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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
                การวิจัยคร้ังนี้ ผูวจิัยไดรวบรวมแนวคดิ  ทฤษฎี  ตํารา  เอกสาร  วารสารและงานวิจยัที่
เกี่ยวของ แลวนําขอมูลที่รวบรวมไดมาสรุปสาระสําคัญในประเด็นที่จะกอใหเกิดประโยชนตอการ
วิจัยคร้ังนี้ในประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี ้
                 2.1  เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
                         2.1.1  แนวคดิและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับการมีสวนรวม 
                         2.1.2  แนวคดิและทฤษฎกีารพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
                         2.1.3  การดําเนินงานพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลใน 
                                   โรงพยาบาลทาตะเกยีบ 
                 2.2  งานวิจยัที่เกีย่วของ 
                         2.2.1 งานวิจยัในประเทศไทย 
                         2.2.2 งานวิจยัตางประเทศ 
                 

2.1  เอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

      2.1.1  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม 
                    1)  ความหมายของการมีสวนรวม 
 
                 ไดมีผูใหความหมายและแนวคิดของการมีสวนรวมไวหลายลักษณะ ไดแก 
                   ทวีทอง  หงษวิวัฒน (2527 : 2) ระบุวาการมีสวนรวมของประชาชน คือ การที่
ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการและควบคุมการใชและการกระจาย
ทรัพยากรและปจจัยการผลิตที่มีอยูในสังคมเพื่อประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจ และสังคม
ตามความจําเปนอยางสมศักดิ์ศรีในฐานะสมาชิกสงัคม 
                    ปรัชญา  เวสารัชช (2528 : 2) ใหความหมายวา การมีสวนรวมเปนการเขามามีสวน
เกี่ยวของโดยการใชความพยายามหรือการใชทรัพยากรสวนตนบางอยางในการทํากิจกรรมซึ่งมุง
การพัฒนาของชุมชน เชน ใชความคิด ความรู ความสามารถ แรงงาน เงินทุน วัสดุในการพัฒนา 
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                อุนตา  นพคุณ (2528 : 104) แสดงความเห็นวา การมีสวนรวมเปนกระบวนการที่มนุษย
สามารถจะกระทําการเปลี่ยนแปลงและควบคุมสภาพแวดลอมของตนดวยการพัฒนาและเรียนรูดวย
กระบวนการไตรตรองหาทางเลือก หาทางแกไขปญหาและการลงมือกระทําเอง 
                นรินทรชัย พัฒนพงศา (2547 : 4) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมวา การมีสวนรวม 
คือ การที่ฝายหนึ่งฝายใดที่ไมเคยไดเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ หรือเขารวมการตัดสินใจ หรือเคย  
เขามีสวนรวมเล็กนอยหรือไดเขามีสวนรวมมากขึ้น เปนไปอยางมีอิสรภาพ เสมอภาค มิใชเพียงมี
สวนรวมอยางผิวเผินแตเขารวมดวยแทจริงยิ่งขึ้นและการเขารวมนั้นตองเริ่มตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้น
สุดทายของโครงการ        
                ปาริชาติ วลัยเสถียรและคนอื่นๆ (2543 : 138 – 139) กลาววา การมีสวนรวมมีความหมาย
ใน 2 ลักษณะ คือ  
                 (1)  การมีสวนรวมในลักษณะที่เปนกระบวนการของการพัฒนา โดยใหประชาชนเขามี
สวนรวมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเร่ิมจนสิ้นสุดโครงการ ไดแก การรวมกันคนหาปญหา      
การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน        
การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในทองถ่ิน การบริหารจัดการ โดยโครงการพัฒนา
ดังกลาว จะตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน 
                 (2)  การมีสวนรวมในนัยทางการเมือง แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
                        ก. การสงเสริมสิทธิและพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนา 
ขีดความสามารถของตนในการจัดการ เพื่อรักษาผลประโยชนของกลุมควบคุมการใชและ          
การกระจายทรัพยากรของชุมชน อันจะกอใหเกิดกระบวนการและโครงสรางที่ประชาชนในชนบท
สามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตนและไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา 
                       ข.  การเปลี่ยนแปลงกลไกพัฒนาโดยรัฐ มาเปนการพัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก 
โดยการกระจายอํานาจในการวางแผนจากสวนกลางมาเปนสวนภูมิภาค เพื่อใหภูมิภาคมีลักษณะ
เปนเอกเทศ ใหมีอํานาจทางการเมือง การบริหาร มีอํานาจตอรองในการจัดสรรทรัพยากรอยูใน
มาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได อาจกลาวไดวาเปนการคืนอํานาจ 
(empowerment) ในการพัฒนาใหแกประชาชนใหมีสวนรวมในการกําหนดอนาคตของตนเอง ท้ังนี้
ตองคํานึงถึงการพัฒนาที่เทาเทียมกันของชายและหญิง (gender) ในการดําเนินงานพัฒนาดวย 
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                โคเฮนและอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff.  1980 : 213-255)  กลาววา การมีสวนรวม 
หมายถึง  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ  การมีสวนรวมใน
ผลประโยชนและการมีสวนรวมในการประเมินผล 
                ออสเวอรท , ลองเมท และมอรริสัน (Asworth,  Longmate and Morrison.  1992, อางถึง
ในนภา  รังสิเวโรจน.  2544 : 18) กลาววาการมีสวนรวม คือ การที่บุคคลสองฝายไดรวมกันนํา
ความรูที่มีอยูมาใช โดยที่ไดมีความตระหนักถึงอารมณ และแรงจูงใจที่มีตอการทํางานรวมกัน 
ปราศจากการชวยเหลือกันในทางที่ผิด และการเขามามีสวนรวมนั้น บุคคลทั้งสองฝายจะตองไม
รูสึกวาไดรับผลกระทบหรือคุกคามจากอีกฝายหนึ่ง 
                เพียรและสไตเฟล  (Pearse and Stielel rited in Pongquan.  1992, อางถึงในเกษณี           
เอกสุวรรณ.  2545 : 6) กลาววา การมีสวนรวม คือ การที่องคกรนําพลังจากกลุมมาใชในการเพิ่ม
ระดับการควบคุมทรัพยากร และกําหนดระบบขององคกรใหเหมาะสมกับสถานการณโดยอาศัย
กลุม 
                บราวนลี  (Brownlea. 1987, อางถึงในนภา  รังสิเวโรจน.  2544 : 18) กลาวถึง การมี   
สวนรวมของผูปวยวา หมายถึง การรวมมือกันของบุคคลในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับระบบ
การใหบริการ การประเมินผลการใหบริการ หรือการใหคําปรึกษาแกบุคคลที่เขามาใชบริการ ซ่ึงใน
ความหมายนี้เกี่ยวของกับกระบวนการรวมมือ ซ่ึงไดนําพลังอํานาจของผูปวย และผูรับบริการเขามา
ใชดวย 
                คอทตอน (Cotton. 1997 : 33-45) กลาววา การมีสวนรวม เปนกระบวนการของความ
รวมมือ เพื่อที่จะนําความสามารถที่บุคคลมีอยูมาใชใหเกิดประโยชน ซ่ึงจะทําใหเกิดความมุงมั่นที่
จะนําองคกรไปสูความสําเร็จ      การมีสวนรวมอาจเกิดขึ้นจากการที่บุคคลไดจากการทํากิจกรรม
พัฒนาคุณภาพรวมกัน  การเปนตัวแทนในรูปของคณะกรรมการของหนวยงาน    คณะกรรมการ
บริหารหรือคณะกรรมการอื่น ๆ  
                นิรันดร  จงวุฒิเวศย (2527 : 184) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง  การเกี่ยวของกัน
ทางดานจิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม ผลของการเกี่ยวของกันดังกลาวเปน
เหตุเราใจมีการใหเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น ผลของการเกี่ยวของกันดังกลาวเปนเหตุเราใจ 
มีการใหเพื่อบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้น กับทั้งทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม
ดังกลาวดวย จากความหมายนี้จะเห็นไดวาการมีสวนรวมประกอบดวย 
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ความรวมมือรวมใจ การประสานงาน การมีสวนรวม 

ความรับผดิชอบ 

               (1)  การเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ เปนการเกี่ยวของทั้งตัวตน ไมใชเฉพาะ
เพียงแตเกี่ยวของดานกําลังกาย หรือทักษะ กลาวคือ ผูที่มีสวนรวมจะมีสวนเกี่ยวของทางจิตใจ     
ไมเพียงแตเฉพาะดานการงาน 
                (2)  การกระทําการให เมื่อผูมีสวนรวมไดบังเกิดความเกี่ยวของดานจิตใจ และอารมณ
แลวก็เทากับเปดโอกาสใหเขาไดแสดงความคิดริเ ร่ิมสรางสรรค กระทําการเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของกลุม โดยเหตุนี้การมีสวนรวมจึงเปนมากกวาการยินยอมที่จะกระทําตามคําสั่ง      
ซ่ึงเปนการกระทําโดยปราศจากการยินยอม พรอมใจ และความคิดริเร่ิมสรางสรรค การมีสวนรวม
จึงเปนความสัมพันธทางอารมณและจิตใจที่มีการติดตอส่ือสารทั้งไปและกลับระหวางบุคคลนั้น
และกลุม 
                (3)  การรวมรับผิดชอบ เมื่อเกิดการเกี่ยวของดานจิตใจ อารมณและไดกระทําการใหแก
สถานการณกลุมนั้นแลว ผูมีสวนรวมจะเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมนั้นดวย เพราะการมี   
สวนรวมเปนกระบวนการทางสังคมที่บุคคลเขาไปเกี่ยวของกับกลุม และตองการเห็นผลสําเร็จของ
การทํางานนั้นดวย จึงเกิดความรูสึกรับผิดชอบกับกลุม โดยสรุปอาจกลาววา 

การมีสวนรวม = ความรวมมอืรวมใจ + การประสานงาน + ความรับผิดชอบ 
 (participation = cooperation + coordinating + responsibility) 

 
 

การทํางานเปนทีม 
(team work) 

   
 
 
 
 

 

 
ภาพ  2   องคประกอบของการมีสวนรวม 
(ท่ีมา  :  นิรันดร  จงวุฒิเวศย. 2527 : 185) 
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 ความรวมมือรวมใจ  หมายถึง  ความตั้งใจของบุคคลที่จะมาทํางานรวมกันเพื่อ
วัตถุประสงคของกลุม 
 การประสานงาน หมายถึง ชวงเวลาและลําดับเหตุการณที่มีประสิทธิภาพในการทํา
กิจกรรมหรือการงาน 
 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรูสึกผูกพันในการทํางานและในการทําใหเชื่อถือ
ไววางใจ การมีสวนรวมจึงเปนหัวใจของการเสริมสรางพลังการทํางานรวมกันเปนกลุม (teamwork) 
 วันรักษ  มิ่งมณีนาคิน (2531 : 10-11) กลาววา การมีสวนรวมโดยทั่วไป หมายถึง การเขา
รวมอยางแข็งขันและอยางเต็มที่ของกลุมบุคคล  ผูมีสวนรวมไดสวนเสีย   ทุกขั้นตอนของโครงการ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในอํานาจตัดสินใจและหนาที่ความรับผิดชอบ การมีสวนรวม       
จะเปนเครื่องประกันวา ส่ิงที่ผูมีสวนรวมไดสวนเสียตองการมากที่สุดนั้น จะไดรับการตอบสนอง
และทําใหมีความเปนไปไดมากกวา ผูเขารวมกิจกรรมทุกคนจะไดรับประโยชนโดยเสมอหนากัน 
นอกจากนั้นความหมายแตกตางกัน ระหวางการมีสวนรวมกับการใหความรวมมือจะมีความหมาย
แตกตางกันอีกประการหนึ่ง คือ การมีสวนรวมจะตองคูกับความรูสึกเปนเจาของ สวนการที่คนอื่น
หรือฝายอ่ืนเขามารวมดวยนั้น ถือวาเปนการใหความรวมมือ 
                เดวิสและนิวสตรอม (Davis and  Newstrom.  1985 : 232-242) กลาววา การมีสวนรวม 
หมายถึง     การที่บุคคลเขารวมอยูในสถานการณกลุมดวยความเต็มใจในการที่จะสนับสนุน และ
รวมกันรับผิดชอบการดําเนินการตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของกลุม การมีสวนรวมตาม
ความหมายนี้จะตองประกอบดวยลักษณะ 3 ประการ คือ 
               (1)  การมีสวนรวมจะคํานึงถึงความรูสึกที่บุคคลที่มีตอกลุม และความตองการที่จะเขามามี
สวนรวมมากกวาที่จะคํานึงถึงปริมาณงานที่สมาชิกกลุมทําดวยกัน 
               (2)  ลักษณะการมีสวนรวมนั้นจะตองกระตุนบุคคล ที่มีสวนรวมใหความสัมพันธตอกัน
ทางดานจิตวิทยา และดานสังคม และทําใหความคิดสรางสรรคถูกนํามาใช 
               (3)  การมีสวนรวมเปนกระบวนการทางสังคม ที่กระตุนใหบุคคลมีความรับผิดชอบตอ
กิจกรรมของกลุมรวมกัน จึงทําใหผูที่มีสวนรวมเกิดความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกรและมี
ความตองการที่จะใหองคกรประสบความสําเร็จ 
                ทวี  ธีระวิทย  (2545 :18 )  กลาววา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชน
ไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการเพื่อใหเกิดการพัฒนา ซ่ึงกระบวนการดังกลาวไดแก การกําหนด
ความตองการ การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน  การบริหารจัดการ การติดตามและ
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ประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดขึ้น โดยการมีสวนรวมดังกลาวอาจจะมีทั้งดาน
ทรัพยากร แรงงาน และความคิดเห็น ซ่ึงประชาชนผูมีสวนรวมจะมีความรูสึกรับผิดชอบและผูกพัน
ตอกระบวนการการพัฒนาดังกลาว 
               ไรลีย (Reilly.1979 : 45) กลาววา การมีสวนรวมเปนวิธีการที่บุคคลกําหนดสภาพแวดลอม
ในการทํางานโดยการเขาไปตัดสินใจในสวนที่มีผลกระทบกับตนเอง ทั้งนี้ บุคคลอาจจะมีอิทธิพล
เฉพาะการมีสวนรวมจึงเกิดขึ้นเมื่อมีการตกลงรวมกันดวยความสมัครใจทั้งสองฝายในการที่จะทํา
กิจกรรมใด ๆ  
                  สรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การไดเขามามีสวนรวมในกระบวนการเพื่อใหเกิด
การพัฒนา เขาไปมีบทบาทในขั้นตอนตาง ๆ ของกิจกรรมทั้งในดานการกําหนดความตองการ     
การวางแผน การตัดสินใจ  การบริหารจัดการ  การควบคุม การใชและการกระจายทรัพยากร       
การดําเนินงาน  การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดขึ้น โดยมี    
สวนรวมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเร่ิมจนสิ้นสุดโครงการ การมีสวนรวมดังกลาวอาจจะมีทั้ง
ดานทรัพยากร แรงงาน และความคิดเห็น ความรู ความสามารถ ซ่ึงผูมีสวนรวมจะมีความรูสึก
รับผิดชอบและผูกพันตอกระบวนการ   ซ่ึงจะทําใหเกิดความมุงมั่นที่จะนําองคกรไปสูความสําเร็จ
เพื่อบรรลุจุดมุงหมายขององคกร  
 
                2)  ความสําคัญของการมสีวนรวม 
 
                    โดยหลักการแลวการมีสวนรวมของประชาชนมีความสําคญัดังนี้ ( ธีระพงษ             
แกวหาวงษ.  2543 : 147) 
                     (1)  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานและเปนสิทธิ
มนุษยชน ดังนั้น การดําเนินการพัฒนาจึงควรใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
                     (2)  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาอยางจริงจังทุกขั้นตอนจะชวยให
ประชาชนมีพลังการตอรองกับกลุมผลประโยชนอื่นๆในสังคม (อุทัย  ดุลยเกษม.  2528 : 542 - 544) 
                     (3)  การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาแสดงนัยถึงการชวยเหลือตนเองซึ่งจะ
นําไปสูความสามารถในการพึ่งพาตนเองไดในที่สุด (Buijs and Galijart.  1982 : 2–3) 
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                     (4)  การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาเปนเครื่องมือในการสงเสริม
การยอมรับและการใชความคิดใหม วิธีการใหม หรือนวัตกรรมบางอยาง ซ่ึงการยอมรับและการใช
นวัตกรรมนี้เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในกระบวนการพัฒนา 
                     (5)  การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา จะทําใหประชาชนสามารถ
แสดงศักยภาพที่มีอยู และชวยใหไดหนทางการแกปญหาเชิงนวัตกรรมที่เหมาะสมกับปญหาของ
ชุมชนไดมากกวาการใหบุคคลภายนอกเขามาชวยแกปญหา 
                     ฟาเจนซ  (Fagence. 1977 : 4 – 5)ไดแสดงใหเห็นถึงความจําเปนในการมีสวนรวมของ
ประชาชนวา ยิ่งฐานการมีสวนรวมของประชาชนกวางขวางมากขึ้นเทาใด ก็จะทําใหอิทธิพลของ
ประชาชนตอการกําหนดนโยบายและแผนมีมากขึ้นเพียงนั้น นอกจากนี้ ยิ่งฐานการมีสวนรวมมาก
ขึ้นเทาใด ผูวางแผนและหนวยงานที่เกี่ยวของก็จะสามารถนําเสนอทางเลือกของสังคมมากขึ้น
เทานั้น และทางเลือกดังกลาวสอดคลองกับความปรารถนาของสังคมชุมชน และแผนดังกลาวจะ
ไดรับการสนับสนุนจากมหาชน 
                    นรินทรชัย  พัฒนพงศา (2547 : 20  - 21) ใหเหตุผลของความจําเปนในการมีสวนรวม
โดยทั่วไปไวดงันี้   
                    (1)  ประชาชนอยูใกลชิดเหตกุารณ รับทราบและเผชิญปญหานั้นๆ เอง เชน การรณรงค
ลดปญหาอาชญากรรม   ยาเสพติด   การใชส่ิงเสพยติด   ใชส่ิงสาธารณประโยชน ทุจริตการเลือกตั้ง   
การคอรรัปชั่น ฯลฯ 
                    (2)  เมื่อเขารวมวิเคราะหปญหาแลว ตอไปกค็ิดแกไขโดยมกัพึ่งตนเอง 
                    (3)  ทรัพยากรธรรมชาติมีอยูจํากัด ทกุคนมคีวามหวงใย จงึตองเขามามีสวนรวมทําให
ประหยดังบประมาณลงได 
                    (4)  เปนหลักการบริหารบนพื้นฐานของความสุจริต     และยุติธรรม     ภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย    การใหมีสวนรวมจากประชาชนเสมือนการใหตรวจสอบการทํางานของหนวยงาน 
นอกจากนี้การที่ชนกลุมตางๆ  มีสวนรวมโดยรวมในการคนหาปญหา  รวมวางแผน ฯลฯ  หมายถึง 
การไดใหความเปนธรรมที่จะใหพวกเขาไดรับประโยชนจากการพัฒนาอยางทั่วถึงยิ่งขึ้น 
                    (5)  ทําใหเกิดฉนัทามติที่คนทัง้หลายทราบเหตุผลของกันและกัน     ก็มกัเห็นพองที่จะ
เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด 
                    (6)  จําเปนตองมีตัวแทนประชาชนหลายฝาย   รวมดแูล   ผลประโยชนของตนเพราะที่
ผานมาผลประโยชนจากการพัฒนา มักตกเฉพาะคนบางกลุมเทานั้น 
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                (7) เพี่อใหชุมชนและกลุมตางๆ สนับสนุนตอผลการตัดสินใจนัน้ๆ  หรือในบางกรณีที่
หนวยงานของรัฐไมอยูในสถานะที่จะบังคบัใชการตัดสนิใจนัน้ๆได หรือตองไดรับความสมัครใจ
สนับสนุนจากคนสวนใหญของชุมชน จึงจะสามารถดําเนนิการได มิฉะนั้นกลุมที่คัดคานอาจทําให
โครงการลมเลิกไดจึงตองใหชุมชนสนับสนุนโครงการใหมาก โครงการจึงยั่งยนื 
                (8) เมื่อตัดสินใจอยางไรแลวจะเกดิผลกระทบที่สําคัญตอบุคคลหรือกลุมบุคคลไดจึงตอง
รับทราบปญหาและแนวทางแกไขใหรอบดาน  
                (9) ประชาชนอาจเปนตนเหตุของความลมเหลวของโครงการไดถาไมใหมสีวนรวมเพราะ
ประชาชนตองเปนผูปฏิบัติ เชน การรณรงคลดปริมาณขยะ ใหงดสูบบหุร่ีหรือเลิกดื่มสุรา เปนตน 
                นรินทรชัย  พัฒนพงศา (2547 : 27) ไดกลาวถึงขอดีของการมีสวนรวมไวดังนี ้
                (1) ทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู การมีสวนรวมกันทํากิจกรรมทําใหแตละฝายไดเรียนรู
ซ่ึงกันและกันแลกเปลี่ยนประสบการณ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน จนไปสูการยอมรับความ
แตกตางในรูปราง ความรู นสัิย คานิยม ตาง ๆ อันเปนรากฐานสําคัญของประชาธิปไตย 
                (2) ทําใหงานทีย่ากบางอยางสําเร็จขึ้นมาได   งานหลายอยางหากทําเพยีงผูเดียวหรือทํา
นอยคนอาจไมสําเร็จ ตองใหผูมารวมงานมากคนจึงจะสาํเร็จ 
                (3)  ทาํใหบุคคลคิดชวยตนเอง     เพราะถารัฐเปนฝายทําใหกจ็ะรอความชวยเหลือหากมา
รวมกันพจิารณา อาจทําบางสิ่งไดเอง และจะรวมดูแลรักษาสิ่งนั้นมากขึ้น 
                (4)  ทําใหความชวยเหลือนั้นตรงกับที่ตองการ   โดยเฉพาะการมีสวนรวมในขั้นการระบุ
ประเด็นปญหาและความตองการ จึงไมเกดิปญหาที่สรางไวเพื่อใชแลวไมใชใหเกิดประโยชน เชน 
ที่อานหนังสือในหมูบาน สะพานลอยใหคนขาม ซ่ึงทําแลวไมมีผูใชก็เสียประโยชนไป 
                (5)  มักทําใหประหยัดทรัพยากรลงได   เพราะการชวยตรงกบัความตองการที่จะใชจะทํา 
และยังอาจมีแรงงานจากการมีสวนรวมมาชวยได อาจมบีางถามีสวนรวมจนวุนวาย ไมมีการจัดการ
ที่ดีก็อาจสิ้นเปลืองทรัพยากรมากกวาที่ควร หรืออาจเกิดความเสียหายกไ็ด 
                (6)  ทําใหรูสึกเปนเจาของ   การมารวมคิดรวมทําทําใหรูสึกเปนเจาของกม็ักรวมกนัดูแล
รักษา ซอมแซม และมีความภูมิใจในสิ่งที่ตนรวมกนัทาํขึ้นมาสิ่งของที่บุคคลไดทํารวมกันมาจึงอยู
คงทน 
                (7)  เพิ่มทางเลือกที่ดีเพื่อการตัดสินใจ  การไดรับรูในโครงการอยางละเอียดทําใหชวยกนั
หาทางเลือก (ทางออก) หลายทางที่สมบูรณและเหมาะสมที่สุด ทําใหเกิดผลเสียหายนอยลงหรือเกดิ
ผลดีมากกวาการไมใหเขามามีสวนรวม 
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                (8)  เกิดการสรางฉันทามติ (consensus building) หรือการเห็นพองตองกนัขึ้นมาได โดย
ในประเทศตะวันตกการมีสวนรวมของประชาชน มักทาํใหเกิดความเขาใจระหวางคูกรณี เกดิการ
สรางขอตกลงที่มั่นคง ยืนยงได 
                (9)  ทําใหชุมชนหรือสังคมเขมแข็งเพราะชุมชนที่เขมแข็งตองมีสวนรวมกันตัดสินใจรวม
ดูแลการปกครองพิทักษผลประโยชนของชมุชน หรือสังคมนั้นเองโดยการมีสวนรวมคิดรวมทํา
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมเสมอๆทําใหชุมชนรูสึกวาไดควบคมุโชคชะตาของตนเอง แทนที่
จะเปนผูชํานาญที่อ่ืนที่ “เขาไมรูจัก” หรือไมไวใจมาควบคุม - ส่ังการ 
                (10)  ทําใหการดําเนินงานของชมุชนหรือสังคมนั้นโปรงใสเพราะการมีสวนรวมเพื่อ
กิจการสาธารณะอยูเสมอ     ทําใหผูที่จะทจุริต    คดโกงก็หวัน่เกรงกระทําไดยากขึ้น  กลัวพลังการมี 
สวนรวมของประชาสังคม (civil society) 
                (11)  ทําใหบุคคลที่อาจยอมรับยากยอมรับโครงการนั้นได    โดยยอมรับวาเมื่อมีโครงการ
แลวตนอาจเสียประโยชนไปบางแตเมื่อมีคาชดเชยที่เหมาะสมและคนอืน่ๆ ยอมรับโครงการนั้น     
ก็เห็นแกประโยชนของคนสวนใหญ 
                จะเห็นไดวาการมีสวนรวมมีความสําคัญในการทํากิจกรรมตางๆใหเกดิความสําเร็จ
นอกจากขอดขีองการมีสวนรวมแลว นรินทรชัย  พัฒนพงศา (2547 : 28) ไดสรุปโทษของการมี
สวนรวมที่ไมเหมาะสม มีดังนี้    
                (1) ทําใหกจิกรรมงานตางๆลาชาหรืออาจไมเกิดขึ้น   เพราะจะตองหาทางใหแตละฝาย
ทราบเรื่อง และตรึกตรอง แลวรวมคิดรวมทํา โดยอาจเหน็ไมตรงกัน หรือ คัดคานสิ่งนั้นได 
                (2) ทําใหแตละฝายของขัด การที่ตองมานั่งอภิปรายมาแสดงขอดีขอเสียมักเกิดการของขัด
ในอารมณ (frustration) หากที่ประชุมไมฝกความเปนประชาธิปไตยดพีอมักแตกแยก หรือโกรธกนั
ไปได 
                (3)  ทําใหเสียทรัพยากร   โดยเฉพาะงบประมาณที่ตองใช เพือ่การมีสวนรวมไปมาก   เชน  
คาจัดทําขาว บทความ คาจัดประชุม ฯลฯ 
                (4) การมีสวนรวมทําใหเกิดความแตกสามัคค ี ในกรณีของบุคคลบางวัฒนธรรมที่ตางคน
ตางอยูจะสงบสุขดี แตมามีสวนรวมทํากิจกรรมที่จริงจังตองแสดงความคิดเหน็ซึ่งมาพบวาเปน
ความคิดเหน็ทีแ่ตกตางจงึโกรธกันแบงแยกออกเปนพวกเปนหมูได 
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                (5)  ทําใหตางฝายตางเสียเวลา เพราะการมีสวนรวมมักตองมาประชุมกัน  การนัดหมายที่
ไมตรงเวลาฝายที่ตรงเวลากต็องรอคอย เสียเวลาเสียงาน มากกวาการตรงเวลาก็เร่ิมการประชุมได
อยางมีประสิทธิภาพ หรือวัฒนธรรมของบางทองถ่ินที่ไมบอกกลาวกนัตรงๆ 
                (6)  การมีสวนรวมที่แฝงเรนดวยวัตถุประสงคอ่ืน   จะทําใหวิธีการมีสวนรวมสูญเปลาได 
เชน ประชาชนมามีสวนรวมระดมแนวคดิตางๆ แตฝายบันทึกการประชุมบันทึกเฉพาะที่โครงการ
เห็นดวยเทานัน้ ดานอื่นๆไมมีในรายงานการประชุมเลย 
                  สรุปไดวา การมีสวนรวมมีความสําคัญในการสรางพลังการตอรองกับกลุมผลประโยชน
อ่ืนๆในสังคม การกําหนดนโยบายและแผนมีมากขึ้น ทําใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ความคิดเห็นซึ่ง
กันและกันชวยใหไดทางเลอืกที่เหมาะสมที่สุด  การมีสวนรวมจะทําใหสามารถแสดงศักยภาพทีม่ี
อยูทําใหรูสึกเปนเจาของทําใหงานสําเร็จลุลวงไปดวยดี นําไปสูความสามารถในการพึ่งพาตนเองได
ในที่สุด และเปนการตรวจสอบการทํางานของหนวยงานในองคกรทาํใหเกิดความโปรงใสอีกดวย 
แตหากมีสวนรวมไมเหมาะสมก็ทําใหเกิดผลเสีย คือ ทําใหกจิกรรมงานตางๆลาชา เสียทรัพยากร 
และเสียเวลาเพื่อการมีสวนรวม และความคิดเห็นที่ตางกันมากทําใหเกิดการแตกความสามัคคีได 
 
               3)  รูปแบบการมีสวนรวม  
 
                กัลจารท ไดแบงรูปแบบของการมีสวนรวม โดยใชความเที่ยงตรงที่ใชวิเคราะหการมี 
สวนรวมได (Galufart. 1981 : 145, อางถึงในธีระพงษ แกวหาวงษ.  2543 : 155) โดยลักษณะทั้ง 4 
ประการ ไดแก 
                ประเภทที่ 1   การมีสวนรวมแบบถูกกระทํา (passive participation) ขั้นนี้เปนขั้นเริ่มแรก 
ซ่ึงถือวาการมีสวนรวมนั้นเปนการยอมรับ (accepting) หรือการเพิ่ม (gaining) การเขาถึง
ผลประโยชนที่เปนรูปธรรม หรือการชวยเหลือปจจัยการดํารงชีวิตเฉพาะหนาบางประการ สําหรับ 
ผูที่เขาไปเกี่ยวพันกับโครงการพัฒนา ซ่ึงอาจจะหมายถึงบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวกเฉพาะ
ซ่ึงไมเคยมีมากอนหรือหมายถึงการปรับปรงุหรือการแนะนํารูปแบบการผลิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
ใหม 
                ประเภทที่ 2   การมีสวนรวมแบบสะทอนการถูกกระทํา (passive/reflecive participation) 
การมีสวนรวมประเภทนี้เปนสวนตอเนื่องจากประเภทที่หนึ่ง โดยถือวาการมีสวนรวมเปนกิจกรรม
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ทางการศึกษาบางประการที่สามารถชวยใหประชาชนเขาใจสาเหตุของสภาพการณตาง ๆ เชน    
การดอยพัฒนา และเขาใจปญหา ซ่ึงจะตองแกไขโดยการจัดทําโครงการพัฒนา 
                ประเภทที่ 3   การมีสวนรวมแบบกระตือรือรน (active participation) การมีสวนรวมใน
ขั้นที่ 3 นี้ เปนกิจกรรมที่เกี่ยวกับองคกรหรือบุคคลระดับพื้นฐาน (grass roots) ซ่ึงเปนผูรับ
ประโยชนจากโครงการ การมีสวนรวมในระดับนี้ คือ การสงเสริม (promote) หรือการรวมผลักดัน
ใหองคการที่เกี่ยวของของชุมชนเขาดําเนินการควบคุม หรือติดตามผลของโครงการหรือทําการ
กระตุนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับกวาง ๆ จากกลุมอื่น ๆ ทั่ว ๆ ไป ที่มีอยูในสวนตาง ๆ 
ของสังคม นอกเหนือไปจากกลุมผลประโยชนเอง โดยปกติแลวการมีสวนรวมในมิตินี้ รวมไปถึง
องคกรในทองถ่ินที่มีอยูแลวและมีขอบขายที่ขยายความครอบคลุมไปถึงกลุมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของหรือ
ไดรับผลกระทบดวย 
                ประเภทที่ 4 การมีสวนรวมแบบสะทอนความกระตือรือรน (active / reflective 
participation) ขั้นนี้เสริมตอจากขั้นการมีสวนรวมอยางกระตือรือรนเปนการสะทอนหรือการ
ประเมินเกี่ยวกับขอจํากัด และทางเลือกตาง ๆ ของโครงการภายใตบริบทระดับชาติ ภายใตเงื่อนไข
เดิมของโครงการที่มีอยู โดยปกติจะรวมถึงการออกแบบการกอรูปหรือการประเมินเกี่ยวกับ        
ยุทธศาสตรทางเลือกของโครงการพัฒนา ซ่ึงเกี่ยวของกับลักษณะความจําเพาะของโครงการ และ
ลักษณะทั่วไปของสังคมที่ตองการเขามามีสวนรวมตั้งแตการศึกษา ตัดสินใจไปจนถึงการ
ประเมินผลและควบคุม     
                รูปแบบการมีสวนรวม   คือ ประชาชนสามารถเขามามีสวนรวมในกระบวนการวางแผน
ได 3 วิธี  (Fagence.  1977 : 101 – 110) 
                (1)  การมีสวนรวมโดยศึกษาจากนิทรรศการที่แสดงแกประชาชนทั่วไปหรือการใหขอมูล  
                (2)  การมีสวนรวมในลักษณะการสํารวจและรวบรวมขอมูลขาวสาร 
               (3)  การมีสวนรวมโดยเสนอแนวทางการแกไขปญหาและแผนงาน โครงการที่เปน
ทางเลือกตอผูมีอํานาจในการตัดสินใจ 

