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ABSTRACT

308

This research was an explanatory crosssectional study aiming to examine the relationship between job satisfaction and intention
to stay of core function staff in Department
of Thai Traditional and Alternative Medicine
in an organization. Data was collected using
a questionnaire among core function staff
having at least one year of service. Data
from 104 completed questionnaires were
analyzed using Pearson’s product-moment
correlation coefficient. The results found the
overall core function staff had intention to
stay in the organization and job satisfaction
at a moderate level. Job satisfaction and
intention to stay in the organization had a

low positive association. Regarding the findings
of this research, job satisfaction and intention
to stay in the organization of core function
staff in the Department of Thai Traditional and
Alternative Medicine had a low level positive
association. As a result, other additional factors
relating to intention to stay in the organization
should be further researched so that the results
of intention to stay in an organization of core
function staff will be more comprehensive.
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วารสารสาธารณสุขศาสตร์ ปีที่ 48 ฉบับที่ 3 (ก.ย.-ธ.ค. 2561)

บทนำ�

ในระบบสุขภาพ กำ�ลังคนด้านสุขภาพเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสำ�คัญต่อความสำ�เร็จของ
การดำ�เนินงานด้านสุขภาพ ซึง่ ในปัจจุบนั กำ�ลังประสบ
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร การกระจายกำ�ลังคน
ด้านสุขภาพที่ไม่เป็นธรรม และในภาพรวมพบว่า
กำ�ลังคนมีคณ
ุ ภาพด้อยลง การสูญเสียกลุม่ ข้าราชการ
รุ่นใหม่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
บุคลากรไม่พงึ พอใจในระบบบริหารจัดการของภาครัฐ
ทีข่ าดมาตรการจูงใจบุคลากรในการทำ�งาน ทัง้ มาตรการ
ที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน1
ปัจจัยทีส่ ง่ ผลให้พนักงานออกจากงานหรือออก
จากองค์การมีหลายปัจจัย ซึง่ ปัจจัยทีส่ �ำ คัญหนึง่ ในนัน้
คือ ความพึงพอใจในงาน เพราะความพึงพอใจในงาน
เป็นปัจจัยสำ�คัญทีส่ ง่ ผลให้บคุ คลมีความรูส้ กึ ดีตอ่ งาน
ที่ทำ�  เป็นแรงกระตุ้นที่ช่วยให้บุคคลตั้งใจปฏิบัติงาน
อย่างเต็มความสามารถ ดังนัน้ หากบุคคลมีความพึงพอใจ
ในงานมากก็แสดงถึงการมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ งานทีท่ �ำ ด้วย
เช่นกัน นอกจากนี้ความพึงพอใจในงานยังช่วยเพิ่ม
ความผูกพันต่อองค์การ ส่งผลให้บคุ คลคงอยูใ่ นองค์การ
ต่อไป2 และเป็นเครือ่ งพยากรณ์ความตัง้ ใจคงอยูข่ อง
บุคคลในการตัดสินใจว่า จะคงอยูห่ รือลาออกจากงาน3
บุคลากรสายงานหลัก มีบทบาทสำ�คัญอย่างยิง่
ในการขับเคลื่อนการดำ� เนินงานตามนโยบายของ
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้บรรลุ
ตามเป้าหมาย ได้แก่ การศึกษาวิจยั จัดทำ�มาตรฐาน/
เอกสารวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานด้านการแพทย์แผนไทย
การแพทย์ พื้ น บ้ า นไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
ในระดับส่วนกลางไปยังหน่วยงานในส่วนภูมภิ าค เช่น
เขตบริการสุขภาพ สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล

