
              
 
 
 
 
 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
                 โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม 

 
 
 
 

 
 

โดย 
นางสาวปนนาฏ        กวีกรณ 

 
 
 
 
 

 
วิทยานิพนธนีเ้ปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน 
ภาควชิาจิตวิทยาและการแนะแนว 

บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ปการศึกษา 2552 

ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

FACTORS  CONTRIBUTE  TO THE  ROLE OF  PERSONELS  IN  QUALITY  
HOSPITAL  DEVELOPMENT,  COMMUNITY  HOSPITALS   

IN  NAKHON  PATHOM  PROVINCE 
 
 
 
 
 
 
 
 

By 
Pinnat  Kaweekorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A   Thesis  Submitted  in  Partial  Fulfillment  of  the  Requirements  for  the  Degree 
MASTER  OF  ARTS 

Department  of  Psychology  and  Guidance 
Graduate  School 

SILPAKORN  UNIVERSITY 
2009 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
ปจจัยท่ีสงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   

                 โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

โดย 
นางสาวปนนาฏ        กวีกรณ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิทยานิพนธนีเ้ปนสวนหนึง่ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวทิยาชุมชน 

ภาควชิาจิตวิทยาและการแนะแนว 
บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศิลปากร 

ปการศึกษา 2552 
ลิขสิทธ์ิของบณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  อนุมัติใหวิทยานิพนธเร่ือง “ ปจจัยที่สงผลตอ
บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม ”       
เสนอโดย  นางสาวปนนาฏ  กวีกรณ  เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
 
 

       ………………………………………… 
      (รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย  ชินะตังกูร)                       

                      คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
                    วันที…่……..เดือน…………..พ.ศ…….. 
 
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

      1.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สมทรัพย สุขอนันต 
      2.  อาจารย  ดร.กมล  โพธิเย็น 
      3.  ผูชวยศาสตราจารย  สุรีรัตน  บุรณวัณณะ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ 
 

……………………………………..  ประธานกรรมการ 
   (อาจารย ดร.นงนุช  โรจนเลิศ)     
………./…………….…../………… 
 
…………………………………….  กรรมการ                   ……………………………. …กรรมการ             
 (พ.ญ.ดารารัตน  รัตนรักษ )          (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สมทรัพย   สุขอนันต)                      
………./…………….…../…………   ………./…………….…../………… 
 
……………………………………..กรรมการ  ……………………………….กรรมการ 
     (อาจารย ดร.กมล   โพธิเย็น)                                      (ผูชวยศาสตราจารย สุรีรัตน  บุรณวัณณะ) 
………./…………….…../…………   ………./…………….…../………… 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ง

48256309  :  สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน 
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  ของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

 ปนนาฏ  กวีกรณ : ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดนครปฐม.    อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  :  ผศ.ดร.สมทรัพย   สุขอนันต,   อ. ดร. กมล โพธิเย็น  และ
ผศ.สุรีรัตน  บุรณวัณณะ.  166 หนา. 
 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ  1)  ศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ความ
คิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  และบทบาท
ของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  2) เปรียบเทียบความแตกตางของบทบาทของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล  จําแนกตามเพศ  อายุ  กลุมปฏิบัติงาน  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  และประสบการณ
การฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  และ  3) ศึกษาถึงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล   และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   เปน
ปจจัยท่ีสงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  กลุมตัวอยางเปนบุคลากรในโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดนครปฐม ทั้ง 8 แหง จํานวน 263 คน  ใชวิธีการสุมอยางงาย   เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปน
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  โดยผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง และนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมา
วิเคราะหขอมูลทางสถิติ   โดยใชคารอยละ (%)  คาเฉลี่ย (Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  วิเคราะหเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม  โดยใชคาทดสอบคาที (t-test)  วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุมตัวอยาง
มากกวา 2 กลุม  โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One- Way  ANOVA) และวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Stepwise Regression Analysis) ตามลําดับ  ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการเพื่อหาตัวแปรอิสระ        
ที่สามารถทํานายบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม 
 ผลการวิจัยพบวา : 

 1.  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  และบทบาทของ
บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล อยูในระดับปานกลาง    ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล     
อยูในระดับมาก  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ อยูในระดับมาก   

 2.  บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  เมื่อจําแนกตาม  กลุมปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตไมแตกตางกันเมื่อจําแนกตามเพศและอายุ  

 3.  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สามารถรวมกันทํานาย
บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไดรอยละ 31.1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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48256309  :  MAJOR : COMMUNITY  PSYCHOLOGY 
KEY WORD  : Quality Hospital Development / Knowledge of Quality Hospital Development / Opinions about  

         Quality Hospital Development / Working Atmosphere in the Hospital / Achievement Motive / 
         Role of Personnels in Quality Hospital Development.  

 PINNAT  KAWEEKORN :  FACTORS CONTRIBUTE TO THE  ROLE OF PERSONNELS IN 
QUALITY HOSPITAL DEVELOPMENT, COMMUNITY HOSPITALS IN NAKHON PATHOM 
PROVINCE. THESIS ADVISOR : ASST.PROF.SOMSAP  SOOKANAN, Ph.D.,  KAMOL  PHOYEN, Ed.D., 
And ASST.PROF.SUREERAT  BURANAWANNA.  166 pp.   
 
 The purposes of this research were :  1) to examine Knowledge of Quality Hospital Development, 
Working Atmosphere in the Hospital, Achievement Motive and Role of Personnels in Quality Hospital 
Development  2) to  compare Role of  Personnels in Quality Hospital Development as classified by gender, age, 
working groups, duration of working in hospital, and training experiences and 3) to determine the Knowledge 
of Quality Hospital Development, Opinions about Quality Hospital Development, Working Atmosphere in the 
Hospital and Achievement Motive as the predictors of Role of Personnels in Quality Hospital Development. 
The sample consisted of 263 personnels in community hospitals, Nakhon Pathom Province, derived by a simple  
random sampling technique. Constructed questionnaires were used to collect data.  The data were analyzed for  
percentages (%), mean (Χ ), standard deviation ( S.D.), t-test, (One- Way ANOVA) and the Stepwise Multiple 
Regression Analysis . 

 The  results of  this research were :  
 1. The Knowledge of Quality Hospital Development, Work Atmosphere in the Hospital and Role 

of the Personnels in Quality Hospital Development were at the moderate level, the Opinions about Quality 
Hospital Development  and  the  Achievement  Motive were at the  high level. 

 2. There  were statistical  different in role of the personnels in Quality Hospital Development when  
classified  by  working  groups, duration of  working, and  training  experiences at the level  of  .05, and but 
there were no statistical  different when  classified  by  gender, and age. 

 3. The opinions about Hospital Development, Achievement Motive predicted the Role of  
Personnels in Quality Hospital Development at  33.1 %, with a statistical significance level of  .001. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางสูงของ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.      
สมทรัพย   สุขอนันต    อาจารย ดร.กมล  โพธิเย็น    ผูชวยศาสตราจารยสุรีรัตน  บุรณวัณณะที่ได
กรุณาเปนที่ปรึกษา และใหคําแนะนําและชวยแกไขขอบกพรองตาง ๆ มาโดยตลอดและอาจารย ดร.
นงนุช โรจนเลิศ ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธในครั้งนี้ ที่ไดกรุณาตรวจสอบความถูกตอง 
จนทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยดี  ผูวิจัยขอขอบพระคุณไว  ณ โอกาสนี้ 

 ขอขอบพระคุณ  พญ.ดารารัตน  รัตนรักษ  นายแพทยระดับ 8  โรงพยาบาลนครปฐม    
ผูทรงคุณวุฒิที่ไดสละเวลาอันมีคายิ่งในการใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่ เปนประโยชนกับ
วิทยานิพนธฉบับนี้  ตลอดจนเปนกําลังใจใหกับผูวิจัยในการทําวิทยานิพนธมาโดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงพยาบาลและบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐมทั้ง  8 แหง ที่อนุญาตใหเก็บรวบรวมขอมูลและใหความรวมมือตลอดจนอํานวยความ
สะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้เปนอยางดี 

 ขอขอบคุณ  เพื่อน ๆ  สาขาจิตวิทยาชุมชน  ภาคพิเศษ รุนที่ 5 ทุกคนที่เปนกําลังใจ  และ
ใหความชวยเหลือตลอดมา ขอขอบคุณเจาหนาที่ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  คณะ
ศึกษาศาสตร  รวมทั้งเจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกทานที่ใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการติดตอประสานงาน 

 ขอขอบพระคุณ คุณพอนาวาอากาศโท อัครพล  และคุณแมเสนหา กวีกรณ  ที่ผลักดัน
และใหการสนับสนุนในทุก ๆ ดาน  พรอมทั้งเปนกําลังใจใหฝาฟนอุปสรรคและปญหาตาง ๆ 
จนกระทั่งผูวิจัยประสบความสําเร็จได 

 คุณคาและประโยชนที่ไดจากวิทยานิพนธฉบับนี้  ผูวิจัยขออุทิศบูชาพระคุณบิดามารดา  
ตลอดจนคณาจารยผูประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูทุกทานและผูมีพระคุณทุกทานที่มิไดกลาวนามไว  
ณ ที่นี้ ซ่ึงเปนผูสงเสริมและสนับสนุนใหผูวิจัยประสบความสําเร็จตามความมุงหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ช

 
สารบัญ 

                           
 หนา 

บทคัดยอภาษาไทย ..................................................................................................................  ง 
บทคัดยอภาษาอังกฤษ .............................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ...................................................................................................................  ฉ 
สารบัญตาราง ..........................................................................................................................  ญ 
บทที่  

1 บทนํา .............................................................................................................................. 1 
   ความเปนมาและความสําคัญของปญหา .......................................................... 1 
   วัตถุประสงคของการวิจยั ................................................................................ 9 
   คําถามของการวิจัย........................................................................................... 9 
   สมมติฐานของการวิจยั .................................................................................... 10 
   ขอบเขตของการวิจัย ........................................................................................ 10 
   นิยามศัพทเฉพาะ ............................................................................................. 11 
   ประโยชนที่ไดรับจากการวจิัย ......................................................................... 14 
2 แนวคดิ  ทฤษฎี  และงานวิจยัที่เกีย่วของ ......................................................................... 16 
  บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ......................................... 17 
   ความหมายของบทบาท ................................................................................... 17 
   แนวคดิเกีย่วกบับทบาท ................................................................................... 18 
   บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล .................................. 19 
   งานวิจยัที่เกี่ยวของกับบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล…………     21 
  ความรูเกี่ยวกบัการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล ....................................................... 22 
   ความหมายของความรู ..................................................................................... 22 
   ความรูเกี่ยวกบัการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล ................................................ 22 
   การอบรมเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล ........................................... 34 
   ประโยชนของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล................................................. 39 
   งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล……...    40 
  ความคิดเหน็ตอการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล...................................................... 41 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ซ

   ความหมายของความคิดเหน็............................................................................ 41 
   ความคิดเหน็ตอการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล............................................... 42 
   ผลการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ............... 46 
   งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความคดิเห็นตอการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล…….     48 
  แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคกร ......................................................... 49 
   ความหมายของบรรยากาศองคกร.................................................................... 49 
   รูปแบบของบรรยากาศองคกร……………………………………………... 

งานวิจยัที่เกี่ยวของกับบรรยากาศองคกร .........................................................
50 
51 

  แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ...................................................... 52 
   ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์................................................................. 52 

   งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์…………………………... 55 
   งานวิจยัที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา……………………………………… 56 

  กรอบแนวคิดในการวิจัย………………………………………………………..     61 
3 วิธีดําเนนิการวิจัย ............................................................................................................ 62 
   ประชากรและกลุมตัวอยาง .............................................................................. 62 
   ตัวแปรที่ศึกษา ................................................................................................. 63 
   เครื่องมือที่ใชในการวิจัย.................................................................................. 65 
   การสรางและพัฒนาเครื่องมอื .......................................................................... 70 
   การเก็บรวบรวมขอมูล ..................................................................................... 71 
   การวิเคราะหขอมูล .......................................................................................... 71 
4 การวิเคราะหขอมูล.......................................................................................................... 73 
   สัญลักษณที่ใชสําหรับการวเิคราะหขอมูลในการวิจัย...................................... 73 
   ตอนที่ 1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง.......................... 74 
   ตอนที่ 2   การวิเคราะหระดับความรูเกีย่วกับการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาลและ แรงจูงใจ 
ใฝสัมฤทธิ์ ...................................................................................

 
 
 

77 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฌ

   ตอนที่ 3   การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบบทบาทของบุคลากรในการ 
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชนที่มีเพศ อายุ 
กลุมปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและ
ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพ
โรงพยาบาล.................................................................................

 
 
 
 

78 
   ตอนที่ 4   การวิเคราะหความรูเกีย่วกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล      

ความคิดเหน็ตอการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศ
การทํางานในโรงพยาบาล และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนปจจัย
ที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพฒันาคุณภาพ
โรงพยาบาล.................................................................................

 
 
 
 

85 
5 สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ ............................................................. 88 
  สรุปผลการวิจัย....................................................................................................... 89 
  อภิปรายผล ............................................................................................................. 91 
  ขอเสนอแนะของการวิจยั ....................................................................................... 106 
   ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย ..................................................................... 106 
   ขอเสนอแนะในการทําวจิัยคร้ังตอไป .............................................................. 109 
     

บรรณานุกรม ...........................................................................................................................  110 
  
ภาคผนวก  

  ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล ......... 118 
  ภาคผนวก ข แบบสอบถามที่ใชในการวิจยั ............................................... 127 
  ภาคผนวก ค คาความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม ........................................ 147 
  ภาคผนวก ง คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอ

ของคาเฉลี่ยแบบสอบถามที่ใชในการวิจยั ............................
 

153 
     

ประวัติผูวจิัย ............................................................................................................................  166 
   
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ญ

สารบัญตาราง 
 
ตารางที่ หนา 

1 แสดงจํานวนประชากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม ............................... 63 
2 แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  
  จังหวดันครปฐม ................................................................................................ 75 
3 แสดงรอยละของระดับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
  ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม ............................................. 77 
4 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความคดิเห็นตอการพฒันา  
  คุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล แรงจูงใจ 

ใฝสัมฤทธิ์ และบทบาทโรงพยาบาล..................................................................
 

78 
5 แสดงการเปรยีบเทียบบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
  จําแนกตามเพศ .................................................................................................. 79 

6 แสดงการเปรยีบเทียบบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
  จําแนกตามประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล .......................................................................................................
 

79 
7 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาระดับ  บทบาทของบุคลากร  
  ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน   จังหวดันครปฐม  

จําแนกตามอายุ ..................................................................................................
 

80 
8 แสดงการวเิคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทียบบทบาทของบุคลากร  
  ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน   จังหวดันครปฐม  

จําแนกตามอายุ ..................................................................................................
 

80 
9 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาระดับ  บทบาทของบุคลากร  
  ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม 

จําแนกตามกลุมปฏิบัติงาน ................................................................................
 

81 
10 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบบทบาทในการพัฒนา  
  คุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม   

จําแนกตามกลุมปฏิบัติงาน ................................................................................
 

81 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 ฎ

ตารางที่ หนา 
11 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยบทบาทของบุคลากร  
  ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม 

จําแนกตามกลุมปฏิบัติงาน ................................................................................
 

82 
12 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาระดับ  บทบาทของบุคลากร  

  ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน   จังหวดันครปฐม  
จําแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล .............................................

 
83 

13 แสดงการวเิคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรยีบเทียบบทบาทในการพัฒนา  
  คุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม   

จําแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล .............................................
 

83 
14 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยบทบาทของบุคลากร  
  ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน   จังหวดันครปฐม   

จําแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล .............................................
 

84 
15 แสดงการวเิคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง ความรูเกีย่วกับ  
  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (X1)   ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพ 

โรงพยาบาล ( X2) บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล (X3) และ 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (X4) ..................................................................................

 
 

85 
16 แสดงการวิเคราะหตัวแปร ไดแก ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ  

  โรงพยาบาล ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศ 
การทํางานในโรงพยาบาล และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ที่สามารถทํานาย 
บทบาทการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน 
จังหวัดนครปฐม  โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ 
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression) .........

 
 
 
 

86 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 1

 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 คุณภาพและความปลอดภัยเปนสิ่งที่สังคมคาดหวังตอระบบบริการสาธารณสุขใน  ทุก
ประเทศ แมจะมีความพยายามในการพัฒนามาอยางตอเนื่อง  แตก็ยังพบเหตุการณไมพึงประสงคเกิด
ขึ้นอยูตลอดเวลา  ไดแก  ความไมพอใจ  ความขัดแยง  ความเสี่ยงและความสูญเปลาตาง ๆ จากการ
ใหบริการดานสุขภาพ  คุณภาพของบริการและการดูแลรักษาพยาบาลเปนหัวใจสําคัญของระบบ
บริการสาธารณสุขของประเทศ  เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา  คุณภาพที่ปรารถนากอใหเกิดความพึง
พอใจแกผูรับบริการ  สงผลใหเกิดการทํางานเปนไปตามมาตรฐานเปนที่ยอมรับและมีโอกาสเกดิความ
ผิดพลาดนอยที่สุด  ดังนั้น จึงจําเปนที่จะตองมีกลไกเพื่อสงเสริมและกระตุนการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลและบริการสุขภาพที่ไดผลและปรับเปลี่ยนใหเขากับสถานการณ โดยองคกรที่ใหบริการ
ดานสุขภาพในปจจุบันไดรับการคาดหวังวาจะใหบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น (จิรุตม  ศรีรัตนบัลล 2543 
: 2) 

ความคาดหวังตอคุณภาพในระดับที่สูงขึ้นนี้เกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ในยุคของการเปลี่ยนแปลงที่ผูใชบริการมีการศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้นจึงมีความตระหนักถึงสิทธิของตนเองและมีความตองการในการใหบริการทางสุขภาพ
มากขึ้นเชนกัน  อีกทั้งในปจจุบันเปนยุคของขอมูลขาวสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศตางเขามามี
อิทธิพลในการดํารงชีวิตของประชาชนเปนอยางมาก  ประกอบกับจากการที่ส่ือมวลชนนําผลงานวิจัย
เกี่ยวกับความทุกขของประชาชนเนื่องมาจากระบบบริการสุขภาพออกมาเผยแพรกอใหเกิดความ
ตื่นตัวและความรูสึกที่แตกตางกันออกไปความรูสึกไววางใจ ความเชื่อถือในระบบบริการสุขภาพ
ของรัฐลดลงจากเดิม  เนื่องมาจากการที่ประชาชนเริ่มมีบทบาทในการคนหาขอมูลขาวสารมากขึ้น ได
รับรูเกี่ยวกับคดีฟองรองอันเนื่องจากการใชบริการทางการแพทยเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ  และยังมีการ
นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่เกิดจากการรองเรียนของประชาชนในเรื่องการใชบริการดานสุขภาพ  
นอกจากนี้ยังพบวาในแตละปรัฐบาลตองเสียคาใชจายในดานสุขภาพที่สูงเพิ่มมากขึ้น  แตประชาชนก็
ยังไมไดรับการบริการที่เหมาะสมอันเนื่องมาจากการทํางานที่ขาดประสิทธิภาพ  (สงวน นิตยารัมภ
พงษ 2541 : 39)  ทําใหคุณภาพมาตรฐานการใหการบริการเปนประเด็นที่มีการรองเรียนจาก
ประชาชนมาโดยตลอด  และความไมศรัทธาตอสถานบริการของรัฐ  ในที่สุดระบบการจัดการบริหาร 
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บทท่ี 2 
 

 แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 ในงานวิจัยครั้งนี้  เปนการศึกษาปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  โดยผูวิจัยไดศึกษา  คนควาแนวคิดทฤษฎี  
และงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  1.1 ความหมายของบทบาท 
  1.2 แนวคดิเกีย่วกบับทบาท 

  1.3 บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  1.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

 2. ความรูเกี่ยวกบัการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล 
  2.1 ความหมายของความรู     
  2.2 ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
   2.3 การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  2.4 ประโยชนของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  2.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความรูเกี่ยวกับการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 

 3. ความคิดเหน็ตอการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล 
  3.1 ความหมายของความคิดเห็น 
  3.2 ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  3.3 ผลการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหลงัการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

  3.4 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับความคดิเห็นตอการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล 
 4. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับบรรยากาศองคกร 

  4.1 ความหมายของบรรยากาศองคกร 
  4.2 รูปแบบของบรรยากาศองคกร 

  4.3 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับบรรยากาศองคกร 
 5. แนวคดิและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

  5.1 ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
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  5.2 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
  5.3 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 6. งานวิจยัที่เกี่ยวของกับตัวแปรที่ศึกษา 
 
 

บทบาทของบคุลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 

ความหมายของบทบาท 
 คําวา  “บทบาท” ไดมีผูใหความหมายตาง ๆ ไวดังนี้ 
 ไพบูลย  ชางเรียน (2516 : 27)  ไดกลาวถึงความหมายของบทบาท  สรุปไดวา  บทบาทมี
ความหมาย 2 นัย 
 นัยแรกพิจารณาในดานโครงสรางสังคม  บทบาท  หมายถึง  ตําแหนงทางสังคมที่มีชื่อ
เรียกตาง ๆ ซ่ึงแสดงอีกนัยหนึ่งพิจารณาในดานการแสดงบทบาทหรือการปะทะสังสรรค  บทบาทจึง
หมายถึง  ผลสืบเนื่องที่มีแบบแผนของการกระทําที่เกิดจากการเรียนรูของบุคคลที่อยูในสภาพแหงการ
ปะทะสังสรรคนั้น 
 ตามนัยแรก  บทบาทเปนการจําแนกชั้นของบุคคลที่อยูในสังคม  ซ่ึงถูกจําแนกโดย
คุณสมบัติและพฤติกรรมของบุคคลซึ่งขึ้นอยูกับอุปนิสัย  ความคิด  ความรู  ความสามารถ มูลเหตุ จูง
ใจ  การอบรม  และความพอใจลักษณะออกโดยคุณสมบัติและกิจกรรมของบุคคลที่ครอบครอง
ตําแหนงนั้น ๆ 
 

 ไพรัช  เจียมบรรจง (2523  : 80)  ไดกลาวถึงความหมายของบทบาท  สรุปไดวา  คําวา
“บทบาท” หมายถึง การปฏิบัติตามตําแหนง  ในแงจิตวิทยา   บทบาท คือ การแสดงออกหรือการ
ปฏิสัมพันธของบุคคล  และในแงจิตวิทยาสังคม  บทบาท  คือ การแสดงออกหรือการปฏิสัมพันธที่
เกี่ยวของกับตําแหนงนั้น ๆ  ของบุคคลในสังคม 
 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542 : 315)   ไดใหความหมายของ  คําวา 
บทบาท  ไววา  บทบาท (Role)  หมายถึง  หนาที่หรือพฤติกรรมที่สังคมกําหนดและคาดหมายให
บุคคลกระทํา 
 

 จารุพร  เพ็งสกุล (2545 : 15)  กลาวถึงบทบาท  หมายถึง  พฤติกรรมของบุคคลที่แสดง
ตามตําแหนงหรือสถานะทางสังคมที่บุคคลนั้นๆดํารงอยู ซ่ึงมีบทบาทที่ปฏิบัติจริง  (Role  Behavior)  
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กับบทบาทตามความคาดหวังของบุคคลอื่น  (Role Expectation)  ซ่ึงบางครั้งอาจสอดคลองหรือไม
สอดคลองกับความคาดหมายของสมาชิกในชุมชน 
 

   เลวินสัน  (Levinson 1964, อางถึงใน  จารุพร  เพ็งสกุล 2545 : 13)  ไดสรุปความหมาย
ของบทบาทไว  3 ประการ  คือ  
 1. บทบาท หมายถึง  ปทัสถาน  (Norms)  ความคาดหวัง (Expectation)  ขอหามและ
ความรับผิดชอบอื่น ๆ  ที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันที่ผูกพันอยูกับตําแหนงทางสังคมที่กําหนดให
บทบาทตามความหมายนี้คํานึงถึงตัวบุคคลนอยที่สุด  แตมุงไปถึงการชี้บงถึงหนาที่อันควรกระทํา 

 2.   บทบาท หมายถึง  ความเปนไปของผูที่คิดและดํารงตําแหนงที่ปฏิบัติเมื่อดํารง
ตําแหนงนั้น 

 3.   บทบาท หมายถึง  การกระทําของบุคคลแตละบุคคลที่จะกระทําโดยใหสัมพันธกับ
โครงสรางทางสังคม หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือแนวทางอันบุคคลพึงกระทําเมื่อตนดํารงตําแหนง
นั้น ๆ 

 จากความหมายของบทบาทที่กลาวมาแลวขางตน  สรุปไดวา  บทบาทหมายถึงภาระหนาที่
ที่ถูกกําหนดมาควบคูกับตําแหนง  ที่ผูดํารงตําแหนงนั้นตองกระทําหรือรับผิดชอบตามสิทธิและขอ
ผูกพัน หรือตามสถานภาพของแตละบุคคล 
 

แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 
 คําวา “บทบาท” เปนพฤติกรรมของบุคคลที่กระทําตามหนาที่  ตําแหนงและสถานภาพใน
สังคม  ตามที่นักจิตวิทยา  นักสังคมวิทยา  และนักวิชาการทั้งหลายไดใหความหมายดังกลาวขางตน
แตกตางกันตามมุมตาง ๆ  ดังนี้ 
 ไพบูลย  ชางเรียน  (2516  : 27)  ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทไววา  บทบาทของ
บุคคลในสังคมยอมขึ้นอยูกับสภาพที่ตนครองอยูและสมบัติของบุคคล  ดังนั้น  บทบาทของบุคคลจึง
แตกตางกันออกไปตามลักษณะ  อุปนิสัย  ความคิด  ความรู  ความสามารถ  มูลเหตุจูงใจ  การอบรม
เล้ียงดู  และความพอใจ 
 โคเฮน  (Cohen 1987  :  22 , อางถึงใน  นงเยาว  ปฏกรัชต 2532 : 12)  ไดกลาวสรุปทฤษฎี
บทบาทไววา  การที่สังคมกําหนดเฉพาะเจาะจงใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทใด  บทบาทหนึ่ง
นั้น เรียกวา บทบาทที่ถูกกําหนด  ถึงแมวาบุคคลบางคนมิไดประพฤติปฏิบัติตามบทบาทที่สังคม
กําหนดให  สวนบทบาทที่ปฏิบัติจริง  หมายถึง  การที่บุคคลไดแสดงหรือปฏิบัติออกจริงตามตําแหนง
ของเขา  ความไมตรงกันของบทบาทที่ถูกกําหนดกับบทบาทที่ปฏิบัติจริงนั้น  อาจมีสาเหตุมาจากสิ่ง
ตาง ๆ  เหลานี้ 
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 1. บุคคลขาดความเขาใจในบทบาทที่สังคมตองการ 
 2. ความไมเห็นดวยหรือไมลงรอยกับบทบาทที่ถูกกําหนด 
 3. บุคคลไมมีความสามารถที่จะแสดงบทบาทนั้นไดอยางมีประสิทธิภาพ 

มีด  (Mead  1986 : 40,  อางถึงใน  นงเยาว  ปฎกรัชต 2532 : 11)  ไดกลาวถึงทฤษฎี
บทบาทวา  บทบาทเปนองคประกอบที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติจริง  หรือบทบาทที่เปนจริงซ่ึงจะตอง
ประกอบดวยส่ิงตอไปนี้ 

 1. การรูจักตนเองตามบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย 
 2. พฤติกรรมตามสถานการณที่กําหนดใหจะตองมีความเหมาะสมกับการสงเสริมฐานะ
ของตนเอง 
 3. ภูมิหลังของการกระทําที่เกี่ยวของกับผูอ่ืนนั้น  การเปนแบบอยางเพื่อใหการกระทํา
บางอยางเปนไปตามแนวทางที่ตองการ 
 4. การประเมินผลการกระทําตามบทบาท  สามารถดําเนินการดวยตนเองหรือโดยคนอื่น 
 
 ผูวิจัยไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทไดดังนี้  พฤติกรรมที่คนในสังคมตองปฏิบัติตาม
สถานภาพในกลุมหรือสังคม  โดยทุกสังคมจะมีบทบาทใหทุกคนไดปฏิบัติตามแตละสถานภาพหรือ
อาจเรียกวาบทบาทที่คาดหวัง  (Role Expectation)  แตในความเปนจริงทุกคนอาจไมไดปฏิบัติตาม
บทบาทที่กระทําจริง  (Role Performance)  ดังนั้น การอยูในสังคมทุกคนจึงมีบทบาทที่ตองทําแตกตาง
กันหลายบทบาท  ตามอุปนิสัย  ความคิด   ความรู  ความสามารถ  มูลเหตุจูงใจ  การอบรมเลี้ยงดูและ
ความพอใจของแตละบุคคล 
 

บทบาทของบคุลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 ในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ซ่ึงบุคลากรทุกคนและทุกหนวยงานจะตอง
รับรูและเขาใจถึงบทบาทดังตอไปนี้  (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2544 ) 
 1. การรับรูและเขาใจเปาหมายขององคกร (Vertical  Alignment)  คือ การประสาน
ทิศทางขององคกร เชื่อมโยงทิศทางองคกร  เพื่อใหตอบสนองตอเปาหมายรวมขององคกรเปนการ
เนนการบริหารเชิงยุทธศาสตรเพื่อบรรลุพันธกิจขององคกรบทบาทในการเชื่อมโยงทิศทางองคกร  
บุคลากรตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  1.1  จัดทําเข็มมุงของโรงพยาบาล 
  1.2  ถายทอดไปเปนแผนปฏิบัติการในแตละหนวยงาน 
  1.3  ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
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  14 กําหนดเครื่องชี้วัดของโรงพยาบาลและติดตามความกาวหนา 
 2. การปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีคุณภาพ (Unit Optimization)  คือ  การพัฒนาคุณภาพ
ในแตละหนวยงาน หรือการทําใหแตละหนวยงานมีคุณภาพและมีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  
เปนการเนนที่การควบคุมงานประจําวัน บทบาทในการการพัฒนาคุณภาพในแตละหนวยงาน  
บุคลากรในหนวยงาน ตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 
  2.1 ฝกฝนทักษะของทีม/ทักษะในการตรวจสอบใหบุคลากรทุกหนวยงาน  และ ทุก
คน 
  2.2 แตละหนวยงานวิเคราะหตนเอง 
  2.3  แตละหนวยงานรับฟงเสียงจากผูปวยและผูรับผลงาน  ตอบสนองในเบื้องตน 
  2.4  สมาชิกในหนวยงานกําหนดมาตรฐานพฤติกรรมบริการและนําไปปฏิบัติ 
  2.5 กําหนดมาตรฐานการใหขอมูลผูปวยในจุดตาง ๆ และนําไปปฏิบัติ 
  2.6 ฝกฝนทักษะความคิดสรางสรรคและจัดระบบขอเสนอแนะเพื่อทําใหงานงายขึ้น 
  2.7  แตละหนวยงานวิเคราะหความเสี่ยงของตนและวางมาตรการการปองกัน 
  2.8  จัดทําคูมือปฏิบัติงานที่จําเปนของหนวยงาน 
  2.9  ติดตามเครื่องชี้วัดของหนวยงาน 
  2.10  ทํากิจกรรม CQI ใหมากที่สุด 
  2.11  จัดกิจกรรมทบทวนผลการดูแลผูปวยอยางสม่ําเสมอ 
 3. การประสานงานและสงตองานใหกับหนวยงานอื่น (Horizontal  Integration)  คือ 
การประสานงานในแนวราบ  เพื่อใหเกิดการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน  บทบาทในการประสานงานใน
แนวราบ  บุคลากรตองปฏิบัติดังนี้ 
  3.1 ทบทวนความตองการของหนวยงานที่ทํางานรวมกันและตอบสนอง 
  3.2 สรางระบบการสื่อสารและความรวมมือระหวางหนวยงาน 
  3.3 ทีมครอมสายงานทําหนาที่ทีมนําในระดับกลาง 
  3.4 พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล 
  3.5 จัดทําคูมือปฏิบัติงานที่ตองใชรวมกัน 
  3.6 จัดทําแนวทางการดูแลรักษาผูปวย  
  3.7 จัดตั้งองคกรแพทยและคณะกรรมการตางๆ ดําเนินการตามหนาที่ที่กําหนดไว 
 จากความหมายดังกลาว  ในงานวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยได สรุปความหมายคําวา บทบาทของ
บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลวา หมายถึง พฤติกรรมของบุคลากรในโรงพยาบาลที่
แสดงออกถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวคิดการบริหารคุณภาพโดยรวม 
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(TQM)   ซ่ึงแบงออกเปน 3 ดาน  ไดแก  1. การรับรูและเขาใจเปาหมายขององคกร  2. การปฏิบัติงาน
ในหนาที่อยางมีคุณภาพ  และ 3. การประสานงานและสงตองานใหหนวยงานอื่น (สถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2544) 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 เนื่องจากยังไมมีงานวิจัยในเรื่องของบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยตรง  
ผูวิจัยจึงไดศึกษางานวิจัยที่มีความใกลเคียงกัน  ดังนี้ 
 อัญชลี  ดวงอุไร  ( 2541 )  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  ภาวะผูนําของ
หัวหนาหอผูปวย  การรับรูความชัดเจนในนโยบายขององคการกับการมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพของพยาบาลประจําการ  พบวา  การรับรูความชัดเจนในนโยบายขององคการมีความสัมพันธ
ทางบวกกับการมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของพยาบาล   ของพยาบาลประจําการ  
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม 
 สายสุนีย  ปวุฒินันท  ( 2541 )  ศึกษาความรู  ทัศนคติ  และการมีสวนรวมทํากิจกรรมใน
โครงการบริหารทั่วทั้งองคกรของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ  กรณีศึกษา  โรงพยาบาล
สิงหบุรี  พบวา เจาหนาที่โรงพยาบาลสิงหบุรีมีสวนรวมทํากิจกรรมในโครงการ TQM  อยูในระดับ
ปานกลาง 
 สายสมร  กลยาณี   (2543)  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล  
ความรูกับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาคุณภาพบริการของเจาหนาที่ทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาลนพรัตน  สังกัดกรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  ผลการศึกษาพบวา  ความรูในการ
พัฒนาคุณภาพบริการมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาคุณภาพบริการ
ของเจาหนาที่ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลนพรัตน  สังกัดกรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข   
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมดังกลาว  พบวาความรู  การรับรูนโยบายขององคกร  แรงจูงใจ
มีความสัมพันธกับบทบาทการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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ความรูเก่ียวกับการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล 

 

 ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทไดอยางมีคุณภาพ
นั้น บุคลากรจําเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษาเกี่ยวกับความรูในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  เพื่อให
บุคลากรไดรับทราบและเขาใจถึงบทบาทของตนเองและสามารถปฏิบัติงานในบทบาทนั้น ๆไดอยาง
ถูกตอง บรรลุตามวัตถุประสงคในการพัฒนาคุณภาพ ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษาความรูเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในประเด็นตอไปนี้ 
 

ความหมายของความรู 
 ชัชวาล  ชมศิริตระกูล  (2542 : 62)  ไดใหความหมายไววา  ความรูความเขาใจ  หมายถึง
พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง และรายละเอียดของเรื่องราว  จนเกิดความเชื่อหรือความนึกคิดตอ
ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง ซ่ึงเปนไปไดทั้งทางดีและทางไมดี 

     บูรจิต  ธรรมโรจน  (2542)  ไดใหความหมายไววา  ความรูเปนกระบวนการที่สมอง
ตีความหมายหรือแปลจากการสัมผัสที่ตนไดรับ  โดยข้ึนอยูกับองคประกอบตาง ๆ เชนสภาพแวดลอม  
ประสบการณและความรูเดิมของแตละบุคคล  ซ่ึงจะถูกสงไปยังสมองและแสดงออกมาเปนพฤติกรรม 
 อดิศักดิ์  ชื่นชู (2542 : 18)  ไดใหความหมายวา ความรู หมายถึง  ขอเท็จจริง  กฎเกณฑ 
และรายละเอียดของเรื่องราวและการกระทําตาง ๆ ที่บุคคลไดประสบมาและสะสมไว  เปนความจําที่
สามารถถายทอดตอไปได 
 
 สรุปไดวา  ความรู  หมายถึง  การรับรูเร่ืองราว  ขอเท็จจริง  กฎเกณฑ  โครงสรางและ
รายละเอียดตาง ๆ  ที่ไดรับจากการศึกษาคนควา  การสังเกต  การไดยิน และไดรวบรวมเปนความจํา
เก็บสะสมไว  แสดงออกมาเปนพฤติกรรมที่ระลึกไดถึงส่ิงเฉพาะเรื่องหรือเร่ืองทั่วไป  สามารถเรียก
เอาสิ่งที่จําไดออกมาใหสังเกตและวัดได   
 

ความรูเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  คือ การจัดระบบบริหารและระบบการทํางานใน
โรงพยาบาลตามแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานโรงพยาบาล  ซ่ึงมุงเนนการทํางานดวยใจที่มุงมั่น
ตอคุณภาพของเจาหนาที่ การทํางานเปนทีม การตอบสนองความตองการของผูปวยและผูรับผลงาน  
มีระบบตรวจสอบ  เพื่อแกไขปรับปรุงดวยการประสานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk  
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Management - RM)  การประกันคุณภาพ (Quality  Assurance - QA)  และการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง  (Continual Quality Improvement - CQI) เขาดวยกัน   
 ปจจุบันคุณภาพบริการเปนประเด็นหลักที่สถานบริการสุขภาพทุกระดับจะตองให
ความสําคัญในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมและของ
โลก  มีการนําแนวคิดมากมายมาใชในการพัฒนาระบบสุขภาพ ในระยะเวลาที่ผานมากวา 70 ป  ไดมี
การปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการมาเปนลําดับ   การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล      
(Hospital Accreditation) เรียกโดยยอวา  HA ซ่ึงมีแนวคิดเดียวกับ  TQM/CQI คือ เปนกระบวนการ
แกปญหาและพัฒนา ที่ดัดแปลงมาใชในการพัฒนางานโรงพยาบาล มีขั้นตอนการปฏิบัติเหมือนกับ
ขั้นตอนของ TQM  แต HA  มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นคือการประเมินและรับรองจากองคกรภายนอก  สําหรับ
กระทรวงสาธารณสุขปจจุบันไดนําแนวคิดการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) มาใช 
โดยในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดในการพัฒนาโรงพยาบาลที่เกี่ยวของกัน 2 แนวคิด  คือ   
  
