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แผนบริหารการสอนประจาบทที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีและความสาคัญของการบริหาร
รายวิชา 9553208 การบริหารการพยาบาล ปีการศึกษา 3/ 2563
แนวคิดหลัก
ทฤษฎีการบริหารจัดการนั้นเริ่มต้นขึ้นในช่วงที่เริ่มปฏิวัติอุตสาหกรรมเรื่อยมา ซึ่งยุคนี้เริ่มเปลี่ยน
จากแรงงานคนมาเป็นแรงงานจากเครื่องจักร ทาให้มีการขยายอัตราการผลิตแบบก้าวกระโดด และเกิดระบบ
โรงงานอุตสาหกรรมขึ้นมากมาย จนเกิดการจัดการบริหารการทางานให้เป็นระบบมากขึ้น เพื่อเพิ่มผลผลิ ตให้
มากขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามทฤษฎีการบริหารจัดการนี้ ก็ได้มีการพัฒนาเรื่อยมาตามยุคตามสมัย แตก
แขนงแนวทางการบริ หารจัดการออกไปมากมาย ในยุคปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ต่างก็
ต้องการการจัดการที่ดี เพื่อให้องค์กรสามารถก้าวหน้าได้ดีที่สุด องค์การพยาบาลก็เป็นองค์การหนึ่งที่มีการนา
ทฤษฎีทางการบริหารการพยาบาลมาใช้ ดังนั้น ผู้บริหารการพยาบาลจึงจาเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักการ แนวคิดของทฤษฎีการบริหาร เพื่อให้การบริหารการพยาบาลมีประสิทธิภาพสูงสุด
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แนวคิดทางการบริหาร
องค์ประกอบของการบริหาร
ทฤษฎีทางการบริหาร
5.1 ทฤษฎีการบริหารแบบดั้งเดิม
5.2 ทฤษฎีการบริหารแบบพฤติกรรมศาสตร์
5.3 ทฤษฎีการบริหารเชิงปริมาณ
5.4 ทฤษฎีการบริหารร่วมสมัย
5.5 ทฤษฎีการบริหารที่เกิดขึ้นใหม่
5.6 แนวคิดผู้นาในยุคควอนตัม
5.7 แนวคิดการบริหารตามหลักอริยสัจสี่

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม หลังจากจบบทเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถ
1. บอกความสาคัญของการบริหารได้
2. อธิบายแนวคิดทางการบริหารได้
3. แยกแยะองค์ประกอบของการบริหารได้
4. อธิบายแนวคิด ทฤษฎีทางการบริหาร ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางการบริหารได้
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บทที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีและความสาคัญของการบริหาร
ทฤษฎีทางการบริหาร
1. ทฤษฎีการบริหารแบบดั้งเดิม (Classical theory) เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยแรกๆ ของการมี
ทฤษฎีการบริหาร เป็นทฤษฎีที่เน้นการบริหารที่ตัวงานเป็นสาคัญนั่นคือ ลักษณะการบริหารงานที่มีระเบียบ
แบบแผน มีกฎเกณฑ์และเหตุผล เช่น
1.1 ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific management) เป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นในช่วง
โรงงานอุตสาหกรรมมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ใช้วิธีตั้งปัญหาเพื่อหาแนวทางไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ มีการ
ทดลองด้านเหตุผลอย่างมีขั้นตอน เน้นการบริหารที่ตัวงาน มีนักคิดทางการบริหารที่สาคัญ ดังนี้
1.1.1 เฟรดเดอริค วินสโลว์ เทเล่อร์ (Frederick winslow taylor) เป็นผู้ก่อตั้งการบริหาร
ที่มหี ลักเกณฑ์ โดยเชื่อว่าปัญหาคนงานทางานไม่เต็มศักยภาพนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการออกแบบและการจัด
สิ่งจูงใจใหม่ๆ โดยเสนอหลักการ 4 ประการ คือ
1) ใช้วิธีการทางานเชิงวิทยาศาสตร์กาหนดวิธีการทางาน เพื่อทดแทนวิธีที่ทากันมา
แบบลองผิดลองถูก
2) มีการวางแผนแทนการที่จะปล่อยให้คนงานเลือกวิธีการเอง
3) คัดเลือกคนงานที่มีความสามารถ แล้วฝึกอบรมให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน
4) ใช้หลักแบ่งงานกันทาระหว่างผู้บริหารและคนงาน หัวใจสาคัญของหลักการดังกล่าว
คือ การกาหนดวิธีการทางานที่ดีที่สุด (One best way) จากวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเรียกกันในปัจจุบันว่า
“Time and motion study”
ผู้บริหารที่ยึดถือทฤษฎีนี้จะให้ความสาคัญสิ่งจูงใจที่เป็นตัวเงินเพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
เศรษฐกิจและกายภาพมากกว่าด้านสังคม นอกจากนั้นการแบ่งงานกันทาไม่ได้หมายความว่าจะทาให้ผลผลิต
หรือการบริการมีคุณภาพ คนงานมีขวัญกาลังใจดี แต่ทาให้ลักษณะงานถูกถูกแบ่งเป็นส่วนๆ เฉพาะเจาะจง
คนงานขาดความพึงพอใจและเบื่องานได้เช่นกัน
1.1.2 เฮนรี่ แก๊นต์ (Henry L. Gantt) ได้นาเอาเทคนิคการจัดตารางสาหรับการควบคุมการ
ปฏิบัติงานมาใช้ เพื่อปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพในการทางาน วางเป็นลักษณะตารางเส้นตรงที่
กาหนดเวลาในอนาคตไว้ในแนวนอนและงานที่ปฏิบัติไว้ในแนวตั้ง ดังแสดงในรูปที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงตัวอย่างของ Gantt’s chart (ที่มา: https://www.google.com)
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จากภาพ กิจกรรมที่ 1 จะปฏิบัติในเดือนมิถุนายนและสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม กิจกรรมที่ 2
จะปฏิบัติในสัปดาห์ที่ 4 ของเดือนกรกฎาคม กิจกรรมที่ 3 จะปฏิบัติในเดือนสิงหาคมและสัปดาห์แรกของ
เดือนกันยายน ซึ่งเป็นการสิ้นสุดกิจกรรม
ยังมีแผนภูมิอีกประการหนึ่งที่แก๊นต์ขึ้นคิดมา คือ Gantt’s Milestone Chart ซึ่งเป็นแผนภูมิแสดงถึง
ความก้าวหน้าของงานประเภทเดียวกัน จากหลักหนึ่งไปยังอีกหลักหนึ่งคล้ายกับหลักไมล์ เนื่องจาก Gantt’s
Chart มีประโยชน์เฉพาะด้านการรักษากาหนดเวลาแต่ไม่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างงานชัดเจน จึง
เกิด Gantt’s Milestone Chart ขึ้นมา ดังรูปที่ 2
ประเภทของงานหรือกิจกรรมที่ปฏิบัติ
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ม.ค.
1

ประกาศนโยบาย 5 ส. และจัดอบรม
ตั้งคณะกรรมการติดป้ายรณรงค์
แบ่งพื้นที่รับผิดชอบและทากิจกรรม
ประกวดพื้นที่รับผิดชอบ
ประเมินผลกิจกรรม
รูปที่ 2 แสดงตัวอย่างของ Gantt’s Milestone Chart

เวลาในการปฏิบัติงาน
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.
2
3
4
5
6 7
8
9

จากภาพ แต่ละงานมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด คือ งาน ก. มีช่วงการดาเนินงานจากหลักที่ 1 ถึงหลักที่
2 ใช้เวลาช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ งาน ข. หลักที่ 3 ถึงหลักที่ 4 ดาเนินงานช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน
และจากหลักที่ 4 - 5 ดาเนินงานช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม เป็นต้น
เมื่อนาแผนภูมิ Gantt’s Milestone Chart มาดัดแปลงเพื่อสร้างตาข่ายการปฏิบัติงาน (Net work)
โดยใช้เครื่องหมายลูกศรเป็นตัวเชื่อมโยง เพื่อแสดงทิศทางและเวลาหลังจากงานแรกเสร็จแล้วหลักต่อไปผลที่
ได้ คือ ลักษณะพื้นฐานของ PERT (Program Evaluation and Review Technique) ดังรูปที่ 3
ประเภทของงานหรือ
กิจกรรมที่ปฏิบัติ
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

ม.ค.
1

ก.พ.
2

เวลาในการปฏิบัติงาน
มี.ค.
เม.ย.
3
6

4
7

พ.ค.

มิ.ย.

