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ความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 
ภาคกลาง ประเทศไทย 
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บทคดัย่อ 
 ความพึงพอใจในงานกับความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลาง   
ประเทศไทย กลุ่มตวัอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลาง มีอายุการท างานตัง้แต่ 1 ปีขึน้ไป จ านวน 
480 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัส่วน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามจ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย 
ความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพตามแนวคิดของฮินชอร์และแอดวดู ความพงึพอใจในงานตามแนวคิดของสเปคเตอร์ และคณุลกัษณะ
สว่นบคุคล รวมทัง้สิน้ 53 ข้อค าถาม แบบสอบถามทัง้หมดได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ทรงคณุวฒิุ  3 ท่านมี
ค่า CVI เท่ากับ .95 และผ่านการทดสอบความเท่ียงได้ค่าสมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ดงันี ้ความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ
เท่ากบั  .67  ความพงึพอใจในงาน เท่ากบั .84 แบบสอบถามท่ีสามารถน ามาวิเคราะห์ข้อมลูได้มีจ านวน 436 ชดุ คิดเป็นร้อยละ 
90.83 วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของเพียร์สนัและการวิเคราะห์ถดถอยพหคุณู  
 ผลการวิจยั พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างอายุและความพึงพอใจในงาน โดยรวม 9 ด้านกบัความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ
ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชมุชนเขต 1 ภาคกลาง ประเทศไทย มีความความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ
ในระดบัต ่ามากอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  (r = 0.101 และ 0.129  ตามล าดบั) ความพึงพอใจในงานด้านค่าตอบแทน
โอกาสการเติบโตทางอาชีพและด้านเง่ือนไขการท างานสามารถร่วมกันอธิบายความผนัแปรของความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ        
ได้ร้อยละ 12.60  อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (Adjusted R2 = 0.126) 
 
ค าส าคัญ :  ความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ     ความพงึพอใจในงาน      พยาบาลวิชาชีพ      โรงพยาบาลชมุชน 
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Intention to Stay in Occupation of Registered Nurse at a Community Hospital 
Region 1 : Central, Thailand. 
 

Nalinrat   Thongniran* M.Sc.  (Public  Health)   
Bhusita   Intaraprasong** Ph.D.  (Development  Administration) 
Junya   Pattara-Archachai ***    Ph.D.(Biostatistic) 
 

Abstract  
 This cross-sectional explanatory study aimed to determine the relationship between age, job satisfaction and 
intention to stay in the occupation of registered nurses at community hospital in region 1, Central, Thailand. A proportional 
stratified random sampling was applied to recruit 480 registered nurses who had at least one year work experience into 
this study. Data were collected by 3 questionnaires : the intention to stay in occupation questionnaire adopted the 
concept of Hinshaw and Atwood, the job satisfaction questionnaire used concept of Spector, and the personal 
characteristics . The total questionnaire had 53 questions which were validated by three experts. The content validity 
index (CVI) was 0.95. The reliability of questionnaires were tested by the Cronbach’s alpha coefficients. The Cronbach’s 
coefficients of alpha were 0.67 for the intention to stay in occupation and 0.84 for job satisfaction. 436 questionnaires 
(90.83%) were analyzed by descriptive statistics, Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient and multiple 
regression analysis.  
 The results showed that there were the relationship between age, overall job satisfaction and the intention to 
stay in occupation of registered nurses at community hospital in region 1, central, Thailand. Age and overall job 
satisfaction were significantly positively correlated with the intention to stay in occupation at very low level (r = 0.101 and 
0.129, p-value < .05). Satisfaction with pay, promotion opportunity and operating conditions significantly explained 
12.60% of the variation in the intention to stay in occupation (Adjusted R2 = 0.126, p-value < .01)   
 

