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 ความสําคัญของ 
 การจดัระบบ 

   วิศวกรรมการแพทย์ 
   ในโรงพยาบาล 

 
คู่มือการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล ฉบับนี้ได้ถูกเขียนขึ้นเพื่อใช้

ประกอบการดําเนินงาน ตามโครงการประกอบการพัฒนาระบบงานด้านวิศวกรรมการแพทย์ใน
โรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ  เพื่อจัดระบบการบริหารจัดการองค์กร  การบํารุงรักษา การสอบ
เทียบ และวิศวกรรมความปลอดภัยให้กับโรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพ  อย่างเช่นในส่วนของ
หลักการและแนวทางการจัดระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล    ได้ประมวลเรื่องราวที่เกี่ยวกับรูปแบบ
และวิธีการบํารุงรักษาอย่างครบวงจร  ตามหลักการของ TPM ( Total Preventive Maintenance) 
ของภาคอุตสาหกรรม  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคนในองค์กร  เริ่มต้ังแต่หลักการ แนวคิด 
จนถึงขั้นตอนการดําเนินงาน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ   ทั้งนี้แนวทางการจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์
และสาธารณสุขเล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งหวังให้เป็นเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานตามมาตรฐาน
วิศวกรรมการแพทย์ และมาตรฐานอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบงานวิศวกรรมโรงพยาบาล      สามารถนํา
แนวคิดไปใช้ประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพงานบํารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ์การแพทย์  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น    อันจะก่อให้ เกิดดีผลต่อการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่
โรงพยาบาลให้แก่ประชาชนต่อไป  

จุดกําเนิดของระบบงานโดยปกติ จะกําเนิดขึ้นจากผู้ใช้หรือผู้บริหารระบบ เนื่องจากผู้ใช้ระบบ
เป็นผู้ใกล้ชิดกับกิจกรรมขององค์กรมากที่สดุ ดังนั้นกิจกรรมที่ได้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องนั้น ความต้องการ
ที่จะพัฒนาปรับปรุงกิจการต่างๆย่อมเกิดขึ้น นักวิชาการ หรือนักวิเคราะห์ระบบจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทใน
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขระบบงาน  

James Wetherbe ได้แต่งหนังสือออกมาเล่มหนึ่งในปี 2527 โดยใช้ช่ือว่า “System Analysis 
and Design: Traditional, Structured and Advanced Concepts and Techniques.”โดยให้
แนวความคิดในการแจกแจงกลุ่มของปัญหาออกเป็น 6 หัวข้อตามความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งแทนด้วย
อักษร 6 ตัวคือ PIECES อ่านว่า “ พีซ-เซส ” โดยมีรายละเอียดดังนี้คือ  

1. Performance หมายถึงความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงทางด้านข้อกําหนดมาตรฐาน 
และกระบวนการปฏิบัติงาน  

2. Information หมายถึงความต้องการที่จะให้มีการปรบัปรุงและควบคุมทางด้านข้อมูล  
3. Economics หมายถึงความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงและควบคุมทางด้านต้นทุน  
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4. Control หมายถึงความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงระบบงานข้อมูลเพื่อให้มีการควบคุม
และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีย่ิงขึ้น  

5. Efficiency หมายถึงความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของคน เครื่องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และระบบบริหารจัดการ  

6. service หมายถึงความต้องการที่จะให้มีการปรับปรุงการบริการต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น การ
บริการลูกค้าหรือการให้บริการต่อพนักงานภายในธุรกิจเองเป็นต้น  

 

 
 

รูปที่ 1  เป็นภาพของอาคารที่เป็นที่ต้ังของกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนับสนุนบรกิาร    
           สุขภาพ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบดูแลรักษาเครื่องมือทางการ 
           แพทย์และสาธารณสุขให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ 
 

ความหมายของระบบ(System) 
 มีผู้ใหค้ําจํากัดความและความหมายของระบบเอาไว้หลายความหมายด้วยกัน ดังนี้ 
 ระบบ(System) มีความหมายตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 ได้ให้
ความหมายเอาไว้ว่า ระบบ คือ ระเบียบเกี่ยวกับการรวมสิ่งต่างๆ ซึ่งมีลกัษณะซับซ้อนให้เข้าลําดับ
ประสานเป็นอันเดียวกันตามหลักเหตุผลทาง วิชาการ หรอืหมายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งมี
ความสัมพันธ์ ประสานเข้ากัน โดยกําหนดรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ระบบ(System) คือ กระบวนการต่างๆ ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันและมีความสัมพันธ์กันระหว่าง
กระบวนการเหล่านั้น และเชื่อมต่อกันเพื่อทํางานใดงานหนึ่งให้บรรลุถงึเป้าหมายที่วางไว้ 
 ระบบ(System) คือ กลุม่ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ทํางานร่วมกัน เพื่อจุดประสงค์อันเดียวกัน 
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ลักษณะของระบบ  
ระบบมีลักษณะที่ควรรู้และศกึษาดังนี้ 

• ระบบ หมายถงึ การรวมของสิ่งย่อยๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ต้ังแต่หนึ่งส่วนขึ้นไปเป็นหน่วยเดียวกัน 
เพื่อวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายอย่างเดียวกัน เช่น ระบบราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย กระทรวง 
ทบวง กรมและกองต่างๆ เป็นต้น  

• ระบบ หมายถงึ ระบบการทํางานขององค์การต่างๆ ที่ประกอบด้วยระบบย่อยๆ หลายระบบ
รวมกันและทํางานร่วมกัน ซึ่งจะต้องมีการปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์หรือวัตถุประสงค์ 
ร่วมกันหรืออย่างเดียวกัน เช่น ระบบโรงเรียน ระบบโรงพยาบาล ระบบธนาคาร ระบบบริษัท ระบบห้าง
ร้าน เป็นต้น 

• การทํางานของหน่วยงานย่อยต่างๆ ของระบบ จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องประสานกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายร่วมกันหรืออย่างเดียวกัน เช่น ในองค์กรหนึ่งอาจแบ่งออกเป็นหลาย
ฝ่าย หรือหลายแผนก โดยแต่ละฝ่ายหรือแต่ละแผนกจะมหีน้าที่ในการทาํงานร่วมประสานเพื่อนวัตถุ 
ประสงค์เดียวกัน 

