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บทคัดย่อ: การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ร่วมกับการศึกษาตัวแปรด้านบุคคล และองค์การที่ร่วมทำนายการคงอยู่
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การทำงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
ในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 376 คน
ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยพัฒนา
ขึน้ เอง ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไป 2) ปัจจัยด้านบุคคล 3) ปัจจัยด้านองค์การ 4) การคงอยูใ่ นงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการให้กลุม่ ตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง การวิเคราะห์
ข้อมูลใช้ ความถี่ ร้อยละและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการถดถอยโลจิสติก
ผลการวิจยั พบว่า พยาบาลวิชาชีพ คงอยูใ่ นงานร้อยละ 62 รายได้ของพยาบาลวิชาชีพ
มีผลต่อการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ มีขนาดอิทธิพล 1.57 เท่า (Odds ratio = 1.57)
ปัจจัยด้านองค์การทีม่ ผี ลต่อการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ คือ ด้านคุณลักษณะของ
องค์การ มีขนาดอิทธิพล 1.08 เท่า (Odds ratio = 1.08) และด้านลักษณะงานและการทำงาน
มีขนาดอิทธิพล 1.06 เท่า (Odds ratio = 1.06) ตัวแปรที่ร่วมทำนายการคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ รายได้ของพยาบาลวิชาชีพ คุณลักษณะขององค์การ และลักษณะงาน
และการทำงานสามารถทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 24.8 (R2 =
.248, p< 0.05)
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ปัจจัยทำนายการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
จากการวิเคราะห์แนวโน้มการสูญเสียพยาบาล
วิชาชีพ พบว่า มีการสูญเสียจากการลาออกในสาขา
วิชาชีพการพยาบาลเพิ่มขึ้นจากอัตราร้อยละ 2.4
ในปี 2543 เป็น ร้อยละ 4.2 ในปี พ.ศ. 2548 หรือ
มีการสูญเสียพยาบาลวิชาชีพคิดเป็นอัตราเฉลีย่ ร้อยละ
3.3 ต่อปี1 การขาดแคลน ทำให้ผู้ที่คงอยู่ในงานต้อง
รับภาระงานเพิ่มขึ้น 2จากการสำรวจภาระงานและ
สภาพการทำงานของพยาบาล โรงพยาบาลภาครัฐ
ทัว่ ประเทศ พบว่า พยาบาลประจำการทำงานต่อเนือ่ ง
ุ ภาพ
เกิน 12 ชัว่ โมงต่อวันร้อยละ 64.813 ส่งผลให้คณ
การบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้รับบริการอาจ
ได้รบั บริการทีไ่ ม่ได้คณ
ุ ภาพ เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
เช่น แผลกดทับ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ ซึ่งเป็นผล
กระทบโดยตรงต่อคุณภาพบริการ4 อีกทั้งยังสร้าง
ความเครียดให้บรรยากาศการทำงาน ส่งผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลขององค์การ คุณภาพชีวติ
และสวัสดิภาพของพยาบาล นอกจากนั้นสภาพการ
ทำงานหนักของพยาบาลยังทำให้เกิดผลลัพธ์เชิงลบ
ต่อผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชนโดยตรง รวมถึง
องค์การก็ได้รับผลกระทบ จากการลาออกจากงาน
การโอนย้ายงานเพิ่มขึ้น และการคงอยู่ในวิชาชีพ
พยาบาลสั้นลง 5
ปั ญ หาการคงอยู่ ใ นงานดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ทุ ก
ภาคส่วนของสถานบริการสุขภาพทุกระดับรวมถึง
โรงพยาบาลศูนย์ ดังตัวอย่างของข้อมูลการสูญเสีย
อัตรากำลังคน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2551 ของ
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา พบว่า พยาบาลอัตรา
จ้างชั่วคราว ที่ใช้ทุนแล้วและได้ลาออกในช่วง 5 ปี
(2547-2551) ถึงร้อยละ 42.86 จากจำนวนทีร่ บั สมัคร
เข้ามาทำงานทัง้ หมด ข้อมูลการลาออกของโรงพยาบาล
ศูนย์ขอนแก่น ในปี พ.ศ. 2550 พบว่า พยาบาล
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วิชาชีพอัตราจ้างลาออกร้อยละ 24.2 ข้าราชการ
ลาออก ร้อยละ 1.4 จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้บริหาร
การพยาบาลจำเป็ น ต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจเป็ น อย่ า งดี
เพือ่ ทำให้พยาบาลเกิดการคงอยูใ่ นงาน รวมถึงกลยุทธ์
ในการธำรงรักษาพยาบาลที่มีประสบการณ์ และคง
คุณภาพไว้ในองค์การ ซึ่งนับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
มากทีส่ ดุ และเป็นการลดค่าใช้จา่ ยในการผลิตพยาบาล
มาปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลทดแทนผูท้ ลี่ าออกด้วย6,7
จากการศึกษางานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
ที่ผ่านมา ยังพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของ
พยาบาล ในระดับต่างๆ ประกอบด้วย อายุ ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงาน ภูมิลำเนา ภาระที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อครอบครัวเกีย่ วกับการเงิน รายได้ของครอบครัว
ต่อเดือน และจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่ต้อง
รับผิดชอบดูแล8,9,10 นอกจากนัน้ การได้รบั การสนับสนุน
จากผูบ้ งั คับบัญชา สัมพันธภาพทีด่ รี ะหว่างผูร้ ว่ มงาน
และความมั่นคงในการคงอยู่ในองค์การ รวมทั้งการ
สร้างวัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมให้เกิดความจงรัก
ภักดีและความผูกพันต่อองค์การ วัฒนธรรมองค์การ
และค่านิยมองค์การ การปฏิสมั พันธ์ในหน่วยงาน และ
ลักษณะงาน ยังมีผลต่อการคงอยูใ่ นงานของพยาบาล11-14
จากสภาพปัญหาการคงอยู่ในงานของวิชาชีพ
การพยาบาลลดลง ส่งผลต่อคุณภาพและมาตรฐาน
การบริการ ดังนัน้ การศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพ จึงเป็นเรือ่ งสำคัญทีจ่ ะเป็นข้อมูล
เพือ่ ประกอบการวางแผนการคงอยูใ่ นงานของพยาบาล
วิชาชีพ ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรม ยังไม่มีผู้ใด
ศึกษาวิจยั ในโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ผูว้ จิ ยั ในฐานะเป็นพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงมีความสนใจ
ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2554

