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Abstract 
	 Purpose:	 The	 aim	 of	 this	 study	 was	 to	 determine	 the	 predictors	 of	 intent	 to	 stay	 among	
professional	nurses	at	a	university	hospital.		
	 Design:	Correlational	predictive	study.		
	 Methods:	The	participants	included	212	professional	nurses	having	worked	for	more	than	one	year	
in	a	tertiary	hospital,	a	clinical	setting	for	nurse	students	from	Faculty	of	Nursing	Mahidol	University.	
Data	 were	 collected	 using	 a	 set	 of	 questionnaires	 consisting	 of	 a	 demographic	 data	 form	 and	 the	
questionnaire	 asking	 about	 factors	 influencing	 the	 nurse’s	 intent	 to	 stay.	 The	 factors	 included	 job	
characteristics,	 organizational	 climate,	 organizational	 commitment,	 quality	 of	 work	 life,	 and	
organizational	culture.	Stepwise	multiple	regression	analysis	was	used	for	data	analysis.	
	 Main findings:	The	study	results	indicated	that	25.2%	(R2	=	.252,	F	=	14.687,	p	<	.001)	of	the	intent	
to	stay	of	the	nurses	in	the	next	year	could	be	predicted	by	the	following	factors:	1)	welfare	services	for	
family	members,	2)	the	timing	of	night	shift,	3)	organizational	commitment,	and	4)	quality	of	work	life.	
In	addition,	26.2%	(R2	=	.262,	F	=	16.360,	p	<	.001)	of	the	intent	to	stay	of	the	nurses	in	the	next	3	years	
could	be	predicted	by	 the	 following	 factors:	1)	welfare	services	 for	 family	members,	2)	 the	 timing	of	
night	shift,	3)	work	experience,	and	4)	organizational	climate.	
	 Conclusion and recommendations:	The	study	findings	should	be	used	as	significant	information	
for	the	hospital	and	nursing	administrators	to	plan	a	strategy	for	motivating	the	professional	nurses	to	
stay	in	their	workplace.	
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บทคดัยอ่
 วตัถปุระสงค:์เพือ่ศกึษาปจัจยัทำนายความตอ้งการอยู่ในงานของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัแหง่หนึง่
 รปูแบบการวจิยั:การศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิทำนาย(correlationalpredictivestudy)
 วิธีดำเนินการวิจัย: กลุ่มตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงพยาบาล
แหลง่ฝกึปฏบิตัขิองนกัศกึษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหดิล จำนวน 212 คน จากการสุม่ตวัอยา่ง
โดยเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามซึง่ประกอบดว้ยแบบสอบถามปจัจยัสว่นบคุคล และแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลตอ่
ความตอ้งการอยู่ในงาน ซึง่ประกอบดว้ย 5 ปจัจยั คอื ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน ปจัจยัดา้นบรรยากาศขององคก์าร ปจัจยั
ดา้นความผกูพนัตอ่องคก์าร ปจัจยัดา้นคณุภาพชวีติการทำงาน และปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร การวเิคราะหข์อ้มลูใช้
การวเิคราะหถ์ดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอน
 ผลการวจิยั: ปจัจยัเกีย่วกบัสมาชกิในครอบครวัได้ใชส้ทิธิจ์ากสวสัดกิารในหนว่ยงาน ระยะเวลาการปฏบิตังิานบนหอ
ผูป้ว่ยในเวรดกึ ความผกูพนัตอ่องคก์าร และคณุภาพชวีติในการทำงานสามารถรว่มกนัอธบิายความแปรปรวนความตอ้งการ
อยู่ในงานของกลุม่ตวัอยา่งในระยะ1ปขีา้งหนา้ไดร้อ้ยละ25.2 (R2= .252,F=14.687,p< .001)และปจัจยัเกีย่วกบั
สมาชกิในครอบครวัได้ใชส้ทิธิจ์ากสวสัดกิารในหนว่ยงาน ระยะเวลาการปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยในเวรดกึ ประสบการณก์าร
ทำงาน และบรรยากาศในองคก์ารสามารถรว่มกนัอธบิายความแปรปรวนความตอ้งการอยู่ในงานของกลุม่ตวัอยา่งในระยะ
3ปขีา้งหนา้ไดร้อ้ยละ26.2(R2=.262,F=16.360,p<.001)
 สรปุผลและขอ้เสนอแนะ: ผลการศกึษาสามารถนำมาใชเ้ปน็ขอ้มลูสำคญัสำหรบัผูบ้รหิารโรงพยาบาลในการวางแผน
กลยทุธท์ีจ่ะจงูใจใหพ้ยาบาลวชิาชพียงัคงอยู่ในองคก์ารตอ่ไป
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ความสำคัญของปัญหา
 ปจัจบุนัวกิฤตการขาดแคลนพยาบาลไดเ้กดิขึน้ทัว่โลก
ทั้งในประเทศที่พัฒนาอย่างสหรัฐอเมริกา และแคนาดา1
และประเทศกำลังพัฒนาทั้งในแถบเอเชียและแอฟริกา2
รวมทัง้ประเทศไทย3 พยาบาลเปน็กลุม่วชิาชพีกลุม่หนึง่ทีม่ี
ขนาดใหญท่ีส่ดุในทมีสขุภาพ มบีทบาทสำคญัอยา่งมากใน
การบรกิารดา้นสขุภาพโดยตรงแกผู่ป้ว่ย ขอ้มลูจากการลง
ทะเบียนผู้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
ผดงุครรภข์องสภาการพยาบาลณวนัที่31ธนัวาคม2552
พบว่า มีพยาบาลวิชาชีพที่มีใบประกอบอนุญาตประกอบ
วชิาชพีการพยาบาลชัน้หนึง่ถงึ 149,050 คนและพยาบาล
เทคนคิจำนวน6,700คน4แมจ้ะมกีำลงัคนมากแตพ่ยาบาล
ยังคงเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนในระบบบริการสุขภาพของ
ประเทศเนือ่งจากอปุสงคแ์ละอปุทานที่ไมส่มดลุกนัมรีะบบ
ประกนัสขุภาพทีเ่ขา้ถงึประชาชน ทำใหป้ระชาชนสามารถ
เขา้ถงึบรกิารไดม้ากขึน้และในปี2552สภาการพยาบาลได้
ทำการคาดการณค์วามตอ้งการพยาบาลทัว่ประเทศใน10ปี
ขา้งหนา้ คอื ปี 2562 โดยคำนวณจากฐานของประชากรที่
คาดว่าจะมีในปีนั้น ใช้อัตราส่วนพยาบาลต่อประชากรที่
1:400พบวา่ในปี2562ระบบบรกิารสขุภาพในประเทศไทย
ตอ้งการพยาบาลมากถงึ 180,435 คน ขณะทีจ่ะมพียาบาล
วิชาชีพเพียง 128,628 คน4 จากจำนวนของพยาบาลดัง
กลา่วทำใหท้ราบวา่ ประเทศไทยยงัขาดพยาบาลอกีจำนวน
มาก นอกจากนี้ยังพบว่ามีการย้ายงานหรือลาออกของ
พยาบาลวชิาชพีในประเทศไทย ทัง้โรงพยาบาลของภาครฐั
และเอกชนประมาณรอ้ยละ3.35ซึง่เปน็อตัราทีส่งูมาก
 ปญัหาการขาดแคลนพยาบาลทีเ่กดิขึน้นัน้ ลว้นแตม่ี
สาเหตจุากปจัจยัมากมาย ซึง่ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ในเรือ่ง
ปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการอยู่ในวิชาชีพการพยาบาล
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พบว่า การที่พยาบาล
ต้องการอยู่ในงานหรือการที่พยาบาลอยากออกจากงาน
ส่วนใหญ่เป็นผลจากปัจจัยสำคัญหลายประการคือ ปัจจัย
ส่วนบุคคล ลักษณะงาน6 บรรยากาศขององค์การ7
ความผูกพันกับองค์การ8 คุณภาพชีวิตในการทำงาน9
วฒันธรรมองคก์าร10ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะศกึษาปจัจยัดงักลา่ว
เพิ่มเติม เนื่องจากการธำรงบุคลากรพยาบาลให้คงอยู่ใน
วิชาชีพ เป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดความ
รนุแรงของปญัหาความขาดแคลนพยาบาล
 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิด

หลกัสตูรพยาบาลศาสตรบณัฑติ เพือ่ผลติพยาบาลวชิาชพี
โดยในส่วนหนึ่งของหลักสูตรนั้น ได้มีการจัดการเรียน
การสอนใหน้กัศกึษาพยาบาลจะตอ้งฝกึปฎบิตับินหอผูป้ว่ย
ในแหลง่ฝกึปฏบิตัขิองโรงพยาบาลตา่ง ๆ ในเขตกรงุเทพมหานคร
โดยการฝกึปฎบิตับินหอผูป้ว่ยนัน้ นอกจากจะมอีาจารยเ์ปน็
ผู้สอนแล้ว พยาบาลวิชาชีพบนหอผู้ป่วยยังต้องเป็นผู้ที่มี
ส่วนร่วมในการเรียนการสอนด้วย ซึ่งการจัดการเรียน
การสอนนัน้จะไมส่ำเรจ็ลลุว่งไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้
ถา้หากไม่ไดร้บัความรว่มมอืจากแหลง่ฝกึปฎบิตัโิดยเฉพาะ
จากพยาบาลวชิาชพีทีอ่ยูบ่นหอผูป้ว่ย ในการใหค้ำแนะนำ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับงานและการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
พยาบาล และเนือ่งดว้ยโรงพยาบาลแหลง่ฝกึของนกัศกึษา
พยาบาลสว่นใหญน่ัน้เปน็โรงพยาบาลระดบัตตยิภมูิ รกัษา
ดแูลผูป้ว่ยทีม่อีาการและโรคทีซ่บัซอ้นเฉพาะทาง พยาบาล
วิชาชีพเป็นบุคคลหนึ่งที่จะต้องดูแลบริการผู้ป่วยโดยตรง
และยังต้องคอยช่วยชี้แนะเกี่ยวกับงานและการเรียนการ
สอนแก่นักศึกษาพยาบาล ทำให้มีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น
กวา่โรงพยาบาลอืน่ๆ ที่ไม่ใชแ่หลง่ฝกึปฎบิตัขิองนกัศกึษา
พยาบาล ซึ่งอาจจะส่งผลต่อความต้องการอยู่ในงานของ
พยาบาลวชิาชพี ซึง่ในการศกึษาทีผ่า่นมาพบวา่ พยาบาลที่
อยู่ ในสังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลระดับตติยภูมิมีอัตราการลาออก โอนย้าย
จำนวนสงูขึน้ทกุปี3 รวมทัง้จากการศกึษาพบวา่ พยาบาลใน
โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยคิดจะลาออกจาก
โรงพยาบาลรอ้ยละ56.5011

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาความต้องการอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพกับปัจจัยส่วนบุคคล ลักษณะงาน
บรรยากาศขององคก์าร ความผกูพนักบัองคก์าร คณุภาพ
ชวีติการทำงานและวฒันธรรมองคก์ารของพยาบาลวชิาชพี
ในโรงพยาบาลแหล่งฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์มหาวทิยาลยัมหดิลคณะผูว้จิยัเชือ่วา่
ผลที่ไดร้บัจากการศกึษาครัง้นี้ สามารถเปน็แนวทางสำหรบั
ผู้บริหารในการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมและบริหาร
จดัการดา้นบคุลากรพยาบาล เพือ่เสรมิสรา้งคณุภาพชวีติ
การทำงานของพยาบาล ปรบัปรงุลกัษณะงาน วฒันธรรม
องคก์าร บรรยากาศขององคก์ารใหด้ขีึน้ เพิม่ความผกูพนั
กบัองคก์าร อนัจะสง่ผลทีด่ตีอ่ความตอ้งการอยู่ในงานและ
เพิ่มคุณภาพการบริการทางการพยาบาลต่อผู้มารับบริการ
และประชาชนทัว่ไปสอดคลอ้งตอ่ความตอ้งการของสงัคม
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายของความต้องการอยู่ในงาน
ของพยาบาลวชิาชพีของพยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลแหลง่
ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิล

วิธีการดำเนินการวิจัย
 การศกึษาครัง้นีเ้ปน็การศกึษาความสมัพนัธเ์ชงิทำนาย
(correlationalpredictivestudy)
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง
 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้นี้ คอื พยาบาลวชิาชพี
ทีป่ฏบิตังิานตัง้แต่1ปขีึน้ไปในโรงพยาบาลระดบัตตยิภมูใิน
เขตกรุงเทพมหานครที่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวทิยาลยัมหดิลฝกึปฏบิตัจิำนวน 3 แหง่ แตผู่ว้จิยัเกบ็
กลุม่ตวัอยา่งเพยีง1โรงพยาบาลเนือ่งจากมี2โรงพยาบาล
ที่นักศึกษาได้ ไปฝึกปฏิบัติในวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์
เท่านั้น ดังนั้นในการคัดเลือกโรงพยาบาล ผู้วิจัยเลือก
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาขึ้นฝึกปฏิบัติมากที่สุด
เพยีง1โรงพยาบาลเทา่นัน้
 ขนาดของกลุม่ตวัอยา่งที่ไดจ้ากการวเิคราะหอ์ำนาจ
การทดสอบ (power analysis) จากการใช้ โปรแกรม
GPOWER12 โดยผูว้จิยักำหนดขนาดอทิธพิลขนาดปานกลาง
ค่าความเชื่อมั่นα = .01 กำหนด power of test
= .95 ในการศึกษาครั้งนี้มีตัวแปรทำนาย 12 ตัวพบว่า
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งตอ้งมอียา่งนอ้ย 198 คน และจากงาน
วจิยัของดสุดิาเครอืคำปวิ13พบวา่ในการเกบ็ขอ้มลูพยาบาล
วชิาชพีนัน้จะมอีตัราการตอบกลบัของแบบสอบถามเทา่กบั
รอ้ยละ 70 เพือ่ทีจ่ะไดข้นาดของกลุม่ตวัอยา่งทีพ่อเพยีงตอ่
การตอบปญัหาวจิยั ผูว้จิยัจงึคำนวณขนาดของกลุม่ตวัอยา่ง
โดยใชแ้นวทางการคำนวณของSullivan14ไดข้นาดของกลุม่
ตัวอย่างที่ต้องการจำนวน 283 คน จากนั้นทำการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบงา่ย(simplerandomsampling)ตามสดัสว่น
ของพยาบาลวชิาชพีในงานการพยาบาลตา่งๆ
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 1 ชุด
ประกอบดว้ยชดุคำถาม2สว่นไดแ้ก่
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบ
ไปด้วย อายุ สถานภาพสมรส วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง
ปัจจุบัน ระยะเวลาในการทำงาน จำนวนระยะเวลาที่

ขึ้นปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยทั้งเวรเช้า บ่ายและดึก การใช้
สวสัดกิารของสมาชกิในครอบครวั และความตอ้งการอยู่ใน
งานรวม21ขอ้โดยผูว้จิยัสรา้งขึน้เอง
 คำถามความตอ้งการอยู่ในงานเปน็ visual analog
scaleมคีา่ระหวา่ง0-100 โดยคา่0หมายถงึ ไมต่อ้งการ
อยู่ในงานเลยและคา่100หมายถงึตอ้งการอยู่ในงานมาก
ทีส่ดุแบง่ระดบัความตอ้งการเปน็3ระดบัคอื(1)ตัง้ใจอยู่
ในงานนอ้ย มคีา่ระหวา่ง 1-33.33 (2) ตัง้ใจอยู่ในงานปาน
กลางมคีา่ระหวา่ง 33.34-66.66และ (3) ตัง้ใจอยู่ในงาน
มากมีคา่ตัง้แต่66.67ขึน้ไป
 สว่นที่ 2 แบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความ
ตอ้งการอยู่ในงานประกอบดว้ย ก) ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน
จำนวน 16 ขอ้ ข) ปจัจยัดา้นบรรยากาศองคก์าร จำนวน
21 ข้อ ซึ่งทั้งสองฉบับปรับปรุงจากแบบสอบถามด้าน
ลักษณะงาน และแบบสอบถามบรรยากาศองค์การ ของ
จฑุาวดี กลิน่เฟือ่ง15 ค) ปจัจยัดา้นความผกูพนัตอ่องคก์าร
ปรับปรุงจากแบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างความพึง
พอใจในงานความผกูพนัตอ่องคก์ารกบัการตัง้ใจลาออกของ
พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา้ ของปารชิาติ
ยิง่ประเสรฐิ16 จำนวน 11 ขอ้ ง) ปจัจยัดา้นคณุภาพชวีติ
ของพยาบาลวิชาชีพ สร้างตามแนวคิดของ Walton17
โดยวัลลภา บุญรอด18 จำนวน 39 ข้อ จ) ปัจจัยด้าน
วัฒนธรรมองค์การ สร้างโดยอรุณรัตน์ คันธา19 โดย
ปรับปรุงจากแบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้
วฒันธรรมองคก์าร การรบัรูน้สิยัของการเรยีนรูสู้อ่งคก์าร
แห่งการเรียนรู้ กับผลการปฏิบัติงานของบุคลากรระดับ
ปฏิบัติการในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
ตามแนวคดิของHofstede และHofstede20 จำนวน 32
ขอ้ รวมจำนวนทัง้สิน้ 119 ขอ้ ลกัษณะแบบสอบถามเปน็
แบบประมาณคา่ระดบัความคดิเหน็ 5 ระดบั จากคะแนน
1-5 ซึง่สามารถแปลผลไดด้งันี้ คะแนนระหวา่ง 4.50-5.00
หมายถึง สูงมากที่สุด 3.50-4.49 สูงมาก 2.50-3.39
ปานกลาง1.50-2.49นอ้ยและ1.00-1.49นอ้ยมาก
 การตรวจสอบคณุภาพของแบบสอบถาม
 ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัที่
มีผลต่อความต้องการอยู่ ในงาน โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
ประสบการณใ์นดา้นวชิาการดา้นการบรหิารจำนวน4คน
ตรวจสอบเนือ้หา แลว้นำมาปรบัปรงุแก้ ไข และหาความ
เที่ยงของเครื่องมือโดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับ
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พยาบาลวชิาชพีจำนวน30คนที่โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั
แห่งหนึ่ง แล้วคำนวณหาค่าความเที่ยงโดยใช้สูตรหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha
coefficient) ของแบบสอบถามเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความ
ต้องการอยู่ในงาน ประกอบด้วย 5 ปัจจัยคือ ปัจจัยด้าน
ลกัษณะงาน ปจัจยัดา้นบรรยากาศขององคก์าร ปจัจยัดา้น
ความผกูพนัตอ่องคก์าร ปจัจยัดา้นคณุภาพชวีติการทำงาน
และปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์ารไดค้า่เทา่กบั.90.93.89
.93และ.86ตามลำดบั
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง
 การวจิยัครัง้นีผ้า่นการพจิารณาและไดร้บัการรบัรอง
จากคณะกรรมการจรยิธรรมในคนของมหาวทิยาลยัมหดิล
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (COA no. SI 163/
2011)
 การเกบ็รวบรวมขอ้มลูวจิยั
 คณะผู้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยส่ง
แบบสอบถามใสซ่องถงึกลุม่ตวัอยา่ง โดยใชเ้วลาในการเกบ็
ข้อมูลนาน 1 เดือน (1 เมษายน 2554 - 30 เมษายน
2554)หลงัจากทีก่ลุม่ตวัอยา่งทำแบบสอบถามเสรจ็แลว้นำ
ใสซ่องปดิผนกึและสง่คนืที่ ฝา่ยวจิยัของสำนกังานฝา่ยการ
พยาบาลของโรงพยาบาล โดยกำหนดขอขอ้มลูคนืภายใน 2
สัปดาห์หลังจากที่ ได้รับแบบสอบถาม มีพยาบาลส่ง
แบบสอบถามคนืจำนวน 212 คน อตัราการตอบกลบัของ
แบบสอบถามเทา่กบัรอ้ยละ74.91
 การวเิคราะหข์อ้มลู
 ใช้ โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณค่าเฉลี่ย ร้อยละ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation)
และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise
multipleregressionanalysis)

