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บทคัดย่ อ
การวิจัยเชิงพรรณนานี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความตังใจจะออกจากงาน
้
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ กับความ
ตังใจจะออกจากงาน
้
และปั จจัยทานายความตังใจจะออกจากงานของอาจารย์
้
พยาบาล กลุ่มตัวอย่างสุ่มอย่างง่ายจากอาจารย์พยาบาล
ที่ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยพยาบาลเครื อข่ายภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จานวน 5 แห่ง จานวน 203 คน เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจัยเป็ นแบบสอบถาม ประกอบด้ วย 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ปั จจัยส่วนบุคคลและส่วนที่ 2 ปั จจัยด้ านลักษณะงาน บรรยากาศองค์กร
ความผูกพันต่อองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพชีวิตการทางาน ลักษณะแบบสอบถามเป็ นแบบประมาณค่า 5 ระดับ เครื่องมือผ่านการ
ตรวจสอบความตรงและคานวณความเที่ยงได้ ค่าแอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .88 .94 .91 .92 และ .96 ตามลาดับ วิเคราะห์ข้อมูลด้ วยสถิติ
เชิงพรรณนา หาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์เพียร์ สนั การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้
ผลการวิจัยพบว่า ความตัง้ ใจจะออกจากงานภายใน1 ปี อยู่ในระดับต่า และ 3 ปี อยู่ในระดับปานกลาง อายุ และอายุราชการ
มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความตัง้ ใจจะออกจากงานภายใน 1 ปี (r = 0.221, p < .01; r = 0.168, p < .05 ตามลาดับ) และ 3 ปี
(r 0.225, p < .01; r = 0.227, p < .01ตามล าดับ ) เงินเดือนและจานวนวันที่ป ฏิบัติงานสอนบนหอผู้ป่วยเฉลี่ ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับ ความตัง้ ใจจะออกจากงานภายใน 3 ปี (r = 0.218, p < .01; r = 0.168, p < .05 ตามล าดับ ) ปั จจัยด้ านคุณ ภาพชีวิตการ
ทางาน ลักษณะงาน บรรยากาศองค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และวัฒนธรรมองค์กรมีความสัมพันธ์ทางลบกับความตังใจจะออกจากงาน
้
ภายใน 3 ปี (r = -0.187, p< .01; r = -0.170, p < .05; r = -0.177, p < .05; r = -0.234, p < .01; and r = -0.173, p < .05 ตามล าดับ )
ความผูกพันต่อองค์กร อายุ อายุราชการ และจานวนวันที่ปฏิบตั ิงานสอนบนหอผู้ป่วยเฉลี่ย ต่อเดือนสามารถร่วมกันทานายความตังใจจะ
้
ออกจากงานภายใน 3 ปี ได้ ร้อยละ 42.2 (R2 = .422, F = 7.215 , p < .01)
คำสำคัญ : ปั จจัยทานายความตังใจจะออกจากงาน
้
ความตังใจจะออกจากงานของอาจารย์
้
พยาบาล
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Factors Predicting Turnover Intention of Nursing Faculty at the Nursing
Colleges under Praboromaratchanok Institute, Central Network 1
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Abstract
This descriptive study was designed to determine the level of turnover intention, factors correlating to, and predicting
variables for turnover intention of nursing faculty. A simple randomized sampling technique was used to recruit 203 nursing faculty
members working at five nursing colleges of the Praboromaratchanok Institute, Central Network 1. The data were collected using a
questionnaire of 2 parts. Part 1 asked about demographic data and Part 2 was about studied factors including quality of working
life, job characteristics, organizational climate, organizational commitment, and perceived organizational culture. The questionnaire
items were in 5 rating scale form. Content validity was performed and Cronbach’s coefficient alphas of .88, .94, .91, .92 and .96
were obtained for reliability. The data were analyzed using descriptive statistics, correlation, and stepwise multiple regression
analysis.
The findings revealed that the levels of turnover intention of the nursing faculty within 1 year and 3 years were low
moderate respectively. Age and years of work had significant positive relationships with turnover intention (within 1 year r = 0.221,
p < .01; r = 0.168, p < .05 respectively; within 3 years r 0.225, p < .01; r = 0.227, p < .01 respectively). Salary and amount of time
doing clinical teaching had positive relationships with turnover intention within 3 years (r = 0.21 8 , p < .01; r = 0.168, p < .05
respectively), while quality of working life, job characteristics, organizational climate, organizational commitment, and perceived
organizational culture had negative relationships organizational climate, organizational commitment, and perceived organizational
culture had negative relationships with turnover intention (r = -0.187, p< .01; r = -0.170, p < .05; r = -0.177, p < .05; r = -0.234, p <
.01; and r = -0.173, p < .05 respectively). Organization commitment, age, years of work, and amount of day in clinical teaching
could predict turnover intention within 3 years with 42.2% power of prediction (R2 = .422, F = 7.215 , p < .01).
Key words : Factors predicting turnover intention, turnover intention nursing faculty.
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บทนำ
ปั ญ หาการขาดแคลนพยาบาลเป็ นวิ ก ฤติ

เป็ นที่ต้องการอย่างสูง การแข่งขันกันในการให้ อาจารย์

ที่ เ กิ ด ขึ น้ ทั่ว โลก ทัง้ ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว 1,2,3,4

ที่จบระดับปริ ญญาเอกมาทางานในสถานศึกษาพยาบาล

และประเทศก าลั ง พั ฒ นา 5 รวมทั ง้ ประเทศไทย 6

เป็ นไปอย่ า งเข้ ม ข้ น ปั ญหาที่ ส าคัญ ที่ เห็ น ได้ ชัด ว่ า

ความขาดแคลนส่ ง ผลกระทบต่ อ การท างานของ

เป็ นอุ ป สรรคในการดึ ง ดู ด พยาบาลผู้ มี ค วาม รู้

พยาบาล ทาให้ เกิ ดความสงสัยไม่มั่นใจถึงคุณ ภาพ

ความสามารถเข้ ามาเป็ นอาจารย์ คื อ เงิ น เดื อ น/

ของการให้ บริ ก าร ความปลอดภัย ของผู้รั บ บริ ก าร

ค่าตอบแทนที่เพิ่มสูงขึ ้นในฝ่ ายบริ การอย่างต่อเนื่อง

รวมถึงชื่อเสียงของโรงพยาบาล7

ทาให้ พยาบาลสนใจมาทางานด้ านวิชาการน้ อยลง

ความขาดแคลนพยาบาลที่ เกิ ด ขึน้ มาจาก

สถานการณ์ ด้ านการศึ ก ษาพยาบาลใน

เหตุ ผ ลหลายประการ ทั ง้ จากความต้ องการด้ าน

ประเทศไทยเป็ นอีกปั จจัยสาคัญที่เร่ งให้ ปัญหาความ

สุขภาพที่เพิ่มมากขึ ้น ประชาชนเข้ าถึงบริ การสุขภาพ

ขาดแคลนอาจารย์พยาบาลในประเทศมีความรุ นแรง

ทาให้ มีการใช้ บริ การสุขภาพมากขึ ้น การไหลออกของ

มากขึ ้น เนื่องจากสถานการศึกษาของพยาบาลซึง่ ทา

พยาบาลจากภาครัฐไปยังภาคเอกชน และการลาออก

หน้ าที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลในประเทศไทย ซึง่ ปั จจุบนั

