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บทคัดยอ
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบและกลยุทธการประกอบการในฐานะผูประกอบการสังคม : กรณีศึกษาโรงพยาบาล
เทียนฟา” มีวัตถุประสงคดังนี้1. เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธการประกอบการในฐานะผูประกอบการสังคม 2. เพื่อ
ศึกษาถึงปญหา อุปสรรคจากการประกอบการและแนวทางการแกไขปญหาในฐานะผูประกอบการสังคม ในการวิจัย
ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชวิธีปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) จากการ
เก็บรวบรวมขอมูลการใหสัมภาษณระดับลึก (In-dept Interview) ซึ่งมีผูใหขอมูลหลักคือผูบริหารและบุคคลากรที่ทํา
หนาที่ใหบริการและผูใชบริการภายในโรงพยาบาลเทียนฟา สําหรับผลการวิจัยพบวารูปแบบนโยบายในการบริหาร
จัดการประกอบไปดวย 3 แนวทางหลัก ไดแก 1.) สนับสนุนการเขาถึงการบริการดานสาธารณสุขของประชาชน 2.)
การเปนแบบอยางที่ดีในสังคม 3.) การปลูกจิตสํานึกการใหบริการชวยเหลือสังคม สวนในดานกลยุทธประกอบไปดวย
3 แนวทางหลัก ไดแก 1.) สรางความตระหนักใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและคานิยมทางสังคมเกี่ยวกับ
ความสําคัญของการเขา ถึงการบริการดานสาธารณสุขของประชาชนดวยกระบวนการเรียนรูทางสังคม (Social
Cognitive Learning Theory) 2.) การใหโอกาสทางสังคมแกผูที่ไมสามารถเขาถึงการบริการดานสาธารณสุขตาม
โรงพยาบาลตางๆทั่วไป 3.) การสรางคุณคาและความเชื่อมั่นในการใหบริการ อันเปนแนวทางสําคัญที่จะสามารถ
ขับเคลื่อนใหกลยุทธดานการเปนผูประกอบการสังคมและนโยบายทางธุรกิจเปนเรื่องเดียวกันมากยิ่งขึ้น
คําสําคัญ : การประกอบการสังคม ผูป ระกอบการสังคม

ABSTRACT
This research is “format and strategy of social entrepreneurship: Tienfah hospital study” aimed to
objectives of the research are: 1.) Study the format and strategy of social entrepreneurship and 2.) Study
the problem solving of social entrepreneurship. The methods of research used will be qualitative and
phenomenology method. In-depth interviews will be conducted with staff members and patients in the
hospital. The results of format showed 1.)To support public health for people in the social 2.) Being good
example in the social 3.) Making conscious for helping social. The strategy of doing business contains 3
way points. 1.) Awareness to change attitude and social value on the importance for entrance to public
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health from social cognitive learning theory. 2.) Giving chance from social to disable reaching public
health at other hospitals. 3.) Making value and confidence of service for driving strategy of social
entrepreneurship and policy to be the same as subject matter.
