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บทคัดย่อ
	 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 (1)	 การคงอยู่ในงานและ

ปัจจัยด้านองค์การของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา	และ	 (2)	อ�านาจในการ

ท�านายของอายแุละปัจจยัด้านองค์การต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลชุมชน	จงัหวดั

นครราชสีมา

	 กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาจ�านวน	

192	คน	ซึง่ได้จากการสุ่มตัวอย่างหลายข้ันตอนเครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามประกอบด้วย	

3	ส่วน	คือ	 (1)	ข้อมูลส่วนบุคคล	 (2)	ปัจจัยด้านองค์การและ	 (3)	การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ	

แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ	5	ท่านได้ค่าดัชนีความตรงตาม

เนื้อหาของแบบสอบถามปัจจัยด้านองค์การ	และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ	เท่ากับ	.98	และ	1	

ตามล�าดับ	และวเิคราะห์ความเทีย่งได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาคเท่ากบั	.96	และ	.81	ตามล�าดับ	

วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี	่ค่าเฉลีย่	ร้อยละส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและวเิคราะห์การถดถอยพหคุณู

แบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน	

	 ผลการศึกษาพบว่า	(1)	การคงอยูใ่นงานโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง	และปัจจัยด้านองค์การโดย

รวมอยูใ่นระดับปานกลาง	และ	(2)	ปัจจยัการคงอยูใ่นงาน	ได้แก่	งานและชวีติการท�างานและอายสุามารถ

ร่วมกันท�านายความแปรปรวนการคงอยู่ในงานได้ร้อยละ	 34.2	อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	 (R2=0.342,		

p	<	.05)

ค�าส�าคัญ:	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�า
	 ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวชิาชพียังมี

ความต่อเน่ืองตลอดมา	 มีการศึกษาความต้องการ

พยาบาลของประเทศไทยด้วยวิธี	 health	 demand	

method	ใน	พ.ศ.2562	ค�านวณจากจ�านวนประชากร

ของไทย	65.4	ล้านคน	ชาวต่างชาติประมาณ	2	ล้าน

คนโดยก�าหนดอัตราส่วนพยาบาลต่อประชากร

เท่ากบั	1	:	400	คน	จะต้องมีพยาบาลวชิาชพีในการ

ให้บรกิารด้านสขุภาพ	163,500-170,000	คน	แต่ใน

สถานการณ์จรงิมีพยาบาลเพยีง	125,250	คนแสดง

ให้เห็นว่าระบบสุขภาพยังขาดแคลนพยาบาลอีก

จ�านวน	43,250	คน	ส่งผลกระทบต่อ	คุณภาพการ

บริการพยาบาล	 (วิจิตร	ศรีสุพรรณ	และ	กฤษดา	

แสวงดี,	 2555)	 จากการขาดความสมดุลระหว่าง

สัดส่วนพยาบาลต่อผูป่้วยส่งผลให้พยาบาลมีภาระ

งานมากข้ึน	 ท�างานหนักข้ึนเสียสมดุลของการ

ท�างานและการใช้ชีวิต	 เกิดความเครียด	 เหนื่อย

หน่ายในการท�างาน	ความพึงพอใจในงานลดลง	

(ประสิทธ์ิ	 วัฒนาภา,	 2556	 )	 การท�างานหนักค่า

ตอบแทนน้อย	ขาดความก้าวหน้าในอาชีพ	 เป็น

สาเหตุให้เกิดการโยกย้าย	 เปล่ียนงานหรือแม้

กระทั่งลาออกจากวิชาชีพ	(วิจิตร	ศรีสุพรรณ	และ

กฤษดา	แสวงดี,	 2555)	สอดคล้องกับการศึกษา

ของสุรีย์	ท้าวค�าลือ	(2549)	ที่พบว่ามีพยาบาลบาง

ส่วนออกจากงานก่อนวัยเกษียณจากการท่ีสัดส่วน

บุคลากรพยาบาลไม่เหมาะสมกับภาระงาน

	 การที่ไม่สามารถรักษาบุคลากรพยาบาล

ไว้ได้นั้นนับเป็นความสูญเสียของภาครัฐโดยส้ิน

เชิง	 เพราะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการบริการ

สขุภาพแก่ประชาชนการดแูลรกัษาผูป่้วย	กระทบ

ต่อบุคลากรท้ังทางด้านร่างกายและจติใจ	ตลอดจน

กระทบต่อเศรษฐกจิของประเทศในการท่ีต้องเพิม่

ก�าลังการผลิตพยาบาลสอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

มหดิลท่ีพบว่าต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศึกษา

ของนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์

บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

มหดิลใน	พ.ศ.	2554-2557	เฉลีย่	ประมาณ	100,700	

บาท/คน/ปี	(อรุณรัตน์	คันธา,	2557)	และค่าใช้จ่าย

ในการพฒันาพยาบาลใหม่	1	คน	ประมาณ221,600	

บาท	(ข้อมูลทรพัยากรสาธารณสขุ	ส�านกังานปลดั

กระทรวงสาธารณสุข,	2550)

	 มีการศึกษาวิจัยท่ีหลากหลายเกี่ยวกับ

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพได้แก่	อายุ	การมีปฏิสัมพันธ์ในหน่วยงาน	

(สรุย์ี	ท้าวค�าลอื,	2549)	คุณลกัษณะองค์การ	(บงกช

พร	ต้ังฉัตรชัย,	2554)	รายได้ลักษณะงาน	(สุรีย์	ท้าว

ค�าลือ,	2549;	บงกชพร	ต้ังฉตัรชยั,	2554)	การศึกษา

ของวนัเพญ็	นาสอนใจ(2559)	พบว่าความก้าวหน้า	

ความม่ันคงในงานโอกาสในการเปลี่ยนงานและ

การมีส่วนร่วมในงานสามารถท�านายการคงอยู่ใน

งานของพยาบาลวชิาชพีได้	รางวลัและค่าตอบแทน

เป็นปัจจัยหน่ึงที่สามารถท�านายการคงอยู่ในงาน	

(ธัญญรัตน์	สลักค�า,	2557)

	 ส�าหรับประเทศไทยในทุกพ้ืนท่ีสัดส่วน

จ�านวนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรสูงกว่า	 1	 :	

400	 คน	 โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

สัดส่วนจ�านวนพยาบาลวิชาชีพต่อประชากรสูง

กว่าทุกภาคในประเทศ	และมีความหนาแน่นของ

พยาบาลต�่ากว่ากรุงเทพมหานครถึง	10	เท่า	(อรุณ

รัตน์	คันธา	และคณะ,	2556)	ส่วนในระดับจังหวัด

พบว่านครราชสมีาสัดส่วนจ�านวนพยาบาลวชิาชพี

ต่อประชากรใน	พ.ศ.2556	ถึง	2558	เท่ากับ	1	:678,	

1	:577	และ	1	:581	ตามล�าดับ	(รายงานทรัพยากร

สาธารณสุข,	2558)	จากข้อมูลการสร้างตารางชีพ
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การท�างานพบว่าอัตราการสญูเสีย	พยาบาลวิชาชพี

