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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) การคงอยู่ในงานและ
ปัจจัยด้านองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา และ (2) อ�ำนาจในการ
ท�ำนายของอายุและปัจจัยด้านองค์การต่อการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา
กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาจ�ำนวน
192 คน ซึง่ ได้จากการสุม่ ตัวอย่างหลายขัน้ ตอนเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามประกอบด้วย
3 ส่วน คือ (1) ข้อมูลส่วนบุคคล (2) ปัจจัยด้านองค์การและ (3) การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่านได้ค่าดัชนีความตรงตาม
เนื้อหาของแบบสอบถามปัจจัยด้านองค์การ และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ เท่ากับ .98 และ 1
ตามล�ำดับ และวิเคราะห์ความเทีย่ งได้คา่ สัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาคเท่ากับ .96 และ .81 ตามล�ำดับ
วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยหาค่าความถี่ ค่าเฉลีย่ ร้อยละส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานและวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
แบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน
ผลการศึกษาพบว่า (1) การคงอยูใ่ นงานโดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และปัจจัยด้านองค์การโดย
รวมอยูใ่ นระดับปานกลาง และ (2) ปัจจัยการคงอยูใ่ นงาน ได้แก่ งานและชีวติ การท�ำงานและอายุสามารถ
ร่วมกันท�ำนายความแปรปรวนการคงอยู่ในงานได้ร้อยละ 34.2 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (R2=0.342,
p < .05)
ค�ำส�ำคัญ: การคงอยู่ในงาน, พยาบาลวิชาชีพ, โรงพยาบาลชุมชน
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Abstract

  
The purposes of this descriptive research were: (1) to examine the professional nurses’
intention to stay and organizational factors affecting intention to stay of professional nurses in
community hospitals, Nakhonratchasima province, and (2) to investigate predictive power of age and
organizational factors affecting in intention to stay of professional nurses.
The total of 192 professional nurses who had been worked at community hospitals throughout
NakhonRatchasima province was selected by multi-stage sampling.  The research instruments consisted
of three parts: (1) demographic data, (2) factors affecting intention to stay, and (3) intention to stay
of professional nurses. All questionnaires were examined for content validity by five experts.  The
content validity indexes of  factors affecting intention to stay and intention to stay of professional nurses
were .98 and 1 respectively. Cronbach’s alpha reliability coefficients were .96 and .81 respectively.
Data were analyzed by using frequency, mean, percentage, standard deviation, and stepwise multiple
regression analysis.
The major findings were as follow.  (1) Professional nurses rated their overall intention to stay and
organizational factors at the moderate level, (2) only “jobs and work-life” and age were able to predict
intention to stay of professional nurses and both predictors accounted for 34.2 % (R2 = 0.342, p < .05).
Keywords: Intention to stay, Professional nurses, Community hospitals
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บทน�ำ

ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพยังมี
ความต่อเนื่องตลอดมา มีการศึกษาความต้องการ
พยาบาลของประเทศไทยด้วยวิธี health demand
method ใน พ.ศ.2562 ค�ำนวณจากจ�ำนวนประชากร
ของไทย 65.4 ล้านคน ชาวต่างชาติประมาณ 2 ล้าน
คนโดยก�ำหนดอัตราส่วนพยาบาลต่อประชากร
เท่ากับ 1 : 400 คน จะต้องมีพยาบาลวิชาชีพในการ
ให้บริการด้านสุขภาพ 163,500-170,000 คน แต่ใน
สถานการณ์จริงมีพยาบาลเพียง 125,250 คนแสดง
ให้เห็นว่าระบบสุขภาพยังขาดแคลนพยาบาลอีก
จ�ำนวน 43,250 คน ส่งผลกระทบต่อ คุณภาพการ
บริการพยาบาล (วิจิตร ศรีสุพรรณ และ กฤษดา
แสวงดี, 2555) จากการขาดความสมดุลระหว่าง
สัดส่วนพยาบาลต่อผูป้ ว่ ยส่งผลให้พยาบาลมีภาระ
งานมากขึ้น ท�ำงานหนักขึ้นเสียสมดุลของการ
ท�ำงานและการใช้ชีวิต เกิดความเครียด เหนื่อย
หน่ายในการท�ำงาน ความพึงพอใจในงานลดลง
(ประสิทธิ์ วัฒนาภา, 2556 ) การท�ำงานหนักค่า
ตอบแทนน้อย ขาดความก้าวหน้าในอาชีพ เป็น
สาเหตุ ใ ห้ เ กิ ด การโยกย้ า ย เปลี่ ย นงานหรื อ แม้
กระทั่งลาออกจากวิชาชีพ (วิจิตร ศรีสุพรรณ และ
กฤษดา แสวงดี, 2555) สอดคล้องกับการศึกษา
ของสุรีย์ ท้าวค�ำลือ (2549) ที่พบว่ามีพยาบาลบาง
ส่วนออกจากงานก่อนวัยเกษียณจากการทีส่ ดั ส่วน
บุคลากรพยาบาลไม่เหมาะสมกับภาระงาน
การที่ไม่สามารถรักษาบุคลากรพยาบาล
ไว้ได้นั้นนับเป็นความสูญเสียของภาครัฐโดยสิ้น
เชิง เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ
สุขภาพแก่ประชาชนการดูแลรักษาผูป้ ว่ ย กระทบ
ต่อบุคลากรทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจน
กระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในการทีต่ อ้ งเพิม่
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ก�ำลังการผลิตพยาบาลสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย
มหิดลทีพ่ บว่าต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการศึกษา
ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์
บั ณ ฑิ ต คณะพยาบาลศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
มหิดลใน พ.ศ. 2554-2557 เฉลีย่ ประมาณ 100,700
บาท/คน/ปี (อรุณรัตน์ คันธา, 2557) และค่าใช้จ่าย
ในการพัฒนาพยาบาลใหม่ 1 คน ประมาณ221,600
บาท (ข้อมูลทรัพยากรสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข, 2550)
มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย ที่ ห ลากหลายเกี่ ย วกั บ
ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การคงอยู ่ ใ นงานของพยาบาล
วิชาชีพได้แก่ อายุ การมีปฏิสัมพันธ์ในหน่วยงาน
(สุรยี ์ ท้าวค�ำลือ, 2549) คุณลักษณะองค์การ (บงกช
พร ตัง้ ฉัตรชัย, 2554) รายได้ลกั ษณะงาน (สุรยี ์ ท้าว
ค�ำลือ, 2549; บงกชพร ตัง้ ฉัตรชัย, 2554) การศึกษา
ของวันเพ็ญ นาสอนใจ(2559) พบว่าความก้าวหน้า
ความมั่นคงในงานโอกาสในการเปลี่ยนงานและ
การมีส่วนร่วมในงานสามารถท�ำนายการคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพได้ รางวัลและค่าตอบแทน
เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถท�ำนายการคงอยู่ในงาน
(ธัญญรัตน์ สลักค�ำ, 2557)
ส�ำหรับประเทศไทยในทุกพื้นที่สัดส่วน
จ�ำนวนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรสูงกว่า 1 :
400 คน โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
สัดส่วนจ�ำนวนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรสูง
กว่าทุกภาคในประเทศ และมีความหนาแน่นของ
พยาบาลต�่ำกว่ากรุงเทพมหานครถึง 10 เท่า (อรุณ
รัตน์ คันธา และคณะ, 2556) ส่วนในระดับจังหวัด
พบว่านครราชสีมาสัดส่วนจ�ำนวนพยาบาลวิชาชีพ
ต่อประชากรใน พ.ศ.2556 ถึง 2558 เท่ากับ 1 :678,
1 :577 และ 1 :581 ตามล�ำดับ (รายงานทรัพยากร
สาธารณสุข, 2558) จากข้อมูลการสร้างตารางชีพ
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การท�ำงานพบว่าอัตราการสูญเสีย พยาบาลวิชาชีพ
ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ 4.45 ต่อปี (กฤษดา
แสวงดี, 2560) สะท้อนให้เห็นถึงการขาดแคลน
ก�ำลังคนพยาบาลอย่างเห็นได้ชัด
โรงพยาบาลชุมชนสถานให้บริการด้าน
สุขภาพระดับอ�ำเภอ มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการแบบผสมผสาน
ทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การ
รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน
ลักษณะการปฏิบัติงานต้องมีการปฏิสัมพันธ์ทั้ง
กั บ ผู ้ ร ่ ว มงาน ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา และผู ้ รั บ บริ ก าร
พยาบาลวิชาชีพต้องรับผิดชอบงานตามนโยบาย
ขององค์การนอกเหนือจากการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
งานหรือกิจกรรมใดในโรงพยาบาลที่ไม่มีใครรับ
ผิดชอบ ผู้บริหารจะนึกถึงพยาบาลเป็นกลุ่มแรก
เพราะมองว่าพยาบาลมีความสามารถและเป็น
วิชาชีพทีเ่ สียสละ ด้วยเหตุนพี้ ยาบาลจึงต้องท�ำการ
ตรวจรักษาผู้ป่วยแทนแพทย์นอกเวลาราชการ
นอกจากนี้ยั งมีงานด้านอื่นๆ เช่น งานบริห าร
จัดการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ งานบริหารเครือ
ข่ายบริการสุขภาพ งานด้านคุณภาพโรงพยาบาล
ฯลฯ เวลาทีพ่ ยาบาลจะให้การดูแลผูป้ ว่ ยจึงน้อยลง
ประกอบกับการผลของขาดอัตราก�ำลังจึงท�ำให้มี
ผลกระทบต่อคุณภาพการพยาบาลโดยรวม ข้อมูล
จากกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสีมาพบว่าอัตราการลาออกของพยาบาล
วิชาชีพ พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ. 2559 คิดเป็น ร้อยละ
3.18, 4.13 และ 5.41 ตามล�ำดับซึ่งมีแนวโน้มเพิ่ม
ขึ้น จึงเป็นการซ�้ำเติมการขาดแคลนอัตราก�ำลัง
พยาบาลวิ ช าชี พ แก่ โ รงพยาบาลชุ ม ชนจั ง หวั ด
นครราชสีมามากยิ่งขึ้น
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จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีหลาย
ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการคงอยูใ่ นงานของพยาบาล
วิชาชีพ แต่การศึกษาเกี่ยวกับการคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนยังมี
จ�ำนวนน้อยและยังไม่มีการศึกษาในโรงพยาบาล
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมาซึง่ อาจมีความแตกต่าง
จากงานวิจัยที่ผ่านมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา
ปัจจัยท�ำนายการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพ
จังหวัดนครราชสีมา โดยศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลคือ
อายุ ปัจจัยการคงอยูใ่ นงาน โดยประยุกต์แนวคิดขอ
งมาทิส และแจ็คสัน (Mathis & Jackson, 2010)
ที่จ�ำแนกปัจจัยด้านองค์การที่มีอิทธิพลต่อการคง
อยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพเป็นองค์ประกอบ
6 ประการ คือ คุณลักษณะขององค์การและการ
จัดการ สัมพันธภาพในการท�ำงาน งานและชีวิต
การท�ำงาน ผลของการปฏิบัติงานค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ การพัฒนาและฝึกอบรม และ
นโยบายและการบริหารของผูน้ ำ� องค์การ ผูบ้ ริหาร
จึงควรทราบถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีอิทธิพล
ต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อแก้
ปัญหา การขาดแคลนอัตราก�ำลังพยาบาล ธ�ำรง
รักษาบุคลากรพยาบาลให้คงปฏิบตั งิ านให้นานขึน้
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ คุณภาพ
การบริการพยาบาลและลดความสูญเสียค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมบุคลากรพยาบาลเข้าสูอ่ งค์การผลจาก
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้จะน�ำมาซึ่งข้อมูลที่ส�ำคัญ
ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อธ�ำรงรักษา
พยาบาลวิชาชีพตลอดจนส่งเสริมการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาการคงอยู่ในงาน และปัจจัย
ด้านองค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
2. เพื่อศึกษาอ�ำนาจในการท�ำนายของอายุ
และปัจจัยด้านองค์การต่อการคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิ ช าชี พ ในโรงพยาบาลชุ ม ชน จั ง หวั ด
นครราชสีมา

