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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย  (Explanatory research) แบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างคณุภาพชีวิตการท างานและความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาชีพท่ีมีผลต่อความตัง้ใจลาออกของพยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  กลุ่มตัวอย่าง คือพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  สุ่มตัวอย่างแบบง่าย ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของคอแครน 
(Cochran) ได้เท่ากับ 375 คน จ านวนกลุ่มตัวอย่างท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลได้ เท่ากับ 395 ชุด ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ
รวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย 4 ส่วน  1) แบบสอบถามความตัง้ใจลาออก มีค่าความเช่ือมัน่ 0.863  2) แบบสอบถามคุณภาพ
ชีวิตการท างาน   มีค่าความเช่ือมั่น 0.948  3) แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ มีค่าความเช่ือมั่น   0.842                    
4) แบบสอบถามเก่ียวกบัคณุลกัษณะประชากร  วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา แจกแจง ความถ่ี ค านวณ ค่าร้อยละ 
คา่เฉล่ีย สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเชิงอนมุาน สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู 
 ผลการวิจยั พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีความตัง้ใจลาออก และคุณภาพชีวิตการท างานระดบัปานกลาง และมี
ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาชีพระดบัสงู คณุภาพชีวิตการท างานและความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาชีพมีความสมัพนัธ์ทางลบระดบัปานกลาง
กับความตัง้ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  (r = - 0.560 และ           
– 0.556  , p - value < 0.01 และทัง้สองตวัแปรสามารถอธิบายความผนัแปรความตัง้ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบติังาน
ในโรงพยาบาลศนูย์  สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ได้ร้อยละ 41.1 (Adjusted R2 = 0.414, p - value < 0.001) 
 

ค าส าคัญ: ความตัง้ใจลาออก  คณุภาพชีวิตการท างาน  ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาชีพ  พยาบาลวิชาชีพ 
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Professional Nurses' Intention to Resign From Regional Hospitals Under 
Ministry of Public Health 
 

Mingkamon  Pibanwong* M.Sc. (Public Health) 
Bhusita  Intaraprasong** Ph.D.(Development Administration) 
Jutatip  Sillabutra*** Ph.D.(Mathematics) 
Youwanuch  Sattayasomboon****  Ph.D.(Community Medicine)   
 
Abstract 

The purpose of this explanatory cross-sectional study research was to study the relationship 
between quality of work life and professional commitment in relation to intentions to resign among professional 
nurses in regional hospitals under the Ministry of Public Health. Simple random sampling was used. Cochran’s 
formula was used to calculate the sample size. 375 samples size and received 395 completed questionnaires. 
Data were collected using a questionnaire, which has 4 sections 1) Intention to Resign Questionnaire the reliability 
is 0.863, 2) Quality of Work Life Questionnaire, the reliability is 0.948, 3) Professional Commitment Questionnaire, 
the reliability is 0.842, and 4) Population Characteristics Questionnaire.  Statistics methods that were applied in this 
research were descriptive statistics with percentage, mean and standard deviation, Pearson’s product moment 
correlation coefficient, and multiple regression analysis.  
 The results showed that respondents had the intention to resign and quality of work life was at 
moderate level. These respondents had a high level of professional commitment. Quality of work life and 
professional commitment had a moderately negative association with intentions to resign among professional 
nurses in regional hospitals affiliated with the Ministry of Public Health (r = - 0.560 and - 0 .556 respectively ,            
p - value  < 0.01) and both the quality of work life and professional commitment could explain the 41.4% (adjusted 
R2 = 0.414 , p - value < 0.001) variance in intentions to resign among professional nurses in regional hospitals 
affiliated with the Ministry of  Public Health. 

Key words: Intention to Resign, Quality of Work Life, Professional Commitment, Professional Nurses  
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บทน า 
ปัญหาการขาดแคลนพยาบาลมิใช่ปัญหาที่

เกิดขึน้เฉพาะประเทศไทยเพียงเท่านัน้ แต่ในประเทศ
ต่างๆ ทั่วโลก หรือแม้แต่ประเทศที่พัฒนาแล้วก็ยัง
เผชิญกับปัญหาขาดแคลนพยาบาล และเป็นวิกฤต    
ที่มีความส าคัญ  ส่งผลกระทบในหลายๆ ประเทศ     
ทั่วโลก1  ในประเทศไทยปัญหาการขาดแคลนพยาบาล  
เป็นปัญหาส าคญัมากที่สะสมมานานหลายทศวรรษ  
บุคลากรด้านสุขภาพเป็นปัจจัยน าเข้าและเป็น
ทรัพยากรที่มีความส าคัญต่อระบบบริการสุขภาพ
อย่างมาก จากอดีตถึงปัจจุบนัเป็นที่ยอมรับว่าสดัสว่น
ของวิชาชีพพยาบาลมีมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับ
วิชาชีพอื่นๆ ในระบบสขุภาพและเป็นวิชาชีพที่ใกล้ชิด
กบัผู้ รับบริการมากที่สดุ ซึง่การปฏิบตัิการพยาบาลนัน้
จ าเป็นต้องใช้ความรู้และทกัษะที่มีลกัษณะเฉพาะไม่
สามารถทดแทนได้ด้วยเคร่ืองจักร  คอมพิวเตอร์หรือ
เทคโนโลยีอื่นๆ ได้  ดังนัน้ วิชาชีพพยาบาลจึงเป็น
วิชาชีพที่มีบทบาทส าคญัอย่างมากในระบบสขุภาพ2  
ซึง่การลาออกของพยาบาลวิชาชีพไมเ่พียงแตเ่ป็นการ
สญูเสยีอตัราก าลงัของโรงพยาบาลศนูย์เทา่นัน้  แตย่งั
เป็นการสญูเสียพยาบาลวิชาชีพออกจากภาครัฐของ
ประเทศไทยอย่างถาวรด้วย  เมื่อพยาบาลวิชาชีพ
ลาออกเพิ่มมากขึน้ส่งผลให้พยาบาลที่เหลืออยู่ต้อง
ท างานหนักมากขึน้   น าไปสู่ผลกระทบทางลบต่อ
ความปลอดภยัของคนไข้ และคณุภาพการบริการด้าน
สุขภาพ  รวมทัง้ส่งผลให้พยาบาลที่ เหลืออยู่เกิด
ความเครียดจากการท างานเพิ่มมากขึน้  ซึ่งส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของพยาบาลวิชาชีพ และยังเป็น

การสูญเสียค่าใช้จ่ายในการคัดสรรบุคลากรเพื่อ
ทดแทน อีกทัง้ต้อง อบรม ฝึกฝน และพัฒนาให้แก่
พยาบาลวิชาชีพใหมส่ าหรับการปฏิบตัิงาน3 