บงกชพร ตั้งฉัตรชัย และคณะ

ผลการศึกษาที่ได้จะนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ใน
การวางแผน และธำรงรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้
คงอยูใ่ นวิชาชีพพยาบาล และให้เพียงพอต่อการเพิม่
ประสิทธิภาพคุณภาพบริการพยาบาล รวมทั้งเป็น
แนวทางในการส่งเสริมให้เกิดปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการคงอยู่
นำไปสู่คุณภาพบริการพยาบาลต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้าน
องค์การทีม่ ผี ลต่อการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรอบแนวคิดที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษา มีดังนี้ ปัจจัย
ด้านบุคคล ใช้กรอบแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน ภูมิลำเนา รายได้ของพยาบาลวิชาชีพ
ภาระครอบครัว ภาวะสุขภาพ ปัจจัยด้านองค์การ
ประยุกต์แนวคิดของมาทิสและแจ็คสัน15 ได้แก่ 1)
ด้านคุณลักษณะขององค์การ ประกอบด้วย วัฒนธรรม
และค่านิยม การบริหารจัดการ ความมั่นคงในงาน
2) ด้านลักษณะงานและการทำงาน ประกอบด้วย
การจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน ความยืดหยุ่น
ของเวลาทำงาน และความสมดุลของชีวิตการทำงาน
และชีวิตครอบครัว 3) ด้านความก้าวหน้าในอาชีพ
ประกอบด้วย การพัฒนา การฝึกอบรมระบบพี่เลี้ยง
ให้คำปรึกษา การวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ
4) ด้านการให้รางวัล ประกอบด้วย การแข่งขันเรื่อง
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ผลงานและค่าตอบแทน
การให้การยอมรับ 5) ด้านสัมพันธภาพของผู้ปฏิบัติ
งาน และประยุกต์แนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือวัด
การคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพจากแบบสอบถาม
ของโควิน16 ต่อการคาดหวังว่าจะทำงานเป็นพยาบาล
ตลอดไป ไม่ลาออกหรือเปลี่ยนงาน

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย
ด้านบุคคลและปัจจัยด้านองค์การกับการคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
3. เพือ่ ศึกษาตัวแปรด้านบุคคล และด้านองค์การ
ที่ร่วมทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สมมุติฐานการวิจัย
1. ตัวแปรด้านบุคคล และตัวแปรด้านองค์การ
เป็ น ปั จ จั ย ที่ ส ามารถทำนายการคงอยู่ ใ นงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

