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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนีเ้ป็นการวิจยัเชิงปริมาณภาคตดัขวาง มีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่างคณุลกัษณะ
สว่นบคุคล คณุลกัษณะขององค์การ ความเครียดในงาน และความพงึพอใจในงานกบัความตัง้ใจออกจากวิชาชีพของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร กลุม่ตวัอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย์
จ านวน 295 คน โดยใช้การสุม่ตวัอย่างแบบง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้รวบรวมข้อมลูคือแบบสอบถาม แบบสอบถามท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมลู
มีจ านวน 277 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน และการ
วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุณู 
 ผลการวิจยัพบว่า อายุ ประสบการณ์ท างานของพยาบาล ระยะเวลาการอนุญาตหยุดพกัผ่อนในโรงพยาบาลมี
ความสมัพนัธ์ทางลบระดบัต ่ากบัความตัง้ใจออกจากวิชาชีพ ความเครียดในงานมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความตัง้ใจออกจาก
วิชาชีพ (p < .05) ความพงึพอใจในงานมีความสมัพนัธ์ทางลบกบัความตัง้ใจออกจากวิชาชีพ(p < .05) ความเครียดในงานและ
ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพสามารถร่วมอธิบายความผนัแปรความตัง้ใจออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานครได้ร้อยละ 22.40(Adjusted R2=0.224) ดงันัน้ จากผลการศกึษานีส้ามารถ
น ามาใช้เป็นข้อมลูส าคัญส าหรับผู้บริหารทางการพยาบาลในการวางแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานท่ีจะสร้างขวญัก าลงัใจ สร้าง
แรงจูงใจ ความพึงพอใจในงานและบรรยากาศการปฏิบติังานท่ีดี เพื่อลดภาวะเครียดจากการปฏิบติังานให้พยาบาลวิชาชีพ      
คงอยู่ในองค์การตอ่ไป  
 

ค าส าคัญ: ความตัง้ใจออกจากวิชาชีพ ความเครียดในงาน ความพงึพอใจในงาน พยาบาลวิชาชีพ 
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Bhusita  Intaraprasong**   Ph.D. (Development Administration) 
Janya  Pattara-achachai***   Sc.D (Biostatistics) 
 
 

Abstract 
The purpose of this cross-sectional quantitative research was to analyze the association between 

personal characteristics, organization characteristics, job stress, and job satisfaction with intention to leave the 
professional nurses in Bangkok Metropolitan Administration Hospitals. The sample was composed of 295 
professional nurses in Bangkok Metropolitan Administration Hospitals. The sample was chosen by simple random 
sampling. The data were collected using a questionnaire.Two hundred seventy seven (93.89%) questionnaires 
were completed and analyzed by descriptive statistics , Pearson’s product moment correlation coefficient, and 
mutiple regression analysis. 

The resu lts  revealed tha t age, work experience , break time within a shift work had  a low level 
negative association with intention to leave from the nursing career. Job stress had a positive association with 
intention to leave (p < .05). Job satisfaction had a negative association with intention to leave (p < .05). Job stress 
and job satisfaction could explain the variance of 22.40%(Adjusted R2=0.224) of intention to leave.  

The results of this study are used to be key data informations for nursing Administrators to formulate 
strategic plan of organization which build employee morale discoraged, job satisfaction, and good practice of 
organization climate for decreasing employee tension from work activities.  
 

Keywords: intention to leave the profession, job stress, job satisfaction, registered nurse 
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บทน า 
 ต้นทุนทางการบริหาร ประกอบด้วย มนุษย์ 
เงิน สิ่งของ ทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่ส าคัญ
ที่สดุ1 ทุกองค์การจึงให้ความส าคญั แต่ปัญหาที่ต้อง
ประสบในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คือ การออก
จากงาน จากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย ช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-
2544 รัฐบาลมีมติลดขนาดก าลังคนของหน่วยงาน
ภาครัฐส่งผลให้ลดการผลิตพยาบาล รวมทัง้การมี
นโยบายประกนัสขุภาพทัว่หน้า ท าให้ประชาชนมาใช้
บริการทางด้านสุขภาพในโรงพยาบาลมากขึน้2 และ
ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบบัที่ 
9-10 พ.ศ. 2545-2554 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ.2547-2551 ที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง
สขุภาพของเอเชีย และนโยบายของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. 
2547 ที่ ต้องการควบคุมการบรรจุแต่งตัง้ข้าราชการ 
ก่อให้เกิดภาวะสมองไหลสู่เอกชน3  โดยปี พ.ศ.2551 
มีพยาบาลวิชาชีพลาออกจากระบบราชการ รวมทัง้
เปลี่ยนสายงานประมาณ  3,000 คน 4  เนื่ องจาก
ค่าตอบแทนที่ต ่า ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
เพราะไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการ โรงพยาบาล
สงักดัส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ประสบกบั
การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพจากปัญหาดังกล่าว
เช่นกนั แม้วา่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงักดัส านกั
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร จะได้รับการบรรจุเป็น
ข้าราชการก็ตาม ข้อมลูการลาออก โอน ย้าย ตัง้แต่ปี 
พ .ศ .2550 ถึ งปี  พ .ศ . 2554 พบว่าปี  พ .ศ .2550 มี
จ านวน 69 คน ปี  พ .ศ .2551 มีจ านวน 62 คน ปี 