Key Words : Social entrepreneurship
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คํานํา
ปญหาดานสังคมและสิ่งแวดลอมในโลกปจจุบันที่ดูเหมือนจะเลวรายลงเรื่อยๆ ในหลายๆ ดาน นาจะเปน
“ขอพิสูจน” ที่ชัดเจนระดับหนึ่งวา ที่ผานมา การใหความชวยเหลือแบบ “สังคมสงเคราะห” เพียงอยางเดียว (หมายถึง
การ “ให” ไมวาจะเปนเงินหรือของบริจาค) ไมชวยแกปญหาไดจริง และอาจทําใหสถานการณเลวรายลงกวาเดิมดวย
ซ้ํา ถาหากผูที่รับเงินบริจาคนั้นนําเงินไปใชผิดที่ผิดทาง หรือไมก็คอรรัปชั่นเขากระเปาตัวเอง ปญหาดานสังคมและ
สิ่งแวดลอมสมัยนี้มีความสลับซับซอนและยุงยากกวาในอดีต ไมใชปญหาตื้นๆ ที่แกไดดวย “เงิน” เพียงอยางเดียว
การลงทุนเพื่อสังคมจึงยากกวา ทาทายกวา มีความเสี่ยงที่จะลมเหลวสูงกวา และดังนั้นจึงตองใชความคิดริเริ่ม ความ
กลาหาญ ความเสียสละ ความคิดสรางสรรค ความเชี่ยวชาญ ความเชื่อมั่นในศักยภาพของผูยากไร และความอดทน
สูงกวาการทําธุรกิจปกติ [1]
ในดานการเปนผูประกอบการสังคมนั้น เปนที่นาสนใจสําหรับยุคปจจุบันซึ่งกลุมคนเหลานี้จะมีความคิดที่
ทรงพลังในการริเริ่มที่จะสรางสรรคสังคมเพื่อปรับปรุงชีวิตของประชาชนทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข การคุมครอง
สิ่งแวดลอม ผูพิการและดานอื่นๆมากมาย โดยที่ไมมีเปาหมายในการแสวงหาผล [2] จึงทําใหเล็งเห็นไดวาสังคมใน
ปจจุบันมีความสําคัญมาก ที่จะตองมีการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการทําเพื่อสังคม
การเปนผูประกอบการสังคมนั้นมีประโยชนในดานการสรางความเทาเทียมกันภายในสังคม แลวยังทําให
ชอ งว า งในด า นความรู สึ ก ของผู ที่ อ ยู ระดั บ ล า งมี ความรู สึ ก และทั ศ นคติใ นมุ ม มองที่ดีขึ้น นอกจากนั้ นสิ่ ง ต า งๆที่
ผูประกอบการสังคมทําขึ้นยังจะสงผลในดานคานิยมและภาพลักษณขององคกรในสายตาของบุคคลทั่วไป ซึ่งตรงนี้
จะเปนสิ่งที่สําคัญมากเพราะนอกจากจะดําเนินธุรกิจเพื่อหวังผลกําไรแลว ความยั่งยืนที่เกิดจากแรงสนับสนุนจาก
สังคมเปนสิ่งที่ขาดไมไดเชนกัน [3]
สําหรับในปจจุบันการทําธุรกิจเพื่อสังคมที่ไมคอยจะมีคนนึกถึงคือการใหบริการทางดานการแพทย ซึ่งการ
ใหบริการในดานดังกลาวคอนขางจะเปนเรื่องที่ยากเนื่องจากความไมพรอมในดานจํานวนบุคลากรรวมไปถึงสถานที่
ซึ่งถึงแมจะมีโรงพยาบาลรัฐที่คอยใหบริการ แตเพราะจํานวนผูตองการใชบริการมีจํานวนมากทําใหเกิดความไม
เพียงพอ จึงทําใหการเขาถึงการรักษานั้นเปนเรื่องที่คอนขางยากที่จะครอบคลุมไปถึงความตองการของกลุมคนทุกชน
ชั้ น ตรงนี้จึ ง ได เ กิ ดการจั ด ตั่ งมู ล นิ ธิ ที่ ป ระกอบกิ จ การโรงพยาบาลที่ ใ ห บ ริ ก ารรั ก ษากลุ ม คนทุกชนชั้ น โดยที่ คิ ด
คาบริการไมแพงหรือแมกระทั่งไมคิดเลยในบางกรณีที่ผูเจ็บปวยไมมีความพรอมในดานคาใชจาย
โรงพยาบาลเทียนฟาที่ไดกอตั่งขึ้นมาบนถนนเยาวราชในตอนนั้นใหบริการเฉพาะดานการแพทยแผนจีนไดมี
การนําเครื่องมือ อุปกรณ มาจากเซี่ยงไฮ ทั้งนี้โรงพยาบาลยังไดเชิญแพทยจีนผูเชี่ยวชาญมาดูแลคลังยาและวิธีการ
