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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาพฤติกรรม ความรู้ และทัศนคติความปลอดภัยในการทำ�งานของ
พยาบาล และศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน กลุม่ ตัวอย่างเป็นพยาบาลจำ�นวน 331
คน คัดเลือกโดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 1) ข้อมูลส่วน
บุคคล 2) แบบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำ�งาน 3) แบบวัดทัศนคติเรื่องความปลอดภัยในการทำ�งาน
และ 4) แบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .63, .80 และ .86 ตาม
ลำ�ดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณ
ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานของพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ
69.5) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าพยาบาลมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
อายุงาน ตำ�แหน่งงาน และทัศนคติการความปลอดภัยในการทำ�งานมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำ�งานของพยาบาล อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิติ (p < .01; r = .234, r = .172, r = .318 ตามลำ�ดับ) ส่วน
ชัว่ โมงการทำ�งานต่อสัปดาห์มคี วามสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานของพยาบาล อย่าง
มีนัยสำ�คัญทางสถิติ (p < .01; r = -.116) นอกจากนี้ ปัจจัยที่พยากรณ์พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานของ
พยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ทัศนคติความปลอดภัยในการทำ�งาน อายุงาน และตำ�แหน่ง
งาน สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานของพยาบาลร้อยละ 15.2 (R2 =
0.152; p < .01) ดังนัน้ ควรสร้างทัศนคติทถี่ กู ต้องในการป้องกันตนเองจากอันตรายทีเ่ กิดจากการทำ�งาน ตำ�แหน่ง
หน้าที่ของพยาบาลที่เสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงานควรคัดสรรผู้ที่มีประสบการณ์สูงสำ�หรับการปฏิบัติหน้าที่
คำ�สำ�คัญ:

ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน

*นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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Work Safety Behaviors of Nurse in Maharat Nakhon Ratchasima Hospital,
Nakhon Ratchasima
Sunthorn boonbumroe, M.Sc.*

Abstract

The objectives of this research were to study behavior, knowledge, and attitude regarding the work
safety and to examine factors influencing on work safety behaviors among nurses at Maharat Nakhon Ratchasima Hospital (MNRH). Samples of 331 MNRH nurses were recruited by using the stratified random sampling
method. The instrument was a questionnaire covering 4 parts, as follows: 1) the bio-demographic data form,
2) the knowledge of work safety behaviors, 3) the attitudes of work safety behaviors and 4) the work safety
behaviors, coefficient reliability of .63, .80 and .86 respectively. The statistics utilized for data analysis by
frequency, percentage, mean, standard deviation, and multiple regression analysis.
The research findings showed that the total work safety behaviors of nurse were a high level (69.5%).
In each sector of work safety behaviors, the environment sector had the highest level. Period of work, position,
and attitudes were significantly positive correlated with work safety behaviors of the nurses (p < .01; r = .234,
r = .172, r = .318 respectively). There was significantly negative correlated between weekly workload and work
safety behaviors among the nurses (p < .01; r = -.116). Furthermore, factors affected on work safety behaviors
among MNRH nurses were attitudes of work safety behaviors, period of work, and nurse positions. They were
likely to indicate the variance in work safety behaviors of Nurse by 15.2% (R2 = 0.152; p < .01). Therefore,
positive work safety attitudes of nurses should be promoted to prevent risks from working. Nurses with high
experience should be selected to work at the position with high risk during working.
Keywords: knowledge, attitude, work safety behavior

ความเป็นมาและความสำ�คัญของปัญหา

ความปลอดภัยจากการทำ�งานเป็นสิทธิขั้น
พื้นฐานของผู้ปฏิบัติงานทุกอาชีพ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ระบุไว้ว่า
“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัย
และสวัสดิภาพในการทำ�งาน รวมทั้งหลักประกันใน
การดำ�รงชีวิตทั้งในระหว่างการทำ�งานและเมื่อพ้น
ภาวะการทำ�งานทั้งนี้ตามกฎหมายกำ�หนด” รัฐบาลได้

ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ โดยบูรณาการทั้งในหน่วย
งานภาครัฐและเอกชน ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมใน
การดำ�เนินงานเพื่อลดอัตราการประสบอันตรายและ
การบาดเจ็บจากการทำ�งานลง
บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรง
พยาบาล มีสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ประกอบอาชีพจะ
ต้องได้รบั การคุม้ ครองเช่นกัน จากรายงานสถานการณ์
โรคและสิง่ คุกคามสุขภาพของบุคลากรในโรงพยาบาล
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สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 พบว่ามี
อั ต ราการประสบอุ บั ติ เ หตุ แ ละโรคจากการทำ � งาน
เท่ากับ 42.70 ต่อบุคลากร 1,000 คน โดยจำ�แนกเป็น
ความเครียดจากการทำ�งาน, อุบัติเหตุเข็มหรืออุปกรณ์
แหลมคมทิ่ม, ความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ
คิ ด เป็ น อั ต ราการประสบอุ บั ติ เ หตุ แ ละโรคจากการ
ทำ�งานต่อบุคลากร 1,000 คน เท่ากับ 13.58, 11.81, และ
11.12 ตามลำ�ดับ (กรมควบคุมโรค, 2553: 36) นอกจาก
นีบ้ คุ ลากรทีม่ โี อกาสได้รบั อุบตั เิ หตุ สัมผัสเลือด สารคัด
หลั่งและบาดเจ็บจากการทำ�งานส่วนใหญ่คือพยาบาล
(เพชรไสว ลิ้มตระกูล, ประสบสุข ศรีแสนปาง, สร้อย
อนุสรณ์ธีรกุล, ปียนุช บุญเพิ่ม, อุสาห์ ศุภรพันธ์, และ
สมจิต แดนสีแก้ว, 2546) ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก
พฤติกรรมในการทำ�งาน เช่น ความเร่งรีบในการปฏิบตั ิ
งาน ไม่ใช้อปุ กรณ์ในการป้องกันตนเอง หรือใช้อปุ กรณ์
ไม่ เ หมาะสม การสร้ า งเสริ ม ความปลอดภั ย ที่ ตั ว
บุคลากรให้มีความรู้ และทัศคติในด้านความปลอดภัย
ที่ดี มีความสำ�คัญต่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยของ
บุคลากร (สรัญญา กุลวงศ์, 2552 ; อัครชาติ ติณสูลา
นนท์, 2546)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นโรง
พยาบาลศู น ย์ แ ละเป็ น ศู น ย์ เ ชี่ ย วชาญ (Excellence
center) อยู่ในเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 กระทรวง
สาธารณสุขรับผิดชอบดูแลประชากร 4 จังหวัด ได้แก่
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ครอบคลุม
ประชากรประมาณ 6.5 ล้านคน มีผู้มารับบริการผู้
ป่วยนอกเฉลี่ย 3,876 คนต่อวัน ผู้ป่วยในเฉลี่ย 1,522
คนต่อวัน และเตียงผู้ป่วยในจำ�นวน 1,410 เตียง โดย
มีบุคลากรของโรงพยาบาลมากกว่า 4,000 คน จาก
ข้อมูลบริการทีห่ ลากหลายและก่อให้เกิดสิง่ คุกคามมีผล
กระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร
โรงพยาบาลมากขึน้ จากข้อมูลการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย
ของบุคลากรที่ผ่านมาพบว่ามีอัตราการเจ็บป่วยได้รับ
บาดเจ็บและอุบัติเหตุจากของมีคม เข็มทิ่มตำ� สัมผัส

เลือดและสัมผัสสารคัดหลัง่ เท่ากับ 40.40, 43.93, 50.04
ต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง 1,000 คน ในปี 2553,2554 และ
2555 ตามลำ�ดับ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรทางด้านการ
พยาบาล (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 2555)
จากนโยบายที่ สำ � คั ญ ของโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาตามแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2556-2560 คือ
การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy workplace)
คุณภาพชีวิตกับการทำ�งานของบุคลากร ถือเป็นเป้า
หมายหนึ่งที่สำ�คัญ แต่การจะให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิต
ทีด่ นี นั้ มีองค์ประกอบหลายประการ ความปลอดภัยใน
การทำ�งานก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึง่ องค์ประกอบที่สำ�คัญ
ที่โรงพยาบาลจะต้องสนับสนุนให้เกิดขึ้น ดังนั้นจึง
สนใจทีจ่ ะศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน
ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งเป็น
บุคลากรกลุม่ ใหญ่ของโรงพยาบาลเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารเสริม
สร้างพฤติกรรมการทำ�งานทีป่ ลอดภัยอย่างยัง่ ยืนต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ ศึกษาความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทำ�งานของพยาบาล โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล ด้านความรู้
ทัศนคติด้านความปลอดภัยในการทำ�งาน ที่มีผลต่อ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานของพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