ของพยาบาล8 รวมถึงจานวนการผลิตพยาบาลที่จากัด

ต้ องรับนโยบายการผลิตพยาบาลเพิ่มจากรั ฐบาลและ

ซึง่ สาเหตุสาคัญมาจากความขาดแคลนอาจารย์ 7,9

สภาการพยาบาลเพื่ อ ชดเชยความขาดแคลนที่

ท าให้ สถาบั น การศึ ก ษาไม่ ส ามารถรั บ นั ก ศึ ก ษ า

ประเทศก าลัง เผชิ ญ อยู่ จ ากเดิ ม ในปี พ.ศ. 2551

เข้ าเรี ยนได้ ตามความต้ องการทัง้ ที่มี ผ้ ูสมัครจานวน

จานวนนักศึกษาพยาบาลรับใหม่ชนปี
ั ้ ที่ 1 ทัว่ ประเทศ

มาก ซึง่ Proto และ Dzurec10 มีความเห็นเช่นเดียวกัน

มีจานวน 5,025 คน แต่รัฐบาลและสภาการพยาบาล

ว่าปั ญหาความขาดแคลนอาจารย์ที่เพิ่มขึ ้นเป็ นปั จจัย

ได้ วางแผนผลิตเพิ่มอีกจานวน ปี ละ 2,240 คน ตังแต่
้

สาคัญ ต่อ ความขาดแคลนบุค ลากรพยาบาลที่ เกิ ด

ปี พ.ศ. 2552-2556 รวม 5 ปี = 11,200 คน12 การเพิ่ม

ในอเมริ ก าและประเทศอื่ น ๆ ทั่ว โลกสอดคล้ อ งกั บ

จ านวนการรั บ นัก ศึ ก ษาพยาบาลดัง กล่ า วท าให้ มี

Stanley, Capers, Berlin11 ซึง่ ผลการศึกษาชี ้ให้ เห็น

จานวนนักศึกษาเพิ่ ม ถึงกว่าร้ อยละ 40 ในการเพิ่ ม

ว่ามีความขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาพยาบาล

การผลิตพยาบาล ซึ่งสถานการศึกษาของพยาบาล

ในอเมริ กา โดยระบุวา่ ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริ ญญาเอก

หลายแห่ง พบว่า มีจานวนอาจารย์ ที่จากัดและอาจ
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ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรี ยนการสอนให้ เป็ นไปตาม

ขาดแคลนพยาบาล เช่นเดียวกันการทราบถึงปั จจัยที่

มาตรฐานและมี คุ ณ ภาพที่ ดี เนื่ อ งจากในระยะที่

มี ผ ลต่ อ ความตั ง้ ใจจะออกจากงานของอาจารย์

รั ฐ บาลจ าเป็ นต้ องจ ากั ด อัต ราก าลัง ในทศวรรษที่

พยาบาลจึงมีความสาคัญ เพราะสามารถนามาเป็ น

ผ่ า นมามี ผ ลให้ ต าแหน่ ง ของอาจารย์ พ ยาบาลที่

ข้ อมูลในการวางแผนเพื่อป้องกันไม่ให้ เกิดการสูญเสีย

เกษี ยณอายุราชการและลาออก จานวนมากได้ ถกู ยุบ

อาจารย์พยาบาลในสถาบันได้

ไปด้ วย โดยไม่ ได้ มี ป รั บ อัต ราก าลัง ทดแทน ท าให้
จานวนอาจารย์พยาบาลลดลง6, 12

จากการศึ ก ษาของ Gifford, Zammuto,
Gooddman14 พบว่า ความตังใจในการออกจากงาน
้

วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรม

มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับคุณภาพชีวิตการทางาน

ราชชนก ซึ่งเป็ นแหล่งสาคัญในการจัดการศึกษาของ

ของพยาบาล และคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของ

พยาบาลเพื่อผลิตพยาบาลให้ กบั หน่วยงานทังภาครั
้
ฐ

พยาบาลมีความสัมพันธ์ ในระดับสูงกับความผูกพัน

และเอกชน ประสบปั ญหาการขาดแคลนอาจารย์

ต่อองค์กร ความพึงพอใจในงาน การถ่ายโอนอานาจ

เช่ น เดี ย วกั น โดยพบว่ า อั ต ราส่ ว นของอาจารย์

และการมีสว่ นร่ วม นอกจากนี ้ยังมีปัจจัยที่มีผลต่อการ

พยาบาลต่อนักศึกษาพยาบาลไม่ เป็ นไปตามเกณฑ์

คงอยูใ่ นงานอีกหลายปั จจัย ผู้วิจยั ค้ นคว้ าปั จจัยที่มีผล

ที่สภาการพยาบาลกาหนด บางแห่งมีอตั ราส่วนของ

ต่อ การคงอยู่ในวิ ชาชี พ การพยาบาล ทัง้ ในประเทศ

นักศึกษามากกว่า 10 คน ต่ออาจารย์พยาบาล 1 คน

และต่างประเทศ พบว่าการที่ พ ยาบาลคงอยู่ในงาน

จากข้ อมู ล บุ ค ลากรของวิ ท ย าลั ย พ ยาบ าลใน

หรื อ การที่ พ ยาบาลอยากออกจากงาน เป็ นผลจาก

เครื อ ข่ า ยภาคกลาง 1 โดยเฉพาะวิ ท ยาลัย ในเขต

ปั จจัยสาคัญหลายประการ คือ 1) ลักษณะงาน15, 16, 17

กรุ งเทพมหานครและปริ มณฑล ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา

2) บรรยากาศขององค์กร18 3) ความผูกพันกับองค์กร19

พบว่ามีการสูญเสียอาจารย์พยาบาลเนื่องจากสาเหตุ

4) คุณภาพชีวิตในการทางาน14 5) วัฒนธรรมองค์กร20

อื่นที่ไม่ใช่การเกษี ยณอายุตามเวลา เช่น การโอนย้ าย

ดังนันจึ
้ งจาเป็ นต้ องศึกษาให้ ทราบถึงปั จจัย

ลาออก และเกษี ย ณอายุก่ อนกาหนดจ านวนมาก 13

ที่ เกี่ ย วข้ อ งและมี ผลต่อ ความตัง้ ใจจะออกจากงาน

ดัง นัน้ การธ ารงรั ก ษาอาจารย์ ให้ ค งอยู่ใ นวิ ท ยาลัย

ของอาจารย์ พยาบาลเพื่อสามารถจัดการกับปั ญ หา

พยาบาล นับว่ามีความสาคัญต่อการผลิตพยาบาล

ความขาดแคลนได้ ตรงประเด็น วิทยาลัยพยาบาลใน

ที่มีคณ
ุ ภาพ และช่วยลดความรุนแรงของปั ญหาความ

เครื อข่ายภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
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เป็ นวิทยาลัยที่ไม่ได้ สงั กัดกระทรวงศึกษาธิ การ ไม่มี

