
หน่วยท่ี 1 
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาระบบสุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชาติ ณ หนองคาย 



 2 

 
หน่วยท่ี 1 
แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
ในการพฒันาระบบสุขภาพ 
เคา้โครงเน้ือหา 
 ตอนท่ี 1.1 แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ในการพฒันาระบบสุขภาพ 
  เร่ืองท่ี 1.1.1 ความหมายของกลยทุธ ์
  เร่ืองท่ี 1.1.2 ความเป็นมาของกลยทุธ ์
  เร่ืองท่ี 1.1.3 การประยกุตแ์นวคิดกลยทุธ์สู่การปฏิบติั 
 ตอนท่ี 1.2 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนทศัน์ในการพฒันาระบบสุขภาพ 
   เร่ืองท่ี 1.2.1 ท่ีมาความหมาย ความส าคญั และประเภท ของกระบวนทศัน์     
  เร่ืองท่ี 1.2.2 แนวคิดหลกั และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องระบบสุขภาพ      
  เร่ืองท่ี 1.2.3 กระบวนทศัน์ท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบสุขภาพ 
 ตอนท่ี 1.3 การจดัการเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาระบบสุขภาพ    
  เร่ืองท่ี 1.3.1 ความเป็นมา ความหมาย ความส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
  เร่ืองท่ี 1.3.2 ลกัษณะส าคญัและประเภทการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
  เร่ืองท่ี 1.3.3 ปัจจยัส าคญัในการจดัการเชิงกลยทุธ์เพื่อการพฒันาระบบสุขภาพท่ีย ัง่ยนื 
 
แนวคิด 
  1. กลยทุธ์ในการพฒันาระบบสุขภาพจะตอ้งมีความเขา้ใจในแนวคิด ความหมาย ความเป็นมาของกล
ยทุธ์ท่ีมีต่อระบบสุขภาพ เพื่อน าแนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์มาประยกุตใ์ชสู่้การปฏิบติัแบบบูรณาการในการ
พฒันาระบบสุขภาพ 
  2. กระบวนทศัน์ในการพฒันาระบบสุขภาพในท่ีน้ีมี 2 ประเภทท่ีส าคญั และมีคุณลกัษณะท่ีพึง
ประสงคข์องระบบสุขภาพ กระบวนทศัน์ก่อใหเ้กิดพลงัในการพฒันาระบบสุขภาพ 
  3. การจดัการเชิงกลยทุธ์ในการพฒันาระบบสุขภาพมีความเป็นมาตั้งแต่สมยัก่อนสงครามโลกคร้ังท่ี 2 
และพฒันามาจนถึงยคุปัจจุบนั ลกัษณะส าคญัประเภทของการจดัการเชิงกลยทุธ์ และปัจจยัส าคญัจะท าให้
องคก์ารสามารถเกิดการจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 
 
วตัถุประสงค ์
 เม่ือศึกษาหน่วยท่ี 1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
 1. อธิบายท่ีมา ความหมาย แนวคิดเก่ียวกบัระบบสุขภาพ และจุดมุ่งหมายหลกัของระบบสุขภาพได ้
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  2. อธิบายความเป็นมา ความหมาย แนวคิดเก่ียวกบักระบวนทศัน์ ประเภทของกระบวนทศัน์คิดท่ี
ก าหนดวธีิการพฒันาระบบสุขภาพได ้
  3. อธิบายการจดัการเชิงกลยทุธ์เพื่อพฒันาระบบสุขภาพได ้
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ตอนท่ี 1.1 
แนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์ในการพฒันาระบบสุขภาพ 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 1.1 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 
หวัเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 1.1.1 ความหมายของกลยทุธ์ยทุธ์  
 เร่ืองท่ี 1.1.2 ความเป็นมากลยทุธ ์
 เร่ืองท่ี 1.1.3 การประยกุตแ์นวคิดกลยทุธ์สู่การปฏิบติั 
 
แนวคิด 
  1. ความหมายของกลยทุธ์ หมายถึง การประเมินปัจจยัภายใน ภายนอกองคก์าร ท่ีประกอบดว้ยบริบท 
ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการท่ีเนน้ความสามารถขององคก์าร บุคลากรในองค ์การเรียนรู้เพื่อปรับตวัใหท้นั
สถานการณ์ ปัจจยัภายนอก ประกอบดว้ยสถานการณ์ การแข่งขนั และการตลาด และประการสุดทา้ย คือ 
ผลผลิตขององคก์าร 
  2. ความเป็นมาของกลยทุธ์ เม่ือแบ่งตามระยะเวลาของการเกิดสงครามโลก สามารถแบ่งเป็น 2 ช่อง 
คือระยะก่อนสงครามโลก คร้ังท่ี 2 มีปรากฏในการใชก้ลยทุธ์เพื่อแสวงหาชยัชนะและต าแหน่งตลอดจนการ
น ามหาชน ส าหรับระยะหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 มี 4 ระยะ คือ ระยะแรกเนน้การออกแบบกลยทุธ์ ระยะท่ี 2 
เนน้การวางแผนกลยทุธ์ ระยะท่ี 3 เนน้การก าหนดต าแหน่งกลยทุธ์ และระยะสุดทา้ยคือ การพฒันาองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ 
  3. การประยกุตแ์นวคิดสู่การปฏิบติั คือ การบูรณาการ แนวคิดและองคป์ระกอยของบุคคล ทีม 
องคก์าร โดยการวิเคราะห์ วางแผน และด าเนินงาน เพื่อให้เกิดการพฒันาองคก์ารเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 
วตัถุประสงค ์
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.1 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
  1. อธิบายความหมายของกลยทุธ์ได ้
  2. อธิบายความเป็นมาของกลยทุธ์ในระยะต่างๆ ได ้
  3. อธิบายการประยกุตแ์นวคิดกลยทุธ์สู่การปฏิบติัได ้
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เร่ืองท่ี 1.1.1 ความหมายของกลยทุธ ์
  การด าเนินการใหบ้รรลุผลลพัธ์ใหไ้ดม้ากท่ีสุดเป็นวธีิการด าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงในปัจจุบนัมี
เทคนิคท่ีส าคญัท่ีนิยมใชก้นัสองเทคนิคคือ การจดัการแบบไม่มีขั้นตอนเกินความจ าเป็น หรือท่ีเรียกวา่ Lean 
Management กบัการป้องกนัผลลพัธ์อนัไม่พึงประสงคโ์ดยใชส้ถิติเขา้มาช่วยท่ีเรียกวา่ Six Sigma โดยวธีิหลงั
กล่าวกนัวา่จะก่อใหเ้กิดผลลพัธ์สูงถึงร้อยละ 99. 998 ซ่ึงขั้นตอนท่ีส าคญัของ Six Sigma ไดม้าจากการ
วเิคราะห์สาเหตุความลม้เหลวพื้นฐานส าคญั 5 ประการในอดีตท่ีผา่นมา และน าสาเหตุนั้นมาเป็นบทเรียนเพื่อ
น ามาสู่การแกปั้ญหาไม่ให้เกิดข้ึนอีก โดยสาเหตุในอดีตท่ีผา่นมามีอยู ่5 สาเหตุท่ีส าคญัแบ่งเป็นขั้นตอนเรียง
ตามล าดบัคือ  
  ขั้นท่ี 1 การก าหนดนิยาม  (Define) สาเหตุจากการก าหนดปัญหาหรือประเด็นท่ีจะพฒันาร่วมกนัไม่
ชดัเจนหรือไม่ตรงกนัเป็นเหตุท าใหส้มาชิกในทีม ท างานไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั ใหแ้กไ้ขโดยก าหนด
นิยาม ปัญหาหรือหวัขอ้พฒันาใหช้ดัเจน เพื่อให้เขา้ใจตรงกนั 
  ขั้นท่ี 2 การก าหนดวธีิวดั  (Measure) สาเหตุเกิดจากวดัผลการด าเนินงานไม่ไดจึ้งยากต่อการสรุปผล 
ใหแ้กไ้ขโดยก าหนดตวัช้ีวดัและวธีิวดัใหช้ดั ทั้งน้ีเพื่อสามารถพิสูจน์ผลการด าเนินการใหไ้ด ้มิฉะนั้นการ
ด าเนินงานท่ีผา่นมาจะไม่มีความหมาย 
  ขั้นท่ี 3 วเิคราะห์หาสาเหตุ  (Analyze) สาเหตุเกิดจากไม่ทราบถึงปัจจยัหรือสาเหตุของปัญหาหรือ
ประเด็นท่ีจะพฒันาใหแ้กไ้ขโดยการแยกวเิคราะห์หาสาเหตุ หรือองคป์ระกอบของปัญหาใหไ้ด ้
  ขั้นท่ี 4 การปรับปรุง  (Improve) หลงัจากท่ีทราบค านิยาม ตวัวดั สาเหตุหรือปัจจยัแลว้ก็จะยงัไม่
สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้ถา้ไม่สามารถบอกวธีิพฒันาหรือวธีิปรับปรุงงาน ในกรณีเช่นน้ีใหแ้กโ้ดยการ
จดัท าแผนพฒันาหรือแผนปรับปรุง โดยการก าหนดกิจกรรมของแผนนั้นตอ้งใหส้อดคลอ้งกบัสาเหตุของ
ปัญหาหรือปัจจยัท่ีส่งผลต่อการปรับปรุงพฒันา  
  ขั้นท่ี 5 การควบคุมก ากบั  (Control) เม่ือมีแผนแลว้ไม่น าแผนไปสู่การปฏิบติั การด าเนินการต่างๆ ท่ี
ไดพ้ยายามท ามาตั้งแต่ตน้ก็จะไม่บรรลุผลไดอ้ยา่งแน่แท ้ในกรณีน้ีให้แกไ้ขโดยวธีิก ากบัและประเมินผลการ
ปฏิบติังาน  
  บางทีรวมเรียกกระบวนการทั้งหมดน้ีวา่วา่ DMAIC ดงันั้น ในการเรียนรู้เร่ืองต่างๆ ในหน่วยท่ี 1 น้ีจึง
น าหลกัการดงักล่าวมาประยุกตโ์ดยเฉพาะขั้นตอนท่ี 1 ในการอธิบายเร่ืองการจดัการเชิงกลยทุธ์จึงน าหลกัการ
ดงักล่าวมาใชอ้ธิบาย ซ่ึงโดยขอ้เทจ็จริงแลว้ในปัจจุบนัมีเอกสารวชิาการท่ีสามารถศึกษาคน้ควา้ความหมาย
ของค าดงักล่าวเป็นจ านวนมากอยูแ่ลว้ แต่เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงแนวคิดเพิ่มเติมจากท่ีมีอยูท่ ัว่ไป จึงขออธิบาย
ความหมายผา่นรากศพัทแ์ละท่ีมาของค าแต่ละค าท่ีน ามารวมกนั  
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1. ความหมาย  
 ในเร่ืองแนวคิดการจดัการเชิงกลยทุธ์มีค าท่ีสมควรท าความเขา้ใจกนัก่อนเป็นการเบ้ืองตน้คือ แนวคิด 
การจดัการ และกลยทุธ์ ซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
 1.1 แนวคิด มาจากค าสองค ามารวมกนัคือ “แนว” อนัหมายถึงลกัษณะท่ีวางไว ้กบั “คิด” หมายถึง รูป
ท่ีปรากฏข้ึนในใจ เม่ือน าสองค าน้ีมารวมกนัจึง หมายถึง “ ความคิดท่ีสามารถน าไปสู่การปฏิบติัได”้ ถา้เป็น
เพียง “การคิด” จะเป็นเพียงรูปท่ีปรากฏข้ึนในใจและเม่ืออธิบายรูปท่ีปรากฏในใจใหบุ้คคลอ่ืนทราบจะเรียกวา่ 
“ความคิด” โดยความคิดน้ีอาจไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได ้แต่ถา้เป็นแนวคิดจ าเป็นตอ้งเป็นส่ิงท่ีสามารถ
น าไปปฏิบติัได ้ดงันั้น บรรดาความรู้หรือความคิดท่ีนกัวชิาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเสนอไว ้แต่ไม่
สามารถน าขอ้ เสนอนั้นมาสู่การปฏิบติัไดก้็จะไม่ถือวา่เป็นแนวคิดตามนยัความหมายท่ีเสนอน้ีซ่ึงสอดคลอ้ง
กบัความหมายท่ีบญัญติัไวใ้นพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตย สถาน พ.ศ. 2542 
 1.2 การจดัการ มาจากค าหลกัสองค าคือ “จดั” อนัหมายถึง วางเป็นระเบียบ หรือเรียงตาม ล าดบัโดย
พิจารณาไดว้า่จุดมุ่งหมายของการวางเป็นระเบียบ หรือเรียงตามล าดบัก็เพื่อใหบ้รรลุผลตามท่ีตั้งไวอ้ยา่งเป็น
ขั้นเป็นตอนหรือเป็นกระบวนการ โดยการท างานนั้นตอ้งไม่เป็นวธีิท่ีสับสน ส่วนค าวา่ “การ” หมายถึง งาน 
เม่ือน าสองค าน้ีมารวมกนัเป็น “จดัการ”จึงหมายถึง การท างานใหส้ าเร็จ ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษคือ 
Management ซ่ึงมีรากศพัทม์าจากค าวา่ Manual อนัหมายถึงท าใหส้ าเร็จดว้ยมือ หรือManipulate อนัหมายถึง 
การก ากบัควบคุมใหบ้รรลุผลซ่ึงสอดคลอ้งกบัความหมายในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
 1.3 กลยทุธ์ มาจากค าสองค าคือค าวา่ “กล” อนัหมายถึง การลวงหรือล่อลวงใหห้ลงหรือเขา้ใจผิด
เพื่อใหฉ้งนหรือเสียเปรียบ ส่วน “ยทุธ”์ หมายถึง สงคราม หรือการรบพุง่ เม่ือน าสองค ามารวมเป็น “กลยทุธ์” 
จึงหมายถึง การรบท่ีมีเล่ห์เหล่ียม หรือวธีิการท่ีตอ้งใชก้ลอุบายต่างๆ ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพจนานุกรมฉบบั
ราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ซ่ึงตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Strategy อนัมีรากศพัทจ์ากภาษากรีกวา่ Stratos ท่ี
แปลวา่ กองทพั กบัค าวา่ Agein ท่ีแปลวา่การน าหรือผูน้ าหรือแม่ทพัซ่ึงถือเป็นศิลปะท่ีผูน้ าทพัจ าเป็นตอ้งมี 
บางคร้ังจึงใหค้วามหมายค าวา่ กลยทุธ์คือศิลปะของความเป็นแม่ทพั  (The art of generalship)  
 ในเบ้ืองตน้น้ี การจดัการเชิงกลยทุธ์ จึงหมายถึง กระบวนการท างานใหส้ าเร็จดว้ยการใชก้ลอุบายท่ี
แยบยล ซ่ึงความแยบยลในการก าหนดกลยทุธ์อาจพิจารณาไดจ้าก ความเป็นมา และจุดเนน้ของนกัวชิาการที
ส าคญัๆ แต่ละคน 
 
2. จุดเนน้ของกลยทุธ์ 
 นกัวชิาการบางกลุ่ม รวมทั้งนกัวชิาการคนส าคญัอยา่ง H. Igor Ansoff ซ่ึงถือวา่เป็นบิดาของการ
จดัการเชิงกลยทุธ์แลว้ยงัมีนกัวชิาการอีกจ านวนมากท่ีเสนอความหมายของกลยทุธ์ และการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
จากการทบทวนวรรณกรรมแลว้น ามาวิเคราะห์ถึงจุดเนน้และความครอบคลุมตามกรอบของทฤษฎีระบบ และ
กรอบการประเมินผลท่ีครอบคลุมทั้งปัจจยัภายในองคก์าร และปัจจยัภายนอกองคก์าร ซ่ึงประกอบดว้ย บริบท 
ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิต จะสามารถสรุปได ้ตามตารางท่ี 1-1 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 1-1 การวเิคราะห์จุดเนน้ดา้นกลยทุธ์ตามความหมายของนกัวชิาการ 
นกัวชิาการ ความหมายท่ีเนน้ บริบท ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต 
- Kenneth A. 
: 1980 
-Michael E. 
Porter: 1980 
 

กลยทุธ์เป็นการคิดท่ีเป็น
เหตุเป็นผล 
กลยทุธ์ตอ้งขบัเคล่ือน
ตลาด 

 X X  

-Kenichi 
Ohmae: 1982 
 

กลยทุธ์คือการขยายความ
เจริญเติบโต 
 

  X X 

Masaki Imai 
: 1982 

กลยทุธ์ตอ้งขบัเคล่ือนดว้ย
สมรรถนะขององคก์าร 

 X   

Henry Mintz 
berg & James 
Quinn: 1988 

กลยทุธ์เป็นอุบติัการตาม
สถานการณ์และมีการต่อ
ยอดจากเดิม 

 X X X 

Gary Hamel, 
Yves Doz, 
C.K. Praharad 
: 1989 

กลยทุธ์เป็นการแข่งขนัโดย
ใชค้วามแตกต่างเพื่อการ
ด ารงอยู ่

 X X X 

-Michael E. 
Porter: 1990  
(คร้ังท่ี2)  

กลยทุธ์เป็นววิฒันาการท่ี
ธรรมชาติคดัสรรเฉพาะ
องคก์ารท่ีเขม้แขง็ใหอ้ยู่
รอด 

X    

George Stalk, 
Philip Evans 
&Lawrence 
Shulman: 
1992 

กลยทุธ์ตอ้งถูกขบัเคล่ือน
ดว้ยขีดความสามารถของ
องคก์าร 

 X   

C.K.Praharad 
&Gary Hamel: 
1994 

หน่วยกลยทุธธุรกิจ  (SBU) 
คือ ผูก้  าหนดสมรรถนะ
หลกั 

 X X  

Barry Hedley แต่ละหน่วยกลยทุธ์ธุรกิจ   X X X 

X X 
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: 1997 (SBU) คือผูก้  าหนดรายได้
ขององคก์าร 

Ralph Stacey 
: 2000 

กลยทุธ์เป็นผลจากอุบติัการ
ท่ีกา้วผา่นภาวะสับสน
อลหม่าน 

X    

ท่ีมา: สุรชาติ ณ หนองคาย ทบทวนวรรณกรรมจากเอกสาร 11 ฉบบั 
  
  จากตารางท่ี 1-1 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัวชิาการมกัเนน้กลยทุธ์ท่ีปัจจยัน าเขา้และกระบวนการโดยเฉพาะ
ในดา้นความสามารถขององคก์าร และบุคคลในองคก์ารส่วนปัจจยัภายนอกท่ีเนน้หนกัคือ ตลาด และ
สถานการณ์การแข่งขนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัความเป็นมาของกลยทุธ์ท่ีในปัจจุบนัน้ีเนน้ท่ีความสามารถของบุคคล 
และทีมในอนัท่ีจะเรียนรู้เพื่อปรับตวัให้เท่าทนัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 
 
  หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเร่ืองท่ี 1.1.1 แลว้ โปรดปฏิบติัตามกิจกรรม 1.1.1 
       ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.1 เร่ืองท่ี 1.1.1 
 
เร่ืองท่ี 1.1.2 ความเป็นมาของกลยทุธ์ 
 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความหมายและท่ีมาของกลยทุธ์ของนกัวชิาการหรือนกักล
ยทุธ์คนส าคญัๆ ในอดีต ไดแ้บ่งผลงานของนกัวชิาการออกเป็นสองช่วงเพื่อไม่ใหซ้บัซอ้นเกินไป โดยใช้
สงครามโลกคร้ังท่ีสองเป็นตวัแบ่งคือ ความเป็นมาก่อน และหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ซ่ึงสามารถสรุป
สาระส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบักลยทุธ์ไดต้ามล าดบั ดงัน้ี 
 