ผู้วิจยัศกึษารายงานจ านวนพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศูนย์  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข         
ที่ ลาออกช่ วงปี  พ .ศ . 2553 - 2557 ของส านักปลัด 
กระทรวงสาธารณสขุ พบว่า มีจ านวนพยาบาลวิชาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์ที่ลาออก  จ านวน 
147, 137, 142, 134 และ 134 คน ตามล าดบั  โดยมี
สาเหตกุารลาออกเพื่อดแูลบตุร/บพุการี หรือประกอบ
อ า ชี พ อื่ น  จ า น วน  70, 61, 58, 89 แล ะ  85 ค น 
ตามล าดับ  คิดเป็นร้อยละ 47.6, 44.5,  40.8, 66.4 
และ 63.43 ของจ านวนพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบตัิงาน
ในโรงพยาบาลศูนย์ที่ลาออก ตามล าดับ ในขณะที่
จ านวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ศูนย์ที่ลาออก  ช่วงปีพ.ศ. 2553 – 2557 มีแนวโน้ม
ลดลง  แตพ่บว่าการลาออกเพื่อดแูลบตุร/บพุการี หรือ
การลาออกเพื่อไปประกอบอาชีพอื่นในปี พ.ศ.2556 - 
2557  เพิ่มสูงขึน้จาก ปีพ.ศ. 2553 – 2555  จ านวน 
24 คน คิดเป็นร้อยละ 20.61 ของจ านวนพยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศนูย์ที่ลาออก4 

จากการศกึษา จ านวนพยาบาลวิชาชีพที่ขึน้
ทะเบียนและรับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และผดุงครรภ์ ชัน้ 1 ในปีพ.ศ.2553 - 2556 เพิ่มขึน้ 
21,141 คน  คิดเป็นร้อยละ 13.685-7   และจากการ 
ศกึษาการลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ศูนย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปีพ.ศ. 
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2556 – 2557 พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตัิงานใน
โรงพยาบาลศูนย์  สังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี
แนวโน้มการลาออกเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะการลาออกเพื่อ
ดูแลบุตร/บุพการี หรือ การลาออกเพื่อไปประกอบ
อาชีพอื่น ในขณะที่จ านวนพยาบาลวิชาชีพที่ขึ น้
ทะเบียนและรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
พยาบาลและการผดุงครรภ์ ชัน้ 1 ก็ยังมีแนวโน้ม
เพิ่มขึน้ ซึ่งถือว่าเป็นการสญูเสียพยาบาลวิชาชีพออก
จากระบบบริการสขุภาพ4  แม้วา่รัฐบาลจะเพิ่มจ านวน
การผลิตพยาบาลวิชาชีพแต่ก็ยงัไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ เห็นได้จากจ านวนพยาบาลวิชาชีพในแต่ละ
โรงพยาบาลมีจ านวนไม่เต็มตามกรอบอัตราก าลัง 8  

ผู้วิจยัจึงทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาปัจจยัต่างๆ ที่มี
ความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจลาออก  พบว่า คุณภาพ
ชีวิตการท างาน9-11  และความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาชีพ
มีความ สัมพันธ์ทางลบกับความตัง้ใจลาออกของ
พยาบาลวิชาชีพในระดับปานกลาง12,13  และพบว่า
พยาบาลวิชาชีพท่ีมีความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาชีพระดบั
ต ่าส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพมีความตัง้ใจลาออกเพิ่ม
สงูขึน้14 ดังนัน้ งานวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยจึงสนใจศึกษาว่า
คุณภาพชีวิตการท างานและความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพมีผลตอ่ความตัง้ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพ
หรือไม่ อย่างไร  โดยผู้ วิจัยเลือกศึกษาในพยาบาล
วิชาชีพที่ป ฏิบัติ งานในโรงพยาบาลศูนย์  สังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์เป็น
สถานบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ เป็น
ศูนย์กลางการให้บริการการรักษาพยาบาลในระดับ
เขต 25 แห่ง ของประเทศไทยและครอบคลุมทุกภาค

ในประเทศไทยมาใช้เป็นแนวทางส าหรับผู้ บริหาร
วางแผนสร้างแรงจงูใจการท างานของพยาบาลวิชาชีพ 
และพฒันาแนวทางเพื่อธ ารงรักษาพยาบาลวิชาชีพให้
คงอยูใ่นวิชาชีพยาวนานมากขึน้ตอ่ไป 

 

วัตถุประสงค์  
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
ชีวิตการท างานและความยึดมั่นผูกพนัในวิชาชีพที่มี
ผลตอ่ความตัง้ใจลาออกพยาบาลของพยาบาลวชิาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์  สังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ 
  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 ผู้วิจัยทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง โดยมี
ตวัแปรอิสระที่น ามาศึกษา 2 ตวัแปร คือ 1. คุณภาพ
ชีวิตการท างาน ประกอบด้วย 1) ค่าตอบแทนที่
เพี ยงพอและยุติ ธรรม   2) ความปลอดภัยและ
สขุอนามยัของสภาพแวดล้อมการท างาน  3) โอกาส
ในการพัฒนาและการใช้ความสามารถของบุคคล       
4) ความก้าวหน้าและความมั่นคงในการท างาน        
5) การท างานร่วมกบับคุคลอื่นในองค์กร  6) สทิธิสว่น
บคุคล 7) การท างานและการใช้ชีวิตโดยรวม 8) ลกัษณะ 
งานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม ตามแนวคิดของ Walton 
R E15  2. ความยึดมัน่ผูกพนัในวิชาชีพ ประกอบด้วย 
1) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านจิตใจ 2) ความยดึมัน่ผกูพนั
ด้านการคงอยู่  3) ความยดึมัน่ผกูพนัด้านบรรทดัฐาน 
ตามแนวคิดของ Meyer J P , Allen N J and Smith C 
A16  และตัวแปรตาม คือ ความตัง้ใจลาออก  ตาม
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แนวคิ ด ของ  Tei M and Yamazaki Y17  โดยส รุป
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม    

ดงักรอบแนวคิดการวิจยั  ดงัภาพท่ี 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั เร่ือง “ความตัง้ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศนูย์ สงักดักระทรวงสาธารณสขุ” 

คุณภาพชวีิตการท างาน 

1. คา่ตอบแทนที่เพียงพอและยตุิธรรม  
   (adequate and fair compensation) 
2. ความปลอดภยัและสขุอนามยัของสภาพแวดล้อมการท างาน  
   (safe and healthy environment) 
3. โอกาสในการพฒันาและการใช้ความสามารถของบคุคล  
   (development  of human capacities) 
4. ความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน 
   (growth and security) 
5. การท างานร่วมกบับคุคลอื่นในองค์กร (social integration) 
6. สทิธิสว่นบคุคล  (constitutionalism) 
7. การท างานและการใช้ชีวิตโดยรวม (the total life space) 
8. ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม (social relevance) 

 
 

ความตัง้ใจลาออก 
(intention to resign) 

