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รูปแบบเส้ นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของการรั บรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA
ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 81
A Path Model of Hospital Accreditation in Community
Hospital in 8th Regional Health1

นัทธมณ พันธ์แก้ ว2 จิตติ กิตติเลิศไพศาล3
ปูริดา วิปัชชา4 วัชรพงษ์ อินทรวงศ์5
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์ของการวิจยั เพื่อ 1) พัฒนาและตรวจสอบความ
สอดคล้ องของรูปแบบเส้ นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
HA ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ที่พฒ
ั นาขึน้ กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และ 2)
ศึก ษาอิ ท ธิ พ ลทางตรงและอิ ท ธิ พ ลทางอ้ อ มของตั ว แปรในโมเดลที่ มี ต่ อ การรั บ รอง
คุณภาพตามมาตรฐาน HAตัวอย่างเป็ นบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน เขต
สุขภาพที่ 8 ที่ได้ รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA จานวน 334 คน โดยการสุม่
แบบหลายขันตอน
้
ผลการวิจยั พบว่า รู ปแบบเส้ นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของการรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน HA มีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ (Chi-Square =
118.85, df = 89, P-Value = .019, GFI = 0.94, AGFI = 0. 92, RMR= 0.009,
RMSEA = 0.036) ตัวแปรในโมเดลสามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของการรั บ รอง
คุณภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ได้ ร้อยละ 43 ปั จจัย
ที่มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA มี 3 ปั จจัย คือ วัฒนธรรม
องค์การ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ และการมีสว่ นร่วมของบุคลากร มีคา่ สัมประสิทธิ์อิทธิพล
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มาตรฐาน เท่ากับ .34, -0.25 และ 0.15 ตามลาดับ และปั จจัยที่มีอิทธิพลทางอ้ อม คือ
วัฒนธรรมองค์การ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ มีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิ พลมาตรฐาน เท่ากับ
0.25 และ -0.12 ตามลาดับ
คาสาคัญ : การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA, เส้ นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุ

Abstract
The purposes of this research were 1) develop and validate a path model of
hospital accreditation in community hospital in 8th Regional Health with empirical
data, and 2) to examine the direct and indirect effects of the independent
variables the model on Hospital Accreditation. The research sample was 334
employees in community hospital in 8th Regional Health, selected by multiple
sampling within their major. The research findings were as follows: The path
model of hospital accreditation of community hospital fitted the empirical data.
(Chi-Square = 118.85, df = 89, P-Value = .019, GFI = 0.94, AGFI = 0.92,
RMR= 0.009, RMSEA = 0.036). The variables in the model explained the
variance of hospital accreditation of community hospital in 8th regional health
by 43 percent. The organizational culture, strategic leadership and
communication had direct effects on the hospital accreditation with the
standardized coefficients of 0.34, -0.25 and 0.15 respectively. On the other
hand, the organizational culture and strategic leadership showed indirect
effects on the hospital accreditation with the standardized coefficients of 0.25,
and -0.12 respectively.
Keywords : hospital accreditation, path causal influencing
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คานา
ภายใต้ กระแสการปฏิรูปสังคมในช่วงแผนพัฒนาสาธารณสุขฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2540-2544) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ในมาตรา 52 หมวด
สิทธิ เสรี ภาพของบุคคลระบุถึงสิทธิ ทางสุขภาพของประชาชนไทยไว้ ว่า “บุคคลย่อมมี
สิท ธิ เสมอกัน ในการรั บ บริ ก ารสาธารณสุข ที่ ได้ ม าตรฐาน ผู้ย ากไร้ มี สิ ท ธิ ได้ รับ การ
รัก ษาพยาบาลจากสถานบริ ก ารสาธารณสุข ของรั ฐโดยไม่ เสีย ค่าใช้ จ่ าย ทัง้ นี ต้ าม
กฎหมายบังคับ” อีกทังการใช้
้
จ่ายเงินเพื่อสุขภาพของคนไทยที่สงู มากขึ ้นด้ วยอัตรากว่า
ร้ อยละ 10 มานานหลายปี ติดต่อกัน (พงษ์ เทพ สันติกุล, 2550 : 424-467) สะท้ อนความ
ล้ มเหลวของภาครัฐทังในระดั
้
บนโยบายและระดับปฏิบตั ิของระบบราชการไทยที่มีความ
ความล้ าหลัง โครงสร้ างองค์การขาดประสิทธิภาพ มีลกั ษณะรวมศูนย์อานาจ ขาดการมี
ส่วนร่ วมของประชาชน และขาดความสามารถในการสนองตอบความต้ องการของ
ประชาชน (ไพโรจน์ ภัทรานรากุล และทัศนัย ขันตยาภรณ์ , 2552 : 18)
จากสภาพปั ญหาดังกล่าว ประเทศไทยได้ นาแบบแผนการจัดการแนวใหม่
ภ า ย ใต้ ก ระ บ ว น ทั ศ น์ ให ม่ ท า ง ก า รบ ริ ก า ร ( New Management Paradigm)
มาประยุก ต์ ใ ช้ กล่า วคื อ เป็ น การบริ ห ารภาครั ฐ ที่ เน้ น บทบาทแบบผู้ป ระกอบการ
ปรั บ เปลี่ ย นบทบาทจากผู้ป ฏิ บัติ ม าเป็ นผู้ ก ากั บ ดู แ ล มี ลัก ษณะเด่ น ที่ ต้ องอาศั ย
ฐานความรู้ อนั หลากหลาย และเน้ นมิติที่ สาคัญหลายประการ ผลจากการปฏิรูปและ
ปรับโครงสร้ างระบบราชการพลเรื อนดังกล่าว ได้ สง่ ผลต่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข
ของประเทศไทยในภาพรวม 3 ระบบหลัก กล่าวคือ การปฏิรูประบบบริ การสาธารณสุข
(Health care reform) การปฏิรูประบบการจัดการสาธารณสุข (Health management
reform) และการปฏิรูประบบสุขภาพ (Health system reform) (ไพโรจน์ ภัทรานรากุล
และทัศนัย ขันตยาภรณ์ , 2552 : 25-27) สาหรับการปฏิรูประบบสุขภาพนัน้ ในปี พ.ศ.