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อนาข้ อมูลมาเป็ น

พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด การศึ ก ษ าของตนเอง

แนวทางส าหรั บ ผู้ บริ ห ารในการก าหนดนโยบายที่

การประสาทปริ ญ ญาต้ องสมทบกับมหาวิทยาลัยอื่น

เหมาะสมและบริ หารจัดการด้ านบุคลากร เพื่อธารง

ซึง่ อาจส่งผลต่อการคงอยู่ในงาน ซึ่งยังไม่มีการศึกษา

รัก ษาอาจารย์ พ ยาบาลไว้ ในองค์ กร ซึ่งจะส่งผลต่ อ

อย่างจริ งจังต่อปั ญ หาความขาดแคลนด้ านอาจารย์

คุณ ภาพการศึ ก ษาพยาบาล และคุ ณ ภาพบริ ก าร

พยาบาลในสังกัด จึงถือเป็ นเรื่ องเร่ งด่วนที่จาเป็ นต้ อง

ทางการพยาบาลต่อไป

ศึกษาค้ นหาระดับความตังใจจะออกจากงาน
้
รวมทัง้
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อระดับคุณ ภาพชีวิตและความ

วัตถุประสงค์

ตังใจจะอยู
้
ใ่ นงาน เพื่อหาวิธีการดึงดูดและธารงรักษา

1. เพื่อศึกษาความตัง้ ใจจะออกจากงาน

อาจารย์ พ ยาบาลให้ ท างานต่ อ ไปเพื่ อ ลดความ

ภายใน1 ปี และ 3 ปี ของอาจารย์พยาบาล ในวิทยาลัย

ขาดแคลนอาจารย์ ใ นสถานศึ ก ษาพยาบาลสัง กั ด

พยาบาลเครื อข่ายภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรม

สถาบัน พระบรมราชชนกต่ อ ไป ดัง นัน้ คณะผู้ วิ จั ย

ราชชนก

จึงสนใจศึกษาความตังใจจะออกจากงาน
้
และปั จจัยที่

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย

มี ผ ลต่ อ ความตั ง้ ใจจะออกจากงานของอาจารย์

ส่วนบุคคล ลักษณะงาน วัฒนธรรมองค์ กร บรรยากาศ

พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลเครื อข่ายภาคกลาง 1
ขององค์กร ความผูกพันกับองค์กร และคุณภาพชีวิต

กรอบแนวคิด

การทางานกับความตังใจจะออกจากงานภายใน1
้
ปี

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย

และ 3 ปี ของอาจารย์ พยาบาลวิท ยาลัยพยาบาลใน

สามารถสรุ ปเป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั ได้ วา่ ปั จจัย

เครื อข่ายภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ส่วนบุคคล ลักษณะงาน วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศ

3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ท านายความตัง้ ใจ

ขององค์กร ความผูกพันกับองค์กร และคุณภาพชีวิต

จะออกจากงานภายใน 1 ปี และ 3 ปี ของอาจารย์

การท างานมี ผ ลต่ อ ความตั ง้ ใจจะออกจากงาน

พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลเครื อข่ายภาคกลาง 1

ดังแผนภาพ ที่ 1

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
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ปั จจัยส่วนบุคคล
ลักษณะงาน
วัฒนธรรมองค์กร
ความตังใจจะออกจากงาน
้
บรรยากาศขององค์กร
ความผูกพันกับองค์กร
คุณภาพชีวิตการทางาน

แผนภำพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั ความตังใจจะออกจากงานฯ
้

วัสดุและวิธีกำร

วิ ท ยาลั ย พยาบาลบรมราชชนนี จั ง หวั ด ชลบุ รี

การวิ จั ย ครั ง้ นี ใ้ ช้ ระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย เชิ ง

วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้ าจันทบุรี และวิทยาลัย

พรรณ นา (Descriptive research) ท าการศึ ก ษ า

พยาบาลบรมราชชนนีน พรัต น์ วชิ ระ ซึ่งมีระยะเวลา

ในช่วงปี พ.ศ. 2554-2555

ในการทางานในวิทยาลัยนันๆ
้ 1 ปี ขึ ้นไป รวม 288 คน

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง

กลุ่มตัวอย่างคานวณโดยวิเคราะห์ อานาจ

ประชากรในการวิ จั ย ครั ง้ นี ค้ ื อ อาจารย์

ทดสอบ (power analysis) ก าหนดอ านาจทดสอบ

พยาบาลที่ปฏิบตั ิงานในวิทยาลัยพยาบาลเครื อข่าย

.90 ขนาดอิท ธิ พลระดับกลาง (effect size) .30 และ

ภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จานวน

ระดับ นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ  = .05 ได้ ข นาดกลุ่ม

5 แห่ง คื อ วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี จัง หวัด

ตัวอย่าง 180 คน ประมาณค่า การสูญหาย (attrition

นนทบุ รี วิ ท ยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ก รุ ง เทพ

rate) = 20% ดังนันกลุ
้ ม่ ตัวอย่างจึงเพิ่มเป็ น 216 คน
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เลือกโดยการสุ่มตัวอย่างด้ วยการกาหนดโควต้ าจาก

องค์กร 31 ข้ อ รวมทังหมด
้
118 ข้ อ ลักษณะข้ อคาถาม

ประชากรทังหมด
้
ได้ รับการตอบกลับจานวน 203 คน

เป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

คิดเป็ นร้ อยละ 93.98
เครื่องมือที่ใช้ ในกำรศึกษำ

กำรตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ
ในการศึ ก ษาของรั ช นี ศุจิ จัน ทรรั ต น์ และ

เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ เป็ นแบบสอบถามที่ ใ ช้ ใน

คณะ 21 เครื่ อ งมื อ ผ่ า นการตรวจสอบความตรงโดย

การศึ ก ษ าของ รั ช นี ศุ จิ จั น ทรรั ต น์ และคณ ะ 21

ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน และคานวณความเที่ยงจากการ

ซึ่ ง ดั ด แปลงมาจากเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในงานวิ จั ย ของ

ทดสอบกับ อาจารย์ พ ยาบาลที่ ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ม ตัว อย่ า ง

จุฑาวดี กลิ่นเฟื่ อง22, ปาริ ชาติ ยิ่งประเสริ ฐ23 และ

จานวน 30 คน ได้ ค่าแอลฟาของครอนบาค ดังนี ้

วัลภา บุญรอด24 มี 2 ส่วน คือ

ด้ านลักษณะงาน .88 บรรยากาศองค์กร .95 ความ

ส่วนที่ 1 เป็ นข้ อมูลปั จจัยส่วนบุคคล 17 ข้ อ

ผูก พัน ต่ อ องค์ ก ร .89 วัฒ นธรรมองค์ ก ร .90 และ

และความตัง้ ใจจะออกจากงาน 2 ข้ อ ที่ มี ลัก ษณะ

คุณภาพชีวิตการทางาน .96 ภาพรวมของแบบสอบถาม

เป็ นมาตราส่ ว น (visual dialog scale) จาก 0-100

ได้ คา่ ความเที่ยง .94

โดย 0 หมายถึง ไม่ตงใจจะออกจากงานเลย
ั้
และ 100

ในการศึกษาครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ขออนุญาตการใช้

หมายถึง ตังใจจะออกจากงานมากที
้
่สดุ การแปลผล

เครื่ อ งมื อ และได้ น าแบบสอบถามไปทดสอบกั บ

คะแนนแบ่ ง ออกเป็ น 3 ระดับ คื อ คะแนน 0-33.3
หมายถึง ตังใจจะออกจากงานในระดั
้
บต่า 33.4-66.6

