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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 การบริหารการพยาบาล  
กระบวนการบริหารการพยาบาล   

รายวิชา 9553208 การบริหารการพยาบาล ปีการศึกษา 3/ 2563 
 
แนวคิดหลัก 
 วิชาชีพและระบบบริหารองค์การพยาบาลก าลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงต่างๆในทุกด้าน ทั้งด้านการ
ปฏิรูประบบราชการ ปฏิรูประบบบริการสุขภาพและการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐ นอกจากนี้ยังมี
การเคลื่อนไหวเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนหรือประชาสังคมด้านสุขภาพที่มีข้อเรียกร้องต่อ
คุณภาพและประสิทธิภาพของการบริการสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่างดังกล่าวก่อให้เกิดวิกฤตของ
วิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการระบบบริการพยาบาลอย่างมาก 
ผู้บริหารการพยาบาลจ าเป็นต้องให้ความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในองค์กร 
และสามารถปรับปรุงและพัฒนาการบริการและการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือธ ารงรักษาและสร้างเสริม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การได้อย่างต่อเนื่อง 
หัวข้อเนื้อหา 
4.1 แนวคิดและหลักการบริหารการพยาบาล 
4.2 กระบวนการบริหารทางการพยาบาล 
        4.2.1 การวางแผน (Planning)  
                4.2.1.1 ประเภทของแผน  
                 4.2.1.2 ลักษณะของการวางแผน 
                4.2.1.3 กระบวนการวางแผน 
                4.2.1.4 การวางแผนการบริหารการพยาบาล 

4.2.2 การอ านวยการ (Directing) 
4.2.2.1 การสั่งการ  
4.2.2.2 การควบคุมงาน 
4.2.2.3 การติดตามงาน 

4.3  การประสานงาน (Coordinating)  
4.4 การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หลังจากจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ 

1. บอกแนวคิดและหลักการบริหารการพยาบาลได้ 
2. อธิบายถึงกระบวนการบริหารทางการพยาบาลได้ 
3. บอกหลักการการประสานงาน (Coordinating)ได ้
4. ประยุกต์หลักการติดต่อสื่อสาร (Communication) ใช้ในองค์การพยาบาลได้ 
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บทที่ 4 การบริหารการพยาบาล กระบวนการบริหารการพยาบาล 
  
4.1 แนวคิดและหลักการบริหารการพยาบาล 

4.1.1 ความหมาย 
การบริหาร (Administration) หมายถึง กระบวนการที่ท าให้งานส าเร็จลุล่วงโดยอาศัยความ 

พยายามและความสามารถของบุคคลในองค์การ โดยเน้นว่าเป็นการท างานในระดับอ านวยการซึ่งเป็นงานที่
เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายและระเบียบบังคับขององค์การ การกระตุ้นความมีส่วนร่วมและการโน้มน้าวชักจูง
ให้ของบุคลากรในองค์การให้ท างาน เพื่อให้เข้าถึงวิสัยทัศน์ขององค์การ  
 การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการในการท างานเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย และ
สนองนโยบายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยท าหน้าที่ดังนี้ (1) การวางแผน 
(Planning) (2) การจัดองค์การ (Organizing) (3) การจัดการบุคลากร (Staffing) (4) การสั่งการ (Directing) 
และ (5) การควบคุม (Controlling)  
 ประสิทธิผล (Effectiveness) หมายถึง ความสามารถในการเลือกเป้าหมายที่เหมาะสม เพ่ือท าให้
สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในคุณภาพและปริมาณที่ต้องการ เน้นการท าให้ผลงานออกมาดี (Do the 
right things) ซึ่งสามารถจัดได้ว่าเป็นงานหลักของผู้น า (Leader)  
 ประสิทธิภาพ (Efficiency) หมายถึง ความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเพ่ือการบรรลุ
เป้าหมาย ทันเวลาภายในคุณภาพที่ก าหนดไว้ เน้นการท าให้ถูกวิธี (Do things right) ซึ่งเป็นงานหลักของ
ผู้จัดการ (Managers)  
 คุณภาพ (Quality) หมายถึง ผลลัพธ์ที่ได้ต้องมีคุณลักษณะที่ผู้รับบริการต้องการและพึงพอใจ อาจจะ
ตามท่ีหวัง หรือมากกว่าที่คาดหวังก็ได้ 

4.1.2 กระบวนการบริหาร (Management process) ทั่วไป   
 กระบวนการบริหาร ประกอบด้วยหน้าที่หลักส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การวางแผน (Planning) เป็นการประเมินสภาพองค์การ เกี่ยวกับปรัชญา เป้าหมาย จุดประสงค์  
การเมืองภายในองค์การ ขั้นตอน และกฎระเบียบต่างๆ แล้ววางแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป 

2. การจัดองค์การ (Organizing) เป็นการวางโครงสร้างเพ่ือให้ท างานได้ตามแผนขององค์การที่ตั้งไว้  
เช่น การจัดระบบริการพยาบาลให้เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยแบ่งงานตามกลุ่มงานหรือหน้าที่เพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของงาน ดังนั้น การจัดการองค์การจะประสบความส าเร็จได้ต้องอาศัยความเข้าใจถึงขั้นตอนการ
ท างาน สายงานบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 

 

รูปที่ 1 กระบวนการบริหาร POSCD 
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3. การจัดการบุคลากร (Staffing) ประกอบด้วย การเลือกและสรรหาบุคลากร การสัมภาษณ์  

การจ้างงาน และการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ การจัดตารางการท างาน รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร 
4. การสั่งการ (Directing) เป็นการบอกทิศทางของการท างาน ชี้แนะการปฏิบัติงานเพ่ือให้เข้าถึง 

วิสัยทัศน์ขององค์การ ซึ่งมีความเกี่ยวเนื่องกับการจัดการบุคลากร การประสานงาน การนิเทศ  และการศึกษา
ต่อเนื่องเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

5. การควบคุม (Controlling) เป็นหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการประเมินผล การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
การประกันและควบคุมคุณภาพ การควบคุมให้ถูกกฎหมาย จริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพ     
      4.1.3 การเปรียบเทียบกระบวนการพยาบาลและหลักการบริหาร 
  กระบวนการบริหารสามารถเปรียบเทียบได้กับกระบวนการพยาบาล จะเห็นว่ากระบวนการ
บริหารการพยาบาล และกระบวนการทางการพยาบาลเป็นกระบวนการเหมือนกัน สามารถเกิดต่อเนื่องเป็น
วงรอบ หรือเกิดขึ้นพร้อมกัน มีการย้อนกลับ (Feedback) เพ่ือการประเมินและปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
4.2 กระบวนการบริหารทางการพยาบาล 
     4.2.1 การวางแผน (Planning)  
 4.2.1.1 ความหมายของการวางแผน 
  การวางแผน หมายถึง การใช้ความรู้และวิจารณญาณในการตั้งเป้าหมายของการท างานโดย
ก าหนดกลวิธีและข้ันตอนในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบก่อนลงมือปฏิบัติเพ่ือให้งานประสบผลส าเร็จตามที่
ต้องการ (นิตยา ศรีญาณลักษณ์, 2557; 135) 

การวางแผน เป็นการตั้งเป้าหมายของการท างานที่แน่นอน และก าหนดรายละอียดของ 

กระบวนการพยาบาล กระบวนบริหาร 

การประเมิน (Assessment) 

การวางแผน (Planning) 

การปฏิบัติ (Implementing) 

การประเมินผล (Evaluation) 

การวางแผน 

การจัดการบุคลากร 

การวางแผน 

การจัดองค์การ 

การจัดองค์การ 

การอ านวยการ 

การควบคุม 

รูปที่ 2 กระบวนการพยาบาลและการบริหาร 
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โครงการหรือวิธีการไว้ล่วงหน้า ก่อนที่จะลงมือกระท าให้เป้าหมายนั้นๆ ประสบผลส าเร็จ  
(เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ, 2559; Marquis, & Huston, 2012) 
 4.2.1.2 ความส าคัญและความจ าเป็นที่จะต้องมีแผน (นิตยา ศรีญาณลักษณ์, 2557; 136) 
  1. ช่วยประหยัดทรัพยากร เวลาและแรงงาน 
  2. การปฏิบัติตามแผนช่วยให้ปฏิบัติงานได้เร็ว และลดความผิดพลาดต่างๆได้ 
  3. ช่วยให้คาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องหรือใกล้เคียง และสามารถเผชิญกับปัญหาอุปสรรคที่
เกิดข้ึน สามารถแก้ไขได้ทันเหตุการณ์ 
  4. ช่วยให้การอ านวยการ การมอบหมายงาน การประสานงาน และการควบคุมประเมินผล
เป็นไปโดยความเหมาะสม 
  5. ช่วยในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  6. สามารถประมวลวิสัยทัศน์ลงสู่การด าเนินงานในอนาคต 
  7. ช่วยให้ผู้มีส่วนรว่มในการปฏิบัติงานเข้าใจเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานได้ดี และ
สามารถก าหนดแผนย่อยในระดับต่างๆ ให้สอดคล้องหรือต่อเนื่องกันได้ 
  8. ปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างาน ลดการท างานซ้ าซ้อนรวมทั้งขจัดงานที่ไม่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ออกไป 
 4.2.1.3 ประโยชน์ของแผน (Yoder-Wise & Kowalski, 2006) 

1. ประมวลวิสัยทัศน์ลงสู่การด าเนินงานในอนาคต 
2. เป็นแนวทางส าหรับการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
3. ท าให้การจัดสรรทรัพยากรมีประสิทธิภาพ 
4. ปรับปรุงประสิทธิภาพของการท างาน ลดการท างานซ้ าซ้อน รวมทั้งขจัดงานที่ไม่

ก่อให้เกิดประโยชน์ออกไป 
5. ปรับปรุงการสื่อสาร และการประสานกิจกรรมต่างๆ  

 4.2.1.4 ประเภทของแผน (นิตยา ศรีญาณลักษณ์, 2557; 137, เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ, 2559) 
  1) แผนปฏิบัติการหรือแผนมาตรฐาน (Standard operational plan หรือ Stable 
plan) เป็นการระบุกิจกรรมประจ าวันหรือเฉพาะเวรนั้นๆ การเขียนแผนเวรเช้า บ่ายและดึก ท าให้หัวหน้าเวร
สามารถทราบได้ล่วงหน้าว่าควรท ากิจกรรมใด เวลาใด แต่หากมีเหตุการณ์ไม่คาดหมายหัวหน้าเวรก็สามารถคิด
วิเคราะห์และเตรียมจัดสรรเวลา ทรัพยากรและสมาชิกทีมให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ นอกจากนี้ยังมี
แผนนิเทศผู้ป่วยและบุคลากรรายวัน แผนกิจกรรมการประกันคุณภาพของหอผู้ป่วยเป็นรายสัปดาห์ และ
แผนการประชุมหอผู้ป่วยรายเดือน จะเป็นการวางแผนในลักษณะก าหนดรายละเอียดของการท างานของ
ผู้บริหารการพยาบาลว่าจะตรวจเยี่ยมหรือนิเทศการท างานของใคร อย่างไร และเวลาใด เป็นการบริหารเวลา
อย่างมีประสิทธิภาพของผู้บริหารในหอผู้ป่วย 
  2) แผนโดยจ าแนกล าดับขั้นของการจัดการ หรือ แผนกลยุทธ์ (Strategic plan) เป็น
แผนแสดงผลลัพธ์โดยรวมของกระบวนการที่ออกแบบให้มีกิจกรรมต่างๆ ในองค์การ ปัจจุบันเป็นการวางแผน
ที่นิยมใช้มาก ประกอบด้วย (Kelly-Heidenthal, 2003)  
   2.1) การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic planning) เป็นการวางแผนในระยะยาว 
ซึ่งเก่ียวข้องกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง ไม่อาจควบคุมได้ เป็นการวางแผนในลักษณะการ
พิจารณาภาพรวมทั้งหมด โดยผู้บริหารระดับสูงต้องรับผิดชอบก าหนดแผนต่างๆ ในเชิงกลยุทธ์ เพ่ือให้องค์การ
พยาบาลบรรลุเป้าหมายให้ได้โดยประหยัด ได้ผลรวดเร็ว ใช้เวลาสั้นที่สุดและปลอดภัยที่สุด ส่วนใหญ่จะเป็น
แผนระยะยาว เช่น แผนพัฒนาฝ่ายการพยาบาลในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะที่ 12 สิ่งที่
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ส าคัญคือ การวิเคราะห์สถานการณ์โดยใช้การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT analysis) เป็นเครื่องมือโดย
ก าหนดจุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) จากสิ่งแวดล้อมภายใน โอกาส (Opportunities) และ
อุปสรรค (Threats) จากสิ่งแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ 
      2.2) การวางแผนโครงการ (Project planning) เป็นการวางแผนริเริ่มงานใหม่ 
เป็นโครงการฯ ที่อาจใช้เวลา 1-5 ปี จุดมุ่งหมายเพ่ือให้มีสิ่งใหม่เกิดขึ้น สามารถช่วยยกระดับหรือปรับปรุงสิ่ง
เก่าให้ดีขึ้น 
   2.3) การวางแผนปฏิบัติการ (Operational planning) การวางแผนระดับ
ปฏิบัติการ ส่วนมากผู้บริหารระดับต้น จะเป็นผู้รับผิดชอบ จะเป็นแผนปฏิบัติตามหน้าที่งานต่างๆ พร้อม
งบประมาณทุกด้าน  
  3) แผนระยะยาว (Long-range plan) เป็นแผนในอนาคตเพ่ืก าหนดแนวทางในการเติบโต
ส าหรับองค์การ มักเป็นแผนที่มีเป้าหมายระยะยาว 5-10 ปี ว่าจะมุ่งไปในทิศทางใด ในรูปแบบการด าเนิน
ค่อนข้างกว้าง ไม่มีกลยุทธ์ที่แน่นอน เป็นแผนที่ผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางในองค์การด าเนินตาม ส่วน
ใหญ่เป็นการตัดสินใจและความรับผิดชอบของผู้บริหารในระดับสูง เช่น หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล กลุ่มงานการ
พยาบาล โดยไม่ได้มีการร่วมท าของผู้บริหารระดับต้นและระดับกลางหรือบุคลากรในองค์การ แต่อาจจะมีการ
ด าเนินการร่วมกับผู้บริหารในระดับสูงของหน่วยงานต่างๆ ในองค์การ เช่น  แผนนโยบายหลัก แผนเพิ่มอัตรา
ก าลังคน แผขยายระบบบริการ แผนการขยายหน่วยงาน แผนพัฒนาบุคลากรในระยะยาว 
  4) แผนฉุกเฉิน ขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและสภาพแวดล้อม เช่น กรณีมีผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วย
อุบัติเหตุ หรือวาตภัยต่างๆ ถ้ามีการวางแผนไว้ล่วงหน้า มีการเตรียมความพร้อม ทั้งด้านอุปกรณ์ การฝึกอบรม 
จะช่วยให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ  
          4.2.1.5 ลักษณะของการวางแผน 
  การวางแผนสามารถท าได้ 2 ลักษณะ คือ  