• ระบบอาจถูกจําแนกแยกเป็นประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือหลายประเภท ทั้งนี้สุดแต่ใครเป่งผู้
จําแนก และผูท้ี่ทําการจําแนกจะเห็นว่าควรแบ่งหรือควรจะจัดเป็นประเภทใด เช่น เป็นระบบเปิดหรือ
ระบบปิด ระบบเครื่องจักร หรือระบบกึ่งเครื่องจักร เป็นต้น 
 
องคป์ระกอบของระบบ 
 การที่จะกล่าวหรืออธิบายถึงองค์ประกอบของระบบว่าประกอบด้วยอะไรบ้างนั้นขึ้นอยู่กับความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบ ซึ่งจะไม่เหมือนกัน แต่โดยท่ังๆ ไปแล้วมักจะแบ่งองค์ประกอบออกเป็น 
2 องค์ประกอบใหญ่ๆ  คือ 
     1. องคป์ระกอบแบบ 6 Ms คือ Man, Money, Material, Machine, Management, และ 
Method ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1.1 Man หมายถึง บุคลากร คือ ผูท้ี่จะต้องเกี่ยวข้องกับระบบงาน หรือหมายถึง คนทกุคนที่
เกี่ยวข้องกับระบบนั้นเอง อาจจะประกอบไปด้วยผู้บริหารระดับต่างๆ ซึ่งจะมีทั้งผู้บริหาร ระดับสูง 
ระดับกลาง และระดับปฏิบัติงาน และอาจประกอบด้วยนักวิชาการในระดับต่างๆ แต่จะนับรวมลูกค้า
หรือผู้บริโภค ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสําคัญไม่น้อยของระบบด้วยหรือไม่ก็ย่อมสุดแล้วแต่นักวิชาการทางด้าน
บริหารระบบจะตัดสินใจ 
 1.2 Money หมายถึง เงินหรือทรัพย์สินทีม่ีค่าเป็นเงินของระบบ ซึ่งนับเป็นหัวใจที่สาํคัญอย่าง
หนึ่งของระบบ เช่น เงินทุน เงินสด เงินหมุนเวียน เงินคาใช้จ่าย หรือ เงินรายรับ รายจ่ายต่างๆ เหล่านี้ 
เป็นต้น ถ้าการเงินของระบบไม่ดีพอแล้ว ระบบนั้นย่อมจะประสบกับความยุ่งยากหรืออาจถึงแก่การ
หายนะได้ เพราะฉะนั้น ระบบธุรกิจทุกชนิดจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการเงินเป็นพิเศษ 
 1.3 Material หมายถึง ตัวสนิค้าหรือวัสดุที่ใช้ในการผลิตสินค้า ซึ่งเป็นอีกองค์ประกอบหนึ่งที่มี
ความสําคัญของระบบไม่น้อย ปัญหาในเรื่อง Material หรือสินค้าและวัสดุนี้มี 2 ประการใหญ่ๆ  
       1.3.1 ประการแรก เปน็การขาดแคลนวัสดุ เช่น การขาดวัตถุดิบสําหับใช้ในการผลิตสินค้า
ของโรงงานอุตสาหกรรม เมื่อขาดวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ก็จะทําให้ไม่มสีนิค้าสําหรับขาย ผลก็           
คือการขาดทุน 
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       1.3.2 ประการที่สอง คอื การมีวัตถุดิบมากเกินความต้องการ เช่น  มสีินค้าที่จําหน่ายหรือ
ขายไม่ออกมากเกินไป ทําใหเ้งินทุนไปจมอยู่กับวัตถุดิบทําให้เกิดการขาดทุนเช่นเดียวกันนั้นเอง 
 1.4 Machine หมายถึง เครือ่งจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในโรงงานหรือในสํานักงาน 
ซึ่งนับว่าเป็นองค์ประกอบที่สร้างปัญหาให้กับระบบอย่างสําคัญประการหนึ่งเหมือนกัน ปัญหาที่ทําให้ได้
กําไรหรือขาดทุนมากที่สุดของธุรกิจมักเกิดจากเครื่องจักรและอุปกรณก์ารทํางานเป็นส่วนใหญ ่เช่น 
เครื่องมีกําลังผลิตไม่พอ เครื่องเก่า หรือเป็นเครื่องที่ล่าสมัยทําให้ต้องเสียค่าซ่อมบํารุงสูง มีกําลังผลิตน้อย
ประสิทธิภาพ ในการทํางานต่ํา แต่ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบาํรุงหรือค่าทํางานที่ล่าช้า ทํางานไม่ทัน
กําหนดเวลาที่กําหนดไว้ ทําให้เกิดความเสียหายและขาดรายได้หรือขาดทุน เป็นต้น 
 

Support System (82) 

 Medical Devices (138) 

 
External Factors (42) 

User Errors (128) 

 

 
Tampering / Sabotage (1) 

 
 

รูปที่ 2  แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาของเครื่องมือที่มีมากที่สุดในโรงพยาบาลในปัจจุบัน 
 