ค�ำจ�ำกัดความ

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึงคุณสมบัติที่
เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
ได้แก่ อายุโดยที่อายุหมายถึงจ�ำนวนปีที่นับตาม
ปีปฏิทนิ ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดนครราชสีมาโดยนับเป็นจ�ำนวนปีบริบูรณ์
เศษของปีที่เกิน 6 เดือนนับเป็น 1 ปี
ปัจจัยด้านองค์การ หมายถึงสิง่ แวดล้อมใน
สถานทีท่ ำ� งานทีม่ ผี ลต่อการตัดสินใจของพยาบาล
วิชาชีพในการที่จะลาออก หรือปฏิบัติงานต่อไป
ในที่ท�ำงานปัจจุบันโดยใช้แบบวัดปัจจัยการคง
อยู่ในงาน โดยวัดปัจจัยด้านองค์การใน 6 ด้าน
ได้แก่ 1) คุณลักษณะขององค์การและการจัดการ
2) สัมพันธภาพในการท�ำงาน 3) งานและชีวิต
การท�ำงาน 4) ผลของการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน
และผลประโยชน์ 5) การพัฒนาและฝึกอบรม และ
6) นโยบายและการบริหารของผู้น�ำองค์การ
การคงอยู่ในงาน หมายถึงการคิด ความ
ตั้ ง ใจ หรื อ การวางแผนของพยาบาลวิ ช าชี พ
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลชุ ม ชนจั ง หวั ด
นครราชสีมาที่จะท�ำงานอยู่ในโรงพยาบาลที่ตน
ปฏิ บั ติ ง านในปั จ จุ บั น อยู ่ ต ่ อ ไปด้ ว ยความยิ น ดี
เต็มใจ โดยไม่มีความคิดที่จะลาออกจากงานหรือ
25
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ย้ายไปที่อื่น
พยาบาลวิชาชีพ หมายถึงพยาบาลประจ�ำ
การที่ส�ำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือได้
รับใบประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น
สูงเทียบเท่าปริญญาตรี ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
ใบประกอบวิ ช าชี พ ด้ า นการพยาบาลและการ
ผดุงครรภ์ชั้น 1 จากสภาการพยาบาลที่ปฏิบัติ
หน้าที่ในทุกแผนกของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
หมายถึ ง โรงพยาบาลระดั บ ทุ ติ ย ภู มิ ที่ อ ยู ่ ใ น
จังหวัดนครราชสีมาครอบคลุมถึงโรงพยาบาล
ชุมชนขนาดเล็ก โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง
โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ และโรงพยาบาล
ชุมชนแม่ข่าย

