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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ปจจุ บั น เปนยุ ค แหงการเปลี่ ย นแปลงและการพั ฒ นาทั้ ง ดานเศรษฐกิ จ สั ง คม
การศึกษา และเทคโนโลยี ทําใหตองมีการปรับโครงสราง ปรับระบบการทํางาน ปรับแนวคิดและ
กระบวนทั ศน, ตลอดจนพฤติ กรรมการทํ างานใหม ซึ่ งการปฏิ บั ติงานภายใตสภาวะการณ, ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงสูง และสภาพแวดลอมที่ไมแนนอน อาจทําใหเกิดทัศนคติที่ไมดีกับงานจนทําใหมีการ
ลาออกได ( Sullivan & Decker, 2005 ) ตั้งแตมีการนําระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม
และระบบการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเขามาใช จึงเกิดการขยายตัวของบริการดานสุขภาพทั้งใน
ภาครัฐและเอกชน ตั้งแตปI พ.ศ.2530 เปนตนมา ทําใหความตองการบุคลากรในสาขาการพยาบาล
เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากความขาดแคลนพยาบาลตามแผนการใหบริการทางดานสาธารณสุขของ
ประเทศ ผูประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลจึงมีทางเลือกมากขึ้น ในการที่จะยายที่ทํางานไปยังที่ที่ให
คาตอบแทนสูงกวา สะดวกกวา หรือมีสิ่งจูงใจอื่นๆที่พอใจมากกวา
พยาบาลวิชาชีพเปนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญกลุมหนึ่งขององค,การสุขภาพซึ่งมีจํานวน
มากที่สุด คือ ประมาณรอยละ 78 ของบุคลากรสาธารณสุขทั้งหมด (วิจิตร ศรีสุพรรณ และคณะ 2545)
ดังนั้น จึงถือไดวา พยาบาลวิชาชีพเปนกลุมบุคคลที่สามารถสรางสรรค,คุณภาพงานบริการขององค,การ
สุขภาพ เพราะเปนผูที่ปฏิบัติงานโดยตรงในการดูแลและใหบริการที่มีคุณภาพแกผูรับบริการ ยอมมีผล
ตอความกาวหนา ความสําเร็จ และความอยูรอดขององค,การ (สุลักษณ, มีชูทรัพย, 2539) งานการพยาบาล
เปนงานที่ครอบคลุมงานสวนใหญขององค,การสุขภาพจึงนับวามีความสําคัญยิ่ง กลาวคือ เปนการใหบริการ
ที่ผสมผสานทั้งดานการสงเสริมสุขภาพ การปWองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟYZนฟูสภาพ (แสงทอง
ปุระสุวรรณ 2541) ในการใหการพยาบาลที่มีคุณภาพ จําเปนตองอาศัยจํานวนบุคลากรอยางเพียงพอ
โดยเฉพาะอยางยิ่งพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีหนาที่โดยตรงในการดูแลผูป\วย และเปนผูใกลชิดผูป\วยมากที่สุด
เมื่อผูป\วยมารับบริการที่องค,การสุขภาพ (สุปราณี พัฒนจิตวิไล 2549) เนื่องจากในสถานการณ,ปจจุบัน
มีทั้งการขยายของหนวยงานและการเรงรัดพัฒนาคุณภาพในยุคของการแขงขันที่ตองการบุคลากรที่มี
คุณภาพและประสบการณ, การทํางานที่เหมาะสมและมีจํานวนเพียงพอ หากองค,การสุขภาพมีจํานวน
พยาบาลวิชาชีพไมเพียงพอหรือเกิดการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพก็ยอมสงผลกระทบหลายดาน ไดแก
1) ผลกระทบผูป\วยอาจตองนอนโรงพยาบาลนานขึ้น เสียคาใชจายในการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ประสิทธิภาพในการใหบริการสาธารณสุขแกประชาชนลดลง 2) ผลกระทบตอบุคลากรจากการที่มีอัตรา
กําลังไมเพียงพอ ทําใหพยาบาลวิชาชีพที่เหลืออยูตองแบกรับภาระงานมากขึ้น อาจเกิดความเครียด ขาดขวัญ
และกําลังใจ และ 3) ผลกระทบตอองค,การสุขภาพอาจตองลดจํานวนเตียงในการใหบริการหรือมีการจํากัด
การรับผูป\วย ทําใหไมมีการขยายหนวยงานหรือบริการ (The HSM group 2002)
ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพที่มีความรูความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานและมีจํานวน
ที่เพียงพอตอการใหบริการ ทําใหมีคุณภาพในการดูแลผูป\วย รวมถึงองค,การสุขภาพมีความกาวหนา แตหาก
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มีจํานวนพยาบาลวิชาชีพไมเพียงพอ หรือเกิดภาวะขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพยอมสงผลกระทบที่สําคัญ
ทําใหคุณภาพในการดูแลผูป\วยลดลง เนื่องจากภาระงานกับอัตรากําลังไมสมดุลกันของพยาบาลวิชาชีพ
ก็จะตองมีการสรรหาพยาบาลวิชาชีพใหมเพื่อทดแทนพยาบาลวิชาชีพที่ลาออก เปนการสิ้นเปลืองเวลา
และเปนภาระของฝ\ายบริหารงานบุคคลในกระบวนการสรรหา
ความตั้งใจลาออกจากงาน เปนการรับรูถึงความเปนไปไดที่จะออกจากงานที่ทําอยูใน
ปจจุบัน (Volk and Lucus 1991) หรือเปนการคาดคะเนความเปนไปไดในการลาออกจากงานในอนาคต
ปจจัยที่มีความสําคัญหรือสามารถพยากรณ,ความตั้งใจลาออกจากงานที่มีอยูมากมาย จากการศึกษาของ
อารีย, พฤกษราช และคณะ (อารีย, พฤกษราช และคณะ 2534 อางถึงในจิรัชยา เจียวกiก, 2556)
พบวาพยาบาลวิชาชีพประจําการโรงพยาบาลศิริราช ระบุสาเหตุสําคัญทําใหมีความตองการลาออก
จากงาน ไดแก ไมพึงพอใจเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ โอกาสกาวหนาในวิชาชีพ งานหนัก และยัง
มีปญหากับหัวหนางานหรือผูรวมงาน สอดคลองกับการศึกษาของ Prestholdt และ Mathews (1988)
ที่พบวา ปจจัยดานการปฏิบัติงานที่มีความสัมพันธ,และเปนตัวพยากรณ,สําคัญของความตั้งใจลาออก
Mobley (1977) พบวา มีลักษณะการนิเทศงานของหัวหนางานที่เปนแบบเผด็จการ จะทําใหอัตรา
การลาออกของบุคลากรสูง เพราะทําใหเกิดความเครียด เบื่อหนายในการทํางาน ซึ่งสาเหตุที่กลาวมา
พฤติกรรมความเปนผู นําของหัวหนางาน เปนปจจัยหนึ่งที่ สําคั ญในการตัดสินใจลาออกจากงานของ
พยาบาลวิชาชีพ เนื่องจากพฤติกรรมความเปนผูนําเปนการแสดงออกถึงความสามารถของผูนําในการใช
ศิลปะในการจูงใจ การใชอิทธิพลและการอํานวยการ ใหผูตามเกิดความรวมมือในการประกอบกิจกรรมให
บรรลุเปWาหมายที่กําหนดไว (Bass 1981) หากผูตามไมพึงพอใจในพฤติกรรมของผูนําแลว ผูตามจะ
ไมใหความรวมมื อ ในการทํ า งาน อาจมี ผ ลกระทบตอการทํ า งานรวมกั น และประสิ ท ธิ ภ าพการ
ปฏิบัติงานลดลง เกิดความขัดแยงและสงผลตอการตัดสินใจลาออกได รวมทั้งสาเหตุอื่นๆ ที่สงเสริมการ
ตัดสินใจลาออก เชน การสนับสนุนทางสังคม ความเหนื่อยหนายในงาน Tilden และ Garylen (1987) ได
กลาววา การสนับสนุนทางสังคมเปนปจจัยทางจิตสังคมที่มีความสัมพันธ,กับความเครียด ความเหนื่อย
หนายในการทํา งาน และพฤติกรรมการจัด การปญหา เมื่ อบุคลากรเกิดความเครียด มีป ญหาในการ
ปฏิบัติงาน และไมไดรับการเอาใจใสจากบุคคลใกลชิด หัวหนางาน หรือผูรวมงาน เมื่อเกิดปญหาในการ
ทํางานและไมสามารถแกไขปญหา หรือขจัดความเครียดจากการทํางานไดอยางถูกตองเหมาะสม ก็อาจ
เปนสาเหตุสงเสริมใหไมมีความสุขในการทํางาน มีความเหนื่อยหนายในงานสูง เกิดความไมพึงพอใจ
ในงานและอาจสงผลตอการลาออกจากงานในอนาคต
หากผูบริหารทราบปญหาการลาออก ก็จะสามารถทราบถึงความเปนไปไดที่จะเกิด
การลาออกหรือที่เรียกวา ความตั้งใจลาออก โดยผูบริหารชวยแกไขปญหาตางๆ เหลานั้นเสียตั้งแตตน
ก็อาจทําใหพยาบาลลมเลิกความตั้งใจที่จะลาออก หรือเกิดขึ้นนอยลง (สุปราณี พัฒนจิตวิไล 2549)
การคงอยูของพยาบาลวิชาชีพจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในทีมบริการสุขภาพ นอกจากนี้ยังสงผลดีตอวิชาชีพ
และโรงพยาบาลในดานอื่นๆ อีก นั้นคือ การทําใหโรงพยาบาลและวิชาชีพไมตองสูญเสียบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ ทําใหประหยัดทั้งเวลาและคาใชจายในการรับ การอบรมบุคลากรใหม สงผลให
โรงพยาบาลและวิชาชีพ มีความกาวหนารวดเร็วและมั่นคง มีภาพลักษณ,ที่ดี เนื่องจากไมมีการเปลี่ยนแปลง
บุคลากรบอยครั้ง บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดี เกิดความรูสึกมั่นคงและมีความพึงพอใจ ทําใหบุคลากรเต็ม
ใจและทุมเทกําลังกาย กําลังใจ ในการทํางานสงผลถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโรงพยาบาล และ
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ยังเปนสวนสําคัญ ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพใหมั่นคง (วิพุธ พูลเจริญและคณะ 2543) ดวย
ความสําคัญของการคงอยู ที่นอกจากจะสงผลใหองค,การประสบความสําเร็จและดําเนินงานตอไปไดแลว
ยังเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยในการปWองกันการลาออกไดระดับหนึ่ง
โรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย ก็เผชิญปญหาการลาออกและภาวะขาดแคลน
พยาบาลวิชาชีพ ทําใหพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาล มีภาระงานเพิ่มมากขึ้น โดยสภาการ
พยาบาลไดตั้ ง เกณฑ, กํ า หนดอั ต รากํ า ลั ง พยาบาลขั้ น ต่ํ า เพื่ อ การดู แ ลผู ป\ ว ยอยางปลอดภั ย ใน
สถานพยาบาล เฉลี่ยอยูที่ 4-6 คน (วรรณวิไล จันทราภา 2551) แตในโรงพยาบาลหนองคาย ดูแล
ผูป\วยเฉลี่ยอยูที่ 10-15 คน ดวยความสําคัญของพยาบาลวิชาชีพ และการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ
มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําใหเกิดปญหาในเรื่องการขาดแคลนอัตรากําลัง สงผลตอคุณภาพการพยาบาล
วิ ช าชี พ ได ผู ศึ ก ษาในฐานะเปนพยาบาลวิ ช าชี พ เล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของปญหานี้ จึ ง สนใจจะ
ทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองคาย จังหวัด
หนองคาย เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองคาย
และศึกษาแนวโนมของความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองคาย สงผลใหกับ
ผูบริหารไดนําไปวางแผนบริหารบุคคล ในการจัดการสาเหตุที่นํามาซึ่งความตั้งใจลาออกจากงานของ
พยาบาลวิชาชีพ และสรางโรงพยาบาลใหเปนองค,การที่มีคุณภาพตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึ กษาปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
หนองคาย
2. เพื่ อศึ กษาแนวโนมของความตั้ งใจลาออกของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาล
หนองคาย
คําถามการวิจัย
1. ปจจัยที่ มีความสั มพั นธ,กับความตั้ งใจลาออกของพยาบาลวิ ชาชี พโรงพยาบาล
หนองคายหรือไมอยางไร
2. ความตั้ งใจลาออกของพยาบาลวิ ชาชี พโรงพยาบาลหนองคายมี แนวโนมเปน
อยางไร
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ประโยชนที่คาดว'าจะได)รับ
1. ทราบถึงความสัมพันธ,ระหวางสาเหตุ กับความตั้งใจลาออก จากงานของพยาบาล
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองคาย
2. สามารถนําผลการวิจัยที่ไดรับ ใชเปนแนวทางใหแกผูบริหารโรงพยาบาลไดตะ
หนักถึงสาเหตุที่มีความสัมพันธ,และพยากรณ,ความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาล เพื่อเปนแนวทาง
ปWองกันการลาออก
3. เปนแนวทางใหแกผูที่สนใจจะทําการศึกษาหรือทําวิจัยในเรื่องเกี่ยวปจจัยคัดสรร
และความตั้งใจลาออกจากงาน สามารถนําผลที่ไดรับจากงานวิจัยนี้ไปใชเปนขอมูลอางอิงในการศึกษา
ครั้งตอไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผูศึกษาไดศึกษาเอกสารเพื่อทําความเขาใจในเรื่อง ลักษณะงานของพยาบาล
แนวคิดและทฤษฎีการลาออก ความหมายของความตั้งใจลาออก ประเภทของการลาออก ผลกระทบ
และสาเหตุของการลาออก รวมทั้งไดศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศที่ศึกษา
เกี่ยวกับปจจัยที่มีความสัมพันธ,ตอความตั้งใจออก โดยนําทฤษฎี 2 ปจจัยของ Herzberg (Herzberg’s
two factor theory) ที่กลาวถึงปจจัยจูงใจและปจจัยค้ําจุนมาประยุกต,ใชในการศึกษา และผูศึกษานํา
ปจจัยค้ําจุนที่เกี่ยวกับชีวิตสวนตัว สถานภาพในสังคม ไปรวมไวในปจจัยสวนบุคคล ดังกรอบแนวคิด
ในภาพ
ปจจัยสวนบุคคล
- อายุ
- สถานะภาพสมรส
- ระดับการศึกษา
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
- ภาระครอบครัว
- ภูมิลําเนา