1) การวางแผนเชิงรับ (Reactive planning) เป็นการวางแผนเพื่อตอบสนองต่อปัญหาที่มี 
อยู่แล้ว 

2) การวางแผนเชิงรุก (Proactive planning) เป็นการวางแผนส าหรับพัฒนาองค์การเพ่ือ 
ความเป็นเลิศขององค์การ ซึ่งสัมพันธ์กับความต้องการของตลาด และจะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทางด้าน
การเมือง สังคมและเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วย 
 วิสัยทัศน์ (Vision) มีความส าคัญมากในการน ามาวางแผน ในปัจจุบันผู้บริหารองค์การจะต้องสร้าง
วิสัยทัศน์ส าหรับองค์การของตนเองขึ้นมาว่าต้องการให้องค์การก้าวไปในทิศทางใด เป็นสื่อส าคัญที่สะท้อน
เจตนารมณ์ แนวคิด และค่านิยมขององค์การเพ่ือสื่อสารให้ผู้บริโภคและบุคลากรในองค์การทราบว่าองค์การ
จะมีเป้าหมายใด ก้าวไปข้างหน้าในทิศทางใด ข้อความในวิสัยทัศน์จะต้องระบุสิ่งที่องค์การปราถนาจะไปให้ถึง
ในอนาคต โดยจะต้องเขียนนั้นๆ กะทัดรัด แต่บ่งบอกถึงเป้าหมายในกรอบเวลาที่ชัดเจนมาก (Yoder-Wise, 
1995) วิสัยทัศน์จะต้องตั้งอยู่บนความจริง เชื่อถือได้ และเป็นภาพอนาคตขององค์การที่ดึงดูดและน่าสนใจ 
ช่วยแนะน าให้เห็นการกระท าและเห็นรูปร่างขององค์การในอนาคต ซึ่งจะมีผลต่อบุคคลหรือหน่วยงานฝ่ายการ
พยาบาลและหอผู้ป่วยทุกแห่ง 
 ล าดับขั้นของการวางแผน (The planning hierarchy) ประกอบด้วย 

1. การก าหนดพันธกิจ (Mission) หมายถึง หน้าที่หรืองานพ้ืนฐานแสดงให้เห็ฯว่า ขณะนี้องค์การ 
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อยู่ที่จุดใด มีเป้าหมายและแนวทางอย่างไร พันธกิจในการบริหารการพยาบาลควรสะท้อนถึงภารกิจ ขอบเขต
หน้าที่ ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ทางการพยาบาล และการปฏิบัติงานร่วมกับทีมสุขภาพในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบรรเทาความทุกข์ทรมานจากการเจ็บป่วยและการฟ้ืนฟูสภาพ โดยมุ่งเน้น
ให้เกิดการพยาบาลที่มีคุณภาพ และผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ 

2. ปรัชญา (Phylosophy) เป็นความเชื่อที่จะชี้น าสู่การกระท าขององค์การ ปรัชญาต้องชัดเจน 
และง่ายต่อการปฏิบัติ ซึ่งปรัชญาของการบริหารการพยาบาล หมายถึง ความเชื่อหรือคตินิยมในการให้บริการ
พยาบาลของผู้บริหารการพยาบาล และผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีต่อผู้ใช้บริการตามหลักสิทธิมนุษยชน ซ่ึง
เอ้ืออ านวยให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสได้รับบริการสุขภาพอนามัยอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ปลอดภัย บนพ้ืนฐาน
ของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ภายใต้เอกลักษณื เอกสิทธิ์ กฎหมาย และนโยบายของ
สถาบัน 

3. เป้าหมาย (Goals) คือ การก าหนดสิ่งที่ต้องการในอนาคต ซึ่งองค์การต้องพยายามให้เกิดขึ้น  
เป้าหมายจะมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าปรัชญา จะมุ่งเน้นการด าเนินงานที่องค์การพยาบาลต้องท าให้
ประสบความส าเร็จ 

4. วัตถุประสงค์ (Objective)  คล้ายกับเป้าหมายหรือเป็นเป้าหมายระยะสั้นที่มีลักษณะ 
เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ นั่นคือ จะแสดงรายละเอียดชัดเจน เช่น วตัถุประสงค์การ
พยาบาลคือ การดูแลผู้ป่วยโดยยึดหลักการพยาบาลแบบองค์รวม ในขณะที่เป้าหมายคือ การจัดบริการ
พยาบาลให้กับผู้ป่วยและผู้รับบริการได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

5. นโยบาย (Policies) เป็นแนวทางท่ีก าหนดขึ้นมา โดยอาศัยพื้นฐานจากเป้าหมายและแผนกล 
ยุทธ์ เพ่ือใช้เป็นทิศทางส าหรับบุคคลในองค์การ นโยบายจะก าหนดขอบเขตการด าเนินการอย่างกว้างๆ ต้อง
สอดคล้องและประสานกับวัตถุประสงค์ขององค์การ  

6. มาตรฐาน (Procedures) เป็นแผนหลักประกอบด้วยรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติใน 
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีรายละเอียดมากกว่านโยบาย ซึ่งจะมีขั้นตอนส าหรับการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปตาม
นโยบายที่ก าหนดไว้ 

7. กฎ (Rule) ก าหนดขึ้นมาเพ่ือความส าเร็จของเป้าหมายเฉพาะอย่าง จะระบุเกี่ยวกับแนวทางการ 
กระท าหรือไม่กระท าเป็นข้อสรุป ซึ่งใช้ในการตัดสินใจในการจัดการ ซึ่งมีความยืดหยุ่นน้อย  
 สรุปขั้นตอนในการวางแผน จะประกอบไปด้วยการก าหนดพันธกิจ ปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
นโยบาย มาตรการและกฎระเบียบ ดังรูปที่ 3  
     

 
Mission 

        Phylosophy 
Goals 

       Objectives 
Policies 
Rule 

Vision 

รูปที่ 3 ล าดับขั้นของการวางแผน (Marquis and Huston, 1996, นิตยา ศรีญาณลักษณ์, 2557; 104) 
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                4.2.1.3 กระบวนการวางแผน 
  สามารถแบ่งได้ 3 ระยะ 

1) ระยะพัฒนาแผน ประกอบด้วย 
1.1) ก าหนดเป้าหมาย (Establish purpose) ก าหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าจะท า 

อะไร เป้าหมายในขั้นตอนนี้จะเป็นเป้าหมายทั่วๆไป ไม่มีความเฉพาะเจาะจงมากนัก เมื่อผู้วางแผนได้ประเมิน
สถานการณ์อย่างละเอียดแล้ว จึงจะท าการจัดตั้งวัตถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจงอีกครั้งหนึ่ง 
  1.2) การวิเคราะห์สถานการณ์ (Analyze situation) เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากของ
กระบวนการวางแผน เพ่ือที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลให้มากที่สุด จะต้องท าการวิเคราะห์ทั้งภายนอกและภายใน
องค์การ เมื่อประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างครอบคลุมแล้วก็จะท าการก าหนดวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจง
ต่อไป 
  1.3) จัดตั้งวัตถุประสงค์ เมื่อสถานการณ์ต่างๆ ได้ถูกประเมินและวิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว 
ขั้นตอนต่อไปคือ การพัฒนาวัตถุประสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับแผนงานขึ้นมา จะต้องเขียนในลักษณะผลลัพธ์
ที่วัดได้ เพื่อสามารถใช้เป็นแนวทางส าหรับการประเมินผลต่อไป 
  1.4) คิดค้นทางเลือกส าหรับการด าเนินการ (Generate alternative solutions) ขั้นตอนนี้
มุ่งเน้นที่วิธีการด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด สามารถท าได้โดยการใช้เทคนิคต่างๆ เช่น การ
ระดมสมอง การท ากลุ่ม เป็นต้น 
  1.5) การวิเคราะห์ทางเลือกและเลือกวิธีการด าเนินการ  ขั้นตอนนี้แต่ละทางเลือกจะถูก
ประเมินอย่างละเอียด ก่อนจะเลือกว่าทางเลือกใดสมควรน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เมื่อผู้วางแผนได้วิเคราะห์
ทางเลือกแล้วจะต้องตัดสินใจว่าจะเลือกวิธีการด าเนินการทางเลือกใด ซึ่งเป็นการสิ้นสุดของระยะพัฒนาแผน 
  2) ระยะแผน  
  เมื่อผู้วางแผนท าการพัฒนาแผนงานใดๆ ขึ้นมา ก็จะต้องเสนอแผนให้ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง
ให้ความเห็นชอบก่อนที่จะไปด าเนินการ การที่จะท าให้แผนได้รับความเห็นชอบ แผนจะต้องน่าเชื่อถือน่าสนใจ
เพียงพอ โดยการน าเสนอจะมุ่งประเด็น 2 เรื่องใหญ่ๆ คือ 
  2.1) เนื้อหาหรือสาระส าคัญของแผน ในสาระของแผนจะต้องระบุให้ชัดว่ามีปัญหาอะไร
เกิดข้ึน อธิบายสถานการณ์อย่างละเอียด มีเหตุผล รัดกุม มีข้อมูลเชิงสถิติประกอบ 
  2.2) วิธีการน าเสนอ มีวิธีการน าเสนอแผนที่ดี ควรปฏิบัติดังนี้ 
   2.2.1) เสนอประเด็นที่เป็นการโน้มน้าวให้คล้อยตาม 
   2.2.2) กะทัดรัด ตรงประเด็น 
   2.2.3) กระท าอย่างเป็นมืออาชีพ 
   2.2.4) เลือกใช้โสตทัศนูปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ระยะน าแผนไปปฏิบัติและควบคุมแผน  
  เมื่อแผนได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการได้ ก่อนที่จะน าแผนลงสู่การปฏิบัติจริง ผู้วางแผนต้อง
จัดเตรียมแผนให้พร้อมส าหรับการด าเนินการ โดยจัดเรียงล าดับกิจกรรมต่างๆ ก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการ จัดสรรทรัพยากรส าหรับการด าเนินการ และมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติตามกิจกรรมเหล่านั้น 
ดังนั้นจึงต้องมีเทคนิคในการด าเนินการและควบคุม ดังนี้ 
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  3.1) การจัดตารางปฏิบัติงาน (Schedules) เป็นวิธีการที่ง่ายในการจัดท าและน าไปใช้ เป็น
การจัดการด าเนินการเกี่ยวกับงาน โดยมีการก าหนดเวลาและมีการมอบหมายงานให้ผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน แต่
ไม่มีรายละเอียดของงานที่จะกระท า 
  3.2) ตารางแก็นท์ (Gantt chart) มีการระบุรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ มากข้ึน มีการ
ก าหนดเวลาของการปฏิบัติ และในแต่ละกิจกรรมจะก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบของชัดเจน ในตารางแก็นท์จะ
ระบุงานท่ีจะต้องกระท าทั้งหมด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการควบคุมงานให้ด าเนินไปตามเวลาที่ก าหนด 
  3.3 แผนภูมิเพิร์ท (PERT chart) แผนภูมิเพิร์ท (PERT: program evaluation review 
technique) เป็นเทคนิคการจัดด าเนินการและควบคุมงานที่ซับซ้อนกว่าตารางแก็นท์ แต่จะมีประโยชน์มาก 
ในกรณีที่มีกิจกรรมจ านวนมากท่ีต้องประสานกันในโครงการ 
  การประเมินผลจะมีความจ าเป็นต้องกระท าอย่างต่อเนื่องทั้งขณะที่ก าลังด าเนินการ 
(Formative evaluation) และเม่ือเสร็จสิ้นการด าเนินการแล้ว (Summative evaluation) เพ่ือที่จะทราบว่า
การด าเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดหรือไม่ และควรมีการทบทวนรวมทั้งปรับปรุงแผนให้มี
ความทันสมัยต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา  
         4.2.1.4 การวางแผนการบริหารการพยาบาล 