5
8
9

ภาพที่ 3 แสดงตัวอย่างของแผนภูมิ PERT
จากรูป การปฏิบัติงาน ก. ถึง จ. โดยเริ่มต้นจากหลักที่ 1 ไปยังหลักที่ 9 งานหลักที่ 3 และ 6 จะเริ่มได้
ต้องให้งานหลักที่ 2 แล้วเสร็จก่อน งานหลักที่ 5 และ 8 จะเริ่มได้ต้องให้งานหลักที่ 4 และหลักที่ 7 แล้วเสร็จ
ก่อน งานหลักที่ 9 จะปฏิบัติได้ต้องให้งานหลักที่ 5 และหลักที่ 8 เสร็จ ส่วนงานหลักที่ 3 กับ 6,4 กับ 7 และ 8
สามารถปฏิบัติไปพร้อมๆ กันได้
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1.1.3 แฟรงค์ บั งเกอร์ กิลเบรธ (Frank Bunker Gillbreth) ได้ทาการศึกษาจนค้นพบว่า การ
ทางานด้วยการแบ่งงานออกตามความชานาญเฉพาะด้านและแบ่งงานออกเป็นส่วนๆ (Division to work) จะ
ทาได้ดี ยิ่ งขึ้ น ถ้ า ได้ มี การวิเ คราะห์ ง านอย่ างละเอี ยดถี่ ถ้ว นให้ ง านต่ อเนื่ องกั นเป็ นกระบวนการตามหลั ก
วิทยาศาสตร์ ซึ่งทาให้เกิดงานแบบประจา (Routine)
1.2 ทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร (Administrative management) ใช้วิธีบริหารตังองค์การให้มี
ประสิ ทธิภ าพ โดยมีหลั กการให้ ผู้บ ริ หารเป็นผู้ ประสานกระบวนการต่างๆ ภายในองค์การเข้าด้วยกัน ซึ่ง
กระบวนการบริหารจะแตกต่างกันไปตามแนวคิดทางการบริหารแต่ละคน มีนักคิดทางการบริหารที่สาคัญ ดังนี้
1.2.1 เฮ็นรี่ ฟาโยล (Henry Fayol) ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกแนว ความคิดเกี่ยวกับการ
จัดการเชิงบริหาร (administrative management) เขาเชื่อว่าผู้บริห ารจะประสบผลสาเร็จได้ หากเข้าใจ
หน้าที่พื้นฐานและหลักการบริหารดีพอ โดยได้ระบุหน้าที่พื้นฐานที่ผู้บริหาร ต้องปฏิบัติไว้ 5 ประการ (POCCC)
1) การวางแผน (planning) ผู้บริหารจะต้องคาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ที่ จะกระทบต่อองค์การ
และกาหนดเป็นแนวการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางของการทางานต่อไป
2) การจัดองค์การ (organizing) ผู้บริหารจะต้องกาหนดอานาจหน้าที่และ ความรับผิดชอบอย่าง
เหมาะสม จะต้องกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์การไว้อย่างชัดแจ้ง แบ่งงานหน้าที่ กาหนดอานาจหน้าที่ และ
กาหนดความรับผิดชอบ
3) การบังคับบัญชาและสั่งการ (commanding) ผู้บริหารจะต้องมีหน้าที่สั่ง การ โดยจะต้องมีความ
เข้าใจคนงาน มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
4) การประสานงาน (coordinating) ผู้บริหารทาหน้าที่ประสานหรือเชื่อมโยง งานต่างๆ ให้เข้ากันได้
และไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
5) การควบคุม (Controlling) หน้าที่ในการติดตามผล ดูแล กากับให้การดาเนิน งานเป็นไปตามแผน
ที่วางไว้
นอกจากนั้นเกี่ยวกับหลักการ (Principle) ฟาโยล ได้พัฒนาหลักการบริหารขึ้น 14 ประการ ซึ่งหากมี
การฝึกอบรมดีพอ จะทาให้ผู้บริหารประสบผลสาเร็จได้ มีดังนี้ (Hellriegel and Slocum, 1982)
1) หลักการแบ่งงานกันทา (division of work) ตามความถนัดหรือความชานาญ
2) หลั ก การเกี่ ย วกั บ อ านาจหน้ า ที่ ใ นการบั ง คั บ บั ญ ชา (authority) ควบคู่ กั บ ความรั บ ผิ ด ชอบ
(responsibility)
3) หลักการเกี่ยวกับมีระเบียบวินัย (discipline)
4) หลั ก ความเป็ น เอกภาพในการบั ง คั บ บั ญ ชา (unity of command) ผู้ ป ฏิ บั ติ รั บ ค าสั่ ง จาก
ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว
5) หลักความเป็นเอกภาพในทิศทาง (unity of direction) ทุกกิจกรรมต้องมุ่ง บรรลุจุดหมายของ
องค์การ
6) หลั ก ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว เป็ น รองผลประโยชน์ ข ององค์ ก ารเป็ น หลั ก (subordination of
individual interest to general interest)
7) หลักความยุติธรรมต่อทั้งนายจ้างและลูกจ้าง (remนneration)
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8) หลักการรวมศูนย์ อานาจ (centralization) ผู้บริหารมีอานาจในการตัดสินใจ แต่ผู้ปฏิบัติก็ควรมี
อานาจอย่างเพียงพอด้วย
9) หลักการมีสายบังคับบัญชา (hierarchy/scalar chain) จากบนลงล่าง มี เส้นทางการติดต่อสื่อสาร
ด้วย โดยปกติแสดงเป็นแผนภาพ
10) หลั กความเป็ น ระเบี ย บแบบแผน (order) วัส ดุอุปกรณ์และผู้ ปฏิบัติควรให้ อยู่ ในที่เหมาะสม
สะดวกต่อการใช้งาน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติควรรับผิดชอบงานหรืออยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม (right person
should be in the right place
11) หลักความเสมอภาค (equity) เป็นมิตรและมีความยุติธรรมต่อผู้ปฏิบัติ
12) หลักความมั่นคงในการทางาน (stability of staff)
13) หลักความริเริ่มสร้างสรรค์ (initiative)
14) หลักความสามัคคีหรือความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน (Spirit de corps)
หลักการของฟาโยล ได้นามาใช้ในการบริหารการพยาบาลหลายประการ เช่น การแบ่งงานกัน ทาตาม
ความถนัดหรือความชานาญ จะเห็นว่าการบริหารการพยาบาลในโรงพยาบาลใหญ่ๆ ที่มีความ ซับซ้อนจะแบ่ง
หอผู้ป่วยเป็นสูติกรรม ศัลยกรรม อายุรกรรม เด็ก วิกฤต ฯลฯ พยาบาลที่ มีความถนัด ด้านใดก็จัดไปอยู่ใน
แผนกนั้นๆ มีการกาหนดอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการ พยาบาลชัดเจน ผู้บริหารสูงสุดคือ
รองผู้อานวยการฝ่ายการพยาบาล และส่วนใหญ่จะมีกรอบวินัยใน การทางานตามระเบียบข้าราชการพลเรือน
ฝ่ายการพยาบาลจะมีปรัชญา เป้าหมาย และพันธะกิจที่ สอดคล้องกับองค์การ มีความเป็นเอกภาพในทิศทาง
เดียวกัน
1.2.2 ลู เ ทอร์ กู ลิ ค และลิ น ดอลล์ เออร์ วิ ค (Luther Gulick and Lyndall Urwick) ได้ เ พิ่ ม
กระบวนการบริหารที่ Fayol ให้ไว้ 5 ประการ เป็น 7 ประการ ซึ่งได้รับความนิยมแพร่หลาย และเป็นที่รู้จักกัน
ในนาม POSDCORB ได้แก่
1) การวางแผน (planning) คือ การวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าว่าจะทาอะไร ทาอย่างไร เพื่อให้งาน
บรรลุเป้าหมาย
2) การจัดองค์การ (organizing) คือ การจัดโครงสร้างของงานต่างๆ ของ องค์การ และกาหนดอานาจ
หน้าที่จัดสายบังคับบัญชาว่า ใครบังคับบัญชาใคร ติดต่อสื่อสารในลักษณะใด
3) การจัดบุคลากร (staffing) คือ การดาเนินการเกี่ยวกับบุคลากรขององค์การ หรือการบริหารงาน
บุคคล
4) การอานวยการ (directing) คือ การอานวยการ ซึ่งได้แก่ ภาวะผู้นา การวินิจฉัยสั่งการ การควบคุม
บังคับบัญชา และการติดตามการปฏิบัติงานและการติดตาม
5) การประสานงาน (Coordinating) คือ การประสานงานในด้ านกิ จการต่ างๆ เพื่อให้ เ กิดความ
ร่วมมือและไม่ซาซ้
้ อน
6) การบันทึกรายงาน (reporting) คือ การรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ผู้บริหาร ทราบความก้าวหน้า
หรือปัญหาและอุปสรรคระหว่างปฏิบัติงาน
7) งบประมาณ (budgeting) คือ การจัดทางบประมาณเพื่อการบริหาร ทฤษฎีการบริหารของลูเทอร์
และเออร์วิค ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในสมัยก่อนจนถึงปัจจุบัน ในด้านการบริหารการพยาบาล
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อาน และ อัคคาเบย์ (Arant and Huckabay, 1980) ได้กาหนดกระบวนการบริหารการ พยาบาลไว้
4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัดองค์การ การอานวยการ และการควบคุม
1.3 ทฤษฎีระบบราชการ (bureaucracy)
ผู้ก่อตั้งคือ แมกซ์ วีเบอร์ (Max Weber) เป็นนักสังคมวิทยาที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของ
องค์การ ซึ่งเน้นการมีเหตุผลเป็นสาคัญ วีเบอร์สนใจในการวิจัย เกี่ยวกับภารกิจ การใช้ อานาจในสังคมทั้งในแง่
เศรษฐกิจและการเมือง จากผลวิจัยสามารถสร้างแนวทางการดาเนินการบริหารแบบระบบราชการขึ้นมาได้ ซึ่ง
มีลักษณะสาคัญ 7 ประการดังนี้ (Hellriegel and slocum, 1982)
1.3.1 มีการแบ่งงานกันทา (division of work) ตามความรู้ ความชานาญ (specialization)