                นอกจากนี้ในกระบวนการวางแผนประชาชนสามารถเขาไปมีสวนรวมไดในทุก
กระบวนการ เพื่อใหสามารถเลือกแนวทางในการแกไขปญหาและพัฒนาที่ดีที่สุด โดยประชาชนเขา
ไปมีสวนรวมตั้งแตการสรางเปาหมาย    การตรวจสอบเปาหมายและการพัฒนาทางเลือก   การเลือก 
เปาหมายและแนวทางการพัฒนาที่ดี   การกําหนดแผน จัดทํา และอนุมัติแผน   การรวมดําเนินการ
และติดตามประเมินผล 
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                เรลลี่ไดแบงรูปแบบของการเขารวมกิจกรรมโดยไดใชหลักความสมดุลของอํานาจในการ
บริหารจัดการและการปฏิบตัิซ่ึงขึ้นอยูกับระดับการยนิยอมของผูบริหารและผูปฏิบัติการในการเขา
รวมกิจกรรมนัน้แบงไดเปน 6 รูปแบบไดแก (Reilly, 1979,  อางถึงในนริศา ชัยสุวรัิตน.  2545 :  
6-7) 
                (1)  การตัดสินใจขึน้อยูกับผูบริหารแตเพียงฝายเดียว    หมายถึง   การที่ผูบริหารใชอํานาจ    
ส่ังการใหบุคลากรปฏิบัติตาม   โดยบุคลากรไมมีสวนรวมในการตัดสนิใจ    และไมทราบเหตุผลใน
การตัดสินใจของผูบริหารในการดําเนนิกิจกรรมมากอน 
                (2) บุคลากรไดทราบการตัดสินใจของผูบริหารเมื่อผูบริหารแจงใหทราบ หมายถึง การที่
ผูบริหารสั่งการใหบุคลากรปฏิบัติกิจกรรมที่ผูบริหารตองการ โดยผูบริหารแจงใหบุคลากรรับทราบ
เพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติตาม 
                (3) บุคลากรมีสิทธิปรึกษาผูบริหารกอนตัดสนิใจ ปฏิบัติกิจกรรม หมายถึง การที่บุคลากร
มีสิทธิปรึกษาผูบริหารกอนตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรม ซ่ึงอาจทําไดในรปูแบบของการเปนตัวแทนใน
คณะกรรมการ คณะทํางาน หรือที่ปรึกษาของคณะกรรมการ โดยการปรึกษาแบงออกไดเปน 2 
ลักษณะดังนี ้
          ก.  การปรึกษาเกีย่วกบันโยบายขององคกรหรือหลักการในการปฏิบัติงาน   สวนใหญ
จะเปนการปรกึษาในเรื่องเกีย่วกับการวางแผนงานงบประมาณ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวของกับ
ปญหาตางๆในหนวยงาน ตลอดจนผลกระทบจากนโยบาย กฎหมาย หรือกฎระเบยีบขององคการ 
          ข.  การปรึกษาเกีย่วกบัวิธีปฏิบัติเปนการปรึกษาที่เกิดขึ้นไดในระดับหนวยงานยอย
และหนวยงานระดับองคการ โดยบุคลากรมักจะปรกึษาผูบริหารเกี่ยวกบักิจกรรมที่ตองตัดสินใจใน
การปฏิบัติโดยตรง ตลอดจนปรึกษาเกีย่วกบัปญหาและอปุสรรคของกิจกรรมที่ปฏิบัติอยูเปนประจํา 
                (4) บุคลากรมีสิทธิเจรจาตอรองกับผูบริหารเกีย่วกับการตัดสนิใจปฏิบัติกจิกรรม หมายถึง 
การที่บุคลากรสามารถเจรจาตอรองกับผูบริหารในเรื่อง นโยบาย อัตราคาจาง ภาระงาน ตลอดจน
ทักษะดานการปฏิบัติกิจกรรม ซ่ึงการเจรจาตอรองอาจทําไดหลายรูปแบบ เปนตนวา บุคลากรจดั
กลุมเจรจาตอรองหรือเปนตวัแทนของกลุมบุคลากรในการเจรจาตอรองกันเพื่อที่จะหาขอยุติ หรือ
ขอตกลงที่เปนที่ยอมรับซึ่งกันและกนั ถึงแมวาการเจรจาตอรองจะพบวาฝายหนึ่งไดประโยชนและ
อีกฝายหนึ่งเสียประโยชนทั้งสองฝายก็มีหมายเพื่อใหงานประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวังไว 
                (5) บุคลากรมีสวนรวมตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูบริหาร   หมายถึง  การที่
ผูบริหารและบุคลากรรวมกนัตัดสินใจเกีย่วกับการปฏิบตัิกิจกรรมรวมกัน สวนใหญอยูในขอบเขต
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หรือขอจํากัดของงาน ในทางปฏิบัติบุคลากรที่ไดมีสวนรวมเปนคณะกรรมการในระดับหนวยงาน
ยอย อาจตัดสินใจแลวเสนอผลการตัดสินใจใหผูบริหารทราบ แตในบางสถานการณตัวแทนของ
บุคลากรจะเปนผูเสนอแนะวิธีปฏิบัติ ใหคณะกรรมการผูบริหารเปนผูตัดสินใจ 
                (6)  บุคลากรสามารถตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง หมายถึง การทีบุ่คลากรสามารถ
ตัดสินใจปฏิบตัิกิจกรรมดวยตนเองไดทั้งหมด แสดงใหเห็นวาผูปฏิบัตหิรือบุคลกรไดรับอํานาจจาก
ผูบริหารในการมีสวนตัดสินใจเกีย่วกับการทํางานสามารถสรางการตัดสินใจดวยตนเองซึ่งการ
ตัดสินใจแบงออกเปน 3 ลักษณะ ไดแก 
           ก.  การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมในหนวยงานของตนเองเกีย่วกับการ
กําหนดกฎระเบียบ ขอปฏิบัติตางๆ แตอยูภายใตนโยบายการบริหารขององคการ 
           ข.  การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการในเรื่องการตัดสินใจเกี่ยวกับงานของ
บุคลากรภายใตกฎระเบยีบการทํางานขององคการ 
           ค.  การตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมในโครงการของตนเอง      เปนรูปแบบที่
บุคลากรสามารถบริหารจัดการทุกอยางสําหรับโครงการที่จัดทําขึ้นเพื่อผลประโยชนของหนวยงาน 
                โคเฮนและอัฟฮอฟฟ (Cohen and Uphoff. 1980 : 55-56,  อางถึงในอารีรัตน เถกิงสรคันธ.  
2545 : 9-11 ) ไดจําแนกรูปแบบการมีสวนรวมในการพัฒนาชนบทไว 4 ดาน ไดแก การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมีสวนรวมใน
การประเมินผล ซ่ึงการมีสวนรวมในดานตางๆ นี้  นักวิชาการสาขาตางๆ  มีจุดเนนของการมี      
สวนรวมแตกตางกันออกไป เชน นักรัฐศาสตร จะใหความสําคัญกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
นักบริหารจะเนนการมีสวนรวมในการปฏิบัติและนักเศรษฐศาสตรจะเนนการมีสวนรวมใน
ผลประโยชน แตสําหรับการมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น ยังไมมีการศึกษาที่กวางขวางนัก  
ซ่ึงโคเฮนและอัฟฮอฟฟไดอธิบายถึง การมีสวนรวมทั้ง 4 ดาน ไวดังนี้ 
                (1)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (participation in decision  making) การตัดสินใจชนิด
นี้เปนศูนยกลางของการเกิดความคิดที่หลากหลาย มีการกําหนดทางเลือก การประเมินทางเลือก  
และการตัดสินใจเลือกซึ่งเปรียบไดกับการวางแผนเพื่อนําทางที่เลือกมาสูการปฏิบัติ สามารถแบง
การตัดสินใจนี้ออกเปน 3 ชนิด คือ 
     ก.  การตัดสินใจในชวงเริ่มตน (initial decisions) เปนการเริ่มตนหาความตองการจาก
คนในทองถ่ิน และวิธีการเขาไปมีสวนรวมในโครงการที่สําคัญ ขั้นตอนนี้มีความสําคัญที่จะเลือก
เอาโครงการที่เปนประโยชนตอกลุมคนและมีความเปนรูปธรรมโดยผานการใชขบวนการตัดสินใจ 
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ในระยะนี้สามารถใหขอมูลที่สําคัญของทองถ่ินเพื่อปองกันความเขาใจผิดที่อาจเกิดขึ้น และเสนอ
กลยุทธเพื่อแกไขปญหา ซ่ึงคนในทองถ่ินสามารถเขามาเกี่ยวของตั้งแตชวงเร่ิมตนโครงการ ทั้งใน
เร่ืองการเงิน การจัดสรรบุคลากร ตลอดจนวิธีการเขาไปมีสวนรวมในโครงการและการสนับสนุน
โครงการที่จะนําเขามา 
       ข.  การตัดสินใจชวงดําเนินการ (ongoing decisions) คนในทองถ่ินอาจไมไดเขามามี
สวนรวมในชวงเริ่มตน แตถูกขอรองใหเขามาดําเนินการเมื่อโครงการเขามา ความสําเร็จในชวงนี้
เกิดขึ้นไดมากกวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจชวงเริ่มตน ซ่ึงโครงการจะตองคนหาความตองการ
ของบุคคลที่เขามามีสวนรวมในภายหลังนี้ และจัดลําดับความสําคัญของโครงการและวิธีการดําเนิน
โครงการที่สอดคลองกับความตองการของผูที่เขามามีสวนรวม 
       ค.  การตัดสินใจชวงปฏิบัติการ   (operational decisions)   เปนความเกี่ยวของใน
องคกรเมื่อโครงการเขามาหรือมีการเชื่อมโยงโครงการเขามาสูคนในทองถ่ิน มีการรวมตัวกันของ
องคกรที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดเกณฑสําหรับปฏิบัติกิจกรรมในโครงการ กรอบที่สมาชิกยึดถือ
ประกอบดวย การประชุมเพื่อจัดทํานโยบายการคัดเลือกผูนําที่จะมีอิทธิพลตอองคกร 
                (2)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (participation in Implementation) คนในทองถ่ิน
สามารถเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติ ซ่ึงแบงได 3 ทางใหญ ๆ คือ 
      ก.  การมีสวนรวมในการใหการสนับสนุนดานทรัพยากร (resource contribution) 
สามารถดําเนินการไดหลากหลายรูปแบบ ไดแก แรงงาน เงิน วัสดุอุปกรณ และขอมูลขาวสาร 
ทั้งหมดนี้เปนแหลงทรัพยากรหลักที่สําคัญซ่ึงมีอยูในทองถ่ิน นํามาใชเพื่อการพัฒนาโครงการ    
การสงเสริมโดยใชแรงงานในทองถ่ินเปนสิ่งที่ดี การบริจาคเงินและวัสดุอุปกรณตางๆ และอ่ืนๆ   
แสดงใหเห็นทิศทางที่ชัดเจนของการมีสวนรวม ส่ิงสําคัญของการมีสวนรวมนี้ คือ การรูวาใครเปน
ผูสนับสนุนและทําอยางไร โดยวิธีการจูงใจ การไดรับคาตอบแทนหรือโดยการบีบบังคับการ
สนับสนุนเรื่องทรัพยากร บอยครั้งที่พบวามีความไมเทาเทียมกัน และการแสวงหาผลประโยชน
สวนตัว 
     ข.  การมีสวนรวมในการบริหารและการประสานงาน (project administration and co 
– ordination) คนในทองถ่ินสามารถรวมตัวกันในการปฏิบัติงานโดยการเปนลูกจางหรือสมาชิก ทีม
ที่ปรึกษาหรือเปนผูบริหารโครงการ เปนสมาชิกอาสา ซ่ึงทําหนาที่ประสานงานกิจกรรมของ
โครงการ   มีการฝกอบรมใหรูเทคนิคการปฏิบัติงานในโครงการสําหรับผูเขามาบริหารหรือ
ประสานงาน วิธีนี้นอกจากจะเพิ่มความไววางใจใหกับคนไทยในทองถ่ินแลว ยังชวยใหสมาชิก      
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เกิดความตระหนักถึงปญหาของตนเองอีกดวย อีกทั้งยังทําใหเกิดการสื่อสารขอมูลภายในและไดรับ
คําแนะนํา ซ่ึงเปนปญหาของคนในทองถ่ิน ตลอดจนผลกระทบที่ไดรับเมื่อโครงการเขามา 
      ค.  การมีสวนรวมในการขอความรวมมือ (enlistment) การขอความรวมมือไมจําเปน
ตองการผลประโยชนเสมอไป แตพิจารณาจากขอเท็จจริงที่วา ผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังจาก
นําโครงการเขามาใช  และผลกระทบตอคนในทองถ่ินที่เขารวมโครงการ 
                (3)  การมีสวนรวมในผลประโยชน (participation in benefits) เปนส่ิงที่เกิดขึ้นมานาน 
และมีผลในทางเศรษฐกิจซึ่งไมควรมองขามการสังเกตไป  บางครั้งการมีสวนรวมชนิดนี้มี
ความสําคัญตอการยอมรับเอาโครงการที่สําคัญ ๆ เขามา ทั้งที่การตัดสินใจอาจไมเกิดขึ้นหรือมี
ขีดจํากัด การมีสวนรวมในผลประโยชน แบงได 3 ชนิด คือ 
     ก.  ผลประโยชนดานวัตถุ (material benefits) เปนความตองการขั้นพื้นฐานของบุคคล 
สรุปไดวา มีการเพิ่มของสินคาในการบริโภค มีรายไดซ่ึงเปนผลกําไรหรือจากการขายผลิตภัณฑ 
และมีทรัพยสินที่ถือยึดครองเปนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น ผลประโยชนดานนี้เปนสิ่งสําคัญที่อาจทําให
การสรุปขอมูลลมเหลวได จึงมีการวิเคราะหใหไดวา ใครคือผูมีสวนรวม รวมทั้งขบวนการที่เกิดขึ้น 
    ข.  ผลประโยชนดานสังคม (social benefits) เปนความตองการขั้นพื้นฐานดาน
สาธารณะ มักอยูในรูปของการบริการหรือความพึงพอใจที่ไดรับจากสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นกวาเดิม      
มีการเพิ่มโครงการพัฒนาชนบทเขามาเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหกับคนยากจน จึงมีความจําเปนอยาง
มากที่จะตองมีการกําหนดการเขามามีสวนรวมใหผลประโยชนทั้งในเรื่องของปริมาณ   การแบงปน
ผลประโยชนและคุณภาพบริการและความพึงพอใจ 
   ค.  ผลประโยชนดานบุคคล (personal benefits) มักเปนสิ่งที่ตองการอยางมากบอยคร้ัง
ที่ไมไดมาตามลําพัง แตมักมาจากการเขามาเปนสมาชิกกลุมหรือไดรับการคัดเลือกใหโครงการ 
ผลประโยชนที่สําคัญดานบุคคลมี 3 ชนิด คือ ความรูสึกมีคุณคาในตนเอง (self – esteem) มีพลัง
อํานาจทางการเมือง (political power) และความรูสึกวาตนมีประสิทธิภาพ (sense of efficiency) 
                การมีสวนรวมในผลประโยชนควรศึกษาผลเสียที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลังดวย เพราะถา
อัตราการมีสวนรวมในผลประโยชนมีความแตกตางกัน จะเปนขอมูลที่สําคัญในการวางนโยบาย
หลักที่เกี่ยวของวาจะมีสวนรวม  หากผลที่ออกมาตรงกันขามกับโครงการ เมื่อทราบแลววาทําไม  
จะไดแกไขเพื่อหาแนวทางที่มีความเปนไปไดในการวางรูปแบบใหม 
                (4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล (participation in evaluation) มีการรายงานเกี่ยวกับ
ความสําเร็จในการประเมินผลไวนอย เนื่องจากเปนสิ่งเขาใจยากวาจะมีสวนรวมในการประเมินผล
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อยางไรจึงจะดีที่สุด ซ่ึงจะทําการวิเคราะหหรือวัดผลไดตอเมื่อไดทํากิจกรรมทั้ง 3 อยาง มาแลว  
การมีสวนรวมในการประเมินผลมี 2 รูปแบบ คือ การมีสวนรวมทางตรง  (direct participation) และ
การมีสวนรวมทางออม (indirect participation) ในการประเมินผลควรรูวาใครบางที่มีสวนรวม และ
กอใหเกิดความตอเนื่องไดอยางไร อะไรเปนขอเสนอแนะที่จะนําไปสู   การปฏิบัติอันจะกอใหเกิด
ความสําเร็จได อาจเปนการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับขอมูลขาวสาร 
                  สรุปไดวา  รูปแบบการมีสวนรวม แบงไดดงันี้ คือ 1) การมีสวนรวมแบบถูกกระทํา เปน
การกระทําที่ขึน้อยูกับผูบริหารแตเพียงฝายเดียวโดยบุคลากรมีสวนรวมตัดสินใจยอมรับ 2) การมี
สวนรวมแบบสะทอนการถูกกระทํา โดยบุคคลในองคกรสามารถปรึกษาผูบริหารกอนปฏิบัติ
กิจกรรมเกีย่วกับนโยบายขององคกรหรือหลักการในการปฏิบัติงาน การมีสวนรวมแบบสะทอน
ความกระตือรือรน หรือการรวมผลักดันใหองคการที่เกี่ยวของเขาดําเนินการควบคมุ หรือการมี  
สวนรวมในการปฏิบัติ โดยการใชความสามารถและทักษะอยางเต็มที่ในการทํากจิกรรม การมี 
สวนรวมในการบริหาร และการประสานงาน มีการสํารวจและรวบรวมขอมูลขาวสาร โดยบุคลากร
มีสิทธิเจรจาตอรองกับผูบริหารเกี่ยวกับการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม มีสวนรวมตัดสินใจในการ
ปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูบริหาร หรืออาจเปนผูปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง การมีสวนรวมใน
ผลประโยชนและการมีสวนรวมในการประเมินผล 
 
               4)  ระดับของการมีสวนรวม 
 
                การจําแนกตามระดับความเขมของการมีสวนรวมตามแนวคิดสมาคมสาธารณสุขของ
อเมริกา  (American Public Health Association. 1983 : 35)   เห็นวาการมีสวนรวมนั้นไมไดมีความ
แปรเปลี่ยนเฉพาะชนิด (kinds) และปริมาณของกิจกรรมที่กระทําเทานั้น แตยังมีความแปรเปลี่ยน
ในระดับความเขม (degree) ของการมีสวนรวมดวย อาจจะเริ่มตั้งแตการมีสวนรวมในระดับการ
ยอมรับบริการที่จัดไวใหแลวไปจนถึงการรวมกลุมเพื่อตัดสินใจในการทําโครงการใดๆและริเริ่ม
โครงการพัฒนาเอง ซ่ึงระดับความเขมของการมีสวนรวมหรือระดับการมีสวนรวมตามแนวคิดของ
สมาคมสาธารณสุขอเมริกานั้น อาจจําแนกได 3 ระดับ คือ  
                (1)  ระดับการตัดสินใจ (decision – making) ในระดับนี้ประชาชนจะเขามามีสวนรวมใน
การวางแผน และจัดการกับกิจกรรมการพัฒนาดวยตัวของเขาเอง ดังนั้น จึงถือวาการมีสวนรวม
ระดับนี้เปนระดับการรับผิดชอบดวยตนเอง (level of responsibility by themselves)  
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                (2)  ระดับการรวมมือ (cooperation) ในระดับนี้ประชาชนจะใหความรวมมือตอแผนงาน
ที่ริเริ่มโดยหนวยงานภายนอก ซ่ึงอาจตองการความเสียสละจากประชาชน ในดานเวลา ทรัพยสิน 
และแรงงาน เพื่อชวยใหโครงการประสบผลสําเร็จ การมีสวนรวมในระดับนี้ถือวาเปนการมี      
สวนรวมในระดับที่ยอมรับได (acceptable level of participation) 
                (3)  ระดับการใชประโยชน (utilization) ในระดับนี้ประชาชนจะยอมรับและใชประโยชน
จากบริการที่ไดวางโครงการไวใหเปนการมีสวนรวมในระดับการยอมรับบริการเทานั้น 
                บัญชร  แกวสอง (2539 : 112) กําหนดกรอบระดับความเขมของการมีสวนรวมกวางๆ 
เปน 3 ระดับ คือ  
                ระดบัที่ 1)  ระดับการมีสวนรวมเทียม  (pseudo – participation)   หรือการมีสวนรวมแบบ
ถูกกระทํา (passive participation) การมีสวนรวมในระดับนี้ผูเขารวมไมมีอํานาจใดๆ ในการ
ตัดสินใจ แตเปนฝายกระทําตามการตัดสินใจของบุคคลอื่นเทานั้น 
                ระดบัที่ 2)  ระดับการมีสวนรวมบางสวน (partial participation) การมีสวนรวมในระดับนี้ 
ผูเขารวมมีสวนในการเสนอความคิดเหน็ แตอํานาจในการตัดสินใจจะอยูที่บุคคลอื่น 
                ระดบัที่ 3)  ระดับการมีสวนรวมที่แทจริง (genuine participation) การมีสวนรวมในระดบั
นี้ความคิดเห็นของบุคคลที่เขารวมไดรับการรับฟง และยอมรับเปนสวนใหญ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา
อํานาจการตัดสินใจอยูที่ผูเขารวมนั่นเอง 
                นอกจากนี้ในการตัดสินใจพิจารณาวาการมีสวนรวมวิธีใด ในระดับใดจึงจะเหมาะสม     
มีหลักในการพิจารณาระดับความเหมาะสมของการมีสวนรวม ดังนี้ (วงศา คงดีและคนอื่นๆ. 2540 : 
21)  
                (1) ความตองการในการมีสวนรวมของชุมชนและระดับความยดึมั่นผูกพัน  (need for 
public commitment) : การพิจารณาจากผลกระทบที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับคณุภาพชวีิตของประชาชน    
การมีสวนรวมรับผิดชอบของกลุมตางๆ และชุมชน ความตอเนื่องยั่งยืนของงาน อีกทั้งความมี
ประสิทธิผลของงาน 
                (2)  ระดับความขดัแยงและผลประโยชน   (level of conflict)  :  หากมีความขัดแยงซึ่ง  
เกิดจากผลประโยชนทีจ่ะเกดิขึ้นจากกิจกรรมหรือโครงการ หรือกิจกรรมโครงการนั้นกอใหเกดิ
ผลประโยชนแกกลุมตาง ๆ มากหลายกลุม ยอมตองการมีสวนรวมในระดับของการเจรจา และการ
ตัดสินใจรวมกันมากขึ้น  
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                (3) ธรรมชาติหรือความซับซอนของประเด็นปญหา  (nature  and  complexity  of  the 
issues) : หากมีความซับซอนของประเด็นปญหามีมาก           แนวทางการแกไขปญหามีหลากหลาย  
การตัดสินใจมีผลตอการเมือง และความขัดแยงของกลุมทําใหตองสงเสริมใหมีการประชาพิจารณ 
การไดรับทราบขอมูลที่เปนขอเท็จจริง และการนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาและมีการ
ตัดสินใจรวมกัน 
                (4) อุปสรรคหรือขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากร (time and resource constraints) : 
อุปสรรคดานทรัพยากร  ถาหากยิ่งตองการระดมทุนจากแหลงตาง ๆ สงผลตอการพิจารณากลุม 
หรือองคกรหรือบุคลากรที่จะเขารวม รวมทั้งขอจํากัดดานเวลาจะสงผลกระทบตอการพิจารณา
ระดับความเหมาะสมของการมีสวนรวม 
                (5)  ผูมีสวนเกี่ยวของ (range of interested parties) : ความสามารถในการระบุผูมีสวน
เกี่ยวของและจํานวนผูเกี่ยวของในกิจกรรมตาง ๆ  
               (6)  เสรีภาพในการตัดสินใจของผูมีอํานาจในการตัดสินใจ (decision maker’s discretion) : 
ความเปนตวัแทน ความมเีสรีภาพในการตัดสินใจและความมีอํานาจในการตัดสนิใจ มีขอมูลที่
เพียงพอในการตัดสินใจ หากชุมชนไววางใจในผูแทนหรือผูนาํของตนเองอาจมอบหมายใหคน
เหลานี้ดําเนินการแทน 
                นรินทรชัย พัฒนพงศา (2547 : 17) ไดกลาววาระดับการมีสวนรวมขึน้อยูกับวาประชาชน
จะมีสวนรวมในเรื่องประเภทใด หรือข้ันตอนใด ดังนี้คือ 
                (1)  การมีสวนรวมเปนผูใหขอมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน   เชน   การใหขอมูล
การเจ็บปวยของตนแกแพทย (แตแพทยตองรับฟงดวย) ถาไมรวมใหขอมูลที่เปนจริง หรือแพทย  
ไมฟงจริงก็อาจรักษาไมไดผลดี 
                (2)  การมีสวนรวมรับรูขอมูล – ขาวสาร เชน การรวมรับรูขอมูลของตนจากแพทยเพื่อจะ
เปนแนวทางตดัสินใจใหดีขึน้ เพราะสิ่งที่แพทยรูเกีย่วกับตนนั้น ตนเองอาจไมรู 
                (3)  การมีสวนรวมตัดสินใจ (co – decision) โดยเฉพาะเกีย่วกบัโครงการที่ตนจะมีสวนได
สวนเสียดวย โดยแบงเปน 3 กรณีแลวแตกจิกรรมนั้นตนอยูในขั้นตอนใดตอไปนี ้
                       ก.  ตนมนี้ําหนักการตัดสินใจนอยกวาเจาของโครงการ     เชน    กอนเริ่มทําโครงการ
จะตัดสินใจโครงการควรทําขนาดใด ทํากจิกรรมอะไรบาง เปนตน ผูอ่ืนมีสวนรวมดวยนอย 
                       ข.  ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจเทากับเจาของโครงการ เชน เมื่อเปนหุนสวนที่เทาเทยีม 
กันและจะตดัสินใจวาจะเริ่มโครงการนั้นหรือไม 
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                       ค. ตนมีน้ําหนักการตัดสินใจมากกวาเจาของโครงการ เชน เมื่อเปนผูรับประโยชน
จากน้ําที่ไดรับจากอางเก็บน้ํา กลุมผูไดรับประโยชนควรเปนผูมนี้ําหนกัการตดัสินใจมากกวา
เจาหนาที่ เปนตน 
                  สรุปไดวา ระดบัการมีสวนรวมในระดับการตัดสินใจ ระดับการรวมมือในดานเวลา 
ทรัพยสิน และแรงงาน ระดบัการใชประโยชน    ระดับการมีสวนรวมเทียมคือ การมีสวนรวมรับรู
ขอมูลขาวสาร แตเปนการกระทําตามการตัดสินใจของบุคคลอื่นเทานั้น ระดับการมีสวนรวม
บางสวน ในการเสนอความคิดเห็นเปนผูใหขอมูล แตอํานาจในการตัดสินใจจะอยูที่บุคคลอื่น            
ระดับการมีสวนรวมที่แทจริง ซ่ึงแสดงใหเห็นวาอํานาจการตัดสินใจอยูที่ผูเขารวมนัน่เอง  ซ่ึงการ
ตัดสินใจอาจจะมีระดับเทากบัเจาของโครงการหรือมากกวาเจาของโครงการก็ได 
                  นอกจากนี้ระดับการมีสวนรวมขึน้อยูกับผลกระทบที่เกดิขึ้นมีความสําคัญหรือไม  การมี
สวนรวมรับผิดชอบของกลุมตางๆ และชุมชน ความตอเนื่องยัง่ยืนของงาน อีกทั้งความมี
ประสิทธิผลของงาน ระดบัความขัดแยงและผลประโยชนมากยอมตองการมีสวนรวมในระดับของ
การเจรจา และการตัดสินใจรวมกนัมากขึน้ ความซับซอนของประเด็นปญหา  อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดดานเวลาและทรัพยากร  ความสามารถของผูมีสวนเกี่ยวของ  และเสรีภาพในการตัดสินใจ
ของผูมีอํานาจในการตัดสนิใจ 
 
