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บทคัดย่ อ
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลและด้านการบริ หาร
ที่ มีความสัมพันธ์ต่อการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ คลากร กลุ่มตัวอย่างเป็ น
บุ คลากรในโรงพยาบาลบางจาก จานวน 155 คน สุ่ มตัวอย่างโดยการแบ่ งชั้นภูมิ เครื่ องมื อที่ ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ น
แบบสอบถาม ที่ ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา มีค่าความเชื่ อมัน่ สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของครอนบาคของ
แบบสอบถามตามตัวแปรที่ใช้ในการวิจยั เท่ากับ 0.93, 0.93, 0.90 และ 0.93 ตามลาดับ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติ
ความถี่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติไคสแควร์ ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียร์ สัน จากการศึกษา
พบว่าการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร โรงพยาบาลบางจาก อยู่ในระดับ
ปานกลาง ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิมีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วม
ในการพัฒ นาและรั บรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ คลากร อย่า งมี นัย ส าคัญทางสถิ ติ ที่ 0.05 แรงจู งใจในการ
ปฏิ บ ัติ ง านมี ค วามสั ม พัน ธ์ ท างบวกและมี ค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ สหสั ม พัน ธ์ อ ยู่ใ นระดับ ปานกลาง ภาวะผู ้น าการ
เปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์ทางบวกค่าและมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า ส่ วนการสนับสนุ นจาก
องค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกและมีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง กับการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
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คาสาคัญ: การมีส่วนร่ วม 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

ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
หัวใจหลักของกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA คือการพัฒนาคุณภาพ
ซึ่ งจะเอื้ อประโยชน์ให้ประชาชนได้รับการรักษาพยาบาล การบริ การที่ ปลอดภัย ประชาชนหรื อผูป้ ่ วยได้รับการ
พิ ท ักษ์สิ ทธิ ผูป้ ่ วยและศักดิ์ ศรี ของความเป็ นคนมากขึ้ นภายใต้การรั กษาแบบองค์รวมที่ ดู แลทั้งทางด้านสุ ขภาพ
ร่ างกายและจิตใจ (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2555) เพื่อตอบสนองความต้องการของผูร้ ับบริ การ รวมถึง
มีการทางานเป็ นที ม บทบาทของบุคลากรในโรงพยาบาลจึงเป็ นสิ่ งสาคัญในการปฏิ บตั ิ งานเพื่อการดูแลที่ มีคุณภาพ
และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ องเป็ นหัวใจสาคัญของการบริ การทางการแพทย์ เป็ น
แนวทางที่ สร้างประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุ ขของไทย ในสภาวะการแข่งขันของระบบบริ การสุ ขภาพ
และความคาดหวังต่อคุณภาพและความปลอดภัยของบริ การสุ ขภาพที่ เพิ่มขึ้ น ทาให้ผใู ้ ห้บริ การให้ความสาคัญกับ
ระบบและกระบวนการการทางานมากขึ้ น เพื่ อให้บริ การที่ ดี แก่ ผูป้ ่ วยและญาติ จึ งนามาสู่ การพัฒนาระดับของ
มาตรฐานการรักษาให้เป็ นไปตามมาตรฐานวิชาชี พในปั จจุบนั โรงพยาบาลจึงต่างแข่งขันกันเพื่อยกระดับคุณภาพการ
บริ การให้ได้ตามมาตรฐานเพื่อการรับรองคุณภาพ ผูป้ ่ วยสามารถได้รับบริ การที่มีคุณภาพ ไม่เสี่ ยงต่อการดูแลรักษาที่
ไม่ได้มาตรฐาน (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล, 2555)
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แผนพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพ ปี 2555 - 2559 ของกระทรวงสาธารณสุ ข จึ งมีการกาหนดทิ ศทางการ
พัฒนาและออกแบบระบบบริ การสุ ขภาพในส่ วนภูมิภาคทั้งประเด็นการเสริ มสร้างศักยภาพหรื อขี ดความสามารถ
ของสถานบริ การสุ ขภาพ และการสร้างเครื อข่ายของระบบบริ การ โดยการจัดให้มีระบบบริ การสุ ขภาพที่ครอบคลุม
ทั้งการส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้ นฟูสภาพ โดยมุ่งหวังให้บริ การแต่ละระดับมี
บทบาทหน้า ที่ ที่แ ตกต่ า งกัน ตลอดจนเป็ นระบบบริ การสุ ข ภาพที่ มีศ ักยภาพรองรั บปั ญหาทางการแพทย์แ ละ
สาธารณสุ ขที่ มีความซับซ้อน (สถาพร รัตนวารี วงษ์, 2556, น. 1) โรงพยาบาลซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของระบบบริ การ
สุ ขภาพที่มีความพร้อมในด้านกาลังคน เครื่ องมือและเทคโนโลยี ขณะเดียวกันการบริ การที่ซับซ้อนประกอบกับ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กรอาจก่อให้เกิดปั ญหาที่ไม่สามารถตอบสนองต่อความคาดหวังของสังคม
ได้ การปรั บเปลี่ ยนอย่า งเป็ นระบบและมี ทิศทางชัด เจน จึ งมี ความสาคัญและมี ค วามจาเป็ นอย่างยิ่ง กระทรวง
สาธารณสุ ขจึงได้มีการนาแนวคิ ดการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมาใช้ในการปรับปรุ งการบริ หารงาน
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่ อพัฒนาคุณภาพระบบบริ การด้านการรั กษาพยาบาลให้ตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูใ้ ช้บริ การ (สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล องค์กรมหาชน, 2556) การบริ หารคุณภาพโดยรวม
มีความหมายเป็ นพลวัต มีพฒั นาการเป็ นวัฒนธรรมองค์กรที่สมาชิ กทุกคนต่างให้ความสาคัญและมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาการดาเนิ นงานขององค์กรอย่างต่อเนื่ อง โดยมุ่งที่ จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพอใจให้แ ก่
ลูกค้า ซึ่ งจะสร้างโอกาสทางธุรกิจความได้เปรี ยบในการแข่งขันและพัฒนาการที่ยงั่ ยืนขององค์กร (เศกสิ น ศรี วฒั นา
นุกลู กิจ, 2553)
จากที่ กล่าวมาข้างต้น จะเห็ นได้ว่าการพัฒนาคุ ณภาพจะนามาซึ่ งสุ ขภาวะของผูร้ ั บบริ การ ทั้งทางด้าน
ร่ างกายและจิตใจซึ่ งจะทาให้เกิ ดผลดีต่อผูใ้ ช้บริ การ ผูใ้ ห้บริ การควรเป็ นผูท้ ี่ เห็นคุณค่าของการพัฒนาคุณภาพและ
สร้างสรรค์การพัฒนางานด้วยความเข้าใจในบทบาทหน้าที่รวมถึงหลักการพัฒนาที่ถูกต้อง
โรงพยาบาลบางจากเป็ นโรงพยาบาลชุมชน (Community Hospital) ขนาด 60 เตียงได้เริ่ มดาเนินการพัฒนา
คุณภาพ HA ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 จนถึงปั จจุบนั และยังคงมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาต่อไป ในระยะเวลาที่ผา่ นมา โรงพยาบาล
บางจากประสบความสาเร็ จผ่านการประเมินในขั้นที่ 2 แม้จะประสบกับปั ญหาในเรื่ องของบุคลากรมีภาระงานมาก
ทาให้ไม่มีเวลาในการเข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ แต่โรงพยาบาลบางจากยังมุ่งมัน่ ที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่ องเพื่อ
นาไปสู่การรับรองและผ่านการประเมินในขั้นที่ 3 (ศูนย์พฒั นาคุณภาพโรงพยาบาลบางจาก, 2558)
ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาการมีส่วนร่ วมของบุคลากรของโรงพยาบาลบางจาก
ว่าอยู่ในระดับใด รวมทั้งศึ กษาปั จจัยที่ มีความสัมพันธ์กบั การมี ส่วนร่ วมในด้านต่ างๆ เพื่ อนาผลการศึ กษาที่ ได้
