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การบริหารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดร้ อยเอ็ด
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บทคัดย่ อ
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross – Sectional Descriptive Research) เพื่อศึกษา
แรงจูงใจและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จที่ มีผลต่อการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชี พ ในโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัด
ร้อยเอ็ด ประชากรที่ศึกษาคือ พยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน 714 คน คานวณขนาดตัวอย่าง
ได้ 307 คน สุ่ มตัวอย่างแบบเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling) และคัดเลือกบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลได้ดีที่สุด
(Key Informants) การสนทนากลุ่มโดยแบ่งออกเป็ น 4 โซนๆ ละ 3 คน ได้จานวน 12 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ได้แก่ สถิติเชิ งพรรณนา สถิติอนุ มานหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ แบบ
ขั้นตอน จากการศึกษาพบว่าแรงจูงใจ ปั จจัยแห่งความสาเร็ จ และการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพ อยูใ่ นระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 3.72 (S.D. = 0.47), 3.80 (S.D. = 0.73) และ 3.65 (S.D. = 0.58) ตามลาดับ ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จด้านกระบวนการใน
การบริ หารการเปลี่ยนแปลง ปั จจัยค้ าจุนด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน ปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ
การฝึ กอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคลและปั จจัยแห่งความสาเร็ จด้านการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถร่ วมกัน
พยากรณ์การบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร้อยละ 68.0 ( R2=0.680,
p-value<0.001) โดย ผลการวิจยั ในครั้ งนี้ ผบู ้ ริ หารสามารถนาไปใช้วางแผนและสื่ อสารแนวทางปฏิ บตั ิเพื่อบริ หารการ
เปลี่ยนแปลงในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด

ABSTRACT
This cross sectional descriptive research aimed to study risk management of professional nurses at Roi – Et
province. The samples were 307 personnel randomly selected by Stratified random sampling from the 714 population and
12 key informants were in focus group for quantitative data gathering. Data distribution was performed by descriptive
statistics and stepwise multiple linear regressions were also utilized. The results showed that the motivation, key success
factors and the risk management of professional nurses at Roi – Et province were at high level with averages of 3.72 (S.D. =
0.47), 3.80 (S.D.= 0.73) and 3.65 (S.D. = 0.58) respectively. Change Management Process, Status of work, Acceptance,
Training and Human Resources and communicate Effectively could predict the professional nurses at Roi – Et province. at
68.0 percentage (R2=0.680, p-value<0.001) The results of this research the manager can be used planning and explanation
the impact on profession in risk management at Community Hospitals.
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บทนา
แผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เป็ นการปฏิ รูปประเทศไทยด้านสาธารณสุ ข แผน
ระยะ 20 ปี ให้ค วามส าคัญ กับ การอภิ บ าลระบบสุ ข ภาพให้ย งั่ ยื น ลดความเหลื่ อ มล้ า จัด ระบบบริ ก ารสุ ข ภาพให้
ครอบคลุม เป็ นธรรมในระบบบริ การสุ ขภาพ (Service Excellence) เป้ าหมายพัฒนา เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริ การ
สุ ขภาพทุกระดับ ตอบสนองต่อความจาเป็ นด้านสุ ขภาพของประชาชนทุกกลุ่มวัยซึ่ งแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติ ฉบับที่
12 มีประเด็นการปฏิรูประบบสุ ขภาพและมีการวางแผนกรอบแนวทางด้านสาธารณสุ ขเพื่อวางรากฐานระบบสุ ขภาพให้
เข้มแข็งเพื่อให้คนไทยที่มีสภาวะการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ มีการวางแผนเตรี ยมความพร้อมรองรับและเผชิญ
ปั ญหาจะช่วยให้สามารถรับมื อกับความเสี่ ยงและภัยคุกคามด้านสุ ขภาพได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพรวมไปถึงการพัฒนา
ระบบสุ ขภาพเพื่อจัดการปั ญหาที่ อาจเกิ ดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการบริ การด้าน
สาธารณสุ ข [1]โดยในการพัฒนาระบบสุ ขภาพกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลมีความสาคัญ เพื่อให้
ได้มาตรฐานในการดูแลสุ ขภาพประชาชน ซึ่ งกิ จกรรมลาดับแรกที่ จะต้องดาเนิ นการคื อการบริ หารความเสี่ ยง โดย
จุดมุ่งหมายของการบริ หารความเสี่ ยงคือการรับรู ้และการจัดการความเสี่ ยงเพื่อลดโอกาสและปริ มาณความสู ญเสี ยที่จะ
เกิดขึ้น [2]
การบริ หารความเสี่ ยงเป็ นเครื่ องมื อในการบริ หารแนวใหม่คือการบริ หารเชิ งกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่ การบริ การ
พยาบาลที่ เ ป็ นเลิ ศ ในที่ สุ ด การบริ ห ารความเสี่ ย งมี ส าคัญ ต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพบริ ก ารและรั บ รองคุ ณ ภาพของ
โรงพยาบาลซึ่ งบุ คคลากรทุ กระดับของโรงพยาบาลต้องให้ความสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งพยาบาลวิชาชี พที่ ตอ้ งนา
แนวนโยบายในการบริ ห ารความเสี่ ย งน าสู่ ผูป้ ฏิ บ ัติ สถาบัน พัฒ นาและรั บ รองคุ ณ ภาพโรงพยาบาลได้ก าหนด
กระบวนการบริ หารความเสี่ ยงในระดับหน่วยงาน/แผนกประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การค้นหาความเสี่ ยงเป็ น
ทบทวนโอกาสที่ จะเกิ ดปั ญหาเพื่อการจัดการอย่างเหมาะสมซึ่ งพยาบาลและสหสาขาวิชาชี พ แต่ละหน่ วยต้องค้นหา
ความเสี่ ยงในหน่วยงานของตนเองด้วยการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ในอดีต เรี ยนรู ้จากประสบการณ์ของคนอื่นและการ
เรี ยนรู ้ ระหว่างการทางานไปข้างหน้า 2) การประเมิ นความเสี่ ยงเป็ นการประเมินความเสี่ ยงสาคัญในหน่ วยงานเพื่อ
ประเมินความรุ นแรงและผลกระทบของ ความเสี่ ยงภายในหน่วยงานเพื่อนาไปสู่ การวางแผนการจัดการความเสี่ ยง 3)
การจัดการความเสี่ ยงเป็ นการใช้กลยุทธ์ในการควบคุมการสู ญเสี ย ได้แก่การหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง การผ่องถ่ายความเสี่ ยง
การป้ องกันความเสี่ ยงการลดความสู ญเสี ยหลังเกิดเหตุการณ์ และการแบ่งแยกความเสี่ ยงและ 4) การประเมินผลความ
เสี่ ยงเป็ นการประเมินผลในระดับหน่วยงานที่เชื่อมโยงกับเครื่ องชี้วดั และระบบประกันคุณภาพโดยติดตามจากเครื่ องชี้
วัดความเสี่ ยงของหน่ วยงานและการทบทวนประสบการณ์และการตรวจสอบความเสี่ ยงที่ เกิ ดขึ้ นใหม่ๆมี ผลต่อการ
ประเมินความสาเร็ จของงาน [3]
แรงจูงใจคือปั จจัยที่เป็ นตัวกระตุน้ หรื อผลักดันให้บุ คคลทุ่มเทแรงกาย แรงใจและความสามารถอย่างเต็มที่
ในการปฏิบตั ิงาน ส่ งผลให้การบริ หารความเสี่ ยงนั้นสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้ าหมายที่กาหนดไว้ ซึ่ งปั จจัย
แรงจูงใจ ประกอบด้วย ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน โดยปั จจัยจูงใจ ประกอบด้วยปั จจัยย่อย 5 ปั จจัย ได้แก่ 1) ลักษณะ
ของงานที่ปฏิบตั ิ 2) การยอมรับนับถือ 3) ความรับผิดชอบ 4) ความสาเร็ จในการทางาน 5) โอกาสและความก้าวหน้า
หน้าที่ ส่ วนปั จจัยค้ าจุ น ประกอบด้วยปั จจัยย่อย 8 ปั จจัย ได้แก่ 1) นโยบายและการบริ หาร 2) ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุ คคล 3) ความมั่นคงในการปฏิ บ ัติ งาน 4) การปกครองบัง คับบัญ ชา 5) เงิ น เดื อ นและค่ าตอบแทน 6) สภาพการ
