
 

  1 

ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 21st Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

[  ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide  
     และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ        [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   
[] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ      [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ชื่อเรื่องน าเสนอ กำรถ่ำยทอดกลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จด้วย OKRs  
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร    [] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด  [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรัพยำกรบุคคล  [  ] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยุกต์ระบบมำตรฐำนต่ำง ๆ เขำ้กับกำรบริหำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
ที่อยู่ 95 ม.8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 12120  
โทรศัพท์ 02-9269999 โทรสำร 02-9269325 เว็บไซต์ www.hospital.tu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) รองศำสตรำจำรย์นำยแพทย์พฤหัส ต่ออุดม  ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำร  
โทรศัพท์ 02-9269326  โทรสำร 02-9269325  
มือถือ 081-9851182    อีเมล pharuhat@gmail.com 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) กำรพัฒนำOKRsที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลภำยใต้ควำมเหมำะสมกับวิสัยทัศน์ของโรงพยำบำลธรรมศำสตร์
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือขับเคลื่อนองค์กรสู่กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
2) กำรพัฒนำกระบวนกำรสื่อสำรและกำรส่งต่อข้อมูลโดยน ำOKRs สื่อสำรไปยังหน่วยงำนผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่
โรงพยำบำล ทีมน ำ และหน่วยงำน  
3) กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงำนในกระบวนกำรทั้งหมด ด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์และ
ติดตำมพร้อมทั้งรำยงำนด้วย OKRs 
4) กำรน ำเทคโนโลยีมำเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรตัดสินใจเพ่ือก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนติดตำมและประเมินผล
ส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ซึ่งก่อให้เกิดกำรมีส่วนร่วมและกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกันด้วย
เทคโนโลยีในกำรบริหำรจัดกำร วิเครำะห์ ประมวลผลข้อมูลเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยในกำรตัดสินใจ และสำมำรถ
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำองค์กรให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
 
 
 
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มข้ึน อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดี
ขึ้น อัตราการรักษาลูกค้าเพ่ิมขึ้น ยอดขายเพ่ิมข้ึน เป็นต้น  

1) ระดับควำมส ำเร็จของผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินกำรตำมแผนยุทธศำสตร์  
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กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [  ] อนุญำต   [] ไม่อนุญำต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดย่อ 
 
ชื่อเรื่อง : กำรถ่ำยทอดกลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จด้วย OKRs 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

โรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริกำรประชำชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวำคม 
2530 เพ่ือถวำยเป็นรำชกุศลเนื่องในมหำมงคลเนื่องในมหำมงคลสมัยที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงมีพระ
ชนมพรรษำครบ 5 รอบ จนกระทั่งในวันที่ 28 มีนำคม พ.ศ.2531 ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติ
อย่ำงเป็นทำงกำร และเสด็จเปิดอำคำรกิตติวัฒนำ (ระยะที่ 1 ) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2541 ซึ่งโรงพยำบำลได้มี
กำรเติบโตตำมล ำดับจนปัจจุบัน เป็นโรงพยำบำลระดับตติยภูมิชั้นสูงที่มีศักยภำพในกำรให้กำรรักษำได้ครบวงจร ทุก



 

  3 

สำขำ รวมทั้งเป็นที่รับส่งต่อผู้ป่วยจำกโรงพยำบำลอื่น ๆ ให้บริกำรทั้งประเภทผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ใน
ทุกสำขำ โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ของโรงพยำบำลมีภูมิล ำเนำในจังหวัดปทุมธำนี พระนครศรีอยุธยำ กรุงเทพมหำนครฯ 
และจังหวัดต่ำง ๆ บริเวณโดยรอบ สำมำรถรองรับผู้ป่วยนอกได้มำกว่ำ 5,000 รำยต่อวัน และผู้ป่วยในจ ำนวน 800 
เตียง  

