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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมลู 

 
                การวิจัย      เร่ือง     การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนา 
เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา    เก็บรวบรวมขอมูลในเดือน
มิถุนายน 2548  ไดแบบสอบถามที่ตอบสมบูรณครบถวนจํานวน 81 คน ผูวิจยัไดทาํการวิเคราะห
ขอมูลและนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําบรรยาย โดยแบงเปน  6  สวน ตามลําดับขั้นตอน
ดังนี ้
 
                สวนท่ี  1   การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล     ประกอบดวย      เพศ     อายุ     วุฒิการศึกษา  
สถานภาพสมรส  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ ตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ
และจํานวนครัง้ของการเขารับการอบรมการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยการ  
แจกแจงความถี่  หาคารอยละ  คาเฉลี่ย  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
                สวนท่ี  2  การวิเคราะหขอมูลระดับการมีสวนรวมของบุคลากร     ในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกยีบ จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมและรายดานแยกกลุมวิเคราะห
โดยหาคาเฉลีย่  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
                สวนท่ี  3  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมของบุคลากร
ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในแตละดาน โดยนาํมาจัดหมวดหมูแลวแจกแจง
ความถี่และรอยละ 

                สวนท่ี 4 การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล   คือ  ดานเพศ   อายุ           
วุฒิการศึกษา  สถานภาพสมรส  ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ ตําแหนงในงานพัฒนาคณุภาพ ระยะเวลา    
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล      และจํานวนครั้งที่เขารับการอบรมการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล กับระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล      
โดยใชสถิติทดสอบที และใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนในการทดสอบความแตกตาง
ระหวางคูโดยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe) 
                สวนท่ี   5   การวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรระหวางปจจัยสวนบุคคลในดานอายุ
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน    ปจจัยดานลักษณะงาน (X3= ความหลากหลายของงาน , X4 =   ภาระ
งาน , X5 =   เอกลักษณหรือความชัดเจนของงาน , X6 =   ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน ,          
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X7 =   งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคล)     ปจจัยดานความผูกพันตอองคกร (X8 =  ความ
คาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร , X9 =   ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งได , X10 =   
ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร)  และปจจัยทางดานเศรษฐกิจ (X11 = เงินเดือน/รายได และ 
X12 =   คาตอบแทนที่ไดรับจากงานพัฒนาคุณภาพ)  กับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล   5  ดาน คือ  ดานการตัดสินใจ  ดานการปฏิบัติ  ดานผลประโยชน ดานการ
ประเมินผล  และการมีสวนรวมโดยรวม โดยใชการวิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูตรของ
เพียรสัน   
                สวนท่ี 6  สรางสมการทํานายการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกียบ  จังหวัดฉะเชิงเทรารายดานและโดยรวม    โดยนําคาสหสัมพันธ
พหุคูณจากการวิเคราะหการถดถอยพหุ    มาสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  
 

4.1   สัญลักษณอักษรยอในการวิเคราะหขอมูล 
 

 N แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง  

 X     แทน คาคะแนนเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง  

                   S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 t แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา  t-distribution 

 F แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณา F-distribution 

 SS แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง  (Sum  squares) 

                     MS แทน คาเฉลี่ยผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกําลังสอง  (Mean  squares) 

 df แทน ระดับชั้นความเปนอิสระ (Degree  of  freedom) 

 * แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

    Y′    แทน     ตัวแปรเกณฑของการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  a แทน คาคงที่ 

  b แทน คาสัมประสิทธิ์ของความสัมพันธระหวางตัวแปร 
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4.2  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
สวนท่ี 1  การวิเคราะหขอมูลสวนบุคคล   ประกอบดวย  เพศ  อายุ  วุฒกิารศึกษา  สถานภาพสมรส   
               ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ ตําแหนงในงานพัฒนาคณุภาพ 

               และจํานวนครั้งของการเขารับการอบรมการพัฒนาเพื่อการรบัรองคุณภาพ  ดังนี ้
 
 
ตาราง 2  จํานวน  รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากร  
                     

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน                 รอยละ 

             N = 81 

เพศ                                                                                               
       ชาย       15                     18.50              
        หญิง       66    81.50          
อายุ (ป)  ( X  = 27.42 , S.D. = 5.80)                 

       ≤  20  ป                3      3.70 
 21 – 30  ป                                                                                   63                     77.78 
 31 – 40  ป     9                      11.11 
 41 – 50  ป     6                        7.41 
วุฒิการศึกษา 
 มัธยมศึกษาตนหรือต่ํากวามธัยมศึกษาตอนตน       10                      12.35 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.         12     14.81 
 อนุปริญญาหรือเทียบเทา         14     17.28 
 ปริญญาตรี           45     55.56   
สถานภาพสมรส                                                                                               
       โสด       51                      63.00              
        สมรส                 30     37.00     
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ตาราง 2   (ตอ)  จํานวน  รอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของบุคลากร   
                                                                                                              

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน                 รอยละ 

            N = 81 

ระยะเวลาในการปฏิบตัิงาน (ป)    ( X  = 4.14 , S.D. = 3.06)                 
 <  1  ป               8       9.88 
 1 – 5  ป            54     66.67 
 6 – 10  ป            16     19.75 
 11 – 15  ป             3       3.70 
 

 

                ตาราง 2   พบวา บุคลากรของโรงพยาบาลทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราสวนใหญเปน
เพศหญิง คิดเปนรอยละ  81.50     มีอายุอยูระหวาง   21- 30  ป   คิดเปนรอยละ 77.78  โดยมีอายุ
เฉล่ีย 27.4  ป  รองลงมาคือ  อายุ 31 - 40 ป    คิดเปนรอยละ 11.11 , อายุ 41-50 ป   คิดเปนรอยละ 
7.41  และอายุนอยกวา หรือ เทากับ  20  ป   คิดเปนรอยละ  3.70   ตามลําดับ   
                 บุคลากรของโรงพยาบาลทาตะเกียบ   จังหวัดฉะเชิงเทรา    สวนใหญมีวุฒิการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี    คิดเปนรอยละ   55.56   รองลงมาคือ   ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา     คิดเปน
รอยละ   17.28  ,   มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.   คิดเปนรอยละ  14.81  , มัธยมศึกษาตอนตน
หรือต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน    คิดเปนรอยละ  12.35    ตามลําดับ    สถานภาพสมรสของ
บุคลากรโรงพยาบาลทาตะเกียบ    สวนใหญโสด       คิดเปนรอยละ  63.00       สมรสแลว    คิดเปน
รอยละ  37.00    ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  สวนใหญอยูระหวาง   1-5 ป   คิดเปนรอยละ  66.67   
รองลงมาคือ    ปฏิบัติงาน 6 -10  ป    คิดเปนรอยละ  19.75 ,  ระยะเวลาปฏิบัติงานนอยกวา  1  ป   
คิดเปนรอยละ  9.88 ,  ระยะเวลาปฏิบัติงาน   11-15   ป    คิดเปนรอยละ 3.70  ตามลําดับ ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย   คือ 4.14 ป   
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ตาราง  3  จํานวน   รอยละ  คาเฉลี่ยและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของบุคลากรจําแนกตามตําแหนง 
   งานที่ปฏิบัติ ตําแหนงในงานพัฒนาคณุภาพและจํานวนครั้งของการเขารับการอบรมการ 

   พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   
 

 ขอมูลสวนบุคคล จํานวน                 รอยละ 

             N = 81 

ตําแหนงงานทีป่ฏิบตั ิ     
 แพทย                     1     1.23 
 ทันตแพทย / เจาพนักงานทนัตสาธารณสุข             4     4.94 
 เภสัชกร / เจาพนักงานเภสัชกรรมชุมชน             5     6.17 
 พยาบาลวิชาชพี / พยาบาลเทคนิค              33   40.74 
 ผูชวยเหลือคนไข               10                    12.35  
 เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน              5     6.17 
 เจาหนาที่บริหาร / เวชสถิติ / ธุรการ / การเงิน              8     9.88 
 เจาพนกังานวทิยาศาสตรการแพทย               2     2.47 
 ลูกจางชั่วคราว / ลูกจางประจํา              13                    16.05  
ตําแหนงในการพัฒนาคณุภาพ 
 ประธาน                    7     8.64 
 เลขานุการ             2     2.47 
 คณะกรรมการ           21   25.93 
 เปนคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพมากกวา 1 ตําแหนง        7     8.64 
 ไมมีตําแหนงใดๆในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ      44   54.32 
จํานวนครั้งของการเขารับการอบรมการพัฒนาคณุภาพ       ( X  = 1.31 , S.D. = 1.39)      
 ไมเคยไดรับการอบรม               26   32.10 
 เคยอบรม 1-2 คร้ัง          40   49.38 
 เคยอบรม 3-4 คร้ัง           11   13.58 
 เคยอบรม 5-6 คร้ัง           4     4.94 
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                ตาราง 3 พบวา ตําแหนงงานที่ปฏิบัติของบุคลากรโรงพยาบาลทาตะเกียบ จังหวดั
ฉะเชิงเทรา   สวนใหญเปนพยาบาลวิชาชพี / พยาบาลเทคนิค   คิดเปนรอยละ 40.74 รองลงมาคือ 
ลูกจางชั่วคราว / ลูกจางประจํา   คิดเปนรอยละ 16.05 ,  ผูชวยเหลือคนไข    คิดเปนรอยละ 12.35 ,  
เจาหนาที่บริหาร / เวชสถิติ / ธุรการ / การเงิน    คิดเปนรอยละ 9.88 ,  เภสัชกร / เจาพนกังาน      
เภสัชกรรมชมุชนและเจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน    มีจํานวนเทากัน   คิดเปนรอยละ 6.17 ,    
ทันตแพทย / เจาพนกังานทันตสาธารณสุข   คิดเปนรอยละ 4.94 , เจาพนกังานวิทยาศาสตร
การแพทย คดิเปนรอยละ  2.47  และนอยทีสุ่ดคือ  แพทย   คิดเปนรอยละ 1.23    
                ตําแหนงในการพฒันาคุณภาพสวนใหญไมมีตาํแหนงใดๆในการพัฒนาคุณภาพ คิดเปน
รอยละ  54.32 รองลงมาคือ เปนคณะกรรมการในการพัฒนาคุณภาพ   คิดเปนรอยละ 25.93 , 
ตาํแหนงประธานและเปนคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพมากกวา 1 ตําแหนงมจีํานวนเทากัน คิดเปน
รอยละ 8.64  และเลขานุการ  คิดเปนรอยละ 2.47   ตามลําดับ   จํานวนครั้งของบุคลากรที่เขารับการ
อบรมการพัฒนาคุณภาพโดยเฉลี่ย  1.3  คร้ัง    สวนใหญเคยเขารับการอบรม 1-2 คร้ัง      คิดเปน
รอยละ 49.38  รองลงมาคือ ไมเคยไดรับการอบรม   คิดเปนรอยละ 32.10 ,  เคยไดรับการอบรม      
3-4 คร้ัง   คิดเปนรอยละ 13.58  ,  เคยไดรับการอบรม   5-6 คร้ัง   คดิเปน รอยละ 4.94  ตามลําดับ      
                        
สวนท่ี  2   การวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวมของ 
                 บุคลากรในการพฒันาเพื่อการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมและรายดาน 
             
                 การวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อหาคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของระดับ      
การมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ทั้ง 4 ดานรายขอ  คือ 
ดานการตัดสนิใจ  ดานการปฏิบัติ  ดานผลประโยชน และดานการประเมินผล แลวนํามาวิเคราะห
หาคาเฉลี่ย และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานโดยรวมและรายดาน นํามาแปลผลของระดับการมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพจากคาคะแนนที่ไดและใชเกณฑของประคอง  กรรณสูตร (2538)  ดัดแปลง
โดยอารีรัตน  เถกิงสรคันธุ (2545 : 42)  ดังตาราง 4-8 ดังนี้  
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ตาราง  4   คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมของบุคลากรโดยรวมและ 

                 รายดาน 
 
              การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ                  X   S.D.            ระดับการมีสวนรวม 

                การมีสวนรวมในดานการตัดสินใจ 3.26        0.73                     ปานกลาง  
                การมีสวนรวมในดานการปฏิบัติ  3.56        0.67             มาก 
                การมีสวนรวมในดานผลประโยชน 3.60        0.67             มาก 
                การมีสวนรวมในการประเมินผล  3.13        0.65        ปานกลาง 
 

                                         รวม                                  3.39              0.60                    ปานกลาง  
 

                ตาราง 4 พบวา ระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.39)   เมื่อพจิารณาเปนรายดาน พบวา  การมีสวนรวม
ของบุคลากรในการพัฒนาคณุภาพในระดบัสูงตามลําดับ  คือ   การมีสวนรวมในดานผลประโยชน  
(คาเฉลี่ย =3.60) และการมีสวนรวมในดานการปฏิบัติ  (คาเฉลี่ย = 3.56)   สวนการมีสวนรวมของ
บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพในระดับปานกลางตามลําดับ คือ  การมสีวนรวมในดานการตัดสินใจ 
(คาเฉลี่ย = 3.26) และการมีสวนรวมในการประเมินผล (คาเฉลี่ย = 3.13) 
  
                การวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวมดาน
การตัดสินใจของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแยกเปนรายขอ 
 
ตาราง  5   คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมดานการตัดสินใจของ 
                บุคลากรแยกเปนรายขอ 
 

  การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ                                               X   S.D.        ระดบัการมีสวนรวม 

                 ดานการตัดสินใจ    

  1. ไดเขารวมประชุมเกีย่วกบักระบวนการ                        2.86           1.19                    ปานกลาง 
      พัฒนาคุณภาพ 
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ตาราง  5  (ตอ)  คาเฉลี่ย  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมดานการตัดสนิใจของ 
                บุคลากรแยกเปนรายขอ  
 
 

  การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ                                               X   S.D.         ระดบัการมีสวนรวม 

                 ดานการตัดสินใจ    

  2. มีบทบาทในการตัดสินใจในกระบวนการ     2.67        1.12       ปานกลาง 
      พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  3. มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศน                    2.93      1.28       ปานกลาง 
      พันธกิจเปาหมาย และวตัถุประสงค 
      ของหนวยงาน 
  4. มีความรูเกีย่วกับการดําเนินงาน       3.02        0.87       ปานกลาง 
      พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
  5. ตระหนกัถึงความสําคัญของงานพัฒนา          3.89       0.76            มาก 
      เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
  6.  ทราบถึงเปาหมายการจัดบริการ       3.65       0.87                         มาก 
       ของหนวยงาน 
  7.  มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพ                    3.30       0.84       ปานกลาง 
       ของโรงพยาบาล 
  8.  ปฏิบัติงานในหนวยงานตามนโยบาย                   3.93       0.65            มาก 
       ของโรงพยาบาล 
  9.  มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น                    3.12       0.95       ปานกลาง 
       เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 
10.  มีสวนรวมในการจัดทําโครงสราง                          3.15      1.04        ปานกลาง 
        ของหนวยงาน 
11.  มีสวนรวมในการวางแผนเพื่อพัฒนา                    3.32      1.01                    ปานกลาง 
        การปฏิบัติงานในหนวยงาน 
 