 
 1. ความยดึมัน่ผกูพนัด้านจิตใจ (affective commitment) 

2. ความยดึมัน่ผกูพนัด้านการคงอยู่  (continuance commitment) 
3. ความยดึมัน่ผกูพนัด้านบรรทดัฐาน (normative commitment) 
 

 

ความยดึม่ันผูกพนัในวิชาชีพ 
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วัสดุและวิธีการ 
การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย 

(Explanatory research) โดยใช้วิ ธีการส ารวจแบบ
ภาคตัดขวาง (Cross - sectional survey) เร่ิมเก็บข้อมูล 
10 มีนาคม พ.ศ. 2559 ถึง 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559   
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครัง้นี  ้คือ พยาบาล
วิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศนูย์ สงักดักระทรวง
สาธารณสขุ จ านวน 25 แหง่  มีจ านวนพยาบาลวิชาชีพ
ทัง้หมด 16,604 คน  ข้อมูล ณ  วันที่  30 มิถุนายน    
พ.ศ. 255818 

 กลุ่มตัวอย่างผู้ วิจัยสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
คุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลวิชาชีพที่

ป ฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์   สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และมีประสบการณ์ในการท างานอย่างน้อย      
6 เดือน  ค านวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ      
คอคแครน (Cochran) อ้างถึงในศิ ริชัย กาญจนวาสี19 
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 375 คน  ผู้ วิจัยเพิ่มจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างอีก ร้อยละ 20 ขนาดกลุ่มตวัอย่าง เท่ากับ 450
คน และผู้ วิจัยปัดจ านวนกลุ่มตัวอย่างขึน้เป็นจ านวน
เต็มในแต่ละโรงพยาบาล  ดังตารางที่ 1 เพื่อป้องกัน
ความคลาดเคลื่อนในกรณีได้รับแบบสอบถามกลบัคืน
ไม่ครบตามจ านวนและการตอบแบบสอบถามไม่
สมบรูณ์ ดงันัน้ จึงได้ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง เทา่กบั 500 คน  

 

ตารางที่ 1  จ านวนประชากร  สดัสว่นและกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามโรงพยาบาลศนูย์  แบง่ตามเขตตรวจราชการ  

โรงพยาบาลศูนย์แบ่งตามเขตตรวจราชการ 
จ านวนพยาบาล
วิชาชพี (คน) 

สัดส่วน 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
(คน) 

เขตตรวจราชการท่ี 1 รพศ.พระนครศรีอยธุยา 376 0.03 15 
รพศ.สระบรีุ 577 0.04 20 

เขตตรวจราชการท่ี 3 รพศ.เจ้าพระยาอภยัภเูบศร 407 0.03 15 
เขตตรวจราชการท่ี 4 รพศ.ราชบรีุ 672 0.04 20 

รพศ.เจ้าพระยายมราช 477 0.03 15 
รพศ.นครปฐม 607 0.04 20 

เขตตรวจราชการท่ี 6 รพศ.มหาราชนครศรีธรรมราช 797 0.05 25 
รพศ.สรุาษฎร์ธาน ี 659 0.04 20 

เขตตรวจราชการท่ี 7 รพศ.ตรัง 507 0.03 15 
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ตารางที่ 1 จ านวนประชากร สดัสว่นและกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามโรงพยาบาลศนูย์  แบง่ตามเขตตรวจราชการ (ตอ่) 

โรงพยาบาลศูนย์แบ่งตามเขตตรวจราชการ 
จ านวนพยาบาล
วิชาชพี (คน) 

สัดส่วน 
กลุ่มตวัอย่าง 

(คน) 
    

เขตตรวจราชการท่ี 8 รพศ.หาดใหญ่ 727 0.04 20 
 รพศ.ยะลา 724 0.04 20 
เขตตรวจราชการท่ี 9 รพศ.ชลบรีุ 689 0.04 20 
 รพศ.ระยอง 476 0.03 15 
 รพศ.พระปกเกล้า 572 0.03 15 
เขตตรวจราชการท่ี 10 รพศ.อดุรธาน ี 680 0.04 20 
เขตตรวจราชการท่ี 12 รพศ.ขอนแก่น 995 0.06 30 
เขตตรวจราชการท่ี 13 รพศ.สรรพสทิธิประสงค์ 836 0.05 25 
เขตตรวจราชการท่ี 14 รพศ.มหาราชนครราชสมีา 880 0.05 25 

รพศ.บรีุรัมย์ 612 0.04 20 
รพศ.สริุนทร์ 680 0.04 20 

เขตตรวจราชการท่ี 15 รพศ.ล าปาง 886 0.05 25 
เขตตรวจราชการท่ี 16 รพศ.เชียงรายประชานเุคราะห์ 823 0.05 25 
เขตตรวจราชการท่ี 17 รพศ.อตุรดิตถ์ 526 0.03 15 

รพศ.พทุธชินราช 860 0.05 25 
เขตตรวจราชการท่ี 18 รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ 559 0.03 15 

รวม  16,604 1 500 

 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 

เค ร่ื อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใน ก า รวิ จั ย ค รั ้ง นี ้  คื อ
แบบสอบถามทีผ่า่นการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา 
ความสอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และส านวนภาษา
จากผู้ทรงคณุวุฒิ 3 ท่าน  และผ่านการทดสอบความ
เที่ ย งของแบบสอบถามจากพยาบาลวิช า ชีพ

โรงพยาบาลระดบัตติยภมูิ สงักดักระทรวงสาธารณสขุ
แห่งหนึ่ง จ านวน 30 คน  และผู้ วิจัยแล้วน ามาหาค่า
ความเช่ือมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิท ธ์ิแอลฟาของ      
ครอนบาค (Cronbach’s alpha correlation coefficient) 
ประกอบด้วย 4 สว่น ดงันี ้
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 1. แบบสอบถามความตัง้ใจลาออก ผู้ วิจัย
แปลและประยกุต์จากแบบวดัตามแนวคิดของ Tei M 
and Yamazaki Y  อ้างถึงใน Tei M and Miki A A17 
จ านวน 6 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนแบบ
ประเมินค่า (likert scale) แบ่งความถ่ีออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี  ้ 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง  5 หมายถึง     
เห็นด้วยอย่างยิ่ง แล้วน ามาค านวณหาระดับความ
ตัง้ใจลาออกโดยน าคะแนนเฉลี่ยมาจัดระดับเป็น        
5 ระดบั  คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.863 
 2. แบบสอบถามคุณภาพชีวิตการท างาน 
ผู้วิจัยแปลและประยุกต์จากแบบวดัตามแนวคิดของ 
Walton R E15 จ านวน 35 ข้อ  ลักษณะค าตอบเป็น  
มาตราส่วนแบบประเมินค่า (Likert scale) แบ่งความถ่ี
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี ้ 1 หมายถึง ไม่พอใจอย่างยิ่ง      
5 หมายถึง พอใจอย่างยิ่ง แล้วน ามาค านวณหาระดับ
คณุภาพชีวิตการท างานโดยน าคะแนนความพึงพอใจ
เฉลีย่มาจดัระดบัเป็น 5 ระดบั คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 
0.948 
 3. แบบสอบถามความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพ ผู้ วิจัยแปลและประยุกต์จากแบบวัดตาม
แนวคิดของ  Meyer J P , Allen N J and Smith C 
A16 จ านวน 18 ข้อ  ลกัษณะค าตอบเป็นมาตราส่วน
แบบประเมินค่า (Likert Scale) แบ่งความถ่ีออกเป็น 
5 ระดับ  ดังนี  ้ 1 หมายถึ ง  ไม่ เห็น ด้ วยอย่ างยิ่ ง             
5 หมายถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง  แล้วน ามาค านวณหา
ระดับความตัง้ใจลาออกโดยน าคะแนนเฉลี่ยมาจัด
ระดบัเป็น 5 ระดบั  คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.842 

