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บทความฉบับเต็ม (TQM Full Paper) 
ชื่อเรื่องนำเสนอ : การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่ความสำเร็จด้วย OKRs  
ชื่อหน่วยงาน : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  
ผู้นำเสนอ : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พฤหัส  ต่ออุดม ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ 
 
1. บทสรุปของผู้บริหาร 
 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 
5 ธันวาคม 2530 เพื่อถวายเป็นราชกุศลเนื่องในมหามงคลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ จนกระท่ังในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2531 ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรง
ประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการ และเสด็จเปิดอาคารกิตติ
วัฒนา (ระยะที่ 1) เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2541 ซึ่งโรงพยาบาลได้มีการเติบโตตามลำดับจน
ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูงที่มีศักยภาพในการให้การรักษาได้ครบวงจรทุกสาขา 
รวมทั้งเป็นที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ให้บริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วย
ฉุกเฉ ิน ในทุกสาขา โดยผู ้ป ่วยส ่วนใหญ่ของโรงพยาบาลมีภ ูม ิลำเนาในจ ังหว ัดปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานครฯ และจังหวัดต่าง ๆ บริเวณโดยรอบ สามารถรองรับผู้ป่วยนอก
ได้มากกว่า 5,000 รายต่อวัน และผู้ป่วยในจำนวน 800 เตียง 
 พันธกิจหลักของโรงพยาบาล คือให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล สนับสนุนการ
เรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เป็นองค์กรทางวิชาการที่สนับสนุน ชี้นำสังคมและชุมชน รวมทั้งสร้าง
และสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมนำสู่การปฏิบัติเพ่ือประชาชน บทบาทของโรงพยาบาลไม่ได้หยุด
เพียงแต่การพัฒนางานประจำเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 
เพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป บุคลากรทุกคนเข้าใจและปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งเป็นปัจจัยความสำเร็จที่สำคัญ อันจะทำให้โรงพยาบาลบรรลุวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่
กำหนดว่า “TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 
มุ่งสู่องค์กรแห่งอนาคตเพื่อประชาชน” และสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนตามค่านิยม (Core Value) : 
Think “TRANSFORM” 
 จากการศึกษาวิจัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา พบว่าการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตัวชี้วัด
นั ้นจะให้ความสำคัญกับงานหรือกระบวนการที ่ผ ู ้บริหารให้ความสำคัญหรือเห็นว่าส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการบริหารงานตามเป้าหมายขององค์กร (Zhou & He, 2018, p.319) ซึ ่งจาก
ผลการวิจัยยังพบอีกว่า ร้อยละ 69 ของผู้บังคับบัญชายังขาดประสิทธิภาพในการสื่อสารกลยุทธ์
องค์กรไปยังบุคลากรภายในทีมได้อย่างทั่วถึง ในทำนองเดียวกันร้อยละ 57 ของผู้ใต้บังคับบัญชาระบุ
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ว่าตนเองไม่มีความเข้าใจที่ชัดเจนในทิศทางของเป้าหมายที่ผู ้บังคับบัญชาถ่ายทอดลงมาถึงตน 
(Rotenberg,2018) จากประเด็นที่ค้นพบนี้สามารถสรุปได้ว่ามีเพียงผู้ที่ปฏิบัติงานในส่วนที่ผู้บริหาร
หรือผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญเท่านั้นที่จะได้รับการประเมินด้วยตัวชี้วัดตามท่ีผู้บังคับบัญชากำหนด 
แตท่ว่าในกระบวนการบริหารจัดการและการทำงานใด ๆ จะอาศัยกำลังหรือการดำเนินงานเพียงส่วน
ใดส่วนหนึ่งนั้นย่อมทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า และอาจมีข้อผิดพลาดเกิดข้ึนได้มาก ดังนั้นแม้ว่า
การบริหารจัดการด้วยระบบวัดและประเมินผลด้วยตัวชี้วัดจะช่วยทำให้ผู้บริหารสามารถควบคุมผล
การปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถระบุถึงปัญหาและพื้นที่จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้ผลการ
ปฏิบัติงานดีขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ก็ไม่สามารถท่ีจะช่วยแก้ไขปัญหาและปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานและ
สร้างให้เกิดนวัตกรรมในการขับเคลื่อนการบริหารงานเพื่อทำให้เกิดผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นได้จริง 
(Van der Pol, 2018 ) อีกทั้งตัวชี้วัดยังให้ความสำคัญเพียงแค่บางจุดในกระบวนการทำงาน มีเพียง
พนักงานหรือบุคลากรบางกลุ่มเท่านั้นที่แบกรับภาระงานตามเป้าหมายหรือกลยุทธ์ขององค์กร จนทำ
ให้ขาดการมีส่วนร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างทั่วถึงทั้ง องค์กร ดังนั ้น เพื ่อเป็นการ
แก้ปัญหาที่เกิดจากการวัดและประเมินผลด้วยตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก (KPLs) โรงพยาบาลจึงมี
การนำ Objective and Key Results : OKRs มาเป็นเครื่องมือในการบริหารโรงพยาบาล 
 จากการพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนองค์กรด้วย OKRs พบว่า วิธีปฏิบัติที ่เป็นเลิศของ
โรงพยาบาลในด้านกลยุทธ์คือ การถ่ายทอดกลยุทธ์สู่ความสำเร็จด้วยการนำ Objective and Key 
Results : OKRs มาเป็นเครื่องมือบริหารของโรงพยาบาล การนำ OKRs มาใช้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
(Objectives) ซึ่งเป็นการบอกจุดมุ่งหมายขององค์กรในระดับต่าง ๆ และมีผลลัพธ์ (Key results) คือ
วิธีการทำให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ตั ้งเป้าหมายไว้โดยกำหนดค่าความสำเร็จที่ทำให้จุดมุ่งหมายนั้น
บรรลุผล นอกจากนี้โรงพยาบาลได้ถ่ายทอดระบบ OKRs ลงสู่บุคลากรทุกคน โดยเปิดโอกาสให้
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันได้ บุคลากรทุกระดับทั่วทั้งโรงพยาบาล 
มีความเข้าใจในทิศทางและเป้าหมาย สามารถนำไปปฏิบัติในการทำงานประจำวันจนทำให้การ
ขับเคลื่อนกลยุทธ์เกิดผลสำเร็จ โดยมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
 1. Focus การทำงานแบบพุ่งเป้า (Focus) และจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ด้วยการ
ทุม่เทกับเรื่องท่ีโฟกัส เพ่ือให้บุคลากรมีเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนางาน 
 2. Communication การสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจถึงแนวคิดและวิธีการใช้ OKRs ก่อนเริ่มไป
ปฏิบัติงาน 
 3. Alignment การระดมสมองภายในโรงพยาบาล เพ่ือกำหนดวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก 
(OKRs) ของโรงพยาบาล เชื่อมโยงหน่วยงานทุกระดับรวมทั้งบุคลากรเพื่อสร้างวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์หลักให้สอดคล้องกับ OKRs หลักของโรงพยาบาล ทำให้บุคลากรทั้งองค์กรทำงานร่วมกันตาม
วัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก 
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 4. Measurement การทบทวน / ผลลัพธ์ตามวงรอบไตรมาสทำให้ทุกฝ่ายได้รับรู้ร่วมกัน
ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือปรับ OKRs ใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 บทเรียนที่ได้รับพบว่า OKRs เป็นเครื่องมือที่ดีเยี่ยมในการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ 
ประโยชน์ที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผลในประเด็นที่สำคัญ มีดังนี้ 
  1) Focus / Goals เน้นเฉพาะเรื ่องที ่สำคัญ : OKRs มีการตั ้งเป้าหมายจำนวนไม่มากนัก 
เนื่องจากหากมีการตั้งเป้าหมายเป็นจำนวนมากจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานจะไม่สามารถทราบได้ว่างานใด
เป็นงานที่สำคัญและมีความจำเป็น และหากมีทรัพยากรที่จำกัดแล้วการที่มีเป้าหมายจำนวนมากจะ
ทำให้มีการกระจายเอาทรัพยากรที่มีอยู่ไปทำอะไรหลาย ๆ อย่างพร้อม ๆ กันซึ่งในที่สุดแล้ว อาจจะไม่
สามารถทำอะไรได้สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน และเป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรไปโดยใช่เหตุ 