                5)  วิธีการในการมีสวนรวม 
 
                การจําแนกขั้นตอนของการมีสวนรวมจากประสบการณภาคสนามในประเทศไทยวาการ
มีสวนรวมที่แทจริงนั้นจะมี 4 ขั้นตอน คือ (อคิน รพีพัฒน.  2527 : 100 – 101 และเจิมศักดิ์ ปนทอง.  
2527 : 272 – 273) 
                ขั้นที่ 1    การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุของปญหา : ขั้นตอนนี้เปน     
สวนแรกที่สําคัญที่สุด เพราะถาชาวบานยังไมสามารถเขาใจปญหาและคนหาสาเหตุของปญหาดวย
ตัวของเขาเองได กิจกรรมตางๆ ที่ตามมาก็ไรประโยชน เพราะจะขาดความเขาใจและมองปญหา
ไมไดเดนชัด เจาหนาที่หรือนักพัฒนาจึงเสมือนกระจกเงา ผูคอยสะทอนภาพใหชุมชนมองเห็นและ
วิเคราะหปญหาได 
                ขั้นที่ 2     การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม : การวางแผนการดําเนินกิจกรรม
เปนขั้นตอนตอไปที่ขาดไมได หากเจาหนาที่หรือนักพัฒนาตองการแตผลงานการพัฒนาใหเสร็จสิ้น
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โดยฉับไว ก็จะดําเนินการวางแผนงานดวยตนเอง การมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผน จะชวย
ใหชุมชนเขาใจปญหาพัฒนาประสบการณของตนเองและสามารถวางแผนไดดวยตนเองในที่สุด 
                ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงาน : ชุมชนมีทรัพยากรที่สามารถ
ลงทุนและปฏิบัติงานได เพราะจากประสบการณการทํางานในชนบทอยางนอยก็มแีรงงานของ
ตนเองเปนขั้นต่ําสุดที่จะเขารวมได   และในหลายๆแหงก็สามารถที่จะรวมลงทุนในกิจกรรมหลายๆ
ประเภทไดการรวมลงทุนและปฏิบัติงาน จะทําใหชมุชนรูจักคิดตนทุนใหกับตัวเองในการเขารวม
ดําเนินงานและระมัดระวังรักษากจิกรรมทีท่ําขึ้น เพราะจะมีความรูสึกรวมเปนเจาของซึ่งตางไปจาก
สภาพที่การลงทุนและการปฏิบัติงานทั้งหมดมาจากปจจยัภายนอก จะมีอะไรเสียหายก็ไมเดือดรอน
มากนัก และการบํารุงรักษากจ็ะไมเกดิขึ้นเพราะรูสึกวาไมใชของชุมชน นอกจากนั้นการรวม
ปฏิบัติงานดวยตนเองทําใหไดเรียนรูการดาํเนินกจิกรรมอยางใกลชิด และเมือ่เห็นประโยชนก็
สามารถจะดําเนินกิจกรรมชนิดนั้นดวยตนเองตอไปได 
                ขั้นที่ 4    การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงาน : ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอน
สุดทายที่สําคัญอยางยิ่งอีกเหมือนกัน เพราะถาหากการติดตามและการประเมินผลงานขาดการมี
สวนรวมของชุมชน แตเปนการดําเนินการโดยบุคคลภายนอก ชุมชนก็ไมสามารถทราบวางานที่ทํา
ไปนั้นไดรับผลดี ไดรับประโยชนอยางไรหรือไม ถึงแมอาจจะมีผูโตแยงวาการประเมินที่เที่ยงธรรม
ที่สุดนาจะมาจากบุคคลภายนอกที่ไมไดยุงเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆ แตถาคิดถึงจุดมุงหมายของการ
พัฒนาที่มุงจะพัฒนาคน การคํานึงถึงแตความเที่ยงธรรมอาจจะไรประโยชนการผสมผสานระหวาง
คนภายนอกกับชุมชนนาจะเกิดประโยชนตามวัตถุประสงคมากกวา เพราะนอกจากจะเปนการ
ประเมินแลว ยังแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในกระบวนการประเมินและเปนการเผยแพรกิจกรรม
ออกไปสูชุมชนอื่นๆ และมีความสอดคลองกับบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของไทย 
ดังนั้น ธีระพงษ แกวหาวงษ จึงไดผสมผสานแนวคิดเชิงทฤษฎีของ โคเฮน และอัพฮอฟ เขากับ
แนวคิดภาคปฏิบัติของ อคิน รีพัฒน และเจิมศักดิ์ ปนทอง  ไดจําแนกประเภทการมีสวนรวมตาม
ขั้นตอนในการพัฒนาเปน 5 ขั้นตอนคือ (ธีระพงษ แกวหาวงษ.  2543 : 152 – 153) 
                ขั้นที่ 1   การมีสวนรวมในขั้นริเร่ิมโครงการ : เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
คนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนดความ
ตองการของชุมชน และมีสวนรวมในการจัดลําดับความสําคัญของความตองการนั้นๆ  
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                ขั้นที่ 2    การมีสวนรวมในขั้นวางแผนโครงการพัฒนา : เปนขั้นที่ประชาชนเขามามีสวน
รวมในการกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการ และแนวทางการ
ดําเนินงาน กําหนดทรัพยากรและแหลงของทรัพยากรที่จะใชในโครงการ เปนตน 
                ขั้นที่ 3    การมีสวนรวมในขั้นดําเนินโครงการ : เปนขั้นที่ประชาชนเขามีสวนรวมในการ
ทําประโยชนใหแกโครงการโดยการรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงาน หรือโดย
การบริหารงานและประสานงาน ตลอดจนการดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก  เปนตน 
               ขั้นที่ 4  การมีสวนรวมในขั้นรับผลที่เกิดจากโครงการพัฒนา : เปนขั้นที่ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการรับผลประโยชนที่พึงไดรับจากโครงการ หรือมีสวนในการรับผลเสียที่อาจเกดิจาก
โครงการ ซ่ึงผลประโยชนหรือผลเสียนี้อาจเปนดานกายภาพหรือดานจิตใจที่มีผลตอสังคมหรือ
บุคคลก็ได 
                ขั้นที่ 5   การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลโครงการพัฒนา : เปนขั้นที่ประชาชนเขามามี
สวนรวมในการประเมินวา โครงการพัฒนาที่พวกเขาดําเนินการนั้น บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
หรือไมการประเมินผลนี้อาจเปนการประเมินผลยอย (formative evaluation) ซ่ึงเปนการประเมินผล
ความกาวหนาของโครงการที่กระทํากันเปนระยะๆ หรือการประเมินผลรวม (summative evalution) 
ซ่ึงเปนการประเมินผลสรุปรวมยอดของโครงการทั้งหมด 
                ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอื่นๆ (2543 : 143) กลาววากระบวนการมีสวนรวม                 
มีดังตอไปนี้คือ  
                (1)  การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน จะเปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรู
สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการทํางาน 
และรวมกันคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา ตลอดจนการจดัลําดับความสําคัญของปญหา 
                (2)  การมีสวนรวมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
เพื่อการกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่จะตองใช 
                (3)  การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนดานวัสดุ อุปกรณ แรงงาน 
เงินทุน หรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงาน  และดําเนินการขอความ
ชวยเหลือจากภายนอก 
                (4)  การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนําเอากิจกรรมมาใชให
เกิดประโยชนทั้งดานวัตถุ และจิตใจ โดยอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันของบุคคล และสังคม 
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                (5)  การมีสวนรวมในการติดตาม และประเมินผลการพัฒนา เพื่อท่ีจะแกไขปญหาตางๆ  
ที่เกิดขึ้นไดทันที 
                นอกจากนี้ พันธุทิพย  รามสูต (2536 : 17-18) กลาววา กลยุทธที่จะใหเกิดการมีสวนรวม
ของชุมชนมีดังนี้  
                (1)  กระบวนการขั้นตนของการพัฒนา เชน การเขาถึงชุมชน ตลอดจนกิจกรรมตางๆ ที่จะ
กระทําในชุมชนจะตองสอดคลองกับวัฒนธรรมของประชาชน หรือริเร่ิมจากภายในวัฒนธรรมของ
ทองถ่ิน (cultural foundation) โดยประชาชนที่ตองการเปลี่ยนแปลงเปนผูนําความคิดนั้นๆ แมวา
การสนับสนุนจากภายนอกเปนสิ่งจําเปนมากในบางขั้นตอนของกระบวนการ เชน ในชวงวิกฤติ
หรือการเปลี่ยนแปลงอาจเปนสิ่งที่ริเร่ิมจากภายนอกชุมชนในบางกรณีก็ตาม แตถาตองการมองเห็น
ความสําเร็จที่แทจริงแลว การลงมติหรือขอยุติของการพัฒนาจะตองเปนสิ่งที่มาจากภายในชุมชน 
                (2)  กระบวนการพัฒนาตองมีลักษณะภาพรวม (holistic) ทั้งในแงบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน และประเทศ มีการผสมผสานพลังของกลุมตาง ๆ (interdisciplinary) องคการตางๆ 
(intersectoral) ในลักษณะที่รวมหลายมิติ (multidimensional) นั่นคือ การพัฒนาบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน ตองเดินทางรวมกันไป เนื่องจากการเสริมกําลังและกระบวนการพัฒนาชุมชน จะมีผลตอ
การพัฒนาบุคคลโดยตรง ทํานองกลับกันถาบุคคลแกรงขึ้น มีความรูมากขึ้น และรวมมือใน
กระบวนการพัฒนามากขึ้น ก็จะมีผลตอการพัฒนาโดยสวนรวมของครอบครัวและชุมชน มิติทั้ง 2 
ดาน ของกระบวนการนี้ตางขึ้นอยูแกกันและกัน ถาขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งดานอื่นๆ ก็จะไมเกิด 
                (3)  ตองสงเสริมและชวยใหประชาชนมีการมองหรือปริทัศนตออนาคตในทางบวก คือ 
ใหมีจินตนาการ (vision) เพราะหากประชาชนไมมองเห็นความเปนไปไดของการพัฒนา ไมมี
จินตนาการก็เทากับไมเกิดการพัฒนา ดังนั้น เขาจะตองมองเห็นศักยภาพของตนในการเยียวยาแกไข
ปญหาของตนเองกอน เขาจึงจะเกิดความตั้งใจที่จะลงมือกระทําตามจินตภาพของเขา 
                (4)  ตองสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู (learning) โดยเนนใหเปนศูนยกลางของ
กิจกรรมการพัฒนากระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตเปนสิ่งจําเปน เปนปจจัยพลวัตพื้นฐานของการ
พัฒนามนุษย ประชาชนตองเรียนรูการมีชีวิตอยูในโลกในฐานะบุคคล ครอบครัว และชุมชน 
                (5)  กระตุนและสนับสนุนอยางจริงจังใหเกิดการมีสวนรวมอยางแข็งขันของประชาชน
ในทุกระดับ ตั้งแตการประเมินความตองการ การวางแผน การประเมินผล ฯลฯ 
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 
                                                                                                                                                             

34

                (6)  ใหมีบูรณาการผสมผสาน (integration) ทั้งจากลางสูบนและบนสูลาง เพื่อใหขางบน
ไดรับแนวทางที่ช้ีจากขางลางตามความตองการภายในชุมชน แลวขางลางก็จะสนับสนุนสอดคลอง
กับฝายบน โดยมีขอมูลสนับสนุนสอดคลองกับฝายบน โดยมีขอมูลสนับสนุนจากภายนอกและจาก
ฝายอบรม 
                สรุปไดวา  วิธีการมีสวนรวม มีขั้นตอนดังนี้คือ   ขั้นแรกตองมีสวนรวมในการคนหา
ปญหาและสาเหตุของปญหา ตลอดจนจัดลําดับความสําคัญของปญหา   เพื่อใหเกิดความเขาใจและ
มองปญหาไดเดนชัด   มีสวนรวมในการวางแผนดําเนินกิจกรรมมีการกําหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค   มีสวนรวมในการลงทุนและการปฏิบัติงานทั้งในดานทรัพยากรและแรงงาน         
การประสานงานและการบริหารงานตลอดจนขอความชวยเหลือจากภายนอก  ตลอดจนการมี    
สวนรวมในการรับผลประโยชน  ซ่ึงจําเปนตองมีการลงมติหรือขอยุติที่ตองมาจากความตองการ
ของบุคคลในองคกร สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู และมีการบูรณาการผสมผสานทั้งจาก
ดานบนสูลาง  มีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลงานวาบรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด     
 
                6)  ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวม 
 
                ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม มีผูเสนอแนวคิดไว เชน 
                ปรัชญา  เวสารัชช (2528 : 170) ระบุวา ปจจัยที่สงผลใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการตาง ๆ คือ 
                (1)  ปจจัยสภาพแวดลอมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและความ
ปลอดภัย 
                (2)  ปจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะผูนํา เชน กํานัน ผูใหญบาน 
                (3)  ปจจัยที่เปนรางวัลตอบแทน ไดแก คาตอบแทนแรงงาน เงินปนผล 
                (4)  ปจจัยภายในตัวบุคคล เชน ความคาดหวังในประโยชนของสวนรวม ความรูสึก
เกรงใจ 
                กาญจนา  แกวเทพ (2538 : 129) ระบุวา ปจจัยสําคัญที่สงผลตอการมีสวนรวม คือ  
                (1)  ลักษณะของการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน รับผิดชอบรวมกัน 
                (2)  ความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
                (3)  ความสัมพันธที่มีผลประโยชนรวมกัน 
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                สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2536 : 179 – 181) ไดกลาวถึงปจจัยที่ทําใหชุมชนเขามามีสวนรวม
อยางแทจริงในการพัฒนา ดังนี้ 
                (1)  ปจจัยทางดานบุคคล บุคคลที่จะทํางานพัฒนาเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมอยางแทจริง
ของประชาชนตองสรางเงื่อนไขของบทบาทของตนใหพรอมที่จะเขาไปทํางานและใหประชาชน   
มีสวนรวม โดยตองมีทัศนคติและจิตสํานึกตอประชาชนอยางเหมาะสม เชน การยอมรับศักดิ์ศรีของ
ประชาชนเทาเทียมกับตน การมีความเชื่อและเคารพในตัวประชาชน การพรอมที่จะเรียนรูจาก
ประชาชน และใหโอกาสแกประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและรวมในกิจกรรมการพัฒนา 
และการสงเสริมใหเหมาะสม ในขณะเดียวกันควรใหโอกาสผูนําชุมชน รวมไปถึงบุคคลที่มี
ความคิดริเริ่มในการกระตุนใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาใหมีบทบาทในการพัฒนาอยาง
เต็มความสามารถ 
                (2)  ปจจัยดานการบริหาร เปนผลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตามระเบียบราชการหรือ
องคกรพัฒนาเอกชน ควรนํามาใชใหมีความยืดหยุนในการปฏิบัติพอสมควร เพื่อใหเกิดการมี    
สวนรวมของประชาชนที่คอนขางเปนอิสระและไมผูกพันกับระเบียบราชการมากเกินไป 
                (3)  ปจจัยดานโครงสรางชุมชน แบงออกเปนหลายองคประกอบ คือ 
     ก. ลักษณะความสัมพันธของชุมชน ชุมชนใดที่มีความสัมพันธในชุมชนเปนลักษณะ
ปฐมภูมิ รูจกักันเปนญาตพิีน่อง การมีสวนรวมจะดีกวาชุมชนที่มีประชาชนจากหลายแหงและตาง
วัฒนธรรมมาอยูดวยกนั โดยมีฐานะความเปนอยูและความสัมพันธซ่ึงกันและกันแบบทุติยภูม ิ
    ข. โครงสรางของประชากร ชุมชนที่มีโครงสรางประชากรวยัแรงงานมาก การมสีวน
รวมจะมีมากกวาโครงสรางชุมชนที่วยัแรงงานยายออกไปทํางานที่อ่ืน 
    ค. วัฒนธรรมชุมชนที่เอื้อตอการมีสวนรวม เชน การมีคนในชุมชนมีความเหน็อกเห็น
ใจและการเหน็ความสําคัญของการชวยเหลือผูอ่ืน จะทําใหชุมชนเกิดการมีสวนรวมกนัในชมุชน
มากกวาชมุชนที่ตางคนตางอยู 
    ง.  คานิยมของชุมชน    เชน    คานิยมการนับถือผูนําอาวุโสหรือผูนําชุมชนทําใหผูนํา
ชุมชนเปนแกนนําที่จะทําใหประชากรมสีวนรวมในกจิกรรมตางๆ ได 
    จ.  คุณภาพของประชากรในชุมชนที่ประชากรมีคุณภาพดี      เชน   ฐานะรายไดดี  การ 
ศึกษาดีมีทัศนคติที่เห็นแกประโยชนสวนรวม มีความตื่นตัวในการพึ่งพาตนเอง จะเอื้ออํานวยให
ประชาชนมีจติสํานึกในการมีสวนรวมของชุมชนมากกวา 
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    ฉ.  โครงสรางของอํานาจ หมายถึง บุคคลหรือกลุมที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจของกลุม
ในชุมชน เชน ผูนําชุมชน ซ่ึงโดยมากมักมีฐานะดี มีความรูและประสบการณมากกวาคนอื่น         
ถาผูนําเห็นประโยชนในการมีสวนรวม ก็จะเปนแกนนําในการมีสวนรวมของประชาชน 
    ช.  ลักษณะการตั้งถ่ินฐานของชุมชน ถาชุมชนตั้งถ่ินฐานมีลักษณะเปนกลุมจะทําให
ประชาชนรูจักกันและทํากิจกรรมรวมกันมากกวาชุมชน ที่ตั้งอยูอยางกระจัดกระจายยากตอการ
รวมกลุม 
    ซ.  ทรัพยากรและสภาพแวดลอมของชุมชน ชุมชนใดมีทรัพยากรและมีสภาพแวดลอม
ของชุมชนที่ดี เชน เปนชุมชนที่อยูในเขตชลประทานหรือประชาชนมีการศึกษาดี มีรายไดจาก
การเกษตรสม่ําเสมอทุกป จะทําใหประชาชนมีสวนรวมในการแกปญหาและความตองการของ
ชุมชนที่ขาดทรัพยากรและมีสภาพแวดลอมไมดี 
                 
                นรินทรชัย  พัฒนพงศา  (2547 : 32) กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมไวดังนี้คือ  
                (1)  ปจจัยทางการเมือง สังคม และวัฒนธรรม 
 -   การกระจายอํานาจทางการเมืองและอํานาจการตัดสินใจใหประชาชนตองมี
มากพอ 
 -  การใหสิทธิความเปนพลเมือง เพื่อประชาชนจะไดรับแรงจูงใจในการเขามา
มีสวนรวม 
 -  สภาพทางเศรษฐกิจ     วัฒนธรรมและสภาพทางกายภาพในชุมชน  ที่เอื้อตอ
การใหประชาชนเขามามีสวนรวม (เชื่อมั่นวาถาไดรับโอกาสอยางด ี ประชาชนมีความสามารถ
พัฒนาชีวิตความเปนอยูของตนใหดีขึ้นได) 
                (2)  ปจจัยของโครงการ 
 -  โครงการใหความสะดวกกบัประชาชน  ที่จะเขามามีสวนรวมจริงจังหรือไม 
หรือเพียงใหมฝีายประชาสัมพันธไป “ทําความเขาใจ” 
 - ใหประชาชนรูสึกเปนเจาของโครงการนั้น คือ มีโอกาส มีอิทธิพลตอการ
ตัดสินใจ ตั้งแตเร่ิมตน จนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการตัดสินใจนัน้ๆจริงๆ 
 -  ใหการพัฒนาความรูสึกและทักษะการมสีวนรวมแกประชาชน 
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                (3)  ปจจัยดานพี่เล้ียง (facilitator) 
 -  พี่เล้ียงตองรวมกับชุมชนศกึษาองคประกอบตางๆของคนในชุมชนและ
โครงสรางอื่นๆ 
 -  มีความรูความเขาใจเนื้อหาของกระบวนการมีสวนรวม 
 -  คนหาผูนํา หรือผูมีแววเปนผูนํา แลวชวยกันกระตุนการมีสวนรวมในชุมชน 
 -  รวมกลุมชาวบานเพื่อรวมกันคนหาปญหาและหาแนวทางแกไข 
 -  สนับสนุนขอมูลขาวสาร กําลังใจ และมสีวนรวมแกปญหาและอุปสรรค  
 -  มีความจริงใจ ทําตนใหประชาชนเชื่อถือและศรัทธา 
 -  ไมทําตนหางไกลชุมชนนกั แตกไ็มใกลชิดชวยเหลือตลอดเวลา ตองชวยใน
กรณีที่จําเปนจริงๆเทานั้น (keep the distance) 
                (4)  ปจจัยดานผูนํา 
 -  ผูนําชุมชนมคีวามจริงใจ ทีจ่ะชวยเหลือชุมชน 
 -  ตองไดรับการยอมรับจากชาวบาน 
 - มีความสามารถกระตุนชาวบานใหคนปญหา  และเหน็ความจําเปนของการ
แกปญหานั้นๆ 
                (5)  ปจจัยทางดานสังคม-จิตวิทยา 
 -  ควรกระตุนใหชุมชนมีความสนใจ      และหวงกังวลปญหานั้นๆ รวมกันจน
เปนเจาของปญหานั้นๆก็จะเขามามีสวนรวมมากขึ้น 
 -  ตางตกลงใจรวมกันทีจ่ะแกปญหานั้น 

                ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอื่นๆ (2543 : 152 – 153) กลาวถึงปจจัยที่เสริมสรางการมี      
สวนรวมของประชาชนในงานพัฒนา แบงออกไดเปน 4 กลุม ดังตอไปนี้  
                (1)  ปจจัยดานกลไกของรัฐ โดยรัฐจะตองมีกลไกดังนี้ 
  - มีการกําหนดนโยบาย จะตองคํานึงถึงความแตกตางของวัฒนธรรมในทองถ่ิน  
  - มีการสนับสนุนกิจกรรมที่มีความสอดคลองกับสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม 
วัฒนธรรม และการเมือง 
  - มีการสรางชองทางในการเขามามีสวนรวมของประชาชน โดยระบบตางๆ ของ
ราชการจะตองเอื้ออํานวยและเพิ่มโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 
  - มีการติดตามประเมินผล และการใหการสนับสนุนในภายหลัง 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 
                                                                                                                                                             

38

                (2)  ปจจัยดานประชาชน โดยประชาชนในชุมชนจะตอง 
  - มีความรู ความเขาใจ และมีประสบการณในการทํางานพัฒนา 
  - เปนฝายตัดสินใจ ริเร่ิมกิจกรรม และรับผลประโยชน 
  - เปนสมาชิกกลุมทางสังคม หรือเปนผูนําทองถ่ิน 
  - มีการติดตอ ประสานงานกับเจาหนาที่ หรือหนวยงานอื่น 
  - ไดรับการฝกอบรม การศึกษาดูงาน และรับรูขอมูลขาวสารตางๆ อยางตอเนื่อง 
                (3)  ปจจยัดานนักพัฒนา โดยนักพัฒนาตอง 
  - ศึกษาชุมชน เพื่อนํามาใชเปนขอมูลพื้นฐาน และไดเรียนรูสภาพแวดลอมในทุกๆ 
ดานในชุมชน 
  - มีความรู ความเขาใจในเนื้อหาของกระบวนการมีสวนรวม 
  - คนหาผูนําที่มีศักยภาพ ซ่ึงจะเปนผูที่กระตุนใหชาวบาน แสดงความคิดเห็น และมี
สวนรวมในงานพัฒนา 
  - รวมกลุมชาวบานเพื่อหาแนวทางการแกไขปญหา 
  - เปนผูสนับสนุนดานการศึกษา การใหขอมูลขาวสาร วิทยาการใหม ๆ วัสดุ อุปกรณ
ที่จําเปนและประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  
  - มีความจริงใจ และมีความผูกพันกับทองถ่ิน เพื่อใหประชาชนเชื่อถือและศรัทธา 
  - ดําเนินงานพัฒนาที่มีความเหมาะสม และสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน 
                (4)  ปจจัยจูงใจ 
  - การไดรับผลประโยชนจากการไดเขามีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนา 
  - โครงการพัฒนาตอบสนองตอความตองการของประชาชน 
                การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาจะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใดตองอาศัยปจจัยหลาย
ประการคือ  (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.  2542 : 982)   
                (1)  ความสัมพันธระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับประชาชน เจาหนาที่ของรัฐเปนตัวการ
สําคัญในการที่จะผลักดันใหเกิดการมีสวนรวมของประชาชน หากเจาหนาที่ขาดแนวความคิด    
ขาดความเชื่อมั่นวา ประชาชนนั้น สามารถที่จะแกปญหาดวยตัวเองได และมีวิธีการที่จะไปครอบงํา
ความคิดของประชาชน คิดวาตนเปนผูใหและประชาชนเปนเพียงผูรับแลว การพัฒนานั้นๆ ก็จะ
ประสบความลมเหลวและขาดความตอเนื่อง การมีสวนรวมของประชาชนก็จะไมเกิดขึ้น 
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                (2)  ปจจัยทางดานจิตวิทยา สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน ปจจัยดานนี้มีผลตอการมี
สวนรวมของชุมชนเปนอันมาก ชุมชนแตละชุมชนมีปจจัยที่จะเอื้ออํานวยแตกตางกันออกไปบาง
ชุมชนมีการรวมตัวกันงาย มีการเสียสละชวยเหลือกัน ชุมชนนั้นก็มีโอกาสที่จะเสริมสรางการมี
สวนรวมของชุมชนไดงายกวาชุมชนซึ่งตางคนตางอยู เอารัดเอาเปรียบ และมุงผลประโยชนของ
ตนเองเปนหลัก อยางไรก็ตาม ก็มีวิธีการที่เรียกวากระบวนการการจัดองคกรชุมชน ที่จะชวยให
ชุมชนไดรวมตัวกัน  
                นอกจากปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนที่จะสงผลใหเกิด
ความสําเร็จในการดําเนินงานตางๆแลว ในดานการดําเนินงานในองคกรนั้นบุคลากรในองคกรอาจ
มีสวนรวมในการดําเนินงานตาง ๆ ภายในองคกรได ทั้งการมีสวนรวมโดยตรง มีการกระทํา
กิจกรรมตาง ๆ ดวยตนเอง หรือการมีสวนรวมทางออม โดยผานตัวแทนที่  เขาไปทํางานแทนตน 
การมีสวนรวมมีประสิทธิภาพตอการทํางานเปนทีม แตก็มีขอจํากัดในตัวเอง คือ ในทางปฏิบัติทําได
ยาก และอาจลมเหลวไดงาย หากนํามาใชไมเหมาะสม ดังนั้นหากตองการใหเกิดการมีสวนรวมใน
ระดับสูง ควรคํานึงถึงปจจัย ดังนี้ (Reilly. 1979, อางถ ึงใน เกษณี  เอกสุวรรณ.  2545 : 11-12) 
                (1)  การสรางเสริมบรรยากาศของความไววางใจระหวางผูบริหารกับบุคลากร 
                (2)  ผูบริหารควรสรางบรรยากาศการทํางานที่มีความโปรงใส เปดเผย และใหขอมูลแก
บุคลากรใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
                (3)  ผูบริหารควรเขาหาบุคลากรโดยตรง มีความจริงใจตอกัน 
                (4)  ควรยึดเกณฑโดยใชเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกรตอการตัดสิน มากกวาการ
ใชเกณฑของแตละบุคคล 
                (5)  บุคลากรจะมีสวนรวมเมื่อเขารูสึกวาการตัดสินใจนั้นไมมีผลกระทบตอความมั่นคง
ของตนเอง 
                (6)  ผูบริหารควรชวยเหลือ เขาใจ และตระหนักถึงขอจํากัดของบุคลากรแตละคน 
                (7)  ควรมีนโยบายที่จะพัฒนาบุคลากร 
                (8)  ควรมีการฝกฝนอบรมบุคลากร 
                (9)  มีการปรับระบบงานใหเหมาะสมกับบุคลากรมากกวาที่จะบีบบังคับใหบุคลากร
ปรับตัวใหเหมาะสมกับงาน 
                (10)   ผูบริหารควรกระจายอํานาจการตัดสินใจใหบุคลากร 
                (11)   มีการตัดสินใจรวมกันระหวางผูบริหารกับบุคลากรใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
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                โคเฮนและอัพฮอพฟ (Cohen and Uphoff.  1980, อางถึงในอัจฉรี  จันทนกุลกะ.  2544 : 
13 ) กลาววา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมในการพัฒนาชนบท ไดแก 
                (1)  ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษา ระดับ 
สังคม อาชีพ รายได แหลงที่มาของรายได ลักษณะการจางงาน ระยะเวลา และระยะทางจาก
โครงการ 
               (2)  ปจจัยดานสภาพแวดลอม ไดแก ความสลับซับซอนทางเทคโนโลยี ความตองการ
ทรัพยากร  ผลประโยชนที่จับตองได ความเปนไปไดของผลประโยชน ความรวดเร็วของ
ผลประโยชนที่ไดรับ ผลประโยชนที่จัดสรรได การเชื่อมตอโครงการ ความยืดหยุนของโครงการ 
ความสะดวกในการเขาไปบริหารจัดการ ความครอบคลุมของการบริหารจัดการ ปจจัยกายภาพ 
ชีวภาพ เศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม และวิวัฒนาการตาง ๆ  
                กลาวโดยสรุปไดวา การมีสวนรวมของบุคลากรอาจมีขอจํากัดในตัวเอง ดังนั้น จึงควร
คํานึงถึงปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม เชน ผูบริหาร บุคลากร นโยบาย ส่ิงแวดลอม วัฒนธรรม 
                เดวิส และนิวสตอม (Davis and Newstom.  1985,  อางถึงในวรัตรา แกววิชิต.  2544 : 10) 
กลาวถึงสภาพพื้นฐานที่จะทําใหการ มีสวนรวมประสบความสําเร็จ คือ 
                (1)  มีเวลาเพียงพอกับการมีสวนรวม กอนมีการลงมือปฏิบัติ การมีสวนรวมไมเหมาะกับ
สถานการณที่เรงรีบ 
                (2)  ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น ควรจะมีคายิ่งใหญกวาคาใชจาย ซ่ึงหากบุคลากร             
ไมสามารถใหเวลากับการมีสวนรวม ก็จะทําใหละเลยตองาน 
                (3)  วัตถุประสงคของการมีสวนรวมจะตองมีความสําคัญและเปนที่นาสนใจของบุคลากร 
ไมเชนนั้นจะมองเห็นวาเปนการเพิ่มงาน 
               (4)  ผูมีสวนรวมควรมีความสามารถ  เชน  ความฉลาด   ความรูเกี่ยวกับเทคนิคการมีสวน
รวมซ่ึงเปนสิ่งที่ยากแกการแนะนํา 
                (5)  ผูมีสวนรวมจะตองสามารถสื่อสารซึ่งกันและกันได ใชภาษาที่มีความเขาใจ สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได 
                (6)  ในการประชุมไมควรใหเกิดความรูสึกถูกคุกคามหากบุคลากรรูสึกเชนนี้รุนแรงมาก 
ทําใหไมเกิดการมีสวนรวม เกิดการปฏิเสธหรือตอตาน 
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                (7)  การมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปฏิบัติในองคกร สามารถทําไดในองคกร
ที่ใหอิสระในการทํางาน แตบางครั้งความเขมงวดก็ยังจําเปน ยังตองการเพื่อรักษาความเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน 
                คอทตอน (Cotton. 1997,  อางถึงในวรัตรา แกววิชิต.  2544 : 10) ไดเสนอลักษณะท่ีจะ   
ทําใหการมีสวนรวมมีประสิทธิภาพ คือ   
                (1)  การมีสวนรวมที่มุงเนนงานประจํา บุคลากรตองการมีสวนรวมในเรื่องเกี่ยวกับงาน
ประจํามากกวาในประเด็นนโยบายองคกร 
                (2) การเสริมสรางอํานาจใหกับบุคลากรโดยมีความเชื่อวาบุคลากรมีความคิดที่ดีตอง
กระตุนใหแสดงความคิดออกมาใหเนนการทํางานอยางฉลาดไมใชการทํางานหนัก เพิ่มแรงจูงใจ 
และชวยใหบุคลากรตัดสินใจ 
                (3)  การเปลี่ยนแปลงในครั้งแรก ผูบริหารควรกําหนดรูปแบบ หลังจากนั้นบุคลากรควร
เปนผูพัฒนาและปรับปรุง ซ่ึงจะตองเปนพลวัตร 
               (4)  ความสําเร็จในการมีสวนรวมสูงสุด ส่ิงที่จะตองเปลี่ยนแปลง คือ ชีวิตการทํางานของ
บุคลากร มีการทํางานเปนทีม มีการทํางานที่งายขึ้น โดยอาศัยการปรับตัวเพียงเล็กนอย 
             บราวน(Brown. 1996 : 235-255)ไดทําการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยและรวบรวม
ปจจัยที่สงเสรมิการเขารวมกจิกรรมของบุคลากรไวดังนี ้
               (1)  บุคลิกภาพของบุคคลแตละคน หมายถึง การควบคุม การนับถือตนเอง ความตองการ
การเจริญกาวหนาในงาน และความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเองที่ตองการเจริญกาวหนาใน
งานและแรงจูงใจภายในที่มีอยูในตัวของแตละบุคคล คุณลักษณะตางๆ เหลานี้มีความสําคัญในการ
สนับสนุนและจูงใจใหคนเขารวมกิจกรรม 
                (2)  ลักษณะงานที่มีความสําคัญตอรูปแบบของการเขารวมของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรจะเขารวมกิจกรรมมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความเปนอิสระในการทํางาน ความสามารถ
และทักษะ ภาระงาน ลําดับขั้นในการบริหาร ความสําคัญของงาน แรงจูงใจในงาน ความทาทาย 
และความซับซอนของงาน  
                (3)  พฤติกรรมของผูตรวจการที่ใหโอกาสบุคลากรในการตัดสินใจรวมกิจกรรมมากกวา
การสั่งการ  
                (4)  การรับรูบทบาท การที่บุคลากรรับรูบทบาทและเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบในงาน    
ทําใหเกิดความพึงพอใจในงาน ซ่ึงจะสงผลใหบุคลากรตองการเขารวมกิจกรรม สวนบทบาทที่
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ขัดแยงและมีความคลุมเครือจะสงผลตอการเขารวมกิจกรรมดานลบ (Fisher & Gitelson and 
Brown. 1996,  อางถึงในนริศา    ชัยสุวิรัตน.  2545 : 9)  
                สรุปไดวา ปจจัยที่จะสงผลตอการมีสวนรวมมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับปจจัยดังตอไปนี้ 
คือ   ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพในครอบครัว ระดับการศึกษา  ความสามารถ  
บุคลิกภาพของแตละบุคคลที่แตกตางกัน  บุคคลที่มีความคิดริเร่ิมในการกระตุนใหมีสวนรวมใน
การพัฒนายอมทําใหเกิดการมีสวนรวมสูง  ปจจัยภายในตัวบุคคล เชน ความคาดหวังในประโยชน
ของสวนรวม  ระดับสังคม อาชีพ รายได  ระยะเวลาที่เพียงพอตอการมีสวนรวม  นอกจากตัวบุคคล
แลวปจจัยผลักดันจากบุคคลอื่นโดยเฉพาะบุคลิกภาพและนโยบายของผูบริหารหรือผูนําก็มีผลตอ
การมีสวนรวม หากผูนําดีก็ยอมจะทําใหสมาชิกมีสวนรวมไดมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปจจัย
สภาพแวดลอมไดแก ความสลับซับซอนทางเทคโนโลยี ความตองการทรัพยากร การสื่อสารที่เขาใจ
ตรงกัน ปจจัยลักษณะงานที่มีความอิสระของงาน ความทาทายและความซับซอนของงาน เศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองและ การปกครอง  ตลอดจนปจจัยที่เปนรางวัลตอบแทนที่เปนผลจากการมีสวนรวม 
ไดแก คาตอบแทน แรงงาน เงินปน และปจจัยดานสังคมและจิตวิทยาในเรื่องความหวงกังวลกับ
ปญหานั้นๆ  ความรูสึกเปนเจาของและตกลงใจที่จะมีสวนรวมในแกปญหา   
 
2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

                1) นโยบายและการดําเนินงาน การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 

                แนวคิดในดานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เริ่มตนตั้งแตป พ.ศ. 2524 โดยกองการ
พยาบาลรวมกับกองสาธารณสุขภูมิภาค เร่ิมพัฒนาการบริหารจัดการทั่วไป และการรักษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลชุมชน ตอมาในป พ.ศ. 2526 กองพยาบาลเริ่มพัฒนาระบบบริการพยาบาลใน
โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไปเพื่อใหมีระบบงานที่ชัดเจนและมีคุณภาพ ในป พ.ศ.         
2527 – 2528 นพ. บรรลุ  ศิริพานิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ไดเริ่มโครงการ      
ติดดาวโรงพยาบาล  โดยใชแนวคิดการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Hospital 
Accreditation ( HA) ของอเมริกาเขามาใช และในป พ.ศ.  2528 – 2529 นพ. ชัยสิทธิ์  ธารากุล 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้น ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริการของสถาน
บริการ และหนวยงานสาธารณสุขในสวนภูมิภาค โดยมีเปาหมายเพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับ
บริการที่เทาเทียมกัน โดยสถานบริการตางๆ เชื่อมโยงบริการเขาดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ มีการ
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กําหนดมาตรฐานสําหรับประเมินตนเอง ในป 2531 กองการพยาบาลไดจัดทํามาตรฐานระบบ
บริการพยาบาลและเริ่มตรวจสอบคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป ใน
ป พ.ศ. 2536 – 2539 สํานักงานประกันสุขภาพกองโรงพยาบาลภูมิภาค องคกรอนามัยโลกและ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ไดใหการสนับสนุนโครงการวิจัย และพัฒนาการนําการพัฒนา
คุณภาพทั่วทั้งองคกรหรือการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเขามาใชในโรงพยาบาลนํารอง 8 แหง  
ซ่ึงเปนโรงพยาบาลของรัฐ โดยการผสมผสานเขากับการฝกอบรมเพื่อการพัฒนา พฤติกรรมบริการ  
และการพัฒนาองคกรที่มีการดําเนินการอยูแลวในโรงพยาบาล จากผลการประเมินโดยทีมของ    
รศ. นพ. องอาจ  วิพุธศิริ ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงในโรงพยาบาล 2 แหง จาก 8 แหงในป พ.ศ.2536 – 
2537 สํานักงานประกันสังคมรวมมือกันจัดทํามาตรฐานสถานพยาบาลประกันสังคม  ผลจากการนํา 
TQM / CQI มาใชในโรงพยาบาลนํารอง กระทรวงสาธารณสุขจึงไดออกนโยบายโรงพยาบาล
คุณภาพขึ้น โดยมีเปาหมายใหโรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไปทุกแหง  ดําเนินการพัฒนา
สุขภาพโดยใชแนวคิด TQM / CQI ภายในแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 8 ในป พ.ศ. 2538 – 2539  
                ตอมาสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสถาบันวิชาการเพื่อการคุมครองผูบริโภคดาน
สุขภาพ ไดสนับสนุนใหมีการจัดทําโครงการพัฒนามาตรฐานโรงพยาบาลโดยมีจุดมุงเนนที่
กระบวนการทํางาน มุงผูปวยเปนศูนยกลาง และมุงการพัฒนาอยางตอเนื่องไปสูความเปนเลิศ  
หลังจากเสร็จส้ินในปลายป พ.ศ. 2539 ไดกําหนดเปนมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับปกาญจนาภิเษก 
ในป พ.ศ. 2540 และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขไดรวมกับกองโรงพยาบาลภูมิภาคเชิญชวนให
โรงพยาบาลทั่วไป สมัครใจ เขารวมโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยมี
โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนสนใจเขารวม จํานวน 35 แหง ทุกฝายที่เขารวมโครงการไดเรียนรู
ประสบการณในการพัฒนาคุณภาพ และการประเมินคุณภาพอยางมากมาย เปนจุดกําเนิดของการ
สรางระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และไดจัดตั้งสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลขึ้นตามขอบังคับของพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเพื่อทําหนาที่
สงเสริมการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลในเวลาตอมา 

 

                3)  ความหมายของการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

                สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ไดนําการพัฒนาคุณภาพมาใชใน
โรงพยาบาล โดยมีความหมายวา การพยายามทําใหดีขึ้นเรื่อยๆ ไป เพื่อมุงตอบสนองความตองการ
ของลูกคา โดยการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 
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                อนุวัฒน  ศุภชุตกิุลและคนอื่นๆ (2542ข : 33) ไดใหความหมายของการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (hospital accreditation) เปนกลไกกระตุนใหเกิดการพัฒนาระบบงานภายใน
โรงพยาบาลอยางเปนระบบทั่วทั้งองคกร ซ่ึงในการพัฒนาคุณภาพอยางเปนระบบเกิดจากการมี
เปาหมายรวมกัน การพัฒนาคนการวิเคราะหงานทั้งหมด  การนํากิจกรรมคุณภาพที่เหมาะสมเขามา
ปฏิบัติทําใหองคกรเกิดการเรียนรู   มีการประเมิน   และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยใชแนวทางที่
กําหนดไวในมาตรฐานโรงพยาบาล  
                การพัฒนาคุณภาพ (quality improvement) คือ การจัดระบบบริหารและระบบการทํางาน
ในโรงพยาบาลตามแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานโรงพยาบาล ซ่ึงมุงเนนการทํางานดวยใจที่
มุงมั่นตอคุณภาพของเจาหนาที่ การทํางานเปนทีม การตอบสนองความตองการของผูปวยและ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน มีระบบตรวจสอบเพือ่แกไขปรับปรุงดวยการประสานกิจกรรม มีการบริหาร
ความเสี่ยง     หรือมีการประกันคณุภาพบุคลากรและมกีารพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเขาดวยกนั            
(อนุวัฒน  ศุภชุติกุลและคนอื่นๆ.  2544 : 180) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้
                การบริหารความเสี่ยง คือ การคนหาโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง การประเมินความเสีย่ง 
การวัดมาตรการปองกันความเสี่ยง หรือลดความสูญเสียและการดําเนนิการเมื่อเกดิความสูญเสียขึ้น 
                การประกันคุณภาพ คือ การวางระบบเพื่อเปนหลักประกันวาจะมีการปฏิบัติงานตาม
มาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติที่กําหนดและมีผลลัพธตามที่คาดไว ซ่ึงประกอบดวยการกําหนด
มาตรฐาน การวัดผลการปฏิบัติ และการปรับปรุงแกไขเมื่อไมมีการปฏิบัติตามแนวทางที่กําหนด 
หรือผลลัพธไมเปนไปตามที่คาด 
                การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ การใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคิด
สรางสรรคในการปรับปรุงระบบงานเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับผลงานอยางไมหยุดนิ่ง
โดยมุงไปสูความเปนเลิศ 
                การพัฒนาคุณภาพจะตองทําควบคูกันไปทั้งในดานวิชาชีพ และระบบงาน  การที่
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเขาไปใหคําปรึกษา และใหขอเสนอแนะจะทําใหการพัฒนาคุณภาพไปไดถูก
ทิศทางยิ่งขึ้น ดังนั้น การพัฒนาคุณภาพเปนการจัดระบบงานของแตละหนวยงาน และระบบงานที่
เชื่อมตอระหวางหนวยงานตางๆ การจัดระบบงานดังกลาวจะตองอาศัยการทํางานเปนทีม ทั้งทีม
ภายในหนวยงาน ทีมระหวางหนวยงาน ทีมระหวางวิชาชีพ ทีมระหวางผูปฏิบัติงานและผูบริหาร  
การพัฒนาคุณภาพเปนทั้งการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของการทํางานและการปรับปรุงระบบงาน  
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อผูบริหารทุกระดับเปนผูนําของการเปลี่ยนแปลงเปน
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ผูสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง เปนผูจัดระบบการบริหารใหเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลง  การแยก
บทบาทที่ชัดเจนระหวางผูนํากับทีมงานจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางเหมาะสม นั่นคือผูนําเปน
ผูกําหนดทิศทางและประเด็นในการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ทีมงานเปนผูกําหนดวิธีการหรือ
รายละเอียดในการเปลี่ยนแปลง (อนุวัฒน  ศุภชุตกิุลและคนอื่นๆ.  2542ก : 3) 
                การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  หมายถึง กระบวนการประเมินคุณภาพ
ระบบบริการของสถานพยาบาลในทุกดานเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับชาติเปนระบบที่ทําดวย
ความสมัครใจ ประกอบดวยการประเมินและปรับปรุงตนเองของสถานพยาบาลและการทบทวน
โดยกลุมเพื่อนผูเช่ียวชาญจากสถาบันอ่ืน (peer review) เปนกลไกที่   จะใชในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสถานพยาบาลที่ไดผลดีท่ีสุดอยางหนึ่ง   โดยมุงเนนหาวิธีการที่จะปรับปรุงการ
ใหบริการ และการดูแลผูปวยอยูตลอดเวลา  นอกจากนี้การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ คือ กลไก
กระตุนใหเกิดการพัฒนาระบบงานภายในโรงพยาบาลและสงเสริมใหโรงพยาบาลมีการพัฒนา
คุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางเปนระบบโดยมีกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน คือ  การพัฒนาคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพทําใหองคกรเกิดการเรียนรู มีการประเมินและพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่องโดยใชแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานโรงพยาบาล  (อนุวัฒน ศุภชุติกุลและคนอืน่ๆ.  
2544 : 181) 
                สรุปไดวา  การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล หมายถึง การจัดระบบบรหิาร
และระบบการทํางาน โดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและความคดิสรางสรรคในการปรับปรุง
ระบบงาน กระตุนใหเกิดการพัฒนาระบบงานภายในโรงพยาบาลอยางเปนระบบทั่วทั้งองคกร    
โดยมีเปาหมายรวมกนัเพื่อมุงตอบสนองความตองการของลูกคาหรือผูรับผลงาน มีการประเมิน
คุณภาพ การบริหารความเสีย่ง  การประกนัคุณภาพ  และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องโดยใชแนวทาง
ที่กําหนดไวในมาตรฐานโรงพยาบาล โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน คือ  การพฒันาคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพทาํใหองคกรเกดิการเรียนรูมุงไปสูความเปนเลิศ   
                 
                4)  ความสําคัญของการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

                การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมีความสําคัญโรงพยาบาลดังนี้คือ        
(สิทธิศักดิ์  พฤกษปติกุล.  2543  : 13-17) 
                (1)  การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  เปนกลไกอันหนึ่ง (mechanism) 
ที่มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนให องคกรเกิดการพัฒนาระบบงาน 
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                (2)  การพัฒนาระบบงานตองเกดิขึ้นอยางเปนระบบ และทัว่ถึงทั้งองคกร 
                (3) การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (HA)   จะชวยใหเกดิการเรียนรูใน
เร่ืองการพัฒนาคุณภาพ การแกไขปญหาและเรื่องอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอการบริหารคุณภาพของ
โรงพยาบาล 
                (4)  การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (HA)   คาดหวังทีจ่ะใหโรงพยาบาลมี
การประเมินตนเอง และพฒันาตนเองใหคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง ไมหยดุยั้ง โดยใชแนวทางที่
กําหนดไวในมาตรฐานโรงพยาบาล 
                เนื่องจากการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล    เปนกระบวนการรับรอง
คุณภาพ หากโรงพยาบาลไดรับการรับรองคุณภาพจะสงผลในทางบวกตอโรงพยาบาลหลาย
ประการ  ทั้งในดานการเสริมสรางภาพลักษณและความเชื่อมั่นใหแกสังคมและผูรับบริการ การ
สงเสริมศักยภาพการแขงขัน การเสริมสรางระบบบริหารจัดการที่ดีขององคกร  (good governance) 
ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพของทรพัยากรมนุษย  สําหรับโรงพยาบาลซึ่งยังไมผานการรับรอง กอ็าจ
สงผลกระทบในเชิงลบทั้งจากสังคมและองคกรซึ่งเปนผู รับผิดชอบคาใชจาย ดังนั้น การที่
โรงพยาบาลจะไดรับการรับรองคุณภาพหรือไม จะเปนปจจัยหนึ่งที่กระตุนใหเกิดการพัฒนา
ระบบงานอยางตอเนื่อง  ซ่ึงปจจุบันมีปจจัยแวดลอมหลายประการที่กระตุนใหโรงพยาบาลตองการ
การรับรองคุณภาพอาทิ (สิทธิศักดิ์  พฤกษปติกุล.  2543  : 13) 
                (1)  ขอบัญญัติในรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบนั       เร่ืองการใหบริการที่ได
มาตรฐาน 
                (2)  การที่โรงพยาบาลของรัฐถูกผลักดันใหแปรสภาพเปนองคกรมหาชน ทาํใหตองมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศนและพัฒนาคณุภาพใหไดมาตรฐานเพื่อความอยูรอดขององคกรและการ
ยอมรับจากสังคม 
                (3)  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของผูรับผิดชอบคาใชจายในการรักษาพยาบาล   จากเดิม
ผูรับบริการจะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดวยตนเองเปนสวนใหญ มาเปนองคกรที่สาม (third party 
payment)  เชน   สํานักงานประกนัสังคม   บริษัทประกันชวีิต   บริษัทประกันสุขภาพ เปนตน  
ซ่ึงผูรับผิดชอบที่เปนองคกรที่สามเหลานี้   มีแนวโนมที่จะเรียกรองการบริการที่ไดมาตรฐาน และมี
คุณธรรมจากโรงพยาบาล 
               (4) ภาวะโลกาภิวัตนและการเปดเสรีทางการเงินทําใหสามารถเคลื่อนไหวเงนิทุนจํานวน
มหาศาลไดอยางเสรีภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ประกอบกับการที่ถูกแรงกดดนัจากตางชาติใหเปด
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เสรีดานธุรกิจบริการลวนทําใหการแขงขันดานธุรกิจบริการรุนแรงขึ้น ไมเพียงแตมีเพียงเฉพาะการ
แขงขันกันเองในหมูผูประกอบการภายในประเทศเทานัน้ แตอาจตองแขงขันกับผูประกอบการจาก
ตางประเทศดวย ฉะนั้นโรงพยาบาลที่มบีริการที่ไดมาตรฐานเปนทีน่าเชื่อถือเทานั้น จึงจะสามารถ
ดํารงสถานะในการแขงขันได 
               (5) ภาวะกีดกนัทางการคาทําใหบริษัทขามชาติซ่ึงเปนลูกคาโรงพยาบาลเรียกรองหลักฐาน
การไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพของโรงพยาบาลที่เปนคูสัญญา 
               (6) ผูรับบริการมีความรูและมีระดับการศึกษาทีสู่งขึ้น  และมคีวามคาดหวังที่จะไดรับการ
บริการที่ไดมาตรฐานและมีคณุธรรมเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจะเห็นไดจากปรมิาณการฟองรองคดีเกี่ยวกับ
การไดรับบริการที่ไมไดมาตรฐานหรือผิดจริยธรรมที่สูงมากขึ้นอยางรวดเร็ว 
               (7) การประกาศรับรองสิทธิของผูปวยของแพทยสภาและสภาวิชาชีพตางๆ 
               (8) การประกาศใชกฎหมายขอบงัคับใหมๆเชน พรบ.สถานพยาบาล พรบ.การสาธารณสุข 
พรบ.ที่เกี่ยวกบัสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย เปนตน 
                ปจจยัทางสังคมเหลานี้จะเปนตัวเรงเราใหโรงพยาบาลทุกแหงเรงปรับปรุงคุณภาพเพื่อให
ไดรับการรับรองมาตรฐาน     ซ่ึงหากศึกษาประเทศที่มีโปรแกรมการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลมา
นานจะพบวายงัมีปจจัยทางกฎหมายและปจจัยดานนโยบายของรัฐมาเกีย่วของดวย  เชน ในประเทศ 
สหรัฐอเมริกา หากโรงพยาบาลใดไมผานการรับรองคุณภาพจากรฐับาลจะไมไดตอใบอนุญาต
ประกอบการของรัฐนั้นซึ่งหมายถึงการปดทําการของโรงพยาบาลนั้นๆ จะเหน็ไดจากภาพดังนี้คือ 
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  ความคาดหวังของชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
  ความคาดหวังของผูรับบริการสูงขึ้น 
  ความคาดหวังของพนักงานสูงขึ้น 
  ความคาดหวังของผูถือหุนเรื่องปนผล 
  ขอบัญญัติของกฎหมายใหมๆ เพิ่มขึ้น 
  คําประกาศสทิธิผูปวยทีม่ีผลบงัคับใช 
  ภาวะกีดกันทางการคาที่รุนแรงขึ้น 
  ผลของโลกาภวิัฒนและการแขงขันไร  

    พรมแดนรวมทัง้การเคลื่อนยายของเงินทุนที ่ 
    รวดเร็ว 
  ความเสี่ยงในการถูกฟองรองเพิม่ขึ้น 
  มาตรฐานวิชาชีพที่เขมงวดขึ้น 
  เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ภาพลักษณของโรงพยาบาลเอกชน 

  ความเชื่อมั่นของผูรับบริการลดลง 
  ความผิดพลาดในการใหบริการ 
  ขอกําหนดดานสิ่งแวดลอมที่เพิม่ขึ้น 
  ขอกําหนดดานสุขภาพและความปลอดภัย 
  การตรวจสอบจากองคกรภายนอกเพิ่มขึ้น 
  วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 
  สถานะทางการเงินที่ผันผวน 
  การเปนองคกรมหาชนอิสระของรพ. ของรัฐ 
  ความสําเร็จของคูแขงทั้งในเรื่องธุรกิจ และการ 

     ไดรับการรับรองเรื่องคุณภาพ 
  ความเขมแข็งขององคกรผูรับผดิชอบคาใชจาย 

     อาทิ สํานักงานประกนัสังคม บริษัทประกันชีวิต 
     บริษทัประกันสุขภาพ 
  ปจจัยทางการเมือง  การปกครองประเทศ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              บุคลากรที่ดี ? 
                            ระบบงานที่ดี ? 
                      ความสัมพันธที่ดี ? 
            ระบบบริหารจัดการที่ดี ? 
          พันธมิตรธุรกิจที่เขมแข็ง ?      โรงพยาบาล 
          การบริหารความเสี่ยงที่ดี ?      ควรใชอะไรเปน 
        ระบบเครือขายสุขภาพที่ดี ?        ตัวค้ํายันเพื่อรับ 
      การสื่อสาร/ สารสนเทศที่ดี ?      กับความกดดนั 
จรรยาบรรณ/ มาตรฐานวิชาชีพ ?      เหลานี้ ? 
 
ภาพ  3    ภาพแสดงความกดดันที่เกดิขึ้นแกโรงพยาบาลเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ 
(ท่ีมา  :  สิทธิศักดิ์  พฤกษปติกุล. 2543 :14)  
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                สรุปไดวา  การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)  กระตุนใหองคกรเกิด
การพัฒนาระบบงานอยางเปนระบบ และทั่วถึงทั้งองคกร  ชวยใหเกิดการเรยีนรูและพัฒนาตนเอง
ใหคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง เสริมสรางภาพลักษณและความเชื่อมัน่ใหแกสังคมและผูรับบริการ  
ความจําเปนตองมีการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มีสาเหตุจากขอบัญญัติใน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทยฉบับปจจุบันเรื่องการใหบริการที่ไดมาตรฐาน การที่โรงพยาบาล
ตองแขงขันกบัผูประกอบการจากตางประเทศ  การประกาศรับรองสิทธิของผูปวยของแพทยสภา
และสภาวิชาชพีตางๆ  และการประกาศใชกฎหมายขอบังคับใหมๆ เชน พรบ.ตางๆ ดังนั้น
โรงพยาบาลที่มีบริการที่ไดมาตรฐานจะชวยลดปริมาณการฟองรองคดี สามารถดํารงสถานะในการ
แขงขันไดและสามารถพัฒนาสูองคกรแหงความเปนเลิศตอไป    
 

                 5)  แนวคิดหลักของการรับรองคุณภาพ 
 

                หลักสําคัญเพื่อการประเมินนี้เปนสิ่งที่ส่ือใหทราบถึงสิ่งที่ถูกรับรอง ซ่ึงประกอบดวย        
                (1)  รับรองวาโรงพยาบาลมีความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับองคกรและ
ระดับบุคคล ซ่ึงแสดงออกใหเห็นดวยการมีแผนงานที่ชัดเจน ผูปฏิบัติมีความเขาใจบทบาทและ
หนาที่ของตน มีกิจกรรมและผลลัพธปรากฏใหชัดเจน 
                (2)  รับรองวาโรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรมพัฒนาคณุภาพที่จําเปนและเชื่อมโยงกัน ไดแก 
การบริหารคุณภาพ การประกันคุณภาพ การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง การตรวจสอบตนเองโดย
กิจกรรมเหลานี้เนนผูปวย และผูใชบริการเปนศูนยกลาง 
                (3)  รับรองวาโรงพยาบาลมีการดูแลมาตรฐาน และจริยธรรมของผูประกอบวิชาชีพ 
                (4) รับรองวาโรงพยาบาลมีการทํางานเปนทีมในระดับ และมีการนําองคกรอยาง
เหมาะสม ผูบริหารทําหนาที่เปนผูนําที่คอยชวยเหลือ และสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ 
                (5)  รับรองวาโรงพยาบาลมีทรัพยากรเพียงพอกับภาระงานที่กําหนดไว มีการจัดระบบให
พรอมที่จะใชงานไดตลอดเวลา 
                สรุปไดวา  หลักสําคัญในการรับรองคุณภาพเพื่อรับรองวาโรงพยาบาลมีความมุงมั่นใน
การพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล   มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเนน
ผูใชบริการเปนศูนยกลางโดยมีการทํางานเปนทีม  มีการดูแลมาตรฐานและจริยธรรมของผูประกอบ
วิชาชีพ และมีทรัพยากรเพียงพอกับภาระงานที่กําหนดไว 
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                6)  แนวคิดของการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 
                หัวใจสําคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลเปนการพัฒนาคุณภาพตามปรัชญาการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM)  เกิดจาก
ความมุงมั่น และการมีสวนรวมของบุคลากรทั่วทั้งองคกร  หมายความวา  การพัฒนาระบบงาน
จะตองเกิดขึ้นในทุกหนวยงานทั้งโรงพยาบาล และทุกคนตองมสีวนรวมในการพัฒนาไมมากก็นอย  
นอกจากนี้  การพัฒนาระบบงานจะตองเกิดขึ้นในทุกระดับไมเวนตั้งแตองคกรบริหารสูงสุด 
ผูอํานวยการโรงพยาบาล จนกระทั่งถึงระดับผูปฏิบัติงานลางสุด 
                องคกรควรจัดโครงสรางใหพนักงานทุกคนไดมีสวนรวมในการวางแผน  ตัดสินใจและ
รวมกันแกไขปญหาโดยมีการกระจายอํานาจตัดสินใจลงไปในระดับตางๆ อยางเหมาะสม  
วัตถุประสงคที่จัดใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ ก็เพื่อใหไดการวางแผน ผลลัพธ
หรือการตัดสินใจที่ดีกวา  โดยยึดหลักวา ผูปฏิบัติหรือผูที่เกี่ยวของกับปญหานาจะเปนผูที่รูดีที่สุดวา
ควรแกไขปญหาหรือวางแผนในการพัฒนาอยางไร  การคิดปรับปรุงระบบและกระบวนการจะ
เปนไปตามกรอบแหงนโยบาย พันธกิจ วิสัยทัศน  และเปาหมายขององคกร  ทุกคนในองคกร
จะตองยึดมั่นเปาหมายรวมกัน  ยึดมั่นในพันธกิจและวิสัยทัศนรวมกัน รวมทั้งยึดมั่นถึงหลักปฏิบัติ
เดียวกัน  ทั้งนี้เพื่อผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพขององคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด  องคกรตองสรางบรรยากาศใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม  มีการรวมกัน
รับผิดชอบ  รวมกันตัดสินใจ  รวมกนัแกไข  และปรับปรุงคุณภาพโดยใชกลไกกลุม  รวมทั้งมีการ
ประสานงานที่ดีระหวางหนวยงานตางๆ ทุกคนในองคกร  ตองทราบถึงทิศทางที่องคกรตองทราบ
บทบาทที่ตนเองตองปฏิบัติ  มีความมุงมั่นพัฒนาไปในทิศทางที่ตองการรวมกัน เปนพลังของ
เจาหนาที่ทุกคน ทุกระดับในโรงพยาบาล ใหพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับที่องคกรมุงหมายไว          
(สิทธิศักดิ์  พฤกษปติกุล.  2543 : 10) 
                สรุปไดวา  หัวใจสําคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามกระบวนการ HA. 
เปนการพัฒนาคุณภาพตามปรัชญาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร   หมายความวา   การพัฒนา
ระบบงานจะตองเกิดขึ้นในทุกหนวยงานทั้งโรงพยาบาล และทุกคนตองมีสวนรวมในการพัฒนา
สรางบรรยากาศใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม  เปนพลังของเจาหนาที่ทุกคน ทุกระดับใน
โรงพยาบาล ใหพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับที่องคกรมุงหมายไว           
 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 
                                                                                                                                                             

51

               7)  แนวคิดแบบรวมสมัยของพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล 
 
                การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานที่มีคุณภาพได หนวยงานจะตองปฏิบัติ (ชาตรี 
บานชื่น.  2542 : 32) ดังนี้คือ 
                (1)  ปรับเปลี่ยนเจตคติ และความพรอมของบุคลากรตอการพัฒนา วิธีการพื้นฐานที่ใชใน
การปรับเจตคติของบุคลากรคือ 
                     ก.   การอบรมเรื่องการพัฒนาองคกร (Organization  Development , OD) 
                     ข.  การอบรมหลักสตูรการบริการสูความเปนเลิศ (Excellent  Service Behavior , ESB) 
               (2)  พัฒนาวิสัยทัศน พันธกิจ และแผนกลยุทธใหม 
                    โรงพยาบาลจําเปนตองมีวิสัยทัศน พันธกิจที่ชัดเจน เปนไปไดและเกิดจากความรู 
พรอมใจกันของบุคลากรภายในโรงพยาบาลรวมกันกําหนดขึ้น จึงจะมีผลตอการเกิดความมุงมั่นใน    
การดําเนินการตามวิสัยทัศน พันธกิจ ที่กําหนดไวรวมกันและตองมีวิธีการสื่อสารใหกับผูปฏิบัติ
ทราบวิสัยทัศน และกลยุทธใหมๆ อยางตอเนื่อง 
               (3)  พัฒนากระบวนการ เพื่อพัฒนาคุณภาพงาน 
 เมื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรในดานเจตคติ ทีมงาน และกําหนดวิสัยทัศน        
พันธกิจของโรงพยาบาลแลวตองพัฒนากระบวนการเพื่ อพัฒนาคุณภาพงานในทันที 
กระบวนการพัฒนาคุณภาพงานนั้นจะใชเทคนิคอะไรก็ไดตามความเหมาะสมกับชนิดงานดาน   
ตางๆ ระดับของงานบุคลากร เชน กิจกรรม 5ส.  กิจกรรมบริหารความเสี่ยง  การกําหนดวิธี
ปฏิบัติงาน  กิจกรรมของทีมสหวิชาชีพ  เปนตน 
                (4)  เสริมพลังการเปลี่ยนแปลง  โดยกระตุนและสนับสนุนใหมีการดําเนินกิจกรรมพัฒนา
คณุภาพงานอยางตอเนื่อง 
                (5)  ชื่นชมผลสําเร็จของงานในระยะสั้น  เพื่อจะมีกําลังใจ และเปนแรงกระตุนใหพัฒนา
งานตอๆไป 
                (6)  ขยายผลใหมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น นั่นคือ  มีการพัฒนาคุณภาพทั้งโรงพยาบาล 
                (7)  ใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร 
                สรุปไดวา  การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานที่มีคุณภาพได หนวยงานจะตองปฏิบัติ
ปรับเปลี่ยนเจตคต ิและความพรอมของบุคลากรตอการพัฒนาพัฒนาวิสัยทัศน พันธกิจ และมีแผน  
กลยุทธใหมที่กําหนดไวรวมกันและตองมีวิธีการสื่อสารใหกับผูปฏิบัติทราบ มีการพัฒนา
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กระบวนการเพื่อพัฒนาคุณภาพงาน ชื่นชมผลสําเร็จของงานในระยะสั้นเพื่อใหมีกําลังใจ และเปน
แรงกระตุนใหพัฒนางาน มีการพัฒนาทั้งโรงพยาบาลจนทําใหเกิดเปนวัฒนธรรมองคกร 
 

                8)  เปาหมายของการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

                หัวใจของกระบวนการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ  ถากลาวใหส้ันที่สุดจะประกอบดวย
องคประกอบสําคัญ 4   ประการดังนี้ (สิทธิศักดิ์  พฤกษปติกุล.  2543  : 19 - 20) 
                (1) มุงเนนการตอบสนองความตองการของผูปวยและผูรับบริการเปนสําคัญ   (customer 
focus) นั่นคือ คํานึงถึง ผูรับบริการ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ขององคกรและเปาหมายของการ
จัดบริการตลอดเวลา รวมทั้งพยายามรกัษาไวซ่ึงมาตรฐานและจรรยาบรรณแหงวิชาชพี 
                (2)   ยึดถือปรัชญาแนวคดิแบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร  (TQM approach) นั่นคือ 
มีการใชภาวะผูนํา มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนทรรศนในการทํางาน มีการเปดโอกาสใหทุกคนมี
สวนรวม มกีารเสริมพลังและกระตุนการพัฒนาอยางเหมาะสม ยึดหลักการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและ
กัน (interdependency)       มีการทํางานรวมกันเปนทมีทั้งทีมในหนวยงาน ทีมระหวางหนวยงาน 
และทีมระหวางสาขาวิชาชีพตางๆรวมทั้งคิดตลอดเวลาวา   เราจะทําหนาที่ของเราใหดีที่สุด เพื่อให
คุณสามารถทํางานไดดีขณะเดียวกัน เราทํางานไดดี ก็ตอเมื่อคุณสงงานที่ดี ที่ถูกตองแกเรา 
                (3) มุงมั่นพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง (continual quality improvement) โดย
กระบวนการ และแนวคิดที่เปนระบบ และเปนวิทยาศาสตร ทั้งการวิเคราะหความตองการของ
ผูรับบริการ การคนหาปญหา/โอกาสพัฒนาการวางระบบงาน/ระบบประกันคณุภาพ/ระบบความ
เสี่ยง การติดตามผลงาน รวมทั้งการปรับปรุงใหดีขึน้ เพื่อมุงสูความเปนเลิศ 
                (4)  มุงเนนที่ความสอดคลองตอมาตรฐานโรงพยาบาล (conformance / compliance to 
hospital standard)  และประเมินระดับการปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลอยูตลอดเวลา 
(compliance level) 
                อนุวัฒน ศุภชุติกุล และคนอื่นๆ (2544 : 177-178) กลาววา เปาหมายของการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คือ คุณภาพบริการสุขภาพที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง ใครก็ตามที่เกี่ยวของ
กับบริการสุขภาพของโรงพยาบาลยอมไดรับประโยชน   ผูที่ได รับประโยชนโดยตรง  คือ
ผูปฏิบัติงาน และผูปวยซ่ึงเปนผูรับผลการปฏิบัติงาน 
                ส่ิงที่ผูปฏิบัติงานจะไดรับ คือ ความเสี่ยงในการทํางานลดลง ทํางานงายขึ้น จากการ
ประสานงานที่ดีขึ้น และการนํานวัตกรรมตาง ๆ เขามาปรับปรุงวิธีการทํางาน , บรรยากาศในการ
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ทํางานดีขึ้น , ไดพัฒนาศักยภาพของตนเองและมีโอกาสแสดงออก , และเกิดความภาคภูมิใจที่ได
ทํางานในหนวยงานซึ่งมีระบบงานที่ดี 
                ส่ิงที่ผูปวยและญาติจะไดรับ คือ ไดรับบริการที่มีคุณภาพ , ความเสี่ยงตอการดูแลรักษาที่
ไมไดมาตรฐาน การประสบความสูญเสียหรือภาวะแทรกซอนลดลง , คุณภาพการดูแลรักษาดีขั้น , 
ไดรับการพิทักษสิทธิผูปวยและศักดิ์ศรีของความเปนคนมากขึ้น 
                ส่ิงที่สังคมจะไดรับ คือ มีความเชื่อมั่นในระบบบริการสุขภาพวา สามารถใหความ
ไววางใจได 
                ส่ิงที่ผูบริหารจะไดรับ คือ มีความสบายใจในการบริการ เวลาที่จะคิดพัฒนาในภาพกวาง
โดยไมตองเสียเวลาคอยแกปญหาในแตละวัน โรงพยาบาลจะเปนองคการเรียนรู , สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนาอยางตอเนื่องสูความเปนเลิศ , ทําใหองคกรอยูรอดและยั่งยืน 
                ส่ิงที่องคกรผูจายเงินจะไดรับ คือ การมีขอมูลในการคัดเลือกโรงพยาบาล หรือพิจารณา
ระดับการจายเงินที่เหมาะสม 
                ส่ิงที่องคกรวิชาชีพจะไดรับ คือ มาตรฐานหรือขอกําหนดตาง ๆ จะไดรับการนําไปปฏิบัติ 
                หากทําใหทุกฝายเห็นประโยชนที่จะเกิดขึ้นรวมกัน และมีความตองการที่สอดคลองกัน
มากเทาไร จะยิ่งทําใหการพัฒนาคุณภาพไปไดงายและมีความยั่งยืนมากขึ้นเทานั้น 
                เปาหมายของการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ไดแก 
                (1)  การกระตุนใหโรงพยาบาลเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง การ
ประกาศใหสังคมทราบจะเปนขอมูลผูกมัดที่โรงพยาบาลจะตองดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง    
ไมทํา ๆ หยุด ๆ เหมือนไฟไหมฟาง 
                (2)  การสรางความรับผิดชอบตอสังคม (social accountability) ซ่ึงโรงพยาบาลทั้งรัฐและ
เอกชนจะตองแสดงออก เพื่อใหสังคมมีความมั่นใจตอระบบบริการของโรงพยาบาล ดวยการ
ยินยอมใหองคกรภายนอกซึ่งมีความรูความเขาใจระบบการดูแลผูปวยเขาไปประเมินตามกรอบที่   
ตกลงรวมกัน 
                (3)  การใหขอมูลขาวสาร เพื่อประกอบการตัดสินใจของผูบริโภค 
                (4)  การสรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน โดยการที่ผูบริหารและผูประกอบวิชาชีพของ
โรงพยาบาลตางๆ ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาและผูประเมินในลักษณะของอาสาสมัคร 
                สรุปไดวา  เปาหมายของการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ  มุงเนนการตอบสนองความ
ตองการของผูปวยและผูรับบริการเปนสําคัญ   ยึดถือปรัชญาแนวคิดแบบการจัดการคุณภาพทั่วทั้ง
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องคกร  มุงมั่นพัฒนาคุณภาพใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง (continual quality improvement) มุงเนนที่ความ
สอดคลองตอมาตรฐานโรงพยาบาล  โดยผูที่ไดรับประโยชน ไดแก ผูปฏิบัติงานไดพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองและมีโอกาสแสดงออกและเกิดความภาคภูมิใจที่ไดทํางานในหนวยงานมีระบบงานที่ดี 
และผูปวยไดรับบริการที่มีคุณภาพ  ผูรับผลการปฏิบัติงานสังคมจะไดรับ คือ มีความเชื่อมั่นใน
ระบบบริการสุขภาพผูบริหารจะไดรับ  ส่ิงที่องคกรวิชาชีพมีมาตรฐานหรือขอกําหนดตาง ๆ การ
สรางสังคมแหงการเรียนรูรวมกัน ในที่สุดโรงพยาบาลจะเปนองคการเรียนรูและมีการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องสูความเปนเลิศ ทําใหองคกรอยูรอดและยั่งยืน  
 