 4. แบบสอบถามเก่ียวกับคุณลักษณะ
ประชากร ประกอบด้วย อายุ เพศ  สถานภาพสมรส  
วุฒิ ก า รศึ กษ า   ระย ะ เวล าการป ฏิบั ติ ง าน ใน
โรงพยาบาล  งานการพยาบาลที่สังกัด  เงินเดือน  
และระดบัการปฏิบตัิงานในปัจจบุนั 
 การพิทักษ์สิทธิ และจริยธรรมทางการ
วิจัย 

การวิจัยนีไ้ด้รับการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจยัในมนุษย์  คณะสาธารณสขุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล หมายเลขหนังสือรับรองการ
พิจารณาด้านจริยธรรมการวิจยัในมนษุย์เลขที่ COA. 
NO. MUPH 2015 - 204 

การรวบรวมข้อมูล 
ผู้ วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลหลังจากได้รับ

การอนุมตัิด้านจริยธรรมการวิจยั  จากคณะกรรมการ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์  คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   ผู้ วิจัย
ด าเนินการติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลศูนย์ 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั ง้  25 แห่ ง   ชี แ้จง
วตัถุประสงค์การท าวิจัย และขออนุญาตในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล หลงัจากได้รับอนุญาตแล้ว ผู้ วิจัยส่ง
แบบสอบถามไปที่โรงพยาบาลศูนย์ สงักัดกระทรวง
สาธารณสุขทางไปรษณีย์  แบบสอบถามที่ส่งกลับ
และมีข้อมลูสมบรูณ์ จ านวน 395 ฉบบั 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแจกแจง
ความถ่ี ค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
ม าต รฐ าน  และ ใ ช้ ส ถิ ติ เชิ งอนุ ม าน วิ เค รา ะ ห์



วารสารกองการพยาบาล 

ปีที ่45 ฉบบัที ่1มกราคม – เมษายน 2561   33 
 

ความสมัพนัธ์ด้วยสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั
( Pearson product - moment correlation coefficient)   
และวิเคราะห์ความสามารถอธิบายความผันแปรด้วย
สถิติการวิ เคราะห์ถดถอยเชิงพหุ คูณ  (Multiple  
Regression Analysis)  ก าหนดระดับนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 
 

ผลการศึกษา 
 พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานในโรงพยาบาล
ศนูย์ สงักดักระทรวงสาธารณสขุ ผู้ตอบแบบสอบถาม
เกือบทัง้หมดเป็นผู้หญิง คิดเป็นร้อยละ 97.20  มีอายุ
ระหวา่ง 35 - 44 ปี  คิดเป็นร้อยละ 34.90  มีอายเุฉลี่ย 
37.10 ปี  ส่วนใหญ่จบปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 
89.40  สังกัดงานการพยาบาลศัลยศาสตร์  คิดเป็น
ร้อยละ 26.30  มี ระยะเวลาการปฏิบัติงานเฉลี่ย  
13.88 ปี และมากกวา่คร่ึงปฏิบตัิงานในระดบัช านาญการ 
คิดเป็นร้อยละ52.40 
 ความตัง้ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพ        
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์  สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( = 
2.88) เรียงล าดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ 
หากพบงานอื่นที่มีเง่ือนไขเหมาะสมจะลาออกจาก
งานที่ท าอยู่ทันที อยากจะลาออกจากงานที่ท าอยู่
ตอนนี ้เบื่อหน่ายกับงานที่ท าอยู่ในปัจจุบนัและตัง้ใจ
รวบรวมข้อมูลเพื่อหางานใหม่ ได้พูดคุยกับคนใน
ครอบครัวหรือเพื่อนสนิทอย่างจริงจงัเร่ืองการลาออก
จากงานหรือการเปลีย่นงาน  เบื่อหนา่ยกบังานท่ีท าอยู่

จนอาจจะไม่สามารถอดทนท าได้อีกต่อไป และเบื่อ
หน่ายงานจนอยากที่จะขาดงานหรือมาท างานสาย 
ตามล าดบั  (   = 3.53, 3.16, 3.11, 2.73, 2.46 และ 
2.27 ตามล าดบั)  ดงัตารางที่ 2 
 คณุภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวชิาชีพ
ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์  สังกัดกระทรวง
สาธารณสขุภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง ( =3.22)  
คุณภาพชีวิตการท างานรายด้านเรียงล าดับตามค่า
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยจากมากมาน้อย   คือ
คุณภาพชีวิตการท างานด้านสิทธิส่วนบุคคล การ
ท างานร่วมกบับคุคลอื่นในองค์กร  ลกัษณะงานท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม  โอกาสในการพัฒนาและการใช้
ความสามารถของบุคคล  ความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในการท างาน  การท างานและการใช้ชีวิต
โดยรวม   ค วามปลอดภัยและสุขอนามัย ของ
สภาพแวดล้อมการท างาน และค่าตอบแทนท่ีเพียงพอ
และยตุิธรรม  ตามล าดบั      (  = 3.63, 3.53, 3.51, 
3.49, 3.12,  3.06,  2.90 แ ล ะ  2.48  ต า ม ล า ดั บ )        
ดงัตารางที่ 3 
 ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์   สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ภาพรวมอยู่ในระดับสูง ( = 
3.58)  ความยึดมัน่ผกูพนัด้านจิตใจมีค่าคะแนนเฉลี่ย
มากที่สดุ (  = 3.84)  รองลงมาคือด้านบรรทดัฐาน
และด้านการคงอยู่ตามล าดบั  (  = 3.55 และ 3.34)  
ดงัตารางที่ 4 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ระดับเกณฑ์ของความตัง้ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศนูย์  สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  จ าแนกตามรายด้าน (n = 395) 

 

 
  

ความตัง้ใจลาออก  
 

S.D. 

