแบบเกาะกลุ่ม  

การกระจายแบบไม่เกาะกลุ่ม  

การฟ้ืนฟู 

การยับยั้ง 

การไม่เปลี่ยนแปลง  

การท าก าไร  

การเกบ็เกี่ยว 

การไม่ลงทุน 

การเลกิล้ม 

Sub-contracting

Cross licensing 

Consortium

Joint-venture 

 กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ 
(Stability Strategy)

 กลยุทธ์มุ่งเน้นการ
เจริญเติบโต 

(Growth Strategy)

 กลยุทธ์การตัดทอน 
(Retrenchment Strategy)

 กลยุทธ์ระดับองค์การ 
(Corporate Strategy)

 กลยุทธ์ผสมผสาน
Combination Strategy)

การมุ่งความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน 

การรวมธุรกจิตามแนวดิง่ 

การรวมธุรกจิตามแนวนอน 

การกระจายธุรกจิ  
การกระจายแบบเกาะกลุ่ม  

การกระจายแบบไม่เกาะกลุ่ม  

การฟ้ืนฟู 

การยับยั้ง 

การไม่เปลี่ยนแปลง  

การท าก าไร  

การเกบ็เกี่ยว 

การไม่ลงทุน 

การเลกิล้ม 

Sub-contracting

Cross licensing 

Consortium

Joint-venture  
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2. ก าหนดแนวทางวา่ธุรกิจลกัษณะใดท่ีองคก์ารควรจะเขา้ไปด าเนินการหรือตอ้งการท่ีจะ
ด าเนินการ   

3. ตดัสินใจในดา้นการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัธุรกิจต่างๆ 
4. การสร้างและพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารเพื่อใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั 
5. การพฒันาองคก์ารเพื่อใหมี้ความสามารถในการแข่งขนั 
 
อยา่งไรก็ตามส าหรับสถานพยาบาลของรัฐท่ีมุ่งด าเนินการเพื่อการดูแลสุขภาพของประชาชน ใน

ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกนัโรค รักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพ โดยค านึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานท่ี
ประชาชนพึงไดรั้บตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ในการจดับริการสุขภาพท่ีจ าเป็นขั้นพื้นฐาน
ใหแ้ก่ประชาชนแลว้ ยงัตอ้งค านึงถึงความเสมอภาคและความเป็นธรรม  ดงันั้น การตดัสินใจเลือกกลยทุธ์
ระดบัองคก์าร อาจไม่เป็นไปตามรูปแบบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นตอนตน้ นอกจากน้ี งบประมาณของประเทศใน
ดา้นการจดับริการสุขภาพกมี็จ ากดั ประกอบกบันโยบายในเร่ืองของการประกนัสุขภาพถว้นหนา้ 
ตลอดจนนโยบายการเมืองของผูบ้ริหารระดบัสูง นบัเป็นปัจจยัส าคญัอีกปัจจยัหน่ึงท่ีมีอิทธิพลอยา่งมาก
ต่อการเลือกกลยทุธ์ในระดบัองคก์าร   

 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่2.1.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 2.1.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่2 ตอนที ่2.1 เร่ืองที ่2.1.1 
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เร่ืองที ่2.1.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดบัธุรกจิ 
 
1. แนวคดิทัว่ไปของกลยุทธ์ระดบัธุรกจิ 
 
 หลงัจากท่ีได้ด าเนินกลยุทธ์ระดบัองค์การเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีตอ้งหา
วิธีการเพื่อสร้างความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งขนัและการด ารงอยูไ่ดข้ององคก์ารอยา่งย ัง่ยืน เพื่อให้องคก์าร
สามารถบรรลุผลในเป้าหมายดงักล่าวการก าหนดกลยุทธ์ระดบัธุรกิจ หรือกลยุทธ์แข่งขนั  ( Business or 
Competitive  strategy )  จึงเป็นวิธีการท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งท่ีสุดเน่ืองจากเป็นกลยุทธ์ท่ีก าหนดโดย
ผูบ้ริหารระดบักลางเพื่อสร้างความสามารถทางการแข่งขนั หรือเพื่อด าเนินกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบักล
ยุทธ์หลักขององค์การหรือสามารถด าเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ท่ีองค์การก าหนดข้ึน เพื่อใช้ในการ
ด าเนินงานท่ีมุ่งปรับฐานะการแข่งขนัของผลิตภณัฑห์รือบริการ  
 กลยุทธ์ระดับธุรกิจเป็นแผนการกระท าของผู ้บริหารเชิงกลยุทธ์ ท่ีจะใช้ทรัพยากรและ
ความสามารถดีเด่นเพื่อการสร้างขอ้ไดเ้ปรียบในการแข่งขนัเหนือคู่แข่งขนั ภายในอุตสาหกรรม (สมยศ 
นาวกีาร 2544)  ถา้องคก์ารใดมีธุรกิจเพียงชนิดเดียวก็จะมีกลยทุธ์ธุรกิจเพียงอยา่งเดียว แต่ถา้องคก์ารมีการ
ขยายตวัสู่ธุรกิจหลายประเภทแต่ละประเภทก็ตอ้งมีกลยทุธ์ธุรกิจส าหรับการแข่งขนัในแต่ละธุรกิจ (พกัตร์
ผจง  วฒันสินธ์ุ และพสุ เตชะรินทร์  2545) 
 กลยุทธ์ระดบัธุรกิจได้ถูกศึกษาคร้ังแรกโดย Micheal E. Porter โดยน าเสนอแนวคิดว่าการ
ด าเนินงานขององค์การจะมีทางเลือก 3 ทาง ไดแ้ก่ การเป็นผูน้ าดา้นตน้ทุน การสร้างความแตกต่าง และ
การจ ากดัขอบเขตของกลยทุธ์ การก าหนดกลยทุธ์ระดบัธุรกิจเป็นการตอบค าถามของหน่วยธุรกิจให้ไดว้า่ 
“จะท าการแข่งขนัโดยสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่งขนัทางธุรกิจได้อย่างไร หรือด้วยวิธีการใด” 
จุดเร่ิมตน้ของการด าเนินงานด้านกลยุทธ์ระดบัธุรกิจคือการพิจารณาว่าองค์การอยู่ในธุรกิจใดเพื่อแบ่ง
ส่วนของธุรกิจให้มีความชดัเจน กิจกรรมต่างๆของธุรกิจจะกระท าโดยหน่วยธุรกิจทางกลยุทธ์ (Strategic 
Business Unit: SBU) ดงันั้นหน่วยธุรกิจทางกลยุทธ์ จึงหมายถึงหน่วยปฏิบติัท่ีรับผิดชอบในการวางแผน
ผลิตภณัฑห์รือการใหบ้ริการแต่ละประเภทขององคก์ารเพื่อใหก้ารด าเนินงานสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมาย
ไดเ้ม่ือเทียบการแข่งขนัของคู่แข่งขนั โดยทัว่ไปการพิจารณาเพื่อก าหนดกลยุทธ์ในระดบัธุรกิจนั้นจะตอ้ง
พิจารณาปัจจยัท่ีส าคญั 6 ประการ คือ 

1. คู่แข่งขนั (Competitor) องคก์ารตอ้งระบุไดว้า่ใครคือคู่แข่งขนั 
2. ราคาของสินคา้และบริการ (Price) ราคาของสินค้าและบริการขององค์การท่ีเสนอควร

ก าหนดไวเ้หมือนกนัหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
3. ลูกคา้เป้าหมาย (Customer) องคก์ารตอ้งสามารถระไดว้า่ใครคือลูกคา้ 
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4. คุณภาพของผลิตภณัฑ์ (Quality) เป็นการก าหนดความแตกต่างของคุณภาพเพื่อสามารถ
อธิบายถึงผลิตภณัฑข์ององคก์ารได ้

5. ความสัมพนัธ์กบัหน่วยธุรกิจอ่ืน (Relations) หน่วยงานในองคก์ารอาจมีหลายหน่วยกลยุทธ์
ระดบัธุรกิจ ซ่ึงหน่วยกลยุทธ์ระดบัธุรกิจเหล่าน้ีควรมีความสัมพนัธ์กนัเพื่อความสอดคลอ้ง
ในการก าหนดกลยทุธ์ระดบัองคก์าร 

6. การไม่ลงทุนหรือการเลิกด าเนินการ (Divestment or Liquidation) เป็นการตดัสินใจด าเนินกล
ยุทธ์จากปัจจยัหรือทรัพยากรท่ีมีในองค์การเพื่อให้การด าเนินธุรกิจประสบผลส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์การท่ีตั้งไว ้หากผลิตภณัฑ์และบริการของแต่ละหน่วยธุรกิจไม่สามารถ
ด ารงอยูไ่ดค้วรเลิกลงทุน 

  
2. กลยุทธ์พืน้ฐานระดบัธุรกจิ 
  

ในการเลือกใชห้รือก าหนดกลยทุธ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั (The choice of a 
business competitive strategy) องคก์ารจ าเป็นตอ้งมีการประเมิน/วเิคราะห์ตนเองใหไ้ดว้า่มีความเขม้แขง็
ในเร่ืองใดและมีความสามารถในการท าก าไรจากกลยทุธ์ใดและการท าก าไรจะเปล่ียนแปลงเม่ือใด  เพื่อ
ก าหนดขอบเขตธุรกิจ สภาวะการแข่งขนั ตลอดจนก าหนดขอบเขตของตลาด จากนั้นมีการวเิคราะห์ปัจจยั
ภายในธุรกิจและปัจจยัภายนอก ตลอดจนคู่แข่งเพื่อก าหนดกลยทุธ์ธุรกิจท่ีเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ
ท่ีมีประสิทธิผลและธ ารงสถานะการแข่งขนัไวไ้ด ้อยา่งไรก็ตาม ถา้องคก์ารโดยรวมมีธุรกิจหลายอยา่ง 
การก าหนดกลยทุธ์ระดบัแผนพฒันาของแต่ละธุรกิจจะตอ้งไม่เกิดผลกระทบต่อกลยทุธ์ของแผนพฒันา
ของธุรกิจอ่ืน ๆ ภายในองคก์ารเดียวกนั  ซ่ึงการสร้างความเขม้แขง็ในการแข่งขนัเกิดจาก 4 ปัจจยัดงัน้ี 

1. ประสิทธิภาพ (Efficiency) วดัดว้ยค่าใชจ่้ายของปัจจยัการผลิต องคก์ารท่ีมีประสิทธภาพสูง
จะมีตน้ทุนในการผลิตท่ีต ่า 

2. คุณภาพ (Quality) เป็นตวับ่งบอกความน่าเช่ือถือของสินคา้  
3. การก่อใหเ้กิดส่ิงประดิษฐใ์หม่ (Innovation) ไดแ้ก่วธีิการด าเนินงานขององคก์ารท่ีก่อใหเ้กิด

ผลิตภณัฑใ์หม่ๆอยูเ่สมอ หรือมีกระบวนการผลิต ระบบการบริหารงาน และวธีิการใหม่ๆท่ี
องคก์ารน ามาใช ้

4. การสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Customer responsiveness) คือการท่ีองคก์ารสามารถขาย
สินคา้และบริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของลูกคา้อยา่งแทจ้ริง 

 
กลยทุธ์ในระดบัธุรกิจอาจจะก าหนดไดจ้ากการท า  SWOT Matrix หรืออาจพิจารณาจากกลยทุธ์

ทางการแข่งขนัของ  Michael  E.Porter  ก็ได ้ ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ลกัษณะคือ  (เกริกยศ  ชลายชเดชะ 2546 
; อนิวชั แกว้จ านง 2551  ;วชิิต อู่อน้ 2548  ;ณฐัพนัธ์ เขจรนนัทน์ 2552) 
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     1.  กลยุทธ์การเป็นผู้น าด้านต้นทุน  (Cost  leadership  strategy )  เป็นกลยุทธ์ของ
องคก์ารท่ีมีตลาดเป้าหมายกวา้งโดยการสร้างประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ในขณะเดียวกนัก็มุ่งเนน้การ
เสนอสินคา้และบริการดว้ยตน้ทุนท่ีต ่ากวา่คู่แข่งขนั ท าให้องคก์ารมีก าไรสูงข้ึนและสามารถอยูร่อดไดใ้น
สถานการณ์ท่ีการแข่งขนัรุนแรงได้ กลยุทธ์น้ีจะเป็นกลยุทธ์ท่ีหลีกเล่ียงการด าเนินการของธุรกิจท่ีจะ
ก่อให้เกิดตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน เช่น การพฒันาและการวิจยั การส่งเสริมการขายท่ีส้ินเปลือง และการ
โฆษณา ตวัอย่างของกลยุทธ์การเป็นผูน้ าด้านตน้ทุน  เช่น การน าสมุนไพรพื้นบา้นมาใช้แทนยาแผน
ปัจจุบนัท่ีมีราคาแพง  
     2. กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (Differentiation strategy)  เป็นกลยุทธ์ท่ี
เสนอผลิตภณัฑ์ท่ีดีกว่าให้กับผูรั้บบริการ  โดยการสร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์ของตนเองให้มี
ลกัษณะท่ีโดดเด่นแตกต่างจากขององคก์ารอ่ืน ส าหรับความแตกต่างในเชิงการแข่งขนัมีประเด็นส าคญัท่ี
ผูบ้ริหารตอ้งค านึงถึง ได้แก่ ความแตกต่างด้านการออกแบบผลิตภณัฑ์ ด้านการอ านวยความสะดวก 
คุณภาพและบริการ ดา้นภาพลกัษณ์และช่ือเสียงของกิจการ ดา้นนวตักรรมและเทคโนโลยีดา้นการผลิต 
เป็นตน้ ความแตกต่างเหล่าน้ีแมว้่าอาจท าให้สินคา้และบริการมีราคาสูงวา่คู่แข่งขนัแต่ก็ยงัสามารถสร้าง
ความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ไดเ้น่ืองจากลูกคา้เช่ือมัน่ในคุณภาพหรือคุณค่าท่ีไดรั้บ ตวัอยา่งของกลยุทธ์การ
สร้างความแตกต่างของผลิตภณัฑ์เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบในการแข่งขนั เช่น การเยี่ยมบา้นโดยทีมสห
สาขา การเปิดบริการการแพทยท์างเลือก เช่น การอบสมุนไพร  
     3.  กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการตอบสนองตลาดเฉพาะส่วน (Focus  strategy )  เป็นกลยุทธ์ท่ี
เนน้การเจาะตลาดกบัลูกคา้เฉพาะหรือผูรั้บบริการในบางกลุ่มท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ( Niche  market ) 
องคก์ารตอ้งสามารถออกแบบสินคา้และบริการให้เหมาะสมกบักบัตลาดเป้าหมายท่ีเลือกเพื่อสร้างความ
พึงพอใจในตลาดนั้นมากกวาคู่แข่งขนั องคก์ารท่ีเลือกใช้กลยุทธ์น้ีตอ้งไม่พยายามสร้างความแตกต่างให้
เกิดข้ึนในหลายตลาดแต่ควรมุ่งเน้นเฉพาะตลาดเดียวเท่านั้น เม่ือองค์การมีความช านาญมากข้ึนจึงค่อย
ขยายการด าเนินงานไปสู่ตลาดอ่ืน ต่อไป โดยทัว่ไปกลยุทธ์การมุ่งตอบสนองเฉพาะกลุ่มจะพิจารณาจาก 
1) กลุ่มของลูกคา้ท่ีน่าสนใจ 2) ลกัษณะตลาดท่ีธุรกิจสามารถดึงส่วนแบ่งมาจากคู่แข่งขนั และ 3) มีการ
แบ่งส่วนของตลาดสินคา้อย่างชดัเจน อย่างไรก็ตามกลยุทธ์น้ีไม่เหมาะกบั องค์การท่ีมีประสบการณ์ใน
การด าเนินงานน้อย มีเงินทุนต ่า และเป็นองคก์ารขนาดเล็ก ตวัอยา่งกลยุทธ์การมุ่งตอบสนองเฉพาะกลุ่ม
เช่น การจดับริการดูแลผูสู้งอาย ุการผลิตอุปกรณ์ป้องกนัอุบติัเหตุในผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 
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ภาพที่ 2.2  กลยทุธ์ระดบัธุรกิจจ าแนกตามความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและขอบเขตในการแข่งขนั 
 

3. หน้าที่และความรับผดิชอบของผู้บริหารกลยุทธ์ระดับธุรกจิ 
 
 ผูรั้บผดิชอบกลยทุธ์ในระดบัธุรกิจคือคือผูท่ี้มีต าแหน่งเป็นผูบ้ริการระดบัสูงของของธุรกิจ หรือ
หวัหนา้แผนก/ฝ่าย/กลุ่มงานในโรงพยาบาล มีหนา้ท่ีเปรียบเสมือนผูจ้ดัการทัว่ไป โดยรับผดิชอบการ
ก าหนดกลยทุธ์เพื่อการแข่งขนัของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ในส่วนท่ีเก่ียวกบัการ
สร้างคุณค่าใหก้บัลูกคา้ โดยหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของผูบ้ริหารกลยทุธ์ระดบัธุรกิจท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
(ธนชยั  ยมจินดา 2548) 

1. การติดตามและตรวจสอบสภาวะการแข่งขนัท่ีอาจส่งผลต่อธุรกิจ 
2. การประสานการด าเนินงานของหน่วยงานตามหนา้ท่ีใหเ้กิดเอกภาพและความสามารถ

ทางการแข่งขนั 
3. ก าหนดต าแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้/ผลิตภณัฑท่ี์รับผดิชอบ 
4. ดูแลในเร่ืองคุณภาพและราคาของสินคา้/ผลิตภณัฑท่ี์รับผิดชอบ 
5. พิจารณาจดัสรรทรัพยากรให้กบัหน่วยงานภายในองคก์าร 

 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที่ 2.1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 2.1.2 
ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2  ตอนที่ 2.1 เร่ืองที่ 2.1.2 

 

 มุมมองดา้นตน้ทุน (ตน้ทุนต ่า) มุมมองดา้นความแตกต่าง 

มุมมองตลาดกวา้ง 
มุ่งเนน้ความเป็นผูน้ า 

ดา้นตน้ทุน 
(Cost Leadership) 

มุ่งเนน้ความเป็นผูน้ า 
ดา้นความแตกต่าง 
(Differentiation) 

มุมมองตลาดแคบ 
มุ่งเนน้การตอบสนองตลาดเฉพาะส่วน 

(Focus ) 

 

ความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนั 

ขอ
บเ
ขต

ใน
กา
รแ
ข่ ง
ขนั
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เร่ืองที ่2.1.3 การจัดการเชิงกลยุทธ์ในระดบัปฏิบตัิการ 
 