                           รวม                                                 3.26      0.73                     ปานกลาง 
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                ตาราง 5 พบวา การมีสวนรวมดานการตัดสินใจของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกยีบ  จงัหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง (คาเฉลี่ย = 3.26)   
เมื่อพิจารณารายขอพบวา  บุคลากรมีสวนรวมในการตัดสินใจในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ระดับมากตามลําดับ คือ บุคลากรปฏิบัติงานในหนวยงานตามนโยบายของโรงพยาบาล (คาเฉลี่ย= 
3.93)   ตระหนักถึงความสําคัญของงานพัฒนาเพื่อการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาล  (คาเฉลี่ย = 3.89) 
ทราบถึงเปาหมายการจดับริการของหนวยงาน   (คาเฉลี่ย = 3.65)  และอยูในระดับปานกลาง         
คือ บุคลากรมีสวนรวมในการวางแผนเพือ่พัฒนาการปฏิบัติงานในหนวยงาน (คาเฉลี่ย = 3.32)             
มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาล (คาเฉลี่ย = 3.30) มีสวนรวมในการจดัทําโครงสราง
ของหนวยงาน (คาเฉลี่ย= 3.15)   มีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 
(คาเฉลี่ย= 3.12)  มีความรูเกีย่วกับการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล        (คาเฉลี่ย= 3.02)   
มีสวนรวมในการกําหนดวิสัยทัศนพนัธกิจ  เปาหมาย และวัตถุประสงคของหนวยงาน  (คาเฉลี่ย= 
2.93)  ไดเขารวมประชุมเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพ  (คาเฉลี่ย= 2.86)  และมบีทบาทในการ
ตัดสินใจในกระบวนการพฒันาคุณภาพโรงพยาบาล   (คาเฉลี่ย= 2.67)  ตามลําดับ  
 

                 การวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวม 

ดานการปฏิบตัิของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแยกเปนรายขอ 
 
ตาราง  6  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมดานการปฏิบัติของ 
                บุคลากรแยกเปนรายขอ 
 

  การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ                                               X   S.D.            ระดับการมีสวนรวม 

                 ดานการปฏิบัติ    

  1.   มีสวนรวมในการจดัทําคูมือแนวทาง                   3.10           1.09                    ปานกลาง 
       การปฏิบัติงานในหนวยงาน              
  2.  มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและ                   3.19       1.17                    ปานกลาง 
       แนวทางการปฏิบัติงานในหนวยงาน      
  3.  เสียสละเวลานอกเหนือจากงานประจํา      3.47        0.91       ปานกลาง 
       ในการทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
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ตาราง  6  (ตอ)  คาเฉลี่ย  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมดานการปฏบิัติของ 
                บุคลากรแยกเปนรายขอ  
 

  การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ                                               X           S.D.             ระดับการมสีวนรวม 

                 ดานการปฏิบัติ    

  4.  ไดใชความสามารถอยางเต็มที่ใน          3.62          0.89          มาก 
        การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ    
  5.  มีสวนรวมในการจัดเตรียมเครื่องมือ          3.70          0.86          มาก 
       เครื่องใชหรืออุปกรณตางๆ ที่ใชใน 
       การปฏิบัติงานในหนวยงาน 
 6.  บํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ                            3.91             0.79                      มาก 
      ของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ               
 7.  เขารวมกิจกรรมในการเพิ่มความรู                  3.44          1.07                  ปานกลาง 
      และทักษะในการปฏิบัติงาน เชน 
      จัดบอรด ประชุมวิชาการ เปนตน       
 8.  เสนอความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทาง                   3.49          1.01      ปานกลาง  
       การแกไขปรับปรุงการใหบริการใน 
       หนวยงาน     
 9.  บันทึกรายงานอุบัติการณหรือเหตุการณ                3.30          1.11                   ปานกลาง 
      ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน 
 10. มีสวนรวมในการแสดงความคิดเหน็และ              3.10          0.99                  ปานกลาง 
       ใหขอมูลเพื่อการพัฒนาเพื่อการรับรอง 

       คุณภาพโรงพยาบาล 
 11. มีสวนในการปองกันและเฝาระวังอุบตัเิหต ุ    3.86          0.80           มาก 
       ไมใหเกิดขึ้นภายในหนวยงาน   
 12. ไดปองกนัการติดเชื้อในโรงพยาบาล                    3.94          0.75                       มาก 
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ตาราง  6  (ตอ)  คาเฉลี่ย  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมดานการปฏบิัติของ 
                บุคลากรแยกเปนรายขอ  
 

  การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ                                               X           S.D.             ระดับการมสีวนรวม 

                 ดานการปฏิบัติ    

 13.  ดูแลความสะอาดสิ่งแวดลอมภายใน                    3.80       0.84                          มาก 
        หนวยงานและโรงพยาบาล 
 14. ใหสุขศึกษาและขอมูลสุขภาพแกผูรับบริการ        3.54      1.06                          มาก 
 15. เขารวมในการทํากิจกรรม 5 ส. อยางสม่ําเสมอ     3.88       0.87                         มาก 
 

                                         รวม                                     3.56       0.67                          มาก 

 
                ตาราง 6 พบวา การมีสวนรวมดานการปฏิบตัิของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมอยูในระดับมาก   (คาเฉลี่ย =3.56)       เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
บุคลากรมีสวนรวมในดานการปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลระดับมากตามลําดับ คือ  
บุคลากรไดมีสวนในการปองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล     (คาเฉล่ีย=3.94)  บํารุงรักษาเครื่องมือ
และอุปกรณของหนวยงานอยางสม่ําเสมอ   (คาเฉลี่ย=3.91) เขารวมในการทํากิจกรรม 5 ส.       
อยางสม่ําเสมอ  (คาเฉลี่ย =3.88)  มีสวนในการปองกนัและเฝาระวังอุบัติเหตุไมใหเกิดขึ้นภายใน
หนวยงาน (คาเฉลี่ย=3.86) ดูแลความสะอาดสิ่งแวดลอมภายในหนวยงานและโรงพยาบาล  
(คาเฉลี่ย=3.80)  มีสวนรวมในการจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช หรืออุปกรณตางๆที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน  (คาเฉลี่ย=3.70 ) ไดใชความสามารถอยางเต็มที่ในการทํากิจกรรมพัฒนา
คุณภาพ   (คาเฉลี่ย=3.62)  และใหสุขศึกษาและขอมูลสุขภาพแกผูรับบริการ  (คาเฉลี่ย=3.54)  และ
อยูในระดับปานกลาง คือ บุคลากรมีสวนรวมในการเสนอความคิดเหน็ เกี่ยวกับแนวทางการแกไข
ปรับปรงุการใหบริการในหนวยงาน   (คาเฉลี่ย=3.49)    เสยีสละเวลานอกเหนือจากงานประจําใน
การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ  (คาเฉลี่ย=3.47)  เขารวมกจิกรรมในการเพิ่มความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน เชน จัดบอรด ประชุมวิชาการ เปนตน (คาเฉลี่ย=3.44)   บันทึกรายงานอุบัติการณหรือ
เหตุการณที่เกดิขึ้นในหนวยงาน (คาเฉลี่ย=3.30) มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานในหนวยงาน (คาเฉลี่ย=3.19) มีสวนรวมในการจดัทาํคูมือแนวทางการปฏิบัติงานใน
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หนวยงาน(คาเฉลี่ย=3.10) และมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและใหขอมูลเพื่อการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (คาเฉลี่ย=3.10) ตามลําดบั   
 
                การวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวม 

ดานผลประโยชนของบุคลากรในการพฒันาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแยกเปนรายขอ 
 
  ตาราง  7  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมดานผลประโยชนของบุคลากร 

                  แยกเปนรายขอ 

      

  การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ                                               X   S.D.             ระดับการมีสวนรวม 

                 ดานผลประโยชน 

  1.  การทํากิจกรรมพัฒนาคณุภาพทาํให                       3.57           0.90                       มาก 

      โรงพยาบาลไดรับการยอมรับจาก 

       ผูรับบริการมากขึ้น     
 2.  การเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทําให                3.58        0.86                       มาก 
      ไดพัฒนาความรูและทักษะตางๆ           
 3.   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวยเพิ่มประสิทธิภาพ         3.79        0.83                       มาก 
       ในการทํางานของหนวยงาน     
4.   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวยใหสภาพแวดลอม        3.88         0.84                            มาก 
      ในหนวยงานไดรับการพัฒนาใหเกิดความ 

      สะดวกและปลอดภัยในการทํางาน       
5.  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทําใหการปฏิบัติงาน               3.89         0.84                     มาก 
     เปนระบบมากขึ้น      
6.  มีความภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานในหนวยงาน         3.95        0.79                      มาก 
     ที่มีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  
7.  รูสึกวาตนเองมีคุณคาจากการที่ไดปฏิบัติงานใน       3.74         0.86                    มาก 
      หนวยงานที่มีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ 
      โรงพยาบาล 
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ตาราง  7  (ตอ)  คาเฉลี่ย  และสวนเบีย่งเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมดานผลประโยชนของ 
                บุคลากรแยกเปนรายขอ  
 

  การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ                                               X   S.D.             ระดับการมีสวนรวม 

                 ดานผลประโยชน 

 8.  ไดรับการชื่นชมจากเพื่อนรวมงานวาเปนผูที่               3.12         0.91                            มาก 
      มีสวนทําใหการพัฒนาคุณภาพประสบความสําเร็จ 
 9.  ไดรับการชมเชยจากหัวหนางานในการเขารวม       2.85         0.92                        ปานกลาง         
       กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ 
 

                                         รวม                                       3.60         0.67                            มาก 

        
 
                   ตาราง 7 พบวา การมีสวนรวมดานผลประโยชนของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกียบ   จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมอยูในระดับมาก  (คาเฉลี่ย = 
3.60)            เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา  บุคลากรมีสวนรวมในดานผลประโยชนในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลระดับมากตามลําดับ คือ บุคลากรมีความภาคภูมิใจที่ไดปฏิบัติงานในหนวยงาน
ที่มีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล   (คาเฉลี่ย = 3.95)  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทําใหการ
ปฏิบัติงานเปนระบบมากขึ้น  (คาเฉลี่ย = 3.89)   กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวยใหสภาพแวดลอมใน
หนวยงานไดรับการพัฒนาใหเกิดความสะดวกและปลอดภัยในการทํางาน   (คาเฉลี่ย = 3.88) 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของหนวยงาน (คาเฉลี่ย = 3.79)  รูสึกวา
ตนเองมีคุณคาจากการที่ไดปฏิบัติงานในหนวยงาน ที่มีการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  

(คาเฉลี่ย = 3.74)  การเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพทําใหไดพัฒนาความรูและทักษะตางๆ  
(คาเฉลี่ย = 3.58)   การทํากิจกรรมพัฒนาคุณภาพทําใหโรงพยาบาลไดรับการยอมรับจากผูรับบริการ
มากขึ้น  (คาเฉลี่ย = 3.57)   และไดรับการชื่นชมจากเพื่อนรวมงานวาเปนผูที่มีสวนทําใหการพัฒนา
คุณภาพประสบความสําเร็จ  (คาเฉลี่ย = 3.12)   และอยูในระดับปานกลาง คือ บุคลากรไดรับการ
ชมเชยจากหัวหนางานในการเขารวมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ   (คาเฉลี่ย = 2.85)                          
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                การวิเคราะหขอมูลหาคาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับการมีสวนรวม 

ในการประเมนิผลของบุคลากรในการพฒันาเพื่อรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแยกเปนรายขอ 
 
ตาราง  8   คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในการประเมินผลของบุคลากร 

                แยกเปนรายขอ 

 

  การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ                                               X   S.D.          ระดับการมีสวนรวม 

                 ในการประเมินผล 

  1.  ไดประเมนินโยบายและวิธีปฏิบัติกิจกรรม     2.89       0.85       ปานกลาง 
       พัฒนาคุณภาพวามีความครบถวนสมบูรณ 
       และสอดคลองกับสภาวะการทํางาน 
 2.  มีสวนในการประเมินผลรายงานความเสี่ยง     2.94       0.97       ปานกลาง 
      ที่เกิดขึ้นตอสุขภาพของผูปวย/ญาติ/บคุลากร 
 3.  ไดติดตามผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ    3.20       0.83       ปานกลาง 
 4.  มีสวนในการตรวจสอบความพรอม     3.43       0.87       ปานกลาง 
      ของเครื่องมือ เครื่องใชและอุปกรณตางๆ 

      ตามแนวทางที่กําหนดไว 
5.  ไดตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ     3.42       0.89       ปานกลาง 
      เครื่องใชและอุปกรณตางๆตามแนวทาง 

      ที่กําหนดไว 
 6.  มีสวนรวมในการประเมนิความพึงพอใจ    3.42       0.95       ปานกลาง 
      ตอบริการที่ไดรับของผูปวย และญาต ิ
 7.  รายงานปญหาที่เกิดขึน้จากการปฏิบัตงิาน      3.54       0.82           มาก 
       ใหผูเกีย่วของทราบ   
 8.  ประเมินการปฏิบัติงานของตนเองและ      3.74       0.74           มาก 
      นําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข      
 9.  มีสวนรวมในการประเมนิตนเอง      3.40       0.89       ปานกลาง 
      (Self Assessment) ของหนวยงาน 
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ตาราง  8   (ตอ)  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการมีสวนรวมในการประเมินผลของ 

                บุคลากรแยกเปนรายขอ  
                 
  การมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ                                               X   S.D.          ระดับการมีสวนรวม 

                 ในการประเมินผล 

 10. ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอปญหา     3.56       0.87           มาก 
       ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 
 11. มีสวนในการประเมินความพึงพอใจ      2.99       1.10       ปานกลาง 
       ในการปฏบิัติงานของบุคลากร 

        ภายในโรงพยาบาล 
 12. มีสวนรวมในการวิเคราะหอัตรากําลัง      2.56       1.06       ปานกลาง 
       ในหนวยงานจากผลการปฏิบัติงาน 
 13. มีสวนรวมในการวิเคราะหความรูความสามารถ   2.62       1.06       ปานกลาง   
        และทักษะของบุคลากรในหนวยงาน 
 14. ไดประเมินผลการปฏิบัติงานหลังจาก     2.88        0.95       ปานกลาง 
        ไดรับการอบรม 

15. ไดประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดลอม     3.00        0.99       ปานกลาง 
       ของหนวยงาน เชน  การประเมิน 5 ส. 
 16. ไดประเมินผลการจัดกิจกรรมปองกัน     2.58        0.99       ปานกลาง 
       การเกิดอัคคีภัย 

 17. มีสวนรวมในการประเมินผลการปองกัน    3.06        1.13       ปานกลาง 
        การติดเชื้อในหนวยงาน 
 

                                         รวม                                     3.13          0.65                     ปานกลาง 