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ตมยาอยางเขมงวด โรงพยาบาลเทียนฟาไมเหมือนกับที่อื่นๆ คือ เก็บคาใชจายในราคาที่เหมาะสม เมื่อเทียบกับที่อื่น
ที่นี่เก็บในราคาที่ถูกกวา และบางครั้งก็รักษาใหฟรีตามสภาพของอาการเจ็บปวย [4]
ความนาสนใจของหัวขอวิจัยครั้งนี้คือการประกอบการโรงพยาบาลที่เก็บคาบริการรักษาขั้นตําหรือไมเก็บเลย
ในบางกรณี ซึ่งเปนสิ่งที่ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจในการเปนผูประกอบการสังคมโดยแท โดยงานวิจัยฉบับนี้มีเพื่อ
ศึก ษาระบบการจัด การ การวางรูป แบบและกลยุท ธ ในดา นตา งๆ นอกจากนั้นยัง รวมไปถึงการศึก ษาถึง ปญ หา
อุปสรรคจากการประกอบการและแนวทางการแกไขปญหาในฐานะผูประกอบการสังคม เพื่อที่จะทํา ใหองคก ร
ขับเคลื่อนไปขางหนาในขณะที่สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอยูทุกวัน การศึกษาครั้งนี้ยังสามารถเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการเพื่อนําไปใชพัฒนาการบริหารจัดการภายใตจิตสํานึกหรือทัศนคติในการเปนผูประกอบการสังคม

วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษารูปแบบและกลยุทธการประกอบการในฐานะผูประกอบการสังคม
2.เพื่อศึกษาถึงปญหา อุปสรรคจากการประกอบการและแนวทางการแกไขปญหาในฐานะผูประกอบการ
สังคม

อุปกรณและวิธีการ
การวิ จั ย นี้ เ ป น การศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ โดยใช ก ารเก็ บ ข อ มู ล ภาคสนามและเก็ บ ข อ มู ล จากเอกสารเป น
สวนประกอบ เพื่อใหขอมูลมีความนาเชื่อถือและครอบคลุมประเด็นที่ตองศึกษารูปแบบการเก็บขอมูลภาคสนาม ผู
ศึกษาใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึก (In-Depth Interview) กับผูที่มีความเกี่ยวของและวิธีการวิเคราะหรายละเอียดขอมูล
สําหรับงานวิจัยในเชิงคุณภาพ ผูศึกษาไดใชวิธีปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) เพื่อศึกษา มีระยะเวลาในการ
เก็บขอมูลประมาณ 2 เดือน ระหวางวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 โดยผูวิจัยไดเก็บขอมูลกับผู
ที่มีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ใหบริการและผูใชบริการในบริเวณพื้นที่โรงพยาบาลเทียนฟา ในระหวางการเก็บ
ขอมูลผูศึกษาไดใชการบันทึกเทปเพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน ในการโตตอบการสนทนาผูวิจัยไดจับประเด็นสําหรับ
นํามาจดบันทึกคําสัมภาษณ หลังจากการเก็บขอมูลแลวเพื่อใหไดขอมูลครบถวนสมบูรณและเชื่อถือได ผูวิจัยไดใช
การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) [5] โดยใชแหลงที่มาของขอมูลแตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยเปนผูศึกษา
ขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณระดับลึกดวยตนเอง โดยใชเครื่องบันทึกเสียงในระหวางสัมภาษณ แลวนํามาถอดขอความ
อยางละเอียดคําตอคํา เพื่อจัดหมวดหมูและวิเคราะหอยางเปนระบบตอไป

ผลการวิจัยและวิจารณ