2545 ประเทศไทยได้ น าเกณฑ์ แนวคิ ดรางวัลคุ ณ ภาพแห่ งชาติ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา
(The Malcolm Baldrige National Quality Award : MBNQA) เกณฑ์ ร างวัล คุณ ภาพ
แห่งชาติส่อู งค์กรที่เป็ นเลิศ ประเทศไทย (Thailand Quality Award: TQA) และเกณฑ์
การบริ บาลสุขภาพ (Health care criteria) มาประยุกต์ใช้ กบั การจัดกระบวนการพัฒนา
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คุณภาพบริ การของโรงพยาบาล (สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ , 2555 : 217218) อีกทัง้ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) กาหนดให้ มี
การปรั บเปลี่ยนกระบวนการและวิธีก ารท างาน เพื่ อยกระดับ ขีดความสามารถและ
มาตรฐานการทางานของหน่วยงานราชการให้ อยูใ่ นระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล (บูล
ยาวี ขานมา, 2555) ขณะเดี ยวกัน กระทรวงสาธารณสุข ได้ ขับ เคลื่ อ นระบบบริ ก าร
สุขภาพภายใต้ นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า พ.ศ. 2545 ส่งผลให้ คนไทยมี
ระบบประกัน สุข ภาพถ้ วนหน้ า ภาครั ฐ อย่า งใดอย่างหนึ่งใน 3 ระบบหลัก คื อ ระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า (บัตรทอง) ระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลข้ าราชการ และ
ระบบประกัน สังคม อีกทัง้ ได้ จัดตัง้ สานัก งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เพื่อทาหน้ าที่บริ หารระบบประกันสุขภาพทัง้ 3 ระบบ และกาหนดให้ สถานพยาบาลใน
ระบบหลักประกันสุขภาพมีระบบการพัฒนาคุณภาพ เพื่อเป็ นหลักประกันมาตรฐาน
บริ ก ารสุขภาพให้ กับ ประชาชนผู้รับบริ การ ปั จจุบัน การรั บรองคุณ ภาพโรงพยาบาล
(Hospital Accreditation : HA) เป็ นกระบวนการประเมินคุณภาพสถานพยาบาลเทียบ
กับเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อบริ การของสถานพยาบาลได้ มาตรฐานตามที่กาหนดไว้ จะได้ รับ
การรั บ รองคุณ ภาพจากสถาบัน รั บ รองคุณ ภาพสถานพยาบาล (องค์ ก ารมหาชน)
เรี ยกโดยย่อว่า “สรพ.” (สัมฤทธิ์ ศรี ธารงค์สวัสดิ์ และคณะ, 2555 : 15-88)
จากการประเมิ น ผลในช่ วงแผนพัฒ นาสุข ภาพแห่งชาติ ฉบับ ที่ 10 พ.ศ.
2550-2554 ในประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การสร้ างระบบบริ การสุขภาพและการแพทย์ ที่
ผู้รับบริ การอุ่นใจ ผู้ให้ บริ การมีความสุข จากเป้าหมาย 10 ข้ อ พบว่า โรงพยาบาลที่ขึน้
ทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าทุกแห่งต้ องผ่าน HA เป็ น 1 ใน 5 ข้ อที่ยงั
ไม่บรรลุเป้าหมาย (กระทรวง สาธรณสุข, 2555 : 3-5) รวมถึงจากข้ อมูลสรุ ปการรับรอง
คุณ ภาพสถานพยาบาล ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม 2556 พบว่า มีโรงพยาบาลที่ขึน้
ทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ าไม่ ผ่าน HA คิดเป็ นร้ อยละ 59.86 (สรพ.,
2556)
จากแนวนโยบายข้ างต้ น ได้ กาหนดให้ โรงพยาบาลทุกแห่งที่ขึ ้นทะเบียนใน
ระบบหลักประกันสุขภาพถ้ วนหน้ า ต้ องผ่าน HA นัน้ ตามบริ บทของโรงพยาบาลชุมชน
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ในเขตสุขภาพที่ 8 ซึ่งมีจานวนทังสิ
้ ้น 75 แห่ง มีผลการดาเนินงานผ่าน HA จานวน 48
แห่ง ไม่ผ่าน HA จานวน 27 แห่ง ซึ่งจากแนวนโยบายดังกล่าวข้ างต้ น โรงพยาบาล
ชุมชนต้ องดาเนินการเพื่อให้ ผา่ น HA ทุกแห่ง (สรพ., 2556) จะเห็นได้ วา่ การศึกษาการ
ดาเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนในเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อให้ ผ่าน HA เป็ นเรื่ องที่สาคัญ
จากการศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ ยวข้ องกับปั จจัยที่
เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาคุณภาพ ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2546) กล่าวว่า องค์การ
ต้ องให้ ความสาคัญกับการสร้ างพันธะผูกพันต่อคุณภาพโดยปลูกฝังความเชื่อและความ
มุง่ มัน่ ต่อคุณภาพให้ กบั บุคลากรจนกลายเป็ นความเชื่อร่วมกันหรื อวัฒนธรรมองค์ การที่
เชื่อในคุณภาพ Guest (2003) ผู้บริ หารต้ องให้ ความสาคัญกับการติดต่อสื่อสาร และ
การมีส่วนร่ วมของบุคลากร เพื่อให้ เกิดการแบ่งปั นข้ อมูลเกี่ยวกับแนวทางที่ต้องยึดถือ
ปฏิ บัติ ร่ว มกัน และ Wardhani, et al. (2009) เชื่ อ ว่า วัฒ นธรรมองค์ ก าร ขนาดของ
องค์การ ภาวะผู้นาสาหรับการพัฒ นางานคุณ ภาพ การมีส่วนร่ วมของเจ้ าหน้ าที่ทาง
การแพทย์ โครงสร้ างงานคุณภาพ และสมรรถนะด้ านวิชาการเป็ นองค์ประสาคัญ ใน
ระบบบริ หารจัดการคุณ ภาพในโรงพยาบาล อีกทัง้ สุนทร สุริยพงศกร (2553) พบว่า
ปั จจัยที่มี ความสัมพันธ์ กับผลลัพธ์ ของการบริ หารโรงพยาบาลชุม ชนในทุกเขตพืน้ ที่
สาธารณสุขเขตของประเทศไทยสามารถจัดลาดับความสาคัญได้ ดงั นี ้ 1) สมรรถนะผู้นา
โรงพยาบาล 2) การมีสว่ นร่วมของทีมนาในการวางแผน 3) ความพึงพอใจของเจ้ าหน้ าที่
ในภาพรวม และ 4) ประสบการณ์ในการบริ หารของผู้นาองค์การ
จากประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับแนวคิดข้ างต้ น จะเห็นได้ วา่ มีปัจจัยหลายสาเหตุ
ที่เกี่ยวข้ องหรื อมีผลต่อการบริ หารจัดการคุณภาพในโรงพยาบาล ผู้วิจยั สนใจว่าตัวแปร
ปั จจัยที่ศกึ ษาจากการทบทวนเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องมีปัจจัยใดบ้ างที่สง่ ผลต่อ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA รวมทังปั
้ จจัยเหล่านันมี
้ ความสัมพันธ์กนั ลักษณะ
ใด โดยส่ ง ผลทางตรงหรื อ ทางอ้ อมผ่ า นปั จจั ย ใดบ้ าง และรู ป แบบมุ่ ง เน้ นไปที่
ความสัมพันธ์เส้ นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของตัวแปรแฝง โดยใช้ การวิเคราะห์ด้วยโมเดล
ลิสเรล เพื่ อเป็ นสารสนเทศที่สะท้ อนถึงปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับ รองคุณ ภาพตาม
