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บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคงอยู่ในองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงาน ความ
ผูกพันต่อองค์กรกับการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่ ในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาก�ำไร
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง เป็นพยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่ ที่มีประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 2 ปีแรก จ�ำนวน
110 คน เลือกโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย เครื่องมือวิจัยเป็นแบบสอบถามประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล ความพึง
พอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กร และการคงอยู่ในองค์กร ที่ผ่านการตรวจความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
จ�ำนวน 5 คน หาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาได้เท่ากับ 0.72, 0.93 และ 0.92 ตามล�ำดับ และหาค่าสัมประสิทธิ์ความ
เที่ยงได้เท่ากับ 0.86, 0.91 และ 0.87 ตามล�ำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และสหสัมพันธ์ของเพียร์สนั ต์ ผลการวิจัย พบว่า พยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่มกี ารคงอยู่ในองค์กร ความพึงพอใจในงาน
และความผูกพันต่อองค์กรโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.52, SD = 0.59; x = 3.44, SD = 0.32 และ x = 3.24,
SD = 0.49 ตามล�ำดับ) ความพึงพอใจในงานด้านค่าตอบแทน และความผูกพันต่อองค์กรมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
การคงอยู่ในองค์กร ของพยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่ (r = 0.238 และ r = 0.201 ตามล�ำดับ) อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p < .05)
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Abstract

This research aimed to study retention in the organization, the relationships between job satisfaction,
organizational commitment, and retention in the organization of new graduate registered nurses in non-profifit private
hospitals, Bangkok Metropolis. The sample of 110 new graduate registered nurses within the fif irst two years of
experience, was randomly selected. The research instrument consisted of questionnaires on personal data and job
satisfaction, organizational commitment, and retention in the organization. They were tested for content validity by
5 experts. Their content validity index were 0.72, 0.93, and 0.92 and their reliability coeffificients were 0.86, 0.91 and
0.87 respectively. Data were analyzed by frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson's correlation.
The results indicated that the new graduate registered nurses’ retention in the organization, job satisfaction and
organizational commitment were at a moderate level ( x = 3.52, SD = 0.59; x = 3.44, SD = 0.32; and x = 3.24,
SD = 0.49 respectively). The retention in the organization of the new graduate registered nurses had signifif icantly
positive relationships with job satisfaction on the subpart of benefifits (r = 0.238) and organizational commitment
(r = 0.201) at p < .05.
Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Retention in the Organization, New Graduate Nurse

ความส�ำคัญของปัญหา

พยาบาลวิชาชีพเป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญขององค์กร
สุขภาพเพราะมีจำ� นวนมากทีส่ ดุ ในระบบสุขภาพ พยาบาล
วิชาชีพที่ท�ำงานในระบบสุขภาพ ประเทศไทย จ�ำนวน
150,085 คน (74.2% ของบุคลากรสาธารณสุข (กระทรวง
สาธารณสุข ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2558) พยาบาล
มีหน้าทีใ่ ห้บริการการพยาบาลซึง่ เป็นงานทีค่ รอบคลุมงาน
ส่วนใหญ่ขององค์กรสุขภาพ เกีย่ วข้องโดยตรงกับชีวติ และ
สุขภาพอนามัยของประชาชน แต่ปัจจุบันพยาบาลมีไม่
เพียงพอต่อการให้บริการสุขภาพ เนื่องจากมีประชากรสูง
อายุเพิ่มขึ้น และต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง มีการ
ขยายหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน ท�ำให้ประชาชน
เข้าถึงการบริการสุขภาพมากขึน้ การเปลีย่ นแปลงแบบแผน
การเจ็บป่วยจากที่รุนแรงและซับซ้อนเป็นความเจ็บป่วย
เรือ้ รังมากขึน้ มีโรคอุบตั ใิ หม่ทตี่ อ้ งการการดูแลจากพยาบาล
มากขึน้ รวมถึงนโยบายการส่งเสริมการส่งออกการบริการ
สุขภาพ เพื่อรองรับการเปิดเสรีทางด้านการค้าและการ

