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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยายและหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

สภาพแวดล้อมการท�างาน ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางคลินิกมากกว่า 

1 ปี จ�านวน 85 ราย เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมการท�างาน ภาวะ

ผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95, .98 และ .98  

ตามล�าดับ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อมการท�างานโดยรวมอยู่ในระดับดี (M = 3.59,  

SD = 0.61) ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยโดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 3.80, SD = 0.76) และการคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.36, SD = 0.87) ตลอดจนพบว่า สภาพแวดล้อมการท�างานและภาวะผู้น�า

ของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส�าคัญ

ที่ระดับ.05 (r =.52, r = .36, p < .05) ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารการพยาบาลควรน�าข้อมูลเป็นแนวทาง 

ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�างาน และภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยให้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน 

รูปแบบการบริหารตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการธ�ารงรักษาพยาบาลวิชาชีพไว้ในองค์การได้นานและ 

มีการคงอยู่ในงานสูงขึ้น
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Abstract

 This descriptive correlational research aimed to examine work environment, the Leadership of 

head nurses and retention of professional nurses at a center hospital in chachoengsao province. A 

simple random sampling was used to recruit of 85 nurses who had more than one year experiences 

in clinical services. Research instruments included demographic record form, work environment scale, 

leadership and retention of professional nurse questionnaire. Data were collected and analyzed using 

descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficients statistics. 

 The results revealed that mean scores of work environment was at a good level (M = 3.59,  

SD = 0.61). The leadership of head nurses was at a high level (M = 3.80, SD = 0.76). The retention 

level of professional nurses was at moderately high (M = 3.36, SD = 0.87). Work environment  

and leadership of head nurses were moderate and positively correlated with retention of  

professional nurses (r = .52, r = .36; p < .05). Research findings suggested that nursing administrators 

should use the research findings as a guideline to improve the working environment and leadership 

of head nurses with the ability to change management styles according to the changing situation. In 

order to maintain the professional medical treatment in the organization for a long time and with 

higher retention.

Key words: work environment, leadership, head nurses, retention, professional nurses

1 Master of Nursing Science in Nursing Administration, Faculty of Nursing, Burapha University
2 Assistant Professor, Faculty of Nursing, Burapha University

* Corresponding author e-mail: arunya301@hotmail.com