 
                 ตาราง 8 พบวา การมีสวนรวมในการประเมินผลของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลทาตะเกยีบ จังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมอยูในระดบัปานกลาง (คาเฉลี่ย = 
3.13) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา บุคลากรมีสวนรวมในการประเมินผลในการพัฒนาคุณภาพ
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โรงพยาบาลระดับมากตามลําดับ คือ บุคลากรมีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองและ            
นําขอบกพรองมาปรับปรุงแกไข (คาเฉลี่ย = 3.74) ไดมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นตอปญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน (คาเฉลี่ย = 3.56) และรายงานปญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานให
ผูเกี่ยวของทราบ  (คาเฉลี่ย = 3.54)  และอยูในระดับปานกลาง คือ   มีสวนในการตรวจสอบความ
พรอมของเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ ตามแนวทางที่กําหนดไว (คาเฉลี่ย = 3.43)             
ไดตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องมือ เครื่องใช  และอุปกรณตางๆ  ตามแนวทางที่กําหนดไว 
(คาเฉลี่ย = 3.42)        มีสวนรวมในการประเมินความพึงพอใจตอบริการที่ไดรับของผูปวยและญาติ
(คาเฉลี่ย = 3.42) มีสวนรวมในการประเมินตนเอง  (Self Assessment) ของหนวยงาน (คาเฉลี่ย = 
3.40)  ไดติดตามผลการใหบริการอยางสม่ําเสมอ (คาเฉลี่ย = 3.20) มีสวนรวมในการประเมินผลการ
ปองกันการตดิเชื้อในหนวยงาน (คาเฉลี่ย = 3.06)    ไดประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดลอมของ
หนวยงาน  เชน  การประเมนิ 5 ส. (คาเฉลี่ย = 3.00)   มีสวนในการประเมินความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรภายในโรงพยาบาล (คาเฉลี่ย = 2.99)  มีสวนในการประเมินผลรายงาน  
ความเสี่ยงที่เกดิขึ้นตอสุขภาพของผูปวย/ญาติ/บุคลากร (คาเฉลี่ย = 2.94)      ไดประเมินนโยบาย
และวิธีปฏิบัตกิิจกรรมพัฒนาคุณภาพวา มีความครบถวนสมบูรณและสอดคลองกับสภาวะการ
ทํางาน  (คาเฉลี่ย = 2.89) ไดประเมนิผลการปฏิบัติงานหลังจากไดรับการอบรม (คาเฉลี่ย = 2.88)      
มีสวนรวมในการวิเคราะหความรูความสามารถ และทักษะของบุคลากรในหนวยงาน (คาเฉลี่ย = 
2.62)   ไดประเมินผลการจดักิจกรรมปองกันการเกิดอัคคีภัย  (คาเฉลีย่ = 2.58) และมีสวนรวมใน
การวิเคราะหอัตรากําลังในหนวยงานของทานจากผลการปฏิบัติงาน  (คาเฉลี่ย = 2.56)  ตามลําดับ
               
สวนท่ี  3  การวิเคราะหขอมูลความถี่และรอยละเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมของ
    บุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลจําแนกเปนรายดาน  
        

                จากการนําแบบสอบถามปลายเปด เกีย่วกบัปญหาและอปุสรรคของการมีสวนรวมของ
บุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  นํามาแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ 
โดยพิจารณาจากบุคลากรที่ตอบแบบสอบถามปลายเปดเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคจํานวน 27 คน 
จากทั้งหมด 81 คน ซ่ึงแตละคนที่ตอบคําถามตอบไดหลายดานและหลายประเด็นและมีบางดานที่
ผูตอบแบบสอบถามจาก 27 คนไมไดตอบ ดังนี้คือ ดานการตัดสินใจตอบคําถาม 18 คน ดานการ
ปฏิบัติ  21 คน   ดานผลประโยชน  20 คน และดานการประเมินผล  6 คน  สวนบุคลากรที่เหลืออีก 
54 คน ไมไดตอบคําถามในดานปญหาและอุปสรรคนี้ 
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ตาราง  9  ความถี่และรอยละเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมของบุคลากรจําแนก  
   เปนรายดาน  
 

  การมีสวนรวม                               ปญหาและอุปสรรค                                                 จํานวน         รอยละ       

           (1 คน ตอบหลายประเด็น)           

ดานการตัดสินใจ          1.  เจาหนาที่ขาดความรูความเขาใจในการพัฒนา       8          44.44 
       คุณภาพโรงพยาบาล 
                                      2.  นโยบายสวนใหญมาจากผูบริหารระดับสูงและ           4               22.22 
        ขาดการชี้แจงนโยบายอยางทั่วถึง      
                 3.  ผูบริหารไมเห็นความสําคัญดานการพัฒนาความรู       3               16.67 
                 4.  ขาดการประสานงานและการสื่อสารใหตรงกัน      3          16.67 
             ในระหวางหนวยงาน 

                                               รวม                                      18             100.00 

ดานการปฏิบัติ               1. ไมมีเวลาวางเนื่องจากภาระงานมีมาก       9         42.86  
                  2.  กิจกรรมบางอยางซ้ําซอนไมมีการประสานงาน      7         33.33 
        ภายในกรรมการแตละงาน  
                  3.  ขาดแกนนําและแรงกระตุนในการทํางาน      3         14.29 
        พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลอยางตอเนื่อง 
                  4.  เจาหนาทีใ่หความรวมมือในกจิกรรม 5 ส. นอยมาก   2                9.52 
                  5.  ใชความคิดในการพัฒนาคุณภาพแต       1                4.76 
                                            นํามาปฏิบัตินอยมาก  

                              รวม                                          21             100.00 

ดานผลประโยชน 1.  คาตอบแทนไมคุมคาและไมจูงใจ      8         40.00   
        ในการพัฒนาคุณภาพ 
   2.  ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและ     7         35.00 
        พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 
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 ตาราง  9  (ตอ)  ความถี่และรอยละเกีย่วกบัปญหาและอปุสรรคของการมีสวนรวมของบุคลากร 

                 จําแนกเปนรายดาน  
 
 

  การมีสวนรวม                               ปญหาและอุปสรรค                                                  จํานวน        รอยละ       

          (1 คน ตอบหลายประเด็น)           

ดานผลประโยชน(ตอ) 3.  ขาดการสนับสนุนจากผูบงัคับบัญชาใน        3              15.00 
        การพัฒนางาน     
   4.  เจาหนาที่ไมเห็นความสําคัญและประโยชนของ       1           5.00 
        การพัฒนาคุณภาพ 
   5.  การทํางานไมเปนระบบและการประสานงานไมดี       1           5.00 
 

                                               รวม                                      20            100.00 

ดานการประเมินผล 1.  เจาหนาที่ไมเพียงพอกับงานที่ไดรับมอบหมาย       3         50.00 
        ดานการใหบริการ 
   2.  ขาดความรวมมือหรือการชวยเหลือจากหนวยงานอื่น  1         16.67       
   3.  งานสวนใหญมีการประเมินผลนอยและ        1         16.67 
         ไมคอยมีการปรับปรุงแกไข 
   4.  ไมสามารถตัดสินใจในการปฏิบัติตองรอคําสั่ง       1         16.67 
         จากผูบังคับบัญชา 
 

                                                                      รวม                                          6            100.00 

                
                ตาราง  9  พบวา ปญหาและอุปสรรคของการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ในจํานวน 27 คน จากประชากรทั้งหมด 81 คน เมื่อนํามาพิจารณา
ในแตละดานมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในดานการตัดสินใจ ไดแก  เจาหนาที่ขาดความรูความ
เขาใจในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (รอยละ  44.44)  รองลงมาคือนโยบายสวนใหญมาจาก
ผูบริหารระดับสูงและขาดการชี้แจงนโยบายอยางทั่วถึง   (รอยละ  22.22)    การมีสวนรวมในดาน
การปฏิบัติ   ไดแก   ไมมีเวลาวางเนื่องจากภาระงานมีมาก (รอยละ  42.86)     รองลงมาคือ      
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กิจกรรมบางอยางซ้ําซอนไมมีการประสานงานภายในกรรมการแตละงาน   (รอยละ  33.33)        
การมีสวนรวมในดานผลประโยชน  ไดแก    คาตอบแทนไมคุมคาและไมจูงใจในการพัฒนา
คุณภาพ (รอยละ  40) รองลงมาคือ   ขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล  (รอยละ  35)     และการมีสวนรวมในการประเมินผล  คือ   เจาหนาที่ไมเพียงพอกับ
งานที่ไดรับมอบหมาย (รอยละ  50)              
   

 สวนท่ี 4  การเปรียบเทียบความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล        คือ       ดานเพศ      วุฒิการศึกษา   
    สถานภาพสมรส   ตําแหนงงานที่ปฏิบัติ   ตําแหนงในงานพัฒนาคณุภาพและจํานวนครั้ง   
                 ที่เขารับการอบรมการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับระดับการมีสวนรวม 
    ของบุคลากร         โดยใชสถิติทดสอบทีและใชสถิติการวิเคราะหความแปรปรวนในการ 
                ทดสอบความแตกตางระหวางคูโดยวิธีของเชฟเฟในการทดสอบสมมติฐาน 
 

ตาราง 10  การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง 
                   คุณภาพโรงพยาบาลจําแนกตามเพศ  
 

                                  เพศ 

การมีสวนรวม                 ชาย  (N=15)                      หญิง   (N=66)                         t                   p 

                      X             S.D.            X            S.D.                                        

ดานการตัดสนิใจ        3.27            0.80            3.26           0.72           0.050             0.960 
ดานการปฏิบตัิ         3.43            0.66            3.58           0.67          -0.770             0.444 
ดานผลประโยชน      3.69            0.66            3.57           0.68          0.635            0.527 
ดานการประเมินผล    3.10            0.68            3.13           0.65         -0.158             0.875 
 

           รวม                    3.38            0.61          3.39           0.60           -0.065             0.948 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

                ตาราง  10  พบวา เพศชายและเพศหญิงมีระดับการมสีวนรวมในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  
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ตาราง  11  การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมในการพฒันาเพื่อการ 
      รับรองคุณภาพโรงพยาบาลจําแนกตามอายุ 
 

         การมีสวนรวม             แหลงความ             df               SS              MS             F            Sig                 
ในการพัฒนาคุณภาพ            แปรปรวน                                                                                                            

ดานการตัดสนิใจ     ระหวางกลุม           3             1.924         0.641        1.211        0.312 
       ภายในกลุม             77           40.794         0.530          

รวม                         80           42.718          

ดานการปฏิบตัิ                    ระหวางกลุม              3             1.974         0.658        1.486        0.225 
       ภายในกลุม             77           34.090         0.443           

รวม                         80           36.064 

ดานผลประโยชน                ระหวางกลุม          3              0.118        0.039        0.085         0.968  
       ภายในกลุม            77            35.794        0.465 

รวม                        80            35.912 

ดานการประเมินผล             ระหวางกลุม          3              0.953        0.318        0.744         0.529 
       ภายในกลุม            77            32.899        0.427  
       รวม                       80             33.853 
การมีสวนรวมโดยรวม        ระหวางกลุม             3             0.589        0.196        0.538         0.658 
       ภายในกลุม            77           28.138 
       รวม                       80            28.728 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 

                ตาราง  11  พบวา  บุคลากรที่มีอายุตางกันมีระดับการมสีวนรวมในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว  
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ตาราง   12   การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง 
       คุณภาพโรงพยาบาลจําแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

         การมีสวนรวม             แหลงความ             df               SS               MS             F            Sig                 
ในการพัฒนาคุณภาพ            แปรปรวน                                                                                                            

ดานการตัดสนิใจ     ระหวางกลุม           3            4.961           1.240        2.496       0.050  
       ภายในกลุม             76          37.758           0.497          

รวม                         80          42.718 

ดานการปฏิบตัิ                     ระหวางกลุม             4            4.736           1.184        2.872*     0.028 
       ภายในกลุม             76          31.328           0.412          

รวม                         80          36.064 

ดานผลประโยชน                ระหวางกลุม          4             1.471           0.368        0.811      0.522 
       ภายในกลุม             76          34.442           0.453 

รวม                         80          35.912 

ดานการประเมินผล             ระหวางกลุม          4             2.281           0.570       1.373       0.251 
       ภายในกลุม             76          31.571           0.415 
       รวม                         80          33.853 
การมีสวนรวมโดยรวม        ระหวางกลุม             4            2.237           0.559       1.605       0.182 
       ภายในกลุม             76          26.490          0.349 
       รวม                         80          28.728 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
                ตาราง 12  พบวา  บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการ
ตัดสินใจ  ดานผลประโยชน ดานการประเมินผล และภาพรวมในการพฒันาเพื่อการรบัรองคุณภาพ
โรงพยาบาลไมแตกตางกัน ซ่ึง ไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
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                สวนดานการปฏิบัติ พบวา บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาตางกันมีระดับการมีสวนรวมดาน
การปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกนั อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว  
                  เพื่อทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลตอบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาตางกันใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ผูวิจัยจึงไดทดสอบ
ความแตกตางรายคู โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ  ปรากฎผลดังตาราง 13 
 
ตาราง  13  การทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อการ 
     รับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับวุฒิการศึกษาของบุคลากร 
 

                                                                              วุฒิการศึกษา  

              วุฒิการศึกษา                                           1                     2                     3                    4                

                   X              3.12                      3.17                         3.67                         3.71          

1.  มัธยมศึกษาตอนตน  หรือ        3.12          -                  -                    -                       -           
     ต่ํากวามัธยมศึกษาตอนตน     
2.  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช 3.17          -                     -                      -                 - 0.54*  
 
 

3.  ปวส. / อนปุริญญา 3.67          -                     -                      -            -               
 

4.  ปริญญาตรี                                         3.71         -                  0.54 *                 -                     - 
 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
                ตาราง  13  พบวา  บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีมีระดับการมีสวนรวม
ดานการปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางจากบุคลากรที่มี             
วุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง  14   การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง 
       คุณภาพโรงพยาบาลจําแนกตามสถานภาพสมรส  
 

                        สถานภาพสมรส 

การมีสวนรวม               โสด  (N= 51)                     สมรส   (N=30)                         t                   p 

                      X             S.D.          X                S.D.                                        

ดานการตัดสนิใจ        3.31            0.76           3.16             0.67          0.863            0.391 
ดานการปฏิบตัิ         3.66            0.69           3.38             0.59          1.889            0.063 
ดานผลประโยชน      3.56            0.72           3.65             0.57         -0.566            0.573 
ดานการประเมินผล    3.20            0.69           3.00             0.56          1.302            0.197 
 

           รวม                    3.43            0.64           3.30             0.51          0.977            0.332 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

                ตาราง 14   พบวา  บุคลากรที่มีสถานภาพโสดและสมรสมีระดับการมีสวนรวมในการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั้งในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
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ตาราง  15  การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง 
      คุณภาพโรงพยาบาลจําแนกตามตําแหนงการปฏิบัติงาน  
 

         การมีสวนรวม             แหลงความ             df               SS               MS             F            Sig                 
ในการพัฒนาคุณภาพ            แปรปรวน                                                                                                            

ดานการตัดสนิใจ     ระหวางกลุม           8            5.557           0.695        1.346       0.235  
       ภายในกลุม             72          37.162           0.516          

รวม                         80          42.718 

ดานการปฏิบตัิ                     ระหวางกลุม             8            6.492           0.811        1.976       0.062 
       ภายในกลุม             72          29.572          0.411          