มาตรฐาน HA ซึ่งจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้บ ริ ห าร องค์ ก าร และหน่ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง
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สามารถใช้ เป็ นข้ อมูลในการพัฒนากลยุทธ์ การดาเนินงาน การดาเนินโครงการและการ
จัดสรรงบประมาณสนับ สนุนเพื่อให้ บุคลากรมีพฤติกรรมที่สอดคล้ องกับการพัฒ นา
ระบบบริ หารจัดการภายในโรงพยาบาลให้ มีสมรรถนะเหมาะสมกับสภาพขององค์การ
คุณภาพต่อไป
วัตถุประสงค์
1.เพื่อพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้ องของรูปแบบเส้ นทางอิทธิพลเชิง
สาเหตุของการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8
2.เพื่ อศึกษาอิ ทธิ พลทางตรง และอิทธิ พ ลทางอ้ อมของตัวแปรที่มีต่อการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8
สมมติฐานของการวิจัย
1.รูปแบบเส้ นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
HA ในโรงพยาบาลชุม ชน เขตสุขภาพที่ 8 ที่สร้ างขึ ้นมีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิ ง
ประจักษ์
2.ตัวแปรเชิงสาเหตุมีอิทธิพลทังทางตรงและทางอ้
้
อมต่อการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ดังนี ้
2.1 ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลทางตรงต่อการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA และมีอิทธิพลทางอ้ อมผ่านการมีสว่ นร่วมของบุคลากร
2.2 วัฒนธรรมองค์การมีอิทธิ พลทางตรงต่อการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA และมีอิทธิ พลทางอ้ อมผ่านการติด ต่อสื่อสาร และการมีส่วนร่ วมของ
บุคลากร
2.3 การติดต่อสื่อสารมีอิทธิ พลทางอ้ อมต่อการรับรองคุณ ภาพตาม
มาตรฐาน HA ผ่านการมีสว่ นร่วมของบุคลากร
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2.4 การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรมี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต่ อ การรั บ รอง
คุณภาพตามมาตรฐาน HA
ดังนัน้ ในรู ป แบบเส้ น ทางอิ ท ธิ พ ลเชิ งสาเหตุข องการรั บ รองคุณ ภาพตาม
มาตรฐาน HA ที่ ศึ ก ษาในครั ง้ นี ้ มี ตัว แปรแฝง 4 ตัว คื อ 1) ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุท ธ์
2) วัฒนธรรมองค์การ 3) การติดต่อสื่อสาร และ 4) การมีสว่ นร่วมของบุคลากร ดังภาพ
ที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้ ได้ แก่ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาล
ชุม ชน เขตสุขภาพที่ 8 ใน 7 จังหวัด ประกอบด้ วย 1) โรงพยาบาลชุม ชนในจังหวัด
นครพนม จ านวน 4 แห่ ง 2) โรงพยาบาลชุ ม ชนในจั ง หวัด เลย จ านวน 4 แห่ ง
3) โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดสกลนคร จานวน 14 แห่ง 4) โรงพยาบาลชุม ชนใน
จังหวัด บึ งกาฬ จ านวน 5 แห่ง 5) โรงพยาบาลชุม ชนในจังหวัด หนองคาย จานวน
1 แห่ง 6) โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดหนองบัวลาภู 3 แห่ง และ 7) โรงพยาบาลชุมชน
ในจังหวัดอุดรธานี จานวน 17 แห่ง (เขตสุขภาพที่ 8, 2557)
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กลุม่ ตัวอย่าง ได้ แก่ บุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุม ชน เขตสุขภาพ
ที่ 8 ที่ได้ รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA จานวน 334 คน ใช้ วิธีการสุ่มแบบ
หลายขันตอน
้
(Multiple sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถาม แบ่งเป็ น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1
เป็ นข้ อมูลพืน้ ฐาน ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่งงาน แผนกที่ปฏิ บตั ิงาน
และระยะเวลาที่ปฏิบตั ิงานในแผกงานปั จจุบนั ตอนที่ 2 เป็ นแบบวัดตัวแปรสังเกต คือ
แบบวัด 1 ภาวะผู้ น าเชิ งกลยุ ท ธ์ แบบวัด 2 วัฒ นธรรมการองค์ ก าร แบบวัด 3 การ
ติ ดต่ อสื่ อสาร และแบบวัด 4 การมี ส่ว นร่ ว มของบุค ลากร โดยมี ลัก ษณะเป็ น มาตร
ประเมิ น ค่ า (Rating scale) ชนิ ด 5 ระดับ ได้ แก่ เห็ น ด้ วยมากที่ สุด เห็ น ด้ วยมาก
เห็นด้ วยปานกลาง เห็นด้ วยน้ อย เห็นด้ วยน้ อยที่สดุ (บุญชม ศรี สะอาด, 2556 : 82-84)
นิยามเชิงปฏิบตั ิการของตัวแปร
1.ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การกาหนดทิศทางขององค์การ การพัฒนา
กลยุทธ์ ที่มีประสิทธิผล การเชื่อมโยงกลยุทธ์ สกู่ ารปฏิบตั ิ และการสร้ างปั จจัยสนับสนุน
การเปลีย่ นแปลง รายละเอียดดังนี ้
1.1 การก าหนดทิ ศ ทางขององค์ ก าร หมายถึ ง การน าบริ บ ทและ
ภาพรวมขององค์การมากาหนดวิสยั ทัศน์ และการถ่ายทอดวิสยั ทัศน์ผ้ ปู ฏิบตั ิได้ รับรู้
1.2 การพัฒนากลยุทธ์ ที่มีประสิทธิ ผล หมายถึง การนาทรัพยากรทัง้
ภายนอกและภายในองค์การมากาหนดกลยุทธ์ มาตรฐานและแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน
กลยุทธ์ที่กาหนดสะท้ อนความต้ องการของผู้รับบริ การ และช่วยให้ องค์การใช้ ทรัพยากร
น้ อยลง
1.3 การเชื่ อ มโยงกลยุ ท ธ์ สู่ก ารปฏิ บั ติ หมายถึ ง การมอบหมาย
มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง าน การตรวจสอบกิ จ กรรมการปฏิ บัติ ง านเที ย บกับ เกณฑ์
มาตรฐาน การปรับปรุงสิง่ ที่เบี่ยงเบนจากมาตรฐาน การประสานกิจกรรมและทรัพยากร
ของหน่วยงาน รวมถึงการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่เน้ นการทางานเป็ นทีม
1.4 การสร้ างปั จ จัย สนับ สนุน การเปลี่ย นแปลง หมายถึ ง การมอบ
อานาจการตัดสินใจแก่ผ้ ปู ฏิบตั ิงาน การจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้ เกิดความสมดุลและ
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เกี่ ย วข้ องกับกลยุทธ์ การด าเนิ นงานอยู่บ นฐานของจริ ยธรรม การพัฒ นาทรัพ ยากร
มนุษย์ และการพัฒนาทุนทางสังคม
2.วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง วัฒนธรรมมุ่งเน้ นกลุม่ วัฒนธรรมมุง่ เน้ นการ
