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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้้าจุนกับการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช มีจ้านวน 385 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ เฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติวิเคราะห์ค่าที และสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า 
พยาบาลวิชาชีพที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุ ประสบการณ์ท้างาน ที่แตกต่างกันมี
แนวโน้มที่จะคงอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชแตกต่างกันอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนจ้านวนช่ัวโมงการท้างาน
ต่อสัปดาห์ และสถานภาพ ที่แตกต่างกัน มีการคงอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชที่ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 นอกจากนี้ปัจจัยจูงใจในด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้า และด้านความส้าเร็จในงาน มีความสัมพันธ์
กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช อีกทั้งปัจจัยค้้าจุน ด้านค่าตอบแทน ด้านการได้รับการสนับสนุน
จากผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และด้านมั่นคงในงานมาก
หรือน้อย มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับความสัมพันธ์
ปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน ทุกด้าน ได้แก่ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชให้นานท่ีสุด และไม่มีความ
ต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืน 

 
ค้าส้าคัญ: ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้้าจุน การคงอยู่ พยาบาลวิชาชีพ 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this research are to study the relationship between motivational factors, 
supporting factors and the persistence of professional nurse in Siriraj Hospital. The sample group 
consisted of 385 nurse professional nurse. The data were gathered using a questionnaire. The 
statistics used in the analysis included percentage, mean, and standard deviation. For the hypothesis 
testing, the data was analyzed with a t-test. The results of the data analysis revealed that the 
professional nurses were not in the same demographic, average monthly income, age, and work 
experience made a significantly difference in their tendencies to continue working in Siriraj Hospital at 
a level of .01. Regarding the differences in working hours and status, it was revealed that there were 
no significantly differences terms of the in persistence of professional nurse in Siriraj Hospital at a 
level of .01. In addition, in terms of the nature of work, growth in their career paths and career 
success, had a relationship on the persistence of professional nurses at Siriraj Hospital. Moreover, the 
supporting factors included compensation, support at the management level, management policy, a 
positive working environment, and job security with an average level of relationship on the working 
persistence of nursing professionals at Siriraj Hospital. In the same direction, all of the factors 
included personal intentions to continue working in the hospital, and no intentions to change their 
occupations. 

 
Keywords: Motivation Factors, Supporting Factors, Persistence, Professional Nurses 
 

บทน้า 
ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนของพยาบาลวิชาชีพส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่ต้องแบกรับภาระ

งานที่หนักขึ้น จากรายงานของสภาพยาบาล แสดงจ้านวนตัวเลขพยาบาลวิชาชีพท้ังหมดในประเทศไทย พบว่ามีจ้านวน 
191,059 คน โดยมีสัดส่วนอยู่ที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ร้อยละ75 โรงพยาบาลเอกชน ร้อยละ 16  
โรงพยาบาลในสังกัดของมหาวิทยาลัยทั้งหมด ร้อยละ 8 และหน่วยงานอื่นของรัฐ ร้อยละ 2 ซึ่งหากคิดค่าเฉลี่ยพยาบาล
ไทย 1 คนจะต้องดูแลผู้ป่วยจ้านวน 462 คน ซึ่งเป็นปริมาณมากเมื่อเทียบเป็นสัดส่วน จึงท้าให้เกิดภาระงานท่ีหนักข้ึน ท้า
ให้บางคนตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ ขณะที่บางคนย้ายไปอยู่โรงพยาบาลเอกชน (ไทยพีบีเอส, 2559) 

โดยพยาบาลวิชาชีพท่ีย้ายจากโรงพยาบาลของรัฐไปท้างานท่ีโรงพยาบาลเอกชนนั้น เพราะโรงพยาบาลเอกชน
ให้ค่าตอบแทนทีสู่งกว่า มีการท้างานท่ีน้อยกว่า เป็นเพราะมีจ้านวนคนไข้ท่ีไม่มากเท่ากับโรงพยาบาลของรัฐ แต่หากได้รับ
การบรรจุในโรงพยาบาลของรัฐ จะมีความมั่นคงที่มากกว่าของโรงพยาบาลเอกชน แต่ในปัจจุบันนั้นประเทศไทยมีจ้านวน
ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลของรัฐมาก จนมีจ้านวนพยาบาลที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ท้าให้พยาบาลของรัฐ
ต้องท้างานท่ีหนักข้ึนมากกว่า 

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในขณะนี้ ประเทศไทยตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติด
เช้ือไวรัส COVID-19 จ้านวนมากกว่า 2,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2563) ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข         
ถ้าหากประเทศไทยยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่ได้ และมีจ้านวนผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นจะท้าให้มีบุคลากรทาง



3 
 

 
 

การแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยรายใหม่ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน   ซึ่งรัฐบาลได้มีการประกาศใช้พระราชก้าหนด 
(พ.ร.ก.) ฉุกเฉิน เพื่อยกระดับการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 รวมถึงทุกภาคส่วนต่างก็ให้ความร่วมมือ
เพื่อช่วยประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ ขณะเดียวกันในภาคโรงพยาบาลต่างเร่งหาแนวทางบริการผู้ป่วยและยกระดับ
มาตรการให้เข้มงวดขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดในอนาคต เช่นเดียวกับโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็น
โรงพยาบาลของรัฐ รวมไปถึงโรงพยาบาลเอกชนก็ได้มีการเตรียมแผนปฏิบัติการและรับมือหากมีการแพร่กระจายเช้ือ 
COVID-19 (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2020)  