ในประเทศไทยคิดเป็นร้อยละ	4.45	ต่อปี	(กฤษดา	

แสวงดี,	 2560)	สะท้อนให้เห็นถึงการขาดแคลน

ก�าลังคนพยาบาลอย่างเห็นได้ชัด

	 โรงพยาบาลชุมชนสถานให้บริการด้าน

สุขภาพระดับอ�าเภอ	 มีความใกล้ชิดกับประชาชน

มีบทบาทหน้าที่ในการให้บริการแบบผสมผสาน

ทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพ	การป้องกันโรค	การ

รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน	

ลักษณะการปฏิบัติงานต้องมีการปฏิสัมพันธ์ทั้ง

กับผู ้ร่วมงาน	 ผู ้บังคับบัญชา	 และผู ้รับบริการ	

พยาบาลวิชาชีพต้องรับผิดชอบงานตามนโยบาย

ขององค์การนอกเหนือจากการปฏบัิติการพยาบาล	

งานหรือกิจกรรมใดในโรงพยาบาลที่ไม่มีใครรับ

ผิดชอบ	ผู้บริหารจะนึกถึงพยาบาลเป็นกลุ่มแรก	

เพราะมองว่าพยาบาลมีความสามารถและเป็น

วชิาชพีทีเ่สียสละ	ด้วยเหตุนีพ้ยาบาลจึงต้องท�าการ

ตรวจรักษาผู้ป่วยแทนแพทย์นอกเวลาราชการ	

นอกจากนี้ยังมีงานด้านอื่นๆ	 เช่น	 งานบริหาร

จัดการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์	 งานบริหารเครือ

ข่ายบริการสุขภาพ	งานด้านคุณภาพโรงพยาบาล

ฯลฯ	เวลาท่ีพยาบาลจะให้การดูแลผูป่้วยจงึน้อยลง	

ประกอบกับการผลของขาดอัตราก�าลังจึงท�าให้มี

ผลกระทบต่อคุณภาพการพยาบาลโดยรวม	ข้อมูล

จากกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน	จังหวัด

นครราชสีมาพบว่าอัตราการลาออกของพยาบาล

วิชาชีพ	พ.ศ.2557	ถึง	พ.ศ.	2559	คิดเป็น	ร้อยละ	

3.18,	4.13	และ	5.41	ตามล�าดับซึ่งมีแนวโน้มเพิ่ม

ข้ึน	 จึงเป็นการซ�้าเติมการขาดแคลนอัตราก�าลัง

พยาบาลวิชาชีพแก่โรงพยาบาลชุมชนจังหวัด

นครราชสีมามากยิ่งขึ้น	

	 จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามหีลาย

ปัจจยัทีมี่อทิธิพลต่อการคงอยูใ่นงานของพยาบาล

วิชาชีพ	 แต่การศึกษาเกี่ยวกับการคงอยู ่ในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนยังมี

จ�านวนน้อยและยังไม่มีการศึกษาในโรงพยาบาล

ชุมชนจงัหวดันครราชสีมาซึง่อาจมคีวามแตกต่าง

จากงานวิจัยท่ีผ่านมาผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา

ปัจจยัท�านายการคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชพี

จงัหวดันครราชสีมา	โดยศึกษาปัจจยัส่วนบคุคลคือ	

อาย	ุปัจจยัการคงอยู่ในงาน	โดยประยุกต์แนวคิดขอ

งมาทิส	และแจ็คสัน	 (Mathis	&	 Jackson,	 2010)	

ที่จ�าแนกปัจจัยด้านองค์การท่ีมีอิทธิพลต่อการคง

อยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพเป็นองค์ประกอบ	

6	ประการ	 คือ	 คุณลักษณะขององค์การและการ

จัดการ	 สัมพันธภาพในการท�างาน	 งานและชีวิต

การท�างาน	 ผลของการปฏิบัติงานค่าตอบแทน

และผลประโยชน์	 การพัฒนาและฝึกอบรม	และ	

นโยบายและการบรหิารของผูน้�าองค์การ	ผูบ้รหิาร

จึงควรทราบถึงปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องและมีอิทธิพล

ต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ	 เพื่อแก้

ปัญหา	การขาดแคลนอัตราก�าลังพยาบาล	 ธ�ารง

รกัษาบุคลากรพยาบาลให้คงปฏบัิติงานให้นานข้ึน	

เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์การ	 คุณภาพ

การบริการพยาบาลและลดความสูญเสียค่าใช้จ่าย

ในการเตรยีมบคุลากรพยาบาลเข้าสูอ่งค์การผลจาก

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะน�ามาซึ่งข้อมูลท่ีส�าคัญ

ต่อการบริหารทรัพยากรบุคคล	 เพื่อธ�ารงรักษา

พยาบาลวิชาชีพตลอดจนส่งเสริมการคงอยู่ของ

พยาบาลวิชาชีพในระบบบริการสุขภาพต่อไป
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วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

	 	1.	 เพื่อศึกษาการคงอยู่ในงาน	และปัจจัย

ด้านองค์การของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

ชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา

	 2.	เพื่อศึกษาอ�านาจในการท�านายของอายุ

และปัจจัยด้านองค์การต่อการคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน	 จังหวัด

นครราชสีมา	

ค�าจ�ากัดความ
	 ปัจจัยส่วนบุคคล	 หมายถึงคุณสมบัติที่

เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลของพยาบาล

วชิาชีพในโรงพยาบาลชมุชน	จงัหวดันครราชสีมา

ได้แก่	 อายุโดยที่อายุหมายถึงจ�านวนปีที่นับตาม

ปีปฏิทนิของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลชุมชน	

จังหวัดนครราชสีมาโดยนับเป็นจ�านวนปีบริบูรณ์

เศษของปีที่เกิน	6	เดือนนับเป็น	1	ปี

	 ปัจจัยด้านองค์การ	หมายถึงส่ิงแวดล้อมใน

สถานท่ีท�างานทีมี่ผลต่อการตัดสนิใจของพยาบาล

วิชาชีพในการที่จะลาออก	หรือปฏิบัติงานต่อไป

ในท่ีท�างานปัจจุบันโดยใช้แบบวัดปัจจัยการคง

อยู่ในงาน	 โดยวัดปัจจัยด้านองค์การใน	 6	 ด้าน	

ได้แก่	 1)	คุณลักษณะขององค์การและการจัดการ	

2)	 สัมพันธภาพในการท�างาน	 3)	 งานและชีวิต

การท�างาน	4)	ผลของการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทน

และผลประโยชน์	5)	การพฒันาและฝึกอบรม	และ	

6)	นโยบายและการบริหารของผู้น�าองค์การ	

	 การคงอยู่ในงาน	 หมายถึงการคิด	ความ

ต้ังใจ	 หรือการวางแผนของพยาบาลวิชาชีพ

ที่ป ฏิ บั ติงานในโรงพยาบาลชุมชนจั งหวัด

นครราชสีมาท่ีจะท�างานอยู่ในโรงพยาบาลท่ีตน

ปฏิบัติงานในปัจจุบันอยู่ต่อไปด้วยความยินดี

เต็มใจ	 โดยไม่มีความคิดท่ีจะลาออกจากงานหรือ

ย้ายไปที่อื่น

	 พยาบาลวิชาชีพ	หมายถึงพยาบาลประจ�า

การที่ส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี	หรือได้

รับใบประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น

สูงเทียบเท่าปริญญาตรี	 ที่ได้รับการข้ึนทะเบียน

ใบประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาลและการ

ผดุงครรภ์ช้ัน	 1	 จากสภาการพยาบาลท่ีปฏิบัติ

หน้าท่ีในทุกแผนกของโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด

นครราชสีมา

	 โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา	

หมายถึง	 โรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ท่ีอยู ่ ใน

จังหวัดนครราชสีมาครอบคลุมถึงโรงพยาบาล

ชุมชนขนาดเล็ก	 โรงพยาบาลชุมชนขนาดกลาง		

โรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่	 และโรงพยาบาล

ชุมชนแม่ข่าย

กรอบแนวคิด
	 การศึกษาวจัิยในครัง้นี	้ผูว้จิยัได้น�าแนวคิด

เกี่ยวกับปัจจัยด้านองค์การท่ีน�าไปสู่การคงอยู่ใน

งานของมาทิสและแจ็คสัน	 (Mathis	&	 Jackson,	

2010)	 มาประยุกต์ใช้	 ได้แก่	 1)	 คุณลักษณะของ

องค์การและการจัดการ	 2)	 สัมพันธภาพในการ

ท�างาน	 3)	 งานและชีวิตการท�างาน	 4)	 ผลของ

การปฏิบัติงานค่าตอบแทนและผลประโยชน	์	

5)	 การพัฒนาและฝึกอบรม	 6)	นโยบายและการ

บรหิารของผูน้�าองค์การและประเมนิการคงอยูใ่น

งานของพยาบาลวชิาชีพโดยวัดการคดิ	ความตัง้ใจ	

หรอืการวางแผนเกีย่วกบัระยะเวลาท่ีจะท�างานใน

สถานที่ท�างานปัจจุบัน	โดยแปลและดัดแปลงจาก

แบบวัดพฤติกรรมการยึดม่ันผูกพันของแม็คเคน	

(The	McCain	Behavioral	Commitment	 Scale	 :	

