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บทคััดย่่อ

	การวิิจััยแบบบรรยายเชิิงสหสััมพัันธ์์ครั้้�งนี้้� มีีวััตถุุประสงค์์เพื่่�อศึึกษาระดัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
และปััจจััยที่่มี� คี วามสััมพัันธ์์กับั พฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพในโรงพยาบาลหาดใหญ่่ กลุ่่�มตััวอย่่าง
คืือ พยาบาลวิิชาชีีพ คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างโดยการสุ่่�มอย่่างง่่ายตามคุุณสมบััติที่่ิ �กำ�ำ หนด จำำ�นวน 258 คน เครื่่�องมืือที่่�ใช้้
ในการเก็็บรวบรวมข้้ อมููลประกอบด้้ วยแบบสอบถาม 6 ส่่วน ได้้ แก่่ 1) ข้้ อมููลส่่วนบุุคคล 2) พฤติิกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ 3) ทัักษะการสื่่�อสาร 4) เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง 5) การบริิหารความเสี่่�ยง
แบบมีีส่่วนร่่วม และ 6) แรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยง ตรวจสอบความตรงตามเนื้้�อหาโดยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ 3 ท่่าน
และตรวจสอบความเที่่�ยงของเครื่่�องมืือชุุดที่่� 2-6 โดยหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟ่่ าของครอนบาคได้้ ค่่าเท่่ากัับ .92, .95,
.90, .94 และ .96 ตามลำำ�ดับั วิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ สถิิติแิ จกแจงความถี่่� ร้้ อยละ ค่่าเฉลี่่�ย ส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
และสหสััมพัันธ์์ของเพีียร์์สันั ผลการศึึกษาพบว่่า พยาบาลวิิชาชีีพมีีพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมอยู่่�ใน
ระดัับสููง ปััจจััยแรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยง ทัักษะการสื่่�อสาร การบริิหารความเสี่่�ยงแบบมีีส่่วนร่่วม และเจตคติิ
ต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับปานกลางกัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาล
วิิชาชีีพ (r=.601, r=.560, r=.468 และ r=.321, p<.001 ตามลำำ�ดับั ) ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�สามารถนำำ�ข้้อมููลไปใช้้ ใน
การพััฒนารููปแบบส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพได้้
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Abstract

This descriptive correlational study aimed to examine the level of professional nurses’ risk management
behaviors and the relationships between factors and risk management behaviors of the professional nurses who
worked at Hatyai hospital. The sample consisted of 258 professional nurses who were selected by purposive
random sampling. The questionnaire used to collect the data consisted of six parts, including: 1) demographic
characteristics, 2) professional nurses’ risk management behaviors, 3) communication skills, 4) attitudes
towards risk management, 5) participatory risk management, and 6) risk management motivation. The reliabilities
of Parts 2 to 6 of the questionnaire were tested using Cronbach’s alpha coefficient, yielding values of .92,
.95, .90, .94 and .96 respectively. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, standard
deviation, and Pearson’s product moment correlation. The results revealed that the overall mean score of the
professional nurses’ risk management behaviors was at a high level. There were moderate positive correlations
of risk management motivation, communication skills, participation in risk management and attitudes towards
risk management with the risk management behaviors among professional nurses (r=.601, r=.560, r=.468
and r=.321, respectively, p<.001). These research findings could be used to develop the promotion of risk
management behaviors among professional nurses.