ด้วยผู้ป่วยในปัจจุบันท่ีเพิ่มมากข้ึน แต่จ้านวนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพกลับลดน้อยลง อีกท้ังสังคมไทยเริ่มเข้า
สู่สังคมที่มีผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น ท้าให้ผู้ป่วยมาใช้บริการโรงพยาบาลในการรักษาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย  ๆ นอกจากงานของ
พยาบาลวิชาชีพที่หนักแล้ว สภาพการของท้างานก็มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโรคสูง แต่กลับไม่มีสวัสดิการดูแลที่เพียงพอ 
ในขณะที่ค่าตอบแทนของพยาบาลเมื่อเทียบกับรายได้ต่อช่ัวโมงแล้ว ก็ยังถือว่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น หากดู
อายุเฉลี่ยของพยาบาลในปัจจุบันจะมี ตัวเลขจะอยู่ที่ 45.7 ปี ถือว่ามีอายุที่สูง อีกสิบกว่าปีก็จะเกษียณอายุ และในแต่ละ
ปีก็มีพยาบาลเกษียณปีละประมาณ 10,000 คน ถ้าหากยังไม่สามารถผลิตพยาบาลบาลวิชาชีพเพิ่ม และปรับระบบต่าง ๆ
ให้จูงใจในการท้าอาชีพพยาบาลวิชาชีพ ภายในอีก 10 ปีข้างหน้าประเทศไทยอาจเกิดวิกฤติขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ 
(hfocus, 2558) 

จากตัวเลขของการลาออกของพยาบาลวิชาชีพที่มีจ้านวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพที่เหลือต้อง
ท้างานหนักเพิ่มมากขึ้น ท้าให้ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการที่ลด
น้อยลง ท้าให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่เกิดความเครียด และเกิดความไม่มั่นคงในงาน ซึ่งจะท้าให้เกิดผลเสียต่อ
สุขภาพร่างกายของพยาบาลวิชาชีพ และยังท้าให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายในการสรรหาพยาบาลวิชาชีพใหม่มาทดแทน 
ท้าให้ผู้บริหารในโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลของรัฐจ้าเป็นต้องหาแนวทางในการรักษาพยาบาลวิชาชีพให้
คงอยู่ในโรงพยาบาลให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 
เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลของรัฐที่มีการใช้บริการของประชาชนเป็นจ้านวนมาก โดยเป็นที่นิยมของ
ประชาชนท่ัวท้ังประเทศ และมีการพัฒนาคุณภาพในการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับได้รับพระกรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์ และจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไปในการการให้การสนับสนุน 

จากข้อมูลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นท้าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ และ
ปัจจัยค้้าจุนกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อน้าผลการศึกษาไปใช้เป็นข้อมูลและเป็นแนวทาง
ในการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของพยาบาลวิชาชีพ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มอัตราการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อเพิ่มคุณภาพในการให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้้าจุน และการคงอยู่ของพยายาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตร์ได้แก่ รายได้ อายุ ประสบการณ์การท้างาน จ้านวนช่ัวโมง

ปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ และสถานภาพสมรส กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้้าจุน และการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล          

ศิริราช 
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สมมติฐานในการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ อายุ ประสบการณ์การท้างาน  จ้านวนช่ัวโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ 

