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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณา มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและดา้นการบริหาร

ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร กลุ่มตวัอย่างเป็น

บุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จ านวน 155 คน สุ่มตวัอย่างโดยการแบ่งชั้นภูมิ เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูลเป็น

แบบสอบถาม ท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา มีค่าความเช่ือมัน่สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาคของ

แบบสอบถามตามตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั เท่ากบั 0.93, 0.93, 0.90 และ 0.93 ตามล าดบั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติ

ความถ่ี ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียร์สัน จากการศึกษา

พบว่าการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร โรงพยาบาลบางจาก อยู่ในระดบั

ปานกลาง ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วม

ในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี 0.05 แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ภาวะผู ้น าการ

เปล่ียนแปลงมีความสัมพนัธ์ทางบวกค่าและมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ในระดบัต ่า ส่วนการสนบัสนุนจาก

องค์กรมีความสัมพนัธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยู่ในระดบัปานกลาง กบัการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

                                                           
1 คณะสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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ค าส าคัญ:  การมีส่วนร่วม   รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

Abstract 

 The purposes of this descriptive research were to study personal factor and management factor relating to 
participation in the development and hospital accreditation of the personnel. The samples of this research were 155 
personnel obtained by stratified random sampling technique. The instrument was a questionnaire which was 
verified for its content validity, and reliability processes revealed that it was reliable: Cronbach’s alpha 0.93, 0.93, 
0.90 and 0.93 for each variable. Data were analyzed using the frequency, percentage, standard deviation, Chi 
Square and Pearson’s correlation coefficient .The results of the study showed that personnel participation in the 
development and hospital accreditation of Bangchak hospital was at a moderate level. Educational background, 
length of work, and position were related to the involvement in the development and hospital accreditation at the 
0.05 level of significance. Job motivation was positively correlated at a moderate level. Transformational leadership 
was positively correlated at a low level. Support from the organization was positively correlated with the 
involvement in the development and hospital accreditation at a moderate level with a statistical significance level 
of 0.05. 
Keywords: Participation, Hospital Accreditation  
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

หวัใจหลกัของกระบวนการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA คือการพฒันาคุณภาพ

ซ่ึงจะเอ้ือประโยชน์ให้ประชาชนไดรั้บการรักษาพยาบาล การบริการท่ีปลอดภยั ประชาชนหรือผูป่้วยไดรั้บการ

พิทักษ์สิทธิผูป่้วยและศกัด์ิศรีของความเป็นคนมากข้ึนภายใตก้ารรักษาแบบองค์รวมท่ีดูแลทั้งทางดา้นสุขภาพ 

ร่างกายและจิตใจ (สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2555)  เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ รวมถึง

มีการท างานเป็นทีม บทบาทของบุคลากรในโรงพยาบาลจึงเป็นส่ิงส าคญัในการปฏิบติังานเพ่ือการดูแลท่ีมีคุณภาพ

และมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นหวัใจส าคญัของการบริการทางการแพทย ์เป็น

แนวทางท่ีสร้างประโยชน์ต่อวงการแพทยแ์ละสาธารณสุขของไทย ในสภาวะการแข่งขนัของระบบบริการสุขภาพ

และความคาดหวงัต่อคุณภาพและความปลอดภยัของบริการสุขภาพท่ีเพ่ิมข้ึน ท าให้ผูใ้ห้บริการให้ความส าคญักบั

ระบบและกระบวนการการท างานมากข้ึน เพ่ือให้บริการท่ีดีแก่ผูป่้วยและญาติ จึงน ามาสู่การพฒันาระดับของ

มาตรฐานการรักษาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพในปัจจุบนั โรงพยาบาลจึงต่างแข่งขนักนัเพ่ือยกระดบัคุณภาพการ

บริการใหไ้ดต้ามมาตรฐานเพ่ือการรับรองคุณภาพ ผูป่้วยสามารถไดรั้บบริการท่ีมีคุณภาพ ไม่เส่ียงต่อการดูแลรักษาท่ี

ไม่ไดม้าตรฐาน (สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2555)   
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แผนพฒันาระบบบริการสุขภาพ ปี 2555 - 2559 ของกระทรวงสาธารณสุข จึงมีการก าหนดทิศทางการ