อาจารย์พยาบาลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน
ค านวณค่ า ความเที่ ย งของสัม ประสิ ท ธิ์ ส หสัม พัน ธ์

หมายถึง ตังใจจะออกจากงานในระดั
้
บปานกลาง และ

แอลฟาของครอนบาคของแบบสอบถามปั จจัย ด้ าน

66.7-100.0 หมายถึง ตังใจจะออกจากงานในระดั
้
บสูง

ลัก ษณะงาน บรรยากาศองค์ ก ร ความผู ก พั น ต่ อ

ส่วนที่ 2 เป็ นปั จจัยที่มีผลต่อความต้ องการ

องค์กร วัฒนธรรมองค์กร และคุณภาพชีวิตการทางาน

ออกจากงานของอาจารย์ พ ยาบาล ประกอบด้ ว ย
องค์ ก ร 21 ข้ อ ปั จจั ย ด้ านความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร

เท่ากับ .88 .94 .91 .92 และ .96 ตามลาดับ
กำรพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ และจริ ย ธรรมทำงกำร
วิจัย

11 ข้ อ ปั จจั ย ด้ านคุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานของ

ข้ อมูลที่ใช้ ในการวิจยั นี ้เป็ นส่วนของวิทยาลัย

พยาบาลวิชาชี พ 39 ข้ อ และปั จจัยด้ านวัฒ นธรรม

พยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็ นข้ อมูล

ปั จจัยด้ านลักษณะงาน16 ข้ อ ปั จจัยด้ านบรรยากาศ

ที่ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ นการศึ ก ษาของรั ช นี ศุ จิ จั น ทรรั ต น์
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และคณะ21 ซึ่งได้ รับการรับรองการพิจารณาจริ ยธรรม

กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล

การวิ จัย ในคนของมหาวิ ท ยาลัย มหิ ด ลชุ ด C สาย

ผู้วิ จัย ท าหนังสื อ ขออนุญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล ถึ ง

พยาบาลศาสตร์ COA.No.MU-IRB/C 2010/31.2402

ผู้ บริ ห ารของวิ ท ยาลั ย พยาบาลทั ง้ 5 แห่ ง และ

และคณะผู้วิจัยจัดทาโครงร่ างวิจัยที่มีส่วนขยายการ

ส่งแบบสอบถามผ่า นผู้ป ระสานงานวิ จัย ของแต่ล ะ

เก็บข้ อมูลเพิ่มเติมจากวิทยาลัยพยาบาลในเครื อข่าย

วิทยาลัยให้ แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมให้

4 แห่ ง โดยได้ รั บ การอนุ มั ติ โ ครงร่ า งวิ จั ย จาก

กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยที่ศกึ ษาวิเคราะห์

คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยพยาบาล

ข้ อมูลด้ วยสถิติเชิ งพรรณนา วิเคราะห์ความสัมพันธ์

บรมราชชนนีจังหวัดนนทบุรี และผ่านการรับรองการ

ของตัว แปรด้ วยการหาค่ า สัม ประสิ ท ธ์ ส หสัม พั น ธ์

พิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในคน จากคณะกรรมการ

เพี ย ร์ สัน และหาปั จจั ย ท านายด้ วยการวิ เ คราะห์

จริ ย ธรรมการวิ จัย ในมนุ ษ ย์ ข องวิ ท ยาลัย พยาบาล

ถดถอยพหุคณ
ู แบบขันตอน
้

ภาคกลาง 1 สั ง กั ด สถาบั น พระบรมราชชนกอี ก

บรมราชชนนีจงั หวัดนนทบุรีอีก 1 รอบ
ทั ง้ นี ้ ในหนั ง สื อ ขอความร่ ว มมื อ ในการ

ผลกำรศึกษำ

ตอบแบบสอบถามมี ข้ อ ความที่ ร ะบุค วามสมัค รใจ

1. ข้ อมู ล ส่ ว นบุ ค คล พบว่ า อาจารย์

สิ ท ธิ ใ นการเข้ าร่ ว มหรื อ ถอนตัว จากการเป็ นกลุ่ ม

พยาบาลจ านวน 203 คน อายุเฉลี่ย 40.69 ปี อายุ

ตัวอย่าง โดยไม่เกิ ดผลใดๆ ต่อผู้ต อบแบบสอบถาม

น้ อยที่ สุด 23 ปี อายุ ม ากที่ สุด 58 ปี รายละเอี ย ด

ข้ อ มู ล จะน าเสนอในภาพรวมเพื่ อ การพั ฒ นาและ

ข้ อมูลส่วนบุคคลดังตารางที่ 1 และ 2

ไม่เปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นรายบุคคลต่อผู้บริ หารหรื อคนใน
องค์กร
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ตำรำงที่ 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าตา่ สุด สูงสุด ของข้ อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์พยาบาล
จาแนกตามอายุ ระยะเวลาที่ทางานและจานวนวันที่ปฏิบตั งิ านสอนบนหอผู้ป่วยเฉลีย่ ต่อเดือน

ข้ อมูลส่ วนบุคคล

X

S.D.

Min

Max

อายุ (ปี )

40.69

9.39

23

58

ระยะเวลาที่ทางานในวิทยาลัยพยาบาล

13.97

8.98

1

35

อายุราชการ (ปี )

18.12

9.12

1

36

จานวนวันที่ปฏิบตั ิงานสอนบนหอผู้ป่วยเฉลีย่

10.77

5.50

4

20

ในปั จจุบนั (ปี )

ต่อเดือน (จานวนวันเฉลีย่ ต่อเดือน)
ตำรำงที่ 2 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์พยาบาลจาแนกตามการศึกษาสูงสุด ตาแหน่ง
ในปั จจุบนั และเงินเดือน

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
การศึกษาสูงสุด
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
ไม่ระบุ
รวม
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จำนวน

ร้ อยละ

32
142
25
4
203

15.8
70
12.2
2.0
100
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ตำรำงที่ 2 จานวนและร้ อยละของข้ อมูลส่วนบุคคลของอาจารย์พยาบาลจาแนกตามการศึกษาสูงสุด ตาแหน่ง
ในปั จจุบนั และเงินเดือน (ต่อ)

ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ตาแหน่งในปั จจุบนั
พยาบาลวิชาชีพระดับปฏิบตั กิ าร
พยาบาลวิชาชีพระดับชานาญการ
พยาบาลวิชาชีพระดับชานาญการพิเศษ
อื่นๆ
ไม่ระบุ
รวม
เงินเดือน และเงินประจาตาแหน่งรวมกัน
≤20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 - 40,000 บาท
40,001 - 50,000 บาท
50,000 บาท ขึ ้นไป
ไม่ระบุ
รวม