ปจจัยจูงใจ
- ความสําเร็จในการทํางาน
- การยอมรับและนับถือ
- ลักษณะงาน
- ความรับผิดชอบ
- ความกาวหนาในหนาที่การ
งาน

ความตั้งใจลาออก

ปจจัยค้ําจุน
- นโยบายและการบริหารงาน
- การควบคุมบังคับบัญชาการ
- ผลประโยชน,ตอบแทน
- ความสัมพันธ,ระหวางบุคคล
- ความมั่นคงปลอดภัยในการ
ทํางาน
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นิยามศัพทเฉพาะ
1. ปจจัย หมายถึง สาเหตุ หรือ คุณลักษณะหรือองค,ประกอบที่สงผลใหพยาบาลวิชาชีพ
เกิดการคงอยู และความตั้งใจลาออกจากงาน
2. ความตั้งใจลาออกจากงานพยาบาล หมายถึง เจตคติ การรับรูถึงความเปนไปได
หรือเปนการแสดงความคิดเห็นหรือคําพูดที่บอกถึงความเปนไปไดที่จะลาออกจากงานหรือโอนยายจาก
งานที่ทําอยูในปจจุบัน ไปทํางานที่อื่นหรือหนวยงานอื่นที่ไมใชงานการพยาบาล โดยความสมัครใจ โดยมี
การวางแผนถึงความเปนไปไดและความคุมคาของงานใหมในโรงพยาบาลอื่น กอนที่จะตัดสินใจลาออก
จากโรงพยาบาลในปจจุบัน
3. ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะหรือขอเท็จจริงที่แสดงความเปนเอกลักษณ,
เฉพาะอันจะนํามาซึ่งการกระทําบางอยางหรือเกี่ยวของกับพฤติกรรมบางลักษณะเฉพาะตน ซึ่งเปนขอมูล
ของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไดแก
3.1 อายุ หมายถึง อายุของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
4.2 สถานะภาพสมรส หมายถึง สถานะภาพในการสมรสของพยาบาลวิชาชีพ แบง
3 ชนิด คือ โสด คู/สมรส และหยา/หมาย/แยก
3.3 ระดับการศึกษา หมายถึง วุฒิการศึกษาของพยาบาลวิชาชีพ ผูบังคับบัญชา
ของพยาบาล ไดแก ปริญญาตรี ปริญญาโททางการพยาบาล ปริญญาโทสาขาอื่นที่ไมใชพยาบาล และ
ปริญญาเอก
3.4 ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน หมายถึง ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานเปนพยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย
3.5 ภาระครอบครัว หมายถึง ความรับผิดชอบดานการเงิน และ/หรือการเลี้ยงดู
ของพยาบาลที่มีบิดา มารดา บุตร และญาติพี่นองของพยาบาลวิชาชีพ
3.6 ภูมิลําเนา หมายถึง จังหวัดที่เปนที่อยูของครอบครัวของตนของพยาบาลวิชาชีพ
4. ปจจัยจูงใจ หมายถึง สาเหตุที่ทําใหพยาบาลเกิดแรงจูงใจ หรือเกิดความพึงพอใจ
ในการทํางาน หรือสาเหตุสวนบุคคล ในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปน 5 ดาน ดังนี้
4.1 ความสําเร็จในหนาที่การงาน หมายถึง การที่บุคคลตองทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหดี
กวาเดิม มีผลสําเร็จตามเปWาหมายที่ไดกําหนดไว
4.2 การยอมรับและนับถือ หมายถึง เกียรติยศชื่อเสียง การยกยองในสังคม
ความตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ความมีอิสระในการปฏิบัติงาน
4.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่นาสนใจ งานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่ม
สรางสรรค,ทาทายใหลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถกระทําไดตั้งแตตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว
4.4 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความเขาใจตอขอบเขตหนาที่การงาน
4.5 ความกาวหนาในหนาที่การงาน หมายถึง ความเจริญเติบโตในหนาที่การงาน
เชน การเลื่อนตําแหนง การศึกษาตอเนื่อง ดูงาน อบรมเฉพาะทาง การเขาประชุมวิชาการ
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5. ปจจัยค้ําจุน หมายถึง สาเหตุที่ชวยปWองกันไมใหพยาบาลเกิดความไมพึงพอใจหรือ
ไมมีความสุขในการทํางาน หรือ สาเหตุดานองค,การ โดยในการศึกษาครั้งนี้ผูวิจัยแบงออกเปน 5 ดาน
ดังนี้
5.1 นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง นโยบาย วิธีการติดตอสื่อสารในองค,การ
จํานวนบุคลากร การประเมินผลการทํางาน การใหขอมูลยอนกลับ การมีสวนรวมและการนิเทศ
5.2 การปกครองบังคับบัญชาการ หมายถึง วิธีการบริหารงานของผูบังคับบัญชา
5.3 ผลประโยชน,ตอบแทน หมายถึง เงินเดือน คาลวงเวลา วันหยุด ที่พักอาศัย
ในโรงพยาบาลที่พยาบาลวิชาชีพทํางาน
5.4 ความสัมพันธ,กับผูบังคับบัญชา และผูรวมงาน หมายถึง ความสัมพันธ,ระหวาง
พยาบาลกับแพทย, ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา
5.5 ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกของพยาบาลที่มีตอ
ความมั่นคงในการทํางานและความยังยืนของอาชีพ ความมั่นคงขององค,การ การไดรับการปWองกันจาก
ภาวะเสี่ยงตอโรค
9. การรับรู หมายถึง ประสบการณ, ความรูสึกและเขาใจ ในการคงอยูในองค,การ
และความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพในทัศนะของประชากรกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
วัดโดยใชแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้
10. พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลที่ไดขึ้นทะเบียน
และไดรับใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ, เปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ,ชั้น 1 การพยาบาลชั้น 1 การผดุงครรภ, ชั้น 1 จากสภาการพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในฝ\าย
บริการพยาบาล ในโรงพยาบาลหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ อธิบายปรากฏการณ, ที่เปนปจจัยที่สงผลตอ
ความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองคายที่ปฏิบัติงานอยูในฝ\ายบริการพยาบาล
ตั้งแต 6 เดือน ขึ้นไป โดยมีประชากรกลุมตัวอยาง และตัวแปรที่นํามาศึกษา ดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ อธิบายปรากฏการณ,
ที่ เ ปนปจจั ย ที่ ส งผลตอความตั้ ง ใจลาออกของพยาบาลวิ ช าชี พ โรงพยาบาลหนองคาย จั ง หวั ด
หนองคาย จากขอมูลของพยาบาลวิชาชีพที่ยังคงปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลหนองคาย จังหวัด
หนองคาย
2. ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง การวิจัยนี้มีประชากร และกลุมตัวอยาง
ที่เปน 1) พยาบาลวิชาชีพที่ยังคงปฏิบัติงานอยูในโรงพยาบาลหนองคาย มีประชากรทั้งหมด 338 คน
และกลุมตัวอยาง โดยใชวิธีคํานวณจากสูตรของ Yamane เปนจํานวน 183 คน และเพื่อปWองกันความ
ผิด พลาดจากการตอบแบบสอบถามไมสมบู ร ณ, จึ งไดทํ า การสํ า รองแบบสอบถามเพิ่ มอี ก 15 ชุ ด
คํานวณจากคาความผิดพลาดที่ยอมรับได 5% รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 192 คน
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3. ขอบเขตดานเวลา ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเวลาในการเก็บขอมูลเดือน
มีนาคม – เมษายน 2559 วิเคราะห,ขอมูลในเดือนกันยาคม 2559
ความสําคัญของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางใหกับผูบริหารไดวางแผนบริหารบุคคล ในการจัดการสาเหตุที่นํามา
ซึ่งความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพ กอใหเกิดการคงอยูในองค,การ ทําใหมีอัตรากําลัง
พยาบาลวิชาชีพในการสรางองค,การใหเปนองค,การที่มีคุณภาพ รวมถึงเปนแนวทางใหผูบริหารกําหนด
นโยบายในการปWองกันไมใหมีการลาออกจากงาน
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บทที่ 2
การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข)อง
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ อธิบายปรากฏการณ, ที่เปนปจจัยที่สงผลตอ
ความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองคายที่ปฏิบัติงานอยูในฝ\ายบริการพยาบาล
ซึ่งผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยครอบคลุมหัวขอ ดังนี้
1. สถานการณ,ของโรงพยาบาลหนองคาย และบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
1.1 สถานการณ,ของโรงพยาบาลหนองคาย
1.2 บทบาทและลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ
2. แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจลาออกจากองค,การ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งใจลาออกจากองค,การ
2.2 การวัดความตั้งใจลาออกในองค,การ
2.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอความตั้งใจลาออก
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวของกับความตั้งใจลาออกจากองค,การ
3.1 ทฤษฎีสองปจจัยของ Herzberg
1. สถานการณของโรงพยาบาลหนองคาย และบทบาทของพยาบาลวิชาชีพ
1.1 สถานการณของโรงพยาบาลหนองคาย
ยุคก'อนก'อตั้งโรงพยาบาลหนองคายและสร)างเสร็จในระยะแรก พ.ศ. 2476
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 พระปทุมเทวาภิบาล ขาหลวง
ประจําจังหวัดหนองคายเปนบุคคลสําคัญ ที่สนับสนุน / ผลักดันใหไดกอสรางโรงพยาบาลในจังหวัด
ชายแดนขึ้นเปนแหงแรกที่จังหวัดหนองคายโดยเริ่มกอสรางในปI พ.ศ. 2476 และเป}ดใหบริการครั้ง
แรกในวันที่ 19 มกราคม 2478 เริ่มแรกกอสรางมีเพียงตึกอํานวยการ 1 หลัง เรือนคนไข 2 หลัง
เรือ นพัก พยาบาล 4 หลัง บานพักแพทย# 2 หลัง และบานพักผูอํานวยการอีก 1 หลัง ผูสรางได
วางแผนที่ตั้งอาคารเป*นอยางดี คือ แบงพื้นที่อ อกเป*น 2 สวน สวนแรกจะเป*น สวนของการ
รักษาพยาบาล ประกอบดวยตึกผู ป-ว ยและอาคารสนับ สนุน สวนที่สองเป*นบานพักของเจาหนาที่
จนป/จจุบันโรงพยาบาลหนองคาย เป*นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 349 เตียง มี บุคลากรทั้งสิ้น 980
คน ไดมีการพัฒนาในทุกดานมาโดยลําดับ เพื่อใหเป*นโรงพยาบาลของประชาชนชาวจังหวัดหนองคาย
ทุกคน ตามเจตนารมณ#ของการกอตั้งโรงพยาบาล
การขยายเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของโรงพยาบาล ป พ.ศ.2551-2558
ตามคํากลาวของผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองคาย ที่วา “โรงพยาบาลมีการพัฒนา
อยางดีมาตอเนื่องภายใตการบริหารงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลหลายทาน” นั้น ในป< พ.ศ.
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2551-2558 โรงพยาบาลหนองคาย ภายใตการบริหารงานของผูอํานวยการโรงพยาบาล นายแพทย#
กิติศักดิ์ ดานวิบูลย# และทีมบริหารโรงพยาบาลไดแสดงใหเห็นถึงแนวคิดและการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. ขยายหนวยบริการ “โรงพยาบาลหนองคาย 2”
2. กอสรางอาคาร 3 ชั้น (OPD/ER/ICUและไตเทียม)
3. กอสรางอาคารหนวยจายกลาง
4. เปOดหนวยงาน Semi-ICU
5. กอสรางอาคารสายใยรัก
6. หองพิเศษสูติกรรม
7. กอสรางอาคารผูป-วย 114 เตียง
8. กอสรางอาคารพักพยาบาล 32 หนวย(4 ชั้น ใตถุนโลง)
9. อาคารพักพยาบาล 100 หอง
10. อาคารรักษาพยาบาลและสนับสนุนบริการ