1. ก่อนสงครามโลกคร้ังท่ีสอง 
 1.1 ปรากฏวธีิการทางกลยทุธ์ในวรรณกรรมเร่ืองมหาภารตยทุธ์ท่ีกล่าวถึงศึกสงครามของบรรดาเทพ
ในศาสนาฮินดูซ่ึงมีการก าหนดวธีิการศึกสงครามดว้ยกลอุบายต่างๆ อาจเรียกกระบวนการกลยทุธ์ของบรรดา
เทพในมหาภารตยทุธ์น้ีวา่ Design Process 
 1.2 ซุนวูน่กัปราชญจี์นโบราณไดเ้สนอแนวคิดในการแสวงหาต าแหน่ง ของกองทพัเพื่อก าหนดความ
ไดเ้ปรียบเหนือกวา่คูต่่อสู้  (Competitive Advantage) โดยประโยคส าคญัท่ีรู้จกักนัอยา่งแพร่หลาย เช่น รู้เขารู้
เรารบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง กระบวนการเชิงกลยทุธ์ของซุนวูจึ่งอาจเรียกวา่ Positioning Process 
 1.3 มูซาชิ ซามูไรชาวญ่ีปุ่นท่ีเรียนรู้ศิลปะเอาชนะคู่ต่อสู้โดยอาศยัประสบการณ์จากการต่อสู้จริงท่ี
อุบติัข้ึนในแต่ละคร้ัง จึงอาจเรียกกระบวนการเชิงกลยทุธ์น้ีวา่ Emergent Process 
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 1.4 นโปเลียน นายพลผูน้ าทพัแห่งฝร่ังเศสใชก้ลอุบายในการท าสงครามเอาชนะคู่ต่อสู้โดยการ
ก าหนด และประเมินก าลงัตลอดจนบัน่ทอนก าลงัคู่ต่อสู้อยา่งเป็นระบบจึงอาจเรียกกระบวนการเชิงกลยทุธ์น้ี
วา่ Planning Process 
 1.5 ฮิตเล่อร์ อดีตผูน้ าเผด็จการของประเทศเยอรมนัใชศิ้ลปะในการชกัจูงประชาชนจนคลอ้ยตามค า
ชกัจูงเหมือนการแสดงละคร ซ่ึงประกอบดว้ย 3 ปัจจยัส าคญัคือ ตอ้งมีโอกาสฝึกแสดงเป็นประจ า  (Rehearsal) 
หลงัจากฝึกแลว้ตอ้งน าความสามารถแสดงออกมาให้ปรากฏ  (Performance) และตอ้งสร้างความประทบัใจให้
ผูช้ม  (Attendance) ทั้ง 3 ปัจจยัน้ีถือเป็นปัจจยัท่ีน าความส าเร็จในกลยทุธ์การน ามหาชนใหแ้ก่ ฮิตเล่อร์ 
 1.6 การเปิดสอนวชิานโยบายธุรกิจซ่ึงเป็นฐานรากส าคญัของกลยทุธ์ข้ึนเป็นคร้ังแรกใน ปี ค.ศ. 1912 
โดยในเบ้ืองตน้เปิดเป็นวชิาเลือกส าหรับนกัศึกษาปริญญาโทดา้นการบริหารธุรกิจปีสุดทา้ยในมหาวทิยาลยัฮา
วาร์ดและต่อมาอีก 8 ปีวชิาน้ีก็ไดก้ลายเป็นวชิาบงัคบัส าหรับนกัศึกษา 
 2. หลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสองจนถึงปัจจุบนั 
 แบ่งท่ีมาและแนวคิดของกลยทุธ์ในยคุน้ีออกเป็น 4 ช่วงตามจุดเนน้ท่ีนกัวชิาการเสนอแนวคิดต่อยอด
เพิ่มเติมข้ึนไปในแต่ละช่วงเวลาคือ 
 ระยะแรก: 2.1 กลยทุธ์เนน้ท่ีการออกแบบกลยทุธ์  (Strategic Design) เป็นช่วงท่ีใหค้วามสนใจกบั
วธีิการออกแบบกลยทุธ์โดยค านึงถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลหรือส่งผลต่อกลยทุธ์โดยปัจจยัภายในองคก์ารท่ี
เนน้หนกัคือ ภาวะผูน้ า และโครงสร้างขององคก์าร แนวคิดในช่วงน้ีเป็นท่ีมาของการวเิคราะห์ทั้งปัจจยัภายใน
และภายนอกท่ีส่งผลต่อการด าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององคก์าร มรดกของแนวคิดช่วงน้ีท่ีเป็นผลผลิต
ส าคญัของช่วงน้ีคือ SWOT Analysis 
 1) ในปี ค.ศ. 1950 สหประชาชาติก าหนดนโยบายท่ีจะสนบัสนุนการใหกู้ย้มืเงินจากธนาคารโลกไป
พฒันาประเทศ แต่ประเทศผูข้อรับการสนบัสนุนตอ้งมีการวางแผนระยะยาวเป็นตวัก ากบัทิศทางการพฒันา 
ส่งผลใหป้ระเทศต่างๆ ท่ีตอ้งการกูเ้งินเร่ิมเรียนรู้ท่ีจะวางแผนกลยทุธ์ 
 2) ในปีค.ศ. 1957 การก าหนดทิศทางของผลผลิตทั้งภาครัฐและเอกชนยงัเป็นเพียงผลผลิตใน
ระยะเวลาไม่นานมากนกั ส่วนใหญ่เป็นงานแบบประจ าและการเพิ่มข้ึนของผลผลิตหรือบริการยงัเป็นการ
เจริญเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปจนกระทัง่มีผลงานวชิาการของ Philip Selznick ในเร่ืองของความ
เจริญเติบโตขององคก์ารข้ึนอยูก่บัภาวะผูน้ าขององคก์รในหนงัสือช่ือ Leadership in Administration 
 3) ในปี ค.ศ. 1962 ถือเป็นปีแรกท่ีมีการใหค้วามสนใจอยา่งจริงจงัในเร่ืองกลยทุธ์โดยมีการกล่าวถึง
ระดบัความเจริญเติบโตขององคก์ารสัมพนัธ์กบัโครงสร้างขององคก์ารในหนงัสือช่ือ Strategy and Structure 
ของ Alfred Chandler 
 4) ในปี ค.ศ. 1965 นกัวชิาการไดรั้บอิทธิพลจากหนงัสือของ Alfred Chandler อยา่งแพร่หลายจน 
Kenneth Andrews ไดร้วบรวมกรณีศึกษาดา้นการก าหนดกลยทุธ์ขององคก์ารต่างๆ โดยใหช่ื้อวา่ Business 
Policy: Text and Casesตีพิมพ ์ในวารสารฮาวาร์ด บิซิเนส รีววิในปีเดียวกนันั้น ซ่ึงถือวา่ส่งผลใหบ้รรดา
องคก์ารต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเล็งเห็นความส าคญัของเร่ืองกลยทุธ์ อยา่งมาก 
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 แนวคิดเชิงกลยทุธ์จากกลุ่มน้ีเป็นช่วงท่ีเป็นไปในทิศทางท่ีแสดงความสัมพนัธ์เชิงเหตุและผลระหวา่ง
ตวัแปรสองกลุ่ม คือกลุ่มหน่ึงเป็นตวัแปรท่ีจะมีผลต่อกลยทุธ์ และอีกกลุ่มคือการออกแบบกลยทุธ์ โดยตวัแปร
ท่ีส าคญัท่ีส่งผลต่อกลยทุธ์น้ีเนน้หนกัไปท่ี ภาวะผูน้ า กบั โครงสร้างขององคก์าร กระบวนการแบบน้ีเรียกวา่ 
Conception Process หวัใจส าคญัของกลยทุธ์ในช่วงเร่ิมตน้น้ีคือการค านึงถึงสภาพแวดลอ้มส าคญัสองประเภท
คือ 1) สภาพแวด ลอ้มท่ีอยูใ่นวสิัยก าหนดหรือควบคุมไดโ้ดยตวัองคก์ารเองซ่ึงจะมีผลสองสถานะคือ เป็นจุด
แขง็  (Strength: S) และเป็นจุดอ่อน (Weakness: W) ต่อการด าเนินการงานใหบ้รรลุผล กบั 2) สภาพแวดลอ้มท่ี
ไม่อยูใ่นวสิัยก าหนดหรือควบคุมไดซ่ึ้งจะมีผลสองสถานะ คือเป็นผลบวกต่อการด าเนินงานขององคก์าร
เรียกวา่ โอกาส (Opportunity: O) กบัผลลบต่อการด าเนินงานขององคก์ารท่ีเรียกวา่ ภาวะคุกคาม  (Threat: T) 
เป็นท่ีมาของหลกัการวเิคราะห์ SWOT และน าผลวเิคราะห์ไปก าหนดกลยทุธ์ซ่ึงถือวา่เป็นเร่ืองใหม่หรือ
นวตักรรมในยคุนั้น แต่เม่ือใชไ้ประยะหน่ึงกลบัพบวา่แนวคิดท่ีเสนอนั้นมีขอ้จ ากดั เน่ืองจากการวิเคราะห์
จ าเป็นตอ้งอยูบ่นขอ้มูลท่ีชดัเจนไม่ใช่ใชส้ัญชาตญาณหรือคิดเอาเอง และสารสนเทศต่างๆ เก่ียวกบัปัจจยัไม่อยู่
น่ิง ดงันั้น การวเิคราะห์ SWOT จึงมีขอ้จ ากดัอยา่งยิง่ เพราะกลยทุธ์ท่ีถูกออกแบบมาอยูบ่นฐานขอ้มูลในขณะท่ี
วเิคราะห์เท่านั้น และอาจไม่สอดรับกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปจึงเร่ิมมีนกัวชิาการเสนอแนวทางเพื่อลด
ขอ้บกพร่อง 
 ระยะท่ี 2: 2.2 กลยทุธ์ท่ีเนน้การวางแผนกลยทุธ์  (Strategic Planning) เป็นช่วงท่ีเพิ่มเติมรายละเอียด
ของการก าหนดกลยทุธ์แทนท่ีจะเป็นกลยทุธ์กวา้งๆ โดยจุดเพิ่มท่ีส าคญัคือการน าเอาตลาดของสินคา้หรือ
บริการมาเป็นตวัก าหนดรายละเอียดของกลยทุธ์ และตอ้งวางแผนระยะยาวโดยน าเทคนิคการสร้างภาพใน
อนาคตหรือฉากทศัน์  (Scenario) มาเป็นเคร่ืองมือ ผลผลิตท่ีส าคญัของช่วงน้ีคือ Product Market Matrix และ
Scenario Planning 
  ในช่วง ปี ค.ศ. 1965 – 1980 มีนกัวชิาการช่ือ H. Igor Ansoff  (ซ่ึงต่อมามีบางกลุ่มยกยอ่งวา่เป็นบิดา
แห่งการจดัการเชิงกลยทุธ์) น าเสนอแนวคิดเชิงกลยทุธ์ต่อยอดจากช่วงแรกโดยแทนท่ีจะเนน้ท่ีการออกแบบ
กลยทุธ์โดยทุ่มเวลาไปกบัการวเิคราะห์ SWOTอยา่งเดียวโดยไม่ใส่ใจต่อรายละเอียดส าคญัเพื่อน าไปสู่การ
วางแผนและการจดัการอาจจะเป็นกลยทุธ์ท่ีไม่เหมาะสม จึงน าเสนอแนวคิดในหนงัสือช่ือ Corporate Strategy 
แนวคิดท่ีส าคญัในการจดัการเชิงกลยทุธ์มีอยู ่3 ส่วนคือ 
 -  การวางแผนกลยทุธ์  
 -  ความสามารถในการน าแผนไปสู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริง 
 -  ความสามารถในการจดัการกบัปัจจยัภายในท่ีเป็นตวัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
 แนวคิดของกลุ่มแรกคือกลุ่มออกแบบกลยทุธ์กบักลุ่มจดัการกลยทุธ์มีขั้นตอนเหมือนกนัประกอบดว้ย
1) การก าหนดวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์  (Strategic Objective Setting) 2) การวเิคราะห์สถานการณ์ทั้งภายใน
และภายนอก  (Internal-External Analysis) 3) ประเมินขอ้มูลท่ีไดรั้บ  (Valuation/Value Creation) 4) การ
ก าหนดกลยทุธ  (Operationalization) และ5) จดัช่วงเวลาการด าเนินการ  (Scheduling)  
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 แนวคิดของนกัวชิาการในกลุ่มช่วงตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1965 มีความแตกต่างจากกลุ่มแรกคือในขั้นตอนท่ี 4) 
ก าหนดกลยทุธ์จะมีการก าหนดแผนยอ่ยท่ีชดัเจนในการน าไปปฏิบติัในขณะท่ีกลุ่มแรกมีเฉพาะกรอบกลยทุธ์
ใหญ่ๆ วธีิการของกลุ่มวางแผนกลยทุธ์น้ีจะน าขอ้มูลท่ีเป็นตวัเลขมาวิเคราะห์หลายตวั เช่น ยอดขาย ตวัเลข
ลูกคา้ สัดส่วนการคาดการณ์ต่างๆ และเม่ือใส่ขอ้มูลเหล่าน้ีเขา้ไปแลว้ก็จะไดก้ลยทุธ์ตามกรอบแนวคิดของ 
Ansoff ท่ีเรียกวา่ Product Market Matrix ซ่ึงประกอบดว้ยกลยทุธ์ 4 แบบคือ สินคา้เดิมตลาดเดิม สินคา้เดิมเขา้
ตลาดใหม่ สินคา้ใหม่ตลาดเดิม และสินคา้ใหม่ตลาดใหม่ การท่ีจะก าหนดกลยทุธ์ใหเ้หมาะสมในแต่ละตลาด
จ าเป็นตอ้งมีการวเิคราะห์แนวโนม้ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเรียกวา่ ฉากทศัน์ซ่ึง Schwartz P. เป็นผูน้ าน าเสนอไว้
ในปี 1996 ในหนงัสือ The Art of the long View และต่อมาภาย หลงัในปี 1985 Wack P. ไดเ้สนอหลกัการ
เพิ่มเติมไวใ้นหนงัสือ The Gentle Art of Re-perceiving โดยเสนอวา่การสร้างฉากทศัน์ในอนาคตนั้นตอ้งใส่ใจ
กบัโลกสองโลกคือ โลกแห่งความเป็นจริงกบัโลกแห่งการรับรู้  (Scenarios deal with two worlds; the world 
of facts and the world of perceptions) หากผูก้  าหนดนโยบายหรือผูก้  าหนดกลยทุธ์มีการรับรู้อยา่งไรก็จะน าไป
เป็นฐานในการสร้างฉากทศัน์ตามการรับรู้ของตนเอง ซ่ึงอาจเป็นภาพท่ีใกลเ้คียงกบัความเป็นจริงหรือบิดเบ้ียว
ไปก็ได ้การรับรู้ของผูบ้ริหารจึงเป็นปัจจยัส าคญัต่อการสร้างฉากทศัน์ในอนาคต 
  ความนิยมในแนวคิดช่วงน้ีเร่ิมถดถอยลงใน ปี ค.ศ. 1980 เป็นตน้มาเพราะความเป็นระบบของวธีิการ
วางแผนกลยทุธ์มีขอ้จ ากดั โดยความเป็นระบบท่ีส าคญัประการหน่ึงคือ การก าหนดกลยทุธ์ภายใตข้อ้มูลแบบ
เดียวกนัควรจะไดก้ลยทุธ์แบบเดียวกนั  (Repeatable) แต่วิธีน้ีกลบัไม่สามารถประกนัวา่จะเกิดผลซ ้ าไดแ้มว้า่
จะมีขอ้มูลชุดเดียวกนัจึงน ามาสู่การก าหนดแนวทางจดัท ากลยทุธ์ในช่วงท่ีสาม คือ 
 ระยะท่ี 3: 2.3 กลยทุธ์เนน้การก าหนดต าแหน่งกลยทุธ์  (Positioning Strategy) เป็นช่วงท่ีใหค้วาม
สนใจกบัการเปรียบเทียบขีดความสามารถขององคก์ารกบัคู่แข่งเพื่อก าหนดต าแหน่งท่ีเหนือกวา่และใช้
ต าแหน่งท่ีเหนือกวา่นั้นเป็นกลยทุธ์ ผลผลิตท่ีส าคญัของแนวคิดในช่วงน้ีส่วนใหญ่เป็นของนกัวชิาการท่ีช่ือวา่ 
Michael E. Porter เช่น Porter Generic Model, Five Forces Model  
 เม่ือความเส่ือมถอยของกลุ่มวางแผนกลยทุธ์เร่ิมปรากฏข้ึนใน ปี ค.ศ. 1980 Michael E. Porter เป็นผู ้
ริเร่ิมการก าหนดกลยทุธ์โดยวธีิการน ากระบวนการวเิคราะห์องคก์ารมาใชแ้สวงหาต าแหน่งท่ีมีความเหนือกวา่
คู่แข่ง  (Competitive Advantage) และน าเสนอเป็นหนงัสือและบทความท่ีส าคญัติดต่อกนัถึงส่ีเล่ม ซ่ึงมี
อิทธิพลต่อวงการอยา่งมาก งานท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
  1979 บทความเร่ือง “ How Competitive Force Shape Strategy”  
  1980 หนงัสือช่ือ “Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industries and Competitors” 
  1985 หนงัสือช่ือ “Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance”  
  1990 หนงัสือช่ือ “The Competitive Advantage of Nation”  
  1996 หนงัสือช่ือ “What is Strategy?” 
 แนวคิดท่ีส าคญัของ Porter พอสรุปได ้ดงัน้ี 