2) Alignment: องค์กรเกิดลักษณะที่มุ่งเน้นเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ โดยมีความเชื่อมโยงและ
มีการทำงานเป็นทีม  OKRs เน้นการตั้งเป้าหมายที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน โดยเริ่มจากเป้าหมายสูงสุด
ขององค์กรไล่ลงมาจนเป็นเป้าหมายของทีมงาน และเป้าหมายของบุคลากรแต่ละคน (Vertical 
Alignment) อีกประการหนึ่งคือเป้าหมายที่ตั ้งไว้นั ้นจะต้องสอดคล้องกันในระหว่างหน่วยงาน 
(Horizontal Alignment) ทำให้แน่ใจได้ว่าเป้าหมายของหน่วยงานหนึ่ง ไม่ไปขัดแย้งกับเป้าหมาย
ของอีกหน่วยงานหนึ่ง การออกแบบในรูปแบบนี้จะกระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีมได้มากข้ึน 

3) Real time: การกำหนดกรอบระยะเวลาของการทบทวน OKRs ที่จะบรรลุเป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ และสอดคล้องกับกรอบเวลาในการทบทวนผลการดำเนินการของผู้บริหาร สามารถ
นำไปเป็นข้อมูลในการกำหนดทิศทางขององค์กร และผู ้บริหารสามารถนำไปใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าของการดำเนินการ เพ่ือการตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนได้ทันเวลา และมีความเหมาะสม  

4) Agile: จากการที่ OKRs ช่วยผลักดันให้เกิดกระบวนการในการทำงานที่รวดเร็วมากขึ้น ลด
ขั้นตอนการทำงาน และมุ่งเน้นเรื่องการสื่อสารกันในทีมมากขึ้น เพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพงานอย่าง
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ OKRs ยังช่วยให้บุคลากรในองค์กรสามารถเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่าง
รวดเร็ว เกิดความยืดหยุ่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ ตลอดจนเรียนรู้ที่ จะ
แก้ไขปัญหา ทำให้องค์กรสามารถประสบความสำเร็จ และบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้  

5) Communication: เป็นการสื่อสารแบบสองทางทั้งบนสู่ล่าง (Top Down) และล่างสู่บน 
(Bottom-Up) ทำให้เกิดการตัดสินใจร่วมกันของบุคลากรทุกระดับ 

6) Transparency: OKRs เป็นการบริหารงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร และให้
ความสำคัญกับบุคลากรทุกระดับ เน้นการกระจายการตัดสินใจไปสู่บุคลากร (Decentralization)  

7) Performance: OKRs เปิดโอกาสให้บุคลากรต้ังค่าเป้าหมายเอง จึงทำให้การตั้งเป้าหมาย
ทำได้ท้าทายกว่า OKRs ยังกระตุ้นให้พนักงานได้คิดเองมากกว่า จึงเกิดโอกาสในการสร้างนวัตกรรมได้
มากกว่า นอกจากนี้ OKRs ทำให้เกิดความสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล  
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จากการที่โรงพยาบาลเป็นองค์กรของรัฐขนาดใหญ่แห่งแรกท่ีนำเครื่องมือ Objective and 
Key Results (OKRs) มาใช้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลอย่างมียุทธศาสตร์ พบว่าทำให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเกิดความร่วมมือกันในองค์กร สิ่งสำคัญคือการกระตุ้นให้บุคลากรเห็น
ว่าทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล 
 ผลจากการนำ OKRs มาใช้พบว่า OKRs ช่วยเพิ ่มพลังการทำงาน กระตุ ้นให้เกิดการ
ทะเยอทะยานที่จะก้าวผ่านอุปสรรค บุคลากรทุกคนสามารถใช้ความสามารถของตนในการทำให้
องค์กรบรรลุในผลลัพธ์ตามที่มีการกำหนดเป้าหมายในวัตถุประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ การสื่อสาร
แบบสองทางทั้งบนสู่ล่าง (Top Down) และล่างสู่บน (Bottom-Up) ทำให้เกิดการตัดสินใจร่วมกัน
ของบุคลากรทุกระดับ เป็นการสร้างพลังร่วมระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เกิดคุณค่าในการบริการ มี
การปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 นอกจากนี้ยังได้นำ OKRs มาใช้บริหารจัดการในภาวะที่โรงพยาบาลประสบภาวะวิกฤต 
Objective: “ไม่มีบุคลากรที่ติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด-19” 
KR1 การมีอุปกรณ์ป้องกันที่เพียงพอและพร้อมใช้ เช่น หน่วยสนับสนุน จัดส่งหน้ากากอนามัยชุด
ตรวจ 
KR2 กระบวนการทำงานสอดคล้องกับเป้าหมายป้องกันการติดเชื้อ เช่น สถานที่การรับ-ส่งคนทำงาน 
KR3 กำลังคนเพียงพอ ปฏิบัติตามคำสั่งห้ามเดินทางไปประเทศเสี่ยง งดเดินทางทุกประเภท 
KR4 การสื่อสารภายในองค์กร ป้องกันการตื่นตระหนก สร้างกำลังใจและเพ่ิมค่าตอบแทน   
รวมทั้งลดการอยู่เวร (โดยเพิ่มคน) เพ่ือลดความเครียดบุคลากรที่ติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด-19 
ซึ่งพบว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมสำหรับองค์กรอื่นและสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล  
กล่าวคือ ไม่มีบุคลากรของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่ติดเชื้อจากผู้ป่วยโควิด-19 
จะเห็นได้ว่า OKRs เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่บุคลากรทุกระดับ  
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2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและหน่วยงาน 
 2.1 โครงสร้างองค์กร 
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 2.2 วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
วิสัยทัศน์ : 
“TUH 4.0 ORGANIZATION OF THE FUTURE FOR ALL โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่องค์กร
แห่งอนาคตเพ่ือประชาชน” 
 
ค่านิยม (Core Value) : Think “TRANSFORM” 
T Thammasat:    เราจะยึดมั่นในจิตวิญญาณธรรมศาสตร์ “การสร้างสิทธิ 
     เสรีภาพและความเท่าเทียมในสังคม” 
R Research and Innovation:  เราจะสนับสนุนการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม  
     เพ่ือนำองค์กรเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเลิศ 
A Accreditation:   เราจะมุ่งมั่น การรับรองคุณภาพ สู่มาตรฐาน  
     ความเป็นเลิศ 
N Nature:    เราจะพิทักษ์รักษาสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมการรักษา 
     และร่วมรับผิดชอบต่อสังคม 
S Skills:     เราจะหมั่นใฝ่หาความรู้และพัฒนาทักษะการทำงาน  
     เพ่ือส่งมอบคุณค่าท่ีดีสู่ผู้ป่วย 
F Financial Sustainability:  เราจะร่วมสร้างเสถียรภาพด้านการเงินเพ่ือความอยู่รอด 
     ขององค์กร 
Or Organization of the Future: เราจะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการก้าวสู่องค์กร
     แห่งอนาคต 
M Moral Hospital:   เราจะประพฤติตนตามหลักคุณธรรมเพ่ือความสุขใน 
     องค์กร 
 