ขยายหน$วยบริการ “โรงพยาบาลหนองคาย 2”
กระทรวงสาธารณสุข รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ แหงชาติ มีนโยบาย
พัฒนาโรงพยาบาล ในการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพระบบบริการระดับปฐมภูมิ ผูป-วยสามารถ
เขาถึงบริการใกลบาน ใกลใจ
ที ม บริ ห ารโรงพยาบาลหนองคาย นํ า โดย นายแพทย# กิ ติ ศั ก ดิ์ ดานวิ บู ล ย#
ผูอํานวยการโรงพยาบาลหนองคาย จึงไดจัดทําโครงการพัฒนาโรงพยาบาลหนองคาย “บริการ
ประทับใจ ไรความแออัด พัฒนาเครือขาย” ซึ่งเป*นที่มาของการดําเนินการ “โรงพยาบาลหนองคาย
2” นายแพทย#ศุภชัย จรรยาผดุงพงศ# ประธานคณะกรรมการบริหารหนวยคูสัญญาบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลหนองคาย ไดมอบหมายใหทีมงานจัดหาสถานที่ที่มีความพรอม เหมาะสมในการจัดตั้ง
หนวยบริการ ทานวิสันต# เศิกศิริ ธนารักษ#พื้นที่หนองคาย ไดเสนอที่ราชพัสดุ ซึ่งเป*นที่ตั้งสํานักงาน
องค#การรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ# (รสพ.เดิม) ยังไมมีผูใชประโยชน# ตั้งอยูถนนสายสําคัญ หนองคายอุดรธานี บนเนื้อที่ 4 ไร 2 งาน 55 3 10 ตารางวา เพื่อพัฒนาเป*นโรงพยาบาลหนองคาย สาขา 2
ใหเกิดประโยชน# โดยรวมกับประชาชนจังหวัดหนองคาย
ในวันที่ 19 กุมภาพันธ# 2552 ไดทําเรื่องขออนุมัติโครงการใชพื้นที่และอาคาร
จากกรมธนารักษ# และไดรับการอนุมัติมีการรื้อถอนอาคารเดิม ปรับปรุงสถานที่ ในวันที่ 2 ธันวาคม
2552
1.2 บทบาทและลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ
แนวคิดของบทบาท
คําวาบทบาท (role) เปนคําที่มีความหมายหลากหลายและมีสําคัญมากในทาง
จิตวิทยา พฤติกรรมศาสตร,และสังคมศาสตร, มีผูใหความหมายกับคําวาบทบาทที่นาสนใจ ดังนี้
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ศักดิ์ไทย สุกิจบวร (2545) ไดใหความหมายวา บทบาท หมายถึง การกระทํา
หรือพฤติกรรมของสมาชิกในกลุมที่อยูในสถานภาพนั้นๆ หรือการกระทําตามอํานาจหนาที่ และสิทธิ
สวนบุคคลครอบครองอยู ซึ่งสอดคลองกับสายสวาท เผาพงษ, (2535 อางถึงใน วรรณิภา เหนียวแนน
2544) ที่ใหความหมายวา บทบาท หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกตามเงื่อนไขอํานาจหนาที่ที่พึงกระทํา
เมื่อบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือฐานะใด โดยพฤติกรรมที่แสดงนั้นขึ้นอยูกับความเห็นของผูดํารงตําแหนง
และความคาดหวังของสังคม ฮาร,ดี้ และคอนเวย, (1978 อางถึงใน วรรณิภา เหนียวแนน 2544) กลาววา
บทบาท หมายถึง ตําแหนงกลุมของความคาดหวัง หรือกลุมพฤติกรรมที่เกี่ยวกับตําแหนง สอดคลองกับ
บีดเดิล (1979 อางถึงใน วรรณิภา เหนียวแนน, 2544) ที่กลาววา บทบาท หมายถึง กลุมพฤติกรรมที่
มีรูปแบบเฉพาะในตําแหนงหนึ่งๆ ซึ่งรูปแบบพฤติกรรมนี้ จะบอกถึงลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ
อาจจะสะทอนใหเห็นความเปนบุคคล สังคมและอาชีพ ตําแหนงจะบอกถึงสถานะในสังคม หรือองค,กร
สวน กอบกุล พันธ,เ จริญกุล (2526 อางถึงใน วรรณิ ภา เหนียวแนน 2544) กลาววา บทบาทเปน
องค,ประกอบสําคัญของโครงสรางทางสังคม ซึ่งกําหนดวาบุคคลใดควรแสดงพฤติกรรมอยางไร บทบาท
หนาที่เปนกลุมพฤติกรรม ที่คาดหวังจากบุคคล ซึ่งอยูในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งของระบบสังคม บุคคล
ในฐานะหรือตําแหนงที่แตกตางกัน ก็จะมีบทบาทหนาที่แตกตางกัน และบทบาทหนาที่เปนสิ่งที่เรียนรู
กันไดดังนั้นบุคคลสามารถพัฒนาบทบาทของตนเองได โดยการเรียนรูบทบาทหนาที่ของตนเอง ทั้งนี้
องค,การตองบงชี้กิจกรรมที่พึงปฏิบัติไวอยางชัดเชนและเฉพาะเจาะจง เพื่อใหผูครอบครองบทบาทได
แสดงบทบาทของตนออกมาตรงตามคาดหวัง
อัลพอร,ท (1964 อางถึงใน วรรณิภา เหนียวแนน 2544) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติบทบาทของบุคคลขึ้นอยูกับปจจัย 4 อยาง คือ
1. ความคาดหวังในบทบาท (role expectation) เปนบทบาทตามความคาดหวัง
ของผูอื่น หรือเปนบทบาทที่สถาบัน องค,การ หรือกลุมสังคมคาดหวังใหบุคคลปฏิบัติตามสิทธิหนาที่ที่
บุคคลนั้นครองตําแหนงอยู
2. การรับรูบทบาท (role perception) เปนการรับรูบทบาทของตนวา ควรจะ
มีบทบาทอยางไร และสามารถมองเห็นบทบาทของตนไดตามการรับรูนั้น ซึ่งเกี่ยวของสัมพันธ,กับความตองการ
ของบุคคลนั่นเอง ทั้งนี้การรับรูบทบาทและความตองการของบุคคล ยอมขึ้นอยูกับลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล
ตลอดจนเปWาหมายในชีวิต และคานิยม ของบุคคลที่สวมบทบาทนั้น
3. การยอมรับบทบาทของบุคคล (role acceptance) ซึ่งเกิดขึ้นไดเมื่อมี
ความสอดคลองกันของบทบาทตามความคาดหวังของสังคมและบทบาทที่ตนเองรับรูอยู การยอมรับ
บทบาทเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความเขาใจในบทบาทและการสื่อสารระหวางสังคมและบุคคลนั้น
เพราะบุคคลไมไดยอมรับในบทบาทเสมอไป แมวาจะไดรับการคัดเลือกหรือถูกแรงผลักดันจากสังคม
ใหรับตําแหนง และมีบทบาทหนาที่ปฏิบัติก็ตาม โดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาขัดแยงกับความตองการหรือ
คานิยมของบุคคลนั้น ก็จะพยายามหลีกเลี่ยงบทบาทนั้น
4. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตน (role performance) เปนบทบาทที่
เจาของสถานภาพแสดงจริง ซึ่งอาจเปนการแสดงบทบาทที่สังคมคาดหวัง หรือตามการรับรูและความคาดหวัง
ของตนเอง การที่บุคคลจะปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดดีเพียงใดนั้น ก็ขึ้นอยูกับการยอมรับในบทบาทนั้น
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บรูม และฟ}ลิปส, (1978 อางถึงใน วรรณิภา เหนียวแนน 2544) ไดกลาวถึง
บทบาทวา ประกอบดวย ลักษณะตางๆ 3 ประการ คือ
1. บทบาทในอุดมคติ หรือสิ่งที่สังคมกําหนด เปนบทบาทในอุดมคติ ที่มีการกําหนด
สิทธิ และหนาที่ตามตําแหนงทางสังคมไว
2. บทบาทที่ควรกระทํา เปนการปฏิบัติที่แตละบุคคลเชื่อวา ควรกระทําตาม
ตําแหนงที่ไดรับ ซึ่งอาจจะไมเหมือนบทบาทในอุดมคติ หรืออาจแตกตางกันในแตละบุคคล
3. บทบาทที่กระทําจริง เปนบทบาทที่บุคคลไดกระทําไปจริง ซึ่งขึ้นอยูกับความเชื่อ
ความคาดหวัง และการรับรูของแตละบุคคล ตลอดจนความกดดันและโอกาสในแตละสังคมในระยะ
เวลาหนึ่ง และยังรวมถึงบุคลิกภาพ และประสบการณ,ของแตละบุคคลดวย
จากแนวคิดที่กลาวมา จึงสรุปไดวา บทบาท หมายถึง การแสดงพฤติกรรมหรือ
การกระทําตามตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ ขึ้นอยูกับความคาดหวังและการยอมรับบทบาทของตนเอง
ตามความคาดหวังของสังคมที่ตองการใหผูดํารงตําแหนงประพฤติปฏิบัติ ซึ่งประกอบดวย บทบาทใน
อุดมคติ บทบาทที่ควรกระทําและบทบาทที่กระทําจริง
ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ
ทัศนา บุญทอง (2533) กลาววา ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพเปนงานที่มี
ความแตกตางจากอาชีพอื่นๆ เนื่องจากอาชีพพยาบาลมีความเปนวิชาชีพ คือ เปนอาชีพที่ตองใชความรู
ความสามารถสูงและจําเปนตองผานการฝ•กอบรมมาโดยเฉพาะ หรืออาจกลาวโดยทั่วไปวาพยาบาลนั้น
เปนอาชีพที่ตองอาศัยความรูเฉพาะทางการอบรมมาเปนพิเศษในงานนั้น ซึ่งตองการทั้งความรูความสามารถ
และการปฏิบัติทั้งสองดานไปพรอมๆ กัน ไมใชเปนการปฏิบัติอยางเดียว และมีการทดสอบโดยสถาบัน
ที่มีอํานาจเต็มที่จะยอมรับให หรือไมยอมรับใหประกอบวิชาชีพนั้น และตามปกติจะตองมี ใหใบประกอบ
วิชาชีพดังกลาว สถาบันวิชาชีพเปนผูคอยดูแลติดตาม วางระเบียบกฎเกณฑ,ควบคุมความประพฤติของ
ผูประกอบวิชาชีพนั้น ที่เกี่ยวของกับสาธารณชนดวย สวนผูประกอบวิชาชีพนั้น ก็คือ ผูที่มีความรูสูง
และไดรับการอบรมมาโดยเฉพาะในวิชาชีพนั้น สอดคลองกับ ฉัตรสุดา ปทมะสุคนธ, (2541 อางถึงใน
สุปราณี พัฒนจิตวิไล 2549) ใหความหมายลักษณะงานของพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพวา เปนการให
บริการแกสังคมดวยความรูความสามารถ ความชํานาญ ควบคุมการปฏิบัติอยูเสมอ เปนการปฏิบัติตอ
มนุษย,ในฐานะของสิ่งมีชีวิตที่มีจิตใจ มีคุณคาและมีความแตกตาง การเขาไปมีสวนรวมกับผูป\วยในการรับรู
เขาใจในบุคลิกลักษณะ ความเชื่อและรูปแบบของรูปแบบชีวิตดวยความสัมพันธ,ที่ดี เอื้ออาทรตอบสนอง
ตอความตองการ การชวยเหลือโดยใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร, การเรียนรูดวยตนเอง ศรัทธาในคุณคา
และศักดิ์ศรีในการเปนมนุษย,ของบุคคล ซึ่ง พีรยา พงศ,สังกาจ (2537 อางถึงใน สุปราณี พัฒนจิตวิไล
2549) ไดขยายความหมายลักษณะงานวาเปนงานที่ตองอาศัยความรักความพึงพอใจในวิชาชีพ ใชศิลปะ
อยางละเอียดออน ประณีต เพื่อสนองความตองการของผูป\วยและญาติ ซึ่งมีลักษณะงานแบงออกเปน
2 ลักษณะ คือ
1. ลักษณะงานที่เกี่ยวของกับการพยาบาลโดยตรง ซึ่งมีลักษณะโดยทั่วๆ ไป ดังนี้
1) เปนงานตองอาศัยความรูและความชํานาญเปนหลัก เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพมีความรูหรือศาสตร,
ที่เปนของตนเอง ประกอบกับการปฏิบัติการพยาบาลเปนงานที่ตองกระทํากับชีวิตผูอื่นจะผิดพลาดไมได
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จึงตองใชความรูและการกระทําอยางมีเหตุผล 2) การทํางานเปนทีม เนื่องจากการดูแลภาวะสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเปนงานที่มีขอบขายกวาง และตองอาศัยความรวมมือของสมาชิก ในทีมสุขภาพ
ในการทํางานรวมกัน ดังนั้น พยาบาลวิชาชีพเปนหนึ่งในทีมสุขภาพ จึงตองมีสวนรวมกับสมาชิกอื่นๆ
ไมวาจะเปนแพทย, เภสัช ทันตแพทย, นักกายภาพบําบัด นักสังคมสงเคราะห, ซึ่งจะตองมีการสื่อสารที่
เปนระบบและชัดเจนเพื่อกอใหเกิดการประสานงานที่ดี ทําใหการรักษาสุขภาพมีคุณภาพสูง 3) เปนงาน
ที่ตองเผชิญความเจ็บป\วย ความทุกข,ทรมานของผูรับบริการประสบกับสิ่งไมสดชื่อสวยงาม และสภาวะ
อารมณ,ที่ไมคงที่ของผูป\วย ญาติของผูป\วย และบุคลากรในทีมสุขภาพ บรรยากาศจึงตางไปจากการทํางาน
ในอาชีพอื่นๆ 4) การทํางานเปนลักษณะผลัดหมุนเวียนกัน เพื่อใหบริการแกผูป\วยตลอด 24 ชั่วโมง
รวมทั้งตองขึ้นปฏิบัติงานในวันหยุด เสาร,และอาทิตย, หรือวันหยุดนักขัตฤกษ,ตางๆ จึงทําใหพยาบาลวิชาชีพ
ตองปรับตัวกับรอบการนอนใหม มีผลใหจังหวะชีวะภาพเปลี่ยนแปลง สงผลใหประสิทธิภาพของการทํางาน
ลดลง และผูทํางานเกิดความเครียดได 5) เปนงานที่เสี่ยงอันตราย เพราะเปนงานที่กระทําตอผูอื่น จึง
ตองมีความรับผิดชอบสูงจะทําใหเกิดการผิดพลาดไมได ลักษณะงานเกี่ยวของกับความเจ็บป\วย มีโอกาส
เสี่ยงตอการติดเชื้อโรคตางๆ ไดงาย 6) เปนงานที่หนักเนื่องจากผูป\วยที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ จําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลอยางตอเนื่อง 24 ชั่วโมง พยาบาลวิชาชีพที่ทํางาน
ตองมีการประสานงาน สงตอขอมูลผูป\วยแตละรายในแตละเวร โดยการสงเวรทําใหพยาบาลตองขึ้น
ทํางานเร็วกวาเวลาทํางานจริง 30 นาที ถึง 1ชั่วโมง และลงเวรชากวาเวลาจริง 30 ถึง 1 ชั่วโมง
2. ลักษณะงานที่ไมเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาลโดยตรงที่ไมไดทํางานเกี่ยวกับ
วิชาชีพโดยตรง แตทํางานเกี่ยวของกับสุขภาพอนามัยและอาศัยความรูทางการพยาบาลไปใช ซึ่งไดแก
1) ครูพยาบาล เปนผูใหความรูในภาคทฤษฏี ซึ่งมีความสําคัญตอการเรียนการสอนสําหรับผูเรียนพยาบาล
เปนอยางมาก ถาผูสอนขาดประสบการณ,ขาดคุณภาพแลว ผูเรียนจะขาดแบบอยางที่ดร ซึ่งมีผลทําให
เจตคติของผูเรียนตอผูสอนและวิชาชีพเสียไป 2) นักวิชาการสงเสริมสุขภาพ เปนงานที่เกี่ยวกับการวางแผน
สนับสนุนการดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพและการรักษาพยาบาล รวมถึงการฟYZนฟูสภาพ ทั้งดาน
รางกายและจิตใจใหกับประชาชน ตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยชรา สนับสนุนทางวิชาการการศึกษาคนควา
วิเคราะห, วิจัยที่เกี่ยวของกับงานสงเสริมสุขภาพ 3) นักวิชาการฝ\ายแผนงานลักษณะเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนงานสาธารณสุขทั้งแผนแมบทและแผนปฏิบัติการตลอดจนการประสาน และการจัดทําแผนพัฒนา
เปนศูนย,ขอมูลสาธารณสุข 4) นักวิชาการสาธารณสุขลักษณะงานเกี่ยวกับ การศึกษาวิเคราะห, วิจัย คนควา
ทางดานวิชาการสุขศึกษา เพื่อสนับสนุนการใหบริการสาธารณสุขในโครงการตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
5) นักพัฒนาบุคลากร ลักษณะงานเกี่ยวกับการฝ•กอบรมและสงเสริมบุคลากรทางการพยาบาล ใหมี
ความรูความสามารถและสมรรถภาพเพิ่มขึ้นโดยนักพัฒนาบุคลากรจะเปนผูรับนโยบายจากผูบริหาร
โรงพยาบาล
โดยสรุป ลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพ เปนงานที่มีความจําเปนตอบุคคล
ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยมีบทบาทหนาที่ ทั้งทางตรงและทางออม ในการดูแลสุขภาวะ ที่ตองใช
ทั้งศาสตร,และศิลปะ มีใจรักในการใหบริการ เห็นศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย, ใหบริการอยางเสมอภาค
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2. แนวคิดเกี่ยวกับความตั้งใจลาออกจากองคการ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการตั้งใจลาออกจากองคการ
ความหมายของความตั้งใจลาออก
Gaertner และ Nollen (1992, 448; อางถึงใน เปรมจิตร คลายเพ็ชร, 2548, 59)
ใหความเห็นวาความตั้งใจลาออก หมายถึง ความตั้งใจทางพฤติกรรมที่เปนผลมาจากนโยบายขององค,การ
สภาพการณ,ดานตลาดแรงงานและการรับรูของพนักงาน โดยที่พนักงานคาดหวังวาจะไดรับสิ่งที่ดีขึ้น
หลังจากการลาออกจากองค,การ
Tett และ Mayer (1993, 262; อางถึงใน เปรมจิตร คลายเพ็ชร, 2548, 59)
ใหความหมายวา ความตั้งใจลาออก หมายถึง การไตรตรองอยางรอบคอบที่อยากจะออกจากองค,การ
ซึ่งเปนกระบวนการสุดทายของความคิดที่จะผละออกจากงาน (withdrawal cognitive)
Vandenberg และ Nelson (1999, 1315; อางถึงใน เปรมจิตร คลายเพ็ชร,
2548, 59) กลาววา ความตั้งใจลาออก หมายถึง การที่บุคคลทําการประเมินความเปนไปไดที่จะออกไป
จากองค,การอยางถาวรในอนาคตอันใกล
เบญจพร ถีระรักษ, (2547, 11) ไดใหความหมายของความตั้งใจลาออก หมายถึง
ระดับความมุงหวัง หรือระดับความตองการของพนักงานที่จะสิ้นสุดสภาพการเปนสมาชิกขององค,การ
ที่ปฏิบัติงานอยูในปจจุบันโดยสมัครใจ
เปรมจิตร คลายเพ็ชร, (2548, 59) ใหความหมายของความตั้งใจลาออก หมายถึง
ความคิดที่พนักงานจะลาออกจากการทํางานในองค,การปจจุบัน และมีพฤติกรรมการหาทางเลือกในงานใหม
เพื่อการวางแผนลาออกจากงาน ไปทํางานที่องค,การอื่น ซึ่งเกิดขึ้นโดยความสมัครใจของตัวพนักงานเอง
แตอาจยังไมมีการตัดสินใจลาออกอยางเด็ดขาด
Ajzen และ Fishbein (1980) อธิบายถึงความตั้งใจลาออกไวอยางนาสนใจวา
เปน การกระทําพฤติกรรมตางๆ ของบุคคลไววา เปนการกระทําไปอยางมีเหตุผลที่เกิดจากการพิจารณา
ขอมูลที่มีอยูเปนองค,ประกอบ โดยพฤติกรรมสวนใหญของบุคคลจะอยูภายใตการควบคุมของความตั้งใจ
ที่จะกระทําพฤติกรรมนั้น (behavioral intention) หมายถึง การที่บุคคลจะกระทําหรือไมกระทํา
พฤติกรรมใด จะมีความตั้งใจ (intention) เปนตัวกําหนด นั่นคือ บุคคลจะกระทําพฤติกรรมออกมาใน
ลักษณะที่สอดคลองกับความตั้งใจที่มีอยู การทําความเขาใจกับพฤติกรรมของบุคคลจะตองสามารถระบุ
สิ่งที่ทําใหเกิดความตั้งใจได
ตัวแบบการลาออกจากงานตามแนวคิดของมารช และไซมอน
March และ Simon (1958, 99) ไดเสนอแนวความคิดวาการลาออกจาก
งานมีองค,ประกอบสองสวน คือ การตระหนักถึงความตองการลาออก และการตระหนักถึงความสะดวกใน
การเปลี่ยนงาน กลาวคือ บุคคลจะมีการพิจารณาถึงงานที่ทําและ ตัดสินวาตนเองมีความพอใจมาก
นอยเพียงไร ความพอใจนี้จะเกี่ยวของกับความพึงพอใจในลักษณะงานดานตาง ๆ เชน ลักษณะการ
บังคับบัญชา คาตอบแทนที่ไดรับ เปนตน และพิจารณาการคาดการณ,ถึงผลที่ไดรั บซึ่งสัมพั นธ,กับงาน
ไดแก เพื่อนรวมงาน และสภาพการทํางานขณะเดียวกันก็จะเปรียบเทียบกับงานที่ทําและบทบาทที่ไดรับ
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วามี ความเหมาะสมเทาใด สํ าหรั บความเปนไปไดที่ จะไดงานใหมก็ จะเปนสวนที่ จะนํ ามาพิ จารณา
ประกอบในการตัดสินใจลาออกจากงานเนื่องจากทําใหบุคคลมีความตองการงานใหม ไมพึงพอใจงานเดิม
ตัวแบบนี้นับวาเปนตัวแบบแรกของการลาออกจากงาน