นามาใช้เป็ นแนวทางให้กบั ศูนย์ประกันคุณภาพของโรงพยาบาลได้ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลต่อองค์กรในอนาคต
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล
บางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลและปั จจัยด้านการบริ หารมีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
สมมติฐานการวิจัย
1. ปั จจัยส่ วนบุ คคล ได้แก่ อายุ ระดับการศึ กษา ต าแหน่ งงานที่ ปฏิ บัติ และระยะเวลาในการปฏิ บัติ งานมี
ความสัมพันธ์กบั การมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ คลากรโรงพยาบาล
บางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
2. ปั จจัยด้านการบริ หาร ได้แก่ แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน ภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลง และการสนับสนุ นจาก
องค์กร มี ความสั มพันธ์ กับการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
นิยามศัพท์
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุณภาพโรงพยาบาล หมายถึง การมีส่วนร่ วมในการดาเนิ นกิ จกรรมต่ างๆ
ของบุคลากรในกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล วัดโดยใช้แบบสอบถามการมีส่วนร่ วมตามแนวคิ ด
ของ Cohen and Uphoff (1980) มี 4 ด้าน คือ 1.ด้านการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ หมายถึง การที่บุคลากรมีส่วนร่ วม
ในการตัดสิ นใจและเข้าร่ วมดาเนิ นงานการพัฒนาในโรงพยาบาล หรื อ ร่ วมกาหนดวิสัยทัศน์/พันธกิจ 2. ด้านการมี
ส่ วนร่ วมในการปฏิบตั ิ หมายถึง การที่บุคลากรมีส่วนร่ วมในการปฏิ บตั ิ กิจกรรมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โดยร่ วมเป็ นคณะกรรมการและกาหนดแนวทางเพื่อควบคุมและป้ องกันปั จจัยเสี่ ยงต่อผูใ้ ช้บริ การ 3. ด้านการมีส่วนร่ วม
ในผลประโยชน์ หมายถึง การที่ บุคลากรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุณภาพโรงพยาบาลแล้วเกิ ดความ
พึงพอใจ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการปฏิ บตั ิ งาน เกิ ดความภาคภูมิใจ รู ้สึกมีคุณค่า และ 4. ด้านการมีส่วนร่ วม
ในการประเมิ นผล หมายถึ ง การที่ บุค ลากรมี ส่ วนร่ วมในการประเมิ นผลการดาเนิ นงาน ซึ่ งเป็ นกระบวนการ
วิเคราะห์และสรุ ปผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
ประโยชน์ ที่ได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่ อใช้เป็ นข้อมูลสาหรั บผูบ้ ริ หาร ในการวางแผนพัฒนาองค์กร ให้การสนับสนุ นปั จจัยต่ างๆ ที่ มีผลต่ อ
บุคลากรให้มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลบางจาก
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2. เพื่ อให้ศูนย์พฒ
ั นาคุ ณภาพโรงพยาบาลบางจาก สามารถนาผลการวิจยั ไปปรับปรุ งเพื่ อให้เกิ ดความ
ร่ วมมือของบุคลากรในการนาไปสู่การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่อไป
3. เพื่ อให้ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องได้นาข้อมูลที่ ได้จากการวิจยั นาไปประยุกต์ใช้ในการเสริ มสร้ างแรงจูงใจให้กบั
ผูป้ ฏิบตั ิงาน
วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive research) และเชิงความสัมพันธ์ (Correlational research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้วิจยั ในครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
จานวน 252 คน
กลุ่มตัวอย่าง คื อ บุคลากรที่ ปฏิ บตั ิ งานในโรงพยาบาลบางจาก คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ
Yamane (1973)ได้ 155 คน ประกอบด้วย กลุ่มรักษาพยาบาล จานวน 116 คน และกลุ่มสนับสนุนบริ การ จานวน 39
คน การเลือกตัวอย่างจะใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified random sampling) หลังจากนั้นจะเลือกตัวอย่างอีก
ครั้งจากการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายไม่หย่อนคืน
การพิทักษ์ สิทธิ์กลุ่มตัวอย่ าง
1. ผูว้ ิจยั ได้ส่งเอกสารการวิจยั เพื่อพิจารณาจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยว
เฉลิมพระเกียรติ
2. ชี้แจงเรื่ องการพิทกั ษ์สิทธิ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและดาเนิ นการเก็บข้อมูลเฉพาะในกลุ่มตัวอย่างที่
ยินยอมเข้าร่ วมการวิจยั เท่านั้น
3. รักษาความลับและวิเคราะห์ขอ้ มูลในภาพรวม
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถาม ที่ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา มีค่าความเชื่ อมัน่
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าครอนบาคของแบบสอบถามตามตัวแปรที่ ใช้ในการวิ จยั เท่ ากับ 0.93, 0.93, 0.90 และ 0.93
ตามลาดับ
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ผลการวิจยั และอภิปรายผล
ผลการวิจยั
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคล
จากการทาวิจยั บุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก พบการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองโรงพยาบาล
ดังตาราง
ตารางที่ 1.1 จานวนและร้ อยละของบุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ จาแนกตามปัจจัยส่ วน
บุคคล (n = 155)
จานวน