กรอบแนวคิด

การศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� แนวคิด
เกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การที่น�ำไปสู่การคงอยู่ใน
งานของมาทิสและแจ็คสัน (Mathis & Jackson,
2010) มาประยุกต์ใช้ ได้แก่ 1) คุณลักษณะของ
องค์การและการจัดการ 2) สัมพันธภาพในการ
ท�ำงาน 3) งานและชีวิตการท�ำงาน 4) ผลของ
การปฏิ บั ติ ง านค่ า ตอบแทนและผลประโยชน์
5) การพัฒนาและฝึกอบรม 6) นโยบายและการ
บริหารของผูน้ ำ� องค์การและประเมินการคงอยูใ่ น
งานของพยาบาลวิชาชีพโดยวัดการคิด ความตัง้ ใจ
หรือการวางแผนเกีย่ วกับระยะเวลาทีจ่ ะท�ำงานใน
สถานที่ท�ำงานปัจจุบัน โดยแปลและดัดแปลงจาก
แบบวัดพฤติกรรมการยึดมั่นผูกพันของแม็คเคน
(The McCain Behavioral Commitment Scale :
MBCS, 1987Cited in McCloskey, 1990 ) ในส่วน
ที่วัดความตั้งใจอยู่ในงาน
20/6/2562 8:28:59
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ปัจจัยส่ วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล

ปัจจัยด้ านองค์ การ
ปัจจัยด้านองค์การ
คุณลักษณะขององค์การและการจัดการ
สัมพันธภาพในการทํางาน

อายุ

งานและชีวิตการทํางาน
ผลของการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์
วิธีดาํ เนินการวิ
จยั

การคงอยูใ่ นงาน

การพัและกลุ
ฒนา และฝึ
ประชากร
่ มตัวกอย่อบรม
าง
ประชากรในการวิจยั ครั้ งนี้ ได้แก่ พยาบาลวิชาชี พที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยา
นโยบายและการบริ หารของผูน้ าํ องค์การ
นครราชสี มาจํานวน 1,606 คน
กลุ่มตัวอย่าดงการวิ
ได้แจก่ัยพยาบาลวิชาชี พที่ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลชุ มชนจัง
ภาพที
่
1
กรอบแนวคิ
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิ
จัย
จํานวน 192 คน คํานวณโดยโปรแกรม G* Power และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้น
โดยนํารายชื่อโรงพยาบาลชุ
แทนที่ตามขนาดโรงพยาบา
เล็กมีเพีมยชนทั
ง 1 แห่้ งหมดมาจั
งจึงใช้เป็นบตัฉลากแบบไม่
วแทนของโรงพยาบาล
วิธีด�ำเนินการวิจัย
27 แห่
าหรัอ่ บของพยาบาลวิ
โรงพยาบาลขนาดเล็
้ งหมด
ขนาดเล็
ก จากนั
น้ น�งำสํรายชื
ชาชีพในกมีเพียง 1 แห่ งจึง
ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง จากจํานวนโรงพยาบาลทั
จากนั้นนํารายชื
่อของพยาบาลวิ
พในโรงพยาบาลแต่
ละแห่ งม
ละแห่
งมาสุ่มโดยวิชธีาชี
การจั
บฉลาก
ประชากรในการวิจยั ครัง้ โรงพยาบาลขนาดเล็
นีไ้ ด้แก่ พยาบาล กโรงพยาบาลแต่
แทนที
เดียานวณกลุ
วกันซึ่งมี่มกตัารค�
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุ
มชนจังหวัแทนที
ด ่เช่แบบไม่
ฉลากแบบไม่
นเดียวกั
นซึ่งมี่เช่กนารคํ
วอย่ำานวณกลุ
งดังนี้ ่ม
ตัวอย่างดังนี้
นครราชสีมาจ�ำนวน 1,606 คน
ขนาดตั
ขนาดตั
วอย่วาอย่
ง าง==
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ พยาบาลวิ ช าชี พ
ที่ ป ฏิ บั ติ ง านในโรงพยาบาลชุ ม ชนจั ง หวั ด
ขนาดกลุ
วอย่
างของการวิ
่มตั่มวตัอย่
n =n =ขนาดกลุ
างของการวิ
จยั จัย
นครราชสีมาจ�ำนวน 192 คน ค�ำนวณโดยโปรแกรม
= ขนาดประชากรของโรงพยาบาล
n1 =n1ขนาดประชากรของโรงพยาบาลแต่
ละแห่ง
G* Power และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย แต่ละแห่ง
N = ขนาดประชากรของการวิจยั
ขั้นตอน(multi- stage) โดยน�ำรายชื่อโรงพยาบาล
N = ขนาดประชากรของการวิจัย
ชุ ม ชนทั้ ง หมดมาจั บ ฉลากแบบไม่ แ ทนที่ ต าม
ตารางทีำ่ นวนโรง
1 จํานวน ประชากรของโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่างและจํานวนกลุ่มตัวอย่าง
ขนาดโรงพยาบาลในอัตราส่วน 1:5จากจ�
พยาบาลทัง้ หมด 27 แห่งส�ำหรับโรงพยาบาลขนาด
โรงพยาบาลทั้งหมด
ก
ขนาดโรงพยาบาล
จํานวน
ประชากร
โรงพยาบาล
(แห่ง)
(คน)
กลุ่มตัวอย่าง (แห่ง)
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n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างของการวิจยั
n1 = ขนาดประชากรของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง
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ตารางที
่ 1่ 1จํจ�านวน
ตารางที
ำนวนประชากรของโรงพยาบาลกลุ
ประชากรของโรงพยาบาลกลุ่ม่มตัตัววอย่
อย่าางและจํ
งและจ�าำนวนกลุ
นวนกลุ่ม่มตัตัววอย่
อย่าางง
โรงพยาบาลทั้งหมด
ขนาดโรงพยาบาล

จํานวน
(แห่ ง)

ประชากร
(คน)

โรงพยาบาล
กลุ่มตัวอย่าง (แห่ง)

รพ.ชุมชนขนาดเล็ก

1

36

1

4

รพ.ชุมชนขนาดกลาง

15

660

3

79

รพ.ชุมชนขนาดใหญ่

6

454

1

54

รพ.ชุมชนแม่ข่าย

5

456

1

55

27

1,606

6

192

รวม

การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล
ผู้วิจัยจัดท�ำหนังสือขอความร่วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม และเอกสารการยินยอมผู้
เข้าร่วมโครงการวิจัย ผู้วิจัยอธิบายถึงขั้นตอนของ
การเข้าร่วมโครงการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นความลับ ไม่มกี ารระบุชอื่ หรืออ้างอิงถึงบุคคล
ใดๆ ซึ่งการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธิ์ในการ
ปฏิเสธการตอบแบบสอบถาม โดยไม่เกิดผลกระ
ทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
งานวิจยั ครัง้ นีไ้ ด้ผา่ นการรับรองจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์สาขาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การทบทวนวรรณกรรมมีทั้งหมด 3 ส่วนได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย อายุ

