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บทที่ 1 
บทนํา 

 
 

1.1  ความสําคัญและความเปนมา 
 
                ปจจุบันสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชนตางแขงขันและยกระดับคุณภาพบริการ
ของตนเองใหไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานของการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล         
(Hospital  Accreditation, HA)  ทั้งนี้เพื่อใหประชาชนผูมารับบริการเกิดความเชื่อมั่นและยอมรับวา
สถานพยาบาลนั้นมีระบบการทํางานที่ไววางใจได ผูรับบริการจะไดรับบริการที่มีคุณภาพประกอบ
กับการใหบริการดานสาธารณสุขถือเปนปจจัยพื้นฐานที่มีความสําคัญตอประชาชนทุกคน  สถาน
บริการสุขภาพที่มีมาตรฐานในการบริการ ยอมทําใหเกิดความศรัทธา  ความพึงพอใจ และเกิดความ
ไววางใจวาสถานบริการดังกลาวสามารถใหการดูแลสุขภาพประชาชนไดอยางเสมอภาคเทาเทียม
กันและมีมาตรฐานสากล 
                ถึงแมวาประเทศไทยจะมีสถานบริการสุขภาพ เพื่อใหบริการแกประชาชนครอบคลุมทุก
พื้นที่ทั่วประเทศตั้งแตหนวยเล็กที่สุด คือ สถานีอนามัยไปจนถึงโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลศูนย ตลอดจนโรงพยาบาลในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัยหรือแมคลินิก      
และโรงพยาบาลเอกชนที่มีอยูแทบทุกหนทุกแหงในชุมชนที่หนาแนน และในพื้นที่ที่เจริญก็ตาม 
แตปญหาที่สําคัญปญหาหนึ่งซ่ึงมักจะพบในโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ คือ ปญหา
ดานการบริหารจัดการ การใหบริการที่ลาชาไมทันสมัย มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยุงยาก ซับซอน       
ไมเอาใจใสในบริการ ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ และไมมั่นใจในบริการสุขภาพที่ไดรับ และอาจ
ไมเลือกที่จะรับบริการสุขภาพในสถานบริการนั้นๆได 
                กระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบายการพัฒนาโรงพยาบาลคุณภาพขึ้นในป พ.ศ.2538 โดย
มีเปาหมายวาจะใหโรงพยาบาลศูนย และโรงพยาบาลทั่วไปทุกแหง ดําเนินการพัฒนาคุณภาพโดย
ใชแนวคิดการจัดการดานคุณภาพโดยองครวม  (Total Quality Managerment, TQM) หรือการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (Continuous Quality Improvement, CQI) ซ่ึงเปนการประสานแนวคิด
ของการบริหารจัดการกับการพัฒนาคุณภาพ  ระดมทรัพยากรทั้งหมดขององคกรมารวมกับ
ปรับปรุงระบบหรือกรรมวิธีการทํางานเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับผลงานโดยมีการ
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เรียนรูและการปรับปรุงอยางเปนระบบและตอเนื่อง (อนุวัฒน  ศุภชุติกุลและคนอื่นๆ.  2544 : 22) 
ภายในระยะเวลาของแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 8 ตอมาในป พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ไดจัดตั้งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลขึ้น 
โดยมีเปาหมายใหมีการจัดเครือขายเพื่อสรางความรูและนําความรูมาดําเนินการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพใหเกิดประโยชนและเกิดความเหมาะสมกับสังคมไทยมากที่สุด ซ่ึงผลการดําเนินงานจะ
พบวา กิจกรรมพัฒนาคุณภาพองคกรทําใหบุคลากรในหนวยงานเกิดความรวมมือรวมใจในการ
ทํางานระหวางหนวยงานไดดี  ผูใหบริการเขาใจความคาดหวังของผูรับบริการไดดีขึ้นสงผลให
ผูรับบริการเกิดความประทับใจมากขึ้นและเกิดความไววางใจในการเขารับบริการในสถานบริการ
นั้นมากขึ้นดวย 