ผลการวิจัย
 กลุม่ตวัอยา่งพยาบาลวชิาชพีจำนวน212คนมอีายุ
เฉลี่ย 30.49 ปี ประสบการณ์การทำงานเฉลี่ย 8.11 ปี
สว่นใหญจ่บการศกึษาระดบัปรญิญาตรี 192 คน คดิเปน็
รอ้ยละ90.60และปรญิญาโท20คนคดิเปน็รอ้ยละ9.40
มตีำแหนง่เปน็พยาบาลวชิาชพีปฏบิตักิาร จำนวน 207 คน
คิดเป็นร้อยละ 97.60 และมีตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 2.40 เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

จำนวน 193 คน คดิเปน็รอ้ยละ 91 และเปน็ขา้ราชการ
จำนวน19คนคดิเปน็รอ้ยละ9.00สำหรบัจำนวนวนัทีข่ึน้
ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยเฉลี่ย 22.21 วัน/ เดือน เวรเช้า
จำนวนเฉลีย่ 12.80 วนั/ เดอืน เวรบา่ยจำนวนเฉลีย่ 4.88
วนั/เดอืนและเวรดกึจำนวนเฉลีย่4.50วนั/เดอืนรวมทัง้
สมาชกิในครอบครวัได้ใชส้ทิธิจ์ากสวสัดกิารจำนวน85คน
คดิเปน็รอ้ยละ40.10
 พยาบาลวิชาชีพมีความต้องการอยู่ในงาน ในระยะ
1 ปีข้างหน้าอยู่ในระดับปานกลาง (X = 64.74, SD =
31.80)ในขณะทีถ่า้เปน็ระยะ3ปขีา้งหนา้พยาบาลวชิาชพี
มคีวามตอ้งการอยู่ในงานอยู่ในระดบัปานกลางเชน่กนั (X =
55.21, SD = 32.51) แตเ่มือ่พจิารณาจากตวัเลขคา่เฉลีย่
ความตอ้งการอยู่ในงานพบวา่ ในระยะ 3 ปขีา้งหนา้ความ
ตอ้งการอยู่ในงานจะลดลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัความตอ้งการ
อยู่ในงานในระยะ1ปขีา้งหนา้
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการอยู่ ในงานของ
พยาบาลวชิาชพีทัง้ 5 ปจัจยัพบวา่ ปจัจยัดา้นลกัษณะงาน
อยู่ในระดบัสงูทีส่ดุ(X=4.12,SD=.45)และนอ้ยทีส่ดุคอื
ปัจจัยด้านวัฒนธรรมองค์การ (X = 3.37, SD = .27)
ดงัแสดงในตารางที่1

ตารางที่1 คา่เฉลีย่สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของปจัจยัทีม่ี
   ผลตอ่ความตอ้งการอยู่ในงานของพยาบาล
   วชิาชพี(n=212)

ปจัจยัทีศ่กึษา
ลกัษณะงาน
บรรยากาศในองคก์าร
ความผกูพนัตอ่องคก์าร
คณุภาพชวีติในการทำงาน
วฒันธรรมองคก์าร

คา่เฉลีย่
4.12
3.65
3.90
3.66
3.37

สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน
.45
.53
.51
.43
.27

 ผลการศึกษาพบความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัย
สำคญัทางสถติิ (p < .01) ระหวา่งความตอ้งการอยู่ในงาน
ของพยาบาลวชิาชพีในระยะ 1 ปี ขา้งหนา้ กบัอายุ (r =
.270)ประสบการณก์ารทำงาน(r=.298)ระยะเวลาในการ
ปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยในเวรเชา้(r=.274)การทีส่มาชกิใน
ครอบครวัได้ใชส้ทิธิจ์ากสวสัดกิารในหนว่ยงาน (r = .227)
บรรยากาศในการทำงาน(r=.232)ความผกูพนัตอ่องคก์าร
(r = .304) คณุภาพชวีติในการทำงาน (r = .310)  และ
วฒันธรรมองคก์าร (r = .209) ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน
บนหอผู้ป่วยในเวรบ่ายและดึกมีความสัมพันธ์ทางลบกับ
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ความตอ้งการอยู่ในงานของพยาบาลวชิาชพีอยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติ (r = - .275, p < .01; r = - .311, p < .01
ตามลำดับ) ดังแสดงในตารางที่ 2 ส่วนความสัมพันธ์
ระหวา่งความตอ้งการอยู่ในงานของพยาบาลวชิาชพีในระยะ
3ปขีา้งหนา้พบวา่มคีวามสมัพนัธท์างบวกอยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติทิี่.01กบัอายุ(r=.331)ประสบการณก์ารทำงาน
(r = .360) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยใน
เวรเชา้ (r= .259)การทีส่มาชกิในครอบครวัได้ใชส้ทิธิจ์าก
สวสัดกิารในหนว่ยงาน(r=.298)บรรยากาศในการทำงาน

