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การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ  

โรงพยาบาลธนบุรี 

โดย 

กิตติกานต์  เกษมสุข และ รศ.แอนนา  จุมพลเสถียร 

รายงานโครงการเฉพาะบุคคลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวารสารศาตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสารองค์กร คณะวารสารศาตร์และสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

บทน ำ 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

HA (Hospital Accreditation) หรือ การพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล คือ กลไก

การกระตุ้นและส่งเสริมให้โรงพยาบาลมีการพัฒนาทั้งองค์กรอย่างมีระบบ โดยมีกิจกรรมหลัก 3 

ขั้นตอน คือ การพัฒนาคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ ซึ่งการรับรองคุณภาพ

จะกระท าโดยองค์กรภายนอกที่เป็นกลาง เพ่ือเป็นหลักประกันว่า ผลการรับรองนั้นเป็นที่น่าเชื่อถือ 

(คู่มือการประเมินและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล, 2542)  ส าหรับการรับรองโรงพยาบาล มีลักษณะ

ของการรับรอง ดังนี้ รับรอง 2 ปี และเมื่อมีการต่ออายุการรับรอง (Re-accreditation) การรับรองมี

อายุ 3 ปี    

โรงพยาบาลธนบุรีเป็นโรงพยาบาลภาคเอกชน ขนาด 435 เตียง ระดับตติยภูมิ (Tertiary 

care) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการรักษาพยาบาลโรคเฉพาะทางระดับสูง ดังนั้น คุณภาพบริการด้าน

สุขภาพจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก โรงพยาบาลจึงเริ่มมีนโยบายพัฒนาคุณภาพ

ตามแนวคิดพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2546 และด าเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา

จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้โรงพยาบาลธนบุรีผ่านการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA จาก

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (สรพ.) ในปีพ.ศ.2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่การ

พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จากการด าเนินงานของโรงพยาบาลธนบุรีที่
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ผ่านมาพบว่า การพัฒนาและรับรองคุณภาพด าเนินการได้ล่าช้า ใช้ระยะเวลายาวนาน เกิดความ

สูญเสียทั้งเวลา ก าลังคน และงบประมาณ เพราะการน ากระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล HA มาใช้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโรงพยาบาลหลายประการ ได้แก่ การเรียนรู้

มาตรฐาน HA ที่มีมากและเป็นศัพท์ทางเทคนิค ยากแก่การท าความเข้าใจได้ด้วยตนเอง , การ

ปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติงานใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐาน HA, การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหม่

จากการเน้นที่ตัวผู้ปฏิบัติงานมาสู่การเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง และการจัดท าเอกสารแบบประเมิน

ตนเองและเอกสารคุณภาพจ านวนมาก เป็นต้น อีกทั้งระหว่างด าเนินการพัฒนายังมีปัญหาและ

อุปสรรคที่ส าคัญ คือ บุคลากรไม่ได้เป็นเจ้าของกระบวนการหรือไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในประเด็น

ปัญหาที่ต้องการแก้ไข เป็นเพียงผู้ได้รับความเดือดร้อนจากผลของการปฏิบัติงานแบบเดิม ท าให้

บุคลากรเกิดความรู้สึกว่าการน ากระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA มาใช้เหมือน

มีผู้อ่ืนมาคอยจับผิดการปฏิบัติงานของตนมากกว่ามาช่วยท าให้ระบบงานดีขึ้น สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้

บุคลากรรู้สึกกดดัน และรู้สึกว่ามีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อกระบวนการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA จนอาจท าให้ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติตามเป้าหมายของการพัฒนา

คุณภาพ 

หากปัญหาดังที่กล่าวมายังคงมีอยู่ จะท าให้โรงพยาบาลไม่สามารถด าเนินงานพัฒนาคุณภาพ

ได้อย่างต่อเนื่อง เพราะถ้าบุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล HA ก็จะให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ อย่างไรก็ตาม 

โรงพยาบาลธนบุรีมีสื่อบุคคลและสื่อเฉพาะกิจเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA ไปยังบุคลากรของโรงพยาบาล การที่บุคคล

เปิดรับข่าวสารมากย่อมมีหูตากว้างไกล มีความรู้ความเข้าใจในสภาพแวดล้อม และเป็นคนที่ทันสมัย 

ทันต่อเหตุการณ์กว่า บุคคลที่เปิดรับข่าวสารน้อย (Atkin, 1973, p.16 อ้างถึงใน นงนุช พันธุมจินดา, 

2549 ,น.11-12)  ดังนั้น บุคลากรที่เปิดรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ ภายในโรงพยาบาลมากย่อมท าให้

บุคลากรเกิดการรับรู้ เข้าใจ มีทัศนคติที่ดี มุ่งมั่นในการสร้างความส าเร็จให้กับโรงพยาบาล น ามาซึ่ง