ร้ อยละ

23
60
59
13

14.8
38.7
38.1
8.4

ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษาปี ที่ 3
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรื อ เทียบเท่า
อนุปริ ญญาหรื อ ปวส.
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
สูงกว่าปริ ญญาตรี ระบุ เช่น ปริ ญญาโท

12
36
18
74
15

7.7
23.2
11.6
47.7
9.7

ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน
1-5 ปี
6-10 ปี
11-15 ปี
16-20 ปี
21 ปี ขึ้นไป

70
37
19
9
20

45.2
23.9
12.3
5.8
12.9

ปัจจัยส่ วนบุคคล
อายุ
18-25 ปี
26-35 ปี
36-49 ปี
50 ปี ขึ้นไป

จากตาราง 1.1 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลปั จจัยส่ วนบุคคลสรุ ปได้ดงั นี้ อายุ พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาล
บางจาก จังหวัดสมุทรปราการ ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26 - 35 ปี คิดเป็ นร้อยละ 38.7 ระดับการศึกษา พบว่า ส่ วน
ใหญ่จบการศึ กษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเที ยบเท่า คิ ดเป็ นร้อยละ 47.7 ระยะเวลาที่ ปฏิ บตั ิ งาน พบว่า ส่ วนใหญ่มี
ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 45.2 ตาแหน่งงานที่ปฏิบตั ิพบว่า ส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิงานในกลุ่มการ
รักษาพยาบาลคิดเป็ นร้อยละ 74.8 และกลุ่มการสนับสนุน คิดเป็ นร้อยละ 25.2
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ส่ วนที่ 2 การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุณภาพโรงพยาบาล ปัจจัยด้ านการบริ หาร ได้ แก่ แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงและการสนั บสนุ นจากองค์ กรของบุ คลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัด
สมุทรปราการ
2.1 การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ตารางที่ 1.2 ค่ าเฉลีย่ ( ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยรวมและรายด้ าน (n = 155)
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ด้านการตัดสิ นใจ
ด้านการปฏิบตั ิ
ด้านผลประโยชน์
ด้านการประเมินผล

3.26
3.21
3.49
3.13
3.32

รวม

S.D.

ระดับการมีส่วนร่ วม

0.96
0.99
0.88
0.98
0.89

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตาราง 1.2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสรุ ปได้ดงั นี้
การมี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาและรั บรองคุ ณ ภาพโรงพยาบาล พบว่า บุ ค ลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวัด
สมุทรปราการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุณภาพโรงพยาบาล อยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.32, S.D. =
0.89) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านผลประโยชน์อยู่ในระดับมาก ( = 3.49, S.D. = 0.88) ด้านการตัดสิ นใจ
ด้านการปฏิบตั ิ และด้านการประเมินผล อยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.26, S.D. = 0.96), ( = 3.21, S.D. = 0.99) และ
( = 3.13 , S.D. = 0.98) ตามลาดับ
ตารางที่ 1.3 ค่ าเฉลี่ย ( ) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสั มพันธ์ ของแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง และภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงะโดยรวมและรายด้ าน (n = 155)
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน
S.D.
ระดับความสั มพันธ์
ด้านความสาเร็ จในการทางาน
3.58
0.74
มาก
ด้านการยอมรับนับถือ
3.45
0.74
มาก
ด้านลักษณะงาน
3.77
0.78
มาก
ด้านความรับผิดชอบ
3.43
0.83
ปานกลาง
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
3.57
0.84
มาก
รวม

3.56

0.74

มาก
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ตารางที่ 1.3 (ต่ อ)
แรงจูงใจในการปฏิบัตงิ าน

S.D.