 1.5 Management หมายถึง การบริหารระบบ ซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ระบบเกิดปัญหา 
เพราะการบริหารที่ไม่ดีหรือการบริหารที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อมหรือไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่อสังคม เศรษฐกิจและการเมอืง ที่เรียกกันว่า ไม่เป็นไปตามโลกานุวัตร หรือการได้ผู้บริหาร
ที่ไม่มีประสทิธิภาพมาบริหารงาน ซึ่งส่วนมากมักเกิดขึ้นในระบบราชการ สําหรับระบบทางธุรกิจของ
เอกชนจะถือว่า การบริหารงานเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะถ้าการบริหารไม่ดีแล้วธุรกจินั้นก็ไม่สามารถที่
จะอยู่ได้ กิจการต้องล้มเลิกไปในที่สุด 
 1.6 Method หมายถึง วิธีการ ขั้นตอนหรือกระบวนในการในการทํางานที่ถูกกําหนดขึ้นมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร ใช้ถือปฏิบัติ 
 ในบางตํารา M ตัวที่ 6 อาจใช้ Morale ซึ่งหมายถึง ขวัญและกําลังใจของบุคคลในระบบ หรือ
หมายถึง ค่านิยมของคนที่มต่ีอระบบหรือต่อองค์กรมากกว่า ซึ่งเป็นค่านิยมของคนในระบบที่มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นค่านิยมของผู้บริโภคหรือบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนให้ระบบอยู่รอด และกระตุ้นจูงใจด้วยวิธีต่างๆ ก็มีจุดมุ่งหมายในสิ่งนี้ระบบที่ขาด
ค่านิยมหรือขาดความเชื่อมั่นของบุคคล ระบบนั้นก็มักจะอยู่ต่อไปไม่ได้ จะต้องประสบกับความล้มเหลว
ในที่สุด 
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รูปที่ 3  แสดงให้เห็นถึงลําดับความสําคัญของ 6M ที่มีด้านการบริหารและวัสดุเป็นพื้นฐานที่สําคญั 
 
 

 
รูปที่ 4  แสดงให้เห็นถึงสภาพปัญหาของแต่ละ M ในปัจจุบัน 

 
     2. องคป์ระกอบแบบ 4 ส่วน  

ซึ่ง 4 ส่วนนี้ ประกอบไปด้วย Input, Processing, Output และ Feedback 
 2.1  Input หมายถึง ข้อมูลหรือระบบข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบ เพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้ใน
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สารสนเทศเพือ่การบริหาร หรือเพื่อการตัดสินใจ ข้อมูลดังกล่าวมีอยู่ในหลายลักษณะด้วยกัน เช่น 
ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น 

2.2  Processing หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น 
  2.2.1 การปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ   ตามท่ีกําหนดไว้ 
  2.2.2 การควบคุมการปฏิบัติงาน 
  2.2.3 การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน 
  2.2.4 การรวบรวมข้อมูล 
  2.2.5 การตรวจสอบข้อมูล 
  2.2.6 การ Update ข้อมลู 
  2.2.7 การประมวลผลข้อมลูเพื่อให้ได้ Output 
 2.3  Output หมายถึง ผลการปฏิบัติงานต่างๆ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 
  2.3.1 ข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงาน 
  2.3.2 ข้อมูลที่ได้จากการประมวลผลข้อมลู 
  2.3.3 ใบรายงานต่างๆ จากการปฏิบัติงาน 
  2.3.4 ใบบันทึกการปฏิบัติงาน 
  2.3.5 การทําทะเบียนและบัญชีต่างๆ เป็นต้น 
 2.4  Feedback หมายถึง ขอ้มูลย้อนกลับ หรือผลสะท้อนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน เช่น ความ
นิยมในผลงานที่ได้ปฏิบัติ ความเจริญหรือความเสื่อมของธุรกิจ เป็นต้น 
 

 
 

รูปที่ 5  แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของระบบริหารจัดการทั้งระบบ 
 
การบรหิารจดัการระบบเครือ่งมือแพทยใ์นโรงพยาบาล 
( Management Systems of Medical Equipment in Hospitals ) 
 ภาพรวมของการบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล ประกอบด้วยเรื่องของการ
วางแผน (Planning) การจัดองค์กร (Organizing) การสั่งการ (Leading/Directing) หรือการอํานวย 
และการควบคมุ (Controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับทรัพยากรขององค์กร (6 M’s)  เพื่อ
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นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์และด้วยจุดมุ่งหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามมาตรฐานด้านวิศวกรรม
การแพทย์ ทีถู่กกําหนดไว้แล้วโดยกองวิศวกรรมการแพทย์ กรมสนบัสนุนบริการสขุภาพ อันจะส่วน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงพยาบาลตลอดจนสถานบริการสุขภาพมากรทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
เกิดประสิทธิผลครบถ้วน 
 การบริหารจัดการ (Management) หมายถึงชุดของหน้าที่ต่างๆ (A set of functions) ที่
กําหนดทิศทางในการใช้ทรัพยากรทั้งหลายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อใหบ้รรลุถึงเป้าหมาย
ขององค์กร การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Efficient) หมายถึง การใช้ทรัพยากรได้อย่างเฉลียว
ฉลาดและคุม้คา่ (Cost-effective) การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล (Effective) นั้นหมายถึงการ
ตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง (Right decision) และมีการปฏิบัติการสําเร็จตามแผนที่กําหนดไว้ ดังนั้น
ผลสําเร็จของการบริหารจัดการจึงจําเป็นต้องมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล ควบคู่กัน 
  
ปัจจัยที่มีความสําคญัตอ่การบรหิารจดัการ  

มี ๕ ประการ คือ  กระบวนการ ( Process ) เป้าหมาย ( Goals )  การวางแผน ( Planning )  
ขั้นตอนการบริหาร คือ 

     1. การวางแผน ( Planning ) 
     2. การจัดการองค์การ ( Organizing ) 
     3. การช้ีนํา ( Leading ) 
     4. การควบคุม ( Controlling ) 
 
1) การวางแผน (Planning) เป็นสิ่งที่องค์กรต้องการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การวางแผนเป็น

