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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา 
 
 ป�จจุบันเป�นยุคแห�งการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาท้ังด�านเศรษฐกิจ สังคม 
การศึกษา และเทคโนโลยี ทําให�ต�องมีการปรับโครงสร�าง ปรับระบบการทํางาน ปรับแนวคิดและ
กระบวนทัศน, ตลอดจนพฤติกรรมการทํางานใหม� ซ่ึงการปฏิบัติงานภายใต�สภาวะการณ,ท่ีมีการ
เปลี่ยนแปลงสูง และสภาพแวดล�อมท่ีไม�แน�นอน อาจทําให�เกิดทัศนคติท่ีไม�ดีกับงานจนทําให�มีการ
ลาออกได� ( Sullivan & Decker, 2005 ) ต้ังแต�มีการนําระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม 
และระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเข�ามาใช� จึงเกิดการขยายตัวของบริการด�านสุขภาพท้ังใน
ภาครัฐและเอกชน ต้ังแต�ปI พ.ศ.2530 เป�นต�นมา ทําให�ความต�องการบุคลากรในสาขาการพยาบาล
เพ่ิมมากข้ึน นอกเหนือจากความขาดแคลนพยาบาลตามแผนการให�บริการทางด�านสาธารณสุขของ
ประเทศ ผู�ประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจึงมีทางเลือกมากข้ึน ในการท่ีจะย�ายท่ีทํางานไปยังท่ีท่ีให�
ค�าตอบแทนสูงกว�า สะดวกกว�า หรือมีสิ่งจูงใจอ่ืนๆท่ีพอใจมากกว�า 
 พยาบาลวิชาชีพเป�นทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญกลุ�มหนึ่งขององค,การสุขภาพซ่ึงมีจํานวน 
มากท่ีสุด คือ ประมาณร�อยละ 78 ของบุคลากรสาธารณสุขท้ังหมด (วิจิตร ศรีสุพรรณ และคณะ 2545) 
ดังนั้น จึงถือได�ว�า พยาบาลวิชาชีพเป�นกลุ�มบุคคลท่ีสามารถสร�างสรรค,คุณภาพงานบริการขององค,การ
สุขภาพ เพราะเป�นผู�ท่ีปฏิบัติงานโดยตรงในการดูแลและให�บริการท่ีมีคุณภาพแก�ผู�รับบริการ ย�อมมีผล
ต�อความก�าวหน�า ความสําเร็จ และความอยู�รอดขององค,การ (สุลักษณ,  มีชูทรัพย, 2539) งานการพยาบาล
เป�นงานท่ีครอบคลุมงานส�วนใหญ�ขององค,การสุขภาพจึงนับว�ามีความสําคัญยิ่ง กล�าวคือ เป�นการให�บริการ
ท่ีผสมผสานท้ังด�านการส�งเสริมสุขภาพ การปWองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟYZนฟูสภาพ (แสงทอง  
ปุระสุวรรณ 2541) ในการให�การพยาบาลท่ีมีคุณภาพ จําเป�นต�องอาศัยจํานวนบุคลากรอย�างเพียงพอ 
โดยเฉพาะอย�างยิ่งพยาบาลวิชาชีพ ซ่ึงมีหน�าท่ีโดยตรงในการดูแลผู�ป\วย และเป�นผู�ใกล�ชิดผู�ป\วยมากท่ีสุด
เม่ือผู�ป\วยมารับบริการท่ีองค,การสุขภาพ (สุปราณี  พัฒนจิตวิไล 2549) เนื่องจากในสถานการณ,ป�จจุบัน
มีท้ังการขยายของหน�วยงานและการเร�งรัดพัฒนาคุณภาพในยุคของการแข�งขันท่ีต�องการบุคลากรท่ีมี
คุณภาพและประสบการณ, การทํางานท่ีเหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอ หากองค,การสุขภาพมีจํานวน
พยาบาลวิชาชีพไม�เพียงพอหรือเกิดการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพก็ย�อมส�งผลกระทบหลายด�าน ได�แก� 
1) ผลกระทบผู�ป\วยอาจต�องนอนโรงพยาบาลนานข้ึน เสียค�าใช�จ�ายในการรักษาพยาบาลเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก
ประสิทธิภาพในการให�บริการสาธารณสุขแก�ประชาชนลดลง 2) ผลกระทบต�อบุคลากรจากการท่ีมีอัตรา 
กําลังไม�เพียงพอ ทําให�พยาบาลวิชาชีพท่ีเหลืออยู�ต�องแบกรับภาระงานมากข้ึน อาจเกิดความเครียด ขาดขวัญ
และกําลังใจ และ 3) ผลกระทบต�อองค,การสุขภาพอาจต�องลดจํานวนเตียงในการให�บริการหรือมีการจํากัด
การรับผู�ป\วย ทําให�ไม�มีการขยายหน�วยงานหรือบริการ (The HSM group 2002)  
 ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความรู�ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานและมีจํานวน
ท่ีเพียงพอต�อการให�บริการ ทําให�มีคุณภาพในการดูแลผู�ป\วย รวมถึงองค,การสุขภาพมีความก�าวหน�า แต�หาก
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มีจํานวนพยาบาลวิชาชีพไม�เพียงพอ หรือเกิดภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพย�อมส�งผลกระทบท่ีสําคัญ 
ทําให�คุณภาพในการดูแลผู�ป\วยลดลง เนื่องจากภาระงานกับอัตรากําลังไม�สมดุลกันของพยาบาลวิชาชีพ 
ก็จะต�องมีการสรรหาพยาบาลวิชาชีพใหม�เพ่ือทดแทนพยาบาลวิชาชีพท่ีลาออก เป�นการสิ้นเปลืองเวลา 
และเป�นภาระของฝ\ายบริหารงานบุคคลในกระบวนการสรรหา  
 ความต้ังใจลาออกจากงาน เป�นการรับรู�ถึงความเป�นไปได�ท่ีจะออกจากงานท่ีทําอยู�ใน
ป�จจุบัน (Volk and Lucus 1991) หรือเป�นการคาดคะเนความเป�นไปได�ในการลาออกจากงานในอนาคต 
ป�จจัยท่ีมีความสําคัญหรือสามารถพยากรณ,ความต้ังใจลาออกจากงานท่ีมีอยู�มากมาย จากการศึกษาของ 
อารีย, พฤกษราช และคณะ (อารีย, พฤกษราช และคณะ 2534 อ�างถึงในจิรัชยา เจียวกiก, 2556) 
พบว�าพยาบาลวิชาชีพประจําการโรงพยาบาลศิริราช ระบุสาเหตุสําคัญทําให�มีความต�องการลาออก
จากงาน ได�แก� ไม�พึงพอใจเก่ียวกับค�าตอบแทนและสวัสดิการ โอกาสก�าวหน�าในวิชาชีพ งานหนัก และยัง
มีป�ญหากับหัวหน�างานหรือผู�ร�วมงาน สอดคล�องกับการศึกษาของ Prestholdt และ Mathews (1988) 
ท่ีพบว�า ป�จจัยด�านการปฏิบัติงานท่ีมีความสัมพันธ,และเป�นตัวพยากรณ,สําคัญของความต้ังใจลาออก 
Mobley (1977) พบว�า มีลักษณะการนิเทศงานของหัวหน�างานท่ีเป�นแบบเผด็จการ จะทําให�อัตรา
การลาออกของบุคลากรสูง เพราะทําให�เกิดความเครียด เบ่ือหน�ายในการทํางาน ซ่ึงสาเหตุท่ีกล�าวมา
พฤติกรรมความเป�นผู�นําของหัวหน�างาน เป�นป�จจัยหนึ่งท่ีสําคัญในการตัดสินใจลาออกจากงานของ
พยาบาลวิชาชีพ เนื่องจากพฤติกรรมความเป�นผู�นําเป�นการแสดงออกถึงความสามารถของผู�นําในการใช�
ศิลปะในการจูงใจ การใช�อิทธิพลและการอํานวยการ ให�ผู�ตามเกิดความร�วมมือในการประกอบกิจกรรมให�
บรรลุเปWาหมายท่ีกําหนดไว� (Bass 1981) หากผู�ตามไม�พึงพอใจในพฤติกรรมของผู�นําแล�ว ผู�ตามจะ
ไม�ให�ความร�วมมือในการทํางาน อาจมีผลกระทบต�อการทํางานร�วมกันและประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานลดลง เกิดความขัดแย�งและส�งผลต�อการตัดสินใจลาออกได� รวมท้ังสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีส�งเสริมการ
ตัดสินใจลาออก เช�น การสนับสนุนทางสังคม ความเหนื่อยหน�ายในงาน Tilden และ Garylen (1987) ได�
กล�าวว�า การสนับสนุนทางสังคมเป�นป�จจัยทางจิตสังคมท่ีมีความสัมพันธ,กับความเครียด ความเหนื่อย
หน�ายในการทํางาน และพฤติกรรมการจัดการป�ญหา เม่ือบุคลากรเกิดความเครียด มีป�ญหาในการ
ปฏิบัติงาน และไม�ได�รับการเอาใจใส�จากบุคคลใกล�ชิด หัวหน�างาน หรือผู�ร�วมงาน เม่ือเกิดป�ญหาในการ
ทํางานและไม�สามารถแก�ไขป�ญหา หรือขจัดความเครียดจากการทํางานได�อย�างถูกต�องเหมาะสม ก็อาจ
เป�นสาเหตุส�งเสริมให�ไม�มีความสุขในการทํางาน มีความเหนื่อยหน�ายในงานสูง เกิดความไม�พึงพอใจ
ในงานและอาจส�งผลต�อการลาออกจากงานในอนาคต 
 หากผู�บริหารทราบป�ญหาการลาออก ก็จะสามารถทราบถึงความเป�นไปได�ท่ีจะเกิด
การลาออกหรือท่ีเรียกว�า ความต้ังใจลาออก โดยผู�บริหารช�วยแก�ไขป�ญหาต�างๆ เหล�านั้นเสียต้ังแต�ต�น 
ก็อาจทําให�พยาบาลล�มเลิกความต้ังใจท่ีจะลาออก หรือเกิดข้ึนน�อยลง (สุปราณี พัฒนจิตวิไล 2549)  
การคงอยู�ของพยาบาลวิชาชีพจึงมีความสําคัญอย�างยิ่งในทีมบริการสุขภาพ นอกจากนี้ยังส�งผลดีต�อวิชาชีพ 
และโรงพยาบาลในด�านอ่ืนๆ อีก นั้นคือ การทําให�โรงพยาบาลและวิชาชีพไม�ต�องสูญเสียบุคลากรท่ีมี
ความรู�ความสามารถ ทําให�ประหยัดท้ังเวลาและค�าใช�จ�ายในการรับ การอบรมบุคลากรใหม� ส�งผลให�
โรงพยาบาลและวิชาชีพ มีความก�าวหน�ารวดเร็วและม่ันคง มีภาพลักษณ,ท่ีดี เนื่องจากไม�มีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรบ�อยครั้ง บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดี เกิดความรู�สึกม่ันคงและมีความพึงพอใจ ทําให�บุคลากรเต็ม
ใจและทุ�มเทกําลังกาย กําลังใจ ในการทํางานส�งผลถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโรงพยาบาล และ



 

 

3 

ยังเป�นส�วนสําคัญ ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพให�ม่ันคง (วิพุธ พูลเจริญและคณะ 2543) ด�วย
ความสําคัญของการคงอยู� ท่ีนอกจากจะส�งผลให�องค,การประสบความสําเร็จและดําเนินงานต�อไปได�แล�ว 
ยังเป�นวิธีการหนึ่งท่ีจะช�วยในการปWองกันการลาออกได�ระดับหนึ่ง 
 โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย ก็เผชิญป�ญหาการลาออกและภาวะขาดแคลน
พยาบาลวิชาชีพ ทําให�พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานอยู�ในโรงพยาบาล มีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน โดยสภาการ
พยาบาลได� ต้ังเกณฑ,กําหนดอัตรากําลังพยาบาลข้ันตํ่าเพ่ือการดูแลผู�ป\วยอย�างปลอดภัยใน
สถานพยาบาล เฉลี่ยอยู�ท่ี 4-6 คน (วรรณวิไล จันทราภา 2551) แต�ในโรงพยาบาลหนองคาย ดูแล
ผู�ป\วยเฉลี่ยอยู�ท่ี 10-15 คน ด�วยความสําคัญของพยาบาลวิชาชีพ และการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ
มีแนวโน�มสูงข้ึนเรื่อยๆ ทําให�เกิดป�ญหาในเรื่องการขาดแคลนอัตรากําลัง ส�งผลต�อคุณภาพการพยาบาล
วิชาชีพได� ผู� ศึกษาในฐานะเป�นพยาบาลวิชาชีพ เล็งเห็นความสําคัญของป�ญหานี้จึงสนใจจะ
ทําการศึกษาป�จจัยท่ีส�งผลต�อความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองคาย  จังหวัด
หนองคาย เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีส�งผลต�อความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองคาย 
และศึกษาแนวโน�มของความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองคาย ส�งผลให�กับ
ผู�บริหารได�นําไปวางแผนบริหารบุคคล ในการจัดการสาเหตุท่ีนํามาซ่ึงความต้ังใจลาออกจากงานของ
พยาบาลวิชาชีพ และสร�างโรงพยาบาลให�เป�นองค,การท่ีมีคุณภาพต�อไป 
 
วัตถุประสงค� 
 

1. เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีส�งผลต�อความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
หนองคาย 

2. เพ่ือศึกษาแนวโน�มของความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
หนองคาย 
 
 
คําถามการวิจัย 
 

1. ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ,กับความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
หนองคายหรือไม�อย�างไร 

2. ความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองคายมีแนวโน�มเป�น
อย�างไร 
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ประโยชน�ท่ีคาดว'าจะได)รับ 
 

1. ทราบถึงความสัมพันธ,ระหว�างสาเหตุ กับความต้ังใจลาออก จากงานของพยาบาล
ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองคาย 