ปฏิบตั ิงาน 7) สถานะทางอาชีพ และ 8) ชีวติ ความเป็ นส่ วนตัว นอกจากนี้ ปัจจัยแห่ งความสาเร็ จเป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่มีผล
ต่อการบริ หารความเสี่ ยง คือ ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง 2)การใช้คาให้เกิดความเข้าใจแบบ
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เดียวกัน 3) การปฏิบตั ิตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ อง 4) กระบวนการในการบริ หารความเปลี่ยนแปลง
5) การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ 6) การวัดผลการบริ หารความเสี่ ยง 7) การฝึ กอบรมและกลไกด้านทรัพยากร 8)การ
ติดตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งปั จจัยแห่งความสาเร็ จมีผลต่อการดาเนิ นงานในการบริ หารความเสี่ ยงให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร เป้ าหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล คุม้ ค่า และเป็ นประโยชน์สูงสุ ดต่อองค์กรในการ
ป้ องกันลดอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงจากงานด้านสุ ขภาพหรื อความปลอดภัยด้านอื่นๆ เกิดระบบคุณภาพและความปลอดภัย
ของผูป้ ่ วย [4-5]
โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ดตระหนักถึงความสาคัญของการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชนมีบทบาทสาคัญในทุกกระบวนการของการบริ หารความเสี่ ยง ให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยกับผู้
มารับบริ การและตัวของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตั ิงานด้วย จังหวัดร้อยเอ็ดมีโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมด 19 แห่ งมีการ
ดาเนิ นงานการบริ หารความสี่ ยง ภายใต้การดาเนิ นงานการพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเป็ นเกณฑ์มาตรฐาน
และได้รับการรับรองมาตรฐานโรงพยาบาล การรายงานอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงในโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด
พบว่า ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2557- 2560 การเกิดอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงซึ่ งจาแนกตามความรุ นแรงตามโปรแกรมความ
เสี่ ยง โดยสรุ ปประเภทรุ นแรงที่เกิดความเสี่ ยงถึงตัวผูป้ ่ วยทาให้เกิดความพิการหรื อสู ญเสี ยอวัยวะถึงความเสี่ ยงที่อาจ
เป็ นสาเหตุทาให้ผปู้ ่ วยเสี ยชีวิตได้ (ระดับ G-I ระดับที่ 4) มีจานวนทั้งสิ้ น 109, 105 และ165 อุบตั ิการณ์ตามลาดับและ
จากรายงานโรงพยาบาลชุมชนมีการลงเยีย่ มสารวจในหน่วยงานพบว่าปั ญหาต่างๆจากระบบบริ หารความเสี่ ยง พบว่ามี
ปั ญ หาในการค้นหาความเสี่ ยงคื อ บางหน่ วยงานยังขาดความเข้าใจในการจัดทาบัญ ชี ความเสี่ ยงและปั ญหาในการ
ประเมิ นความเสี่ ยงคือมีการรายงานอุบตั ิการณ์ความเสี่ ยงไม่ชดั เจน ระบุประเภทของความเสี่ ยงผิด การรายงานความ
เสี่ ยงไม่สมบูรณ์ ทาให้เกิดอุปสรรคต่อการทบทวนและจัดการความเสี่ ยง ในปี พ.ศ. 2557- 2560 มีการรายงานอุบตั ิการณ์
ความเสี่ ยงจานวน 558, 561 และ569 ครั้งตามลาดับ และยังพบว่าปั ญหาในการบริ หารความเสี่ ยงในโรงพยาบาลพบว่ามี
การร้ องเรี ยนด้านพฤติ กรรมบริ การ เกิ ดปั ญหาฟ้ องร้ องได้แก่ ความปลอดภัยด้านสิ่ งแวดล้อม พฤติกรรมบริ การของ
บุ ค ลากรทางด้านสาธารณสุ ข ที่ ตอ้ งใช้กระบวนการแก้ไขปั ญหาที่ ยากลาบาก เสื่ อมเสี ยชื่ อเสี ยงของบุ คลากรและ
โรงพยาบาลสู ญเสี ยภาพลักษณ์และค่าใช้จ่ายในการชดเชยค่าเสี ยหายจานวนมากซึ่ งเกิดขึ้นในปี ที่ พ.ศ.2559 จานวน 4
เรื่ อง เกิดจากระบบการบริ หารความเสี่ ยงตั้งแต่กระบวนการการประเมินความเสี่ ยง วิเคราะห์ความรุ นแรงซึ่ งเป็ นขั้นตอน
ที่ระบุความรุ นแรง เพื่อนามาจัดการความเสี่ ยงและทบทวนต่อไปในการนี้ โรงพยาบาลชุมชนถือว่าเป็ นสถานพยาบาล
สุ ขภาพของรัฐที่ให้บริ การสาธารณสุ ขระดับทุติยภูมิ มีความใกล้ชิดประชาชน โรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ด จึง
ต้องมีการพัฒนาระบบบริ การสุ ขภาพให้ได้มาตรฐานและในงานบริ การพยาบาลต้องตระหนักถึงการบริ หารความเสี่ ยง
เป็ นสาคัญ ซึ่ งพยาบาลวิชาชีพเป็ นบุคคลากรในทีมสุ ขภาพและเป็ นบุคคลสาคัญในทีมบริ หารความเสี่ ยง มีลกั ษณะงาน
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน และอยูใ่ กล้ชิดผูป้ ่ วยมากที่สุด จึงมีความเสี่ ยงต่อการถูกฟ้ องร้องจาก
ความผิดพลาดซึ่ งสามารถป้ องกันได้ [6 – 8] ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาแรงจูงใจและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จที่มีผลต่อ
การบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่ งการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นบทบาท
สาคัญของพยาบาลวิชาชีพซึ่ งมุ่งเน้นความปลอดภัยของผูป้ ่ วยเป็ นสาคัญและเป็ นกลยุทธ์ในการบริ หารทางการพยาบาล
ที่จะนาไปสู่ พฒั นาหน่วยงานและใช้เป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับองค์กรและเป็ นข้อมูลสาหรับผูบ้ ริ หารทางการ
พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนในการสนับสนุนกิจกรรมการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพ
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วัตถุประสงค์ ในการวิจยั เพื่อศึกษา
1. ระดับ การบริ ห ารความเสี่ ย ง ระดับ แรงจู ง ใจและระดับ ปั จ จัย แห่ ง ความส าเร็ จ ของพยาบาลวิ ช าชี พ ใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
2. แรงจูงใจและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จที่ มีผลต่อการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
3. ปั ญ หาอุ ปสรรคและข้อเสนอแนะในการบริ ห ารความเสี่ ย งของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลชุ มชน
จังหวัดร้อยเอ็ด

วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษานี้เป็ นการศึกษาเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง (Cross-sectional Descriptive Research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ศึกษา คือ ประชากรที่ ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ พยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลชุ มชนจังหวัด
ร้ อยเอ็ดโดยมี โรงพยาบาลชุ มชน 19 แห่ ง จานวนพยาบาลวิชาชี พทั้งหมด 714 คน [7] และกลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด 307 คน และการสนทนากลุ่มจานวน 12 คน โดยคานวณขนาดตัวอย่างเพื่อ
ประเมินค่าเฉลี่ยของประชากรของอรุ ณ และคณะ [9] คานวณได้จากสูตร

เมื่อ n = จานวนขนาดตัวอย่าง
N = ประชากรที่ศึกษา คือ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
ร้อยเอ็ดจานวน 714 คน
Z/2 = ค่ามาตรฐานใต้โค้งปกติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ ที่ 95% (Z/2 หรื อ Z 0.025 = 1.96)
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ที่ยอมให้เกิดขึ้น ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั กาหนดให้ความ
คลาดเคลื่อนของค่าเฉลี่ยที่ศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างแตกต่างจากค่าเฉลี่ยของประชากร เท่ากับ 0.05
 = ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิจยั ผูว้ ิจยั ได้ใช้ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากการศึกษาการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่ องของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดขอนแก่น ซึ่ งมีค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.59 [10]
คานวณกลุ่มตัวอย่าง ด้วยการแทนค่าในสู ตร ดังนี้

= 306.05
= 307
ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้กลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถามจานวน 307 คน
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง ใช้วิธีการสุ่ ม แบบเป็ นระบบ (Systematic Random Sampling) และกลุ่มตัวอย่างในการ
สนทนากลุ่มเพื่อยืนยันข้อมูลเชิงปริ มาณโดยคัดเลือกจากบุคคลที่สามารถให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงของ
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พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดีที่สุด (Key Informants) โดยแบ่งเป็ น 4 โซนๆ ละ 3 คน รวม
ทั้งสิ้ น 12 คน เป็ นผูท้ ี่มีความยินดีและให้ความร่ วมมือในการสนทนากลุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย เครื่ องมือมีท้ งั หมด 2 ชุด ชุ ดที่ 1 แบบสอบถาม (Questionnaire) จานวน 100 ข้อ มี
ทั้งหมด 5 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับคุณลักษณะส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อาชีพ สถานภาพสมรส เป็ น
nominal scale การศึกษา เป็ น ordinal scale อายุ ระยะเวลาการปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด และการ
ฝึ กอบรมเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง เป็ น ratio scale และการอบรมเกี่ยวกับบริ หารความเสี่ ยงถ้าตอบว่าเคย เป็ น nominal
scale ตอบว่าไม่เคยเป็ น ratio scale ส่ วนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ยวกับแรงจูงใจ ทุกด้านเป็ น Interval scale ส่ วนที่ 3 เป็ น
คาถามเกี่ยวกับปั จจัยแห่ งความสาเร็ จทุกด้านเป็ น Interval scale ส่ วนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ทุกด้านเป็ น Interval scale โดยส่ วนที่ 2 ถึงส่ วนที่ 4ใช้มาตรา
ส่ วนประมาณค่า มีคาตอบให้เลือกตอบ 5 ระดับ [11] โดยมีการแบ่งเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ โดยมีเกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้ หากตอบระดับมากที่สุดคิดเป็ น 5 คะแนน ตอบมากคิดเป็ น 4 คะแนน ตอบปานกลางคิดเป็ น 3 คะแนน
ตอบน้อยคิดเป็ น 2 คะแนนและตอบน้อยที่สุดคิดเป็ น 1 คะแนนและ ส่ วนที่ 5 เป็ นคาถามเกี่ยวกับ ปั ญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะในการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด ชุ ดที่ 2 แนวทางการ
สนทนากลุ่ม จานวน 4 ข้อ มีท้ งั หมด 4 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 แนวทางการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับแรงจูงใจ ส่ วนที่ 2 แนว
ทางการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสาเร็ จ ส่ วนที่ 3 แนวทางการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงของ
พยาบาลวิชาชีพและส่ วนที่ 4 แนวทางการสนทนากลุ่มเกี่ยวกับปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการบริ หารความ
เสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพ
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ เครื่ องมือทั้ง 2 ชุด ผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือด้านความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) จากผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 3 ท่าน จากนั้นนาแบบสอบถามที่ผา่ นการตรวจสอบ แก้ไข
และปรับปรุ งโดยผูท้ รงคุณวุฒิแล้วนาไปทดลองใช้เครื่ องมือกับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ซึ่ งมีลกั ษณะการปฏิบตั ิงานคล้ายคลึงกันและมีพ้ืนที่ใกล้เคียงในการวิจยั ครั้งนี้ จานวน 30 คน โดยหาค่าสัมประสิ ทธิ์
แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficients) ซึ่ งได้ค่าความเที่ยงของตัวแปรแรงจูงใจเท่ากับ 0.97 ตัวแปร
ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ 0.98 ตัวแปรการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพ 0.96 และภาพรวมทั้ง 3 ตัวแปรที่ศึกษา
เท่ากับ 0.98
การวิเคราะห์ ข้อมูล ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้วเิ คราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน ค่ามัธยฐาน และสถิติอนุ มานหาค่าสัมประสิ ทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียร์ สัน(Pearson Product- Moment Correlation Coefficient) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบ
ขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear Regression Analysis)
การแปลผล การแปลผลคะแนนระดับแรงจูงใจ ระดับปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ และระดับการบริ หารความเสี่ ยง
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด โดยนามาจัดระดับ 5 ระดับคือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
น้อยที่สุด ซึ่ งได้จากการแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยดังนี้ [12] ระดับมากที่สุด (4.50-5.00 คะแนน) ระดับมาก (3.50-4.49
คะแนน) ระดับปานกลาง (2.50-3.49 คะแนน) ระดับน้อย (1.50-2.49 คะแนน) ระดับน้อยที่สุด (1.00-1.49 คะแนน)
สาหรับเกณฑ์การแบ่งระดับความสัมพันธ์จากค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ ( r ) [13] มีค่าตั้งแต่ -1 ถึง + 1 แบ่งระดับดังนี้
r = 0 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ (No Relationship) r = ± 0.01 ถึง ± 0.30 หมายถึง มีความสัมพันธ์ต่า (Weak
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Relationship) r = ± 0.31 ถึง ± 0.70 หมายถึง มีความสัมพันธ์ปานกลาง (Moderate Relationship) r = ± 0.71 ถึง ± 0.99
หมายถึง มีความสัมพันธ์สูง (Strong Relationship) r = ± 1 หมายถึง มีความสัมพันธ์โดยสมบูรณ์ (Perfect Relationship)
การเก็บ รวบรวมข้ อ มู ล ผูว้ ิ จัย ด าเนิ น การเก็บ รวบรวมข้อ มู ล การวิจัย ในครั้ งนี้ ห ลังจากได้รับ การรั บรอง
จริ ยธรรมจากคณะกรรมการจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เลขที่
HE 612005 โดยดาเนินการเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561