ผลลัพธ์สุดท้ายคือโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมเข้าร่วมที่มีต่อกระบวนการพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) ของบุคลากรโรงพยาบาล 
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2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข่าวสารกับทัศนคติที่มีต่อกระบวนการพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation)  

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติกับพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation)  

 

สมมติฐำนกำรวิจัย 

สมมติฐานการวิจัยที่ 1 การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) มีความสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) 

สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ทัศนคติที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

HA (Hospital Accreditation) มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) 

ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อกระบวนการพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลธนบุรี  ภายหลังผ่านการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA 

(Hospital Accreditation) โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) ของบุคลากรโรงพยาบาล 

2. ทราบถึงทัศนคติที่มีผลต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA 

(Hospital Accreditation) ของบุคลากรโรงพยาบาล 

3. ทราบถึงพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA 

(Hospital Accreditation) ของบุคลากรโรงพยาบาล  
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4. ฝ่ายบริหารและผู้เกี่ยวข้องน าผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนาและ

สื่อสารเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA (Hospital Accreditation) ที่

เหมาะสม เพ่ือให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีและให้ความร่วมมือมีพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง 

 ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมที่มีต่อกระบวนการพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลธนบุรี” เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งเป็น

การศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ โดยมีแนวทางการศึกษาในลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจ 

(Survey Research) ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional study) โดย

ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยก าหนดประชากร

ที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ พนักงานเฉพาะระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลธนบุรี  โดยการวิจัยใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม แบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Cluster) โดย ขั้นตอนที่ 1 สุ่มตัวอย่างโดยอาศัย

หลักความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยการสุ่มแบ่งสายงานบังคับบัญชาทั้งหมด 

(Stratified Sampling) เพ่ือแบ่งตามสายงานบังคับบัญชาของโรงพยาบาลธนบุรี ขั้นตอนที่ 2 จาก

ทั้งหมด 60 หน่วยงาน ผู้วิจัยท าการศึกษา 50% ของหน่วยงานทั้งหมด และการหาจ านวนหน่วยงาน

ตัวอย่างในแต่ละชั้นภูมิให้เป็นไปตามสัดส่วน (Proportion) กับจ านวนหน่วยงานทั้งหมดในชั้นภูมิ

นั้นๆ  จึงได้หน่วยงานตัวอย่าง 30 หน่วยงาน ขั้นตอนที่ 3 สุ่มตัวอย่างด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 

(Simple Random Sampling) โดยการจับสลากเพ่ือเลือกหน่วยงานที่จะท าการสุ่มตัวอย่างในแต่ละ

กลุ่มได้ 30 หน่วยงาน ขั้นตอนที่ 4 การได้ขนาดตัวอย่างพนักงานของโรงพยาบาลในแต่ละหน่วยงาน

ให้เป็นสัดส่วน(Proportion)  กับพนักงานทั้งหมดในหน่วยงานนั้น ขั้นตอนที่ 5 การได้พนักงานคนใด

ที่ถูกเลือกมาเป็นกลุ่มตัวอย่างจากหน่วยงานตัวอย่างใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยให้ตัวอย่าง

กระจายไปตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา  และช่วงรายได้ ให้ได้จ านวนตัวอย่างทั้งหมด 300 คน 

หลังจากการรวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดที่ท าการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ผู้วิจัย

ตรวจสอบข้อมูล (Editing) ลงรหัส (Coding) และประมวลผลข้อมูล เพ่ือค านวณค่าทางสถิติต่างๆและ

อธิบายผลการศึกษา โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ 

(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean)   และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    เพ่ือ

อธิบายข้อมูล ดังนี้ ลักษณะทางประชากร การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ และพฤติกรรมเข้าร่วม
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กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล และการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน

(Hypothesis Testing)โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัว

แปรตาม ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient) โดยใช้ t-test 

 

สรุปผลกำรวิจัย 

การสรุปผลการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้ดังนี ้

ส่วนที่ 1 ลักษณะทั่วไปด้ำนประชำกร 

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ พนักงานระดับปฏิบัติการของโรงพยาบาลธนบุรี  

จ านวน 300 คน พบว่า 

 1. เพศ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

91.0 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 9.0 

 2. อำย ุกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ33.7 รองลงมา

คือ กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.0 กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุระหว่าง 41-50 

ปี คิดเป็นร้อยละ 27.7 และกลุ่มตัวอย่างที่มอีายุ 51 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 7.6 ตามล าดับ 

 3. ระดับกำรศึกษำ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ ปริญญาตรี /เทียบเท่า คิดเป็น

ร้อยละ 61.3 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา /อาชีวศึกษา คิดเป็นร้อยละ 

