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คุณลกัษณะงาน ความเครียดจากการท�างาน
และความตั้งใจทีจ่ะคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
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บทคัดย่อ ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลยังคงเป็นปัญหาที่ส�าคัญทางด้านสาธารณสขุ และยังพบปัญหา

พยาบาลวิชาชีพที่ลาออก โอนย้ายจากระบบอยู่เป็นจ�านวนมาก การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศกึษาแบบภาคตดัขวาง มี

วัตถุประสงค์เพ่ือประเมนิสดัส่วนความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถ ีและอธบิายความ

สมัพันธร์ะหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะของงาน ความเครียดจากการท�างาน และความตั้งใจที่จะคงอยู่ใน

งานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตังิานอย่างน้อย 6 เดอืน ในกลุ่มงานการพยาบาล

ต่างๆ ของโรงพยาบาลตตยิภมู ิจ�านวน 360 คน เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามตั้งแต่เดอืนพฤษภาคม-กรกฎาคม 

2560 อตัราการตอบกลับร้อยละ 82.8 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถติเิชิงพรรณนา และการวิเคราะห์ถดถอยตวัแปร

หลายตวัโลจิสตกิ ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานเทา่กบั 0.872 คุณลักษณะงาน

เทา่กบั 0.901 และความเครียดจากการท�างานเทา่กบั 0.787 ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตังิาน มีอายุ

เฉล่ีย 38.53 ปี อายุต�่าสดุ 22 ปี และอายุสงูสดุ 59 ปี ประสบการณก์ารท�างานมค่ีามธัยฐานอยู่ที่ 16 ปี สดัส่วนความ

ตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน พบว่า พยาบาลวิชาชีพส่วนใหญ่ร้อยละ 72.8 ไม่แน่ใจ ส่วนอกีร้อยละ 14.1 ไม่มคีวามตั้งใจที่

จะคงอยู่ในงาน และพยาบาลวิชาชีพที่มคีวามตั้งใจจะคงอยู่ในงานเพียงร้อยละ 13.1 คุณลักษณะงานโดยภาพรวมอยู่

ในระดบัดร้ีอยละ 68.1 มคีวามเครียดจากการท�างานอยู่ในระดบัปานกลาง ร้อยละ 82.2 และอยู่ในระดบัสงู ร้อยละ 

17.8 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า พยาบาลวิชาชีพมคีวามเครียดเกี่ยวกบัอาชีพอยู่ในระดบัสงูคิดเป็นร้อยละ 62.1 

และปัจจัยที่มคีวามสมัพันธก์บัความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ อายุมากกว่า 40 ปี (Adj. 

OR=5.738; 95%CI=2.479-13.284) และการรับรู้ คุณลักษณะงานในด้านความอสิระในการท�างานระดบัด ี(Adj. 

OR=3.463; 95%CI=1.625-7.381) จากผลการวิจัยได้เสนอให้ผู้บริหารโรงพยาบาลก�าหนดนโยบายในการส่งเสริม 

และเปิดโอกาสให้พยาบาลวิชาชีพได้มอีสิระในการท�างานในขอบเขตวิชาชีพ มแีผนการพัฒนาบุคลากรทางการพยา-

บาล โดยส่งเสริมโอกาสก้าวหน้าทางวิชาชีพในกลุ่มพยาบาลที่มอีายุน้อยกว่า 40 ปี เพ่ือรักษาบุคลากรพยาบาลไว้ใน

ระบบให้อยู่นานที่สดุ

ค�ำส�ำคัญ: ความเครียดจากการท�างาน, ความตั้งใจทีจ่ะคงอยู่ในงาน, คุณลกัษณะงาน, พยาบาลวิชาชีพ
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Job Characteristics, Job-Related Stress and Intention to Stay in Professional Nursing in a Tertiary Care Hospital

บทน�า
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลยังเป็น

ปัญหาส�าคัญทางด้านสาธารณสขุ ในปี พ.ศ.2557 พบว่า

มีการขาดแคลนพยาบาลอย่างรุนแรงถึงปีละประมาณ 

4,000-5,000 คน และความขาดแคลนจะมกีารเพ่ิมขึ้น

ในอนาคต(1) ถ้าไม่สามารถลดการสญูเสยีพยาบาลและ

ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลขึ้นมาเพ่ิมได้ ซ่ึงพยาบาล

วิชาชีพน้ันมีบทบาทหน้าที่ในด้านการพยาบาล และต้อง

ปฏบิตัหิน้าที่ในหลายด้าน มบีางส่วนที่ต้องปฏบิตังิานที่มี

ความเฉพาะทางและยุ่งยากซับซ้อน ต้องใช้เวลา 

ประสบการณแ์ละองค์ความรู้ จึงจะสามารถให้การพยาบาล

ที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐานได้ อย่างเช่น พยาบาล

วิสัญญี พยาบาลห้องผ่าตัด พยาบาลไตเทยีม เป็นต้น 

พยาบาลจึงเป็นวิชาชีพทีส่ �าคัญและจ�าเป็นในระบบสขุภาพ 

พยาบาลวิชาชีพมีหน้าที่ปฏบิัติงานด้านการพยาบาล 

โดยอาศยัหลักวิทยาศาสตร์และศลิปะการพยาบาลในการ

ประเมนิสขุภาพ วินิจฉัยปัญหา วางแผนงาน ประสานงาน 

ประเมินผล และบันทึกผลการให้การพยาบาลอย่างมี

คุณภาพและอยู่ในมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาความรู้

ความสามารถทางการพยาบาลให้กบัเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กบังานการพยาบาล ช่วยแพทย์ในการตรวจวินิจฉัยและ