กรอบแนวคิดในการวิจัย

แนวคิดในการวิจัยใช้ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยว
กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบลูม (Bloom,
1956) และแนวคิดพฤติกรรมความปลอดภัยจากการ
ทำ�งาน ที่มีองค์ประกอบด้านคน เครื่องมืออุปกรณ์
และสิ่งแวดล้อม ตามทฤษฎีระบบความปลอดภัยของ
อาร์ เจ ไฟเรนซีส์ (อภิรดี ศรีโอภาศ, 2552)
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ตั ว แปรที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษาประกอบด้ ว ย ในการทำ�งาน ส่วนตัวแปรตามได้แก่ พฤติกรรมความ
ตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ด้านความ ปลอดภัยในการทำ�งาน
ปลอดภัยในการทำ�งาน และทัศนคติดา้ นความปลอดภัย

วิธีดำ�เนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำ�รวจ ภาคตัด
ขวาง (Cross-sectional Study)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ศึ ก ษาครั้ ง นี้ คื อ พยาบาลที่
ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ในโรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมาในปีงบประมาณ 2556 จำ�นวน 1,234 คน
กลุ่มตัวอย่างจำ�นวน 331 คน คำ�นวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากสูตรทาโร ยามาเน่ ที่ระดับนัยสำ�คัญ .05
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบแบ่งชั้น
การพิทักษ์สิทธ์ของผู้ให้ข้อมูล
การวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการทำ�
วิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผู้วิจัย
ให้ข้อมูลผู้วิจัย อธิบายวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการ
วิจัย พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิในการถอนตัวจากโครงการ
การรักษาความลับของข้อมูลและการนำ�เสนอผลการ
วิจัยเป็นภาพรวม

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นจากทฤษฎี แนวคิด และวรรณกรรมวิจัยที่เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทำ�งาน ผ่านการตรวจพิจารณา
ความตรงตามเนื้ อ หา (Validity) โดยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จำ�นวน 3 ท่าน เครื่องมือในงานวิจัยประกอบด้วย 4
ส่วนคือ
1. ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุตัว อายุ
งาน แผนกทีป่ ฏิบตั งิ าน ตำ�แหน่งงาน ชัว่ โมงการทำ�งาน
เฉลี่ยต่อสัปดาห์ การได้รับอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจาก
การทำ�งาน
2. แบบวัดความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยในการ
ทำ�งาน ลักษณะคำ�ตอบเป็น ใช่ และไม่ใช่ จำ�นวน 20 ข้อ
คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยแบ่งระดับความรู้ออกเป็น
3 ระดับ คือมีความรู้ดี (16-20 คะแนน) มีความรู้ปาน
กลาง (12-15 คะแนน) และมีความรูน้ อ้ ย (0-11 คะแนน)
ทดสอบความเชือ่ มัน่ โดยใช้สตู รแบบ KR 20 ได้คา่ ความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .63
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3. แบบวัดทัศนคติเรื่องความปลอดภัยใน
การทำ�งาน เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ
จำ�นวน 20 ข้อ แบ่งระดับทัศนคติออกเป็น 5 ระดับ คือ
ระดับดีมาก ( = 4.51-5.00) ระดับดี ( =3.51-4.50)
ระดับปานกลาง ( =2.51-3.50) ระดับตํ่า ( =1.512.50) และระดับตํ่ามาก ( = 1.00-1.50) ทดสอบความ
เชื่อมั่นโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80
4. แบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัย
ในการทำ�งาน เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 4 ระดับ
แบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า นคื อ ด้ า นการปฏิ บั ติ จำ � นวน17
ข้อ ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ จำ�นวน 7ข้อ และด้านสิ่ง
แวดล้อมจำ�นวน 6 ข้อ แบ่งระดับพฤติกรรมออกเป็น
4 ระดับ คือระดับสูงมาก ( =3.51-4.00) ระดับสูง (
=2.51-3.50) ระดับปานกลาง ( =1.51-2.50) และระดับ
น้อย ( =1.00-1.50) ทดสอบความเชือ่ มัน่ โดยใช้วธิ กี าร
หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค ได้คา่ ความเชือ่
มั่นเท่ากับ .86

การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ และ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

