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บทคัดยอ 

ความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพยงัขาดความรูเพ่ือการบรหิารทรพัยากรมนุษยใน

บริการไตเทียม การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวางนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินระดับความต้ังใจคง

อยูในงาน และวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชพีในหนวย

ไตเทียมภาคเอกชน กรุงเทพมหานคร กลุมตัวอยางคือพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในหนวยไตเทียม

ภาคเอกชน แบบเต็มเวลา มีอายุงานต้ังแต 6 เดือนขึน้ไป จํานวน 232 คน (89.58%) ใชการสุมตัวอยาง

แบบหลายขั้นตอน เก็บขอมูลโดยแบบสอบถามแบบใหตอบดวยตนเอง (IS scale alpha=0.96) เก็บ

ขอมูลระหวางเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563 การหาปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคล และใชสถิติ

สหสัมพันธของเพียรสัน การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเพ่ือทดสอบความสัมพันธ เพ่ือหาความสัมพันธของ

คุณลักษณะสวนบุคคลและปจจัยการทํางานกับความต้ังใจคงอยูในงาน 

ผลการวิจัย พบวา ความต้ังใจคงอยูในงาน อยู ในระดับสูง (Mean = 3.73, S.D.=0.68) 

คุณลักษณะสวนบุคคลและ ปจจัยดานการทํางาน ที่มีความสัมพันธกับความต้ังใจคงอยู ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ไดแก สถานภาพสมรส อายุ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน (p-

value=0.06, p-value=0.03, p=0.042 ตามลําดับ) สรุปความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชพี

อายุนอยตํ่ากวาผูที่อายุมากกวา อายงุานนอย ตํ่ากวาอายุงานนานกวา ดังนั้นผูบรหิารหนวยไตเทียมควร

พัฒนามาตรการจูงใจที่เหมาะสมกบัพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมเอกชนเพ่ือจูงใจ ใหพยาบาล

วิชาชีพทํางานอยูในหนวยไตเทียมใหนานที่สุด 
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บทนํา (Introduction) 

ปญหาการขาดแคลนอัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียม กําลังเปนปญหา

สําคัญเชนเดียวกับการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในหนวยงานอ่ืนๆท่ัวโลก (Flynn, 2009) สาเหตุ

เกิดจากจํานวนผูปวยโรคไตเ ร้ือรังระยะสุดทายท่ีเ พ่ิมมากข้ึน (Foley, 1998) ซ่ึงเปนผลกระทบ

จากโรคเร้ือรังอ่ืนเชน โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง ท่ีมีความชุกเพ่ิมข้ึน และจากขอมูล

ของสมาคมโรคไตแหงประเทศไทย ท่ีรวบรวมขอมูลการบําบัดทดแทนไตในประเทศไทย ระหวาง

ป พ.ศ. 2559-2562 (TRT registry report) พบวา มี ผูปวยท่ีฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม 

(Hemodialysis) สะสม จํานวน 114,262 ราย โดยเปนผูปวยรายใหมท่ีเพ่ิมข้ึนเฉพาะในป พ.ศ. 

2562 ถึง  16,997 ราย (TRT registry report, 2563) เนื่องจากสถานบริการของภาครัฐไม

เพียงพอตอการรองรับและใหบริการผูปวยท่ีมีปญหาไตเ ร้ือรังท่ีจําเปนตองรับบริการบําบัด

ทดแทนไตท่ีเรียกวา การฟอกไต การจัดต้ังหนวยบริการไตเทียมภาคเอกชนจึงเปนสวนสําคัญใน

การจัดบริการไตเทียมนี้ใหเ พียงพอรอง รับการบริการผูปวยจนภาคเอกชนตองมีการขยาย

สถานพยาบาลบําบัดทดแทนไตเอกชนข้ึนอยางตอเนื่องเปนจํานวนมาก (สมาคมโรคไต, 2557) 