ภาพที่ 2-1 แสดงตัวแบบเหตุผลในการลาออกจากงานตามแนวคิดของมาร,ช และไซมอน
Hom และ Griffeth (1994, 51-53) ไดดัดแปลงตัวแบบของการ ลาออก
จากงานของมาร,ช และไซมอน ดังภาพที่ 2-2 และอธิบายเพิ่มเติมวาตัวแบบลาออกจากงานของมาร,ช
และไซมอน มาจากทฤษฎีการจูงใจที่เรียกวา ความสมดุลขององค,การ (organizational equilibrium)
ซึ่งอธิบายถึงความสามารถขององค,การในการจูงใจใหพนักงานยังคงมาทํางานอยางตอเนื่อง โดยอาศัย
สิ่งจูงใจ เชน คาจาง เงินเดือนที่สามารถตอบสนองคานิยมและความตองการของพนักงานได เมื่อพนักงาน
ไดรับสิ่งจูงใจที่เขาตองการ ก็จะตอบแทนดวยการทุมเททํางานใหกับองค,การ เมื่อองค,การและพนักงาน
ตางรักษาสมดุลของการใหสิ่งจูงใจกับความทุมเทในการทํางาน องค,การก็จะเกิดความสมดุล สามารถ
อยูรอดและดําเนินการตอไปได และในขณะเดียวกันก็จะลดแนวโนมการลาออกจากองค,การของพนักงานได
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2.2 การวัดความตั้งใจลาออกในองคการ
วิธีที่งายและใหผลในทางที่เปนไปไดมากสุดในการวัดหรือทํานายพฤติกรรม คือ
การศึกษาถึงความตั้งใจในการกระทําพฤติกรรมนั้น ถาสามารถวัดความตั้งใจที่จะกระทําพฤติกรรมได
อยางเหมาะสมทํานายพฤติกรรมไดอยางถูกตองใกลเคียงมากที่สุด
ความตั้งใจลาออกจากงานจึงถือวาเปนตัวพยากรณ,ที่สําคัญที่สุดอยางหนึ่งของ
การลาออก Taunton และคณะ (1997) ไดเนนย้ําถึง ความตั้งใจคงอยูหรือในทางตรงขาม วาความตั้งใจ
ลาออกเปนตัวพยากรณ,ที่ดีที่สุดของการลาออก เพราะความตั้งใจคงอยู หรือลาออกเปนการแสดงถึง
การวางแผนในอนาคต การทําความเขาใจเกี่ยวกับความตั้งใจลาออกของบุคลากร อาจทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่สงผลตอความตั้งใจนี้กอนที่จะมีการลาออกจริง สวน Irvine และ Evans (1995 อางถึงใน จิรัชยา เจียว
กiก, 2556) พบวาความตั้งใจลาออกมีความสัมพันธ,อยางมากกับการลาออก (Chan & Morrison 2000)
จึงควรตรวจสอบความตั้งใจลาออกของบุคลากรปจจุบันและหาตัวพยากรณ,ของความตั้งใจนั้น เพื่อ
หาทางจัดการกับปจจัยเหลานั้น จะไดหยุดยั้งการลาออกกอนเวลาอันควรได (Seybolt 1986 อางถึงใน
จิรัชยา เจียวกiก, 2556) หรือทําใหเกิดการเปลี่ยนความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน (Kunaviktikul,
Nuntasupawat, Srisuphan, & Booth 2000 อางถึงใน จิรัชยา เจียวกiก, 2556) หรือลดความ
เปนไปไดที่จะมีการลาออกและสามารถควบคุมการลาออกที่เราไมตองการได
กลาวโดยสรุป ความตั้งใจลาออก หมายถึง เจตคติ การรับรูถึงความเปนไปได
หรือเปนการแสดงความคิดเห็นที่บอกถึงความเปนไปไดที่จะลาออกจากงานหรือโอนยายจากงานที่ทํา
อยูในปจจุบัน ไปทํางานที่อื่นหรือหนวยงานอื่นที่ไมใชงานการพยาบาล โดยความสมัครใจ โดยมีการวางแผน
ถึงความเปนไปไดและความคุมคาของงานใหมในองค,การอื่น กอนที่จะตัดสินใจลาออกจากองค,การใน
ปจจุบัน
2.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลต'อความตั้งใจลาออก
Mowday และคณะ (1982) กลาววา การที่พนักงานจะมีความตั้งใจที่จะคงอยู
หรือลาออกจากองค,การ เปนผลมาจาก 2 ปจจัยใหญ ๆ คือ
1. ความรูสึกของพนักงานที่มีตองาน (affective responses to the Job) สามารถ
นําไปสูพฤติกรรมความตั้งใจที่จะลาออก และกอใหเกิดพฤติกรรมการลาออกได เชน ความพึงพอใจใน
การทํางาน ความผูกพันตอองค,การ (organizational commitment) ความผูกพันตองาน เปนตน
แตในขณะเดียวกัน ความรูสึกเหลานี้ ก็สามารถชวยลดความตั้งใจที่จะลาออกของพนักงานไดดวยเชนกัน
2. ปจจัยที่ไมเกี่ยวของกับงาน (non-work) เชน ความตองการแรงงาน ความจําเปน
ในชีวิตสมรส ความผูกพันธ,ในครอบครัว การฝ•กงาน ฯลฯ เปนสิ่งที่สามารถเพิ่ม หรือลดความตั้งใจที่
จะลาออก หรือคงอยูตอในองค,การของพนักงานได
จากการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัย พบวา มีหลายปจจัยที่มีความสัมพันธ,กับ
ความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพ ไดแก
1. อายุ อายุมีความสัมพันธ,โดยตรงกับพัฒนาการและวุฒิภาวะ เมื่ออายุมากขึ้น
พยาบาลมีแนวโนมที่จะทํางานอยูในวิชาชีพเปนระยะเวลานาน เนื่องจากการทํางานนานหลายปI ทําให
ไดรับเงินและตําแหนงที่สูงขึ้น มีความกาวหนาในหนาที่การงาน โอกาสที่จะลาออกจึงนอยลง (มารศรี
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สังข,ทอง 2541) ดังนั้น พยาบาลที่สูงอายุจึงมักจะอยูปฏิบัติงานไปจนเกษียณอายุ (Blegen 1993)
เพราะบุคคลเมื่อมีอายุมากขึ้น จะมีวุฒิภาวะและมีประสบการณ,ในการมองชีวิต มองเห็นปญหาชัดเจน
ตามความเปนจริง โอกาสที่จะเกิดความเบื่อหนายในการทํางานที่จะนําไปสูการลาออกจากงานจึงเกิด
ไดนอย ตรงขามกับบุคคลที่มีอายุนอย ประสบการณ,นอย ความอดทนตอภาวะคับของใจตางๆ มีนอย
เมื่อเกิดปญหาขึ้นจึงอาจตัดสินใจออกจากงานไดโดยงาย (Keane, Ducette, & Adler 1985) นั่นคือ
พยาบาลที่มีอายุนอยจะมีความตั้งใจออกจากงานมากกวาพยาบาลที่มีอายุมาก หรือในทางตรงกันขามยิ่ง
อายุมากขึ้น ความตองการลาออกจะลดลง
2. สถานภาพสมรส ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมที่มีความสําคัญ บุคคลที่
สมรสแลวจะไดรับแรงสนับสนุนทางสังคมจากคูสมรส ทําใหสามารถระบายปญหาตางๆ รวมถึงปญหา
ในการทํางาน นอกจากนี้ยังไดรับความรักความเขาใจและการชวยเหลือในการแกปญหาตางๆ ทําใหสามารถ
ลดความเครียด และความเบื่อหนายจากการทํางาน สวนบุคคลที่โสดก็จะมีอิสระในการตัดสินใจตามที่
ตนเองตองการ เชน เปลี่ยนงาน ศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น (ชื่นชม เจริญยุทธ 2533) แตเมื่อมีปญหา
จากการทํางาน คนโสดอาจขาดการสนับสนุนจากครอบครัว ไมมีที่ปรึกษาจึงเกิดความเบื่อหนาย และ
ลาออกจากงานไดงาย (Maslach & Jackson 1986)
3. ระดับการศึกษา การศึกษาในระดับสูงจะทําใหพยาบาลมีความรูและเชื่อมั่น
ในตนเองมากขึ้น จึงอาจเปนเสมือนแรงจูงใจใหแสวงหางานใหมที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ตนเองไดมากกวา การศึกษาจึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหพยาบาลลาออกจากงาน (MacRobert et al.
1993 อางถึงใน จิรัชยา เจียวกiก, 2556) โดยการศึกษาของ Price และ Murller (1981 อางถึงใน จิรัชยา เจียวกiก
, 2556) พบวาบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป มักจะออกจากงานมากกวาคนที่ไมจบ
ปริญญา
4. ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน Seybolt (1986) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ
ความตั้งใจที่จะลาออกจากโรงพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเวสท,โคสท, (West Coast)
จํานวน 647 คน จําแนกตามระยะเวลาปฏิบัติงานซึ่งแบงออกเปน 5 ระยะ คือ นอยกวา 6 เดือน (entry
level), 6 เดือน-1 ปI (early level), 1-3 ปI (mid level), 3-5 ปI (advanced career) และ มากกวา
6 ปI (later level) พบวา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีผลตอความตั้งใจลาออกจากงานที่แตกตางกัน
ไป โดยกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานมา 6 เดือน-1 ปI มีความตั้งใจลาออกจากงานมากที่สุด รองลงมา คือ
กลุม 1-3 ปI, 3-6 ปI, นอยกวา 6 เดือน ตามลําดับ โดยกลุมที่ปฏิบัติงานมานานกวา 6 ปI มีความตั้งใจ
ที่จะลาออกจากงานนอยที่สุด
5. ผลประโยชนตอบแทน หมายถึ ง คาตอบแทน/ คาจาง และสวั ส ดิ การ
คาตอบแทน หมายถึง สิ่งที่องค,การจายใหกับบุคลากร เพื่อเปนการตอบแทนการทํางานในรูปของเงิน
รวมถึงสิ่งที่ไมใชตัวเงิน คาตอบแทน จึงรวมไปถึงคาจาง/เงินเดือน สวัสดิการ/สิทธิประโยชน,ตางๆ
(ปรียาพร วงศ,อนุตรโรจน, 2544)
ปรียาพร วงศ,อนุตรโรจน, (2544) ไดใหความหมาย คาจาง คือ คาตอบแทนที่
เปนตัวเงินเหมือนคาจางแตจายเปนประจํารายเดือนหรือรายปI สอดคลองกับ Werther (1996, 22)
กลาววาคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีความจําเปนอยางยิ่งในการค้ําจุนงานใหมีประสิทธิภาพ
ลูกจางตองไดรับคาจาง หรือเงินเดือนเทียบเทากับผลผลิตของพวกเขา สอดคลองกับที่สมยศ นาวีการ
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(2545) กลาววา ผลตอบแทนเปนเครื่องหมายของความสําเร็จและการยกยอง และทฤษฎีเทียบเทา ที่
กลาววา ลูกจางจะไดรับประโยชน,เกื้อกูลและสิ่งจูงใจในการทํางานอยางยุติธรรม และสมเหตุสมผล
ซึ่งปจจัยที่มีผลตอนโยบายคาตอบแทน ดังนี้
1. อุปทานและอุปสงค, หมายถึงอัตราคาจางเงินเดือนเปนเงินที่นายจางจายให
ลูกจางเพื่อซื้องาน โดยลูกจางใชความรู ความสามารถ ความชํานาญ ประสบการณ, และบุคลิกภาพที่
เอื้อตองาน
2. ความสามารถในการจาย หมายถึง การจายคาตอบแทนแกคนทํางานใหสูง
เพียงพอที่จะดึงคนใหสนใจมาทํางาน
3. ผลิตภาพขององค,การ หมายถึง การเพิ่มขึ้น หรือลดลง ของผลิตภาพขององค,การ
เพราะการเพิ่มหรือลดลงของกิจการเปนการบงบอกความกาวหนาหรือเสื่อมถอย
4. คาครองชีพ หมายถึง มาตรการในการชี้บอกอัตราคาจางเงินเดือนพื้นฐาน
ความแปรผันและการปรับคาครองชีพเสริมคาตอบแทนปกติ เปนการชวยคนทํางานใหมีรายไดเพิ่ม
5. กฎหมายและขอกําหนดของรัฐบาล มีจุดประสงค,ใหลูกจางไดรับคาตอบแทน
อยางเปนธรรม
สําหรับการศึกษาครั้งนี้จึงกลาวสรุปวา คาตอบแทน/คาจางและสวัสดิการ หมายถึง
เงินเดือนประจํา เงินรายไดพิเศษ เงินคาปฏิบัติงานในยามวิกาลเวรบายและดึก เงินคาปฏิบัติงานลวงเวลา
สวัสดิการคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร สวัสดิการหอพัก การลาป\วย ลากิจ ลาพักผอน
1. ความสําเร็จในงาน เปนความสามารถ ในการแกปญหาตางๆ ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการปWองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น ทําใหงานสําเร็จบรรลุตามเปWาหมาย สงผลให