เมื่อผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิเปนที่เรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดมาทําการ
วิเคราะหโดยมีผลการวิจัยที่ไดจากการศึกษาตามวัตถุประสงค ดังนี้
1. ศึกษารูปแบบและกลยุทธการดําเนินกิจการในฐานะผูประกอบการสังคมของโรงพยาบาลเทียนฟา
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1.1 จากการศึกษาพบวา โรงพยาบาลเทียนฟาดําเนินกิจการโดยกําหนดนโยบายเพื่อสังคมในรูปแบบตางๆ
อยางตอเนื่อง ดัง 3 แนวทางหลัก ไดแก
1. สนับสนุนการเขาถึงการบริการดานสาธารณสุขของประชาชน ไดแก การเปดโอกาสใหประชาชนทั่วไปที่
ไมมีความสามารถในการจายคารักษาพยาบาลตามโรงพยาบาลตางๆในราคาที่สูง ทางโรงพยาบาลเทียนฟาไดเปด
โอกาสในการเขาถึงบริการดวยการเก็บคาบริการสําหรับการรักษาแผนปจจุบันในราคาที่ต่ําโดยที่ไมหวังผลกําไร สวน
ในการรักษาแพทยแผนจีนไมมีการเก็บคารักษาแตอยางใด นอกจากนั้นยังมีการจัดกิจกรรมในการตรวจสุขภาพนอก
สถานที่ทุกวันอาทิตยที่สวนลุมพินีโดยไมคิดคาบริการแตอยางใดตลอดระยะ 2 ปที่ผานมาและยังคงดําเนินตอไป
2. การเปนแบบอยางที่ดีในสังคม ไดแก ความตั่งใจที่จะชวยเหลือสังคมในดานสาธารณสุข ทางโรงพยาบาล
ไดดําเนินการมาเปนระยะเวลายาวนาน (108 ป) จึงเปนที่แสดงใหเห็นไดวา ทางโรงพยาบาลเทียนฟามีความจริงจัง
และจริงใจในการเปนแบบอยางที่ดีตอสังคมในการบริการสาธารณสุข
3. การปลูกจิตสํานึกการใหบริการชวยเหลือสังคม โดยใชทรัพยากรที่มีอยูในองคกรเปนอันดับแรก และ
สงเสริมการมีสวนรวม ไดแก การปฏิบัติตนขององคกรเปนแบบอยางโดยที่ไมหวังผลกําไรและดําเนินกิจการมาเปน
ระยะเวลานาน (108 ป) จึงเห็นไดวาบุคคลตางๆที่ไดเขามาสัมผัสตรงนี้จะรูสึกถึงความตั่งใจในการชวยเหลือสังคม
อยางจริงจัง ซึ่งจะเห็นไดจากจํานวนเงินบริจาคที่มีเขามาอยางมากมายเปนประจํา
1.2 จากการศึกษากลยุทธการดําเนินธุรกิจในฐานะผูประกอบการสังคมของโรงพยาบาลเทียนฟา เปนดังนี้
1.2.1 กลยุทธแรก คือ สรางความตระหนัก ใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคติและคานิยมทาง
สังคมเกี่ยวกับความสําคัญของการเขาถึงการบริการดานสาธารณสุขของประชาชนดวยกระบวนการเรียนรูทางสังคม
(Social Cognitive Learning Theory) สิ่งที่เห็นไดชัดเจนจากการลงพื้นที่สัมภาษณและเก็บขอมูลคือ การบอกตอ
แบบปากตอปาก โดยเกิดจากบุคคลที่เขามาสัมผัสและผูที่ไดรูจักโรงพยาบาลเทียนฟาจากบุคคลอื่นจํานวนมากเกิด
ความรูสึกวาสิ่งที่โรงพยาบาลกําลังปฏิบัติเปนสิ่งที่นายกยองและเกิดความรูสึกที่ตองการเขามามีสวนรวมในการ
สนับสนุน ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงทางดานทัศนคติและคานิยมในตัวบุคคลที่ไดรับรูถึงการใหบริการตางๆ จาก
โรงพยาบาลโดยเกิดจากความประทับใจสวนตัวจากผูเขามารับบริการซึ่งเปนพื้นฐานความรูสึกที่ละเอียดออนของคน
ไทยที่ตองการชวยเหลือสังคม นอกจากนั้นโรงพยาบาลเทียนฟาไดศึกษาวิเคราะหปญหาสุขภาพของประชาชน โดย
เริ่มจาก การมีสวนรวมสํารวจพื้นที่ที่ใหบริการ เพื่อใหประชาชนไดรูสภาพของ ปญหาของชุมชนดวยตนเอง ตั้งแตการ