ในประเทศไทยมีจํานวนผูปวยท่ีรักษาดวยวิธีบําบัดทดแทนไตกระจายอยูทุกภูมิภาค แตจํานวน

หนวยไตเทียมภาคเอกชนมีมากท่ีสุดในจังหวัดกรุง เทพมหานคร จากการสํารวจรายช่ือ

สถานพยาบาลเอกชนท้ังท่ีเปนมูลนิ ธิ โรงพยาบาลเอกชนและคลินิกเอกชนในกรุงเทพมหานคร 

เมื่อ 23 มกราคม พ.ศ.2563 พบวา จํานวนหนวยไตเทียมภาคเอกชนมีจํานวน 143 แหง (สมาคม

โรคไตแหงประเทศไทย, 2563) ในขณะท่ีจํานวนสถานพยาบาลและผูปวยเพ่ิมสูงข้ึน แต

อัตรากําลังการผลิตพยาบาลวิชาชีพยังไมเพียงพอตอความตองการ ซ่ึงพยาบาลวิชาชีพ ท่ีดูแล

ผูปวยในหนวยไตเทียมตามมาตรฐานบุคลากรในหนวยไตเทียมตองเปนพยาบาลผูเช่ียวชาญ การ

ฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม(ผานการสอบประกาศนียบัตรเปนผูเช่ียวชาญ) หรือพยาบาลวิชาชีพ

ท่ีผานการเรียนหรืออบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัด

ทดแทนไต กรณีท่ีผูปวยอาการไมหนักใชอัตรากําลังพยาบาลตอผูปวย 1:4 แตหากผูปวยหนักตอง

ใชอัตรากําลังพยาบาลตอผูปวย 1:1 ทําใหการรักษาจํานวนพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางนี้มี

ความสําคัญตอการบริหารหนวยไตเทียมท่ีตองมีอัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพเพียงพอตลอดเ วลา 

ขอมูลของสมาคมโรคไตป พ.ศ.2562 พบวา มีพยาบาลผูเช่ียวชาญดานการฟอกเลือดดวยเ คร่ือง

ไตเทียม จํานวน 1,422 และพยาบาลวิชาชีพท่ีผานการอรมหลักสูตรการบําบัดทดแทนไต สาขา

การฟอกเลือดดวยเคร่ืองไตเทียม ท้ังหลักสูตร 4 เดือนและ 6 เดือน จํานวน 1,702 คน (TRT 

registry report, 2563) จากความไมสมดุลระหวางอัตรากําลังของพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทาง
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บําบัดทดแทนไตกับจํานวนผูปวย พยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมจึงตองทํางานมากกวา 8 ชม 

ตอวัน และมีความเครียดจากการทํางาน การวิจัยตางประเทศ พบวาพยาบาลวิชาชีพในหนวยไต

เทียมมีความเครียดสูงสงผลใหพยาบาลวิชาชีพมีอายุการทํางานท่ีส้ันและลาออกจากงานดานการ

พยาบาลไตเทียม ลาออกจากวิชาชีพ หรือโอนยายไปอยูหนวยงานอ่ืนท่ีไมตองทํางานดานการ

บริการพยาบาล (Flynn, 2009) 

กําลังคนทางดานสุขภาพท่ีเพียงพอเปนปจจัยทรัพยากรการบริหารท่ีมีความสํา คัญตอ

การขับเคล่ือนระบบสุขภาพ โดยเฉพาะอยางย่ิง เนื่องจากมีความสําคัญในการจัดบริการดาน

สุขภาพแกประชาชน (อรุณรัตน คันธา, 2556) พยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมมีความสําคัญตอ

การบริการผูปวยฟอกไต ซ่ึงหากหนวยไตเทียมมีการหมุนเวียนพยาบาลวิชาชีพบอยๆอาจสงผลตอ

ความเช่ือมั่นของผูปวย รวมถึงคุณภาพบริการและคุณภาพชีวิตของผูปวยได เนื่องจากงานดานไต

เทียมตองใชความรูความชํานาญเฉพาะสาขา (Flynn, 2009) มีผลการศึกษาท่ีพบวาระดับความ

เช่ียวชาญของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมท่ีสูงข้ึน มีผลตออาการท่ีไมพึงประสงคของผูปวย

(adverse patient events)ท่ีลดลง ท้ังการเกิดภาวะ ความ ดันโ ลหิตตํ่ าขณะ ฟอกเ ลื อด 

( intradialytic hypotension) การนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (  hospitalization) และ

อัตราการตาย (mortality) ของผูปวยลดลง (Flynn, 2009) 

ความต้ังใจคงอยูในงาน (Intention to stay) ของพยาบาลวิชาชีพเปนประเด็นสํา คัญ

ประเด็นหนึ่งท่ีองคการพยาบาลท่ัวโลกใหความสนใจ (Murray, 2002) ความต้ังใจคงอยูในงาน

เปนการท่ีพยาบาลวิชาชีพแสดงเจตนาและวางแผนท่ีจะปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง ในการวิจัยนี้ใช