                โรงพยาบาลชุมชน เปนหนวยบริการสาธารณสุขขั้นทุติยภมูิ ซ่ึงมีความสําคัญตอชุมชน
เปนอันดับที่สองรองจากหนวยบริการปฐมภูมิคือ  สถานีอนามัยและศูนยสุขภาพชมุชน  แตกตาง
ตรงที่สถานีอนามัยใหบริการดูแลรักษาประชาชนขั้นตนเทานั้น  หากเกินขดีความสามารถในการ
รักษาจะพิจารณาสงตอโรงพยาบาลชุมชนเพราะมีเครื่องมืออุปกรณที่ทนัสมัย  มีทีมสุขภาพที่พรอม
ที่จะใหการดแูลรักษาผูปวยอยางเหมาะสม  หากประชาชนไดรับการบรกิารที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน 
จะทําใหประชาชนมีสุขภาพที่ดี ทําใหประชาชนไมตองไปรับบริการกบัสถานบริการอื่นที่หางไกล
จากชุมชนเพราะมีความเชื่อมั่นวาโรงพยาบาลชุมชนสามารถใหบริการดานสุขภาพอยาง มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน  ดังนั้นการทีจ่ะทําใหหนวยงานสามารถสรางบริการที่มีคุณภาพทีด่ีตามมาตรฐานได
อยางยั่งยืน  เปนที่พึ่งพาไดของประชาชน จะตองมีการพัฒนาเพื่อยกระดับระบบบรหิารคุณภาพให
สามารถไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐานสากล     
                การมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ เปนสิ่งที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการดําเนนิการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เพราะการที่บุคลากรทุกระดับไดมีโอกาสมีสวนรวม     
ในการดําเนินงาน วางแผนปฏิบัติงานในกิจกรรมตางๆของโรงพยาบาล รวมทั้งการใหโอกาส
ผูปฏิบัติงานไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมควบคุมคุณภาพ หรือใหเขามามีสวนรวมในการวางแผน
และตัดสินใจจะทําใหผูปฏิบัติงานมีความรูสึกวาตนเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอองคกร สงเสริมให
เกิดความรูสึกวาตนเปนสวนหนึ่งขององคกร ซ่ึงจะสงผลใหผูปฏิบัติงานมีความรับผิดชอบตอหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย และมีความมุงมั่นที่จะทํางานในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายของโรงพยาบาลได        นอกจากนี้ผูบริหารสูงสุดขององคกรจะมีสวนอยางมากตอการ
สงเสริม และสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวมในการดําเนินงานพัฒนาคณุภาพ โดยจะตอง
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ใหการสนับสนุนอยางจริงจงั  ใหกําลังใจและติดตามประเมินผล    การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
แตถาหากวา บุคลากรทุกระดับขาดการมีสวนรวมในการดําเนนิการพัฒนาและรับรองคุณภาพของ
โรงพยาบาลแลว การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลก็จะไมประสบความสําเร็จเนื่องจากบรรยากาศใน
การทํางานจะมีแตความตึงเครียด  เกดิความขัดแยง เกิดการตอตานในบุคลากรบางกลุม ไมมีการ
ประสานงานในการทํางาน บุคลากรจะไมแสดงความคิดเห็นใดๆ  อันจะกอใหเกิดประโยชนตอการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและจะมองไมเห็นคุณคาการพัฒนาคุณภาพในที่สุด  (นภา  รังสิเวโรจน.  
2544 : 3)  
                โรงพยาบาลทาตะเกียบ จังหวดัฉะเชิงเทรา เปนโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง สังกดั
กระทรวงสาธารณสุขที่ใหบริการสงเสริม ปองกัน รักษา และฟนฟูผูปวยทุกประเภท ไดตระหนักถึง
ความจําเปนทีจ่ะตองมีการพฒันาคุณภาพในดานตางๆ เพื่อตอบสนองตอผูปวยที่มารับบริการ      
อีกทั้งยังเปนการสนองนโยบายโรงพยาบาลคุณภาพของกระทรวงสาธารณสุข จึงไดดําเนินการตาม
โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ ในป พ.ศ. 2545 โดยไดดําเนินการกระตุนและสรางความ
ตระหนกัแกบคุลากรทุกระดบัของหนวยงานใหเห็นถึงความสําคัญ และความจําเปนที่จะตองมีการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล มีการใหบุคลากรไดรวมมือกันในการสรางเปาหมายรวมกนัสราง
บรรยากาศที่กอใหเกดิความตื่นตัวและเต็มใจที่จะพัฒนาคุณภาพ 
                 การดําเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาลทาตะเกียบ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ผานมาโดยรวม ยังไมสามารถดําเนินการพัฒนาใหบรรลุเปาหมาย  พบวา
สาเหตุจากการดําเนินงานในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพมีความไมตอเนื่อง ซ่ึงเกิดจากปจจัย
หลายดานประกอบกันทําใหการมีสวนรวมของบุคลากรขาดความตอเนื่อง และการดําเนินการ   
สวนใหญจะเปนผูบริหารหรือบุคลากรที่อยูในตําแหนงหนาที่ในกระบวนการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพ (โรงพยาบาลทาตะเกียบ.  2546 : 1-2)     ทั้งนี้ในการพัฒนาคุณภาพเปนการจัดระบบงาน
ของแตละหนวยงาน และระบบงานที่เชื่อมตอระหวางหนวยงานตางๆ   การจัดระบบงานดังกลาว
จะตองอาศัยการทํางานเปนทีม ทั้งทีมภายในหนวยงาน ทีมระหวางหนวยงาน ทีมระหวางวิชาชีพ 
ทีมระหวางผูปฏิบัติงานและผูบริหาร (อนุวัฒน  ศุภชุติกุลและคนอื่นๆ. 2542ก : 3)  ดังนั้นการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจะสําเร็จได  จึงไมไดขึ้นอยูกับผูบริหารแตฝายเดียว
จะตองเกิดจากความรวมมือและการมีสวนรวมของบุคลากรทั่วทั้งองคกร การพัฒนาระบบงาน
จะตองเกิดขึ้นในทุกระดับตั้งแตระดับผูปฏิบัติงานลางสุดจนถึงผูบริหารสูงสุดในองคกร ในการมี
สวนรวมของบุคลากรนั้นยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการที่มีผลกระทบตอการมีสวนรวม          
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ไมวาจะเปน  ลักษณะงานที่มีความซับซอน ภาระงานของบุคลากรมีมาก ไมมีเวลาในการเขารวม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพหรือไมมีแรงจูงใจในการทํางาน ปจจัยลักษณะสวนบุคคลในแตละคนที่มี
ความแตกตางกัน  ปจจัยเหลานี้ลวนแลวแตมีผลในการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพเพื่อการ
รับรองคุณภาพอยางยิ่ง      (นริศา ชัยสุวิรัตน. 2545 : 8)             
                อยางไรก็ตามยังไมมีผลการศึกษาที่ชัดเจนวา ปญหาและอุปสรรคที่สําคัญในการพัฒนา
และรับรองคุณภาพมีอะไรบาง การมีสวนรวมของผูบริหาร บุคลากรและหนวยงานยอยเปนอยางไร 
คําถามเหลานี้ลวนแลวแตมผีลตอการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั้งสิ้น ดังนั้นผูวิจยั
จึงสนใจทีจ่ะศกึษา การมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร
โรงพยาบาลทาตะเกยีบ จงัหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทราบถึงระดับของการมีสวนรวมของบุคลากร
โรงพยาบาลทาตะเกยีบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศึกษาถึงปจจยัที่มีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลทาตะเกยีบ จงัหวัดฉะเชิงเทรา และปญหา
อุปสรรคของการมีสวนรวมของบุคลากรที่มีผลตอการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกยีบ จังหวดัฉะเชิงเทรา เพื่อใชเปนแนวทางในการสงเสริมให
บุคลากรโรงพยาบาลทาตะเกยีบ จังหวัดฉะเชิงเทราใหมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล ซ่ึงจะนําไปสูการรบัรองคุณภาพตามระบบมาตรฐานสากลดานบริหารจัดการ
และสัมฤทธิผลของงานภาครัฐตอไป 
 
