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บทคัดย่ อ
งานวิจ ัยเรื่ องปั จจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานและการคงอยู่ข องพยาบาลใน
โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบปั จจัยที่มีผลต่ อ
ความพึงพอใจในการทางานและการคงอยู่ของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน
จ าแนกตามด้า นต่ า งๆ ได้แ ก่ ด้านค่ าจ้างและเงิ น เดื อ น (Pay and Salary) ผลประโยชน์ อื่ น ที่
น อกเห นื อจากค่ าจ้ า ง (Fringe Benefits) ด้ า น การสื่ อสารภายใน องค์ ก ร (Communication)
ด้านการบังคับบัญชา(Supervision) ด้านเพื่อนร่ วมงาน (Coworkers) การเลื่อนตาแหน่ง(Promotion)
ด้านการจ่ ายผลตอบแทนตามผลการปฏิ บัติ งาน(Contingent Rewards ) ด้านสภาพการท างาน
(Operating Conditions) ด้ า นลัก ษณะงาน(Nature of Work) และด้ า นการคงอยู่ ข องพนั ก งาน
(Retention) เพื่ อต้องการทราบว่าปั จ จัย เหล่ านี้ มี ผลต่ อความพึ งพอใจในงานและการคงอยู่ข อง
พยาบาลเหมือนหรื อแตกต่ างกัน หรื อไม่ในกลุ่มตัว อย่างที่ เป็ นโรงพยาบาลรั ฐและโรงพยาบาล
เอกชน ซึ่งมีก ารวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-Square) และสถิติทดสอบ T-test
งานวิจยั เก็บข้อมูลจากพยาบาลที่ทางานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนที่ได้
จากการสุ่ มตัวอย่างโดยใช้ความน่ าจะเป็ นแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) ในจานวนที่ เท่ากัน
ผลการศึก ษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ เป็ นเพศหญิ ง อายุอยู่ในช่ วงระหว่าง 26-30 ปี
มีสถานภาพสมรสโสด ส่ ว นใหญ่ มี ร ะดับการศึก ษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ทางานในต าแหน่ ง
พยาบาลวิชาชีพ ในแผนกผูป้ ่ วยใน (In-patient Department) ทางานในช่วงเวลาทางานที่หมุนเวียน
(Rotating Shift) และมีประสบการณ์การทางานพยาบาลเป็ นระยะเวลา 1-5 ปี
พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนมีปัจจัยด้านความพึงพอใจและการคงอยู่
โดยรวมไม่แตกต่างกันและอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านลักษณะงาน
(Nature of Work) และมีความพึงพอใจน้อยที่สุด ในด้านการจ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน
(Contingent Rewards) และด้านสภาพการทางาน (Operating Condition) และเมื่อนาปัจจัยด้านต่างๆ
มาเปรี ยบเทียบกัน พบว่า พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนมีปัจจัยด้านความพึง
พอใจไม่แตกต่างกันในทุกด้าน ยกเว้นด้านการคงอยู่ของพนักงานแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05

ABSTRACT
The independent study aimed to study and compare factors influencing nurse’s Job
satisfaction and retention in government hospital and private hospitals by pay and salary, fringe
benefits, communication, supervision, coworkers, promotion, contingent rewards, operating
conditions, nature of work and retention. The collected data was analyzed by frequency,
percentage, mean, standard deviation, Chi-Square and t-test.
The data were collected from nurses who work in the government hospital and private
hospitals. The same number of respondents from either type of hospitals were drawn by
accidental sampling method. Most of them are female age between 26-30 years old and they are
single, graduate with Bachelor Degree, work as a registered nurse in Inpatient Department and
work in Rotating shift with experiences of work 1-5 years.
Nurse’s job satisfaction in government hospitals and private hospital are approximately
the same (Intermediate level). The satisfaction towards nature of work come first followed by
Contingent Rewards and Operating Condition. When comparing the factors of satisfaction, it is
found that there is no significant difference at .05 levels. However, when comparing retention, it
is found that there is a significant difference at .05 levels.

