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 สาระขององคค์วามรูเ้รือ่งการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสทิธิผลต่อองคก์ร  ผูจ้ดัทํามคีวาม
ประสงคใ์หเ้กิดเป็นองคค์วามรูท้ีเ่ป็นมลูคา่เพิ่มจากการจัดทําโครงการแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นการพัฒนา
คณุภาพองคก์ร   ซึง่เป็นการแลกเปลีย่นความรู ้    การบรหิารจดัการระหว่างผูบ้รหิารและคณาจารย์
วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี   ผูท้รงคณุวุฒิ  และคณาจารยจ์ากมหาวิทยาลยัแมฟ่้าหลวง   
เนื้อหาภายในประกอบดว้ย  สาระทีไ่ด้จากการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้และสกัดเป็นองคค์วามรูใ้นประเด็น     
ทีเ่กี่ยวขอ้งกับ  ปัจจยัในการบรหิารงาน วิธีการบรหิารงาน ทีส่ง่ผลใหเ้กิดความสําเรจ็ในการพัฒนา
คณุภาพองคก์ร เกิดประสทิธิผลการบรหิารงาน 

 คณะผูจ้ดัทํา  ขอขอบพระคุณ ดร.เพลนิตา พรหมบัวศร ีผูอ้ํานวยการวิทยาลยัพยาบาล      
บรมราชชนนี ราชบุร ีทีร่ว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ใหก้ารสนับสนุนการจัดทําโครงการ และขอขอบพระคณุ 
ดร.เบญจวรรณ ทมิสวุรรณ ผูท้รงคณุวุฒิ    ทีร่ว่มแลกเปลีย่นเรยีนรู ้  และให้ขอ้เสนอแนะในการจดัทํา
โครงการ และสรปุเลม่องค์ความรูใ้นครัง้นี้   คณะผูจ้ดัทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สาระทีเ่กิดขึน้จากองค์
ความรู ้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร   และสามารถนําไปบูรณาการกบั
การทําวิจยัขององคก์รต่อไป  

             กลุม่งานยุทธศาสตรแ์ละประกันคณุภาพการศึกษา 
                         วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี
                                                                                          คณะผูจ้ดัทํา 
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การบรหิารงานให้เกิดความสําเรจ็ในการพัฒนาคณุภาพองคก์รเกิดประสทิธิผล การบรหิาร 
งานต่อองคก์ร    มปีัจจยัหลายประการ    ซึง่ผูบ้รหิารจําเป็นต้องศกึษาคน้คว้า   เพื่อทีจ่ะนํามามาใช้
เป็นกลวิธีในการดําเนินงานบรหิารองคก์ร   โดยการศกึษาคน้คว้าเพิ่มเติม การศกึษาดูงาน และการ
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้นวปฏิบัติ ในการบรหิารจดัการองค์กรทีด่ีระหว่างหน่วยงาน  

วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี   ให้ความสําคญักับการพัฒนาเครอืขา่ยมาอยา่ง
ต่อเนื่อง   ตั้งแต่ปีการศึกษา  2553 เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารปฏิบัติทีด่ี ดําเนินการทัง้ในสถาบัน
สงักัดพระบรมราชชนก และสถาบันอุดมศกึษาอื่น รวมทัง้องคก์ร   ทีเ่กี่ยวขอ้งกับการพัฒนาคณุภาพ
การศกึษา โดยกําหนดเป็นนโยบายด้านการประกันคณุภาพการศกึษา      เพื่อให้เกิดการแลกเปลีย่น
เรยีนรู ้   การปฏิบัติทีด่ี สง่เสรมิการจัดการความรู ้   
ทัง้ภายในวิทยาลยั และกับสถาบัน การศึกษาต่าง ๆ  
ให้เกิดกระบวนการเรยีนรู ้อย่างต่อเนื่อง            
ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานทีผ่า่นมา                
ผลการดําเนินงานพบว่า วิทยาลยัฯ สามารถ           
นําประเด็นจากการแลกเปลีย่นเรยีนรูไ้ปใช้            
เป็นเครือ่งมอืในการขบัเคลือ่นและพัฒนาผลการดําเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศกึษา           
จนประสบความสําเรจ็ในด้านต่าง ๆ   