บริการในฐานะศูนย์กลางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย
(Medical hub of Asia) ท�ำให้พยาบาลเป็นหนึ่งในกลุ่ม
วิชาชีพทีม่ คี วามต้องการมาก มีโอกาสทีจ่ ะเคลือ่ นย้ายออก
ไปประกอบวิชาชีพนอกประเทศ เพิม่ ปัญหาการขาดแคลน
พยาบาล ซึง่ เป็นปัญหาทีส่ ะสมมานานให้มากยิง่ ขึน้ ขณะ
เดียวกันผู้ทยี่ งั คงอยู่ในองค์กรต้องรับภาระงานทีห่ นักมาก
ขึ้นเกิดความเหนื่อยล้าในการท�ำงาน เกิดความเครียด
ไม่พึงพอใจในการท�ำงานและลาออกจากวิชาชีพซึ่งมีถึง
ร้อยละ 40.84 (อรุณรัตน์ คันธา, 2557) สาเหตุการขาดแคลน
พยาบาลวิชาชีพนั้นจึงไม่ได้เกิดจากการผลิตไม่เพียงพอ
แต่เกิดจากการที่พยาบาลวิชาชีพคงอยู่ในองค์กรไม่นาน
(เพียงใจ เวชชวงศ์, 2555)
การคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลเป็นเรือ่ งส�ำคัญที่
ผูบ้ ริหารต้องค�ำนึงถึงเพราะท�ำให้องค์กรประสบความส�ำเร็จ
โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนชึง่ เป็นธุรกิจการบริการสุขภาพ
ที่ผู้มาใช้บริการมีความคาดหวังสูงในด้านคุณภาพการ
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รักษาพยาบาล ความสะดวกและการให้การบริการทีร่ วดเร็ว
ปัญหาการคงอยู่ และขาดอัตราก�ำลังพยาบาลวิชาชีพของ
โรงพยาบาลเอกชนจึงถือเป็นเรื่องส�ำคัญที่ผู้บริหารการ
พยาบาลต้องตระหนัก และใช้ยทุ ธวิธใี นการสรรหาพยาบาล
วิชาชีพเข้าสู่ระบบการบริการ และยุทธวิธีรักษาบุคลากร
ไว้ในระบบ เมือ่ พิจารณาโรงพยาบาลเอกชนทีไ่ ม่มงุ่ แสวงหา
ก�ำไร มีการประกอบกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคม มี
วิสัยทัศน์ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยตามความจ�ำเป็น
ทางการแพทย์อย่างเหมาะสม มีการก�ำหนดค่ารักษา
พยาบาลอยู่ในระดับที่ผู้ใช้บริการพึงจ่ายได้ เพื่อให้
โรงพยาบาลมีรายได้พอเพียงส�ำหรับความอยู่รอดของโรง
พยาบาล จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงพยาบาล
ดังกล่าวอาจมีผลต่อการคงอยู่ในองค์กรของผู้ปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่ที่เพิ่งเริ่มชีวิตการ
ท�ำงานในระยะ 1-2 ปีแรก ต้องมีการปรับตัวเข้ากับบรรยากาศ
การปฏิบัติงานจริงที่แตกต่างจากช่วงที่เป็นนักศึกษาต้อง
ปรับตัวให้เข้ากับผู้ร่วมงานหลากหลายช่วงอายุ และรวม
ถึงต้องท�ำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพ ค่าตอบแทน และ
สวัสดิการทีไ่ ด้รบั จากองค์กรทีไ่ ม่ม่งุ แสวงหาก�ำไรมีอตั ราที่
น้อยกว่าโรงพยาบาลเอกชนอืน่ ๆ ทัว่ ไป ในขณะทีค่ า่ ใช้จา่ ย
ในการด�ำรงชีพในกรุงเทพมหานครนัน้ ไม่แตกต่างกัน ท�ำให้
องค์กรอาจได้รบั ผลกระทบจากการดึงตัวบุคลากรพยาบาล
ของโรงพยาบาลเอกชนด้วยกันเอง ข้อเสนอเกี่ยวกับผล
ประโยชน์ต่างๆ หรือโอกาสในการพัฒนาความรู้ พัฒนา
ทักษะความช�ำนาญเฉพาะด้านทีไ่ ด้รบั จากองค์กรอืน่ ก็อาจ
เป็นสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดความไม่พงึ พอใจ ท�ำให้ตอ้ งการย้าย
สถานที่ท�ำงาน หรือวางแผนลาออกเมื่อใช้ทุนการศึกษา
ให้องค์กรได้ครบในระยะ 1-2 ปีแรกของการท�ำงานนีพ้ ยาบาล
วิชาชีพอยู่ในช่วงของการปรับตัวและเลือกสิ่งที่ตนเอง
ต้องการมากที่สุด ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้เพื่อน�ำผล
การวิจยั ไปใช้ในการวางแผนส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพมี
การคงอยู่ในงานได้นานขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. ศึกษาความพึงพอใจในงาน ความผูกพันต่อ
องค์กร และการคงอยูใ่ นองค์กรของพยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จ
ใหม่ในโรงพยาบาลเอกชนทีไ่ ม่มงุ่ แสวงหาก�ำไร กรุงเทพมหานคร
2. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจใน
งาน ความผูกพันต่อองค์กรกับการคงอยู่ในองค์กรของ
พยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่ในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่ง
แสวงหาก�ำไร กรุงเทพมหานคร