(r=.190)ความผกูพนัตอ่องคก์าร(r=.220)และคณุภาพ
ชวีติในการทำงาน(r=.265)อกีทัง้ระยะเวลาในการปฏบิตัิ
งานบนหอผูป้ว่ยในเวรบา่ยและดกึมคีวามสมัพนัธท์างลบกบั
ความต้องการอยู่ ในงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมี
นยัสำคญัทางสถติ (r = - .278, p < .01; r = - .310,
p < .01 ตามลำดบั) และระยะเวลาในการปฏบิตังิานบน
หอผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
ต้องการอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถติิ(r=-.150,p<.05)ดงัแสดงในตารางที่2

ตารางที่2 สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งความตอ้งการอยู่ในงานของพยาบาลวชิาชพีในระยะ1ปีและ3ปขีา้งหนา้ 
   กบัปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความตอ้งการอยู่ในงานและระดบัความสมัพนัธ์

ปจัจยัทีศ่กึษา

อายุ
ประสบการณก์ารทำงาน
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยเฉลีย่ตอ่เดอืน
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยในเวรเชา้
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยในเวรบา่ย
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยในเวรดกึ
สมาชกิในครอบครวัได้ใชส้ทิธิส์วสัดกิารจากหนว่ยงาน
ลกัษณะงาน
บรรยากาศในการทำงาน
ความผกูพนัตอ่องคก์าร
คณุภาพชวีติในการทำงาน
วฒันธรรมองคก์าร

1ปี
.270**
.298**
-.104
.274**
-.275**
-.311**
.227**
.043
.232**
.304**
.310**
.209**

3ปี
.331**
.360**
-.150*
.259**
-.278**
-.310**
.298**
-.009
.190**
.220**
.265**
.095

ความตอ้งการอยู่ในงานของพยาบาล

p<.05*,p<.01**

 การวิเคราะห์ปัจจัยทำนายความต้องการอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ ในระยะ 1 ปีข้างหน้า จากการ
วเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนพบวา่ สมาชกิใน
ครอบครวัได้ใชส้ทิธิจ์ากสวสัดกิารในหนว่ยงาน ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในเวรดึก ความผูกพันต่อ
องคก์ารและคณุภาพชวีติในการทำงานรว่มกนัอธบิายความ
แปรปรวนของความต้องการอยู่ ในงานได้ร้อยละ 25.2
(R2=.252,F=14.687,p<.001)ดงัแสดงในตารางที่3

ในขณะทีป่จัจยัทำนายความตอ้งการอยู่ในงานของพยาบาล
วชิาชพีในระยะ 3 ปขีา้งหนา้ จากการวเิคราะหก์ารถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอนพบว่า สมาชิกในครอบครัวได้ใช้สิทธิ์
จากสวสัดกิารในหนว่ยงาน ระยะเวลาในการปฏบิตังิานบน
หอผูป้ว่ยในเวรดกึประสบการณก์ารทำงานและบรรยากาศ
ในองคก์ารรว่มกนัอธบิายความแปรปรวนของความตอ้งการ
อยู่ในงานได้ร้อยละ 26.2 (R2 = .262, F = 16.360,
p<.001)ดงัแสดงในตารางที่4
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ตารางที่3การวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนของปจัจยัการทำนายความตอ้งการอยู่ในงานใน1ปขีา้งหนา้

Model
คา่คงที่
สมาชกิในครอบครวัได้ใชส้ทิธิจ์ากสวสัดกิารในหนว่ยงาน
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยในเวรดกึ
ความผกูพนัตอ่องคก์าร
คณุภาพชวีติในการทำงาน

B
-20.363
15.590
-2.426
.997
.335

SEb
21.011
4.225
.575
.452
.147

β


.242
-.281
.168
.176

t
-.969
3.690
-4.221
2.209
2.283

p-value
0.334
.028
.000
.000
.024

R=.502,R2=.252,Adj.R2=.235,F(4,174)=14.687,p<.001

ตารางที่4การวเิคราะหก์ารถดถอยพหคุณูแบบขัน้ตอนของปจัจยัการทำนายความตอ้งการอยู่ในงานใน3ปขีา้งหนา้

Model
คา่คงที่
สมาชกิในครอบครวัได้ใชส้ทิธิจ์ากสวสัดกิารในหนว่ยงาน
ระยะเวลาในการปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยในเวรดกึ
ประสบการณใ์นการทำงาน
บรรยากาศในองคก์าร

B
5.621
15.214
-2.112
.774
.608

SEb
15.842
4.490
.608
.272
.190

β


.232
-.235
.206
.205

t
.355
3.388
-3.472
2.848
3.195

p-value
0.723
.001
.001
.005
.002

R=.512,R2=.262,Adj.R2=.246,F(4,188)=16.360,p<.001

การอภิปรายผล
 จากศึกษาความต้องการอยู่ ในงานของพยาบาล
วชิาชพีในระยะ1ปขีา้งหนา้(ปีพ.ศ.2555)พบวา่มคีา่
เฉลีย่ความตอ้งการอยู่ในงานเทา่กบั64.74คะแนนในขณะ
ที่ถ้าเป็นระยะ 3 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2557) พยาบาล
วิชาชีพมีค่าเฉลี่ยความต้องการอยู่ในงานเท่ากับ 55.21
คะแนนซึ่งแสดงให้เห็นว่าความต้องการอยู่ ในงานของ
พยาบาลจะลดลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป สอดคล้องกับ
ขอ้มลูงานวจิยัของกฤษดาแสวงดี3ทีว่า่อตัราการเพิม่ของ
พยาบาลมแีนวโนม้ลดลงอยา่งตอ่เนือ่งตัง้แตป่ี พ.ศ. 2543-
2548 คดิเปน็รอ้ยละ 8.43, 7.14, 5.79, 6.05 และ 3.09
ตามลำดับ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับรายงานที่ว่า มีการ
ย้ายงานหรือลาออกของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย
ทัง้โรงพยาบาลของภาครฐัและเอกชนประมาณ3.3%5ซึง่
มสีาเหตหุรอืปจัจยัในการลาออกมากมายซึง่เปน็แรงกดดนั
ตา่งๆ ทำใหพ้ยาบาลทีป่ฏบิตังิานอยู่ในปจัจบุนัจะตอ้งมกีาร
ปรบัตวั ซึง่การปรบัตวัตอ่ปจัจยัตา่งๆ อาจจะสง่ผลใหเ้กดิ
แรงกดดันในการปฏิบัติงานของพยาบาล เป็นสาเหตุใน
การลาออกจากวชิาชพีในทีส่ดุ
 ระดบัการรบัรูต้อ่ปจัจยัทีม่ผีลตอ่ความตอ้งการอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพพบว่า ปัจจัยด้านลักษณะงาน