ระดับความตัง้ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพ 
ระดับ ต ่ามาก ต ่า ปานกลาง สูง สูงมาก 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
ภาพรวมความตัง้ใจลาออก 2.88 0.90 43 

(10.89) 
110  

(27.85) 
126 

(31.90) 
91  

(23.04) 
25 

(6.33) 
ปานกลาง 

         

 
รายข้อ 

   ระดับความคิดเหน็  

 
 

S.D. ไม่เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

ไม่เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ เหน็ด้วย 
เหน็ด้วย
อย่างยิ่ง 

 ระดับ 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)  
1. เบื่อหน่ายกบังานที่ท าอยูใ่นปัจจบุนัและ
ตัง้ใจรวบรวมข้อมลูเพ่ือหางานใหม่ 

3.11 1.11 31 
(7.85) 

90 
(22.78) 

120 
(30.38) 

113  
(28.61) 

41  
(10.38) 

ปานกลาง 

2. อยากจะลาออกจากงานที่ท าอยูต่อนนี ้ 3.16 1.19 41 
(10.38) 

81 
(20.50) 

98 
(24.81) 

125  
(31.65) 

50  
(12.66) 

ปานกลาง 

3. หากพบงานอ่ืนที่มีเงื่อนไขเหมาะสมจะ
ลาออกจากงานที่ท าอยูท่นัท ี

3.53 1.15 24  
(6.08) 

48 (12.15) 108 
(27.34) 

125  
(31.65) 

90  
(22.78) 

สงู 

4. เบื่อหน่ายกบังานที่ท าอยูจ่นอาจจะไม่
สามารถอดทนท าได้อีกตอ่ไป 

2.46 1.01 68  
(17.21) 

148 
(37.47) 

124 
(31.39) 

40  
(10.13) 

15  
(3.80) 

ต ่า 

5. เบื่อหน่ายงานจนอยากที่จะขาดงานหรือ
มาท างานสาย 

2.27 1.12 114  
(28.86) 

143 
(36.20) 

70 
(17.72) 

54  
(13.67) 

14 
(3.55) 

ต ่า 

6. ได้พดูคยุกบัคนในครอบครัวหรือเพ่ือน
สนิทอยา่งจริงจงัเร่ืองการลาออกจากงาน
หรือการเปลี่ยนงาน 

2.73 1.20 63  
(15.95) 

128 
(32.41) 

90 
(22.78) 

80  
(20.25) 

34  
(8.61) 

ปานกลาง 
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ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับเกณฑ์ของคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศนูย์  สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  จ าแนกตามรายด้าน (n = 395) 

 

 
  

 

คุณภาพชีวิตการท างาน  
 

S.D. 

ระดับคุณภาพชีวิตการท างาน 
ระดับ ต ่ามาก ต ่า ปานกลาง สูง สูงมาก 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 
ภาพรวม 3.22 0.53 4   

(1.01) 
43 

 (10.89) 
201 

(50.89) 
138 

(34.94) 
9  (2.28) ปานกลาง 

1. คา่ตอบแทนที่เพียงพอและ 
    ยตุิธรรม 

2.48 0.91 105 
(26.58) 

133 
(33.67) 

85 
(21.52) 

58 
(14.68) 

14 
(3.54) 

ต ่า 

2. ความปลอดภยัและ 
   สขุอนามยัของสภาพแวดล้อม 
   การท างาน 

2.90 0.73 32 
(8.10) 

85 
(21.52) 

177 
(44.81) 

95 
(24.05) 

6 
(1.52) 

ปานกลาง 

3. โอกาสในการพฒันาและการ 
    ใช้ความสามารถของบคุคล 

3.49 0.64 6 
(1.52) 

36 
(9.11) 

130 
(32.91) 

207 
(52.41) 

16 
(4.05) 

สงู 

4. ความก้าวหน้าและความ 
    มัน่คงในการท างาน 

3.12 0.75 28 
(7.09) 

60 
(15.19) 

151 
(38.23) 

141 
(35.70) 

15 
(3.80) 

ปานกลาง 

5. การท างานร่วมกบับคุคลอ่ืน 
   ในองค์กร 

3.53 0.63 6 
(1.52) 

31 
(7.85) 

94 
(23.80) 

233 
(58.99) 

31 
(7.85) 

สงู 

6. สิทธิสว่นบคุคล 3.63 0.65 6 
(1.52) 

27 
(6.84) 

69 
(17.47) 

238 
(60.52) 

55 
(13.92) 

สงู 

7. การท างานและการใช้ชีวิต 
   โดยรวม 

3.06 1.07 50 
(12.66) 

79 
(20.00) 

106 
(26.84) 

110 
(27.85) 

50 
(12.66) 

ปานกลาง 

8. ลกัษณะงานที่เป็นประโยชน์ 
    ตอ่สงัคม 

3.51 0.61 5 
(1.27) 

37 
(9.37) 

130 
(32.91) 

205 
(51.90) 

18 
(4.56) 

สงู 
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ตารางที่ 4 คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัเกณฑ์ของความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพท่ี
ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศนูย์  สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  จ าแนกตามรายด้าน (n = 395) 

 

 
 เมื่อวิเคราะห์ทิศทางความสมัพนัธ์ด้วยการ
วิเคราะห์สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั ระหว่าง  
คุณภาพชีวิตการท างานกับความตัง้ใจลาออกของ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์  
สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  พบว่า คุณภาพชีวิตการ
ท างานมีความสัมพันธ์ทางลบ  ระดับปานกลางกับ
ความตัง้ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานใน
โรงพยาบาลศูนย์  สงักัดกระทรวงสาธารณสุข  (r =     
-0.560, p-value < 0.01)  เมื่อพิจารณารายด้านของ
คณุภาพชีวิตการท างานเรียงล าดบัตวัแปรแต่ละด้าน
จากมากไปหาน้อย พบว่า คุณภาพชีวิตการท างาน
ด้านโอกาสในการพฒันาและการใช้ความสามารถของ
บุคคล ลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  การ

ท างานร่วมกบับคุคลอื่นในองค์กร  ความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงในการท างาน  สิทธิส่วนบุคคล  ความ
ปลอดภัยและสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมการ
ท างาน  ค่าตอบแทนที่เพียงพอและยตุิธรรม และการ
ท างานและการใช้ชีวิตโดยรวม มีความสมัพนัธ์ทางลบ
กบัความตัง้ใจลาออก  (r =  -0.554, -0.505, -0.463, 
-0.442, -0.440, -0.421, -0.270  แ ล ะ  -0.237 
ตามล าดบั , p-value <0.01)  หมายความวา่พยาบาล
วิชาชีพมี คุณภาพการท างานที่ ดี ขึ น้มี ผลท าให้
พยาบาลวิชาชีพมีความตัง้ใจลาออกลดลง ในระดับ
ปานกลาง ดงัตารางที่ 5 
 ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาชีพกับความตัง้ใจ
ลาออกขอ งพยาบ าลวิ ช า ชี พที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ใน

 

ความยึดม่ันผูกพันในวิชาชีพ  
 

S.D. 