                9)  แนวคิดการพฒันาคณุภาพทั่วท้ังองคกร 
                                9.1)  การบริหารคุณภาพทั่วท้ังองคกร 
 

                การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร   เปนแนวทางการบรหิารแบบหนึ่งซึ่งพยายามทําให
องคกรเกิดศักยภาพในการแขงขันสูงสุด โดยผานกระบวนการพัฒนาคุณภาพของทั้งผลิตภัณฑ 
บริการ คน กระบวนการ และสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง (สิทธิศักดิ์  พฤกษปติกุล. 2543 : 7) 
                อนุวัฒน ศุภชุติกุลและคนอื่นๆ (2542ข : 10) ใหความหมายการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคกร วาเปนการประสานแนวคิดของการบริหารจัดการกับการพัฒนาคุณภาพ โดยการระดม
ทรัพยากรทั้งหมดที่องคกรมีอยูมาใชรวมกับการปรับปรุงระบบหรือวิธีการทํางาน เพื่อตอบสนอง
ความตองการของผูรับผลงาน 
                การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร จึงหมายถึง ระบบของการบริหารจัดการและการพัฒนา
คุณภาพที่มีระดมทรัพยากรบุคคลที่องคกรมีอยูมาใชในการปรับปรุงการทํางาน เพื่อตอบสนอง
ความตองการของลูกคาหรือผูรับผลงานอยางตอเนื่อง  
                การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร มีเปาหมายที่จะใหทุกคนที่มีสวนเกี่ยวของและทุก
หนวยงานมีความมุงมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพงานโดยการรวมกันทํางานเปนทีม มีการนํากระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรรวมกับความคิดสรางสรรคของบุคลากรมาใชในการปรับปรุงระบบงานองคกร 
เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูรับผลงาน องคกร และสังคมสวนรวม การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร   
จะสําเร็จไดจึงจําเปนตองอาศัยองคประกอบดังตอไปนี้ (Drafk and Kossen.  1998, อางถึงในเกษณี             
เอกสุวรรณ.  2545 : 18-19)   
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                (1)  ส่ิงแวดลอมภายในองคกร ส่ิงแวดลอมภายในองคกรที่เอื้ออํานวยตอการบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองคกร ไดแก ทัศนคติของบุคลากรที่จะคงไวซ่ึงมาตรฐานการทํางานที่ดี บรรยากาศ
ของความไววางใจที่บุคลากรมีตอระบบบริหาร 
                (2)  ความมุงมั่นของผูนําและมีทิศทางการนําองคกร การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร 
จะตองเริ่มตนและไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารระดับบน โดยผูบริหารควรกําหนดทิศทางการ
ทํางานขององคกรที่ชัดเจน หรือมีการสื่อสารทิศทางขององคกร โดยผานพันธกิจ วิสัยทัศนของ
องคกรไปยังหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหดําเนินงานที่สอดคลองกับทิศทางหลักขององคกร 
                (3)  การวิเคราะหคุณภาพความตองการของลูกคา เนื่องจากลูกคาเปนผูที่กําหนดคุณภาพ
ของบริการ ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่บุคลากรในองคกรควรจะเขาใจถึงคุณภาพที่ลูกคาตองการ และ
มีความมุงมั่นที่จะตอบสนองความตองการเหลานั้น เพื่อที่จะสรางความพึงพอใจ ตอบริการนั้น 
เพราะหากมีชองวางของระดับความสามารถในการตอบสนองความตองการกับระดับความตองการ
ที่ลูกคาตองการ จะทําใหเสียลูกคาไปใหองคกรอื่น 
                (4)  การเปรียบเทียบความดีกับองคกรอ่ืน (benchmarking) การเปรียบเทียบกับองคกรอ่ืน
จะชวยใหองคกรไดเรียนรูถึง มาตรฐานคุณภาพขององคกรอ่ืนที่มีลักษณะคลายกัน วาองคกรนั้นมี
บริการอะไร มีการดําเนินการเพื่อรองรับปญหาที่เกิดข้ึนอยางไร ซ่ึงจะทําใหสามารถพัฒนาคุณภาพ
การบริหารใหไดผลรวดเร็วยิ่งขึ้น 
                (5)  การมีมาตรฐานที่สามารถปฏิบัติไดจริง ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรเปนผู
กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในหนวยงานของตนเอง เพื่อใหมาตรฐานที่สรางขึ้นนี้มีความเปน
รูปธรรม สามารถปฏิบัติไดในสถานการณจริง และหากพบวาบุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี     
ควรใหส่ิงตอบแทนอยางเหมาะสมเพื่อเปนแรงจูงใจในการทํางาน 
                (6)  การสรางกลยุทธเพื่อลดชองวางที่มีอยูในองคกร การกําหนดพันธกิจขององคกร 
นอกจากจะใชเปนเครื่องมือที่ช้ีนําทิศทางขององคกรแลวยังเปนสิ่งที่ชวยยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
ของการบริการใหดีขึ้น ซ่ึงจะชวยลดชองวางที่มีอยูในองคกรหรือชองวางที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
เพื่อลดชองวางนี้ ผูบริหารจึงตองสรางกลยุทธที่มีประสิทธิภาพ เพื่อชวยใหบุคลากรพัฒนา
แผนพัฒนาการไปสูพันธกิจขององคกรได 
                (7)  การใหความรูและการฝกอบรมใหแกบุคลากรอยางเพียงพอ การบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องคกรนั้น บุคลากรทุกคนมีความสําคัญตอองคกรในการที่จะปรับทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี       
ใหเกิดขึ้น การฝกอบรมจึงมีความสําคัญตอการเรียนรูทักษะใหมๆ การสรางความมั่นใจใหเกิดขึ้น
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แกบุคลากรในการที่จะเขามามีสวนรวมในกิจกรรมขององคกร (Cotton. 1997, อางถึงในเกษณี            
เอกสุวรรณ.  2545 : 19) การฝกอบรมควรครอบคลุมแนวคิดของการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร 
การทํางานเปนทีม ทักษะในการแกปญหาและการตัดสินใจ การใชวิธีการทางสถิติมาวิเคราะห
ขอมูล และอื่นๆ ซ่ึงจะทําใหงานที่เกิดขึ้น มีคุณภาพ ลดขอผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น และสราง
โอกาสทางการแขงขันใหแกองคการ 
                (8)  การสรางทีมพัฒนาคุณภาพ  เนื่องจากการบริหารคุณภาพทั่ว ท้ังองคกรเปน
กระบวนการที่ตองทําตอเนื่องไมมีที่ส้ินสุด จึงควรมีทีมงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพ      
ทําหนาที่ในการวิเคราะหปญหา ดานคุณภาพของการบริการ การกําหนดเปาหมายดานคุณภาพทั้ง
ของลูกคาภายในและลูกคาภายนอก การกําหนมาตรฐาน เปาหมาย และวัตถุประสงคของการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน กําหนดวิธีการดําเนินการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว 
                (9)  มีเครื่องชี้วัดคุณภาพ เครื่องมือทางสถิติสามารถนํามาใชเปนเครื่องชี้วัดคุณภาพของ    
การบริการในการวิเคราะหกระบวนการ ผลลัพธของกิจกรรม รวมทั้งกิจกรรมที่จําเปนตอการพัฒนา
คุณภาพวาสามารถลดชองวางที่เกิดขึ้น จากการบริการนั้นได ผลของกิจกรรมนั้นมีความคุมคา     
คุมทุน หรือมีสัญญาณชี้บงที่จะตองปรับปรุงใหดีขึ้น นอกจากนี้ เครื่องชี้วัดคุณภาพที่ดียังสะทอนถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคกรไดอีกดวย 
                (10)  การใหบริการที่เกิดจากความคาดหวังของลูกคา จะทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ
และความจงรักภักดีตอองคกร 
                วิฑูร  แสงสิงแกว (2538 : 20)  อธิบายหลักการของการจัดการคุณภาพทั้งองคกรท่ี
นํามาใชในการบริหารโรงพยาบาล  ประกอบดวยการยึดคุณภาพของการบริการเปนกลยุทธสูงสุด
ในการบริหาร เนนลูกคาเปนหลักทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล  บุคลากรทุกคนมีสวนรวมใน
การสรางคุณภาพบริการดวยการทํางานเปนทีม   ใช เทคนิคการบริหารนโยบายภาวะผูนํา  
กระบวนการปรับปรุงระบบหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร  และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บริการเพื่อบรรลุเปาหมายคุณภาพ 
                วีระพงษ  ลือประสิทธิสกุล  (2540 : 49)  เสนอแนวคิดการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกรมี  
12 ขอ โดยจัดกลุมเปน 3 กลุม ดังนี้ 
                กลุมที่ 1  เกี่ยวกับวัตถุประสงคประกอบดวย 3 ขอ  คือ  การสรางความพึงพอใจใหแก
ลูกคา มีจริยธรรมและรับผิดชอบตอสังคม และใหการศึกษาและพัฒนาบคุลากรตลอดเวลา 
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                กลุมที่ 2  เกี่ยวกับวิธีคิดประกอบดวย  3  ขอ  คือ  ทุกคนในองคกรมีสวนรวมในการสราง
คุณภาพใหความสําคัญแกกระบวนการทํางานและกระบวนการถัดไป คือ ลูกคาของเรา 
                กลุมที่ 3  เกี่ยวกับวิธีการทํางานประกอบดวย  5  ขอ  คือ  การบริหารดวยขอมูลจริงใน
สถานที่จริง  การแกปญหาที่สาเหตุ  เนนการปองกันการเกิดปญหา  ใชกรรมวิธีทางสถิติจัดลําดับ
ความสําคัญ  การดําเนินการบริหารแบบ P-D-C-A  และสรางระบบมาตรฐานที่มีการปรับปรุงอยาง
สม่ําเสมอ 
                จอรช  และเดวิส  (Goetsch and Davis. 1994,  อางถึงในศิวพร  หวางสิงห. 2545 : 11) 
กลาววา  แนวคิดการจัดการคุณภาพทั้งองคกรประกอบดวย  การเนนลูกคาภายนอกและภายใน
องคกร  การมุงเนนคุณภาพ  การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการตัดสินใจและแกไขปญหา     
ความมุงมั่นในระยะยาว (long-term commitment)  การทํางานเปนทีม  การปรับปรุงกระบวนการ
อยางตอเนื่อง  การใหการศึกษา  และฝกอบรมบุคลากร  การใหอิสระในการคิด  มีจุดมุงหมายของ
องคกร  การมีสวนรวมของบุคลากรและการใหอํานาจปฏิบัติอยางเหมาะสม (empowerment)     
เห็นไดวา  การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเกิดจากความรวมมือจากเจาหนาที่ทุกระดับ  มีการ
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมจากการสั่งมาสูการรวมคิดรวมทํา  จนไดรับรองคุณภาพมาตรฐาน
โรงพยาบาลนั้น จึงขึ้นอยูกับการมีสวนรวมของเจาหนาที่ทุกระดับ 
                สรุปไดวา  การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร  เปนแนวทางการบริหารแบบหนึ่งโดยผาน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพของทั้งผลิตภัณฑ บริการ คน กระบวนการ และส่ิงแวดลอม            
อยางตอเนื่อง เปนการประสานแนวคิดของการบริหารจัดการกับการพัฒนาคุณภาพซึ่งตองอาศัย
องคประกอบดังตอไปนี้คือ  ความมุงมั่นของผูนําและมทีิศทางการนําองคกร  การวเิคราะหคุณภาพ
ความตองการของลูกคาทั้งภายในและภายนอก  การเปรียบเทียบกับองคกรอื่นจะชวยใหองคกรได
เรียนรูถึงมาตรฐานคุณภาพขององคกรอื่น  การสรางกลยุทธเพื่อลดชองวางที่มีอยูในองคกร   การให
ความรูและการฝกอบรมใหแกบุคลากรอยางเพียงพอโดยการมีสวนรวมของเจาหนาทีทุ่กระดับ    
 

                                9.2)  หลักการของการจัดการคุณภาพทั่วท้ังองคกร  
 

                หลักการหรือหัวใจของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร  อาจสรุปไดวา ลูกคาสําคัญที่สุด 
จุดความฝนรวมกัน ทีมงานสัมพันธ มุงเนนกระบวนการสานดวยอริยสัจสี่ ดีดวยผูนํา ทําดีไมส้ินสุด 
(อนุวัฒน ศุภชุติกุลและคนอื่นๆ.  2544 : 25-26) 
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                (1)  ลูกคาสําคัญที่สุด (customer focus) 
     ลูกคา คือ ผูที่กําหนดความจําเปนที่ตองมีหนวยงานหรือองคกรของเรา หากไมมีผูได 
ผลประโยชนจากการทํางานของเราเสียแลว ก็ไมมีความจําเปนที่จะตองมีหนวยงานของเรา หนาที่
ของเราตอลูกคา คอื การศึกษาความตองการ การตอบสนองความตองการ และการรับเสียงสะทอน
ตอผลงานที่เราใหแกลูกคา 
                (2)  จุดความฝนรวมกัน (common vision) 
     ส่ิงเริ่มแรกที่สําคัญที่สุดของการพัฒนาคุณภาพ คือ การที่องคกรไดใจของผูปฏิบัติงาน 
การมีเปาหมายและความฝนรวม คือ การซื้อใจของทุกคน เปดโอกาสใหทุกคนตั้งเปาหมายและ    
ความฝน แลวเอาเปาหมายของความฝนนั้นมาแลกเปลี่ยนเพื่อหาจุดรวม ความสําคัญของการสราง
วิสัยทัศน พันธกิจ ไมไดอยูที่ตัวขอความ แตอยูที่กระบวนการสรางซึ่งทุกคนมีสวนรวม มีความรูสึก
เปนเจาของ ทําใหเกิดการถายทอดออกไปเปนกิจกรรมได 
                (3)  ทีมงานสัมพันธ (teamwork & empowerment) 
     ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดขององคกร คือ คน คน คือ ทรัพยสินที่พัฒนาใหมีคุณคา
เพิ่มขึ้นไดอยางตอเนื่อง คนเปนผูผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลง แตจะเกิดขึ้นไดตองมีการพัฒนา
พฤติกรรม เจตคติ และคานิยมใหม ใหเกิดขึ้น เพื่อใหสามารถใชศักยภาพของคนไดเต็มที่ แตละคน
ไมสามารถทํางานสําเร็จไดลําพังเพียงคนเดียว ตองอาศัยการประสานงานบุคลากรทํางานรวมกัน
เปนทีม ทีมจะเกิดไดตอเมื่อมีการฝกฝนทักษะที่จําเปน ทําความเขาใจกับวิธีการคิดของสมาชิกใน
ทีม    ใชกระบวนการกลุมเพื่อสรางโอกาสในการเรียนรู สรางวัฒนธรรมใหมในองคกร มีการ    
ถายโอนพลังอํานาจหรือเสริมพลังใหเปนทีม และสรางระบบใหมที่เอื้ออํานวยตอการทํางานของทีม  
                (4)  มุงมั่นกระบวนการ (process focus) 
     กระบวนการ คือ ขั้นตอนของการทํางานซึ่งตอเนื่องกันและไดผลลัพธที่มีคุณคามาก
ขึ้นตามที่เราตองการ งานบริการสุขภาพประกอบดวยกระบวนการจํานวนมากสัมพันธกัน ปญหา
มักจะเกิดในระหวางรอยตอหรือการสงตอของกระบวนการเหลานี้ การมุงปรับกระบวนการแทนที่
จะมุงกลาวโทษหรือคนหาผูกระทําพลาด ทําใหไดรับความรวมมือในการปรับปรุง และเปนการ
ปกปองผูปฏิบัติงานจากการกระทําผิดในอนาคต 
                (5)  สานดวยอริยสัจสี่ (scientific process / problem solving process) 
                      การใชกระบวนการแกปญหาดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร      หรือการใชหลักอริยสัจสี่  
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คือ การเรียนรูดวยการวิเคราะหขอมูล  การวิเคราะหสาเหตุ การวิเคราะหหนทางในการแกปญหา       
การทดสอบทางเลือก และนํามาปฏิบัติเปนมาตรฐาน 
                (6)  ดีดวยผูนํา (leadership support) 
     ผูนํา คือ ผูที่มีบทบาทสําคัญที่สุดที่จะนําแนวคิดการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกรเขา
มาปฏิบัติ และเปนผูกําหนดวาจะประสบความสําเร็จหรือไม ดวยการศึกษาใหเขาใจ ทําเปนตัวอยาง
ใหการสนับสนุนติดตาม ปรับระบบบริหาร เพื่อเอื้อการพัฒนาอยางตอเนื่อง ผูนํามีบทบาทสําคัญใน
การกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเปนการนําโดยใชอุดมการณรวมกัน เปนผูนําทุกระดับเปลี่ยน
บทบาทจากผูควบคุมและสั่งการมาเปนโคช             
                (7)  ทําดีไมส้ินสดุ (continuous improvement) 
     การที่เทคโนโลยีและความตองการของลูกคาเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเราตองปรับปรุง
อยางตอเนื่อง นอกจากนั้นหลักการนี้ยังเปนกุศโลบายที่จะทําใหเราคนหาโอกาสในการปรับปรุงอยู
กับที่ หรือไมพอใจในสิ่งที่ทําไดในปจจุบัน เห็นวาพรุงนี้ยอมตองดีกวาวันนี้ ซ่ึงจะนําเอาองคกร
ไปสูความเปนเลิศในที่สุด   จะเห็นไดวาในการใชจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกรนั้น จะทําใหเกิด
คุณภาพได โดยการมีสวนรวมของบุคลากรในองคกร 
                หัวใจหลักของการจัดการคุณภาพทั่วไปทั้งองคกร ประกอบดวย (สิทธิศักดิ์  พฤกษปตกิลุ. 
2543 : 7) 
                (1)  ใชหลักการบรหิารเชิงยุทธศาสตร 
                 องคกรจะตองมีการจัดทําแผนยทุธศาสตรขึ้นซึ่งประกอบดวย วิสัยทศัน พันธกิจ 
เปาหมาย และกิจกรรมที่ตองกระทําเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
                (2)  ลูกคาหรือผูรับบริการเปนจดุศูนยกลาง 
                องคกรจะตองถือลูกคาหรือผูรับบริการ (ทั้งภายในและภายนอก) เปนศูนยกลางเสมอโดย
ที่ลูกคาภายนอกจะเปนผูกําหนดคุณภาพของผลิตภัณฑหรือบริการขององคกร    ขณะที่ลูกคาภายใน
จะเปนผูชวยกาํหนดคณุภาพของคน คุณภาพของกระบวนการ ตลอดจนสิ่งแวดลอม ดังนั้นจึงควรมี
การสํารวจความตองการของลูกคา และจดัผลิตภัณฑ/บริการ ระบบงาน กระบวนการ คนและ
ส่ิงแวดลอมใหสอดคลองหรือเกินกวาความตองการหรือความคาดหวังของลูกคา 
                (3)  ความมุงมั่นในการพัฒนาคุณภาพ 
                องคกรจะตองมีความมุงมั่นอยางแรงกลาที่จะพฒันาหรือปรับปรุงคุณภาพ โดยจะตองเปน
ความมุงมั่นทีถ่าวร และบุคคลที่ควรมีความมุงมั่นมากทีสุ่ดคือ ผูนําสูงสุดขององคกร 
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                (4)  คิดเรื่องคุณภาพตลอดเวลา 
                องคกรจะตองสรางวัฒนธรรมใหพนักงานทุกระดับมีจิตสํานึก และตระหนักเรื่องคุณภาพ
ตลอดเวลา มกีารกําหนดความหมายของคณุภาพขององคกร พนักงานทุกระดับจะตองคิดใครครวญ
ในเรื่องคุณภาพตลอดเวลา และหมั่นถามตนเองอยูเสมอ “เราจะทําใหดขีึ้นกวานี้ไดอยางไร” 
                (5)  มีการทํางานเปนทีม 
                องคกรตองสรางบรรยากาศใหเกดิวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม มีการรวมกันรับผิดชอบ 
รวมกันตดัสินใจ รวมกันแกไข และปรับปรุงคุณภาพโดยใชกลไกกลุมรวมทั้งมีการประสานงานที่ดี
ระหวางหนวยงานตางๆ 
                (6)  ใชหลักคิดที่เปนวิทยาศาสตร 
                องคกรจะตองใชแนวทางในการบริหาร การตัดสินใจ ตลอดจนการแกไขปญหาโดยใช
หลักคิดที่เปนวิทยาศาสตร   นั่นหมายความวา  องคกรควรจัดใหมีการทํางานที่เปนระบบ    มีการ
เปรียบเทียบขอมูลมีการเฝาระวังผลงานขององคกรหรือดชันีชี้วัดตางๆ มีการตัดสนิใจโดยใชสถิติ
หรือขอมูลที่เปนวิทยาศาสตร และพยายามปรับปรุงใหดีขึ้น 
                (7)  ปรับปรุงระบบงานและกระบวนการอยางตอเนื่อง 
                องคกรจะตองมกีารทบทวนระบบงานและกระบวนการที่ทําอยู และหาทางปรับปรุงเพื่อ
พัฒนาใหดีขึ้นอยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง   องคกรไมควรพอใจแตเพยีงการไมมีปญหาเทานั้นแตควร
หมั่นถามตนเองวา “ จะปรับปรุงระบบงานหรือกระบวนการใหไดผลดีขึ้นมีผลิตภาพสูงขึ้นและ
ผูรับบริการพอใจมากขึ้นไดอยางไร ” ประเด็นนี้เปนจดุตางที่สําคัญระหวางระบบประกันคณุภาพ 
กบัระบบจดัการคุณภาพทัว่ท้ังองคกร องคกรใดที่ยังยดึติดกบัระบบประกนัคุณภาพมากเกินไป        
มักคิดวาไมจําเปนตองมีกิจกรรมคุณภาพใดๆเกิดขึ้น ตราบเทาที่ดัชนีช้ีวัดคณุภาพหรือช้ีวัดผลงาน
ยังคงบรรลุตามเปาหมายทีก่าํหนด แตในขณะที่องคกรซึง่ใชปรัชญาการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร     
จะยังคงดําเนนิกิจกรรมพัฒนาคุณภาพเพือ่ปรับปรุงใหดีขึ้นตลอดเวลา โดยจะไมพอใจเพยีงแตการ
ควบคุมคุณภาพใหไดตามเปาหมาย ดวยปรัชญาการทํางานเชนนี้ จะชวยใหองคกรบรรลุความเปน
เลิศได ในขณะที่การประกันคุณภาพจะเปนเพียงการคงไวซ่ึงระดับคณุภาพตามที่กําหนดเทานั้น 
 ดังรูปตอไปนีแ้สดงความสมัพันธระหวางการควบคุมคณุภาพ (q u a l i t y  c o n t r o l - Q C) 
 การประกันคณุภาพ (quality assurance - QA) การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง (continual quality 
improvement- CQI) และการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร (TQM) 
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                ระดบัคุณภาพ                                         QA                          CQI 
                                                                                             QC                                                         TQM 
                                                        CQI                                                                                                     
                                                                                                                                          เวลา 
                                       
ภาพ  4    ความสัมพันธระหวางการควบคมุคุณภาพ   การประกันคุณภาพ  การพัฒนาคุณภาพ 
                อยางตอเนื่อง และการจัดการคณุภาพทั่วทัง้องคกร  
(ท่ีมา  :   สิทธิศักดิ์  พฤกษปติกุล. 2543 : 9) 
                        
                (8)  การศึกษาและการฝกอบรม 
                องคกรจะตองมกีารจัดใหมกีารศกึษาและการฝกอบรมบุคลากรอยางเพยีงพอ    ที่จะทําให
พนักงานทกุคนสามารถทํางานไดอยางมีคุณภาพ         และกลายเปนผูที่ใฝรูที่จะเรียนรูเพื่อปรับปรุง
คุณภาพงานตลอดเวลา 
                (9)  การมีสวนรวมของพนักงานและการเสริมพลัง 
                องคกรควรจัดโครงสรางใหพนักงานทุกคนไดมีสวนรวมในการวางแผน ตัดสินใจและ
รวมกันแกไขปญหา โดยมีการกระจายอํานาจตัดสินใจลงไปในระดับตางๆในองคกรไดอยาง
เหมาะสม วัตถุประสงคที่จัดใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมคิด รวมตดัสินใจ ก็เพื่อใหไดการวางแผน 
ผลลัพธ หรือการตัดสินใจที่ดีกวาและทําใหทุกคนมีความรูสึกเปนเจาของในเรื่องนัน้ๆ แตไมได
หมายความวาพนักงานทกุคนจะตองมีสวนรวมในทุกเรือ่ง ควรมีการพิจารณาตามความเหมาะสม       
โดยอาจยึดหลักวาผูปฏิบัติหรือผูที่เกี่ยวของกับปญหานาจะเปนผูที่รูดีทีสุ่ด วาควรแกไขปญหาหรอื
วางแผนงานในการพัฒนาอยางไร 
                (10)  การมีอิสระภาพภายใตการควบคุม 
                หลายคนเขาใจผิดคิดวา การทีจ่ดัใหมกีารเสริมพลังใหพนกังาน หมายถึง  วาพวกเขามี
อิสระที่จะเปลีย่นแปลงทุกอยางแทจริงแลว พวกเขามอิีสระในการคดิปรับปรุงระบบและปรับปรุง
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กระบวนการใหดีขึ้นหรือทําใหไดมาซึ่งผลลัพธที่ฝายบริหารตองการ แตยังคงอยูภายใตการควบคมุ
ของฝายบริหาร ตามกรอบแหงนโยบาย พนัธกิจ วิสัยทัศน และเปาหมายขององคกร รวมทั้งยังตอง
รับผิดชอบในการจัดทําระบบงานใหไดมาตรฐานเดยีวกนั (standardization) และควบคุมใหทกุคน
ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติหรือระบบงานทีจ่ัดทําขึ้นดังกลาว 
                (11)  การมีเปาหมายรวมกนั 
                 ทุกคนในองคกรจะตองยดึมั่นเปาหมายรวมกันยึดมั่นในพนัธกิจและวิสัยทศันรวมกนั 
รวมทั้งยึดถือหลักปฏิบัติ (guiding principle) เดยีวกัน ทั้งนี้เพื่อใหผลลัพธของการพัฒนาคุณภาพ
ขององคกรเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
                สรุปไดวา  หวัใจหลักของการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคกร คือ เนนการตอบสนองความ
ตองการลูกคาสําคัญที่สุด บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมเพื่อสรางการเรียนรูและวัฒนธรรมใหมใน
องคกร มีการปรับปรุงพัฒนาอยางไมมีที่ส้ินสุด มีขั้นตอนการทํางานอยางตอเนื่องโดยใช
กระบวนการทางวิทยาศาสตร มีอิสระภาพภายใตการควบคุมขององคกรโดยอาศัยความมุงมัน่
รวมกัน การมีเปาหมายรวมกนั ภาวะผูนําทีด่ี และการทํางานเปนทีมเปนปจจัยสําคัญ 
 

                10)  ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
                       (1)  กระบวนการของการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
 

            กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ประกอบดวยขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน     
(อนุวัฒน  ศุภชุติกุลและคนอื่นๆ.  2544  : 180 และสิทธิศักดิ์  พฤกษปติกุล.  2543 : 17) คือ 
                ก.  การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยการสรางระบบงานเพื่อบริหาร
ความเสี่ยงตามแนวทางที่กําหนดไวในมาตรฐานโรงพยาบาล สรางระบบงานเพื่อประกันคุณภาพ 
และปรับปรุงระบบงานใหดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
                ข.  การประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลเพื่อตรวจดูความกาวหนาและ
ความพรอมที่จะใหองคกรภายนอกมาเยี่ยมสํารวจ 
                 ค.  การเยี่ยมสํารวจและรับรองโดยองคกรภายนอก โดยสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
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                สรุปไดวา  กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ   ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 3 ขั้นตอน 
คือ การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยการสรางระบบงานตามแนวทางที่กําหนดไวใน
มาตรฐานโรงพยาบาล  การประเมินตนเองเพื่อตรวจดูความกาวหนา  การเยี่ยมสํารวจและรับรอง
โดยองคกรภายนอก โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

                       (2)  การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล 
 

            การพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล  เร่ิมดวยการกําหนดเปาหมายและประเด็น
สําคัญในภาพใหญ  กระจายใหทุกหนวยงานคนหาความเสี่ยงและโอกาสการพัฒนา  สนับสนุนให
เกิดการพัฒนาและธํารงระบบงานที่ดีในทุกหนวยงาน  ประเมินความกาวหนาในการพัฒนาและ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพ  เตรียมตัวเพื่อรับการเยี่ยมสํารวจจาก
ภายนอก  และใชผลการเยี่ยมสํารวจเพื่อกระตุนการพัฒนาอยางตอเนื่อง (สถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล. 2544 : 2) ดังภาพกระบวนการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล 
 
 

                                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพ  5    กระบวนการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล 
(ท่ีมา :   สถาบันพัฒนาและรบัรองคุณภาพ.   2544 : 2)  

กําหนดเปาหมาย/
ยุทธศาสตรพัฒนา 

เยี่ยมสํารวจ 

ประเมินตนเอง 

ดําเนินการพัฒนา 

คนหาความเสีย่ง
และโอกาสพฒันา 

ไดรับการรับรอง

แรงจูงใจ 

พัฒนาคุณภาพ 
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บนลงลาง 

จากภายใน จากภายนอก 
ลางขึ้นบน 

                สรุปไดวา การพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล  เร่ิมดวยการกําหนดเปาหมายและประเด็น
สําคัญในภาพใหญ  กระจายใหทกุหนวยงานคนหาความเสี่ยงและโอกาสการพัฒนา  สนับสนุนให
เกิดการพฒันาทุกหนวยงานมีการประเมินความกาวหนาในการพัฒนาและเปรียบเทยีบกับมาตรฐาน
การพัฒนาและรับรองคุณภาพ และใชผลการเยี่ยมสํารวจเพื่อกระตุนการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

                       (3)  จุดเริ่มตนของการพฒันาคุณภาพ 
 

                              แทจริงแลว  จุดเริ่มตนของการพัฒนาคุณภาพมาไดจากหลายทศิทาง :  อาจจะ
เร่ิมจากบนลงลาง (กําหนดพันธกิจและแผนยุทธศาสตร ) แลวกระจายเปาหมายใหหนวยงานตางๆ 
ตอบสนอง,จากลางขึ้นบน( ดวยการประเมินตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนา), จากภายนอก    (ดวยการ
ตรวจสอบกับมาตรฐานและความตองการของผูรับผลงาน (Standard/Customer) หรือจากภายใน      
(ดวยการสรางจิตสํานึกและความมุงมั่นของผูปฏิบัติงาน Commitment) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพ  6  จุดเริ่มตนของการพัฒนาคุณภาพ 
(ท่ีมา :  สถาบันพัฒนาและรบัรองคุณภาพ.   2544 : 3)  

