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บทคัดย่อ
 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่ศกึษาพฤตกิรรม ความรู ้ และทศันคตคิวามปลอดภยัในการทำางานของ

พยาบาล และศกึษาปจัจยัทีม่ผีลตอ่พฤตกิรรมความปลอดภยัในการทำางาน  กลุม่ตวัอยา่งเปน็พยาบาลจำานวน 331 

คน คัดเลือกโดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 4 ส่วนคือ 1) ข้อมูลส่วน

บุคคล 2) แบบวัดความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำางาน 3) แบบวัดทัศนคติเรื่องความปลอดภัยในการทำางาน 

และ 4) แบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางาน โดยมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .63, .80 และ .86 ตาม

ลำาดับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ถดถอย

พหุคูณ 

 ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางานของพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 

69.5)  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าพยาบาลมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางานด้านสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 

อายงุาน  ตำาแหนง่งาน และทศันคตกิารความปลอดภยัในการทำางานมคีวามสมัพนัธท์างบวกกับพฤตกิรรมความ

ปลอดภยัในการทำางานของพยาบาล อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิ(p < .01; r = .234, r = .172, r = .318 ตามลำาดบั) สว่น

ชัว่โมงการทำางานตอ่สปัดาหม์คีวามสมัพนัธท์างลบกบัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทำางานของพยาบาล อยา่ง

มีนัยสำาคัญทางสถิติ (p < .01; r = -.116) นอกจากนี้ ปัจจัยที่พยากรณ์พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางานของ

พยาบาลในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้แก่ ทัศนคติความปลอดภัยในการทำางาน  อายุงาน และตำาแหน่ง

งาน สามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางานของพยาบาลร้อยละ 15.2  (R2 = 

0.152; p < .01) ดงันัน้ ควรสรา้งทศันคตทิีถ่กูตอ้งในการปอ้งกนัตนเองจากอนัตรายทีเ่กดิจากการทำางาน ตำาแหนง่

หน้าที่ของพยาบาลที่เสี่ยงอันตรายในการปฏิบัติงานควรคัดสรรผู้ที่มีประสบการณ์สูงสำาหรับการปฏิบัติหน้าที่ 

 

คำาสำาคัญ: ความรู้ ทัศนคติ  พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางาน

*นักวิชาการสาธารณสุข กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
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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 Ratch-

asima 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

ความเป็นมาและความสำาคัญของปัญหา
 ความปลอดภัยจากการทำางานเป็นสิทธิขั้น

พื้นฐานของผู้ปฏิบัติงานทุกอาชีพ ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที่ระบุไว้ว่า 

“บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัย

และสวัสดิภาพในการทำางาน รวมทั้งหลักประกันใน

การดำารงชีวิตทั้งในระหว่างการทำางานและเมื่อพ้น

ภาวะการทำางานทั้งนี้ตามกฎหมายกำาหนด” รัฐบาลได้

ประกาศเป็นวาระแห่งชาติ โดยบูรณาการทั้งในหน่วย

งานภาครัฐและเอกชน ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมใน

การดำาเนินงานเพื่อลดอัตราการประสบอันตรายและ

การบาดเจ็บจากการทำางานลง  

 บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรง

พยาบาล มีสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ประกอบอาชีพจะ

ตอ้งไดร้บัการคุม้ครองเชน่กนั  จากรายงานสถานการณ์

โรคและสิง่คกุคามสขุภาพของบคุลากรในโรงพยาบาล



84
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี พ.ศ. 2553 พบว่ามี

อัตราการประสบอุบัติเหตุและโรคจากการทำางาน

เท่ากับ 42.70 ต่อบุคลากร 1,000 คน โดยจำาแนกเป็น

ความเครียดจากการทำางาน, อุบัติเหตุเข็มหรืออุปกรณ์

แหลมคมทิ่ม, ความผิดปกติของกระดูกและกล้ามเนื้อ 

คิดเป็นอัตราการประสบอุบัติเหตุและโรคจากการ

ทำางานตอ่บคุลากร 1,000 คน เทา่กบั 13.58, 11.81, และ 

11.12 ตามลำาดบั (กรมควบคมุโรค, 2553: 36) นอกจาก

นีบ้คุลากรทีม่โีอกาสไดร้บัอบุตัเิหต ุสมัผสัเลอืด สารคดั

หลั่งและบาดเจ็บจากการทำางานส่วนใหญ่คือพยาบาล 

(เพชรไสว  ลิ้มตระกูล, ประสบสุข  ศรีแสนปาง, สร้อย  

อนุสรณ์ธีรกุล, ปียนุช  บุญเพิ่ม, อุสาห์  ศุภรพันธ์, และ

สมจิต  แดนสีแก้ว, 2546) ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก

พฤตกิรรมในการทำางาน เชน่ ความเรง่รบีในการปฏบิตัิ

งาน ไมใ่ชอ้ปุกรณใ์นการปอ้งกนัตนเอง หรอืใชอ้ปุกรณ์

ไม่เหมาะสม  การสร้างเสริมความปลอดภัยที่ตัว

บุคลากรให้มีความรู้ และทัศคติในด้านความปลอดภัย

ที่ดี มีความสำาคัญต่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยของ

บุคลากร (สรัญญา กุลวงศ์, 2552 ; อัครชาติ ติณสูลา

นนท์, 2546)

 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นโรง

พยาบาลศูนย์และเป็นศูนย์เชี่ยวชาญ (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 และเตียงผู้ป่วยในจำานวน 1,410 เตียง โดย

มีบุคลากรของโรงพยาบาลมากกว่า 4,000 คน จาก

ขอ้มลูบรกิารทีห่ลากหลายและกอ่ใหเ้กดิสิง่คกุคามมผีล 

กระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของบุคลากร 

โรงพยาบาลมากขึน้  จากขอ้มลูการเฝา้ระวงัการเจบ็ปว่ย 

ของบุคลากรที่ผ่านมาพบว่ามีอัตราการเจ็บป่วยได้รับ

บาดเจ็บและอุบัติเหตุจากของมีคม เข็มทิ่มตำา สัมผัส

เลอืดและสมัผสัสารคดัหลัง่เทา่กบั 40.40, 43.93, 50.04 

ต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง 1,000 คน ในปี 2553,2554 และ 

2555 ตามลำาดบั ซึง่สว่นใหญเ่ปน็บคุลากรทางดา้นการ

พยาบาล (โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา, 2555)  

จากนโยบายที่สำ าคัญของโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสมีาตามแผนยทุธศาสตร ์พ.ศ. 2556-2560 คอื

การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความสุข (Happy workplace) 

คุณภาพชีวิตกับการทำางานของบุคลากร ถือเป็นเป้า

หมายหนึ่งที่สำาคัญ แต่การจะให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิต

ทีด่นีัน้ มอีงคป์ระกอบหลายประการ ความปลอดภยัใน

การทำางานกจ็ัดได้ว่าเป็นอีกหนึง่องค์ประกอบที่สำาคัญ

ที่โรงพยาบาลจะต้องสนับสนุนให้เกิดขึ้น ดังนั้นจึง

สนใจทีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทำางาน

ของพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ซึ่งเป็น

บคุลากรกลุม่ใหญข่องโรงพยาบาลเพือ่นำาไปสูก่ารเสรมิ

สรา้งพฤตกิรรมการทำางานทีป่ลอดภยัอยา่งยัง่ยนืตอ่ไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพือ่ศกึษาความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรม

ความปลอดภยัในการทำางานของพยาบาล โรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 2. เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคล  ด้านความรู้ 

ทัศนคติด้านความปลอดภัยในการทำางาน ที่มีผลต่อ

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางานของพยาบาล 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา จงัหวดันครราชสมีา

กรอบแนวคิดในการวิจัย
 แนวคิดในการวิจัยใช้ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยว

กับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของบลูม (Bloom, 

1956) และแนวคิดพฤติกรรมความปลอดภัยจากการ

ทำางาน ที่มีองค์ประกอบด้านคน  เครื่องมืออุปกรณ์  

และสิ่งแวดล้อม ตามทฤษฎีระบบความปลอดภัยของ 

อาร์ เจ ไฟเรนซีส์ (อภิรดี ศรีโอภาศ, 2552)
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 ตัวแปรที่ ใช้ ในการศึกษาประกอบด้วย 

ตัวแปรอิสระได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ความรู้ด้านความ

ปลอดภยัในการทำางาน และทศันคตดิา้นความปลอดภยั

ในการทำางาน  ส่วนตัวแปรตามได้แก่ พฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทำางาน

วิธีดำาเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำารวจ ภาคตัด

ขวาง (Cross-sectional Study)  

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรที่ใช้ศึกษาครั้งนี้คือ พยาบาลที่

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ในโรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมาในปีงบประมาณ 2556 จำานวน 1,234 คน 

กลุ่มตัวอย่างจำานวน 331 คน คำานวณหาขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างจากสูตรทาโร ยามาเน่ ที่ระดับนัยสำาคัญ .05 

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างสุ่มแบบแบ่งชั้น

 การพิทักษ์สิทธ์ของผู้ให้ข้อมูล  

 การวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาจริยธรรมการทำา

วิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผู้วิจัย

ให้ข้อมูลผู้วิจัย อธิบายวัตถุประสงค์ และขั้นตอนการ

วิจัย พร้อมทั้งชี้แจงสิทธิในการถอนตัวจากโครงการ 

การรักษาความลับของข้อมูลและการนำาเสนอผลการ

วิจัยเป็นภาพรวม

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ผู้วิจัยสร้าง

ขึ้นจากทฤษฎี แนวคิด  และวรรณกรรมวิจัยที่เกี่ยวกับ

ความปลอดภัยในการทำางาน ผ่านการตรวจพิจารณา

ความตรงตามเนื้อหา (Validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ

จำานวน 3 ท่าน เครื่องมือในงานวิจัยประกอบด้วย 4 

ส่วนคือ 

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุตัว อายุ

งาน แผนกทีป่ฏบิตังิาน ตำาแหนง่งาน ชัว่โมงการทำางาน

เฉลี่ยต่อสัปดาห์ การได้รับอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บจาก

การทำางาน 

 2. แบบวดัความรูเ้รือ่งความปลอดภยัในการ

ทำางาน ลกัษณะคำาตอบเปน็ ใช ่และไมใ่ช ่จำานวน 20 ขอ้ 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน โดยแบ่งระดับความรู้ออกเป็น 

3 ระดับ คือมีความรู้ดี (16-20 คะแนน) มีความรู้ปาน

กลาง (12-15 คะแนน) และมคีวามรูน้อ้ย (0-11 คะแนน) 

ทดสอบความเชือ่มัน่โดยใชส้ตูรแบบ KR 20 ไดค้า่ความ

เชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .63 



86
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2557

 3. แบบวัดทัศนคติเรื่องความปลอดภัยใน

การทำางาน เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ 

จำานวน 20 ข้อ แบ่งระดับทัศนคติออกเป็น 5 ระดับ คือ

ระดับดีมาก ( = 4.51-5.00) ระดับดี ( =3.51-4.50) 

ระดับปานกลาง ( =2.51-3.50) ระดับตำ่า ( =1.51-

2.50) และระดับตำ่ามาก ( = 1.00-1.50) ทดสอบความ

เชื่อมั่นโดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ 

ครอนบาคได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .80 

 4. แบบสอบถามพฤติกรรมความปลอดภัย

ในการทำางาน เป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 4 ระดับ 

แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือด้านการปฏิบัติจำานวน17 

ข้อ ด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ จำานวน 7ข้อ และด้านสิ่ง

แวดล้อมจำานวน 6 ข้อ แบ่งระดับพฤติกรรมออกเป็น 

4 ระดับ คือระดับสูงมาก ( =3.51-4.00) ระดับสูง (

=2.51-3.50) ระดบัปานกลาง ( =1.51-2.50) และระดบั

นอ้ย ( =1.00-1.50) ทดสอบความเชือ่มัน่โดยใชว้ธิกีาร

หาคา่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาค ไดค้า่ความเชือ่

มั่นเท่ากับ .86  

 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 

คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์และ

วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)

ผลการวิจัย
 ขอ้มลูทัว่ไปของพยาบาลผูต้อบแบบสอบถาม 

ส่วนใหญ่สถานภาพสมรสคู่ (ร้อยละ 55.6) การศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 88.5) อายุงานเฉลี่ยเท่ากับ 

15.60 ปี เป็นพยาบาลระดับผู้ปฏิบัติ (ร้อยละ 90.6)ไม่

เคยไดร้บัอบุตัเิหตหุรอืบาดเจบ็จากการทำางานในชว่ง 1 

ปทีีผ่า่นมา (รอ้ยละ 81.9) สว่นใหญม่ชีัว่โมงการทำางาน

มากกว่า 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 66.8)  

