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บทคัดย่อ

 การวจิยัแบบท�านายครัง้นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา

ความตัง้ใจคงอยูใ่นงานและปัจจยัทีม่อีทิธิพลต่อความตัง้ใจ

คงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชพี กลุม่ตวัอย่างคดัเลือกด้วย

วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เป็นพยาบาลวิชาชีพจ�านวน 

360 คน ท่ีปฏบิตังิานมานานไม่น้อยกว่า 1 ปี ในโรงพยาบาล

ศูนย์ ภาคตะวันออก ในปี พ.ศ. 2559 เครื่องมือการวิจัย

เป็นแบบสอบถามจ�านวน 6 ชดุ ทีใ่ห้กลุม่ตวัอย่างเป็นผูต้อบ

เอง ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบวัด 

ความตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ แบบประเมิน

ความพึงพอใจในงาน แบบประเมินความสุขในการท�างาน 

แบบสอบถามความผูกพันต่อองค์การ และแบบสอบถาม

การสนับสนุนจากองค์การ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91, 

.97, .96, .94 และ .89 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ

พรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความ

ตั้งใจคงอยู่ในงานในระดับปานกลาง (M = 44.38, S.D. = 

9.64) ความผูกพันต่อองค์การเป็นปัจจัยท�านายที่ดีที่สุด  

(β = .55) และรองลงมาคือความสุขในการท�างาน (β = 

.24) ปัจจยัท้ังสองนีส้ามารถท�านายความตัง้ใจคงอยูใ่นงาน

ของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 54.00 (F = 211.19, p < 

.001) ผลการศึกษานี้ให้ข้อเสนอแนะว่า ผู้บริหารทางการ

พยาบาลและผู้ท่ีเก่ียวข้องกับระบบบริการสุขภาพควร

ก�าหนดหรือวางนโยบายในการเสริมสร้างความผูกพันต่อ

องค์การและเพิ่มความสุขในการท�างานเพื่อธ�ารงรักษา

พยาบาลวิชาชีพให้คงไว้ในหน่วยงาน
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Abstract

 This predictive research aimed to examine 

intention to stay in career and influencing factors 

of intention to stay in career among professional 

nurses. A multi-stage random sampling was used 

to recruit a sample of 360 professional nurses who 

have been working not less than 1 year in central 

hospitals of the eastern region in 2016. Research 

instruments included 6 self-report questionnaires. 

There were a demographic information, the  

intention to stay in career of professional nurses 

questionnaire, the job satisfaction’s scale, the 

happiness at work inventory, the organizational 

commitment’s scale and the organizational  

support questionnaire. Their internal consistency 

reliabilities were .91, .97, .96, .94 and .89,  

respectively. Descriptive statistics and multiple 

regression analysis were employed to analyzed 

the data. 

 The results revealed that the participants 

had a moderate level of intention to stay in career 

(M = 44.38, S.D. = 9.64). Organization commitment 

was the best predictor (β = .55) following by 
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happiness at work (β = .24). These two factors 

accounted for 54.0% in the prediction of intention 

to stay in career among professional nurses (F = 

211.19, p < .001). These findings suggest that nurse 

administrators and related health care providers 

should provide or launch policies to strengthen 

the organizational commitment and increase the 

happiness at work. Consequently, professional 

nurses would stay in their career settings.

Key words: Professional nurses, intention to stay 

in career, organizational commitment, happiness 

at work

ความส�าคัญของปัญหา 

 ปัจจบุนัการขาดแคลนอัตราก�าลงัทางการพยาบาล

ถือเป็นปัญหาที่ส�าคัญของประเทศไทย ท่ีส่งผลกระทบถึง

ภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในประเทศ

เป็นอย่างมาก (วิจิตร ศรีสุพรรณ และกฤษดา แสวงดี, 

2555) ปัญหาการขาดแคลนอัตราก�าลังของพยาบาล

วิชาชีพส่วนใหญ่เป็นเพราะการลาออก หรือโอนย้ายของ

พยาบาลวิชาชีพทั้งภายในหน่วยงาน นอกหน่วยงาน ย้าย

ระหว่างภาครฐัหรือเอกชน หรือย้ายไปท�างานต่างประเทศ 

จากการศึกษาพบว่า พยาบาลวิชาชีพเป็นกลุ่มที่มีอัตรา 

การลาออก หรือการย้ายงานค่อนข้างสงูเมือ่เทยีบกบัวชิาชพี 

อื่น โดยพยาบาลวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างของโรงพยาบาลศูนย์ 

และโรงพยาบาลทั่วไป 95 แห่ง ในระหว่างปี พ.ศ. 2548-

2553 มอีตัราการลาออกร้อยละ 40.84 โดยเป็นการลาออก

ภายในปีแรกของการท�างานร้อยละ 48.68 และลาออก

ภายในปีที่ 2 ร้อยละ 25.57 (วิจิตร ศรีสุพรรณ และ 

กฤษดา แสวงดี, 2555) พยาบาลวิชาชีพที่ลาออกจากงาน

ส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 30-34 ปี ย้ายงานภายในวิชาชีพถึง