2. สามารถนําผลการวิจัยท่ีได�รับ ใช�เป�นแนวทางให�แก�ผู�บริหารโรงพยาบาลได�ตะ
หนักถึงสาเหตุท่ีมีความสัมพันธ,และพยากรณ,ความต้ังใจลาออกจากงานของพยาบาล เพ่ือเป�นแนวทาง
ปWองกันการลาออก 

3. เป�นแนวทางให�แก�ผู�ท่ีสนใจจะทําการศึกษาหรือทําวิจัยในเรื่องเก่ียวป�จจัยคัดสรร 
และความต้ังใจลาออกจากงาน สามารถนําผลท่ีได�รับจากงานวิจัยนี้ไปใช�เป�นข�อมูลอ�างอิงในการศึกษา
ครั้งต�อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 การวิจัยครั้งนี้ผู�ศึกษาได�ศึกษาเอกสารเพ่ือทําความเข�าใจในเรื่อง ลักษณะงานของพยาบาล 
แนวคิดและทฤษฎีการลาออก ความหมายของความต้ังใจลาออก ประเภทของการลาออก ผลกระทบ
และสาเหตุของการลาออก รวมท้ังได�ศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังในและต�างประเทศท่ีศึกษา
เก่ียวกับป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ,ต�อความต้ังใจออก โดยนําทฤษฎี 2 ป�จจัยของ Herzberg (Herzberg’s 
two factor theory) ท่ีกล�าวถึงป�จจัยจูงใจและป�จจัยคํ้าจุนมาประยุกต,ใช�ในการศึกษา และผู�ศึกษานํา
ป�จจัยคํ้าจุนท่ีเก่ียวกับชีวิตส�วนตัว สถานภาพในสังคม ไปรวมไว�ในป�จจัยส�วนบุคคล ดังกรอบแนวคิด
ในภาพ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป�จจัยส�วนบุคคล 

- อายุ 
- สถานะภาพสมรส 

- ระดับการศึกษา 

- ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

- ภาระครอบครัว 

- ภูมิลําเนา 

ป�จจัยคํ้าจุน 

- นโยบายและการบริหารงาน 

- การควบคุมบังคับบัญชาการ 

- ผลประโยชน,ตอบแทน 

- ความสัมพันธ,ระหว�างบุคคล 

- ความมั่นคงปลอดภัยในการ
ทํางาน 

 

ป�จจัยจูงใจ 

- ความสําเร็จในการทํางาน 

- การยอมรับและนับถือ 

- ลักษณะงาน 

- ความรับผิดชอบ 

- ความก�าวหน�าในหน�าท่ีการ
งาน 

ความตั้งใจลาออก 
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นิยามศัพท�เฉพาะ 
  
 1. ป�จจัย หมายถึง สาเหตุ หรือ คุณลักษณะหรือองค,ประกอบท่ีส�งผลให�พยาบาลวิชาชีพ
เกิดการคงอยู� และความต้ังใจลาออกจากงาน 
 2. ความต้ังใจลาออกจากงานพยาบาล หมายถึง เจตคติ การรับรู�ถึงความเป�นไปได�
หรือเป�นการแสดงความคิดเห็นหรือคําพูดท่ีบอกถึงความเป�นไปได�ท่ีจะลาออกจากงานหรือโอนย�ายจาก
งานท่ีทําอยู�ในป�จจุบัน ไปทํางานท่ีอ่ืนหรือหน�วยงานอ่ืนท่ีไม�ใช�งานการพยาบาล โดยความสมัครใจ โดยมี
การวางแผนถึงความเป�นไปได�และความคุ�มค�าของงานใหม�ในโรงพยาบาลอ่ืน ก�อนท่ีจะตัดสินใจลาออก
จากโรงพยาบาลในป�จจุบัน 
 3. ป�จจัยส�วนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะหรือข�อเท็จจริงท่ีแสดงความเป�นเอกลักษณ,
เฉพาะอันจะนํามาซ่ึงการกระทําบางอย�างหรือเก่ียวข�องกับพฤติกรรมบางลักษณะเฉพาะตน ซ่ึงเป�นข�อมูล
ของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองคาย  จังหวัดหนองคาย ได�แก� 
  3.1 อายุ หมายถึง อายุของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย 
  4.2 สถานะภาพสมรส หมายถึง สถานะภาพในการสมรสของพยาบาลวิชาชีพ แบ�ง 
3 ชนิด คือ โสด คู�/สมรส และหย�า/หม�าย/แยก 
  3.3 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพ ผู�บังคับบัญชา
ของพยาบาล ได�แก� ปริญญาตรี ปริญญาโททางการพยาบาล ปริญญาโทสาขาอ่ืนท่ีไม�ใช�พยาบาล และ
ปริญญาเอก 
  3.4 ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานเป�นพยาบาลวิชาชีพ
ท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองคาย  จังหวัดหนองคาย 
  3.5 ภาระครอบครัว หมายถึง ความรับผิดชอบด�านการเงิน และ/หรือการเลี้ยงดู
ของพยาบาลท่ีมีบิดา มารดา บุตร และญาติพ่ีน�องของพยาบาลวิชาชีพ 
  3.6 ภูมิลําเนา หมายถึง จังหวัดท่ีเป�นท่ีอยู�ของครอบครัวของตนของพยาบาลวิชาชีพ 
 4. ป�จจัยจูงใจ หมายถึง สาเหตุท่ีทําให�พยาบาลเกิดแรงจูงใจ หรือเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน หรือสาเหตุส�วนบุคคล ในการศึกษาครั้งนี้ แบ�งเป�น 5 ด�าน ดังนี้ 
  4.1 ความสําเร็จในหน�าท่ีการงาน หมายถึง การท่ีบุคคลต�องทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดให�ดี
กว�าเดิม มีผลสําเร็จตามเปWาหมายท่ีได�กําหนดไว� 
  4.2 การยอมรับและนับถือ หมายถึง เกียรติยศชื่อเสียง การยกย�องในสังคม 
ความต�องการเป�นส�วนหนึ่งของกลุ�ม ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน 
  4.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีน�าสนใจ งานท่ีต�องอาศัยความคิดริเริ่ม
สร�างสรรค,ท�าทายให�ลงมือทํา หรือเป�นงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําได�ตั้งแต�ต�นจนจบโดยลําพังแต�ผู�เดียว 
  4.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเข�าใจต�อขอบเขตหน�าท่ีการงาน 
  4.5 ความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงาน หมายถึง ความเจริญเติบโตในหน�าท่ีการงาน 
เช�น การเลื่อนตําแหน�ง การศึกษาต�อเนื่อง ดูงาน อบรมเฉพาะทาง การเข�าประชุมวิชาการ 
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 5. ป�จจัยคํ้าจุน หมายถึง สาเหตุท่ีช�วยปWองกันไม�ให�พยาบาลเกิดความไม�พึงพอใจหรือ 
ไม�มีความสุขในการทํางาน หรือ สาเหตุด�านองค,การ โดยในการศึกษาครั้งนี้ผู�วิจัยแบ�งออกเป�น 5 ด�าน 
ดังนี้ 
  5.1 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง นโยบาย วิธีการติดต�อสื่อสารในองค,การ 
จํานวนบุคลากร การประเมินผลการทํางาน การให�ข�อมูลย�อนกลับ การมีส�วนร�วมและการนิเทศ 
  5.2 การปกครองบังคับบัญชาการ หมายถึง วิธีการบริหารงานของผู�บังคับบัญชา 
  5.3 ผลประโยชน,ตอบแทน หมายถึง เงินเดือน ค�าล�วงเวลา วันหยุด ท่ีพักอาศัย 
ในโรงพยาบาลท่ีพยาบาลวิชาชีพทํางาน 
  5.4 ความสัมพันธ,กับผู�บังคับบัญชา และผู�ร�วมงาน หมายถึง ความสัมพันธ,ระหว�าง
พยาบาลกับแพทย, ผู�ร�วมงาน และผู�บังคับบัญชา  
  5.5 ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ความรู�สึกของพยาบาลท่ีมีต�อ
ความม่ันคงในการทํางานและความยังยืนของอาชีพ ความม่ันคงขององค,การ การได�รับการปWองกันจาก
ภาวะเสี่ยงต�อโรค 
 9. การรับรู� หมายถึง ประสบการณ, ความรู�สึกและเข�าใจ ในการคงอยู�ในองค,การ
และความต้ังใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพในทัศนะของประชากรกลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัย 
วัดโดยใช�แบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ 
 10. พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ผู�ท่ีสําเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลท่ีได�ข้ึนทะเบียน
และได�รับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ, เป�นผู�ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ,ชั้น 1 การพยาบาลชั้น 1 การผดุงครรภ, ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล ท่ีปฏิบัติงานในฝ\าย
บริการพยาบาล ในโรงพยาบาลหนองคาย  จังหวัดหนองคาย ต้ังแต� 6 เดือนข้ึนไป 
  
ขอบเขตของการวิจัย 
 
 การศึกษาครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ อธิบายปรากฏการณ, ท่ีเป�นป�จจัยท่ีส�งผลต�อ
ความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองคายท่ีปฏิบัติงานอยู�ในฝ\ายบริการพยาบาล
ต้ังแต� 6 เดือน ข้ึนไป โดยมีประชากรกลุ�มตัวอย�าง และตัวแปรท่ีนํามาศึกษา ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด�านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ อธิบายปรากฏการณ, 
ท่ีเป�นป�จจัยท่ีส�งผลต�อความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองคาย  จังหวัด
หนองคาย จากข�อมูลของพยาบาลวิชาชีพท่ียังคงปฏิบัติงานอยู�ในโรงพยาบาลหนองคาย  จังหวัด
หนองคาย  
 2. ขอบเขตด�านประชากรและกลุ�มตัวอย�าง การวิจัยนี้มีประชากร และกลุ�มตัวอย�าง
ท่ีเป�น 1) พยาบาลวิชาชีพท่ียังคงปฏิบัติงานอยู�ในโรงพยาบาลหนองคาย มีประชากรท้ังหมด 338 คน 
และกลุ�มตัวอย�าง โดยใช�วิธีคํานวณจากสูตรของ Yamane เป�นจํานวน 183 คน และเพ่ือปWองกันความ
ผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามไม�สมบูรณ, จึงได�ทําการสํารองแบบสอบถามเพ่ิมอีก 15 ชุด 
คํานวณจากค�าความผิดพลาดท่ียอมรับได� 5% รวมกลุ�มตัวอย�างท้ังสิ้น 192 คน 



 

 

7 

 3. ขอบเขตด�านเวลา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ใช�เวลาในการเก็บข�อมูลเดือน 
มีนาคม – เมษายน 2559 วิเคราะห,ข�อมูลในเดือนกันยาคม 2559 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 
 เพ่ือเป�นแนวทางให�กับผู�บริหารได�วางแผนบริหารบุคคล ในการจัดการสาเหตุท่ีนํามา
ซ่ึงความต้ังใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ ก�อให�เกิดการคงอยู�ในองค,การ ทําให�มีอัตรากําลัง
พยาบาลวิชาชีพในการสร�างองค,การให�เป�นองค,การท่ีมีคุณภาพ รวมถึงเป�นแนวทางให�ผู�บริหารกําหนด
นโยบายในการปWองกันไม�ให�มีการลาออกจากงาน 
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บทที่ 2 
 

การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข)อง 
 

 การศึกษาครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ อธิบายปรากฏการณ, ท่ีเป�นป�จจัยท่ีส�งผลต�อ
ความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองคายท่ีปฏิบัติงานอยู�ในฝ\ายบริการพยาบาล 
ซ่ึงผู�วิจัยได�ศึกษาค�นคว�าเอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องโดยครอบคลุมหัวข�อ ดังนี้ 
 1. สถานการณ,ของโรงพยาบาลหนองคาย และบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ 
  1.1 สถานการณ,ของโรงพยาบาลหนองคาย 
  1.2 บทบาทและลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ 
 2. แนวคิดเก่ียวกับความต้ังใจลาออกจากองค,การ 
  2.1 แนวคิดเก่ียวกับการต้ังใจลาออกจากองค,การ  
  2.2 การวัดความต้ังใจลาออกในองค,การ 
  2.3 ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อความต้ังใจลาออก 
 3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวข�องกับความต้ังใจลาออกจากองค,การ 
  3.1 ทฤษฎีสองป�จจัยของ Herzberg  
 
1. สถานการณ�ของโรงพยาบาลหนองคาย และบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ 
 
 1.1 สถานการณ�ของโรงพยาบาลหนองคาย 
ยุคก'อนก'อตั้งโรงพยาบาลหนองคายและสร)างเสร็จในระยะแรก พ.ศ.  2476 
 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 พระปทุมเทวาภิบาล ข�าหลวง
ประจําจังหวัดหนองคายเป�นบุคคลสําคัญ  ท่ีสนับสนุน / ผลักดันให�ได�ก�อสร�างโรงพยาบาลในจังหวัด
ชายแดนข้ึนเป�นแห�งแรกท่ีจังหวัดหนองคายโดยเริ่มก�อสร�างในปI  พ.ศ. 2476  และเป}ดให�บริการครั้ง
แรกในวันท่ี  19 มกราคม  2478 เริ่มแรกก�อสร�างมีเพียงตึกอํานวยการ 1 หลัง เรือนคนไข� 2 หลัง 
เรือนพักพยาบาล 4 หลัง บ�านพักแพทย#  2 หลัง และบ�านพักผู�อํานวยการอีก 1 หลัง  ผู�สร�างได�
วางแผนท่ีต้ังอาคารเป*นอย�างดี  คือ แบ�งพ้ืนท่ีออกเป*น  2  ส�วน  ส�วนแรกจะเป*นส�วนของการ
รักษาพยาบาล  ประกอบด�วยตึกผู�ป-วยและอาคารสนับสนุน ส�วนท่ีสองเป*นบ�านพักของเจ�าหน�าท่ี 
จนป/จจุบันโรงพยาบาลหนองคาย เป*นโรงพยาบาลท่ัวไปขนาด 349 เตียง  มี  บุคลากรท้ังสิ้น 980 
คน ได�มีการพัฒนาในทุกด�านมาโดยลําดับ เพ่ือให�เป*นโรงพยาบาลของประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย
ทุกคน  ตามเจตนารมณ#ของการก�อต้ังโรงพยาบาล   

การขยายเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของโรงพยาบาล ป� พ.ศ.2551-2558 

 ตามคํากล�าวของผู�อํานวยการโรงพยาบาลหนองคาย ท่ีว�า “โรงพยาบาลมีการพัฒนา
อย�างดีมาต�อเนื่องภายใต�การบริหารงานของผู�อํานวยการโรงพยาบาลหลายท�าน” นั้น  ในป< พ.ศ.
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2551-2558 โรงพยาบาลหนองคาย ภายใต�การบริหารงานของผู�อํานวยการโรงพยาบาล นายแพทย#
กิติศักด์ิ ด�านวิบูลย# และทีมบริหารโรงพยาบาลได�แสดงให�เห็นถึงแนวคิดและการเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
1. ขยายหน�วยบริการ “โรงพยาบาลหนองคาย 2” 
2. ก�อสร�างอาคาร 3 ชั้น (OPD/ER/ICUและไตเทียม)  
3. ก�อสร�างอาคารหน�วยจ�ายกลาง 
4. เปOดหน�วยงาน Semi-ICU 
5. ก�อสร�างอาคารสายใยรัก 
6. ห�องพิเศษสูติกรรม 
7. ก�อสร�างอาคารผู�ป-วย 114 เตียง 
8. ก�อสร�างอาคารพักพยาบาล 32 หน�วย(4 ชั้น ใต�ถุนโล�ง) 
9. อาคารพักพยาบาล 100 ห�อง  
10. อาคารรักษาพยาบาลและสนับสนุนบริการ 

ขยายหน$วยบริการ “โรงพยาบาลหนองคาย 2” 
  กระทรวงสาธารณสุข  ร�วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ  แห�งชาติ  มีนโยบาย
พัฒนาโรงพยาบาล  ในการเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพระบบบริการระดับปฐมภูมิ   ผู�ป-วยสามารถ
เข�าถึงบริการใกล�บ�าน ใกล�ใจ    

 ทีมบริหารโรงพยาบาลหนองคาย  นําโดย นายแพทย# กิติศักด์ิ  ด�านวิ บูลย#  
ผู�อํานวยการโรงพยาบาลหนองคาย  จึงได�จัดทําโครงการพัฒนาโรงพยาบาลหนองคาย  “บริการ
ประทับใจ ไร�ความแออัด พัฒนาเครือข�าย”  ซ่ึงเป*นท่ีมาของการดําเนินการ “โรงพยาบาลหนองคาย 
2” นายแพทย#ศุภชัย  จรรยาผดุงพงศ#  ประธานคณะกรรมการบริหารหน�วยคู�สัญญาบริการปฐมภูมิ  
โรงพยาบาลหนองคาย ได�มอบหมายให�ทีมงานจัดหาสถานท่ีท่ีมีความพร�อม เหมาะสมในการจัดต้ัง
หน�วยบริการ ท�านวิสันต# เศิกศิริ  ธนารักษ#พ้ืนท่ีหนองคาย ได�เสนอท่ีราชพัสดุ  ซ่ึงเป*นท่ีต้ังสํานักงาน
องค#การรับส�งสินค�าและพัสดุภัณฑ# (รสพ.เดิม) ยังไม�มีผู�ใช�ประโยชน# ต้ังอยู�ถนนสายสําคัญ หนองคาย-
อุดรธานี  บนเนื้อท่ี 4 ไร� 2 งาน  55

10
3 ตารางวา  เพ่ือพัฒนาเป*นโรงพยาบาลหนองคาย สาขา 2 

ให�เกิดประโยชน#  โดยรวมกับประชาชนจังหวัดหนองคาย   

 ในวันท่ี  19  กุมภาพันธ#  2552  ได�ทําเรื่องขออนุมัติโครงการใช�พ้ืนท่ีและอาคาร
จากกรมธนารักษ# และได�รับการอนุมัติมีการรื้อถอนอาคารเดิม ปรับปรุงสถานท่ี ในวันท่ี 2 ธันวาคม 
2552  

 1.2 บทบาทและลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ 
  แนวคิดของบทบาท 
  คําว�าบทบาท (role) เป�นคําท่ีมีความหมายหลากหลายและมีสําคัญมากในทาง
จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร,และสังคมศาสตร, มีผู�ให�ความหมายกับคําว�าบทบาทท่ีน�าสนใจ ดังนี้  
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  ศักด์ิไทย สุกิจบวร (2545) ได�ให�ความหมายว�า บทบาท หมายถึง การกระทํา
หรือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุ�มท่ีอยู�ในสถานภาพนั้นๆ หรือการกระทําตามอํานาจหน�าท่ี และสิทธิ
ส�วนบุคคลครอบครองอยู� ซ่ึงสอดคล�องกับสายสวาท  เผ�าพงษ, (2535 อ�างถึงใน วรรณิภา เหนียวแน�น 
2544) ท่ีให�ความหมายว�า บทบาท หมายถึง พฤติกรรมท่ีแสดงออกตามเง่ือนไขอํานาจหน�าท่ีท่ีพึงกระทํา
เม่ือบุคคลเข�าดํารงตําแหน�งหรือฐานะใด โดยพฤติกรรมท่ีแสดงนั้นข้ึนอยู�กับความเห็นของผู�ดํารงตําแหน�ง
และความคาดหวังของสังคม ฮาร,ด้ี และคอนเวย, (1978 อ�างถึงใน วรรณิภา เหนียวแน�น 2544) กล�าวว�า 
บทบาท หมายถึง ตําแหน�งกลุ�มของความคาดหวัง หรือกลุ�มพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับตําแหน�ง สอดคล�องกับ 
บีดเดิล (1979 อ�างถึงใน วรรณิภา เหนียวแน�น, 2544) ท่ีกล�าวว�า บทบาท หมายถึง กลุ�มพฤติกรรมท่ี
มีรูปแบบเฉพาะในตําแหน�งหนึ่งๆ ซ่ึงรูปแบบพฤติกรรมนี้ จะบอกถึงลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ
อาจจะสะท�อนให�เห็นความเป�นบุคคล สังคมและอาชีพ ตําแหน�งจะบอกถึงสถานะในสังคม หรือองค,กร 
ส�วน กอบกุล พันธ,เจริญกุล (2526 อ�างถึงใน วรรณิภา เหนียวแน�น 2544) กล�าวว�า บทบาทเป�น
องค,ประกอบสําคัญของโครงสร�างทางสังคม ซ่ึงกําหนดว�าบุคคลใดควรแสดงพฤติกรรมอย�างไร บทบาท
หน�าท่ีเป�นกลุ�มพฤติกรรม ท่ีคาดหวังจากบุคคล ซ่ึงอยู�ในตําแหน�งใดตําแหน�งหนึ่งของระบบสังคม บุคคล
ในฐานะหรือตําแหน�งท่ีแตกต�างกัน ก็จะมีบทบาทหน�าท่ีแตกต�างกัน และบทบาทหน�าท่ีเป�นสิ่งท่ีเรียนรู�
กันได�ดังนั้นบุคคลสามารถพัฒนาบทบาทของตนเองได� โดยการเรียนรู�บทบาทหน�าท่ีของตนเอง ท้ังนี้
องค,การต�องบ�งชี้กิจกรรมท่ีพึงปฏิบัติไว�อย�างชัดเชนและเฉพาะเจาะจง เพ่ือให�ผู�ครอบครองบทบาทได�
แสดงบทบาทของตนออกมาตรงตามคาดหวัง 
  อัลพอร,ท (1964 อ�างถึงใน วรรณิภา เหนียวแน�น 2544) ได�ให�แนวคิดเก่ียวกับ
การปฏิบัติบทบาทของบุคคลข้ึนอยู�กับป�จจัย 4 อย�าง คือ 
  1. ความคาดหวังในบทบาท (role expectation) เป�นบทบาทตามความคาดหวัง
ของผู�อ่ืน หรือเป�นบทบาทท่ีสถาบัน องค,การ หรือกลุ�มสังคมคาดหวังให�บุคคลปฏิบัติตามสิทธิหน�าท่ีท่ี
บุคคลนั้นครองตําแหน�งอยู� 
  2. การรับรู�บทบาท (role perception) เป�นการรับรู�บทบาทของตนว�า ควรจะ
มีบทบาทอย�างไร และสามารถมองเห็นบทบาทของตนได�ตามการรับรู�นั้น ซ่ึงเก่ียวข�องสัมพันธ,กับความต�องการ
ของบุคคลนั่นเอง ท้ังนี้การรับรู�บทบาทและความต�องการของบุคคล ย�อมข้ึนอยู�กับลักษณะพ้ืนฐานส�วนบุคคล 
ตลอดจนเปWาหมายในชีวิต และค�านิยม ของบุคคลท่ีสวมบทบาทนั้น 
  3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (role acceptance) ซ่ึงเกิดข้ึนได�เม่ือมี
ความสอดคล�องกันของบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและบทบาทท่ีตนเองรับรู�อยู� การยอมรับ
บทบาทเป�นเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับความเข�าใจในบทบาทและการสื่อสารระหว�างสังคมและบุคคลนั้น 
เพราะบุคคลไม�ได�ยอมรับในบทบาทเสมอไป แม�ว�าจะได�รับการคัดเลือกหรือถูกแรงผลักดันจากสังคม
ให�รับตําแหน�ง และมีบทบาทหน�าท่ีปฏิบัติก็ตาม โดยเฉพาะอย�างยิ่ง ถ�าขัดแย�งกับความต�องการหรือ
ค�านิยมของบุคคลนั้น ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงบทบาทนั้น 
  4. การปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของตน (role performance) เป�นบทบาทท่ี
เจ�าของสถานภาพแสดงจริง ซ่ึงอาจเป�นการแสดงบทบาทท่ีสังคมคาดหวัง หรือตามการรับรู�และความคาดหวัง
ของตนเอง การท่ีบุคคลจะปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีได�ดีเพียงใดนั้น ก็ข้ึนอยู�กับการยอมรับในบทบาทนั้น 
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  บรูม และฟ}ลิปส, (1978 อ�างถึงใน วรรณิภา เหนียวแน�น 2544) ได�กล�าวถึง
บทบาทว�า ประกอบด�วย ลักษณะต�างๆ 3 ประการ คือ  
  1. บทบาทในอุดมคติ หรือสิ่งท่ีสังคมกําหนด เป�นบทบาทในอุดมคติ ท่ีมีการกําหนด
สิทธิ และหน�าท่ีตามตําแหน�งทางสังคมไว� 
  2. บทบาทท่ีควรกระทํา เป�นการปฏิบัติท่ีแต�ละบุคคลเชื่อว�า ควรกระทําตาม
ตําแหน�งท่ีได�รับ ซ่ึงอาจจะไม�เหมือนบทบาทในอุดมคติ หรืออาจแตกต�างกันในแต�ละบุคคล 
  3. บทบาทท่ีกระทําจริง เป�นบทบาทท่ีบุคคลได�กระทําไปจริง ซ่ึงข้ึนอยู�กับความเชื่อ 
ความคาดหวัง และการรับรู�ของแต�ละบุคคล ตลอดจนความกดดันและโอกาสในแต�ละสังคมในระยะ 
เวลาหนึ่ง และยังรวมถึงบุคลิกภาพ และประสบการณ,ของแต�ละบุคคลด�วย 
  จากแนวคิดท่ีกล�าวมา จึงสรุปได�ว�า บทบาท หมายถึง การแสดงพฤติกรรมหรือ
การกระทําตามตําแหน�งหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบ ข้ึนอยู�กับความคาดหวังและการยอมรับบทบาทของตนเอง
ตามความคาดหวังของสังคมท่ีต�องการให�ผู�ดํารงตําแหน�งประพฤติปฏิบัติ ซ่ึงประกอบด�วย บทบาทใน
อุดมคติ บทบาทท่ีควรกระทําและบทบาทท่ีกระทําจริง 
 
  ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ 
  ทัศนา บุญทอง (2533) กล�าวว�า ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพเป�นงานท่ีมี
ความแตกต�างจากอาชีพอ่ืนๆ เนื่องจากอาชีพพยาบาลมีความเป�นวิชาชีพ คือ เป�นอาชีพท่ีต�องใช�ความรู�
ความสามารถสูงและจําเป�นต�องผ�านการฝ�กอบรมมาโดยเฉพาะ หรืออาจกล�าวโดยท่ัวไปว�าพยาบาลนั้น
เป�นอาชีพท่ีต�องอาศัยความรู�เฉพาะทางการอบรมมาเป�นพิเศษในงานนั้น ซ่ึงต�องการท้ังความรู�ความสามารถ
และการปฏิบัติท้ังสองด�านไปพร�อมๆ กัน ไม�ใช�เป�นการปฏิบัติอย�างเดียว และมีการทดสอบโดยสถาบัน
ท่ีมีอํานาจเต็มท่ีจะยอมรับให� หรือไม�ยอมรับให�ประกอบวิชาชีพนั้น และตามปกติจะต�องมี ให�ใบประกอบ
วิชาชีพดังกล�าว สถาบันวิชาชีพเป�นผู�คอยดูแลติดตาม วางระเบียบกฎเกณฑ,ควบคุมความประพฤติของ
ผู�ประกอบวิชาชีพนั้น ท่ีเก่ียวข�องกับสาธารณชนด�วย ส�วนผู�ประกอบวิชาชีพนั้น ก็คือ ผู�ท่ีมีความรู�สูง 
และได�รับการอบรมมาโดยเฉพาะในวิชาชีพนั้น สอดคล�องกับ ฉัตรสุดา ป�ทมะสุคนธ, (2541 อ�างถึงใน 
สุปราณี  พัฒนจิตวิไล 2549) ให�ความหมายลักษณะงานของพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพว�า เป�นการให� 
บริการแก�สังคมด�วยความรู�ความสามารถ ความชํานาญ ควบคุมการปฏิบัติอยู�เสมอ เป�นการปฏิบัติต�อ
มนุษย,ในฐานะของสิ่งมีชีวิตท่ีมีจิตใจ มีคุณค�าและมีความแตกต�าง การเข�าไปมีส�วนร�วมกับผู�ป\วยในการรับรู�
เข�าใจในบุคลิกลักษณะ ความเชื่อและรูปแบบของรูปแบบชีวิตด�วยความสัมพันธ,ท่ีดี เอ้ืออาทรตอบสนอง
ต�อความต�องการ การช�วยเหลือโดยใช�กระบวนการทางวิทยาศาสตร, การเรียนรู�ด�วยตนเอง ศรัทธาในคุณค�า
และศักด์ิศรีในการเป�นมนุษย,ของบุคคล ซ่ึง พีรยา  พงศ,สังกาจ (2537 อ�างถึงใน สุปราณี พัฒนจิตวิไล 
2549) ได�ขยายความหมายลักษณะงานว�าเป�นงานท่ีต�องอาศัยความรักความพึงพอใจในวิชาชีพ ใช�ศิลปะ
อย�างละเอียดอ�อน ประณีต เพ่ือสนองความต�องการของผู�ป\วยและญาติ ซ่ึงมีลักษณะงานแบ�งออกเป�น 
2 ลักษณะ คือ 
  1. ลักษณะงานท่ีเก่ียวข�องกับการพยาบาลโดยตรง ซ่ึงมีลักษณะโดยท่ัวๆ ไป ดังนี้ 
1) เป�นงานต�องอาศัยความรู�และความชํานาญเป�นหลัก เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพมีความรู�หรือศาสตร,
ท่ีเป�นของตนเอง ประกอบกับการปฏิบัติการพยาบาลเป�นงานท่ีต�องกระทํากับชีวิตผู�อ่ืนจะผิดพลาดไม�ได� 
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จึงต�องใช�ความรู�และการกระทําอย�างมีเหตุผล 2) การทํางานเป�นทีม เนื่องจากการดูแลภาวะสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเป�นงานท่ีมีขอบข�ายกว�าง และต�องอาศัยความร�วมมือของสมาชิก ในทีมสุขภาพ
ในการทํางานร�วมกัน ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพเป�นหนึ่งในทีมสุขภาพ จึงต�องมีส�วนร�วมกับสมาชิกอ่ืนๆ 
ไม�ว�าจะเป�นแพทย, เภสัช ทันตแพทย, นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห, ซ่ึงจะต�องมีการสื่อสารท่ี
เป�นระบบและชัดเจนเพ่ือก�อให�เกิดการประสานงานท่ีดี ทําให�การรักษาสุขภาพมีคุณภาพสูง 3) เป�นงาน
ท่ีต�องเผชิญความเจ็บป\วย ความทุกข,ทรมานของผู�รับบริการประสบกับสิ่งไม�สดชื่อสวยงาม และสภาวะ
อารมณ,ท่ีไม�คงท่ีของผู�ป\วย ญาติของผู�ป\วย และบุคลากรในทีมสุขภาพ บรรยากาศจึงต�างไปจากการทํางาน
ในอาชีพอ่ืนๆ 4) การทํางานเป�นลักษณะผลัดหมุนเวียนกัน เพ่ือให�บริการแก�ผู�ป\วยตลอด 24 ชั่วโมง 
รวมท้ังต�องข้ึนปฏิบัติงานในวันหยุด เสาร,และอาทิตย, หรือวันหยุดนักขัตฤกษ,ต�างๆ จึงทําให�พยาบาลวิชาชีพ
ต�องปรับตัวกับรอบการนอนใหม� มีผลให�จังหวะชีวะภาพเปลี่ยนแปลง ส�งผลให�ประสิทธิภาพของการทํางาน
ลดลง และผู�ทํางานเกิดความเครียดได� 5) เป�นงานท่ีเสี่ยงอันตราย เพราะเป�นงานท่ีกระทําต�อผู�อ่ืน จึง
ต�องมีความรับผิดชอบสูงจะทําให�เกิดการผิดพลาดไม�ได� ลักษณะงานเก่ียวข�องกับความเจ็บป\วย มีโอกาส
เสี่ยงต�อการติดเชื้อโรคต�างๆ ได�ง�าย 6) เป�นงานท่ีหนักเนื่องจากผู�ป\วยท่ีเข�ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ จําเป�นต�องได�รับการรักษาพยาบาลอย�างต�อเนื่อง 24 ชั่วโมง พยาบาลวิชาชีพท่ีทํางาน
ต�องมีการประสานงาน ส�งต�อข�อมูลผู�ป\วยแต�ละรายในแต�ละเวร โดยการส�งเวรทําให�พยาบาลต�องข้ึน
ทํางานเร็วกว�าเวลาทํางานจริง 30 นาที ถึง 1ชั่วโมง และลงเวรช�ากว�าเวลาจริง 30 ถึง 1 ชั่วโมง 
  2. ลักษณะงานท่ีไม�เก่ียวข�องกับการรักษาพยาบาลโดยตรงท่ีไม�ได�ทํางานเก่ียวกับ
วิชาชีพโดยตรง แต�ทํางานเก่ียวข�องกับสุขภาพอนามัยและอาศัยความรู�ทางการพยาบาลไปใช� ซ่ึงได�แก� 
1) ครูพยาบาล เป�นผู�ให�ความรู�ในภาคทฤษฏี ซ่ึงมีความสําคัญต�อการเรียนการสอนสําหรับผู�เรียนพยาบาล
เป�นอย�างมาก ถ�าผู�สอนขาดประสบการณ,ขาดคุณภาพแล�ว ผู�เรียนจะขาดแบบอย�างท่ีดร ซ่ึงมีผลทําให�
เจตคติของผู�เรียนต�อผู�สอนและวิชาชีพเสียไป 2) นักวิชาการส�งเสริมสุขภาพ เป�นงานท่ีเก่ียวกับการวางแผน
สนับสนุนการดําเนินงานด�านการส�งเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมถึงการฟYZนฟูสภาพ ท้ังด�าน
ร�างกายและจิตใจให�กับประชาชน ต้ังแต�แรกเกิดจนถึงวัยชรา สนับสนุนทางวิชาการการศึกษาค�นคว�า
วิเคราะห, วิจัยท่ีเก่ียวข�องกับงานส�งเสริมสุขภาพ 3) นักวิชาการฝ\ายแผนงานลักษณะเก่ียวกับการจัดทํา
แผนงานสาธารณสุขท้ังแผนแม�บทและแผนปฏิบัติการตลอดจนการประสาน และการจัดทําแผนพัฒนา
เป�นศูนย,ข�อมูลสาธารณสุข 4) นักวิชาการสาธารณสุขลักษณะงานเก่ียวกับ การศึกษาวิเคราะห, วิจัย ค�นคว�า
ทางด�านวิชาการสุขศึกษา เพ่ือสนับสนุนการให�บริการสาธารณสุขในโครงการต�างๆ อย�างมีประสิทธิภาพ 
5) นักพัฒนาบุคลากร ลักษณะงานเก่ียวกับการฝ�กอบรมและส�งเสริมบุคลากรทางการพยาบาล ให�มี
ความรู�ความสามารถและสมรรถภาพเพ่ิมข้ึนโดยนักพัฒนาบุคลากรจะเป�นผู�รับนโยบายจากผู�บริหาร
โรงพยาบาล 
  โดยสรุป ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ เป�นงานท่ีมีความจําเป�นต�อบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีบทบาทหน�าท่ี ท้ังทางตรงและทางอ�อม ในการดูแลสุขภาวะ ท่ีต�องใช�
ท้ังศาสตร,และศิลปะ มีใจรักในการให�บริการ เห็นศักด์ิศรีในความเป�นมนุษย, ให�บริการอย�างเสมอภาค 

 
 
 



 

 

13

2. แนวคิดเก่ียวกับความตั้งใจลาออกจากองค�การ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการตั้งใจลาออกจากองค�การ 
  ความหมายของความตั้งใจลาออก 
  Gaertner และ Nollen (1992, 448; อ�างถึงใน เปรมจิตร คล�ายเพ็ชร, 2548, 59) 
ให�ความเห็นว�าความต้ังใจลาออก หมายถึง ความต้ังใจทางพฤติกรรมท่ีเป�นผลมาจากนโยบายขององค,การ 
สภาพการณ,ด�านตลาดแรงงานและการรับรู�ของพนักงาน โดยท่ีพนักงานคาดหวังว�าจะได�รับสิ่งท่ีดีข้ึน 
หลังจากการลาออกจากองค,การ 
  Tett และ Mayer (1993, 262; อ�างถึงใน เปรมจิตร คล�ายเพ็ชร, 2548, 59) 
ให�ความหมายว�า ความต้ังใจลาออก หมายถึง การไตร�ตรองอย�างรอบคอบท่ีอยากจะออกจากองค,การ 
ซ่ึงเป�นกระบวนการสุดท�ายของความคิดท่ีจะผละออกจากงาน (withdrawal cognitive) 
  Vandenberg และ Nelson (1999, 1315; อ�างถึงใน เปรมจิตร คล�ายเพ็ชร, 
2548, 59) กล�าวว�า ความต้ังใจลาออก หมายถึง การท่ีบุคคลทําการประเมินความเป�นไปได�ท่ีจะออกไป
จากองค,การอย�างถาวรในอนาคตอันใกล� 
  เบญจพร ถีระรักษ, (2547, 11) ได�ให�ความหมายของความต้ังใจลาออก หมายถึง 
ระดับความมุงหวัง หรือระดับความต�องการของพนักงานท่ีจะสิ้นสุดสภาพการเป�นสมาชิกขององค,การ
ท่ีปฏิบัติงานอยู�ในป�จจุบันโดยสมัครใจ 
  เปรมจิตร คล�ายเพ็ชร, (2548, 59) ให�ความหมายของความต้ังใจลาออก หมายถึง 
ความคิดท่ีพนักงานจะลาออกจากการทํางานในองค,การป�จจุบัน และมีพฤติกรรมการหาทางเลือกในงานใหม� 
เพ่ือการวางแผนลาออกจากงาน ไปทํางานท่ีองค,การอ่ืน ซ่ึงเกิดข้ึนโดยความสมัครใจของตัวพนักงานเอง 
แต�อาจยังไม�มีการตัดสินใจลาออกอย�างเด็ดขาด 
  Ajzen และ Fishbein (1980) อธิบายถึงความต้ังใจลาออกไว�อย�างน�าสนใจว�า
เป�น การกระทําพฤติกรรมต�างๆ ของบุคคลไว�ว�า เป�นการกระทําไปอย�างมีเหตุผลท่ีเกิดจากการพิจารณา
ข�อมูลท่ีมีอยู�เป�นองค,ประกอบ โดยพฤติกรรมส�วนใหญ�ของบุคคลจะอยู�ภายใต�การควบคุมของความต้ังใจ
ท่ีจะกระทําพฤติกรรมนั้น (behavioral intention) หมายถึง การท่ีบุคคลจะกระทําหรือไม�กระทํา
พฤติกรรมใด จะมีความต้ังใจ (intention) เป�นตัวกําหนด นั่นคือ บุคคลจะกระทําพฤติกรรมออกมาใน
ลักษณะท่ีสอดคล�องกับความต้ังใจท่ีมีอยู� การทําความเข�าใจกับพฤติกรรมของบุคคลจะต�องสามารถระบุ
สิ่งท่ีทําให�เกิดความต้ังใจได� 
 
 
  ตัวแบบการลาออกจากงานตามแนวคิดของมาร�ช และไซมอน 
   March และ Simon (1958, 99) ได�เสนอแนวความคิดว�าการลาออกจาก
งานมีองค,ประกอบสองส�วน คือ การตระหนักถึงความต�องการลาออก และการตระหนักถึงความสะดวกใน
การเปลี่ยนงาน กล�าวคือ บุคคลจะมีการพิจารณาถึงงานท่ีทําและ ตัดสินว�าตนเองมีความพอใจมาก
น�อยเพียงไร ความพอใจนี้จะเก่ียวข�องกับความพึงพอใจในลักษณะงานด�านต�าง ๆ เช�น ลักษณะการ
บังคับบัญชา ค�าตอบแทนท่ีได�รับ เป�นต�น และพิจารณาการคาดการณ,ถึงผลท่ีได�รับซ่ึงสัมพันธ,กับงาน 
ได�แก� เพ่ือนร�วมงาน และสภาพการทํางานขณะเดียวกันก็จะเปรียบเทียบกับงานท่ีทําและบทบาทท่ีได�รับ



 

 

14

ว�ามีความเหมาะสมเท�าใด สําหรับความเป�นไปได�ท่ีจะได�งานใหม�ก็จะเป�นส�วนท่ีจะนํามาพิจารณา
ประกอบในการตัดสินใจลาออกจากงานเนื่องจากทําให�บุคคลมีความต�องการงานใหม� ไม�พึงพอใจงานเดิม 
ตัวแบบนี้นับว�าเป�นตัวแบบแรกของการลาออกจากงาน  