ผลการวิจยั
1. คุณลักษณะส่ วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุ มชนจังหวัดร้ อยเอ็ด
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงร้อยละ 93.8 อายุระหว่าง 41 -50 ปี ร้อยละ 34.2 โดยมีอายุเฉลี่ย 39.9ปี
(S.D.= 9.72 ปี ) อายุต่าสุ ด 23 ปี อายุสูงสุ ด 59 ปี สถานภาพสมรส ร้อยละ 65.5 สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อ
เทียบเท่า ร้อยละ 87.6 เป็ นพยาบาลวิชาชีพในระดับปฏิบตั ิการร้อยละ 81.8 ระยะเวลาที่ ปฏิบตั ิงาน ในโรงพยาบาลชุมชน
1–10 ปี ร้อยละ 40.7 มีค่ามัธยฐาน 14 ปี ต่าสุ ด 1 ปี สูงสุ ด 37 ปี เคยได้รับการอบรมฟื้ นฟูเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง 1-2
ครั้งร้อยละ 51.5 มีค่ามัธยฐาน 2 ครั้ง ต่าสุ ด 1 ครั้ง สูงสุ ด 10 ครั้ง
2. ระดับแรงจูงใจในการบริหารความเสี่ ยงของพยาบาลพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดร้ อยเอ็ด
เมื่อพิจารณาแรงจูงใจของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม พบว่า แรงจูงใจอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.72 คะแนน
(S.D.=0.47 ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน อยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69 คะแนน (S.D.=0.47) ค่าเฉลี่ย 3.74 คะแนน (S.D.=
0.52) ตามลาดับ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ปั จจัยจูงใจด้านลักษณะของงาน มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดอยูใ่ นระดับมาก ค่าเฉลี่ย
4.10 (S.D.=0.62) รองลงมาคือด้านความรับผิดชอบ อยูใ่ นระดับมากค่าเฉลี่ย 3.81 (S.D.=0.60) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
เงินเดือนและค่าตอบแทน อยูใ่ นระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ย 3.30 (S.D.=0.77) รองลงมาคือด้านชีวิตความเป็ นส่ วนตัว อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.56 (S.D.=0.64)
3. ระดับปัจจัยแห่ งความสาเร็ จในการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัด
ร้ อยเอ็ด
เมื่อพิจารณาปั จจัยระดับปั จจัยแห่ งความสาเร็ จในการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ค่าเฉลี่ ย 3.85 (S.D.=0.59) เมื่ อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดและอยู่ในระดับมาก คือการ
สนับสนุ นจากผูบ้ ริ หารระดับสู ง ค่าเฉลี่ย 3.98 (S.D.=0.68) รองลงมาคือการปฏิบตั ิตามกระบวนการบริ หารความเสี่ ยง
อย่างต่อ เนื่ อ ง ค่ าเฉลี่ ย 3.89 (S.D.=0.65) ส่ วนด้านที่ มีค่ าเฉลี่ ย น้อยที่ สุดและอยู่ในระดับมาก คื อการสื่ อสารอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ค่าเฉลี่ย 3.75 (S.D.=0.69) รองลงมาคือการฝึ กอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคลค่าเฉลี่ย 3.80 (S.D.=
0.73)
4. ระดับการบริหารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดร้ อยเอ็ด
เมื่อพิจารณาการปฏิบตั ิงานของกลุ่มตัวอย่างในภาพรวม พบว่าการบริ หารความเสี่ ยงของกลุ่มตัวอย่าง อยู่
ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.65 (S.D.=0.58) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งที่สุดและอยูใ่ นระดับมาก คือการ
ประเมินผลความเสี่ ยง ค่าเฉลี่ย 3.68 (S.D.=0.67) รองลงมาคือ การประเมินความเสี่ ยงค่าเฉลี่ย 3.67 (S.D.= 0.68) ส่ วน
ด้านที่ มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่ สุดและอยู่ในระดับมาก คื อ การค้นหาความเสี่ ยง ค่าเฉลี่ ย 3.60 (S.D.=0.66) รองลงมาคือ การ
จัดการความเสี่ ยงค่าเฉลี่ย 3.31 (S.D.=0.61)
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5. แรงจู งใจและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จที่มีความสั มพันธ์ กับการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชี พใน
โรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดร้ อยเอ็ด
แรงจูงใจ พบว่า ภาพรวมแรงจูงใจ ปั จจัยจูงใจและปั จจัยค้ าจุน มีความสัมพันธ์ระดับสู งกับการการบริ หาร
ความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (r = 0.773, p-value <
0.001), ( r =0.716, p-value < 0.001), ( r =0.746, p-value < 0.001) ตามลาดับ ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จมีความสัมพันธ์
ระดับสู งกับการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
(r =0.777, p-value < 0.001) ดังตารางที่ 1-2
6. แรงจูงใจและปั จจัยแห่ งความสาเร็ จที่มีผลต่ อการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาล
ชุ มชนจังหวัดร้ อยเอ็ด
ผลการศึกษา พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดร้อยเอ็ด และถูกเลือกเข้าสมการนั้นมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่ วนตัวแปรอิสระที่ไม่ได้ถูกเลือกเข้าสมการ
เป็ นตัวแปรที่ มี ค่ า นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ม ากกว่า 0.05 โดยตัว แปรที่ ถู กเลื อ กเข้า ในสมการเรี ย งล าดับ ดัง นี้ ปั จ จัย แห่ ง
ความสาเร็ จด้านกระบวนการในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง (p-value < 0.001) ปั จจัยค้ าจุนด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน(pvalue = 0.005) ปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ (p-value < 0.001) ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จการฝึ กอบรมและกลไกด้าน
ทรัพยากรบุคคล (p-value < 0.001) และปั จจัยแห่ งความสาเร็ จด้านการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (p-value < 0.001)
นั้นจึงกล่าวได้วา่ ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวแปร สามารถพยากรณ์การบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร้อยละ 68.0
จากผลการศึกษา สมการถดถอยพหุ คูณเชิงเส้นตรงซึ่ งเป็ นสมการทานายในรู ปคะแนนดิบ ดังนี้ Y = 0.275 +
(0.185) (ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จด้านกระบวนการในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง ) + (0.119) (ปั จจัยค้ าจุนด้านสภาพการ
ปฏิบตั ิงาน) + (0.225) (ปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ) + (0.192) (ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จการฝึ กอบรมและกลไกด้าน
ทรัพยากรบุคคล) + (0.188) (ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จด้านการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ)ซึ่ งสามารถอธิ บายได้วา่ เมื่อ
คะแนนของตัวแปรปั จจัยแห่ งความสาเร็ จด้านกระบวนการในการบริ หารการเปลี่ยนแปลง ปั จจัยค้ าจุนด้านสภาพการ
ปฏิบตั ิงาน ปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จการฝึ กอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล ปั จจัย
แห่ งความสาเร็ จด้านการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิ่มขึ้น 1 หน่วยจะทาให้การบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพ
(Y) เพิ่มขึ้น 0.185, 0.119, 0.225, 0.192 และ 0.188 หน่วยตามลาดับ โดยมีค่าคงที่ของสมการทานาย 0.275 โดยตัวแปร
อิสระทั้ง 5 ตัวแปรสามารถร่ วมพยากรณ์การบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
ได้ร้อยละ 68.0 ดังตารางที่ 3
7. ปั ญหา อุปสรรค และข้ อเสนอแนะในการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลชุ มชน
จังหวัดร้ อยเอ็ด
โดยรวมข้อมูลแบบสอบถามปลายเปิ ดจานวน 307 ฉบับซึ่ งกลุ่มตัวอย่างได้เสนอปั ญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะทั้งหมด 97 ฉบับคิดเป็ นร้อยละ 31.6 สามารถสรุ ปปั ญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ส่ วนใหญ่คือ
ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทนพบว่าพยาบาลมีภาระมากอยูแ่ ล้วในการให้การพยาบาลผูป้ ่ วย การบริ หารความเสี่ ยงเป็ น
การเพิ่ ม ภาระและไม่ มี ค่ า ตอบแทนเมื่ อ เที ย บกับ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ งานข้ อ เสนอแนะควรพิ จ ารณาเพิ่ ม เงิ น เดื อ น
ค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการ อื่น ๆที่เหมาะสมและส่ งเสริ มให้กาลังใจจากผูบ้ ริ หารและมีการกาหนดแนวทางที่ชดั เจนใน
การปฏิบตั ิ และลดภาระงานด้านเอกสารในการบริ หารความเสี่ ยงควรบูรณาการกับงานประจา จากการสนทนากลุ่ม
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ส่ วนใหญ่ พบว่าผูบ้ ริ หารให้ความสาคัญในการบริ หารความเสี่ ยงในหน่วยงานในระดับน้อยและผูป้ ฏิบตั ิไม่มีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็นในการกาหนดแนวทางการปฏิบตั ิดา้ นการบริ หารความเสี่ ยง ข้ อเสนอแนะผูบ้ ริ หารเปิ ดโอกาส
ให้ผปู ้ ฏิบตั ิได้มีส่วนในการแสดงความคิดเห็นและรวมตัดสิ นใจในการวางแนวทางปฏิบตั ิ