สถานภาพสมรสที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกต่างกนั 
2. ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 
3. ปัจจัยค้้าจุนมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 
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ตัวแปรลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย เพศ สถานภาพ อายุ ครอบครัว จ้านวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพ ระดับ
การศึกษา และรายได้ต่อเดือน Schiffman และ Kanuk (2010) ลักษณะทางประชากรศาสตร์ หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตัวบุคคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ ศาสนา และเชื้อชาติ 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค ้าจุน Frederick Herzberg (1959) ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีในการ
บริหารพฤติกรรมของคนในองค์กรที่มีชื่อเสียงโดยทฤษฎีสองปัจจัย  ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน กับปัจจัยที่ช่วย
เสริมแรงจูงใจให้พนักงานในองค์กรมีประสิทธิภาพในก้ารท้างานที่ดีขึ้น คือ ปัจจัยจูงใจ และปัจจัยค้้าจุน โดยปัจจัยจูงใจ
ประกอบด้วย 5 ด้านได้แก่ 1. ความรับผิดชอบ   2. การได้รับการยกย่องยอมรับ  3. ความส้าเร็จของบุคคลในการท้างาน  
4. ลักษณะของงาน  5. ความก้าวหน้า และปัจจัยค้้าจุน ประกอบด้วย 9 ด้าน 1. ความมั่นคงในงาน 2. นโยบายและ           
การบริหารงาน 3. เงินเดือน 4. ความสัมพันธ์กับบุคคลภายในองค์กร 5.โอกาสที่จะได้รับความก้าวหน้าในงาน 6. ความ
เป็นอยู่ส่วนตัว 7. สถานะของอาชีพ 8. วิธีการปกครองของผู้บังคับบัญชา 9. สภาพการท้างาน ส่วนทองฟู ศิริวงศ์ (2555) 
ได้กล่าวไว้ว่า ทฤษฏีแรงจูงใจ การจูงใจหมายถึงภาวะที่ถูกกระตุ้นหรือการผลักดันโดยแรงจูงใจให้แสดงพฤติกรรมอย่าง
หนึ่งอย่างใดออกมาเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่หวังไว้ และMaslow A. H. (1954) ได้กล่าวไว้ว่า ความต้องการของคนจะเป็น
จุดเริ่มต้นของกระบวนการจูงใจ ทฤษฎีของMaslow การเรียงล้าดับความต้องการ มีดังนี้ 1. ความต้องการทางร่างกาย  
2. ความต้องการทางด้านความมั่นคงปลอดภัย 3. ความต้องการทางด้านสังคม 4. ความต้องการที่จะมีช่ือเสียง                 
หรือฐานะเด่น 5. ความต้องการด้านการสร้างความประจักษ์ตน  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการคงอยู่ในงาน Mathis และ Jackson (2010) ได้กล่าวไว้ว่า การคงอยู่ในงานเป็นสิ่ง
ที่ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการได้ และสามารถขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานคงอยู่ในงาน โดยปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การประกอบด้วย 5 ปัจจัย 1. ลักษณะงานและการท้างาน 2. สมัพันธภาพของบุคลากรภายใน
องค์การ 3. ปัจจัยด้านคุณลักษณะขององค์กร 4. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในอาชีพ 5. การให้รางวัล Taylor (2005) 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเชิงบวกต่อการคงอยู่ในองค์กรของพนักงานประกอบด้วย 6 ปัจจัย นงนุช เจดีย์แปง (2550) 
ความหมายของความตั้งใจคงอยู่ หมายถึง ความคิดของพนักงานที่จะท้างานอยู่กับองค์กรด้วยความสมัครใจและไม่มี
ความคิดที่จะลาออก และปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) ความตั้งใจคงอยู่ในงานเป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับความผูกพัน และ
ความจงรักภักดีต่อองค์กรโดยผู้ที่มีความผูกพันและจงรักภักดีต่อองค์กรนั้นจะปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรด้วยความพอใจท่ีจะ
ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรนั้นให้ยาวนานท่ีสุดและไม่คิดจะลาออก 
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ประวัติโรงพยาบาลศิริราช องค์กรพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช องค์กรพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช            
มีหน้าที่หลักในการให้บริการทางการแพทย์ รวมทั้งการจัดท้าการศึกษาและการวิจัย มีสถานะเป็นฝ่าย สังกัดคณะแพทย์
ศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เป็นองค์กรพยาบาล สังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราช มีวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์เดียวกับโรงพยาบาลศิริราช คือการให้บริการทางการแพทย์ ร่วมกับ
การสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการวิจัย และมีการบริหารงานโดยตรง นอกจากนี้มีการจัดการ และพัฒนาการ
ด้าเนินการให้บริการพยาบาล และดูแลประชาชนท่ีมารับบริการ และท้าให้ผู้มารับบริการรู้สึกสะดวกสบาย และปลอดภัย 
โดยที่พยาบาลศิริราช ต้องปฏิบัติตามพันธกิจ ที่นอกเหนือจากการจะต้องดูแลผู้ป้วยทุกเพศ ทุกวัย ยังต้องท้าหน้าที่             
ครูพี่เลี้ยง สอนงานนักศึกษา และเป็นแหล่งผลิตบุคลากรทางด้านสุขภาพหลายๆหลักสูตร จนไปถึงการพัฒนามาตรฐาน
การดูแลผู้ป่วย 

ในปัจจุบันพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราข มีจ้านวน 3 ,536  คน (หน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์            
งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิริราช, 2561)  

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล มีการวางแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งจะมุ่งสู่ด้านความเป็นเลิศใน
ระดับสากล มีพันธกิจ 3 ประการ คือ 1) จัดระบบบริหารจัดการและให้การพยาบาลที่มีคุณภาพด้วยมาตรฐานระดับสากล
ที่สอดคล้องความต้องการของประเทศ และชี้น้าสังคม 2) สร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการพยาบาล บรรยากาศทางวิชาการ
และการพัฒนานวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ 3) สร้างผู้ เช่ียวชาญและเครือข่ายทางการพยาบาลที่มีศักยภาพและ
ประสิทธิภาพสูง 
 บทบาทขององค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลศิริราชมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ ได้แก่ การ
ให้บริการทางการแพทย์ การสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการสนับสนุนการวิจัย องค์กรพยาบาลโรงพยาบาลศิริ
ราช โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 การให้บริการทางการแพทย์เป็นการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่งโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาล          
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเตียงทั้งหมด 2,160 เตียง มีจ้านวนผู้ป่วยนอกเข้ามารับบริการ 3,000-4,000 คนต่อวัน              
มีผู้ป่วยใน 80,000 คนต่อปี (ข้อมูล ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2560) จะเห็นได้ว่ามีจ้านวนผู้ป่วยจ้านวนมากเข้ามาใช้บริการ
โรงพยาบาลศิริราช พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ของโรงพยาบาลศิริราช ประมาณร้อยละ 70 ถึงร้อยละ 90 ของงาน
บริการ เป็นบริการที่จัดให้โดยโรงพยาบาลและมีพยาบาลที่เป็นก้าลังหลักในการมีส่วนร่วม ดังนั้นบทบาทของพยาบาล              
ในการให้บริการทางการแพทย์จึงเป็นบทบาทหลักที่มีความส้าคัญมาก และยังเป็นก้าลังส้าคัญในการขับเคลื่อนองค์กร 
เนื่องจากพยาบาลเป็นกลุ่มบุคลากรที่ใกญ่ที่สุดในโรงพยาบาล เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย พยาบาลจะเป็น
บุคลากรกลุ่มแรกท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายขององค์กร 
 การสนับสนุนการจัดการการศึกษานอกจากโรงพยาบาลจะเป็นสถานที่ ให้รับบริการทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลศิริราชยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาโดยมีพยาบาลวิชาชีพเป็นผู้ช่วยอ้านายความสะดวก 
จัดเตรียมอุปกรณ์ ช่วยสอนและให้ค้าแนะน้ากับนักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
 การสนับสนุนงานวิจัย การสร้างผลงานวิจัยเป็นอีกบทบาทหน้าท่ีหนึ่งของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 
การท้างานในโรงพยาบาล เป็นแหล่งข้อมูลที่จะน้าไปสูง่านวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากพยาบาลผู้ปฏิบัติงานโดยตรงจะได้
เล็งเห็นปัญหาต่างๆ และสามารถน้ามาเป็นหัวข้อวิจัยในการพัฒนาสู่งานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในอนาคต 
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วิธีด้าเนินการวิจัย  
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช มีจ้านวน 3,536  คน 

