บทความฟ=>นฟูวิชาการ ออนไลน
สําหรับการศึกษาตGอเนื่องทางเภสัชศาสตร
การบริหารจัดการแบบ McKinsey’s 7S กับ
ความเปนองคกรที่มีสมรรถนะสูงในบริบทองคกรสุขภาพ
Management according to McKinsey’s 7S framework and
the high-performing organization in health organization
ปวิ ช ยา สีม าวงษ์ *, บุริ น ทร์ ต.ศรีว งษ์ 2
1 นักศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร์สงั คมและการบริหาร คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
% ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
นครปฐม
*ติดต่อผูน้ ิพนธ์ : simawong_p@silpakorn.edu
Pawitchaya Simawong 1*, Burin T. Sriwong 2
1 Graduate student, Master of Pharmacy Program in Social and Administrative Pharmacy,
Faculty of Pharmacy, Silpakorn University, Sanamchandra Palace, Nakhon Pathom
2 Department of Community Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Silpakorn University,
Sanamchandra Palace, Nakhon Pathom
*Corresponding author : simawong_p@silpakorn.edu
วัต ถุประสงค์เชิ งพฤติ ก รรม
1. เพือT ให้ทราบปั จจัยการบริหารจัดการแบบ McKinsey’s 7S
2. เพือT ให้ทราบแนวคิดลักษณะองค์กรทีมT สี มรรถนะสูงในบริบททัวไปและโรงพยาบาล
T
3. เพือT ยกตัวอย่างการประยุกต์ใช้การบริหารจัดการแบบ McKinsey’s 7S กับความ
เป็ นองค์กรทีมT สี มรรถนะสูงในบริบทองค์กรสุขภาพ
บทคัด ย่อ
ปั จจุบนั สังคมเปลียT นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้องค์กรจะต้องมีการปรับตัวให้พร้อมและทัน
ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิงT องค์กรทางด้านสุขภาพ ซึTงมีความสําคัญกับผูใ้ ช้บริการ
ในการบริหารจัดการองค์กรนันc ผูน้ ํ าหรือหัวหน้างานจะต้องดําเนินงานให้บรรลุเป้ าหมายตาม
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วัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ ก ร เครืTอ งมือ อย่ า งหนึT ง ทีT ถู ก นํ า มาวิเ คราะห์ ก ารบริห ารองค์ ก ร คือ
แบบจําลอง McKinsey’s 7S ทีเT ป็ นกรอบแนวคิดช่วยให้การบริหารองค์กรให้มคี วามเป็ นเลิศหรือ
ก้าวเป็ นองค์กรทีมT สี มรรถนะสูง สําหรับในโรงพยาบาล สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
(องค์กรมหาชน) ได้นํา แนวคิดการพัฒนาองค์กรให้มสี มรรถนะสูงมาสร้างเป็ นเกณฑ์ในการ
รับรองคุณภาพของสถานพยาบาล ซึTงประกอบไปด้วย g หมวด ทําให้องค์กรสามารถวางแผน
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานให้สอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บริการ อีกทังc ยังทําให้
ผูป้ ฏิบตั งิ านมีความปลอดภัยในการทํางานและสามารถทีจT ะพัฒนาศักยภาพของตัวเองได้อย่าง
ต่ อ เนืT อ ง สุ ด ท้า ยคือ การได้ ร ับ บริก ารทีTดีม ีคุ ณ ภาพและเป็ นประโยชน์ ต่ อ ประชาชนทีTเ ป็ น
ผูร้ บั บริการ
คํา สํา คัญ : การบริหารจัดการ, องค์กรทีมT สี มรรถนะสูง, 7S ของ McKinsey
Abstract
At this time, the society is changed suddenly. As the organizations need to adapt
to all situations. Especially health organization which is important to users. In the
management organization, leaders or supervisors must operate to achieve the goals. One
of the tools used to analyze organizational management is McKinsey's 7S model. It is
a conceptual framework for managing the high- performing organization. In the hospital,
the Healthcare Accreditation Institute ( Public Organization) has adopted the concept of
development to have the high performance healthcare organization with 7 categories. The
quality improvement can improve the plan for work and develop their work continuously.
In finally, the good quality service is beneficial to the people.
Keywords : management, high-performance organizations, McKinsey's 7S
บทนํา
ในปั จ จุ บ ัน สัง คมมีก ารเปลีTยนแปลงอย่า งรวดเร็ว และแข่ง ขัน กัน ตลอดเวลา ภายใต้
สภาวะตามกระแสโลกาภิวตั น์ ซึTงส่งผลให้เกิด การเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจ ธุร กิจ การค้า
การเมือง สังคม การศึกษาและสุขภาพของประชาชนในประเทศ การเปลียT นแปลงทีเT กิดขึนc เป็ น
สิงT ทุกองค์กรหลีกเลียT งไม่ได้ องค์กรทุกแห่งต่างต้องเผชิญการเปลียT นแปลงในด้านต่าง ๆ ทําให้
องค์กรต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ เช่น การนํ าเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ การ
บริหารทีมT งุ่ เน้นทรัพยากรมนุ ษย์ นับเป็ นสิงT ทีทT า้ ทายในยุคปั จจุบนั ซึงT ในแต่ละองค์กรมีวธิ กี ารใช้
รูปแบบทีTแตกต่างกันแล้วประสบความสําเร็จ ดังนันc จึงสามารถทําการพัฒนาได้หลายรูปแบบ
เช่น การพัฒนาองค์กรในด้า นพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ การให้ความสําคัญกับการบริหารทุน
2

มนุ ษย์ การเสริมสร้างขวัญกําลังใจและคุณภาพชีวติ ในการทํางานให้กบั บุคลากรการส่งเสริมให้
บุคลากรเกิดการเรียนรูใ้ นการทํางานและนําไปสูก่ ารเป็ นองค์กรแห่งการเรียนรู้ t,%
การบริ หารจัด การแบบ McKinsey’s 7S
จากการทบทวนวรรณกรรม นักวิชาการได้ใ ห้ความหมายของการบริห ารจัดการไว้
หลายๆ ความหมาย ดังนีc Bartol and Martin อ้างใน ฐาปนา ฉิTนไพศาล v อธิบายว่า การจัดการ
เป็ นกระบวนการในการดําเนินงานเพืTอให้บรรลุวตั ถุประสงค์โดยทําหน้าทีหT ลัก w ประการ คือ
การวางแผน (Planning) การจัดการองค์กร (Organizing) การนํ า (Leading) และการควบคุม
