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บทคดัย่อ 
 

การศกึษาครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพื่อศกึษาถงึปจัจยัดา้นทศันคตทิีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาล
วชิาชพีในเครอืบรษิทั สมติเิวช  จ ากดั มหาชน โดยมกีลุ่มตวัอย่างในการวจิยั จ านวน 300 คน ใชแ้บบสอบถามเป็น
เครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูล สถติพิืน้ฐานทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูลไดแ้ก่ ค่าความถี่ ค่ารอ้ยละ ทดสอบสมมตฐิานดว้ย
สถติวิเิคราะหค์วามแตกต่างของค่าเฉลีย่ประชากรสองกลุ่มทีเ่ป็นอสิระกนัสถติวิเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และ
ทดสอบความสมัพนัธด์ว้ยการหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั 

ผลการวจิยัพบว่า  
1. ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิมอีายุระหว่าง 21 - 30 ปี มสีถานภาพการสมรสเป็นโสด ส าเรจ็

การศกึษาระดบัระดบัปรญิญาตร ีมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมรีายไดไ้ม่เกนิ 30,000 บาท มตี าแหน่งงานระดบัปฏบิตักิาร 
ปฏบิตังิานอยู่ในแผนกผูป้ว่ยใน และมปีระสบการณ์การท างาน 10 ปีขึน้ไป  

2.   ทศันคตขิองพยาบาลวชิาชพีในเครอืบรษิทั สมติเิวช จ ากดั มหาชนโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63    

3.   พฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีในเครอืบรษิทัสมติเิวช จ ากดั มหาชน พบว่า พฤตกิรรมการ
ท างานโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.53  

ผลการทดสอบสมมตฐิานทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.01 พบว่า 
1. พยาบาลวชิาชีพในเครือบรษิัท สมติิเวช จ ากดั มหาชนที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท างาน

แตกต่างกนั    
      2.   พยาบาลวชิาชพีในเครอืบรษิทั สมติเิวช จ ากดั มหาชนทีม่รีะดบัการศกึษาสงูสดุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรม
การท างานแตกต่างกนั  
       3.   พยาบาลวชิาชพีในเครอืบรษิัท สมติเิวช จ ากดั มหาชนทีม่ปีระสบการณ์การท างานแตกต่างกนัมี
พฤตกิรรมการท างานแตกต่างกนั  

4.   ทศันคติต่อโครงสรา้งและการบรหิารจดัการขององค์กรมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการท างานของ
พยาบาลวชิาชพี 

5.   ทศันคตต่ิอลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี 
       6.   ทศันคตต่ิอสมัพนัธภาพของผูร้่วมงานมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี 
 
1 
1 สาขาวชิาการจดัการ หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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      7.   ทศันคตต่ิอความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี 
       8.   ทศันคตต่ิอเงนิเดอืนและค่าตอบแทนมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี 

ค าส าคญั : พฤตกิรรมการท างาน พยาบาล บรษิทั สมติเิวช จ ากดั มหาชน 

ABSTRACT 

      The purpose of this research was to study attitude factors affecting working behavior of nurse in 
Samitivej Pubic Company Ltd.The primary data is collected by distributing questionnaires to 300 persons. 
Statistical methods to analyze the data are frequency, percentage  T-test , One Way ANOVA and Pearson 
correlation test.  

 The study results are as follows:  
1. Almost of respondents are female. They are aged between 21-30 years old is  

single with hold a bachelor degree, Monthly income is not exceeding 30,000 baht. The position is 
practitioner Inpatient department and has been working for 10 years or more. 

2. Attitudes of nurses in Samitivej Pubic Company Ltd overall is very good by the  
average value of the company was 3.63  

3. Behavior of nurses working in the company's performance found that the overall  
behavior is very good. With a mean of 3.53  

 
The hypothesis testing result at 0.05 significant level are as follows: 

       1. Nurse at Samitivej Pubic Company Limited with different age level. 
The working behavior is different. 
        2. Nurse at Samitivej Pubic Company Limited with different education level.The working behavior is 
different. 
       3. Nurse at Samitivej Pubic Company Limited with different working experience.The Overall working 
behavior of is different. 
         4. Attitude towards structure and management of organizations associated with nursing behavior. 
       5. Attitude towards job characteristic associated with nursing behavior. 
       6. Attitude towards relationship of colleagues associated with nursing behavior. 
       7. Attitude towards the advancement in the work associated with nursing behavior          
       8. Attitude towards salaries and compensation associated with the behavior of nurses. 
 

Keywords : Working Behavior, Nurse, Samitivej Pubic Company Ltd. 
 
 