สรางแบบสํารวจ การกําหนดพื้นที่บริเวณใกลเคียงโรงพยาบาล การสํารวจ และการนําขอมูลมาสรุป และมีเจาหนาที่
สุขภาพ เปนพี่เลี้ยง ชวยตรวจสอบความครบถวนของขอมูล หลังจากนั้นไดนํามาระบุถึงปญหาโดยมีคณะสํารวจเปน
ผูนําเสนอผลที่ไดตอที่ประชุมเพื่อสรุปออกมาเปนปญหาอยางแทจริงและนํามาคนหาสาเหตุเพื่อเปนแนวทางในการ
แกไขตอไป
1.2.2 กลยุ ท ธ ที่ ส อง คื อ การให โ อกาสทางสั ง คมแก ผู ที่ ไ ม ส ามารถเข า ถึ ง การบริ ก ารด า น
สาธารณสุขตามโรงพยาบาลตางๆ ทั่วไป โดยมีการเรียกเก็บคาใชจายในราคาขั้นต่ําหรือไมมีการเรียกเก็บสําหรับผูที่มี
ความไมพรอมในดานทุนทรัพย เพื่อเปนการยกระดับการเขาถึงการรักษาแกประชาชนในระดับลางใหมีความทัดเทียม
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กับคนปกติทั่วไป โดยผูที่ตองการความชวยเหลือในดานคาใชจายตองแจงความจํานงตอสวนกลางหลังจากนั้น
เจา หนา ที่จ ะตรวจสอบขอมูลทางการเงินในบั ญชีว า สามารถใหความชว ยเหลือ ไดห รือ ไม สําหรับ ในกรณีที่ ทาง
โรงพยาบาลไมสามารถใหความชวยเหลือไดทางเจาหนาที่จะติดตอผูใหการสนับสนุนของโรงพยาบาลเทียนฟาใน
กรณีที่ตองการรักษาแผนปจจุบั นสวนการรักษาแผนจีนนั้นไมเสียคาใชจายในทุ กกรณี นอกจากนั้นยั งมีการจั ด
กิจกรรมในการตรวจสุขภาพนอกสถานที่โดยไมเสียคาใชจายอยางตอเนื่องตลอดทุกสัปดาหที่สวนลุมพินีซึ่งไดรับการ
ตอบรับที่ดีมากจากประชาชนในสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่ปฏิบัติอยางเปนปกติเพื่อสรางโอกาสแกสังคมใหผูปวยเขาถึงการ
รักษาในทุกระดับ
1.2.3 กลยุทธที่สาม คือ การสรางคุณคาและความเชื่อมั่นในการใหบริการ อันเปนแนวทางสําคัญ
ที่สามารถขับเคลื่อนใหกลยุทธดานการเปนผูประกอบการสังคมและนโยบายทางธุรกิจเปนเรื่องเดียวกันมากยิ่งขึ้น
โรงพยาบาลเทียนฟาไมไดละเลยในการสรางความเชื่อมั่นในดานการรักษาและตัวยา คุณภาพการใหบริการมีการ
สรางความนาเชื่อถือจากการปรับปรุงอาคารผูปวยนอกใหมีความทันสมัย เพิ่มจํานวนเตียงผูปวยเปน 200 เตียงโดย
ไดมีการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขใหเปนสถานพยาบาลปฐมภูมิ สําหรับตัวยาในการรักษาแผนปจจุบันและ
แผนจีนไดใชยาที่ไดรับรองจากองคการอาหารและยา นอกจากนั้นยังมีการปรับปรุงบรรจุภัณฑในยาจีนใหมีความ
ทันสมัยและปลอดภัยเพิ่มขึ้นในสวนการปดผนึกและใชความรอนในการสรางความสะอาดในตัวบรรจุภัณฑ สิ่งที่
กลาวมาเปนการสรางคุณคาใหเกิดความเชื่อมั่นในการบริการโดยที่ไมมีการละเลยในคุณภาพดานตางๆตอผูเขามารับ
บริการถึงแมจะไดรับคาตอบแทนจากการรักษาไมสูง
1.2.4 กลยุทธที่สี่ คือ การตลาดเพื่อสังคม [6] เปนสิ่งที่สําคัญมากในปจจุบันนอกจากความตั่งใจ
จริงในการชวยเหลือสังคม ทางโรงพยาบาลเทียนฟาไดมีการใชกลยุทธดานการตลาดเพื่อสังคมเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ ไดแก 1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบของบรรจุภัณฑยาจีนใหมีความทันสมัยและความสะอาดเพิ่มขึ้น 2.