ระดับความสั มพันธ์

ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
การสร้างวิสยั ทัศน์ร่วม
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุน้ ทางปัญญา
การคานึงถึงการเป็ นปั จเจกบุคคล
รวม

3.62
3.23
3.45
3.41
3.43

0.84
0.95
0.89
0.81
0.85

มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

การสนับสนุนองค์ กร
ด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
ด้านใส่ ใจความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ด้านการเห็นคุณค่าของผลงาน

3.34
3.17
3.21
2.98

0.79
0.90
0.79
0.93

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.24

0.80

ปานกลาง

รวม

จากตาราง 1.3 ผลการวิเคราะห์สรุ ปได้ดงั นี้ แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งานพบว่า บุ คลากรในโรงพยาบาล
บางจาก จังหวัดสมุทรปราการมีแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงานโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ( =3.56, S.D. = 0.74) และเมื่อ
พิ จ ารณารายด้า น พบว่ า ด้า นความส าเร็ จ ในการท างาน,ด้า นการยอมรั บ นับ ถื อ , ด้า นลัก ษณะงาน และด้า น
ความก้าวหน้าในตาแหน่ งงานอยู่ในระดับมาก ( = 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) ตามลาดับส่ วนแรงจู งใจในการปฏิ บตั ิ งานด้านความรั บผิด ชอบอยู่ในระดับ
ปานกลาง ( =3.43, S.D. = 0.83) ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงพบว่า บุ ค ลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวัด
สมุทรปราการมี ภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลง โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 3.43, S.D. = 0.85) และเมื่ อพิ จารณา
รายด้าน พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ ยนแปลงด้านการสร้ างวิสัยทัศน์ร่วม, ด้านการกระตุ น้ ทางปั ญญาและด้านการ
คานึงถึงการเป็ นปัจเจกบุคคลอยูใ่ นระดับมาก ( = 3.62, S.D. = 0.84), ( = 3.45, S.D. = 0.89) และ ( = 3.41, S.D.
= 0.81) ตามลาดับ ส่ วนภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงด้านการสร้างแรงบันดาลใจอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 3.23, S.D.
= 0.95)การสนับสนุนจากองค์กร พบว่า บุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการมีการสนับสนุนจาก
องค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.24, S.D. = 0.80) และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า การสนับสนุ นจาก
องค์กรด้านการปฏิบตั ิงาน, ด้านโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา, ด้านความใส่ ใจความเป็ นอยูท่ ี่ดีและด้านการเห็นคุณค่า
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ของผลงานอยูใ่ นระดับปานกลาง ( = 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) ตามลาดับ
ส่ วนที่ 3 ปั จจัยที่มีความสั มพันธ์ กับการมีส่ว นร่ ว มในการพัฒ นาและรั บรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระยะเวลาในการปฏิบตั ิ งาน ระดับการศึกษา และ
ตาแหน่งในการปฏิบตั ิงานกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาล
บางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 1.4 การทดสอบไคสแคว์ แสดงความสั มพั นธ์ ร ะหว่ างปั จ จัย ส่ วนบุ ค คล ได้ แก่ อายุ ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ระดับการศึ กษา และตาแหน่ งในการปฏิบัติงานกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรองคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ (n = 155)

ปัจจัยส่ วนบุคคล

การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล
จานวน (ร้ อยละ)
สู ง

ปานกลาง

26-35 ปี

36 ปี ขึ้นไป

4

18

1

(2.6)

(11.6)

(0.6)

12

37

11

(7.7)

(23.9)

7.1)

24

41

7

(15.5)

(26.5)

(4.5)

ระดับการศึกษา
8

30

p-value

df

7.634

0.106

4

6.42

0.040*

น้ อย

อายุ
18-25 ปี

x2

10
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
มัธยมศึกษาปี ที่ 3 / มัธยมศึกษาปี ที่ 6
/ เทียบเท่า
อนุปริ ญญา / ปริ ญญาตรี / สูงกว่า

การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล
จานวน (ร้ อยละ)
สู ง

ปานกลาง

น้ อย

(5.2)

(19.4)

(6.5)

32

66

9

(20.6)

(42.6)

(5.8)

x2

p-value

df

16.000

0.002*

4

6.946

0.031*

2

ปริ ญญาตรี
ระยะเวลาในการปฏิบัตงิ าน
1-5 ปี

6-10 ปี

11 ปี ขั้นไป

9

47

14

(5.8)

(30.3)

(9.0)

12

24

1

(7.7)

(15.5)

(0.6)

19

25

4

(12.3)

(16.1)

(2.6)

ตาแหน่ งในการปฏิบัตงิ าน
กลุ่มการรักษาพยาบาล

กลุ่มการสนับสนุน

*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

34

65

17

(21.9)

(41.9)

(11.0)

6

31

2

(3.9)

(20.0)

(1.3)
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จากตาราง 1.4 ผลการวิเคราะห์ค่าไคสแคว์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ อายุ
ระดับการศึ กษา ระยะเวลาที่ ปฏิ บัติงาน และตาแหน่ งงานที่ ปฏิ บัติ กบั การมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรอง
คุณภาพโรงพยาบาล พบว่า ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และตางานที่ปฏิบตั ิมีความสัมพันธ์กบั การ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ 0.05 (x 2 = 6.426, = x 2 16.00 และx 2 = 6.946) ตามลาดับ ส่ วนอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก
3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิ งานกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุ ณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
ตารางที่ 1.5 ผลวิเคราะห์ ค่าความสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ เพียรสั นของแรงจูงใจในการปฏิบัตงิ านกับการมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ (n = 155)
แรงจูงใจในการปฏิบตั งิ าน
ด้านความสาเร็ จในการทางาน
ด้านการยอมรับนับถือ
ด้านลักษณะงาน
ด้านความรับผิดชอบ
ด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
รวม

การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)
0.43
0.64
0.57
0.57
0.49
0.66

p-value
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

ระดับความสัมพันธ์
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง

*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตารางที่ 1.5 ผลวิเคราะห์ค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียรสันของแรงจูงใจในการปฏิ บตั ิงานกับ
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
พบว่า แรงจูงใจในการปฏิ บตั ิ งาน โดยรวมมี ความสัมพันธ์ทางบวกกับการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจากอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.66) เมื่อพิจารณาเป็ น
รายด้าน พบว่าด้านการยอมรับนับถือ, ด้านลักษณะงานและด้านความรับผิดชอบมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
0.05 (r = 0.64, r = 0.57 และ r = 0.57 ตามลาดับ) ส่ วนด้านความก้าวหน้าในตาแหน่งงานและด้านความสาเร็ จในการ
ทางานมี ค วามสัมพันธ์ ทางบวกกับการมี ส่ วนร่ วมในการพัฒ นาและรั บรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ คลากร
โรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.49 และ r = 0.43) ตามลาดับ
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3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผูน้ าการเปลี่ ย นแปลงของกับการมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาและรั บรอง
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
ตาราง 1.6 ผลวิเคราะห์ ค่าสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ เพียรสั นของภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลงกับการมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ (n = 155)
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ภาวะผู้นาการเปลีย่ นแปลง
การสร้างวิสยั ทัศน์ร่วม
การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุน้ ทางปัญญา
การคานึงถึงการเป็ นปัจเจกบุคคล