1. แนวคดิทัว่ไปของกลยุทธ์ระดบัปฏิบัตกิาร 
  

กลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการ (Functional  strategy)  หรือกลยุทธ์ระดบัหนา้ท่ี (Operation  strategy) 
เป็นกลยุทธ์ที่ใชก้  าหนดวิธีการในการสนบัสนุนกลยุทธ์ในระดบัธุรกิจ โดยเป็นกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
หน่วยงานย่อย ๆ ภายในองคก์าร การก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาหรือก าหนดวิธีการท างานของหน่วยงาน
ยอ่ยเหล่าน้ีก็เพื่อสนบัสนุนกลยุทธ์ในระดบัธุรกิจท่ีก าหนดข้ึนเป็นวิธีการหรือรูปแบบท่ีองคก์ารน าไปใช้
ในการด าเนินการขององค์การโดยมุ่งเน้นท่ีการใช้ทรัพยากรขององค์การให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทุก
กิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยต่างๆ ภายในองคก์ารโดยตอ้งก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด อาจกล่าวไดว้า่การก าหนดกลยุทธ์ระดบัน้ีเป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดบัฝ่ายงาน หรือหน่วยงาน  
เช่น การตลาด การเงิน การวิจยัและพฒันา  การบริหารทรัพยากรมนุษย ์เป็นตน้ ซ่ึงจะตอ้งมีความสัมพนัธ์
กันเน่ืองจากต่างก็เป็นองค์ประกอบของกระบวนการสร้างคุณค่าเพิ่มของธุรกิจ เพราะต่างก็มุ่งบรรลุ
วตัถุประสงคข์องกิจการโดยส่วนรวม  

การก าหนดกลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการจะเป็นการก าหนดกลยุทธ์เพื่ออ านวยความสะดวกต่อการก าหนด
กลยุทธ์ในระดบัองค์การและระดบัธุรกิจ การก าหนดกลยุทธ์ระดบัปฏิบติัการจะแตกต่างจากกลยุทธ์ทั้ง 2 
ระดบั ดงัน้ี  (เกริกยศ  ชลายชเดชะ 2546  ;อนิวชั แกว้จ านง 2551  ;วิชิต อู่อน้ 2548  ;ณัฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ 
2552) 

  
1. การก าหนดกลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการเป็นการก าหนดกลยทุธ์ท่ีใชร้ะยะเวลานอ้ยกวา่การก าหนด

กลยทุธ์ในระดบัองคก์าร 
2. การก าหนดกลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการจะมีลกัษณะและมีการก าหนดทิศทางการปฏิบติังานท่ี

เฉพาะเจาะจง และเนน้ในการปฏิบติัท่ีตอบสนองต่อความตอ้งกรของลูกคา้มากกวา่การการ
ก าหนดกลยทุธ์ในระดบัองคก์าร 

3. การก าหนดกลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการเป็นการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีแทจ้ริงในองคก์าร 
 
กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการเป็นกลยทุธ์ท่ีฝ่ายงานตอ้งปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคใ์นระดบั

องคก์ารและระดบัธุรกิจ ซ่ึงจะตอ้งสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ทั้ง 2 ระดบั  เช่นถา้กลยทุธ์ระดบัธุรกิจเป็น 
Differentiation ฝ่ายผลิตจะตอ้งมีกระบวนการบริหารคุณภาพอยา่งดี ฝ่ายบุคคลตอ้งสรรหาบุคลากรท่ีมี
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ทกัษะการท างาน ฝ่ายตลาดตอ้งเนน้ช่องทางการจดัจ าหน่ายท่ีมีประสิทธิภาพและใชโ้ฆษณา
ประชาสัมพนัธ์ การก าหนด กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการท่ีเหมาะสมควรจะพิจารณาจาก value chain ของ
องคก์ารเป็นเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ 

 
2. กลยุทธ์พืน้ฐานระดบัปฏิบัตกิาร 
 
 กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการจะถูกก าหนดข้ึนตามภาระงานตามหนา้ท่ีต่างๆ กลยทุธ์ในระดบั
ปฏิบติัการประกอบดว้ย 1) กลยทุธ์การผลิตและการด าเนินงาน (Product and operation strategy) 2) กล
ยทุธ์ดา้นการตลาด (Marketing strategy) 3) กลยทุธ์ทางการเงิน (Financial strategy) 4) กลยทุธ์การจดัการ
ทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management strategy)  และ 5) กลยทุธ์ในการวจิยัและพฒันา
(Research and development strategy) โดยกลยทุธ์เหล่าน้ีจะตอ้งมีการผสมผสานกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกนั
และใหมี้การขดัแยง้กนันอ้ยท่ีสุด  

 
 2.1  กลยุทธ์การผลติและการด าเนินงาน (Product and operation strategy) การก าหนดกล
ยทุธ์การผลิตและการด าเนินงานจะพิจารณาจากกิจกรรมทางดา้นการผลิตสามารถจ าแนกได ้2 ลกัษณะคือ  

   1. การออกแบบระบบ ผูบ้ริหารท่ีท าหนา้ท่ีก าหนดกลยทุธ์ตอ้งค านึงถึงจุดเร่ิมตน้ในการ
ออกแบบระบบใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของลูกคา้ในการผลิตสินคา้และบริการโดยค านึงถึง
ค่าใชจ่้ายท่ีต ่าสุด การเลือกกรรมวธีิการผลิต ส่ิงอ านวยความสะดวก 
   2. การวางแผนและการควบคุมการปฏิบติัการ เป็นวธีิการวางแผนการผลิตใหส้อดคลอ้งกบั
ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้และบริการ  
 
 2.2  กลยุทธ์ด้านการตลาด (Marketing strategy) เป็นการก าหนดกลยทุธ์ของบริษทัในดา้น
สินคา้และบริการของบริษทัทั้งท่ีมีจ  าหน่ายในตลาดแลว้และก าลงัจะออกจ าหน่ายในตลาดวา่ตรงกบั
ความตอ้งการของลูกคา้เพียงใด การใชก้ลยทุธ์ดา้นการตลาดเป็นกลยทุธ์ท่ีมุ่งเนน้ความตอ้งการของ
ลูกคา้เป็นส าคญัทั้งท่ีเป็นลูกคา้เก่าและลูกคา้ใหม่  
 2.3 กลยุทธ์ทางการเงิน (Financial strategy) การน ากลยทุธ์ทางการเงินมาใช ้จะตอ้งน าผลการ
วเิคราะห์งบการเงินของบริษทัมาใชเ้พื่อใหท้ราบถึงผลการด าเนินงานของบริษทั ทั้งทางดา้นจุดอ่อน
และจุดแขง็ ปัจจยัท่ีน ามาใชใ้นการก าหนดกลยทุธ์ทางการเงินท่ีส าคญัมีดงัน้ี  
   1.พิจารณาการน าปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินทุน โดยเง่ือนไขในการพิจารณา คือ  ความ
ตอ้งการเงินสดของบริษทั วิธีการในการใหสิ้นเช่ือ และการเรียกเก็บหน้ี  การน าเงินทุนของบริษทัไป
ลงทุนในรูปของพนัธบตัร หุ้น หรือฝากธนาคาร และ วธีิการในการควบคุมสินคา้คงคลงั 
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   2. พิจารณาการน าทรัพยากรทางดา้นการเงินไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ โดยพิจารณา
เปรียบเทียบก าไรในระยะยาว ของโครงการท่ีบริษทัด าเนินการกบัตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในองคก์าร และการ
พิจารณางบประมาณท่ีด าเนินการ และก าลงัท่ีด าเนินการปรับปรุง 
   3. พิจารณาการด าเนินการท่ีมีผลต่อผูใ้หกู้ ้และผูถื้อหุน้ โยพิจารณาวธีิการในการจ่ายคืน
ผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนต่อผูถื้อหุน้ และพิจารณาระยะเวลาในการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้หรือผูจ้ดัซ้ือท่ี
เหมาะสม 
   4. พิจารณาการเก็บรวบรวมทางดา้นการเงิน โดยพิจารณาจากพิจารณาการสร้างระบบบญัชี
ท่ีดีเพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณาผลลพัธ์ทางดา้นการเงินของบริษทั   พิจารณาสถานการณ์
ทางดา้นการเงินโดยรวมของบริษทัวา่ในกลุ่มธุรกิจแต่ละกลุ่มสามารถสร้างก าไรใหก้บับริษทัได้
หรือไม่ และพิจารณาระยะเวลาในการจดัการท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในทุกระดบัของ
หน่วยธุรกิจ 
 
 2.4 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management strategy)  หลกัใน
การก าหนดกลยทุธ์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์โดยค านึงถึงหนา้ท่ีในการจดัการทรัพยากรมนุษย ์
ไดแ้ก่ การใชท้รัพยากรมนุษยใ์หเ้กิดประโยชน์สูงสุด การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองคก์ารใหมี้
ความพร้อมและมีความสามารถตรงกบัความตอ้งการขององคก์าร ใชว้ธีิการจูงใจพนกังานในองคก์าร
ใหป้ฏิบติังานเป็นไปตามความตอ้งการขององคก์าร และมุ่งเนน้การสร้างขวญัและก าลงัใจให้
พนกังานในองคก์าร 
 
 2.5 กลยุทธ์ในการวจัิยและพัฒนา (Research and development strategy) การเปล่ียนแปลง
เทคโนโลยแีละสภาพแวดลอ้มท าใหสิ้นคา้และบริการเกิดความลา้สมยัและไม่ทนัต่อการแข่งขนั การ
วจิยัและพฒันาจะท าใหท้ราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้และตลาด การก าหนดกลยทุธ์ในการ
วจิยัและพฒันาสามารถจ าแนกไดด้งัน้ี 
   1.Innovative R&D Strategy เป็นกลยทุธ์ในการวจิยั และพฒันาสินคา้  และบริการใหม่ๆ 
โดยมุ่งเนน้ใหสิ้นคา้  และบริการ เกิดความแตกต่างจากคู่แข่งขนั และท าใหลู้กคา้มีทางเลือกส าหรับ
สินคา้  และบริการใหม่ๆอยูต่ลอดเวลา                 
   2.Protective R&D Strategy เป็นกลยทุธ์ในการวจิยั และพฒันาท่ีมุ่งเนน้การวิจยัเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพของสินคา้ และบริการ รวมถึงเทคนิคในการผลิตสินคา้ขององคก์ารใหเ้ปล่ียนไป  
ตามความตอ้งการของลูกคา้ 
   3.Catch-Up R&D Strategy เป็นกลยทุธ์ในการวจิยั และพฒันาเพื่อหารูปแบบของสินคา้  
และบริการ  ตามรูปแบบของคู่แข่งขนั นั้นคือ ถา้บริษทัคู่แข่งมีผลการด าเนินงานท่ีดี ผูบ้ริหารควรท่ีจะ
ท าการวจิยั  และน าผลท่ีได ้มาปรับปรุง เปล่ียนแปลงการด าเนินงานให้เหนือคู่แข่งขนั 
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   4.Combination R&D Strategy เป็นกลยทุธ์ในการวจิยั และพฒันาท่ีท าการ ผสมผสานกล
ยทุธ์ทั้ง 3 ขา้งตน้  โดยข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมในแต่ละกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.3 กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ 
 

3. หน้าที่และความรับผดิชอบของผู้บริหารกลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ 
 
 ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผดิชอบกลยทุธ์ในระดบัปฏิบติัการคือหวัหนา้หน่วยธุรกิจกลยทุธ์ (SBU) เช่น 
หวัหนา้หอผูป่้วย  หวัหนา้งาน มีหนา้ท่ีในการรับผิดชอบในส่วนท่ีเก่ียวกบัการสร้างความเหนือกวา่ใน
องคป์ระกอบความสามารถในการแข่งขนั 4 ดา้น คือ คุณภาพ ประสิทธิภาพ นวตักรรม และความสามารถ
ในการสอนงตอบลูกคา้หรือผูรั้บบริการ โดยผูบ้ริหารในระดบัน้ีจะตอ้งจดัท ากลุ่มแผนงาน (Program) 
หรือแผนงาน (Plan) และ/หรือโครงการ (Project) เพื่อก าหนดเป็นแผนงบประมาณ โดยแผนงาน/
โครงการท่ีจดัท าจะตอ้งช่วยเสริมและพฒันาไปสู่การมีความเหนือกวา่ในองคป์ระกอบของความสามารถ
ในการแข่งขนั โดยหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูบ้ริหารกลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ มีดงัน้ี (ธนชยั  ยม
จินดา 2548) 

1. ก าหนดแผนการด าเนินงานต่างๆ ท่ีสนองกลยทุธ์ระดบัธุรกิจ 

กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ (Business Strategy)

การจดัการ
(Management)

กลยทุธ์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management strategy)

กลยทุธ์ดา้นการตลาด
(Marketing strategy)

กลยทุธ์การผลิตและการด าเนินงาน 
(Product and operation strategy)

กลยทุธ์ทางการเงิน
(Financial strategy)

กลยทุธ์ในการวิจยัและพฒันา
(Research and 

development strategy)

กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ (Functional Strategy)

การจดัการ
(Management)

กลยทุธ์การจดัการทรัพยากรมนุษย ์(Human Resource Management strategy)

กลยทุธ์ดา้นการตลาด
(Marketing strategy)

กลยทุธ์การผลิตและการด าเนินงาน 
(Product and operation strategy)

กลยทุธ์ทางการเงิน
(Financial strategy)

กลยทุธ์ในการวิจยัและพฒันา
(Research and 

development strategy)

กลยทุธ์ระดบัปฏิบติัการ (Functional Strategy)
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2. ก ากบัและควบคุมการปฏิบติังาน เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขนั 
3. สร้างและพฒันามาตรวดัผลการด าเนินงาน ก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การ

ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
4. ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้หรือผูม้ารับบริการ เพื่อสร้างความไวว้างใจและความ

ผกูพนัต่อองคก์าร 
 

 
หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที่ 2.1.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 2.1.3 

ในแนวการศึกษาหน่วยที่ 2 ตอนที่ 2.1 เร่ืองที่ 2.1.3 
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ตอนที ่2.2 

การก าหนดจุดมุ่งหมายขององค์การ 

 

โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 2.2 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 

                             

 หัวเร่ือง 

เร่ืองท่ี 2.2.1 ความส าคญัและลกัษณะของจุดมุ่งหมายองคก์าร 
เร่ืองท่ี 2.2.2 การพฒันาและทบทวนวสิัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค ์วตัถุประสงคข์อง

โรงพยาบาล 
เร่ืองท่ี 2.2.3 การก าหนดผลลพัธ์ท่ีส าคญัของการบริหารโรงพยาบาลเชิงกลยทุธ์ 

   

 แนวคดิ 
1. จุดมุ่งหมายเป็นส่ิงท่ีองค์การคาดหวงัและตอ้งการในการด าเนินงานในปัจจุบนัและ

อนาคต การบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์ารได ้จะตอ้งมีส่ิงสนบัสนุนท่ีสอดคลอ้ง ไดแ้ก่ 
การมีวสิัยทศัน์และสร้างวสิัยทศัน์ร่วม การก าหนดพนัธกิจ  

2. วิสัยทศัน์ คือทิศทางขององค์การท่ีจะด าเนินการ ซ่ึงจะตอ้งแสดงให้เห็นปรัชญาและ
ค่านิยมหลกั พนัธกิจ เป็นภารกิจพื้นฐานขององคก์ารหรือหน่วยงานท่ีตอ้งปฏิบติัหรือ
ตอ้งการพฒันา เป้าประสงค์คือผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีองค์การปรารถนาให้บรรลุในส่ิงท่ี
คาดหวงัในแผนกลยทุธ์ ส่วนวตัถุประสงคข์ององคก์ารและวตัถุประสงคข์องกลยุทธ์ท่ี
ดี ตอ้งมีขอ้มูลรอบดา้นเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพของประชาชนใน
พื้นท่ี 

3. การก าหนดผลลพัธ์ท่ีส าคญัของการจดับริการสุขภาพนั้นตอ้งมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์
กบัผลประกอบการของโรงพยาบาล สภาพแวดลอ้มภายในและภายนอก หน่วยงานอ่ืน
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ความสามารถทางการแข่งขนั ปัญหาและความทา้ทายในอนาคต วิสัยทศัน์
ร่วมและพนัธกิจของโรงพยาบาล 

 
  
 วตัถุประสงค ์
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  เม่ือศึกษาตอนท่ี 2.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
4. อธิบายความส าคญัและลกัษณะของจุดมุ่งหมายองคก์ารได ้
5. บอกวิธีการพัฒนาและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ว ัตถุประสงค์ของ

โรงพยาบาล ได ้
6. ก าหนดผลลพัธ์ท่ีส าคญัของการบริหารโรงพยาบาลเชิงกลยทุธ์ได ้
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เร่ืองที ่2.2.1 ความส าคญัและลกัษณะของจุดมุ่งหมายองค์การ 

จุดมุ่งหมาย (Purpose) เป็นส่ิงท่ีองคก์ารคาดหวงัและตอ้งการในการด าเนินงานในปัจจุบนัและ
อนาคต การบรรลุจุดมุง่หมายขององคก์ารได ้จะตอ้งมีส่ิงสนบัสนุนท่ีสอดคลอ้ง ไดแ้ก่ การมีวสิัยทศัน์และ
สร้างวสิัยทศัน์ร่วม (Vision and share vision) การก าหนดพนัธกิจ (Mission) องคก์ารท่ีครอบคลุม
เหมาะสม การก าหนดเป้าประสงค ์(Goals) ท่ีชดัเจนในแง่ของปริมาณหรือพื้นท่ีปฏิบติัการหรือการสร้าง
คุณค่าแก่องคก์าร และการก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์าร (Objective) ในแต่ละหว้งเวลาของการ
ปฏิบติัการตามแผนกลยทุธ์ 
  จุดมุ่งหมาย (Purpose) ขององคก์ารท่ีใหบ้ริการสุขภาพเช่นโรงพยาบาลในยคุปัจจุบนั ท่ีส าคญัคือ
การจดับริการท่ีดีมีประสิทธิผลดา้นสุขภาวะแก่ผูป่้วยและเป็นท่ีพึงพอใจของครอบครัว ก่อใหเ้กิดความ
เขม้แขง็ย ัง่ยนืของการพฒันาสุขภาพของประชาชน ลดการพึ่งพา และพฒันาเป็นบริการท่ีก่อคุณค่าทาง
เศรษฐกิจแก่สังคมหรือประเทศโดยรวม  
 การก าหนดจุดมุ่งหมายขององคก์ารแต่ละโรงพยาบาล เป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัประการหน่ึงทางกล
ยทุธ์ เพราะการก าหนดจุดมุ่งหมายท่ีดีจะเป็นปัจจยัช้ีน าให้พฒันาองคก์ารสู่ความเป็นเลิศ (Baldrige Nation 
Quality 2010) ผูบ้ริหารโรงพยาบาลพึงตระหนกัถึงองคป์ระกอบท่ีส าคญั ไดแ้ก่  