พฒันาและออกแบบระบบบริการสุขภาพในส่วนภูมิภาคทั้งประเด็นการเสริมสร้างศกัยภาพหรือขีดความสามารถ

ของสถานบริการสุขภาพ และการสร้างเครือข่ายของระบบบริการ โดยการจดัใหมี้ระบบบริการสุขภาพท่ีครอบคลุม

ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษาพยาบาล และการฟ้ืนฟูสภาพ โดยมุ่งหวงัใหบ้ริการแต่ละระดบัมี

บทบาทหน้าท่ีท่ีแตกต่างกัน ตลอดจนเป็นระบบบริการสุขภาพท่ีมีศักยภาพรองรับปัญหาทางการแพทย์และ

สาธารณสุขท่ีมีความซับซ้อน (สถาพร รัตนวารีวงษ,์ 2556, น. 1) โรงพยาบาลซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบบริการ

สุขภาพท่ีมีความพร้อมในดา้นก าลงัคน เคร่ืองมือและเทคโนโลยี  ขณะเดียวกนัการบริการท่ีซับซ้อนประกอบกบั

วฒันธรรมท่ีแตกต่างกนัของแต่ละองคก์รอาจก่อใหเ้กิดปัญหาท่ีไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวงัของสังคม

ได ้การปรับเปล่ียนอย่างเป็นระบบและมีทิศทางชัดเจน จึงมีความส าคญัและมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง กระทรวง

สาธารณสุขจึงไดมี้การน าแนวคิดการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาใชใ้นการปรับปรุงการบริหารงาน

โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือพฒันาคุณภาพระบบบริการดา้นการรักษาพยาบาลให้ตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ (สถาบนัรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องคก์รมหาชน, 2556) การบริหารคุณภาพโดยรวม 

มีความหมายเป็นพลวตั มีพฒันาการเป็นวฒันธรรมองคก์รท่ีสมาชิกทุกคนต่างใหค้วามส าคญัและมีส่วนร่วมในการ

พฒันาการด าเนินงานขององค์กรอย่างต่อเน่ือง โดยมุ่งท่ีจะตอบสนองความตอ้งการและสร้างความพอใจให้แก่

ลกูคา้ ซ่ึงจะสร้างโอกาสทางธุรกิจความไดเ้ปรียบในการแข่งขนัและพฒันาการท่ีย ัง่ยืนขององคก์ร (เศกสิน ศรีวฒันา

นุกลูกิจ, 2553) 

จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ จะเห็นไดว้่าการพฒันาคุณภาพจะน ามาซ่ึงสุขภาวะของผูรั้บบริการ ทั้งทางดา้น

ร่างกายและจิตใจซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลดีต่อผูใ้ชบ้ริการ ผูใ้หบ้ริการควรเป็นผูท่ี้เห็นคุณค่าของการพฒันาคุณภาพและ

สร้างสรรคก์ารพฒันางานดว้ยความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีรวมถึงหลกัการพฒันาท่ีถูกตอ้ง 

โรงพยาบาลบางจากเป็นโรงพยาบาลชุมชน (Community Hospital) ขนาด 60  เตียงไดเ้ร่ิมด าเนินการพฒันา

คุณภาพ HA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปัจจุบนัและยงัคงมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาต่อไป ในระยะเวลาท่ีผา่นมา โรงพยาบาล

บางจากประสบความส าเร็จผ่านการประเมินในขั้นท่ี 2 แมจ้ะประสบกบัปัญหาในเร่ืองของบุคลากรมีภาระงานมาก 

ท าใหไ้ม่มีเวลาในการเขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาคุณภาพ แต่โรงพยาบาลบางจากยงัมุ่งมัน่ท่ีจะพฒันาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือ

น าไปสู่การรับรองและผา่นการประเมินในขั้นท่ี 3 (ศูนยพ์ฒันาคุณภาพโรงพยาบาลบางจาก, 2558)  

 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะผูวิ้จยัจึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรของโรงพยาบาลบางจาก

ว่าอยู่ในระดบัใด รวมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในดา้นต่างๆ เพ่ือน าผลการศึกษาท่ีได้