ระดับความยึดม่ันผูกพันในวิชาชีพ 

ระดับ ต ่ามาก ต ่า ปานกลาง สูง สูงมาก 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

ภาพรวม 3.58 0.47 0 (0) 9 (2.28) 134(33.92) 215 (54.43) 37 (9.37) สงู 

1. ความยดึมัน่ ผกูพนั 

    ด้านจิตใจ 

3.84 0.65 2(0.51) 11(2.78) 87(22.03) 192(48.61) 103(26.08) สงู 

2. ความยดึมัน่ผกูพนั 

    ด้านการคงอยู ่

3.34 0.52 2(0.51) 25(6.33) 194(49.11) 155(39.24) 19(4.81) ปานกลาง 

3. ความยดึมัน่ ผกูพนั 

    ด้านบรรทดัฐาน 

3.55 0.62 2(0.51) 17(4.30) 137(34.68) 196(49.62) 43(10.89) สงู 
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โรงพยาบาลศนูย์  สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  พบว่า  
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพมีความสมัพันธ์ทางลบ
กับความตั ง้ ใจลาออกของพยาบาลวิช า ชีพที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์  สังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ  ระดับปานกลาง  (r = -.556, p - value 
<0.01) เมื่อพิจารณารายด้านของความยึดมั่นใน
วิชาชีพเรียงล าดับตัวแปรแต่ละด้านจากมากไปหา
น้อย พบวา่ความยึดมัน่ผกูพนัด้านบรรทดัฐาน  ความ
ยึดมัน่ผูกพนัด้านจิตใจ  และความยึดมัน่ผูกพนัด้าน
การคงอยูม่ีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความตัง้ใจลาออก 
(r = -0.554 , -0.480 และ-0.245 ตามล าดบั p-value 
<0.01)  หมายความว่าพยาบาลวิชาชีพมีความยึดมัน่
ผกูพนัในวิชาชีพเพิ่มขึน้มีผลท าให้พยาบาลวิชาชีพมี
ความตัง้ใจลาออกลดลง ในระดบัปานกลาง ดงัตาราง
ที ่5 
 ส าหรับการวิเคราะห์ความสามารถอธิบาย
ความผันแปรด้วยการวิ เคราะห์ถดถอยพหุคูณ 

(multiple  regression analysis) พบว่าคุณภาพชีวิต
การท างานและความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์  
สงักดักระทรวงสาธารณสขุที่สามารถอธิบายความผนั
แปรความตั ง้ ใจลาออกของพยาบาลวิชา ชีพที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์  สังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ ได้ร้อยละ 41.40 (Adjusted R2 = 0.414, 
p-value <0.01)  หมายความว่าความผันแปรความ
ตัง้ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลศนูย์ สงักดักระทรวงสาธารณสขุ สามารถ
อธิบายได้จากคุณภาพชีวิตการท างานและความยึด
มั่นผูกพันในวิชาชีพ ร้อยละ 41.4  โดยความยึดมั่น
ผกูพนัในวิชาชีพท าให้ความตัง้ใจลาออกลดลง (Beta 
= -0.710)  และคุณภาพชีวิตการท างานท าให้ความ
ตัง้ใจลาออกลดลง (Beta = -0.638) ส่วนที่เหลืออีก
ร้อยละ 58.6  เป็นตัวแปรอื่นที่มีผลต่อความตัง้ใจ
ลาออกของพยาบาลวิชาชีพ ดงัตารางที่ 6   
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ตารางที่ 5 ตารางความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุภาพชีวิตการท างาน  ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาชีพ  กบัความตัง้ใจ
 ลาออกของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศนูย์  (n = 395) 

** p-value <0.01 
 

ตัวแปร 
สัมประสิทธ์ิ
สหสัมพนัธ์ 

ระดับความสัมพนัธ์ 

คุณภาพชวีิตการท างาน -0.560** ความสัมพนัธ์ระดับปานกลาง 
คา่ตอบแทนทีเ่พียงพอและยตุิธรรม -.270** ความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 
ความปลอดภยัและสขุอนามยัขสภาพแวดล้อม
การท างาน 

-.421** 
ความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 

โอกาสในการพฒันาและการใช้ความสามารถ
ของบคุคล 

-.554** 
ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 

ความก้าวหน้าและความมัน่คงในการท างาน -.442** ความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 
การท างานร่วมกบับคุคลอื่นในองค์กร -.463** ความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 
สทิธิสว่นบคุคล -.440** ความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 
การท างานและการใช้ชีวิตโดยรวม -.237** ความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 
ลกัษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สงัคม -.505** ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 
ความยดึม่ันผูกพนัในวิชาชีพ -0.556** ความสัมพนัธ์ระดับปานกลาง 
ความยดึมัน่ผกูพนัด้านจิตใจ -.480** ความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 

ความยดึมัน่ผกูพนัด้านการคงอยู ่ -.245** ความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 

ความยดึมัน่ผกูพนัด้านบรรทดัฐาน -.554** ความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณุภาพชีวิตการท างานและความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาชีพกบัความตัง้ใจ
 ลาออกของพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศนูย์  สงักดักระทรวงสาธารณสขุ  (n = 395) 
 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t p-value 

B Std. Error Beta 
คา่คงที ่ 7.465 0.282 - 26.505 < 0.001 
คณุภาพชีวิตการท างาน -.638 0.075 -0.377 -8.511 < 0.001 
ความยดึมัน่ผกูพนัในวิชาชีพ -.710 0.085 -0.370 -8.360 < 0.001 
R2 =  0.417   Adj R2 = 0.414   F = 69.894   p-value  < 0.001 

 

อภปิรายผล 
จากผลการวิจัยครัง้นี ต้ัวแปรที่สามารถ

อธิบายความผนัแปรความตัง้ใจลาออกของพยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์   สังกัด
กระทรวงสาธารณสขุ  พบว่าคณุภาพชีวิตการท างาน
และความยดึมัน่ผกูพนัในวชิาชีพเป็นตวัแปรที่สามารถ
ร่วมกันอธิบายความผันแปรของความตัง้ใจลาออก      
ได้ ร้อยละ 41.40 (Adjusted R2 = 0.414  , p-value 
<0.001)  สอดคล้องกบัการศกึษาของ Chen R J , Yu 
C W, Chao C M and Cheng B W 2 0   ศึ ก ษ า
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการท างานและ
ความตัง้ใจลาออกในพยาบาลวิชาชีพ พบว่าคณุภาพ
ชีวิตการท างานสามารถอธิบายความผันแปรความ
ตัง้ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพ  ได้ร้อยละ 72.00  
(R2 = 0.72, p-value <0.05) Almalki MJ, FitzGerald G 
and Clark M 9  ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างคุณภาพ
ชี วิ ต ก า รท า ง า น แ ล ะ ค ว า ม ตั ้ง ใ จ ล า อ อ ก ใน        