- ส่ิงแวดลอ้มทางการบริหาร ความสัมพนัธ์ภายในและปฏิสมัพนัธ์ของโรงพยาบาลต่อ
ชุมชน ประชาคมภายนอก และปัญหาทา้ทาย 

- ภาวะผูน้ าและสภาวะการน าองคก์าร ของผูน้ าและวชิาชีพท่ีส าคญั และภาวะการน า
ภาพรวมของโรงพยาบาล 

- การก าหนดกลยทุธ์และการวางแผนกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพในการส่ือสารและการ
ปฏิบติั 

- การก าหนดจุดเนน้ท่ีสุขภาวะของประชาชน ครอบครัว ชุมชน และสังคมรอบขา้ง 
- การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ท่ีเท่าทนัต่อการพฒันานวตักรรมดา้นการ

บริหาร นวตักรรมดา้นยา เทคโนโลยทีางการแพทย ์การวินิจฉยัโรค การจ าลองภาพภายในร่างกาย 
(Imaging) สารสนเทศและการส่ือสาร การรักษาแบบต่างๆ ซ่ึงตอ้งใหส้มดุลกบัแรงผลกัดนัทางการตลาด 
ไดผ้ล มีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม  

- การบริหารและการพฒันาบุคลากร โดยเฉพาะมาตรฐานวิชาชีพ พื้นฐานการศึกษา 
วฒันธรรมยอ่ยของแต่ละวชิาชีพ และช่องวา่งระหวา่งวยัท่ีแตกต่าง (Generation gap)  

- การบริหารกระบวนการจดับริการ กระบวนการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง 
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- การก าหนดผลลพัธ์ของการด าเนินงานขององคก์ารท่ีชดัเจนไวล่้วงหนา้และมีการติดตาม
ผลลพัธ์อยา่งต่อเน่ือง ท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการทางดา้นสุขภาพแก่ประชาชนและสังคม  

 
1. ความส าคัญของจุดมุ่งหมายองค์การ 

องคก์ารบริการสุขภาพและโรงพยาบาล มีบุคลากรระดบัวิชาชีพ ท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง
และซบัซอ้น ประกอบดว้ย “คน” ท่ีมีแนวโนม้จบการศึกษามาจากสถาบนัการศึกษาระดบัสูงข้ึน และมี
ความหลากหลายของวยั วฒิุภาวะ ท่าทีและทศันคติต่อการจดับริการสุขภาพ จึงตอ้งส่ือสารและสร้างความ
เขา้ใจท่ีดีในจุดมุ่งหมายขององคก์าร เพราะมีความส าคญัต่อการก าหนดกลยทุธ์และการปฏิบติัการทางกล
ยทุธ์ เพราะ 

1.1 เป็นทิศทาง ท่ีบุคลากรและผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหารระดบักลาง ในฐานะผูส้ามารถ
ช้ีน าการตดัสินใจเก่ียวกบัทรัพยากร และเหน่ียวน าดา้นแรงจูงใจ ใหผู้ป้ฏิบติัทราบ
และตระหนกัถึงระดบัของคุณภาพบริการท่ีคาดหวงั การควบคุมด ารงไวซ่ึ้ง
จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ การใชท้รัพยากรอยา่งสมเหตุสมผล สมประโยชน์ และ
ปฏิบติัการท่ีจะก่อประโยชน์ต่อผูรั้บบริการ  

1.2 เป็นการก าหนดทศิทางที่เหมาะสมกบัศักยภาพ ของบุคลากรและเทคโนโลยสี าหรับ
โรงพยาบาล ท่ีส่ือไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน และ / หรือเพื่อการเตรียมความพร้อม
ส าหรับอนาคต เน่ืองจากการพฒันาบุคลากรหรือการติดตั้งเทคโนโลยขีอง
โรงพยาบาลตอ้งใชเ้วลา ตอ้งแสวงหา หรืออาจจะตอ้งจดัหาพื้นท่ี หรือในบางกรณี
ตอ้งผา่นขั้นตอนการน าเขา้จากต่างประเทศ 

1.3 แสดงถึงพนัธสัญญาและความมุ่งมั่น (Commitment and determination) ของผูบ้ริหาร
และบุคลากรต่อการด าเนินงานตามเป้าประสงคแ์ต่ละเป้าประสงคข์ององคก์าร ใน
ระยะยาว 

 
การวเิคราะห์สถานการณ์อยา่งมีส่วนร่วมและ ใชเ้หตุผลในการก าหนดจุดมุ่งหมายองคก์าร 

เปรียบเสมือนการขบัเคล่ือนพาหนะไปตามเส้นทางท่ีตอ้งการ (Strategic route map)  โดยโรงพยาบาลจะ
กา้วสู่อนาคตดว้ย การอยูร่อด การมีคุณค่าต่อสาธารณชนในฐานะองคก์ารท่ีมีการบริหารจดัการท่ีดี มีความ
เป็นเลิศ รวมทั้งบุคลากรทุกระดบัมีความภาคภูมิใจต่อภารกิจ เขา้ใจ ตลอดจนเช่ือมัน่ศรัทธาต่อจุดยนืของ
องคก์าร (Core value) สามารถใหบ้ริการท่ีดีท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตามจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ  

 
2. คุณลกัษณะส าคัญของการก าหนดจุดมุ่งหมายองค์การ (Statement of purpose)   

การก าหนดจุดมุ่งหมายองคก์ารท่ีเป็นธุรกิจบริการและโรงพยาบาล อยูธ่รรมชาติตามปัจจยัท่ี
ส าคญั คือพฤติกรรมการบริโภคของผูรั้บบริการเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา และสภาพแวดลอ้มเศรษฐกิจ
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สังคมเทคโนโลยกี็มีการเปล่ียนแปลง ซ่ึงทั้งปัจจยัการเปล่ียนแปลงขา้งตน้ ส่งผลต่อภาพพจน์ ภาพลกัษณ์ 
ความเช่ือมัน่และโอกาสความกา้วหนา้ของโรงพยาบาลทั้งส้ิน  

คุณลกัษณะท่ีส าคญัของจุดมุ่งหมายองคก์ารท่ีมีภารกิจดา้นบริการสุขภาพ มีดงัน้ี  
2.1 จุดมุ่งหมายองค์การเป็นการส่งสัญญาณประสมประสานขององค์การ (Integrated 

communication) คือ เป็นความกลมกลืนระหวา่งความตอ้งการส่วนบุคคลและองคก์าร โดยเป็นการ
ประสานการส่ือสารและลดขอ้สงสัยเก่ียวกบัประโยชน์ของผูบ้ริหาร ประโยชน์ของผูป้ฏิบติังานและ
ประโยชน์ของโรงพยาบาลท่ีจะไดรั้บ 

2.2 การก าหนดจุดมุ่งหมายองค์การเกดิจากการมีส่วนร่วมของบุคลากร (Participative action 
and involvement) เน่ืองจากองคก์ารบริการสุขภาพและโรงพยาบาล เป็นอุตสาหกรรมท่ีใชบุ้คคลเป็นผู ้
สัมผสัโดยตรงแก่ผูม้ารับบริการเป็นส่วนใหญ่ (Labor intensive industry) การเปล่ียนแปลงดา้นการศึกษา
ของประเทศไทย ท าใหใ้นรอบ 15 ปีท่ีผา่นมา บุคลากรในโรงพยาบาลมีจ านวนมากข้ึนกวา่ในอดีต
หลายเท่าตวั และมีการแบ่งบุคลากรเป็นหลายระดบัมากข้ึน มีความหลากหลายของ “วิชาชีพ” ท่ี
ปฏิบติังานร่วมกนัในการดูแลรักษาผูป่้วย (Multidisciplinary team approach) มากกวา่โรงพยาบาลแบบ
ดั้งเดิมท่ีมีแพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์และเภสัชกรเท่านั้นท่ีใหบ้ริการโดยแพทยเ์ท่านั้นท่ีเป็นผูมี้บทบาท
ส าคญั นอกจากนั้น การท่ีมีการรับเขา้ (Recruit) บุคลากรมาอยา่งรวดเร็วในช่วง 15 ปีท่ีผา่นมา ก่อใหเ้กิด
ปรากฏการณ์ “ช่องวา่งรุ่น (Generation gap)” คือ มีบุคลากรช่วงอาย ุ30 – 40 ปี กลุ่มท่ีมีวชิาชีพใหม่มี 
“วฒันธรรมยอ่ย” แบบ “คนรุ่นใหม่” จ านวนหน่ึง กบัมีบุคลากรท่ีมีช่วงอาย ุ50 ปีข้ึนไป1 ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
แพทย ์พยาบาล ทนัตแพทย ์เภสัชกรและมีวธีิคิดวธีิการตดัสินใจแตกต่างจากคนรุ่นใหม่ ผูบ้ริหารจะตอ้ง
ตระหนกัถึงความแตกต่างเหล่าน้ีและใหค้วามส าคญัแก่การมีส่วนร่วม การก าหนดความร่วมมืออยา่ง
จริงใจ การมีท่าทียอมรับ และการใหก้ลุ่มวชิาชีพส าคญั (Key professional groups) เขา้มามีบทบาทในการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายองคก์าร  

                                                           
1 Baby Boomers เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1948-1964 (พ.ศ. 2491-2507) / Xers เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1965-1977 (พ.ศ. 2508-2520) 
เจเนอเรชัน่ X เป็นรุ่นท่ีคาบเก่ียวทางมุมมองความคิดของกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์และ รุ่นเจเนอเรชัน่ Y  แมว้า่กลุ่มน้ีจะมีไอดอล 
(Idol) คือกลุ่มเบบ้ีบูมเมอร์ หากแต่วา่เขาเหล่านั้นมกัมีความเห็นต่างในวธีิคิด วธีิการท างาน ตลอดจนค าถามท่ีไม่แน่ใจใน
ค าตอบวา่ “งานกบัชีวติส่วนตวันั้นอะไรเป็นเร่ืองส าคญักวา่กนั” มุมมองความคิดของกลุ่ม Xers จึงหลีกเล่ียงการท างาน
แบบถวายชีวติ และมองหาความสุขนิยมในรูปแบบท่ีจะช่วยสร้างสมดุลการท างานกบัชีวติครอบครัว (Work-Life 
Balance) จนอาจจะน ามาซ่ึงความขดัแยง้กบักลุ่มบูมเมอร์ โดยเฉพาะความไวว้างใจท่ีมอบหมายให ้Xers และเร่ืองความ
จงรักภกัดีท่ีมีต่อองคก์าร / Yers เกิดในช่วงปี ค.ศ. 1978-2000 (พ.ศ. 2521-2543) เป็นกลุ่มท่ีเกิดมาในช่วงเทคโนโลยี
เจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์แบบ พร้อมกนักบัอุปกรณ์ส่ือสารทนัสมยัและอินเทอร์เน็ตท่ีท าใหร้ะบบการเรียนรู้และ
การศึกษาปลอดจากการท่องจ า และใชชี้วติค่อนขา้งจะ “วนัต่อวนั” มีแนวคิดเป็นตวัของตวัเอง เห็นความส าคญัในการ
ท างานร่วมกบัคนอ่ืน ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการร่วมอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  
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2.3 เป็นส่ิงทีเ่ข้าใจง่าย ไม่ก ากวม มีความชัดเจน (Clarify and precise)  โดยสามารถอธิบาย
ความหมาย ก าหนดขอบเขตท่ีชดัเจนในดา้นต่างๆ เช่นการปฏิบติังาน การวดัผลส าเร็จของผลลพัธ์ ดงั
ตวัอยา่งขา้งล่างน้ี  

 

ตวัอย่างจุดมุ่งหมายของโรงพยาบาล Sturdy Memorial 
 

Sturdy Memorial Hospital is a locally controlled, non-profit acute care community hospital that is dedicated 
to providing a broad range of health care services to the residents of its communities. The Hospital's mission is to 
provide high quality care to the sick and injured, on both an inpatient and outpatient basis, without regard to race, 
creed, national origin, age, gender, disability, or ability to pay. 

As a community resource, the Hospital has a primary commitment to serve the residents of Attleboro, 
Foxboro, Mansfield, North Attleboro, Norfolk, Norton, Plainville, Seekonk, Sharon, Rehoboth, Walpole, Wrentham, 
and nearby Rhode Island. However, anyone who requires care will receive it, regardless of place of residence. 

The Hospital is committed to ensuring its trustees, officers, executives, professional staff members and 
employees comply with the letter and spirit of all applicable laws and regulations, avoid conflicts of interest, and 
conduct hospital business with the highest degree of integrity and honesty and always respect patient privacy and 
confidentiality. 

Sturdy Memorial will seek to provide the broadest range of diagnostic, inpatient, outpatient and emergency 
services appropriate for a community hospital. These will include all services except those so specialized as to be best 
offered in tertiary medical centers, such as open-heart surgery and organ transplants. 

Sturdy Memorial will support and encourage its medical staff to ensure that sufficient, high quality primary 
and specialty physician services are available and accessible to residents of our service area. Sturdy Memorial will 
provide needed physician services if the medical staff is unable to meet the area's needs. 

The Hospital will employ competent, service-oriented clinicians, support staff, and managers, who are 
dedicated to delivering high quality care efficiently and with compassion. The Hospital will ensure that only 
competent, qualified physicians receive medical staff privileges. All staff are committed to quality by designing systems 
to prevent errors from reaching patients. 

As a major employer, Sturdy will provide a work environment which is non-discriminatory, safe and 
attractive to staff. Further, the Hospital will encourage excellent staff performance and career development with 
appropriate financial rewards and fair employment practices. 

Sturdy Memorial will provide leadership while working in cooperation with public and private health 
organizations and agencies to promote the public health and meet the health needs of residents of our service area. 

With regard to cost, the Hospital will work to avoid costly duplication of health care services by 
coordination with other area health care providers to the extent practicable. Finally, the Hospital will seek to provide 
its own services as cost efficiently as possible. 
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2.4 เป็นส่ิงทีก่ าหนดพนัธสัญญาและจุดยนื (Commitment and principle) ขององคก์ารท่ี
เป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อสาธารณะ เช่น จุดยนืในการใหผู้รั้บบริการไดรั้บความสะดวก ปลอดภยั ระดบั
คุณภาพท่ีจะจดัให ้ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บแก่ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและสังคม  

2.5 เป็นทิศทางทีจ่ะน าองค์การไปสู่ความเป็นเลิศและความก้าวหน้า (Excellence and value 
health care) ใชเ้ป็นเคร่ืองกระตุน้ใหเ้กิดความสนใจและทุ่มเทการปฏิบติังานใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายของ
องคก์ารโดยรวม ตามมาตรฐานใหม่ของเทคโนโลยแีละนวตักรรมทางการบริหารโรงพยาบาลแบบใหม่ 
และเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบติังาน จรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ  
 

การก าหนดจุดมุ่งหมายขององคก์าร จึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัในการจดัการเชิงกลยทุธ์ ท่ี “ผูบ้ริหาร” เดิม
หรือผูบ้ริหารท่ีมีการโยกยา้ยมารับต าแหน่งใหม่ ตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นอนัดบัแรก ก่อนทบทวนแผนกล
ยทุธ์ (Strategy review) ในกรณีท่ีองคก์ารมีแผนกลยทุธ์อยูแ่ลว้ หรือก่อนวางแผนกลยทุธ์องคก์าร ตาม
กระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีจะอธิบายในรายละเอียดต่อไปตามล าดบั  

 
พื้นฐานการบริหารองคก์ารท่ีมีกลยทุธ์ (The strategy focused organization) มี 5 ประการ คือ 

(Robert S. Kaplan, David P. Norton 2001) 
1. การแปลกลยุทธ์ให้เป็นรูปธรรมข้อความทางปฏิบัติ (Translating the strategy to 

operational terms) คือการสร้างเป็นแผนท่ีทางกลยทุธ์ ท่ีมี “แผน่วดัผล (scorecard)” กลยทุธ์หรือกิจกรรม
ตามกลยทุธ์แต่ละกลยทุธ์ 

2. การจัดแถวหน่วยงานภายในองค์การเพือ่สรรค์สร้างการผนึกก าลงั (Aligning the 
organization to create synergy) โดย “หน่วยธุรกิจทางกลยทุธ์ (Strategic business unit) ตั้งแต่ 2 หน่วยข้ึน
ไป ท่ีอาจเหมือนกนัหรือต่างกนัก็ได ้มาร่วมกนัและแบ่งปันตน้ทุนและทรัพยากรท่ีมีอยูเ่พื่อจดับริการตาม
กลยทุธ์ เช่น การใชย้า วสัดุอุปกรณ์ การจดับริการ และหน่วยสนบัสนุนร่วมกนั (เช่น การจดัระบบ
ขอ้ตกลงร่วม ใชบุ้คลากร อุปกรณ์ส่ือ เคร่ืองมือแพทย ์ระบบฐานขอ้มูลและส่ือสารผา่น Electronic family 
folder ส่งผา่น Black berry ท่ี SRRT ท่ีเวชกรรมสังคมใชเ้ฝ้าระวงัโรคอุบติัใหม่อยูแ่ลว้)ระหวา่ง สูติ นรีเวช 
กุมารเวชศาสตร์ เวชกรรมสังคม และคลินิกเอกชนในเป้าหมายความเป็นเลิศงานอนามยัแม่และเด็ก กล
ยทุธ์ “รุก” ดา้นการส่ือสารงานสายใยรักแห่งครอบครัว  

3. ท าให้ประเด็นทางกลยุทธ์เป็นเร่ืองของบุคลากรทุกคนและทุกงานที่ปฏิบัติ (Making 
strategy everyone’s every job)  โดยกระบวนการการส่ือสารใหเ้กิดความตระหนกัอยา่งต่อเน่ือง การ
ก าหนดวตัถุประสงคท์างกลยทุธ์ท่ีชดัเจนทั้งในระดบัทีมและระดบับุคคล และการเช่ือมโยงกบัระบบ
รางวลัหรือแรงจูงใจท่ีมีอยูแ่ลว้ (เช่น การใหร้างวลับุคคลดีเด่นท่ีสามารถปฏิบติัไดต้ามกลยทุธ์ การปรับ
เงินเดือนรายปีในสัดส่วนท่ีแปรผนัตามความส าเร็จทางกลยทุธ์) ทั้งน้ีเพราะวา่ องค์การบริการและ
โรงพยาบาลยุคใหม่ (New customer focused organization) จะตอ้งมุ่งเนน้ให้ความส าคญัและละเอียดลออ
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ทุกขั้นตอนของกระบวนการบริการ (Process oriented) ควรใหห้น่วยปฏิบติัสามารถตดัสินใจไดต้าม
แผนงานของตนแต่ไดผ้ลลพัธ์ตามตวัช้ีวดั (Decentralized decision making)  มีความยดืหยุน่ต่อพฤติกรรม
ความตอ้งการของผูบ้ริโภคและยดืหยุน่ต่อการช่วยเหลือกนัใหบ้ริการ (Flexible) มุ่งเนน้การวดัผลผลิต
ของงานและผลลพัธ์ดา้นสุขภาพและความพึงพอใจ มากกวา่การวดัแต่เพียงปริมาณงานท่ีท า (Measure 
outputs and outcomes) ดงันั้น การใหร้างวลัหรือแรงจูงใจจึงควรเช่ือมโยงกบัผลงานท่ีไดรั้บ (Pay for 
results)  