พันธกิจ (Mission): 
1. ให้บริการที่เป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู การป้องกันโรคและการสร้างเสริมสุขภาพแก่
ประชาชน 
2. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับคณะต่าง ๆ ให้เกิดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือผลิตบัณฑิตที่
มีคุณภาพสู่สังคม 
3. เป็นองค์กรทางวิชาการท่ีสนับสนุน ชี้นำสังคมและชุมชน 
4. สร้างและสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมที่ทรงคุณค่า นำสู่การปฏิบัติเพ่ือประชาชน 
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 2.3 ผลิตภัณฑ์ บริการ ที่สำคัญ และกลไกในการส่งมอบให้กับลูกค้า 
การจำแนก กลุ่มลูกค้า ความต้องการ 

กลุ่มสิทธิค่า
รักษาพยาบาล 

1) กลุ่มผู้จ่ายเงินภาครัฐ 
- ข้าราชการ-รัฐวิสาหกิจ  
- ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ 
- ประกันสังคม  
- ประกันภัยบุคคลที่สาม หรือกองทุน    
  ทดแทน 

- ประเมินสิทธิได้อย่างถูกต้องสามารถ
ใช้สิทธิในการชำระค่ารักษาพยาบาล  
และเบิกจากต้นสังกัดต่าง ๆ ได้ 
- เครื่องมือทันสมัย 
- รักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
- การบริการที่มีคุณภาพ  

2) กลุ่มผู้จ่ายเงินสด/ภาคเอกชน 
- สิทธิประกันสุขภาพของบริษัท
ประกันต่าง ๆ หรือโดยชำระค่า
รักษาพยาบาลเอง 

- ค่ารักษาพยาบาลเหมาะสม  
- เครื่องมือทันสมัย 
- รักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ  
- การบริการที่มีคุณภาพ 

กลุ่มเฉพาะโรค กลุ่มลูกค้าของศูนย์ความเป็นเลิศ เช่น 
- ศูนย์โรคหัวใจ 
- ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง 
- ศูนย์โรคตา  
- ศูนย์อุบัติเหตุระดับหนึ่ง 

- ได้รับการดูแล ช่วยเหลืออย่าง
รวดเร็ว ปลอดภัย 
- พบแพทย์เฉพาะทาง 
- มีช่องทางพิเศษในการรับบริการ 

ช่องทางการ
ให้บริการและความ
เร่งด่วนของความ
ต้องการรับบริการ 

1) ผู้ป่วยนอก 
2) ผู้ป่วยใน 
3) ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยวิกฤติ 
4) ผู้ป่วยส่งต่อ 

- ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการ
ดูแลฉุกเฉินหรือเร่งด่วนได้รับการ
ประเมินและดูแลช่วยเหลือเป็นอันดับ
แรก มีเกณฑ์การรับเข้าหน่วยบริการ 
วิกฤติหรือหน่วยบริการพิเศษ  
- ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย  
  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลุ่ม VIP และ
บุคลากร 

กลุ่มลูกค้า VIP และบุคลากร - ความรวดเร็ว  
- ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ 

กลุ่มคลินิกนอก
เวลาราชการ 

กลุ่มลูกค้าคลินิกนอกเวลาราชการ 
 

- ความรวดเร็ว  
- ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ 

ชุมชนที่รับผิดชอบ 1) กลุ่มวัยก่อนเรียน ได้แก่ โรงเรียน
อนุบาลแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ปัญหาสุขภาพของชุมชนในแต่ละ
ชุมชนได้รับการดูแลแก้ไข เพื่อลด
พฤติกรรมเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงต่อการ
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การจำแนก กลุ่มลูกค้า ความต้องการ 
2) เด็กวัยเรียนและเยาวชน
ประกอบด้วย 
  - โรงเรียนประถมธรรมศาสตร์ 
  - นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3) วัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ได้แก่ ชมรม
ผู้สูงอายุโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติ 

เกิดโรคที่สำคัญและป้องกันได้ เช่น 
ปัญหาโรคเรื้อรังและโรคอ้วนในชมรม
ผู้สูงอายุ ปัญหาเรื่องฟันผุและโรคอ้วน
ในโรงเรียนอนุบาลแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

 
 2.4 กลุ่มลูกค้าสำคัญ 

ผู้รับผลงาน ความต้องการ 
ผู้บริหาร - ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง และเหมาะสมในการค้นหา

จุดอ่อน จุดแข็ง เพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์ที่จะใช้ 
และจัดแผนยุทธศาสตร์ 

- ได้รับข้อมูลการรายงานความก้าวหน้า/ผลลัพธ์การ
ดำเนินงานของโรงพยาบาลที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
ตามระยะเวลาที่กำหนด เพ่ือใช้ในการทบทวน 
ปรับระบบวางแผนได้ทันท่วงทีเหมาะสมกับ
สถานการณ์ 

หน่วยงานในโรงพยาบาล/ทีมนำระบบ
สำคัญ  

- ได้รับความรู้/ทักษะเกี่ยวกับการกำหนด 
Objective and Key Results  

- ได้รับการช่วยเหลือ/สนับสนุนการดำเนินการใน
การรายงานผลลัพธ์ของ Objective and Key 
Results ที่สะดวก รวดเร็ว 

- ได้รับรู้ข้อมูลผลลัพธ์ของ Objective and Key 
Results ที่ถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วน 

- ได้รับการสื่อสารข้อมูลวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 
และเป้าหมาย/จุดเน้นขององค์กร 

- ได้รับการสื่อสารข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ของ
โรงพยาบาล 
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ผู้รับผลงาน ความต้องการ 
- ได้รับการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการทำงานที่

ดี เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การประสานบริการและความร่วมมือ ในด้าน 
- การดูแลป้องกันสุขภาพ / การสร้างเสริมสุขภาพ 
- การรับมือกับโรคระบาด / อุบัติภัย / อุบัติเหตุหมู่ 
- การป้องกันอุบัติภัย อัคคีภัย อุทกภัย 
- การดูแล / รับผิดชอบด้านของเสีย น้ำเสีย ขยะ 
- การออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 
- การมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น โครงการอำเภอ

ยิ้ม 
- โครงการออกกำลังกาย โครงการรณรงค์ปลอดบุหรี่ 

ผู้จ่ายเงิน 
- สำนักงานประกันสังคม 
- สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
กรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง 

- การบริหารจัดการตามระเบียบอย่างถูกต้อง 
รวดเร็ว ตามมาตรฐาน 

ผู้ให้บริการอ่ืนในพ้ืนที่ 
โรงพยาบาลชุมชน 
โรงพยาบาลจังหวัด 
โรงพยาบาลเอกชน 

- รับการส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ 
- การช่วยเหลือ/การสนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญ

พิเศษ 
- การสร้างเครือข่าย 
- การประสานข้อมูล 

นักศึกษา / สถาบันการศึกษา - การเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติที่น่าอยู่ ปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - การสร้างชื่อเสียงให้องค์กร 