  1. แนวคิดหลักการจัดการคุณภาพโดยรวม  (Total Quality Management ) 
  การบริหารคุณภาพโดยรวม  (TQM)  เปนปรัชญาและแนวคิดในการจัดการ โดยมุง
คุณภาพในทุกๆองคกร  ทุกขั้นตอนของกิจกรรม  มีการดําเนินงานอยางเปนระบบใหทุกคน  ทุกระดับ
และทุกหนวยงาน  มีสวนรวมในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  โดยคํานึงถึงความตองการของ
ผูใชบริการเปนสําคัญ  การนําแนวคิดการบริหารคุณภาพโดยรวม  (TQM)  ไปใชในกิจกรรมตาง ๆ  
จะมุงเนนที่กระบวนการหลักของกิจกรรม  (อนุวัฒน  ศุภชุติกุล  2544)  ไดแก 

  1.1 เนนการปองกันที่ปญหา  และตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
  1.2 เนนการปรับปรุงกระบวนการทํางานและระบบงานอยางตอเนื่อง 
  1.3 เนนการเสริมสรางพลังอํานาจใหกับผูปฏิบัติงานทุกคน 
  1.4 เนนการนําดวยอุดมคติ  ผูนําควรเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับบัญชา 
  1.5 เนนมาตรฐานวิชาชีพและแนวทางการดูแลรักษา 

  
  จากการศึกษาดังกลาว  สรุปไดวา  แนวคิดการพัฒนาคุณภาพโดยรวม  จะตองมีการ
รวมพลังในการทํางานเปนทีม  มีความมุงมั่นที่จะปรับปรุงระบบ  และกระบวนการทํางานอยาง
ตอเนื่อง  ตามมาตรฐานวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ  โดยมีวิธีคิดอยางเปนระบบในการวิเคราะหปญหา  
หาสาเหตุ  แนวทางแกไขปองกัน  เพื่อปองกันความผิดพลาด  และยึดลูกคาหรือผูใชบริการเปน
ศูนยกลาง 
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 2. แนวคิดการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
             การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไดนําแนวคิดของผูเชี่ยวชาญในดานคุณภาพที่สําคัญ ๆ 
มาประยุกตใชใหเหมาะสม ดังนั้น ในปจจุบันประเทศไทยจึงมีการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพบริการ
สุขภาพขึ้นโดยตรงขึ้น  นั่นคือ   ระบบการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   (Hospital 
Accreditation) โดยสามารถสรุปแนวคิดการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่สําคัญไดดังนี้  (สิทธิศักดิ์  
พฤกษปติกุล 2544) 
  2.1 เนนการทํางานรวมกันระหวางวิชาชีพตาง ๆ  ใหความสําคัญกับการทํางานเปน
ทีมและการเปนลูกคาภายในระหวางกัน 
  2.2 เนนกระบวนการและผลลัพธมากกวาเนนดานโครงสรางเอกสาร เพื่อใหเกิด
ความตระหนักวาโครงสรางเอกสารและเอกสารมีความสําคัญนอยกวาการพัฒนากระบวนการทํางาน 
เมื่อพัฒนาโครงสรางและเอกสารยังมีขอดอยอยูมาก ก็จําเปนตองไดรับการพัฒนาตอไป 
  2.3 เนนผูปวยเปนศูนยกลางจากเดิมที่เนนตัวผูปฏิบัติงาน ซ่ึงยึดเอามาตรฐานของ
วิชาชีพหรือความสะดวกสบายของผูทํางานเปนหลัก มาเปนการศึกษาความตองการ (NEED) ของ
ผูปวย  นําเอาเอกสารมาตรฐานวิชาชีพมาตอบสนองความตองการเหลานั้น 
  2.4 เนนที่กระบวนการเรียนรูจากเดิมที่เปนกระบวนการตรวจสอบ ซ่ึงการตรวจสอบ
นั้นทําใหผูปฏิบัติงานเกิดความรูสึกวาเปนการจับผิด และพยายามที่จะปดบังจุดออน ในขณะที่
กระบวนการเรียนรู คือการวิเคราะหจุดออนเหลานั้นและนําผลที่ไดมาศึกษารวมกัน 
  
  จากแนวคิดขางตน พอจะสรุปไดวา  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  คือ การทํางานที่
เนนการทํางานเปนทีม  มีกระบวนการเรียนรูและพัฒนาอยางตอเนื่อง  ทําใหงานมีประสิทธิภาพ  ยึด
ผูปวยเปนศูนยกลางสามารถตอบสนองความตองการของผูรับผลงานไดดีขึ้น  และการสงตองานที่ไม
มีปญหาใหผูอ่ืนหรือหนวยงานอื่น 
      

 กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
      การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ประกอบดวยข้ันตอน 3 ขั้นตอน (อนุวัฒน  
ศุภชุติกุล 2544 : 180) 
 1. การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐาน
โรงพยาบาล 
 2. การประเมินตนเองเพื่อตรวจดูความกาวหนาและความพรอมที่จะใหองคกรภายนอก
มาเยี่ยมสํารวจ 
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 3. การเยี่ยมสํารวจและรับรองโดยองคกรภายนอก  ซ่ึงความสําคัญอยูที่การพัฒนาตนเอง
ของโรงพยาบาลมากกวาการประเมินจากภายนอก 
 
 การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  คือ   กลไกกระตุนและสงเสริมใหโรงพยาบาล
มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทั้งองคกรอยางมีระบบ โดยมีกิจกรรมหลัก  3  ขั้นตอน  คือ  การ
พัฒนาคุณภาพ  การประเมินคุณภาพ  และการรับรองคุณภาพ  (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล 2543 : 1-9)     
 ขั้นที่ 1  :  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 การพัฒนาคุณภาพในที่นี้ คือ การจัดระบบบริการและระบบการทํางานในโรงพยาบาล
ตามแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานโรงพยาบาล  ซ่ึงมุงเนนการทํางานดวยใจที่มุงมั่นตอคุณภาพ
ของเจาหนาที่ในการทํางานเปนทีม  การตอบสนองความตองการของผูปวยและผูรับผลงาน  มีระบบ
ตรวจสอบเพื่อแกไขปรับปรุง  ดวยการประสานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง  (Risk  Management - 
RM)  การประกันคุณภาพ  (Quality  Assurance - QA)  และการพัฒนาอยางตอเนื่อง (Continual  
Quality  Improvement  -  CQI)  เขาดวยกัน 
 การบริหารความเสี่ยง  คือ  การคนหาโอกาสที่เกิดจากความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง  
การวางมาตรฐานการปองกันความเสี่ยงหรือลดความสูญเสียและการดําเนินการเมื่อเกิดความสูญเสีย
ขึ้น 
 การประกันคุณภาพ  คือการวางระบบเพื่อเปนหลักประกันวาจะมีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่กําหนดและผลลัพธที่คาดการณไว  ซ่ึงประกอบดวย  การกําหนด
มาตรฐาน  การวัดผลการปฏิบัติ  และการปรับปรุงแกไข  เมื่อไมมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด
หรือผลลัพธไมเปนไปตามที่คาดหวัง 
 การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  คือ  การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิด
สรางสรรคในการปรับปรุงระบบงาน  เพื่อสนองความตองการของผูรับผลงานอยางไมหยุดยั้ง โดยมุง
ไปสูความเปนเลิศ 
 กอนที่จะขอรับรองคุณภาพจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พ.ร.พ.) 
เปนหนาที่ของโรงพยาบาลที่จะตองประเมินตนเองและพัฒนาตามกรอบมาตรฐานโรงพยาบาลกอน 
 

 ขั้นที่ 2  :  การประเมินคุณภาพ    
 การประเมินคุณภาพโดยโรงพยาบาล (Self Assessment)  เปนการประเมินตนเองเพื่อ
พัฒนาและตรวจสอบความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพและสอบความพรอมที่จะไดรับการประเมิน
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และรับรองจากภายนอก  การประเมินตนเองของโรงพยาบาลควรประเมินโดยทีมที่เกี่ยวของ โดยมีทั้ง
ประเมินเพื่อหาโอกาสพัฒนา  การพัฒนาและเยี่ยมเพื่อสังเกตการปฏิบัติงานจริง  การทบทวนความคิด 
(Concept) แนวทางปฏิบัติ (Document)  การปฏิบัติจริง  (Action)  และผลลัพธที่เกิดขึ้น (Outcome)  
เพื่อนําไปสูการแกปญหาและพัฒนาวิธีการทํางานอยางตอเนื่อง การใชแบบประเมินตนเองเพื่อบันทึก
และวิเคราะหระบบงานตามขอกําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาล 
 การประเมินความพรอมเพื่อการรับรอง  (Accreditation Survey)  คือ  การไปรับทราบ
หลักฐานและความจริง  วาโรงพยาบาลไดมีการปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานในโรงพยาบาล  
ตามในสิ่งที่ไดระบุไวในนโยบาย  คูมือการปฏิบัติงาน  คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  และ
ขอเสนอแนะ  เพื่อการปรับปรุงจากการประเมินความพรอม  เครื่องมือสําคัญที่มีผูประเมินภายนอกจะ
ใชคือ  ขอมูลที่โรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบฟอรมที่กําหนดไว  ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตอง
ศึกษาลวงหนากอนที่จะไปประเมินในพื้นที่   
 ขอสรุปจากการประเมิน  คือ  จุดแข็งของโรงพยาบาล  ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล  ซ่ึงผูประเมินภายนอกจะตองแจงใหผูบริหารโรงพยาบาลทราบและขอความเห็น
จากโรงพยาบาล 
 

 ขั้นที่ 3  :  การรับรอง   
 การรับรองโรงพยาบาล   คือ  การรับรองวาโรงพยาบาลมีการจัดระบบงานที่ดี  เอื้อตอการ
ใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย มีความมุงมั่นที่จะทํางานใหมีคุณภาพและพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง  มีการพัฒนาและตรวจสอบตนเองเสมอ  โดยมีเปาหมายของการรับรอง
โรงพยาบาล (อนุวัฒน  ศุภชุติกุล 2542: 2-140)  คือ 
 1. การกระตุนใหโรงพยาบาลเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 2. การสรางความรับผิดชอบตอสังคม   ซ่ึงโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนจะตอง
แสดงออก  เพื่อใหสังคมมีความมั่นใจตอระบบบริการของโรงพยาบาล  ดวยการยินยอมใหองคกร
ภายนอกซึ่งมีความรูความเขาใจตอระบบบริการของโรงพยาบาล  ระบบการดูแลผูปวยเขาไปประเมิน
ตามกรอบที่ตกลงรวมกัน 
 3. การใหขอมูลขาวสาร  เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค 
 4. การสรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน  โดยการที่ผูบริหารของโรงพยาบาลตางทํา
หนาที่เปนที่ปรึกษาและผูประเมินในลักษณะอาสาสมัคร ผูตัดสินใจในการรับรองโรงพยาบาล  คือ  
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ   ซ่ึงสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตงตั้ งขึ้น  
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คณะกรรมการจะตัดสินโดยพิจารณาขอมูลที่ไดรับจากผูประเมินภายนอก  ลักษณะของการรับรอง  มี
ดังนี้ 
  4.1 รับรอง  3  ป  สําหรับโรงพยาบาลที่บริการสวนใหญอยูระดับดีมากหรือดีเลิศ  
เปนแบบอยางที่ดี  และมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
  4.2 รับรอง  2  ป  สําหรับโรงพยาบาลที่บริการสวนใหญอยูระดับดี  ไมมีความเสี่ยงที่
ชัดเจน มีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
  4.3 ไมรับรอง สําหรับโรงพยาบาลที่ไมสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลได
ครบถวน ยังมีความเสี่ยงปรากฏอยางชัดเจน 
 

 เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดของมาตรฐานซึ่งเนนผูปวยเปนศูนยกลาง  และการพัฒนา
อยางตอเนื่อง   การรับรองจะเนนกิจกรรมสําคัญที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวยและการบริหารองคกร  เพื่อ
ตอบคําถามตอไปนี้ 
            1. มีการจัดระบบงานไวอยางเหมาะสมหรือไม   
 2. มีการปฏิบัติตามกระบวนการที่กําหนดไวหรือไม   
 3. กระบวนการเหลานั้นทําไดดีหรือไม   
 4. โรงพยาบาลกําลังปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนเองหรือไม  
 

 คุณภาพของการบริการและการดูแลรักษาพยาบาลเปนหัวใจที่สําคัญของระบบบริการทาง
สุขภาพของประเทศ  คุณภาพเปนสิ่งที่เปนที่ปรารถนาของผูรับบริการเพื่อเปนขอรับรองวา  การ
บริการนั้นจะกอใหเกิดผลลัพธที่พึงปรารถนา  เกิดความพึงพอใจแกผูรับบริการ การทํางานที่เปนไป
ตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับและมีโอกาสเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด  ในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลยึดแนวทางการพัฒนาตามมาตรฐานโรงพยาบาล มีการปฏิบัติมาตรฐานเพื่อเปนการ
รับรองการพัฒนาที่มีคุณภาพ จึงจําเปนที่บุคลากรจะตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับมาตรฐาน
โรงพยาบาลดังนี้ 
 ความหมายของมาตรฐานโรงพยาบาล 
 มาตรฐานโรงพยาบาล  หมายถึง  มาตรฐานหลักที่โรงพยาบาลใชเปนแนวทางในการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ซ่ึงใชมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปกาญจนาภิเษก  แนว
ทางการพัฒนาคุณภาพโดยมุงเนนผูปวยเปนศูนยกลาง (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2539) 
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 วัตถุประสงคของมาตรฐานโรงพยาบาล 
 1. เพื่อช้ีนําทิศทางการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลไปในทิศทางที่เหมาะสม โดยใชเปน
จุดเริ่มตนในการทําความเขาใจกับปญหาและโอกาสพัฒนาของโรงพยาบาล 
 2. เพื่อใหทีมงานของโรงพยาบาลและผูประเมินภายนอก  มีกรอบที่จะเรียนรูและ
ประเมินรวมกัน 

 3. เพื่อใชเปนกรอบในการพิจารณารับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 กรอบมาตรฐานที่ใชในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  คือ  มาตรฐาน
โรงพยาบาลฉบับกาญจนาภิเษก  ซ่ึงกลาวถึงระบบงานที่เปนองคประกอบสําคัญของโรงพยาบาลใน
ภาพรวม  การประเมินตามมาตรฐานนี้จึงมุงเนนที่ระบบงาน  ไมไดมุงที่ระบบงานที่กําหนดไว  จะ
สงเสริมใหมีการนํามาตรฐานวิชาชีพมาปฏิบัติมากขึ้น  การพบปญหาในระดับบุคคลจะนํามาสูการตั้ง
คําถามตอระบบที่เกี่ยวของ โดยมีโครงสรางมาตรฐานโรงพยาบาล  แบงเนื้อหาเปน 31 เร่ือง ตาม
ลักษณะงานบริการ หรือการบริหารจัดการ ซ่ึงจัดกลุมได 5 กลุม (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  2539 
: 6-7)  ในงานวิจัยคร้ังนี้จะเสนอมาตรฐานรวมหรือมาตรฐานทั่วไป  (GEN.) ซ่ึงทุกหนวยงานหรือทุก
บริการจะใชเหมือนกัน  ประกอบดวย  9 ขอ ที่สอดคลองกัน  เพื่อใหสามารถใชรวมกันไดสะดวก 
ไดแก 
 1. พันธกิจ  เปาหมายและวัตถุประสงค (Mission) ไดแก  การกําหนดพันธกิจ  ปรัชญา  
ขอบเขต  เปาหมาย และวัตถุประสงคของการจัดบริการหรือของหนวยงานเปนลายลักษณอักษร  ที่
ชัดเจน   เจาหนาที่ทุกคน ทุกระดับ มีความรูและเขาใจในเปาหมายของหนวยงานวาจะกาวสูเปาหมาย
อะไร  และรับรูบทบาทหนาที่ของตนเอง    
 2. การจัดองคกรและการบริหาร (Organization) ไดแก มีการจัดองคกรและการบริหาร
ในลักษณะที่เอื้อตอการใหบริการผูปวย  ตามพันธกิจที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   มี
กลไกการกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน และมีกลไกการสื่อสารและการแกปญหาที่มีประสิทธิภาพ 
 3. การจัดการทรัพยากรบุคคล (Manpower) ไดแก มีการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อให
บริการผูปวยไดตามพันธกิจที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ    
 4. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Education or Development) ไดแก  มีการคนหา Training  
Need  และมีการพัฒนาเจาหนาที่อยางตอเนื่อง  เพื่อใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 5. นโยบายและวิธีปฏิบัติ (Policy and Procedure) หมายถึง  คูมือการปฏิบัติงาน  ไดแก  
มีคูมือการปฏิบัติงานในเรื่องที่สําคัญหรือมีความเสี่ยงสูง  มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเปนลายลักษณ
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อักษร  ซ่ึงสะทอนความรูและหลักการของวิชาชีพที่ทันสมัย  สอดคลองกับพันธกิจในการใหบริการ
ผูปวย /กฎระเบียบที่เกี่ยวของและเจาหนาที่ยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
 6. ส่ิงแวดลอม อาคารสถานที่  (Environment)  ไดแก  ส่ิงแวดลอม  อาคาร  สถานที่   ที่มี
ความสะดวก  สะอาด  และปลอดภัยเอื้ออํานวยตอการใหบริการ 
 7. เครื่องมือ  อุปกรณ  และส่ิงอํานวยความสะดวก (Instrument) ไดแก มีเครื่องมือและ
อุปกรณเพียงพอที่จะใชไดเมื่อจําเปน มีระบบบํารุงรักษา  เพื่อใหบริการอยางปลอดภัย  มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
 8. ระบบงานหรือกระบวนการใหการบริการ (System of Service) ไดแก มีระบบงานที่
ยึดผูปวยหรือลูกคาเปนศูนยกลาง  มีมาตรฐานในการปองกันความเสี่ยงอยางรัดกุม  มีการบันทึกที่
สมบูรณ  และมีหลักฐานของการปฏิบัติงานตามระบบที่กําหนด 
 9. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  (Evaluation)  ไดแก  มีกิจกรรมติดตามประเมินและพัฒนา
คุณภาพของหนวยงานหรือบริการ  โดยการทํางานเปนทีมและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
 สรุปไดวา  หลังจากมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพกลุมของผูปฏิบัติจะเห็นความจําเปนที่จะตอง
พัฒนาสวนที่เปนทรัพยากรนําเขาวามีความจําเปนอะไรบาง  ทั้งดานคน  สถานที่  และเครื่องมือ  
รวมถึงการนําความตองการเหลานี้เขาอยูในแผนพัฒนาของโรงพยาบาลและการจัดการองคกร เพื่อ
นําไปสูการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
 

 ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไดแบงลําดับขั้นของการพัฒนาออกเปน  4  
ชวง (Phase) เพื่อชวยโรงพยาบาลในการวางแผนการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ ดังนี้ (สถาบันพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2546 : 35-51) 
 ชวงท่ี 1  การเตรียมการ 
  เปนการทําความเขาใจของผูนําเพื่อตัดสินใจ  กําหนดผูรับผิดชอบ  และรับฟงเสียงสะทอน
จากผูเกี่ยวของ 

 1. สรางความตระหนักในทีมผูบริหาร/ผูนํา 
  ผูอํานวยการ  รองผูอํานวยการ  และผูบริหารระดับสูงรวมพิจารณาความจําเปนของ
องคกรที่จะตองมีการเปลี่ยนแปลง  โดยพิจารณาทั้งภายใน  เชน  ขวัญและกําลังใจ ความสามัคคี ความ
ราบร่ืนและประสิทธิภาพในการทํางานและปจจัยภายนอก  เชน  การเปลี่ยนแปลงระบบบริการ
สุขภาพที่กําลังเกิดขึ้นความคาดหวังของสังคม ทีมผูบริหารระดับสูงขางตนทําความเขาใจแนวคิดเรื่อง
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การบริหารคุณภาพโดยรวม TQM (Total Quality  Management)  (ซ่ึงเนนผูปวยและผูรับผลงานเปน
ศูนยกลาง , การทํางานเปนทีม , การพัฒนากระบวนการทํางานอยางตอเนื่อง)  ดวยการศึกษาจาก
เอกสาร  อภิปรายรวมกัน พูดคุยกับผูบริหารองคกรอื่น ๆ  หรือเขารับการอบรม  และทีมผูบริหาร
ระดับสูงตองพิจารณาบทบาทของตนเองวาเปนตัวแบบ ในเรื่องคุณภาพไดอยางไร โดยมีการพิจารณา
ดังนี้ 
  1.1 การรับฟงเสียงสะทอนและขอมูลแนะนําจากผูปวย/ลูกคา 
  1.2 การนําการประชุมที่มีประสิทธิภาพ 
  1.3 การใช/กระตุนใหใชขอมูลในการตัดสินใจ 
  1.4 การใช/การกระตุนใชความคิดสรางสรรคในการพัฒนางาน 

  ผูนําระดับสูงตองมีการกําหนดแนวทางควบคุมชี้นําพฤติกรรมของตนเองและการ 
สะทอนกลับผลงานกันในกลุมผูบริหาร ทีมผูบริหารระดับสูง  มีการทบทวนบทเรียนและเชื่อมตอ
ความพยายามในการพัฒนาคุณภาพที่ผานมาเขาดวยกัน  เพื่อสรางวัฒนธรรมคุณภาพที่ยั่งยืนสําหรับ
องคกร 

 2. การทบทวนและเชื่อมตอความพยายามในการพัฒนาคุณภาพ 
  แนวคิดการพัฒนาคุณภาพทุกอยาง  ลวนมีปรัชญาและเปาหมายสอดคลองกันทั้งสิ้น 

คือ  เปนไปเพื่อประโยชนและความสุขของมนุษยชาติ เนนการปรับปรุงกระบวนการใหดีขึ้น  งายขึ้น  
มีประสิทธิภาพมากขึ้น บรรลุเปาหมายไดดีขึ้น  เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของที่จะดึงเอาศักยภาพ
ที่แตละคนมีอยูมาใชใหมากที่สุด 

 3. ผูประสานงานคุณภาพ/กรรมการสนับสนุนและประสานงานการพัฒนาคุณภาพ 
                     ทีมผูบริหารระดับสูงกําหนดคุณสมบัติของผูประสานงาน  อาจจัดใหมีผูชวยเหลือทีม 
ซ่ึงมีความรูทักษะเกี่ยวกับกระบวนการกลุมและการพัฒนาคุณภาพ  ทําหนาที่ใหความชวยเหลือแก
ทีมงานหรือหนวยงานตางทีมผูบริหารระดับสูงประเมินความรู  ความสามารถของผูประสานงาน
คุณภาพและคณะกรรมการสนับสนุนและประสานงานการพัฒนาคุณภาพ  และสนับสนุนใหไดรับ
การอบรมจนเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหนาที่จัดใหมีศูนยกลางและสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ประสานงาน  การเพิ่มทักษะ การคนหาขอมูล/ความรู เชน  ตั้งเปนศูนยคุณภาพของโรงพยาบาล ทีม
ผูบริหารระดับสูงติดตามรับฟงปญหาการทํางานของผูประสานงานคุณภาพและทีม 

 4. วิเคราะหบรรยากาศในการทํางานและดําเนินการปรับปรุง 
  ทีมผูบริหารระดับสูงมอบใหผูประสานงานคุณภาพและผูบริหารทุกระดับ  พูดคุยกับ

เจาหนาที่อยางไมเปนทางการ  ในประเด็นความรูสึก  และความคาดหวังในการทํางาน ส่ิงที่กระตุนให
เกิดการตื่นตัว  และกระตือรือรนที่จะปรับปรุงงาน ส่ิงที่บั่นทอนขวัญกําลังใจหรือทําใหเกิดความ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

31
 

 

ทอแท ผูประสานงานคุณภาพประเมินผลที่เกิดขึ้น  จากการทํากิจกรรมคุณภาพรูปแบบตางๆ และ
ผูบริหารระดับสูงติดตามผลที่เกิดขึ้นเปนระยะ 

 

 ชวงท่ี 2  การพัฒนาและการเรียนรู 
 เปนการฝกทักษะการทํางานรวมกัน  สรางกระบวนการเรียนรูโดยเนนการลงมือปฏิบัติ
ดวยตนเอง  เปนการเรียนรูทั้งแนวคิดเรื่องคุณภาพ  เรียนรูวิธีการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
และเรียนรูผลการพัฒนาไปดวยกัน 
 

 ชวงท่ี 3  การดําเนินการ 
 การทบทวนและแกไขปองกัน (บันไดขั้นที่ 1  สู HA) 
 ลักษณะของการดําเนินงานในชวงนี้จะเปนการปรับเปลี่ยนวิกฤติใหเปนโอกาสนําปญหา
หรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นมาวางระบบงานเพื่อปองกัน  เปนขั้นตอนที่ยังไมเนนความสมบูรณแบบ
มากนัก  ไมเนนตัวมาตรฐานและไมเนนรูปแบบแตหากโรงพยาบาลและหนวยงาน  จะวางพื้นฐาน
ลวงหนาเรื่องเหลานี้ไปกอนก็สามารถทําได 
 การทบทวนทําใหเราเห็นผลงานและวิธีการปฏิบัติของเราวาอยูในระดับที่เราตองการ
หรือไม  บรรลุเปาหมายที่กําหนดหรือไม  การทบทวนที่ดีควรนําไปสูการกําหนดมาตรฐานการ
ปองกันที่รัดกุมและแนวทางแกไขปญหาหากมีการเกิดขึ้นอีก 

 1. การทบทวนขณะดูแลผูปวย 
  เปนการทบทวนและปรับปรุงการดูแลผูปวยไปพรอมกัน  ซ่ึงผูใหบริการทุกคน

สามารถทําไดดวยตนเอง หรือรวมพิจารณาพรอมกับเพื่อนรวมงาน เปนสิ่งที่ควรนําไปปฏิบัติอยาง
สม่ําเสมอจนเปนความเคยชิน 

 2. การทบทวนความคิด/คํารองเรียนของผูรับบริการ 
  จุดมุงหมายของการทบทวนความคิดเห็น/คํารองเรียนผูรับบริการ เพื่อเพิ่มความไวใน

การรับรูความตองการและความไมพึงพอใจของผูรับบริการ ซ่ึงเปนสิ่งที่แกไขไดไมยากนัก  แตหาก
ปลอยไวจะกอใหเกิดความเสียหายแกชื่อเสียงขององคกร 

 3. การทบทวนการสงตอ/ขอยาย/ปฏิเสธการรักษา 
  จุดมุงหมายของการทบทวนนี้   เพื่อประเมินศักยภาพในการดูแลผูปวยของ

โรงพยาบาล  รวมทั้งความเหมาะสมในการดูแลกอนที่จะมีการสงตอ 
 4. การทบทวนการตรวจรักษาโดยผูมีความชํานาญกวา 
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  จุดมุงหมายของการทบทวนนี้  เพื่อเปนหลักประกันวาผูปวยจะไดรับการดูแลอยาง
เหมาะสมและปลอดภัย  โดยอาศัยศักยภาพของผูที่มีความชํานาญและประสบการณมากที่สุด            
ในองคกรและพัฒนาศักยภาพของทีมงานไปพรอมกัน 

 5. การคนหาและปองกันความเสี่ยง 
  จุดหมายของกิจกรรมนี้ คือ  การวิเคราะหระบบงานและสิ่งแวดลอมในการทํางาน  

เพื่อที่จะวางมาตรฐานการปองกันที่รัดกุม  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยของ
ผูปวยและผลไมพึงประสงคที่มีโอกาสเกิดขึ้น 

 6. การเฝาระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 
  จุดหมายของกิจกรรมนี้  คือ  การสรางหลักประกันปลอดภัยจากการติดเชื้อใน

โรงพยาบาลดวยการเฝาระวังและวางมาตรฐานที่เหมาะสม 
 7. การเฝาระวังความคลาดเคลื่อนทางยา 

  จุดหมายของกิจกรรมนี้  คือ  การสรางหลักประกันเรื่องความถูกตองและปลอดภัย ใน
การใชยาดวยการเนนเฝาระวังตัว  ซ่ึงมีโอกาสเกิดปญหาสูงหรือสถานการณที่เสี่ยงความคลาดเคลื่อน  
รวมทั้งเหตุการณ  “เกือบพลาด”  และการวิเคราะหความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นในองคกรอื่น 

 8. การทบทวนการดูแลผูปวยจากเหตุการณสําคัญ 
  เปนการนําเหตุการณที่มีความสําคัญมาวิเคราะหวิพากษเพื่อหาวิธีปองกันไมใหเกิด

เหตุการณดังกลาวขึ้นอีก  การลงทุนกับสิ่งที่มีปญหาเปนวิธีการที่คุมคา  เพราะชวยปองกันความเสี่ยง
ใหกับทุกฝาย 

 9. การทบทวนความสมบูรณของการบันทึกเวชระเบียน 
  จุดหมายของกิจกรรมนี้  เพื่อกระตุนใหปรับปรุงความสมบูรณของการบันทึก     เวช

ระเบียนและใชประโยชนจากเวชระเบียนในการดูแลผูปวยและการประเมินคุณภาพ 
                          10. การทบทวนการใชความรูทางวิชาการ 

  จุดหมายของกิจกรรมนี้  เพื่อวิเคราะหความแตกตาง (Gap Analysis)  ระหวาง
ขอแนะนํา  ซ่ึงเปนความรูทางวิชาการกับสิ่งที่เปนจริงอยูในปจจุบัน  เมื่อพบวามีความแตกตาง  เรา
สามารถกําหนดเปาหมายของเราไดวาส่ิงที่ตองการใหเปนในสถานการณของเราอยางไร  และวางแผน
ดําเนินการเพื่อใหเกิดขึ้น 

                          11. การทบทวนการใชทรัพยากร 
  เปนการทบทวนความเหมาะสมของการใชทรัพยากรตาง ๆ  ซ่ึงจะทําใหลดการใช  ที่

ไมจําเปนลง 
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                          12. การติดตามเครื่องชี้วัด 
  เปนการติดตามเครื่องชี้วัดการบรรลุเปาหมายของโรงพยาบาล หนวยงานและกลุม

ผูรับบริการสําคัญ  เพื่อวิเคราะหใหเห็นโอกาสในการพัฒนา 
  ในชวงของการดําเนินการเปนชวงที่ตองนําสิ่งที่ไดเรียนรูจากชวงแรกนํามาปฏิบัติ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค โดยการศึกษาจากปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยการใช การ
ทบทวน 12 กิจกรรมที่กลาวมาขางตน  มาใชในการทบทวนเพื่อเปนการเรียนรูรวมกันในหนวยงาน
และเพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงและหาแนวทางวางมาตรการในการปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
ได  
 การประกันคุณภาพและพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (บันไดขั้นที่ 2 สู HA) 
 บันไดขั้นที่  2  นี้ เริ่มดวยการวิเคราะหกระบวนการทั้งหมดอยางเปนระบบ  ประกัน
คุณภาพในสวนที่ทําไดดีแลว  และพัฒนาในสวนที่เห็นโอกาสเปนการบูรณาการแนวคิดการบริหาร
ความเสี่ยง  การประกันคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเขาดวยกัน ในทุกระดับทีม
ผูบริหารระดับสูงรวมกับผูประสานงานคุณภาพ  ทบทวนระบบบริหารความเสี่ยงที่ดําเนินการอยู  นํา
โอกาสพัฒนาที่ไดจากการวิเคราะหหนวยงานอยางเปนระบบมาจัดลําดับความสําคัญและดําเนินการ
พัฒนาใหไดมากที่สุด  โดยเนนกิจกรรมที่สงผลใหบรรลุความมุงหมายของหนวยงานไดดีขึ้น  เชน  
คุณภาพและผลลัพธของการดูแลผูปวยดีขึ้น กิจกรรมที่จะตองใหความสําคัญอยางมาก  ในขั้นนี้  คือ  
รูปธรรมของการใหบริการโดยเนนผูปวยเปนศูนยกลางและทํางานเปนทีมระหวางวิชาชีพ การ
ประเมินความสําเร็จ บันไดขั้นที่ 2 คือ เครื่องชี้วัดของการปฏิบัติงานสําคัญมีการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้น   
 

 ชวงท่ี 4  การปฏิบัติตามมาตรฐาน HA อยางตอเนื่อง 
 การปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐาน  HA  ผูบริหารทุกระดับมีหนาที่ทบทวนขอกําหนด
ในมาตรฐาน  วามีขอกําหนดใดที่ยังมิไดนํามาปฏิบัติ  ขอกําหนดดังกลาวมีจุดมุงหมายอะไร  เมื่อ
ปฏิบัติแลวจะเกิดประโยชนตอผูรับบริการอยางไร และสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานดวย
ความเขาใจ มีการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยแตละวิชาชีพควรจะศึกษามาตรฐานวิชาชีพของตน
และพิจารณาวาไดมีการนํามาตรฐานเหลานั้นมาสูการปฏิบัติอยางครบถวนสมบูรณแลวหรือไม โดย
โรงพยาบาลอาจเชิญผูแทนองคกรของวิชาชีพเขามาเยี่ยม เพื่อใหคําแนะนําปรึกษา และบุคลากร
สามารถปฏิบัติตามมาตรฐาน HA ไดอยางตอเนื่องจนเกิดเปนวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมการ
เรียนรูในองคกร     
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 จากการศึกษาดังกลาว สรุปไดวา แนวคิดการพัฒนาคุณภาพในองคกร จะตองมีการรวม
พลังในการทํางานเปนทีม  มีความมุงมั่นที่จะปรับปรุงระบบงาน และกระบวนการทํางานอยาง
ตอเนื่อง ตามมาตรฐานวิชาชีพใหมีประสิทธิภาพ โดยมีวิธีคิดอยางเปนระบบในการวิเคราะหปญหา
สาเหตุ แนวทางแกไขปองกัน เพื่อปองกันความผิดพลาด และยึดลูกคาหรือผูใชบริการเปนศูนยกลาง
การพัฒนา การบรรลุถึงมาตรฐานคือส่ิงที่ดีที่สุด ในการพัฒนาคุณภาพ 
 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาล 
 ความหมายของการพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  กระบวนการของกลุมกิจกรรมที่เสริมสรางใหบุคลากรมี
ความรู ทักษะ เจตคติ อุปนิสัย และประสบการณเพิ่มขึ้น ในชวงระยะเวลาที่กําหนด เพื่อใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เพื่อความเจริญกาวหนา
ในอาชีพการงาน  และความกาวหนาในชีวิต  (Naddler and Naddler 1989) 
 
กิจกรรมการพัฒนาบุคลากร 
 แนดเลอร  และคณะ (Naddler and Naddler 1989)  เสนอแนวคิดกิจกรรมที่ใชในการ
พัฒนาบุคลากร  ประกอบดวย  3  กิจกรรมหลัก  ดังนี้ 
 1. การศึกษา  (Education)  หมายถึง  การเรียนรูที่มีจุดเนนของการจัดการศึกษาเพื่อ
เตรียมพนักงานใหมีความพรอมที่จะทํางานเฉพาะกิจ  หรือกลุมงานบางอยางตามความตองการของ
องคกรในอนาคต 
 2. การอบรม  (Training)  หมายถึง  การเรียนรูที่มีจุดเนนอยูที่งานของพนักงานใน
ขณะนั้น 
 3. การพัฒนา  (Development)  หมายถึง  การพัฒนาที่มีจุดเนนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในเชิงพัฒนาองคกรที่ตองการเจริญเติบโต 
 

การอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 ความหมายของการอบรม 
 การอบรม  หมายถึง  การจัดกระบวนการเรียนรู  เพื่อเสริมสรางทักษะ  และแลกเปลี่ยน
ทัศนคติตามความมุงหวังที่กําหนดไว  นําไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เปนการเพิ่มความสามารถ
ในการทํางานของคน  ทั้งในเรื่องของความรู  ทักษะ  ทัศนคติ  ความชํานาญในการปฏิบัติงาน  รวมทั้ง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

35
 

 

ความรับผิดชอบตางๆ  ที่บุคคลพึงมีตอหนวยงานและหนวยอ่ืนๆที่แวดลอมเกี่ยวของกับตัว
ผูปฏิบัติงาน  (จงกลนี  ชุติมาเทวินทร  2542 : 1) 
 

 ประเภทของการอบรม 
 การอบรมสามารถจําแนกประเภทของการอบรมไดดังนี้ 

 1. แบงตามลักษณะของการปฏิบัติงาน  
  1.1 การอบรมกอนเขาทํางาน  (Pre-entry Training) เปนการอบรมใหกับผูเขาทํางาน
ใหมโดยผูเขารับการอบรมมักอยูในระยะทดลองงาน 
  1.2 การอบรมระหวางประจําการ  (In- service  Training) เปนการอบรมเมื่อเขาไป
ทํางาน  หรือผานระยะการทดลองงาน  การอบรมจะจัดใหเปนระยะๆ ใหกับระดับของบุคลากร  
แบงเปน 
   1.2.1 การอบรมในขณะปฏิบัติงาน (On-the-job Training) หมายถึง การจัด การ
อบรมจากการปฏิบัติงานจริง  โดยใหหัวหนางานเปนผูสอนงานใหแกผูใตบังคับบัญชา 

    1.2.2 การอบรมนอกงาน (Off-the-job Training ) หมายถึง  การจัดการอบรม
นอกสถานที่ทํางาน  อาจใชวิทยากรภายในหรือภายนอกหนวยงาน  
 2. การอบรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

  อนุวัฒน  ศุภชุติกุล (2543 :  9-10)  ไดเสนอแนวทางการดําเนินงานสูโรงพยาบาล
คุณภาพดานการอบรม  ดังนี้ 

  2.1 แผนการอบรมที่ดีควรมีลักษณะ  ดังนี้ 
   2.1.1 มีการประสานงานแผนการศึกษาและอบรมสําหรับทุกสวนทั่วทั้งองคกร 
   2.1.2 ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการอบรม  คือผูที่ไดรับการอบรมในเรื่อง