จำนวน

ร้ อยละ

32
46
116
3
6
203

15.7
22.7
57.1
1.5
3.0
100

64
32
50
36
9
12
203

31.5
15.8
24.7
17.7
4.4
5.9
100.0

2. การวิ เคราะห์ ค วามตัง้ ใจจะออกจาก

ระดับต่า สาหรับความตังใจจะออกจากงานในระยะ
้

งานของอาจารย์ พ ยาบาลในระยะ 1 ปี และ 3 ปี

3 ปี มีค่าเฉลี่ยระดับความตังใจอยู
้
่ในระดับปานกลาง

ข้ างหน้ า พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีความตังใจจะออกจาก
้

และมีคา่ เบี่ยงเบนที่มีการกระจายสูง ซึง่ แสดงถึงความ

งานในระยะ 1 ปี มี ค่า เฉลี่ย ระดับ ความตัง้ ใจอยู่ใน

ตังใจจะออกจากงานที
้
่แตกต่างกันมาก ดังตารางที่ 3
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ตำรำงที่ 3 จานวนและร้ อยละของความตัง้ ใจจะออกจากงานของอาจารย์ พยาบาลในระยะ 1 ปี และ 3 ปี
ข้ างหน้ า และค่าเฉลีย่ ระดับความตังใจออกจากงาน
้
ควำมตัง้ ใจ
จะออกจำก
งำน

ในระยะ 1 ปี
ข้ ำงหน้ ำ

ระดับควำมตัง้ ใจ
จะออกจำกงำน
(มำตรำ 0-100)

จำนวน ร้ อยละ

X

S.D.

ในระยะ 3 ปี
ข้ ำงหน้ ำ

ระดับควำมตัง้ ใจ
จะออกจำกงำน
(มำตรำ 0-100)

จำนวน ร้ อยละ

X

S.D.

ต้ องการ

134

66

27.85

29.39

149

73.4

34.21

31.52

ไม่ต้องการ

69

34

-

-

54

26.6

-

-

รวม

203

100

203

100

3. การวิ เ คราะห์ ปั จจั ย ที่ ศึ ก ษา พบว่ า
เกือบทุกด้ านอยู่ในระดับมาก ยกเว้ นด้ านบรรยากาศ

องค์ ก ร พบว่ า อยู่ใ นระดับ ปานกลาง รายละเอี ย ด
ดังตารางที่ 4

ตำรำงที่ 4 ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับคะแนนของปั จจัยที่ศกึ ษา (n = 203)
ปั จจัยที่ศึกษำ

X

S.D.

ระดับ

ลักษณะงาน

4.28

.51

มาก

วัฒนธรรมองค์กร

3.56

.51

มาก

บรรยากาศองค์กร

3.45

.60

ปานกลาง

ความผูกพันต่อองค์กร

4.00

.56

มาก

คุณภาพชีวิตการทางาน

3.67

.53

มาก
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4. การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ สหสัมพันธ์

จะออกจากงานในระยะ 3 ปี ส่วนคุณ ภาพชี วิต การ

พบว่า อายุ และอายุราชการมีความสัมพันธ์ ทางบวก

ทางาน ลักษณะงาน บรรยากาศองค์กร ความผูกพัน

กับความตังใจจะออกจากงานในระยะ
้
1 ปี และ 3 ปี

ต่ อ องค์ ก ร และวัฒ นธรรมองค์ ก ร มี ค วามสัม พั น ธ์

เงินเดือน และจานวนวันที่ปฏิบตั ิงานสอนบนหอผู้ป่วย

ทางลบ กับ ความตัง้ ใจจะออกจากงานในระยะ 3 ปี

เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์ ทางบวก กับความตังใจ
้

รายละเอียดดังตารางที่ 5

ตำรำงที่ 5 ค่าสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยต่างๆ กับความตังใจจะออกจากงานในระยะ
้
1 ปี และ 3 ปี
และระดับความสัมพันธ์
ปั จจัย

ความตังใจจะออกจากงาน
้

ความตังใจจะออกจากงาน
้

ในระยะเวลา 1 ปี

ในระยะเวลา 3 ปี

r

ระดับความสัมพันธ์

r

ระดับความสัมพันธ์

อายุ

.221**

ต่า

.255**

ต่า

อายุราชการ

.168*

ต่า

.227**

ต่า

เงินเดือน

.099

-

.218**

ต่า

อายุ

.221**

ต่า

.255**

ต่า

อายุราชการ

.168*

ต่า

.227**

ต่า

เงินเดือน

.099

-

.218**

ต่า

จานวนวันที่ปฏิบตั ิงานสอนบนหอ

.098

-

.168*

ต่า

คุณภาพชีวิตการทางาน

-.136

-

-.187**

ต่า

ลักษณะงาน

-.092

-

-.170*

ต่า

บรรยากาศองค์กร

-.071

-

-.177*

ต่า

ความผูกพันต่อองค์กร

-.114

-

-.234**

ต่า

วัฒนธรรมองค์กร

-.062

-

-.173*

ต่า

ผู้ป่วยเฉลีย่ ต่อเดือน

*p < .05, **p < .01
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5. ปั จ จัย ท านายความตัง้ ใจจะออกจาก
งานของอาจารย์ พ ยาบาลในระยะ 1 ปี ข้ างหน้ า
จากการวิ เคราะห์ ก ารถดถอยพหุ คูณ แบบขัน้ ตอน
พบว่า ไม่มีปัจจัยใดที่สามารถทานายความตังใจจะ
้
ออกจากงานภายใน 1 ปี แต่พ บว่า ความผูก พัน ต่ อ
องค์กร อายุ อายุราชการ และจานวนวันที่ปฏิบตั ิงาน
สอนบนหอผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเดือนร่ วมกันอธิ บายความ

แปรปรวนของความตังใจจะออกจากงานในระยะ
้
3 ปี
ข้ างหน้ าของอาจารย์ พยาบาลได้ ร้ อยละ 42.2
(รายละเอียด ดังตารางที่ 6) โดยมีสมการทานายคือ
ความตัง้ ใจจะออกจากงานในระยะ 3 ปี ข้ างหน้ า =
(-47.580) -0.248 ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก ร) + 1.102
อายุ - 0.774 อายุ ร าชการ + 0.411 จ านวนวั น ที่
ปฏิบตั ิงานสอนบนหอผู้ป่วยเฉลีย่ ต่อเดือน