บ�าบดัรักษา จัดเตรียมและส่งเคร่ืองมอืในการผ่าตดั ช่วย

แพทย์ในการใช้ยาระงบัความรู้สกึ หรือใช้เคร่ืองมอืพิเศษ

บางประเภทเพ่ือการวินิจฉัยและบ�าบัดรักษา ตลอดจน

ปฏบิตังิานการวางแผนครอบครัวและการผดุงครรภ ์การ

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วย 

และปฏบิัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง(2) ในการปฏบิัติงานน้ัน

พยาบาลวิชาชีพจะต้องขึ้นเวรเฉล่ียเดือนละ 32 เวร มี

จ�านวนช่ัวโมงการท�างานเฉล่ียของพยาบาลวิชาชีพสงูถึง 

54 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ (ราชการปกต ิ40 ช่ัวโมงต่อสปัดาห์) 

โดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุต�่ากว่า 40 ปีต้องรับ

ภาระในการท�างานวันละ 16 ช่ัวโมง ซ่ึงแม้จะได้รับค่า

ตอบแทนชดเชยจากการท�างานล่วงเวลากไ็ม่สามารถ

ชดเชยการเสยีโอกาสทางครอบครัวได้(3) จากลักษณะงาน 

สภาพแวดล้อมและลักษณะของการท�างาน ส่งผลให้เกดิ

ความเครียดจากการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ ท�าให้เกดิ

ความไม่พอใจกบัการท�างาน และอาจส่งผลต่อความตั้งใจ

ในการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพลดลงได้(4) 

ความเครียดเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้ นได้กับบุคคล

ทั่วไป ทุกอาชีพ ในการปฏบิัติงานของบุคคลทั่วไปและ

พยาบาล Wheeler H และ Riding R(5) ได้อธบิายถงึสาเหตุ

ปัจจัยที่ก่อให้เกดิความเครียดในงานของพยาบาล มี 5 

อย่าง คือ ปริมาณงานและแรงกดดนัด้านเวลา สมัพันธภาพ

ระหว่างบุคลากร แรงกดดนัจากผู้ป่วย ปัญหาด้านองค์การ

และการบริหารจัดการ และประเดน็เกี่ยวกับงานอาชีพ

พยาบาล นอกจากน้ีการปฏบิตัหิน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ

ยังมีความหลากหลาย รวมทั้งมีบทบาทหลายประการที่

ต้องรับผิดชอบ การท�างานในลักษณะที่เฉพาะทางและ

ต้องใช้ประสบการณค่์อนข้างสงู ท�าให้พยาบาลต้องเผชิญ

กบัความกดดนั เป็นผลให้เกดิความเครียดในการปฏบิตัิ

งาน ขาดความพึงพอใจในงานและมีความต้องการที่จะ

ย้ายหรือลาออกจากวิชาชีพ

ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานของพยาบาลน้ันมีปัจจัย

ที่หลากหลาย ได้แก่ คุณลักษณะของงาน คุณลักษณะของ

ผู้บริหารและพยาบาล การที่ผู้บริหารสนับสนุนในความ

ก้าวหน้า ให้ความยุตธิรรม และให้อสิระในการท�างาน จะ

มคีวามสมัพันธก์บัการคงอยู่ในงานของพยาบาล นอกจาก

น้ียังรวมทั้งคุณลักษณะส่วนบุคคล(6)

โรงพยาบาลราชวิถ ีเป็นโรงพยาบาลตตยิภมูทิี่มขีนาด

ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสขุ มีจ�านวนเตียงส�าหรับการ

ให้บริการมากถงึ 1,200 เตยีง ให้บริการทางด้านสขุภาพ

ในระดบัตตยิภมูแิละสงูกว่า เป็นโรงพยาบาลพ่ีเล้ียงให้แก่

โรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชนในทุกเขต

สขุภาพ ให้การรักษาโรคที่มคีวามยุ่งยากซับซ้อนและเป็น

โรคที่มคีวามเฉพาะ ให้บริการรับส่งต่อผู้ป่วยในและนอก

เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร(7) โดยปัจจุบันมีพยาบาล

วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงานต่างๆ จ�านวนทั้งหมด 

1,077 คน มีอัตราการลาออก โอนย้ายของพยาบาล

วิชาชีพ ในปีพ.ศ. 2558 และ พ.ศ.2559 จ�านวน 75 และ 

84 คน คิดเป็นร้อยละ 6.84 และ 7.76 ตามล�าดบั(8) ซ่ึง



คุณลกัษณะงาน ความเครียดจากการท�างานและความตั้งใจทีจ่ะคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิ

วารสารวชิาการสาธารณสขุ 2562 ปีที ่28 ฉบบัที ่1 135

ในแต่ละปีมีผู้มารับบริการจ�านวนมาก ในปีงบประมาณ 

2559 น้ัน มกีารบริการรักษาผู้ป่วยนอกเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 

1,140,830 ราย และได้รับผู้ป่วยไว้รักษาเป็นผู้ป่วยใน 

จ�านวน 44,430 ราย(9) และจากสถติผู้ิป่วยนอก เมื่อเทยีบ

กบัจ�านวนพยาบาลที่ปฏบิัติงานในกลุ่มงานการพยาบาล

ผู้ป่วยนอก พบว่าจ�านวนพยาบาลไม่เพียงพอตาม

มาตรฐานบริการการพยาบาล(10) ซ่ึงก�าหนดเกณฑไ์ว้ว่า 

พยาบาลวิชาชีพต่อผู้ป่วยนอก เทา่กบั 1:100 แต่ในการ

ปฏบิัติงานจริงมีอตัราเฉล่ียอยู่ที่ 1:200 จากบริบทของ

การให้การบริการของโรงพยาบาล ท�าให้พยาบาลวิชาชีพ

เป็นบุคลากรส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล 

มีหน้าที่ที่ต้องให้บริการด้านการพยาบาล ดูแลให้ค�า

ปรึกษาแนะน�า และปฏบิัติงานตามบทบาทหน้าที่ทั้งใน

และนอกเวลาราชการที่ได้รับมอบหมาย ซ่ึงในแต่ละวันมี

จ�านวนผู้มารับบริการจ�านวนมาก ท�าให้ภาระงานและเวร

ของการปฏบิตังิานเพ่ิมมากขึ้นตามมาด้วย 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความสมัพันธ์

ระหว่าง คุณลักษณะส่วนบุคคล คุณลักษณะของงาน 

ความเครียดจากการท�างาน กบัความตั้งใจที่จะคงอยู่ใน

งานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลราชวิถเีพ่ือเป็นข้อมูล

ในการหาแนวทางการบริหารและการปฏบิตังิาน เพ่ือลด

หรือแก้ไขปัญหาความเครียด และปัญหาการลาออกหรือ

โอนย้ายของพยาบาลวิชาชีพ เป็นแนวทางให้ผู้บริหารใน

การจัดท�าแผนบริหารบุคลากรทางการพยาบาล ให้องค์กร

ด�าเนินงานได้อย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

วิธีการศึกษา
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงส�ารวจแบบภาคตดัขวาง

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชวิถ ี

จ�านวนทั้งสิ้น 1,077 คน มกีารค�านวณขนาดตวัอย่างจาก

สตูรของ Daniel WW (11) และเน่ืองจากการวิจัยคร้ังน้ีมี

การเกบ็รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม เพ่ือป้องกนั

การขาดหายของตัวอย่างหรือแบบสอบถามไม่สมบูรณ ์   

ผู้วิจัยจึงเพ่ิมขนาดตัวอย่างอีกร้อยละ 30.0 ได้ขนาด

ตัวอย่างรวมเป็น 360 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตาม

สดัส่วนประชากร (proportional to size) ตามกลุ่มงานการ

พยาบาล เกบ็ข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ได้แบบสอบถาม

กลับคืนจ�านวน 298 ชุด อตัราตอบกลับร้อยละ 82.8

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการศึกษา 

ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมอืในการศกึษา ประกอบ

ด้วย 4 ส่วนดงัน้ี 

ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล 

ส่วนที่ 2 คุณลักษณะของงาน ผู้วิจัยสร้างขึ้นมาโดย

อาศัยแนวคิดของ Hackman JR และ Oldham GR(12) 

ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ความหลากหลายของงาน 

ความมีเอกลักษณข์องงาน ความส�าคัญของงาน ความมี

อสิระในการท�างาน ข้อมูลป้อนกลับจากผลการปฏบิตังิาน

มข้ีอค�าถามทั้งหมด 16 ข้อ ลักษณะค�าถามเป็นแบบวัด

มาตราส่วน 5 ระดบั คือ น้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก 

มากที่สดุ 

ส่วนที่ 3 ความเครียดจากการท�างาน ผู้วิจัยสร้างขึ้น

มาโดยอาศยัแนวคิดของ Wheeler H และ Rinding R(5) 

ประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่ ปริมาณงานและแรงกดดนั

ด้านเวลา สมัพันธภาพระหว่างบุคคลากร แรงกดดนัจาก

ผู้ป่วย ปัญหาด้านองค์การและการบริหารจัดการ ประเดน็

เกี่ยวกับอาชีพพยาบาล มีข้อค�าถามทั้งหมด 18 ข้อ 

ลักษณะค�าถามเป็นแบบวัดมาตราส่วน 5 ระดับ คือ 

ความเครียดน้อยที่สดุ น้อย ปานกลาง มาก และมากที่สดุ 

ส่วนที่ 4 ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน ผู้วิจัยสร้างขึ้น

มาโดยอาศยัแนวคิดของ McCloskey J และ McCain B(13) 

จ�านวน 3 ข้อ ลักษณะค�าถามเป็นแบบวัดมาตราส่วน 5 

ระดบั คือ ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง ไม่เหน็ด้วย ไม่แน่ใจ เหน็