1.3.2 มีการจัดระบบตาแหน่งหน้าที่ตามสายบังคับบัญชาระดับสูงมายังระดับต่า (scalar chain)
1.3.3 มีการกาหนดระเบีย บข้อบั งคับ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ (rule, regulation and procedures) เพื่อ
ควบคุมตัดสินใจ
1.3.4 บุคลากรต่างทาหน้ าที่ที่กาหนดไว้อย่างเป็นทางการ (impersonal) ไม่เป็นส่ วน ตัว ต้องอยู่
ภายใต้กฎระเบียบ
1.3.5 การจ้างงานใช้หลักคุณสมบัติทางวิชาชีพ (professional qualities)
1.3.6 มีความก้าวหน้าในตาแหน่งหน้าที่ (career aspects) อาชีพมั่นคง
1.3.7 มีอานาจหน้าที่ (legal authority) ตามตาแหน่ง โดยมีระเบียบรองรับ
ซึ่งในการบริหารการพยาบาลส่วนใหญ่ยังอยู่ในระบบราชการ ทฤษฎีของระบบราชการซึ่งถูก นา มาใช้
เป็นเวลานานแล้ว แม้ว่าในอนาคตจะต้องนาสู่การออกนอกระบบ แต่ในปัจจุบันการบริหารการ พยาบาลยังคง
มีสายบังคับบัญชาตามระดับขั้นจากสูงมาต่า การปฏิบัติงานล่าช้า (redtape) มีหลายขั้นตอน มีการแบ่งงานกัน
ทาตามความถนัด ซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดการสร้างอาณาจักร (empire building) เน้นในกฎระเบียบแบบแผน
ยึดมาตรฐานมีรูปแบบที่แน่นอน ทาให้บุคลากรพยาบาลไม่ค่อยกล้าที่จะริเริ่มสร้างสรรค์ใดๆ แต่จะมีพฤติกรรม
การทางานเพื่อความปลอดภัย ไว้ก่อน (วิโ รจน์ สารรั ตนะ, 2542) แต่ก็มีข้อดีที่ช่วยให้ การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานง่ายขึ้น และการให้รางวัลตอบแทนยุติธรรมขึ้น เหมาะกับองค์การพยาบาลที่ มีบุคลากรจานวนมาก
ขนาดใหญ่ และซับซ้อน
2. ทฤษฎีการบริหารโดยใช้พฤติกรรมศาสตร์ (behavior theory) จัดเป็นทฤษฎีการ บริหารแบบ
ใหม่กว่าเดิม (NEO - Classical Theory) เน้นลักษณะและผลกระทบต่อพฤติกรรมของ คนในองค์การ (Bovee
and others, 1993) บางคนเรี ย กว่ า เป็ น การบริ ห ารงานตามแนวมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ( human relations
approach) ซึ่งมีแนวคิดจากนักวิชาการ ดังนี้
2.1 เอลตั น เมโย (Elton Mayo) เป็ น ผู้ ว างรากฐานทฤษฏี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ พบว่ า วิ ธี จ ะเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการทางาน สามารถทาได้โดยต้องทุ่มเทสนใจปัญหาและความต้องการของมนุษย์ ในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการทางาน โดยการทดลองที่ฮอร์ธอร์น (Hawthone Studies) เกี่ยวกับพฤติกรรม ของคนงาน ทา
ให้ทราบว่าการที่ผลผลิตจะเพิ่มสูงได้นั้น ความสาคัญอยู่ที่ปัจจัยด้านจิตวิทยาและปัจจัยทางสังคมของผู้ ทางาน
ไม่น้อยกว่าปัจจัยตัวงาน ผู้บริหารทุกคนจึงต้องสนใจ ความรู้สึกของผู้ ทางานด้วย งานจึงจะสาเร็จได้ ดังรูปที่ 4
แสดงการทดลองที่ Hawthone
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ดังรูปที่ 4 แสดงการทดลองที่ Hawthone
สรุปเป็นแนวคิดจากผลการทดลองได้ดังนี้
2.1.1 บุคลากรในองค์การมิใช่เศรษฐทรัพย์ แต่เป็นสิ่งที่มีชีวิต ขวัญนับว่าเป็นสิ่ง สาคัญในการทางาน
คือ บุคลากรจะทางานได้ดีขึ้น หากได้ปฏิบัติต่อเขา (treat) เหมือนมนุษย์
2.1.2 ปริ ม าณการท างานของบุ ค ลากร ไม่ ไ ด้ ขึ้ น อยู่ กับ ความสามารถในทางกายภาพ (physical
capacity) แต่เพียงอย่างเดียว หากขึ้นอยู่กับความสามารถทางสังคม (social capacity) ด้วย
2.1.3 บาเหน็จรางวัลทางจิตใจ มีผลต่อการกระตุ้นในการทางานและให้ความสนใจใน การทางาน
มากกว่า ที่จะให้บาเหน็จรางวัลทางเศรษฐทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว
2.1.4 การแบ่งแยกการทางานตามลักษณะเฉพาะของงาน (specialization) มิได้เป็น หลักประกันว่า
จะอานวยประโยชน์สูงสุดในการทางานเสมอไป หากแต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ประกอบอีกมาก
2.1.5 บุคลากรจะไม่มีปฏิกริยาสนองตอบต่อการจัดการปทัสถานทางสังคม (social norms) หรือ
บาเหน็จรางวัลใดๆ มากนักในส่วนบุคคล หากแต่จะมีการตอบสนองในลักษณะที่เป็นส่วน หนึ่งของสังคม
2.1.6 การที่บุ คลากรได้มีความสัมพันธ์กันบ้างแบบไม่เป็นทางการ (informal) จะเป็น ผลต่อการ
ปฏิบัติงานที่ทาให้เกิดความจงรักภักดี และเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
การน าแนวคิดนี้ มาใช้ในการบริ ห ารการพยาบาล ผู้ บริห ารจะตระหนักว่าในการบริห ารบุคลากร
พยาบาล การให้ค่าตอบแทนเป็นเงินอย่างเดียวไม่ใช่สิ่งจูงใจที่จะทาให้เกิดการยอมรับปฏิบัติตาม วัตถุประสงค์
ขององค์การ แต่ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ อีกเช่น การให้อิสระแก่บุคลากรพยาบาล การจัดให้มีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกันระหว่างเพื่อนร่วมงาน การยืดหยุ่นกฎระเบียบในการทางาน การปฏิบัติต่อบุคลากรโดยเข้าใจในค่านิยม
ความเชื่อ อารมณ์ ความรู้สึกของบุ คคล ให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการให้การบริการพยาบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น
2.2 แมคเกรเกอร์ (Douglas Me Gregor) เจ้าของทฤษฎีเอ็กซ์ และวาย (X and Y theory) ได้วาง
หลักสมมติฐานเกี่ยวกับคนเป็น 2 แนวตรงกันข้ามกัน ดังนี้
สมมุติฐานทฤษฎีเอ็กซ์
1) คนส่วนใหญ่จะขี้เกียจ ไม่ชอบการทางาน มักเลี่ยงงาน
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2) บุคคลโดยเฉลี่ยต้องถูกบังคับ ควบคุม สั่งการจึงจะทางาน
3) คนส่วนใหญ่มักไม่มีความพยายามและความรับผิดชอบ
4) คนส่วนใหญ่ชอบจะให้มีการชี้นา เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ มีความทะเยอ ทะยานน้อย
สมมุติฐานทฤษฎีวาย
1) โดยพื้นฐานของคนแล้วพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ สนับสนุน
2) คนโดยทั่วไป มีความขยันหมั่นเพียรและรับผิดชอบ
3) คนโดยพื้นฐานมีความคิดริเริ่มด้วยตัวของเขาเองถ้าได้รับการจูงใจที่ถูกต้อง
4) คนทั่วไปโดยพื้นฐานจะพยายามพัฒนาตนเอง และวิธีการทางานอยู่เสมอ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การ
บริหารและควบคุมตามข้อสมมุติฐานของทฤษฎีเอ็กซ์ และวาย จะตรงข้ามกัน ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 พฤติกรรมการบริหารของผู้นา
แมคเกรเกอร์ ต้องการชี้ให้เห็นว่า คนทุกคนจะเป็นไปในทางใดทางหนึ่งของสองทฤษฎี คือ ทฤษฎี
เอ็กซ์ที่ถือว่าคนทุกคนเกียจคร้านชอบเลี่ยงงานจึงต้องใช้วิธีบังคับ ข่มขู่ และควบคุมให้ ทางาน ตลอดเวลา ส่วน
ทฤษฎีวายนั้นกลับมองว่าโดยทั่วไปคนทุกคนเป็นคนดี ซื่อสัตย์ รักงาน และพร้อมจะรับ ผิดชอบเสมอ ทฤษฎีทั้ง
สองต้องการชี้ให้เห็นว่าคนเป็นไปได้ทั้ง 2 ทาง คือ ดีกับไม่ดี แต่การที่เขาจะ เป็นอย่างไร มิได้อยู่ที่ตัวเขาหาก
อยู่ที่ตัวผู้บังคับบัญชาจะมีความเชื่อและปฏิบัติต่อเขาภายใต้ทฤษฎีใด เป็นสาคัญ
เป็นที่น่าสนใจว่า ผู้บริหารการพยาบาลที่เชื่อถือทฤษฎีนี้ มีแนวโน้มที่จะมองผู้ใต้บังคับบัญชา ในแง่ลบ
คือ มองว่าผู้ใต้บังคับบัญชาโดยทั่วไปขี้เกียจและหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบงาน พฤติกรรมผู้ นา ของผู้บริหาร
ดังกล่าวนี้เป็นไปตามหลักนิติศาสตร์ คือ ยึดเอาความถูกต้องเป็น สาคัญ เขามีแนวโน้มจะ ใช้เวลาในการบังคับ
ควบคุม กากับ ดูแล ตรวจสอบ และลงโทษผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นระยะๆ พฤติกรรมการบริหารของเขาสามารถ
สังเกตได้จากการขีดเส้นแดงในสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อแยกให้เห็นผู้มาปฏิบัติงานสายกว่าที่
ทางราชการกาหนด เมื่อพบบ่อยครั้งก็เขียนคาสั่งให้ชี้แจงถึง สาเหตุแห่งการมาปฏิบัติงานสาย และนาไปสู่การ
ไม่เลื่อนเงินเดือนประจาปีให้บุคลากรที่มาปฏิบัติงาน สายกว่าที่ทางราชการกาหนดเนืองๆ ซึ่งหมายถึงการ
ลงโทษ
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ผู้บริหารการพยาบาลที่เชื่อตามทฤษฎีวาย จะมองว่าบุคลากรที่ร่วมงานในการบริหารการพยาบาลมี