ผลการวิจัย

ข้อมูลทัว่ ไปของพยาบาลผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 55.6) การศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 88.5) อายุงานเฉลี่ยเท่ากับ
15.60 ปี เป็นพยาบาลระดับผู้ปฏิบัติ (ร้อยละ 90.6)ไม่
เคยได้รบั อุบตั เิ หตุหรือบาดเจ็บจากการทำ�งานในช่วง 1
ปีทผี่ า่ นมา (ร้อยละ 81.9) ส่วนใหญ่มชี วั่ โมงการทำ�งาน
มากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 66.8)
ความรูเ้ รือ่ งความปลอดภัยในการทำ�งาน พบ
ว่าพยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องความปลอดภัยใน
การทำ�งานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.1 ดังเสนอ
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำ�นวน และค่าร้อยละของพยาบาล จำ�แนกตามระดับความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำ�งานของ
		 พยาบาล (N=331)
ระดับความรู้
จำ�นวน
ร้อยละ
ความรู้ดี(16-20 )
103
31.1
ความรู้ปานกลาง(12-15 )
199
60.1
ความรู้น้อย (0-11)
29
8.8
Min = 8 Max = 19
=13.95 SD = 2.17
รวม
331
100.0
ทัศนคติความปลอดภัยในการทำ�งาน พบว่า ทัศนคติด้านความความปลอดภัยในการทำ�งานระดับ
พยาบาลส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านความความปลอดภัย ดีมาก (ร้อยละ 30.5) ดังเสนอในตารางที่ 2
ในการทำ � งานระดั บ ดี (ร้ อ ยละ 65.0) รองลงมามี
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ตารางที่ 2 จำ�นวนและค่าร้อยละของพยาบาลจำ�แนกตามระดับทัศนคติความปลอดภัยในการทำ�งานของ
		 พยาบาล (N=331)
ระดับความคิดเห็น
จำ�นวน
ร้อยละ
ดีมาก (4.51–5.00)
101
30.5
ดี (3.51–4.50)
215
65.0
ปานกลาง (2.51–3.50)
15
4.5
Min = 3.25 Max = 5.00 = 4.28 SD = 0.39
รวม
331
100.0
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน พบว่า
พยาบาลมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานโดย
รวมอยูใ่ นระดับสูง (ร้อยละ 69.5) เมือ่ พิจารณารายด้าน
พบว่าพยาบาลมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน

ด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด รองลงมาเป็นพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำ�งานด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ และ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานด้านการปฏิบตั ิ
ตามลำ�ดับ ดังเสนอในตารางที่ 3, 4

ตารางที่ 3 จำ�นวนและร้อยละของพยาบาลจำ�แนกตามระดับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน (N=331)
ระดับพฤติกรรมความปลอดภัย
ร้อยละ
จำ�นวน
สูงมาก(3.51–4.00)
100
30.2
สูง(2.51–3.50)
230
69.5
ปานกลาง(1.51–2.50)
1
0.3
Min = 2.50 Max = 3.97 = 3.37 SD = 0.27
โดยรวม
331
100.0
ตารางที่ 4 ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานของพยาบาล จำ�แนก
		 รายด้านและโดยรวม (N=331)
พฤติกรรมความปลอดภัย
SD
การแปลผล
ด้านสิ่งแวดล้อม
3.67
0.31
สูงมาก
ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์
3.44
0.37
สูง
ด้านการปฏิบัติ
3.23
0.29
สูง
โดยรวม
3.37
0.27
สูง
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ผลการวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ปั จ จั ย ด้ า น
คุณลักษณะของบุคคล ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้าน
ทัศนคติ กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน
ของพยาบาล พบว่าปัจจัยอายุงาน ตำ�แหน่งงาน และ
ทัศนคติความปลอดภัยในการทำ�งาน มีความสัมพันธ์
ในทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน
ของพยาบาลอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .01 และ

ปัจจัยด้านชัว่ โมงการทำ�งานต่อสัปดาห์มคี วามสัมพันธ์
ในทางลบกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน
ของพยาบาลอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .01
ส่วนปัจจัยด้านความรู้และแผนกที่ปฏิบัติงานมีความ
สัมพันธ์กบั พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานของ
พยาบาลอย่างไม่มนี ยั สำ�คัญทางสถิติ (p> .01) ดังเสนอ
ในตารางที่ 5