26.3 กลุ่มตัวอย่างที่มีการศึกษาระดับอนุปริญญา /เทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ10.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มี

การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 2.4 ตามล าดับ 

 4. สำยบังคับบัญชำที่ปฏิบัติงำน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในสายงานการพยาบาล 

คิดเป็นร้อยละ 63.0 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในสายงานบริหาร คิดเป็นร้อยละ 29.0 

กลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติงานในสายงานบัญชีและการเงิน คิดเป็นร้อยละ 7.3 และกลุ่มตัวอย่างที่

ปฏิบัติงานในสายงานแพทย์ คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดับ 
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 5. ช่วงรำยได้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อย

ละ34.0 รองลงมาคือ กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.7 

กลุ่มตัวอย่างที่มีรายได้อยู่ระหว่าง มากกว่า 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.0 และกลุ่มตัวอย่างที่มี

รายไดไ้ม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ 

 จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า ลักษณะทั่วไปด้านประชากรของกลุ่มตัวอย่างพนักงานระดับ

ปฏิบัติการของโรงพยาบาลธนบุรี จ านวน 300 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่า

เพศชาย โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 31-40 ปี มีการศึกษาระดับระดับ ปริญญาตรี /เทียบเท่า  

ปฏิบัติงานในสายงานการพยาบาล และมีรายไดอ้ยู่ระหว่าง 10,001-20,000 บาท มากที่สุด 

ส่วนที่ 2 ลักษณะกำรเปิดรับข่ำวสำรเกี่ยวกับกระบวนกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล  

1. จ ำนวนครั้ง/ เดือนของกำรเปิดรับข่ำวสำรเกี่ยวกับกระบวนกำรพัฒนำและรับรอง

คุณภำพโรงพยำบำล (HA) ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่รับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสื่อเฉพาะกิจมากกว่าสื่อบุคคล คือ การ

เปิดรับข่าวสารของพนักงานจากสื่อเฉพาะกิจโดยเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 10.28 หรือ 10 ครั้ง/เดือน ส่วน

การเปิดรับข่าวสารของพนักงานจากสื่อบุคคลโดยเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 4.89 หรือ 5 ครั้ง/เดือน ส าหรับ

การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสื่อเฉพาะ

กิจนั้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เปิดรับจากสื่อกิจกรรมประชาสัมพันธ์พัฒนาคุณภาพภายใน

โรงพยาบาล มากที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 2.99 หรือ 3 ครั้ง/เดือน ส าหรับวารสารภายในเป็นสื่อ

เฉพาะกิจที่มีการเปิดรับน้อยที่สุด โดยเฉลี่ยแล้วเท่ากับ 0.97 หรือ 1 ครั้ง/เดือน ส าหรับการเปิดรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสื่อบุคคลนั้น พบว่า 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เปิดรับข่าวสารจากผู้จัดการฝ่าย /หัวหน้าแผนกมากกว่าเพ่ือนร่วมงาน โดย

เฉลี่ยแล้วเท่ากับ 2.97 หรือ 3 ครั้ง/เดือน 

2. เหตุผลในกำรเปิดรับข่ำวสำรเกี่ยวกับกระบวนกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพ

โรงพยำบำล (HA) จำกสื่อต่ำงๆ ภำยในโรงพยำบำล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเปิดรับ

ข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสื่อต่างๆ ภายใน

โรงพยาบาลเพราะต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) มาก
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ที่สุด ร้อยละ 42.7 รองลงมาคือ ต้องการรับทราบทิศทางและเป้าหมายของโรงพยาบาล ร้อยละ 23.0 

และต้องการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรท่านอ่ืนในโรงพยาบาล น้อยที่สุด ร้อยละ 0.3 

3. ประเภทของเนื้อหำในกำรเปิดรับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกระบวนกำรพัฒนำและรับรอง

คุณภำพโรงพยำบำล (HA) จำกสื่อต่ำงๆ ภำยในโรงพยำบำล กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสาร

เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ในเนื้อหาประเภทนโยบายและ

เป้าหมายกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ของโรงพยาบาล มากที่สุด ร้อยละ

34.3 รองลงมาคือ รายงานปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินกระบวนการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ของโรงพยาบาล  ร้อยละ 26.7 และบทความ ข้อมูลวิชาการ 

งานวิจัย และนวัตกรรมทางการรักษาท่ีทันสมัย น้อยที่สุด ร้อยละ 8.3 

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล (HA) ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับ

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสื่อเฉพาะกิจมากที่สุด โดยมีเหตุผลใน

การเปิดรับเพราะต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) มาก

ที่สุด และกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข่าวสารในเนื้อหาประเภทนโยบายและเป้าหมายกระบวนการพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ของโรงพยาบาล มากที่สุด 