เป็นต้น ให้มีการดำ�เนินงานที่สอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน และสอดรับกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
ในการพัฒนาบทบาท และปรับปรุงระบบบริการ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
โดยพัฒนาให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บลเป็น
หน่วยบริการระดับปฐมภูมิ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
สามารถให้บริการทีห่ ลากหลาย อีกทัง้ เพือ่ พัฒนาระบบ
สาธารณสุขให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีศักยภาพ
เพิ่มมากขึ้น4
ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2555-2558 บุคลากรสายงานหลัก
กรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
มีการโอนย้ายและลาออกจำ�นวนมาก โดยพบว่า
บุคลากรสายงานหลักมีการโอนย้าย จำ�นวน 41 คน
และลาออก จำ�นวน 10 คน รวมทั้งสิ้นจำ�นวน
51 คน จากจำ�นวนบุคลากรสายงานหลักทั้งหมด
133 คน5 ซึง่ ตำ�แหน่งทีล่ าออกและโอนย้ายส่วนใหญ่
คือ นักวิชาการสาธารณสุข ทั้งนี้เนื่องมาจากกรมฯ
ไม่มีกลไกหรือระบบในการจูงใจดูแลรักษาบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง และเพื่อต้องการกลับภูมิลำ�เนา6
ปั ญ หาดั ง กล่ า วส่ ง ผลกระทบต่ อ ความรู้ สึ ก
ของบุคลากรสายงานหลักโดยพบว่า บุคลากรรู้สึก
เบื่อหน่าย ไม่มีความสุขในการปฏิบัติงาน และกรมฯ
ต้องเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานบ่อย ขาดความต่อเนื่อง
ในการดำ�เนินงาน7 และบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่จะ
ต้องรับภาระในการปฏิบตั งิ านแทนบุคลากรทีโ่ อนย้าย
และลาออกไป จนกว่าจะมีการรับบุคลากรใหม่เข้ามา
ปฏิบัติงานทดแทนบุคลากรที่ออกไป8 และส่งผลต่อ
ผลการปฏิบตั งิ านของกรมฯโดยอ้อม จากการทบทวน
วรรณกรรมผู้ที่ลาออก โยกย้ายงาน เปลี่ยนงานอาจ
มีความไม่พงึ พอใจในงานบางประการ ซึง่ ตามแนวคิด
เรื่องความพึงพอใจในงานของ Spector9 ที่พบว่า
มี 9 องค์ประกอบทีส่ �ำ คัญ ได้แก่ ค่าตอบแทน (Pay)

309

Journal of Public Health Vol.48 No.3 (Sep-Dec 2018)

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ (Promotion) ผูบ้ งั คับ
บัญชา (Supervision) สวัสดิการ (Fringe Benefit)
รางวัลตามสถานการณ์ (Contingent Reward) เงือ่ นไข
ในการปฏิบตั งิ าน (Operating Condition) ผูร้ ว่ มงาน
(Co-workers) ธรรมชาติของงาน (Nature of Work)
และการสื่อสาร (Communication) ผู้วิจัยจึงสนใจ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับ
ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นองค์การของบุคลากรสายงานหลัก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วัตถุประสงค์การวิจัย
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1. เพื่อวัดระดับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การ
ของบุคลากรสายงานหลักกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก
2. เพือ่ วัดระดับความพึงพอใจในงานของบุคลากร
สายงานหลักกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
3. เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของ
บุคลากรสายงานหลักกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก

วิธีการศึกษา

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงอรรถาธิบายแบบ
ภาคตัดขวาง (Explanatory Cross-Sectional
Research) กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั คือ บุคลากร
สายงานหลักทัง้ หมดของกรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกที่ปฏิบัติงานมาแล้ว 1 ปีขึ้นไป
และไม่ อยู่ ใ นระหว่ า งลาคลอด/ลาศึก ษาต่อ ทุก คน
ทัง้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานกระทรวง
สาธารณสุขที่ดำ�รงตำ�แหน่งนายแพทย์ เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ แพทย์แผนไทย นักวิทยาศาสตร์

นักวิชาการเกษตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข นักวิชาการ
สาธารณสุข และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำ�นวน
125 คน โดยผู้วิจัยส่งแบบสอบถามด้วยตนเอง
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 30 กันยายน
พ.ศ. 2559 ได้รบั แบบสอบถามคืนและนำ�มาวิเคราะห์
ผลได้ จำ�นวน 104 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.20

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นชุดแบบสอบถาม
โดยผ่านการตรวจสอบเชิงเนื้อหาและสำ�นวนภาษา
จากผูท้ รงคุณวุฒิ 3 ท่าน และทดสอบค่าความเชือ่ มัน่
ด้ ว ยการหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟาของครอนบาค
ที่ยอมรับได้ในระดับต่ำ�สุด คือ 0.7010 แบบสอบถาม
ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2 มีค่าความเชื่อมั่น จากการ
วิเคราะห์คา่ สัมประสิทธิอ์ ลั ฟาของครอนบาค เท่ากับ
0.88 และ 0.80 ตามลำ�ดับ
แบบสอบถามประกอบด้วย 3 ส่วน มีขอ้ คำ�ถาม
ทั้งหมด 55 ข้อ ดังนี้
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามความตั้งใจคงอยู่ใน
องค์การ ใช้แบบสอบถามตามแนวคิดของ Hinshaw
and Atwood11 มาปรับคำ�ถามให้เข้ากับบริบทในงาน
วิจัยนี้ เป็นข้อคำ�ถามปลายปิด 12 ข้อ คำ�ตอบเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 7 ระดับ 1-7 คะแนน ตัง้ แต่
1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 7 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง
โดยเกณฑ์แปลผลระดับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การ
คิดจากคะแนนเฉลี่ย แบ่งเป็น 5 ระดับ
คะแนนเฉลี่ย 5.81-7.00 = ความตั้งใจคงอยู่
ในองค์การระดับสูงมาก
คะแนนเฉลี่ย 4.61-5.80 = ความตั้งใจคงอยู่
ในองค์การระดับระดับสูง
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.60 = ความตั้งใจคงอยู่
ในองค์การระดับปานกลาง
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คะแนนเฉลี่ย 2.21-3.40 = ความตั้งใจคงอยู่
ในองค์การระดับระดับต่ำ�
คะแนนเฉลี่ย 1.00-2.20 = ความตั้งใจคงอยู่
ในองค์การระดับต่ำ�มาก
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกีย่ วกับความพึงพอใจ
ในงาน ผู้วิจัยสร้างข้อคำ�ถามตามแนวคิดของ Paul
E Spector12 จำ�นวนคำ�ถาม 9 ด้าน ๆ ละ 4 ข้อ
รวม 36 ข้อคำ�ถาม มีข้อคำ�ถามเชิงลบ 19 ข้อ
ข้อคำ�ถามเชิงบวก 17 ข้อ ใช้วดั ความพึงพอใจในงาน
9 ด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทน โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
ผู้บังคับบัญชา สวัสดิการ รางวัลตามสถานการณ์
เงือ่ นไขในการปฏิบตั งิ าน ผูร้ ว่ มงาน ธรรมชาติของงาน
และการสื่อสาร คำ�ตอบเป็นมาตราส่วนประมาณค่า
6 ระดับ ตั้งแต่ 1 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ถึง 6 =
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่ การแปลผลคะแนนเฉลีย่ แบ่งเป็น
5 ระดับ ดังนี้
5.01-6.00 คะแนน = พึงพอใจในงานระดับ
สูงมาก
4.01-5.00 คะแนน = พึงพอใจในงานระดับ
ระดับสูง
3.01-4.00 คะแนน = พึงพอใจในงานระดับ
ปานกลาง
2.01-3.00 คะแนน = พึงพอใจในงานระดับต่�ำ
1.00-2.00 คะแนน = พึงพอใจในงานระดับ
ต่ำ�มาก
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามคุณลักษณะส่วนบุคคล
จำ�นวน 7 ข้อ ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส ภูมลิ �ำ เนา
ระดับการศึกษา ตำ�แหน่งงานปัจจุบัน ระยะเวลา
การปฏิบัติงาน และรายได้
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ผู้ วิ จั ย วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล
ส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงาน และความตั้งใจ