ผูปฏิบัติงานเกิดความพึงพอใจในผลงานของตนที่ทํางานสําเร็จเปนที่พึงพอใจของทั้งผูรวมงานและ
ผูบังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเปนการตอบสนองความตองการในระดับสูงสุดของมนุษย, คือ ความตองการ
ความสําเร็จตามทฤษฎีความตองการพื้นฐานของมนุษย,ของมาสโลว, (Maslow 1970) ความรูสึกถึงความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานเปนแรงจูงใจใหพยาบาลมองเห็นคุณคาของตน เกิดความภาคภูมิใจ สงผลใหมีความพึงพอใจ
ในงาน พรอมที่จะปฏิบัติงานใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น (สายสมร เฉลยกิตติ 2545) บุคคลที่มีความตองการ
ความสําเร็จสูงมักจะแสวงหางานที่ทาทายหรือโอกาสในการเรียนรูทักษะใหมๆ เพื่อตอบสนองความตองการ
ความสําเร็จ (Fletcher 2001)
2. การได)รับการยอมรับรับถือ เปนการไดรับการยอมรับนับถือทั้งจากผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงาน และบุคคลอื่นทั้งในและนอกหนวยงาน โดยการยกยองชมเชย การแสดงความยินดี ให
กําลังใจ หรือการแสดงออกที่ทําใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อทํางานสําเร็จตามที่ไดรับ
มอบหมาย รวมถึงการที่ผูบังคับบัญชาและผูรวมงานรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะในการแกปญหา
ตางๆ ที่เกิดขึ้นในหนวยงาน ทําใหรูสึกวาตนเองมีความสําคัญและมีคุณคาตอหนวยงาน ในการปฏิบัติงาน
พยาบาลยอมตองการใหความสําเร็จของตนไดรับการยอมรับ ไมวาจะจากบุคลากรในหนวยงานเดียวกัน
หรือบุคลากรวิชาชีพอื่นที่เกี่ยวของ เชน แพทย, เภสัชกร เปนตน เพราะการไดรับการยอมรับนับถือ
เปนการตอบสนองความตองการในระดับ 3 และ 4 ตามทฤษฎีความตองการพื้นฐานของมนุษย,ของ
มาสโลว, (Maslow 1970)
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3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่มีความนานใจ ทาทายความสามารถให
ลงมือทําตั้งแตตนจนจบ หรือเปนงานที่มีลักษณะทําโดยลําพังคนเดียวได และตองใชความริเริ่มสรางสรรค,
ซึ่งลักษณะงานของพยาบาลวิชาชีพเกี่ยวของกับการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย,
ที่ตองใหบริการตอเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง แมในยามวิกาล ตองเผชิญกับปญหารวมถึงภาวะวิกฤตตางๆ
ทางคลินิก นอกจากนี้ยังตองสนองตอบความตองการและความคาดหวังทั้งจากผูรับบริการ หนวยงาน
และองค,การ โดยเฉพาะอยางยิ่งในสภาพปจจุบันที่ตองมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทํางานเพื่อตอบสนอง
ตอนโยบายของรัฐ ไมวาจะเปนปฏิรูประบบสุขภาพ การธํารงรักษาคุณภาพบริการอยางตอเนื่อง การเสี่ยง
จากการติดเชื้อโรค สิ่งตางๆ เหลานี้กอใหเกิดความเครียด เหนื่อยลา จนอาจเกิดความทอแท ลาออก
จากงานได นอกจากนี้ลักษณะงานการพยาบาลเปนงานประจําวันที่คอนขางซ้ําซาก อาจทําใหเกิดความรูสึก
เบื่อหนายได
4. หน)าที่ความรับผิดชอบ หมายถึง การไดรับมอบหมายงานและมีอํานาจในงาน
อยางเต็มที่ มีอิสระในการตัดสินใจ โดยการมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบจะตองกําหนดขอบเขต
การปฏิบัติงานหรือที่เรียกวาแบบพรรณนาลักษณะงานไวอยางชัดเจน ใหอํานาจในการจัดสินใจเกี่ยวกับงาน
ใชหลักการบริหารงานแบบมีสวนรวม หรือมีการกระจายอํานาจ บรรยากาศองค,การที่ใหความสําคัญ
กับความเปนอิสระในวิชาชีพ มีโรงสรางที่กระจายอํานาจ มีการบริหารแบบมีสวนรวม เชน Magnet
hospital จะประสบความสําเร็จในการธํารงรักษาบุคลากร มีอัตราการลาออกและอัตราการวางงาน
ต่ํากวา และพยาบาลมีระดับความพึงพอใจในงานสูงกวาโรงพยาบาลทั่วไป
5. ความสัมพัน ธกับผู)บังคับบัญชา และผู)ร'วมงาน เปนการใชศาสตร, และ
ศิลปในการสรางเสริมความสัมพันธ,ระหวางบุคคลเพื่อใหเกิดความรวมมือรวมใจในการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงค,อยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกัน (สุลักษณ, มีชูทรัพย, 2539) ซึ่งเกิด
จากการที่ บุ คคลไดรวมกั นทํ า กิ จ กรรมและมี สวนรวมในดานการติด ตอสื่อสาร ความรวมมือ การ
เปลี่ยนแปลง การแกปญหาและการจูงใจซึ่งกันและกัน (Knowles & Saxberg 1971) งานการ
พยาบาลเปนงานที่ ต องทํ า งานเปนที ม จํ า เปนตองไดรั บ ความรวมมื อและประสานงานกั น ที่ ดี มี
ความสัมพันธ,ที่ดีตอกัน ผูบังคับบัญชามีความเปนกันเองและรับฟงความคิดเห็นจากผูใตบังคับบัญชา
เพราะการขาดความรวมมื อกั นของบุ คลากรในหนวยงาน เปนสาเหตุ สําคั ญประการหนึ่งของการ
ลาออกจากงาน เพราะงานของพยาบาลวิ ช าชี พไมสามารถทํ า เพีย งคนเดี ย วได เพื่ อนรวมงานใน
หนวยงานมีความสําคัญอยางยิ่งตอการทํางาน เพราะบุคคลไมสามารถทํางานใหประสบความสําเร็จได
โดยเพียงลําพัง เนื่องจากในการทํางานจะตองมีการประสานงานรวมกัน การชวยเหลือซึ่งกันและกัน มี
สัมพันธภาพที่ดีต อกัน ใหการสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อใหผลงานมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล
(บรรยงค, โตจินดา 2546) ดังนั้น การสรางสัมพันธภาพหรือปฏิสัมพันธ,ระหวางบุคคลจึงมีความสําคัญ
ในการปฏิบัติงาน เพราะทําใหเกิดบรรยากาศทํางานที่ดี เต็มไปดวยความเขาใจซึ่งกันและกัน มีความ
สามัคคี ประสานงานรวมมือกันทําใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปWาหมายของหนวยงาน และองค,การลด
การสูญเสียที่จะเกิดจากการลาออก โอนยายของบุคลากรในหนวยงาน
6. นโยบายและการบริ ห ารงาน หมายถึ ง นโยบาย การสื่ อ สาร จํ า นวน
บุคลากร การประเมิ นผลการปฏิบัติ งาน การใหขอมูลยอนกลั บ การมีส วนรวมและการนิเทศงาน
นโยบายที่ไมชัดเจน ขาดการติดตอสองทาง การบริหารที่ไมกระจายอํานาจ ทําใหเกิดผลสําเร็จไดยาก
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พยาบาลวิชาชีพจะรูสึกลมเหลวในการทํางาน (พวงรัตน, บุญรักษ, 2525 อางถึงใน สุปราณี พัฒนจิต
วิไล 2549) นโยบายการใหทุนการศึกษาเปนขอผูกพันที่ยึดใหบุคคลทํางานในองค,กรไดระยะเวลาหนึ่ง
แตถามีความไมพึงพอใจในงานบุคคลนั้นอาจยินยอมชดใชทุนเพื่อไปทํางานที่อื่นได การบริหารงานที่
สําคัญอีกประการหนึ่งคือ การจัดอัตรากําลังบุคลากร จํานวนบุคลากรมีไมเพียงพอทําใหบุคลากรที่
ยังคงทํางานอยูตองทํางานหนัก ปริมาณงานมากเกินไป พยาบาลวิชาชีพไมสามารถใหการพยาบาลได
ครบถวน และเพียงพอกับความตองการของผูป\วย ไมมีเวลาสอนหรือวางแผนจําหนายผูป\วยทําใหเกิด
ความรู สึ ก ผิ ด ขั ด แยงตอจิ ต สํ า นึ ก ความรั บ ผิ ด ชอบ เกิ ด ผลเสี ย ดานจิ ต ใจ (Wandelt
and
Widdowson 1981 อางถึงใน สุปราณี พัฒนจิตวิไล 2549)
7. การปกครองบังคั บบั ญชา หมายถึ ง การที่ผู บริ ห ารมี การดํ า เนิ น งานใน
องค,การอยางมีหลักเกณฑ, เปนไปอยางถูกตองและยุติธรรม กําหนดนโยบายที่ชัดเจน มีความเห็นอก
เห็นใจ และมีความสม่ําเสมอกับบุคลคลทุกคนในองค,การ (เสนาะ ติเยาว, 2539) ในการบริหารงาน
ของผูบริหารองค,การเปนจุดเริ่มตนสําคัญที่ตองมีความรับผิดชอบในการสรางเสริมบรรยากาศที่ดีของ
องค,การ ซึ่งทําใหเกิดขวัญและกําลังใจในงานแกบุคคลในองค,การ (Kossen et al. 1975 อางถึงใน จิ
รัชยา เจียวกiก, 2556)
8. โอกาสก)าวหน)าในงาน เปนการไดรับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหนง รวมถึง
การมีโอกาสในการศึกษาเพิ่มเติม ฝ•กอบรมอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและ
ทักษะใหมีความพรอมในหนาที่การงานที่สูงขึ้น ซึ่งจะตองเปนไปอยางเหมาะสมและยุติธรรม ไมวาจะ
เปนการสนับสนุนใหไดรับการฝ•กอบรม ดูงาน หรือใหโอกาสในการศึกษาตอเนื่อง การพิจารณาเลื่อน
ตําแหนงหรือปรับขั้นเงินเดือนตองสอดคลองกับความสามารถและผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
สนับสนุนในการทําผลงานทางวิชาการเพื่อความกาวหนาในการเลื่อนระดับตําแหนง สําหรับผูที่ไมได
เปนผูบริหาร ทั้งนี้เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจทําใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความผูกพัน
กับงานและองค,การไมคิดลาออกจากงาน และยังทําใหบุคลากรผูมีความรูความสามารถมีคุณคาตอ
องค,การ เพราะทําใหเกิดผลงานที่ดี (เอกชัย กี่สุขพันธ, 2538) โอกาสกาวหนาในงานเปนแรงจูงใจ
สําคัญที่ทําใหผูปฏิบัติงานตัดสินใจไมออกจากองค,การ (ปรียาพร วงศ,อนุตรโรจน, 2541)
9. ความมั่นคงปลอดภัยในการทํางาน หมายถึง ความมั่นคงในอาชีพ ความ
มั่นคงขององค,กร ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย,สินในการทํางาน เชน ไดงานตรงกับความ
ถนัด และเต็มความสามรถ ไดรับการปWองกันจากภาวะเสี่ยงตอโรค ไดรับการดูแลอุปถัมภ, ไดรับการ
ปกปWองจากภัยอันตราย ปราศจากความกลัว ความวิตกกังวล ความสับสนวุนวาย และการคุกคามจาก
สิ่งตางๆ ไดรับการมอบหมายงานอยางเหมาะและยุติธรรม เมื่อทํางานสามารถประสบความสําเร็จ
ไดรับการสนับสนุน คํายกยองชมเชยจากผูบังคับบัญชา การศึกษาของ Sheppard (1990, 442 อาง
ถึงใน จิรัชยา เจียวกiก, 2556) ชี้ใหเห็นถึงการคงอยูของพยาบาลวิชาชีพ คือ การไดปฏิบัติการ
พยาบาลแกผูป\วยโดยใชความรูดานศิลปะ วิทยาศาสตร, และดานจิตใจ ซึ่งไดเรียนมาใชในการดูแล
ผูป\วยขางเตียง
10. สภาพแวดล) อ มในการทํ า งาน หมายถึ ง ลั กษณะทางกายภาพ ความ
สะอาด ความปลอดภัย อุณหภูมิ แสง เสียง การระบายอากาศ อุปกรณ,เครื่องมือเครื่องใชตางๆ (ธงชัย
สันติวงษ, 2542) สภาพแวดลอมในการทํางานจะตองเอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงาน มีความพรอมของ
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อุปกรณ, เครื่องมือ มีหองพักผอนอยางเปนสัดสวนเมื่อถึงเวลาพัก มีมาตรการในการบริหารความเสี่ยง