Keywords :  intention to stay in occupation, job satisfaction, registered nurses, community hospital 
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บทน า 
 ในระบบบริการสขุภาพพยาบาลวิชาชีพเป็น
บุคลากรที่มีสดัส่วนมากที่สดุในสถานบริการสขุภาพ     
ถือเป็นทรัพยากรมนษุย์ที่มีค่า (Human capital) และ
เป็นปัจจัยน าเข้าที่ส าคญัต่อการพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพแก่ประชาชน ในขณะที่พยาบาลวิชาชีพ     
ขาดแคลนและเป็นปัญหาที่สะสมมานานอย่าง
ต่อเนื่อง1,2,3  โดยในปี พ.ศ.2535 คณะรัฐมนตรีอนุมตัิ
ให้วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน3  และจาก
วิกฤตเศรษฐกิจของชาติ   ในปี พ .ศ. 2541 รัฐบาลมี
นโยบายจ ากดัก าลงัพลในระบบราชการอนัเป็นสาเหตุ
ให้พยาบาลอยู่ท างานในสถานบริการสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสขุเพียงร้อยละ 30 ที่เหลือออกไป
ท างานในสถานบริการสุขภาพภาคเอกชน4 และจาก
นโยบายของรัฐบาลที่เน้นการปฏิบตัิงานเชิงรุกท าให้
ประชาชนเข้ารับบริการด้านสุขภาพในโรงพยาบาล
ชุมชนเพิ่มขึน้4, 5, 6 โดยพบว่าสดัสว่นพยาบาลวิชาชีพ
ต่ อป ระชาก รในส่ วนภ าคกลางมี น้ อยกว่ า ใน
กรุงเทพมหานคร  โดยพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ชมุชนท่ีให้บริการในระดบัปฐมภมูิมีบทบาทและหน้าที่
ที่ต้องปฏิบตัิงานทัง้ในโรงพยาบาลและชุมชน ซึ่งต้อง
รับภาระในการดูแลสุขภาพของประชากรที่มีจ านวน
มากกว่าพยาบาลวิชาชีพ และมีทางเลือกในการ
ป ระกอบอา ชีพ น้ อยก ว่ าพ ย าบ าลวิ ช า ชีพ ใน
กรุงเทพมหานคร 7  ในขณะที่การผลติพยาบาลวิชาชีพ
เพื่อมาทดแทนพยาบาลที่ลาออกไปต้องใช้ต้นทนุที่สงู  
2 และการขาดแคลนพยาบาล สว่นหนึ่งเกิดจากการที่
พยาบาลไมม่ีความตัง้ใจคงอยูใ่นอาชีพพยาบาลแตไ่ป 

 
ประกอบอาชีพอื่น1, 2, 3    จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่ามี
ปัจจยัใดที่ท าให้พยาบาลวิชาชีพมีความตัง้ใจคงอยูใ่น
อาชีพพยาบาลได้จากการทบทวนเก่ียวกบัความตัง้ใจ
คงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพนัน้ มีหลายปัจจัย
ที่ เก่ียวข้อง เช่น อายุ ความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
วัฒนธรรมขององค์กร ความมีอิสระในการท างาน    
เป็นต้น และพบว่าความพึงพอใจในงาน เป็นปัจจัย
ส าคัญที่เก่ียวข้องกับความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของ
พยาบาลและมีทิศทางความสมัพันธ์ในทางบวกกับ
ความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ 8,9,10,11,12  หมายถึง เมื่อ
พยาบาลวิชาชีพมีความพึงพอใจในงานสงู จะมีระดบั
ของความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพพยาบาลสูงขึน้ด้วย 13  
ผู้วิจยัจึงน าปัจจยัด้านความพึงพอใจเป็นตวัแปรอิสระ
หนึ่งในการวิจยัครัง้นี ้และจากการทบทวนวรรณกรรม
พบว่า สว่นใหญ่ศึกษาในเร่ืองความตัง้ใจลาออกหรือ
การคงอยู่ในองค์กร ในขณะที่การศึกษา  ถึงความ
ตัง้ใจ  คงอยูใ่นอาชีพของพยาบาลในประเทศไทยมีอยู่     
น้อย14,15 โดยผู้ วิจัยพบว่ายังไม่มีผู้ ใดศึกษา เร่ือง 
“ความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน”  ในพืน้ที่เขต 1 ภาคกลาง  ดงันัน้
ผู้ วิจัยจึงสนใจศึกษาความตัง้ใจคงอยู่ ในอาชีพ       
และความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชนเขต 1 ภาคกลางว่าอยู่ในระดบัใด 
และศึ กษ าว่าอายุและค วามพึ งพ อ ใจ ใน งาน              
มีความสมัพนัธ์อย่างไรกับความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ
ของพยาบาลวิชาชีพ สดุท้ายคือ ศกึษาความสามารถ
อธิบายความผันแปรของอายุ และความพึงพอใจ     
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ในงาน กับความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชน เขต  1 ภาคกลาง 
ประเทศไทย ซึ่งข้อมูลจากผลการวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจัย
คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารทางการพยาบาล 
น าไปประกอบการพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชมุชนตอ่ไป
ในอนาคต  
 

วัตถุประสงค์ 
               เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างอาย ุความ
พึงพอใจในงาน กับความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของ
พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลาง 
ประเทศไทย 

กรอบแนวคิด 
             จ า ก ก า รท บ ท วน แน วคิ ด ท ฤ ษ ฎี แ ล ะ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ 
พบว่ามีตัวแปรหลายตัวที่ เก่ียวข้องกับความตัง้ใจ     
คงอยู่ในอาชีพ ส าหรับการวิจัยครัง้นี  ้ผู้ วิจัยเลือก     
ตัวแปรด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล (อายุ อายุงาน 
ระดบัรายได้และค่าตอบแทน ประเภทของหน่วยงาน) 
และความพึงพอใจในงานตามแนวคิดของสเปคเตอร์ 
(Paul E. Spector)16  เป็นตวัแปรอิสระและก าหนดให้
ความตัง้ใจคงอยูใ่นอาชีพตามแนวคิดของ ฮินชอร์และ
แอดวูด (Hinshaw  and Atwood )17 เป็นตวัแปรตาม
ดงันี ้  

                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
อาย ุ
ประเภทของหน่วยงาน 
อายงุาน 
สถานภาพของการวา่จ้าง 
รายได้ 
 

ความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ 

ตามแนวคิดของฮินชอร์และแอดวูด17 

. 