(X=4.12,SD=.45)อยู่ในระดบัสงูทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบ
กับปัจจัยด้านอื่นๆ รองลงเป็นปัจจัยด้านความผูกพันต่อ
องคก์าร(X=3.90,SD=.51)ปจัจยัดา้นคณุภาพชวีติใน
การทำงาน(X=3.66,SD=.43)ปจัจยัดา้นบรรยากาศใน
การทำงาน (X=3.65,SD= .53)ตามลำดบัและพบวา่
ปจัจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร(X=3.37,SD=.27)นอ้ย
ทีส่ดุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัปจัจยัดา้นอืน่ๆ ซึง่จากการศกึษาจะ
เหน็ไดว้า่ ปจัจยัดงักลา่วลว้นแตเ่ปน็ปจัจยัสำคญัในวชิาชพี
พยาบาล ดว้ยลกัษณะงานทีเ่ฉพาะมคีวามเปน็วชิาชพีพบวา่
พยาบาลจะมีการรับรู้ในลักษณะงานที่สูง ส่วนปัจจัยด้าน
บรรยากาศในการทำงานนั้น จะช่วยเอื้ออำนวยต่อการ
ปฏบิตังิานของพยาบาลใหม้คีณุภาพ15 สำหรบัความผกูพนั
ยึดมั่นในองค์การนั้น เป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ ง
ถ้าพยาบาลมีการรับรู้ความผูกพันยึดมั่นในองค์การสูง
การทุม่เทตัง้ใจทำงาน และจะมคีวามตอ้งการอยู่ในงานจะมี
มากขึน้ตามไปดว้ย สง่ผลใหพ้ยาบาลมคีวามรูส้กึวา่ชวีติมี
คุณค่าจากการทำงานและมีความพึงพอใจในการทำงาน
นั่นคือมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี21 และปัจจัยด้าน
วฒันธรรมองคก์ารนัน้โรงพยาบาลมหาวทิยาลยัทีเ่ปน็แหลง่
ฝกึของนกัศกึษาพยาบาลแหง่นี้ ไดม้กีารสัง่สมเกีย่วกบัเรือ่ง
วฒันธรรมองคก์ารมาอยา่งตอ่เนือ่ง ไมว่า่จะเปน็เรือ่งความ
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เปน็พีเ่ปน็นอ้งการดแูลผูป้ว่ยอยา่งองคร์วมคอืการดแูลทาง
รา่งกายจติใจอารมณ์สงัคมและจติวญิญาณซึง่ผูบ้รหิาร
ของโรงพยาบาลไดเ้หน็ความสำคญัในเรือ่งของวฒันธรรม
องคก์าร จงึมกีารกำหนดลกัษณะคา่นยิมของวฒันธรรมของ
องคก์ารขึน้มา เพือ่ใหบ้คุลากรมลีกัษณะคา่นยิมองคก์ารทีด่ี
ตลอดจนสง่เสรมิใหเ้จา้หนา้ทีท่กุคนในโรงพยาบาล รวมถงึ
พยาบาลสามารถนำคา่นยิมหรอืวฒันธรรมองคก์ารดงักลา่ว
เปน็แนวทางในการปฏบิตังิานเพือ่ใหเ้กดิผลการปฏบิตังิาน
ทีด่ีและคงอยู่ในองคก์ารไดอ้ยา่งยาวนาน
 นอกจากนี้ยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ตอ้งการอยู่ในงานของพยาบาลวชิาชพีทัง้ในระยะ1ปีและ
ระยะ 3 ปขีา้งหนา้พบวา่ มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัอายุ
(r=.270,p<.01;r=.331,p<.01)ประสบการณก์าร
ทำงาน (r= .298,p< .01; r= .360,p< .01)นัน่คอื
พยาบาลวิชาชีพ ถ้ามีอายุและประสบการณ์การทำงาน
มากขึน้จะมคีวามตอ้งการอยู่ในงานพยาบาลวชิาชพีมากขึน้
เนือ่งจากบคุคลทีม่อีายมุากขึน้ มปีระสบการณท์ำงานมาก
ขึ้น มีการทำงานกับบุคคลหลายประเภท ทำให้มองชีวิต
อย่างกว้างไกล ครอบคลุมลึกซึ้ง และมีวุฒิภาวะมากขึ้น
ดังนั้นโอกาสในการเบื่อหน่ายในการทำงาน ซึ่งจะนำไปสู่
การลาออกจากงานนั้นเกิดได้น้อย ตรงข้ามกับบุคคลที่มี
อายนุอ้ย ประสบการณต์า่งๆ นอ้ย ความอดทนตอ่สภาวะ
คบัขอ้งใจนอ้ย ดงันัน้ปญัหาเกดิขึน้อาจจะตดัสนิใจลาออก
จากงานได้ สำหรบัระยะเวลาในการปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ย
ในเวรเชา้ (r= .274,p< .01; r= .259,p< .01) เปน็
ปัจจัยหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับการต้องการอยู่ในงานของ
พยาบาล กล่าวคือระยะเวลาในการปฏิบัติงานในบนหอ
ผูป้ว่ยในเวรเชา้ ถา้มมีากจะชว่ยใหพ้ยาบาลนัน้ตอ้งการอยู่
ในงานมากขึน้ เนือ่งจากพยาบาลเปน็วชิาชพีทีจ่ะตอ้งมกีาร
ทำงานเปน็เวร มคีวามเฉพาะทีแ่ตกตา่งจากงานอืน่ จะตอ้ง
มกีารจดัตารางเวลาปฏบิตังิาน เวรเชา้ เวรบา่ยและเวรดกึ
ซึง่โดยปกตทิัว่ไปการขึน้เวรเชา้ถอืวา่เปน็ชว่งเวลาทำงานที่
เปน็ปกตทิัว่ๆไปซึง่โดยสว่นใหญพ่ยาบาลวชิาชพีตอ้งการที่
จะขึ้นเวรเช้า เพื่อจะได้ชีวิตเหมือนปกติทั่วไป เหมือน
วิชาชีพหรืออาชีพอื่นๆ โดยเฉพาะพยาบาลที่มีภาระ
ครอบครัว ต้องดูแลครอบครัว ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัว
สำหรับปัจจัยเรื่องสมาชิกในครอบครัวได้ ใช้สิทธิ์จาก
สวสัดกิารในหนว่ยงาน(r=.227,p<.01;r=.298,p<
.01) เป็นปัจจยัที่มคีวามสัมพันธก์ับการตอ้งการอยู่ในงาน