วิธีดำเนินการวิจัย
ประชากรในการวิจัย เป็นพยาบาลวิชาชีพ
ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานของรัฐ และพยาบาล
อัตราจ้างที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
การพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1 ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข จากโรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง
รวม 4,053 คน
กลุม่ ตัวอย่าง เป็นพยาบาลวิชาชีพระดับผูบ้ ริหาร
และระดับปฏิบัติการ ที่มีประสบการณ์ในการทำงาน
ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ปฏิบัติงานแผนกผู้ป่วย ซึ่งได้จาก
การสุม่ แบบแบ่งชัน้ ตามสัดส่วน (proportional stratified
random sampling) โดยจำแนกโรงพยาบาลศูนย์
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
แบ่งออกเป็น 4 เขต รวม 6 แห่ง กำหนดเกณฑ์การเลือก
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โรงพยาบาลศูนย์ เขตละ 1 โรงพยาบาล เขตใดมี
มากกว่า 1 โรงพยาบาล เลือกโรงพยาบาลศูนย์ที่มี
จำนวนเตียงมากทีส่ ดุ ได้กลุม่ ตัวอย่าง 4 โรงพยาบาล
คำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่าง กำหนดค่าความเชื่อมั่นที่
95% ประมาณความคลาดเคลื่อน 5% ใช้สูตรของ
วิไล กุศลวิศษิ ฎ์กลุ 17 ได้กลุม่ ตัวอย่าง จำนวน 385 คน
คำนวณกลุ่มตัวอย่างจำแนกตามตำแหน่ง โดยเทียบ
สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างแต่ละโรงพยาบาล และสุ่ม
พยาบาลวิชาชีพผู้ตอบแบบสอบถามด้วยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม
จำนวน 1 ชุด มีทั้งหมด 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา แบบสอบถามให้เลือกตอบและเติมคำ
จำนวน 5 ข้อ ส่วนที่ 2 ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน รายได้ของพยาบาลวิชาชีพ
แบบสอบถามให้เลือกตอบ ภูมลิ ำเนา ภาระครอบครัว
และภาวะสุขภาพ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า Rating scale 5 ระดับ จำนวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 3 ปัจจัยด้านองค์การ ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจาก
แนวคิดของ มาทิสและแจ็คสัน15 ประกอบด้วย 5 ด้าน
ได้แก่ 1) คุณลักษณะขององค์การ ประกอบด้วย
วัฒนธรรมและค่านิยม การบริหารจัดการ และความมัน่ คง
ในงาน 2) ลักษณะงานและการทำงาน ประกอบด้วย
การจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน ความยืดหยุน่ ของ
เวลาทำงานและความสมดุลของชีวิตการทำงานและ
ชีวติ ส่วนตัว 3) ความก้าวหน้าในอาชีพ ประกอบด้วย
การพัฒนาการฝึกอบรมระบบพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา
และการวางแผนพั ฒ นาความก้ า วหน้ า ในอาชี พ
4) การให้รางวัล ประกอบด้วย การแข่งขันเรื่องค่า
ตอบแทนและผลประโยชน์ ผลงานและค่าตอบแทน
และการให้การยอมรับ และ 5) สัมพันธภาพของ
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ผู้ปฏิบัติงาน แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า 5 ระดับ จำนวน 45 ข้อ ส่วนที่ 4 การคงอยู่
ในงาน ผู้วิจัยประยุกต์จากเครื่องมือวัดการคงอยู่ใน
งานของพยาบาลของโควิน16 แบบสอบถาม ให้เลือก
ตอบ ใช่ หรือ ไม่ใช่ จำนวน 1 ข้อ ตรวจสอบความ
ตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน
มีค่า CVI 0.89 ทดสอบค่าความเที่ยงปัจจัยด้าน
องค์การด้วย Cronbach’s alpha reliability coefficients
มีค่า 0.75
การพิทักษ์สิทธิกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยเสนอ
โครงร่างวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ไ ปยังผู้อ ำนวยการโรงพยาบาลศู นย์
และประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจยั ในมนุษย์
โรงพยาบาลศูนย์กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 แห่ง พร้อม
หนังสือแสดงความยินยอมในการให้ข้อมูลไปพร้อม
แบบสอบถามทุกฉบับ เพือ่ ชีแ้ จงข้อมูล วัตถุประสงค์
ของการวิจยั ดำเนินการเก็บข้อมูล เฉพาะกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ยินยอมเข้าร่วมโครงการ กลุ่มตัวอย่างมีสิทธิที่จะ
หยุดหรือปฏิเสธการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้ทุกเวลา
โดยการปฏิเสธนี้ไม่มีผลใดๆ ต่อกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น
ผลการวิจัยจะเสนอเป็นภาพรวมโดยไม่มีการระบุชื่อ
ของผูต้ อบแบบสอบถาม การส่งเอกสารคืนกลับให้ผวู้ จิ ยั
จะแยกซองระหว่าง แบบเซนยินยอมการเข้าร่วมการ
วิจัยและแบบสอบถาม เพื่อป้องกันการล่วงละเมิด
ความลับและความเป็นส่วนตัวของผู้ตอบ
การเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ จิ ยั ส่งเอกสารรับรอง
และเอกสารแนะนำตัวผู้วิจัยจากประธานสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ไปยัง
โรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
อุดรธานี โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลมหาราช
นครราชสีมา โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อบุ ลราชธานี
เพือ่ ขอความร่วมมือจากกลุม่ ภารกิจด้านการพยาบาล