คงอยูใ่ นองค์การด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนาหาค่า ความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน วิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานกับความ
ตัง้ ใจคงอยูใ่ นองค์การด้วยสถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ของเพียร์สัน

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัย

โครงการวิจัยนี้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบโดย
สอดคล้องกับคำ�ประกาศเฮลซิงกิ จากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามเอกสารรับรองเลขที่ MUPH
2016-102 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559

ผลการศึกษา

กลุม่ ตัวอย่างบุคลากรสายงานหลักกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจำ�นวน 104 คน
ส่วนใหญ่อายุอยูร่ ะหว่าง 21-30 ปี อายุเฉลีย่ 35.79 ปี
สถานภาพสมรสและโสดในสัดส่วนที่ไม่แตกต่างกัน
จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ร้อยละ 51.92
มีภูมิลำ�เนาในต่างจังหวัด ร้อยละ 79.81 ระยะเวลา
ที่ปฏิบัติงาน 1-5 ปี ร้อยละ 45.19 ระยะเวลาเฉลี่ย
5.60 ปี และมีรายได้สทุ ธิตอ่ เดือนเฉลีย่ 24,038.88 บาท
ภาพรวมความตัง้ ใจคงอยูใ่ นองค์การของบุคลากร
สายงานหลักกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกอยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 4.35, SD = 2.13)
โดยข้อคำ�ถามทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ในอนาคตมัน่ ใจว่า
จะไม่โอนย้าย หรือลาออกจากหน่วยงาน (M = 5.06,
SD = 2.13) รองลงมา คือ ถ้ามีงานอื่นมาเสนอให้
จะไม่มกี ารพิจารณาข้อเสนอนัน้ และแน่ใจว่า จะคงอยู่
ในหน่วยงานนี้ต่อไป (M = 4.81, 4.72, SD = 2.04,
1.78 ตามลำ�ดับ) ดังตารางที่ 1
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Table 1 Number, Percentage, Mean, and Standard Deviation of Level of Intention to Stay
in the Organizationa. (n = 104)
Intention to Stay in
the Organization

312

a

Level of
Lowest
n
(%)
2
(1.92)
24
(23.08)
17
(16.35)
15
(14.42)

Intention to Stay in
Low
Mild
n
n
(%)
(%)
6
63
(5.77) (60.58)
9
5
(8.65)
(4.81)
9
5
(8.65)
(4.81)
25
19
(24.04) (18.27)

the OrganizationA
High Highest
n
n
(%)
(%)
28
5
(26.92) (4.81)
6
50
(15.38) (48.08)
19
54
(18.27) (51.92)
7
38
(6.73) (36.54)

M

SD

Overall Intention to Stay in the
Organization
1. I plan to stay in my position

4.35

0.83

4.65

2.12

2. I am quite sure, I will not leave my
position in the foreseeable future.
3. I know whether or not I will be
leaving this agency within a short
time.
4. Deciding to stay or leave my
position is not a critical issue for
me at this point in time.
5. If I got another job offer tomorrow,
I would give it serious consideration.
6. I have no intentions of leaving my
present position.
7. I’ve been staying in my position as
long as I want to.
8. I will stay here awhile.

5.06

2.13

4.44

1.88

3.92

1.96

38
(36.54)

11
(10.58)

14
(13.46)

13
(12.50)

28
(26.92)

4.81

2.04

4.08

1.96

4.18

1.91

4.72

1.78

9. I don’t have any specific idea how 3.22
much longer I will stay.
10. I plan to hang on to this job awhile. 4.03

2.13

11. There are big doubts in my mind
that I really want to stay in this
organization.
12. I plan to leave this position shortly.