บทนําบทนําบทนํา   
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ดังนั้น  เพื่อให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันเป็นกลไก        
ที่สําคัญในการพัฒนางาน ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาและพัฒนาองค์กร  ให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ําเสมอ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตระหนัก      
ถึงความสําคัญ ในการนําแนวคิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานคุณภาพการศึกษา 
จึงได้จัดทําโครงการแลกเปลีย่นเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร   โดยมีวัตถุประสงค์     
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และพัฒนาองค์ความรู้ที่ส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ             
การดําเนินงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่   
กําหนด   โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าภาค /หัวหน้างาน 
คณะกรรมการงานยุทธศาสตร์และประกันคณุภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาล             
บรมราชชนนี ราชบุรี จํานวน 21 คน และ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัย          
แม่ฟ้าหลวง จาํนวน 12 คน รวม 32 คน  
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ประมวลภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนร ู ้
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ขั้นตอนการดําเนินงานประกอบด้วย การประชุมคณะทํางานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้รูปแบบการบริหารงาน และกระบวนการดําเนินงานของวิทยาลัยพยาบาล           
ที่ขับเคลื่อนให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นผลสําเร็จด้านการประกันคุณภาพการศึกษา รวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์เพื่อสกัดประเด็นความรู้     และรวบรวมเป็นประเด็นความรู้ที่ได้     
จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร         
เพื่อดําเนินการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกัน ระหว่างวิทยาลัยฯ กับสถาบันที่ร่วมเป็น
เครอืข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้    รวมทั้งจัดการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในพื้นที่   
ปฏิบัติงานจริง เพื่อพัฒนาประเด็น  ความรู้ใหม่จากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานจริง 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานและสรุปผลการดําเนินงานและหาแนวทางพัฒนางาน 
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         กลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพกลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพกลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ   

                  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุีวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุีวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุ ี  

จากผลการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
คณะผู้จัดทําโครงการสามารถสรุปประเด็นหลักสําคัญที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
คือ การบริหารงานที่จะส่งผลให้เกิดความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพองค์กร              
เกิดประสิทธิผลการบริหารงาน สรุปเป็น องค์ความรู้เรื่อง “การบริหารงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลต่อองค์กร” โดยเกิดจากปัจจัยความสําเร็จในการบริหารงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิผลการบริหารงาน ดังนี้ 

1.  ทิศทางยุทธศาสตรข์ององค์กร 

1)  การกําหนดปณิธานของหน่วยงานหรือ
องค์กร   เพื่อเป็นเป้าหมาย จุดเน้นในการมุ่งพัฒนาตาม
แนวทางที่กําหนด โดยการกําหนดความมุ่งหมายสามารถ
เกิดได้จากหลายประเด็น                                           
 โดยกําหนดจากจุดอ่อนด้อยของสภาพสังคม 
เพื่อองค์กรจะมุ่งแก้ปัญหาดังกล่าว เช่น “เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งโอกาส   ไมม่ีนักศึกษาต้องออกจาก
มหาวิทยาลัย ด้วยเหตุผลเนื่องจากความยากจน” 

ปัจจยัความสาํเรจ็ในการบรหิารงานปัจจยัความสาํเรจ็ในการบรหิารงานปัจจยัความสาํเรจ็ในการบรหิารงาน   

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลการบรหิารงาน  
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                  การบรหิารงานเพื่อใหเกิดประสิทธผิลตอองคกรการบรหิารงานเพื่อใหเกิดประสิทธผิลตอองคกรการบรหิารงานเพื่อใหเกิดประสิทธผิลตอองคกร   

                                                กลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ   กลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ   กลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ      

                              วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี     วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี     วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี        