สรุ ปและอภิปรายผล
จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพ โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุ คูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Linear Regression Analysis) พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีผลต่อการบริ หารความ
เสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จด้านกระบวนการในการ
บริ หารการเปลี่ยนแปลง ปั จจัยค้ าจุนด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน ปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จ
การฝึ กอบรมและกลไกด้านทรัพยากรบุคคล และปั จจัยแห่ งความสาเร็ จด้านการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ตัวแปร
อิสระทั้ง 5 ตัวแปร สามารถพยากรณ์การบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ดได้
ร้ อยละ 68.0 ซึ่ งปั จจัยแห่ งความสาเร็ จด้านกระบวนการในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงเป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ นามาซึ่ ง
ความสาเร็ จในการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนให้มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อเป็ นแนวทางการ
บริ หารจัดการ หรื อวิธี การที่ เป็ นรู ป ธรรมในการยึดโยงการปฏิ บตั ิ งานทุ กระดับให้มุ่ งไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน ทาให้
เจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หารขององค์กรรู ้วา่ ต้องทาสิ่ งใดเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ ของ องค์กรซึ่ งสอดคล้องกับที่มีผศู ้ ึกษาไว้ พบว่า
ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จมี ผลต่อการการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ ทางสาธารณสุ ข [14–15] ปั จจัยค้ าจุ นด้านสภาพการ
ปฏิบตั ิงานเป็ นการสนับสนุ นสิ่ งอานวยความสะดวกมีบุคลากรเพียงพอกับปริ มาณงานการบริ หารความเสี่ ยงและการจัด
โครงสร้างการบริ หารความเสี่ ยงที่เอื้อต่อการปฏิบตั ิงานในการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งสอดคล้องกับที่มีผศู ้ ึกษาไว้ พบว่า
ปั จจัยค้ าจุ นด้านสภาพการปฏิ บตั ิ งานมี ผลต่อการการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ ทางสาธารณสุ ข ปั จจัยจูงใจด้านการ
ยอมรั บนับถื อ เป็ นการสะท้อนให้เห็ นการทางานของวิชาชี พในภาระหน้าที่ ที่สาคัญซึ่ งต้องมี การยอมรั บจากเพื่อน
ร่ วมงานและความไว้วางใจในการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งสอดคล้องกับที่มีผศู ้ ึกษาไว้ พบว่าปั จจัยจูงใจด้านการยอมรับนับ
ถือมีผลต่อการการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุ ข [16–18] ปั จจัยแห่ งความสาเร็ จการฝึ กอบรมและกลไกด้าน
ทรัพยากรบุคคลเป็ นกระบวนการสาคัญในการปฏิบตั ิงานด้านการบริ หารความเสี่ ยงซึ่ งจาเป็ นต้องมีความรู้ความเข้าใจ
ในเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงเป็ นอย่างดีซ่ ึ งสอดคล้องกับที่มีผศู ้ ึกษาไว้ พบว่าปั จจัยแห่ งความสาเร็ จการฝึ กอบรมและ
กลไกด้านทรั พยากรบุ ค คลมี ผลต่อ การการปฏิ บตั ิ งานของเจ้าหน้าที่ ทางสาธารณสุ ข [14-15, 19-20] ปั จจัยแห่ ง
ความสาเร็ จด้านการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพเป็ นการสื่ อสารแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงในหน่วยงานให้เกิดความ
เข้าใจนามาซึ่ งการรายงานข้อมูลความเสี่ ยงได้ถูกต้อง ทันเวลา ตามเป้ าหมายที่องค์การกาหนดไว้ ซึ่ งสอดคล้องกับที่มีผู ้
ศึกษาไว้ ปั จจัยแห่งความสาเร็ จด้านการสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพมีผลต่อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุ ข
[14-15] การบริ ห ารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชี พในโรงพยาบาลชุ มชนเป็ นกิ จกรรมสาคัญของพยาบาลวิชาชี พที่
ปฏิบตั ิงานที่จะบริ หารความเสี่ ยงในขอบเขตอานาจของตนเพื่อการพัฒนาระบบบริ การและการจัดการความเสี่ ยงให้มี
ประสิ ทธิภาพซึ่ งสอดคล้องกับที่มีผศู ้ ึกษาไว้ พบว่าการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพมีผลต่อการการปฏิบตั ิงาน
ของเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุ ข [21-22]
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ข้ อเสนอแนะทีไ่ ด้ จากการวิจยั
1. สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด โรงพยาบาลชุ มชน ควรมี การกาหนดนโยบายในการบริ หารความเสี่ ยง
อย่างชัดเจนและมีการชี้แจงผลกระทบที่มีต่อวิชาชีพเพื่อให้มีมาตรการป้ องกันความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้น
2. สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนควรมีการกาหนดและมอบหมายผูร้ ับผิดชอบการบริ หาร
ความเสี่ ยงโดยเฉพาะเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารความเสี่ ยงในหน่วยงาน
3. สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด โรงพยาบาลชุมชน ควรส่ งเสริ มให้พยาบาลวิชาชี พได้รับการอบรมเสริ ม
ทักษะความรู ้เรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่ องทุกปี เพื่อเพิ่มทักษะความมัน่ ใจในการบริ หารความเสี่ ยงได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
4. โรงพยาบาลชุ มชน ควรมี นโยบาย การจัดองค์กรและกระตุน้ เตือน สร้ างวัฒนธรรมที่ ดีในการบริ หาร
ความเสี่ ยงเพื่อให้พยาบาลได้มีความมัน่ ใจ มี ความชานาญในการบริ หารความเสี่ ยงและมี การสื่ อสารที่ ชดั เจนในการ
บริ หารความเปลี่ยนแปลงจากความเสี่ ยงได้