(Controlling)
ส่วนธงชัย สันติวงษ์ อ้างอิงในวินุลาศ เจริญชัยw ได้ให้ความหมาย การบริหารจัดการไว้
3 ด้าน คือ t) ด้านทีเT ป็ นผูน้ ําหรือหัวหน้างาน การบริหารจัดการ หมายถึง ภาระหน้าทีขT องบุคคล
ใดบุคคลหนึTงทีปT ฏิบตั ติ นเป็ นผูน้ ําภายในองค์กร 2) ด้านของภารกิจหรือสิงT ทีตT ้องทําการบริหาร
จัดการ หมายถึง การจัดระเบียบทรัพยากรต่าง ๆ ในองค์กร และการประสานกิจกรรมต่าง ๆ
เข้าด้วยกัน 3) ด้านของความรับผิดชอบ การบริหารจัดการ หมายถึง การต้องทําให้งานต่าง ๆ
สําเร็จลุล่วงไปด้วยดีดว้ ยการอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าด้วยกัน
ส่วนสมชาติ โตรักษา5 ได้ให้ความหมาย การบริหาร (management) คือ กระบวนการทีT
ทําให้งานสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและสูงยิงT ขึนc (Management is the working process
to achieve the most efficiency outcome of work and the better) ซึTง มีห ลักสํา คัญ คือ มุ่ ง ทีT
งานเป็ นหลั ก มุ่ ง ทีT จ ะทํ า ให้ สิT ง ทีT จ ะบริ ห ารเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด ตามศั ก ยภาพทีT มี อ ยู่
มุ่งทําให้งานสําเร็จ มุง่ ทําให้ผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและมุง่ ทําให้ผลการดําเนินงาน
ดียงิT ๆ ขึนc ไป
ดังนันc อาจกล่าวว่า “การบริหารจัดการ” “การบริหาร” และ “การจัดการ” มีความหมาย
ใกล้เ คีย งกัน ซึTง สรุป ได้ว่ า เป็ นกระบวนการดํา เนิ น งานทีTใช้ทรัพ ยากรต่า ง ๆ เพืTอให้งานมี
ประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุเป้ าหมายขององค์กร
เครืTองมืออย่างหนึTงทีTถูกนํ ามาใช้ในการวิเ คราะห์การบริห ารองค์กร คือ แบบจํา ลอง
McKinsey’s 7S ทีจT ะช่วยให้การบริหารองค์กรมีความเป็ นเลิศหรือเป็ นองค์กรทีTมสี มรรถนะสูง
(High Performance Organization : HPO) ซึT ง เป็ นการค้ น คว้ า วิ จ ั ย และพัฒ นาของบริษั ท
McKinsey ทีTปรึกษาธุร กิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย 1) โครงสร้าง (Structure)
2) กลยุทธ์ (Strategy) 3) ระบบ (System) 4) รูปแบบ (Style) 5) พนักงาน (Staff) 6) ทักษะฝีมอื
(Skill) 7) ค่านิยมร่วม (Shared value)6 โดยปั จจัยตัวแปรทังc 7 ปั จจัยมีความสัมพันธ์เชืTอมโยง
กัน ดังรูปทีT t
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รูปทีG แบบจําลอง McKinsey’s 7S
(ทีมT า เอกสารอ้างอิงทีT 7)
แนวคิด McKinsey’s 7S เกียT วข้องกับ 7 ปั จจัยของการพึงT พาซึTงกันและกัน โดยแบ่ง
ออกเป็ นทังc “Hard system” กับ “Soft system” ภายในองค์กร
ส่ ว นทีT เ ป็ น Hard system ประกอบไปด้ ว ย t) กลยุ ท ธ์ (Strategy) %) โครงสร้า ง
(Structure) v) ระบบ (System) เป็ นปั จจัยทีสT ามารถระบุหรือบ่งชีcได้ง่าย รวมทังc การจัดการต่อ
ปั จ จัย เหล่ า นีc ส ามารถดํ า เนิ น การได้โ ดยตรง ไม่ว่ า จะเป็ นการกํา หนดกลยุท ธ์ การกํา หนด
โครงสร้างองค์กรจากการทําแผนผังองค์กรและการกําหนดสายบังคับ บัญชา รวมทังc กําหนด
กระบวนการทํางานของระบบต่าง ๆ ภายในองค์กร6,8
ส่วน Soft system เป็ นปั จจัยทีอT ธิบายได้ยาก จับต้องได้น้อยกว่าปั จจัย Hard system
ประกอบไปด้วย t) รูปแบบ (Style) 2) บุคคล (Staff) 3) ทักษะ (Skill) และได้ร บั อิทธิพลจาก
วัฒนธรรมองค์กรมากกว่า อย่างไรก็ตามในการพัฒนาองค์กรให้ประสบความสําเร็จนันc ปั จจัยทังc
% ระบบ ไม่ว่าจะเป็ น Hard system หรือ Soft system นับว่ามีความสําคัญและมีผลกระทบซึTง
กันและกันในทุกปั จจัย เมือT ปั จจัยใดปั จจัยหนึTงมีการเปลียT นแปลงจะส่งผลกระทบต่อปั จจัยทีเT หลือ
ซึTงจะต้องมีการเปลียT นแปลงให้มคี วามสอดคล้องซึTงกันและกัน สําหรับการกําหนดค่านิยมร่วม
(Shared Value) นั cน จากแนวคิด ของ McKinsey แสดงให้เ ห็ น ว่ า ค่ า นิ ย มทีT กํ า หนดนีc เ ป็ น
ศูนย์กลางในการพัฒนาทุ กองค์ประกอบทีTสํา คัญขององค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร กลยุทธ์
ระบบ รูปแบบ บุคคล และทักษะความสามารถทีTถูกสร้างขึนc มาทังc หมด และเป็ นสิงT ยืนยันทีดT ี
เกียT วกับวิสยั ทัศน์ขององค์กรทีกT ่อตังc ขึนc มาจากค่านิยมร่วมกัน6,8
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องค์ประกอบของแนวคิ ด McKinsey’s 7S มี I ปัจ จัย คือ 6,8,9
1. กลยุทธ์ (Strategy) คือ ชุดของกิจกรรมหรือการปฏิบตั กิ ารขององค์กรธุรกิจทีTถูก
วางแผนไว้อย่า งสอดคล้องกับ ความต้องการของลูกค้า หรือผู้ใ ช้บ ริการและสภาพแวดล้อมทีT
เปลียT นไปเพือT ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กร
2. โครงสร้าง (Structure) คือ แผนภูมขิ ององค์กรทีแT สดงให้เห็นความสัมพันธ์ว่าใคร
ต้องรายงานขึนc ตรงกับใคร สายงานต่าง ๆ มีการแบ่งและรวมกันอย่างไร สายการบังคับบัญชา
แคบหรือกว้าง โดยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน้าทีT ความรับผิดชอบ และการประสานงาน
เพืTอให้เ กิด การทํ า งานทีTม ีป ระสิท ธิภ าพ โครงสร้างองค์กรจะต้อ งมีความเหมาะสมกับ การ
ดําเนินงาน
3. ระบบ (System) คือ ขันc ตอนกระบวนการในการดําเนินงานภายในองค์กรและทิศ
ทางการไหลของงานทีTแสดงให้เห็นว่าการดําเนินงานขององค์กรดําเนินไปอย่างไร เช่น ระบบ
การให้บริการ ระบบการจัดสรรงบประมาณ ระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการจัดการข้อมูล
สารสนเทศ และระบบการวัดการดําเนินงาน เป็ นต้น
4. รูปแบบ (Style) คือ ลักษณะของภาวะผูน้ ําทีผT บู้ ริหารองค์กรทุกแห่งต้องมี โดยผูน้ ํา
สามารถแบ่งออกเป็ นหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็ นแบบเป็ นทางการ แบบมีส่วนร่วม แบบเผด็จ