รวม                         80          36.064 

ดานผลประโยชน                ระหวางกลุม          8             5.816           0.727        1.739      0.104 
       ภายในกลุม             72          30.096           0.418 

รวม                         80          35.912 

ดานการประเมินผล             ระหวางกลุม          8             6.882           0.860       2.296*     0.030 
       ภายในกลุม             72          26.971           0.375 
       รวม                         80          33.853 
การมีสวนรวมโดยรวม        ระหวางกลุม             8            4.974           0.622       1.885       0.076 
       ภายในกลุม             72          23.753          0.330 
       รวม                         80          28.728 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

                ตาราง 15  พบวา บุคลากรที่มีตําแหนงการปฏิบัติงานตางกันมีระดับการมสีวนรวมในการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั้งในดานการตัดสินใจ ดานการปฏิบัติ ดานผลประโยชน
และในภาพรวมไมแตกตางกนั ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
                สวนในดานการประเมินผล พบวา บุคลากรที่มีตําแหนงการปฏิบัติงานตางกันมีระดับการ
มีสวนรวมดานการประเมนิผลในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
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                  เพื่อทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานการประเมินผลในการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตอบุคลากรที่มีตําแหนงการปฏิบัติงานตางกันใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ผูวิจัย
จึงไดทดสอบความแตกตางรายคู โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ  ปรากฎผลดังตาราง 16 
 

ตาราง  16  การทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานการประเมินผลในการพัฒนาเพื่อ 
      การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับตําแหนงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 

                                                                     ตําแหนงการปฏิบัติงาน                          

         ตําแหนงการปฏิบัติงาน                          1       2        3         4         5        6        7        8       9        

                X        4.76     3.22    2.54   3.31    2.83   3.19   3.00     3.29   3.00 

1. แพทย                              4.76     - -      2.22*   -     1.94*     -         -         -       -  
   

2. ทันตแพทย /                              3.22     -         -         -        -           -         -         -         -       - 
    เจาพนกังานทันตแพทย      
 
 

3. เภสัชกร /                                        2.54  -2.22*   -         -        -           -         -         -         -       -     
    เจาพนกังานเภสัชกรรมชมุชน  
 

4. พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค     3.31    -         -         -         -        -           -         -         -         -        
   

5. ผูชวยเหลือคนไข                             2.83 -1.94*   -         -         -         -        -           -         -         -                  
 
 

6. เจาพนกังานสาธารณสุขชุมชน        3.19    -         -         -         -         -        -           -         -         -                             
 

7. เจาหนาที่บริหาร/เวชสถิติ/ธุรการ    3.00    -         -         -         -         -        -           -         -         -                             
    / การเงิน 
 

8.  เจาพนกังานวิทยาศาสตร-               3.29    -         -         -         -         -        -           -         -         -                            
     การแพทย       
 

9. ลูกจางชั่วคราว                             3.00    -         -         -         -         -        -           -         -         -                          
 

 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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               ตาราง  16  พบวา  บุคลากรที่มีตําแหนงการปฏิบัติงานในตําแหนงแพทยมีระดับการมี  
สวนรวมดานการประเมินผลในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล แตกตางจากบุคลากร
ที่มีตําแหนงเภสัชกร / เจาพนักงานเภสัชกรรมชุมชน และผูชวยเหลือคนไขอยางมนีัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
 
ตาราง  17   การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง 
       คุณภาพโรงพยาบาลจําแนกตามตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ   
 

         การมีสวนรวม             แหลงความ             df               SS               MS             F            Sig                 
ในการพัฒนาคุณภาพ            แปรปรวน                                                                                                            

ดานการตัดสนิใจ     ระหวางกลุม           4          16.991           4.248       12.549*    0.000  
       ภายในกลุม             76          25.727           0.339          

รวม                         80          42.718 

ดานการปฏิบตัิ                     ระหวางกลุม             4            9.033           2.258        6.349*     0.000 
       ภายในกลุม             76          27.031           0.356          

รวม                         80          36.064 

ดานผลประโยชน                ระหวางกลุม           4             4.548          1.137        2.755*    0.034 
       ภายในกลุม             76           31.365          0.413 

รวม                         80           35.912 

ดานการประเมินผล             ระหวางกลุม           8             6.882          0.860       2.296*     0.030 
       ภายในกลุม             72           26.971          0.375 
       รวม                         80           33.853 
การมีสวนรวมโดยรวม        ระหวางกลุม             4             7.787          1.947       5.676*     0.000 
       ภายในกลุม             76           26.066          0.343 
       รวม                         80           33.853 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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                จากตาราง 17  พบวา  บุคลากรที่มีตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพตางกันมีระดับการมี
สวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในภาพรวมและรายดานแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
                   เพื่อทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลตอบุคลากรที่มีตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพตางกันใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ผูวิจัยจึงได
ทดสอบความแตกตางรายคู โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ  ปรากฎผลดังตาราง 18 - 22 
 
ตาราง  18  การทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อ 
      การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ 
 

                                                                ตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ    

     ตําแหนงในงานพัฒนาคณุภาพ                          1              2               3               4               5         

                   X              4.19              4.73                3.12               3.94              3.00 

1.  ประธาน    4.19          -           -     1.07*    -             1.19*    
 

2.  เลขานุการ   4.73          -              -     1.60*    -             1.73*  
 
 

3.  คณะกรรมการ  3.12      -1.07*     -1.60*        -           -0.81*          -    
4.  เปนคณะกรรมการมากกวา  3.94          -               -     0.81*    -             0.94*   
    1 ตําแหนง 
 

5.  ไมมีตําแหนงใดๆ                              3.00     -1.19*      -1.73 *        -             -0.94*          - 
 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
               ตาราง 18 พบวา บุคลากรที่มีตําแหนงในงานพฒันาคุณภาพในตําแหนงประธาน 
เลขานุการ และตําแหนงเปนคณะกรรมการมากกวา 1 ตําแหนง  มีระดับการมีสวนรวมดาน         
การตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล แตกตางจากบุคลากรที่มีตําแหนง
คณะกรรมการ และไมมีตําแหนงใดๆ  ในการพัฒนาคุณภาพอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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 ตาราง  19  การทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานการปฎิบัติในการพัฒนาเพื่อการ 
       รับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ 
 

                                                                ตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ                           

     ตําแหนงในงานพัฒนาคณุภาพ                          1              2               3               4               5         

                   X              4.32              4.37                3.58               3.96              3.32 

1.  ประธาน    4.32          -           -        -    -             1.00* 
 

2.  เลขานุการ   4.37          -              -        -    -                -  
 
 

3.  คณะกรรมการ  3.58          -              -        -               -                -    
4.  เปนคณะกรรมการมากกวา  3.96          -              -        -    -                -   
    1 ตําแหนง 
 

5.  ไมมีตําแหนงใดๆ                              3.32     -1.00*          -                -               -                - 
 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

                 
                ตาราง  19  พบวา  บุคลากรที่มีตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพในตําแหนงประธานมีระดับ
การมีสวนรวมดานการปฏิบตัิในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางจากบุคลากร
ที่ไมมีตําแหนงใดๆ  ในการพัฒนาคุณภาพอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 134 

ตาราง  20   การทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชนในการพัฒนาเพื่อ 
       การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ 
 

                                                               ตําแหนงในงานพัฒนาคณุภาพ                           

     ตําแหนงในงานพัฒนาคณุภาพ                          1              2               3               4               5         

                    X              4.14              4.33                3.39               3.81              3.54 

1.  ประธาน    4.14          -           -     0.76*    -              0.60* 
 

2.  เลขานุการ   4.33          -              -     0.95*    -                -  
 
 

3.  คณะกรรมการ  3.39      -0.76*      -0.95*        -               -                -    
4.  เปนคณะกรรมการมากกวา  3.81          -              -        -    -                -   
    1 ตําแหนง 
 

5.  ไมมีตําแหนงใดๆ                              3.54     -0.60*          -                -               -                - 
 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

                ตาราง  20  พบวา    บุคลากรที่มีตําแหนงในงานพัฒนาคณุภาพในตําแหนงประธานและ
เลขานุการมีระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชนในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
แตกตางจากบคุลากรที่มีตําแหนงเปนคณะกรรมการอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
บุคลากรที่มีตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพในตําแหนงประธาน มีระดับการมีสวนรวมดาน
ผลประโยชนในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล แตกตางจากบุคลากรที่ไมมีตําแหนง
ในการพัฒนาคุณภาพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
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ตาราง  21  การทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานการประเมินผลในการพัฒนาเพื่อ 
      การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ 
 

                                                              ตําแหนงในงานพัฒนาคณุภาพ                           

     ตําแหนงในงานพัฒนาคณุภาพ                          1              2               3               4               5         

                    X              4.04              3.24                2.99               3.45              2.99 

1.  ประธาน    4.04          -           -     1.05*    -              1.05* 
 

2.  เลขานุการ   3.24          -              -        -    -                -  
 
 

3.  คณะกรรมการ  2.99      -1.05*         -        -               -                -    
4.  เปนคณะกรรมการมากกวา  3.45          -              -        -    -                -   
    1 ตําแหนง 
 

5.  ไมมีตําแหนงใดๆ                              2.99     -1.05*          -                -               -                - 
 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

                ตาราง  21  พบวา  บุคลากรที่มีตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพในตําแหนงประธานมีระดับ
การมีสวนรวมดานการประเมินผลในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล แตกตางจาก
บุคลากรที่มีตําแหนงเปนคณะกรรมการ และบุคลากรที่ไมมีตําแหนงในการพัฒนาคุณภาพอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 136 

ตาราง  22  การทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมในการพฒันาเพื่อการรบัรองคุณภาพ 
     โรงพยาบาลโดยรวมกับตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพ 
 

                                                              ตําแหนงในงานพัฒนาคณุภาพ              

     ตําแหนงในงานพัฒนาคณุภาพ                          1              2               3               4               5         

                   X              4.18              4.17                3.27               3.79              3.21 

1.  ประธาน    4.18          -           -     0.91*    -             0.96* 
 

2.  เลขานุการ   4.17          -              -        -    -                -  
 
 

3.  คณะกรรมการ  3.27      -0.91*         -        -               -                -    
4.  เปนคณะกรรมการมากกวา  3.79          -              -        -    -                -   
    1 ตําแหนง 
 

5.  ไมมีตําแหนงใดๆ                              3.21     -0.96*          -                -               -                - 
 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

                ตาราง  22  พบวา  บุคลากรที่มีตําแหนงในงานพัฒนาคุณภาพในตําแหนงประธานมีระดับ
การมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวม  แตกตางจากบุคลากรที่มี
ตําแหนงเปนคณะกรรมการ และบุคลากรที่ไมมีตําแหนงในการพัฒนาคุณภาพอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง  23  การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง 
      คุณภาพโรงพยาบาลจําแนกตามระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  
 

         การมีสวนรวม             แหลงความ             df               SS               MS             F            Sig                 
ในการพัฒนาคุณภาพ            แปรปรวน                                                                                                            

ดานการตัดสนิใจ     ระหวางกลุม           3            4.795           1.598       3.245*      0.026  
       ภายในกลุม             77          37.923           0.493          

รวม                         80          42.718 

ดานการปฏิบตัิ                     ระหวางกลุม             3            3.576           1.192        2.825*     0.044 
       ภายในกลุม             77          32.487           0.422          

รวม                         80          36.064 

ดานผลประโยชน                ระหวางกลุม          3             1.740           0.580        1.307      0.278 
       ภายในกลุม             77          34.172           0.444 

รวม                         80          35.912 

ดานการประเมินผล             ระหวางกลุม          3            4.330            1.443       3.764*     0.014 
       ภายในกลุม             77          29.523           0.383 
       รวม                         80          33.853 
การมีสวนรวมโดยรวม        ระหวางกลุม             3             3.086          1.029       3.089*     0.032 
       ภายในกลุม             77           25.642          0.333 
       รวม                         80           28.728 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
                ตาราง 23 พบวา  บุคลากรที่มีระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาลตางกันมีระดับการ    
มีสวนรวมดานผลประโยชนในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตัง้ไว  
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                สวนในดานการตดัสินใจ ดานการปฏิบัติ ดานการประเมินผลและโดยรวม พบวา  
บุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตางกัน มีระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจ 
ดานการปฏิบตัิ ดานการประเมินผลและโดยรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
                  เพื่อทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจ ดานการปฏิบัติ 
ดานการประเมินผลและโดยรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตอบุคลากรที่มี
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตางกันใหชัดเจนยิ่งขึ้น  ผูวิจัยจึงไดทดสอบความแตกตาง    
รายคู โดยใชวิธีการทดสอบของเชฟเฟ  ปรากฎผลดังตาราง 24 – 27 
 
ตาราง  24   การทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อ 
       การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
 

                                                            ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล                 

     ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล                           1              2               3               4                       

                   X                          2.59              3.33                3.43                2.85                 

1.  <  1 ป    2.59                     -           -0.74*       -0.84*            -                  
 

2.  ตั้งแต 1- 5 ป  3.33           0.74*          -                -                  -                 
 
 

3.  6 - 10 ป    3.43           0.84*          -                -                 -                     
4.  11 – 15 ป   2.85                 -               -                -                 -  
 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

                ตาราง  24  พบวา  บุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตั้งแต 1- 5 ป และ    
6 - 10 ป   มีระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
แตกตางจากบคุลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนอยกวา 1 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05  



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

 
 139 

ตาราง  25   การทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อการ 
       รับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
 

                                                         ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล                 

     ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล                          1              2               3               4                       

                   X                         3.08              3.68                3.46                3.07                 

1.  <  1 ป    3.08                    -            -0.61*          -                 -                  
 

2.  ตั้งแต 1- 5 ป  3.68          0.61*          -                -                 -                   
 
 

3.  6 - 10 ป    3.46               -                -                -                 -                    
4.  11 – 15 ป   3.07                    -               -                -                 -                 
 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

                ตาราง  25  พบวา  บุคลากรที่มีระยะเวลาปฏบิัติงานในโรงพยาบาลตั้งแต 1- 5 ป มีระดบั
การมีสวนรวมดานการปฏิบตัิในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางจากบุคลากร
ที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนอยกวา 1 ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง  26  การทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานการประเมินผลในการพัฒนาเพื่อ 
      การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
 

                                                           ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาล                 

     ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล                           1              2               3               4                

                   X                           3.08              3.68                3.46                3.07                 

1.  <  1 ป    3.08                      -           -0.63*      -0.68*           -                 
 

2.  ตั้งแต 1- 5 ป  3.68                   0.63*          -               -               0.74*            
 
 

3.  6 - 10 ป    3.46                   0.68*          -               -              0.79*              
4.  11 – 15 ป   3.07                      -          -0.74*       -0.79*          -                 
 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

                ตาราง  26  พบวา   บุคลากรที่มรีะยะเวลาปฏบิัติงานในโรงพยาบาลตั้งแต 1- 5 ป   และ     
6-10 ป มีระดบัการมีสวนรวมดานการประเมินผลในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
แตกตางจากบคุลากรที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนอยกวา 1 ป และ 11-15 ป อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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ตาราง  27  การทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมในการพฒันาเพื่อการรบัรองคุณภาพ 
     โรงพยาบาลโดยรวมกับระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
 