(หน่วยรายงานสถิติทางการแพทย์ งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิริราช, 2561)  
การเลือกกลุม่ตัวอย่าง 

ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิรริาช โดยผู้วิจัยได้ก้าหนดขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างตามสตูรของ (Krejcie & Morgan, 1970)ที่ระดับความเชื่อมั่นที่ร้อยละ 95 และมีความคาดเคลื่อนร้อยละ 5 

ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 347 ตัวอย่าง 

สูตร n      =      X2 Np ( 1 – p) 
              e2 (N-1) + X2 p(1-P) 
       

โดยที ่ n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = ขนาดของประชากร 

   e = ระดับความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได ้
   X2 = ค่าไคสแควร์ที่ df เท่ากับ 1 และระดับความเชื่อมั่น 95%  (X2=3.841) 
   p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให้ก้าหนด p = 0.5)  
 

แทนค่า n   =           3.841 x 3,536 x 0.5 x 0.5 
                           (.05)2 x (3,536-1) + 3.841x0.5x0.5 
   n   =    346.54 หรือ 347 ตัวอย่าง 

จากการค้านวนจะได้ขนาดกลุม่ตัวอย่าง 347 ตัวอย่าง ผู้วิจัยเพิ่มจ้านวนตัวอย่างอีก 38 ตัวอย่างรวมขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด 385 ตัวอย่าง โดยในการวิจัยครั้งนีผู้้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอน ดังนี ้

ขั นตอนการสุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนที่ 1 การเลืกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยท้าการเก็บข้อมูลจากการแจก
แบบสอบถามให้กับพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช จากท้ังหมด 16ฝ่าย โดยเลือกเฉพาะพยาบาลวิชาชีพท่ี 11 ฝ่าย
ที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้ได้จ้านวนกลุ่มตัวอย่าง 385 ตัวอย่าง 

ขั้นตอนท่ี 2 การสุ่มตัวอย่างโดยก้าหนดโควตา (Quota sampling) โดยการก้าหนดกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชใน 11 ฝ่าย 

ขั้นตอนท่ี 3 การสุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตาม
ความเต็มใจของพยาบาลวิชาชีพที่จะสามารถให้ข้อมูลซึ่งใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลเป็นไป
ตามฝ่ายพยาบาลที่ได้ในขั้นตอนท่ี 1 จะแจกแบบสอบถามที่จัดเตรียมไว้ตามจ้านวนกลุ่มตัวอย่างตามขั้นตอนท่ี 2 จนครบ 
385 ตัวอย่าง 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ในการศึกษาครั้งน้ีผู้วิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งสร้างขึ้น

เพื่อศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างปจัจัยจูงใจ ปัจจัยค้้าจุนกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ซึ่งได้มา



7 
 

 
 

จากการศึกษาเอกสารต่างๆ ทฤษฎีแนวความคิดงานวิจยัที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามให้
ครอบคลมุกับสิ่งที่ต้องการศึกษา  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใช้

แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ้านวน 385 ตัวอย่าง โดยขอความร่วมมือจากพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล           
ศิริราช 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเชิงพรรรนา (Descriptive Statistics) พื้นฐานประกอบด้วย 

1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม ตัวอย่าง 
            1.2. ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้แปลความหมายของ

ข้อมูล 
2. สถิติที่ใช้วิเคราะห์คุณภาพของแบบสอบถาม 

 2.1 สถิติที่ใช้ทดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา 

(α -Coefficient) ของ ครอนบราค (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 
3.  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) โดยใช้ 

3.1 ค่าสถติิ Independent Sample t-test ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
2 กลุ่ม ท่ีเป็นอิสระต่อกัน (Independent Sample) ที่นัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) 

3.2 ค่ าสถิติ  F-test ใช้วิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว (One-way Analysis of Variance) ใช้
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2561) 

3.3 สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment correlation 
coefficient) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2545) ใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกัน 

 

ผลการวิจัย 
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่  1 จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า พยาบาลวิชาชีพ                          

ในโรงพยาบาลศิริราชที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่  มีรายได้  20,001-25,000 บาท จ้านวน 147 คน คิดเป็น                 
ร้อยละ 38.18 อายุ 23-30 ปี จ้านวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 43.90 มีจ้านวนช่ัวโมงการท้างานต่อสัปดาห์น้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 40 ช่ัวโมง จ้านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 37.92 ประสบการณ์ท้างาน มากกว่า 15 ปีขึ้นไป จ้านวน 138 คน  
คิดเป็นร้อยละ 35.86 และมีสถานภาพ โสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ จ้านวน 297 คน คิดเป็นร้อยละ 77.14   