1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
                วัตถุประสงคของการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อ 
                1.2.1  ศึกษาระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลทาตะเกยีบ จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมและรายดาน 
                1.2.2  ศึกษาปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมของบุคลากรในการพฒันาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกยีบ  จงัหวัดฉะเชิงเทรา 
         1.2.3  เปรียบเทียบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกยีบ  จังหวดัฉะเชิงเทรา ที่มีปจจัยดานลักษณะสวนบุคคลที่
แตกตางกันโดยรวมและรายดาน             
               1.2.4  ศึกษาตวัแปรที่มีความสัมพนัธกับการมีสวนรวมของบคุลากรในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกยีบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
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               1.2.5   สรางสมการทํานายการมีสวนรวมของบคุลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกยีบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.3  สมมติฐานการวิจัย 
 

1.3.1 บุคลากรที่มีเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา  สถานภาพสมรส ตําแหนงการปฏิบัติงาน  
ตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และจํานวนครั้งที่เขารับการ
อบรมการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตางกัน  จะมีระดับการมีสวนรวมในการพัฒนา
เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมและรายดานตางกัน 

1.3.2  อายุและระยะเวลาในการปฏบิัติงาน   มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของบุคลากร
ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลทาตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมและราย
ดาน 

1.3.3  ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยดานความผูกพันตอองคกร และปจจัยทางดานเศรษฐกิจ     
มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล         
ทาตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมและรายดาน 

   

1.4  ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจยัคร้ังนีก้ําหนดขอบเขตการศึกษาไวดังนี ้
                1.4.1  การศึกษาครั้ งนี้ เปนการศึกษาแบบพรรณนาเชิงสัมพันธ   (Correlational  

descriptive  study)  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล  และศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัย
ดานความผูกพันตอองคกร และปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ที่มีผลกับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลทาตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยเปน
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระหวางผูที่ศึกษา  เก็บรวบรวมขอมูลในเดือนมิถุนายน 2548 จํานวน 81  
คน 
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 1.4.2   ผูวิจัยไดกําหนดตวัแปรที่ศึกษาดังตอไปนี้ คือ 
              1)  ตัวแปรตน  คือ  ปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  เพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา สถานภาพ
สมรส    ตําแหนงที่ปฏิบัติงาน  ตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  จํานวน
คร้ังที่เขารับการอบรมการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยดาน
ความผูกพันตอองคกร และปจจัยทางดานเศรษฐกิจ   
              2)  ตัวแปรตาม   คือ   การมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลทาตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  มี  4  ดาน  ไดแก  การมี   
สวนรวมในการตัดสินใจ  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ  การมีสวนรวมในผลประโยชน  และการมี
สวนรวมในการประเมินผล 
 

1.5  นิยามเชงิปฏิบัติการ 
 

    1.5.1  การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หมายถึง การพัฒนาระบบบริหาร
และระบบงานภายในโรงพยาบาลทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราอยางเปนระบบทั่วทั้งองคกร ตาม
แนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานโรงพยาบาลซึ่งเกิดจากการมีเปาหมายรวมกัน มีการพัฒนาคน การ
วิเคราะหงานทั้งหมด มีการทํางานเปนทีม  มีการประเมินคุณภาพและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
และไดรับการรับรองคุณภาพทาํใหองคกรเกิดการเรียนรูในที่สุด    

 