                                                           ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงานในโรงพยาบาล                 

     ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล                           1              2               3               4               

                   X                          2.85              3.47                3.43                3.02                 

1.  <  1 ป    2.85                      -          -0.62*       -0.58*           -                 
 

2.  ตั้งแต 1- 5 ป  3.47                  0.62*          -                 -               -                 
 
 

3.  6 - 10 ป    3.43                  0.58*          -                 -               -                 
4.  11 – 15 ป   3.02                     -               -                 -              -                   
 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

                ตาราง  27  พบวา  บุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตั้งแต 1- 5 ป และ    
6-10 ป มีระดบัการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมแตกตางจาก
บุคลากรที่มีระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนอยกวา 1 ป อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 142 

ตาราง  28  การเปรียบเทียบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง 
      คุณภาพโรงพยาบาลจําแนกตามจํานวนครั้งที่เขารับการอบรมการพัฒนาเพื่อการรับรอง 
      คุณภาพโรงพยาบาล   
 

         การมีสวนรวม             แหลงความ             df               SS               MS             F            Sig                 
ในการพัฒนาคุณภาพ            แปรปรวน                                                                                                            

ดานการตัดสนิใจ     ระหวางกลุม           3            4.470           1.490       3.000*      0.036  
       ภายในกลุม             77         38.248            0.497          

รวม                         80         42.718 

ดานการปฏิบตัิ                     ระหวางกลุม             3            1.053            0.351      0.772        0.513 
       ภายในกลุม             77         35.010            0.455          

รวม                         80         36.064 

ดานผลประโยชน                ระหวางกลุม          3             0.556           0.185      0.404        0.751 
       ภายในกลุม             77         35.356            0.459 

รวม                         80         35.912 

ดานการประเมินผล             ระหวางกลุม          3            2.775            0.925      2.292        0.085 
       ภายในกลุม             77         31.078            0.404 
       รวม                        80         33.853 
การมีสวนรวมโดยรวม        ระหวางกลุม             3            1.734           0.578      1.649        0.185 
       ภายในกลุม            77           26.993           0.351 
       รวม                        80          28.728 
 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
                 ตาราง  28  พบวา บุคลากรที่มีจํานวนครั้งที่เขารับการอบรมการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล   ตางกันมีระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติ   ดานผลประโยชน  ดานการ
ประเมินผลและโดยรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไมแตกตางกัน ซ่ึงไม
สอดคลองกบัสมมติฐานที่ตั้งไว  
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                สวนในดานการตดัสินใจ พบวา บุคลากรที่มีจํานวนครั้งที่เขารับการอบรมการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตางกัน มีระดับการมสีวนรวมดานการตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางกนัอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05     ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตัง้ไว  
                  เพื่อทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตอบุคลากรที่มีจํานวนครั้งที่เขารับการอบรมการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลตางกันใหชัดเจนยิ่งขึ้น   ผูวิจัยจึงไดทดสอบความแตกตางรายคู โดยใช
วิธีการทดสอบของเชฟเฟ  ปรากฎผลดังตาราง  29 
 

ตาราง  29   การทดสอบความแตกตางของระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อ 
       การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล       กับจํานวนครั้งที่เขารับการอบรมการพัฒนาเพื่อการ 
       รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

                                                    การมีสวนรวมในการพัฒนาคณุภาพโดยรวม 

     จํานวนครั้งที่เขารับการอบรม                                  1                  2                   3                   4                        

                   X                    2.98                    3.30                      3.55                   3.86                 

1.  ไมเคยไดรับการอบรม 2.98               -                   -                -0.57*           -0.88*                
 

2.  เคยอบรม 1-2  คร้ัง 3.30               -                   - - -                 
 
 

3.  เคยอบรม 3-4  คร้ัง 3.55             0.57*             -                    -                    -                
4.  เคยอบรม 5-6  คร้ัง 3.86             0.88*              -                   - -                
 
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

                ตาราง  29  พบวา   บุคลากรที่มีจํานวนครั้งที่เขารับการอบรมการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลตั้งแต 3-4 คร้ัง และ 5-6 คร้ัง มีระดับการมสีวนรวมดานการตัดสินใจใน       
การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลแตกตางจากบุคลากรที่ไมเคยไดรับการอบรม อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
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สวนท่ี 5  การวิเคราะหหาความสัมพันธของตัวแปรระหวางปจจยัสวนบุคคล        ปจจัยดานลักษณะ 
               งาน    ปจจัยดานความผูกพันตอองคกร   และปจจัยทางดานเศรษฐกิจกับการมีสวนรวมใน 
               การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   5   ดาน   คือ   ดานการตัดสินใจ   ดานการ 
               ปฏิบัติ    ดานผลประโยชน    ดานการประเมินผล    และการมสีวนรวมโดยรวมโดยใชการ 
               วิเคราะหหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธสูตรของเพียรสัน   
                 

ตาราง 30 คาเฉลี่ย และคาเบีย่งเบนมาตรฐานของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามของปจจัยที่มีผลตอ 
   การมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
            

 ตัวแปรอิสระ                 รหัส                              ความหมาย                 N = 81            X       S.D.                                

ปจจัยสวนบุคคล   X 1   อายุของบุคลากร                 27.42        5.80 
    X2    ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน               4.14        3.06 
    X3    ความหลากหลายของงาน            3.24        0.54 
ปจจัยลักษณะงาน X4    ภาระงาน                 3.33        0.94 
    X5    เอกลักษณหรือความชัดเจนของงาน              4.08        0.57 
    X6    ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน              3.79        0.55 
    X7    งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคล              3.68        0.69 
ปจจัยดานความผูกพัน X8    ความคาดหวังทีจ่ะไดรับการตอบสนองจากองคกร   3.15        0.71 
ตอองคกร  X9    ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งได           2.80        1.00 
    X10   ความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร          3.83        0.49 
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ X11   เงินเดือน/รายได             2.43        0.90 
                X12   คาตอบแทนทีไ่ดรับจากงานพัฒนาคุณภาพ               2.63        1.00 
 
 

                 

                ตาราง 30 พบวา  บุคลากรของโรงพยาบาลทาตะเกยีบ จงัหวัดฉะเชิงเทรา  มีอายุเฉลี่ย 
27.42 ป  ระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยเฉลี่ย  คือ 4.14 ป บุคลากรของโรงพยาบาลทาตะเกยีบ 
จังหวดัฉะเชิงเทรา   มีคาคะแนนความหลากหลายของงานโดยเฉลี่ย คือ 3.24 , มีเอกลักษณหรือ
ความชัดเจนของงาน    คาคะแนนเฉลี่ย 4.08 ,  มีความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกรคาคะแนน
เฉลี่ย 3.83 และคาตอบแทนที่ไดรับจากงานพัฒนาคณุภาพคาคะแนนเฉลี่ย   2.63  
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                คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล ในดานอายุของบุคลากรและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจัยลักษณะงาน  ปจจยัความผูกพันตอองคกรและปจจยัทางเศรษฐกจิ 
กับระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยการ
ใชสูตรของเพียรสันและทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ           ปรากฎผล 
ดังแสดงในตาราง 31 
 

ตาราง  31  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่มผีลตอการมีสวนรวมในดานการตัดสินใจ 
     ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
 

              Y′      X 1        X 2       X 3       X 4       X 5      X 6      X 7      X 8      X 9       X 10     X 11      X 12                                               

 Y′     1.000    0.06    0.11     0.74     0.17   0.27*   0.42*   0.55* 0.24*   0.41*   0.32*  0.32*   0.13 
 X 1                1.000   0.58*   -0.01    0.11   -0.05   -0.13   -0.06  -0.06     0.01     0.15    0.05   -0.14 
 X 2                      1.000     0.11    0.09   -0.04     0.15    0.19* 0.08     0.14     0.13    0.11    -0.08 
 X 3                                 1.000    0.12   -0.04     0.15    0.16*-0.04   -0.14    -0.14    0.03    -0.10 
 X 4                                             1.000    0.29*  0.42*  0.37*  0.18    0.31*    0.21*  0.01    0.03 
 X 5                                                        1.000    0.30*  0.19*  0.11    0.20*   0.02     0.05    0.01 
 X 6                                                                         1.000   0.60*  0.35*  0.32*    0.37*  0.15    0.11 
 X 7                                                                              1.000   0.36*   0.55*   0.44*  0.32*  0.27 
 X 8                                                                                        1.000    0.57*   0.21*  0.43*  0.41* 
 X 9                                                                                                    1.000    0.21*  0.39*  0.48* 
 X 10                                                                                                               1.000    0.26*  0.14* 
 X 11                                                                                                                          1.000    0.60* 
 X 12                     1.000 
    
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

                 
                ตาราง  31  พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในของปจจัยสวนบุคคล ในดานอายุ
ของบุคลากรและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผกูพนัตอองคกรและ
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ปจจัยทางเศรษฐกิจ มีคาอยูระหวาง  -0.14 ถึง 0.60  โดยอายุของบุคลากร (X1) กับระยะเวลา        
การปฏิบัติงาน (X2)   มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05   
                ระยะเวลาการปฏบิัติงาน (X2) และความหลากหลายของงาน (X3) มีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับต่ํากับงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7) อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                 ภาระงาน (X4) มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลางกับเอกลกัษณหรือความ
ชัดเจนของงาน (X5)   ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)     งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
(X7)   ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)   และความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญกับองคกร (X10) 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 
                เอกลักษณหรือความชัดเจนของงาน  (X5)    มีความสัมพันธทางบวก           ในระดับต่ําถึง 
ปานกลางกับความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6) งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7) และ
ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึง่พาได (X9)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน  (X6)   มีความสัมพนัธทางบวกในระดับปานกลางกับ
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)   ความคาดหวงัที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)    
ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึง่พาได (X9)  และความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)   มีความสัมพันธทางบวกในระดบัปานกลางกับ
ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)    ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    
ความรูสึกวาตนมีความสําคญักับองคกร (X10) และเงินเดือนและรายได  (X11)  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
                ความคาดหวังทีจ่ะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)  มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับต่ําถึงปานกลางกับความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    ความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญกับ
องคกร (X10)   เงินเดือนและรายได  (X11)   และคาตอบแทนที่ไดรับจากงานพัฒนาคุณภาพ  (X12)  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  
                ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลาง
กับความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)   เงนิเดอืนและรายได  (X11)   และคาตอบแทนที่
ไดรับจากงานพัฒนาคุณภาพ  (X12)  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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                ความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญกับองคกร (X10)  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากบั
เงินเดือนและรายได  (X11)   และคาตอบแทนที่ไดรับจากงานพัฒนาคณุภาพ  (X12)  อยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05   และเงินเดือนและรายได  (X11)  มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง
กับคาตอบแทนที่ไดรับจากงานพัฒนาคณุภาพ  (X12)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
                เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล ในดานอายุของบุคลากร
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจยัลักษณะงาน  ปจจัยความผูกพันตอองคกรและปจจยัทาง
เศรษฐกิจกับระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล    
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง  0.06  ถึง  0.74  โดยเอกลักษณหรือความชัดเจนของงาน 
(X5)  ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)    งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)    ความ
คาดหวังทีจ่ะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)   ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    
ความรูสึกวาตนมีความสําคญักับองคกร (X10) และเงนิเดือนและรายได  (X11) มีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับปานกลาง กับระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลอยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
(X7) มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลชั้นสูงสุด สวนความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8) มีความสัมพันธ
กับระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่ําสุด  
  
                คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล ในดานอายุของบุคลากรและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจัยลักษณะงาน  ปจจยัความผูกพันตอองคกรและปจจยัทางเศรษฐกจิ 
กับระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยการใช
สูตรของเพียรสัน และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสมัประสิทธิ์สหสัมพันธ ปรากฎผลดังแสดง
ในตาราง 32 
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ตาราง  32   แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตวัแปรที่มีผลตอการมีสวนรวมในดานการ 
      ปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
 

              Y′      X 1        X 2       X 3       X 4       X 5      X 6      X 7      X 8      X 9       X 10     X 11      X 12                                               

 Y′     1.000   -0.20* -0.10     0.00    0.15    0.25*   0.46*  0.44* 0.36*   0.40*   0.29*  0.29*  0.12 
 X 1                1.000    0.58*  -0.01    0.11   -0.05   -0.13   -0.06  -0.06     0.01     0.15    0.05  -0.14 
 X 2                      1.000     0.11    0.09   -0.04     0.15    0.19    0.08    0.14     0.13    0.11   -0.08 
 X 3                                 1.000    0.12   -0.04     0.15    0.16  -0.04   -0.14    -0.14    0.03   -0.10 
 X 4                                             1.000   0.29*   0.42*  0.37*  0.18    0.31*   0.21*  0.01    0.03 
 X 5                                                        1.000    0.30*  0.19*  0.11    0.21*   0.02    0.05    0.01 
 X 6                                                                         1.000   0.60*  0.35*  0.32*    0.37*  0.15    0.11 
 X 7                                                                              1.000   0.36*   0.55*   0.44*  0.32*  0.27 
 X 8                                                                                        1.000    0.57*   0.21*  0.43*  0.41 
 X 9                                                                                                    1.000    0.21*  0.39*  0.48* 
 X 10                                                                                                               1.000    0.26*  0.14* 
 X 11                                                                                                                          1.000    0.60* 
 X 12                     1.000 
    
 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  
                ตาราง  32  พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในของปจจัยสวนบุคคล ในดานอายุ
ของบุคลากรและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผกูพนัตอองคกรและ
ปจจัยทางเศรษฐกิจ มีคาอยูระหวาง  -0.14 ถึง 0.60  โดยอายุของบุคลากร (X1) กบัระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน (X2)   มีความสัมพันธทางบวกในระดบัปานกลางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
                 ภาระงาน (X4) มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลางกับเอกลกัษณหรือความ
ชัดเจนของงาน (X5)   ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)     งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
(X7)   ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)   และความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญกับองคกร (X10) 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   
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                เอกลักษณหรือความชัดเจนของงาน (X5)  มีความสัมพันธทางบวกต่ําถึงปานกลางกบั
ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)    งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)      และความรูสึก
วาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)    มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับ
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)   ความคาดหวงัที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)    
ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึง่พาได (X9)  และความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)   มีความสัมพันธทางบวกในระดบัปานกลางกับ
ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)    ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    
ความรูสึกวาตนมีความสําคญักับองคกร (X10) และเงินเดือนและรายได  (X11)  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
                ความคาดหวังทีจ่ะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)  มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับต่ําถึงปานกลางกับความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    ความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญกับ
องคกร (X10)   และเงินเดือนและรายได  (X11)   อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลาง
กับความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)   เงนิเดอืนและรายได  (X11)   และคาตอบแทนที่
ไดรับจากงานพัฒนาคุณภาพ  (X12)  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
                ความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญกับองคกร (X10)  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากบั
เงินเดือนและรายได  (X11)   และคาตอบแทนที่ไดรับจากงานพัฒนาคณุภาพ  (X12)  อยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05  และเงนิเดือนและรายได  (X11)   มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลาง
กับคาตอบแทนที่ไดรับจากงานพัฒนาคณุภาพ  (X12)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล ในดานอายุของบุคลากร
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจยัลักษณะงาน  ปจจัยความผูกพันตอองคกรและปจจยัทาง
เศรษฐกิจ กบัระดับการมสีวนรวมดานการปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล       
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง  -0.20  ถึง  0.46  โดยเอกลกัษณหรือความชัดเจนของงาน 
(X5)  ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)    งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)               
ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)   ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    
ความรูสึกวาตนมีความสําคญักับองคกร (X10) และเงนิเดือนและรายได  (X11) มีความสัมพันธ
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ทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลาง กับระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ.05  
                สวนอายุของบุคลากร (X1) มีความสัมพันธทางลบในระดับต่ํากับระดบัการมีสวนรวม
ดานการปฏิบตัิในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 โดยความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)  มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดานการ   
ปฏิบัติในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชั้นสูงสุด สวนอายุของบคุลากร (X1)          
มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติ ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลต่ําสุด  
 
                คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล ในดานอายุของบุคลากรและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจัยลักษณะงาน  ปจจยัความผูกพันตอองคกรและปจจยัทางเศรษฐกจิ 
กับระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชนในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยการ
ใชสูตรของเพียรสัน และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ ปรากฎผล      
ดังแสดงในตาราง 33 
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ตาราง  33  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีผลตอการมีสวนรวมในดาน 
     ผลประโยชนในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  
 

              Y′      X 1        X 2       X 3       X 4       X 5      X 6      X 7      X 8      X 9       X 10     X 11      X 12                                               

 Y′     1.000    0.01    0.06      0.11    0.41*  0.26*  0.54*   0.55* 0.36*   0.58*   0.40*  0.32* 0.29* 
 X 1                1.000   0.58*   -0.01    0.11   -0.05   -0.13   -0.06  -0.06     0.01     0.15    0.05  -0.14 
 X 2                      1.000     0.11    0.09   -0.04     0.15    0.19    0.08    0.14     0.13    0.11   -0.08 
 X 3                                 1.000    0.12   -0.04     0.15    0.16  -0.04   -0.14    -0.14    0.03   -0.10 
 X 4                                             1.000    0.29*  0.42*  0.37*  0.18     0.31*   0.21*  0.01   0.03 
 X 5                                                        1.000    0.30*  0.19*  0.11     0.21*   0.02    0.05   0.01 
 X 6                                                                         1.000   0.60*  0.35*   0.32*   0.37*  0.15    0.11 
 X 7                                                                              1.000   0.36*    0.55*  0.44*  0.32*  0.27 
 X 8                                                                                        1.000     0.57*  0.21*  0.43*  0.41* 
 X 9                                                                                                    1.000    0.21*  0.39*  0.48* 
 X 10                                                                                                               1.000    0.26*  0.14* 
 X 11                                                                                                                          1.000    0.60 
 X 12                     1.000 
    

 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

                ตาราง  33  พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในของปจจัยสวนบุคคล ในดานอายุ
ของบุคลากรและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผกูพนัตอองคกรและ
ปจจัยทางเศรษฐกิจ มีคาอยูระหวาง  -0.14 ถึง 0.60  โดยอายุของบุคลากร (X1) กบัระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน (X2)   มีความสัมพันธทางบวกในระดบัปานกลางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
                 ภาระงาน (X4) มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลางกับเอกลกัษณหรือความ
ชัดเจนของงาน (X5)   ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)     งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
(X7)   ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)   และความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญกับองคกร (X10) 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   
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                เอกลักษณหรือความชัดเจนของงาน (X5)  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึง        
ปานกลางกับความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6) งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7) และ
ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึง่พาได (X9) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)    มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับ
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)   ความคาดหวงัที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)    
ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึง่พาได (X9)  และความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)   มีความสัมพันธทางบวกในระดบัปานกลางกับ
ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)    ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    
ความรูสึกวาตนมีความสําคญักับองคกร (X10) และเงินเดือนและรายได  (X11)  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
                ความคาดหวังทีจ่ะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)  มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับต่ําถึงปานกลางกับความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    ความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญกับ
องคกร (X10)   และเงนิเดอืนและรายได  (X11)  และคาตอบแทนที่ไดรับจากงานพัฒนาคณุภาพ  
(X12)   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลาง
กับความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)   เงนิเดอืนและรายได  (X11)   และคาตอบแทนที่
ไดรับจากงานพัฒนาคุณภาพ  (X12)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญกับองคกร (X10)  มีความสัมพันธทางบวกในระดบัต่ํากบัเงินเดือนและรายได  (X11)   
และคาตอบแทนที่ไดรับจากงานพัฒนาคณุภาพ  (X12)  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   
                เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล  ในดานอายุของ
บุคลากรและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผกูพนัตอองคกรและ                
ปจจัยทางเศรษฐกิจ กับระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชนในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง  0.01  ถึง  0.58  โดยภาระงาน (X4)   เอกลักษณ
หรือความชัดเจนของงาน (X5)    ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)    งานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)    ความคาดหวงัที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร (X8)   ความรูสึกวา
เปนองคกรที่พึง่พาได (X9)    ความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)      เงินเดือนและรายได  
(X11) และคาตอบแทนที่ไดรับจากงานพฒันาคุณภาพ (X12)    มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํา 
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ถึงปานกลาง กับระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชนในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   โดยความรูสึกวาเปนองคกรทีพ่ึ่งพาได (X9)       
มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชน ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลชั้นสูงสุด  และความรูสึกวาตนมีความสําคญักับองคกร (X10)  มีความสัมพันธกับระดบั
การมีสวนรวมดานผลประโยชนในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่ําสุด  
 
 

                คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ในดานอายุของบุคลากรและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผูกพันตอองคกรและปจจัยทางเศรษฐกิจ 
กับระดับการมีสวนรวมดานการประเมินผลในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล     
โดยการใชสูตรของเพียรสัน   และทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
ปรากฎผล    ดังแสดงในตาราง 34 
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ตาราง  34  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีผลตอการมีสวนรวมในดานการ 
     ประเมินผลในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
  

              Y′      X 1        X 2       X 3       X 4       X 5      X 6      X 7      X 8      X 9       X 10     X 11    X 12                                                  

 Y′     1.000   -0.05    0.01     0.18*  0.24     0.18    0.39*   0.45* 0.27*  0.32*   0.35*  0.32*  0.17 
 X 1                1.000    0.58*  -0.01    0.11   -0.05   -0.13   -0.06  -0.06     0.01     0.15    0.05  -0.14 
 X 2                      1.000     0.11    0.09   -0.04     0.15    0.19    0.08    0.14     0.13    0.11   -0.08 
 X 3                                 1.000    0.12   -0.04     0.15    0.16  -0.04   -0.14    -0.14    0.03   -0.10 
 X 4                                             1.000   0.29*   0.42*  0.37*  0.18     0.31*  0.21*  0.01    0.03 
 X 5                                                        1.000    0.30*  0.19*  0.11     0.21*  0.02    0.05    0.01 
 X 6                                                                         1.000   0.60*  0.35*   0.32*   0.37*  0.15    0.11 
 X 7                                                                              1.000    0.36*   0.55*  0.44*  0.32*  0.27 
 X 8                                                                                        1.000     0.57*  0.21*  0.43*  0.41* 
 X 9                                                                                                    1.000    0.21*  0.39*  0.48* 
 X 10                                                                                                               1.000    0.26*  0.14* 
 X 11                                                                                                                          1.000    0.60 
 X 12                     1.000 
    

 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
                ตาราง  34  พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในของปจจัยสวนบุคคล ในดานอายุ
ของบุคลากรและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผกูพนัตอองคกรและ
ปจจัยทางเศรษฐกิจ มีคาอยูระหวาง  -0.14 ถึง 0.60  โดยอายุของบุคลากร (X1) กบัระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน (X2)   มีความสัมพันธทางบวกในระดบัปานกลางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
                 ภาระงาน (X4) มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลางกับเอกลกัษณหรือความ
ชัดเจนของงาน (X5)   ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)     งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
(X7)   ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)   และความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญกับองคกร (X10) 
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   
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                เอกลักษณหรือความชัดเจนของงาน (X5)  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึง        
ปานกลางกับความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)   งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)    และ
ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึง่พาได (X9)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)    มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับ
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)   ความคาดหวงัที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)    
ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึง่พาได (X9)  และความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
                งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)   มีความสัมพันธทางบวกในระดบัปานกลางกับ
ความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)    ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    
ความรูสึกวาตนมีความสําคญักับองคกร (X10) และเงินเดือนและรายได  (X11)  อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
                ความคาดหวังทีจ่ะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)  มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับต่ําถึงปานกลางกับความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    ความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญกับ
องคกร (X10)   และเงนิเดอืนและรายได  (X11)  และคาตอบแทนที่ไดรับจากงานพัฒนาคณุภาพ  
(X12)   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
                ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลาง
กับความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)   เงนิเดอืนและรายได  (X11)   และคาตอบแทนที่
ไดรับจากงานพัฒนาคุณภาพ  (X12)  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญกับองคกร (X10)  มีความสัมพันธทางบวกในระดบัต่ํากบัเงินเดือนและรายได  (X11)   
และคาตอบแทนที่ไดรับจากงานพัฒนาคณุภาพ  (X12)  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   
                เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล ในดานอายุของบุคลากร
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผูกพันตอองคกรและปจจยั         
ทางเศรษฐกิจ กับระดบัการมีสวนรวมดานการประเมินผลในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง  -0.05  ถึง  0.45  โดยความหลากหลายของ 
งาน (X3)    ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)    งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)    ความ
คาดหวังทีจ่ะไดรับการตอบสนองจากองคกร (X8)   ความรูสึกวาเปนองคกรทีพ่ึ่งพาได (X9)    
ความรูสึกวาตนมีความสําคญักับองคกร (X10)     และเงินเดือนและรายได  (X11)    มีความสัมพันธ
ทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลางกับระดับการมีสวนรวมดานการประเมนิผลในการพฒันาเพื่อการ
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รับรองคุณภาพโรงพยาบาล อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดยงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ 
กับผูอ่ืน  (X7)        มีความสมัพันธกับระดบัการมีสวนรวมดานการประเมินผลในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลชั้นสูงสุด  และความหลากหลายของงาน (X3)  มีความสัมพันธกับระดบั
การมีสวนรวมดานการประเมินผลในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่ําสุด  
 

                คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคล ในดานอายุของบุคลากรและ
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผูกพันตอองคกรและปจจัยทางเศรษฐกิจ 
กับระดับการมีสวนรวมโดยรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล โดยการใชสูตร
ของเพียรสันและทดสอบนัยสําคัญทางสถิติของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ปรากฎผลดังแสดงใน
ตาราง  35 
 

ตาราง 35  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรที่มีผลตอการมีสวนรวมในการพัฒนา 
    เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวม 
 

              Y′      X 1        X 2       X 3       X 4       X 5      X 6      X 7      X 8      X 9       X 10     X 11    X 12                                                  

 Y′     1.000   -0.05    0.02     0.10    0.28*  0.28*   0.52*   0.57* 0.37*  0.49*   0.39*  0.36*  0.20* 
 X 1                1.000    0.58*  -0.01    0.11   -0.05   -0.13   -0.06  -0.06     0.01     0.15   0.05   -0.14 
 X 2                      1.000     0.11    0.09   -0.04     0.15    0.19    0.08    0.14     0.13    0.11   -0.08 
 X 3                                 1.000    0.12   -0.04     0.15    0.16  -0.04   -0.14    -0.14    0.03   -0.10 
 X 4                                             1.000   0.29*    0.42   0.37*  0.18    0.31*   0.21*   0.01   0.03 
 X 5                                                        1.000    0.30    0.19*  0.11    0.21*   0.02     0.05   0.01 
 X 6                                                                         1.000   0.60*  0.35*  0.32*    0.37*  0.15    0.11 
 X 7                                                                              1.000   0.36*   0.55*   0.44*  0.32*  0.27* 
 X 8                                                                                        1.000    0.57*   0.21*  0.43*  0.41* 
 X 9                                                                                                    1.000    0.21*  0.39*  0.48* 
 X 10                                                                                                               1.000    0.26*  0.14 
 X 11                                                                                                                          1.000    0.60* 
 X 12                     1.000 
    

 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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                ตาราง  35  พบวา  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภายในของปจจัยสวนบุคคล ในดานอายุ
ของบุคลากรและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผกูพนัตอองคกรและ
ปจจัยทางเศรษฐกิจ มีคาอยูระหวาง  -0.14 ถึง 0.60  โดยอายุของบุคลากร (X1) กบัระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน (X2)   มีความสัมพันธทางบวกในระดบัปานกลางอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
                 ภาระงาน (X4) มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลางกับเอกลกัษณหรือความ
ชัดเจนของงาน (X5)   งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)   ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได 
(X9)   และความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญกับองคกร (X10) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
                 เอกลักษณหรือความชัดเจนของงาน (X5)  มีความสัมพันธทางบวกในระดบัต่ํากับงานทีม่ี
โอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)      และความรูสึกวาเปนองคกรที่พึง่พาได (X9)  อยางมีนัยสําคญั
ทางสถิติที่ระดับ .05    
                ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)    มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับ
งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)   ความคาดหวงัที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)    
ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึง่พาได (X9)  และความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)  อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
                งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)   มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลาง
กับความคาดหวังที่จะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)    ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได 
(X9)    ความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)  เงินเดือนและรายได  (X11) และคาตอบแทนที่
ไดรับจากงานพัฒนาคุณภาพ  (X12) อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
                ความคาดหวังทีจ่ะไดรับการตอบสนองจากองคกร  (X8)  มีความสัมพันธทางบวกใน
ระดับต่ําถึงปานกลางกับความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    ความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญกับ
องคกร (X10)   และเงนิเดอืนและรายได  (X11)  และคาตอบแทนที่ไดรับจากงานพัฒนาคณุภาพ  
(X12)   อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
                ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลาง
กับความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)   เงนิเดอืนและรายได  (X11)   และคาตอบแทนที่
ไดรับจากงานพัฒนาคุณภาพ  (X12)  อยางมนีัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
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                 ความรูสึกวาตนมคีวามสําคัญกับองคกร (X10)  มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ํากบั
เงินเดือนและรายได  (X11)  อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05  และเงินเดือนและรายได  (X11)    
มีความสัมพันธทางบวกในระดับปานกลางกับคาตอบแทนที่ไดรับจากงานพัฒนาคณุภาพ  (X12)  
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   
                เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยสวนบคุคล ในดานอายุของบุคลากร
และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ปจจยัลักษณะงาน  ปจจัยความผูกพันตอองคกร  และปจจยั       
ทางเศรษฐกิจ กับระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวม                  
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยูระหวาง  -0.05  ถึง  0.57  โดยภาระงาน (X4)  เอกลักษณหรือความ
ชัดเจนของงาน (X5)   ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)    งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
(X7)    ความคาดหวังทีจ่ะไดรับการตอบสนองจากองคกร (X8)   ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได 
(X9)    ความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)    เงนิเดือนและรายได  (X11)  และคาตอบแทน
ที่ไดรับจากงานพัฒนาคณุภาพ  (X12)   มีความสัมพันธทางบวกในระดับต่ําถึงปานกลางกับระดับ
การมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05   โดยงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)     มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวม
ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมชั้นสูงสุด   และความรูสึกวาเปนองคกร  
ที่พึ่งพาได (X9)  มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการพฒันาเพื่อการรบัรองคุณภาพ
โรงพยาบาลโดยรวมต่ําสุด 
 