นิยามความต้ังใจคงอยูในงานตามแนวคิดของคิมไพรมูลเลอรและวัตสัน (Kim, S. & et al., 1996) 

ความต้ังใจคงอยูในงาน หมายถึง พยาบาลวิชาชีพท่ีทํางานเต็มเวลาในหนวยไตเทียมภาคเอกชน

วางแผนท่ีจําทําหนาท่ีตอไปใหนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได ไมวาสถานการณใดๆโดยไมคิดลาออก ไม

ยาย ไมเ ลิกการทํางานไตเทียม จากการศึกษาท่ีผานมาพบวาความต้ังใจคงอยูในงานมี

ความสัมพันธโดยตรงกับการคงอยูในงาน หากพยาบาลวิชาชีพมีความ ต้ังใจคงอยูในงานสูง ก็จะ

ยังคงอยูในองคการโดยไมคิดลาออกหรือโอนยายหนวยงาน (ละออ อริยกุลนิมิต, 2546) ความ

ต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพมีความสัมพันธกับคุณลักษณะสวนบุคคล เชน อายุ (นวล

รัตน วรจิตติ, 2560) สถานภาพสมรส การศึกษา (Engeda, E.H., et al., 2014) ภูมิลําเนา (นฤ

มล นุยรัตน, 2561) และปจจัยดานการทํางาน เชน รายได อายุงาน (นฤมล นุยรัตน, 2561) และ

ตําแหนงงาน 
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เนื่องจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาล

วิชาชีพในหนวยไตเทียมในตางประเทศยังพบไดนอย และยังไมพบงานวิจัยท่ีศึกษาในประเทศไทย 

ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจศึกษาความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมเ อกชน 

กรุงเทพมหานคร และหาความสัมพันธระหวางความต้ังใจคงอยูในงานกับคุณลักษณะสวนบุคคล

และปจจัยดานการทํางาน ซ่ึงการมีขอมูลผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนผูบริหารกําลังคนดาน

สาธารณสุข ผูบริหารกําลังคนดานการพยาบาล ในการวางแผนการบริหารอัตรากําลังบุคลากร

วิชาชีพพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมใหคงอยูในงานเพ่ือใหมีอัตรากําลังพยาบาลวิชาชีพ

รองรับการบริการบําบัดทดแทนไตแกประชาชนในอนาคตตอไป 

 

วัตถุประสงคการวิจัย (Objectives) 

1. เพ่ือประเมินระดับความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียม

เอกชน กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือวิเคราะหปจจัยคุณลักษณะสวนบุคคลท่ีมีความสัมพันธกับความต้ังใจคงอยูใน

งานของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมเอกชน กรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจัย  

คุณลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพใน

หนวยไตเทียมเอกชน กรุงเทพมหานคร 

  

วิธีการดําเนินการศึกษา (Method) 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive) แบบภาคตัดขวาง (Cross – 

sectional survey) ประชากร คือ พยาบาลวิชาชีพ ท่ีปฏิบัติงานแบบเต็มเวลา ในหนวยไตเทียม

เอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 671คน (สมาคมโรคไตแหงประเทศไทย, 2563) กลุมตัวอยาง  

คือ พยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมเอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 253 คน มีอายุงานต้ังแต 

6 เดือนข้ึนไป ไดจากการคํานวณขนาดตัวอยางโดยใชสูตรของแดเนียล (Danial, 2013) โดยใชคา

สัดสวนความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่งระดับมากรอย

ละ 75 (นฤมล นุยรัตน, 2561) ไดขนาดตัวอยางจากการคํานวณเทากับ 202 คนและเพ่ิมขนาด

ตัวอยางอีก รอยละ 20 เพ่ือปองกันการตอบกลับแบบสอบถามไมสมบูรณ จึงไดขนาดตัวอยางใน

การวิจัยนี้  253 คน การเลือกตัวอยางใช วิธีสุม ตัวอยางแบบหลายข้ันตอน  (multi-stage 
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random sampling)  ข้ันท่ี 1 แบงกลุมตัวอยางตามประเภทสถานพยาบาลและสุมอยางง าย