พันธกิจหลักของโรงพยำบำล คือให้บริกำรที่เป็นเลิศด้ำนกำรรักษำพยำบำล สนับสนุนกำรเรียนกำรสอนที่มี
ประสิทธิภำพ เป็นองค์กรทำงวิชำกำรที่สนับสนุน ชี้น ำสังคมและชุมชน รวมทั้งสร้ำงและสนับสนุนงำนวิจัยและ
นวัตกรรมน ำสู่กำรปฏิบัติเพื่อประชำชน บทบำทของโรงพยำบำลไม่ได้หยุดเพียงแต่งกำรพัฒนำงำนประจ ำเท่ำนั้น แต่
ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรถ่ำยทอดกลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จ เพ่ือให้ก้ำวทันกำรเปลี่ยนแปลงตำมสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนไป 
บุคลำกรทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติติในทิศทำงเดียวกัน ซึ่งเป็นปัจจัยควำมส ำเร็จที่ส ำคัญ อันจะท ำให้โรงพยำบำลบรรลุ
วิสัยทัศน์ของโรงพยำบำลที่ก ำหนดว่ำ " TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALLโรงพยำบำล
ธรรมศำสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กรแห่งอนำคตเพ่ือประชำชน" และสำมำรถเติบโตอย่ำงยั่งยืนตำมค่ำนิยม (Core Value): 
Think “TRANSFORM” 

จำกกำรศึกษำวิจัยในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ พบว่ำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้วยตัวชี้วัดนั้นจะให้
ควำมส ำคัญกับงำนหรือกระบวนกำรที่ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญหรือเห็นว่ำส่งผลต่อควำมส ำเร็จในกำรบริหำรงำนตำม
เป้ำหมำยขององค์กร (Zhou & He, 2018, p.319) ซึ่งจำกผลกำรวิจัยยังพบอีกว่ำ ร้อยละ 69 ของผู้บังคับบัญชำยัง
ขำดประสิทธิภำพในกำรสื่อสำรกลยุทธ์องค์กรไปยังบุคลำกรภำยในทีมได้อย่ำงทั่วถึง ในท ำนองเดียวกันร้อยละ 57 
ของผู้ใต้บังคับบัญชำระบุว่ำตนเองไม่มีควำมเข้ำใจที่ชัดเจนในทิศทำงของเป้ำหมำยที่ผู้บังคับบัญชำถ่ำยทอดลงมำถึง
ตน (Rotenberg,2018) จำกประเด็นที่ค้นพบนี้สำมำรถสรุปได้ว่ำมีเพียงผู้ที่ปฏิบัติงำนในส่วนที่ผู้บริหำรหรือ
ผู้บังคับบัญชำให้ควำมส ำคัญเท่ำนั้นที่จะได้รับกำรประเมินด้วยตัวชี้วัดตำมที่ผู้บังคับบัญชำก ำหนด  แต่ทว่ำใน
กระบวนกำรบริหำรจัดกำรและกำรท ำงำนใด ๆ จะอำศัยก ำลังหรือกำรด ำเนินงำนเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นย่อมท ำให้
กำรด ำเนินงำนมีควำมล่ำช้ำ และอำจมีข้อผิดพลำดเกิดขึ้นได้มำก ดังนั้นแม้ว่ำกำรบริหำรจัดกำรด้วยระบบวัดและ
ประเมินผลด้วยตัวชี้วัดจะช่วยท ำให้ผู้บริหำรสำมำรถควบคุมผลกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนสำมำรถระบุถึงปัญหำและ
พ้ืนที่จ ำเป็นต้องมีกำรปรับปรุงเพ่ือให้ผลกำรปฏิบัติงำนดีขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ก็ไม่สำมำรถที่จะช่วยแก้ไขปัญหำและ
ปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนและสร้ำงให้เกิดนวัตกรรมในกำรขับเคลื่อนกำรบริหำรงำนเพ่ือท ำให้เกิดผลกำร
ปฏิบัติงำนที่ดีข้ึนได้จริง (Van der Pol, 2018 ) อีกท้ังตัวชี้วัดยังให้ควำมส ำคัญเพียงแค่บำงจุดในกระบวนกำรท ำงำน 
มีเพียงพนักงำนหรือบุคลำกรบำงกลุ่มเท่ำนั้นที่แบกรับภำระงำนตำมเป้ำหมำยหรือกลยุทธ์ขององค์กร จนท ำให้ขำด
กำรมีส่วนร่วมกันท ำงำนให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงทั่วถึงทั้งองค์กร 

ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรแก้ปัญหำที่เกิดจำกกำรวัดและประเมินผลด้วยตัวชี้วัดผลกำรปฏิบัติงำนหลีก (KPLs) 
โรงพยำบำลจึงมีกำรน ำ Objective and Key Results : OKRs มำเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรโรงพยำบำล 
 