สวนท่ี 6   สรางสมการทํานายการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ 
                  โรงพยาบาลรายดานและโดยรวม  จากการนําคาสหสัมพันธพหุคูณจากการวิเคราะห 
    การถดถอยพหุแบบขั้นตอนมาสรางสมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ  
 
                การวิเคราะหการถดถอยพหดุวยการวิเคราะหแบบขั้นตอน โดยใชระดับการมีสวนรวม
ดานการตัดสนิใจในการพฒันาเพื่อการรบัรองคุณภาพโรงพยาบาลเปนเกณฑ  ปจจัยสวนบุคคลใน
ดานอายุของบคุลากรและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผูกพันตอ
องคกรและปจจัยทางเศรษฐกิจเปนตวัพยากรณ  ผลปรากฏดังตาราง  36 
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ตาราง 36 การวิเคราะหการถดถอยพหุคณูเมื่อใชระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจในการพัฒนา 
   เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเปนเกณฑ   
 

          Source  of  Variation                     df                      SS                       MS                     F 

           Regression               1       12.189       12.189     33.443* 
           Residaul              78       28.430         0.364                
    

 Total                              79                   40.619                      -                     -      

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
                ตาราง  36  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา  ระดับการมีสวนรวมดานการ
ตัดสินใจในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มีความสัมพันธกันเชิงเสนตรงกับ         
ตัวแปรที่ศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 และสามารถสรางสมการพยากรณจึงคํานวณหา
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ คาน้ําหนกัความสําคัญของตัวพยากรณในรปูคะแนนดิบรวม    
ทั้งสรางสมการถดถอยพหุคณู  ดังแสดงในตาราง  37  ถึง  38 
 

ตาราง  37   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณของปจจยัสวนบุคคล      ในดานอายุของบุคลากรและ 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน    ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผูกพันตอองคกรและปจจัย 

 ทางเศรษฐกิจ   กับการมีสวนรวมในดานการตัดสินใจของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการ 
 รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

 ตัวแปรพยากรณ      คาสหสัมพันธพหุคณู        คาสัมประสิทธิ์          คาความแปรปรวน        Sig 

                                               (R)                  แหงการกําหนด (R2)                 (F) 

งานที่มีโอกาส                      0.548                            0.300                          33.443*                0.000   
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  
(X7)                
                             

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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                ตาราง  37  ปรากฏวาตัวพยากรณที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก คือ  งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืน (X7)  ซ่ึงพบวาคาสหสัมพันธพหุคูณมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตเมื่อเพิ่มตัวแปร
พยากรณตัวอ่ืนๆ เขาไป พบวา คาสหสัมพันธพหุคูณเพิ่มขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แสดงวา 
ตัวพยากรณที่เพิ่มขึ้นใหผลนอยมาก  จึงไมสมควรนํามาใชเปนตัวพยากรณ  ดังนั้นจึงสรุปไดวา     
ตัวพยากรณที่ดีที่สามารถพยากรณระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจของบุคลากรในการพัฒนา
เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  คือ  งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)  จึงคํานวณหาคา
น้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ  และสรางสมการพยากรณระดับการมีสวนรวมดาน            
การตัดสินใจของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ดังแสดงในตาราง  38 
 
ตาราง  38  คาน้ําหนกัความสําคัญของการพยากรณที่สงผลตอระดับการมีสวนรวมดานการ 
 ตัดสินใจของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   
 

 ตัวแปรพยากรณ      คาสัมประสิทธิ์           คาสัมประสิทธิ์        คาความคลาดเคลื่อน     คาสถิติ t      

                                    การถดถอย          ของปจจัยมาตรฐาน      มาตรฐาน 

    (Beta)                           ( b)                            (SEb)                        (t) 

งานที่มีโอกาส                  0.548                        0.570                           0.099                     3.188 *   
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  
(X7)             
    

                                    a  = 1.177 

                                    R = 0.548 

                                    R2 = 0.300 

                                    SEest = 0.6037 

                                    F =  33.443*                            

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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                ตาราง  38  พบวา  คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของงานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)  สงผลทางบวกตอระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจของบุคลากรใน
การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชั้นสูงสุด  มีคาเทากับ  0.548   
                คาสหสัมพันธพหุคูณของระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจของบุคลากรในการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลกับงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)  เทากับ 0.548  
โดยที่ตัวพยากรณสามารถพยากรณระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจของบุคลากรในการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไดรอยละ  30.00 มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ 
0.6037 
                สมการพยากรณระดับการมีสวนรวมดานการตัดสินใจของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล   เขียนไดดังนี้ 

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ      Y′  =  a+ bX 

    Y′  =  1.177 + 0.570 (X7) 
 
                แสดงวา  เมื่อเพิ่มหรือลดงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลก็จะมีผลทําใหการมี      
สวนรวมในดานการตัดสินใจของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น
หรือลดลงในทิศทางเดียวกัน  กลาวคือ  หากบุคลากรปฏิบัติงานมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลสูง         
จะทําใหการมีสวนรวมดานการตัดสินใจของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลสูงขึ้นตามไปดวย แตหากบุคลากรปฏิบัติงานมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลนอยจะ    
ทําใหการมีสวนรวมดานการตัดสินใจของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ลดลง 
 
                การวิเคราะหการถดถอยพหุ  โดยการวิเคราะหแบบขั้นตอน โดยใชระดบัการมีสวนรวม
ดานการปฏิบตัิในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเปนเกณฑ  ปจจัยสวนบุคคลใน
ดานอายุของบคุลากรและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผูกพันตอ
องคกรและปจจัยทางเศรษฐกิจเปนตวัพยากรณ  ผลปรากฏดังตาราง 39 
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ตาราง  39  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเมื่อใชระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติในการพัฒนา 
     เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเปนเกณฑ   
 

          Source  of  Variation                     df                      SS                       MS                     F 

           Regression               3        9.989         3.330     12.009* 
           Residaul              76      21.071         0.277                
    

 Total                              79                   31.060                     -                       - 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 

                ตาราง  39  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา  ระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบตัิ
ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  มีความสัมพันธกันเชิงเสนตรงกับตัวแปรที่ศึกษา
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   และสามารถสรางสมการพยากรณได  จึงคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ  คาน้ําหนักความสําคญัของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ  รวมทั้ง
สรางสมการถดถอยพหุคณู  ดังแสดงในตาราง  40  ถึง  41 
 
ตาราง  40   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณของปจจยัสวนบุคคล      ในดานอายุของบุคลากรและ 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   ปจจัยลักษณะงาน   ปจจยัความผูกพันตอองคกรและปจจยั 

 ทางเศรษฐกิจ       กับการมีสวนรวมในดานการปฏิบัติของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการ 
 รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

 ตัวแปรพยากรณ      คาสหสัมพันธพหุคณู        คาสัมประสิทธิ์          คาความแปรปรวน        Sig 

                                               (R)                  แหงการกําหนด (R2)                 (F) 

  X6       0.458                            0.210                          20.701*                0.000   
  X6 ,  X9         0.531                            0.282                          15.144 *               0.000   
  X6  , X9 , X2                        0.567                            0.322                          12.009 *               0.000   
                             

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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                ตาราง  40  พบวา  ตัวพยากรณที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก คือ  ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน 
(X6)     เมื่อเพิ่มตัวพยากรณคือ  ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    พบวา คาสหสัมพันธ
พหุคูณเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อเพิ่มตัวพยากรณ   คือ  ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน (X2)   พบวา คาสหสัมพันธพหุคูณเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตเมื่อ
เพิ่มตัวแปรพยากรณตัวอ่ืนๆ เขาไป พบวา คาสหสัมพันธพหุคูณเพิ่มขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
แสดงวา ตัวพยากรณที่เพิ่มขึ้นใหผลนอยมาก  จึงไมสมควรนํามาใชเปนตัวพยากรณ  ดังนั้นจึงสรุป
ไดวา     ตัวพยากรณที่ดีที่สามารถพยากรณระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติของบุคลากรในการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  คือ  ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)  ความรูสึกวา
เปนองคกรที่พึ่งพาได (X9) และระยะเวลาการปฏิบัติงาน (X2)    จึงคํานวณหาคาน้ําหนักความสําคัญ
ของการพยากรณ  และสรางสมการพยากรณระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติของบุคลากรใน
การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ดังแสดงในตาราง  41 
 
ตาราง  41   คาน้ําหนกัความสําคัญของการพยากรณที่สงผลตอระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติ 
 ของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   
 

 ตัวแปรพยากรณ      คาสัมประสิทธิ์           คาสัมประสิทธิ์        คาความคลาดเคลื่อน     คาสถิติ t      

                                    การถดถอย          ของปจจัยมาตรฐาน      มาตรฐาน 

    (Beta)                           ( b)                            (SEb)                        (t) 

1. ความเปนอสิระ            0.388                        0.446                           0.115                     3.611 *   
ในการปฏิบัติงาน (X6)        
2. ความรูสึกวาเปน          0.305                        0.192                           0.063                     3.516 *   
 องคกรที่พึ่งพาได (X9)     
3. ระยะเวลา                   -0.201                       -0.198                           0.094                     4.077 *   
 การปฏิบัติงาน (X2)    
    

                a  = 1.792  ,  R = 0.567 ,  R2 = 0.322  ,  SEest = 0.440  และ  F =  12.009* 
                                     

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05                                                             
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                ตาราง  41  พบวา  คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของความเปนอิสระใน
การปฏิบัติงาน (X6)  และความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    สงผลทางบวกตอระดับการมี
สวนรวมดานการปฏิบัติของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มีคาเทากับ 
0.388 และ 0.305  ตามลําดับ  และระยะเวลาการปฏิบัติงาน (X2)  สงผลทางลบตอระดับการมี     
สวนรวมดานการปฏิบัติของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มีคาเทากับ         
-0.201    โดยความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)   สงผลทางบวกตอระดับการมีสวนรวมดาน
การปฏิบัติของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชั้นสูงสุด    และความรูสึก
วาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)    สงผลทางบวกตอระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติของบุคลากร
ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่ําสุด 
                คาสหสัมพันธพหุคูณของระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติของบุคลากรในการพัฒนา
เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กับความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)  ความรูสึกวาเปน
องคกรที่พึ่งพาได (X9)   และระยะเวลาการปฏิบัติงาน (X2)    เทากับ  0.567  โดยที่ตัวพยากรณ
สามารถพยากรณระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลไดรอยละ   32.20   มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ   0.440 
                สมการพยากรณระดับการมีสวนรวมดานการปฏิบัติของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล   เขียนไดดังนี้ 

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ        Y′ =  a+ b1X 1 + b2X 2 + b3X 3              

                                     Y′ =  1.792 +  0.446(X6) +  0.192(X9) - 0.198(X2)   
             
                แสดงวา  เมื่อเพิม่หรือลดความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและความรูสึกวาเปนองคกรที่
พึ่งได ก็จะมีผลทําใหการมีสวนรวมในดานการปฏิบัติของบุคลากรในการพฒันาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียวกนั  เชน บุคลากรจะมีระดับการมีสวนรวมใน
ดานการปฏิบตัิของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมากขึ้น หากมีความ
เปนอิสระในการปฏิบัติงานและมีความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งไดมากขึน้    และเมื่อเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ก็จะมีผลทําใหการมีสวนรวมในดานการปฏิบัติของบุคลากรในการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางตรงกันขาม เชน บุคลากรจะ
มีสวนรวมมาก  ถาบุคลากรมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานนอย    
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 การวิเคราะหการถดถอยพห ุ  โดยการวิเคราะหแบบขั้นตอนโดยใชระดับการมีสวนรวม
ดานผลประโยชนในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเปนเกณฑ  ปจจัยสวนบุคคลใน
ดานอายุของบคุลากรและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผูกพันตอ
องคกรและปจจัยทางเศรษฐกิจเปนตวัพยากรณ  ผลปรากฏดังตาราง 42 
 
ตาราง  42  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเมื่อใชระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชนในการ 
     พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเปนเกณฑ   
 

          Source  of  Variation                     df                      SS                       MS                     F 

           Regression               3      16.955         5.652     25.687* 
           Residaul              76      16.722         0.220                
    

 Total                              79                 33.678                       -                       - 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

                ตาราง 42  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน พบวา  ระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชน
ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มีความสัมพันธกันเชิงเสนตรงกับตัวแปรที่ศึกษา
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ.05 และสามารถสรางสมการพยากรณคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ    คาน้ําหนักความสําคัญของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ  รวมทั้งสรางสมการ
ถดถอยพหุคูณ  ดังแสดงในตาราง  43  ถึง  44 
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ตาราง  43   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณของปจจยัสวนบุคคล      ในดานอายุของบุคลากรและ 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   ปจจัยลักษณะงาน   ปจจยัความผูกพันตอองคกรและปจจยั 

 ทางเศรษฐกิจ  กับการมีสวนรวมในดานผลประโยชนของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการ 
 รับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

 ตัวแปรพยากรณ      คาสหสัมพันธพหุคณู        คาสัมประสิทธิ์          คาความแปรปรวน        Sig 

                                               (R)                  แหงการกําหนด (R2)                 (F) 

  X9       0.575                            0.331                          38.531*               0.000   
  X9 ,  X6         0.688                            0.474                          34.677*               0.000   
  X9  , X6 , X10                       0.710                            0.503                          25.687*               0.000   
                             

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
                ตาราง  43  พบวา  ตัวพยากรณที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก คือ  ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได 
(X9)     เมื่อเพิ่มตัวพยากรณคือ  ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)  พบวา คาสหสัมพันธพหุคูณ
เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และเมื่อเพิ่มตัวพยากรณ   คือ  ความรูสึกวาตนมี
ความสําคัญกับองคกร (X10)  พบวา คาสหสัมพันธพหุคูณเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 แตเมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณตัวอ่ืนๆ เขาไป พบวา คาสหสัมพันธพหุคูณเพิ่มขึ้นอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติ  แสดงวา ตัวพยากรณที่เพิ่มขึ้นใหผลนอยมาก  จึงไมสมควรนํามาใชเปน          
ตัวพยากรณ  ดังนั้นจึงสรุปไดวา     ตัวพยากรณที่ดีที่สามารถพยากรณระดับการมีสวนรวม
ผลประโยชนของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  คือ  ความรูสึกวาเปน
องคกรที่พึ่งพาได (X9)    ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)  และความรูสึกวาตนมีความสําคัญ
กับองคกร (X10)   จึงคํานวณหาคาน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ  และสรางสมการพยากรณ
ระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชนของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล  ดังแสดงในตาราง  44 
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ตาราง 44  คาน้ําหนกัความสําคัญของการพยากรณที่สงผลตอระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชน 
                    ของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   
 