ตอนท่ี 2 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช โดยรวม 
มีระดับปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.129 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน ได้แก่ ลักษณะงาน มีค่าเฉลี่ย 
4.180 ความก้าวหน้า มีค่าเฉลี่ย 4.059 และความส้าเร็จในงาน มีค่าเฉลี่ย 4.148 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชในระดับมากทุกด้าน  

ตอนที่ 3 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยค้้าจุนกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 
โดยรวม มีระดับปัจจัยค้้าจุนอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.934 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน ได้แก่ ค่าตอบแทน  
มีค่าเฉลี่ย 3.729 การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา มีค่าเฉลี่ย 3.948 นโยบายการบริหารงาน มีค่าเฉลี่ย 3.869 
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สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย 3.944  และความมั่นคง มีค่าเฉลี่ย 4.182 ปัจจัยค้้าจุนเหล่านี้             
มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชในระดับมากทุกด้าน  

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 
โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.053 เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน ได้แก่ ท่านตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชให้นานที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.150 และท่านไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น 
3.960 ซึ่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชมีระดับความคิดเห็นกับการคงอยู่ ในระดับมากทุกด้าน  

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ อายุ ประสบการณ์การท้างาน  จ้านวนช่ัวโมงปฏิบัติงาน               

ต่อสัปดาห์ สถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช            
ที่แตกต่างกัน 
 สมมติฐานข้อที่ 1.1 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับความคิดเห็นของ
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่แตกต่างกัน  ด้านท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช           
ให้นานที่สุด ด้านท่านไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และด้านการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราชโดยรวมแตกต่างกันที่นัยส้าคัญทางสถิติ .01 เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 คิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่แตกต่างกัน  ด้านท่านตั้งใจท่ีจะปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาลศิริราชให้นานที่สุด ด้านท่านไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และด้านการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวมแตกต่างกันที่นัยส้าคัญทางสถิติ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัย
ที่ตั้งไว ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีประสบการณ์การท้างาน แตกต่างกัน มีผลต่อ
ระดับความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่แตกต่างกัน ด้านท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลศิริราชให้นานที่สุด ด้านท่านไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และด้านการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวมแตกต่างกันที่นัยส้าคัญทางสถิติ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่  1.4 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีจ้านวนช่ัวโมงปฏิบั ติงานต่อสัปดาห์              
แตกต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่แตกต่างกัน  ด้านท่าน
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชให้นานที่สุด ด้านท่านไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และด้าน
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวมไม่แตกต่างกันที่นัยส้าคัญทางสถิติ .01 ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว้ 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน  มีผลต่อระดับ
ความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่แตกต่างกัน ด้านท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลศิริราชให้นานที่สุด ด้านท่านไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และด้านการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวมไม่แตกต่างกันท่ีนัยส้าคัญทางสถิติ .01 ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานในการวิจัยที่ตั้งไว ้

สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช  ผลการ
วิเคราะห์พบว่าในความสัมพันธ์ของปัจจัยจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริ
ราช มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านของ
ปัจจัยจูงใจกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชมีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยค้้าจุนมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริ ราชปัจจัย               
ค้้าจุนโดยรวมกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็นไป          
ในทิศทางเดียวกัน เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าทุกด้านของปัจจัยค้้าจุนกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล          
ศิริราชมีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจปัจจัยค้้าจุนกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ            

ในโรงพยาบาลศิริราช สามารถสรุปประเด็นส้าคัญและน้ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
1. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ที่มีลักษณะประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีการคงอยู่ที่แตกต่างกัน 

โดยการผลการวิจัยพบว่า  
1.1 พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช

ให้นานที่สุด ไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช
โดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .01 โดยที่พยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้ ตั้งแต่ 45,001 ขึ้นไป มีแนวโน้ม               
ที่จะคงอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชมากที่สุด ท้ังนี้เพราะว่ารายได้ที่สูงท้าให้เพียงพอกับค่าครองชีพในเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน  
จึงท้าให้ไม่ต้องดิ้นรนมากในการเปลี่ยนงานหรือไปท้างานพิเศษเพิ่มเติม ดังนั้นรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่มาก ถือได้ว่าเป็น
ปัจจัยส้าคัญที่มีอิทธิพลท้าให้พยาบาลวิชาชีพ มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ในโรงพยาบาลศิริราช มากกว่าพยาบาลที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ บงกชพร ตั้งฉัตรชัย บุญทิพย์ สิริธรังศรี สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล และ                     
วิไลพร รังควัต (2554) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยท้านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า รายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพอย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ระดับ .001 นอกจากนี้ จิรัชยา เจียวก๊ก วันชัย ธรรมสัจการ และ ปรียา แก้วพิมล 
(2558) ท้าการศึกษาเรื่อง ความคงอยู่และการตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
จังหวัดสงขลา พบว่าเหตุผลการลาออกจากการเป็นพยาบาลวิชาชีพ เพราะเงินเดือนที่ได้รับขณะปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับต่้า เมื่อเปรียบเทียบกับภาระงาน และหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ และเมื่อเปรียบเทียบ
อัตราเงินเดือนพยาบาลวิชาชีพกับโรงพยาบาลเอกชน ท่ีมีประสบการณ์ท้างานระดับเดียวกัน พบว่ามีรายได้สูงกว่า และ             
มีค่าตอบแทนล่วงเวลาในอัตราที่สูงกว่า ท้าให้กลุ่มพยาบาลวิชาชีพที่มีภาระค่าใช้จ่าย จึงรู้สึกว่ารายได้ไม่เพียงพอ ซึ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมณพัฒน์ แฉล้มเขตต์ (2559) ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีระดับของ
การคงอยู่ในงานที่ไม่แตกต่างกัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของพยาบาลวิชาชีพ ไม่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาล
วิชาชีพ  