บทน า 

  พยาบาลวชิาชพีเป็นบุคคลทีม่คีวามส าคญัต่อทมีสขุภาพ ซึง่มหีน้าทีใ่นการดแูลผูป้ว่ยใหไ้ดร้บัความสุขสบาย 
ปลอดภยั ไดร้บัการรกัษาทีถู่กตอ้ง สง่เสรมิสขุภาพอนามยั ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ป้องกนัโรค และความพกิารต่างๆ ทีอ่าจ
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เกดิขึ้นภายในขอบเขตของหน้าที่และกฎหมาย พยาบาลวิชาชพีเป็น  ผู้ประสานงานกบับุคลากรในทีมสุขภาพอื่น 
เพื่อใหแ้ผนการรกัษาทีว่างไวด้ าเนินไปดว้ยความราบรื่น และในการปฏบิตักิารพยาบาลนัน้ตอ้งมคีวามรวดเรว็ ถูกต้อง 
ทนัท่วงท ีมคีวามละเอยีดรอบคอบ อดทน และเสยีสละเป็นอย่างมาก เน่ืองจากมีผลกระทบถึงชวีติของผู้ป่วยหรือ
ผูร้บับรกิาร หากเกดิความผดิพลาดขึน้บางครัง้ไม่สามารถทีจ่ะแกไ้ขใหไ้ดเ้หมอืนเดมิได ้  
  บรรยากาศทีพ่ยาบาลตอ้งเผชญิในสถานทีท่ างาน ลกัษณะงานทีต่้องท างานอยู่ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทีม่ี
แต่ความเจบ็ปว่ย ความทุกขท์รมาน  นโยบายและการบรหิารงานทีไ่ม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ เงนิเดอืน สวสัดกิาร 
และผลประโยชฯน์แทนที่ขาดความเหมาะสมไม่เพยีงพอ เมื่อเปรยีบเทยีบกบัลกัษณะงานที่ต้องรบัผดิชอบต่อชวีิต
มนุษย ์เสีย่งต่อการตดิเชือ้ ลกัษณะของผูบ้งัคบับญัชาทีข่าดความยุตธิรรม ขาดความเขา้ใจในผูบ้งัคบับญัชา หรอืขาด
ความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงาน           
  นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยที าให้การดูแลสุขภาพมคีวามซบัซ้อนมากขึน้
สง่ผลใหพ้ยาบาลตอ้งมกีารตดิตามความกา้วหน้าทางเทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยัอยู่เสมอและการปรบัเปลีย่น
วธิกีารดูแลรกัษา  การคดิคน้นวตักรรมทางการพยาบาลเพื่อเพิม่ความสะดวก ปลอดภยัและเพิม่คุณภาพงาน มกีาร
ปรบัปรุงเปลีย่นแปลงระบบการบรหิารงาน การปรบัปรุงคุณภาพงานดา้นการบรกิาร  ท าใหม้ภีาระงานด้านเอกสาร 
วชิาการและงานวจิยัตลอดจนการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ท าใหก้ารปฏบิตังิานของพยาบาลมคีวามยากล าบาก
มากยิง่ขึน้ ตอ้งเสยีสละเวลามากขึน้ในการร่วมมอืในการพฒันาองคก์ร      สิง่เหล่านี้อาจท าใหพ้ยาบาลมทีศันคตทิีไ่ม่
ดต่ีอองคก์รท าใหส้่งผลต่อการดูแลรกัษาผูป้่วยอาทเิช่น ไม่มคีวามตัง้ใจในการปฏบิตังิาน  การรบัรู ้การเผชญิปญัหา
และการแกไ้ขลดลง เพกิเฉยหรอืขาดความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ าใหป้ระสทิธภิาพในการปฏบิตักิารพยาบาลลดลงและ
ทีใ่นสดุพยาบาลกจ็ะขาดก าลงัใจ เกดิความเบื่อหน่าย ทอ้แท ้เกดิการหลกีหนีงานโดยการลาปว่ย ขาดงาน รวมทัง้อาจ
มกีารเปลีย่นแปลง โยกยา้ย และลาออกในทีส่ดุ 
 ผู้วิจ ัยได้ตระหนักถึงความจ าเป็นอย่างยิ่งในการศึกษาถึงทัศนคติของพยาบาลวิชาชีพที่มีอิทธิพลต่อ
พฤตกิรรมการท างาน ตลอดจนน าเสนอขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการศกึษาเป็นขอ้มูลเบือ้งต้นส าหรบัแนวทางปรบัปรุงดา้นการ
บรหิารและจดัการองคก์รไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
       ในการวจิยัครัง้นี้ผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี้ 
        1. เพื่อศกึษาถึงปจัจยัทางด้านลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศกึษา รายได ้ต าแหน่ง
งาน และประสบการณ์ในการปฏบิตังิานทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี   ในเครอืบรษิทั สมติเิวช 
จ ากดั มหาชน  
        2. เพื่อศกึษาทศันคติของพยาบาลวชิาชพีทีม่ต่ีอพฤติกรรมการท างาน ในเครอื บรษิัท สมติเิวช จ ากดั 
มหาชน  
         3. การศกึษาครัง้นี้จะเป็นประโยชน์ดา้นต่างๆ ดงันี้ 
         3.1 ผู้บรหิารในเครอืบรษิทัสมติเิวช จ ากดั มหาชน สามารถน าปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤติกรรมการท างานของ
พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลสมติเิวชสุขุมวทิและโรงพยาบาลสมติิเวชศรนีครนิทรม์าใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุง
และพฒันานโยบายขององคก์ร เพื่อลดอตัราการลาออกจากงานของพยาบาลวชิาชพีของโรงพยาบาลสมติเิวช สุขุมวทิ
และโรงพยาบาลสมติเิวชศรนีครนิทร ์
         3.2. องคก์รอื่นสามารถน าผลการวจิยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการจดันโยบายองคก์รเพื่อรกัษาคนในองคก์ร 
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 ขอบเขตของการวิจยั 
       ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
           พยาบาลวชิาชพีในเครอืบรษิัท สมติเิวช จ ากดั มหาชน   952 คน (ทีม่า : ฝ่ายทรพัยากรบุคคล บรษิัท               
สมติเิวช จ ากดั มหาชน วนัที ่31 พฤษภาคม 2556) 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยัในครัง้นี้ ไดแ้ก่ พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลสมติเิวชสุขุมวทิและโรงพยาบาล
สมติเวชศรนีครนิทร ์ทัง้นี้สามารถทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ผูว้จิยัไดค้ านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชส้ตูร
ของ Taro Yamane (Yamane. 1967: 580-581) ระดบัความเชื่อมัน่ 95% ไดจ้ านวนขนาดกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 249 
คน และเพิม่กลุ่มตวัอย่างอกี 51 คน จงึมกีลุ่มตวัอย่างรวมทัง้สิน้เท่ากบั 300 คน 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง  
         วธิกีารสุม่ตวัอย่างมขี ัน้ตอน ดงันี้ 

  ขัน้ตอนที่ 1 การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยในที่นี้จะท าการเลอืกสุ่มเฉพาะ
โรงพยาบาลสมติเิวชสขุมุวทิและโรงพยาบาลสมติเิวชศรนีครนิทร ์  