การหรือแบบอืTน ขึนc อยู่กบั อุปนิสยั ความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ ทผTี ู้บริหารองค์กร
แห่งนันc ได้เจอมา ซึงT จะส่งผลต่อการบริหารงานด้านบุคลากรและด้านการควบคุม การทํางานใน
องค์กร
5. บุคคล (Staff) คือ บุคลากรทุกระดับเป็ นหัวใจขององค์กร ซึTงเป็ นตัวขับเคลืTอนให้
องค์กรประสบความสําเร็จ และบรรลุเป้ า หมายองค์กร บุคลากรทีTมคี วามรูค้ วามสามารถและ
จงรักภักดีต่อองค์กร ย่อมทําให้องค์กรบรรลุเป้ าหมายอย่างมีป ระสิทธิภาพ ดังนันc ระบบการ
บริหารบุคคล ต้องดี มีคณ
ุ ภาพ จึงจะได้บุคคลากรทีดT ี รวมถึงพัฒนาบุคลากรให้มคี วามเชียT วชาญ
มากขึนc
6. ทักษะ (Skill) คือ ระบบการบริห ารงานทีTทําให้บุคลากรเกิด การเลืTอนขันc เลืTอน
ตําแหน่ ง หรือการปรับฐานเงินเดือนจากความสามารถในการทํางานของบุคลากรเอง หรือทักษะ
ความรู้ใ นสายงาน ตลอดจนความเชีTย วชาญทางด้า นต่ า ง ๆ เพืTอ ทํา ให้บุ คลากรคนนั นc เกิด
ความรูส้ กึ ในทางทีดT แี ละมีการนําทักษะ ความรู้ ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในองค์กร
เพิมT มากยิงT ขึนc
7. ค่านิยมร่วม (Shared Value) คือ ค่านิยมทีTคนส่วนใหญ่ในองค์กรยึดถือเป็ นแนว
ปฏิบ ตั ิ อาจเขียนเป็ นข้อความสันc ๆ ชัดเจนเข้าใจง่ายครอบคลุมและแสดงถึงเป้ าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ทอTี งค์กรยึดถือร่วมกันและใช้เป็ นหลักยึดถือให้กบั ทุกคนในองค์กร
จากการทบทวนวรรณกรรม งานวิจยั ของ เยาวภา ปฐมศิรกิ ุลt• ได้ศกึ ษาแบบจําลอง
ปั จจัยความสําเร็จการจัดการธุรกิจบริการสุขภาพของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย พบว่า
มีปัจจัยด้านกลยุทธ์ (Path Coefficient = 0.39) ปั จจัยด้านระบบบริหารจัดการ (Path Coefficient
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= 0.58) และปั จจัยด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล (Path Coefficient = 0.63) เป็ นปั จจัยทีTม ี
อิทธิพลเชิงสาเหตุต่อผลสัม ฤทธิก† ารดําเนินงานของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย โดย
ปั จจัยด้านโครงสร้าง ปั จจัยด้านรูปแบบการบริหาร ปั จจัยด้านทักษะผูบ้ ริหารและปั จจัยด้าน
ค่านิยมร่วมไม่ส่งผลทางตรงต่อผลสัมฤทธิ †การดําเนินงานของโรงพยาบาลเอกชน ส่วนงานวิจยั
ของสุ ช าติ อนั น ตะ 11 ได้ศ ึก ษา การบริ ห ารจัด การภายในองค์ ก รกับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) ในจังหวัดยะลา โดยศึกษาการบริหารจัดการภายใน
ตามแบบจําลอง McKinsey’s 7S และการพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาวและความสัมพันธ์
ระหว่า งการบริหารจัดการภายในตามแบบจําลอง McKinsey’s 7S กับการพัฒนาตามเกณฑ์
รพ.สต. ติดดาว พบว่า การบริหารจัดการภายในตามแบบจําลอง McKinsey’s 7S อยู่ในระดับดี
(µ= 4.61, σ = •.vw) และมี รพ.สต. ผ่า นเกณฑ์การประเมิน รพ.สต. ติดดาว ระดับ ˆ ดาว
จํา นวน gˆ รพ.สต. (ร้อยละ ‰%.Š) โดยการบริห ารจัด การภายใน รพ.สต. ตามแบบจํา ลอง
McKinsey’s 7S มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับผลการประเมินการพัฒนาตามเกณฑ์ รพ.สต. ติดดาว
ในจัง หวัดยะลาอย่า งมีนัย สํา คัญ (r = •.g•) โดย รพ.สต. มีโ ครงสร้า งทีTช ดั เจน ผู้บ ริห ารให้
ความสํา คัญ กํา หนดเป็ นนโยบายหลัก และติด ตามต่ อเนืT อ ง แต่ บุ คลากรยัง ขาดทักษะความ
เชีTย วชาญเฉพาะ ความเข้า ใจนโยบายในทางปฏิบัติแ ละค่ า นิ ย มการพัฒ นาคุณ ภาพการ
ดําเนินงานตลอดจนขาดงบประมาณสนับสนุ นการพัฒนาระบบปฏิบตั งิ านตามเกณฑ์ รพ.สต.
ติดดาว และส่วนงานวิจยั ของทวีศกั ดิ † สายอ๋อง และคณะ12 ได้ศกึ ษา การบริหารจัดการองค์กร
ตามกรอบแนวคิด McKinsey’s 7S ของห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพทีT tt พบว่า ร้อยละ 64.00 ของบุคลากรมีระดับคะแนนเฉลีTย
ความคิด เห็นต่ อการบริหารจัดการองค์กรตามกรอบแนวคิด McKinsey’s 7S ภาพรวมอยู่ใน
ระดับสูง (x̅ = 3.95, S.D. = 0.59) เมืTอพิจารณารายด้าน พบว่า คะแนนเฉลีTยความคิดเห็นต่ อ
การบริหารจัดการองค์กรเรียงจากมากไปน้ อย ได้แก่ ด้านค่านิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร
(x̅ = 4.09, S.D. = 0.54) ด้านความชัดเจนของยุทธศาสตร์ (x̅ = 4.06, S.D. = 0.56) ด้านความ
ชัดเจนของโครงสร้างองค์กร (x̅ = 4.03, S.D. = 0.55) ด้านความพร้อมของระบบงาน (x̅ = 3.95,
S.D. = 0.51) ด้ า นทัก ษะของบุ ค ลากร (x̅ = 3.89, S.D. = 0.58) ด้ า นรู ป แบบภาวะผู้นํ า
(x̅ = 3.84, S.D. = 0.82) และด้านบุคลากร (x̅ = 3.83, S.D. = 0.57) ส่วนปั ญหาอุปสรรคต่อการ
บริหารจัดการองค์กรพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 68.42 เห็นว่าควรให้มกี ารจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุ นและมีการพัฒนาบุคลากรและอัตรากําลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน จากงานวิจยั
v งานข้า งต้น สรุป ได้ว่ า ปั จ จัย ทีTเ กีTย วข้อ งในการบริห ารจัด การองค์ ก รตามกรอบแนวคิด
McKinsey’s 7S คือ ปั จจัยด้านกลยุทธ์ ด้านระบบริหาร ด้านการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ ด้าน
โครงสร้า งการทํางาน ด้านรูปแบบภาวะผู้นํา ด้า นค่า นิยมร่วมและวัฒนธรรมองค์กร เป็ นต้น
ดังนันc องค์กรควรให้ความสําคัญกับปั จจัยการบริหารจัดการองค์กรทุกด้านอย่างเคร่งครัด เพืTอ
ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาคุณภาพในการปฏิบตั งิ านของบุคลากร และนําพาองค์กรไปสู่ระดับ
คุณภาพสูงสุด