บทนา
โรงพยาบาลเอกชนเป็ นธุรกิจที่มีตน้ ทุนการให้บริ การที่สูงและในปัจจุบนั มีการแข่งขันกัน
อย่างเข้มข้นเพื่อเพิม่ กลุ่มผูร้ ับบริ การไม่ว่าจะเป็ นทางด้านบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
เครื่ องมือแพทย์ที่ทนั สมัย ระบบการให้บริ การที่สะดวกสบายและรวดเร็ ว อันเป็ นสื บเนื่ องมาจาก
ประชากรส่ วนใหญ่ เริ่ มหันมาใส่ ใจสุ ขภาพกันมากขึ้นและประเทศไทยก าลังก้าวสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ
ทั้งนี้พยาบาลเป็ นส่วนหนึ่ งที่มีบทบาทสาคัญในการให้บริ การและการสร้างความพึงพอใจแก่ผปู ้ ่ วย
และญาติผปู ้ ่ วย ทาให้เกิดการอยากกลับมาใช้บริ การอีกครั้ง
สภาการพยาบาลไทย (2559) ได้รายงานว่ามีพยาบาลผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
ประมาณ 180,000 คน แต่ทางานในระบบจริ งๆเพียง 130,000 คน ในขณะที่ความต้องการพยาบาลมี
ถึง 160,000 คน หมายความว่ าตลาดแรงงานยังขาดแคลนอยู่อี ก 30,000 คน ซึ่ งคาดว่าถ้าไม่ มี
มาตรการรับมือในปี 2563 อัตราการขาดแคลนพยาบาลเพิ่มขึ้นเป็ น 50,000 คน จากข้อมูลข้างต้น
ทาให้เห็นว่ามีการขาดแคลนพยาบาลทั้งกาลังคนและทักษะที่จาเป็ นต่อการตอบสนองความต้องการ
ด้านสุ ขภาพสู งขึ้ นเรื่ อยๆ อาจส่ งผลต่อมาตรฐานการดู แลผูป้ ่ วยและอาจก่ อให้เกิ ดความเสี่ ย งต่ อ
ความปลอดภัยของผูป้ ่ วยได้อีกด้วย

จากประสบการณ์การรับบริ การทั้งจากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนของตัวผูว้ ิจยั
เองนั้น มีท้ งั ที่ สร้างความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในแต่ ละครั้ ง โดยส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ นผลมาจาก
การให้การบริ การของพยาบาลเนื่องจากเป็ นผูท้ ี่คอยดูแล ช่วยเหลือและให้ขอ้ มูลเบื้องต้นต่างๆกับ
ผูว้ ิจยั และญาติ เช่น โรงพยาบาลที่มีพยาบาลในอัตราที่เพียงพอต่อความต้องการรับบริ การ จะดูแล
คนไข้ได้เป็ นอย่างดีเพราะมีเวลาและเอาใจใส่ ผปู ้ ่ วยได้ตลอดเวลาซึ่งสามารถสร้างความมัน่ ใจต่ อ
ความปลอดภั ย ให้ แ ก่ ผู ้ป่ วยได้ นอกจากนี้ ผู ้วิ จ ัย เองก็ มี ป ระสบการณ์ ที่ ไ ม่ เป็ นที่ พึ ง พอใจ
โดยรั บ บริ ก ารจากโรงพยาบาลที่ ข าดแคลนพยาบาล ซึ่ งมี ผูช้ ่ ว ยพยาบาลมาช่ ว ยเป็ นส่ ว นใหญ่
ทาให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านการดูแลผูป้ ่ วยไม่ทวั่ ถึง ระบบการทางานและการตอบคาถามหรื อการให้
ข้อมูลที่ไม่ชดั เจน ทาให้ผปู ้ ่ วยและญาติเกิด ความไม่พอใจ หงุดหงิดและเกิดการร้องเรี ยนในที่สุด
ผลกระทบจากการกระทาดังกล่าวอาจทาให้พยาบาลเกิดความเครี ยดและตัดสินใจลาออกไปในที่สุด
การเสริ มสร้ างความพึงพอใจในงานและรัก ษาพยาบาลให้ยงั คงทางานกับโรงพยาบาล
เช่ น การมีโ อกาสก้าวหน้าในงาน การมีค วามสัมพัน ธ์ก ับ เพื่ อนร่ ว มงานและผูบ้ ังคับบัญชาที่ ดี
การมีเงินเดือนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ อาจเป็ นปัจจัยที่ทาให้พยาบาลที่
มีทกั ษะ ความชานาญและรักในอาชีพนี้ อย่างแท้จริ ง ยังคงทางานและรักองค์กร ทาให้สามารถลด
อัตราการลาออกและลดปัญหาการขาดแขลนในสถานโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน
จากที่ก ล่าวมาข้างต้น จึงทาให้ผูว้ ิจยั มีค วามสนใจที่ จะศึก ษาเปรี ย บเที ยบปั จ จัยที่มีผลต่ อ
ความพึงพอใจในการทางานและการคงอยู่ของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน
ซึ่ งผลการศึ ก ษาครั้ งนี้ จะสามารถเป็ นข้อ มู ล ให้ ผูบ้ ริ ห ารหรื อ ฝ่ ายพัฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลใน
โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาระบบการทางานหรื อก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลให้ทางานกับโรงพยาบาลต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
เพื่ อศึ ก ษาและเปรี ยบเที ยบปั จ จัยที่ มีผลต่ อความพึงพอใจในการท างานและการคงอยู่ข อง
พยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน
ขอบเขตของงานวิจยั
1.