 12 

 1) หลกัการทัว่ไปในการก าหนดกลยทุธ์  (Porter’s Generic Strategy) มีแนวทางท่ีส าคญัคือให้
วเิคราะห์และแสวงหาส่ิงท่ีองคก์ารมีความเขม้แขง็เหนือกวา่องคก์ารอ่ืนในสองลกัษณะเพื่อก าหนดกลยทุธ์ คือ  
(1) กลยทุธ์ท่ีมีความเฉพาะเจาะจง  (Segment) และ  (2) กลยทุธ์ในภาพรวมทัว่ไป  (Industry – wide) ซ่ึง
ประกอบดว้ยกลยทุธ์ยอ่ย 2 แบบคือ การสร้างกลยทุธ์ท่ีแตกต่างจากคู่แข่งท่ีเรียกวา่ Differentiation และการลด
ตน้ทุนในการผลิต  
 2) แบบจ าลองหา้พลงัทางกลยทุธ์  (Five Forces Model) โดยพลงัท่ี Porter เสนอวา่จ าเป็นตอ้ง
วเิคราะห์วา่คุกคามการด าเนินงานเพื่อบรรลุวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์หรือไม่ หากคุกคามใหก้ าหนดกลยทุธ์ตาม
ประเด็นซ่ึงสรุปได ้ดงัน้ี 
 -  ภาวะคุกคามจากคู่แข่งรายใหม่กลยทุธ์ท่ีเสนอคือ หาทางสร้างก าแพงการเขา้มาของคู่แข่ง  (Barrier 
to Entry)  
 - ภาวะคุกคามจากอ านาจต่อรองของลูกคา้ กลยทุธ์ท่ีเสนอคือใหลู้กคา้พึ่งพิงหน่วยงานของเรามากข้ึน
รวมทั้งสร้างคุณภาพสินคา้หรือบริการใหลู้กคา้พึงพอใจ  (Customer Satisfaction)  
 -ภาวะคุกคามจากอ านาจต่อรองของผูส้นบัสนุนปัจจยัหรือวตัถุดิบ  (Supplier) กลยทุธ์ท่ีเสนอคือ
จดัระบบการพึ่งพิงปัจจยัหรือวตัถุดิบกระจายหลายๆ ราย ไม่พึ่งพิงรายใดรายหน่ึงมากเกินไป 
 - ภาวะคุกคามจากการไม่สามารถหาผลิตภณัฑใ์หม่หรือบริการใหม่ท่ีใชท้ดแทนผลผลิต  
(Substitution) อาจก าหนดกลยทุธ์โดยการแสวงหามาตรการชดเชยหรือทดแทนส่วนท่ีจะขาดหาย 
 -  ภาวะคุกคามจากคู่แข่งเดิม กลยทุธ์คือ หาต าแหน่งท่ีเหนือกวา่หรือท่ีแตกต่างจากคู่แข่งและใชค้วาม
แตกต่างเป็นกลยทุธ์ 
 นอกจากน้ี Porter ยงัเสนอกระบวนการท่ีแปรสภาพปัจจยัน าเขา้มาในองคก์ารใหก้ลายเป็นผลผลิตท่ีมี
คุณค่าในมุมมองของลูกคา้ท่ีเรียกวา่ Value Chain ท่ีไดรั้บการยอมรับอยา่งแพร่หลายอีกดว้ย ขอ้จ ากดัของกล
ยทุธ์กลุ่มน้ีคือ สถานการณ์โลกเปล่ียนแปลงไปบางคร้ัง Supplier กบั Customerเป็นกลุ่มเดียวกนั และกลยทุธ์
ตามแนวคิดของกลุ่มน้ีจะเหมาะกบัตลาดท่ีเจริญเติบโตเตม็ท่ีแลว้เท่านั้นไม่เหมาะสมกบัตลาดท่ีเพิ่งเกิดใหม่ 
 ระยะท่ี 4: 2.4 ช่วงท่ีส่ีกลยทุธ์การพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 แนวคิดท่ีกล่าวมาทั้งหมดมุ่งเนน้แต่กรอบวธีิการโดยละเลยปัจจยัส าคญัท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลซ่ีง
เป็นตวัหลกัในการจดัการเชิงกลยทุธ์ จึงเร่ิมมีการกลบัไปศึกษาแนวคิดท่ีวา่องคก์ารเป็นเหมือนส่ิงมีชีวติท่ี
สามารถปรับและพฒันาตนเองได ้และจากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งอาจสรุปพฒันาการได ้ดงัน้ี 
  1) ในปี ค.ศ. 1978 Christ Agrylis และDonald A. Schon ไดเ้สนอไวใ้นหนงัสือช่ือ Organizational 
Learning วา่องคก์ารเป็นส่ิงมีชีวติและสามารถเรียนรู้ท่ีจะปรับตวัเองเพื่อความอยูร่อดไดถ้า้เพียงแต่เราพฒันา
ความสามารถน้ีใหก้บัองคก์าร 
  2) ในปี ค.ศ. 1990 Peter Senge ไดเ้สนอวธีิการท่ีจะท าให้องคก์ารสามารถเรียนรู้ไดถ้า้พฒันาวนิัย
ใหก้บับุคลากรในองคก์ารจากหนงัสือช่ือ The Fifth Discipline, the Art and Practice of the Learning 
Organization 
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  3) ในปี ค.ศ. 1997 De Geus A. ผูบ้ริหารบริษทั Royal Dutch Shell แห่งประเทศเนเธอร์แลนดเ์ป็นผูน้ า
แนวคิดการพฒันาองคก์ารให้เป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ไปสู่การปฏิบติัอยา่งแทจ้ริงและไดถ้อดบทเรียน
ความส าเร็จมาน าเสนอในหนงัสือช่ือ The Living Company ซ่ึงโดยขอ้เท็จจริงแลว้มีองคก์ารเป็นจ านวนมากท่ี
ประสบความส าเร็จจากการพฒันาตนเองใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ แต่ไม่ไดถ้อดบทเรียนออกมาใหเ้ห็น 
จนกระทัง่ประเทศในกลุ่มสหภาพยโุรปเล็งเห็นความส าคญัของเร่ืองน้ีจึงไดร่้วมมือกนัคน้ควา้วจิยัวธีิการท่ีจะ
น ามาใชใ้นการพฒันาองคก์ารใหรู้้จกัการจดัการความรู้ ผลการวจิยัน ามาสู่การเสนอเทคนิคส าคญัท่ีเรียกวา่ 
Common KADS หรือยอ่มาจาก Common Knowledge Data Structure อนัเป็นวธีิการจดัการความรู้ท่ีใชร้ะบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาเป็นส่วนประกอบส าคญั 
  4) ในปี ค.ศ. 1995 นกัวชิาการญ่ีปุ่นสองคนคือ Nonaka I. กบั Takeuchi H.ไดน้ าเสนอแนวคิดการ
จดัการความรู้ในหนงัสือช่ือ The Knowledge Creating Company โดยไดเ้สนอวธีิการท่ีจะท าใหอ้งคก์ารมีการ
ปรับตวัดว้ยการแลกเปล่ียนความรู้ในการท างาน และถอดความรู้นั้นออกมาเป็นฐานอา้งอิงในการปฏิบติังาน  
(Explicit Knowledge) แทนท่ีจะใหเ้กิดอยูแ่ต่ภายในตวัคน  (Tacit Knowledge) การจดัการความรู้ตามหลกัการ
น้ีเรียกวา่ SECI อนัประกอบดว้ย การส่ือสารปฏิสัมพนัธ์  (Socialization) การดึงความรู้ออกมาเพื่อใหค้นอ่ืนได้
ใช ้ (Externalization)  การผสมผสานความรู้ท่ีไดรั้บมาใชง้าน (Combination)  และการเกิดความรู้ใหม่ภายใน
ตวัคน  (Internalization) นอกจากน้ี ยงัมีนกัวชิาการอีกจ านวนมากท่ีสนใจในการพฒันากระบวนการจดัการ
ความรู้ใหไ้ดผ้ลดี เช่น Dave Snowden ไดอ้ธิบายความรู้ท่ีเกิดข้ึนวา่มาจากปัจจยัส าคญัสามประการตามสมการ 
ดงัน้ี 
  K =  (P + I) S  
  เม่ือ K = Knowledge, P = Person, I = Information และS = Sharing 
  จากสมการดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ยิง่มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้มากก็ยิง่ก่อใหเ้กิดความรู้มากตามไปดว้ย 
ดงันั้น บรรยากาศขององคก์ารท่ีเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้จึงตอ้งเอ้ือต่อการแลกเปล่ียนความรู้ ยิง่บรรยากาศ
เอ้ือมากเพียงใดองคก์ารก็ยิง่มีความรู้มากตามไปดว้ย จึงอาจกล่าวไดว้า่ องคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นทั้งผลและ
เป็นทั้งวธีิการ  (End and Mean) โดยวธีิการท่ีส าคญัขององคก์ารแห่งการเรียนรู้คือการจดัการความรู้ซ่ึงตอ้ง
อาศยัความรู้หลากหลายสาขาทั้งท่ีเก่ียวกบัตวัความรู้ การเรียนรู้ของคน สารสนเทศ และการจดัการแลกเปล่ียน
ความรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
  หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเร่ืองท่ี 1.1.2 แลว้ โปรดปฏิบติัตามกิจกรรม 1.1.2 
       ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.1 เร่ืองท่ี 1.1.2 
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เร่ืองท่ี 1.1.3 การประยกุตแ์นวคิดกลยทุธ์สู่การปฏิบติั 
 
 แนวคิดกลยทุธ์การพฒันาองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้เป็นกลยทุธ์หลกัท่ีนิยมใชก้นัอยูใ่น
ปัจจุบนั โดยบูรณาการวธีิการวเิคราะห์ การวางแผน และการด าเนินงานดว้ยแนวคิดอ่ืนๆ รวมกนั และการ
อธิบายกลยทุธ์พฒันาองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้น้ีสามารถอธิบายไดห้ลายแนวทาง ในกรณีน้ีขอ
น าเสนอโดยใชส้มการความรู้ของ Dave Snowden มาใชเ้ป็นฐานโดยมีฐานคิดท่ีส าคญัคือ องคก์าร
ประกอบดว้ย บุคคลหลายคนร่วมท างานเป็นทีม และหลายๆ ทีมท างานประสานกนัเป็นองคก์าร ดงันั้น การ
พฒันาองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้จึงตอ้งพฒันาในสามกลุ่มน้ีคือ บุคคล ทีม และองคก์าร เพื่อให้
เกิดความสามารถท่ีจะเรียนรู้ คือบุคคลท่ีมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้อาจเรียกวา่ บุคคลแห่งการเรียนรู้  
(Learning Person หรือ LP) ทีมท่ีมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ อาจเรียกวา่ ทีมแห่งการเรียนรู้  (Learning Team 
หรือ LT) และองคก์ารท่ีมีความสามารถท่ีจะเรียนรู้ อาจเรียกวา่องคก์ารแห่งการเรียนรู้  (Learning 
Organization หรือ LO) ดงัน้ี 
 
 สมการฐาน  K =  (P+I) S 
   LP =  (TP + I) S 
   LT =  (LPs + I) S 
   LO =  (LTs + I) N 

 เม่ือ  K = Knowledge, P = Person, I = Information และS = Sharing 
    TP = Total Person หรือบุคคลผูส้มบูรณ์ซ่ึงพร้อมท่ีจะเรียนรู้ 
  N = Networking หรือเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ซ่ึงจะแตกต่างจาก S หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ท่ีอาจเป็นการแลกเปล่ียนภายในองคก์ารเท่านั้น แต่ N เป็นการแลกเปล่ียนระหวา่งองคก์าร หรือแลกเปล่ียนกบั
ปัจจยัอ่ืนภายนอกองคก์าร 
 กลยทุธ์เพื่อพฒันาองคก์ารตามแนวคิดน้ีจึงประกอบดว้ย  
  1. การพฒันาบุคคลใหพ้ร้อมท่ีจะเรียนรู้ ซ่ึงอาจประยกุตต์ามแนวคิดท่ีจะพฒันาขีดความ สามารถหลกั
ใหส้อดคลอ้งกบัภาระกิจหรืองานขององคก์ารตามท่ี Prahalad C.K และ Hamel G. เสนอไวใ้นหนงัสือช่ือ The 
core competence of the corporation ในปี ค.ศ. 1990 และ Competing for the Future  ในปี 1994 โดย
ก าหนดใหค้วามสามารถท่ีจะเรียนรู้ และทกัษะการแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็น ความสามารถหลกัของบุคคล 
  2. การพฒันาระบบสารสนเทศใหพ้ร้อมท่ีจะให้เรียนรู้ และการพฒันาระบบใหเ้อ้ือต่อการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ทั้งภายในองคก์ารและภายนอกองคก์าร โดยการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสน เทศใหเ้อ้ือต่อการ
เรียนรู้ ซ่ึงอาจประยกุตแ์นวทางการจดัการความรู้โดยใชร้ะบบเทคโนโลยเีขา้มาเป็นเคร่ืองมือพฒันา เช่น 
พฒันาตามแนวทาง Common KADS โดยการวเิคราะห์ความรู้ท่ีจ  าเป็นในการท างาน ทั้งน้ีเพื่อน าไปจดัท าเป็น
แบบจ าลองทั้งระดบัองคก์าร  (Organization Model) ระดบังาน  (Task Model) และระดบัผูป้ฏิบติั  (Agent 
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Model) เม่ือไดแ้บบจ าลองความรู้ท่ีจ  าเป็นทั้งสามระดบัแลว้ก็น ามากลัน่กรองก่อนเก็บรวบรวมไวเ้ป็นความรู้
สามญั  (Common Knowledge) ขององคก์ารในอินทราเนตเพื่อใชแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งสมาชิก และใช้
เป็นฐานในการพฒันาใหลึ้กซ้ึงยิง่ข้ึน บรรดาความรู้ท่ีอยูใ่นระบบอินทราเนตขององคก์ารจะถือวา่เป็น
สินทรัพยท์างความรู้  (Knowledge Asset) ขององคก์าร 
  3. การพฒันาบรรยากาศใหเ้อ้ือต่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงแบ่งเป็นเรียนรู้ภายในองคก์ารกบั
แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งองคก์าร เช่น การแลกเปล่ียนเรียนรู้ของผูป้ฏิบติังานท่ีเรียกวา่ ชุมชนนกัปฏิบติั  
(Community of Practice: CoP) การประชุมหารือกนัก่อนปฏิบติัการ  (Before Action Review: BAR) การ
ประชุมหารือหลงัการปฏิบติัการ  (After Action Review: AAR)  
 
ตารางท่ี 1.2 แนวทางในการพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
องคป์ระกอบ วตัถุประสงค ์ สถานะจริง ปัจจยัต่อตา้น 

การปล่ียนแปลง 
กลยทุธ์ 

ความสามารถ คน และทีมท่ีมี 
ความสามารถท่ีจะ
เรียนรู้จากการท างาน
อยา่งต่อเน่ือง 

มีขอ้มูลบ่งช้ีระดบั
ความสามารถการ
เรียนรู้ของคนและทีม 

มีขอ้มูลบ่งช้ีสาเหตุท า
ใหค้นไม่สามารถ
พฒันา หรือ
เปล่ียนแปลงได ้

ก าหนดกลยทุธ์
ตามปัจจยั
ต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลง 

สารสนเทศ มีระบบสารสนเทศท่ี
สมบูรณ์สามารถเขา้ถึง
ไดโ้ดยสะดวก 

มีขอ้มูลบ่งช้ีระดบั
ความสมบูรณ์และ
การเขา้ถึง 

มีขอ้มูลบ่งช้ีสาเหตุท า
ใหร้ะบบไม่สามารถ
พฒันาหรือ
เปล่ียนแปลงได ้

ก าหนดกลยทุธ์
ตามปัจจยั
ต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลง 

การแลกเปล่ียน มีบรรยากาศเอ้ือต่อ
การแลกเปล่ียน เรียนรู้
ทั้งภายในองคก์าร 
และระหวา่งองคก์าร 
รวมทั้งมีการถอด
บทเรียนเพ่ือใหเ้กิด
และเพ่ิมสินทรัพยท์าง
ความรู้แก่องคก์าร 
 

มีขอ้มูลบ่งช้ีระดบั
บรรยากาศท่ีเอ้ือ 
ต่อการเรียนรู้ และมี
ความรู้ท่ีเป็น Explicit 
Knowledgeเกิดข้ึน
จากการแลก เปล่ียน
ความรู้ทั้งภายในและ
ระหวา่งองคก์าร 

มีขอ้มูลบ่งช้ีสาเหตุท า
ใหบ้รรยากาศไม่เอ้ือ
ต่อการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ และไม่มี 
Explicit Knowledge 
เกิดหรือเพ่ิมข้ึนใน
องคก์าร 

ก าหนดกลยทุธ์
ตามปัจจยั
ต่อตา้นการ
เปล่ียนแปลง 

ท่ีมา: สุรชาติ ณ หนองคาย การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อก าหนดกลยทุธ์พฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 
  สรุป การจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการท างานใหส้ าเร็จดว้ยวธีิการท่ีแยบยล โดยวธีิการท่ีแยบยล
นั้นมีนกัวชิาการเสนอแนวคิดมาตั้งแต่สมยัโบราณเร่ือยมาเป็นล าดบัจนกระทัง่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึง
ปัจจุบนัก็ไดมี้การเสนอแนวคิดเก่ียวกบักลยทุธ์และการจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีส าคญัรวมส่ีจุดเนน้คือ เนน้การ
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ออกแบบกลยทุธ์ เนน้การวางแผนกลยทุธ์ เนน้การก าหนดต าแหน่งกลยทุธ์ และเนน้การพฒันาองคก์ารใหเ้ป็น
องคก์ารแห่งการเรียนรู้โดยวิธีการพฒันาองคก์ารแห่งการเรียนรู้ตอ้งบูรณาการหลายวธีิเขา้ดว้ยกนั 
 
หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเร่ืองท่ี 1.1.3 แลว้ โปรดปฏิบติัตามกิจกรรม 1.1.3 
      ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.1 เร่ืองท่ี 1.1.3 
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ตอนท่ี 1.2 
แนวคิดเก่ียวกบักระบวนทศัน์ในการพฒันาระบบสุขภาพ 
 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 1.2 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 
หวัเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 1.2.1 ท่ีมาความหมาย และประเภท ของกระบวนทศัน์ และความส าคญัของกระบวนทศัน์     
 เร่ืองท่ี 1.2.2 แนวคิดหลกั และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องระบบสุขภาพ      
 เร่ืองท่ี 1.2.3 กระบวนทศัน์ท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบสุขภาพแบบพึ่งตนเอง 
 
แนวคิด 
  1. กระบวนทศัน์หมายถึงฐานเช่ือหรือฐานคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจหรือกระท าการของ
ประชาคมหน่ึงๆ ในขณะท่ีฐานเช่ือหรือฐานคิดในเชิงปรัชญา ประเภทของกระบวนทศัน์จ าแนกได ้2 ประเภท 
คือ เชิงปรัชญา และวฒันธรรม ความส าคญัของกระบวนทศัน์ประชาคมจะมีผลต่อพลงัอ านาจ 5 ประการใน
ระบบสุขภาพ 
  2. ระบบสุขภาพหมายถึงระบบความสัมพนัธ์ทั้งมวลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ โดยมีระบบบริการ
สาธารณสุขเป็นส่วนหน่ึงของระบบสุขภาพ โดยแนวคิดหลกัของเป้าหมายสุขภาพ มี 2 แบบแผนคือ ทาง
ปรัชญาสังคม และเชิงวฒันธรรม คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องระบบสุขภาพตอ้งยดึตามแนวคิดหลกัและ
น ามาก าหนดเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัธรรมนูญสุขภาพบนพื้นฐานหลกัคุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรมและ
ธรรมาภิบาล 
  3. กระบวนทศัน์ท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบสุขภาพ คือกระบวนทศัน์ต่อบริบทนานาชาติ นั้นก็คือ
ทิศทางของสังคมและปัจจยัต่างๆ ท่ีคุกคามต่อสุขภาพ และกระบวนทศัน์ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาระบบ
สุขภาพท่ีย ัง่ยนื 
 
วตัถุประสงค ์
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.2 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
  1. อธิบายแนวคิดของท่ีมา ความหมาย ประเภท และความส าคญัของกระบวนทศัน์ได ้
  2. อธิบายแนวคิดท่ีน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายของการพฒันาระบบสุขภาพได ้
  3. อธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งกระบวนทศัน์กบัเป้าหมายการพฒันาระบบสุขภาพได ้
 



 18 

เร่ืองท่ี 1.2.1 ท่ีมาความหมาย ความส าคญั และประเภท กระบวนทศัน์  
     
1. ท่ีมาและความหมายของกระบวนทศัน์ 
  การอธิบายท่ีมาและความหมายของกระบวนทศัน์สามารถอธิบายไดเ้ป็นสามแนวทางคือ  
  1) ยดึศพัทแ์ละท่ีมาของค า หรือท่ีเรียกวา่ ใหค้วามหมายโดยอรรถ 
  2) ยดึนยัหรือเน้ือหาสาระของค าหรือท่ีเรียกวา่ โดยนยั และ 
  3) ยดึค าอธิบายทางวชิาการตามแนวคิดของนกัวชิาการ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีมีนกัวชิาการท่ีไดเ้ขียนหนงัสือ
อธิบายความหมายของกระบวนทศัน์ไวห้ลายคน แต่ท่ีมีความส าคญัและไดรั้บการยอมรับอยา่งมากมีสองคน
คือ โธมสั ซามูเอล คูนส์  (Thomas S. Khuns) ผูเ้สนอความหมายของค าวา่กระบวนทศัน์ท่ีเนน้หนกัไปในทาง
ฐานวทิยาศาสตร์ และฟริตจอฟ คาปร้า  (Fritjof Capra) ผูเ้สนอความหมายของกระบวนทศัน์ในทางท่ีขยาย
ขอบเขตกวา้งกวา่ฐานวทิยาศาสตร์ 
  1.1 การอธิบายโดยยดึศพัทแ์ละท่ีมาของค า ในกรณีน้ีจะยึดท่ีมาและองคป์ระกอบของค าศพัทใ์น
ภาษาไทยและภาษาองักฤษเป็นหลกั ดงัน้ี 
  1.1.1 กระบวนทศัน์ตามรากศพัทใ์นภาษาไทย ค าวา่กระบวนทศัน์ในปัจจุบนัยงัไม่มีการบญัญติัศพัท์
ไวใ้นพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ซ่ึงถือเป็นพจนานุกรมท่ีเป็นทางการฉบบัหลงัสุดท่ีใชอ้ยู่
ในปัจจุบนั จึงอาจอธิบายความหมายในทางอรรถดวย้วธีิการแยกองคป์ระกอบของค า ซ่ึงในกรณีน้ีสามารถ
แยกออกเป็นสองค าคือ กระบวน และทศัน์กระบวน หมายถึง ขบวน แบบแผน ปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีค่อยๆ 
เปล่ียนแปลงอยา่งมีระเบียบทศัน์ หมายถึง ความเห็น การเห็น เคร่ืองรู้เห็น ส่ิงท่ีเห็น การแสดง 
 เม่ือน าสองค ามาประมวลก็อาจสรุปความหมายในเชิงอรรถตามรากศพัทภ์าษาไทยไดว้า่ กระบวน
ทศัน์ หมายถึง แบบแผนอนัเป็นท่ีมาของความเห็น หรือแบบแผนท่ีแสดงออกมาใหเ้ห็นประจกัษเ์ป็น
พฤติกรรมหรือการกระท า 
 1.1.2 กระบวนทศัน์ตามรากศพัทใ์นภาษาองักฤษ กระบวนทศัน์ ตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Paradigm ซ่ึง
มาจากภาษากรีกสองค าคือค าวา่ Para แปลวา่ อยูข่า้งๆ หรือเคียงคู่ และค าวา่ Digm แปลวา่ ทฤษฎี ในกรณีน้ี
อาจหมายถึง แบบแผนอนัมีผลมาจากการเช่ือหรือยอมรับในทฤษฎี 
 1.2 การอธิบายในเชิงเน้ือหาหรือเชิงนยั ในทางนยัหรือท่ีมาของศพัทอ์าจใชบ้ริบทท่ีเป็นอยูจ่ริงของวถีิ
ชีวติในแต่ละสังคมมาอธิบายจึงจะเห็นไดช้ดั ส าหรับสังคมไทยเน้ือหาของฐานเช่ือท่ีส าคญัคือฐานเช่ือต่อ
หลกัธรรมหรือปรัชญาในศาสนา โดยศาสนาท่ีส าคญัในประเทศไทยลว้นแต่เป็นการก าหนดฐานเช่ือเพื่อให้คิด 
หรือเพื่อใหก้ระท าการทั้งส้ิน ซ่ึงในกรณีน้ีไดย้ดึแนวทางของมรรค 8 มาใชอ้ธิบายแนวทางโดยการจดัแบ่ง
มรรคออกเป็น 3 กลุ่ม มรรคทั้ง 8 ประกอบดว้ย 1) เห็นชอบหรือเช่ือชอบ 2) ด าริชอบหรือคิดชอบ 3) เจรจา
ชอบ 4) กระท าชอบ 5) เล้ียงชีพชอบ 6) พยายามชอบ 7) มีสติชอบหรือระลึกชอบ และ8) มีสมาธิชอบหรือตั้ง
จิตมัน่ชอบ ทั้ง 8 มรรคน้ีสามารถจดักลุ่มออกไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ 
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  1.2.1 กลุ่มท่ีหน่ึงกลุ่มท่ีน าไปสู่การตดัสินใจหรือกระท าการ กล่าวคือยงัเป็นกลุ่มท่ีอยูภ่ายในตวับุคคล
คือ เช่ือและคิด ซ่ึงประกอบดว้ย เห็นชอบ คิดชอบ  
  1.2.2 กลุ่มท่ีสองเป็นกลุ่มก่อนท่ีจะมีการตดัสินใจหรือการกระท า ประกอบดว้ย ระลึกชอบ ตั้งใจมัน่
ชอบ พยายามชอบ และ 
  1.2.3 กลุ่มท่ีสามเป็นกลุ่มท่ีเกิดพฤติกรรมหรือการกระท า ประกอบดว้ย เจรจาชอบ กระท าชอบ และ
เล้ียงชีพชอบ ซ่ึงอาจแสดงให้เห็นแบบแผนไดต้ามภาพท่ี 1 
 