ตารางที่ 5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอายุงาน ชั่วโมงการทำ�งาน แผนกที่ปฏิบัติงาน ตำ�แหน่งงาน
		 ความรู้ ทั ศ นคติ และพฤติ ก รรมความปลอดภั ย ในการทำ � งานของพยาบาลโรงพยาบาล
		 มหาราชนครราชสีมา (N=331)
ชั่วโมงการ แผนก1 แผนก2 แผนก3 ตำ�แหน่ง ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมความ
ทำ�งาน
(X3) (X4) (X5)
งาน
(X7) (X8)
ปลอดภัยในการ
(X2)
(X6)
ทำ�งานโดยรวม (Y)
อายุงาน (X1)
-.361*
.035 -.228* -.017
.282* -.011 .107
.234*
ชั่วโมงการทำ�งาน (X2)
0.72 .148* .011
-.142* -.016 -.017
-.116*
แผนก1 (X3)
-.429* -.380*
.038
.045 -.011
-.029
แผนก2 (X4)
-.287* -.159* -.033 -.043
-.080
แผนก3 (X5)
.019
-.097 -.068
-.056
ตำ�แหน่งงาน (X6)
.054
.054
.172*
ความรู้ (X7)
.314*
.106
ทัศนคติ (X8)
.318*

* p < .01
ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ปัจจัยด้าน ตัวพยากรณ์ที่ดีและสมการพยากรณ์ โดยการวิเคราะห์
คุณลักษณะของบุคคล ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้าน ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise) ดังเสนอใน
ทัศนคติ กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานของ ตารางที่ 6
พยาบาล โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อค้นหา
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานของพยาบาล
		 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสี ม า จากปั จ จั ย ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คล ปั จ จั ย ด้ า นความรู้
		 ปัจจัยด้านทัศนคติ ความปลอดภัยในการทำ�งานโดยใช้วิธีการแบบขั้นตอน(Stepwise) (N=331)
β
ค่าคงที่/ปัจจัย
b
SE(b)
t
p-value
ค่าคงที่
72.986 4.530
16.111
.000
ทัศนคติความปลอดภัยในการทำ�งาน (X8)
.303
.053
.294
5.730
.000
อายุงาน (X1)
.119
.037
.172
3.22
.001
ตำ�แหน่งงาน (X6)
3.023
1.484
.108
2.038
.042
R=.390 R2=.152 SEE=7.544 F=19.538 p < .01
จากตารางที่ 6 พบว่ามีปัจจัยจำ�นวน 3 ตัว
คือทัศนคติความปลอดภัยในการทำ�งาน(X8) อายุ
งาน(X1) และตำ�แหน่งงาน(X6) มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานของพยาบาล
ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา(Y) ในเชิงเส้นตรง
อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F=19.538, p<
.01) และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ
.390 สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ร้อยละ 15.2 โดย
ปัจจัยที่มีนํ้าหนักในการพยากรณ์เรียงตามลำ�ดับความ
สำ�คัญดังนี้ ทัศนคติความปลอดภัยในการทำ�งาน (β
= .294, t = 5.730, p = .000 ) อายุงาน (β = .172, t =
3.22, p = .001) และ ตำ�แหน่งงาน (β = 1.08, t = 2.038,
p = .042) สามารถสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรม
ความปลอดภัยในการทำ�งานของพยาบาลโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา ได้ดังนี้
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ
Y´ = 72.986 + .303(X8) + .119(X1) + 3.023(X6)
สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
Zy´ = .294(Z X8) + .172(Z X1) + .108(ZX6)