 การบริหารงานที่จะส่งผลใหเ้กิดความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพองค์กร       
เกิดประสิทธิผลการบริหารงาน จําเป็นต้องคํานึงถึงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ        
ทั้งองค์ประกอบที่เป็นตัวของผู้นํา   และปัจจัยการบริหารต่าง ๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง    
รวมทั้งการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ให้ลดน้อยลงหรือเปลี่ยนเป็นวิกฤต            
ที่ใช้ขับเคลื่อนการทํางานขององค์การให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ      
หากผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้อย่างครอบคลุม ก็จะส่งผลต่อการบริหารงาน       
เกิดผลลัพธ์ต่อองค์กร ในการปฏิบัติงานมีผลสัมฤทธิ์สูง การบรรลุเป้าหมาย รวมถึง   
ผลลัพธ์เฉพาะบุคคลที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการภายในองค์กร 

สรปุ 
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         กลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพกลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพกลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ   

                  วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุีวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุีวทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบรุ ี  

 1.  ความไมม่ปีระสิทธิภาพระบบเครือข่าย internet ภายในองค์กร ที่ส่งผลต่อ
การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการเพื่อการบริหารและตัดสินใจในเชิงบริหารให้
เกิดประสิทธิภาพ  

 2.  การเป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดใหม่ ส่งผลให้ความเข็มแข็งด้านการรวมพลัง
ศิษย์เก่าเพื่อพัฒนาองค์กรมีน้อย เนื่องจากจํานวนบัณฑิตที่จบไปยังคงมีน้อยและอยู่
ในช่วงเริ่มต้นการพัฒนางานของตน โอกาสที่จะให้มาช่วยพัฒนาองค์กรจึงมีความเป็นไป
ได้น้อย 

 3.  สถาบันที่มอีาจารย์จบใหม่จํานวนมาก ต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพการ
ทํางาน ระบบการสอนงานต้องมีประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อพัฒนาให้เป็นอาจารย์ที่มี
คุณภาพตรงตามความต้องการขององค์กร 

 4.  การสูญเสยีบุคลากร เช่น การลาออกของอาจารย์ปริญญาเอก เนื่องจากย้าย
ไปสถาบันอื่น  

 5.  การเปิดสาขาใหม่ที่ประเทศไทยเพิ่งผลติ ส่งผลทําให้ไม่มีอาจารย์ประจํา
สาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ ทําให้จําเป็นต้องใช้อาจารย์ระดับปริญญาตรีสอนนักศึกษา  

ปัญหาอปุสรรคที่สง่ผลต่อการบรหิารงาน 

เพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลการบรหิารงาน 
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                                                กลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ   กลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ   กลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ      

                              วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี     วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี     วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี        

2)  การกําหนดนโยบายของผู้บริหาร ต้องสอดคล้องกับสภาพการแข่งขัน
ด้านการศึกษาในปัจจุบัน ใช้หลักการตลาดเข้ามาบูรณาการ ในการมองอนาคตขององค์กร
ที่จะมุ่งให้องค์กรก้าวไปสู่ความเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศ หรือมีความโดดเด่น
เฉพาะด้าน   เพื่อให้คุณภาพของบัณฑิตเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสากล   เช่น     
การสอดแทรกทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ในการจัดการเรียนการสอน
ทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร ด้วยแนวทางปฏิบัติที่หลากหลาย อาทิ การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 
เป็นสื่อหลักในทุกหลักสูตร เพื่อมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีคณุภาพ สามารถประยุกต์ความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจ อย่างเป็นที่พอใจของผู้ใช้บัณฑิตในอนาคต รวมทั้งเป็นแนวคิด
ในการบ่มเพาะนักศึกษา ใหม้ทีักษะภาษาอังกฤษ เป็นโอกาสแก่นักศึกษาในเชิงการแข่งขัน 
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3)  การวิเคราะห์องค์กรและสร้างกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาองค์การ           
ให้สอดคล้องกับทิศทางที่เกิดจากผลการวิเคราะห์องค์กร โดยแต่ละองค์กรต้องวิเคราะห์
องค์กร เพื่อให้รู้จุดแข็งและโอกาสเพื่อการพัฒนาขององค์กร และนํามาสร้างเป็น
ยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการองค์กรเชิงรุกในการขับเคลื่อนพันธกิจด้านต่างๆ ของ
องค์กรให้บรรลุเป้าหมาย เช่น การใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางขององค์กร หรือ
บุคลากรที่เชี่ยวชาญ   ด้านภูมิปัญญาไทย   กําหนดเป็นประเด็นในการสร้างผลงาน  
ด้านการวิจัย หรือการใช้กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์องค์กรให้สังคมรู้จัก และเข้าใจ
คุณลักษณะการดําเนินงาน   ที่เป็นความโดดเด่นขององค์กร หรือในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ใช้คําว่า “การเปิดตัวองค์กร” ในการประชาสัมพันธ์องค์กรสู่สาธารณชน เช่น   
การใช้งานบริการวิชาการแก่สังคม ที่องค์กรหรือบุคลากรในองค์กรมีความเชี่ยวชาญ 
เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร  
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                              วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี     วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี     วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี        