 

 
  
       กลุ่มเช่ือ และคดิชอบ 

- เช่ือชอบ 

- คิดชอบ 
กลุ่มก่อนทีจ่ะกระท ำชอบ 

- ระลึกชอบ 

- ตั้งใจมัน่ชอบ 

- พยายามชอบ 

กลุ่มกระท ำชอบ 

- เจรจาชอบ 

- กระท าชอบ 

- เล้ียงชีพชอบ 

 

 

กลุ่มก่อนทีจ่ะกระท ำชอบ 

- ระลึกชอบ 

- ตั้งใจมัน่ชอบ 

- พยายามชอบ 

กลุ่มกระท ำชอบ 

- เจรจาชอบ 

- กระท าชอบ 

- เล้ียงชีพชอบ 

-  

       กลุ่มเช่ือ และคดิชอบ 

- เช่ือชอบ 

- คิดชอบ 
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ภาพท่ี 1.1 กระบวนทศัน์เร่ิมตน้จากฐานเช่ือและหรือฐานคิด และจบลงท่ีการกระท า 
 
 ความเช่ือ และความคิดถือเป็นฐานหรือจุดเร่ิมตน้ของการกระท า หากฐานเช่ือหรือฐานคิดถูกตอ้งก็จะ
น ามาสู่การใชค้วามพยายามท่ีถูกตอ้งและในทา้ยท่ีสุดก็จะน ามาสู่การกระท าไม่วา่จะเป็นการพดู การกระท า
ทางกาย และการเล้ียงชีพท่ีถูกตอ้งตามฐานเช่ือและหรือฐานคิด ดงันั้น จึงถือวา่กระบวนทศัน์เป็นการประกนั
พฤติกรรมหรือการกระท า ถา้ความเช่ือและความคิดนั้นมีแบบแผนมาจากประสบการณ์หรือการรับรู้เดิมของ
บุคคลในทางจิตวทิยาเรียกวา่ Schema ซ่ึงเป็นฐานก าหนดการรับรู้และเจตคติของปัจเจกบุคคล แต่ในกรณีท่ี
เป็นฐานเช่ือหรือฐานคิดของกลุ่มหรือประชาคมหน่ึงๆ จะเรียกวา่ กระบวนทศัน์หรือParadigm และถา้เราแยก
ฐานเร่ิมตน้ก่อนน ามาสู่การมีพฤติกรรมออกเป็นสองฐานจะพบวา่พฤติกรรมมีท่ีมาจากสองฐาน คือ ฐานเช่ือ
อยา่งหน่ึง และฐานคิดอีกอยา่งหน่ึงโดยฐานเช่ืออาจสัมพนัธ์หรือไม่สัมพนัธ์กบัฐานคิดก็ได ้แต่ผลสุดทา้ยคือ
เกิดการกระท าหรือมีพฤติกรรมเป็นผลตามมาเสมอถา้บรรยากาศหรือส่ิงแวดลอ้มเอ้ือต่อการแสดงพฤติกรรม
ดงัปรากฏตามภาพท่ี 2 
 

 
 
ฐานเช่ือ  คิด ท า 
เช่ือ ท า 
ฐานคิด เช่ือ ท า 
คิด ท า 
 
ภาพท่ี 1.2 รูปแบบของกระบวนทศัน์ 4 กระบวน 
 

ฐำนเช่ือ 

คดิ 

ท ำ 

เช่ือ 

ท ำ 

ฐำนคดิ เช่ือ 

ท ำ 

คดิ 

ท ำ 
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 กระบวนทศัน์ 4 กระบวนน้ีมีฐานเร่ิมตน้ท่ีฐานเช่ือ กบัฐานคิดในกรณีท่ีเช่ือในส่ิงท่ีอยูน่อกตน และส่ิง
นั้นผา่นการวจิยัและพิสูจน์มาแลว้จนกลายเป็นทฤษฎีก็เรียกวา่เป็นฐานเช่ือท่ีถูกตอ้งหรือสัมมาทิฏฐิจะส่งผลให้
เกิดกระบวนการคิดท่ีถูกตอ้งและส่งผลใหก้ารกระท าถูกตอ้งตามมาดว้ย แต่ในบางกรณีเช่ือแลว้ไม่น ามาสู่การ
ไตร่ตรองปรับปรุงใหเ้หมาะสมกบับริบทเสียก่อน แต่มีการกระท าตามความเช่ือนั้นเลย กระบวนทศัน์แบบน้ี
อาจจะไม่ประกนัผลลพัธ์เท่ากบัการคิดไตร่ตรองก่อนตดัสินใจท า ในกรณีท่ีมีความเช่ือมัน่ในตนเองถือวา่เป็น
ความมัน่ใจในกระบวนการคิดของตนแต่อาจยงัไม่น าไปสู่การตดัสินใจหรือกระท าโดยทนัที หรือยงัไม่ด่วน
สรุปในผลของความคิดนั้นแต่ไดน้ าผลความคิดนั้นมาสู่การเทียบเคียงผลของการคิดกบัความเช่ือหรือทฤษฎี
ก่อนจึงจะน าไปสู่การกระท า กระบวนทศัน์แบบน้ีจะประกนัผลลพัธ์ไดดี้กวา่การคิดแลว้ตดัสินใจท าทนัที 
เพราะการกระท าเช่นนั้นเรียกวา่เป็นการเช่ือมัน่ในตนเองสูงมากหรือสูงเกินไป  (Over Self Confidence) จนไม่
น าผลของความคิดของตนเองไปเทียบเคียงกบัทฤษฎีหรือหลกัการใดๆ เลย  
  ดว้ยหลกัตรรกดงักล่าวกระบวนทศัน์ท่ีมีฐานมาจากความเช่ือท่ีถูกตอ้งจะประกนัผลลพัธ์มากกวา่ฐาน
คิด และกระบวนทศัน์ท่ีมาจากฐานคิดท่ีไม่มีการพินิจพิจารณาในผลทียบกบัทฤษฎีหรือหลกัการใดๆ ก่อนถือ
เป็นกระบวนทศัน์ท่ีเส่ียงท่ีสุดเพราะปัจจยัแห่งการน าไปคิดคือขอ้มูลท่ีไดม้าอาจไดม้าโดยไม่ครบถว้นหรือไม่
ถูกตอ้งแมข้ั้นตอนหรือวธีิคิดจะมีระบบก็ตาม  
  นกัวชิาการเห็นวา่การยกหรือเปล่ียนกระบวนทศัน์  (Paradigm Shift) ตอ้งเป็นการเปล่ียนในหลกัการ
ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาคมในภาพใหญ่มิใช่ปรับเปล่ียนเพียงเล็กนอ้ย การเปล่ียนแปลงท่ีถือวา่เป็น
การเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ เช่น เดิมคนส่วนใหญ่เช่ือวา่โลกแบนจะงดเวน้เดินทางไปท่ีเส้นขอบฟ้า ต่อมา
มีการพิสูจน์ใหเ้ห็นวา่โลกกลมจากการเดินทางรอบโลกโดยไม่ตกจากโลกท าใหค้นทั้งหลายเปล่ียนฐานเช่ือ
จากโลกแบนมาเป็นโลกกลม ประชาคมโลกหรือคนทั้งหลายก็จะเดินทางโดยไม่เกรงกลวัเส้นขอบฟ้าอีก
ต่อไป หรือในกรณีการเปล่ียนวธีิแสวงหาค าตอบแบบนิรนยั  (Deduction) ท่ีเป็นวธีิการท่ีนิยมใชม้าแต่ตั้งเดิมท่ี
มีกระบวนการสรุปเป็น 3 ขั้นตอนดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 
  เร่ิมตน้จากประโยคตั้ง  (Major Premise) “คนสรวมเส้ือสีชมพเูป็นคนไทย”  
  ประโยครอง (Minor Premise) “นายปีเตอร์สรวมเส้ือสีชมพ”ู  
  การสรุป (Conclusion) “ดงันั้น นายปีเตอร์เป็นคนไทย” การแสวงหาค าตอบแบบน้ีใชม้านาน
จนกระทัง่เร่ิมมีการตั้งค  าถามวา่ ถา้ประโยคตั้งผิด ขอ้สรุปก็จะผดิตามไปดว้ย จึงไดมี้การเสนอวธีิแสวงหา
ค าตอบแบบอุปนยั  (Induction) โดยใชว้ธีิกลบักนั รวมทั้งปฏิเสธวธีิการแบบนิรนยัจนกระทัง่มีผูพ้บวา่การ
แสวงหาค าตอบทั้งสองฐานเป็นวธีิการท่ีน ามาสู่ค าตอบท่ีถูกตอ้งไดแ้ต่ตอ้งมีสมมติฐานหรือเง่ือนไข การ
เปล่ียนวธีิแสวงหาค าตอบจากเดิมท่ียดึเฉพาะแบบใดแบบหน่ึงมาเป็นการผสมผสานทั้งสองแบบท่ีเรียกวา่
วธีิการแสวงหาค าตอบแบบวิทยาศาสตร์ และไดใ้ชสื้บต่อมาจนถึงปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงฐานคิดในแต่ละ
คร้ังส่งผลต่อพฤติกรรมของประชาคมจึงถือวา่เป็นการเปล่ียนกระบวนทศัน์หรือยกกระบวนทศัน์  
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  มีประเด็นวา่การเปล่ียนแปลงท่ีส่งผลต่อแบบแผนการคิด หรือการกระท าของประชาคมนั้นตอ้งส่งผล
มากนอ้ยเพียงใดจึงจะถือวา่เป็นการปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ซ่ึงในปัจจุบนัค าตอบในเร่ืองน้ียงัไม่อาจสรุปได้
อยา่งเด็ดขาดยงัคงตอ้งหาขอ้ยติุทางวชิาการในเร่ืองน้ีกนัต่อไป 
  1.3 การอธิบายในทางวชิาการ ในปัจจุบนัมีนกัวชิาการท่ีน าเสนอแนวคิดเก่ียวกบักระบวนทศัน์ท่ี
ส าคญัอยูส่องคน คนแรกท่ีน าเสนอเร่ืองน้ีคือ โธมสั ซามานูเอล คูนส์ โดยน าเสนอไวใ้นหนงัสือช่ือ The 
structure of scientific revolutions ในปี 1996 แต่ไดน้ าเสนอในบริบทท่ีเฉพาะเจาะจงในแวดวงวทิยาศาสตร์
เท่านั้น ในขณะท่ีในโลกน้ียงัมีศาสตร์อ่ืนอีกจ านวนมาก และคนท่ีสองท่ีน าเสนอความหมายของกระบวนทศัน์
ในบริบทท่ีกวา้งขวางกวา่ คือ ฟริตจอฟ คาปร้า โดยน าเสนอไวใ้นหนงัสือ The web of life ในปี 1997 
  1.3.1 ความหมายในทศันะของคูนส์ หนงัสือ The structure of scientific revolutions ไดมี้การกล่าวถึง
สาระของกระบวนทศัน์ไวใ้นบทท่ีช่ือวา่ Priority of paradigm หนา้ 43-51 และบทส่งทา้ย ซ่ึงมีผูส้รุป
ความหมายไวว้า่  
  “A paradigm is an established set of beliefs in this scientific community  (normal science) ; and a 
paradigmatic is when a change is brought about in these beliefs when scientific research demonstrates flaws  
(anomalies) in the beliefs” 
  กระบวนทศัน์คือการน าเอากลุ่มความเช่ือท่ีเกิดใหม่เขา้ไปในประชาคมวทิยาศาสตร์จนแสดงออกมา
ในรูปการท าวิจยัท่ีผดิแผกไป ดงันั้น ความส าเร็จทางวทิยาศาสตร์ท่ีไดรั้บการยอม รับจนกลายมาเป็นตวัแบบ
แนวคิด ค่านิยม และความเช่ือในการมองปัญหาและก าหนดวธีิการแกปั้ญหาของประชาคมวทิยาศาสตร์ ซ่ึง
เป็นวธีิการท่ีแตกต่างจากเดิมหรือกล่าวโดยสรุปก็คือการเปล่ียนแปลงฐานเช่ือทางวทิยาศาสตร์ท่ีแตกต่างจาก
เดิมน้ีก่อให้เกิดความเป็นสากล (Normal Science) ซ่ึงจะน าไปสู่การก าหนดพฤติกรรมของประชาคม
วทิยาศาสตร์ค่อไป 
  จากความหมายตามทศันะของคูนส์แสดงใหเ้ห็นวา่กระบวนทศัน์ตามทศันะน้ีจะตอ้งอยูเ่ฉพาะแวดวง
ทางวทิยาศาสตร์เท่านั้น 
  1.3.2 ความหมายในทศันะของคาปร้า หนงัสือ The web of life หนา้ 35 ไดใ้หค้วามหมายกระบวน
ทศัน์ท่ีเช่ือมโยงเป็นเครือข่ายชีวติไวใ้นมุมมองท่ีกวา้งกวา่แวดวงหรือประชาคมวทิยาศาสตร์ของคูนส์โดยให้
ค  าอธิบายไวว้า่ 
  “The view of living systems as networks provides a novel perspective on the soul hierarchies of 
nature. Since living systems at all levels are networks, we must visualize the web of life as living system  
(networks) interacting in network fashion with other systems  (network) ..” 
  กระบวนทศัน์หรือมุมมองใหม่ท่ีมีต่อธรรมชาติท่ีเห็นวา่มีความเช่ือมโยงซอ้นกนัอยูห่ลายระดบัชั้น
และเป็นเครือข่ายเช่ือมโยงกนัทุกระบบชีวติตามทศันะของคาปร้าแสดงใหเ้ห็นวา่ประชาคมวทิยาศาสตร์เป็น
เพียงหน่ึงระบบในอีกหลายๆ ระบบและเห็นวา่การก าหนดกระบวนทศัน์ตามทศันะของ คูนส์ ท่ียดึแวดวง
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วทิยาศาสตร์เป็นเพียงระบบเดียวจึงเป็นการมองแบบกลไกแยกส่วน (Mechanism) ไม่ไดม้องแบบองคร์วม  
(Holistic) การเปล่ียนแปลงทางวทิยาศาสตร์ไม่น่าจะครอบคลุมระบบชีวติทั้งหมดได ้
  เม่ือประมวลแนวคิดทั้งในเชิงภาษา เชิงสาระ และเชิงวชิาการแลว้อาจสรุปไดว้า่กระบวนทศัน์
หมายถึงฐานเช่ือหรือฐานคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจและกระท าการของประชาคมหน่ึงๆ ซ่ึงมิไดจ้  ากดั
เฉพาะในแวดวงหรือประชาคมวทิยาศาสตร์แต่หมายรวมถึงระบบและเครือข่ายทั้งมวลท่ีส่งผลต่อระบบชีวติ
ดว้ย 
 
2. ประเภทของกระบวนทศัน์ 
  การจ าแนกประเภทของกระบวนทศัน์ สามารถจ าแนกในเชิงปรัชญาและเชิงแบบแผนชีวติหรือเชิง
วฒันธรรมได ้ดงัน้ี 
  2.1 กระบวนทศัน์ในเชิงปรัชญา หมายถึง ฐานเช่ือหรือฐานคิดท่ีใชค้วามรู้ของบุคคลไปก าหนดวธีิการ
แสวงหาใหไ้ดม้าซ่ึงความรู้ใหไ้ดเ้พิ่มข้ึน ความรู้ท่ีมีอิทธิพลต่อฐานเช่ือและฐานคิดของประชาคมในทาง
ปรัชญาแบ่งเป็น 3 ประเภทหรือ3 ฐานคือ 
  2.1.1 กระบวนทศัน์แบบเอกนิยม  (Monism Paradigm) เป็นทศันะท่ีถือวา่ส่ิงเป็นจริงซ่ึงเป็นพื้นฐาน
ของส่ิงทั้งปวงนั้นมีเพียงหน่ึงเดียว เช่น เช่ือวา่โลกน้ีมีแต่สสารไม่มีส่ิงอ่ืนใดอีกแลว้เรียกฐานเช่ือแบบน้ีวา่ 
สสารนิยม  (Materialism) หรือพวกท่ีเช่ือวา่โลกน้ีมีแต่จิตเท่านั้นไม่มีส่ิงอ่ืนใดอีกแลว้เรียกฐานเช่ือแบบน้ีวา่ 
จิตนิยม  (Idealism) พวกเอกนิยมจะไม่ยอมผสมผสานความเช่ือของกลุ่มตนเองเขา้กบัทศันะอ่ืน กรณีของคูนส์
อาจถือวา่เป็นกลุ่มเอกนิยมไดห้ากคูนส์ไม่ยอมรับวา่ยงัมีระบบซอ้นกนัอยูอี่กหลายระบบโยงใยเป็นเครือข่าย
สลบัซบัซอ้นอีกมากมาย มิไดมี้เพียงวทิยาศาสตร์หรือประชาคมวทิยาศาสตร์เท่านั้น จึงเรียกกลุ่มท่ีมีฐานเช่ือ
และฐานคิดแบบน้ีวา่ กระบวนทศัน์แบบเอกนิยม 
  2.1.2 กระบวนทศัน์แบบทวินิยม  (Dualism Paradigm) เป็นทศันะท่ีถือวา่มีส่ิงท่ีเป็นจริงเพียงสองส่ิง
ซ่ึงไม่ข้ึนต่อกนั และไม่อาจทอนลงมาเป็นอีกส่ิงหน่ึง แต่อาจสัมพนัธ์กนัได ้เช่น ในทางอภิปรัชญาเช่ือวา่
มนุษยมี์องคป์ระกอบสองอยา่งคือ กาย กบัจิตสัมพนัธ์กนั หรือในทางญาณวทิยา (Epistemology) มีทศันะวา่
ในการรับรู้ของจิตนั้นมีการรับรู้อยูส่องชนิดเท่านั้นท่ีปรากฏต่อประสาทสัมผสั เรียกวา่ “สภาพท่ีปรากฏ”  
(Appearance) และ “ความป็้นจริง”  (Reality) โดยความเป็นจริงน้ีจะอยูเ่บ้ืองหลงัสภาพท่ีปรากฏนั้น จึงเรียก
ฐานเช่ือและฐานคิดแบบน้ีวา่ กระบวนทศัน์แบบทวินิยม 
  2.1.3 พหุนิยม  (Pluralism Paradigm) เป็นทศันะท่ีถือวา่ส่ิงเป็นจริงมีอยูห่ลายชนิด แต่ละชนิดไม่อาจ
ทอนลงเป็นชนิดอ่ืนได ้เช่นในปรัชญาการเมืองเช่ือวา่สังคมท่ีพึงปรารถนานั้นควรมีสถาบนัท่ีหลากหลาย โดย
ไม่มีสถาบนัใดมีอ านาจเด็ดขาดเหนือสถาบนัอ่ืน และเป็นสังคมท่ียอมรับฟังอยา่งมีขนัติหรือมีความอดทนท่ีจะ
รับฟังต่อความเห็นท่ีแตกต่างกนั จึงเรียกฐานเช่ือและฐานคิดแบบน้ีวา่ กระบวนทศัน์แบบพหุนิยม 
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  2.2 กระบวนทศัน์ในเชิงวฒันธรรม แบบแผนในการเช่ือและการคิดท่ีกระท าซ ้ าๆ ของประชาคม
หน่ึงๆ จนเป็นวถีิชีวติเราเรียกแบบแผนน้ีวา่ วฒันธรรม โดยแบ่งกระบวนทศัน์ตามประเภทของฐานออกเป็น 4 
กระบวนทศัน์ได ้ดงัน้ี 
  2.2.1 กระบวนทศัน์แบบฐานเช่ือและมีเหตุผล มีองคป์ระกอบเช่ือมโยงกนัคือ เช่ือ ส่งผลต่อ การคิด 
และการคิดส่งผลต่อการตดัสินใจหรือการกระท าการ 
  2.2.2 กระบวนทศัน์แบบฐานเช่ือและไม่ใชเ้หตุผล มีองคป์ระกอบเช่ือมโยงกนัคือ เช่ือแบบปลงใจเช่ือ
โดยไม่มีขอ้สงสัยหรือบางคร้ังเรียกวา่ ศรัทธา จึงไม่มีการคิดกลัน่กรองก่อน แต่ตดัสินใจหรือกระท าการตาม
ฐานเช่ือนั้นเลยโดยตรง 
  2.2.3 กระบวนทศัน์แบบฐานคิดและมีการกลัน่กรองกบัแนวคิดทฤษฎี มีองคป์ระกอบเช่ือมโยงกนัคือ 
คิดแลว้น าผลการคิดมาเทียบเคียงกบัทฤษฎีหรือความเช่ือแลว้จึงตดัสินใจกระท าการ  
  2.2.4 กระบวนทศัน์แบบฐานคิดแบบไม่มีกลัน่กรอง มีองคป์ระกอบเช่ือมโยงกนัคือ คิดแลว้ตดัสินใจ
ท าโดยไม่มีการน าผลความคิดไปเทียบเคียงกบัทฤษฎีใดๆ ก่อน 
  กระบวนทศัน์แบบแรกจะประกนัผลลพัธ์มากกวา่กระบวนทศัน์แบบอ่ืนๆ  
 
