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บทคัดยอ
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 3) การรับรูใ น
การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 4) ความรู 5) การสนับสนุน
จากผูนํา และ 6) การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ซึง่ ไดผา นการตรวจความตรง
เชิงเนือ้ หาโดยผูท รงคุณวุฒิ 5 ทาน และหาความเทีย่ งของ
แบบสอบถามสวนที่ 2, 3, 4 และ 5 ไดคาเทากับ 0.87,
0.88, 0.94 และ 0.96 ตามลําดับ การวิเคราะหขอมูลโดย
หาคาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหการ
ถดถอยพหุ

การวิจัยเชิงความสัมพันธนี้ศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การบริหารจัดการแบบการมีสว นรวมในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล และการสนับสนุนจากผูนําตอการมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของโรงพยาบาล
เกษมราษฎร บางแค กลุมตัวอยาง จํานวน 223 คน เลือก
โดยการสุมแบบแบงชั้นจากบุคลากรประจําที่ปฏิบัติงาน
อยูในโรงพยาบาล เก็บขอมูลระหวาง เดือนพฤศจิกายน–
ธันวาคม พ.ศ. 2555 เครื่องมือวิจัยเปนแบบสอบถาม มี
6 สวน ไดแก 1) ขอมูลสวนบุคคล 2) เจตคติตอการมี

วิทยานิพนธ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
* พยาบาลบริหารความเสี่ยง โรงพยาบาลเกษมราษฎร บางแค
** รองศาสตราจารย อาจารยพยาบาลประจํา มหาวิทยาลัยคริสเตียน
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พัฒนาคุณภาพของบุคลากรอยูในระดับปานกลาง การ
สนับสนุนจากผูน าํ สามารถทํานายการบริหารจัดการแบบ
มีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเกษม
ราษฎรไดรอยละ 39.5 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

ผลการวิจัยพบวา เจตคติตอการมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การรับรูข อ มูลขาวสารในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ความรูแนวคิด กระบวนการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลของบุคลากร การสนับสนุน
จากผูนําและการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการ

Abstract
This correlational descriptive study aimed to study the factors affecting the participation management
of hospital quality improvement including attitude, perception, and leader support to participate in quality
improvement at Kasemrad Bangkae hospital. The sample of 223 personnel was selected using a stratified
random sampling. The data were collected during November to December 2012. The research instrument
was a questionnaire which consisted of six parts: 1) personal data 2) attitude 3) perception 4) knowledge
5) leader support and 6) participation management. Its content validity was approved by a group of five
experts. The reliability coefficients of part 2 to 5 were 0.87, 0.88, 0.94, and 0.96 repectively. The average,
standard deviation, and multiple regression analysis were used in data analysis.
Results of this study showed that the attitude, perception, knowledge, leader support and the
participation management of hospital quality improvement were at the moderate level. Only leader
support could predict the participation management of hospital quality improvement. The predictor
accounted for 39.5 % at p < .05.

ความสําคัญของปญหา
โรงพยาบาลที่สําคัญใหเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ กลยุทธทสี่ าํ คัญอยางหนึง่ ในการนําโรงพยาบาล
สูการรับรองคุณภาพคือการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ปรัชญาการบริหารองคกรยุคใหมจะใชการบริหารงานแบบ
มีสวนรวม โดยใหผูปฏิบัติงานมีสวนรวมในการวางแผน
การดําเนินงาน ยึดหลักปรัชญาวา รวมคิด รวมทํา และรวม
ตัดสินใจ บริหารโดยใหความสําคัญกับคนและเนนการ
ทํางานเปนทีม (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2551) การบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวมเปนกระบวนการของการใหผูอยูใต