Keywords: participatory risk management; attitudes towards risk management; communication skills; risk
management behaviors; risk management motivation
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ความเสี่่�ยงสามารถเกิิดขึ้้�นได้้ ในทุุกกระบวนการของการดููแลรัักษาผู้้�ป่่วย อาจส่่งผลกระทบทำำ�ให้้ องค์์กรเกิิด
ความเสีียหาย หรืือไม่่ประสบความสำำ�เร็็จตามเป้้าหมายที่่�กำ�ำ หนดไว้้ หรืือเกิิดเหตุุไม่่พึึงประสงค์์ เช่่น การเสีียชีีวิติ บาดเจ็็บ
สููญเสีียทรััพย์์สินิ ชื่่�อเสีียงของหน่่วยงาน เป็็ นต้้ น1 ตามบริิบทโรงพยาบาลระดัับตติิยภูมิู ิ ผู้้�ป่่วยส่่วนใหญ่่ที่่�เข้้ ารัับบริิการ
เป็็ นผู้้�ป่่วยที่่�มีปัี ัญหาซัับซ้้ อน การปฏิิบัติั งิ านของพยาบาลภายใต้้ สถานการณ์์ที่่�มีคี วามแตกต่่างด้้ านศาสนา วััฒนธรรม
การตอบสนองความต้้ องการและความคาดหวัังของผู้้�ป่่วยด้้ านร่่างกาย จิิตใจ อารมณ์์ สัังคม ภายใต้้ สถานการณ์์ที่่�ไม่่แน่่นอน
ผู้้�ป่่วยมีีโอกาสบาดเจ็็บ เสีียชีีวิิต องค์์กรมีีโอกาสสููญเสีียทรััพย์์สินิ โรงพยาบาลหาดใหญ่่ ซึ่่�งเป็็ นโรงพยาบาลระดัับตติิยภูมิู ิ
ของภาคใต้้ มีีการกำำ�หนดให้้ การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็ นกลยุุทธ์์ในการป้้องกัันปััญหาและลดความสููญเสีีย พยาบาลวิิชาชีีพ
มีีบทบาทในการบริิหารความเสี่่�ยงโดยการปฏิิบััติิงานภายใต้้ มาตรฐานวิิชาชีีพ มาตรฐานโรงพยาบาล และบริิการ
สุุขภาพ เพื่่�อความปลอดภััยของผู้้�ป่่วยในทุุกขั้้�นตอนของกระบวนการรัักษา1
	ผู้้�ป่่ วยที่่�เข้้ ารัับการรัักษาในโรงพยาบาล 1 ใน 10 มีีโอกาสเกิิดความเสี่่�ยง ร้้ อยละ 50 เป็็ นความเสี่่�ยงที่่�ป้้องกัันได้้
อุุบัติั กิ ารณ์์ความเสี่่�ยงที่่�พบ ร้้ อยละ 27 เกี่่�ยวกัับการผ่่าตััด ร้้ อยละ 18.3 เป็็ นความคลาดเคลื่่�อนทางยา และร้้ อยละ 12.2
มีีการติิดเชื้้�อ2 สถิิติกิ ารเกิิดอุุบัติั กิ ารณ์์ของโรงพยาบาลหาดใหญ่่ ร้้ อยละ 43.87 เป็็ นอุุบัติั กิ ารณ์์ที่่�กับั กระบวนการดููแลผู้้�ป่่วย
ร้้ อยละ 30.01 เป็็ นอุุบัติั กิ ารณ์์กับั การระบุุตัวั ผู้้�ป่่วย ร้้ อยละ 25.30 เป็็ นอุุบัติั กิ ารณ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้ องกัับความคลาดเคลื่่�อนทางยา
ซึ่่�งพยาบาลมีีบทบาทสำำ�คัญ
ั ในการป้้องกัันการเกิิดอุุบัติั กิ ารณ์์ต่่างๆ โดยจััดให้้ มีกี ารบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพ3
จากการทบทวนการบริิหารความเสี่่�ยงของโรงพยาบาลหาดใหญ่่มีปัี ัญหาและอุุปสรรคที่่�พบบ่่อย ได้้ แก่่ การค้้ นหาและ
รายงานอุุบัติั กิ ารณ์์ความเสี่่�ยงยัังขาดความต่่อเนื่่�องและไม่่ครอบคลุุม เจ้้ าหน้้ าที่่�บางส่่วนไม่่รายงานอุุบัติั กิ ารณ์์ความเสี่่�ยง
เนื่่�องจากรู้้�สึึกว่่าเป็็ นการรายงานความผิิดพลาดของตนเอง ด้้ านการจััดการความเสี่่�ยงยัังพบการไม่่ปฏิิบัติั ติ ามแนวทาง
หรืือมาตรการป้้องกัันความเสี่่�ยงที่่�กำ�ำ หนดไว้้
	การทบทวนอุุบัติั กิ ารณ์์ยังั ไม่่สามารถแก้้ ปััญหาเชิิงระบบได้้ ทำำ�ให้้ เกิิดอุุบัติั กิ ารณ์์ความเสี่่�ยงซ้ำำ�� และแนวโน้้ มอุุบัติั กิ ารณ์์
ความเสี่่�ยงที่่�มีผี ลกระทบระดัับ E ขึ้้�นไป คืือ ผู้้�ป่่วยได้้ รัับอัันตรายและต้้ องมีีการบำำ�บัดั รัักษา4 มีีแนวโน้้ มเพิ่่�มสููงขึ้้�น
ในปีี 2558-25633 การบริิหารความเสี่่�ยงเป็็ นกระบวนการที่่�ใช้้ ในการป้้องกัันการเกิิดอุุบัติั กิ ารณ์์ที่่�ไม่่พึึงประสงค์์หรืือ
ลดความเสีียหายจากการปฏิิบัติั งิ าน โดยเฉพาะวิิชาชีีพพยาบาลต้้ องเกี่่�ยวข้้ องกัับการดููแลสุุขภาพของผู้้�ป่่วยที่่�มีปัี ัญหาซัับซ้้ อน
ซึ่่�งมีีโอกาสเสี่่�ยงสููงที่่จ� ะเกิิดความผิิดพลาดจากปฏิิบัติั งิ านหากพยาบาลไม่่ให้้ การดููแลตามมาตรฐานวิิชาชีีพ5 การบริิการ
ตามมาตรฐานของพยาบาลสามารถป้้ องกัันอุุบัติั กิ ารณ์์ที่่�อาจจะเกิิดกัับผู้้�ป่่วยได้้ 1 แต่่พฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ของพยาบาลวิิชาชีีพ โรงพยาบาลหาดใหญ่่ยังั ขาดการค้้ นหา จััดการและประเมิินผลการจััดการความเสี่่�ยงที่่มี� ปี ระสิิทธิิภาพ
จึึงจำำ�เป็็ นต้้ องศึึกษาหาระดัับและปััจจััยที่่มี� คี วามสััมพัันธ์์กับั พฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ เพื่่�อนำ�ข้
ำ ้ อมูลู
ไปใช้้ ในการพััฒนารููปแบบการส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ เพื่่�อช่่วยให้้ พยาบาลวิิชาชีีพ
มีีการบริิหารความเสี่่�ยงที่่�มีปี ระสิิทธิิภาพยิ่่�งขึ้้�น ลดโอกาสที่่�จะเกิิดความเสีียหายจากเหตุุไม่่พึึงประสงค์์ต่่อไป
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่าปััจจััยที่่มี� คี วามสััมพัันธ์์ต่่อพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ
ประกอบด้้ วย 1) อายุุของพยาบาลวิิชาชีีพ 2) ประสบการณ์์ตามระยะเวลาการปฏิิบัติั งิ านในวิิชาชีีพพยาบาล 3) ประสบการณ์์
ตามระยะเวลาการทำำ�งานในโรงพยาบาล7-8 4) การบริิหารงานแบบมีีส่่วนร่่วม6 5) เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง
ของพยาบาลวิิชาชีีพ6-9 เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลด้้ านพฤติิกรรม ด้้ านจิิตอารมณ์์ และด้้ านความรู้้�
ความเข้้ าใจ9 6) ทัักษะการสื่่�อสารของพยาบาล8-9 7) ความรู้้�ด้้านความคลาดเคลื่่�อนทางยา10 และ 8) แรงจููงใจใน
การบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาล11
	การศึึกษาที่่�ผ่่านมาเกี่่�ยวกัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ ส่่วนใหญ่่ใช้้ กรอบแนวคิิด
การบริิหารความเสี่่�ยงของ Wilson and Tingle12 ที่่�พบว่่า เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง6-9 ทัักษะการสื่่�อสาร8-9
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การบริิหารแบบมีีส่ว่ นร่่วม6 มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกกัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ แต่่เป็็ นการศึึกษา
ในพยาบาลวิิชาชีีพที่่�ปฏิิบััติิงานในภาคตะวัันออก9 และภาคกลาง6,8 ยัังไม่่พบการศึึกษาปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์ต่่อ
พฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพในโรงพยาบาลระดัับตติิยภูมิู ิในภาคใต้้ ซึ่่�งมีีบริิบทด้้ านภาษา
วััฒนธรรม และลัักษณะของผู้้�ป่่วยที่่�แตกต่่างกััน ผู้้�วิิจัยจึ
ั งึ สนใจศึึกษาปััจจััยที่่�ความสััมพัันธ์์กับั พฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ของพยาบาลวิิชาชีีพโรงพยาบาลระดัับตติิยภูมิู ิ และเลืือกศึกึ ษาเฉพาะตััวแปรที่่�สามารถพััฒนาได้้ คืือ 1) ทัักษะการสื่่�อสาร
2) เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง 3) การบริิหารความเสี่่�ยงแบบมีีส่่วนร่่วม 4) แรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยง
และ 5) ระยะเวลาการปฏิิบัติั งิ านในโรงพยาบาล เพื่่�อนำ�ำ ผลการวิิจัยที่่
ั ไ� ด้้ ไปพััฒนารููปแบบหรืือเครื่่�องมืือประเมิินพฤติิกรรม
การบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ

วััตถุุประสงค์์

1. เพื่่�อศึกึ ษาระดัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพโรงพยาบาลหาดใหญ่่
2. เพื่่�อศึกึ ษาหาความสััมพัันธ์์ของทัักษะการสื่่�อสาร เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารความเสี่่�ยง
แบบมีีส่ว่ นร่่วม แรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยง และระยะเวลาการปฏิิบัติั งิ านในโรงพยาบาล กัับพฤติิกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพโรงพยาบาลหาดใหญ่่

สมมติิฐานการวิิจัยั

	ทัักษะการสื่่�อสาร เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารความเสี่่�ยงแบบมีีส่ว่ นร่่วม แรงจููงใจในการบริิหาร
ความเสี่่�ยง และระยะเวลาการปฏิิบัติั งิ านในโรงพยาบาล มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับสููงกัับพฤติิกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพโรงพยาบาลหาดใหญ่่

กรอบแนวคิิดในการวิิจัยั

	กรอบแนวคิิดการวิิจัยั ได้้ มาจากแนวคิิดการบริิหารความเสี่่�ยงของ Wilson and Tingle12 ร่่วมกัับการทบทวนวรรณกรรม
โดยแนวคิิดการบริิหารความเสี่่�ยงของ Wilson and Tingle12 ประกอบด้้ วย 1) การค้้ นหาความเสี่่�ยง เป็็ นการค้้ นหาโอกาสเสี่่�ยง
ที่่�จะมีีผลกระทบต่่อผู้้�รัับบริิการ 2) การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง เป็็ นการวิิเคราะห์์ความถี่่�ที่่�มีีโอกาสเกิิดความเสี่่�ยงและ
ระดัับความรุุนแรงของผลกระทบ 3) การจััดการความเสี่่�ยง เป็็ นการวางแผนจััดการความเสี่่�ยงตามกลยุุทธ์์และเป้้าหมาย
ขององค์์กร โดยการวางมาตรการป้้องกัันเพื่่�อควบคุุม หลีีกเลี่่�ยงหรืือลดโอกาสเกิิดความเสี่่�ยง แต่่เมื่่�อเกิิดอุุบัติั กิ ารณ์์
ในหน่่วยงานต้้ องลดความเสีียหาย หรืือผ่่องถ่่ายความเสี่่�ยงให้้ อยู่่�ในระดัับที่่�ยอมรัับได้้ และ 4) การประเมิินผลการจััดการ
ความเสี่่�ยง เป็็ นการติิดตามประเมิินผลการจััดการความเสี่่�ยง วิิเคราะห์์หาสาเหตุุ พร้้ อมทั้้�งปรัับปรุุงระบบที่่�เกี่่�ยวข้้ อง
เพื่่�อป้้องกัันการเกิิดอุุบัติั กิ ารณ์์ซ้ำ�ำ� และจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่่าปััจจััยที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์กับั พฤติิกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพและเป็็ นปััจจััยที่่�สามารถนำำ�มาพััฒนาการบริิหารความเสี่่�ยงได้้ ประกอบด้้ วย 1) ทัักษะ
การสื่่�อสาร8-9 2) เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง6-9 เจตคติิเป็็ นความคิิดเห็็นของบุุคคลที่่จ� ะมีีแนวโน้้ มแสดงพฤติิกรรม
การบริิหารความเสี่่�ยง ขึ้้�นอยู่่�กัับการรัับรู้้� ประสบการณ์์ ความรู้้�จากแหล่่งต่่างๆ มาใช้้ ในการตััดสิินใจในการแสดงพฤติิกรรม13
เจตคติิจึงึ เป็็ นตััวกำำ�หนดพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาล 3) การบริิหารความเสี่่�ยงแบบมีีส่ว่ นร่่วม6 เป็็ นปััจจััย
ด้้ านสิ่่�งแวดล้้ อมในการทำำ�งาน ประกอบด้้ วย การไว้้ วางใจ การยึึดมั่่�นผููกพััน การตั้้�งเป้้าหมาย วััตถุุประสงค์์ร่่วมกััน
และมีีอิสิ ระต่่อความรัับผิิดชอบในงาน14 การบริิหารความเสี่่�ยงจำำ�เป็็ นต้้ องให้้ ทุุกคนมีีส่่วนร่่วมในการตััดสิินใจเลืือก
กิิจกรรม กำำ�หนดบทบาทหน้้ าที่่� ผู้้�รัับผิิดชอบเพื่่�อลดความเสี่่�ยงที่่�อาจจะเกิิดขึ้้�น 4) แรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยง11
และ 5) ระยะเวลาการปฏิิบัติั งิ านในโรงพยาบาล6-7
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ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ผู้้�วิจัิ ยจึ
ั งึ สนใจศึึกษาความสััมพัันธ์์ของตััวแปรทัักษะการสื่่�อสาร เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง
การบริิหารความเสี่่�ยงแบบมีีส่่วนร่่วม แรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยง และระยะเวลาการปฏิิบัติั งิ านในโรงพยาบาล
กัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง เพื่่�อนำ�ำ ผลการศึึกษาที่่�ได้้ มาพััฒนารููปแบบและส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ ดัังกรอบแนวคิิดการวิิจััย (ภาพที่่� 1)

1. ทัักษะการสื่่อ� สาร
2. เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง
3. การบริิหารความเสี่่�ยงแบบมีีส่่วนร่่วม
4. แรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยง
5. ระยะเวลาการปฏิิบัติั ิงานในโรงพยาบาล

พฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
1. การค้้นหาความเสี่่�ยง
2. การวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยง
3. การจััดการความเสี่่�ยง
4. การประเมิินผลการจััดการความเสี่่�ยง

ภาพที่่� 1 กรอบแนวคิิดการวิิจััย

วิิธีีดำ�ำ เนิินการวิิจัยั

	รููปแบบการวิิจัยั การวิิจััยครั้้�งนี้้�เป็็ นวิิจััยแบบบรรยายเชิิงสหสััมพัันธ์์
	ประชากร คืือ พยาบาลวิิชาชีีพที่่ป� ฏิิบัติั งิ านด้้ านคลิินิกิ ในแผนกต่่างๆ ในโรงพยาบาลหาดใหญ่่และมีีประสบการณ์์
ตั้้�งแต่่ 1 ปีี ขึ้้�นไป จำำ�นวน 1,884 คน
ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่าง ใช้้ วิิธีกี ารกำำ�หนดขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างโดยวิิธีกี ารวิิเคราะห์์การทดสอบ (power analysis)
โดยหาค่่าขนาดอิิทธิิพลของความสััมพัันธ์์จากงานวิิจััยที่่�ใกล้้ เคีียงกััน จากการศึึกษาของสุุมลรััตน์์ พงษ์์ขวััญ7 เรื่่�องปััจจััยที่่�มีี
อิิทธิิพลต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพโรงพยาบาลพุุทธมณฑล จัังหวััดนครปฐม จากการประเมิินค่่าโดยกำำ�หนด
ความเชื่่�อมั่่�นที่่� .05 ใช้้ อำ�ำ นาจการทดสอบ (power of test) เท่่ากัับ .90 และคำำ�นาณค่่าขนาดอิิทธิิพลของตััวแปรที่่�ศึกึ ษา
(effect size) ได้้ เท่่ากัับ .21 แล้้ วนำำ�มาเปิิ ดตาราง Polit and Beck15 ได้้ ขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวน 263 ราย เพื่่�อป้้องกััน
การไม่่ครบถ้้ วนของแบบสอบถาม ผู้้�วิิจัยจึ
ั งึ กำำ�หนดการเก็็บขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างเพิ่่�มจากเดิิมอีีกร้้อยละ 10 ทำำ�ให้้ ต้้องเก็็บ
ข้้ อมููลจากกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด 289 ราย
	วิิธีีการสุ่่�มตััวอย่่างและกลุ่่�มตััวอย่่าง
กลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ พยาบาลวิิชาชีีพที่่�ปฏิิบัติั งิ านด้้ านคลิินิิกในแผนกต่่างๆ ในโรงพยาบาลหาดใหญ่่
เกณฑ์์คัดั เข้้าการศึึกษา (inclusion criteria) คืือ คััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างตามคุุณสมบััติที่่ิ �กำ�ำ หนด ดัังนี้้� 1) พยาบาล
วิิชาชีีพที่่�ปฏิิบัติั งิ านด้้ านคลิินิิกในแผนกต่่าง ๆ และ 2) มีีระยะเวลาปฏิิบัติั งิ านมากกว่่า 1 ปีี
	วิิธีีการคััดกลุ่่�มตััวอย่่าง ผู้้�วิิจัยั ได้้ คำ�ำ นวณขนาดกลุ่่�มตััวอย่่างตามสััดส่่วนประชากรและเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างโดย
การสุ่่�มอย่่างง่่าย โดยการจัับฉลากรายชื่่� อพยาบาลวิิชาชีีพที่่�มีอี ายุุงานตั้้�งแต่่ 1 ปีี ขึ้้�นไป ในแต่่ละแผนกได้้ กลุ่่�มตััวอย่่าง
ที่่�เป็็ นตััวแทนของทุุกแผนก จำำ�นวน 289 ราย เก็็บข้้ อมููลระหว่่างเดืือนมีีนาคม 2563 ถึึง เมษายน พ.ศ. 2563
เครื่่อ� งมืือที่่ใ� ช้้ในการเก็็บข้้อมููล
เครื่่�องมืือที่่�ใช้้ ในการวิิจัยั ครั้้�งนี้้� เป็็ นแบบสอบถามชนิิดมีีโครงสร้้ าง ประกอบด้้ วย 6 ส่่วน รวมจำำ�นวนข้้ อคำ�ถ
ำ าม
126 ข้้ อ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
NJPH Vol. 31 No. 2 May – August 2021 ISSN 2673-0693