3. ความส าคญัของกระบวนทศัน์ 
  ประชาคมใดมีฐานเช่ือหรือฐานคิดแบบใดจะแสดงออกทางพฤติกรรมตามฐานเช่ือหรือฐานคิดแบบ
นั้น เช่น ในกรณีท่ีประชาคมหน่ึงๆ เช่ือวา่การไดรั้บการรักษาพยาบาลจากรัฐเป็นสิทธิดา้นเดียวโดยไม่มีหนา้ท่ี
อ่ืนใดประกอบ ประชาคมนั้นก็จะใชสิ้ทธิอยา่งเตม็ท่ี ไม่ก ากบัพฤติกรรมอนัไม่เหมาะสมของตนเองจึงอาจ
กล่าวไดว้า่กระบวนทศัน์เป็นตวัก าหนดแบบแผนของประชาคมและถา้หากกระบวนทศัน์มิไดห้มายถึงการ
ก่อใหเ้กิดผลในภาพรวมอยา่งเป็นสากลเช่นเดียวกบั normal science ของคูนส์แต่หมายถึงฐานเช่ือหรือฐานคิด
ของประชาคมหน่ึงๆ ท่ีมีผลต่อการก าหนดพฤติกรรมของประชาคมกลุ่มนั้นก็อาจแสดงใหเ้ห็นวา่กระบวน
ทศัน์มีความส าคญัต่อการก าหนดพฤติกรรมของกลุ่มต่างๆ ท่ีมีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัซ่ึงถือวา่เป็นการมอง
หรือวเิคราะห์ในเชิงระบบ (System Approach) แบบจ าลองในเชิงระบบท่ีภาคธุรกิจนิยมน ามาใชใ้นการ
วเิคราะห์เชิงกลยทุธ์มากแบบหน่ึงคือ แบบจ าลองหา้ปัจจยัอิทธิพล หรือ Five Forces Model ของ ไมเคิล อี 
พอร์เตอร์  (Michael E. Porter) ประกอบดว้ย คู่แข่ง  (Competitor) โดยเฉพาะคู่แข่งท่ีเขา้มาใหม่  (New 
Entrance) ผูส่้งมอบปัจจยัการผลิต  (Suppliers) กระบวนการภายในขององคก์ร  (Internal Process) ผูซ้ื้อ  
(Buyer) และการใชส่ิ้งทดแทนเม่ือสถานการณ์ทั้ง 4 พลงัอ านาจท่ีกล่าวมาเกิดการเปล่ียนแปลงเรียกพลงัอ านาจ
ท่ีหา้น้ีวา่ การทดแทน  (Substitute)  
  จากแบบจ าลองในภาคธุรกิจอาจน ามาเทียบเคียงเพื่อประยกุตใ์นการวเิคราะห์ระบบสุขภาพได ้ดงัน้ี  
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ตารางท่ี 1.3 พลงัอ านาจในภาคธุรกิจและในระบบสุขภาพ 
หา้พลงัอ านาจในภาคธุรกิจ หา้พลงัอ านาจในระบบสุขภาพ 
- พลงัแข่งขนัของคู่แข่ง 
- พลงัของผูส่้งมอบปัจจยัผลิต 
- พลงักระบวนการภายในองคก์ร 
- พลงัผูซ้ื้อ/ลูกคา้ 
- พลงัทดแทนเม่ือเกิดการเปล่ียนแปลง 

- สถานะปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
- ผูส้นบัสนุนปัจจยัให้แก่ระบบสุขภาพ 
- คุณภาพการบริหาร/จดัการ/บริการ 
- ประชาชน/องคก์รทุกภาคส่วน 
- กลยทุธ์ท่ีสมดุลเม่ือมีการเปล่ียนแปลง 

 
  พลงัท่ีหน่ึงคือพลงัของการแข่งขนั  (Competition Force) อนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของ 
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ี (Politic, Economic, Social, Technology: PEST) พลงัท่ีสองคือพลงัของ
ผูส้นบัสนุนปัจจยั  (Supplier Force) พลงัท่ีสามคือพลงัของกระบวนการภายในองคก์ร  (Internal Process 
Force) ซ่ึงประกอบดว้ย กระบวนการหลกั กระบวนการสนบัสนุน และกระบวนการสร้างคุณค่า พลงัท่ีส่ีคือ
พลงัของผูรั้บบริการหรือลูกคา้ (Buyer/Customer Force) และพลงัการทดแทน (Substitute Force) ในกรณีท่ี
พลงัต่างๆ ขาดหายหรือเส่ือมไปจ าเป็นตอ้งหาวธีิการหรือกลยทุธมาทดแทน โดยกลยทุธ์ท่ีส าคญัคือการใช้
เทคโนโลย ีหรือนวตักรรมมาทดแทนซ่ึงอาจเรียกพลงัน้ีวา่เป็นพลงัทางกลยทุธ์ท่ีสมดุล ดงันั้น กระบวนทศัน์
ของประชาคมผูก้  าหนดสถานะของพลงัต่างๆ จึงมีผลท่ีส าคญั ดงัน้ี 
   3.1 สถานะของปัจจยัท่ีมีผลต่อสุขภาพ ของประชาชนอนัเป็นผลจากการเปล่ียนแปลงของ PEST และ
ปัจจยัเชิงระบาดวทิยา คือ เช้ือโรค พฤติกรรมคน ตลอจนส่ิงแวดลอ้ม  (Host, Agent, Environment) โดยใช้
ดชันีช้ีวดัผลกระทบดา้นสุขภาพ  (Health Impact Assessment) เป็นตวับ่งช้ีสถานะสุขภาพ 
  3.2 รูปแบบและวธีิการจดัสรรทรัพยากร หรือการก าหนดทิศทางการบริหาร การจดัการ หรือแมแ้ต่
การบริการ เพื่อให้แก่องคก์รในระบบสุขภาพน าไปใช ้ซ่ึงส่วนใหญ่ผูส้นบัสนุนปัจจยัท่ีมีผลต่อระบบสุขภาพ
มกัเป็นหน่วยงานภาครัฐ เช่น สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ 
ส านกังบประมาณ ส านกังานคณะกรรม การพฒันาระบบราชการ ส านกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
โดยปัจจยัน าเขา้อาจเป็น กฎหมาย นโยบาย หรืองบประมาณ ดงันั้น กระบวนทศัน์ของกลุ่มบุคคลผูก้  าหนด
กฎหมาย และนโยบาย (Supplier Paradigm) จึงมีอิทธิพลต่อการจดัสรรทรัพยากรใหแ้ก่องคก์รในระบบ
สุขภาพดว้ย 
  3.3 รูปแบบและวธีิการด าเนินงานของกลุ่มคนในองคก์ร  ( Provider Paradigm) อาจแสดงออกในรูป
ของกระบวนการพื้นฐาน (Primary Activity) หรือกระบวนหลกั  (Core Process) ขององคก์ารเช่น กระบวน
หลกัของโรงพยาบาลคือ การบ าบดัรักษา ท าอยา่งไรจึงจะใหผู้รั้บบริการไดใ้นส่ิงท่ีมีคุณค่าสนองความตอ้งการ
ของเขา วธีิการน้ีเรียกวา่การสร้างคุณค่าใหแ้ก่ผูรั้บบริการ และการจะสร้างคุณค่าใหแ้ก่ผูรั้บบริการไดก้็จ  าเป็นท่ี
ผูบ้ริหารโรงพยาบาลจะตอ้งใหก้ารสนบัสนุน (Supportive Activities) แก่กระบวนการสร้างคุณค่าใหไ้ดอ้ยา่ง
เพียงพอและเหมาะสม 
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   3.4 รูปแบบและวธีิการรับบริการและการมีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ( Customer and 
stakeholder paradigm) อาจแสดงออกในรูปของการก าหนดคุณค่าในมุมมองของกลุ่มผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการใหผู้ ้
ใหบ้ริการสนองตอบ รวมทั้งเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
   3.5 รูปแบบของการแสวงหาวธีิการเช่ือมโยงปัจจยัทั้งหมดใหมี้ความสมดุล โดยใชเ้ทคโนโลย ีหรือ
นวตักรรมมาทดแทนส่ิงท่ีขาดหายไปท่ีเรียกวา่ กระบวนทศัน์ท่ีสมดุล อนัน ามาสู่การก าหนดยทุธศาสตร์หรือ
กลยทุธ์ท่ีสมดุล  (Balanced Strategic Paradigm) โดยกลยทุธ์ตอ้งใหค้รอบคลุมทั้งผูส้นบัสนุนทรัพยากร ผู ้
ใหบ้ริการ ผูร่้วมใหบ้ริการ ผูรั้บบริการ และประชาชนโดยส่วนรวม 
  พลงัอ านาจทั้งหา้จะมีสถานะอยา่งไรข้ึนอยูก่บักระบวนทศัน์ของประชาคมท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงอาจแสดง
ความสัมพนัธ์เช่ือมโยงไดต้ามภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
ฐานเช่ือ/ฐานคิดของประชาคมต่างๆ  
สถานะสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงทาง การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลย ีโรค พฤติกรรม ส่ิงแวดลอ้ม 
กลุ่มผูมี้อ  านาจสนบัสนุนทรัพยากร (Supplier)  

- ออกกฎหมาย/ระเบียบ 

- ก าหนดนโยบาย 
- จดัสรรทรัพยากร 
กลุ่มผูผ้ลิต/ใหบ้ริการ 
 (Provider)  

- ท างานหลกั 

กลุ่มผูมี้อ  านาจสนบัสนุน
ทรัพยากร (Supplier)  

- ออกกฎหมาย/ระเบียบ 

- ก าหนดนโยบาย 
-จดัสรรทรัพยากร 
 

กลุ่มผูผ้ลิต/ใหบ้ริการ 
 (Provider)  

- ท างานหลกั 

- สนบัสนุนปัจจยั 
- สร้างคุณค่า 

กลุ่มผูรั้บบริการ/ผูบ้ริโภค 

(Customer)  

- ก าหนดคุณค่าของผลผลิต 

- ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

- ใหค้วามร่วมมือ 

การก าหนดกลยทุธ์ท่ีสมดุลจากทุกกลุ่มทั้งจากผูส้นบัสนุนทรัพยากร/ผูผ้ลิต/ใหบ้ริการ/ผูรั้บบริการฯ 

สถานะสุขภาพจากการเปล่ียนแปลงทาง การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลย ีโรค พฤติกรรม ส่ิงแวดลอ้ม 

ฐานเช่ือ/ฐานคิดของประชาคมต่างๆ  
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- สนบัสนุนปัจจยั 
- สร้างคุณค่า 
กลุ่มผูรั้บบริการ/ผูบ้ริโภค (Customer)  

- ก าหนดคุณค่าของผลผลิต 

- ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั 

- ใหค้วามร่วมมือ 
การก าหนดกลยทุธ์ท่ีสมดุลจากทุกกลุ่มทั้งจากผูส้นบัสนุนทรัพยากร/ผูผ้ลิต/ใหบ้ริการ/ผูรั้บบริการฯ 
 

ภาพท่ี 1.3 กระบวนทศัน์ท่ีส่งผลต่อสถานะของพลงัอ านาจในระบบสุขภาพ 
 
  สรุปความส าคญัของกระบวนทศัน์ท่ีมีฐานเช่ือและฐานคิดแบบต่างๆ จะมีผลต่อการก าหนด
พฤติกรรมของกลุ่มต่างๆ อยา่งเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัทั้งระดบันโยบาย หรือระดบัผูมี้อ านาจในการจดัสรร
ทรัพยากร ระดบัของผูใ้ชท้รัพยากรเพื่อน าไปด าเนินงานจนเกิดผลผลิตส่งมอบแก่กลุ่มผูรั้บบริการ โดยฐานเช่ือ
และฐานคิดของกลุ่มผูรั้บบริการจะมีอิทธิพลต่อการก าหนดคุณค่าท่ีคาดหวงัวา่จะไดรั้บจากองคก์รต่างๆ ใน
ระบบสุขภาพ  
  คุณค่าในมุมมองของผูรั้บบริการหรือลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม จะถูกน าไปออกแบบ
วธีิการด าเนินงานท่ีเรียกวา่กระบวนการสร้างคุณค่า ในกรณีท่ีกระบวนทศัน์ของกลุ่มใดเปล่ียนแปลงไป 
องคก์ารจะตอ้งปรับวธีิการหรือกลยทุธ์ของตนเองใหส้มดุลกบัทุกกลุ่มอยา่งต่อเน่ือง เพราะในเชิงวชิาการ
นกัวชิาการผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลดา้นเศรษฐศษสตร์อยา่ง อมาตยา เซน  (Amataya Sen: 1999) เสนอแนวคิดท่ี
อาจสรุปไดว้า่ “ยิง่มีความสดุลก็ยิง่มีความย ัง่ยนื” หากเราตอ้งการให้ระบบสุขภาพมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
อยา่งย ัง่ยนืเราก็คงตอ้งมีกระบวนทศัน์ท่ีสมดุล ไม่จมหรือหนกัไปในมิติใดมิติหน่ึง การน าแนวคิด Five Forces 
แต่เพียงแบบเดียวอาจจะยงัไม่เหมาะสมเพราะเป็นแบบจ าลองท่ีเหมาะส าหรับภาคธุรกิจท่ีมีการแยก Supplier 
กบั Customer ออกจากกนัแต่ในปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมมากเพราะ Supplier อาจเป็นคนเดียว
หรือกลุ่มเดียวกบั Customer ก็ได ้แต่กลยทุธ์ท่ีสามารถบูรณาการทั้งการออกแบบ การวางแผนและการก าหนด
ต าแหน่งทางกลยทุธ์คือการพฒันาองคก์ารใหเ้ป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้ 
 
หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเร่ืองท่ี 1.2.1 แลว้ โปรดปฏิบติัตามกิจกรรม 1.2.1 
      ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.2 เร่ืองท่ี 1.2.1 
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เร่ืองท่ี 1.2.2 แนวคิดหลกั และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องระบบสุขภาพ  
 
1. แนวคิดหลกัของเป้าหมายสุขภาพ 
  เป้าหมายหลกัจะเป็นตวัก าหนดวธีิการส าคญั  (End Justifies Mean) กล่าวคือ ถา้เป้าหมายหลกัไม่
ชดัเจนวธีิการส าคญัท่ีจะบรรลุก็จะไม่ชดัเจนตามไปดว้ย การท าความเขา้ใจในเป้าหมายก่อนจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 
โดยเฉพาะแนวคิดในการก าหนดเป้าหมายในเชิงอุดมคติซ่ึงอาจแบ่งไดเ้ป็น 2 แนวคิดคือแนวคิดในเชิงปรัชญา
สังคม และแนวคิดในเชิงแบบแผนปฏิบติัหรือในเชิงวฒันธรรม 
  1.1 แนวคิดหลกัเป้าหมายสุขภาพเชิงปรัชญา ความหมายของแนวคิดคือขอ้ความคิดท่ีแสดงใหเ้ห็นถึง
แนวปฏิบติัได ้ดงันั้น ขอ้คิดใดท่ีไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดจ้ะเป็นเพียงความคิดเห็นธรรมดา โดยในทาง
ปรัชญานั้นมีวธีิการแสวงหาความรู้ท่ีอริสโตเต้ิลเคยใชใ้นอดีตเรียกวา่ วธีินิรนยั  (Deduction) โดยมี
องคป์ระกอบท่ีส าคญัสามส่วนคือ ขอ้ความคิดท่ีแสดงเป็นประโยคหลกัหรือขอ้ตั้งหลกั  (Major premise) ขอ้
ความคิดท่ีแสดงเป็นประโยครองหรือขอ้ตั้งรอง  (Minor premise) และขอ้สรุป  (Conclusion) แต่วธีิการ
แสวงหาความรู้แบบน้ีมีขอ้จ ากดัเพราะถา้ ขอ้ตั้งหลกัไม่ถูกตอ้ง ขอ้สรุปก็จะไม่ถูกตอ้งตามไปดว้ยดงัท่ีกล่าว
มาแลว้ในเร่ืองท่ี 1.1.1 เป็นเหตุใหฟ้รานซิส เบคอน  (Francis Bacon) เสนอวธีิการแสวงหาความรู้แบบอุปนยั  
(Induction) โดยใชว้ธีิรวบรวมขอ้มูลยอ่ยๆ มาสรุปรวบยอดแทนการก าหนดขอ้ตั้งหลกัก่อน และต่อมาเห็นวา่
ทั้งสองวธีิต่างก็สามารถน ามาใชไ้ดจึ้งน าทั้งสองวธีิมาผสมกนัเป็นวธีิการในการแสวงหาความรู้ทาง
วทิยาศาสตร์ท่ีถูกน ามาใชจ้นถึงปัจจุบนั 
 แนวคิดหลกัท่ีไม่มีการประกนัความถูกตอ้งจะมีความเส่ียงต่อการสรุปผลผดิพลาดดงันั้น การน าเสนอ
แนวคิดหลกัเก่ียวกบัระบบสุขภาพจึงตอ้งยึดปรัชญามาเป็นฐานในการก าหนดเป็นขอ้ตั้งหลกั ปรัชญาท่ีน ามาสู่
การก าหนดขอ้ตั้งหลกัท่ีส าคญัคือปรัชญาสังคมซ่ึงไดก้ าหนดเป้าหมายของมนุษยไ์วว้า่ “มนุษยป์รารถนา 
เสรีภาพ เสมอภาค และความยติุธรรม” ในขณะท่ีความยติุธรรมหมายถึง “ความเท่ียงธรรม ความชอบธรรม 
และ ความเสมอภาค”  
  จากนยัความหมายดงักล่าว ความยติุธรรมจึงครอบคลุมความเสมอภาคดว้ย โดยความยุติธรรม
แบ่งเป็นสองประเภทคือ ความยติุธรรมตามธรรมชาติ  (Natural Justice) และความยติุธรรมตามท่ีสังคม
ก าหนดหรือสัญนิยม  (Conventional Justice) ดงันั้น จึงอาจกล่าวไดว้า่เป้าหมายในการด ารงชีวิตของมนุษยคื์อ 
การไดรั้บความ ยุติธรรมและเสรีภาพ 
 เสรีภาพตามหลกัปรัชญา หมายถึง อิสระภาพความเป็นตวัของตวัเองซ่ึงมีนยัท่ีส าคญัอยูส่ามนยัคือ 
  1. สภาพท่ีบุคคลมีสิทธิท่ีจะกระท าการใดๆ ตามท่ีตนปรารถนาโดยไม่มีอุปสรรคขดัขวางเรียกวา่เสรี
ธรรม  (Liberty)  
  2. สภาพท่ีปลอดพน้จากส่ิงท่ีไม่พึงปรารถนา เช่น ปลอดพน้จากความขดัสน ปลอดพน้จากการ
เจบ็ป่วยท่ีเรียกวา่ อิสรภาพ  (Freedom)  
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  3. สภาพท่ีหลุดพน้จากอุปสรรคขดัขวางมิใหบุ้คคลพฒันาตนเองไปสู่ภาวะสมบูรณ์ของความเป็น
มนุษย ์ (Human Dignity)  
  จากแนวคิดหลกัดงักล่าวสามารถสรุปเป็นตารางได ้ดงัน้ี 
 
เสรีภาพทางสุขภาพ ยติุธรรมทางธรรมชาติ ยติุธรรมทางสัญนิยม 
- มีสุขภาพโดยไม่มีอุปสรรค 
- พน้จากโรคภยัไขเ้จบ็ 
- พน้จากอุปสรรคในการพฒันาตนสู่ความ
สมบูรณ์ของความเป็นมนุษย ์