ข้ อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการบริ หารการเปลี่ยนแปลงความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้เกิดรู ปแบบ
ในการบริ หารการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากความเสี่ ยงหรื อกระบวนการสื่ อสารในการปฏิบตั ิงานระหว่างผูบ้ ริ หารและผู้
ปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและชัดเจน
2. ควรศึ ก ษาการมี ส่ ว นร่ ว มในการก าหนดแนวทางในการบริ ห ารความเสี่ ย งของพยาบาลวิ ช าชี พ ใน
โรงพยาบาลชุมชน เพื่อจะได้ทราบถึงกระบวนการที่เหมาะสมในการกาหนดนโยบาย ส่ งเสริ มให้เกิดกระบวนการการมี
ส่ วนร่ วมในการทางานด้านการบริ หารความเสี่ ยง
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ตารางที่ 1 สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันระหว่างแรงจูงใจที่มีความสัมพันธ์กบั การบริ หารความเสี่ ยง ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
การบริหารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลชุ มชนจังหวัดร้ อยเอ็ด
แรงจูงใจ
สั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์ ของ p-value
ระดับความสั มพันธ์
เพียร์ สัน (r)
แรงจูงใจ
0.773***
<0.001
สู ง
***
ปัจจัยจูงใจ
0.716
<0.001
สู ง
***
1. ด้านความสาเร็ จในการทางาน
0.556
< 0.001
ปานกลาง
2. ด้านการยอมรับนับถือ
0.583***
< 0.001
ปานกลาง
***
3. ด้านลักษณะงาน
0.463
< 0.001
ปานกลาง
***
4. ด้านความความรับผิดชอบ
0.645
< 0.001
ปานกลาง
***
5. ด้านโอกาสและความก้าวหน้า
0.559
< 0.001
ปานกลาง
ปัจจัยคา้ จุน
1. ด้านเงินเดือนและค่าตอบแทน
2. ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
3. ด้านการปกครองบังคับบัญชา
4. ด้านนโยบายและการบริ หาร
5. ด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน
6. ด้านสถานภาพของวิชาชีพ
7. ด้านความมัน่ คงในการปฏิบตั ิงาน
8. ด้านชีวิตความเป็ นอยูส่ ่ วนตัว
*** ค่าระดับนัยสาคัญน้อยกว่า 0.001

