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บทคัดย่อ
 ปัญหาการคงอยูใ่นงานของวชิาชพีพยาบาลนบัวนัจะทวคีวามรนุแรงมากขึน้ โดยเฉพาะในกลุม่พยาบาลรุน่ Generation 

Y การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการคงอยู่ในงานและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 

Generation Y ได้แก่ สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ภาระครอบครัว การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความจ�าเจของงาน ค่า

ตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในอาชพี และบรรยากาศองค์กร กลุม่ตวัอย่างเป็นพยาบาลวชิาชพี ทีเ่กดิระหว่าง พ.ศ. 2523-2543 

และมปีระสบการณ์ในการปฏบัิตงิานไม่น้อยกว่า 1 ปี ของโรงพยาบาลแห่งหนึง่ ได้มาโดยวธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบง่าย จ�านวน 

104 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล สัมพันธภาพกับผู้ร่วม

งาน ภาระครอบครัว การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ความจ�าเจของงาน ค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในอาชีพ บรรยากาศ

องค์กร และการคงอยู่ในงาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณนา สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน และการ

วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ

 ผลการวิจัยพบว่าพยาบาลวิชาชีพ Generation Y โรงพยาบาลที่ท�าการศึกษา มีการคงอยู่ในงาน เฉลี่ย 10.07 ปี โดย

มีระยะเวลาปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่ท�าการศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เฉลี่ย 4.64 และระยะเวลาที่วางแผนจะอยู่

ปฏิบัติงานต่อไป เฉลี่ย 5.42 ปี และพบว่ามีเพียงปัจจัยเดียวคือโอกาสก้าวหน้าในอาชีพที่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติกิบัการคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชพี Generation Y โดยมคีวามสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัต�า่ (r = .264, p < .05) 

และมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน (B = .264) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 

Generation Y ได้ร้อยละ 7 (R2 = .070) อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 จากผลการวิจยัมข้ีอเสนอแนะว่า ผูบ้รหิารควรให้ความส�าคญักบัการส่งเสรมิความก้าวหน้าในวชิาชพีของพยาบาล เพือ่

ให้พยาบาลวิชาชีพ Generation Y มีการคงอยู่ในงานให้สูงขึ้น 

ค�ำส�ำคัญ : การคงอยู่ในงาน พยาบาลวิชาชีพ Generation Y
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Abstract
 Issues of hospital nurse intention to remain employed has been increasing, especially among nurses of 

generation Y. The purposes of this research were to study the retention among generation Y professional nurses 

and to examine its influencing factors including relationship between colleagues, kinship responsibility, and  

participation in the organizational decision making, routinization, compensation, career advancement opportunity, 

and organizational climate. A random sampling of 104 professional nurses who were born between 1982 and 2000 

and having work experience of more than one year was recruited from a hospital. Data were collected using  

self-report questionnaires of personal data, relationship between colleagues, kinship responsibility, and  

participation in the organizational decision making, routinization, compensation, career advancement,  

organizational climate and retention. Data were analyzed by descriptive statistics, Pearson’s correlation  

coefficient, and multiple regression. 

  The results of the study demonstrated that retention of professional nurses in Generation Y in this hospital 

was 10.07 years. Duration of working time in the study hospital was 4.64 years, and they planned to continue 

working for 5.42 years. Only career advancement opportunity was found to be statistically significant factor, with 

low positive relationship with retention (r = .264). In addition, career advancement opportunity was the only sig-

nificant predictor of retention (B = .264) which explained 7 % of variance in nurse retention (R2 = .07).

 The findings suggested that administrators should concern and promote career advancement opportunity of 

professional nurses. This would increase retention among generation Y professional nurses.
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