พยาบาลวิชาชีพ  พบว่าคุณภาพชีวิตการท างาน
สามารถอธิบายความฝันแปรของความตัง้ใจลาออก
ร้อยละ  26.30 (R2 = 0.263, p-value < 0.01)  และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ  Lee Y W, Dai Y T 
and McCreary L L10  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพชีวิตการท างานและความตัง้ใจลาออกจาก
วิชาชีพในพยาบาลวิชาชีพ พบว่าคุณภาพชีวิตการ
ท างานสามารถเป็นตวัท านายความตัง้ใจลาออกจาก
หน่วยงาน  องค์กร และวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ  
ได้  โดยคณุภาพชีวิตการท างานสามารถอธิบายความ
ผันแปรความตัง้ใจลาออกจากวิชาชีพได้  ร้อยละ 
18.40 (pseudo-R2 = 0.184, p-value < 0.05)  และ
Nogueras D J 21  กล่าวว่าความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพเป็นภาวะทางด้านจิตใจที่น าไปสูก่ารตดัสินใจ
ที่ จะยังคงท างานในวิชาชีพ   โดยท าการศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ
และความตัง้ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพ  พบว่า
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ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพสามารถอธิบายความ   
ผันแปรความตัง้ใจลาออกได้ร้อยละ 30 (R2=0.30,     
p-value < 0.01) 

คุณภาพชีวิตการท างานมีความสัมพันธ์     
เชิงลบกับความตัง้ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์  สังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ ระดบัปานกลาง (r = -0.560)  เนื่องจาก
พยาบาลวิชาชีพที่ตอบแบบสอบถามยงัไม่ค่อยพอใจ
ในค่าตอบแทนที่ได้รับและสวสัดิการของโรงพยาบาล 
และจ านวนชั่วโมงการท างานในแต่ละสปัดาห์ แต่ยงั
พอใจกับการท างานในวิชาชีพที่ภูมิใจ การได้รับการ
ยอมรับจากที่ท างานและมี โอกาสได้แสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับการท างาน  สอดคล้องกับการศึกษา
ของ Lee Y W, Dai Y T and McCreary L L10 พบว่า
คุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาลวิชาชีพมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความตัง้ในลาออกจาก
วิชาชีพ  โดยคุณภาพชีวิตการท างานในมิติของ 
สภาพแวดล้อมการท างาน, การจัดการงานและภาระ
งาน, ความสมดุลระหว่างชีวิตการท างานและชีวิต
ครอบครัว, ลักษณะของผู้ บริหาร และ การให้ความ
เคารพ  และสิทธิสว่นบคุคลมีความสมัพนัธ์ทางลบใน
ระดบัปานกลางกบัความตัง้ใจลาออกจากวิชาชีพ (r = 
-0.41, -0.30, -0.33, -0.25, -0.18,  -0.41 และ -0.30 
ตามล าดับ P-value < 0.01)  และคุณภาพชีวิตการ
ท างาน ในมิติของ การท างานเป็นทีมและการสื่อสาร 
และ อัตราก าลังพยาบาลและการดูแลผู้ ป่ วยมี
ความสมัพนัธ์ทางลบในระดบัต า่กบัความตัง้ใจลาออก
จากวิชาชีพ  (r =  -0.25 และ  -0.18  ตามล าดับ ,        

P-value < 0.01)  เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ  Almalki MJ, 
FitzGerald G and Clark M 9  ที่พบว่าคุณภาพชีวิต
การท างานในมิติของการออกแบบการท างานและ
บริบทการท างานมีความสัมพันธ์ทางลบกับความ
ตัง้ใจลาออกในระดับปานกลาง ( r = -0.408  และ -
0.497 ตามล าดับ        P-value <  0.01)  คุณภาพ
ชีวิตการท างานในมิติของชีวิตการท างาน /ชีวิต
ครอบครัวและการท างานระดับโลกมีความสมัพันธ์
ทางลบกบัความตัง้ใจลาออกในระดบัต ่า  (r = -0.245 
และ -0.291 ตามล าดบั          P-value < 0.01) 
 ความยึดมัน่ผกูพนัในวิชาชีพมีความสมัพนัธ์
ทางลบกับความตัง้ใจลาออกของพยาบาลวิชาชีพที่
ป ฏิบัติ งานในโรงพยาบาลศูนย์สังกัดกระทรวง
สาธารณสขุ ระดบัปานกลาง (r = -0.556)  เนื่องจาก
พยาบาลวิชาชีพที่ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยว่า    
บคุคลที่เรียนวิชาชีพยาบาลมีความรับผิดชอบในการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาลในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็น
วิชาชีพมีความส าคญัตอ่ภาพลกัษณ์  และภมูิใจที่เป็น
ส่วนหนึ่ งในวิชา ชีพพยาบาล  ซึ่ ง  Flinkman M , 
Leino-Kilpi H and Salanterä S14  กล่าวว่าพยาบาล
วิชาชีพที่มีความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพในระดับต ่า
สง่ผลให้พยาบาลวิชาชีพมีความตัง้ใจลาออกเพิ่มสงูขึน้
โดยความยึดมัน่ผกูพนัต่อองค์กรไม่มีความเก่ียวข้อง
กับความตัง้ใจลาออกจากวิชาชีพ  แต่อาจมีความ
เก่ียวข้องกับความตัง้ใจลาออกจากองค์กรเท่านัน้  
Rudman A, Gustavsson P and Hultell D22 กลา่ววา่ 
ความตัง้ใจลาออกจากวิชาชีพเป็นกระบวนการ          
ที่สามารถเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา  เมื่อบุคคลได้เปรียบ
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เทียบกับงานหรือวิชาชีพอื่นๆ และสามารถเกิดได้ใน
ระยะเวลาอันสัน้ที่ น าไปสู่การลาออกจริง  และ
ท าการศึกษาพบว่าความไม่ยึดมัน่ผูกพนัในงานมีผล
ทางตรงกับความตัง้ใจลาออกจากวิชาชีพ (b อยู่
ใน ช่ ว ง  0.235 ถึ ง  0.304, p-value < 0.001)   โด ย
ผลการวิจัยครัง้นีส้อดคล้องกับการศึกษาของ Jourdain 
G and Chênevert D12  ศึกษาความสมัพันธ์ระหว่าง
ความยึดมัน่ผูกพันในวิชาชีพและความตัง้ใจลาออก
ของพยาบาลวิชาชีพ พบว่าความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพมีความสมัพนัธ์ทางลบกับความตัง้ใจลาออก    
(r = -0.50,  p-value < 0.001)  Parry J13  ท าการวิจยั
เชิงพรรณนาโดยใช้วิธีการวดัซ า้ จากการศึกษาเป็นที่
นา่สนใจวา่ความพึงพอใจในงานไม่มีความสมัพนัธ์กบั
ความตัง้ใจเปลี่ยนวิชาชีพโดยตรง แต่ความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาชีพและความยึดมั่นผูกพันในองค์กรมี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความตัง้ใจเปลี่ยนวิชาชีพ 
ระดับปานกลาง (r = -0.31 และ r = -0.30 ตามล าดับ)  
และกลา่วว่าพยาบาลวิชาชีพท่ีมีความยดึมัน่ผกูพนัใน
วิชาชีพจะมีความยึดมั่นผูกพันในองค์กรส่งผลให้
ความตัง้ใจเปลีย่นวิชาชีพลดลง 
  