25

กลุ่มตัวอย่าง
(คน)
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เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต�ำแหน่ง
งาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้ และภูมิล�ำเนา
แบบสอบถามให้ เ ลื อ กตอบและเติ ม ข้ อ ความ
จ�ำนวน 11 ข้อส่วนที่ 2 แบบสอบถามปัจจัยการคง
อยู่ในงานโดยประยุกต์จากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย
ที่น�ำไปสู่การคงอยู่ในงานของ มาทิสและแจ็ค
สัน (Mathis & Jackson, 2010) จ�ำนวนทั้งหมด
56 ข้อ ประกอบด้วย 6 ด้านได้แก่ 1) คุณลักษณะ
ขององค์การและการจัดการ 2)สัมพันธภาพในการ
ท�ำงาน 3)งานและชีวิตการท�ำงาน 4)ผลของการ
ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ 5)การ
พัฒนาและฝึกอบรม 6)นโยบายและ การบริหาร
ของผู้น�ำองค์การ ส่วนที่ 3 แบบสอบถามการคง
อยู่ในงาน สอบถามเกี่ยวกับ ความคิด ความตั้งใจ
ที่จะคงอยู่ในองค์การ โดยแปลและดัดแปลงแบบ
วัดระดับพฤติกรรมการยึดมั่นผูกพันของแม็คเคน
(The McCain Behavioral Commitment Scale :
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MBCS)จ�ำนวนทั้งหมด5 ข้อ แบบสอบถามส่วน
ที่ 2 และส่วนที่ 3 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับคือ 5 คะแนนหมายถึงเห็นด้วยมาก
ที่สุด, 4 คะแนนหมายถึง เห็นด้วยมาก, 3 คะแนน
หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง, 2 คะแนนหมายถึง
เห็นด้วยน้อย, 1 คะแนนหมายถึงเห็นด้วยน้อย
ที่สุดการแปลคะแนนใช้คะแนนเฉลี่ยแบ่งเป็น 5
ระดับ คือ ระดับมากที่สุด (4.51-5.00),ระดับมาก
(3.51-4.50), ระดับปานกลาง(2.51-3.50), ระดับ
น้อย (1.51-2.50), ระดับน้อยทีส่ ดุ (1.00-1.50) (บุญ
ใจ ศรีสถิตย์นรากูร, 2555)
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้ อ หาของ
แบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�ำนวน 5 ท่าน ได้
ค่า ดัชนีความตรงตามเนื้อหาของปัจจัยการคงอยู่
ในงาน การคงอยู่ในงานเท่ากับ 0.98 และ 1.00น�ำ
แบบสอบถามไปทดลองใช้แล้วน�ำมาวิเคราะห์
ความเที่ยงของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามปัจจัยการ
คงอยู่ในงานและแบบสอบถาม การคงอยู่ในงาน
เท่ากับ 0.96 และ 0.81

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชน
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งเพื่ อ ขอความอนุ เ คราะห์ ใ นการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ด� ำ เนิ น การแจกและเก็ บ รวบรวม
แบบสอบถามกลับคืน โดยด�ำเนินการระหว่าง
วันที่ 1-14 กันยายน 2560 การวิจัยครั้งนี้ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืน 192 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ
100
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การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส�ำเร็จรูป โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถี่ ร้อย
ละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
พิสัย วิเคราะห์ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคง
อยู่ในงานด้วยสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน และสร้าง
สมการท�ำนายของการคงอยู่ในงานด้วยสถิติการ
ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน
จังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อย
ละ 94.8 อายุอยู่ระหว่าง 20-30 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 40.63 อายุเฉลี่ยเท่ากับ 33.98 ปี (M=33.98,
SD = 9.13)อยู่ในสถานภาพสมรสร้อยละ 53.6
ส�ำเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีร้อยละ
94.8 ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการร้อยละ78.6 ระยะ
เวลาที่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
นครราชสีมา ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ ท�ำงาน
อยู่จนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่าง 1- 40 ปี โดยมีค่าต�่ำ
สุด 1 ปี สูงสุด 40 ปี ค่าเฉลี่ย 11.98 ปี (M =11.98,
SD = 9.13) ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ปฏิบัติ
งานปัจจุบันอยู่ในช่วง 1-10 ปีเป็นส่วนใหญ่คิด
เป็นร้อยละ 50.52 ในขณะที่ระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในต�ำแหน่งปัจจุบันมากที่สุดอยู่ระหว่าง 1-10 ปี
คิดเป็นร้อยละ 58.85 รายได้อยู่ระหว่าง 20,000
-30,000 บาทมากที่สุดคิด เป็นร้อยละ 49.0 และ
โดยส่วนใหญ่มีรายได้ที่ไม่เพียงพอและมีเงินหนี้
สินคิดเป็นร้อยละ 34.9 และ ส่วนใหญ่มีภูมิล�ำเนา
อยูใ่ นเขตพืน้ ทีเ่ ดียวกับโรงพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านคิด
เป็นร้อยละ 51.6 ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จ�ำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและพิสัยของกลุ่มตัวอย่างจ�ำแนกตาม
ตารางที่ อายุ
2 เพศ
จํานวนร้
อยละ ค่าเฉลี่ย ระดั
ส่ วนเบี
่ยงเบนมาตรฐานและพิ
ของกลุ่มตัวอย่บาัตงจํิงาน
าแนกตาม
สถานภาพสมรส
บการศึ
กษา ต�ำแหน่งงานสัยระยะเวลาปฏิ
รายได้อายุ เพศ
สถานภาพสมรส
ระดับการศึกษา ตําแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบตั ิงาน รายได้ และภูมิลาํ เนา (n=192)
และภู
มิล�ำเนา (n=192)

ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง
อายุ(M= 33.98, SD =9.13)
20-30 ปี
31-40 ปี
41-50 ปี
51-60 ปี
เพศ
ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย หย่า แยก
ระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
ปริ ญญาโท

25
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จํานวนคน

ร้อยละ

78
67
35
12

40.63
34.90
18.22
6.25

10
182

5.21
94.79

73
103
16

38.02
53.65
8.33

182
10

94.79
5.21
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ตารางที่ 2 จํานวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและพิสัยของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตาม
ตารางที่ 2 จ�ำอายุ
นวนร้
ค่าเฉลี่ย ส่วระดั
นเบีบ่ยงเบนมาตรฐานและพิ
ของกลุ่มตัวอย่
เพศอยละ
สถานภาพสมรส
การศึกษา ตําแหน่งงานสัยระยะเวลาปฏิ
บตั าิงงจ�
านำแนกตาม
รายได้
อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ต�ำแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบัติงาน รายได้
และภูมิลม�ำิลเนา
าํ เนา(n=192)
(n=192)
และภู
(ต่อ(ต่) อ)
ลักษณะกลุ่มตัวอย่าง

จํานวนคน

ตําแหน่งงาน
ข้าราชการ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
พยาบาลลูกจ้างวิชาชีพ
ระยะเวลาปฏิบัตงิ าน (M= 11.98, SD =9.13, Range =1 - 40)
1-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31–40 ปี
ความเพียงพอของรายรับกับรายจ่ายของครอบครัว
เพียงพอ มีเงินเหลือเก็บ
เพียงพอไม่มีเงินเหลือเก็บ
ไม่เพียงพอ มีหนี้สิน
ไม่เพียงพอไม่มีหนี้สิน
ภูมลิ าํ เนา
อยูใ่ นเขตพื้นที่เดียวกับโรงพยาบาลที่ปฏิบตั ิงาน
อยูต่ ่างอําเภอแต่อยูใ่ นจังหวัดเดียวกัน
อยูต่ ่างจังหวัด