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แนวคิด McKinsey’s 7S มีประโยชน์ต่อองค์กร เช่น ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน
ขององค์ ก ร ค้น หาแนวโน้ ม ของกระแสการเปลีTย นแปลงทีTจ ะเกิด ขึcน กับ องค์ก รในอนาคต
จัดหน่ วยงานและกระบวนการทีจT ําเป็ นจะต้องควบรวมหรือยุบรวมกัน และกําหนดกลยุทธ์ทTีดี
ทีสT ดุ ในการบริหาร‰ ซึงT สามารถนําไปประยุกต์ได้ให้เข้ากับบริบทของหน่วยงาน ทําให้ผนู้ ําหรือผู้
กําหนดทิศทางองค์กร ต่างแสวงหาแนวทางในการสร้างภูมคิ มุ้ กันและแนวทางทีจT ะตอบสนองต่อ
ความท้าทายในการบริหารองค์กรให้มสี มรรถนะสูงต่อไป
แนวคิ ด องค์ก รสมรรถนะสูง
ในองค์กรภาครัฐ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้นําแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award:
PMQA) มาใช้เ ป็ นกรอบการประเมิน องค์ก รด้ว ยตนเอง โดยมีแ นวคิด มาจากเกณฑ์ร างวัล
คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ หรื อ Thailand Quality Award (TQA) ซึT ง มีพcืน ฐานทางด้า นเทคนิ ค และ
กระบวนการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับ Malcom Baldrige National Quality Award (MBNQA)
ซึTงเป็ น รางวัล คุณ ภาพแห่งชาติข องประเทศสหรัฐ อเมริกา เพืTอยกระดับ คุณ ภาพการบริหาร
จัดการทีจT ะก้าวสูค่ วามเป็ นองค์กรทีมT สี มรรถนะสูงได้อย่างยังยื
T น 13,14
ปั จ จุบ ันเกณฑ์ MBNQA ได้ร ับ การยอมรับ ว่ า เป็ น แนวทางในการบริห ารองค์กรทีTม ี
ประสิทธิผลทีสT ุด โดยสามารถประยุกต์ใช้ได้กบั องค์กรทุกขนาดทุกประเภทไม่ว่าจะเป็ นองค์กร
ภาครัฐ องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรทีTแสวงหาผลกําไรและองค์กรทีTไ ม่แสวงหาผลกําไร องค์กร
การศึกษา องค์ก รสุ ข ภาพและหน่ ว ยงานราชการ ส่ ง ผลให้ห ลายประเทศได้นํ า แนวทางไป
ประยุกต์และพัฒนาจนเป็ นกรอบแนวคิดทีใT ช้แพร่หลายในการจัดการองค์กร ดังตารางทีT t
ตารางทีG 1 ตัวอย่างเกณฑ์รางวัลคุณภาพทีพT ฒ
ั นาจาก MBNQA ของประเทศต่าง ๆ
ประเทศ
ชืGอ เกณฑ์ร างวัล คุณ ภาพทีGพฒ
ั นาจาก MBNQA ปี ค.ศ.ทีG ป ระกาศ
(Malcolm Baldrige National Quality Award)
เริGม รับ รางวัล
แคนาดา
Canada Awards for Excellence (CAE)
1984
ออสเตรเลีย
Australian Business Excellence Award (ABEA)
1988
สหภาพยุโรป
European Quality Award (EQA)
1989
มาเลเซีย
Prime Minister Quality Award (PMQA)
1991
สหราชอาณาจักร
UK Business Excellence Award
1994
สิงคโปร์
Singapore Quality Award (SQA)
1994
ญีปT ่ ุน
Japan Quality Award (JQA)
1995
ไทย
Thailand Quality Award (TQA)
2002
(ทีมT า เอกสารอ้างอิงทีT tˆ)
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รางวัล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ หรื อ Thailand Quality Award (TQA) เริT ม ต้ น จากความ
ร่วมมือของ % หน่ วยงาน คือ สถาบันเพิมT ผลผลิตแห่งชาติ และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ สําหรับเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาตินันc ไม่ได้มาจากทฤษฎีแต่เพียงอย่าง
เดีย ว แต่ เ กิด มาจากการระดมความคิด ของนั ก บริห ารและนั ก เศรษฐศาสตร์ ข องประเทศ
สหรัฐอเมริกาเพืTอค้นหาว่าองค์กรทีดT ี มีศกั ยภาพในการแข่งขันสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในระบบ
เศรษฐกิจทีผT นั ผวนอย่างยังยื
T นนันc มีลกั ษณะเป็ นอย่างไร เพืTอให้องค์กรเกิดการตืTนตัวในตัวเอง
และพร้อมทีจT ะปรับทิศทางในการทํางานให้สะดวก รวดเร็วขึนc ดีขนcึ ตอบสนองต่อลูกค้าและผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียด้วยการจัดการทีใT ช้ขอ้ มูลจริง ทังc นีcเพือT ความเป็ นองค์กรทีมT สี มรรถนะสูง
ในบทความนีc จะกล่ า วถึงบริบ ทองค์กรสุข ภาพ คือ โรงพยาบาล ซึTงสถาบัน รับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) ได้นําแนวคิดจาก MBNQA มาสร้างเป็ นเกณฑ์รบั รอง
คุ ณ ภาพ (Healthcare Accreditation : HA) ซึTง เป็ นการรับ รองจากภายนอกเพืTอ กระตุ้ น ให้
สถานพยาบาลพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในการดูแลผู้ป่วย โดยอาศัยมาตรฐานทีTองิ
หลักการสากลเป็ นกรอบในการพัฒนาtŠ ประกอบไปด้วย g หมวด ดังรูปทีT % (กรอบสีแดง) โดย
แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนกระบวนการ (Process) และส่วนทีผT ลลัพธ์ (Result)

รูป ทีG X ภาพรวมของการบริหารองค์กร
(ทีมT า เอกสารอ้างอิงทีT tŠ หน้า ˆt)
ส่วนกระบวนการ (Process) ประกอบด้ว ย 6 หมวด ได้แ ก่16
หมวดทีT 1 การนํ า ได้แก่ การนํ าองค์กรโดยผูน้ ํ า ระดับสูง (Senior Leadership) และ
การกํากับดูแลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม (Governance and Societal Responsibility)
หมวดทีT 2 กลยุทธ์ ได้แก่ การจัดทํา กลยุทธ์ (Strategy Development) และการนํ า
กลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ (Strategy Implementation)
หมวดทีT 3 ผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน ได้แก่ องค์กรรับฟั งเสียงของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงาน (Voice
of Patient / Customer) เพืTอให้ได้ข้อ มูล ทีTนํา ไปใช้ประโยชน์ ใ นการตอบสนองความต้องการ
8

องค์กรสร้างความผูกพันของผูป้ ่ วย/ผูร้ บั ผลงานอืTน (Patient / Other Customer Engagement)
ด้ว ยการตอบสนองความต้อ งการและการสร้างความสัมพัน ธ์ และสิทธิข องผูป้ ่ วย (Patient’s
Rights)
หมวดทีT 4 การวัด วิเคราะห์และการจัดการความรู้ ได้แก่ การวัด การวิเคราะห์ และใช้