MBCS,	1987Cited	in	McCloskey,	1990	)	ในส่วน

ที่วัดความตั้งใจอยู่ในงาน
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ปัจจัยส่วนบุคคล		 	ปัจจัยด้านองค์การ

วิธีด�าเนินการวิจัย	
ประชากร	และกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรในการวจิยัครัง้นีไ้ด้แก่	พยาบาล

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด

นครราชสีมาจ�านวน	1,606	คน	

	 กลุ ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 พยาบาลวิชาชีพ

ที่ป ฏิ บั ติงานในโรงพยาบาลชุมชนจั งหวัด

นครราชสีมาจ�านวน	192	คน	ค�านวณโดยโปรแกรม	

G*	 Power	 และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลาย

ข้ันตอน(multi-	 stage)	 โดยน�ารายชื่อโรงพยาบาล

ชุมชนท้ังหมดมาจับฉลากแบบไม่แทนที่ตาม

ขนาดโรงพยาบาลในอตัราส่วน	1:5จากจ�านวนโรง

พยาบาลท้ังหมด	27	แห่งส�าหรบัโรงพยาบาลขนาด

6 
 

           อาย ุ

คุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ 

สมัพนัธภาพในการทาํงาน 

นโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์าร 

           การพฒันา และฝึกอบรม 

งานและชีวิตการทาํงาน 

ผลของการปฏิบติังาน ค่าตอบแทน และ
ผลประโยชน์ 

การคงอยูใ่นงาน 

กรอบแนวคดิ 

 การศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดน้าํแนวคิดเก่ียวกบัปัจจยัดา้นองคก์ารท่ีนาํไปสู่การคงอยูใ่นงาน
ของมาทิสและแจค็สัน (Mathis & Jackson, 2010) มาประยกุตใ์ช ้ไดแ้ก่ 1) คุณลกัษณะขององคก์ารและการ
จดัการ 2) สัมพนัธภาพในการทาํงาน 3) งานและชีวิตการทาํงาน 4) ผลของการปฏิบติังานค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ 5) การพฒันาและฝึกอบรม 6) นโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์ารและประเมินการคงอยู่
ในงานของพยาบาลวิชาชีพโดยวดัการคิด ความตั้งใจ หรือการวางแผนเก่ียวกบัระยะเวลาท่ีจะทาํงานใน
สถานท่ีทาํงานปัจจุบนั โดยแปลและดดัแปลงจากแบบวดัพฤติกรรมการยึดมัน่ผูกพนัของแม็คเคน (The 
McCain Behavioral Commitment Scale : MBCS, 1987Cited in McCloskey, 1990 ) ในส่วนท่ีวดัความตั้งใจ
อยูใ่นงาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล                                      ปัจจัยด้านองค์การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิการวจิัย 
 

 

 

ภาพที่	1	กรอบแนวคิดการวิจัย

เล็กมีเพยีง	1	แห่งจงึใช้เป็นตัวแทนของโรงพยาบาล

ขนาดเลก็	จากนัน้น�ารายช่ือของพยาบาลวชิาชพีใน

โรงพยาบาลแต่ละแห่งมาสุ่มโดยวิธีการจับฉลาก

แบบไม่แทนท่ีเช่นเดียวกันซึ่งมีการค�านวณกลุ่ม

ตัวอย่างดังนี้

	 ขนาดตัวอย่าง	=	

	 n	=	ขนาดกลุ่มตัวอย่างของการวิจัย

	 n1	 =	 ขนาดประชากรของโรงพยาบาล

แต่ละแห่ง

	 N	=	ขนาดประชากรของการวิจัย

7 
 
วธีิดาํเนินการวจิยั  

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดั
นครราชสีมาจาํนวน 1,606 คน   
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา
จาํนวน 192 คน คาํนวณโดยโปรแกรม G* Power และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน(multi- stage)  
โดยนาํรายช่ือโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดมาจบัฉลากแบบไม่แทนท่ีตามขนาดโรงพยาบาลในอตัราส่วน 1:5
จากจาํนวนโรงพยาบาลทั้งหมด 27 แห่งสาํหรับโรงพยาบาลขนาดเลก็มีเพียง 1 แห่งจึงใชเ้ป็นตวัแทนของ
โรงพยาบาลขนาดเล็ก จากนั้นนาํรายช่ือของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแต่ละแห่งมาสุ่มโดยวิธีการจบั
ฉลากแบบไม่แทนท่ีเช่นเดียวกนัซ่ึงมีการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

   ขนาดตวัอยา่ง    =      
   n   = ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั 
   n1 = ขนาดประชากรของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง 
                N = ขนาดประชากรของการวิจยั 
 
ตารางท่ี 1  จาํนวน ประชากรของโรงพยาบาลกลุ่มตวัอยา่งและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  
 

โรงพยาบาลทั้งหมด 
กลุ่มตวัอยา่ง 

(คน) ขนาดโรงพยาบาล  จาํนวน
(แห่ง)  

ประชากร 
(คน) 

โรงพยาบาล 
กลุ่มตวัอยา่ง (แห่ง) 

รพ.ชุมชนขนาดเลก็ 1 36 1 4 

รพ.ชุมชนขนาดกลาง 15 660 3 79 

รพ.ชุมชนขนาดใหญ่ 6 454 1 54 

รพ.ชุมชนแม่ข่าย 5 456 1 55 

รวม 27 1,606 6 192 
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ตารางที่	1	จ�านวน	ประชากรของโรงพยาบาลกลุ่มตัวอย่างและจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง	

7 
 
วธีิดาํเนินการวจิยั  

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดั
นครราชสีมาจาํนวน 1,606 คน   
 กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังานในโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา
จาํนวน 192 คน คาํนวณโดยโปรแกรม G* Power และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขั้นตอน(multi- stage)  
โดยนาํรายช่ือโรงพยาบาลชุมชนทั้งหมดมาจบัฉลากแบบไม่แทนท่ีตามขนาดโรงพยาบาลในอตัราส่วน 1:5
จากจาํนวนโรงพยาบาลทั้งหมด 27 แห่งสาํหรับโรงพยาบาลขนาดเลก็มีเพียง 1 แห่งจึงใชเ้ป็นตวัแทนของ
โรงพยาบาลขนาดเล็ก จากนั้นนาํรายช่ือของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลแต่ละแห่งมาสุ่มโดยวิธีการจบั
ฉลากแบบไม่แทนท่ีเช่นเดียวกนัซ่ึงมีการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 

   ขนาดตวัอยา่ง    =      
   n   = ขนาดกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั 
   n1 = ขนาดประชากรของโรงพยาบาลแต่ละแห่ง 
                N = ขนาดประชากรของการวิจยั 
 
ตารางท่ี 1  จาํนวน ประชากรของโรงพยาบาลกลุ่มตวัอยา่งและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง  
 

โรงพยาบาลทั้งหมด 
กลุ่มตวัอยา่ง 

(คน) ขนาดโรงพยาบาล  จาํนวน
(แห่ง)  

ประชากร 
(คน) 

โรงพยาบาล 
กลุ่มตวัอยา่ง (แห่ง) 

รพ.ชุมชนขนาดเลก็ 1 36 1 4 

รพ.ชุมชนขนาดกลาง 15 660 3 79 

รพ.ชุมชนขนาดใหญ่ 6 454 1 54 

รพ.ชุมชนแม่ข่าย 5 456 1 55 

รวม 27 1,606 6 192 

 การพิทักษ์สิทธิ์ผู้ให้ข้อมูล	

	 ผู ้วิจัยจัดท�าหนังสือขอความร่วมมือใน

การตอบแบบสอบถาม	และเอกสารการยินยอมผู้

เข้าร่วมโครงการวิจัย	ผู้วิจัยอธิบายถึงขั้นตอนของ

การเข้าร่วมโครงการวิจัย	การเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นความลบั	ไม่มีการระบุชือ่หรอือ้างองิถึงบุคคล