ด้วย และเหน็ด้วยอย่างย่ิง

การตรวจสอบคุณภาพของเครือ่งมือ

เคร่ืองมอืที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลในคร้ังน้ีได้รับการ

ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (content validity) ของ

แบบสอบถาม ความสอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ ความถูก

ต้องของภาษา ความถูกต้องของเกณฑก์ารให้คะแนน จาก

อาจารย์ที่ปรึกษา จากน้ันผู้วิจัยน�าแบบสอบถามมา
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ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามค�าแนะน�า และน�า

แบบสอบถามที่ผ่านการแก้ไขปรับปรงุให้มคีวามเหมาะ-

สมเรียบร้อยแล้ว ไปทดลองใช้กบับุคลากรปฏบิตังิานใน

โรงพยาบาลที่มลัีกษณะใกล้เคียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ�านวน 

30 ชุด น�าข้อมูลที่ได้มาเพ่ือวิเคราะห์หาความเช่ือมั่น ด้วย

วิธกีารหาค่า Cronbach’s alpha coefficient ได้ค่าความ

เช่ือมั่นของความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานของพยาบาล 

เทา่กบั 0.872 คุณลักษณะของงาน เทา่กบั 0.901 และ

ความเครียดจากการท�างาน เทา่กบั 0.787

การเก็บรวบรวมขอ้มูล

ผู้วิจัยจัดส่งเอกสารให้งานวิจัยและฝ่ายการพยาบาล 

เพ่ือส่งต่อเอกสารให้พยาบาลวิชาชีพทีป่ฏบิตังิานในแต่ละ

กลุ่มงาน ใช้เวลาในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 2 เดือน 

รวบรวมแบบสอบถามที่ได้ เพ่ือท�าการตรวจสอบความ

ครบถ้วนและน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ

การวิเคราะหข์อ้มูล

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาคุณลักษณะส่วน

บุคคลของกลุ่มตวัอย่าง คุณลักษณะของงาน ความเครียด

จากการท�างาน ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภมูิ วิเคราะห์โดยการแจกแจง

ความถี่ และหาค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

และพิสัย และวิเคราะห์ความสัมพันธ์โดยใช้สถิติการ

วิเคราะห์ถดถอยตวัแปรหลายตวัโลจิสตกิ (multivariable 

logistic regression analysis) 

การวิจัยคร้ังน้ีได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามเอกสารรับรองเลขที่ 

MUPH 2017-121 และคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 

โรงพยาบาลราชวิถ ีตามเอกสารรับรองเลขที่ 086/2560

ผลการศึกษา
1. คุณลักษณะส่วนบุคคล ของพยาบาลวิชาชีพ 

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มีอายุ

เฉล่ีย 38.53 ปี ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทา่กบั 10.78 ปี 

อายุต�่าสดุ 22 ปีและสงูสดุ 59 ปี ส่วนใหญ่มีภมูลิ�าเนาอยู่

ในจังหวัดอื่นๆ ร้อยละ 73.2 มสีถานภาพโสดอยู่ที่ร้อย-

ละ 61.1 การศกึษาสงูสดุที่ระดบัปริญญาตรีร้อยละ 88.3 

ต�าแหน่งงานระดบั ช�านาญการร้อยละ 51.0 ระดบัปฏบิตัิ

การรองลงมาร้อยละ 45.0 รายได้เฉล่ีย 32,920.81 บาท 

รายได้ต�่าสดุ 15,600 บาท สงูสดุ 60,000 บาท ส่วนใหญ่

ท�างานเป็นผลัดร้อยละ 69.1 และปฏบิตังิานกลุ่มงานการ

พยาบาลผู้ป่วยในร้อยละ 77.5 ประสบการณก์ารท�างาน

มค่ีามัธยฐานอยู่ที่ 16 ปี ระยะเวลาต�่าสดุ 1 ปี สงูสดุ 37 

ปี ส่วนใหญ่มโีรคประจ�าตวัร้อยละ 68.5 

2. ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 

จากการประเมินสดัส่วนความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพ จ�านวน 298 คน พบว่า พยาบาล