พ.ศ.2552 มีจ านวน 77คน ปี พ.ศ.2553 มีจ านวน 86 
คน และปี พ.ศ.2554 มีจ านวน 96 คน5 ซึง่ในจ านวนนี ้
พบว่า ส่วนใหญ่ เป็นพยาบาลวิชาชีพที่สังกัด ใน
โรงพยาบาลขนาดเตียงมากกว่า 400 เตียงในสงักัด
กรุงเทพมหานคร ขณะที่ คณะพยาบาลศาสต ร์        
เกือ้การุณย์ มหาวิทยาลยันวมินทราธิราช (วิทยาลยั
พยาบาลเกือ้การุณย์เดิม)  ซึ่งเป็นสถาบนัหลกัในการ
ผลิตพยาบาลวิชาชีพให้กับโรงพยาบาลสงักัดส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร สามารถจัดสรรต าแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพให้ในปี พ.ศ.2550 จ านวน 103 คน    

ปี พ.ศ. 2551 จ านวน 141 คน  ปี พ.ศ.2552 จ านวน 
148 คน ปี พ.ศ. 2553 จ านวน 175 คน และปี พ.ศ. 
2554 จ านวน182 คน 6  ในขณะที่อัตราก าลังของ
พยาบาลวิชาชีพลดลงจ านวนผู้ รับบริการกลบัสูงขึน้   
ปี พ.ศ.2553 มีสดัสว่นการบริการของพยาบาลวิชาชีพ
ต่อผู้ มารับบริการ 1 ต่อ 1,314 คน7 และในปี พ .ศ. 
2554 มีสดัส่วนการบริการของพยาบาลวิชาชีพต่อผู้
มา รับบ ริการ1 ต่อ  1,368 คน 8  ซึ่ ง เป็นอัตราการ
ให้บริการที่ไม่เหมาะสมต่อมาตรฐานขององค์การ
อนามยัโลก ที่ก าหนดให้พยาบาลวิชาชีพ 1 คน ดูแล
ผู้ รับบริการ 500 คน  
 จาก ข้อมูล ข้างต้น  พยาบาลวิชา ชีพมี
แนวโน้มลาออกเพิ่มขึน้  ในขณะที่จ านวนผู้ มารับ
บ ริการก็ เพิ่ มขึ น้  แ ม้ จะเพิ่ มจ านวนการผลิต ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ ซึ่งอาจ
ส่งผลถึงคุณภาพการบริการและคุณภาพชีวิตของ
พยาบาลวิชาชีพที่ยงัคงอยู ่ผู้วิจยัจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาว่าคุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะของ
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องค์การ ความเครียดในงาน และความพึงพอใจใน
งานมีผลต่อความตัง้ใจออกจากวิชาชีพหรือไม ่
อยา่งไร เพื่อน ามาวางแผนการบริหารทรัพยากรบคุคล 
พฒันาแนวทางในการรักษาพยาบาลวิชาชีพให้อยู่ใน
องค์การนานท่ีสดุ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งคณุลกัษณะ
สว่นบุคคล คุณลกัษณะขององค์การ ความเครียดใน
งาน และความพงึพอใจในงานกบัความตัง้ใจออกจาก
วิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงักัดส านกั
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจยัได้ทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง โดย

มีตวัแปรอิสระท่ีจะศึกษา 4 ตวัแปร คือ 1.ความเครียด
ในงาน ประกอบด้วย 1) การเรียกร้องทางจิตใจ         
2)  ก า รค ว บ คุ ม ง า น  3)  ก า ร ส นั บ ส นุ น จ า ก
ผู้บังคับบัญชา 4) การสนับสนุนจากผู้ ร่วมงาน ตาม
แนวคิดของคาราเสค 9  2. ความพึงพอใจในงาน 
ประกอบด้วย 1) รางวลัที่มาจากภายนอก 2) ตาราง
งาน 3) โอกาสเช่ียวชาญในวิชาชีพ 4) การยกย่องและ
การรับรู้โอกาส 5) การควบคุมและความรับผิดชอบ 
ต าม แน วคิ ด ขอ งแมคคอสคี ย์ แล ะมู ล เลอ ร์ 10                 
3. คณุลกัษณะสว่นบคุคล 4. คณุลกัษณะขององค์การ 
ส่วนตัวแปรตามคือ ความตัง้ใจออกจากวิชาชีพ     
ตามแนวคิดของไทและยามาซาคิ11  ดงัภาพท่ี 1 
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ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั เร่ือง “ความตัง้ใจออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล 
 ส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร” 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
1.อาย ุ

2.ประสบการณ์ท างานพยาบาล 
3.ภาระรับผิดชอบในครอบครัว 

 
 คุณลักษณะขององค์การ  

1.รูปแบบตารางการท างาน  
2.ระยะเวลาของการอนญุาตหยดุพกัผอ่นในโรงพยาบาล  

 
 
 

 

ความเครียดในงาน 
1.การเรียกร้องทางจิตใจ 
2.การควบคมุงาน 
3.การสนบัสนนุจากผู้บงัคบับญัชา 
4.การสนบัสนนุจากผู้ ร่วมงาน (Karasek  R A; 1990)9 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความพึงพอใจในงาน 
1.รางวลัที่มาจากภายนอก 

2.ตารางงาน 

3.โอกาสเช่ียวชาญในวชิาชีพ 
4.การยกยอ่งและการรับรู้โอกาส 

5.การควบคมุและความรับผิดชอบ (McCloskey and  
   Mueller; 1990) 10 
 
 
 
 
 
1990) 