น ามาใชเ้ป็นแนวทางให้กบัศูนยป์ระกนัคุณภาพของโรงพยาบาลไดป้ระยุกต์ใชใ้นการพฒันาโรงพยาบาลให้เกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อองคก์รในอนาคต  
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล 

บางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัดา้นการบริหารมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

สมมติฐานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานมี

ความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล 

บางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 

2. ปัจจยัดา้นการบริหาร ไดแ้ก่ แรงจูงใจในการปฏิบติังาน ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง และการสนับสนุนจาก
องค์กร มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร
โรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 
 

นิยามศัพท์ 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หมายถึง การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
ของบุคลากรในกระบวนการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล วดัโดยใชแ้บบสอบถามการมีส่วนร่วมตามแนวคิด
ของ Cohen and Uphoff (1980) มี 4 ดา้น คือ 1.ดา้นการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ หมายถึง การท่ีบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจและเขา้ร่วมด าเนินงานการพฒันาในโรงพยาบาล หรือ ร่วมก าหนดวิสัยทศัน์/พนัธกิจ 2. ดา้นการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบติั หมายถึง การท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบติักิจกรรมในการพฒันาและรับรองคุณภาพ 
โดยร่วมเป็นคณะกรรมการและก าหนดแนวทางเพ่ือควบคุมและป้องกนัปัจจยัเส่ียงต่อผูใ้ชบ้ริการ 3. ดา้นการมีส่วนร่วม
ในผลประโยชน์ หมายถึง การท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแลว้เกิดความ 
พึงพอใจ มีการจดัสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังาน เกิดความภาคภูมิใจ รู้สึกมีคุณค่า และ 4. ดา้นการมีส่วนร่วม 
ในการประเมินผล หมายถึง การท่ีบุคลากรมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงาน ซ่ึงเป็นกระบวนการ
วิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานท่ีผา่นมา 

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

1. เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลส าหรับผูบ้ริหาร ในการวางแผนพฒันาองค์กร ให้การสนับสนุนปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อ
บุคลากรใหมี้ส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลบางจาก 
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 2. เพ่ือให้ศูนยพ์ฒันาคุณภาพโรงพยาบาลบางจาก สามารถน าผลการวิจยัไปปรับปรุงเพ่ือให้เกิดความ
ร่วมมือของบุคลากรในการน าไปสู่การพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่อไป 
   3. เพ่ือให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัน าไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างแรงจูงใจให้กบั
ผูป้ฏิบติังาน 
 

วิธีการวิจยั 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive research) และเชิงความสัมพนัธ์ (Correlational research) 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรท่ีใชวิ้จยัในคร้ังน้ี คือ บุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 

 จ านวน 252 คน    
 กลุ่มตวัอย่าง คือ บุคลากรท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลบางจาก ค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของ 
Yamane (1973)ได ้155 คน ประกอบดว้ย กลุ่มรักษาพยาบาล จ านวน 116 คน และกลุ่มสนบัสนุนบริการ จ านวน 39 
คน การเลือกตวัอย่างจะใชวิ้ธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) หลงัจากนั้นจะเลือกตวัอย่างอีก
คร้ังจากการสุ่มตวัอยา่งแบบง่ายไม่หยอ่นคืน 

การพทิักษ์สิทธ์ิกลุ่มตวัอย่าง 

1. ผูวิ้จยัไดส่้งเอกสารการวิจยัเพ่ือพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลยัหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

2. ช้ีแจงเร่ืองการพิทกัษสิ์ทธิอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรและด าเนินการเกบ็ขอ้มูลเฉพาะในกลุ่มตวัอย่างท่ี
ยินยอมเขา้ร่วมการวิจยัเท่านั้น 

3. รักษาความลบัและวิเคราะห์ขอ้มลูในภาพรวม 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม ท่ีผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา มีค่าความเช่ือมัน่

สัมประสิทธ์ิแอลฟ่าครอนบาคของแบบสอบถามตามตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั เท่ากบั 0.93, 0.93, 0.90 และ 0.93 