4. การท าให้กลยุทธ์เป็นเคร่ืองมือขับเคลือ่นการพฒันาอย่างต่อเน่ือง (Making strategy a 
continual process) โดยเฉพาะการจดัท าแผนและส่ือสารแผนปฏิบติัการท่ีสอดคลอ้งกบัแผนงบประมาณ 
แผนบริหารงบประมาณ แผนควบคุมงบประมาณ (Planning and budgeting) การก าหนดตารางเวลาเพื่อรับ
การตอบกลบัขอ้มูลและการเรียนรู้บทเรียนการด าเนินการ (Feedback and learning)  

5. การเคลือ่นไหวเพือ่การเปลีย่นแปลงทีด่ีที่ท าให้องค์การที่ทรงคุณค่า ผ่านผู้บริหาร
ระดับสูง (Mobilizing change through executive)  โดยผูบ้ริหารระดบัสูงน าผลจากการทบทวน มา
พิจารณาเก่ียวกบัระบบความเช่ือใหม่ อนาคตและประเด็นทางกลยทุธ์ในอนาคต ความเส่ียง ความ
เบ่ียงเบนท่ีวกิฤติ และความไม่แน่นอนท่ีอาจกระทบต่อการด าเนินกลยทุธ์ในรอบปีถดัไป แลว้ผูบ้ริหารท า
การส่ือสารต่อสังคม ส่ือสารต่อเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลดว้ยตนเอง (Leadership and mobilization)  
 
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่2.2.1 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 2.2.1 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่2 ตอนที ่2.2 เร่ืองที ่2.2.1 
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เร่ืองที ่2.2.2 การพฒันาและทบทวนวสัิยทศัน์ พนัธกจิ เป้าประสงค์ วตัถุประสงค์ของ
โรงพยาบาล  

1. การพฒันาและทบทวนวสัิยทัศน์   

วสิัยทศัน์ (Vision) คือทิศทางขององคก์ารท่ีจะด าเนินการ ซ่ึงจะตอ้งแสดงใหเ้ห็นปรัชญาและ
ค่านิยมหลกั (Core value)  

วสิัยทศัน์ขององคก์ารบริการสุขภาพและโรงพยาบาล จะบ่งช้ีทิศทางวา่ ผูบ้ริหาร แพทย ์พยาบาล 
ทนัตแพทย ์เภสัชกร บุคลากรวชิาชีพ บุคลากรทุกระดบั ผูรั้บบริการ และกลุ่มท่ีใหค้วามสนใจเก่ียวกบั
สุขภาพ (Health interest groups) ตอ้งการอะไรในอนาคตขา้งหนา้ 5 – 10 ปี(หรือระยะยาวกวา่นั้น) ซ่ึงจะ
สะทอ้นถึงแรงบนัดาลใจในภาพกวา้ง ผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งสามารถก าหนดวสิัยทศัน์ร่วมได ้
จากประวติัความส าเร็จขององคก์ารในอดีต การคาดการณ์แนวโนม้ของโอกาสในสภาวะแวดลอ้มปัจจุบนั
และอนาคต การท าความเขา้ใจในศกัยภาพขององคก์ารและตน้ทุนทางสังคมขององคก์าร  

1.1 การพฒันาวสัิยทัศน์กบัสภาวะแวดล้อมภายนอก  

เน่ืองจากสภาวะแวดลอ้มภายนอกของการบริการสุขภาพและโรงพยาบาล มีการเปล่ียนแปลงเร็ว
และรุนแรง โดยเฉพาะในประเด็นต่อไปน้ี 

- การปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศต่างๆ เช่น สหราชอาณาจกัร ประเทศในกลุ่ม
ประชาคมยโุรปสหรัฐอเมริกา คิวบา ไตห้วนั ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งประเทศ
ไทยดว้ย “ท่ีกลายเป็นกระแส” ท่ีรัฐเขา้มามีบทบาทต่อรูปแบบการจดับริการ การจ่ายงบประมาณ การ
ออกแบบระบบบริการ นกัการเมืองหนัมาสนใจประเด็นการก าหนดราคา ควบคุมราคาและตรวจสอบ
คุณภาพของโรงพยาบาล การเขา้มามีบทบาทในโครงสร้างบริหารโรงพยาบาล (ค าสั่งส านกันายกรัฐมนตรี 
2552) 

- นโยบายเศรษฐกจิระดับโลก โดยเฉพาะการบรรลุขอ้ตกลงการคา้เสรี (Free trade 
agreement: FTA) ทวภิาคี หรือพหุภาคีของประเทศไทยกบัประเทศต่างๆ ท าใหก้ารเคล่ือนไหวตลาดยา 
อุปกรณ์ทางการแพทย ์ปัญหาเร่ืองลิขสิทธ์ิและสิทธิบตัร การจา้งผลิตของบริษทัขา้มชาติเจา้ของลิขสิทธ์ิ
ใหผ้ลิตในประเทศท่ีมีตน้ทุนต ่าหรือเป็นคู่สัญญาการคา้เสรี (ตวัอยา่งเช่นบริษทัตะวนัตก ใชจี้นเป็นฐาน
การผลิตยาและอุปกรณ์ทางการแพทยแ์ต่จ าหน่ายในราคายาตน้แบบ) การเปิดเสรีภาคบริการ2 มีโอกาสท า

                                                           
2
 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2553 ส าหรับประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ การเปิดเสรีภาคบริการและการลงทุนของอาเซียน
ภายใตค้วามตกลงการคา้ภาคบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) และความตกลง
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ใหบุ้คลากรในอนาคตจะขา้มประเทศท าเวชปฏิบติัได ้ในอนาคต เป็นทั้งโอกาสทางการตลาดและอาจเป็น
อุปสรรคท่ีกดดนัจากตลาดโลก การกีดกนัทางการคา้ดว้ยการใชอ้  านาจทางเศรษฐกิจท่ีมีพลงัมากกวา่  

- การเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย ีโดยเฉพาะเทคโนโลยโีครโมโซมและวศิวพนัธุกรรม 
เทคโนโลยวีสัดุและโลหะศาสตร์ทางการแพทย ์เทคโนโลยนีาโนท่ีประยคุกบัยา การรักษา การตรวจ
วนิิจฉยัอวยัวะภายใน การตรวจคดักรองโรค การฟ้ืนฟู เทคโนโลยหุ่ีนยนตอ์จัฉริยะ (Artificial intelligence 
, modeling, and robotic health care) นวตักรรมดา้นสารสนเทศและการส่ือสาร (Electronic medical 
record, remote data transfer, global scale tele - consultation , financial account and electronic money 
transfer, global catchment primary care, internet TV) ท่ีเปล่ียนแปลงไปอยา่งส้ินเชิงจากเม่ือก่อนปี ค.ศ. 
1990 (Mark 2005) เป็นทั้งโอกาสการพฒันาแต่ก็อาจเป็นการเพิ่มภาระงบประมาณ ภาระการคาดการณ์
เก่ียวกบัศกัยภาพบุคลากรท่ีจะเขา้มาดูแลเทคโนโลยเีหล่านั้น  

- โครงสร้างของประชากรกบัพฤติกรรมการบริโภคทีก่ว้างขวางขึน้ เน่ืองจากฐานความ
เป็นอยูข่องประชาชนและมาตรฐานการด ารงชีวิตของประชากรเปล่ียนแปลงไปมาก กลุ่มประชากรท่ี
ยากจนมีช่องวา่งกบัคนร ่ ารวยมากข้ึน และมีสัดส่วนของชนชั้นกลางมากข้ึน ประชาชนอพยพเขา้มาใช้
ชีวติแบบคนเมืองมากข้ึนจะส่งผลต่อความตอ้งการบริโภคในมาตรฐานการด ารงชีวิต ความตอ้งการบริการ
เสริมจากโรงพยาบาล (William 2005) และการเปล่ียนแปลงเศรษฐกิจโลกก็ยงัมีผลต่อจิตวทิยาการแสวงหา
บริการสุขภาพ (Health seeking behavior) ดว้ย (Karen and Robert 2009)  การยา้ยถ่ินของประชากรท่ีง่ายมาก 
(จากท่ีท่ีมีวฒันธรรมการบริโภคบริการและผลิตภณัฑสุ์ขภาพ ความคาดหวงัต่อมาตรฐานการจดับริการ
ของโรงพยาบาลแบบหน่ึง สู่ถ่ินท่ีตั้งของโรงพยาบาลซ่ึงอาจจะแตกต่างอยา่งมาก) เพราะการเดินทางท่ี
รวดเร็วดว้ยอากาศยานหรือยานพาหนะอ่ืนท่ีรวดเร็ว การไปปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน ท าให้การคาดการณ์
แนวโนม้เคล่ือนไหวประชากรมีอิทธิพลต่อการก าหนดวสิัยทศัน์  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
ดา้นการลงทุนของอาเซียน (ASEAN Investment Area : AIA) มีความคืบหนา้เป็นล าดบั ตามเป้าหมายการจดัตั้งเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ท าใหอ้าเซียนเป็นภูมิภาคท่ีมีฐานการผลิตและตลาดร่วมกนั โดยเป็นการเปิดเสรี
ทั้งดา้นสินคา้ ภาคบริการ การลงทุน และการเคล่ือนยา้ยแรงงานทกัษะ รวมถึงการเคล่ือนยา้ยทุนท่ีเสรีมากข้ึน ท าใหธุ้รกิจ
ในอาเซียนสามารถเคล่ือนยา้ยปัจจยัการผลิตไดอ้ยา่งเสรี 
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1.2 การพฒันาวสัิยทัศน์กบัสภาวะแวดล้อมภายใน  

การพฒันาวสิัยทศัน์การบริหารองคก์ารภายในนั้น มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ถึงจุดอ่อน จุดแขง็
ขององคก์าร ปัจจยัท่ีน ามาใชพ้ฒันาวสิัยทศัน์ภายใน ไดแ้ก่ ความส าเร็จท่ีผา่นมา ประสบการณ์ความ
ลม้เหลวจากการวดัประเมินองคก์าร ความทา้ทาย เช่น 

- การเติบโตของผูป่้วยท่ีตอ้งการการดูแลระยะยาว (long-term care sector) ซ่ึงอาจจะท าให้
ตอ้งพิจารณาวสิัยทศัน์ดา้นการพฒันาบุคลากร เทคโนโลย ีรูปแบบบริการ ทั้งจ  านวนความหลากหลายและ
ความเป็นเลิศดา้นการช่วยเหลือการใชชี้วติของผูป่้วย , การดูแลสุขภาพท่ีบา้น (assisted living and home 
care) การใหบ้ริการเสริมบุคลิกภาพ อาหาร การพกัผอ่น พิธีกรรมทางศาสนาในโรงพยาบาลหรือดนตรี
บ าบดัและความงามในกลุ่มคนเฉพาะ (boutique services targeted at specific populations)  

-  การประกนัสุขภาพภาครัฐ และการประกนัสุขภาพท่ีขายโดยเอกชน มีการเติบโตและมี
บทบาทต่อรูปแบบการจดับริการ และการเงินมากข้ึนตามล าดบั อาจจะตอ้งมีการพฒันาวสิัยทศัน์เก่ียวกบั
การบริหารระบบประกนัอยา่งบูรณาการทั้งหมด เพื่อเป็นการพิทกัษคุ์ม้ครองผูบ้ริโภค และสามารถบริหาร
รายไดข้องโรงพยาบาลอยา่งเตม็เมด็เตม็หน่วย  

- แนวโนม้ของภาครัฐท่ีเขา้มามีบทบาทในการผลิตและพฒันาบุคลากร การออกมาตรการ
ควบคุมคุณภาพ การสั่งการดว้ยนโยบายใหม่ (เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล การก าหนด
ระเบียบวธีิการเรียกเก็บค่าใชจ่้ายจากกรมบญัชีกลาง การก าหนดให้โรงพยาบาลตอ้งด าเนินการตาม
มาตรฐารการจดัการธรรมาภิบาล การก าหนดอตัราค่าตอบแทนแพทยแ์ละวชิาชีพอ่ืนใหม่ พระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารบุคลากรภาคราชการ ท าใหอ้าจจะตอ้งก าหนดวสิัยทศัน์ใหม่เพื่อการป้องกนัและจดัการ
ความเส่ียงของการด าเนินการภายในโรงพยาบาล  

1.3 เทคนิค วธีิการพฒันา “วสัิยทัศน์” เพื่อการแข่งขนัได ้และสร้างโอกาสขององคก์าร   

องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ส าหรับองคก์ารบริการสุขภาพและโรงพยาบาล
ยคุปัจจุบนัจะตอ้งมี “วสิัยทศัน์” ท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานแห่งความคาดหวงัความส าเร็จในอนาคต วสิัยทศัน์ท่ีดี
จะเป็นจุดอา้งอิงส าหรับการพฒันากลยทุธ์ท่ีเหมาะสม  (Reference point for strategy development) และ
จะใชเ้ป็นเคร่ืองหมายช้ีน าความคิดใหพ้ฒันาเป้าประสงค ์(goals) วตัถุประสงค ์(objectives) และการ
ปฏิบติัในทิศทางเดียวกนัของบุคลากร  

การพฒันาขอ้ความประกาศวสิัยทศัน์ (The vision statement) ควรจะไดใ้จความท่ีกระตุน้ใหเ้กิดแรง
บนัดาลใจเพื่อ “ไขวค่วา้” ความส าเร็จในขั้นต่อไปหรือในระดบัท่ีสูงกวา่ในปัจจุบนั ในระยะเวลาไป
ขา้งหนา้อยา่งนอ้ย 5 – 10 ปี อาจเป็นค าอธิบายเชิงคุณภาพท่ีระบุความเปล่ียนแปลงศกัยภาพขององคก์าร
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หรือภาพลกัษณ์หรือพฤติกรรมองคก์าร มีความชดัเจน ทา้ทาย น าไปสู่ความเป็นเลิศ อาจตอ้งระบุความ
เก่ียวขอ้งกบัสุขภาวะของประชาชน และชุมชน  

ผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์าร (Senior management) มีบทบาทท่ีส าคญัมาก (Critical role) ใน
เทคนิค วธีิการก าหนดวสิัยทศัน์ หรือทบทวนวสิัยทศัน์ (กรณีท่ีองคก์ารมีวสิัยทศัน์และแผนกลยทุธ์อยู่
ดั้งเดิมแลว้) เก่ียวกบัการเสนอแนวคิด วธีิการ การก าหนดผูมี้ส่วนร่วมใหค้วามเห็น หรือหากพฒันา
วสิัยทศัน์ดว้ยวธีิการเชิงวเิคราะห์เตม็รูปแบบก็มีหนา้ท่ีในการควบคุมความเบ่ียงเบน (Bias) ท่ีอาจจะมีได ้ 

การใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) คณะกรรมการบริหาร องคก์ารแพทย ์พยาบาล และผู ้
ปฏิบติัการสายวชิาชีพเขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนดวสิัยทศัน์ เป็นวธีิการหน่ึงในการส่ือสารทางกลยทุธ์
เพื่อใหเ้กิดวสิัยทศัน์ร่วม (Share vision) ซ่ึงจะใชก้ระบวนการพฒันาวสิัยทศัน์น้ี เป็นโอกาสในการส่ง
สัญญาณการสนบัสนุนทรัพยากร การเป็นเคร่ืองมือเกราะก าบงัองคก์ารดว้ยในกรณีท่ีโรงพยาบาล
ด าเนินการไปตามกลยทุธ์แลว้ เผชิญกบัความเส่ียงทางกลยทุธ์ต่างๆ  

เทคนิคการพฒันาวสิัยทศัน์ มีทางเลือก ดงัน้ี 

- ใชก้ระบวนการวธีิการเชิงวเิคราะห์เตม็รูปแบบ (Highly analytical and rational) เช่น 
Delphi , Trend analysis, Factor analysis, Sensitivity analysis, Meta analysis 

หรือ การระดมความคิดสร้างสรรค ์ หรือระดมความคิดหลายทิศทาง" (Divergent Thinking) ตวัอยา่งเช่น 
การใชเ้ทคนิค focused discussions หรือ การเล่าประสบการณ์และแนวความคิดหลายๆทิศทางโดยมีผู ้

รวบรวมความคิดทั้งหมด หรือใชก้ารเล่าเร่ืองราวท่ีประสบมาใหแ้ก่กนัฟัง (sharing stories) ในการ
ประชุมตามปกติ (เช่นการประชุมกรรมการบริหาร หรือประชุมองคก์ารวชิาชีพในโรงพยาบาล) การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In depth interview)  แลว้อาจน ามาสรุปเป็นวสิัยทศัน์ดว้ย Scenario analysis หรือการสรุป
บตัรค า หรือการหาฉนัทามติร่วม  
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ตัวอย่าง วสัิยทัศน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

The role of various groups within the organization in vision development is described below.  

and individual meetings or interviews.  

 
 
 
 
2. การพฒันาและทบทวนพนัธกจิ   

พนัธกิจ (Mission) คือภารกิจพื้นฐานขององคก์ารหรือหน่วยงานท่ีตอ้งปฏิบติัหรือตอ้งการพฒันา
เปล่ียนแปลง แกไ้ข หรือปฏิรูปไปในแนวทางใหม่ (Transform) ใหอ้งคก์ารกา้วหนา้อยา่งต่อเน่ืองและ
สามารถอยูร่อดไดใ้นท่ามกลางความผนัผวนของส่ิงแวดลอ้มทางการบริหารทั้งภายนอก และภายใน  

พนัธกิจท่ีปรากฏอยูใ่นแผนกลยทุธ์องคก์าร เป็นบรรทดัฐานในการก าหนดบ่งช้ีประเด็นทางกล
ยทุธ์ วฒันธรรมองคก์าร และแนวทางในอนาคตขององคก์าร งานวจิยัของ The Ashridge Strategic  
Management Center  พบวา่ ถา้มีการระบุพนัธกิจท่ีชดัเจน จะสามารถท าใหเ้กิดกระบวนการบริหารท่ีดี 
การก าหนดขอ้ความประกาศพนัธกิจท่ีชดัเจน จะเช่ือมโยง จุดมุ่งหมาย กลยทุธ์ มาตรฐานของพฤติกรรม 
และค่านิยมหลกั (Core value) ของบุคคลากรกบัองคก์ารไวไ้ด ้ 

Vision Statement, Year 2010  St. David's envisions an integrated healthcare delivery system that 
provides select specialty services in a high-quality and cost-effective manner.  