ใดๆ	 ซ่ึงการเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้ให้เป็นไปตาม

ความสมัครใจผู้ตอบแบบสอบถามมีสิทธ์ิในการ

ปฏิเสธการตอบแบบสอบถาม	 โดยไม่เกิดผลกระ

ทบต่อการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม	

งานวิจยัครัง้น้ีได้ผ่านการรบัรองจรยิธรรมการวจิยั

ในมนุษย์สาขาพยาบาลศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

	 เป็นแบบสอบถามที่ผู ้วิจัยสร้างขึ้นจาก

การทบทวนวรรณกรรมมีทั้งหมด	 3	ส่วนได้แก่

ส่วนที่	 1	 ข้อมูลส่วนบุคคล	ประกอบด้วย	 อาย	ุ

เพศ	สถานภาพสมรส	ระดับการศึกษา	ต�าแหน่ง

งาน	 ระยะเวลาปฏิบัติงาน	รายได้	 และภูมิล�าเนา	

แบบสอบถามให้เลือกตอบและเติมข้อความ

จ�านวน	11	ข้อส่วนที่	2	แบบสอบถามปัจจัยการคง

อยู่ในงานโดยประยุกต์จากแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัย

ท่ีน�าไปสู่การคงอยู ่ในงานของ	 มาทิสและแจ็ค

สัน	 (Mathis	&	 Jackson,	 2010)	 จ�านวนท้ังหมด	

56	ข้อ	ประกอบด้วย	6	ด้านได้แก่	1)	คุณลักษณะ

ขององค์การและการจัดการ	2)สมัพนัธภาพในการ

ท�างาน	 3)งานและชีวิตการท�างาน	 4)ผลของการ

ปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทนและผลประโยชน์	 5)การ

พัฒนาและฝึกอบรม	 6)นโยบายและ	การบริหาร

ของผู้น�าองค์การ	ส่วนท่ี	 3	แบบสอบถามการคง

อยู่ในงาน	สอบถามเกี่ยวกับ	ความคิด	ความตั้งใจ

ท่ีจะคงอยู่ในองค์การ	 โดยแปลและดัดแปลงแบบ

วัดระดับพฤติกรรมการยึดมั่นผูกพันของแม็คเคน	

(The	McCain	Behavioral	Commitment	 Scale	 :	
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MBCS)จ�านวนท้ังหมด5	ข้อ	แบบสอบถามส่วน

ท่ี	 2	และส่วนที่	 3	 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ

ค่า	 5	 ระดับคือ	 5	 คะแนนหมายถึงเห็นด้วยมาก

ที่สุด,	4	คะแนนหมายถึง	เห็นด้วยมาก,	3	คะแนน

หมายถึงเห็นด้วยปานกลาง,	 2	 คะแนนหมายถึง

เห็นด้วยน้อย,	 1	 คะแนนหมายถึงเห็นด้วยน้อย

ท่ีสุดการแปลคะแนนใช้คะแนนเฉลี่ยแบ่งเป็น	 5	

ระดับ	คือ	ระดับมากที่สุด	(4.51-5.00),ระดับมาก	

(3.51-4.50),	 ระดับปานกลาง(2.51-3.50),	 ระดับ

น้อย	(1.51-2.50),	ระดบัน้อยท่ีสดุ(1.00-1.50)	(บญุ

ใจ	ศรีสถิตย์นรากูร,	2555)

การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ	

	 ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาของ

แบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวน	5	ท่าน	ได้

ค่า	 ดัชนีความตรงตามเน้ือหาของปัจจัยการคงอยู่

ในงาน	การคงอยู่ในงานเท่ากับ	0.98	และ	1.00น�า

แบบสอบถามไปทดลองใช้แล้วน�ามาวิเคราะห์

ความเที่ยงของแบบสอบถามได้ค่าสัมประสิทธ์ิ

แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามปัจจยัการ

คงอยู่ในงานและแบบสอบถาม	การคงอยู่ในงาน

เท่ากับ	0.96	และ	0.81

การเก็บรวบรวมข้อมูล
	 ผู้วิจัยประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชน

กลุ ่มตัวอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ

เก็บข้อมูล	 ด�าเนินการแจกและเก็บรวบรวม

แบบสอบถามกลับคืน	 โดยด�าเนินการระหว่าง

วันท่ี	 1-14	 กันยายน	 2560	 การวิจัยครั้งนี้ได้รับ

แบบสอบถามกลับคืน	192	ฉบับ	คิดเป็นร้อยละ	

100

การวิเคราะห์ข้อมูล
	 วเิคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ส�าเร็จรูป	 โดยใช้สถิติพรรณนาหาค่าความถี่	 ร้อย

ละ	(Percentage)	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

พิสัย	 วิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการคง

อยู่ในงานด้วยสถิติสหสัมพันธ์เพียร์สัน	และสร้าง

สมการท�านายของการคงอยู่ในงานด้วยสถิติการ

ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นตอน

ผลการวิจัย

	 1.		 ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง	 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�าเร็จการศึกษาสูงสุดในระดับปริญญาตรีร้อยละ	

94.8	ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการร้อยละ78.6	 ระยะ

เวลาท่ีพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด

นครราชสีมา	ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่	ท�างาน

อยู่จนถึงปัจจุบันอยู่ระหว่าง	 1-	 40	ปี	 โดยมีค่าต�่า

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�าแหน่งปัจจุบันมากท่ีสุดอยู่ระหว่าง	 1-10	ปี

คิดเป็นร้อยละ	 58.85	 รายได้อยู่ระหว่าง	 20,000	

-30,000	บาทมากท่ีสุดคิด	 เป็นร้อยละ	 49.0	และ

โดยส่วนใหญ่มีรายได้ท่ีไม่เพียงพอและมีเงินหน้ี

สินคิดเป็นร้อยละ	34.9	และ	ส่วนใหญ่มีภูมิล�าเนา

อยูใ่นเขตพืน้ทีเ่ดียวกบัโรงพยาบาลทีป่ฏบิติังานคิด

เป็นร้อยละ	51.6	ดังตารางที่	2
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ตารางท่ี	2		 จ�านวนร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและพิสัยของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตาม		

	 	 อายุ	 เพศ	สถานภาพสมรส	 ระดับการศึกษา	ต�าแหน่งงาน	 ระยะเวลาปฏิบัติงาน	 รายได	้	

	 	 และภูมิล�าเนา	(n=192)	

10 

ตารางท่ี 2  จาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและพิสัยของกลุ่มตวัอย่างจาํแนกตาม อายุ เพศ
สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบติังาน รายได ้และภูมิลาํเนา (n=192) 

            ลกัษณะกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวนคน ร้อยละ 

อายุ(M= 33.98, SD =9.13) 
20-30 ปี
31-40  ปี

41-50 ปี
51-60  ปี

78 
67 
35 
12 

40.63 
34.90 
18.22 
6.25 

10 5.21
182 94.79

เพศ 

ชาย
    หญงิ
สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หมา้ย หยา่ แยก 

73 
103 
16 

38.02 
53.65 
8.33 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า         
ปริญญาโท   

182 
10 

94.79 
5.21 
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ตารางที่	2		 จ�านวนร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและพิสัยของกลุ่มตัวอย่างจ�าแนกตาม		

	 	 อายุ	 เพศ	สถานภาพสมรส	 ระดับการศึกษา	ต�าแหน่งงาน	 ระยะเวลาปฏิบัติงาน	 รายได	้	

	 	 และภูมิล�าเนา	(n=192)	(ต่อ)

	 2.	 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่

ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	

จงัหวดันครราชสมีา	พบว่าปัจจยัทีมี่ความสมัพนัธ์

ทางบวกกับการคงอยู่ในงานคือคุณลักษณะของ

องค์การและการจัดการ	 (r	 =	 .317,	 p<	 0.001)	

สัมพันธภาพในการท�างาน(r	 =	 .393,	p<	 0.001)	

11 

ตารางท่ี 2  จาํนวนร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและพิสัยของกลุ่มตวัอยา่งจาํแนกตาม 
อาย ุเพศ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาปฏิบติังาน รายได ้
และภูมิลาํเนา (n=192) (ต่อ) 