ข้ อ มู ล เพืT อ ปรั บ ปรุ ง ผลงาน ของ อง ค์ ก ร (Measurement, Analysis and Improvement of
Organizational Performance) และการจั ด การความรู้ แ ละสารสนเทศ (Information and
Knowledge Management)
หมวดทีT 5 กําลังคน ได้แก่ สภาพแวดล้อมของกํา ลังคน (Workforce Environment)
และความผูกพันของกําลังคน (Workforce Engagement)
หมวดทีT 6 การปฏิ บั ติก าร ได้ แ ก่ กระบวนการทํ า งาน (Work Processes) และ
ประสิทธิผลของการปฏิบตั กิ าร (Operational Effectiveness)
ส่วนผลลัพธ์ (Result) มี 1 หมวด คือ ผลลัพธ์ ประกอบด้วย Š ด้าน คือ t) ด้านการ
ดูแลสุขภาพ %) ด้านการมุง่ เน้นผูป้ ่ วยและการรับผลงาน v) ด้านกําลังคน w) ด้านการนํา ˆ) ด้าน
ประสิทธิผลของกระบวนการทํางานสําคัญ Š) ด้านการเงิน
การพัฒ นาคุณ ภาพสถานพยาบาล นั บ ว่ า มีค วามสํา คัญ เป็ น อย่ างยิTง เพราะทํา ให้
สถานพยาบาลสามารถวางระบบงานให้มคี วามสอดคล้องกับผูใ้ ช้บริการและเป็ นองค์กรแห่งการ
เรียนรูท้ สTี ามารถรองรับการเปลียT นแปลง มีการพัฒนาอย่างต่อเนืTองเพืTอมุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศ ทําให้
องค์กรสามารถทีจT ะอยูร่ อดและมีความยังยื
T น ช่วยลดหรือป้ องกันปั ญหาทีอT าจจะเกิดข้อร้องเรียน
หรือการฟ้ องร้องต่าง ๆ ทําให้ผูป้ ฏิบตั ิงานลดความเสียT งต่อการเจ็บป่ วยจากการทํางาน การ
เข้า ใจผิด ระหว่ า งผู้ป ฏิบตั ิงานกับ ผู้ป่ วย มีการประสานงานระหว่ างหน่ ว ยงานทีTดี เจ้า หน้ าทีT
ผูป้ ฏิบตั งิ านได้เรียนรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพของตนเอง17
การศึก ษาทีGเกีG ย วข้อ งกับ องค์ก รทีG ม ีส มรรถนะสูงในบริ บทองค์ก รสุข ภาพ
การศึก ษาทีG 18
Natalie Taylor และคณะ ได้ทํา การศึกษา โรงพยาบาลทีมT สี มรรถนะสูง โดยทบทวน
วรรณกรรมปั จจัยทีเT กียT วข้องกับการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ ในฐานข้อมูลของ Medline, Embase และ
Cinahl ช่วงเวลามกราคม %••• ถึง กุมภาพันธ์ %•tw พบว่า มีการศึกษาทีเT กียT วข้อง 19 เรืTอง
จาก 11,428 เรืTอง ซึงT ปั จจัยทีเT กียT วข้องกับการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของโรงพยาบาลทีมT สี มรรถนะสูง
มี g ปั จจัย ได้แก่
1. วัฒนธรรมองค์กรทีTด ี มีคุณลักษณะ 5 ประการ ได้แก่ t) ความเคารพและความ
ไว้วางใจในเพืTอนร่วมงาน %) การพัฒนาอย่างต่อเนืTองและการมุ่งเน้นความเป็ นเลิศ v) การสร้าง
แรงจูงใจและการบริหารค่าตอบแทนทีดT ใี นการทํางาน w) สภาพแวดล้อมในการทํางานมีความ
ปลอดภัยและไม่เป็ นอันตราย และ ˆ) การส่งเสริมค่านิยมเพืTอการปรับปรุงเพืTอพัฒนางานอย่าง
ต่อเนืTอง
9

2. การสนั บสนุ นการทํางานของผู้บริห ารระดับสูง มีคุณ ลักษณะ w ประการ ได้แ ก่
1) ผูบ้ ริหารระดับสูงให้การสนับสนุนการทํางาน เช่น การกล่าวคําชืนT ชม การส่งเสริมการทํางาน
ร่วมกับสหวิชาชีพ การจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอ เป็ นต้น %) ผูบ้ ริหารระดับสูงมีปฏิสมั พันธ์และ
การสืTอสารกับบุคลากรทีดT ี v) ผูบ้ ริหารระดับสูงเห็นคุณค่าและมองเห็นถึงปั ญหาตามหลักฐานทีT
ชัดเจน และ w) มีความมุง่ มันรั
T บผิดชอบในการทํางาน
3. การติดตามผลการปฏิบตั ิงานทีTม ีประสิทธิภาพ มีคุณ ลักษณะ 4 ประการ ได้แ ก่
t) การกําหนดเป้ าหมายและการประเมินผลทีถT กู ต้อง ภายใต้การทํางานทีโT ปร่งใสและมีขอ้ มูลทีT
ชัดเจน เพืTอผูป้ ่ วยได้รบั การบริการทีดT แี ละมีคุณภาพ %) การมีระบบฐานข้อมูลทีมT ปี ระสิทธิภาพ
มีประโยชน์ในทางคลินิก การเงินและใช้ขอ้ มูลเพืTอปรับปรุงงานได้ v) การรับผิดชอบผลของการ
ปฏิบ ัติงาน ซึTงจะขึcน อยู่กับ ภาระหน้ า ทีTข องแต่ล ะบุ คคล w) การใช้ข้อ มูล เป็ น สิTง สํา คัญ เพืTอ
ประโยชน์ในการสะท้อนกลับ (Feedback) และปรับปรุงอย่างต่อเนืTองในการทํางาน
4. การสร้างและการรักษาบุคลากรทีมT คี วามเชียT วชาญ มีคณ
ุ ลักษณะ 4 ประการ ได้แก่
t) การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร %) การเลือกบุคลากรให้สอดคล้อ งกับวิสยั ทัศ น์ ของ
องค์กร v) การสร้างและรักษาบุคลากรตามนโยบายและกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เพืTอ
แสดงให้เห็นถึงความสําคัญในการทํางานให้ชดั เจน และ w) การฝึกอบรมภาคบังคับและเฉพาะ
ทางให้กบั บุคลากรในโรงพยาบาล
5. ผู้นํ า ทีTม ีป ระสิท ธิภ าพ ต้ อ งมีลัก ษณะ คือ มีค วามมุ่ ง มันT และความรับ ผิด ชอบ
สนับสนุ นบุคลากรเพือT เพิมT ประสิทธิภาพในการทํางาน และมีความเคารพซึงT กันและกัน
6. การปฏิบตั งิ านทีขT บั เคลืTอนโดยผูเ้ ชียT วชาญ มีคณ
ุ ลักษณะ % ประการ ได้แก่ t) การ
บริห ารมีความเป็ นอิสระและมีความยืดหยุ่นบนพืcนฐานของประสบการณ์ และความเชียT วชาญ
%) การเชืTอใจหรือ วางไว้แ ละมอบอํา นาจให้ส ร้า งสรรค์ผลงาน นวัต กรรมให้กบั โรงพยาบาล
ตลอดจนการตัดสินใจแก้ไขปั ญหาร่วมกันในทีม
7. การทํางานเป็ นทีมแบบสหวิชาชีพ คุณลักษณะ v ประการ ได้แก่ t) การสืTอสารทีมT ี
ประสิทธิภาพในทีมสหวิชาชีพ เพืTอให้เกิดการทํางานร่วมกันอย่างราบรืนT และการทํางานเป็ นทีม
ทีTดี %) มีการตัดสินใจร่วมกัน v) มีการทํางานแบบร่วมแรงร่วมใจกับผูใ้ ห้บริการด้านสุขภาพ
ภายนอก การส่งต่อและเชือT มประสานบริการผูป้ ่ วย
จากปั จจัยในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของโรงพยาบาลทีTมสี มรรถนะสูงมีความเกียT วข้อง
กับกรอบแนวคิด McKinsey’s 7S คือ วัฒนธรรมองค์กรทีดT ี รูปแบบการทํางานของผูบ้ ริหาร การ
มีระบบติดตามผลการปฏิบตั งิ านทีTมปี ระสิทธิภาพ การรักษาบุคลากรทีมT คี วามเชียT วชาญไว้กบั