ความรั บ ผิ ดชอบงานที่ได้รั บ มอบหมาย ควบคุ ม ตนเองได้ ไม่ต้องควบคุม บังคับบัญชาและตรวจสอบ ไม่
จาเป็น ต้องลงโทษ แต่จู งใจให้ ทางาน พฤติกรรมผู้ บริ หารการพยาบาลตามทฤษฎีนี้ จะให้ ความเป็นกันเอง
ทักทายและยิ้มแย้มแจ่มใสกับผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เกียรติ ให้อภัย ให้โอกาส ให้เวลา ให้ปิยวาจา ให้ความคิด ให้
คาแนะนา ให้ความช่วยเหลือ เมื่อทางานเสร็จผู้บังคับบัญชามักได้รับการยกย่องชมเชย ด้วยการพูด ด้วยสีหน้า
ท่าทางและเสี ย งที่เป็ นมิตร ซึ่งเป็ นรางวัล ทางจิตใจที่ นามาซึ่งขวัญดี เมื่อพบเห็นและได้ยินอันใดที่เป็นลบ
ผู้บังคับบั ญชามักยึ ดเอาพฤติกรรมทาเป็ นหูห นวก ตาบอด และเป็นใบ้ พฤติกรรมที่สังเกตเห็นประจาของ
ผู้บริหารที่เชื่อตามทฤษฎีนี้ได้แก่ การสร้างทีมงานที่ให้คนที่ถูกใจทางานด้วยกันในการอยู่เวรยาม การเป็น
กรรมการเฉพาะกิจ การบริหารการพยาบาลที่อาศัยแนวคิดในทฤษฎีนี้ มีความเหมาะสมกับผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีคุณภาพสูงใน ความรู้ ความคิด ความสามารถ และความประพฤติ เป็นการให้เกียรติ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีแนวโน้มจะรักษาคนดีให้อยู่กับองค์การได้นานกว่า
ทฤษฎีเอ็กซ์กับทฤษฎีวายของแมคเกรเกอร์ เป็นการชี้ นาพฤติกรรมการบริหารที่แตกต่างกันให้กับ
ผู้บริหารการพยาบาลเสมือนหนึ่งจะให้มโนมติว่า ไม่มีวิธีใดวิธีเ ดียวที่ดีที่สุดในการบริหารงานการพยาบาล (no
one best way) ผู้ บ ริ ห ารการพยาบาลยั ง จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ พิ จ ารณา วิ ธี ก ารบริ ห ารให้ เ หมาะกั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งไม่เหมื อนกันในแต่ละสถานการณ์ จึงจะเกิด ผลดีที่สุด การแสดงพฤติกรรมการบริหารไป
ตามทฤษฎีเอ็กซ์นั้นได้งานแต่ ไม่ได้น้าใจคน ส่วนทฤษฎีวายได้น้าใจคนแต่ไม่ได้งาน คาถามที่ต้องหาคาตอบ
ต่อไปคือ บริหารอย่างไรจึงจะให้ได้ทั้งงานและทั้งน้าใจคน การทาความเข้าใจในสาระสาคัญของทฤษฎีแซดจึงมี
ความจาเป็นสาหรับผู้บริหาร
2.3 วิ ล เลี่ ย ม กู ซี่ (William G. auchi) เป็ น แนวคิ ด การบริ ห ารแบบญี่ ปุ่ น แต่ อ เมริ ก าได้ น ามา
ประยุ กต์เ ป็ น รู ป แบบ วิธี การทางานแบบกลุ่ มคุณ ภาพ โดยให้ แนวคิ ดว่า การบริห ารจะให้ ผ ลดีก ว่า ถ้าให้
ความสาคัญกับ การมีส่ว นร่ว มของบุคลากรในการตัดสินใจบริหาร (participation of the participants in
decision making) นั้นคือ ให้ความสาคัญกับกลุ่มไม่ใช่ตัวบุคคล แนวคิดของทฤษฎีแซดเชื่อว่า
2.3.1 ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มุ่งแสวงหาความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างกัน โดยอยู่ในกรอบของปรัชญา
องค์การที่ระบุไว้
23. 2 ผู้ปฏิบัติงานจะขาดความคุ้นเคยกัน เพราะสภาพแวดล้อมของงานที่จัดไว้ ทาให้เกิดช่องว่างของ
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกโดยไม่จาเป็น
2.3.3 ผู้ปฏิบัติงานต่างก็มีจิตสานึกที่ดีในด้านความผูกพันทางใจ ความรัก ความสามัคคีอยู่แล้ว
2.3.4 ผู้ปฏิบัติงานสามารถไว้วางใจได้ โดยทางานไม่บกพร่อง ผู้บริหารเพียงแต่เอาใจใส่ ดูแลสวัสดิ
ภาพและความเป็นอยู่ให้ดีเท่านั้น
ฉะนั้นคุณลักษณะขององค์การจึงประกอบไปด้วย การจ้างงานตลอดชีพ การประเมินผลบุคลากร
นานๆ ครั้ง การแบ่งงานกันทา ไม่แยกชานาญเฉพาะ การควบคุมโดยทางอ้อม การตัดสินใจเป็นกลุ่ม และการ
ร่วมกันรับผิดชอบโดยที่การเสี่ยงจะถูกกระทบไปยังสมาชิกทุกคน
การบริหารการพยาบาลที่ผู้บริห ารยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจนั้น ช่วยให้
ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกเป็นเกีย รติ รู้สึกเป็นเจ้าของวิธีการที่ คิดได้ รู้สึกเสียดายถ้ามิได้ นาเอาวิธีการที่คิดได้ไป
ปฏิบั ติ รู้สึ กเต็มใจน าวิธีการที่ร่ วมคิดได้ไปปฏิบัติ และเมื่อปฏิบัติไปตามวิธีการนั้ นแล้ วเกิดความผิ ดพลาด
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บกพร่องก็รู้สึกไม่โทษผู้บริหารแต่เพียงส่วนเดียวเท่านั้น พอสรุปได้ว่า ได้ทั้งงานและได้ทั้งน้าใจคนไปพร้อมกัน
พฤติกรรมการบริหารการพยาบาลตามทฤษฎีนี้ ผู้บริหารมักยินยอมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกันตั้งวัตถุประสงค์
ในแต่ ล ะโครงการ ซึ่ งมี ค วามหมายตรงกับ ค าว่ า management by objectives หรือ MBO ส าหรั บ วรู ม
(VROOM, 1994) เสนอแนะแบบของการให้ผู้ใต้บังคับ บัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทฤษฎีการตัดสินใจ
(decision making theory) ว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา อาจฟั ง ความคิ ด เห็ น อั น เป็ น ข้ อ มู ล ตามความจ าเป็ น จาก
ผู้ใต้บังคับบั ญ ชา แล้ ว น ามาใช้ป ระกอบการตัดสินใจ หรือแจ้งประเด็นปัญหาให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาเฉพาะที่
เกี่ยวข้องทราบ รับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ จากเขาเป็นรายบุคคลไม่ต้องเป็นกลุ่ม แล้ว นาข้อมูลที่เป็น
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาประมวลกัน เข้าเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ หรืออาจแถลงประเด็นปัญหาให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นกลุ่มได้ทราบ นา เอาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุมกลุ่มมาใช้ประกอบการ
ตัดสินใจ หรือประชุมผู้ใต้บังคับ บัญชาทั้งหมดในองค์การ แถลงปัญหาให้ทราบในที่ประชุมให้ที่ประชุมแสดง
ความคิดเห็น แล้วหาข้อยุติ มาใช้ประกอบการตัดสินใจก็ได้ทั้งสิ้น (Sheine, 1980)
3. ทฤษฎีการบริหารเชิงปริมาณ (quantitative theory) เป็นทฤษฎีการบริหารจัดการที่นาเทคนิค
คณิตศาสตร์ และวิธีการเชิงสถิติ เพื่อช่วยในการแก้ปัญหา เชื่อในการจัดการตามหลัก วิทยาศาสตร์ในการวัด
และการใช้สูตรคณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ประกอบการตัดสินใจทางการบริหารและการปฏิบัติงาน
ขององค์การ (Miller and Feldman, 1983) โดยมีแนวคิดทีส่ าคัญอยู่ 3 แนวคิดคือ
3.1 การบริ หารศาสตร์ (management science) เป็นการเพิ่มประสิทธิภ าพการตัดสินใจให้แก่
ผู้บริหาร ซึ่งปัจจุบันวิธีนี้แพร่หลายมากแม้ในการบริหารการพยาบาล เนื่องจากความก้าวหน้าด้านคอมพิวเตอร์
ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างซับซ้อนมากขึ้น ในการบริหารการพยาบาลจะใช้ในรูปแบบวิจัยเชิงปฏิบัติการ
(operation research) ศึกษาจากสภาพความเป็นจริงที่รวบรวมอย่างมี ระบบเชิงการวิจัย แล้ว นามาคานวณ
ตามรูปแบบที่กาหนดขึ้น ส่วนมากจะนามาใช้สารวจลักษณะงาน และปริมาณเวลาหาความต้องการในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาล (nursing care time) ทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมทั้งเวลาในการบริห ารจัดการ
(management time) ด้วย
3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หาร (management information system : MIS) เน้นการ
ออกแบบและการนาเอาระบบข้อมูลสารสนเทศโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการบริหาร (Computer
based information system : CBISs) จะผลิ ตข้อมูล และสารสนเทศที่เป็น ประโยชน์ต่อผู้ บริห ารทุกระดับ
อย่างกว้างขวางและหลากหลาย โดยเฉพาะในการบริหารการพยาบาลหอผู้ป่วย ซึ่ งมีความเกี่ยวพันกับแผนก
ต่างๆ ในโรงพยาบาล มากมาย เช่น แผนกจ่ายยา แผนกอาหาร แผนกการแพทย์ แผนกการเงิน ฯลฯ ข้อมูล
ทางการพยาบาลก็มีหลายชนิด เช่น การเบิกยา วัสดุทางการแพทย์ แบบบันทึกต่างๆ ทางการพยาบาล ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้มีจานวนมาก มีผลโดยตรงต่อการบริหารจัดการของโรงพยาบาลทั้งด้านบุคลากร การเงิน การ
บัญชี โดยทั่วไปวงจรข้อมูลทางการพยาบาลจะดาเนินไป