สะพานเชื่อมระหว่างเหตุการณ์ปัจจุบัน และอนาคตซึ่งทําได้โดยการให้บรรลุเป้าหมายผลลัพธ์ที่ต้องการ
การวางแผนจึงต้องอาศัยการกําหนดกลยุทธ์ที่ประสิทธิภาพ แม้ว่าพ้ืนฐานของการจัดการโดยทั่วไปเป็น
งานของผู้บริหารการวางแผนเป็นสิ่งสําคัญสาํหรับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ให้ประสบความสําเรจ็ และการ
ประเมินกลยุทธ์ เพราะว่า การจัดการองค์กร การจูงใจ การจัดบุคคลเข้าทํางาน และกิจกรรมควบคุม 
ขึ้นกับการวางแผน  กระบวนการวางแผนจะต้องประกอบด้วยผู้บริหารและพนักงานภายในองค์กรการ
วางแผนจะช่วยให้องค์กรกําหนดข้อดีจากโอกาสภายนอก และทําให้เกดิผลกระทบจากอุปสรรคภายนอก
ตํ่าสุด โดยต้องมองเหตุการณ์ในอดีตและปัจจุบันเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์ที่จะเกิดขั้นในอนาคต การ
วางแผน ประกอบด้วย การพัฒนาภารกิจ (Mission) การคาดคะเนเหตุการณ์ปัจจุบัน เหตุการณ์อนาคต 
และแนวโน้ม การกําหนดวัตถุประสงค์ และการเลือกกลยุทธ์ที่ใช ้
 การวางแผนจะช่วยให้ธุรกิจปรับตัวสู่การเปลี่ยนแปลงของตลาดและสามารถกําหนดเป้าหมายได้ 
การบริหารเชิงกลยุทธ์นั้นต้องการให้องค์กรติดตามในลักษณะเชิงรุก (Proactive) มากกว่าที่จะเป็นเชิงรับ 
(Reactive) องค์กรที่ประสบความสําเร็จจะต้องควบคุมอนาคตขององค์กรมากกว่าที่จะรอรับผลจาก
อิทธิพลสภาพแวดล้อมภายนอกและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การตัดสินใจ (Decision Making) ถือเป็นส่วน
หนึ่งของการวางแผน การปรับตัวเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตลาด เศรษฐกิจ และคู่
แข่งขันทั่วโลก จุดเริ่มต้นของความสําเร็จที่ดีของธุรกิจคือการวางแผนที่เหมาะสม เห็นผลได้จริง ยืดหยุ่น 
มีประสิทธิผล และทรงประสทิธิภาพ 
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2) การจดัการองคก์ร (Organizing) จุดมุ่งหมายของการจัดการองค์กรคือ การใช้ความ
พยายามทุกกรณีโดยการกําหนดงานและความสําคัญของอํานาจหน้าที่ การจัดการองค์กร หมายถึง การ
พิจารณาถึงสิ่งที่ต้องการทําและผู้ที่จะทํารายงานมีตัวอย่างในประวัติศาสตร์ของธุรกิจที่มีการจัดองค์กรที่ดี 
สามารถประสบความสําเร็จในการแข่งขันและสามารถเอาชนะคู่แข่งขันได้ ธุรกิจที่มีการจัดองค์กรที่ดี
สามารถจูงใจผูบ้ริหารและพนกังานให้มองเห็นความสําคัญของความสําเร็จขององค์กร 
 การกําหนดลักษณะเฉพาะของงาน (Work Specialization) โดยการแบ่งงานประกอบด้วยงานที่
กําหนดออกมาเป็นแผนก การจัดแผนก และการมอบอํานาจหน้าที่ (Delegating Authority) การแยก
งานออกเป็นงานย่อยตามการพัฒนารายละเอียดของงาน (Job Description) และคุณสมบัติของงงาน 
(Job Specification) เครื่องมือเหล่านี้มีความชัดเจนสําหรับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งต้องการทราบ
ลักษณะของงาน   การกําหนดแผนกในโครงสร้างขององค์กร (Organization Structure) ขนาดของการ
ควบคุม (Span of Control) และสายการบังคับบัญชา (Chain of Command) การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
ต้องการการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้าง เพราะตําแหน่งใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นหรือลดลงหรือรวมกัน โครงสร้าง
องค์กรจะต้องระบุถึงวิธีการใช้ทรัพยากรและวิธีการซึ่งวัตถุประสงค์มีการกําหนดขึ้นในธุรกิจ การสนับ  
สนุนทรัพยากร และกําหนดวัตถุประสงค์ตามสภาพทางภูมิศาสตร์จะแตกต่างจากโครงสร้างด้าน
ผลิตภัณฑ์หรือ ลูกค้า  รูปแบบทั่วไปของการจัดแผนกคือ ตามหน้าที่ (Functional) ตามฝ่าย 
(Divisional) ตามหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์ (Strategic business unit) และด้านแมททริกซ์ (Matrix) 

3) การนําหรอืการสั่งการ (Leading) เป็นการใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจพนักงานให้ปฏิบัติงานและ
นําไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายที่ระบุไว้ หรือเป็นกระบวนการจัดการให้สมาชิกในองค์กรทํางานร่วมกัน
ได้ด้วยวิธีการต่างๆ เพราะทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งที่ซับซ้อนและเข้าใจถ่องแท้ได้ยาก การนําหรือการสั่ง
การจึงต้องใช้ความสามารถหลายเรื่องควบคู่กันไป อาทิ ภาวะความเป็นผู้นําของผู้บริหาร การจูงใจ การ
ติดต่อสื่อสารในองค์กร และการทํางานเป็นทีม เป็นต้น หน้าที่ในการนําหรือสั่งการนี้ มีความสําคัญไม่
น้อยไปกว่าหน้าที่อ่ืน เพราะผู้บริหารต้องแสดงบทบาทของผู้สั่งการอย่างมีคุณภาพ ถ้าไม่เช่นนั้น แผนงาน
ที่วางไว้ตลอดจนทรพัยากรทีจ่ัดเตรียมไว้อาจไม่เกิดประสิทธิผล ถ้าผูบ้ริหารดําเนินกิจกรรมด้านการสั่ง
การไม่ดีพอ ดังนั้น การสั่งการจึงเป็นเรื่องของความรู้ความชํานาญ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะ
ชักจูงให้พนักงานร่วมกันปฏิบัติงานไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ให้องค์กรประสบความสําเร็จตามต้องการ 

