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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อหารูปแบบการฝกอบรมที่เหมาะสมกับหลักสูตร HA400 เพื่อการพัฒนา
และรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทย ขอบเขตการวิจัยครั้งนี้ศึกษาโครงสรางทั้ง 5 ดานของรูปแบบการ
ฝกอบรมซึ่งประกอบดวยการบริหารโครงการ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค เนื้อหาวิชา เทคนิคและการจัดกิจกรรมการ
ฝกอบรม การประเมินผล ใชวิธีวิจัยแบบเดลฟาย โดยใชผูเชี่ยวชาญ 17 คน ที่มีความรูและประสบการณดานการ
ฝกอบรมและการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล คือ ผูจัดการอบรม ผูเขารับการอบรมและวิทยากรของหลักสูตร HA 400
สัมภาษณ 1 รอบ ตอบแบบสอบถาม 2 รอบ ใชสถิติคามัธยฐาน(M.dn)และคาพิสัยระหวางควอไทล(I.R.) ในรอบที่ 1,2
โดยนําคําตอบสุดทายในรอบที่ 2 เปนขอสรุปของรูปแบบการ ฝกอบรมที่ตองการทราบ
ผลการวิจัยพบวา : ประเด็นคําถามทั้ง 123 ขอ มีความเหมาะสมมากที่สุด และมีความคิดเห็นที่สอดคลอง
กันสูงเกือบทุกขอ สรุปไดดังนี้
1.
ผูบริหารโครงการอบรมควรรอบรูทุกสวน โครงการ ควรมีการจัดประชุมและติดตามงานที่ได
มอบหมาย สอบถาม ชวยแกปญหารวมทั้งอํานวยความสะดวกตางๆแกคณะทํางานและควรมีการประสานงานงานที่ดี
กับวิทยากรเพื่อชี้แจงรายละเอียดที่ควรทราบ เกี่ยวกับการอบรม
2. การกําหนดจุดมุงหมายและวัตถุประสงคควรเนนหลักกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูใหบริการ
ทางการแพทย เนนการสรางจิตสํานึกและการพัฒนาพฤติกรรมของบุคลากรเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาล
สนองความคาดหวังและความพึงพอใจตอผูรับบริการ
3.
การกําหนดเนื้อหาควรมีทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติและการศึกษาดูงานดานการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล ควรสํารวจความตองการของแตละโรงพยาบาลและนําประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นบอยๆเกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพโรงพยาบาล ตลอดจนแนวทางการแกไขมาเปนตัวเนื้อหาและหัวขอการอบรม
4. การกําหนดเทคนิคและการจัดกิจกรรมการอบรมควรใชหลากหลายวิธีรวมกัน และตองทําใหผูเขารับ
การอบรมเกิดจิตสํานึกอยากพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลดวยความเต็มใจและจริงใจจนเกิดเปนจิตสํานึกที่ถาวร ไมใชทํา
ตามที่ผูอื่นสอนหรือบอกเทานั้น ซึ่งตองอาศัยตนแบบที่ดี เชน ผูบังคับบัญชา และวิทยากรที่ทําตนเปนแบบอยางที่ดีได
อยางเหมาะสมและตอเนื่อง
5. ควรมีการประเมินและติดตาม ผลการอบรมเปนระยะๆ โดยมีระบบเอกสารที่ชัดเจนเปนแบบแผน
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Abstract
The purpose of this research was to find an appropriate training model for
the HA 400 for development and hospital accreditation in Thailand. The method of
this research was to study 5 aspects of the structure of the training model. These were
the training project management, aims and objectives, content, techniques and
training activity. The research was designed with the Delphi technique and used 17
experts who had knowledge and experience with on training and hospital quality
development. There were training managers, trainees and academic experts on the
curriculum HA 400 and by using one round of interviews, and two rounds of
questionnaires the results were found. The mean (M.dn) and the quartile range (I.R.)
from the first and second rounds, and the responses in the second round formed the
conclusions of the study.
The research findings showed that the 123 questions had a high agreement
level in almost every question among the respondents. It could be concluded that :
1. The training project managers should know every part of the project.
The project manager should organize the meeting and follow-up on the assignments,
and inquiries, and solve the problems and facilitate the working team. A good
coordination with the academic experts should be maintained in order to explain in
detail everything about the training.
2. Aims and objectives should be focused on the laws and ethics of the
medical service deliverers. The realization and personnel behavior development
should emphasize hospital quality development in order to serve the expectations and
to satisfy the customers.
3. The content should have both theory and practice including a field
study on hospital quality development. There should be a survey on the needs of
each hospital. The problems with hospital quality development and the ways to solve
the problems should be used as the content and training topics.
4.
Technique and activities should be various and organized. The
trainer should participate in training and be motivated to develop personnel
behavior. Trainers should be willing and sincere , in order to improve the program.
The program requires immediate superiors and academic experts to continuously act
as good models for the trainees.
5.
There should be an evaluation and follow-up in a particular period
of time and be a clear format and document system.
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