ตางๆที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะวิชาชีพพยาบาลมีโอกาสเสี่ยงที่จะติดเชื้อไดงายหากจาด
ความระมัดระวัง จึงควรมีมาตรการในการปWองกันและควบคุมการติดเชื้อ เพราะหากสภาพแวดลอมใน
การทํางานไมเหมาะสม มีความเสี่ยง ไมถูกสุขลักษณะ จะทําใหเกิดปญหาในการทํางาน เพราะบั่น
ทอนสุขภาพของผูปฏิบัติงาน (ปรียาพร วงศ,อนุตรโรจน, 2541) สาเหตุหนึ่งที่พยาบาลไมตองการอยูใน
วิชาชีพตอไป คือการเสี่ยงตอการติดโรค ดังนั้นหากสามารถลดภาวะบีบบังคับในงานการพยาบาลได
อาจทําใหคุณภาพของสภาพแวดลอมการทํางานดีขึ้นได และอาจลดการลาออกไดดวย
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับสาเหตุของความตั้งใจลาออกจากงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ สามารถแบงออกเปน 1) ปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานะภาพ
สมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ภาระครอบครัว และภูมิลําเนา 2) ปจจัยจูงใจ
ประกอบดวย ความสําเร็จในการทํางาน การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ความ
รับผิดชอบ และความกาวหนา และ 3) ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร, ประกอบดวย นโยบายการ
บริหารขององค,กร การปกครองบังคับบัญชา ผลประโยชน,ตอบแทน ความสัมพันธ,กับผูบังคับบัญชา
และผูรวมงาน ความมั่นคงในการทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน
3. แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวข)องกับความตั้งใจลาออกจากงาน
3.1 ทฤษฎีสองปจจัยของ Hergzberg
ทฤษฎีสองปจจัย (two factor theory) เปนทฤษฎีที่ Frederick K. Herzberg
and Others (1959 อางถึงใน จิรัชยา เจียวกiก, 2556) ไดศึกษาทําการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
ทํา งานของบุ คคล เขาไดศึ กษาถึงความตองการของคนในองค, การ หรื อการจู งใจจากการทํ า งาน
โดยเฉพาะเจาะจง เฮอร,ซเบอร,กไดทําการศึกษาโดยสัมภาษณ,ความพอใจและไมพอใจทํางานของนัก
บัญชีและวิศวกรจํานวน 200 คน ผลการศึกษา สรุปวาความพอใจในการทํางานกับแรงจูงใจในการ
ทํางานของคนมีความแตกตางกัน คือ การที่บุคคลพอใจในงานไมไดหมายความวา คนนั้นมีแรงจูงใจใน
งานเสมอไป แตถาคนใดมีแรงจูงใจในการทํางานแลวคนนั้นจะตั้งใจทํางานใหเกิดผลดีได การศึกษา
ของเขามีคําถามวาคนเราตองการอะไรจากงาน คําตอบ ก็คือ บุคคลตองการความสุขจากการทํางาน
ซึ่งสรุปไดวา ความสุขจากการทํางานนั้น เกิดมาจากความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจในงานที่ทํา โดย
ความพึงพอใจหรือความไมพึงพอใจในงานที่ทํานั้น ไมไดมาจากกลุมเดียวกัน แตมีสาเหตุมาจากปจจัย
สองกลุ ม คื อ ปจจั ย จู งใจ (motivational factors) และปจจั ย ค้ํ า จุ น หรื อปจจั ย สุ ข ศาสตร,
(maintenance or hygiene Factors)
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ภาพที่ 2-2 แสดงทฤษฎีสองปจจัยของ Hergzberg (Novabizz 2012)
1. ปจจัยจูงใจ (motivational Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง
เพื่อจูงใจใหคนชอบและรักงานที่ปฏิบัติเปนตัวกระตุน ทําใหเกิดความพึงพอใจใหแกบุคคลในองค,การ
ใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะเปนปจจัยที่สามารถตอบสนองความตองการ
ภายในของบุคคลไดดวย อันไดแก
1.1 ความสําเร็จในการทํางาน (achievement) หมายถึง การที่บุคคล
สามารถทํางานไดเสร็จสิ้น และประสบความสําเร็จอยางดี เปนความสามารถในการแกปญหาตาง ๆ
การรูจักปWองกันปญหาที่จะเกิดขึ้น เมื่อผลงานสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปลื้มในผลสําเร็จ
ของงานนั้น ๆ
1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (recognition) หมายถึง การไดรับการ
ยอมรั บ นั บ ถื อไมวาจากผู บั งคั บบั ญ ชา จากเพื่อน จากผู มาขอรับ คํ า ปรึ กษาหรือ จากบุ คคลใน
หนวยงาน การยอมรับนี้อาจจะอยูในรูปของการยกยองชมเชยแสดงความยินดี การใหกําลังใจ หรือ
การแสดงออกอื่นใดที่กอใหเห็นถึงการยอมรับในความสามารถ เมื่อไดทํางานอยางหนึ่งอยางใด
บรรลุผลสําเร็จ การยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสําเร็จในงานดวย
1.3 ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ (the work itself) หมายถึง งานที่นาสนใจ
งานที่ตองอาศัยความคิดริเริ่มสรางสรรค,ทาทายใหลงมือทํา หรือเปนงานที่มีลักษณะสามารถกระทําได
ตั้งแตตนจนจบโดยลําพังแตผูเดียว
1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้น
จากการไดรับมอบหมาย ใหรับผิดชอบงานใหม ๆและมีอํานาจในการรับผิดชอบไดอยางเต็มที่ไมมีการ
ตรวจ หรือควบคุมอยางใกลชิด
1.5 ความกาวหนา (advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้นเลื่อน
ตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคคลในองค,การ การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มหรือไดรับการฝ•กอบรม
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2. ปจจัยค้ําจุนหรือปจจัยสุขศาสตร, (maintenance or hygiene factors)
หมายถึง ปจจัยที่จะค้ําจุนใหแรงจูงใจ ในการทํางานของบุคคลมีอยูตลอดเวลา ถาไมมีหรือมีใน
ลักษณะที่ไมสอดคลองกับบุคคลในองค,การบุคคลในองค,การจะเกิดความไมชอบงานขึ้น และเปน
ปจจัยที่มาจากภายนอกตัวบุคคล ปจจัยเหลานี้ ไดแก
2.1 ผลประโยชน,ตอบแทน (salary) หมายถึง เงินเดือนและการเลื่อนขั้น
เงินเดือนในหนวยงานนั้น ๆ เปนที่พอใจของบุคลากรที่ทํางาน
2.2 ความสั มพั น ธ, กับ ผู บั งคั บ บั ญ ชาผู ใตบั งคั บ บั ญ ชาและเพื่ อนรวมงาน
(interpersonal relation superior, subordinate and peers) หมายถึง การติดตอไมวาจะเปน
กิริยาหรือวาจา ที่แสดงถึงความสัมพันธ,อันดีตอกัน สามารถทํางานรวมกัน มีความเขาใจซึ่งกันและกัน
อยางดี
2.3 นโยบายการบริ ห ารขององค, ก ร (company policy and
administration) หมายถึงการจัดการและการบริหารขององค,การ การติดตอสื่อสารภายในองค,การ
2.4 สภาพแวดลอมในการทํางาน (working conditions) หมายถึง สภาพ
ทางกายภาพของงาน เชน แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน รวมทั้งลักษณะของสิ่งแวดลอมอื่น ๆ
เชน อุปกรณ, เครื่องมือ เครื่องใช
2.5 ความมั่นคงในการทํางาน (security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่
มีตอความมั่นคงในการทํางาน ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององค,การ
2.6 การปกครองบั งคับ บั ญ ชา (supervision-technical) หมายถึ ง
ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการทํางาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร
ปจจัยค้ําจุนไมใชสิ่งจูงใจที่จะทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น แตเปนขอกําหนดที่ปWองกัน
ไมใหพนักงานเกิดความไมพึงพอใจในงานที่ทํา ถาไมมีปจจัยเหลานี้แลวอาจกอใหเกิดความไมพึงพอใจ
แกพนักงานได ซึ่งพนักงานอาจรวมตัวกันเพื่อเรียกรองหรือตอรอง ผูบริหารจึงมักจัดโครงการดาน
ผลประโยชน,พิเศษตางๆ เพื่อใหพนักงานพึงพอใจ เชน การลาป\วย การลาพักรอน และโครงการที่
เกี่ยวกับสุขภาพและสวัสดิการของพนักงาน
ดั งนั้ น ในการศึ กษาทฤษฎี แรงจู งใจของ เฮอร, ซเบอร, ก (Herzberg) เปน
การศึกษาเพื่อที่จะทําใหทราบถึงปจจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจในการทํางานนั้นมี 2 ปจจัย คือ ปจจัย
จูงใจและปจจัยค้ําจุน ซึ่งทฤษฎีที่สามารถจัดองค,ประกอบแรงจูงใจไดอยางชัดเจนและครอบคลุม คือ
ทฤษฎีแรงจูงใจของเฮอร,เบอร,ก ซึ่งทางผูวิจัยมีความสนใจและใชทฤษฎีนี้เปนแนวทางในการศึกษา
เนื่องจากเมื่อบุคคลเกิดความพึงพอใจในปจจัยตางๆเหลานี้แลวก็จะทําใหพวกเขาเกิดแรงจูงใจในการ
ทํางาน ซึ่งเมื่อเกิดแรงจูงใจในการทํางานแลวพวกเขาก็จะทํางานโดยไมเห็นแกความเหน็ดเหนื่อย เพื่อ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค,ขององค,การ ซึ่งเมื่อพวกเขาเกิดความรูสึกเหลานี้แลวก็จะกลายเปน
ความรูสึกจงรักภักดีและสั่งสมจนกลายเปนความผูกพันตอองค,กรตอไปจนไมคิดที่จะลาออกไปทํางาน
ที่อื่น
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ซึ่งประกอบดวย การวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค,เพื่อศึกษาปจจัยที่สงผลตอความตั้งใจลาออกของพยาบาล
วิชาชีพ และ ศึกษาแนวโนมของความตั้งใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลหนองคาย ในบทนี้
ผูวิจัยไดนําเสนอวิธีการ ขั้นตอนการวิจัย โดยมีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัย ประชากร
และกลุมตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยาง เครื่องมือในการวิจัย การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การเก็บและรวบรวมขอมูล การพิทักษ,สิทธิกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล และการวิเคราะห,ขอมูล ซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
1. ประชากรและกลุ'มตัวอย'าง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 4 กลุม คือ
1. พยาบาลวิชาชีพที่ปจจุบันกําลังปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองคาย โดยปฏิบัติงาน
อยู สั งกั ดฝ\ ายบริ การพยาบาลตั้ งแต 6 เดื อนขึ้ นไป จํ านวนทั้ งหมด 338 คน (ฝ\ ายบริ การพยาบาล
โรงพยาบาลหนองคาย 2559) ไดกําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่จะใชเปนตัวแทนประชากร โดยใชวิธี
คํานวณจากสูตรของ Yamane (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ 2553) ดังนี้
n=
โดย

