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บทคัดย่อ  

 การค้นคว้าแบบอิสระเร่ือง “การประเมินตนเองของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ” มีวัตถุประสงค์เพื่อเขียนรายงานการ

ประเมินตนเอง และรับผลการประเมินจากผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการในการปรับปรุง

กระบวนการบริหารงาน อีกท้ังสังเคราะห์บทเรียนเพื่อเป็นแนวทางให้ศูนย์อื่นในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาต ิ  

ผู้ศึกษารวบรวมข้อมูลเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติและร่วมอภิปรายกับคณะผู้บริการระดับสูง บุคลากรฝ่าย

ปฏิบัติการและฝ่ายบริการ จากนั้นเขียนโครงร่างองค์กรและหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และส่งให้

ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแหง่ชาติ 4 ทา่น วิเคราะห์ขอ้มูลร่วมกัน 

 ผลการศึกษา พบว่า หมวด 1 การน าองค์กร ศูนย์ฯ มีกระบวนการน าองค์กรโดยผู้น าระดับสูงของศูนย์ฯ  

เป็นระบบ ผู้บริหารระดับสูงมีการด าเนินการเพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จท้ังในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบ 

โอกาสพัฒนา ได้แก่ ไมช่ัดเจนถึงประสิทธิผลของกระบวนการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรท่ัวท้ังศูนย์ฯ  

หมวด 2 กลยุทธ์ ศูนย์ฯ มีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของศูนย์ฯ เป็นอย่างมีระบบและมี ประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ของศูนยฯ์ มคีวามสอดคล้องตอบสนองตอ่เป้าหมายขององค์กร โอกาสพัฒนา ได้แก่ ไมช่ัดเจนถึง

ประสิทธิผลและความสอดคลอ้งของวัตถุประสงค์เชงิกลยุทธ์ในบางหัวข้อ และไมพ่บการคาดการณ์ท่ีส าคัญด้านทรัพยากร

ในการบรรลุเป้าหมายของแผนปฏบัิตกิารบางส่วน  

  หมวด 3 ลูกค้า ศูนย์ฯ มีกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าท่ีเป็นระบบ และมีกระบวนการท่ีเป็นระบบในการ

ประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันของบุคลากรและลูกค้าแต่ละประเภท โอกาสพัฒนา ได้แก่ ไม่ชัดเจนถึงกระบวนการ

ประเมินประสิทธผิลของกระบวนการการรับฟังเสียงของลูกค้า และศูนย์ฯ มไิด้แสดงถึงการวเิคราะห์ และทบทวนแนวทาง

ท่ีใชส้ร้างความผูกพันและความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

                                                           
* ผู้ชว่ยหัวหน้าศูนย์และเภสัชกรประจ าศูนยก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ศูนย์ฯ มีการก าหนดข้อมูลและสารสนเทศเพื่อใช้ในการ

ติดตามผลปฏิบัติงานประจ าวันและผลการด าเนินการ รวมถึงผลลัพธ์ ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีระบบ  

และศูนย์ฯ มีวธีิการจัดล าดับความส าคัญของเร่ืองท่ีตอ้งปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องและคาดการณ์ผลการด าเนินการในอนาคต 

โอกาสพัฒนา ได้แก่ ศูนย์ฯ ยังไม่ได้แสดงถึงการน าข้อมูลท่ีได้จากลูกค้ากลุ่มอื่นมาวิเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศ และศูนย์ฯ 

ยังไม่ได้แสดงถึงการทบทวนประสิทธิภาพของระบบจัดการคุณภาพของข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

เพื่อตอบสนองและตรงกับความต้องการของบุคลากร และลูกค้ากลุ่มอ่ืน  

หมวด 5 บุคลากร ศูนย์ฯ เร่ิมมีระบบในการจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อความต้องการด้านขีดความสามารถ

และอัตราก าลังท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามแผนกลยุทธ์ และศูนย์ฯ ด าเนินการด้านสุขภาวะ ความปลอดภัย ในการท างานของ

บุคลากร โอกาสพัฒนา ได้แก่ ไม่ชัดเจนว่าการจัดระบบและบริหารบุคลากรเพื่อการท างานให้บรรลุผลของศูนย ์  

เป็นแนวทางท่ีมีประสิทธิภาพ และไม่พบหลักฐานแสดงว่าวิธีการท่ีศูนย์ฯ ใช้พัฒนาบุคลากรและผู้น า และประเมิน

ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา ได้พิจารณาถึงประเด็นท่ีส าคัญและเป็นความต้องการขององคก์ร  

หมวด 6 การปฏิบัติการ ศูนย์ฯ มีการออกแบบกระบวนการท างานของศูนย์ฯ มีระบบ และศูนย์ฯ ดูแลให้

สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัย ผ่านกระบวนการจัดการอาชีวอนามัยความปลอดภัย โอกาสพัฒนา ได้แก่ ไม่พบความ

ชัดเจนด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และไมช่ัดเจนถึงประสิทธิผล และความสอดคล้องระหว่างความต้องการของ

องคก์ร กับกระบวนการออกแบบบริการและกระบวนการท างานที่ส าคัญ  

หมวด 7 ผลลัพธ์ ศูนย์ฯ แสดงผลลัพธ์หลายตัววัดท่ีดีต่อเนื่อง โอกาสพัฒนา ได้แก่ ผลลัพธ์ท่ีส าคัญในบาง

ประเด็นของศูนย์ฯ ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายและไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ และผลลัพธ์ท่ีศูนย์น าเสนอยังไม่แสดงถึงการ

เสาะหาตลาดใหม่หรือการขยายสว่นตลาดท่ีอาจเกิดขึ้นได้  

ข้อเสนอแนะเพื่อการศกึษาคร้ังต่อไป ได้แก่ การท่ีผู้น าระดับสูงตอ้งก าหนดและถ่ายทอดวิสัยทัศน์และค่านิยมของ

องคก์รนัน้ ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาองค์กร บุคลากรอาจมีความกังวลในเร่ืองของภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น

และความยุง่ยากในการรวบรวมข้อมูล ดังนัน้ควรสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของกระบวนการรวบรวมสารสนเทศ

ท่ีเกี่ยวข้อง การใช้งานสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายความรู้ขององค์กร รวมถึงการสื่อสาร

ระหว่างองค์กร จึงควรมีการอบรมและความรู้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ ในส่วนท่ีเกี่ยวกับกระบวนการท างาน องค์กร

ควรมีบทบาทการก าหนดเกณฑ์ ทบทวนตัววัดภายในกระบวนการ ความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อน าไป

อธิบายผลการด าเนินงานในด้านตา่งๆ นั้น มีความส าคัญตอ่องค์กรเป็นอย่างมาก จึงควรมุง่เน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ 

สร้างความพึงพอใจ และการยอมรับเกี่ยวกับการอธิบายผลการด าเนินงาน รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความส าคัญ

ให้กับบุคลากร และสรา้งค่านิยมให้มุง่บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม  

ABSTRACT  

 The independent study on “ Self-Assessment of Thai Traditional and Complementary Medicine Center, 

Faculty of Medicine, Chiang Mai University According to Thailand Quality Award Guidelines”  has an objective to 

conduct self-assessment and obtain assessment results from the Thailand Quality Award assessors (TQA assessors) 
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to develop action plans to modify the work processes and synthesize lessons learned in order to create methods for 

other medical centers to conduct their own self assessments according to the criteria of Thailand Quality Award. 

 The researcher collected data according to the criteria of Thailand Quality Award and discussed with the 

Board of Directors, operations and services workforce.  Then they drafted the structure of the organization and 

different categories according to the criteria of Thailand Quality Award and submitted it to four TQA assessors to 

analyze the data. 

 The research finds out that in category 1: leadership, the center has the organized leadership process led 

by senior leaders of the center. The senior leaders have conducted performance that brings the organization towards 

success at both domestic and international levels.  Opportunity for improvement includes the lack of clarity in 

communication effectiveness and workforce engagement throughout the organization. 

  In category 2: strategy, the center has a strategy development process that is organized and effective. The 

strategic objectives of the center correspond with and respond to the goals of the organization.  Opportunity for 

improvement includes the lack of clarity regarding the effectiveness and the relevance of some strategic objectives. 

The significant prediction in resources for achieving some goals of the action plan has not been found. 

  In category 3: customer, the center has the organized processes of customer listening and determination of 

customer satisfaction as well as customer and workforce engagement in each group. Opportunity for improvement 

includes the lack of clarity in effectiveness assessment process of customer satisfaction assessment. The center has 

not shown the analysis and review of methods used to engage and develop relationships with other types of 

customers. 