5)  ระบบการพัฒนาบุคลากร โดยการทํา road map จากการประเมิน 
competency ด้วยความจริง ส่งผลให้      
การทํา  IDP  สามารถที่มองแนวทาง           
ในการปิด GAP ได้ชัดเจนมากขึ้น 
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4)  ระบบสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการ หน่วยงานควรให้
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อสามารถนํามาใช้ในการบริหารงานและ
ตัดสินใจงานที่เกี่ยวข้อง อย่างเป็นรูปธรรม ผู้บริหารต้องมีความรอบรู้ พร้อมที่จะเรียนรู้
เพื่อให้เกิดความเข้าใจสารสนเทศ จนสามารถนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการ เพื่อการบริหารและตัดสินใจในเชิงบริหารได้  

ตัวอย่างจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น ผู้บริหารนําระบบ e สารบรรณ 
ระบบการบริหารจัดการบุคลากร   มาใช้ในการบริหารจัดการระบบการรับ - ส่งหนังสอื 
การบริหารจัดการด้านบุคลากรต่าง ๆ รวมถึงการสื่อสารไปยังผู้บริหารระดับต่าง ๆ     
และบุคคล ลดเวลาของผู้บริหาร    และสามารถทําให้ผู้บริหารตัดสินใจสั่งการได้         
ทุกเวลา และทุกสถานที่ เปน็ต้น 
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หากองค์กรพบว่า ผลการวิเคราะห์ขององค์กรมีจุดอ่อนหรืออุปสรรค      
ไม่ควรที่จะละเลยประเด็นดังกล่าว ควรกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์กร โดยใช้
วิกฤตให้เป็นโอกาส เช่น การใช้วิกฤติที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อนําองค์กรเข้าสู่อาเซียน ในการ
เป็นแรงขับเคลื่อนเร่งพัฒนาอาจารย์ ให้มีความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาสากล 
การปรับเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติในการมองปัญหา อุปสรรค ให้เป็นความท้าทายขององค์กร
ในการก้าวไปสู่จุดหมาย เช่น การที่องค์กรต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ 
ความหลากหลายของสาขาวิชา ความหลากหลายของบุคลากร จําเป็นต้องค้นค้นหา
วิธีการในการการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งหมายถึงการที่องค์กรสามารถ
บริหารจัดการ จนส่งลัพธ์ต่อการดําเนินงานของหน่วยงานเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุ
เป้าหมาย ที่บุคลากรร่วมกันกําหนด บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมาย ดังคํากล่าวที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ “งานได้ผลคนเป็นสุข” 
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2. ทิศทางยุทธศาสตรข์ององค์กร 

1)  การทํางานเป็นทีมในรูปแบบลักษณะต่าง ๆ  
ตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนด การบริหารงานเพื่อให้เกิดคุณภาพ
จําเป็นต้องเกิดจากความร่วมมือในการทํางานเป็นทีม โดยเฉพาะ  
ทีมผู้บริหารที่จะเป็นผู้นําในการขับเคลื่อนองค์กรด้านต่าง ๆ    
ดังเช่น การบริหารงานในระบบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จะมี
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการกําหนดนโยบาย ติดตาม 
ตรวจสอบผลการดําเนินงานให้เป็นไปตามทิศทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