เชน่กนั สอดคลอ้งกบัการศกึษามารษิา สมบตับิรูณ์ และ
คณะ22 ทีท่ำการศกึษาสาเหตกุารลาออกของพยาบาลและ
ผูช้ว่ยพยาบาล ในโรงพยาบาลศริริาช ผลการศกึษาพบวา่
สาเหตหุนึง่ของการลาออกคอื สวสัดกิารรกัษาไมด่ี คดิเปน็
ร้อยละ 29.2 และสวัสดิการไม่เพียงพอ ภาระงานหนัก
เพราะว่าในอนาคตพยาบาลอาจจะต้องมีการขยายของ
ครอบครัวขึ้น มีจำนวนบุตรหรือผู้อุปการระเลี้ยงดูเพิ่มขึ้น
รายไดแ้ละสวสัดกิารที่ไดร้บัอยู่ในขณะนีอ้าจไมเ่พยีงพอตอ่
การดำรงชีวิตได้ การมีสวัสดิการหรือการที่สมาชิกใน
ครอบครวัได้ใชส้ทิธิจ์ากสวสัดกิารในหนว่ยงาน นัน่จะชว่ย
ลดภาระในส่วนนี้ ได้พอสมควร ถือว่าเป็นสวัสดิการส่วน
หนึ่งที่องค์การจัดสรรให้นอกเหนือจากเงินเดือน เพื่อเอื้อ
อำนวยลดคา่ใชภ้าระคา่ใชจ้า่ยซึง่เปน็สว่นทีส่ำคญัทีม่ผีลตอ่
การตอ้งการอยู่ในองคก์ารตอ่ไป
 นอกจากนี้ยังพบว่าปัจจัยในเรื่องบรรยากาศในการ
ทำงาน(r=.232,p<.01;r=.180,p<.01)ความผกูพนั
ตอ่องคก์าร(r=.304,p<.01;r=.220,p<.01)และ
คณุภาพชวีติในการทำงาน(r= .310,p< .01; r= .265,
p < .01) มคีวามสมัพนัธก์บัการตอ้งการอยู่ในงานในระยะ
1ปีและ3ปขีา้งหนา้ตามลำดบักลา่วคอืถา้บรรยากาศใน
การทำงานความผกูพนัตอ่องคก์ารและคณุภาพชวีติในการ
ทำงานสูงจะมีความต้องการอยู่ ในงานพยาบาลวิชาชีพ
มากขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของเปรมจิตร
คลา้ยเพช็ร21ทีศ่กึษาเรือ่งการรบัรูก้ารสนบัสนนุขององคก์าร
ความยุติธรรมในองค์การ ที่มีต่อความผูกพันในงาน และ
ความตัง้ใจลาออกของพยาบาลในโรงพยาบาลศริริาชพบวา่
พยาบาลมคีวามผกูพนัตอ่องคก์ารมคีวามสมัพนัธท์างลบกบั
ความตั้งใจลาออก และนิชนันท์ ฟุ้งลัดดา23 ที่พบว่า
คณุภาพชวีติเปน็ปจัจยัสำคญัขอ้หนึง่ทีท่ำใหพ้ยาบาลวชิาชพี
คงอยู่ในงาน จะเหน็ไดว้า่ปจัจยัดงักลา่วลว้นแตเ่ปน็ปจัจยัที่
สำคัญที่มีความสัมพันธ์ต่อความต้องการอยู่ ในงานของ
พยาบาลวชิาชพีอยา่งมาก
 อีกทั้งยังพบว่า การต้องการอยู่ในงานของพยาบาล
วชิาชพีในระยะ1ปีและระยะ3ปขีา้งหนา้มคีวามสมัพนัธ์
ทางลบกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในเวร
บา่ย(r=-.275,p<.01;r=-.278,p<.01)และเวรดกึ
(r=- .311,p<.01;r=- .310,p<.01)ตามลำดบั
กลา่วคอื ระยะเวลาในการปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยในเวรบา่ย
และดกึมากเกนิไป จะมผีลใหค้วามตอ้งการอยู่ในงานของ
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พยาบาลวิชาชีพลดน้อยลง เนื่องจากการอยู่เวรส่งผลให้
พยาบาลที่ยังคงอยู่วิชาชีพต้องทำงานหนักมากขึ้น
เป็นสาเหตุให้พยาบาลเกิดความเหนื่อยล้า เบื่อหน่าย
ตึงเครียดในการทำงาน ขาดความสุข ความกระตือรือร้น
ความพงึพอใจในงาน หมดกำลงัใจในการทำงานเปน็สาเหตุ
ให้พยาบาลวิชาชีพมีการโอนย้าย และลาออกจากวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการศึกษาของชื่นชม
เจรญิยทุธ24ไดม้กีารสำรวจความคดิเหน็ของพยาบาลประจำ
การในโรงพยาบาลศิริราชพบว่า การอยู่เวร บ่าย ดึก
บอ่ยเกนิไปเปน็ปญัหาสำคญัของการทำงานทีท่ำใหพ้ยาบาล
แจง้ความจำนงขอลาออกหรอืโอนยา้ย และการจดัตาราง
เวลาปฏบิตังิานทีม่คีวามยดึหยุน่เปน็สิง่หนึง่ทีท่ำใหพ้ยาบาล
ยงัคงปฏบิตังิานอยู่ในโรงพยาบาลตอ่ไป การจดัตารางเวลา
ปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น ได้แก่ การให้วันหยุดและ
หมนุชว่งปฏบิตังิาน เพือ่ใหพ้ยาบาลไดเ้วลาอยูก่บัครอบครวั
หรือมีเวลาส่วนตัวเพิ่มขึ้น และสามารถพบเพื่อนที่ปฏิบัติ
งานได้ตามปกติ หรือจัดตารางเวลาปฏิบัติงาน และให้
รบกวนเวลาการดำเนินชีวิตประจำวันได้น้อยที่สุด อีกทั้ง
พยาบาลที่มีระยะเวลาการทำงานนานๆ ต้องขึ้นเวร เช้า
บ่าย ดึก ตลอดอาจจะรู้สึกว่าการปฏิบัติหน้าที่ด้านรักษา
พยาบาลเปน็งานซำ้ซากจำเจนา่เบือ่หนา่ยและมสีว่นทำให้
สขุภาพกายสขุภาพจติและประสทิธภิายในการทำงานลดลง
ได้จงึทำใหพ้ยาบาลมคีวามตอ้งการลาออกเกดิขึน้
 นอกจากนี้ยังพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ต้องการอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพทั้งในระยะ 1 ปี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับวัฒนธรรมองค์การ (r = .209,
p<.01)กลา่วคอืถา้พยาบาลมกีารรบัรูว้ฒันธรรมองคก์าร
อยู่ในระดบัมาก จะมผีลใหค้วามตอ้งการอยู่ในงานสงู และ
พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการอยู่ในงานของ
พยาบาลวชิาชพีในระยะ 3 ปขีา้งหนา้ มคีวามสมัพนัธท์าง
ลบกบัระยะเวลาในการปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยเฉลีย่ตอ่เดอืน
(r=-.150,p<.05)กลา่วคอืระยะเวลาในการปฏบิตังิาน
บนหอผู้ป่วยต่อเดือนถ้ามีมากเกินไป จะมีผลให้ความ
ตอ้งการอยู่ในงานของพยาบาลวชิาชพีลดนอ้ยลง สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัในประเทศญีปุ่น่ทีพ่บวา่ มพียาบาลจำนวนมาก
ทำงานหนกัสง่ผลใหเ้กดิความเหนือ่ยลา้ กระทบตอ่คณุภาพ
การทำงาน การดำเนนิชวีติ เพิม่การลาออกของพยาบาล
ผู้รับบริการเกิดความสงสัยไม่มั่นใจในคุณภาพ และ
ความปลอดภัยของการให้บริการ รวมทั้งชื่อเสียงของ