คุณภาพครบถวน  เปนผูสอน  และเปนผูสนับสนุนทั้งดวยคําพูดและดวยวาจา 
   2.1.3 หลักสูตรมีความสมดุลระหวางทักษะการวิเคราะห  เพื่อแกปญหาพัฒนา

ทักษะดานพฤติกรรมศาสตรสําหรับการทํางานเปนทีมและการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 
   2.1.4 ผูเขารับการศึกษา  และฝกอบรมไดรับโอกาสใหนําแนวคิดใหม ๆ ไปใช
ในการจัดทําแผนตองประกอบดวย  ปรัชญา  นโยบาย  เปาหมาย  หลักสูตร  ผูสอน  การขยายตัวของ
การอบรม  การประเมินผลการอบรม  และงบประมาณ 

  2.2 นโยบายของการอบรมควรระบุ  ลําดับขั้นตอนของการอบรม  หนวยงานที่จะ
ไดรับการอบรม  ผูสอน  สถานที่  การจัดกลุมเขารับการอบรม  บทบาทของที่ปรึกษาภายนอก 
  2.3 เปาหมายของการอบรมควรประกอบดวย  3 ระดับ  ไดแก 
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   2.3.1 จํานวนรอยละของเจาหนาที่ที่เขารับการอบรม 
   2.3.2 เปาหมายในแผนยุทธศาสตรขององคกรที่เกี่ยวของ 
   2.3.3  เปาหมายการเพิ่มศักยภาพของพนักงาน  โดยเนนที่ เปนปญหาและ

ความสามารถในการใชเครื่องมือพัฒนาคุณภาพ  หรือผลการพัฒนาคุณภาพของทีม 
  2.4 หลักสูตรการอบรม  ควรประกอบดวยเนื้อหา  วัตถุประสงคการเรียนรู  วิธีการ
เรียนการสอนกลุมเปาหมาย  มีรายละเอียดดังนี้ 

   2.4.1 ควรจัดทําโดยการปรึกษาระหวางผูแทนหนวยงาน  ผูประสานงานคุณภาพ
หนวยงานที่จัดอบรม  และผูบริหารระดับสูง 

   2.4.2 เนื้อหาในการอบรมควรประกอบดวย  เหตุผลที่ตองมีการเปลี่ยนแปลง
ปรัชญาการพัฒนาคุณภาพรวมสมัย  กระบวนการพัฒนาคุณภาพที่โรงพยาบาลเลือกใชทักษะ  การ
วิเคราะห  ทักษะการนําและการบริหาร  ทักษะเรื่องคนและทีม  ความสัมพันธกับกิจกรรมคุณภาพที่
เคยทํามา 
  2.5 ลําดับขั้นของการอบรม  ควรเริ่มจากผูบริหารระดับสูงเพื่อใหเปนผูที่ดีที่สุดใน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพและแสดงบทบาทใหแกผูอ่ืน  จากนั้นขยายตัวออกในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง  คือ  ขยายลงมาตามลําดับชั้นในทุกสายงานพรอมกัน  และขยายไปทีละสวนในสายงานตาง ๆ 

     3. ดําเนินการอบรมตามแผน 
 4. ประเมินผลการอบรม 
 

 หลักสูตรอบรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
 หลักสูตรอบรมสําหรับการพัฒนาคุณภาพบุคลากรเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ดําเนินการโดย  แบงเปน  6  ประเภท ไดแก  (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2543 : 3-
39)  
 1. คุณภาพสําหรับผูบริหารระดับสูง  ประกอบดวย  หลักสูตร  HA for Top Executive  
  เนื้อหา  กลาวถึง  แนวคิดและปรัชญาของกระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
การแปลความหมายของขอกําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาลเชิงปฏิบัติ  กลไกเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาล  และเทคนิคการเยี่ยมตรวจ 

  2. คุณภาพสําหรับผูประสานงานและผูบริหาร  ประกอบดวย  2  หลักสูตร  ไดแก 
  2.1 หลักสูตรเสนทางสูโรงพยาบาลคุณภาพสําหรับผูประสานงานคุณภาพ 
   เนื้อหา   กลาวถึง   แนวคิดและปรัชญาของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  ทักษะ พื้นฐานการทํางานเปนทีมและการสรางกระบวนการเรียนรู  การแปลความหมาย
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ของขอกําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาลเชิงปฏิบัติ  ฝกทักษะการประเมินตนเอง  การวิเคราะห
หนวยงานอยางเปนระบบ  เทคนิคการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง  การเยี่ยมสํารวจภายในแผน
ยุทธศาสตรโรงพยาบาลและเครื่องชี้วัด  การสรางระบบประกันคุณภาพ  กิจกรรม  เอกสารและแบบ
บันทึก 
   2.2 หลักสูตรเสนทางสูโรงพยาบาลคุณภาพสําหรับผูประสานงานคุณภาพขั้นสูง 
   เนื้อหา  กลาวถึง  การทบทวนประสบการณการนําแนวคิดและปรัชญาของ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไปใช  การนําการพัฒนาอยางตอเนื่อง ไปใชในสถานการณ
ตาง ๆ  ทบทวนการแปลความหมายของขอกําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาลในเชิงปฏิบัติฝกทักษะ
การประเมินตนเอง  การเยี่ยมสํารวจภายใน  การสรางระบบประกันคุณภาพ  กิจกรรม  เอกสารและ
แบบบันทึก 

 3. คุณภาพสําหรับวิชาชีพ  ประกอบดวย  3  หลักสูตร  ไดแก 
  3.1 หลักสูตรเสนทางสูคุณภาพงานเภสัชกรรม 

   เนื้อหา   กลาวถึง   แนวคิดและปรัชญาของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  ทักษะการทํางานเปนทีมและการสรางกระบวนการเรียนรูมาตรฐานโรงพยาบาลที่
เกี่ยวของกับงานการพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม  การวิเคราะหหนวยงานเปนระบบแนว
ทางการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานงานบริการเภสัชกรรม  การวางแผนกลยุทธ  การพัฒนางานบริการ
เภสัชกรรม  ประสบการณการพัฒนางานบริการเภสัชกรรมตามแนวทางการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล 

    3.2 หลักสูตรเสนทางสูคุณภาพงานบริการพยาบาล 
   เนื้อหา   กลาวถึง   แนวคิดและปรัชญาของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล   ทักษะพื้นฐานการทํางานเปนทีมและการสรางกระบวนการเรียนรู  มาตรฐาน
โรงพยาบาลที่เกี่ยวของกับงานการพยาบาลและมาตรฐานวิชาชีพพยาบาล  การวิเคราะหหนวยงานเปน
ระบบเทคนิคการพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาลในประเทศและตางประเทศ 
  3.3 หลักสูตรเสนทางสูคุณภาพงานสนับสนุนบริการในโรงพยาบาล 
   เนื้อหา   กลาวถึง   แนวคิดและปรัชญาของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล   ทักษะพื้นฐานการทํางานเปนทีมและการสรางกระบวนการเรียนรู  มาตรฐาน
โรงพยาบาลที่เกี่ยวของกับงานสนับสนุนบริการ  การวิเคราะหหนวยงานอยางเปนระบบ  การประเมิน
ตนเอง  การบริหารความเสี่ยง  การสรางตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน  การสรางระบบประกันคุณภาพ  
กิจกรรม  เอกสารและแบบบันทึก 

 4. การสรางระบบประกันคุณภาพ  ประกอบดวย  3  หลักสูตร  ไดแก 
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  4.1 หลักสูตรการสรางระบบประกันคุณภาพงานเภสัชกรรม 
   เนื้อหา  กลาวถึง  แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ  การวิเคราะหกระบวนการในงาน
บริการเภสัชกรรม  การวิเคราะหและวางมาตรฐานความเสี่ยงในงานบริการเภสัชกรรม  การสราง
ระบบประกันคุณภาพ กิจกรรม  เอกสารและแบบบันทึก 

  4.2 หลักสูตรการสรางระบบประกันคุณภาพงานบริการพยาบาล 
   เนื้อหา   กลาวถึง   แนวคิดและปรัชญาของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  หลักการวิเคราะหกระบวนการหลักในงานบริการพยาบาล  การวิเคราะห และวาง
มาตรฐานการปองกันความเสี่ยงในงานบริการพยาบาล 

  4.3 หลักสูตรการสรางระบบประกันคุณภาพสําหรับหองปฏิบัติการ 
   เนื้อหา   กลาวถึง   การทบทวนแนวคิดการพัฒนาคุณภาพ   การวิ เคราะห

กระบวนการหลักของหองปฏิบัติการ  การวิเคราะหและวางมาตรการปองกันความเสี่ยงในงานของ
หองปฏิบัติการ  การกําหนดตัวชี้วัดการดําเนินงาน  การสรางระบบประกันคุณภาพ  กิจกรรม  เอกสาร
และแบบบันทึก 

 5. การเปนผูเยี่ยมสํารวจภายใน  ประกอบดวย  3  หลักสูตร ไดแก 
  5.1 หลักสูตรการเปนผูสํารวจภายในสําหรับงานเภสัชกรรม 

         เนื้อหา  กลาวถึง  แนวคิดการพัฒนาคุณภาพ  มาตรฐานโรงพยาบาลกับการ
ประเมินตนเอง  หลักการเยี่ยมสํารวจและทักษะตางๆที่ใชในการเยี่ยมสํารวจ  การวางแผน  การเยี่ยม
สํารวจ  การสรุปและเขียนรายงานและการติดตามผลแกไข  การเยี่ยมสํารวจภายในงานบริการเภสัช
กรรมและการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรม 
  5.2 หลักสูตรการเปนผูเยี่ยมสํารวจภายในสําหรับงานบริการพยาบาล 
         เนื้อหา  กลาวถึง  แนวคิดการพัฒนาคุณภาพและระบบคุณภาพในงานบริการ
พยาบาลมาตรฐานโรงพยาบาลกับการประเมินตนอง  หลักการเยี่ยมสํารวจและทักษะที่ใชในการเยี่ยม
สํารวจ  การวางแผนการเยี่ยมสํารวจ  การสรุปและเขียนรายงานและการติดตามผล  การแกไข  การ
เยี่ยมสํารวจภายในงานของงานบริการพยาบาล  และการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
พยาบาล 

     5.3 หลักสูตรการเปนผูสํารวจภายในสําหรับงานสนับสนุนบริการในโรงพยาบาล 
   เนื้อหา  กลาวถึง  แนวคิดการพัฒนาคุณภาพและระบบคุณภาพในงานสนับสนุน
บริการในโรงพยาบาล  มาตรฐานโรงพยาบาลกับการประเมินตนอง  หลักการเยี่ยมสํารวจและทักษะที่
ใชในการเยี่ยมสํารวจ  การวางแผนการเยี่ยมสํารวจ  การสรุปและเขียนรายงานและ  การติดตามผลการ
แกไข  การเยี่ยมสํารวจภายในงานสนับสนุนบริการในโรงพยาบาล 
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 6. การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ  ประกอบดวย  3  หลักสูตร  ไดแก 
  6.1 หลักสูตรการสรางวัฒนธรรมใหมในการทํางาน 

 เนื้อหา  กลาวถึง  รูเขารูเรา  ทักษะการเปดใจ  ทักษะการสรางแรงจูงใจ  การสราง
ความสัมพันธของระบบการประสานงานระหวางแนวราบและแนวตั้ง  เทคนิคการสรางคํามั่นสัญญา  
ใชกระบวนการวิเคราะหปญหาองคกร  การรวมกันกําหนดแนวทางแกไข  การสรางแผนงาน  และ
เทคนิคการสรางบรรยากาศของการมีสวนรวม 
  6.2 หลักสูตรเครื่องชี้วัดคุณภาพ 

 เนื้อหา  วิธีการประเมินคุณภาพ  ทางเลือกในการประเมินคุณภาพประโยชนและ
ขอควรระวังเครื่องชี้วัดคุณภาพ  ความหมายองคประกอบ  การสรางเครื่องชี้วัดคุณภาพ  วิธีการเก็บ
ขอมูลสําหรับเครื่องชี้วัดคุณภาพ  หลักการและทางเลือกของวิธีการเก็บขอมูล  การสรางและทดสอบ
เครื่องมือเก็บขอมูล  การวิเคราะหและแปลผลขอมูลเครื่องชี้วัดคุณภาพ  การวิเคราะหขอมูลเครื่องชี้วัด
เบื้องตน  รูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ  และการแปลผลขอมูลเครื่องชี้วัดคุณภาพ 
  6.3 หลักสูตรกฎหมายกับการพัฒนาคุณภาพ 

 เนื้อหา   กลาวถึง   แนวคิดเรื่องคุณภาพบริการและหลักการของกฎหมาย  
ขอกําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับกฎหมาย  มาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานการบริหาร
องคกรสิทธิผูปวย  กฎหมายแพทยกับงานคลินิกบริการ  การบริหารความเสี่ยง  การบริหารเวชระเบยีน  
กรณีศึกษาการฟองรอง   
 

ประโยชนของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
 ผูไดรับประโยชนจากการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล คือ ผูปวย เจาหนาที่และ
โรงพยาบาล  ซ่ึงผูไดรับประโยชนทั้ง 3 กลุม มีความตองการที่สอดคลองกันมากเทาไร จะยิ่งทําใหการ
พัฒนาคุณภาพมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้นเทานั้น  (ภาวิณี  หงษเจริญ 2548 : 19) 
 1. ประโยชนสําหรับผูปวย  ไดแก  ความเสี่ยงตอการประสบความสูญเสียหรือภาวะ  
แทรกซอนลดลง  คุณภาพการดูแลรักษาดีขึ้น  ไดรับการพิทักษสิทธิผูปวยและศักดิ์ศรีของความเปน
คนมากขึ้น 
 2. ประโยชนสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน  ไดแก  ความเสี่ยงตอความเจ็บปวยจากการ
ทํางานลดลง  ความเสี่ยงตอการเขาใจผิดระหวางผูปวยกับเจาหนาที่ลดลง  ส่ิงแวดลอมในการทํางาน
และการประสานงานดีขึ้น  เจาหนาที่ไดเรียนรูและพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
 3. ประโยชนสําหรับโรงพยาบาล  ไดแก  การเปนองคกรเรียนรู  สามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสูความเปนเลิศ  ทําใหองคกรอยูรอดและยั่งยืน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

40
 

 

 สําหรับการวิจัยครั้งนี้ไดใหความหมาย ของความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
วาหมายถึง  การที่บุคลากรในโรงพยาบาลมีความเขาใจและรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  ในเรื่องแนวคิด และกระบวนในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานโรงพยาบาล  ขั้นตอนการ
ดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ และประโยชนของการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพ โดยพิจารณา
จากการตอบคําถามในแบบสอบถามไดอยางถูกตอง 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความรูเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 เนื่องจากยังไมมีงานวิจัยที่กลาวถึงความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่สงผล
ตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยตรง ผูวิจัยจึงไดนํางานวิจัยที่มีความ
ใกลเคียง  มาศึกษาดังนี้ 
 แจมจิตต  เทพนามวงศ  (2540)  ไดศึกษาเรื่องราวความสัมพันธระหวางความรู  ทัศนคตกิบั
การปฏิบัติกิจกรรมที่จะนําไปสูการประกันคุณภาพโรงพยาบาล  ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ศูนยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผลการศึกษาพบวา ความรูเรื่องการประกันคุณภาพการพยาบาลมี
ความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติกิจกรรมที่จะนําไปสูการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  

จิตติมา  รักษาราช ( 2546 ) ศึกษาความรู  ความเขาใจของบุคลากรตอการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล ศึกษาเฉพาะกรณี  บุคลากรสถาบันมะเร็งแหงชาติ  พบวา  บุคลากรที่มี
เพศตางกัน  มีความรู  ความเขาใจตอการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  แตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สายสมร  กลยาณี   (2543)  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล  
ความรูกับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาคุณภาพบริการของเจาหนาที่ทางการพยาบาลใน
โรงพยาบาลนพรัตน  สังกัดกรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  ผลการศึกษาพบวา  ความรูในการ
พัฒนาคุณภาพบริการมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาคุณภาพบริการ
ของเจาหนาที่ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลนพรัตน  สังกัดกรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข   
 สัจจาภรณ  ขันธุนัฎท ( 2541 ) ศึกษาความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตอโครงการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลยโสธร  จังหวัดยโสธร  พบวาความรูของ
ผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความรูระดับปานกลาง 
 สายสุนีย  ปวุฒินันท  ( 2541 )  ศึกษาความรู  ทัศนคติ  และการมีสวนรวมทํากิจกรรมใน
โครงการบริหารทั่วทั้งองคกรของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ  กรณีศึกษา  โรงพยาบาล
สิงหบุรี  พบวา ของเจาหนาที่โรงพยาบาลสิงหบุรีมีความรูตอโครงการ TQM  อยูในระดับดี 
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สิริพร  สุขโข  ( 2540 )  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ใน
การพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลตากสิน  พบวา  ความรู  ความเขาใจเรื่องการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล  มีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  
 จากการศึกษา  พบวา สวนใหญความรูในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  มีผลตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
  
 การพัฒนาคุณภาพองคกรนั้น  บุคลากรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหกลไกการพัฒนา
คุณภาพองคกรประสบความสําเร็จ  การพัฒนาบุคลากรใหเกิดความรู  ทักษะ เจตคติที่ดีตอการพัฒนา
คณุภาพ จึงนําไปสูการพัฒนาองคกรไดในระยะเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นโรงพยาบาลควรมีการใหความรู
แกบุคลากรอยางตอเนื่อง และในการใหความรูแกบุคลากรควรสอดแทรกการปลุกจิตสํานึกที่ดีเพื่อให
บุคลากรเกิดความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ดังนั้นจากการศึกษาผูวิจัยมีความเห็นวา
ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพเปนปจจัยที่มีความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดย
ทําการศึกษาในประเด็นตอไปนี้ 
 

 
ความคิดเห็นตอการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล 

 

ความหมายของความคิดเห็น 
 ไดมีผูใหความหมายของความคิดเห็นไวดังนี้ 
 ประเสริฐ  หนูดี  (2544 : 45) กลาววา ความคิดเห็น คือ  การแสดงออกของบุคคลหรือ 
กลุมคนที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะดวยการพูดหรือการเขียน ซ่ึงการแสดงออกนี้ตองอาศัยพื้น
ความรู  ประสบการณ และพฤติกรรมระหวางบุคคลเปนเครื่องชวยในการพิจารณาและประเมินคา
กอนที่จะมีการตัดสินใจแสดงออก ซ่ึงการแสดงออกความคิดเห็นนี้อาจเปนไปในทางเห็นดวยหรือไม
เห็นดวยก็ได ในบางสถานการณความคิดเห็นอาจอยูในลักษณะเห็นดวยมาก หรือเห็นดวยก็ได 
 สุชา   จันทรเอม  (2524 : 8)  กลาววา  ความคิดเห็น หมายถึง  ความรูสึกของบุคคลแตเปน
ลักษณะที่ไมลึกซึ้งเทากับทัศนคติ  คนเราจะมีความคิดเห็นแตกตางกันและความคิดเห็นเปนสวนหนึ่ง
ของทัศนคติ 
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 สุโท   เจริญสุข (2525 : 58-59) กลาววา  ความคิดเห็นเปนสภาพความรูสึกทางดานจิตใจที่
เกิดจากประสบการณและการเรียนรูของบุคคลอันเปนผลทําใหบุคคลมีความคิดตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งใน
ลักษณะชอบไมชอบ หรือเฉย ๆ 
 

  จากแนวคิดดังกลาวผูวิจัยสรุปไดวา ความคิดเห็นซึ่งเปนการแสดงออกถึงความคิด 
ความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด ซ่ึงอาจจะเปนบุคคล กลุมคน หรือสถานการณโดยอาศัยพื้น
ฐานความรูประสบการณ อารมณและสภาพแวดลอม เปนพื้นฐานของการแสดงออกซึ่งความคิดเห็น
ดังกลาว   อาจจะแสดงออกถึงการยอมรับหรือปฏิเสธ เห็นดวยหรือไมเห็นดวย ตองการหรือไม
ตองการยอมขึ้นอยูกับอิทธิพลและทัศนะคติของบุคคลที่มีตอส่ิงนั้นในลักษณะของการประเมินผลสิ่ง
นั้น ๆ ซ่ึงความคิดเห็นนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามกาลเวลา   
 
ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีผูให
ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในประเด็นดังตอไปนี้  (สถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล 2543) 
 1. ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในดานแนวคิดและหลักการ 
   ที่สําคัญของ HA  คือ  ความเชื่อที่วาคุณภาพเกิดจากองคประกอบตอไปนี้ 
  1.1 ความมุงมั่นหรือ  Commitment  ของแตละบุคคล  
  1.2 การทํางานรวมกันเปนทีม   
  1.3 การยึดผูปวยและลูกคาเปนศูนยกลางของกิจกรรมทั้งหมด   
  1.4 การมีระบบงาน/กระบวนการทํางานที่เปนมาตรฐาน   
  1.5 การมีระบบตรวจสอบตนเองและมีการพัฒนาระบบงานอยางตอเนื่อง  
 
  ส่ิงที่เนน คือกระบวนการคุณภาพซึ่งมีความเปนพลวัตและเกิดจากใจของทุกคน
รวมกัน  โดยเปาหมายและหลักการของการทํากิจกรรมคุณภาพ คือ การพัฒนาคุณภาพบริการให
คนทํางานมีความสุข  ใหผูปวยไดรับการดูแลรักษาที่ดี  ดวยจรรยาบรรณและมาตรฐานแหงวิชาชีพ  
จนเปนที่ไววางใจของสังคม  มิใชเพื่อใหไดรับการรับรอง หรือ HA  
 2. ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ในดานกระบวนการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล   
 ประกอบดวย  3  ขั้นตอน ดังนี้ 
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  2.1 การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐาน
โรงพยาบาลการพัฒนาคุณภาพเปนเรื่องของการทําเอกสาร  เมื่อบุคลากรสวนใหญมองการพัฒนา
คุณภาพเปนนโยบาย  ดังนั้น การดําเนินการพัฒนาจึงเปนการปฏิบัติตามขั้นตอนของนโยบาย และ
ความสําคัญตอการทําเอกสารที่เปนคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและมีความกังวลในการจัดทํา
เอกสารเนื่องจากเปนกิจกรรมที่ไมคุนเคย  ซ่ึงการใหคุณคากับการพัฒนาคุณภาพวาเปนการทํา
มาตรฐานทําเอกสารเชนนี้เปนการมองการพัฒนาคุณภาพในบางประเด็นเทานั้น เพราะจุดออนของคน
ไทยคือระบบเอกสารและการบันทึก  ซ่ึงจะมีสวนสําคัญในการบอกแนวทางปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ  
การบันทึกการทํางาน  ทบทวนการทํางานในระหวางทีมงาน  การพัฒนาปรับปรุงระบบงานและการ
ประเมินผลงาน   
  2.2 การประเมินตนเองเพื่อตรวจดูความกาวหนาและความพรอมที่จะใหองคกร
ภายนอกมาเยี่ยมสํารวจ การแยกการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จากการพัฒนางานอื่น ๆ  จากการมอง
การพัฒนาเปนเพียงนโยบาย  วิธีการทํางานที่แยกระหวางการดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามนโยบาย
จากการพัฒนางานบริการอื่น   จากแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบบริการเพื่อการรับรองที่
โรงพยาบาลนํามาใช  การพัฒนาคุณภาพจะเปนการพัฒนาทั้งระบบผสมผสานไปในงานประจําที่
ดําเนินการอยู  ตั้งแตโครงสราง  กระบวนการและผลลัพธบริการ  ที่มีการผสมผสานบูรณาการ
ทรัพยากร  บุคลากร  เทคโนโลยีมาใชเพื่อให  “งาน’’ ที่เปนภารกิจของสถานบริการมีคุณภาพดีขึ้น
สามารถรับประกันได  ซ่ึงบุคลากรทุกระดับจะตองมองเห็นวางานทุกงานที่ทําเปนสวนหนึ่งของงาน
ทั้งหมดที่มีความเกี่ยวเนื่องและมีเปาหมายเดียวกัน  ซ่ึงหมายความวา  จะตองมององคกรเปนองครวม 
และมีบูรณาการทุกอยางเขาดวยกันในการปฏิบัติภารกิจในความรับผิดชอบ การพัฒนาจึงจะสามารถ
ดําเนินไปไดโดยมีการใชศักยภาพและทรัพยากรที่มีอยูอยางมีประสิทธิภาพสูเปาหมายที่พึงประสงค  
  2.3 การเยี่ยมสํารวจและรับรองโดยองคกรภายนอก ซ่ึงความสําคัญอยูที่การพัฒนา
ตนเองของโรงพยาบาลมากกวาการประเมินจากภายนอกการไดรับ Accreditation หมายความวา  เรา
เปนผูที่นาเชื่อถือเรามีระบบการตรวจสอบอยางตอเนื่องซึ่งเปนการตรวจสอบโดยมีเจาหนาที่ของ
โรงพยาบาลเอง  ไมใชดวยองคกรภายนอก องคกรภายนอก เขามาดูวาเราทําอยางไร เพื่อชวยหาทาง
ใหดีขึ้น ไมใชเรื่องของการตรวจสอบตามบัญชีรายการวามีการทําสิ่งนั้นหรือไม   ถาจะมีบัญชีรายการ
เพื่อตรวจสอบก็เปนการที่โรงพยาบาลกําหนดเองเพื่อสรางระบบประกันสุขภาพ  ในความเปนจริงทุก
คน  หนวยงาน  องคกรมีการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอยางไมเปนทางการอยูตลอดเวลา  เพื่อ
ปรับการทํางานใหเหมาะสมขึ้นดีขึ้น  แตเมื่อในอดีตการประเมินอยางเปนทางการสวนใหญจะถูก
นํามาใชเพื่อพิจารณาความดีความชอบหรือเพื่อตัดสินที่เปนการใหคุณใหโทษ  ทําใหบุคลากรสวน
ใหญรับรูการประเมินในบางทัศนะและมีทัศนคติที่ไมดีตอการประเมินการพัฒนาคุณภาพ  หนวยงาน
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ตองดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินอยางเปนทางการมากขึ้น  ดังนั้น  การประเมินคุณภาพดังกลาวจึงมี
ลักษณะของการดําเนินตามนโยบายคือประเมินเมื่อสวนกลางตองการทราบขอมูล  ใชเครื่องมือจาก
สวนกลาง  ทําใหเกิดการจัดเก็บขอมูลที่ไมครบถวน  ทําใหการประเมินไมไดรับการยอมรับและ
นําไปใชใหเปนประโยชนจากผูปฏิบัติ มีบางหนวยงานก็ประเมินแลวเก็บไวในหนวยงานตัวเอง  
ไมไดสงขอมูลใหสวนกลางโรงพยาบาลจัดเก็บไวเปนลายลักษณอักษรและนํามาใชประโยชน   
 3. ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในดานขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
  แบงออกเปน  4  ชวงตามการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพดังนี้ 
  ชวงท่ี 1  การเตรียมการ  
  การพัฒนาคุณภาพเปนเรื่องของนโยบาย  จากวิถีการปฏิบัติงานของบุคลากร  สวน
ใหญในโรงพยาบาลที่มีการมอบหมายงานตามความรับผิดชอบตามภารกิจในหนาที่ประจําและภารกิจ
เพื่อสนองตอนโยบาย  ดังนั้นเมื่อมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพเพื่อการรับรอง  บุคลากรสวนใหญจึง
ใหความหมายและคุณคาของการพัฒนาคุณภาพวาเปนนโยบายหนึ่งที่ตองปฏิบัติเชนกัน  ดังนั้นการ
ดําเนินการพัฒนาคุณภาพก็จะเปนการทําตามขั้นตอนของนโยบายที่กําหนด  มากกวาการเร่ิมที่บุคคลมี
ความตระหนักถึงปญหาที่เกิดขึ้นในระบบบริการและแสวงหาหรือสรางสรรคกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ดวยตนเองตามอุดมการณการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอยางแทจริง และในดานความสําคัญของ
การพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพระบบบริการเปนสิ่งสําคัญรองจากงานในหนาที่ความ
รับผิดชอบถึงแมสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  จะเนนย้ําถึงหลักการปฏิบัติในการ
พัฒนาคุณภาพเสมอวา  คุณภาพงานเกิดสองสวน  สวนแรก คือ  การปฏิบัติงานปกติอยางมีคุณภาพ  
สวนที่สองคือความพยายามในการพัฒนางานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง แตจากการที่บุคลากรสวนใหญให
คุณคาการพัฒนาคุณภาพระบบบริการวาเปนเรื่องของนโยบายจึงมีการปฏิบัติที่แยกสวนการพัฒนา
คุณภาพจากการปฏิบัติงาน  ไมวาสวนใหญเห็นวาการพัฒนาคุณภาพบริการเปนส่ิงสําคัญก็ตาม  แต
สวนใหญยังเห็นวาการพัฒนาคุณภาพบริการเปนประเด็นรองจากการทํางานตามหนาที่ความ
รับผิดชอบและใหความสําคัญเปนอันดับรอง   
  ชวงท่ี  2  การพัฒนาและการเรียนรู 
  การพัฒนาคุณภาพเปนหนาที่เนนการทํางานรวมกันเปนทีมของผูที่เกี่ยวของที่ไปรับ
หลักการไมใชหนาที่ของทุกคนเมื่อบุคลากรสวนใหญมองการพัฒนาคุณภาพเปนเรื่องของนโยบาย
และโดยธรรมเนียมการปฏิบัติที่แยกงานแยกหนาที่  จึงทําใหเกิดการมอบหมายงานใน  การพัฒนา
คุณภาพตามหนาที่ในตําแหนงหรือตามความรูความสามารถที่มีผูเห็นวาการปฏิบัติงานสวนใหญเห็น
วาการพัฒนาคุณภาพอยูในความรับผิดชอบของคนบางคนที่มีหนาที่เกี่ยวของแสดงใหเห็นความคิด
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ของบุคลากรที่มีตอการพัฒนาคุณภาพวาเปนเรื่องความรับผิดชอบของบุคคลหรือกลุมคนไมใชหนาที่
ของทุกคน  ซ่ึงทําใหบุคลากรสวนใหญมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพนอยลงและมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจไมมากนัก  และมีความคิดเห็นที่เกี่ยวกับการกระจายอํานาจและมอบอํานาจอยางกวางขวาง  
โดยเชื่อวาแทนที่จะกระจายอํานาจใหแกบุคคลซึ่งจะตองกระจายอํานาจกันหลายช้ันกวาจะทั่วถึงทั้ง
องคกร  ถาหากกระจายอํานาจใหแกทีมก็จะกระจายไดถึงเจาหนาที่มากกวา และมีผูมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจมากขึ้น  
  ชวงท่ี  3  การดําเนินการ 
  HA  เปนกระบวนการที่จะบอกวาโรงพยาบาลมีความนาเชื่อถือเพียงใด  สามารถ
พิสูจนใหผูอ่ืนเห็นหรือยอมรับได  เปนกระบวนการเรียนรูที่ไมส้ินสุดเปนการเรียนรูจากการทํางาน
ประจําวัน  จากการทํางานรวมกันเปนทีม  เปนการเรียนรูดวยการประเมินตนเองและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณกับผูอ่ืนเริ่มดวยตั้งคําถามกับตนเองวาในสิ่งที่เราทําอยูนั้น  1. ทําไปเพื่ออะไร  2. ทําไดดี
หรือไม   และ  3. จะทําใหดีกวาเดิมอยางไร ซ่ึงจะทําใหเกิดมาตรฐาน การปฏิบัติงานและยกระดับ
มาตรฐานที่เราไดจัดทําไวใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ไมใชเรื่องใหม แตเปนการจัดระบบงานใหงายขึ้น
และการดําเนินการดานการฝกอบรม  ส่ิงที่องคกรทําไดอยางมีประสิทธิภาพคือ การขยายแนวคิด
วิธีการพัฒนาใหบุคลากรทราบ จะพบวาการใหความรูเกี่ยวกับหลักการไมวาจะเปน OD,  ESB, QA , 
HA, 5ส  โรงพยาบาลมีการดําเนินการครบ 100%  ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาคุณภาพที่ให
ความสําคัญกับการฝกอบรม  ผูบริหารควรใหการสนับสนุนในเรื่องการประชุมอบรมทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน  รวมทั้งการศึกษาดูงานใหเหมาะสมกับบุคลากรทุกระดับเพื่อเปนการเสริมสราง
แรงจูงใจ  ทัศนคติที่ดี  และพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความเขาใจกระบวนการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล  สามารถนําความรูที่ไดไปปฏิบัติจริงในหนวยงาน  อีกทั้งสามารถแกไขปญหา
ของหนวยงานและทีมสุขภาพที่เกี่ยวของไดดวยตนเอง  ทําใหเกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่
ตอเนื่องและยั่งยืนภายในโรงพยาบาลซึ่งจะสงผลดีผูรับบริการโดยตรง  สาเหตุที่การอบรมมีผลตอ
แรงจูงใจในระดับต่ําอาจเนื่องมาจากรูปแบบของการอบรมซึ่งมีหลายปจจัยที่จะทําใหการฝกอบรม
ประสบความสําเร็จประกอบดวย  เจาหนาที่ฝกอบรม  ผูรับการฝกอบรม  วิทยากร  อุปกรณในการ
ฝกอบรม  งบประมาณในการฝกอบรม  และสถานที่จัดการฝกอบรม ซ่ึงผูบริหารควรมีการปรับปรุง
รูปแบบการฝกอบรมใหเหมาะสมสําหรับบุคลากรแตละกลุม  และควรสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรใหเปนวิทยากรภายในหนวยงาน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของการอบรม บุคลากร
ใหความสําคัญในการฝกอบรม มากขึ้น 
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  ชวงท่ี  4 การปฏิบัติตามมาตรฐาน HA  อยางตอเนื่อง 
  ความตอเนื่องในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล พบวา โรงพยาบาลมีการ
ดําเนินการพัฒนาเปน 3 ชวง ตามนโยบายที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงานดังนี้ คือ ชวงที่ 1 พ.ศ. 2528- 
2534  การดําเนินการพัฒนาไดรับอิทธิพลจากแนวคิด/นโยบายการพัฒนาบริการพยาบาล และการ
พัฒนาบริการสาธารณสุข  (พ. บ. ส.) ชวงที่ 2 พ.ศ. 2538 -2541 การดําเนินพัฒนาไดรับอิทธิพลจาก
แนวคิด/นโยบายควบคุมคุณภาพระบบบริการพยาบาล  (Quality Control)  ชวงที่1 พ.ศ.  2542-ปจจบุนั   
การดําเนินการพัฒนาคุณภาพไดรับอิทธิพลจากแนวคิด/นโยบาย 5ส การบริการสูความเปนเลิศ  การ
พัฒนาองคกร การประกันคุณภาพ (QA)  และการพัฒนาคุณภาพระบบบริการพยาบาล เพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (HA)  ในแตละชวงของการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพจะมีการดําเนินการใน
ลักษณะที่คลายคลึงกลาวคือมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนา  คณะทํางาน  การจัดอบรมเพื่อแนวคิด  
วางแผนปฏิบัติและมีรายงานนําเสนอการดําเนินการทั้งในระดับหนวยงานและภาพรวมของ
โรงพยาบาลที่ไมชัดเจนนักจากขอมูลดังกลาว  อาจกลาวไดวาจากการที่บุคลากรสวนใหญปฏิบัติงาน
แยกสวนในหนาที่ที่รับผิดชอบและการดําเนินการพัฒนางานแยกสวนจากการดําเนินการพัฒนา
คุณภาพระบบบริการ  ทําใหการพัฒนาเปนการทําตามนโยบายเปนชวง ๆ ไมตอเนื่องเปนองครวมที่
ผสมผสานในงานที่ปฏิบัติ  ทําใหมีปญหาเรื่องการไมสามารถนําแผนสูการปฏิบัติดังกลาว  
 

ผลการยอมรับการเปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเปลี่ยนแปลงหลังจากการพัฒนาคุณภาพ วาเปนการ
ไดรับกลไกกระตุนการเรียนรูและการพัฒนาทั้งบุคคลและระบบงาน ระบบงานที่ไดจากการพัฒนาทํา
ใหผูรับบริการไดรับการดูแลที่เหมาะสมมีคุณภาพที่ดีขึ้น  และมีความเสี่ยงตอการดูแลรักษาที่ไมได
มาตรฐานนอยที่สุด (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 2542)  องคกรผูบริหาร
เงินกองทุนเพื่อสุขภาพก็จะมีขอมูลในการคัดเลือกโรงพยาบาล  ที่จะใหการดูแลผูรับบริการที่องคกร
นั้นดูแลอยู  เชน สํานักงานประกันสังคม  บริษัทประกันสังคม  เปนตน และ  ทําใหโรงพยาบาลที่
ไดรับการรับรองคุณภาพบริการมีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ  และไดรับความไววางใจของผูรับบริการเปน
การสรางความรับผิดชอบตอสังคม เปนการใหขอมูลขาวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค 
สวนผูปฏิบัติงานก็มีความเห็นวาสามารถปฏิบัติงานอยางราบรื่นและมีความคลองตัวมากขึ้น  ซ่ึงเปน
ผลจากการประสานงานที่ดีขึ้น และการนํานวัตกรรมตาง ๆ เขามาปรับปรุงวิธีการทํางาน  ทําใหมี
ความเสี่ยงในการทํางานลดลง โดยการพัฒนาคุณภาพงานนั้น  บุคลากรมีความคิดเห็นวาจะตองใหงาน
มีขั้นตอนนอยลง  ใชคนนอยลง  ทํางานงายขึ้น ในขณะที่ผลลัพธตองออกมาดีกวาเดิมหรือเทาเดิม  
เพื่อใหคนไดทํางานที่สมควรทําและเหมาะกับหนวยงาน  ที่สําคัญคือ สามารถลดเอกสารหรือ
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แบบฟอรมตางๆใหนอยลง  และบุคลากรไดพัฒนาศักยภาพของตนเองมากขึ้นและเกิดความภาคภูมิใจ
ที่ไดปฏิบัติงานในหนวยงานที่มีระบบงานที่ดี   นอกจากนี้แตละองคกรวิชาชีพ  เชน  แพทย  พยาบาล  
ทันตแพทย  เภสัชกร  ก็มีหลักประกันวาไดมีการนํามาตรฐานวิชาชีพมาสูการปฏิบัติอยางแทจริง 
(อนุวัฒน  ศุภชุติกุล  และคณะ 2542)  ที่สําคัญการพัฒนาและรับรองคุณภาพบริการในประเทศไทย  
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่องคประกอบพื้นฐานของระบบสุขภาพขององคการ  ไดแก  ความคิดและ
พฤติกรรมของสมาชิกในองคการแตละคน รวมทั้งพฤติกรรมองคการของโรงพยาบาลดวย  เนื่องจาก
แนวคิดและปรัชญาของการพัฒนาและรับรองคุณภาพบริการพยาบาลที่มุงเนนผูใชบริการเปน
ศูนยกลาง  การปรับปรุงกระบวนการทํางาน/ระบบการทํางานอยางตอเนื่อง เนนการเสริมสรางพลัง
เจาหนาที่และการทํางานรวมกันเปนทีม  รวมทั้งเรื่องมาตรฐานวิชาชีพ นอกจากนี้บุคลากรยังมี
ความเห็นวาความสําเร็จของการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจะเปนตัวอยางที่ดีใหกับ
โรงพยาบาลอื่น ๆ ได  โดยเห็นดวยวาการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ทําใหโรงพยาบาลมี
คุณภาพสูงขึ้นและกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทําใหการทํางานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น แสดงวาบุคลากรมองเห็นประโยชนของการพัฒนาคุณภาพวาภายหลังการไดทํา
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพและไดรับการรับรองคุณภาพแลว  โรงพยาบาลจะมีคุณภาพสูงและบุคลากรมี
ประสิทธิภาพ  เพราะฉะนั้นผูบริหารจึงควรตองมีการเสริมสรางเจตคติอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะเจตคติ
ที่ดีในการปฏิบัติงาน ใหบุคลากรไดเขารวมกิจกรรมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพตาง ๆ  ไมวาจะ
เปนการอบรม/สัมมนาและประชุม  โดยที่บุคลากรมีความตองการที่จะเขารวมกิจกรรมนั้นดวยความ
เต็มใจ  ใหบุคลากรไดรับทราบสถานการณของหนวยงานและไดรวมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นสราง
ความสัมพันธที่ดีในองคการ มีกฎระเบียบที่ชัดเจนใหบุคลากรในองคการยึดถือปฏิบัติเปนแนวทาง
เดียวกัน  สงเสริมใหเกิดการเรียนรูรวมกัน  การจัดการประชุมและกิจกรรมมีประสิทธิภาพเปนตน  
ผูบริหารควรใหความชวยเหลือและใหขอเสนอแนะตางๆในการแกปญหาที่เกิดขึ้น  พยายามสราง
แรงจูงใจใหแกผูรวมงานโดยการเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นและความสามารถ  แตมิไดเปนการ
ควบคุมอยางใกลชิด  ผูรวมงานมีโอกาสแสดงความรับผิดชอบสูงขึ้น  ทั้งนี้โดยผูบริหารใหการ
สนับสนุน กระบวนการที่ใชในองคการ ผูบริหารควรกําหนดวิธีการหรือเทคนิคตางๆที่นํามาใชในการ
ปฏิบัติใหชัดเจน  เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานและทําใหองคการเกิดความคลองตัวไดแก  
การจัดระบบงาน  การติดตอส่ือสาร  การตัดสินใจ  การควบคุม  การจ ูงใจดวยเงินเดือน  การฝกอบรม  
โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพ  รวมถึงความเปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบ  และการให
คาตอบแทนที่เหมาะสม  ซ่ึงสิ่งเหลานี้มีความสําคัญตอการเพิ่มการยอมรับการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

48
 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 เนื่องจากยังไมมีผลงานวิจัยที่กลาวถึงที่ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยตรง ผูวิจัยจึงไดนํางานวิจัยที่มี
ความใกลเคียง  มาศึกษาดังนี้ 
 แจมจิตต  เทพนามวงศ  (2540)  ไดศึกษาเรื่องราวความสัมพันธระหวางความรู  ทัศนคตกิบั
การปฏิบัติกิจกรรมที่จะนําไปสูการประกันคุณภาพโรงพยาบาล  ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ศูนยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผลการศึกษาพบวา ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการพยาบาลมี
ความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติกิจกรรมที่จะนําไปสูการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
 ชนกพร  ผลทรัพย  (2544 )  ศึกษา  ความสัมพันธระหวางความรู  ทัศนคติและการ
ดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพทั้งองคกรอยางตอเนื่องของผูบริหารในกลุมงานการพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครราชสีมา  พบวา  ทัศนคติมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงาน
ของผูบริหารในกลุมงานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครราชสีมา 
 สัจจาภรณ  ขันธุนัฎท  ( 2541 )  ศึกษาความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานตอโครงการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลยโสธร  จังหวัดยโสธร  พบวาความคิดเห็น
ของผูปฏิบัติงานสวนใหญมีความเห็นดวยระดับปานกลาง 
 สายสุนีย  ปวุฒินันท  ( 2541 )  ศึกษาความรู  ทัศนคติ  และการมีสวนรวมทํากิจกรรมใน
โครงการบริหารทั่วทั้งองคกรของเจาหนาที่ในโรงพยาบาลทั่วไปของรัฐ  กรณีศึกษา  โรงพยาบาล
สิงหบุรี  พบวา ของเจาหนาที่โรงพยาบาลสิงหบุรีมีทัศนคติตอโครงการ TQM  อยูในระดับดี 
 
 จากการศึกษา  พบวา  สวนใหญความคิดเห็นสงผลตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  
 สรุปไดวา การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของรัฐ จะทําสําเร็จไดผูบริหารตองมีความ
มุงมั่น  สรางทัศนคติที่ดีในการพัฒนาระบบคุณภาพ  สนับสนุน สงเสริม  และสรางสิ่งจูงใจในการ
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย  ในการดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจึงตองมีการสราง
ปจจัยหรือส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการดําเนินงานและมีการบริหารจัดการที่ดี  การสรางทีมงานที่ดี มีการ
ประสานงานและความรวมมือกันอยางที่ดี  เพื่อเสริมสรางความรวมมือในการทํางานในโรงพยาบาล
อันจะเปนแรงผลักดันใหเกิดความรวมมือของบุคลากรทั้งองคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของใหบุคลากร
สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทดําเนินการพัฒนาคุณภาพไปสูจุดมุงหมาย ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการ
สรางสภาพแวดลอมในองคการเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ
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โรงพยาบาล ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยเกี่ยวกับบรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาลซึ่งเอื้อตอการ
สรางกระบวนการเรียนรูและการสรางกระบวนการทํางานเปนทีมในประเด็นตอไปนี้ 
 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบรรยากาศองคกร 
 

ความหมายของบรรยากาศองคกร   
 แนวคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรเปนความพยายามที่จะศึกษาและทําความเขาใจถึง  การ
รับรูของคนในองคกร  เกี่ยวกับสภาพแวดลอมและความเปนไปตาง ๆ ขององคกร บรรยากาศองคกร
จึงเปนสภาพสะทอนในลักษณะรวมยอดขององคกรสวนที่เปนรูปธรรมและนามธรรม  ส่ิงสําคัญ
เหลานี้ นักวิชาการทางดานองคกรตางเห็นพองกันวามีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนในองคกร สเตียร 
(Steer 1977 : 365)  ใหความเห็นวาบรรยากาศองคกรจะเปนตัวแปรสําคัญในการศึกษาองคกรของ
มนุษยทั้งนี้เพราะบรรยากาศองคกรจะมีสวนในการกําหนดพฤติกรรมของบุคคลในองคกร   
 ฮาลปน  และครอฟ  (Halpin and Croft 1966 : 150-151)  ไดใหความหมายบรรยากาศ
องคกร วาเปนสภาพแวดลอมขององคกรซึ่งรับรูโดยบุคลากรในองคกร  ทั้งทางตรงและทางออม ซ่ึงมี
อิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลในองคกร 
 ลิตวิน  และสตรินเจอร  (Litwin  and  Stringer 1968 : 1)  ไดใหความหมายของบรรยากาศ
องคกร  หมายถึงองคประกอบของสภาพแวดลอมขององคกรซึ่งรับรูโดยบุคลากรในองคกรทั้ง
ทางตรงและทางออม  มีประสิทธิผลตอการจูงใจและการปฏิบัติงานในองคกร 
 ดูบริน  (Dubrin 1984 : 331)  ชี้ใหเห็นวาองคกรมีบุคลิกภาพและบรรยากาศองคกรเปนสิ่ง
ที่วัดบุคลิกภาพดังกลาว  แตละองคกรมีลักษณะพิเศษขององคกรเอง ซ่ึงเกิดจากการมีปฏิสัมพันธทาง
สังคมระหวางสมาชิกในองคกร และระหวางองคกรกับผูเกี่ยวของ 
 ปยธิดา  ตรีเดช  (2540 : 121)  กลาววา  บรรยากาศองคกร  หมายถึง  ตัวแปรชนิดตาง ๆ  
เมื่อนํามารวมกันแลวมีผลกระทบตอระดับการทํางานตอผูปฏิบัติงานในองคกร  
 
 จากความหมายเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรดังไดกลาวมาแลว   สามารถสรุปไดวา  
บรรยากาศองคกร  หมายถึง การรับรูและความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอสภาพแวดลอมตาง ๆ ใน
องคกร  ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร  โดยบรรยากาศองคกรจะมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของโรงพยาบาล ผูวิจัยไดทําการศึกษาและสรุปความหมายของ
บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาลวา หมายถึง การรับรูและความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอ
สภาพแวดลอมตางๆ ในโรงพยาบาล  ที่สงผลตอการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยแบงบรรยากาศ
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องคกรไว 4 แบบ ไดแก โครงสรางองคการ กระบวนการที่ใชในองคการ พฤติกรรมผูนํา  และ
พฤติกรรมผูรวมงาน 
 
 ปจจุบันแนวความคิดเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรเปนที่ยอมรับกันอยางกวางขวางวาเปน
แนวความคิดที่สามารถใชศึกษาถึงผลกระทบทางดานพฤติกรรมตาง ๆ ของบุคคลในองคกรไดอยาง
ลึกซ้ึง ซ่ึงเปนผลมาจากการศึกษาทางพฤติกรรมศาสตรพบวา  มนุษยไมไดตัดสินใจจากสิ่งตาง ๆที่
เปนอยูจริง แตจะตัดสินใจตอส่ิงที่รับรู ดังนั้น หากตองการพัฒนาองคกรแลว ส่ิงที่นักพัฒนาองคกร
จะตองพิจารณาเปลี่ยนแปลงเปนอันดับตน ๆ  ก็คือ  บรรยากาศองคกร 
 
 

รูปแบบของบรรยากาศองคกร 
 ในงานวิจัยครั้งนี้ไดทําการศึกษารูปแบบของบรรยากาศองคกรที่เกี่ยวของดังตอไปนี้ 
 บราวน  และโมเบอรก  (Brown and Moberg 1980  : 420 )  ไดแบงบรรยากาศองคกรไว  4  
แบบ ดังนี้ 
 1. โครงสรางองคการ  หมายถึง  เคาโครงหรือรูปแบบองคการใดองคการหนึ่งที่แสดงถึง
ความสัมพันธระหวางสวนประกอบตางๆขององคการ  ไดแก  ปรัชญา  นโยบาย  สายการบังคับบัญชา  
และแนวทางปฏิบัติ 
 2. กระบวนการที่ใชในองคการ  หมายถึง วิธีการ  หรือเทคนิคที่นํามาใชในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางานและทําใหองคการเกิดความคลองตัว  ไดแก  การ
จัดระบบงาน การติดตอส่ือสาร การตัดสินใจ การควบคุม การจูงใจดวยเงินเดือน การพิจารณาความดี
ความชอบ  การฝกอบรม  โอกาสความกาวหนาในวิชาชีพ  การจัดเวร  สถานที่  และเครื่องมือที่ใชใน
การปฏิบัติงาน  เปนตน 
 3. พฤติกรรมผูนํา   หมายถึง   ทาทีของผูบังคับบัญชาที่แสดงออกถึงการชักจูง
ผูใตบังคับบัญชาใหความรวมมือรวมใจปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  และสําเร็จตามเปาหมาย
โดยคํานึงถึงความตองการ  ความไววางใจ  เคารพในความคิดเห็น และความรูสึกของผูใตบังคับ 
บัญชา 
 4.   พฤติกรรมผูรวมงาน  หมายถึง  ทาทีของผูใตบังคับบัญชาและเพื่อนรวมงาน  ที่แสดง
ถึงลักษณะของการมีสัมพันธภาพที่ดีในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก  การกําหนด
เปาหมายรวมกัน  การยอมรับบทบาทของแตละบุคคล  การสนับสนุนการทํางานรวมกัน  ความ
สามัคคีและการแลกเปลี่ยนความรูและความคิดเห็นระหวางกัน 
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 จากแนวคิดดังกลาวขางตนเกี่ยวกับบรรยากาศองคกรสรุปไดวา  บรรยากาศองคกรที่
สอดคลองโดยเริ่มตั้งแตโครงสรางองคการ  กระบวนการที่ใชในองคการ  รวมถึงพฤติกรรมของผูนํา
และเพื่อนรวมงานมีสวนทําใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายขององคกรได   
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศองคกร 
 เนื่องจากยังไมมีงานวิจัยที่กลาวถึงบรรยากาศการทํางานที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยตรง ผูวิจัยจึงไดนํางานวิจัยที่มีความใกลเคียง  มาศึกษาดังนี้ 

สิริพร  สุขโข  ( 2540 )  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ใน
การพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลตากสิน  พบวา  บรรยากาศภายในองคกรมีความสัมพันธ
ทางบวกกับพฤติกรรมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 บุญสม   ภัทรกุลวณิชย   (  2548 )  ศึกษาบรรยากาศองคกรกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเลย  พบวา  บรรยากาศองคกรแบบรวบอํานาจมีความสัมพันธกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากการศึกษา  พบวา  สวนใหญบรรยากาศองคกรมีผลตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

 
ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลใหประสบความสําเร็จ จะตองประกอบไปดวยการให

ความรูที่เหมาะสม  การเสริมสรางเจตคติ การมีความคิดเห็นที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพ  การสราง
บรรยากาศที่ดีภายในองคกรและองคประกอบที่สําคัญที่องคกรจําเปนตองมีเพื่อมุงสูความสําเร็จใน
การเปนโรงพยาบาลที่มุงมั่นในคุณภาพอยางตอเนื่อง  บุคลากรจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความมุงมัน่ใน
การพัฒนางาน ถาบุคลากรมีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแลวจะเปนปจจัยที่ทําให
บุคลากรใหความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อใหไดมาซึ่งการรับรองคุณภาพและ
ความมุงมั่นของบุคลากรยังเปนปจจัยกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ซ่ึงผูวิจัยสนใจที่
จะศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ โดยแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพนั้นตามหลักการของการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลที่ตองอาศัยความมุงมั่นของบุคลากรในทุกระดับซ่ึงมีความสอดคลองกับแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ โดยทําการศึกษาในประเด็นดังตอไปนี้ 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ 
 

 แรงจูงใจเปนพลังที่ชี้นําไปสูเปาหมายของการทํางานในองคกร โดยเปาหมาย ก็คือ
คุณภาพของบริการหรือผลลัพธที่ดีซ่ึงเกิดจากความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติงานที่ถือวาเปน
ทรัพยากรสําคัญที่สุดขององคการ ซ่ึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์หรือความตองการที่จะประสบความสําเร็จ 
เปนเรื่องที่มีความสําคัญมากในการพัฒนาองคกร  ทั้งนี้ดวยความเชื่อที่วาถาคนในองคการมีความ
ตองการที่จะประสบความสําเร็จยอมหมายถึงองคกรนั้นจะมีผลงานที่ดีมีประสิทธิภาพ  และได
มาตรฐาน บรรลุตามเปาหมายขององคการนั้น ๆ 
 
 

ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หมายถึง  แรงจูงใจที่เปนแรงขับใหบุคคลพยายามที่จะประกอบ
พฤติกรรมที่จะประสบสัมฤทธิ์ผลตามมาตรฐานความเปนเลิศ (Standard of Excellence)  ที่ตนเองตั้ง
ไว  บุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จะไมทํางานเพราะรางวัลแตจะทําเพื่อจะประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว  (สุรางค  โควตระกูล  2541) 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หมายถึง ความปรารถนาของบุคคลที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี  โดยพยายามแขงขันกับมาตรฐานที่ดีเลิศ  หรือพยายามทําใหดีกวาบุคคลอื่น ๆพยายาม
เอาชนะอุปสรรคตาง ๆ มีความสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จ และมีความวิตกกังวลเมื่อพบกับความ
ลมเหลว (McClelland 1953, อางถึงใน เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ 2544) 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หมายถึง แรงผลักดันที่เกิดจากการที่บุคคลรูตัววาจะตองไดรับ  การ
ประเมินจากตนเองหรือผูอ่ืน  โดยเปรียบเทียบกับมาตรฐานอันดีเยี่ยม  ผลจากการประเมินอาจจะเปน
ส่ิงที่นาพึงพอใจเมื่อทําสําเร็จ หรือเปนสิ่งที่ไมนาพอใจเมื่อทําไมสําเร็จ (Atkinson 1964, อางถึงใน 
เกรียงศักดิ์  ศรีสมบัติ 2544) 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ หมายถึง  แรงจูงใจภายในที่พัฒนามาจากความตองการพื้นฐานของ
บุคคลที่ตองการจะแสดงความสามารถ ตองการแขงกับตนเอง มีความตั้งใจแนวแนที่จะทํา ตองการให
ส่ิงที่ทํามีมาตรฐานที่ดีที่สุด  (อารี  เพชรผุด 2537)   

 จากความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ดังกลาว พอจะสรุปไดวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
หมายถึง ความตองการของบุคคลที่พยายามจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งใหสําเร็จลุลวงโดยเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่ดีเลิศ พยายามเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีความสบายใจ
เมื่อประสบความสําเร็จและมีความวิตกกังวลเมื่อทําไมสําเร็จ  โดยในงานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดให
ความหมายของแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์วา หมายถึง แรงจูงใจที่เปนแรงขับใหบุคคลพยายามที่จะแสดง
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พฤติกรรมตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยแสดงออก  เชน  การมีความรับผิดชอบตองานที่
ไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานนั้นใหประสบผลสําเร็จ และมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  ในงานวิจัย
คร้ังนี้จะกลาวถึงทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวของดังนี้ 

 
 

ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ Murray 
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามทฤษฏีของ Murray (1938, อางถึงใน ทศพร ประเสริฐสุข 2524) 
ไดแบงตามประเภทความตองการทางจิตของบุคคลออกเปน 28 ชนิด ซ่ึงรวมถึงความตองการจะ
เอาชนะและประสบความสําเร็จ ( Need for Achievement) ไวดวย โดยกลาววา ความตองการประสบ
ผลสําเร็จเปนความตองการ เปนความตองการทางจิตที่มีอยูในบุคคลทุกคน และตองการเปนผูที่มี
ความสามารถ มีพลังที่จะเอาชนะอุปสรรค มุงมั่นในการกระทําสิ่งที่ยากใหประสบความสําเร็จ  ดังนั้น
ความหมายของผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตามแนวคิดของ  Murray  คือ  ผูที่ชอบกระทําสิ่งที่ยากดวย
ความพยายาม ความมานะบากบั่นเพื่อใหบรรลุเปาหมายแหงความสําเร็จ 
 Murray  เปนผูบุกเบิกการศึกษาความตองการใฝสัมฤทธิ์  (Need  for Achievement) ในป 
ค.ศ. 1930 โดยมีหลักฐานจากความคิดที่วา  ความตองการของมนุษย  คือ  หนวยพื้นฐานของ  การ
วิเคราะหอาจจัดบุคคลไวเปนกลุมตามกําลังความตองการดานบุคลิกภาพจากตัวแปรตาง ๆ  ซ่ึงความ
ตองการเหลานี้นับเปนเครื่องบอกใหทราบถึงศูนยกลางของพลังกระตุน  ทั้งแงความเขมและทิศทาง
ของพฤติกรรมที่นําไปสูจุดมุงหมาย  พลังกระตุนรวบรวมจากการทํางานของสมองในรูปแบบของการ
รับรู  ความเขาใจ  สติปญญา  ความตั้งใจ  ความกระตือรือรนในการกระทําเพื่อที่จะเปลี่ยนทิศทางของ
ภาวการณอันไมเปนที่พอใจ  Murray  เห็นวาเปนพฤติกรรมที่สังเกตเห็นได  (พวงเพชร  วัชรอยู 2537)  
Murray และเพื่อนรวมงานที่มหาวิทยาลัย  Harvard  ไดทําการศึกษาความตองการของคนในวัยศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย พบวาความตองการของมนุษยมีอยูประมาณ 20 ชนิด  ความตองการทั้งหมดที่ได
ถูกนํามาใชเพื่อทําความเขาใจความตองการใฝสัมฤทธิ์  เขาสรุปวาความตองการใฝสัมฤทธิ์เปนความ
ตองการที่มีความซับซอนและแสดงผลแตกตางกันในแตละบุคคล  โดยทฤษฎีของ Murray สามารถ
อธิบายไดวา  ในเวลาเดียวกันบุคคลอาจมีความตองการดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานสูง  และความ
ตองการดานอื่นต่ําก็ไดความตองการที่จําเปนและสําคัญเกี่ยวกับการทํางานของคนมีอยู  4  ประการ  
คือ 
 1. ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement) หมายถึง ความตองการทําสิ่งใด
ส่ิงหนึ่งไดสําเร็จลุลวงไปดวยดี 
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 2. ความตองการมีมิตรสัมพันธ  (Need for Affiliation)  หมายถึง  ความตองการมี
ความสัมพันธอันดีกับคนอื่น  คํานึงถึงการยอมรับของเพื่อนรวมงาน 
 3. ความตองการอิสระ (Need for Autonomy)  หมายถึง ความตองการที่จะเปนตัวของ
ตัวเอง 
 4. ความตองการมีอํานาจ (Need for Power) หมายถึง  ความตองการที่จะมีอิทธิพลเหนือ
คนอื่นและตองการที่จะควบคุมคนอื่นใหอยูในอํานาจตน 
 

 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของ McClelland 
 เมื่อมีบุคคลที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงอยูในสังคมใดสังคมนั้นก็ยอมมีความกาวหนาและ
พัฒนาไปอยางมาก แมคเคลแลนด (McClelland 1969,  อางถึงใน ทิพวัลย  ปญจมะวัต 2548) กลาวถึง
แรงจูงใจทางสังคม 3 ประเภท  คือ แรงจูงใจใฝอํานาจ (Power Motive) แรงจูงใจใฝสัมพันธ 
(Affiliation  Motive) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement  Motivation)  ซ่ึงเขาใหความสําคัญกับ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มากกวาดานอื่น  เนื่องจากบุคคลที่มีความตองการสัมฤทธ์ิผลสูง ยอมมีส่ิงผลักดัน
ใหมีความพยายาม อดทนเพื่อเอาชนะตออุปสรรคตางๆใหบรรลุถึงเปาหมายของความสําเร็จที่ตนตั้ง
เอาไว และพยายามทําส่ิงตางๆดวยมาตรฐานอันดีเยี่ยมจากการที่บุคคลมีแรงจูงใจสัมฤทธิ์สูง  จะทําให
ประเทศมีความกาวหนาไดอยางรวดเร็ว  ดังนั้นแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จึงเปนแรงจูงใจที่มีความสําคัญ
และควรปลูกฝงใหแกพลเมือง โดยใหความหมายของแรงจูงใจ ใฝสัมฤทธ์ิวาเปนความปรารถนาที่จะ
กระทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยพยายามแขงกับมาตรฐานอันดีเลิศ มีความสบายใจ
เมื่อประสบความสําเร็จและจะวิตกกังวลเมื่อประสบความลมเหลว 
 แมคเคลแลนด (McClelland 1953, อางถึงใน ทิพวัลย  ปญจมะวัต 2548)   ไดสรุปลักษณะ
ของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ไวดังนี้   
 1. เปนผูมีความพยายามกระทํากิจกรรมตาง ๆ ใหประสบความสําเร็จมากกวาที่จะ
หลีกเลี่ยงเพราะกลัวความลมเหลว 
 2. เลือกทํางานที่เหมาะสมกับความสามารถของตนเองเพื่อจะไดประสบความสําเร็จการ
กําหนดเปาหมายจึงไมควรยากหรืองายเกินไปในการที่จะทําสําเร็จ 
 3. เปนผูที่คิดวาการทํางานที่ประสบความสําเร็จไดนั้น เกิดขึ้นจากความตั้งใจของบุคคล
เทานั้นไมใชเพราะโอกาส 
 4. การกระทําหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหบรรลุมาตรฐานของตนเอง ไมไดมีจุดมุงหมาย
เพื่อช่ือเสียง 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  

 

55
 

 

 เวเนอร (Weiner 1972, อางถึงใน ทิพวัลย  ปญจมะวัต 2548)   สรุปลักษณะเปรียบเทียบ
กับผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา ดังนี้ 
 1. ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง มีความตั้งใจในการทํางานดีกวา มีความอดทนตอความ
ลมเหลวสูง ชอบเลือกงานที่สลับซับซอนมากกวาผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 
 2. ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง ชอบริเริ่มกระทําส่ิงตางๆดวยความคิดของตนเองมากกวา 
และภูมิใจที่ไดเลือกงานที่ยากมากกวาผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ต่ํา 

 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 เนื่องจากยังไมมีงานวิจัยที่กลาวถึงแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยตรง ผูวิจัยจึงไดนํางานวิจัยที่มีความใกลเคียง  มาศึกษาดังนี้ 
 อุทัยวรรณ  จันทรประภาพ  (2547)  ศึกษาการรับรูลักษณะงาน  การรับรูความสามารถใน
ตนเอง  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ที่เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พยาบาลโรงพยาบาลเมตตา
ประชารักษ  ( วัดไรขิง )  พบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของเจาหนาที่พยาบาลโรงพยาบาลเมตตาประชา
รักษ  ( วัดไรขิง )สวนใหญมีระดับปานกลางและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธกับผลการ
ปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 พัชมน  อนโต (2547)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ในงาน   ระดับการสรางนวัตกรรมขององคกรกับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลของรัฐ  เขตกรุงเทพมหานคร  พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในงานมีความสัมพันธทางบวก
กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 พัทราภรณ  จีนกุล  (2547)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  การสนับสนุนจากองคการกับความสําเร็จในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยของรัฐ  พบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธทางบวกกับความสําเร็จในวิชาชีพ  
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  
 จากผลงานวิจัยที่กลาวมา พบวา สวนใหญแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีผลตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับตัวแปรที่ศึกษา 
 

ปจจัยสวนบุคคล 
 เพศ 

สิริอร  พันธโสดา  (2547)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากร   ตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  
จังหวัดเลย พบวาบุคลากรที่มีเพศตางกัน ไมมีผลตอการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ของบุคลากร   ตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดเลย 
 เพ็ญศิริ  สุขอวน  (2550)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับหนวยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ของโรงพยาบาลจิต
เวชขอนแกนราชนครรินทร  พบวา  บุคลากรที่มีเพศตางกัน  ไมมีความสัมพันธกับการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับหนวยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ของ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครรินทร   

จิตติมา  รักษาราช (2546)  ศึกษาถึงความรูความเขาใจของบุคลากรตอการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล ศึกษาเฉพาะกรณี  บุคลากรสถาบันมะเร็งแหงชาติ  พบวา  บุคลากรที่มี
เพศตางกัน  มีความรู  ความเขาใจตอการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  พบวาเพศเปนปจจัยที่มีผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาบุคลากรที่มีเพศตางกันนาจะมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลแตกตางกัน 
 

 อายุ 
 สิริอร  พันธโสดา  (2547)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากร  ตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  
จังหวัดเลย พบวาบุคลากรที่มีอายุตางกัน มีผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม
แตกตางกัน  ตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดเลย 
 เพ็ญศิริ  สุขอวน  (2550)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับหนวยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ของโรงพยาบาลจิต
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เวชขอนแกนราชนครรินทร  พบวา  บุคลากรที่มีอายุตางกัน  มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับ
หนวยงานของโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไมแตกตางกัน  
 ขวัญราตรี  ไชยแสง (2544)  ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจ
กับการดําเนินงานของพยาบาลวิชาชีพ  ในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน  มี
การดําเนินงานในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 
 อัญชลี  ดวงอุไร (2545)  ศึกษาถึงการมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของพยาบาล
ประจําการศึกษาสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล   ภาวะผูนําของหัวหนาหอผูปวย    การรับรู        
ความชัดเจนในนโยบายขององคการ  กับการมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของพยาบาล
ประจําการ  พบวาอายุ  มีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ
พยาบาลประจําการ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
   
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  พบวาอายุเปนปจจัยที่มีผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาบุคลากรที่มีอายุแตกตางกันนาจะมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลแตกตางกัน 
 
 ตําแหนงงานหรือกลุมงานที่ปฏิบัติ 
 อมรพรรณ พิมพใจพงศ (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล  กรณีศึกษา: โรงพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  จังหวัดอุดรธานี พบวา 
ปจจัยดานลักษณะหนาที่หลักในการปฏิบัติงาน  มีผลตอการรับรูกระบวนการรับรองคุณภาพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 ขวัญราตรี  ไชยแสง (2544)  ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจ
กับการดําเนินงานของพยาบาลวิชาชีพ  ในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  บุคลากรที่มีตําแหนงในการ
ปฏิบัติงานแตกตางกัน  มีการดําเนินงานในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สิริอร  พันธโสดา  (2547)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากร  ตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  
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จังหวัดเลย พบวาบุคลากรที่มีวิชาชีพตางกัน ไมมีผลตอการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ของบุคลากร  ตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดเลย 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  พบวากลุมปฏิบัติงานเปนปจจัยที่มีผลตอบทบาทของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาบุคลากรที่มีกลุมปฏิบัติงานแตกตางกันนาจะมี
บทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน 
 
 

 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 อมรพรรณ พิมพใจพงศ (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล  กรณีศึกษา: โรงพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  จังหวัดอุดรธานี พบวา 
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่แตกตางกัน  ไมมีผลตอการรับรูกระบวนการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล 
 เพ็ญศิริ  สุขอวน  (2550)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับหนวยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ของโรงพยาบาลจิต
เวชขอนแกนราชนครรินทร  พบวา  บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  ไมมี
ความสัมพันธกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับหนวยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครรินทร   
 ขวัญราตรี  ไชยแสง  (2544)  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจกับ
การดําเนินงานของพยาบาลวิชาชีพ  ในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน  มีการดําเนินงานในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  พบวาระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเปนปจจัยที่มีผลตอบทบาท
ของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ดังนั้นผูวิจัยจึงคาดวาบุคลากรที่มีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแตกตางกันนาจะมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน 
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 ประสบการณการฝกอบรม 
 ขวัญราตรี  ไชยแสง (2544)  ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจ
กับการดําเนินงานของพยาบาลวิชาชีพ  ในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  บุคลากรที่ไดรับการอบรม
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน  มีการดําเนินงานในโครงการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 รัตติยาพร  ประสาระเอ  (2545)  ศึกษาถึงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลตามแนว
ทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลนาเชือก  พบวา  บุคลากรที่มี
ประสบการณการฝกอบรมแตกตางกันมีผลการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลตามแนวทาง               
การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน 
 อุษณีย  ฝายอุปปละ (2546 : 92)  ศึกษาถึงการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดขอนแกนพบวา  การไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบริการ  
ไมพบวามีความสัมพันธกับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดขอนแกน   
 เพ็ญศิริ  สุขอวน  (2550)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
ระดับหนวยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ของโรงพยาบาลจิต
เวชขอนแกนราชนครรินทร  พบวา  บุคลากรที่มีการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตางกัน  ไมมี
ความสัมพันธกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับหนวยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครรินทร   
 สิริอร  พันธโสดา  (2547)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากร  ตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  
จังหวัดเลย พบวาบุคลากรที่มีประสบการณที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน ไมมี
ผลตอการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร  ตามโครงการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดเลย 
 
 จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  พบวา ประสบการณการฝกอบรมเปนปจจัยที่มีผลตอบทบาทของ
บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ดังนั้น ผูวิจัยจึงคาดวาบุคลากรที่มีประสบการณการ
ฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกันนาจะมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลแตกตางกัน 
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  จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของขางตน  สรุปไดวา  การพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลนั้น บุคลากรเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําใหการพัฒนาคุณภาพประสบผลสําเร็จ 
การที่จะทําใหบุคลากรสามารถดําเนินการพัฒนาคุณภาพไดนั้น บุคลากรจะตองทราบถึงบทบาทของ
ตนเองในการพัฒนาคุณภาพ  จึงจําเปนอยางยิ่งที่บุคลากรตองมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  ความคิดเห็นที่ดีในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล ไดรับการสงเสริมให
เกิดบรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาลที่ดีเพื่อเอื้อตอการดําเนินงาน และตองอาศัยแรงจูงใจของ
บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ  ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล  โดยนําความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ความคิดเห็นตอการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มาเปนตัว
ทํานายบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โดยกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยไว 
ดังนี้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 

ขอมูลสวนบุคคล 
- เพศ 
- อายุ 
- กลุมปฏิบัติงาน 
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน

โรงพยาบาล 
- ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับ

การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
   บทบาทของบุคลากรในการพัฒนา 

คุณภาพโรงพยาบาล 

- ความรูเกี่ยวกบัการพัฒนาคณุภาพ
โรงพยาบาล 

- ความคิดเหน็ตอการพัฒนาคณุภาพ
โรงพยาบาล 

- บรรยากาศการทํางานใน
โรงพยาบาล 

- แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 

ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม 
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 บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษา “ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม” เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive  Research)   
โดยมีบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  จํานวน 8 แหง  ซ่ึงไดแก  โรงพยาบาลหลวง
พอเปน  โรงพยาบาลหวยพลู  โรงพยาบาลนครชัยศรี  โรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลพุทธมณฑล 
โรงพยาบาลดอนตูม  โรงพยาบาลบางเลน  และโรงพยาบาลกําแพงแสน จํานวน  770  คน เปนหนวย
ของการวิเคราะห (Unit of Analysis)  การดําเนินการวิจัยใชระเบียบวิธีการวิจัย ดังตอไปนี้     
 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2   ตัวแปรที่ศึกษา 
 3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 4. การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 
 5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 6.  การวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน (โดยไมรวม
ตําแหนงลูกจางชั่วคราว) จังหวัดนครปฐม 8 แหง ไดแก โรงพยาบาลหลวงพอเปน โรงพยาบาล หวย
พลู โรงพยาบาลนครชัยศรี  โรงพยาบาลสามพราน โรงพยาบาลพุทธมณฑล โรงพยาบาลดอนตูม  
โรงพยาบาลบางเลน  และโรงพยาบาลกําแพงแสน  จํานวนทั้งหมด 770 คน โดยแบงเปน  3 กลุม
ปฏิบัติงาน ดังนี้   
 1. กลุมภารกิจดานบริการ  มีจํานวนบุคลากร ทั้งส้ิน 258  คน 
 2. กลุมภารกิจดานการพยาบาล  มีจํานวนบุคลากร ทั้งส้ิน 416  คน 
 3. กลุมภารกิจดานอํานวยการ  มีจํานวนบุคลากร ทั้งส้ิน 96  คน 
( สําเนารายชื่อบุคลากรจากฝายธุรการ งานบริหารทั่วไปใน  8 โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม  
กรกฎาคม 2550)   
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ตารางที่ 1  แสดงจํานวนประชากรของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครปฐม ทั้ง  8 แหง 
 

โรงพยาบาล กลุมภารกิจดาน
บริการ (คน) 

กลุมภารกิจดาน 
การพยาบาล (คน) 

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ (คน) 

1. โรงพยาบาลหลวงพอเปน   22 41 4 

2. โรงพยาบาลหวยพลู   25 65 7 

3. โรงพยาบาลนครชัยศรี   34 42 21 

4. โรงพยาบาลสามพราน 46 75 13 

5. โรงพยาบาลพุทธมณฑล   22 39 4 

6. โรงพยาบาลดอนตูม   27 40 17 

7. โรงพยาบาลบางเลน   29 55 17 

8. โรงพยาบาลกําแพงแสน        53 59 13 
รวม 258 416 96 

  

 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน (โดยไมรวม
ตําแหนงลูกจางชั่วคราว)  จังหวัดนครปฐม จํานวน 8 แหง โดยผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดย
ใชสูตรคํานวณกลุมตัวอยางของยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% สําหรับความคลาดเคลื่อน  ± 5% 
ไดขนาดกลุมตัวอยาง บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม  จํานวน 263 คน 
 

การสุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีการสุมอยางงาย  (Simple Random Sampling) 
โดยวิธีการจับสลากบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม  ทั้ง 8 แหง  ไดจํานวน 263 คน 
ตามจํานวนกลุมตัวอยาง  
  

ตัวแปรที่ศึกษา 
 สําหรับการวิจัยคร้ังนี้ ตัวแปรที่ใชในการศึกษาประกอบดวย  ตัวแปรอิสระ และตัวแปร
ตาม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. ตัวแปรอิสระ 
  1.1 ขอมูลสวนบุคคล ไดแก 
   1.1.1 เพศ ไดแก เพศชาย  เพศหญิง 
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   1.1.2  อายุ แบงเปน 5 ชวงอายุ ไดแก 
                        21-25 ป 
                        26-30 ป 
                      31-35 ป 
                      36-40 ป 
                     41 ปขึ้นไป 
   1.1.3  กลุมปฏิบัติงาน แบงเปน 3 กลุม ไดแก  
            กลุมภารกิจดานบริการ 
            กลุมภารกิจดานการพยาบาล 
      กลุมภารกิจดานอํานวยการ 
   1.1.4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แบงเปน 5 กลุมไดแก 
                     1- 5 ป 
              6-10 ป 
             11-15 ป 
             16-20 ป 
            21 ปขึ้นไป 
   1.1.5   ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
แบงเปน 2 กลุม ไดแก 
             เคยไดรับประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาล 
             ไมเคยไดรับประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 
  1.2  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  1.3 ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  1.4 บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล 
  1.5  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 
 2.   ตัวแปรตาม  ไดแก   บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล   
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครัง้นี้ แบงเปน 6 ตอน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้
 ตอนท่ี 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามในดาน
ตางๆ มีลักษณะเปนตัวเลือกที่กําหนดให (Force Choice) ไดแก เพศ อายุ กลุมปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
จํานวน 5 ขอ  
 