- การให้บริการวิชาการ 
- การเรียนการสอน / การฝึกปฏิบัติ 

กระทรวงสาธารณสุข - การปฏิบัติตามนโยบาย 
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2.5 รางวัล/ประกาศนียบัตรที่ได้รับ 
- Center of Excellence (ศูนย์ความเป็นเลิศทางคลินิก) จำนวน 5 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์

ความเป็นเล ิศทางด้านโรคภูม ิแพ้  โรคหืด และโรคระบบหายใจ ศูนย ์ห ัวใจ
ธรรมศาสตร์ ศูนย์ความเป็นเลิศเท้าเบาหวาน ศูนย์จอตา และศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
หลอดเลือดสมอง 

- Start up (ทีมบริการเพื่อพัฒนาสู ่ศูนย์ความเป็นเลิศทางคลินิก) จำนวน 3 ศูนย์ 
ได้แก่ ทีมคลินิกสุขภาพเพศ (Sexual Health Clinic) ทีมศูนย์ทำหลอดเลือดสำหรับ
ฟอกเลือด และทีมโภชนาการโรคอ้วนและเมตาโบลิก 

- ปี 2562 มีจำนวนนวัตกรรมที่ยื่นจดขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญารวม
ทั้งสิ้น 18 เรื ่อง ได้แก่ ลิขสิทธิ์ 2 เรื ่อง อนุสิทธิบัตรสิทธิบัตร 14 เรื ่อง และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 เรื่อง 

- รางวัลชนะเลิศสิ่งประดิษฐ์ระดับโลก (3 Bronze Medals) ในงานนวัตกรรมระดับ
โ ล ก  “ 4 7 th International Exhibition of Inventions Geneva” ป ร ะ เ ท ศ
สวิสเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 10 -14 เมษายน 2562 จากผลงานนวัตกรรม 
Applications บนมือถือเพื่อมุ่งเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนคนไทย 3 ผลงานสำคัญ 
ได้แก่ Application GlaucoApp บนมือถือใช้ตรวจคัดกรองโรคต้อหิน Mobile 
Phone Intelligence Eye Doctor ช่วยวินิจฉัยโรคต้อกระจก และ Application 
สำหรับผู้ป่วยโรคต้อหิน เป็นผลงานของทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยจักษุ 

- ผลงานที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นของคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับ
การยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐในปี 2562 ได้แก่ผลงาน
เรื่องดนตรีบำบัดในการผ่าตัดสลายต้อกระจกของทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยจักษุ  

- ผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินว่าจะได้รับรางวัลระดับดีเด่นของคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการให้บริการ
ภาคร ัฐในป ี 2563 ได ้แก ่  ผลงานนว ัตกรรมสหสาขาศ ูนย ์ดวงตาประดิษฐ์
ธรรรมศาสตร์ของทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยจักษุ 

- การเปิดบริการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ (Thammasat Hospice Palliative 
Care) เพื่อเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยระยะสุดท้ายให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีเวลา
ร่วมกันกับครอบครัว ด้วยเทคนิคการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative 
care) ในปี 2562 

- รางวัลประชาบดีเป็นองค์กรที ่ทำคุณประโยชน์แก่ผู้ ที ่อยู ่ในสภาวะยากลำบาก 
ประจำปี 2561 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเป็นผลจาก
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การการทำงานร่วมกับสหวิชาชีพทั้งภายในและภายนอก เป็นการดูแลแบบองค์รวม 
(Holistic care) ในเด็ก สตรีที่ถูกกระทำความรุนแรง และเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ 

- รางวัลเหรียญทองจากงานนวัตกรรมระดับโลก 46 th International Exhibition of 
Inventions Geneva ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 11 - 15 เม.ย. 2561 
จากผลงานเรื่องดนตรีบำบัดเพื่อลดความกังวลและความรู้สึกเจ็บในการผ่าตัดสลาย
ต้อกระจก เป็นผลงานของทีมพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยจักษุ 

- รางว ัล MT Best Practice Award งาน Thailand LA Forum 2018 โดยสภา
เทคนิคการแพทย์ จากผลงานเรื่องการประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมในกระบวนการ
ทางห้องปฏิบัติการของ ดร.ทนพ.พลากร พุทธรักษ์ หัวหน้างานห้องปฏิบัติการ
เทคนิคการแพทย์ 

- รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลเกียรติยศจากผลงาน Application ตรวจคัดกรอง
โรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตาบนมือถือของคนไทย เป็นผลงานของทีมพัฒนา
คุณภาพผู้ป่วยจักษุได้รับในการประกวดนวัตกรรมระดับโลกที่เจนีวา ปี 2560 

- รางวัลชนะเลิศ "Outstanding Abstract Award" ในการประชุมวิชาการประจำปี
ทางเทคนิคการแพทย์ ครั ้งที ่ 40 และการประชุมวิชาการประจำปีการประชุม
ว ิ ช า ก า รน าน าช า ติ  ASEAN Association of Clinical Laboratory Science 
(ACCLS) ครั้งที่ 16 ใน ปี 2559 "Health and Well Being in the 21st Century" 
เป็นผลงานของ ดร.ทนพ.พลากร พุทธรักษ์ ทนพ.กฤษฏา ศิริสภาภรณ์ และ ทนพญ.
สุภาพร พุ่มพา งานห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ 

- TUH Journal Online เพื่อการพัฒนาสู ่การเป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดเวลา ปี 2558 

- รางวัล Eco-Hospital Award ประจำปี 2556 ประเภทโรงพยาบาลขนาดใหญ่ โดย
องค ์กรธ ุรก ิจเพ ื ่อการพ ัฒนาอย่ างย ั ่ งย ืน (Thailand Business Council for 
Sustainable Development: TBCSD) 
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3. การเรียนรู้ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้ากระบวนการที่นำเสนอ 

กลุ่มลูกค้า ความคาดหวังท่ีสำคัญ ผลงานที่ส่งมอบ 
คณะผู้บริหาร/
หน่วยงาน/ 
ทีมนำระบบสำคัญ 

การพัฒนาระบบการถ่ายทอดกลยุทธ์
สู่ความสำเร็จด้วย OKRs ส่งผลให้
ผู้บริหาร/หน่วยงาน/ทีมนำระบบ
สำคัญนำ OKRs มาใช้เป็นเครื่องมือที่
ช่วยในการตัดสินใจเพื่อกำหนดทิศ
ทางการดำเนินงาน ติดตามและ
ประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ บุคลากรเกิด
ความคิดสร้างสรรค์การทำงานเป็น
ทีม บุคลากรมีส่วนร่วมและเกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหาร
จัดการ วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล 
ผลลัพธ์จากการพัฒนาระบบจะทำให้
องค์กร/ทีมนำ/หน่วยงานมีผลลัพธ์
การดำเนินงานที่ดี เป็นไปตาม
เป้าหมายของโรงพยาบาล 

- ผลการดำเนินงานเป็นไป
ตามค่าเป้าหมาย 

- รายงานผลตามดำเนินงาน 
รายไตรมาส รายปี 

- รายงานเพื่อการบริหาร
จัดการรายไตรมาส รายปี 

 

4. กระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550-2560 โรงพยาบาลมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์โดยทีมผู้บริหาร

ประจำปีทุกปี และหน่วยงานภายในโรงพยาบาลทั้งหมดก็มีการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการโดยใช้ 

KPI เป็นเครื่องมือในการวัดค่าเป้าหมายและให้มีผลบังคับใช้กับทุกหน่วยงานทุกปี แต่ไม่ได้มีการ

