»˜¨¨ÑÂ·íÒ¹ÒÂ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ÅÒÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹¢Í§¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾âÃ§¾ÂÒºÒÅÈÙ¹Â

»˜¨¨ÑÂ·íÒ¹ÒÂ¤ÇÒÁµÑé§ã¨ÅÒÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹¢Í§¾ÂÒºÒÅÇÔªÒªÕ¾
âÃ§¾ÂÒºÒÅÈÙ¹Â ÀÒ¤µÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§àË¹×Í
Predictors of turnover intention of professional nurses
in regional hospital, Northeast Region of Thailand

ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health

º·¤ÇÒÁÇÔ¨ÑÂ
ÇÒÃÊÒÃ¾ÂÒºÒÅÈÒÊµÃáÅÐÊØ¢ÀÒ¾
Journal of Nursing Science & Health
»‚·Õè 40 ©ºÑº·Õè 3 (¡Ã¡®Ò¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹) 2560
Volume 40 No.3 (July-September) 2017

ÊØ¾Ò¾Ã µÑ¹´Õ ¾Â.Á* ÇÔÀÒ¾Ã ÇÃËÒÞ ¾Â.Á**
Supaporn Tundee MSN* Viphaporn Vorahan MSN**

º·¤Ñ´Â‹Í
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา แบบการศึกษาเชิงทํานาย เพื่อศึกษาปจจัยทํานายความตั้งใจลา
ออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อายุงาน 1-10 ป จํานวน 526 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ชุด แบงเปน 4 สวน
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล สวนที่ 2 ความตั้งใจลาออกจากงาน สวนที่ 3 ความพึงพอใจในงานและสวนที่ 4 ความ
ผูกพันตอองคการ หาความเที่ยงแบบสอบถาม สวนที่ 3 และ 4 โดย ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค
ได .84 และ .89 วิเคราะหขอมูลโดยการหาคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห
ถดถอยโลจิสติค ปจจัยที่สามารถรวมกันทํานายความตั้งใจลาออกจากงานไดแก ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
โอกาสในการเลือกงาน และการไดรับการสนับสนุนใหไดรับการเพิ่มพูนทักษะ
คําสําคัญ: ความตั้งใจลาออกจากงาน พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย

Abstract
This was a descriptive research using predictive approaches to study predictors of turnover intention
of professional nurses. The samples were 526 professional nurses working at Regional Hospital, Northeast
Region of Thailand for 1-10 years. The research instrument was a questionnaire which was divided into 4
parts: Part 1: personal factors, Part 2: turnover intention, Part 3: job satisfaction and Part 4: organizational
commitment. The third and fourth parts of the questionnaire were tested by Cronbach’s alpha coefﬁcient. The
Cronbach’s alpha coefﬁcients of the two parts were .84 and .89, respectively. The data were analyzed by
frequency, percentage, mean, standard deviation and logistic regression analysis. The predictors of turnover
intention included unity, opportunity to choose a job and being supported to increase skills.
keywords: turnover intention, professional nurses, regional hospital
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º·¹íÒ
ระบบบริการสุขภาพเปนงานที่ใชกําลังคนที่
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเปนหลัก ในการใหบริการ
ไมสามารถทดแทนไดดวยเครื่องมือและเทคโนโลยี
ไดทั้งหมด กระทรวงสาธารณสุขเปนกระทรวงหลักใน
การใหบริการดานสุขภาพ บุคลากรดานสุขภาพจึงเปน
ทรัพยากรที่มีความสําคัญ ตอการจัดบริการเพื่อให
บรรลุเปาหมายในการพัฒนาสุขภาพประชาชน พยาบาล
วิชาชีพเปนกําลังหลักสําคัญในการขับเคลื่อนใหระบบ
บริการสุขภาพบรรลุเปาหมาย และเปนกําลังคนสวน
ใหญในทีมสุขภาพทีป่ ฏิบตั งิ านในสถานบริการสุขภาพ
ทุกระดับทั่วประเทศงานการพยาบาลนอกจากจะเปน
งานหนักแลวยังเปนงานที่ต องใชความอดทน และ
ความรับผิดชอบสูงลักษณะการทํางานสวนใหญเปนเวร
ผลัดตลอด 24 ชั่วโมงประกอบกับองคการเองก็มี
นโยบายประกั น คุ ณ ภาพการรั ก ษาพยาบาลและให
ความสําคัญตอนโยบายนี้คอนขางมาก โดยมีองคกร
ภายนอกทีเ่ กีย่ วของเขามาตรวจเยีย่ มและใหการรับรอง
คุ ณ ภาพมาตรฐาน ดั ง นั้ น พยาบาลจึ ง ตองใชความ
พยายามซึง่ เปนคุณลักษณะเฉพาะของบุคคลนัน้ ๆ เพิม่
มากขึ้นในการปฏิบัติงาน
หลายประเทศทัว่ โลกใหความสําคัญตอปญหา
การลาออกของพยาบาล จากการศึกษาพบวาการลา
ออกของพยาบาลวิชาชีพมาจากความไมพึงพอใจใน
งาน1-4 มีความผูกพันตอองคกรนอย2 สัมพันธภาพ
ระหวางเพื่อนรวมงาน3 สิ่งแวดลอมในการปฏิบัติงาน5
ขาดการไดรับการสนับสนุน ดุจญาติ 1,6 ลักษณะงาน
สภาพแวดลอมทางกายภาพในการทํางาน 3,7 เปนตน
ในประเทศไทยเองก็ไดมีการศึกษาความตั้งใจลาออก
ของพยาบาลวิชาชีพ พบวามีปจจัยมาจาก รายไดและ
สวัสดิการ โอกาสกาวหนาวิชาชีพ ปฏิสัมพันธระหวาง
บุคคล การนิเทศงานและสภาพแวดลอมในการทํางาน
การไดรับการยอมรับนับถือ8 ความพึงพอใจในงาน
ความเหนือ่ ยหนายในงาน ความผูกพันตอวิชาชีพ และ
บุคลิกภาพความเขมแข็ง ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ อายุ และ
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน9 โอกาสในการเลือกงานและ
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การทํางานเกินบทบาท10,11 พยาบาลเปนบุคลากรหลัก
และมีจํานวนมากที่สุดในโรงพยาบาลประมาณรอยละ
78 ของบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด โรงพยาบาลศูนย
เปนโรงพยาบาลที่ใหบริการผูปวยเฉพาะทางที่มีภาวะ
วิกฤตซับซอนก็เปนอีกองคการหนึง่ ทีป่ ระสบปญหาการ
ลาออกของพยาบาลวิชาชีพ ซึง่ อาจสงผลตอการใหบริการ
และการจัดบริการ เนื่องจากมีพยาบาลไมเพียงพอ
ในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยเลือกศึกษาในกลุม
พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ มี อ ายุ ป ฏิ บั ติ ร าชการ 1–10 ป
เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพกลุมนี้จะมีสถานะภาพการ
บรรจุเขาทํางานที่แตกตางกันไดแก พยาบาลวิชาชีพ
อัตราจาง พยาบาลวิชาชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพพนักงานราชการ และพยาบาลวิชาชีพ
ขาราชการ ในอัตราสวนที่ใกลเคียงกันซึ่งจะไดจํานวน
กลุมตัวอยางที่พอๆกันทั้ง 4กลุมตามสถานะภาพการ
บรรจุเขาทํางาน ซึง่ ยังไมไดมีผใดศึ
ู กษาไวเฉพาะ ผูวิจยั
จึงสนใจทีจ่ ะศึกษา เพือ่ นําผลการศึกษามาเปนแนวทาง
สําหรับผูบริหารทางการพยาบาลในการวางแผนพัฒนา
องคการและบุคลากร สงผลตอคุณภาพและมาตรฐาน
ในการใหบริการทางการพยาบาลทีม่ ปี ระสิทธิภาพตอไป

ÇÑµ¶Ø»ÃÐÊ§¤¢Í§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
1. เพือ่ ศึกษาความตัง้ ใจลาออกจากงานของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อศึกษาปจจัยที่สามารถทํานายความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ศูนย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

¢Íºà¢µ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา
เพื่อหาปจจัยทํานายความตั้งใจลาออกจากงานของ
พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุงาน 1-10 ป ปฏิบัติงานตอ
เนื่องเวร เชา–บาย–ดึก เปนเวรผลัด 8 ชั่วโมง ในโรง
พยาบาลศูนย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 แหง จํานวน
526 คน เก็บขอมูลระหวางวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ถึง
20 มกราคม 2559
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¡ÃÍºá¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
กรอบแนวคิดในการวิจัยไดจากการทบทวน
งานวิจัยที่ทํามากอน พบวาปจจัยทํานายความตั้งใจลา
ออกของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบดวย 1) ปจจัยสวน
บุคคลไดแก ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติ
งาน ระดับเงินเดือน และลักษณะการบรรจุเขาทํางาน
2) ปจจัยดานความพึงพอใจในงานไดแก คาตอบแทน
»˜¨¨ÑÂÊ‹Ç¹ºØ¤¤Å
-