25

ร้อยละ

151
3
38

78.65
1.56
19.79

97
57
29
9

50.52
26.69
15.10
4.69

65
57
67
3

33.85
29.69
34.90
1.56

99
77
16

51.56
40.11
8.33

2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ งานและชีวิตการท�ำงาน (r =.559, p< 0.001) ผล
ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน ของการปฏิบัติงานค่าตอบแทนและผลประโยชน์
2. มปัาจพบว่
จัยที่มาปัีคจวามสั
นธ์กมบั พัการคงอยู
าชี พฒโรงพยาบาลชุ
มชน จังหวัด
= .480, p< 0.001) ชการพั
นาและฝึกอบรม
จังหวัดนครราชสี
จัยทีม่ มคี พัวามสั
นธ์ (r่ในงานของพยาบาลวิ
นครราชสีบมการคงอยู
า พบว่าปั่ในงานคื
จจัยที่มอีคคุวามสั
พันธ์ทางบวกกั
ใ่ นงานคื
อคุณลักษณะขององค์หการ
ารและการ
(r =บการคงอยู
.416, p< 0.001)
และนโยบายและการบริ
ทางบวกกั
ณลักมษณะของ
จัดกการ
(r = .317,
p< (r0.001)
สัมp<
พันธภาพในการทํ
างาน(r
= ก.393,
p< 0.001)
งานและชี
วิตการทํางาน
้น�ำองค์
าร(r =.452,
p< 0.01)
และอายุ
องค์
ารและการจั
ดการ
= .317,
0.001) ของผู
(r =.254, p< 0.01) ดังตารางที
สัม(rพั=.559,
นธภาพในการท�
งาน(r = .393,บตั p<ิงานค่
0.001)
p< 0.001) ำผลของการปฏิ
าตอบแทนและผลประโยชน์
(r = .480,่ 3 p< 0.001) การพัฒนาและ
ฝึ กอบรม (r = .416, p< 0.001) และนโยบายและการบริ หารของผูน้ าํ องค์การ(r =.452, p< 0.01) และอายุ
(r =.254, p< 0.01) ดังตารางที่ 3
1.indd 132
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ตารางที่ 3่ 3 ค่าสัมประสิ
จจัจยจัด้ยาด้นองค์
การกั
บการคงอยู
ใ่ นงานของพยาบาล
ตารางที
ประสิททธิธิ์ ส์สหสั
หสัมมพัพันนธ์ธ์รระหว่
ะหว่างอายุ
างอายุและปั
และปั
านองค์
การกั
บการคงอยู
่ในงานของ
พยาบาลวิ
ชาชีพโรงพยาบาลชุ
มชนจั
งหวัดนครราชสี
า (n = 192)
วิชาชีพโรงพยาบาลชุ
มชนจังหวั
ดนครราชสี
มา (n = ม192)
ตัวแปร
r
.254**
.317**
.393**
.559**
.480**
.416**
.452**

การคงอยูใ่ นงาน
p
ระดับ
ตํ่า
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง
.000
ปานกลาง
.000

อายุ
คุณลักษณะขององค์การและการจัดการ
สัมพันธภาพในการทํางาน
งานและชีวิตการทํางาน
ผลของการปฏิบตั ิงานค่าตอบแทนและผลประโยชน์
การพัฒนา และฝึ กอบรม
นโยบายและการบริ หารของผูน้ าํ องค์การ
0.001
****p<p<0.001
3.ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะขององค์การและการจัดการสัมพันธภาพในการทํางานงานและชีวิต
3. ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะขององค์การ คงอยู่ในงานใน 5 ด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่
การทํางานผลของการปฏิ
บตั ิงานค่ำางานงานและ
ตอบแทนและผลประโยชน์
การพัฒนาและฝึ
กอบรมนโยบายและการ
และการจั
ดการสัมพันธภาพในการท�
ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะขององค์
ก ารและการจั
ด การ
บริ
ห
ารของผู
น
้
า
ํ
องค์
ก
ารของพยาบาลวิ
ช
าชี
พ
โรงพยาบาลชุ
ม
ชน
จั
ง
หวั
ด
นครราชสี
ม
าโดยรวมอยู
ใ่ นระดับมาก
ชีวติ การท�ำงานผลของการปฏิบตั งิ านค่า ตอบแทน ด้านสัมพันธภาพในการท�ำงาน ด้านของงานและ
(M =3.55, SD =การพั
0.55)ฒนาและฝึ
เมื่อพิจารณารายด้
านพบว่า ค่ชีาวเฉลี
่ยปั จำจังาน
ยการคงอยู
ใ่ นงานใน 5 ด้าบนอยู
ใ่ นระดั
และผลประโยชน์
กอบรมนโยบาย
ิตการท�
ด้านผลของการปฏิ
ัติงาน
ค่า บมาก
และการบริ
้ น� ำ องค์ กการของพยาบาล
ได้แก่ ด้านคุหณารของผู
ลักษณะขององค์
ารและการจัดการ ด้ตอบแทนและผลประโยชน์
านสัมพันธภาพในการทํางานด้าด้นนโยบายและการ
านของงานและชีวิตการ
วิทํชาาชีงาน
พโรงพยาบาลชุ
มชน บจัตังหวั
มา บริหารของผู้นด้า�ำ นนโยบายและการบริ
ส่วนในด้านของการพัหฒ
นาและน้ าํ ส่ วน
ด้านผลของการปฏิ
ิงานดค่นครราชสี
าตอบแทนและผลประโยชน์
ารของผู
โดยรวมอยู
่ในระดับฒมาก
(M ก=3.55,
SDใ่ นระดั
= 0.55)
ฝึกอบรมอยู
่ในระดั
ในด้านของการพั
นาและฝึ
อบรมอยู
บปานกลางดั
งตารางที
่ 4 บปานกลางดังตารางที่ 4
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยปัจจัยการ
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย (M) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และระดับของปั จจัยด้านองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสี มาโดยรวมและจําแนกตามรายด้าน (n=192)
ปัจจัยด้านองค์การ
1. คุณลักษณะขององค์การและการจัดการ
2. สัมพันธภาพในการทํางาน
3. งานและชีวติ การทํางาน
4. ผลของการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
5. การพัฒนา และฝึ กอบรม
6. นโยบายและการบริ หารของผูน้ าํ องค์การ
โดยรวม
25
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M
3.61
3.53
3.57
3.57
3.45
3.57
3.55

SD
0.57
0.60
0.59
0.60
0.73
0.65
0.55

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก
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(M =3.55, SD = 0.55) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ค่าเฉลี่ยปั จจัยการคงอยูใ่ นงานใน 5 ด้านอยูใ่ นระดับมาก
ได้แก่ ด้านคุณลักษณะขององค์การและการจัดการ ด้านสัมพันธภาพในการทํางาน ด้านของงานและชีวิตการ
ทํางาน ด้านผลของการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ด้านนโยบายและการบริ หารของผูน้ าํ ส่ วน
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ในด้านของการพั
กอบรมอยู
ใ่ นระดับปานกลางดังตารางที่ 4
นเบี่ย่ยงเบนมาตรฐาน
งเบนมาตรฐาน(SD)
(SD)และระดั
และระดับบของปั
ของปัจจจัจัยยด้ด้าานองค์
นองค์กการของพยาบาล
ารของพยาบาลวิชาชีพ
ตารางที่ 4่ 4ค่ค่าาเฉลี
เฉลี่ย่ย(M)
(M) ส่ส่ววนเบี
ตารางที
มชนจัมงชนจั
หวัดงนครราชสี
มาโดยรวมและจํ
าแนกตามรายด้
าน (n=192)
วิชโรงพยาบาลชุ
าชีพโรงพยาบาลชุ
หวัดนครราชสี
มาโดยรวมและจ�
ำแนกตามรายด้
าน (n=192)
ปัจจัยด้านองค์การ
1. คุณลักษณะขององค์การและการจัดการ
2. สัมพันธภาพในการทํางาน
3. งานและชีวติ การทํางาน
4. ผลของการปฏิบตั ิงาน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์
5. การพัฒนา และฝึ กอบรม
6. นโยบายและการบริ หารของผูน้ าํ องค์การ
โดยรวม
4. การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาผลการวิจยั
พบว่าระดับของความคิดเห็นของการคงอยูใ่ นงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสีมาโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อย
ละ28.96เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับ
ของความคิดเห็นของการคงอยูใ่ นงานอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด คือ ด้านการวางแผนที่จะท�ำงานในโรง
พยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ านในปัจจุบนั ไม่นอ้ ยกว่า 2หรือ
3 ปีและการวางแผนที่จะท�ำงานในโรงพยาบาล
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M
3.61
3.53
3.57
3.57
3.45
3.57
3.55