ส่วนที่ 3 ทัศนคติที่มีต่อกระบวนกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล   

กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 ซึ่งมีทัศนคติเชิงบวก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ ด้านกิจกรรมกระบวนการพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 ซึ่งมีทัศนคติเชิงบวก เมื่อพิจารณาเป็นราย

ข้อ พบว่า ข้อความที่กล่าวว่า “ท่านเห็นว่ากิจกรรมการค้นหาปัญหา/โอกาสพัฒนาเป็นกิจกรรมส าคัญ 

เพราะท าให้หน่วยงานของท่านได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้ป่วยและผู้รับบริการจนน ามาใช้

ประโยชน์ได้จริง” มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19  

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติต่อ ด้านผลจากการเข้าร่วม

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 ซึ่งมีทัศนคติเชิงบวก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อความที่กล่าวว่า “ท่านเห็นว่ากระบวนการพัฒนาและรับรอง
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คุณภาพโรงพยาบาลงาน (HA) ท าให้ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลดีขึ้น สร้างความมั่นใจ

ให้กับผู้รับบริการเป็นอย่างดี”  มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22  

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างมีทัศนคติที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล (HA) โดยรวม มีทัศนคติเชิงบวก  

ส่วนที่ 4 พฤติกรรมเข้ำร่วมกระบวนกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลของบุคลำกร 

กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

โดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 ซึ่งมพีฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการ HA มาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายช่วง พบว่า ช่วงเตรียมการ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเข้าร่วม

กระบวนการ HA ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 ซึ่งมีพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการ HA ปานกลาง เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างแสดงพฤติกรรมมากที่สุด คือ  “ท่านได้เข้าร่วม

ประชุมท ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพระหว่างหน่วยงานกับคณะกรรมการทีมพัฒนาคุณภาพต่างๆ” มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13  

เมื่อพิจารณาเป็นรายช่วง พบว่า ช่วงการพัฒนาและการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเข้า

ร่วมกระบวนการ HA มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ซึ่งมีพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการ HA มาก  เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างแสดงพฤติกรรมมากที่สุด คือ  “ท่านได้ร่วม

วิเคราะห์ความเสี่ยง /ปัญหา /โอกาสในการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน” มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79  

เมื่อพิจารณาเป็นรายช่วง พบว่า ช่วงการด าเนินการ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเข้าร่วม

กระบวนการ HA มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ซึ่งมีพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการ HA มาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างแสดงพฤติกรรมมากที่สุด คือ  “ท่านน าแนวคิดของ

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) มาประยุกต์ใช้ในการท างาน” ” มีค่าเฉลี่ย

มากที่สุด คือ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73  

เมื่อพิจารณาเป็นรายช่วง พบว่า ช่วงการขอรับรองคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเข้าร่วม

กระบวนการ HA มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 ซึ่งมีพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการ HA ปานกลาง เมื่อ
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พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า กิจกรรมที่กลุ่มตัวอย่างแสดงพฤติกรรมมากที่สุด คือ  ท่านมีส่วนในการ

จัดท าแบบประเมินตนเอง (Self Assessment) ในหน่วยงานของท่าน” มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42  

จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า พฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล (HA) ของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการ HA ระดับ

มาก โดยมีพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการ HA ในช่วงด าเนินการมากที่สุด 

 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 

ลักษณะกำรเปิดรับข่ำวสำรเกี่ยวกับกระบวนกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล 

ข้อมูลในการวิจัยแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) จากสื่อเฉพาะกิจมากท่ีสุด เพราะเป็นสื่อที่สร้างขึ้นเพ่ือใช้ติดต่อ

กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีเนื้อหาตรงกับเรื่องที่ต้องการน าเสนอ กลุ่มเป้าหมายจึงมีเวลาอ่าน มี

รูปภาพประกอบจึงง่ายแก่การท าความเข้าใจ และเหมาะที่จะใช้เผยแพร่ความรู้เฉพาะเรื่องได้ดี  โดยมี

เหตุผลในการเปิดรับเพราะต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

(HA) มากที่สุด สอดคล้องกับแนวคิดการเปิดรับสารของ แม็คคอมบ์และเบคเกอร์ (McCombs & 

Becker, 1979, p.51-52 อ้างถึงใน สุเพ็ญจิตต์ พวงเกษ, 2555, น.13) ได้กล่าวไว้ว่า โดยทั่วไปบุคคล

แต่ละคนมีการเปิดรับข่าวสารหรือการเปิดรับสื่อ เพ่ือตอบสนองความต้องการ คือ เพ่ือการมีส่วนร่วม 

(Participation) เพ่ือรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมรอบๆ ตัว 

แสดงว่ากระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) เป็นเรื่องที่บุคลากรโรงพยาบาล