 

ความพึงพอใจในงานตามแนวคิดของสเปคเตอร์16 

คา่ตอบแทน (Pay) 
โอกาสการเติบโตทางอาชีพ (Promotion) 
ผู้บงัคบับญัชา (Supervision) 
สวสัดิการ  (Fringe Benefit) 
รางวลัจากการท างาน (Contingent Reward) 
เง่ือนไขการท างาน (Operating Condition) 
ผู้ ร่วมงาน (Coworkers) 
ลกัษณะของการท างาน (Nature of Work) 
การสื่อสาร (Communication) 
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วัสดุและวิธีการ 
 การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงอรรถาธิบาย
(Explanatory research)  ใช้การส ารวจแบบภาคตดัขวาง 
(Cross–sectional survey) ศึกษาตัง้แตว่นัที่ 1 สิงหาคม
ถึง 1 กนัยายน 2556    

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร เป็นพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล

ชุมชน เขต 1 ภาคกลาง มีอายุการท างานตัง้แต่ 1 ปี
ขึน้ไป จ านวน 1,606 คน วิธีการค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่งใช้สตูรของรอสเนอร์ (Rosner) 18และใช้วิธีการ
สุม่ตวัอย่างแบบแบ่งชัน้ตามสดัสว่น ได้กลุ่มตวัอย่าง 
จ านวน 480 คน แบบสอบถามที่สามารถน ามาใช้
วิเคราะห์ข้อมูลได้มีจ านวน 436 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
90.83 (จากแบบสอบถามทัง้หมด 480 ชดุ)  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย ความตัง้ใจ

คงอยู่ ในอาชีพตามแนวคิดฮินชอร์และแอดวูด  
(Hinshaw and Atwood)17 มี  12 ข้ อ ค าถ าม  แล ะ
ความพึงพอใจในงานตามแนวคิดของสเปคเตอร์   
(Paul E. Spector)16 มี 36 ข้อค าถาม โดยแบบสอบถาม
ความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพและความพึงพอใจในงาน 
ใช้ Likert scale 6   ระดับ 6 หมายถึงเห็นด้วยอย่าง
มาก  ระดบั 5  หมายถึง  เห็นด้วยปานกลาง  ระดบั 4 
หมายถึง  เห็นด้วยเล็กน้อย   ระดับ 3  หมายถึง        
ไม่เห็นด้วยเล็กน้อย ระดับ 2 หมายถึง  ไม่เห็นด้วย
ปานกลาง และระดับ 1 หมายถึง  ไม่เห็นด้วยอย่าง
มาก  และคณุลกัษณะสว่นบคุคล รวมทัง้สิน้  53  ข้อ 
ค าถาม แบบสอบถามทัง้หมดได้ผ่านการตรวจสอบ

ความตรงเชิงเนือ้หาโดยผู้ทรงคณุวฒุิ 3 ทา่นมีคา่ CVI 
เท่ากับ .95 และผ่านการทดสอบความเที่ยงได้ค่า
สมัประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค ดงันี ้ความตัง้ใจคง
อยู่ในอาชีพเท่ากับ .67 ความพึงพอใจในงาน เท่ากับ 
.84  
 การพิทักษ์สิทธ์ิและจริยธรรมการวิจัย 
 เร่ิมด าเนินการวิจัยภายหลงัจากได้รับการ
รับรองจากการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัย      
ใน ค น  โด ย คณ ะ ก ร รม ก า รจ ริ ย ธ ร รม ใน ค น              
คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เอกสาร
รับรองเลขที่ MUPH 2013-108 และด าเนินการตาม
กระบวนการพิทกัษ์สทิธิของกลุม่ตวัอยา่งทกุรายอยา่ง
เคร่งครัด 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิ จัยท าหนังสือจากบัณฑิ ตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล ถึงนายแพทย์สาธารณสขุจงัหวดั
นนทบุรี ปทุมธานี สระบุรี และพระนครศรีอยุธยา     
เพื่อพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในคนอีกครัง้ เมื่อผ่าน
แล้วจึงประสานงานถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลชมุชน
เขต 1 ภาคกลาง ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จากนัน้ติดต่อ
กลุ่มงานการพยาบาลเพื่อขอความร่วมมือในการ    
เก็ บ ข้ อมู ล  เ ร่ิม เก็ บ รวบ รวม ข้อมู ลตั ง้ แต่ วัน ที่               
1 สงิหาคมถึง 1 กนัยายน 2556  โดยน าแบบสอบถาม
ที่ ส ม บู ร ณ์ ม าล งรหั ส และบั น ทึ ก ข้ อมู ล ล ง ใน
คอมพิวเตอร์เพื่อค านวณและวิเคราะห์ข้อมลู 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลการวิจัย   
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อค านวณ      
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ค่ า ร้อยละ  ค่ า เฉลี่ ย  ส่ วน เบี่ ย ง เบ นม าต รฐาน            
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน เพื่อศึกษา
ความสมัพนัธ์ของอาย ุความพงึพอใจในงาน กบัความ
ตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
ชุมชน เขต 1 ภาคกลางและการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคณูเพื่อศึกษาความสามารถอธิบายความผนัแปร
ของอายุ  และความพึงพอใจในงาน กับความตัง้ใจ   
คงอยูใ่นอาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน 
เขต 1 ภาคกลาง ประเทศไทย 
 