กําหนดราคาที่จําหนายในราคาที่ไมสูงแตสามารถดําเนินกิจการได 3. ในดานชองทางการใหบริการทางโรงพยาบาลมี
การจัดกิจกรรมออกตรวจนอกสถานที่เปนประจํา 4. เนื่องจากการใหบริการหลักคือไมหวังผลกําไรจึงทําใหไมจําเปนที่
จะตองกําหนดการสงเสริมการใหบริการแตเนนที่การรักษามาตรฐาน 5. สรางเครือขายผูใหการสนับสนุนในชุมชน
บริ เ วณใกล เคี ย งรวมถึง ผู ที่ มี ค วามสนใจต า งๆ 6. วางนโยบายที่ ชัด เจนในการให บ ริ ก ารเพื่ อ สั ง คมโดยที่ ไ ม ห วั ง
ผลตอบแทน 7. งบประมาณหลักไดมาจากการบริจาคโรงพยาบาลเทียนฟามีคณะกรรมการทั้งหมด 80 ทานซึ่งทุก
ทานจะบริจาคคนละหลายแสนบาทในแตละปนอกจากนั้นยังใชเงินที่ไดจากสมาคมชาวจีนในยานเยาวราชและดอก
เบี้ยในธนาคารจํานวนหลายลานบาทตอปมาชวยในการบริหารจัดการดานตางๆ
2. ปญหา อุปสรรคและแนวทางการแกไขในฐานะผูประกอบการสังคมของโรงพยาบาลเทียนฟา
2.1 จากการศึกษาผูวิจัยพบวาการทํางานในทุกองคกรตองพบขอบกพรองในธุรกิจที่ไดดําเนินการทั้งสิ้น จาก
การวิเคราะหปญหา อุปสรรค และแนวทางการแกไขในฐานะการเปนผูประกอบการสังคมของโรงพยาบาลเทียนฟา
สามารถแยกออกเปน ดังนี้
2.1.1 แหลงเงินทุน ตนทุนทางการเงินในการใหบริการเปนปญหาขั้นตนในการดําเนินกิจการเพื่อ
ชวยเหลือสังคมทั่วไป ซึ่งรายไดหลักของแหลงทุนทางโรงพยาบาลเทียนฟาไดรับมาจากการบริจาคถึงแมมีเงินเขามา
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บริจาคตอปเปนจํานวนมากกวา 100 ลานบาทแตยังไมเพียงพอสําหรับการรักษาในบางครั้ง การแกปญหาโดยการเขา
หาแหลงเงินทุนทั้งการชวยเหลือจากการรับบริจาคที่มีการเพิ่มขึ้นอยางมากจากองคกรทั้งจากภาครัฐและจากเอกชน
ถึง แม ใ นกรณี ฉุ กเฉิ น ที่ มีผูเ ข า มาขอรั บ บริ ก ารแตไ ม มี เงิ นในการรั ก ษา ทางโรงพยาบาลสามารถค น หาผู ที่ จ ะมา
ชวยเหลือในดานคาใชจายไดเปนครั้งคราว
2.1.2 จํานวนผูใหบริการทางการแพทยไมเพียงพอและการขยายตัวเพิ่มขึ้นของผูรับบริการ ในดาน
การใหบริการสาธารณสุขเปนสิ่งที่จําเปนมากที่จะตองมีผูใหบริการที่มีความรูเฉพาะทางมาใหบริการ สําหรับการ
แกปญหาโดยการจัดการกําหนดคิวของผูปวย ใหบริการผูปวยที่มีความเรงดวนกอน แตมั่นใจไดวาผูบริการทุกคนจะ
ไดรับบริการแนนอน ในดานตัวแพทยผูรักษาทางโรงพยาบาลเทียนฟาไดมีการไปวาจางแพทยมาตรวจรักษาเปนครั้ง
คราวเพื่อใหเพียงพอกับจํานวนผูปวยโดยที่แพทยประจํายังคงทําการตรวจรักษาคนไขอยูเปนปกติ