เลือกสถานพยาบาลตามสัดสวนประเภทสถานพยาบาล ข้ันท่ี 2 สุมอยางงายเลือกพยาบาลในแต

ละสถานพยาบาลตามสัดสวนพยาบาลท่ีตองการ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือเก็บขอมูลในการวิจัยเปนแบบสอบถาม 1 ชุด แบบใหตอบดวยตนเอง 

ประกอบดวย 2 สวน ดังนี้  1) คุณลักษณะสวนบุคคล -ขอมูลท่ัวไป จํานวน 5 ขอ ขอมูลดานการ

ทํางาน จํานวน 4 ขอ 2) แบบสอบถามความต้ังใจคงอยูในงาน จํานวน 4 ขอ ประยุกตจากแนวคิด

ของคิม ไพรส มูลเลอร และวัตสัน (Kim S, 1996)  มีคําตอบเปนมาตรประมาณคา 5 ระดับ จาก 

1-5 คะแนน คือ 1=ไมเห็นดวยอยางย่ิง 2=ไมเห็นดวย 3=ไมแนใจ 4=เห็นดวย และ5=เห็นดวย

อยางย่ิง ตามลําดับ 

ระดับความต้ังใจคงอยูในงาน ใชเกณฑคะแนนเฉล่ีย แบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ ระดับตํ่า

ท่ีสุดท่ีสุด 1.00-1.80  คะแนน ระดับตํ่า 1.81-2.60 คะแนน ระดับปานกลาง 2.61-3.40 คะแนน 

ระดับมาก 3.41- 4.20 คะแนนระดับมากท่ีสุด 4.21-5.00 คะแนน  

การตรวจสอบคุณภาพเครือ่งมอื 

แบบสอบถามนี้ผานการตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity) จาก

ผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทาน โดยรายขอทุกขอใชความเห็นรวมของผูเช่ียวชาญ 2 ใน 3 คนข้ึนไปจึง

ถือวามีความตรงเชิงเนื้อหา ไดคาความตรงเชิงเนื้อหาแบบสอบถามเทากับ 0.85 และทดสอบ

ความเช่ือมั่น (Reliability)  โดยทดลองใชแบบสอบถามกับพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียม

เอกชนอ่ืน ท่ีไมไดเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน นําคําตอบแบบสอบถามมาวิเคราะห ความ

เช่ือมั่นโดยใชคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาครอนบาค แบบสอบถามความต้ังใจคงอยูในงานมีคาความ

เช่ือมั่น เทากับ 0.90 หมายความวาแบบสอบถามมีความเช่ือมั่นในระดับท่ีดีสามารถใชสอบถาม

ได 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผู วิจัยทําจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงผู อํานวยการโรงพยาบาลและผูจัดการ

หนวยไตเทียมเอกชน เพ่ือขออนุเคราะหเก็บขอมูล 

2. ผูวิจัยประสานงานกับหัวหนาหนวยไตเทียม เพ่ือขออนุญาตนําสงแบบสอบถาม 

เอกสารช้ีแจงผูเขารวมการวิจัย และใบยินยอมเขารวมการวิจัย เพ่ือขอความยินยอมเขารวมวิจัย 

จากกลุมตัวอยาง 
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3. ผู วิจัยกําหนดระยะเวลาในการรับตอบแบบสอบถาม 2 สัปดาห โดยใหซอง

แบบสอบถามและซองใบยินยอมเขารวมการวิจัยสําหรับใสแบบสอบถามแยกจากใบยินยอม  

สงกลับไวท่ีผูประสานงาน ซ่ึงใหเจาหนาท่ีบริษัทบริการรับสง พัสดุ ไปรับเอกสารแบบสอบถาม

จากผูประสานงาน นําสงใหผูวิจัย และนํามาวิเคราะหตอไป 

การพิทักษสิทธ์ิของกลุมตัวอยาง 

1. วิจัยในคร้ังนี้ไดรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย จากคณะกรรมการ

พิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เลขท่ี COA. 