 
 
 

 

ความตัง้ใจ 
ออกจากวิชาชพี 

(Tei M and Yamazaki 
Y; 2003) 11 
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วัสดุและวิธีการ 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
ใช้วิธีการส ารวจแบบภาคตดัขวาง 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตัิงาน
ในโรงพยาบาลสงักัดส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 
ขนาด 400 เตียงขึน้ไป ซึ่งมีจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ 
โรงพยาบาลกลาง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 
และโรงพยาบาลตากสิน จ านวนทัง้สิน้ 1 ,544 คน 
(ข้อมลู ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2555) 

กลุ่มตัวอย่าง   ได้จากการสุ่มอย่างง่าย    
แบบไม่แทนที่ ค านวณขนาดตวัอย่างโดยใช้สตูรของ
รอสเนอร์(Rosner)12 ได้จ านวน  245คน และเพิ่ ม
จ าน วนกลุ่ ม ตั วอย่ า ง  20% เพื่ อ ป้ อ งกั นค วาม

คลาดเคลื่อน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน  295 คน 
แล้วน ามาจัดสรรตามกลุ่มตัวอย่างตามสัดส่วน
ประชากรในแตล่ะโรงพยาบาล 

โดยใช้สตูร  nn = nxNn 
                            N 
เมื่อ n = จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ

โรงพยาบาล 
  n  = จ า น วน ป ระช า ก รใน แ ต่ ล ะ

โรงพยาบาล 
  N  = จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการ

วิจยัทัง้หมด 
  N  = จ านวนประชากรทัง้หมด 

 
ตารางที่ 1  จ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยั 

สถานที่ ประชากร(คน) สัดส่วน กลุ่มตวัอย่าง(คน) 
โรงพยาบาลกลาง 498 32.20 95 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ 523 33.90 100 
โรงพยาบาลตากสนิ 523 33.90 100 

รวม 1,544 100.00 295 
 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เป็นแบบสอบถามที่ผู้ วิจัยพฒันาขึน้มาโดย
ได้รับการตรวจสอบความตรงของเนือ้หาโดยอาจารย์ที่
ปรึกษา 2 ท่านและผู้ ทรงคุณวุฒิ  3 ท่านแล้วน าไป
ทดลองกับพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลกลาง 
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ และโรงพยาบาล

ตากสิน จ านวน 30 คน และน ามาหาค่าความเช่ือมัน่
แบบสอบถามโดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา
ข อ งค รอ น บ า ค (Cronbach’s alpha coefficient) 
ประกอบด้วย 4 สว่น คือ  
 สว่นที่ 1 แบบสอบถามความตัง้ใจออกจาก
วิชาชีพ ตามแนวคิดของ Tei M and Yamazaki  Y 
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อ้างถึงใน Tei  M and Miki  A A11 และเพิ่มข้อค าถาม
อีก 1 ข้อเก่ียวกบัความตัง้ใจในการออกจากวิชาชีพจึง
ประกอบด้วยข้อค าถาม 7 ข้อ เป็นข้อค าถามปลายปิด
ที่มีเกณฑ์การเลือกตอบ ดงันี ้ให้เลือกตอบ “ใช่” หรือ 
“ไม่ใช่   โดยมีเกณฑ์การให้ ตอบ ไม่ใช่  ค่าคะแนน
เท่ากับ 0 คะแนน หมายถึง ไม่มีความตัง้ใจออกจาก
วิชาชีพ คะแนน 1-3 หมายถึง มีความตัง้ใจออกจาก
วิชาชีพต ่า คะแนน 4 หมายถึง มีความตัง้ใจออกจาก
วิชาชีพปานกลาง คะแนน 5-7 หมายถึง ตัง้ใจออก
จากวิชาชีพสงู คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.692 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามความเครียดในงาน 
ตามแนวคิดของ Karasek  R A อ้างถึงใน Karasek R 
A and Theorell T9 มีข้อค าถาม 22 ข้อ เป็นข้อค าถาม
ปลายปิด ประเมินด้านการเรียกร้องทางจิตใจ 5 ข้อ 
ก า รค ว บ คุ ม ง า น  9 ข้ อ  ก า รส นั บ ส นุ น จ า ก
ผู้บงัคบับญัชา 4 ข้อ และการสนบัสนนุจากผู้ ร่วมงาน 
4 ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วนประเมินค่า
(Likert Scale) 4 ระดับ จาก 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
อย่างยิ่งจนถึง 4 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยมี    
ข้อค าถามเชิงลบ 5 ข้อและข้อค าถามเชิงบวก 17 ข้อ 
ค านวณหาคะแนนความเครียดแต่ละด้าน แล้วน ามา
ค านวณหาระดับความเครียดจากการท างานโดย
แบ่งกลุ่มเป็น 3 ระดบั คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง 
และระดบัต ่า คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.738  
 สว่นท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในงาน 
ต า ม แ น ว คิ ด ข อ ง  McCloskey and Mueller10 มี         
ข้อค าถาม 21 ข้อ แบ่งเป็น รางวลัที่มาจากภายนอก     
3 ข้อ ตารางการท างาน 3 ข้อ โอกาสเช่ียวชาญใน