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงพรรณนา ( Descriptive Research) มุ่งศึกษาปัจจัยความพึง
พอใจในการทางานและการคงอยูแ่ ละเปรี ยบเทียบปั จจัยกับการคงอยูข่ องบุคลากรพยาบาล
ในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน
2.
ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน
3.

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน

ทฤษฎี แนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
ทฤษฎีลาดับขั้นความต้องการของ มาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy Theory)
ทฤษ ฎี ล าดั บ ขั้ น ความต้ อ งก ารข อง มาสโลว์ (Maslow’s Need Hierarchy Theory)
เป็ นหนึ่ งในทฤษฎี ก ารจูงใจที่ เป็ นที่ รู้จกั กัน อย่างแพร่ หลาย เป็ นทฤษฎี ทางจิต วิทยาที่ เสนอโดย
Abraham Maslow (1943, 1954) โดยมองว่าลักษณะความต้องการของมนุ ษย์แบ่ งลาดับเป็ น 5 ขั้น
ได้แก่ ความต้อ งการทางกายภาพ(Physiological Needs) ความต้องการความปลอดภัย (Safety
Needs) ความต้องการการยอมรับหรื อความต้องการทางสังคม(Belongingness and Love Needs)
ความต้องการการยกย่อง(Esteem Needs) ความต้องการความสาเร็ จในชีวิต (Self-actualization) และ
เป็ นการตอบสนองความต้อ งการที่ ต่ อ เนื่ องกัน กล่ าวคื อ เมื่ อความต้อ งการขั้น แรกได้รับ การ
ตอบสนองแล้วจะทาให้มนุษย์มีความต้องการในระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ทฤษฎีความต้องการของแมคคลีแลนด์ (McClelland’s Need Theory)
ทฤษฎี ค วามต้อ งการของแมคคลี แ ลนด์ (McClelland’s Need Theory) เป็ นทฤษฎี ข อง
นักจิ ตวิทยาชื่อ David I. McClelland (1985) ซึ่งเชื่อว่าการที่ จะเข้าใจถึงพฤติ กรรมของมนุ ษ ย์และ
วิธีการสร้างแรงจูงใจของแต่ละบุ คคล จะต้องเข้าใจความต้องการและความชอบของเขาก่อน ซึ่ ง
สามารถแบ่ งความต้องการของมนุ ษ ย์เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ความต้องการประสบความสาเร็ จ (The
Need for Achievement) ความต้องการความผูก พัน (The Need for Affiliation) และความต้องการ
อานาจ (The Need for Power)
ทฤษฎีสองปัจจัย (Two –Factor Theory) หรื อทฤษฎีการจูงใจของเฮิร์กเบิร์ก (Herzberg’s Theory
of Motivation)
ทฤษฎี สองปั จจัย (Two –Factor Theory) หรื อทฤษฎี ก ารจู ง ใจของ Herzberg (1959)
Herzberg’s Theory of Motivation ได้รับความสนใจอย่างแพร่ หลายในการสร้ างแรงจู งใจในการ
ทางานของพนัก งาน โดยทฤษฎี น้ ี ได้แบ่ งปั จจัยที่ มีผลต่ อการทางานเป็ น 2 กลุ่มคื อปั จจัยจู งใจ (
Motivation Factors) และปั จจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) ซึ่งเสนอว่าความพึงพอใจในงานและความ
ไม่พึงพอใจในงานเป็ นผลมาจากสาเหตุที่แตกต่ างกัน กล่าวคือความพึ งพอใจนั้น ขึ้นอยู่ก ับปั จจัย
จูงใจ( Motivation Factors) ในขณะที่ความไม่พึงพอใจเป็ นผลมาจากปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors)
ปัจจัยจูงใจ ( Motivation Factors) เป็ นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดและเนื้อหาของงาน