ธนบุรีมีความคิดที่จะแสวงหาข่าวสารความรู้ต่างๆ เพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนางานของโรงพยาบาล 

ซึ่งจะท าให้เกิดความรู้สึกมีคุณค่าและร่วมกันปฏิบัติงานตามเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

โรงพยาบาลได้ ส าหรับประเด็นที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล (HA) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เปิดรับข่าวสารในประเด็นเนื้อหาประเภทนโยบายและ

เป้าหมายกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ของโรงพยาบาล มากที่สุด แสดง

ว่าบุคลากรโรงพยาบาลธนบุรีเห็นว่านโยบายและเป้าหมายเป็นเรื่องส าคัญ ที่ต้องมีการด าเนินงาน

เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าโรงพยาบาลมีการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
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เกี่ยวกับการพัฒนาและรับรองคุณภาพอย่างมีระบบตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือเป็นสถานพยาบาลที่มี

มาตรฐานและได้รับการรับรองคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือ 

ทัศนคติที่มีต่อกระบวนกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล   

ส าหรับทัศนคติที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (HA) พบว่า 

โดยรวมมีทัศนคติเชิงบวกต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ส่วนทัศนคติ

รายด้าน คือ ทัศนคติต่อด้านกิจกรรมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  (HA) มี

ทัศนคติเชิงบวก และทัศนคติต่อด้านผลจากการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล (HA) มีทัศนคติเชิงบวก สอดคล้องกับงานวิจัยของกรลักษณ์ พันธ์เกษมสุข (2550) เรื่อง 

“ทัศนคติของบุคลากรโรงพยาบาลช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ต่อระบบพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล” พบว่า ในภาพรวมบุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้สึก/ความชอบอยู่ในระดับมากเกี่ยวกับ

มาตรฐานระบบพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ทั้งนี้เนื่องจาก กระบวนการพัฒนาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล HA เป็นนโยบายของโรงพยาบาลที่บุคลากรต้องปฏิบัติตาม อีกทั้งประโยชน์ที่

ได้รับจากการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA ส่งผลดีทั้งต่อโรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่

ผู้ปฏิบัติงาน คือ โรงพยาบาลมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความเสี่ยงในการ

ท างานลดลง มีสภาพแวดล้อมในการท างานดีขึ้น อีกทั้งยังได้เรียนรู้ พัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งผล

ให้บุคลากรมีทัศนคติเชิงบวกต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)โดยรวม  

พฤติกรรมเข้ำร่วมกระบวนกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำลของบุคลำกร 

พฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) โดยรวมของกลุ่ม

ตัวอย่างมีพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการ HA มาก ส่วนพฤติกรรมเข้าร่วมรายช่วงมีพฤติกรรมเข้าร่วม

กระบวนการ HA ช่วงการพัฒนาและการเรียนรู้และช่วงการด าเนินการ อยู่ในระดับมาก และมี

พฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการ HA ช่วงการเตรียมการและช่วงการขอรับรองคุณภาพ อยู่ในระดับ

ปานกลาง สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญวัลย์ ศรีสวัสดิพงษ์และประจักร บัวผัน (2550) เรื่อง “การ

มีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์” การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจาก 

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA เป็นนโยบายของโรงพยาบาลที่จะพัฒนา

คุณภาพมาตรฐานการรักษาและการบริการให้เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ เพ่ือสอดคล้องกับวิสัยทัศน์

ที่ว่า “ เรามุ่งมั่นจะเป็นโรงพยาบาลมาตรฐานระดับแนวหน้าของประเทศ ที่ผู้รับบริการไว้วางใจและ
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พึงพอใจ ” ท าให้บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และร่วมกันปฏิบัติงานตามเป้าหมาย

ให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาล ส่งผลให้บุคลากรมีพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการ HA โดยรวม

อยู่ในระดับมาก  

กำรทดสอบสมมติฐำนกำรวิจัย 

 สมมติฐำนกำรวิจั ยที่  1 ควำมถี่ ในกำรเปิดรับข่ำวสำร  (ครั้ ง / เดือน)เกี่ ยวกับ

กระบวนกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล HA มีควำมสัมพันธ์กับทัศนคติที่มีต่อ

กระบวนกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพโรงพยำบำล HA  

จากการศึกษาพบว่า 

1.1 ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล (ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA  

เมื่อพิจารณาแต่ละด้านทั้งด้านที่ 1 คือ ทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมกระบวนการพัฒนาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล HA และด้านที่ 2 คือ ทัศนคติที่มีต่อผลจากการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA พบว่า ความถ่ีในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อบุคคล(ครั้ง/เดือน)เกี่ยวกับ

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA ไม่มีความสัมพันธ์กับทั้งทัศนคติที่มีต่อ

กิจกรรมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA และทัศนคติที่มีต่อผลจากการเข้า