In category 4: measurement, analysis and knowledge management, the center has determined data and 

information used to follow the daily operational results, performance results and results related to strategic plans in 

an organized manner.  In addition, the center has prioritized the areas for improvement continuously and has 

envisioned the performance result in the future. Opportunity for improvement is that the center has not shown the 

analysis of data collected from other groups of customers to develop information regarding those customers. 

Moreover, the center has not shown the efficiency review of the management system of the quality of data, 

information and information technology to respond to and meet the needs of workforce and other groups of 

customers.  

In category 5: workforce, the center has launched a system of providing workforce to meet the needs of 

workforce capability and capacity that changes with the strategic plan. The center also operates on the well-being 

and safety during work of workforce. Opportunity for improvement is that it is unclear whether the organization of 

the system and management of workforce to achieve the goals of the center are the efficient methods. There is no 
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evidence showing that the methods used to develop workforce and leaders and to assess the learning and 

development effectiveness have considered important issues and the needs of the organization.  

In category 6: operations, the center has designed the operational process in an organized manner. It also 

governs the safety environment and ensures the occupational safety and health for the workforce. Opportunity for 

improvement is that there is no clarity in emergency preparedness and there are no clear effectiveness and 

relevance between the organizational needs and the important service design and work process.  

In category 7:  results, the center has demonstrated the indicators of satisfactory results continuously. 

Opportunity for improvement is that some significant results of the center have not met the goals and corresponded 

with the organizational strategy. Moreover, the results presented by the center have not shown the finding of new 

markets or potential extension of markets. 

 As for suggestions for further research for other medical centers, the determination and deployment of 

vision and values of organizations by senior leaders are crucial factors required for organizational development. The 

workforce may be concerned with additional tasks and difficulty in collecting data. Thus, the significance of collecting 

relevant information should be promoted and realized by the organization.  The use of electronic information is 

considered part of the organization’s knowledge network as well as inter-organizational communication. Hence, the 

training and workshop regarding this issue should be provided to workforce regularly.  With regards to the work 

process, it is markedly significant that the organization should play a role in determining criteria, reviewing indicators 

within the process, and promoting overall understanding regarding performance in order to explain different areas of 

performance results.  Hence, the organization should focus on providing knowledge and understanding as well as 

creating satisfaction and acceptance regarding the explanation of performance results. Furthermore, the organization 

should raise awareness among its workforce and generate values that focus on achieving its missions and vision with 

proper methods. 

บทน า  

 ภาคเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันมกีารแข่งขันทางธุรกิจท่ีสูงมาก มกีารพัฒนากลยุทธ์การบริหารงานท่ีมีมาตรฐานสากล

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึน้ ดังนัน้บริษัทในปัจจุบันเร่ิมให้ความส าคัญในกลยุทธ์การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 

กลยุทธ์การบริหารประสบการณ์ลูกค้า ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจในประเทศไทยมีการตื่นตัวในการพัฒนาการบริหารเป็นอยา่ง

มาก จึงได้มีการพัฒนาการบริหารจนสามารถแข่งขันจนเกิดการยอมรับมาตรฐานการบริหารในระดับสากล เพื่อหวังท่ีจะ

สร้างการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน และเกิดความภาคภูมิใจกับองค์กรท่ีประสบความส าเร็จในระดับมาตรฐาน

โลก  

 รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) เป็นเคร่ืองหมายแห่งความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

ทุกด้าน มีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวนการการตัดสินรางวัลเช่นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
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สหรัฐอเมริกา หรือ The Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติสามารถน ามา

ประยุกต์ใช้กับปัจจัยท่ีแตกต่างกันในแต่ละองค์กร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการและกลยุทธ์ท่ีผันแปรไป  

และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคุณค่าและยกระดับขีดความสามารถขององค์กรให้ดีขึ้นตอ่ไป 

 ศูนยก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่เปิดให้บริการ

รักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และการแพทย์แผนจีน ได้มีการน าเอากลยุทธ์การบริหารงานต่างๆ 

ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ขององค์กรในแต่ละช่วงเวลา โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ท่ีความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า 

ประกอบกับนโยบายของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในปัจจุบันได้มีการก าหนดเป้าหมายหลักในการ

บริหารงานคือการมุง่สู่การได้รับรางวัลการบริหารคุณภาพแห่งชาต ิ(Thailand Quality Award - TQA) ภายในปี 2563  