 
ภาพท่ี 2-1 แสดงตัวแบบเหตุผลในการลาออกจากงานตามแนวคิดของมาร,ช และไซมอน 

 
   Hom และ Griffeth (1994, 51-53) ได�ดัดแปลงตัวแบบของการ ลาออก
จากงานของมาร,ช และไซมอน ดังภาพท่ี 2-2 และอธิบายเพ่ิมเติมว�าตัวแบบลาออกจากงานของมาร,ช 
และไซมอน มาจากทฤษฎีการจูงใจท่ีเรียกว�า ความสมดุลขององค,การ (organizational equilibrium) 
ซ่ึงอธิบายถึงความสามารถขององค,การในการจูงใจให�พนักงานยังคงมาทํางานอย�างต�อเนื่อง โดยอาศัย
สิ่งจูงใจ เช�น ค�าจ�าง เงินเดือนท่ีสามารถตอบสนองค�านิยมและความต�องการของพนักงานได� เม่ือพนักงาน
ได�รับสิ่งจูงใจท่ีเขาต�องการ ก็จะตอบแทนด�วยการทุ�มเททํางานให�กับองค,การ เม่ือองค,การและพนักงาน
ต�างรักษาสมดุลของการให�สิ่งจูงใจกับความทุ�มเทในการทํางาน องค,การก็จะเกิดความสมดุล สามารถ
อยู�รอดและดําเนินการต�อไปได� และในขณะเดียวกันก็จะลดแนวโน�มการลาออกจากองค,การของพนักงานได� 
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 2.2 การวัดความตั้งใจลาออกในองค�การ 
  วิธีท่ีง�ายและให�ผลในทางท่ีเป�นไปได�มากสุดในการวัดหรือทํานายพฤติกรรม คือ 
การศึกษาถึงความต้ังใจในการกระทําพฤติกรรมนั้น ถ�าสามารถวัดความต้ังใจท่ีจะกระทําพฤติกรรมได�
อย�างเหมาะสมทํานายพฤติกรรมได�อย�างถูกต�องใกล�เคียงมากท่ีสุด  
  ความต้ังใจลาออกจากงานจึงถือว�าเป�นตัวพยากรณ,ท่ีสําคัญท่ีสุดอย�างหนึ่งของ
การลาออก Taunton และคณะ (1997) ได�เน�นย้ําถึง ความต้ังใจคงอยู�หรือในทางตรงข�าม ว�าความต้ังใจ
ลาออกเป�นตัวพยากรณ,ท่ีดีท่ีสุดของการลาออก เพราะความต้ังใจคงอยู� หรือลาออกเป�นการแสดงถึง
การวางแผนในอนาคต การทําความเข�าใจเก่ียวกับความต้ังใจลาออกของบุคลากร อาจทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลง
ท่ีส�งผลต�อความต้ังใจนี้ก�อนท่ีจะมีการลาออกจริง ส�วน Irvine และ Evans (1995 อ�างถึงใน จิรัชยา เจียว
กiก,  2556) พบว�าความต้ังใจลาออกมีความสัมพันธ,อย�างมากกับการลาออก (Chan & Morrison 2000) 
จึงควรตรวจสอบความต้ังใจลาออกของบุคลากรป�จจุบันและหาตัวพยากรณ,ของความต้ังใจนั้น เพ่ือ
หาทางจัดการกับป�จจัยเหล�านั้น จะได�หยุดยั้งการลาออกก�อนเวลาอันควรได� (Seybolt 1986 อ�างถึงใน 
จิรัชยา เจียวกiก,  2556) หรือทําให�เกิดการเปลี่ยนความต้ังใจท่ีจะลาออกจากงาน (Kunaviktikul, 
Nuntasupawat, Srisuphan, & Booth 2000 อ�างถึงใน จิรัชยา เจียวกiก,  2556) หรือลดความ
เป�นไปได�ท่ีจะมีการลาออกและสามารถควบคุมการลาออกท่ีเราไม�ต�องการได� 
  กล�าวโดยสรุป ความต้ังใจลาออก  หมายถึง เจตคติ การรับรู�ถึงความเป�นไปได�
หรือเป�นการแสดงความคิดเห็นท่ีบอกถึงความเป�นไปได�ท่ีจะลาออกจากงานหรือโอนย�ายจากงานท่ีทํา
อยู�ในป�จจุบัน ไปทํางานท่ีอ่ืนหรือหน�วยงานอ่ืนท่ีไม�ใช�งานการพยาบาล โดยความสมัครใจ โดยมีการวางแผน
ถึงความเป�นไปได�และความคุ�มค�าของงานใหม�ในองค,การอ่ืน ก�อนท่ีจะตัดสินใจลาออกจากองค,การใน
ป�จจุบัน 
 