เชื่อมโยงไปยังแผนยุทธศาสตร์แต่อย่างใด อีกท้ังยังพบว่าการใช้ KPI เป็นเครื่องมือนั้นมีข้อจำกัดดังนี้  

- ระบบ KPI ส่วนมากจะไม่ตอบโจทย์กลยุทธ์ขององค์กร เนื่องจากยังมีการเชื่อมโยง ไปยัง
ระดับหน่วยงานและรายบุคคล 

- ระบบ KPI มักจะไม่ค่อยมีการทำงานประสานกัน เนื ่องจากหน่วยงานที่ ตั ้ง KPI จะมุ ่งที่
ผลผลิตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานตนเองเท่านั้น ยังไม่ได้คำนึงถึงผลลัพธ์ในภาพรวมของ
องค์กร 
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- ระบบ KPI พนักงานไม่ค่อยได้มีส่วนสร้างตัววัดผลเอง องค์กรจะกำหนด KPI เองจึงไม่เกิด
การบูรณาการความคิดร่วมกัน 

- ระบบ KPI ตัววัดมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนและจะวัดโดยใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานรายปี หรือ 2 ปี 
ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์น้อย 

โดยกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เดิมสามารถแสดงได้ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 แสดงกระบวนการและวิธีปฏิบัติในอดีต 

โดยกระบวนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เดิมประกอบด้วย 
1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป็นการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานขององค์กร โดยการ

วิเคราะห์ข้อมูลจากปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพ่ือให้บรรลุ วิสัยทัศน์ (Vision) พันธ
กิจ (Mission) เป้าหมาย (Goal) ขององค์กรได้ ทั้งนี้การวิเคราะห์องค์กรประกอบด้วย การนำข้อมูล
พื้นฐานขององค์กรมาวิเคราะห์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการจัดทำยุทธศาสตร์ โดยข้อมูลนั้นอาจจะ
เป็นข้อมูลพื้นฐานภายในนำมาช่วยในการวิเคราะห์ เช่น อัตรากำลัง งบประมาณในการดำเนินการ 
การวิเคราะห์ลูกค้าและคู่แข่งขององค์กร ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และ
ในอีกส่วนคือการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น PEST Analysis, Five Forces Analysis, SWOT 
Analysis 

2. การกำหนดยุทธศาสตร์ (Strategies) เป็นแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ เป็นทิศทาง
สำหรับผู้ปฏิบัติงานในการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรม หรือโครงการต่าง ๆ ที่สนับสนุนให้องค์กรบรรลุ
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ไปสู่วิสัยทัศน์หรือเป้าหมาย โดยมีผู ้บริหารเป็นผู ้รับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3. การกำหนดเป้าประสงค์ (Objective) ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนหรือการปรับปรุงพัฒนา
ที่สำคัญเป็นสิ่งที่องค์กรต้องรักษาหรือดำเนินการให้สำเร็จโดยเป้าประสงค์เป็นทิศทางสำหรับการ
จัดสรรทรัพยากร โดยเป้าประสงค์ต้องเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ยุทธศาสตร์สำเร็จ 

4. การกำหนดดัชนีชี ้วัดผลงานหรือความสำเร็จของการดำเนินงาน (Key Performance 
Indicator - KPIs)  เป็นการกำหนดเป้าหมายเพื่อวัดความสำเร็จดังกล่าวเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
โดยควรตั้งดัชนีชี้วัดผลงานในลักษณะ ผลลัพธ์ และ ผลผลิต 

 
ลักษณะของปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีต 
         1. ปัญหาจากการมีแผนยุทธศาสตร์แต่ขาดการวัดผลและการตั้งค่าเป้าหมายโดยใช้ KPI นั้นมี
ผลกระทบในภาพรวมทั้งองค์กรเนื่องจากการวัดค่าเป้าหมายที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้
การบรรลุผลลัพธ์ตามพันธกิจองค์กร ทั้งทางด้านการให้บริการผู้ป่วย การบริหารจัดการโรงพยาบาล 
การให้บริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโรงพยาบาลด้วย 
ไม่บรรลุเป้าหมายอย่างท่ีควร ตัวอย่างเช่น 

- ปัญหาของระยะเวลารอคอยผู้ป่วยในการรอคอยก่อน Admit ในโรงพยาบาล 
- การจำหน่ายผู้ป่วยก่อนเวลา 12 .00 น. 
- การใช้แฟ้มหรือกระดาษในการเก็บหรือบันทึกข้อมูลผู้ป่วยที่มีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น

เรื่อย ๆ  
- ปัญหาระยะเวลารอคอยการให้บริการผู้ป่วยนอกที่ยาวนานมาก 
- ปัญหาการเบิกค่ารักษาพยาบาลในสิทธิต่าง ๆ ได้ไม่ครบตามจำนวน 
- ปัญหาการสำรองคลัง ยา เวชภัณฑ์ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการต้นทุน

และกระทบต่อผลกำไรขาดทุนของโรงพยาบาล 
          ปัญหาดังที่กล่าวมานี้เกิดจากการบริหารจัดการและการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถวัด
ค่าใด ๆ และไม่มีการบูรณาการความคิดร่วมกันของหน่วยงานภายใน และท่ีสำคัญมาจากข้อจำกัดของ
เครื่องมือวัดค่าเป้าหมาย KPI ด้วย  
5. กระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 
 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้โรงพยาบาลตระหนักถึงการแก้ปัญหาในภาพรวมโดยมอง
ไปถึงการขับเคลื่อนองค์กรทั้งองค์กร จากการประกาศใช้เครื่องมือการวัดค่าเป้าหมายใหม่ที่เรียกว่า 
OKRs ซึ่ง OKRs ไม่ใช่สิ่งใหม่ เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี 1999 ค่อนข้างแพร่หลายที่อเมริกา ในกลุ่มที่เป็น 
Technology Company และเป็นเรื ่องที ่เกี ่ยวกับ Innovative บริษัทส่วนใหญ่ที ่ใช้ OKRs และ
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ประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็น Google, Microsoft, LinkedIn เป็นต้น และในขณะนั้นยังไม่มี
หน่วยงานภาครัฐใด นำเครื่องมือการวัดค่าเป้าหมายนี้ไปใช้ในองค์กรเลย จึงทำให้โรงพยาบาลต้อง
ศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจกับ OKRs โดยการศึกษาข้อมูลจากเว็บไซด์ของต่างประเทศที่มีเผยแพร่
อยู่พอสมควร จนได้พบบริษัทที่ให้บริการระบบ OKRs และได้สนทนาขอ Template เพ่ือนำมาจัดทำ
ระบบการรายงานผล OKRs เพื่อเป็นเครื่องมือในการรายงานผลความสำเร็จ OKRs ในระดับองค์กร 
หน่วยงาน และบุคคล โดยที่ OKRs มีข้อดีดังต่อไปนี้  

