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งานวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงคเ์พื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัจงูใจ ปัจจยัค า้จนุ

กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช  กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราช มีจ านวน 385 คน เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ 
แบบสอบถาม สถิติที่ใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
สถิติวิเคราะหค์่าที และสถิติวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดียว  ผลการวิเคราะหข์อ้มูลพบว่า 
พยาบาลวิชาชีพที่มีลักษณะประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน อายุ ประสบการณ์
ท างาน ที่แตกต่างกนัมีแนวโนม้ที่จะคงอยู่ในโรงพยาบาลศิรริาชแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั .01 ส่วนจ านวนชั่วโมงการท างานต่อสปัดาห์ และสถานภาพ ที่แตกต่างกนั มีการคง
อยู่ในโรงพยาบาลศิริราชที่ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 นอกจากนีปั้จจยั
จงูใจในดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความกา้วหนา้ และดา้นความส าเรจ็ในงาน มีความสมัพนัธก์บั
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช อีกทัง้ปัจจยัค า้จนุ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นการ
ไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้งัคบับญัชา ดา้นนโยบายการบริหารงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อ
การปฏิบัติงาน และดา้นมั่นคงในงานมากหรือนอ้ย มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช โดยภาพรวมอยู่ในระดบัความสมัพนัธป์านกลาง ในทิศทางเดียวกนั 
ทุกดา้น ได้แก่ มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชให้นานที่ สุด และไม่มีความ
ตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น 
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The objectives of this research are to study the relationship 

between motivational factors, supporting factors and the persistence of professional 
nurse in Siriraj Hospital. The sample group consisted of 385 nurse professional nurse. 
The data were gathered using a questionnaire. The statistics used in the analysis 
included percentage, mean, and standard deviation. For the hypothesis testing, the data 
was analyzed with a t-test. The results of the data analysis revealed that the professional 
nurses were not in the same demographic, average monthly income, age, and work 
experience made a significantly difference in their tendencies to continue working in 
Siriraj Hospital at a level of .01. Regarding the differences in working hours and status, it 
was revealed that there were no significantly differences terms of the in persistence of 
professional nurse in Siriraj Hospital at a level of .01. In addition, in terms of the nature of 
work, growth in their career paths and career success, had a relationship on the 
persistence of professional nurses at Siriraj Hospital. Moreover, the supporting factors 
included compensation, support at the management level, management policy, a 
positive working environment, and job security with an average level of relationship on 
the working persistence of nursing professionals at Siriraj Hospital. In the same 
direction, all of the factors included personal intentions to continue working in the 
hospital, and no intentions to change their occupations. 
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บทที ่1  
บทน า 

 
ภมิูหลัง 

ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนของพยาบาลวิชาชีพส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพที่
ปฏิบตัิงานอยู่ตอ้งแบกรบัภาระงานที่หนกัขึน้ จากรายงานของสภาพยาบาล แสดงจ านวนตวัเลข
พยาบาลวิชาชีพทั้งหมดในประเทศไทย พบว่ามีจ านวน 191,059 คน โดยมีสัดส่วนอยู่ที่
โรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ รอ้ยละ 75 โรงพยาบาลเอกชน รอ้ยละ 16  โรงพยาบาลใน
สงักัดของมหาวิทยาลยัทัง้หมด รอ้ยละ 8 และหน่วยงานอื่นของรฐั รอ้ยละ 2 ซึ่งหากคิดค่าเฉลี่ย
พยาบาลไทย 1 คนจะตอ้งดแูลผูป่้วยจ านวน 462 คน ซึ่งเป็นปรมิาณมากเม่ือเทียบเป็นสดัสว่น จึง
ท าให้เกิดภาระงานที่หนักขึน้ ท าให้บางคนตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพ ขณะที่บางคนย้ายไปอยู่
โรงพยาบาลเอกชน (ไทยพีบีเอส, 2559) 

โดยพยาบาลวิชาชีพที่ยา้ยจากโรงพยาบาลของรฐัไปท างานที่โรงพยาบาลเอกชนนั้น 
เพราะโรงพยาบาลเอกชนใหค้่าตอบแทนที่สูงกว่า มีการท างานที่นอ้ยกว่า เป็นเพราะมีจ านวน
คนไขท้ี่ไม่มากเท่ากบัโรงพยาบาลของรฐั แต่หากไดร้บัการบรรจใุนโรงพยาบาลของรฐั จะมีความ
มั่นคงที่มากกว่าของโรงพยาบาลเอกชน แต่ในปัจจบุนันัน้ประเทศไทยมีจ านวนผูป่้วยที่เขา้รบัการ
รกัษาโรงพยาบาลของรฐัมาก จนมีจ านวนพยาบาลที่ไม่เพียงพอต่อการใหบ้ริการ ท าใหพ้ยาบาล
ของรฐัตอ้งท างานที่หนกัขึน้มากกวา่ 

ท่ามกลางสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ในขณะนี ้ประเทศไทยตรวจ
พบผูป่้วยยืนยนัติดเชือ้ไวรสั COVID-19 จ านวนมากกว่า 2,000 ราย (ขอ้มลู ณ วนัที่ 4 เมษายน 
2563) ขอ้มลูจากกระทรวงสาธารณสขุถา้หากประเทศไทยยบัยัง้การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-
19 ไม่ได ้และมีจ านวนผูป่้วยเพิ่มสงูขึน้จะท าใหมี้บุคลากรทางการแพทยไ์ม่เพียงพอต่อการรกัษา
ผูป่้วยรายใหม่ที่จะเกิดขึน้อย่างแน่นอน   ซึ่งรฐับาลไดมี้การประกาศใชพ้ระราชก าหนด (พ.ร.ก.) 
ฉกุเฉิน เพื่อยกระดบัการป้องกนัการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 รวมถึงทุกภาคส่วนต่างก็ให้
ความรว่มมือเพื่อช่วยประเทศใหผ้่านพน้วิกฤตครัง้นี ้ขณะเดียวกันในภาคโรงพยาบาลต่างเร่งหา
แนวทางบริการผูป่้วยและยกระดบัมาตรการใหเ้ขม้งวดขึน้เพื่อเตรียมรบัมือกบัสถานการณท์ี่คาด
ว่าจะเกิดในอนาคต เช่นเดียวกับโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐ รวมไปถึง
โรงพยาบาลเอกชนก็ไดมี้การเตรียมแผนปฏิบตัิการและรบัมือหากมีการแพรก่ระจายเชือ้ COVID-
19 (กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ, 2020)  
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ดว้ยผูป่้วยในปัจจุบนัที่เพิ่มมากขึน้ แต่จ านวนบุคลากรพยาบาลวิชาชีพกลบัลดนอ้ยลง 
อีกทัง้สงัคมไทยเริ่มเขา้สูส่งัคมที่มีผูส้งูอายเุพิ่มมากขึน้ ท าใหผู้ป่้วยมาใชบ้รกิารโรงพยาบาลในการ
รกัษาเพิ่มมากขึน้เรื่อยๆ นอกจากงานของพยาบาลวิชาชีพที่หนักแล้ว สภาพการของท างานก็มี
ความเสี่ยงที่จะติดเชือ้โรคสูง แต่กลับไม่มีสวัสดิการดูแลที่เพียงพอ ในขณะที่ค่าตอบแทนของ
พยาบาลเม่ือเทียบกบัรายไดต้่อชั่วโมงแลว้ ก็ยงัถือว่านอ้ยเม่ือเปรียบเทียบกบัอาชีพอื่น หากดอูายุ
เฉลี่ยของพยาบาลในปัจจุบันจะมี ตัวเลขจะอยู่ที่  45.7 ปี ถือว่ามีอายุที่สูง อีกสิบกว่าปีก็จะ
เกษียณอาย ุและในแต่ละปีก็มีพยาบาลเกษียณปีละประมาณ 10,000 คน ถา้หากยงัไม่สามารถ
ผลิตพยาบาลบาลวิชาชีพเพิ่ม และปรบัระบบตา่งๆใหจ้งูใจในการท าอาชีพพยาบาลวชิาชีพ ภายใน
อีก 10 ปีขา้งหนา้ประเทศไทยอาจเกิดวิกฤติขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพ (hfocus, 2558) 

จากตวัเลขของการลาออกของพยาบาลวิชาชีพที่มีจ านวนเพิ่มมากขึน้ สง่ผลใหพ้ยาบาล
วิชาชีพที่เหลือตอ้งท างานหนักเพิ่มมากขึน้ ท าใหส้่งผลกระทบต่อความปลอดภยัของผูป่้วย และ
ประสิทธิภาพ คุณภาพการให้บริการที่ลดน้อยลง ท าให้พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานอยู่เกิด
ความเครียด และเกิดความไม่มั่นคงในงาน ซึ่งจะท าใหเ้กิดผลเสียต่อสขุภาพรา่งกายของพยาบาล
วิชาชีพ และยงัท าใหเ้กิดการสญูเสียค่าใชจ้่ายในการสรรหาพยาบาลวิชาชีพใหม่มาทดแทน ท าให้
ผู้บริหารในโรงพยาบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลของรฐัจ าเป็นต้องหาแนวทางในการ
รกัษาพยาบาลวิชาชีพใหค้งอยู่ในโรงพยาบาลใหไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิจัยครัง้นีมุ้่งศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลของรฐัที่มีการใชบ้ริการของ
ประชาชนเป็นจ านวนมาก โดยเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วทัง้ประเทศ และมีการพฒันาคณุภาพใน
การใหบ้รกิารมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกบัไดร้บัพระกรุณาธิคณุจากสมเด็จพระมหากษัตราธิราช
เจา้ทกุพระองค ์และจากประชาชนผูมี้จิตศรทัธาทั่วไปในการใหก้ารสนบัสนนุ 

จากขอ้มูลที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้นั้นท าให้ผูว้ิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจยัจงูใจ และปัจจยัค า้จนุกบัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช เพื่อ
น าผลการศึกษาไปใชเ้ป็นขอ้มลูและเป็นแนวทางในการวางแผนการพฒันาบคุลากรของพยาบาล
วิชาชีพ เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการเพิ่มอตัราการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 
เพื่อเพิ่มคณุภาพในการใหบ้รกิารผูป่้วยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ตอ่ไป 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั  
 1. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค า้จุน และการคงอยู่ของพยายาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลศิรริาช 
 2. เพื่อเปรียบเทียบลกัษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ รายได ้อาย ุประสบการณก์าร

ท างาน จ านวนชั่ วโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ และสถานภาพสมรส กับการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 

 3. เพื่อศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค า้จุน และการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 

 
ความส าคัญของการวิจัย 

 1. เพื่อน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัตวัการ
ท างานในโรงพยาบาลศิรริาช 

 2. เพื่อเป็นขอ้มูลในการตัดสินใจการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล  
ศิรริาช 

 3. เพื่ อเป็นข้อมูลในการวางแผนกลยุทธ์เพื่ อน ามาพัฒนาและปรับใช้กับ
โรงพยาบาลอื่นๆทัง้ของรฐั และโรงพยาบาลเอกชน  

 4. เพื่อน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรบัใช้
ส  าหรบัผูท้ี่มีความสนใจ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย  
ประชากรที่ใชใ้นการวิจยั เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิริราช มี

จ านวน 3,536  คน (หน่วยรายงานสถิติทางการแพทย ์งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิรริาช, 2561) 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาช โดย
ผูว้ิจัยไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความ
เช่ือมั่นที่รอ้ยละ 95 และมีความคาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 ไดข้นาดกลุม่ตวัอย่าง 347 ตวัอย่าง และเพิ่ม
จ านวนตวัอย่างอีก 38 ตวัอย่าง รวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 385 ตวัอย่าง  โดยการวิจยัครัง้นี ้
ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอน ดงันี ้
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ขั้นตอนการสุ่มตัวอยา่ง 
ก าหนดวิธีการโดยใช้วิธี 

ขัน้ตอนที่ 1 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยท าการ
เก็บขอ้มลูจากการแจกแบบสอบถามใหก้บัพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช จากทัง้หมด 16
ฝ่าย โดยเลือกเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่  11 ฝ่ายที่ เป็นฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้ได้จ านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง 

ขัน้ตอนที่ 2 การสุ่มตวัอย่างโดยก าหนดโควตา (Quota sampling) โดยการก าหนด
กลุม่ตวัอย่างที่เป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชใน 11 ฝ่าย ดงันี ้

 1. งานพยาบาลกมุารเวชศาสตร ์    จ านวน 35 คน 
 2. งานพยาบาลจกัษุ โสต นาสิก ลารงิซว์ิทยา  จ านวน 35 คน 
 3. งานพยาบาลตรวจรกัษาผูป่้วยนอก   จ านวน 35 คน 
 4. งานพยาบาลผูป่้วยพิเศษ    จ านวน 35 คน 
 5. งานพยาบาลผ่าตดั     จ านวน 35 คน 
 6. งานพยาบาลรงัสีวิทยา    จ านวน 35 คน 
 7. งานพยาบาลศลัยศาสตรแ์ละศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส ์ จ านวน 35 คน 
 8. งานพยาบาลสตูิศาสตร ์นรีเวชวิทยา   จ านวน 35 คน 
 9. งานพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจิตเวชศาสตร ์  จ านวน 35 คน 
 10. งานพยาบาลปฐมภมูิ     จ านวน 3 5 คน 
 11. งานพยาบาลระบบหวัใจและหลอดเลือด  จ านวน 35 คน 
    (ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิรริาช, 2563) 
ขัน้ตอนที่ 3 การสุม่ตวัอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการเลือกสุม่

ตัวอย่างแบบสะดวกตามความเต็มใจของพยาบาลวิชาชีพที่ จะสามารถให้ข้อมูลซึ่งใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บขอ้มลู การเก็บขอ้มลูเป็นไปตามฝ่ายพยาบาลที่ไดใ้นขัน้ตอนที่ 1 
จะแจกแบบสอบถามที่จดัตรียมไวต้ามจ านวนกลุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอนที่ 2 จนครบ 385 ตวัอย่าง 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1.  ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงันี ้

1.1 ปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ 
1.1.1  รายได ้

1.1.1.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท      
1.1.1.2 20,001 – 25,000 บาท 
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1.1.1.3 25,001 – 35,000 บาท                    
1.1.1.4 35,001 – 45,000 บาท 
1.1.1.5 45,001 บาท ขึน้ไป 

1.1.2 อาย ุ
1.1.2.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 22 ปี       
1.1.2.2 23 – 30 ปี 
1.1.2.3 31 – 38 ปี         
1.1.2.4 39 – 46 ปี 
1.1.2.5 47 - 54 ปี                                      
1.1.2.6 มากกวา่ 55 ปีขึน้ไป 

1.1.3 ประสบการณก์ารท างาน 
1.1.3.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี        
1.1.3.2   6 – 10 ปี  
1.1.3.3 11 – 15 ปี                                            
1.1.3.4 16 – 20 ปี 
1.1.3.5 มากกวา่ 21 ปีขึน้ไป                                         

1.1.4 จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์
1.1.4.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 40 ชั่วโมง          
1.1.4.2 41 - 48 ชั่วโมง  
1.1.4.3 49 – 55 ชั่วโมง                                     
1.1.4.4 มากกวา่ 56 ชั่วโมงขึน้ไป 

1.1.5  สถานภาพสมรส 
1.1.5.1 โสด          
1.1.5.2  สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
1.1.5.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  

1.2 ปัจจยัจงูใจ ประกอบดว้ย 
1.2.1 ลกัษณะงาน 
1.2.2 ความกา้วหนา้ 
1.2.3 ความส าเรจ็ใจงาน 
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1.3 ปัจจยัค า้จนุ ประกอบดว้ย 
1.3.1 ดา้นค่าตอบแทน 
1.3.2 การไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 
1.3.3 นโยบายการบรหิารงาน 
1.3.4 สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบตัิงาน  
1.3.5 ดา้นความมั่นคง  

2.  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาช 

 
นิยามศัพทเ์ฉพาะ 

1. ปัจจยัส่วนบุคล หมายถึง ลกัษณะเฉพาะบุคคลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตัิงานใน
โรงพยาบาลศิริราชที่ไดท้  าการศึกษา ไดแ้ก่ รายได ้อายุ ประสบการณก์ารท างาน จ านวนชั่วโมง
ปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์และสถานภาพสมรส 

2. ปัจจัยจูงใจ หมายถึง ปัจจัยที่ เป็นสิ่งกระตุ้น จากความต้องการที่ท  าให้พยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชมีความเต็มใจและพึงพอใจท างานใหบ้รรลผุล โดยมีองคป์ระกอบ 3 
ขอ้ คือ 

2.1 ลกัษณะงาน หมายถึง องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัรูปแบบของงานที่ตอ้งใชท้กัษะ 
ความสามารถเฉพาะบุคคลจะมีความสามารถ ความถนัดในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน งานตอ้ง
สอดคล้องกับ ทักษะความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ความประสบ
ผลส าเรจ็     

2.2 ความก้าวหน้า หมายถึง การที่พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลศิริราชได้รับ
มอบหมายใหท้ างานที่ทา้ทายความสามารถเพื่อมีโอกาสไดป้รบัต าแหน่งเลื่อนขัน้ การไดร้บัความรู้
และความมั่นใจในอนาคต 

2.3 ความส าเร็จในงาน หมายถึง การที่พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช
สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดเ้สรจ็ตามเปา้หมายและก าหนดเวลา 

3. ปัจจยัค า้จนุ หมายถึง เป็นสิ่งที่เก่ียวขอ้งกบังานที่ปฏิบตัิโดยตรง และเป็นสิ่งจงูใจที่ท  า
ใหพ้ยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชเกิดความพงึพอใจในการท างาน โดยมีองคป์ระกอบ 5 ขอ้ 
คือ 
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3.1 ด้านค่าตอบแทน  หมายถึง เงินที่ ได้รับตอบแทนจากการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
เงินเดือน เงินจากการท างานลว่งเวลา เงินประจ าต าแหน่ง 

3.2 การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา หมายถึง การที่ผู้บังคับบัญชา 
สนบัสนนุพยาบาลวิชาชีพ ไดแ้ก่ การใหก้ารสนบัสนนุในการฝึกอบรมความรูต้่างๆเพิ่มเติม การให้
การสนบัสนนุในการศกึษาเรยีนตอ่ การสนบัสนนุสง่เสรมิการเรยีนภาษาต่างประเทศ 

3.3 นโยบายการบรหิารงาน หมายถึง นโยบายที่โรงพยาบาลศิรริาชไดก้ าหนดขึน้เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหาร เช่น การพัฒนาบุคลากร การบริการ และวิธีการปฏิบัติซึ่งถือเป็น
แนวทางในการด าเนินการที่ผูบ้ริหารใชใ้นการตดัสินใจเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริ
ราชใชใ้นการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามเปา้หมาย 

3.4 สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบตัิงาน หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบตวัพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศิริราช โดยเป็นสิ่งสะทอ้นถึงความรูส้ึกของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อการปฏิบตัิงาน 
ไดแ้ก่ การมีวสัดอุปุกรณ ์และสิ่งอ านวยความสะดวกพืน้ฐานในการท างาน การท างานในที่มีแสง
สวา่งที่เพียงพอ การไม่มีเสียงรบกวนในขณะท างาน ความปลอดภยัในการท างาน 

3.5 ดา้นความมั่นคง หมายถึง ความรูส้กึของพยาบาลวิชาชีพที่มีต่อความมั่นคง และ
ความแน่นอนในอาชีพในการท างาน ไดแ้ก่ ความรูส้ึกถึงความปลอดภัยในชีวิตการท างาน การ
ได้รับความคุ้มครองจากองค์กร รวมถึงมีความเช่ือมั่ นและมีหลักประกันว่าองค์กรจะให้
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอต่อการด ารงชีพ 

4. การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช หมายถึง การที่พยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศิริราชมาปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองตามความต้องการ และยังคงอยู่ใน
โรงพยาบาลศิรริาช โดยไม่ท าการลาออกจากโรงพยาบาล 
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
ในการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค า้จุนกับการคงอยู่

ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ผูว้ิจยัไดก้ าหนดกรอบแนวคิดในการท าวิจยั ดงันี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิในการวิจยั 

 

ปัจจัยส่วนบคุคล 
1. รายได ้
2. อาย ุ
3. ประสบการณก์ารท างาน 
4. จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์
5. สถานภาพสมรส 

 

ปัจจัยจงูใจ 
1. ลกัษณะงาน 
2. ความกา้วหนา้ 
3. ความส าเรจ็ในงาน 

 

การคงอยูข่องพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 

ปัจจัยค า้จุน 
1. ดา้นค่าตอบแทน 
2. การไดร้บัการสนบัสนนุจาก                                       
    ผูบ้งัคบับญัชา 
3. นโยบายการบรหิารงาน 
4. สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการ
ปฎิบตัิงาน  
5. ดา้นความมั่นคง 
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สมมตฐิานในการวิจัย 
1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ อายุ ประสบการณ์การท างาน  จ านวนชั่ วโมง

ปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ สถานภาพสมรสที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นของการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัจงูใจมีความสมัพนัธก์บัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 
3. ปัจจยัค า้จนุมีความสมัพนัธก์บัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

บทที ่2 
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
จากการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผูว้ิจยัท าการศกึษา แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและงานวิจยัที่

เก่ียวขอ้งโดยแยกประเด็นการทบทวนวรรณกรรม ดงันี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีลกัษณะทางประชากรศาสตร ์
2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัปัจจยัจงูใจ ปัจจยัค า้จนุ 
3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการคงอยู่ในงาน 
4. ประวตัิโรงพยาบาลศิรริาช 
5. เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
 

แนวคิดและทฤษฎีลักษณะทางประชากรศาสตร ์
สคุนธ ์ประสิทธ์ิวฒันเสรี (2560) กล่าวว่า ประชากรศาสตร ์คือ ศาสตรท์ี่ท  าการศึกษา

จ านวน หรือขนาดของคนในแต่ละสังคมภูมิภาค และท าการศึกษาการกระจายตัวและ
องคป์ระกอบต่างๆของประชากร ตัวแปรที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของประชากร เช่น เพศ ระดบั
การศกึษา อาย ุอาชีพ สถานภาพ และรายได ้เป็นตน้ 

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2550) กลา่ววา่ ปัจจยัลกัษณะสว่นบคุคลของประชากรศาสตร ์เป็นสิ่ง
ที่มีความส าคญัมาก ซึ่งจะประกอบดว้ย อายุ เพศสภาพ สถานภาพ จ านวนสมาชิกในครอบครวั 
ครอบครวั ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดต้่อเดือน  โดยปัจจัยเหล่านีจ้ะช่วยก าหนดทิศทาง
เป้าหมายของตลาด ส่วนดา้นจิตวิทยาและสงัคม วฒันธรรม เป็นขอ้มลูในดา้นของความรูส้ึกนึก
คิด โดยขอ้มลูดา้นประชากรศาสตรจ์ะมีประโยชนแ์ละมีประสิทธิผลซึ่งปัจจยัทางประชากรศาสตร์
ที่แตกตา่งกนั ก็จะสง่ผลใหมี้ความรูส้กึนกึคิดท่ีต่างกนั สามารถวิเคราะหไ์ดจ้ากปัจจยัดงัตอ่ไปนี ้  

1. เพศ เป็นปัจจัยทางประชากรศาสตรท์ี่ท  าใหบุ้คคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันใน
ดา้นของการติดต่อสื่อสาร เพศหญิงส่วนใหญ่จะมีการสื่อสารที่เป็นการส่งและรบัข่าวสารมากกว่า
เพศชาย สว่นเพศชายตอ้งการใหเ้กิดความสมัพนัธอ์นัดีในระหวา่งการสื่อสารที่มีการรบัสง่ข่าวสาร
ไม่ใช่เพียงแต่ส่งสารและรบัสารพียงอย่างเดียว จะเห็นไดว้่าเพศชายและเพศหญิงมีความแตกต่าง
กนัมาก และยงัมีอีกหลายเรื่องที่ปัจจยัเรื่องเพศมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจ และความตอ้งการ
ทัง้ในเรื่องความคิด ค่านิยมและทัศนคติ ทั้งนี ้เป็นพราะอิทธิพลทางสงัคม วัฒนธรรมสงัคมเป็น
ตวัก าหนดบทบาท หนา้ที่ และกิจกรรมของคนสองเพศไวใ้หต้่างกนั 
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2. ระดับการศึกษาของแต่ละบุคคล การศึกษาเป็นสิ่งที่จะส่งผลใหผู้ค้นมีทัศนคติ 
ความเช่ือ ความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมที่ต่างกัน ซึ่งระดับการศึกษาที่สูงกว่าจะส่งผลให้มี
กระบวนการคิดที่แตกตา่งกบัผูท้ี่มีการศกึษาที่นอ้ยกวา่ โดยผูท้ี่มีการศกึษาสงูกว่าจะไดเ้ปรียบที่จะ
เป็นผูร้บัสาร และสามารถน ามาวิเคราะหไ์ดอ้ย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่หลงเช่ืออะไรง่ายๆ เพราะ
สามารถหาความรูไ้ดเ้องตลอดเวลา ซึง่จะตรงขา้มกบัผูมี้การศกึษานอ้ยมกัจะคน้ควา้หาขอ้มลูตาม
สื่อ โทรทศัน ์วิทย ุสว่นคนที่มีการศกึษาสงูมกัจะหาอ่านเองมากกว่า จากตวัอย่างดงักลา่วจึงแสดง
ใหเ้ห็นความระดบัการศกึษาที่ต่างสง่ผลใหบ้คุคลมีแนวคิด ความชอบ คา่นิยม ทศัคติที่แตกตา่งกนั 

3. อาย ุเป็นหนึ่งในปัจจยัดา้นประชากรศาสตรท์ี่สรา้งความแตกต่างและหลากหลาย
ใหก้บัสงัคมมาก โดยอายทุี่แตกต่างกนัจะสะทอ้นในเรื่องของความคิด และพฤติกรรม คนอายมุาก
มกัจะมีความเช่ือมั่นในตวัเองสงู มองแง่รา้ยมากกว่าคนอายนุอ้ยเพราะผ่านโลกมาก่อน ปฏิบตัิตวั
ทกุอย่างอยู่ในกฎระเบียบแบบแผน ไม่กลา้ฝ่าฝืนกฏ มีความอดทนสงู และตอ้งการความมั่นคงใน
ชีวิต ซึ่งจะตรงขา้มกบัคนที่มีอายนุอ้ย โดยคนอายนุอ้ยมีความคิดที่อิสระ กลา้เสี่ยง มีความั่นใจใน
ตวัเองสงู ไม่ฟังใคร ยงัมีประสบการณก์ารในการระมดัระวงัการใชชี้วิตนอ้ยกว่าคนอายุมาก กลา้
ไดก้ลา้เสีย มีความอดทนต ่า ซึ่งอายทุี่ต่างกนัสง่ผลใหมี้ความคิดที่ต่างกนั โดยเกิดจากสิ่งแวดลอ้ม
ของแต่ละบุคคล เป็นส่วนหนึ่งในการหล่อหลอมให้แต่ละคนมีความคิดที่แตกต่างกัน  ซึ่ง
เปลี่ยนแปลงไปตามยคุสมยัของโลกดว้ย 

4. สถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ หมายถึง การมีสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ
ประกอบไปดว้ย อาชีพหลกัของแต่ละบคุคล รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพทางสงัคม ซึ่งจะมีผล
ต่อทศันคติ ค่านิยม และเป้าหมายที่แตกต่างกนั โดยสิ่งเหล่านีส้ะทอ้นความคิด ความชอบ ความ
กลวั ของแตล่ะบคุคลที่แตกตา่งกนัตามรูปแบบของสงัคม 

5. ขนาดครอบครัว และสถานภาพครอบครวั เป็นปัจจัยหนึ่งที่ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในหลายเรื่อง ซึ่งจะส่งผลทางดา้นการตลาดเป็นอย่างมาก เพราะมีความเก่ียวขอ้งกับ
หน่วยผูบ้ริโภคที่จะเกิดขึน้ต่อการใชส้ินคา้ ท าใหน้ักการตลาดสนใจที่จะมุ่งเป้าในการเก็บขอ้มูล
ดา้นนีเ้ป็นส าคญั เช่น ถา้ขนาดครอบครวัเล็กก็จะมีความตอ้งการกินรา้นอาหารแบบนั่งพอดี หรือ
ถา้ขนาดครอบครวัใหญ่ก็ตอ้งออกแบบรูปแบบมารองรบัใหเ้พียงพอ ดงันัน้ขนาดครอบครวัจึงมีผล
ต่อการวิเคราะหข์อ้มลู  

Schiffman and Kanuk (2010) ไดใ้หค้วามหมายของลกัษณะทางประชากรศาสตร ์คือ 
ขอ้มูลเก่ียวกับตัวบุคคคล เช่น เพศ อายุ การศึกษา เชือ้ชาติ รายได ้ศาสนา และอาชีพ ปัจจัย
เหล่านีจ้ะส่งผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภค โดยทั่วไปจะใชเ้ป็นลกัษณะพืน้ฐานที่นักการตลาดนัน้ 



 12 

จะน ามาพิจารณาไวส้  าหรบัการวิเคราะหก์ารแบ่งส่วนทางการตลาด โดยน ามาเช่ือมโยงกบัความ
ต้องการ ความชอบ และปริมาณการใช้สินค้าของผู้บริโภค คิดเป็นสัดส่วน ลักษณะด้าน
ประชากรศาสตร ์เพศ ในสินคา้และบริการบางประเภทสามารถใชเ้พศเป็นสิ่งที่แบ่งแยกไดอ้ย่าง
ชัดเจน ซึ่งทัง้เพศหญิงและเพศชาติสามารถรูไ้ดด้้วยตนเองดว้ยธรรมชาติ อายุ เป็นสิ่งที่ก  าหนด
ความตอ้งการ ซึ่งอายุที่เปลี่ยนไป ความสนใจในสินคา้ และบริการจะเปลี่ยนแปลงเสมอ รายได้
เป็นสิ่งที่แสดงความสามารถของผูบ้ริโภคที่จะซือ้สินคา้ บ่อยครัง้ที่รายไดถู้กน าไปรวมกบัตัวแปร
ประชากรศาสตรต์ัวอื่น เพื่อให้สามารถก าหนดตลาดกลุ่มเป้าหมายได้ถูกต้องอย่างแม่นย า   
สถานภาพสมรส ขนาดของครอบครวัจะสง่ผลกบัจ านวนหน่วยในการบรโิภค 

ปณิศา ลญัชานนท ์(2548) กล่าวว่า ลกัษณะของประชากรศาสตรจ์ะตัง้อยู่บนพืน้ฐาน
ของความเป็นเหตเุป็นผล กล่าวคือ พฤติกรรมที่เกิดขึน้นัน้ โดยของมนษุยจ์ะเกิดขึน้จากแรงบงัคบั
จากภายนอกออกมาจะกระตุน้เป็นความเช่ือวา่คนที่จะมีคณุสมบตัิทางประชากรศาสตรท์ี่แตกตา่ง
กนั จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันไปอีกดว้ย เช่นเดียวกับทฤษฎีของ (Defleur และ Ball-Rokeach 
1996) ไดก้ล่าวว่า บุคคลที่จะมีพฤติกรรมคลา้ยคกนัมกัจะสามารถอยู่ในกลุ่มๆเดียวกนัได ้ดงันัน้
บุคคลในสังคมประเภทเดียวกัน จะมีพฤติกรรมที่คล้ายกัน ซึ่งทฤษฎีนี ้ได้รับการพัฒนาจาก
แนวความคิดเรื่องสิ่งเรา้และการตอบสนอง หรือทฤษฎี เอส-อาร ์ใน สมยัก่อน และน ามาใชอ้ธิบาย
เก่ียวกับการสื่อสารลักษณะที่แตกต่างกันของผู้รบัสารจะส่งผลให้มีความสนใจในข่าวสารที่
แตกตา่งกนั 

ปรมะ สตะเวทิน (2546) กล่าวว่า แนวความคิดของคนที่มีลกัษณะประชากรศาสตรท์ี่
แตกต่างกัน จะส่งผลใหมี้ความสมัพันธ์ทางดา้นจิตวิทยาที่แตกต่างกัน โดยวิเคราะหจ์ากปัจจัย 
ดงันี ้

1. อายุ เป็นสิ่งที่มีผลต่อการสื่อสารของแต่ละบุคคล สามารถเป็นตัวก าหนดและ
สามารถบ่งบอกการมีประสบการณใ์นเรื่องต่างๆได ้ซึ่งคนที่มีอายุนอ้ยกบัอายุเยอะก็มีความรูส้ึก
นึกคิดที่แตกต่างกนั ซึ่งโดยทั่วไปคนที่อายมุากกว่าจะผ่านประสบการณแ์ละเรื่องราวต่างๆมาก่อน 
ท าใหมี้ความฉลาด รอบคอบมากขึน้ กระบวนการคิด และวิธีการคิดก็จะแตกต่างจากคนอายนุอ้ย  