 ผู้ศึกษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาการประเมินตนเองของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งการน าเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติมา

ประยุกต์ ใช้ ในการประเมินตนเองซึ่ งสอดคล้องกับเป้าหมายหลักในการบริหารงานของคณ ะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว ผลการศึกษาจะช่วยท าให้ได้ทราบข้อมูลถึงสภาพปัจจุบันของการด าเนินงานขององค์กร  

เพื่อน าไปทบทวนผลการด าเนนิงานและการยอมรับความร่วมมอื ตลอดจนการเรียนรู้ของทุกคนในองค์กร  

แนวคดิและทฤษฎี  

 ในการศกึษาคร้ังนี้ ผู้ศกึษาได้ศกึษาค้นควา้และรวบรวมเอกสารงานวิจัย ต ารา และน าเสนอตามล าดับดังตอ่ไปนี้

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพ 

  1. เกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาต ิปี 2559 – 2560  

  2. แผนพัฒนาการศกึษามหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  3. แผนพัฒนาการศกึษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

  4. ระบบและกล ไกการประ เมิ นคุณ ภาพก ารศึ ก ษาภาย ในส่ วน งาน  ต ามแนวท าง CMU-EdPEx 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ประจ าป ี2560 

  5. การด าเนนิงานของศูนยก์ารแพทยแ์ผนไทยและการแพทยผ์สมผสาน (TTCM) คณะแพทยศาสตร์  

    มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 
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รูปที่ 1 เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เพื่อผลการด าเนนิงานท่ีเป็นเลิศ : มุมมองเชงิระบบ 

วิธีการด าเนินการวิจัย  

 การศึกษาถึงการประเมินตนเองของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1) รวบรวมข้อมูลเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติจากหนังสือ อินเตอร์เน็ต เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา 2) ขออนุมัติเผยแพร่

งานวิจัยและร่วมอภิปรายกับคณะผู้บริการระดับสูง บุคลากรฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายบริการ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ เพื่อการเก็บข้อมูล 3) เขียนโครงร่างองค์กรและหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 4) ประเมิน 

วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ  โดยผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ  

(TQA Assessor) 5) สรุปผลการวเิคราะห์ร่วมกัน (Consensus) และจัดท าและน าเสนอรายงาน 

 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA Assessor) สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

จ านวน 4 คน ด าเนินการตรวจวิเคราะห์ ทบทวน โดยพิจารณาจากรายงานวิธีการและผลการด าเนินงานร่วมกัน 

(Consensus) ซึ่งระบุจุดเด่น (Strength) และโอกาสพัฒนา (Opportunities for Improvement: OFI) ชว่ยให้องค์กรเห็นถึงจุดท่ี

เป็นโอกาสในการพัฒนา ปรับปรุงให้กระบวนการท างานภายในองคก์รเป็นไปอยา่งมีระบบ  
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ผลการศึกษา การอภิปรายผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 ส่วนที่  1 รายงานการประเมินตนเองของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย โครงร่างองคก์ร หมวด 

1 การน าองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์ หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ หมวด 5 

บุคลากร หมวด 6 การปฏบัิตกิาร และหมวด 7 ผลลัพธ์ 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิจากผู้ตรวจประเมนิรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ซึ่งระบุจุดเด่น (Strength) และโอกาส

พัฒนา (Opportunities for Improvement: OFI) ดังนี้ หมวด 1 การน าองค์กร ศูนยฯ์ มีกระบวนการการน าองค์กรโดยผู้น า

ระดับสูงอย่างเป็นระบบ ผู้บริหารระดับสูงมกีารด าเนนิการเพื่อให้องค์กรประสบความส าเร็จทัง้ในปัจจุบันและอนาคตอยา่ง

เป็นระบบ โอกาสพัฒนา คือ การเพิ่มประสิทธิผลของกระบวนการสื่อสารและสร้างความผูกพันกับบุคลากรท่ัวท้ังศูนย์ฯ 

หมวด 2 กลยุทธ์ ศูนย์ฯ มีกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมีระบบและมีประสิทธิผล โดยครอบคลุมกระบวนการ

วางแผนกลยุทธ์ การน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และการทบทวนพัฒนากลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของศูนย์ฯ มีความ

สอดคล้องตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กร ได้แก่ IWISH ส าหรับโอกาสพัฒนา ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิผลและความ

สอดคล้องของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในบางหัวข้อ การคาดการณ์ท่ีส าคัญด้านทรัพยากรในการบรรลุเป้าหมายของ

แผนปฏิบัตกิารบางส่วน โดยเฉพาะด้านงบประมาณในการด าเนินการ รวมถึงกระบวนการการปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัตกิาร

เพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น หมวด 3 ลูกค้า ศูนย์ฯ มีกระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าท่ีเป็นระบบ  

และมีกระบวนการท่ีเป็นระบบในการประเมินความพึงพอใจ ความผูกพันของบุคลากรและลูกค้าแต่ละประเภท และ

ก าหนดให้มีผู้ รับผิดชอบรวบรวมสารสนเทศ และเทียบกับคู่เทียบท้ังในระดับภูมิภาค ประเทศ  โอกาสพัฒนา ได้แก่ 

กระบวนการประเมินประสิทธิผลของกระบวนการการรับฟังเสียงของลูกค้า การวิเคราะห์ ทบทวน ประสิทธิผลของ

แนวทางท่ีใช้สร้างความผูกพันและความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มอื่น และกระบวนการท่ีเป็นระบบในการสร้างความสัมพันธ์

กับลูกค้าในอนาคต หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ศูนย์ฯ มีการก าหนดข้อมูลและสารสนเทศ

เพื่อใช้ในการติดตามผลปฏิบัติงานประจ าวันและผลการด าเนินการ รวมถึงผลลัพธ์ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนเชิงกลยุทธ์อย่างมี

ระบบ และมีวิธีการจัดล าดับความส าคัญของเร่ืองท่ีต้องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ผลการด าเนนิการในอนาคต 

โอกาสพัฒนา ได้แก่ การน าข้อมูลท่ีได้จากลูกค้ากลุ่มอื่นมาวิเคราะห์ให้เป็นสารสนเทศ กระบวนการน าข้อมูลและ

สารสนเทศการตลาดมาใชป้ระโยชนอ์ย่างเป็นรูปธรรม และการทบทวนประสิทธิภาพของระบบจัดการคุณภาพของข้อมูล 

สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ หมวด 5 บุคลากร ศูนย์ฯ เร่ิมมีระบบในการจัดเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อความ

ตอ้งการด้านขีดความสามารถและอัตราก าลังท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามแผนกลยุทธ ์นอกจากนีศู้นย์ฯ มีการด าเนนิการด้านสุข

ภาวะ ความปลอดภัยในการท างานของบุคลากร ส าหรับโอกาสพัฒนา ได้แก่ การจัดระบบและบริหารบุคลากรเพื่อการ

ท างานให้บรรลุผล การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากรท่ีส าคัญตามแผนกลยุทธ์ IWISH อย่างมีประสิทธิภาพ  

การด าเนนิการท่ีมปีระสิทธิภาพต่างๆ ในเชงิการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะหลักขององค์กรอย่างเต็มท่ี การเพิ่มหลักฐานท่ี

แสดงว่าศูนย์ ฯ มีวิธีการในการพัฒนาบุคลากรและผู้น า และการประเมินประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 

ได้พิจารณาถึงประเด็นท่ีส าคัญและเป็นความต้องการขององค์กร หมวด 6 การปฏิบัติการ ศูนย์ฯ มีการออกแบบ
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กระบวนการท างานของศูนยฯ์ อยา่งเป็นระบบ และมีการดูแลให้สภาพแวดล้อมมคีวามปลอดภัย ผ่านกระบวนการจัดการ

อาชีวอนามัยความปลอดภัย ส าหรับโอกาสพัฒนา ได้แก่ ความชัดเจนด้านการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และความ

สอดคล้องระหว่างความต้องการขององค์กรกับกระบวนการออกแบบบริการและกระบวนการท างานท่ีส าคัญ 

กระบวนการสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานประจ าวันของกระบวนการต่างๆ เป็นไปตามข้อก าหนดท่ีส าคัญ  หมวด 7 

ผลลัพธ์ ศูนยฯ์ มีการแสดงผลลัพธ์หลายตัววัดท่ีดีต่อเนื่องในด้านจ านวนผู้เข้ารับบริการ จ านวนคร้ังของผู้เข้าศึกษาดูงาน 