4.57

1.54

19
(18.27)
32
(30.77)
28
(26.92)
15
(14.42)
51
(49.04)
35
(33.65)
8
(7.69)

9
(8.65)
18
(17.31)
18
(17.31)
11
(10.58)
9
(8.65)
10
(9.62)
11
(10.58)

8
(7.69)
9
(8.65)
12
(11.54)
10
(9.62)
10
(9.62)
6
(5.77)
40
(38.46)

18
(17.31)
11
(10.58)
10
(9.62)
28
(26.92)
15
(14.42)
18
(17.31)
12
(11.54)

50
(48.08)
34
(32.69)
36
(34.62)
40
(38.46)
19
(18.27)
35
(33.65)
33
(31.73)

4.55

1.80

20
(19.23)

8
(7.69)

19
(18.27)

16
(15.38)

41
(39.42)

2.30

= Intention to stay in the organization of core function staff in Department of Thai Traditional
and Alternative Medicine, Ministry of Public Health.
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ภาพรวมความพึ ง พอใจในงานของบุ ค ลากร
สายงานหลักกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกอยูใ่ นระดับปานกลาง (M = 3.83, SD = 0.65)
โดยด้านที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ โอกาสความ

ก้าวหน้าในอาชีพ (M = 4.19, SD = 0.65) รองลงมา
คือ ธรรมชาติของงาน และรางวัลตามสถานการณ์
(M = 3.92, 3.90, SD = 1.09, 0.99) ตามลำ�ดับ
ดังตารางที่ 2

Table 2 Number, Percentage, Mean and Standard Deviation of Level of Job Satisfactionb.
(n = 104)

b

Job Satisfaction

M

SD

Overall Job Satisfaction

3.83

0.31

1. Pay

3.72

0.58

2. Promotion

4.19

0.65

3. Supervision

3.76

0.55

4. Fringe benefit

3.70

0.64

5. Contingent reward

3.90

0.99

6. Operating Condition

3.88

1.00

7. Co-worker

3.77

0.58

8. Nature of work

3.92

1.09

9. Communication

3.64

0.88

= Job Satisfaction of core function staff in
Medicine, Ministry of Public Health.

Level of Job SatisfactionB
Lowest Low
Mild High Highest
n
n
n
n
n
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
0
1
85
18
0
(0.00) (0.96) (81.73) (17.31) (0.00)
1
10
73
18
2
(0.96) (9.62) (70.19) (17.31) (1.92)
0
5
35
58
6
(0.00) (4.81) (33.65) (55.77) (5.77)
0
13
71
19
1
(0.00) (12.50) (68.27) (18.27) (0.96)
1
14
66
22
1
(0.96) (13.46) (63.47) (21.15) (0.96)
3
22
30
42
7
(2.89) (21.15) (28.85) (40.38) (6.73)
3
26
25
40
10
(2.89) (25.00) (24.04) (38.46) (9.62)
1
8
73
21
1
(0.96) (7.70) (70.19) (20.19) (0.96)
3
26
23
39
13
(2.88) (25.00) (22.12) (37.50) (12.50)
4
31
31
35
3
(3.85) (29.81) (29.81) (33.65) (2.88)
Department of Thai Traditional and Alternative
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จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
พึงพอใจในงานและความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของ
บุคลากรสายงานหลัก กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ด้วยสถิตสิ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั
พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับต่�ำ กับความตัง้ ใจคงอยูใ่ นองค์การอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (r = 0.268, p = 0.01) โดยรางวัลตาม
สถานการณ์ เ ป็ น เพี ย งด้ า นเดี ย วที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์
ทางบวกกับความตัง้ ใจคงอยูใ่ นองค์การอย่างมีนยั สำ�คัญ
ทางสถิติ (r = 0.246, p = 0.05) ส่วนด้านอื่น ๆ
ไม่พบความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การ
ดังตารางที่ 3