4) การควบคุม (Controlling) การใช้ทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร ถือว่าเป็นกระบวนการ
ตรวจสอบ หรือติดตามผลและประเมินการปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน เพื่อรักษาให้องค์กร
ดําเนินไปในทิศทางสู่เป้าหมายอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร ในเวลาที่กําหนดไว้ องค์กร
หรือธุรกิจที่ประสบความล้มเหลวอาจเกิดจากการขาดการควบคุม หรือมีการควบคุมที่ไร้ประสิทธิภาพ 
และหลายแห่งเกิดจากความไม่ใสใ่จในเรื่องของการควบคุม ละเลยเพิกเฉย หรือในทางกลับกันคือมีการ
ควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององค์กรเอง การควบคุมจึงเป็นหน้าที่หลักทางการบริหารที่มี
ความสําคัญ ต้ังแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการทางการบริหาร  การควบคุมเป็นการตรวจตราและตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายและดําเนินการปฏิบัติเพื่อให้มั่นใจว่า จะบรรลุผลลัพธ์ตาม
ต้องการ นอกจากนี้การควบคุมยังเป็นกระบวนการรวบรวมและแสดถึงข้อมูลย้อนกลับเรื่องของผลการ
ดําเนินงานในฐานะที่เป็นพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอีกด้วย (John R. 
Schermerhorn, op. cit. p.327) อาจกลา่วถึงบทบาทสําคัญของการควบคุมได้ว่า อยู่ที่คํา 4 คํา ได้แก่ 
มาตรฐาน (Standard) การวัดผล (Measurement) การเปรียบเทียบ (Comparison) และการปฏิบัติ 
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(Take Action) โดยการควบคุมจะครอบคลุมดูแลพ้ืนที ่ 4 พ้ืนที่ใหญ่ๆ  ของการบริหาร (Stephen P. 
Robbins, Managing Today, 1997, p.391) กลา่วคือ พฤติกรรมบุคคลในองค์กร การเงิน การ
ปฏิบัติการ และ ข้อมูลข่าวสาร  
 
การบรหิารจดัการทีด่ีมีประสทิธิภาพ 
          จะต้องใช้ความรู้และทักษะหลายด้านด้วยกัน ดังนี้ 

1. หลักการบริหาร   หลักในการบริหารมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและในแต่ละ
สถานการณ ์ แต่ที่สําคัญที่ได้ยึดถือกนัมาโดยตลอดคือ การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participative 
Management) โดยมีการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องที่สําคัญ ๆ ทกุคน
ควรจะต้องรับรู้รับทราบ ร่วมกันตัดสินใจ และร่วมกันทํา รวมทั้งการใช้หลัก การบริหารแบบพี่น้อง มี
ปัญหาหรือเรื่องอะไรที่สําคัญ จะปรึกษาผู้อาวุโส ซึ่งเป็นที่เคารพของทุกคน ไม่มีการเขม้งวดมาก มีการให้
รางวัลและพร้อมที่จะไม่ให้รางวัลแก่คนที่ไม่ดี มีอะไรก็จะพูดกันแบบตรงไปตรงมา ดูผู้อาวุโส เป็นต้นแบบ 
(Modeling) สําหรับผู้บริหารระดับกลางจะต้อง ศึกษา Style การบริหารและวัฒนธรรมของหน่วยงาน
ของตน เพราะ style การบริหารแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องปรับรูปแบบการบริหารของเราให้เข้ากับนาย
ได้ วิธีการพูดหรือ approach กับนายบางคนก็ไม่เหมือนกัน ต้องศึกษาว่านายเป็นอย่างไร culture ของ
คณะเป็นอย่างไร 

2. ด้านความรู้ ความรู้ที่ผู้บรหิารระดับกลางพึงมีที่สําคัญคือ 
    2.1 ต้องรู้ระเบียบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพราะราชการมีข้อบังคับ ระเบียบและประกาศต่าง ๆ 

ทีเกี่ยวข้องซึ่งต้องบริหารงานให้เป็นไปตามที่กําหนด มิฉะนั้นแล้วก็จะทาํให้มีความผิดได้ การรู้กฎระเบียบ
จะทําให้งานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยํา ดังนั้นก่อนจะส่งงานหรือเสนองานต้องตรวจสอบว่าถูกต้องตาม
กฎระเบียบหรือไม่ 

    2.2 ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นในระดับผู้บริหาร ผู้บริหารระดับกลางต้องใช้ IT เป็นในระดับ
ผู้บริหาร คืออยา่งน้อยใช้ด้วยตัวเองไม่เป็นแต่ต้องรู้ว่าใช้ทําอะไร ในขณะเดียวกันต้องเตรียมตัวให้พร้อม
ในการใช้ระบบ IT รวมทั้งพัฒนาบุคลากรของเราให้มีความพร้อมความเข้าใจใน IT มากขึ้น นอกจากนั้น
แล้วทักษะด้านภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งสําคัญ 
         2.3 ต้องแลกเปลี่ยนความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานจะช่วยทําให้
เพิ่มพูนมากขึ้น ทําให้รู้จักวิธีการทํางานของแต่ละหน่วยงาน งานเลขาฯ ที่สําคัญคือ บางคณะบทบาท
อาจารย์อาจจะมาก บางคณะบทบาทอาจารย์อาจจะน้อย การบริหารก็จะต่างกัน เลขาฯ ได้มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันจะช่วยให้งานแต่ละงานดีขึ้น 

ผู้บริหารระดับกลางต้องมีการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน และ
รวมกันให้เป็นหนึ่ง ความสําคัญทีสุ่ดของสถาบันที่จะดําเนินการไปได้ขึ้นอยู่กับกลุ่มผู้บริหารระดับกลาง 
เพราะข้างบนทํานโยบาย วางกรอบ แต่จะขับเคลื่อนด้วยผู้บริหารระดับกลาง ถ้าผู้บริหารระดับกลาง
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะดําเนินไปด้วยดี การวางนโยบายไม่ใช่เป็นเรื่องยาก องค์กรของคนญี่ปุ่น
คนที่สําคญัคือคนระดับกลาง เพราะคนตรงกลางประสานระหว่างข้างบนกับข้างล่าง ต่อให้ข้างบนวาง
นโยบายอย่างดีแต่ถ้าไม่ได้มีการสานต่อก็จะไม่สามารถบรรลุผลได้ 
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3. ด้านมนุษยสัมพันธ์ 
    3.1 ประสานงานอย่างไม่เป็นทางการก่อน เพื่อลดปัญหาการขัดแย้ง การโต้เถียงกัน ลดการ

ซ้ําซ้อนของงาน  
    3.2 การพูดคุยเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน ถา้มีอะไรไม่เข้าใจกันให้มาคุยกัน อย่าไป