  ขัน้ตอนที ่2 การสุ่มตวัอย่างโดยใชโ้ควต้า( Quota Sampling) โดยสุ่มพยาบาลจากโรงพยาบาลสมติเิวช
สขุมุวทิ 200 คน และโรงพยาบาลสมติเิวชศรนีครนิทร ์100 คน รวมเป็น  300 คน 
 
 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 
 
 
                                     
                               
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สมมติฐานในการวิจยั 

  
ปจัจยัดา้นทศันคต ิ

 โครงสรา้งและนโยบายขององคก์ร 
 ลกัษณะงาน  
 สมัพนัธภาพกบัผูร้่วมงาน  
 ความกา้วหน้าทีใ่นหน้าทีก่ารงาน 
 เงนิเดอืนและค่าตอบแทน  

 
 

 

พฤติกรรมการท างาน 

 ความรบัผดิชอบและการใหค้วามร่วมมอื 

 การขาดงาน 

 การลาออก  

 ความพงึพอใจในงาน 

         

 

  

ลกัษณะส่วนบุคคล  
Personal Characteristic 

 เพศ 
 อายุ  
 สถานภาพสมรส  
 ระดบัการศกึษา   
 รายได ้ 
 ต าแหน่งงาน  
 แผนกทีป่ฏบิตังิาน 
 ประสบการณ์การท างาน  
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1. พยาบาลทีม่ลีกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได ้ต าแหน่งงาน 
แผนกงาน และประสบการณ์การท างานทีแ่ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการท างานแตกต่างกนั 

2. ทศันคติต่อโครงสร้างและการบริหารจัดการขององค์กรมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการท างานของ
พยาบาลวชิาชพี 

3. ทศันคตต่ิอลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี 
4. ทศันคตต่ิอสมัพนัธภาพของผูร้่วมงานมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี 
5. ทศันคตต่ิอความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี 
6. ทศันคตต่ิอเงนิเดอืนและค่าตอบแทนมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี 

 

สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลู  
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี่ยวกบัปจัจยัดา้นทศันคติทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีใน

เครอืบรษิทั สมติเิวช จ ากดั มหาชน สามารถสรุปผลไดด้งันี้  
ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา  
ตอนท่ี 1   การวิเคราะหข์้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ อายุ 

21 - 30 ปี สถานภาพโสด การศกึษาระดบัปรญิญาการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมรีายไดไ้ม่เกนิ 
30,000 บาท ต าแหน่งงานระดบัปฏบิตักิาร อยู่ในแผนกผูป้ว่ยใน (WARD) และมปีระสบการณ์การท างาน 10 ปีขึน้ไป   
 ตอนท่ี 2  การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัทศันคติของพยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช จ ากดั 
มหาชน พบว่า ทศันคตขิองพยาบาลวชิาชพีในเครอืบรษิทั สมติเิวช จ ากดั มหาชนโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.63 เมื่อพจิารณารายดา้น พบว่า  

1. ด้านโครงสรา้งและการบริหารงาน ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิกีย่วกบัโครงสรา้งและการบรหิารงาน
โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.78 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดบัทศันคติ         
สูงที่สุดในขอ้ ฝ่ายการพยาบาลมกีารแบ่งสายบงัคบัที่ชดัเจนและเป็นล าดบัขัน้ตอนเอื้อต่อการปฏบิตัิงานของท่าน 
รองลงมาคอื โครงสรา้งและการบรหิารงานด้านบุคลากรทางการพยาบาลของผูบ้รหิารโรงพยาบาลมคีวามเหมาะสม
และเอื้อต่อการปฏบิตังิาน และฝ่ายการพยาบาลมกีารก าหนดเสน้ทางอาชพีทีช่ดัเจน โดยทศันคตอิยู่ในระดบัดมีาก            
มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.95 ,3.74 และ 3.66 ตามล าดบั 

2. ด้านลกัษณะงาน ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิกีย่วกบัลกัษณะงานโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่
เท่ากบั 3.49 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดบัทศันคติสูงที่สุดในขอ้ งานพยาบาลที่ปฏบิตัิ              
มลีกัษณะเป็นงานประจ าทีท่ าเหมอืนกนัทุกๆวนั รองลงมาคอื การขึน้เวรบ่าย - ดกึ มคีวามเหมาะสม โดยมทีศันคติ            
อยู่ในระดบัดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 และ 3.56 ตามล าดบั ส่วนในข้อการจดัสรรอตัราส่วนของพยาบาล                 
ในหน่วยงานต่อจ านวนผูป้ว่ยมคีวามเหมาะสม มทีศันคตใินระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.36 

3. ด้านสมัพนัธภาพกบัผู้ร่วมงาน ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิกีย่วกบัสมัพนัธภาพกบัผู้ร่วมงานโดย
รวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามระดบัทศันคตสิงูทีสุ่ด
ในขอ้ หวัหน้าแผนกให้ความเป็นกนัเอง ยอมรบัความคดิเหน็และขอ้เสนอจากท่าน รองลงมาคอื พยาบาลและทีม
บุคลากรทางการแพทยใ์หค้วามร่วมมอืและช่วยเหลอืงานกนัเป็นอย่างด ีและแพทยใ์หค้วามเป็นกนัเอง ยอมรบัความ
คดิเหน็ในการดแูลรกัษาพยาบาลผูป้่วยของพยาบาลวชิาชพี โดยมทีศันคตอิยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.98 , 
3.91 และ 3.79 ตามล าดบั 
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4. ด้านความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน ผูต้อบแบบสอบถามมทีศันคตเิกีย่วกบัความก้าวหน้าในหน้าท่ี
การงานโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.67 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามระดบั
ทศันคติสูงที่สุดในข้อ หน่วยงานให้โอกาสเข้าประชุมวิชาการและบรรยายพิเศษที่จ ัดขึ้นทัง้ภายในและภายนอก
โรงพยาบาล รองลงมาคือ หน่วยงานเปิดโอกาสและสนับสนุนให้พยาบาลทุกคนศึกษาต่อตามความจ าเป็นและ            
ความเหมาะสม และการเลื่อนต าแหน่งเป็นไปอย่างยุตธิรรม โดยมทีศันคตอิยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.89 , 
3.65 และ 3.46 ตามล าดบั 