2)  ทีมงานต้องสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน    ทั้งในส่วนของอาจารย์    
และเจ้าหน้าที่     รวมทั้งระหว่างอาจารย์ด้วยกันภายในองค์กร ต้องให้เกียรติซึ่งกัน     
และกัน   สร้างความเข้มแข็งให้
เกิดความสุขในการทํางาน     
การพูดกันด้วย  การเผชิญหน้า 
อย่างเปิดใจ พยายามหาทาง
ออกในการแก้ปัญหาร่วมกัน    
ไม่มุ่งหาคนผิดหรือผู้รับผิดขอบ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น         
แต่ร่วมกันหาทางแก้ไข       
เพื่อให้การทํางานบรรลุ
เป้าหมาย มีการทํางานเป็นทีม
และประสานงานร่วมกันอย่าง
สม่ําเสมอ 
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4.  ระบบการบริหารงาน 

1)  การมแีนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน ตามภารกิจขององค์กร จะช่วย
ทําให้การทํางานงานมีความชัดเจน มีแนวทางในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรทุกคนและ    
ทุกกลุ่มงานย่อยต่าง ๆ ส่งผลทําให้เกิดความประหยัดทั้งเวลา คนทํางาน ลดโอกาสที่จะ
เกิดความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนของผลการดําเนินงาน เนื่องจากมีแนวทาง     
การทํางานที่แตกต่างกัน และส่งผลต่อผลลพัธ์ตามเป้าหมายขององค์กรที่กําหนด 

2)  ความคล่องตัว ในการบริหารจัดการองค์กร ส่งผลต่อการดําเนินงาน 
เพื่อให้เกิดผลลพัธ์ตามเป้าหมายที่กําหนดอย่างมาก โดยการทํางานที่ต้องอ้างอิงระเบียบ
ปฏิบัติราชการ หรือการบริหารจัดการในเชิงระบบราชการ จะทําให้การทํางานบางอย่าง
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดได้อย่างครบถ้วน 

3)  ระบบการให้ผลตอบแทนที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ในรูปแบบต่าง ๆ      
หรือประเด็นที่กล่าวถึงในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ คือ “Reward ทดแทน” ผู้บริหารต้อง
สามารถบริหารจัดการผลตอบแทนในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ยุติธรรม เท่าเทียมกัน
ทุกคน  รวมทัง้หน่วยงานต้องมีระบบที่เอื้อต่อการบริหารจัดการ    เกี่ยวกับผลตอบแทน    
โดยเป็นระบบที่มีความคล่องตัวต่อการบริหารจัดการ     ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารงานขององค์กร  ความหลากหลายของรูปแบบในการให้ผลตอบแทน   เนื่องจาก
ผลตอบแทนที่เป็นการพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือนบุคลากรมีข้อจํากัดหลายประการ          
ที่ทําให้ไมส่ามารถจัดสรรได้อย่างเท่าเทียมกันทุกคน     ดังนั้นองค์กรต้องมีระบบการให้
ผลตอบแทนทดแทนในรูปแบบอื่น  เช่น  การจัดสวัสดิการที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การให้โอกาสในการพัฒนาตามความต้องการ เป็นต้น  
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4)  การใช้เทคนิคการบริหาร แบบ WIN-WIN เน้นการทํางานแบบ collaborative  

B  C 

N  R 
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3. ผู้บรหิารองค์กร 

  

      1)  หลักการในการบริหารงาน ผู้บริหาร               
ควรมีหลักการในการบริหารงาน    ซึ่งหลักใน
การบริหารงานที่ส่งผลให้เกิดความสําเร็จใน   
การบริหารงาน  คือ การมีปรัชญา  แนวคดิที่
มุ่งมั่นในการพัฒนางานให้สัมฤทธิ์ผลตาม
เป้าหมายที่กําหนด    การใช้เหตุผลในการแก้ 
ปัญหา สอนและให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชา 
ให้เกิดการพัฒนาไม่ใช่การว่ากล่าวเพื่อให้รับรู้
ถึงความผิดพลาดที่ได้กระทํา   เป็นแบบอย่าง   
ในการประพฤติปฏิบัติตนที่ดีงาม  ละเว้นการ
ประพฤติในสิ่งที่ไม่ดี  พร้อมให้อภัยผู้ใต้บังคับ 
บัญชา ให้โอกาสเพื่อพัฒนา  พร้อมที่จะรับฟัง