1.2 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีอายุแตกต่างกัน มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาล               
ศิริราชให้นานที่สุด ไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล              
ศิริราชโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .01 โดยที่พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุมากกว่า 54 ปีขึ้นไป มีแนวโน้ม
ที่จะคงอยู่ในโรงพยาบาลศิริราชมากกว่าช่วงอายุอื่น ซึ่งอาจเกิดจากการท้างานมาเป็นระยะเวลานาน จึงเกิดความผูกพัน
กับผู้ร่วมงานภายในหน่วยงาน การใช้ชีวิตแบบพี่น้อง ท้าให้เกิดความอบอุ่น และช่วงวัยดังกล่าวเป็นช่วงวัยที่ไม่ต้องการ
การเปลี่ยนแปลง ต้องการความมั่นคงในชีวิต จึงไม่คิดที่จะย้ายงาน หรือหางานใหม่ ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
พิมณพัฒน์ แฉล้มเขตต์ (2559) ศึกษาปัจจัยที่ท้าให้เกิดการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์                  
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เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุต่้ากว่าหรือเท่ากับ 25 ปี มีแนวโน้มที่จะย้ายงานหรือ
หางานใหม่น้อยกว่าช่วงอายุอื่น เนื่องจากมีความคิดที่จะเรียนรู้งาน สั่งสมประสบการณ์ และชั่วโมงการท้างานให้มากพอ 
ก่อนที่จะมีความคิดที่จะย้ายงานเกิดขึ้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑิรา มาศเมธา (2557) ปัจจัยค้้าจุนที่มีผลต่อ
การคงอยู่ของพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้้าไท1 พบว่า พนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้้าไท1 ที่มีอายุแตกต่างกัน ระดับ             
การคงอยู่ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยส้าคัญทางสถิติที่ .05 

1.3 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีประสบการณ์ท้างานที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจที่จะ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชให้นานที่สุด ไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .01 โดยที่พยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์
ท้างานมากกว่า 15 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราชมากกว่าผู้ที่มีประสบกาณ์น้อย สอดคล้ องกับ
งานวิจัยของ อรุณรัตน์ คันธา รัชนี ศุจิจันทรรัตน์ วิไลวรรณ ทองเจริญ จันทนา นามเทพ และ ศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร 
(2555) ปัจจัยท้านายความต้องการอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ความต้องการอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับประสบการณ์การท้างาน คือถ้ามีประสบการณ์ท้างานที่มากขึ้น จะมี
ความต้องการอยู่ในพยาบาลวิชาชีพมากข้ึน เนื่องจากประสบการณ์ท้างานมากขึ้น จะมีการท้างานกับบุคคลหลายประเภท             
ท้าให้มองชีวิตอย่างกว้างไกล ครอบคลุมลึกซึ้ง และมีวุฒิภาวะมากขึ้น ดังนั้นโอกาสในการเบื่อหน่ายในการท้างาน ซึ่งจะ
น้าไปสู่การลาออกจากงานนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อย ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมณพัฒน์ แฉล้มเขตต์ (2559) 
กล่าวว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า 20 ปีขึ้นไป มีความคิดที่จะย้ายงาน และมองหางานใหม่
มากกว่า ในช่วงอื่น ๆ ซึ่งอาจเกิดได้จาก มีประสบการณ์มามากเพียงพอแล้ว จึงรู้สึกถึงความจ้าเจ อยากเปลี่ยนการท้างาน
เป็นรูปแบบอื่น ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑิรา มาศเมธา (2557) ปัจจัยค้้าจุนที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงาน
โรงพยาบาลกล้วยน้้าไท1 พบว่า ประสบการณ์ในการท้างานต่างกัน ระดับการคงอยู่ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส้าคัญทางสถิติที่ .05 

1.4 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีจ้านวนช่ัวโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจ
ที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชให้นานที่สุด ไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .01 จ้านวนช่ัวโมงปฏิบัติงานต่อ
สัปดาห์จึงไม่ได้ส่งผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ อาจเนื่องมาจากการจัดสรรแบ่งเวลาการท้าง านตามความ
เหมาะสม และภาระงานตามหน้าที่ที่แต่ละคนได้รับ จ้านวนช่ัวโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์จึงไม่ได้มีอิทธิพลในการลาออก
ของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งไม่สอดคล้องกันงานวิจัยของ นวลรัตน์ วรจิตติ และ กัญญดา ประจุศิลป (2560) กล่าวว่า จ้านวน
ช่ัวโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ที่น้อย คือน้อยกว่า 41 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์จะท้าให้มีความตั้งใจคงอยู่ในองค์การมากกว่าจ้านวน
ช่ัวโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ที่มากกว่า 41 ช่ัวโมงขึ้นไป จากปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในปัจจุบันท้าให้
พยาบาลวิชาชีพต้องขึ้นเวรปฏิบัติงานมากกว่าปกติ การปฏิบัติงานที่ยาวนานหรือไม่แน่นอนท้าให้ขาดสมดุลระหว่างงาน
และครอบครัว ประสบปัญหาการบริหารจัดการเวลา เมื่อยล้า พักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ท้าให้พยาบาลไม่คงอยู่
ในงาน  