อภิปรายผลการวิจัย

จากผลการศึ ก ษาปั จ จั ย สามารถนำ� ผลการ
ศึกษามาอธิบายได้ ดังนี้
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน พบ
ว่ า พยาบาลส่ ว นใหญ่ มี พ ฤติ ก รรมความปลอดภั ย
ในการทำ�งานโดยรวมอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ
การศึกษาของสรัญญา กุลวงศ์ (2552) ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการ
ให้ บ ริ ก ารทางการพยาบาลของพยาบาลวิ ช าชี พ ใน
โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าพยาบาลส่วน
ใหญ่มีพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อในระดับดี และ
สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิมาภรณ์ หมัดสาลี
(2553) ทีศ่ กึ ษาการจัดการความปลอดภัยในการทำ�งาน
ของพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัด พบว่าค่าเฉลี่ยของ
พฤติกรรมการทำ�งานที่ปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับ
สูง สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากพยาบาลส่วนใหญ่
มีทัศนคติความปลอดภัยในการทำ�งานในระดับดีถึงดี
มาก (ร้อยละ 95) ส่งผลให้มีพฤติกรรมความปลอดภัย
ระดั บ สู ง ซึ่ ง เป็ น ไปตามทฤษฎี พ ฤติ ก รรมมนุ ษ ย์
ของบลูมทีก่ ล่าวว่าพฤติกรรมมนุษย์ทเี่ กิดจากการเรียน
รู้และทัศนคติ ถ้าบุคคลมีทัศนคติที่ดีในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ก็จะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ดีในเรื่องนั้น (นิภา
มนูญปิจุ, 2527) ประกอบกับโรงพยาบาลมีระบบการ
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ตรวจสุขภาพแก่บุคลากรทุกปี มีการตรวจเฝ้าระวังสิ่ง
แวดล้อมในการทำ�งานอย่างต่อเนือ่ ง จึงเป็นการกระตุน้
ให้พยาบาลได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัย
มากขึ้น ตลอดจนมีกิจกรรมรณรงค์การควบคุมการ
ติดเชือ้ ในโรงพยาบาลอย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะกิจกรรม
การล้างมือและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ
ของพยาบาล ซึง่ กิจกรรมดังกล่าวก็เป็นพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำ�งานที่สำ�คัญของพยาบาล
ปั จ จั ย ที่ ส ามารถทำ � นายพฤติ ก รรมความ
ปลอดภั ย ในการทำ � งานของพยาบาลโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมาได้ มีจำ�นวน 3 ปัจจัยเรียงตาม
ลำ�ดับความสำ�คัญในการพยากรณ์ดังนี้ ปัจจัยทัศนคติ
ความปลอดภัยในการทำ�งาน อายุงาน และตำ�แหน่ง
งาน สามารถอธิบายได้ดังนี้
1. ทั ศ นคติ ค วามปลอดภั ย ในการทำ � งาน
ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งานของ
พยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .01 อธิบายได้ว่าทัศนคติ เป็น
ความรู้สึกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆอันเป็นผลมา
จากการเรียนรู้ ประสบการณ์ และเป็นตัวกระตุ้นให้
บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยผู้ที่มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้อง
ต่อสิ่งใด ก็มีแนวโน้มที่จะแสดงต่อสิ่งนั้น ๆ ในทิศทาง
ที่จะสนับสนุน ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยว
กับพฤติกรรมมนุษย์ ที่กล่าวว่าพฤติกรรมมนุษย์เกิด
จากการเรียนรู้ การเรียนรู้ก่อให้เกิดความเชื่อ ค่านิยม
ทัศนคติ แล้วก่อให้เกิดการปฏิบตั ิ (Bloom, 1956) และ
สอดคล้องกับ สรัญญา กุลวงศ์ (2552) ที่ศึกษาปัจจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้
บริการทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรง
พยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าการรับรู้โอกาส
เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน
การติ ด เชื้ อ อย่ า งมี นัยสำ�คัญทางสถิติ (p<.01) และ
สอดคล้องกับ วราพร ช่างยา (2551) ที่ศึกษาความ
สั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการรั บ รู้ ค วามเสี่ ย งกั บ พฤติ ก รรม