98

วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุุข

	ส่่วนที่่� 1 แบบสอบถามข้้ อมููลส่่วนบุุคคล อายุุ เพศ สถานภาพสมรส ระดัับการศึึกษา รายได้้ ระยะเวลาการทำำ�งาน
ในโรงพยาบาลหาดใหญ่่ ตำำ�แหน่่งในหน่่วยงาน และการได้้ รับั การอบรมเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งผู้้�วิิจัยดั
ั ดั แปลง
6
จากแบบสอบถามของเชาวรััตน์์ ศรีีวสุุธา ลัักษณะคำำ�ถามให้้ เลืือกตอบและเติิมข้้ อความในช่่องว่่าง มีีข้้อคำ�ถ
ำ าม 12 ข้้ อ
	ส่่วนที่่� 2 แบบสอบถามพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้ ดััดแปลงมาจากแบบสอบถามเกี่่�ยวกัับ
การบริิหารความเสี่่�ยงของเชาวรััตน์์ ศรีีวสุุธา6 มีีจำ�ำ นวนข้้ อคำ�ถ
ำ าม 30 ข้้ อ มีีค่่าความเที่่�ยง .95 ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�ผู้้�วิิจััย
ได้้ ปรัับภาษา และตััดข้้ อคำ�ถ
ำ าม 6 ข้้ อ ตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ เพื่่�อให้้ มีคี วามเหมาะสมกัับกลุ่่�มตััวอย่่างจึึงมีี
ข้้ อคำ�ถ
ำ ามเพีียง 24 ข้้ อ เป็็ นข้้ อความด้้ านบวก 23 ข้้ อ และเป็็ นข้้ อความด้้ านลบ 1 ข้้ อ คืือ ข้้ อ 10
	ส่่วนที่่� 3 แบบสอบถามเจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้ ดัดั แปลงมาจากแบบสอบถามเจตคติิต่่อ
การบริิหารความเสี่่�ยงด้้ านคลิินิิกของเชาวรััตน์์ ศรีีวสุุธา6 มีีจำ�ำ นวนข้้ อคำ�ถ
ำ าม 27 ข้้ อ มีีค่่าความเที่่�ยง .89 ในการศึึกษานี้้�
ผู้้�วิิจัยั ได้้ ปรัับภาษา และตััดข้้ อคำ�ถ
ำ าม 1 ข้้ อ ตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ เพื่่�อให้้ มีคี วามเหมาะสมกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง
จึึงมีีข้้อคำ�ถ
ำ ามเพีียง 26 ข้้ อ เป็็ นข้้ อความด้้ านบวก 21 ข้้ อ และเป็็ นข้้ อความด้้ านลบ 5 ข้้ อ คืือ ข้้ อ 3, 8, 10, 23 และ 26
	ส่่วนที่่� 4 แบบสอบถามทัักษะการสื่่�อสาร ซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้ ดััดแปลงมาจากแบบสอบถามการสื่่�อสารของพยาบาล
วิิชาชีีพของสุุพััตรา ใจโปร่่ง, เรณุุการ์์ ทองคำำ�รอด และพููลสุุข หิิงคานนท์์9 มีีจำ�ำ นวนข้้ อคำ�ถ
ำ าม 17 ข้้ อ มีีค่่าความเที่่�ยง
.95 ในการศึึกษานี้้�ผู้้�วิิจััยได้้ ปรัับภาษา และตััดข้้ อคำ�ถ
ำ าม 2 ข้้ อ ตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิเพื่่�อให้้ มีคี วามเหมาะสม
กัับกลุ่่�มตััวอย่่าง จึึงมีีข้้อคำ�ถ
ำ ามเพีียง 15 ข้้ อ เป็็ นข้้ อคำ�ถ
ำ ามด้้ านบวกทั้้�ง 15 ข้้ อ
	ส่่วนที่่� 5 แบบสอบถามแรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยง ซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้ ดัดั แปลงมาจากแบบสอบถามแรงจููงใจ
ของฝนแก้้ ว เบ็็ญจมาศ11 มีีจำ�ำ นวนข้้ อคำ�ถ
ำ าม 51 ข้้ อ มีีค่่าความเที่่�ยง .97 ในการศึึกษานี้้�ผู้้�วิจัิ ยั ได้้ ปรัับภาษา และตััดข้้ อคำ�ถ
ำ าม
15 ข้้ อ ตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิเพื่่�อให้้ มีคี วามเหมาะสมกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง จึึงมีีข้้อคำ�ถ
ำ ามเพีียง 36 ข้้ อ เป็็ นข้้ อความ
ด้้ านบวกทั้้�งหมด
	ส่่วนที่่� 6 แบบสอบถามการบริิหารความเสี่่�ยงแบบมีีส่่วนร่่วม ซึ่่�งผู้้�วิิจัยั ได้้ ดัดั แปลงมาจากแบบสอบถามการบริิหารงาน
แบบมีีส่่วนร่่วมของเชาวรััตน์์ ศรีีวสุุธา6 มีีจำ�ำ นวนข้้ อคำ�ถ
ำ าม 15 ข้้ อ มีีค่่าความเที่่�ยง .91 ในการศึึกษานี้้�ผู้้�วิิจััยได้้ ปรัับภาษา
และตััดข้้ อคำ�ถ
ำ าม 2 ข้้ อ ตามคำำ�แนะนำำ�ของผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ เพื่่�อให้้ มีคี วามเหมาะสมกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง จึึงมีีข้้อคำ�ถ
ำ ามเพีียง
13 ข้้ อ เป็็ นข้้ อความด้้ านบวกทั้้�งหมด
แบบสอบถามส่่วนที่่� 2, 3, 4, 5 และ 6 เป็็ นคำำ�ถามปลายปิิ ดประเภทมาตราส่่วนประเมิินค่่า 5 ระดัับ (Likert scale)
มีีเกณฑ์์การให้้ คะแนน 5 ระดัับ คะแนน 5 คืือ มากที่่�สุดุ ถึึง 1 คืือ น้้ อยที่่�สุดุ เกณฑ์์การให้้ คะแนนแต่่ละระดัับของตััวแปร
ที่่�ศึกึ ษา ใช้้ ค่่าเฉลี่่�ยดังั นี้้� ระดัับสููงที่่�สุดุ (ค่่าเฉลี่่�ย=4.50-5.00) ระดัับสููง (ค่่าเฉลี่่�ย=3.50-4.49) ระดัับปานกลาง
(ค่่าเฉลี่่�ย=2.50-3.49) ระดัับน้้ อย (ค่่าเฉลี่่�ย=1.50-2.49) ระดัับน้้ อยที่่�สุดุ (ค่่าเฉลี่่�ย=1.00-1.49)