2. เพศ เป็นปัจจยัที่สามารถแสดงใหเ้ห็นความแตกต่างไดอ้ย่างชดัเจนตัง้แตเ่รื่องของ
รูปรา่งสรีระ สภาวะจิตใจ ทศันคติ ความเช่ือ โดยสงัคมเป็นผูก้  าหนดบทบาทหนา้ที่ของทัง้ 2 เพศ 
อย่างชดัเจน   

3. ระดับการศึกษาของแต่ละบุคคล เป็นปัจจัยที่จะท าให้คนมีความคิด ทัศนคติ 
พฤติกรรมที่แตกต่างกนั และค่านิยม การที่คนไดร้บัการศึกษาที่ต่างกนันัน้ ย่อมมีความรูส้กึนึกคิด
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ความตอ้งการและอดุมการณแ์ละที่แตกต่างกัน คนที่มีการศึกษาสงูจะไดป้รียบอย่างมากในการ
เป็นผูร้บัสารที่ดี เพราะสามารถเขา้ใจการสื่อสารไดด้ีมากกวา่ 

4. สถานภาพสมรส จ านวนสมาชิกในครอบครวัมีความสมัพนัธก์บัจ านวนหน่วยใน
การบรโิภค 

5. สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง รายได้ อาชีพ และสถานภาพทาง
สงัคม ซึง่ปัจจยัดงักลา่ว ท าใหแ้ต่ละบคุคลมีความชอบ คา่นิยมทีแตกตา่งกนั  
 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัปัจจัยจงูใจ ปัจจัยค า้จุน 
Frederick Herzberg (1959) กลา่วว่า ทฤษฎีในการบรหิารพฤติกรรมของคนในองคก์รที่

มีช่ือเสียงโดยทฤษฎีสองปัจจัยของคือ Frederick Herzberg โดยน าหลักการของทฤษฏีนีม้าใช้
อธิบายถึงปัจจัยที่มีจะได้ผลต่อความพึงพอใจในงานในองค์กร ที่จะเป็นปัจจัยที่จะช่วยเสริม
แรงจูงใจใหค้นในองคก์รมีประสิทธิภาพในการท างานที่ดีขึน้ ในการที่จะเริ่มตน้คน้ควา้การสรา้ง
ทฤษฎี Frederick Herzberg ไดท้  าการสมัภาษณน์กัวิศวกร นกับญัชี ซึ่งจะมีจดุมุ่งหมายของการ
คน้ควา้ เพื่อไปศึกษาทศันคติที่เก่ียวกบัการท างานเพื่อที่จะใหมี้แนวทางเพิ่มผลผลิตลดงาน การ
ขาดงาน และมีการสรา้งทีมงานและความสัมพันธ์ต่อกันในการท างานร่วมกัน  ซึ่งจะท าใหเ้กิด
ประโยชนก์บัทุกคน ดงันัน้การสรา้งขวญัและก าลงัใจใหก้บัทุกคน เป็นสิ่งที่จะตอ้งใหค้วามส าคญั 
เพราะสามารถความพงึพอใจในการท างานไดม้ากขึน้  

จากการท าการสมัภาษณแ์ละท าการวิเคราะห ์ไดข้อ้มลูวา่ มีปัจจยัหลายปัจจยัที่จะสง่ผล
โดยตรงกับความรูส้ึก ซึ่งสามารถแยกไดอ้อกเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยที่เก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์ที่ดี
และมีผลเก่ียวกบัความพงึพอใจเก่ียวกบัการท างานที่ปฏิบตัิคือ ความรบัผิดชอบ ความส าเรจ็ การ
ยอมรบั ความกา้วหนา้ในการท างาน และ ลกัษณะของงาน คือ ความสมัพนัธท์ี่ดีในองคก์ร และผูท้ี่
ท  างานร่วมกันในองคก์รทัง้ระดับเดียวกันและคนละระดบั การบริหารสภาพการแวดลอ้มในการ
ท างาน เทคนิคในการบงัคบับญัชา ความมั่นคงในงาน นโยบายของบรษัิท เงินเดือน และเรื่องราว
ส่วนตัว Frederick Herzberg ตัง้ช่ือปัจจัยกลุ่มหลงันีว้่า “ปัจจัยที่เก่ียวกับการบ ารุงรกัษาจิตใจ” 
โดยเหตุผลที่เรียกช่ือเช่นนีเ้ป็นเพราะปัจจัยต่างๆเหล่านี ้เพราะเป็นปัจจัยที่ใหค้วามรูส้ึกในการ
ป้องกนั คือ ปัจจยัเหล่านีจ้ะไม่สามารถสรา้งแรงจงูใจได ้แต่อาจจะช่วยในการป้องกนัใหแ้รงจงูใจ
เกิดขึน้มาได ้ปัจจยัดงักล่าวจ าเป็นสิ่งที่จ  าเป็นส าหรบัเพื่อที่จะท าการรกัษาจิตใจนี ้ซึ่งการใชเ้พียง
ปัจจัยเดียวไม่เพียงพอ ส าหรบัที่จะให้เป็นเงื่อนไขส าหรบัการสรา้งแรงจูงใจ  โดยหลักการของ
ทฤษฏีนีไ้ด้อธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในงาน กับปัจจัยที่ช่วยเสริมแรงจูงใจให้
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พนกังานในองคก์รมีประสิทธิภาพในก ารท างานท่ีดีขึน้ และ มีความพงึพอใจในการท างานท่ีสงู โดย
แบ่งเป็น  2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1. ปัจจัยจูงใจ (Motivation Factor) เป็นปัจจัยที่สามารถท าให้คนคงอยู่ในงาน 
สามารถที่จะจงูใจผูค้น ท าใหค้นสามารถที่จะชอบและรกัในการปฏิบตัิงานนัน้ และท าใหผู้ค้นเกิด
การพึงพอใจ และสามารถปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ เพราะปัจจัยที่สามารถสนองตอบ
ความตอ้งการภายในบคุคลดว้ยกนั มี 5 ดา้น ไดแ้ก่  

1. ความรบัผิดชอบ คือ ความพึงพอใจในการรบัผิดชอบงานเกิดจากการที่ได้
อิสระในการรบัผิดชอบสิ่งใหม่ๆโดยไม่มีการเขา้มาควบคุมจากบุคคลอื่นอย่างใกลช้ิด เป็นความ
รบัผิดชอบที่แสดงถึงความสามารถและความไวว้างใจได ้

2. การไดร้บัการยกย่องยอมรบั คือ การไดร้บัค าช่ืนชมหรือความพึงพอใจจาก
ผูบ้ังคับบัญชาหรือหัวหนา้งาน การยอมรบันีไ้ม่เพียงแต่เป็นค าชมอาจเป็นการแสดงความยินดี     
การใหก้ารยอมรบัในรูปแบบอื่นมีอีกหลายหลายรูปแบบ เช่นแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถและเกิด
การยอมรบั เม่ือบคุคลท างานไดต้รงตามเปา้หมาย 

3. เงินเดือน หมายถึง เงินค่าตอบแทนในการท างานเป็นรายเดือนรวมไปการรบั
พิจารณาอตัราการปรบัเพิ่มเงินเดือนของแต่ละหน่วยงาน ใหท้ี่พอใจของบคุลากรในการท างาน 

4. ความสมัพนัธก์บับคุคลภายในองคก์ร เป็นความสมัพนัธร์ะหวา่งเพื่อนรว่มงาน
ในองคก์ร ซึ่งจะประกอบไปดว้ย ผูบ้งัคบับญัชา เพื่อนรว่มงาน หรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หมายถึง การ
สื่อสารกับบุคคลนั้น ที่จะสามารถท างานร่วมกัน มีการพูดจา และประพฤติดีต่อกัน และมี
ความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนัในการท างาน 

5. โอกาสในการที่จะไดร้บัความกา้วหนา้ในการท างาน หมายถึง การไดเ้ลื่อน
ต าแหน่งงานที่ปฏิบตัิงานอยู่ในองคก์รที่ท  างาน และสามารถมองเห็นโอกาสการเติบโตในสายงาน
ตวัเองอย่างชดัเจน และไดร้บัโอกาสในการเพิ่มพนูความรูแ้ละทกัษะในการปฏิบตัิงาน 

2. ปัจจยัค า้จนุ (Maintenance Factor) หรือปัจจยัสขุอนามยั หมายถึง ปัจจยัที่ท  าให้
เกิดการคงอยู่ โดยที่ปัจจยัค า้จุนจะมาจากภายนอกซึ่งจะท าใหเ้กิดแรงจูงใจเกิดขึน้ ถา้ไม่มีหรือมี
แต่ไม่มีผลจะไม่ส่งผลต่อความพึงพอใจและการคงอยู่ในงาน ปัจจยัที่มาจากภายนอกบุคคล มี 9 
ดา้นไดแ้ก่ 

1. ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความยั่งยืนของการประกอบอาชีพนั้น  หรือ
อาจจะเป็นความมั่นคงขององคก์รที่บคุคลปฏิบตัิงาน 
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2. นโยบายและการบริหารงาน หมายถึง การจดัการและการบริหารองคก์ร การ
ติดตอ่สื่อสารกนัภายในองคก์าร 

3. เงินเดือน หมายถึง เงินค่าตอบแทนในการท างานเป็นรายเดือนรวมไปถึงแนว
ทางการพิจารณาปรบัขึน้ของเงินเดือน ใหเ้ป็นไปตามความพอใจของบคุลากรในการท างาน 

4. ความสมัพนัธก์บับุคคลภายในองคก์ร คือความสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงานในระดบั
ต่างๆทัง้เพื่อนรว่มงาน ลกูนอ้ง และนายจา้ง ความสมัพนัธก์บับุคคลในองคก์รเป็นการสื่อสาร ทัง้
ทางดา้นเป็นกิริยาและวาจาที่จะแสดงถึงความสมัพนัธอ์นัดีต่อกนั สามารถท างานรว่มกนัไดเ้ป็น
อย่างดี 

5.โอกาสในการที่จะไดร้บัความกา้วหนา้ในอาชีพงาน หมายถึง บุคคลที่จะไดร้บั
การเลื่อนต าแหน่งภายในองคก์ร และสง่เสรมิใหใ้หเ้กิดทกัษะในอาชีพของตวัเอง 

6. ความเป็นอยู่ส่วนตัว คือ ความรูส้ึกซึ่งเป็นผลที่ไดร้บัจากการปฏิบัติงานใน
หนา้ที่อย่างไม่มีความสขุ หรอืพอใจกบัสภาพแวดลอ้มของสถานที่ท  างาน 

7. สถานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพที่บุคคลนัน้ๆท าอยู่เป็นที่ยอมรบัของคนใน
สงัคม มีเกียรติ และศกัดิศ์รใีนการประกอบอาชีพ 

8. วิธีการปกครองของผูบ้งัคบับญัชา หมายถึง วิธีการที่ผูบ้งัคบับญัชาใชใ้นการ
ด าเนินงานและบรหิารจดัการใหมี้การท างานที่ดี และมีความยตุิธรรมเกิดขึน้ในองคก์ร 

9. ลักษณะสภาพของการท างาน หมายถึง สภาพโดยรอบที่เป็นปัจจัยในการ
ปฏิบตัิงาน เช่น ชั่วโมงในการท างาน คุณภาพอากาศ แสงเสียง และรวมไปถึงองคป์ระกอบอื่นๆ 
เช่น เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใชป้ระกอบในการท างาน 

จากทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg กล่าวว่าปัจจัยจูงใจ สามารถสรา้งความพึงพอใจ
ใหก้ับพนักงานไดโ้ดยตรง และสามารถที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการท างานใหม้ากขึน้ดว้ย 
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความพอใจโดยตรงสามารถสรา้งแรงจูงใจใหแ้ก่พนักงานได ้รวมถึงสามารถ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานใหเ้พิ่มมากขึน้  ถา้ขาดปัจจยันีไ้ปหรือไม่สอดคลอ้งกับความ
ตอ้งการของพนกังาน หรืออยู่ในระดบัที่ไม่เหมาะสมที่จะยอมรบัได ้ก็จะท าใหเ้กิดความไม่พงึพอใจ 
แต่ถา้เม่ือใดที่ปัจจยัอยู่ในระดบัที่ยอมรบัหรือสงูกว่า ความไม่พึงพอใจก็จะไม่เกิดขึน้ ดงันัน้ปัจจยั
จูงใจเป็นปัจจัยกระตุน้ในการท างานและสรา้งแรงจูงใจในการท างาน เพื่อสรา้งแรงจูงใจในการ
ท างานให้แก่พนักงาน เช่น การมอบหมายงานที่ยากให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานไดแ้สดง
ความสามารถทักษะในการท างาน เม่ืองานนั้นสามารถท างานลุล่วงไดส้  าเร็จจะท าให้เขาเกิด
ความรูส้กึภาคภมูิใจในตนเอง และเห็นคณุค่าของงานนัน้ซึ่งในขณะเดียวกนัเม่ือเขาท างานประสบ
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ผลส าเร็จก็ตอ้งใหก้ารยกย่อง ชมเชย และไดร้บัโอกาสความกา้วหนา้ในงาน เพื่อสรา้งความพึง
พอใจใหแ้ก่พนกังาน 

ปัจจยัค า้จนุ ไม่ใช่ปัจจยัหลกัที่จะสามารถจงูใจพนกังานได ้แต่ถา้ไม่มีปัจจยัค า้จนุ ก็ท า
ใหไ้ม่เกิดความพึงพอใจไดเ้ช่นกนั ซึ่งปัจจยัค า้จุนจะสามารถลดการเกิดการไม่พึงพอใจ เช่น การ
นดัหยดุงานของพนกังาน ซึง่สาเหตอุาจมาจากเรื่องเงินหรือค่าตอบแทน เป็นประการที่ส  าคญัที่สดุ
ส่วนปัจจยัค า้จนุเก่ียวกบัสวสัดิการต่างๆ เช่น วนัลาป่วย วนัลาพกัรอ้น และการตรวจสขุภาพของ
พนักงาน ซึ่งองคก์ารส่วนใหญ่เช่ือว่าจะสามารถเป็นแรงจูงใจใหพ้นักงานสามารถอยู่กับองคก์ร
ต่อไป ซึง่ในความเป็นจรงินัน้ปัจจยัค า้จนุ เป็นสิ่งที่ช่วยประคองไม่ใหพ้นกังานเกิดความไม่พงึพอใจ 
ปัจจยักลุม่นีจ้ะตอบสนองปัจจยัขัน้พืน้ฐานของพนกังานนั่นเอง 

โดยสรุปปัจจัยทั้ง 2 ปัจจัยของ Herzberg เป็นสิ่งที่บุคคลต้องการ ปัจจัยจูงใจเป็น
องคป์ระกอบของแรงจงูใจที่จะท าใหมี้การท างานมากยิ่งขึน้ ในการท างานที่ส  าคญั เป็นปัจจยัที่จงู
ใจใหพ้นกังานเกิดความสขุในการท างาน เม่ือพนกังานไดร้บัตามความตอ้งการของตนดว้ยปัจจยัที่
ดีก็จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการท างานมากขึน้ พนักงานจะเกิดความพึงพอใจในงานและสามารถ
ท างานไดอ้ย่างดีมีคุณภาพและเต็มเวลา  ปัจจัยค า้จุนเป็นปัจจัยที่จะป้องกันไม่ใหพ้นักงานเกิด
ความไม่พึงพอใจในงาน และเกิดความไม่เป็นสขุ ช่วยปรบัเปลี่ยนทศันคติของพนกังานที่ไม่อยาก
ท างานใหก้ลบัมาสูค่วามพงึพอใจและพรอ้มที่จะท างาน 

วิสาขา เทียมลม (2551) อธิบายเก่ียวกบั กระบวนการจงูใจ ซึ่งเป็นภาวะที่มีอินทรียไ์ดร้บั
การกระตุ้นชักน า โดยให้แสดงพฤติกรรมไปในแนวทางใด ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น จะ
ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอน ดงันี ้

1. เงื่อนไขน าการที่อินทรียมี์การแสดงออกของพฤติกรรมที่มาจากการกระตุน้ออกมา
นั้นเนื่องมาจากมีความตอ้งการที่เกิดขึน้กับตัวอินทรียเ์อง หรือ เป็นไดร้บัการกระตุน้จากสิ่งเรา้
ภายนอกรา่งกาย   

1.1 ความตอ้งการ หมายถึง การที่รา่งกายไม่เป็นปกติเพราะเสียสมดุลส าหรบั
การจะคงสภาพใหเ้ป็นปกติเนื่องจากขาดสิ่งที่จ  าเป็น เช่น เม่ือคนเราไม่ไดร้บัประทานอาหาร ก็จะ
เกิดความหิว ดงันัน้จึงตอ้งการอาหารเขา้มาในรา่งกายเพื่อใหเ้กิดความสมดลุ จึงเป็นเหตผุลที่ท  า
ให ้คนเราสามาถแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาไดต้ามสิ่งที่ตอ้งการ เพื่อใหเ้กิดความสมดลุ หรือคน
ที่ไม่ไดร้บัความสนใจ ก็ตอ้งการไดร้บัความรกัจากคนรอบตวั ตอ้งการใหผู้ค้นสนใจ จึงตอ้งแสดง
พฤติกรรมที่จะส่งผลใหไ้ดส้ิ่งที่ตนเองตอ้งการออกมา ทดแทนสิ่งที่ตนเองขาด สามารถแบ่งความ
ตอ้งการพืน้ฐานของมนษุยอ์อกเป็น 2 อย่าง คือ     
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1.1.1 ความตอ้งการทางใจและสงัคม เป็นสิ่งที่เกิดจากประสบการณแ์ละการ
เรียนรูข้องตนเอง เช่น ตอ้งการความรกั ตอ้งความอบอุ่น ตอ้งการความปลอดภยั ตอ้งการไดร้บั
การประสบความส าเรจ็ หรือการยกย่องจากสงัคม เป็นตน้    

1.1.2 ความตอ้งการทางกาย เป็นสิ่งที่เกิดขึน้จากสรีระที่แตกต่างกนัของแต่
ละบุคคลจึงท าใหมี้ความตอ้งการที่แตกต่างกัน เช่น ตอ้งการน า้ ตอ้งการอาหาร ตอ้งการอากาศ 
ความต้องการทางเพศ ต้องการการขับถ่ายของเสีย และต้องการการพักผ่อน ความต้องการ
ดังกล่าวเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็น และตอ้งไดร้บัการเติมเต็ม เพราะถา้ไม่ได ้อาจจะส่งผลเสียกับ
รา่งกายตนเองได ้เช่น หากไม่ไดร้บัน า้หรืออาหารเป็นเวลานานอาจจะท าใหบ้คุคลนัน้ถึงแก่ความ
ตายได ้หรือบางปัจจยัเช่น การตอบสนองทางเพศ ถา้มนัไม่เกิดขึน้ก็ไม่ไดมี้ผลรา้ยแรงเช่นเดียวกบั
ขาดน า้หรืออาหาร เป็นตน้      

1.2 ส่ิงเรา้ ไดแ้ก่ บุคคล สิ่งของ หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่มาเรา้หรือกระตุ้นให้
อินทรยีท์  าใหเ้กิดความตอ้งการ อนัเป็นแรงกระตุน้ หรอืแรงขบัใหอิ้นทรยีแ์สดงพฤติกรรมตอบสนอง
ตอ่สิ่งเรา้ออกไป ซึง่แบง่ออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ   

1.2.1 สิ่งเรา้ภายใน เป็นสิ่งที่เกิดขึน้ภายในและท าใหเ้กิดสิ่งเรา้ หรือแรงขบั
เคลื่อนที่ถกูกระตุน้ออกมา เช่น น า้ย่อย 

1.2.2 ส่ิงเรา้ภายนอก ไดแ้ก่ ส่ิงเรา้ที่อยู่ภายนอกกายของบคุคล ไม่ว่าจะเป็น
รูปธรรมหรือนามธรรม อนัมีจะมีผลกระตุน้ใหอินทรียแ์สดงพฤติกรรมออกมา     

2. แรงจูงใจและแรงขับ เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมที่ท  าใหเ้กิดความตอ้งการ
นัน้ๆ 

3. พฤติกรรมของการกระท า ถ้าแรงขับเคลื่อนหรือแรงจูงใจมีอิทธิพลมากพอ จะ
สามารถเป็นตัวกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมที่สามารถท าใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายได ้เช่น ถา้เราหิว
มากๆ เราก็จะตอ้งพยายามหาอาหารหรือน า้ เป็นตน้  

4. การลดแรงขบัดัน ถา้ไดร้บัการตอบสนองตามความตอ้งการ ร่างกายจะกลบัเขา้
สภาวะสมดลุ  

ศิริวรรณ เสรีรตัน ์(2550) กล่าวว่า นกัจิตวิทยาจดักลุ่มประเภทของการจงูใจออกเป็น 2 
ประเภท คือ   

1. การจงูใจภายนอก หมายถึง สภาวะของบคุคล ที่ไดร้บัแรงกระตุน้ มาจากภายนอก
ใหม้องเห็นจุดหมายปลายทาง และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
แรงจงูใจเหลา่นี ้ไดแ้ก่  
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1.1 เป้าหมายในการท างานหรือความคาดหวงัของบุคคล การมีเป้าหมายจะท า
ใหเ้รามีแรงกระตุน้เพื่อที่จะเดินหนา้ไปถึงจดุนัน้ เช่น ในการทดลองงานอาจจะมีเปา้หมายในการที่
จะบรรจพุนกังานคนนัน้ ซึง่จะสง่ผลใหเ้คา้ท างานอย่างมีสิทธิภาพ  

1.2 ความรูเ้ก่ียวกบัความกา้วหนา้ ความตอ้งการความกา้วหนา้ จะเป็นแรงจงูใจ
อย่างดี  ที่ จะท าให้ตั้งใจและเกิดพฤติกรรมขึ ้นได้ เช่น มีคนในองค์กรประสบความส าเร็จ
เจรญิกา้วหนา้ในอาชีพการงาน จงึมีแรงผลกัดนัในการอยากที่จะประสบความส าเรจ็แบบนัน้บา้งก็
จะตัง้ใจท างานอย่างเต็มที่  

1.3 บุคลิกภาพ เป็นสิ่งที่ท  าให้เกิดความเช่ือมั่ น และสามารถสร้างความ
ประทบัใจได ้ซึ่งจะเป็นสิ่งที่จงูใจ เช่น พ่อแม่ หรือ ผูจ้ดัการ จดัตอ้งมีบคุลิกภาพของนกับริหาร ซึ่ง
บคุลิกภาพจงัเป็นสิ่งส  าคญัในการสรา้งความน่าเช่ือถือ และสรา้งตลาดได ้ 

1.4 เครื่องลอ่ใจ สิ่งที่ท  าใหเ้กิดการกระตุน้พฤติกรรม ยงัมีอีกหลายสิ่ง เช่น การให้
ของขวญั รางวลั ซึง่จะกระตุน้ใหท้  าแต่สิ่งที่ถกูตอ้ง นอกจากนี ้ทัง้การประกวดแข่งขนั การชมเชย ติ
เตียนเมื่อสอบเสรจ็ลว้นสง่ผลตอ่พฤติกรรมทัง้สิน้  

2. การจูงใจภายใน หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความตอ้งการที่จะเรียนรู ้หรือ
แสวงหาบางสิ่งบางอย่างดว้ยตนเอง เช่น พนักงานอยากจะตัง้ใจท างานดว้ยตวัเองตวัเองโดยไม่
จ าเป็นตอ้งมีสิ่งลอ่ใจ หรอืถกูบงัคบัใดใด การจงูใจประเภทนี ้ไดแ้ก่ 

2.1 ความตอ้งการ เนื่องจากคนทุกคนมีสิ่งที่ตอ้งการอยู่ภายใน อนัจะท าใหเ้กิด
แรงขบั โดยแรงขบันีจ้ะส่งผลต่อพฤติกรรมที่หลากหลาย เพื่อใหบ้รรลุจุดมุ่งหมาย และท าใหเ้กิด
ความพอใจ เช่น พนกังานอยากเลื่อนต าแหน่ง ซึ่งถือเป็นแรงจงูใจที่ใหพ้ยายามท าความเขา้ใจกับ
งาน เพื่อใหไ้ดม้าซึง่ความส าเรจ็ที่ตอ้งการ    

2.2 ทศันคติ หมายถึง สิ่งที่บคุคลมีความรูส้กึนึกคิดที่ดีต่อสิงใดสิ่งหนึ่งและท าให้
กระตุน้บคุคลใหมี้การประพฤติพฤติกรรมที่เหมาะสม เช่น พนกังานรูส้กึช่ืนชมและมีความพงึพอใจ
ในเพื่อร่วมงาน หัวหนา้งาน และวิธีการท างาน จะส่งผลใหเ้คา้มีความกระตือรือรน้ตัง้ใจท างาน
มากยิ่งขึน้  

2.3 ความสนใจพิเศษ การที่เรามีความสนใจในเรื่องใดเป็นพิเศษ ก็จัดว่าเป็น
แรงจูงใจที่ท  าใหเ้กิดความใส่ใจในสิ่งนั้นเป็นพิเศษ เช่น พนักงานใหค้วามสนใจมากเป็นพิเศษ
เก่ียวกบัเรื่องของเครื่องยนตก์ลไกและพยายามศกึษาหาขอ้มลู ท าการทดลองประดิษฐ์เพื่อใหเ้สรจ็
ตามเปา้หมายที่ตัง้ไว ้

ศภุวรรณ รตันโอภาส (2550) ไดก้ลา่วไวว้า่ ความส าคญัของการจงูใจ ดงันี ้  
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1. ความส าคญัต่อผูบ้รหิารงานเบือ้งตน้ของผูบ้รหิาร คือ กระบวนการที่ใหอ้งคก์รท า 
หนา้ที่อย่างไดผ้ล ซึ่งผูบ้ริหารจะตอ้งท าใหผู้ร้ว่มงานท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลใหเ้กิด
ประโยชนก์ับองคก์ร วิธีที่ผูบ้ริหารจะท าใหผู้บ้ริหารในทุกระดับที่จะไดช้ักจูงใหผู้ใ้ตบ้งัคับบัญชา 
และผูร้่วมงานของตนที่ไดท้  างานดว้ยกัน จะมีความกระตือรือรน้ ทุ่มเทมากขึน้ มีความคิด และ
จิตใจที่ดีใหแ้ก่องคก์รอย่างเต็มที่มากที่สุด โดยการจูงใจนั้นจะเกิดจากสมมติฐานที่เรียกกันว่า 
โดยทั่วไปมนุษยค์วามสามารถที่มนุษยมี์อยู่ไม่ไดถู้กน ามาใชง้านอย่างเต็มที่  โดยการที่มนุษยจ์ะ
ท างานไดเ้ต็มประสิทธิภาพหรือความสามารถ จะขึน้อยู่กบัวา่คนนัน้เต็มใจแค่ไหน หรือถา้มีสิ่งที่จงู
ใจที่ดีตรงกบัความพอใจของคนนัน้ สิ่งจงูใจนัน้ก็จะเป็นแรงกระตุน้ที่จะไดผ้ลกัดนัใหเ้ขาสนใจเอา
ใจใส่ในงานที่ท  ามากยิ่งขึน้ กล่าวอีกนยัหนึ่งการจูงใจที่ถกูตอ้ง จะเป็นเครื่องดึงดดูความรูส้กึและ
จิตใจของมนษุยใ์หเ้ป็นอนัหนึ่งอนัเดียวกบับคุลากรมากขึน้  

2. ความส าคญัต่อบคุลากร   
2.1 วตัถุประสงคข์ององคก์รบุคลากรสามารถช่วยตอบสนองได้ และยงัสามารถ

สนองความตอ้งการของตนเองไปไดพ้รอ้มกนั   
2.2 องคก์ารและฝ่ายบรหิารสามารถสรา้งความยตุิกรรมใหเ้กิดขึน้ได้ โดยเฉพาะ

ในเรื่องคา่ตอบแทน    
2.3 มีขวญัก าลงัใจส าหรบัในการท างาน โดยฝ่ายบรหิารใหค้วามสนใจเป็นพิเศษ 

และท าใหไ้ม่เกิดความเบื่อหน่ายในงาน  
3. ความส าคญัต่อองคก์ร การจงูใจมีประโยชนต์่อองคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้น

การ บริหารงานบุคคลในอนัที่จะสนองความตอ้งการทางดา้นพฤติกรรมที่เกิดขึน้กบัมนุษยใ์หแ้ก่
องคก์รในเรื่องส าคญัตอ่ไปนี ้

3.1 ช่วยท าใหอ้งคก์รไดค้นที่ดีมีความสามารถเขา้มารว่มท างานในทีมดว้ย เป็นที่
ปรากฏว่า หลายองคก์รไม่สามารถที่จะสรรหาบคุลากรที่มีความรูค้วามสามารถ เขา้มาท างานกบั
องคก์รได้ จึงท าให้องค์กรไม่ประสบผลส าเร็จ เนื่องจากองค์กรไม่มีวิธีจูงใจที่เหมาะสมให้กับ
บุคลากร ดังนัน้จึงจ าเป็นจะตอ้งมีวิธีการจูงใจ ที่จะช่วยใหบุ้คลากรสนใจที่จะเขา้มาร่วมงานกับ
องคก์รได ้และสามารถท าใหบ้คุลากรเหลา่นีค้งอยู่กบัองคก์รเป็นเวลานาน หรอืตลอดไป  

3.2  ท าให้องคก์รมั่นใจว่าพนักงานขององคก์รจะท างานอย่างเต็มที่ โดยการ
คดัเลือกคนเขา้มาท างานในองคก์ร โดยวิธีการคดัเลือกจะตอ้งการขัน้ตอนที่ละเอียดและถ่ีถว้น แต่
ยงัมีขอ้จ ากดัอยู่หลายประการท่ีจะใชง้านบคุลากรไดอ้ย่างเต็มท่ี ขอ้จ ากดัดงักลา่วนัน้มาจากปัจจยั
ภายนอกองคก์ร ซึ่งนอกเหนือการควบคุมทั้งสิน้ เช่น สหภาพแรงงาน กฎหมาย หน่วยราชการที่
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เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ ดงันัน้องคก์รจึงตอ้งพยายามหาวิถีทางใหม่ ๆ ที่จะใชก้ าลงัและความสามารถ
ของบุคลากรที่ มีอยู่ให้มากที่สุดที่จะท าได้ การจูงใจจึงเป็นวิธีการที่จะช่วยองค์กร โดยท าให้
บคุลากรทุ่มเทก าลงัความสามารถที่มีอยู่ใหก้บัองคก์รอยา่งเต็มที่และดว้ยความเต็มใจ  

3.3 ช่วยส่งเสริมพฤติกรรมในการคิดสรา้งสรรค ์เพิ่มประโยชนข์ององคก์ร การ 
เปลี่ยนแปลงกา้วหนา้อย่างรวดเรว็ในสิ่งแวดลอ้มขององคก์ร โดยเฉพาะอย่างยิ่งดา้นเทคโนโลยี ท า
ใหอ้งคก์ารตอ้งเผชิญกบัปัญหาที่แปลกและใหม่อยู่เสมอ ความสามารถในการรเิริ่มสรา้งเสรมิสรา้ง 
บุคลากรให้มีความคิดริเริ่มสรา้งสรรคม์ากขึน้ วิธีการจูงใจย่อมมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมการ
ท างานในลกัษณะที่ใชค้วามคิดรเิริม่สรา้งสรรคส์ิ่งที่แปลกใหม่ไดอ้ย่างดี   

สุพัตรา สุภาพ (2545) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือ สิ่งที่ท  าให้มีก าลังทั้งกายและใจในการ
ท างาน ซึ่งขึน้อยู่กบัปัจจยัหลายทาง ดงันี ้

1. คน คือ ผูค้นรอบ ๆ ตวัซึ่งจะมีหลายประเภท เช่น ต ่ากวา่คือ ลกูนอ้ง เหนือกว่า คือ 
นาย ต ่ากว่า และ เท่ากนั คือ เพื่อนร่วมงาน โดยบคุคลดงักลา่วนัน้จะมีส่วนที่จะท าใหค้นจะอยาก
ท างาน หรอือยากที่จะหนีงานหรอืไม่นัน้ โดยทั่ว ๆ ไปแลว้มนษุยจ์ะชอบที่จะอยูก่บัคนอื่น โดยจะไม่
อยากแตกต่างไปกบัคนอื่น โดยในบางครัง้คนจึงท าอะไรตามเพื่อนฝงู การใหเ้พื่อนยอมรบั จึงเป็น
แรงจงูใจอยากใหท้ างาน 