5. ด้านเงินและค่าตอบแทน ผู้ตอบแบบสอบถามมทีศันคติเกี่ยวกบัเงนิและค่าตอบแทนโดยรวมอยู่ใน  
ระดบัด ีมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.30 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามระดบัทศันคตสิูงที่สุดในขอ้ ท่าน
ได้รบัสวสัดกิารต่างๆอย่างเหมาะสม เช่น ค่าหอพกั ค่ารกัษาพยาบาล โดยมทีศันคติอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.77 รองลงมาคอื เงนิเดอืนและค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัมคีวามเหมาะสมกบังานทีป่ฏบิตัอิยู่ และไดร้บัเงนิค่าเวร
และค่าล่วงเวลาทีเ่หมาะสม โดยมทีศันคตอิยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.10 และ 3.04 ตามล าดบั 

 
ตอนท่ี 3  การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานของพยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท             

สมิติเวช จ ากดั มหาชน พบว่า พฤติกรรมการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.53 เมื่อ
จ าแนกเป็นรายดา้น อธบิายไดด้งันี้  

1. ด้านความรบัผิดชอบและการให้ความรว่มมือ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรบัผดิชอบและการใหค้วาม
ร่วมมอืโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเท่ากบั 3.77 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรม
การท างานสูงที่สุดในข้อ รายงานความเสี่ยงในการดูแลรกัษาผู้ป่วยที่เกิดขึน้ในหน่วยงานให้หวัหน้าทราบทุกครัง้ 
รองลงมาคอื มสีว่นร่วมในกจิกรรมของทางโรงพยาบาลอย่างสม ่าเสมอ และมเีวลาในการใหก้ารพยาบาลแก่ผูป้่วยและ
ญาตอิย่างใกลช้ดิ โดยมพีฤตกิรรมการท างานอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08, 3.70 และ 3.53 ตามล าดบั  

2. ด้านการขาดงาน ผูต้อบแบบสอบถามมกีารขาดงานโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเท่ากบั 3.39 
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมการท างานสูงทีสุ่ดในขอ้ จ านวนวนัหยุดที่ได้รบัในแต่ละ
เดอืนมคีวามเหมาะสมท าใหไ้ม่ต้องลางาน รองลงมาคอื จดัสรรเวลาใหก้บัการท างานครอบครวั สงัคม เวลาส่วนตวั           
ไดอ้ย่างเหมาะสม โดยมพีฤตกิรรมการท างานอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.68 และ 3.43 ตามล าดบั ส่วนใน
ขอ้ อยากตื่นมาขึน้เวรทุกวนั มพีฤตกิรรมการท างานอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.07 

3. ด้านการลาออก ผูต้อบแบบสอบถามมกีารลาออกโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง โดยมคี่าเท่ากบั 3.23 
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมการท างานสงูทีสุ่ดในขอ้ ไม่มโีครงการทีจ่ะเปลีย่นงานใหม่
ในอกี 1-2 ปีขา้งหน้า โดยมพีฤติกรรมการท างานอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.52 รองลงมาคอื ตัง้ใจจะ
ปฏบิตังิานในโรงพยาบาลแห่งนี้จนกระทัง่เกษียณอายุ และการลาออกจากงานไม่เคยอยู่ในความคดิ โดยมพีฤตกิรรม
การท างานอยู่ในระดบัปานกลาง มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.09 และ 3.08 ตามล าดบั   

4. ด้านความพึงพอใจ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก โดยมคี่าเท่ากบั 3.74 
เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมพีฤตกิรรมการท างานสงูทีสุ่ดในขอ้ มคีวามพงึพอใจในภาพรวมของ
การท างานในองค์กรน้ี รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในงานที่ปฏิบัติอยู่ในปจัจุบัน และมีความพึงพอใจในการ
บรหิารงานของฝ่ายการพยาบาล โดยมพีฤตกิรรมการท างานอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.82 , 3.79  และ 
3.61 ตามล าดบั  
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สรปุผลการทดสอบสมมติฐาน  
 

สมมติฐานท่ี ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช้ 
สมมติฐานท่ี 1.ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส  ระดบัการศึกษาสูงสุด รายได้เฉล่ีย
ต่อเดือน ต าแหน่งงาน แผนกงาน และประสบการณ์ในการท างานท่ีแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท างาน
แตกต่างกนั 
สมมติฐานท่ี 1.1 : พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จ ากัด มหาชนท่ีมีเพศแตกต่างกัน                   
มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั  (ไม่ท าการทดสอบ เน่ืองจากความถีแ่ตกต่างกนัมาก) 
สมมติฐานท่ี 1.2 : พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จ ากัด มหาชนท่ีมีอายุแตกต่างกัน                      
มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั 
ดา้นความรบัผดิชอบและการใหค้วามร่วมมอื ยอมรบัสมมตฐิาน  

One Way ANOVA ดา้นการขาดงาน ยอมรบัสมมตฐิาน 
ดา้นการลาออก ปฏเิสธสมมตฐิาน 
ดา้นความพงึพอใจ ยอมรบัสมมตฐิาน 
พฤตกิรรมการท างานโดยรวม ยอมรบัสมมตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 1.3 : พยาบาลวิชาชีพในเครอืบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั    
ดา้นความรบัผดิชอบและการใหค้วามร่วมมอื ยอมรบัสมมตฐิาน 

t-test 
ดา้นการขาดงาน ปฏเิสธสมมตฐิาน 
ดา้นการลาออก ปฏเิสธสมมตฐิาน 
ดา้นความพงึพอใจ ยอมรบัสมมตฐิาน 
พฤตกิรรมการท างานโดยรวม ปฏเิสธกบัสมมตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 1. 4 : พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุด
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั    
ดา้นความรบัผดิชอบและการใหค้วามร่วมมอื ยอมรบัสมมตฐิาน  

t-test ดา้นการขาดงาน ยอมรบัสมมตฐิาน 
ดา้นการลาออก ยอมรบัสมมตฐิาน 
ดา้นความพงึพอใจ ยอมรบัสมมตฐิาน 
พฤตกิรรมการท างานโดยรวม ยอมรบัสมมตฐิาน 
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สมมติฐานท่ี ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติท่ีใช้ 
สมมติฐานท่ี 1.5 : พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือน
แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั 
ดา้นความรบัผดิชอบและการใหค้วามร่วมมอื ยอมรบัสมมตฐิาน  