วิชาชีพ 7 ข้อ การยกย่องชมเชยและการรับรู้โอกาส    
6 ข้อ การควบคมุและความรับผิดชอบ 2 ข้อ ลกัษณะ
ค าตอบเป็นมาตราส่วนประเมินค่า(Likert Scale)       
5 ระดบั จาก 1 หมายถึงไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง จนถึง 5 
หมายถึง พึงพอใจอย่างยิ่ง แปลผลคะแนน 21-41 
หมายถึ ง  ไม่พึ งพอใจอย่างยิ่ ง / คะแนน  42 -62 
หมายถึง ไม่พึงพอใจ /คะแนน 63 หมายถึง ไม่แน่ใจ/
คะแนน64-84 พึงพอใจ /คะแนน 85-105 หมายถึง    
พงึพอใจอยา่งยิ่ง คา่ความเช่ือมัน่ เทา่กบั 0.878  
 ส่วนที่  4 แบบสอบถามคุณลักษณะส่วน
บคุคลและคณุลกัษณะขององค์การ คณุลกัษณะสว่น
บคุคล ประกอบด้วย อาย ุสถานภาพการสมรส ระดบั
การศึกษา ประสบการณ์ท างานพยาบาล แผนกที่
ปฏิบัติงาน รายได้ ภาระรับผิดชอบในครอบครัว 
รูปแบบตารางการท างาน ระยะเวลาของการอนญุาต
หยุดพักผ่อนในโรงพยาบาล ตามแนวคิดของTei  M 
and Yamazaki  Y อ้างถึงใน Tei M and Miki A  A 11 
เป็นข้อค าถามปลายเปิดและปลายปิด มี 11 ข้อ 
 

 การพิทักษ์สิทธ์ิและจริยธรรมทางการ
วิจัย 
 วิจยัครัง้นีไ้ด้รับการอนมุตัิจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์จากคณะกรรมการจริยธรรมการท าวิจัยใน
มนุษย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล วนัที่ 2 กรกฎาคม 2556 เอกสารรับรองเลขที่ 
MUPH 2013-117 และคณะกรรมการจริยธรรมการ
วิจัยในมนษุย์ของกรุงเทพมหานคร วนัที่ 29 มกราคม 
2557 หมายเลขหนงัสือรับรอง 011 ผู้ วิจัยด าเนินการ
วิจัยโดยค านึงถึงการเข้าร่วมวิจัยด้วยความสมคัรใจ
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และการรักษาความลบั น าเสนอข้อมูลเป็นภาพรวม 
ไมม่ีการระบช่ืุอกลุม่ตวัอยา่ง 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัได้ท าการเก็บข้อมลูภายหลงัจากได้รับ
ก า รอนุ มั ติ จ ริย ธ รรม ก า รวิ จั ย ใน ม นุ ษ ย์ จ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมการท าวิจยัในมนษุย์ของคณะ
ส า ธ า รณ สุ ข ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล 
คณะกรรมการจ ริยธรรมการวิจัยในมนุษ ย์ของ
กรุงเทพมหานคร โดยส่งแบบสอบถามจ านวน 295 
ฉบบั ไปยงัหอผู้ ป่วยตา่งๆ เมื่อสง่ไปแล้ว 14 วนั ผู้วิจยั
ติดต่อขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง แล้วน า
แบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
ข้อมูล และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ทัง้หมด 277 ฉบับ    
คิดเป็นร้อยละ 93.89 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาใน
การแจกแจงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้สถิติเชิงอนุมานวิเคราะห์ความสมัพนัธ์
ด้วยสมัประสิทธ์ิสหสมัพันธ์ของเพียร์สนั(Pearson’s 
product moment correlation coefficient) วิเคราะห์
ความสามารถในการอธิบายความผันแปรด้วยสถิติ
การวิ เคราะห์ถดถอยเชิงพหุคูณ  ก าหนดระดับ
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
 
 
 
 

ผลการศึกษา 
 พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร อายุเฉลี่ย  36.74 ปี 
มากกว่าร้อยละ 50 สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
สูงสุดส่วนใหญ่ จบปริญญาตรี และส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ท างานพยาบาลอยู่ระหว่าง 1-5 ปี 
ประสบการณ์ท างานพยาบาลเฉลี่ย 13.42 ปี รายได้
สทุธิต่อเดือนเฉลี่ย 30,472.42 บาท ส่วนใหญ่มีภาระ
รับผิดชอบในครอบครัว หน่วยงานที่ปฏิบัติงานมาก
ที่สุดคือ หน่วยงานพิเศษ รองลงมาคือ ศัลยกรรม   
อายุรกรรม และหออภิบาลมีจ านวนใกล้เคียงกัน 
มากกว่า ร้อยละ  50 ป ฏิบัติ งาน เป็ นผลัด  และ
ระยะเวลาของการอนุญ าตหยุดพักผ่อนขณ ะ
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลโดยเฉลี่ย 44.48 นาที      
ช่วงระยะเวลาของการอนุญาตหยุดพักผ่อนใน
โรงพยาบาลมากกวา่ร้อยละ 50พกัผอ่น 51-60 นาที 
 ความตัง้ใจออกจากวิชาชีพของพยาบาล 
โรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
สว่นใหญ่อยู่ในระดบัต ่า(ร้อยละ 45.85) ดงัตารางที่ 2 
และมีความเครียดในภาพรวมจากการท างานในระดบั
ปานกลาง (  = 129.66)  เมื่อพิจารณาความเครียด 
รายด้าน พบว่า มีความเครียดจากการท างานด้าน  
การควบคุมงานมากที่สดุ (  = 71.83)  รองลงมาคือ
ด้านการเรียกร้องทางจิตใจ (  = 34.03)  ด้านการ
สนับสนุนจากผู้ ร่วมงาน (  = 12.42)  และด้านการ
สนบัสนนุจากผู้บงัคบับญัชา (  = 11.48)  ดงัตาราง  
ที่ 3 
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ตารางที่ 2  จ านวน ร้อยละ คา่เฉลี่ย และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความตัง้ใจออกจากวิชาชีพของพยาบาล
 วิชาชีพโรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (n=277) 