2. งาน โดยในแต่ละงานนัน้จะเหมาะสมกบัคนบางประเภท เพื่อใหเ้หมาะสมกบัแต่
ละคน เพราะแต่ละคนมีความถนดัท่ีแตกตา่งกนั แต่บางคนท างานที่ไม่ไดใ้ชค้วามสามารถแต่ท าได้
ดีกวา่ไม่งานท า ดงันัน้จึงจ าเป็นที่จะตอ้งสรา้งแรงจงูใจเพื่อท าใหค้นพรอ้มที่จะขวนขวายหาความรู้
เพิ่มเติม เกิดความรกัในงานและชอบท างานนัน้ และจะสง่ผลใหเ้คา้ท างานนัน้ไดด้ี  

3. ค่าจา้งเป็นที่น่าพอใจ เป็นปัจจยัที่แสดงถึงแรงจูงใจใหค้นที่จะอยากท างาน หรือ
ถา้ทราบวา่ไดค้่าตอบแทนมากจะยิ่งจะอยากทุ่มเทงานใหอ้ย่างเต็มที่และมีคณุภาพโดยเฉพาะ เงิน
มีความส าคญัต่อคนอย่างมาก ในการที่จะอยากท างานหรือไม่อยากที่จะท างาน แต่เงินก็ไม่ไดเ้ป็น
แรงจงูใจอย่างเดียวที่ท  าใหค้นอยากที่จะท างาน   

4. สวัสดิการหรือการให้การบริการที่ส  าคัญแก่ผู้ที่ท  างาน ไม่ว่าจะเป็นรถรับส่ง
พนกังาน การรกัษาพยาบาล น า้ดื่ม กระดาษช าระ โบนสั บ าเหน็จ บ านาญ เป็นตน้ สวสัดิการที่ดี
นั้นจะเป็นแรงจูงใจให้คนอยากท างาน เพราะจะมั่นใจได้ว่าท างานแล้วองค์กรจะไม่ทอดทิง้
พนกังานในยามมีความสขุทกุขห์รอืมีความทกุข ์
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5. โอกาส ถา้ท างานใดๆก็ตาม ที่จะมีโอกาสที่ไดร้บัความดีความชอบ การไดเ้ลื่อนขัน้
การไดเ้ลื่อนต าแหน่ง ย่อมจะเป็นแรงจงูใจที่อยากใหท้ างาน ซึ่งการเลื่อนขัน้ตอ้งท าดว้ยความเป็น
ธรรม โดยจะขึน้อยู่ผลงานกบัความดี ไม่ใชเ่ลน่พวก เลน่ฝงูจะจนหมดก าลงัใจในการท างาน   

6. สภาพแวดลอ้ม โดยจะตอ้งดีมีมาตรฐานไม่วา่จะเป็นในดา้นสถานท่ีท างาน โดยจะ
เป็นเกา้อี ้ท  างาน โต๊ะ หอ้งน า้ หอ้งรบัประทานอาหาร ไฟฟ้า น า้ประปา จะเป็นสภาพการท างานที่
ตอ้งถูกสขุลกัษณะ มีความสะดวกสบาย มีอปุกรณก์ารท างานครบถว้น เช่น เครื่องเขียน โทรศพัท ์
โทรสาร อินเทอรเ์น็ต เป็นตน้ 

7. ความมั่นคง โดยเฉพาะหากเป็นองคก์รที่ไม่ลม้ง่าย จะท าใหผู้น้  าเกิดความมั่นใจ
และมีก าลงัใจที่จะช่วยสรา้งสรรคใ์หบ้รษัิทกา้วหนา้และพฒันาต่อไป   

8. ความตอ้งการทางสงัคม ตอ้งการใหไ้ดร้บัการยกย่อง ชมเชย ปลอดภยั   
9. การบรหิารงาน จะเป็นระบบการใหค้วามเป็นเที่ยงธรรมแก่ทกุฝ่าย โดยผูบ้รหิารจะ

ไม่เลือกรักใครชอบใครกว่ากัน เช่น การรับพนักงานเข้ามาท างานตามความสามารถ และ
เหมาะสมกบัต าแหน่ง รวมทัง้ไดมี้การตรวจสอบความดี ความชอบดว้ยความเที่ยงธรรม โดยจะไม่
มีระบบข่มขู่หรือบงัคบัแกลง้ใหเ้กิดเสียหายหวาดกลวั โดยองคก์รจะตอ้งมีนโยบาย และแผนงานที่
มีประสิทธิภาพที่ดีและสามารถสมัฤทธ์ิผลได ้

ศิรวิรรณ เสรีรตัน ์(2541) กลา่ววา่ ทฤษฎีล าดบัความตอ้งการ ทฤษฎีการจงูใจ ERG ของ 
Alderfer (Alderfer’s ERG Theory)  ว่าทฤษฎี ความต้องการ Alderfer หรือ เรียกอีกอย่างว่า 
ทฤษฎี ERG  (ERG ย่อมาจาก Existence - Relatedness - Growth Theory) มี  Alderfer เป็น 
เจา้ของทฤษฎี ซึ่งเนน้การสรา้งความพอใจ ตามความตอ้งการของมนษุย ์ซึ่งไม่ไดค้วามตอ้งการที่
เกิดขึน้ก่อนหรือหลงั และความตอ้งการหลายอย่างอาจเกิดขึน้ พรอ้มกันได ้ความตอ้งการตาม
ทฤษฎี ERG มีนอ้ยกวา่ความตอ้งการตามล าดบัขัน้ของ Maslow      

Alderfer ไดแ้บง่ความตอ้งการของบคุคลออกเป็น 3 ประการ ดงันี ้  
1. ความตอ้งการความก้าวหน้า เป็นสิ่งที่บุคคลตอ้งการมากที่สุด ไดแ้ก่ ตอ้งการ

ความส าเรจ็ในชีวิต และความตอ้งการไดร้บัการยกย่อง โดยที่ควรไดร้บัการสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร
ส่งเสริมใหพ้นักงานมีการพัฒนาตนเองและเจริญในหนา้ที่การงาน มีการใหโ้อกาสพิจารณาการ
เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนขัน้ หรือมอบหมายงานที่ทา้ทายความสามารถ ใหเ้กิดความรบัผิดชอบที่มาก
ขึน้ ซึง่จะสง่ผลใหพ้นกังานสามารถที่จะกา้วไปสูค่วามส าเรจ็ต่อไปไดใ้นอนาคต 

2. ความตอ้งการมีชีวิตอยู่ เป็นความตอ้งการที่อยู่ในพืน้ฐานของการด ารงชีวิต ซึ่ง
เป็นความตอ้งการทางกาย เช่น ตอ้งการอาหาร ตอ้งการเสือ้ผา้ ตอ้งการที่อยู่อาศยัเครื่องใชต้่าง ๆ 
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และยารกัษาโรค ดังนัน้ผูบ้ริหารจึงควรตอบสนองความตอ้งการดว้ยการใหค้่าตอบแทนเป็นเงิน
ค่าจา้ง เงินเพิ่มพิเศษ รวมถึงความรูส้กึมนัคงปลอดภยัจากการท างาน ได้รบัความยุติธรรม มีการ
ท าสญัญาวา่จา้งการท างาน เป็นตน้   

3. ความตอ้งการมีสมัพันธภาพ เป็นความตอ้งการที่จะมีสมัพันธ์ที่ดีกับบุคคลในที่
ท  างาน ผูบ้รหิารควรมีการสง่เสรมิหรือกระตุน้ใหเ้กิดการท างานรว่มกนัเป็นทีม และมีการสรา้งสาย
สมัพันธ์ระหว่างบุคคลที่ท  างานร่วมกันในองคก์ร เช่น การจัดกิจกรรมที่ท  าใหเ้กิดความสัมพันธ์
ระหวา่งผูน้  าและผูต้าม  

พรรณราย ทรพัยะประภา (2529) กล่าวว่า ทฤษฎีการจูงใจของ Taylor ไดช่ื้อว่าเป็น 
บิดาของการจดัการทาง วิทยาศาสตร ์“The Father of Scientific Management” เนื่องจากเป็นคน
แรกที่ไดเ้สนอแนะหลกัจูงใจ ใหค้นท างานจะที่เรียกว่า“การจัดการทางวิทยาศาสตร”์ (Scientific 
Management) ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารที่มีหลกัเกณฑ ์ทฤษฎีของ Taylor เป็นที่ยอมรบัและยึดถือ
ปฏิบติัตอ่มาเป็นเวลานาน Taylor ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตว่า ระบบการใหผ้ลตอบแทนในขณะนั้นมิไดเ้ป็น
ระบบของการให้ผลตอบแทน มีการก าหนดว่าไม่ว่าจะท างานแล้วมีผลผลิตสูงหรือต ่าก็ได้
ค่าตอบแทนเท่ากนั จะส่งผลใหค้นที่มีผลผลิตสงู จะลดผลผลิตของตวัเองลงเพราะไม่จ าเป็นตอ้ง
ท างานหนักก็ไดค้่าตอบแทนเท่ากัน Taylor จึงได้น าเสนอวิธีการให้ผลตอบแทน ระบบการให้
ผลตอบแทนตอ้งขึน้อยู่กบัผลผลิตงานของแตล่ะคน 

ระบบการจ่ายผลตอบแทนของ Taylor มีลกัษณะพิเศษ คือ การจ่ายผลตอบแทนจะใช้
ระบบ จะมีอัตราผลตอบแทนต่อ หน่วย เป็นสองอัตรา กล่าวคือ อัตราหนึ่งจะใชก้ับระดับของ
ผลผลิตอตัรา โดยอนัแรกจะใชก้บั ผลผลิตที่ต  ่ากวา่มาตรฐาน หรือยงัไม่ถึงมาตรฐาน สว่นอีกอนัจะ
ใชก้บัผลผลิตที่เท่ากบัหรือสงูกว่ามาตรฐาน โดยทกุอย่างจะตัง้อยู่บนพืน้ฐานที่ว่า เงินเป็นตวัจงูใจ 
และมีความสมัพนัธโ์ดยตรงกบัการปฏิบตัิงาน ถา้รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน และถา้ผลตอบแทนท่ีเัป็น
เงินสงูเพียงพอแลว้พนกังานจะมีความสามารถในการท างานที่ดีขึน้  

โดย Taylor ก็ยังไดว้างมาตรฐานที่เหมาะสมไวส้  าหรบัในการปฏิบัติงาน โดยการแยก 
งานออกเป็นส่วน ๆ และไดท้ าการวัดระยะเวลาที่ตอ้งการใชก้ารท างานแต่ละส่วนเพื่อใหบ้รรลุ
เปา้หมายวา่จะตอ้งใชร้ะยะเวลาเท่าไร   

แนวความคิดของทฤษฎีของ Taylor ยงัตัง้อยู่บนสมมติฐานที่ก่ียวขอ้งกบัตวัของบคุคลใน
ที่ท  างาน ดงันี ้ 

1.คนงานมีแนวโนม้ตามธรรมชาติท่ีจะท างานโดยไม่ใชค้วามสามารถเต็มท่่ี   



 23 

2.หนา้ที่ความรบัผิดชอบของฝ่ายบรหิาร คือ การหาพนกังานท างานใหเ้หมาะสมกบั
งานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และท าการฝึกฝนอบรมดว้ยวิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุที่ 
จะน ามาใช ้ประโยชนต์่อในการท างาน 

3. ปัญหาในเรื่องของความไม่มีประสิทธิภาพในการท างาน จะเป็นปัญหาอย่างหนึ่ง
ของฝ่ายบรหิาร มิใช่ ปัญหา ของคนงาน   

4. ผลการปฏิบัติงานของพนักงานควรจะเก่ียวพันโดยตรงกับระบบของการจ่าย
ค่าตอบแทน Taylor มีความเช่ือว่าประสิทธิภาพของพนกังานจะสงูขึน้ ถา้มี การจงูใจใหพ้นกังาน
ดว้ยการจ่ายผลตอบแทนต่อหน่วย และการออกแบบงานใหมี้วิธีการที่ดีท่ีสดุ   

5. คนงานจะเกิดความรูส้กึผิด ในกรณีที่ว่าถา้พวกเขาท างานเสรจ็อย่างรวดเรว็เกินไป 
และยงัไม่ใช่เวลากลบับา้น พวกเขาจะกลายเป็นคนว่างงาน   

ทฤษฏีของ Taylor ดงักล่าวนี ้เป็นแนวทางที่ผูบ้รหิารน าไปใชม้าเป็นเวลานานพอสมควร 
จนกระทั่งผูบ้ริหารส่วนใหญ่เริ่มยอมรบัว่าแนวทางนีมี้ขอ้เสียหลายประการดว้ยกัน ซึ่งพอสรุปได ้
ดงันี ้  

1. ปัจจยัอื่นจะจงูใจใหพ้นกังานเกิดการปฏิบตัิงาน และมีอีกหลายอย่างแทนที่จะเป็น
เงินแต่ เพียงอย่างเดียว สิ่งเหลา่นี ้ไดแ้ก่ ความส าเรจ็ การยกย่องนบัถือ ความสมัพนัธก์บัผูร้ว่มงาน
หรอืโอกาสของการพฒันาและความเจรญิงอกงามสว่นบคุคล  

2. การที่มีทศันะเก่ียวกับความเกียจครา้นของคน และจะตอ้งควบคมุการท างานของ
คนงานทุกคน อีกทั้งยงัจูงใจใหค้นท างานดว้ยเงินเพียงอย่างเดียว เป็นทศันะที่ไม่ถูกตอ้ง คนงาน
บางคนสามารถมีความรบัชอบที่จะท างานได้ด้วยตัวอย่างมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการ
ควบคมุได ้

Maslow Abraham Harold (1981) กล่าวว่า จุดเริ่มตน้ของกระบวนการจูงใจ คือความ
ตอ้งการของคน ความตอ้งการของ Maslow แบ่งไดเ้ป็นระดบัต่างกัน ทฤษฎีของ Maslow เป็นที่
รู ้จัก  และใช้กันอย่างกว้างขวางในนามของ “Maslow’s Hierarchy of Needs” Maslow ได้
ตัง้สมมติฐานไวว้่า  

1. ความตอ้งการของคนจะเรียงล าดบัตามความส าคญั เม่ือความตอ้งการอย่างหนึ่ง
ไดร้บัการตอบสนองแลว้ ความตอ้งการอย่างอื่นจะเกิดขึน้มาทนัที    

2. คนเป็นสตัวอ์ย่างหนึ่งที่มีความตอ้งการ และความตอ้งการของคนไม่สิน้สดุ 
3. ความตอ้งการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ได้รบับการตอบสนองแลว้จะไม่เป็นสิ่งจูงใจ

พฤติกรรมตอ่ไปอีก การเรยีงล าดบัความตอ้งการ มีดงันี ้  
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1. ความตอ้งการทางรา่งกาย เป็นสิ่งที่เป็นพืน้ฐานของความตอ้งการ เช่น ความ
ตอ้งการอาหาร มีน า้ใหด้ื่ม และมีความตอ้งการทางเพศ เป็นตน้ ซึ่งโดยปกติสิ่งที่จะสง่ผลต่อความ
ตอ้งการทางดา้นร่างกายคือพฤติกรรมของคน เม่ือความตอ้งการทัง้หมดไม่ไดร้บัการตอบสนอง 
บคุคลใดก็ตามที่ยงัอยู่ในภาวะความปลอดภยั การขาดแคลนอาหาร และการเขา้สงัคมแลว้ บคุคล
ผูน้ัน้จะมีความตอ้งการทางดา้นรา่งกายมากที่สดุ   

2. ความตอ้งการทางดา้นความมั่นคงปลอดภยั บุคคลตอ้งการความมั่นคงและ
ปลอดภัยใหเ้กิดขึน้ในชีวิต ซึ่งความมั่นคงและความปลอดภัยจะเกิดขึน้เม่ือไดร้บัการตอบสนอง
ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย ความตอ้งการทางดา้นความมั่นคงและความปลอดภยั จะเก่ียวกบั 
การป้องกันอนัตรายต่างๆที่จะเกิดขึน้กับร่างกาย หรือ จากการข่มขู่ ความเจ็บป่วย หรือสญูเสีย
ความมั่นคงทางดา้นเศรษฐกิจ ในปัจจุบนัความตอ้งการทางดา้นความมั่นคงปลอดภยัเป็นเรื่องที่
ส  าคัญมากในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนายจา้งและลูกจา้ง ในมุมมองของ ฝ่ายบริหาร ความ
ตอ้งการดา้นความมั่นคงปลอดภัย คือการใหค้วามแน่นอนและมั่นคงในหนา้ที่การงาน ใหเ้กิด
ความรูส้กึปลอดภยัในการท างาน โดยในปัจจบุนันัน้จะเห็นว่าความตอ้งการของนายจา้งแรงงานที่
มีต่อฝ่ายของการบริหารนัน้ จากความตอ้งการเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มผลตอบแทนทางดา้นการเงิน
ใหก้ับพนักงานที่สงูขึน้แลว้ ยงัมีจะความตอ้งการทางดา้นความมั่นคง และสิทธิประโยชนพ์ิเศษ
ดา้นอื่นอีกดว้ย  

3. ความตอ้งการทางดา้นสังคม เม่ือไดร้บัความตอ้งการทางดา้นร่างกายและ
ความปลอดภัยสิ่งที่จะตอ้งตามมาคือความตอ้งการทางดา้นสังคม ซึ่งจะสามารถจูงใจผูค้นได้ 
เนื่องจากโดยทั่วไป คนทุกคนชอบเขา้สงัคมอยู่แลว้ ความตอ้งการดา้นนีจ้ะเป็นความตอ้งการใน
การอยู่รว่มกัน และการไดร้บัการยอมรบัจากบุคคลอื่น ๆ และมีความรูส้ึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มทางสงัคม เช่น ตอ้งการความรกั ตอ้งการการยอมรบัจากเพื่อน ตอ้งการที่จะเป็นเจา้ของ 
ตอ้งการสมาคม ตอ้งการใหแ้ละยอมรบัความเป็นเพื่อนจากผูค้นใกลช้ิดทั่วไป 

4. ความตอ้งการที่อยากมีช่ือเสียงหรือฐานะเด่น ความมั่นใจในตนเองเป็นความ
มั่นใจระดบัสงู ในเรื่องของความรูค้วามสามารถ และตอ้งการใหผู้อ้ื่นยกย่อง  

5. ความตอ้งการในการสรา้งใหรู้จ้กัตวัตนมีความประจกัษ์ตน หรือความสมหวงั
ในชีวิต เป็นความต้องการระดับสูงสุดของชีวิตมนุษย์ ซึ่งความต้องการดั งกล่าวจะท าให้เกิด
ความส าเร็จในทุกสิ่งอย่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลไดต้ัง้เป้าหมายใหก้ับชีวิตและผลกัดันใหชี้วิตไปถึง
เป้าหมายที่ตอ้งการ ในทางที่ดีที่สุดที่คาดหมายไว ้ซึ่งความส าเร็จดังกล่าวจะขึน้อยู่กับความรู้
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ความสามารถของบุคคลดว้ย โดยความตอ้งการนีจ้ะตอ้งใชค้วามสามารถของตนเองในทุกๆดา้น
อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มท่ีมากที่สดุ  

ทองฟู ศิรวิงศ ์(2555) กล่าวว่า ทฤษฏีแรงจงูใจ การจงูใจหมายถึงภาวะที่ถกูกระตุน้หรือ
การผลกัดนัโดยแรงจงูใจใหแ้สดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมาเพื่อบรรลเุป้าประสงคท์ี่หวงั
ไว ้แนวความคิดของการจงูใจมีทฤษฏีต่าง ๆ ที่อธิบายโดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

1. ทฤษฏีเนือ้หา โดยมุ่งเนน้ไปที่เบือ้งตน้ตามความตอ้งการของแต่ละบุคคลที่มีผล
ต่อการท างานประกอบไปด้วยความต้องการทางกายภาพทางจิตวิทยาท าให้บุคคลเกิดแรง
ตอบสนองและลดความตอ้งการสรา้งสภาพแวดลอ้มในที่ท  างานที่ตอ้งการให้รบัทราบถึงการ
ท างานที่ดีหรือไม่ดีและความพงึพอใจในระดบัสงูหรอืต ่า้ 

ทฤษฎีเนื ้อหาแรงจูงใจ สาระของทฤษฎีนี ้ คือแรงจูงใจเป็นมาผลจากความ
พยายามที่จะใหค้วามตอ้งการสว่นบคุคลไดร้บัความพงึพอใจมีอยู่ดว้ยกนั 2 ทฤษฎี เป็นที่รูจ้กักนัดี
ที่เสนอความคิด ดงันี ้ 

1.ทฤษฎีล าดบัขัน้ของความตอ้งการของ อบัราฮมั มาสโลว ์เป็นนกัจิตวิทยาที่
เป็นเจา้ของทฤษฎีแรงจงูใจไดก้ล่าววา่มนษุยมี์ความตอ้งการเป็นล าดบัขัน้จากล าดบัที่ต  ่าไลร่ะดบั
ไปยงัจุดที่สงู แบ่งเป็น 5 ระดบัความตอ้งการของมนุษยแ์ต่ละบุคคล ประกอบดว้ยความตอ้งการ
ล าดับสูง (Higher Order Needs) ไดแ้ก่ความตอ้งการประสบความส าเร็จในระดับที่สูง (Self –
Actualization) และความต้องการได้รบั การยกย่อง (Esteem) ส าหรบัความต้องการระดับต ่ า้ 
(Low Order Needs) ประกอบดว้ยความตอ้งการดา้นสังคม (Social) ความตอ้งการดา้นความ
ปลอดภยั (Safety) ความตอ้งการดา้นรา่งกาย (Physiological) ตามทฤษฎีล าดบัขัน้ของมาสโลว์
ความตอ้งการจะเพิ่มขึน้ตามความตอ้งการของบคุคลเม่ือไดร้บัความส าเรจ็ในตอ้งการในล าดบัต ่า้ 
(Lower Order Need) ก็จะแสวงหาความตอ้งการที่สูงขึน้มาสโลว ์(Maslow)ไดส้มมติว่าความ
ต้องการบางชนิดมีความส าคัญกว่าชนิดอื่นและจะท าให้เกิดความพึงพอใจก่อนจะสามารถ
แรงจูงใจใหเ้กิดความตอ้งการอื่น ๆ ตามมา เช่น ความตอ้งการดา้นร่างกายก่อนจึงจะเกิดความ
ตอ้งการดา้นสงัคมไดแ้ละที่เหลือก็เกิดความตอ้งการตามล าดบัขัน้สงูขึน้ มมุมองของมาสโลว ์เป็น
ที่นิยมใชใ้นองคก์รต่าง ๆ ในสหรฐัอเมรกิาเพราะเป็นเครื่องมือที่ใชแ้สดงใหเ้ห็นไดง้่ายแต่ก็ยงัไม่ได้
การยืนยนัว่าจะเป็นไปตาม 5 ขัน้ตอนดงัที่กล่าวขา้งตน้เนื่องจากความตอ้งการของมนษุยมี์ความ
ยืดหยุ่นผลวิจัยบางผลงานชีว้่ามนุษยมี์ความโนม้เอียงไปท าการเพิ่มความตอ้งการในล าดับสูง 
(Higher Order Needs) มากกวา่ในล าดบัต ่า้ (Lower Order Needs) 
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2. ทฤษฎี2 ปั จจัยของ Herzberg (Two-Factor Theory) Fredrick Herz- 
berg และเพ่ือนไดเ้ริม่วิจยัเก่ียวกบัเรื่องทฤษฎีแรงจงูใจ โดยการท าแบบสอบถามคนงานในสิ่งที่เขา
รูส้ึกชอบและรูส้ึกไม่ชอบในการท างานของเขา หลงัจากการวิเคราะหจ์ากค าตอบของคนงานแลว้
ชีใ้หเ้ห็นบางสิ่งที่แตกต่างในแต่ละกรณีท าให้เขาและเพื่อนไดพ้ัฒนาทฤษฎีที่เรียกว่าทฤษฎี 2 
ปัจจัยของ Fredrick Herzberg โดยทราบกันว่า คือ ทฤษฎีแรงจูงใจและธ ารงรกัษาเป็นทฤษฎีที่
ระบถุึงสภาพแวดลอ้มของงานที่ท  าใหเ้กิดความไม่พึงพอใจและลกัษณะของงานที่ท  าใหเ้กิดความ
พงึพอใจในงาน ประกอบดว้ย 

1. ปัจจัยสุขอนามัย เป็นสิ่งที่ป้องกันไม่ใหเ้กิดความไม่พึงพอใจในงาน 
ปัจจัยสุขอนามยัมีความสมัพันธก์ับสภาพแวดลอ้มของงานมากกว่าเนือ้ของงาน ส่ิงที่ส  าคญัคือ 
เงินเดือน การใหเ้งินเดือนเพิ่มขึน้ก็ไม่สามารถท าใหพ้นักงานพึงพอใจหรือจูงใจไดจ้ะเห็นไดว้่า
ปัจจยัสขุอนามยัมีความสมัพนัธก์บัความตอ้งการท ารา่งกาย ท าใหบ้คุคลเกิดความพงึพอใจในงาน
และเป็นการปอ้งกนัไม่ใหพ้นกังานเกิดความไม่พงึพอใจในการท างาน 

2. ปัจจยัจงูใจ เป็นปัจจยัในกากระตุน้ใหเ้กิดแรงจงูใจในการท างานท าให้
งานมีประสิทธิภาพมากขึน้เป็นที่ยอมรบัและเพิ่มความรบัผิดชอบความพึงพอใจท่ีต ่า้อาจเกิดจาก
การขาดการจงูใจไดแ้นะน าใหเ้พิ่มความรบัผิดชอบในงานมากขึน้  

2. ทฤษฎีกระบวนการ มุ่งแสวงหาความเขา้ใจในกระบวนการความรบัรูค้วามเขา้ใจ 
ซึ่งเกิดขึน้ภายในของแต่ละบุคคลและมีอิทธิพลต่อการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคล
โดยทั่วไปทฤษฎีเนือ้หาเนน้ทีลกัษณะของการจงูใจดงันี ้จึงมีแนวโนม้ที่จะหาทางเพื่อพฒันาการจงู
ใจโดยเก่ียวขอ้งกบัการกระตุน้ความตอ้งการแต่ไม่ใหค้วามสนใจในกระบวนการความคิด ซึ่งเลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นในที่ท  างานทฤษฎีกระบวนการ เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นที่ความคิดซึ่งมี
ผลกระทบต่อการตดัสินใจเก่ียวกบัทางเลือกในการปฏิบตัิงานของบคุคล ซึง่มีดว้ยกนัหลายทฤษฎี 

3.ทฤษฏีการเสริมแรง เป็นทฤษฎีที่ว่าดว้ยกระบวนการควบคมุพฤติกรรมของแต่ละ
บคุคลเพื่อใหเ้กิดผลลพัธท์ี่เหมาะสมเนน้ที่สงัเกตการณม์ากกว่าความนึกคิดของพนกังานซึ่งมีคณุ
ต ่าในระดบัสงูผูบ้รหิารสามารถเปลี่ยนแรงจงูใจตามที่ปรากฎออกมาของพนกังานโดยการเสรมิแรง
อย่างมีระบบการเสริมแรง ในวิชาพฤติกรรมองคก์รจะมีความหมายเฉพาะดา้นการศึกษาทาง
จิตวิทยาการเสรมิแรงเป็นการบรหิารผลลพัธข์องพฤติกรรมหนึง่การบรหิารการเสรมิแรงที่เหมาะสม
สามารถเปลี่ยนทิศทาง ระดบั และความต่อเนื่องของพฤติกรรมบคุคลได ้การเสรมิแรงแบ่งได ้2 วิธี 
คือ ทฤษฎีการวางเงื่อนไขในการปฏิบตัิงาน และทฤษฎีเงื่อนไขแบบคลาสสิก ซึง่เป็นการเรียนรูท้าง
จิตวิทยาขัน้พืน้ฐาน 
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ทฤษฎีการวางเงื่อนไขในการปฏิบตัิการ ซึ่งเป็นกระบวนการของการควบคมุโดย
การจัดการผลลัพธ์ของพฤติกรรมนั้น ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกและทฤษฏีการวาง
เงื่อนไขในการปฏิบตัิการท่ีมีความแตกตา่งกนั 2 ขอ้ คือ 

1.ทฤษฏีการวางเงื่อนไขในการปฏิบัติการควบคุมโดยผลลัพธ์ที่ตามมา
ภายหลงั 

2.ตอ้งการตรวจสอบผลลพัธม์าก่อนการปฎิบตัิการและผลลพัธ ์
Skinner  Burrhus Frederic (1965) กล่าวว่า ทฤษฎีที่เรียกว่า “กฏของผลกระทบ (Law 

of Effect)” เนือ้หามีอยู่ว่าพฤติกรรมใดที่ไดก้ระท าลงไปแลว้ผลลพัธ์เป็นบวกหรือเป็นที่พึงพอใจ
บุคคลก็จะกระท าพฤติกรรมซ า้ ๆ อีก ถา้ผูบ้ังคับบัญชาตอ้งการท าใหบุ้คคลผูน้ั้นมีความรูส้ึกใน
ทางบวก การวิจยัคน้พบว่าการเสริมแรงตอ้งเป็นการใหร้างวลัเฉพาะประเภทที่ท  าใหมี้อิทธิพลต่อ
การกระท าการให้รางวัลภายนอกซึ่งเป็นการให้รางวัลในทางบวกเพื่อให้เกิดพฤติกรรมและ
เลียนแบบผลลพัธจ์ากแรงเสรมิจากสภาพสิ่งแวดลอ้มภายนอกมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างาน
ของบคุคลโดยใชก้ฏของผลกระทบทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก  
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ภาพประกอบ 2 แสดงการเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎี Maslow และ Herzberg 
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แนวคิดทฤษฎีเกีย่วกบัการคงอยู่ในงาน 
Zweerink (2008) กล่าวว่า ความตัง้ใจคงอยู่ว่าเป็นมิติเดียว (Unidimensional) ที่แสดง

ถึงความตัง้ใจของพนกังานที่จะคงรกัษาสภาพการปฏิบตัิงานในองคก์ร โดยไตรต่รองจากความคิด
ของพนกังาน 

นงนุช เจดียแ์ปง (2550) กล่าวว่า ความหมายของความตัง้ใจคงอยู่ หมายถึง ความคิด
ของพนกังานที่จะท างานอยู่กบัองคก์ร โดยที่ไม่มีความคิดที่จะลาออกและอยู่ไดด้ว้ยความเต็มใจ
และสมคัรใจ โดยพนกังานที่มีความตัง้ใจที่จะคงอยู่กบัองคก์รจะมีระดบัความตัง้ใจลาออกอยู่ใน
ระดบัที่ต  ่า 

ปรียาพร วงศอ์นตุรโรจน ์(2553) กลา่วว่า ความตัง้ใจคงอยู่ในงาน จะเก่ียวขอ้งกับความ
ผกูพนัที่เกิดขึน้ และความรูส้กึจงรกัภกัดีกบัองคก์ร ท าใหอ้ยู่ในองคก์รดว้ยความรูส้กึพงึพอใจ และ
อยากที่จะปฏิบตัิงานกบัองคก์รเป็นระยะเวลานาน และไม่คิดที่จะลาออก เรื่องดงักลา่วจะเป็นเรื่อง
ที่ชีใ้หเ้ห็นถึงความสามารถขององคก์รในการรกัษาบุคลากรใหค้งอยู่ในงาน และคงอยู่กับองคก์ร
ต่อไปใหย้าวนานที่สดุ  

Mathis and Jackson (2010) กล่าวว่า การคงอยู่ในงานถือเป็นเรื่องที่ส  าคญักบัองคก์ร 
เนื่องจากการที่องคก์รสามารถเลือก คนดีมีความรูค้วามสามารถที่จะเขา้มาท างานในองคก์รถือ
เป็นเพียงความส าเร็จเบือ้งตน้เท่านัน้ องคก์รจะตอ้ง รกัษาพฒันาใหบุ้คลากรใหค้งปฏิบตัิงานอยู่
กับองค์กร  และก าลังใจที่จะปฏิบัติงาน พัฒนาความรูค้วามสามารถในการท างานเพื่อรกัษา
บคุลากรเหลา่นัน้ใหค้งอยู่ในงานไดน้านที่สดุ การที่บคุลากรคงอยู่ในงานนัน้ ย่อมหมายถึงบคุลากร
ที่มีความรูค้วามสามารถในงานเขา้ใจเป้าหมายขององคก์ร มีสมัพนัธท์ี่ดีกบัคนในองคก์ร มีความ
ช านาญเก่ียวกับงานในองค์กรและมีความรอบรูก้ับผู้มาให้บริการ ตลอดจนเป็นการสรา้ง
ภาพลกักษณท์ี่ดีต่อองคก์รซึง่สง่ผลไปถึงการรกัษาองคก์ร 