เถียงกัน เพราะเถียงกันแล้วก็ไม่สบายใจ ทาํให้ผิดใจกัน 
    3.3 สร้างความร่วมมือ ให้เกิดขึ้นในองค์กรด้วยการมีมนุษยสมัพันธ์ในการทํางานที่ดีและ

บริหารความขัดแย้ง ต้องมี attitude ที่ดีต่อกัน ทําอย่างไรให้ประนีประนอมกันให้มากที่สุด ใครที่ไมช่อบ
ใครก็อย่าไปพูดกับคนนั้นใหม้าก รายละเอียดเล็กน้อย ปลีกย่อยอย่าแคร์มาก พยายามจัดกิจกรรมให้
เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมกันเพื่อลด conflict เป้าหมายคือประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
               3.4 อ่อนน้อมถ่อมตัว อ่อนโยนและจริงใจ อ่อนน้อมถ่อมตัว อ่อนโยนและจริงใจเป็น 
character ที่มีเสน่ห์ ถ้าเป็นผูใ้หญ่ก็พูดกับเด็กดี ๆ เด็กก็นับถือ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ ๆ ก็นับถือ 

4. ด้านการปฏิบัติงาน 
    4.1 การจัดลําดับความสําคัญของงาน 
    4.2 ตรงต่อเวลา จึงจะถือว่ามีคุณภาพใช้ได้ เหมือนกับสินค้าที่ต้องมีคุณภาพที่ดี ราคาถูกต้อง

และส่งตรงเวลา  
    4.3 ลด Boundary ของกองใน สอธ. หลาย ๆ งานจะมีความเกี่ยวข้องกัน ใน สอธ. จะไม่มี 

boundary ของกอง งานบางอย่างที่สําคัญ เช่น งานออกนอกระบบก็อาจทําเป็น task force ขึ้นมา 
หลาย ๆ กองมาช่วยกันทํา ประเด็นคือ ใน สอธ.จะต้องทํางานร่วมกัน เป็น flat มากขึ้น  

    4.4 UPDATE ข้อมูล และใช ้ IT เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ หน้าที่ของฝ่าย
สนับสนุนคือจะต้อง update ข้อมูลตลอดเวลา การบริหารการเรียนการสอนจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็
ด้วยระบบ IT เข้ามามีบทบาทมากขึ้น สองส่วนคือ e-learning และ e-office เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ถ้า
หากเราเรียนรู้ได้ก็จะทําให้การให้บริการการศึกษาของเรามีความรวดเร็ว มีความทันสมัย การเรียนการ
สอนจะพัฒนาเป็น e-learning ระบบการบริหารจัดการภายใน เป็นระบบ e-office ก็จะทําให้มคีวาม
รวดเร็ว  

    4.5 ต้องกล้าที่จะเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน ผู้บริหารระดับกลางคงทําอะไรใหม่ไม่ได้มาก
เพราะขึ้นอยู่กับคณบดี รองคณบดี เป็นหลัก เราจะตัดสินใจได้ค่อนข้างน้อย แต่เราเป็นผู้เสนอได้ว่า น่าจะ
ทําอย่างนี้ถ้าอาจารย์เห็นดีด้วยก็ทําได้ แต่ถา้ไม่เห็นดีด้วยก็ไม่ต้องทํา เพราะเราไม่ได้อยู่ในระดับ 
decision maker ไม่ได้เป็นคนตัดสินใจแตเ่สนอได้ซึ่งจะทําให้การปรับปรุงมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
สิ่งที่น่าจะช่วยกันได้ก็คือ ถึงแม้เราจะไม่ได้ตัดสินใจ แต่ควรจะเสนอได้ว่าควรเป็นแบบนี้ ผู้บริหารมาแล้วก็
ไป ความต่อเนื่องอยู่ที่ผู้บริหารระดับกลาง 

5. ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
    5.1 อย่ายึดติดกับการปรับเปลี่ยนโยกย้ายคน ขอให้มองภาพของการโยกย้าย การ

เปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องของการพัฒนาคน การเปลี่ยนงานมีอยู่ 2 อย่าง คอื หนึ่งเพื่อให้งานไหลลื่นขึ้น สอง 
ประสบการณ์ บางทีทํางานสัก 4-5 ปีมันเริ่มเบื่อหน่าย ไม่ใช่การลงโทษแต่ความจริงแล้วมันทําให้มี
ประสบการณ์มากขึ้น ทําให ้fresh ขึ้นด้วย มองภาพแบบนี้ซึ่งคงจะ dynamic มากขึ้น  

    5.2 การแบ่งโครงสร้างที่มีอยู่เราจะเน้นเรื่องของความรวดเร็ว ความเที่ยงตรง และความมี
ประสิทธิภาพ บุคลากรทุกคนต้องมี Job Description สิ่งเหล่านี้จะต้องทาํให้เจ้าหน้าที่เข้าใจ เจ้าหน้าที่
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ของเราทุกคนต้องมี Job Description ถ้ามี Job Description ครบ ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานเราจะรู้ว่า
งานแต่ละงานมีผู้รับผิดชอบหรือยัง และจะรู้ว่ามีงานบางงานมีความซ้ําซ้อนกันไหม งานอะไรที่ขาดยังไม่มี
คนทํา เพราะฉะนั้นจาก Job Description จะทําให้จัดบุคลากรได้เหมาะสม เป็นเรือ่งที่จะช่วยว่ามีงาน
ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน  

    5.3 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการ 
ในฐานะที่เป็นหัวหน้าหน่วยงาน ต้องดูแลบุคลากรสายสนับสนุนว่าจะทําอย่างไรให้บุคลากรของเรา
ทํางานให้มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแล การบริหาร การพัฒนาบุคลากรเป็นหัวใจสาํคัญ 
ที่จะต้องเน้นว่าให้ผู้ที่ทํางานกับเราได้รับการพัฒนา ในแต่ละปีต้องทําแผนพัฒนาบุคลากร ทําอย่างไรให้
เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนมีการพัฒนาตนเอง ทําให้ระบบงานของตนเองมีความก้าวหน้า มีความรวดเร็วโดย
ตลอด ถือเป็นนวัตกรรมใหมข่ององค์การคือ ทุกคนจะตอ้งขวนขวายหาความรู้ และในขณะเดียวกันการ
อบรม การสัมมนาของหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ควรเพิกเฉยหรือละเลยในเรื่องของการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ ให้พนักงานทุกคนรู้และเข้าใจองค์การแห่งการเรียนรู้  