ความปลอดภั ย ในการทำ � งานของพยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจยั
พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงมีส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำ�งานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัย
สำ�คัญทางสถิติ (p<.05)
2. อายุ ง าน ส่ ง ผลต่ อ พฤติ ก รรมความ
ปลอดภั ย ในการทำ � งานของพยาบาลโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ
.01 ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของอัครชาติ ติณสูลานนท์
(2546) ที่ศึกษาเรื่องความรู้ทัศนคติต่อพฤติกรรมด้าน
ความปลอดภัยของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค พบ
ว่าพนักงานที่มีอายุงานนานกว่า จะมีพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำ�งานมากกว่าผู้มีอายุงานน้อย ทั้งนี้
อาจกล่าวได้ว่าผู้ที่มีอายุงานมากกว่า มีประสบการณ์
ในการทำ�งานนาน มีการทบทวนขั้นตอนการทำ�งาน
อย่างสมํ่าเสมอ มีประสบการณ์การทำ�งานที่ปลอดภัย
เช่น การหักหลอดยาโดยใช้สำ�ลีหรือผ้าสะอาดรองเพื่อ
ป้องกันเศษแก้วทิ่มมือ การออกแรงยกวัสดุ สิ่งของ
หรือผู้ป่วยด้วยท่าทางที่เหมาะสมไม่บิดเอี้ยวตัวมาก
ผิดปกติ อีกทั้งผู้ที่มีอายุงานที่สูงมักจะได้รับการมอบ
หมายงานตำ�แหน่งหัวหน้างาน จึงมีความรับผิดชอบ
สูง ทำ�ให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากการทำ�งาน
และมักเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานรุ่นน้องหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การหมั่นตรวจสอบความชำ�รุด
ความบกพร่องของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และดูแล
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่
ทำ�งาน ตลอดจนการจัดเก็บสิ่งของอุปกรณ์และเครื่อง
มือให้เป็นระเบียบหลังใช้งาน
3. ตำ�แหน่งงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมความ
ปลอดภั ย ในการทำ � งานของพยาบาลโรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ .05
ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในตำ�แหน่งหัวหน้า
ฝ่าย/หอผู้ป่วย มีประสบการณ์ในการทำ�งาน มีทักษะ
การทำ�งานที่ปลอดภัย ที่มากกว่า เช่น การสวมถุงมือ
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เมื่อทำ�การเจาะเลือดหรือให้สารนํ้าทางหลอดเลือด
ดำ�แก่ผู้ป่วย การออกแรงยกวัสดุสิ่งของหรือผู้ป่วย
ด้วยท่าทางที่เหมาะสมไม่บิดเอี้ยวตัวมากผิดปกติ อีก
ทั้งตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่าย/หอผู้ป่วยนอกจากจะปฏิบัติ
งานด้านการพยาบาลแล้วยังปฏิบัติงานทางด้านการ
บริหารทางการพยาบาล จึงมีความตระหนักถึงการมี
พฤติกรรมเป็นแบบอย่างทีด่ ขี องการทำ�งานทีป่ ลอดภัย
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การหมั่นตรวจสอบความ
ชำ�รุด ความบกพร่องของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ การ
ดู แ ลความเป็ น ระเบียบเรียบร้อย และความสะอาด
บริเวณที่ทำ�งาน ตลอดจนการจัดเก็บสิ่งของ อุปกรณ์
และเครื่องมือให้เป็นระเบียบหลังใช้งาน ซึ่งแตกต่าง
จากการศึกษาของ ปภาจิต บุตรสุวรรณ (2544) ทีศ่ กึ ษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการทำ�งานกับ
พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีธัญญา พบว่าตำ�แหน่ง
งานที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน
สุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาดัง
กล่าวเป็นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองเฉพาะ
ด้านสุขภาพจิต และกลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติ
งานในโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตเวช และส่วนใหญ่เคย
ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลจิตเวช จึงทำ�อายุงาน
ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ผลการวิจัยไปใช้
1. ควรสร้างทัศนคติทถี่ กู ต้องในการป้องกัน
ตนเองจากอันตรายที่เกิดจากการทำ�งาน ความรู้สึก
ต่อกฎระเบียบความปลอดภัย รวมถึงวิธีการป้องกัน
อุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว
2. ควรส่งเสริมให้หวั หน้าหอผูป้ ว่ ย หัวหน้า
งาน ถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพยาบาลที่ปฏิบัติงาน
มากที่สดุ เป็นแบบอย่างทีด่ ขี องการทำ�งานทีป่ ลอดภัย
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คอยกระตุ้น นิเทศติดตามเกี่ยวกับพฤติกรรมความ
ปลอดภัยแก่บคุ ลากรในหอผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนือ่ ง ให้แรง
เสริมโดยการชมเชยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานงาน
ตามวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่กำ�หนดไว้
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ขยายขอบเขตการศึกษาพฤติกรรมความ
ปลอดภัยในการทำ�งาน ของบุคลากรกลุ่ม อื่น ๆ ให้
ครอบคลุม
2. ศึ ก ษาเชิ ง ทดลองเปรี ย บเที ย บผลของ
โปรแกรมความปลอดภัยในการทำ�งาน เพือ่ เปรียบเทียบ
พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำ�งาน ระหว่างแผนก
ที่จัดให้มีการดำ�เนินงานตามโปรแกรมความปลอดภัย
ในการทำ�งาน กับแผนกการดำ�เนินงานตามปกติ
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