องค์กร ผูน้ ําทีมT ปี ระสิทธิภาพ องค์กรขับเคลืTอนโดยบุคลากรทีTมคี วามเชียT วชาญและการทํางาน
เป็ นทีม
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การศึก ษาทีG X19
Thomas Bodenheimer และคณะ ได้ทํา การศึกษา ระบบบริก ารปฐมภูม ิ (Primary
Care) โดยการเยียT มสถานทีT เช่น คลินิกในโรงพยาบาล ศูนย์บริการสุขภาพ เป็ นต้น จํานวน %v
แห่ง เพืTอหากรอบแนวคิดของระบบบริการปฐมภูมทิ มTี สี มรรถนะสูง (High-Performing Primary
Care) พบว่า มีองค์ประกอบหลัก t• ส่วน ดังรูปทีT 3 ประกอบด้วย w องค์ประกอบพืนc ฐาน ได้แก่
t) ภาวะผูน้ ํ าทีมT สี ่วนร่วมในการทํางาน มีวสิ ยั ทัศน์ ทTกี ว้างไกล มีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ทTี
ชัดเจน %) การขับเคลืTอนหรือดําเนินงานด้วยข้อมูลเป็ นหลักโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น
มีระบบข้อมูลทีตT ดิ ตามงานคลินิกต่าง ๆ ตังc แต่การตรวจคัดกรอง การดําเนินงานและผลลัพธ์ทTี
เกิดขึนc v) มีการเชือT มโยงประสานงานข้อมูลผูป้ ่ วยแต่ละราย เพือT การดูแลทีตT ่อเนืTองในทีม ทําให้
สะดวกในการเข้าถึงและดูแล w) การทํางานเป็ นทีมในการดูแลผูป้ ่ วย และ Š องค์ประกอบเสริม
ได้แก่ t) ความร่วมมือระหว่างผูป้ ่ วยและทีมดูแล %) การบริหารบุคลากรให้มคี วามเหมาะสม เช่น
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร เจ้าหน้ า ทีTห ้องปฏิบัตกิ าร เป็ นต้น v) การดูแลติดตามผูป้ ่ วยอย่า ง
ต่ อ เนืT อ ง 4) การเข้า ถึง บริการสุข ภาพของผู้ป่ วย ˆ) การดู แ ลผสมผสานและการส่ง ต่ อและ
ประสานงาน Š) การเป็ นต้นแบบแห่งอนาคต ในองค์ประกอบ t• ส่วนนีc อาจไม่ใช่แผนงานทีT
ปฏิบ ตั ิหรือนํ าไปใช้กนั เป็ น สากล แต่กส็ ามารถทําให้มองเห็นภาพรวมทีTจะช่ว ยเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ริ ะบบงานปฐมภูมใิ ห้เป็ นองค์กรทีมT สี มรรถนะสูง จากองค์ประกอบหลัก t• ส่วนของระบบ
บริการปฐมภูมทิ มTี สี มรรถนะสูงมีความเกียT วข้องกับกรอบแนวคิด McKinsey’s 7S คือ ภาวะผูน้ ํา
ทีTมสี ่วนร่วมในการทํางาน การมีระบบข้อมูลทีTด ี การมีบุคลากรเป็ นทีมในการทํา งานและการ
บริหารบุคลากรทีเT หมาะสม

รูป ทีG ] Ten Building blocks of high-performing primary care
(ทีมT า เอกสารอ้างทีT t‰ หน้า tŠg)
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การศึก ษาทีG ]%•
ดุ ษ ณี ย์ ยศทอง ได้ทํา การศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณ ภาพการบริห ารจัดการสู่
องค์ ก รพยาบาลสมรรถนะสู ง : กรณี ศ ึก ษา โรงพยาบาลศิริ ร าช พบว่ า องค์ ก รพยาบาล
โรงพยาบาลศิร ิร าชมีการพัฒนาคุ ณ ภาพการบริห ารจัด การทังc ด้า นคุณ ภาพการบริการทาง
การแพทย์และการพัฒ นาบุคลากรพยาบาลอย่างเป็ นระบบตังc แต่ พ.ศ. %ˆwt และเป็ นองค์กร
หลักองค์กรหนึTงในการผลักดันให้โรงพยาบาลศิรริ าชเป็ นสถาบันทีไT ด้รบั รางวัลความเป็ นเลิศด้าน
การพัฒนาคุณภาพสถานบริการพยาบาล
โดยมีปัจจัยสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรทีTสําคัญ คือ ผูน้ ํ า
และบุคลากรพยาบาลมีวฒ
ั นธรรมยอมรับการเปลียT นแปลงในองค์กร ทําให้องค์กรสามารถพัฒนา
ต่อไปได้อย่างต่อเนืTอง ส่วนปั จจัยสนับสนุ นอืTน ๆ ได้แก่ t) คุณภาพและความสามารถของผูน้ ํา
การพยาบาลทีมT อี ยู่ตลอดมา %) บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ v) เป็ นโรงพยาบาลในสังกัด
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล ซึTงมีการผลิตและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนืTอง w) วัฒนธรรม
องค์กรทีTเข้มแข็ง ˆ) การมีป ระสบการณ์ ดา้ นการพัฒนาคุณภาพองค์กรมาอย่างต่อเนืTอง และ
Š) การจัดตังc ทีมงานเพือT ตอบสนองความท้าทายและพันธกิจด้านการพัฒนา
อย่า งไรก็ต าม พบว่ ายังมีปั ญหา อุป สรรค ได้แก่ t) การเป็ น องค์กรทีTม ขี นาดใหญ่
โครงสร้างมีความซับซ้อนเป็ นราชการสูง %) ความเป็ นอิสระขององค์กร v) การสืTอสารในองค์กร
ทีTผ่า นลํา ดับชันc บุ คลากรจํา นวนมาก w) การมีผู้ป่วยและญาติเ ข้า มารับ บริการจํา นวนมาก
ˆ) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทียT งั ไม่มปี ระสิทธิภาพ Š) การขาดแคลนอัตรากําลังพยาบาล และ
g) การไม่มรี ะบบสรรหาบุคลากรทีTเ หมาะสม สําหรับแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการ พบว่า นอกจากการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ g หมวดแล้ว
การมีภาวะผูน้ ําการเปลียT นแปลง การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรอย่างเป็ นระบบ จะช่วยให้การ
พัฒนาองค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิรริ าชสูก่ ารเป็ นองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูง เป็ นไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึนc ข้อเสนอแนะดังนีc t) ภาวะผูน้ ําทีมT คี ุณสมบัตแิ ละมีคุณลักษณะเหมาะสม
ในการนําพาองค์กรไปสู่การเป็ นองค์กรสมรรถนะสูง %) การจัดทําแผนทีกT ลยุทธ์เพือT การสืTอสารทีT
ง่ายต่อการเข้าใจ v) การให้ความสําคัญกับการสนับสนุ นลูกค้าและเพิมT การสร้างความสัมพันธ์
กับลูกค้าโดยการเพิมT ช่องทางการสืTอสารในการส่งและรับข้อมูลของลูกค้า w) การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีส ารสนเทศ ให้เ ป็ นระบบทีTมปี ระสิทธิภ าพ สามารถเชืTอมโยงข้อ มูล ถึงกัน ทุ กจุ ด
ปฏิบตั กิ าร ˆ) ความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ ระหว่า งสถานศึกษาและองค์กรพยาบาล ในการผลิต
บุคลากรทีTมคี ุณลักษณะ มีทศั นคติทยTี ดึ มั Tนในคุณค่าของวิชาชีพการพยาบาล และ Š) การปรับ