ร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA นั่นคือ ไม่ว่าจะมีการเปิดรับข่าวสารจาก

สื่อบุคคลบ่อยครั้งหรือนานๆ ครั้งเพียงใด ทัศนคติที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล HA ก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของมาริกา กิจฉลอง (2550, 

บทคัดย่อ )  ที่ ศึกษาเรื่ อง  “การเปิดรับสื่ อกับพฤติกรรมการเล่นพนันหวยของคนในเขต

กรุงเทพมหานคร” พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการเล่นหวยมีความสัมพันธ์กับความคิดเห็น

ต่อการเล่นหวย คือ ยิ่งกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเปิดรับสื่อเกี่ยวกับการเล่นหวยมาก ก็จะยิ่งมีความ

คิดเห็นต่อการเล่นหวยที่ดีมากด้วย  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก เนื้อหาของกระบวนการพัฒนาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล (HA) มีจ านวนมาก เป็นศัพท์ทางเทคนิค ยากแก่การท าความเข้าใจ การใช้ค าพูด

จากสื่อบุคคลอย่างเดียวไม่อาจสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นได้  อีกทั้งหากผู้ส่งสารเป็นผู้ขาดทักษะใน

การพูดจะท าให้สื่อบุคคลได้ผลไม่เต็มที่ เพราะการที่บุคคลจะเกิดทัศนคติต่อสิ่งใด องค์ประกอบของ

แหล่งสารก็เป็นปัจจัยส าคัญท่ีก่อให้เกิดทัศนคติทั้งในเชิงบวกและเชิงลบได้ เช่น ความสามารถของผู้ส่ง
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สาร ความคุ้นเคย ความเป็นมิตร มีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากกว่าแหล่งข่าวที่ไม่มีคุณสมบัติ

เหล่านี้  

1.2 ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ (ครั้ง/เดือน) เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติโดยรวมที่มีต่อกระบวนการพัฒนา

และรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA 

เมื่อพิจารณาแต่ละด้านทั้งด้านที่ 1 คือ ทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมกระบวนการพัฒนาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล HA และด้านที่ 2 คือ ทัศนคติที่มีต่อผลจากการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและ

รับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA พบว่า ความถี่ในการเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจ (ครั้ง/เดือน)

เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA  ไม่มีความสัมพันธ์กับทั้งทัศนคติที่มี

ต่อกิจกรรมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA และทัศนคติที่มีต่อผลจากการเข้า

ร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA นั่นคือ ไม่ว่าจะมีการเปิดรับข่าวสารจาก

สื่อเฉพาะกิจบ่อยครั้งหรือนานๆ ครั้งเพียงใด ทัศนคติที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล HA ก็ยังคงเหมือนเดิม ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของพรวิไล แต่สุขะวัฒน์  (2544) 

ท าการศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อรณรงค์เรื่องสุขอนามัยและความ

สะอาดของผู้ประกอบอาชีพค้าขายอาหารริมบาทวิถี” พบว่า การเปิดรับข่าวสารเรื่องสุขอนามัยและ

ความสะอาดในการประกอบอาชีพค้าขายอาหารริมบาทวิถีจากสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์กับทัศนคติ

ที่มีต่อเรื่องสุขอนามัยและความสะอาดในการประกอบอาชีพค้าขายอาหารริมบาทวิถี ทั้งนี้อาจ

เนื่องมาจาก การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สื่อเฉพาะกิจของโรงพยาบาลน้อย ไม่ต่อเนื่อง และไม่มี

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน อีกทั้งเนื้อหาสื่อเป็นการแสดงกระบวนการปฏิบัติงานเชิงคุณภาพ

ซึ่ ง เป็น เรื่ องที่ มี ความซับซ้อน ไม่ เห็น เป็นรูปธรรม  อาจท าให้บุคลากรสับสนในแนวคิด

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA และวิธีการน าไปปฏิบัติกิจกรรม

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA อีกทั้งปัจจัยที่ท าให้เกิดทัศนคติและการ

เปลี่ยนแปลงทัศนคติไม่ได้เกิดมาจากการเปิดรับสื่อและข่าวสารเพียงอย่างเดียว เพราะปัจจัยที่ท าให้

เกิดทัศนคติและการเปลี่ยนแปลงทัศนคติมีหลายประการด้วยกัน คือ (ธงชัย สันติวงษ์, 2539, น.166-

167) การจูงใจทางร่างกาย (Biological Motivation) การเข้าเกี่ยวข้องกับกลุ่ม (Group Affiliation) 

ประสบการณ์ (Experience) และลักษณะท่าทาง (Personality) ที่ท าให้เกิดการสร้างทัศนคติให้ตัว
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บุคคล ดังนั้น  การเปิดรับข่าวสารจากสื่อเฉพาะกิจเพียงปัจจัยเดียวจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติ

โดยรวมที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA ของบุคลากรโรงพยาบาลได้ 

สมมติฐำนกำรวิจัยที่ 2 ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อกระบวนกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพ

โรงพยำบำล HA มีควำมสัมพันธ์กับและพฤติกรรมเข้ำร่วมกระบวนกำรพัฒนำและรับรองคุณภำพ

โรงพยำบำลโดยรวม 

จากผลการศึกษาพบว่า ทัศนคติโดยรวมที่มีต่อกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล HA มีความสัมพันธ์กับและพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาลโดยรวม  นั่นคือ ถ้าทัศนคติโดยรวมเป็นเชิงบวกจะท าให้มีพฤติกรรมเข้าร่วม

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมบ่อยครั้งมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด

เรื่องทัศนคติของชิฟแมนและคานุก (2000 อ้างถึงใน วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์  , 2554, น.152-153) 

ได้ให้ความหมายทัศนคติว่า “ทัศนคติ คือ ความโน้มเอียงที่บุคคลเรียนรู้เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้อง

กับลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด โดยทัศนคติของบุคคลจะสะท้อนมุมมองที่มี

ต่อสภาพแวดล้อม และในขณะเดียวกันก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมและการแสดงออกของบุคคล” และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของกุสุมา สัจจะนราภรณ์ (2547) เรื่อง “ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการ

ท างานที่มีต่อการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร

โรงพยาบาลหัวเฉียว” พบว่า การมีส่วนร่วมในการท างานตามมาตรฐานการพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการปฏิบัติงานภายใต้มาตรฐานการพัฒนาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

2.1 ทัศนคติที่มีต่อกิจกรรมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA มี

ความสัมพันธ์กับและพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวม 

เมื่อพิจารณาแต่ละช่วงทั้งช่วงที่ 1, 2, 3 และ 4 คือ ช่วงการเตรียมการ ช่วงการพัฒนาและ

การเรียนรู้ ช่วงการด าเนินการ และช่วงการขอรับรองคุณภาพ พบว่า ทัศนคติที่มีต่อกิจกรรม

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA มีความสัมพันธ์กับทั้งพฤติกรรมเข้าร่วม

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในช่วงการเตรียมการ ช่วงการพัฒนาและการ

เรียนรู้ ช่วงการด าเนินการ และช่วงการขอรับรองคุณภาพ  นั่นคือ ถ้าทัศนคติที่มีต่อกิจกรรม

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HAเป็นเชิงบวก จะท าให้มีพฤติกรรมเข้าร่วม
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กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในช่วงการเตรียมการ  ช่วงการพัฒนาและการ

เรียนรู้ ช่วงการด าเนินการ และช่วงการขอรับรองคุณภาพบ่อยครั้งมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง

พฤติกรรมของสุรพงษ์ โสธนะเสถียร (2533) ที่กล่าวว่า ทัศนคติเป็นตัวชี้วัดว่าบุคคลนั้นคิดหรือรู้สึก

อย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆ โดยทัศนคติมีรากฐานมาจาก

ความเชื่อและส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคต และสอดคล้องกับงานวิจัยของวุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์  

(2554) เรื่อง “อิทธิพลของการรับรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ

บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐตามระบบคุณภาพภายใน” พบว่า ทัศนคติที่มีต่อ

ระบบคุณภาพภายใน ด้านความเข้าใจและด้านความรู้สึก มีอิทธิพลในทางบวกต่อการมีส่วนร่วมต่อ

ระบบคุณภาพภายใน อธิบายได้ว่า ทัศนคติในเชิงบวกจะส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกโต้ตอบในด้านดี

ต่อ กิจกรรมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HAอันน าไปสู่ลักษณะพฤติกรรมการ

แสดงออกการเข้าร่วมกิจกรรมในทุกช่วงของขั้นตอนกระบวนการ  

2.2 ทัศนคติที่มีต่อผลจากการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA 

มีความสัมพันธ์กับและพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวม 

เมื่อพิจารณาแต่ละช่วงทั้งช่วงที่ 1, 2, 3 และ 4 คือ ช่วงการเตรียมการ ช่วงการพัฒนาและ

การเรียนรู้ ช่วงการด าเนินการ และช่วงการขอรับรองคุณภาพ พบว่า ทัศนคติที่มีต่อผลจากการเข้า

ร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HA มีความสัมพันธ์กับทั้งพฤติกรรมเข้าร่วม

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในช่วงการเตรียมการ ช่วงการพัฒนาและการ

เรียนรู้ ช่วงการด าเนินการ และช่วงการขอรับรองคุณภาพ  นั่นคือ ถ้าทัศนคติที่มีต่อผลจากการเข้า

ร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล HAเป็นเชิงบวก จะท าให้มีพฤติกรรมเข้าร่วม

กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในช่วงการเตรียมการ  ช่วงการพัฒนาและการ

เรียนรู้ ช่วงการด าเนินการ และช่วงการขอรับรองคุณภาพบ่อยครั้งมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง

พฤติกรรมของอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2542, น.39) กล่าวว่า พฤติกรรมใดๆ ของคนเราส่วนใหญ่

ตามปกติมักเกิดจากทัศนคติของบุคคลนั้น ทัศนคติจึงเปรียบเสมือนกับเครื่องควบคุมการกระท าของ

บุคคล และสอดคล้องกับผลการวิจัยของนันทนัช โสมนรินทร์  และณัฏฐ์ชดุา  วิจิตรจามรี (2555) 

ศึกษาเรื่อง “การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก 

ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี”พบว่า ทัศนคติ ละการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคไข้เลือดออกมี

ความสัมพันธ์กนัในเชิงบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .05   
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรวิจัย 

1. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า สื่อเฉพาะกิจ เป็นสื่อที่มีการเปิดรับข่าวสารมากที่สุด (โดยเฉลี่ย

แล้วเท่ากับ 2.99 หรือ 3 ครั้ง/เดือน) ดังนั้น จึงควรมีปรับเนื้อหาให้มีความน่าสนใจ เข้าใจง่าย และ

อธิบายรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

ให้ชัดเจน เพ่ือให้บุคลากรระดับปฏิบัติงานมีความเข้าใจ เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น และจัดกิจกรรม

ประชาสัมพันธ์ เช่น นิทรรศการ Quality ต่างๆ, การอบรมเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาและรับรอง

คุณภาพโรงพยาบาล (HA) ฯ เป็นระยะ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข่าวสารในบุคลากรระดับปฏิบัติงาน

สม่ าเสมอ 

2. จากการศึกษาพบว่า บุคลากรระดับปฏิบัติงานเปิดรับสื่อค่อนข้างน้อย (โดยเฉลี่ยแล้ว

เท่ากับ 10.28 หรือ 10 ครั้ง/เดือน) ควรสนับสนุนให้บุคลากรเปิดรับสื่อเพ่ิมมากข้ึน เช่น  

2.1 จ านวนคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อบุคลากรในโรงพยาบาลเพ่ือสามารถเข้าถึงระบบ 

Intranet  

2.2 เพ่ิมแรงจูงใจ เพ่ือให้บุคลากรเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล (HA) เช่น ผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานต่างๆ รับฟังปัญหาและอุปสรรคในการ

ด าเนินการเพื่อวิเคราะห์หาโอกาสพัฒนาต่อไป และให้ก าลังใจต่อบุคลากร ก าหนดให้การมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพเป็น performance ของบุคลากร เป็นต้น 

2.3 เพ่ิมอัตราก าลังคน และสนับสนุนให้บุคลากรมีการจัดสรรเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

ประจ าและการปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพให้เหมาะสม 

3. จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า บุคลากรมีพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการ HA ระดับมากใน 2 

ช่วงของกระบวนการ คือ ช่วงการพัฒนาและการเรียนรู้ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47) และช่วงการ

ด าเนินการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68) ดังนั้น ควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน

ของกระบวนการพัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ตั้งแต่ช่วงการเตรียมการ ช่วง

การพัฒนาและการเรียนรู้ ช่วงการด าเนินการ และช่วงการขอรับรองคุณภาพ เพ่ือให้เกิดความ

ภาคภูมิใจในเป็นเจ้าของกระบวนการอย่างแท้จริง 
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3.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล (HA) ต่างๆ ตามหน่วยงานให้ทั่วถึงทุกครั้ง เพ่ือกระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร

ในโรงพยาบาล 

  3.2 ทีมประสานงานเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาลโดยให้แต่ละ

หน่วยงานส่งตัวแทนระดับปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาคุณภาพและกระตุ้นการพัฒนา

คุณภาพของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  

 

ข้อเสนอแนะกำรศึกษำต่อไปในอนำคต 

1. การศึกษาครั้งต่อไป ควรเจาะลึกถึงปัจจัยอ่ืนๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ

พัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA)      ปัจจัยสนับสนุนจากโรงพยาบาลที่มี

ความสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

2. การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการให้บริการสุขภาพที่มีคุณภาพของ

โรงพยาบาล โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายคือผู้ป่วยหรือผู้รับบริการ เพ่ือรับฟังเสียงสะท้อนกลับภายหลัง

ด าเนินการพัฒนาคุณภาพและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ผ่านมาแล้ว 

3. การศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงความแตกต่างของลักษณะประชากรที่มีผลต่อการเปิดรับ

ข่าวสารของบุคลากรโรงพยาบาล 

 

 
 
 
 