ÃÐ´Ñº¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹
ÃÐ´Ñºà§Ô¹à´×Í¹
ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃºÃÃ¨Øà¢ŒÒ·íÒ§Ò¹

และสวัสดิการจากองคการ การทํางานเกินบทบาท การ
ไดรั บ การสนั บ สนุ น ความเปนอั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น
ความยุติธรรมในองคการ และโอกาสการเลือกงาน 3)
ปจจัยดานความผูกพันตอองคการไดแก การไดรับการ
สนับสนุนใหไดรับการเพิม่ พูนทักษะ และการไดรับการ
สนับสนุนดุจญาติ รายละเอียดดังรูปที่ 1

»˜¨¨ÑÂ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ã¹§Ò¹
-
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¤‹ÒµÍºá·¹áÅÐÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ¨Ò¡Í§¤¡ÒÃ
¡ÒÃ·íÒ§Ò¹à¡Ô¹º·ºÒ·
¡ÒÃä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¤ÇÒÁÂØµÔ¸ÃÃÁã¹Í§¤¡ÒÃ
âÍ¡ÒÊ¡ÒÃàÅ×Í¡§Ò¹

»˜¨¨ÑÂ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹µ‹ÍÍ§¤¡ÒÃ

- ¡ÒÃä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ãËŒä´ŒÃÑº¡ÒÃ
à¾ÔèÁ¾Ù¹·Ñ¡ÉÐ
- ¡ÒÃä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹´Ø¨ÞÒµÔ

ความตั้งใจลาออกจากงาน
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

»ÃÐªÒ¡ÃáÅÐ¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§
ประชากรคื อ พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ มี อ ายุ ง าน
1-10 ป ปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาลศูนย ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ จํานวน 7 โรงพยาบาล จํานวนทัง้ สิน้ 2,431คน
กําหนดกลุมตัวอยาง n = 40p (โดยที่ p เปนจํานวน
ตัวแปรอิสระในการวิจัยครั้งนี้มี 12 ตัวแปร)และเผื่อ
การไมตอบกลับอีก รอยละ 20 รวมเปน 576 คน โดย
สุมกลุมตัวอยางแบบแบงชัน้ ภูมิ (stratiﬁed sampling)

ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
การวิจยั ครัง้ นีใ้ ชระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงพรรณนา
แบบการศึกษาเชิงทํานาย(predictive study)

à¤Ã×èÍ§Á×Í·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม
ทีผ่ วิู จยั สรางขึน้ จากทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ แบง

ออกเปน 4 สวนดังนี้
สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคลไดแก ระดับการ
ศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบตั งิ าน ระดับเงินเดือน และ
ลักษณะการบรรจุเขาทํางาน
สวนที่ 2 แบบสอบถามความตั้งใจลาออก
จากงานใหเลือกตอบ 1 ใน 2 ขอ คือ ไมใช หรือ ใชการ
แปลผล ไมใช ให = 0 ใช ให = 1
สวนที่ 3 แบบสอบถามเรื่องความพึงพอใจ
ในงาน
สวนที่ 4 แบบสอบถามเรือ่ งความผูกพันตอ
กลุมการพยาบาล/โรงพยาบาล
แบบสอบถามในสวนที่ 3 และ 4 เปน
แบบสอบถามที่สรางจากการทบทวนวรรณกรรม และ
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ ใหเลือกตอบเปนมาตรา
ประมาณคาแบบลิเคิรท 5 ระดับคือ เห็นดวยอยางยิ่ง
เห็นดวย ไมแนใจ ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง
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ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา ความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค และพิจารณาสํานวนภาษาโดยผู ทรง
คุณวุฒทิ างการศึกษาพยาบาล บริการการพยาบาลและ
ผูบริหารการพยาบาลจํานวน 7 ทาน หาความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามในสวนที่ 3 และ 4 และนําไปทดลอง
ใชกั บ พยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลศู น ยอุ ต รดิ ต ถ
โรงพยาบาลศูนยลําปาง และโรงพยาบาลเชียงราย
ประชานุ เ คราะห จํ า นวน 30 คน จากนั้ น คํ า นวณ
คาความเชื่อมั่น โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
ครอนบาค มีคาความเชื่อมั่น .84 และ .89 ตามลําดับ