ตำรำงที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคณ
ู แบบขันตอนของปั
้
จจัยทานายความตังใจจะออกจากงาน
้
ในระยะ 3 ปี ข้ างหน้ า ของอาจารย์พยาบาล
ตัวแปรพยากรณ์
ค่าคงที่
ความผูกพันต่อองค์กร
อายุ
อายุราชการ
จานวนวันที่ปฏิบตั ิงานสอนบนหอผู้ป่วยเฉลีย่

b
-47.580
-16.771
4.156
-3.157
2.695

S.E.
52.772
9.018
.945
.983
.936



-.248
1.102
-.774
.411

t
-0.902
-1.860
4.396
-3.212
2.878

p-value
.374
.047
.000
.003
.007

ต่อเดือน
R = 0.700, R2 = 0.490, AdjR2 = 0.422, F = 7.215, p < .01

อภิปรำยผล

สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก อยู่ในระดับปานกลาง

จากผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล พบว่ า ความ

ค่อนมาทางต่า นัน่ แสดงถึงว่าอาจารย์มีความต้ องการ

ตังใจจะออกจากงานภายใน
้
1 ปี อยู่ในระดับต่า และ

ออกจากงานภายใน 1 ปี และ 3 ปี ในระดั บ น้ อย

ความตัง้ ใจจะออกจากงานภายใน 3 ปี ของอาจารย์

อาจเนื่องมาจากมีความพึงพอใจต่อลักษณะงาน และ

พยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลเครื อข่ายภาคกลาง 1

วัฒ นธรรมองค์ ก รในระดั บ มาก มี ค วามผู ก พั น ต่ อ
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องค์ ก รและรั บ รู้ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานโดยรวม

จากการศึกษาความสัมพันธ์ ระหว่างปั จจัย

ในระดับ มาก ดังข้ อ มูลในตารางที่ 4 สอดคล้ อ งกับ

ส่วนบุคคล ลักษณะงาน วัฒนธรรมองค์กร บรรยากาศ

การศึกษางานวิจัยหลายฉบับที่ผ่านมาพบว่า ปั จจัย

องค์กร ความผูกพันต่อองค์กร และคุณภาพชีวิตการ

เหล่านี ้มีความสัมพันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ ามกับความ

ทางานกับความตังใจจะออกจากงานภายใน
้
1 ปี และ

3,7,10,21
ตังใจจะออกจากงาน
้
และเมื่อพิจารณาผลการ

3 ปี ของอาจารย์ พ ยาบาลวิ ท ยาลั ย พยาบาลใน

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ในตารางที่ 5 พบว่า คุณภาพ

เครื อข่ายภาคกลาง 1 สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

ชี วิ ต การท างาน ลัก ษณะงาน บรรยากาศองค์ ก ร

พบว่า อายุและอายุราชการมีความสัมพันธ์ ทางบวก

ความผู ก พั น ต่ อ องค์ กร และวั ฒ นธรรมองค์ ก ร

กับความตังใจจะออกจากงานภายใน
้
1 ปี เมื่อมีอายุ

มีความสัมพันธ์ทางลบ กับความตังใจจะออกจากงาน
้

มากหรื อมีอายุราชการนานความตังใจจะออกจากงาน
้

ในระยะ 3 ปี อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ ซึ่งสอดคล้ อง

ภายใน 1 ปี จะเพิ่ ม สูงขึน้ เนื่ อ งจากปั จ จัย เรื่ อ งของ

กับผลการศึกษาดังกล่าวข้ างต้ น

ภาระงานที่ ได้ รั บ เพิ่ ม มากขึ น้ ปั ญหาด้ านสุข ภาพ

ดั ง นั น้ จึ ง ควรบริ ห ารจั ด การท าให้ ปั จจั ย

ที่เริ่ มพบในอาจารย์ที่มีอายุมากขึ ้น ความยากในการ

เหล่านี ้คงอยู่ หรื อมีทิศทางที่ดีขึ ้นจะเป็ นสิ่งที่ดีสาหรับ

ปรั บ ตัว กับ ระบบการปฏิ บัติ ก ารพยาบาลในคลิ นิ ก

วิทยาลัยพยาบาลเครื อข่ายภาคกลาง 1 สังกัดสถาบัน

ปั จจุ บั น 26 นอกจากนี ้ Oermann, Lynn, Agger27

พระบรมราชชนก ในการคงไว้ ซึ่ง บุค ลากรอาจารย์

พบว่า การขาดแคลนอาจารย์ พ ยาบาลตามบริ บ ท

พยาบาลที่มีความขาดแคลนและไม่เพียงพอ เพราะ

ในพื ้นที่ เกิดจากการแข่งขันเปิ ดโปรแกรมอื่นๆ ที่เพิ่ม

การขาดแคลนอาจารย์ พ ยาบาลจะท าให้ คุ ณ ภาพ

การจ้ า งงาน และให้ อัต ราค่า จ้ า งหรื อ เงิ น เดื อ นเพิ่ ม

การดูแลและความปลอดภัยของผู้ป่วยลดลง จากการ

มากกว่า อาจารย์พยาบาลที่มีอายุมากส่วนใหญ่เป็ น

ผลิตบัณ ฑิต พยาบาลที่ไม่เพียงพอและคุณ ภาพการ

ผู้ที่ มี ป ระสบการณ์ ม าก จึ งท าให้ มี ท างเลือ กที่ จ ะไป

พยาบาลที่ลดลง 25 อย่างไรก็ ต ามพบว่าค่าเบี่ยงเบน

ปฏิบตั ิงานที่อื่นซึง่ ให้ คา่ ตอบแทนทีม่ ากกว่า

มาตรฐานของความตังใจจะออกจากงานสู
้
ง แสดงถึง

ทั ง้ นี พ้ บ ว่ า เงิ น เดื อน และจ านวน วั น ที่

ความแตกต่างระหว่างบุคคลมีมาก อาจเนื่องมาจาก

ปฏิ บั ติ งานสอนบ นหอผู้ ป่ วย เฉลี่ ย ต่ อเดื อน มี

ปั จจัยส่วนบุคคลที่ตา่ งกัน เช่น อายุ และรายได้

ความสัมพันธ์ทางบวกกับความตังใจจะออกจากงาน
้
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ภายใน 3 ปี นัน่ หมายถึง อาจารย์ที่มีเงินเดือนสูงและ