 ตอนท่ี  2  เปนแบบทดสอบความรู เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  เปน
แบบทดสอบที่ผูวิจัยสรางขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรม เปนแบบใหเลือกตอบ  จํานวน 20 ขอ  ให
เลือกตอบเพียง 1 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 20  คะแนน 
 เกณฑการใหคะแนน 
 ถาตอบถูกให 1 คะแนน  ถาตอบผิดให 0 คะแนน 
 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการประเมินความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยใช
เกณฑการประเมินแบบอิงกลุมจากคาเฉลี่ย ( Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)โดยประยุกต
แนวคิดของ สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และอุษาวดี  จันทรสนธิ (2537 : 846-847) มีเกณฑการใหคะแนน 
ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ยต่ํากวา  (Χ ) -1 S.D. หมายถึง  บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลในระดับนอย (นอยกวา 8 คะแนน)    
  คะแนนเฉลี่ยตั้งแต   (Χ ) - 1 S.D. ถึง  (Χ ) + 1 S.D หมายถึง  บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในระดับปานกลาง (ตั้งแต 8-13 คะแนน)   
                    คะแนนเฉลี่ยสูงกวา (Χ ) + 1 S.D.  หมายถึง  บุคลากรมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลในระดับมาก (มากกวา 13 คะแนน) 
 

 ตอนท่ี  3  เปนแบบสอบถามความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จํานวน  
30 ขอ เปนแบบสอบถามตามแบบวัดของลิเคอรท (Likert)   ซ่ึงเปนการวัดแบบมาตราสวน   ประมาณ
คา (Rating Scale) มี  5 ระดับ  ดังนี้ 
 เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง บุคลากรในโรงพยาบาลมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้น
มากที่สุด 
 เห็นดวย    หมายถึง  บุคลากรในโรงพยาบาลมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้น
มาก 
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 ไมแนใจ   หมายถึง  บุคลากรในโรงพยาบาลมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้น
ปานกลาง 
 ไมเห็นดวย   หมายถึง  บุคลากรในโรงพยาบาลมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้น
นอย 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    หมายถึง บุคลากรในโรงพยาบาลมีความคิดเห็นตรงกับขอความนั้น
นอยที่สุดหรือไมตรงเลย 
 ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว   โดยมีเกณฑการใหคะแนนเปน   
5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ  
    

   ตัวเลือก   ขอความเชิงบวก  
               คะแนน 
  เห็นดวยอยางยิ่ง    5  
  เห็นดวย          4    
  ไมแนใจ     3    

   ไมเห็นดวย    2    
   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง            1      
    

 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการประเมินระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
โดยใชเกณฑการประเมินแบบอิงกลุมจากคาเฉลี่ย (Χ )  แปลความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง 
(Mid  Point) ของชวงคะแนน (Class Interval) โดยมีเกณฑดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 1.00  ถึง 2.33 แสดงวา  ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงพยาบาลตอการพัฒนา 
คุณภาพโรงพยาบาลอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 2.34 ถึง 3.67 แสดงวา  ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงพยาบาลตอการพัฒนา 
 คุณภาพโรงพยาบาลอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.68 ถึง  5.00 แสดงวา  ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงพยาบาลตอการพัฒนา 
 คุณภาพโรงพยาบาลอยูในระดับมาก  
 

 ตอนท่ี  4  แบบสอบถามบรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล ผูวิจัยไดสรางและ
พัฒนาขึ้นตามแบบบรรยากาศองคการของบราวน  และโมเบอรก  (Brown  and  Moberg 1980 : 420) 
แบบสอบถาม จํานวน 24 ขอ  ซ่ึงเปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale)  มี 5 ระดับ 
ดังนี้ 
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 เห็นดวยอยางยิ่ง    หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
โรงพยาบาลมากที่สุด 
 เห็นดวย    หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
โรงพยาบาลมาก 
 ไมแนใจ   หมายถึง  บุคลากรในโรงพยาบาลมีความคิดเห็นตรงกับ 
ขอความนั้นปานกลาง 
 ไมเห็นดวย   หมายถึง   ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
โรงพยาบาลนอย 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง   หมายถึง    ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
โรงพยาบาลนอยที่สุดหรือไมตรงเลย 
 

 ใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยมีเกณฑการใหคะแนนเปน           
5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ 
  ตัวเลือก      ขอความเชิงบวก                   ขอความเชิงนิเสธ 
                  คะแนน                    คะแนน 
 เห็นดวยอยางยิ่ง              5      1 
 เห็นดวย                 4      2 
 ไมแนใจ                3      3 
 ไมเห็นดวย                2      4 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                      1         5 
 

  ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการประเมินระดับบรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาลดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 2.33  แสดงวา  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาลอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 2.34 ถึง 3.67  แสดงวา  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาลอยูในระดับ 
ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.68 ถึง 5.00  แสดงวา  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาลอยูในระดับมาก 
 

 ตอนท่ี 5 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (Achievement  Motivation) ผูวิจัยไดสราง
และพัฒนาขึ้นตามแนวคิดของ ชิงเก  และกิลคริสต (Schinke and Gilchrist) เปนแบบสอบถามจํานวน 
18 ขอ  ตามแบบวัดของลิเคอรท (Likert)  ซ่ึงเปนการวัดแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 
5 ระดับ ดังนี้ 
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 มากที่สุด หมายถึง         ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
โรงพยาบาลมากที่สุด 
 มาก   หมายถึง         ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
โรงพยาบาลมาก 
 ปานกลาง หมายถึง         ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
โรงพยาบาลปานกลาง 
 นอย  หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
โรงพยาบาลนอย 
 นอยที่สุด หมายถึง         ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
โรงพยาบาลนอยที่สุด 
 

 ใหผูตอบแบบสอบถาม เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยมีเกณฑการประเมินใหเปน   
5, 4, 3, 2, 1 ตามลําดับ   
 

  ตัวเลือก      ขอความเชิงบวก                   ขอความเชิงนิเสธ 
                  คะแนน                    คะแนน 
 มากที่สุด                5      1 
 มาก                  4      2 
 ปานกลาง                3      3 
 นอย                  2      4 
 นอยที่สุด                 1      5 
 

 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการประเมินแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์แบบอิงกลุม จากคาเฉลี่ย (Χ ) แปล
ความหมายคะแนนตามเกณฑจุดกึ่งกลาง (Mid Point) ของชวงคะแนน (Class Interval) โดยมีเกณฑ
ดังนี้ 
 คาเฉลี่ย  1.00  ถึง  2.33  หมายถึง บุคลากรในโรงพยาบาลมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอ 
การพัฒนาคุณภาพอยูในระดบันอย 
 คาเฉลี่ย  2.34  ถึง  3.67  หมายถึง บุคลากรในโรงพยาบาลมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอ 
การพัฒนาคุณภาพอยูในระดบัปานกลาง 
 คาเฉลี่ย  3.68  ถึง  5.00  หมายถึง บุคลากรในโรงพยาบาลมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ตอ 
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การพัฒนาคุณภาพอยูในระดบัมาก  
 ตอนที่ 6 แบบสอบถามบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีขอ
คําถามทั้งส้ิน 27 ขอ โดยจําแนกตาม  3  ดาน ดังนี ้
 1.  การรับรูและเขาใจเปาหมายขององคกร       ขอที่  1-13 
 2.   การปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีคุณภาพ        ขอที่  14-22 
 3.   การสงตอและประสานงานกบัหนวยงานอืน่  ขอที่  23-27 
 เปนแบบสอบถามตามแบบวัดของลิเคอรท (Likert)  ซ่ึงเปนการวัดแบบมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 มากที่สุด หมายถึง บุคลากรมีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมากที่สุด 
 มาก   หมายถึง  บุคลากรมีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาก 
 ปานกลาง หมายถึง   บุคลากรมีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลปานกลาง 
 นอย  หมายถึง   บุคลากรมีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนอย 
 นอยที่สุด หมายถึง   บุคลากรมีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนอยที่สุด 
 

 ใหผูตอบแบบสอบถาม เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยมีเกณฑการใหคะแนนเปน    
5,4, 3, 2,1 ตามลําดับ 
 

   ตัวเลือก    ขอความเชิงบวก  
               คะแนน 
 เห็นดวยอยางยิ่ง               5  
 เห็นดวย                      4    
 ไมแนใจ                              3    

  ไมเห็นดวย                              2    
  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง                        1      

 

 ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑการประเมินระดับบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยใชเกณฑการประเมินแบบอิงกลุม จากคาเฉลี่ย (Χ ) แปลความหมายคะแนนตาม
เกณฑจุดกึ่งกลาง (Mid Point) ของชวงคะแนน (Class Interval) โดยมีเกณฑดังนี้ 
 คาเฉลี่ย 1.00  ถึง 2.33  แสดงวา  บุคลากรมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยู
ในระดับนอย 
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 คาเฉลี่ย 2.34  ถึง 3.67  แสดงวา   บุคลากรมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล อยู
ในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.68  ถึง  5.00   แสดงวา   บุคลากรมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยู
ในระดับมาก 
 

การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  
 ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ ผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถาม โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
 1. ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของและนําผลจากการศึกษามาสรางเปนเครื่องมือ ภายใต
คําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
 2. ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ของแบบสอบถามโดยนํา
แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ทาน พิจารณาปรับแก
ตามรายละเอียดของตัวแปรที่นิยามไวในบทที่ 1 แลวพิจารณาปรับปรุงแกไขอีกครั้ง 
 3. นําแบบสอบถามที่ไดพิจารณาปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับ
บุคลากรในโรงพยาบาลกําแพงแสนที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
 4. นําแบบทดสอบและแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจากการทดลองใช มาหาคาความ
เชื่อมั่น ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังนี้ 
                    4.1 แบบทดสอบความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  หาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใชสูตร Kr 20 ของคูเดอร-ริชารดสัน  (Kuder-Richardson s Method, อางถึงใน    
พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 123)  ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  = .7416 
                    4.2 แบบสอบถามความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล หาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability)โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา )tcoefficien( −α ของครอนบาค (Cronbach) ไดคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  = .9728 

      4.3 แบบสอบถามบรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล   หาคาความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา )tcoefficien( −α  ของครอนบาค (Cronbach) ไดคา
ความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  = .9204 

      4.4 แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  หาคาความเชื่อมั่น  (Reliability) หาคา
สัมประสิทธ์ิแอลฟา )tcoefficien( −α  ของครอนบาค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย  = .9138 
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  4.5 แบบสอบถามบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  เมื่อหาคา
ความเชื่อมั่น  (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา )tcoefficien( −α ของครอนบาค 
(Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือที่ใชในการวิจัย  = .9223 
              
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอมูลในครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อทําหนังสือติดตอ
และประสานงาน ไปยังโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 8 แหงในจังหวัดนครปฐม เพื่อขอความรวมมือจาก
บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 2. ผูวิจัยติดตอประสานงานกับหัวหนาฝายการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครปฐม ทั้ง 8  แหง  เพื่อขออํานวยความสะดวกในการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดผานการพัฒนาและปรับปรุงแลว  ไปดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2551 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เปนระยะเวลา 
30 วันโดยผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม จํานวน 263 ฉบับ  ไดแบบสอบถามที่บุคลากรโรงพยาบาล
ชุมชนจังหวัดนครปฐม ทั้ง 8 แหง ตอบแลวครบถวน สมบูรณ จํานวน 263 ฉบับ คิดเปน  รอยละ  100  
 

การวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล และนําขอมูลที่ไดมาดําเนินการ ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความถูกตองและสมบูรณของแบบสอบถาม 
 2. นําขอมูลมาจัดระเบียบเพื่อนําไปสรางคูมือรหัส 
 3. ตรวจใหคะแนนตามเกณฑการใหคะแนนตามที่วางไว 
 4. ลงรหัสตามคูมือลงรหัส 
 5. วิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร  
 

 สถิติที่ใชในการวิจัย ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะห โดยใชสถิติสําหรับ
การวิจัยดังนี้ 
 1. การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ  อายุ  กลุม
ปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล ใชการแจกแจงความถี่และรอยละ (%) 
 2. การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ความคิดเห็นตอการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และระดับ
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บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ใชคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 
 3. การวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบระดับบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม ที่มี เพศ อายุ กลุมปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล และประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ในกรณีที่ตัว
แปรอิสระ จําแนกเปน 3 กลุมขึ้นไป ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)   
และทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) และในกรณีที่ตัวแปรอิสระจําแนก
เปน 2 กลุม ใชการทดสอบคาที (t-test) 
 4. ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล และแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  เปนปจจัยที่สงผลตอ
บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ใชการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับ
ความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple Regression Analysis) 
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บทท่ี 4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงค  ผูวิจัยขอเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  จํานวน 263 คน จําแนกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลโดยใชคาความถี่และรอยละ (%) 
 ตอนที่ 2    การวิเคราะหคาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของคะแนน

ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และบทบาทของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 

 ตอนที่ 3    การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของบทบาทของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยจําแนกตาม เพศ อายุ กลุมปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลและประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

 ตอนที่ 4   การวิเคราะหตัวแปร ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ความ
คิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล และแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

 

 สัญลักษณท่ีใชสําหรับการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยมีดังนี้ 
 X1  หมายถึง       ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
 X2  หมายถึง      ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
 X3  หมายถึง       บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล   
 X4  หมายถึง       แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
 Y  หมายถึง บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
 Χ      หมายถึง       คาเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.     หมายถึง       คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 F       หมายถึง       คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F – distribution 
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 t       หมายถึง       คาสถิติที่ใชพิจารณาใน t- distribution 
 df       หมายถึง       คาองศาอิสระ (Degree  of  Freedom) 
 SS  หมายถึง  ผลรวมของคากําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square) 
 MS  หมายถึง คาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนกําลังสอง  (Mean Square) 
 *  หมายถึง คาระดับนัยสําคัญของสถิติที่ทดสอบ (Significance) 
 R  หมายถึง คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) 
 R2  หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) 
 Adj R2 หมายถึง ประสิทธิภาพในการทํานายที่ปรับแลว (Adjusted R Square) 
 R2 Change หมายถึง ประสิทธิภาพการทํานายที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มตัวแปรอิสระ 
      เขาสมการถดถอย 
  b  หมายถึง คาสัมประสิทธิ์ความถดถอย  (Regression  Coefficients) 
 Beta หมายถึง  คาสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน (Standardized 
       Regression Coefficients) 
 S.E.  หมายถึง คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการทํานาย  (Standard  Error 
        of  the Estimation) 
 Constant (a) หมายถึง  คาคงที่ 
 Over all  F    หมายถึง  สถิติทดสอบ  F  ของการทดสอบ 

     

ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  
จํานวน 263 คน โดยใชการแจกแจงความถี่และรอยละ  ดังตารางที่ 2   
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ตารางที่ 2    แสดงจํานวนและรอยละของขอมูลสวนบุคคลของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน    
 จังหวัดนครปฐม จําแนกตาม เพศ อายุ กลุมปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
 ในโรงพยาบาลและประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
 

ขอมูลสวนบุคคล     จํานวน     รอยละ   
เพศ   
 1.  ชาย   37   14.1 
 2.  หญิง    226 85.9 
อายุ    
 1.  21-25 ป 24 9.1 
 2.  26-30 ป 56 21.3 
 3.  31-35 ป 54 20.5 
 4.  36-40 ป 53 20.2 
 5.  41 ปขึ้นไป                                                  76    28.9 
กลุมปฏิบัตงิาน   
 1.  กลุมภารกิจดานบริการ 88 33.5 
 2.  กลุมภารกิจดานการพยาบาล 142   54.0 
 3.  กลุมภารกิจดานอํานวยการ 33 12.5 
ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานในโรงพยาบาล   
 1.  1-5 ป 57 21.7 
 2.  6-10 ป 59 22.4 
 3.  11-15  ป 50 19.0 
 4.  16-20  ป                                                      37 14.1 
 5.  21  ปขึ้นไป                                                 60 22.8 
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ตารางที่ 2    (ตอ) 
 

ขอมูลสวนบุคคล     จํานวน     รอยละ   
ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพฒันา 
คุณภาพโรงพยาบาล 

  

 1.  เคยไดรับประสบการณการฝกอบรม 
     เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

245 93.2 

 2.  ไมเคยไดรับประสบการณการฝกอบรม 
     เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

18 6.8 

รวม 263 100.0 
 

 จากตารางที่ 2 พบวา  กลุมตัวอยางสวนมาก ไดแก  เพศหญิง จํานวน 226 คน คิดเปนรอย
ละ 85.9 รองลงมาไดแก เพศชาย จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 14.1 ตามลําดับ 
 อายุ  พบวา  กลุมตัวอยางสวนมากมีอายุตั้งแต 41 ปขึ้นไป จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 
28.9 รองลงมาไดแก อายุ 26-30 ป  จํานวน56  คน คิดเปนรอยละ 21.3 รองลงมา ไดแก อายุ 31-35 ป 
จํานวน 54 คน  คิดเปนรอยละ 20.5 รองลงมา ไดแก อายุ 36-40 ป จํานวน53 คน คิดเปนรอยละ 20.2 
และอายุ 21-25 ป  จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 9.1 ตามลําดับ 
 กลุมปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางสวนมากปฏิบัติงานอยูใน กลุมภารกิจดานการพยาบาล
จํานวน142 คน คิดเปนรอยละ 54.0 รองลงมาไดแกกลุมภารกิจดานบริการ จํานวน 88 คน คิดเปนรอย
ละ 33.5 และกลุมภารกิจดานอํานวยการ จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 12.5 ตามลําดับ 
 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล พบวา  กลุมตัวอยาง สวนมากมีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตั้งแต 21 ปขึ้นไป จํานวน 60  คน คิดเปนรอยละ 22.8 รองลงมา ไดแก  6-
10 ป จํานวน 59 คน   คิดเปนรอยละ 22.4 และ 1-5 ป จํานวน 57 คน คิดเปนรอยละ 21.7 และ   11-15 
ป จํานวน 50 คน  คิดเปนรอยละ19.0 และ 16-20 ป จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 14.1 ตามลําดับ 
 ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล พบวา กลุมตัวอยางใน
สวนมากเคยไดรับประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  จํานวน 245 คน 
คิดเปนรอยละ 93.2  รองลงมาไมเคยไดรับประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล จํานวน 18 คน  คิดเปนรอยละ 6.8 ตามลําดับ 
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ตอนที่  2   การวิเคราะหคาเฉล่ียของคะแนนความรูเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของ 
 บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม โดยใชคารอยละ และวิเคราะห 
 ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  
  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
 โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม โดยใชคาเฉล่ีย (Χ )  และสวนเบี่ยงเบน 
 มาตรฐาน (S.D.) 

 2.1 การวิเคราะหระดับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  โดยใชคารอยละ ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3   แสดงรอยละของระดับความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
 ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม   
 

ระดับความรูเก่ียวกับการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาล                  จํานวน รอยละ 
ระดับนอย (นอยกวา 8 คะแนน)                                                  40 15.21 
ระดับปานกลาง  (ตั้งแต 8-13 คะแนน)                                      204 77.57 
ระดับมาก (มากกวา 13 คะแนน) 19 7.22 
             Χ                         S.D.                                                                               
           10.57                    2.456                                                                                   

                  

 จากตารางที่ 3 พบวา กลุมตัวอยางของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม
สวนมากมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ในระดับปานกลาง  คิดเปนรอยละ 77.57  
รองลงมามีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  อยูในระดับนอย คิดเปนรอยละ 15.21 และ
มีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  อยูในระดับมาก คิดเปนรอยละ7.22 ตามลําดับ 
 

 2.2 ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน  
จังหวัดนครปฐม  โดยใชคาเฉลี่ย (Χ )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังมีรายละเอียดในตารางที่ 
4 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 78 
 

ตารางที่ 4  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพ 
 โรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์และบทบาท 
 ของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
 

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา Χ  S.D คาระดับ 
ความคิดเหน็ตอการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล                3.79 0.43 มาก 
บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล          3.56 0.51 ปานกลาง 
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   3.71       0.38     มาก 
บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3.38       0.65 ปานกลาง 

  

 จากตารางที่ 4 พบวา กลุมตัวอยางของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  มี
ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  อยูในระดับมาก (Χ = 3.79)  มีบรรยากาศการทํางาน
ในโรงพยาบาล อยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.56) มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์อยูในระดับมาก (Χ  = 3.71) 
และมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.38)  
 

ตอนที่ 3   การวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
 โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม ท่ีมีเพศ  อายุ  กลุมปฏิบัติงาน  ระยะเวลาที่ 
 ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลและประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 
 โรงพยาบาลที่ตางกัน 
 ในการวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม ที่มีเพศ  อายุ  กลุมปฏิบัติงาน ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล และประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ตางกันมี
รายละเอียดดังนี้ 
 การวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีเพศและประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลที่ตางกัน โดยใชสถิติเปรียบเทียบ t-  test  และการวิเคราะหความแปรปรวน เพื่อ
เปรียบเทียบบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม  ที่มีอายุ  กลุมปฏิบัติงาน และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One - Way ANOVA) และหากพบความแตกตางจะทดสอบความแตกตาง
ของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 5-14 
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ตารางที่ 5  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
 โรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามเพศ 
 

เพศ 
 

N 
 
Χ  

 
S.D. 

 
t 
 

ชาย 
หญิง 

37 
226 

3.287 
3.390 

.544 

.665 
-.899 

 

 จากตารางที่  5 พบวา  บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  เพศชายและเพศ
หญิงมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไมแตกตางกัน 
 

ตารางที่ 6  แสดงการวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
 โรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม  ที่มีประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับ 
 การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน 
 

ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  N Χ  S.D. t 

เคย  245 3.415 .646 3.631* 
ไมเคย  18 2.852      .447  

*  P<.05 
 

 จากตารางที่ 6 พบวา บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม  ที่มีประสบการณ
การฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน  มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  
จังหวัดนครปฐม  ที่มีประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  มีคาเฉลี่ย
บทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมากกวา (Χ = 3.415) กลุมตัวอยางบุคลากรในโรงพยาบาล
ชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่ไมเคยไดรับประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (Χ = 2.852) 
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ตารางที่ 7   แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาระดับ  บทบาทของบุคลากรในการพัฒนา 
 คุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามอายุ 
 

อายุ N Χ  S.D คาระดับ 
21-25  ป 
26- 30  ป 
31-35  ป 
36-40  ป 

     41 ปขึ้นไป 

24 
56 
54 
53 
76 

3.156 
3.322 
3.376 
3.306 
3.535 

.533 

.513 

.593 

.689 

.754 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

 จากตารางที่  7  พบวา  กลุมตัวอยางของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ทกุ
ชวงอายุมีคาเฉลี่ยบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยูในระดับปานกลาง  โดยบุคลากรกลุม
ตัวอยางโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีอายุอยูในชวง  41ปขึ้นไป  มีคาเฉลี่ยบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมากที่สุด  (Χ = 3.535) 
 

ตารางที่ 8  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบบทบาทของบุคลากรในการพัฒนา 
 คุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 
ระหวางกลุม 4 3.508 .877 2.115 
ภายในกลุม 258 106.993 .415  

รวม 262 110.501   
 

 จากตารางที่ 8 พบวา  บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีอายุแตกตาง
กันมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไมแตกตางกัน 
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ตารางที่ 9 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาระดับ  บทบาทของบุคลากรในการพัฒนา 
 คุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามกลุมปฏิบัติงาน 
 

กลุมปฏิบัตงิาน N Χ  S.D คาระดับ 
กลุมภารกิจดานบริการ 
กลุมภารกิจดานการพยาบาล 
กลุมภารกิจดานอํานวยการ 

88 
142 
33 

3.285 
3.511 
3.040 

.601 

.674 

.783 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

  

 จากตารางที่  9  พบวา  กลุมตัวอยางของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ทกุ
กลุมปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยูในระดับปานกลาง  โดยกลุม
ภารกิจดานการพยาบาล มีคาเฉลี่ยบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมากที่สุด        ( Χ = 
3.511) รองลงมาไดแกกลุมภารกิจดานบริการและกลุมภารกิจดานอํานวยการ (Χ = 3.285 และ Χ = 
3.040 ตามลําดับ ) 
 

ตารางที่ 10 แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ 
 โรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม   จําแนกตามกลุมปฏิบัติงาน 
 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 2 7.033 3.516 8.836* 
ภายในกลุม 260 103.468 .398  

รวม 262 110.501   
*  P<.05 
 

 จากตารางที่ 10 พบวา บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม  ที่มีกลุมปฏิบัติงาน
แตกตางกัน  มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) ดังตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยบทบาทของบุคลากรในการพัฒนา 
  คุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม  จําแนกตาม 
  กลุมปฏิบัติงานเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 
 

 
กลุมปฏิบัตงิาน 

กลุมภารกิจดาน
อํานวยการ 

(Χ = 3.040) 

กลุมภารกิจดาน
บริการ 

(Χ = 3. 285) 

กลุมภารกิจดาน
การพยาบาล 
(Χ = 3.511) 

กลุมภารกิจดานอํานวยการ 
(Χ = 3.040) 

-   

กลุมภารกิจดานบริการ 
(Χ = 3 .285) 

.245 -  

กลุมภารกิจดานการพยาบาล 
(Χ = 3.511) 

.471*        .226* - 

*  P<.05 
 

 จากตารางที่  11  พบวา ผลการทดสอบความแตกตาง บทบาทของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐมจําแนกตามกลุมปฏิบัติงาน พบวา  บุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในกลุมภารกิจดานการพยาบาล (Χ = 3 .511)  มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลแตกตางกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมภารกิจดานบริการ (Χ = 3.285) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ.05 โดยที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมภารกิจดานการพยาบาลมีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลมากกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมภารกิจดานบริการ และบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในกลุมภารกิจดานการพยาบาล (Χ = 3 .511)  มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมภารกิจดานอํานวยการ (Χ = 3.040) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
โดยที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมภารกิจดานการพยาบาลมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
มากกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมภารกิจดานอํานวยการ นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
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ตารางที่ 12  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คาระดับ  บทบาทของบุคลากรในการพัฒนา 
  คุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามระยะเวลาที ่
  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
 

ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานในโรงพยาบาล N Χ  S.D. คาระดับ 
1-5 ป 
6-10 ป 
11-15 ป 
16-20 ป 

21 ปขึ้นไป 

50 
61 
51 
41 
60 

3.201 
3.371 
3.365 
3.274 

3.6074 

.535 

.552 

.576 

.845 
.6872 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

 

 จากตารางที่  12 พบวา กลุมตัวอยางของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม ทุก
ชวงระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  มีคาเฉลี่ยบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยูใน
ระดับปานกลาง  โดยกลุมตัวอยางบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ตั้งแต 21 ปขึ้นไป  มีคาเฉลี่ยบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาก
ที่สุด (Χ = 3.607)  

 

ตารางที่ 13  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ 
  โรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
  ในโรงพยาบาล 

แหลงความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวางกลุม 4 5.185 1.296 3.176* 
ภายในกลุม 258 105.316 .408  

รวม 262 110.501   
*  P<.05 
 

 จากตารางที่  13  พบวา  บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแตกตางกัน มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 
ดังตารางที่ 14   
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 หมายเหตุ  การทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวน  (Homogeneity of  
Variance)  พบวา  ความแปรปรวนของระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแตกตางกัน  (ไมมีความ
เปนเอกพันธของความแปรปรวน  )ซ่ึงไมเปนไปตามขอตกลงของการทํา One - way  ANOVA 

 

ตารางที่ 14  แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยบทบาทของบุคลากรในการพัฒนา 
  คุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม  จําแนกตามระยะเวลาที่ 
  ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเปนรายคูดวยวิธีของเชฟเฟ  (Scheffe) 
 

ระยะเวลาที่
ปฏิบตัิงานใน
โรงพยาบาล 

1-5 ป
(Χ =3.201) 

 

16-20  ป
(Χ =3.274) 

 

11-15  ป 
(Χ =3.365 ) 

 

6-10  ป 
(Χ =3.371) 

 

21  ปขึ้นไป
(Χ =3.607) 

1-5  ป 
(Χ = 3.201) 

-     

11-15  ป 
(Χ = 3.365) 

.165 .092 -   

6-10  ป 
(Χ = 3.371) 

.170 -.097 
 

.006 -  

21  ป ขึ้นไป 
(Χ = 3.607) 

.407* .338 .242 .236 - 

 

 จากตารางที่ 14 พบวา ผลการทดสอบความแตกตาง  บทบาทในการพัฒนาคุณภาพของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐมจําแนกตาม ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่
แตกตางกัน  พบวา บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลตั้งแต 21 ปขึ้นไป มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (Χ = 3.607) แตกตางกับ 
บุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 1-5 ป  (Χ = 3.201) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยที่บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลตั้งแต 21 ปขึ้นไป มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มากกวาบุคลากรที่มี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 1-5 ป  นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
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ตอนที่ 4   การวิเคราะหตัวแปร  ไดแก  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
 ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล   
 และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ท่ีสามารถทํานายบทบาทการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 ของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม  โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอย 
 พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple   
 Regression) 
 การวิเคราะหตัวแปร  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ความคิดเห็นตอการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ที่สามารถ
ทํานายบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  
โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise 
Multiple Regression)  มีรายละเอียดดังตอไปนี้  
 4.1  การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล
และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์   ดังรายละเอียดในตารางที่ 15 
 

ตารางที่ 15   แสดงการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนา 
  คุณภาพโรงพยาบาล (X1)   ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  (X2)   
  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล (X3) และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  (X4) 
 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Y 
X1 1.000     
X2 -.072 1.000    
X3 -.055 .450** 1.000   
X4 -.106 .433** .388** 1.000  
Y .089 .486** .433** .457** 1.000 

* * P< .01 
 

 จากตารางที่ 15 พบวา ความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดวยกันเอง ไดแก  ความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศ
การทํางานในโรงพยาบาลและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  พบวา  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพ
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โรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาลและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  มีความสัมพันธกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีความสัมพันธ
ทางบวกกับ บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาลมากที่สุด (r = .450)  และบรรยากาศการทํางานใน
โรงพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกกับแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์นอยที่สุด (r = .388) 

 เมื่อพิจารณาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตามพบวา ความคิดเห็นตอ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาลและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มี
ความสัมพันธกับบทบาทบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ.01โดยความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  มีความสัมพันธกับบทบาทบุคลากรใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มากที่สุด (r = .486) และบรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล    มี
ความสัมพันธกับบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  นอยที่สุด (r = .433) 
 

 4.2 การวิเคราะหตัวแปร ไดแก  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ความ
คิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  และแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  ที่สามารถทํานายบทบาทการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  
จังหวัดนครปฐม  ดังรายละเอียดในตารางที่ 16 
 

ตารางที่ 16  แสดงการวิเคราะหตัวแปร ไดแก ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล    
  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  
  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ที่สามารถทํานายบทบาทการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  ของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม  โดยใชสถิติวิเคราะหการถดถอย 
  พหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ (Stepwise Multiple   
 Regression) 
 

ลําดับของตัวแปร R R2 AdjR2 R2change b Beta t 
1.  ความคิดเหน็ตอ 
การพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล ( X2)   

.486 .236 .233 .236 .472 .355 6.121** 

2.  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (X4) .558 .311 .306 .075 .769 .303 5.305** 
Constant (a)  =  -14.10                S.E =  9.838         Over  all  F =  108.915*** 

** P< .01 
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 จากตารางที่  16  พบวา ตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการทํานายบทบาทของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ไดแก  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  โดยความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 
1  สามารถทํานายบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไดรอยละ 23.6  
 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เปนตัวแปรที่ไดรับเขาสมการเปนลําดับที่ 2  สามารถทํานายบทบาท
ของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไดรอยละ 7.5 โดยความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลและแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  สามารถรวมทํานายบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลได รอยละ 31.1 
 สมการที่รับการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขา
สมการ  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 สามารถเขียนเปนสมการวิเคราะหการถดถอยในรูปคะแนน
ดิบและคะแนนมาตรฐานไดดังนี้ 
 

 ในรูปคะแนนดิบ 
 Y   =   -14.10 +.472 (X2) +.769 (X4) 
 

 ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z   =      .355 (X2) +.303 (X4) 
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บทท่ี  5 

 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่สงผลตอบทบาทในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานใน
โรงพยาบาล  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  และบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  เปรียบเทียบความแตกตางของบทบาทของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม จําแนกตามเพศ  อายุ  กลุม
ปฏิบัติงาน  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  และประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล  และเพื่อศึกษาวาความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ความคิดเห็นตอ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ เปนปจจัย
ที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม    
 ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  และทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของ  เพื่อนําตัวแปรมากําหนดกรอบแนวคดิ
การวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานไวดังนี้ 1) บุคลากรในโรงพยาบาลเพศชายและเพศหญิง มีบทบาทใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน 2) บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม ที่มี
ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกันมีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน 3) บุคลากรในโรงพยาบาลที่มีอายุตางกัน  มีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลแตกตาง 4) บุคลากรในโรงพยาบาลที่มีกลุมปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีบทบาทใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน 5) บุคลากรในโรงพยาบาลที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลแตกตางกัน  มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน  และ 6) ความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศ
การทํางานในโรงพยาบาลและแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  เปนปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม    
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 ประชากรที่ใชในการศึกษา ไดแก  บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครปฐม  (โดย
ไมรวมบุคลากรในตําแหนงลูกจางชั่วคราว) จํานวน 8 แหง ไดแกโรงพยาบาลหลวงพอเปน  
โรงพยาบาลหวยพลู โรงพยาบาลนครชัยศรี โรงพยาบาลสามพราน  โรงพยาบาลพุทธมณฑล 
โรงพยาบาลดอนตูม โรงพยาบาลบางเลนและโรงพยาบาลกําแพงแสน จํานวน 770 คน (สําเนารายชื่อ
บุคลากรจากฝายธุรการ งานบริหารทั่วไปใน ทั้ง 8 โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  กรกฎาคม 
2550)            
 ผูวิจัยไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของยามาเน (Yamane 1973 : 508-581)  
ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 ขนาดความคลาดเคลื่อนสูงสุดที่ยอมรับไดรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง
บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม ทั้ง 8 แหง จํานวน263 คน ใชวิธีการสุมอยางงาย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับฉลากครบ 263 คน บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครปฐม ทั้ง 8 แหง ตามจํานวนกลุมตัวอยาง  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง  โดยผูวิจัยเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเอง และนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  โดยใชคา
รอยละ (%)  คาเฉลี่ย ( Χ )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยใชคาทดสอบคาที (t- test)  วิเคราะหความแตกตางระหวางกลุม
ตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และวิเคราะห
การถดถอยพหุคูณ (Multiple Stepwise Regression Analysis)  ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่
นําเขาสมการเพื่อหาตัวแปรอิสระที่สามารถทํานายบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม 
 

สรุปผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยสรุปเปนประเด็นสําคัญไวดังนี้ 
    1.   จากการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง  ซ่ึงตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  

263 คน  พบวา  กลุมตัวอยางสวนมากเปนเพศหญิง  จํานวน 226 คน  คิดเปนรอยละ 85.9  และกลุม
ตัวอยางสวนมากมีอายุตั้งแต 41 ปขึ้นไป  จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 28.9  และกลุมตัวอยาง
สวนมากปฏิบัติงานใน กลุมภารกิจดานการพยาบาล จํานวน 142 คน  คิดเปนรอยละ 54.2  และกลุม
ตัวอยางสวนมากมีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 21 ปขึ้นไป จํานวน 60 คน  คิดเปนรอยละ 
22.8 และกลุมตัวอยางสวนมากมีประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
จํานวน 245 คนคิดเปนรอยละ 93.2  
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 2. ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพ 
โรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และบทบาทของบุคลากรใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  พบวา 
            2.1 ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  อยูในระดับปานกลาง  จาก
บุคลากร สวนใหญ จํานวน 204 คน โดยคิดเปนรอยละ 77.57  จากบุคลากรทั้งหมด จํานวน 263 คน  

  2.2 ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  อยูในระดับมาก  (Χ  = 3.70)   
  2.3 บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล อยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.56) 
  2.4 แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  อยูในระดับมาก (Χ = 3.72)   
  2.5 บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ

โรงพยาบาล  อยูในระดับปานกลาง (Χ = 3.38)   
 3.  การวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีเพศ  ประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลที่ตางกัน อายุ  กลุมปฏิบัติงาน  และระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ตางกัน พบวา 

   3.1 บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีเพศแตกตางกันมีบทบาทใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไมแตกตางกัน 
            3.2 บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม ที่มีประสบการณการฝกอบรม 
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน  มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
แตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยกลุมตัวอยางบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  
จังหวัดนครปฐม  ที่มีประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  มีคาเฉลี่ย
บทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมากกวา (Χ = 3.415) กลุมตัวอยางบุคลากรในโรงพยาบาล
ชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่ไมเคยไดรับประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  (Χ = 2.852) 
  3.3 บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีอายุแตกตางกันมีบทบาทใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไมแตกตางกัน 
  3.4 บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม ที่มีกลุมปฏิบัติงานแตกตางกัน  
มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุม
ตัวอยางของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมภารกิจ
ดานการพยาบาล (Χ = 3.511) มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมากกวาบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในกลุมภารกิจดานบริการ (Χ = 3.285) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และบุคลากร
ที่ปฏิบัติงานในกลุมภารกิจดานการพยาบาล (Χ = 3.511) มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
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มากกวาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในกลุมภารกิจดานอํานวยการ (Χ = 3.040) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
  3.5 บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน 
โรงพยาบาลที่แตกตางกันมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมตัวอยางของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตั้งแต  21 ขึ้นไป มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
(Χ = 3.607) มากกวา บุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 1-5 ป (Χ = 3.201) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นอกนั้นไมพบความแตกตาง 
 4.   การวิเคราะหตัวแปร  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ความคิดเห็นตอ
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ที่
สามารถทํานายบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม  พบวา  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  สามารถ
ทํานายบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม 
โดยความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไดรับการคัดเลือกเขาสมการเปนอันดับที่ 1 
สามารถทํานายบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไดรอยละ 23.6  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์  เปนตัวแปรที่ไดรับเลือกเขาสมการเปนลําดับที่ 2 สามารถทํานายบทบาทของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ไดรอยละ 7.5 โดยความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และ
แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  สามารถรวมทํานายบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลได  
รอยละ 31.1 
 