2.1.3 เครื่องมือที่ใชในการรักษาเปนสิ่งที่สําคัญในการรักษาผูปวยทั่วไปตามโรงพยาบาลตางๆ ทาง
ผูบริหารโรงพยาบาลเทียนฟาไมไดนิ่งนอนใจในการแกไขเรื่องดังกลาว สําหรับการแกไขปญหาทางโรงพยาบาลเทียน
ฟาไดลดขนาดในการรักษาผูปวยลงมาเปนการรักษาในขั้นปฐมภูมิสําหรับการรักษาแผนปจจุบันสวนการรักษาแผน
จีนยังคงปกติเพราะทางโรงพยาบาลมีความสามารถในการสนับสนุนในเรื่องตรงนี้ สําหรับในกรณีผูปวยตองไดรับการ
รักษาอยางทันทีเกินความสามารถทางโรงพยาบาลจะสงไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลเลิศสินและหลังจากนั้นผูปวย
สามารถกลับมาพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลไดตามปกติตามความตองการของผูปวย
นอกจากนั้นผูวิจัยไดทําการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การใหความหมายการเปนผูประกอบการสังคมของ
โรงพยาบาลเที ย นฟ า พบว าเจ า หน า ที่ แ ละผูที่ เ ข า มาใชบ ริ ก ารมี ค วามเห็น ตรงกั นในด า นความหมายของคํ า ว า
ผูประกอบการสังคม มี 3 สวนประกอบใจความสําคัญของความหมายดังนี้
1. การชวยเหลือ ตอบแทนสังคมโดยไมหวังสิ่งตอบแทนใดๆ
2. การสนองพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
3. การมีจิตสํานึกในการชวยเหลือสังคมและการไมเอาเปรียบสังคม

สรุปผลและเสนอแนะ
การประกอบการทางสังคมเกี่ยวของกับปญหาสังคมหรือความตองการที่ยังไมไดรับการตอบสนองจาก
ภาคเอกชนหรือรัฐบาล โดยไดรับแรงจูงใจเบื้องตนจากผลประโยชนข องสังคมและเมื่อเปรียบเทียบกับการ
ประกอบการทางสังคมของโรงพยาบาลเทียนฟา นับวาเปนสิ่งที่มีความเสียสละ เอื้อเฟอผูวิจัยเล็งเห็นวาไดนํามาซึ่ง
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมโดยใชความตั่งใจในการชวยเหลือสังคมใหประชาชนไดเขาถึงในการรักษาเปนพื้นฐาน ซึ่ง
แนวทางที่โรงพยาบาลไดปฏิบัติสอดคลองกับแนวความคิดของการเปนผูประกอบการสังคม ไดแก
1. การยอมรับแนวคิดที่วาโอกาสสามารถสรางคุณคาทางสังคมได จะเห็นไดจากการใหบริการผูเขารับ
บริการโดยที่ไมมีการขัดของวาจะเปนคนที่อยูในระดับใด
2. การพัฒนาแนวคิดในการกําหนดสิ่งตอบแทนทางสังคม จะเห็นไดจากการมีเปาหมายและวัตถุประสงคที่
ชัดเจนในการชวยเหลือสังคมทางดานสาธารณสุขและยังคงพัฒนาการใหบริการตอไปเรื่อยๆ