No. MUPH 2020-062 กอนเร่ิมดําเนินการขอเก็บขอมูล  

 2. การดําเนินการวิจัยปฏิบัติตามจริยธรรมการวิจัยในมนุษยอยางเครงครัด 

การวิเคราะหขอมูล 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสูงสุด และคาตํ่าสุด ใชเพ่ือการอธิบายคุณลักษณะสวนบุคคล ไดแก 

เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา และขอมูลดานการทํางาน ไดแก รายได 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ตําแหนงงาน สวัสดิการ 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) ทดสอบสมมติฐาน ไดแก คาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) และสถิติ

ทดสอบคาที (Independent t-test) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

 

ผลการวิจัย (Results) 

สวนท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคล และปจจัยดานการทํางาน 

กลุมตัวอยางท่ีตอบกลับแบบสอบถามนํามาวิเคราะหได จํานวน 232 คน คุณลักษณะ

สวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมเอกชน กรุงเทพมหานคร พบวา เปนเพศหญิง  

รอยละ 93. มีอายุเฉล่ีย 36.0 ป (S.D.7.61 ป)  การศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี รอยละ 97.8 มี

สถานภาพ โสด รอยละ 58.6 มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด รอยละ 65.5  

ขอมูลดานการทํางาน พบวา พยาบาลวิชาชีพ มีรายไดตอเดือน 40,001 - 50,000 

บาท รอยละ 39.2 มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในหนวยไตเทียมปจจุบัน นอยกวาหรือเทากับ 5 

ป รอยละ 69.0 มีตําแหนงในงาน (ดานไตเทียม) เปนพยาบาลผูเช่ียวชาญดานการฟอกเลือดดวย

เคร่ืองไตเทียม รอยละ 49.6 ดานสวัสดิการ พบวา สวนใหญมีสิทธิประกันสังคม รอยละ 94.4  
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สวนท่ี 2 ระดับความตั้งใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมเอกชน 

กรุงเทพมหานคร 

ภาพรวมระดับความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมเอกชน 

กรุงเทพมหานครอยูในระดับสูง (Mean = 3.73) โดยกลุมตัวอยาง มีความต้ังใจคงอยูในงานอยูใน

ระดับสูง รอยละ 44.4 รองลงมา คือ ระดับปานกลาง รอยละ 25.9 และระดับสูงมาก รอยละ 

25.0  

 

ตารางท่ี 1 จํานวน รอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ระดับความต้ังใจคงอยูในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมเอกชน กรุงเทพมหานคร ( n =232) 

  ระดับความต้ังใจคงอยูในงาน  

 Mean 

(S.D.) 

สูง

มาก สูง 

ปาน

กลาง ตํ่า 

ตํ่า

มาก 

ระดับ

คาเฉล่ีย 

 n n n n n 

  (%) (%) (%) (%) (%)  

ความต้ังใจคงอยูในงาน 3.73 58 103 60 11 0 สูง 

 (0.68) (25.0) (44.4) (25.9) (4.7) (0.0)  

 

 สวนท่ี 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 

 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยเพ่ือหาความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล 

กับความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมเอกชน กรุงเทพมหานคร การ

เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ ตามตัวแปรอิสระท่ีเปน

ขอมูลระดับนามมาตรา (Nominal scale) และอันดับมาตรา (Ordinal scale) กับความต้ังใจคง

อยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ ใชสถิติ independent t-test การหาความสัมพันธระหวางตัวแปร

อิสระท่ีเปนขอมูลระดับชวงมาตรา (interval scale) และอัตราสวนมาตรา (Ratio scale) กับ

ความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ ใชสถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน 

(Pearson’s Product-moment Correlation Coefficient) โดยใชเกณฑระดับคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ ( r) ของมันโร (Munro, 1997)   แบงความสัมพันธเปน 5 ระดับคือ 0.00-0.25 

หมายถึง ตํ่ามาก 0.26-0.49   หมายถึง ตํ่า 0.50-0.69 หมายถึง ปานกลาง 0.70-0.89   หมายถึง 

สูง และ 0.90-1.00   หมายถึง สูงมาก   
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  สมมติฐานท่ี 1 คุณลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูใน

งานของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมเอกชน กรุงเทพมหานคร 

จากตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 ผลการวิจัย พบวา เมื่อเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความ

ต้ังใจคงอยูในงาน ตามคุณลักษณะสวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมเอกชน ดวย

สถิติ independent t-test พบวา ความต้ังใจคงอยูในงานของมีความแตกตางกันตามคุณลักษณะ

สวนบุคคลของพยาบาลวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p-value < 0.05) ไดแก สถานภาพ

สมรส และ ระยะเวลาปฏิบัติงาน (≤10 ป/ >10 ป) ผลวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียร

สัน พบวา อายุ มีความสัมพันธกับความต้ังใจคงอยูในงาน (p-value < 0.05)  

ผลการวิจัยสนับสนุนสมมติฐานท่ี 1 หมายความวา พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสถานภาพโสด 

มีความต้ังใจคงอยูในงานนอยกวาผูท่ีมีสถานภาพสมรส (Mean = 3.63 v.s. Mean = 3.88, p-

value = 0.006) พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานนอยกวาหรือเทากับ10 ป มีความต้ังใจคงอยูในงาน

นอยกวาพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานมากกวา 10 ป  

(p-value = 0.042) ผูท่ีอายุนอยมีความต้ังใจคงอยูในงานนอยกวาผูท่ีอายุมากกวา (r = .137, p-

value = 0.037) สวนตัวแปรท่ีพบวาไมมีความสัมพันธกับความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลใน

หนวยไตเทียมเอกชน ไดแก เพศ ระดับการศึกษา ภูมิลําเนา ตําแหนงงาน และ รายไดเฉล่ียตอ

เดือน 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความต้ังใจคงอยูในงาน จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล

ของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมอกชน กรุงเทพมหานคร (n = 232) 

 

  คุณลักษณะสวนบุคคล n Mean S.D. t (df)A p-value 

เพศ    1.36 (230) 0.177 

 หญิง 217 3.75 .682   

 ชาย 15 3.50 .619   

สถานภาพสมรส (n=227)    -2.79 (225)  0.006 

 โสด 136 3.63 .670   

 สมรส 91 3.88 .679   

ระดับการศึกษา    -0.07 (230) 0.946 

 ปริญญาตรี 227 3.72 .684   

 สูงกกวาปริญญาตรี 5 3.75 .530   
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  คุณลักษณะสวนบุคคล n Mean S.D. t (df)A p-value 

ภูมิลําเนา    -0.94 (230) 0.347 

 ตางจังหวัด 152 3.70 .706   

 กรุงเทพมหานคร 80 3.79 .626   

ระยะเวลาปฏิบัติงาน (ปเต็ม)      

 ≤ 10 ป 216 3.70 .671 -2.045 (230) .042 

 >10 ป 16 4.06 .727   

ตําแหนงงาน    -1.72 (230) 0.087 

 พยาบาลวิชาชพีไมเชี่ยวชาญ B 117 3.65 .700   

 
พยาบาลผู เชี่ยวชาญดานการฟอก

เลือดดวยเครื่องไตเทยีม 
115 3.81 .650   

A = Independent t-test, ตัวแปรตาม คือ ความต้ังใจคงอยูในงาน 

B =พยาบาลวิชาชีพไมเช่ียวชาญ คือ พยาบาลวิชาชีพ และพยาบาลวิชาชีพ ผานการอบรม 

 

ตารางท่ี 3 Univariate ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะสวนบุคคล กับความต้ังใจคงอยูในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมเอกชน กรุงเทพมหานคร (n = 232) 

          ความต้ังใจคงอยูในงาน 

คุณลักษณะสวนบุคคล ประสิทธ์ิสหสัมพันธ (r) p-value 

อาย ุ .137* .037 

รายได (บาทตอเดือน) .100 .131 

*significant at 0.05, ตัวแปรตาม คือ ความต้ังใจคงอยูในงาน,  

r=Pearson’s product moment correlation coefficient 

 

อภิปรายผลการวิจัย (Disscussion) 

1 ความตั้งใจคงอยูในงานของพยาบาลวิช าชีพในหน วยไตเ ทียมเ อก ชน 

กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิจัยพบวาภาพรวมของความต้ังใจคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพในหนวยไต

เทียมภาคเอกชน อยูในระดับสูง (Mean = 3.73) โดยพยาบาลวิชาชีพกลุมตัวอยางมีความ ต้ังใจ

คงอยูในงานอยูในระดับสูงมาก รอยละ 25.9 และระดับสูง รอยละ 44.4 โดยต้ังใจท่ีจะทํางานอยู

ในหนวยไตเทียมแหงนี้ไปนานท่ีสุดเทาท่ีจะทําได (Mean = 4.08) ไมมีแผนเลิกทํางานไตเทียมไป
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ทํางานอ่ืน (Mean = 3.72) ลังเลใจหากตองลาออกจากงานไตเทียมเอกชนแหงนี้ (Mean = 3.67) 