¡ÒÃ¾Ô·Ñ¡ÉÊÔ·¸Ô¢Í§¡ÅØ‹ÁµÑÇÍÂ‹Ò§
ผูวิจยั ใหความสําคัญตอการตอบแบบสอบถาม
ของกลุมตัวอยาง โดยชี้แจงรายละเอียดใหผูตอบแบบ
สอบถามทราบเปนลายลักษณอักษรและระบุไวดวยวา
ผูตอบแบบสอบถามการวิจยั ครัง้ นี้ สามารถถอนตัวจาก
การวิจัยเมื่อใดก็ได และผูวิจัยขอรับรองวาขอมูลที่ได
รับจะเปนความลับ และจะนําเสนอผลการวิจัยในภาพ
รวมเทานั้น ผูตอบแบบสอบถามไมตองระบุชื่อ สกุล
ในแบบสอบถาม และผูวิจัยไดระบุหมายเลขโทรศัพท
และสถานทีต่ ดิ ตอของผูวิจยั ไวในคําชีแ้ จงหนาแบบสอบถาม
ทุกฉบับ เพื่อใหผูตอบแบบสอบถามสามารถติดตอถึง
ผูวิจัยไดโดยตรง และแบบสอบถามทั้งหมดผูวิจัยจะ
ทําลายทันทีเมื่อสิ้นสุดการวิจัย

ÇÔ¸Õà¡çºÃÇºÃÇÁ¢ŒÍÁÙÅ
1. ขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิ จั ย ในมนุ ษ ย เลขที่ HE 582157 และไดรั บ
อนุญาตใหดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ติดตอประสานผูประสานการเก็บรวบรวม
ขอมู ล โรงพยาบาลขอนแกน โรงพยาบาลบุ รี รั ม ย
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค โรงพยาบาลสุรินทร
โรงพยาบาลศรี ส ะเกษ โรงพยาบาลรอยเอ็ ด และ
โรงพยาบาลอุดรธานี โดยสงแบบสอบถามทางไปรษณีย
ถึงผูประสานแตละโรงพยาบาล และชีแ้ จงวัตถุประสงค
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ในการวิจัย รายละเอียดวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และ
ใหกลุมตัวอยางสงแบบสอบถามใสซองติดแสตมปที่
แนบไปดวยกลับคืน ภายใน 2 สัปดาห

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË¢ŒÍÁÙÅ
1. วิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล โดยใช
การแจกแจงความถี่ และหาคารอยละ
2. วิเคราะหขอมูลปจจัยดานความพึงพอใจ
ในงาน และปจจัยดานความผูกพันตอองคการ โดยการ
หาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. วิเคราะหปจจัยทํานายความตัง้ ใจลาออก
จากงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใชสถิตกิ ารวิเคราะหความถด
ถอยโลจิสติค (logistic regression)12

¼Å¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ
1. ปจจัยสวนบุคคล พบวาสวนใหญจบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 523 คน คิดเปนรอยละ
99.43 ในจํานวน 523 คนมีความคิดหรือความตัง้ ใจที่
จะลาออกจากงาน จํานวน 326 คน คิดเปนรอยละ
62.33 และพบวากลุมตัวอยางมีระยะเวลาปฏิบัติงาน
ในตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ สวนใหญเปนชวง 1-5 ป
จํานวน 349 คน คิดเปนรอยละ 66.35 ในจํานวน 349
คน มีความคิดหรือความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน
จํานวน 211 คน คิดเปนรอยละ 60.46 กลุมตัวอยางที่
ไดรับเงินเดือน (รวมทัง้ เงินคาลวงเวลา และคาตอบแทน
การปฏิบัติงานในเวรบาย และเวรดึก) สวนใหญอยูใน
ชวง 20,001-25,000 บาท จํานวน 188 คน คิดเปน
รอยละ 35.74 ในจํานวน 188 คนมีความคิดหรือความ
ตั้งใจที่จะลาออกจากงาน จํานวน 106 คน คิดเปน
รอยละ 56.38 และกลุมตัวอยางทีล่ กั ษณะการบรรจุเขา
ทํางานสวนใหญเปนขาราชการจํานวน 177 คน คิดเปน
รอยละ 33.65 ในจํานวน 177 คนมีความคิดหรือความ
ตั้งใจที่จะลาออกจากงานจํานวน 115 คน คิดเปน
รอยละ 64.97
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ปจจัยความพึงพอใจในงานของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยรวม (n=526) พบวา มีความพึงพอใจในงานระดับ
ปานกลาง ( =3.13) เมื่อวิเคราะหเปนรายกลุมพบวา
กลุมพยาบาลวิชาชีพที่ไมคิดหรือไมตั้งใจที่จะลาออก