วารสารสภาการพยาบาล ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2554

บงกชพร ตั้งฉัตรชัย และคณะ

ในการแจกและเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืน
มายังผู้วิจัยในช่วงเวลา 15 มีนาคม – 31 สิงหาคม
2553 จากแบบสอบถามที่ ส่ ง ไปทั้ ง หมดจำนวน
385 ชุด ได้รับตอบกลับคืนมา จำนวน 379 ชุด
เลือกแบบสอบถามที่มีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วนมา
วิเคราะห์ทางสถิติทั้งหมดจำนวน 376 ชุด คิดเป็น
ร้อยละ 97.6
การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิตพิ รรณนา
หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการ
คงอยูใ่ นงาน และสร้างสมการทำนายการคงอยูใ่ นงาน
ด้วยสถิติการถดถอยโลจิสติก (multiple logistic
regression analysis) และการเลือกตัวแปรเข้าออกที
ละขั้น (stepwise regression)

ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านองค์การ
การคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สรุปผลตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. การคงอยูใ่ นงาน ผลจากการวิจยั โดยสรุปแล้ว
พบว่า พยาบาลวิชาชีพกลุ่มคงอยู่ในงาน จำนวน
23 คน (ร้อยละ 62.00) พยาบาลวิชาชีพกลุ่มที่ไม่
คงอยู่ในงาน จำนวน 143 คน (ร้อยละ 38.00)
2. ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล
และปัจจัยด้านองค์การกับการคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข แสดงใน
ตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้านองค์การกับการคงอยูใ่ นงาน (n=376)
ปัจจัย
ปัจจัยด้านบุคคล
รายได้ของพยาบาลวิชาชีพ
ปัจจัยด้านองค์การ
คุณลักษณะขององค์การ
ลักษณะงานและการทำงาน
ค่าคงที่
*p <0.05, **<0.01

B

Wald

Odds ratio

X3

0.452

11.667**

1.571

X6
X7

0.077
0.064
- 7.034

11.969**
4.953*
47.405

1.080
1.066
.001

จากตาราง พบว่า ปัจจัยด้านบุคคลได้แก่ รายได้
ของพยาบาลวิชาชีพ และปัจจัยด้านองค์การ ได้แก่
ด้านคุณลักษณะขององค์การ ประกอบด้วย วัฒนธรรม
และค่านิยม การบริหารจัดการ และความมัน่ คงในงาน
และด้านลักษณะงานและการทำงาน ประกอบด้วย

R2

X2

P

0.248 9.448 > 0.05

การจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน ความยืดหยุน่ ของ
เวลาทำงาน และความสมดุลของชีวิตการทำงานและ
ชีวิตส่วนตัว ปัจจัยทั้ง 3 ด้านมีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนยั สำคัญ
ทางสถิติ (p <0.05) นัน่ คือ รายได้ของพยาบาลวิชาชีพ
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คุณลักษณะขององค์การ และด้านลักษณะงานและ
การทำงาน มีผลให้พยาบาลวิชาชีพคงอยูใ่ นงานอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ (p <0.05) โดยรายได้ของพยาบาล
วิชาชีพในระดับมากพอเพียง มีผลให้พยาบาลวิชาชีพ
คงอยู่ในงานเพิ่มขึ้น 1.57 เท่า องค์การที่มีปัจจัย
ด้านคุณลักษณะขององค์การ มีผลให้พยาบาลวิชาชีพ
คงอยูใ่ นงานเพิม่ ขึน้ 1.08 เท่า และองค์การทีม่ ปี จั จัย
ด้ า นลั ก ษณะงานและการทำงานมี ผ ลให้ พ ยาบาล
วิชาชีพคงอยู่ในงานเพิ่มขึ้น 1.07 เท่า และปัจจัย
ทั้งหมดสามารถร่วมกันทำนายความแปรปรวนของ
การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 24.8
3. สมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยด้านบุคคล ปัจจัยด้านองค์การกับการคงอยู่
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
		 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเลือกตัวแปร
เข้าออกทีละขัน้ (stepwise regression) พบว่า รายได้
ของพยาบาลวิชาชีพ และคุณลักษณะขององค์การ
ได้แก่ วัฒนธรรมและค่านิยม การบริหารจัดการ และ
ความมัน่ คงในงาน ลักษณะงานและการทำงาน ได้แก่
การจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน ความยืดหยุน่ ของ
เวลาทำงานและความสมดุลของชีวิตการทำงานและ
ชีวิตส่วนตัว สามารถทำนายความแปรปรวนของการ
คงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ สร้างสมการทำนายได้
ดังนี้
		 การคงอยู่ในงาน = -7.034 +.452
(รายได้)+.077 (คุณลักษณะขององค์การ) +.064
(ลักษณะงานและการทำงาน)