ผลการศึกษา  
 จากการศกึษาได้ผลตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้

1.  ข้อมูลทั่วไป  พบว่า พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลางประเทศไทย
ในช่วงอายุ 20 - 40 ปี และ 40 - 60 ปี  มีสดัส่วนของ
จ านวนคนที่เท่ากันคือ 212 คน คิดเป็นร้อยละ 50 ใน
จ านวนทัง้หมดนีส้่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 41-50 ปี 

คิดเป็นร้อยละ 39.97 รองลงมาคือช่วงอายุ 31-40 ปี
คิ ด เป็ น ร้อยละ  35.85 มี อ ายุ เฉลี่ ย  40.5 ปี ส่ วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน  8.44 ปี ส่วนใหญ่มีอายุงาน
มากกว่า 10  ปี มีรายได้ต่อเดือน 30,000 บาทขึน้ไป 
คิดเป็นร้อยละ 36.83 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนที่ 
20,001 - 25,000 บาท ส่วนมากมีประเภทการว่าจ้าง              
เป็นข้าราชการคิดเป็นร้อยละ85.58 และส่วนใหญ่
ปฏิบัติงานในแผนกหอผู้ ป่วยสามัญและแผนกบริการ
ผู้ ป่วยฉกุเฉิน 
               2.  ความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลาง ประเทศ
ไทยในภาพรวม  พบว่า  อยู่ ในระดับปานกลาง            
(  = 3.16) โดยกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 99.44  มีความ
ตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพในระดับปานกลาง และร้อยละ 
09.93  มีความตั ง้ใจคงอยู่ ในอาชีพในระดับสูง           
ดงัตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1   จ านวนร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และ ระดับความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพในภาพรวมของพยาบาลวิชาชีพ 
 โรงพยาบาลชมุชน   เขต 1   ภาคกลาง  (n = 436) 
 

  

ระดับความตัง้ใจคงอยู่ในอาชพีของพยาบาลวชิาชีพ โรงพยาบาลชุมชน 
ระดับ
ค่า 

เฉลี่ย 

ระดบัต ่า
มาก 

ระดบัต ่า ปานกลาง ระดบัสงู 
ระดบัสงู
มาก 

N % N % N % N % N % 

ความตัง้ใจคงอยู่
ในอาชีพ 

3.16 4 0.92 82 18.80 196 44.96 150 34.40 4 0.92 ปาน
กลาง 
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 3. ความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลาง ในภาพรวม (9 ด้าน) 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลาง (  = 3.46)  ส่วนความ   
พึงพอใจในงานรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจสูงสุด      
3 ล าดับ คือ ความพึงพอใจในงานด้านผู้ ร่วมงาน         
(  = 3.64) รองลงมา  คือด้านรางวัลจากการท างาน   

( = 3.60) และด้ านเง่ือนไขการท างาน  ( = 3.54) 
ตามล าดับ  และมีความพึงพอใจในงานน้อยที่สุด            
3  ล าดับ คือ  ความพึงพอใจในงานด้านสวัสดิการ         
(  = 2.74) รองลงมา   คื อ  ด้ านค่ าตอบแทน  และ        
ด้านการสื่อสาร (   =  2.89  และ   3.28   ตามล าดับ)           
ดงัตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2   ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
 ชมุชน  เขต 1  ภาคกลาง  (n = 436) 
 

ความพึงพอใจในงาน  S.D.      ระดับค่าเฉลี่ย 
ภาพรวม(9 ด้าน) 3.46 0.56 ปานกลาง 
ผู้ ร่วมงาน 3.64 0.69 ปานกลาง 
รางวลัจากการท างาน 3.60 0.77 ปานกลาง 
เง่ือนไขการท างาน 3.54 0.95 ปานกลาง 
ผู้บงัคบับญัชา 3.53 1.06 ปานกลาง 
โอกาสการเติบโตทางอาชีพ 3.51 0.71 ปานกลาง 
ลกัษณะของการท างาน 3.39 0.80 ปานกลาง 
การสือ่สาร 3.28 0.99 ปานกลาง 
คา่ตอบแทน 2.89 0.73 ต ่า 
สวสัดิการ 2.74 0.91 ต ่า 