ภาพที่ 6 การจัดการต่อข้อมูลทางการพยาบาล
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ผู้บริหารการพยาบาลต้องรู้จักข้อมูลทางการพยาบาล (nursing data) จะต้องมีความเข้าใจที่จะสร้าง
สารสนเทศทางการพยาบาล (nursing Information) ต่อไปต้องมีวิธีการรวบรวม ประมวลและวิเคราะห์ข้อมูล
(assessment) แล้ ว จึ ง น าไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ (action) นั่ น คื อ การสร้ า งข้ อ มูล ทางการพยาบาลขึ้ น (nursing
information system)
3.3 การจั ด การปฏิบัติการ (operations management) เป็นทฤษฎีที่พัฒนามาจากทฤษฎีการ
จัดการ เน้นการใช้แนวทางเชิงปริมาณเข้าช่วยในการตัดสินใจ ทั้งนี้เพราะฝ่ายจัดการซึ่งมีความจาเป็นต้องมี
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้นและข้อมูลต้องมีคุณภาพดี ให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตและการให้บริการองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การกาหนดตารางการทางาน (work scheduling) การวางแผนการผลิต
(production planning) การออกแบบอาคารสถานที่ (facilities and location design) ตลอดจนการ
ประกันคุณภาพ (quality assurance) โดยอาศัยเครื่องมือต่างๆ ในการบริหารงาน เช่น เทคนิคการทานาย
อนาคต (forecasting) การวิเคราะห์รายการ (inventory analysis) ตัวแบบเครือข่ายการทางาน (networking
models) ตลอดจนเทคนิ ค การวางแผนและควบคุ ม โครงการ ( project planning and controlling
techniques) (Bartol 8 others, 1998) ในการบริ ห ารการพยาบาล ที่ น ามาใช้ ไ ด้ บ่ อ ยคื อ การวิ เ คราะห์
รายการ โดยนาข้อมูลผ่านกระบวนการวิเคราะห์หรือแปลงข้อมูลให้อยู่ในโครงสร้างมาตรฐานที่จะนาไปใช้
ประโยชน์ ได้ เช่น วิเคราะห์ ว่ามีปัญหาที่ต้องการดูแลจากการพยาบาลอะไรที่พบบ่อ ยที่สุ ด กิจกรรมการ
พยาบาลอะไรที่พยาบาลให้และมีผลลดความเจ็บปวดได้ดี สถิติผู้ป่วยเสียชีวิตด้วยโรคหรืออาการแสดงออก
อะไรมากที่สุด เพื่อนาสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพ หรือในการกาหนดตารางการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้มากที่สุดเป็นการดาเนินการเกี่ยวกับงาน โดยกาหนดเวลาแน่นอนชัดเจน เช่น
การจัดตารางเวรของหอผู้ป่วยแต่ละเดือน เป็นต้น
4. ทฤษฎีการบริหารร่วมสมัย (contemporary theory)
แนวคิดนี้เชื่อว่าการบริหารงานจะประสบผลสาเร็จ ถ้าคนในหน่วยงานร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน มุ่ง
ไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน เรียกว่า การทางานเป็นกลุ่ม หรือเป็นทีม (team) และงานเหล่านั้นจะต้องจัดเป็น
ระบบ (system) ขั้นตอนการทางานจะต้องสัมพันธ์กัน นักวิชาการที่เน้นในทฤษฎีนี้มี ดังนี้
4.1 ทฤษฎีระบบ (system theory) เป็นทฤษฎีแนวกลางๆ ที่เชื่อมกับทฤษฎีอื่นๆ เป็นการพิจารณา
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต่างมีความเกี่ยวข้องซึ่งกั นและกัน และระบบหนึ่งย่อมประกอบย่อยอื่นๆ เข้าด้วยกัน โดย
ระบบหนึ่งๆ หมายถึง องค์ประกอบที่สัมพันธ์กันอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อสู่จุดมุ่งหมายองค์การร่วมกัน
องค์ ป ระกอบพื้ น ฐานของระบบในการบริ ห ารองค์ ก ารประกอบด้ ว ย สิ่ ง น าเข้ า (input) ซึ่ ง คื อ
ทรั พยากรต่าง ๆ เช่น คน วัส ดุอุป กรณ์ เงิน ข้อมูล ข่าวสาร กระบวนการ (process) เป็นความสามารถ
ทางการบริ ห ารและเทคโนโลยี เช่ น การวางแผน การจั ด องค์ ก าร การควบคุ ม สิ่ ง น าออก (output)
ประกอบด้วย ผลการให้บริการ หรือผลลัพธ์อื่น ๆ ที่องค์การจัด ทาขึ้น และองค์ประกอบสุดท้ายคือ ข้อมูล
ย้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับผลการให้บริการและสถานะขององค์การ จากภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงหลักการบริหารตามทฤษฎีเชิงระบบ
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เฮอร์เบิร์ท จี ฮิคส์ (Herbert G. Hicks) ได้แบ่งระบบเป็น 2 ประเภท คือ
ระบบปิด เป็นระบบที่มีความสมบูรณ์ภายในตัวเอง ไม่พยายามผูกพันกับระบบอื่นใด และแยก คนจาก
สภาพแวดล้อมต่างๆ ในสังคม ซึ่งเป็นจริงได้ยาก
ระบบเปิด เป็นระบบที่อาศัยการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคล องค์การหรือหน่วยงานอื่นๆ ในลักษณะการ
แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์นั้นต้องสมดุลย์รวมทั้งสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มี
คุณลักษณะ 9 ประการ ดังนี้ (Massie & Douglas, 1981)
1) มีปัญหาป้อนเข้าจากภายนอก (input from outside) ระบบเปิดไม่มีความเพียงพอใน ตนเอง แต่
จะต้องได้รับสิ่งกระตุ้น ข้อมูลข่าวสาร และพลังงานจากภายนอก
2) มีกระบวนการ (process) ของการเปลี่ยนแปลง มีการปฏิบัติงานและก่อให้เกิดผลผลิต
3) มีปัจจัยป้อนออก (output) เป็นผลผลิตการบริการหรืออื่นๆ สู่ภายนอก
4) มีวงจร (cycles) อย่างต่อเนื่องของปัจจัยป้อนเข้า – กระบวนการ – ปัจจัยป้อนออก
5) มีการต่อต้านแนวโน้มสู่ความเสื่อม (resistance to tendency to run down) ระบบทุกระบบมี
แนวโน้มที่จะเสื่อมลง แต่ระบบเปิดจะพยายามหาวิธีการหรือพลังงานเพื่อต่อต้านหรือชะลอจาก ความเสื่อม
6) มีข้อมูลย้อนกลับ (information feedback) เพื่อปรับตัวมิให้เบี่ยงเบนจากเป้าหมาย
7) มีแนวโน้มสู่ความสมดุล (tendency toward equilibrium) เมื่อเกิดสภาวะความไม่ สมดุลขึ้น
8) มี แ นวโน้ ม สู่ ค วามสลั บ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น (differentiation) มี ค วามเฉพาะทางมากขึ้ น และมี
องค์ประกอบหลากหลายมากขึ้น
9) มีหลายเส้นทาง (numerous paths) ที่จะทาให้ บรรลุ จุดหมายได้ ไม่มีเพียงเส้ นทางเดียว และ
ระบบเปิดจะหาทางเลือก (alternative paths) ที่เหมาะสม
ในด้านบริ ห ารการพยาบาลได้น าทฤษฎีระบบมาใช้เป็นเวลานานแล้ ว แต่จะเป็นระบบเปิดโดยมี
คุณลักษณะจากภาพที่ 8