Mission & 
Strategic  Plan 

Commitment Standard/Customer 

Self Assessment 

จุดเริ่มตนของการพัฒนาคุณภาพ 

Quality  Hospital 
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                ไมวาจะเริ่มตนจากจุดใด  ส่ิงทีจ่ําเปนก็คือสุดทายจะตองไปเชื่อมโยงกับสวนอื่นๆใหได  
หากไมสามารถเชื่อมโยงไดจะเกิดความคบัของใจและไมสนุกในการทํางาน 
                การเชื่อมโยงคูที่ดูเหมือนมีลักษณะตรงขาม  ไดแก  ผลลัพธที่คาดหวงัจากการประเมิน
ตนเองและควรจะตอบสนองตอพันธกิจขององคกร, ความตองการของผูรับผลงานควรสอดคลอง
กับความรับผิดชอบในจรยิธรรมวิชาชีพ 
                ตัวอยางการเชื่อมโยงที่ไมใชคูตรงขาม  เชน 
                การประเมินตนเองเพื่อหาโอกาสพัฒนาในระดับบุคคล       จะทําใหเกดิความมุงมั่นในแต
ละคน 
                การสรางวิสัยทัศนรวมกันชวยใหเกิดความมุงมั่นในแตละคนเชนเดยีวกัน 
                การใชมาตรฐานการพัฒนาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล  เพื่อประเมนิจุดแข็งจดุออน
ขององคกรนํามาสูการกําหนดประเดน็สําคัญที่จะตองพัฒนาในแผนยุทธศาสตร 
                การใชมาตรฐานการพัฒนาและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล เพื่อการประเมินในระดับ
หนวยงาน  นํามาสูการเห็นตวัเองวาจะตองพัฒนาอะไร  (สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ.  2544 : 
3) 
 
                       (4)  การประเมินตนเอง (Quality Assessment) 
 

            เปนการคนหาโอกาสพัฒนา , ตรวจสอบความกาวหนาในการพัฒนาคุณภาพ 
และตรวจสอบความพรอมที่จะไดรับการประเมินและรับรองจากภายนอก  การประเมินตนเองของ
โรงพยาบาลควรประเมินโดยทีมที่เกี่ยวของโดยควรครอบคลุมการประเมินเพื่อคนหาโอกาสพัฒนา 
, การตรวจเยี่ยมเพื่อสังเกตการปฏิบัติงานจริง , การทบทวนแนวคิด แนวทางปฏิบัติ การปฏิบัติงาน
จริง และผลลัพธที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการแกปญหาและพัฒนาวิธีการทํางานอยางตอเนื่อง , การใช
แบบประเมินตนเองเพื่อบันทึกและวิเคราะหระบบงานตามขอกําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาล       
(อนุวัฒน  ศุภชุติกุลและคนอื่นๆ.  2544 : 181) 
                สรุปไดวา  การประเมินตนเองของโรงพยาบาลมีการประเมินโดยทีมที่เกี่ยวของเพื่อคนหา
โอกาสพัฒนาโดยการใชแบบประเมินตนเองเพื่อบันทึกและวิเคราะหระบบงานตามขอกําหนดใน
มาตรฐานโรงพยาบาล  มีการตรวจเยี่ยมเพื่อสังเกตการปฏิบัติงานจริง ทบทวนแนวคิด แนวทาง
ปฏิบัติ และผลลัพธที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสูการแกปญหาและพัฒนาวิธีการทํางานอยางตอเนื่อง  
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                      (5)  การเยี่ยมสํารวจและรับรองโดยองคกรภายนอก 
 

           การเยี่ยมสํารวจ คือ การไปรับทราบหลักฐานและความจริงวาโรงพยาบาลไดมี
การปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาล , ส่ิงที่ระบุไวในนโยบาย / คูมือการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาล, ขอเสนอแนะของหนวยงาน ผูเชี่ยวชาญ ที่ปรึกษา และการเยี่ยมสํารวจที่ผานมา 
เครื่องมือสําคัญที่ผูเยี่ยมสํารวจจะใช คือ ขอมูลที่โรงพยาบาลประเมินตนเองตามแบบฟอรมที่
กําหนดไวซ่ึงผูเยี่ยมสํารวจจะตองศึกษาลวงหนากอนที่จะไปประเมินในพื้นที่ 
                             เพื่อใหสอดคลองกับแนวคิดของมาตรฐานซึ่งเนนผูปวยเปนศูนยกลางและพัฒนา
อยางตอเนื่อง , การประเมินจะเนนกิจกรรมสําคัญที่เกี่ยวกับการดูแลผูปวยและการบริหารองคกร 
เพื่อตอบคําถามตอไปนี้ 
                            -  มีการออกแบบหรือจัดระบบงานไวอยางเหมาะสมหรือไม (system design) 
                            -  มีการปฏิบัติตามกระบวนการที่กําหนดไวหรือไม (deployment) 
                            -  มีการประเมินผลกระบวนการเหลานั้นหรือไม ผลการประเมินเปนอยางไร 
(assessment & result) 
                            -  โรงพยาบาลกําลังพยายามปรับปรุงการปฏิบัติงานของตนหรือไม (continual 
improvement) 
                ขอมูลจากการเยีย่มสํารวจ จุดแข็ง และโอกาสพัฒนา จะถูกนําเสนอใหคณะกรรมการ
รับรองคุณภาพพิจารณาตดัสิน การรับรองจะมีอายุ 2 ปในรอบแรก หลังจากใหการรับรองแลว       
จะมีการเยี่ยมสํารวจซ้ําในชวงกึ่งกลางอายกุารรับรองทุก 6-12 เดือน โดยเนนประเด็นปญหาใน
ภาพรวม และอาจจะมีการเยี่ยมสํารวจพิเศษเมื่อมีปญหารุนแรงเกี่ยวกับการดูแลผูปวยหรือมีการ
ปรับเปลี่ยนผูบริหารระดับสูง โรงพยาบาลจะตองแจงใหทราบภายใน 30 วัน และจะมกีารประเมิน
ซํ้าหากอายุการรับรองยังเหลือมากกวา 9 เดือน (อนวุัฒน    ศุภชุติกุลและคนอื่นๆ.  2544 : 181-182) 
                สรุปไดวา  การเยี่ยมสํารวจ คือ การไปรับทราบหลักฐานและความจริงวาโรงพยาบาลไดมี
การปฏิบัติตามขอกําหนดในมาตรฐานโรงพยาบาล มีความสอดคลองกับแนวคิดของมาตรฐานซึ่ง
เนนผูปวยเปนศูนยกลางและพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงขอเสนอแนะของหนวยงาน ผูเชี่ยวชาญ    
ที่ปรึกษา ขอมูลจากการเยี่ยมสํารวจ จุดแข็ง และโอกาสพัฒนา จะถูกนําเสนอใหคณะกรรมการ
รับรองคุณภาพพิจารณาตัดสิน การรับรองจะมีอายุ 2 ปในรอบแรก หลังจากใหการรับรองแลว       
จะมีการเยี่ยมสํารวจซ้ําในชวงกึ่งกลางอายุการรับรองหรือโอกาสพิเศษเมื่อมีปญหารุนแรงหรือมีการ
ปรับเปลี่ยนผูบริหารระดับสูง 
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                        (6)  ภาพใหญของระบบคุณภาพ   
   

 
 
ภาพ  7   ภาพใหญของระบบคุณภาพ   
(ท่ีมา :  อนุวัฒน ศุภชุติกุล และคนอื่นๆ.   2544 : 182)  
 
                                 เมื่อมองภาพที่ใหญขึ้นจะเห็นวาในเรื่องคุณภาพนี้มีผูเลนอยู 3 สวน ไดแก 
                                (1)  โรงพยาบาลมีหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
                                (2)  องคกรภายนอกเปนผูใหการรับรอง 
                                (3)  ผูจายเงินหรือประชาชนเปนผูใชผลการรับรอง ซ่ึงจะเปนการสรางแรงจูงใจ
ใหโรงพยาบาลเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
                แรงจูงใจในการพัฒนาอาจจะไมไดมาจากภายนอกทั้งหมด โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
เร่ิมตนของการพัฒนานั้น แรงจูงใจที่สําคัญ คือ ความสํานึกในหนาที่รับผิดชอบของผูประกอบ
วิชาชีพ 
                สรุปไดวา  ภาพใหญที่จําทําใหเกิดการพัฒนาระบบคุณภาพ เกิดจากแรงจูงใจจากภายใน
และภายนอก คือ ตัวผูปฏิบัติผูมารับบริการ ความรับผิดชอบของวิชาชีพ และประชาชนผูรับบริการ 
ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและระบบบริการ เกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องจนไดรับการรบัรอง
คุณภาพจากองคกรภายนอกในที่สุด 
 
                        (7)  ประเด็นหลักในการรับรองและมาตรฐาน  
 
                               ประเด็นหลักในการรับรองโรงพยาบาลมี 6 ประการ (อนุวัฒน    ศุภชุติกุลและ
คนอื่นๆ.  2544 : 181-182) ไดแก 
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                                (1)  โรงพยาบาลมีความมุงมั่นที่จะใหบริการอยางมีคุณภาพโดยเนนผูปวยเปน
ศูนยกลาง 
                                (2)  โรงพยาบาลมีทรัพยากรเพียงพอและมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 
                                (3) โรงพยาบาลมีระบบการปองกันความเสี่ยง การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
และการธํารงไวซ่ึงคุณภาพที่พัฒนาได 
                                (4)  โรงพยาบาลมีการกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ 
                                (5)  โรงพยาบาลมีการพิทักษสิทธิผูปวยและดูแลดานจริยธรรมองคกร 
                               (6) โรงพยาบาลมีกระบวนการทํางานและการดแูลผูปวยซ่ึงเนนการนํามาตรฐาน
วิชาชีพและความรูที่ทันสมัย เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจ สังคม มาตอบสนองความตองการที่
จําเปนของผูปวย 
                สรุปไดวา  ประเด็นหลักในการรับรองคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาลมี 6 ประการคือ 
โรงพยาบาลมีความมุงมั่นที่จะใหบริการอยางมีคุณภาพโดยเนนผูปวยเปนศูนยกลาง  มีทรัพยากร
เพียงพอและมีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ  มีระบบการปองกันความเสี่ยง    
การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง   มีการกํากับดูแลมาตรฐานและจริยธรรมวิชาชีพ  มีการพิทักษสิทธิ
ผูปวยและดูแลดานจริยธรรมองคกร  ตลอดจนมีกระบวนการทํางานและการดูแลผูปวยซ่ึงเนนการ
นํามาตรฐานวิชาชพีและความรูที่ทันสมัย เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม  
 
                     (8)  การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 
                            การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  คือ กลไกกระตุนใหเกิดการพัฒนาระบบงาน
ภายในโรงพยาบาลรวมกับการเรียนรูแลกเปลี่ยนกับที่ปรึกษา และการรับรองโดยองคกรภายนอก 
โดยการรับรองเปนเพียงสวนเดียวและสวนสุดทายของกระบวนการ แตจุดที่สําคัญ คือ การประเมิน
และพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองของโรงพยาบาล โดยการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมีมาตรฐาน
ทั่วไป (GEN) 9 ขอ (สิทธิศักดิ์  พฤกษปติกุล.  2543 : 274 - 356) ดังตอไปนี้ 
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                GEN 1 พันธกิจ เปาหมาย และวัตถุประสงค 
                มีการกําหนดพันธกิจ ปรัชญา ขอบเขต เปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดบริการหรือ
ของหนวยงานเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  
                           GEN 1.1  พันธกิจ    ปรัชญา    และขอบเขตของการจัดบริการหรอืของหนวยงาน
สอดคลองกับพันธกิจของโรงพยาบาล 
                       GEN 1.2   มีเปาหมายและวัตถุประสงคที่เปนไปไดและสามารถวัดได 
                           GEN 1.3  มีการสื่อสารพันธกิจ     ปรัชญา      เปาหมายและวัตถุประสงคของการ
จัดบริการ หรือของหนวยงานไปยังเจาหนาที่และหนวยงานที่เกีย่วของ 
                           GEN 1.4  เจาหนาที่มีความรูและเขาใจในเปาหมายของการจัดบริการ      หรือของ
หนวยงานและทราบบทบาทของตนเอง 
                GEN 2 การจัดองคกรและการบริหาร 
                มีการจัดองคกรและการบริหารในลักษณะที่เอือ้ตอการใหบริการผูปวย ตามพันธกิจที่
กําหนดไวไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ                        
         GEN 2.1  โครงสรางองคกรของหนวยงาน / บริหาร ชัดเจนและเหมาะสม 
     GEN 2.2 หวัหนาหนวยงานเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม     ไดรับมอบหมาย
หนาที่ที่เหมาะสม และมีความสามารถในการบริหารงานในหนวยงานใหบรรลุผลตามพันธกิจที่
กําหนดไว 
     GEN 2.3  มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเปนลายลักษณอักษร 
     GEN 2.4  มีกลไกการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน       การสื่อสารและการแกไข
ปญหาที่มีประสิทธิภาพ 
     GEN 2.5 มีกลไกที่เอื้ออํานวยใหหนวยงานตางๆมีสวนรวมในการวางแผนตัดสินใจ
และกําหนดนโยบาย ของในระดับโรงพยาบาลในภาพรวม 
                GEN 3 การจัดการทรัพยากรบุคคล 
                มีการจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อใหบริการผูปวยไดตามพันธกิจที่กําหนดไวอยางมี
คุณภาพ  
                          GEN 3.1  การจัดลําดับคน 
     GEN 3.1.1  มีเจาหนาที่เพียงพอและเหมาะสมกับพันธกิจของหนวยงาน
ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 
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     GEN 3.1.2  มีกลไกเพื่อติดตามและประเมินความพอเพียงของเจาหนาที่
เทียบกับปริมาณงานอยางเปนระบบ 
     GEN 3.2  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางสม่ําเสมอ โดยเนนผล
การปฏิบัติงานเชิงบวกเพื่อสรางความภาคภูมิใจ และสงเสริมใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
     GEN 3.3 เจาหนาที่ซ่ึงมีคุณสมบัติไมครบตามที่กําหนดไว     ในคณุสมบัติเฉพาะ
ตําแหนงหรือนักเรียนฝกงานจะตองปฏิบตัิงานภายใตการกาํกับดแูล 
                GEN 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
                 มีการเตรียมความพรอมทั้งดานความรูและทักษะ เพื่อใหเจาหนาที่สามารถปฏิบัติหนาที่
ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
     GEN 4.1 มีการประเมินความตองการ    และกําหนดเนื้อหาในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล 
     GEN 4.2 มีการจัดทําแผนพฒันาทรัพยากรบุคคลในระดับโรงพยาบาลและ               
หนวยงาน 
     GEN 4.3  มีเจาหนาที่ใหมทุกคนไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาประจําการ 
     GEN 4.4  มีกิจกรรมเพิ่มพนูความรูและทักษะสําหรับเจาหนาที่ระหวางประจําการ
อยางสม่ําเสมอ 
     GEN 4.5  มีการประเมินแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปของการเปลี่ยน
พฤติกรรม และผลกระทบตอการดูแล / บริการแกผูปวย 
                GEN 5 นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
                มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงสะทอนความรูและหลักการของวิชาชีพ
ที่ทันสมัย สอดคลองกับพันธกิจในการใหบริการผูปวย / กฎระเบยีบที่เกี่ยวของและเจาหนาทีย่ึดถือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติ  
     GEN 5.1  มีกระบวนการจดัทํานโยบาย / วิธีปฏิบัติที่ดรีวมทั้งมีระบบในการรับรอง 
เผยแพร และทบทวน 
     GEN 5.2  นโยบาย / วิธีปฏิบัติของหนวยงานมีความสอดคลองกับนโยบายของ
โรงพยาบาลและในแนวทางที่จําเปน เจาหนาที่ ผูปวย และครอบครัว ในดานตอไปนี ้
   GEN 5.2.1  ดานการบริหารจัดการ 
   GEN 5.2.2  ดานกิจกรรมทางคลินิกและการบริการ 
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   GEN 5.2.3  ดานประเด็นทางจริยธรรม กฎหมาย และสังคม 
   GEN 5.2.4  ดานการบันทึกและจัดทําเอกสาร 
   GEN 5.2.5  ดานความปลอดภัย 
   GEN 5.5.6  ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
     GEN 5.3   เจาหนาที่ รับทราบ เขาใจ และปฏิบัติตามนโยบาย / วิธีปฏิบัติ 
     GEN 5.4   มีการประเมินนโยบายและวิธีปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมีความ
สมบูรณ ครบถวน และสอดคลองกับสภาวะการทํางาน 
                GEN 6 สิ่งแวดลอม อาคารสถานที่  
     GEN 6.1  สถานที่ตั้งหนวยบริการหรือหนวยงานมีความเหมาะสม    สะดวกตอการ
เขาถึงบริการและสะดวกตอการสงตอไปยงัหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 
     GEN 6.2  มีพื้นที่ใชสอยเพียงพอ      และมีการจัดแบงโครงสรางภายในเหมาะสม
สําหรับการใหบริการ การปฏิบัติงาน การเก็บอุปกรณและเครื่องมือเครื่องใช 
     GEN 6.3  สภาพทั่วไปภายในหนวยงาน    มีความปลอดภัย    มีการระบายอากาศดี       
มีแสงสวางและอุณหภูมิเหมาะสม ไมมีส่ิงรบกวน มีความสะดวกและเปนระเบียบ 
     GEN 6.4  สถานที่ตรวจ / รักษา / ใหคําปรึกษาเปนสัดสวน   และมีความมิดชิดพน
จากสายตาและการไดยินโดยบุคคลอื่น 
     GEN 6.5  มีสถานที่อํานวยความสะดวกสําหรับเจาหนาที่ 
                GEN 7 เคร่ืองมือ อุปกรณ และสิ่งอํานวยความสะดวก 
                มีเครื่องมือ อุปกรณ และสิ่งที่อํานวยความสะดวก ที่ไดมาตรฐานเพื่อใหบริการผูปวยได
อยางปลอดภัย มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
     GEN 7.1  มีหลักเกณฑและกลไกในการคัดเลือก / ประเมินเครื่องมือและอุปกรณที่
จําเปนในการใหบริการ 
     GEN 7.2  มีเครื่องมือและวัสดุอุปกรณเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงาน 
     GEN 7.3  ผูใชเครื่องมือพิเศษไดรับการอบรมเปนการเฉพาะ และมีความรูในการใช
งานเปนอยางดี 
     GEN 7.4  มีระบบสํารองเครื่องมือและวัสดุการแพทยที่จําเปน พรอมที่จะใชในการ
ใหบริการไดตลอดเวลา 
     GEN 7.5  มีระบบบํารุงรักษาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ 
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     GEN 7.6  มีระบบตรวจสอบเพื่อเตรียมเครื่องมือและอุปกรณใหพรอมที่จะใชงาน
ไดตลอดเวลา 
                GEN 8 ระบบงาน / กระบวนการใหบริการ (งานคลินิกบริการ) 
                มีระบบงาน / กระบวนการใหบริการที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและ
ตอบสนองความตองการของผูปวยแตละราย  
     GEN 8.1  มีการทํางานรวมกันเปนทีมระหวางสาขาวชิาชีพตาง ๆ  
     GEN 8.2   ผูปวยและครอบครัวไดรับการเตรียมความพรอมกอนการดูแลรักษา 
     GEN 8.3  มีการแลกเปลี่ยนขอมูลที่จาํเปนระหวางผูปวย        และครอบครัวกับทีม        
ผูใหบริการ 
     GEN 8.4  ผูปวยแตละรายไดรับการประเมินวางแผนการดูแลรักษาเปนระยะเพื่อ
ตอบสนองความตองการดานปญหาสุขภาพของผูปวย 
     GEN 8.5  กระบวนการใหบริการและดแูลรักษาผูปวยใหเปนไปตามมาตรฐาน          
แหงวิชาชีพซ่ึงเปนที่ยอมรับวาดีที่สุดภายใตสถานการณของโรงพยาบาล โดยบุคคลที่เหมาะสม 
     GEN 8.6  มีการบันทึกขอมูลผูปวย  ปญหาของผูปวย แผนการดแูลรักษา การปฏิบตัิ
ตามแผนและผลลัพธที่เกิดขึ้นเพื่อใหเกดิการสื่อสารที่ดีระหวางทีมงานผูใหบริการ และเกิดความ
ตอเนื่องในการดูแลรักษา 
     GEN 8.7  มีกระบวนการทีจ่ะชวยใหผูปวยกลับไปใชชวีิตปกตกิับครอบครัวไดเร็ว
ที่สุด 
                GEN 9 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ   
                มีกิจกรรมติดตามประเมินและพฒันาคุณภาพของหนวยงานหรือบริการ โดยมีการทํางาน
เปนทีมและมกีารพัฒนาอยางตอเนื่อง 
     GEN 9.1  หนวยบริการหรอืหนวยงานทกุหนวยงาน   มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพโดย
ความรวมมอืของผูปฏิบัติงานทุกระดบั/ทกุสาขาวิชาชีพทั้งภายในหนวยงาน และระหวางหนวยงาน 
     GEN 9.2   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ ประกอบดวย 
    GEN 9.2.1  การติดตามศึกษาขอมูลและสถิติซ่ึงเปนเครื่องชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญ 
    GEN 9.2.2  การติดตามศึกษาขอมูลและสถิติซ่ึงเปนเครื่องชี้วัดผลการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญ 
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    GEN 9.2.3  การเลือกกิจกรรมหรือกระบวนการดูแลรักษา      และบริการที่
สําคัญมาประเมินและปรับปรุง 
    GEN 9.2.4  การดําเนินการแกปญหา    หรือพัฒนาคุณภาพโดยใชกระบวน 
การทางวิทยาศาสตร เนนการวิเคราะหและปรับปรงุกระบวนการดูแลรักษาและใหบริการคนหา
สาเหตุ ตนตอ (root causes) ที่แทจริงตัดสนิใจบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง ใชความคิดริเร่ิม
สรางสรรคในการแสวงหาทางเลือกใหม ๆ 
    GEN 9.2.5  การประเมินผลการแกปญหาหรือพัฒนาคณุภาพ และเผยแพร
ผลการประเมินตอเนื่องในระยะยาว 
    GEN 9.2.6  การติดตามเพือ่ใหเกดิการรกัษาระดับคุณภาพ  และการพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่องในระยะยาว 
  GEN 9.3 มีการนํามาตรฐานแหงวิชาชีพ   และความรูที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร 
(evidence based) เขามารวมเปนพื้นฐานสําหรับกิจกรรมคุณภาพ 
   GEN 9.3.1  มีกระบวนการทีจ่ะนําความรูทีม่ีหลักฐานทางวิทยาศาสตรมา
เปนพื้นฐานในการกําหนดแนวทางการดแูลรักษาผูปวย  
   GEN 9.3.2  มีกิจกรรมทบทวนการดูแลรักษาผูปวยอยางสม่ําเสมอเพื่อ
คนหาจุดออนสําหรับนําไปปรับปรุง 

                สรุปไดวา  การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  คือ กลไกกระตุนใหเกิดการพัฒนา
ระบบงานภายในโรงพยาบาล และการรับรองโดยองคกรภายนอก จุดที่สําคัญ คือ การประเมินและ
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่องของโรงพยาบาล โดยการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมีมาตรฐานทั่วไป 
(GEN) 9 ขอ คือ 1) มีการกําหนดพันธกิจ ปรัชญา ขอบเขต เปาหมายและวัตถุประสงคของการ
จัดบริการหรือของหนวยงานเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจนมีการสื่อสารเพื่อใหเกิดความรูและ
เขาใจในองคกร 2) การจัดองคกรอยางมีประสิทธิภาพ  3) การจัดการทรัพยากรบุคคล  4) การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล  5) นโยบายและวิธีปฏิบัติ  6) ส่ิงแวดลอม อาคารสถานที่  7) เครื่องมือ อุปกรณ 
และสิ่งอํานวยความสะดวก  8) ระบบงาน/ กระบวนการใหบริการดานคลินิกบริการ  9) กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ 
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                     (9)  ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 
                ขอบกพรองที่พบบอยๆ และเปนอุปสรรคในการพัฒนาคณุภาพ อาจแบงไดตามสาเหตุ
ดังนี ้ (สิทธิศักดิ์  พฤกษปตกิลุ.  2543  : 52 - 54) 
                (1)  สาเหตุจากผูนาํองคกร 
                     -  ผูนําองคกรไมมีความมุงมัน่ที่แทจริง 
                     -  ผูนําองคกรไมไดใหการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ 
                     -  ผูนําองคกรไมเขาใจกระบวนการพัฒนาตามรูปแบบการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล 
                     -  ผูนําองคกรไมเขาใจบทบาทและความสําคัญของตนเองตอกระบวนการพัฒนาแบบ 
การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
                    -  ผูนําไมมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาคณุภาพ 
                    -  ผูนําไมเปนแบบอยางที่ดี (role model) ของการเปลี่ยนแปลง 
                    - ผูนําใชแนวทางการบริหารสวนทางกับปรัชญาของการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลหรือการจัดการคุณภาพทัว่ทั้งองคกรทําใหเกิดบรรยากาศที่อึมครึม   แตกแยก   อึดอัด   
หรือวางเฉย  ไมยินดยีินราย  ซ่ึงไมเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ 
                   -  ผูนําไมปฏิบัติตาม พันธกิจ วิสัยทัศน หรือปรัชญา คานิยม ที่จัดทําขึ้น 
                   -  ผูนําไมใสใจปฏิบัติตามระบบที่คณะกรรมการชุดตางๆ กาํหนดขึ้น  
                   -  ฝายบริหารไมเขาใจและไมคอยยอมเขารวมการฝกอบรม      ในเรื่องการบริหารระบบ
คุณภาพตามรูปแบบการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล(HA) 
                  -  ผูนําและฝายบริหารไมมีการติดตามอยูสม่ําเสมอ    ปลอยใหเปนความรับผิดชอบของ
ทีมประสานงานคุณภาพเพยีงฝายเดียว 
                  -  ผูนําองคกรและทีมประสานงานคุณภาพมทีัศนคติตอการพัฒนาคุณภาพที่ไมเหมาะสม 
เชนมุงเนนผลลัพธ โดยไมสนใจกระบวนการเรียนรู มุงเนนในประกาศนียบัตรรับรอง มากกวาการ
พัฒนาที่แทจริง มุงเนนความสมบูรณแบบไมมีความยืดหยุน มุงเนนการสั่งการในรายละเอยีด
มากกวาการกระตุนใหกลาคดิ  กลาพัฒนา   เปนตน 
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                (2)  สาเหตุจากทีมประสานงานคณุภาพ 
                     -  ทีมประสานงานคุณภาพไมเขาใจบทบาทและความสําคัญของตนเอง 
                     -  ทีมประสานงานคุณภาพไมเขมแข็งและไมทุมเทเทาทีค่วร 
                     -  ทีมประสานงานคุณภาพขาดทักษะในการบริหารโครงการ  ขาดการติดตามอยางเปน
ระบบ 
                     - ทีมประสานงานคุณภาพขาดทักษะในการมองโครงสรางอยางเปนระบบ  (system 
thinking) 
                     -  แตงตั้งบุคคลที่ไมเหมาะสมเปนประธานทมีประสานงานคุณภาพ 
                (3)  สาเหตุอ่ืนๆ 
                     -  ระบบการสื่อสารภายในไมดีพอ ทําใหเกดิขาวลือ หรือความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 
                     -  โครงสรางหนาที่ความรับผิดชอบ  ตลอดจนการประสานงานระหวางคณะกรรมการ
ชุดตางๆฝายบริหาร และทีมพัฒนาคุณภาพชุดตางๆ คลุมเครือไมชัดเจน 
                     -  การใหความรู  ความเขาใจ และการฝกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตาม
รูปแบบการพฒันาเพื่อการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลไมเพียงพอ 
                     - การคัดเลือกและแตงตั้งคณะกรรมการ และทีมพัฒนาตางๆ ที่ไมเหมาะสม ทําให
บุคลากรที่ไมเขาใจ หรือมทีัศนคติที่ไมดตีอการพัฒนาคุณภาพ อาท ิ แตงตั้งเพราะเกรงใจ แตงตั้ง
ตามตําแหนงงานโดยที่ผูถูกแตงตั้งไมยอมรับ ซ่ึงทําใหการพัฒนาเปนไปไดชากวาที่ควรจะเปน 
                    -  การใหความรูในเรื่องการพฒันาคุณภาพ ความรูเกี่ยวกบัมาตรฐานโรงพยาบาล ทักษะ
การประชุมและการทํางานเปนทีม ใหแกคณะกรรมการและทีมพัฒนาคณุภาพชดุตางๆที่ไมเพียงพอ 
ทําใหทีมเหลานี้ปฏิบัติหนาที่ไมได 
                   -  วัฒนธรรมการไมยอมรับความรูความสามารถของคนในองคกรเดียวกนั    ตองรอที่
ปรึกษาหรือวทิยากรจากภายนอกมาสอนเทานั้น 
                   -  ทีมพี่เล้ียง (facilitators)  ใชทาทีที่ไมเหมาะสม ไมเขาใจบทบาทตัวเอง  ขาดศิลปะใน
การชักจูงหรือโนมนาวใหเกดิความอยากพฒันาไปในทิศทางที่ถูกตอง 
                   -  ผูประเมินภายในมีทัศนคติไมถูกตอง  มุงจบัผิด ใชทาทีในการประเมนิเชิงลบ 
(negative approach) จนกอใหเกิดความรูสึกไมดีตอผูถูกประเมิน 
                สรุปไดวา   ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล เกิดจากหลายสาเหตุ     อาทิเชน    สาเหตุจากผูนําองคกร   ผูนําองคกรไมมีความมุงมัน่ 
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ที่แทจริง  ไมใหการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ไมเขาใจกระบวนการพฒันา บทบาทและ
ความสําคัญของตนเองตอกระบวนการพฒันา และไมมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
หรือเกิดจากสาเหตุทีมประสานงานคุณภาพขาดทักษะในการบริหารโครงการ ขาดการติดตามอยาง
เปนระบบการมองโครงสรางอยางเปนระบบ  ขาดทักษะการทํางานเปนทีม ระบบการสื่อสารภายใน
ไมดีพอ  มีความคลุมเครือไมชัดเจน  ทีมพี่เล้ียงไมเขาใจบทบาทตัวเอง ขาดศิลปะในการชักจูงหรอื
โนมนาวใหเกดิความอยากพฒันาไปในทิศทางที่ถูกตอง นอกจากนี้ในดานตวับุคลากรที่ปฏิบัติอาจ
ขาดความรู ความเขาใจ และการฝกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ หรือมีทัศนคติที่ไมดี
ตอการพัฒนาคุณภาพ   วัฒนธรรมองคกรการไมยอมรับความรูความสามารถของคนในองคกร
เดียวกัน  ตลอดจนผูประเมนิภายในมีทัศนคติไมถูกตอง ใชทาทีในการประเมินเชิงลบ จนกอใหเกดิ
ความรูสึกไมดตีอผูถูกประเมิน 
 
2.1.3  การดําเนินงานพฒันาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในโรงพยาบาลทาตะเกียบ  
       จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 
                โรงพยาบาลทาตะเกียบ  เปนโรงพยาบาลชุมชน สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ใหบริการ
การสงเสริมปองกัน รักษา และฟนฟูผูปวยทุกประเภท  เปนโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ตั้งอยูหาง
จากตัวจังหวัดในพื้นที่ทุรกันดาร มีบุคลากรทั้งหมด 85 คน ในโรงพยาบาลทาตะเกยีบ  แบงการ
บริหารงานได  3  กลุม  ดังนีค้ือ 
                1)  กลุมภารกิจดานการอํานวยการ  แบงเปน  6  ประเภทหนวยงาน  ดังนี้คือ 
                              (1)  งานการเงินและบัญชี 
                              (2)  งานเวชระเบียนและสถิติ 
                              (3)  งานธุรการ 
                              (4)  งานยานพาหนะ 
                              (5)  งานพัสดุและรักษาบํารุง 
                              (6)  งานอาคารสถานที่  และสนาม 
                2)  กลุมภารกิจดานการบริหาร  แบงเปน  4  หนวยงานยอย  ดังนี้คือ 
   (1)  ฝายทันตกรรม 
   (2)  กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 
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   (3)  งานประกันสุขภาพ 
                            (4)  กลุมเทคนิคบริการ  ประกอบดวย  ฝายเภสัชกรรม  งานพยาธิวทิยา  (ชันสูตร)  
และงานรังสีวทิยา 
                3)  กลุมภารกิจดานการพยาบาล  แบงเปน  5  หนวยงานยอย  ดังนี้คือ 
                             (1)  งานผูปวยนอก 
                             (2)  งานผูปวยใน 
                             (3)  งานหองคลอด 
                             (4)  งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
                                (5)  งานหองผาตัด 
 
                ซ่ึงทางโรงพยาบาลไดเขารวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพตั้งแตป   พ.ศ. 2545 -
2546  โดยเริ่มตั้งแตในเดือนกันยายน พ.ศ. 2545  ผูอํานวยการโรงพยาบาลเขาอบรมการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสําหรับผูบริหารจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
(พรพ.) 
                ตอมาในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545  ไดมีการจัดตั้งทีมพัฒนาคุณภาพ 3 ทมี 
                1. ทีมนําการพัฒนาคุณภาพ (คณะกรรมการบรหิาร) 
                2. ทีมผูประสานงานคุณภาพ 
                3. ทีมพัฒนาคุณภาพ 12 ทีม / หนวยงาน 
                โดยมีคณะกรรมการดังกลาวไดมีการกําหนดนโยบาย และสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ  สรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนา  และแตงตั้ ง
คณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  ดังแผนภูมิโครงสรางองคกรเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ดังนี้คือ 
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คณะกรรมการบริหาร 