 ตัวแปรพยากรณ      คาสัมประสิทธิ์           คาสัมประสิทธิ์        คาความคลาดเคลื่อน     คาสถิติ t      

                                    การถดถอย          ของปจจัยมาตรฐาน      มาตรฐาน 

    (Beta)                         ( b)                             (SEb)                        (t) 

1. ความรูสึกวาเปน          0.426                        0.279                           0.538                    4.962*   
 องคกรที่พึ่งพาได (X9)     
2. ความเปนอสิระ            0.338                       0.404                           0.479                     3.740*   
ในการปฏิบัติงาน (X6)        
3. ความรูสึกวาตนม ี        0.186                       0.246                           0.469                     2.128*   
 ความสําคัญกับองคกร  
 (X10)                     
    

a  = 0.367 

R = 0.710 

R2 = 0.503 

SEest = 0.469 

F =  25.687* 
                                     

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05        

                                                       
                ตาราง  44  พบวา  คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของความรูสึกวาเปน
องคกรที่พึ่งพาได  (X9)    ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)  และความรูสึกวาตนมีความสําคัญ
กับองคกร (X10)    สงผลทางบวกตอระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชนของบุคลากรในการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มีคาเทากับ 0.426  , 0.338  และ  0.186  ตามลําดับ   
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โดยความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได  (X9)    สงผลทางบวกตอระดับการมีสวนรวมดาน
ผลประโยชนของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชั้นสูงสุด    และ
ความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)    สงผลทางบวกตอระดับการมีสวนรวมดาน
ผลประโยชนของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่ําสุด 
                คาสหสัมพันธพหุคูณของระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชนของบุคลากรในการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กับความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได (X9)   ความเปน
อิสระในการปฏิบัติงาน (X6)  และความรูสึกวาตนมีความสําคัญกับองคกร (X10)   เทากับ  0.710  
โดยที่ตัวพยากรณสามารถพยากรณระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชนของบุคลากรในการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไดรอยละ  50.30   มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ   
0.469 
                สมการพยากรณระดับการมีสวนรวมดานผลประโยชนของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาล   เขียนไดดังนี้ 
 

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ        Y′ =  a+ b1X 1 + b2X 2 + b3X 3       

          Y′ =  0.367 + 0.279(X9)+ 0.404(X6)+ 0.246(X10) 
 

                แสดงวา  เมื่อเพิ่มหรือลดความรูสึกวาเปนองคกรที่พึง่ได ความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน และความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกร ก็จะมีผลทําใหการมีสวนรวมในดาน
ผลประโยชนของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น หรือลดลงใน
ทิศทางเดียวกนั  กลาวคือ  หากบุคลากรมคีวามรูสึกวาเปนองคกรที่พึง่ได  มีความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน และมีความรูสึกวาตนมีความสําคัญตอองคกรมากขึ้นจะทําใหระดับการมีสวนรวมใน
ดานผลประโยชนของบุคลากรในการพฒันาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น แตหาก
บุคลากรมีความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งได  มีความเปนอสิระในการปฏบิัติงาน และมีความรูสึกวา
ตนมีความสําคัญตอองคกรลดลง จะทําใหระดับการมีสวนรวมในดานผลประโยชนของบุคลากรใน
การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลลดนอยลง 
 
 
 
 



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

 
 169 

                การวิเคราะหการถดถอยพหุ  โดยการวิเคราะหแบบขั้นตอนโดยใชระดับการมีสวนรวม
ดานการประเมินผลในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเปนเกณฑ  ปจจัยสวนบุคคล     
ในดานอายุของบุคลากรและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ปจจัยลักษณะงาน  ปจจัยความผูกพันตอ
องคกรและปจจัยทางเศรษฐกิจเปนตวัพยากรณ  ผลปรากฏดังตาราง 45 
 
ตาราง  45  การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณเมื่อใชระดับการมีสวนรวมดานการประเมนิผลในการ 
     พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเปนเกณฑ   
 

          Source  of  Variation                     df                      SS                       MS                     F 

           Regression               1        5.892         5.892     19.263* 
           Residaul              78      23.860         0.306                
    

 Total                              79                  29.753                       -                        - 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

                ตาราง  45  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา  ระดับการมีสวนรวมการประเมินผล
ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล มีความสัมพันธกันเชิงเสนตรงกับตัวแปรที่ศึกษา
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05   และสามารถสรางสมการพยากรณไดจึงคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณ    คาน้าํหนักความสําคญัของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ  รวมทั้ง
สรางสมการถดถอยพหุคณู  ดงัแสดงในตาราง  46  ถึง  47 
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ตาราง  46  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณของปจจยัสวนบุคคล       ในดานอายุของบุคลากรและ 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   ปจจัยลักษณะงาน   ปจจยัความผูกพันตอองคกรและปจจยั 

 ทางเศรษฐกิจ     กับการมีสวนรวมในดานการประเมินผลของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อ 
 การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 
 

 ตัวแปรพยากรณ      คาสหสัมพันธพหุคณู        คาสัมประสิทธิ์          คาความแปรปรวน        Sig 

                                               (R)                  แหงการกําหนด (R2)                 (F) 

งานที่มีโอกาส                      0.445                            0.198                          19.263*                0.000   
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  
(X7)                
                             

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 

                ตาราง  46 ปรากฏวาตัวพยากรณที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก คือ  งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับ
ผูอ่ืน (X7)  ซ่ึงพบวาคาสหสัมพันธพหุคูณมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  แตเมื่อเพิ่มตัวแปร
พยากรณตัวอ่ืนๆ เขาไป พบวา คาสหสัมพันธพหุคูณเพิ่มขึ้นอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แสดงวา 
ตัวพยากรณที่เพิ่มขึ้นใหผลนอยมาก  จึงไมสมควรนํามาใชเปนตัวพยากรณ  ดังนั้นจึงสรุปไดวา     
ตัวพยากรณที่ดีที่สามารถพยากรณระดับการมีสวนรวมดานการประเมินผลของบุคลากรในการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คือ งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7) จึงคํานวณหา
คาน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ  และสรางสมการพยากรณระดับการมีสวนรวมดานการ
ประเมินผลของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ดังแสดงในตาราง  47 
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ตาราง  47   คาน้ําหนกัความสําคัญของการพยากรณที่สงผลตอระดับการมีสวนรวมดานการ 
  ประเมินผลของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   
 

 ตัวแปรพยากรณ      คาสัมประสิทธิ์           คาสัมประสิทธิ์        คาความคลาดเคลื่อน     คาสถิติ t      

                                    การถดถอย          ของปจจัยมาตรฐาน      มาตรฐาน 

    (Beta)                           ( b)                            (SEb)                        (t) 

งานที่มีโอกาส                  0.445                        0.396                           0.338                     5.014 *   
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  
(X7)             
    

                                    a  = 1.696 

                                    R = 0.445 

                                    R2 = 0.198 

                                    SEest = 0.553 

                                    F =  19.263*                            

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
                ตาราง  47  พบวา  คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของงานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)  สงผลทางบวกตอระดับการมีสวนรวมดานการประเมินผลของบุคลากร
ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลชั้นสูงสุด  มีคาเทากับ  0.445   
 
                คาสหสัมพันธพหุคูณของระดับการมีสวนรวมดานการประเมินผลของบุคลากรในการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล กับงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)  เทากับ  
0.445  โดยที่ตัวพยากรณสามารถพยากรณระดับการมีสวนรวมดานการประเมินผลของบุคลากรใน
การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไดรอยละ  19.80   มีความคลาดเคลื่อนในการ
พยากรณ   0.553 
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                สมการพยากรณระดับการมีสวนรวมดานการประเมินผลของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อ
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล   เขียนไดดังนี้ 
 

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ        Y′ =  a+ bX        

           Y′=  1.696 + 0.396 (X7)   
 
                แสดงวา  เมื่อเพิ่มหรือลดงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลก็จะมีผลทําใหการมี      
สวนรวมในดานการประเมินผลของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
เพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียวกัน  กลาวคือ   บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับ
บุคคลสูงจะทําใหระดับการมีสวนรวมในดานการประเมินผลของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น แตหากบุคลากรปฏิบัติงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับบุคคลนอย 
จะมีสวนรวมในการประเมินผลนอยตามไปดวย 
 
                การวิเคราะหการถดถอยพหุ  โดยการวิเคราะหแบบขั้นตอนโดยใชระดับการมีสวนรวม
ในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมเปนเกณฑ  ปจจัยสวนบุคคล ในดานอายุ
ของบุคลากรและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ปจจัยลักษณะงาน  ปจจยัความผูกพนัตอองคกรและ
ปจจัยทางเศรษฐกิจเปนตวัพยากรณ  ผลปรากฏดังตาราง 48 
 
ตาราง  48    การวิเคราะหการถดถอยพหุคณูเมื่อใชระดับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรอง 
       คุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมเปนเกณฑ   
 

          Source  of  Variation                     df                      SS                       MS                     F 

           Regression               3      10.780         3.593     18.575* 
           Residaul              76      14.702         0.193                
    

 Total                              79                 25.483                       -                       - 

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
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                ตาราง  48  ผลการวิเคราะหความแปรปรวน  พบวา  ระดับการมีสวนรวมในการพัฒนา
เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวม  มีความสัมพันธกันเชิงเสนตรงกับตัวแปรที่ศึกษาอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และสามารถสรางสมการพยากรณได  จึงคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธพหุคูณ    คาน้ําหนักความสําคัญของตัวพยากรณในรูปคะแนนดิบ  รวมทั้งสรางสมการ
ถดถอยพหุคูณ  ดังแสดงในตาราง  49  ถึง  50 
 

ตาราง  49   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหคุูณของปจจยัสวนบุคคล      ในดานอายุของบุคลากรและ 

 ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน         ปจจัยลักษณะงาน       ปจจัยความผูกพันตอองคกรและ     
  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  กับการมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

 โดยรวม 
 

 ตัวแปรพยากรณ      คาสหสัมพันธพหุคณู        คาสัมประสิทธิ์          คาความแปรปรวน        Sig 

                                               (R)                  แหงการกําหนด (R2)                 (F) 

  X7       0.573                            0.328                          38.129*               0.000   
  X7 ,  X6         0.614                            0.378                          23.348*               0.000   
  X7  , X6 , X9                        0.650                            0.423                          18.575*               0.000   
                             

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

                ตาราง  49  พบวา  ตัวพยากรณที่ดีที่สุดที่ถูกเลือก คือ งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน 
(X7)   เมื่อเพิ่มตัวพยากรณ   คือ  ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)  พบวา คาสหสัมพันธ
พหุคูณเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ   .05  และเมื่อเพิ่มตัวพยากรณ   คือ  ความรูสึกวา
เปนองคกรที่พึ่งพาได   (X9)     พบวา    คาสหสัมพันธพหุคูณเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ        
ที่ระดับ .05    แตเมื่อเพิ่มตัวแปรพยากรณตัวอ่ืนๆ เขาไป     พบวา   คาสหสัมพันธพหุคูณเพิ่มขึ้น
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  แสดงวา ตัวพยากรณที่เพิ่มขึ้นใหผลนอยมาก  จึงไมสมควรนํามาใช
เปนตัวพยากรณ  ดังนั้นจึงสรุปไดวา     ตัวพยากรณที่ดีที่สามารถพยากรณระดับการมีสวนรวมของ
บุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวม  คือ  งานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธ
กับผูอ่ืน (X7)     ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)    และความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได 
(X9)    จึงคํานวณหาคาน้ําหนักความสําคัญของการพยากรณ  และสรางสมการพยากรณระดับการมี      
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สวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวม  ดังแสดงในตาราง  
50 
 

ตาราง  50  คาน้ําหนกัความสําคัญของการพยากรณที่สงผลตอระดับการมีสวนรวมของบุคลากรใน 
 การพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวม  
 

 ตัวแปรพยากรณ      คาสัมประสิทธิ์           คาสัมประสิทธิ์        คาความคลาดเคลื่อน     คาสถิติ t      

                                    การถดถอย          ของปจจัยมาตรฐาน      มาตรฐาน 

    (Beta)                         ( b)                             (SEb)                        (t) 

1. งานที่มีโอกาส  0.265                       0.218                           0.468                     5.825*   
  ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน  
  (X7)    
2. ความเปนอสิระ            0.279                       0.209                           0.454                     2.962*   
ในการปฏิบัติงาน (X6)        
3. ความรูสึกวาเปน          0.256                        0.145                           0.440                    3.099*   
 องคกรที่พึ่งพาได (X9)     
    

a  = 1.098 

R = 0.650 

R2 = 0.423 

SEest = 0.440 

F =  18.575* 
                                     

*  นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05        

                                   
                ตาราง  50  พบวา  คาน้ําหนักความสําคัญในรูปคะแนนมาตรฐานของงานที่มีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)     ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน (X6)   และความรูสึกวาเปนองคกรที่
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พึ่งพาได  (X9)    สงผลทางบวกตอระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลโดยรวม   มีคาเทากับ 0.265  , 0.279  และ  0.256   ตามลําดับ  โดยงานที่มี
โอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)    สงผลทางบวกตอระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนา
เพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมชั้นสูงสุด    และความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได  
(X9)     สงผลทางบวกตอระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลโดยรวมต่ําสุด 
                คาสหสัมพันธพหุคูณของระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาลโดยรวม กับงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับผูอ่ืน (X7)     ความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน (X6)   และความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งพาได  (X9)    เทากับ  0.650  โดยที่ตัวพยากรณ
สามารถพยากรณระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลโดยรวมไดรอยละ   42.30   มีความคลาดเคลื่อนในการพยากรณ   0.440 
                สมการพยากรณระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาลโดยรวม   เขียนไดดังนี้ 
 

สมการพยากรณในรูปคะแนนดิบ        Y′ =  a+ b1X 1 + b2X 2 + b3X 3       

                                      Y′ =  1.098 +  0.218(X7) +  0.290(X6) +  0.145(X9)   
 
                แสดงวา เมื่อเพิ่มหรือลดงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธบุคคล ความเปนอิสระในการ
ปฏิบัติงาน และความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งได ก็จะมีผลทําใหการมีสวนรวมของบุคลากรในการ
พัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทิศทางเดียวกัน  กลาวคือ 
บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธบุคคลสูง   มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและ
ความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งไดสูง   จะทําใหระดับการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเพื่อการ
รับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมเพิ่มขึ้น แตหากบุคลากรปฎิบัติงานที่มีโอกาสปฏิสัมพันธกับ
บุคคลนอย   มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน และความรูสึกวาเปนองคกรที่พึ่งไดนอย               
จะมีสวนรวมในการพัฒนาเพื่อการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมนอยตามไปดวย 