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3. การกําหนดทรัพยากรที่ตองการและการไดรับทรัพยากรที่จําเปน จะเห็นไดจากการกําหนดสิ่งที่ตองการรับ
บริจาคคือจํานวนเงินซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญหลักในการนํามาบํารุงและพัฒนาดานตางๆของโรงพยาบาลไดอยางตรงจุด
และมีประสิทธิภาพที่ชัดเจน
จากการศึกษาของผูวิจัยครั้งนี้นาจะเปนแนวทางที่นําไปสูหนทางบรรเทาความเลวรายซึ่งเปนผลมาจากการมี
สังคมที่ทันสมัยเรงรีบโดยละเลยในบางสิ่งบางอยางที่เพื่อนรวมสังคมจะสามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันได ผูวิจัยหวัง
เปนอยางยิ่งที่จะสามารถสงเสริมใหคนในสังคมรูจักพึ่งพาอาศัยกัน ไมเอาเปรียบกัน มีความชวยเหลือเอื้อเฟอซึ่งกัน
และกันและอยูดวยกันดวยความรักและสามัคคีซึ่งเปนหลักการสําคัญของการพัฒนาสังคม
สําหรับขอเสนอแนะจากการวิจัยจากผลการวิเคราะหขอมูลและขอคนพบจากการวิจัยผูวิจัยมีขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับการประกอบการโรงพยาบาลเทียนฟาในฐานะผูประกอบการสังคม ในดานการประชาสัมพันธใหสาธารณะ
ชนรั บ ทราบข อ มูล วา ในสั งคมไทยยั งมีผู ป ระกอบการแบบนี้อ ยู เพื่ อ เป น การที่ จะให ผูที่ มี จิต ใจที่อ ยากจะให ก าร
สนับสนุนชวยเหลือในดานตางๆที่ทางโรงพยาบาลตองการสามารถรับรูและสงตอความชวยเหลือนั้นมาไดตรงกับ
เจตจํานงของผูใหบริจาค ในสวนนี้จากการลงพื้นที่ศึกษาและทําการวิเคราะหผูวิจัยเล็งเห็นวายังมีความไมแข็งแรงใน
ดานการประชาสัมพันธ ซึ่งถาปรับปรุงตรงนี้ไดจะทําใหทางโรงพยาบาลสามารถมีรายรับจากการบริจาคมากขึ้นและ
สามารถนําไปชวยสาธารณะไดอีกมากขึ้น
สําหรับ ขอ เสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปจากการทํา วิจัยครั้งนี้พบวาการศึกษารูป แบบและกลยุทธการ
ประกอบการในฐานะผูประกอบการสังคมของโรงพยาบาลเทียนฟา ยานเยาวราช คงเปนประโยชนตอผูศึกษาวิจัยใน
ครั้งตอไป ซึ่งในอนาคตการศึกษาขอมูลตางๆคงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย จึงควรมีการศึกษาขอมูลใหมๆ
เพิ่มขึ้นตากปจจุบัน แนวทางการศึกษาวิจัยในครั้งตอไป ผูวิจัยควรจะเลือกศึกษาการประกอบในฐานะผูประกอบการ
สังคมในธุรกิจอื่นๆที่ยังไมเปนที่รูจักในวงกวาง ซึ่งจะสามารถทําใหสังคมเกิดการรับรูและสามารถสงผลตอการตื่นตัว
ในดานความชวยเหลือจากองคกรตางๆที่มีความสนใจ
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