ปัจจยัที่สง่ผลตอ่การคงอยู่ในงาน แบ่งเป็น 5 ประการ ไดแ้ก ่ 
1.โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ จากการศกึษา พบวา่ องคก์รที่มีการพฒันาดา้นอาชีพ

จะมีผลต่อการคงอยู่ของบุคลากรมากกว่าปัจจยัดา้น ค่าตอบแทน และความสมดุลระหว่างชีวิต
การท างานและชีวิตสว่นตวั ปัจจยัดา้นโอกาสกา้วหนา้ในอาชีพ มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

1.1 การวางแผนอาชีพ องค์กรจะเพิ่มการคงอยู่ของบุคลากรโดยมีการ
วางแผนอาชีพอย่างเป็นทางการ โดยใหบุ้คคลากรและผูบ้ังคับบัญชาไดร้่วมกันวางแผนในการ
เติบโต พัฒนางาน และมีระบบช่วยสนับนุน เช่น การมีระบบพี่เลีย้งซึ่งเปิดใหผู้บ้ริหารหรือผู้ที่มี
ประสบการณ ์ผูเ้ช่ียวชาญใหค้ าแนะน ากบับคุลากรรุน่ใหม่ 
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1.2 การพัฒนาอาชีพ การให้ความรู ้การใหโ้อกาสฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยก าหนดการใหค้วามรูแ้ละความสามารถใหม่ ๆ ที่เก่ียวขอ้งบคุลากรในองคก์รอย่างชดัเจน ท า
ใหบุ้คลากรจะรูส้ึกไดร้บัการยอมรบัและองคก์รจะเห็นคณุค่าที่เพิ่มขึน้จะน าไปสู่การคงอยู่ในงาน 
ดงันัน้รูปแบบการพฒันาอาชีพองคก์รตอ้งพยายามออกแบบใหเ้หมาะสมและตรงกบัความตอ้งการ
ของบคุลากรในองคก์ร 

2. ดา้นส่วนประกอบขององคก์ร เป็นปัจจัยดา้น องคก์รมีผลต่อบุคลากรในการ
ตดัสินใจที่จะอยู่ในงาน มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก่   

2.1 ความต่อเนื่องของงานและความมั่นคงของงาน การลดขนาดของการ
ปลดบุคลากรออกจากงาน การรวมตัวขององคก์ร และการปรบัโครงสรา้งขององค์กร มีผลต่อการ
คงอยู่ของบคุลากร บคุลากรท่ีมีพบเห็นวา่เพื่อนรว่มงานประสบปัญหานีจ้ะเริ่มมีระดับความเครียด
โดยมีผลท าใหบุ้คลากรคิดที่จะหางานใหม่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณน์ัน้กับตนเอง ดังนัน้องคก์รที่มี
ความตอ่เนื่องและความมั่นคงในการท างานย่อมจะท าใหอ้งคก์รเพิ่มขึน้   

2.2 วัฒนธรรม และค่านิยมขององค์กร วัฒนธรรม องค์กรเป็นแบบแผน
ค่านิยมและความเช่ือที่มีต่อองคก์ร มีความหมายต่อบทบาทพฤติกรรมของ บคุลากร ค่านิยมของ
องคก์รมีผลต่อการคงอยู่ของบคุลากร คือ ความเช่ือมั่น โดยไดร้บัความไวว้างใจจากผูร้ว่มงานและ
ผูบ้รหิาร   

2.3 กลยทุธ ์โอกาส และการบริหารจดัการขององคก์ร คณุภาพของวิสยัทัศน์
ที่ผูบ้รหิารขององคก์รแสดงการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพขององคก์รนัน้ 
เป้าหมายที่ชัดเจนขององคก์ร ท าใหบุ้คลากรรบัรูว้่าองคก์รเป็นที่ ๆ น่าท างาน โดยเฉพาะบุคคลที่
มุ่งหวงัความกา้วหนา้ในอาชีพการงาน    

3. ดา้นการออกแบบงานและการท างานเป็นปัจจยัการท างาน ที่สง่ผลใหเ้กิดการ
คงอยู่ในงาน มี 2 ปัจจยั ไดแ้ก ่   

3.1 ความสมดุลในชีวิตส าหรับการท างานและชีวิตส่วนตัว การมีความ
ยืดหยุ่นของงานจะมีผลดีต่อชีวิตการท างาน ชีวิตส่วนตัวท าใหป้ระสานกันไปได ้องคก์รสามารถ
จัดการท างานที่จะช่วยให้เกิดความสมดุลในชีวิตการท างานและในชีวิตส่วนตัว ได้แก่ การมี
ตารางเวลาในการปฏิบตัิงานที่ยืดหยุ่น การแบ่งหนา้ที่รบัผิดชอบในการท างาน นโยบายในการลา
ป่วย ผูช้่วยในการดแูลเด็กและผูส้งูอายซุึ่งในการจดัการท างานที่จะช่วยใหเ้กิดความสมดลุในชีวิต
ส าหรบัการท างานและในชีวิตส่วนตัวขององคก์รต่อบุคลากร เพื่อแสดงใหบุ้คลากรไดท้ราบว่า
องคก์รเขา้ใจยอมรบั เขา้ใจการจดัสมดลุของงานและชีวิตสว่นตวั 
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3.2 ความยืดหยุ่นในการท างาน เป็นความยืดหยุ่นของตารางเวลาในการ
ปฏิบติังานนโยบายและวิธีการท างานมีความส าคญัต่อการคงอยู่ของบุคคล ดงันัน้วิธีที่จะรกัษา
บุคลากรไวใ้นงาน คือ การติดตามตรวจสอบและปรบัเปลี่ยนปริมาณงานให้เหมาะสมรวมไปถึง
การจดัใหมี้ตารางการท างานแบบเลือกไดห้รอืลดวนัท างานต่อสปัดาหต์ามความเหมาะสม   

4. ดา้นสัมพันธภาพของบุคลากร โดยองคก์รตอ้งมีนโยบาย เก่ียวกับบุคลากร
อย่างเหมาะสม มีความยุติธรรมของการจัดการทางวินัย มีการมอบหมายงาน การให้โอกาส
กา้วหนา้ในหนา้ที่ การไม่แบ่งแยกการปฏิบตัิกบับุคลากรและผูบ้งัคบัสรา้งความสมัพนัธท์างบวก
กบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใหค้วามยติุธรรม ใหผ้ลตอบกลบัในการท างานที่ดี ยอมรบัผลงาน สนับสนุน
และโดยสง่เสรมิพฒันาอาชีพของบคุลากร   

5. ดา้นการใหร้างวลักบัการคงอยู่ โดยจดุส าคญัในการรกัษาบคุลากรใหค้งอยู่ใน
งาน คือ การมีระบบค่าจา้งที่แข่งขนัไดใ้กลเ้คียงกบัพืน้ฐานคา่ตอบแทนทั่วไป มี 2 ดา้น ไดแ้ก ่  

5.1 การแข่งขนัดา้นผลประโยชนก์ าไร การแบ่งปันผลประโยชน ์ก าไรที่มีผล
ต่อการคงอยู่ของพนักงาน คือ โปรแกรมผลประโยชนท์ี่สามารถปรบัเปลี่ยนไดใ้หส้อดคลอ้งกับ
ความตอ้งการ หากบคุลากรสามารถเลือกไดว้่าตอ้งการผลประโยชน ์อย่างไรจากที่องค์กรมีจะท า
ใหบ้คุลากรรูส้กึสอดคลอ้งกบัความตอ้งการสว่นตวั และลดความคิดในการที่จะเปลี่ยนงาน    

5.2 ผลประโยชนแ์ละสิทธิพิเศษ โดยการเสนอผลประโยชนส์ิทธิต่าง ๆ ใน
หลายรูปแบบ เช่น โปรแกรมการท่องเที่ยวการลดราคา มีสถานที่ในการพักผ่อนในการท างาน 
สถานที่ดแูลเด็กในเวลากลางวนั มีหน่วยบ ารุงรกัษายานพาหนะ จัดใหมี้ตูเ้บิกเงินภายในบริเวณ
องคก์ร ทัง้นีเ้พื่อลดระยะเวลาที่บคุลากรใชใ้นการท าธุระสว่นตวัใหน้อ้ยลง และบคุลากรจะรูส้กึว่า
องคก์รเป็น องคก์รที่ดีใสใ่จกบับคุลากรท าใหก้ิดการคงอยู่ในงาน    

5.3 ผลงานและผลตอบแทนจากงาน บคุคลย่อมมีความตอ้งการค่าตอบแทน
ตามผลงานที่ไดท้  า ถา้บุคคลไดร้บัเงินเดือนเพิ่มขึน้เหมือนกบัผู้อื่นที่มีความสามารถต ่ากว่า ขาด
งานมากกว่า และท างานไม่เต็มเวลา จะท าใหรู้ส้กึว่าไม่ยตุิธรรม ซึ่งอาจมีผลท าใหบุ้คคลแสวงหา
งานอื่นที่ให้ค่าตอบแทนตามความแตกต่างของผลงาน บุคคลให้ความส าคัญกับในการปรบั
ค่าตอบแทนที่เกิดขึน้จริงมากกว่าระบบที่ใชใ้นการตัดสินค่าตอบแทน ดังนั้นการบริหารจัดการ
ผลงานและกระบวนการประเมินผลงานตอ้งเช่ือมโยงกบัการเพิ่มคา่ตอบแทน   

5.4 การยอมรบั โดยการยอมรบับุคคลเป็นได้ทั้งรูปธรรมและนามธรรม ซึ่ง
โดย รูปธรรม ไดแ้ก่ การยกย่องเป็นบุคคลดีเด่นแห่งปี เป็นผูมี้ผลงานที่ดีเลิศและนามธรรม ไดแ้ก่ 
ค่าชมเชยจากผูบ้รหิาร 
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Taylor (2005) กล่าวว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดเชิงบวกต่อการคงอยู่ในองคก์รของ
พนกังานแบ่งออกเป็น 6 ปัจจยั คือ 

1. การให้ค่าตอบแทน โดยลักษณะค่าตอบแทนที่ก าหนดจะต้องยุติธรรมและ
สอดคลอ้งกบัการจา้งงานในตลาดแรงงาน รวมถึงสวสัดิการ ผลประโยชนอ์ื่นในรูปแบบต่าง ๆ นัน้ 
ควรจะใหพ้นกังานสามารถเลือกรูปแบบผลประโยชนต์ามความตอ้งการของตนเองไดเ้นื่องจากเป็น
สิ่งที่สามารถดงึดดูใหพ้นกังานอยู่กบัองคก์รไดน้าน 

2. การสรา้งแรงดึงดูด เป็นการเตรียมความพรอ้มใหก้ับพนักงานใหม่ก่อนที่จะเริ่ม
ปฏิบตัิงาน ดว้ยการฝึกอบรมเก่ียวขอ้งกบัการควบคมุอารมณเ์พื่อรบักบัการปรบัเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึน้ในองคก์ร การรบัรูถ้ึงเป้าหมายในองคก์ร วิสยัทัศนอ์งคก์ร พันธกิจขององคก์ร และขอ้มูล
เก่ียวกบัองคก์ร  

3. การปรบัปรุงคุณภาพของการบริหารจัดการ โดยองคก์รควรคัดเลือกผูท้ี่มีความ
เหมาะสมต่อการเป็นผู้บริหาร เพราะจะส่งผลต่อความพึงพอใจและการคงอยู่ในองค์กรของ
พนกังาน 

4. การดูแลแบบครอบครัวเดียวกัน เพื่ อให้เกิดความอบอุ่นและมั่ นใจในการ
ปฏิบตัิงาน 

5. การฝึกอบรมและโอกาสในการพฒันา ซึ่งเป็นสิ่งที่จะท าใหพ้นกังานเกิดความพึง
พอใจ 

6. ความคาดหวงัของพนกังานต่อการบรหิารจดัการ กลา่วคือพนกังานใหม่ส่วนใหญ่
มักจะความคาดหวังว่าจะไดร้บัการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม งานที่ท  า มีความสนุกและตื่นเตน้ มี
ความกา้วหนา้ ซึ่งถา้ความคาดหวงัเหล่านีจ้ะไดร้บัการตอบรบั การตอบสนองเป็นอย่างดี โดยจะ
เป็นสิ่งที่จะดึงดดูใหมี้การคงอยู่ในองคก์รไดน้านมากขึน้ความชดัเจนแก่พนกังานในการยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบตัิงาน และการบรรลตุามเปา้หมายขององคก์รและมีการคงอยู่ในองคก์ร 

Mathis and Jackson (2010) กล่าวว่า การคงอยู่ในงานเป็นสิ่งที่ผู้ที่ มีอ  านาจสูงสุด
จะตอ้งสามารถที่จะบริหารจัดการได ้และสามารถที่ขบัเคลื่อนกิจกรรม เพื่อใหพ้นักงานคงอยู่ใน
งาน โดยปัจจยัที่จะมีอิทธิพลตอ่การคงอยู่ในองคก์รแบ่งออกเป็น 5 ปัจจยั ดงันี ้

1. ลกัษณะงานและการท างาน เนื่องจากแต่ละบคุคลใชเ้วลาสว่นใหญ่กบัการท างาน 
ซึง่ทกุ ๆ คนตอ้งการที่จะปฏิบตัิงานในที่ที่มีอปุกรณ ์เครื่องมือและเทคโนโลยีที่เพียงพอและทนัสมยั 
ตลอดจนการที่สถานที่มีบรรยากาศที่ดี มีสภาพแวดลอ้มในการท างานที่ รูส้ึกปลอดภัย ทั้งดา้น
ปัจจยัทางกายภาพ และสิ่งแวดลอ้ม ลกัษณะงานและการท างาน ประกอบดว้ย 
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1.1 การมีอิสระในงาน ตามหน้าที่บทบาทในขอบเขตของงานไดเ้ต็มที่ และมี
อ านาจที่จะบริหารออกค าสั่งตามขอบเขตของในระดบัอ านาจหนา้ที่ โดยจะพิจารณาตามหนา้ที่
บทบาทและความเหมาะสมของพนกังาน โดยพนกังานทุกคนตอ้งจดัการงานของตนเองไม่มีการ
มาควบคมุ 

1.2 ความยืดหยุ่นของงาน ไม่ว่าจะเป็นตารางการท างาน การปฏิบัติงาน 
นโยบายและวิธีการท างาน มีความส าคญัต่อการคงอยู่ของพนกังาน โดยจะน าไปสู่การท างานได้
อย่างมีคณุภาพ และไดผ้ลผลิตที่มากขึน้ ท าใหค้วามยืดหยุ่นในงานจะเป็นหวัใจหลกัที่ส  าคญัของ
องคก์รที่จะช่วยลดภาวะความกดดันจากสถานการณ์ที่มีสภาวะมากขึน้ โดยวิธีการที่ท  าใหเ้กิด
ความยืดหยุ่นของงาน ก็คือการให้พนักงานไดมี้โอกาสเลือก และเปลี่ยนแปลงตารางของการ
ท างานได ้

1.3 ความสมดลุในชีวิตความส่วนตวั และชีวิตท างาน การที่จะมีความสมดลุใน
ระหว่างการท างาน และครอบครวัก็เป็นสิ่งที่จะส าคญัที่สดุ โดยรูปแบบความสมดลุนีจ้ะมีไดห้ลาย
รูปแบบ เช่น ความยืดหยุ่นของงาน การรว่มมือกันในความยืดหยุ่นในการท างาน และในเรื่องของ
ผลประโยชนต์่าง ๆ 

2. สมัพนัธภาพบคุลากรภายในองคก์ร ประกอบดว้ย สมัพนัธภาพกบัเพื่อนผูร้ว่มงาน
และสมัพนัธภาพกบัผูบ้งัคบับญัชา 

3. ปัจจยัดา้นคณุลกัษณะขององคก์ร หมายถึงสว่นประกอบในองคก์ร ไดแ้ก่ นโยบาย 
และการบรหิารจดัการ โดยมีองคป์ระกอบ ดงันี ้

3.1 ความมั่นคงในงาน ถา้องคก์รใดมีการลดขนาดขององคก์ร การใหอ้อกจาก
งานและการปรบัโครงสรา้งองคก์ร สิ่งเหล่านีล้ว้นมีผลกระทบต่อความผูกพันและการคงอยู่ของ
พนกังานทัง้สิน้ ซึ่งท าใหพ้นกังานเกิดความเครียด และมีความคิดที่จะลาออกก่อนที่จะถกูไล่ออก 
ในทางตรงกนัขา้มถา้องคก์รใดมีความมั่นคงในงานสงู ก็จะมีอตัราการคงอยู่สงูขึน้ตามไปดว้ย 

3.2 วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร กล่าวคือ ถ้าองค์กรใดที่ มีวัฒนธรรมของ
องค์กรช่วยให้จะเกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  ที่ เอือ้ในการปฏิบัติงาน และความเช่ือมั่น
ความสามารถของพนกังาน ซึง่จะสง่ผลตอ่การคงอยู่และการบรรลเุปา้หมายขององคก์รเพิ่มขึน้ 

3.3 กลยทุธแ์ละบรหิารจดัการขององคก์ร คือ การที่องคก์รท่ีจะมีผูบ้รหิารท่ีมีแผน
กลยทุธท์ี่ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และวิสยัทศัน ์และมีเปา้หมายชดัเจน
สง่ผลพนกังานสามารถที่จะประสบความส าเรจ็ตามที่ตัง้ใจไว ้มีโอกาสที่จะเติบโตมีความกา้วหนา้ 
มีรายไดท้ี่ดี และลกัษณะงานท าใหรู้ส้กึวา่เป็นองคก์รที่น่าอยู่ 
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4. ปัจจยัดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ กล่าวว่าจากการส ารวจผูท้ี่มีพฤติกรรมการคง
อยู่ในองคก์ร AON Loyalty Institute พบว่าองคก์รที่มีการพัฒนาทางอาชีพ โดยเปิดโอกาสใหมี้
ความเจรญิกา้วหนา้ จะสง่ผลตอ่การคงอยู่ในองคก์รของพนกังานพอ ๆ กบัเรื่องความสมดลุในชีวิต
และงาน โดยเฉพาะผูท้ี่มีอายุที่นอ้ยกวา่ 30 ปี ซึ่งจะเป็นผูท้ี่ตอ้งการไดก้ารสนบัสนนุ และโอกาสใน
การพัฒนาความรูค้วามสามารถและทักษะในดา้นของการท างาน มักจะน าสิ่งเหล่านีม้าเป็น
เหตผุลต่อการพิจารณาการคงอยู่ในองคก์ร โดยปัจจยัในดา้นความกา้วหนา้ในอาชีพ ไดแ้ก่ 

4.1 การวางแผนความกา้วหนา้ในอาชีพ ผูบ้ริหารและพนักงานมองเห็นโอกาส
และแนวทางที่จะใชใ้นความกา้วหนา้ในอาชีพในอนาคตของตนเอง เนื่องจากทุกคนมองเห็นว่า 
อาชีพที่ท  าอยู่มีความมั่นคง ความกา้วหนา้ และอนาคตที่ดีก็จะทุ่มเทใหก้บังานและส่งผลให้อตัรา
การคงอยู่ในองคก์รใหส้งูขึน้     

4.2 การพฒันาทางอาชีพ ซึง่การท่ีองคก์รมีแผนพฒันาอาชีพของพนกังานชดัเจน
โดยจะเป็นในเรื่องของการศกึษาหรอืการฝึกอบรมต่อเนื่อง จะไดเ้ป็นตวัช่วยในการเพิ่มอตัราการคง
อยู่ ในองค์กรให้สูงขึ ้น  ทั้งนี ้องค์กรควรให้ผู้ที่ ผ่านการอบรมได้มี โอกาสได้ใช้ความรู้และ
ความสามารถทักษะของตนเองภายในองค์กรดว้ย ไม่เช่นนั้นพนักงานจะเกิดถึงความรูส้ึกว่า 
ตนเองไม่มีคณุค่าและไม่เป็นที่ยอมรบั จนน าไปสู่ความคิดที่จะลาออกเพื่อไปท างานกบัองคก์รอื่น
ในที่สดุ 

5. การใหร้างวลั ผูบ้ริหารหลาย ๆ คนจะเช่ือว่า เงินจะเป็นปัจจยัพืน้ฐานของการคง
อยู่ในองคก์ร พนักงานหลาย ๆ คนลาออกเพื่อไปหางานท าใหม่ที่ใหค้่าตอบแทนสูงกว่า ดัง้นั้น
ค่าตอบแทนและผลประโยชนจ์งึเป็นเรื่องของการแข่งขนั ซึง่การใหร้างวลั มี 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

5.1 การไดร้บัการยอมรบั โดยจะไดร้บัการยอมรบัของทัง้บุคคลเป็นทัง้รางวลัที่
จบัตอ้งไม่ไดแ้ละจับตอ้งได ้เช่น ในรูปแบบที่จับตอ้งไม่ได ้เช่น การที่ไดร้บัการใหข้อ้มลูตอบกลบั
ของผูบ้ริหารที่จะใหก้ารยอมรบัในสิ่งที่นอกเหนือจากผลงาน และการไดร้บัการยอมรบัแบบที่จับ
ตอ้งได ้โดยอยู่ในรูปแบบของการไดร้บัเป็นบบคุลากรดีเดน่ประจ าเดือน 

5.2 การแข่งขันเรื่องการให้ผลประโยชน์ซึ่งผูบ้ริหารมีที่ความยืดหยุ่นของเรื่อง
ผลประโยชน์ และท าการจัดสรรให้เหมาะสมกับตามความตอ้งการของพนักงาน ตลอดจนให้
พนกังานมีไดมี้ทางเลือกในการจดัสรรผลประโยชนด์ว้ย 

5.3 ผลประโยชนพ์ิเศษและสิทธิพิเศษ การเสนอผลประโยชนแ์ละสิทธิพิเศษตา่งๆ 
เช่น การจดัใหมี้รถรบัสง่พนกังาน การมีสถานที่พกัผ่อนในที่ท  างาน เป็นตน้ จะมีผลท าใหพ้นกังาน
คงอยู่ในองคก์รไดน้านขึน้ 
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5.4 ผลงานและค่าตอบแทน โดยแต่ละบุคคลย่อมมีความตอ้งการค่าตอบแทนที่
แตกต่างกันด้านผลของงาน พนักงานที่มีผลผลิตต ่า ไม่ควรได้ค่าตอบแทนเท่ากับพนักงานที่
สามารถสรา้งผลผลิตที่สงูเพราะจะท าใหเ้กิดความรูส้กึที่ไม่เป็นธรรม อาจจะท าใหพ้นกังานหางาน
อื่นที่ให้ค่าตอบแทนตามความแตกต่างของผลงาน ซึ่งกระบวนการจัดการกับผลงานและ ใน
กระบวนการประเมินผลงานจะตอ้งเชื่อมโยงไปกบัการบรหิารค่าตอบแทน การไดใ้หร้างวลัพิเศษใน
รูปของตวัเงินโบนสัหรือเงินที่เป็นจ านวนกอ้น สง่ผลท าใหป้ระสบความส าเรจ็ในองคก์รและการท า
การปฏิบตัิงานของพนกังาน 

นงนุช วงษ์สุวรรณ (2543) กล่าวว่า ความส าคัญของความตัง้ใจคงอยู่ในของงานนั้น
สามารถที่จะสรุปไดว้่า การที่บคุลากรมีความตัง้ใจคงอยู่ในงานท าใหอ้งคก์รจะไม่สญูเสียบคุลากร
ที่มี ประสบการณค์วามสามารถความรู ้เพราะบุคลากรนัน้จะมีขวญั และก าลงัใจในการท างาน
ตัง้ใจท างานอย่างสดุก าลงั มีประสิทธิภาพความรู ้ความสามารถและไม่คิดที่จะไปท างานที่อื่น จะ
ท าใหอ้งคก์รประหยดัเวลาและประหยดัรายจ่ายในการรบัพนกังานใหม่ และค่าใชจ้่ายในระหว่าง
การรอรบัพนกังานใหม่ นอกจากนีย้งัท าใหอ้งคก์รมีความมั่นคงและมีโอกาสกา้วหนา้ เจรญิเติบโต
ไดอ้ย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการเสริมสรา้งภาพลักษณ์ในดา้นที่ดีใหก้ับองคก์รเพราะไม่มีการ
โยกยา้ยงาน หรอืลาออกของพนกังานใหม่บอ่ยครัง้ เนื่องจากองคก์รไดมี้การดแูลเอาใจใส่พนกังาน
ไดเ้ป็นอย่างดี ซึง่ท  าใหไ้ดเ้ห็นความส าคญัของการคงอยู่กบัองคก์รวา่ เม่ือบคุคลคงอยู่กบัองคก์รท า
ใหอ้งคก์รไม่ตอ้งสญูเสียพนักงานที่มีความสามารถไป อีกทัง้ยังเป็นสรา้งภาพลกัษณท์ี่ดีต่อของ
องคก์ร ไปสู่สายตาบุคคลภายนอก โดยบุคคลภายนอกจะรบัรูแ้ละเห็นว่าองคก์รมีการยอมรบั
แนวความคิดดา้นพฤติกรรมศาสตร ์มองมนษุยเ์ป็นบคุคลที่ควรดแูลเอาใจใส่ ทะนถุนอม ไม่ใช่มุ่ง
แต่ใชง้านเม่ือเขายงัอยู่ในสภาพที่ท  างานได ้และที่ส  าคญัจะส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศชาติ
เพราะพนักงานที่ไดป้ฏิบตัิงานจะไม่มีปัญหาในดา้นของการที่จะเรียกรอ้งในสิ่งที่องคก์รไม่ไดใ้ห้
ช่วยเหลือและและคุม้ครองพนกังานในขณะที่พนกังานปฏิบตัิงาน 

JERALD GREENBERG (2004) กลา่ววา่ บคุลากร ที่ไม่มีความตัง้ใจคงอยู่กบัองคก์รนัน้
จะก่อใหเ้กิดผลเสียกบัองคก์ร ดงันี ้ 

1. ผลการปฏิบติังานลดลง สมรรถนะการท างานขององคก์รที่ลดลงจนกวา่พนกังานที่
จะไดเ้ขา้มาท างานใหม่จะไดร้บัการฝึกฝน จนไปถึงขั้นที่จะสามารถไดป้ฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ความสามารถและศกัยภาพที่มีอยู่ 
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2. อัตราการของการลาออกจากงานสูง และพนักงานที่ ได้ลาออกไปนั้น ได้น า
ประสบการณ์ และความรูค้วามสามารถในการท างานที่ไดส้ั่งสมมาจากสถานที่ท  างานเดิมน าไป
ปรบัใชใ้นสถานที่ท  างานใหม่  

3. ขวญัก าลงัใจลดลง พนกังานที่ยงัคงอยู่กบัองคก์รนัน้อาจจะตอ้ง มีภาระหนา้ที่ใหม่
เพิ่มขึน้ ท าใหภ้าระหนา้ที่รบัผิดชอบการท างานมากจนเกินไป ท าใหบ้คุลากรรูส้กึเครียด ทอ้แท ้เบื่อ
หน่ายไม่มีแรงจงูใจในการปฏิบตังิาน ซึง่ถือเป็นอปุสรรคในการทุ่มเทความสามารถของบคุลากรต่อ
องคก์ร จากแนวคิดเก่ียวขอ้งกบัความส าคญัของความตัง้ใจคงอยู่ในงาน จะเห็นไดว้่า ความตัง้ใจ
ในการคงอยู่ในงานมีความส าคัญอย่างมากต่อองคก์ร พนักงานที่มีความตัง้ใจคงอยู่ในงานจะมี
ความสุขใจในการท างาน ย่อมท าให้ผลงานที่จะได้มา จะเห็นถึงการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล พนกังานจะมีความทุ่มเทมากขึน้ 

4. การสญูเสียค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม จะสญูเสียทัง้ทางดา้นเงินทนุและดา้นเวลา
ลงทนุไปกบัการคดัเลือก การรบัสมคัรงาน และฝึกอบรมพนกังานใหม่ และน าเงินที่ไดล้งทนุไปกบั
การพฒันาส าหรบัพนกังานที่จากไป ถือวา่จะเป็นสิ่งที่ไดท้  ามาโดยทัง้หมดจะสญูเปลา่  

 
ประวัตโิรงพยาบาลศิริราช 

ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั เกิดอหิวาตกโรคระบาดชุกชุมเม่ือ 
พ.ศ. 2424 ในครัง้นัน้ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหจ้ดัสรา้งโรงพยาบาลขึน้ชั่วคราวในที่ชมุชนรวม 
48 ต าบล ครัน้โรครา้ยเสื่อมถอยลง โรงพยาบาลจึงไดปิ้ดท าการ หากแต่ในพระราชหฤทัยทรง
ตระหนกัวา่ โรงพยาบาลนัน้จะยงัประโยชนบ์ าบดัทกุข ์บ ารุงสขุ ใหพ้สกนิกรและผูอ้ยู่ใตร้ม่พระบรม
โพธิสมภาร แต่การจัดตั้งโรงพยาบาลนั้นเป็นการใหญ่ จ าเป็นตอ้งมีคณะกรรมการเพื่อจัดการ
โรงพยาบาลใหส้  าเรจ็ 

ดงันัน้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้
คณะกรรมการจัดสรา้งโรงพยาบาลขึน้ เม่ือวนัที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2429 เพื่อด าเนินการก่อสรา้ง
โรงพยาบาลถาวรแห่งแรก ณ บริเวณวังของกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข (วังหลัง) ทางฝ่ัง
ตะวนัตกของแม่น า้เจา้พระยา โดยพระราชทานพระราชทรพัยเ์ป็นทนุแรกเริม่ในการด าเนินการ 

ในระหว่างที่เตรียมการก่อสรา้งโรงพยาบาลนัน้ สมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟ้าศิริราช
กกธุภณัฑฯ์ พระราชโอรสอนัประสตูิจากสมเด็จพระศรีพชัรนิทราบรมราชินีนาถ ไดป้ระชวรโรคบิด
สิน้พระชนมล์งเม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 2430 ยังความอาลัยเศรา้โศกแห่งพระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้ฯ ยิ่งนกัถึงกบัทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกลา้ที่จะใหมี้โรงพยาบาลขึน้ ครัน้เสรจ็
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งานพระเมรุแลว้ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหร้ือ้โรงเรือนและเครื่องใชต้่าง ๆ ในงานพระเมรุน าไป
สรา้งโรงพยาบาล ณ บรเิวณวงัหลงัดงักล่าว นอกจากนีย้งัพระราชทานทรพัยส์่วนของสมเด็จพระ
เจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟ้าศิรริาชกกธุภณัฑฯ์ แก่โรงพยาบาลอีกดว้ย 

ในระยะแรกคณะกรรมการจดัสรา้งโรงพยาบาล ไดจ้ดัสรา้งเรือนพกัผูป่้วยขึน้ 6 หลงั และ
เม่ือวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้ฯ ทรงพระกรุณาเสด็จพระราช
ด าเนินทรงประกอบพิธีเปิด และพระราชทานนามว่า “โรงศิริราชพยาบาล” หรือที่ชาวบา้นนิยม
เรียกว่า “โรงพยาบาลวงัหลงั” โดยท าการบ าบดัรกัษาผูป่้วยไขท้ัง้แผนปัจจบุนัและแผนโบราณของ
ไทย 

ในวนัที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2443 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว พรอ้มดว้ย 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดโรงเรียนแพทยอ์ย่างเป็นทางการ และ
พระราชทานนามว่า “ราชแพทยาลยั” ซึ่งเป็นนามดัง้เดิมของคณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาลใน
ปัจจบุนั 

ในระยะที่พระเจา้นอ้งยาเธอ กรมหม่ืนไชยนาทนเรนทร (สมเด็จพระเจา้บรมวงศเ์ธอ กรม 
พระยาชยันาทนเรนทร) ทรงเป็นผูบ้ญัชาการราชแพทยาลยัไดท้รงโนม้นา้วพระทยั สมเด็จพระเจา้
นอ้งยาเธอ เจา้ฟ้ามหิดลอดลุยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ (สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดช
วิกรม พระบรมราชนก) ใหส้นพระทยัวิชาแพทย ์โดยเสด็จพระราชด าเนินศกึษาตอ่ดา้นสาธารณสขุ
ที่มหาวิทยาลยัฮารว์ารด์ที่ประเทศสหรฐัอเมริกา และทรงส าเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตร์
ดษุฎีบณัฑิตโดยในเวลาต่อมา ยงัทรงเป็นผูแ้ทนฝ่ายรฐับาลไทย โดยการเจรจากบัมลูนิธิรอ็กกิเพล
เลอร ์เพื่อการยกระดับการศึกษาของแพทยใ์ห้ถึงขั้นปริญญาและปรบัปรุงกิจการต่าง ๆ ของ
โรงพยาบาลศิรริาชในอีกหลายดา้น 