สมมติฐานการวิจัย

ความพึงพอใจในงาน และความผูกพันต่อองค์กร
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยูใ่ นองค์กรของพยาบาล
วิชาชีพส�ำเร็จใหม่ของโรงพยาบาลเอกชนทีไ่ ม่แสวงหาผล
ก�ำไร เขตกรุงเทพมหานคร
กรอบแนวคิดการวิจัย ผู้วจิ ยั ใช้แนวคิดความพึง
พอใจในงานของ Stamps และ Piedmonte (1986) ที่ให้
ความหมายว่าเป็นความรู้สึกหรือการรับรู้ในทางบวกของ
พยาบาลที่มีต่องานที่ท�ำในด้านค่าตอบแทน ความเป็น
อิสระของวิชาชีพ ลักษณะของงานนโยบายขององค์กร
สถานภาพของวิชาชีพ และการมีปฏิสมั พันธ์ในหน่วยงาน
แนวคิดความผูกพันต่อองค์กร ได้ใช้ของ Allen และ
Meyer (1990) ทีใ่ ห้ความหมายว่าเป็นสภาวะทางจิตใจของ
บุคคลที่มีความรู้สกึ ยึดมั่นผูกพันต่อองค์กร ประกอบด้วย
3 ด้านได้แก่ด้านจิตใจ (Affective commitment) ด้านการ
คงอยูห่ รือความผูกพันต่อเนือ่ ง (Continuance commitment)
และด้านบรรทัดฐานทางสังคม (Normative commitment)
ส่วนการคงอยู่ในองค์กร ใช้แนวคิดของ Cowin และ
Hengstberger (2004) ที่ให้ความหมายว่า เป็นความภาค
ภูมิใจและการท�ำงานอย่างมีความสุขของบุคคลในการ
ท�ำงานกับองค์กรนัน้ ๆ ส่งผลให้บคุ คลมีความต้องการทีจ่ ะ
ท�ำงานและเป็นสมาชิกขององค์กรต่อไปด้วยความสมัครใจ
โดยไม่คดิ ลาออกหรือย้ายสถานที่ท�ำงานในอนาคต เขียน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสามได้ดงั นี้
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ความพึงพอใจในงาน
การคงอยู่ในองค์กร

ความผูกพันต่องค์กร

เครื่องมือวัดความผูกพันต่อองค์กรของแบบจ�ำลองสาม
องค์ประกอบ (Three-component model of commitment)
ของ Allen และ Mayer (1990) ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่
ด้านจิตใจ ด้านการคงอยู่ และด้านบรรทัดฐานทางสังคม
มีจ�ำนวน 18 ข้อ การตอบใช้มาตรประเมินค่า 5 ระดับ
ตั้งแต่มากที่สุดถึงน้อยที่สุดให้คะแนน 5-1 ตามล�ำดับ
		 ชุดที่ 4 การคงอยู่ในองค์กร ผู้วจิ ยั ใช้เครือ่ งมือ
วัดการคงอยู่ในองค์กรของ Cowin และ Hengstberger
(2004) มีจำ� นวน 3 ข้อ เป็นค�ำถามเชิงบวก 1 ข้อ และ
ค�ำถามเชิงลบ 2 ข้อ ค�ำตอบใช้มาตรประเมินค่า 5 ระดับ
ตัง้ แต่มากทีส่ ดุ ถึงน้อยทีส่ ดุ ค�ำถามเชิงบวก ให้คะแนน 5-1
ตามล�ำดับ ค�ำถามเชิงลบให้คะแนน 1-5 ตามล�ำดับ
แบบสอบถามชุดที่ 2-4 การแปลผลระดับใช้เกณฑ์
ค่าเฉลี่ยดังนี้ ค่าเฉลี่ย 3.68-5.00 ระดับสูง ค่าเฉลี่ย
2.34-3.67 ระดับปานกลาง และค่าเฉลีย่ 1.00-2.33 ระดับต�ำ่
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวิจัย น�ำ
แบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 5 คน ตรวจสอบ
ความตรงตามเนือ้ หา หาค่าดัชนีความตรงตามเนือ้ หาของ
แบบสอบถามชุดที่ 2-4 ได้เท่ากับ 0.72, 0.93, และ 0.92
ตามล�ำดับ และน�ำไปทดลองใช้กับพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 2 ปีแรกทีป่ ฏิบตั งิ านใน
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม จ�ำนวน 30 คน
หาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของ Cronbach ของแบบสอบถาม
ชุดที่ 2-4 ได้เท่ากับ 0.86, 0.91, และ 0.87 ตามล�ำดับ
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้ระยะเวลาเก็บ
รวบรวมข้อมูล 4 เดือน
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยได้
ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน

วิธีด�ำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา
(Descriptive research)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
		 ประชากร เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ส�ำเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มีประสบการณ์การท�ำงานในระยะ 2 ปีแรก ปฏิบตั งิ านการ
พยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาก�ำไร
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 6 แห่ง
		 กลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 110 คน เลือกโดยการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ขนาด
ตัวอย่างใช้สูตรค�ำนวนของ Yamane (1970) ก�ำหนดค่า
ความคลาดเคลื่อนที่ .05
เครื่องมือวิจัย เป็นแบบสอบถามมี 4 ชุดดังนี้
		 ชุดที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบเลือกตอบ
หรือเติมค�ำ จ�ำนวน 8 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ภูมิลำ� เนา หน่วยงานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานในองค์กรนี้ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และความ
เพียงพอของรายได้
		 ชุดที่ 2 ความพึงพอใจในงาน ผู้วจิ ัยปรับปรุง
จากดัชนีความพึงพอใจในงาน (The Index of Work
Satisfaction [ IWS]) ของ Stamps & Piedmonte (1986)
ประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทน ความเป็นอิสระ
ของวิชาชีพ ลักษณะของงาน นโยบายขององค์กร สถานภาพ
ของวิชาชีพ และการมีปฏิสัมพันธ์ในหน่วยงาน มีจำ� นวน
42 ข้อ ค�ำตอบใช้มาตรประเมินค่า 5 ระดับ ตั้งแต่มาก
ที่สุดถึงน้อยที่สุด ให้คะแนน 5-1 ตามล�ำดับ
		 ชุดที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร ผู้วจิ ัยปรับปรุง
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มนุษย์ของวิทยาลัยเซนหลุยส์ หนังสือรับรองจริยธรรมการ
วิจัย เลขที่ E. 035/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 และ
ได้รบั อนุญาตจากองค์กรทีก่ ลุม่ ตัวอย่างสังกัดให้เก็บข้อมูล
ผู้วจิ ยั ส่งแบบสอบถามทัง้ 4 ชุดใส่ซองปิดผนึกถึงพยาบาล
วิชาชีพส�ำเร็จใหม่เป็นรายบุคคล ผ่านผู้ประสานงานของ
โรงพยาบาลเป็นผู้แจก และรับแบบสอบถามคืน ได้รับ
แบบสอบถามทีม่ ขี อ้ มูลครบถ้วนกลับคืนครบทัง้ 110 ฉบับ
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
และสหสัมพันธ์ของ Pearson

		 2.2 พยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่มคี วามผูกพัน
ต่อองค์กรระดับปานกลาง ( x = 3.24, SD = 0.49) และ
ความผูกพันต่อองค์กรแต่ละด้านทั้ง 3 ด้าน อยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยความผูกพันด้านบรรทัดฐานทางสังคม
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.41, SD = 0.68) ความผูกพันด้าน
จิตใจ ค่าเฉลี่ยรองลงมา ( x = 3.39, SD = 0.60) และ
ความผูกพันด้านการคงอยู่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ( x = 2.93,
SD = 0.52)
		 2.3 พยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่รับรู้การคงอยู่
ในองค์กรโดยรวมในระดับปานกลาง ( x = 3.52, SD = 0.59)
ในรายข้อ พบว่า อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินเรือ่ งขอลาออกหรือ
โยกย้ายอยู่ในระดับสูง ( x = 4.14, SD = 1.01) ตั้งใจที่
จะท�ำงานพยาบาลในองค์กรนีต้ อ่ ไปในอนาคตอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ( x = 3.45, SD = 0.95) และจะมองหางานใหม่
หรือเปลี่ยนที่ท�ำงานใหม่เมื่อใช้ทุนให้กับองค์กรครบแล้ว
อยู่ในระดับปานกลาง ( x = 2.95, SD = 0.98)
3. ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในงาน ความผูกพันต่อองค์กรกับการคงอยูใ่ นองค์กร
ของพยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่ในโรงพยาบาลเอกชนทีไ่ ม่
มุง่ แสวงหาก�ำไร กรุงเทพมหานครพบว่าการคงอยูใ่ นองค์กร
ไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงานโดยรวมของ
พยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่ (r = 0.007, p > .05) และไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความเป็นอิสระของวิชาชีพ ลักษณะของงาน นโยบายของ
องค์กร สถานภาพของวิชาชีพ และการมีปฏิสัมพันธ์ใน
หน่วยงาน แต่มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต�ำ่ กับความ
ผูกพันต่อองค์กรโดยรวม ของพยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่
(r = 0.20, p < .05) และกับความพึงพอใจในงานด้านค่า
ตอบแทน ( r = 0.238, p < .05)

ผลการวิจัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคล พยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 99.10 อายุ 21-25 ปี
ร้อยละ 74.55 สถานภาพสมรส โสด ร้อยละ 93.60
มีภูมิล�ำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 44.50
ปฏิบัติงานหอผู้ป่วยใน ร้อยละ 64.50 ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน 13-24 เดือน ร้อยละ 68.20 มีรายได้ 20,001
-30,000 บาท/เดือน ร้อยละ 62.70 รายได้พอใช้
2. ผลการศึกษาความพึงพอใจในงาน ความผูกพัน
ต่อองค์กร และการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพ
ส�ำเร็จใหม่ในโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาก�ำไร
กรุงเทพมหานคร
		 2.1 พยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่มีความพึง
พอใจในงานโดยรวมระดับปานกลาง ( x = 3.44, SD = 0.32)
และในรายด้าน ทั้ง 6 อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้าน
สถานภาพของวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( x = 3.62,
SD = 0.43) รองลงมาตามล�ำดับ ได้แก่ ด้านค่าตอบแทน
( x = 3.53, SD = 0.44) ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ในหน่วยงาน
( x = 3.45, SD = 0.51) ด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ
( x = 3.40, SD = 0.42) ด้านลักษณะของงาน ( x = 3.34,
SD = 0.53) และด้านนโยบายขององค์กร ( x = 3.31,
SD = 0.50)

การอภิปรายผลการวิจัย

1. การคงอยูใ่ นองค์กรของพยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จ
ใหม่ ในโรงพยาบาลเอกชนทีไ่ ม่มงุ่ แสวงหาก�ำไร กรุงเทพมหานคร
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อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจากส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง
21-25 ปี จัดอยู่ในกลุ่มเจนเนอเรชั่นวาย ที่ต้องการท�ำงาน
ที่เหมาะสมกับความสามารถ เป็นตัวของตัวเอง ต้องการ
ท�ำงานทีม่ โี อกาสก้าวหน้าในการท�ำงาน มีคา่ ตอบแทนและ
สวัสดิการที่ดี มีความยืดหยุ่นในการท�ำงาน (สมนันท์
สุทธารัตน์ และกัญญดา ประจุศิลป, 2558) สอดคล้องกับ
วัชรา ขาวผ่อง (2556) และดลฤดี รัตนปิติกรณ์ (2552)
ที่พบว่าควมตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลเอกชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
สุมาลี อยู่ผ่อง และบุญทิพย์ สิริธรังศรี (2557) ที่พบว่า
อายุมผี ลต่อการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ คนกลุม่ นี้
มักให้ความส�ำคัญแก่เพือ่ นและครอบครัวมาก การตัดสินใจ
คงอยู่ในงานหรือลาออกจากงานอาจมีส่วนมาจากการได้
รับข้อมูลข่าวสารมาจากกลุ่มเพื่อนที่ท�ำงานในองค์กรอื่น
เกี่ยวกับลักษณะงานและผลประโยชน์ที่ได้รับ หรือเกิด
จากความต้องการของครอบครัว (วัชรา ขาวผ่อง, 2556)
รวมถึงเรือ่ ง นโยบาย วิสยั ทัศน์ ค่าตอบแทนและภาระงาน
ของโรงพยาบาลเอกชนในกรุงเทพมหานครทัว่ ไปนัน้ มีความ
แตกต่างจากโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่มุ่งแสวงหาก�ำไร ใน
เรื่องฐานเงินเดือนตั้งต้น ค่าตอบแทนใบประกอบวิชาชีพ
การแนะน�ำโปรแกรมดูแลสุขภาพให้ลูกค้า และส่วนแบ่ง
ก�ำไรของรายรับของโรงพยาบาลในแต่ละเดือน
2. พยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่มีความพึงพอใจ
ในงานโดยรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง เนือ่ งจาก
พยาบาลวิชาชีพรู้สึกยอมรับ และมีความภาคภูมิใจใน
วิชาชีพว่ามีเกียรติ มีคุณค่า มีความส�ำคัญ เป็นประโยชน์
และได้รับการยอมรับจากสังคม เป็นวิชาชีพที่ต้องศึกษา
วิชาเฉพาะ ด้านค่าตอบแทน ร้อยละ 68.20 มีรายได้
20,000-30,000 บาทต่อเดือน ซึ่ง ร้อยละ 62.70 ตอบว่า
รายได้พอใช้ ในด้านการมีปฏิสัมพันธ์ในหน่วยงาน อาจ
เนือ่ งจากยังไม่สามารถปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามความคาด
หวังของผู้ร่วมงานได้ ประกอบกับยังไม่สามารถปรับตัวให้
เข้ากับผูร้ ว่ มงานได้ดี การติดต่อประสานงานยังไม่คล่องตัว