 การวางแผนการบริหารการพยาบาล แบ่งได้ 3 ระดับ 
1. การวางแผนของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน เช่น ฝ่ายการพยาบาล หรือกลุ่มงาน 

การพยาบาล เช่น ก าหนดนโยบาย ปรัชญาและวัตถุประสงค์ การให้บริการพยาบาล จัดท าแผนงานด้านการ
บริหาร ด้านการบริการทั้งภายในและภายหนอกหน่วยงาน แผนจัดสรรอัตราก าลังให้กับหน่วยงานต่างๆ 
ภายในองค์กร แผนการบริการวิชาการ แผนการควบคุมคุณภาพการให้บริการพยาบาล เป็นต้น 

2. แผนระดับหน่วยงานระดับกลาง หรือหน่วยงานต่างๆ เช่น การวางแผนการบริหารงาน 
ภายในหอผู้ป่วยของหัวหน้าหอ ซึ่งอาจร่วมกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช านาญการเฉพาะทาง การวางแผน
งบประมาณภายในหอผู้ป่วย การวางแผนพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน 

3. การวางแผนระดับปฏิบัติงาน เช่น หัวหน้าทีมวางแผนปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกทีมใน 
การให้การพยาบาลผู้ป่วยประจ าวัน การวางแผนสอนสุขศึกษาผู้ป่วยภายในหอผู้ป่วยในแผนกท่ีตนเอง
รับผิดชอบ การวางแผนนิเทศสมาชิกทีมหรือผู้ร่วมงานและการวางแผนให้การพยาบาลผู้ป่วยประจ าวันของ
พยาบาลหรือนักศึกษาพยาบาลที่จะให้การพยาบาลในแต่ละวัน เป็นต้น 
 บทบาทของผู้บริหารการพยาบาลในการวางแผน (ปรางทิพย์ อุจะรัตน์, 2541; นิตยา  
ศรีญาณลักษณ์, 2557: 144)  

1. แสดงวิสัยทัศน์ ความรอบรู้ในเรื่องต่างๆ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการวางแผนของ 
องค์การและหน่วยงาน โดยแผนงานจะต้องก้าวไปข้างหน้าในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ ผู้บริหารการ
พยาบาลจะต้องประเมินสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์การเพ่ือน ามาวิเคราะห์แนวโน้มที่จะเกิดขึ้น 
พร้อมทั้งระบุจุดอ่อนจุดแข็งขององค์การ โอกาสที่เอ้ือต่อความส าเร็จและอุปสรรคต่างๆ ที่มีอยู่ ซึ่งจะมีอิทธิพล
ต่อการด าเนินงาน 

2. กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน 
3. ทบทวนพันธกิจ ปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์ นโยบาย และกฎระเบียบเป็นระยะ  

เพ่ือพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
4. เปิดใจกว้าง ยอมรับสิ่งใหม่ๆ และความคิดท่ีหลากหลาย 
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5. ประสานการวางแผนระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ 
6. มีการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความกระจ่างชัดเกี่ยวกับ 

เป้าหมายขององค์การ 
7. ประเมินแผนเป็นระยะๆ เพื่อทราบถึงข้อขัดข้องต่างๆ ที่เกิดขึ้น และน ามาเป็นข้อมูลใน 

การพิจารณาปรับปรุงแผนให้เหมาะสม ทันเหตุการณ์ 

         4.2.2 การอ านวยการ (Directing) 
  การอ านวยการ หมายถึง การสั่งการ การควบคุมงาน การนิเทศงาน และการติดตาม
ประเมินผล เพ่ือให้งานด าเนินไปตามแผนหรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 ขอบเขตของอ านวยการ เป็นการท าแผนงานไปสู่การปฏิบัติ จึงมีกิจกรรมอ่ืนๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องหลายประการ เพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมาย ซึ่งลักษณะการอ านวยการมี 3 ลักษณะ คือ การสั่งการ 
การควบคุมงาน และการติดตามผล 
 4.2.2.1 การสั่งการ  
  การออกค าสั่งมีหลายรูปแบบต่างๆ กัน แบ่งได้ 4 รูปแบบ คือ 

1) การสั่งการโดยตรงหรือการออกค าสั่ง (Demand or direct) เป็นการสั่งการ 
ต้องการให้ผู้รับค าสั่งปฏิบัติตามค าสั่งทันที มักใช้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือกรณีที่จะรักษาระเบียบวินัยโดย
เคร่งครัด ตัวอย่างเช่น “นิตยา เตรียมส่งผู้ป่วยผ่าตัดด่วน” 

2) การสั่งแบบขอร้อง (Request) เป็นการสั่งงานที่มีลักษณะโน้มเอียงไปในทางขอ 
ความช่วยเหลือ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับมอบหมายงานได้มีโอกาสใช้ดุลยพินิจในการท างานบ้าง หรือใช้กับผู้ที่
เข้าปฏิบัติงานใหม่เพ่ือให้ก าลังใจในการปฏิบัติงาน ตัวอย่างเช่น “คุณนิตยาท างานชิ้นนี้ให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้
ด้วย” 

3) การสั่งแบบเสนอแนะ (Suggest) เป็นการสั่งงานในลักษณะที่ส่งเสริมให้ 
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความคิดริเริ่มในการท างาน หรือสั่งงานให้กับผู้ที่เคยปฏิบัติให้กับผู้ที่เคยปฏิบัติงานนั้นอยู่แล้ว 
เป็นผู้มีความสามารถและมีความรับผิดชอบในงานดีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น “จะเป็นการดีมากทีเดียวหากว่าคุณ
จะจัดห้องท างานของเราให้มีที่ว่างมากกว่านี้” 

4) การสั่งแบบอาสาสมัคร (Volunteer) เป็นการสั่งการที่นอกเหนือจากหน้าที่ 
จะต้องปฏิบัติเป็นงานที่อาศัยความเต็มใจ มักใช้ในกรณีท่ีเป็นงานเสี่ยงอันตรายหรืองานที่ต้องการฝีมือ อัน
ประณีต เช่น การร้องขอให้อยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา ตัวอย่างเช่น “ขณะนี้มีน้ าท่วมในเขตรอบนอกโรงพยาบาล” 
 แบบอ านวยการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนี้ ไม่มีแบบใดแบบหนึ่งจะได้ใช้โดยแยกออกจากกัน 
ผู้ใช้มักจะใช้หลายแบบปนกัน ผู้บังคับบัญชาที่ฉลาดจะต้องรู้ว่าจะใช้ค าสั่งแบบใดจึงจะได้ผลดี 
 วิธีการสั่งงาน แบ่งเป็น 2 แบบใหญ่ๆ คือ 

1. การสั่งงานด้วยวาจา  
2. การสั่งงานเป็นลายลักษณ์อักษร 

            ลักษณะการสั่งงานที่ดี พอสรุปได้ดังนี้ 
1. การสั่งนั้นจะต้องเป็นการสั่งที่เป็นไปได้ ทั้งด้านความสามารถของผู้รับค าสั่งตลอดจน 

ความพร้อมเพรียงของเครื่องมือ เครื่องใช้ 



10 
 

2. เป็นสิ่งที่ผู้รับค าสั่งสนใจ เป็นการสั่งที่จูงใจให้ผู้รับค าสั่งปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ 
3. เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ คือ จะต้องให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือลูกน้องมีความเข้าใจว่า 

งานที่ท านั้นเป็นงานในหน้าที่ และอยู่ในความรับผิดชอบของเขาโดยตรง 
4. มีลักษณะเป็นแผนงานที่ส าเร็จเป็นรูปร่างและสมบูรณ์ คือ ในขณะออกค าสั่ง ควรจะให้ 

ผู้รับค าสั่งเข้าใจแจ่มแจ้งเสียทีเดียว ไม่ควรสั่งทีละเล็กละน้อยเพิ่มเติมทีหลัง 
5. ค าสั่งนั้นเหมาะสม ชัดเจน เข้าใจง่ายกะทัดรัด หลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยค า ซึ่งจะก่อให้เกิด 

ความสับสน 
6. ค าสั่งนั้นไม่ควรสั่งในขณะที่ผู้สั่งอยู่ในอารมณ์ไม่ปกติ ถ้ามีความจ าเป็นต้องท าในขณะนั้น 

ก็ควรพยายามระงับสติอารมณ์เสียก่อน 
7. ค าสั่งนั้นไม่ควรมีข้อผิดพลาด หรือมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด โดยเฉพาะเกี่ยวกับสถิติตัวเลข 
8. ควรระวังอย่าให้ค าสั่งที่ออกไปเกิดความขัดแย้งกับค าสั่งเดิม หากมีความจ าเป็นที่จะออก 

ค าสั่งใหม่ ควรถือโอกาสแจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบถึงสาระความส าคัญของค าสั่งเก่าด้วย เพ่ือป้องกันความขัดแย้ง
สงสัยที่อาจจะเกิดข้ึนเมื่อน าค าสั่งใหม่ไปปฏิบัติ 
 หลักปฏิบัติในการสั่งงาน สามารถสรุปได้ดังนี้ 

1. ต้องรู้แจ้งในข้อเท็จจริงให้แน่ชัด 
2. ต้องสั่งงานให้ตรงประเด็น 
3. ต้องสั่งงานให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง และจะต้องมีความแน่ใจ 
4. ต้องสั่งงานให้ทันต่อเวลาหรือเหตุการณ์ 
5. ต้องสั่งงานให้อยู่ในวิสัยที่จะปฏิบัติตามได้ 
6. ต้องมอบหมายอ านาจให้เพียงพอแก่การปฏิบัติงาน 
7. ต้องกล้ารับผิดชอบ และยอมรับข้อผิดพลาดถ้าไม่เกิดผล 

 4.2.2.2 การควบคุมงาน 
 การควบคุมงาน หมายถึง การใฝ่หาเทคนิคและวิธีการที่เหมาะสมในการประคับประคองการ
ด าเนินงานให้มุ่งไปตามทิศทางอันถูกต้อง และเกิดประโยชน์ 
 ลักษณะของการควบคุมงาน แบ่งได้ 2 ลักษณะกว้างๆ  

1. การควบคุมภายใน เป็นการควบคุมการปฏิบัติงานที่จัดให้มีขึ้นภายในหน่วยงานนั้นๆ เอง  
โดยอาศัยเทคนิค เครื่องมือ และวิธีการต่างๆ  

2. การควบคุมภายนอก หมายถึง วิธีการที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของหน่วยงาน แต่ 
เป็นการควบคุมโดยผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่ได้รับผลจากการด าเนินงานของหน่วยงาน ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
เช่น การควบคุมการด าเนินงานของทางราชการโดยประชาชน หรือกลุ่มผลปรโยชน์ต่างๆ 
 ส าหรับการควบคุมงานขององค์การพยาบาล จะกล่าวถึงเฉพาะการควบคุมภายในหน่วยงาน
เท่านั้น ซึ่งมีเรื่องต้องพิจารณา ดังนี้ 

1. การควบคุมงานเป็นกระบวนการต่อเนื่อง เริ่มจากการวางแผน การน าแผนงานไปปฏิบัติ 
และควบคุมงานขณะปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ โดยอาศัยเทคนิคและเครื่องมือในการควบคุมงานตามลักษณะ
ของงานนั้นๆ 