 ความรูเ้รือ่งความปลอดภยัในการทำางาน  พบ

ว่าพยาบาลส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องความปลอดภัยใน

การทำางานอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 60.1 ดังเสนอ

ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 จำานวน และค่าร้อยละของพยาบาล จำาแนกตามระดับความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำางานของ

  พยาบาล (N=331)

ระดับความรู้ จำานวน 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

 ทัศนคติความปลอดภัยในการทำางาน พบว่า

พยาบาลส่วนใหญ่มีทัศนคติด้านความความปลอดภัย

ในการทำางานระดับดี (ร้อยละ 65.0)  รองลงมามี

ทัศนคติด้านความความปลอดภัยในการทำางานระดับ

ดีมาก (ร้อยละ 30.5) ดังเสนอในตารางที่ 2
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ตารางที ่2  จำานวนและค่าร้อยละของพยาบาลจำาแนกตามระดับทัศนคติความปลอดภัยในการทำางานของ

  พยาบาล (N=331)

ระดับความคิดเห็น จำานวน 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

 พฤตกิรรมความปลอดภยัในการทำางาน พบวา่

พยาบาลมีพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางานโดย

รวมอยูใ่นระดบัสงู (รอ้ยละ 69.5) เมือ่พจิารณารายดา้น

พบวา่พยาบาลมพีฤตกิรรมความปลอดภยัในการทำางาน

ด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด รองลงมาเป็นพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทำางานด้านเครื่องมือ อุปกรณ์  และ

พฤตกิรรมความปลอดภยัในการทำางานดา้นการปฏบิตัิ

ตามลำาดับ  ดังเสนอในตารางที่ 3, 4

ตารางที ่3 จำานวนและรอ้ยละของพยาบาลจำาแนกตามระดบัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทำางาน (N=331)

ระดับพฤติกรรมความปลอดภัย จำานวน ร้อยละ

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

ตารางที ่4  คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทำางานของพยาบาล จำาแนก

  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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 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ปัจจัยด้าน

คุณลักษณะของบุคคล ปัจจัยด้านความรู้  ปัจจัยด้าน

ทัศนคติ  กับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางาน

ของพยาบาล  พบว่าปัจจัยอายุงาน  ตำาแหน่งงาน  และ

ทัศนคติความปลอดภัยในการทำางาน มีความสัมพันธ์

ในทางบวกกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางาน

ของพยาบาลอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ

ปจัจยัดา้นชัว่โมงการทำางานตอ่สปัดาหม์คีวามสมัพนัธ์

ในทางลบกับพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางาน

ของพยาบาลอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ส่วนปัจจัยด้านความรู้และแผนกที่ปฏิบัติงานมีความ

สมัพนัธก์บัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทำางานของ

พยาบาลอยา่งไมม่นียัสำาคญัทางสถติ ิ(p> .01)   ดงัเสนอ

ในตารางที่ 5 

ตารางที ่5 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างอายุงาน ชั่วโมงการทำางาน  แผนกที่ปฏิบัติงาน ตำาแหน่งงาน 

  ความรู้  ทัศนคติ และพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาล 

  มหาราชนครราชสีมา (N=331)

ชั่วโมงการ

ทำางาน 

(X2)

แผนก1 

(X3)

แผนก2

(X4)

แผนก3

(X5)

ตำาแหน่ง

งาน

(X6)

ความรู้

 (X7)

ทัศนคติ

(X8)

พฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการ

ทำางานโดยรวม (Y)

อายุงาน (X1) -.361* .035 -.228* -.017 .282* -.011 .107 .234*

ชั่วโมงการทำางาน (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

ตำาแหน่งงาน (X6) .054 .054 .172*

ความรู้ (X7) .314* .106

ทัศนคติ (X8) .318*

* p < .01         

 ผลการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ปัจจัยด้าน

คุณลักษณะของบุคคล ปัจจัยด้านความรู้ ปัจจัยด้าน

ทศันคต ิกบัพฤตกิรรมความปลอดภยัในการทำางานของ

พยาบาล โดยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ เพื่อค้นหา

ตัวพยากรณ์ที่ดีและสมการพยากรณ์ โดยการวิเคราะห์

ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise)  ดังเสนอใน

ตารางที่ 6
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ตารางที ่6 ผลการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อพยากรณ์พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางานของพยาบาล

  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จากปัจจัยด้านคุณลักษณะของบุคคล ปัจจัยด้านความรู้  

  ปัจจัยด้านทัศนคติ ความปลอดภัยในการทำางานโดยใช้วิธีการแบบขั้นตอน(Stepwise)  (N=331)

ค่าคงที่/ปัจจัย b SE(b) β t p-value

ค่าคงที่ 72.986 4.530 16.111 .000

ทัศนคติความปลอดภัยในการทำางาน (X8) .303 .053 .294 5.730 .000

อายุงาน (X1) .119 .037 .172 3.22 .001

ตำาแหน่งงาน (X6) 3.023 1.484 .108 2.038 .042

R=.390      R2=.152     SEE=7.544     F=19.538    p < .01

 จากตารางที่ 6 พบว่ามีปัจจัยจำานวน 3 ตัว  

คือทัศนคติความปลอดภัยในการทำางาน(X8)  อายุ

งาน(X1)  และตำาแหน่งงาน(X6)  มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางานของพยาบาล

ในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสมีา(Y) ในเชงิเสน้ตรง

อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (F=19.538, p< 

.01) และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ เท่ากับ 

.390  สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของ

พฤตกิรรมความปลอดภยัในการทำางานของพยาบาลใน

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ร้อยละ 15.2  โดย

ปัจจัยที่มีนำ้าหนักในการพยากรณ์เรียงตามลำาดับความ

สำาคัญดังนี้ ทัศนคติความปลอดภัยในการทำางาน (β 

= .294, t = 5.730, p = .000 )  อายุงาน (β = .172, t = 

3.22, p = .001) และ ตำาแหน่งงาน (β = 1.08, t = 2.038, 

p = .042)  สามารถสร้างสมการพยากรณ์พฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา ได้ดังนี้

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนดิบ

Y´ = 72.986 + .303(X8) + .119(X1) + 3.023(X6)

สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน

Zy´ = .294(Z 
X8

) + .172(Z 
X1

) + .108(Z
X6

)

อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศึกษาปัจจัยสามารถนำาผลการ

ศึกษามาอธิบายได้ ดังนี้

 พฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางาน พบ

ว่าพยาบาลส่วนใหญ่ มีพฤติกรรมความปลอดภัย

ในการทำางานโดยรวมอยู่ในระดับสูง สอดคล้องกับ

การศึกษาของสรัญญา กุลวงศ์ (2552)  ศึกษาปัจจัย

ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการ

ให้บริการทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลจังหวัดอุบลราชธานีพบว่าพยาบาลส่วน

ใหญ่มีพฤติกรรมป้องกันการติดเชื้อในระดับดี และ

สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิมาภรณ์  หมัดสาลี 

(2553) ทีศ่กึษาการจดัการความปลอดภยัในการทำางาน

ของพยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัด พบว่าค่าเฉลี่ยของ

พฤติกรรมการทำางานที่ปลอดภัยโดยรวมอยู่ในระดับ

สูง  สามารถอธิบายได้ว่า เนื่องจากพยาบาลส่วนใหญ่ 

มีทัศนคติความปลอดภัยในการทำางานในระดับดีถึงดี

มาก (ร้อยละ 95)  ส่งผลให้มีพฤติกรรมความปลอดภัย

ระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีพฤติกรรมมนุษย์ 

ของบลมูทีก่ลา่ววา่พฤตกิรรมมนษุยท์ีเ่กดิจากการเรยีน

รู้และทัศนคติ  ถ้าบุคคลมีทัศนคติที่ดีในเรื่องใดเรื่อง

หนึ่ง ก็จะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติที่ดีในเรื่องนั้น (นิภา  

มนูญปิจุ, 2527) ประกอบกับโรงพยาบาลมีระบบการ
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ตรวจสุขภาพแก่บุคลากรทุกปี  มีการตรวจเฝ้าระวังสิ่ง

แวดลอ้มในการทำางานอยา่งตอ่เนือ่ง  จงึเปน็การกระตุน้

ให้พยาบาลได้ตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัย

มากขึ้น  ตลอดจนมีกิจกรรมรณรงค์การควบคุมการ

ตดิเชือ้ในโรงพยาบาลอยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะกจิกรรม

การล้างมือและการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ

ของพยาบาล ซึง่กจิกรรมดงักลา่วกเ็ปน็พฤตกิรรมความ

ปลอดภัยในการทำางานที่สำาคัญของพยาบาล  

 ปัจจัยที่สามารถทำานายพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมาได้ มีจำานวน 3 ปัจจัยเรียงตาม

ลำาดับความสำาคัญในการพยากรณ์ดังนี้ ปัจจัยทัศนคติ

ความปลอดภัยในการทำางาน  อายุงาน และตำาแหน่ง

งาน  สามารถอธิบายได้ดังนี้

 1. ทัศนคติความปลอดภัยในการทำางาน

ส่งผลต่อพฤติกรรมความปลอดภัยในการทำางานของ

พยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา อย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .01  อธิบายได้ว่าทัศนคติ  เป็น

ความรู้สึกของบุคคล ที่มีต่อสิ่งต่าง ๆอันเป็นผลมา

จากการเรียนรู้ ประสบการณ์  และเป็นตัวกระตุ้นให้

บุคคลแสดงพฤติกรรม โดยผู้ที่มีทัศนคติที่ดีที่ถูกต้อง

ต่อสิ่งใด ก็มีแนวโน้มที่จะแสดงต่อสิ่งนั้น ๆ  ในทิศทาง

ที่จะสนับสนุน  ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้เกี่ยว

กับพฤติกรรมมนุษย์ ที่กล่าวว่าพฤติกรรมมนุษย์เกิด

จากการเรียนรู้ การเรียนรู้ก่อให้เกิดความเชื่อ ค่านิยม 

ทศันคต ิแลว้กอ่ใหเ้กดิการปฏบิตั ิ(Bloom, 1956)   และ

สอดคล้องกับ สรัญญา กุลวงศ์  (2552)  ที่ศึกษาปัจจัย

ที่มีผลต่อพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อจากการให้

บริการทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ ในโรง

พยาบาลจังหวัดอุบลราชธานี พบว่าการรับรู้โอกาส

เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกัน

การติดเชื้ออย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (p<.01) และ

สอดคล้องกับ วราพร ช่างยา (2551)  ที่ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความเสี่ยงกับพฤติกรรม

ความปลอดภัยในการทำางานของพยาบาลวิชาชีพ  

โรงพยาบาลระดบัตตยิภมู ิกรงุเทพมหานคร ผลการวจิยั

พบว่า การรับรู้ความเสี่ยงมีส่งผลต่อพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทำางานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัย

สำาคัญทางสถิติ (p<.05)  

 2. อายุงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสมีา อยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอคัรชาต ิตณิสลูานนท ์

(2546) ที่ศึกษาเรื่องความรู้ทัศนคติต่อพฤติกรรมด้าน

ความปลอดภยัของพนกังานการไฟฟา้สว่นภมูภิาค พบ

ว่าพนักงานที่มีอายุงานนานกว่า จะมีพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทำางานมากกว่าผู้มีอายุงานน้อย ทั้งนี้

อาจกล่าวได้ว่าผู้ที่มีอายุงานมากกว่า มีประสบการณ์

ในการทำางานนาน มีการทบทวนขั้นตอนการทำางาน

อย่างสมำ่าเสมอ มีประสบการณ์การทำางานที่ปลอดภัย  

เช่น การหักหลอดยาโดยใช้สำาลีหรือผ้าสะอาดรองเพื่อ

ป้องกันเศษแก้วทิ่มมือ การออกแรงยกวัสดุ สิ่งของ 

หรือผู้ป่วยด้วยท่าทางที่เหมาะสมไม่บิดเอี้ยวตัวมาก

ผิดปกติ  อีกทั้งผู้ที่มีอายุงานที่สูงมักจะได้รับการมอบ

หมายงานตำาแหน่งหัวหน้างาน จึงมีความรับผิดชอบ

สูง ทำาให้ตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดจากการทำางาน 

และมักเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติงานรุ่นน้องหรือ

ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น การหมั่นตรวจสอบความชำารุด 

ความบกพร่องของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ และดูแล

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดบริเวณที่

ทำางาน ตลอดจนการจัดเก็บสิ่งของอุปกรณ์และเครื่อง

มือให้เป็นระเบียบหลังใช้งาน  

 3. ตำาแหน่งงาน ส่งผลต่อพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทำางานของพยาบาลโรงพยาบาล

มหาราชนครราชสีมา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ .05  

ทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าผู้ที่ปฏิบัติงานในตำาแหน่งหัวหน้า

ฝ่าย/หอผู้ป่วย มีประสบการณ์ในการทำางาน  มีทักษะ

การทำางานที่ปลอดภัย ที่มากกว่า เช่น การสวมถุงมือ
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เมื่อทำาการเจาะเลือดหรือให้สารนำ้าทางหลอดเลือด

ดำาแก่ผู้ป่วย การออกแรงยกวัสดุสิ่งของหรือผู้ป่วย

ด้วยท่าทางที่เหมาะสมไม่บิดเอี้ยวตัวมากผิดปกติ  อีก

ทั้งตำาแหน่งหัวหน้าฝ่าย/หอผู้ป่วยนอกจากจะปฏิบัติ

งานด้านการพยาบาลแล้วยังปฏิบัติงานทางด้านการ

บริหารทางการพยาบาล  จึงมีความตระหนักถึงการมี

พฤตกิรรมเปน็แบบอยา่งทีด่ขีองการทำางานทีป่ลอดภยั

แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  เช่น การหมั่นตรวจสอบความ

ชำารุด ความบกพร่องของเครื่องมือหรืออุปกรณ์  การ

ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสะอาด

บริเวณที่ทำางาน ตลอดจนการจัดเก็บสิ่งของ อุปกรณ์

และเครื่องมือให้เป็นระเบียบหลังใช้งาน  ซึ่งแตกต่าง

จากการศกึษาของ ปภาจติ บตุรสวุรรณ  (2544) ทีศ่กึษา

ความสมัพนัธร์ะหวา่งสภาพแวดลอ้มในการทำางานกบั

พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของพยาบาล

ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศรีธัญญา พบว่าตำาแหน่ง

งานที่แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการดูแลตนเองด้าน

สุขภาพจิตไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้เนื่องจากการศึกษาดัง

กล่าวเป็นการศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองเฉพาะ

ด้านสุขภาพจิต และกลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลที่ปฏิบัติ

งานในโรงพยาบาลเฉพาะทางจติเวช และสว่นใหญเ่คย

ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลจิตเวช  จึงทำาอายุงาน

ไม่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต

ข้อเสนอแนะ
 ข้อเสนอแนะเพื่อนำาผลการวิจัยไปใช้

 1. ควรสรา้งทศันคตทิีถ่กูตอ้งในการปอ้งกนั

ตนเองจากอันตรายที่เกิดจากการทำางาน ความรู้สึก

ต่อกฎระเบียบความปลอดภัย รวมถึงวิธีการป้องกัน

อุบัติเหตุและอันตรายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานทั้ง

ในระยะสั้นและระยะยาว

 2. ควรสง่เสรมิใหห้วัหนา้หอผูป้ว่ย  หวัหนา้

งาน ถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพยาบาลที่ปฏิบัติงาน

มากที่สดุ  เปน็แบบอยา่งทีด่ขีองการทำางานทีป่ลอดภยั  

คอยกระตุ้น นิเทศติดตามเกี่ยวกับพฤติกรรมความ

ปลอดภยัแกบ่คุลากรในหอผูป้ว่ยอยา่งตอ่เนือ่ง  ใหแ้รง

เสริมโดยการชมเชยแก่ผู้ปฏิบัติงาน ที่ปฏิบัติงานงาน

ตามวิธีปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่กำาหนดไว้ 

 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

 1. ขยายขอบเขตการศึกษาพฤติกรรมความ

ปลอดภัยในการทำางาน ของบุคลากรกลุ่ม อื่น ๆ ให้

ครอบคลุม  

 2. ศึกษาเชิงทดลองเปรียบเทียบผลของ

โปรแกรมความปลอดภยัในการทำางาน เพือ่เปรยีบเทยีบ

พฤตกิรรมความปลอดภยัในการทำางาน  ระหวา่งแผนก

ที่จัดให้มีการดำาเนินงานตามโปรแกรมความปลอดภัย

ในการทำางาน กับแผนกการดำาเนินงานตามปกติ
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