 2.3 ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต'อความตั้งใจลาออก 
  Mowday และคณะ (1982) กล�าวว�า การท่ีพนักงานจะมีความต้ังใจท่ีจะคงอยู� 
หรือลาออกจากองค,การ เป�นผลมาจาก 2 ป�จจัยใหญ� ๆ คือ 
  1. ความรู�สึกของพนักงานท่ีมีต�องาน (affective responses to the Job) สามารถ
นําไปสู�พฤติกรรมความต้ังใจท่ีจะลาออก และก�อให�เกิดพฤติกรรมการลาออกได� เช�น ความพึงพอใจใน
การทํางาน ความผูกพันต�อองค,การ (organizational commitment) ความผูกพันต�องาน เป�นต�น 
แต�ในขณะเดียวกัน ความรู�สึกเหล�านี้ ก็สามารถช�วยลดความต้ังใจท่ีจะลาออกของพนักงานได�ด�วยเช�นกัน  
  2. ป�จจัยท่ีไม�เก่ียวข�องกับงาน (non-work) เช�น ความต�องการแรงงาน ความจําเป�น
ในชีวิตสมรส ความผูกพันธ,ในครอบครัว การฝ�กงาน ฯลฯ เป�นสิ่งท่ีสามารถเพ่ิม หรือลดความต้ังใจท่ี
จะลาออก หรือคงอยู�ต�อในองค,การของพนักงานได� 
  จากการทบทวนวรรณกรรม ผู�วิจัย พบว�า มีหลายป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ,กับ
ความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพ ได�แก� 
  1. อายุ อายุมีความสัมพันธ,โดยตรงกับพัฒนาการและวุฒิภาวะ เม่ืออายุมากข้ึน
พยาบาลมีแนวโน�มท่ีจะทํางานอยู�ในวิชาชีพเป�นระยะเวลานาน เนื่องจากการทํางานนานหลายปI ทําให� 
ได�รับเงินและตําแหน�งท่ีสูงข้ึน มีความก�าวหน�าในหน�าท่ีการงาน โอกาสท่ีจะลาออกจึงน�อยลง (มารศรี 
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สังข,ทอง 2541) ดังนั้น พยาบาลท่ีสูงอายุจึงมักจะอยู�ปฏิบัติงานไปจนเกษียณอายุ (Blegen 1993) 
เพราะบุคคลเม่ือมีอายุมากข้ึน จะมีวุฒิภาวะและมีประสบการณ,ในการมองชีวิต มองเห็นป�ญหาชัดเจน
ตามความเป�นจริง โอกาสท่ีจะเกิดความเบ่ือหน�ายในการทํางานท่ีจะนําไปสู�การลาออกจากงานจึงเกิด
ได�น�อย ตรงข�ามกับบุคคลท่ีมีอายุน�อย ประสบการณ,น�อย ความอดทนต�อภาวะคับข�องใจต�างๆ มีน�อย 
เม่ือเกิดป�ญหาข้ึนจึงอาจตัดสินใจออกจากงานได�โดยง�าย (Keane, Ducette, & Adler 1985) นั่นคือ
พยาบาลท่ีมีอายุน�อยจะมีความต้ังใจออกจากงานมากกว�าพยาบาลท่ีมีอายุมาก หรือในทางตรงกันข�ามยิ่ง
อายุมากข้ึน ความต�องการลาออกจะลดลง 
  2. สถานภาพสมรส ครอบครัวเป�นสถาบันทางสังคมท่ีมีความสําคัญ บุคคลท่ี
สมรสแล�วจะได�รับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคู�สมรส ทําให�สามารถระบายป�ญหาต�างๆ รวมถึงป�ญหา
ในการทํางาน นอกจากนี้ยังได�รับความรักความเข�าใจและการช�วยเหลือในการแก�ป�ญหาต�างๆ ทําให�สามารถ
ลดความเครียด และความเบ่ือหน�ายจากการทํางาน ส�วนบุคคลท่ีโสดก็จะมีอิสระในการตัดสินใจตามท่ี
ตนเองต�องการ เช�น เปลี่ยนงาน ศึกษาต�อในระดับท่ีสูงข้ึน (ชื่นชม  เจริญยุทธ 2533) แต�เม่ือมีป�ญหา
จากการทํางาน คนโสดอาจขาดการสนับสนุนจากครอบครัว ไม�มีท่ีปรึกษาจึงเกิดความเบ่ือหน�าย และ
ลาออกจากงานได�ง�าย (Maslach & Jackson 1986)  
  3. ระดับการศึกษา การศึกษาในระดับสูงจะทําให�พยาบาลมีความรู�และเชื่อม่ัน
ในตนเองมากข้ึน จึงอาจเป�นเสมือนแรงจูงใจให�แสวงหางานใหม�ท่ีสามารถตอบสนองความต�องการของ
ตนเองได�มากกว�า การศึกษาจึงเป�นสาเหตุหนึ่งท่ีทําให�พยาบาลลาออกจากงาน (MacRobert et al. 
1993 อ�างถึงใน จิรัชยา เจียวกiก,  2556) โดยการศึกษาของ Price และ Murller (1981 อ�างถึงใน จิรัชยา เจียวกiก
,  2556) พบว�าบุคลากรท่ีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไป มักจะออกจากงานมากกว�าคนท่ีไม�จบ
ปริญญา  
  4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน Seybolt (1986) ได�ทําการศึกษาเก่ียวกับ
ความต้ังใจท่ีจะลาออกจากโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเวสท,โคสท, (West Coast) 
จํานวน 647 คน จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานซ่ึงแบ�งออกเป�น 5 ระยะ คือ น�อยกว�า 6 เดือน (entry 
level), 6 เดือน-1 ปI (early level), 1-3 ปI (mid level), 3-5 ปI (advanced career) และ มากกว�า 
6 ปI (later level) พบว�า ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีผลต�อความต้ังใจลาออกจากงานท่ีแตกต�างกัน
ไป โดยกลุ�มตัวอย�างท่ีปฏิบัติงานมา 6 เดือน-1 ปI มีความต้ังใจลาออกจากงานมากท่ีสุด รองลงมา คือ 
กลุ�ม 1-3 ปI, 3-6 ปI, น�อยกว�า 6 เดือน ตามลําดับ โดยกลุ�มท่ีปฏิบัติงานมานานกว�า 6 ปI มีความต้ังใจ
ท่ีจะลาออกจากงานน�อยท่ีสุด 
  5. ผลประโยชน�ตอบแทน หมายถึง ค�าตอบแทน/ ค�าจ�าง และสวัสดิการ 
ค�าตอบแทน หมายถึง สิ่งท่ีองค,การจ�ายให�กับบุคลากร เพ่ือเป�นการตอบแทนการทํางานในรูปของเงิน
รวมถึงสิ่งท่ีไม�ใช�ตัวเงิน ค�าตอบแทน จึงรวมไปถึงค�าจ�าง/เงินเดือน สวัสดิการ/สิทธิประโยชน,ต�างๆ 
(ปรียาพร  วงศ,อนุตรโรจน, 2544) 
  ปรียาพร  วงศ,อนุตรโรจน, (2544) ได�ให�ความหมาย ค�าจ�าง คือ ค�าตอบแทนท่ี
เป�นตัวเงินเหมือนค�าจ�างแต�จ�ายเป�นประจํารายเดือนหรือรายปI สอดคล�องกับ Werther (1996, 22) 
กล�าวว�าค�าตอบแทนท่ีเพียงพอและยุติธรรม มีความจําเป�นอย�างยิ่งในการคํ้าจุนงานให�มีประสิทธิภาพ 
ลูกจ�างต�องได�รับค�าจ�าง หรือเงินเดือนเทียบเท�ากับผลผลิตของพวกเขา สอดคล�องกับท่ีสมยศ นาวีการ 
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(2545) กล�าวว�า ผลตอบแทนเป�นเครื่องหมายของความสําเร็จและการยกย�อง และทฤษฎีเทียบเท�า ท่ี
กล�าวว�า ลูกจ�างจะได�รับประโยชน,เก้ือกูลและสิ่งจูงใจในการทํางานอย�างยุติธรรม และสมเหตุสมผล 
ซ่ึงป�จจัยท่ีมีผลต�อนโยบายค�าตอบแทน ดังนี้ 
  1. อุปทานและอุปสงค, หมายถึงอัตราค�าจ�างเงินเดือนเป�นเงินท่ีนายจ�างจ�ายให�
ลูกจ�างเพ่ือซ้ืองาน โดยลูกจ�างใช�ความรู� ความสามารถ ความชํานาญ ประสบการณ, และบุคลิกภาพท่ี
เอ้ือต�องาน 
  2. ความสามารถในการจ�าย หมายถึง การจ�ายค�าตอบแทนแก�คนทํางานให�สูง
เพียงพอท่ีจะดึงคนให�สนใจมาทํางาน 
  3. ผลิตภาพขององค,การ หมายถึง การเพ่ิมข้ึน หรือลดลง ของผลิตภาพขององค,การ 
เพราะการเพ่ิมหรือลดลงของกิจการเป�นการบ�งบอกความก�าวหน�าหรือเสื่อมถอย 
  4. ค�าครองชีพ หมายถึง มาตรการในการชี้บอกอัตราค�าจ�างเงินเดือนพ้ืนฐาน 
ความแปรผันและการปรับค�าครองชีพเสริมค�าตอบแทนปกติ เป�นการช�วยคนทํางานให�มีรายได�เพ่ิม 
  5. กฎหมายและข�อกําหนดของรัฐบาล มีจุดประสงค,ให�ลูกจ�างได�รับค�าตอบแทน
อย�างเป�นธรรม 
  สําหรับการศึกษาครั้งนี้จึงกล�าวสรุปว�า ค�าตอบแทน/ค�าจ�างและสวัสดิการ หมายถึง 
เงินเดือนประจํา เงินรายได�พิเศษ เงินค�าปฏิบัติงานในยามวิกาลเวรบ�ายและดึก เงินค�าปฏิบัติงานล�วงเวลา 
สวัสดิการค�ารักษาพยาบาล ค�าเล�าเรียนบุตร สวัสดิการหอพัก การลาป\วย ลากิจ ลาพักผ�อน 
  1. ความสําเร็จในงาน เป�นความสามารถ ในการแก�ป�ญหาต�างๆ ท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการปWองกันป�ญหาท่ีจะเกิดข้ึน ทําให�งานสําเร็จบรรลุตามเปWาหมาย ส�งผลให�
ผู�ปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในผลงานของตนท่ีทํางานสําเร็จเป�นท่ีพึงพอใจของท้ังผู�ร�วมงานและ
ผู�บังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเป�นการตอบสนองความต�องการในระดับสูงสุดของมนุษย, คือ ความต�องการ
ความสําเร็จตามทฤษฎีความต�องการพ้ืนฐานของมนุษย,ของมาสโลว, (Maslow 1970) ความรู�สึกถึงความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานเป�นแรงจูงใจให�พยาบาลมองเห็นคุณค�าของตน เกิดความภาคภูมิใจ ส�งผลให�มีความพึงพอใจ
ในงาน พร�อมท่ีจะปฏิบัติงานให�มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน (สายสมร  เฉลยกิตติ 2545) บุคคลท่ีมีความต�องการ
ความสําเร็จสูงมักจะแสวงหางานท่ีท�าทายหรือโอกาสในการเรียนรู�ทักษะใหม�ๆ เพ่ือตอบสนองความต�องการ
ความสําเร็จ (Fletcher 2001) 
  2. การได)รับการยอมรับรับถือ เป�นการได�รับการยอมรับนับถือท้ังจากผู�บังคับบัญชา 
เพ่ือนร�วมงาน และบุคคลอ่ืนท้ังในและนอกหน�วยงาน โดยการยกย�องชมเชย การแสดงความยินดี ให�
กําลังใจ หรือการแสดงออกท่ีทําให�เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือทํางานสําเร็จตามท่ีได�รับ
มอบหมาย รวมถึงการท่ีผู�บังคับบัญชาและผู�ร�วมงานรับฟ�งความคิดเห็น ข�อเสนอแนะในการแก�ป�ญหา
ต�างๆ ท่ีเกิดข้ึนในหน�วยงาน ทําให�รู�สึกว�าตนเองมีความสําคัญและมีคุณค�าต�อหน�วยงาน ในการปฏิบัติงาน
พยาบาลย�อมต�องการให�ความสําเร็จของตนได�รับการยอมรับ ไม�ว�าจะจากบุคลากรในหน�วยงานเดียวกัน
หรือบุคลากรวิชาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง เช�น แพทย, เภสัชกร เป�นต�น เพราะการได�รับการยอมรับนับถือ
เป�นการตอบสนองความต�องการในระดับ 3 และ 4 ตามทฤษฎีความต�องการพ้ืนฐานของมนุษย,ของ
มาสโลว, (Maslow 1970)  
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  3. ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ หมายถึง งานท่ีมีความน�านใจ ท�าทายความสามารถให�
ลงมือทําต้ังแต�ต�นจนจบ หรือเป�นงานท่ีมีลักษณะทําโดยลําพังคนเดียวได� และต�องใช�ความริเริ่มสร�างสรรค, 
ซ่ึงลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพเก่ียวข�องกับการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย, 
ท่ีต�องให�บริการต�อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง แม�ในยามวิกาล ต�องเผชิญกับป�ญหารวมถึงภาวะวิกฤตต�างๆ
ทางคลินิก นอกจากนี้ยังต�องสนองตอบความต�องการและความคาดหวังท้ังจากผู�รับบริการ หน�วยงาน 
และองค,การ โดยเฉพาะอย�างยิ่งในสภาพป�จจุบันท่ีต�องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานเพ่ือตอบสนอง
ต�อนโยบายของรัฐ ไม�ว�าจะเป�นปฏิรูประบบสุขภาพ การธํารงรักษาคุณภาพบริการอย�างต�อเนื่อง การเสี่ยง
จากการติดเชื้อโรค สิ่งต�างๆ เหล�านี้ก�อให�เกิดความเครียด เหนื่อยล�า จนอาจเกิดความท�อแท� ลาออก
จากงานได� นอกจากนี้ลักษณะงานการพยาบาลเป�นงานประจําวันท่ีค�อนข�างซํ้าซาก อาจทําให�เกิดความรู�สึก
เบ่ือหน�ายได�  
  4. หน)าท่ีความรับผิดชอบ หมายถึง การได�รับมอบหมายงานและมีอํานาจในงาน
อย�างเต็มท่ี มีอิสระในการตัดสินใจ โดยการมอบหมายหน�าท่ีความรับผิดชอบจะต�องกําหนดขอบเขต
การปฏิบัติงานหรือท่ีเรียกว�าแบบพรรณนาลักษณะงานไว�อย�างชัดเจน ให�อํานาจในการจัดสินใจเก่ียวกับงาน 
ใช�หลักการบริหารงานแบบมีส�วนร�วม หรือมีการกระจายอํานาจ บรรยากาศองค,การท่ีให�ความสําคัญ
กับความเป�นอิสระในวิชาชีพ มีโรงสร�างท่ีกระจายอํานาจ มีการบริหารแบบมีส�วนร�วม เช�น Magnet 
hospital จะประสบความสําเร็จในการธํารงรักษาบุคลากร มีอัตราการลาออกและอัตราการว�างงาน
ตํ่ากว�า และพยาบาลมีระดับความพึงพอใจในงานสูงกว�าโรงพยาบาลท่ัวไป  
  5. ความสัมพันธ�กับผู)บังคับบัญชา และผู)ร'วมงาน เป�นการใช�ศาสตร,และ
ศิลปในการสร�างเสริมความสัมพันธ,ระหว�างบุคคลเพ่ือให�เกิดความร�วมมือร�วมใจในการทํางานให�บรรลุ
วัตถุประสงค,อย�างมีประสิทธิภาพ ก�อให�เกิดความเข�าใจอันดีต�อกัน (สุลักษณ,  มีชูทรัพย, 2539) ซ่ึงเกิด
จากการท่ีบุคคลได�ร�วมกันทํากิจกรรมและมีส�วนร�วมในด�านการติดต�อสื่อสาร ความร�วมมือ การ
เปลี่ยนแปลง การแก�ป�ญหาและการจูงใจซ่ึงกันและกัน (Knowles & Saxberg 1971) งานการ
พยาบาลเป�นงานท่ีต�องทํางานเป�นทีม จําเป�นต�องได�รับความร�วมมือและประสานงานกันท่ีดี มี
ความสัมพันธ,ท่ีดีต�อกัน ผู�บังคับบัญชามีความเป�นกันเองและรับฟ�งความคิดเห็นจากผู�ใต�บังคับบัญชา 
เพราะการขาดความร�วมมือกันของบุคลากรในหน�วยงาน เป�นสาเหตุสําคัญประการหนึ่งของการ
ลาออกจากงาน เพราะงานของพยาบาลวิชาชีพไม�สามารถทําเพียงคนเดียวได� เพ่ือนร�วมงานใน
หน�วยงานมีความสําคัญอย�างยิ่งต�อการทํางาน เพราะบุคคลไม�สามารถทํางานให�ประสบความสําเร็จได�
โดยเพียงลําพัง เนื่องจากในการทํางานจะต�องมีการประสานงานร�วมกัน การช�วยเหลือซ่ึงกันและกัน มี
สัมพันธภาพท่ีดีต�อกัน ให�การสนับสนุนซ่ึงกันและกัน เพ่ือให�ผลงานมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล 
(บรรยงค,  โตจินดา 2546) ดังนั้น การสร�างสัมพันธภาพหรือปฏิสัมพันธ,ระหว�างบุคคลจึงมีความสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน เพราะทําให�เกิดบรรยากาศทํางานท่ีดี เต็มไปด�วยความเข�าใจซ่ึงกันและกัน มีความ
สามัคคี ประสานงานร�วมมือกันทําให�งานบรรลุผลสําเร็จตามเปWาหมายของหน�วยงาน และองค,การลด
การสูญเสียท่ีจะเกิดจากการลาออก โอนย�ายของบุคลากรในหน�วยงาน 
  6. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง นโยบาย การสื่อสาร จํานวน
บุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การให�ข�อมูลย�อนกลับ การมีส�วนร�วมและการนิเทศงาน 
นโยบายท่ีไม�ชัดเจน ขาดการติดต�อสองทาง การบริหารท่ีไม�กระจายอํานาจ ทําให�เกิดผลสําเร็จได�ยาก 
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พยาบาลวิชาชีพจะรู�สึกล�มเหลวในการทํางาน (พวงรัตน, บุญรักษ, 2525 อ�างถึงใน สุปราณี พัฒนจิต
วิไล 2549) นโยบายการให�ทุนการศึกษาเป�นข�อผูกพันท่ียึดให�บุคคลทํางานในองค,กรได�ระยะเวลาหนึ่ง 
แต�ถ�ามีความไม�พึงพอใจในงานบุคคลนั้นอาจยินยอมชดใช�ทุนเพ่ือไปทํางานท่ีอ่ืนได� การบริหารงานท่ี
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดอัตรากําลังบุคลากร จํานวนบุคลากรมีไม�เพียงพอทําให�บุคลากรท่ี
ยังคงทํางานอยู�ต�องทํางานหนัก ปริมาณงานมากเกินไป พยาบาลวิชาชีพไม�สามารถให�การพยาบาลได�
ครบถ�วน และเพียงพอกับความต�องการของผู�ป\วย ไม�มีเวลาสอนหรือวางแผนจําหน�ายผู�ป\วยทําให�เกิด
ความรู�สึกผิด ขัดแย�งต�อจิตสํานึกความรับผิดชอบ เกิดผลเสียด�านจิตใจ (Wandelt and 
Widdowson 1981 อ�างถึงใน สุปราณี พัฒนจิตวิไล 2549) 
  7. การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง การท่ีผู�บริหารมีการดําเนินงานใน
องค,การอย�างมีหลักเกณฑ, เป�นไปอย�างถูกต�องและยุติธรรม กําหนดนโยบายท่ีชัดเจน มีความเห็นอก
เห็นใจ และมีความสมํ่าเสมอกับบุคลคลทุกคนในองค,การ (เสนาะ  ติเยาว, 2539) ในการบริหารงาน
ของผู�บริหารองค,การเป�นจุดเริ่มต�นสําคัญท่ีต�องมีความรับผิดชอบในการสร�างเสริมบรรยากาศท่ีดีของ
องค,การ ซ่ึงทําให�เกิดขวัญและกําลังใจในงานแก�บุคคลในองค,การ (Kossen et al. 1975 อ�างถึงใน จิ
รัชยา เจียวกiก, 2556)  
  8. โอกาสก)าวหน)าในงาน เป�นการได�รับการเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหน�ง รวมถึง
การมีโอกาสในการศึกษาเพ่ิมเติม ฝ�กอบรมอย�างต�อเนื่อง ทําให�บุคลากรได�รับการพัฒนาความรู�และ
ทักษะให�มีความพร�อมในหน�าท่ีการงานท่ีสูงข้ึน ซ่ึงจะต�องเป�นไปอย�างเหมาะสมและยุติธรรม ไม�ว�าจะ
เป�นการสนับสนุนให�ได�รับการฝ�กอบรม ดูงาน หรือให�โอกาสในการศึกษาต�อเนื่อง การพิจารณาเลื่อน
ตําแหน�งหรือปรับข้ันเงินเดือนต�องสอดคล�องกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
สนับสนุนในการทําผลงานทางวิชาการเพ่ือความก�าวหน�าในการเลื่อนระดับตําแหน�ง สําหรับผู�ท่ีไม�ได�
เป�นผู�บริหาร ท้ังนี้เพ่ือเป�นการสร�างแรงจูงใจทําให�มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความผูกพัน
กับงานและองค,การไม�คิดลาออกจากงาน และยังทําให�บุคลากรผู�มีความรู�ความสามารถมีคุณค�าต�อ
องค,การ เพราะทําให�เกิดผลงานท่ีดี (เอกชัย  ก่ีสุขพันธ, 2538) โอกาสก�าวหน�าในงานเป�นแรงจูงใจ
สําคัญท่ีทําให�ผู�ปฏิบัติงานตัดสินใจไม�ออกจากองค,การ (ปรียาพร  วงศ,อนุตรโรจน, 2541)  
  9. ความม่ันคงปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ความม่ันคงในอาชีพ ความ
ม่ันคงขององค,กร ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สินในการทํางาน เช�น ได�งานตรงกับความ
ถนัด และเต็มความสามรถ ได�รับการปWองกันจากภาวะเสี่ยงต�อโรค ได�รับการดูแลอุปถัมภ, ได�รับการ
ปกปWองจากภัยอันตราย ปราศจากความกลัว ความวิตกกังวล ความสับสนวุ�นวาย และการคุกคามจาก
สิ่งต�างๆ ได�รับการมอบหมายงานอย�างเหมาะและยุติธรรม เม่ือทํางานสามารถประสบความสําเร็จ 
ได�รับการสนับสนุน คํายกย�องชมเชยจากผู�บังคับบัญชา การศึกษาของ Sheppard (1990, 442 อ�าง
ถึงใน จิรัชยา เจียวกiก, 2556) ชี้ให�เห็นถึงการคงอยู�ของพยาบาลวิชาชีพ คือ การได�ปฏิบัติการ
พยาบาลแก�ผู�ป\วยโดยใช�ความรู�ด�านศิลปะ วิทยาศาสตร, และด�านจิตใจ ซ่ึงได�เรียนมาใช�ในการดูแล
ผู�ป\วยข�างเตียง  
  10. สภาพแวดล)อมในการทํางาน หมายถึง ลักษณะทางกายภาพ ความ
สะอาด ความปลอดภัย อุณหภูมิ แสง เสียง การระบายอากาศ อุปกรณ,เครื่องมือเครื่องใช�ต�างๆ (ธงชัย  
สันติวงษ, 2542) สภาพแวดล�อมในการทํางานจะต�องเอ้ืออํานวยต�อการปฏิบัติงาน มีความพร�อมของ
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อุปกรณ, เครื่องมือ มีห�องพักผ�อนอย�างเป�นสัดส�วนเม่ือถึงเวลาพัก มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง
ต�างๆท่ีอาจเกิดจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะติดเชื้อได�ง�ายหากจาด
ความระมัดระวัง จึงควรมีมาตรการในการปWองกันและควบคุมการติดเชื้อ เพราะหากสภาพแวดล�อมใน
การทํางานไม�เหมาะสม มีความเสี่ยง ไม�ถูกสุขลักษณะ จะทําให�เกิดป�ญหาในการทํางาน เพราะบ่ัน
ทอนสุขภาพของผู�ปฏิบัติงาน (ปรียาพร วงศ,อนุตรโรจน, 2541) สาเหตุหนึ่งท่ีพยาบาลไม�ต�องการอยู�ใน
วิชาชีพต�อไป คือการเสี่ยงต�อการติดโรค ดังนั้นหากสามารถลดภาวะบีบบังคับในงานการพยาบาลได�
อาจทําให�คุณภาพของสภาพแวดล�อมการทํางานดีข้ึนได� และอาจลดการลาออกได�ด�วย 
   จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับสาเหตุของความต้ังใจลาออกจากงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ สามารถแบ�งออกเป�น 1) ป�จจัยส�วนบุคคล ประกอบด�วย เพศ อายุ สถานะภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ภาระครอบครัว และภูมิลําเนา 2) ป�จจัยจูงใจ 
ประกอบด�วย ความสําเร็จในการทํางาน การได�รับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ และความก�าวหน�า และ 3) ป�จจัยคํ้าจุนหรือป�จจัยสุขศาสตร, ประกอบด�วย นโยบายการ
บริหารขององค,กร การปกครองบังคับบัญชา ผลประโยชน,ตอบแทน ความสัมพันธ,กับผู�บังคับบัญชา
และผู�ร�วมงาน ความม่ันคงในการทํางาน และสภาพแวดล�อมในการทํางาน 
 
3. แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวข)องกับความตั้งใจลาออกจากงาน 
 3.1 ทฤษฎีสองป�จจัยของ Hergzberg  
  ทฤษฎีสองป�จจัย (two factor theory) เป�นทฤษฎีท่ี Frederick K. Herzberg 
and Others (1959 อ�างถึงใน จิรัชยา เจียวกiก, 2556) ได�ศึกษาทําการวิจัยเก่ียวกับแรงจูงใจในการ
ทํางานของบุคคล เขาได�ศึกษาถึงความต�องการของคนในองค,การ หรือการจูงใจจากการทํางาน 
โดยเฉพาะเจาะจง เฮอร,ซเบอร,กได�ทําการศึกษาโดยสัมภาษณ,ความพอใจและไม�พอใจทํางานของนัก
บัญชีและวิศวกรจํานวน 200 คน ผลการศึกษา สรุปว�าความพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการ
ทํางานของคนมีความแตกต�างกัน คือ การท่ีบุคคลพอใจในงานไม�ได�หมายความว�า คนนั้นมีแรงจูงใจใน
งานเสมอไป แต�ถ�าคนใดมีแรงจูงใจในการทํางานแล�วคนนั้นจะต้ังใจทํางานให�เกิดผลดีได� การศึกษา
ของเขามีคําถามว�าคนเราต�องการอะไรจากงาน คําตอบ ก็คือ บุคคลต�องการความสุขจากการทํางาน 
ซ่ึงสรุปได�ว�า ความสุขจากการทํางานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจ หรือไม�พึงพอใจในงานท่ีทํา โดย
ความพึงพอใจหรือความไม�พึงพอใจในงานท่ีทํานั้น ไม�ได�มาจากกลุ�มเดียวกัน แต�มีสาเหตุมาจากป�จจัย
สองกลุ�ม คือ ป�จจัยจูงใจ (motivational factors) และป�จจัยคํ้าจุนหรือป�จจัยสุขศาสตร, 
(maintenance or hygiene Factors) 
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ภาพท่ี 2-2 แสดงทฤษฎีสองป�จจัยของ Hergzberg (Novabizz 2012) 

 
  1. ป�จจัยจูงใจ (motivational Factors) เป�นป�จจัยท่ีเก่ียวข�องกับงานโดยตรง 
เพ่ือจูงใจให�คนชอบและรักงานท่ีปฏิบัติเป�นตัวกระตุ�น ทําให�เกิดความพึงพอใจให�แก�บุคคลในองค,การ
ให�ปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพราะเป�นป�จจัยท่ีสามารถตอบสนองความต�องการ
ภายในของบุคคลได�ด�วย อันได�แก� 
   1.1 ความสําเร็จในการทํางาน (achievement) หมายถึง การท่ีบุคคล
สามารถทํางานได�เสร็จสิ้น และประสบความสําเร็จอย�างดี เป�นความสามารถในการแก�ป�ญหาต�าง ๆ 
การรู�จักปWองกันป�ญหาท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือผลงานสําเร็จจึงเกิดความรู�สึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จ
ของงานนั้น ๆ  
   1.2 การได�รับการยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การได�รับการ
ยอมรับนับถือไม�ว�าจากผู�บังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผู�มาขอรับคําปรึกษาหรือ จากบุคคลใน
หน�วยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยู�ในรูปของการยกย�องชมเชยแสดงความยินดี การให�กําลังใจ หรือ
การแสดงออกอ่ืนใดท่ีก�อให�เห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เม่ือได�ทํางานอย�างหนึ่งอย�างใด
บรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยู�กับความสําเร็จในงานด�วย 
   1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ (the work itself) หมายถึง งานท่ีน�าสนใจ 
งานท่ีต�องอาศัยความคิดริเริ่มสร�างสรรค,ท�าทายให�ลงมือทํา หรือเป�นงานท่ีมีลักษณะสามารถกระทําได�
ต้ังแต�ต�นจนจบโดยลําพังแต�ผู�เดียว 
   1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดข้ึน
จากการได�รับมอบหมาย ให�รับผิดชอบงานใหม� ๆและมีอํานาจในการรับผิดชอบได�อย�างเต็มท่ีไม�มีการ
ตรวจ หรือควบคุมอย�างใกล�ชิด 
   1.5 ความก�าวหน�า (advancement) หมายถึง ได�รับเลื่อนข้ันเลื่อน
ตําแหน�งให�สูงข้ึนของบุคคลในองค,การ การมีโอกาสได�ศึกษาเพ่ือหาความรู�เพ่ิมหรือได�รับการฝ�กอบรม 
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  2. ป�จจัยคํ้าจุนหรือป�จจัยสุขศาสตร, (maintenance or hygiene factors) 
หมายถึง ป�จจัยท่ีจะคํ้าจุนให�แรงจูงใจ ในการทํางานของบุคคลมีอยู�ตลอดเวลา ถ�าไม�มีหรือมีใน
ลักษณะท่ีไม�สอดคล�องกับบุคคลในองค,การบุคคลในองค,การจะเกิดความไม�ชอบงานข้ึน และเป�น
ป�จจัยท่ีมาจากภายนอกตัวบุคคล ป�จจัยเหล�านี้ ได�แก� 
   2.1 ผลประโยชน,ตอบแทน (salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนข้ัน
เงินเดือนในหน�วยงานนั้น ๆ เป�นท่ีพอใจของบุคลากรท่ีทํางาน 
   2.2 ความสัมพันธ,กับผู�บังคับบัญชาผู�ใต�บังคับบัญชาและเพ่ือนร�วมงาน 
(interpersonal relation superior, subordinate and peers) หมายถึง การติดต�อไม�ว�าจะเป�น
กิริยาหรือวาจา ท่ีแสดงถึงความสัมพันธ,อันดีต�อกัน สามารถทํางานร�วมกัน มีความเข�าใจซ่ึงกันและกัน
อย�างดี 
   2.3 นโยบายการบริหารขององค,กร (company policy and 
administration) หมายถึงการจัดการและการบริหารขององค,การ การติดต�อสื่อสารภายในองค,การ 
   2.4 สภาพแวดล�อมในการทํางาน (working conditions) หมายถึง สภาพ
ทางกายภาพของงาน เช�น แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมท้ังลักษณะของสิ่งแวดล�อมอ่ืน ๆ 
เช�น อุปกรณ, เครื่องมือ เครื่องใช� 
   2.5 ความม่ันคงในการทํางาน (security) หมายถึง ความรู�สึกของบุคคลท่ี
มีต�อความม่ันคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความม่ันคงขององค,การ 
   2.6 การปกครองบังคับบัญชา (supervision-technical) หมายถึง 
ความสามารถของผู�บังคับบัญชาในการทํางาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร 
  ป�จจัยคํ้าจุนไม�ใช�สิ่งจูงใจท่ีจะทําให�ผลผลิตเพ่ิมข้ึน แต�เป�นข�อกําหนดท่ีปWองกัน
ไม�ให�พนักงานเกิดความไม�พึงพอใจในงานท่ีทํา ถ�าไม�มีป�จจัยเหล�านี้แล�วอาจก�อให�เกิดความไม�พึงพอใจ
แก�พนักงานได� ซ่ึงพนักงานอาจรวมตัวกันเพ่ือเรียกร�องหรือต�อรอง ผู�บริหารจึงมักจัดโครงการด�าน
ผลประโยชน,พิเศษต�างๆ เพ่ือให�พนักงานพึงพอใจ เช�น การลาป\วย การลาพักร�อน และโครงการท่ี
เก่ียวกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน 
  ดังนั้นในการศึกษาทฤษฎีแรงจูงใจของ เฮอร,ซเบอร,ก (Herzberg) เป�น
การศึกษาเพ่ือท่ีจะทําให�ทราบถึงป�จจัยท่ีเก่ียวข�องกับแรงจูงใจในการทํางานนั้นมี 2 ป�จจัย คือ ป�จจัย
จูงใจและป�จจัยคํ้าจุน ซ่ึงทฤษฎีท่ีสามารถจัดองค,ประกอบแรงจูงใจได�อย�างชัดเจนและครอบคลุม คือ 
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร,เบอร,ก ซ่ึงทางผู�วิจัยมีความสนใจและใช�ทฤษฎีนี้เป�นแนวทางในการศึกษา 
เนื่องจากเม่ือบุคคลเกิดความพึงพอใจในป�จจัยต�างๆเหล�านี้แล�วก็จะทําให�พวกเขาเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางาน ซ่ึงเม่ือเกิดแรงจูงใจในการทํางานแล�วพวกเขาก็จะทํางานโดยไม�เห็นแก�ความเหน็ดเหนื่อย เพ่ือ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค,ขององค,การ ซ่ึงเม่ือพวกเขาเกิดความรู�สึกเหล�านี้แล�วก็จะกลายเป�น 
ความรู�สึกจงรักภักดีและสั่งสมจนกลายเป�นความผูกพันต�อองค,กรต�อไปจนไม�คิดท่ีจะลาออกไปทํางาน
ท่ีอ่ืน 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซ่ึงประกอบด�วย การวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค,เพ่ือศึกษาป�จจัยท่ีส�งผลต�อความต้ังใจลาออกของพยาบาล
วิชาชีพ และ ศึกษาแนวโน�มของความต้ังใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองคาย ในบทนี้
ผู�วิจัยได�นําเสนอวิธีการ ข้ันตอนการวิจัย โดยมีเนื้อหารายละเอียดเก่ียวกับการออกแบบการวิจัย ประชากร
และกลุ�มตัวอย�าง การเลือกกลุ�มตัวอย�าง เครื่องมือในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
การเก็บและรวบรวมข�อมูล การพิทักษ,สิทธิกลุ�มตัวอย�างและผู�ให�ข�อมูล และการวิเคราะห,ข�อมูล ซ่ึงมี
รายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 
1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง 
 
 ประชากรท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้แบ�งเป�น 4 กลุ�ม คือ 
 1. พยาบาลวิชาชีพท่ีป�จจุบันกําลังปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองคาย โดยปฏิบัติงาน
อยู�สังกัดฝ\ายบริการพยาบาลต้ังแต� 6 เดือนข้ึนไป จํานวนท้ังหมด 338 คน (ฝ\ายบริการพยาบาล 
โรงพยาบาลหนองคาย 2559) ได�กําหนดขนาดกลุ�มตัวอย�างท่ีจะใช�เป�นตัวแทนประชากร โดยใช�วิธี
คํานวณจากสูตรของ Yamane (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2553) ดังนี้ 
 

n = 
N 

1+Ne2 
 
โดย n  = จํานวนของขนาดตัวอย�าง 
 N = จํานวนรวมท้ังหมดของประชากรท่ีใช�ในการศึกษา 
 E = ความผิดพลาดท่ียอมรับได� (ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดให� = .05) 
แทนค�า 

n = 
338 

1+338(.05)2 

n = 183    

 
  สรุป กลุ�มตัวอย�างพยาบาลวิชาชีพท่ียังปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลหนองคาย เป�น
จํานวน 183 คน และเพ่ือปWองกันความผิดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอย�างไม�สมบูรณ, และ
กําหนดค�าความเชื่อม่ัน 95% ความผิดพลาดไม�เกิน 5% (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักด์ิ อุดมศรี, 2545) จึง
ได�ทําการสํารองกลุ�มตัวอย�างเพ่ิมอีก 9 คน รวมแบบสอบถามท้ังสิ้น 192 คน  
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2. การเลือกกลุ'มตัวอย'าง 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้กลุ�มพยาบาลวิชาชีพท่ียังปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองคาย ทําโดย
การสุ�มเลือกกลุ�มตัวอย�างใช�วิธีการสุ�มแบบลําดับชั้น (stratified random sampling) (บุญชม  ศรี
สะอาด 2545)  
 