ภาพที่ 8 ระบบบริหารการพยาบาลโดยใช้ทฤษฎีระบบ
ในการบริหารการพยาบาล องค์การจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาและเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมเสมอ
โดยองค์การพยาบาลจะนาปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการบริหารไม่ว่าจะเป็นการรวบรวม ข้อมูล ทรัพยากร
บุคคล เงิน เครื่องอุปกรณ์ แล้วนามาดาเนินการจัดการ วางแผน แบ่งงาน แนะนา หรือนิเทศ ออกมาในรูปของ
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การบริการพยาบาลที่มีคุณภาพ และใช้หลักการป้อนกลับประเมินผลที่ออกมา ถ้าไม่มีคุณภาพก็ต้องร่วมมือกัน
(synergy) ทางานให้ดีขึ้นกว่าเดิม
4.2 ทฤษฎี ก ารบริ ห ารตามสถานการณ์ (contingency management) วิ ธี นี้ มุ่ ง เน้ น ที่ จะให้
ยอมรับกันว่าในทางปฏิบัติไม่มีวิธีการบริหารใดที่ดีที่สุด (no one bestway) ที่จะใช้ได้ในทุกการบริหาร ขึ้นอยู่
กับความจาเป็นของสถานการณ์ในขณะนั้น วิธีการบริหารจะไม่ตายตัว ใช้เทคนิคหลายๆ อย่างมารวมกัน แต่
จะเริ่มด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์และจบด้วยการคิดหาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา การประเมินทางเลือกและให้
ข้อเสนอแนะทางเลือกที่ดีที่สุด ผู้บริหารการพยาบาลที่ยึดถือตามทฤษฎี ต้องสามารถวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะ
ของแต่ละสถานการณ์นั้น เพื่อ กาหนดแนวทางให้เหมาะสมกับ โครงสร้างขององค์การ ทรัพยากร เป้าหมาย
และผู้ ปฏิบั ติงาน (Luthans, 1998) โดยอาจบูรณาการ หลั กการจากทฤษฎีต่างๆ แต่ต้องคานึงถึงความมี
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย ดังภาพที่ 9