0.746***
0.480***
0.571***
0.634***
0.638***
0.642***
0.540***
0.611***
0.637***

< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001
< 0.001

สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 2 สัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของเพียร์ สันระหว่างปั จจัยแห่งความสาเร็ จที่มีความสัมพันธ์กบั การบริ หารความ
เสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
การบริหารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลชุ มชน จังหวัดร้ อยเอ็ด
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
สั มประสิ ทธิ์สหสั มพันธ์
p-value
ระดับความสั มพันธ์
ของเพียร์ สัน (r)
ปัจจัยแห่ งความสาเร็จ
0.777***
< 0.001
สู ง
***
1. การสนับสนุนจากผูบ้ ริ หารระดับสูง
0.613
< 0.001
ปานกลาง
2. การปฏิบตั ิตามกระบวนการบริ หาร
0.686***
< 0.001
ปานกลาง
ความเสี่ ยงอย่างต่อเนื่อง
3. กระบวนการบริ หารความเปลี่ยนแปลง
0.711***
< 0.001
สูง
***
4. การสื่ อสารอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
0.702
< 0.001
ปานกลาง
5. การฝึ กอบรมและกลไกด้านทรัพยากร
0.695***
< 0.001
ปานกลาง
บุคคล
***ค่าระดับนัยสาคัญน้อยกว่า 0.001
ตารางที่ 3 ค่าสถิติวเิ คราะห์ถดถอยพหุ คูณแบบขั้นตอนเกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ ยงของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
ตัวแปร

B

Beta

t

1. ปัจจัยแห่งความสาเร็ จด้าน
0.185 0.200 3.705
กระบวนการบริ หารความเปลี่ยนแปลง
2. ปั จจัยค้ าจุนด้านสภาพการปฏิบตั ิงาน 0.119 0.132 2.845
3. ปัจจัยจูงใจด้านการยอมรับนับถือ
0.225 0.221 5.599
4. ปั จจัยแห่งความสาเร็ จการฝึ กอบรม
0.192 0.241 4.740
และกลไกด้านทรัพยากรบุคคล
5. ปั จจัยแห่งความสาเร็ จด้านการสื่ อสาร 0.188 0.223 4.428
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ค่าคงที่ = 0.275 , F = 127.684 , P-value < 0.001 , R = 0.824 , R2 = 0.680

P-value

R

R

< 0.001

0.711

0.505

R2
Change
-

0.005
< 0.001
< 0.001

0.765
0.791
0.812

0.586
0.625
0.659

0.080
0.040
0.033

< 0.001

0.824

0.680

0.021

2