ลกัษณะกลุ่มตัวอย่าง จาํนวนคน ร้อยละ 
ตาํแหน่งงาน 
ขา้ราชการ 
พนกังานกระทรวงสาธารณสุข 
พยาบาลลูกจา้งวิชาชีพ 

151 
3 
38 

78.65 
1.56 
19.79 

ระยะเวลาปฏบิัตงิาน (M= 11.98, SD =9.13, Range =1 - 40) 
1-10 ปี
11-20 ปี
21-30 ปี
31–40 ปี

97 
57 
29 
9 

50.52 
26.69 
15.10 
4.69 

ความเพียงพอของรายรับกับรายจ่ายของครอบครัว 

เพียงพอ มีเงินเหลือเกบ็ 
เพียงพอไม่มีเงินเหลือเกบ็ 
ไม่เพียงพอ มีหน้ีสิน               
ไม่เพียงพอไม่มีหน้ีสิน

65 
57 
67 
3 

33.85 
29.69 
34.90 
1.56 

ภูมลิาํเนา 
อยูใ่นเขตพื้นท่ีเดียวกบัโรงพยาบาลท่ีปฏิบติังาน 
อยูต่่างอาํเภอแต่อยูใ่นจงัหวดัเดียวกนั 
อยูต่่างจงัหวดั 

99 
77 
16 

51.56 
40.11 
8.33 

2. ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดั
นครราชสีมา พบว่าปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ทางบวกกบัการคงอยูใ่นงานคือคุณลกัษณะขององคก์ารและการ
จดัการ (r = .317, p< 0.001) สัมพนัธภาพในการทาํงาน(r = .393, p< 0.001) งานและชีวิตการทาํงาน                     
(r =.559, p< 0.001) ผลของการปฏิบติังานค่าตอบแทนและผลประโยชน์ (r = .480, p< 0.001) การพฒันาและ
ฝึกอบรม (r = .416, p< 0.001) และนโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์าร(r =.452, p< 0.01) และอายุ
(r =.254, p< 0.01) ดงัตารางท่ี 3 

งานและชีวิตการท�างาน	 (r	=.559,	p<	0.001)	ผล

ของการปฏิบัติงานค่าตอบแทนและผลประโยชน	์

(r	 =	 .480,	 p<	 0.001)	 การพัฒนาและฝึกอบรม		

(r	=	.416,	p<	0.001)	และนโยบายและการบริหาร

ของผู้น�าองค์การ(r	 =.452,	 p<	 0.01)	 และอายุ		

(r	=.254,	p<	0.01)	ดังตารางที่	3
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ตารางที่	3		 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างอายุ	 และปัจจัยด้านองค์การกับการคงอยู่ในงานของ	

	 	 พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา	(n	=	192)

12 
 
ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งอาย ุและปัจจยัดา้นองคก์ารกบัการคงอยูใ่นงานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา (n = 192) 
 

ตวัแปร การคงอยูใ่นงาน 
r p ระดบั 

อาย ุ
คุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ   
สมัพนัธภาพในการทาํงาน   
งานและชีวิตการทาํงาน 
ผลของการปฏิบติังานค่าตอบแทนและผลประโยชน์  
การพฒันา และฝึกอบรม 
นโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์าร 

.254** 

.317** 

.393** 

.559** 

.480** 

.416** 

.452** 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

ตํ่า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง  

** p< 0.001       
 3.ค่าเฉล่ียของคุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการสัมพนัธภาพในการทาํงานงานและชีวิต
การทาํงานผลของการปฏิบติังานค่า ตอบแทนและผลประโยชน์ การพฒันาและฝึกอบรมนโยบายและการ
บริหารของผูน้าํองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดันครราชสีมาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(M =3.55, SD = 0.55) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียปัจจยัการคงอยูใ่นงานใน 5 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ ดา้นสมัพนัธภาพในการทาํงาน ดา้นของงานและชีวิตการ
ทาํงาน ดา้นผลของการปฏิบติังาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ดา้นนโยบายและการบริหารของผูน้าํ ส่วน
ในดา้นของการพฒันาและฝึกอบรมอยูใ่นระดบัปานกลางดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัของปัจจยัดา้นองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมาโดยรวมและจาํแนกตามรายดา้น (n=192) 

         ปัจจยัดา้นองคก์าร M SD ระดบั 
1. คุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ 3.61 0.57 มาก 
2. สมัพนัธภาพในการทาํงาน 3.53 0.60 มาก 
3. งานและชีวติการทาํงาน 3.57 0.59 มาก 
4. ผลของการปฏิบติังาน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ 3.57 0.60 มาก 
5. การพฒันา และฝึกอบรม 3.45 0.73 ปานกลาง 
6. นโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์าร 3.57 0.65 มาก 
โดยรวม 3.55 0.55 มาก 

	 3.	 ค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะขององค์การ

และการจดัการสัมพนัธภาพในการท�างานงานและ

ชีวติการท�างานผลของการปฏบัิติงานค่า	ตอบแทน

และผลประโยชน์	การพฒันาและฝึกอบรมนโยบาย

และการบริหารของผู ้น�าองค์การของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมา

โดยรวมอยู่ในระดับมาก	 (M	=3.55,	 SD	=	 0.55)	

เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า	 ค่าเฉล่ียปัจจัยการ

**	p<	0.001	

คงอยู ่ในงานใน	 5	 ด้านอยู ่ในระดับมาก	 ได้แก	่	

ด ้านคุณลักษณะขององค์การและการจัดการ		

ด้านสัมพันธภาพในการท�างาน	ด้านของงานและ

ชีวิตการท�างาน	 ด้านผลของการปฏิบัติงาน	 ค่า

ตอบแทนและผลประโยชน์	 ด้านนโยบายและการ

บริหารของผู้น�า	ส่วนในด้านของการพัฒนาและ

ฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลางดังตารางที่	4
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ตารางที่	4		 ค่าเฉลี่ย	 (M)	ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 (SD)	และระดับของปัจจัยด้านองค์การของพยาบาล	

	 	 วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาโดยรวมและจ�าแนกตามรายด้าน	(n=192)

	 4.		 การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชมุชนจงัหวัดนครราชสีมาผลการวจัิย

พบว่าระดับของความคิดเหน็ของการคงอยู่ในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	 จังหวัด

นครราชสีมาโดยรวมอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อย

ละ28.96เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าระดับ

ของความคิดเหน็ของการคงอยู่ในงานอยู่ในระดับ

มากที่สุด	คือ	ด้านการวางแผนที่จะท�างานในโรง

พยาบาลทีป่ฏิบติังานในปัจจบุนัไม่น้อยกว่า	2หรอื	

3	ปีและการวางแผนท่ีจะท�างานในโรงพยาบาล

12 
 
ตารางท่ี 3 ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ระหวา่งอาย ุและปัจจยัดา้นองคก์ารกบัการคงอยูใ่นงานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา (n = 192) 
 

ตวัแปร การคงอยูใ่นงาน 
r p ระดบั 

อาย ุ
คุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ   
สมัพนัธภาพในการทาํงาน   
งานและชีวิตการทาํงาน 
ผลของการปฏิบติังานค่าตอบแทนและผลประโยชน์  
การพฒันา และฝึกอบรม 
นโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์าร 

.254** 

.317** 

.393** 

.559** 

.480** 

.416** 

.452** 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

ตํ่า 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง 
ปานกลาง  

** p< 0.001       
 3.ค่าเฉล่ียของคุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการสัมพนัธภาพในการทาํงานงานและชีวิต
การทาํงานผลของการปฏิบติังานค่า ตอบแทนและผลประโยชน์ การพฒันาและฝึกอบรมนโยบายและการ
บริหารของผูน้าํองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดันครราชสีมาโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
(M =3.55, SD = 0.55) เม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ค่าเฉล่ียปัจจยัการคงอยูใ่นงานใน 5 ดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
ไดแ้ก่ ดา้นคุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ ดา้นสมัพนัธภาพในการทาํงาน ดา้นของงานและชีวิตการ
ทาํงาน ดา้นผลของการปฏิบติังาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ ดา้นนโยบายและการบริหารของผูน้าํ ส่วน
ในดา้นของการพฒันาและฝึกอบรมอยูใ่นระดบัปานกลางดงัตารางท่ี 4 