สั มประสิ ทธิ์
สหสั มพันธ์ (r)
0.42
0.44
0.38
0.55

รวม

0.50

p-value

ระดับความสั มพันธ์

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

ต่า
ต่า
ต่า
ปานกลาง

0.00*

ตา่

* อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากตาราง 1.6 ผลวิเคราะห์ค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียรสันของภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลงกับการ
มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
พบว่าภาวะผูน้ าการเปลี่ยนแปลง โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ากับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและ
รั บรองคุ ณภาพโรงพยาบาลของบุ ค ลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ 0.05 (r = 0.05) เมื่ อ
พิจารณาเป็ นรายด้านพบว่า ด้านการคานึ งถึงการเป็ นปั จเจกบุคคลมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับ
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ 0.05 (r = 0.55) ส่ วนด้า นการสร้ างแรงบันดาลใจ, การสร้ า งวิ สัยทัศ น์ร่วมและการกระตุ ้นทางปั ญญามี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต่ ากับการมี ส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร
โรงพยาบาลบางจากอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.44, r = 0.42 และ r = 0.38) ตามลาดับ
3.4 ความสัมพันธ์ระหว่าง การสนับสนุนจากองค์กรกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ
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ตารางที่ 1.7 ผลวิเคราะห์ ค่าความสั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ เพียรสั นของการสนับสนุนจากองค์ กรกับการมีส่วนร่ วม
ในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจากจังหวัดสมุทรปราการ (n = 155)
การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
การสนับสนุนจากองค์ กร
ด้านการปฏิบตั ิงาน
ด้านโอกาสที่จะได้รับการพัฒนา
ด้านความใส่ ใจความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ด้านการเห็นคุณค่าของผลงาน
รวม
*อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05

สั มประสิ ทธิ์
สหสั มพันธ์ (r)
0.61
0.58
0.48
0.59
0.60

p-value

ระดับความสั มพันธ์

0.00*
0.00*
0.00*
0.00*
0.00*

ปานกลาง
ปานกลาง
ต่า
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 1.7 ผลวิเคราะห์ค่าความสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียรสันของการสนับสนุ นจากองค์กรกับการมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า การ
สนับสนุ นจากองค์กรโดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรั บรอง
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (r=0.06) เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ด้านการปฏิบตั ิงาน, ด้านการเห็นคุณค่าของผลงานและด้านโอกาสที่จะได้รับการพัฒนามีความสัมพันธ์ทางบวก
ในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.61, r =0.59,r = 0.58) ตามลาดับ ส่ วนด้านความใส่ ใจความเป็ นอยู่ที่ดีมีความสัมพันธ์
ทางบวกในระดับต่ ากับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลบางจาก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05 (r = 0.48)
อภิปรายผล
1. ระดับการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรในโรงพยาบาลบางจาก จังหวัด
สมุทรปราการ จากผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรใน
โรงพยาบาลบางจากจังหวัดสมุทรปราการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( = 3.32, S.D. = 0.89) จากการศึ กษา
ครั้งนี้ พบว่า บุคลากรร้อยละ 39.4 มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง
รองลงมาบุคลากรมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในระดับมาก ร้อยละ 34.8 และมีส่วน
ร่ วมในระดับน้อยที่ สุดเพียงร้อยละ1.3 โดยมีส่วนร่ วมด้านผลประโยชน์มากที่ สุด ร้อยละ 42.6 รองลงมาคือมี ส่วน
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ร่ วมในด้านการตัดสิ นใจร้อยละ 49.3 ส่ วนด้านที่ มีส่วนร่ วมต่ าคื อ การมี ส่วนร่ วมในการประเมิ นผล ร้ อยละ 8.4
อธิ บายได้ว่า บุ คลากรส่ วนใหญ่มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุ ณภาพโรงพยาบาลอยู่ในระดับปานกลาง
เนื่ องมาจากบุคลากรกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่อยูใ่ นกลุ่มการรักษาพยาบาล ซึ่ งสามารถนาทักษะในด้านต่างๆ จากการ
เข้า ร่ ว มกิ จกรรมพัฒนาคุ ณภาพมาใช้ในการทาให้โรงพยาบาลเป็ นที่ ย อมรั บจากผูร้ ั บบริ การได้ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ (นภาภรณ์ อินต๊ะ, 2554) พบว่า การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของกลุ่ม
ตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับจิรานี ย ์ สายสนัน่ ณ อยุธยา, (2556) พบว่า การมีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาคุณภาพอยูใ่ นระดับปานกลาง

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั การมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเฉพาะ
กลุ่ม เช่น กลุ่มการพยาบาล หรื อกลุ่มสนับสนุนเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่าง
2. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่ องปั จจัยอื่นๆ ที่มีอิทธิ พลต่อการมีส่วนร่ วม เช่น ทัศนคติต่อการพัฒนาคุณภาพ
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