ด้านความเป็นอิสระของวิชาชีพ อาจเนื่องจากได้รับมอบ
หมายงานให้มีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย และมีอิสระใน
การวางแผนดูแลผู้ป่วยแต่ละราย มีความเป็นอิสระในการ
ตัดสินใจในการปฏิบัติงานด้วยตนเองตามขอบเขตความ
รับผิดชอบ ภายใต้การดูแลของหัวหน้าเวรที่มีความรู้และ
ประสบการณ์มากกว่า ในด้านลักษณะของงาน พยาบาล
ยังต้องท�ำงานเป็นเวรหมุนเวียน 24 ชัว่ โมงอาจส่งผลกระทบ
ต่อชีวิตประจ�ำวันและการดูแลครอบครัว กรณีที่ตาราง
ปฏิบัติงานไม่เอื้ออ�ำนวย ท�ำให้ความพึงพอใจในงานลด
น้อยลง (วัชรา ขาวผ่อง, 2556) นอกจากนี้การท�ำงานใน
วิชาชีพพยาบาลเป็นงานที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ใน
การดูแลผู้รบั บริการให้ครอบคลุมทัง้ องค์รวม และเป็นงาน
ที่ต้องใช้ทักษะที่หลากหลายเพื่อเพิ่มคุณค่าของงาน
ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส�ำเร็จ
และเกิดความพึงพอใจในงาน แต่เนือ่ งจากพยาบาลวิชาชีพ
ส�ำเร็จใหม่ยังมีประสบการณ์การท�ำงานน้อย ขาดความ
ช�ำนาญในการปฏิบัติงานวิชาชีพ และยังต้องได้รับการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านจากหัวหน้าหน่วยงาน ซึง่ เกณฑ์
การประเมินก็จะแตกต่างกันไปตามนโยบายขององค์กร
อาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจในงานของผูป้ ฏิบตั งิ าน
(พัชรานีย์ วิชัยวงศ์, 2555) ในด้านนโยบายขององค์กร
พยาบาลวิชาชีพยังไม่อยูใ่ นต�ำแหน่งผูบ้ ริหาร จึงมีสว่ นร่วม
ในการก�ำหนดนโยบายน้อย ยกเว้นกรณีทไี่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็น
กรรมการจึงจะมีสว่ นร่วมในการวางแผนปฏิบตั งิ าน (ชุตมิ า
นพเก้า, 2557)
3. พยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่มีความผูกพันต่อ
องค์กรโดยรวมและรายด้านอยูร่ ะดับปานกลาง สอดคล้อง
กับ ศรัณย์ พิมพ์ทอง ( 2557) ที่พบว่าบุคลากรที่มีความ
ผูกพันสูง จะมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนาน
กว่า และท�ำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถมากกว่า
4. การคงอยูใ่ นองค์กรไม่มคี วามสัมพันธ์กบั ความ
พึงพอใจในงานโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่
และไม่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในงาน 5 จาก
35