314
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จากการศึกษาความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของ
บุคลากรสายงานหลัก กรมการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข โดยรวม
พบว่า ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นองค์การ และความพึงพอใจ
ในงานอยู่ในระดับปานกลาง
สำ � หรั บ การวิ เ คราะห์ ค วามสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง
ความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การ
พบว่า ความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์ทางบวก
ระดับต่ำ�กับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การของบุคลากร
สายงานหลัก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากหน่วยงานมีการปรับ
ขึน้ เงินเดือนน้อยและแตกต่างกันมาก กฏระเบียบของ
หน่วยงานทำ�ให้การทำ�งานล่าช้า มีงานทีร่ บั ผิดชอบมาก
จนล้นมือ และส่วนใหญ่บคุ ลากรสายงานหลักมีภมู ลิ �ำ เนา
ในต่างจังหวัด ซึ่งแรงสนับสนุนจากครอบครัวเป็น
ปัจจัยเชิงสาเหตุภายในทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการทำ�งานของ
บุคลากร13 จึงอาจเป็นเหตุผลหนึ่งในการตัดสินใจว่า
จะคงอยู่ในองค์กรได้นานตลอดไปหรือไม่ อีกทั้งอาจ

เนื่องมาจากค่าคะแนนเฉลี่ยของระดับความตั้งใจ
คงอยูใ่ นองค์การ ความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับต่�ำ ปานกลาง และตัวแปร 2 ตัว มีความสัมพันธ์กนั น้อย
จึงอาจส่งผลให้ระดับความสัมพันธ์ของความพึงพอใจ
ในงานและความตัง้ ใจคงอยูใ่ นองค์การอยูใ่ นระดับต่� 
ำ
14
สอดคล้องกับ วรรณี วิริยะกังสานนท์ ที่ศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพของ
โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร พบว่า
ความพึงพอใจในงาน มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่�ำ
กับการคงอยูใ่ นงาน (r = 0.317, p = 0.01) สอดคล้อง
กับ Gamage15 ที่ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องระหว่าง
การปฏิบัติงานกับความตั้งใจคงอยู่ของผู้เชี่ยวชาญ
ในประเทศศรีลังกา พบว่า ความพึงพอใจด้านค่า
ตอบแทนมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำ�มากกับ
การคงอยู่ของผู้เชี่ยวชาญ (r = 0.239, p = 0.05)
Fauzi and Hashim16 ศึกษาสมรรถนะ ความพึงพอใจ
ในงาน และความตัง้ ใจคงอยูข่ องพนักงานสปาในประเทศ
มาเลเซีย พบว่า ความตั้งใจคงอยู่ของพนักงานสปา
มีความสัมพันธ์กบั ความพึงพอใจในงาน และสิรพิ มิ พ์
ชูปาน17 ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจคงอยู่
ในงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า ความพึงพอใจในงาน
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตั้งใจคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ โดย Azeez18 กล่าวว่า การเพิม่
ความพึงพอใจในงานของบุคลากรด้วยการบริหารงาน
ที่คำ�นึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การจ่าย
ค่าตอบแทน เงินเดือน การฝึกอบรม การพัฒนา
ความก้าวหน้าในอาชีพ การสร้างการรับรู้ การมีสว่ นร่วม
ของบุคลากร และพัฒนาระบบการประเมินผล จะช่วย
ให้องค์กรเติบโตในระยะยาว และเป็นกลยุทธ์สำ�คัญ
ในการลดความตั้งใจลาออกของบุคลากร19 ดังนั้น
ผูบ้ ริหารจึงจำ�เป็นต้องให้ความสำ�คัญกับการปรับกลยุทธ์
ในการลดอัตราการลาออก และการเปลีย่ นหมุนเวียน

Y = Intention to Stay in the
Organization
X = Job Satisfaction
X1 = Pay
X2 = Promotion
X3 = Supervision
X4 = Fringe benefit
X5 = Contingent reward
X6 = Operating condition
X7 = Co-workers
X8 = Nature of work
X9 = Communication
** p < 0.01, * p < 0.05