2. ลักษณะการควบคุมงานประจ าปกติ อาจเน้นหนักการควบคุมผู้ปฏิบัติงาน การควบคุม 
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เงินและการควบคุมวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือช่วยให้การบริหารงานประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ 

 ส าหรับในการปฏิบัติการพยาบาล การควบคุมงานมีความส าคัญมาก เพราะเกี่ยวข้องกับชีวิต
และความปลอดภัยของผู้ป่วย จะปล่อยให้เกิดความผิดพลาดไม่ได้ ผู้ควบคุมงานจึงต้องมีเกณฑ์มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติการพยาบาล เพื่อให้พยาบาลทุกคนท างานอย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 ประโยชน์ของการควบคุมงาน 

1. ในด้านตัวบุคคลผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมอย่างเหมาะสมจะช่วยให้แต่ละคนมีความตื่นตัว  
มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบพร้อมที่จะรับการตรวจสอบและชี้แจงงานในหน้าที่
ของตนได้ สามารถทราบถึงระดับความรู้ความสามารถท่ีแท้จริงของผู้ปฏิบัติงาน กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
สนใจในหน้าที่ มีความมั่นใจและมีโอกาสได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถสูงขึ้น  

2. ประโยชน์ในด้านของผลงาน จะเห็นผลประโยชน์จากการควบคุมได้ชัดเจนในเรื่อง 
ประสิทธิภาพและการท างานให้ส าเร็จเรียบร้อยตามแผนและโครงการที่ก าหนด จะช่วยในการแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนและปรับแผนให้มุ่งไปสู่เป้าหมายได้รับผลงานตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

3. ประโยชน์ของการควบคุมงานที่มีต่อวิธีการปฏิบัติ ย่อมช่วยให้มีการใฝ่หาเทคนิคการ 
ควบคุมงานอันเหมาะสม น่าเชื่อถือ ใช้ประโยชน์ได้จริงจัง และเป็นที่ยอมรับและน าไปใช้ส าหรับควบคุมงานใน
ลักษณะอย่างเดียวกันต่อไป 
 ปัญหาในการควบคุมงาน 

1. จัดระบบงานไม่ดี 
2. หัวหน้าหน่วยงานไม่เห็นความส าคัญ 
3. ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงาน 
4. ไม่มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานการควบคุมงาน  

 4.2.2.3 การติดตามงาน (Evaluation) 
  การติดตามผลงาน หมายถึง คือ การตรวจสอบว่าได้ปฏิบัติงานตามแผนงานไว้
หรือไม่ และเป็นขั้นตอนส าคัญเรื่องหนึ่งในการบริหารงานบุคคล โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานต้องลงบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน และลงความเห็นเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
ว่าแต่ละคนมีความสามารถในการปฏิบัติงานเพียงใด มีจุดเด่นและจุดด้อยอย่างไรบ้าง เพ่ือการพัฒนาและ
ปรับปรุงต่อไป 
 ขั้นตอนในการติดตามงาน มีดังนี ้

1. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินหรือติดตามงาน 
2. ก าหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานแต่ละระดับไว้อย่างครอบคลุม 

ชัดเจน และชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ 
3. ก าหนดมาตรฐานของงานว่าหน่วยงานมีความต้องการ หรือความคาดหวังไว้เพียงใด เพื่อ 

จะใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบกับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ 
4. ก าหนดกิจกรรมหรือวิธีการที่จะประเมิน 
5. ก าหนดผู้ประเมินและเตรียมความพร้อมของผู้ประเมิน ตลอดจนผู้ถูกประเมิน 
6. ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
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7. วิเคราะห์ผลการประเมิน และแจ้งให้ผู้ถูกประเมินทราบ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไข 
8. ผู้ประเมินน าผลการประเมินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
วิธีการติดตามผลงาน  
1. วิธีมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) เป็นวิธีการส าหรับวัดปริมาณของงาน และ 

วัดความสามารถในเชิงคุณภาพของผู้ปฏิบัติงาน เป็นวิธีที่ง่าย โดยก าหนดรายการที่จะประเมินไว้ล่วงหน้าทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ และก าหนดรายการที่เป็นเกณฑ์ในการประเมินไว้ด้วย โดยก าหนดคุณลักษณะไว้เป็น
กลุ่มหรือหมวดหมู่ แล้วจ าแนกออกเป็นรายละเอียดและให้คะแนนก ากับ มาตรประเมินค่าอาจมี 3,5,7,9 หรือ 
11 ที่นิยมเป็น 5 ตัวเลือก เช่น ตัวอย่างแบบประเมินการปฏิบัติการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดังนี้ 

รายการที่จะประเมิน ระดับคะแนน 
1. การวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล  5 4 3 2 1 
2. การก าหนดวัตถุประสงค์ทางการพยาบาล      
3. ………………………….      

เกณฑ์การประเมิน 
 5 หมายถึง เขียนข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลได้สั้น กะทัดรัดและได้ใจความ 
 4 หมายถึง บอกแนวทางและขอบเขตของปัญหาได้ชัดเจน เพ่ือน าสู่การปฏิบัติการพยาบาล 
 3 หมายถึง วินิจฉัยปัญหาได้ถูกต้อง 
 2 หมายถึง จัดล าดับความส าคัญของปัญหาได้ถูกต้อง 
 1 หมายถึง ระบุปัญหาและสาเหตุของปัญหาได้ถูกต้อง 

2. วิธีการตรวจสอบรายการ (Check list) คือ วิธีการก าหนดรายการให้เลือกตรงตาม 
ความคิดเห็น หรือตรงกับคุณลักษณะนั้นๆ มีเพียง 2 ตังเลือก เช่น ใช่ ไม่ใช่ มี ไม่มี เป็นต้น ตัวอย่าง  

รายการที่จะประเมิน มี ไม่มี 
1. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญหาของผู้ป่วย   
2. ………………..   

3. วิธีการบันทึกพฤติกรรม (Anecdotal record) เป็นการบันทึกพฤติกรรมการ 
ปฏิบัติงานทุกอย่างลงในกระดาษหรือแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยบันทึกตามความจริง ไม่แสดงความคิดเห็น
ส่วนตัว และต้องระบุวัน เวลา สภาพแวดล้อม 
 4. การสังเกตการปฏิบัติงาน (Observation) เป็นการสังเกต โดยไม่ให้ผู้ถูกสังเกตทราบ 
 5. การสัมภาษณ์ (Review) การสัมภาษณ์เป็นการหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน 
และตรงความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น 
 6. การประเมินตนเอง (Self appraisal method) การประเมินตนเอง เพื่อให้ผู้ถูกประเมิน
ได้วิเคราะห์ตนเอง และจะยอมรับการประเมินจากผู้บังคับบัญชาได้ง่ายยิ่งขึ้น  
 ในการปฏิบัติการพยาบาลจะมีประสิทธิภาพหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการปฏิบัติงาน
ของพยาบาล และการจะทราบถึงสิ่งนี้ได้จ าเป็นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลงานที่พยาบาลแต่ละคนได้
ปฏิบัติด้วย ดังนั้นในการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาลแบ่งได้ 2 ประเภทซึ่งมักจะประเมินควบคู่กันไป คือ 
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1. การประเมินผลการพยาบาลที่ผู้ป่วยได้รับ (Evaluation of nursing care) 
2. การประเมินบุคลากรพยาบาล (Evaluation of nursing personels)  

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance: P4P) 
 ความหมาย: เป็นการจ่ายค่าตอบแทนแก่บุคลากรสาธารณสุขแต่ละคน  ตามผลการ 
ปฏิบัติงานทั้งงานบริการ งานบริหารและ งานวิชาการ โดยผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปริมาณภาระงาน
และคุณภาพงาน ที่เพ่ิมขึ้นเกินจากมาตรฐานที่หน่วยงานก าหนด เป็นเครื่องมือที่มุ่งให้เกิดการจูงใจให้
คนท างานในองคก์รขยัน หรือตั้งใจท างานเพ่ือจะได้ค่าตอบแทนเพ่ิมข้ึน ซึ่งความริเริ่มครั้งล่าสุด ในปี 2556 
 ความส าคัญ: การจัดระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนนั้นจ าเป็นต้องมีก าลังคนด้านสาธารณสุขที่เหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณ ทักษะ การ
กระจายและมีแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์  ถึงแม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความ
พยายามในการปรับค่าตอบแทนของก าลังคนในหลายรูปแบบเพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการขาดแคลนก าลังคน 
เช่นการปรับค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การออกระเบียบการจ่ายค่าตอบแทนในพ้ืนที่
ทุรกันดารและเงินเพ่ิมพิเศษกรณีไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัว รวมทั้งการแก้ไขหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพ.ศ. 2544 เป็นต้น  

วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานมีอยู่มากมายหลายวิธี แต่ละวิธีเหมาะสมกับการประเมินการ 

ปฏิบัติงานในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะงานและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ จากอดีตถึงปัจจุบันสามารถแบ่ง
รูปแบบวิธีการประเมินผลได้เป็น 6 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 

1. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดคุณลักษณะบุคคลเป็นหลัก (Trait Rating Based  
Approach)  เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นรูปแบบการประเมินผลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคล 
หรือบุคลิกภาพ สามารถประเมินโดยวิธีต่างๆ เช่น การให้คะแนนโดยตาราง (rating scale) การประเมินผล
แบบตรวจรายการ (checklist method) การเปรียบเทียบ (employee comparison method) การแบ่งขั้น 
(grading)  โดยพิจารณาคุณลักษณะของผู้ถูกประเมิน แล้วให้ผลการประเมินตามข้ันที่ก าหนดไว้อย่างชัดเจนใน
แต่ละคุณลักษณะ การประเมินตามค่าคะแนน (point rating) โดยประเมินเป็นรายบุคคลตามรายการหน้าที่
และความรับผิดชอบของแต่ละลักษณะงานในแต่ละต าแหน่ง ให้คะแนนในแต่ละรายการ คะแนนรวม 100 
คะแนน  

2. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดพฤติกรรมการปฏิบัติงานเป็นหลัก (Job  
Performance or Behaviour Based Approach) เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นรูปแบบการ
ประเมินผลเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่ท าให้งานบรรลุผลส าเร็จ โดยประเมินผลจากเหตุการณ์ส าคัญ 
พฤติกรรมส าคัญที่เก่ียวข้องกับการท างานของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งที่ส าเร็จและเป็นปัญหา โดยไม่ค านึงถึง
บุคลิกภาพส่วนบุคคล 

3. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดผลส าเร็จของงาน หรือวัตถุประสงค์เป็นหลัก 
(Result or Objective Based Approach) โดยมักจะประเมินในรูปของปริมาณ  คุณภาพ  เวลา  หรือ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน แบ่งวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดผลส าเร็จของงาน 

4. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบผสมผสานระหว่างวิธีการประเมินที่เน้นวางแผนกับ 
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วิธีการประเมินตามพฤติกรรม  (hybrid approach) เพ่ือใช้ประเมินผลส าเร็จของงาน และพฤติกรรมการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน โดยใช้การคาดหวังการปฏิบัติงานของต าแหน่งหน้าที่เฉพาะต าแหน่ง และให้
ความส าคัญกับการวางแผนควบคู่ไปกับการประเมินพฤติกรรมที่ส าคัญท่ีแสดงออกระหว่างการปฏิบัติงาน  

5. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบ 060    องศา เป็นการประเมินผลย้อนกลับ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งจะประเมินบนพื้นฐานของข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยผู้เกี่ยวข้องฝ่ายต่าง ๆ ตั้งแต่ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานในกลุ่มงานเดียวกัน และ/หรือในหน่วย
อ่ืนขององค์การ ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการภายในของผู้ถูกประเมิน โดยมีวิธีการด าเนินงานคือ 

1. ระบุเป้าหมาย และกลยุทธ์ขององค์การ โดยคิดในเชิงระบบเครือข่ายแบบใยแมงมุม 
2. ระบุสมรรถนะที่จ าเป็น และความต้องการของกลุ่มบุคคลเป้าหมายที่จะต้องได้รับการ
ประเมิน 

3. ออกแบบเครื่องมือ และแจ้งผลการใช้และปรับปรุงแก้ไข 
4. ประเมินผลกระบวนการของการประเมินผลแบบ 360 องศา เพื่อหาปัญหาและ
ทางแก้ไข 

6. วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้ดัชนีวัดผลงานหลัก เป็นวิธีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน โดยเฉพาะองค์กรที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการสมัยใหม่ เป็นการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดและพัฒนามาจากวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยึดผลส าเร็จของงานหรือ
วัตถุประสงค์เป็นหลัก 
 วัตถุประสงค์ในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาล 

1. เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนและวัตถุประสงค์ของงานนั้นหรือไม่ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรพยาบาลให้ถูกต้องเป็นรายบุคคล  

เพราะการประเมินผลจะทราบว่าพยาบาลแต่ละคนมีความสามารถในด้านใด และบกพร่องด้านใด สมควรแก้ไข
ปรับปรุงอย่างไร เพ่ือให้ผลการปฏิบัติการพยาบาลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการนิเทศงาน และส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้นิเทศการ 
พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชา เพราะการประเมินจะได้ทราบจุดเด่น จุดด้อยที่ฝ่ายนิเทศจะได้ท าการ
แก้ไขได้ทันท่วงที ในเวลาเดียวกันผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาก็จะได้ทราบข้อบกพร่องและขีดความสามารถ
ของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือการปรับปรุงสมรรถภาพการปฏิบัติงาน 

4. เพ่ือเป็นแนวทางในการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ 
5. เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง ย้าย หรือสับเปลี่ยนหน้าที่ 
6. เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการให้เหมาะสม 
7. เพ่ือพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 
8. เพ่ือเป็นแนวทางในการคัดเลือกพยาบาล หากพบว่าผลการปฏิบัติการพยาบาลไม่ดีพอ  

เนื่องจากผู้ปฏิบัติมีความรู้ ความสามารถไม่ตรงกับลักษณะงานก็จะได้ย้อนกลับไปพิจารณาปรับปรุงวิธีการสรร
หาคัดเลือกเพ่ือให้ได้คนที่เหมาะสมต่อไป 
 การประเมินผลการปฏิบัติงานต้องใช้หลายๆวิธี จะต้องวางหลักเกณฑ์ตามหน้าที่ความ
รับผิดชอบและลักษณะงาน เช่น ถ้าจะประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลประจ าการจะดูได้จากพฤติกรรม
ที่เก่ียวข้องกับสิ่งต่อไปนี้ 
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1. ส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
2. ความสามารถในการประเมินความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วย 
3. ความสามารถในการวางแผนการพยาบาลตามความต้องการของผู้ป่วย 
4. ความสามารถในการให้การพยาบาลตามแผนที่วางไว้ 
5. ความสามารถในการปรับปรุงแผนการพยาบาลให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วย  

และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
6. ความสามารถในการนิเทศงานแก่บุคลากรพยาบาลที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
7. ความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
ประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 1. ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานอย่างเป็นธรรม 
 2.  สร้างแรงจูงใจและให้รางวัลตอบแทนพนักงานที่มีผลงานได้มาตรฐานหรือสูงกว่า
มาตรฐาน   
 3.  ใช้เป็นเครื่องมือให้พยาบาลยึดถือระเบียบ ข้อบังคับร่วมกันอย่างเท่าเทียม 
 4.  ให้พยาบาลได้ทราบถึงความรู้ความสามารถของตนเองในสายตาของผู้บังคับบัญชา และ/
หรือ เพื่อนร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 5. เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองทุกๆด้านที่ยังขาดความรู้และทักษะ 
 
4.3 การประสานงาน (Coordinating)  
 การประสานงาน หมายถึง การร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติหน้าที่การงานของบุคลากรใน
องค์การตั้งแต่สองคนข้ึนไป  โดยมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการร่วมกันท างานให้สอดคล้องกัน เป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกัน ในการบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของงานที่วางไว้ (จักรวาล สุขไมตรี, 2561)   
 4.3.1 องค์ประกอบของการประสานงาน 

จากความหมายตามท่ีกล่าวมาแล้วข้างต้น จะพบว่าการประสานงานนั้นมีองค์ประกอบที่ส าคัญหลาย
ประการ โดยองค์ประกอบของการประสานงานนั้นมี ดังนี้ (จักรวาล สุขไมตรี, 2561) 

1. คน หรือผู้ประสานงาน โดยจะต้องมีคนในการประสานงานระหว่างกันไม่ว่าจะเป็นการประสานงาน
ภายในองค์การระหว่างเพ่ือนร่วมงาน หรือการประสานงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือเป็น
การประสานงานกับบุคคลภายนอกองค์การ นอกจากนี้ ในบางกรณี บางองค์การต้องมีผู้ประสานงานเพ่ือให้
การท างานของทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ได้วางไว้ หรือเป็นตัวกลาง
ในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น 

2. ข้อความในการสื่อสาร โดยข้อความในการสื่อสารระหว่างกันต้องมีความชัดเจนสั้น กะทัดรัด ไม่
ก ากวม หรือตีความไปได้หลายทาง สามารถเข้าใจได้ง่าย 

3. เวลา และสถานที่ โดยเวลา และสถานที่นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งส าคัญเหมือนกัน หากเวลา และสถานที่
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน ก็เป็นผลท าให้การประสานงานไม่สามารถประสบความส าเร็จได้ 

4. บทบาท และหน้าที่ โดยบทบาทและหน้าที่ของบุคคลในการปฏิบัติงานก็ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญเช่นกัน 
หากบุคคลแต่ละบุคคลรู้จักบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ไม่ไปก้าวก่ายบทบาท หน้าที่ของ
บุคคลอื่น ความขัดแย้งก็จะไม่เกิดข้ึน ซึ่งจะเป็นผลท าให้การประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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5. ความมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน โดยบุคคลควรมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน 
มีความจริงใจต่อกัน มีน้ าใจต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่มีอคติต่อกัน ไม่กล่าวร้าย หรือพูดจาที่ไม่ดีต่อกัน 
ก็จะท าให้การประสานงานระหว่างกันเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างแน่นอน 

4.3.2 ความส าคัญของการประสานงานทางการพยาบาล  
1. ช่วยให้งานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. ช่วยให้การท างานบรรลุเป้าหมาย 
3. ช่วยลดอันตรายอันเกิดจากความบกพร่องในการท างานให้น้อยลง  
4. โครงสร้างองค์การมีหลายหน่วยงานย่อย จึงมีความจ าเป็นอย่างมากท่ีต้องประสานงาน ทั้งระดับ

แนวนอนและแนวตั้ง 
5. ช่วยสร้างขวัญในการท างานของบุคลากรพยาบาล สร้างความสามัคคี ลดข้อขัดแย้งในองค์การ 
6. ป้องกันการท างานซ้ าซ้อน เพราะทุกฝ่ายเข้าใจในหน้าที่ของตนเอง เข้าในหลักการและวิธีการ

ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
4.3.3 หลักของการประสานงาน 
ส าหรับหลักในการประสานงานนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ  แนวทางในการน าไปสู่การบริหารจัดการให้

เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม  เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การ และบรรลุเป้าหมายขององค์การที่วางไว้ ซึ่ง
หลักในการประสานงาน (จักรวาล สุขไมตรี, 2561; นิตยา ศรีญาณลักษณ์, 2557; 159: สมพงษ์ เกษมสิน, 
2520; 155 - 157) มีดังนี้ 

1.   การประสานงานเป็นอุปกรณ์ส าคัญในการที่จะก่อให้เกิดเอกภาพในการบริหารงานตามความมุ่ง
หมายหลักการของการบริหารงาน  เพราะการจัดระบบและการแบ่งงานนั้น  จะต้องด าเนินไปตามความมุ่ง
หมาย  วัตถุประสงค์  นโยบายและแผน การประสานงานจึงเป็นการประสานการปฏิบัติงานกับนโยบายหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์การเข้าด้วยกัน 

2.   การประสานงานเป็นเรื่องเก่ียวกับคน งาน และจิตใจ เพราะการประสานงานต้องน าเอาคน คือ 
ผู้ปฏิบัติงานเข้ามาร่วมท างานกันอย่างสมานฉันท์เป็นทีมเวิร์ค จึงเห็นว่าข้อตกลงที่ส าคัญยิ่งของการ
ประสานงาน คือ ความร่วมมือซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจในการท างานร่วมกัน 

0.   มีการจัดระบบการประสานงานที่เหมาะสมกับเวลา ซึ่งจัดว่าเป็นหัวใจของการประสานงาน 
เพราะจังหวะระยะเวลา  ตลอดจนการก าหนดแผนและการคาดคะเนมีความส าคัญต่อการประสานงานยิ่ง เช่น 
การประสานงานในกรณีท่ีผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ปวดท้อง ถ้าพยาบาลจัดเวลาในการประสานกับแพทย์ผู้รักษา 
ห้องเลือด ห้องผ่าตัดได้ไม่เหมาะสม ผู้ป่วยอาจได้รับการรักษาไม่ทันเวลาจนการรักษานั้นต้องยุ่งยากข้ึนกว่าเดิม 

4.   การประสานงานมีทุกระดับชั้นของสายการบังคับบัญชา (Chain of command) ทั้งในรูปพิธีการ
เช่น การรายงานต่างๆ การรับเวรส่งเวร  การตรวจเยี่ยมร่วมกันระหว่างทีมแพทย์และกลุ่มทีมพยาบาล กึ่งพิธี
การ เช่น พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วยรายงานอาการเฉียบพลันที่เกิดข้ึนกับผู้ป่วยเพื่อให้การรักษาโดยด่วนก่อนที่
พยาบาลจะไปเขียนรายงานหรือบันทึก และไม่เป็นพิธีการ เช่น การแจ้งข้อมูลที่ไม่จ าเป็นจะต้องบันทึก เช่น 
การย้ าเตือนในการปฏิบัติ การดูแลรักษา เป็นต้น 

5. การประสานงานเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคนิคการบริหาร  เช่น  จัดให้มีการวางแผนที่ดี จัดให้มีแผนผัง
ขององค์การและแผนผังที่เกี่ยวกับหน้าที่การงาน (Organization structure and function) แสดงสถานที่
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ท างาน เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีการแบ่งแยกตามลักษณะเฉพาะของงาน โดยก าหนดหน้าที่ให้ชัดเจน เพ่ือป้องกันการ
ท างานซ้ าซ้อน 

5.   การประสานงานเป็นเรื่องเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร หลักส าคัญประการหนึ่งในการบริหารงาน 
คือ บุคคลอ่ืนหรือหน่วยงานอื่นจะให้ความร่วมมือหรือประสานงานกับหน่วยงานของเราได้ก็ต่อเมื่อเขามีความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดีแล้ว โดยอาศัยการติดต่อสื่อสารเป็นเครื่องมือในการประสานงาน การสื่อสาร 
(Communication) เป็นสิ่งส าคัญส าคัญส าหรับการประสานงาน มักจะมี 3 ลักษณะ 

 5.1 การสื่อสารจากเบื้องบนลงสู่เบื้องล่าง 
 5.2 การสื่อสารจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน 
 5.3 การสื่อสารในแนวนอน 
6.   การประสานงานเป็นการประสานความคิดเห็นเพื่อน้อมน าหรือประสานความคิดเห็นของสมาชิก

ในกลุ่ม หรือผู้ร่วมงานให้มีความสอดคล้องต้องกันอันเป็นปัจจัยส าคัญของการประสานงาน การผสมผสานน้อม
น าให้ผู้ร่วมงานมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน สามารถน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้ 

7.   ในการบริหารงานในองค์การขนาดใหญ่ จ าเป็นต้องมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่เรียกว่า ฝ่ายช่วย
อ านวยการ ในการให้ค าแนะน าและบริการแก่ผู้บริหารระดับสูง ซึ่งมีหน้าที่คือ คอยคิด คอยวางแผนทบทวน
และเสนอแนะวิจัย ก าหนดระเบียบวิธีการตลอดจนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ เพ่ือช่วยลดอุปสรรคต่างๆ ที่อาจจะ
เกิดข้ึนได้ 

8.   การควบคุมก็มีบทบาทส าคัญต่อการประสานงานไม่ว่าจะเป็นการควบคุมในลักษณะใด ระดับใด  
9.   การประสานงานมีความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อม  ไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐหรือเอกชนก็

ย่อมมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมขององค์การอยู่เสมอ   
นักบริหารจึงควรเป็นผู้ที่ไวต่อปัญหาและความเปลี่ยนแปลงอันจ าเป็นในการประสานงาน 