อภิปรายผล 
 

 ผลการวิจัยสามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้ 
  1. ผลการวิเคราะหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ความคิดเห็นตอ การ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และบทบาท
ของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  มีรายละเอียด  
ดังนี้   
  1.1 ผลการวิเคราะหความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  พบวา สวนมากอยูในระดับปานกลาง  ทั้งนี้สามารถอธิบายได
วา การที่บุคลากรสวนใหญไดผานการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาแลว  แตก็เปน
เพียงในสวนแนวคิดและหลักการพื้นฐาน  ไมไดเนนและอธิบายใหบุคลากรรับรูและทําความเขาใจใน
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ประเด็นที่เปนสาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  นั่นคือประเด็นของขั้นตอนในการ
พัฒนาคุณภาพวามีกี่ขั้นตอน  ประกอบดวยอะไรบาง  และในแตละขั้นตอนมีชวงการดําเนินการ
อยางไร  กระบวนการในการดําเนินงานพัฒนาและมาตรฐานของโรงพยาบาลมีอะไรบาง จากขอมูลที่
ไดจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐมพบวา ขอคําถามที่
บุคลากรยังตอบไมถูกตองเปนจํานวนมากกวารอยละ50 ขึ้นไป ไดแก  ขอคําถามดังตอไปนี้  คือขอที่ 4 
“ ผูที่ไดรับประโยชนโดยตรงในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลคือใคร”  คิดเปน รอยละ
89.7  ขอที่6 “ ขอใดไมใชขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล” คิดเปนรอยละ 64.3  ขอที่14 “ 
มาตรฐาน HA เปนมาตรฐานที่กลาวถึงองคประกอบสําคัญของโรงพยาบาลในภาพรวม ยกเวน ขอใด
ตอไปนี้”  คิดเปน รอยละ 54.0  ขอที่11 “ บันไดขั้นที่ 2 สู HA เปนการดําเนินการที่เนนอะไร ” คิดเปน 
รอยละ52.5   
 จากการวิเคราะหขอมูลที่ได พบวา บุคลากรสวนมากยังไมทราบถึงขั้นตอนในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลวามีกี่ขั้นตอน  ประกอบดวยอะไรบางและในแตละขั้นตอนมีชวงการดําเนินการ
อยางไรและกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพวามีกิจกรรมอะไรบาง  กระบวนการในการดําเนินงานพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลมีอะไรบาง  ซ่ึงประเด็นเหลานี้แสดงใหเห็นวาบุคลากรมีความ
เขาใจถึงแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพอยางจํากัด  โดยบุคลากรสวนใหญยังมีความเขาใจวา  
การพัฒนาคุณภาพ คือ การมุงเนนกระบวนการดูแลผูปวยใหมีประสิทธิภาพ  เนนที่การทบทวน  12 
กิจกรรมคุณภาพ  ซ่ึงเปนบันไดขั้นที่ 1 ของการดําเนินการพัฒนาคุณภาพจึงทําใหบุคลากรเขาใจถึง
ประโยชนโดยตรงที่มีตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไมถูกตองวาผูที่ไดรับผลประโยชนโดยตรง
จากการดําเนินการพัฒนาคุณภาพนั้นคือ ผูปฏิบัติงานไมใชผูปวย  แสดงถึงความเขาใจในขั้นตอนการ
ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพที่ไมถูกตอง  และการที่บุคลากรมีความรูที่ไมถูกตองเกี่ยวกับ
มาตรฐานโรงพยาบาล ทําใหไมสามารถที่จะนําแนวทางมาปฏิบัติตามมาตรฐานเพื่อบรรลุเปาหมาย
ขององคกรได  เพราะการดําเนินงานในบันไดขั้นที่2 คือ เครื่องชี้วัดของการปฏิบัติงานที่สําคัญวามีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือไม และอีกประเด็นที่สําคัญคือจากการที่ผูบริหารนั้นเมื่อประกาศ
นโยบายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลใหทราบแลว ผูบริหารขาดการติดตามประเมินผลวา
บุคลากรในทุกระดับนั้นวามีความเขาใจชัดเจนและทั่วถึงในทุกระดับปฏิบัติงาน และผูบริหารยังขาด
การประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องวาบุคลากรสามารถนํานโยบายมาวางแผนในการ
ปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพตามนโยบายที่ไดวางไวหรือไม  จะทราบวา
บุคลากรยังไมเขาใจการดําเนินงานก็ตอเมื่อมีการประเมินจากบุคคลภายนอก  จากนั้นจึงไดติดตามหา
สาเหตุและปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาวจากคําแนะนําของผูประเมินภายนอก  ซ่ึงแสดงวาบุคลากรยัง
ขาดการใหความรูที่ตองเนนในดานแนวคิดและหลักการพื้นฐานมากกวาดานการดําเนินงานเพื่อสราง
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ความตระหนักและใหบุคลากรมีเขาใจถึงบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไดอยางถูกตอง  
เพราะบุคลากรสวนใหญคิดวาหนาที่หลักในการพัฒนาคุณภาพคือผูบริหารและทีมพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  บุคลากรเพียงแตปฏิบัติตามภาระในหนาที่ประจําวันเทานั้นไมไดมีสวนรวมในการรวม
คิดและตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนและนโยบายตางๆ และเนื่องจากระบบประกันสุขภาพ  30  บาท
รักษาทุกโรคที่สงผลใหมียอดผูรับบริการเพิ่มมากขึ้น  สงผลใหภาระงานในแตละวันที่บุคลากรตอง
รับผิดชอบจึงมีเพิ่มขึ้นเชนกัน ดังนั้นบุคลากรสวนใหญจึงมีเวลาในการศึกษา คนควา หาความรู
เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพิ่มเติมนอยลง จึงอาจทําใหมีความรูและความเขาใจในการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยางจํากัดได  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของแจมจิตต  เทพ
นามวงศ  (2540)  ที่ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความรู  ทัศนคติกับการปฏิบัติกิจกรรมที่จะ
นําไปสูการประกันคุณภาพโรงพยาบาล  ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนยสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข  ผลการศึกษาพบวา ความรูเร่ืองการประกันคุณภาพการพยาบาลมีความสัมพันธทางบวก
กับการปฏิบัติกิจกรรมที่จะนําไปสูการประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศูนย  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  สิริพร  สุขโข ( 2540 ) ไดศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอ
พฤติกรรมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลตากสิน  พบวา  
ความรู  ความเขาใจเรื่องการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  มีความสัมพันธทางบวกกับ
พฤติกรรมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  สายสมร  กลยาณี   (2543)  ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยคุณลักษณะ
สวนบุคคล  ความรูกับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนาคุณภาพบริการของเจาหนาที่ทางการ
พยาบาลในโรงพยาบาลนพรัตน  สังกัดกรมการแพทย  กระทรวงสาธารณสุข  ผลการศึกษาพบวา  
ความรูในการพัฒนาคุณภาพบริการมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติตามบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพบริการของเจาหนาที่ทางการพยาบาลในโรงพยาบาลนพรัตน  สังกัดกรมการแพทย  กระทรวง
สาธารณสุข 
   
  1.2 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ของ
บุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  พบวา อยูในระดับมาก ทั้งนี้สามารถ อธิบายไดวาการที่
บุคลากรสวนใหญมีความคิดเห็นในทางบวกตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ทําใหบุคลากรเกิด
ความตระหนักและเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยเห็นถึงประโยชนที่
ไดรับจากการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  วาการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนั้น ทําใหบุคลากรได
พัฒนาระบบการทํางานของตนเองใหมีประสิทธิภาพดีขึ้น และสงเสริมการทํางานรวมกันเปนทีม ทํา
ใหโรงพยาบาลมีการพัฒนาอยางตอเนื่องและมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับของผูรับบริการมากขึ้น  ดาน
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ผูรับบริการก็ไดรับการดูแลที่มีคุณภาพเปนที่พึงพอใจและมีความนาเชื่อถือในการใหบริการที่มี
คุณภาพและไดมาตรฐานมากกวากอนการนําการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาดําเนินงาน  ซ่ึงประเดน็
ที่กลาวมาขางตนสงผลใหบุคลากรสวนใหญมีการยอมรับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ทําให
บุคลากรมีความตั้งใจและเต็มใจในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยางตอเนื่องและมี
ความเห็นดวยกับการดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย  ของ
โรงพยาบาลตอไป  จากการตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล  มีขอคําถามที่แสดงวาบุคลากรมีความคิดเห็นที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพ ไดแก  
ขอคําถามดังตอไปนี้  คือขอที่ 28 “ การนําHA  มาใชเพื่อการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําให
กระบวนการทํางานในโรงพยาบาลของทานเปนระบบมากกวากอนนําHAมาปฏิบัติ ”  ขอที่ 22  “การ
นํา HA  มาใชในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําใหเกิดการทํางานเปนทีม ”  ขอที่ 7 “ ทานเขารวม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพดวยความเต็มใจ ” ขอที่ 29 “ การพัฒนาคุณภาพควรไดรับการสนับสนุนให
ดําเนินการตอไป”   
  จากการวิเคราะหขอมูลที่ได  พบวา ในการดําเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
นั้นบุคลากรสวนใหญควรมีทัศนคติที่ดีตอการทํางาน  เพื่อใหการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลประสบ
ผลสําเร็จ  เพราะเมื่อบุคลากรมีทัศนคติที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแลวก็จะมีความเต็มใจใน
การปฏิบัติงานตามบทบาทของตนในการพัฒนาคุณภาพใหประสบความสําเร็จได  ดังนั้น ในการ
ดําเนินการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  สงผลใหเกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอยางชดัเจน  
จึงสอดคลองกับแนวคิดกระบวนการ HA  ที่มีจุดมุงหมายเพื่อเปนกลไกกระตุนใหเกิดการพัฒนา
ระบบงานภายในของโรงพยาบาล  โดยมีการพัฒนาอยางเปนระบบ  ซ่ึงการพัฒนาอยางเปนระบบเกิด
จากการมีเปาหมายรวมกัน  การทํางานเปนทีม  การพัฒนาคน  การพัฒนาวิเคราะหระบบงานทั้งหมด
และการนํามาสูการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่สามารถตอบสนองความตองการของผูรับบริการ
ไดอยางเหมาะสม  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของแจมจิตต  เทพนามวงศ  (2540)  ไดศึกษาถึง
ความสัมพันธระหวางความรู  ทัศนคติกับการปฏิบัติกิจกรรมที่จะนําไปสูการประกันคุณภาพ
โรงพยาบาล  ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนยสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ผลการศึกษาพบวา 
ทัศนคติตอการประกันคุณภาพการพยาบาลมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติกิจกรรมที่จะนําไปสู
การประกันคุณภาพการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศูนย  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  
ชนกพร  ผลทรัพย  ( 2544 )  ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความรู  ทัศนคติและการดําเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพทั้งองคกรอยางตอเนื่องของผูบริหารในกลุมงานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  
จังหวัดนครราชสีมา  พบวา  ทัศนคติมีความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานของผูบริหารในกลุม
งานการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งนี้เมื่อบุคลากรมีความคิดเห็นที่ดีตอการ
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พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมีความรักและเห็นประโยชนในงานที่ทํา  รักหนวยงานและเพื่อนรวมงาน  
มีความรักและภูมิใจในโรงพยาบาล  และที่สําคัญมีความรักตอผูรับบริการแลวบุคลากรยอมมีความ
มุงมั่นและเต็มใจที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบไดเปนอยางดี 
   
  1.3 ผลการวิเคราะหบรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  ของบุคลากรโรงพยาบาล
ชุมชน  จังหวัดนครปฐม  พบวาอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวาในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลนั้น  ผูที่มีบทบาทในการเสริมสรางบรรยากาศองคกร  คือ ผูนําทุกระดับในองคกร เพราะ
ผูนําเปนผูบริหารงานขององคกรโดยทําหนาที่เกี่ยวกับการจูงใจ  การริเริ่ม  การประนีประนอมและ
การประสานงาน  เพื่อกอใหเกิดพลังรวมในองคกร  มุงใหการดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว  รวมทั้งความสามารถและคุณลักษณะของผูนํา  มีความสัมพันธที่หางเหินกับผูปฏิบัติงาน ผูบริหาร
ขาดการดูแลชวยเหลือใหความใกลชิดกับบุคลากรปฏิบัติงาน  ผูปฏิบัติงานไมกลาแสดงความคิดริเร่ิม
สรางสรรค และจากการที่การพัฒนาคุณภาพนั้นผูบริหารเปนผูรับนโยบายและมาถายทอดใหบุคลากร
ระดับปฏิบัติงานไดรับทราบและยอมรับในการพัฒนาคุณภาพโดยที่บุคลากรไมไดมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ แตตองรับนโยบายดังกลาวมาปฏิบัติ  และผูบริหารขาดการประเมินความรู ความเขาใจของ
บุคลากรหลังการประกาศนโยบายในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ทําใหผูปฏิบัติงาน
ขาดที่ปรึกษาและมีความรูสึกวาเปาหมายของหนวยงานสูงกวาความสามารถที่ตนเองจะปฏิบัติได
สงผลใหการปฏิบัติงานไมบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงาน และจากกลไกการสื่อสารที่ขาด
ประสิทธิภาพในการประสานงานที่ดี สงผลใหเกิดการแบงพรรคแบงพวกทั้งในหนวยงานและ
ภายนอกหนวยงานเกิดขึ้นซึ่งสงผลกระทบตอความสามัคคีของบุคลากรในหนวยงานได จากขอมูลที่
ไดจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม โดยจากขอคําถามที่
แสดงวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอบรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  ในระดับปานกลาง  ไดแก  
ขอคําถามดังตอไปนี้  ขอที่3 “ในหนวยงานของทานมีกฎเกณฑในการปฏิบัติงานมากเกินไปจนไม
สามารถแสดงความคิดริเร่ิมสรางสรรคได  ขอที่18  “ ในหนวยงานของทานมีการกําหนดเปาหมาย
ของงานไวสูงมากจนไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได ” ขอที่14“ ทานไมไดรับความเห็นใจ
จากผูบังคับบัญชาเมื่อทํางานผิดพลาด ” ขอที่15 “ บุคลากรในหนวยงานมีการแบงพรรคแบงพวก”   
  จากการวิเคราะหขอมูลที่ได   พบวา  การสรางบรรยากาศที่ เหมาะสมในการ
ปฏิบัติงานเปนสิ่งที่สําคัญ  โดยเฉพาะดานโครงสรางองคการ กระบวนการที่ใชในองคการ ทั้งนี้
โรงพยาบาลจะตองมีโครงสรางองคกรที่เอื้อตอการดําเนินงาน  คือการปรับโครงสรางใหมีทั้งแนวดิ่ง
และแนวราบ  หนวยงานตองจัดใหมีโครงสรางองคกรหรือผังองคกรที่ชัดเจน  เพื่อกํากับแนวทางการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในหนวยงาน  โดยแสดงสายการบังคับบัญชา  สายประสานงานใน
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โรงพยาบาล โรงพยาบาลมีการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ  มีการจัดทําแผนระยะยาวของ
โรงพยาบาล  มีกลไกการสื่อสารอยางเปนระบบระหวางผูบริหาร  คณะกรรมการชุดตางๆ  และ
เจาหนาที่อ่ืนๆ(อนุวัฒน  ศุภชุติกุล 2544 )  ในดานพฤติกรรมผูนํา โดยผูนําตองวางแผนกลยุทธกําหนด  
เปาหมายและนโยบายขององคการ  และมีการชี้แจงนโยบายตางๆ  โครงสรางทางการบริหารของ
หนวยงานใหรับทราบ  อธิบายลักษณะงานและความรับผิดชอบในหนาที่ของแตละตําแหนงให
บุคลากรไดรับทราบอยางชัดเจน แตผูบริหารยังขาดการประเมินผลอยางตอเนื่องวาบุคลากรแตละ
ระดับมีความเขาใจถึงบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของตนเองอยางชัดเจนแลวหรือไม  ทั้งนี้เพื่อให
บุคลากรสามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  และการใหความสําคัญในดาน
ของสัมพันธภาพของบุคลากร  ผูนําตองสามารถใหความชวยเหลือ หรือเปนที่ปรึกษาใหแก
ผูใตบังคับบัญชาไดตลอดเวลา รวมทั้งตองใหการสนับสนุนใหบุคลากรสามารถแสดงความคิดเห็น
ของตนไดอยางอิสระในการที่จะแกไขปญหาองคการ  สรางบรรยากาศการทํางานใหทุกคนมีสํานึกใน
หนาที่ของตนเอง  และการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน สนับสนุนในเรื่องคาตอบแทน
และสวัสดิการตางๆอยางยุติธรรม สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงพยาบาลและ การศึกษาตอ
ในหลักสูตรที่บุคลากรมีความสนใจ  และการฝกอบรมตางๆ ที่เปนสิ่งจําเปนเหลานี้อยางเต็มที่  ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ ปทมา ยิ้มพงษ (2542 )  ไดศึกษาถึงพฤติกรรมผูนํา  บรรยากาศองคการที่
มีอิทธิพลตอการยอมรับการบริหารคุณภาพโดยรวม  พบวา  ภาวะผูนํามีความสัมพันธทางบวกกับการ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  และในดานพฤติกรรมผูรวมงานนั้น สมาชิกในองคกรตองมี
ความสามัคคีและรวมกันทํางานเปนทีม  บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการทํางานเพราะการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนั้นบุคคลคนเดียวไมสามารถทําสําเร็จได  สิริพร  สุขโข  ( 2540 )  ศึกษาถึง
ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการมีสวนรวมของเจาหนาที่ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ โรงพยาบาล
ตากสิน  พบวา  บรรยากาศภายในองคกรมีความสัมพันธทางบวกกับพฤติกรรมการมีสวนรวมของ
เจาหนาที่ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และใน
ดานพฤติกรรมผูรวมงานที่มีตอการดําเนินงานโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลนั้น
มุงเนนการทํางานเปนทีม  บุคลากรในหนวยงานมีกิจกรรมรวมกันในการพัฒนาคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหบริการอยางมีคุณภาพ  เชน  กิจกรรม  CQI , 5ส, QA เปนตน รวมมือกันในการจัด
ระบบงานใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน  โดยมีหัวหนาหนวยงานใหการสนับสนุนแนวคิดใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และพัฒนาระบบบริการโดยเนนความพึงพอใจของผูรับบริการเปน
หลัก  ความสําเร็จของงานจึงเกิดจากความรวมมือของสมาชิกทุกคน  จึงอาจกลาวไดวาการไดรับการ
สนับสนุนจากผูรวมงานจึงเปนอีกปจจัยสําคัญในการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของบุคลากรใน
โรงพยาบาลในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ กาญจนา  บุญ
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รักษา  ( 2540: บทคัดยอ ) ที่พบวา  ปจจัยที่มีความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินการควบคุมคุณภาพ
การพยาบาลในชุมชน  คือการไดรับการสนับสนุนจากผูรวมงาน 
   
  1.4 ผลการวิเคราะหแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม ผลการวิเคราะหแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ  ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  
พบวา สวนมากอยูในระดับสูง  ทั้งนี้สามารถอธิบายไดวาโดยพื้นฐานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในดาน
การบริการทางการแพทยและสาธารณสุขนั้น ตองเปนบุคคลที่มีความรู  ความสามารถสูง  มีความ
เสียสละตอประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ทํางานเพื่อความสําเร็จของงานและเพื่อ
สวนรวม และที่สําคัญตองมีความรับผิดชอบในหนาที่สูง  เนื่องจากปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลชีวิต
มนุษยจึงตองมีความละเอียด รอบคอบ ในการปฏิบัติงานที่ตองยึดหลักคุณภาพและความปลอดภัยใน
ชีวิตของผูรับบริการเปนหลัก ดังนั้นบุคลากรจึงมีความคาดหวังและความตองการที่จะเห็นความสําเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยูในระดับสูง เพื่อการบริการที่มีคุณภาพ  และไดมาตรฐาน  
บุคลากรจึงมีความตั้งใจ มุงมั่นในการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด เมื่อเกิดปญหาและ
อุปสรรคตางๆเกิดขึ้น บุคลากรสามารถใชทักษะในการวางแผนและแกไขปญหาอุปสรรคตาง ๆได
เปนอยางดี  จากขอมูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม มีขอคําถาม ที่แสดงวาบุคลากรมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในระดับสูง  ไดแก  ขอคําถาม  
ดังตอไปนี้  ขอที่ 1 “ทานตองการเห็นความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล” ขอที่ 2 “ทานมี
ความมุงมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล” ขอที่  17 “ทาน
มีความตระหนักวา คุณคาของการทํางาน คือการพัฒนางานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง”  ขอที่  18 
“ทานยึดถือกับคติพจนที่วา  ความพยายามอยูที่ไหน   ความสําเร็จยอมอยูที่นั่น วาเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญในการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพ”   
  จากการวิเคราะหขอมูลที่ได  พบวา  บุคลากรรับรูวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เปน
แรงจูงใจที่จะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จในงานที่ทํา  โดยบุคลากรในโรงพยาบาลมีความตองการ
ในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ  และมีความมุงมั่นสูมาตรฐานและความเปนเลิศในสิ่งที่ทํา  โดยบุคลากร
มีเปาหมายที่ตองการเห็นความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บุคลากรสวนใหญมีทักษะใน
การวางแผน  และวิเคราะหงาน และสามารถปฏิบัติงานตามแนวทางที่ตนเองไดตั้งไว ดวยความ
พยายามและมุงมั่นตอความสําเร็จของงาน  แมจะเผชิญกับปญหาและอุปสรรคหรือความยากลําบาก
ตางๆ  โดยเฉพาะในสถานการณปจจุบันที่จํานวนผูมารับบริการที่เพิ่มมากขึ้น ซ่ึงสงผลใหงานเพิ่มมาก
ขึ้นเชนกัน แตบุคลากรยังไมทอถอย ยังมีความพยายามมุงมั่นในการดําเนินงานเพื่อใหโรงพยาบาลได
มาตรฐานและไดรับการรับรองคุณภาพตอไป  หากบุคลากรสวนใหญมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงยอมมี
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ผลตอการปฏิบัติงานที่ดีของบุคลากรในโรงพยาบาล  ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ  อุทัยวรรณ  
จันทรประภาพ  (2547)  ไดศึกษาถึงการรับรูลักษณะงาน  การรับรูความสามารถในตนเอง  แรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์  ที่เกี่ยวของกับผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พยาบาลโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ  ( วัด
ไรขิง ) พบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์มีความสัมพันธกับผลการปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  พัชมน  อนโต (2547)  ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  แรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ในงาน  ระดับการสรางนวัตกรรมขององคกร  กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลของรัฐ  เขตกรุงเทพมหานคร  พบวา แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ในงานมีความสัมพันธทางบวก
กับการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  
  1.5 ผลการวิ เคราะหบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ของบุคลากร
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม   พบวา บุคลากรสวนมากมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลอยูในระดับปานกลาง  ซ่ึงสามารถอธิบายไดวา บุคลากรสวนมาก มีการรับรูและเขาใจ
เปาหมายขององคกร การปฏิบัติงานในหนาที่อยางมีคุณภาพ และการประสานงานและสงตองานกับ
หนวยงานอื่นอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับปานกลาง เนื่องจากการที่ผูบริหารเปนผูที่รับนโยบายใน
การพัฒนาคุณภาพมาดําเนินการใชในโรงพยาบาล  โดยที่บุคลากรระดับปฏิบัติงานไมไดมีสวนรวม
ในการคิดและตัดสินใจที่จะรับนโยบายตั้งแตแรก  บุคลากรจึงมีความคิดเห็นวาตองปฏิบัติตาม
นโยบายดังกลาวของผูบริหาร  โดยท่ีผูบริหารเมื่อถายทอดนโยบายใหบุคลากรแลวขาดการประเมิน
การรับรู  และเขาใจเปาหมายขององคกรที่ถูกตองและชัดเจนของบุคลากร  เมื่อบุคลากรมีการรับรูและ
ความเขาใจเปาหมายขององคกรในการพัฒนาคุณภาพอยางจํากัดจึงสงผลให บุคลากรขาดการ
เชื่อมโยงในการใชความรูมาประยุกตสูการปฏิบัติงานซึ่งเปนอุปสรรคตอการดําเนินการพัฒนาคณุภาพ
โรงพยาบาลที่ถูกตอง  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนั้น กลไกการ
ส่ือสารเกี่ยวกับความรู และความเขาใจในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ยังขาดประสิทธิภาพในการ
ส่ือสารไปสูบุคลากรในทุกระดับ สงผลใหบุคลากรขาดแนวทางในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพ  และ
บรรยากาศในการทํางานที่ผูนํายังขาดการกระตุนใหบุคลากรไดแสดงความคิดเห็นอยางอิสระในการ
พัฒนางานและขาดการใหการสนับสนุนการทํางานตามขอเสนอของบุคลากรอยางเต็มที่  และจากการ
ที่บุคลากรมีความสัมพันธกับผูบังคับบัญชาในระดับที่ไมสนิทสนมทําใหบุคลากรไมกลาขอรับ
คําปรึกษา ทําใหขาดความเขาใจถึงความหมายและเปาหมายของงานในหนวยงานจนไมสามารถ
ดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได และในดานการประสานงานและสงตองานกับหนวยงานอื่นที่ตอง
เนนการทํางานเปนทีมแตความสัมพันธของบุคลากรยังมีการแบงพรรคแบงพวก ซ่ึงอาจทําใหเกิด
อุปสรรคที่สําคัญตอการแสดงบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพไดจากขอมูลที่ไดจากการ
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ตอบแบบสอบถามของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม โดยบุคลากรตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  อยูในระดับปานกลางทุกขอ  ทั้งนี้ผูวิจัยได
ยกตัวอยางขอคําถามบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ทั้ง  3 ดานไดแกขอคําถามขอที่ 3 
“ทานสามารถบอกถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายของโรงพยาบาลไดถูกตอง” ขอที่ 9  “ทานมีสวน
รวมในการกําหนดวิธีการปฏิบัติงานและเสนอความคิดเห็นในวิธีปฏิบัติงานของหนวยงาน” ขอที่ 14 
“ทานไดรับการฝกฝนทักษะการทํางานเปนทีมจากหนวยงาน” ขอที่ 27 “ทานมีสวนรวมในการสราง
ระบบสื่อสารและความรวมมือระหวางหนวยงาน”  
   จากการวิเคราะหขอมูลที่ได  พบวา  ในการที่จะสงเสริมบทบาทของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ผูบริหารตองมีความรู  ความเขาใจในการพัฒนาคุณภาพเปนอยางดีและ
ตองสามารถถายทอดนโยบายใหบุคลากรเกิดการรับรู  และเขาใจเปาหมายขององคกรไดอยางถูกตอง
และชัดเจน และสามารถแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ เปนที่ปรึกษาใหแกทีมพัฒนาบุคลากร  
บริหารงานแบบมีสวนรวม  สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและติดตามประเมินความกาวหนาในการ
พัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง จะทําใหบุคลากรเกิดความเชื่อมั่นและใหความรวมมือในการพัฒนา
คุณภาพไดเปนอยางดี  และผูประสานงานคุณภาพควรมีการถายทอดการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสูหนวยงานแตละหนวยงาน ฝกฝนทักษะการทํางานเปนทีม
รวมกันในหนวยงาน สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจและเสนอความคิดเห็นในทุก
กระบวนการ  และขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพ เพื่อใหบุคลากรรับทราบ และทําความเขาใจใน
บทบาทของตนเองในการพัฒนาคุณภาพมากขึ้น  ซ่ึงเมื่อบุคลากรสามารถเชื่อมโยงบทบาทการรับรู
และเขาใจเปาหมายขององคกร  และสามารถนําความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมาใช
ในการวางมาตรฐานการปฏิบัติงานไดก็จะทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ  และสามารถ
ประสานงานและสงตองานกับหนวยงานอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   
 2.   ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีเพศ  อายุ  กลุมปฏิบัติงาน  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล  และประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ตางกัน พบวา 
  สมมติฐานขอที่  1  บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม  ที่มีเพศแตกตาง
กัน มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  แตกตางกัน 
  จากการศึกษา  พบวา  บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีเพศ
แตกตางกัน มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไมแตกตางกัน จึงไมยอมรับสมมติฐาน ขอที่
1 ที่วาบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐมที่มีเพศแตกตางกัน  มีบทบาทในการพัฒนา
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คุณภาพโรงพยาบาล แตกตางกัน อภิปรายไดวา จากการนําแนวคิด TQM  มาดําเนินการในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลนั้น บุคลากรเพศชายและเพศหญิง มีโอกาสไดรับรูขอมูล ขาวสาร ความรู และสื่อ
ตางๆที่มีในโรงพยาบาลเทากัน  การไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม
แตกตางกัน เพราะอยูในสภาพแวดลอมที่คลายคลึงกัน ทําใหความรู  ทัศนคติเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลใกลเคียงกัน  และการเขารวมทํากิจกรรมกลุมคุณภาพและการแสดงความคิดเห็น
ตางๆเทากัน ทําใหมีเจตคติและการยอมรับการพัฒนาคุณภาพไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงสงผลให
บุคลากรเพศชายและเพศหญิงมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ไมแตกตางกันซ่ึง
สอดคลองกับการวิจัยของ สิริอร  พันธโสดา (2547)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร ตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลใน
โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดเลย พบวาบุคลากรที่มีเพศตางกัน ไมมีผลตอการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร  ตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาล
ชุมชน  จังหวัดเลย  เพ็ญศิริ  สุขอวน (2550)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพตาม
มาตรฐานระดับหนวยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ของ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครรินทร พบวา บุคลากรที่มีเพศตางกัน  ไมมีความสัมพันธกับการ
พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับหนวยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล  ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครรินทร  ซ่ึงขัดแยงกับจิตติมา  รักษาราช (2546) 
ศึกษาความรู ความเขาใจของบุคลากรตอการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ศึกษาเฉพาะกรณี  
บุคลากรสถาบันมะเร็งแหงชาติ  พบวา  บุคลากรที่มีเพศตางกัน  มีความรู  ความเขาใจตอการพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 สมมติฐานขอที่  2    บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีประสบการณ
เกี่ยวกับ การฝกอบรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกันมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลแตกตางกัน   
 จากการศึกษา  พบวาบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีประสบการณ
เกี่ยวกับ การฝกอบรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกันมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลแตกตางกัน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอที่  2 ที่วา 
บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม  ที่มีประสบการณเกี่ยวกับการฝกอบรมการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกันมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน อภิปรายไดวา 
บุคลากรที่มีประสบการณเกี่ยวกับการฝกอบรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลยอมมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ ไดรับการฝกอบรม และเรียนรูโดยทราบถึงนโยบาย  พันธกิจ  
วิสัยทัศน รับรูถึงแนวคิดและหลักการในการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานตามแนวทางของ HA  ยิ่ง
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บุคลากรไดรับการเรียนรู  การอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมากเทาไหร บุคลากรก็จะ
รับทราบถึงบทบาทของตนเองที่ตองปฏิบัติโดยการเชื่อมโยงความรูและประสบการณเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพที่ไดรับมาเปนแนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีคุณภาพ ซ่ึงสอดคลองกับ  ขวัญราตรี  
ไชยแสง (2544)  ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจกับการดําเนินงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ   ในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสมเด็จพระ
ยุพราชในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  บุคลากรที่ไดรับการอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลแตกตางกัน  มีการดําเนินงานในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  รัตติยาพร  ประสาระเอ  (2545) ไดศึกษาถึงการพัฒนา
คุณภาพบริการโรงพยาบาลตามแนวทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาล
นาเชือก  พบวา  บุคลากรที่มีประสบการณการฝกอบรมแตกตางกันมีผลการพัฒนาคุณภาพบริการ
โรงพยาบาล  ตามแนวทางการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกันซึ่งขัดแยงกับ  อุษณีย  
ฝายอุปปละ (2546 : 92)  ไดศึกษาถึงการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน  
จังหวัดขอนแกนพบวา  การไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพบริการ  ไมพบวามี
ความสัมพันธกับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดขอนแกน ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที่ .05  เพ็ญศิริ  สุขอวน  (2550)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานระดับหนวยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ของ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครรินทร  พบวา  บุคลากรที่มีการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพตางกัน  ไมมีความสัมพันธกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับหนวยงานของบุคลากร
ในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครรินทร  
สิริอร  พันธโสดา  (2547)  ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ของบุคลากร   ตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดเลย 
พบวาบุคลากรที่มีประสบการณที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน ไมมีผลตอการ
ปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดเลย 
  สมมติฐานขอที่  3   บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีอายุแตกตาง
กันมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน 
  จากการศึกษา  พบวา  บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีอายุ
แตกตางกันมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไมแตกตางกัน ซ่ึงไมยอมรับสมมติฐานขอที่ 3 
ที่วาบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม  ที่มีอายุแตกตางกันมีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลไมแตกตางกัน อภิปรายไดวา  ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนั้นบุคลากรซึ่ง
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อยูภายใตส่ิงแวดลอมที่คลายคลึงกัน มีการรับรูนโยบาย พันธกิจ และวิสัยทัศนในการพัฒนาคุณภาพ
รวมกัน  บุคลากรทุกกลุมอายุมีความรู  ความเขาใจและตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ไดรับประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
เชนเดียวกัน  อีกทั้งผูบริหารไดสนับสนุนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาทิ  การนําอินเทอรเน็ตมา
ใชในการปฏิบัติงานทําใหบุคลากรสวนใหญสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตาง ๆ  ผานเวบไซต  จึงทํา
ใหบุคลากรที่มีอายุตางกันมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ไมแตกตางกัน  ซ่ึงสอดคลอง
กับการวิจัยของ สิริอร  พันธโสดา (2547)  ศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากร  ตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  
จังหวัดเลย พบวาบุคลากรที่มีอายุตางกัน มีผลการปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไม
แตกตางกัน  ตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเลย  
เพ็ญศิริ  สุขอวน (2550)  ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับ
หนวยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ของโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแกนราชนครรินทร พบวา บุคลากรที่มีอายุตางกัน  มีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับ
หนวยงานของโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไมแตกตางกัน ซ่ึงขัดแยงกับ  ขวัญ
ราตรี  ไชยแสง (2544)  ไดศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจกับการ
ดําเนินงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  บุคลากรที่มีอายุแตกตางกัน  มีการ
ดําเนินงานในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   อัญชลี  ดวงอุไร (2545)  ไดศึกษาการมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของพยาบาล
ประจําการศึกษาสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  ภาวะผูนําของหัวหนาหอผูปวย  การรับรู  ความ
ชัดเจน  ในนโยบายขององคการกับการมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของพยาบาลประจําการ  
พบวาอายุ  มีความสัมพันธทางบวกกับการมีสวนรวมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของพยาบาล
ประจําการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ   
  สมมติฐานขอที่  4   บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีกลุม
ปฏิบัติงานแตกตางกันมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน 
  จากการศึกษา  พบวา บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม ที่มีกลุม
ปฏิบัติงานแตกตางกัน  มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 4  ที่วาบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม  ที่
มีกลุมปฏิบัติงานแตกตางกัน  มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน อภิปรายไดวา  
จากผลการวิจัยพบวาบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม   กลุมภารกิจดานการพยาบาลมี
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บทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางจากบุคลากรในกลุมภารกิจดานบริการและกลุม
ภารกิจดานอํานวยการ  เนื่องจากบุคลากรพยาบาลเปนบุคลากรหลักและมีจํานวนมากที่สุดของ
บุคลากรสาธารณสุขทุกประเภท ซ่ึงมีบทบาทในการดูแลสุขภาพแบบองครวมและผสมผสานทั้ง
องคประกอบ 4 มิติ  กลาวคือ การสงเสริมสุขภาพ  การปองกัน การรักษาพยาบาลและฟนฟูสภาพ  มี
ความรับผิดชอบและปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพของประเทศในทุกระดับ   ตั้งแตระดับปฐมภูมิ  
ทุติยภูมิและตติยภูมิ   จึงนับไดวาบริการพยาบาลจากบุคลากรพยาบาลเปนกลจักรสําคัญ  และมีสวน
สําคัญอยางยิ่งที่เปนแรงผลักดันในการขับเคลื่อนทิศทางในระบบสุขภาพของประเทศ  ซ่ึงลักษณะการ
ใหบริการเปนบริการโดยตรงตอมนุษย  มีความเปนปจเจกบุคคล  ความละเอียด  ยุงยาก  และซับซอน
ในการดูแลและแกไขปญหาสุขภาพประชาชนแบบองครวม  บทบาทของพยาบาล  ซ่ึงเปนสวนหนึ่ง
ของทีมสุขภาพจึงตองเปลี่ยนไป  ซ่ึงถือวาเปนสวนสําคัญในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล จึงตอง
ทํางานเปนทีม  มีความสามารถในการมีภาวะผูนํา ซ่ึงจะตองมีความสามารถในการวางแผน   การ
ประสานงาน  การรวมมือชวยเหลือ การประเมินผลและการเปนนักคนควาวิจัย วิชาชีพพยาบาลเปน
วิชาชีพเชิงบริการ  (Service Oriented) ที่มีการปฏิบัติโดยตรงตอผูใชบริการมีความเฉพาะตัวที่แตกตาง
จากทีมสุขภาพอื่น  ในระบบบริการสุขภาพจะมีบุคลากรสุขภาพตาง ๆ  เขามามีสวนรวมในการ
ใหบริการ   เมื่อผูใชบริการ/ประชาชนมีปญหาสุขภาพ  เชนแพทยจะจัดการดูแลสุขภาพในเรื่องการ
รักษา (Cure) วิถีทางศาสตรการแพทย  สวนพยาบาลจะดูแลสุขภาพในเรื่องการดูแล (Care)  ซ่ึงเปน
การทํางานรวมกันอยางมีคุณคาในเอกลักษณของแตละวิชาชีพ  ในฐานะทีมงานที่เคียงบาเคียงไหล 
สวนกลุมภารกิจดานอํานวยการนั้นจะมีหนาที่หลักในการอํานวยความสะดวกและประสานงานใหกับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  โดยมิไดมีสวนรวมโดยตรงในดานการดูแลและรักษาสุขภาพ
ผูรับบริการ  จึงทําใหกลุมภารกิจดานการพยาบาลมีบทบาทที่แตกตางจากกลุมภารกิจดานบริการและ
กลุมภารกิจดานอํานวยการได ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของ อมรพรรณ  พิมพใจพงศ (2551 : 
บทคัดยอ) ไดศึกษาถึงปจจัยที่สงผลตอการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  กรณีศึกษา : โรงพยาบาลที่
ผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  จังหวัดอุดรธานี พบวา ปจจัยดานลักษณะหนาที่หลักในการ
ปฏิบัติงาน  มีผลตอการรับรูกระบวนการรับรองคุณภาพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
ขวัญราตรี  ไชยแสง (2544)  ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจกับการ
ดําเนินงานของพยาบาลวิชาชีพ ในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราชในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  บุคลากรที่มีตําแหนงในการปฏิบัติงาน
แตกตางกัน  มีการดําเนินงานในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซ่ึงขัดแยงกับ สิริอร   พันธโสดา (2547)  ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอ
การปฏิบัติกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
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โรงพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดเลย พบวาบุคลากรที่มีวิชาชีพตางกัน ไมมีผลตอการปฏิบัติ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรตามโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดเลย 
  สมมติฐานขอที่  5  บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ที่มีระยะเวลาที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแตกตางกันมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน 
  จากการศึกษา  พบวา  บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม  ที่มีระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแตกตางกันมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 5 ที่วา บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  
จังหวัดนครปฐม   ที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานที่แตกตางกันมีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลแตกตางกัน อภิปรายไดวา  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่แตกตางกันยอมทําให
บุคลากรมีประสบการณในการพัฒนาคุณภาพที่แตกตางกันโดยบุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลมากสวนใหญก็จะเปนบุคลากรระดับผูบริหาร หรือบุคลากรระดับหัวหนางาน/ฝาย/
กลุมงาน/ทีมทุกคน พัฒนาตนเอง เขาใจบทบาทหนาที่ มีภาวะผูนําซึ่งเปนผูกําหนดนโยบายดาน
คุณภาพของโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA ยอมมีความรูและเขาใจในการพัฒนาคุณภาพเปนอยาง
ดีกวาบุคลากรที่มีระยะเวลาการปฏิบัติงานนอยกวา ซ่ึงสวนใหญก็เปนระดับผูปฏิบัติงานที่ยังมีความรู
และความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนอย หรือเปนบุคลากรที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติงานที่ยัง
ไมมีประสบการณในการพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงบุคลากรดังกลาวยังตองการคําชี้แนะหรือการใหคําปรึกษา
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทในการพัฒนาคุณภาพจากผูบริหารอยูเสมอ  ซ่ึงสอดคลองกับ ขวัญราตรี  
ไชยแสง  (2544)  ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลและแรงจูงใจกับการดําเนินงานของ
พยาบาลวิชาชีพ  ในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พบวา  บุคลากรที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  มีการ
ดําเนินงานในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05ซ่ึงขัดแยงกับการศึกษาของ  อมรพรรณ  พิมพใจพงศ (2551 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาถึงปจจัยที่
สงผลตอการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  กรณีศึกษา : โรงพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล  จังหวัดอุดรธานี พบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่แตกตางกัน  ไมมีผล
ตอการรับรูกระบวนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  เพ็ญศิริ  สุขอวน  (2550)  ไดศึกษาถึงปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับหนวยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแกนราชนครรินทร  พบวา  บุคลากรที่มี
ระยะเวลาในการปฏิบัติงานแตกตางกัน  ไมมีความสัมพันธกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานระดับ
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หนวยงานของบุคลากรในโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ของโรงพยาบาลจิตเวช
ขอนแกนราชนครรินทร   
 