วารสารพยาบาล, 68(3), 30-38, 2562

Thai Journal of Nursing, 68(3), 30-38, 2019

6 ด้าน มีเพียงความพึงพอใจด้านค่าตอบแทนมีความ
สัมพันธ์ทางบวกระดับต�ำ่ กับการคงอยู่ในองค์กร ผลวิจัย
นีส้ นับสนุนสมมติฐานการวิจยั เพียงบางส่วน ซึง่ สอดคล้อง
กับวัชรา ขาวผ่อง (2556) ที่พบว่า ค่าตอบแทน เงินเดือน
โบนัส สวัสดิการก็เป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการตัดสินใจ
ในการท�ำงาน พยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่ต่างก็มีความ
คาดหวังในเรือ่ งรายได้ ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นเงินเดือน ค่าเวร
บ่าย เวรดึก และค่าตอบแทนอื่นๆ อันเนื่องมาจากการ
ท�ำงาน รวมถึงสวัสดิการที่ได้รับว่าต้องมากกว่ากลุ่มที่
ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลภาครัฐ และเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ ปริมาณงาน และผลการปฏิบตั งิ าน รวมถึง
การจัดสวัสดิการทีเ่ หมาะสมเป็นปัจจัยหนึง่ ทีท่ �ำให้ผปู้ ฏิบตั ิ
งานมีความพึงพอใจในงาน (บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2551)
และเป็นไปตามทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg, Mausner,
และ Synderman (1959) ทีก่ ล่าวว่า ปัจจัยค�้ำจุนเป็นปัจจัย
พืน้ ฐานทีต่ ้องได้รบั การตอบสนองเพือ่ ป้องกันไม่ให้บคุ คล
ไม่มีความสุขในการท�ำงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน
ที่เป็นเงิน หรือการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่มีผลต่อความพึง
พอใจ และลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุอยู่ใน
เจนเนอเรชัน่ วาย คือต้องการให้วดั ความสามารถทีผ่ ลงาน
และงานหนักต้องมาพร้อมกับผลตอบแทนที่พงึ พอใจ
ความผูกพันต่อองค์กรของพยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จ
ใหม่ มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต�่ำกับการคงอยู่ใน
องค์กร อธิบายได้วา่ พยาบาลวิชาชีพมีความรูส้ กึ ด้านบวก
ต่อองค์กร คิดว่าเป็นหน้าที่และพันธะสัญญาที่จะยังคง
ปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีให้กับองค์กรต่อไป แสดง
ให้เห็นว่า พยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่มคี วามจงรักภักดีต่อ
องค์กรเมือ่ รูส้ กึ ว่าได้รบั ประโยชน์จากองค์กรแล้ว ก็มคี วาม
รู้สึกอยากตอบแทนองค์กรด้วยการตั้งใจท�ำงานอย่างเต็ม
ความสามารถเพือ่ เป็นการตอบแทน ประกอบกับโรงพยาบาล
เป็นองค์กรทางศาสนาทีม่ พี นั ธกิจ เพือ่ มุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ มุง่ พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
ทุกด้านตามหลักธรรมาภิบาล โดยเน้นระบบคุณภาพและ

มาตรฐาน ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ทเี่ อือ้ ให้เกิดความร่วมมือ และรับผิดชอบ
ต่อสังคม ส่งเสริมการศึกษาทั้งทางด้านวิชาการและด้าน
จริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์สงู สุดของผูใ้ ห้บริการ มุง่ พัฒนา
คน เพื่อพัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ (พรทิพย์ กวินสุพร,
2557) จึงมีการพัฒนาวิชาการให้กับผู้ปฏิบัติงานอย่าง
สม�่ำเสมอ ท�ำให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานมีความตื่นตัว มี
ความกระตือรือร้นในการท�ำงานและพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนือ่ ง เมือ่ เกิดผลส�ำเร็จองค์กรจะมีการให้รางวัล ยกย่อง
ชมเชย ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพรู้สกึ ว่าสิ่งที่ท�ำไม่สูญเปล่า
การได้รบั รางวัลตอบแทนท�ำให้ร้สู กึ ว่าได้รบั ประโยชน์จาก
องค์กรคุ้มค่า ก็ยิ่งมีความรู้สึกอยากตอบแทนองค์กร
ด้วยการตั้งใจปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป สอดคล้องกับ
ภาณุมาศ กางรัมย์ (2557) ทีพ่ บว่าความผูกพันต่อองค์กร
ด้านบรรทัดฐานทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
คงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ และวรรณี วิรยิ ะกังสานนท์
(2556) ทีพ่ บว่า ความผูกพันต่อองค์กรสามารถท�ำนายการ
คงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนได้
ร้อยละ 24.3

ข้อเสนอแนะ

1. ผูบ้ ริหารองค์กร ควรส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพ
ได้มคี วามผูกพันธ์ต่อองค์กร และความพึงพอใจในงานให้
เพิ่มมากขึ้นจากที่มีในระดับเพียงปานกลาง
2. การส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพได้คงอยูใ่ นงาน
ได้นานขึ้น ควรเน้นการส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพได้มี
ความผูกพันธ์ตอ่ องค์กรมากขึน้ และส่งเสริมความพึงพอใจ
ด้านค่าตอบแทน
3. ควรศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ คี วามหลากหลาย
ของการคงอยูใ่ นองค์กรซึง่ ควรครอบคลุมพยาบาลไม่เฉพาะ
ผูส้ ำ� เร็จการศึกษาใหม่ และพัฒนาโปรแกรมเพือ่ เสริมสร้าง
การคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพส�ำเร็จใหม่
36