โดยโรงพยาบาลศิริราชนัน้ ไดพ้ัฒนาเป็นปึกแผ่นและมั่นคงมาอย่างต่อเนื่อง ดว้ยพระ
มหากรุณาธิคณุจาก สมเด็จพระมหากษัตราธิราชเจา้ในทกุพระองค ์และตลอดจนพระบรมวงศานุ
วงศห์ลายพระองคแ์ละยงัไดร้บัการสนับสนุนกิจการทัง้หลายทัง้ปวงจากประชาชนผูมี้จิตศรทัธา
โดยทั่วไปดว้ย 

โรงพยาบาลศิริราช ไดส้งักัดในมหาวิทยาลยั มีการบริหารงานภายในองคก์ร นอกจาก
ส านักงานคณบดี ส  านักงานผู้อ  านวยการ และภาควิชาทั้งหมด 25 ภาควิชา ก็จะยังมี ศูนย์
โรคหวัใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถ สถานวิทยามะเร็งศิริราช สถานการแพทยแ์ผนไทยประยุกต ์
สถานสง่เสรมิการวิจยั สถานเทคโนโลยีการศกึษาแพทยศาสตร ์ที่ผลิตบคุลากรทางการแพทยอ์ีก 4 
แห่งคือ โรงเรียนกายอปุกรณส์ิรนิธร โรงเรียนผูช้่วยพยาบาล โรงเรียนเวชศาสตรก์ารธนาคารเลือด 
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และ โรงเรียนเวชนิทศัน ์โรงพยาบาลศิรริาช ตัง้อยู่เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิรริาช เขตบางกอก
นอ้ย กทม. 10700 นบัเป็นโรงพยาบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สดุแห่งหนึ่งในเอเชียอาคเนย ์มีเนือ้ที่ 110 
ไร ่

พระเมรุ 5 ยอด สมเด็จเจา้ฟ้าพาหุรดัมณีมัย และสมเด็จเจา้ฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ ์วสัดุ
ก่อสรา้งที่เหลือจากงานพระเมรุน ามาสรา้ง "โรงพยาบาลศิริราช" ในระหว่างที่เตรียมการก่อสรา้ง
โรงพยาบาลนั้น สมเด็จพระเจา้ลูกยาเธอ เจา้ฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ ์พระราชโอรสอันประสูติจาก 
สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีได้ เสด็จสิ ้นพระชนม์ลงวันที่  31 
พฤษภาคม พ.ศ. 2430ดว้ยโรคบิด โดยไดส้รา้งความเศรา้โศกใหก้บัประชาชนโดยทั่วไป โดยยิ่งนกั
ท าใหพ้ระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวัถึงกบัมีพระราชปณิธานอนัอย่างแรงกลา้ที่จะท า
ใหมี้โรงพยาบาลเกิดขึน้ ครัน้ไดเ้สรจ็งานพระเมรุเสรจ็สิน้แลว้ จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหไ้ดมี้
การรือ้โรงเรือนและเครื่องใชต้่าง ในงานพระเมรุน าเพื่อน าไปสรา้งโรงพยาบาล ณ บริเวณวงัหลงั 
นอกจากนีย้งัไดพ้ระราชทานทรพัยส์่วนของสมเด็จพระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟ้าศิรริาชกกธุภณัฑ ์โดย
พระราชทานใหแ้กโ่รงพยาบาลดว้ย 

โดยในระยะแรกนัน้คณะกรรมการของการจดัสรา้งโรงพยาบาล ไดมี้จดัสรา้งเรือนที่จะใช้
รกัษาและพักผูป่้วยไดเ้กิดขึน้ 6 หลงั โดยเม่ือวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระบาทสมเด็จพระ
จลุจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ไดท้รงพระกรุณาเสด็จพระราชด าเนินทรงประกอบพิธีเปิด โดยพระราชทาน
นามว่า "โรงศิริราชพยาบาล" หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า "โรงพยาบาลวังหลัง" โดยได้ท าการ
บ าบดัรกัษา แผนโบราณของไทย และผูป่้วยไขท้ัง้แผนปัจจบุนั 

อาคารส าคญัของศาลาศิรริาช 100 ปีนัน้จะเป็นสถานที่สว่นหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช 
โดยจัดสรา้งขึน้เนื่องจากการสมโภชครบ 100 ปี ของโรงพยาบาลศิริราช ในปี พ.ศ. 2531 โดย
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรไดท้รงเสด็จพระราชด าเนิน
โดยทรงเปิดศาลาศิรริาช 100 ปี โดยพรอ้มกบัตกึอานนัทมหิดล วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2531 โดย
ในลานภายในศาลาศิรริาช 100 ปี นัน้จะประกอบดว้ย หอ้งโถงศิรริาช 100 ปี (ซึ่งอยู่ภายในตกึ 72 
ปี)และพระราชานสุาวรยีส์มเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

จากโรงเรียนแพทย ์ต่อมาไดพ้ฒันาขึน้เป็นคณะแพทยศาสตร ์จดัการเรียนการสอนระดบั
ปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย จากนัน้ไดจ้ัดตัง้ "มหาวิทยาลยัแพทยศาสตร"์ ใน พ.ศ.2485 
ครัน้ถึง พ.ศ.2512 ไดส้ถาปนามหาวิทยาลยัมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตรแ์ละศิริราช
พยาบาลเป็นคณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาล ดว้ยพระมหากรุณาธิคณุของสมเด็จพระมหิตลาธิ
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เบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ไดท้รงพฒันายกระดบัมาตรฐานทางวิชาการแพทย ์และ
คณะแพทยศาสตรศ์ิรริาชพยาบาลเขา้สูม่าตรฐานสากล 

เป็นเวลา ๑๓๐ ปี มาแลว้ นับจากวนัที่ “โรงพยาบาลศิริราช” โรงพยาบาลแห่งแรกของ
ประเทศไทยไดถื้อก าเนิดขึน้บนแผ่นดินจากพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลา้
เจา้อยู่หวัรชักาลที่ ๕ ผูท้รงมีพระมหากรุณาธิคณุต่อปวงชนชาวไทยทรงเล็งเห็นถึงความส าคญัใน
การเยียวยารกัษาอาการเจ็บป่วย จึงมีพระราชด ารใิหก้่อตัง้โรงพยาบาลเพื่อบ าบดัทกุข ์บ ารุงสขุแก่
ราษฎร เรื่อยมาจวบจนปัจจบุนั ซึง่ในวนัที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ โรงพยาบาลของแผ่นดินแห่งนีไ้ดมี้
อายคุรบ ๑๓๐ ปี 

โรงพยาบาลศิรริาช ด ารงอยู่เคียงคูแ่ผ่นดินไทย กา้วขา้มผ่านทกุยคุสมยั เพ่ือประโยชนส์ขุ
ของเพื่อนมนษุย ์ผ่านการส่งต่อความรูแ้ละประสบการณ ์ของบคุลากรที่ถ่ายทอดจากรุน่สู่รุน่ดว้ย
ความยดึมั่นในการรกัษาดแูลผูป่้วยอย่างสดุก าลงัความสามารถ ดว้ยการวิจยัเพื่อใหก้า้วทนัสงัคม
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดจนตอบสนอง ความคาดหวงัของประชาชน ดว้ยการเรียนการสอนอย่างมี
คุณภาพ เพื่อผลิตบุคลากรรบัใชแ้ผ่นดิน โรงพยาบาลศิริราชด าเนินโครงการเพื่อการรกัษา วิจัย 
และ ผลิตแพทย ์ภายใตข้อ้จ ากดัดา้นงบประมาณ สถานที่ และครุภณัฑท์างการแพทยท์ี่ขาดแคลน 
เนื่องจากการรองรบั ผูป่้วยจ านวนมากมายจากทั่วประเทศ ซึ่งเป็นแรงผลกัดนัให ้ศิรริาชไม่หยดุนิ่ง
ในการพฒันาตนเอง เพื่อดแูลคนไทยทกุคน 

คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล เป็นสถานที่ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ มีการ
ท างานวิจยั พฒันาบริการทางการแพทย ์โดยใชท้รพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนอนุรกัษ์
และเผยแพร่กิจกรรม เพื่ อท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วยธนาคารเลือดคณะ
แพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มีภาวะหลกัในการผลิตบณัฑิตใหมี้ความรู้ ความสามารถส่งเสริม
งานวิจยั ใหบ้รกิารทางวิชาการแก่สงัคม พฒันาการบรกิารทางการแพทย ์โดยใชท้รพัยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนอนรุกัษแ์ละเผยแพรก่ิจกรรม เพื่อท านบุ  ารุงศิลปวฒันธรรมของชาติอีกดว้ย 
(คณะแพทยศ์าสตรศ์ิรริาชพยาบาล, 2020) 
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ตาราง 1 แสดงอตัราเงนิเดือนของพยาบาลโรงพยาบาลศิรริาช 
 

ต าแหนง่ อตัราเงินเดือน 
1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบตัิการ 15,000 – 22,200 บาท 

2. พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 25,000 – 36,000 บาท 

3. พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 36,000 – 50,000 บาท 

4. พยาบาลวิชาชีพเช่ียวชาญ 44,800 – 59,000 บาท 

5. พยาบาลวิชาชีพเช่ียวชาญพิเศษ 54,000 – 66,500 บาท 

 
สวสัดิการ 

1. ดา้นการรกัษาพยาบาล 
2. เงินช่วยเหลือกรณีถึงแก่กรรม  
3. เงินสงเคราะหก์รณีถึงแก่กรรมจากกองทนุสวสัดิการ 
4. เงินชดเชย 
5. กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
6. เงิน พ.ต.ส. 
7. ค่าปฏบิตัิงานนอกเวลาราชการ 
8. สถานที่รบัเลีย้ง และดแูลบตุร 
9. ค่าช่วยเหลือค่าเลีย้งดบูตุร   
10. ทนุการศกึษาบตุร 
11. การตรวจสขุภาพประจ าปี 
12. เครือ่งแบบปฏิบตักิาร 
13. ทนุที่ใหส้  าหรบัลาศกึษาฝึกอบรม 
14. อินเทอรเ์น็ต 
15. เงินฌาปนกิจสงเคราะห ์
16. เงินช่วยเหลือค่าท าศพ 
17. เงินกูธ้นาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห ์
18. เงินกูเ้พื่อซือ้จกัรยานยนต ์และคอมพิวเตอร ์
19. ดา้นการออกก าลงักาย 
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20. รถรบั – สง่ 
21. เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
(ฝ่ายทรพัยากรบุคคล คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล , 

2020) 
องคก์รพยาบาลในโรงพยาบาลศิรริาช 

องคก์รพยาบาลในโรงพยาบาลศิริราช มีหนา้ที่หลกัในการใหบ้ริการทางการแพทย ์
รวมทั้งการจัดท าการศึกษาและการวิจัย มีสถานะเป็นฝ่าย สังกัดคณะแพทย์ศาสตรศ์ิริราช
พยาบาลมหาวิทยาลยัมหิดลฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เป็นองคก์รพยาบาล สังกัด
คณะแพทยศาสตรศ์ิริราช มีวัตถุประสงค์ตามหลักเกณฑ์เดียวกับโรงพยาบาลศิริราช คือการ
ให้บริการทางการแพทย์ ร่วมกับการสนับสนุนการจัดการการศึกษาและการวิจัย และมีการ
บรหิารงานโดยตรง นอกจากนีมี้การจดัการ และพฒันาการด าเนินการใหบ้รกิารพยาบาล และดแูล
ประชาชนที่มารบับรกิาร และท าใหผู้ม้ารบับรกิารรูส้กึสะดวกสบาย และปลอดภยั โดยที่พยาบาลศิ
รริาช ตอ้งปฏิบตัิตามพนัธกิจ ที่นอกเหนือจากการจะตอ้งดแูลผูป้ว้ยทกุเพศ ทกุวยั ยงัตอ้งท าหนา้ที่
ครูพี่เลีย้ง สอนงานนกัศกึษา และเป็นแหลง่ผลิตบคุลากรทางดา้นสขุภาพหลาย ๆ หลกัสตูร จนไป
ถึงการพฒันามาตรฐานการดแูลผูป่้วย 

ในปัจจุบันพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มีจ านวน 3,536  คน (หน่วย
รายงานสถิติทางการแพทย ์งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิริราช, 2561) โดยการด าเนินงานฝ่าย
ของพยาบาลวิชาชีพ จะประกอบไปดว้ยฝ่ายตา่งๆ ดงันี ้

 
 1. งานพยาบาลกมุารเวชศาสตร ์
 2. งานพยาบาลจกัษุ โสต นาสิก ลารงิซว์ิทยา 
 3. งานพยาบาลตรวจรกัษาผูป่้วยนอก 
 4. งานพยาบาลผูป่้วยพิเศษ 
 5. งานพยาบาลผ่าตดั 
 6. งานพยาบาลรงัสีวิทยา 
 7. งานพยาบาลศลัยศาสตรแ์ละศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส ์
 8. งานพยาบาลสตูิศาสตร ์นรีเวชวิทยา 
 9. งานพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจิตเวชศาสตร ์
10. งานพยาบาลปฐมภมูิ 
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11. งานพยาบาลระบบหวัใจและหลอดเลือด 
12. โรงเรยีนผูช้่วยพยาบาล 
13. งานพฒันาคณุภาพการพยาบาล 
14. งานทรพัยากรบคุคล 
15. งานวิจยัและสารสนเทศการพยาบาล 
16. งานธุรการและสนบัสนนุฝ่ายการพยาบาลฯ 
(ฝ่ายทรพัยากรบุคคล คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล มหาวิทยาลยัมหิดล, 

2020) 
ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล มีการวางแผนยุทธศาสตร ์พ.ศ. 2558-2562 ซึ่งจะมุ่งสู่

ดา้นความเป็นเลิศในระดบัสากล มีพนัธกิจ 3 ประการ คือ 1) จัดระบบบริหารจัดการและใหก้าร
พยาบาลที่มีคุณภาพดว้ยมาตรฐานระดบัสากลที่สอดคลอ้งความตอ้งการของประเทศ และชีน้  า
สงัคม 2) สรา้งองคค์วามรูใ้หม่ทางการพยาบาล บรรยากาศทางวิชาการและการพฒันานวตักรรม
สูค่วามเป็นเลิศ 3) สรา้งผูเ้ช่ียวชาญและเครือข่ายทางการพยาบาลที่มีศกัยภาพและประสิทธิภาพ
สงู โดยก าหนดยทุธศาสตรด์งันี ้ 

1. ยุทธศาสตรท์ี่ 1 ระบบบริการพยาบาลที่มีคุณค่าดว้ยมาตรฐานระดับสากล  กล
ยุทธ์ สรา้งและพัฒนาระบบบริการดว้ยมาตรฐานสากล  ปลอดภัยสูงและเป็นมาตรฐานในการ
อา้งอิง  

2. ยทุธศาสตรท์ี่ 2 องคก์รพยาบาลที่บคุลากรมีความผกูพนัและมีประสิทธิภาพสงู  
กลยุทธ ์ที่ 1 สรา้ง พฒันาบุคลากรทางการพยาบาลที่มีความเช่ียวชาญ เฉพาะ

ทาง  
กลยุทธ์ ที่  2 พัฒนาระบบสารสนเทศที่ เอื ้อต่อการบริหารจัดการและการ

ปฏิบตัิงาน  
3. ยทุธศาสตรท์ี่ 3 องคก์รพยาบาลแห่งการเรียนรู ้กลยทุธ ์เสรมิสรา้งการเป็นองคก์ร

พยาบาลแห่งการเรียนรู ้ 
4. ยุทธศาสตรท์ี่ 4 องคก์รพยาบาลที่มีเครือข่ายทางการพยาบาลทัง้ระดับประเทศ 

และสากล  
กลยุทธ์ ที่  1 ผลิตผู้เช่ียวชาญทางการพยาบาลเฉพาะทางระดับชาติ และ

นานาชาติ  
กลยทุธ ์ที่ 2 สรา้งเครือข่ายทางการพยาบาลเพื่อการดแูลผูป่้วยโรคซบัซอ้น  
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กลยุทธ์ ที่ 3 เป็นแบบอย่างและเป็นผูน้  าดา้นสุขภาวะและความรบัผิดชอบต่อ
สงัคม 
  

บทบาทขององคก์รพยาบาลโรงพยาบาลศิรริาช 
โรงพยาบาลศิริราชมีวตัถปุระสงคห์ลกั 3 ประการ ไดแ้ก่ การใหบ้รกิารทางการแพทย ์

การสนบัสนนุการจดัการการศกึษาและการสนบัสนนุการวิจยั องคก์รพยาบาลโรงพยาบาลศิริราช 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

การให้บริการทางการแพทย์เป็นการให้บริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ซึ่ง
โรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีเตียงทั้งหมด 2,160 เตียง มี
จ านวนผูป่้วยนอกเขา้มารบับริการ 3,000-4,000 คนต่อวนั มีผูป่้วยใน 80,000 คนต่อปี (ขอ้มลู ณ 
วนัที่ 6 พฤษภาคม 2560) จะเห็นไดว้่ามีจ านวนผูป่้วยจ านวนมากเขา้มาใชบ้ริการโรงพยาบาลศิริ
ราช พยาบาลเป็นบุคลากรกลุ่มใหญ่ของโรงพยาบาลศิริราช ประมาณรอ้ยละ 70 ถึงรอ้ยละ 90 
ของงานบรกิาร เป็นบรกิารที่จดัใหโ้ดยโรงพยาบาลและมีพยาบาลที่เป็นก าลงัหลกัในการมีสว่นรว่ม 
ดงันัน้บทบาทของพยาบาลในการใหบ้รกิารทางการแพทยจ์งึเป็นบทบาทหลกัที่มีความส าคญัมาก 
และยงัเป็นก าลงัส  าคญัในการขบัเคลื่อนองคก์ร เนื่องจากพยาบาลเป็นกลุม่บคุลากรท่ีใหญ่ที่สดุใน
โรงพยาบาล เม่ือไดมี้การเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย พยาบาลจะเป็นบุคลากรกลุ่มแรกที่จะปฏิบตัิ
ตามนโยบายขององคก์ร 

การสนับสนุนการจัดการการศึกษานอกจากโรงพยาบาลจะเป็นสถานที่ใหร้บั
บรกิารทางการแพทย ์โรงพยาบาลศิรริาชยงัเป็นสถานที่ฝึกปฏิบตัิงานของนกัศกึษาโดยมีพยาบาล
วิชาชีพเป็นผูช้่วยอ านายความสะดวก จดัเตรียมอปุกรณ ์ช่วยสอนและใหค้ าแนะน ากบันกัศกึษาที่
เขา้มาปฏิบตัิงานในหน่วยงาน 

การสนับสนุนงานวิจัย การสรา้งผลงานวิจัยเป็นอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช การท างานในโรงพยาบาล เป็นแหล่งขอ้มูลที่จะน าไปสู่
งานวิจัยและนวัตกรรม เนื่องจากพยาบาลผูป้ฏิบัติงานโดยตรงจะไดเ้ล็งเห็นปัญหาต่าง  ๆ และ
สามารถน ามาเป็นหวัขอ้วิจยัในการพฒันาสูง่านวิจยัที่เป็นประโยชนใ์นอนาคต 

 
เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

นิตยา วนัทยานนัท ์(2556) ไดว้ิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจคงอยู่ใน
งานของพยาบาลวิชาชีพกลุม่ลกูจา้งชั่วคราวโรงพยาบาลในเขตจงัหวดัสกลนคร พบว่า ความตัง้ใจ
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คงอยู่ในงาน มีค่าเฉลี่ย 3.20 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.83 และระดับความคิดเห็นปัจจัยดา้น
องค์การโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.52 ปัจจัยด้านองค์การ มี
ความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจคงอยู่ในงาน เป็นไปในทิศทางที่มีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง
ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 (r = .555) 

พิมณพัฒน ์แฉลม้เขตต ์(2559) ไดว้ิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ท  าใหเ้กิดการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัปทมุธานี  ผลการวิจยัพบว่า พยาบาล
วิชาชีพที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี มีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต ่ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี สถานภาพโสด จบการศึกษาจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปฏิบตัิงานที่หอผูป่้วยสามัญ และมีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 18,000-20,000 บาท เม่ือพิจารณาใน
ภาพรวมในดา้นความพงึพอใจในงาน พบว่า มีความพงึพอใจมาก 1) ปัจจยัดา้นความพงึพอใจที่มี
ผลอันดับหนึ่ง คือ ความผูกพันต่อองค์กร อันดับรองลงมา คือปัจจัยค ้า จุนและปัจจัยจูงใจ
ตามล าดับ ซึ่งมีผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลธรรมศาสตร ์2) ปัจจัยส่วน
บุคคล เช่น อายุ สถานภาพ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน มีผลต่อความพึงพอใจในงานที่แตกต่างกัน 
และผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธแ์ละสมการถอถอยพหคุณู พบว่า ปัจจยัจงูใจ (X1) ปัจจยัค า้จนุ 
(X2) ความผูกพันต่อองคก์ร (X3) มีความสมัพันธ์เชิงบวกกับการคงอยู่ในงาน (YT) และสมการ
น ามาสรา้งเป็นสมการพยากรณ์ได้   ดังนี ้YT= 0.770+0.14(X1)+2.089(X2)+0.241(X3) และ
สามารถท านายสมการไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 25 และมีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธเ์ท่ากบั 0.508 

วรรณี วิริยะกังสานนท์ (2556) ได้วิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ มีผลต่อการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จากผลการวิจยั พยาบาลวิชาชีพ อายุ
เฉลี่ย 30.98 ปี ใชเ้วลาปฏิบตัิงานเฉลี่ย 4.83 มีความพึงพอใจในองคก์รระดบัสงู มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.88 และมีความพึงพอใจนงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.62 ความผูกพันต่อ
องคก์รมีความสมัพนัธก์บัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลนครธน รอ้ยละ 24.3   

จิรชัยา เจียวก๊ก วนัชยั ธรรมสจัการ และ ปรียา แกว้พิมล (2558) ไดว้ิจยัเรื่อง การคงอยู่ 
และความตัง้ใจลาออกจากงานของ พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยัจังหวดัสงขลา 
พบว่า สิ่งที่ท  าใหพ้ยาบาลวิชาชีพมีการคงอยู่ คือ วฒันธรรมและค่านิยมขององคก์ร การไดร้บัการ
สนับสนุนจากหัวหน้างาน ส่วนสิ่ งที่ ท  าให้พยาบาลวิชาชีพอยากลาออกจากงาน  คือ 
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ลกัษณะงาน และการประสบความส าเร็จในอาชีพการงาน ซึ่งสิ่ง
เหล่านี ้ถ้าได้รับการตอบสนองจะส่งผลให้เกิดการคงอยู่ของพยาบาลวิ ชาชีพในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัสงขลาได ้และสิ่งที่ไม่ไดร้บัการตอบสนองจนท าใหเ้กิดการลาออกจากงานได ้คือ 
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ความรบัผิดชอบผลประโยชนต์อบแทน การไดร้บัการยอมรบันบัถือ ความมั่นคงในการท างาน และ
ความสมัพนัธข์องเพื่อนรว่มงานที่ดี 

บญุช่วย ศิลาหม่อม วรรณี เดียวอิศเรศ และ อารีรตัน ์ข าอยู่ (2561) ไดว้ิจยัเรื่อง ปัจจยัที่
มีอิทธิพลต่การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ Generation Y โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ผลการวิจยั
พบวา่ พยาบาลวิชาชีพ Generation Y โรงพยาบาลที่ท  าการศกึษา มีการคงอยู่ในงาน เฉลี่ย 10.07 
ปี โดยมีระยะเวลาปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลที่ท  าการศกึษา ตัง้แต่เริม่ตน้จนถึงปัจจบุัน เฉลี่ย 4.64 
และระยะเวลาที่วางแผนจะอยู่ปฏิบัติงานต่อไป เฉลี่ย 5.42 ปี และพบว่ามีเพียงปัจจัยเดียวคือ
โอกาสกา้วหนา้ในอาชีพที่มีความสมัพนัธก์บัการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ Generation Y 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต ่า (r = .264, p < .05) และมี
อิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน (B = .264) โดยสามารถอธิบายความแปรปรวนการคงอยู่ในงานของ
พยาบาลวิชาชีพ Generation Y ไดร้อ้ยละ 7 (R2 = .070) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

บงกชพร ตั้งฉัตรชัย บุญทิพย์ สิริธรงัศรี สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรสกุล และ วิไลพร รงัควัต 
(2554) ไดว้ิจยัเรื่อง ปัจจยัท านายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศนูยเ์ขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า รายไดมี้ผลต่อการคงอยู่ในงาน โดยมี
อิทธิพล 1.57 เท่า คณุลกัษณะขององคก์รมีผลตอ่การคงอยู่ 1.08 เท่า ลกัษณะงานและการท างาน 
1.06 เท่า  ปัจจยัดงักล่าวมีความสมัพนัธก์บัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพที่รอ้ยละ 24.8 อย่างมี
นบัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

นวลรตัน ์วรจิตติ and กญัญดา ประจศุิลป (2560) ไดว้ิจยัเรื่อง ปัจจยัท านายการคงอยู่
ในองคก์ารของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 1. อาย ุ
ค่าตอบแทน จ านวนชั่ วโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฎิบตัิพยาบาล ดา้นการมีสว่นรว่มในการด าเนินงานของโรงพยาบาล 
ดา้นหลกัการจดัการบริหารใหพ้ยาบาลเอือ้ต่อการดแูลผูป่้วยอย่างมีคณุภาพ ดา้นภาวะผูน้  าและ
การสนับสนุนของหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้าแผนก ด้านอัตราก าลังและทรพัยากร ด้านความ
สัมพันธภาพในฐานะเพื่อนร่วมงานระหว่างพยาบาลกับแพทย์ และด้านความรูส้ึกถึงความ
ปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน มีความสมัพนัธก์บัความตัง้ใจที่จะอยู่ในองคก์าร อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ ระดับ 0.5   2 ตัวแปรที่สามารถท านายการคงอยู่ ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ 
โรงพยาบาลเอกชน กรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .05 ไดแ้ก่ สภาพแวดลอ้มที่
เอือ้ต่อการปฏิบตัิงานพยาบาลดา้นการมีส่วนรว่มในการด าเนินงานของพยาบาล มีขนาดอิทธิพล



 46 

เป็น 1.112 เท่า และดา้นความเพียงพอของอตัราก าลงัและทรพัยากร มีขนาดอิทธิพลเป็น 1.137 
เท่า 

อรุณรตัน ์คนัธา รชันี ศจุิจนัทรรตัน ์วิไลวรรณ ทองเจริญ จนัทนา นามเทพ และ ศรีสดุา 
คลา้ยคล่องจิตร (2555) ไดว้ิจัยเรื่อง ปัจจัยท านายความตอ้งการอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง พบว่า ความตอ้งการคงอยู่ในงาน ไดแ้ก่ ดา้นระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในเวรดึก มีสวัสดิการให้กับครอบครัว ความผูกพันต่อองค์การ และ 
คณุภาพชีวิตในการท างาน มีรอ้ยละ 25.2 ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติที่ .01 และปัจจัยเก่ียวกบัมี
สวัสดิการให้กับครอบครวั ระยะเวลาการปฏิบัติงานบนหอผู้ป่วยในเวรดึก ประสบการณ์การ
ท างาน และบรรยากาศในองคก์ารมีความแปรปรวนความตอ้งการอยู่ในงานของกลุ่มตวัอย่างใน
ระยะ3 ปีขา้งหนา้ รอ้ยละ 26.2 

นลินรตัน ์ทองนิรนัดร ์ภูษิตา อินทรประสงค ์และ จรรยา ภัทรอาชาชัย (2558)  ไดว้ิจัย
เรื่อง ความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชมุชน เขต 1ภาคกลาง ประเทศ
ไทย ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิจัย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอายุและความพึงพอใจในงาน 
โดยรวม 9 ดา้น กบัความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนเขต 1 ภาค
กลาง ประเทศไทย มีความความสมัพันธ์ทางบวกกับความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพในระดับต ่ามาก
อย่างมีนัยสาคญัทางสถิติที่ระดบั .05 (r = 0.101 และ 0.129 ตามล าดบั) ความพึงพอใจในงาน
ดา้นค่าตอบแทนโอกาสการเติบโตทางอาชีพและดา้นเงื่อนไขการท างานสามารถร่วมกันอธิบาย
ความผนัแปรของความตัง้ใจคงอยู่ในอาชีพ ไดร้อ้ยละ 12.60 อย่างมีนยัสาคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
(Adjusted R2 = 0.126) 

บบุผชาติ อไุรรกัษ์ (2559) ไดว้ิจยัเรื่อง ไดว้ิจยัเรื่อง ปัจจยัที่ส่งผลต่อความตัง้ใจคงอยู่ใน
วิชาชีพพยาบาลของนกัศึกษาพยาบาลต ารวจ ผลการวิจยัพบว่า ปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ปัจจยั
ดา้นวิชาชีพ และปัจจยัดา้นการฝึกอบรมทั่วไป มีความสมัพนัธก์นัทางบวก อยู่ในระดบัปานกลาง 
(r= .512 , r= .479 , r= .459 , p< .05) ส่วน ปัจจัยด้านความรับผิดชอบของเครือญาติ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกในระดับต ่า (r= .285, p< .05) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
นอกจากนีไ้ดศ้ึกษานักศึกษาพยาบาลต ารวจที่อยู่ในระดบัชัน้ปีที่แตกต่างกัน ไม่ส่งผลใหมี้ความ
ตัง้ใจในการปฏิบตัิงานที่ต่างกนั  

 
 
  



  

บทที ่3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
การวิจยัเรื่อง การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัจงูใจ ปัจจยัค า้จนุกบัการคงอยู่ของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ผูว้ิจัยไดท้  าการศึกษาปัจจัยที่มีวิธีการด าเนินการศึกษา
คน้ควา้ ดงันี ้

1. การก าหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอย่าง 
2. การสรา้งเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
4. การจดัท าและการวิเคราะหข์อ้มลู 
5. สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์
 

การก าหนดประชากรและการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศกึษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิ
รริาช มีจ  านวน 3,536  คน (หน่วยรายงานสถิติทางการแพทย ์งานเวชระเบียน โรงพยาบาลศิรริาช, 
2561) 

การเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
ตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั เป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาช โดย

ผูว้ิจัยไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของ (Krejcie & Morgan, 1970) ที่ระดับความ
เช่ือมั่นที่รอ้ยละ 95 และมีความคาดเคลื่อนรอ้ยละ 5 ไดข้นาดกลุม่ตวัอย่าง 347 ตวัอย่าง 

 
สตูร n      =      X2 Np ( 1 – p) 
   e2 (N-1) + X2 p(1-P) 

       
โดยที่ n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
             N = ขนาดของประชากร 
  e = ระดับความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมรับได้
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  X2 = ค่าไคสแควรท์ี่ df เท่ากับ 1 และระดับความเช่ือมั่น 95% 
         (X2=3.841) 

  p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชากร (ถ้าไม่ทราบให ้
           ก าหนด p = 0.5)  

 
  แทนคา่  n   =    3.841 x 3,536 x 0.5 x 0.5 

                            (.05)2 x (3,536-1) + 3.841x0.5x0.5 
  n = 346.54 หรอื 347 ตวัอย่าง 

จากการค านวนจะไดข้นาดกลุม่ตวัอย่าง 347 ตวัอย่าง ผูว้ิจยัเพิ่มจ านวนตวัอย่างอีก 
38 ตวัอย่างรวมขนาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 385 ตวัอย่าง โดยในการวิจัยครัง้นีผู้ว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการ
สุม่กลุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอนดงันี ้

ขั้นตอนการสุ่มตัวอย่าง 
ก าหนดวิธีการโดยใชว้ิธี 

ขัน้ตอนที่ 1 การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) โดยท า
การเก็บขอ้มลูจากการแจกแบบสอบถามใหก้บัพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช จากทัง้หมด 
16ฝ่าย โดยเลือกเฉพาะพยาบาลวิชาชีพที่ 11 ฝ่ายที่เป็นฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่ม
ตวัอย่าง 385 ตวัอย่าง 

ขั้นตอนที่  2 การสุ่มตัวอย่างโดยก าหนดโควตา (Quota sampling) โดยการ
ก าหนดกลุม่ตวัอย่างที่เป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชใน 11 ฝ่าย ดงันี ้