ตารางท่ี 4 ค่าเฉล่ีย (M) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) และระดบัของปัจจยัดา้นองคก์ารของพยาบาลวชิาชีพ
โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมาโดยรวมและจาํแนกตามรายดา้น (n=192) 

         ปัจจยัดา้นองคก์าร M SD ระดบั 
1. คุณลกัษณะขององคก์ารและการจดัการ 3.61 0.57 มาก 
2. สมัพนัธภาพในการทาํงาน 3.53 0.60 มาก 
3. งานและชีวติการทาํงาน 3.57 0.59 มาก 
4. ผลของการปฏิบติังาน ค่าตอบแทน และผลประโยชน์ 3.57 0.60 มาก 
5. การพฒันา และฝึกอบรม 3.45 0.73 ปานกลาง 
6. นโยบายและการบริหารของผูน้าํองคก์าร 3.57 0.65 มาก 
โดยรวม 3.55 0.55 มาก 

แห่งนี้ให้นานท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้	 คิดเป็นร้อย

ละ	31.77	และ	30.73	ตามล�าดับ	ในด้านของการที่

ยังคงจะท�างานต่อไปแม้พบว่างานท่ีท�าไม่ได้เป็น

ไปตามท่ีคาดหวังไว้อยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อย

ละ	34.90ส่วนในด้านของการที่ยังคงจะท�างานใน

โรงพยาบาลแห่งนี้ต่อไปจนเกษียณอาย	ุและจะไม่

ลาออกจากท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ี	แม้ว่าโรงพยาบาล

ที่ปฏิบัติงานอยู่จะตกอยู่ในสถานการณ์ใดอยู่ใน

ระดับปานกลางคิดเป็นร้อยละ	 31.77และ	 32.29	

ตามล�าดับดังตารางที่	5
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ตารางที่	5		 ร้อยละของระดับของความคิดเห็นของการคงอยู่ในงานโดยรวมและรายข้อของพยาบาล	

	 	 วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา

13 
 
 4. การคงอยูใ่นงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมาผลการวิจยั 
พบว่าระดับของความคิดเห็นของการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัด
นครราชสีมาโดยรวมอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ28.96เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าระดบัของความ
คิดเห็นของการคงอยูใ่นงานอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คือ ดา้นการวางแผนท่ีจะทาํงานในโรงพยาบาลท่ีปฏิบติั 
งานในปัจจุบนัไม่นอ้ยกว่า 2หรือ 3 ปีและการวางแผนท่ีจะทาํงานในโรงพยาบาลแห่งน้ีใหน้านท่ีสุดเท่าท่ีจะ
เป็นไปได ้ คิดเป็นร้อยละ 31.77 และ 30.73 ตามลาํดบั ในดา้นของการท่ียงัคงจะทาํงานต่อไปแมพ้บว่างานท่ี
ทาํไม่ไดเ้ป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวอ้ยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 34.90ส่วนในดา้นของการท่ียงัคงจะทาํงาน
ในโรงพยาบาลแห่งน้ีต่อไปจนเกษียณอายุ และจะไม่ลาออกจากท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ี แมว้่าโรงพยาบาลท่ี
ปฏิบติังานอยูจ่ะตกอยูใ่นสถานการณ์ใดอยูใ่นระดบัปานกลางคิดเป็นร้อยละ 31.77และ 32.29 ตามลาํดบัดงั
ตารางท่ี 5 
 
 ตารางท่ี 5 ร้อยละของระดบัของความคิดเห็นของการคงอยูใ่นงานโดยรวมและรายขอ้ของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา 

 
5.  สมการถดถอยพหุคูณแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัดา้นอาย ุปัจจยัการคงอยูใ่นงานกบั

การคงอยูใ่นงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดันครราชสีมา พบว่างานและชีวิตการทาํงาน
เขา้สมการทาํนายการคงอยูใ่นงานไดเ้ป็นตวัแรก โดยสามารถทาํนายความแปรปรวนของการคงอยู ่ในงาน

การคงอยูใ่นงาน มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

1.ท่านวางแผนท่ีจะทาํงานในโรงพยาบาล/แห่งน้ีไม่
นอ้ยกวา่2 หรือ 3 ปี 

31.77 29.17 
 

26.04 
 

8.33 
 

4.69 
 

2.ท่านวางแผนท่ีจะทาํงานในโรงพยาบาลแห่งน้ีให้
นานท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้

30.73 
 

28.65 
 

23.44 
 

14.58 
 

2.60 
 

3.ท่านยงัคงจะทาํงานต่อไปแมพ้บวา่งานท่ีทาํไม่ได้
เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้

20.31 
 

34.90 
 

27.60 
 

11.46 
 

5.73 
 

4.ท่านยงัคงจะทาํงานในโรงพยาบาลแห่งน้ีต่อไปจน
เกษียณอาย ุ

16.15 
 

24.48 
 

31.77 
 

16.67 
 

10.94 
 

5.ท่านจะไม่ลาออกจากท่ีโรงพยาบาลแห่งน้ีแมว้า่
โรงพยาบาลของท่านจะตกอยูใ่นสถานการณ์ใด   

15.63  
 

27.60  
 

32.29  
 

13.02  
 

11.46  
 

โดยรวม

	 5.	 สมการถดถอยพหุคูณแสดงความ

สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุ	 ปัจจัยการคงอยู่

ในงานกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชุมชน	 จังหวัดนครราชสีมา	 พบ

ว่างานและชีวิตการท�างานเข้าสมการท�านาย

การคงอยู ่ในงานได้เป็นตัวแรก	 โดยสามารถ

ท�านายความแปรปรวนของการคงอยู่	 ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนได้ร้อยละ	31.3		

(R2	=	0.313)	ที่ระดับนัยส�าคัญ	.001	(p	<.001)	และ

อายุเข้าสมการการถดถอยพหุคูณเป็นตัวท่ีสอง

โดยสามารถร่วมกันท�านายความแปรปรวนของ

การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

ชุมชน	 จังหวัดนครราชสีมาได้อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05	(	p<.05	)	มีค่าสัมประสิทธิ์ใน

การท�านายเท่ากับ	0.342	(R2	=	0.342แสดงว่า	งาน

และชวีติการท�างาน	และอาย	ุสามารถอธิบายความ

แปรปรวนการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาได้ร้อยละ	

34.2	ดังตารางที่	6
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ตารางที่	6	 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นข้ันตอนของปัจจัยท�านายการคงอยู่	

	 	 ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมา	(n=192)	

	 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบ

เพิ่มตัวแปรเป็นข้ันตอน	 (Stepwise	Multiple	

Regression	Analysis)	พบว่าปัจจัยด้านงานและ

ชีวิตการท�างานและอายุสามารถท�านายความ

แปรปรวนของการคงอยู่ในงานอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05	 โดยสามารถเขียนสมการ

ท�านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรง

พยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาในรูปคะแนน

ดิบได้ดังนี้

	 การคงอยู่ในงาน	=	.176	+	0.798	(งานและ

ชีวิตการท�างาน	)	+	0.017	(อายุ)

	 งานและชีวิตการท�างาน	สามารถท�านาย

การคงอยู่ในงานได้	 โดยคะแนนงานและชีวิตการ

ท�างานท่ีเพิ่มข้ึน	 1	คะแนนจะท�าให้การคงอยู่ใน

งานเพิม่ข้ึน	0.798	หน่วยเม่ือควบคุมตัวแปรอืน่ให้

คงที่

	 อายุสามารถท�านายการคงอยู่ในงานได	้

โดยอายท่ีุเพิม่ขึน้	1	ปี	จะท�าให้การคงอยูใ่นงานเพิม่

ขึ้น	0.017	หน่วยเมื่อควบคุมตัวแปรอื่นให้คงที่

14 
 
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนไดร้้อยละ 31.3 (R2 = 0.313) ท่ีระดบันยัสาํคญั .001 ( p <.001) และ
อายเุขา้สมการการถดถอยพหุคูณเป็นตวัท่ีสองโดยสามารถร่วมกนัทาํนายความแปรปรวนของการคงอยูใ่น
งานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จงัหวดันครราชสีมาไดอ้ยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 ( p
<.05 ) มีค่าสัมประสิทธ์ิในการทาํนายเท่ากบั 0.342 (R2 = 0.342แสดงว่า งานและชีวิตการทาํงาน และอาย ุ
สามารถอธิบายความแปรปรวนการคงอยูใ่นงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา
ไดร้้อยละ 34.2 ดงัตารางท่ี 6 