ความพงึพอใจของผู้มาดูงานท่ีศูนย ์และความพงึพอใจตอ่การรักษาพยาบาลของผู้รับบริการ สอดคล้องกับการตอบสนอง

ตอ่ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ในด้านบุคลากรขององค์กร โอกาสพัฒนา ได้แก่ ผลลัพธ์ท่ีส าคัญในบางประเด็นให้เป็นไปตาม

เป้าหมายสอดคล้องกับกลยุทธ์ และผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการเสาะหาตลาดใหม่หรือการขยายสว่นตลาดท่ีอาจเกิดขึ้น 

 ส่วนที่ 3 แผนปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาต ิ

ซึ่ งทางหัวหน้าศูนย์ และผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดท าขึ้น เพื่อพัฒนาองค์กรตามข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ดังนี้ 

หมวด 1 การน าองค์กร จ านวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 12,500 บาท หมวด 2 กลยุทธ์ จ านวน 3 โครงการ 

งบประมาณรวม 22,000 บาท หมวด 3 ลูกค้า จ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 70,000 บาท หมวด 4 การวัด  

การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 4,000 บาท หมวด 5 บุคลากร จ านวน 1 

โครงการ งบประมาณรวม 50,000 บาท หมวด 6 การปฏิบัติการ จ านวน 4 โครงการ งบประมาณรวม 44,000 บาท และ

หมวด 7 ผลลัพธ์ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 38,000 บาท 

ส่วนที่ 4 การสังเคราะห์บทเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย แนวทางในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ การวเิคราะห์ช่องวา่ง (Gap Analysis) ของการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ตามข้อก าหนดของเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติ และการวเิคราะห์ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแหง่ชาติ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไปส าหรับศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน  ได้แก่ 1) 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ

แห่งชาติ เป็นเร่ืองใหม่ ท าให้การเขียนรายงานตามเกณฑ์ท้ัง 7 หมวดยังไม่มีความชัดเจน 2) ผู้น าระดับสูงและผู้ปฏิบัติยัง

ขาดแนวทางท่ีชัดเจนในการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 3) ผู้น าระดับสูงควรน าเอาการด าเนินงานการ

ประเมินตนเองของศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติคร้ังนี้ เข้าบรรจุ

เป็นวาระการประชุมหลักของการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4) ผู้น าระดับสูงควรจัดให้มีการอบรมความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานตามเกณฑ์รางวัล

คุณภาพแห่งชาติให้แก่บุคลากรทุกระดับ 5) ผู้น าระดับสูงควรมีการทบทวนข้อก าหนด ตัวช้ีวัด และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องอย่าง

เป็นปัจจุบันและตอ่เนื่อง 6) ผู้น าระดับสูงควรมกีารผลักดันให้มกีารด าเนนิงานตามเกณฑ์รางวัลคณุภาพแห่งชาติให้มีความ

สอดคล้องกับคา่นิยมให้มากกว่านี ้ 
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  ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไปส าหรับองค์กรอื่น ได้แก่ 1) การท่ีผู้น าระดับสูงตอ้งก าหนดและถ่ายทอด

วสิัยทัศน์และค่านิยมขององคก์รน้ัน ถือเป็นปัจจัยส าคัญท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาองคก์ร 2) บุคลากรอาจมคีวามกังวลใน

เร่ืองของภาระงานท่ีเพิ่มขึ้นและความยุ่งยากในการรวบรวมข้อมูล ดังนั้นควรสร้างความตระหนักถึงความส าคัญของ

กระบวนการรวบรวมสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้อง 3) การใช้งานสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย

ความรู้ขององค์กร รวมถึงการสื่อสารระหว่างองคก์ร จึงควรมกีารอบรมและความรู้กับบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ 4) ในสว่น

ท่ีเกี่ยวกับกระบวนการท างาน องค์กรควรมีบทบาทการก าหนดเกณฑ์ ทบทวนตัววัดภายในกระบวนการ 5) ความเข้าใจ

โดยรวมเกี่ยวกับการด าเนินงานเพื่อน าไปอธิบายผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ นั้น มีความส าคัญต่อองค์กรเป็นอยา่งมาก 

จึงควรมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความพึงพอใจ และการยอมรับเกี่ยวกับการอธิบายผลการด าเนินงาน 

รวมถึงสร้างความตระหนักถึงความส าคัญให้กับบุคลากร และสร้างค่านิยมให้มุ่งบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ด้วยวิธีการท่ี
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