  
 4. ทิ ศ ท า ง ค ว า ม สั ม พั น ธ์  พ บ ว่ า 
ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและความพึงพอใจในงาน 
โดยรวม 9 ด้านกับความตัง้ใจคงอยู่ ในอาชีพของ
พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเขต 1 ภาคกลาง 
ประเทศไทย มีความความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพในระดับต ่ามากอย่างมีนัยส าคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.101 และ 0.129) ตามล าดับ 
ความพึงพอใจในงานในด้านเง่ือนไขการท างาน  
ค่าตอบแทนและโอกาสเติบโตทางอาชีพมีความ  
สมัพนัธ์ทางบวกกบัความตัง้ใจอยู่ในอาชีพ ในระดบัต ่า
ถึงต ่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
หมายความว่า ความพึงพอใจในงานในด้านเง่ือนไข  
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การท างาน ค่าตอบแทน และโอกาสการเติบโตทาง
อาชีพเป็นปัจจยัสว่นหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดความตัง้ใจ
คงอยู่ในอาชีพได้ และอายมุีความสมัพนัธ์ทางบวกกบั
ความตัง้ใจอยู่ในอาชีพ  ในระดับต ่ ามาก อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 หมายความว่า อาย ุ
เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ  

และค่าสมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ ระหว่างความพึงพอใจ
ในงานด้านเง่ือนไขการท างานกบัความตัง้ใจคงอยู่ใน
อาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 1 
ภาคกลางมีค่ามากที่สุด  (r = 0.299) ส่วนอายุมีค่า
น้อยสดุ (r = 0.101) ดงัตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3  สมัประสทิธ์สหสมัพนัธ์ระหวา่งอาย ุความพงึพอใจในงานกบัความตัง้ใจคงอยูใ่นอาชีพของ     
 พยาบาลวิชาชีพ   โรงพยาบาลชมุชน   เขต  1  ภาคกลาง (n = 436) 
 

ตัวแปรอิสระ 
ความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ การแปลผล 

ระดับความสัมพนัธ์ r p-value 
ความพึงพอใจในงาน 
เง่ือนไขการท างาน 0.299 <0.01 ต ่า 
คา่ตอบแทน 0.194 <0.01 ต ่ามาก 
โอกาสการเติบโตทางอาชีพ 0.169 <0.01 ต ่ามาก 
ความพึงพอใจในงานโดยรวม 9 
ด้าน 

0.129 <0.01 ต ่ามาก 

คุณลักษณะส่วนบุคคล(อายุ) 0.101 <0.05 ต ่ามาก 

 
 
  5 . ผ ล ก า ร วิ เค ร า ะ ห์ ถ ด ถ อ ย พ หุ คู ณ  
(multiple regression analysis)   ระห ว่ า งอายุ กั บ
ความพึงพอใจในงาน (รวม 9 ด้าน) พบว่า อาย ุ        
ไม่สามารถ เป็นตวัแปรร่วมกับความพึงพอใจในงาน 

(รวม 9 ด้าน)    ในการอธิบายความผนัแปรของความ
ตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ชุมชน เขต 1 ภาคกลาง ประเทศไทยได้อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดงัตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่ออธิบายความผนัแปรระหว่างอายุและความพึงพอใจในงานที่มีต่อ
 ความตัง้ใจคงอยูใ่นอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชมุชน เขต 1 ภาคกลาง  (n = 436) 
 

ตวัแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t p-value 

B S.E. Beta 
คา่คงที ่ 2.608 0.339  7.687 0.000 
อาย ุ(ปี) 0.007 0.004 0.081 1.665 0.097 
ความพงึพอใจในงาน(รวม 9 ด้าน) 0.204 0.081 0.123 2.522 <0.05 
R2 = 0.025, Adjusted R2 = 0.020, SEE= 0.71161, F= 5.373, p<.05 

 
 
 6. ผลก า รวิ เค รา ะ ห์ ถ ด ถ อย พหุ คูณ
(multiple regression analysis) ของความพึงพอใจ  
ในงานรายด้าน  เพื่อค้นหาตัวแปรที่สามารถร่วมกัน
อธิบายความผันแปรของความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 1      
ภาคกลาง ประเทศไทย พบว่า ความพึงพอใจในงาน
ด้านค่าตอบแทน โอกาสการเติบโตทางอาชีพ และ
เง่ือนไขการท างาน เป็นตัวแปรที่สามารถร่วมกัน

อธิบายความผันแปรของความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ
ของพยาบาลได้ร้อยละ 12.60 อย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (Adjusted R2 = 0.126) โดยความ
พงึพอใจในงาน  ด้านเง่ือนไขการท างาน มีผลตอ่ความ
ตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพได้มากที่สุด รองลงมาคือด้าน
ค่าตอบแทน และด้านโอกาสการเติบโตทางอาชีพ
ต า ม ล า ดั บ  (Beta = 0.235, 0.159 แ ล ะ 0.151 
ตามล าดบั)  ดงัตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5  การวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูเพื่ออธิบายความผนัแปรระหว่างความพึงพอใจในงานแต่ละด้าน และ
 อายทุี่มีตอ่ความตัง้ใจคงอยูใ่นอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชมุชน เขต 1 ภาคกลาง  
 (n = 436) 
 

ตัวแปร 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t p-value 

B Std. Error Beta 
คา่คงที ่ 1.944 0.353  5.505 <0.001 
เงื่อนไขการท างาน 0.181 0.037 0.235 4.872 <0.001 
ค่าตอบแทน 0.162 0.054 0.159 2.984 0.003 
โอกาสการเติบโตทางอาชีพ 0.166 0.055 0.151 3.025 0.003 
การสือ่สาร -0.078 0.046 -0.104 -1.697 0.090 
ลกัษณะของการท างาน -0.066 0.049 -0.067 -1.337 0.182 
ผู้ ร่วมงาน 0.075 0.057 0.069 1.307 0.192 
รางวลัจากการท างาน -0.070 0.055 -0.068 -1.277 0.202 
ผู้บงัคบับญัชา 0.021 0.041 0.031 0.527 0.599 
สวสัดิการ 0.000 0.046 0.000 0.003 0.998 
อาย ุ 0.005 0.004 0.057 1.187 0.236 
R2 = 0.147, Adjusted R2 = 0.126, SEE= 0.672, F= 7.093, p< 0.01 

 

อภปิรายผล 
 จากการวิ จัย ค รั ง้นี พ้ บว่าอายุมี ค วาม
ความสมัพันธ์ทางบวกกับความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ  
ในระดับต ่ามาก  (r = 0.101)  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดบั .05 อธิบายได้ว่า จากข้อมลูคณุลกัษณะ
ส่วนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน 
เขต 1 ภาคกลาง พบว่าในช่วงอายุ 20-40 ปี และ    
40-60 ปี  มีสัดส่วนที่ เท่ ากันคือ 212 คน  คิด เป็น     

ร้อยละ 50.00 ในจ านวนทัง้หมดมีความตัง้ใจคงอยูใ่น
อาชีพในระดบัปานกลาง (Mean = 3.16) แสดงให้เห็น
วา่ในแต่ละช่วงอายมุีความคิดเห็นเก่ียวกบัความตัง้ใจ
คงอยู่ในอาชีพใกล้เคียงกัน เนื่องจากแน่ใจว่าใน
อนาคตจะลาออกจากอาชีพพยาบาล ถ้าได้ข้อเสนอ
เร่ืองงานหรืออาชีพใหม ่จะพิจารณาข้อเสนอนัน้จริงจงั 
และวางแผนไว้แล้ววา่จะคงอยูใ่นอาชีพพยาบาลตอ่ไป
อีกนานเท่าใด และพบว่าในเวลาอันใกล้นีพ้ยาบาล
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วิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชนเขต 1 ภาคกลางยังไม่คิด  
ที่จะลาออกจากอาชีพพยาบาล แต่ไม่คิดที่จะอยู่ใน
อาชีพพยาบาลนี ต้ลอดไป แสดงให้เห็นว่าอายุที่
เพิ่มขึน้ส่งผลให้เกิดความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพได้ไม่
มากนกั เนื่องจากมีความสมัพนัธ์กันในระดบัต ่ามาก 
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาทิศทางความสมัพนัธ์
ของอายุกับความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพพบว่ามีทิศ
ทางบวกในการวิจยั  ครัง้นี ้
 สอดคล้องกับการศึกษาของ   Sourdif. J.9 , 
Mrayyan MT.20,Tourangeau A.E. and L.A. Cranley.10, 
 Kudo, Y.,T. Sato, et al. 21, Kovner CT, Brewer CS, 
Greene W, Fairchild S.22, และสอดค ล้ อ งกั บ การ     
ศึกษาในประเทศไทยของสุรีย์ ท้าวค าลือ และพนิดา    
ดามาพงศ์14  ที่พบว่าอายุมีความสมัพันธ์ในทางบวก
กับ ค วาม ตั ้ง ใจ ค งอยู่ ใน อ า ชี พ  อ ธิบ าย ได้ ว่ า              
ในคนท างานที่มีอายุมากจะมีความตัง้ใจคงอยู่         
ในอาชีพมากกว่าคนที่มีอายุน้อย14, 23 เนื่องจากส่วน
ใหญ่ คนที่ มี อ ายุม ากจะมี ระดับ เงิน เดื อนที่ สู ง 
คา่ตอบแทนต่างๆที่ได้รับมีมาก มีหน้าที่การงานสงูขึน้
และคนที่มีอายมุากแล้วจะมีโอกาสในการหางานใหม่
ได้น้อยลง  
 ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ใ น ง า น โด ย ร ว ม มี
ความสมัพนัธ์ในทางบวกกับความตัง้ใจคงอยู่ใน
อาชีพในระดบัต ่ามาก (r =0.129) อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 และความพึงพอใจในงานเป็น
รายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้านเงื่อนไขการ
ท างานมีความสมัพนัธ์ในทางบวกกับความตัง้ใจคง
อยู่ในอาชีพในระดบัต า่(r = 0.299) และค่าตอบแทน 