1. งานพยาบาลกมุารเวชศาสตร ์      จ านวน 35 คน 
2. งานพยาบาลจกัษุ โสต นาสิก ลารงิซว์ิทยา     จ านวน 35 คน 
3. งานพยาบาลตรวจรกัษาผูป่้วยนอก      จ านวน 35 คน 
4. งานพยาบาลผูป่้วยพิเศษ       จ านวน 35 คน 
5. งานพยาบาลผ่าตดั       จ านวน 35 คน 
6. งานพยาบาลรงัสีวิทยา       จ านวน 35 คน 
7. งานพยาบาลศลัยศาสตรแ์ละศลัยศาสตรอ์อรโ์ธปิดิกส ์จ านวน 35 คน 
8. งานพยาบาลสตูิศาสตร ์นรเีวชวิทยา     จ านวน 35 คน 
9. งานพยาบาลอายรุศาสตรแ์ละจิตเวชศาสตร ์    จ านวน 35 คน 
10. งานพยาบาลปฐมภมูิ       จ านวน 35 คน 
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11. งานพยาบาลระบบหวัใจและหลอดเลือด     จ านวน 35 คน 
(ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิรริาช, 2563) 

ขั้นตอนที่  3 การสุ่มตัวอย่างโดยสะดวก (Convenience Sampling) เป็นการ
เลือกสุ่มตัวอย่างแบบสะดวกตามความเต็มใจของพยาบาลวิชาชีพที่จะสามารถใหข้อ้มูลซึ่งใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บขอ้มลู การเก็บขอ้มลูเป็นไปตามฝ่ายพยาบาลที่ไดใ้นขัน้ตอนที่ 1 
จะแจกแบบสอบถามที่จดัตรียมไวต้ามจ านวนกลุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอนที่ 2 จนครบ 385 ตวัอย่าง 

 
การสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาครัง้นีผู้ ้วิจัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขอ้มลูซึง่สรา้งขึน้เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัจงูใจ ปัจจยัค า้จนุกบัการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ซึ่งไดม้าจากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ ทฤษฎีแนวความคิด
งานวิจยัที่เก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลมุกบัสิ่งที่ตอ้งการศึกษา 
โดยแบบสอบถามแบง่ออกเป็น 4 สว่น ดงันี ้

ส่วน 1 แบบสอบถามดา้นปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่  รายได ้
อายุ ประสบการณ์การท างาน จ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ สถานภาพสมรส ซึ่งเป็น
แบบสอบถามที่มีค าถามใหเ้ลือกตอบหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice Question) จ านวน 
5 ขอ้ ดงันี ้

ขอ้ที่ 1 รายได ้เป็นระดบัการวดัขอ้มูลประเภทเรียงล าดับ (Ordinal Scale) โดย
การก าหนดช่วงเงินเดือน ดงันี ้

1.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท      
1.2 20,001 – 25,000 บาท 
1.3 25,001 – 35,000 บาท                    
1.4 35,001 – 45,000 บาท 
1.5 45,001 บาท ขึน้ไป 

ขอ้ที่ 2 อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรียงล าดบั (Ordinal Scale) โดยการ
ก าหนดช่วงเงินเดือน ดงันี ้

2.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 22 ปี       
2.2 23 – 30 ปี 
2.3 31 – 38 ปี         
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2.4 39 – 46 ปี 
2.5 47 - 54 ปี                                               
2.6 มากกวา่ 55 ปีขึน้ไป 

ข้อที่  3 ประสบการณ์การท างาน เป็นระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงล าดับ 
(Ordinal Scale) โดยการก าหนดประสบการณก์ารท างาน ดงันี ้

3.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี        
3.2 6 – 10 ปี  
3.3 11 – 15 ปี                                            
3.4 16 – 20 ปี 
3.5 มากกวา่ 21 ปีขึน้ไป                                           

ขอ้ที่ 4 จ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์  เป็นระดับการวัดขอ้มูลประเภท
เรียงล าดบั (Ordinal Scale)โดยการก าหนดจ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์ดงันี ้

4.1 ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 40 ชั่วโมง          
4.2 41 - 48 ชั่วโมง  
4.3 49 – 55 ชั่วโมง                                     
4.4 มากกวา่ 56 ชั่วโมงขึน้ไป 

ขอ้ที่ 5 สถานภาพสมรส เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญัติ (Nominal 
Scale) โดยก าหนดสภานภาพสมรส ดงันี ้

5.1 โสด 
5.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
5.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยจูงใจกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งค าถามเป็นแบบ Likert Scale ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale 
Method) จ านวน 15 ขอ้ แยกเป็นดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

1.ลกัษณะงาน 
2.ความกา้วหนา้ 
3.ความส าเรจ็ในงาน 

โดยใช้ระดับการระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นมาตรวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบัดงันี ้
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ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ย 
ระดบั 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ระดบั 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การแปรผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามที่ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้ง
ระหวา่งชัน้ ตามหลกัการหาคา่เฉลี่ย (มลัลิกา บนุนาค, 2537) 

อนัตรภาคชัน้  =  (คะแนนสงูสดุ-คะแนนต ่าสดุ)/จ านวนชัน้ 
  =  (5-1) / 5  
  =  0.8 

ผูว้ิจยัใชค้่าเฉลี่ยในการแปรผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใชส้ตูรการค านวณความ
กวา้งของอนัตรภาคชัน้ มีดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2541) 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัจงูใจในระดบัดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัจงูใจในระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัจงูใจในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัจงูใจในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัจงูใจในระดบันอ้ยที่สดุ 

ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับปัจจัยค า้จุนกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช ซึ่งค าถามเป็นแบบ Likert Scale ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale 
Method) จ านวน 26 ขอ้ แยกเป็นดา้นต่างๆ ดงันี ้

1. ดา้นค่าตอบแทน 
2. การไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 
3. นโนบายการบรหิารงาน 
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4. สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฏิบตัิงาน 
5. ดา้นความมั่นคง 

โดยใชร้ะดับการวดัขอ้มลูประเภทอันตรภาคชั้น (Interval Scale) ซึ่งมีลกัษณะเป็น
มาตรวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ย 
ระดบั 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ระดบั 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การแปรผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามที่ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายโดยอาศยัสตูรการค านวณ  

อนัตรภาคชัน้  =  (คะแนนสงูสดุ-คะแนนต ่าสดุ)/จ านวนชัน้ 
  =  (5-1) / 5  
  =  0.8 

ผูว้ิจยัใชค้่าเฉลี่ยในการแปรผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใชส้ตูรการค านวณความ
กวา้งของอนัตรภาคชัน้ มีดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2541) 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัค า้จนุในระดบัดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัค า้จนุในระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัค า้จนุในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัจงูค า้จนุในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่ปัจจยัจงูค า้จนุในระดบันอ้ยที่สดุ 

สว่นที่ 4 แบบสอบถามเก่ียวกบัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 
ซึ่งค าถามเป็นแบบ Likert Scale ใชม้าตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale Method) จ านวน 3 
ขอ้  
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โดยใช้ระดับการระดับการวัดข้อมูลประเภทอันตรภาคชั้น ( Interval Scale) ซึ่งมี
ลกัษณะเป็นมาตรวดัแบบ Likert Scale มี 5 ระดบั ดงันี ้

ระดบั 5 หมายถึง เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 
ระดบั 4 หมายถึง เห็นดว้ย 
ระดบั 3 หมายถึง ไม่แน่ใจ 
ระดบั 2 หมายถึง ไม่เห็นดว้ย 
ระดบั 1 หมายถึง ไม่เห็นดว้ยอย่างยิ่ง 

การแปรผลการวิจยัของลกัษณะแบบสอบถามที่ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตร
ภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้ิจยัใชเ้กณฑเ์ฉลี่ยในการอภิปรายโดยอาศยัสตูรการค านวณช่วงกวา้ง
ระหวา่งชัน้ ตามหลกัการหาคา่เฉลี่ย (มลัลิกา บนุนาค, 2537) 

อนัตรภาคชัน้  =  (คะแนนสงูสดุ-คะแนนต ่าสดุ)/จ านวนชัน้ 
  =  (5-1) / 5  
  =  0.8 

ผูว้ิจยัใชค้่าเฉลี่ยในการแปรผล ซึ่งผลจากการค านวณโดยใชส้ตูรการค านวณความ
กวา้งของอนัตรภาคชัน้ มีดงันี ้(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2541) 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ระดบัดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ในระดบัมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ในระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ในระดบันอ้ย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความคิดเห็นตอ่การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ในระดบันอ้ยที่สดุ 

ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย     
ผูว้ิจยัไดส้รา้งแบบสอบถาม โดยการด าเนินการตามขัน้ตอน ดงันี ้
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1. ศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการ ต ารา งานวิจัยต่าง  ๆ ที่ เก่ียวข้องกับ 
ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัจงูใจ ปัจจยัค า้จนุกบัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริ
ราช ที่เก่ียวขอ้งกบัตวัแปรในการศกึษา เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบสอบถาม 

2. แบบสอบถามทัง้หมดมี 4 สว่นไดแ้ก่ 
สว่นที่ 1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
สว่นที่ 2 ปัจจยัจงูใจของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 
สว่นที่ 3 ปัจจยัค า้จนุของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 
สว่นที่ 4 การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 

3. น าแบบสอบถามที่แกไ้ขแลว้ไปใหผู้ว้ิจยัสรา้งขึน้ใหอ้าจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธ์
ตรวจสอบ เสนอแนะ และแกไ้ข 

4. น าแบบสอบถามที่แกไ้ขแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดา้น
เนือ้หา (Content validity) และความถูกตอ้ง และขอค าแนะน าเพิ่มเติม หลังจากนั้นไปปรึกษา
อาจารยท์ี่ปรกึษาสารนิพนธอ์ีกครัง้เพื่อตรวจสอบความถกูตอ้ง 

5. น าแบบสอบถามที่แก้ไขปรบัปรุงไปทดลองใช้ (Try-out) กับกลุ่มตัวอย่าง

จ านวน 30 ชุด เพื่อน าไปหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชว้ิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-
Coefficient) ของ Cronbach ซึ่งค่า Alpha ที่ไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถาม โดย

มีค่าระหว่าง โดยจะมีค่า ระหว่าง 0 < α < 1 ถ้ามีค่าใกลเ้ตียงกับ 1 มากกว่าแสดงว่ามีความ
เช่ือมั่นมาก 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการวิจยัเรื่องการศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัจงูใจ ปัจจยัค า้จนุกบัการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แหลง่ขอ้มลูดงันี ้

1. แหลง่ขอ้มลูปฐมภมูิ (Primary Data) ไดม้าจากการใชแ้บบสอบถามเก็บขอ้มลูจาก
การสุม่ตวัอย่าง จ านวน 385 คน 

2.แหลง่ขอ้มลูทตุิยภมูิ (Secondary Data) ไดม้ากจากการศกึษาคน้ควา้จาก 
2.1 ต าราหนงัสือ 
2.2 เอกสารและวารสาร 
2.3 งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 
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2.4 แหลง่ขอ้มลูทางอินเตอรเ์น็ต  
 

การจัดท าและการวิเคราะหข์้อมูล 
1. ทดสอบแบบสอบถามที่ ได้ท าการออกแบบไว้ (Pre - test) แล้วด าเนินการแก้ไข

ข้อบกพร่องของแบบสอบถาม พรอ้มตรวจความเช่ือมั่นของแบบสอบถามด้วยวิ ธีการของ 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) 

2. น าแบบสอบถามที่แกไ้ขขอ้บกพรอ่งเรยีบรอ้ยแลว้ออกเก็บขอ้มลูจรงิ 
3. เม่ือรวบรวมแบบสอบถามตามความตอ้งการแลว้ ผูว้ิจัยไดต้รวจสอบความถูกตอ้ง

และสมบรูณข์องแบบสอบถาม 
4. น าแบบสอบถามที่ตรวจสอบความสมบูรณแ์ลว้มาลงรหสั (Coding) ในแบบลงรหัส

ส าหรบัประมวลผลขอ้มลูดว้ยคอมพิวเตอร ์
5. น าขอ้มูลมาบนัทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร ์เพื่อประมวลผลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 

และท าการวิเคราะหข์อ้มลู 
 
สถติทิีใ่ช้ในการวิเคราะหข์อ้มูล 

1.สถิติเชิงพรรรนา (Descriptive Statistics) พืน้ฐานประกอบดว้ย 
1.1 ค่ารอ้ยละ (Percentage) เพื่อใช้ในการอธิบายลักษณะข้อมูลทั่วไปของกลุ่ม

ตวัอย่าง โดยใชส้ตูรดงันี(้กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545)  
 

p=
f
n
(100) 

 

เม่ือ p แทน รอ้ยละหรอืเปอรเ์ซ็นต ์

  f แทน ความถ่ีของขอ้มลูในแต่ละกลุม่ 

  n แทน จ านวนความถ่ีทัง้หมดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใชส้ตูร (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544) 
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     = 
∑ x

n
 

 
เม่ือ  แทน คะแนนคา่เฉลี่ย 

  ∑ x แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
  n แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
 

1.3 ค่าสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เพื่อใชแ้ปลความหมายของขอ้มลูต่างๆ (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2544) 
 

s= √
∑ (x- x ) 2

n-1
 

 

เม่ือ S แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอย่าง 
            x แทน ขอ้มลูดิบแต่ละตวั 
   แทน ค่าเฉลี่ยของขอ้มลูกลุม่ตวัอย่าง 
 n แทน ขอ้มลูของกลุม่ตวัอย่าง 

2. สถิติท่ีใชว้ิเคราะหค์ณุภาพของแบบสอบถาม 
สถิติที่ใชท้ดสอบค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีการหาค่า

สมัประสิทธ์ิแอลฟา (α -Coefficient) ของครอนบราค (กัลยา วานิชยบ์ัญชา, 2545) โดยใชสู้ตร 
Crobrach’s Alpha coefficient ค่าแอลฟาที่ไดจ้ะแสดงถึงระดบัความคงที่ของแบบสอบถาม โดย

จะมีคา่ระหวา่ง 0 ≤ α ≤ 1 โดย มีสตูรดงันี ้
     

                                        ∝= 
kCoVaiance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/ Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

1+(k-1)CoVaiance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅/ Variance̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 

 

เม่ือ α  แทน ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

x

x

x
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 K  แทน จ านวนค าถามของแบบสอบถาม 
 (CoVariance) แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนรว่มระหวา่ง  

             ค าถามต่างๆ 
 (Variance) แทน ค่าเฉลี่ยของค่าความแปรปรวนของค าถาม 

3. สถิติเชิงอนมุาน (Inferential Statistic) โดยใช ้
3.1 ค่าสถิติ Independent Sample t-test ใช้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง

ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง 2 กลุม่ ที่เป็นอิสระต่อกนั (Independent Sample) ที่นยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั 0.5 (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) 

กรณีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ ไม่เท่ากนั  s1
2
 ≠ s2

2
 

 

t = 
x1̅-x2̅

√
s1

2

n1
+
s2

2

n2

 

 

      โดยที่  df  =
(
s1
2

n1
+

s2
2

n2
)
2

s2
2/n1
n1-1

+
s2
2/n2
n2-1

 

      

กรณีความแปรปรวนของทัง้ 2 กลุม่ เท่ากนั  s1
2
 = s2

2
 

 

𝑡     =      
�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛1 − 1)𝑆1

2 +  (𝑛2 − 1)𝑆2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
(

1
𝑛1

+
1

𝑛2
)

 

 

   โดยที่  df         =        𝑛1 + 𝑛2 − 2      

 เม่ือ     t แทน    ค่าความแตกต่างระหวา่งคา่เฉลี่ย 2 กลุม่ 
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  �̅�1 แทน    ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

  �̅�2 แทน    ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

  𝑆1
2 แทน    ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

  𝑆2
2 แทน    ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 

  𝑛1 แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 1 

  𝑛2 แทน    ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ 2 
3.2 ค่าสถิติ F-test ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of 

Variance) ใชเ้ปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่ 2 กลุ่มขึน้ไป 
(กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2561) 
 
ตาราง 2 แสดงการวิเคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว (One - way ANOVA) 
 

แหลง่ความ
แปรปรวน ผลรวมก าลงัสอง df  ค่าประมาณของ

ความแปรปรวน MS  F  

ระหวา่งกลุม่ bSS  1−k  
bMS  wb MSMS  

ภายในกลุม่ 
wMS  kn −  

wMS   

รวม 
tSS  1−n    

 

3.2.1 ใชค้่า F-test กรณีค่าความแปรปรวนของแต่ละกลุ่มเท่ากนั (กลัยา วานิชย์
บญัชา, 2561) มีสตูรดงันี ้

     
w

b

MS

MS
F =  

โดยที่  1−k    แทน  Degree of Freedom ส าหรบัการผนัแปร 
     ระหวา่งกลุม่     

dfb kn −   แทน  Degree of Freedom ส  าหรบัการผนัแปร 
     ระหวา่งกลุม่ dfw  

 เม่ือ       F   แทน  ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณา F-distribution 
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   bMS   แทน  ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

   wMS   แทน  ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ 
   bSS   แทน  ผลบวกก าลงัสองระหวา่งกลุม่ 
   wSS   แทน  ผลบวกก าลงัสองภายในกลุม่ 
   K   แทน  จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง 
   N   แทน  จ านวนกลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 

   bdf   แทน ชัน้แห่งความอิสระของความแปรปรวน
       ระหวา่งกลุม่ 

   wdf   แทน  ชัน้แห่งความอิสระของความแปรปรวน
       ภายในกลุม่ 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ที่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 หรือ ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใชส้ตูรตามวิธี 
Least Significant Difference (LSD ) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง (กัลยา วานิชย์
บญัชา, 2561) ใชส้ตูรดงัตอ่ไปนี ้
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 เม่ือ   LSD     แทน ผลต่างนยัส าคญัท่ีค านวณไดส้  าหรบั 
      กลุม่ตวัอย่างที่ i  และ j  

   MSE  แทน  Mean Squared Error ( wMS ) 

   k  แทน  จ านวนกลุม่ตวัอย่างที่ใชท้ดสอบ 

   n  แทน  จ านวนตวัอย่างทัง้หมด 

   a  แทน  ค่าความคลาดเคลื่อน 
 

3.2.2 ใชค้่า Brown - Forsythe (β) ใชใ้นกรณีที่มีความแปรปรวนของแต่ละกลุ่ม
ไม่เท่ากนั (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2560) มีสตูรดงันี ้
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 เม่ือ    แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน Brown-Forsythei 

  BMS  แทน ค่าความแปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

  wMS  แทน ค่าความแปรปรวนภายในกลุม่ส  าหรบัสถิติ  
     Brown-Forsythe 

  k  แทน       จ านวนกลุม่ของกลุม่ตวัอย่าง 

  n  แทน       ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
  N  แทน       ขนาดประชากร 

  2

1S  แทน       ค่าความแปรปรวนของกลุม่ตวัอย่าง 
 

กรณีพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะท าการตรวจสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ที่มีนัยส าคญัทางสถิติที่ .05 หรือ ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยใชสู้ตรตามวิธี 
Dunnett’s T3 (ชศูรี วงศร์ตันะ, 2560) เพื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกลุม่ตวัอย่าง  
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 เม่ือ     t  แทน ค่าสถิติท่ีใชพ้ิจารณาใน t-distribution 
  wMS  แทน ค่าประมาณความแปรปรวนภายในกลุม่ (Mean  

     Square within group) ส าหรบั Brown-Forsythe 
  iX  แทน      ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ i  

  jX  แทน      ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่างที่ j
 

  iN  แทน      จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ i  
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  jN  แทน      จ านวนตวัอย่างของกลุม่ที่ j
 

 

3.3 สถิติสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพียรส์นั (Pearson product moment 
correlation coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2545) ใชห้าค่าความสมัพนัธข์องตวัแปรสองตวัที่
เป็นอิสระต่อกนั มีสตูร ดงันี ้

     
r

xy  = 
nΣxy−(Σx)(Σy)

√[nΣx2−(Σx)2][nΣy2−(Σy)2]

 

  

 เม่ือ         rxy แทน   สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์

  𝛴x แทน   ผลรวมของคะแนน X 

  𝛴y แทน   ผลรวมของคะแนน Y 

                       𝛴x2 แทน   ผลรวมของคะแนนชดุ X แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

  𝛴y2 แทน   ผลรวมของคะแนนชดุ Y แต่ละตวัยกก าลงัสอง 

  𝛴xy แทน   ผลรวมของผลคณูระหวา่ง X และ Y 
  n แทน   จ านวนของกลุม่ตวัอย่าง 

 
โดยท่ีคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธจ์ะมีคา่ระหวา่ง -1 ≤ r ≤1 ดงันี ้

1. ค่า r เป็นลบ แสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม คือ ถา้ X 
เพิ่ม Y จะลด ถา้ X ลด Y จะเพิ่ม 

2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั คือ ถา้ X 
เพิ่ม Y จะเพิ่ม ถา้ X ลด Y จะลดลงดว้ย 

3. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางเดียวกนั และ
มีความสมัพนัธก์นัมาก 

4. ถา้ r มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง X และ Y มีความสมัพนัธใ์นทิศทางตรงกนัขา้ม 
และมีความสมัพนัธก์นัมาก 

5. ถา้ r = 0 แสดงวา่ X และ Y ไม่มีความสมัพนัธก์นัเลย 
6. ถา้ r เขา้ใกล ้0 แสดงวา่ X และ Y มีความสมัพนัธก์นันอ้ย 
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เกณฑก์ารแปลความหมายคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(ชศูรี วงศร์ตันะ, 2541) 
ถา้คา่ r มีค่าสงูกวา่  0.90 แสดงวา่ มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงูมาก 
ถา้คา่ r มีค่าสงูกวา่  0.70-0.89  แสดงวา่ มีความสมัพนัธใ์นระดบัสงู 
ถา้คา่ r มีค่าสงูกวา่  0.30-0.69 แสดงวา่ มีความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลาง 
ถา้คา่ r มีค่าสงูกวา่  0.01-0.29 แสดงวา่ มีความสมัพนัธใ์นระดบัต ่า 
ถา้คา่ r มีค่าสงูกวา่  0  แสดงวา่ ไมมี่ความสมัพนัธก์นัเลย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

บทที ่4 
ผลการวิเคราะหข้์อมูล  

 
การศกึษาเรื่อง “ความสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัจงูใจ ปัจจยัค า้จนุกบัการคงอยู่ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช” จ านวน 385 ตวัอย่าง ผูว้ิจัยไดก้ าหนดสญัลกัษณต์่าง ที่ใช้ในการ
วิเคราะหข์อ้มลูและแปลผลความหมายของการวิเคราะหข์อ้มลู ดงันี ้

n  แทน จ านวนกลุม่ตวัอย่าง 

�̅�  แทน ค่าเฉลี่ยของกลุม่ตวัอย่าง (Mean) 
S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
F   แทน  สถิติทดสอบ One-Way ANOVA 
df  แทน ชัน้ของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS  แทน ผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Sum of Squares) 
MS แทน ค่าเฉลี่ยผลบวกก าลงัสองของคะแนน (Mean of  Squares) 
r  แทน คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ ์(Person Correlation) 
*   แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
**   แทน มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
Sig. แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติจากการทดสอบใชใ้นการสรุปผลการ

    ทดสอบสมมติฐาน 
 

การน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 
ในการน าเสนอการวิเคราะหข์อ้มลูและการแปลผลความหมายของการวิเคราะหข์อ้มูล

ของการศึกษาครัง้นี ้ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหแ์ละไดน้ าเสนอในรูปแบบของตารางพรอ้มค าอธิบาย โดย
แบ่งออกเป็น 2 สว่น ดงันี ้

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์อ้มลูลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนที่  2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยจูงใจกับการคงอยู่ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช  
ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยค า้จุนกับการคงอยู่ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช            
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ตอนที่  4 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 

ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์อ้มลูเพื่อทดสอบสมมติฐาน  
สมมติฐานขอ้ที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ รายได ้อาย ุประสบการณก์ารท างาน  

จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์สถานภาพสมรสที่ต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นของการ
คงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานขอ้ที่ 2 ปัจจยัจูงใจมีความสมัพนัธก์ับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศิรริาช 

สมมติฐานขอ้ที่ 3 ปัจจยัค า้จนุมีความสมัพนัธก์บัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศิรริาช 

 
ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

ส่วนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลลักษณะประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที ่1 การวิเคราะหข์้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ รายได ้อาย ุ
ประสบการณ์การท างาน จ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์และสถานภาพสมรส  ท าการ
วิเคราะหข์อ้มลูโดยการแจกแจงความถ่ี และค่ารอ้ยละ 

 
ตาราง 3 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. รายได ้    

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท      18 4.86 
20,001 – 25,000 บาท                                                                                    129 33.51 
25,001 – 35,000 บาท  63 16.36 
35,001 – 45,000 บาท 94 24.42 
ตัง้แต่ 45,001 บาท ขึน้ไป 81 21.04 

รวม 385 100.00 
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ตาราง 3 (ต่อ) 
 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

2. อาย ุ   
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 22 ปี 6 1.56 
23 – 30 ปี 163 42.34 
31 – 38 ปี 84 21.82 
39 – 46 ปี 27 7.01 
47 - 54 ปี                                               36 9.35 
มากกวา่ 54 ปีขึน้ไป 69 17.92 

รวม 385 100.00 

3. ประสบการณก์ารท างาน     
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 111 28.83 
6 – 10 ปี 64 16.62 
11 – 15 ปี                                            72 18.70 
16 – 20 ปี 17 4.42 
มากกวา่ 20 ปีขึน้ไป                                          121 31.43 

รวม 385 100.00 
4.จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์    

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 40 ชั่วโมง 146 37.92 
41 - 48 ชั่วโมง 144 37.40 
49 - 55 ชั่วโมง 41 10.65 
มากกวา่ 55 ชั่วโมงขึน้ไป 54 14.03 
รวม 385 100.00 

5. สถานภาพสมรส   
โสด 292 75.84 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั 88 22.86 
หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 5 1.30 
รวม 385 100.00 
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จากตารางที่ 3 แสดงขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่ามี
รายละเอียดดงันี ้

รายได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 – 
25,000 บาทจ านวน 129 คน รองลงมาคือช่วง 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 94  คน ช่วง 
45,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 81 คน ช่วง 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 63 คน และช่วง ต ่ากว่า
หรือเท่ากับ 20,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็นรอ้ยละ 33.51, 24.42, 21.04, 16.36 และ 4.86 
ตามล าดบั 

อายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 23 – 30 ปี จ านวน 
163 คนรองลงมาคือช่วงอาย ุ31 – 38 ปี จ านวน 84 คน ช่วงอายมุากกวา่ 55 ปีขึน้ไป  จ านวน  69 
คน ช่วงอายุ 47 - 54 ปี จ านวน 36 คน ช่วงอายุ 39 – 46 ปี จ านวน 27 คน และช่วงอายุต ่ากว่า
หรือเท่ากับ 22 ปี  จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ  42.34, 21.82, 17.92, 9.35, 7.01 และ 1.56 
ตามล าดบั 

ประสบการณ์ การท างาน   พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ประสบการณก์ารท างานในช่วงมากกว่า 21 ปีขึน้ไป จ านวน 121 คนรองลงมาคือช่วง ต ่ากว่าหรือ
เท่ากบั 5 ปี จ านวน 111 ตวัอย่าง ช่วง 11 – 15 ปี  จ านวน  72 คน ช่วง 6 – 10 ปี จ านวน 64 คน 
และ ช่วง 16 – 20 ปี จ านวน  17 คน คิดเป็นรอ้ยละ 31.43, 28.83, 18.70, 16.62 และ 4.42 
ตามล าดบั 

จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาหใ์นช่วงต ่ากว่าหรือเท่ากบั 40 ชั่วโมง จ านวน 146 คน รองลงมา
คือช่วง 41 - 48 ชั่วโมง จ านวน 144 คน ช่วง มากกวา่ 56 ชั่วโมงขึน้ไป จ านวน  54 คน และช่วง 49 
- 55 ชั่วโมง จ านวน  41 คน คิดเป็นรอ้ยละ 37.92, 37.40, 14.03,  10.65 ตามล าดบั 

สถานภาพการสมรส พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
จ านวน 292 คน รองลงมาคือ สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั จ านวน 88 คน และสถานภาพหมา้ย / 
หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ จ  านวน 5 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 75.84, 22.86, 1.30 ตามล าดบั 

เนื่องจากขอ้มูลเก่ียวกับช่วงรายได ้อายุ ประสบการณ์การท างาน จ านวน
ชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์ สถานภาพสมรส บางช่วงค่าความถ่ีค่อนขา้งต ่า ผูว้ิจยัจึงท าการจดั
กลุม่ขอ้มลูใหม่ โดยการน าเสนอ ดงัตารางที่ 4 
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ตาราง 4 แสดงจ านวน และค่ารอ้ยละ ของขอ้มลูปัจจยัสว่นบคุคลของผูต้อบแบบสอบถามที่ท  าการ
จดักลุม่ขอ้มลูใหม่ 
 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 

1. รายได ้   

20,001 – 25,000 บาท                                                                                    147 38.18 
25,001 – 35,000 บาท  63 16.36 
35,001 – 45,000 บาท 94 24.42 
ตัง้แต่ 45,001 บาท ขึน้ไป 81 21.04 

รวม 385 100.00 

2. อาย ุ   
23 – 30 ปี 169 43.90 
31 – 38 ปี 84 21.82 
39 – 46 ปี 27 7.01 
47 - 54 ปี                                               36 9.35 
มากกวา่ 54 ปีขึน้ไป 69 17.92 

รวม 385 100.00 

3. ประสบการณก์ารท างาน     
ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 111 28.83 
6 – 10 ปี 64 16.62 
11 – 15 ปี                                            72 18.70 
มากกวา่ 15 ปีขึน้ไป                                          138 35.86 

รวม 385 100.00 
4. จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์    

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 40 ชั่วโมง 146 37.92 
41 - 48 ชั่วโมง 144 37.40 
มากกวา่ 48 ชั่วโมงขึน้ไป 95 24.68 
รวม 385 100.00 
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ตาราง 4 (ต่อ) 
 

ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน(คน) ร้อยละ 
5. สถานภาพสมรส   

โสด / หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 297 77.14 
สมรส / อยู่ดว้ยกนั 88 22.86 
รวม 385 100.00 

 
จากตารางที่ 4 แสดงขอ้มูลปัจจัยส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถามพบว่ามี

รายละเอียดดงันี ้
รายได้ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้อยู่ในช่วง 20,001 – 

25,000 บาทจ านวน 147 คน รองลงมาคือช่วง 35,001 – 45,000 บาท จ านวน 94  คน ช่วง 
45,001 บาท ขึน้ไป จ านวน 81 คน และ ช่วง 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 38.18, 24.42, 21.04 และ16.36 ตามล าดบั 

อายุ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุในช่วง 23 – 30 ปี จ านวน 
169 คน รองลงมาคือช่วงอาย ุ31 – 38 ปี จ านวน 84 คน ช่วงอายมุากกวา่ 55 ปีขึน้ไป  จ านวน  69 
คน ช่วงอายุ 47 - 54 ปี จ านวน 36 ตวัอย่าง และ ช่วงอาย ุ39 – 46 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ย
ละ 43.90, 21.82, 17.92, 9.35 และ 7.01ตามล าดบั 

ประสบการณ์ การท างาน   พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มี
ประสบการณก์ารท างานในช่วงมากกวา่ 21 ปีขึน้ไป จ านวน 138 คน รองลงมาคือช่วง ต ่ากวา่หรือ
เท่ากับ 5 ปี จ านวน 111 คน ช่วง 11 – 15 ปี  จ านวน  72 คน และ ช่วง 6 – 10 ปี จ านวน 64 คน 
คิดเป็นรอ้ยละ 35.86, 28.83, 18.70 และ16.62 ตามล าดบั 

จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์ พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาหใ์นช่วงต ่ากว่าหรือเท่ากบั 40 ชั่วโมง จ านวน 146 คน รองลงมา
คือช่วง 41 - 48 ชั่วโมง จ านวน 144 คน และช่วง มากกว่า 48 ชั่วโมงขึน้ไป จ านวน  95 ตวัอย่าง 
คิดเป็นรอ้ยละ 37.92, 37.40,24.68 ตามล าดบั 

สถานภาพการสมรส พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด / 
หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ จ  านวน 297 คน รองลงมาคือ สถานภาพสมรส / อยู่ดว้ยกนั จ านวน 
88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.14 และ 22.86 ตามล าดบั 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยจูงใจกับการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 

การวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัจงูใจกบัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิ
รริาช ประกอบไปดว้ย ลกัษณะงาน ความกา้วหนา้ และความส ารจ็ในงาน ที่มีความสมัพนัธก์บัการ
คงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ตาราง 5 แสดงคา่เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัปัจจยัจงูใจ ที่สง่ผลกบัการคง
อยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 
 

ปัจจัยจงูใจ �̅� S.D. แปลผล 

1. ดา้นลกัษณะงาน 4.180 0.483 มาก 
2. ดา้นความกา้วหนา้ 4.059 0.522 มาก 
3. ดา้นความส าเรจ็ในงาน 4.148 0.386 มาก 
ปัจจัยจงูใจโดยรวม 4.129 0.387 มาก 