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 

วิสัยทัศน์ : "TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL โรงพยำบำลธรรมศำสตร์ 4.0 มุ่งสู่
องค์กรแห่งอนำคตเพ่ือประชำชน" 
  ค่ำนิยม (Core Value) : Think “TRANSFORM” 
T  Thammasat : เรำจะยึดมั่นในจิตวิญญำณธรรมศำสตร์“กำรสร้ำงสิทธิเสรีภำพ

และควำมเท่ำเทียมในสังคม”  
R  Research and Innovation : เรำจะสนับสนุนกำรสร้ำงงำนวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือน ำองค์กร

เปลี่ยนแปลงสู่ควำมเป็นเลิศ 
A  Accreditation :   เรำจะมุ่งมั่น กำรรับรองคุณภำพ สู่มำตรฐำน ควำมเป็นเลิศ 
N  Nature : เรำจะพิทักษ์รักษำสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมกำรรักษำและร่วม

รับผิดชอบต่อสังคม 
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S  Skills : เรำจะหมั่นใฝ่หำควำมรู้และพัฒนำทักษะกำรท ำงำน เพ่ือส่งมอบ
คุณค่ำท่ีดีสู่ผู้ป่วย 

F  Financial Sustainability :   เรำจะร่วมสร้ำงเสถียรภำพด้ำนกำรเงินเพ่ือควำมอยู่รอดขององค์กร 
Or  Organization of the Future :   เรำจะเป็นส่วนหนึ่งของควำมส ำเร็จในกำรก้ำวสู่องค์กรแห่งอนำคต 
M  Moral Hospital  : เรำจะประพฤติตนตำมหลักคุณธรรมเพ่ือควำมสุขในองค์กร 

พันธกิจ (Mission) 
1. ให้บริกำรที่เป็นเลิศด้ำนกำรรักษำพยำบำล กำรฟ้ืนฟู กำรป้องกันโรคและกำรสร้ำงเสริมสุขภำพแก่

ประชำชน 
2. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะต่ำง ๆ ให้เกิดกำรเรียนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภำพสู่สังคม 
3. เป็นองค์กรทำงวิชำกำรท่ีสนับสนุน ชี้น ำสังคมและชุมชน 
4. สร้ำงและสนับสนุนงำนวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่ำ น ำสู่กำรปฏิบัติเพ่ือประชำชน 

 
 ขั้นตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนที่ส ำคัญเหล่ำนั้น ที่ได้ออกแบบ-พัฒนำ-น ำไปปฏิบัติ แล้วน ำไปสู่กำร

ป้องกันไม่ใหป้ัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ หรือ สำมำรถสนองตอบ
ควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีขึ้น 

จำกกำรพัฒนำกระบวนกำรขับเคลื่อนองค์กรด้วย OKRs พบว่ำ วิธีปฏิบัติติที่เป็นเลิศของโรงพยำบำลในด้ำน
กลยุทธ์คือ กำรถ่ำยทอดกลยุทธ์สู่ควำมส ำเร็จด้วยกำรน ำ Objective and Key Results : OKRs มำเป็นเครื่องมือ
บริหำรของโรงพยำบำล กำรน ำ OKRs มำใช้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ( Objectives) ซึ่งเป็นกำรบอกจุดมุ่งหมำยของ
องค์กรใน ระดับต่ำง ๆ และมีผลลัพธ์ (Key results) คือวิธีกำรท ำให้บรรลุจุดมุ่งหมำยที่ตั้งเป้ำหมำยไว้โดยก ำหนดค่ำ
ควำมส ำเร็จที่ท ำให้จุดมุ่งหมำยนั้นบรรลุผล นอกจำกนี้โรงพยำบำลได้ถ่ำยทอดระบบ OKRs ลงสู่บุคลำกรทุกคนโดย 
เปิดโอกำสให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรสำมำรถก ำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันได้  บุคลำกรทุกระดับทั่วทั้งโรงพยำบำล 
มีควำมเข้ำใจในทิศทำงและเป้ำหมำย สำมำรถน ำไปปฏิบัติติในกำรท ำงำนประจ ำวัน จนท ำให้กำรขับเคลื่อนกลยุทธ์
เกิดผลส ำเร็จ โดยมีกระบวนกำร ดังต่อไปนี้ 
 1. Focus กำรท ำงำนแบบพุ่งเป้ำ (Focus) และจัดล ำดับควำมส ำคัญ (Priority) ด้วยกำรทุ่มเทกับเรื่องที่
โฟกัส เพื่อให้บุคลำกรมีเป้ำหมำยเดียวกันในกำรพัฒนำงำน 
 2. Communication กำรสื่อสำรให้บุคลำกรเข้ำใจถึงแนวคิดและวิธีกำรใช้ OKRs ก่อนเริ่มไปปฏิบัติงำน 
 3. Alignment กำรระดมสมองภำยในโรงพยำบำล เพ่ือก ำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของ
โรงพยำบำล เชื่อมโยงหน่วยงำนทุกระดับรวมทั้งบุคลำกรเพ่ือสร้ำงวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักให้สอดคล้องกับ 
OKRs หลักของโรงพยำบำล ท ำให้บุคลำกรทั้งองค์กรท ำงำนร่วมกัน ตำมวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก 
 4. Measurement กำรทบทวน / ผลลัพธ์ตำมวงรอบไตรมำสท ำให้ทุกฝ่ำยได้รับรู้ร่วมกันตลอดจนร่วมกันก
แก้ไขปัญหำหรือปรับ OKRs ใหม่ให้ทันต่อสถำนะกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรือ เครื่องมือคุณภำพ ทีเ่หมำะสม 
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รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล :  