One Way 
ANOVA 

ดา้นการขาดงาน ปฏเิสธสมมตฐิาน 
ดา้นการลาออก ยอมรบัสมมตฐิาน 
ดา้นความพงึพอใจ ปฏเิสธสมมตฐิาน 
พฤตกิรรมการท างานโดยรวม ปฏเิสธสมมตฐิาน 
สมมติฐานท่ี 1. 6 : พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีต าแหน่งงานแตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั    
ดา้นความรบัผดิชอบและการใหค้วามร่วมมอื ปฏเิสธสมมตฐิาน  

 
t-test 

ดา้นการขาดงาน ปฏเิสธสมมตฐิาน 
ดา้นการลาออก ปฏเิสธสมมตฐิาน 
ดา้นความพงึพอใจ ปฏเิสธสมมตฐิาน 
พฤตกิรรมการท างานโดยรวม ปฏเิสธสมมตฐิาน 
สมมติฐานย่อยท่ี 1.7 : พยาบาลวิชาชีพในเครอืบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีแผนกงานแตกต่างกนั 
มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั 
ดา้นความรบัผดิชอบและการใหค้วามร่วมมอื ปฏเิสธสมมตฐิาน  

 
One Way 
ANOVA 

ดา้นการขาดงาน ปฏเิสธสมมตฐิาน 
ดา้นการลาออก ปฏเิสธสมมตฐิาน 
ดา้นความพงึพอใจ ปฏเิสธสมมตฐิาน 
พฤตกิรรมการท างานโดยรวม ปฏเิสธสมมตฐิาน 
สมมติฐานย่อยท่ี 1.8 : พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีประสบการณ์การ
ท างานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั 
ดา้นความรบัผดิชอบและการใหค้วามร่วมมอื ยอมรบัสมมตฐิาน  

 
One Way 
ANOVA 

ดา้นการขาดงาน ยอมรบัสมมตฐิาน 
ดา้นการลาออก ยอมรบัสมมตฐิาน 
ดา้นความพงึพอใจ ปฏเิสธสมมตฐิาน 
พฤตกิรรมการท างานโดยรวม ยอมรบัสมมตฐิาน 

 
 การอภิปรายผลการวิจยั  

จากผลการศกึษาวจิยัปจัจยัดา้นทศันคตทิี่มผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีในเครอืบรษิัท 
สมติเิวช จ ากดัมหาชน มปีระเดน็ทีน่ ามาอภปิรายผล ดงันี้  

1. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัทศันคติของพยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชน 
พบว่า ทศันคตขิองพยาบาลวชิาชพีในเครอืบรษิทั สมติเิวช จ ากดั มหาชนโดยรวมอยู่ในระดบัด ี 

2. การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการท างานของพยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช 
จ ากดั มหาชน พบว่า พฤตกิรรมการท างานโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก  
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3. ผลการทดสอบสมมติฐาน  
   3.1 สมมติฐานย่อยท่ี 1.2 : พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีอายุ          

แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั ผลการทดสอบ พบว่า 
        -  พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ท างานด้านความรบัผิดชอบและการให้ความร่วมมือแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  โดยผู ้
ทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไปและกลุ่มทีม่อีายุ 31 - 40 ปีมคีวามรบัผดิชอบและใหค้วามร่วมมอืสงูกว่าผูท้ีม่อีายุ 21 - 30 ปี      
- พยาบาลวิชาชีพในเครอืบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั  
มีพฤติกรรมการท างานด้านการขาดงานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูท้ีม่อีายุ 41 ปี
ขึน้ไป และกลุ่มทีม่อีายุ 31 - 40 ปีขาดงานสงูกว่าผูท้ีม่อีายุ 21 - 30 ปี เนื่องจากการขาดงานมผีลกระทบถงึการผ่าน
บรรจุงาน  

      - พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการ
ท างานด้านความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 โดยผู้ทีม่อีายุ 21 - 30 ปีมคีวาม            
พงึพอใจสงูกว่าผูท้ีม่อีายุ 31 - 40 ปี ทัง้นี้เน่ืองจากการปฏบิตังิาน ของพยาบาลวชิาชพีทีม่อีายุมากขึน้ ต้องรบัผดิชอบ
ภาระหน้าทีส่งูขึน้เรื่อยๆ จงึอาจพบปญัหาหรอือุปสรรคในการท างานมากกว่า จนเกดิความเครยีดมากกว่า  
      3.2 สมมติฐานย่อยท่ี 1.3 : พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีสถานภาพ
สมรสแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั ผลการทดสอบพบว่า 

 - พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน                 
มีพฤติกรรมการท างานด้านความรบัผิดชอบและการให้ความร่วมมือแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.05 โดยผู้ที่มสีถานภาพโสดมพีฤติกรรมการท างานด้านความรบัผดิชอบและการให้ความร่วมมอืสูงกว่า              
ผูท้ีส่มรส/อยู่ดว้ยกนั 

  - พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จ ากดั มหาชน ท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน                 
มีพฤติกรรมการท างานด้านความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้ที่โสด            
มพีฤตกิรรมการท างานดา้นความพงึพอใจสงูกว่าผูท้ีส่มรส/อยู่ดว้ยกนั  

      3.3 สมมติฐานย่อยท่ี 1. 4 :  พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีระดบั
การศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั  ผลการทดสอบ พบว่า 

   - พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั                 
มีพฤติกรรมการท างานด้านความรบัผิดชอบและการให้ความร่วมมือแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ              
ที่ระดบั 0.01 โดยผู้ที่มกีารศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีมีความรบัผดิชอบและการให้ความร่วมมอืสูงกว่าผู้ที่มี
การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี 

    - พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั              
มีพฤติกรรมการท างานด้านการขาดงานแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติ ิ   ทีร่ะดบั 0.01 โดยผูท้ีม่กีารศกึษา
ระดบัสงูกว่าปรญิญาตรขีาดงานสงูกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี    

    -  พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั              
มีพฤติกรรมการท างานด้านการลาออกแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยผู้ทีม่กีารศกึษา
ระดบัสงูกว่าปรญิญาตรลีาออกสงูกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ี    
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    -  พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีระดบัการศึกษาสูงสุดแตกต่างกนั              
มีพฤติกรรมการท างานด้านความพึงพอใจแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูท้ีม่กีารศกึษา
ระดบัปรญิญาตรมีคีวามพงึพอใจสงูกว่าผูท้ีม่กีารศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี 

    3.4 สมมติฐานย่อยท่ี 1.5 : พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีรายได้เฉล่ีย
ต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั ผลการทดสอบ พบว่า 

      - พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษทั สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั               
มีพฤติกรรมการท างานด้านความรบัผิดชอบและการให้ความร่วมมือแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติ            
ทีร่ะดบั 0.01 โดยผูท้ีม่รีายได้ 25,001 - 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการท างานดา้นความรบัผดิชอบและการใหค้วาม
ร่วมมอืสงูกว่าผูท้ีม่รีายได ้ไม่เกนิ 25,000 บาท 

     - พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั              
มีพฤติกรรมการท างานด้านการลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.01โดยผู้ที่มีรายได ้
25,001 - 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการท างานดา้นการลาออกสงูกว่าผูท้ีม่รีายได้ไม่เกนิ 25,000 บาท ทัง้นี้เนื่องจาก             
ผูท้ีม่รีายได ้25,001 - 30,000 บาทมกัมปีระสบการณ์และความช านาญในงานสงู ซึง่เป็นทีต่อ้งการส าหรบัโรงพยาบาล
อื่นๆ ท าใหพ้ยาบาลกลุ่มนี้มทีางเลอืกและแนวโน้มในการลาออกเพื่อเปลีย่นงานสงูกว่า  

        3.5 สมมติฐานย่อยท่ี 1.8 : พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมี
ประสบการณ์การท างานแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการท างานแตกต่างกนั ผลการทดสอบ พบว่า 

       -  พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จ ากัด มหาชนท่ีมีประสบการณ์การท างาน              
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานด้านความรบัผิดชอบและการให้ความร่วมมือแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท างาน 7 - 9 ปีมคีวามรบัผดิชอบและการใหค้วามร่วมมอื 
สงูกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท างานไม่เกนิ 3 ปี  

        -  พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จ ากดั มหาชนท่ีมีประสบการณ์การท างาน                
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานด้านการขาดงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01               
โดยผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท างาน 10 ปีขึน้ไปขาดงานสงูกว่า  
          -  พยาบาลวิชาชีพในเครือบริษัท สมิติเวช จ ากัด มหาชนท่ีมีประสบการณ์การท างาน                
แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท างานด้านการลาออกแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01              
โดยผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท างาน 7 - 9 ปี มพีฤตกิรรมการท างานดา้นการลาออกสงูกว่าผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท างาน 
4 - 6 ปี ทัง้นี้เน่ืองจากผูท้ีม่ปีระสบการณ์การท างานสงูกว่ามขีอ้ไดเ้ปรยีบในเรื่องทกัษะความสามารถและการแกป้ญัหา 
จงึมโีอกาสไดง้านใหม่ทีม่ตี าแหน่งและค่าตอบแทนทีส่งูขึน้ จงึพบว่ามกีารลาออกสงูกว่า  

         3.6 สมมติฐานท่ี 2 ทศันคติต่อโครงสร้างและการบริหารจดัการขององคก์รมีความสมัพนัธ์ต่อ
พฤติกรรมการท างานของพยาบาลวิชาชีพ ผลการทดสอบ พบว่า ทศันคติต่อโครงสร้างและการบรหิารจดัการ            
ขององค์กรมคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานด้านความรบัผดิชอบและการให้ความร่วมมอื ด้านการขาดงาน 
ดา้นความพงึพอใจและดา้นพฤตกิรรมการท างานโดยรวม อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานดา้นการลาออก ในทศิทาง
เดยีวกนั ในระดบัต ่า  

    3.7 สมมติฐานท่ี 3 ทศันคติต่อลกัษณะงานมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการท างานของพยาบาล
วิชาชีพ ผลการทดสอบ พบว่า ทศันคติต่อลกัษณะงานมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการท างานด้านการขาดงาน             
ด้านความพึงพอใจ และพฤติกรรมการท างานโดยรวมอย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์
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เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานดา้นความรบัผดิชอบและ
การใหค้วามร่วมมอืและดา้นการลาออก ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า  

     3.8 สมมติฐานท่ี 4 ทัศนคติต่อสมัพนัธภาพของผู้ร่วมงานมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพ ผลการทดสอบ พบว่า ทัศนคติต่อสมัพนัธภาพของผู้ร่วมงานมีความสมัพนัธ์กับ
พฤตกิรรมการท างานดา้นความรบัผดิชอบและการใหค้วามร่วมมอื ดา้นการขาดงาน ดา้นความพงึพอใจและพฤตกิรรม
การท างานโดยรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมคีวามสมัพนัธ์เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ในระดบั             
ปานกลาง และมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท างานด้านการขาดงานและการลาออก ในทิศทางเดี ยวกัน               
ในระดบัต ่า  
       3.9 สมมติฐานท่ี 5 ทศันคติต่อความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพ ผลการทดสอบ พบว่า ทศันคตต่ิอความก้าวหน้าในหน้าทีก่ารงานมคีวามสมัพนัธก์บั
พฤติกรรมการท างานด้านความรบัผิดชอบและการให้ความร่วมมือ ด้านการขาดงาน และพฤติกรรมการท างาน
โดยรวมอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.01 โดยมีความสมัพนัธ์เป็นไปในทิศทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง            
และมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการท างานดา้นการลาออก ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัต ่า  