0.268**
0.092
0.112
0.058
0.080
0.246*
0.162
0.050
-0.017
0.144

Y

0.558**
0.120**
0.282**
0.323*
0.592**
0.521**
0.415*
0.078
0.468**

X

0.258**
-0.048
0.382*
0.171
0.041
0.162
0.182
0.017

X1

0.080
0.275*
-0.103
0.051
0.210*
0.152
-0.086

X2

X4

-0.159
-0.210*
-0.013
0.346*
-0.210*

X3

0.088
0.154
0.111
-0.016
-0.157*
0.089

X6

X7

0.511**
0.133 -0.050
-0.414** -0.410** 0.199
0.589* 0.505* 0.088

X5

X9

-0.577 1.000

X8

Table 3 The Correlation Between Job Satisfaction and Intention to Stay in the Organization of Core Function Staff in Department
of Thai Traditional and Alternative Medicine, Ministry of Public Health. (n = 104)
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บุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ควรมีการประเมินความ
ต้องการของบุคลากรอย่างสม่ำ�เสมอ20

ข้อเสนอแนะ

316

1. ผลการวิจยั พบว่า ความพึงพอใจในงานกับ
ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นองค์การของบุคลากรสายงานหลัก
กรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
มีความสัมพันธ์ทางบวกระดับต่ำ�  ดังนั้นควรค้นหา
ปัจจัยอื่น ๆ เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับความตั้งใจคงอยู่
ในองค์การให้มากกว่านี้ เพือ่ หวังผลต่อการคงอยูข่ อง
บุคลากรสายงานหลัก
2. ข้อเสนอแนะในการทำ�วิจยั ครัง้ ต่อไป ควรมี
การศึกษาตัวแปรอืน่ ๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับความตัง้ ใจ
คงอยู่ในองค์การของบุคลากรสายงานหลัก เพื่อให้
การศึกษาครอบคลุมมากขึ้น เช่น สภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน ความผูกพันต่อองค์การ และความสมดุล
ระหว่างชีวิตและการทำ�งาน เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบุคลากรสายงานหลัก
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผูท้ ม่ี ี
ส่วนเกีย่ วข้องทีเ่ ข้าร่วมการวิจยั และให้ขอ้ มูลอันเป็น
ประโยชน์อย่างสำ�คัญต่อการวิจัย
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การวิจัยแบบอรรถาธิบายแบบภาคตัดขวางนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง
ความพึงพอใจในงานกับความตั้งใจคงอยู่ในองค์การ
ของบุคลากรสายงานหลัก กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก โดยใช้แบบสอบถามรวบรวม
ข้อมูลจากบุคลากรสายงานหลักที่ปฏิบัติงานมาแล้ว
1 ปีขน้ึ ไปทุกคน จำ�นวน 104 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วย
สถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั ผลการวิจยั
พบว่า ภาพรวมบุคลากรสายงานหลัก มีความตั้งใจ
คงอยูใ่ นองค์การ และความพึงพอใจในงานอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดั บ ต่ำ � กั บ ความตั้ งใจคงอยู่ ใ นองค์ ก าร

ผลการวิจัยครั้งนี้บ่งชี้ว่า ความพึงพอใจในงานกับ
ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นองค์การของบุคลากรสายงานหลัก
กรมการแพทย์ แ ผนไทยและการแพทย์ ท างเลื อ ก
มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับต่ำ�  ดังนั้นควรมี
การค้นหาปัจจัยอืน่ ๆ เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วข้องกับความตัง้ ใจ
คงอยูใ่ นองค์การให้มากกว่านี้ เพือ่ หวังผลต่อการคงอยู่
ของบุคลากรสายงานหลัก และให้การศึกษาครอบคลุม
มากยิ่งขึ้น
คำ�สำ�คัญ: ความตัง้ ใจคงอยูใ่ นองค์การ, ความพึงพอใจ
ในงาน, บุคลากรสายงานหลัก, กรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
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