อภิปรายผล
จากผลการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า ปัจจัยด้านบุคคล
ได้แก่ รายได้ของพยาบาลวิชาชีพ และปัจจัยด้าน
องค์การ โดยเฉพาะคุณลักษณะองค์การและลักษณะ
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งานและการทำงาน มีผลต่อการคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถ
อภิปรายผลตามประเด็นดังกล่าวได้ ดังนี้
1. พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คาดหวังว่าจะทำงานเป็น
พยาบาลตลอดไป (ร้อยละ 62) การทีพ่ ยาบาลวิชาชีพ
ส่วนใหญ่คงอยูใ่ นงาน เนือ่ งจากได้รบั การยอมรับจาก
สหสาขาวิชาชีพ การมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ โดยมี
ความคิ ด ว่ า การปฏิ บั ติ ง านช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย์
เป็นการได้บุญ มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของ
สังคมจึงทำให้เกิดความรักและภูมใิ จในวิชาชีพ ในขณะ
ที่บางคนไม่มีงานอื่นทำแล้ว และไม่อยากหางานใหม่
จึงยังคงอยู่ในงาน สอดคล้องกับ สุคนธ์ ไข่แก้ว18
ซึง่ กล่าวถึง การทีพ่ ยาบาลคงอยูใ่ นวิชาชีพเหตุผลหนึง่
คือ การมีความรักในวิชาชีพ
2. พยาบาลวิ ช าชี พ ของโรงพยาบาลศู น ย์
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุม่ ไม่คงอยูใ่ นงาน
มีจำนวน 143 คน (ร้อยละ 38.00) ในจำนวนนี้เป็น
ข้าราชการ 104 คน และพนักงานอัตราจ้าง 39 คน
เนื่องจากบางคนได้มีการวางแผนพัฒนาตนเองโดย
การศึกษาต่อเพื่อเพิ่มโอกาสในการมองหางานอื่นที่
เหมาะสมกว่า ถ้ามีองค์กรใดมีแรงจูงใจทีด่ กี ว่าอาจจะ
ตัดสินใจเปลี่ยนที่ทำงาน เพราะมีความลำบากใน
การทำงานเวรช่วงบ่ายและช่วงดึก และวันหยุดราชการ
การเลือกเรียนพยาบาลเพราะอิทธิพลของบิดา มารดา
และคนในครอบครัว หรือเลือกตามเพื่อน จากการ
ศึกษาของ วรรณภา ประไพพานิช สุปาณี เสนาดิสัย
และยุวดี ฦาชา19 พบว่าเหตุผลหนึ่งที่มีผลต่อการ
ลาออก คือ การทำงานเวรช่วงบ่ายและช่วงดึก และ
วันหยุดราชการ และสภาพการทำงานช่วงกลางคืน
ไม่ปลอดภัย ไม่มีที่พักหรือมีแต่คับแคบ
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3. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์ เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
		 3.1 รายได้ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.001 ส่วนใหญ่พยาบาลวิชาชีพร้อยละ 42.60
มีรายได้สุทธิต่อเดือน 15,001 - 25,000 บาท ซึ่ง
รวมทัง้ เงินค่าเวร ค่าล่วงเวลา และเงินสวัสดิการต่าง ๆ
ที่ได้รับ และส่วนใหญ่ร้อยละ 68.40 มีระดับรายได้
เพียงพอ แต่พบว่าระดับรายได้ของพยาบาลวิชาชีพ
ยังไม่เพียงพอถึงร้อยละ 31.60 และบางส่วนยังมีหนีส้ นิ
ทั้งนี้เนื่องจากรายได้ของพยาบาลวิชาชีพหรือฐานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัย
หนึ่งในการเลือกเข้าทำงานของบุคคล ถ้ารายได้ต่ำ
ไม่เพียงพอกับค่าครองชีพในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน
และไม่เอื้ออำนวยต่อการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น จะมีผลให้
บุคคลต้องแสวงหางานอื่นๆ เพื่อหารายได้มาจุนเจือ
ครอบครัวมากขึน้ มีการโยกย้ายหรือเปลีย่ นงานมากขึน้
และมีการคงอยูใ่ นองค์การต่ำ9 นอกจากนัน้ การมีเงิน
เบี้ยเลี้ยง การยอมรับได้เรื่องเงินเดือน การได้รับเงิน
เดือนที่สูง เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลทำให้พยาบาลคงอยู่
ในองค์การด้วย 20 ถ้ารายได้ของผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
และเพียงพอต่อการดำรงชีวิต จะทำให้บุคคลไม่ต้อง
ดิ้นรนมากนักในการที่จะเปลี่ยนงานหรือไปทำงาน
พิเศษเพิม่ เติม และคงอยูใ่ นองค์การต่อไป21 สอดคล้อง
กับสุคนธ์ ไข่แก้ว18 แสงทอง ปุระสุวรรณ์8 และอลิสา
สุคนธรัตน์22 พบว่ารายได้ มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ ไม่สอดคล้อง
กับการศึกษาของสุธิดา โตพันธานนท์12 ไม่มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ สรุปได้ว่า
การที่จะทำให้พยาบาลวิชาชีพยังคงปฏิบัติงานอยู่ใน
องค์การต่อไปควรปรับรายได้ให้เพียงพอกับเศรษฐกิจ
ของประเทศซึ่งพยาบาลบางส่วนยังมีความจำเป็น
ด้านการเงินเพราะมีหนี้สิน
		 3.2 คุณลักษณะขององค์การ มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิติ (p < 0.001) ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบ ดังนี้
			 1) วัฒนธรรมและค่านิยมองค์การ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การคงอยู่ ใ นงานของ
พยาบาลวิชาชีพ บุคลากรในองค์การมีแบบแผน
ความเชื่ อ และค่ า นิ ย มร่ ว มกั น ที่ ทุ ก คนในองค์ ก าร
เข้าใจและยึดถือเป็นระเบียบปฏิบัติในการทำงาน
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน วัฒนธรรมองค์การที่
สร้างสรรค์ให้ความร่วมมือ บุคลากรไว้วางใจผูบ้ ริหาร
ผูร้ ว่ มงาน และระบบงานขององค์การก่อให้เกิดความ
รู้สึกเป็นเจ้าของสูง เกิดความยึดมั่นผูกพันระหว่าง
บุคลากรและองค์การได้ สอดคล้องกับการศึกษาของ
Neuhauser13 ที่พบว่า การประสบความสำเร็จในการ
ธำรงรักษาบุคลากรให้คงอยู่ในงาน ต้องมีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การที่ส่งเสริมให้เกิดความจงรักภักดี