ตามล าดบั  
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ผลการวิจยัและอภิปรายผล 
ผลการวจิยั 
ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลปัจจยัส่วนบุคคล 

จากการท าวิจยับุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก พบการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองโรงพยาบาล  
ดงัตาราง 
ตารางที่ 1.1  จ านวนและร้อยละของบุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ จ าแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล (n = 155) 

จากตาราง 1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลสรุปไดด้งัน้ี อายุ พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาล 

บางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 38.7 ระดบัการศึกษา พบว่า ส่วน

ใหญ่จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 47.7 ระยะเวลาท่ีปฏิบติังาน พบว่า ส่วนใหญ่มี

ระยะเวลาในการปฏิบติังาน1-5 ปี คิดเป็นร้อยละ 45.2 ต าแหน่งงานท่ีปฏิบติัพบว่า ส่วนใหญ่ปฏิบติังานในกลุ่มการ

รักษาพยาบาลคิดเป็นร้อยละ 74.8 และกลุ่มการสนบัสนุน คิดเป็นร้อยละ 25.2 

ปัจจยัส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 

อายุ  
     18-25 ปี 
      26-35 ปี 
     36-49 ปี 
     50 ปี ข้ึนไป 

 
23 
60 
59 
13 

 
14.8 
38.7 
38.1 
8.4 

ระดบัการศึกษา 
     มธัยมศึกษาปีท่ี 3 
     มธัยมศึกษาปีท่ี 6 หรือ เทียบเท่า 
     อนุปริญญาหรือ ปวส. 
     ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
     สูงกวา่ปริญญาตรี ระบุ เช่น ปริญญาโท  

 
12 
36 
18 
74 
15 

 
7.7 
23.2 
11.6 
47.7 
9.7 

ระยะเวลาปฏิบัตงิาน  
     1-5 ปี 
     6-10 ปี 
     11-15 ปี 
     16-20 ปี 
     21 ปีข้ึนไป 

 
70 
37 
19 
9 

20 

 
45.2 
23.9 
12.3 
5.8 
12.9 
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ส่วนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ปัจจัยด้านการบริหาร ได้แก่แรงจูงใจในการ

ปฏิบัติงานภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและการสนับสนุนจากองค์กรของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัด

สมุทรปราการ 

         

2.1 การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล    

ตารางที่  1.2 ค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดบัการมส่ีวนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล โดยรวมและรายด้าน (n = 155) 

การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  S.D. ระดบัการมส่ีวนร่วม 

   ดา้นการตดัสินใจ 
   ดา้นการปฏิบติั 
   ดา้นผลประโยชน ์
   ดา้นการประเมินผล 

3.26 
3.21 
3.49 
3.13 

0.96 
0.99 
0.88 
0.98 

ปานกลาง 
ปานกลาง 
มาก 

ปานกลาง 
รวม 3.32 0.89 ปานกลาง 

จากตาราง 1.2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสรุปไดด้งัน้ี

การมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พบว่าบุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวดั

สมุทรปราการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล อยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.32, S.D. = 

0.89) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าดา้นผลประโยชน์อยู่ในระดบัมาก (  = 3.49, S.D. = 0.88) ดา้นการตดัสินใจ

ดา้นการปฏิบติั และดา้นการประเมินผล อยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.26, S.D. = 0.96),  (  = 3.21, S.D. = 0.99) และ

(  = 3.13 , S.D. = 0.98) ตามล าดบั 

 

ตารางที่ 1.3 ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสัมพันธ์ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง และภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงะโดยรวมและรายด้าน (n = 155) 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน  S.D. ระดบัความสัมพันธ์ 

       ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
       ดา้นการยอมรับนบัถือ 
       ดา้นลกัษณะงาน 
       ดา้นความรับผิดชอบ 
       ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 

3.58 
3.45 
3.77 
3.43 
3.57 

0.74 
0.74 
0.78 
0.83 
0.84 

มาก 
มาก 
มาก 

ปานกลาง 
มาก 

รวม 3.56 0.74 มาก 
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ตารางที ่1.3  (ต่อ) 

แรงจูงใจในการปฏิบัตงิาน  S.D. ระดบัความสัมพันธ์ 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง    