พัฒ นา วัฒ นธรรมมุ่งเน้ นความมีเหตุผล วัฒ นธรรมมุ่งเน้ นลาดับขัน้ และ วัฒนธรรม
มุง่ เน้ นการเรี ยนรู้ รายละเอียดดังนี ้
2.1 วัฒ นธรรมมุ่ ง เน้ นกลุ่ม (Group culture) หมายถึ ง วัฒ นธรรม
องค์การที่ม่งุ เน้ นความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล บุคลากรมีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ต่อกัน
มี ก ารท างานเป็ น ที ม และเปิ ด โอกาสให้ ทุก คนได้ แสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเปิ ดเผย
บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ
2.2 วัฒนธรรมมุ่งเน้ นการพัฒนา (Developmental culture) หมายถึง
วัฒ นธรรมองค์ ก ารที่ บุค ลากรมี อิสระ กล้ าตัด สิน ใจ และมีค วามคิ ด ริ เริ่ ม สร้ างสรรค์
เกณฑ์วดั ความสาเร็ จคือนวัตกรรม
2.3 วัฒ นธรรมมุ่ง เน้ น ความมี เหตุผ ล (Rational culture) หมายถึ ง
วัฒนธรรมองค์การที่บคุ ลากรชอบแข่งขันในการทางาน ปฏิบตั ิงานเพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์หรื อ
บริ การที่สอดคล้ องวัตถุประสงค์ขององค์การ มีลกั ษณะการทางานเชิงรุก
2.4 วัฒ นธรรมมุ่ ง เน้ นล าดั บ ขัน้ (Hierarchical culture) หมายถึ ง
วัฒ นธรรมองค์ ก ารที่ บุ ค ลากรปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบี ย บข้ อบั ง คั บ ปฏิ บั ติ ง านตาม
ภาระหน้ าที่ มีระบบควบคุมกากับและติดตามการปฏิบตั ิงานของบุคลากร
2.5 วั ฒ นธรรมมุ่ ง เน้ นการเรี ย นรู้ (Learning culture) หมายถึ ง
วัฒนธรรมองค์การที่บคุ ลากรเปรี ยบเทียบระบบการปฏิบตั ิงานกับเกณฑ์มาตรฐาน การ
ค้ นหาและเฝ้าระวังความเสี่ยงจากการให้ บริ การ และจากสิ่งแวดล้ อมในการปฏิบตั ิงาน
ใช้ หลักการของ PDCA มาปรับปรุ งกระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีการ
แลกเปลีย่ นข้ อมูลความรู้ซงึ่ กันและกัน
3.การติดต่อสื่อสาร (Communication) หมายถึง รู ปแบบการสื่อสารอย่าง
เป็ นทางการ รู ปแบบการสื่อสารอย่างไม่เป็ นทางการ และช่องทางการสื่อสารที่มีความ
หลากหลาย รายละเอียดดังนี ้
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3.1 รู ปแบบการสื่อสารอย่างเป็ นทางการ หมายถึง การประชุม เพื่ อ
ชี ้แจงกลยุทธ์ และมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน การประชุมเพื่อปรึ กษาหารื อแนวทางการ
ปฏิบตั ิงานร่วมกัน
3.2 รูปแบบการสือ่ สารอย่างไม่เป็ นทางการ หมายถึง การวางแผนการ
ปฏิบตั ิงาน การทบทวนหลังทากิจกรรมร่ วมกัน การทากิจกรรมทบทวนคุณภาพ และ
การใช้ สารสนเทศสนับสนุนการปฏิบตั ิงาน
3.3 ช่องทางการสื่อสารที่ มีค วามหลากหลาย เช่น การติดประกาศ
หนังสือเวียน เสียงตามสาย โทรศัพท์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิ กส์ (E-mail) การประชุมผ่าน
วีดีทศั น์ (Video conference) และโปรแกรมประยุกต์ตา่ ง ๆ
4.การมีส่วนร่ วมของบุคลากร (Employee involvement) หมายถึง การเข้ า
ร่ วมประชุมเพื่อรับทราบวิสยั ทัศน์และข้ อมูลเกี่ยวกับภาพรวมขององค์การ การมีส่วน
ร่วมในการเสนอปั ญหาและอุปสรรคในการปฏิ บตั ิงาน และการมีสว่ นร่วมในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมต่างๆ ขององค์การเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
5.การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA หมายถึง ผลการรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA ในปี 2557 ตัง้ แต่ระดับผ่าน ระดับดี ระดับดีมาก และระดับดีเลิศ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ได้ แก่ การตรวจสอบความแม่นตรงเชิง
เนื ้อหา (Content validity) โดยนาแบบสอบถามที่สร้ างขึ ้นให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญ จานวน 5 ท่าน
พิจารณาความสอดคล้ องของข้ อคาถามแต่ละข้ อของตัวแปรกับนิยามศัพท์ แล้ วหาค่า
ดัชนีความสอดคล้ อง (Index of Congruence : IOC) ทดลองใช้ เครื่ องมือกับตัวอย่าง
30 คน ซึ่งค่า IOC มากกว่า 0.50 และหาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม
ทังฉบั
้ บของแต่ละตัวแปร โดยใช้ สตู รสัมประสิทธิ์ อลั ฟ่ าของครอนบราค ซึ่งเกณฑ์ ควร
มีคา่ ความเชื่อมัน่ ตังแต่
้ 0.7 ขึ ้นไป ผลปรากฏดังตาราง 1
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ตาราง 1 แสดงค่าดัชนีความสอดคล้ อง และความเชื่อมัน่ ของแต่ละตัวแปร

การเก็ บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยดาเนินการเก็ บรวบรวมข้ อมูลกับบุคลากรที่
ปฏิ บัติ ง านในโรงพยาบาลชุ ม ชน เขตสุข ภาพที่ 8 ที่ ได้ รั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน HA จานวน 334 คน จากนันท
้ าการตรวจสอบความครบถ้ วนสมบูรณ์ และ
ตังใจตอบ
้
ได้ จานวน 255 ฉบับ
วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลพื ้นฐานเพื่อให้ ทราบคุณลักษณะ
ของตัวอย่างและลักษณะของการแจกแจงของตัวแปรแฝงที่ใช้ ในโมเดลการวิจยั ได้ แก่
ความถี่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์ การแปรผัน ความเบ้
ความโด่ง และระดับของตัวแปรแฝงแต่ละตัว การวิเคราะห์ความแปรปรวนและความ
แปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปรสังเกต สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคณ
ู ทดสอบนัยสาคัญ
ทางสถิติโดยใช้ สถิติเอฟ และการวิเคราะห์ตรวจสอบความสอดคล้ องของโมเดล ได้ แก่
ค่าสถิติไคสแควร์ ค่าดัชนีวดั ระดับวัดความสอดคล้ อง คือ ค่า Goodness of Fit Index
(GIF), ค่ า Adjusted Goodness of Fit Index (AGIF), ค่ า Root Mean Square
Residual Index (RMR), ค่า Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA)
และ ค่า Critical N (CN)
ผลการวิจัย
ผลการพัฒนาและตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของโมเดลเชิงสาเหตุ
ของอิทธิพลของปั จจัยด้ านภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรมองค์การ การติดต่อสื่อสาร
และการมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากร ที่ มี ต่ อ การรั บ รองคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน HA
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ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 พบว่า ค่ าไคสแควร์ เท่ากับ 118.85 องศาอิ สระ
เท่ากับ 89 และค่าความน่าจะเป็ น เท่ากับ .019 ค่าดัชนีความสอดคล้ อง (GFI) เท่ากับ
0.94 ค่า ดัชนี ค วามสอดคล้ อ งที่ ป รั บ แล้ ว (AGFI) มี ค่าเท่า กับ 0.92 ค่ าดัช นี รากของ
ค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) มีค่าเท่ากับ 0.009 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ย
กาลังสองของความคลาดเคลื่อน โดยประมาณ (RMSEA) มีค่าเท่ากับ 0.036 และค่า
วิกฤตขนาดตัวอย่าง (CN) เท่ากับ 237.72
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื ้องต้ นของตัวแปรแฝง พบว่า การรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับผ่าน
เท่ากับ 2.646 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.233 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์
การแปรผัน (CV) ของตัวแปรแฝงมีการกระจายตัวร้ อยละ 8.805 เมื่อพิจารณาค่าความ
เบ้ (Sk) ของตัวแปรแฝง พบว่า ตัวแปรมีการแจกแจงลักษณะเบ้ ซ้าย (ค่าเป็ นลบ) แสดงว่า
ข้ อมูลของตัวแปรสูงกว่าค่าเฉลีย่ เมื่อพิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรมีการแจก
แจงลัก ษณะเตี ย้ แบนกว่ า ปกติ (ค่ า น้ อยกว่ า 0) แสดงว่ า ตัว แปรมี ก ารกระจาย
ข้ อมูลมาก
ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติเบื ้องต้ นของตัวแปรแฝงทัง้ 4 ตัวแปร พบว่า ตัวแปร
ทุก ตัว มี ค่ า เฉลี่ ย อยู่ในระดับ มากทุกตัว มี ค่ าเฉลี่ ยอยู่ระหว่าง 3.871-3.975 มี ค่ าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.377-0.546 เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ การแปรผัน (CV)
ของตัวแปรแฝงแต่ละตัว มีการกระจายตัวไม่แตกต่างกันมาก อยู่ระหว่างร้ อยละ 9.54214.105 เมื่อพิจารณาค่าความเบ้ (Sk) ของตัวแปรแฝง พบว่า ทุกตัวแปรมีการแจกแจง
ลักษณะเบ้ ซ้าย (ค่าเป็ นลบ) แสดงว่าข้ อมูลของตัวแปรส่วนใหญ่ สงู กว่าค่าเฉลี่ย เมื่อ
พิจารณาค่าความโด่ง (Ku) พบว่า ตัวแปรส่วนใหญ่มีการแจกแจงของข้ อมูลในลักษณะ
เตี ้ยแบนกว่าปกติ (ค่าน้ อยกว่า 0) แสดงว่า ตัวแปรส่วนใหญ่ มีการกระจายข้ อมูลมาก
ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝง
เพื่อใช้ สร้ างเมทริ กซ์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่ วมในการวิเคราะห์รูปแบบ
เส้ นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของอิทธิพลของปั จจัยด้ านภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ วัฒนธรรม
องค์การ การติดต่อสื่อสาร และการมีสว่ นร่ วมของบุคลากร ที่มีต่อการรับรองคุณภาพ
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ตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 พบว่า ตัวแปรแฝง มีค่าความ
แปรปรวนอยู่ระหว่าง 0.05-0.31 และค่าความแปรปรวนร่ วมระหว่างตัวแปรมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.04-0.17 รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วมระหว่างตัวแปรแฝง

ผลการวิเคราะห์ อิทธิ พ ลทางตรง และอิทธิ พลทางอ้ อมในรู ป แบบคะแนน
มาตรฐาน ของตัว แปรแฝงที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รองคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน HA
ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 พบว่า การรั บรองคุณ ภาพตามมาตรฐาน HA
ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ได้ รับอิท ธิ พ ลทางตรงจากวัฒ นธรรมองค์ การ
(  =0.34) รองลงมาคื อ ภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์ (  =-0.25) และการมี ส่ว นร่ ว มของ
บุคลากร (  =0.15) มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 นอกจากนีก้ ารรับรองคุณภาพ
ตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ได้ รับอิทธิ พลทางอ้ อมจาก
วัฒ นธรรมองค์ ก าร (  =0.25) โดยส่งผ่านการติ ดต่อสื่อสาร และการมี ส่วนร่ วมของ
บุคลากร และได้ รับอิทธิ พลทางอ้ อมจากภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ (  =-0.12) โดยส่งผ่าน
การติ ดต่ อสื่อสาร และการมี ส่วนร่ วมของบุคลากร เมื่ อพิ จารณาอิ ทธิ พลทางตรงและ
อิทธิพลทางอ้ อมของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงภายในที่มีอิทธิพลตัวแปรแฝง
ภายใน พบว่า การติดต่อสื่อสารได้ รับอิทธิพลทางตรงจากภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ (  =0.57) และวัฒ นธรรมองค์ ก าร (  =0.56) นอกนั น้ ไม่ มี อิ ท ธิ พ ล เมื่ อ พิ จ ารณาค่ า
สัมประสิทธิ์ การพยากรณ์ ของสมการโครงสร้ าง ตัวแปรแฝงในโมเดลสามารถอธิบาย
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ความแปรปรวนของการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน เขต
สุขภาพที่ 8 ได้ ร้อยละ 43 รายละเอียดแสดงดังนี ้
ตาราง 3

ค่าสถิติวดั ระดับความสอดคล้ อง สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ พหุคูณ และค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน (  ) ของรู ปแบบเส้ นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุ
ของการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน
เขตสุขภาพที่ 8
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ภาพ 2

รูปแบบเส้ นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA ในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน

สรุ ปและอภิปรายผลการวิจัย
การพัฒ นาและตรวจสอบความสอดคล้ องกลมกลืนของรู ป แบบเส้ นทาง
อิทธิ พลเชิ งสาเหตุของการรับ รองคุณ ภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน
เขตสุขภาพที่ 8 หลังปรับแก้ โมเดลแล้ วปรากฏว่าโมเดลมีความสอดคล้ องกลมกลืนกับ
ข้ อมูลเชิ งประจักษ์ มีค่าดัชนีความสอดคล้ องอยู่ในเกณฑ์ ที่กาหนด ค่าสถิติ วดั ระดับ
ความสอดคล้ อ งของโมเดล โดยพิ จ าณาค่ า ไค-สแควร์ แตกต่ า งจากศู น ย์ อ ย่ า ง
ไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ แสดงว่ายอมรับสมมติฐานหลักที่วา่ โมเดลตามทฤษฎีสอดคล้ อง
กับข้ อมูลเชิงประจักษ์ และมีค่าค่าดัชนีความสอดคล้ องอยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด ได้ แก่ ค่า
ดัชนีวดั ระดับความสอดคล้ อง (GFI) และค่าดัชนีวดั ระดับความสอดคล้ องที่ปรับแล้ ว
(AGFI) มีค่าเข้ าใกล้ 1 ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของส่วนที่เหลือ (RMR) และ
ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกาลังสองของความคลาดเคลือ่ นโดยประมาณ (RMSEA) มีค่า
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เจ้ าใกล้ 0 และค่าวิกฤตขนาดตัวอย่าง (Critical N) มีค่ามากกว่า 200 (JÖreskog and
SÖrbom, 1993 ; Schumacker & Lomax, 2010 อ้ างถึงใน ภัทราพร เกษสังข์ , 2556)
โดยตัวแปรแฝงในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 8 ได้ ร้อยละ 43 ซึ่งเกือบเป็ นไปตาม
เกณฑ์ที่นกั วิจยั ต้ องการสาหรับความสามารถในการอธิบายความแปรปรวนของตัวแปร
ที่กาหนดเกณฑ์อย่างน้ อยขันต
้ ่าร้ อยละ 50 (Hair and others, 2006 อ้ างถึงใน ภัทราพร
เกษสังข์ , 2556) ทัง้ นีเ้ พราะในการคัดเลือกตัวแปร ผู้วิจัยศึกษาจากทฤษฎี งานวิจัย
ที่เกี่ยวข้ อง แต่ยงั ไม่ลงลึกในการคัดเลือกตัวแปรจากบริ บทสถานการณ์ จริ ง อาจทาให้
ตัวแปรบางตัวที่มีอิทธิพลไม่ได้ เข้ าสู่ในโมเดล จึงทาให้ การอธิบายความแปรปรวนของ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ไม่สงู มาก
รูปแบบเส้ นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุของการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA
พบว่า ตัวแปรแฝงมีอิทธิพลทางตรงทางบวกต่อการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA
ตัวแปรที่มีอิทธิพลสูงสุด คือ วัฒนธรรมองค์การ รองลงมา คือ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์
และการมีส่วนร่ วมของบุคลากร อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี ้การ
รั บ รองคุณ ภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุม ชน เขตสุข ภาพที่ 8 ยังได้ รั บ
อิทธิ พลทางอ้ อมจากวัฒนธรรมองค์การ โดยส่งผ่านการติดต่อสื่อสาร และการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร และได้ รับอิทธิพลทางอ้ อมจากภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ โดยส่งผ่านการ
ติดต่อสือ่ สาร และการมีสว่ นร่วมของบุคลากร เมื่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงและอิทธิพล
ทางอ้ อมของตัวแปรแฝงภายนอกและตัวแปรแฝงแฝงภายในที่มีอิทธิ พลตัวแปรแฝง
ภายใน พบว่า การติ ด ต่ อ สื่ อ สารได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลทางตรง จากภาวะผู้น าเชิ ง กลยุท ธ์
และวัฒนธรรมองค์การ นอกนันไม่
้ มีอิทธิพล โดยภาพรวมสอดคล้ องกับกรอบแนวคิด
และสมมติฐานการวิจยั
ขนาดอิ ท ธิ พ ลของตั ว แปรแฝงที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรั บ รองคุ ณ ภาพตาม
มาตรฐาน HA ที่พ บว่า วัฒ นธรรมองค์ การมีอิท ธิ พลทางตรงทางบวกต่อ การรับ รอง
คุณภาพตามมาตรฐาน HA และมีอิทธิพลทางอ้ อมทางบากต่อการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA โดยส่งผ่านการติดต่อสื่อสาร และการมีส่วนร่ วมของบุคลากร อย่างมี
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นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน ทัง้ นี ้อาจเป็ นเพราะวัฒนธรรม
องค์ ก ารเป็ นค่ า นิ ย ม (Espoused values) หรื อ สิ่ ง ที่ อ งค์ ก ารก าหนดแล้ ว สื่ อ สารให้
บุคลากรนาไปปฏิบตั ิ บุคลากรเชื่อว่าเป็ นสิง่ ที่ควรกระทา และรู้ถึงวิธีการดาเนินกิจกรรม
ที่ น าไปสู่พ ฤติ ก รรมและการท างานของบุค ลากร (Schein, 1999 : 15-20) บุค ลากร
มีความเอื ้อเฟื อ้ เผื่อแผ่ตอ่ กัน มีการทางานเป็ นทีมและเปิ ดโอกาสให้ ทกุ คนได้ แสดงความ
คิดเห็นอย่างเปิ ดเผย บุคลากรมีความผูกพันต่อองค์การ มีความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์และ
เกิดนวัตกรรม อีกทังวั
้ ฒนธรรมองค์การมุ่งเน้ นความมีเหตุผล ส่งผลต่อการปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้ ได้ ผลลัพธ์ หรื อบริ การที่สอดคล้ องกับเป้าหมายของหน่วยงาน และวัตถุประสงค์
ขององค์ การ บุคลากรมองว่าการทางานมีต้นทุนและการจัดบริ การที่ดีเหมือนการทา
ธุ ร กิ จ เป้ า หมายสูง สุด ของการปฏิ บั ติ ง านคื อ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพของหน่ ว ยงาน
(Denison and Spreitzer, (1991) ; Cameron and Quinn (1999) และสรพ. (2556)
สอดคล้ อ งกับ งานวิ จัย ของ Kim and Lee (2004) ที่ ได้ ศึก ษาความสัม พัน ธ์ ระหว่า ง
วัฒ นธรรมองค์ ก ารและผลการปฏิ บัติ ง านขององค์ ก าร พบว่า วัฒ นธรรมองค์ ก ารมี
ความสัม พั น ธ์ กั บ ผลการปฏิ บั ติ ง าน และสมจิ น ตนา คุ้ มภั ย (2553 : 246) พบว่ า
วัฒนธรรมองค์การทาให้ องค์การมีประสิทธิผล เช่นกัน
ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์มีอิทธิพลตรงในทิศทางลบต่อการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน ทังนี
้ ้อาจ
เป็ น เพราะภาวะเป็ น กระบวนการสร้ างอิ ท ธิ พ ลระหว่างผู้น าและผู้ต ามในการบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์การ โดยผู้นามีเป้าหมายที่จะพยายามจูงใจ สร้ างแรงผลักดันให้ ผ้ ู