ตารางท่ี 3-1 แสดงจํานวนตัวอย�างตามสัดส�วนของกลุ�มพยาบาลวิชาชีพท่ียังปฏิบัติงาน 
 

แผนก จํานวนประชากร จํานวนตัวอย'างตามสัดส'วน 
กลุ�มการพยาบาล OPD และอ่ืน  87 49 
หอผู�ป\วยศัลยกรรมประสาท 10 6 
หอผู�ป\วยอุบัติเหตุ 17 10 
หอผู�ป\วยกระดูกและข�อ 10 6 
หอผู�ป\วยสูติกรรม                    12 7 
หอผู�ป\วยนรีเวช 8 5 
หอผู�ป\วยพิเศษ VIP 4  3 2 
หอผู�ป\วยพิเศษ VIP 5 4 2 
หอผู�ป\วยหนัก 1  14 8 
หอผู�ป\วยหนัก 2 16 9 
หอผู�ป\วยอายุรกรรมชาย  16 9 
หอผู�ป\วยอายุรกรรมหญิง 18 10 
หอผู�ป\วยอายุรกรรมรวม 5 3 
หอผู�ป\วยเด็ก 1  11 6 
หอผู�ป\วยเด็ก 2 8 5 
หอผู�ป\วยศัลยกรรมชาย 16 9 
หอผู�ป\วยศัลยกรรมหญิง  12 7 
หอผู�ป\วย ตา หู คอ จมูก 8 5 
หอผุ�ป\วยพิเศษ 60/1 และ 60/2 14 8 
หอผู�ป\วยพิเศษ 60/3 7 4 
ห�องผ�าตัด  28 16 
วิสัญญี 14 8 

รวม 338 192 
 
 จากนั้นใช�วิธีการสุ�มตัวอย�างอย�างมีระบบ (systematic random sampling) โดยใช�
วิธีการสุ�มแบบเว�นเป�นช�วงๆ ตามรายชื่อพยาบาลแต�ละหน�วยงาน โดยถูกกําหนดไว�ทุกๆ K หน�วย ดังนี้ 
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K = 
N 
n 

 

โดย K  = ช�วงโดด 
 N  = จํานวนประชากร 
 n  = จํานวนตัวอย�าง 
 

K = 
N 
n 

K = 
338 
192 

= 1.76 
 ดังนั้น ช�วงโดดท่ีจะใช�สุ�มตัวอย�าง คือ 2 
 
3. เครื่องมือท่ีใช)ในการวิจัย 
 
 ผู�วิจัยได�ขออนุญาตเครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยระดับความต้ังใจท่ีจะลาออกจากงาน
พยาบาลวิชาชีพของ จิรัชยา เจียวกiก ซ่ึงมีความเท่ียงโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคมีค�า
เท�ากับ .836  (จิรัชยา เจียวกiก, 2556) โดยผู�วิจัย มีข้ันตอนต�างๆ ดังนี้ 
 1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับความต้ังใจลาออก จากงานของพยาบาล
วิชาชีพ  
 2. ศึกษาแบบสอบถาม โดยอาศัยแนวทางจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสาร 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 3. ทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม ท่ีผ�านการตรวจสอบจากผู�ทรงคุณวุฒิ โดยทํา
การทดสอบในกลุ�มพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลหนองคาย ท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 30 คน 
  
 แบบสอบถามระดับความต้ังใจท่ีจะลาออกจากงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล เป�น
แบบประเมินค�า (rating scale) ตามแบบของลิเคิร,ต (Likert scale) โดยกําหนดหลักเกณฑ,การให�
คะแนน 5 ระดับ ว�าข�อคําถามแต�ละข�อตรงกับพฤติกรรมของผู�ตอบในระดับใด ซ่ึงข�อคําถามแบ�ง
ออกเป�น 2 ประเภท คือ ข�อคําถามเชิงบวก และ ข�อคําถามเชิงลบ แบ�งออกเป�น 3 ส�วน 

 ตอนท่ี 1 สอบถามข�อมูลเก่ียวกับลักษณะส�วนบุคคล ของผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก� 
เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน ภาระครอบครัว ภูมิลําเนา โดยใช�
คําถามแบบเลือกตอบ 

 ตอนท่ี 2  สอบถามข�อมูลเก่ียวกับป�จจัยจูงใจ กับความต้ังใจลาออกจากงาน ของผู�ตอบ
แบบสอบถาม ในองค,ประกอบ 5 ด�าน ได�แก� 
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 ความสําเร็จในการทํางาน     จํานวน 5  ข�อ 
 การได�รับการยอมรับนับถือ    จํานวน 5  ข�อ 
 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ     จํานวน 5  ข�อ 
 ความรับผิดชอบ     จํานวน 6  ข�อ 
 ความก�าวหน�า     จํานวน 5  ข�อ 

 ตอนท่ี 3 สอบถามข�อมูลเก่ียวกับป�จจัยคํ้าจุน กับความต้ังใจลาออกลาออกจากงาน
ของแบบสอบถาม ในองค,ประกอบ 6 ด�าน ได�แก� 
 นโยบายการบริหารขององค,กร   จํานวน 5  ข�อ 
 การปกครองบังคับบัญชา     จํานวน 6  ข�อ 
 ผลประโยชน,ตอบแทน     จํานวน 7  ข�อ 
 ความสัมพันธ,กับผู�บังคับบัญชาและผู�ร�วมงาน จํานวน 5  ข�อ 
 ความม่ันคงในการทํางาน     จํานวน 5  ข�อ 
 สภาพแวดล�อมในการทํางาน          จํานวน 5  ข�อ 
   

โดยกําหนดน้ําหนักของป�จจัยท่ีมีผลต�อความต้ังใจลาออกจากงานดังนี้ 
ระดับความคิดเห็น คะแนนข�อความทางบวก คะแนนข�อความทางลบ 
มากท่ีสุด 5 1 
มาก 4 2 
ปานกลาง 3 3 
น�อย 2 4 
น�อยท่ีสุด 1 5 

 
 การแปลความหมายค�าเฉลี่ยจากการคํานวณ ใช�เกณฑ,ของ บุญชม  ศรีสะอาด และ 
บุญส�ง นิลแก�ว (2535, 23-24 อ�างถึงใน จิรัชยา เจียวกiก, 2556) กําหนดได� ดังนี้ 
 1. แบบสอบถาม กลุ�มพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความต้ังใจลาออกจากงานพยาบาลวิชาชีพ 
ในโรงพยาบาลหนองคาย ดังนี้ 
  ค�าเฉลี่ยต้ังแต� 4.50 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
  ค�าเฉลี่ยต้ังแต� 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก 
  ค�าเฉลี่ยต้ังแต� 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
  ค�าเฉลี่ยต้ังแต� 1.50 – 2.49 หมายถึง น�อย 
  ค�าเฉลี่ยต้ังแต� 1.00 – 1.49 หมายถึง น�อยท่ีสุด 

 ตอนท่ี 4 สอบถามระดับความต้ังใจท่ีจะลาออกจากงานพยาบาลวิชาชีพ โดยใช�
มาตราส�วนประมาณค�า 7 ระดับ ตามแนวคิดของ Dibble (1999 อ�างถึงใน จิรัชยา เจียวกiก, 2556) 
ซ่ึงผู�วิจัยก็แบ�ง 7ระดับ ดังนี้ 
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ความหมาย ค�าคะแนน 
ไม�มีความม่ันใจอย�างยิ่ง 1 
ไม�มีความม่ันใจ 2 
ค�อนข�างไม�มีความม่ันใจ 3 
เฉยๆ/ไม�แน�ใจ 4 
ค�อนข�างมีความม่ันใจ 5 
มีความม่ันใจ 6 
มีความม่ันใจอย�างยิ่ง 7 
  

  
 ข�อท่ี 1 สอบถามระดับความต้ังใจท่ีจะลาออกจากงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา มีเกณฑ,ในการแบ�งผลค�าคะแนนเป�น 3 ระดับ (Cozby, 2003 อ�างถึงใน 
จิรัชยา เจียวกiก, 2556) คือ 
 ค�าคะแนนต้ังแต� 1-3 หมายถึง ไม�มีความต้ังใจท่ีจะลาออกจากงาน/มีความม่ันใจ

อยู�ในโรงพยาบาล 
 ค�าคะแนนต้ังแต� 4 หมายถึง เฉยๆ/ไม�แน�ใจ 
 ค�าคะแนนต้ังแต� 5-7 หมายถึง มีความต้ังใจท่ีจะลาออกจากงาน/มีความม่ันใจไม�

อยู�ในโรงพยาบาล 
 
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 
 การทดสอบความเท่ียงตรง (validity) 
 ในการทดสอบความเท่ียงตรงนี้ โดยผู�วิจัยนําแบบสอบถามของ จิรัชยา เจียวกiก ซ่ึงมี
ความเท่ียงโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคมีค�าเท�ากับ .836  (จิรัชยา เจียวกiก, 2556) 

 การทดสอบความเช่ือม่ัน (reliability) ของแบบสอบถาม 
 การทดสอบความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในครั้งนี้ ผู�วิจัยได�นําแบบสอบถามของ จิรัช
ยา เจียวกiก ไปทําการทดสอบพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองคาย ท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 30 
คน เม่ือนํามาตรวจสอบให�คะแนนตามวิธีการ และหลักเกณฑ,การให�คะแนนแล�ว นํามาวิเคราะห,ความ
เชื่อม่ัน ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยการใช�สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ\าของ Cronbach กําหนดค�าความ
เชื่อม่ันยอมรับท่ี .70 เนื่องจากเครื่องมือท่ีดีควรมีค�าความเชื่อม่ันยอมรับท่ี .70 ข้ึนไป (เกษตรชัย และ
หีม 2553 อ�างถึงใน จิรัชยา เจียวกiก, 2556) ซ่ึงค�าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม เท�ากับ xxxx 
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5. การเก็บรวบรวมข)อมูล 
 
 ข้ันเตรียมการ 
 1. ผู�วิจัยทําหนังสือจากประธานหลักสูตร ถึง ผู�อํานวยการโรงพยาบาลหนองคาย 
และหัวหน�าฝ\ายบริการพยาบาล และกรรมการการวิจัยในมนุษย,โรงพยาบาลหนองคาย เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค,ของการศึกษา และขออนุญาตเก็บรวบรวมข�อมูล 
 2. ภายหลังได�รับอนุญาตให�เก็บรวบรวมข�อมูล จากผู�อํานวยการโรงพยาบาล
หนองคาย และหัวหน�าฝ\ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย ผู�วิจัยขอพบหัวหน�าหอผู�ป\วยแต�ละ
หอผู�ป\วยในสังกัดฝ\ายบริการพยาบาล ของโรงพยาบาลหนองคาย เพ่ือขอความร�วมมือในการเก็บ
รวบรวมข�อมูล 
 
 
 ข้ันดําเนินการ 
 วิธีการวิจัยปริมาณ 
 1. ผู�วิจัยและผู�ช�วยวิจัยดําเนินการเก็บข�อมูลกลุ�มตัวอย�าง โดยแนะนําตัว อธิบาย
วัตถุประสงค,การวิจัย พร�อมท้ังชี้แจงการพิทักษ,สิทธิกลุ�มตัวอย�าง และขอความร�วมมือในการเก็บข�อมูล  
 2. ให�กลุ�มตัวอย�างตอบแบบสอบถาม จํานวน xxxx ชุด  
 3. นําแบบสอบถามท่ีได�มาตรวจสอบความถูกต�อง ความสมบูรณ, และนําไปวิเคราะห,
ตามวิธีการทางสถิติท่ีกําหนดไว� 
 4. นําแบบสอบถามดังกล�าวมาให�คะแนน บันทึกลงในแบบบันทึกรหัส (coding form) 
แล�วนําไปวิเคราะห,ผลของข�อมูล 
 
6. การพิทักษ�สิทธิของกลุ'มตัวอย'างและผู)ให)ข)อมูล 
 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยทําการพิทักษ,สิทธิกลุ�มตัวอย�างและผู�ให�ข�อมูล โดยชี้แจงให�
กลุ�มตัวอย�างทราบถึงวัตถุประสงค,ของการวิจัย การปกป}ดข�อมูลและการเก็บรักษาความลับ ขอความร�วมมือ
ในการเข�าร�วมวิจัยด�วยความสมัครใจ อธิบายถึงสิทธิในการถอนตัวออกจากการวิจัยได�ทุกเวลา และ
การถอนตัวนั้นไม�มีผลเสียใดๆ หากการเข�าร�วมวิจัยในครั้งนี้ทําให�ผู�ตอบแบบสอบถามเกิดความไม�สบายใจ 
รู�สึกเป�นทุกข,จะได�รับการดูแลช�วยเหลือด�านจิตใจ โดยการให�คําแนะนําปรึกษา และพิจารณาส�งต�อ
หากกลุ�มตัวอย�างต�องการแหล�งสนับสนุนอ่ืนท่ีนอกเหนือจากความสามารถของผู�วิจัย และได�ทําการขอ
อนุญาตกรรมการการวิจัยในมนุษย,ของโรงพยาบาลหนองคาย 
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7. การวิเคราะห�ข)อมูล 
 
 แบบสอบถาม 
 1. ผู�วิจัยนําแบบสอบถามท่ีตรวจสอบข�อมูลแล�วมากําหนดรหัส 
 2. ผู�วิจัยดําเนินการวิเคราะห,ข�อมูลด�วย โปรแกรมสําเร็จรูป โดยการดําเนินการวิเคราะห,
ข�อมูลดังนี้ 
  2.1 ข�อมูลเก่ียวกับลักษณะส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง ใช�การวิเคราะห,ค�าความถ่ี 
และค�าร�อยละ 
  2.2 ข�อมูลเก่ียวกับป�จจัยด�านบุคคลหรือลักษณะส�วนบุคคล ป�จจัยด�านครอบครัว 
ป�จจัยด�านองค,การ ป�จจัยจูงใจ และป�จจัยคํ้าจุนใช�การหาค�าเฉลี่ย ( ) ร�อยละ ส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการศึกษาความสัมพันธ,ของตัวแปรและการเปรียบเทียบ T-test, One-Way 
Anova ในการวิเคราะห,ข�อมูล 
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