ต่อองค์การ และการศึกษาของ สุธดิ าโตพันธานนท์12
พบว่า วัฒนธรรมองค์การมีอทิ ธิพลต่อการคงอยูใ่ นงาน
			 2) การบริหารจัดการขององค์การ
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การคงอยู่ ใ นงานของ
พยาบาลวิชาชีพ บรรยากาศองค์การที่มีความท้าทาย
มีโอกาสในการแข่งขัน มีความเจริญก้าวหน้า ไม่หยุดนิง่
องค์การมีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการ จากการศึกษา
ของ ละออ อริยกุลนิมิต23 พบว่า รูปแบบการบริหาร
แบบมี ส่ ว นร่ ว มจะทำให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านคงอยู่ ใ นงาน
มากที่สุด และการศึกษาหลายฉบับเห็นคล้องกันว่า
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ปัจจัยทำนายการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานคงอยู่ คือ การได้รับ
การสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าจากผู้บริหาร และ
การบริหารแบบมีส่วนร่วม19,14,24
			 3) ความมัน่ คงในงาน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกั บ การคงอยู่ ใ นงานของพยาบาลวิ ช าชี พ
บุคลากรทุกคนต้องการความมัน่ คงในการปฏิบตั งิ าน
อยู่ในองค์การได้ตลอดไปเท่าที่ต้องการ ตราบใดที่
ยั ง สามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ
เพื่อสร้างความมั่นคงให้ชีวิต ถ้าองค์การใดมีความ
มั่นคงต่อเนื่องของงานสูง ก็จะมีอัตราการคงอยู่สูง
ตามไปด้วย15 เช่นเดียวกับระบบราชการเดิมซึ่งเป็น
ระบบการจ้างงานทีม่ คี วามมัน่ คงทีส่ ดุ 10 และเป็นระบบ
ที่ บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ จ ะอยู่ ใ นตำแหน่ ง งานจนถึ ง
เกษียณอายุ การบริหารจัดการในรูปแบบพนักงาน
ของรัฐ โรงพยาบาลมีการทำสัญญาว่าจ้างเป็นระยะๆ
ตัง้ แต่ 1-5 ปี และมีการประเมินผลงานเพือ่ ต่อสัญญา
เป็นรายปีแตกต่างจากระบบราชการเดิม ทำให้พยาบาล
วิชาชีพกลุ่มพนักงานของรัฐ หรือลูกจ้างชั่วคราวรู้สึก
ขาดความมั่นคงต่อเนื่องในงาน ซึ่งมีผลทางลบต่อ
ความจงรักภักดี และการคงอยู่ในองค์การ ส่งผลให้
บุคลากรมีอัตราการลาออก โอนย้ายมากขึ้น25
		 3.3 ลักษณะงานและการทำงาน มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ
อย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ 0.05 ประกอบด้วย
3 องค์ประกอบ ดังนี้
			 1) การจัดสรรคนให้เหมาะสมกับงาน
มี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ การคงอยู่ ใ นงานของ
พยาบาลวิชาชีพเนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์มีนโยบาย
การจั ด สรรให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะ
งานตามความรู้ ความสามารถและทักษะ ตั้งแต่
กระบวนการคัดเลือก และการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นองค์การ
ถ้าผูป้ ฏิบตั งิ านรูส้ กึ รักงานทีท่ ำ จะทำให้เกิดการคงอยู่
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ในงาน14 นอกจากนั้นการจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ
และเทคโนโลยีที่เพียงพอทันสมัย และมีบรรยากาศ
ที่ดีในการทำงานมีอุณหภูมิแสง เสียง และสภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป ลอดภั ย จากอุ บั ติ เ หตุ บ าดเจ็ บ จาก
การทำงานเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติงานคงอยู่
ในงาน15,26 และสอดคล้องกับการศึกษาของ อลิสา
สุคนธรัตน์22 ละออ อริยกุลนิมิตร23 ชาน และ
มอริสัน20 และนิชนันท์ ฟุ้งลัดดา27
		 2) ความยืดหยุน่ ของเวลาทำงาน มีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิ ช าชี พ เนื่ อ งจากโรงพยาบาลศู น ย์ มี น โยบายให้
โอกาสผู้ปฏิบัติงานมีเวลาการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่น
ให้โอกาสเลือกและเปลี่ยนแปลงตารางการทำงานได้
ทำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านคงอยูใ่ นงาน เช่น การทำงานทีบ่ า้ น
หรือสถานที่อื่นๆ แม้ว่าจะอยู่ในช่วงท่องเที่ยวหรือ
ทำธุรกิจ สามารถใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยเป็นเครือ่ งมือ
สือ่ สารในการทำงานได้ทำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านคงอยูใ่ นงาน14
สอดคล้องกับการศึกษาของหยินและหยาง28 คูฮาร์29
เมย์ยัน30 พบว่า ตารางเวลาทำงานที่ยืดหยุ่นทำให้
ผู้ปฏิบัติงานคงอยู่ในงาน
			 3) ความสมดุลของชีวิตการทำงาน
และชีวติ ส่วนตัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ เนือ่ งจากโรงพยาบาลศูนย์
จัดโปรแกรมเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสะดวกใน
การทำงาน มีความสุข มีความพึงพอใจในการทำงาน
ผู้ปฏิบัติงานมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน
และชีวิตครอบครัว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานคงอยู่ในงาน
เช่น การยืดหยุน่ ของตารางการทำงาน การแบ่งงานกันทำ
การประชุมผ่านสื่อทางไกล รวมทั้งความยืดหยุ่นของ
ผลประโยชน์ตา่ งๆ เช่น การจัดสถานทีอ่ อกกำลังกาย
การมีสถานเลี้ยงเด็ก หรือการดูแลผู้สูงอายุสำหรับ
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ผู้ปฏิบัติงาน14 สอดคล้องกับการศึกษาของละออ
อริยะกุลนิมติ 23 พบว่า ความสมดุลของชีวติ การทำงาน
และชีวติ ส่วนตัว เป็นตัวแปรทีท่ ำให้เกิดการคงอยูใ่ นงาน