    5.4 สนับสนุนให้ลูกน้องกา้วหน้าในอาชีพ 
สิ่งจูงใจประการหนึ่งซึ่งโดยปกติคนเราทุกคนทํางานไม่ว่าจะอยู่สายไหนก็ต้องการความก้าวหน้าทั้งสิ้น 
ในทางทฤษฎีของเรื่องสิ่งจูงใจถ้าหากเราไม่เอามาใช้หรือทําให้คนที่ทํางานกับเราก็จะทําให้เป็นข้อติดขัด 
ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชามีโอกาสทีจ่ะเติบโตได้สนับสนุนทุกกรณ ี เพราะถือเป็นขวัญและกําลังใจที่สําคญั เมื่อ
เราดูแลความกา้วหน้า ขวัญกําลังใจและค่าตอบแทนต่าง ๆ ที่สมควรจะได้รับ ก็ต้อง demand กลับว่าทุก
คนต้องทํางานด้วยความต้ังใจ 

    5.5 ประเมินผลการปฏบัิติงานต้องถูกต้องและยุติธรรม 
การประเมินต้องมีลักษณะ Objective มากขึ้น ถ้าเป็น Subjective มากไม่สามารถแยกให้เห็นว่าคนน้ี
ต่างกับคนนั้นอย่างไร ต้องทําให้มี Objective ให้ชัด ๆ เลยว่า ข้อไหนประเด็นไหนคะแนนเป็นอย่างไร ก็
จะทําให้แยกความแตกต่างได้ ถ้าหากเป็นลักษณะ Subjective ก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้า ระบบที่สําคัญทีจ่ะทํา
ให้คนทํางานกับเรามีขวัญกําลังใจก็จะต้องทําให้เขาได้รับการประเมินที่ถูกต้อง และยติุธรรม อาจจะต้อง
ใช้การประเมิน 360 องศา  

    5.6 Empower ให้ฝ่ายสนับสนุน มีการ empower ไปยังหัวหน้างาน ทําให้การทาํงานได้เร็ว
ขึ้น ทุกเรื่องไมต้่องไปลงที่เลขานุการคณะหรือผู้อํานวยการกองก็จะทําให้แต่ละคนทํางานได้คล่องตัวขึ้น  
5.7 การสร้างคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดีแก่บุคลากร เพราะงานจะเดินหรือไม่ต้องมีกองทัพที่เข้มแข็ง
และมีความสขุในการทํางาน ดูแลและเอาใจใส่ลูกน้อง ให้กําลังใจลูกน้อง เพื่อนร่วมงานไม่ใช่ลูกน้อง ต้อง
ดูแลไม่ให้อดอยาก ให้กินดีอยู่ดีพอสมควร..ถามลูกน้องว่าเขาเป็นอย่างไร สบายดีหรือไม่ ..คําพูดดี ๆ ก็ทํา
ให้เขาดีใจ..ผู้บริหารต้องทําให้เป็นธรรมชาติ 
 
 องค์การสมัยใหม่ (Modern organization)   การจัดการเกิดขึ้นในองค์การ และในมุมมอง
ด้านการจัดการ องค์การหมายถึง การที่มีคนมาทํางานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้บรรลุเป้าหมาย
อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งองค์การมีลักษณะร่วมกันอยู่ 3 ประการ ได้แก่ 
         1) ทุกองค์การต้องมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของตนเอง 
         2) ทุกองค์การต้องมีคนร่วมกันทํางาน 
         3) องค์การต้องมีการจัดโครงสร้างงานแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบของคนในองค์การ 
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การบรหิารการมีส่วนร่วม (Participative Management) : PM  
          การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นการดําเนินการของฝ่ายบริหารที่จะจูงใจให้โอกาสแก่ผู้ปฏิบัติงาน
ในองค์การได้มีประโยชน์ในการเสนอแนะ รว่มคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมพัฒนางานด้วยความเต็มใจ อุทิศ
แรงกาย แรงใจ มุ่งมั่นต่องานเสมือนว่าตนเป็นเจ้าขององค์การนั้น  
ประโยชน์ของการบริหารงานแบบมีส่วนรว่ม  
          1. ช่วยสร้างความสามัคคีและรวมพลังบุคลากรในองค์การ  
          2. ทราบถึงความต้องการในการพัฒนาขององค์การ  
          3. เพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานให้สูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการปฏิบัติงาน  
          4. ช่วยลดความขัดแย้งและการต่อต้านจากบุคลากรระดับปฏิบัติการ  
          5. สร้างบรรยากาศในการทํางาน  
          6. ช่วยเพิ่มผลผลิตในองค์การ  
          7. สร้างสรรค์หลักประชาธิปไตย  
          8. ทําให้บุคลากรขององค์การเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์การ  
 
ไคเซ็น (KAIZEN)  
         “ไคเซน็” เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงานซึ่งหมายถึง “ทําให้ดี
ขึ้น” จึงเป็นที่จะต้องลงมือปฏิบัติงาน ซึ่งวัตถุประสงค์หลกัของ ไคเซ็น คือ การพัฒนาพนักงานให้รู้จักคิด 
รู้จักตระหนัก และหาวิธีการปรับปรุงงานในความรับผิดชอบของตนเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ  
 
KEY PERFORMANCE INDICATORS : KPI  
          KPI หมายถึง ตัวช้ีวัดผลของการปฏิบัติงาน ได้แก่ สิ่งที่ทําเป็นหลกัฐานเชิงรูปธรรม สิ่งที่พบได้
จากการสังเกต และสิ่งที่วัดเชิงปริมาณได้  
วิธีการใช้เทคนิค KPI  
          1. วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน หรือผลลัพธ์ที่เป็นคุณลักษณะสําคัญของผลผลติ (Output)  
ผลลัพธ์ (Outcome) และผลกระทบ (Impact) สิ่งที่เกิดจากกระบวนการดําเนินงานขององค์การ  
          2. จากผลลัพธ์ที่ได้นาํมาวิเคราะห์ระบุหลักฐานเชิงรูปธรรมที่แสดงถึงผลลัพธ์ที่ต้องการ  
          3. เขียนตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงปริมาณ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินผลการปฏิบัติ งานจริง 
 