วิชาชีพส่วนใหญ่ร้อยละ 72.8 ไม่แน่ใจ ส่วนอกีร้อยละ 

14.1 ไม่มีความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน และพยาบาล

วิชาชีพที่มคีวามตั้งใจจะคงอยู่ในงานมเีพียงร้อยละ 13.1

3 คุณลักษณะของงาน และความเครียดจากการ

ท�างานของพยาบาลวิชาชีพ 

การประเมินคุณลักษณะของงานของพยาบาลวิชาชีพ 

จ�านวน 298 คน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัดร้ีอยละ 68.1 

ระดบัปานกลางร้อยละ 31.2 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 

พยาบาลวิชาชีพเห็นว่างานมีความหลากหลาย มีความ

ส�าคัญและมีเอกลักษณข์องในระดับดีเป็นร้อยละ 83.2, 

74.2 และ 70.5 ตามล�าดบั

ระดบัความเครียดจากการท�างานของพยาบาลวิชาชีพ 

พบว่า ร้อยละ 17.8 มีความเครียดจากการท�างานอยู่ใน

ระดบัสงู ร้อยละ 82.2 อยู่ในระดบัปานกลาง เมื่อพิจารณา

รายด้านพบว่า พยาบาลวิชาชีพมีความเครียดเกี่ยวกับ

อาชีพอยู่ในระดบัสงูร้อยละ 62.1 ส่วนด้านสมัพันธภาพ

ระหว่างบุคลากร ด้านปัญหาด้านองค์การและการบริหาร

จัดการ ด้านปริมาณงานและแรงกดดนัด้านเวลา และด้าน

แรงกดดนัจากผู้ป่วยอยู่ในระดบัสงูคิดเป็นร้อยละ 37.6, 

24.5, 12.4 และ 9.1 ตามล�าดบั 

4. ความสมัพันธร์ะหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล กบั

ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า 

อายุ ต�าแหน่ง รายได้ ประเภทงาน กลุ่มงานการพยาบาล

ที่ปฏบิตังิาน และประสบการณก์ารท�างาน 16 ปีขึ้นไป มี



คุณลกัษณะงาน ความเครียดจากการท�างานและความตั้งใจทีจ่ะคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตติยภูมิ

วารสารวชิาการสาธารณสขุ 2562 ปีที ่28 ฉบบัที ่1 137

ความสัมพันธ์กับความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานอย่างม ี     

นัยส�าคัญทางสถิติ (p<0.05) ส่วนสถานภาพสมรส 

ภมูลิ�าเนา ระดบัการศกึษา ภาวะสขุภาพไม่มคีวามสมัพันธ์

กบัความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน

5. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของงาน 

ความเครียดจากการท�างาน และความตั้งใจที่จะคงอยู่ใน

งานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า คุณลักษณะของงานโดย

รวมของพยาบาลวิชาชีพ ไม่มคีวามสมัพันธก์บัความตั้งใจ

ที่จะคงอยู่ในงาน ยกเว้นด้านความมีอิสระในงาน ส่วน

ความเครียดจากการท�างานโดยรวมของพยาบาลวิชาชีพ 

ไม่มคีวามสมัพันธก์บัความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน ยกเว้น

ความเครียดเกี่ยวกบัอาชีพพยาบาล

6. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล 

คุณลักษณะของงาน ความเครียดจากการท�างาน และ

ความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า 

พยาบาลวิชาชีพที่มอีายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป มคีวามตั้งใจที่

จะคงอยู่ในงานมากกว่าพยาบาลที่มีอายุน้อยกว่า 40 ปี 

5.738 เท่า (Adj. OR=5.738; 95%CI=2.479-

13.284) เมื่อควบคุมอิทธิพลของระดับอายุพบว่า 

พยาบาลวิชาชีพที่มีการรับรู้ คุณลักษณะงานในด้านความ

อสิระในการท�างานระดับดี จะมีความตั้งใจที่จะคงอยู่ใน

งานมากกว่าพยาบาลที่มีการรับรู้ คุณลักษณะงานในด้าน

ความอสิระในการท�างานระดับปานกลาง/ต้องปรับปรุง 

3.463 เทา่ (Adj. OR=3.463; 95%CI=1.625-7.381) 

(ตารางที่ 1) 

วิจารณ์
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตังิานในโรงพยาบาล มสีดัส่วน

ของความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานเพียงร้อยละ 13.1 ซ่ึงมี

สดัส่วนความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานที่น้อยมาก เมื่อเทยีบ

กบัการศกึษาที่ผ่านมา เน่ืองจากพยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตัิ

งานที่โรงพยาบาลน้ันมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้

บริการแก่ผู้ป่วยที่มารับบริการทั้งผู้ป่วยใน ผู้ป่วยหนัก    

ผู้ป่วยนอก ตลอดจนรับผดิชอบงานทางด้านวิชาการ จาก

รายงานสถติกิารให้บริการของโรงพยาบาลราชวิถ ีพบว่า

มีการรับบริการของผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเพ่ิมขึ้ น      

ร้อยละ 8.87 และร้อยละ 3.00 ตามล�าดบั และมสีถติกิาร

ให้บริการรักษาด้วยการผ่าตัด โดยเป็นการส�ารวจบนัทกึ

สถิติการให้บริการเพียงคร่ึงปี ในปีงบประมาณ 2559 

จ�านวน 15,560 ราย(9) จากจ�านวนการให้บริการผู้ป่วย

ดังกล่าวตรงข้ามกบัจ�านวนของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิัติ

งานในโรงพยาบาล ซ่ึงมอีตัราการลาออก การโอนย้ายที่

เพ่ิมมากขึ้น ท�าให้พยาบาลวิชาชีพที่ยังคงปฏบิัติงานอยู่

น้ัน มภีาระงานและจ�านวนเวรที่เพ่ิมมากขึ้น รวมทั้งการมี

ข้อจ�ากดัในการบริหารจัดการค่าตอบแทน ความก้าวหน้า

ในราชการ ที่ไม่สร้างแรงจูงใจในการท�างาน ประกอบกบั

ปัจจัยด้านความคาดหวังของประชาชนต่อบริการสขุภาพ

สงูขึ้น ท�าให้ไม่สามารถตอบสนองความคาดหวังได้อย่าง

เต็มที่ อาจน�าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างผู้ให้และผู้รับ