กระบวนการให้บริการโดยใช้เทคโนโลยีททTี นั สมัย
จากแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรพยาบาลสมรรถนะสูงมีความ
เกียT วข้องกับกรอบแนวคิด McKinsey’s 7S คือ คุณภาพและความสามารถของผูน้ ํา บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถ วัฒ นธรรมองค์กรทีTเ ข้ม แข็ง และการมีป ระสบการณ์ ด้า นการพัฒ นา
คุณภาพองค์กร
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การศึก ษาทีG ^%t
สุนิสา ธิปัต ย์ และคณะ ได้ทําการศึกษาปั จจัยเชิงสาเหตุ ทTสี ่งผลต่อการเป็ นองค์ก ร
สมรรถนะสูงของกรมแพทย์ทหารบก พบว่า 1) วัฒนธรรมองค์กร ภาวะผู้นําการเปลีTยนแปลง
สมรรถนะของสมาชิกองค์กรความผูกพัน ต่ อองค์กรและองค์กรสมรรถนะสูงของกรมแพทย์
ทหารบกโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (x̅=3.87, S.D.=0.73) 2) ภาวะผูน้ ําการเปลียT นแปลง สมรรถนะ
ของสมาชิกองค์กร และความผูกพันต่อองค์กร มีอทิ ธิพลทางตรง ต่อองค์กรสมรรถนะสูงของกรม
แพทย์ทหารบกและภาวะผูน้ ําการเปลีTยนแปลง วัฒนธรรมองค์กร มีอทิ ธิพลทางอ้อมต่อองค์กร
สมรรถนะสูง โดยมีอทิ ธิพลผ่านสมรรถนะของสมาชิกองค์กร และความผูกพันต่อองค์กร อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ รTี ะดับ 0.01 3) ผลการวิเคราะห์รปู แบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุขององค์กร
สมรรถนะสูงทีพT ฒ
ั นาขึcน มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ มีค่า x2 = 119.15,
df = 80, p-value = 0.098, GFI = 0.98, AGFI = 0.95, RMSEA =0.04, RMR = 0.02 โดย
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนcีสามารถอธิบายค่าความแปรปรวนขององค์กรสมรรถนะสูงได้
ร้อยละ 98 ดังรูปทีT w
จากปั จจัยเชิงสาเหตุทสTี ่งผลต่อการเป็ นองค์กรสมรรถนะสูงของกรมแพทย์ทหารบกมี
ความเกีTย วข้อ งกับ กรอบแนวคิด McKinsey’s 7S คือ วัฒ นธรรมองค์กรและภาวะผู้นํ า การ
เปลียT นแปลง

รูป ทีG ^ โมเดลปั จจัยเชิงสาเหตุทสTี ง่ ผลต่อการเป็ นองค์กรสมรรถนะสูง
(ทีมT า เอกสารอ้างอิงทีT %t หน้า t•”)
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ดังนันc ในกรอบแนวคิดตามแนวทาง McKinsey’s 7S กับองค์กรแห่งความเป็ นเลิศหรือ
องค์ ก รทีTม ีส มรรถนะสูง นั นc (High-performing organization) มีค วามสัม พัน ธ์ กัน ดัง ได้จ าก
งานวิจยั ของลดาวรรณ บุญล้อม%% ได้ทําการศึกษา ลักษณะขององค์กรแห่งความเป็ นเลิศ พบว่า
ปั จ จัยทีTแ สดงลักษณะขององค์กรแห่งความเป็ น เลิศทังc สิcน 62 ปั จ จัย ในด้า นกลยุท ธ์องค์ก ร
(Strategy) ได้แก่ การมุ่งเน้นคุณค่าทีนT ํ าไปสู่ความสําเร็จ การมีการกําหนดเป้ าหมายทีชT ดั เจน
ท้ า ทาย วัด ได้ และสามารถบรรลุ ไ ด้ พ ร้ อ มทังc ต้ อ งมีก ารกํ า หนดกลยุ ท ธ์ เป้ าหมาย และ
วัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปั จจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก ในด้านโครงสร้างองค์กร
(Structure) พบว่า องค์กรแห่งความเป็ นเลิศมีโครงสร้า งแบบมอบอํานาจและให้อสิ ระในการ
ตัดสินใจและการปฏิบตั งิ าน ส่วนด้านระบบและกระบวนการทํางาน (System) พบว่ามีการใช้
เทคโนโลยีมาเป็ นตัวเร่งในการดําเนินงาน สําหรับด้านบุคลากร (Staffs) พบว่า องค์กรแห่งความ
เป็ นเลิศมุ่งรักษาคนทีTเหมาะสม พนักงานต้องมีขดี ความสามารถหลัก และมีรสู้ กึ เป็ นเจ้าของ
ร่วมกัน รูส้ กึ เป็ นเจ้าของกิจการและเป็ นส่วนหนึTงของความสําเร็จ รวมทังc ต้องมีความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคลด้วย ในด้านทักษะพนักงาน (Skills) นันc พบว่าพนักงานต้องมีความสามารถในการ
อ่านสถานการณ์ทางธุรกิจ ส่วนในด้านค่านิยมร่วม (Shared Values) องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ
ต้องมีค่านิยมร่วมกันในการสร้างมูลค่าเพิมT ให้ลูกค้าและมุ่งเน้ นความต้องการของลูกค้า มีการ
สร้างให้เกิดพันธะสัญญาในการสร้างผลงานทีเT ป็ นเลิศ มีความกระตือรือร้นทีจT ะสร้างองค์กรทีมT ี
แนวทางการดําเนินงานทีTดีทTสี ุด และเปิ ดโอกาสให้มกี ารเรียนรู้ ยอมให้มกี ารทดลองและเปิ ด
โอกาสให้ผดิ พลาด
สรุป
การบริหารจัดการ เป็ นการดําเนินงานทีผT นู้ ําจะต้องการดําเนินงานให้บรรลุเป้ าหมาย
ขององค์ ก ร ซึT ง เครืTอ งมือ อย่ า งหนึT ง ทีTถู ก นํ า มาใช้ใ นการวิเ คราะห์ ก ารบริห ารองค์ ก ร คือ
แบบจําลอง 7S ของ McKinsey ทีจT ะช่วยให้การบริหารองค์กรมีความเป็ นเลิศหรือเป็ นองค์กรทีมT ี
สมรรถนะสูง สํา หรับ ในบริบทโรงพยาบาล สถาบัน รับ รองคุณ ภาพสถานพยาบาล (องค์กร
มหาชน) ได้นํ า แนวคิด มาสร้า งเป็ นเกณฑ์ร บั รองคุณ ภาพ (Healthcare Accreditation : HA)
ประกอบไปด้วย 7 หมวด แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนทีกT ระบวนการ (Process) และส่วนทีผT ลลัพธ์
(Result) ในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลให้เป็ นองค์กรทีมT กี ารพัฒนาอย่างต่อเนืTองเพืTอมุง่ สู่
ความเป็ นเลิศอย่างยังยื
T น สุดท้ายคือประชาชนได้รบั การบริการทีมT คี ณ
ุ ภาพและความปลอดภัย
เอกสารอ้า งอิ ง
1. ปกป้ อง จัน วิท ย์, ศุภ ณัฏ ฐ์ ศศิวุ ฒ ิว ัฒ น์ . การพัฒ นาทุ น มนุ ษ ย์เ พืTอผลิต ภาพ (Human
Capital Development for Better Productivity). ใน: สถาบัน วิจ ัย เพืTอ การพัฒ นาประเทศ
ไทย, บรรณาธิการ. โมเดลใหม่ในการพัฒนา: สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยการเพิมT ผลิต

14

ภ า พ ( New Development Model: Towards Quality Growth Based on Productivity
Improvement); วันทีT 3 ธันวาคม 2556; www.tdri.or.th. กรุงเทพฯ. หน้า 1-6.