และพัฒนาทรพัยากร 

(Human resource development 
, HRD) 

คณะกรรมการบริหาร
ส่ิงแวดลอมและ 

ความปลอดภยั 

(Environment, ENV 

 

คณะกรรมการระบบ
สารสนเทศ ( 
Information ) 

คณะกรรมการเภสัช
และการบําบัด 
(Phamacy and 
Thherapeutic 

Committee , PTC ) 

โครงสรางเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ภาพ  8 โครงสรางเพื่อการพัฒนากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลทาตะเกยีบ   
              จังหวดัฉะเชิงเทรา 
(ท่ีมา :  โรงพยาบาลทาตะเกยีบ. 2546 : 2) 
                 
   หลังจากที่มีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อทําหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไดมี
การดําเนนิการพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ  โดยการเขารับการอบรมแนวทางการพัฒนา
คุณภาพ และดาํเนินกจิกรรมในการพัฒนาคุณภาพเปนระยะๆ ดังนี้คือ   
                ในเดือนพฤศจิกายน- ธันวาคม พ.ศ. 2545  ผูประสานงานคณุภาพเขาอบรมการพัฒนาเพือ่
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 301 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)  
โดยมีตัวแทนจากทีมพัฒนาคุณภาพเขาอบรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลระดับหนวยงานจาก

ทีมผูบริหาร / ทีมนํา 

คณะกรรมการดูแล
ผูปวย (Patient Care 

Team,PCT) 

คณะกรรมการ
รับเรื่องราว 
รองทุกข 

คณะกรรมการ ทีม
พี่เล้ียง Facilitator 

คณะกรรมการ
ปองกันและควบคุม
การแพรกระจาย
เชื้อ ( Infeation 

Contral, IC) 

คณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยง

(Risk Management 
,RM) 
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สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราและตัวแทนจากทีมพัฒนาคุณภาพเขาอบรมการประกันคุณภาพจาก
โรงพยาบาล บางน้ําเปรี้ยว (โรงพยาบาลทาตะเกยีบ. 2546 : 2) 
               12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545  อบรมกิจกรรมหวัหนาพาทําคณุภาพ สําหรับหัวหนาฝาย/งาน
ทุกฝาย/ งาน 
               23 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ทีมพัฒนาคุณภาพเสนอผลงานการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพ,
การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลใหเจาหนาที่โรงพยาบาลทุกคนเขารับฟงเกี่ยวกับ
แนวทางและการดําเนินงานในการพัฒนาคณุภาพโรงพยาบาล 
                ธันวาคม พ.ศ. 2545 - กุมภาพนัธ พ.ศ. 2546  ทุกฝาย/งาน ทํากิจกรรม “หัวหนาพาทาํ
คุณภาพ 8 กิจกรรม 
                ในระหวางวนัที่ 19 -20 มิถุนายน  พ.ศ. 2546  บุคลากรเขารวมอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพ  ผูบริหารงานคุณภาพโรงพยาบาล ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยใหทีมพี่เล้ียงชุดใหมที่ไดรับการแตงตัง้เขารับการอบรมมีหลักสูตรดังนี้ คือ 
                (1) ขอมูลสําคัญของหนวยงาน  
                (2) การบริหารความเสี่ยงสูการปฏิบัติ 
                (3) มาตรฐาน/แผนคุณภาพ 
                (4) บทบาทของทีมพี่เล้ียง  
                วันที่ 27 กุมภาพนัธ  พ.ศ. 2546  เนื่องจากทมีพี่เล้ียงชุดเกามีการโยกยายโรงพยาบาลทีม 
พี่เล้ียงชุดเกาประชุมรวมกับทีมพี่เล้ียงชุดใหมที่คัดเลือกเขามาเปนตัวแทนเพิ่มเพื่อใหคนใหมไดมี
การเรียนรูการทํางานจากคนเกาที่ผานการอบรมมาเพื่อ 
                (1)  เสนอใหมีการทําวิสัยทัศนและพันธกิจของโรงพยาบาล       โดยการใชแบบสอบถาม
ความคิดเหน็ของเจาหนาที่โรงพยาบาลทาตะเกยีบเปนขอมูลในการจัดทํา  
                (2)  การทําวิสัยทัศนและพนัธกิจใหทีมพี่เล้ียงชดุใหม 
                (3)  กิจกรรมหวัหนาพาทบทวนคุณภาพ ใหทกุหนวยงานทําเดือนมีนาคม – เมษายน 2546
และไดกําหนดวิสัยทัศน  พนัธกิจ ปรัชญา เปาหมาย และวัตถุประสงคของโรงพยาบาล ดังนี้  
                วิสัยทัศนของโรงพยาบาลทาตะเกียบ  คือ เราจะเปนโรงพยาบาลคุณภาพเพื่อประชาชน     
พันธกิจ คือ โรงพยาบาลทาตะเกยีบเปนโรงพยาบาลที่มุงมั่นใหบริการอยางคุณภาพดวยทีมบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ บริหารงานโปรงใส ธํารงไวซ่ึงคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประโยชนและความ      
พึงพอใจของประชาชน ภายใตส่ิงแวดลอมที่สวยงาม 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 
                                                                                                                                                             

80

                วันที่ 25 มีนาคม  พ.ศ. 2546  ประชุมทีมพี่เล้ียงครั้งที่ 2/2546  ดําเนนิการทํากิจกรรม
หัวหนาพาทําคุณภาพทั้ง 8 สัปดาห  
                วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2546  รายงานผลการเยี่ยมใหคําปรึกษาโดยสถาบันพัฒนาและ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) รวมกับสํานักพัฒนาเครือขายบริการสุขภาพ (สคส.) กระทรวง
สาธารณสุข จัดกิจกรรมพัฒนากระบวนการคุณภาพใหกบัโรงพยาบาลชุมชน 543 แหง ที่ปรึกษาคือ 
เภสัชกรหญิงผุสดี บัวทอง เขาเยี่ยมโรงพยาบาลเพื่อใหคําแนะนําในเรื่องการพัฒนาคุณภาพแก
โรงพยาบาล คร้ังที่ 3  
                วันที่ 3  กรกฎาคม พ.ศ. 2546  ประชุมทีมพี่เล้ียงครั้งที่ 5/2546 รวมการกาํหนดแผนพัฒนา
โรงพยาบาลตามวิสัยทัศนของโรงพยาบาล ในชวงป 2546 – 2549 โดยใชกลยุทธทั้งหมด 9 กลยุทธ 
แบงเปน 7 ยุทธศาสตร 
                วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2546 อบรมการพัฒนาคุณภาพเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เร่ืองการบริหารความเสี่ยงและอบรมการพฒันาองคการสูมาตรฐานสากลดวยเทคนิค 5ส.     
                วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2546   สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (พรพ.)      
ที่ปรึกษาเขาเยีย่มโรงพยาบาลทาตะเกยีบเพื่อรับทราบความกาวหนาใหขอเสนอแนะ และประเมิน
ความกาวหนาโรงพยาบาลโดยเริ่มเขาเยี่ยมตั้งแตเดือนกันยายน 2546 และส้ินสุดประมาณเดือน
ตุลาคม 2547  ซ่ึงผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ รายงานการตดิตามความกาวหนางานพฒันา
คุณภาพและรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลของเครือขายบริการสาธารณสุข เขต 3 ผลลัพธของการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพสูบันไดขั้นที่ 1  คือ เกิดการเริ่มตนพัฒนาคุณภาพที่ดเีจาหนาที่ทกุคน    
เกิดความกระตือรือรนและเห็นความสําคญัของการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล แต
ปญหาและอุปสรรคที่พบในการดําเนนิงานพัฒนาคณุภาพของโรงพยาบาล คือ เกิดการโยกยายของ
เจาหนาที่ทําใหเกิดความไมตอเนื่องของการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ เกิดการปรับเปลี่ยน
ทีมงานบอยครั้ง เจาหนาที่บางคนเปนคณะกรรมการหลายดานทําใหเกิดความทุมเทภายในทีมงาน
นอย 
                วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2546  ประเมินความสําเร็จในการปฏิบัติตามบันไดขั้นที่ 1 สูการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยสถาบันพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
                วันที่ 8 และ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2546 โดยสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
(พรพ.) รวมกับสํานักงานหลักประกนัสุขภาพแหงชาตไิดจัดทําโครงการสนับสนุนกิจกรรมพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล สําหรับโรงพยาบาลในโครงการหลักประกนัสุขภาพถวนหนา
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ใหกับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลภาครฐัอ่ืนๆ และโรงพยาบาลสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยที่เขารวมโครงการหลักประกันสุขภาพถวนหนา จํานวน 300 แหง ใน 75 จังหวดั 
เขาเยี่ยมเพื่อรับทราบความกาวหนา ใหขอเสนอแนะ และประเมินความกาวหนาโรงพยาบาล  
โรงพยาบาลทาตะเกยีบ นําเสนอผลงานปญหาอุปสรรคและผลการเยีย่มสํารวจดังนี้คอื 
                (1)  ผูนําองคกร ทีมนําบุคลากรทุกหนวยงานมีความตื่นตวัและมุงมัน่มีเจตนคติที่ดีตอการ
พัฒนาคุณภาพ ซ่ึงเปนพื้นฐานสําคัญในการวางแผนพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
                (2) มีการทบทวนและประสานกิจกรรมพัฒนาคุณภาพที่มีอยูเดิม  กับกระบวนการพฒันา
คุณภาพHA 

         (3)  มีการจัดการดานโครงสรางกายภาพที่ด ี
         (4)  มีการคนหาความตองการ รับฟงขอเสนอแนะขอรองเรียนของผูปวย 
         (5)  เร่ิมมีการทํากิจกรรมทบทวนทางคลินิก 
         ขอเสนอแนะเพื่อการการปรับปรุง   คือ  คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล/ทีมนําคุณภาพ  

ควรกําหนดแนวทางหรือวิเคราะหปญหาสําคัญที่ควรเปนจุดเนนในการพัฒนาในระดับโรงพยาบาล 
และรวมกันวางแผนการพัฒนา พรอมทัง้สื่อสารใหผูเกี่ยวของรับทราบ เพื่อสามารถที่จะติดตาม
ความกาวหนาในการปฏิบัตไิดอยางสม่ําเสมอและชัดเจน 
                วันที่ 30 ตุลาคม 2546   โรงพยาบาลทาตะเกยีบสรุปผลการทบทวน 12 กจิกรรม(โครงการ 
300)การเปลี่ยนแปลงที่เกดิขึ้นภายหลังการทบทวน 12 กิจกรรมของโรงพยาบาล เพื่อประกอบการ
พิจารณามอบกิตติกรรมประกาศขั้นที่ 1 แกโรงพยาบาลตอไป 
                วันที่ 17 พฤศจกิายน 2546 รายงานผลการเยีย่มใหคําปรกึษา   (โครงการพัฒนาคุณภาพ
สําหรับโรงพยาบาลที่มีการพัฒนาในขั้นที่ 1 และ 2 ใน 75 จังหวดัจํานวน 300 แหง) 
                วันที่ 20 – 21 เมษายน 2547 บุคลากรเขารับการอบรมเชิงปฏิบัติการงานพัฒนาคณุภาพ
เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ในหวัขอเรื่องการเยี่ยมสํารวจภายในจากการปฏิบัติงานจริง  
“internal  survey” รุนที่ 2  ณ สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัฉะเชงิเทราโดยมีทนัตแพทยอาคม 
ประดิษฐสุวรรณ เปนวิทยากร 
                วันที่ 8 กันยายน 2547 สถาบันพัฒนารับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) รวมกับ
สํานักงานหลกัประกนัสุขภาพแหงชาติ ไดจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพสําหรับโรงพยาบาลที่มีการ
พัฒนาในขัน้ที ่ 1 และ 2 ใน 75 จังหวดัจํานวน 300 แหง ระยะที่ 2 มีการประชุมรวมกนัใน             
ทุกโรงพยาบาลเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และความกาวหนา ตลอดจนซักถามขอสงสัย 
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                 สรุปผลการดําเนนิงานพัฒนาคณุภาพของโรงพยาบาลทาตะเกียบ อยูในการดําเนนิงาน 
ผานบันไดขั้นที่ 1 แลว จากผลการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลโดยที่ปรึกษาพรพ. แตยังไมไดรับ 
การยืนยันแนชัดเนื่องจากรอการประกาศผลโรงพยาบาลที่ผานเกณฑขั้นที่ 1 เนื่องจากที่ปรึกษาที่เขา
เยี่ยมไดเปล่ียนที่ปรึกษาในการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลใหม จึงอยูในระหวางการประสานงาน
เพื่อขอรับการรับรองคุณภาพในเกณฑขั้นที่ 1  ตอไป แตเนื่องจากปญหาและอุปสรรคหลายประการ
ไมวาจะเปนภาระงาน เวลา งบประมาณ หรือปญหาการโยกยายบุคลากรในการทํางานพัฒนา
คุณภาพจึงทําใหขาดความตอเนื่องในการพฒันาคุณภาพทัง้สิ้น 
 

2.2  เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
  
       2.2.1  งานวิจัยในประเทศ 
  

                กมลทิพย  เลาพรพิชยานวุัฒน (2544 : 115-116) ทําการศึกษาเรื่องการประเมินผลในการ
ดําเนินงานตามโครงการการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล : กรณีศกึษาแผนกกุมาร   
เวชกรรม  โรงพยาบาลนครพิงค  จังหวดัเชียงใหม  ผลการศึกษาปรากฏวาจากความคิดเห็นของ
เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน  ปจจยัที่มีอิทธิพลตอการดําเนินงาน  ไดแก  โครงสรางของโครงการฯ  แนว
ทางการดําเนนิงานของโครงการฯ  ความรวมมือและการประสานงาน  และความเขาใจในขั้นตอน
การปฏิบัติงานของเจาหนาทีม่ีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานอยูในระดับปานกลาง จาก  ความ
คิดเห็นของผูปกครอง / ญาติของผูปวย พบวาปจจัยทีท่ําใหตัดสินใจเลือกใชบริการเนื่องจากความ
พึงพอใจในคณุภาพของบรกิาร  ความพึงพอใจในเครื่องมือเครื่องใชที่ใชใหบริการ และความพึง
พอใจในการใหบริการของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในแผนกกุมารเวชกรรมและความสะดวกสบาย
ดานการรักษาที่มีความสัมพนัธกับผลการดําเนินงานในระดับมาก  ขณะที่การที่ผูปวยสามารถ
ปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเองอยางตอเนื่องภายหลงักลับไปอยูบาน และการไดรับคําปรึกษา
จากบุคลากรทางการแพทยและพยาบาลอยูในระดบัปานกลาง    การวิเคราะหความสมัพันธระหวาง
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอประสิทธิผลการนําโครงการฯไปปฏิบัติ   และความพึงพอใจของผูปกครอง /  
ญาติของผูปวยพบวา แนวทางการดําเนินงานโครงการฯมีความสัมพันธกับประสทิธิผลดานการ
ตอบสนองผูปกครอง / ญาติของผูปวยอยางมีคุณภาพและความพึงพอใจของผูปกครอง / ญาติของ
ผูปวยอยูในระดับคอนขางสูงและความเขาใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการฯของเจาหนาที่
มีความสัมพันธอยูในระดับคอนขางสูง สําหรับความเขาใจของเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานที่มีผลตอการ
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ดําเนินงานตามโครงการฯ ปรากฏวาเจาหนาที่มีความเขาใจในการนําโครงการฯไปปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง 
 ปญหาการดําเนินงานตามโครงการฯ  ไดแก  ปญหาที่เกิดจากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงาน
โครงการฯ  ซ่ึงประกอบดวยแพทย  พยาบาลและเจาหนาที่จะหมุนเวียนไปปฏิบัติงานในแผนก
ผูปวยนอก  สงผลใหการมีสวนรวมและการวางแผนการปฏิบัติงานในแตละขั้นตอนไมตอเนื่อง     
ทําใหเจาหนาที่ไมสามารถดําเนินงานตามโครงการฯ  อยางมีวิสัยทัศนและบรรลุเปาหมายตาม
มาตรฐานทั่วไปและมาตรฐานบริการทั้ง   9  ขอของโครงการ   ผลการประเมินในครั้งนี้                    
มีขอเสนอแนะวาควรปรับปรุงการจัดองคกรและการสื่อสารระหวางแผนกกุมารเวชกรรมกับ
ผูปกครอง / ญาติของผูปวยใหมีความชัดเจนและควรปรับปรุงพัฒนาคุณภาพบริการ  โดยลด
ระยะเวลาการตรวจ / รอรับยา  การใหบริการของเจาหนาที่ดวยความยิ้มแยมแจมใส  ตลอดจนควร
ปรับปรุงคุณภาพทางคลินิกบริการใหไดมาตรฐานในดานการดูแลผูปวย  ใหไดรับการรักษาที่
ถูกตองและทันตอเวลา  ทั้งนี้บริการที่ควรปรับปรุงไมควรกําหนดชวงระยะเวลาปฏิบัติงานเฉพาะ
ในเวลาราชการเทานั้น  ควรจัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินงานโครงการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาคุณภาพงานโดยใชเทคนิค  5  ส.  และการจัดการคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกร 
                เกษณี  เอกสุวรรณ (2545 : 49-50)  ศกึษาระดับการมีสวนรวมในการพฒันาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลลําพูน  จํานวน 410 คน    บุคลากรแบงเปน      
3 กลุมไดแก กลุมรักษาพยาบาล 200 คน กลุมสนับสนุน 47 คน และกลุมลูกจาง 95 คน ผล
การศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการพฒันาเพื่อการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรกลุม
รักษาพยาบาลโรงพยาบาลลําพูนโดยรวมมคีาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง สวนการมีสวนรวมใน 
ดานการปฏิบตัิ ดานผลประโยชน และดานประเมนิผล มีคาเฉลี่ยระดับมาก ดานการตัดสินใจ                
มีคาเฉลี่ยปานกลาง การมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของกลุม
สนับสนุนโดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง การมีสวนรวมในดานการตัดสินใจ ดานปฏิบัติ 
ดานผลประโยชน       ดานประเมินผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ ปานกลาง การมีสวนรวมในการพัฒนา 
เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของกลุมลูกจาง โดยรวมมีคาเฉลีย่อยูในระดบัปานกลาง การมี
สวนรวมในดานการตัดสินใจ ดานปฏิบัตแิละประเมนิผล มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง และใน
ดานผลประโยชน       มีคาเฉลี่ยระดับมากปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของกลุมการรักษาพยาบาล คือ การสื่อสารไมชัดเจน ไมตอเนื่อง  
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ไมมีเวลาเนื่องจากภาระงานมีมาก ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลของกลุมสนับสนุนและมีเวลาประชุมรวมกนันอย  กลุมลูกจาง คือ        
มีความรูนอยไมเขาใจแนวคดิของการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลและขาดสิ่งจูงใจ 
                จิราวรรณ  เครือคําปว (2546 : 50-51)  ศึกษาความพรอมเพื่อการพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลดานการบริการ   สถานบริการสุขภาพพิเศษ   มหาวิทยาลัยเชียงใหม              
กลุมตัวอยาง  คือ  ผูรับบริการสาธารณสุข  280  คน  ผูใหบริการ  40  คน  และผูบริหาร  8  คน  
เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม  และนําขอมูลท่ีใหมาวิเคราะหโดยใชความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  
และ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการศึกษาสรุปวา  ผูบริหารไดใหความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพการ
บริการเพื่อการเตรียมความพรอม  เพื่อการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ดานเปาหมาย
และกระบวนการทดลองคุณภาพและดานการสรางความมั่นใจและเชื่อถือใหแกผูรับบริการ          
ทุกรายการอยูในระดับมาก  โดยใหขอเสนอแนะวา  โรงพยาบาลควรมีการเตรียมพรอมและมี
เปาหมายและนโยบายที่ชัดเจน  รวมถึงมีการกระตุนใหพนักงานกระตือรือรน  มีพฤติกรรมและมี
หัวใจในการบริการอยางแทจริง  จึงจะประสบผลสําเร็จ  ผูใหบริการมีความเห็นวาดานเปาหมาย
และกระบวนการทดลองคุณภาพ  ดานหลักการพัฒนาและรับรองคุณภาพ  ดานการตอบสนองความ
ตองการบริการ  และดานการสรางความมั่นใจและเชื่อถือใหแกผูรับบริการ  อยูในระดับมาก  และมี
ขอเสนอแนะวา  ควรมีความซื่อสัตยสุจริตในการปฏิบัติงาน  ควรมีพนักงานหรือเจาหนาที่             
ที่ใหบริการใหเพียงพอกับผูมาใชบริการ  เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการใหบริการ  และควร
ปรับปรุงพัฒนาในสวนของพนักงาน  โดยมีสวัสดิการเพื่อเปนขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
ผูรับบริการมีความเห็นอยูในระดับมากทุกดาน  โดยใหขอเสนอแนะวา  ควรมีที่จอดรถใหเพียงพอ  
ควรมีความรวดเร็วในการใหบริการ  ใหบริการตลอด  24  ชั่วโมง 
     นภา  รังสิเวโรจน (2544 : 68)  ศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลของบุคลากรศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  และปญหา อุปสรรคการมี
สวนรวมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรศูนยบําบัดรักษายาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม  ประชากรเปนบุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัด
เชียงใหมจํานวน  160  คน  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้น  ประกอบดวย  
3  สวน  ไดแก  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  การมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล   ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล  ซ่ึงไดผานการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิและไดคาความตรงตาม
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เนื้อหาเทากับ  0.93  นําไปหาความเที่ยงไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคโดยรวมเทากับ  
0.97  และในสวนการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ  การมีสวนรวมใน
ผลประโยชน  และการมีสวนรวมในการประเมินผล  0.92, 0.95, 0.94 และ 0.92  ตามลําดับ  
วิเคราะหขอมูลโดยใชการแจกแจงความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน              
ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร
ศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหมทุกกลุม  โดยรวมและรายดาน  ไดแก  การมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ  การมีสวนรวมในผลประโยชน  และการมีสวนรวมใน
การประเมินผล  อยูในระดับ  ปานกลาง   ปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรศูนยบําบัดรักษายาเสพติดจังหวัดเชียงใหมที่พบมากที่สุด  
ไดแก  เจาหนาที่ไมสามารถสละเวลาในการดําเนินงานดานการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพได  
เพราะมีงานประจําที่ตองปฏิบัติ  เจาหนาที่ขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดําเนินงาน
พัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  เจาหนาที่ไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล  เจาหนาที่ไมมีความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน    
ความพึงพอใจของผูรับบริการและการประเมินตนเอง 
                นริศา   ชัยสุวิรัตน  (2545 : 44)  ศึกษาการเขารวมกิจกรรมพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลของพยาบาล โรงพยาบาลเพชรบูรณ  ประชากรเปนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
กลุมงานการพยาบาลโรงพยาบาลเพชรบูรณมาแลวอยางนอย 1 ป จํานวน 166 คน    ผลการศึกษา
พบวา แบบของการเขารวมกิจกรรมพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาล 
โดยรวมเปนแบบที่ 5 คือ บุคลากรมีสวนรวมตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับผูบริหารรอยละ 
38.55 เมื่อจําแนกแบบการเขารวมกิจกรรมรายองคประกอบตามมาตรฐานทั่วไปของการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล     9 องคประกอบ   พบวา พยาบาลมีแบบของการเขารวมเปนที่ 5 
ในทุกองคประกอบเชนเดียวกัน แบบของการมีสวนรวมกิจกรรมพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลในระดับปฏิบัติการในรายองคประกอบที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และ 9 เปนแบบที่ 5             
ไมแตกตางกันสวนองคประกอบ 6 มีความแตกตางกัน สวนปญหาและอุปสรรค คือ องคประกอบที่ 
3 พบมากที่สุด รองลงมาคือ ในองคประกอบที่ 1 และ 2 ไดแก   ผูปฏิบัติการคิดวากิจกรรมใน
องคประกอบเหลานี้เปนบทบาทของผูบริหารและมีภาระงานมากทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรม
ได 
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                นารีรัตน  เลกะกุล (2543 : 102-104)  ไดศึกษาถึงปจจัยทางดานระดับการศึกษา  เพศ  และ
ลักษณะงานที่แตกตางกันของขาราชการสาย ก ขาราชการสาย ข ขาราชการสาย ค  ลูกจางประจํา  
ลูกจางชั่วคราววามีผลตอความรู  และทัศนคติตอกระบวนการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม  หรือไม โดยศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 400 คน ที่เลือกโดย
วิธีการสุมแบบชั้นภูมิ        ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญของบุคลากรคณะแพทยศาสตร  
เปนเพศหญิงถึงรอยละ 71.0 ชวงอายุสวนใหญอยูระหวาง 31-40 ป  และมีการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีเปนสวนใหญ  โดยมีรอยละ 10.0 ที่สําเร็จระดับปริญญาเอก  สําหรับบุคลากรที่เปน
ขาราชการแลว  กลุมใหญที่สุดจะอยูในระดับ   4-6  ในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลนั้น  บุคลากรเกือบทั้งหมดเคยเขารวมอบรมในเรื่องนี้มากอน  และรอยละ 
83.50 ของบุคลากรทั้งหมด  การพัฒนาพฤติกรรมการใหบริการโดยภาพรวม  ระดับความรู  ความ
เขาใจของบุคลากรคณะแพทยศาสตรฯ  ทุกสายงานเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพอยูใน
ระดับดีถึงดีมาก  แตผลของทัศนคติที่มีตอโครงการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพสวนใหญยังอยูใน
ระดับที่ไมเห็นดวยกับกระบวนการดําเนินการของคณะฯ  เมื่อศึกษาถึงปจจัยตางๆ ของบุคลากร
คณะแพทยศาสตร  ที่มีผลตอความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ  พบวา
ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความรูความเขาใจเกี่ยวการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ โดยผูที่
มีระดับการศึกษาสูงกวาจะมีความรู  ความเขาใจสูงกวา  สําหรับปจจัยดานเพศ  และลักษณะงาน
ของสายงานตางๆ ไมมีความสัมพันธกันกับความรูความเขาใจในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ 
สวนปจจัยที่มีผลตอโครงการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ พบวา  ลักษณะงานมีความสัมพันธกับ
ทัศนคติตอโครงการฯ          ซ่ึงพบวาลักษณะงานที่เกี่ยวของกับการใหบริการผูปวย  มีทัศนคติที่ดี
ตอโครงการนอยกวาสายงานอ่ืน  สวนปจจัยดานเพศและการศึกษา  ไมมีผลตอทัศนคติ  จากผล
การศึกษาที่พบวาระดับทัศนคติของบุคลากรสวนใหญไมเห็นดวยกับกระบวนการดําเนินการของ
คณะฯ นั้นๆ อาจเปนอุปสรรคสําคัญตอการนําโครงการไปปฏิบัติ  ผูวิจัยไดเสนอแนะแนวทางแกไข
ไวหลายแนวทาง  เชน  เพิ่มการประชาสัมพันธใหบุคลากรคณะฯ  ใหเห็นความสําคัญของการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ  และจัดการอบรมใหความรูกับบุคลากรทุกคนของคณะฯ  เกี่ยวกับ
แนวทางการนําการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ ไปปฏิบัติอยางชัดเจนและตอเนื่อง 
                เบญจา รอดจาย (2544 : บทคัดยอ) ไดศึกษาความพรอมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลดานแผนพัฒนาสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาฝายการพยาบาลโรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม เปนการศึกษาเชิงพรรณนา โดยใชแบบสอบถามเจาหนาที่ฝายการพยาบาล
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โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จํานวน 342 คน พบวา โอกาสการมีสวนรวมในการตัดสินใจมี
ความสัมพันธอยูในระดับมาก โดยโอกาสตัดสินใจในเรื่องที่มีผลตอการปฏิบัติของหนวยงาน     
การแสดงความคิดเห็นในเรื่องการจัดทําแผนหรือกิจกรรมอยูในระดับมาก สวนโอกาสของ
ความกาวหนาในการทํางานและความสัมพันธระหวางผูบริหารและผูปฏิบัติงานอยูในระดับปาน
กลาง 
                ประเสริฐ บัวคล่ีใบ (2543 : บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของเกษตรกรในการอนุรักษ
และพัฒนาปา ชุมชนบานปาสักงาม ตําบลวังเหนือ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม จากหัวหนา
ครัวเรือนหรือสมาชิกจํานวน 123 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ        
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวม ไดแก อายุ โดยเกษตรกรที่มีอายุ      
21-40 ป มีสวนรวมมาก ผูที่มีอายุ 41-60 ป มีสวนรวมปานกลาง ผูที่มีการศึกษาสูง และผูที่มีทัศนคติ
ที่ดี เชน เห็นดวยกับการอนุรักษและพัฒนาปาชุมชนจะมีสวนรวมมาก 
                ปทมา ยิ้มพงศ (2542 : บทคัดยอ)   ศึกษาพฤติกรรมผูนํา บรรยากาศองคการที่มีอิทธิพล
ตอการยอมรับการบริหารคุณภาพโดยรวม ของเจาหนาที่โรงพยาบาลสิงหบุรี โดยการศึกษา         
เชิงสํารวจ           แบบสอบถามในกลุมตัวอยางที่เปนเจาหนาที่โรงพยาบาลสิงหบุรี จํานวน 253 คน 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การศึกษา พบวา เจาหนาที่สวนใหญจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี รอยละ 45.5 มีตําแหนงพยาบาล รอยละ 51.8 เจาหนาที่สวนใหญมีความรูและทัศนคติ
เกี่ยวกับการบริหารคุณภาพโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เขารวมกิจกรรมกลุมคุณภาพตาม
นโยบายของโรงพยาบาล    รอยละ 73.9 และยอมรับการนําการบริหารคุณภาพโดยรวมมา
ดําเนินการในระดับ      ปานกลาง       รอยละ 77.1 ปจจัยที่เกี่ยวของกับการยอมรับการบริหาร
คุณภาพโดยรวม ไดแก     การมีสวนรวมและทัศนคติของบุคลากร ดังนั้น บทบาทของผูบริหาร คือ 
การสรางทัศนคติที่ดีตอการบริหารคุณภาพโดยรวมมาดําเนินการ การสงเสริมใหบุคลากรทุกคนได
มีสวนรวมในการทํากิจกรรมคุณภาพ สําหรับปญหาและอุปสรรคในการนําการบริหารคุณภาพ
โดยรวมมาดําเนินการ ไดแก ผูบังคับบัญชาระดับตนไมสนับสนุนการทํากิจกรรมกลุมคุณภาพ   
อยางจริงจัง ขาดทีมที่ปรึกษาที่มีความรู ความเขาใจอยางแทจริงเจาหนาที่ไมเห็นประโยชนของการ
พัฒนาคุณภาพงาน สมาชิกกลุมมีงานประจําเต็มเวลา ทําใหไมมีเวลาประชุมกอน ไมเขาใจแนวคิด
และประโยชนจากการทํากิจกรรมกลุมคุณภาพ รูสึกวาเปนการเพิ่มภาระ และขาดความตอเนื่องใน
การดําเนินงาน 
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                จากผลการศึกษาดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาบุคคลจะมีสวนรวมในกิจกรรมมากนอย
เพียงใดนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยทางดาน
สภาพแวดลอม ปจจัยสวนบุคคล เชน อายุ ความพรอมสําหรับการมีสวนรวมทั้งในดานความรู      
ความเขาใจในกิจกรรมที่ทํา ความสามารถและเวลาที่เพียงพอตอการมีสวนรวม ทัศนคติที่ดีตอ
กิจกรรม ปจจัยทางดานสภาพแวดลอม เชน งบประมาณที่ไดรับการเปนสมาชิกกลุม ผลประโยชน 
ที่จะไดรับจากการมีสวนรวม ความตองการมีเกียรติ การไดรับขอมูลขาวสาร กระบวนการนําบุคคล
เขามามีสวนรวม และการประสานงานที่ดีระหวางผูที่เกี่ยวของ สวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
นั้นจะตองมีการเตรียมความพรอมของบุคลากร เพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและบทบาท     
ทั้งของผูบริหารระดับสูงจนถึงผูปฏิบัติงาน ซ่ึงจะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการทํางาน
ในองคกรที่เอื้อตอการพัฒนาคุณภาพ 
               ภูมิใจ  รักธรรม (2542 : 56-58)  ศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ ของสมาชิกสหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด  กับภูมิหลัง  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  สังคมและ
จิตวิทยาของสมาชิกสหกรณ  และเพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในกิจกรรม
ตางๆ ของสมาชิกสหกรณโคนมเชียงใหม จํากัด  ผลการศึกษาพบวา  สมาชิกสหกรณสวนใหญเปน
เพศชาย        มีอายุเฉล่ีย  39.05 ป  สวนใหญสมรสแลวและมีสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 3.96 คน      
มีการศึกษาอยูในระดับ ป.4 หรือ เทียบเทา  โดยสมาชิกสวนใหญไมเคยดํารงตําแหนงผูนําทางสงัคม  
และเปนสมาชิกสหกรณอยูระหวาง 5-10 ป  สมาชิกมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความรูพื้นฐาน
ทั่วไปของสหกรณเปนอยางดี  สมาชิกมีรายไดจากการเลี้ยงโคนมอยางเดียวเฉลี่ย 53,746.47 บาท  
ตอเดือน  จํานวนโคนมในฟารมอยูระหวาง 5-15 ตัว  ซ่ึงพอเลี้ยงครอบครัวใหมีความสุขได  สมาชิก
มีความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับจากการเขามาเปนสมาชิกสหกรณอยูในระดับมากที่สุด
โดยเฉพาะการไดรับความรูในการเลี้ยงโคนมมากขึ้น  และสมาชิกมีทัศนคติที่ดีตอสหกรณ  
โดยเฉพาะสมาชิกจะใหความรวมมือชวยเหลือสหกรณ  สมาชิกมีสวนรวมในการเขาประชุมใหญ
สามัญประจําปทุกๆป  เขารวมถือหุนตามระเบียบของสหกรณ และรวมมือกันแกไขปญหาของ
สหกรณ  ผลการศึกษาการวิเคราะหการถดถอยพหุ แบบ stepwire method พบวา สภาพตําแหนงทาง
สังคม และความคาดหวังตอประโยชนที่จะไดรับมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01  กับการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสหกรณอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ  สวนเพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  ทัศนคติ  รายไดจากการเลี้ยงโคนม  ระยะเวลาการเปนสมาชิกสหกรณ  และ
จํานวนโคนมในฟารมไมมีความสัมพันธกันแตอยางใด 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 
 