Catholic Health Initiatives (Denver, CO) Vision 2000 

Catholic Health Initiatives' vision is to create a national Catholic ministry that will live out its mission by 
transforming traditional healthcare delivery into integrated networks and creating new ministries that 
promote healthy communities.  

Hospital for Special Surgery (New York, NY) Vision 2005  

The Hospital for Special Surgery will continue to be the preeminent. institution nationally and 
internationally in the fields of orthopedic surgery, rheumatology, and related disciplines 
Osteopathic Health System of Texas (Fort Worth, TX) Vision  

Osteopathic Health System of Texas will be an integral part of a premier healthcare network that provides 
a full range of services including acute care health promotion, and other nonacute services to the people of 
Fort Worth and surrounding environs. OHS will continue its rich tradition of leadership in providing 
osteopathic care in a financially viable hospital that supports osteopathic medical education and is well 
positioned to succeed in a changing managed care environment.  
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  ข้อความประกาศพนัธกจิ (The mission statement) หมายถึงขอ้ความท่ีบ่งช้ีความเจาะจงของ
รูปธรรมของขอบเขตภารกิจท่ีองคก์ารรับผดิชอบหรือก าลงัจะรับผดิชอบในอนาคต เป็นการอธิบายวธีิคิด
ทางการบริหารเก่ียวกบัจุดมุ่งหมายองคก์าร และเป็นเสมือนพนัธสัญญาหรือสัญญาประชาคมเร่ืองการ
ด าเนินการท่ีเป็นลกัษณะโดดเด่นขององคก์ารนั้น  

(องคก์ารท่ีมีธรรมชาติเหมือนกนั แต่มีรูปธรรมการปฏิบติัแตกต่างกบัองคก์ารอ่ืน ก็สามารถระบุพนัธ
กิจท่ีแตกต่างได ้เช่น เป็นโรงพยาบาลรัฐเช่นเดียวกนั อาจจะมีพนัธกิจแตกต่างกนั) กล่าวไดว้า่การเขียน
ขอ้ความประกาศพนัธกิจนั้น เป็นการสะทอ้นและความจงใจทางการบริหารท่ีตอ้งการแสดงให้
สาธารณชน เห็นถึงภาพลกัษณ์และแนวคิดเฉพาะขององคก์ารนั้น กระบวนการพฒันาการก าหนดพนัธกิจ
อาจท าโดยตั้งคณะท างาน "mission statement committees" หรือการระดมความเห็นในคณะกรรมการ
บริหาร  

พนัธกจิหลกั (ร่วม) ของสถานบริการสุขภาพและโรงพยาบาล คือการจดับริการดูแล
รักษาพยาบาลท่ีมีคุณภาพ ปลอดภยั เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยาบรรณและตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นสุขภาพของผูรั้บบริการและผูบ้ริโภค อยา่งไรก็ตาม แต่ละองคก์ารอาจจจะมีรายละเอียดของ
พนัธกิจท่ีแตกต่างกนัตามแต่บริบท ความเหมาะเจาะดา้นหว้งเวลาท่ีเหมาะสม พื้นท่ีตั้ง และศกัยภาพ
บุคลากร (Context, Time, Space, Personnel) ของโรงพยาบาล เช่น อาจมีพนัธกิจดา้นตรวจวินิจฉยัเฉพาะ การ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การใหบ้ริการแพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ การวจิยัชุมชน การพฒันาระบบบริการปฐม
ภูมิ การจดับริการการแพทยท์างเลือก การจดับริการการท่องเท่ียวเพื่อสุขภาพ การจดับริการระดบัโลก การ
จดับริการควบคุมป้องกนัโรคโรคเฉพาะ เป็นตน้  

2.1 องค์ประกอบของพันธกจิ  

พนัธกิจขององคก์าร มีองคป์ระกอบ 1 หรือหลายองคป์ระกอบ ใน 8 ประการ ดงัต่อไปน้ี  

2.1.1 การระบุผู้รับบริการหรือผู้บริโภคบริการและผลติภัณฑ์สุขภาพขององค์การ เช่น 
จดับริการแก่ผูสู้งอาย ุท่ีครบถว้นทุกกระบวนการดูแลผูสู้งอายทุั้งคดักรอง ป้องกนั ตรวจรักษา ส่งเสริม 
ฟ้ืนฟู ดูแลท่ีบา้น อาหารและการออกก าลงักายและการช่วยเหลือทางสังคมดว้ยหวัใจความเป็นมนุษย ์
(Holistic and humanize care hospital)  

2.1.2 การระบุผลติภัณฑ์หรือบริการ เช่น จดับริการดา้นการรับส่งผูป่้วยฉุกเฉินทุก
ประเภทก่อนถึงโรงพยาบาลดว้ยมาตรฐานความรวดเร็ว ปลอดภยั และมีมาตรฐานตามท่ีส านกังาน
การแพทยฉุ์กเฉินแห่งชาติก าหนด  
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2.1.3 ส่งสัญญาณแก่สาธารณะเก่ียวกบัปฏิบัติการในพืน้ที่ เช่น ใหบ้ริการสุขภาพโดย
ใชอิ้นเตอร์เน็ตเป็นฐาน โดยสามารถติดต่อนดัหมายและรับบริการหรือยา อุปกรณ์การแพทยท่ี์มีมาตรฐาน
สูงผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

2.1.4 เทคโนโลย ีเช่น จดับริการดว้ยเทคโนโลยกีารวนิิจฉยัโรคกระเพาะและล าไส้ดว้ย
กลอ้งนาโน จดับริการปฐมภูมิโลก ดว้ยเทคโนโลย ีInteractive consultation ปรึกษาแพทยเ์วชปฏิบติั
ครอบครัวและส่งต่อบริการ “แบบวฒันธรรมไทย”   

2.1.5 ความสนใจต่อการยกระดับการพฒันามาตรฐานการด ารงชีวติของประชาชน 
เช่น ใหบ้ริการจดัผลิตภณัฑย์าและอุปกรณ์ทางการแพทย ์ท่ีมีหีบห่อและค าอธิบายท่ีท าใหส้ามารถใชไ้ด้
ง่าย เหมาะแก่วถีิการด าเนินชีวติแบบคนเมือง หรือ จดับริการร่วมกบัห้องพยาบาลของหน่วยงาน โรงงาน 
เพื่อควบคุมป้องกนัโรคเร้ือรังและโรคทางอาชีวอนามยั และกลุ่มอาการผดิปกติในส านกังาน (Office 
syndrome)  

2.1.6 แสดงถึงคุณค่า ความเช่ือ ปรัชญา และคุณธรรมขององค์การ เช่น จดับริการแก่
ผูป่้วยโรคไตเร้ือรัง ทุกระยะของโรค โดยใหบ้า้นและครอบครัวเป็นฐาน ดว้ยมาตรฐานการใหก้ารศึกษา
และดูแลท่ีบา้นท่ีดี (Inclusive home based CKD and ESRD services)  

2.1.7 แสดงถึงแนวคิดเกีย่วกบัการด าเนินการขององค์การ เช่น จดับริการเชิงรุกในถ่ิน
ทุรกนัดาร ดว้ยมาตรฐานเดียวกบัการใหบ้ริการในเขตเมือง โดยไม่แสวงหาก าไร  

2.1.8 การแสดงถึงภาพพจน์ต่อสาธารณะ เช่น เป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดบัโลก ท่ี
พร้อมใหบ้ริการแก่คนไทยดว้ยมาตรฐานเดียวกนั หรือเป็นศูนยค์วามเป็นเลิศดา้นการดูแลพฒันาการเด็ก   

2.2 หลกัการและเทคนิคก าหนดพนัธกจิ การก าหนดพนัธกิจจะตอ้งก าหนดขอบเขต และ
เขา้ใจภารกิจขององคก์ารทั้งหมดอยา่งถ่องแท ้และมีความเช่ือมัน่ ศรัทธา หรือแรงปรารถนาต่อ
ความส าเร็จในจุดมุ่งหมายขององคก์าร เทคนิคการทบทวนพนัธกิจหรือการก าหนดพนัธกิจ อาจเลือกวธีิ
วเิคราะห์ ไดว้ธีิใดวธีิหน่ึง หรือหลายวธีิดงัต่อไปน้ี (Pearce 1982) 

2.2.1 การวเิคราะห์เพือ่ก าหนดโอกาสหรือความต้องการทีอ่งค์การต้องการ 
(Opportunities or needs that we exist to be address) เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมายองคก์าร (Statement of 
purpose) ดว้ยเทคนิค “การวเิคราะห์ส่วนประกอบขององคก์าร (Component analysis)”  ถา้เปรียบใหเ้ขา้ใจ
ไดง่้าย Component ก็คืออวยัวะของร่างกายของเรา แต่เป็นอวยัวะท่ีมีความสามารถพิเศษท าใหร่้างกาย
สามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการก าหนดพนัธกิจท่ีมีประสิทธิภาพ หากเปรียบวา่
องคก์ารเป็นส่ิงท่ีมีชีวติแลว้ ผูบ้ริหารและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียจะตอ้งร่วมกนัวเิคราะห์วา่ส่วนประกอบท่ีมี
ความสามารถพิเศษ 8 ประการ ในเร่ืองท่ี 2.1 นั้น “มีอยูค่รอบคลุมครบถว้นในพนัธกิจหรือไม่?” และ 
“สามารถใชส่้วนประกอบใดในประเด็นทางกลยทุธ์ใดไดบ้า้ง?”  
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2.2.2 ประเด็นด าเนินการทีส่ าคัญท่ีจะด าเนินการใหแ้ก่ผูม้ารับบริการและความ
ภาคภูมิใจในการปฏิบติังานของบุคลากรภายในองคก์าร (Statement of strategy, statement of value)  ดว้ย
เทคนิค “การวเิคราะห์การส่งสัญญาณอยา่งตั้งใจขององคก์ารนั้น (Communication Analysis)”  โดย
วเิคราะห์วา่ขอ้ความประกาศพนัธกิจ บ่งช้ีวา่มีความพร้อมและชดัเจนท่ีจะเดินหนา้ทางกลยทุธ์ 
(Denotative Analysis) หรือไม่ วธีิการวเิคราะห์ความพร้อมการส่งสัญญาณอยา่งตั้งใจ อาจใช ้Fog Index 
(Blundell, 1980)  เพื่อใหไ้ดข้อ้ความท่ีกระชบัชดัเจนและไดใ้จความในการส่ือความหมายทางกลยทุธ์และ
วธีิการท างาน (Clear and concise)  

2.2.3 ก าหนดหลกัการหรือความเช่ือ หรือปรัชญาการบริหาร (Statement of 
behavioral standard) ดว้ยเทคนิค “การวิเคราะห์การส่ือความหมาย (Connotative Analysis)” กล่าวคือ
วเิคราะห์วา่ ขอ้ความประกาศพนัธกิจ สามารถเร่งเร้าใหบุ้คลากรมีความรู้สึกและอารมณ์ร่วมท่ีจะเขม้แขง็
ในการปฏิบติัการมากนอ้ยประการใด ส่ือความหมายถึงความหวงัและแรงจูงใจในการปฏิบติังานมากนอ้ย
ประการใด (Zaleznik 1970) 

2.2.4 ก าหนดให้เห็นว่าวฒันธรรมองค์การจะเป็นเช่นใด (Statement of culture)  ดว้ย
เทคนิค “การวเิคราะห์ความสามารถในการประยกุตไ์ด ้(Applicability Analysis)” โดยวิเคราะห์วา่ผูบ้ริหาร
มีความเขา้ใจต่อรายละเอียดของพนัธกิจ และสนใจท่ีจะบริหารแต่ละเร่ืองท่ีระบุเป็นประโยคหรือวลีในค า
ประกาศพนัธกิจองคก์าร มีการมอบหมายงาน การให้รางวลัและแรงจูงใจท่ีจ าเพาะเจาะจง 

ตัวอย่างพนัธกจิของ Greenwich Health Care Services, Inc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenwich Health Care Services, Inc., a member of the Yale New Haven Health System, is the 
parent entity overseeing Greenwich Hospital, Greenwich Health Services, Inc. and the Perryridge 
Corporation. Greenwich Hospital is a community hospital dedicated to providing quality, value driven health 
care to all we serve. Individuals within the communities we serve are assured access to quality health care 
regardless of ability to pay. Greenwich Health Care Services, Inc. is committed to service excellence and 
continuous performance improvement. As a community health care services provider, we remain attentive to 
the health and well-being of those we serve through education, outreach, and other innovative services. 
Greenwich Health Care Services, Inc. maintains high standards by: recruiting and retaining excellent staff, 
physicians, dentists and volunteers. Greenwich Health Care Services, Inc. will initiate, develop and maintain 
high quality and safe health care service using sound business practices and fiscal responsibility. In addition, 
Greenwich Health Care Services, Inc. provides educational programs for health professionals and for the 
public, and participates in programs of clinical research. 
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3. การพฒันาและทบทวนเป้าประสงค์  

เป้าประสงค ์(Goal) คือผลลพัธ์สุดทา้ยท่ีองคก์ารปรารถนาใหบ้รรลุในส่ิงท่ีคาดหวงัในแผนกล
ยทุธ์ เป็นส่ิงหน่ึงซ่ึงบ่งช้ีศกัยภาพและความส าเร็จของการด าเนินงานขององคก์ารในแต่ละหว้งเวลาใน
อนาคต  

3.1 ลกัษณะของเป้าประสงค์ทีด่ีส าหรับองคก์ารบริการสุขภาพและโรงพยาบาล มีลกัษณะอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งประกอบกนั ดงัต่อไปน้ี  
3.1.1 เป็นหัวข้อหรือข้อความทีชั่ดเจนและบ่งช้ีคุณลกัษณะของความส าเร็จด้านสุข

ภาวะของประชากร เช่น ระดบัคุณภาพชีวติ ระดบัความพึงพอใจ บริการท่ีมีคุณภาพ ความปลอดภยัในการ
ใหบ้ริการ 

3.1.2 ระบุกลุ่มเป้าประสงค์ หรือส่ิงทีอ่งค์การต้องการให้บรรลุความส าเร็จ เช่น กลุ่ม
บริการปฐมภูมิ ระดบับริการส่วนหนา้ การเติบโตดา้นรายได ้การขยายบริการความเป็นเลิศเฉพาะดา้น 
เช่น โรคไต โรคหวัใจ การแพทยผ์สมผสาน เป็นตน้  

3.1.3 เป็นเกณฑ์หรือตัวช้ีวดัความก้าวหน้าของโรงพยาบาล เช่น ลดอตัราการตายของ
เด็ก  พฒันาสุขภาพสตรีมีครรภ ์ต่อสู้โรคเอดส์ มาเลเรีย และโรคส าคญัอ่ืนๆ ใน Millennium Development 
Goals  

3.1.4 มีการก าหนดระยะเวลาท่ีตอ้งการบรรลุจุดมุ่งหมายขององคก์าร เช่น Healthy 
People 2010 goals: public and private sector involvement. (Issel & Turnock 1999) 

3.2 การครอบคลุมของเป้าประสงค์ การก าหนดเป้าประสงคข์ององคก์ารบริการสุขภาพและ
โรงพยาบาล ควรค านึงถึงสมดุลระหวา่งการปกป้องประชาชนท่ีไม่มีความสามารถในการจ่ายใหไ้ดรั้บ
บริการท่ีสมควร การหลีกเล่ียงค่าใชจ่้ายท่ีไม่จ  าเป็นโดยเฉพาะรายการท่ีเป็นภาระแก่ประชาชนแต่ไม่มีผล
หลกัฐานยนืยนัถึงประสิทธิผลของการรักษาหรือใหย้าหรือใหอุ้ปกรณ์นั้นๆ (หรือในบางกรณีอาจจะเป็น
โทษแก่สุขภาพในระยะต่อมาดว้ย) และการจดับริการให้เหมาะสมกบัรสนิยมและวฒันธรรมการบริโภค
ของประชาชนกลุ่มและชนชั้นต่างๆในสังคม เป้าประสงคอ์าจครอบคลุมในดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลาย
ดา้น ดงัต่อไปน้ี  (Gatewood et al. 1995) 

3.2.1 ต าแหน่งทางการตลาด (Market standing) เช่น การเป็นผูน้ าดา้นการใหบ้ริการ
ดา้นการแพทยท์างเลือก หรือพฒันาธุรกิจดา้นอาหารเพื่อการส่งเสริมสุขภาพส าหรับชายวยัทอง  

3.2.2 นวตักรรม (Innovation) เช่น การศึกษาวจิยัและพฒันาเพื่อใหเ้ป็นองคก์ารแห่ง
การเรียนรู้ การสร้างนวตักรรมทางการจดับริการดว้ยระบบส่ือสารทางไกล การเยีย่มบา้นผา่นระบบ GPS 
การพฒันาเทคโนโลยบีริการสุขภาพใหม่ เป็นตน้  

3.2.3 ผลติภาพหรือบริการสุขภาพ (Productivity) โดยปกติจะระบุในรูปของจ านวน
หรือปริมาณของผลิตภาพหรือบริการขององคก์ารในภาพรวมหรือในแต่ละหน่วยงานยอ่ย เช่น จดับริการ
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ผา่ตดัผา่นกลอ้งครอบคลุมผูป่้วยทั้งหมดท่ีมารับบริการและส่งมารับบริการท่ีมีขอ้บ่งช้ี พฒันาระบบ
บริการการแพทยฉุ์กเฉินก่อนถึงหอ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาลดว้ยรถมาตรฐาน Advance life support  

3.2.4 ทรัพยากรด้านการเงินการคลัง (Financial resources) เช่น เป้าประสงคท่ี์จะ
บริหารตน้ทุนค่าใชจ่้ายดา้นยาและเทคโนโลยทีางการแพทยด์ว้ยการบริหารแบบ Just in time, พฒันาการ
บริหารรายไดด้ว้ยการท าขอ้ตกลงร่วมรัฐเอกชน จดัระบบบริหารค่าตอบแทนและค่าแรง เพิ่มผลรายได้
ผูป่้วยใน DRG profile จากระบบเวชระเบียนคุณภาพ  