1.5 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลศิริราชให้นานที่สุด ไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราชโดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .01 เนื่องจากสถานภาพสมรสไม่ได้มีอิทธิพลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมายโดยตรง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑิรา มาศเมธา (2557) พบว่า
พนักงานโรงพยาบกล้วยน้้าไท1 ที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีระดับการคงอยู่ปฏิบัติงานไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส้าคัญ
ทางสถิติที่ .05 แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมณพัฒน์ แฉล้มเขตต์ (2559) ปัจจัยที่ท้าให้เกิดการคงอยู่ของพยาบาล
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วิชาชีพในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรส มี
แนวโน้มที่จะย้ายงาน และมองหางานใหม่มากกว่า พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสถานภาพอ่ืน 

2. ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช จากการศึกษาพบว่าปัจจัย
จูงใจมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน จะเห็นได้
ว่าเมื่อพยาบาลวิชาชีพมีปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้า และด้านความส้าเร็จในงาน พยาบาล
วิชาชีพย่อมมีการคงอยู่มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรัชยา เจียวก๊ก วันชัย ธรรมสัจการ และ ปรียา แก้วพิมล 
(2558) ท้าการศึกษาเรื่อง ความคงอยู่และการตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย 
จังหวัดสงขลา พบว่า ปัจจัยจูงใจเป็นสาเหตุที่ท้าให้พยาบาลมีการคงอยู่ คือ วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร และได้รับ
สนับสนุนจากหัวหน้างาน สาเหตุที่ท้าให้พยาบาลมีความตั้งใจที่จะลาออก คือ สภาพแวดล้อมในการท้างาน ลักษณะการ
ท้างาน และความประสบความส้าเร็จในหน้าท่ีการงาน 

3. ปัจจัยค้้าจุนมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ความสัมพันธ์ปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน จะเห็นได้ว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีปัจจัยค้้าจุน ด้านค่าตอบแทน ด้านการได้รับ
การสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายการบริหารงาน ด้านสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และด้านมั่นคง
ในงาน มากหรือน้อย จะส่งผลต่อการคงอยู่ด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑิรา มาศเมธา (2557) ปัจจัยค้้าจุน
ที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้้าไท 1 กล่าวว่า ปัจจัยค้้าจุน ด้านนโยบายการบริหารงาน              
ด้านค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล และด้านความมั่นคงและโอกาสก้าวหน้าในหน้าท่ีการงานมีความสัมพันธ์กับการ
คงอยู่ของพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้้าไท1 ท้าให้พนักงานมีความสบายใจท้างานตรงกับนโยบาย มีความมั่นคงจาก
รายได้ที่เพียงพอ และอนาคตมีโอกาสก้าวหน้า เพราะมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่อย่างมีนัยส้าคัญทางสถิติที่ .05 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจปัจจัยค้้าจุนกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลศิริราช ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยดังนี้ 
1. จากผลการวิจัยในเรื่องของรายได้ จะเห็นได้ว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้สูงจะมีการคงอยู่ในโรงพยาบาล              

ศิริราชนานกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายได้น้อย แสดงว่ารายได้มีผลต่อการคงอยู่ ดังนั้นทางโรงพยาบาลศิริราชควร
พิจารณาหรือก้าหนดนโยบายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการคงอยู่ในเรื่องของค่าตอบแทน เงินเดือนของพยาบาลวิชาชีพ มีเงิน
ค่าล่วงเวลา เงินค่าเวร หรือสวัสดิการที่ดี เช่นด้านที่พักอาศัย ด้านกิจกรรมสันทนาการ การหารายได้พิเศษ หรือการมี
สวัสดิการให้กับครอบครัวของผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น ให้มีความเพียงพอต่อการด้าเนินชีวิต เหมาะสมกับเศรษฐกิจของ
ประเทศในปัจจุบัน และให้มีความเหมาะสมกับปรมิาณงานและต้าแหน่งหน้าที่ของพยาบาลให้สามารถด้าเนินชีวิตได้อย่าง
มีความสุข 

2. จากผลการวิจัยพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุมากจะมีการคงอยู่โรงพยาบาลศิริราชมากกว่าพยาบาวิชาชีพ                    
ที่อายุน้อย การรักษาพยาบาลที่อายุยังน้อย เนื่องด้วยพยาบาลเหล่านี้เป็นคนรุ่นใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็น          
ตัวของตัวเองสูง ท้างานเก่งเหมาะกับการน้ามาพัฒนาองค์กรให้มีความก้าวหน้า จึงมีข้อเสนอแนะให้สร้างแรงจูงใจให้กับ
พยาบาลวิชาชีพกลุ่มนี้ ด้วยการส่งพยาบาลให้เรียนต่อในสาขาที่เกี่ยวข้อง ให้ทุนการศึกษาในการพัฒนาตัวเอง มีโอกาส
ศึกษาดูงานต่อต่างประเทศ เพ่ือน้าความรู้ที่ได้กลับมาพัฒนาโรงพยาบาลและหน้าที่การงานให้ท้างานอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมท้ังมีองค์ความรู้ใหม่ๆน้ามากลับมาใช้ในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพได้อย่างมีศักยภาพ 
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3. โรงพยาบาลควรสร้างความมั่นใจและความมั่นคงต่อการมีส่วนร่วมในการให้โอกาสที่จะรับผิดชอบงานส้าคัญ
ในโรงพยาบาลเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง 

4. มีการจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน นอกจากนี้
พยาบาลที่มีช่วงวัยที่แตกต่างกันก็จะเข้าใจกัน และได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน ท้าให้บรรยากาศในการท้างานมีแนวโน้มที่จะ
ช่วยเหลือกันมากขึ้น และเพิ่มโอกาสให้พยาบาลที่มีอายุน้อย มีความมั่นใจในการที่จะคงอยู่ได้นานมากขึ้น  

5. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็น ใช้ความรู้ ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในงานที่
ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเต็มศักยภาพ ไม่ควรมีกฏเกณฑ์ กรอบข้อบังคับที่มากเกินไปจนท้าให้รู้สึกอึดอัดในการท้างาน 
ลดความตึงเครียดของพยาบาลในการท้างานลงเพราะด้วยภาระหน้าที่ที่ท้าก็สร้างความเครี ยดและความรับผิดชอบ               
ที่สูงมากอยู่แล้ว  

6. มีการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะให้กับพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้
พยาบาลได้รับทักษะใหม่ๆ มีการเพิ่มพูนความรู้ให้กับตัวเอง และมีการพัฒนาความรู้ความสามารถ ท้าให้เป็นพยาบาลที่มี
คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในสาขาอาชีพ ส่งเสริมให้เจริญในหน้าท่ีการงาน ส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพอาจมีความผูกพันกับ
โรงพยาบาลมากยิ่งขึ้น และท้าให้คงอยู่ในงานนานมากขึ้น ซึ่งการพัฒนาบุคลากรอาจจะมีการใช้รูปแบบการประชุม
วิชาการ การอบรมสัมมนา การจัดหลักสูตรศึกษาเฉพาะทาง หรือมีการศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ              
เป็นต้น 

7. ปัจจัยจูงใจ ด้านลักษณะของงาน ด้านความก้าวหน้า และด้านความส้าเร็จในงาน จะส่งผลต่อการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลศิริราช ดังนั้น ทางโรงพยาบาลควรตระหนักและให้ความส้าคัญในเรื่องดังกล่าว ด้าน
ลักษณะของงาน ทางโรงพยาบาลควรก้าหนดแนวทางการปฏิบัติงานเป้าหมาย บทบาทหน้าที่การท้างาน และ
สภาพแวดล้อมให้ชัดเจน เข้าใจตรงกัน และมีการพิจารณาพยาบาลที่มีการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนี้ควรจัดสรรคนให้
เหมาะสมกับงาน ตามความรู้ความสามารถ และการให้ความยืดหยุ่นในการจัดตารางเวรการท้างานที่เหมาะสมกับภาระ
งาน ให้โอกาสพยาบาลวิชาชีพสามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงตารางการท้างานหรือแลกเปลี่ยนเวรได้เมื่อมีเหตุจ้าเป็น 
เพื่อไม่ให้เกิดความรู้สึกกดดันในการท้างานและเพื่อให้เกิดความสมดุลของชีวิตท้างานและชีวิตส่วนตัว ส่งผลกับการคงอยู่
ในงาน ส่วนด้านความก้าวหน้า ผู้บริหารควรมีการประเมินผลงานของของพยาบาลวิชาชีพจะได้ทราบว่ามีความถนัดหรือ
เหมาะสมในงานหรือไม่ เปิดโอกาสให้กลุ่มพยาบาลวิชาชีพสามารถก้าวขึ้นสู่ต้าแหน่งที่สูงได้ ให้โอกาสลาศึกษาต่อใน   
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งใส่ใจความต้องการพื้นฐานของพยาบาลวิชาชีพ ท้าให้มีขวัญและก้าลังใจในการท้างาน และด้าน
ความส้าเร็จในงาน ควรมีนโยบาลการเลื่อนต้าแหน่งที่เป็นธรรมและชัดเจนโดยก้าหนดเส้นทางความก้าวหน้า (Career 
path) เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมองเห็น เส้นทางในการประสบความส้าเร็จในสายงานที่ปฏิบัติงานอยู่ สร้างความเช่ือมั่น              
ในต้าแหน่งหน้าที่การงานให้กับพยาบาลวิชาชีพ 

8. ปัจจัยค้้าจุน ด้านค่าตอบแทน ด้านการได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ด้านนโยบายการบริหารงาน 
ด้านสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และด้านมั่นคงในงาน ส่งผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพของ
โรงพยาบาลศิริรราช ดังนั้นจึงควรพิจารณาเรื่องค่าตอบแทนและเงินเดือนของพยาบาลวิชาชีพให้มีเพียงพอส้าหรับการ
ด้าเนินชีวิต รวมทั้งมีความเหมาะสมกับปริมาณงานและต้าแหน่งหน้าที่การงานของพยาบาลวิชาชีพเพื่อให้พยาบาล
วิชาชีพสามารถด้าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในการคงอยู่ในโรงพยาบาลศิริราช ส่วนด้านการบริหารควรมีนโยบายการ
บริหารโรงพยาบาลให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน 
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 
จากผลการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจปัจจัยค้้าจุนกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลศิริราช ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท้าวิจัยครั้งต่อไปดังน้ี 
1. ควรศึกษาการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลอื่นเพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบ

ระหว่างพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชกับโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลอื่นที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจปัจจัยค้้าจุนกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ 

2. ควรศึกษาการคงอยู่ของบุคลากรทางการแพทย์เพิ่มเติม เพื่อให้เห็นถึงการคงอยู่ของบุคคากรทางการแพทย์ 
3. ควรมีการศึกษาปัจจัยด้านอื่น ที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช              

เพื่อเป็นประโยชน์และแนวทางในการพัฒนาโรงพยาบาลให้มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพให้ดีขึ้น 
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