10. การประสานงาน เป็นกระบวนการบริหารในรูปของกระบวนการแปรรูป (Conversion process) 
หมายถึง กระบวนการที่ท าให้ส่วนที่ใส่เข้าไป (Input) เป็นผลผลิต (Output) ออกมาก สว่นที่เป็น Input ได้แก่ 
คน วัสดุต่างๆ อ านาจหน้าที่ (Authority) เวลา ความตั้งใจในการท างาน เป็นต้น เพ่ือให้ได้ผลผลิตออกมา 
 11. การใช้กรรมการ (Committee) การจัดให้มีคณะกรรมการเพ่ือประชุมปรึกษาหารือ และก าหนด
ระเบียบวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานย่อย เพื่อประโยชน์ในการประสานงานหรืออาจให้คณะกรรมการเป็นผู้
ประสานงานระหว่างหน่วยงานย่อยฝ่ายต่างๆ หรือเฉพาะเรื่องก็ได้ 
 12. การติดตามสอดส่องการปฏิบัติงาน (Follows up) จะช่วยให้ทราบว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรบ้าง 
งานส าเร็จตามก าหนดเวลาหรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง จะมีวิธีการปรับปรุงอย่างไร 
 13. การใช้เจ้าหน้าที่ประสานงานโดยเฉพาะ (Liaison officer) การประสานงานบางอย่าง บางกรณี
ต้องใช้ผู้ที่มีความสามารถเป็นพิเศา มีความนุ่มนวลไหวพริบและแนบเนียน เช่น การติดต่อในทางการทูต การ
ต่างประเทศ เป็นต้น 
 14. การจัดให้มีการอบรมหรือพัฒนาบุคลากร (Training) เป็นการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้เข้าใจ 
และมีความรู้เกี่ยวกับงาน ตลอดจนสร้างทัศนคติท่ีดีต่องาน ต่อองค์กร และผู้ร่วมงานเพ่ือให้การประสานงานมี
ความราบรื่น 
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 15. การจะให้มีการมอบอ านาจหน้าที่ (Delegation of authority) เมื่อมอบงานแล้วผู้บริหารจะต้อง
มอบอ านาจหน้าที่ให้ไปด้วย เพ่ือจะสามารถประสานงานได้อย่างราบรื่น 
 16. การจัดให้มีการประชุมผู้ใต้บังคับบัญชา (Meeting) การประชุมจะก่อให้เกิดความสนิทสนมซึ่งกัน
และกัน อันจะน ามาซึ่งการประสานงานที่ดี 
 17. การจัดให้มีหน่วยแนะแนวทางวิชาการ (Technical staff) หน่วยงานนี้จะรับผิดชอบศึกษา 
ค้นคว้า และปรับปรุงวิธีการท างาน ตลอดจนวิธีการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
 18. การจัดให้มีการบ ารุงขวัญ (Moral) ผู้บังคับบัญชาต้องจัดสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี จัด
กิจกรรมต่างๆ เพื่อบ ารุงขวัญบุคลากร ผลที่ตามมา คือ การร่วมมือ ร่วมใจการท างาน และก่อให้เกิดการ
ประสานงานที่ดี  
 4.3.5 บทบาทของนักบริหารในฐานะผู้น าในการประสานงาน   
 การประสานงานเป็นกระบวนการขั้นหนึ่งของการบริหารในแง่ของหลักการและการปฏิบัติการ
ประสานงานเป็นส่วนที่จะต้องก าหนดไว้ในแผนงาน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามแผน ดังนั้น บทบาทหน้าที่ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประสานงาน มีลักษณะ (นิตยา ศรีญาณลักษณ์, 
2557; 163) 

1. บทบาทในการประสานงานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนเป็นเรื่องของการกระท าโดยสมัครใจของแต่ 
ละคนที่เกี่ยวข้อง เป็นการด าเนินการตามปกติมีลักษณะไม่เป็นทางการ มีอยู่ทั่วไปในทุกระดับของสายการ
บังคัญบัญชา ไม่จ ากัดต าแหน่ง ผู้บริหารระดับสูงมีบทบาทคอยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานมีลักษณะดังกล่าวเพ่ือให้
ผลงานออกมามากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 

2. บทบาทหน้าที่ในการประสานงาน เป็นบทบาทของผู้บังคับบัญชาระดับสูงในฐานะผู้น าโดยเฉพาะ  
(Executive coordination) แบ่งออกเป็น 

2.1 บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานภายในหน่วยงาน 
2.2 บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการประสานงานภายนอกองค์การ 

 
4.4 การติดต่อสื่อสาร (Communication) 
 การสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิด
ความเชื่อ ความรู้สึก ความรู้และทัศนคติซึ่งกันและกันระหว่างบุคคลอย่างน้อยสองคนได้แก่ผู้ส่งข่าวสารและ
ผู้รับข่าวสารองค์ประกอบของการสื่อสาร 
องค์ประกอบของการสื่อสาร 
 Bolton (2008) นักวิชาการด้านการสื่อสารได้วิเคราะห์องค์ประกอบและอธิบายความสัมพันธ์ของ
องค์ประกอบต่างๆในกระบวนการของการสื่อสาร ซึ่งเรียกว่า SMCR ไว้ดังนี้ 

1. ผู้ส่งสาร (Source) หมายถึง แหล่งก าเนิดสาร อาจเป็นบุคคล องค์การสถาบันหรือคณะบุคคลที่ 
เป็นผู้ก าหนดสาระ ความรู้ ความคิด ทีจ่ะส่งไปยังผู้รับสาร ดังนั้นการสื่อสารจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
เพียงใด จึงขึ้นอยู่กับผู้ส่งสาร และสารที่ส่งเป็นส าคัญ คุณสมบัติของผู้ส่งสารที่เอื้อต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ได้แก่ 

1.1 ทักษะในการสื่อสาร (Communication skill) เป็นความสามารถของผู้ส่งสารในการเข้ารหัส 
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สาร เช่น ความสามารถในการพูด การเขียน การตีความหมายข่าวสารต่างๆเพ่ือให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารได้
เข้าใจในตัวสารได้ชัดเจน ถูกต้องและตรงกัน 

1.2 ความรู้ (Knowledge) ผู้ส่งสารจะต้องมีความรู้ในข้อมูลข่าวสารที่จะถ่ายทอดไปยังผู้รับสาร  
และเข้าใจกระบวนการในการส่งสาร สามารถเลือกวิธีการส่งสารได้เหมาะสมกับบุคคลและเหมาะสมกับสาร
นั้นๆ 

1.3 ทัศนคติ (Attitude) เป็นความรู้สึกหรือความคิดเห็นของผู้ส่งสารต่อบุคคล เหตุการณ์หรือ 
ข้อความที่จะส่งสาร ถ้าผู้ส่งสารมีทัศนคติท่ีดีต่อตนเอง สาร และผู้รับสาร ผู้ส่งสารก็จะมีพฤติกรรมการส่งสารที่
ดีด้วย ท าให้ผู้ส่งสารและผู้รับสารเกิดความรู้สึกที่ดีต่อกัน  

1.4 วัฒนธรรม (Culture) หากผู้ส่งสารอาศัยอยู่ในสังคมที่มีความเชื่อ ค่านิยมที่ดีต่อการถ่ายทอด 
สารว่าควรได้รับการตรวจสอบความถูกต้อง เป็นข้อความท่ีกระชับ ชัดเจน ก็จะท าให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

2. สาร (Message) หมายถึงเรื่องราว ความรู้ ความคิดต่างๆที่ผู้ส่งประสงค์จะให้ไปถึงผู้รับสารโดยมี 
องค์ประกอบที่เป็นปัจจัยชี้ความส าเร็จของการสื่อสาร 5 ประการ คือ 1) เนื้อหาของสาร คือสาระที่ผู้ส่งสาร
ตั้งใจและต้องการจะสื่อสารไปยังผู้รับ 2) สัญลักษณ์หรือรหัสของสาร คือส่วนที่เล็กที่สุดของสาร ได้แก่ สระ 
พยัญชนะและวรรณยุกต์ 3) การจัดล าดับข่าวสาร คือการเรียบเรียงเนื้อหาของสารตามรูปแบบของแต่ละ
บุคคล 4) องค์ประกอบย่อยของสาร หมายถึง การพิจารณาสารในแง่ของค าหนึ่ง ประโยคหนึ่ง หรือย่อหน้า
หนึ่ง และ 5) โครงสร้างของสาร ซึ่งแต่ละภาษาจะมีโครงสร้างภาษาที่แตกต่างกันออกไป 

3. ตัวเข้ารหัสสาร (Encoder)  หมายถึงการแปลงข่าวสารที่ต้องการส่งให้เหมาะสมกับลักษณะ 
ข่าวสารและผู้รับข่าวสาร เช่นการแจ้งนโยบายขององค์การไปยังบุคลากรของ โดยพิมพ์ข้อความลงในเอกสาร 
(Written document) การบอกรักโดยใช้กุหลาบสีแดง และการชมเชยความสามารถโดยการยกนิ้วหัวแม่มือ 
เป็นต้น 

4. ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ข่าวสารจากผู้ส่งจะถูกถ่ายทอดโดยอาศัยสื่อ หรือตัวกลาง  
(Media) ซึ่งอาจเป็นสื่ออย่างง่าย เช่น การพบปะพูดคุยกันตัวต่อตัว การเขียน การแสดงกิริยาท่าทางไปจนถึง
การใช้สื่อที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น เช่น วิทยุ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ ภาพยนตร์ ฯลฯ 

5. การแปลรหัสสาร (Decoder) คือการแปลความหมายของรหัสสัญญาณที่ส่งมายังผู้รับ เพื่อให้เกิด 
ความเข้าใจ หากผู้ส่งใช้รหัสสัญญาณที่ผู้รับสามารถแปลความหมายได้เองโดยตรง เช่น ใช้ภาษาท่ีผู้รับเข้าใจ 
การสื่อสารก็จะง่ายขึ้น แต่หากผู้ส่งสารใช้รหัสสัญญาณที่ผู้รับไม่อาจเข้าใจได้ เช่น ใช้ภาษาที่ผู้รับฟังไม่เข้าใจ 
การสื่อสารก็จะเพ่ิมความยุ่งยากซับซ้อนยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมจะส่งผลต่อความส าเร็จของการสื่อสาร 

6. ผู้รับสาร (Receiver) เป็นจุดหมายปลายทาง (Destination) ของการสื่อสารซึ่งจะต้องมีการรับรู้  
เข้าใจหรือแสดงพฤติกรรมตามที่ผู้ส่งสารต้องการ หากไม่เป็นไปตามนั้น ก็ถือว่าการสื่อสารนั้นล้มเหลว ผู้รับ
สารจะต้องมีทักษะการสื่อสารดีเช่นเดียวกับผู้ส่งสารจึงจะช่วยให้การสื่อสารบรรลุผลสมบูรณ์ นอกจากนี้ยัง
ขึ้นกับปัจจัยอื่นๆอีก ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการสื่อสาร ทัศนคติต่อตนเอง สารและผู้ส่งสาร และรวมถึง
วัฒนธรรมการสื่อสารในสังคมของผู้รับสาร 

7. ปฏิกิริยาของผู้รับสาร และการตอบสนอง (Response and feedback) เมื่อผู้ได้รับสารและแปล 
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ความหมายจนเป็นที่เข้าใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ผู้รับย่อมจะมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสารอย่างใดอย่างหนึ่ง
ด้วย เช่น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย คล้อยตามหรือต่อต้าน ซึ่งการตอบสนองของผู้รับอาจผิดไปจากผู้ส่งต้องการก็ได้ 
ปฏิกิริยาตอบสนองของผู้รับ หากได้มีการย้อนกลับ (Feedback) ไปยังผู้ส่งสารให้รับรู้จะช่วยให้เกิดการปรับ
การสื่อสารให้ได้ผลดียิ่งขึ้น เช่น การสื่อสารแบบสองทาง (Two-way communication)  

การตอบสนองของผู้รับสารกลับไปยังผู้ส่งสาร จะเกิดกระบวนการสื่อสารขึ้นอีกครั้งหนึ่ง โดยผู้รับจะ
ท าหน้าที่เป็นผู้ส่งสาร และผู้ส่งสารในตอนแรกจะท าหน้าที่เป็นผู้รับสารแทนซึ่งจะต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ 
ของการสื่อสารเช่นเดียวกับการสื่อสารในขั้นตอนแรก การสื่อสารแบบ 2 ทาง ผู้สื่อสารจะท าหน้าที่เป็นทั้งผู้รับ
สารและผู้ส่งสารพร้อมๆกัน 
 กระบวนการสื่อสาร (Communication process) โดยทั่วไปเริ่มต้นจากผู้ส่งสาร (Sender) ท าหน้าที่
เก็บรวบรวมแนวความคิดหรือข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เมื่อต้องการส่งข่าวไปยังผู้รับสาร ก็จะแปลงแนวคิด
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องออกมาเป็นตัวอักษร น้ าเสียง สี การเคลื่อนไหว ซึ่งเรียกว่าข่าวสาร (Massage) ข่าวสาร
จะได้รับการใส่รหัส (Encoding) แล้วส่งไปยังผู้รับสาร (Receiver) ผ่านสื่อกลาง (Media) ในช่องทางการ
สื่อสาร (Channels) ประเภทต่างๆ หรืออาจจะถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้รับสารโดยตรงก็ได้ ผู้รับสารเมื่อ
ได้รับข่าวสารแล้วจะถอดรหัส (Decoding) ตามความเข้าใจและประสบการณ์ในอดีต หรือสภาพแวดล้อมใน
ขณะนั้น และมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งข่าวสารซึ่งอยู่ในรูปของความรู้ ความเข้าใจ การตอบรับ การ
ปฏิเสธหรือการนิ่งเงียบก็เป็นได้ ทั้งนี้ข่าวสารที่ถูกส่งจากผู้ส่งข่าวสารอาจจะไม่ถึงผู้รับสารทั้งหมดก็เป็นได้ หรือ
ข่าวสารอาจถูกบิดเบือนไปเพราะในกระบวนการสื่อสาร ย่อมมีโอกาสเกิดสิ่งรบกวนหรือตัวแทรกแซงได้ ทุก
ขั้นตอนของการสื่อสาร 
ลักษณะท่ัวไปของการสื่อสาร 
 ลักษณะการสื่อสารในองค์การ สามารถจ าแนกแกเป็น 4 ลักษณะ คือ รูปแบบการสื่อสาร ประเภท
ของการสื่อสาร สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร และทิศทางการสื่อสาร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. รูปแบบของการสื่อสาร จ าแนกได้ 2 แบบ คือ 
1.1 การสื่อสารแบบทางเดียว (One-way communication) หมายถึง การสื่อสารที่ผู้รับไม่ 