 
ความตัง้ใจออกจากวิชาชีพ 

 ระดบัความตัง้ใจออกจากวิชาชีพของพยาบาล 
 S.D. ไมต่ัง้ใจ ต ่า ปานกลาง สงู 

n % n % n % n % 
ความตัง้ใจออกจากวิชาชีพ 1.18 1.03 75 27.07 127 45.85 25 9.03 50 18.05 

 
ตารางที่ 3  จ านวน ร้อยละ คา่เฉลีย่ และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดบัความเครียดในงานภาพรวมและรายด้าน 

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (n=277) 
 ระดบัความเครียดในงาน 
ความเครียดในงาน  S.D. สงู ปานกลาง ต ่า 
   n % n % N % 
ความเครียดในงาน 129.66 9.28 42 15.20 192 69.30 43 15.50 

การเรียกร้องทางจิตใจ 34.03 4.24 41 14.80 193 69.68 43 15.52 
การควบคมุงาน 71.83 6.56 35 12.64 204 73.64 38 13.72 
การสนบัสนนุจากผู้บงัคบับญัชา 11.48 2.05 29 10.50 204 73.60 44 15.90 
การสนบัสนนุจากผู้ ร่วมงาน 12.42 1.56 58 20.90 200 72.20 19 6.90 

 
 พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสังกัดส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานคร สว่นใหญ่มีความพงึพอใจ
ในงาน  ( =3.77) เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในงาน
รายด้าน พบว่า พึงพอใจในงานด้านการควบคุมและ

ความรับผิดชอบมากที่สุด ( =3.91) รองลงมาคือ 
ด้านการยกย่องและการรับรู้โอกาส ( =3.68) และ
ด้านโอกาสเช่ียวชาญในวิชาชีพ ( =3.42) ดงัตาราง  
ที่ 4 และตารางที่ 5 
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ตารางที่ 4  จ านวน ร้อยละ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนระดบัความพงึพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
 โรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (n=277) 
   ระดบัความพงึพอใจในงาน 
ความพึงพอใจ

ในงาน 
 
 

 
S.D. 

ไมพ่งึพอใจ 
อยา่งยิ่ง 
21-41 
คะแนน 
(1) 

ไมพ่งึพอใจ 
42-62 
คะแนน 

 
(2) 

ไมแ่นใ่จ 
63 

คะแนน 
 
(3) 

พงึพอใจ 
64-84 
คะแนน 

 
(4) 

พงึพอใจ
อยา่งยิ่ง 
85-105
คะแนน 
(5) 

n % n % n % n % n % 
ความพึงพอใจ 
ในงานภาพรวม 

3.77 1.78 0 0.00 36 13.0
0 

8 2.90 216 78.0
0 

17 6.10 

 
ตารางที่ 5  จ านวน ร้อยละ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนระดบัความพงึพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
 โรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานครรายด้าน (n=277) 
   ระดบัความพงึพอใจในงาน 
ความพึงพอใจ 

ในงาน 
 
 

 
S.D. 

ไมพ่งึพอใจ 
อยา่งยิ่ง 
(1) 

ไมพ่งึพอใจ 
 
(2) 

ไมแ่นใ่จ 
 
(3) 

พงึพอใจ 
 
(4) 

พงึพอใจ
อยา่งยิ่ง 
(5) 

n % n % n % n % n % 
รางวลัที่มา 
จากภายนอก 

3.11 0.82 13 4.70 85 30.90 107 38.70 69 25.00 2 0.70 

ตาราง 
การท างาน 

3.23 0.83 21 7.59 65 23.47 97 35.02 92 33.22 2 0.70 

โอกาส
เช่ียวชาญ 
ในวิชาชีพ 

3.42 0.50 3 1.08 41 14.80 195 70.40 38 13.72 0 0.00 

การยกยอ่งและ
การรับรู้โอกาส 

3.68 
 

0.51 
 

2 0.72 19 6.87 152 
 

54.87 
 

101 
 

36.46 
 

3 1.08 
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ตารางที่ 5  จ านวน ร้อยละ คา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานคะแนนระดบัความพงึพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
 โรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานครรายด้าน (n=277)  (ตอ่) 
   ระดบัความพงึพอใจในงาน 
ความพึงพอใจ 

ในงาน 
 
 

 
S.D. 