N
1+Ne2

n = จํานวนของขนาดตัวอยาง
N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา
E = ความผิดพลาดที่ยอมรับได (ในการศึกษาครั้งนี้กําหนดให = .05)

แทนคา
n=
n=

338
1+338(.05)2
183

สรุป กลุมตัวอยางพยาบาลวิชาชีพที่ยังปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลหนองคาย เปน
จํ านวน 183 คน และเพื่ อปW องกั นความผิ ดพลาดจากการตอบแบบสอบถามอยางไมสมบู รณ, และ
กําหนดคาความเชื่อมั่น 95% ความผิดพลาดไมเกิน 5% (นราศรี ไววนิชกุล และชูศักดิ์ อุดมศรี, 2545) จึง
ไดทําการสํารองกลุมตัวอยางเพิ่มอีก 9 คน รวมแบบสอบถามทั้งสิ้น 192 คน
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2. การเลือกกลุ'มตัวอย'าง
ในการวิจัยครั้งนี้กลุมพยาบาลวิชาชีพที่ยังปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหนองคาย ทําโดย
การสุมเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการสุมแบบลําดับชั้น (stratified random sampling) (บุญชม ศรี
สะอาด 2545)
ตารางที่ 3-1 แสดงจํานวนตัวอยางตามสัดสวนของกลุมพยาบาลวิชาชีพที่ยังปฏิบัติงาน
แผนก
กลุมการพยาบาล OPD และอื่น
หอผูป\วยศัลยกรรมประสาท
หอผูป\วยอุบัติเหตุ
หอผูป\วยกระดูกและขอ
หอผูป\วยสูติกรรม
หอผูป\วยนรีเวช
หอผูป\วยพิเศษ VIP 4
หอผูป\วยพิเศษ VIP 5
หอผูป\วยหนัก 1
หอผูป\วยหนัก 2
หอผูป\วยอายุรกรรมชาย
หอผูป\วยอายุรกรรมหญิง
หอผูป\วยอายุรกรรมรวม
หอผูป\วยเด็ก 1
หอผูป\วยเด็ก 2
หอผูป\วยศัลยกรรมชาย
หอผูป\วยศัลยกรรมหญิง
หอผูป\วย ตา หู คอ จมูก
หอผุป\วยพิเศษ 60/1 และ 60/2
หอผูป\วยพิเศษ 60/3
หองผาตัด
วิสัญญี
รวม

จํานวนประชากร จํานวนตัวอย'างตามสัดส'วน
87
49
10
6
17
10
10
6
12
7
8
5
3
2
4
2
14
8
16
9
16
9
18
10
5
3
11
6
8
5
16
9
12
7
8
5
14
8
7
4
28
16
14
8
338
192

จากนั้นใชวิธีการสุมตัวอยางอยางมีระบบ (systematic random sampling) โดยใช
วิธีการสุมแบบเวนเปนชวงๆ ตามรายชื่อพยาบาลแตละหนวยงาน โดยถูกกําหนดไวทุกๆ K หนวย ดังนี้
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K=
โดย

N
n

K = ชวงโดด
N = จํานวนประชากร
n = จํานวนตัวอยาง
N
n
338
K=
192
= 1.76
ดังนั้น ชวงโดดที่จะใชสุมตัวอยาง คือ 2
K=

3. เครื่องมือที่ใช)ในการวิจัย
ผูวิจัยไดขออนุญาตเครื่องมือที่ใชในการวิจัยระดับความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน
พยาบาลวิ ชาชีพของ จิ รั ชยา เจีย วกi ก ซึ่ งมี ความเที่ ยงโดยสูต รสั มประสิ ทธิ์แอลฟาครอนบาคมี คา
เทากับ .836 (จิรัชยา เจียวกiก, 2556) โดยผูวิจัย มีขั้นตอนตางๆ ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร งานวิ จัยที่เกี่ยวของกับความตั้งใจลาออก จากงานของพยาบาล
วิชาชีพ
2. ศึกษาแบบสอบถาม โดยอาศัยแนวทางจากการทบทวนวรรณกรรม ศึกษาเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. ทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ที่ผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ โดยทํา
การทดสอบในกลุมพยาบาลวิชาชีพ ในโรงพยาบาลหนองคาย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
แบบสอบถามระดับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล เปน
แบบประเมินคา (rating scale) ตามแบบของลิเคิร,ต (Likert scale) โดยกําหนดหลักเกณฑ,การให
คะแนน 5 ระดับ วาขอคําถามแตละขอตรงกั บพฤติ กรรมของผู ตอบในระดั บใด ซึ่งขอคําถามแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ ขอคําถามเชิงบวก และ ขอคําถามเชิงลบ แบงออกเปน 3 สวน
ตอนที่ 1 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก
เพศ อายุ สถานะภาพสมรส ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ภาระครอบครัว ภูมิลําเนา โดยใช
คําถามแบบเลือกตอบ
ตอนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยจูงใจ กับความตั้งใจลาออกจากงาน ของผูตอบ
แบบสอบถาม ในองค,ประกอบ 5 ดาน ไดแก
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ความสําเร็จในการทํางาน
การไดรับการยอมรับนับถือ
ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ความรับผิดชอบ
ความกาวหนา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

5
5
5
6
5

ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

ตอนที่ 3 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยค้ําจุน กับความตั้งใจลาออกลาออกจากงาน
ของแบบสอบถาม ในองค,ประกอบ 6 ดาน ไดแก
นโยบายการบริหารขององค,กร
จํานวน 5 ขอ
การปกครองบังคับบัญชา
จํานวน 6 ขอ
ผลประโยชน,ตอบแทน
จํานวน 7 ขอ
ความสัมพันธ,กับผูบังคับบัญชาและผูรวมงาน
จํานวน 5 ขอ
ความมั่นคงในการทํางาน
จํานวน 5 ขอ
สภาพแวดลอมในการทํางาน
จํานวน 5 ขอ
โดยกําหนดน้ําหนักของปจจัยที่มีผลตอความตั้งใจลาออกจากงานดังนี้
ระดับความคิดเห็น
คะแนนขอความทางบวก
คะแนนขอความทางลบ
มากที่สุด
5
1
มาก
4
2
ปานกลาง
3
3
นอย
2
4
นอยที่สุด
1
5
การแปลความหมายคาเฉลี่ยจากการคํานวณ ใชเกณฑ,ของ บุญชม ศรีสะอาด และ
บุญสง นิลแกว (2535, 23-24 อางถึงใน จิรัชยา เจียวกiก, 2556) กําหนดได ดังนี้
1. แบบสอบถาม กลุมพยาบาลวิชาชีพที่มีความตั้งใจลาออกจากงานพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลหนองคาย ดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต 4.50 – 5.00 หมายถึง มากที่สุด
คาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.50 – 2.49 หมายถึง นอย
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.49 หมายถึง นอยที่สุด
ตอนที่ 4 สอบถามระดับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานพยาบาลวิชาชีพ โดยใช
มาตราสวนประมาณคา 7 ระดับ ตามแนวคิดของ Dibble (1999 อางถึงใน จิรัชยา เจียวกiก, 2556)
ซึ่งผูวิจัยก็แบง 7ระดับ ดังนี้
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ความหมาย
ไมมีความมั่นใจอยางยิ่ง
ไมมีความมั่นใจ
คอนขางไมมีความมั่นใจ
เฉยๆ/ไมแนใจ
คอนขางมีความมั่นใจ
มีความมั่นใจ
มีความมั่นใจอยางยิ่ง