การตรวจสอบคุุณภาพเครื่่อ� งมืือ

1. การตรวจสอบความตรงของเนื้้�อหา (content validity) ผู้้�วิิจััยนำ�ำ แบบสอบถามส่่วนที่่� 2, 3, 4, 5 และ 6
ให้้ ผู้้� ทรงคุุณวุุฒิิจำ�ำ นวน 3 ท่่าน ตรวจสอบความตรงตามเนื้้�อหา ความถููกต้้องของภาษา ความครอบคลุุมของเนื้้�อหา
และความสอดคล้้ องกัับวััตถุปุ ระสงค์์ จากนั้้�นนำำ�แบบสอบถามมาปรัับแก้้ภาษาให้้ เหมาะสมกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง ตััดข้้ อคำ�ถ
ำ าม
ที่่�ซ้ำ�ซ้
ำ� ้ อนและไม่่สัมั พัันธ์์กับั กลุ่่�มตััวอย่่าง เพื่่�อให้้ แบบสอบถามมีีความชััดเจนก่่อนนำำ�ไปทดลองใช้้
2. การตรวจสอบความเที่่�ยงของเครื่่�องมืือ (reliability) ผู้้�วิิจัยนำ
ั �ำ เครื่่�องมืือที่่�ผ่่านการตรวจสอบความตรงของเนื้้�อหา
ไปหาความเที่่�ยง โดยวิิธีกี ารหาค่่าสััมประสิิทธิ์์�แอลฟ่่ าของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) ของแบบสอบถาม
ส่่วนที่่� 2, 3, 4, 5 และ 6 ไปทดลองใช้้ (try out) กัับพยาบาลวิิชาชีีพที่่�มีีคุุณสมบััติใิ กล้้ เคีียงกัับกลุ่่�มตััวอย่่าง จำำ�นวน 30 ราย
ได้้ ค่่าความเที่่�ยง เท่่ากัับ .92, .95, .90, .94 และ .96 ตามลำำ�ดับั
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จริิยธรรมในการวิิจัยั

	การวิิจััยครั้้�งนี้้�ได้้ ดำ�ำ เนิินการภายหลัังได้้ รัับการรัับรองจากคณะกรรมการจริิยธรรมในคน โรงพยาบาลรััฐ
(79/2563) ผู้้�วิิจััยได้้ เข้้ าพบหััวหน้้ าฝ่่ ายการพยาบาลเพื่่�อดำ�ำ เนิินการตามหลัักการพิิทักษ์
ั ์สิทิ ธิิของกลุ่่�มตััวอย่่าง คืือ
ชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์การวิิจัยั ขั้้�นตอนและการดำำ�เนิินการวิิจัยั เพื่่�อขอความร่่วมมืือในการเก็็บรวบรวมข้้ อมููล จากนั้้�นผู้้�วิิจัยั
ได้้ ดำ�ำ เนิินการคััดเลืือกกลุ่่�มตััวอย่่างที่่�มีคุี ุณลัักษณะตามคุุณสมบััติที่่ิ �กำ�ำ หนดโดยการสุ่่�มอย่่างง่่าย กลุ่่�มตััวอย่่างจะได้้ รัับ
การชี้้�แจงเกี่่�ยวกัับโครงการวิิจััย วััตถุุประสงค์์ ขั้้�นตอน วิิธีกี ารดำำ�เนิินการวิิจััย และได้้ รัับการแจ้้ งถึึงสิิทธิิที่่�จะตอบรัับ
หรืือปฏิิเสธได้้ ทุุกกระบวนการตามความสมััครใจ

ขั้้�นตอนและวิิธีีการดำำ�เนิินการรวบรวมข้้อมููล

1. ขั้้�นเตรีียมการ
		 1.1 เมื่่�อได้้ รัับอนุุญาตในการเก็็บข้้ อมููล ผู้้�วิิจัยั เข้้ าพบหััวหน้้ าฝ่่ ายการพยาบาลเพื่่�อชี้้�แจง วััตถุุประสงค์์ของ
การวิิจััยพร้้ อมทั้้�งขอความร่่วมมืือและอำำ�นวยความสะดวกในการเก็็บข้้ อมููล
		 1.2 ประสานงานกัับหััวหน้้ าหน่่วยงาน เพื่่�อประชุุมชี้้�แจงวััตถุุประสงค์์ของการวิิจัยั การเก็็บข้้ อมููล กัับผู้้�รัับผิิดชอบ
ความเสี่่�ยงระดัับหน่่วยงานเพื่่�อชี้้�แจงวััตถุปุ ระสงค์์การวิิจัยั ขอความร่่วมมืือและการอำำ�นวยความสะดวกในการเก็็บข้้ อมูลู
พร้้ อมทั้้�งกำำ�หนดวััน เวลาและสถานที่่�ในการเก็็บข้้ อมููล
2. ขั้้�นดำำ�เนิินการ
		 2.1 ผู้้�วิิจััยพบกลุ่่�มตััวอย่่างตามวััน เวลาที่่�หน่่วยงานกำำ�หนดแนะนำำ�ตัวั อธิิบายวััตถุุประสงค์์ในการศึึกษา
วิิจััยครั้้�งนี้้� และให้้ การพิิทักษ์
ั ์สิทิ ธิิกลุ่่�มตััวอย่่าง การนำำ�เสนอข้้ อมููลจะนำำ�เสนอในภาพรวม ไม่่มีผี ลกระทบต่่อกลุ่่�มตััวอย่่าง
และกลุ่่�มตััวอย่่างมีีสิทิ ธิิที่่�จะเข้้ าร่่วมหรืือปฏิิเสธในการตอบแบบสอบถามได้้ ตลอดเวลา
		 2.2 เมื่่�อกลุ่่�มตััวอย่่างยิินดีีเข้้ าร่่วมวิิจััย ผู้้�วิิจััยให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างลงชื่่�อในใบพิิทักษ์
ั ์สิทิ ธิิ พร้้ อมทั้้�งอธิิบายวิิธีกี าร
ตอบแบบสอบถามให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างทราบทุุกราย
		 2.3 ผู้้�วิิ จัั ย แจกแบบสอบถามให้้ หัั ว หน้้ า แผนกตามจำำ� นวนพยาบาลที่่�สุ่่� มไว้้ หัั ว หน้้ า แผนกทำำ�ก ารแจก
แบบสอบถามให้้ พยาบาลวิิชาชีีพที่่�มีีอายุุงานตั้้�งแต่่ 1 ปีี เป็็ นต้้ นไป ที่่�ปฏิิบััติิงานในหน่่วยงานและแจ้้ งกำำ�หนดการรัับคืืน
แบบสอบถามภายใน 2 สััปดาห์์ โดยหััวหน้้ าแผนกดำำ�เนิินการรวบรวมแบบสอบถามใส่่ซองคืืนผู้้�วิิจััย
		 2.4 เมื่่�อกลุ่่�มตััวอย่่างตอบแบบสอบถามเสร็็จเรีียบร้้ อยผู้้�วิิจััยตรวจสอบความครบถ้้ วน ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�
ส่่งแบบสอบถามให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างจำำ�นวนทั้้�งหมด 289 ชุุด เมื่่�อตรวจสอบผู้้�วิิจััยพบความไม่่สมบููรณ์์ของแบบสอบถาม
จำำ�นวน 31 ชุุด ดัังนั้้�นจึึงมีีกลุ่่�มตััวอย่่างทั้้�งหมด จำำ�นวน 258 ราย ที่่�ได้้ นำ�ำ ไปวิิเคราะห์์ข้้อมููลทางสถิิติิ

การวิิเคราะห์์ข้้อมููล

	ผู้้�วิิจััยวิิเคราะห์์ข้้อมููลโดยใช้้ โปรแกรมสำำ�เร็็จรููปมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. วิิเคราะห์์โดยใช้้ สถิิติเิ ชิิงพรรณนาในส่่วนของแบบสอบถามข้้ อมููลส่่วนบุุคคล ประกอบด้้ วย จำำ�นวน ร้้ อยละ ค่่าเฉลี่่�ย
และส่่วนเบี่่�ยงเบนมาตรฐาน
2. วิิเคราะห์์โดยใช้้ สหสััมพัันธ์์ของเพีียร์์สันั (Pearson’s correlation coefficient) พิิจารณาค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์
ของเพีียร์์สันั (r) ใช้้ เกณฑ์์ของ Srisatidnarakul16 มีีรายละเอีียดดัังนี้้� ไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์ (r=.00) มีีความสััมพัันธ์์กันั
ในระดัับต่ำำ�� (r=.01-.29) มีีความสััมพัันธ์์กันั ในระดัับปานกลาง (r=.30-.70) มีีความสััมพัันธ์์กันั ในระดัับสููง (r=.71-.99)
มีีความสััมพัันธ์์กันั ในระดัับสููงมาก (r=1.00)
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วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุุข

ผลการวิิจัยั

	ข้้ อมููลทั่่�วไป กลุ่่�มตััวอย่่างเกืือบทั้้�งหมดเป็็ นเพศหญิิง (ร้้ อยละ 98.1) ส่่วนใหญ่่มีีอายุุอยู่่�ในช่่วง 30–49 ปีี
(ร้้ อยละ 62.9) สำำ�เร็็จการศึึกษาระดัับปริิญญาตรีีหรืือเทีียบเท่่า (ร้้ อยละ 86.4) ระยะเวลาปฏิิบัติั งิ านในโรงพยาบาล
มากกว่่า 20 ปีี (ร้้ อยละ 32.9) รองลงมา 6-10 ปีี (ร้้ อยละ 24.8) เป็็ นพยาบาลที่่�ได้้ รัับการอบรมเกี่่�ยวกัับการบริิหาร
ความเสี่่�ยง (ร้้ อยละ 61.6)
พยาบาลวิิชาชีีพมีีพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมอยู่่�ในระดัับสููง เมื่่�อวิิเคราะห์์รายด้้ าน พบว่่ า
พฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับสููง 3 ด้้ าน คืือ การค้้ นหาความเสี่่�ยง การจััดการความเสี่่�ยง และการประเมิินผล
การจััดการความเสี่่�ยง ส่่วนการวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับปานกลาง (ตารางที่่� 1)
ตารางที่่� 1 ระดัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลโดยรวมและรายด้้ าน (n=258)

ในการศึึกษาครั้้�งนี้้�พบว่่าปััจจััยที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับปานกลางกัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ของพยาบาลวิิชาชีีพ คืือ เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง ทัักษะการสื่่�อสาร แรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยง และการบริิหาร
ความเสี่่�ยงแบบมีีส่่วนร่่วม (r=.321, r=.560, r=.601 และ r=.468, p<.001 ตามลำำ�ดับั ) ส่่วนระยะเวลาการปฏิิบัติั งิ าน
ไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์กับั พฤติิกรรม การบริิหารความเสี่่�ยง (ตารางที่่� 2)
ตารางที่่� 2 ค่่าสััมประสิิทธิ์์�สหสััมพัันธ์์เพีียร์์สันั ระหว่่างเจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง ทัักษะการสื่่�อสาร แรงจููงใจ
ในการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหารความเสี่่�ยงแบบมีีส่่วนร่่วม และระยะเวลาการปฏิิบัติั งิ านในโรงพยาบาลหาดใหญ่่
กัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ (n=258)