ไมพ่งึพอใจ 
อยา่งยิ่ง 
(1) 

ไมพ่งึพอใจ 
 
(2) 

ไมแ่นใ่จ 
 
(3) 

พงึพอใจ 
 
(4) 

พงึพอใจ
อยา่งยิ่ง 
(5) 

n % n % n % n % n % 
การควบคมุและ
ความรับผิดชอบ 

3.91 0.5
2 

1 0.36 5 1.81 54 19.5
7 

199 72.1
0 

17 6.16 

 

 เมื่อวิเคราะห์ค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์จาก
การวิจัย พบว่า อายุ ประสบการณ์ท างานพยาบาล 
ระย ะ เวล าขอ งก า รอนุญ าตห ยุด พั ก ผ่ อ น ใน
โรงพยาบาลมีความสมัพนัธ์ทางลบระดบัต ่ากบัความ
ตั ง้ ใจ ออก จ าก วิ ช า ชี พ ( r=-0.130,-0.130,-0.143
ตามล าดับ) ความเครียดในงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดบัต ่ากบัความตัง้ใจออกจากวิชาชีพ(r = 
0.119) และความพงึพอใจในงานมีความสมัพนัธ์ทาง
ลบระดบัปานกลางกบัความตัง้ใจออกจากวิชาชีพของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงักัดส านกัการแพทย์ 
กรุงเทพมหานคร(r=-0.461) หมายความว่า เมื่ อ
พยาบาลวิชาชีพมีอายุเพิ่มขึน้ ความตัง้ใจออกจาก
วิชาชีพจะลดลง แสดงวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายนุ้อย
มีความตัง้ใจออกจากวิชาชีพมากขึ น้  และเมื่ อ
พยาบาลวิชาชีพมีประสบการณ์การท างานพยาบาล
เพิ่มขึน้ ความตัง้ใจออกจากวิชาชีพจะลดลง เมื่อ
พยาบาลวิชาชีพมีระยะเวลาของการอนุญาตหยุด
พักผ่อนในโรงพยาบาลลดลง ความตัง้ใจออกจาก
วิชาชีพจะเพิ่มขึน้ ส่วนภาระรับผิดชอบในครอบครัว 

รูปแบบตารางการท างานไม่มีความสมัพนัธ์กับความ
ตัง้ใจออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ  

และเมื่อวิ เคราะห์ความสามารถในการ
ท านาย อธิบายความผันแปรว่า ความเครียดในงาน 
ความพึงพอใจในงาน สามารถร่วมกันอธิบายความ  
ผันแปรความตัง้ใจออกจากวิชาชีพของพยาบาล
วิ ช า ชี พ โรงพ ย าบ าล สั งกั ด ส า นั ก ก า รแพ ท ย์ 
ก รุ ง เทพ มห านค ร  ไ ด้ ร้อ ยล ะ  22.40 (Adjusted          
R2 = 0.224, p<.05)  ส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคล
คณุลกัษณะขององค์การ ไมส่ามารถร่วมอธิบายความ
ผนัแปรความตัง้ใจออกจากวิชาชีพได้ หมายความว่า 
ความผนัแปรความตัง้ใจออกจากวิชาชีพของพยาบาล
วิชาชีพมีสาเหตมุาจากความเครียดในงาน และความ
พงึพอใจในงาน ร้อยละ 22.40 โดยความพึงพอในงาน
มีผลต่อความตัง้ใจออกจากวิชาชีพ (Beta=-0.451) 
มากกว่าความเครียดในงาน(Beta=0.143) ส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ77.60 เป็นตวัแปรอื่นที่มีผลต่อความ
ตัง้ใจออกจากวิชาชีพ  ดงัตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 การวิเคราะห์ถดถอยเชิงพหคุูณลกัษณะสว่นบคุคล คณุลกัษณะขององค์การ ความเครียดในงานและ
ความพงึพอใจในงานท่ีมีความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
สงักดัส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร (n=277) 

 

 

ตัวแปร 

unstandardized coefficients Standardized 

Coefficients 

 

t 

 

p-value 

 B Std.Error Beta   

      

คา่คงที่ 2.952 1.104  2.673 0.008 

อาย ุ -0.002 0.023 -0.022 -0.091 0.927 

ประสบการณ์ท างานพยาบาล -0.004 0.022 -0.043 -0.181 0.856 

ระยะเวลาพกัผอ่นขณะ

ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาล 

-0.013 0.032 -0.022 -0.391 0.696 

ความเครียดในงาน 0.016 0.006 0.143 2.531 0.012* 

ความพงึพอใจในงาน -0.051 0.007 -0.451 -7.713 0.000* 

 

R2=0.239, Adjusted R2=0.224, SEE=0.913, F=15.546, p-value < .05 

 
อภปิรายผล 
 จากผลการวิจัยตัวแปรที่สามารถอธิบาย
ความผนัแปรความตัง้ใจออกจากวิชาชีพของพยาบาล
วิ ช า ชี พ โรงพ ย าบ าล สั งกั ด ส า นั ก ก า รแพ ท ย์ 
ก รุงเทพมหานคร พบว่า  มี  5  ตัวแปร คื อ  อาย ุ
ประสบการณ์ท างานพยาบาล ระยะเวลาของการ
อนุญาตหยุดพักผ่อนในโรงพยาบาล ความเครียดใน

งานและความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลสงักดัส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
ได้ร้อยละ 22.40  
 ผลการวิจัย พบว่า อายุมีความสมัพนัธ์ทาง
ลบระดบัต ่ากบัความตัง้ใจออกจากวชิาชีพ(r =-0.130)
หมายความว่าเมื่อมีอายมุากขึน้ ความตัง้ใจออกจาก
วิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงักัดส านกั
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การแพทย์ กรุงเทพมหานครจะลดลง เนื่ องจาก
พยาบาลวิชาชีพมากกว่าร้อยละ 50 มีอายุระหว่าง 
21-35 ปี เป็นช่วงของระยะเร่ิมต้นการท างานจนถึง
ช่ วงการท างานระยะกลางจะเป็นช่ วงที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงการท างานและมองหาสถานที่ท างาน
ใหม่ๆ เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านการท างานโดย
มุ่งเน้นไปสู่การสร้างทักษะใหม่ๆให้กับตนเอง จึงมี
แนวโน้มตั ง้ ใจออกจากวิช า ชีพ  สอดค ล้องกับ
การศกึษาของ McCarth G, Tyrrell M P and Lehane  
E14,Chan M F,Luk A L,Leong S M,Yeung S M 
and Van I K15,Liu C, Zhang L,Ye W,Cao J,Lu X 
and Li  F16 พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุน้อยมี
ความตัง้ใจลาออกมากกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ
มากและการศึกษาของStordeur S,Kiss P,Verpraet  
R,Meesaer  M D,Braeckman  Land D'hoore W17 