/ 
/ 
/ 

/ 
/ 
/ 

 
 จากตารางแสดงให้เห็นวา่แนวคิดหลกัของเป้าหมายสุขภาพของมนุษยท์างธรรมชาติคือการไดรั้บ
เสรีภาพและความยติุธรรม การคุม้ครองความยติุธรรมทางธรรมชาติโดยสังคมหรือสัญนิยม คือการตรา
กฎหมายข้ึนมาและรักษาการณ์ใหเ้ป็นไปตามนั้นซ่ึงอาจแสดงใหเ้ห็นตามแนวทางแบบนิรนยัได ้ดงัน้ี 
 ขอ้ตั้งหลกั “สังคมตอ้งคุม้ครองใหม้นุษยไ์ดรั้บเสรีภาพและความยติุธรรมดา้นสุขภาพ” 
 ขอ้ตั้งรอง “คนไทยเป็นมนุษย ์และการออกกฎหมายเป็นวิธีการหน่ึงในการคุม้ครองเสรีภาพและ
อ านวยความยติุธรรมดา้นสุขภาพแก่มนุษย”์ 
 ขอ้สรุป “คนไทยตอ้งมีกฎหมายคุม้ครองเสรีภาพและอ านวยความยติุธรรมดา้นสุขภาพ” 
  1.2 แนวคิดหลกัเป้าหมายสุขภาพเชิงวฒันธรรม วฒันธรรมเป็นวถีิชีวติของมนุษยอ์นัเป็นแบบแผน
ของการด าเนินชีวติตั้งแต่เกิดจนถึงตายโดยแบ่งเป็นสองประเภทคือวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุ และวฒันธรรมท่ี
ไม่ใช่วตัถุ วฒันธรรมท่ีเป็นวตัถุอาจส่ือให้เห็นถึงแนวคิดอนัเป็นท่ีมาของวตัถุนั้นได ้ตวัอยา่งเช่นภาษาและ
กฎหมายถือเป็นวฒันธรรมท่ีไม่ใช่วตัถุแต่สามารถสทอ้นใหเ้ห็นแนวคิดไดว้า่เหตุผลหรือท่ีมาของวตัถุน้ีเพื่อ
สนองเป้าหมายใด ในกรณีน้ีการท าความเขา้ใจวา่เป้าหมายของสุขภาพมีท่ีมาอยา่งไรอาจพิจารณาจาก
ความหมายของค าได ้ดงัน้ี 
 สุขภาพตรงกบัภาษาองักฤษวา่ Health ซ่ึงมีรากศพัทม์าจากค าวา่ Wholesome หรือTotal ท่ีหมายถึง 
ทั้งหมด หรือทั้งมวล อนัแสดงใหเ้ห็นวา่ค าวา่สุขภาพยงัมีองคป์ระกอบอ่ืนๆ อีกท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่ความหมายน้ี
เนน้ท่ีความเป็นปริมาณ และในอีกความหมายหน่ึงของ Health คือค าวา่ Happiness หรือความสุข จึงอาจแปล
รวมความตามรากศพัทไ์ดว้า่ Health หมายถึงความสุขทั้งมวล  (Total Happiness)  
 ส่วนค าวา่สุขนั้นอาจแบ่งเป็น 2 ประเภทคือ สุขแบบพึ่งพิง  (Dependent Happiness) ตอ้งอาศยัปัจจยั
ภายนอกตนจึงจะมีความสุข เรียกวา่ สามิสสุข และสุขแบบอิสระหรือสุขแบบไม่พึ่งพิง  (Independent 
Happiness) เป็นความสุขท่ีเกิดข้ึนโดยตนเองไม่ข้ึนอยูก่บัปัจจยัภายนอก เรียกวา่ นิรามิสสัย ซ่ึงจะเป็นสุขท่ี
ย ัง่ยนืกวา่สุขแบบสามิสสุข ดงันั้น การกระท าใดท่ีไม่ส่งเสริมใหเ้กิดนิรามิสสุขถือวา่เป็นวธีิการท่ีไม่เหมาะสม 
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 โดยสรุปแนวคิดหลกัอนัแสดงเป้าหมายสุขภาพของมนุษยท์ั้งในเชิงปรัชญาและวฒันธรรม คือ การมุ่ง
ใหเ้กิดเสรีภาพและยติุธรรมดา้นสุขภาพแบบยัง่ยนืดว้ยการท าใหเ้กิดสุขแบบไม่พึ่งพิงหรือสามิสสุข 
 
2. คุณลกัษณะพึงประสงคข์องระบบสุขภาพ 
 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้วามหมายของค าวา่ระบบไวว้า่หมายถึงระเบียบ
เก่ียวกบัการรวมส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีลกัษณะซบัซอ้นใหเ้ขา้ล าดบัประสานกนัเป็นอนัเดียว ตามหลกัเหตุผลทาง
วชิาการ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติซ่ึงมีส่วนสัมพนัธ์ประสานเขา้ดว้ยกนัโดยก าหนดรวมเป็นอนัหน่ึงอนั
เดียวกนั 
 จากนยัความหมายดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ระบบมีองคป์ระกอบหลายอยา่งท่ีถูกน ามารวมกนั
ตามล าดบั มีการประสานกนัเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนัโดยไม่แปลกแยก และการน ามาประสานรวมกนันั้นอยู่
บนเหตุผลของหลกัวชิาการและธรรมชาติ ท าใหแ้บ่งความยติุธรรมเป็นความยติุธรรมโดยธรรมชาติและความ
ยติุธรรมท่ีสังคมก าหนด ความยติุธรรมจึงถือเป็นอ านาจหรือผลประโยชน์ของบุคคลซ่ึงเรียกวา่ “สิทธิ” 
แบ่งเป็น “สิทธิตามธรรมชาติ” และสิทธิท่ีสังคมรับรองเรียกวา่ “สิทธิตามกฎหมาย” เม่ือกฎหมายรับรองสิทธิ 
กฎหมายก็จะใหค้วามคุม้ครองจึงพบวา่เคร่ืองมือท่ีจะบรรลุความยติุธรรมของสังคมคือการมีและใชก้ฎหมาย 
  กฎหมายเป็นกฎเกณฑข์อ้บงัคบัท่ีตราข้ึนโดยผูมี้อ  านาจสูงสุดในรัฐ  (รัฐ + อธิปัตย ์= รัฐาธิปัตย)์ เพื่อ
ก าหนดและหรือควบคุมพฤติกรรมของบุคคล ซ่ึงตามธรรมดาผูใ้ดฝ่าฝืนยอ่มไดรั้บผลร้ายตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด เม่ือความยติุธรรมดา้นสุขภาพเป็นสิทธิตามกฎหมาย กฎหมายก็จะใหก้ารคุม้ครองจึงอาจสรุป
องคป์ระกอบของระบบสุขภาพท่ีพึงประสงคต์ามเจตนารมณ์ท่ีกฎหมายบญัญติัได ้ดงัน้ี 
 2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย รัฐธรรมนูญฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัคือรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2550 มีบทบญัญติัท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงคุณลกัษณะพึงประสงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบั
สุขภาพสองลกัษณะคือ การแสดงสิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุขจากรัฐ และการคุม้ครองสิทธิท่ีบญัญติั
ไวโ้ดยบญัญติัเป็นแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไว ้ดงัน้ี 
 2.1.1 สิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุขจากรัฐ มาตรา 52 บุคคลยอ่มมีสิทธิเสมอกนัในการรับ
บริการทางสาธารณสุขท่ีเหมาะสม และไดม้าตรฐาน และผูย้ากไร้มีสิทธิไดรั้บการรักษาพยาบาลจากสถาน
บริการสาธารณสุขของรัฐ โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 
  บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บการบริการสาธารณสุขจากรัฐซ่ึงตอ้งเป็นไปอยา่งทัว่ถึง และมีประสิทธิภาพ 
  บุคคลยอ่มมีสิทธิไดรั้บการป้องกนัและขจดัโรคติดต่ออนัตรายจากรัฐอยา่งเหมาะสม โดยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายและทนัต่อเหตุการณ์ 
  2.1.2 การคุม้ครองสิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุข เพื่อใหสิ้ทธิพื้นฐานดา้นสาธารณสุขของ
ประชาชนไดรั้บการคุม้ครอง รัฐธรรมนูญไดก้ าหนดแนวนโยบายเพื่อให้รัฐบาลน าไปใชใ้นการจดับริการ 
  มาตรา 80 รัฐตอ้งด าเนินการตามแนวนโยบายดา้นสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และวฒันธรรม 
ดงัต่อไปน้ี 
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  (1) คุม้ครองและพฒันาเด็กและเยาวชน สนบัสนุนการอบรมเล้ียงดูและใหก้ารศึกษา ปฐมวยั ส่งเสริม
ความเสมอภาคของหญิงและชาย เสริมสร้างและพฒันาความเป็นปึกแผน่ของสถาบนั ครอบครัวและชุมชน 
รวมทั้งตอ้งสงเคราะห์และจดัสวสัดิการใหแ้ก่ผูสู้งอาย ุผูย้ากไร้ ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ และผูอ้ยูใ่นสภาวะ
ยากล าบาก ใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและพึ่งพาตนเองได ้
  (2) ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาระบบสุขภาพท่ีเนน้การสร้างเสริมสุขภาพอนัน าไปสู่ สุขภาวะท่ี
ย ัง่ยนืของประชาชน รวมทั้งจดัและส่งเสริมใหป้ระชาชนไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมี มาตรฐานอยา่งทัว่ถึง
และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมใหเ้อกชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการพฒันา สุขภาพและการจดับริการ
สาธารณสุข โดยผูมี้หนา้ท่ีให้บริการดงักล่าวซ่ึงไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามมาตรฐาน วชิาชีพและจริยธรรม ยอ่ม
ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมาย 
  (3) พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษาในทุกระดบัและทุกรูปแบบ ใหส้อดคลอ้งกบัความ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จดัใหมี้แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมาย เพื่อพฒันาการศึกษาของชาติ 
จดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหก้า้วหนา้ ทนัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก 
รวมทั้งปลูกฝังใหผู้เ้รียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวนิยั ค  านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยดึมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย ์ทรงเป็นประมุข 
  (4) ส่งเสริมและสนบัสนุนการกระจายอ านาจเพื่อใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน องคก์ารทาง
ศาสนา และเอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื่อพฒันามาตรฐานคุณภาพ การศึกษาใหเ้ท่าเทียม
และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 
  (5) ส่งเสริมและสนบัสนุนการศึกษาวจิยัในศิลปวทิยาการแขนงต่างๆ และเผยแพร่ขอ้มูล ผลการ
ศึกษาวจิยัท่ีไดรั้บทุนสนบัสนุนการศึกษาวจิยัจากรัฐ 
  (6) ส่งเสริมและสนบัสนุนความรู้รักสามคัคีและการเรียนรู้ ปลูกจิตส านึก และเผยแพร่ 
ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนค่านิยมอนัดีงามและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
  2.2 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 เจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัฉบบัน้ีปรากฏอยูใ่น
หมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติัซ่ึงสรุปไดว้า่ กฎหมายฉบบัน้ีถูกตราข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการวางระบบเพื่อ
ดูแลแกไ้ขปัญหาดา้นสุขภาพของประชาชน จึงไม่อาจมุ่งเนน้ท่ีการจดับริการเพื่อการรักษาพยาบาลเพียงดา้น
เดียว เพราะจะท าใหรั้ฐและประชาชนตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมาก และจะเพิ่มมากข้ึนตามล าดบั ในขณะเดียวกนัโรค
และปัจจยัท่ีคุกคามสุขภาพมีการเปล่ียนแปลงและมีความยุง่ยากสลบัซบัซอ้นมากข้ึน จ าเป็นตอ้งด าเนินการให้
ประชาชนมีความรู้เท่าทนั มีส่วนร่วม และมีระบบเสริมสร้างสุขภาพและระวงัป้องกนัอยา่งสมบูรณ์ สมควรมี
กฎหมายวา่ดว้ยสุขภาพแห่งชาติ เพื่อวางกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์และการ
ด าเนินงานดา้นสุขภาพของประเทศรวมทั้งมีองคก์รและกลไกเพื่อใหเ้กิดการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและมี
ส่วนร่วมจากทุกฝ่าย อนัจะน าไปสู่เป้าหมายในการสร้างเสริมสุขภาพ รวมทั้งสามารถดูแลแกไ้ขปัญหาดา้น
สุขภาพของประชาชนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทัว่ถึง  
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  2.3 พระราชบญัญติัหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เจตนารมณ์ของพระราช บญัญติัน้ีปรากฏ
ในหมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติัซ่ึงสรุปไดว้า่เพื่อคุม้ครองสิทธิในการไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีไดม้าตรฐาน
ของประชาชนตามท่ีบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายในการคุม้ครองสิทธิ
ดงักล่าวจึงตรากฎหมายฉบบัน้ีข้ึนโดยจดัระบบการใหบ้ริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็นต่อสุขภาพและการด ารงชีวิต
ใหมี้การรักษาพยาบาลท่ีมีมาตรฐาน โดยมีองคก์รก ากบัดูแลซ่ึงจะด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมกนัระหวา่ง
ภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อจดัการใหมี้ระบบการรักษาพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพทั้งประเทศ และให้
ประชาชนชาวไทยมีสิทธิไดรั้บบริการสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐานดว้ยกนัทุกคน นอกจากน้ีเน่ืองจากในปัจจุบนั
ระบบการใหค้วามช่วยเหลือในดา้นการรักษาพยาบาลไดมี้อยูห่ลายระบบ ท าใหก้ารเบิกจ่ายเงินมีความซ ้ าซอ้น
กนั จึงสมควรน าระบบการช่วยเหลือดงักล่าวมาจดัระบบรวมกนัเพื่อลดค่าใชจ่้ายในภาพรวมในดา้นการ
สาธารณสุขดงักล่าวมิใหเ้กิดความซ ้ าซอ้นกนั และจดัระบบใหม่ใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
  2.4 พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เน่ืองจากปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการระบาดของโรคในทาง
วชิาการประกอบดว้ย โรค คน และส่ิงแวดลอ้ม การควบคุมการระบาดของโรคจึงตอ้งใหค้รอบคลุมทั้งสาม
ปัจจยั และกฎหมายท่ีใชใ้นงานสาธารณสุขซ่ึงใชม้าตั้งแต่ พ.ศ. 2484 ยงัไม่มีมาตรการก ากบัดูแลและป้องกนั
อนามยัส่ิงแวดลอ้มอยา่งเพียงพอและอยา่งมีประสิทธิ ภาพจึงมีการตรากฎหมายฉบบัน้ีใชแ้ทน โดยเจตนารมณ์
ของพระราชบญัญติัน้ีปรากฏในหมายเหตุทา้ยพระราชบญัญติัซ่ึงสรุปไดว้า่เพื่อแกปั้ญหาความไม่ครอบคลุม
ดงักล่าวจึงเพิ่มมาตรการก ากบัควบคุมโดยการปรับปรุงอ านาจหนา้ท่ีและบทลงโทษใหเ้หมาะสมกบัการ
เปล่ียน แปลงไปของสถานการณ์ 
  2.5 พระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 การรับบริการสาธารณสุขถือวา่เป็นการบริโภค 
ดงันั้น ประชาชนจึงมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522  ( แกไ้ข
เพิ่มเติมถึงฉบบัท่ี 2 พ.ศ. 2541 ) ไดบ้ญัญติัสิทธิของผูบ้ริโภคท่ีจะไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายไว  ้5 
ประการ ดงัน้ี 
   1) สิทธิท่ีจะไดรั้บข่าวสารรวมทั้งค  าพรรณนาคุณภาพท่ีถูกตอ้งและเพียงพอเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการ 
ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะไดรั้บการโฆษณาหรือการแสดงฉลากตามความจริงและปราศจากพิษภยั รวมถึงสิทธิท่ีจะได้
รับทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการอยา่งถูกตอ้งและเพียงพอท่ีจะไม่หลงผดิในการซ้ือสินคา้หรือบริการ 
   2) สิทธิท่ีจะมีอิสระในการเลือกหาสินคา้หรือบริการ ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะเลือกซ้ือสินคา้หรือรับบริการ
โดยความสมคัรใจของผูบ้ริโภค และปราศจากการชกัจูงใจอนัไม่เป็นธรรม 
   3) สิทธิท่ีจะไดรั้บความปลอดภยัจากการใชสิ้นคา้หรือบริการ ไดแ้ก่สิทธิท่ีจะไดรั้บสินคา้หรือบริการ
ท่ีปลอดภยั มีสภาพและคุณภาพไดม้าตรฐานเหมาะสมแก่การใช ้ไม่ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือ
ทรัพยสิ์น 
   4) สิทธิท่ีจะไดรั้บความเป็นธรรมในการท าสัญญา ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะไดรั้บขอ้สัญญาโดยไม่ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากผูป้ระกอบธุรกิจ 
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    5) สิทธิท่ีจะไดรั้บการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย ไดแ้ก่ สิทธิท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองและชดใช้
ค่าเสียหาย เม่ือมีการละเมิดสิทธิของผูบ้ริโภค  
  จากบทบญัญติักฎหมายท่ีส าคญัดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นถึงสิทธิดา้นสุขภาพในฐานะประชาชนทัว่ไป 
และในฐานะผูบ้ริโภค สิทธิเหล่าน้ีจะเป็นตวัก าหนดใหรั้ฐบาลและหรือผูใ้หบ้ริการตอ้งก าหนดวธีิการหรือ
กระบวนการ ตลอดจนปัจจยัท่ีน าไปใชใ้นการใหบ้ริการสาธารณสุขหรือจดัระบบเพื่อบรรลุสิทธิดงักล่าว
ปรากฏตามภาพต่อไปน้ี 

 
 
  ปัจจยั/ทรัพยากร 
- ทรัพยากรบุคคล 

- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- งบประมาณ 

- เทคโนโลย ี
     กระบวนการ 
- แนวนโยบายแห่งรัฐ 

- การจดัโครงสร้าง 
- การจดัสรรทรัพยากร 
- การจดัการงาน 

- การบริการ 
              ฯลฯ 
        สิทธิตามกฎหมาย 
- สิทธิพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ 

- สิทธิท่ีจะอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มและ 

        สิทธิตามกฎหมาย 
- สิทธิพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ 

- สิทธิท่ีจะอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มและ 
   ธรรมชาติท่ีมีคุณภาพ 

- สิทธิท่ีจะอยูโ่ดยปลอดเหตุร าคาญ 

   และสภาพท่ีไม่เอ้ือต่อสุขภาวะ 
- สิทธิท่ีจะไดรั้บหลกัประกนัสุขภาพ 

- สิทธิของผูบ้ริโภคสินคา้/บริการดา้น 

   สุขภาพ 

     กระบวนการ 
- แนวนโยบายแห่งรัฐ 

- การจดัโครงสร้าง 
- การจดัสรรทรัพยากร 
- การจดัการงาน 

- การบริการ 
              ฯลฯ 
 

  ปัจจยั/ทรัพยากร 
- ทรัพยากรบุคคล 

- ทรัพยากรธรรมชาติ 
- ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

- งบประมาณ 

- เทคโนโลย ี
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   ธรรมชาติท่ีมีคุณภาพ 

- สิทธิท่ีจะอยูโ่ดยปลอดเหตุร าคาญ 

   และสภาพท่ีไม่เอ้ือต่อสุขภาวะ 

- สิทธิท่ีจะไดรั้บหลกัประกนัสุขภาพ 

- สิทธิของผูบ้ริโภคสินคา้/บริการดา้น 

   สุขภาพ 
 

ภาพท่ี 1.4 สิทธิตามกฎหมายเป็นตวัก าหนดกระบวนการและปัจจยัสุขภาพ 
  
 พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ถิอเป็นกฎหมายส าคญัในการจดัการระบบสุขภาพไดใ้ห้
ความหมายค าวา่ระบบสุขภาพไวว้า่หมายถึงระบบความสัมพนัธ์ทั้งมวลท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ โดยมีระบบ
บริการสาธารณสุชเป็นส่วนหน่ึงของะบบสุขภาพ และธรรมนูญวา่ดว้ยสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ซ่ึงตราข้ึน
โดยอาศยัอ านาจตาม พ.ร.บ สุขภาพแห่งชาติฯ ซ่ึงธรรมนูญสุขภาพฉบบัน้ีไดรั้บความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีแลว้ ธรรมนูญสุขภาพฯไดก้ าหนดคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องระบบสุขภาพไวใ้นหมวด 2 
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละเป้าหมายของระบบสุขภาพไวใ้นขอ้ 11 – ขอ้ 15 ดงัน้ี 
 ขอ้ 11. ระบบสุขภาพจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานของหลกัคุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล 
ความรู้และปัญญา 
 ขอ้ 12 ระบบสุขภาพจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวถีิชีวติและวฒันธรรมชุมชนทั้งระดบัทอ้งถ่ินและ
ระดบัประเทศ ยดึหลกัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ส่งเสริมการช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั ส่งเสริมการพึ่งตนเอง 
และยดึแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ขอ้ 13 การจดัการระบบสุขภาพตอ้งยดึหลกัธรรมาภิบาล 
 ขอ้ 14 ระบบสุขภาพจะตอ้งเก้ือหนุน ส่งเสริม และเอ้ืออ านวยใหบ้รรลุเป้าหมายแห่งสิทธิและหนา้ท่ี
ดา้นสุขภาพทุกประการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ และ
กฎหมานยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ขอ้ 15 กรอบเวลาเป้าหมายของธรรมนูญเป็นภาพรวมของระบบสุขภาพท่ีมองยาวไปถีง ปี พ.ศ. 2563 
 