 3. ผลการวิเคราะหตัวแปร  ไดแก  ความรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   
ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  และแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์   ที่สามารถทํานายบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โรงพยาบาล
ชุมชน   จังหวัดนครปฐม   สรุปผลดังนี้ 
  การวิเคราะหความถดถอยพหุคูณตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ  
พบวา  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  มีอํานาจในการทํานายพฤติกรรมและแรงจูงใจ
ใฝสัมฤทธิ์   โดยสามารถรวมกันทํานายบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลชุมชน   จังหวัดนครปฐม  ไดรอยละ 31.1   ผลการศึกษาครั้งนี้จึงยอมรับสมมติฐานขอที่ 6  
ที่วา ความรูที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล  และแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เปนปจจัยที่สงผลตอบทบาทของ
บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  ซ่ึงแสดงผลไดดังนี้    
  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
สมการเปนลําดับแรก และสามารถทํานายบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ได
รอยละ  23.6 และผลการวิจัยคร้ังนี้พบวาความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมี
ความสัมพันธทางบวกกับบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  มากที่สุด (r = 4.86)  
แสดงวา  เมื่อบุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัดนครปฐม  มีความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลอยูในระดับดี  ก็มีแนวโนมที่จะแสดงบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูง ทั้งนี้
อาจเปนผลจากการที่บุคลากรในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครปฐม  มีความคิดเห็นตอการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลที่ดี  ทําใหบุคลากรมีความตระหนักถึงบทบาทของตนเองในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  ทําใหทราบถึงแนวคิดและหลักการ  กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ  บทบาทในการ
ดําเนินงาน  ประโยชนจากการดําเนินงานและความรูสึกยอมรับที่มีตอการเปลี่ยนแปลง  ซ่ึงเมื่อ
บุคลากรมีความคิดเห็นที่ดีจะทําใหบุคลากรเกิดความรูสึกยอมรับและเห็นความสําคัญในบทบาท
หนาที่ของตน และจะสงผลใหบุคลากรปฏิบัติหรือแสดงพฤติกรรมตามบทบาทหนาที่นั้นอยางเต็ม
ความสามารถ 
  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ถูกเลือกเขาสมการเปนลําดับที่สอง สามารถทํานายบทบาทของ
บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพิ่มขึ้นรอยละ 7.5  อภิปรายไดวา ในการที่บุคคลจะ
เสริมสรางการพัฒนาตนเองไดนั้น บุคคลตองมีเปาหมายในชีวิต  มีความกลาที่จะปฏิสัมพันธที่ดี  กับ
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ผูอ่ืน  เปดเผยตนเองและถอมตน รูสึกศรัทธาตัวเองอยางมั่นคง  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน โดย
มีพฤติกรรมนําการทํางานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Result Based) บุคคลมักทํางานโดยคํานึงถึงผลงานหรือ
เปาหมายเปนศูนยกลางในการทํางาน  มีความหวังในความสําเร็จของงาน รับผิดชอบในความสําเร็จ
และลมเหลวของงาน มีความมานะ บากบั่น อดทน แกไขปญหาและอุปสรรค  ผลงานมีคุณภาพสูง  มี
ความสามารถสรางสภาพแวดลอมใหเอื้ออํานวยในการทํางานใหสําเร็จพอใจ สุขใจเมื่องานสําเร็จ  ซ่ึง
เปนพฤติกรรมของผูมีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ ที่มีเปนลักษณะของบุคคลที่มีความมุงหมายในการพัฒนา
ตนเอง  คือ  การเพิ่มพูนความรู  ความสามารถใหกับตนเองอยูเสมอ  ในการนํามาประยุกตนําความรู
ความสามารถ จากวิทยาการใหมๆมาใชในการปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ผลดีจึงเกิด
ขึ้นกับหนวยงานจากการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง  สงผลถึงคุณภาพในการพัฒนางานและจาก
แนวคิดดานทัศนคติตอองคกร พบวา การที่บุคลากรมีทัศนคติที่ดีตองานก็จะเปนแรงจูงใจ  ที่จะทําให
บุคลากรมีความตั้งใจที่จะเรียนรูงานและมีแนวโนมวาการปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น การที่
บุคลากรมีความคิดเห็นที่ดีตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล และมีบุคลากรที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลยอมทําให  โรงพยาบาลประสบความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่อง 
 
ขอเสนอแนะ 

 ผลของการวิจัยคร้ังนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ 2 สวน คือ ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย
และขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
 ขอเสนอแนะที่ไดจากผลการวิจัย 
 1. ดานความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  จากผลการวิจัย  พบวา  ความคิดเห็นตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  มีอิทธิพลตอ
บทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ดังนั้น โรงพยาบาลจําเปนอยางยิ่งที่ตองสราง
ความตระหนัก  ใหบุคลากรทุกคนเห็นความสําคัญ  รับรูถึงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพที่ชัดเจน  
ประโยชนของกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ ใหบุคลากรไดเขาใจถึงบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลที่ชัดเจนและถูกตอง  ซ่ึงจะสงผลใหบุคลากรมีความภาคภูมิใจถึงการมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยางแทจริง  เพื่อใหเกิดความกาวหนาในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล   สามารถผานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลได 
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 2. ดานแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
          จากผลการวิจยั  พบวา  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ มีอิทธิพลตอบทบาทของบุคลากรในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ดังนั้น  จึงควรใหความสนใจกับการประยุกตความรูเรื่องแรงจูงใจไปใช
ประโยชนในการพัฒนางานคุณภาพ สอดคลองกับการบริหารองคการใหมีประสิทธภิาพ  ในปจจบุัน
ที่กระทรวงสาธารณสุขได  นําตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์มาใช เพือ่เปนแนวปฏบิัติ
แกผูบริหาร ในการมอบหมายงานที่เปดโอกาสใหบุคลากรรับผิดชอบในงานนั้นๆดวยตนเองใหมาก
ที่สุด โดยผูบริหารใหอิสระในการปฏิบัติงาน .ใหการสนบัสนุนเพื่อใหบุคลากร มั่นใจในความมั่นคง
ของความกาวหนาในงานของตนเอง โดยการเปดโอกาสใหบุคลากรไดเลือกงานตามความสามารถ
ของตนเอง  โดยในหนวยงานตองมีการชี้แจงอธิบายลักษณะงาน  ตามความยากงายของงานในแตละ
ประเภท  และบุคลากรควรมีการกําหนดแผนงาน และตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของงานที่ตนเองตองการจะ
รับผิดชอบเสนอตอผูบริหารหรือหัวหนาหนวยงาน  รวมท้ังบุคลากร  ทุกคนในหนวยงาน เพื่อให
บุคลากรไดรับผิดชอบงานตามความตองการของตนเอง  และไดใชความคิดริเริ่มสรางสรรคผลงานที่ดี
ในการพัฒนางานอยางตอเนือ่ง 

 
 3. ดานบรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล   

  จากผลการศึกษาพบวาอยูในระดับปานกลาง  จึงควรมีการสงเสริม  สนับสนุนให
โรงพยาบาลมีบรรยากาศที่ดีในการทํางานโดยเนนการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน  การทํางานเปน
ทีม  ตรวจสอบและติดตามงานตามแผนที่ไดกําหนดไว  และปรับปรุงเปาหมายและมาตรฐานของงาน
เปนระยะ  เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ  ทรัพยากรและเวลา  ลดขั้นตอนที่ไมจําเปนในการปฏิบัติ
ตามระเบียบ  กฎเกณฑ  และขอบังคับตางๆใหเหลือนอยที่สุดและตองมีความยุติธรรมในการพิจารณา  
ความดีความชอบ  ทั้งนี้โดยพิจารณาจากปริมาณงานและคุณภาพงาน  กําหนดบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลแกบุคลากรทุกคนอยางเหมาะสมและชัดเจน 
 
 4. ดานความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   

   จากผลการศึกษาพบวาอยูในระดับปานกลาง  โดยขอคําถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ประโยชนในการดําเนินงาน  กิจกรรมใน
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและมาตรฐาน HA พบวา บุคลากรสวนใหญมีความรู  ความเขาใจ 
ดังกลาวไดไมถูกตอง  ดังนั้นเพื่อใหบุคลากรมีความรู  ความเขาใจที่ถูกตอง และสามารถนําไปปฏิบัติ
ตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพได  ควรดําเนินการดังนี้  
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  4.1 การประชุมชี้แจงนโยบายและแผนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตอ
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ผูเกี่ยวของมีจํานวนไมมากนัก  อาจจัดประชุมรวมกัน
ทั้งหมด  แตหากมีจํานวนผูที่เกี่ยวของมาก  ใหจัดประชุมแบงออกเปนรุนๆ  เชนการประชุมชี้แจงแก
ผูบริหารระดับสูง  ระดับกลาง  ระดับตน  และบุคลากรระดับปฏิบัติการ  การประชุมชี้แจงนี้มีลักษณะ
การประชุมที่ใชเวลานอยจึงไมทําใหเสียเวลาในการปฏิบัติงานประจํา  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
บุคลากรที่เกี่ยวของรับทราบ  และรับแจกเอกสารนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปศึกษาดวย
ตนเองกอน 

  4.2 ควรมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องบทบาทของบุคลากรตอการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  เพื่อใหบุคลากรมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทตอการดําเนินงานในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลอยางถูกตอง  รูปแบบการสัมมนาควรมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ( Workshop )  
เพราะการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจะทําใหผูเขารวมมีความรูความเขาใจชัดเจนขึ้น  การสัมมนาควร
แยกจัดเปนรุนๆ  จนกวาจะครบทุกรุนและควรแบงตามกลุมปฏิบัติงานกอน  การจัดสัมมนาเชนนี้มี
ความจําเปน  เนื่องจากเปนวิธีการที่จะทําใหสามารถประเมินความรูและความเขาใจที่บุคลากรแสดง
บทบาทตอการดําเนินงานในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไดจากการไดฝกปฏิบัติจริง 
  4.3 การจัดทําความตองการในการเรียนรู  ( Learning  Need )  วัตถุประสงคเพื่อให
บุคลากรฝกอบรมรวมกัน  ทําการสํารวจความตองการในการเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  การสํารวจความตองการในการเรียนรูของบุคลากรสามารถทําไดหลายวิธี  เชนการจัดทํา
ในรูปแบบการระดมสมอง  การทําสํารวจขอเท็จจริงและความคิดเห็นของบุคลากรและการจัดทําแบบ
ผสมผสานระหวางการสํารวจขอเท็จจริงและความคิดเห็นรวมกับการประชุมสัมมนาระดมสมองของ
บุคลากรในโรงพยาบาล  เพื่อรับรูถึงความตองการที่แทจริงของบุคลากรที่มีตอการฝกอบรม 
  4.4 การจัดทําเอกสารการกระจายนโยบาย  (  Policy  Development )  วัตถุประสงค
ในการจัดทําเอกสารเพื่อการกระจายนโยบายไปสูการปฏิบัติดังนี้  คือ เพื่อใหการกระจายนโยบายและ
แผนของหนวยงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  ในการกระจายนโยบายที่ดี  ควรจัดทําเปนเอกสาร
ที่มีลักษณะกระชับ  เขาใจงาย   
 5. ดานบทบาทในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

         จากผลการศึกษาพบวาอยูในระดับปานกลาง โดยที่กลุมภารกิจดานการพยาบาลมี
บทบาทในการพัฒนาคุณภาพแตกตางกับบุคลากรในกลุมภารกิจดานอํานวยการและกลุมบริการทาง
การแพทย  ดังนั้นจึงควรสงเสริมใหกลุมดานการพยาบาลเขามามีบทบาทสําคัญในการชวยนิเทศงาน  
ชวยประสานงาน  และเปนที่ปรึกษาในระบบพี่เล่ียงใหกับกลุมภารกิจดานอํานวยการและกลุมบริการ
ทางการแพทย  ในการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในทุกกระบวนการตั้งแตการเริ่มวางแผน  การ
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ดําเนินงาน  การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและรวมติดตามการดําเนินงานเพื่อนํามารวมกันแกไข
ปรับปรุงและสานตองานที่ทําใหประสบผลสําเร็จ 
 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 
  1. ควรทําการศึกษาในเชิงลึกมากยิ่งขึ้นในแตละกลุมปฏิบัติงานถึงดานปญหาและ
อุปสรรคในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลชุมชน  เพื่อนํามาเปนแนวทาง
ในการปรับปรุงการดําเนินการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 2. ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนารูปแบบในการใหความรูและการฝกอบรม
ทักษะเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในแตละกลุมปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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(สําเนา) 

 
ที่  ศธ  0520.107 ( นฐ) /3559    บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
       พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

15 สิงหาคม  2551 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลกําแพงแสน 
   
  ดวย  นางสาวปนนาฎ  กวีกรณ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง  
“ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการโรงพยาบาลของทาน  เพื่อประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง
ขาราชการโรงพยาบาลทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (ลงนาม )  ศิริชัย   ชินะตังกรู 
    (  รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย   ชินะตังกรู ) 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3421-8788 , 0-3424-3435 
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(สําเนา) 
 

ที่  ศธ  0520.107 ( นฐ) /3558   บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
      พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

15 สิงหาคม  2551 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลบางเลน 
   
  ดวย  นางสาวปนนาฎ  กวีกรณ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง  
“ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการโรงพยาบาลของทาน  เพื่อประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง
ขาราชการโรงพยาบาลทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (ลงนาม )  ศิริชัย   ชินะตังกรู 
    (  รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย   ชินะตังกรู ) 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3421-8788 , 0-3424-3435 
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(สําเนา) 

 
ที่  ศธ  0520.107 ( นฐ) /35587       บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
      พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

15 สิงหาคม  2551 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอนตูม 
   
  ดวย  นางสาวปนนาฎ  กวีกรณ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง  
“ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการโรงพยาบาลของทาน  เพื่อประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง
ขาราชการโรงพยาบาลทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (ลงนาม )  ศิริชัย   ชินะตังกรู 
    (  รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย   ชินะตังกรู ) 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3421-8788 , 0-3424-3435 
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(สําเนา) 
 
ที่  ศธ  0520.107 ( นฐ) /3556  
       บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
       พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

15 สิงหาคม  2551 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี 
   
  ดวย  นางสาวปนนาฎ  กวีกรณ  นักศกึษาระดับปริญญามหาบัณฑติ  สาขาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจติวิทยาและการแนะแนว  บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวทิยานิพนธเรื่อง  
“ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการโรงพยาบาลของทาน  เพื่อประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บณัฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง
ขาราชการโรงพยาบาลทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลใหแกนักศกึษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (ลงนาม )  ศิริชัย   ชินะตังกรู 
    (  รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย   ชินะตังกรู ) 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3421-8788 , 0-3424-3435 
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   (สําเนา) 
 
 
ที่  ศธ  0520.107 ( นฐ) /3552    บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
       พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

15 สิงหาคม  2551 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลพุทธมณฑล 
   
  ดวย  นางสาวปนนาฎ  กวีกรณ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง  
“ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการโรงพยาบาลของทาน  เพื่อประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง
ขาราชการโรงพยาบาลทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (ลงนาม )  ศิริชัย   ชินะตังกรู 
    (  รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย   ชินะตังกรู ) 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3421-8788 , 0-3424-3435 
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(สําเนา) 
 
 
ที่  ศธ  0520.107 ( นฐ) /3555       บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
       พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

15 สิงหาคม  2551 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสามพราน 
   
  ดวย  นางสาวปนนาฎ  กวีกรณ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง  
“ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการโรงพยาบาลของทาน  เพื่อประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง
ขาราชการโรงพยาบาลทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จกัขอบพระคุณยิ่ง 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (ลงนาม )  ศิริชัย   ชินะตังกรู 
    (  รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย   ชินะตังกรู ) 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3421-8788 , 0-3424-3435 
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(สําเนา) 

 
 
ที่  ศธ  0520.107 ( นฐ) /3554       บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
       พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

15 สิงหาคม  2551 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลหวยพลู 
 
   
  ดวย  นางสาวปนนาฎ  กวีกรณ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง  
“ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการโรงพยาบาลของทาน  เพื่อประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง
ขาราชการโรงพยาบาลทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (ลงนาม )  ศิริชัย   ชินะตังกรู 
    (  รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย   ชินะตังกรู ) 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3421-8788 , 0-3424-3435 
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(สําเนา) 
 
 
ที่  ศธ  0520.107 ( นฐ) /3553           บัณฑิตวิทยาลยั   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
       พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม  73000 
 

15 สิงหาคม  2551 
 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลหลวงพอเปน 
   
  ดวย  นางสาวปนนาฎ  กวีกรณ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต  สาขาจิตวิทยาชุมชน  
ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธเร่ือง  
“ปจจัยที่สงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากขาราชการโรงพยาบาลของทาน  เพื่อประกอบการ
ทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง
ขาราชการโรงพยาบาลทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
      ขอแสดงความนับถือ 
 
 
    (ลงนาม )  ศิริชัย   ชินะตังกรู 
    (  รองศาสตราจารย  ดร. ศิริชัย   ชินะตังกรู ) 
     คณบดีบณัฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
สํานักงานบณัฑิตวิทยาลัย 
นครปฐม  โทร. 0-3421-8788 , 0-3424-3435 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ข 
แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เร่ือง 

  ปจจัยท่ีสงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครปฐม 

 
สวนท่ี 1 แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย   /  ลงใน              หนาขอความท่ีเปนจริงมากที่สุด 
 

1. เพศ 
 
ชาย                              หญิง 

 
2. ปจจุบันทานมอีายุ 
21 – 25 ป 
           
 26-30 ป 
 

        31-35 ป    
     
                     36-40 ป      
 

41 ปขึ้นไป 
 

3. ปจจุบันทานปฏิบัตงิานอยูในกลุมงานใดตอไปนี ้
 

กลุมภารกิจดานบริการ ไดแก งานเวชกรรมทั่วไป งานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
งานเวชกรรมฟนฟู  งานรังสีวิทยา งานพยาธิวิทยา  งานเภสัชกรรม  งานทันตกรรม 
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กลุมภารกิจดานการพยาบาล ไดแก   กลุมการพยาบาล   

 
กลุมภารกิจดานอํานวยการ ไดแก งานบริหารทั่วไป  งานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและ
ซอมบํารุง โภชนาการ งานขอมูลและสถิติ 
 

4. ระยะเวลาที่ทานปฏิบตังิานในโรงพยาบาลตั้งแตเร่ิมปฏิบตัิงานจนถึงปจจุบัน 
 
 ไมเกิน 5 ป 
 

         6-10   ป 
 
        11-15   ป 
 

       16-20   ป      
 
       21 ปขึ้นไป 
 

5. ทานเคยไดรับประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพฒันาคณุภาพโรงพยาบาลหรือไม 
          เคยไดรับประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 
          ไมเคยไดรับประสบการณการฝกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
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สวนท่ี 2   แบบสอบถามความรูเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 
คําชี้แจง   คําถามตอไปนี้ถามเกี่ยวกับความรูในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของทาน 
 โดยทําเครื่องหมายกากบาท  X   บนขอความที่ทานคิดวาถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว 
 
1.   ขอใดคือแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
       ก.   ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง  ทํางานเปนทีม   พัฒนาภาวะผูนํา  ปรับปรุงระบบการทํางาน 
       ข.    ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง  ทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา   พัฒนาภาวะผูนํา   
       ค.    ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง  พัฒนาอยางตอเนื่อง  ทุกคนมีสวนรวมในการพัฒนา 
       ง.     ยึดลูกคาเปนศูนยกลาง  เนนการฝกอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 
2.    เพราะเหตุใดจึงตองมีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

ก. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการโดยยึดแนวทางของผูบริหารเปนหลัก 
ข. พัฒนาคุณภาพบริการเพื่อแขงขันบริการกับโรงพยาบาลเอกชน 
ค. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลใหไดมาตรฐาน 
ง. เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการใหประชาชนเชื่อถือมากขึ้น 

 
3.   ตามแนวคิดของHA ใครเปนผูตัดสินใจแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 
      ก.   พยาบาลและแพทย 
      ข.  ผูปฏิบัติงานทุกคน 
      ค.   คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
      ง.    ทีมที่ปรึกษาพัฒนาคุณภาพ 
          
4.  ผูที่ไดรับประโยชนโดยตรงในการดําเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  คือใคร 
ก. โรงพยาบาล 
ข. บุคลากรผูปฏิบัติงาน 
ค. ผูรับบริการ 
ง. ผูบริหาร 
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5.  ทานคิดวาขอใดคือประโยชนหลังการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
      ก. โรงพยาบาลมีชื่อเสียงเปนที่รูจักมากขึ้น 
      ข. โรงพยาบาลมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
      ค. ไมเกิดขอรองเรียนจากผูรับบริการ 
      ง. บุคลากรในโรงพยาบาลทํางานเปนระบบมากขึ้น 
 
6.   ขอใดไมใชขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
    ก.      การพัฒนาคุณภาพ 
    ข.      การประเมินคุณภาพ 
    ค.      การรับรองคุณภาพ 
    ง.      การควบคุมคุณภาพ 
 
7.  ขอใดไมใชชวงของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
   ก.      ชวง การเตรียมการ 
   ข.      ชวงการพัฒนาและการเรียนรู 
   ค.      ชวงการดําเนินการ 
   ง.       ชวงการควบคุมและประเมินผล 
 
8.   ในขั้นตอนการพัฒนาและการเรียนรู  อันดับแรกที่ตองทําคืออะไร 

ก. สรางความตระหนักแกเจาหนาที่ 
ข. ฝกฝนเจาหนาที่ในหนวยงานมีทักษะในดานๆ เชนระดมสมอง 
ค. เปดโอกาสใหที่ประชุมแสดงความคิดเห็นกันอยางอิสระ 
ง. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบขอมูลแตละฝาย 

 
9.   กิจกรรมใดที่เกี่ยวของกับการสรางความตระหนักแกเจาหนาที่ 
ก. รับฟงและตอบสนองความคิดเห็นของเจาหนาที่ 
ข. สรางบรรยากาศที่กอใหเกิดความตื่นตัว 
ค. สรางแรงจูงใจ 
ง. การกําหนดแนวทางปฏิบัติ 
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10.  บันไดขั้นที่ 1 สู HA เปนการดําเนินการที่เนนการปฏิบัติงานอยางไร   
   ก.  เนนการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของหนวยงาน 
   ข.  เนนการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ค.  บูรณาการแนวคิดการบริหารความเสี่ยง  การประกันคุณภาพและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
   ง.  การปฏิบัติตามระบบและกระบวนการที่กําหนดไวในมาตรฐาน HA  อยางครบถวน 
 
11.  บันไดขั้นที่ 2 สู HA เปนการดําเนินการที่เนนอะไร   
 ก.   วัตถุประสงคของหนวยงาน 
 ข.   เปาหมายของงาน  ทบทวนปญหา 
 ค.   บูรณาการแนวคิดการบริหารความเสี่ยง  การประกันคุณภาพและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 ง.    การปฏิบัติตามระบบและกระบวนการที่กําหนดไวในมาตรฐาน HA อยางครบถวน 
 
12. บันไดขั้นที่ 3 สู HA เปนการดําเนินการที่เนนอะไร   
  ก.   วัตถุประสงคของหนวยงาน 
 ข.    เปาหมายของงาน  ทบทวนปญหา 
 ค.    บูรณาการแนวคิดการบริหารความเสี่ยง  การประกันคุณภาพและการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 ง.    การปฏิบัติตามระบบและกระบวนการที่กําหนดไวในมาตรฐาน HA อยางครบถวน 
 
13. กระบวนการใดที่ทานคิดวาใชไดดีที่สุดเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
ก. Plan  Do Check Act :PDCA 
ข. Risk  Management  : RM  
ค. SWOT  Analysis 
ง. Gap  Analysis 
 
14.   มาตรฐาน HA เปนมาตรฐานที่กลาวถึงองคประกอบสําคัญของโรงพยาบาลในภาพรวม     
ยกเวนขอใดตอไปนี้ 
ก. เนนการบริหารจัดการทรัพยากร 
ข. เนนการทํางานในระดับองคกร 
ค. เนนแนวทางการดูแลรักษาผูปวยแตละราย 
ง. เนนการประเมินระบบงานมากกวาตัวบุคคล  
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15.  เหตุผลในการทบทวนทางคลินิก  ในกิจกรรม HA คืออะไร 
ก. หาขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน 
ข. หาโอกาสพัฒนา 
ค. หาเครื่องชี้วัดคุณภาพ 
ง. หาโอกาสยืนยันความรูทางวิชาการ 
 

16.    ขอใดไมใชคุณภาพในการดูแลรักษาผูปวย ตามแนวทางของ HA 
ก. ประเมินความรูของผูรับบริการ 
ข. ประเมินความรูบุคลากรอยางสม่ําเสมอ 
ค. มีระบบปองกันความเสี่ยง 
ง. ใชทรัพยากรอยางประหยัด 

 
17.   ขอใดเปนลักษณะของทีมครอมสายงานในกระบวนการของ HA 
ก. เนนการแกปญหาระหวางเจาหนาที่ 
ข. เนนการแกปญหาของผูปวย 
ค. เนนการแกปญหาหลักของโรงพยาบาล 
ง. เนนการแกปญหากับหนวยงานนอกโรงพยาบาล 
 

18.  ขอใดที่ไมจําเปนตองคํานึงถึงในฐานะของผูรับผลงาน 
ก. เรารับงานอะไร  จากไหน 
ข. เราตองการงานที่มีลักษณะอยางไร 
ค. เราสงงานอะไรใหใคร 
ง. เราไดในสิ่งที่ตองการหรือไม 
 
19. ขอใดที่ไมเปนการสรางวัฒนธรรมคุณภาพและการเรียนรู 
ก. จัดใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานและยกยองผลงานของกันและกัน 
ข. นํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่ทําไวมาเรียนรูเพื่อปรับวิธีการใหเหมาะสม 
ค. หัวหนาหนวยงานตางๆศึกษาผลงานการพัฒนาคุณภาพที่เกิดขึ้นและพิจารณานําไปปรับใชกับหนวยงาน

ของตน 
ง. โรงพยาบาลเชิญผูแทนขององคกรวิชาชีพเขามาเยี่ยมเพื่อใหคําปรึกษา 
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20. ขอใดแสดงวาการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพประสบผลสําเร็จ 
ก. ผานการรับรองคุณภาพโรพยาบาล 
ข. บุคลากรใหความสนใจรวมดําเนินการพัฒนาคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
ค. โรงพยาบาลมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
ง. ยอดผูปวยที่มารับบริการลดลง 
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สวนท่ี  3 แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของบุคลากรตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย    /   ลงในชองทางขวามือ  ซ่ึงทานเห็นวาขอความดังกลาวตรงกับความ
คิดเห็นหรือความรูสึกของทานมากที่สุด โดยคําตอบจะมี 5 ตัวเลือก คือ 
 เห็นดวยอยางยิ่ง หมายถึง  บุคลากรในโรงพยาบาลมีความคิดเห็นตรงกับ 
   ขอความนั้นมากที่สุด 
 เห็นดวย หมายถงึ บุคลากรในโรงพยาบาลมีความคิดเห็นตรงกับ 
   ขอความนั้นมาก 
 ไมแนใจ หมายถึง บุคลากรในโรงพยาบาลมีความคิดเห็นตรงกับ 
   ขอความนั้นคอนขางนอย 
 ไมเห็นดวย หมายถึง บุคลากรในโรงพยาบาลมีความคิดเห็นตรงกับ 
   ขอความนั้นนอย 
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    หมายถึง  บุคลากรในโรงพยาบาลมีความคิดเห็นตรงกับ 
   ขอความนั้นนอยที่สุดหรือไมตรงเลย 
                                                                              

ระดับความคดิเห็น 

ลําดับ ขอความ 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 
 

เห็น
ดวย 
 

ไม
แนใจ 
 

ไม
เห็น
ดวย 
 

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

1. HA  ทําใหโรงพยาบาลมีวิสัยทัศนเปนลายลกัษณอักษร
ที่ชัดเจนมากขึน้ 

     

2. HA  ทําใหโรงพยาบาลมีพันธกิจที่ชัดเจนมากขึ้น      
3. HA  ทําใหโรงพยาบาลมีการกําหนดขอบเขตบริการที่

ชัดเจน 
     

4. HA  ทําใหโรงพยาบาลมีโครงสรางองคการที่เหมาะสม      
5. HA  ทําใหโรงพยาบาลมีการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
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ระดับความคดิเห็น 

ลําดับ ขอความ 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 
 

เห็น
ดวย 
 

ไม
แนใจ 
 

ไม
เห็น
ดวย 
 

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

6. HA  เปนการกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติงานในหนาที่
อยางมีคุณภาพ 

     

7. ทานเขารวมทาํกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหนวยงาน
ดวยความเต็มใจ 

     

8. HA ทําใหทานไดพัฒนาศกัยภาพของตัวเองมากขึ้น      
9. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําใหผูใชบริการพึง

พอใจในบริการมากขึ้น 
     

10. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําใหลดขอรองเรียน
จากผูรับบริการ 

     

11. บุคลากรในโรงพยาบาลมีวิธีการทํางานที่มมีาตรฐาน
มากขึ้นหลังการพัฒนาคุณภาพ 

     

12. บุคลากรใน รพ.มีความเต็มใจที่จะพัฒนาคณุภาพ
โรงพยาบาลตามแนวคดิ  HA 

     

13. การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกนัและกนัของบุคลากรใน
โรงพยาบาลเปนผลมาจากการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 

     

14. กระบวนการ  HA  ทําใหการทํางานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

15. การนํา  HA  มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําให
ทานมีความรูในการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลมากขึ้น 

     

   16. การนํา  HA  มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําให
การทํางานในโรงพยาบาลของทานเปนระบบมากขึ้น 
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ระดับความคดิเห็น 

ลําดับ ขอความ 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 
 

เห็น
ดวย 
 

ไม
แนใจ 
 

ไม
เห็น
ดวย 
 

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

17. HA  ชวยทําใหบุคลากรในโรงพยาบาลทํางานอยางมี
ความสุข 

     

18.  HA  สามารถปรับปรุงงานประจําของบุคลากรใน  รพ.
ใหดีขึ้น 

     

19.  HA  ชวยทําใหบุคลากรในโรงพยาบาลรับผิดชอบมาก
ขึ้น 

     

20. HA  ชวยกระตุนใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรนใน
การทํางานมากขึ้น 

     

21.  HA  ชวยทําใหสภาพแวดลอมของที่ทํางานดีขึ้น      

22. การนํา  HA  มาใชในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทํา
ใหเกิดการทํางานเปนทีม 

     

23. การนํา  HA  มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําให
คุณภาพการบริการของโรงพยาบาลดีขึ้น 

     

24. การนํา  HA  มาใชเพื่อการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล
ทําใหทานตองการเขารับการอบรม/สัมมนา  เกี่ยวกับ  
HA  มากขึ้น 

     

25. การนํา  HA  มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําให
การทํางานของทานมีประสิทธิภาพ  มากกวาการทํางาน
แบบเดิม 

     

26. การนํา  HA  มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําให
ทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลมากกวากอนนาํ HAมาปฏิบัติ 
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ระดับความคดิเห็น 

ลําดับ ขอความ 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 
 

เห็น
ดวย 
 

ไม
แนใจ 
 

ไม
เห็น
ดวย 
 

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

27. การนํา  HA  มาใชเพื่อการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล
ทําใหเกิดความสามัคคีภายในโรงพยาบาลของทาน
มากกวา  กอนนํา  HA  มาปฏิบัติ 

     

28. การนํา HA มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําให  
กระบวนการทาํงานภายในโรงพยาบาลของทานเปน
ระบบมากกวากอนนํา  HA  มาปฏิบัติ 

     

29. การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลควรไดรับการ
สนับสนุนใหดําเนินการตอไป 

     

30. แมจะไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแลวทานจะ
ปฏิบัติงานโดยยึดตามมาตรฐาน HA  ตอไป 
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สวนท่ี 4   แบบสอบถามบรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล 
คําชี้แจง  ขอความตอไปนี้ เปนคําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของทานที่มีตอสภาพแวดลอมในหนวยงานที่ทาน
ปฏิบัติงานอยู  ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาทานจะประเมินขอความเหลานี้ดวยความเปนจริงโดยอานและ
พิจารณา ขอความทางซายมือและทําเครื่องหมาย   /    ลงในชองวางซึ่งตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด
โดยคําตอบจะมี 5 ตัวเลือก คือ 
เห็นดวยอยางยิ่ง      หมายถึง     ทานยอมรับและเห็นดวยกับขอความนั้น  หรือไดประสบ 
                                                  สถานการณตามขอนั้นจริงๆ 
เห็นดวย                  หมายถึง     ทานเห็นดวยกับขอความนั้น  หรือทานไดประสบกับสถานการณ     
                                                  นั้นเปนบางครั้ง 
ไมเห็นดวย             หมายถึง     ทานไมเห็นดวยกับขอความนั้นและสถานการณๆเกิดขึ้นนอยมาก 
ไมแนใจ     หมายถึง     ทานเห็นดวยกับขอความนั้น  หรือทานไดประสบกับสถานการณ     
                                                  นั้นคอนขางนอย 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง  หมายถึง     ทานไมเห็นดวยอยางยิ่งกับขอความนั้นๆและสถานการณนั้นๆไม 
                                                   เคยเกิดขึ้น 

ระดับความคดิเห็น 

ลําดับ ขอความ 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 
 

เห็น
ดวย 
 

ไม
แนใจ 
 

ไม
เห็น
ดวย 
 

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

1. ผูบังคับบัญชาช้ีแจงนโยบายและโครงสรางทางการ
บริหารของหนวยงานใหทานไดรับทราบอยางชัดเจน 

     