สามารถโต้ตอบกับผู้ส่งในสื่อกลางเดียวกันได้ ผู้ส่งเป็นฝ่ายส่งข่าวสารเพียงอย่างเดียว ส่วนใหญ่มักอยู่ในรูปของ
การสื่อสารสาธารณะ เช่น วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หรือบอร์ดประกาศ เป็นต้น การสื่อสารรูปแบบนี้
เรียกว่า Simplex ถ้าเป็นการสื่อสารในองค์การ ข่าวสารดังกล่าวจะเป็นเรื่องของนโยบาย ค าสั่งของผู้บริหาร
ระดับสูงในองค์การสู่ผู้ใต้บังคับบัญชา 

1.2 การสื่อสารสองทาง (Two-way communication) หมายถึง การสื่อสารที่ผู้ส่งและผู้รับสาร 
สามารถโต้ตอบกันได้ในสื่อกลางเดียวกัน การสื่อสารรูปแบบนี้เรียกว่า Duplex จ าแนกตามลักษณะการรับ/ส่ง 
เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1.2.1 การรับ/ส่งต่างเวลากัน (Semi duplex) หมายถึงการรับและส่งข้อมูลข่าวสารคนละ 
เวลากันกล่าวคือในขณะที่ฝ่ายหนึ่งก าลังส่งข้อมูล อีกฝ่ายหนึ่งต้องเป็นผู้รับข้อมูลและเม่ือส่งเรียบร้อย ฝ่ายส่ง
จะกลับเป็นฝ่ายรับสลับกันไปมา เช่น การรับ/ส่งโทรสาร หรือวิทยุสื่อสาร เป็นต้น 
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1.2.2 การรับ/ส่งในเวลาเดียวกัน (Full duplex) หมายถึง การรับและส่งข้อมูลข่าวสารใน 
เวลาเดียวกัน กล่าวคือ ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งก าลังส่งข้อมูล อีกฝ่ายหนึ่งสามารถส่งข้อมูลได้เช่นกัน เช่น การรับส่ง
โทรศัพท์ หรือการพูดคุยกันโดยตรง เป็นต้น 

2. ประเภทของการสื่อสาร การสื่อสารแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
2.1 การสื่อสารแบบเป็นทางการ (Formal communication) เป็นการสื่อสารที่มีระเบียบแบบ 

แผน มีข้ันตอน โดยผ่านระเบียบข้อบังคับโครงสร้างการบริหารขององค์การ การสื่อสารแบบนี้จะมีเงื่อนไขท่ี
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ ดังนี้ 1) การสื่อสารนั้นต้องสร้างความเข้าใจที่ดี และถูกต้องแก่ผู้รับสาร 
2) ข่าวสารที่ส่งออกไปต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์การ 3) การสื่อสารต้องสอดคล้องกับความสนใจ
ของผู้รับสาร 4) ผู้รับสารต้องสามารถที่จะปฏิบัติ หรือยอมรับข่าวสารนั้นได้ทั้งทางจิตใจ และร่างกาย การ
สื่อสารแบบนี้จะประสบความส าเร็จ และมีประสิทธิภาพได้ ต่อเมื่อผู้บริหารมีความรอบรู้ และความช านาญใน
การสื่อสาร 

2.2 การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ (Informal communication) เป็นการสื่อสารที่ไม่มีระเบียบ 
แบบแผน วิธีการนี้มักเป็นการสื่อสารด้วยวาจา หรือกิริยาท่าทางมากกว่าการใช้ลายลักษณ์อักษรเป็นการ
สื่อสารที่มีความรวดเร็ว และไม่ต้องเป็นไปตามสายการบังคับบัญชา การสื่อสารแบบไม่เป็นทางการนี้บางครั้ง
เรียกว่า การสื่อสารแบบเถาองุ่น (Grapevine) คือการสื่อสารที่อิสระได้ทุกทิศทางโดยไม่ค านึงถึงระดับการ
ควบคุมบังคับบัญชาตามสายงานงานแต่อย่างใด  

การสื่อสารแบบเถาองุ่นมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 1) อยู่นอกเหนือการควบคุมของระบบ
บริหาร 2) บุคลากรที่รับรู้จะให้ความเชื่อถือและให้ความไว้วางใจมากกว่าข่าวสารที่เป็นแถลงการณ์อย่างเป็น
ทางการของฝ่ายบริหาร และ 3) เป็นรูปแบบที่ถูกน ามาใช้ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวของบุคคลต่างๆที่
เกี่ยวข้อง การสื่อสารแบบเถาองุ่นนี้จะสร้างปัญหาต่อองค์การมากหากเป็นเรื่ องที่เกี่ยวกับข่าวลือ (Rumors) 
ซึ่งแพร่หลายได้อย่างรวดเร็วมาก อย่างไรก็ตามแม้ข่าวลือจะเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาและยากที่จะขจัดให้หมด
ไปจากองค์การได้ แต่ผู้บริหารก็สามารถลดผลกระทบเชิงลบที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยการเปิดให้มีการอภิปรายอย่าง
เปิดเผยถึงข่าวลือที่เกิดขึน้ เพ่ือป้องกันมิให้มีผู้น าไปใช้ยุแหย่ปลุกระดมให้เกิดการต่อต้าน 

3. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
3.1 การสื่อสารแบบวัจนะภาษา (Verbal communication) เป็นการสื่อสารโดยตรงหรือ 

เผชิญหน้ากันโดยใช้วาจาหรือใช้ถ้อยค า ได้แก่ การพูดและการเขียนเป็นตัวหนังสือแทนค าพูด ถ้อยค าเป็น
สัญลักษณ์ที่แสดงออกมาด้วยค าพูดใช้ส าหรับในการสื่อความหมาย ได้แก่ การติดต่อระหว่างบุคคลต่างๆไม่ว่า
จะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ การส่งข่าว การประชุม การอภิปราย เป็นต้น 

3.2 การสื่อสารแบบอวัจนะภาษา (Non-verbal communication) เป็นการสื่อสารแบบโดยไม่ 
ใช้วาจาหรือโดยไม่ใช้ถ้อยค า แต่จะใช้สัญลักษณ์อักษร เครื่องหมาย การแสดงท่าทางของอากัปกริยาต่างๆเข้า
ช่วย และสามารถท าความเข้าใจกันได้ ซึ่งน ามาใช้ในการสื่อสารอันได้แก่ การแสดงออกทางสีหน้า น้ าเสียง 
ภาษาท่าทาง พฤติกรรมทางการสัมผัส และพฤติกรรมของสัญลักษณ์ ส าหรับการใช้ภาษาท่าทางไม่ว่าจะเป็น
การแสดงออกทางสีหน้า สายตา การขยับร่างกาย การจัดระยะระหว่างบุคคล น้ าเสียงและระดับเสียง การ
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สัมผัส ฯลฯ ย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เวลา สถานที่ ความ
แตกต่างของฐานะทางสังคม เพศ และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล นอกจากนี้การสื่อสารในลักษณะนี้ยังรวมถึง
การสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์ (Symbolic communication) โดยองค์การจะสร้างระบบสัญลักษณ์ ซึ่งบอก
ข่าวสารแก่สมาชิกในองค์การได้ เช่น เสียงกริ่งในโรงเรียน สัญลักษณ์ไฟจราจร ยังรวมถึงการสื่อสารด้วย
รูปภาพ (Picture) โดยออกมาในรูปของตาราง แผนภูมิ การฉายภาพนิ่ง ภาพยนตร์ เป็นต้น  

4. ทิศทางการสื่อสารในองค์การ  
4.1 การสื่อสารในแนวดิ่ง (Downward communication) หรือการสื่อสารจากบังคับบัญชา 

ไปยังบุคลากรระดับต่างๆ การสื่อสารประเภทนี้จะอยู่ในรูปแบบของการสั่งการ การก ากับดูแล การออก
นโยบายสู่บุคลากรในระดับปฏิบัติงาน ส่วนมากเป็นการสื่อสารทางเดียว ข้อมูลที่บังคับบัญชาสื่อสารสู่ผู้ปฏิบัติ 
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก ่

1) ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการท างาน เป็นข้อมูลที่แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าแต่ละคนจะต้อง 
ท างานอะไร อย่างไรและผลงานที่ได้รับจากการท างานคืออะไร รูปแบบของการสื่อสารอาจเป็นค าสั่ง 
ค าอธิบายคู่มือการปฏิบัติงาน และแบบแสดงลักษณะงาน 

2) ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุผลในการท างาน เป็นข้อมูลที่ระบุว่าให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่างานของ 
แต่ละคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นและต าแหน่งอ่ืนอย่างไร งานที่ท าจะช่วยให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างไร 
เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญของงานที่ท านั้น 

3) ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติขององค์การ เป็นข้อมูลที่แจ้งให้ผู้ปฏิบัติทราบ 
เกี่ยวกับเวลาการท างานอัตราค่าจ้างและเงินเดือน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎเกณฑ์หรือระเบียบวินัยต่างๆขององค์การ ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ผู้ปฏิบัติควรปฏิบัติในขณะท างาน
และนอกเวลาท างาน 

4) ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินพนักงาน เป็นการแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบผลการประเมิน 
การปฏิบัติงาน รวมถึงเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนข้ันเลื่อนต าแหน่ง 

5) ข้อมูลการสร้างความจงรักภักดีต่อองค์การ โดยมีการชี้แจงให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจถึงภารกิจ 
และวัตถุประสงค์ท่ีส าคัญขององค์การ มีการส่งเสริมให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจในชื่อเสียงและการมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์ความเจริญขององค์การ รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติมีความสนใจในการพัฒนาตนเอง 

4.2 การสื่อสารในแนวตั้ง (Upward communication) หรือการสื่อสารจากบุคลากรระดับต่างๆ
ไปยังผู้บังคับบัญชา เป็นการสื่อสารที่เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้แสดงความคิดเห็น หรือสภาพปัญหา
ต่างๆในการท างานไปสู่ผู้บริหาร ข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติส่งให้ผู้บริหารแยกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
  1. การรายงานการปฏิบัติงาน เช่น ความส าเร็จของงาน ความก้าวหน้าของงานและแผนการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 
  2. ค าอธิบายถึงปัญหาในการท างานที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถแก้ไขได้และคาดหวังว่าจะได้รับ
ความช่วยเหลือจากผู้บังคับบัญชา 
  3. การเสนอแนะความคิดเห็นเพ่ือปรับปรุงหน่วยงานหรือองค์การให้ดีขึ้น 
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  4. การเปิดเผยความรู้สึกของผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวกับงาน เพื่อนร่วมงานและองค์การ 
4.3 การสื่อสารในแนวนอน (Horizontal/Lateral communication) เป็นการสื่อสารที่เกิดขึ้น

ระหว่างบุคลากรในระดับเดียวกัน หรือเรียกกันว่าการสื่อสารแบบคู่ขนาน เป็นการสื่อสารที่มีอิทธิพลและมี
ความเข้มแข็งมากที่สุด จุดเน้นของการสื่อสารชนิดนี้ก็คือ การร่วมมือและประสานการท างานรวมถึงการแก้ไข
ปัญหาและข้อคับข้องใจต่างๆในการท างาน และเพ่ือพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสารแบบนี้
สามารถใช้การสื่อสารได้หลากหลายวิธี เช่น การประชุมกรรมการ การแลกเปลี่ยนความเห็นกันระหว่างหยุด
พักงาน การพูดคุยทางโทรศัพท์ การเขียนบันทึกข้อความ และการสื่อสารขณะเป็นสมาชิกของกรรมการ
ควบคุมคุณภาพ เป็นต้น 