(r = 0.194)  แล ะ โอกาสกา ร เต ิบ โตท างอาช ีพ          
(r = 0.169)  มีความสมัพนัธ์ในทางบวกกับความ
ตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพในระดบัต ่ามากอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ ระดับ .01  อธิบายได้ว่า เมื่อพยาบาล
วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลาง มีความ
พึงพอใจในงานเพิ่มมากขึน้ก็จะมีความตัง้ใจคงอยู่ใน
อาชีพเพิ่มขึน้ ด้วย  แต่อาจเพิ่ มขึ น้ ได้ไม่มากนัก
เนื่ อ งจาก  ความพึ งพอใจในงานในภาพรวมมี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัความตัง้ใจคงอยูใ่นอาชีพใน
ระดบัต ่ามาก และเมื่อพิจารณาความพึงพอใจในงาน
เป็นรายด้านได้แก่  ความพึงพอใจในงานด้านเง่ือนไข
การท า งาน  โอกาสการเติ บ โตทางอา ชีพ  และ
คา่ตอบแทนจะมีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัต ่าถึง
ต ่ามาก เนื่องมาจากพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาล
ชุมชน  เขต 1 ภาคกลางพึงพอใจในงานอยู่ในระดับ
ปานกลาง   (Mean = 3.46)   และความพึงพอใจใน
งานรายด้าน  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต ่าถึงปานกลาง 
สง่ผลให้ความพงึพอใจในงานมีความสมัพนัธ์ทางบวก
กบัความตัง้ใจคงอยูใ่นอาชีพในระดบัต ่ามาก 
  เมื่อพิจารณาทิศทางความสัมพันธ์ของ
ความพึงพอใจในงานกับความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ
พบว่ามีทิศทางบวกกบัการวิจยัครัง้นีจ้ึงสอดคล้องกับ
การศึ กษ าของ  Sourdif, J.9 , Tourangeau, A. E.  
and L.A. Cranley.10, Gregory DM, Way CY, 
LeFort S, Barrett BJ, Parfrey PS.11, Ellenbecker, 
C. H., F. W. Porell, et al.12  และ Lin Wang, Hong 
Tao, Carol H Ellenbecker & Xiaohong Liu.13     
สุรีย์ ท้าวค าลือ และพนิดา ดามาพงศ์14  ที่พบว่า 
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ความพึงพอใจในงานเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้เกิด
ความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ  ซึ่งอธิบายได้ว่า ความ     
พึงพอใจในงานเป็นความรู้สึกหรือทศันคติที่มีต่องาน 
ในด้านบวก คือ ความพึงพอใจในงาน ซึ่งเป็นผลมา
จากงานและจากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมใน    
งานท่ีท า  เมื่อบคุคลเกิดความพงึพอใจในงานจะท าให้
บุคคลนัน้มีขวัญและก าลงัใจในการท างาน มีความ
มุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จอย่างเต็มความสามารถ
และมีความตัง้ใจคงอยู่ในองค์กรหรือในอาชีพนัน้
ต่อไป แต่เมื่อบุคคลนัน้ไม่มีความพึงพอใจในงาน     
จะท าให้เกิดความรู้สกึเบื่อหน่าย คบัข้องใจ และสง่ผล
ให้เกิดการขาดงาน ลาออกจากหน่วยงานหรือเปลี่ยน
อาชีพได้8  
 เมื่อน าอายุและความพึงพอใจในงานมา
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณเพื่อวิเคราะห์ความสามารถ
อธิบายความผันแปร  พบว่า  อายุ  ไม่ สามารถ         
เป็นตวัแปรร่วมกบัความพงึพอใจในงาน (รวม 9 ด้าน)
ในการอธิบายความผันแปรของความตัง้ใจคงอยู่ใน
อาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 
ภาคกลาง ประเทศไทยได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดับ .05  และพบว่าความพึงพอใจในงานด้าน
ค่าตอบแทน โอกาสการเติบโตทางอาชีพ และเง่ือนไข
การท างาน เป็นตวัแปรที่สามารถร่วมกนัอธิบายความ
ผนัแปรของความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลได้
ร้อยละ 12.60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
(Adjusted R2 = 0.126) โดยความพึงพอใจในงาน
ด้านเง่ือนไขการท างาน มีผลต่อความตัง้ใจคงอยู่ใน
อาชีพได้มากที่สดุ รองลงมาคือด้านค่าตอบแทน และ      