ข้อที่ 1 เน้นในเรื่องที่สำคัญ (Focus and Commitment to Priorities)  
     ข้อที่ 2 ปรับองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันและทำงานเป็นทีม (Align and Connect for 
Teamwork)  
     ข้อที่ 3 มีผู้รับผิดชอบและติดตามได้ง่าย (Track for Accountability) 
 การขับเคลื่อนการนำเครื่องมือการวัดค่าเป้าหมาย OKRs ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยเริ่มจากการตั ้ง OKRs รับดับหน่วยงานก่อนโดยมิได้บังคับให้ทำทั ้งองค์กรแต่อย่างใด
เพียงแต่ให้หน่วยงานที่สนใจอยากลองตั้ง ได้ฝึกปฏิบัติ พร้อมทั้งช่วยกันศึกษา OKRs ไปพร้อม ๆ กัน
ก่อนในปีแรก ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงพยาบาลได้ประกาศใช้ OKRs ทั้งโรงพยาบาล 
โดยมีการตั ้ง OKRs ในระดับยุทธศาสตร์ก่อน แล้วถ่ายทอดลงไปยังรายหน่วยงานจนถึงระดับ
รายบุคคล โดยแสดงการเชื่อมโยงได้ดังรูปภาพต่อไปนี้ 

กระบวนการ สิ่งท่ีเกิดขึ้น 
ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูล 
 1.1 รวบรวมข้อมูลและรายงานต่าง ๆ 
ที่โรงพยาบาลใช้ในปัจจุบันและย้อนหลังในอดีต 
 1.2 นำมาวิเคราะห์หาปัจจัยที่จะทำให้ 
OKRs ประสบความสำเร็จ รวมทั้งวิเคราะห์ถึง
รูปแบบและวิธีการนำเสนอรายงานและ OKRs 
ที่เหมาะสม 
 1.3 ศึกษาข้อมูล OKRs จากเว็บไซด์
ต่างประเทศ 

 
- ได้ข้อมูลรูปแบบและวิธีการนำเสนอ

รายงานและ OKRs ที่เหมาะสม 

ขั้นตอนที่ 2 วางแผนทำงาน 
      2.1 ประชุมทีมงานที่เก่ียวข้อง 
 2.2 วางแผนและรวบรวมความต้องการ
รายงานจากผู้ใช้ข้อมูล 

 
- มีผู้รับผิดชอบและติดตามได้ง่าย 

(Track for Accountability) การที ่
แต่ละคนมี OKRs เป็นของตนเองนั้น 
เท่ากับว่าทุกวัตถุประสงค์จะมีเจ้าภาพ 
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กระบวนการ สิ่งท่ีเกิดขึ้น 
      2.3 คลี่กระบวนการทำงาน และ
ออกแบบการเก็บข้อมูล เพ่ือปรับปรุง OKRs 
และรูปแบบรายงาน ให้เหมาะสมกับบริบทของ
โรงพยาบาล อีกทั้งพัฒนา OKRs และรายงาน
เพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
องค์กร 

และเม่ือมีเจ้าภาพ วัตถุประสงค์ข้อ  
นั้น ๆ ก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ
มากกว่าวัตถุประสงค์ที่ไม่มีใครดูแล  

- การประชุม/การสื่อสารสองทางของ
ผู้บริหารและบุคลากรสร้างการยอมรับ
ในการผลักดัน OKRs สู่ความสำเร็จ
ของแผนยุทธศาสตร์  

ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินการตามแผน 
      3.1 ดำเนินการตามแผนงาน โดย
นำเสนอรายงานและ OKRs พร้อมบทวิเคราะห์
ที่เจาะลึก ชี้ประเด็นและแนวทางแก้ไขในที่
ประชุมที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับปฏิบัติการ และ
ระดับบริหาร 
      
 

- มีการกำหนดเป้าหมาย และแผนปฏิบัติ
การที่โดยใช้การบริหารแบบพุ่งเป้า 
จากทีมบริหารกระจายไปสู่หน่วยงาน
ต่าง ๆ รวมทั้งทีมนำระบบสำคัญ 

- การพัฒนาระบบการรายงานผล OKRs 
เพ่ือเป็นเครื่องมือในการรายงานผล
ความสำเร็จ OKRs ในระดับองค์กร 
หน่วยงาน และบุคลากร 

- การถ่ายทอดกลยุทธ์ที่สามารถไปทั้ง
องค์กรจากการตั้งวัตถุประสงค์ท่ีต้อง
บรรลุผลสำเร็จในแต่ละระดับที่สัมพันธ์
กันทั้งองค์กร และกำหนดผลลัพธ์หลัก
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

- เกิด OKRs ระดับองค์กร ระดับ
หน่วยงาน และระดับบุคคล ซึ่งเน้นใน
เรื่องท่ีสำคัญ (Focus and 
Commitment to Priorities) ทำให้
องค์กรสามารถเลือกสิ่งที่สำคัญที่สุดที่
ควรจะทำให้สำเร็จในช่วงเวลาที่องค์กร
ต้องการ 
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กระบวนการ สิ่งท่ีเกิดขึ้น 
ขั้นตอนที่ 4 ประเมินและติดตามผล 
      4.1 ประเมินและติดตามผลของการ
ดำเนินงานตามแผนงานที่ได้มีการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสมบูรณ์ 
      4.2 นำแผนการปฏิบัติต่าง ๆ นำเสนอ
ผู้บริหารในการประชุมผู้บริหารต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ติดตามการบริหารโรงพยาบาล และขับเคลื่อน
องค์กรมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วย OKRs 
      4.3 นำผลลัพธ์ที่ได้มาปรับปรุง โดยใช้
วงจร Deming Cycle (PDCA) จนได้รายงาน
และ OKRs ที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงพยาบาล 

- ได้ผลลัพธ์ชองผลการดำเนินงาน 
รวมทั้งการพัฒนาOKRs และรายงาน
อย่างต่อเนื่องเพ่ือความยั่งยืนของ
โรงพยาบาล 

- สามารถปรับองค์กรให้ไปในทิศทาง
เดียวกันและทำงานเป็นทีม (Align 
and Connect for Teamwork) จาก
การตั้ง OKRs นั้นระดับล่างที่สอดคล้อง
กับ OKRs ในระดับบน ดังนั้น OKRs 
จึงทำให้เกิดความสอดคล้องในเรื่อง
ของวัตถุประสงค์ในองค์กร  

- เกิดการทำงานเป็นทีมมากข้ึน โดยการ
ที่ OKRs ระดับบนบรรลุผลนั้น เกิด
จากการสนับสนุนจาก OKRs ระดับ
ล่างจากหลายฝ่ายงาน ความร่วมมือ
จากทุกฝ่ายทำให้เกิดความสำเร็จ
ร่วมกัน 

- ได้รายงานเพ่ือการบริหารจัดการและ 
OKRs ที่เหมาะสมพร้อมบทวิเคราะห์ที่
ชี้ประเด็น 

- ร้อยละของหน่วยงานที่ทำ OKRs 
เท่ากับ 92.74% (ปีงบประมาณ 
2562), เท่ากับ 89.93% 
(ปีงบประมาณ 2563) 

 

 

 



19 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการและวิธีปฏิบัติที่ได้ปรับปรุงใหม่ 

6. การวัดและวิเคราะห์คุณภาพของผลการทำงาน  
 ผลลัพธ์ที่สำคัญหลังจากการนำเครื่องมือการวัดค่าเป้าหมายเป็นผลลัพธ์ในภาพรวมของ
โรงพยาบาลซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่มาจากการขับเคลื่อน OKRs ทั้งหมด โดยยกตัวอย่างที่โดดเด่นดังนี้ 
 6.1 OKRs ของงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกและข้อพิเศษ  
 เรื่อง Lean กระบวนการรับผู้ป่วยใหม่ ที่เชื่อมโยงกับ OKRs ของโรงพยาบาลในเรื่อง (มีการ
นำ Lean มาใช้ในกระบวนการสำคัญของงานอย่างน้อย 1 กระบวนการ ครบทุกหน่วยงาน) โดยมี
ผลผลิต ดังต่อไปนี้  