วารสารพยาบาล, 68(3), 30-38, 2562

Thai Journal of Nursing, 68(3), 30-38, 2019

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. (2558). สรุปสถิติที่สำ� คัญ 2558. สืบค้นเมื่อ 5 พฤษภาคม 2559,
จาก http://www.bps.moph.go.th/new_bps/sites/default/fifiles/health_statistic2558.pdf
ชุติมา นพเก้า. (2557). อิทธิพลของภาวะผู้น�ำของหัวหน้าหอผู้ป่วยต่อความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง สังกัดกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต ไม่ได้ตพี ิมพ์). มหาวิทยาลัยคริสเตียน,
นครปฐม.
ดลฤดี รัตนปิตกิ รณ์. (2552). ปัจจัยท�ำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพเครือโรงพยาบาลพญาไท. (วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตีพิมพ์). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2551). ภาวะผู้น�ำและกลยุทธ์การจัดการองค์กรพยาบาลในศตวรรษที่ 21 (พิมพ์ครั้งที่ 2).
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรทิพย์ กวินสุพร, สุจติ รา เหลืองอมรเลิศ, และ ศากุล ช่างไม้. (2557). องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของผลการด�ำเนินงาน
ของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนสังกัดมูลนิธิการกุศล. วารสารพยาบาล, 63(3), 1-10.
พัชรานีย์ วิชัยวงศ์. (2555). ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงของ ผู้บริหารการพยาบาลระดับต้น
บรรยากาศองค์การกับความพึงพอใจในงานของ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร.
วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตพี ิมพ์). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
ภานุมาศ กางรัมย์. (2557). เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาล ความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคความพึงพอใจ
ในชีวิต และความตั้งใจคงอยู่ในงาน โดยมีความผูกพันต่อองค์การเป็นตัวแปรสื่อ กรณีศึกษา: พยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่ ในก�ำกับของรัฐ (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตพี มิ พ์). มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, กรุงเทพมหานคร.
วรรณี วิริยะกังสานนท์. (2556). ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตพี ิมพ์). มหาวิทยาลัยคริสเตียน, นครปฐม.
.
วัชรา ขาวผ่อง. (2556). ปัจจัยท�ำนายความพึงพอใจในงานและความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
เอกชน ภาคตะวันออก (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ไม่ได้ตพี ิมพ์). มหาวิทยาลัยบูรพา, ชลบุรี.
ศรัณย์ พิมพ์ทอง. (2557). ปัจจัยเชิงเหตุที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการใน
ประเทศไทย. วารสารบริหารธุรกิจ, 37(142), 16-32.
สมนันท์ สุทธารัตน์ และกัญญดา ประจุศิลป. (2558). ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ภาวะผู้นำ� ของ
หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยกับความยึดมัน่ ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพรุน่ เจเนอเรชัน่ วาย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ในก�ำกับของรัฐ. วารสารพยาบาลต�ำรวจ, 7(1), 238-252.
สุมาลี อยู่ผ่อง และบุญทิพย์ สิรธิ รังศรี. (2557). ปัจจัยการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพงานการพยาบาลศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร. ในการจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 4. สืบค้นเมื่อ 11 ธันวาคม 2558, จาก
http://www.stou.ac.th/thai/grad_stdy/Master/
37

วารสารพยาบาล, 68(3), 30-38, 2562

Thai Journal of Nursing, 68(3), 30-38, 2019

อรุณรัตน์ คันธา. (2557). ผลกระทบและทางออกของการขาดแคลนก�ำลังคนทางการพยาบาลในประเทศไทย. วารสาร
สภาการพยาบาล, 28(3), 19-31.
Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990).The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative
commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1-18.
Cowin, L. S., & Hengstberger, S. C. (2004). New graduate nurse self-concept and retention: A longitudinal survey.
International Journal of Nursing Studies, 43(1), 59-70.
Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. (1959). The motivation to work (2n ded.). New York: JohnWiley.
Stamps, P. L., & Piedmonte, E. B. (1986). Nurses and work satisfaction: An index for measurement. Ann Arber,
MI: Health Administration Press.
Yamane, T. (1970). Statistics: An introductory analysis (3rd ed.). New York: Harper and Row.

38