บริการ ปัจจัยเหล่าน้ี ส่งผลให้มกีารเคล่ือนย้ายของก�าลัง

คนออกจากภาครัฐไปสูภ่าคเอกชนที่มค่ีาตอบแทนสงูกว่า

ตารางที ่1 ผลการวิเคราะหถ์ดถอยตวัแปรหลายตวัโลจิสติกของความตั้งใจทีจ่ะคงอยู่ในงานพยาบาลวิชาชีพ 298 คน

                      ตวัแปร                                      Adj. OR                   95%CI               p-value

อายุ (ปี)   

 < 40  1  

 40 ปีขึ้นไป 5.738 2.479-13.284 <0.001

ความมีอสิระในการท�างาน   

 ต้องปรับปรงุ/ปานกลาง 1  

 ด ี 3.463 1.625-7.381 0.001
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และภาระงานน้อยกว่า(14) สอดคล้องกับแนวคิดของ 

Taunton RL และคณะ(15) ที่กล่าวถงึปัจจัยเร่ืองการคงอยู่ 

ในด้านขององค์กร เร่ืองการได้รับค่าตอบแทน โอกาสของ

ความก้าวหน้าในการเล่ือนต�าแหน่ง ท�าให้บุคลากรน้ันมี

แรงจูงใจในการคงอยู่ในงานได้ สอดคล้องกบับงกชพร 

ตั้งฉัตรชัย และคณะ(16) ที่พบว่า พยาบาลวิชาชีพ คงอยู่

ในงานร้อยละ 62.0 โดยรายได้ของพยาบาลวิชาชีพมผีล

ต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ 1.57 เทา่ (Odds 

ratio=1.57) ส่วนสมุาลี อยู่ผ่อง(17) พบว่า พยาบาลวิชาชีพ

ที่ปฏบิัติงานการพยาบาลศัลยศาสตร์ คงอยู่ในงานเพียง

ร้อยละ 58.1 จากจ�านวนพยาบาลที่ไม่เพียงพอกบัภาระ

งานที่เพ่ิมขึ้ น ท�าให้เกิดความเหน่ือยล้าในการท�างาน 

ท�าให้พยาบาลมกีารลาออก จึงจ�าเป็นต้องมกีารผลิตและ

รับพยาบาลจบใหม่เข้ามาทดแทนอย่างต่อเน่ือง แต่การ

ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลต้องใช้ทรัพยากรต่างๆ และ

ใช้ระยะเวลาในการผลิตอย่างน้อย 4 ปี ถงึจะได้พยาบาล

จบใหม่ อีกทั้งยังต้องมีการสอบขึ้ นทะเบียนประกอบ

วิชาชีพให้ผ่าน เพ่ือจะได้เป็นพยาบาลวิชาชีพและสามารถ

ปฏบิตังิานได้ จากน้ันยังต้องท�างานและเรียนรู้อยู่ภายใต้

พยาบาลพ่ีเล้ียงอกีอย่างน้อยประมาณ 1 ปี ในกลุ่มงานการ

พยาบาลบางสาขาที่มคีวามยุ่งยากซับซ้อนสงู มเีทคโนโลยี

ที่เปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา จึงจะสามารถปฏบิตังิานเป็น

พยาบาลที่มีความช�านาญและมีความสามารถในการ

ให้การพยาบาลที่มีมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้มารับ

บริการได้ ดงัน้ันพยาบาลที่ปฏบิตังิานจึงเกดิความเครียด 

ความกดดนั และความเหน่ือยหน่ายจ�าเจต่องาน จากภาระ

งานที่มากขึ้ น ในขณะที่จ�านวนบุคลากรจ�ากัด ท�าให้

พยาบาลวิชาชีพมีความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานลดลงเป็น

จ�านวนมาก

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์พบว่ามีตัวแปรที่มี

ความสมัพันธก์บัความตั้งใจทีจ่ะคงอยู่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพ คือ ตวัแปรอายุ โดยพบว่าพยาบาลวิชาชีพที่มอีายุ

ตั้งแต่ 40 ปีขึ้ นไป จะมีความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน

มากกว่าพยาบาลที่มอีายุน้อยกว่า 40 ปี 5.738 เทา่ (Adj. 