สถานบริการสุขภาพนอกจากจะเปนสถานที่ให
บริการดานสุขภาพ ปจจุบันยังเปนธุรกิจประเภทหนึ่งที่มี
การแขงขันทางดานบริการสุขภาพ ทั้งในดานมาตรฐาน
การรักษา เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณทางการแพทยที่
มีความกาวหนาทันสมัยตามวิวัฒนาการ โรงพยาบาลทั้ง
ของภาครัฐบาลและเอกชนตางแขงขันกันเพื่อยกระดับ
คุณภาพการบริการใหไดตามมาตรฐานเพื่อการรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital accreditation: HA)
(บุณฑริกา วรรณกลึง, 2555) ซึ่งเปนการประกันคุณภาพ
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บังคับบัญชามีสว นเกีย่ วของในกระบวนการตัดสินใจ ทําให
ผูร ว มปฏิบตั งิ านมีโอกาสแสดงความคิดเห็น ใชความรูค วาม
สามารถและประสบการณของแตละบุคคลรวมกันในการ
ปรับปรุง พัฒนางานใหดีขึ้น (สมเดช สีแสง, 2547) การมี
สวนรวมทําใหประสิทธิภาพการทํางานและความพอใจของ
บุคลากรเพิม่ ขึน้ ลดความสูญเสียและการขาดงานนอยลง
(สมยศ นาวีการ, 2545) ปจจัยความสําเร็จทีจ่ ะทําใหองคกร
บรรลุวิสัยทัศนไดนั้น ตองใหหนวยงานและบุคลากรทุก
คนในองคกรรับรูว สิ ยั ทัศน และตองอาศัยความรวมมือจาก
บุคลากร อีกทั้งหัวใจสําคัญของการพัฒนาคุณภาพ คือ
มุงเนนการเรียนรูโดยมีสวนรวม และนําประสบการณมา
แลกเปลี่ยน เชื่อมโยงทบทวนแนวคิดใหเกิดคุณภาพใน
กระบวนการปฏิบัติงานทุกระดับ จากแนวคิดของ Likert
(1961) ไดแสดงใหเห็นสาระสําคัญของการบริหารแบบมี
สวนรวม คือผูบังคับบัญชารับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอ
แนะของผูใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชากระตุนจูงใจ
ผูใตบังคับบัญชาใหเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน ระบบ
การติดตอสื่อสารภายในองคกรมีความคลองตัวเปนไป
โดยอิสระ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร บางแคไดรบั การรับรอง
คุณภาพจากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
(สรพ.) ครั้งแรกใน พ.ศ. 2546 และขอตออายุการรับรอง
ขัน้ 2 ถึง พ.ศ. 2555 เปาหมายคือ ผานการรับรองมาตรฐาน
กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลขั้น 3
นลกฤต ศรีเมือง (2550) พบวาสถานภาพการพัฒนา
คุณภาพตามมาตรฐานโรงพยาบาลฉบับฉลองสิรริ าชสมบัติ
60 ปของเจาหนาทีโ่ รงพยาบาลเอกชน แหงหนึง่ อยูใ นระดับ
ตํ่ากวาเกณฑ โรงพยาบาลใหความสําคัญและพยายาม
วางแผนกลยุทธ ตัง้ เปาหมายและสรางกิจกรรมสงเสริมให
บุคลากรมีสว นรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล เพือ่
ใหระบบคุณภาพอยูค กู บั โรงพยาบาลอยางยัง่ ยืน ผูว จิ ยั จึง
สนใจศึกษาเรื่องนี้ เพื่อคุณภาพการบริการและความ
ปลอดภัยของผูมาใชบริการ และเปนการพัฒนาคุณภาพ

มาตรฐานการรักษาและบริการใหผา นการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล

วัตถุประสงคการวิจัย
1. ศึกษาเจตคติตอการมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล การรับรูข อ มูลขาวสารในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล ความรูแนวคิด กระบวนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล การสนับสนุนจากผูน าํ และการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
เกษมราษฎร บางแค
2. ศึกษาอํานาจทํานายการบริหารจัดการแบบมี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร
บางแค โดยใช เจตคติตอการมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล การรับรูข อ มูลขาวสารในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล และ การสนับสนุนจากผูนํา เปนตัว
ทํานาย