 
จากตาราง 5 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัจงูใจกบัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ

ในโรงพยาบาลศิริราช โดยรวม มีระดับปัจจัยจูงใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.129 
เม่ือวิเคราะหเ์ป็นรายดา้น พบว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชมีปัจจยัจงูใจกบัการคงอยู่ 
ในระดบัมากทกุดา้น  

 
ตอนที่ 3 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยค ้าจุนกับการคงอยู่ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 
การวิ เคราะห์ข้อมูล ปัจจัยค ้าจุนกับการคงอยู่ ของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลศิริราช ประกอบไปด้วย ค่าตอบแทน การได้รบัการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา 
นโยบายการบรหิารงาน สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฏิบตัิงาน และความมั่นคง ที่มีความสมัพนัธ์
กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตาราง 6 แสดงคา่เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลผลระดบัปัจจยัค า้จนุ ที่สง่ผลกบัการ
คงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช 
 

ปัจจัยค า้จุน �̅� S.D. แปลผล 

1.ดา้นค่าตอบแทน 3.729 0.683 มาก 
2.ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 3.948 0.511 มาก 
3.ดา้นนโยบายการบรหิารงาน 3.869 0.532 มาก 
4.ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฏิบตัิงาน 3.944 0.566 มาก 
5.ดา้นความมั่นคง 4.182 0.490 มาก 
ปัจจัยค า้จุนโดยรวม 3.934 0.465 มาก 

 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยค า้จุนกับการคงอยู่ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช โดยรวม มีระดบัปัจจยัค า้จุนอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.934 เม่ือวิเคราะหเ์ป็นรายดา้น พบว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชมีปัจจัยค า้จุนใน
การคงอยู่ในระดบัมากทกุดา้น  

 
ตอนที่ 4 การวิเคราะหข์้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 
การวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็นต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ

ในโรงพยาบาลศิรริาช ประกอบไปดว้ย ท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุ 
และท่านไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น  ที่มีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช วิเคราะหโ์ดยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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ตาราง 7 แสดงคา่เฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการแปลผลระดบัความคิดเห็น ที่สง่ผลกบัการ
คงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช 

 
ความคิดเหน็ �̅� S.D. แปลผล 

1.ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิริ
ราชใหน้านที่สดุ 

4.150 0.757 มาก 

2. ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบ
อาชีพอื่น 

3.960 0.884 มาก 

ระดับความคิดเหน็โดยรวม 4.053 0.775 มาก 

 
จากตาราง 7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความคิดเห็นกับการคงอยู่ของ

พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากบั 4.053 เม่ือวิเคราะหเ์ป็นรายดา้น พบวา่พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชมีระดบัความ
คิดเห็นกบัการคงอยู่ ในระดบัมากทกุดา้น  

 
ส่วนที ่2 การวิเคราะหข์้อมูลเพือ่ทดสอบสมมตฐิาน  

สมมตฐิานข้อที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคล  
ไดแ้ก่ รายได ้อาย ุประสบการณก์ารท างาน จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์

สถานภาพสมรสที่ แตกต่างกัน มีระดับความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีรายไดแ้ตกต่าง
กนัมีระดบัความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั  
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ตาราง 8 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช
โดยจ าแนกตามรายได ้
 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลศริริาชใหน้านที่สดุ 

0.358 3 381 0.784 

2. ท่านไมมี่ความตอ้งการเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอื่น 

5.222** 3 381 0.002 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราชโดยรวม 

4.639** 3 381 0.003 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 8 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยจ าแนกตามรายได ้พบว่า การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชให้นานที่สุด มีค่าความ
แปรปรวนเท่ากนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 จึงใชส้ถิติ One-Way ANOVA ในการทดสอบ ดงั
ตารางที่ 8 

ส่วนดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวม  พบว่ามีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .01  จงึใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดงัตารางที่ 10 

 
 
 
 

 
 
 



 73 

ตาราง 9 แสดงความแตกตา่งของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่าน
ตัง้ใจที่จะปฏบิตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านท่ีสดุจ าแนกตามรายได ้โดยใชส้ถิติ One-Way 
ANOVA 
 

การคงอยูข่องพยาบาล
วิชาชพีในโรงพยาบาล 

ศิริราช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นท่านตัง้ใจที่จะ
ปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลศริริาชให้
นานที่สดุ 

ระหวา่งกลุม่ 39.317 3 13.206 27.657** 0.000 

ภายในกลุม่ 180.538 381 0.474   

 รวม 219.855 384    

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 9 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราชดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชให้นานที่สุดจ าแนกตาม
รายได ้พบว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ที่มีรายไดแ้ตกต่างกันมีการคงอยู่ดา้นท่าน
ตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิริราชใหน้านที่สดุแตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
จงึไดท้ดสอบความแตกต่างรายคูโ่ดยใชส้ถิติ Lease Significant Difference (LSD) ดงัตารางที่ 9 
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ตาราง 10 แสดงความแตกต่างการคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชดา้นท่านตัง้ใจ
ที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านท่ีสดุ จ าแนกตามรายได ้โดยใชส้ถิติ Lease 
Significant Difference (LSD) 
 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

�̅� 
20,001 - 
25,000 

25,001 - 
35,000 

35,001 - 
45,000 

ตัง้แต่ 
45,001 ขึน้

ไป 
3.84 3.90 4.59 4.37 

20,001 - 25,000 3.84 - -0.061 
(0.555) 

-0.742** 
(0.000) 

-0.527** 
(0.000) 

25,001 - 35,000 3.90  - -0.680** 
(0.000) 

-0.466** 
(0.000) 

35,001 - 45,000 4.59   - 0.215* 
(0.040) 

ตัง้แต่ 45,001 ขึน้ไป 4.37    - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 10 เปรียบเทียบระดับความแตกต่างรายคู่ของการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้าน
ที่สดุ จ าแนกตามรายได ้พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท 
กับ 20,001 -25,000 บาท และ 25,001 – 35,000 บาท มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุแตกต่างกนัที่
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 และพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตัง้แต่ 45,001 ขึน้ไป กับ 
20,001 -25,000 บาท , 25,001 – 35,000 บาท และ35,001 – 45,000 บาท มีการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้าน
ที่สดุแตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01 และ .05 ตามล าดบั สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 11 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาชดา้นท่าน
ไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน 
โรงพยาบาลศริริาชโดยรวม จ าแนกตามรายได ้โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช 

Brown-
Forsythe 

df1 df2 Sig. 

 ท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอื่น 

54.057** 3 363.953 0.000 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราชโดยรวม 

47.254** 3 358.273 0.000 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 11 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวมจ าแนกตามรายได้ พบว่าพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช ที่ มีรายได้แตกต่างกันมีการคงอยู่ด้านท่านไม่มีความต้องการเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวมแตกต่างกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 จงึไดท้ดสอบความแตกต่างรายคูโ่ดยใชส้ถิติ Dunnett T3 
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ตาราง 12 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช ดา้นท่าน
ไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น จ าแนกตามรายได ้โดยใชส้ถิติ Dunnett T3 
 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

�̅� 
20,001 - 
25,000 

25,001 - 
35,000 

35,001 - 
45,000 

ตัง้แต่ 
45,001 ขึน้

ไป 
3.60 3.43 4.53 4.37 

20,001 - 25,000 3.60 - -0.170 
(0.491) 

-0.933** 
(0.000) 

-0.772** 
(0.000) 

25,001 - 35,000 3.43  - -1.103** 
(0.000) 

-0.942** 
(0.000) 

35,001 - 45,000 4.53   - 0.772** 
(0.000) 

ตัง้แต่ 45,001 ขึน้ไป 4.37    - 

 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 12 เปรียบเทียบระดับความแตกต่างรายคู่ของการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น 
จ าแนกตามรายได้ พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  35,001 – 45,000 บาท กับ 
20,001 – 25,000 บาท  และ 25,001 – 35,000 บาท  มีการคงอยู่ ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุแตกต่างกนัที่
นัยส าคัญทางสถิติ .01 และพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ตั้งแต่ 45,001 ขึน้ไป กับ 
20,001 - 25,000 บาท , 25,001 – 35,000 บาท และ35,001 – 45,000 บาท มีการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้าน
ที่สดุแตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01 สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 13 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช ดา้นการ
คงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาชโดยรวมจ าแนกตามรายได ้โดยใชส้ถิติ Dunnett 
T3 
 

รายได้เฉลีย่ต่อ
เดือน 

�̅� 
20,001 - 
25,000 

25,001 - 
35,000 

35,001 - 
45,000 

ตัง้แต่ 
45,001 ขึน้

ไป 
3.72 3.67 4.56 4.37 

20,001 - 25,000 3.72 - 0.054 
(0.994) 

-0.837** 
(0.000) 

-0.649** 
(0.000) 

25,001 - 35,000 3.67  - -0.892** 
(0.000) 

-0.708** 
(0.000) 

35,001 - 45,000 4.56   - 0.188 
(0.235) 

ตัง้แต่ 45,001 ขึน้ไป 4.37    - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตารางที่  13 เปรียบเทียบระดับความแตกต่างรายคู่ของการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชดา้นการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช
โดยรวม จ าแนกตามรายได้ พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน  35,001 – 45,000 
บาท กบั 20,001 – 25,000 บาท และ 25,001 – 35,000 บาท มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาช ดา้นการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชโดยรวม แตกตา่งกนัที่
นัยส าคัญทางสถิติ .01 และพยาบาลที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนตัง้แต่45,001 ขึน้ไป กับ 20,001 - 
25,000 บาท และ25,001 – 35,000 บาท มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 
ดา้นการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชโดยรวม แตกต่างกนัที่นยัส าคญัทางสถิติ 
.01 สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานข้อที ่1.2 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่มีอาย ุแตกต่างกนั  

มีผลต่อระดบัความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั  
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ตาราง 14 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริ
ราชโดยตามอาย ุ
 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลศริริาชใหน้านที่สดุ 

10.837** 4 380 0.000 

2. ท่านไมมี่ความตอ้งการเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอื่น 

13.477** 4 380 0.000 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราชโดยรวม 

13.204** 4 380 0.000 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 14 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยจ าแนกตามอายุ พบว่า การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุ ดา้นท่านไม่มี
ความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริ
ราชโดยรวม มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 จึงใช้สถิติ Brown-
Forsythe ในการทดสอบ ดงัตารางที่ 14 
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ตาราง 15 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช จ าแนก
ตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศิริราช 

 Brown-
Forsythe 

df1 df2 Sig. 

 ท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลศริริาชใหน้านที่สดุ 

 29.392** 4 331.044 0.000 

ท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอื่น 

 45.013** 4 273.724 0.000 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวม 

 44.287** 4 308.438 0.000 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 15 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาช จ าแนกตามอาย ุพบว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ที่มีอายแุตกต่าง
กนัมีการคงอยู่ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการ
เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวม
แตกต่างกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 จึงไดท้ดสอบความแตกต่างรายคู่โดยใชส้ถิติ Dunnett 
T3 ดงัตารางที่ 15 
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ตาราง 16 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช ดา้นท่าน
ตัง้ใจที่จะปฏบิติังานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุ จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Dunnett T3 
 

อายุ �̅� 
23 –30 ปี 31 – 38 ปี 39 – 46 ปี 47 – 54 ปี 

มากกวา่ 
54 ปีขึน้
ไป 

3.93 3.93 4.22 4.67 4.62 

23 –30 ปี 3.93 - 0.006 
(1.000) 

-0.287 
(0.075) 

-0.732** 
(0.000) 

-0.688** 
(0.000) 

31 – 38 ปี 3.93  - -0.294 
(0.620) 

-0.738** 
(0.000) 

-0.695** 
(0.000) 

39 – 46 ปี 4.22   - -0.444** 
(0.002) 

-0.401** 
(0.002) 

47 – 54 ปี 4.67    - 0.430** 
(1.000) 

มากกวา่ 54 ปีขึน้ไป 4.62     - 

 
*มีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .01 

จากตาราง 16 เปรียบเทียบระดับความแตกต่างรายคู่ของการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตั้งใจที่จะปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้าน
ที่สดุ จ าแนกตามอาย ุพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุมากกว่า 54 ปีขึน้ไป กบั อาย ุ23 –30 ปี 31 
– 38 ปี 39 – 46 ปี และ 47 – 54 ปี มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้น
ท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิริราชใหน้านที่สดุแตกต่างกนัที่นัยส าคญัทางสถิติ .01 
และพยาบาลวิชาชีพท่ีมีอาย ุ47 – 54 ปี กบั อาย ุ23 –30 ปี 31 – 38 ปี และ 39 – 46 ปี     มีการคง
อยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาช
ใหน้านที่สดุแตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01 สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 17 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช ดา้นท่าน
ไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Dunnett T3 
 

อายุ �̅� 
23 –30 ปี 31 – 38 ปี 39 – 46 ปี 47 – 54 ปี 

มากกวา่ 
54 ปีขึน้
ไป 

3.96 3.57 4.22 4.67 4.64 

23 –30 ปี 3.96 - 0.115 
(0.987) 

-0.536** 
(0.000) 

-0.980** 
(0.000) 

-0.951** 
(0.000) 

31 – 38 ปี 3.57  - -0.651** 
(0.000) 

-1.095** 
(0.000) 

-1.066** 
(0.000) 

39 – 46 ปี 4.22   - -0.444** 
(0.002) 

-0.415** 
(0.001) 

47 – 54 ปี 4.67    - 0.290** 
(1.000) 

มากกวา่ 54 ปีขึน้ไป 4.64     - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 17 เปรียบเทียบระดับความแตกต่างรายคู่ของการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น  
จ าแนกตามอาย ุพบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุมากกว่า 54 ปีขึน้ไป กบั อาย ุ23 –30 ปี 31 – 38 
ปี 39 – 46 ปี และ 47 – 54 ปี มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นไม่มี
ความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น แตกต่างกนัที่นยัส าคญัทางสถิติ .01 พยาบาลวิชาชีพที่
มีอายุ 47 – 54 ปี กับ อายุ 23 –30 ปี     31 – 38 ปี และ 39 – 46 ปี มีการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น  แตกต่างกันที่
นยัส าคญัทางสถิติ .01 และพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ39 – 46 ปี กบั อายุ 23 –30 ปี และ 31 – 38 
ปี มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบ
อาชีพอื่น แตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01  สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 



 82 

ตาราง 18 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช ดา้นการ
คงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาชโดยรวม จ าแนกตามอาย ุโดยใชส้ถิติ Dunnett T3 
 

อายุ �̅� 
23 –30 ปี 31 – 38 ปี 39 – 46 ปี 47 – 54 ปี 

มากกวา่ 
54 ปีขึน้
ไป 

3.81 3.75 4.22 4.67 4.63 

23 –30 ปี 3.81 - 0.060 
(1.000) 

-0.411** 
(0.002) 

-0.856** 
(0.000) 

-0.819** 
(0.000) 

31 – 38 ปี 3.75  - -0.472** 
(0.001) 

-0.916** 
(0.000) 

-0.880** 
(0.000) 

39 – 46 ปี 4.22   - -0.444** 
(0.001) 

-0.408** 
(0.001) 

47 – 54 ปี 4.67    - 0.036** 
(1.000) 

มากกวา่ 54 ปีขึน้ไป 4.63     - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 18 เปรียบเทียบระดับความแตกต่างรายคู่ของการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช
โดยรวมจ าแนกตามอายุ พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีอายุ มากกว่า 54 ปีขึน้ไป กบั อายุ 23 –30 ปี 
31 – 38 ปี 39 – 46 ปี และ 47 – 54 ปี มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้น
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชโดยรวม แตกต่างกนัที่นยัส าคญัทางสถิติ .01 
พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ47 – 54 ปี กบั อาย ุ23 –30 ปี     31 – 38 ปี และ 39 – 46 ปี มีการคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริ
ราชโดยรวม แตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01 และพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ39 – 46 ปี กบั อาย ุ
23 –30 ปี และ 31 – 38 ปี มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นการคงอยู่



 83 

ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชโดยรวม แตกต่างกนัที่นยัส าคญัทางสถิติ .01  ส่วนราย
คูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 

 
สมมติฐานข้อที่ 1.3 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีประสบการณ์

การท างาน แตกต่างกัน  มีผลต่อระดับความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั  

 
ตาราง 19 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริ
ราชจ าแนกตามประสบการณท์ างาน 
 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลศริริาชใหน้านที่สดุ 

9.798** 3 381 0.000 

2. ท่านไมมี่ความตอ้งการเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอื่น 

8.467** 3 381 0.000 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราชโดยรวม 

12.155** 3 381 0.000 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 19 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชจ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า การคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุ ดา้น
ท่านไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น  และการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาชโดยรวม มีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 จงึใชส้ถิติ 
Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดงัตารางที่ 19 
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ตาราง 20 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช จ าแนก
ตามประสบการณก์ารท างาน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช 

Brown-
Forsythe 

df1 df2 Sig. 

 ท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลศริริาชใหน้านที่สดุ 

19.541** 3 225.884 0.000 

ท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอื่น 

29.340** 3 238.490 0.000 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราชโดยรวม 

26.887** 3 233.001 0.000 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 20 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe พบว่า
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ที่มีประสบการณก์ารท างาน แตกต่างกนัมีการคงอยู่ดา้น
ท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุ ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชโดยรวม แตกต่างกนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 จงึไดท้ดสอบความแตกตา่งรายคูโ่ดยใชส้ถิติ Dunnett T3 ดงัตารางที่ 
20 
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ตาราง 21 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช ดา้นท่าน
ตัง้ใจที่จะปฏบิติังานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุ จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน โดย
ใชส้ถิติ Dunnett T3 
 

ประสบการณก์าร
ท างาน 

�̅� 
ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 5 ปี 6 – 10 ปี 11 – 15 ปี มากกวา่ 

15 ขึน้ไป 
3.72 3.67 4.56 4.37 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 3.72 
- 0.172 

(0.773) 
0.083 

(0.965) 
-0.529** 
(0.000) 

6 – 10 ปี 3.67 
 - -0.089 

(0.989) 
-0.701** 
(0.000) 

11 – 15 ปี 4.56 
  - -0.612** 

(0.235) 

มากกวา่ 15 ขึน้ไป 4.37    - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 21 เปรียบเทียบระดับความแตกต่างรายคู่ของการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้าน
ที่สุด จ าแนกตามประสบการณ์การท างาน พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์การท างาน 
มากกวา่ 15 ขึน้ไปกบั ประสบการณก์ารท างานต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 6 – 10 ปี และ 11 – 15 ปี มี
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ด้านท่านตั้งใจที่ จะปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุ แตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01  สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 
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ตาราง 22 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช ดา้นท่าน
ไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน โดยใชส้ถิติ 
Dunnett T3 
 

ประสบการณก์าร
ท างาน 

�̅� 
ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 5 ปี 6 – 10 ปี 11 – 15 ปี มากกวา่ 

15 ขึน้ไป 
3.73 3.73 3.50 4.49 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 3.73 
- -0.005 

(1.000) 
0.230 

(0.502) 
-0.763** 
(0.000) 

6 – 10 ปี 3.73 
 - 0.234 

(0.639) 
-0.758** 
(0.000) 

11 – 15 ปี 3.50 
  - -0.993** 

(0.000) 

มากกวา่ 15 ขึน้ไป 4.49    - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 22 เปรียบเทียบระดับความแตกต่างรายคู่ของการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น  
จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน พบวา่ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณก์ารท างาน มากกว่า 
15 ขึน้ไปกับ ประสบการณก์ารท างานต ่ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี 6 – 10 ปี และ 11 – 15 ปี มีการคง
อยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพ
อื่น แตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01  สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 

 
 
 
 
 
 



 87 

ตาราง 23 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช ดา้นการ
คงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาชโดยรวม จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน โดย
ใชส้ถิติ Dunnett T3 
 

ประสบการณก์าร
ท างาน 

�̅� 
ต ่ากวา่หรือ
เท่ากบั 5 ปี 6 – 10 ปี 11 – 15 ปี มากกวา่ 

15 ขึน้ไป 
3.86 3.78 3.70 4.51 

ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 3.86 
- 0.083 

(0.988) 
0.157 

(0.694) 
-0.646** 
(0.000) 

6 – 10 ปี 3.78 
 - 0.729 

(0.997) 
-0.729** 
(0.000) 

11 – 15 ปี 3.70 
  - -0.802** 

(0.000) 

มากกวา่ 15 ขึน้ไป 4.51    - 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 23 เปรียบเทียบระดับความแตกต่างรายคู่ของการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช
โดยรวม จ าแนกตามประสบการณก์ารท างาน พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณก์ารท างาน 
มากกวา่ 15 ขึน้ไปกบั ประสบการณก์ารท างานต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 6 – 10 ปี และ 11 – 15 ปี มี
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ด้านการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาชโดยรวมแตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01  สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 1.4 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีจ านวนชั่วโมง
ปฏิบตัิงานต่อสปัดาหแ์ตกตา่งกนั  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นของการคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั  

 
ตาราง 24 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริ
ราชโดยจ าแนกตามจ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์
 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช 

Levene 
Statistic 

df1 df2 Sig. 

1. ท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลศริริาชใหน้านที่สดุ 

1.694 2 382 0.185 

2. ท่านไมมี่ความตอ้งการเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอื่น 

19.903** 2 382 0.000 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราชโดยรวม 

14.207** 2 382 0.000 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

จากตาราง 24 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนของรายไดก้บัการคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช พบวา่ การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริ
ราช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุ มีค่าความแปรปรวนเท่ากนัที่
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 จงึใชส้ถิติ One-Way ANOVA ในการทดสอบ ดงัตารางที่ 23 

ส่วนดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวม พบว่ามีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากันที่ระดับ
นยัส าคญัทางสถิติ .01 จงึใชส้ถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบ ดงัตารางที่ 24 
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ตาราง 25 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาชดา้นท่าน
ตัง้ใจที่จะปฏบิติังานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุ จ าแนกจ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห์
โดยใชส้ถิติ One-Way ANOVA 
 

การคงอยูข่องพยาบาล
วิชาชพีใน

โรงพยาบาลศิริราช 

แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ดา้นท่านตัง้ใจที่จะ
ปฏิบติังานใน
โรงพยาบาลศริริาชให้
นานที่สดุ 

ระหวา่งกลุม่ 1.510 2 0.755 1.321 0.268 

ภายในกลุม่ 218.344 382 0.572   

 รวม 219.855 384    

 
จากตาราง 25 แสดงแสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ

ในโรงพยาบาลศิริราชดา้นท่านตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชให้นานที่สุด จ าแนก
จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์พบวา่พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ที่มีจ  านวนชั่วโมง
ปฏิบตัิงานต่อสปัดาหแ์ตกต่างกนัมีการคงอยู่ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิริราช
ใหน้านที่สดุไม่แตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 

 
ตาราง 26 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช จ าแนก
ตามจ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์โดยใชส้ถิติ Brown-Forsythe 
 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช 

Brown-
Forsythe 

df1 df2 Sig. 

ท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอื่น 

0.144 2 329.651 0.866 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราชโดยรวม 

0.613 2 345.434 0.542 
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จากตาราง 26 แสดงความแตกต่างของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช จ าแนกตามจ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ พบว่าพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช ที่มีประสบการณ์การท างาน แตกต่างกันมีการคงอยู่ด้านท่านไม่มีความ
ตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และ การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช
โดยรวม ไม่แตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .05 
 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกนั  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่
แตกตา่งกนั  
 
ตาราง 27 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริ
ราชจ าแนกตามสถานภาพสมรส 

 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช 

Levene’s test for Equality of Variances 
F Sig 

1. ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานใน
โรงพยาบาลศริริาชใหน้านท่ีสดุ                 0.358                0.784 

2. ดา้นท่านไมมี่ความตอ้งการเปลี่ยนไป
ประกอบอาชีพอื่น        5.222**                    0.002 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพ 
ในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวม 4.639**                    0.003 

 
**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

 
จากตาราง 27 แสดงการทดสอบค่าความแปรปรวนการคงอยู่ของพยาบาล

วิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชจ าแนกตามสถานภาพสมรสพบว่า การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช. ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นและการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชโดยรวมมีค่าความแปรปรวนไม่เท่ากนั ที่ระดบันยัส าคญัทาง
สถิ ติ  .01 จึ ง ใช้วิ ธี  Equal variances not assumed ก า รค งอยู่ ข อ งพ ย าบ าล วิ ช า ชีพ ใน
โรงพยาบาลศิริราช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิริราชใหน้านที่สดุการท างานให้
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องค์กรมีค่าความแปรปรวนเท่ากัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 จึงใช้วิธี Equal variances 
assumed 
 
ตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบสถานภาพสมรสกบัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศริริาช  
 

    t-test for Equality of Means 
การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพ

ในโรงพยาบาลศิริราช 
สถาน 
ภาพ
สมรส 

 
 
x̅ 

  
S.D. 

  
t 

  
df 

  
Sig. 

ดา้นท่านตัง้ใจท่ีจะปฏิบตัิงาน
ในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้าน
ที่สดุ 

โสด 
 

 4.15  0.770  0.241  378  0.512 

 สมรส   4.13  0.724       

ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการ
เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น 

โสด  
 4.00  0.823  2.045  378  6.401 

 สมรส   3.78  1.055       

การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ 
ในโรงพยาบาลศิรริาชโดยรวม 

โสด 
 

 4.07  0.706  1.277  378  0.717 

 สมรส  
 3.95  0.832   

 
    

 
จากตาราง 28 แสดงผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบสถานภาพสมรสกบัการคง

อยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช พบว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ที่มี
สถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีการคงอยู่ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิริราชให้
นานที่สุด ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชโดยรวม ไม่แตกตา่งกนัที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 

 
ตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัจงูใจ ในดา้นลกัษณะงานกบัการคง
อยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 
  

ปัจจัยจงูใจ 
 

Pearson 
Correlation 

Sig ระดับ 
ความสัมพันธ ์

ดา้นลกัษณะงาน 0.585** 0.000 ปานกลาง 

ดา้นความกา้วหนา้ 0.526** 0.000 ปานกลาง 

ดา้นความส าเรจ็ในงาน 0.515** 0.000 ปานกลาง 

ปัจจัยจงูใจโดยรวม 0.652** 0.000 ปานกลาง 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 
จากตาราง 29 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพันธร์ะหว่างปัจจัยจูงใจ ในดา้น

ลกัษณะงานกบัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช พบว่า ในความสมัพนัธข์อง
ปัจจัยจูงใจโดยรวมมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบว่าทุกด้านของปัจจัยจูงใจกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มี
ความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั  
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สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยค ้าจุนมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 

 
ตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหวา่งปัจจยัค า้จนุ ในดา้นลกัษณะงานกบัการคง
อยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 
 

ปัจจัยค า้จุน 
 

Pearson 
Correlation 

Sig ระดับ 
ความสัมพันธ ์

ดา้นค่าตอบแทน 0.441** 0.000 ปานกลาง 

ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา 0.545** 0.000 ปานกลาง 

ดา้นนโยบายการบรหิารงาน 0.388** 0.000 ปานกลาง 

ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฏิบตัิงาน 0.318** 0.000 ปานกลาง 

ดา้นความมั่นคง 0.425** 0.000 ปานกลาง 

ปัจจัยค า้จุนโดยรวม 0.504** 0.000 ปานกลาง 

 
** มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 

 
จากตาราง 30 แสดงผลการวิเคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัค า้จุน ในดา้น

ลกัษณะงานกบัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช พบว่า ปัจจยัค า้จุนโดยรวม
กบัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช มีค่าความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าทุกดา้นของปัจจยัค า้จุนกับการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชมีค่าความสมัพนัธใ์นระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนั  
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สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 
ตาราง 31 แสดงสรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 
 

สมมตฐิาน สถติทิีใ่ช้ ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1 ปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ รายได ้อาย ุประสบการณก์ารท างาน  จ านวน
ชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์สถานภาพสมรสที่ต่างกนั มีผลต่อระดบัความคิดเห็นของการคง
อยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.1 พยาบาลวิชาชีพใน                    
โรงพยาบาลศริริาชที่มีรายได ้แตกตา่งกนั                   One-Way                 เป็นไปตาม 
มีผลต่อระดบัความคิดเห็นของการคงอยู่                    ANOVA                    สมมติฐาน 
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 
ที่แตกตา่งกนั 
สมมตฐิานขอ้ที ่1.2 พยาบาลวิชาชีพใน 
โรงพยาบาลศริริาชที่มีอาย ุแตกตา่งกนั                      One-Way                  เป็นไปตาม 
มีผลต่อระดบัความคิดเห็นของการคงอยู่                    ANOVA                     สมมตฐิาน 
ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 
ที่แตกตา่งกนั 
สมมตฐิานขอ้ที ่1.3 พยาบาลวิชาชีพใน 
โรงพยาบาลศริริาชที่มีประสบการณก์ารท างาน          One-Way                  เป็นไปตาม 
แตกตา่งกนั  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นของ               ANOVA                     สมมติฐาน 
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล  
ศิรริาชที่แตกตา่งกนั 
สมมตฐิานขอ้ที ่1.4 พยาบาลวิชาชีพใน                                                       
โรงพยาบาลศริริาชที่มีจ านวนชั่วโมงปฏิบตัิ                                                
งานตอ่สปัดาหแ์ตกตา่งกนั มีผลต่อระดบั                  One-Way                   ไม่เป็นไปตาม 
ความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาล                    ANOVA                      สมมตฐิาน 
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั 
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ตาราง 31 (ต่อ) 
 

สมมตฐิาน สถติทิีใ่ช้ ผลการทดสอบ 

สมมตฐิานขอ้ที ่1.5 พยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศริริาชที่มีสถานภาพสมรส 
แตกตา่งกนั  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นของ
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศริริาชที่แตกตา่งกนั 

Independent                          
t-test 

ไม่เป็นไปตาม
สมมติฐาน 

สมมตฐิานขอ้ที ่2 ปัจจยัจงูใจมีความ                       Pearson                   เป็นไปตาม 
สมัพนัธก์บัการคงอยู่ของพยาบาล                            Correlation                สมมติฐาน            
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 
สมมตฐิานขอ้ที ่3 ปัจจยัค า้จนุมี                              Pearson                   เป็นไปตาม 
ความสมัพนัธก์บัการคงอยู่ของพยาบาล                   Correlation                สมมติฐาน 
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 



  

บทที ่5  
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศกึษาวิจยัเรื่องการศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัจงูใจปัจจยัค า้จนุกบัการคง

อยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ผูว้ิจยัไดน้  าผลการวิเคราะหโ์ดยมีประเด็นส าคญัท่ีจะ
น ามาสรุป อภิปรายผล และน าเสนอขอ้เสนอแนะตามล าดบัดงันี ้

 
สังเขปการวิจัย 

ความมุ่งหมายของงานวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค ้าจุน และการคงอยู่ของพยายาลวิ ชาชีพใน

โรงพยาบาลศิรริาช 
2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะประชากรศาสตรไ์ดแ้ก่ รายได ้อายุ ประสบการณ์การ

ท างาน จ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ และสถานภาพสมรส กับการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 

3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค า้จุน และการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 

ความส าคัญของงานวิจัย 
1. เพื่อน าขอ้มูลที่ไดจ้ากการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรบัตัวการ

ท างานในโรงพยาบาลศิรริาช 
2. เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล  

ศิรริาช 
3. เพื่อเป็นขอ้มลูในการวางแผนกลยทุธเ์พื่อน ามาพฒันาและปรบัใชก้บัโรงพยาบาล

อื่นๆทัง้ของรฐั และโรงพยาบาลเอกชน  
4. เพื่อน าขอ้มลูที่ไดจ้ากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาและปรบัใชส้  าหรบัผู้

ที่มีความสนใจ 
สมมตฐิานในการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ อายุ ประสบการณ์การท างาน  จ านวนชั่วโมง
ปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ สถานภาพสมรสที่ต่างกัน มีผลต่อระดับความคิดเห็นของการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั 

2. ปัจจยัจงูใจมีความสมัพนัธก์บัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช
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3. ปัจจัยค า้จุนมีความสมัพันธก์ับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริ
ราช 

 
สรุปผลการวจิัย 

จากการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัจงูใจ ปัจจยัค า้จนุกบัการคง
อยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 

1. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัสว่นบคุคล พบวา่ 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีรายได้ เฉลี่ยต่อเดือน 