ตามในองค์การทางานให้ บรรลุถึงเป้าหมายขององค์การ ทังนี
้ ้ผู้นาต้ องกล้ าสร้ างความ
เปลี่ย นแปลง ไม่ ยึ ด ติ ด กับ แนวทางวิ ธี ก ารท างานแบบเดิ ม เพื่ อ ให้ อ งค์ ก ารอยู่รอด
(Lussier and Achua, 2004) นอกจากนี ้ ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เป็ นรู ปแบบของภาวะ
ผู้น าที่ ม องการไกลในการสร้ างและพัฒ นาองค์ กรตามแผนกลยุทธ์ เพื่ อไปสู่เป้าหมาย
(นฤมล สุภาทอง, 2550) เป็ นกระบวนการของอิทธิพลที่ผ้ นู ามีตอ่ บุคคลอื่นให้ มีพฤติกรรม
ไปในทิศทางที่ต้องการ เพื่อการบรรลุและรักษาไว้ ซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์การ ที่คลอบ
คลุม ทัง้ เป้าหมาย (Ends) และวิธีการ (Means) โดยการกาหนดทิศทางขององค์ การ
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การวางแผนหรื อการสร้ างทางเลือก การนาไปสู่การปฏิบตั ิ และการควบคุมหรื อการ
ประเมิน (เชวงศักดิ์ พฤกษเทเวศ, 2553 : 55) ซึ่งภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ เป็ นเรื่ องใหม่
ถ้ าผู้บริ หารนารู ปแบบการบริ หารงานที่ ม่งุ เน้ นเป้าหมายมากเกินไปมาใช้ อาจมีผลต่อ
ความรู้ สกึ และการปรับตัวของบุคลากรผู้ปฏิบตั ิงาน เกิดความกดดันที่ต้องปฏิบตั ิงานที่
มุง่ เน้ นเป้าหมายขององค์การมากเกินไปโดยอาจไม่คานึงถึงตัวบุคคล ด้ วยเหตุนี ้อาจทา
ให้ บุค ลากรเกิ ด ความต่อ ต้ านในการด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ เกิ ด บริ ก ารที่ มี คุณ ภาพตาม
มาตรฐาน HA ซึง่ แตกต่างจากงานวิจยั ของ กฤศนรัตน์ พุทธเสน (2558 : 219) ที่พบว่า
ภาวะผู้ น าเชิ ง กลยุ ท ธ์ มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงในทางบวกต่ อ ประสิ ท ธิ ผ ลของโรงเรี ย น
มัธยมศึกษา
การมีส่วนร่ วมของบุคลากร มีอิทธิ พลตรงทางบวกต่อการรับรองคุณ ภาพ
ตามมาตรฐาน HA อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐาน ทังนี
้ ้
อาจเป็ นเพราะการที่บุคลากรระดับต่างๆ มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ตังแต่
้ การร่ วม
วางแผน ร่วมปฏิบตั ิกิจกรรม ร่วมประเมิน และร่วมรับผลประโยชน์ ทาให้ บคุ ลากรรู้สกึ มี
คุณค่าและเป็ นส่วนหนึ่งขององค์การ มีความรู้ สึกเป็ นเจ้ าของ ด้ วยเหตุนีจ้ ึงทาให้ เกิ ด
ความทุ่มเทในการปฏิบตั ิงานเพื่อประสิทธิผลขององค์การ (Boal & Hooijberg, 2000 ;
สันติชัย เอื ้อจงประสิทธิ์, 2551) สอดคล้ องกับงานวิจัยของ Dückers, et al. (2009) ที่
พบว่า การมี ส่วนร่ วมของแพทย์ ที่ มี ต่อ ระบบงานพัฒ นาคุณ ภาพเกิ ด จากการได้ รั บ
มอบหมายหน้ าที่รับผิดชอบงานพัฒนาคุณภาพที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิจริ ง
และวัชรพงษ์ อินทรวงศ์ (2552 : 27) ที่พบว่าการเปิ ดโอกาสให้ บุคลากรมีส่วนร่ วมใน
การปรับปรุ งคุณ ภาพการทางาน การแสดงความคิดเห็นต่อนโยบายการบริ หารและ
สภาพการท างาน ท าให้ บุ ค ลากรตระหนั ก ถึ ง เป้ า หมาย กลยุ ท ธ์ ข องหน่ ว ยงาน
และสามารถนาปั จจัยเหล่านันมาใช้
้
กาหนดเป้าหมายการทางาน ตลอดจนการปรับปรุ ง
คุณ ภาพและผลการปฏิ บัติ ง านให้ มี ค วามสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงกับ เป้ า หมายหลัก
ขององค์การ
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ข้ อเสนอแนะ
1.ข้ อเสนอแนะในการนาผลงานวิจัยไปใช้
จากการศึกษารู ป แบบเส้ นทางอิทธิ พลเชิ งสาเหตุของการรับรองคุณ ภาพ
ตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุม ชน เขตสุขภาพที่ 8 พบว่า ตัวแปรวัฒ นธรรม
องค์ ก ารส่ ง ผลต่ อ การรั บ รองคุ ณ ภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุ ม ชน
เขตสุขภาพที่ 8 อย่างมี นัยสาคัญ ทางสถิ ติ ทัง้ ทางตรงและทางอ้ อมสูงสุด รองลงมา
การมีสว่ นร่ วมของบุคลากร ตามลาดับ ดังนันโรงพยาบาลชุ
้
มชนควรกระตุ้นให้ บคุ ลากร
ตระหนักถึ งค่านิ ยมหรื อหลักการที่ โรงพยาบาลชุมชนใช้ เป็ นแบบแผนกิ จกรรมสาหรั บ
ปฏิบตั ิร่วมกัน โดยใช้ รูปแบบการสื่อสารที่มีความหลากหลาย ในการประชาสัมพันธ์
เพื่ อ ให้ เกิ ด การมี ส่ว นร่ ว มต่ อ ระบบงานพั ฒ นาคุณ ภาพ และการมี ส่ว นร่ ว มในการ
ปรับปรุงคุณภาพการทางานที่เกี่ยวข้ องกับลักษณะงานที่ปฏิบตั ิจริ ง
2.ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครัง้ ต่ อไป
การวิ จัย ครั ง้ นี ศ้ ึ ก ษากับ บุค ลากรที่ ป ฏิ บัติ งานในโรงพยาบาลชุม ชนเขต
สุขภาพที่ 8 ที่ มีผลการรับ รองคุณ ภาพตามมาตรฐาน HA ในปี 2557 ดังนัน้ ควรขยาย
ผลการวิจัยกับบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน ในเขตสุขภาพอื่นๆ ที่มีผลการ
รับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA และศึกษาเปรี ยบเทียบการไม่แปรเปลี่ยนของโมเดล
เนื่องจากบริ บทแต่ละเขตสุขภาพแตกต่างกัน นอกจากนี ้การสังเคราะห์ตวั แปรที่นามา
ศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA ในโรงพยาบาลชุมชน
เขตสุขภาพที่ 8 นันได้
้ มาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั เพื่อให้ ได้ ตวั แปรที่คาดว่ามี
มีอิทธิพลนามาใช้ ในการศึกษา ดังนันควรมี
้
การศึกษาหาปั จจัยเบื ้องต้ นมาจากข้ อมูลเชิง
ลึกโดยการทาวิจยั เชิงคุณภาพจากกลุม่ ที่มีคณ
ุ ลักษณะเด่นด้ านการรับรองคุณภาพตาม
มาตรฐาน HA เพื่ อ ถอดโมเดลของตัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลจากสภาพที่ แ ท้ จ ริ งจากกลุ่ม
ที่ศกึ ษา

ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

368 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงสาธรณสุข .(2555). แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพแห่ งชาติ ใ นช่ วงแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559. ก รุ งเท พ ฯ : อ งค์ ก า ร
สงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมถ์.