  สรุปแนวคิดหลกัและคุณลกัษณะพึงประสงคข์องระบบสุขภาพคือการยดึแนวคิดหลกัเชิงปรัชญาและ
วฒันธรรมมาก าหนดเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัธรรมนูญสุขภาพ และยดึพื้นฐานของหลกัคุณธรรม จริยธรรม 
มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล ความรู้และปัญญา เป็นแนวทาง 
 
หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเร่ืองท่ี 1.2.2 แลว้ โปรดปฏิบติัตามกิจกรรม 1.2.2 
      ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.2 เร่ืองท่ี 1.2.2 
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เร่ืองท่ี 1. 2. 3 กระบวนทศัน์ท่ีมีผลต่อการพฒันาระบบสุขภาพ 
 
 กระบวนทศัน์ท่ีประชาชนชาวไทยมีต่อการเปล่ียนแปลงของบริบทรอบตวัทั้งในระดบันานาชาติท่ีอยู่
ห่างออกไป และบริบทใกลต้วัเป็นปัจจยัส าคญัท่ีจ  าเป็นตอ้งวเิคราะห์โดยแบ่งเป็นสองส่วนคือกระบวนทศัน์ใน
ระดบันานาชาติ และกระบวนทศัน์ต่อปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาระบบสุขภาพท่ีย ัง่ยนื 
 
1. กระบวนทศัน์ต่อบริบทนานาชาติท่ีมีผลต่อระบบสุขภาพ 
 บริบทถือเป็นปัจจยัแวดลอ้มท่ีไม่ใช่ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ และผลผลิตโดยตรง แต่เป็นปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อระบบสุขภาพ ซ่ึงในมุมมองของไมเคิล อี พอร์เตอร์ เห็นวา่ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการก าหนดยทุธศาสตร์
โดยทัว่ไปพึงประกอบดว้ย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ีท่ีในการวิเคราะห์เพื่อวางแผน
ยทุธศาสตร์เรียกวา่ PEST Analysis ส่วนปัจจยัท่ีเฉพาะเจาะจงกบัระบบสุขภาพอาจพิจารณาจากองคป์ระกอบ
ของระบาดวทิยาซ่ึงประกอบดว้ย เช้ือโรค  (Host) พฤติกรรมของคน  (Agent) และส่ิงแวดลอ้ม  
(Environment) ซ่ึงอาจน าไปวเิคราะห์สถานการณ์ของปัจจยัดงักล่าวในระดบันานาชาติได ้ส่วนบริบทท่ีมีผล
ต่อการพฒันาระบบสุขภาพในประเทศอาจพิจารณาจากมุมมองของธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ โดยพิจารณา
จากบทบญัญติัของธรรมนูญสุขภาพซ่ึงปรากฏวา่ประกอบดว้ย 
  1.1 นโยบายสาธารณะ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางท่ีสังคมโดยรวมเห็นวา่ หรือเช่ือวา่ควรจะ
ด าเนินการไปในทิศทางนั้น รวมถึงนโยบายท่ีเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  1.2 ปัจจยัคุกคามสุขภาพ หมายถึง ปัจจยัต่างๆ ท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ไดแ้ก่ ส่ิงแวดลอ้มทาง
กายภาพ เช้ือโรค สารเคมี ภยัธรรมชาติ รวมทั้งระบบต่างๆ ในสังคม 
  ฐานเช่ือหรือฐานคิดท่ีมีต่อ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลย ีเช้ือโรค พฤติกรรมสุขภาพ และ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบันานาชาติเป็นบริบทภายนอกประเทศท่ีอาจส่งผลต่อระบบสุขภาพของประเทศได ้และ
ในขณะดียวกนัฐานเช่ือและหรือฐานคิดท่ีมีต่อ นโยบายสาธารณะ ปัจจยัคุกคามสุขภาพ ถือเป็นบริบทภายนอก
ประเทศท่ีจ าเป็นตอ้งวเิคราะห์ ถา้ผลการวเิคราะห์สถานะของปัจจยัเหล่าน้ีแสดงวา่มีผลดีต่อระบบสุขภาพ
ภายในประเทศถือวา่ปัจจยัเหล่านั้นเป็นโอกาส  (Opportunity) และถา้หากเป็นผลเสียต่อระบบสุขภาพถือวา่
เป็นภาวะคุกคาม  (Threat)  
 
2. กระบวนทศัน์ต่อปัจจยัพฒันาระบบสุขภาพใหเ้กิดความย ัง่ยนื 
 ปัจจยัท่ีใชใ้นการพฒันาระบบสุขภาพใหเ้กิดความย ัง่ยนืท่ีส าคญัท่ีสุดคือทรัพยากรบุคคลซ่ึงรวมตวักนั
เป็นชุมชนทอ้งถ่ินโดยสะทอ้นผา่นปัจจยัส าคญัภายในประเทศเหล่าน้ี 
  2.1 ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสุขภาพ หมายถึง องคค์วามรู้ ความคิด ความเช่ือ และความช านาญในการ
ดูแลสุขภาพโดยอาศยัความรู้ท่ีสั่งสม ถ่ายทอด และพฒันาสืบต่อกนัมาในทอ้งถ่ิน ซ่ึงรวมถึงการแพทยแ์ผน
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ไทย การแพทยพ์ื้นบา้น และการแพทยท์างเลือกอ่ืนๆ ท่ีประชาชนและชุมชนใชใ้นการดูแลสุขภาพอยา่ง
สอดคลอ้งกบัทอ้งถ่ินนั้นๆ ดว้ย 
  2.2 ชุมชนทอ้งถ่ิน หมายถึง ชุมชนท่ีอยูร่่วมกนัในพื้นท่ีหมู่บา้นหรือต าบล 
  2.3 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวการด ารงอยู ่และปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั
ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศใหด้ าเนินการไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อกา้วทนัต่อโลกาภิวตัน์  
  ปัจจยัเหล่าน้ีถา้อยูใ่นสถานะท่ีสามารถปรับตวัให้เท่าทนัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงของปัจจยั
ภายนอกไดอ้าจเรียกวา่เป็นจุดแขง็ (Strength) และถา้หากไม่สามารถปรับตวัไดท้นัอาจเรียกวา่เป็นจุดอ่อน  
(Weakness) โดยพื้นฐานท่ีส าคญัคือกระบวนทศัน์ในการพึ่งพิงตนเองท่ีเรียกวา่ กระบวนทศัน์แบบนิรามิสสุข
โดยยดึปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตวัก าหนดวธีิการ 
 
หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเร่ืองท่ี 1.2.3 แลว้ โปรดปฏิบติัตามกิจกรรม 1.2.3 
      ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.2 เร่ืองท่ี 1.2.3 
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ตอนท่ี 1.3  
การจดัการกลยทุธ์ในการพฒันาระบบสุขภาพ 
โปรดอ่านแผนการสอนประจ าตอนท่ี 1.3 แลว้จึงศึกษาเน้ือหาสาระ พร้อมปฏิบติักิจกรรมในแต่ละเร่ือง 
 
หวัเร่ือง 
 เร่ืองท่ี 1.3.1 ความเป็นมา ความหมาย ความส าคญัของการจดัการกลยทุธ์ 
 เร่ืองท่ี 1.3.2 ลกัษณะส าคญัและประเภทการจดัการเชิงกลยทุธ ์
 เร่ืองท่ี 1.3.3 ปัจจยัส าคญัในการจดัการเชิงกลยทุธ์เพื่อพฒันาระบบสุขภาพท่ีย ัง่ยนื  
 
แนวคิด 
  1. การจดัการกลยทุธ์มีความเป็นมาจากปรัชญาการเปล่ียนแปลง การตระหนกัต่อขอ้มูลท่ีส าคญั และ
สภาพการเปล่ียนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม การจดัการเชิงกลยทุธ์คือกระบวนการจดัการเพื่อใหอ้งคก์าร
บรรลุเป้าประสงค ์และมีความส าคญัต่ององคก์ารในการบรรลุผลส าเร็จตามท่ีตั้งไว ้
  2. ลกัษณะส าคญัและประเภทของการจดัการเชิงกลยทุธ์ คือการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอก และปัจจยั
ภายใน องคก์ารท่ีมีผลต่อความย ัง่ยนืของภาวะสุขภาพของประชาชน อิทธิพลต่อการก าหนดกลยทุธ์ และกลุ่ม
ปัจจยัภายนอก 
 
วตัถุประสงค ์
 เม่ือศึกษาตอนท่ี 1.3 จบแลว้ นกัศึกษาสามารถ 
  1. อธิบายความเป็นมา ความหมายและความส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ได ้
  2. อธิบายลกัษณะส าคญัและประเภทของการจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีมีผลต่อการจดัการเชิงกลยทุธ์ได ้
  3. อธิบายปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการเชิงกลยทุธ์ได ้
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เร่ืองท่ี 1.3.1 ความเป็นมา ความหมาย ความส าคญัของการจดัการกลยทุธ์ 
 
  1. ความเป็นมาของการจดัการกลยทุธ์ เน่ืองจากมีผูเ้สนอแนวคิดเร่ืองการก าหนดกลยทุธ์มาจากการ
ท าสงครามและอ่ืนๆ มามากแลว้ ในท่ีน้ีจึงขอเสนอแนวคิดอนัเป็นท่ีมาในเชิงปรัชญาเพื่อเพิ่มเติมใหแ้ตกต่าง
ออกไป โดยเม่ือศึกษาถึงท่ีมาของการจดัการเชิงกลยทุธ์แลว้อาจสรุปไดว้า่มีรากมาจากการจดัการการ
เปล่ียนแปลงนั้นเองโดยท่ีมาจากปรัชญาแนวคิดของการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือการเปล่ียนแปลงน าความไม่
แน่นอนมาสู่ผูเ้ก่ียวขอ้ง ปรัชญาท่ีส าคญัๆ มีโดยสรุป ดงัน้ี 
  (1) จากปรัชญาการเปล่ียนแปลง  
 หลกัขณิกวาทของพุทธปรัชญาฝ่ายเถรวาทถือวา่ ทุกส่ิงเป็นขณิกะคือเกิดข้ึน ตั้งอยูช่ัว่ขณะหน่ึงแลว้
ดบัไป ไม่มีส่ิงใดคงสภาพอยูเ่ดิมไดถ้าวร ชีวิตของคน สัตว ์และพืชคืออนุกรมแห่งปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนแลว้
ดบัไป ไม่มีอะไรเท่ียงแทถ้าวร เราจ าเป็นตอ้งเขา้ใจการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัเรา และส่ิงท่ีจะมีผลกระทบ
ต่อเรา 
 เฮลาคริตุส  (Heraclitus) นกัปราชญช์าวกรีกผูมี้อายุอยูก่่อน ค.ศ. 536 ซ่ึงเป็นปราชญผ์ูมี้ผลงาน
เก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงไดก้ล่าวไวว้า่ “ท่านไม่สามารถกา้วลงสู่แม่น ้าเดียวกนัได ้สองคร้ัง เพราะ
กระแสน ้าในแม่น ้าไหลไปเร่ือยๆ ไม่หยดุหยอ่น กระแสน ้ าท่ีเรากา้วลงไปคร้ังแรกยอ่มไหลไปในทนัที 
กระแสน ้าท่ีเรากา้วลงคร้ังท่ีสองเป็นกระแสน ้าใหม่ท่ีไหลเขา้มาแทนท่ี ไม่ใช่กระแสน ้าเดิม” เราตอ้งตระหนกัรู้
ถึงสถานะการเปล่ียนแปลงของมนัมิใช่หลงเช่ือวา่มนัยงัคงอยู ่
  (2) จากการตระหนกัต่อขอ้มูลท่ีส าคญัในยคุโบราณ 
 เม่ือการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนอยูต่ลอดเวลาจึงน าความไม่แน่นอนมาสู่ผูเ้ก่ียวขอ้ง โดย เฉพาะในการท า
ศึกสงครามซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงทั้งปัจจยัภายในกองทพั และปัจจยัภายนอกกองทพัจนน ามาสู่แนวคิดการท า
ศึกตามหลกัพิชยัสงครามของซุนวูท่ี่นิยมน ามาใชใ้นการศึกษาทางกลยทุธ์อยา่งแพร่หลาย เช่นประโยคส าคญั
ท่ีวา่ 
  “รู้จกัเขา รู้จกัเรา รบร้อยคร้ัง ชนะร้อยคร้ัง” 
  “เม่ือรู้จกัแต่ตวัเรา ไม่รู้จกัศตัรู โอกาสท่ีจะชนะและแพเ้ท่าๆ กนั” 
  “ถา้เราไม่รู้จกัทั้งตวัเราและศตัรู เราจะพา่ยแพใ้นทา้ยท่ีสุด” 
  การวเิคราะห์สถานะทั้งปัจจยัภายในและภายนอกจึงเป็นวิธีการท่ีจะก าหนดกลยทุธ์ไดดี้กวา่การไม่รู้
สถานะทั้งภายในและภายนอก 
   (3) การจดัการเชิงกลยทุธ์ในยคุปัจจุบนัปรากฏอยา่งเป็นรูปธรรมในช่วงปี 1950 เม่ือ ธนาคารโลก 
และ USAID ไดน้ ามาใชใ้นการก าหนดแผนระยะยาวเพื่อใหก้ารพฒันาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศได้
ด าเนินการไปไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีทิศทางท้ืชดัเจนรวมทั้งมีการใชท้รัพยากรในกิจกรรมพฒันาใหไ้ด้
ผลประโยชน์แก่ผูรั้บบริการในสังคมโดยรวม 
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  2. ความหมายของการจดัการกลยทุธ์  เซอร์โต และปีเตอร์  ( Certo and Peter: 1991) ใหค้วามหมายไว้
วา่กระบวนการท่ีต่อ เน่ืองและมีการทบทวนกระบวนการเวยีนไปมาตลอดเวลาเพื่อให้องคก์รโดยรวมสามารถ
ด ารงอยูใ่นส่ิงแวดลอ้มไดอ้ยา่งเหมาะสม 
  ไรท ์และคณะ  (Wright et. al.: 1992) ใหค้วามหมายไวว้า่ กระบวนการต่อเน่ืองในการก าหนดภารกิจ
และเป้าประสงคข์ององคก์รภายใตบ้ริบทของส่ิงแวดลอ้มภายนอกองคก์ร การก าหนดวธีิเหมาะสม การ
ปฏิบติังานตามกลวธีิท่ีก าหนดไว ้การใชอ้  านาจหนา้ท่ีในการควบคุมกลยทุธ์เพื่อท าใหม้ัน่ใจวา่กลวธีิของ
องคก์รท่ีน ามาใชส้ามารถน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้า ประสงคท่ี์วางไว ้
  โรบินส์ และคูลเตอร์  (Robbins and Coulter: 2009) ใหค้วามหมายไวว้า่ กลุ่มของการตดัสินใจและ
การด าเนินการเพื่อบ่งช้ีผลการด าเนินงานในระยะยาวขององคก์ร 
  กล่าวโดยสรุปการจดัการเชิงกลยทุธ์เป็นกระบวนการจดัการเพื่อให้แผนพฒันาขององคก์รบรรลุ
เป้าประสงคอ์ยา่งต่อเน่ือง 
  3. ความส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตลอดเวลาทั้งปัจจยั
ภายในและปัจจยัภายนอกอาจท าใหแ้ผนงานระยะปานกลางถึงระยะยาวไม่สามารถด าเนินการจนบรรลุ
เป้าประสงคไ์ด ้เพราะดุลยภาพระหวา่งปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกในช่วงเวลาหน่ึงๆ อาจจะไม่มีดุลยภาพ
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน จึงจ าเป็นตอ้งติดตามขอ้มูลและวเิคราะห์สถานการณ์อยา่งต่อเน่ืองมิฉนั้นปัจจยั
ภายในท่ีเคยเป็นจุดแขง็ก็อาจเป็นจุดอ่อนจนไม่สามารถขบัเคล่ือนใหแ้ผนบรรลุผลส าเร็จได ้
 
หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเร่ืองท่ี 1.3.1 แลว้ โปรดปฏิบติัตามกิจกรรม 1.3.1 
      ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.3 เร่ืองท่ี 1.3.1 
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เร่ืองท่ี 1.3.2 ลกัษณะส าคญัและประเภทการจดัการเชิงกลยทุธ์ 
 กระบวนการจดัการเชิงกลยทุธ์  (Strategic Management Process) ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน
ประกอบดว้ย การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม การจดัวางทิศทางขององคก์ร การก าหนดกลยทุธ์ การปฏิบติังาน
ตามกลยทุธ์ และการควบคุมเชิงกลยทุธ์ 
 กระบวนการจดัการโดยทัว่ไปไม่วา่จะก าหนดหรือเสนอโดยนกัวชิาการท่านใดก็ตาม มกัจะเสนอใน
รูปอกัษรยอ่ ตวัอยา่งเช่น 
  POSDCoRB, POCCC, POSDC, POSLC 
  ทุกกระบวนการจะข้ึนตน้ดว้ยตวั P ซ่ึงหมายถึง planning โดยแผนจะแบ่งเป็น 3 ระยะคือระยะสั้นใช้
เวลาไม่เกิน 1 ปี ระยะปานกลางระหวา่ง 3 – 5 ปี และแผนระยะยาวคือ 6 ปีข้ึนไป แผนยุทธศาสตร์หรือแผนกล
ยทุธ์ถือเป็นแผนระยะปานกลางถึงระยะยาวซ่ึงอาจแสดงลกัษณะส าคญัของแผนกลยทุธ์ตามแนวทางการน า
แผนไปสู่การจดัการเชิงกลยทุธ์เปรียบเทียบกบัการน าแผนปฏิบติัการหรือแผนระยะสั้น และลกัษณะส าคญั
ของกลยทุธ์ภาครัฐและเอกชนได ้ดงัน้ี 
1) การจดัการเชิงกลยทุธ์กบัการปฏิบติัตามแผนระยะสั้น 
การปฏิบติัตามแผนปฏิบติัการ การจดัการเชิงกลยทุธ์ 
- การรวบรวมขอ้มูลระยะสั้น 
- การวเิคราะห์ขอ้มูล 
- การก าหนดหวัขอ้ปัญหาเฉพาะหนา้ 
- การก าหนดวตัถุประสงคร์ะยะสั้น 
- การก าหนดกิจกรรมแกปั้ญหา 
- การประเมินผลกิจกรรมการแกปั้ญหา 

- การรวบรวมขอ้มูลท่ีส่งผลเกิน 3 ปี 
- การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้ม  
- การจดัวางทิศทางขององคก์ร 
- การก าหนดกลยทุธ์  
- การปฏิบติังานตามกลยทุธ์ และ 
- การควบคุมเชิงกลยทุธ์ 

 
2) ล าดบัชั้นของกลยทุธ์ในภาคธุรกิจเอกชนและรัฐบาล 
ล าดบัชั้นของกลยทุธ์ในภาคธุรกิจเอกชน ล าดบัชั้นกลยทุธ์ในภาครัฐ 
- กลยทุธ์ระดบัองคก์ร (Organizational Strategy)  
- กลยทุธ์ระดบัธุรกิจ  (Business Strategy)  
- กลยทุธ์ระดบัภารกิจ  (Functional Strategy)  

- กลยทุธ์ระดบัชุดโครงการ/โปรแกรม  (Program)  
- กลยทุธ์ระดบัโครงการ (Project)  
- กลยทุธ์ระดบักิจกรรม  (Activity)  

 
3) ขอ้จ ากดัในการจดัการเชิงกลยทุธ์เปรียบเทียบกบัเอกชน 
การจดัการเชิงกลยทุธ์ภาคธุรกิจเอกชน การจดัการเชิงกลยทุธ์ภาครัฐ 
- วตัถุประสงคมุ์่งเนน้ก าไร ตวัช้ีวดัเนน้การท า
ก าไรเป็นหลกั 
- ระเบียบยดืหยุน่ 

- เป้าประสงคเ์นน้เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ตวัช้ีวดัหลากหลาย 
- ระเบียบเคร่งครัด 
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- การเมืองไม่แทรกแซงการจดัท าแผน - การเมืองแทรกแซงการจดัท าแผนมาก 
 