4. 4 การสื่อสารในแนวไขว้ (Cross-channel communication) หรือการสื่อสารแบบข้ามสาย
งานเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามหน้าที่กันระหว่างบุคคลที่อยู่กันคนละหน่วยงานหรือคนละหน้าที่กัน เช่น 
ฝ่ายพัฒนาติดต่อกับแผนกฝึกอบรมพัฒนา เป็นต้น การสื่อสารแบบไขว้นี้จะใช้มากที่สุดส าหรับบุคลากรที่เป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาแนะน าหรือผู้เชี่ยวชาญ การสื่อสารประเภทนี้จะเป็นการติดต่อกันโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนตาม
สายการบังคับบัญชา เงื่อนไขในการสื่อสารแบบไขว้เพ่ือใช้ให้ได้ผลดี คือ บุคลากรที่ต้องการสื่อสารแบบไขว้
จะต้องได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงไว้ก่อนล่วงหน้า และเมื่อด าเนินการให้ค าปรึกษาหรือ
ข้อเสนอแนะแล้ว จะมีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ 

4.5 การสื่อสารส่วนตัว (Personal communication) เป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการซึ่งใช้ได้
ทั้งเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัว เป็นการสื่อสารที่เกิดจากความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างบุคลากรด้วยกันโดยที่
ฝ่ายบริหารไม่สามารถควบคุมได้ การสื่อสารข้อมูลจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและกระจายไปทั่วถึงองค์การได้ดีกว่า
การสื่อสารแบบเป็นทางการ ซึ่งท าให้เกิดทั้งผลดีและผลเสียต่อองค์การ เช่น ข่าวการเลื่อนขั้นเลื่อนต าแหน่งที่
กระจายทั่วองค์การก่อนที่จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจมีทั้งข่าวที่เป็นจริงและไม่เป็นจริงก็ได้ จะ
เป็นสัญญาณในองค์การว่าช่องทางการสื่อสารที่เป็นแบบทางการเกิดขึ้นในองค์การไม่ทั่วถึง ท าให้บุคลากรไม่รู้
ความเป็นไปภายในองค์การอย่างพอเพียง องค์การไม่แจ้งข่าวสารให้บุคลากรทราบตามจังหวะเวลาที่ควรจะ
เป็น ท าให้เกิดผลกระทบต่างๆเกิดขึ้นในองค์การ  
หลักการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
 เพ่ือให้ข่าวสารที่ส่งไปให้ผู้รับข่าวสารบรรลุวัตถุประสงค์ของการส่งข่าวสาร กล่าวคือ ท าให้ผู้รับ
ข่าวสารได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย และทันเหตุการณ์ ให้ค านึงถึงหลักการติดต่อสื่อสาร
ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) ผู้ส่งข่าวสารต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายของการส่งข่าวสาร และเข้าใจเนื้อหา 
ข่าวสารที่ต้องการส่งไปให้ผู้รับข่าวสารอย่างแจ่มแจ้ง ตระหนักว่าการติดต่อสื่อสารไม่ใช่เพียงการให้ข่าวสาร
เท่านั้น แต่เป็นการให้ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องการความร่วมมือ การร่วมรับรู้ โดยผู้รับข่าวสาร
ต้องกมีการตอบสนองต่อข่าวนั้น 

2. เนื้อหาข่าวสาร (Content) เนื้อหาของข่าวสารต้องมีความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริง มีความ 
ชัดเจน กระชับบอกสาระส าคัญและเหมาะสมกับระดับความรู้ของผู้รับข่าวสาร 
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3. วิธีการติดต่อสื่อสาร (Means) ต้องเป็นรูปแบบและวิธีการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถ 
กระจายข่าวได้รวดเร็ว ข่าวสารถึงผู้รับข่าวสารได้ทันเหตุการณ์ รวมทั้งเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด ควรมีช่องทาง
การติดต่อสื่อสารหลายช่องทางนอกจากนี้ ให้พิจารณาว่าควรใช้วิธีการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการ 
(Formal communication) หรือวิธีการติดต่อสื่อสารไม่เป็นทางการ (Non-formal communication) 
ติดต่อสื่อสารตามขอบเขตบังคับบัญชา มีทักษะการติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง  

4. จังหวะหรือเวลา (Timing) ต้องติดต่อสื่อสารที่เหมาะสมกับกาลเทศะ โดยส่งข่าวสารไปให้ผู้รับ 
ข่าวสารในโอกาสที่เหมาะสม ไม่พูดสอดแทรกในขณะที่ผู้อ่ืนพูด 

5. ถ้อยค า (Wording) ต้องใช้ข้อความ ประโยค ส านวนและค าที่เข้าใจง่าย สุภาพ รวมทั้งเหมาะสม 
กับสถานภาพทางสังคมของผู้ส่งข่าวสารและผู้รับข่าวสาร สะกดค าและเรียบเรียงประโยคถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ พูดด้วยน้ าเสียงชวนฟัง เสียงดังพอเหมาะ เร้าความสนใจผู้ฟัง และออกเสียงควบกล้ า ชัดเจน 

6. จริยธรรมการติดต่อสื่อสาร (Ethical communication) ผู้ส่งข่าวสารต้องมีจริยธรรมในการ 
ติดต่อสื่อสาร ไม่ส่งข่าวสารที่เป็นเท็จ หลอกลวงผู้รับข่าวสาร และจงใจท าให้ผู้รับข่าวสารรู้สึกเสียใจและเข้าใจ
ผิด 

7. ผู้รับข่าวสาร (Receiver) ต้องมีจิตใจเป็นธรรม ไม่มีอคติต่อผู้ส่งข่าวสาร มีความตั้งใจรับข่าวสาร  
และถอดรหัสข่าวสาร 
วิธีการสื่อสารที่ใช้ในการบริหารการพยาบาล 
 ในการบริหารการพยาบาล จ าเป็นต้องมีการติดต่อกับบุคคลหลายฝ่ายจึงต้องมีการสื่อสารทั้งภายใน
และภายนอก โดยเฉพาะในเรื่องข้อมูลต่างๆจากผู้ป่วย ญาติ บุคคลแวดล้อม จากทีมการรักษาพยาบาล 
องค์การพยาบาลจึงต้องใช้วิธีการสื่อสารหลายๆวิธีดังนี้ 

1. ด้วยค าพูดหรือวาจา (Oral communication) ซึ่งใช้มากถือเป็นเรื่องส าคัญในการที่จะส่งเสริม 
ความเข้าใจที่ดี มีอิทธิพลต่อทัศนคติ ความร่วมมือ และปฏิกิริยาต่างๆที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ 

1.1 การให้ข้อมูลกับผู้ป่วยและญาติ  หรือจะเป็นการสอนให้ค าแนะน า เพื่อให้ผู้ป่วยเชื่อถือ 
ศรัทธา ค าพูดต้องเป็นความจริง สั้น เข้าใจง่าย ไม่ใช้ศัพท์เทคนิคยาก ให้เหมาะสมกับการศึกษา วัย เพศ ของ
ผู้รับบริการ 

1.2 การประชุมสัมมนา อาจจะเป็นกลุ่มใหญ่ หรือกลุ่มย่อยหรือรายบุคคล เป็นการพูดคุยถึง 
วิธีการปฏิบัติงาน ปัญหาต่างๆหรือความรู้ใหม่ๆท่ีแจ้งให้ทุกคนทราบ หรือสัมมนากันเมื่อร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น 

1.3 การประกาศด้วยวาจา เพ่ือแจ้งเรื่องราวรีบด่วนให้แก่บุคลากรในทีมพยาบาลทราบ 
1.4 การเยี่ยมตรวจ เป็นสิ่งจ าเป็นในทีมการรักษาและทีมการการพยาบาล เพราะเป็นการติดต่อ 

สัมพันธ์กับบุคลากรทุกคนที่ท าหน้าที่ให้การพยาบาลผู้ป่วย เป็นการหาข้อมูลจากผู้ป่วยและครอบครัวไปด้วย 
เป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสาร ข้อมูลต่างๆระหว่างพยาบาลระดับต่างๆให้เกิดความเข้าใจดีต่อกัน 

2. วิธีการเขียนหรือการใช้ลายลักษณ์อักษร (Written communication) วิธีการนี้จะออกมาใน 
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ลักษณะของจดหมายโต้ตอบ บันทึกข้อความ รายงาน จดหมายประจ าวัน จดหมายเวียน แผนผังแสดงสายการ
บังคับบัญชา สถิติต่างๆ และประกาศ เป็นต้น เช่น จดหมายเวียนจากระดับบนสู่ระดับล่าง ที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือ การบันทึกเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและอาการเปลี่ยนแปลงของผู้ป่วยให้ผู้อ่ืนทราบเพื่อการปฏิบัติที่
ต่อเนื่องและถูกต้องต่อไป  

3. สื่ออิเลคทรอนิกส์ (Electronic media in communication) เป็นการติดต่อสื่อสารทีมี 
ความส าคัญมากในยุคปัจจุบันที่ผู้บริหารการพยาบาลต้องศึกษา และน ามาปรับปรุงในการติดต่อสื่อสาร เช่น 

3.1 การโทรคมนาคม (Telecommunication) เป็นเทคโนโลยีที่แพทย์เฉพาะทางไม่ต้องเดินทาง 
มาปฏิบัติด้วยตนเอง แต่เป็นการสั่งการโดยตรงบนจอคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้นสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสาร
ด้านบุคลากรจากคลังข้อมูลได้ 

3.2 การประชุมทางไกลโดยผ่านสายโทรศัพท์ (Teleconference) เป็นการสื่อสารที่ใช้ระบบเสียง 
เคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วไปแสดงบนจอภาพวิดิโอมอนิเตอร์ และระบบวิดิโอถ่ายทอดสด ท าให้สามารถติดต่อ
กับผู้อ่ืนโดยใช้สื่อทางเสียงและภาพเคลื่อนไหวจากวิดีโอ สามารถได้ยินเสียงและมองเห็นได้ มีประโยชน์ส าหรับ
การอภิปรายเกี่ยวกับความรู้เทคนิคใหม่ๆ หรือการศึกษาทางการพยาบาลได้ 

3.3 การใช้คอมพิวเตอร์ส าหรับควบคุมข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะข้อมูลทางการพยาบาลซึ่งมี 
ความส าคัญต่อระบบข้อมูลในโรงพยาบาล มีทั้งด้านบุคลากร เช่น บันทึกประวัติบุคลากร แบบประเมินการ
ปฏิบัติงาน แบบันทึกอุบัติการณ์ บันทึกการอบรม ฯลฯ ด้านทรัพยากร เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในหอผู้ป่วย 
ฯลฯ ด้านการดูแลผู้ป่วย เช่น ประวัติการแพ้ยา ฯลฯ ผู้บริหารจึงต้องมีความเข้าใจและต้องมีส่วนร่วมในการ
สร้างระบบข้อมูลทางการพยาบาลเพื่อผลด้านการรักษาพยาบาล ด้านการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ประโยชน์ของการสื่อสารในการบริหารการพยาบาล 

1. ช่วยให้เกิดความร่วมมือประสานงานที่ดี ซึ่งจะท าให้การบริหารการพยาบาลมีประสิทธิภาพ 
2. ช่วยให้การวินิจฉัยสั่งการเป็นไปได้รวดเร็วขึ้น 
3. ช่วยให้การนิเทศการพยาบาลให้ผลดีโดยอาศัยการสื่อสารอย่างใกล้ชิด 
4. ช่วยให้เกิดความสามัคคีในหมู่พยาบาลและผู้ร่วมงานอื่นๆ 
5. ช่วยสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
6. สามารถเก็บข้อมูลและข่าวสารต่างๆไว้เป็นหลักฐานในการปฏิบัติงานต่อไป 
7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลผู้ให้บริการกับผู้รับบริการ คือ ผู้ป่วยอันจะเป็นประโยชน์ใน

การรักษาพยาบาล 
8. ช่วยให้ได้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพ่ือจะได้น ามาแก้ไขได้ทันท่วงที อันเป็น

ประโยชน์ในการบริหารการพยาบาลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
การประยุกต์ใช้ และการพัฒนาการติดต่อสื่อสารทั่วทั้งองค์การ 

1. มีการใช้การติดต่อสื่อสารแบบสองทาง 
2. เน้นการติดต่อสื่อสารแบบตัวต่อตัว 
3. เน้นการใช้เครือข่าย 
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4. การสนับสนุนการไม่มีขอบเขตในการสื่อสาร 
5. การใช้เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 
6. การจัดรูปแบบข่าวสารให้เหมาะสมกับผู้รับข่าวสาร 
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