      3.10 สมมติฐานท่ี 6   ทศันคติต่อเงินเดือนและค่าตอบแทนมีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรมการ
ท างานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า ทศันคตต่ิอเงนิเดอืนและค่าตอบแทนมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการท างาน
ดา้นความรบัผดิชอบและการใหค้วามร่วมมอื ด้านการขาดงาน ด้านการลาออก ด้านความพงึพอใจ และพฤตกิรรม  
การท างานโดยรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน               
ในระดบัปานกลาง 
 
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากการวิจยั 
 ผูว้จิยัมขีอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากงานวจิยั ดงันี้   

1. องคก์รควรเร่งจดัสรรอตัราส่วนของพยาบาลในหน่วยงานต่างๆใหเ้หมาะสมกบัจ านวนผูป้่วย เพราะจาก
การวิจยัพบว่าทศันคติด้านลกัษณะงานในข้อดงักล่าวยงัอยู่ในระดบัต ่ากว่าข้ออื่นๆ เช่น  มีการปรบัอตัราก าลัง             
ในช่วงเวรบ่ายเพิม่ขึน้ มกีารหมุนเวยีนพนกังานจากน่วยงานอื่นมาช่วยเหลอืหน่วยงานทีข่าดอตัราก าลงั 

2. องคก์รควรเร่งพจิารณาความเหมาะสมของเงนิเดอืนและค่าตอบแทน รวมไปถึงการปรบัเพิม่เงนิค่าเวร 
และค่าล่วงเวลาที่ดึงดูดใจมากขึน้ เพราะจากการวิจยัพบว่าทศันคติด้านเงินและค่าตอบแทนยงัอยู่ในระดบัต ่ากว่า            
ขอ้อื่นๆ โดยเปรยีบเทยีบกบัโรงพยาบาลในเครอืโรงพยาบาลกรุงเทพ หรอื โรงพยาบาลเอกชนอื่น 

3. องค์กรควรศึกษาและก าหนดนโยบายที่เป็นรูปธรรมที่จะสร้างแรงจูงใจให้พยาบาลวิชาชีพเห็นถึง
ผลประโยชน์และความมัน่คงของการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรในระยะยาว เพราะจากการวิจัยพบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ตัง้ใจจะปฏบิตัิงานในโรงพยาบาลแห่งนี้จนกระทัง่เกษียณอายุ  อยู่ในระดบัปานกลางเท่านัน้  
ดงันัน้ควรก าหนดเสน้ทางสายอาชพี (Career path) ทีช่ดัเจน  

4. แต่ละหน่วยงานควรใหพ้ยาบาลวชิาชพีกลุ่มทีม่พีฤตกิรรมการท างานดา้นความรบัผดิชอบและการใหค้วาม
ร่วมมอื การขาดงาน การลาออก และความพงึพอใจในงานสงูกว่าไดแ้ลกเปลีย่นขอ้คดิเหน็ ประสบการณ์และเสรมิสรา้ง
แรงจงูใจใหก้บัพยาบาลในกลุ่มอื่นๆ มทีศันคตแิละการปฏบิตังิานทีด่ขี ึน้ เพราะจากการวจิยัพบว่า พยาบาลทีม่ลีกัษณะ
สว่นบุคคล ไดแ้ก่ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา รายได ้ต าแหน่งงาน และประสบการณ์การท างานทีแ่ตกต่าง
กนัมพีฤตกิรรมการท างานแตกต่างกนั เช่น ผู้ทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไปและกลุ่มทีม่อีายุ 31 - 40 ปีมคีวามรบัผดิชอบและ          
ให้ความร่วมมอืสูงกว่าผูท้ี่มอีายุ 21 - 30 ปี ผู้ทีโ่สดมพีฤติกรรมการท างานด้านความพงึพอใจสงูกว่าผูท้ี่สมรส /              
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อยู่ดว้ยกนั ผูท้ีม่รีายได้ 25,001 - 30,000 บาท มพีฤตกิรรมการท างานดา้นความรบัผดิชอบและการใหค้วามร่วมมอื 
สงูกว่าผูท้ีม่รีายได ้ไม่เกนิ 25,000 บาท เป็นตน้ 

5. องคก์รควรสื่อสารภายในใหบุ้คลากรไดท้ราบถงึโครงสร้างและการบรหิารงานของทีม่กีารแบ่งสายบงัคบั              
ทีช่ดัเจน เป็นล าดบัขัน้ตอน การบรหิารงานแบบมสี่วนร่วม ตลอดจนก าหนดเสน้ทางอาชพีที่ชดัเจนเพื่อใหพ้ยาบาล           
มีทัศนคติต่อโครงสร้างและการบริหารจัดการขององค์กรดีขึ้น เพราะการวิจัยพบว่า ทัศนคติต่อโครงสร้างและ                  
การบรหิารจดัการขององคก์รมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี 

6. องค์กรควรจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน ก าหนดเวลาขึ้นเวรบ่าย - ดึก               
ที่เหมาะสม จดัสรรอตัราส่วนของพยาบาลในแต่ละหน่วยงานให้เหมาะสมกบัจ านวนผู้ป่วย ตลอดจนด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ยุติธรรมเพื่อให้พยาบาลมีทัศนคติต่อลักษณะงานที่ดีขึ้น เพ ราะการวิจัย พบว่า               
ทศันคตต่ิอลกัษณะงานมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี 