การบรหิารเวลา (Time Management)  
การบริหารเวลา หมายถึง การดําเนินงานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้โดยอาศัยปัจจัย
ทั้งหลาย ได้แก่ คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ ในการบริหารงานนั้น ซึ่งเป็นการทาํงานอย่างเป็นระบบโดยใช้เวลา
น้อย แต่ให้ผลคุ้มค่ามากที่สุด  
หลักการบริหารเวลา มีอยู่ 4 ประการ  
           1. ทําทันเวลา  
           2. ทําถูกเวลา  
           3. ทําตามเวลา  
           4. ทําตรงเวลา  
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การบริหารเวลาให้เกิดประสิทธิภาพ ควรดําเนินการดังต่อไปนี้  
           1. การวางแผน  
           2. การจัดเวลาให้เหมาะกับคน  
           3. การสั่งการ  
           4. การควบคุมในการทํางาน  
ซึ่งการบริหารเวลาที่เป็นที่นิยมกันในปัจจุบันคือ เทคนิคการบริหารเวลาแบบ Gantt Chart  
และแบบ PERT. และ CMP. มาใช้  
 
การกระจายอาํนาจ  
           งานในองค์การทั่วไปจะประสบความสําเร็จได้ผู้บริหารไม่สามารถทํางานคนเดียวได้ การแบ่งงาน 
การมอบหมายงาน การกระจายงาน กระจายหน้าที่ ซึ่งถือว่ามีความสําคัญมาก ซึ่งการกระจายอํานาจ
เป็นการการมอบหมายงาน เป็นการกําหนด ความรับผิดชอบ และอํานาจหน้าที่ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
เป็นการสร้างภาระหน้าที่ด้านการปฏิบัติงาน ซึ่งมีองค์ประกอบที่สําคัญ 3 ประการ  
          1.1 การกําหนดหน้าที่ หรือความรบัผิดชอบแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
          1.2 การให้อํานาจหน้าที่ ในการใชท้ัพยากร และดําเนินกิจกรรมตามความจําเป็น  
          1.3 การสร้าง สิ่งที่จะต้องทํา หรือภาระผูกพัน ให้แก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาที่จะต้องปฏิบัติตามที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้สาํเร็จ  
ประโยชน์ของการกระจายอาํนาจ  
          1. เป็นการลดงานของผู้บริหารให้ลดน้อยลง  
          2. การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทําให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกขึ้น  
          3. มีการกระจายงานกันทํา โดยมีฝา่ยบริหารเป็นผู้ควบคุม ประสานงาน  
          4. เป็นการพัฒนาบุคลากรทางการบริหาร ซึ่งเปดิโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีการพัฒนา  
ความคิดริเริ่ม ความสามารถในตําแหน่งทางการบริหารใหม้ีคุณภาพ  
          5. ทําให้การควบคุมและการดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหารระดับต้นมีอํานาจ
อย่างเต็มที่ ที่จะกําหนดงาน เปลี่ยนแปลงใหเ้กิดความเหมาะสม  
          6. เป็นการพัฒนาขวัญกําลังใจ และแรงจูงใจในการทํางาน เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริหารใหม่ได้
ใช้ความคิดใหม่ๆ ในการบรหิารงาน  
 
           การกระจายอํานาจเป็นการแบ่งอํานาจที่มีอยู่ให้ผูอ่ื้นสามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง โดย  
การดําเนินงานที่แบ่งออกไปก็จะมีแนวปฏิบัติที่เหมือนจุดเสริม โดยทั่วไปจะมีการกระจายอํานาจ 
กระจายหน้าที่ กระจายความรับผิดชอบ กระจายคน กระจายงบประมาณไปยังแหล่งใหม่ ใหส้ามารถ
ดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนแหล่งเดิม  
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การบรหิารงานโดยยดึหลกัธรรมภบิาล  
           เป็นนโยบายของรัฐบาลที่มอบหมายให้ทุกหน่วยงานนําไปบริหารหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งมีหลกัการ
ที่สําคัญ 6 ประการ คือ  
          1.หลกันิติธรรม ได้แก่ การตรากฎหมาย กฎข้อบังคับต่างๆ ซึ่งให้ทุกคนปฏิบัติตาม  
          2.หลกัคุณธรรม ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  
          3.หลกัความโปร่งใส ได้แก่ การสรา้งความไว้วางใจซึ่งกันและกันของคนในชาติ  
          4.หลกัการมีส่วนร่วม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเสนอความคิดเห็นในการ
แก้ปัญหา  
         5.หลักความรับผิดชอบ ได้แก่ การตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสาํนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม  
         6.หลักความคุ้มค่า ได้แก่ การบริหารจัดการและใชท้รัพยากรที่มีจาํกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนรวม 
 
        สรุป การจัดระบบวิศวกรรมการแพทย์ในโรงพยาบาล คือ การทีโ่รงพยาบาลจะต้องจัดการให้มีทั้ง 
6Ms เกิดขึ้นอยู่ในโรงพยาบาลอย่างเป็นรูปธรรมตามลําดับความสําคัญ อันได้แก่  
  1. การบริหาร (Management) 
  2. วัตถุดิบ (Material) 
  3. เครื่องจักร (Machine)  
  4. วิธีการ (Method) 
  5. คน (Man)   
  6. เงิน (Money)  
 เน้นการกําหนดโครงสร้าง การบริหารทรัพยากรต่างๆ และการประสานงาน มีหลักการชัดเจน
แน่ชัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุผลสาํเร็จ ตามข้อกําหนดหรือเป้าหมายไว้ ซึ่งต้องใช้ทรัพยากรที่
จําเป็นต่างๆ จากสภาพแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมขององค์กร  
 
 