ตารางท่ี 6  ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พหุคูณแบบเพิ่มตวัแปรเป็นขั้นตอนของปัจจยัทาํนายการคงอยูใ่นงาน
 ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมา (n=192)   

Model ตวัแปรทาํนาย  

1 งานและชีวิตการทาํงาน
2 

 
งานและชีวิตการทาํงาน 
อาย ุ

 

Constant = .176, F = 49.124, p<  .05 

 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเพิม่ตวัแปรเป็นขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) พบวา่ปัจจยัดา้นงานและชีวิตการทาํงานและอายสุามารถทาํนายความแปรปรวนของการคงอยูใ่น
งานอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.05 โดยสามารถเขียนสมการทาํนายการคงอยูใ่นงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดันครราชสีมาในรูปคะแนนดิบไดด้งัน้ี 
 การคงอยู่ในงาน = .176 + 0.798 (งานและชีวติการทํางาน ) + 0.017 (อายุ) 

งานและชีวิตการทาํงาน สามารถทาํนายการคงอยู่ในงานได้ โดยคะแนนงานและชีวิตการ
ทาํงานท่ีเพิ่มข้ึน 1 คะแนนจะทาํใหก้ารคงอยูใ่นงานเพ่ิมข้ึน 0.798 หน่วยเม่ือควบคุมตวัแปรอ่ืนใหค้งท่ี 

อายสุามารถทาํนายการคงอยูใ่นงานได ้ โดยอายท่ีุเพิ่มข้ึน 1 ปี จะทาํใหก้ารคงอยูใ่นงานเพิ่มข้ึน 
0.017 หน่วยเม่ือควบคุมตวัแปรอ่ืนใหค้งท่ี 

 

อภปิรายผลการวจิยั  

 การอภิปรายผลการวิจยัเร่ือง ปัจจยัทาํนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ชุมชนจงัหวดันครราชสีมา ผูว้ิจยัอภิปรายผลการศึกษาตามสมมติฐานการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

Constant	=	.176,	F	=	49.124,	p<	.05

อภิปรายผลการวิจัย	
	 การอภปิรายผลการวจัิยเร่ือง	ปัจจยัท�านาย

การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ	โรงพยาบาล

ชุมชนจังหวัดนครราชสีมา	ผู้วิจัยอภิปรายผลการ

ศึกษาตามสมมติฐานการวิจัย	ดังต่อไปนี้

	 สมมติฐานข ้อที่ 	 1 	 พยาบาลวิชาชีพ	

โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมามี	

การคงอยู่	 ในงานอยู่ในระดับมากแต่ผลการวิจัย

พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการคงอยู่ในงานระดับปาน

กลาง	 (M=3.48,	SD	=	0.94)สอดคล้องกับ	วัชรา		

ขาวผ่อง	 (2556)	 ท่ีศึกษาปัจจัยท�านายความ

พึงพอใจในงานและความต้ังใจคงอยู ่ในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนภาค

ตะวันออก	 แต่แตกต่างจากการศึกษาของสุรีย์		

ท้าวค�าลือ	 (2549)	 ซ่ึงพบว่าความต้ังใจคงอยู่ใน

งานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชนเขต

กรงุเทพมหานครอยูใ่นระดบัค่อนข้างมาก	ผลการ

วิจัยพบว่าพยาบาลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่	 มีระยะ

เวลาปฏบัิติงานมากกว่า	10	ปี	และค่าเฉลีย่ของการ

คงอยู่ในงานเท่ากับ	11.98	ปี	แสดงว่ามีความตั้งใจ

ในการปฏบัิติงานต่อไปในโรงพยาบาลทีป่ฏบิติังาน	

ในป ั จ จุ บั นสอดคล ้ อ งกั บก า ร ศึ กษ าของ		
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(นัทที	เอี่ยมอ่อน,	2550;	กฤษณี	ก้อนพิงค์,	2552	)		

ที่พบว่าอายุการท�างานมีความสัมพันธ์กับความ

ต้ังใจคงอยู่ในงาน	ซึ่งระยะเวลาการในปฏิบัติงาน

ที่มากข้ึนนั้นแสดงให้เห็นถึงการท่ีได้ลงทุนใน

เรื่องของเวลา	ปัญญา	ก�าลังกาย	ก�าลังใจ	หากลา

ออกก่อนท่ีจะครบก�าหนดบุคคล	นั้นก็จะสูญเสีย

ส่ิงดังกล่าวทีเ่ขาได้ลงทุนไป	(รจุริา	รคิารมย์,	2556)		

ผลการวิจัยพบว่ากลุ ่มตัวอย ่าง	 ส ่วนใหญ่มี

สถานภาพสมรสอายุ	 31-	 40	ปีซ่ึงเป็นช่วงอายุ

ที่มีครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคม

ปัจจุบันท�าให้ผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นในการหา

รายได้เพื่อความมั่นคงของตนเองและครอบครัว

	 สมมติฐานข้อที่	 2	 อายุ	 และปัจจัยด้าน

องค์การ	สามารถร่วมกันท�านายการคงอยู่ในงาน

ของพยาบาลวชิาชพีในโรงพยาบาลชมุชน	จังหวดั

นครราชสีมา	จากการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท�านายการ

คงอยู่ในงาน	ตัวแปรที่เข้าสมการตามล�าดับ	ได้แก่	

ตัวแปรด้านงานและชีวิตการท�างาน	และอายุ	

	 1.	 งานและชีวิตการท�างานผลการวิจัย

พบว่างานและชีวิตการท�างานเป็นปัจจัยการคง

อยู่ในงานท่ีเข้าสมการเป็นตัวแรก	 ค่าเฉล่ียโดย

รวมของงานและชีวิตการท�างานอยู่ในระดับมาก		

(M	=	3.57,	SD	=	0.59)	อธิบายได้ว่างานโรงพยาบาล

ชมุชน	จงัหวดันครราชสมีาเป็นงานท่ีมีความม่ันคง	

เพราะอยู่ภายใต้การบริหารแบบระบบราชการ	

โดยที่พยาบาลวิชาชีพกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น

ข้าราชการจึงมีความรู้สึกถึงความม่ันคงในงาน

ที่ท�าอยู ่ส่งผลถึงการคงอยู ่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพกลุ่มตัวอย่าง	 เพราะระบบราชการเป็น

ระบบการ	จ้างงานที่มีความมั่นคงที่สุดเป็นระบบ

ที่บุคลากรส่วนใหญ่จะอยู่ในต�าแหน่งจนเกษียณ

อายุราชการ	(วันเพ็ญ	นาสอนใจ,	2559)	ซึ่งงานที่

มีความมั่นคงสามารถให้ความม่ันใจกับชีวิตและ

ครอบครัว	 องค์การใดท่ีมีความม่ันคงสูงอัตรา

การคงอยู่ในงานจะสูงด้วย	 (Mathis	&	 Jackson,	

2010)	ส่วนในด้านของความสมดุลระหว่างงาน

และการด�าเนินชีวิตเป็นส่ิงที่มีความส�าคัญอีก

ประการหน่ึงการที่บุคคลไม่สามารถปรับสมดุล

ของชีวิตส่วนตัวและงานได้	บุคคลนั้นจะไม่คงอยู่

ในงาน	ตรงกันข้ามหากผู้ใดสามารถปรับสมดุล

ของชีวิตส่วนตัวและงานได้จะทุ่มเทท�างานอย่าง

เต็มก�าลงั	มีความพงึพอใจ	มีความสขุในการท�างาน	

และไม่คิดจะเปลี่ยนหรือ	 ย้ายงานผลการวิจัยพบ

ว่าพยาบาลวิชาชีพสามารถแบ่งเวลาการท�างาน

และชีวิตส่วนตัวได้อย่างเหมาะสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับมาก	 (M=3.53,	 SD	=	 0.8)	 การปฏิบัติงาน