  ดงันั้นลกัษณะส าคญัของการจดัการเชิงกลยทุธ์ภาครัฐจะมีขอ้จ ากดัมากกวา่เอกชน การวางแผนเพื่อ
พฒันาจุดอ่อนเพื่อไม่ใหเ้ป็นปฏิปักษต่์อการจดัการเชิงกลยทุธ์ในเร่ืองเก่ียวกบัระเบียบแบบแผนจึงแทยเป็นไป
ไม่ได ้ถา้ไม่มีการปรับแกก้ฎหมายท่ีใชค้วบคุม 
 
หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเร่ืองท่ี 1.3.2 แลว้ โปรดปฏิบติัตามกิจกรรม 1.3.2 
      ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.3 เร่ืองท่ี 1.3.2 
 
 
 
เร่ืองท่ี 1.3.3 ปัจจยัส าคญัในการจดัการเชิงกลยทุธ์เพื่อพฒันาระบบสุขภาพท่ีย ัง่ยนื  
 เม่ือประมวลจากเร่ืองท่ี 1.1 และ1.2 สามารถสรุปปัจจยัส าคญัในการจดัการเชิงกลยทุธ์ไดเ้ป็นสองกลุ่ม
คือ กลุ่มกระบวนทศัน์หรือฐานเช่ือฐานคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดกลยทุธ์กบักลุ่มปัจจยัภายนอก ดงัน้ี 
 
 กระบวนทศัน์ท่ีมีอิทธิพลต่อการการก าหนดกลยทุธ์ มี ดงัน้ี 
 1. กระบวนทศัน์การพฒันาใหป้ระชาชนมีสุขภาพแบบนิรามิสสุข จะตอ้งไม่จดัระบบบริการสุขภาพท่ี
มุ่งใหแ้ต่สิทธิโดยไม่ค  านึงถึงหนา้ท่ีจนประชาชนไม่เกิดการเรียนรู้ท่ีจะพึ่งพิงตนเองแต่เกิดนิสัยและติดนิสัยท่ี
จะพึ่งพิงรัฐเป็นหลกัอนัมีลกัษณะเป็นประชานิยมแบบไม่ยดึหลกัการ  
 2. กระบวนทศัน์ท่ีตอ้งปรับใหส้มดุลระหวา่งพลงัเชิงกลยทุธ์ทั้งหมดท่ีส่งผลต่อระบบสุขภาพโดยไม่
เนน้เฉพาะดา้นใดดา้นหน่ึงแต่ตอ้งตระหนกัต่อทุกปัจจยัท่ีส่งผล ซ่ึงประกอบดว้ย ผูส้นบัสนุนทรัพยากร 
ผูป้ฏิบติังานในองคก์ารทุกระดบั ประชาชนหรือชุมชนทอ้งถ่ินในฐานะผูเ้ขา้ร่วมเป็นอาสาสมคัรปฏิบติังาน 
ประชาชนในฐานะผูรั้บบริการหรือลูกคา้ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืนๆ  
 3. กระบวนทศัน์ท่ีมีต่อคุณลกัษณะพึงประสงคข์องระบบสุขภาพคือการยดึแนวคิดหลกัเชิงปรัชญา
และวฒันธรรมมาก าหนดเป้าหมายใหส้อดคลอ้งกบัธรรมนูญสุขภาพ และยดึพื้นฐานของหลกัคุณธรรม 
จริยธรรม มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล ความรู้และปัญญาเป็นเป้าประสงค ์ในขณะเดียวกนัการก าหนดกลยทุธ์
เพื่อบรรลุเป้าประสงคด์งักล่าวก็จ  าเป็นตอ้งยดึถือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานในอนัท่ีจะน ามาสู่การ
ก าหนดกลยทุธ์หรือแนวทางปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรมตามท่ีก าหนดไวใ้นธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติดว้ย 
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กลุ่มปัจจยัภายนอก 
 การจดัการเชิงกลยทุธ์ท่ีจะตอ้งค านึงถึงปัจจยัภายนอกอนัมีผลจากการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
เทคโนโลย ีเช้ือโรค พฤติกรรมบุคคล และส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนขอ้จ ากดัและความทา้ทายเชิงกลยทุธ์ต่างๆ ทั้ง
ในระดบันานาชาติ และระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
 ปัจจยัท่ีส าคญัเหล่าน้ีจะส่งผลทั้งทางบวกและลบต่อความย ัง่ยนืการมีขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นปัจจุบนั  
(Real Time) ท่ีน่าเช่ือถือและเพียงพอท่ีแสดงใหเ้ห็นแนวโนม้ในอนาคต และสามารถสร้างฉากทศัน์ในอนาคต
ไดก้็จะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ ในทางตรงกนัขา้มหากขอ้มูลไม่เพียงพอหรือไม่ถูกตอ้งภาพในอนาคตหรือฉาก
ทศัน์ท่ีสร้างข้ึนเพื่อก าหนดกลยทุธ์ก็จะก่อใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนได ้
 ธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติไดก้ าหนดแนวทางในการจดัการสุขภาพใหมี้หลกัประกนัและคุม้ครองให้
เกิดสุขไวโ้ดยสรุป ดงัน้ี 
  1. หลกัประกนัและความคุม้ครองสุขภาพใหเ้กิดสุขภาพตอ้งครอบคลุมประชาชนทุกคนท่ีอยูบ่นผนื
แผน่ดินไทย 
  2. การสร้างหลกัและคุม้ครองสุขภาพตอ้งใหทุ้กภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
วชิาการ วชิาชีพ และประชาสังคมเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งสมานฉนัท ์
  3. หลกัประกนัและความคุม้ครองสุขภาพตอ้งครอบคลุมการจดัการกบัปัจจยัทั้งหมดท่ีกระทบต่อ
สุขภาพ ทั้งปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นระบบบริการสาธารณสุข ซ่ึงไม่จ  ากดัเฉพาะหลกัประกนัการเขา้ถึง
บริการสาธารณสุขเท่านั้น และปัจจยัส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มทั้งทางกายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งนโยบายสาธารณะต่างๆ  
  แนวทางเหล่าน้ีมีลกัษณะทั้งท่ีเป็นนามธรรมและรูปธรรมดงันั้น ในการจดัการเชิงกลยทุธ์จึงตอ้ง
น ามาใชเ้ป็นฐานในการวิเคราะห์วา่ปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอกใดบา้งท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อน หรือ
โอกาส กบั ภาวะคุกคามต่อการจดัการเชิงกลยทุธ์เพื่อจะไดน้ าไปวางแผนปรับปรุงหรือพฒันาใหเ้อ้ือต่อการ
จดัการเชิงกลยทุธ์ต่อไปซ่ึงในเร่ืองน้ีธรรมนูญการสร้างเสริมสุขภาพไดก้ าหนดหลกัการ เป้าประสงค ์และ
มาตรการในการสร้างเสริมสุขภาพโดยสรุป ดงัน้ี 
 
หลกัการ 
 การสร้างเสริมสุขภาพตอ้งป็นไปเพื่อใหเ้กิดสุขภาวะอยา่งเป็นองคร์วมทัว่ทั้งสังคมโดยมีการ
ด าเนินงานในทุกระดบัอยา่งครบวงจร ตั้งแต่อยูใ่นครรภม์ารดาจนถึงวาระสุดทา้ยของชีวติโดยเนน้หนกัท่ี
ยทุธศาสตร์ตอยา่งนอ้ย 5 ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
  1. การพฒันานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
  2. การพฒันาส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 
  3. การเสริมสร้างความเขม้แข็งของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยเนน้กระบวนการพฒันาอยา่ง
มีส่วนร่วม 
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  4. การพฒันาศกัยภาพดา้นสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมฃน 
  5. การปฏิรูประบบริการสาธารณสุขท่ีเอ้ือต่อการสร้างเสริมสุขภาพ 
 
  เป้าประสงค ์
  จากยทุธศาสตร์ทั้ง 5 คาดวา่จะเกิดเป้าประสงคท่ี์ส าคญัคือ 
  1. มีนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพอยา่งมีส่วนร่วมและเป็นรูปธรรม 
  2. มีส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพอยา่งหลากหลายและเป็นรูปธรรม 
  3. บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม ไดรั้บการเสริมสร้างสุขภาพอยา่งสมดุลเช่ือมโยงกนัตาม
หลกัการเสริมสร้างสุขภาพ 
  4. ชุมชนทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็ดา้นสุขภาพอยา่งครอบคลุมร้อยละ 80 ของต าบลทัว่ประเทศ 
 
  มาตรการท่ีส าคญั 
  1. รัฐจดัใหมี้นโยบายสนบัสนุนยทุธศาสตร์และการด าเนินการใหบ้รรลุเป้าประสงคด์งักล่าว 
  2. รัฐส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนเขา้มีส่วนร่วมในการด าเนินการเพื่อบรรลุเป้าประสงคด์งักล่าว 
  3. รัฐและภาคส่วนต่างๆ พึงส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาและแลกเปล่ียนเรียนรู้ของบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน 
  4. รัฐและภาคส่วนต่างๆ พึงส่งเสริมสนบัสนุนใหมี้การพฒันาความเขม้แขง็ของบุคคล ครอบครัว 
ชุมชนและเครือข่าย 
  5. รัฐส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาศกัยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนและบุคคลในการดูแล 
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้ม 
  6. รัฐและภาคส่วนต่างๆ พฒันามาตรการทางการเงินการคลงัเพื่อสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
และคุณภาพชีวติท่ีดีของเด็ก เยาวชน สตรี ผูพ้ิการหรือทุพพลภาพ ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาสในสังคม 
  7. รัฐและภาคส่วนต่างๆ สนบัสนุนการสร้างและจดัการความรู้ การวิจยั เทคโนโลย ีทุน และ
การตลาด เพื่อการพฒันาการเกษตร การอุตสาหกรรม ธุรกิจและบริการท่ีเอ้ือต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มใหมี้
ความรับผดิชอบต่อสังคม การส่งเสริมธุรกิจและบริการท่ีไม่ก่อใหเ้กิดผลเสียตอ้งสุขภาพ ฯลฯ 
  8. รัฐจดัใหมี้แผนยทุธศาสตร์ดา้นสุขภาพทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธ์ุแบบมีส่วนร่วมและ
สนบัสนุนการด าเนินงานตามแผนอยา่งเป็นรูปธรรม 
  ตลอดจนพฒันากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันางานดา้นสุขภาพทางเพศและอนามยัการเจริญพนัธ์ุ  
 ในการน าปัจจยัท่ีมีผลต่อการจดัการเชิงกลยทุธ์ดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้มาใชเ้ป็นแนวทางโดยยดึ
แบบจ าลองหา้พลงัการจดัการเชิงกลยทุธ์หรือFive Forces Model ของไมเคิล อี พอร์เตอร์ มาประยกุตใ์ชส้รุป
เป็นภาพได ้ดงัน้ี 
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กระแสโลกาภิวตัน์อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม เทคโนโลย ีเช้ือโรค พฤติกรรมบุคคล และ
ส่ิงแวดลอ้ม 
สถานะท่ีอาจเป็นโอกาสหรือภาวะคุกคามต่อระบบสุขภาพ 

กระบวนทศันข์องผูส้นบัสนุนปัจจยัท่ีก าหนด 
- กฎหมาย 
- นโยบาย 
การจดัใหมี้หลกัประกนัและความคุม้ครองใหเ้กิดสุขภาพ (ครอบคลุมประชาชน,ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม,ครอบคลุมทุกปัจจยั)  
ยทุธศาสตร์ ตามธรรมนูญสุขภาพ อยา่งนอ้ย 5 ยทุธศาสตร์ 
7 มาตรการส าคญั 
เป้าประสงค ์

- นโยบายฯ 

- ส่ิงแวดลอ้ม 

- สร้างเสริมสุขภาพ 
- ชุมชนเขม้แขง็ 
กรณีปัจจยัภายนอกเป็นภาวะคุกคาม หรือปัจจยัภายในเป็นจุดอ่อนจะน าเทคโนโลย ีหรือนวตักรรมมาใชท้ดแทนหรือพฒันา
ใหบ้รรลุผลไดอ้ยา่งไร 
 

กระแสโลกาภิวตัน์อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงของ การเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม เทคโนโลย ีเช้ือโรค พฤติกรรมบุคคล และส่ิงแวดลอ้ม 
 

สถานะท่ีอาจเป็นโอกาสหรือภาวะคุกคามต่อระบบสุขภาพ 

กระบวนทศัน์
ของผูส้นบัสนุน
ปัจจยัท่ีก าหนด 
-กฎหมาย 
-นโยบาย 

        การจดัใหมี้หลกัประกนัและความคุม้ครองใหเ้กิดสุขภาพ 

 (ครอบคลุมประชาชน,ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม,ครอบคลุมทุกปัจจยั)  
    ยทุธศาสตร์ ตามธรรมนูญสุขภาพ อยา่งนอ้ย 5 ยทุธศาสตร์ 
7 มาตรการส าคญั 

เป้าประสงค ์

-นโยบายฯ 

-ส่ิงแวดลอ้ม 

-สร้างเสริมสุขภาพ 
-ชุมชนเขม้แขง็ 
 

กรณีปัจจยัภายนอกเป็นภาวะคุกคาม หรือปัจจยัภายในเป็นจุดอ่อนจะน า
เทคโนโลย ีหรือนวตักรรมมาใชท้ดแทนหรือพฒันาใหบ้รรลุผลไดอ้ยา่งไร 
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  จากภาพแสดงใหเ้ห็นถึงการเปล่ียนแปลงของ PEST (Politic, Economic, Social, Technology และ
HAEn  (Host, Agent, Environment) ซ่ึงจะท าใหเ้กิดสถานะท่ีอาจเป็นโอกาสหรือภาวะคุกคามต่อระบบ
สุขภาพ สถานะน้ีจะส่งผลต่อผูมี้อ  านาจในการจดัสรรทรัพยากรเพื่อการพฒันาระบบสุขภาพซ่ึงอาจก าหนด
นโยบาย หรือกฎหมายตามกระบวนทศัน์ของกลุ่ม ถา้มีกระบวนทศัน์มุ่งใหเ้กิดสุขภาพแบบพึ่งพิงตนเองของ
สาธารณะ นโยบาย และกฎหมายก็จะมีทิศทางตามฐานเช่ือ/ฐานคิดนั้น แต่ถา้มีกระบวนทศัน์เป็นอยา่งอ่ืนก็จะ
ก าหนดนโยบายหรือออกกฎหมายเป็นตามกระบวนทศัน์นั้นๆ นอกจากน้ีสถานะก็จะส่งผลต่อกระบวนการ
ภายในของระบบ และต่อผูรั้บบริการ โดยกระบวนการภายในตามแนวทางของธรรมนูญสุขภาพก าหนด
หลกัการส าคญัไวส้ามประการ ก าหนดยทุธศาสตร์ไวอ้ยา่งนอ้ย 5 ยทุธศาสตร์ และมาตรการเพื่อสนบัสนุนกล
ยทุธ์ไว ้7 มาตรการ โดยคาดวา่จะเกิดเป้าประสงคเ์พื่อส่งมอบแก่ประชาชนอยา่งนอ้ยส่ีเป้าประสงค ์
 ดงันั้น การวเิคราะห์ปัจจยัภายในและภายนอกวา่จะสามารถด าเนินการตามกลยทุธ์และมาตรการท่ี
ก าหนดไดห้รือไม่และก าหนดแนวทางโดยใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมเป็นแนวทางถือวา่เป็นการจดัการให้
ยทุธศาสตร์ท่ีก าหนดไวบ้รรลุเป้าประสงคท่ี์ก าหนดไว ้
 
หลงัจากศึกษาเน้ือหาสาระเร่ืองท่ี 1.3.3 แลว้ โปรดปฏิบติัตามกิจกรรม 1.3.3 
      ในแนวการศึกษาหน่วยท่ี 1 ตอนท่ี 1.3 เร่ืองท่ี 1.3.3 
 
 



 46 

บรรณานุกรม 
ราชบณัฑิตยสถาน พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 กรุงเทพมหานคร นานมี 2544 
ราชบณัฑิตยสถาน พจนานุกรมศพัทป์รัชญา องักฤษไทย (พิมพค์ร้ังท่ี 3) กรุงเทพมหานคร เทก็ซ์ แอนด์ 
 เจอร์นลั พบัลิเคชัน่ 2543 
สุรชาติ ณ หนองคาย “การเรียนรู้จากการจดัท าแผนการจดัการความรู้” วารสารด ารงราชานุภาพ ปีท่ี 6 ฉบบัท่ี 
21 ตุลาคม-ธนัวาคม 2549: 52-60 
--------------------- “การวดัความส าเร็จในการเป็นองคก์ารแห่งการเรียนรู้จากการด าเนินการตามแนวทาง 
PMQA” วารสารด ารงราชานุภาพ ปีท่ี 9 ฉบบัท่ี 33 ตุลาคม-ธนัวาคม 2549: 52-60 
ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 (พิมพค์ร้ังท่ี3) 
กรุงเทพมหานคร หจก.สหพฒันไพศาล 
ส านกังานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ธรรมนูญวา่ดว้ยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กรุงเทพมหานคร 
หจก.สหพฒันไพศาล 2552 
Amartaya. S. (1999) Development as Freedom. Random House. 
Ansoff , H.I., (1965) Corporate Strategy. McGraw-Hill. 
Chandler, A., (1962) Strategy and Structure, MIT Press.  
Hamel, G., (1996) Strategy as RevolutionW, Harvard Business Review, July-August. 
Mintzberg, H., (1987) Crafting strategy, Harvard Business Review, July-August. 
Porter, M., (1996) What is strategy?, Harvard Business Review, November-December. 
Certo, Samuel C.; Peter, J. Paul. (1991) Strategic Management: Concepts and Applications. McGraw-Hill  
 College.  
Stephen P. Robbins, (2009) Mary Coulter, Management, Prentice Hall, 10th edition. 
Kenneth Andrews. (1980). The Concept of Corporate Strategy. 2nd Edition. Dow-Jones Irwin. 
Kenichi Ohmae. (1982). The Mind of the Strategist. McGraw-Hill. 
Balaji Chakravarthy and Peter Lorange. (1991). Managing the Strategy Process. Prentice Hall. 
Henry Mintzberg and James Quinn. (1988). The Strategy Process. Prentice Hall. 
Michael Hammer and James Champy (1993). Reengineering the Corporation. Harper Business. 
Maskai Imai. (1986). Kaizen. The Key to Japan’s Competitive Success. McGraw-Hill. 
Michael Porter. (1980). Competitive Strategy. Free Press. 
Michael Porter (1990). The Competitive Advantage of Nations. Free Press. 
George Stalk, Phillip Evans and Lawrence Shulman. (1992). “Competing on Capabilities.” Harvard 
Business Review. March-April, 
Barry Hedley. (1997). “Strategy and the Business Portfolio”. Long Range Planning. Vol. 10, February. 



 47 

C.K. Prahalad and Gary Hamel. (1994). Something for the Future. Harvard Business School Press. 
Gary Hamel, Yves Doz and C.K. Prahalad. (1989). “Collaborate with Your Competitors and Win”. Harvard 
Business Review. January-February. 
Glanni Lorenzoni and Charles Baden-Fuller. (1995). “Creating a Strategy Center to Manage a Web of 
Partners”. California Management Review. Vol. 37, no.3. 
Charles Baden-Fuller and John Stopford. (1992). Rejuvenating the Mature Business. Routledge. 
Ronald Stacey. (2000). “Strategy as Order Emerging from Chaos”. Long Range Planning. Vol. 26, no.1. 
Theodore Levitt. (1983). “The Globalization of Markets”. Harvard Business Review. May-June. 
Susan Douglas and Yoram Wind. (1987). “The Myth of Globalization”. Columbia Journal of World 
Business. Winter. 
Alfred Rappaport. (1981). Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance. Free 
Press. 
Edward Freeman and David Reed. (1993). “Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on 
Corporate Governance”. California Management Review. Vol. 25, no. 3. Spring. 
Glanni Lorenzoni and Charles Baden-Fuller. (1995). “Creating a Strategy Center to Manage a Web of 
Partners California Management Review. Vol. 37, no. 3. 
Charles Baden-Fuller and John Stopford. (1992). Rejuvenating the Mature Business. Routledge. 
Ronald Christensen, Kenneth Andrews & Joseph Bower. (1987). Business Policy. Irwin. 
Ralph Stacey. (2000). “Strategy as Order Emerging from Chaos”. Long Range Planning. Vol. 26, no. 1. 
Theodore Levitt. (1983). “The Globalization of Markets”. Harvard Business Review, May-June. 
Susan Douglas and Yoram Wind. (1987). “The Myth of Globalization”. Columbia Journal of World 
Business. Winter. 
Alfred Rappaport. (1981). Creating Shareholder Value: The New Standard for Business Performance. Free 
Press. 
Edward Freeman and David Reed. (1993). “Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on 
Corporate Governance”. California Management Review. Vol. 25, no.3, Spring. 
 
 