บทเรียนที่ได้รับเป็นแบบอย่ำงที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่ำประสิทธิผลในประเด็นที่ส ำคัญดังนี้ 1) Focus / 
Goals 2) Alignment 3) Real time 4) Agile 5) Communication 

ผลจำกกำรน ำ OKRs มำใช้พบว่ำ OKRs ช่วยเพ่ิมพลังกำรท ำงำน กระตุ้นให้เกิดกำรทะเยอทะยำนที่จะก้ำว
ผ่ำนอุปสรรค ท ำให้บุคลำกรทุกคนสำมำรถใช้ควำมสำมำรถของตนในกำรท ำให้องค์กรบรรลุในผลลัทธ์ตำมที่มีกำร
ก ำหนดเป้ำหมำยในวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศำสตร์ กำรสื่อสำรแบบสองทำงทั้งบนสู่ล่ำง (Top Down) และล่ำงสู่
บน (Bottom-Up) ท ำให้เกิดกำรตัดสินใจร่วมกันของบุคลำกรทุกระดับ ส่งผลให้ระดับควำมผูกพันธ์ขององค์กรมี
แนวโน้มเพ่ิมข้ึน 

นอกจำกนี้ยังได้น ำ OKRs มำใช้บริหำรจัดกำรในภำวะที่โรงพยำบำลประสบภำวะวิกฤต  
Objective : “ไม่มีบุคลำกรที่ติดเชื้อจำกผู้ป่วยโควิด-19” 
KRI กำรมีอุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอและพร้อมใช้ เช่น หน่วยสนับสนุน จัดส่งหน้ำกำกอนำมัยชุดตรวจ 
KR2 กระบวนกำรท ำงำนสอดคล้องกับเป้ำหมำยป้องกันกำรติดเชื้อ เช่น สถำนที่กำรรับ-ส่งคนท ำงำน 
KR3 ก ำลังคนเพียงพอ ปฏิบัติตำมค ำสั่งห้ำมเดินทำงไปประเทศเสี่ยง งดเดินทำงทุกประเภท 
KR4 กำรสื่อสำรภำยในองค์กร ป้องกันกำรตื่นตระหนก สร้ำงก ำลังใจและเพ่ิมค่ำตอบแทน รวมทั้งลดกำรอยู่

เวร (โดยเพิ่มคน) เพ่ือลดควำมเครียดบุคลำกรที่ติดเชื้อจำกผู้ป่วยโควิด-19” 
ซึ่งพบว่ำเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีเยี่ยมส ำหรับองค์กรอ่ืนและสอดคล้องกับค่ำประสิทธิผล กล่ำวคือ 

ไม่มีบุคลำกรของโรงพยำบำลธรรมศำสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ติดเชื้อจำกผู้ป่วยโควิด-19 
 