ตั ง้ ใจลาออกของพนั ก งาน ดั ง นั น้ แรงสนั บ สนุ น

หากมี จานวนวัน ที่ ป ฏิบัติ งานสอนบนหอผู้ป่ วยมาก

ทางด้ านบวกจะส่งผลที่ดีต่อการทาภารกิจขององค์กร

จะมีค วามตัง้ ใจจะออกจากงานภายใน 3 ปี มากขึน้

และท าให้ ค วามตัง้ ใจลาออกของบุ ค ลากรลดลง 29

แสดงว่ า จ านวนวั น ที่ ป ฏิ บั ติ ง านบนหอผู้ ป่ วยที่

อีกทังการคงไว้
้
ซึ่งอัตรากาลังมีการช่วยเหลือบุคลากร

ไม่เหมาะสม จะทาให้ อาจารย์พยาบาลที่มีเงินเดือนสูง

ในการจัดการกับความเครี ยด คานึงถึงการจัดการทาง

ผู้ที่ รั บ ราชการมานานหรื อ มี อ ายุม าก มี ค วามตัง้ ใจ

จิ ตวิ ญ ญาณ การมอบหมายงานที่ เหมาะสม มี ก าร

ลาออกจากงาน ทั ง้ นี เ้ ป็ นเพราะภาระงานสอน

ส่ง เสริ ม พั ฒ นางาน มี เงิ น เดื อ นและค่ า ตอบแทนที่

ภาคปฏิบตั ิทาให้ อาจารย์เกิดความยุ่งยากและต้ องใช้

เหมาะสม รวมถึงมีคุณภาพชีวิตการทางาน ซึ่งมีผล

ศักยภาพมากขึ ้น รวมทังการใช้
้
แรงงานทางกายภาพ

ต่อความตังใจลาออกของพนั
้
กงานลดลง30 นอกจากนี ้

เพิ่มขึ ้น ทาให้ อาจารย์เหนื่อยและอ่อนล้ า นอกจากนี ้

ถ้ ามีนโยบายของการเพิ่มอัตราค่าตอบแทนการทางาน

ในการศึก ษาของ Leonard และคณะ และงานวิ จัย

ค่ า ตอบแทนส าหรั บ ชั่ ว โมงการท างานล่ ว งเวลา

ของ Evans พบว่า ความไม่เท่าเทียมกันในการได้ รับ

ค่าตอบแทนการท างานนอกเวลา รวมถึงระยะเวลา

ค่าตอบแทนในระดับความชานาญของวิชาชีพที่ทาให้

ที่ ใ ช้ ในการเดิ น ทางมาท างานที่ อ าจารย์ พ ยาบาล

อาจารย์ พ ยาบาลออกจากงาน 26,28 ดั ง นั น้ ส าหรั บ

พึ ง พอใจ ส่ ง ผลต่ อ อัต ราการคงอยู่ ใ นองค์ ก รของ

อาจารย์ พ ยาบาลที่ มี อ ายุ ม ากขึ น้ ของวิ ท ยาลั ย

อาจารย์พยาบาล31

พยาบาลเครื อข่ายภาคกลาง 1 วิท ยาลัย พยาบาลฯ

สาหรับปั จจัยทานายความตังใจจะออกจาก
้

ควรคานึงถึงจานวนวันที่ปฏิบตั ิงานสอนบนหอผู้ป่วย

งานภายใน 1 ปี และ 3 ปี ของอาจารย์ พ ยาบาลใน

ให้ เหมาะสม การเพิ่มสัมพันธภาพกับแหล่งฝึ กทาให้ มี

วิ ท ยาลัย พยาบาลในเครื อ ข่ า ยภาคกลาง 1 สัง กั ด

แหล่งประโยชน์ของงานเพิ่มขึ ้น ซึ่งช่วยให้ อาจารย์ที่มี

สถาบันพระบรมราชชนก ไม่พบว่ามีปัจจัยใดที่สามารถ

อายุมากขึ ้นได้ รับรู้ถึงการสนับสนุนด้ านนิเทศในคลินิก

ท านายความตั ง้ ใจจะออกจากงานภายใน 1 ปี

ของวิทยาลัยฯ ทาให้ เกิดความพึงพอใจในการทางาน

แต่พ บว่า ความผูก พัน ต่อ องค์ ก ร อายุ อายุราชการ

เพิ่มขึ ้น โดยแหล่งประโยชน์ ในการศึกษาของ Chen

และจ านวนวัน ที่ ป ฏิ บัติ ง านสอนบนหอผู้ป่ วยเฉลี่ ย

และ Yu พบว่า มีความสัมพันธ์ ทางบวกต่อพันธะของ

ต่อ เดื อนสามารถร่ วมกัน ท านายความตัง้ ใจจะออก

องค์ กร และพัน ธะขององค์ ก รมี ผลกระทบต่อ ความ

จากงานภายใน 3 ปี ได้ ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการสอน
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นัก ศึกษาพยาบาลบนหอผู้ป่ วยเป็ นงานที่ ท าให้ เกิ ด

(Human capital theory) เรื่ องเงิ น เดื อ น และก าร

ความเครี ยดสูง เนื่องจากเป็ นการปฏิบตั ิต่อผู้ป่วยจริ ง

มี ผ ลตอบแทนการท างานที่ ดี จะท าให้ เกิ ด ความ

นัก ศึ ก ษาปฏิ บั ติ ง านภายใต้ การควบคุ ม ดู แ ลของ

พึงพอใจในการทางานมากที่สุด ถ้ าทฤษฎีโครงสร้ าง

อาจารย์ อาจารย์ ต้ องเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ผลการ

(Structural theory) ความพึ ง พอในการท างานจะ

ปฏิ บัติ ง านของนัก ศึก ษา ดังนัน้ ยิ่ งจ านวนชั่วโมงที่

ขึ ้นอยูก่ บั จุดเน้ นที่สถาบันกระทาแล้ วเกิดผลกระทบต่อ

ปฏิบตั ิงานสอนบนหอผู้ป่วยสูงยิ่งเกิดความเครี ยดและ

ภาพลักษณ์ ขององค์กร สิ่งแวดล้ อมภายนอกที่ดีจะมี

ส่ ง ผลให้ เกิ ด ความตั ง้ ใจจะออกจากงานมากขึ น้

ผลต่อความพึงพอใจในการทางาน หากใช้ ทฤษฎีการ

การจั ด สรรภาระงานโดยเฉพาะภาระงานสอน

ตั ด สิ น ใจด้ วยตนเอง (Self-determination theory)

ภาคปฏิบตั ิ จึงต้ องจัดสรรให้ เหมาะสม เพื่อไม่ให้ เกิด

ตัวแปรส่วนบุค คลจะมี ผ ลต่อ ความพึ งพอใจในการ

ความเหนื่อยล้ ามากเกินไป การพัฒนาสภาพแวดล้ อม

ทางาน และยังพบว่าการรั บ รู้ ถึง การสนับ สนุน ด้ า น

การทางานที่ดี รวมถึงการทาให้ คนมีความผูกพันต่อ

การเรี ย นการสอนของคณะพยาบาลที่ ดี จะท าให้ มี

องค์กรทาให้ อตั ราการคงอยู่ของบุคลากรในองค์กรสูง

ความพึ ง พอใจในการท างาน ซึ่ ง ตัว แปรทัง้ หมดนี ้

ซึ่งพบว่าความผูกพัน ต่อองค์กรมีทิศทางตรงข้ ามกับ

จะส่ ง ผลต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างาน บรรยากาศ

ความตัง้ ใจจะออกจากงานภายใน 3 ปี แสดงว่า

องค์กร และความผูกพันต่อองค์กร33

อาจารย์ ที่ มี ค วามตัง้ ใจออกจากงานสูง จะมี ค วาม

จากการค้ นพบหลัก ฐานร่ ว มกั น ระหว่ า ง

ผูกพันต่อองค์กรลดลง จะเห็นว่าลักษณะการทางาน

ประเทศและมีข้อเสนอแนะว่าการลงทุนจัดสิง่ แวดล้ อม

บรรยากาศองค์ ก ร และความผูก พัน ต่ อ องค์ ก รของ

ในการทางานของพยาบาล เป็ นยุทธศาสตร์ สาคัญใน

บุคลากรจะมีความสัมพันธ์ ทางบวกกับคุณภาพชีวิต

การทาให้ มีอตั ราการคงอยู่ของพยาบาล31 ซึ่งจากการ

การทางาน32 ดังนันหากอาจารย์
้
พยาบาลมี คุณ ภาพ

ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบ พบว่า ยุทธศาสตร์

ชีวิตการทางานดี ลักษณะงานและบรรยากาศองค์กร

ในการสร้ างสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ดี ส าหรั บ การปฏิ บัติ ง าน