                 1.5.2 การมีสวนรวมในการตัดสนิใจ  หมายถึง  การมีโอกาสในการกําหนดทางเลือก    
การประเมินทางเลือก  และการตัดสินใจเลือก เพื่อนําทางที่เลือกมาสูการปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อ 
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกยีบ จังหวดัฉะเชิงเทรา สามารถแบง การตัดสนิใจนี้ออกเปน 
3 ชนิด คือ  1)  การตัดสินใจในชวงเริ่มตนโดยการใหขอมูลขาวสาร มีการชี้แจงใหบุคลากรใน
หนวยงานตาง ๆ ใหเหน็ความสําคัญของการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ   2) การตัดสินใจชวง
ดําเนินการโดยวิธีการจดัประชุม ช้ีแจงนโยบายคุณภาพองคการเผยแพรความรู เกี่ยวกับการพฒันา
เพื่อการรับรองคุณภาพ 3)  การตัดสินใจชวงปฏิบัติการ รวมทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ มีการติดตาม
ประเมินผลอยางตอเนื่อง 
 

                    1.5.3  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ หมายถึง  การรวมดําเนินการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงการมีสวนรวมในการปฏิบัติมี 3 ทาง คือ      
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1) การมีสวนรวม โดยการใชความสามารถและทักษะอยางเต็มที่ในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง      2)  การมีสวนรวมในการบริหาร และการประสานงาน 3) การมีสวนรวมในการเขา
เปนผูปฏิบัติเพื่อตอบสนองตามความตองการของผูรับบริการ การปรับปรุงขบวนการทํางานอยาง
ไมส้ินสุด  
 

                    1.5.4  การมีสวนรวมในผลประโยชน  หมายถึง   ผลตอบแทนที่ไดรับจากการมีสวน
รวมดําเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงแบงได 
3 ชนิด คือ 1)  ผลประโยชนดานวัตถุ เชน การพิจารณาความดีความชอบ คาตอบแทนและรายได  2)  
ผลประโยชนดานสังคม มักอยูในรูปของการบริการหรือความพึงพอใจทําใหมีผูมาใชบริการมากขึ้น 
และนํามาซึ่งผลกําไรใหกับองคการ  3)  ผลประโยชนดานบุคคล คือ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง
สงผลใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี การทํางานในองคการเปนระบบยิ่งขึ้น  
 

                       1.5.5  การมีสวนรวมในการประเมินผล  หมายถึง  การมีสวนรวมของบุคลากร
โรงพยาบาลทาตะเกียบทุกระดับ ในการประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพเพื่อแกไขปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพ การบริการในหนวยงานใหดียิ่งขึ้น 
 

        1.5.6   บุคลากร  หมายถึง บุคลากรของโรงพยาบาลทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา   
ทุกคน  ทุกระดับของโรงพยาบาลทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ปฎิบัติงานในชวงเดือนเมษายน 
2548 – เดือนมิถุนายน 2548  แบงเปน 3 กลุม คือ 1)  กลุมบุคลากรดานการบําบัดรักษา ไดแก 
แพทย   พยาบาลวิชาชีพ    ผูชวยเหลือคนไข    เภสัชกร    เจาพนักงานเภสัชกร   ทันตแพทย            
เจาพนักงานทันตกรรม  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน  2) กลุมบุคลากรดานการสนับสนุนการ
บําบัดรักษา ไดแก เจาหนาที่บริหารทั่วไป     เจาพนักงานพัสดุ    เจาพนักงานธุรการ  เจาพนักงาน
การเงินและบัญชี     เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย และเจาหนาที่เวชสถิติ  3)  กลุมลูกจาง 
ไดแก ลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว ยกเวนแพทยหมุนเวียน ยาม  บุคลากรที่ยายและลาศึกษาตอ 
 