OR=5.738; 95%CI=2.479-13.284) จากบริบทการ

ท�างานของโรงพยาบาลที่มีการรักษาพยาบาลที่มีความ

หลากหลายและยุ่งยากซับซ้อน พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ

มาก มีต�าแหน่งงานระดับสูงและรายได้ที่มั่นคง ผ่าน

ประสบการณก์ารท�างานหลายปี มคีวามเคยชินกบับริบท

ของงานและไม่อยากปรับตวัในสถานทีท่ �างานใหม่ ในขณะ

ทีพ่ยาบาลทีจ่บใหม่หรือท�างานไม่นาน มปีระสบการณก์าร

ท�างานที่ยังน้อย อาจมคีวามยากล�าบากในการปรับตวั อกี

ทั้งพยาบาลที่อายุน้อยส่วนใหญ่อาจถูกดึงดูดไปยังโรง-

พยาบาลภาคเอกชนที่มีค่าตอบแทนที่สงูและมีภาระงาน

ที่น้อยกว่า ซ่ึงสอดคล้องกบั สมุาลี อยู่ผ่อง และบุญทพิย์ 

สริิธรังศรี (17) ที่พบว่า อายุของพยาบาลวิชาชีพเป็นปัจจัย

ทีม่ผีลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมนัีย-

ส�าคัญทางสถติทิี่ระดบั 0.01 โดยพยาบาลวิชาชีพที่มอีายุ

มากขึ้นทุก 1 ปี มีผลต่อการคงอยู่ในงานมากขึ้น 1.08 

เทา่ สอดคล้องกบัสรีุย์ ท้าวค�าลือ(18) พบว่า อายุมคีวาม

สมัพันธก์บัความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน อย่างมนัียส�าคัญ

ทางสถติทิี่ระดบั .05 ดงัน้ัน พยาบาลวิชาชีพที่อายุน้อยมี

โอกาสลาออกมากกว่า พยาบาลวิชาชีพที่อายุมากกว่า 

สอดคล้องกบัการศกึษาของ Engeda EH และคณะ(19) ที่

พบว่า อายุมคีวามสมัพันธก์บัความตั้งใจที่จะคงอยู่ โดย

พยาบาลที่มอีายุระหว่าง 40-49 ปีมแีนวโน้มที่จะอยู่ใน

วิชาชีพมากกว่าพยาบาลที่มีอายุระหว่าง 20 ถึง 29 ปี 

(Adj. OR=4.5; 95%CI=1.6-12.8) และเมื่อควบคุม

อิทธิพลของระดับอายุพบว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีการรับ

รู้ คุณลักษณะงานในด้านความอสิระในการท�างานระดบัด ี

จะมคีวามตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานมากกว่าพยาบาลที่มกีาร

รับรู้ คุณลักษณะงานในด้านความอสิระในการท�างานระดบั

ปานกลาง/ต้องปรับปรงุ 3.463 เทา่ (Adj. OR=3.463; 

95%CI=1.625-7.381) ซ่ึงการปฏิบัติงานในโรง-

พยาบาลระดับตติยภูมิที่มีขนาดใหญ่ของกระทรวง

สาธารณสขุ ที่รองรับผู้มารับบริการจ�านวนมากในแต่ละ

วัน โดยมจี�านวนพยาบาลวิชาชีพที่ปฏบิตังิานอยู่ไม่เพียง

พอต่อผู้มารับบริการน้ัน ท�าให้ขอบเขตการท�างานของ

พยาบาลวิชาชีพทีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาล สามารถแสดง

บทบาทอิสระของวิชาชีพได้ ในด้านการวางแผนการ
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พยาบาล การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง การมอี�านาจในการ

ตัดสนิใจ และสามารถมอบหมายงานให้แก่บุคลากรได้

ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและความเหมาะสม

ของแต่ละบุคคล ในขอบเขตที่ก�าหนดตามบริบทการ

ท�างานที่เกดิขึ้นน้ัน สอดคล้องกบัทฤษฎีของ Hackman 

JR และ Oldham GR(12) คุณลักษณะของงานมส่ีวนท�าให้

เกิดแรงจูงใจภายในงานสูงขึ้ น มีความพึงพอใจในงาน 

และท�าให้ผลการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้ น 

สอดคล้องกบัวัชรา ขาวผ่อง(20) ที่พบว่า คุณลักษณะงาน

โดยรวมมีความสัมพันธ์กับความตั้งใจคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเอกชน ภาคตะวันออก อย่าง

มนัียส�าคัญทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยคุณลักษณะงานด้าน

ความมีอสิระในการท�างานและด้านการได้รับข้อมูลป้อน

กลับเกี่ยวกบัผลการปฏบิตังิาน มคีวามสมัพันธก์บัความ

ตั้งใจคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติทิี่ระดบั 0.01 ส่วนนิตยา วันทยานันท์ (21) พบว่า 

ลักษณะงานและการท�างาน มคีวามสมัพันธก์บัความตั้งใจ

คงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมนัียส�าคัญทางสถติิ

ที่ ระดบั 0.01 หากพยาบาลรับรู้ ต่อลักษณะงานได้ด ีย่อม

มีแนวโน้มที่ จะมีความตั้ ง ใจคงอยู่ในงานมากขึ้ น 

สอดคล้องกับบงกชพร ตั้งฉัตรชัย และคณะที่พบว่า 

ลักษณะงานและการท�างานมีความสมัพันธก์บัการคงอยู่

ในงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่

ระดบั 0.05(16)