SD
0.57
0.60
0.59
0.60
0.73
0.65
0.55

ระดับ
มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง
มาก
มาก

แห่งนี้ให้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คิดเป็นร้อย
ละ 31.77 และ 30.73 ตามล�ำดับ ในด้านของการที่
ยังคงจะท�ำงานต่อไปแม้พบว่างานที่ท�ำไม่ได้เป็น
ไปตามที่คาดหวังไว้อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อย
ละ 34.90ส่วนในด้านของการที่ยังคงจะท�ำงานใน
โรงพยาบาลแห่งนี้ต่อไปจนเกษียณอายุ และจะไม่
ลาออกจากทีโ่ รงพยาบาลแห่งนี้ แม้วา่ โรงพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานอยู่จะตกอยู่ในสถานการณ์ใดอยู่ใน
ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ 31.77และ 32.29
ตามล�ำดับดังตารางที่ 5

20/6/2562 8:28:59

ในโรงพยาบาลแห่ งนี้ ต่อไปจนเกษียณอายุ และจะไม่ลาออกจากที่โรงพยาบาลแห่ งนี้ แม้ว่าโรงพยาบาลที่
ปฏิบตั ิงานอยูจ่ ะตกอยูใ่ นสถานการณ์ใดอยูใ่ นระดับปานกลางคิดเป็ นร้อยละ 31.77และ 32.29 ตามลําดับดัง
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ตารางที
ตารางที่ 5่ 5ร้อร้ยละของระดั
อยละของระดับบของความคิ
ของความคิดดเห็เห็นนของการคงอยู
ของการคงอยู่ใใ่ นงานโดยรวมและรายข้
นงานโดยรวมและรายข้อของพยาบาล
ของพยาบาลวิชาชีพ
วิชาชี
พโรงพยาบาลชุ
มชนจั
ดนครราชสี
โรงพยาบาลชุ
มชนจั
งหวังดหวั
นครราชสี
มา มา

การคงอยูใ่ นงาน

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

1.ท่านวางแผนที่จะทํางานในโรงพยาบาล/แห่งนี้ไม่
น้อยกว่า2 หรื อ 3 ปี
2.ท่านวางแผนที่จะทํางานในโรงพยาบาลแห่งนี้ให้
นานที่สุดเท่าที่จะเป็ นไปได้
3.ท่านยังคงจะทํางานต่อไปแม้พบว่างานที่ทาํ ไม่ได้
เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้
4.ท่านยังคงจะทํางานในโรงพยาบาลแห่ งนี้ ต่อไปจน
เกษียณอายุ
5.ท่านจะไม่ลาออกจากที่โรงพยาบาลแห่งนี้แม้วา่
โรงพยาบาลของท่านจะตกอยูใ่ นสถานการณ์ใด
โดยรวม

31.77

29.17

26.04

8.33

4.69

30.73

28.65

23.44

14.58

2.60

20.31

34.90

27.60

11.46

5.73

16.15

24.48

31.77

16.67

10.94

15.63

27.60

32.29

13.02

11.46

5. สมการถดถอยพหุ คู ณ แสดงความ โดยสามารถร่วมกันท�ำนายความแปรปรวนของ
5. สมการถดถอยพหุ คูณแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยด้านอายุ ปั จจัยการคงอยูใ่ นงานกับ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุ ปัจจัยการคงอยู่ การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
การคงอยูบการคงอยู
ใ่ นงานของพยาบาลวิ
ชาชีพโรงพยาบาลชุ
ดนครราชสี
มา พบว่
มชนจังหวั
จังหวั
ดนครราชสี
มาได้าองานและชี
ย่างมีนัยวส�ิตำการทํ
คัญ างาน
ในงานกั
่ในงานของพยาบาลวิ
ชาชีพ มชุชน
เข้าสมการทํานายการคงอยู
นงานได้เป็ นตั
แรก โดยสามารถทํ
านายความแปรปรวนของการคงอยู
โรงพยาบาลชุ
ม ชน จั ง หวั ดใ่ นครราชสี
ม า วพบ
ทางสถิติที่ระดั
บ.05 ( p<.05 ) มีค่าสัมประสิทธิ์ใน่ ในงาน
ว่ า งานและชี วิ ต การท� ำ งานเข้ า สมการท� ำ นาย การท�ำนายเท่ากับ 0.342 (R2 = 0.342แสดงว่า งาน
การคงอยู ่ ใ นงานได้ เ ป็ น ตั ว แรก โดยสามารถ และชีวติ การท�ำงาน และอายุ สามารถอธิบายความ
ท�ำนายความแปรปรวนของการคงอยู่ ในงานของ แปรปรวนการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนได้ร้อยละ 31.3 โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาได้ร้อยละ
(R2 = 0.313) ที่ระดับนัยส�ำคัญ .001 (p <.001) และ 34.2 ดังตารางที่ 6
อายุเข้าสมการการถดถอยพหุคูณเป็นตัวที่สอง
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<.05 ) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ ในการทํานายเท่ากับ 0.342 (R2 = 0.342แสดงว่า งานและชีวิตการทํางาน และอายุ
สามารถอธิบายความแปรปรวนการคงอยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสี มา
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ได้
ร้อยละ
ดัง1ตารางที
Vol. 34.2
25 No.
January -่ 6June 2019
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิ ทธิ์สหสัมพันธ์พหุ คูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็ นขั้นตอนของปั จจัยทํานายการคงอยูใ่ นงาน
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอนของปัจจัยท�ำนายการคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพชโรงพยาบาลชุ
มชนจัมงชนจั
หวัดงนครราชสี
มา (n=192)
ในงานของพยาบาลวิ
าชีพโรงพยาบาลชุ
หวัดนครราชสี
มา (n=192)
Model