       1.5.7  ปจจัยลักษณะงาน   หมายถึง  ลักษณะงานของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีความแตกตางกัน ไดแก    1)  ความหลากหลายของ
งาน  2) ภาระงานที่ตองรับผิดชอบ คือ ปริมาณงานที่บุคลากรไดรับและมีหนาที่ตองรับผิดชอบ      
3) ความชัดเจนของงาน  มีความชัดเจนของบทบาทหนาที่ของตนเองในการปฏิบัติงาน  4)  ความ
เปนอิสระของงาน คือ ลักษณะงานที่เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานมีอิสระเสรีภาพตามบทบาทหนาที่
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ของตนเอง ไดใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค  และการใหขอมูลยอนกลับ     5)  ลักษณะงานที่บุคลากร
มีโอกาสจะติดตอกับบุคคลอื่น  
 

                    1.5.8 ปจจัยดานความผูกพันตอองคกร  หมายถึง  ความรูสึกเปนพวกเดยีวกัน ความ
ภาคภูมใิจของบุคลากรปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทาตะเกยีบ ทําใหเกิดความคาดหวังที่จะไดรับการ
ตอบสนองจากองคการความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งได องคการจะไมทอดทิ้งและใหความชวยเหลือ
เมื่อบุคลากรประสบกับปญหาและ ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร  
 

       1.5.9  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  หมายถึง  รายไดหรือเงินเดือนที่ไดรับของบุคลากรจากการ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทาตะเกียบ  ความเพียงพอของรายไดที่ไดรับตอคาใชจายในครอบครัว 
หรือคาตอบแทนที่ไดจากการปฏิบัติงานนอกเวลาทําการในงานพัฒนาคุณภาพที่มีผลตอการมี   
สวนรวมในการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

 

      1.5.10  อายุ  หมายถึง  อายุของบุคลากรนับตั้งแตแรกเกิดเปนปจนถึงวันที่สํารวจ  
 

     1.5.11  วุฒิการศึกษา  หมายถึง  ระดับการศึกษาสูงสุดของบุคลากรแบงเปน 4 ระดบั 
ไดแก 

 1)  มัธยมศึกษาตนหรือต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน        
 2)  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.          
 3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา / ปวส.          
 4)  ปริญญาตรี     
  

                      1.5.12  สถานภาพสมรส  หมายถึง  สถานภาพของบุคลากรในปจจุบัน  แบงเปน 2 
ระดับ ไดแก 

 1) โสด              
 2)  สมรส                                                            
 

      1.5.13  ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ  หมายถึง  ตําแหนงงานของบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้ง
เปนลายลักษณอักษรหรือตามสัญญาวาจาง แบงเปน 9 ระดับ ไดแก 

 1) แพทย           
 2) ทันตแพทย / เจาพนักงานทันตสาธารณสุข              
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 3) เภสัชกร/ เจาพนักงานเภสัชกรรมชุมชน                
 4) พยาบาลวิชาชีพ / พยาบาลเทคนิค               
 5)  ผูชวยเหลือคนไข         
 6)  เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน               
 7)  เจาหนาที่บริหาร / เวชสถิติ / ธุรการ / การเงิน       
 8)  เจาพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย                        
 9)  ลูกจางชั่วคราว / ลูกจางประจํา       
 

                   1.5.14  ตาํแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ  หมายถึง  ตําแหนงของบุคลากรที่ไดรับแตงตั้ง
เปนลายลักษณอักษรวาเปนคณะกรรมการ หรือปฏิบัติหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล            
ทาตะเกยีบ  จังหวดัฉะเชิงเทรา ในงานทัง้ 9 ดาน คือ 1) คณะกรรมการทีมพี่เล้ียง (Facilitator)          
2) คณะกรรมการดูแลผูปวย (Patient Care Team, PCT)   3) คณะกรรมการปองกันและควบคุมการ
แพรกระจายเชือ้ (Infeation Contral, IC) 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management, 
RM) 5) คณะกรรมการรับเรื่องราวรองทุกข  6) คณะกรรมการระบบสารสนเทศ (Information)        
7) คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดลอมและความปลอดภยั (Environment, ENV) 8) คณะกรรมการ
บริหารและพฒันาทรัพยากร (Human resource development) 9)   คณะกรรมการเภสัชและการ
บําบัด (Phamacy and Thherapeutic Committee, PTC) โดยแบงเปน 5 ระดับไดแก 1) ประธาน       
2)  เลขานุการ  3)  คณะกรรมการ   4)  คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมากกวา 1 ตําแหนง  5) ไมมี
ตําแหนงใดๆในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ  