ภาพที่ 9 แสดงแนวคิดดั้งเดิม และแนวติดการบริหารตามสถานการณ์
4.3 การบริหารงานแบบเน้นวัตถุประสงค์ (management by objectives : MBO.) พัฒนาขึ้น
โดยปีเตอร์ ดรักเกอร์ (Peter Drucker, 1983) เชื่อว่า หลักของการบริหารที่จะจัดให้แต่ละบุคคลได้ทางานและ
มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ มีทิศทางในการทางานร่วมกันที่ชัดเจนแน่นอน มีการทางานเป็นทีม ซึ่งจะทาให้
เกิด การประสานระหว่างวัตถุป ระสงค์ของบุคคลและวัตถุประสงค์ขององค์การเป็นไปด้ว ยดี ดรัคเกอร์ให้
หลักการ ดังนี้
4.3.1 ความสาเร็จของกิจการใดๆ ขึ้นอยู่กับการที่ฝ่ายบริหารทุกคนและทุกระดับในองค์การต้องเข้าใจ
ในวัตถุประสงค์รวมขององค์การ วัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่อยู่เหนือขึ้นไป วัตถุประสงค์ของหน่วยงานอื่นใน
ระดับเดียวกัน และวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่ตนรับผิดชอบ
4.3.2 การมีส่วนร่วม (participation) เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา มีส่วนร่วมในกระบวนการ
กาหนดวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ถือเป็นการให้เกียรติ ให้ความสาคัญ จูงใจ ให้สมาชิกผูกมัดตนเองเข้ากับ
วัตถุประสงค์ที่ตนเองมีส่วนร่วมกาหนดขึ้นมา โดยจะใช้ความพยายามหาวิธีการต่างๆ มาทาเพื่อให้บรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์นั้น
4.3.3 การให้มีข้อมูลย้อนกลับ (feedback) จากผลการดาเนินงานเน้นการตรวจสอบ และการรายงาน
เป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการปรับวัตถุประสงค์หรือวิธีการดาเนินงาน
4.3.4 การกาหนดระยะเวลาให้ชัดเจน (time schedule) ทั้งในขั้นตอนการกาหนด วัตถุประสงค์ การ
เตรียมการ การดาเนินงานและการรายงานผล
การนามาประยุกต์ใช้ ผู้บริหารการพยาบาลต้องมีแนวคิดที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับวัตถุ ประสงค์ และภารกิจ
ของหน่วยงาน ต้องจัดให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและจริงจัง โดยอาศัยวัตถุประสงค์เป็น
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มาตรฐานในการจัด เป็นผู้ กาหนดวัตถุประสงค์ในลักษณะที่จริงจังเป็นไปได้ และมีคุณค่าต่อหน่ วยงาน โดย
ร่วมมือกับสมาชิกในองค์การอยู่เสมอ ต้องให้ความสาคัญกับการติดต่อสื่อสารหรือให้ข้อมูลที่ชัดแจ้งเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์แก่บุคลากรพยาบาล และพิสูจน์ให้เห็นว่าตนเองให้ความสาคัญกับวัตถุประสงค์นั้นๆ โดยการ
กระทาจริ งต้องสร้ างบรรยากาศแห่ งการให้รางวัล ตอบแทนผลการปฏิบัติงานที่บรรลุ วัตถุประสงค์ สร้ าง
บรรยากาศให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความสนใจต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และอานวยการให้ความพยายาม
ของผู้ใต้บังคับ บัญชามุ่งไปสู่ ความสาเร็ จตามวัตถุประสงค์นั้น ผู้บริห ารการพยาบาลที่ยึดถือ ทฤษฎีนี้ต้อง
ตระหนักว่าคนส่ วนใหญ่มักมีความต้องการในระดับสูงขึ้น ต้องการอิสระ ความสามารถ ความสาเร็จ และ
ความคิดริเริ่ม คนส่วนใหญ่ไม่มีความเกียจคร้านในการทางาน แต่จะหาวิถีทางเพื่อให้ บรรลุผลสาเร็จเสมอ ถ้า
เปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ และถ้าได้มีโอกาสกาหนดวัตถุประสงค์ร่วม ด้วยจะทาให้เกิดความผูกพันมาก
ขึ้นและทางานดีขึ้น
5. ทฤษฎีการบริ หารที่เ กิด ขึ้นใหม่ (emerging theory) การเปลี่ยนแปลงในยุค คาว่า คุณภาพ
(quality) เข้ามามีบทบาทสาคัญที่ผู้บริหารทุกคนต้องคานึงถึงกรอบแนวคิดของทฤษฎียุคนี้ จึงอยู่ที่การบริหาร
ให้ปรับตัวตามทันสถานการณ์ใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารแนวใหม่ คือ
5.1 การวางแผนองค์การ (corporate planning) คือ การวางแผนกลยุทธ์ที่สามารถ ปรับตัวด้าน
แผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ แผนกลยุทธ์ (Strategic planning) มีความสาคัญอย่างมากในปัจจุบัน เพราะ
เกี่ยวข้องกับ สภาพแวดล้ อมภายนอกที่ไม่อาจควบคุมได้ แนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์อยู่ที่พยายามให้
องค์การทั้งหมดทางานโดยหาประโยชน์ และปรับตัว ต่อสภาพแวดล้ อมอย่างดีที่สุ ด ประหยัดได้ผ ลเร็ว ใน
ระยะเวลาสั้นและปลอดภัยที่สุด เช่น เทคนิค SWOT
5.2 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ (corporate culture) เป็นแนวคิดทางการบริหารสมัยใหม่ที่
เสริมสร้างประเพณีปฏิบัติและค่านิยมสาหรับทุกฝ่ายในองค์การ เพื่อเป็นเครื่องยึดมั่นและเป็นแนวทางให้ทุก
ฝ่ายปฏิบัติ เกิดจากการนาตัวอย่างของผู้นาจนกลายเป็นแบบอย่างของสมาชิกที่จะถือปฏิบัติด้วยความสมัครใจ
ซึ่งรูปแบบของการบริหารชนิดนี้ได้แก่
ทฤษฎี 7's ซึ่งเป็นแนวคิดแบบจาลองของแมคคินซีย์ (Mc Kinsey) เป็นกลยุทธ์การบริหารที่ ช่วยให้
เกิดความสาเร็จในองค์การสูง ชี้ให้เห็นถึงความสาคัญของคนอันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการสร้าง วัฒนธรรม
องค์การ แบ่งเป็นองค์ประกอบ 7 ประการ 2 ปัจจัย ดังนี้
ปัจจัยที่ 1 Hard Ss เป็นอุปกรณ์แห่งความสาเร็จ ได้แก่
1) โครงสร้าง (Structure) หมายถึง การจัดระเบียบองค์ประกอบขององค์การที่เหมาะสม จะช่วยให้
องค์การนั้นประสบผลสาเร็จ ได้แก่ มีการแบ่งงาน รูปแบบง่ายไม่ซับซ้อน มีการกระจาย บุคลากรที่เหมาะสมใน
การให้บริการ มีการกระจายอานาจ ส่งผลให้สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่าง คล่องตัว
2) กลยุทธ์ (Strategy) หมายถึง แผนกาหนดวิธีการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ จะต้องมี
แผนพัฒนา มีโครงการไว้อย่างเด่นชัด มีการกาหนดวัตถุประสงค์และวิธีดาเนินการทีน่ าไปสู่การปฏิบัติได้
3) ระบบ (system) หมายถึง วิธีการดาเนินงานขององค์การ ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน ได้แก่ ระบบการ
วางแผน ระบบรายงาน การประเมินผล ระบบที่ดีเป็นระบบที่เน้นการปฏิบัติ
ปัจจัยที่ 2 Soft Ss คือ ส่วนเนื้อหาแห่งความสาเร็จ ได้แก่
1) แบบการบริหาร (style) หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริหารที่รู้งานและทางานอย่างจริงจัง
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2) บุค ลากร (staff) หมายถึง คุณลั กษณะของบุคลากร หน่ว ยงานจะประสบผลส าเร็จจะต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีทัศนคติและพฤติกรรมการทางานที่ตอบสนองเป้าหมายขององค์การ
จานวนเหมาะสมกับปริมาณงานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ การฝึกอบรมและมีการประเมินผล การปฏิบัติงาน
อย่างสม่าเสมอ มีอิสระในขอบเขตของงานและมีความรู้สึกเป็นเจ้าขององค์การร่วมกัน
3) ทักษะ (skills) หมายถึง ความสามารถเด่นของผู้บริห ารที่มีความเข้มงวด และผ่อนปรนอย่าง
เหมาะสมและต่อเนื่อง
4) ค่านิยมร่ วม (shared values) หรือเป้าหมายสู งสุด หมายถึง ผลรวมของค่านิยมส่วน บุคคล
บุคลากรมีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การและตนเองร่วมกัน
นั้นคือ องค์การใดจะประสบผลสาเร็จในการบริหารงานนั้นต้องหลอมให้ปัจจัย 7's ที่มีการ เลือกแล้ว
จนเข้ามาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และยึดมั่นเป็นเครื่องมือการทางานของตนด้วยความสมัครใจ ดังภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ความสัมพันธ์ของปัจัยทั้ง 7
ในการบริหารการพยาบาล แนวคิดนี้จะมีความคล้ายคลึงกับโครงสร้างของกระบวนการบริหาร ที่ใช้
อยู่แล้ว การวางแผน การจัดองค์การ การจัดบุคลากรเข้า ทางาน การชักนา และการควบคุม มีเฉพาะในส่วน
ของค่านิยมร่วมซึ่งเหมาะที่จะนามาใช้ในการบริหารการพยาบาลอย่างยิ่ง เพราะถ้าผู้บริหารสร้างค่านิยมร่วมให้
เกิดขึ้นในองค์การ เช่น เชื่อในความสาคัญของการทางานบริการพยาบาลให้ดีที่สุด เชื่อในความสาคัญของ
ข้อมูลข่าวสารที่ช่วยให้การติดต่อมีประสิทธิภาพมากขึ้น ฯลฯ แนวคิดนี้ผู้บริหารสามารถสร้างเสริมให้เกิดขึ้นได้
และสร้างแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติการพยาบาลสามารถทางานให้ได้คุณภาพทั้งมาตรฐานของวิชาชีพและคุณภาพ
5.3 การบริหารคุณภาพทั้งองค์การ (T.Q.M. = total quality management) เป็นแนวคิดการ
บริหารที่ยึดคุณภาพเป็นหัวใจของทุกเรื่อง เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพชนะการแข่งขัน ขณะเดียวกันบอกให้ทราบ
ว่าทรัพยากรมนุษย์คือปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังของความสาเร็จและการมีคุณภาพได้จริง ทั้งในแง่ที่เป็นตัวสร้าง
คุณภาพบริการและคุณภาพในการผลิต ทุกคนต้องมีส่วนร่วมซึ่งจะเป็นปัจจัยที่ก้าวสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านการ
บริหารองค์กร การบริหารการผลิต การบริหารการตลาด การบริหารผู้รับบริการ การบริหารบุคลากร เป็นต้น
หลักการบริหารคุณภาพโดยรวม
1) มุ่ ง สนใจลู ก ค้ า ผู้ รั บ บริ ก าร (customer Focus) ต้ อ งยึ ด ถื อ ผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น หลั ก พยายาม
ตอบสนองความต้องการให้มากที่สุด
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2) ปรับปรุงสิ่งต่างๆ ให้ดีขึ้น (process improvement) ยึดหลักต้องปรับปรุงบริการต่างๆ ให้ ดีขึ้น
เรื่อยๆ และมีจิตสานึกในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการ รวมทั้งระบบปฏิบัติงานให้ดีที่สุดตลอดเวลา
3) ทาให้เกิดการมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์การ (total involvement) รวมทั้งเข้าใจบทบาทของผู้นา ที่ต้อง
ทาให้เกิดบรรยากาศการปรับปรุงงาน การจูงใจในการทางาน และการมีขวัญกาลังใจ ทุ่มเททางาน
การบริ หารคุณภาพทั้งองค์การนี้ ขอบเขตการปรับปรุง งานมีอยู่ทุกด้าน ตั้งแต่ระบบการวางแผน
ระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการต่างๆ ระบบข้อมูล ระบบควบคุมทางการบริหารไปจนถึงระบบการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ก็ถูกพัฒนาไปพร้อมกัน แนวคิดการบริหารคุณภาพทั้งองค์การคล้ายกับแนวคิดเชิง
ระบบ (systems thinking) คือ มองเป็นภาพรวมไม่แยกส่วน และในความเป็น ระบบนี้ต้องสามารถติดตามผล
และปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกันได้ตลอดเวลา ผู้บริหารการพยาบาลที่นาทฤษฎีมาใช้ต้องมีวิสัยทัศน์
องค์กรทางด้านคุณภาพที่ชัดเจนโดย
1) ทุกหน่วยงานต้องทาการวิเคราะห์คุณภาพของงานโดยเน้นผลลัพธ์การบริการผู้ป่วยเป็นสาคัญ
2) บุคลากรการพยาบาลในองค์การต้องมีเป้าหมายร่วมกัน และยึดมั่นในแนวทางการพัฒนา คุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง เช่น มีเป้าหมายจะเร่งรัดและส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการมีศักยภาพในการดูแล สุขภาพอนามัยของ
ตนเอง สามารถปฏิบัติตัวได้ทั้งในภาวะปกติและเจ็บป่วย
3) มีการเพิ่มประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว และความคล่องตัว ในการปฏิบัติงานทั่วทั้งองค์การ โดย
กระบวนการทางานเป็นทีมสหสาขา (multidisciplinary team) เนื่องจากการแก้ปัญหาผู้ป่วยใน อนาคตส่วน
ใหญ่เกิดจากพฤติกรรมอนามัยไม่ถูกต้อง จาเป็นต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญของผู้ปฏิบัติ จนเป็นทีมทั้งใน
วิชาชีพเดียวกันและวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้แก้ปัญหาได้รวดเร็วและครอบคลุมทั้งหมด
5.4 การซื้อปรั บระบบ (reengineering) หมายถึง กระบวนการทางานขึ้นใหม่ให้ ส อดคล้ องกับ
สภาพความเปลี่ยนแปลง ประสบการณ์ ตลอดจนวิทยาการต่างๆ ในปัจจุบันเพื่อให้เกิดประโยชน์และคุณ
ค่าสูงสุดแก่ลูกค้า เสมือนหนึ่งการเริ่มต้นประกอบธุรกิจ ใหม่ ทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายให้ ผลการทางานดีขึ้นใน
หลายๆ ด้าน เช่น ต้นทุน คุณภาพ การบริหาร และความรวดเร็ว เป็นต้น สามารถนาไปใช้ได้กับองค์การทุก
ประเภท โดยต้องปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของตนเอง สามารถรับเอาวิธีการใหม่ๆ และค้นหาแนวทางการรื้อ
ปรับระบบในการบริหารงานของตนเอง มิได้หมายถึงการปรับโครงสร้าง (restructuring) มิได้หมายถึงการลด
ขนาด (downsizing) และมิได้หมายถึงการจัดองค์การใหม่ (reorganization) ตลอดจนมิได้หมายถึงการเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการทางานอย่างต่อเนื่อง แต่ หมายถึง การสร้างใหม่ เริ่มต้นใหม่ โดยเน้นไปที่กระบวนการ
(process oriented) (Michael Hammer & James Champy อ้างในวิโรจน์ สารรัตนะ 2539)
หลักสาคัญของการรื้อระบบประกอบด้วย
5.4.1 เน้นความสาคัญของผู้รับบริการเป็นหลัก (focus on customer) การบริการ ต้องมีคุณภาพ
ค่าใช้จ่ายถูก รวดเร็ว ไม่ซับซ้อน
5.4.2 ให้ ความส าคัญต่อกระบวนการทางาน (organization change around process) ไม่ใช่ตัว
องค์การ เช่น คิดวิธีทางานใหม่ๆ ที่ดีกว่าปรับโครงสร้างใหม่ เปลี่ ยนวิธีการแบ่งงาน ออกแบบองค์การให้
หลากหลาย ไม่มีมาตรฐานตายตัว ปรับเครื่องมือในการทางาน นาเอาเทคโนโลยี ด้านข่าวสารมาใช้ในการ
บริหาร พัฒนาบุคลากรให้สร้างองค์ความรู้ใหม่ ปรับระบบการทางานให้วัดผลการปฏิบัติงานที่ความสามารถ