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงาน โรงพยาบาล
ศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข โดยการกำหนดนโยบายและสนับสนุน
กลยุ ท ธ์ เ กี่ ย วกั บ ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การคงอยู่ ใ นงาน
ดังนี้
		 1) กำหนดนโยบาย และสนับสนุนกลยุทธ์
การเสริมสร้างแรงจูงใจเรือ่ งค่าตอบแทน โดยการปรับ
รายได้ทั้งอัตราเงินเดือน เงินค่าเวร ค่าล่วงเวลา และ
เงินสวัสดิการต่างๆ ให้เพียงพอและเหมาะสมกับ
เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และ
เหมาะสมกับภาระงาน และเท่าเทียมกับผูร้ ว่ มวิชาชีพอืน่
		 2) สนับสนุนส่งเสริมนโยบายการบริหาร
จัดการองค์การ ให้เป็นองค์การที่น่าอยู่ มีวัฒนธรรม
องค์การที่สร้างสรรค์ให้ความร่วมมือ บุคลากรมี
ความสามั ค คี ใ นหน่ ว ยงานดู แ ลกั น แบบพี่ น้ อ งทั้ ง
เพื่อนร่วมงานและเพื่อนร่วมอาชีพ บริหารจัดการ
ความขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารอัตรากำลังให้
เพียงพอ และเหมาะสมกับภาระงาน มีสทิ ธิเท่าเทียมกัน
บริหารจัดการจัดสรรให้ผู้ปฏิบัติงานเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน
		 3) ควรเพิ่ ม กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ด้านความมัน่ คงในงาน ซึง่ สนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพ
มีความก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่ สนับสนุนนโยบาย
การบรรจุแต่งตั้งพยาบาลวิชาชีพเป็นข้าราชการ เพื่อ
เป็นเกียรติศกั ดิศ์ รี และมีความมัน่ คงในงาน และไม่ควร
มี ข้ อ จำกั ด หรื อ มี ค วามแตกต่ า งของค่ า ตอบแทน
และรายได้เงินเดือนระหว่างพยาบาลวิชาชีพผู้ที่ได้