3.2.5 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับ (Profitability) หมายถึง ส่วนต่างของรายไดท้ั้งหมด กบั 
ตน้ทุนทางตรง และตน้ทุนทางออ้มท่ีตอ้งทุ่มเทหรือใชจ่้ายไป เช่น เป้าหมายผลก าไรทางบญัชี เป้าหมาย
ประโยชน์ท่ีประชาชนจะไดรั้บจากการท่ีมีสุขภาพดีข้ึน เขา้รับบริการสะดวกมากข้ึน ตอ้งเดินทางนอ้ยลง 
หรือผลตอบแทนทางสังคม หรือการไดข้ยายเครือข่ายไปสู่นานาชาติ หรือการไดร่้วมกบัองคก์ารสุขภาพ
นานาชาติพฒันายกระดบัมาตรฐานใหม่  

3.2.6 การพฒันาเพือ่ให้ประสบความส าเร็จทางการบริหาร (Management 
performance and development) เช่น การยกระดบัเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางดา้นอาชีวเวชกรรม เป็น
เครือข่ายผูเ้ช่ียวชาญดา้นเวชศาสตร์ครอบครัว หรือ เป็นโรงพยาบาลท่ีไดรั้บการรับรองรางวลัคุณภาพ
แห่งชาติภายในปี 2015  

3.2.7 ความส าเร็จในการท างานของบุคลากร (Worker performance) เช่น ผลลพัธ์ใน
การจดับริการของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล ทั้งเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพก็ได ้ 

3.2.8 ความรับผดิชอบต่อสาธารณะ (Public responsibility) โดยค านึงถึงการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค ความปลอดภยัแก่ชุมชน และการด าเนินการท่ีเป็นไปตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ 
เช่น มีระบบการด าเนินการช่วยเหลือผูไ้ดรั้บความเสียหายโดยไม่พิสูจน์ถูกผดิ ตามมาตรา 41 แห่ง พรบ. 
หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 2545 ครอบคลุมผูป่้วยทุกรายก่อนเกิดการฟ้องร้อง หรือ ด าเนินการใหเ้ป็น
โรงพยาบาลอิสระในก ากบัรัฐ ตามเจตนารมณ์ของประกาศส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการกระจายอ านาจ
การสาธารณสุขสู่องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือ ด าเนินการบริหารความเส่ียงองคก์ารทั้งระบบ  
 

3.3 ประเภทของเป้าประสงค์  

จะเห็นไดว้า่เป้าประสงคท่ี์ก าหนดข้ึนในการจดัท าแผนขององคก์ารนั้น อาจแบ่งระดบัเป็น 3 
ระดบั แลว้แต่การใหน้ ้าหนกัความส าคญัของประเด็นทางกลยทุธ์ตามสถานการณ์ภายนอกและภายในท่ี
เปล่ียนแปลงไป (ในระหวา่งการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ อาจมีการเปล่ียนแปลงระดบัของการก าหนด
วตัถุประสงคไ์ด ้ตามการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ภายนอก หรือสภาพการณ์ภายในท่ีเปล่ียนแปลงไป) 
ดงัน้ี  
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3.3.1 เป้าประสงค์กลยุทธ์ (Strategic goal) เป็นผลลพัธ์ในภาพรวมขององคก์าร ท่ีมีผล
ต่อความเป็นไปในทางท่ีดี หรือความอยูร่อด หรือความเปล่ียนแปลงขององคก์าร เช่น การออกแบบบริการ
แบบใหม,่ การใหบ้ริการชนิดใหม่ท่ีปรับโฉมไปจากเดิม, การไปลงทุนใหม่หรือมีผูม้าร่วมลงทุนใน
โรงพยาบาล (Public hospital invest in private, Private invest in public hospital), หรือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลสาขาใหม่ดว้ยรูปแบบใหม่, ใหมี้การเขา้ถึงยาหรือการใชย้าอยา่งเหมาะสมอยา่งถว้นหนา้  
ใหมี้ระบบแฟ้มครอบครัวอิเลกทรอนิก (Electronic Family Folder )ในงานปฐมภูมิ  การไดรั้บการรับรอง
คุณภาพจาก JCI เป็นตน้ ส่วนใหญ่เป้าประสงคเ์หล่าน้ีมกัตอ้งผา่นการตดัสินใจและก าหนดจากผูบ้ริหาร
ระดบัสูง  

3.3.2 เป้าประสงค์ยุทธวธีิ (Tactical goal) เป็นผลลพัธ์ตามการปฏิบติัของแต่ละหน่วย
ปฏิบติั หรือหน่วยงานยอ่ยภายใน ผูบ้ริหารระดบัตน้ และผูบ้ริหารระดบักลางมกัจะตอ้งก าหนด
เป้าประสงคร์ะดบัน้ีในการจดัท าแผนประจ าปี เช่น ลดอตัราการติดเช้ือในโรงพยาบาล, การลดขั้นตอน
การจดับริการ, การพฒันาระบบบริการผูป่้วยนอกสู่มาตรฐานดชันีความพึงพอใจอนัดบัท่ี 1  การพฒันา
ระบบเวชระเบียนคุณภาพ, การขยายงานบริการสุขภาพองคร์วม, ระดบัความรู้และชัว่โมงประสบการณ์
ของเจา้หนา้ท่ีในแผนก X,Y,Z มีระดบัคะแนนท่ี 80 เปอร์เซ็นตไ์ทลข์องมาตรฐานวชิาชีพทั้งแผนก  พฒันา
ระบบพสัดุโรงพยาบาลดว้ย Just in time   การพฒันาระบบคุณภาพดว้ย Six sigma technique  การไดรั้บ
การรับรองคุณภาพตามระบบ Primary Care Accreditation เป็นตน้    

3.3.3 เป้าประสงค์ปฏิบัติการ (Operational goal) เป็นผลลพัธ์ท่ีตอ้งการในงานของแต่
ละบุคคลหรือแต่ละหน่วยปฏิบติั ผูบ้ริหารระดบัตน้ หรือผูป้ระสานงานหลกัในโครงการ (Patient care 
team, คณะกรรมการเภสัชกรรมและบ าบดัของโรงพยาบาล, Cross functional team, คณะกรรมการใน
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล เป็นตน้) มีหนา้ท่ีในการพิจารณาก าหนด ตวัอยา่งเช่น 
พฒันาระบบงานหอ้งผา่ตดัใหมี้คุณภาพ ปลอดภยัและสามารถใชห้อ้งผา่ตดัไดต้ลอดเวลาวนัละไม่ต ่ากวา่ 
12 ชัว่โมง เจา้หนา้ท่ีมีความสามารถดา้นภาษาองักฤษและจีนในระดบัพูดและเขียนไดค้ะแนนตาม
มาตรฐานมากกวา่ 500 คะแนนภายใน 1 ปีของการด าเนินการในแผนน้ี ร้อยละ 95 ของยาในคลงัยาไม่
หมดอาย ุอตัราการเปล่ียนงาน และการลดการเกิดอุบติัเหตุในผูป่้วย   

3.4 หลกัการและเทคนิคการก าหนดและทบทวนเป้าประสงค์ 

การก าหนดและทบทวนเป้าประสงคข์ององคก์ารสุขภาพและโรงพยาบาล อาจปรับปรุงพฒันา
เปล่ียนแปลงทั้งเน้ือหา และระดบัของเป้าประสงค ์โดยมีตวัแปรหรือปัจจยัท่ีส าคญัส าหรับพิจารณา คือ  

3.4.1 ความเห็นของผูบ้ริหารเก่ียวกบั “ประเด็นทางกลยุทธ์ (Strategic issues)” เพื่อ
มาก าหนดเป็นเป้าประสงคข้ึ์น โดยอาจเป็นไปไดใ้นกรณีต่อไปน้ี   
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ก) ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานในองคก์ารอยูเ่ดิม ไดเ้ห็นผลประกอบการของโรงพยาบาลแลว้
เห็นวา่ มีจุดอ่อนหรือตวัช้ีวดัระดบัองคก์ารท่ีไม่ประสบความส าเร็จ แลว้ตอ้งการการแกไ้ขใหมี้
ประสิทธิผลมากข้ึน หรือ 

ข) ผูบ้ริหารท่ียา้ยมาอยูใ่หม่ (ผูบ้ริหารท่ีปฏิบติังานอยูเ่ดิม) เห็นวา่มีโอกาสการยกระดบั
การพฒันา หรือรูปแบบบริการ หรือมีพื้นท่ีปฏิบติัการท่ีน่าสนใจ  

3.4.2 ความเป็นไปได้ของเป้าประสงค์ เป้าประสงคท่ี์ก าหนดอาจจะมีความเป็น
นามธรรมมากเกินไปจนไม่อาจแปรเปล่ียนเป็นแผนปฏิบติัการได ้หรือก าหนดความคาดหวงัไวสู้งกวา่
ปฏิบติัได ้หรือไม่สอดคลอ้งกบัการวเิคราะห์ทางกลยทุธ์  

ส าหรับองคก์ารท่ีไดจ้ดัท าแผนกลยทุธ์ไวแ้ลว้ และไดมี้การก าหนดเป้าประสงคท์างกลยทุธ์แลว้ 
ผูบ้ริหารระดบักลางและผูบ้ริหารระดบัสูง ควรด าเนินการทบทวนเป้าประสงคอ์ยา่งนอ้ย ปีละคร้ัง ตลอด
ระยะเวลาในแผนกลยทุธ์ท่ีก าหนดข้ึน (เช่น แผนกลยทุธ์ 5 ปี ก็ทบทวน 4 คร้ัง) การทบทวนอาจใชก้าร
ระดมความเห็น หรือใชเ้คร่ืองมือตารางทบทวนดงัตวัอยา่งขา้งล่าง ก็ได ้ 
ตารางที ่2.3 The evaluation matrix for each goal 
Goal dimensions Weight 

 
Rating  Total weight 

– percent – 
rate score  
= Weight * 
Rating 

Rank  
(ส าหรับปรับเปล่ียนเป้าประสงค ์เป็นเป้าประสงคก์ล
ยทุธ์ หรือ เปล่ียนเป็นเป้าประสงคย์ทุธวธีิ หรือเป็น
เป้าประสงคป์ฏิบติัการและล าดบัความส าคญั ก่อนหลงั
ของเป้าประสงค)์ 

(%) (1-5) 

Service  
G1……. 
G2……. 
G3…… 

    

People / Patient  
G4…… 
G5…… 
G6……. 

    

Quality 
G7…… 
G8……. 

    

Finance 
G9……  
G10……. 

    

Growth 
G11….. 
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G12……  
 100 %    
ทีม่า http://www.hospitalreviewmagazine.com/news-and-analysis/  
หมายเหตุ  

1. Each goal is assigned a weight — a percentage — based on its importance. One goal might be allocated 40 
percentage points because of its significance to the organization, while another might be set at 15 percentage 
points due to its lesser priority. As a result, when leaders consider the assigned weights (all of which add up 
to 100 percent), they know where to put the most energy. 

2. Use of a one-to-five rating system for each goal. A rating of 1 is assigned when a leader has fallen below 
target, while 2 means partial goal achievement. 3 denotes the goal was met. The leader who gets a rating of 4 
surpassed the goal, 5 significantly exceeded expectations. 

 
4.การก าหนดวตัถุประสงค์  

การก าหนดวตัถุประสงค ์(Objective) ขององคก์ารและวตัถุประสงคข์องกลยทุธ์ท่ีดี ตอ้งมีขอ้มูล
รอบดา้นเก่ียวกบัปัญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี ในระดบัเขต ประเทศ หรือ
ระดบันานาชาติ และปัญหาความตอ้งการเก่ียวกบัความสามารถในการแข่งขนัขององคก์ารบริการสุขภาพ
และของโรงพยาบาลและไดมี้การล าดบัความส าคญัของเป้าประสงค์ (Goal) ไวแ้ลว้  

การก าหนดวตัถุประสงคเ์ป็นการระบุรายละเอียดของการปฏิบติังาน ท่ีตอ้งการแสดงถึงผลผลิต
หรือผลลพัธ์ท่ีเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะช่วยใหจ้ดัสรรทรัพยากรลงสู่พื้นท่ีปฏิบติัการไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสม  
สามารถวดัผลผลิตหรือผลลพัธ์ได ้และใชเ้ป็นเกณฑใ์นการปฏิบติังานหรือปรับปรุงพฒันาคุณภาพการ
บริการ  

 การพฒันาและทบทวนวตัถุประสงค ์ควรด าเนินการไปควบคู่กบัการทบทวนเป้าประสงคข์อง
องคก์าร อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง หรืออาจถ่ีกวา่นั้นหากงานท่ีปฏิบติั หรือมีปรากฏการณ์ (Events) ท่ี
เปล่ียนแปลงปัจจยัเร็ว หรือมีรายงานความเบ่ียงเบนของผลลพัธ์จากการวดั (Variance of monitoring)  
ดงัน้ี 

1. เป็นการตกลงกนัเก่ียวกบัขอ้มูลน าเขา้มาพิจารณา (ขอ้มูลเชิงคุณภาพ, ขอ้มูลเชิงปริมาณ, 
สินทรัพย,์ ปัญหาความตอ้งการของชุมชน, วาระพิเศษท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเมืองทอ้งถ่ิน การเมือง
ระดบัประเทศ), หรือปัจจยัแวดลอ้มทางการตลาดและพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนอ่ืน) 

http://www.hospitalreviewmagazine.com/news-and-analysis/
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2. เป็นการตกลงหรือเจรจาเพื่อใหเ้ช่ือมโยงกบัการก าหนดตวัช้ีวดัท่ีส าคญั (Key 
Performance Indicator ; KPI) ในระดบัองคก์าร (Corporate or hospital wide KPI)  ในระดบัหน่วยทาง
ธุรกิจ  (Business Unit KPI) ในระดบัหน่วยปฏิบติัการ (Functional Unit KPI) ดว้ย  

กล่าวไดว้า่ การก าหนดวตัถุประสงคต์อ้งใหไ้ดส้มดุลระหวา่ง ข้อมูลปัญหาความต้องการและ
แนวโน้มโอกาสหรือปัญหาอุปสรรค จากภายนอก และผูบ้ริโภค กบั ปัญหาความต้องการและแนวโน้มการ
เปลีย่นแปลงสมรรถนะภายในองคก์าร และการก าหนดวตัถุประสงคน์ั้นจะตอ้งไดส้มดุลระหวา่ง 
เป้าหมายและเกณฑ์วดั การแก้ไขปัญหาในอดีตท่ีผา่นมา กบั การผลกัดันใหมี้ความกา้วหนา้แข่งขนัไดข้อง
องคก์าร  

4.1 การก าหนดวตัถุประสงค์ กบั การบริหารแบบดุลยภาพ  
 

การบริหารแบบดุลยภาพ (Balanced scorecard) เป็นระบบการบริหารงานสมยัใหม่ และไดรั้บความ
นิยมไปทัว่โลกรวมทั้งประเทศไทย พฒันาข้ึนเม่ือปี 1990 โดย Drs. Robert Kaplan จาก Harvard 
Business School และ David Norton จาก Balanced Scorecard Collaborative โดยดูจากดุลยภาพในทุก 
ๆ ดา้น ระบบการบริหารแบบดุลยภาพ (Balanced Scorecard) ใชว้ตัถุประสงคเ์ป็นกรอบ  

Balance Scorecard มองภาพของการจดัการเชิงกลยทุธ์และการพฒันากลยทุธ์องคก์ารใน 4 มุมมอง 
โดยวธีิการท าเป็นภาพของตาราง 4 ภาพ ในแต่ละภาพเป็นค าอธิบายของแต่ละมุมมอง ประกอบดว้ย 

1.       The Learning and Growth Perspective เป็นมุมมองดา้นการเรียนรู้และการเติบโต  

2.       The Business Process Perspective เป็นมุมมองดา้นกระบวนการท างานภายในองคก์ารเอง  

3.       The Customer Perspective เป็นมุมมองดา้นผูบ้ริโภค  

4.       The Financial Perspective เป็นมุมมองดา้นการเงิน   

ในแต่ละมุมมอง ช้ีน าใหผู้จ้ดัท าแผนหรือทบทวนแผนล าดบัการคิดดว้ยการ 

ก าหนดช่องใหก้รอกวตัถุประสงค ์(Objective) วธีิการวดั (Measure) เป้าตวัเลขหรือรูปธรรมท่ีจบัตอ้ง
ไดท่ี้ตอ้งการ (Target) และ การริเร่ิมท่ีส าคญั (Initiative)  
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ภาพที ่2.1 วตัถุประสงค์ ใน Balanced scorecard กบัวสัิยทศัน์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ 

 

ทีม่า Kaplan, R.S Norton D.P.. The Balanced Scorecard : Measure that drive performance. Harvard  Business  Review. 
Jan.-Feb. 1992. 