ตัวแปรทํานาย

1

งานและชีวิตการทํางาน

2

งานและชีวิตการทํางาน
อายุ

Constant == .176,
.176, FF == 49.124,
49.124, p<
p< .05
.05
Constant
ผลการวิ
เคราะห์
การถดถอยพหุ
คูณแบบ
อภิม่ ปตัวรายผลการวิ
จัย (Stepwise Multiple Regression
ผลการวิ
เคราะห์
การถดถอยพหุ
คูณแบบเพิ
แปรเป็ นขั้นตอน
เพิ
่ ม ตั ว แปรเป็
(StepwiseวิตMultiple
การอภิปารายผลการวิ
จยั เรือ่ ง ปัจจัยท�ำนาย ใ่ น
Analysis)
พบว่นาปัขัจ้ นจัตอน
ยด้านงานและชี
การทํางานและอายุสามารถทํ
นายความแปรปรวนของการคงอยู
Regression Analysis) พบว่าปัจจัยด้านงานและ การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
างมีำนงานและอายุ
ยั สําคัญทางสถิส ามารถท�
ติที่ระดับำ.05
โดยสามารถเขียนสมการทํานายการคงอยูใ่ นงานของพยาบาล
ชีงานอย่
วิ ต การท�
นายความ
ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ผู้วิจัยอภิปรายผลการ
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจั
งหวัดนครราชสี
บได้ดงั ฐนีานการวิ
้
แปรปรวนของการคงอยู
่ในงานอย่
างมีนัยส�มำคัาในรู
ญ ปคะแนนดิ
ศึกษาตามสมมติ
จัย ดังต่อไปนี้
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั
บ .05 โดยสามารถเขี
การคงอยู
่ ในงาน = .176 +ย นสมการ
0.798 (งานและชีวติ การทํ
างานฐ านข้
) + 0.017
)
สมมติ
อ ที่ 1(อายุ
พยาบาลวิ
ช าชี พ
ท�ำนายการคงอยู
่ในงานของพยาบาลวิ
าชีพโรง านายการคงอยู
โรงพยาบาลชุ
ม ชนจั งโดยคะแนนงานและชี
หวั ด นครราชสี ม ามีวิตการ
่ในงานได้
งานและชี
วิตการทํางาน ชสามารถทํ
พยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาในรูปคะแนน การคงอยู่ ในงานอยู่ในระดับมากแต่ผลการวิจัย
ทํางานที่เพิ่มขึ้น 1 คะแนนจะทําให้การคงอยูใ่ นงานเพิ่มขึ้น 0.798 หน่วยเมื่อควบคุมตัวแปรอื่นให้คงที่
ดิบได้ดังนี้
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการคงอยู่ในงานระดับปาน
อายุสามารถทํานายการคงอยูใ่ นงานได้ โดยอายุที่เพิ่มขึ้น 1 ปี จะทําให้การคงอยูใ่ นงานเพิ่มขึ้น
การคงอยู่ในงาน = .176 + 0.798 (งานและ กลาง (M=3.48, SD = 0.94)สอดคล้องกับ วัชรา
0.017
หน่
ยเมื่อ)ควบคุ
มตั(อายุ
วแปรอื
ชีวิตการท�ำวงาน
+ 0.017
) ่นให้คงที่
ขาวผ่ อ ง (2556) ที่ ศึ ก ษาปั จ จั ย ท� ำ นายความ
งานและชีวิตการท�ำงาน สามารถท�ำนาย พึ ง พอใจในงานและความตั้ ง ใจคงอยู ่ ใ นงาน
การคงอยู่ในงานได้ โดยคะแนนงานและชีวิตการ ของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลเอกชนภาค
ปรายผลการวิ
ยั
ท�อภิ
ำงานที
่เพิ่มขึ้น 1 จคะแนนจะท�
ำให้การคงอยู่ใน ตะวันออก แต่แตกต่างจากการศึกษาของสุรีย์
งานเพิม่ ขึน้ 0.798 หน่วยเมือ่ ควบคุมตัวแปรอืน่ ให้ ท้าวค�ำลือ (2549) ซึ่งพบว่าความตั้งใจคงอยู่ใน
การอภิปรายผลการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยทํานายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชี พ โรงพยาบาล
คงที่
งานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนเขต
ชุมชนจัอายุ
งหวัสดามารถท�
นครราชสีำนายการคงอยู
มา ผูว้ ิจยั อภิปรายผลการศึ
ก
ษาตามสมมติ
ฐานการวิจยั ดังต่อไปนี้
่ในงานได้ กรุงเทพมหานครอยู
ใ่ นระดับค่อนข้างมาก ผลการ
โดยอายุทเี่ พิม่ ขึน้ 1 ปี จะท�ำให้การคงอยูใ่ นงานเพิม่ วิจัยพบว่าพยาบาลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีระยะ
ขึ้น 0.017 หน่วยเมื่อควบคุมตัวแปรอื่นให้คงที่
เวลาปฏิบตั งิ านมากกว่า 10 ปี และค่าเฉลีย่ ของการ
คงอยู่ในงานเท่ากับ 11.98 ปี แสดงว่ามีความตั้งใจ
ในการปฏิบตั งิ านต่อไปในโรงพยาบาลทีป่ ฏิบตั งิ าน
ใ น ป ั จ จุ บั น ส อ ด ค ล ้ อ ง กั บ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
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(นัทที เอี่ยมอ่อน, 2550; กฤษณี ก้อนพิงค์, 2552 )
ที่พบว่าอายุการท�ำงานมีความสัมพันธ์กับความ
ตั้งใจคงอยู่ในงาน ซึ่งระยะเวลาการในปฏิบัติงาน
ที่มากขึ้นนั้นแสดงให้เห็นถึงการที่ได้ลงทุนใน
เรื่องของเวลา ปัญญา ก�ำลังกาย ก�ำลังใจ หากลา
ออกก่อนที่จะครบก�ำหนดบุคคล นั้นก็จะสูญเสีย
สิง่ ดังกล่าวทีเ่ ขาได้ลงทุนไป (รุจริ า ริคารมย์, 2556)
ผลการวิ จั ย พบว่ า กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ส่ ว นใหญ่ มี
สถานภาพสมรสอายุ 31- 40 ปีซึ่งเป็นช่วงอายุ
ที่ มี ค รอบครั ว ที่ ต ้ อ งรั บ ผิ ด ชอบโดยเฉพาะการ
เปลี่ ย นแปลงของสภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ปัจจุบันท�ำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในการหา
รายได้เพื่อความมั่นคงของตนเองและครอบครัว
สมมติฐานข้อที่ 2 อายุ และปัจจัยด้าน
องค์การ สามารถร่วมกันท�ำนายการคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสีมา จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท�ำนายการ
คงอยู่ในงาน ตัวแปรที่เข้าสมการตามล�ำดับ ได้แก่
ตัวแปรด้านงานและชีวิตการท�ำงาน และอายุ
1. งานและชีวิตการท�ำงานผลการวิจัย
พบว่างานและชีวิตการท�ำงานเป็นปัจจัยการคง
อยู่ในงานที่เข้าสมการเป็นตัวแรก ค่าเฉลี่ยโดย
รวมของงานและชีวิตการท�ำงานอยู่ในระดับมาก
(M = 3.57, SD = 0.59) อธิบายได้วา่ งานโรงพยาบาล
ชุมชน จังหวัดนครราชสีมาเป็นงานทีม่ คี วามมัน่ คง
เพราะอยู่ภายใต้การบริหารแบบระบบราชการ
โดยที่พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น
ข้าราชการจึงมีความรู้สึกถึงความมั่นคงในงาน
ที่ ท�ำ อยู ่ ส่ งผลถึง การคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง เพราะระบบราชการเป็น
ระบบการ จ้างงานที่มีความมั่นคงที่สุดเป็นระบบ
ที่บุคลากรส่วนใหญ่จะอยู่ในต�ำแหน่งจนเกษียณ
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อายุราชการ (วันเพ็ญ นาสอนใจ, 2559) ซึ่งงานที่
มีความมั่นคงสามารถให้ความมั่นใจกับชีวิตและ
ครอบครั ว องค์ การใดที่ มีค วามมั่ นคงสู งอั ตรา
การคงอยู่ในงานจะสูงด้วย (Mathis & Jackson,
2010) ส่วนในด้านของความสมดุลระหว่างงาน
และการด� ำ เนิ น ชี วิ ต เป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ อี ก
ประการหนึ่งการที่บุคคลไม่สามารถปรับสมดุล
ของชีวิตส่วนตัวและงานได้ บุคคลนั้นจะไม่คงอยู่
ในงาน ตรงกันข้ามหากผู้ใดสามารถปรับสมดุล
ของชีวิตส่วนตัวและงานได้จะทุ่มเทท�ำงานอย่าง
เต็มก�ำลัง มีความพึงพอใจ มีความสุขในการท�ำงาน
และไม่คิดจะเปลี่ยนหรือ ย้ายงานผลการวิจัยพบ
ว่าพยาบาลวิชาชีพสามารถแบ่งเวลาการท�ำงาน
และชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมาก (M=3.53, SD = 0.8) การปฏิบัติงาน
ที่มีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นเหมาะสมท�ำให้เกิดความ
สมดุลระหว่างงานการด�ำเนินชีวิตและครอบครัว
สอดคล้องกับผลการศึกษาของบงกชพรตั้งฉัตร
ชัย (2554) ทีพ่ บว่าความสมดุลของชีวติ การท�ำงาน
และครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคง
อยูใ่ นงานของพยาบาลวิชาชีพอรุณรัตน์ คันธา และ
คณะ (2555) พบว่าการจัดตารางเวลาปฏิบัติงาน
ที่มีความยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่ท�ำให้พยาบาลวิชาชีพ
คงอยู่ในงานการศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่างานและ
ชีวิตการท�ำงาน สามารถท�ำนายการคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
นครราชสีมาได้ ร้อยละ 31.3 (R2 = 0.313, Beta =
0.533) แสดงให้เห็นว่าการมีสมดุลในงานและชีวติ
การท�ำงานมีผลต่อการคงอยู่ในงาน
2. อายุผลการวิจยั พบว่าอายุของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดนครราชสีมามี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ในงาน อย่าง
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มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ.001 คนที่อายุมากขึ้น
จะมีความสุขุม รอบคอบ มีมุมมองกว้างไกลและ
ลึกซึ้ง มีโอกาสในการพบปะบุคคลหลายประเภท
จึงเป็นการสั่งสมประสบการณ์ของบุคคล ในด้าน
ของการท�ำงานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่าคนที่มีอายุน้อย การ
ปฏิบัติงานที่มีระยะเวลายาวนานมักมีเพื่อนสนิท
มาก ประกอบกับต�ำแหน่งงานสูงขึ้นอัตราเงิน
เดือนเงินเดือนและผลตอบแทนต่างๆที่ได้รับก็จะ
มีมากขึ้นของ (กฤษณี ก้อนพิงค์, 2552 )นอกจาก
นี้ยังตระหนักได้ว่าทางเลือกในการท�ำงานของ
ตนเองลดลง ดังนั้นสิ่งจูงใจที่องค์การอื่นเสนอให้
ต้องสูงและเพียงพอทีจ่ ะท�ำให้ตดั สินใจเปลีย่ นงาน
หรือลาออกจากงาน (รุจิรา ริคารมย์, 2556)คนที่
มีอายุมากจึงคงอยู่ในงานมากกว่าผู้ที่มีอายุน้อย
(สุรีย์ ท้าวค�ำลือ, 2549) ในการวิจัยครั้งนี้พบว่า
พยาบาลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ 20,00030,000 บาทไม่เพียงพอกับรายจ่ายของครอบครัว
และมีหนี้สินมีอายุระหว่าง 20-30 ปีมากที่สุดคิด
เป็นร้อยละ 40.63 ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มคนรุ่นอายุวาย
ลักษณะ เป็นผู้ที่มีความมั่นใจสูง ยึดถือตนเอง
เป็นส�ำคัญมีค่านิยมในการใช้ชีวิตที่เป็นส่วนตัว
เบื่อง่าย และเป็นช่วงที่อยู่ในขั้นทดลองว่างานที่
ท�ำอยู่เหมาะสมกับตนเองหรือไม่หากไม่เหมาะ
สมก็จะพยายามเปลี่ยนใหม่ดังนั้นคนรุ่นอายุวาย
จึงสามารถเปลี่ยนงานจากที่หนึ่งไปที่อื่นได้ง่ายถ้า
มันสร้างประโยชน์ให้กับพวกเขา จึงเป็นกลุ่มคน
ที่ธ�ำรงรักษาไว้ได้ยากที่สุด (Weingarten, 2009)
สอดคล้องกับกฤษดา แสวงดี (2552) ที่พบว่ากลุ่ม
อายุเจนวายเป็นกลุม่ ทีล่ าออกจากราชการมากทีส่ ดุ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าอายุเป็นปัจจัยการคง
อยู่ในงานที่เข้าสมการเป็นตัวที่สองโดยสามารถ
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ท�ำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรง
พยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ 34.2 (R2 = 0.342, Beta = 0.174) โดย
สามารถท�ำนายการคงอยู่ในงานได้เพิ่มขึ้นร้อยละ
2.9 (R2change = 0.029)
ผลการวิจยั โดยสรุปพบว่างานและชีวติ การ
ท�ำงานและอายุสามารถร่วมกันท�ำนายการคงอยูใ่ น
งานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด
นครราชสีมาได้ร้อยละ 34.2 อย่างมีนัยส�ำคัญทาง
สถิติ (R2 = 0.342, p< 0.5)