รับการบรรจุเป็นข้าราชการกับพยาบาลวิชาชีพพนักงาน
อัตราจ้าง หรือพนักงานของรัฐ
		 4) สนับสนุนส่งเสริม ผูบ้ ริหารในหน่วยงาน
ทุกระดับในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน
มีความปลอดภัยในการทำงาน มีเครื่องมืออุปกรณ์
และสิ่งอำนวยความสะดวกเพียงพอ มีความสะดวก
ในการทำงาน มีความสุขและความพึงพอใจในการ
ทำงาน
		 5) สนับสนุนส่งเสริม ผูบ้ ริหารในหน่วยงาน
ทุกระดับ ให้มคี วามยืดหยุน่ ในการจัดตารางการทำงาน
และผลประโยชน์ตา่ งๆ ด้วยความยุตธิ รรม ให้โอกาส
ผูป้ ฏิบตั งิ านเลือกและเปลีย่ นแปลงตารางการทำงานได้
บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน และ
ชีวิตครอบครัว
2. ข้อเสนอแนะต่อองค์กรวิชาชีพ
		 สภาพยาบาลควรมีความเข้มแข็งสามารถ
พิทักษ์สิทธิ์วิชาชีพพยาบาลให้ทัดเทียมกับสหสาขา
วิชาชีพ โดยเฉพาะเรื่องรายได้เพื่อการธำรงรักษา
บุคลากรให้คงอยู่ในงาน
3. ข้ อ เสนอแนะต่ อ การทำวิ จั ย ครั้ ง ต่ อ ไป  
ศึกษาการคงอยู่ในงานโดยใช้วิธี focus group และ
แยกศึกษาเฉพาะกลุ่มระหว่างพยาบาลอัตราจ้างและ
ข้าราชการ เพื่อการทำนายการคงอยู่ในงานที่ชัดเจน
เพิม่ มากขึน้ และศึกษากลยุทธ์การเสริมสร้างแรงจูงใจ
เพือ่ การวางแผนการธำรงรักษาบุคลากรในภาพรวมได้
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Abstract: The purposes of this descriptive research were to investigate job retention
of professional nurses, and to analyze both personal factors and organization factors
which co-predicted job retention of professional nurses.
Subjects of this study included 376 professional nurses who had working
experience for at least 1 year at four regional hospitals, Northeast Region, the Ministry
of Public Health. They were selected by the proportional stratified random sampling
technique. Questionnaires developed by the researcher were used as research tools.
They were composed of 4 sections: 1) general data of the subjects, 2) personal data
of the subjects, 3) factors of an organization, and 4) job retention of professional
nurses. Statistical devices used for data analysis were mean, frequency, percentage,
standard deviation, and multiple logistic regression analysis.
The research findings were as follows. 1) Only one personal factors (income)
affected job retention of professional nurses, which have influence rate = 1.57 (Odds
ratio =1.57). 2) Two organization factors (characteristics of an organization and job
design and work) affected job retention of professional nurses, which have influence
rate =1.08, 1.06 (Odds ratio=1.08,1.06) 3) Professional nurses rated their average
job retention at 62 percents. 4) Personal factors (income)and organizational factors
(characteristics of an organization and job design and work) predicted job retention
of professional nurses and accounted for 24.8 percent (R2 = .248, p < 0.05).
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