คาคะแนน
1
2
3
4
5
6
7

ขอที่ 1 สอบถามระดับความตั้งใจที่จะลาออกจากงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา มีเกณฑ,ในการแบงผลคาคะแนนเปน 3 ระดับ (Cozby, 2003 อางถึงใน
จิรัชยา เจียวกiก, 2556) คือ
คาคะแนนตั้งแต 1-3 หมายถึง ไมมีความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน/มีความมั่นใจ
อยูในโรงพยาบาล
คาคะแนนตั้งแต 4 หมายถึง
เฉยๆ/ไมแนใจ
คาคะแนนตั้งแต 5-7 หมายถึง มีความตั้งใจที่จะลาออกจากงาน/มีความมั่นใจไม
อยูในโรงพยาบาล
4. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การทดสอบความเที่ยงตรง (validity)
ในการทดสอบความเที่ยงตรงนี้ โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามของ จิรัชยา เจียวกiก ซึ่งมี
ความเที่ยงโดยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาคมีคาเทากับ .836 (จิรัชยา เจียวกiก, 2556)
การทดสอบความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามในครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามของ จิรัช
ยา เจียวกiก ไปทําการทดสอบพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลหนองคาย ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30
คน เมื่อนํามาตรวจสอบใหคะแนนตามวิธีการ และหลักเกณฑ,การใหคะแนนแลว นํามาวิเคราะห,ความ
เชื่อมั่น ของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยการใชสูตรสัมประสิทธิ์อัลฟ\าของ Cronbach กําหนดคาความ
เชื่อมั่นยอมรับที่ .70 เนื่องจากเครื่องมือที่ดีควรมีคาความเชื่อมั่นยอมรับที่ .70 ขึ้นไป (เกษตรชัย และ
หีม 2553 อางถึงใน จิรัชยา เจียวกiก, 2556) ซึ่งคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม เทากับ xxxx
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5. การเก็บรวบรวมข)อมูล
ขั้นเตรียมการ
1. ผูวิ จัย ทํา หนั งสื อจากประธานหลักสูต ร ถึ ง ผูอํ านวยการโรงพยาบาลหนองคาย
และหัวหนาฝ\ายบริการพยาบาล และกรรมการการวิจัยในมนุษย,โรงพยาบาลหนองคาย เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค,ของการศึกษา และขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล
2. ภายหลั ง ไดรั บ อนุ ญ าตใหเก็ บ รวบรวมขอมู ล จากผู อํ า นวยการโรงพยาบาล
หนองคาย และหัวหนาฝ\ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลหนองคาย ผูวิจัยขอพบหัวหนาหอผูป\วยแตละ
หอผู ป\ วยในสั งกั ดฝ\ ายบริ การพยาบาล ของโรงพยาบาลหนองคาย เพื่ อ ขอความรวมมื อ ในการเก็ บ
รวบรวมขอมูล
ขั้นดําเนินการ
วิธีการวิจัยปริมาณ
1. ผูวิจัยและผูชวยวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง โดยแนะนําตัว อธิบาย
วัตถุประสงค,การวิจัย พรอมทั้งชี้แจงการพิทักษ,สิทธิกลุมตัวอยาง และขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
2. ใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม จํานวน xxxx ชุด
3. นําแบบสอบถามที่ไดมาตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณ, และนําไปวิเคราะห,
ตามวิธีการทางสถิติที่กําหนดไว
4. นําแบบสอบถามดังกลาวมาใหคะแนน บันทึกลงในแบบบันทึกรหัส (coding form)
แลวนําไปวิเคราะห,ผลของขอมูล
6. การพิทักษสิทธิของกลุ'มตัวอย'างและผู)ให)ข)อมูล
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการพิทักษ,สิทธิกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล โดยชี้แจงให
กลุมตัวอยางทราบถึงวัตถุประสงค,ของการวิจัย การปกป}ดขอมูลและการเก็บรักษาความลับ ขอความรวมมือ
ในการเขารวมวิจัยดวยความสมัครใจ อธิบายถึงสิทธิในการถอนตัวออกจากการวิจัยไดทุกเวลา และ
การถอนตัวนั้นไมมีผลเสียใดๆ หากการเขารวมวิจัยในครั้งนี้ทําใหผูตอบแบบสอบถามเกิดความไมสบายใจ
รูสึกเปนทุกข,จะไดรับการดูแลชวยเหลือดานจิตใจ โดยการใหคําแนะนําปรึกษา และพิจารณาสงตอ
หากกลุมตัวอยางตองการแหลงสนับสนุนอื่นที่นอกเหนือจากความสามารถของผูวิจัย และไดทําการขอ
อนุญาตกรรมการการวิจัยในมนุษย,ของโรงพยาบาลหนองคาย
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7. การวิเคราะหข)อมูล
แบบสอบถาม
1. ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ตรวจสอบขอมูลแลวมากําหนดรหัส
2. ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะห,ขอมูลดวย โปรแกรมสําเร็จรูป โดยการดําเนินการวิเคราะห,
ขอมูลดังนี้
2.1 ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง ใชการวิเคราะห,คาความถี่
และคารอยละ
2.2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานบุคคลหรือลักษณะสวนบุคคล ปจจัยดานครอบครัว
ปจจัย ดานองค, การ ปจจั ยจู งใจ และปจจั ยค้ํ า จุน ใชการหาคาเฉลี่ ย ( ) รอยละ สวนเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน (S.D.) และการศึกษาความสัมพันธ,ของตัวแปรและการเปรียบเทียบ T-test, One-Way
Anova ในการวิเคราะห,ขอมูล

30

บรรณานุกรม
จิรัชยา เจียวกiก. (2556). การคงอยู และความตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา. วิทยานิพนธ,ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนามนุษย,และสังคม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
ชื่นชม เจริญยุทธ. (2533). อุปทานและอุปสงค#ของพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย ระหวาง พ.ศ.
2531-2543. วิทยานิพนธ,พัฒนบริหารศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาประชากรและการพัฒนา
คณะสถิติประยุกต, สถาบันพัฒนบริหารศาสตร,.
ทัศนา บุญทอง. (2547). ความตองการกําลังคนสาขาพยาบาลศาสตร,ในระบบบริการสุขภาพของประ
เทศไทยปI 2549-2558. สารสภาการพยาบาล, 8(4), 20-31.
บรรยงค, โตจินดา. (2546). การบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ : บริษั ทรวมสาส,น (1977) จํากัด .
บุญชม ศรีสะอาด. (2545). การวิจัยเบื้องต0น. (พิมพ,ครั้งที่7). กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาส,น.
บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. (2553). เทคนิคการสร0างเครื่องมือรวบรวมข0อมูลสําหรับการวิจัย. พิมพ,
ครั้งที่7. กรุงเทพฯ : ศรีอนันต,การพิมพ,.
เบญจพร ถีระรักษ,. (2547). ความพึงพอใจในงาน ลักษณะความเป6นผู0นําของหัวหน0างานและความ
ตั้งใจลาออกจากงานของพนักงานระดับปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตแผงวงจรแหง
หนึ่ง. วิทยานิพนธ,มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค,การ คณะศิลป
ศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,.
ปรียาพร วงศ,อนุตรโรจน,. (2544). จิตวิทยาการบริหารงานบุคคล. กรุงเทพฯ: ศูนย,สื่อเสริม กรุงเทพ.
เปรมจิตร คลายเพ็ชร,. (2548). การรับรู0การสนับสนุนจากองค#การ ความยุติธรรมองค#การ ทีมีผลตอ
ความผูกพันองค#การ และความตั้งใจลาออก. วิทยานิพนธ,มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
อุตสาหกรรมและองค,การ คณะศิลปศาสตร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,.
วรรณวิไล จันทราภา. (2551). แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติการพยาบาลตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
(ฉบับปรับปรุง). กรุงเทพฯ: บริษัท จุดทอง จํากัด, 129-130.
วรรณิภา เหนียวแนน. (2544). การปฏิบัติบทบาทวิชาชีพของพยาบาลห0องผาตัด โรงพยาบาลศูนย#
เขตภาคเหนือ. วิทยานิพนธ,พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล,
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
วิจิตร ศรีสุพรรณ, ประคิณ สุจฉายา, ชมนาด พจนามาตร,, วิลาวัณย, เสนารัตร,, วิภาดา คุณาวิกติกุล,
และสุจิตรา เทียนสวัสดิ์. (2545). การผลิตกําลังคนสาขาพยาบาลศาสตร, ของ
สถาบันการศึกษาพยาบาลในประเทศไทย. รายงานการวิจัย คณะพยาบาลศาสตร,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. พยาบาลสาร, 29(3), 1-17.
วิพุธ พูลเจริญ และคณะ. (2543). สูการปฏิรูประบบสุขภาพคนไทย. กรุงเทพฯ: บริษัม ดีไซร, จํากัด
ศักดิ์ไทย สุกิจบวร. (2545). จิตวิทยาสังคม : ทฤษฎีและปฏิบัติการ. พิมพ,ครั้งที่1. กรุงเทพฯ : สุวีริยา
สาส,น.
สมยศ นาวีการ. (2545). พฤติกรรมองค#การ. กรุงเทพฯ : บรรณกิจ.

31
สายสมร เฉลยกิตติ และอารีย,วรรณ อวมตานี. (2545). ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจ
โดยหัวหนาหอผูป\วยตอการปฏิบัติงานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลประจําการ.
วารสารพยาบาลศาสตร# จุฬาลงกรณ#มหาวิทยาลัย, 14(3), 23-31.
สุปราณี พัฒนจิตวิไล. (2549). ป>จจัยที่สงผลตอแนวโน0มของการตัดสินใจลาออกของพยาบาล
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา. วิทยานิพนธ, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนา
สุภาพชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา.
สุลักษณ, มีชูทรัพย,. (2539). การบริหารการพยาบาล. กรุงเทพฯ: ศุภวนิชการพิมพ,.
แสงทอง ปุระสุวรรณ. (2541). ป>จจัยที่มีอิทธิพลตอการคงอยูของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ชุมชน. วิทยานิพนธ,ปริญญามหาบัณฑิต. สาขาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาล
ศาสตร, มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
เอกชัย กี่สุขพันธ,. (2539). การบริหาร ทักษะและการปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ,สุขภาพใจ.
Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). Understanding attitudes and predicting social
behavior. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Bass , B.M .(1985). Leadership and performance beyond expectations. New York :The
Free Press.
Blegen, M.A. (1993). Nurse job satisfaction: A meta-analysis of related variables.
Nursing Research, 42(1), 36-40.
Fletcher, C.E. (2001). Hospital RNs’ job satisfactions and dissatisfactions. JONA, 31(6),
324-331.
Hom, P.W. and Griffeth, R.W. (1994). Employee Turnover. USA : International
Thomson Publishing.
Keane, A., Ducette, J., & Adler, D.C. (1985). Stress in ICU nurses. Nursing Research, 34,
231-236.
Knowles, H.P., & Saxberg, B.O. (1971). Personality and leadership behavior.
Massachusett: Addison-Wesley.
March, J.G. and Simon, H.A. (1958). Organizations. New York: Wiley.
Maslach, C., & Jackson, S. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal
of Organizational Behavior, 2, 99-113.
Maslow, A.H. (1970). Motivation and personality. New York: Harper & Row.
Mobley, W., William H. (1982). Employee Turnover. New York : Addison-Wesley
Publishing Company Limited.
Mobley, W.H. (1977). Intermediate linkages in the relationship between job
satisfaction and employee turnover. Journal of Applied Psychology, 62, 237240.

32
Novabizz. (2012). ERG Theory.
http://www.novabizz.com/NovaAce/Behavior/Need_Theories.htm. (accessed
January 7, 2016).
Prestholdt, P.H., Lane, I.M., & Mathews, R.C. (1988). Predicting staff nurse turnover.
Nursing Outlook, 36(3), 145-147.
Seybolt, J.W. (1986). Dealing with premature employee turnover. JONA, 16(2), 26-32.
Sullivan, E.J., & Decker, P.J. (2005). Effective leadership & management in nursing. 6th
ed. New Jersey: Prentice Hall.
Taunton, R.L., Boyle, D.K., Woods, C.Q., Hansen, H.E., & Bott, M.J. (1997). Manager
leadership and retention of hospital staff nurses. Western Journal of Nursing
Research, 19(2), 205-226.
The HSM group, Ltd. (2002). Acute hospital survey of RN vacancy and turnover rates
in 2000. JONA, 32(9), 437-439.
Tilden,V. and Garylen, R. (1987). Cost and conflict : the darkness side of social
support. Western Journal of Nursing Research, 9(1),9-18.
Volk, M.C., & Lucas, M.D. (1991). Relationship of manager style and anticipated
turnover. Dimensions of Critical Care Nursing. 10(1), 35-40.