2. เนตรพัณ ณา ยาวิร าช. การจัด การเปลีTย นแปลงและการพัฒ นาองค์การ. พิมพ์ครังc ทีT 2.
กรุงเทพฯ: ทริปเปิc ล กรุ๊ป; 2560.
3. ฐาปนา ฉินT ไพศาล. องค์กรและการจัดการ. นนทบุร:ี ธนธัชการพิมพ์; 2559.
4. วินุ ล าศ เจริญ ชัย . การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการองค์การสมรรถนะสูงเพืTอพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึก ษาในสถานศึก ษา สัง กัด องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด [วิท ยานิ พ นธ์ ] .
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2562.
5. สมชาติ โตรักษา. หลักการและกระบวนการบริหารโรงพยาบาล [อินเตอร์เน็ต] [เข้าถึงเมือT 7
กรกฎาคม %ˆŠw]. เข้าถึงได้จาก: https://pdf4pro.com/cdn/1-55dfe.pdf.
6. กรรณิการ์ สิทธิชยั , สันติธร ภูรภิ กั ดี. การจัดการองค์กรตามแนวคิด gs ของ McKinsey ทีT
เอือc ต่อการเป็ นองค์กรนวัตกรรม กรณีศกึ ษาองค์กรทีTได้รางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยียT ม.
Veridian E- Journal, Silpakorn University ( Humanities, Social Sciences and arts) .
2561;11(3):1419-35.
7. PATRICK A. The 7S model – where “S” means Social [Internet] United Kingdom:
Agile Elephant Limited; 2014 [cited 2521 6 July]. Available from:
http://www.theagileelephant.com/the-7s-model-where-s-means-social/.
8. กฤษติญา มูลศรี. กรอบแนวคิดแมคคินซีย์ 7s และ การจัดการคุณภาพโดยรวมทีสT ่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ †ธุรกิจ. วารสารสหวิทยาการวิจยั : ฉบับบัณฑิตศึกษา. 2020;8(S):40-53.
9. ฤทธิชยั บุญธรรม, วิไลลักษณ์ เรืองสม. รูปแบบการบริหารงานแบบ 7s framework กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถินT . การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติของนักศึกษา
ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครังc ทีT 2; วันทีT 19 มกราคม 2562; ณ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา. หน้า 2116-26.
10. เยาวภา ปฐมศิร ิกุล . แบบจํา ลองปั จ จัยความสํา เร็จ การจัดการธุร กิจ บริการสุข ภาพของ
โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ.vw(tv•):tw-vˆ.
11. สุชาติ อนันตะ. การบริหารจัดการภายในองค์กรกับการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุ ข ภ า พ ตํ า บ ล ใ น จั ง ห วั ด ย ะ ล า . Journal of Health Science, Thaksin University
2020;2(2):35-46.
12. ทวีศกั ดิ † สายอ๋อง, สุปรีชา แก้วสวัสดิ †, วิยดา กวานเหียน. การบริหารจัดการองค์กรตาม
กรอบแนวคิด McKinsey’s 7S ของห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพทีT 11. วารสารเทคนิคการแพทย์ 2563;48(1):7298-313.

15

13. กระทรวงอุต สาหกรรม. ความเป็ นมารางวัลคุณภาพแห่งชาติ [อินเทอร์เน็ ต] กรุงเทพฯ:
กร ะท รว งอุ ต สา หกร รม; [เข้ า ถึ ง เมืT อ tv กุ ม ภ าพั น ธ์ %ˆ Šw]. เ ข้ า ถึ ง ได้ จ า ก :
https://www.tqa.or.th/th/tqa-award/background/.
14. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. PMQA การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็ นเลิศ.
กรุงเทพฯ: วิชนั T พรินc ท์ แอนด์ มีเดีย; 2552.
15. Thailand Quality Award. รางวัลคุณ ภาพแห่งชาติของนานาประเทศ [Internet] Bangkok
2021 [cited 2021 6 July]. Available from: https://www.tqa.or.th/th/applicant/faq/.
16. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน). มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการ
สุขภาพ ฉบับทีT 4. นนทบุร:ี สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน), 2561.
17. งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานอํานวยการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ
มหาชน). HA Healthcare Accreditation. นนทบุร:ี สหพัฒนไพศาล; 2555.
18. Natalie Taylor, Robyn Clay- Williams, Emily Hogden, Jeffrey Braithwaite, Oliver
Groene. High performing hospitals: a qualitative systematic review of associated
factors and practical strategies for improvement. BMC Health Serv Res. 2015;15:244.
19. Bodenheimer T, Ghorob A, Willard-Grace R, Grumbach K. The 10 building blocks of
high-performing primary care. The Annals of Family Medicine. 2014;12(2):166-71.
20. ดุษณีย์ ยศทอง. แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสูอ่ งค์กรพยาบาลสมรรถนะ
สูง: กรณีศกึ ษา โรงพยาบาลศิรริ าช [ดุษฎีนิพนธ์]. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม; 2561.
21. สุนิสา ธิปัตย์, พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, สุดารัตน์ สารสว่าง. ปั จจัยเชิงสาเหตุทสTี ่งผลต่อการ
เป็ นองค์ ก รสมรรถนะสูง ของกรมแพทย์ท หารบก. National Defence Studies Institute
Journal. 2020;11(2):103-18.
22. ลดาวรรณ บุ ญ ล้อม. ลัก ษณะขององค์การแห่ ง ความเป็ นเลิศ [สารนิ พ นธ์ ] . กรุง เทพฯ:
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2553.

16