7. หวัหน้าแผนกหรอืผูบ้งัคบับญัชาในระดบัต่างๆต้องใหค้วามเป็นกนัเอง ยอมรบัความคดิเหน็และขอ้เสนอ
จากทมีงานพยาบาลวชิาชพีในสงักดั จดักจิกรรมสรา้งสรรคเ์พื่อสง่เสรมิใหท้มีบุคลากรทางการแพทยเ์กดิความสมัพนัธ์
ใกล้ชดิ ให้ความร่วมมอืและช่วยเหลอืงานกนัเป็นอย่างด ีตลอดจนส่งเสรมิให้แพทย์ให้ความเป็นกนัเองและยอมรบั
ความคิดเห็นในการดูแลรกัษาพยาบาลผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้พยาบาลมทีศันคติต่อสมัพนัธภาพของ
ผูร้่วมงานดขีึน้ เพราะการวจิยัพบว่า ทศันคติต่อสมัพนัธภาพของผูร้่วมงานมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการท างาน
ของพยาบาลวชิาชพี เช่น  การประชุมประจ าหน่วยงานเป็นประจ าทุกวนัการท า Nursing executive round, การท า 
Team building, การท า CQI หรอื case conference ร่วมกนัในทมีบุคลากรทางการแพทย ์  

8. องคก์รควรสง่เสรมิใหพ้ยาบาลวชิาชพีไดเ้ขา้ร่วมประชุมวชิาการและบรรยายพเิศษทีจ่ดัขึน้ทัง้ภายในและ
ภายนอกโรงพยาบาลอย่างสม ่าเสมอ เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พยาบาลทุกคนศึกษาต่อตามความจ าเป็น                
ตลอดจนพิจารณาเลื่อนต าแหน่งอย่างยุติธรรม เพื่อให้พยาบาลมีทัศนคติต่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงานดีขึ้น 
เพราะการวจิยัพบว่า ทศันคตต่ิอความกา้วหน้าในหน้าทีก่ารงานมคีวามสมัพนัธต่์อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาล
วชิาชพี 

9. องค์กรควรพิจารณาปรับเงินเดือนและค่าตอบแทนที่ได้รับให้เหมาะสมกับงาน  สภาพเศรษฐกิจ               
ค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปรับเพิ่มค่าเวรและค่าล่วงเวลารวมถึงสวัสดิการต่างๆ เช่น ค่าหอพัก                 
ค่ารกัษาพยาบาล ทีด่งึดดูใจเมื่อเทยีบกบัผลตอบแทนจากโรงพยาบาลอื่นๆในระดบัเดยีวกนั เพื่อใหพ้ยาบาลมทีศันคติ
ต่อเงินเดือนและค่าตอบแทนดีขึ้น เพราะการวิจัยพบว่า ทศันคติต่อเงินเดือนและค่าตอบแทนมีความสมัพนัธ์ต่อ
พฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพี 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
  1. ควรศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการท างานของพยาบาลวชิาชพีของโรงพยาบาลอื่นๆ ทัง้ภาครฐั 
และเอกชน  

   2. ควรมคี าถามปลายเปิดเพื่อให้พยาบาลวชิาชพีไดแ้สดงความคดิเหน็เกีย่วกบัปญัหาในบรหิารจดัการ           
ในองคก์รทีจ่ะสง่ผลต่อคุณภาพในการในการท างาน ซึง่จะท าใหแ้นวทางการแกไ้ขปรบัปรุงมคีวามชดัเจนและสามารถ
แกป้ญัหาไดต้รงจุด 
    3. ควรศกึษาเพิม่เตมิในตวัแปรอื่นๆที่น่าจะส่งผลต่อพฤตกิรรมการท างาน นอกจากตัวแปรที่ไดศ้กึษา            
ในครัง้นี้ เช่น บุคลกิภาพ แรงจงูใจ บรรยากาศในการท างาน เป็นตน้ซึง่อาจมผีลต่อพฤตกิรรมการท างาน เพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ไดก้วา้งขวางมากขึน้ 
    4.  ควรศกึษาเกีย่วกบัความคาดหวงั การรบัรูข้องผูป้ว่ยต่อพยาบาลวชิาชพี 
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ประกาศคณูุปการ 
        ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูในความกรุณาของ อาจารย์ ดร. ธนภูม ิอตเิวทนิ อาจารยท์ีป่รกึษา 
ทีไ่ดส้ละเวลาอนัมคี่ามาเป็นทีป่รกึษา พรอ้มทัง้ใหค้ าแนะน าตลอดระยะเวลาใน 
การท าสารนิพนธ์ฉบบันี้ และขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ อาจารยน์าฏอนงค ์นามบุดด ี
ผูเ้ชีย่วชาญตรวจแบบสอบถามทีก่รุณาตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมอืทีใ่ช้ในการวจิยั และไดก้รุณาปรบัปรุง แกไ้ข
ขอ้บกพร่อง และใหค้ าแนะน าในการสรา้งเครื่องมอืใหถู้กต้องสมบูรณ์ยิง่ขึน้ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงได้
อย่างสมบรูณ์และทรงคุณค่า ผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
        ขอกราบขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านที่กรุณาใหค้วามอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม
ดว้ยความเตม็ใจ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
        ขอขอบพระคุณบุคคลทีผู่ว้จิยัไดอ้า้งองิทางวชิาการตามทีป่รากฎในบรรณานุกรม        
 ขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสติทัง้ที่เป็นรุ่นพี่ รุ่นน้อง และรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลยั ทุกๆ ท่านที่ได้           
ใหค้วามช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกแก่ผูว้จิยัดว้ยดเีสมอมา 
        คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธฉ์บบันี้ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัใหญ่ยิง่ของบดิา มารดา 
ผูใ้หค้วามรกั ความเมตตา และสนับสนุนให้ไดร้บัการศกึษาเป็นอย่างดมีาโดยตลอด รวมทัง้พระคุณของครูอาจารย์            
ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนประสทิธิป์ระสาทวชิาความรู้อนัเป็นพื้นฐานตลอดจนครอบครวัของผู้วจิยัเองที่สนับสนุน             
และใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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