และ ต้ังใจวาจะไมลาออกจากหนวยงานแหงนี้ไมวาในสถานการณใด (Mean = 3.45)  

ผลวิจัยช้ีใหเห็นวาพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมภาคเอกชนมีความต้ังใจคงอยูใน

งานสูง อาจเนื่องจากวาพยาบาลวิชาชีพรูสึกภูมิใจท่ีไดปฏิบัติงานในหนวยไตเทียม รับรูไดวางาน

ดานไตเทียมเปนงานท่ีมีความมั่นคง รวมท้ังการส่ือสารหรือทํางานรวมกับแพทยและทีมสหสาขา

วิชาชีพอ่ืนในหนวยงานมีความราบร่ืน ซ่ึงสอดคลองกับโทมัส-ฮอวคกินส (Thomas-Hawkins, 

2003) เจน เค การดเนอร (Jane K Gardner, 2007) ท่ีพบวาพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียมมี

สัมพันธภาพท่ีดีระหวางทีมสหสาขาวิชาชีพอ่ืนโดยเฉพาะอยางย่ิงกับแพทย การมีคาตอบแทน

ดานรายไดอยูในระดับสูงเพียงพอตอการดํารงชีวิต โดยมีรายไดตอเดือนเฉล่ีย 50,000 บาท ทําให

มีความต้ังใจคงอยูในงานอยูในระดับสูง ซ่ึงสอดคลอง กับ เอนเกดา (Engeda, 2014) ท่ีพบวา

ความพึงพอใจตอเงินเดือนและคาตอบแทนเปนตัวแปรท่ีสามารถทํานายความต้ังใจท่ีจะอยูในงาน

ไดดีท่ีสุด  

 ผลการวิจัยคร้ังนี้สอดคลองกับการศึกษาพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน 

ประเทศไทยของนฤมล นุยรัตน (2561)  และในประเทศญี่ปุน ยาซูชิ คุโด (Yasushi, 2006) ท่ี

พบวาพยาบาลวิชาชีพ มีความต้ังใจคงอยูในงานอยูในระดับสูง แตผลการวิจัยนี้ไมสอดคล อง กับ

การวิจัยในพยาบาลหนวยไตเทียมประเทศซาอุดิอาราเบีย แฟทมา (Fatma, 2013 ) พบวา

พยาบาลวิชาชีพมีอายุการทํางานท่ีส้ัน และมีความต้ังใจลาออกจากงานภายใน 3 ป  และฟลินน 

(Flynn, 2009) พบวา พยาบาลวิชาชีพวางแผนท่ีจะยายไปอยูหนวยงานอ่ืนท่ีไมเก่ียวของกับการ

พยาบาล  

2 คุณลักษณะสวนบุคคลมีความสัมพันธกับความตั้งใจคงอยูในงานของพยาบาล

วิชาชีพในหนวยไตเทียมเอกชน กรุงเทพมหานคร 

สามารถอภิปรายไดดังนี้ พยาบาลวิชาชีพท่ีมีสถานภาพโสด จะมีความต้ังใจคงอยูใน

งานนอยกวาคนท่ีสมรสแลว โดยผลวิจัยนี้พบวาคะแนนเฉล่ียความต้ังใจคงอยูในงานคนโสด ตํ่า

กวาคนท่ีมีสถานภาพสมรส (Mean = 3.63 กับ Mean =3.88, p-value=0.006) อาจเนื่องจาก 

พยาบาลวิชาชีพท่ียังโสด สวนมากอายุยังนอย หนาท่ีความรับผิดชอบในครอบครัวยังนอยกวาคน

ท่ีแตงงานแลว การตัดสินใจไมตองปรึกษาคูสมรส จึงทําใหการตัดสินใจยายงานสามารถตัดสินใจ

ไดโดยไมลังเล และอาจเนื่องจากผูอายุนอยมีทักษะนอยในการรับมือกับสภาพแวดลอมการ

ทํางานท่ีเปล่ียนแปลง ผลวิจัยนี้สอดคลองกับการศึกษาของอัลมากิ (Almaki, 2012) สอดคลอง
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กับคาราคอค (Karakoc, 2016) ท่ีพบวาสถานภาพโสดมีระดับความเหนื่อยหนายในงานมากกวาผูท่ี