 

      1.5.15  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ระยะเวลาที่บุคลากรเริ่มปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา นับเปนป จนกระทั่งถึงปจจุบัน  

  

      1.5.16  จํานวนครั้งท่ีเขารับการอบรม  หมายถึง  จํานวนครั้งที่บุคลากรไดรับการอบรม
ความรูเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หรือไดรับการชี้แจงแนวทางใน
การดําเนินงานการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล แบงเปน 4 ระดับ ไดแก 
                 1)  ไมเคยไดรับการอบรม                
  2)   เคยอบรม 1-2 คร้ัง           
  3)   เคยอบรม 3-4 คร้ัง             
  4)   เคยอบรม 5-6 คร้ัง   
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ปจจัยที่เกี่ยวของกบัการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล    
         1. ปจจัยสวนบุคคล 
               1.1. เพศ 
               1.2. อายุ 
               1.3  วุฒิศึกษา 
               1.4. สถานภาพสมรส 
               1.5. ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ 
               1.6. ตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ 
               1.7  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
               1.8. จํานวนครั้งที่เขารับการอบรมการพัฒนาเพื่อการรับรอง 
                      คุณภาพโรงพยาบาล 
         2.  ปจจัยลักษณะงาน  
               2.1. ความหลากหลายของงาน 
               2.2. ภาระงาน 
               2.3. เอกลักษณของงานหรือความชัดเจนของงาน 
               2.4. ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 
               2.5. งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่น 
        3.  ปจจัยดานความผูกพันตอองคกร 
              3.1. ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร 
               3.2. ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งได 
               3.3. ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร 
        4.  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  
               4.1 รายได 
               4.2 คาตอบแทนในงานพัฒนาคุณภาพ 
                 

1.6  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
                                      ตัวแปรอิสระ       

 

 

 
 
 
 

         ตัวแปรตาม 
   

 
 
          

 
 

 
  
 
 
 

 
 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 
 
 

การมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล ของบุคลากรโรงพยาบาล  
ทาตะเกียบในดานการตัดสินใจ    การปฏิบัติ  
ผลประโยชนและการประเมินผล  
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1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
                1.7.1 นําขอมูลหรือผลการศึกษาไปเปนแนวทางในการพัฒนาแกไข  ปรับปรุงแบบแผน 
การทํางานของเจาหนาทีแ่ละปรับระบบการทํางานภายในองคกรสงผลตอการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพระบบบริการในโรงพยาบาลทาตะเกียบ 
              1.7.2   นําผลการศึกษาไปใชวางแผนแกไขเกีย่วกับการพฒันาบุคลากร    และพัฒนาระบบ
บริการของโรงพยาบาล และเปนแนวทางในการนําไปพัฒนาคุณภาพระบบบริการในโรงพยาบาล
อ่ืนๆในอนาคต 
              1.7.3  เปนแนวทางในการนํามาประยุกตใชและกอใหเกดิกจิกรรมตางๆ      เพื่อทําใหเกดิ
ความสําเร็จในการดําเนนิงานพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพทําใหโรงพยาบาลทาตะเกยีบ ไดรับการ
รับรองคุณภาพเปนโรงพยาบาลมาตรฐานสากล สงผลใหเกิดความไววางใจแกประชาชนในการมา
รับบริการในโรงพยาบาล 
                1.7.4  นําขอมูลที่ไดเสนอแกผูบริหารโรงพยาบาลทาตะเกยีบเพื่อการแกไข   และพัฒนา 
โรงพยาบาลใหเปนโรงพยาบาลที่ไดรับการรับรองคุณภาพ  และเปนโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานสากล
ตอไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