ด้ าน โอก าสก าร เติ บ โต ท างอ า ชีพ ต ามล า ดั บ          
(Beta = 0.235, 0.159 และ0.151 ตามล าดบั) 
 ซึ่งผลการวิจัยนีไ้ม่สอดคล้องกับการศึกษา
ของทแูลงจิวและแคนลีย์(Tourangeau and  Cranley)10  
ที่พบว่า ปัจจัยที่มีความผันแปรกับความตัง้ใจคงอยู่
เป็นพยาบาลวิชาชีพมากที่สดุอยา่งมีนยัส าคญัที่ระดบั 
.01คือ ความพงึพอใจในงานโดยรวม และคณุลกัษณะ
เฉพาะบคุคล (อาย ุและอายงุาน) สว่นปัจจยัที่มีความ
ผันแปรกับการคงอยู่เป็นพยาบาลวิชาชีพ  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติมี  4 ปัจจัย คือ ความพึงพอใจ      
ในงาน  คุณลกัษณะส่วนบุคคลของพยาบาล ความ
ร่วมมือและการท างานเป็นกลุ่มและความยึดมั่น
ผู ก พั นต่ อ อ ง ค์ ก ร  (adjusted R² = 0.34) แล ะไม่
สอดคล้องกับการศึกษาในประเทศไทยของสุรีย์     
ท้ า วค าลื อ  และพนิ ด า  ด าม าพ ง ศ์ 14  ที่ พ บ ว่ า
ความสมัพันธ์ในหน่วยงาน ลักษณะงาน อายุ และ
ค่าตอบแทนเป็นตัวท านายการคงอยู่ในอาชีพได้      
ร้อยละ 29.30  (R² = 0.293)  จากผลการวิจยันีแ้สดง
ให้เห็นว่าอายุ ไม่สามารถเป็นตัวแปรร่วมกับความ   
พึงพอใจในงาน (รวม 9 ด้าน) ในการอธิบายความ    
ผันแปรของความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาล
วิช า ชีพ  โรงพยาบาลชุม ชน  เขต  1 ภาคกลาง     
ประเทศไทยได้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
และเมื่อน าความพึงพอใจในงานรายด้านมาวิเคราะห์
ถดถอยพหุคูณเพื่อค้นหาตัวแปรที่สามารถร่วมกัน
อธิบายความผันแปรของความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน  เขต 1      
ภาคกลาง ประเทศไทย พบว่า ความพึงพอใจในงาน
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ด้านค่าตอบแทน  โอกาสการเติบโตทางอาชีพ และ
เง่ือนไขการท างาน เป็นตัวแปรที่สามารถร่วมกัน
อธิบายความผันแปรของความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ
ของพยาบาลได้ร้อยละ 12.60 อย่างมีนยัส าคัญทาง
สถิติที่ ระดับ  .01 โดยยังมีตัวแปรอื่นๆ  ที่สามารถ
อธิบายความผันแปรของความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ   
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชมุชน    เขต 1 ภาค
กลาง ได้ร้อยละ 87.40 
 

ข้อเสนอแนะการวิจัย 
 1. ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยเพื่ อ
ประกอบการพิจารณาหรือใช้เป็นข้อมูลพืน้ฐาน
เพื่อประกอบการตัดสินใจ    ด้ านนโยบายและ
แผนพัฒนา 
 ผู้บริหารโรงพยาบาลชมุชนควรก าหนด
กลยุทธ์หรือนโยบายที่จะส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลชุมชน เขต 1 ภาคกลาง คงอยู่ในอาชีพ  
ได้นานขึน้  โดยวางแผนการด าเนินงานให้ชดัเจนเพื่อ  

ให้เกิดความพึงพอใจในเร่ือง เง่ือนไขการท างาน  
คา่ตอบแทน โอกาสการเติบโตทางอาชีพ 

 2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้ง
ต่อไป 
     2.1  ควรศึกษาปัจจัยอื่นๆที่เก่ียวข้อง
กับความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ  
เช่น ความสมัพนัธ์ในหน่วยงาน ความร่วมมือและการ
ท างานในกลุ่ม วฒันธรรมองค์กร ความยึดมัน่ผูกพัน
ในองค์กร เป็นต้น 
      2.2   ควรส ารวจความตัง้ใจคงอยู่ใน
อาชีพของพยาบาลวิชาชีพในพื น้ที่ที่มีอัตราการ
ลาออกน้อย (การคงอยู่สูง) ว่ามีปัจจัยใดที่ส่งเสริม    
ให้เกิดความตัง้ใจคงอยูใ่นอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ 
     2.3   ควรเพิ่มเคร่ืองมือการวิจัย โดยใช้
ก า รสั ม ภ าษ ณ์ ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ร่ ว ม กั บ ก า ร ใ ช้
แบบสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและแท้จริง
เพิ่มขึน้ 
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