2. ผูบังคับบัญชาอธิบายลักษณะงานและความรับผิดชอบ
ในหนาที่ของแตละตําแหนงอยางชัดเจน 

     

3. ในหนวยงานของทานมีกฎเกณฑในการปฏิบัติงานมาก
เกินไปจนไมสามารถแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคได 

     

4. ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนการทํางานตามขอเสนอ
ของบุคลากรอยางเต็มที ่

     

5. ผูบังคับบัญชาใหโอกาสทานมีอิสระที่จะอภิปราย
ปญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงาน 
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ระดับความคดิเห็น 

ลําดับ ขอความ 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 
 

เห็น
ดวย 
 

ไม
แนใจ 
 

ไม
เห็น
ดวย 
 

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

6. ผูบังคับบัญชามอบหมายใหทานรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานตางๆดวยตนเอง 

     

7. ทานไดรับความยุติธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบ 

     

8. ทานไดรับสวสัดิการตางๆอยางยุติธรรม      

9. ทานไดรับการตําหนิมากกวาใหกําลังใจเมื่อทํางาน
ผิดพลาด 

     

10. ในหนวยงานของทานมีการพิจารณาอยางรอบคอบใน
การตัดสินใจดาํเนินงานตางๆ 

     

11. ผูบังคับบัญชารับฟงและพิจารณาขอเสนอแนะของ
บุคลากร 

     

12. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรมคีวามสนิทสนมกลมเกลียว
เปนกันเอง 

     

13. บุคลากรในหนวยงานมีความสัมพันธที่ดีตอกัน      
14. ทานไมไดรับความเหน็ใจจากผูบังคับบัญชาเมื่อทํางาน

ผิดพลาด 
     

15. บุคลากรในหนวยงานมีการแบงพรรคแบงพวก      
16. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรรวมมือและชวยเหลือกันใน

การปฏิบัติงาน 
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ระดับความคดิเห็น 

ลําดับ ขอความ 

เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 
 

เห็น
ดวย 
 

ไม
แนใจ 
 

ไม
เห็น
ดวย 
 

ไม
เห็น
ดวย
อยาง
ยิ่ง 

17. ทานสามารถขอความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานไดเสมอเมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงาน 

     

18. ในหนวยงานของทานมีการกําหนดเปาหมายของงานไว
สูงมากจนไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได 

     

19. ทานมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานและเปาหมาย
ของหนวยงาน 
 

     

20. ผูบังคับบัญชาใหความสําคญักับการทํางานเปนทีม
มากกวาการทาํงานตามลําพงั 

     

    21. ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผยแมวา
ความคิดเหน็จะไมตรงกับผูบังคับบัญชา 

     

22. เมื่อมีปญหาเกดิขึ้น บุคลากรในหนวยงานรวมกันหา
แนวทางแกปญหา 

     

23. ผูบังคับบัญชาสามารถแกไขความขัดแยงโดยการ
ประนีประนอม  เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นในหนวยงาน 

     

24. ทานมีความภมูิใจที่ไดปฏิบตัิงานในหนวยงานนี ้      
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สวนท่ี  5   แบบสอบถามแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของบุคลากรตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /   ลงในชองทางขวามือ  ซ่ึงทานเห็นวาขอความดังกลาวตรงกับความคิดเห็น
หรือความรูสึกของทานมากที่สุด โดยคําตอบจะมี 5 ตัวเลือก คือ 
 มากที่สุด หมายถึง         ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
                                                               โรงพยาบาลมากที่สุด 
 มาก  หมายถึง         ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
                                                               โรงพยาบาลมาก 
 ปานกลาง หมายถึง         ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
                                                               โรงพยาบาลปานกลาง 
 นอย  หมายถึง        ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
                                                               โรงพยาบาลนอย 
 นอยที่สุด หมายถึง         ขอความนั้นตรงกับความเปนจริงของบุคลากรใน 
                                                               โรงพยาบาลนอยที่สุด 

ลําดับ ขอความ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด 

1. ทานตองการเห็นความสําเรจ็ในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 

     

2. ทานมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

     

3. ทานมักศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล โดยไมตองไดรับการกระตุน
จากผูอ่ืน 

     

4. ทานมีทักษะในการใชความคิดสรางสรรคในการ
พัฒนางานใหมีคุณภาพ 

     

5. ทานตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายใหดีทีสุ่ด      
6. ทานมองวางานพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลที่มีความ

ยุงยาก ซับซอน เปนสิ่งที่ทาทายความสามารถ 
     

7. ทานมีความตืน่ตัวในการพฒันาคุณภาพ      
8. หากถูกผูอ่ืนวจิารณเกีย่วกับการปฏิบัติงาน ทานจะ

รับฟงและนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ 
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ลําดับ ขอความ มาก

ที่สุด 
มาก ปาน

กลาง 
นอย นอย

ที่สุด 
  9. ทานยินดีที่จะเสียสละเวลาสวนตวัเพื่อการพัฒนางานใหมี

คุณภาพ 
     

10. เมื่อประสบปญหาในการปฏิบัติงานทานพยายามทีจ่ะแกไข
ปญหาที่เกิดขึน้ใหสําเร็จลุลวงไปได 

     

11. ทานมักนําขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงงานใหมีคุณภาพอยูเสมอ 

     

12. ทานใชความพยายามอยางเตม็ที่เพื่อใหผลงานบรรลุตามที่
ตั้งเปาหมายไว 

     

13. เมื่อปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จทําใหทานมีความ
มุงมั่นที่จะทํางานอื่นตอไป 

     

14. ทานมีความคดิวาการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลตองอาศัย
บุคลากรที่มีความตองการการประสบความสําเร็จสูง 

     

15. ทานมุงหวังการปฏิบัติงานใหเสร็จมากกวาคํานึงถึง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 

     

16. ทานคิดวาการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย
นั้นตองปฏิบัตติามโรงพยาบาลที่ผานการรับรองคุณภาพ
แลว 

     

17. ทานมีความตระหนกัวา คณุคาของการทํางาน คือการ
พัฒนางานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

     

18. ทานยึดถือกับ คติพจนทีว่า “ ความพยายามอยูท่ีไหน  
ความสําเร็จยอมอยูท่ีนั่น’’ วาเปนสิ่งที่มีความสําคัญในการ
ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
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แบบสอบถามที่6   บทบาทของบุคลากรตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  /   ลงในชองทางขวามือ  ซ่ึงทานเห็นวาขอความดังกลาวตรงกับพฤติกรรม
หรือความคิดเห็นของทานมากที่สุด โดยคําตอบจะมี 5 ตัวเลือก คือ 
 มากที่สุด หมายถึง บุคลากรมีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
   มากที่สุด 
 มาก หมายถึง    บุคลากรมีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาก 
 ปานกลาง หมายถึง    บุคลากรมีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
   ปานกลาง 
 นอย หมายถึง    บุคลากรมีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนอย 
    นอยที่สุด หมายถึง    บุคลากรมีบทบาทตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนอยที่สุด 
 
 หนวยงาน  หมายถึง   แผนกงานยอยๆที่บุคลากรปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ตัวอยางเชนงานผูปวย

นอก  งานบริหารทั่วไป   งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  งานหองคลอด   งานผูปวยในชาย  งานผูปวยใน
หญิง   งานบริหารทั่วไป  เปนตน 
 

ลําดับ ขอความ 
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด

 
1. 
 

การรับรูและเขาใจเปาหมายขององคกร 
ทานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  พนัธกิจ  ของ
โรงพยาบาล 

     

2. ทานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  พนัธกิจ  ใน
หนวยงานของทาน 

     

3. ทานสามารถบอกถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายของ
โรงพยาบาลไดถูกตอง 

     

4. ทานสามารถบอกถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมายของ
หนวยงานของทานไดอยางถูกตอง 

     

5. ทานมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตบริการของ
หนวยงานใหชัดเจน 

     

6. ทานมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานตามเปาหมาย
ของหนวยงาน 
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ลําดับ ขอความ 
มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด

7. ทานมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงานตามที่
องคกรวางไว 

     

8. ทานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับ
มาตรฐานพฤตกิรรมบริการของหนวยงาน 

     

9. ทานมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการปฏิบตัิงานและการ
เสนอความคิดเห็นในวิธีการปฏิบัติงานของหนวยงาน 

     

   10. ทานมีสวนรวมในการทบทวนระบบงานและ
กระบวนการทีท่ําอยู 

     

11. ทานมีสวนรวมในกจิกรรมของทีมสหวิชาชีพ      
12. ทานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับพนัธ

กิจของหนวยงานของทาน 
     

13. ทานเปนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน      
 

14. 
 

การปฏิบตัิงานในหนาที่อยางมีคุณภาพ 
ทานไดรับการฝกฝนทักษะในการทํางานเปนทีมจาก
หนวยงาน 

     

15. ทานมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานพฤติกรรม
บริการและนําไปปฏิบัติได 

     

16. ทานมีสวนรวมเสนอแนวทางแกปญหาและแนว
ทางการปฏิบัติงานใหมอยูเสมอ 

     

17. ทานมีสวนรวมในการจดัระบบขอเสนอแนะใน
หนวยงานเพื่อทําใหงานงายขึ้น 

     

18. ทานมีสวนรวมในการวิเคราะหความเสี่ยงและวาง
มาตรการปองกันในหนวยงาน 

     

19. ทานมีสวนรวมในการจดัทําคูมือปฏิบัติงานที่จําเปน
ของหนวยงาน 
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ลําดับ ขอความ มาก
ที่สุด

มาก ปาน
กลาง 

นอย นอย
ที่สุด

20. ทานมีการติดตามเครื่องชี้วดัในหนวยงานเพื่อนํามาพฒันา
งานอยูเสมอ 

     

21. ทานมีสวนรวมในการทํากจิกรรมCQI ของหนวยงาน      
22. ทานมีสวนรวมในการจดักิจกรรมทบทวนผลการดูแลผูปวย

ในหนวยงานของทานอยางสม่ําเสมอ 
     

 
23. 

การประสานงานและสงตอผลงานกับหนวยงานอื่น 
ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับองคกรแพทยและ
คณะกรรมการตางๆในโรงพยาบาล 

     

24. ทานมีสวนรวมในการทบทวนความตองการและตอบสนอง
ของหนวยงานที่ทํารวมกัน 

     

25. ทานมีสวนรวมในการจดัทําคูมือปฏิบัติงานที่ตองใชงาน
รวมกันระหวางหนวยงาน 

     

26. ทานมีสวนรวมในการจดัทําแนวทางการดแูลผูปวยรวมกนั
ระหวางหนวยงาน 

     

27. ทานมีสวนรวมในการสรางระบบการสื่อสารและความ
รวมมือระหวางหนวยงาน 

     

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ค 
คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

148 

 

 

ความเชื่อม่ันของความรูเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 

แบบวัดความรูเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ของบุคลากรโรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม ทดสอบหาคาความเชื่อมั่น  (Reliability)  โดยใชสูตร Kr 20  ของคูเดอร – ริชารดสัน  (Kuder – 
Richardson’s Method)  โดยใชสูตรการหาคาความเชื่อมั่น ดังนี้ 

 

สูตร             ⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑−×⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡

−
=+ 2

1
1

20
st

pq
n

nlrKr                                                

  
  n  หมายถึง จํานวนขอ 
  P หมายถึง สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
            q        หมายถึง สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ  = 1-P 
  2st  หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
 

 แทนคาในสูตร  ⎥⎦
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

( ความคิดเห็นตอการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล ) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1           114.4000       252.0414        .7283           .9719 
A2           114.4000       256.8000        .6694           .9722 
A3           114.4333       253.9092        .7058           .9720 
A4           114.5333       256.7402        .6158           .9725 
A5           114.4667       252.3264        .7388           .9718 
A6           114.4667       256.7402        .6385           .9724 
A7           114.6333       255.4816        .6325           .9724 
A12          114.4667      254.6713        .7446           .9719 
A13          114.5667      251.6333        .8254           .9714 
A14          114.9000      246.0241        .7950           .9716 
A15          114.7333       249.0299        .7163           .9721 
A16          115.1667       250.3506        .7732           .9716 
A17          115.1333       251.3609        .7328           .9719 
A19          114.7667       246.0471        .7764           .9717 
A25          114.5667       254.1161        .7070           .9720 
A26          114.5667       256.0471        .8398           .9716 
A29          115.5000       252.0517        .7662           .9717 
A30          114.9333       251.3057        .7845           .9716 
A31          115.0333       249.8954        .8124           .9714 
A32          115.1000       250.9207        .7122           .9720 
A34          115.0000       253.1724        .6793           .9722 
A35          114.6333       254.9989        .7114           .9720 
A36          114.6000       254.0414        .7330           .9719 
A38          114.6667       256.9195        .6414           .9724 
A39          114.7333       252.7540        .7873           .9716 
A40          114.8333       250.6954        .7586           .9717 
A41          115.4333       247.6333        .7887           .9715 
A42          114.8667       245.6368        .7860           .9717 
A46          114.3667       254.3782        .7175           .9720 
A47          114.4000       256.7310        .6731           .9722 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 30 
 
Alpha =    .9728 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

(  บรรยากาศการทาํงานในโรงพยาบาล ) 
 

 
 

Item-total  Statistic 
 
                   Scale              Scale          Corrected 
                   Mean             Varince       Item                Apha 
                   if  Item           if  Item        Total              if  Item            
                   Deleted          Deleted        Correlation    Deleted 
 
B1  85.09667 81.6885 .6070  .9163 
B2  85.8000 83.2690 .6124  .9159 
B6  85.8333 83.5920 .6699  .9150 
B7  85.5667 84.6678 .6673  .9154 
B8  85.5667 84.9437 .6406  .9158 
B9  86.2000 84.4414 .5382  .9174 
B11  86.3000 84.7000 .4111  .9209 
B13  85.7667 84.9437 .6553  .9157 
B14  85.6667 84.2299 .7478  .9143 
B15  85.7000 85.8034 .4597  .9188 
B16  85.9000 85.3345 .4977  .9181 
B19  85.7667 86.1161 .3786  .9208 
B21  85.7000 86.6310 .5435  .9175 
B24  85.9333 87.3057 .4580  .9187 
B25  85.7000 84.4931 .6843  .9151 
B27  85.9000 84.0931 .7233  .9145 
B28  85.7333 88.9609 .4014  .9196 
B29  86.0000 85.0345 .5959  .9164 
B30  85.6667 87.3333 .6033  .9174 
REB3  86.0000 83.4483 .6774  .9148 
REB12  86.0000 84.4828 .4732  .9190 
REB17  86.5000 85.0172 .4042  .9209 
REB18  86.0000 84.0690 .6243  .9158 
REB23  86.4000 84.0414 .4980  .9158 
Reliability  Coefficients 
N of  Case =  30.0              N of   Item  =  24 
 
Alpha  =  .9204 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

(  แรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ ) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
C1            62.0000        53.1034        .5147           .9119 
C2            62.3333        53.1264        .5711           .9097 
C3            63.2333        54.8747        .4250           .9138 
C4            63.1667        53.5230        .6696           .9070 
C5            62.3333        51.2644        .8739           .9013 
C6            62.9667        51.1368        .6816           .9064 
C8            63.0000        55.0345        .6981           .9079 
C12           62.4000        57.1448        .3720           .9138 
C13           62.7000        57.0448        .3702           .9139 
C14           62.5333        54.9471        .6529           .9083 
C15           62.3333        53.4023        .7008           .9063 
C16           62.3333        52.2989        .8322           .9031 
C17           62.3000        52.5621        .6982           .9060 
C18           62.2333        51.9092        .8420           .9025 
C19           62.6333        54.3782        .4585           .9130 
C24           62.3000        53.9414        .6716           .9073 
REC21        63.0000       54.4828        .3964           .9157 
REC23        63.3000       55.3207        .3531           .9164 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 18 
 
Alpha =    .9138 
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  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 

(บทบาทของบคุลากรในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล ) 
Item-total Statistics 
 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
RS1           87.9667       133.6195        .5520           .9193 
RS2           87.0000       136.7586        .4438           .9209 
RS4           87.0000       137.1724        .4489           .9208 
RS5           86.6667       135.3333        .6404           .9181 
RS6           86.8667       137.1540        .5703           .9192 
RS7           86.8000       138.3724        .4948           .9202 
RS10          86.8333       134.8333        .6276           .9181 
RS13          86.6333       138.7920        .5250           .9200 
RS18          86.6333       139.8954        .5045           .9204 
RS24          87.4000       132.1103        .5571           .9194 
RS29          87.4333       128.5989        .6163           .9186 
RS27          86.9333       132.6851        .6644           .9173 
RS22          86.6667       139.1954        .5432           .9199 
RW31          86.9333       138.2023        .3649           .9222 
RW33          86.9000       142.1621        .2511           .9230 
RW34          86.8000       139.2690        .4824           .9204 
RW35          86.7667       137.7713        .6108           .9190 
RW36          86.7667       140.2540        .4777           .9207 
RW37          86.8000       139.2690        .4824           .9204 
RW38          86.9000       140.8517        .3489           .9219 
RW39          87.1000       140.2310        .3697           .9217 
RW40          87.0000       139.8621        .2616           .9241 
RC41          87.8333       126.4195        .7149           .9163 
RC42          87.5000       127.2241        .7186           .9161 
RC43          87.7000       129.5276        .7205           .9161 
RC44          87.7333       128.2713        .7446           .9156 
RC45          87.7000       130.2172        .7182           .9162 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 27 
 
Alpha =    .9223 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ง 
คาเฉล่ีย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคาระดับรายขอของแบบสอบถามที่ใชในการวจัิย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
154

 
คาทางสถติิจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม 

เร่ือง 
ปจจัยท่ีสงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด

นครปฐม 
1.  ความรูเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 

จํานวน(คน) รอยละ(%) 
ขอท่ี คําถาม ตอบถูก ตอบผดิ ตอบถูก ตอบผดิ 

1. ขอใดคือแนวคิดพื้นฐานของการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 

173 90 65.8 34.2 

2. เพราะเหตุใดจงึตองมีการพฒันาคุณภาพ
โรงพยาบาล 

234 29 89.0 11.0 

3. ตามแนวคิดของHA ใครเปนผูตัดสินใจแกไข
ปญหาที่เกิดขึน้ในหนวยงาน 

216 47 88.1 17.9 

4. ผูที่ไดรับประโยชนโดยตรงในการดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  คือใคร 

27 236 10.3 89.7 

5. ทานคิดวาขอใดคือประโยชนหลังการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล 

194 69 73.8 26.2 

6. ขอใดไมใชขัน้ตอนในการพฒันาคุณภาพ
โรงพยาบาล 

94 169 35.7 64.3 

7. ขอใดไมใชชวงของการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 

92 171 65.0 35.0 

8. ในขั้นตอนการพัฒนาและการเรียนรู  อันดับ
แรกที่ตองทําคอือะไร 

176 87 66.9 33.1 

  9. กิจกรรมใดที่เกี่ยวของกับการสรางความ
ตระหนกัแกเจาหนาที ่

90 173 34.2 65.8 

10. บันไดขั้นที่ 1 สู HA เปนการดําเนินการที่เนน
การปฏิบัติงานอยางไร   
 

162 101 61.6 38.4 
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จํานวน(คน) รอยละ(%) 
ขอท่ี คําถาม ตอบถูก ตอบผดิ ตอบถูก ตอบผดิ 
11. บันไดขั้นที่ 2 สู HA เปนการดําเนินการที่เนน

อะไร   
125 138 47.5 52.5 

12. บันไดขั้นที่ 3 สู HA เปนการดําเนินการที่เนน
อะไร   

145 118 55.1 44.9 

13. กระบวนการใดที่ทานคิดวาใชไดดีที่สุด
เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

212 51 80.6 19.40 

14. มาตรฐาน HA เปนมาตรฐานที่กลาวถึง
องคประกอบสําคัญของโรงพยาบาลใน
ภาพรวม ยกเวนขอใดตอไปนี้ 

121 142 46.0 54.0 

15. เหตุผลในการทบทวนทางคลินิก ในกิจกรรม 
HA คืออะไร 

155 108 58.9 41.1 

16. ขอใดไมใชคุณภาพในการดูแลรักษาผูปวย 
ตามแนวทางของ HA 

143 120 54.4 45.6 

17. ขอใดเปนลักษณะของทีมครอมสายงานใน
กระบวนการของ HA 

71 192 27.0 73.0 

18. ขอใดที่ไมจําเปนตองคํานึงถึงในฐานะของ
ผูรับผลงาน 

95 168 36.1 63.9 

19. ขอใดที่ไมเปนการสรางวัฒนธรรมคุณภาพ
และการเรียนรู 

60 203 22.8 77.2 

20. ขอใดแสดงวาการดําเนนิงานพัฒนาคณุภาพ
ประสบผลสําเร็จ 

194 69 73.8 26.2 
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คาทางสถติิจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม 

เร่ือง 
ปจจัยท่ีสงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด

นครปฐม 
2.  ความคิดเหน็ตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

ลําดับ ขอความ 
- 
X 

S.D คาระดับ 

1. HA  ทําใหโรงพยาบาลมีวิสัยทัศนเปนลายลกัษณอักษร
ที่ชัดเจนมากขึน้ 

4.07 0.69 มาก 

2. HA  ทําใหโรงพยาบาลมีพันธกิจที่ชัดเจนมากขึ้น 4.08 0.63 มาก 
3. HA  ทําใหโรงพยาบาลมีการกําหนดขอบเขตบริการที่

ชัดเจน 
4.05 0.60 มาก 

4. HA  ทําใหโรงพยาบาลมีโครงสรางองคการที่เหมาะสม 3.88 0.73 มาก 
5. HA  ทําใหโรงพยาบาลมีการกําหนดแนวทางการ

ปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
4.09 0.61 มาก 

6. HA  เปนการกระตุนใหบุคลากรปฏิบัติงานในหนาที่
อยางมีคุณภาพ 

3.99 0.64 มาก 

7. ทานเขารวมทาํกิจกรรมพัฒนาคุณภาพในหนวยงาน
ดวยความเต็มใจ 

3.91 0.65 มาก 

8. HA ทําใหทานไดพัฒนาศกัยภาพของตัวเองมากขึ้น 3.86 0.64 มาก 
9. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําใหผูใชบริการพึง

พอใจในบริการมากขึ้น 
3.92 0.64 มาก 

10. การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําใหลดขอรองเรียน
จากผูรับบริการ 
 
 

3.79 0.75 มาก 
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ลําดับ ขอความ - 
X 

S.D คาระดับ 

11. บุคลากรในโรงพยาบาลมีวิธีการทํางานที่มมีาตรฐาน
มากขึ้นหลังการพัฒนาคุณภาพ 

3.83 0.65 มาก 

12. บุคลากรใน รพ.มีความเต็มใจที่จะพัฒนาคณุภาพ
โรงพยาบาลตามแนวคดิ  HA 

3.41 0.74 ปานกลาง 

13. การยอมรับความคิดเห็นซึ่งกนัและกนัของบุคลากร 
ในโรงพยาบาลเปนผลมาจากการพัฒนาคณุภาพ
โรงพยาบาล 

3.48 0.81 ปานกลาง 

14. กระบวนการ  HA  ทําใหการทํางานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.83 0.66 มาก 

15. การนํา  HA  มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําให
ทานมีความรูในการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลมากขึ้น 

3.93 0.66 มาก 

   16. การนํา  HA  มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําให
การทํางานในโรงพยาบาลของทานเปนระบบมากขึ้น 

3.92 0.61 มาก 

17. HA  ชวยทําใหบุคลากรในโรงพยาบาลทํางานอยางมี
ความสุข 

3.14 0.77 ปานกลาง 

18.  HA  สามารถปรับปรุงงานประจําของบุคลากรใน  รพ.
ใหดีขึ้น 

3.06 0.65 ปานกลาง 

19.  HA  ชวยทําใหบุคลากรในโรงพยาบาลรับผิดชอบมาก
ขึ้น 

3.66 0.70 ปานกลาง 

20. HA  ชวยกระตุนใหบุคลากรเกิดความกระตือรือรนใน
การทํางานมากขึ้น 

3.56 0.67 ปานกลาง 

21.  HA  ชวยทําใหสภาพแวดลอมของที่ทํางานดีขึ้น 3.59 0.70 ปานกลาง 
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ลําดับ ขอความ - 
X 

S.D คาระดับ 

    22. การนํา  HA  มาใชในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทํา
ใหเกิดการทํางานเปนทีม 

3.85 0.62 มาก 

23. การนํา  HA  มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําให
คุณภาพการบริการดีขึ้น 

3.87 0.60 มาก 

24. การนํา HA  มาใชเพื่อการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลทํา
ใหทานตองเขารับการอบรม/สัมมนา  เกี่ยวกับ  HA  
มากขึ้น 

3.76 0.75 มาก 

25. การนํา HA  มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําให
การทํางานของทานมีประสิทธิภาพ   มากกวาการ
ทํางานแบบเดมิ 

3.80 0.62 มาก 

26. การนํา  HA  มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําให
ทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลมากกวากอนนาํ HAมาปฏิบัติ 

3.78 0.69 มาก 

27. การนํา  HA  มาใชเพื่อการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล
ทําใหเกิดความสามัคคีภายในโรงพยาบาลของทาน
มากกวา  กอนนํา  HA  มาปฏิบัติ 

3.30 0.74 ปานกลาง 

28. การนํา HA มาใชเพื่อพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทําให  
กระบวนการทาํงานภายในโรงพยาบาลของทานเปน
ระบบมากกวากอนนํา  HA  มาปฏิบัติ 

3.79 0.61 มาก 

29. การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลควรไดรับการ
สนับสนุนใหดําเนินการตอไป 

3.98 0.63 มาก 

30. แมจะไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแลวทานจะ
ปฏิบัติงานโดยยึดตามมาตรฐาน HA  ตอไป 

4.06 0.57 มาก 
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คาทางสถติิจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม 
เร่ือง 

ปจจัยท่ีสงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม 

3. บรรยากาศการทํางานในโรงพยาบาล 

ลําดับ ขอความ 
- 
X 

S.D คาระดับ 

1. ผูบังคับบัญชาช้ีแจงนโยบายและโครงสรางทางการ
บริหารของหนวยงานใหทานไดรับทราบอยางชัดเจน 

3.80 0.73 มาก 

2. ผูบังคับบัญชาอธิบายลักษณะงานและความรับผิดชอบ
ในหนาที่ของแตละตําแหนงอยางชัดเจน 

3.72 0.74 มาก 

3. ในหนวยงานของทานมีกฎเกณฑในการปฏิบัติงานมาก
เกินไปจนไมสามารถแสดงความคิดริเริ่มสรางสรรคได 

3.18 0.92 ปานกลาง 

4. ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนการทํางานตามขอเสนอ
ของบุคลากรอยางเต็มที ่

3.57 0.85 ปานกลาง 

5. ผูบังคับบัญชาใหโอกาสทานมีอิสระที่จะอภิปราย
ปญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบัติงาน 

3.69 0.80 มาก 

6. ผูบังคับบัญชามอบหมายใหทานรับผิดชอบการ
ปฏิบัติงานตางๆดวยตนเอง 

3.79 0.74 มาก 

7. ทานไดรับความยุติธรรมในการพิจารณาความดี
ความชอบ 

3.73 0.81 มาก 

8. ทานไดรับสวสัดิการตางๆอยางยุติธรรม 3.41 0.89 ปานกลาง 

9. ทานไดรับการตําหนิมากกวาใหกําลังเมื่อทาํงาน
ผิดพลาด 

3.04 0.94 ปานกลาง 

10. ในหนวยงานของทานมีการพิจารณาอยางรอบคอบใน
การตัดสินใจดาํเนินงานตางๆ 
 

3.64 0.76 ปานกลาง 
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ลําดับ ขอความ 
- 
X 

S.D คาระดับ 

11. ผูบังคับบัญชารับฟงและพิจารณาขอเสนอแนะของ
บุคลากร 

3.57 0.88 ปานกลาง 

12. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรมคีวามสนิทสนมกลมเกลียว
เปนกันเอง 

3.54 0.86 ปานกลาง 

13. บุคลากรในหนวยงานมีความสัมพันธที่ดีตอกัน 3.78 0.72 มาก 
14. ทานไมไดรับความเหน็ใจจากผูบังคับบัญชาเมื่อทํางาน

ผิดพลาด 
3.16 0.97 ปานกลาง 

15. บุคลากรในหนวยงานมีการแบงพรรคแบงพวก 3.11 1.02 ปานกลาง 
16. ผูบังคับบัญชาและบุคลากรรวมมือและชวยเหลือกันใน

การปฏิบัติงาน 
3.78 0.76 มาก 

17. ทานสามารถขอความชวยเหลือจากผูบังคับบัญชาและ
ผูรวมงานไดเสมอเมื่อมีปญหาในการปฏิบัติงาน 

3.79 0.75 มาก 

18. ในหนวยงานของทานมีการกําหนดเปาหมายของงานไว
สูงมากจนไมสามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายได 

3.16 0.86 ปานกลาง 

19. ทานมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานและเปาหมาย
ของหนวยงาน 

3.70 0.70 มาก 

20. ผูบังคับบัญชาใหความสําคญักับการทํางานเปนทีม
มากกวาการทาํงานตามลําพงั 

3.85 0.86 มาก 

21. ทานสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเปดเผยแมวา
ความคิดเหน็จะไมตรงกับผูบังคับบัญชา 

3.45 0.83 ปานกลาง 

22. เมื่อมีปญหาเกดิขึ้น บุคลากรในหนวยงานรวมกันหา
แนวทางแกปญหา 

3.78 0.69 มาก 

23. ผูบังคับบัญชาสามารถแกไขความขัดแยงโดยการ
ประนีประนอม  เมื่อมีความขัดแยงเกิดขึ้นในหนวยงาน 

3.54 0.87 ปานกลาง 

24. ทานมีความภมูิใจที่ไดปฏิบตัิงานในหนวยงานนี ้ 3.95 0.81 มาก 
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คาทางสถติิจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม 
เร่ือง 

ปจจัยท่ีสงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม 

4.   แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของบุคลากรตอการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล 

ลําดับ ขอความ 
- 
X 

S.D คาระดับ 

1. ทานตองการเห็นความสําเรจ็ในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล 

4.72 0.66 มาก 

2. ทานมีความมุงมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุ
เปาหมายในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

4.00 0.64 มาก 

3. ทานมักศึกษาคนควาหาความรูเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล โดยไมตองไดรับการกระตุน
จากผูอ่ืน 

3.32 0.73 ปานกลาง 

4. ทานมีทักษะในการใชความคิดสรางสรรคในการ
พัฒนางานใหมีคุณภาพ 

3.39 0.65 ปานกลาง 

5. ทานตั้งใจทํางานที่ไดรับมอบหมายใหดีทีสุ่ด 4.16 0.77 มาก 
6. ทานมองวางานพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาลที่มีความ

ยุงยาก ซับซอน เปนสิ่งที่ทาทายความสามารถ 
3.49 0.77 ปานกลาง 

7. ทานมีความตืน่ตัวในการพฒันาคุณภาพ 3.52 0.71 ปานกลาง 
8. หากถูกผูอ่ืนวจิารณเกีย่วกับการปฏิบัติงาน ทานจะ

รับฟงและนํามาปรับปรุงแกไขใหดีขึน้ 
3.90 0.73 มาก 

  9. ทานยินดีที่จะเสียสละเวลาสวนตวัเพื่อการพัฒนางาน
ใหมีคุณภาพ 

3.51 0.77 ปานกลาง 

10. เมื่อประสบปญหาในการปฏิบัติงานทานพยายามที่
จะแกไขปญหาที่เกิดขึ้นใหสําเร็จลุลวงไปได 
 
 

3.88 0.57 มาก 
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ลําดับ ขอความ 
- 
X 

S.D คาระดับ 

11. ทานมักนําขอผิดพลาดจากการปฏิบัติงานมาวางแผน
เพื่อปรับปรุงงานใหมีคณุภาพอยูเสมอ 

3.81 0.77 มาก 

12. ทานใชความพยายามอยางเตม็ที่เพื่อใหผลงานบรรลุ
ตามที่ตั้งเปาหมายไว 

3.93 0.53 มาก 

13. เมื่อปฏิบัติงานไดประสบความสําเร็จทําใหทานมี
ความมุงมั่นทีจ่ะทํางานอืน่ตอไป 

3.93 0.61 มาก 

14. ทานมีความคดิวาการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลตอง
อาศัยบุคลากรที่มีความตองการการประสบ
ความสําเร็จสูง 

3.70 0.83 มาก 

15. ทานมุงหวังการปฏิบัติงานใหเสร็จมากกวาคํานึงถึง
ผลสัมฤทธ์ิของงาน 2.99 0.97 ปานกลาง 

16. ทานคิดวาการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เปาหมายนั้นตองปฏิบัติตามโรงพยาบาลที่ผานการ
รับรองคุณภาพแลว 

2.89 0.92 ปานกลาง 

17. ทานมีความตระหนกัวา คณุคาของการทํางาน คือ
การพัฒนางานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง 

4.08 0.62 มาก 

18. ทานยึดถือกับ คติพจนทีว่า “ ความพยายามอยูที่ไหน  
ความสําเร็จยอมอยูที่นั่น’’ วาเปนสิ่งที่มีความสําคัญ
ในการปฏิบัติงานพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล 

4.03 0.73 มาก 
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คาทางสถติิจําแนกเปนรายขอของแบบสอบถาม 
เร่ือง 

ปจจัยท่ีสงผลตอบทบาทของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  โรงพยาบาลชุมชน  จังหวัด
นครปฐม 

5.   บทบาทของบุคลากรตอการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

ลําดับ ขอความ 
- 
X 

S.D คาระดับ 

 
1. 
 

การรับรูและเขาใจเปาหมายขององคกร 
ทานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  พนัธกิจ  
ของโรงพยาบาล 

2.98 1.00 ปานกลาง 

2. ทานมีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน  พนัธกิจ  ใน
หนวยงานของทาน 

3.40 0.94 ปานกลาง 

3. ทานสามารถบอกถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย
ของโรงพยาบาลไดถูกตอง 

3.40 0.81 ปานกลาง 

4. ทานสามารถบอกถึงวิสัยทัศน  พันธกิจ  เปาหมาย
ของหนวยงานของทานไดอยางถูกตอง 

3.62 0.83 ปานกลาง 

5. ทานมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขตบริการของ
หนวยงานใหชัดเจน 

3.54 0.83 ปานกลาง 

6. ทานมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานตาม
เปาหมายของหนวยงาน 

3.60 0.79 ปานกลาง 

7. ทานมีสวนรวมในการประเมินผลการดําเนินงาน
ตามที่องคกรวางไว 

3.32 0.79 ปานกลาง 

8. ทานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับ
มาตรฐานพฤตกิรรมบริการของหนวยงาน 

3.48 0.82 ปานกลาง 

9. ทานมีสวนรวมในการกําหนดวิธีการปฏิบตัิงานและ
การเสนอความคิดเห็นในวิธีการปฏิบัติงานของ
หนวยงาน 

2.55 0.80 ปานกลาง 

   10. ทานมีสวนรวมในการทบทวนระบบงานและ
กระบวนการทีท่ําอยู 

3.61 0.75 ปานกลาง 
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ลําดับ ขอความ 
- 
X 

S.D คาระดับ 

11. ทานมีสวนรวมในกจิกรรมของทีมสหวิชาชีพ 3.26 0.91 ปานกลาง 
12. ทานมีสวนรวมในการเสนอความคิดเหน็เกี่ยวกับ

พันธกิจของหนวยงานของทาน 
3.46 0.83 ปานกลาง 

13. ทานเปนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 3.08 1.22 ปานกลาง 

 
14. 

 

การปฏิบตัิงานในหนาที่อยางมีคุณภาพ 
ทานไดรับการฝกฝนทักษะในการทํางานเปนทีมจาก
หนวยงาน 

3.54 0.79 ปานกลาง 

15. ทานมีสวนรวมในการกําหนดมาตรฐานพฤติกรรม
บริการและนําไปปฏิบัติได 

3.45 0.81 ปานกลาง 

16. ทานมีสวนรวมเสนอแนวทางแกปญหาและแนว
ทางการปฏิบัติงานใหมอยูเสมอ 

3.47 0.79 ปานกลาง 

17. ทานมีสวนรวมในการจดัระบบขอเสนอแนะใน
หนวยงานเพื่อทําใหงานงายขึ้น 

3.47 0.78 ปานกลาง 

18. ทานมีสวนรวมในการวิเคราะหความเสี่ยงและวาง
มาตรการปองกันในหนวยงาน 

3.54 0.77 ปานกลาง 

19. ทานมีสวนรวมในการจดัทําคูมือปฏิบัติงานที่จําเปน
ของหนวยงาน 

 
3.42 

0.87 
 

ปานกลาง 
 

20. ทานมีการติดตามเครื่องชี้วดัในหนวยงานเพื่อนํามา
พัฒนางานอยูเสมอ 

 
3.40 

0.81 
 

ปานกลาง 
 

21. ทานมีสวนรวมในการทํากจิกรรมCQI ของ
หนวยงาน 

 
3.32 

0.90 
 

 
ปานกลาง 

22. ทานมีสวนรวมในการจดักิจกรรมทบทวนผลการ
ดูแลผูปวยในหนวยงานของทานอยางสม่ําเสมอ 

3.36 0.99 ปานกลาง 
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ลําดับ ขอความ 
- 
X 

S.D คาระดับ 

 
23. 

การประสานงานและสงตอผลงานกับหนวยงานอื่น 
ทานมีสวนรวมในการประสานงานกับองคกรแพทย
และคณะกรรมการตางๆในโรงพยาบาล 

3.18 0.99 ปานกลาง 

24. ทานมีสวนรวมในการทบทวนความตองการและ
ตอบสนองของหนวยงานทีท่ํารวมกัน 

3.27 0.89 ปานกลาง 

25. ทานมีสวนรวมในการจดัทําคูมือปฏิบัติงานที่ตองใช
งานรวมกนัระหวางหนวยงาน 

3.10 0.97 ปานกลาง 

26. ทานมีสวนรวมในการจดัทําแนวทางการดแูลผูปวย
รวมกันระหวางหนวยงาน 

3.08 1.01 ปานกลาง 

27. ทานมีสวนรวมในการสรางระบบการสื่อสารและ
ความรวมมือระหวางหนวยงาน 

3.11 0.94 
 

ปานกลาง 
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