จากงาน(n=198)ในภาพรวมมีความพึงพอใจในงาน
ระดับปานกลาง ( =3.48)กลุมพยาบาลวิชาชีพที่คิด
หรือตั้งใจที่จะลาออกจากงาน (n=328) พบวาภาพ
รวมมีความพึงพอใจในงานระดับปานกลาง ( =2.98)
รายละเอียดดังในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามรายดาน
ปจจัยความพึงพอใจในงาน

ไมคิดหรือไมตั้งใจที่จะ คิดหรือตั้งใจที่จะลาออก
ลาออกจากงาน (n=198)
จากงาน (n=328)
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
1. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการ 3.16 .71 ปานกลาง 2.81 .76 ปานกลาง
จากองคการ
2. ดานการทํางานเกินบทบาท 2.91 .64 ปานกลาง 2.69 .66 ปานกลาง
3. ดานการไดรับการสนับสนุน 3.63 .61
มาก
3.34 .61 ปานกลาง
4. ดานความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน 4.09 .57
มาก
3.81 .56
มาก
5. ดานความยุตธิ รรมในองคการ 3.55 .60
มาก
3.19 .67 ปานกลาง
6. ดานโอกาสการเลือกงาน
2.96 .97 ปานกลาง 2.04 .78
นอย
รวม
3.48 .43 ปานกลาง 2.98 .41 ปานกลาง

ปจจัยความผูกพันตอองคการของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยรวม (n=526) มีความผูกพันตอองคการในระดับ
ปานกลาง ( =3.40) เมื่อวิเคราะหเปนรายกลุมพบวา
กลุมพยาบาลวิชาชีพที่ไมคิดหรือไมตั้งใจที่จะลาออก

โดยรวม (n=526)
S.D.
2.95 .76

ระดับ
ปานกลาง

2.77
3.45
3.91
3.33
2.39
3.13

ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
ปานกลาง
นอย
ปานกลาง

.66
.61
.58
.67
.97
.46

จากงาน (n=198) พบวาภาพรวมมีความผูกพันตอ
องคการระดับมาก ( =3.59) กลุมพยาบาลวิชาชีพที่
คิดหรือตัง้ ใจทีจ่ ะลาออกจากงาน (n=328) พบวาภาพ
รวมมีความผูกพันตอองคการระดับปานกลาง (=3.29)
ตามรายละเอียดในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความผูกพันตอองคการของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จําแนกตามรายดาน
ปจจัยความผูกพันตอองคการ

ไมคิดหรือไมตั้งใจที่จะลา
ออกจากงาน (n=198)
S.D. ระดับ
1. ดานการไดรับการสนับสนุนใหได 3.64 .83
มาก
รับการเพิ่มพูนทักษะ
มาก
2. ดานการไดรับการสนับสนุนดุจญาติ 3.55 .65
รวม
3.59 .66
มาก

คิดหรือตั้งใจที่จะลาออก
โดยรวม
จากงาน (n=328)
(n=526)
S.D. ระดับ
S.D. ระดับ
3.30 .82 ปานกลาง 3.41 .83 ปานกลาง
3.29
3.29