โดยตรง ประกอบด้ว ย ความสาเร็ จในงานที่ทาของบุ คคล (Achievement) การได้รับการยอมรั บ
นับถือ ( Recognition) ลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ( Work Itself) ความรับผิดชอบ ( Responsibility)
ความก้าวหน้า ( Advancement) โอกาสในการเติบโต ( Possibility of Growth)

ปั จ จัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็ นปั จ จัยที่ เกี่ยวข้องกับบริ บทของงานและเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ที่จะสร้างความไม่พอใจในการทางานให้กบั พนักงาน ได้แก่ นโยบายหรื อการบริ หารงาน
( Company Policy or Administration) ค ว า ม สั ม พั น ธ์ ใ น ที่ ท า ง า น ( Personal or Working
Relationships) สภาพการท างาน ( Work Conditions) เงิ น เดื อ น ( Salary) ความเป็ นอยู่ส่ ว นตัว
( Personal Life) ความมัน่ คงในงาน ( Feeling a Job Security ) (Ruthankoon, 2003)
ความหมายและความสาคัญของความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction)
สมยศ นาวีการ (2533) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในงานหมายถึง ความรู ้สึกที่ดีโดย
ส่วนรวมของคนต่องานของพวกเขา งานและผูป้ ฏิบตั ิงานนั้นได้รับการตอบสนองความต้องการของ
เขา ความพึ ง พอใจอาจจะเปลี่ ย นแปลงได้เมื่ อ กาลเวลาหรื อสถานการณ์ สิ่ ง แวดล้อ มอื่ น ๆ
เปลี่ยนแปลงไป
เทพพนม เมืองแมน และสวิง สวรรณ (2540 : 98) ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจในงาน
และความพึ งพอใจในการปฏิ บัติ งาน ว่าเป็ นภาวะของความรู ้ สึก ที่ ดี ห รื อภาวะของอารมณ์ ที่ ดี
ซึ่งมีผลมาจากประสบการณ์ของบุคคลในการทางาน ภาวะความรู ้สึกที่ดีน้ ีจะมีมากหรื อน้อย ขึ้นอยู่
กับการทางานของบุคคลนั้น ได้ตอบสนองความต้องการทางด้านร่ างกายและจิตใจของบุคคลมาก
น้อยเพียงใด
Spector (1997) และ Kinneman et al (1997) ได้อธิ บายความหมายของความพึงพอใจใน
งานว่าเป็ นโครงสร้างที่ซบั ซ้อนและวัดได้จากทัศนคติที่พนักงานมีต่องาน Cook et al (1981) และ
Spector (1997) ได้อธิ บายเพิ่ม เติ ม ว่า ระดับ ความพึงพอใจของพนัก งานอาจแตกต่ างกัน ไปตาม
ลักษณะของงาน พวกเขาคาดการณ์ถึงองค์ประกอบที่สาคัญกับโครงสร้างนี้ ซึ่งแบ่งออกเป็ น 5 ด้าน
ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน คือ 1) ความพึงพอใจในลักษณะงาน เช่น ลักษณะของงาน ความอิสระ
ความรับผิดชอบ 2) ผลตอบแทน คือค่าตอบแทน การเลื่อนขั้นหรื อตาแหน่ง การได้รับการยอมรับ
นับถือ 3) บุ ค คลอื่น ที่ เกี่ยวข้องเช่ น ผูบ้ ังคับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน 4) บริ บทขององค์ก ร นโยบาย
โอกาสในการเลือนขั้นหรื อตาแหน่ ง ขั้นตอนในการทางาน สภาพการทางาน และ 5) ลักษณะของ
แต่ละบุคคล เช่นแรงจูงใจจากภายใน ค่านิยมทางศีลธรรม
จากแนวคิดดังกล่าวสรุ ปได้ว่า ความพึงพอใจในงาน (Job Satisfaction) หมายถึง ความรู ้สึก
หรื อทัศนคติทางบวกของพนักงานที่มีต่องานที่ปฏิบตั ิ อันเนื่องมาจากการที่บุคคลทางานแล้วได้รับ