 

การท าเป็นภาพและตารางเช่นน้ี (ภาพท่ี 2.1)จะเป็นเคร่ืองช้ีน าความคิดเก่ียวกบัเป้าหมายใน
อนาคตโดยเปรียบเทียบตวัเลขจากค่าฐาน และท าใหผู้บ้ริหารสามารถคิดวิเคราะห์วา่จะริเร่ิมแผนงานอะไร 
อยา่งไรเพื่อใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ในการก าหนดแนวทางการท างานทัว่ทั้งองคก์าร และใชเ้ป็น
โอกาสในการรวมแผนกลยทุธ์ของทุกหน่วยงานแผนธุรกิจขององคก์าร เขา้มาไวด้ว้ยกนั (Integrated plan) 
ท  าใหแ้ผนกลยทุธ์ทั้งหมดมีความสอดคลอ้งกนั สามารถวดัผลไดท้ั้งลกัษณะเป็นทีมและตวับุคคล ช่วยให้
มีการจดัแบ่งงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ส าหรับแต่ละกิจกรรมไดอ้ยา่งเหมาะสม และอาจใชแ้สดง
เป็นภาพกราฟฟิคในการท าผงัการก าหนดผลลพัธ์ท่ีส าคญั และตวัช้ีวดัท่ีส าคญัระดบัองคก์าร  
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4.2 วธีิการเขียนวตัถุประสงค์ทีด่ี  
 
การเขียนวตัถุประสงคท่ี์ดี ควรครอบคลุมและมีลกัษณะ “SMART” ดงัน้ี 

4.2.1 มีความเฉพาะเจาะจง (Specific and sensible) คือมีความชดัเจน บ่งช้ีถึงลกัษณะเฉพาะ
ในแต่ละมุมมองของ Balanced Scorecard เพื่อใหห้น่วยปฏิบติัหรือผูบ้ริหารในองคก์าร ทราบวา่ “ดา้น
การเงิน” นั้นองคก์ารตอ้งท ากิจกรรมเก่ียวกบัเงินสด หรือสินทรัพย ์หรือตอ้งการบริหารตน้ทุน เป็นตน้ 
“ดา้นปฏิบติัการ” ตอ้งการพฒันาเวลาจดับริการ หรือควบคุมคุณภาพ หรือบริหารความเส่ียงเร่ือง.... เป็น
ตน้ “ดา้นการใหบ้ริการสุขภาพ” ตอ้งการความพึงพอใจ หรืออตัราการตาย อตัราการหาย หรือบริการเชิง
รุกเร่ือง.... “ดา้นการพฒันาและเรียนรู้” ตอ้งการใหบุ้คลากรสายวชิาชีพ (หรือสายสนบัสนุน) มีการพฒันา
สมรรถนะ (competency level) หรือจะพฒันาเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ เป็นตน้  

4.2.2 สามารถวดัได้ (Measurable) จะตอ้งสามารถวดัได ้ในรูปแบบของการวดัตวัช้ีวดัท่ี
ส าคญั จะเป็นหน่วยนบัเชิงปริมาณ หรือ หน่วยวดัเปรียบเทียบเชิงคุณภาพก็ได ้ 

4.2.3 บรรลุผลทีต้่องการได้ (Attainable) เป็นประโยคหรือรูปธรรมท่ีพิจารณาจากขอ้มูล หรือ
หลกัฐานเชิงประจกัษพ์ื้นฐาน (Baseline data) แลว้ วา่องคก์ารสามารถปฏิบติัไดแ้ละบรรลุผลได ้หรือ
สามารถน าไปคิดเป็นแผนริเร่ิมได ้ 

4.2.4 อธิบายได้มีความสอดคล้องและเกีย่วโยง (Reasonable and relevance) คือมีความ
สอดคลอ้งเก่ียวโยงกบัเป้าประสงคใ์นภาพรวมขององคก์าร กลยทุธ์ จุดมุ่งหมาย และวสิัยทศัน์ของ
องคก์าร (Cause and effect relationship)   

4.2.5  ติดตามได้ และ/หรือ มีกรอบเวลา (Traceable and time period) คือมีก าหนดเวลา หรือ
มีจุดเตือนใจใหติ้ดตามกิจกรรมการริเร่ิมได ้  
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ตารางที ่2.4 ตารางเพื่อตรวจสอบคุณลกัษณะของวตัถุประสงค ์เพื่อความชดัเจนและสามารถวดัไดห้รือใช้
เป็นเกณฑไ์ด ้แสดงถึงความเป็นไปไดท่ี้จะบรรลุความส าเร็จ และมีความเช่ือมโยงกบัขอบเขตท่ีส าคญัในการ
บริหารองคก์าร  

Priority Area:_____________________________________________ 

Goal  

Available Data 
Sources 

 

Potential 
Objectives 

A. 

B. 

C. 

Potential 
Initiatives  

  

ท่ีมา http://www.healthypeople.gov/State/toolkit   

 
หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่2.2.2 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 2.2.2 

ในแนวการศึกษาหน่วยที ่2 ตอนที ่2.2 เร่ืองที ่2.2.2 
 
 
 
 
 
 

http://www.healthypeople.gov/State/toolkit
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เร่ืองที ่2.2..3 การก าหนดผลลพัธ์ทีส่ าคญัของการบริหารโรงพยาบาลเชิงกลยุทธ์  

การก าหนดผลลพัธ์ท่ีส าคญัของการจดับริการสุขภาพนั้นเป็นแนวโนม้ และเป็นประเด็นท่ีส าคญั
ของการพฒันาระบบบริการสุขภาพของประเทศต่างๆ ทัว่โลก รวมทั้งประเทศไทย โรงพยาบาลใน
ประเทศไทยอาจมีธรรมชาติท่ีแตกต่าง เช่นเป็นโรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน อยูใ่นเขตเมือง อยู่
ในเขตชนบท มีขนาดและความสามารถท่ีแตกต่างกนัไป การก าหนดผลลพัธ์ท่ีส าคญัของแต่ละ
โรงพยาบาลจึงมีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัเร่ืองต่อไปน้ี 

1. ผลประกอบการของโรงพยาบาลท่ีผา่นมา กบั เป้าหมายใหม่ในการแกไ้ขขอ้บกพร่อง
และการพฒันา   

2. สภาพแวดล้อม ภายนอกโรงพยาบาล และ ภายในโรงพยาบาล  
3. ความสัมพนัธ์กบัประชาชนหน่วยงานท่ีท างานเก่ียวขอ้งกบัสวสัดิการสังคมและสุขภาพ  

หรือลิขสิทธ์ิ สิทธิบตัรทรัพยสิ์นทางปัญญาขา้มชาติ เช่น พฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน คณะกรรมการการส่ือสารแห่งชาติ  ศึกษา การศึกษาพิเศษส าหรับผู ้
พิการและดอ้ยโอกาส กระทรวงสาธารณสุข ส านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค มูลนิธิ
องคก์ารเอกชน ไลออ้นส์ โรตาร่ี วดั ส านกัสงฆ ์ศาสนสถานอ่ืน ท่ีเป็นผูน้ าทางความคิดในชุมชน 
ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ มูลนิธิคุม้ครอง
ผูบ้ริโภค หน่วยงานระดบัอุดมศึกษา กรมทรัพยสิ์นทางปัญญากระทรวงพาณิชย ์เป็นตน้    

4. ความสัมพนัธ์หรืออ านาจการต่อรองหรือความสามารถทางการแข่งขัน กบั
ผู้ประกอบการทีเ่ก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ ผูจ้ดัส่ง ยาและเวชภณัฑต่์างๆ ทั้งภาครัฐ (เช่น องคก์ารเภสัช
กรรม องคก์ารเภสัชกรรมทหาร กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา 
เป็นตน้) เอกชน (เช่นบริษทัยาและเวชภณัฑภ์ายในประเทศ บริษทัขา้มชาติ ธุรกิจบริการ ธุรกิจ
การแพทยเ์สริมสุขภาพ complementary medicine เป็นตน้)  

5. ปัญหาและความท้าทายในอนาคต ท่ีผูบ้ริหาร หรือมีรายงาน หรือมีนโยบายสาธารณะ
ใหม่ท่ีเป็นเร่ืองท่ีโรงพยาบาลตอ้งใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ  

6. วสัิยทัศน์ร่วมของโรงพยาบาล (Shared vision) พนัธกจิหลกัของโรงพยาบาล (Hospital 
wide mission statement) ท่ีมีความสอดคลอ้งตอ้งกนัและส่ือสารสัมพนัธ์สู่ พนัธกิจยอ่ยในแต่ละ
หน่วยงาน (Division or business unit mission) และเป้าประสงค ์(Goal) ในแต่ละระดบั   

 
กรณีการให้รางวลัคุณภาพแห่งชาติของ The U.S. Commerce Department’s National Institute of 

Standards and Technology (NIST)  (Baldrige Nation Quality  2010) ใหค้วามส าคญัและใหน้ ้าหนกัแก่
การวดั “ผลลพัธ์ (Result)” ส าหรับหน่วยงานท่ีจะไดรั้บการรับรองวา่ เป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศดา้น
การจดัการบริการสุขภาพไวอ้ยา่งมาก 
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กล่าวคือในเกณฑป์ระเมิน 7 หมวดหมู่ (7 category) คะแนนรวมทั้งหมด 1,000 คะแนน ไดใ้ห้
น ้าหนกัคะแนนส าหรับประเมินผลลพัธ์ไวถึ้ง 450 คะแนน คือ สูงสุดในกระบวนการวดัความเป็นเลิศของ
หน่วยงานท่ีขอรับรองคุณภาพเพื่อรับรางวลั MBNQA  นั้น  
 
ภาพที ่4.2 Baldrige  Health Care Criteria for Performance Excellence Framework : A Systems 
Perspective  
 

 
ทีม่า 2009 – 2010 Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) Health Care Criteria for Performance 
Excellence. 

 
1. เกณฑ์การตรวจรับรองให้รางวลัคุณภาพแห่งชาติด้านความเป็นเลิศของหน่วยงาน

บริการสุขภาพ และ มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลมิพระเกยีรติ ฉลองสิริราชสมบัติ
ครบ 60 ปี 

  

เกณฑก์ารตรวจรับรองให้รางวลัคุณภาพแห่งชาติดา้นความเป็นเลิศของหน่วยงานบริการสุขภาพ 
(MBNQA ปี ค.ศ.2009 – 2010) มีความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบบัเฉลิม
พระเกียรติ ฉลองสิริราชสมบติัครบ 60 ปี ท่ีใชใ้นประเทศไทย ซ่ึงในท่ีน้ีจะน ารายละเอียดค าอธิบายและ
การใหค้ะแนนทั้ง 7 หมวด ในเบ้ืองตน้ก่อน แลว้จึงให้รายละเอียดเก่ียวกบัการก าหนดผลลพัธ์ท่ีส าคญั
ต่อไป  
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1. การน าองค์การ (120 คะแนน) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ   

1.1 ผู้น าระดับสูง (Senior Leadership 70 คะแนน)  โดยมีค าอธิบายรายละเอียดของเกณฑ์
ประเมินคือ ผูน้ าระดบัสูงช้ีน าองคก์าร ส่ือสารและส่งเสริมผลการด าเนินงานท่ีดี ใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพ
และความปลอดภยัในการดูแลผูรั้บบริการ ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกบั วสัิยทัศน์และค่านิยม คือ ก าหนดพนัธ
กิจ วสิัยทศัน์ ค่านิยม ถ่ายทอด ปฏิบติัใหเ้ห็นความมุ่งมัน่ การปฏิบติัตามกฎหมาย การมีจริยธรรมท่ีดี การ
ปรับปรุงผลงาน การบรรลุวตัถุประสงค ์การสร้างนวตกรรม ความคล่องตวั การเรียนรู้สัมพนัธภาพ ความ
ร่วมมือ การประสานบริการ สร้างและส่งเสริมวฒันธรรม ความปลอดภยัในการดูแลผูป่้วย การส่ือสารและ
จุดเน้นขององค์การ ใหอ้ านาจตดัสินใจ จูงใจ ยกยอ่งชมเชย จุดเนน้ท่ีการปฏิบติัเพื่อปรับปรุงผลงานเพื่อ
บรรลุวตัถุประสงค ์ 

1.2 การก ากบัดูแลกจิการและความรับผดิชอบต่อสังคม  (Governance and Social 
Responsibility 50 คะแนน) โดยมีค าอธิบายรายละเอียดของเกณฑป์ระเมินคือ องคก์ารแสดงถึงระบบการ
ก ากบัดูแลกิจการท่ีดี มีความรับผดิชอบต่อสาธารณะ สร้างความมัน่ใจวา่มีการด าเนินงานอยา่งมีจริยธรรม 
และมีส่วนสนบัสนุนต่อสุขภาพของชุมชน ระบบก ากบัดูแลกจิการผูบ้ริหาร การเงิน โปร่งใส การ
ตรวจสอบ ผลประโยชน์ ประเมินผลงานผูน้ า ระบบการน า ปรับปรุงประสิทธิภาพ กฎหมายและ
จริยธรรม ความเส่ียง ผลกระทบดา้นลบ ความกงัวลสาธารณะ ส่งเสริมจริยธรรม การสนับสนุนชุมชน
และสุขภาพของชุมชน ก าหนดชุมชน/ประเด็นสนบัสนุน สนบัสนุนสร้างความเขม้แข็ง ดูแลสุขภาพของ
ชุมชน  

2. แผนกลยุทธ์ (85 คะแนน)  
2.1 การจัดท ากลยุทธ์ (Strategy Development 40 คะแนน) โดยมีค าอธิบายรายละเอียดของ

เกณฑป์ระเมินคือ องคก์ารก าหนดกลยทุธ์ และวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ เพื่อตอบสนองความทา้ทายของ
องคก์าร และสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัการด าเนินงานขององคก์าร กระบวนการจัดท ากลยุทธ์ ผูมี้ส่วน
ร่วม: ผูน้ าร่วมกบับุคลากร ขั้นตอนและกรอบเวลา ความทา้ทายและขอ้ไดเ้ปรียบ คน้หาจุดอ่อนส าคญัท่ี
อาจถูกมองขา้ม การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาและความตอ้งการดา้นสุขภาพ จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส ส่ิง
คุกคามขององคก์าร ปัจจยัส าคญัอ่ืนๆ  ความปลอดภยั / ความผดิพลั้ง  ความร่วมมือ การแข่งขนั การ
เปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงระบบบริการ เศรษฐกิจ  ความเส่ียงดา้นการเงิน สังคม จริยธรรม   
ความสามารถในการน าแผนกลยทุธ์ไปปฏิบติั  วตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ ตอบสนองความทา้ทายท่ีส าคญั
ขององคก์าร ตอบสนองสถานะสุขภาพ / ความตอ้งการสุขภาพ มีส่วนต่อผลลพัธ์สุขภาพท่ีดีข้ึน ผลลพัธ์
สุขภาพท่ีดีข้ึนของผูป่้วย ครอบครัว ชุมชน บุคลากร ส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี  

2.2 การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Deployment 45 คะแนน) โดยมีค าอธิบายรายละเอียด
ของเกณฑป์ระเมินคือ องคก์ารถ่ายทอดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบติั และติดตามความกา้วหนา้
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เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บรรลุเป้าประสงค ์ถ่ายทอดเพือ่น าไปปฏิบัติ แผนปฏิบติัการ แผนทรัพยากรบุคคล ตวัช้ีวดั
ส าคญั ติดตามความกา้วหนา้ ปรับแผน คาดการณ์และเปรียบเทยีบ ตอบสนองความแตกต่าง 

3. เกีย่วกบัผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน (85 คะแนน)  
3.1 ความรู้เกีย่วกบัผู้ป่วย / ผู้รับผลงาน (Patient / Customer Knowledge 40 คะแนน) โดยมี

ค าอธิบายรายละเอียดของเกณฑป์ระเมินคือ องคก์ารเรียนรู้ความตอ้งการและความคาดหวงัท่ีส าคญัของ
ผูป่้วย / ผูรั้บผลงานของตน เพื่อใหม้ัน่ใจวา่บริการท่ีจดัให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการดงักล่าว ความ
ต้องการ ความคาดหวงั รับฟัง / เรียนรู้ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสมกบัแต่ละกลุ่ม ปรับปรุงวิธีการรับฟัง/เรียนรู้ 
ทนัความตอ้งการของผูเ้ก่ียวขอ้งและทิศทางการเปล่ียนแปลงของบริการสุขภาพ หาโอกาสสร้าง 
นวตักรรม  

3.2 ความสัมพนัธ์และความพงึพอใจ ของผู้รับผลงาน (Customer Relationship and 
Satisfaction 45 คะแนน) โดยมีค าอธิบายรายละเอียดของเกณฑป์ระเมินคือ องคก์ารสร้างความสัมพนัธ์
กบัผูป่้วย / ผูรั้บผลงาน เพื่อสร้างความเช่ือมัน่ศรัทธา ความพึงพอใจ และความร่วมมือ  มีการประเมินและ
น าขอ้มูลความพึงพอใจของผูป่้วย / ผูรั้บผลงานมาใชป้รับปรุงการด าเนินงาน ปรับปรุงวธีิสร้าง
ความสัมพนัธ์และช่องทางการติดต่อ ขอ้มูล บริการ ค าร้องเรียน จดัการกบัค าร้องเรียน ปรับปรุงวธีิการ
ประเมินความพึงพอใจ สิทธิผู้ป่วย (Patients’ Rights) สิทธิพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ ไม่เลือกปฏิบติั ไดรั้บ
ขอ้มูลเพียงพอ ชดัเจนไดรั้บการช่วยเหลือทนัทีเม่ือเส่ียง ทราบช่ือผูใ้หบ้ริการ ขอความเห็นท่ีสอง ปกปิด
ขอ้มูล การเขา้ร่วมวจิยั ขอ้มูลในเวชระเบียนการใชสิ้ทธิแทน ให้การคุ้มครองสิทธิผู้ป่วย ผูป้ฏิบติังาน
ตระหนกัทราบบทบาท จดัใหมี้ระบบรับเร่ืองและพร้อมตอบสนองปัญหาความตอ้งการขอ้มูลเก่ียวกบั
คุณภาพ ค่าใชจ่้ายและส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนใดแก่ ผูรั้บบริการ ไดรั้บขอ้มูลสิทธิและหนา้ท่ี ผู้ป่วยทีม่ี
ความต้องการเฉพาะ ผูป่้วยระยะสุดทา้ย สิทธิ ศกัด์ิศรี ขอ้บงัคบั กฎหมาย ความเช่ือ วฒันธรรม การมีส่วน
ร่วม ผูท่ี้ช่วยเหลือตนเองไม่ได ้เด็ก ผูพ้ิการ ผูสู้งอาย ุผูท่ี้ตอ้งแยก หรือผูป่้วยท่ีตอ้งถูกผกูยดึในระหวา่ง
กระบวนการรักษา  

4. การวดั วเิคราะห์ และบริหารความรู้ (90 คะแนน)  
4.1 การวดั วเิคราะห์ และปรับปรุงผลงานขององค์การ (Measurement, Analysis and 

Improvement of Organizational Performance 45 คะแนน) โดยมีค าอธิบายรายละเอียดของเกณฑ์
ประเมินคือ องคก์ารจดัใหมี้การวดั วิเคราะห์ ปรับทิศทาง ทบทวน และปรับปรุงผลงาน โดยใชข้อ้มูลและ
สารสนเทศ ในทุกระดบัและทุกส่วนขององคก์าร ข้อมูล/สารสนเทศ/ตัวช้ีวดัผลงาน ดา้นบริการ ผูรั้บ
ผลงาน การเงิน ปฏิบติัการ ปรับปรุงระบบวดัผลงาน สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ไวต่อการเปล่ียนแปลง การ
วเิคราะห์ทบทวน และปรับปรุงผลงาน แนวโนม้ คาดการณ์ เปรียบเทียบความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผล 
ความส าเร็จขององคก์าร ความกา้วหนา้ตามแผน การตอบสนองการเปล่ียนแปลง การปรับปรุงเพื่อสร้าง
นวตักรรม  



 50 

4.2 การจัดการสารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ และการจัดการความรู้ (Management of 
Information, Information Technology, and Knowledge Management 45 คะแนน) โดยมีค าอธิบาย
รายละเอียดของเกณฑป์ระเมินคือ องคก์ารสร้างความมัน่ใจวา่มีขอ้มูล สารสนเทศ ซอฟทแ์วร์ และ
ฮาร์ดแวร์ ท่ีจ  าเป็น มีคุณภาพ และพร้อมใชง้าน ส าหรับบุคลากร / ผูป่้วย  / ผูรั้บผลงาน   องคก์ารสร้างและ
จดัการสินทรัพยค์วามรู้ของตนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคก์าร การจัดการ
ทรัพยากรสารสนเทศ Hardware & Software และ Network & Communication Technologies ทนัความ
ตอ้งการทิศทางบริการสุขภาพการเปล่ียนแปลงเทคโนโลย ีการดูแลผูป่้วย การบริหารจดัการ การ
ตรวจสอบทางคลินิก การพฒันาคุณภาพ การศึกษา และการวจิยั  เช่ือถือได ้ ป้องกนัขอ้มูลร่ัวไหล ใชง้าน
ง่าย พร้อมใชใ้นภาวะฉุกเฉิน การจัดการความรู้ รวบรวม/ถ่ายทอดความรู้ของบุคลากร ถ่ายทอด/
แลกเปล่ียนความรู้ แลกเปล่ียนวธีิการปฏิบติัท่ีดี น าสู่การปฏิบติั  น าหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์มาใช้ มีการ
ท า Technology assessment ส าหรับเทคโนโลยทีางการแพทยใ์หม่หรือยาใหม่หรือการตรวจวินิจฉยัแบบ
ใหม่ท่ีมีราคาแพง  