สมมติฐานการวิจัย
เจตคติตอการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล การรับรูข อ มูลขาวสารในการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล และการสนับสนุนจากผูนําสามารถรวมกัน
ทํานายการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎร บางแคได
กรอบแนวคิดของการวิจยั ใชกระบวนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาลเพื่อใหไดรับการประเมินและรับรอง
มาตรฐานโรงพยาบาล การเรียนรูป ฏิบตั อิ ยางเปนวัฒนธรรม
ขององคกร การมีสว นรวมของบุคลากรทุกระดับ การทํางาน
เปนทีม ทีมงานสัมพันธ (Teamwork and empowerment)
ทุกคนตางตองพึ่งพิงกันในการทํางาน คุณภาพเกิดจาก
การประสานความพยายามของผูที่เกี่ยวของ ผูปฏิบัติงาน
ตองไดรบั การเสริมพลังดวยการฝกอบรม ไดรบั ขอมูล และ
โอกาสเพื่อนําศักยภาพของตนมาใชอยางเต็มที่ (อนุวัฒน
ศุภชุติกุล, 2544)
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เจตคติตอการมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล

การรับรูขอมูลขาวสาร
ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
การสนับสนุนจากผูนํา

แผนภูมิ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย

วิธีดําเนินการวิจัย
มาจากแบบสอบถามปจจัยความรู ของอุไรวรรณ เมืองสุวรรณ
(2549)
สวนที่ 2 และ 3 การตอบใชมาตรประมาณคา
5 ระดับ ไดแก เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ
ไมเห็นดวย และ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ขอความเชิงบวก
กําหนดคะแนนจาก 5 ถึง 1 ตามลําดับสวนขอความเชิงลบ
ใหคะแนนจาก 1 ถึง 5 การแปลความหมายของระดับใช
เกณฑคาเฉลี่ย ไดแก 1.00-2.33 หมายถึง ตํ่า 2.34-3.66
หมายถึง ปานกลาง และ 3.67-5.00 หมายถึง มาก
สวนที่ 4 แบบวัดความรู กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล มีจํานวน 7 ขอ ผูวิจัยไดนําบางสวนมาจาก
แบบสอบถามปจจัยความรูของอุไรวรรณ เมืองสุวรรณ
(2549) การตอบถา ถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน
การแปลระดับใชเกณฑรอยละ คือรอยละ 80-100
หมายถึง สูง รอยละ 60-79 หมายถึง ปานกลาง และ
รอยละ 40-59 หมายถึง ตํ่า
สวนที่ 5 การสนับสนุนจากผูน าํ ผูว จิ ยั ไดนาํ บางสวน
มาจากแบบสอบถามปจจัยความรูข องหทัยนุช ภูเ พ็ง (2551)
มีจํานวน 10 ขอ แบงเปน 3 ดานคือ
1. ดานการสรางขวัญและกําลังใจ จํานวน 4 ขอ
ไดแก ขอ 1-4
2. ดานการใหโอกาสการมีสวนรวม จํานวน 3 ขอ