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่อใช้เป็น
ข้อมลูประกอบการตดัสนิใจ  ดงันี ้
 ด้านนโยบาย 
 1. ผู้บริหารทางการพยาบาลระดับสูงควร
จะก าหนดนโยบายเพิ่มคุณภาพชีวิตการท างานของ
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์  

สงักัดกระทรวงสาธารณสุข  โดยก าหนดชั่วโมงการ
ท างานแต่ละสัปดาห์ให้เหมาะสมเพื่อให้พยาบาล
วิชาชีพมี เวลาพักผ่อนที่ เพี ยงพอ   และก าหนด
ค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน 
รวมทัง้วางแผนกลยุทธ์ที่ช่วยให้เกิดความสมดุล
ระหว่างความต้องการด้านการท างานและความ
ต้องการด้านชีวิตครอบครัวของผู้ปฏิบตัิงาน 
 2. จัดสถานที่ส าหรับดูแลเด็กเล็ก ห รือ
ผู้ สูงอายุ  ส าหรับพยาบาลวิชาชีพที่มีบุตรหรือบิดา
มารดาที่จ าเป็นต้องดูแล และสร้างเสริมสภาพแวดล้อม
การท างาน  โดยการจัดการเหตุร าคาญ  คุณภาพ
อากาศ ฝุ่ น แสง เสียงในสถานที่ปฏิบัติงานให้ได้
มาตรฐาน มีความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนแรงจูงใจให้พยาบาล
วิชาชีพมีโอกาสได้ศึกษาต่อและอบรมอย่างต่อเนื่อง 
และให้ความส าคัญในการสรรหาและการคัดเลือก
สมาชิกใหม่  รวมทั ง้วางแผนนโยบายและการ
บริหารงานที่ให้ความส าคัญกับการย้ายต าแหน่ง
พนกังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลื่อนต าแหน่งไปใน
ระดบัท่ีสงูขึน้ของผู้ปฏิบตัิงาน 

ด้านวิชาการ  ผู้ บริหารทางการพยาบาล
ควรจะ 
 1. เพิ่ ม ศั ก ย ภ าพ ก า รจู ง ใ จ โด ย ก า ร
เสริมสร้างคณุลกัษณะการท างานให้มีความเหมาะสม
กบัพยาบาลวิชาชีพ และสร้างระบบการจดัการความรู้
การปฏิบตัิงานของพยาบาลวิชาชีพ 
 2. จดัอบรมหรือสมัมนาให้พยาบาลจบใหม่
เพื่อเตรียมให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  สร้าง
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ทศันคติที่ดีต่อวิชาชีพพยาบาล  ปลูกฝังค่านิยมการ
ปฏิบตัิงานท่ีถกูต้อง 
 3. ส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาความรู้และทกัษะการปฏิบตัิงาน
อยา่งสม ่าเสมอ  รวมทัง้อ านวยด้านเวลาฝึกอบรมและ
แหลง่ทนุ 
 ด้านปฏิบัติการ  ผู้บริหารทางการพยาบาล
ควรจะ 
 1. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน 
โดยผู้ บริหารวางแผนการพัฒนาบุคลากรทางการ
พยาบาล วดัความสามารถของและประเมินผู้ปฏิบัติ 
งาน ไปสู่การฝึกอบรม  การพัฒนาและการจ่าย
ค่าตอบแทน  การท าให้พยาบาลวิชาชีพรู้สึกถึงความ
มัน่คงในการท างาน 
 2. สง่เสริมให้พยาบาลวิชาชีพมีสว่นร่วมใน
การตดัสินใจหรือแสดงความคิดเห็นในเร่ืองที่ส าคัญ
ต่างๆ ของการท างาน  เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพรู้สึกมี
สว่นร่วมในการท างานและรู้สกึวา่ตนเองเป็นสว่นหนึ่ง
ของงาน 
 

 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครัง้ต่อไป 
 1. การวิจัยค รัง้นี เ้ป็ นการศึกษาปัจจัย
คุณภาพชีวิตการท างานและความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพที่ส่งผลต่อความตัง้ใจลาออกของพยาบาล
วิชาชีพเท่านัน้  น่าที่จะค้นหาปัจจยัอื่นที่น่าสนใจ เช่น 

ความเหน่ือยหนา่ย ความพงึพอใจในงาน ความยดึมัน่
ผกูพันในองค์กร การเสริมสร้างพลงัอ านาจและการ
รับ รู้ความไม่ปลอดภัยในงานซึ่ งอาจเป็นปัจจัย
ทางอ้อมที่ส่งผลต่อความตัง้ใจลาออก  เพื่ อหา
แนวทางในการลดการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ 
 2. การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่ม
ของพยาบาลวิชาชีพ   โรงพยาบาลศูน ย์  สังกัด
กระทรวงสาธารณสขุเทา่นัน้  ผลการวิจยัและแนวทาง
ป ฏิ บั ติ บ า งอย่ า งอาจ ไม่ ส าม า รถ ใน ไป ใ ช้ กั บ
โรงพยาบาลที่อยู่นอกสังกัด  เนื่องจากอาจมีบริบท
บางอย่างที่ แตกต่ างกัน   จึ งควรศึกษาในกลุ่ม
ประชากรที่มีบริบทอื่นๆที่แตกต่างจากโรงพยาบาล
ศนูย์  สงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
 3. การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่
มีการวิเคราะห์ผลการวิจัยในภาพรวมของพยาบาล
วิชาชีพ จึงควรมีการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีมีการสมัภาษณ์
กลุม่พยาบาลวิชาชีพที่มีความต้องการลาออกสงู เพื่อ
วิเคราะห์ปัจจยัที่มีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจลาออก
ในเชิงลกึ 
 4. ควรมีการวิจัยเปรีบยเทียบระหว่างกลุ่ม
พยาบาลวิชาชีพที่มีความตัง้ใจลาออกสูงและกลุ่ม
พยาบาลวิชาชีพที่มีความตัง้ใจลาออกต ่าโดยใช้การ
แจกแจงแบบตารางไขว้ (Cross Tabulation Analysis) 
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