ขอ้เสนอแนะ

1. ด้านอายุ จากผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่

มอีายุต�่ากว่า 39 ปี จะมคีวามตั้งใจที่จะคงอยู่ในงานน้อย

กว่าพยาบาลที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป ดังน้ัน ควรมี

การเปิดโอกาสให้กับพยาบาลวิชาชีพที่อายุยังน้อยได้มี

โอกาสแสดงความเหน็ ทศันคต ิมส่ีวนร่วมในการพัฒนา

องค์กร แลกเปล่ียนความรู้ความคิดเหน็ รวมทั้งมีอ�านาจ

ในการตดัสนิใจ เพ่ือเป็นการธ�ารงรักษาบุคลากรไว้ ตลอด

จนจัดท�าแผนการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและส่ง

เสริมโอกาสในการเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเป็น

ธรรมและทั่วถงึ 

2. ด้านความอสิระในการท�างาน จากผลการวิจัยพบ

ว่า คุณลักษณะงานด้านความอสิระในการท�างาน มีความ

สมัพันธ์กับความตั้งใจที่จะคงอยู่ในงาน ดังน้ันควรเปิด

โอกาสและส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพได้ปฏบิัติงานตาม

บทบาทหน้าที่ของตนเอง สามารถมอบหมายงานให้แก่  

ผู้ร่วมงานได้อย่างเหมาะสม ตามขอบเขตความรับผดิชอบ 

รวมทั้งการแลกเปล่ียนและก�าหนดตารางเวร และเปิด

โอกาสให้พยาบาลวิชาชีพได้สามารถแสดงบทบาทอสิระ

ของวิชาชีพ มอี�านาจในการตดัสนิใจ เสนอความคิดเหน็

ในการปฏบิตัิงานและการมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสม เช่น 

การให้อ�านาจการตัดสนิใจในการให้การพยาบาลผู้ป่วย 

ในขอบเขตที่ก�าหนด มีส่วนร่วมในวางแผนและการดูแล

รักษาร่วมกบัสหวิชาชีพชีพอื่น ซ่ึงเป็นการบูรณาการการ

ท�างานระหว่างวิชาชีพ ซ่ึงจะท�าให้พยาบาลวิชาชีพรู้สกึมี

ส่วนร่วมและมีอิสระในการท�างาน และสามารถสร้าง

สมัพันธภาพระหว่างวิชาชีพได้อกีด้วย 

3. ด้านความเครียดจากการท�างาน จากผลการวิจัย

พบว่า พยาบาลวิชาชีพมีความเครียดเกี่ยวกบัอาชีพ อยู่

ในระดับสูงร้อยละ 62.1 ดังน้ันควรมีการส�ารวจและ

ประเมินความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ มีการจัด

กจิกรรมพัฒนาองค์กร เช่น การจัด OD ในสถานที่และ

นอกสถานที่ เพ่ือเป็นการผ่อนคลายความเครียด ละลาย

พฤตกิรรมและยังสร้างสมัพันธภาพระหว่างบุคลากรให้ดี

ย่ิงขึ้น เพ่ือลดความเครียดและสร้างความสขุ และความ

ผูกพันแก่องค์กรให้พยาบาลวิชาชีพ 

กิตติกรรมประกาศ 
ผูว้จิยัขอขอบพระคณุอาจารยที์ป่รึกษาวทิยานิพนธแ์ละ

เจา้หนา้ทีภ่าควชิาบริหารงานสาธารณสขุ คณะสาธารณสขุ-

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหิดล ทีค่อยใหค้วามชว่ยเหลือและ

ค�าแนะน�า ตลอดจนพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลตติยภมิู 

ผูร่้วมวจิยัทกุท่านทีไ่ดก้รุณาและสละเวลาในการใหข้อ้มลูที่

ส�าคญัและเป็นประโยชนต่์องานวจิยั จนท�าใหง้านวจิยัน้ี

ส�าเรจ็ลลุ่วงไปไดด้ว้ยดี
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The shortage of nursing personnel, including the problems of leave nursing career and transfers of 

professional nurses, remains a serious concern in the realm of public health. This cross-sectional research 

is aimed assessing the intention to stay in professional nursing in Rajavithi hospital. The sample to assess 

was composed of 360 professional nurses who had worked at the hospital for at least 6 months. From 

May to July, 2017, a questionnaire was used to collect data for the purpose of assessing their intention to 

stay in professional nursing. The response rate was 82.8%. Data was analyzed using descriptive statistics 

and multivariable logistic regression analysis. The resulting Cronbrach’s alpha coefficients were: 0.872 

for the intention to stay, 0.901 for job characteristics, and 0.787 for job-related stress. The findings 

revealed that the professional nurses’ average age was 38.53 years old, the lowest age was 22 years 

old and the highest age was 59 years old. Their median work experience was 16 years. Regarding the 

intention to stay in the profession, 72.8% were uncertain, 14.1% had no intention, and 13.1% intended 

to stay in professional nursing. Overall job characteristics were at a good level (68.1%); job-related 

stress was at a moderate level (82.2%) and at a high level (17.8%). When considering each aspect, the 

professional nurses had job-related stress regarding career issues at a high level (62.1%). The factors 

related to the intention to stay in professional nursing were an age of over 40 years old (Adj. OR=5.738; 

95%CI=2.479-13.284), and the perception of job characteristics regarding autonomy at a good level 

(Adj. OR=3.463; 95%CI=1.625-7.381). Recommendations from research findings : Hospital ex-

ecutives should set policies in promoting autonomy by providing the professional nurses with greater 

opportunities in their scope of work, and by allowing young professional nurse to plan, to promote their 

professional advancement, to evaluate work outcome suitable to work assignments, to be able to retain 

them as long as possible.
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