ผู้รับบริการได้รับบริการรวดเร็วขึ้นจากเดิม 180 นาที เหลือ 42.16 นาที โดยที่ก่อนที่จะมี
การตั้ง OKRs การลดระยะเวลารับผู้ป่วยใหม่นั้น ผู้ป่วยจะต้องไปเสียเวลากับงานการพยาบาลคัด
กรอง เพื่อรอซื้ออุปกรณ์ เจาะเลือด X-ray แต่ทางหน่วยงานได้ประชุมหารือเรื่องการทำ OKRs ของ
หน่วยงานจึงได้เกิดกระบวนการใหม่ โดยตัดขั้นตอนในการเสียเวลาก่อนการเข้านอนในหอผู้ป่วยโดย
การให้ผู้ป่วยเข้ามาในหอผู้ป่วยหลังจากติดต่อกับงานการพยาบาลคัดกรองทันดี โดยจะมีทีมพยาบาล
จะมาเจาะเลือดให้ และพาผู้ป่วยไปทำหัดถการเองโดยที่ญาติหรือผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาก่อนการเข้า
นอนโรงพยาบาล 
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6.2 OKRs ของฝ่ายทันตกรรม  
เรื่องการพัฒนาระบบให้บริการทางทันตกรรมแบบ digital service เพื่อให้ได้ระบบ Paper 

Less ที่เชื่อมโยงกับ OKRs ของโรงพยาบาลในเรื่อง (พัฒนาระบบบริการ Digital service อย่างน้อย 
1 ระบบ/หน่วยงาน/ปี) โดยมีผลผลิตดังต่อไปนี้  

 
6.3 OKRs งานการพยาบาลผู้ป่วยจักษุ  
เรื่อง ลดระยะเวลาในกระบวนการจำหน่ายผู้ป่วย ที่เชื่อมโยงกับ OKRs ของโรงพยาบาลใน

เรื่อง (Discharge ก่อนเวลา12.00 น.ในหอผู้ป่วยพิเศษครบร้อยละ 100) โดยมีผลผลิตดังต่อไปนี้ 
         ผลผลิต - ลดระยะเวลาการจำหน่ายผู้ป่วยจาก 160 นาที เหลือ 60 นาที 

- ลดระยะเวลาเฉลี่ยในการดำเนินการเอกสารจำหน่ายจาก 60 นาทีเหลือ                                    
  15 นาท ี

         ผลลัพธ์ - รอ้ยละผู้ป่วยสามารถจำหน่ายได้ก่อนเที่ยง 91.4% 
                     - รับผู้ป่วยใหม่ได้เร็วขึ้นประมาณ 84 ราย/เดือน 

- มีการใช้ห้องพิเศษที่คุ้มค่า/คุ้มทุน ทำให้เพิ่มรายได้ค่าห้องพิเศษ ประมาณ 52,500     
  บาท/เดือน 
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6.4 OKRs เครื่องมือแพทย์ 
เรื่องการสร้างนวัตกรรมการป้องกันน้ำล้นเข้าเครื่องช่วยหายใจ  

 ผลผลิต - นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องป้องกันการเกิดอุบัติการณ์น้ำล้นเข้าเครื่อง 
         ผลลัพธ์ - ไม่มีอุบัติการณ์น้ำล้นเข้าเครื่องช่วยใจเกิดข้ึนเลย 

 
6.5 OKRs งานการพยาบาลตรวจโรคสูติ-นรีเวชกรรม 
เรื่องการลดระยะเวลารอคอยผู้รับบริการผู้ป่วยนอกจากเดิม 200 นาที เป็น 60 นาท ี

 จากผลงานการพัฒนาหน่วยงานดังกล่าวข้างบนบางเรื่องได้พยามขับเคลื่อนมาหลายปีก่อนที่
จะมี OKRs แต่ไม่สำเร็จเนื่องด้วยระบบการเชื่อมโยงการขับเคลื่อนยัง ไม่ชัดเจนขาดการบูรณาการ
ร่วมกัน แต่เมื่อมีการนำ OKRs มาขับเคลื่อนทำให้มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ดังกล่าวข้างต้น 
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ประโยชน์ที่ประชาชน/ผู้รับบริการได้รับ ได้แก่ 
จากการนำนวัตกรรมกระบวนการ OKRs มาใช้ในโรงพยาบาลซึ่งผลลัพธ์หลักที่ต้องการใน

การทำ OKRs ของโรงพยาบาลได้มุ่งเน้นที่ผู้รับบริการเป็นสำคัญ โดยที่ทุกหน่วยงานในโรงพยาบาลจะ
ตั้ง OKRs เรื่องใด ๆ จะต้องมุ่งผลลัพธ์ที่ผู้รับบริการเป็นหลักโดยเฉพาะประชาชน อาทิเช่น  

- การลดระยะเวลาการรอคอยผู้ป่วยนอก 
- การลดระยะเวลาการรอคอยในการรอเข้านอนในโรงพยาบาล 
- การลดขั้นตอนการรับบริการในงานทันตกรรมการเพิ่มจำนวนเตียงโดยการบริหารจัดการ 

เตียงในการโดยการจำหน่ายก่อนเวลา 12.00 น. 
- การลดอุบัติการณ์ทางการรักษาพยาบาลต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมผลงาน 
- การให้รหัสโรคที่ถูกต้องทำให้เกิดความถูกต้องและยุติธรรมในการเก็บเงินค่ารักษาพยาบาล 

   
 มีการประเมินผลการปรับปรุง/พัฒนา บริการ/งาน/โครงการที่เป็นทางการจากหน่วยงาน
เองหรือหน่วยงานภายนอกหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร   

จากการเริ่มใช้กระบวนการ OKRs ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้มีการประเมินผลถึง
ผลลัพธ์ที่ได้จากการนำ OKRs มาใช้ และเห็นถึงผลที่ได้รับว่าเป็นไปในแนวโน้มที่ดีขึ ้น  จึงได้นำมา
ประกาศใช้อย่างจริงจังในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยแสดงถึงก้าวหน้าระหว่างปีดังภาพต่อไปนี้ 
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7. ความท้าทายต่อไป 
 จากการที่โรงพยาบาลเป็นองค์กรของรัฐขนาดใหญ่แห่งแรกที่นำเครื่องมือ Objective and 
Key Results (OKRs) มาใช้ในการบริหารจัดการโรงพยาบาลอย่างมียุทธศาสตร์ พบว่าทำให้เกิด
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และเกิดความร่วมมือกันในองค์กร สิ่งสำคัญคือการกระตุ้นให้บุคลากรเห็น
ว่าทุกกิจกรรมมีความสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล นอกเหนือจากการทำให้
เป้าหมายสำเร็จแล้ว ความท้าทายที่สำคัญคือ การทำให้บุคลากรขององค์กรได้กล้าคิด กล้าทำงานท่ีท้า
ทาย กล้าที่จะล้มเหลวและหาทางทำให้สำเร็จ ทำให้บุคลากรได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะตลอดเวลา 
(Continuous Learning & Development) เก ิดการเปลี ่ยนแปลงที ่ เป ็นประโยชน์จากการนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาขับเคลื่อนเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ 4.0 มุ่งสู่
องค์กรแห่งอนาคตเพ่ือประชาชน” ซึ่งขับเคลื่อนด้วย 3 กลยุทธ์หลัก ได้แก่  