โรงพยาบาล25 ดงันัน้การขึน้เวรทีเ่หมาะสมจะมผีลตอ่ความ
ตอ้งการคงอยู่ในงานของพยาบาลวชิาชพี
 เมือ่ศกึษาถงึปจัจยัการทำนายความตอ้งการอยู่ในงาน
พบว่า สมาชิกในครอบครัวได้ ใช้สิทธิ์จากสวัสดิการใน
หนว่ยงานระยะเวลาในการปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยในเวรดกึ
ความผกูพนัตอ่องคก์ารและคณุภาพชวีติในการทำงานรว่ม
กันพยากรณ์ความต้องการอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
พยาบาลใน 1 ปขีา้งหนา้ไดร้อ้ยละ 25.2 ในขณะทีป่จัจยั
ทำนายความต้องการอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ใน
ระยะ3ปขีา้งหนา้ไดแ้ก่ปจัจยัดา้นสมาชกิในครอบครวัได้
ใชส้ทิธิจ์ากสวสัดกิารในหนว่ยงาน ระยะเวลาในการปฏบิตัิ
งานบนหอผูป้ว่ยในเวรดกึ ประสบการณก์ารทำงาน และ
บรรยากาศในองค์การ สามารถร่วมกันอธิบายความ
แปรปรวนของความตอ้งการอยู่ในงานไดร้อ้ยละ 26.2 ซึง่
สอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาแล้วพบว่า สวัสดิการ
สามารถพยากรณ์กลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่คงอยู่ ในงาน
โรงพยาบาลรัฐบาลได้ร้อยละ 94.023 และการศึกษาของ
Chan และคณะ26 ไดศ้กึษาปจัจยัทำนายทีม่คีวามสมัพนัธ์
กับการอยู่ คงในงานของพยาบาลในมาเก๊ าพบว่า
ประสบการณ์การทำงาน สวัสดิการ เป็นปัจจัยทำนายที่
สำคญัในการออกจากงานของพยาบาลวชิาชพีจากการศกึษา
จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นระยะ 1 ปี หรือ 3 ปีข้างหน้า
ปจัจยัทีม่คีวามสำคญัทีจ่ะทำนายความตอ้งการอยู่ในงานคอื
สมาชิกในครอบครัวได้ใช้สิทธิ์จากสวัสดิการในหน่วยงาน
และระยะเวลาในการปฏบิตังิานบนหอผูป้ว่ยในเวรดกึ ดงันัน้
โรงพยาบาลควรให้ความสำคัญกับปัจจัยดังกล่าวให้มาก
เพือ่จงูใจใหพ้ยาบาลคงอยูก่บัหนว่ยงานและวชิาชพีตอ่ไป

ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไป ใช้
 ปัจจัยทำนายความต้องการอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ ที่พบจากการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำมาใช้เป็น
ข้อมูลสำคญัสำหรบัผู้บรหิารโรงพยาบาล ในการวางแผน
สร้างจิตสำนึกร่วมกันในเรื่องของวัฒนธรรมองค์การ
ส่งเสริมบรรยากาศขององค์การ ความผูกพันกับองค์การ
และคณุภาพชวีติการทำงานของพยาบาล โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ่งการจัดตารางเวรขึ้นปฎิบัติงานในแต่ละเวรให้มีความ
เหมาะสมไมห่นกัเกนิภาระงานนอกจากนีค้วรจดัสวสัดกิาร
ที่เอื้อต่อสมาชิกครอบครัวของพยาบาลเพื่อเป็นขวัญและ
กำลงัใจในการคงอยู่ในองคก์ารตอ่ไป
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