.65 ปานกลาง 3.39
.61 ปานกลาง 3.40

.67 ปานกลาง
.63 ปานกลาง
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การวิเคราะหพยากรณความตัง้ ใจลาออกจาก
งานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ พบวามีผูตอบแบบสอบถาม 526 ราย
ระบุความตัง้ ใจลาออกจากงานวา “ไมใช” จํานวน 198
ฉบับ สามารถพยากรณได 105 ฉบับ พยากรณถูกตอง
53.03 % และระบุความตั้งใจลาออกจากงานวา “ใช”
จํานวน 328 ฉบับ สามารถพยากรณได 282 ฉบับ
พยากรณถูกตอง รอยละ 85.98 สามารถพยากรณถูก
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ตองในภาพรวม รอยละ 73.57 กําหนดคา Cut value = 0.5
การวิเคราะหตัวแปรจําแนกตามความตั้งใจ
ลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา ตัวแปรที่มีความ
สัมพันธความตัง้ ใจลาออกจากงานไดแก 1) ความเปน
อันหนึง่ อันเดียวกัน 2) โอกาสในการเลือกงาน และ 3)
การสนับสนุนใหไดรับการเพิ่มพูนทักษะ รายละเอียด
ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 3 การวิเคราะหตัวแปรจําแนกตามความตัง้ ใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตัวแปร
ปจจัยสวนบุคคล
1. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ป
2. ระดับเงินเดือน
10,000-15,000 บาท
15,001-20,000 บาท
20,001-25,000 บาท
25,001-30,000 บาท
3. ลักษณะการบรรจุเขาทํางาน
พยาบาลวิชาชีพอัตราจาง
พยาบาลวิชาชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพพนักงานราชการ
ปจจัยความพึงพอใจในงาน
1. ดานคาตอบแทนและสวัสดิการจากองคการ
2. ดานการทํางานเกินบทบาท
3. ดานการไดรับการสนับสนุน
4. ความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
5. ดานความยุติธรรมในองคการ
6. ดานโอกาสในการเลือกงาน
ปจจัยความผูกพันตอองคการ
1. ดานการสนับสนุนใหไดรับการเพิ่มพูนทักษะ
2. ดานการไดรับการสนับสนุนดุจญาติมิตร
คาคงที่
* p<.05

B

S.E.

Wald

Df

Sig

Exp(B)

-.229

.374
.625
.554
.522
.518

-.330
-.500
-.067

.432
.394
.515

1
4
1
1
1
1
3
1
1
1

.539
.099
.274
.714
.130
.070
.572
.445
.204
.896

.795

-.684
-.203
-.791
-.938

.377
7.800
1.198
.135
2.294
3.285
2.002
.583
1.610
.017

.010
.245
.118
-.732
-.319
1.160

.195
.180
.255
.265
.276
.142

.003
1.860
.216
7.625
1.338
66.744

1
1
1
1
1
1

.960
.173
.642
.006*
.247
.000*

1.010
1.278
1.126
.481
.727
3.191

-.440
.188
-.337

.169
.248
1.803

6.775
.577
.034

1
1
1

.009*
.448
.854

.644
1.207
.714

.505
.816
.454
.391
.719
.607
.935
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จากตารางที่ 3 พบวา เมือ่ พยาบาลวิชาชีพโรง
พยาบาลศูนยมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้น
โอกาสทีจ่ ะลาออกจากงานลดลง 0.481 เทา หรือลดลง
รอยละ 51.9 เมื่อพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนยมี
โอกาสในการเลือกงานเพิ่มขึ้น จะทําใหโอกาสที่จะลา
ออกจากงาน จะเพิ่มขึ้น 3.191 เทา และเมื่อพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลศูนยมีการสนับสนุนใหไดรับการ
เพิม่ พูนทักษะมากขึน้ โอกาสทีจ่ ะลาออกจากงานลดลง
.644 เทา หรือลดลงรอยละ 35.6 เขียนเปนสมการได
ดังนี้
ความตัง้ ใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Z) =
-.337-.732 (ความเปนอั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ) +
1.602 (โอกาสในการเลือกงาน) - .440 (การ สนับสนุน
ใหไดรับการเพิ่มพูนทักษะ)