และใหค้ําปรึกษาแก่ทุกคน “Open the door for everyone”  โดยพิจารณาตามดุลย
พินิจในแต่ละสถานการณ์ ใหอ้ยู่ในขอบเขตและความเหมาะสม     ด้วยเหตุและผล         
ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป ทั้งนี้การบริหารงานต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข ที่ไม่ทําให้องค์กร
เกิดความเสียหาย เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับที่หน่วยงานกําหนด  
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2)  ภาวะผู้นําของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีทิศทางหรือหลกัการในการ
ทํางาน และสามารถถ่ายทอดเป็นกิจกรรม    หรือการดําเนินงานในเชิงรูปธรรมได้            
เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้ปฏิบัติ
สามารถ   ทํางานได้ตรงตามทิศทาง 
และวัดผลในเชิงคุณภาพได้อย่าง
ชัดเจน เช่น การใช้แนวคิด “New 
difference better” “การสร้าง
ความสุขให้กับผู้ปฏิบัติงาน พร้อมไป
กับการพัฒนาองค์กร”  

 

3)  หลักในการบริหารบุคลากรใน
องค์กรที่มีจํานวนน้อย ผู้บริหารต้องมี
ความสามารถในการบริหารงานบุคคล 
โดยเฉพาะปัญหา   ที่พบเหมอืนกันคือ 
บุคลากรมีจํานวนน้อย ไม่เพียงพอตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ   การจัดการ
ศึกษา และไมส่ามารถดําเนินงาน
ผลักดันผลการบริหารงาน ใหเ้กิด

ผลสมัฤทธิ์และบรรลุเป้าหมายที่บุคลากรร่วมกันกําหนด    ดังนั้นผู้บริหารต้องพยายาม
สรรหาบุคลากรเพิ่ม แต่ทั้งนี้การสรรหาเพิ่มยังคงเป็นปัญหามากในปัจจบุัน  

 

 

13 
                  การบรหิารงานเพื่อใหเกิดประสิทธผิลตอองคกรการบรหิารงานเพื่อใหเกิดประสิทธผิลตอองคกรการบรหิารงานเพื่อใหเกิดประสิทธผิลตอองคกร   

                                                กลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ   กลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ   กลุมยุทธศาสตรและประกันคุณภาพ      

                              วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี     วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี     วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุร ี        

ดังนั้นผู้บริหารควรบริหารบุคคลที่มีอยู่ให้คงอยู่ในองค์การต่อไป         
สร้างความรู้สกึผูกพันต่อองค์กร    และบรหิารจัดการให้คนทํางานอย่างมีคุณภาพ  โดยใช้
หลักการบริหารให้คนทํางานได้หลายบทบาทหน้าที่ (Multifunction) ซึ่งแนวทางที่ปฏิบัติ
และเกิดผลดี  คือ   การปลูกฝังแนวคิดให้เป็นพื้นฐานการทํางาน และความรับผิดชอบของ
บุคลากรทุกคนและเท่าเทียมกันคือ บุคคลสามารถทํางานได้หลายบทบาทหน้าที่ โดยเป็น
งานที่มีความคล้ายคลึง หรือลักษณะงานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้ ซึง่เรียกว่า 
“Multifunction” และทํางานได้ถูกต้องตรงตามบทบาทหน้าที่ เช่น สายสนับสนุนต้องทํา
บทหน้าที่เพื่อการสนับสนุนการทํางานของอาจารย์   ใหเ้กิดเกิดผลสัมฤทธิ์และบรรลุ
เป้าหมาย โดยแนวคิดที่ได้จากการแลกเปลีย่นคือ  “สายสนบัสนุนทาํงานได้เคียงคู่ 
สนบัสนุนการทํางานของอาจารย์อย่างแทจ้ริง” 