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการน�ำผลการวิจยั ไปใช้
ผู้บริหารการพยาบาลควรมีการจัดระบบในการ
จัดอัตราก�ำลังให้เหมาะสมกับภาระงาน มีการ
เสริ ม ก� ำ ลั ง คนทดแทนกรณี ที่ ข าดอั ต ราก� ำ ลั ง
รวมถึงเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพมีสว่ นร่วมใน
การก�ำหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานที่พอเหมาะ
โดยไม่กระทบกับคุณภาพและมาตรฐานงานการ
พยาบาล เพื่อช่วยให้พยาบาลวิชาชีพสามารถชีวิต
ส่วนตัว ชีวิตครอบครัวที่มีความสมดุลกับการ
ท�ำงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานและ
คุณภาพชีวติ ของพยาบาลวิชาชีพ เป็นการเพิม่ การ
คงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
ผู้บริหารโรงพยาบาลควรให้ความส�ำคัญ
กับการประเมินผลของการปฏิบัติงานที่โปร่งใส
ยุติธรรม การจ่ายค่าตอบแทน ผลประโยชน์และ
สวัสดิการที่เหมาะสม ทั้งค่าตอบแทนภายในและ
ภายนอกเป็นสิ่งที่ผู้บริหารทางการพยาบาลไม่
ควรมองข้าม เพราะปัจจุบันค่าครองชีพที่สูงขึ้น
ท�ำให้บุคคลต้องแสวงหาสถานที่ท�ำงานที่จ่ายค่า
ตอบแทนสูงเหมาะสมกับการด�ำรงชีพโดยเฉพาะ
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พยาบาลที่ อ ายุยัง น้อยสามารถเปลี่ยนงานหรื อ
ย้ายงานได้มากกว่าคนอายุมาก ซึ่งปัจจุบันระบบ
สุขภาพเปิดกว้าง โรงพยาบาลเอกชนมีจำ� นวนมาก
ขึ้น เกิดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนระหว่างโรง
พยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาลอยู่เนืองๆ
พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ มี ค วามรู ้ ค วามสามารถและ
ประสบการณ์ในการท�ำงานสูง จึงมีโอกาสในการ
เลือกงานซึ่งจะมีผลกระทบต่อการคงอยู่ในงาน
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
2. ข้อเสนอแนะส�ำหรับการท�ำวิจัยครั้ง
ต่อไป
2.1 ศึกษาเปรียบเทียบการคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การบรรจุเป็น
ข้าราชการกับกลุ่มที่เป็นลูกจ้าง
2.2 ศึ ก ษาและพั ฒ นารู ป แบบการ
ธ� ำ รงรั ก ษาพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลชุ ม ชน
จังหวัดนครราชสีมาให้คงอยู่ในงาน
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