การตอบสนองความต้องการในระดับที่ค าดหวังไว้ ซึ่ งระดับความพึงพอใจนั้น อาจแตกต่างกัน
ออกไปขึ้ น อยู่ก ับลัก ษณะงานและผลประโยชน์ ต อบแทนที่ เหมาะสม อาจเปลี่ยนแปลงได้ต าม
กาลเวลาและสภาพแวดล้อมอื่นๆที่เปลี่ยนแปลงไป

ความหมายและความสาคัญของการคงอยู่
การคงอยูใ่ นงาน ( Job Retention) หมายถึง การที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานเข้าทางานในองค์การระยะ
หนึ่งและยังคงทางานในองค์กรนั้นๆจนถึงปั จจุบนั บุญใจ ศรี สถิตนรากูร ( 2551) และการที่บุคคล
เข้าสู่อาชีพแล้วไม่เปลี่ยนอาชีพด้วยเหตุผลใดๆ การก้าวเข้ามาสู่อาชีพด้วยความมัน่ ใจ และปรารถนา
ที่จะประกอบอาชีพนั้นต่อไปด้วยความสมัครใจ ปรี ยาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553)
ปรี ยาพร วงศ์อนุ ตรโรจน์ (2544) กล่าวว่าการคงอยูใ่ นองค์การเป็ นกระบวนการที่จะรักษา
บุคลากรผูซ้ ่ ึงผ่านการคัดเลือกเข้ามาในหน่วยงานให้มีความพึงพอใจที่จะทางานกับหน่ วยงานอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและอยู่ในองค์ก ารนานที่ สุ ด ประกอบด้ว ย 3 ประการคื อ 1) ปั จ จัย ด้านบุ ค คล
( Personal Factors) หมายถึงคุณลักษณะส่ วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานได้แก่ ประสบการณ์
เพศ จานวน สมาชิกในความรับผิดชอบ อายุ เวลาในการทางาน เชาวน์ปัญญา การศึกษา บุคลิกภาพ
ระดับเงินเดือน แรงจูงใจในการทางานและความสนใจในงาน 2)ปัจจัยด้านงาน (Factors in the Job )
ได้แก่ ลักษณะของงาน ทักษะในการทางาน ฐานะทางวิชาชีพ ขนาดของหน่วยงาน ความห่ างไกล
ของบ้านและที่ทางาน สภาพทางภู มิศาสตร์ และโครงสร้างของงาน และ 3) ปั จจัยด้านการจัดการ
( Factors Controllable by Management) ได้แก่ ความมัน่ คงในงาน รายรั บ ผลประโยชน์ โอกาส
ก้าวหน้า อ านาจตามต าแหน่ ง หน้าที่ สภาพการท างาน เพื่ อนร่ ว มงาน ความรั บ ผิด ชอบงาน
การนิเทศงานสาหรับพนักงาน การสื่อสารกับผูบ้ งั คับบัญชา ความศรัทธาในตัวผูบ้ ริ หารและความ
เข้าใจระหว่างผูบ้ ริ หารกับพนักงาน
จากแนวคิ ด ดังกล่าวสรุ ป ได้ว่า คงอยู่ในงาน ( Job Retention) หมายถึง การที่ บุ ค คลถู ก
คัดเลือกให้เข้ามาทางานกับหน่ วยงานและยังจะทางานให้กบั องค์กรต่อไปเป็ นเวลานาน โดยบริ ษทั
สามารถจูงใจให้บุคคลนั้นมีความพอใจและเต็มใจที่จะทางานให้กบั องค์กรต่อไป ซึ่งประกอบด้วย
3 ปั จ จัย คื อ 1) ปั จ จัย ด้า นบุ ค คล เช่ น ระดับ การศึ ก ษา ประสบการณ์ ศึ ก ษา ระดับ เงิ น เดื อ น
2) ปัจจัยด้านงาน เช่น ลักษณะของงาน โครงสร้างของงาน ทักษะในการทางาน และ 3) ปัจจัยด้าน
การจัดการ เช่น โอกาสก้าวหน้า อานาจหน้าที่ในตาแหน่ ง ความมัน่ คงในงาน ปั จจัยเหล่านี้ มีผลต่อ
การตัด สิ น ใจอยู่ต่ อเพื่ อทางานให้ก ับองค์ก รต่ อไป ทั้งนี้ บุ ค คลที่ เกี่ ยวข้องควรมีก ารส่ งเสริ มให้
พนักงานมีทกั ษะ ความสามารถ และมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจด้วย จะทาให้พนักงานมีความรู ้สึก
ว่าเป็ นส่วนหนึ่งขององค์กร
งานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
Suliman & Abu Gharbieh 1996 ได้ศึกษาความพึงพอใจในงานและการคงอยูข่ องพยาบาล
ในจอร์แดน พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลความไม่พอใจในงานของพยาบาลในจอร์แดนมีหลากหลายเช่น
ค่าตอบแทน โอกาสก้าวหน้าในงาน การสนับสนุ นการบริ หารงานของโรงพยาบาลและพยาบาล
การเดินทาง และสถานดูแลเด็ก จากปัจจัยดังกล่าว ทาให้มีพยาบาลวิชาชีพลดน้อยลง 18.4% ต่อปี

Tang (2003:9) พบว่า พยาบาลควรมีส่วนร่ วมในการตัดสินใจทั้งในเรื่ องของการปฏิบตั ิงาน
หรื อการเปลี่ยนแปลงต่างๆของหน่ วยงานที่รับผิดชอบ หากพยาบาลเหล่านี้ รับรู ้ว่าพวกเขามีส่วน
ร่ วมในการตัดสินใจ จะทาใหเขาทางานอยูก่ บั โรงพยาบาลได้นานขึ้น
Leino-Kilpi (2001:278) พบว่า พยาบาลที่ได้รับการส่ งเสริ มจะมีทกั ษะและความสามารถ
หากองค์กรไม่สร้างการยอมรับวัฒนธรรมขององค์กรและสนับสนุนพนักงาน อาจทาให้พนักงานหา
งานใหม่ที่มีโอกาสพัฒนาทักษะวิชาชีพต่อไป
Yan-Yin (2001:580) กล่ า วว่ า ต าแหน่ ง และอ านาจของหั ว หน้ าฝ่ ายพยาบาลมี ผ ลต่ อ
ความตั้งใจการอยู่ต่ อของพยาบาล เพราะฉะนั้นหัวหน้าฝ่ ายพยาบาลและคนที่ มีส่วนร่ วมในด้าน
การตัดสินใจควรสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี เพื่อสามารถลดอัตราการลาออกของพยาบาล

วิธีการดาเนินการวิจยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร (Population) ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พยาบาลที่ทางาน
ในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน จานวน 400 คน
เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั แบบสอบถามโดยแบ่งเนื้อหาคาถามออกเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามลักษณะส่วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 9 ข้อ
ส่วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มผี ลต่อความพึงพอใจ จานวน 41 ข้อ
ในการทางานและการคงอยูข่ องพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน
รวมทั้งสิ้น
จานวน 50 ข้อ
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. จัดทาแบบสอบถามออนไลน์ บางส่ วนและดาเนิ นการส่ งแบบสอบถามทางไปรษณี ย ์
ให้กบั กลุ่มพยาบาลที่ทางานในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนตามสัดส่ วนที่
คานวณไว้ท้งั หมดจานวน 400 ฉบับ
2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนในการกรอกข้อมูลของแบบสอบถามทุกฉบับ
3. คัดเลือกเฉพาะแบบสอบถามที่มีการกรอกข้อมูลสมบูรณ์
4. จัดทาข้อมูลและการวิเคราะห์ขอ้ มูล

การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์ขอ้ มูลแบบสอบถามส่วนที่ 1 ลักษณะ ประชากรศาสตร์
คือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส โรงพยาบาลที่ ทางาน ระดับการศึกษา ตาแหน่ ง ช่ ว งเวลาทางาน
หน่วยงาน/แผนกที่ทางาน และประสบการณ์ทางาน
2. ค่ าเฉ ลี่ ย (Mean: X) และค่ าส่ วน เบี่ ยงเบ น มาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.)