ns=not significant, **p<.001
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ผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�พบว่่าพยาบาลวิิชาชีีพมีีพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมอยู่่�ในระดัับสููง แรงจููงใจ
ในการบริิหารความเสี่่�ยง ทัักษะการสื่่�อสาร การบริิหารความเสี่่�ยงแบบมีีส่ว่ นร่่วม และเจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง
มีีความสััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับปานกลางกัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ ซึ่่�งอภิิปรายผล
การศึึกษาดัังนี้้�
ระดัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงโดยรวมของพยาบาลวิิชาชีีพโรงพยาบาลระดัับตติิยภูมิู ิอยู่่�ในระดัับสููง
เนื่่�องจากกลุ่่�มตััวอย่่าง (ร้้ อยละ 61.6) ได้้ รัับการอบรมเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยง และโรงพยาบาลมีีนโยบายให้้
หน่่วยงานวิิเคราะห์์และทบทวนบััญชีีความเสี่่�ยงทุุกปีี ทำำ�ให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างมีีความรู้้�และประสบการณ์์ในการบริิหารความเสี่่�ยง
การฝึึ กอบรมด้้ านการบริิหารความเสี่่�ยงและการส่่งเสริิมให้้ นำ�ำ ความรู้้�ไปปฏิิบัติั จิ ริิง ทำำ�ให้้ พยาบาลวิิชาชีีพสามารถบริิหาร
ความเสี่่�ยงได้้ อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ1 สอดคล้้ องกัับทฤษฎีีการเรีียนรู้้�ของ Bloom17 กล่่าวว่่า มนุุษย์์จะเกิิดการเรีียนรู้้�ใน
ด้้ านพุุทธิิพิสัิ ยั จิิตพิสัิ ยั และทัักษะพิิสัยั ซึ่่�งพุุทธิิพิสัิ ยั เป็็ นพฤติิกรรมเกี่่�ยวกัับความคิิดสติิปััญญาซึ่่�งมีี 6 ระดัับ เมื่่�อกลุ่่�มตััวอย่่าง
มีีความรู้้� ความเข้้ าใจในหลัักการบริิหารความเสี่่�ยง ได้้ วิเิ คราะห์์และนำำ�ความรู้้�ไปประยุุกต์ใ์ ช้้ สามารถพััฒนาระบบการบริิหาร
ความเสี่่�ยง ส่่งผลให้้ กลุ่่�มตััวอย่่างมีีพฤติิกรรมการค้้ นหาความเสี่่�ยง การจััดการความเสี่่�ยง และการประเมิินผลการจััดการ
ความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับสููง สอดคล้้ องกัับการศึึกษาของเชาวรััตน์์ ศรีีวสุุธา6 พบว่่า การค้้ นหาความเสี่่�ยง การจััดการความเสี่่�ยง
และการประเมิินผลการจััดการความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับสููง เนื่่�องจากโรงพยาบาลผ่่านการรัับรองมาตรฐานโรงพยาบาล
พยาบาลต้้ องพััฒนาคุุณภาพพยาบาลอย่่างต่่อเนื่่�อง1 การค้้ นหาความเสี่่�ยง จััดการความเสี่่�ยงและประเมิินผลการจััดการ
ความเสี่่�ยงเป็็ นกิิจกรรมสำำ�คัญ
ั ในกระบวนการรัับรองคุุณภาพ โรงพยาบาลที่่ผ่� า่ นการรัับรองคุุณภาพมาหลายครั้้�ง พยาบาล
จะมีีประสบการณ์์และทัักษะในการบริิหารความเสี่่�ยงอย่่างสม่ำำ��เสมอส่่งผลให้้ เข้้ าใจขั้้�นตอนการบริิหารความเสี่่�ยง ต่่างกัับ
การศึึกษาของพรพรรณ คล้้ ายสุุบรรณ8 พบว่่า การค้้ นหาความเสี่่�ยง การจััดการความเสี่่�ยง และการประเมิินผลการจััดการ
ความเสี่่�ยงอยู่่�ในระดัับปานกลาง อาจเป็็ นเพราะศึึกษาในบริิบทต่่างกััน คืือ ศึึกษาเฉพาะพยาบาลวิิชาชีีพที่่�ปฏิิบัติั งิ าน
ในห้้ องผ่่าตััดโรงพยาบาลระดัับตติิยภูมิู เิ ขต 4 จำำ�นวน 4 แห่่ง และได้้ รัับการอบรมเกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยงเพีียง
ร้้ อยละ 59.78
2. ปััจจััยที่่�มีีความสััมพัันธ์์กับั พฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ จากผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�
พบว่่า ปััจจััยที่่�มีคี วามสััมพัันธ์์ทางบวกกัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ
(p<.001) คืือ แรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยง ทัักษะการสื่่�อสาร เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงและการบริิหาร
ความเสี่่�ยงแบบมีีส่ว่ นร่่วม เป็็ นไปตามสมมติิฐานที่่�ผู้้�วิจัิ ยตั้้
ั �งไว้้ ส่่วนระยะเวลาการปฏิิบัติั งิ านในโรงพยาบาลไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์
กัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ ซึ่่�งอภิิปรายผลการศึึกษาได้้ ดังั นี้้�
แรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกระดัับปานกลางกัับพฤติิกรรม
การบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพอย่่างมีีนัยสำ
ั �คั
ำ ญ
ั ทางสถิิติิ อาจเป็็ นเพราะพยาบาลมีีบทบาทอิิสระในการปฏิิบัติั งิ าน
ให้้ บรรลุุตามเป้้าหมาย และเกิิดความพึึงพอใจสามารถสร้้ างแรงจููงใจในการปฏิิบััติิงานและแสดงพฤติิกรรมบริิหาร
ความเสี่่�ยงได้้ จะเห็็นได้้ ว่่าแรงจููงใจเป็็ นกลไกกระตุ้้�น หรืือแรงขัับภายในให้้ บุุคคลแสดงพฤติิกรรม สอดคล้้ องกัับทฤษฏีีสอง
ปััจจััยของ Herberg18 ที่่�กล่่าวว่่าแรงจููงใจและความพึึงพอใจของบุุคคลขึ้้�นอยู่่�กัับปััจจััยสร้้ างแรงจููงใจและปััจจััยไม่่ให้้ เกิิด
ความไม่่พึึงพอใจ ซึ่่�งปััจจััยเกี่่�ยวกัับการสร้้ างแรงจููงใจ เช่่น การยกย่่อง ความตระหนัักในความสำำ�เร็็จ ความเจริิญก้้ าวหน้้ า
ในหน้้ าที่่�การงานเป็็ นปัั จจััยภายในที่่�จะส่่งผลต่่อการปฏิิบััติิงานที่่�ดีี ซึ่่�งโรงพยาบาลหาดใหญ่่มีีการจััดงานมหกรรม
คุุณภาพทุุกปีี เป็็ นการยกย่่องชื่่�นชมผลงานการพััฒนาระบบบริิหารความเสี่่�ยงของหน่่วยงาน ส่่วนปััจจััยไม่่ให้้ เกิิดความ
ไม่่พึึงพอใจ โรงพยาบาลหาดใหญ่่ใช้้ การรายงานความเสี่่�ยงเป็็ นตััวชี้้�วัดั ในการขึ้้�นเงิินเดืือนของพยาบาลวิิชาชีีพ ส่่งผล
ให้้ พยาบาลวิิชาชีีพในการศึึกษานี้้�มีีแรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยง สอดคล้้ องกัับศึึกษาของฝนแก้้ ว เบ็็ญจมาศ11
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พบว่่า แรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกระดัับปานกลางกัับพฤติิกรรม
การบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ (r=.547, p<.001) อาจเป็็ นเพราะทั้้�ง 2 โรงพยาบาลเป็็ นโรงพยาบาลในระดัับ
ตติิยภูมิู ิที่่�ได้้ รัับการรัับรองคุุณภาพสถานพยาบาล ซึ่่�งผู้้�บริิหารให้้ ความสำำ�คััญกัับการบริิหารความเสี่่�ยง
	ทัักษะการสื่่�อสารมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกระดัับปานกลางกัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ
อาจเป็็ นเพราะโรงพยาบาลกำำ�หนดนโยบายและจุุดเน้้ นในการบริิหารความเสี่่�ยง และสื่่�อสารไปยัังบุุคลากรทุุกระดัับ
สอดคล้้ องกัับทฤษฎีี SMCR ของ Berlo19 ที่่�กล่่าวว่่าการสื่่�อสารเป็็ นกระบวนการแลกเปลี่่�ยนข้้ อมููลระหว่่างบุุคคลหรืือ
กลุ่่�มคน โดยใช้้ สัญ
ั ลัักษณ์์ สััญญาณ หรืือพฤติิกรรมเพื่่�อให้้ เข้้ าใจตรงกััน เมื่่�อผู้้� บริิหารสื่่�อสารนโยบาย ลงเยี่่�ยมหน่่วยงาน
ร่่วมประชุุมปรึึกษาหารืือ เป็็ นการสื่่�อสารสองทางสามารถทวนสอบและทำำ�ความเข้้ าใจในนโยบาย พยาบาลสามารถปฏิิบัติั ิ
พฤติิกรรมการจััดการความเสี่่�ยงที่่�สอดคล้้ องกัับนโยบาย นอกจากนี้้� โรงพยาบาลยัังมีีระบบการรายงานความเสี่่�ยงที่่�มีี
ประสิิทธิิภาพ ส่่งผลให้้ ผู้้� บริิหาร พยาบาลรัับรู้้�และใช้้ ข้้อมููลชุุดเดีียวกัันในการตััดสิินใจในการบริิหารความเสี่่�ยงตาม
ความสำำ�คัญ
ั ขององค์์กร ส่่งผลให้้ พยาบาลเกิิดความเข้้ าใจและรัับรู้้�บทบาทของตนเองในการแสดงพฤติิกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง แตกต่่างกัับการศึึกษาของพรพรรณ คล้้ ายสุุบรรณ8 ที่่�พบว่่าการสื่่�อสารของพยาบาลวิิชาชีีพมีีความสััมพัันธ์์
ระดัับสููงกัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ (r=.761, p<.001) อาจเป็็ นเพราะศึึกษาในพยาบาลวิิชาชีีพ
ที่่�ปฏิิบัติั งิ านห้้ องผ่่าตััดโรงพยาบาลศููนย์์ซึ่่�งเป็็ นบริิบทงานที่่�ยุ่่�งยาก ซัับซ้้ อน มีีโอกาสเกิิดความเสี่่�ยงสููง พยาบาลวิิชาชีีพ
จำำ�เป็็ นต้้ องมีีทักั ษะการสื่่�อสารที่่�ดีเี พื่่�อลดโอกาสเกิิดความเสีียหายในกระบวนการดููแลผู้้�ป่่วย
เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกระดัับกลางกัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของ
พยาบาลวิิชาชีีพอาจเป็็ นเพราะโรงพยาบาลหาดใหญ่่ผ่่านการรัับรองคุุณภาพสถานบริิการมา 6 ครั้้�ง พยาบาลวิิชาชีีพ
ได้้ รัับการอบรมเรื่่�องการจััดการความเสี่่�ยงทุุกปีี ทำำ�ให้้ พยาบาลมีีความรู้้�และประสบการณ์์ในการบริิหารความเสี่่�ยง
ส่่งผลให้้ มีเี จตคติิที่่�ดีใี นการบริิหารความเสี่่�ยง สอดคล้้ องกัับแนวคิิดของ Triandis20 ที่่�กล่่าวว่่าเจตคติิเป็็ นความเชื่่�อ อารมณ์์
ความรู้้�สึึกของบุุคคลต่่อสิ่่ง� ใดสิ่่ง� หนึ่่�งซึ่่�งเกิิดจากการเรีียนรู้้� ประสบการณ์์ และมีีแนวโน้้ มที่่จ� ะตอบสนองหรืือแสดงพฤติิกรรม
เมื่่�อพยาบาลวิิชาชีีพได้้ รัับความรู้้� และมีีประสบการณ์์ในการบริิหารความเสี่่�ยงและทราบถึึงประโยชน์์ของการบริิหาร
ความเสี่่�ยง ส่่งผลให้้ พยาบาลเกิิดเจตคติิและพฤติิกรรมที่่�ดีต่ี ่อการบริิหารความเสี่่�ยง สอดคล้้ องกัับการศึึกษาของ
พรพรรณ คล้้ ายสุุบรรณ8 ที่่�พบว่่าเจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกในระดัับปานกลาง
กัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลห้้ องผ่่าตััด (r=.502, p<.001) อาจเป็็ นเพราะศึึกษาในโรงพยาบาล
ระดัับตติิยภูมิู เิ หมืือนกััน ซึ่่�งผู้้�รัับบริิการส่่วนใหญ่่มีปัี ัญหาซัับซ้้ อน ไม่่สอดคล้้ องกัับการศึึกษาของสุุมลรััตน์์ พงษ์์ขวััญ7
ที่่�พบว่่าเจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพไม่่มีคี วามสััมพัันธ์์กับั พฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงใน
โรงพยาบาลพุุทธมณฑล (r=.192, p>.05) อาจเป็็ นเพราะการศึึกษาของสุุมลรััตน์์ พงษ์์ขวััญ7 เป็็ นศึึกษาในบริิบท
โรงพยาบาลชุุมชนแห่่งเดีียว และกลุ่่�มตััวอย่่างมีีขนาดเล็็กจำ�ำ นวน 36 คน อาจทำำ�ให้้ ไม่่สามารถสรุุปผลการวิิจััยได้้
	การบริิหารความเสี่่�ยงแบบมีีส่ว่ นร่่วมมีีความสััมพัันธ์์ทางบวกระดัับกลางพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาล
วิิชาชีีพ เนื่่�องจากผู้้�บริิหารเปิิ ดโอกาสให้้ บุุคลากรทุุกระดัับ มีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดเป้้าหมาย จุุดเน้้ นและร่่วมตััดสิินใจ
ในการบริิหารความเสี่่�ยง เมื่่�อกลุ่่�มตััวอย่่างมีีอิสิ ระในการตััดสิินใจในการบริิหารความเสี่่�ยงตามบทบาทหน้้ าที่่�ของตนเอง
ทำำ�ให้้ บุุคลากรสามารถปฏิิบัติั งิ าน หรืือบริิหารความเสี่่�ยงในงานที่่�ได้้ รัับมอบหมายที่่�ได้้ อย่่างเต็็มความสามารถ ซึ่่�งสอดคลองกัับ
แนวคิิดการมีีส่่วนร่่วมของ Swansburg14 คืือ เปิิ ดโอกาสให้้ บุุคคลในองค์์กรมีีส่่วนร่่วมในการกำำ�หนดเป้้าหมาย ตััดสิินใจ
และมีีอิสิ ระในการปฏิิบัติั งิ าน สอดคล้้ องกัับการศึึกษาที่่�ผ่่านมา พบว่่า การบริิหารงานแบบมีีส่่วนร่่วม มีีความสััมพัันธ์์ทางบวก
ระดัับสููง (r=.753, p<.01) กัับพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ6 อาจเป็็ นเพราะศึึกษาในโรงพยาบาล
ที่่�ผ่่านการรัับรองคุุณภาพสถานพยาบาล (re-accreditation survey) และผู้้�บริิหารมีีเข็็มมุ่่�งหรืือจุุดเน้้ นที่่�ชััดเจน
บุุคลากรสามารถปฏิิบัติั ติ ามมาตรฐาน มาตรการป้้องกัันและมีีการบริิหารความเสี่่�ยงได้้ ตามบทบาทและหน้้ าที่่�ของตนเอง
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	ส่่วนระยะเวลาการปฏิิบััติิงานในโรงพยาบาลหาดใหญ่่ไม่่มีีความสััมพัันธ์์กับั พฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
ของพยาบาลวิิชาชีีพ อาจเป็็ นเพราะโรงพยาบาลหาดใหญ่่ได้้ เปลี่่�ยนโปรแกรมการรายงานความเสี่่�ยง จากการสััมภาษณ์์
พยาบาลวิิชาชีีพพบว่่าโปรแกรมใช้้ งานยากมีีความซัับซ้้ อน พยาบาลที่่�มีรี ะยะเวลาการปฏิิบัติั งิ านนาน เป็็ นผู้้�ที่่�มีอี ายุุ
และมีีข้้อจำ�กั
ำ ดั ในการใช้้ เทคโนโลยีีใหม่่ๆ ไม่่สอดคล้้ องกัับการศึึกษาของเชาวรััตน์์ ศรีีวสุุธา6 ที่่�พบว่่าระยะเวลาที่่�ปฏิิบัติั งิ าน
ในโรงพยาบาลมีีความสััมพัันธ์์ในระดัับต่ำำ��กับั พฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ (r=-.250, p<.01)
การศึึกษาของสุุมลรััตน์์ พงษ์์ขวััญ7 พบว่่าระยะเวลาที่่�ปฏิิบัติั งิ านในโรงพยาบาลพุุทธมณฑลมีีความสััมพัันธ์์กับั พฤติิกรรม
การบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ (r=.217, p<.05) พยาบาลที่่�มีรี ะยะเวลาในการปฏิิบัติั งิ านนานจะรู้้�บริิบท
และวิิธีกี ารจััดการความเสี่่�ยงซึ่่�งส่่งผลต่่อพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ

ข้้อเสนอแนะในการนำำ�ผลวิิจัยั ไปใช้้

1. สามารถนำำ�ผลการวิิจััยไปใช้้ ในการพััฒนารููปแบบในการส่่งเสริิมพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของ
พยาบาลวิิชาชีีพที่่�เหมาะสมกัับโรงพยาบาลระดัับตติิยภูมิู ิ
2. ผู้้�บริิหารทางการพยาบาลสามารถนำำ�ผลการวิิจัยั ไปใช้้ ในการพััฒนาระบบการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ
โดยการส่่งเสริิมแรงจููงใจในการบริิหารความเสี่่�ยง พััฒนาทัักษะการสื่่�อสาร เจตคติิต่่อการบริิหารความเสี่่�ยงและใช้้
การบริิหารความเสี่่�ยงแบบมีีส่่วนร่่วม
3. อาจารย์์พยาบาลสามารถนำำ�ปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อการบริิหารความเสี่่�ยง ไปสอดแทรกในการจััดการเรีียนการสอน
เพื่่�อให้้ นัักศึกึ ษาพยาบาลได้้ เข้้ าใจถึึงปััจจััยที่่�มีผี ลต่่อพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ

ข้้อเสนอแนะในการทำำ�วิิจัยั ครั้้�งต่่อไป

จากผลการศึึกษาครั้้�งนี้้�สามารถนำำ�ไปพััฒนางานวิิจัยที่่
ั เ� กี่่�ยวข้้ องกัับการพััฒนารููปแบบในการส่่งเสริิมพฤติิกรรม
การบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลวิิชาชีีพ โดยควรมีีการวิิจััยผลของโปรแกรมการสร้้ างแรงจููงใจร่่วมกัับการบริิหาร
ความเสี่่�ยงแบบมีีส่่วนร่่วมต่่อพฤติิกรรมการบริิหารความเสี่่�ยงของพยาบาลในโรงพยาบาลระดัับตติิยภูมิู ิ

กิิตติิกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุุณคณาจารย์์ มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์ พยาบาลวิิชาชีีพที่่เ� ข้้ าร่่วมการวิิจัยั และผู้้�บริิหารด้้ านการพยาบาล
ทุุกระดัับที่่�ทำ�ำ ให้้ การวิิจััยครั้้�งนี้้�สำ�ำ เร็็จได้้ เป็็ นอย่่างดีี
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