17

5.4.3 เริ่ มต้น ด้ว ยกระดาษเปล่าๆ (start with a clean sheet of paper) เปลี่ ยน วิธีคิดจากที่มัก
วิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบันไปสู่การพยายามเริ่มหาคาตอบหรือมองไปในอนาคต
การรื้ อ ปรั บ ระบบ เป็ น แนวคิ ด ทางการบริ ห ารยุ ค ใหม่ ที่ อ งค์ ก ารต้ อ งน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในการบริหารการพยาบาล หากผู้บริหารจะนาทฤษฎีนี้มาสนับสนุนระบบ งานก็
สามารถนาไปปฏิบัติได้ในทุกหน่วยงาน โดยอยู่บนพื้นฐานกรอบแนวคิด ดังนี้
1) การปรับระบบด้านการจัดการทางการพยาบาล (nursing management) จะต้องเน้นการบริหาร
แบบแมตริกซ์ (matrix organization) ที่เน้นรูปแบบการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในองค์การ มี การกระจาย
อานาจการตัดสินใจ มีกฎระเบียบน้อย ลาดับขั้นของสายบังคับบัญชาสั้นและที่สาคัญต้องสามารถแสดงให้เห็น
ถึงผลผลิตและคุณภาพของผลงาน เน้นผู้รับบริการมากกว่ากิจกรรม นั่นคือ ต้องส่งเสริมให้ผู้ใช้ บริการมีสุขภาพ
อนามัยดีด้วยต้นทุนต่า
2) การปรับระบบด้านบริการพยาบาล (nursing service) ต้องได้รับความสะดวก รวดเร็ว ใน การใช้
บริการ มีความพึงพอใจในบริการ ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุ ขภาพอย่างต่อเนื่อง ได้รับการคุ้มครองตาม
สิทธิของผู้ป่วยที่พึงมีพึงได้ พื้นหายจากความเจ็บป่วยอย่างรวดเร็ว มีระยะเวลานอน โรงพยาบาลสั้น ปลอดภัย
ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้
6. แนวคิดผู้นาในยุคควอนตัม (Quantum Leadership) (ค.ศ. 2001-ปัจจุบัน)
แนวคิดผู้นาในยุคควอนตัมของ Porter-O'Grady and Malloch (2014) ได้กล่าวถึงแนวทางสาหรับ
ผู้นาในการบริห ารองค์การ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับแนวคิดบริหารแบบที่ผ่านมา สาเหตุ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วจากยุค Digital เป็นยุค Quantum เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงที่แน่นอน
(Crowell, 2011) และคล้ายคลึงกับแนวคิดทางศาสนาพุทธ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “สิ่งที่แน่นอนคือ ความไม่
แน่นอน”
แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ควอนตัม เป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน (Complexity) และมีความไม่แน่นอน
(Uncertainty) โครงสร้างองค์การคือทั้งหมด (Whole) ไม่ใช่ส่วนๆ (Parts) การเป็นผู้บริหารที่ดีในฝ่ายหรือ
แผนกของตนเองไม่ได้ทาให้องค์การทั้งหมดเจริญเติบโตหรือประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ผู้บริหารหรือ
ผู้นาสูงสุดต้องช่วยให้บุคลากรในองค์การพร้อมที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่
หลีกเลี่ยงไม่ได้ แม้ว่าจะมีการวางแผนดีอย่างไรก็ตาม เหตุการณ์ไม่คาดหมายจะเกิดขึ้นได้เสมอและรวดเร็วจน
บุคลากรตามไม่ทัน หน้าที่หลักของผู้บริหารในยุคนี้ คือช่วยให้บุคลากรร่วมมือร่วมใจกันเตรียมพร้อมเผชิญรับ
กับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้องค์การอยู่ได้
หน้าที่หลักที่สาคัญของผู้บริหารระดับสูงในแนวคิดแบบควอนตัม (Das, 2013) คือ
1. ความสามารถที่จะรู้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นโดยเร็วที่สุดและตอบสนองการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ถูกต้อง
2. ความสามารถที่จะติดตามผลกระทบที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและเตรียมพร้อมเพื่อที่จะ
ปรับตัวสาหรับการเปลี่ยนแปลงรอบใหม่
Porter-O'Grady and Maloch (2014) ได้เสนอ หลักสาคัญ 10 ประการที่ผู้บริหารระดับสูง หรือ
ผู้นาในยุคควอนตัม ควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติ คือ
(1) องค์การทั้งหมดไม่ใช่การนาส่วนย่อยๆ ขององค์การมารวมกัน (Wholes are not just the sum
of their parts) ระหว่างส่วนย่อยจะต้องความประสานกันเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน (Fluidity) หมายถึง การ
ส่งเสริมให้มีการทางานเป็นทีม (Collaboration)
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(2) การดูแลสุขภาพต้องเกิดขึ้นในสังคม ชุมชน หมู่บ้าน ที่บ้าน ไม่ใช่ส่งผู้ป่วยไปรักษาในโรงพยาบาล
อนาคตการรักษาในโรงพยาบาลจะลดลงอย่างมาก (All health care is local)
(3) การให้บริการสุขภาพที่มีความหมายที่สุดไม่ใช่งานเสร็จ แต่เป็นคุณค่าทางจิตใจที่ผู้ให้บริการปฏิบัติ
ต่อผู้รับบริการเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดของการบริการ (Value is now the centerpiece of service delivery)
(4) องค์การสมบูรณ์แบบที่ซับซ้อนมาก ความจริงแล้วมาจากการร่วมใจของการให้บริการผู้ป่วยจาก
หน่วยงานเล็กๆ ที่มีโครงสร้างธรรมดา กะทัดรัด แต่รวมตัวกันด้วยการทางานเป็นทีม (Simple systems
aggregate to complex systems)
(5) ความหลากหลาย หรือความแตกต่างกัน เป็นสิ่งจาเป็นของชีวิต (Diversity is essential to life)
(6) ความผิดพลาดเป็นสิ่งที่จาเป็นเพื่อก้าวสู่ความสาเร็จ (Error is essential to success)
(7) ระบบจะอยู่รอดได้หรือดาเนินต่อไปได้เมื่อทุกคนทางานในส่วนของตนเองอย่างสอดคล้องกัน เป็น
ฟันเฟืองเล็กๆ ที่ทาให้เครื่องจักรใหญ่สามารถทางานได้ (System thrive when all of their functions
intersect and interact)
(8) แรงผลักดันที่เกิดขึ้นเสมอคือ ความสมดุลและความเสียสมดุล (Equilibrium and
disequilibrium are in constant tension) ตรงกับคาสอนของพระพุทธเจ้า อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา
(9) ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากภายในส่วนกลางและกระจายออกรอบนอก (Change is
generated from the center outward)
(10) การวิวัฒนาการเป็นผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงพื้นฐาน (Revolution results from
the aggregation of local changes)
7. แนวคิดการบริหารตามหลักอริยสัจสี่ (Four Steps of Nobal Truth Administration)
หลักคาสอนศาสนาพุทธตั้งแต่ก่อนพุทธศักราช จนถึงปัจจุบัน และอนาคต ทันสมัยเสมอ
หลักการบริหารทั้งหมดที่กล่าวไว้เบื้องต้นทั้งหมดมาจากความคิดของโลกตะวันตก เป็นแนวคิดที่ต้องการ
เผยแพร่ความรู้ความคิดอีกมุมหนึ่งซึ่งอาจจะเหมาะกับบุคลในโลกยุคที่มี 4 Generation น่าจะเป็นประโยชน์
เพราะแม้ว่าเทคโนโลยีและความคิดของบุคลทั้งสีรุ่นจะแตกต่างกัน แต่คาสอนของพระพุทธเจ้า (พระพุทธ
วจนะ) ในศาสนาพุทธยังร่วมสมัยอยู่เสมอ (พระอาจารย์ครรชิต, 2554) นอกจากนี้ แนวทางของ
พระพุทธศาสนาในการบริหาร อาจเทียบใกล้เคียงกับกระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการพยาบาลที่
พยาบาลคุ้นเคย ซึ่งจะทาให้บุคลากรสุขภาพทุกรุ่นเข้าใจและนาไปประยุกต์ใช้ได้
ผู้ที่คิดแนวคิดนี้ประยุกต์ คาสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องอริยสัจสี่มาใช้ในการบริหาร ซึ่งเริ่มมีตั้งแต่
พ.ศ. 2526 โดยศาสตราจารย์ ดร. สาเริง บุญเรืองรัตน์ ในการบริหารจัดการของสานักทดสอบทางการศึกษา
และร่วมในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก (สาเริง บุญเรืองรัตน์, 2549)
และเขียนหนังสือ การบริหารตามหลักอริยสัจสี่ ใช้เป็นตาราเรียนในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล การใช้หลักการ
บริหารตามหลักอริยสัจสี่ เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ระดับหนึ่งซึ่งยังต้องการทาวิจัยทางการศึกษาต่อไปให้มี
หลักฐานเชิงประจักษ์ที่หนักแน่นมากขึ้น
ศาสตราจารย์ ดร. สาเริง บุญเรืองรัตน์ ได้กล่าวถึงการบริหารตามหลักอริยสัจสี่เป็นหลักการคิด
แก้ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นระบบ เปรียบเทียบกับกระบวนการแก้ปัญหาและกระบวนการพยาบาล ดังนี้
(1) การกาหนดปัญหา (ทุกข์) บุคคลต้องสารวจตรวจสอบจนได้ข้อมูลสนับสนุนว่าองค์การนั้นมีปัญหา
ทุกคนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นผู้เริ่มที่จะเชื่อมโยงบุคลากรมาร่วมกันระบุให้ชัดแจ้งว่าปัญหาคืออะไร
เช่นเดียวกับขั้นตอนแรกของกระบวนการการพยาบาล คือ การวินิจฉัยทางการพยาบาล
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(2) การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา (สมุทัย) เป็นการร่วมกันคิดวิเคราะห์ว่าปัญหานั้นๆ เกิดจากสาเหตุ
ใด ยกตัวอย่างสาเหตุของปัญหาในองค์การ เช่น สมรรถนะและศักยภาพของบุคลากร ทรัพยากรไม่เพียงพอ
หรือนโยบายขององค์การไม่เหมาะสม เป็นต้น หากเปรียบเทียบกับการพยาบาลก็คือขั้นตอนของการทาความ
เข้าใจว่าปัญหานั้นๆ เป็นปัญหาจริงๆ ที่ควรแก้การแก้ปัญหาก่อนหรือหลัง
(3) การกาหนดวัตถุประสงค์ของการแก้ปัญหา (นิโรธ) เป็นการระบุถึงการกาหนดเป้าหมายที่เป็น
รูปธรรมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรที่สอดคล้องกับปัญหาและสาเหตุของปัญหา เป็นเป้าหมายที่
สังเกตได้และวัดได้ เช่นเดียวกับการตั้งเป้าหมายในกระบวนการการพยาบาลว่า เราต้องการผลลัพธ์ให้เป็น
อย่างไร อยู่ที่ระดับใด ด้วยสมรรถนะของบุคลากรสามารถแก้ปัญหาได้ระดับใด
(4) การกาหนดวิธีการแก้ปัญหา สังวรค) เพื่อหาแนวทางหรือกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแก้ปัญหาให้
สอดคล้องกับปัญหาสาเหตุของปัญหา และเป้าหมายของการแก้ปัญหา เปรียบเทียบกับกระบวนการพยาบาล
คือการกาหนดกิจกรรมการพยาบาลให้แก้ปัญหาได้ตามเป้าหมาย ซึ่งอาจจะไม่สามารถทาให้ปัญหาหมดไปใน
ครั้งเดียว แต่จะได้กลุ่มกิจกรรมที่มีหลายกิจกรรมซึ่งต้องใช้ทรัพยากรสมรรถนะและความสามารถแตกต่างกัน
นอกจากนี้ยังเป็นการประเมินผลการปฏิบัติว่าเหมาะสมกับสาเหตุของปัญหา เป้าหมาย และบุคคลนั้นๆ ตาม
ความเป็นปัจเจกบุคคลหรือไม่
ทุกข์
สมุทัย

มรรค
นิโรธ

รูปที่ 11 การบริหารตามหลักอริยสัจสี่ (สาเริง บุญเรืองรัตน์, 2558: 25)
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