5. เกีย่วกบัผู้ปฏิบัติงาน (85 คะแนน)  
5.1 ความผูกพนัของบุคลากร (Workforce Engagement 45 คะแนน) โดยมีค าอธิบาย

รายละเอียดของเกณฑป์ระเมินคือ องคก์ารสร้างความผกูพนักบับุคลากร จดัระบบค่าตอบแทนและ
แรงจูงใจ เพื่อบรรลุความส าเร็จในระดบัองคก์ารและระดบับุคคล   บุคลากรและผูน้ าไดรั้บการพฒันา
เพื่อใหส้ร้างผลงานท่ีดี เสริมสร้างวฒันธรรมองค์การ ความร่วมมือ การส่ือสารและการแบ่งปันทกัษะ  
การกระจายขอ้มูลข่าวสารและการส่ือสารกบัผูบ้ริหาร  เป้าหมายระดบับุคคล ใหอ้ านาจตดัสินใจ ความคิด
ริเร่ิม นวตักรรม ใชป้ระโยชน์จากขอ้คิดท่ีหลากหลาย การเพิม่คุณค่าบุคลากร ระบบประเมินผลงานและ
พฒันาบุคลากร (Performance Management System) รวมทั้งการบริหารค่าตอบแทน การใหร้างวลั การยก
ยอ่งชมเชย และการสร้างแรงจูงใจ การพฒันาบุคลากรและผู้น า ถ่ายทอดความรู้จากผูท่ี้ออกจากองคก์าร 
หนุนเสริมการใชค้วามรู้/ทกัษะใหม่ๆ ความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน สร้างผูบ้ริหาร และผูน้ า 

5.2 สภาพแวดล้อมของบุคลากร (Workforce Environment 40 คะแนน) โดยมีค าอธิบาย
รายละเอียดของเกณฑป์ระเมินคือ องคก์ารบริหารขีดความสามารถและอตัราก าลงั(เช่น จ านวนบุคลากร
ต่องานท่ีรับผดิชอบ การใหบุ้คลากรเก่าไดเ้ขา้ฝึกทกัษะ refreshing course – continuing education ให้
สามารถใชเ้ทคโนโลยหีรือวิธีการรักษาใหม่ไดเ้ตม็ประสิทธิภาพของเคร่ืองมือหรือวธีิการรักษาใหม่นั้น) 
เพื่อใหง้านขององคก์ารบรรลุผลส าเร็จ องคก์ารจดัใหมี้สภาพแวดลอ้มในการท างานและบรรยากาศท่ี
สนบัสนุนใหบุ้คลากรมีสุขภาพดี และมีความปลอดภยั ขีดความสามารถและความเพยีงพอ ขีด
ความสามารถ อตัราก าลงั เตรียมใหพ้ร้อมรับการเปล่ียนแปลง ใชป้ระโยชน์จากความเช่ียวชาญพิเศษของ
องคก์าร, มุ่งเนน้ผูป่้วย, ผลงานเป็นไปตามความคาดหวงั, คล่องตวั บรรยากาศในการท างาน ท่ีท  างานเอ้ือ
ต่อสุขภาพ / ความปลอดภยั ดูแลและเก้ือหนุน สุขภาพบุคลากร ป้องกนัความเส่ียงจากการท างาน TB, 
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HBV, HIV, Sharp Inj, Lab Chemicals,Anesthetic Gas, Chemotherapeutic Agent ตรวจสุขภาพเป็นระยะ 
ไดรั้บภูมิคุม้กนัโรค ดูแลเม่ือเจบ็ป่วย/สัมผสัเช้ือ  

6. การบริหารระบบงาน (85 คะแนน)  
6.1 การออกแบบระบบงาน (Work Systems Design 35 คะแนน) โดยมีค าอธิบาย

รายละเอียดของเกณฑป์ระเมินคือ องคก์ารก าหนดงานท่ีเป็นความเช่ียวชาญพิเศษของตน  ออกแบบ
ระบบงาน และกระบวนการส าคญั เพื่อส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ผูป่้วย / ผูรั้บผลงานอ่ืนๆ พร้อมส าหรับภาวะ
ฉุกเฉิน และบรรลุความส าเร็จขององคก์าร ก าหนดความเช่ียวชาญพเิศษขององค์การ ออกแบบ / นวตก
รรม ระบบงานโดยรวม ความปลอดภยั, กฎหมาย ขอ้มูลวิชาการ, มาตรฐานวชิาชีพ เทคโนโลยใีหม่, 
ความรู้ขององคก์าร ผลลพัธ์ท่ีดีข้ึน, ประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล การออกแบบกระบวนการท างาน ก าหนด
กระบวนการส าคญั กระบวนการจดับริการสุขภาพ กระบวนการทางธุรกิจ/การดูแลกิจการ กระบวนการ
สนบัสนุน ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน พร้อมรับภยัพิบติั  ภาวะฉุกเฉิน  

6.2 การจัดการและปรับปรุงกระบวนการท างาน  (Work Process Management and 
Improvement 50 คะแนน) โดยมีค าอธิบายรายละเอียดของเกณฑป์ระเมินคือ องคก์ารน ากระบวนการ
ท างานส าคญัไปปฏิบติั บริหารจดัการ และปรับปรุงกระบวนการดงักล่าว เพื่อส่งมอบคุณค่าใหแ้ก่ผูป่้วย / 
ผูรั้บผลงานอ่ืน และเพื่อบรรลุความส าเร็จขององคก์าร การจัดการกระบวนการท างาน น ากระบวนการท่ี
ออกแบบไวไ้ปปฏิบติั บริหารจดัการ / ควบคุมก ากบั ตรวจสอบป้องกนัความผดิพลาด KPI, in-process 
measures ลดความแปรปรวน ยกระดบัการจดับริการสุขภาพ ปรับปรุงกระบวนการ บูรณาการ 
RM/QA/PS/QI แลกเปล่ียนเรียนรู้ การอภิปรายกลุ่ม การเขียนบนัทึกความกา้วหนา้และแบบประเมิน
ตนเอง การใชต้วัตามรอยทางคลินิก การเยีย่มส ารวจ/ตรวจสอบภายใน การน าเสนอเพื่อรับฟังขอ้วพิากษ์ 
การทบทวนหลงักิจกรรม การติดตามตวัช้ีวดั เพื่อขบัเคล่ือน การเรียนรู้และนวตักรรม 

7. ผลลพัธ์ทีส่ าคัญ (450 คะแนน) ในหมวดน้ีจะเห็นไดว้า่เกณฑป์ระเมินการใหร้างวลัคุณภาพ
แห่งชาติใหส้ัดส่วนน ้าหนกัความส าคญัไวสู้งท่ีสุด โดยไดใ้หค้  าอธิบายการไวใ้นคู่มือประเมินองคก์าร 
เก่ียวกบัการใหคุ้ณคา่และแนวคิดหลกัของการออกแบบระบบประเมิน  (Core value and concept) น้ีวา่ 
องคก์ารบริการสุขภาพท่ีสมควรไดรั้บรางวลัความเป็นเลิศนั้น จะส่งผลลพัธ์ให ้ 

7.1 ผูป่้วยและประชาชน ไดรั้บบริการท่ี “มีคุณค่าใหม่”  (Value to patient through new and improved 
health care services)  

7.2 โรงพยาบาลจะเห็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในการท าใหก้า้วหนา้พฒันาไปอีกระดบัหน่ึง 
7.3 มีการดูแลทางการแพทยท่ี์เป็นไปตามหลกัฐานทางวทิยาศาสตร์ โดยเฉพาะเทคโนโลย ี

หรือยา หรือการวินิจฉยัใหม่ๆ ท่ีมีการพิสูจน์ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความปลอดภยัแก่ผูป่้วยอยา่ง
แทจ้ริง 
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7.4 พฒันาความสามารถในการตอบสนองต่อความตอ้งการดา้นสุขภาพของประชาชนและ
ความตอ้งการทางการตลาดดา้นสินคา้และบริการสุขภาพ (Responsiveness) รวมทั้งลดรอบระยะเวลาการ
ด าเนินงานลง (Process cycle time)  

7.5 เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และการมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) ในการใชท้รัพยากร  
7.6 และ ส่งเสริมใหอ้งคก์ารบริการสุขภาพและโรงพยาบาล เป็นผูน้ าในการยกระดบัสุขภาพ

ของชุมชน มีความรับผดิชอบต่อสังคมและเป็นความภาคภูมิในของชุมชนรอบขา้งท่ีมีองคก์ารท่ีดีตั้งอยู ่ 
 

การก าหนดผลลพัธ์ท่ีส าคญัตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ MBNQA ก าหนดไว ้6 
ขอบเขตผลลพัธ์ท่ีส าคญั (6 Key Result Area ; KRA) คือ  

1. ผลลพัธ์ดา้นการดูแลรักษาสุขภาพ (Health care outcomes 100 คะแนน) หมายถึง องคก์าร
สามารถสรุปรวบรวมไดเ้ก่ียวกบัผลของการจดับริการสุขภาพแก่ประชาชน ตามแต่ละส่วนของ
การจดับริการ 

2. ผลลพัธ์ดา้นการใหค้วามส าคญัแก่ผูบ้ริโภค (Patient and stakeholders focused – results 70 
คะแนน)  

3. ผลลพัธ์ดา้นการเงินและการตลาดของโรงพยาบาล (Financial and market performance results  
70 คะแนน)  

4. ผลลพัธ์ดา้นการปฏิบติังานของบุคลากร (Workforce focused performance result  70 คะแนน)  
5. ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิภาพของกระบวนการภายในโรงพยาบาล (Process effectiveness result  70 

คะแนน)  
6. ผลลพัธ์ดา้นการเป็นแบบอยา่งผูน้ าดา้นการพฒันาสุขภาพแก่ชุมชนและการบริบาลองคก์ารตาม

หลกัธรรมาภิบาล (Leadership result  70 คะแนน)  
 

หลงัจากศึกษาเนื้อหาสาระเร่ืองที ่2.2.3 แล้ว โปรดปฏิบัติกจิกรรม 2.2.3 
ในแนวการศึกษาหน่วยที ่2 ตอนที ่2.2. เร่ืองที ่2.2.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

บรรณานุกรม 
เกริกยศ ชลายนเดชะ  แนวคิดการบริหารเชิงกลยทุธ์ ใน การวางแผนกลยทุธ์และการพฒันาคุณภาพ 

บริการของโรงพยาบาล มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี 2546 
ค าสั่งส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนบัสนุนการกระจายอ านาจสู่องคก์าร 

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ลงวนัท่ี 19 พฤศจิกายน 2552 
ณฐัพนัธ์ เขจรนนัทน์ การจัดการเชิงกลยทุธ์  กรุงเทพมหานคร ซีเอด็ยเูคชัน่ 2552 
ธนชยั  ยมจินดา หน่วยท่ี 2 แนวคิดและหลกัารบริหารกลยุทธ์ ใน ชุดวิชาการจัดการเชิงกลยทุธ์ในภาครัฐ  
 สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี2548 

นิตยา เพญ็ศิรินภา หน่วยท่ี 8 กลยทุธ์ในการพฒันางานสาธารณสุข ชุดวิชาระบบสาธารณสุขและ 
การวางแผนกลยทุธ์ในการพัฒนางานสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช นนทบุรี2544 

ปกรณ์ ปรียากร  การวางแผนกลยทุธ์ แนวคิดและแนวทางเชิงประยกุต์ กรุงเทพมหานคร ส านกัพิมพ ์
สมาธรรม 2544 

พกัตร์ผจง วฒันสินธ์ุ และพสุ เดชะรินทร์ การจัดการเชิงกลยทุธ์และนโยบายธุรกิจ กรุงเทพมหานคร  
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Harvard ManageMentor — MANAGING FOR CREATIVITY AND INNOVATION TOOLS 

3.1 Creativity Checklist  

Use this checklist to assess the creativity dimension of your workplace. 

 Rating 
Dimension  

Adequate 
A 

Strength 
Needs 

Improvement 

Your Leadership Style    

I can describe my own preferred style of thinking and working.    

I have talked with members of my group about their preferred modes of 
problem solving.  

   

I encourage intellectual conflict within my group.    

When group members disagree, I help them determine the source of their 
differences. 

   

When communicating with others, I take into consideration their preferred 
thinking style. 

   

Diversity of Styles    

I am aware of the creative value of diverse thinking styles, and try to 
incorporate this diversity in teams. 

   

I actively seek out or hire people with diverse backgrounds and thinking 
styles. 

   

Our group recognizes the conflict that creative abrasion can cause, but also 
recognizes its value. 

   

We have taken formal diagnostic tests to identify thinking or learning 
styles, and discussed the results of these assessments. 

   

Your Work Group    

The majority never ignores the minority opinions in my work group.    

I have added someone to my work group specifically because he/she brings    
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a fresh perspective. 

Our work environment supports those who think differently from the 
majority. 

   

The thinking styles, skills, and experiences of my work group’s members 
are diverse and balanced.  

   

I actively look for group members whose thinking styles differ from my 
own. 

   

I help my group establish and agree upon a clear project goal at the start of 
each project. 

   

My group has formally agreed-upon behavior guidelines for how they 
should work together and treat each other 

   

The Psychological Environment    

I support people taking intelligent risks, and do not penalize them when 
they fail. 

   

There are opportunities for people to take on assignments that involve risk 
and stretch their potential. 

   

We openly discuss risk taking, assess the risk potential of projects, and 
make contingency plans or identify risk management strategies. 

   

Rewards and/or recognition are given for creative ideas.    

As long as they show learning from the experience, group members are not 
penalized for experimentation and risk taking. 

   

The Physical Workspace    

Our workspace includes stimulating objects such as journals, art, and other 
items that are not directly related to our business. 

   

I have made changes to our physical workspace to improve communication 
and creative interaction. 

   

I provide group members with a wide variety of traditional and 
nontraditional communication tools (e-mail, whiteboards, crayons and 
paper, etc.). 

   

Group members are encouraged to make their workspaces reflect their    
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individuality. 

Our workspace includes both areas for boisterous interaction and areas for 
quiet reflection. 

   

Bringing in Outsiders or Alternative Perspectives    

Our group makes visits to people outside the division or organization in 
order to find different perspectives and ideas. 

   

Our group has observed customers actually using our product or service in 
their own environment. 

   

Our group has observed our customers’ customers using our product or 
service in their own environment. 

   

I have arranged for speakers from other industries to come talk to or work 
with my group. 

   

Our group has observed people using competitors’ products or services.    

Our group has benchmarked the functions and characteristics of our 
products, services, or internal processes against an industry other than our 
own. 

   

Promoting Group Convergence    

I encourage group members to bring up and discuss non work-related 
subjects when they interfere with work. 

   

When a project has been completed, I hold a debrief meeting to determine 
specifically what to do differently (or the same) the next time. 

   

When I hold a debrief meeting, I always make sure that all members can be 
present. 

   

When my group is stuck on a problem, I make sure they get “down time” or 
time off to step back, relax, and allow their subconscious minds to work. 

   

At the end of a project, I provide a way for my group to celebrate and 
rejuvenate. 

   

Project schedules allow enough time for group brainstorming and 
discussion of ideas. 

   

© 2000 by the President and Fellows of Harvard College and its licensors. All rights reserved. 



 59 

Adapted from Managing Groups for Creativity and Innovation, published by Harvard Business School Publishing.  
Content expert: Dorothy Leonard. 

 

Harvard ManageMentor — MANAGING FOR CREATIVITY AND INNOVATION TOOLS 

3.2 Assessing the Psychological Environment for Creativity 

Use this tool to assess how your current reward structure, group norms and attitudes, and management style support creativity. 

 Rating 

 
Question 

 
Adequate 

 
A 

Strength 

Needs 
Improvement 

1.  Are group guidelines already in place? Are they articulated and disseminated?    

2.  Do you, as the manager, encourage risk taking?    

3.  Are people allowed to take intelligent risks, and fail, without being penalized?    

4.  When someone fails, do you help him and the group find the learning in the failure?    

5.  Do you distinguish between intelligent failures (something risky, but promising) and 
mistakes (something clearly avoidable)? 

   

6.  Do your current rewards motivate group members to be creative?    

7.  Do you currently have rewards for creative ideas/suggestions?    

8.  Do you have both extrinsic (for example, money) and intrinsic (for example, 
providing a sense of accomplishment) rewards in your current reward system? 

   

9.  Do you recognize group members who successfully work outside their preferred 
thinking style or area of expertise? 

   

10.  Do you support intellectual conflict within your group?    

11.  Do you encourage people to point out unacknowledged and taboo subjects that are 
holding the group back? 

   

12.  Do you reward collaboration?    

13.  Do individuals have freedom to choose their projects or to determine how they reach 
their agreed-upon goals? 

   

14.  Are you, as a manager, alert to individuals who may be burning out?    

15.  Do you celebrate small successes?    

16.  Do you encourage the group to stop and review how much progress it has made?    

Ideas for Improvement 

Based on your answers, what refinements would you make to your group’s norms? To your reward structure? To your own management style? 
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Harvard ManageMentor — MANAGING FOR CREATIVITY AND INNOVATION TOOLS 

3.3 Planning for Innovation 

Innovation is an outcome of the creative process, and involves identifying and implementing the new idea.  Use this 
tool to help plan how this idea will be rolled out, and to identify the critical factors needed for it to be accepted. 

Idea:  Date:  
Generated by:   
Innovation (what form the idea will take): 
 

Sources of Support 
What sources of assistance or support are needed to carry out this innovation? 

Who Why Needed 

  

  

  

  

  

What (money, resources, etc.) 

 

Ways to gain and strengthen support 

 

Sources of Resistance 
What are the sources of resistance—people to policies, procedures, and so forth—that could impede the process of 
innovation? 

Who Why 
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What (for example, organizational policy) 

 

Ways to overcome or minimize resistance 

 

Immediate goals and actions planned 
Goal/Action Completion Date 

  

  

  

  

  

Measures of Success 
1.    6.  

2.    7.  

3.    8.  

4.    9.  

5.  10.  

Target long-term actions 
Action Completion Date 
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