ที่มีตารางเวลาที่ยืดหยุ่นเหมาะสมท�าให้เกิดความ

สมดุลระหว่างงานการด�าเนินชีวิตและครอบครัว

สอดคล้องกับผลการศึกษาของบงกชพรต้ังฉัตร

ชัย	(2554)	ท่ีพบว่าความสมดลุของชวีติการท�างาน

และครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคง

อยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชพีอรณุรตัน์	คนัธา	และ

คณะ	 (2555)	พบว่าการจัดตารางเวลาปฏิบัติงาน

ท่ีมีความยืดหยุ่นเป็นส่ิงท่ีท�าให้พยาบาลวิชาชีพ

คงอยู่ในงานการศึกษาวิจัยครั้งน้ีพบว่างานและ

ชีวิตการท�างาน	สามารถท�านายการคงอยู่ในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนจังหวัด

นครราชสีมาได้	ร้อยละ	31.3	(R2	=	0.313,	Beta	=	

0.533)	แสดงให้เหน็ว่าการมีสมดุลในงานและชวีติ

การท�างานมีผลต่อการคงอยู่ในงาน

	 2.	 อายผุลการวจิยัพบว่าอายขุองพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน	จังหวัดนครราชสีมามี

ความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ในงาน	อย่าง
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มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ.001	คนที่อายุมากขึ้น

จะมีความสุขุม	รอบคอบ	 มีมุมมองกว้างไกลและ

ลึกซึ้ง	มีโอกาสในการพบปะบุคคลหลายประเภท	

จึงเป็นการสั่งสมประสบการณ์ของบุคคล	ในด้าน

ของการท�างานสามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ต่างๆได้ดีกว่าคนท่ีมีอายุน้อย	 การ

ปฏิบัติงานท่ีมีระยะเวลายาวนานมักมีเพื่อนสนิท

มาก	 ประกอบกับต�าแหน่งงานสูงขึ้นอัตราเงิน

เดือนเงินเดือนและผลตอบแทนต่างๆที่ได้รับก็จะ

มีมากขึ้นของ	(กฤษณี	ก้อนพิงค์,	2552	)นอกจาก

นี้ยังตระหนักได้ว่าทางเลือกในการท�างานของ

ตนเองลดลง	ดังนั้นสิ่งจูงใจที่องค์การอื่นเสนอให้

ต้องสูงและเพยีงพอท่ีจะท�าให้ตัดสินใจเปลีย่นงาน

หรือลาออกจากงาน	 (รุจิรา	 ริคารมย์,	 2556)คนท่ี

มีอายุมากจึงคงอยู่ในงานมากกว่าผู้ท่ีมีอายุน้อย		

(สุรีย์	 ท้าวค�าลือ,	 2549)	 ในการวิจัยครั้งน้ีพบว่า

พยาบาลกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้	 20,000-

30,000	บาทไม่เพียงพอกับรายจ่ายของครอบครัว

และมีหน้ีสินมีอายุระหว่าง	 20-30	ปีมากที่สุดคิด

เป็นร้อยละ	40.63	 ซ่ึงจัดอยู่ในกลุ่มคนรุ่นอายุวาย

ลักษณะ	 เป็นผู้ที่มีความม่ันใจสูง	 ยึดถือตนเอง

เป็นส�าคัญมีค่านิยมในการใช้ชีวิตท่ีเป็นส่วนตัว	

เบื่อง่าย	 และเป็นช่วงที่อยู่ในขั้นทดลองว่างานท่ี

ท�าอยู่เหมาะสมกับตนเองหรือไม่หากไม่เหมาะ

สมก็จะพยายามเปลี่ยนใหม่ดังน้ันคนรุ่นอายุวาย

จึงสามารถเปลี่ยนงานจากท่ีหน่ึงไปที่อื่นได้ง่ายถ้า

มันสร้างประโยชน์ให้กับพวกเขา	จึงเป็นกลุ่มคน

ที่ธ�ารงรักษาไว้ได้ยากท่ีสุด	 (Weingarten,	 2009)		

สอดคล้องกับกฤษดา	แสวงดี	(2552)	ที่พบว่ากลุ่ม

อายเุจนวายเป็นกลุม่ท่ีลาออกจากราชการมากท่ีสุด

การศึกษาวิจัยครั้งนี้พบว่าอายุเป็นปัจจัยการคง

อยู่ในงานที่เข้าสมการเป็นตัวท่ีสองโดยสามารถ

ท�านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรง

พยาบาลชุมชนจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ	 34.2	 (R2	 =	 0.342,	 Beta	 =	 0.174)	 โดย

สามารถท�านายการคงอยู่ในงานได้เพิ่มข้ึนร้อยละ	

2.9	(R2change	=	0.029)

	 ผลการวจิยัโดยสรปุพบว่างานและชวีติการ

ท�างานและอายสุามารถร่วมกนัท�านายการคงอยูใ่น

งานของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลชุมชนจงัหวดั

นครราชสีมาได้ร้อยละ	34.2	อย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ	(R2	=	0.342,	p<	0.5)

ข้อเสนอแนะ
	 1.	ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวจัิยไปใช้

ผู้บริหารการพยาบาลควรมีการจัดระบบในการ

จัดอัตราก�าลังให้เหมาะสมกับภาระงาน	 มีการ

เสริมก�าลังคนทดแทนกรณีท่ีขาดอัตราก�าลัง		

รวมถงึเปิดโอกาสให้พยาบาลวชิาชพีมส่ีวนร่วมใน

การก�าหนดตารางเวลาการปฏิบัติงานท่ีพอเหมาะ

โดยไม่กระทบกับคุณภาพและมาตรฐานงานการ

พยาบาล	เพื่อช่วยให้พยาบาลวิชาชีพสามารถชีวิต

ส่วนตัว	 ชีวิตครอบครัวท่ีมีความสมดุลกับการ

ท�างานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของงานและ

คุณภาพชวีติของพยาบาลวชิาชพี	เป็นการเพิม่การ

คงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

	 ผู้บริหารโรงพยาบาลควรให้ความส�าคัญ

กับการประเมินผลของการปฏิบัติงานท่ีโปร่งใส	

ยุติธรรม	การจ่ายค่าตอบแทน	ผลประโยชน์และ

สวัสดิการที่เหมาะสม	ทั้งค่าตอบแทนภายในและ

ภายนอกเป็นส่ิงที่ผู ้บริหารทางการพยาบาลไม่

ควรมองข้าม	 เพราะปัจจุบันค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน

ท�าให้บุคคลต้องแสวงหาสถานท่ีท�างานท่ีจ่ายค่า

ตอบแทนสูงเหมาะสมกับการด�ารงชีพโดยเฉพาะ
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พยาบาลที่อายุยังน้อยสามารถเปลี่ยนงานหรือ

ย้ายงานได้มากกว่าคนอายุมาก	 ซ่ึงปัจจุบันระบบ

สุขภาพเปิดกว้าง	โรงพยาบาลเอกชนมีจ�านวนมาก

ขึ้น	 เกิดการเปรียบเทียบค่าตอบแทนระหว่างโรง

พยาบาลเอกชนและโรงพยาบาลรัฐบาลอยู่เนืองๆ	

พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความรู ้ความสามารถและ

ประสบการณ์ในการท�างานสูง	จึงมีโอกาสในการ

เลือกงานซ่ึงจะมีผลกระทบต่อการคงอยู่ในงาน

อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

	 2.		 ข้อเสนอแนะส�าหรับการท�าวิจัยครั้ง

ต่อไป

		 	 2.1		 ศึกษาเปรียบเทียบการคงอยู่ใน

งานของพยาบาลวชิาชพี	กลุม่ทีไ่ด้รบัการบรรจเุป็น

ข้าราชการกับกลุ่มที่เป็นลูกจ้าง

	 	 2.2		 ศึกษาและพัฒนารูปแบบการ

ธ�ารงรักษาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน

จังหวัดนครราชสีมาให้คงอยู่ในงาน
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