ร้อยละ 86.29 ศึกษาต่อร้อยละ 3.36 และออกจากวิชาชีพ

พยาบาลร้อยละ 2.60 (อรุณรัตน์ คันธา, เดช เกตุฉ�่า,  

กฤษดา แสวงดี และตวงทิพย์ ธีระวิทย์, 2556) นอกจากนี้

ยังพบว่าพยาบาลวิชาชีพบางส่วนย้ายถิ่นฐานไปท�างานยัง

ประเทศที่มีสวัสดิการหรือค่าตอบแทนที่สูงกว่าในประเทศ 

ไทย เช่น ประเทศสหรฐัอเมรกิาซึง่เป็นประเทศทีข่าดแคลน

บุคลากรด้านสุขภาพ จ่ายค่าตอบแทนสูง และมีสวัสดิการ

ดี (ดวงใจ จันทรประเสริฐ, 2556) สอดคล้องกับการศึกษา

ในประเทศไทยที่พบว่า พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยของรัฐมีความคิดที่จะย้ายถิ่นไปท�างาน 

ต่างประเทศถึงร้อยละ 53.4 (พิมลรัตน์ ค�าแก้ว และสุวิณี 

วิวัฒน์วานิช, 2557) จากปัญหาการลาออกและการย้าย

ถิ่นฐานในการท�างานดังกล่าวร่วมกับการเพิ่มอัตราก�าลัง 

ในการผลิตที่ไม่เพียงพอ ส่งผลให้ปัญหาการขาดแคลน

พยาบาลยังคงเป็นปัญหาที่ส�าคัญของประเทศไทย 

 จากสภาพปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 

ดังกล่าวท�าให้สภาการพยาบาลร่วมกับรัฐบาล มีความ

พยายามที่จะด�าเนินกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาทั้งใน

ส่วนของการเพิม่อตัราการผลติพยาบาลวชิาชพีเข้าสูร่ะบบ

สุขภาพ และการลดการสูญเสีย หรือเพิ่มการธ�ารงรักษา

พยาบาลไว้ในระบบบริการสุขภาพ ซึ่งรูปแบบของกลยุทธ์

ที่มีการด�าเนินงาน ได้แก่ การวางแผนและการบริหาร

จัดการก�าลังเพิ่มเติม การเพิ่มความก้าวหน้าของพยาบาล

วิชาชีพในระบบราชการ การปรับปรุงระบบค่าตอบแทนที่

เป็นธรรม และการสร้างหลักประกันความม่ันคงในอาชีพ 

เป็นต้น (วิจิตร ศรีสุพรรณ และ กฤษดา แสวงดี, 2555) ซึ่ง

กลยุทธ์เหล่านี้ล้วนเป็นความพยายามที่จะรักษาพยาบาล

วชิาชพีให้ปฏบิตังิานอยูใ่นหน่วยงานมากทีส่ดุ อย่างไรกต็าม

การที่จะทราบว่าพยาบาลคนใดมีแนวโน้มที่จะปฏิบัติงาน

อยู่ในองค์การจ�าเป็นต้องทราบก่อนว่าบุคคลนั้นมีความ

ตั้งใจคงอยู่ในงาน หรือมีแนวโน้มที่จะลาออกจากองค์การ

มากน้อยเพยีงใด ซึง่การท�าความเข้าใจกบัความตัง้ใจคงอยู่

ในงานและปัจจัยที่เกี่ยวข้องจะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส�าคัญ

ส�าหรบัผู้บรหิารในการก�าหนดนโยบายบรหิารงานเพือ่ธ�ารง

รักษาพยาบาลวิชาชีพไว้ในระบบบริการสุขภาพต่อไป

 ความตั้งใจคงอยู่ในงานเป็นการแสดงเจตนา ความ

รู้สึก และความน่าจะเป็นของพยาบาลวิชาชีพที่จะท�างาน

อยู่ในองค์การอย่างต่อเนื่อง (Cowden & Cummings, 

2012) ถ้าพยาบาลวิชาชีพมีความตั้งใจคงอยู่ในงานสูงก็จะ

ปฏบิตังิานในหน่วยงานอย่างมคีวามสุข (บญุพชิชา จติต์ภกัด,ี 

เรมวล นันท์ศุภวัฒน์, และ อรอนงค์ วิชัยค�า, 2556) ส่งผล

ให้มคีวามต้องการทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีใ่นหน่วยงานเดมิต่อไป

โดยไม่คดิย้ายไปท�างานในหน่วยงานอืน่หรอืลาออกจากงาน 

อย่างไรก็ตามความตั้งใจคงอยู่ในงานเป็นความรู้สึกและ 

การรับรู ้ของบุคคลที่ประกอบด้วยหลายปัจจัยเข้ามา