พบว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุน้อยมีความตัง้ใจ
ลาออกสงูและช่วงอายุระหว่าง 30-34 ปีมีความตัง้ใจ
ออกจากวิชาชีพพยาบาลมากที่สดุ 
 ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ท า ง า น พ ย า บ า ล มี
ความสมัพนัธ์ทางลบระดบัต ่ากบัความตัง้ใจออกจาก
วิชาชีพ(r=-0.130) หมายถึง เมื่อมีประสบการณ์การ
ท างานเพิ่มขึ น้  ความตัง้ใจออกจากวิชาชีพของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสงักัดส านักการแพทย์ 
กรุงเทพมหานครจะลดลง เนื่องจากพยาบาลวิชาชีพที่
มีอายุมากขึน้จะมีประสบการณ์ท างานและมีรายได้    
ที่เพิ่มขึน้ รูปแบบตารางปฏิบัติงานก็จะเอือ้ให้มีเวลา
พักผ่อนมากขึน้ด้วย แม้ว่าจะมีความเครียดในการ
ท างานแต่ก็มีความพงึพอใจในงาน ท าให้มีความตัง้ใจ

ออกจากวิชาชีพลดลง สอดคล้องกับการศึกษาของ 
Chan M F,Luk A L,Leong S M,Yeung S M and 
Van I K15, Liu C, Zhang L,Ye W,Cao J,Lu X and 
Li  F16 และสุมิตรา  จิระวุฒินันท์,กิตติชัย  อคัรวิมุต,
เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์  และปิยะนันท์  ทองน้อย
เลิ ศ ชั ย 18พ บ ว่ า  ป ระ ส บ ก า รณ์ ก า รท า ง า น มี
ความสมัพนัธ์กบัความตัง้ใจออกจากวิชาชีพพยาบาล 

 ปัจจยัด้านภาระรับผิดชอบในครอบครัวและ 
รูปแบบตารางการท างานไม่มีความสมัพนัธ์กับความ
ตัง้ใจออกจากวิชาชีพ จากการตอบแบบสอบถามของ
กลุม่ตวัอย่างพบว่า พยาบาลวิชาชีพสว่นใหญ่มีภาระ
รับผิดชอบในครอบครัว และรูปแบบตารางการท างาน
จะเป็นแบบผลัด ในส่วนของพยาบาลวิชาชีพที่มี
รูปแบบตารางการท างานเฉพาะเวรเช้าสว่นมากยงัคง
ท างานล่วงเวลาในโรงพยาบาลของตนเองแต่ต่าง
หน่วยงานที่ตนเองประจ าอยู่หรือในโรงพยาบาล
เอกชนละแวกใกล้เคียง  
 ระยะเวลาของการอนุญาตหยุดพักผ่อนใน
โรงพยาบาลมีความสัมพันธ์ทางลบระดับต ่ ากับ    
ความตัง้ใจออกจากวิชาชีพ (r = -0.143) หมายถึง 
เมื่ อพยาบาลวิชา ชีพ โรงพยาบาลสังกัดส านัก
การแพทย์ กรุงเทพมหานครมีระยะเวลาหยดุพกัผ่อน
ในโรงพยาบาลลดลง ความตัง้ใจออกจากวิชาชีพจะ
เพิ่มขึน้ จากการตอบแบบสอบถามพบว่า พยาบาล
วิชาชีพจ านวนร้อยละ 50 ของกลุม่ตวัอย่างได้หยดุพกั
ขณะปฏิบตัิงานประมาณ 44.48 นาที จ านวนที่เหลือ
พกัประมาณ 45 นาที และมีเพียงร้อยละ 0.74 ท่ีได้พกั
มากกว่า 60 นาที  จะเห็นว่า ระยะเวลาพักขณะ
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ปฏิบัติงานน้อยลงจากภาระงานที่มากขึน้ ถึงแม้ว่า
ก าหนดให้มีระยะเวลาพักขณะปฏิบัติงาน 1 ชั่วโมง 
แต่หากกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายไม่เสร็จเมื่อถึงเวลา
พกัหรือมีเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ต้องปฏิบตัิอย่างเร่งด่วน 
ไม่สามารถหยุดพักในทันทีหรือบางครัง้อาจจะไม่มี
เวลาพกั ท าให้พยาบาลวิชาชีพมีความตัง้ใจออกจาก
วิชาชีพ สอดคล้องกบัการศึกษาของ Tei  M and Miki  
A A11 พบว่า ระยะเวลาของการอนุญาตหยุดพกัผ่อน
ในโรงพยาบาลมีความสมัพนัธ์กับความตัง้ใจลาออก
(p<.001) ส่วนความเครียดในงานมีความสัมพันธ์
ทางบวกระดับต ่ากับความตัง้ใจออกจากวิชาชีพ      
(r= 0.119) หมายถึง เมื่อพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
สงักดัส านกัการแพทย์ กรุงเทพมหานครมีความเครียด
ในงานสงูขึน้ ความตัง้ใจออกจากวิชาชีพก็จะเพิ่มขึน้
ด้วย ซึ่งพยาบาลวิชาชีพมีความเครียดจากการท างาน
ระดับปานกลาง และความเครียดที่มีมากที่สุด คือ 
ความเครียดจากการท างานที่มาจากการควบคมุงาน 
รองลงมาคือ  ด้ านการเรียก ร้องทางจิต ใจ  การ
สนับสนุนจากผู้ ร่วมงานและการสนับสนุนจาก
ผู้ บังคับบัญชา เนื่องจากงานที่ท าเป็นงานที่ต้องใช้
ทกัษะการท างานระดบัสงู ต้องเรียนรู้สิง่ใหม่ๆ อยูเ่สมอ 
อีกทัง้ต้องท าอย่างรวดเร็ว ต้องท างานที่มีหลากหลาย
ทักษะ และต้องพัฒนาความสามารถในการท างาน
ด้วยตนเองอย่างสม ่าเสมอสอดคล้องกับการศึกษา
ของ Tei  M and Miki  A A11 พบว่า ความเครียดใน
งานด้านความรับผิดชอบในงานมีความสมัพันธ์กับ
ความตัง้ใจลาออก(Adjusted R2=0.414, p<.001) 
และด้านการสนบัสนุนจากผู้ ร่วมงานมีความสมัพนัธ์