สมรส เพราะงานการพยาบาลผูปวยในหนวยไตเทียมเปนงานท่ีมีความเครียด  

ผูท่ีอายุนอยมีความต้ังใจคงอยูในงานนอยกวาผูท่ีอายุมากกวา (r = .137, p-value = 

0.037) และวิจัยนี้ พบวาพยาบาลวิชาชีพท่ีอายุ 50 ปข้ึนไป มีความต้ังใจคงอยูในงานสูงกวาผูท่ีอายุ

นอยกวาหรือเทากับ 50 ป (p-value =0.006) อาจเนื่องจากวาพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียม

เอกชนท่ีมีอายุนอย รอยละ 49.6 อยูในชวงอายุ 30-39 ป  ซ่ึงเปนชวงอายุท่ีอยูใน Generation Y มี

ความตองการความกาวหนาและมั่นคงในงาน การทํางานในหนวยไตเทียมเอกชนพยาบาลวิชาชีพท่ี

ยังไมไดอบรมการพยาบาลเฉพาะทางอาจตองการลาออกเพ่ือหาเวลาพัฒนาตนเองหาโอกาสกาวหนา

อบรมเปนผูเช่ียวชาญ หากมีตําแหนงทางอาชีพท่ีสูงข้ึนจะ ทําใหคาตอบแทนตามตําแหนงสูงไปดวย 

สอดคลองกับการวิจัยในประเทศไทย การคงอยูในงานของพยาบาลวิชาชีพ Generation Y (บุญชวย 

ศิลาหมอม, 2018 และสอดคลองกับคาราคอค (Karakoc, 2016) ท่ีพบวาพยาบาลวิชาชีพท่ีอายุนอย 

มีภาวะเครียดและเหนื่อยหนายในงานมากกวาพยาบาลวิชาชีพท่ีอายุมาก อาจเนื่องจากวางานดานนี้

ตองดูแลผูปวยท่ีมีความซับซอนและอยูในสภาพแวดลอมท่ีตึงเครียด พยาบาลวิชาชีพท่ีอายุนอยยังมี

ทักษะในการแกปญหาท่ีไมเพียงพอ จัดการกับความเครียดไดไมดี 

 พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานนอยกวาหรือเทากับ 10 ป มีความต้ังใจคงอยูในงาน

นอยกวาพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานมากกวา 10 ป อภิปรายไดวา อาจเนื่องจากวางานดานไตเทียม

ตองดูแลผูปวยท่ีมีความซับซอนและอยูในสภาพแวดลอมท่ีตึงเครียด ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ี

มากกวาสงเสริมใหพยาบาลวิชาชีพมทัีกษะความชํานาญท่ีมากกวา มีความคุนเคยกับผูปวยและญาติ 

สอดคลองกับวิจัยพยาบาลวิชาชีพในหนวยไตเทียม ตางประเทศ คาราคอค (Karakoc, 2016) ท่ี

พบวาพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณการทํางานนอยก วา 3 ป มีภาวะเครียดและเหนื่อยหนายใน

งานมากกวาพยาบาลวิชาชีพท่ีอายุงานมากกวา และสอดคลองกับฮาเยซ (Hayes, 2015 ) ท่ีพบวา 

พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุงานนอยกวา 1 ป มีระดับความพึงพอใจในงานนอยกวา ภาวะเครียดสูงกวา 

พยาบาลวิชาชีพท่ีมีอายุงาน 1- 20 ป 

 

ขอเสนอแนะการวิจัย (Recommendations) 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพ่ือสงเสริมความต้ังใจคงอยูในงาน ดังนี้ 

 1.ผูบริหารหนวยไตเทียมเอกชน ในกรุงเทพมหานคร ควรหามาตรการสนับสนุนห รือ

สงเสริมบุคลากรท่ีมีระยะปฏิบัติงานนอยกวา 10 ป ใหมีแรงจูงใจเพ่ิมความต้ังใจคงอยูในงานมาก

ย่ิงข้ึน เชนการใหรางวัลพิเศษครบทุก 5 ป การไดสิทธิประโยชนพิเศษตางๆ 
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 2. ผูบริหารหนวยไตเทียมเอกชน ในโรงพยาบาล ควรใหความสําคัญกับการตอบสนอง

ดานแรงจูงใจในงานใหสอดดคลองกับความตองการตามกลุมอายุ โดยสอบถามความตองการท่ีจะ

ชวยสงเสริมใหพยาบาลวิชาชีพคงอยูในงานมากย่ิงข้ึน  
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