การวิจัยเปนแบบพรรณนาเชิงความสัมพันธ
(Correlational description research)
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร เปนเจาหนาที่ ที่รับการบรรจุเปน
เจาหนาที่ประจําและปฏิบัติงานอยู ในโรงพยาบาล
เกษมราษฎร บางแค จํานวน 517 คน
กลุมตัวอยาง จํานวน 223 คน เลือกโดยการสุม
แบบแบงชั้น (Stratified random sampling) ใชสูตรการ
หาจํานวนกลุมตัวอยางของยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่น
95 % (บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร, 2553)
เครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถามและแบบวัด มี
5 สวนคือ
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ
ลักษณะงาน ประสบการณการทํางาน และตําแหนงงาน
สวนที่ 2 เจตคติตอการมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล มีจํานวน 10 ขอ ผูวิจัยพัฒนาจาก
แบบสอบถามเจตคติตอ โครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพ
ของสศิมนต สกุลไกรพีระ (2544) มีขอ ความเชิงบวก จํานวน
4 ขอ ไดแก ขอ 2, 3, 9 และ 10 และขอความเชิงลบ
จํานวน 6 ขอ ไดแก ขอ 1, 4, 5, 6, 7 และ 8
สวนที่ 3 การรับรูขอมูลขาวสารในการพัฒนา
คุณภาพโรง พยาบาล มีจาํ นวน 5 ขอ ผูว จิ ยั ไดนาํ บางสวน
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ไดแก ขอ 5-7
3. ดานการกระตุนติดตามอยางตอเนื่อง จํานวน
3 ขอ ไดแก ขอ 8-10
สวนที่ 6 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ผูว จิ ยั ปรับจากแบบสอบถาม
การมีสว นรวมในการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
ของหทัยนุช ภูเพ็ง (2551) ซึ่งใชแนวคิดของ Cohen และ
Uphoof (1980) มีจํานวน 36 ขอ แบงเปน 4 ดาน คือ
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ จํานวน 8 ขอ
ไดแก ขอ 1 - 8
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ จํานวน 10 ขอ
ไดแก ขอ 9 - 18
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน จํานวน 8 ขอ
ไดแก ขอ 19 - 26
4. การมีสว นรวมในการประเมินผล จํานวน 10 ขอ
ไดแก ขอ 27 –36
สวนที่ 5 และ 6 การตอบใชมาตรประมาณคา
5 ระดับของความเปนจริงไดแก มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง
นอย และนอยทีส่ ดุ กําหนดคะแนนจาก 5 ถึง 1 ตามลําดับ
การแปลความหมายของระดับใชเกณฑคาเฉลี่ยเชนเดียว
กับสวนที่ 2 และ 3
การหาคุณภาพของเครือ่ งมือดานความตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) โดยผูทรงคุณวุฒิ 5 ทานหาคา
ดัชนีความสอดคลอง (Item objective congruence ) ของ
แบบสอบถามทั้งชุดได เทากับ 0.93 แลวนําเครื่องมือวิจัย
ไปใชกบั เจาหนาที่ ทีม่ ลี กั ษณะคลายกลุม ตัวอยาง จํานวน
30 คน หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ของ
แบบสอบถามสวนที่ 2, 3, 5 และ 6 ไดเทากับ 0.87, 0.88,
0.94 และ 0.96 ตามลําดับ สวนแบบวัดใชสตู รของ Kuder
และ Richardson ไดคาสัมประสิทธิ์ความเที่ยง เทากับ
0.64

วิธีเก็บรวมรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลในเดือน
ธันวาคม ป 2555
การพิทกั ษสทิ ธิผ์ เู ขารวมการวิจยั ผูว จิ ยั ไมละเมิด
สิทธิ์ของผูตอบโดยใหสมัครใจในการตอบแบบสอบถาม
และรักษาความลับของขอมูลรายบุคคลและนําเสนอผล
การวิจยั ในภาพรวม การวิจยั ไดผา นการอนุมตั จิ ากประธาน
คณะกรรมการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย
ตามหนังสืออนุมัติเลขที่ 100 ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
และไดรบั อนุญาตใหเก็บขอมูลจากผูอ าํ นวยการโรงพยาบาล
ผูวิจัยแจกเครื่องมือวิจัยแกกลุมตัวอยางในหนวย
งานผานหัวหนาแผนก และนัดหมายการรับกลับดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
คอมพิวเตอรหาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ และสวนเบีย่ งเบน
มาตรฐานและการวิเคราะหการถดถอยพหุ (Multiple
regression analysis)

ผลการวิจัย มีดังนี้
บุคลากรโรงพยาบาลเกษมราษฎร บางแค จํานวน
223 คน รอยละ 86.5 เปนหญิง รอยละ 49.3 มีอายุอยู
ในชวง 15-30 ป รอยละ 39.5 เปนพนักงานผูช ว ยพยาบาล
รอยละ 74.8 มีประสบการณทํางานในชวง 1-10 ป และ
รอยละ 90.5 อยูในตําแหนงทํางานเปนผูปฏิบัติงาน
1. บุคลากรในโรงพยาบาลมีเจตคติตอการมี
สวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การรับรูข อ มูล
ขาวสารในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การสนับสนุนจาก
ผูนํา และกาบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล เกษมราษฎร บางแค อยูใ นระดับ
ปานกลาง (ตาราง 1) และมีความรูแนวคิด กระบวนการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลโดยรวมอยูใ นระดับปานกลาง
(79.7%)

