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บทคดัย่อ 
 
 ฐานขอ้มูลความเส่ียงมีความส าคญัอย่างยิ่งต่อการบริหารงานในระบบบริการสุขภาพและ
การพยาบาล  ในการช่วยให้ผู ้บริหารตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารความเส่ียง  ทั้ งในระดับ
โรงพยาบาลและองค์กรพยาบาล  การศึกษาเชิงพฒันาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบ
ฐานขอ้มูลความเส่ียง และประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้งานต่อระบบฐานขอ้มูลความเส่ียงของ
โรงพยาบาลบา้นโฮ่ง  โดยประยกุตว์งจรการพฒันาระบบฐานขอ้มูลของโอภาส เอ่ียมสิริวงศ์ (2551)  
เลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง ประกอบดว้ย  1) กลุ่มบุคลากรดา้นสุขภาพท่ีใชใ้น การส ารวจความ
ต้องการระบบฐานข้อมูลความเส่ียงจ านวน 15 คน  2) กลุ่มพฒันาโปรแกรมระบบฐานข้อมูล          
ความเส่ียงจ านวน 3 คน ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารความเส่ียง นกัวิชาการคอมพิวเตอร์ 
และโปรแกรมเมอร์ และ 3) กลุ่มบุคลากรดา้นสุขภาพซ่ึงเป็นผูใ้ชง้านระบบฐานขอ้มูลความเส่ียงท่ี
พฒันาข้ึนจ านวน 23 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาไดแ้ก่ แบบสอบถามความตอ้งการระบบ
ฐานขอ้มูลความเส่ียง  และแบบสอบถามความ  พึงพอใจของผูใ้ชง้านต่อระบบฐานขอ้มูลความเส่ียง   
ซ่ึงมีค่าดชันีความตรงตามเน้ือหา เท่ากบั .90  และค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .94  การพฒันาระบบ
ฐานข้อมูลความเส่ียงแบ่งเป็น 4  ระยะได้แก่ 1) การศึกษาเบ้ืองต้นเพื่อจดัท าระบบฐานขอ้มูล      
ความเส่ียง  2) การออกแบบระบบฐานขอ้มูลความเส่ียง  3) การน าโปรแกรมระบบฐานขอ้มูลความ
เส่ียงไปใช้ และ 4) การทดสอบและประเมินผลโปรแกรมระบบฐานขอ้มูลความเส่ียง วิเคราะห์
ขอ้มูลโดยการวเิคราะห์เชิงเน้ือหาและสถิติเชิงพรรณนา   



จ 

ผลการศึกษาพบว่า 1)ได้โปรแกรมระบบฐานข้อมูลความเส่ียง มีลักษณะเป็นเว็บ
แอพพลิเคชัน่ ดว้ยซอฟตแ์วร์แบบโอเพ่นซอร์ส ใช้โปรแกรมมายเอสคิวแอลเป็นโปรแกรมระบบ
จดัการฐานขอ้มูล มีการจดัแฟ้มขอ้มูลเป็น 4 แฟ้ม โปรแกรมมีความสะดวกในการใช้งานและการ
บนัทึกข้อมูล  มีความปลอดภยัในการเข้าถึงฐานข้อมูล  และมีระบบประมวลผลและรายงานผล           
ท่ีตอบสนองความตอ้งการของผูใ้ชง้าน  2) ความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งต่อการใชโ้ปรแกรมพบวา่
ผูใ้ชง้านร้อยละ 56.52  มีความพึงพอใจต่อระบบป้องกนัความปลอดภยัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  

ผูบ้ริหารโรงพยาบาลและผูบ้ริหารทางการพยาบาล  สามารถน าข้อมูลท่ีได้จากระบบ
ฐานขอ้มูลความเส่ียงท่ีพฒันาข้ึนในการศึกษาคร้ังน้ี  ไปใช้ในการตดัสินใจบริหารความเส่ียงของ
โรงพยาบาลบา้นโฮ่ง  
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ABSTRACT 
 

Risk database are important for health services system and nursing management because 
they help managers make decisions about risk  management on both the hospital and nursing 
organization levels. The purpose of this developmental study was to develop risk database  
system for Ban Hong hospital and assess the users’ satisfaction with the system. Database 
development was based on the Database Systems Development Lifecycle by Aiumsiriwong 
(2008). The sample groups were purposely selected and included 1) 15 health care workers for 
need assessment of risk database system, 2) 3 employees including risk management committee, 
computer official and programmer for developing the risk database system  program, and 3) 23 
health care workers who used the developed risk database system program. The research 
instruments included the Need Assessment of Risk Database System Questionnaire and the 
Satisfaction Assessment of Risk Database System Questionnaire. The content validity index was 
.90 and the reliability was .94. Developmental of the risk database system was devised into four 
stage 1) risk database initial study 2) database design 3) implementation and 4) testing and 
evaluation. Data were analyzed by content analysis and descriptive statistics. 
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 Results revealed that 1) A risk database systems program was created as a web 
application with open source software, using MySQL program for database management, and  
comprising  4 data files. Using the database program as well as  recording data proved to be 
convenient.  Accessing the database was safe. Processing and reporting  responded to the users’ 
needs. 2) More than half (56.62%) of the program users were highly satisfied with  the safety 
system. 

The hospital directors and nursing administrators can use data drawn from  the risk 
database system developed in this study to make decisions in risk management at Baan Hong 
Hospital.   

  
 