วิเคราะห์ข ้อมูลแบบสอบถามส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามความคิดเห็ นเกี่ยวกับความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนและการคงอยูข่ องพนักงาน
3. ค่ าสถิติ ไคสแควร์ (Chi-Square) ใช้ในการทดสอบความเป็ นอิสระหรื อความสัมพัน ธ์
ระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร และตัวแปรมีสเกลการวัดแบบแบ่งประเภทซึ่งมีขอ้ มูลเป็ นจานวนนับ
4. ค่าที (Independent Sample T-Test) เพื่อเปรี ยบเทียบปั จจัยความพึงพอใจในการทางาน
และการคงอยูข่ องพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน
สรุปผลและอภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานและการคงอยูข่ องพยาบาลใน
โรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน สรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
1. กลุ่มตัวอย่างทางานอยู่ในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนเท่ากันที่ ร้อยละ 50
ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง ร้อยละ 89.80 อยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 26-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 30 มีสถานภาพ
สมรส โสด ร้อยละ 72.30 ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริ ญญาตรี ร้อยละ 93.80 ทางาน
ในตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ร้อยละ 56.30 ในแผนกผูป้ ่ วยใน (In-patient Department) ร้อยละ 28.50
ทางานในช่วงเวลาทางานที่หมุนเวียน (Rotating Shift) คิดเป็ นร้อยละ 67.80 และมีประสบการณ์การ
ทางานพยาบาล เป็ นระยะเวลา 1-5 ปี คิดเป็ นร้อยละ 54.80
2. ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางานและการคงอยูข่ องพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐ
และโรงพยาบาลเอกชน ทั้ง 10 ด้าน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีด ้านเพื่อนร่ ว มงาน
(Coworkers) ด้านลักษณะงาน (Nature Of work) และด้านการคงอยู่ของพนักงานอยู่ในระดับมาก
ส่วนด้านอื่นๆอยูใ่ นระดับปานกลาง
3. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่ างปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คลกับ โรงพยาบาลที่ ท างานของพยาบาลใน
โรงพยาบาลรั ฐและโรงพยาบาลเอกชน ปั จ จัยส่ ว นบุ ค คลจ านวน 6 ตัว มีค วามสัมพัน ธ์อย่างมี
นัยสาคัญกับโรงพยาบาลที่ทางานของพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา ตาแหน่ง ช่วงเวลาทางาน หน่วยงานหรื อแผนก และประสบการณ์การทางาน

ประโยชน์ ที่ได้ รับ
จากผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ปั จจัยทั้ง 10 ด้านที่มีผลต่อความพึงพอใจในการทางาน
และการคงอยูข่ องพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
โดยเฉพาะด้านค่าจ้างและเงินเดือน(Pay and Salary) ด้านผลประโยชน์อื่น ที่นอกเหนื อจากค่าจ้า ง
(Fringe Benefits) ด้ า น การสื่ อ สารภ ายใน องค์ ก ร(Communication) ด้ า น การบั ง คั บ บั ญ ช า
(Supervision) ด้านการเลื่อนตาแหน่ ง ( Promotion) ด้านการจ่ายผลตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน
(Contingent Rewards) และด้านสภาพการทางาน (Operating Condition) ซึ่งหมายความว่าพยาบาล
ในโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ยังไม่พอใจเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ทางผูบ้ ริ หารหรื อฝ่ าย
ทรัพยากรบคุคคลควรเพิ่มระดับความพึงพอใจและการคงอยู่ในปั จจัยด้านต่างๆให้สูงขึ้น เพื่อลด
อัตราการไม่เพียงพอของพยาบาลต่อไป
ข้ อจากัดในงานวิจยั และงานวิจยั ในอนาคต
1. จากผลการศึกษาครั้งนี้มีระยะเวลาที่จากัด ดังนั้นควรมีการขยายระยะเวลาในการทาวิจยั
เนื่องจากโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนบางแห่งต้องใช้เวลาในการเก็บข้อมูล
2. การศึก ษาครั้งนี้ เป็ นงานวิจ ัย เชิ งปริ มาณ ควรมีก ารศึก ษางานวิจยั เชิ งคุ ณ ภาพเพื่อให้
สามารถเห็นความแตกต่างของแต่ละด้านมากกว่านี้
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