กฤศนรั ต น์ พุ ทธเสน. (2558). การพั ฒ นาโมเดลเชิ งสาเหตุ การบริ ห ารจั ด การสู่
ความสาเร็จของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
มัธยมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ. วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
เขตสุขภาพที่ 8. (2557). แผนพัฒนาระบบบริ การสุขภาพ ปี 2557. เขตสุขภาพที่ 8.
เชวงศักดิ์ พฤษเทเวศ.(2550).การพัฒนาตัวบ่ งชีภ้ าวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหาร
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา.วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชา
การบริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์. (2546). ทฤษฎีองค์ การสมัยใหม่ . (พิมพ์ครัง้ ที่ 2). กรุงเทพฯ :
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
นฤมล สุภาทอง. (2550). ภาวะผู้นาเชิงกลยุทธ์ ของผู้บริหารที่ส่งผลต่ อประสิทธิผล
โรงเรี ย นสั ง กั ด ส านั กงานเขตพื ้น ที่ การศึ ก ษา นครพนม เขต 2.
วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
บุญชม ศรี สะอาด. (2556). การวิจัยเบือ้ งต้ น. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น.
บู ล ยาวี ขานมา. (2555). โมเดลโครงสร้ างภาวะผู้ น าเชิ ง ระบบของผู้ บริ ห าร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. วิทยานิพนธ์ ปริ ญ ญาดุษ ฎี บัณ ฑิ ต สาขาวิช าการ
บริ หารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
พงษ์ เทพ สันติกุล. (2550). บทบาทและอิทธิพลต่ อกระบวนการกาหนดนโยบาย
การศึ ก ษาและสาธารณสุ ข ของประเทศไทย. วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญา
ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 369

ไพโรจน์ ภัทรานรากุล และทัศนัย ขันตยาภรณ์ . (2552). การปฏิรูปบทบาทภารกิจ
เพื่ อการจั ด การสาธารณ สุ ข .(พิ ม พ์ ค รั ง้ ที่ 10). กรุ ง เทพฯ : สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
ภั ท ราพร เกษสั ง ข์ . (2556). สถิ ติ แ ละการวิ จั ย ขั ้น สู ง . เลย : คณะครุ ศ าสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย.
วัชรพงษ์ อินทรวงศ์ (2552). อิทธิพลของวิธีปฏิบัติด้านทรัพยากรมนุษย์ ต่อผลการ
ปฏิ บั ติ ง านบุ ค ลากรสายผู้ สอนในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา. วิ ท ยานิ พ นธ์
ปริ ญ ญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารทรั พ ยากรณ์ มนุ ษ ย์ สถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
สานัก งานหลัก ประกัน สุขภาพแห่งชาติ. (2555). ระบบหลั กประกั น สุ ขภาพไทย.
กรุงเทพฯ : สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน). (2556). คู่มือการพัฒ นา
และรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน HA สาหรั บสถานพยาบาล. นนทบุรี
: สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล.
สันติชยั เอื ้อจงประสิทธิ์. (2551). การศึกษาวิจัยหน่ วยงานท่ องเที่ยวของรั ฐ. จุลสาร
การท่องเที่ยว.
สัมฤทธิ์ ศรี ธ ารงสวัสดิ์ , และคณะ. (2555). ระบบประกั น สุ ขภาพไทย. กรุ งเทพฯ :
ส านั ก งานหลัก ประกั น สุ ข ภาพแห่ งชาติ . สุน ทร สุ ริ ย พงศกร. (2553). ปั จจั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ กับผลลัพธ์ ของการบริหารโรงพยาบาลชุมชน. วิทยานิพนธ์
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาบริ หารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ .
สมจินตนา คุ้มภัย. (2553). การเปรี ยบเทียบวัฒนธรรมองค์ การที่มีอิทธิพลต่ อ
ประสิทธิผลองค์ การ : กรณีศึกษา รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ใน ป ร ะ เท ศ ไท ย .
วิ ท ยานิ พ นธ์ ปริ ญ ญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ .
Boal, K. B., & Hooijberg, R. (2000) . Strategic leadership research : Moving on.
The Leadership Quarterly, 11(4) : 515-549.
ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

370 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (1999) . Diagnosing and changing
organizational culture :Based on the competing values framework.
Massachusetts : Addison-Wesley.
Denison, D.R., & Spreitzer, G.M. (1991).Organizational culture and organizational
development : Acompeting values approach.Research in
Organizational Culture Change and Development, 5 : 1-21.
Dückers, M. L., et al. (2009). Consensus on the leadership of hospital CEOs and
its impact on the participation of physicians in improvement projects.
[On-line]. From http://ac. els-cdn.com/S0168851009000207 [2015,
June 22].
Guest, D., et al., (2003). Human resource management and performance.
British Journal of Industrial Relations, 41(2) : 291–314.
Kim, S., & Lee, H. (2004). Organizational factors affecting knowledge sharing
capabilities.New York : Agnation.
Lussier, R. N., & Achua, C. F. (2004). Leadership : Theory, application, skill
building. 2nd ed. Cincinnati Ohio : South-Western College.
Schein, E. H. (1992) . Organizational culture and leadership. 2nd ed. California :
Jossey-Bass.
_______. (1999). The corporate culture survival guide. San Francisco :
Jossey-Bass.
Wardhani, V., et al. (2009) . Determinant of quality management systems
implementation in hospitals. [On-line]. From
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168851008001565
[2015, June 22].

ปี ที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562