63

TJN Vol. 62 No. 4

October - December 2013

ตาราง 1 คาเฉลี่ย (x) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับของเจตคติตอการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพฯ
การรับรูขอมูลขาวสารในการพัฒนาคุณภาพฯ การสนับสนุนจากผูนํา และ การบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (n = 223)
ตัวแปร
เจตคติตอการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพฯ
การรับรูขอมูลขาวสารในการพัฒนาคุณภาพฯ
การสนับสนุนจากผูนํา
การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
2. การบริหารจัดการแบบมีสว นรวมในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล มีความสัมพันธทางบวกกับการรับรู
ขอมูลขาวสารในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล (r =
0.445) และการสนับสนุนจากผูนํา (r = 0.631) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แตไมมีความสัมพันธกับ
เจตคติตอ การมีสว นรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
(r = -0.08, p >.05) มีเพียงการสนับสนุนจากผูน าํ ทีส่ ามารถ
ทํานายการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนา

x
3.22
3.52
3.03
3.05

SD
0.91
0.88
0.95
0.92

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

คุณภาพโรงพยาบาลเกษมราษฎรโดยสามารถอธิบายความ
แปรปรวนไดรอยละ 39.5 (R2 = 0.395) อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 สวนเจตคติตอการมีสวนรวมในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล การรับรูข อ มูลขาวสารในการ
พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไมสามารถทํานายการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
ได (ตาราง 2)

ตาราง 2 ผลการวิเคราะหตัวแปรทํานายการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล โดยวิธี
การวิเคราะหการถดถอยพหุแบบขั้นตอน (n = 223)
ตัวแปรทํานาย
คาคงที่
การสนับสนุนจากผูนํา

B
1.516
0.531

SEB
0.124
0.044

Beta
0.631

t
12.195
12.090

Sig
001
.001

Adjusted R square = 0.395, F = 146.162, p<.05

การอภิปรายผลการวิจัย
ปานกลาง การสนับสนุนจากผูน าํ เปนตัวแปรเดียวทีส่ ามารถ
ทํานายการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพของโรงพยาบาลไดซงึ่ สนับสนุนสมมติฐานการวิจยั
เพียงบางสวน ความสําคัญของผูน าํ ในองคกรนี้ สอดคลอง
กับพระเมธีธรรมาภรณ (2539) ที่ระบุวา นักบริหารตอง

บุคลากรมีเจตคติตอการมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล การรับรูข อ มูลขาวสารในการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล การรู แนวคิด กระบวนการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล การสนับสนุนจากผูน าํ และการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพอยูในระดับ
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ประกอบดวยสี่หลักคือ การวางแผนงาน การจัดองคการ
อํานวยการและการควบคุมทรัพยากรมนุษยและทรัพยากร
อื่นๆ ใหดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ซึง่ การบริหารหมายถึง ศิลปะแหงการทํางาน
ใหสําเร็จโดยอาศัยผูอื่น ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิด
มนุษยสัมพันธ ของศิริพงษ เสาภายน (2553) ที่ชี้ใหเห็น
วาประสิทธิภาพของการทํางานนั้น ตองมีองคประกอบที่
สําคัญไดแก ความเอาใจใสของหัวหนาเพราะผูท เี่ ปนหัวหนา

ตองหันมาเอาใจใสกับลูกนอง ดูแลอยางใกลชิดและคอย
แนะนําสอนงานอยูตลอดเวลา

ขอเสนอแนะ
ผูน าํ ควรเปนผูช นี้ าํ และสงเสริม สนับสนุนใหบคุ ลากร
มีสว นรวมในการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลทีช่ ดั เจน และ
มีความตอเนื่องอยางยั่งยืน
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