¡ÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ¼Å
จากผลการศึ ก ษาพบวา พยาบาลวิ ช าชี พ
โรงพยาบาลศูนย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนใหญ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 523 คน คิดเปนรอยละ
99.43 สวนใหญมีระยะเวลาปฏิบตั งิ านในโรงพยาบาล
ปจจุบัน ชวง 1-5 ป จํานวน 374 คน คิดเปนรอยละ
71.10 ในจํานวน 374 คนมีความคิดหรือความตัง้ ใจที่
จะลาออกจากงาน จํานวน 225 คน คิดเปนรอยละ
60.16 เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพกลุมนี้สวนใหญดํารง
ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพอัตราจาง และพยาบาลวิชาชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนตําแหนงที่สวน
มากคิดวาไมมัน่ คงเมือ่ เทียบกับการบรรจุเปนขาราชการ
สอดคลองกับการศึกษาของ ทิพยสุดา เมธีพลกุล12
พยาบาลที่มีอายุการทํางานนอยกวา 5 ป จะมีความ
ตั้งใจลาออกสูงกวาพยาบาลที่มีอายุการทํางานตั้งแต
11 ป ขึ้นไป พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพึงพอใจในงานภาพรวม
ในระดับปานกลาง และมีความผูกพันตอองคการภาพ
รวมในระดับปานกลาง ปจจัยทํานายความตัง้ ใจลาออก
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จากงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ไดแก ปจจัยความพึงพอใจในงาน ดาน
ความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน ซึง่ การมีสมั พันธภาพที่
ดีตอกันของบุคลากรในองคการ จะทําใหการปฏิบัติ
งานเปนไปอยางราบรืน่ ลดปญหาความขัดแยงระหวาง
บุคคล สอดคลองกับการศึกษาของ ธัญพร กฤษณา8
การไดรับการยอมรับนับถือมีความสัมพันธเชิงลบอยาง
มีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั ความตัง้ ใจลาออก ปจจัยความ
พึงพอใจในงาน ดานโอกาสในการเลือกงาน เนือ่ งจาก
โรงพยาบาลศูนยเปนโรงพยาบาลที่รับผูปวยที่มีภาวะ
ยุงยากซับซอน และมีผูปวยจํานวนมาก ดังนั้นผูที่ผาน
การปฏิ บั ติ ง านก็ จ ะมี ทั ก ษะความเชี่ ย วชาญเฉพาะ
ซึ่งเปนที่ตองการของโรงพยาบาลเอกชน นอกจากนี้
วิ ช าชี พ ยั ง เปนที่ ต องการของตลาดแรงงานอื่ น เชน
บริษัทเครื่องมือแพทย บริษัทยา ซึ่งทั้งโรงพยาบาล
เอกชนและตลาดแรงงานจะใหคาตอบแทนทีส่ งู กวา จึง
เปนโอกาสในการเลือกงานใหมของพยาบาล สอดคลอง
กับผลการวิจยั ของกุลธิดา สุดจิตร10 โอกาสในการเลือก
งานเปนปจจัยดานองคการที่มีความตั้งใจลาออกจาก
งานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร
และปจจัยความผูกพันตอองคการ ดานการสนับสนุน
ใหไดรับการเพิ่มพูนทักษะ โรงพยาบาลศูนยแบงการ
ใหบริการเปนแผนกตามความเชีย่ วชาญ การทีพ่ ยาบาล
ไดรับการเพิ่มพูนทักษะเฉพาะสาขาที่เขาปฏิบัติงาน
ก็จะทําใหเขาใจระบบงานและการดูแลเฉพาะทาง ทําให
เกิดความเชีย่ วชาญในงานมีความเชือ่ มัน่ วาจะสามารถ
ใหการพยาบาลที่วิกฤต ซับซอนได เกิดการพัฒนางาน
และนําไปสูการนําเสนอผลงานทัง้ ในและนอกโรงพยาบาล
เปนที่ยอมรับเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และเกิด
ความผูกพันตอองคการสอดคลองกับผลการวิจัยของ
Chen, Chu, Wang, & Lin6 การไดรับการสนับสนุนจาก
ผูบังคับบัญชา มีความเชือ่ มโยงอยางมากกับความตัง้ ใจ
ที่จะอยู /ออก และธัญพร กฤษณา8 การนิเทศงานมี
ความสัมพันธเชิงลบอยางมีนยั สําคัญทางสถิตกิ บั ความ
ตั้งใจลาออก
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ดังนั้นผูบริหารองคการ/โรงพยาบาลควรมี
สงเสริมใหพยาบาลไดรับการเพิ่มพูนความรู ความ
สามารถและทักษะในการทํางาน14 ทัง้ การอบรมระยะสัน้
และระยะยาวรวมถึงการสงเสริมใหไดรับการศึกษาที่
สูงขึน้ รวมทัง้ การสรางบรรยากาศการทํางาน บรรยากาศ
การอยูรวมกันในองคการเพือ่ ใหเกิดความเปนอันหนึง่
อันเดียวกัน ก็จะทําใหบุคลากรลดโอกาสในการเลือก
งานใหม และลดการลาออกจากงานในที่สุด