       การสร้างวิสยัทศันร่์วม 
       การสร้างแรงบนัดาลใจ 
       การกระตุน้ทางปัญญา 
       การค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 

3.62 
3.23 
3.45 
3.41 

0.84 
0.95 
0.89 
0.81 

มาก 
ปานกลาง 
มาก 
มาก 

รวม 3.43 0.85 มาก 

การสนับสนุนองค์กร    

ดา้นการปฏิบติังาน 3.34 0.79 ปานกลาง 

ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันา 3.17 0.90 ปานกลาง 

ดา้นใส่ใจความเป็นอยูท่ี่ดี 3.21 0.79 ปานกลาง 

ดา้นการเห็นคุณค่าของผลงาน 2.98 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.80 ปานกลาง 

 

จากตาราง 1.3 ผลการวิเคราะห์สรุปไดด้งัน้ี แรงจูงใจในการปฏิบติังานพบว่า บุคลากรในโรงพยาบาล 

บางจาก จงัหวดัสมุทรปราการมีแรงจูงใจในการปฏิบติังานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (  =3.56, S.D. = 0.74) และเม่ือ

พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านความส าเร็จในการท างาน,ด้านการยอมรับนับถือ , ด้านลักษณะงาน และด้าน

ความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานอยู่ในระดบัมาก (  = 3.58, S.D. = 0.74), (  = 3.45, S.D. = 0.74), (  = 3.77, S.D. = 

0.78) และ (  = 3.57, S.D. = 0.84) ตามล าดับส่วนแรงจูงใจในการปฏิบติังานด้านความรับผิดชอบอยู่ในระดบั 

ปานกลาง (  =3.43, S.D. = 0.83) ภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงพบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวดั

สมุทรปราการมีภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมาก (  = 3.43, S.D. = 0.85) และเม่ือพิจารณา 

รายดา้น พบว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นการสร้างวิสัยทศัน์ร่วม, ดา้นการกระตุน้ทางปัญญาและดา้นการ

ค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคลอยูใ่นระดบัมาก (  = 3.62, S.D. = 0.84), (  = 3.45, S.D. = 0.89) และ (  = 3.41, S.D. 

= 0.81) ตามล าดบั ส่วนภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงดา้นการสร้างแรงบนัดาลใจอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.23, S.D. 

= 0.95)การสนบัสนุนจากองคก์ร พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการมีการสนบัสนุนจาก

องค์กรโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.24, S.D. = 0.80) และเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า การสนบัสนุนจาก

องคก์รดา้นการปฏิบติังาน, ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันา, ดา้นความใส่ใจความเป็นอยูท่ี่ดีและดา้นการเห็นคุณค่า



 

48 
http://e-jodil.stou.ac.th 

ปีที่ 7  ฉบับที่ 1  มกราคม – มิถุนายน 2560 

 

ของผลงานอยูใ่นระดบัปานกลาง (  = 3.34, S.D. = 0.79), (  = 3.17, S.D. = 0.90), (  = 3.21, S.D. = 0.79 ) และ (  

= 2.98, S.D. = 0.93) ตามล าดบั 

 

ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร
โรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ      
 3.1 ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบติังาน ระดบัการศึกษา และ
ต าแหน่งในการปฏิบติังานกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล
บางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ  
ตารางที่ 1.4 การทดสอบไคสแคว์แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระดับการศึกษา และต าแหน่งในการปฏิบัติงานกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ (n = 155) 

 

 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

จ านวน (ร้อยละ) 
 

x2 

 

p-value 

 

df 

สูง ปานกลาง น้อย 

อายุ 

18-25 ปี 

 

26-35 ปี 

 

36 ปี ข้ึนไป 

 

4 

(2.6) 

12 

(7.7) 

24 

(15.5) 

 

18 

(11.6) 

37 

(23.9) 

41 

(26.5) 

 

1 

(0.6) 

11 

7.1) 

7 

(4.5) 

7.634 

 

 

 

0.106 4 

ระดบัการศึกษา  

8 

 

30 

 

10 

6.42 0.040*  
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ปัจจยัส่วนบุคคล 

การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

จ านวน (ร้อยละ) 
 

x2 

 

p-value 

 

df 

สูง ปานกลาง น้อย 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 / มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

/ เทียบเท่า 
 

อนุปริญญา  / ปริญญาตรี / สูงกวา่

ปริญญาตรี 

(5.2) 

32 

(20.6) 

(19.4) 

66 

(42.6) 

(6.5) 

9 

(5.8) 

 

 

ระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน 

1-5 ปี 

 

6-10 ปี 

 

11 ปี ขั้นไป 

 

 

9 

(5.8) 

12 

(7.7) 

19 

(12.3) 

 

47 

(30.3) 

24 

(15.5) 

25 

(16.1) 

 

14 

(9.0) 

1 

(0.6) 

4 

(2.6) 

16.000 0.002* 4 

ต าแหน่งในการปฏิบัตงิาน 

กลุ่มการรักษาพยาบาล 

 

กลุ่มการสนบัสนุน 

 

 

34 

(21.9) 

6 

(3.9) 

 

65 

(41.9) 

31 

(20.0) 

 

17 

(11.0) 

2 

(1.3) 

6.946 0.031* 2 

*อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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จากตาราง 1.4 ผลการวิเคราะห์ค่าไคสแควเ์พ่ือแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ 

ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน และต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล พบว่า ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบติังาน และต างานท่ีปฏิบติัมีความสัมพนัธ์กบัการ

มีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ

ท่ี 0.05 (x2 = 6.426, = x216.00 และx2= 6.946)  ตามล าดบั ส่วนอาย ุไม่มีความสมัพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก 

3.2 ความสัมพนัธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ   

ตารางที่ 1.5 ผลวเิคราะห์ค่าความสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสันของแรงจูงใจในการปฏิบัตงิานกับการมีส่วนร่วม

ในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ (n = 155) 

   *อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 1.5 ผลวิเคราะห์ค่าความสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสันของแรงจูงใจในการปฏิบติังานกบั

การมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 

พบว่า แรงจูงใจในการปฏิบติังาน โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจากอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.66) เม่ือพิจารณาเป็น

รายดา้น พบว่าดา้นการยอมรับนบัถือ, ดา้นลกัษณะงานและดา้นความรับผิดชอบมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการมี

ส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 

0.05 (r = 0.64, r = 0.57 และ r = 0.57 ตามล าดบั) ส่วนดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงานและดา้นความส าเร็จในการ

ท างานมีความสัมพนัธ์ทางบวกกับการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร

โรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.49 และ r = 0.43) ตามล าดบั 

แรงจูงใจในการปฏิบตังิาน 
การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ (r) p-value ระดบัความสัมพนัธ์ 

     ดา้นความส าเร็จในการท างาน 
     ดา้นการยอมรับนบัถือ 
     ดา้นลกัษณะงาน 
     ดา้นความรับผิดชอบ 
     ดา้นความกา้วหนา้ในต าแหน่งงาน 

0.43 
0.64 
0.57 
0.57 
0.49 

0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 

ต ่า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 

ต ่า 
รวม 0.66 0.00* ปานกลาง 
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  3.3 ความสัมพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงของกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 

 

ตาราง 1.6  ผลวเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียรสันของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลงกับการมีส่วนร่วมในการ 

                 พฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ (n = 155) 

 

* อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

จากตาราง 1.6 ผลวิเคราะห์ค่าความสมัประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสันของภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลงกบัการ

มีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ 

พบว่าภาวะผูน้ าการเปล่ียนแปลง โดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.05) เม่ือ

พิจารณาเป็นรายดา้นพบว่า  ดา้นการค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคลมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบั

การมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมีนยัส าคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 (r = 0.55) ส่วนด้านการสร้างแรงบันดาลใจ, การสร้างวิสัยทัศน์ร่วมและการกระตุ้นทางปัญญามี

ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่ากบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร

โรงพยาบาลบางจากอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.44, r = 0.42 และ r = 0.38) ตามล าดบั 

 

  3.4 ความสมัพนัธ์ระหวา่ง การสนบัสนุนจากองคก์รกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ  

 

 

ภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 
การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์(r) 

p-value ระดบัความสัมพันธ์ 

   การสร้างวิสยัทศันร่์วม 
   การสร้างแรงบนัดาลใจ 
   การกระตุน้ทางปัญญา 
   การค านึงถึงการเป็นปัจเจกบุคคล 

0.42 
0.44 
0.38 
0.55 

0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 

ต ่า 
ต ่า 
ต ่า 

ปานกลาง 

รวม 0.50 0.00* ต า่ 
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ตารางที่ 1.7  ผลวเิคราะห์ค่าความสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพยีรสันของการสนับสนุนจากองค์กรกบัการมส่ีวนร่วม

ในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจากจงัหวดัสมุทรปราการ (n = 155) 

 

การสนับสนุนจากองค์กร 
การมส่ีวนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์(r) 

p-value ระดบัความสัมพันธ์ 

ดา้นการปฏิบติังาน 
ดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันา 
ดา้นความใส่ใจความเป็นอยูท่ี่ดี 
ดา้นการเห็นคุณค่าของผลงาน 

0.61 
0.58 
0.48 
0.59 

0.00* 
0.00* 
0.00* 
0.00* 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

ต ่า 
ปานกลาง 

รวม 0.60 0.00* ปานกลาง 
*อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 จากตารางท่ี 1.7 ผลวิเคราะห์ค่าความสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เพียรสันของการสนบัสนุนจากองค์กรกบัการมี

ส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดัสมุทรปราการ พบวา่ การ

สนบัสนุนจากองค์กรโดยรวมมีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r=0.06) เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น

พบว่า  ดา้นการปฏิบติังาน, ดา้นการเห็นคุณค่าของผลงานและดา้นโอกาสท่ีจะไดรั้บการพฒันามีความสัมพนัธ์ทางบวก

ในระดบัปานกลางกบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อยา่ง

มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.61, r =0.59,r = 0.58) ตามล าดบั ส่วนดา้นความใส่ใจความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสัมพนัธ์

ทางบวกในระดบัต ่ากบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (r = 0.48) 

 

อภิปรายผล          

1. ระดบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จงัหวดั

สมุทรปราการ จากผลการวิจยัพบว่า การมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรใน

โรงพยาบาลบางจากจงัหวดัสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (  = 3.32, S.D. = 0.89) จากการศึกษา 

คร้ังน้ี พบว่า บุคลากรร้อยละ 39.4 มีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลอยู่ในระดบัปานกลาง 

รองลงมาบุคลากรมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในระดบัมาก ร้อยละ 34.8 และมีส่วน

ร่วมในระดบันอ้ยท่ีสุดเพียงร้อยละ1.3 โดยมีส่วนร่วมดา้นผลประโยชน์มากท่ีสุด ร้อยละ 42.6 รองลงมาคือมีส่วน
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ร่วมในดา้นการตดัสินใจร้อยละ 49.3 ส่วนดา้นท่ีมีส่วนร่วมต ่าคือ การมีส่วนร่วมในการประเมินผล ร้อยละ 8.4 

อธิบายไดว้่า บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลอยู่ในระดบัปานกลาง

เน่ืองมาจากบุคลากรกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มการรักษาพยาบาล ซ่ึงสามารถน าทกัษะในดา้นต่างๆ จากการ

เข้าร่วมกิจกรรมพฒันาคุณภาพมาใช้ในการท าให้โรงพยาบาลเป็นท่ียอมรับจากผูรั้บบริการได ้สอดคลอ้งกบั

การศึกษาของ (นภาภรณ์  อินต๊ะ, 2554) พบวา่ การมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของกลุ่ม

ตวัอย่างอยู่ในระดบัปานกลาง และสอดคลอ้งกบัจิรานีย ์ สายสนัน่ ณ อยุธยา, (2556) พบว่า การมีส่วนร่วมในการ

พฒันาคุณภาพอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการมีส่วนร่วมในการพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเฉพาะ

กลุ่ม เช่น กลุ่มการพยาบาล หรือกลุ่มสนบัสนุนเพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง  

2. ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมเร่ืองปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม เช่น ทศันคติต่อการพฒันาคุณภาพ

บริการ 
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