                                                                                                                                                             

89

                รุงทิพย  เลากิตติศักดิ์  (2545 : 86-87)  ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการดําเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพงานของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อ  1)  ศึกษาถึงปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพงาน  5  ส.  ของโรงพยาบาลเทศบาลนคร
เชียงใหม    2)  เพื่อวิเคราะหความรูความเขาใจของบุคลากรในโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ   5  ส.  3)  เพื่อวิเคราะหถึงผลการดําเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของ
โรงพยาบาลที่ผานมาและปญหา  อุปสรรคของการดําเนินกิจกรรม  5  ส.  ภายในโรงพยาบาล
เทศบาลนครเชียงใหม  และ  4)  เพื่อศึกษาถึงระดับความพึงพอใจในการบริการของผูรับบริการ  
การศึกษานี้เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  3  กลุม  ประกอบดวยผูบริหารจํานวน  15  คน  ผูปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหมจํานวน   60  คน   และประชาชนผูมารับบริการจาก
โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม  ในป  2543  จํานวน  380  คน  โดยใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการรวบรวมเก็บขอมูล  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยดานผูบริหารและผูปฏิบัติการไมมี
อิทธิพลตอการดําเนินกิจกรรมคุณภาพงาน  5  ส.  ที่แตกตางกัน  ปจจัยดานความรู  ความเขาใจ
เกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพของบุคลากรไมมีความสัมพันธกับผลการดําเนินงานพัฒนา
กิจกรรมคุณภาพ  บุคลากรของโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม  มีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคในการทํากิจกรรม  5  ส.  อยูในระดับทราบและเขาใจ  สวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ขั้นตอนในการปฏิบัติตามเทคนิค  5  ส.  อยูในระดับทราบและเขาใจดีมาก  ผลของการดําเนิน
กิจกรรม  5  ส.  โดยรวมแลวอยูในระดับคอนขางมาก  ในดานปญหาอุปสรรคพบวายังขาดการจัด
อบรมใหความรูเกี่ยวกับขั้นตอน  และเทคนิคในการทํากิจกรรม  5  ส.  ใหบุคลากรอยางตอเนื่อง  
นอกจากนั้นยังไมมีการกําหนดแผนปฏิบัติการและการปรับปรุงหัวขอการดําเนินงานอยางชัดเจน    
สวนความพึงพอใจในการบริการของผูรับบริการ  ในทุกดานทั้งดานบริการที่รวดเร็ว  ขอมูลท่ีไดรับ  
ความสะดวกและสิ่งแวดลอม  คุณภาพของการบริการ  และคาใชจาย  โดยรวมแลวผูรับบริการมี
ความพึงพอใจอยูในระดับพอใจมาก 
                วรัตรา  แกววิชิต (2544 : 56)  ไดศึกษาการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรพยาบาล งานพยาบาลผูปวยผาตัดและพักฟน และปญหาอุปสรรค
การมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกลุมตัวอยางเปนบุคลากรพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในงานพยาบาลผูปวยผาตัดและพักฟน  โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม จํานวน      
161 คน      ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของ
พยาบาลประจําการและผูชวยพยาบาลโดยรวมอยูในระดับมาก และระดับปานกลาง การมีสวนรวม
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ในการตัดสินใจของพยาบาลประจําการ และผูชวยพยาบาล คะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง  การมี
สวนรวมในการปฏิบัติของพยาบาลประจําการ และผูชวยพยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยระดับมากและ
ระดับปานกลาง การมีสวนรวมในผลประโยชน    และการประเมินผลมีคะแนนเฉลี่ยระดับมากและ
พบวาปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
ไดแก  บุคลากรไมเพียงพอ งานประจํามากทําใหไมมีเวลาประชุม หรือรวมกิจกรรมคุณภาพมี
เอกสารและขั้นตอนในการทํางานมากไดแนวคิดของการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพของวิทยากร
หรือที่ปรึกษาตางกันทําใหไมเห็นเปนรูปธรรมวาจะสามารถพัฒนาคุณภาพได 
                ศิวพร   หวางสิงห (2545 : บทคัดยอ) ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการมีสวนรวมใน
กิจกรรมโครงการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกรณีศึกษาโรงพยาบาลไทยนครินทร       
ซ่ึงโรงพยาบาลไทยนครินทรไดดําเนินการพัฒนาคุณภาพตั้งแตกลางป 2542 พบวาบุคลากรที่
เกี่ยวของไดเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ แตในเรื่องความรวมมือนั้นยังไมไดมีการศึกษา
วามีความรวมมือระดับใดและมีปจจัยใดบางที่สนับสนุนบุคลากรในโรงพยาบาลจึงไดทําการศึกษา
โดยการสุมตัวอยางแบบงายในบุคลากรของโรงพยาบาลไทยนครินทร  ขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 
250 คน เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยหารอยละ คาเฉล่ีย คาสถิติ 
t- test คาสถิติ ANOVA ผลการศึกษาพบวา ระดบัการมีสวนรวมในกิจกรรม 5 ส. อยูในระดับมาก            
มีคาเฉลี่ยคือ 2.48 ระดับการมีสวมรวมในกิจกรรมของทีมสหวิชาชีพอยูในระดับปานกลาง             
มีคาเฉลี่ยคือ 1.89 ความสัมพันธระหวางตัวแปรตามสมมติฐานที่ศึกษา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การมีสวนรวมในกิจกรรมโครงการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ไดแก ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  ตําแหนงงาน เวลาทํางาน เปนผลัดหรือตามเวลาราชการปกติ 
                สลิลลา  ขันทะฮอ  (2545 : 127)  ศึกษาปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ  ปญหาและแนว
ทางการแกไขในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  โดยใชกรณีศึกษา  โรงพยาบาลเชียงรายประชา          
นุเคราะห  จังหวัดเชียงราย  โดยทําการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามและสัมภาษณตัวแทนจาก
คณะกรรมการที่เกี่ยวของ  จํานวน  8  คน  ตามทฤษฏีบริหารโครงรางการทํางาน 7S ของ  
Mckinsey ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยความสําเร็จในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมีความแตกตาง
กันในแตละองคประกอบ  6  หมวด  20  บท  ดังนี้ 
                หมวดที่  1  บทที่  1  เรื่องการนําองคกรและบทที่  2  เรื่องทิศทางนโยบาย  พบวาปจจัย
ความสําเร็จที่มีความสําเร็จมากที่สุด  คือ  ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของ
ผูบริหารระดับสูง  กลยุทธขององคกร  สมาชิกในองคกร  และโครงสรางองคกร 
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                หมวดที่  2  บทที่  3  เรื่องการบริหารทรัพยากรและการประสานบริการ  พบวาปจจัย
ความสําเร็จที่มีความสําคัญมากที่สุด  คือ  โครงสรางองคกร  กลยุทธขององคกร  ระบบในการ
ดําเนินงานขององคกร  ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง  
สมาชิกในองคกร  ความรูความสามารถขององคกร  และคานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร 
                หมวดที่ 2 บทที่  4   เร่ืองการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบคุคล   พบวาปจจัยความสําเรจ็
ที่มีความสําคัญมากที่สุด  คือ  ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหาร
ระดับสูง  สมาชิกในองคกร  คานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร  โครงสรางองคกร  และกลยทุธ
ขององคกร 
                หมวดที ่2 บทที่ 5  เร่ืองการบริการสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยพบวาปจจัยความสําเร็จ
ที่มีความสําคัญมากที่สุด  คือ  โครงสรางองคกร  และสมาชิกในองคกร 
                หมวดที่ 2 บทที่ 6  เร่ืองเครื่องมือและการจดัการเกี่ยวกับเครือ่งมือ พบวาปจจัยความสําเร็จ
ที่มีความสําคัญมากที่สุด  คือ  โครงสรางองคกร  กลยทุธขององคกร  ระบบในการดําเนินงานของ
องคกร  สมาชิกในองคกร  ความรูความสามารถขององคกร  และคานิยมรวมกันของสมาชิกใน
องคกร 
                หมวดที่ 2 บทที ่ 7 เร่ืองระบบสารสนเทศโรงพยาบาลพบวา     ปจจยัความสําเร็จที่มี
ความสาํคัญมากที่สุด  คือ  กลยุทธขององคกร   
                หมวดที่ 3 บทที ่ 8 เร่ืองกระบวนการคณุภาพทั่วไปพบวา   ปจจยัความสําเร็จที่มีความ    
สําคัญมากที่สุด  คือ  โครงสรางองคกร   
                หมวดที่  3  บทที่  9  เร่ืองกระบวนการคณุภาพดานคลินิกบริการ  พบวาปจจัยความสําเร็จ
ที่มีความสําคัญมากที่สุด คือ กลยุทธขององคกร ลักษณะแบบแผนหรอืพฤติกรรมในการบริหารงาน
ของผูบริหารระดับสูง   ความรูความสามารถขององคกร   โครงสรางองคกร   สมาชิกในองคกรและ
คานิยมรวมกนัของสมาชิกในองคกร 
                หมวดที่  3  บทที่ 10  เร่ืองการปองกันและควบคุมการติดเชือ้ในโรงพยาบาล  พบวาปจจยั
ความสําเร็จทีม่ีความสําคัญมากที่สุด  คือ  โครงสรางองคกร  ลักษณะแบบแผนหรอืพฤติกรรมใน
การบริหารงานของผูบริหารระดับสูง  สมาชิกในองคกร  และกลยุทธขององคกร   
                หมวดที่ 4 บทที่ 11 เร่ืององคกรแพทย  พบวาปจจัยความสําเร็จที่มีความสําคัญมากที่สุด  
คอื  โครงสรางองคกร  กลยุทธขององคกร  ระบบในการดําเนินงานขององคกร  ลักษณะแบบแผน
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หรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง  สมาชิกในองคกร  ความรูความสามารถ
ขององคกร  และคานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร 
                หมวดที่  4  บทที่  12  เร่ืองการบริหารการพยาบาลพบวาปจจัยความสําเร็จที่มีความสําคัญ
มากที่สุด  คือ  โครงสรางองคกร  กลยุทธขององคกร  ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริหารงานของผูบริหารระดบัสูง  สมาชิกในองคกร  ความรูความสามารถขององคกรและคานยิม
รวมกันของสมาชิกในองคกร 
                หมวดที่  5 บทที่ 13  เร่ืองสทิธิผูปวยและบทที่  14  เร่ืองจริยธรรมองคกร   พบวาปจจยั
ความสําเร็จทีม่ีความสําคัญมากที่สุด  คือ  โครงสรางองคกร  กลยุทธขององคกร  ลักษณะแบบแผน
หรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง  สมาชิกในองคกร  ความรูความสามารถ
ขององคกร  และคานิยมรวมกันของสมาชิกในองคกร 
                หมวดที่  6 บทที่  15-20  เร่ืองการดูแลรักษาผูปวย  พบวาปจจยัความสําเร็จที่มีความสําคัญ
มากที่สุด  คือ  ลักษณะแบบแผนหรือพฤตกิรรมในการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง 
                นอกจากนี้  พบวา  ปญหาสวนใหญที่เกิดขึ้นในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  คือ  
พนักงานมีความไมเขาใจและตอตานการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ซ่ึงทางโรงพยาบาลได
ดําเนินการแกไขโดยการสรางความเขาใจแกพนักงานผานนโยบายของผูบริหาร  การอบรม         
และผูประสานงานคุณภาพ 
                สุเมธ  ชํานิ (2546 : 56) ศึกษาลกัษณะของการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดสุโขทัย กลุมตัวอยางเปน
พยาบาลวิชาชพีที่มีประสบการณทํางานมากกวา 1 ป และไมอยูในระหวางการลาศึกษาตอ จํานวน 
139 คน    ผลการศึกษาพบวา ลักษณะของการเขารวมกจิกรรมในการพฒันาเพื่อการรบัรองคุณภาพ
โรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวัดสุโขทัยโดยรวม มลัีกษณะของการ     
เขารวมกิจกรรมเปนแบบที ่ 5 บุคลากรมีสวนรวมตดัสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมคุณภาพรวมกับ
ผูบริหารมากที่สุดคิดเปนรอยละ 36.69  เมื่อพิจารณาลกัษณะการเขารวมกิจกรรมในแตละขั้นตอน 
ที่ 1,2,3,4,5,6,7,8 และ 10  แบบที่ 5  และในขัน้ตอนที่ 9  พยาบาลมีลักษณะการเขารวมเปน       
แบบที่ 2 บุคลากรไดรับทราบขอมูลเมื่อผูบริหารแจงใหทราบมากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.77   
ปญหาและอุปสรรคของการเขารวมกิจกรรมการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวัดสุโขทัยพบวามีไมมาก ปญหาที่พบมากที่สุด 3 อันดับแรกไดแก          
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การที่บุคลากรขาดความรูในกระบวนการดาํเนินงานตามระบบมาตรฐาน P.S.O. การมีภาระงานมาก
และเวลาที่ปฏิบัติงานไมตรงกัน ทําใหไมสามารถเขารวมกิจกรรมได 
                เสาวภา  พรหมสุข (2545 : 87) ไดศึกษาทัศนคติในดานความรูความเขาใจ  ความพึงพอใจ 
และการมีสวนรวมของพนักงานโรงพยาบาลแมคคอรมิคที่มีตอระบบพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล โดยใชการเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยางพนักงานโรงพยาบาล โดยแบงกลุมตัวอยางเปน  
4 กลุม ไดแก  บุคลากรสายการแพทยและระดับบริหาร บุคลากรสายการแพทยในระดับปฏิบัติการ 
บุคลากรสายงานสนับสนุนระดับบริหาร บุคลากรสายงานสนับสนุนระดับปฏิบัติการ กลุมตัวอยาง
ละ 25 คน รวมกลุมตัวอยางจํานวน 100 คน ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
การนําระบบพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลใชกับโรงพยาบาลแมคคอรมิคสงผลดีตอการ
กําหนด  พันธกิจ ปรัชญา ขอบเขต เปาหมาย และวัตถุประสงคของการจัดบริการหรือหนวยงานเปน
ลายลักษณอักษร พบวาระดับความรูความเขาใจ  ความพึงพอใจและการมีสวนรวม  ในการ
ดําเนินการของโรงพยาบาลที่มีตอระบบการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยรวมและ
ในทุกปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในปานกลาง และมีระดับการมีการมีสวนรวมในการกําหนดขอบเขต 
การปฏิบัติงานของหนวยงานมากเปนอันดับแรก เมื่อจําแนกตามกลุมทั้ง 4 กลุม ทั้ง 4 กลุมมีระดับ
ความรูความเขาใจ  ความพึงพอใจ  การมีสวนรวม โดยรวมและทุกปจจัยยอยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับ
ปานกลาง อยางไรก็ตามผูตอบแบบสอบถามกลุมที่ 1 และกลุมที่ 4 มีระดับความรูความเขาใจ และ
ความพึงพอใจ  นอยกวาทุกปจจัย  ยกเวนปจจัยยอยในเรื่องระบบงาน/ กระบวนการใหบริการซึ่งมี
ระดับความพึงพอใจมากกวากลุมอ่ืน  เมื่อเปรียบเทียบผูตอบแบบสอบถามทั้ง 4 กลุม ในเร่ืองระดับ
การมีสวนรวมแลว ในกลุมที่ 1 มีระดับการมีสวนรวมมากที่สุด ขณะที่กลุมที่ 4 มีระดับการมี     
สวนรวมนอยที่สุด 
                เสาวลักษณ  ภูนวกุล  (2545 : 44)  ศึกษาลักษณะการเขารวมกิจกรรมพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลของพยาบาล  โรงพยาบาลพิจิตรตามมาตรฐานทั่วไป 9 องคประกอบ  
โดยศึกษาประชากรเปนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณการทํางานมากกวา 1 ป  จํานวน 197 คน 
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามที่ผูศึกษาสรางขึ้นเอง  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติบรรยายผล
การศึกษาพบวา 
                1)  ลักษณะการเขารวมกิจกรรมพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของประชากร
ในภาพรวม  มีลักษณะเปนแบบที่ 5  คือ บุคลากรมีสวนรวมตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมรวมกับ
ผูบริหารเปนจํานวนมากที่สุด  เมื่อวิเคราะหจําแนกแตองคประกอบ  พบวาประชากรมีการเขารวม
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แบบที่ 5 ในกิจกรรมขององคประกอบที่ 1,5,6,7,8 และ 9  มีการเขารวมแบบที่ 2 คือบุคลากร
รับทราบการตัดสินใจของผูบริหารเมื่อผูบริหารแจงใหทราบ  ในกิจกรรมในองคประกอบที่ 3 และ 
4  สําหรับกิจกรรมในองคประกอบที่ 2 พบวาประชากรมีการเขารวมแบบที่ 2 และแบบที่ 5 
                 2)  เมื่อวิเคราะหการเขารวมในกิจกรรมของพยาบาล  ที่มีตําแหนงระดับบริหารแยกออก
จากกลุมพยาบาลระดับปฏิบัติการ  พบวาในภาพรวม  พยาบาลทั้ง 2 กลุมมีการรวมเปนแบบที่ 5 
เหมือนกัน  เมื่อวิเคราะหการเขารวมในแตละองคประกอบ  พบวา  พยาบาลทั้ง 2 กลุม  มีการ       
เขารวมแบบที่ 5 เหมือนกันในกิจกรรมในองคประกอบที่ 1,5,7,8 และ 9 สําหรับ กิจกรรมใน
องคประกอบที่ 2,3 และ 4  พยาบาลระดับบริหารมีการเขารวมแบบที่ 5 แตพยาบาลระดับบริการมี
การเขารวมแบบที่ 6  คือ  บุคลากรสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง  สวนพยาบาล
ระดับปฏิบัติการมีการ เขารวมแบบที่ 5 
                3)  ปญหาและอุปสรรคของลักษณะการเขารวมกิจกรรมพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลของพยาบาล  ไดแก  อัตรากําลังไมเพียงพอ  การขาดการจัดระบบสํารองเครื่องมือและ
อุปกรณการแพทยที่จําเปนใหพรอมใชงานไดตลอดเวลา   และขาดการประชาสัมพันธและ          
การสื่อสารในกลุมที่เกี่ยวของ 
                เสาวลักษณ สุกใส  (2542 : บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของพยาบาลในการพัฒนา
บริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ จากกลุมตัวอยางที่เปนพยาบาลที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 8 แหง ของจังหวัดอุตรดิตถ จํานวน 196 คน โดยใชแบบสอบถาม 
ศึกษาการมี   สวนรวมในดานบริหาร บริการ วิชาการและการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนาบริการสาธารณสุข ไดแก ระดับการศึกษา       
การรับรูข าวสาร    การแสดงความคิดเห็น   การตัดสินใจ   การวางแผนและดํา เนินการ                   
การประเมินผล  ความรับผิดชอบและการรับผลประโยชนสําหรับปญหาและอุปสรรคของการมี
สวนรวมที่สําคัญ คือ การขาดงบประมาณ 
                อัจฉรี จันทนจุลกะ (2544 : 70-71) ศึกษาการมีสวนรวมของพยาบาลในการพัฒนา
คุณภาพของบุคลากรพยาบาล งานการพยาบาลผูปวยกุมารเวชศาสตร ในโรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม  ประชากรที่ใชในการศึกษาพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานตึกกุมารเวชศาสตรใน
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม มาแลว 1 ป จํานวน 207 คน โดยใชแบบสอบถามการมีสวนรวม
ในการมีสวนรวมดานการประเมินผล ผลจากการศึกษา พบวา พยาบาลวิชาชีพมีระดับของการมี
สวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในผลประโยชน และการมี
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สวนรวมดานการประเมินผล   อยูในระดับสูง สวนเจาหนาที่พยาบาลมีระดับการมีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลาง สําหรับปญหาและอุปสรรคพบวาพยาบาลวิชาชีพไมมีเวลาเนื่องจากมีภาระงานที่
มาก  การสื่อสารไมชัดเจน ขาดความตอเนื่องในการพัฒนา ขาดความรวมมือระหวางบุคคล           
ไมมีอิสระในการตัดสินใจ สวนเจาหนาที่พยาบาล ขาดความรู ไมมีเวลา การสื่อสารไมชัดเจนและ
ยึดติดกับระบบเดิม             
                อารีรัตน เถกิงสรคันธุ  (2545 : 74-75) ศึกษาระดับการมีสวนรวมและปญหาและอุปสรรค
ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากรโรงพยาบาลกําแพงเพชรกลุมตัวอยาง
ที่ศึกษามีจํานวน  640 คน  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบสอบถาม ซ่ึงผูศึกษาสรางขึ้นจาก
กรอบแนวคิดของโคเฮนและอัฟฮอฟฟ  (Cohen and Uphoff.  1980)  ประกอบดวย 2  สวน  คอื  
แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล  และแบบสอบถามการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลและปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวม ผลการศึกษาพบวา   การมีสวนรวม
ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพของบคุลากรโรงพยาบาลกําแพงเพชรโดยรวม อยูในระดับมาก 
( X  = 3.50, S.D. = 0.92) สวนการมีสวนรวมไดแก  ดานการตัดสินใจอยูในระดับมาก  ( X   = 3.50, 
S.D. = 0.92) ดานการปฏิบัติการ ดานผลประโยชนและดานการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง 
( X  = 3.38, S.D. = 0.85, X  = 3.32, S.D. = 0.82 และ  X  = 2.98, S.D. = 1.00  ตามลําดับ)  เมื่อ
จําแนกการมีสวนรวมของบคุลากรแตละกลุมพบวาบุคลากรดานการรกัษาพยาบาลผูปวยมีสวนรวม
โดยรวมอยูในระดับมาก  การมีสวนรวมในแตละดาน  ไดแก  ดานการตัดสินใจอยูในระดับมาก  
ดานการปฏิบตัิการ  ดานผลประโยชน  และดานการประเมินผลอยูในระดับปานกลาง  และบุคลากร
ดานบริการชวยการรักษาพยาบาลผูปวย  มีสวนรวมโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  การมีสวนรวม
ในแตละดาน  ไดแก  ดานการตัดสินใจ  ดานการปฏิบัติการ  ดานผลประโยชน  และดานการ
ประเมินผลอยูในระดบัปานกลาง  ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลพบวา 
                1)  บุคลากรดานการรักษาพยาบาลผูปวย  พบมากที่สุดทั้ง  4  ดาน  คือ  ผูปฏิบัติ          
ขาดความรูความเขาใจในการดําเนินงาน  งานประจํามีมากไมมีเวลา  ไมแนใจวาจะไดรับ
ผลประโยชนในเรื่อง การพิจารณาความดีความชอบ  และขาดความรูความเขาใจเรื่องการประเมิน
ตนเองของหนวยงาน 
                2)  บุคลากรดานบริการชวยการรักษาพยาบาลผูปวย  พบมากที่สุดทั้ง  4  ดาน  คือ            
ผูบริการไมเห็นดวยกับความคิดเห็นและปญหาของผูปฏิบัติ  ผูปฏิบัติขาดความกระตือรือรนไมให
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ความรวมมือ  ขาดความรูและทักษะในการพัฒนางาน  และเสียเวลามากกับการจัดทําเอกสารและ
ขาดความรูความเขาใจในเรื่องการประเมินตนเองของหนวยงาน 
 
        2.2.2  งานวิจัยตางประเทศ 
 
 บูรานาทานอัง (Buranatanung .  1993 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย ปจจัยที่มีผลตอ
การปฏิบัติงานของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร ในสังกัดหนวยงานระดับกองในสวน
บริหารงานสวนกลางของกรมสงเสริมการเกษตร  โดยพิจารณาถึงปจจัยดานบรรยากาศองคการใน
มิติดานความมีอิสระ ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา  การติดตอส่ือสาร  การมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจ และมิติดานระบบการใหรางวัล ตามลําดับ ซ่ึงผลการวิจัยพบวาขาราชการ
สวนใหญมีความรูสึกที่ดีตอบรรยากาศ 
  บราวนและลีค (Brown and Liegh.  1996 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาถึงความสัมพันธ
ระหวางบรรยากาศองคกรกับการมีสวนรวมในงาน  การใชความสามารถและผลการปฏิบัติงาน  
โดยผูวิจัยไดสรางแบบวัดบรรยากาศองคกรจากการรับรูบรรยากาศองคกรทางดานจิตวิทยา  ซ่ึง
พบวา การรับรูบรรยากาศองคการมีความสัมพันธกับการมีสวนรวมในงาน  การใชความสามารถ
และผลการปฏิบัติงาน 
                  เด็กซอนและไดอะนี หลุยส (Dixon,  Diane Louise.  1997 : บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา
เร่ือง ความสัมพันธระหวางภาวะความเปนผูนําของผูบริหารระดับสูง (ในแงการดําเนินการ และการ
เปลี่ยนแปลง) และประสิทธิผลของโรงพยาบาล (ภาวะผูนํา, การบริหารและการดูแลทางสุขภาพ) 
โดยตัววัดตัวแรกคือ ความมีประสิทธิภาพของโรงพยาบาล คือ มาตรฐานที่กําหนดของ JCAHO      
(joint  commission on  accreditation  of  health) 
                  ตัวช้ีวัดที่ 2 คือ ความพึงพอใจและขอบเขตการดําเนินการ ผลการศึกษาพบวาไมมี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญระหวางภาวะความเปนผูนําและมาตรฐานที่กําหนดของ JCAHO 
หรือขอบเขตการดําเนินการ แตอยางไรก็ตามพบวามีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญระหวาง      
ความพึงพอใจของผูปวย และการเปลี่ยนแปลงสภาวะของภาวะผูนํา เชน ความเชื่อมั่น และ
วิสัยทัศนของภาวะผูนํา โดยผลการศึกษาไดเสนอแนะวา ผูบริหารระดับสูงควรใชพฤติกรรมทั้ง
ทางตรงและทางออมตอประสิทธิผลของโรงพยาบาล โดยการคิดและทําใหสําเร็จทั้งกลยุทธ, 
โครงสราง, ระบบควบคุมการกระจายอํานาจและคุณคาของแกนนําการบริหาร 
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                สรุปจากการศึกษาคนควาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของ ซ่ึงผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาดังนี้  
                แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม ความหมายและความสําคัญของการมี      
สวนรวมวามีผลดีตอการปฏิบัติงานอยางไร อีกทั้งยังศึกษาถึงรูปแบบและวิธีการมีสวนรวมวามี
ขั้นตอนอยางไร และศึกษาปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมที่จะทําใหงานประสบผลสําเร็จ   
                แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลวามีแนวทาง
และขั้นตอนอยางไรเพื่อที่จะทําใหโรงพยาบาลที่นําไปปฏิบัติไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล      
ผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลที่ผานมาอยูในระดับใด      
                ผลงานวิจยัที่เกีย่วของอื่นๆพบวา ปจจัยสวนบุคคล ไดแก อายุ เพศ สถานภาพใน
ครอบครัว ระดับการศกึษาและความรูความสามารถ  บุคลิกภาพของบุคคลในแตละคน สภาพ
ตําแหนงทางสังคม ระยะเวลาที่เพียงพอจะทําใหการมีสวนรวมมากขึ้น ความเขาใจในกิจกรรมที่ทํา
ยิ่งทําใหการดาํเนินงานพัฒนาประสบความสําเร็จ (ปรัชญา  เวสารัชช.  2528 : 170,สมศักดิ์  ศรีสันติ
สุข.  2536 : 179 – 181,ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอื่นๆ.  2543 : 152 – 153, Cohen and Uphoff.  
1980อางถึงในอัจฉรี  จันทนกุลกะ.  2544 : 13, Davis and Newstom.  1985 อางถึงในวรัตรา แกว
วิชิต.  2544 : 10, นารีรัตน  เลกะกุล. 2543 : 102-104,  ปทมา ยิ้มพงศ.  2542 : บทคัดยอ,  
เสาวลักษณ สุกใส.  2542 : บทคัดยอ และ Brown. 1996 : 235-255)  รวมทัง้ยังมีปจจยัดาน
สภาพแวดลอม ไดแก ความสลับซับซอนทางเทคโนโลยี    ความตองการทรัพยากร     ผลประโยชน
ที่จับตองไดและสามารถจัดสรรได    ความสะดวกและความครอบคลุมของการบริหารจัดการ      
การไดรับขอมลูขาวสาร เศรษฐกิจ การเมอืง สังคม วัฒนธรรมและววิฒันาการตางๆ อาชีพ รายได 
แหลงที่มาของรายได ลักษณะการจางงาน(Cohen and Uphoff. 1980, อางถึงในอัจฉรี  จันทนกุลกะ.  
2544 : 13 และ ปทมา ยิ้มพงศ.  2542 : บทคัดยอ)    
                นอกจากนี้ ยังมีปจจัยดานลักษณะงานที่มีผลตอการมีสวนรวม ไดแก ความเปนอิสระใน
การทํางาน ความสามารถและทักษะ ภาระงาน ลําดับขั้นในการบริหาร ความสําคัญของงาน      
แรงจูงใจในงาน ความทาทาย   และความซับซอนของงาน (Brown. 1996 : 235-255, Steer.  1977, 
อางถึงในนาฎยา อวมผ้ึง.  2544 : 18 และศิวพร   หวางสิงห.  2545 : บทคัดยอ)   และลักษณะของ
ผูบริหารที่สงเสริมใหบุคลากรเขารวมกิจกรรม (Reilly. 1979, อางถ ึงใน เกษณี  เอกสุวรรณ.  2545 : 
11-12) ปจจยัดานทัศนคติทีด่ีตอกิจกรรมทําใหมีสวนรวมในการทํากจิกรรมมากขึ้น ปจจัยเหลานีจ้ะ
ทําใหเกิดการมีสวนรวมสูงมากขึ้น และทาํใหการดําเนนิงานในกิจกรรมตางๆ บรรลุตามเปาหมายที่
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วางไว   (นรินทรชัย  พัฒนพงศา. 2547 : 32,  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช.  2542 : 982  และ
ภูมิใจ  รักธรรม. 2542 : 56-58)   
                ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะหหาระดับการมีสวนรวมของบุคลากรใน
โรงพยาบาลวามีมากนอยเพียงใด ปจจัยใดที่มีผลตอการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนา
คุณภาพเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซ่ึงในการศึกษาประเด็น
นี้ผูวิจัยตองการศึกษาถึงปจจัยสวนบุคคล  ปจจัยดานลักษณะงาน  ปจจัยความผูกพันตอองคกร และ
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจวามีผลอยางไรตอระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลใน 4 ดาน คือ  การมีสวนรวมในการตัดสินใจ   การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  การมี
สวนรวมในผลประโยชน  และการมีสวนรวมในการประเมินผลอยางไรบาง ปจจัยใดมีผลตอการ 
ทําใหบุคลากรมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสูงสุด  ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการ
พัฒนาคุณภาพที่บุคลากรหรือองคกรประสบอยูเพื่อนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทางในการแกไข
ปญหาและพัฒนาองคกรใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวในการไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ตอไป 
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