ÊÃØ»
1. พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ คิดหรือมีความตั้งใจลาออกคิด
เปนรอยละ 62.4 สวนใหญมีระยะเวลาปฏิบตั งิ าน 1-5
ป คิดเปนรอยละ 40.11
2. ปจจัยที่สามารถทํานายความตั้งใจลา
ออกจากงาน ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศูนยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือไดแก ปจจัยความพึงพอใจในงาน
ดานความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ดานโอกาสในการ
เลือกงานและปจจัยความผูกพันตอองคการ ดานการ
ไดรับการสนับสนุนใหไดรับการเพิม่ พูนทักษะ สามารถ
ทํานายความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรอย
ละ 37.5 ของความผันแปร อธิบายไดโดยสมการ
โลจิสติคและสามารถพยากรณถูกตองในภาพรวมได
รอยละ 73.6 ดังสมการตอไปนี้
ความตัง้ ใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลศูนย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Z) =
-.337-.732 (ความเปนอั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ) +
1.602 (โอกาสในการเลือกงาน)-.440 (การ สนับสนุน
ใหไดรับการเพิ่มพูนทักษะ)

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจยั ไปใช
1.1 เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีภาระงานมาก และซับซอน
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ดังนั้นองคการควรใหการสนับสนุนใหพยาบาลไดรับ
การฝกอบรมเพิม่ พูนทักษะเฉพาะทางทางการพยาบาล
ตามสาขาทีป่ ฏิบตั งิ านตัง้ แตเริม่ เขาปฏิบตั งิ านในสาขา
นั้นๆ เพื่อใหบุคลากรมีความมั่นใจที่จะปฏิบัติงาน
มีความผูกพันในงานเพิ่มขึ้นซึ่งนาจะลดโอกาสในการ
ออกจากงานได
1.2 เพื่ อ เป นขวั ญ และกํ า ลั ง ใจให
ผูปฏิบตั งิ าน องคการควรมีกลยุทธในการจัดสวัสดิการ
ใหกั บ พยาบาลวิ ช าชี พ อั ต ราจาง พยาบาลวิ ช าชี พ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ พยาบาลวิชาชีพ
พนักงานราชการ ที่เทาเทียมขาราชการ เชน สวัสดิการ
ดานการรักษาพยาบาลสําหรับญาติสายตรง เปนตน
1.3 จากการศึกษาระดับความพึงพอใจ
ในงานของกลุมพยาบาลวิชาชีพทีไ่ มคิดหรือไมตัง้ ใจลา
ออกจากงาน พบวาดานการไดรั บ การสนั บ สนุ น
ดานความเปนอั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น และดานความ
ยุติธรรมในองคการ มีความพึงพอใจในงานระดับมาก
ดังนั้นการที่จะทําใหพยาบาลในกลุมที่คิดหรือตั้งใจลา
ออกจากงานคงอยูในงานมากขึน้ องคการจึงจําเปนตอง
มีกลยุทธในการใหการสนับสนุนใหบุคลากรมีความ
กาวหนาในวิชาชีพ จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มสัมพันธภาพที่
ดีของบุคลากรในทุกระดับ และใหความยุติธรรมกับ
บุคลากรโดยเฉพาะการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรื อ คาตอบแทนตามผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน
โปรงใส ตรวจสอบได และเปนทีพ่ งึ พอใจของบุคลากร
ทุกระดับ
1.4 กลุมภารกิจดานการพยาบาล ควร
มีการจัดระบบพยาบาลพีเ่ ลีย้ งอยางจริงจัง เพือ่ คอยให
คําปรึกษาและดูแลชวยเหลือในขณะปฏิบัติงานอยาง
เปนรูปธรรม เชนมีการมอบหมายพีเ่ ลีย้ งทีจ่ ะดูแลเปน
รายบุคคลอยางเปนทางการ มีคําสั่งแตงตั้งชัดเจน
มีระบบนิเทศทางการพยาบาลดานคลินิกเฉพาะสาขา
อยางสมํ่าเสมอ อาทิเชน การนิเทศ speciﬁc competency ของหนวยงานนั้นๆ และมีแผนพัฒนาบุคลากร
ทางดานคลินกิ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวเปนรายบุคคล
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อยางชัดเจน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาหาปจจัยที่ทําให
พยาบาลมีความเปนอันหนึง่ อันเดียวกันในองคการเพือ่
นําไปสูการกําหนดกลยุทธใหพยาบาลในงานของตน
และวิชาชีพพยาบาลมากยิ่งขึ้นตอไป
2.2 ควรมีการวิจัยเชิงคุณภาพในกลุม
ขาราชการที่มีความคิดและความตั้งใจลาออกจากงาน
เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกที่จะนําไปสูการพัฒนาใหคงอยู
ในงานมากขึ้น
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