กบัความตัง้ใจลาออก(Adjusted R2=0.414, p<.001) 
สอดค ล้อ งกับ การศึ กษ าของ Coomber B and 
Barrilall K L19 พบว่า ความ เครียดมีความสมัพนัธ์กบั
ความคิดลาออกและความตั ง้ใจลาออก ระดับ
ความเครียดในงานสูงและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงานต ่าเพิ่มการลาออกจากงาน สอดคล้องกับ
การศึกษาของบุญรอด  ยิ่งยวด 20 พบว่า พยาบาล
วิชาชีพมีความเครียดจากการท างานในระดับปาน
กลาง  และความเครียดจากการท างานด้านการ
ควบคุมงานและการมีอ านาจการตัดสินใจในงานมี
ความสมัพนัธ์เชิงบวกกับความตัง้ใจคงอยู่ในวิชาชีพ
พยาบาล 
 ส่วนความพึงพอใจในงานมีความสัมพันธ์
ทางลบระดับปานกลางกับความตัง้ใจออกจากวิชาชีพ
พยาบาล (r=-0.461) ด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สดุ
คือ ด้านการควบคมุและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ 
ด้านการยกย่องและการรับรู้โอกาสและด้านโอกาส
เช่ียวชาญในวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการได้
ตดัสนิใจในการท างาน มีสมัพนัธภาพกบัผู้ ร่วมวิชาชีพ
ที่ดี รวมทัง้การยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน การมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในหนว่ยงาน และการยอมรับความเป็น
วิชาชีพจากทัง้ผู้ นิเทศและจากแพทย์ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ McCarth G,Tyrrell M P and Lehane 
E14, Liu C, Zhang L,Ye W,Cao J,Lu X and Li F16 
พบวา่ ความพึงพอใจในงานมีความสมัพนัธ์เชิงลบกบั
ความตั ง้ ใจลาออกจากวิช า ชีพ  สอดค ล้ องกับ
ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  Chan M F,Luk A L,Leong S 
M,Yeung S M and Van I K15 ที่ พ บ ว่ า พ ย าบ าล
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วิช า ชีพผู้ ที่ ไม่ พึ งพอใจในงาน ด้ านราย ได้ และ
ผลประโยชน์มีความตัง้ใจลาออกมากกว่าผู้ที่มีความ
พึ งพ อใจ ในงาน  และการศึ กษ าของ Demilt D 
G,Fitzpatrick J J and McNulty S R21 พ บ ว่ า 
พยาบาลวิชาชีพที่มีความพึงพอใจในงานสูงไม่มี 
ความตัง้ใจลาออกจากวิชาชีพพยาบาล 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ปัจจัยท านายความตัง้ใจออกจากวิชาชีพ
ของพยาบาลวิชาชีพที่พบจากการศึกษาค รัง้นี ้
สามารถน ามาใช้เป็นข้อมูลส าคัญส าหรับผู้ บริหาร
โรงพยาบาล / ผู้บริหารองค์กรพยาบาลในการวางแผน 

สร้างจิตส านึกร่วมกันในเร่ืองของวฒันธรรมองค์การ 
ส่งเสริมบรรยากาศขององค์การ ความผูกพันกับ
องค์การ และคุณภาพชีวิตการท างานของพยาบาล 
นอกจากนีค้วรจดัสวสัดิการที่เอือ้ตอ่สมาชิกครอบครัว
ของพยาบาลเพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจ สร้างความพึง
พอใจในงาน ลดภาวะเครียดจากการปฏิบัติ งาน
เพื่อให้สามารถคงอยูใ่นองค์การตอ่ไป 

 2. การวิจัยครัง้ต่อไปควรเพิ่มประเด็นอื่นๆ 
ที่เป็นปัจจยัซึ่งมีผลตอ่ความตัง้ใจออกจากวิชาชีพของ
พยาบาลวิชาชีพ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้บริหารการ
พยาบาลในการวางแผนกลยทุธ์ตอ่ไป 
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