เอื อ้ ให้ เกิ ด ความผูก พัน ต่ อ องค์ ก รมากขึ น้ ส่ง ผลต่ อ

ในคลิ นิ ก ได้ แก่ การสร้ างสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส่ง เสริ ม ให้

ความตังใจจะออกจากงานลดลง
้
ซึง่ สอดคล้ องกับการ

เกิ ด ศั ก ยภาพในการท างาน (Empowering work

สารวจความพึงพอใจในงานของคณะพยาบาลตาม

environment) ใช้ โครงสร้ างการก ากั บ ดู แ ลร่ ว มกั น

รู ป แบบทฤษฎี ต่ างๆ พบว่า ถ้ า ใช้ ท ฤษฎี ทุน มนุษ ย์

(Shared governance structure) มีเอกภาพ (Autonomy)
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มี ก ารพั ฒ น า ค ว าม เป็ น วิ ช า ชี พ (Professional

ต่อสู้กบั การลดปั ญหาการขาดแคลนครูพยาบาล ทังนี
้ ้

development) มีการสนับสนุนจากผู้นา (Leadership

การจัดสิ่งแวดล้ อมที่มีคุณ ภาพในการทางานสาหรับ

support) มีจานวนผู้ปฏิบตั ิงานที่เพียงพอ และมีการ

ครู พ ยาบาลส่งผลกระทบต่ออัต ราการคงอยู่ ในงาน

ผสมผสานทัก ษะและความสัม พัน ธ์ ภายในที ม ด้ า น

และความตัง้ ใจลาออกจากงาน หากสิ่ง แวดล้ อ มดี

การดูแ ลสุข ภาพ 35 จะช่ ว ยเพิ่ ม อัต ราการคงอยู่ข อง

จะทาให้ ความตังใจลาออกจากการท
้
างานลดลง25,38,39

พยาบาลได้ รวมถึงอาจารย์พยาบาลด้ วยเช่นกัน

อย่ า งไรก็ ต ามอุป สรรคที่ ส าคัญ ของความพึ งพอใจ

น อ ก จ า ก นี ้บ ริ บ ท ข อ งอ งค์ ก รภ า ค รั ฐ

ในงาน จะรวมถึงสิ่งแวดล้ อมในการทางาน ปริ มาณ

ที่บคุ ลากรในองค์กรมีความพึงพอใจต่อการทางาน มี

งานที่ท า และบรรยากาศในการท างานเชิ งวิชาการ

จิ ต วิ ญ ญาณในการท างานต่ อ องค์ ก ร และองค์ ก ร

ส าหรั บ วิ ช าชี พ พยาบาล 31,33,40,41 ซึ่ ง หากไม่ มี ค วาม

มี ส มรรถนะที่ ดี เกิ ด จากปั จจั ย พั ฒ นาองค์ ก รแห่ ง

เหมาะสมจะส่งผลต่ อ ความพึ งพอใจในการท างาน

ความสุข ได้ แ ก่ ภาวะผู้น าของผู้บ ริ ห ารองค์ ก ร การ

ลดลงได้

บริ หารทรั พ ยากรบุค คล ความผูก พันต่อองค์ ก รและ
พฤติก รรมการเป็ นสมาชิ ก ที่ดีขององค์ ก ร ดังนัน้ การ

ข้ อเสนอแนะ

เพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารงานทรัพยากรบุคคล และ

1. ผลการวิ จั ย พบว่ า ความผู ก พั น ต่ อ

ส่งเสริ ม ให้ เกิ ด ความผูก พัน ของบุค ลากรต่ อ องค์ ก ร

องค์กร อายุ อายุราชการ และจานวนวันที่ปฏิบตั ิงาน

การมี บ รรยากาศในการท างานที่ ดี จะส่ง ผลให้ เกิ ด

สอนบนหอผู้ป่วยเฉลี่ยต่อเดือนเป็ นตัวทานายความ

องค์กรแห่งความสุข36 ซึ่งภายใต้ องค์กรแห่งความสุข

ตังใจจะออกจากงานในระยะ
้
3 ปี ดังนัน้ ผู้บริ หารทุก

จะทาให้ ปัญหาขาดแคลนบุคลากร (ภาวะสมองไหล)

ระดับทัง้ วิทยาลัย ของสถาบันพระบรมราชชนก และ

ในภาครั ฐ ลดลงได้ ด้ วยบุ ค ลากรมี ค วามพึ ง พอใจ

กระทรวงสาธารณสุข ต้ องหากลวิธีในการธารงรักษา

ในงานมี ค วามสมดุลระหว่า งชี วิต และการท างาน 37

บุ ค ลากรอาจารย์ พ ยาบาลไว้ โดยเฉพาะผู้ ที่ มี

ดังนัน้ ถ้ าไม่มีนกั ศึกษาพยาบาลหรื อครูพยาบาลอย่าง

ประสบการณ์ทางานมานาน มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ

เพียงพอแล้ ว เราจะไม่มีพยาบาลที่มีคุณ ภาพในการ

สู ง ควรต้ องได้ รั บ ค่ า ตอบแทนและสวั ส ดิ ก ารที่

ให้ การดู แ ลผู้ รั บ บริ การ ซึ่ ง จะท าให้ การดู แ ลมี

เที ยบเคี ยงได้ กับ สถาบัน การศึกษาอื่น มี การจัด สรร

ประสิทธิภาพลดลง ทาให้ สถาบันที่ผลิตพยาบาลต้ อง

ภาระงานในการสอนบนหอผู้ ป่ วยที่ เ หมาะสม
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มี กิ จ กรรมที่ ส่งเสริ ม ความผูก พัน ต่อ องค์ ก ร จัด สรร

ปั จ จัย เหล่า นี โ้ ดยเฉพาะบรรยากาศองค์ ก รที่ พ บว่า

ภาระงานและลัก ษณะงานให้ อาจารย์ ที่ มี อายุ และ

มีคา่ เฉลีย่ ต่ากว่าด้ านอื่นๆ

อายุราชการมากให้ เหมาะสมรวมทังเพิ
้ ่มการยกย่อง
ชมเชยในโอกาสต่างๆ

3. สถาบันการศึกษาพยาบาลควรมีการทา
วิจยั และพัฒนาสร้ างองค์กรแห่งความสุข เพื่อส่งเสริ ม

2. ปั จจั ย ด้ านลัก ษณะงาน บรรยากาศ

บรรยากาศในการทางาน เพิ่มความผูกพันต่อองค์กร

องค์กร ความผูกพันต่อองค์กร วัฒนธรรมองค์กร และ

และคุณภาพชีวิตการทางาน รวมทังสร้
้ างวัฒ นธรรม

คุณ ภาพชี วิ ต การท างาน มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ความ

ที่ดีขององค์กร ซึ่งจะส่งผลให้ บุคลากรมีความสุขและ

ตังใจจะออกจากงาน
้
จึงควรหาแนวทางในการพัฒนา

ลดความต้ องการจะออกจากงาน
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