1) Appreciative Inquiry: ใช้มุมมองเชิงบวก เรียนรู ้ร่วมกันโดยแลกเปลี ่ยนแนวทาง
ปฏิบัติที ่ดี (Good practice) นำมาประยุกต์ใช้ ขยายผลต่อยอด และขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพร่วมกัน      

2) The ability to overcome adversity: ความสามารถในการก้าวข้ามอุปสรรค ซึ่ง
เกิดจากการใช้เป้าหมายเป็นที่ตั้งหลัก แม้จะเกิดปัญหา หรือความท้าทายใหม่  ๆ เกิดขึ้น 
แต่ทุกคนในทีมล้วนมีเป้าหมายเดียวกันและไม่ละทิ้งเป้าหมายนั้น 

3) Collective leadership: ทุกคนมีความรับผิดชอบร่วมกันในความสำเร็จของทีม มี
แนวคิดที่ชัดเจนว่าตัวเราไม่ใช่เพียงแค่ผู้ทำตามคำสั่งเท่านั้น แต่เรามีส่วนในการนำ และ
มองเพ่ือนร่วมงานในทีมเป็นผู้นำทีมที่ร่วมรับผิดชอบในการทำให้เป้าหมายสำเร็จร่วมกัน 

 
8. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข 

ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
การวิเคราะห์ชี ้ประเด็นปัญหา ในภาพรวมนั้น 
ยังมุ่งเน้นวิเคราะห์เพียงในหน่วยงานตนเอง 

- ก ำ ห น ด เ ว ท ี ป ร ะ ช ุ ม เ ค ร ื อ ข ่ า ย
กระบวนการที ่เกี ่ยวข้อง โดยกำหนด
ผู้รับผิดชอบ และ ผู้ที่เก่ียวข้อง 

- การส ื ่อสารข้ามสายโครงสร ้างเพ่ือ
ร ่ วมก ันแก ้ ไขป ัญหา โดยส ื ่ อสาร
ผู้เกี่ยวข้องตั้งต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ 

- ติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องและ
สรุปความสำเร็จ 
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ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขปัญหา 
จากการดำเน ินงานเปล ี ่ยนกกระบวนการ
นวัตกรรมการวัดผล OKRs มาใช้ในโรงพยาบาล
มีข้อขัดแย้งในการเปลี่ยนแปลงพอสมควรเนื่อง
ด้วยบุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างมาก 
ทำให้เกิดการเบื่อหน่าย ไม่อยากทำ OKRs 

- การออกแบบสำรวจว่าหน่วยงานหรือ
บุคลากรใด ๆ ในโรงพยาบาลต้องการ
ความช่วยเหลือด้านใด ทางโรงพยาบาล
โดยในปี 2562 ได้มีการสำรวจพบว่า
ส่วนมากบุคลการในโรงพยาบาลขาด
ความรู้ความเข้าใจในการทำ OKRs จึง
ได้จัดการอบรมทั้งในระดับหัวหน้างาน
และระดับปฏิบัติการ พร้อมทั้งมีการวัด
ความรู้ความเข้าใจหลังจากได้รับการ
ถ่ายทอดความร ู ้แล ้ว ซ ึ ่งผลการวัด
ความรู้ความเข้าใจเป็นที่น่าพึงพอใจใน
ระดับคะแนน ร้อยละ 80.91 และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก็มีการจัด
อบรมการเขียน OKRs ในระดับบุคคล
เช่นกัน 

 
 
9. ปัจจัยแห่งความสำเร็จ และความยั่งยืน 

1) Fair: การบริหารงานโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคลากร และให้ความสำคัญกับ
บุคลากรทุกระดับ การระดมสมองภายในโรงพยาบาล เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และ
ผลลัพธ์หลัก (OKRs) ของโรงพยาบาล เชื่อมโยงหน่วยงาน และบุคลากรทุกระดับเพ่ือ
สร้างวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักให้สอดคล้องกับ OKRs หลักของโรงพยาบาล ทำให้
บุคลากรทั้งองค์กรทำงานร่วมกัน ตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลัก บุคลากร  และ
องค์กรได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารรวมทั้งบทเรียนและประสบการณ์ร่วมกัน เป็นการ
เปลี่ยนแปลงที่ทรงพลังที่เกิดจากความร่วมมือของบุคลากร สร้างผู้นำในการพัฒนา
คุณภาพงาน อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาโรงพยาบาล 

2) Focus: การทำงานแบบพุ่งเป้า (Focus) ผู้บริหารสูงสุดมีความมุ่งมั่นในการผลักดัน
องค์กร การถ่ายทอดทิศทางขององค์กรไปสู่บุคลากร โดยมีการวิเคราะห์รอบด้านทั้ง 
Input Process Output และ Outcome ที่มีต่อบุคลากรและองค์กร จากนั้นจัดลำดับ
ความสำคัญ กำหนดทิศทางที่ชัดเจน สื่อสาร แนวคิด และแนวทางการดำเนินงานในการ
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นำ OKRs มาใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ ส่งผลให้บุคลากรมี
เป้าหมายเดียวกันในการพัฒนางาน มีการปรับเปลี่ยนวิธีการและการดำเนินงานมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรักและความผูกพันในงานอันจะ
นำไปสู่ความสำเร็จของโรงพยาบาล 

3) Friendly: การใช ้หล ักกัลยาณมิตร จากความมุ ่งม ั ่นต ั ้งใจในการนำองค์กรไปสู่
ความสำเร็จของผู้นำสูงสุด รวมทั้งการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหาร
สูงสุดได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรอย่างตั ้งใจ ทำให้ผู ้บริหารได้ข้อมูลที่
ครบถ้วนมาใช้ในการตัดสินใจและมีการวางแผนที่ดี นอกจากนี้ยังมีความเกื้อกูล ให้การ
สนับสนุน เข้าถึงง่าย และพร้อมรับคำเสนอแนะ รวมทั้งมีการเยี่ยมหน้างาน ลงไปสัมผัส 
รับฟัง เรียนรู้จากผู้ปฏิบัติงานทำให้ได้รับความเชื่อถือจากบุคลากร 

4) Flexible: ความคล่องตัวในการทำงาน มีการกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน และพัฒนา
โปรแกรม OKRs Program ที่เข้าถึงง่าย ช่วยให้บุคลากรเกิดความสะดวก และรวดเร็วใน
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ OKRs หลักของโรงพยาบาล นอกจากนี้การที่มี OKRs ที่
สามารถวัดผลได้ชัดเจนทำให้ผู้บริหารทราบถึงความก้าวหน้าว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว และ
ควรจะต้องทำอะไรต่อไป รวมทั้งผู้บริหารและบุคลากรสามารถร่วมกันปรับเปลี่ยน OKRs 
ได้เหมาะสมตามสถานการณต์ามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์หลักขององค์กร 

5) Fast: การติดตามผลลัพธ์ขององค์กรอยู่เสมอ และให้ก้าวทันต่อเวลาโดยผู้นำสูงสุดนำ
หลักการบริหารงานองค์กรยุคใหม่มาใช้การทบทวน / ผลลัพธ์ตามวงรอบไตรมาส ทำให้
ทุกฝ่ายได้รับรู ้ร ่วมกันตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาหรือปรับ OKRs ใหม่ให้ทันต่อ
สถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การสรุปบทเรียนที่ทำให้สำเร็จเพ่ือให้ได้แนวทางที่ดี (Best 
practice) และการแก้ไขอุปสรรคในการดำเนินการเพื่อหาทางปรับเปลี่ยนวิธีการและ
การดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายของโรงพยาบาล 

 