20,001 – 25,000 บาท จ านวน 147 คน  คิดเป็นรอ้ยละ 38.18 รองลงมาคือ รายได้ 35,001 – 
45,000 บาท  จ านวน 94  คน คิดเป็นรอ้ยละ 24.42  ตัง้แต่ 45,001 บาทขึน้ไป จ านวน 81 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 21.04 และ รายได้ 25,001 – 35,000 บาท จ านวน 63 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.36   
ตามล าดบั 

อายุ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 23 – 30 ปี จ านวน 169 คน คิดเป็น
รอ้ยละ 43.90 รองลงมาคืออายุ 31 – 38 ปี จ านวน 84 คน คิดเป็นรอ้ยละ 21.82 อายมุากกว่า 54 
ปีขึน้ไป  จ านวน  69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.92  อาย ุ47 - 54 ปี จ านวน 36 ตวัอย่าง คิดเป็นรอ้ยละ 
9.35  และ อาย ุ39 – 46 ปี จ านวน 27 คน คิดเป็นรอ้ยละ 7.01 ตามล าดบั 

ประสบการณ์การท างาน  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์การ
ท างานมากกวา่ 15 ปีขึน้ไป จ านวน 138 คน คิดเป็นรอ้ยละ 35.86 รองลงมาคือ ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 
5 ปี จ านวน 111 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.83 ประสบการณท์ างาน 11 – 15 ปี  จ านวน  72 คน คิด
เป็นรอ้ยละ 18.70 และ ประสบการณ์ท างาน 6 – 10 ปี จ านวน 64 คน คิดเป็นรอ้ยละ 16.62 
ตามล าดบั 

จ านวนชั่วโมงปฏิบัติงานต่อสัปดาห์  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาหใ์นช่วงต ่ากว่าหรือเท่ากบั 40 ชั่วโมง จ านวน 146 คน รองลงมา
คือช่วง 41 - 48 ชั่วโมง จ านวน 144 คน และช่วง มากกว่า 49 ชั่วโมงขึน้ไป จ านวน  95 ตวัอย่าง 
คิดเป็นรอ้ยละ 37.92, 37.40,24.68 ตามล าดบั 

สถานภาพการสมรส ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด / หมา้ย / 
หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ จ  านวน 297 คน คิดเป็นรอ้ยละ 77.14  รองลงมาคือ สถานภาพสมรส / อยู่
ดว้ยกนั จ านวน 88 คน คิดเป็นรอ้ยละ 22.862.  
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2. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัปัจจยัจงูใจ  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยจูงใจกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลศิริราช โดยรวม มีระดบัปัจจยัจงูใจอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 4.129 เม่ือ
วิเคราะหเ์ป็นรายดา้น พบว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชมีปัจจยัจูงใจกบัการคงอยู่ ใน
ระดบัมากทกุดา้น  

3. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูปัจจยัค า้จนุ  
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยค า้จุนกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลศิริราช โดยรวม มีระดบัปัจจยัค า้จนุอยู่ในระดบัมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.934 เม่ือ
วิเคราะหเ์ป็นรายดา้น พบว่า พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชมีปัจจยัค า้จุนในการคงอยู่ใน
ระดบัมากทกุดา้น  

4. ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเก่ียวกบัระดบัความคิดเห็น 
ผลการวิเคราะหข์อ้มูลระดับความคิดเห็นกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน

โรงพยาบาลศิริราช โดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.053 เม่ือ
วิเคราะหเ์ป็นรายดา้น พบว่าพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชมีระดบัความคิดเห็นกบัการคง
อยู่ ในระดบัมากทกุดา้น  

 
สรุปผลการทดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ รายได้ อายุ ประสบการณ์การท างาน  
จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์สถานภาพสมรสท่ีแตกต่างกนั มีระดบัความคิดเห็นของการคง
อยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.1 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีรายไดแ้ตกต่างกนัมี
ระดบัความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกต่างกนั  ผลการ
วิเคราะหพ์บวา่ 

1. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่แตกต่างกนั  ดา้นท่านตัง้ใจที่จะ
ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุแตกต่างกนัที่นยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานในการวิจยัที่ตัง้ไว ้โดย  

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ตัง้แต่ 45,001 ขึน้ไป กบั 20,001 -
25,000 บาท, 25,001 – 35,000 บาท และ35,001 – 45,000 บาท มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ
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ในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุแตกต่างกนั
ที่นยัส าคญัทางสถิติ .01 และ พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท กบั 
20,001 -25,000 บาท  และ 25,001 – 35,000 บาท  มีการคงอยู่ ของพยาบาลวิชา ชีพ ใน
โรงพยาบาลศิริราช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุแตกต่างกนัที่
นยัส  าคญัทางสถิติ .01 สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 

2. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่แตกต่างกนั  ดา้นท่านท่านไม่มี
ความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น แตกต่างกนัที่นยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานในการวิจยัที่ตัง้ไว ้โดย  

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ตัง้แต่ 45,001 ขึน้ไป กบั 20,001 - 
25,000 บาท, 25,001 – 35,000 บาท และ35,001 – 45,000 บาท มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุแตกต่างกนั
ที่นยัส าคญัทางสถิติ .01 และพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท กบั 
20,001 – 25,000 บาท  และ 25,001 – 35,000 บาท  มีการคงอยู่ ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุแตกต่างกนัที่
นยัส  าคญัทางสถิติ .01 สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 

3. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีรายได้แตกต่างกันมีระดับความ
คิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่แตกต่างกนั  ดา้นการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวม แตกต่างกนัที่นยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคลอ้ง
กบัสมมติฐานในการวิจยัที่ตัง้ไว ้โดย  

พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน ตัง้แต่ 45,001 ขึน้ไป กบั 20,001 - 
25,000 บาท, 25,001 – 35,000 บาท และ35,001 – 45,000 บาท มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุแตกต่างกนั
ที่นยัส าคญัทางสถิติ .01 และพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 35,001 – 45,000 บาท กบั 
20,001 – 25,000 บาท  และ 25,001 – 35,000 บาท  มีการคงอยู่ ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุแตกต่างกนัที่
นยัส  าคญัทางสถิติ .01 สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 
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สมมติฐานข้อที่ 1.2 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่มีอาย ุแตกต่างกนั  มี
ผลต่อระดบัความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่แตกต่างกัน   
ผลการวิเคราะหพ์บวา่ 

1. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่มีอายแุตกตา่งกนัมีระดบัความคิดเห็น
ของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่แตกต่างกัน  ด้านท่านตั้งใจที่จะ
ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุแตกต่างกนัที่นยัส าคญัทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบั
สมมติฐานในการวิจยัที่ตัง้ไว ้โดย  

พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุมากกว่า 54 ปีขึน้ไป กบั อาย ุ23 –30 ปี 31 – 38 ปี 
39 – 46 ปี และ 47 – 54 ปี มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตัง้ใจที่
จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุแตกต่างกนัที่นยัส าคญัทางสถิติ .01 และพยาบาล
วิชาชีพที่ มีอายุ 47 – 54 ปี กับ อายุ 23 –30 ปี 31 – 38 ปี และ 39 – 46 ปี     มีการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้าน
ที่สดุแตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01 สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 

2. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่มีอายแุตกตา่งกนัมีระดบัความคิดเห็น
ของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกต่างกนั ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการ
เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น แตกต่างกนัที่นัยส าคญัทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานใน
การวิจยัที่ตัง้ไว ้โดย  

พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุมากกว่า 54 ปีขึน้ไป กบั อาย ุ23 –30 ปี 31 – 38 ปี 
39 – 46 ปี และ 47 – 54 ปี มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นไม่มีความ
ตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น แตกต่างกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01 พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ
47 – 54 ปี กับ อายุ 23 –30 ปี     31 – 38 ปี และ 39 – 46 ปี มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช ด้านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น  แตกต่างกันที่นัยส าคัญ
ทางสถิติ .01 และพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ39 – 46 ปี กบั อาย ุ23 –30 ปี และ 31 – 38 ปี มีการคง
อยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น  
แตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01  สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 

3. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่มีอายแุตกตา่งกนัมีระดบัความคิดเห็น
ของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกต่างกนั ดา้นการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวม  แตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติ .01 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานในการวิจยัที่ตัง้ไว ้โดย  
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พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุมากกว่า 54 ปีขึน้ไป กบั อาย ุ23 –30 ปี 31 – 38 ปี 
39 – 46 ปี และ 47 – 54 ปี มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นไม่มีความ
ตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น แตกต่างกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01 พยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ
47 – 54 ปี กับ อายุ 23 –30 ปี     31 – 38 ปี และ 39 – 46 ปี มีการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช ดา้นไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น  แตกต่างกันที่นัยส าคัญ
ทางสถิติ .01 และพยาบาลวิชาชีพที่มีอาย ุ39 – 46 ปี กบั อาย ุ23 –30 ปี และ 31 – 38 ปี มีการคง
อยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น  
แตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01  สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.3 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีประสบการณ์การ
ท างาน แตกต่างกัน  มีผลต่อระดับความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั ผลการวิเคราะหพ์บวา่ 

1. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีประสบการณก์ารท างาน แตกต่าง
กนัมีระดบัความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั ดา้น
ท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุแตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01 ซึง่
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวิจยัที่ตัง้ไว ้โดย  

พยาบาลวิชาชีพที่ มีประสบการณ์การท างาน มากกว่า 15 ขึ ้นไปกับ 
ประสบการณ์การท างานต ่ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี 6 – 10 ปี และ 11 – 15 ปี มีการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้าน
ที่สดุ แตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01  สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 

2. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีประสบการณก์ารท างาน แตกต่าง
กนัมีระดบัความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั ดา้น
ท่านไม่มีความต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น  แตกต่างกันที่นัยส าคัญทางสถิติ .01 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวิจยัที่ตัง้ไว ้โดย  

พยาบาลวิชาชีพที่ มีประสบการณ์การท างาน  มากกว่า 15 ขึ ้นไปกับ 
ประสบการณ์การท างานต ่ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี 6 – 10 ปี และ 11 – 15 ปี มีการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น 
แตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01  สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 

3. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีประสบการณก์ารท างาน แตกต่าง
กนัมีระดบัความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั ดา้น
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การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชโดยรวม แตกต่างกนัที่นยัส าคญัทางสถิติ .01 
ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานในการวิจยัที่ตัง้ไว ้โดย  

พยาบาลวิชาชีพที่ มีประสบการณ์การท างาน  มากกว่า 15 ขึ ้นไปกับ 
ประสบการณ์การท างานต ่ากว่าหรือเท่ากับ 5 ปี 6 – 10 ปี และ 11 – 15 ปี มีการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช ดา้นการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช
โดยรวมแตกตา่งกนัที่นยัส  าคญัทางสถิติ .01  สว่นรายคูอ่ื่นไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานข้อที่ 1.4 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่ มีจ านวนชั่วโมง
ปฏิบตัิงานต่อสปัดาหแ์ตกตา่งกนั  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นของการคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาชที่แตกตา่งกนั ผลการวิเคราะหพ์บวา่ 

1. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่มีจ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห์
ดา้นท่านตัง้ใจที่จะปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิริราชให้นานที่สดุไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันัยส าคญั
ทางสถิติ .01 

2. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่มีจ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห์
ดา้นท่านไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 
.01 

3. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่มีจ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห์
ดา้นการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชโดยรวม ไม่แตกต่างกนั ที่ระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ .01 

สมมติฐานข้อที่ 1.5 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีสถานภาพสมรส
แตกต่างกนั  มีผลต่อระดบัความคิดเห็นของการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่
แตกตา่งกนั ผลการวิเคราะหพ์บวา่ 

1. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่มีสถานภาพสมรสดา้นท่านตัง้ใจที่จะ
ปฏิบติังานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุไม่แตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 

2. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่มีสถานภาพสมรสดา้นท่านไม่มีความ
ตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นไม่แตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 

3. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีสถานภาพสมรสดา้นการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชโดยรวม ไม่แตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติ .01 
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สมมติฐานข้อที่ 2 ปัจจัยจูงใจมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาช ผลการวิเคราะหพ์บวา่ 

ในความสมัพันธข์องปัจจัยจูงใจโดยรวมมีความสมัพันธก์ับการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช มีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทุกดา้นของปัจจัยจูงใจกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาชมีความสมัพนัธก์นัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยค า้จุนมีความสัมพันธ์กับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลศิรริาช 

ปัจจัยค า้จุนโดยรวมกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช มีค่า
ความสมัพันธใ์นระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เม่ือพิจารณารายดา้น พบว่าทุก
ดา้นของปัจจยัค า้จนุกบัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชมีค่าความสมัพนัธใ์น
ระดบัปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 
อภปิรายผล 

จากผลการศึกษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจปัจจัยค า้จุนกับการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช สามารถสรุปประเด็นส าคญัและน ามาอภิปรายไดด้งันี ้

1. พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ที่มีลกัษณะประชากรศาสตรแ์ตกต่างกนั มี
การคงอยู่ที่แตกตา่งกนั โดยการผลการวิจยัพบวา่  

1.1 พยาบาลวิชาชีพที่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความตั้งใจที่จะ
ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิริราชใหน้านที่สดุ ไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และ
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่  .01 โดยที่พยาบาลวิชาชีพที่ มีรายได้ ตั้งแต่  45,001 ขึ ้นไป มีแนวโน้มที่จะคงอยู่ใน
โรงพยาบาลศิรริาชมากที่สดุ ทัง้นีเ้พราะว่ารายไดท้ี่สงูท าใหเ้พียงพอกบัค่าครองชีพในเศรษฐกิจยคุ
ปัจจุบัน จึงท าใหไ้ม่ตอ้งดิน้รนมากในการเปลี่ยนงานหรือไปท างานพิเศษเพิ่มเติม ดังนั้นรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนที่มาก ถือไดว้่าเป็นปัจจยัส าคญัที่มีอิทธิพลท าใหพ้ยาบาลวิชาชีพ มีแนวโนม้ที่จะคง
อยู่ในโรงพยาบาลศิรริาช มากกวา่พยาบาลท่ีมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่เดือนนอ้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
บงกชพร ตัง้ฉัตรชยั บญุทิพย ์สิรธิรงัศรี สพุิมพ ์ศรีพนัธว์รสกลุ และ วิไลพร รงัควตั (2554) ไดว้ิจยั
เรื่อง ปัจจัยท านายการคงอยู่ ในงานของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลศูนย์เขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ สงักดักระทรวงสาธารณสขุ พบว่า รายไดมี้ความสมัพนัธท์างบวกกบัการคง
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อยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .001 นอกจากนี ้จิรชัยา เจียวก๊ก 
วันชัย ธรรมสัจการ และ ปรียา แก้วพิมล (2558) ท าการศึกษาเรื่อง ความคงอยู่และการตั้งใจ
ลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลมหาวิทยาลยั จงัหวดัสงขลา พบว่าเหตผุลการ
ลาออกจากการเป็นพยาบาลวิชาชีพ เพราะเงินเดือนที่ได้รบัขณะปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัอยู่ในระดับต ่า เม่ือเปรียบเทียบกับภาระงาน และหนา้ที่ที่ตอ้งรบัผิดชอบ และเม่ือ
เปรียบเทียบอตัราเงินเดือนพยาบาลวิชาชีพกบัโรงพยาบาลเอกชน ที่มีประสบการณท์ างานระดบั
เดียวกัน พบว่ามีรายไดส้งูกว่า และมีค่าตอบแทนล่วงเวลาในอตัราที่สงูกว่า ท าใหก้ลุ่มพยาบาล
วิชาชีพที่มีภาระคา่ใชจ้่าย จึงรูส้กึวา่รายไดไ้ม่เพียงพอ ซึง่ไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมณพฒัน ์
แฉลม้เขตต ์(2559) ปัจจยัที่ท  าใหเ้กิดการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัปทมุธานี กลา่ววา่ พยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มี
ระดบัของการคงอยู่ในงานที่ไม่แตกต่างกนั รายไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนของพยาบาลวิชาชีพ ไม่มีอิทธิพล
ต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ  

1.2 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่มีอายแุตกต่างกนั มีความตัง้ใจที่จะ
ปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิริราชใหน้านที่สดุ ไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และ
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวม แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติที่  .01 โดยที่พยาบาลวิชาชีพที่ มีอายุมากกว่า 54 ปีขึ ้นไป มีแนวโน้มที่ จะคงอยู่ ใน
โรงพยาบาลศิริราชมากกว่าช่วงอายุอื่น ซึ่งอาจเกิดจากการท างานมาเป็นระยะเวลานาน จึงเกิด
ความผูกพนักบัผูร้ว่มงานภายในหน่วยงาน การใชชี้วิตแบบพี่นอ้ง ท าใหเ้กิดความอบอุ่น และช่วง
วยัดงักลา่วเป็นช่วงวยัที่ไม่ตอ้งการการเปลี่ยนแปลง ตอ้งการความมั่นคงในชีวิต จงึไม่คิดที่จะยา้ย
งาน หรือหางานใหม่ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิมณพฒัน ์แฉลม้เขตต ์(2559) ศกึษาปัจจยั
ที่ท  าใหเ้กิดการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
ปทมุธานี กลา่ววา่ พยาบาลวิชาชีพที่มีอายตุ  ่ากวา่หรือเท่ากบั 25 ปี มีแนวโนม้ที่จะยา้ยงานหรอืหา
งานใหม่นอ้ยกว่าช่วงอายอุื่น เนื่องจากมีความคิดที่จะเรียนรูง้าน สั่งสมประสบการณ ์และชั่วโมง
การท างานใหม้ากพอ ก่อนที่จะมีความคิดที่จะยา้ยงานเกิดขึน้ ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ 
มณัฑิรา มาศเมธา (2557) ปัจจยัค า้จนุที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนกังานโรงพยาบาลกลว้ยน า้ไท1 
พบว่า พนักงานโรงพยาบาลกล้วยน า้ไท1 ที่มีอายุแตกต่างกัน ระดับการคงอยู่ปฏิบัติงานไม่
แตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

1.3 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชที่มีประสบการณท์ างานที่แตกต่างกนั 
มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศิริราชให้นานที่สุด ไม่มีความต้องการเปลี่ยนไป
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ประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชโดยรวม แตกต่างกัน 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ .01 โดยที่พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณท์ างานมากกว่า 15 ปีขึน้
ไป มีแนวโนม้ที่จะคงอยู่ที่โรงพยาบาลศิรริาชมากกว่าผูท้ี่มีประสบกาณน์อ้ย สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ อรุณรตัน ์คนัธา รชันี ศจุิจนัทรรตัน ์วิไลวรรณ ทองเจรญิ จนัทนา นามเทพ และ ศรีสดุา คลา้ย
คล่องจิตร (2555) ปัจจัยท านายความต้องการอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาล
มหาวิทยาลยัแห่งหนึ่ง ความตอ้งการอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพมีความสมัพันธท์างบวกกับ
ประสบการณก์ารท างาน คือถา้มีประสบการณท์ างานที่มากขึน้ จะมีความตอ้งการอยู่ในพยาบาล
วิชาชีพมากขึน้ เนื่องจากประสบการณท์ างานมากขึน้ จะมีการท างานกบับคุคลหลายประเภท ท า
ใหม้องชีวิตอย่างกวา้งไกล ครอบคลมุลกึซึง้ และมีวฒุิภาวะมากขึน้ ดงันัน้โอกาสในการเบื่อหน่าย
ในการท างาน ซึ่งจะน าไปสู่การลาออกจากงานนั้นมีโอกาสเกิดขึน้ไดน้้อย ซึ่งไม่สอดคลอ้งกับ
งานวิจัยของ พิมณพัฒน ์แฉลม้เขตต ์(2559) กล่าวว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีระยะเวลาปฏิบตัิงาน
มากกว่า 20 ปีขึน้ไป มีความคิดที่จะยา้ยงาน และมองหางานใหม่มากกว่า ในช่วงอื่นๆ ซึ่งอาจเกิด
ไดจ้าก มีประสบการณ์มามากเพียงพอแลว้ จึงรูส้ึกถึงความจ าเจ อยากเปลี่ยนการท างานเป็น
รูปแบบอื่น ซึ่งไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณัฑิรา มาศเมธา (2557) ปัจจยัค า้จนุที่มีผลต่อการ
คงอยู่ของพนกังานโรงพยาบาลกลว้ยน า้ไท1 พบว่า ประสบการณใ์นการท างานต่างกนั ระดบัการ
คงอยู่ปฏิบตัิงานไม่แตกตา่งกนั ที่ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

1.4 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่ มีจ านวนชั่ วโมงปฏิบัติงานต่อ
สปัดาหท์ี่แตกต่างกัน มีความตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิริราชใหน้านที่สดุ ไม่ มีความ
ตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น และการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราช
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาหจ์ึง
ไม่ไดส้ง่ผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ อาจเนื่องมาจากการจดัสรรแบ่งเวลาการท างานตาม
ความเหมาะสม และภาระงานตามหนา้ที่ที่แต่ละคนไดร้บั จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาหจ์ึง
ไม่ไดมี้อิทธิพลในการลาออกของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งไม่สอดคล้องกนังานวิจยัของ นวลรตัน ์วรจิต
ติ and กัญญดา ประจุศิลป (2560) กล่าวว่า จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาหท์ี่นอ้ย คือนอ้ย
กว่า 41 ชั่วโมงต่อสปัดาหจ์ะท าใหมี้ความตัง้ใจคงอยู่ในองคก์ารมากกว่าจ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงาน
ต่อสปัดาหท์ี่มากกว่า 41 ชั่วโมงขึน้ไป จากปัญหาการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในปัจจบุนัท าให้
พยาบาลวิชาชีพตอ้งขึน้เวรปฏิบตัิงานมากกว่าปกติ การปฏิบตัิงานที่ยาวนานหรือไม่แน่นอนท าให้
ขาดสมดุลระหว่างงานและครอบครวั ประสบปัญหาการบริหารจัดการเวลา เม่ือยลา้ พกัผ่อนไม่
เพียงพอ ซึง่เป็นปัจจยัที่ท  าใหพ้ยาบาลไม่คงอยู่ในงาน  
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1.5 พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชที่มีสถานภาพสมรสที่แตกต่างกัน มี
ความตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุ ไม่มีความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบ
อาชีพอื่น และการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาชโดยรวม ไม่แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ .01 เนื่องจากสถานภาพสมรสไม่ไดมี้อิทธิพลต่อการปฏิบตัิหนา้ที่หรือภาระ
งานที่ได้รบัมอบหมายโดยตรง สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัณฑิรา มาศเมธา (2557) พบว่า
พนกังานโรงพยาบกลว้ยน า้ไท1 ที่มีสถานภาพแตกต่างกนั มีระดบัการคงอยู่ปฏิบตัิงานไม่แตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 แต่ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ พิมณพัฒน์ แฉลม้เขตต ์
(2559) ปัจจัยที่ท  าใหเ้กิดการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลธรรมศาสตรเ์ฉลิมพระ
เกียรติ จงัหวดัปทมุธานี พบว่า พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพสมรส มีแนวโนม้ที่จะยา้ยงาน และ
มองหางานใหม่มากกวา่ พยาบาลวิชาชีพที่มีสถานภาพอื่น 

2. ปัจจยัจงูใจมีความสมัพนัธก์บัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 
จากการศกึษาพบว่าปัจจยัจงูใจมีความสมัพนัธก์บัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิ
ริราชระดับปานกลาง ในทิศทางเดียวกัน จะเห็นได้ว่าเม่ือพยาบาลวิชาชีพมีปัจจัยจูงใจ ดา้น
ลกัษณะของงาน ดา้นความกา้วหนา้ และดา้นความส าเรจ็ในงาน พยาบาลวิชาชีพย่อมมีการคงอยู่
มากขึน้ สอดคลอ้งกับงานวิจัยของ จิรชัยา เจียวก๊ก วันชัย ธรรมสัจการ และ ปรียา แก้วพิมล 
(2558) ท าการศึกษาเรื่อง ความคงอยู่และการตั้งใจลาออกจากงานของพยาบาลวิชาชีพใน
โรงพยาบาลมหาวิทยาลยั จงัหวดัสงขลา พบวา่ ปัจจยัจงูใจเป็นสาเหตทุี่ท  าใหพ้ยาบาลมีการคงอยู่ 
คือ วฒันธรรมและค่านิยมขององคก์ร และไดร้บัสนบัสนนุจากหวัหนา้งาน สาเหตทุี่ท  าใหพ้ยาบาล
มีความตัง้ใจที่จะลาออก คือ สภาพแวดลอ้มในการท างาน ลกัษณะการท างาน และความประสบ
ความส าเรจ็ในหนา้ที่การงาน 

3. ปัจจัยค า้จุนมีความสมัพันธก์ับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริ
ราช โดยภาพรวมอยู่ในระดับความสมัพันธป์านกลาง ในทิศทางเดียวกัน จะเห็นไดว้่าพยาบาล
วิชาชีพที่มีปัจจัยค า้จุน ดา้นค่าตอบแทน ดา้นการไดร้บัการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา ดา้น
นโยบายการบริหารงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฏิบตัิงาน และดา้นมั่นคงในงาน มาก
หรือนอ้ย จะส่งผลต่อการคงอยู่ดว้ยเช่นกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มณัฑิรา มาศเมธา (2557) 
ปัจจยัค า้จนุที่มีผลต่อการคงอยู่ของพนกังานโรงพยาบาลกลว้ยน า้ไท1 กล่าวว่า ปัจจยัค า้จนุ ดา้น
นโยบายการบรหิารงาน ดา้นค่าตอบแทนและผลประโยชนเ์กือ้กลู และดา้นความมั่นคงและโอกาส
กา้วหนา้ในหนา้ที่การงานมีความสมัพนัธก์บัการคงอยู่ของพนกังานโรงพยาบาลกลว้ยน า้ไท1 ท า
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ใหพ้นกังานมีความสบายใจท างานตรงกบันโยบาย มีความมั่นคงจากรายไดท้ี่เพียงพอ และอนาคต
มีโอกาสกา้วหนา้ เพราะมีความสมัพนัธก์บัการคงอยู่อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

 
ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจปัจจัยค า้จุนกับการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการวิจยัดงันี ้

1. จากผลการวิจยัในเรื่องของรายได ้จะเห็นไดว้่าพยาบาลวิชาชีพที่มีรายไดส้งูจะมี
การคงอยู่ในโรงพยาบาลศิรริาชนานกวา่พยาบาลวิชาชีพท่ีมีรายไดน้อ้ย แสดงวา่รายไดมี้ผลต่อการ
คงอยู่ ดงันัน้ทางโรงพยาบาลศิรริาชควรพิจารณาหรือก าหนดนโยบายเพื่อสรา้งแรงจงูใจในการคง
อยู่ในเรื่องของค่าตอบแทน เงินเดือนของพยาบาลวิชาชีพ มีเงินค่าล่วงเวลา เงินค่าเวร หรือ
สวัสดิการที่ดี เช่นด้านที่พักอาศัย ด้านกิจกรรมสันทนาการ การหารายได้พิเศษ หรือการมี
สวสัดิการใหก้บัครอบครวัของผูป้ฏิบตัิงาน เป็นตน้ ใหมี้ความเพียงพอต่อการด าเนินชีวิต เหมาะสม
กบัเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั และใหมี้ความเหมาะสมกบัปริมาณงานและต าแหน่งหนา้ที่
ของพยาบาลใหส้ามารถด าเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสขุ 

2. จากผลการวิจัยพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุมากจะมีการคงอยู่โรงพยาบาลศิ ริราช
มากกวา่พยาบาวิชาชีพที่อายนุอ้ย การรกัษาพยาบาลที่อายยุงันอ้ย เนื่องดว้ยพยาบาลเหลา่นีเ้ป็น
คนรุ่นใหม่ มีความคิดสรา้งสรรค ์มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ท างานเก่งเหมาะกับการน ามา
พฒันาองคก์รใหมี้ความกา้วหนา้ จึงมีขอ้เสนอแนะใหส้รา้งแรงจงูใจใหก้บัพยาบาลวิชาชีพกลุ่มนี ้
ดว้ยการส่งพยาบาลใหเ้รียนต่อในสาขาที่เก่ียวขอ้ง ใหทุ้นการศึกษาในการพฒันาตวัเอง มีโอกาส
ศึกษาดูงานต่อต่างประเทศ เพื่อน าความรูท้ี่ไดก้ลบัมาพัฒนาโรงพยาบาลและหนา้ที่การงานให้
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพพรอ้มทั้งมีองคค์วามรูใ้หม่ๆน ามากลับมาใชใ้นการปฏิบัติงานทาง
วชิาชีพไดอ้ย่างมีศกัยภาพ 

3. โรงพยาบาลควรสรา้งความมั่นใจและความมั่นคงต่อการมีส่วนร่วมในการให้
โอกาสที่จะรบัผิดชอบงานส าคญัในโรงพยาบาลเพื่อใหพ้ยาบาลวิชาชีพผูป้ฏิบตัิงานรูส้กึมีคณุค่า
ในตวัเอง 

4. มีการจดักิจกรรมสนัทนาการ เพื่อสรา้งสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศที่ดีระหว่าง
เพื่อนรว่มงาน นอกจากนีพ้ยาบาลที่มีช่วงวยัที่แตกตา่งกนัก็จะเขา้ใจกนั และไดเ้รียนรูซ้ึง่กนัและกนั 
ท าใหบ้รรยากาศในการท างานมีแนวโนม้ที่จะช่วยเหลือกนัมากขึน้ และเพิ่มโอกาสใหพ้ยาบาลที่มี
อายนุอ้ย มีความมั่นใจในการท่ีจะคงอยู่ไดน้านมากขึน้  
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5. เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานแสดงความคิดเห็น ใชค้วามรู ้ความสามารถในการ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ในงานที่ตนเองรบัผิดชอบไดอ้ย่างเต็มศักยภาพ ไม่ควรมีกฏเกณฑ ์กรอบ
ขอ้บังคับที่มากเกินไปจนท าใหรู้ส้ึกอึดอัดในการท างาน ลดความตึงเครียดของพยาบาลในการ
ท างานลงเพราะดว้ยภาระหนา้ที่ที่ท  าก็สรา้งความเครียดและความรบัผิดชอบที่สงูมากอยู่แลว้  

6. มีการพัฒนาศักยภาพของพยาบาลวิชาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู ้และเพิ่มทักษะ
ใหก้บัพยาบาลวิชาชีพ เพื่อใหพ้ยาบาลไดร้บัทกัษะใหม่ๆ มีการเพิ่มพนูความรูใ้หก้บัตวัเอง และมี
การพฒันาความรูค้วามสามารถ ท าใหเ้ป็นพยาบาลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรบัในสาขาอาชีพ 
สง่เสรมิใหเ้จรญิในหนา้ที่การงาน สง่ผลใหพ้ยาบาลวิชาชีพอาจมีความผกูพนักบัโรงพยาบาลมาก
ยิ่งขึน้ และท าใหค้งอยู่ในงานนานมากขึน้ ซึง่การพฒันาบคุลากรอาจจะมีการใชรู้ปแบบการประชมุ
วิชาการ การอบรมสมัมนา การจดัหลกัสตูรศกึษาเฉพาะทาง หรอืมีการศกึษาดงูานภายในประเทศ
และต่างประเทศ เป็นตน้ 

7. ปัจจยัจงูใจ ดา้นลกัษณะของงาน ดา้นความกา้วหนา้ และดา้นความส าเรจ็ในงาน 
จะส่งผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลศิริราช ดังนั้น ทางโรงพยาบาลควร
ตระหนักและใหค้วามส าคญัในเรื่องดงักล่าว ดา้นลกัษณะของงาน ทางโรงพยาบาลควรก าหนด
แนวทางการปฏิบตัิงานเป้าหมาย บทบาทหนา้ที่การท างาน และสภาพแวดลอ้มใหช้ดัเจน เขา้ใจ
ตรงกนั และมีการพิจารณาพยาบาลที่มีการปฏิบตัิงานที่ดี นอกจากนีค้วรจดัสรรคนใหเ้หมาะสมกบั
งาน ตามความรูค้วามสามารถ และการใหค้วามยืดหยุ่นในการจดัตารางเวรการท างานที่เหมาะสม
กับภาระงาน ให้โอกาสพยาบาลวิชาชีพสามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงตารางการท างานหรือ
แลกเปลี่ยนเวรไดเ้ม่ือมีเหตุจ าเป็น เพื่อไม่ใหเ้กิดความรูส้ึกกดดันในการท างานและเพื่อให้เกิด
ความสมดุลของชีวิตท างานและชีวิตส่วนตวั ส่งผลกับการคงอยู่ในงาน ส่วนดา้นความกา้วหนา้ 
ผูบ้รหิารควรมีการประเมินผลงานของของพยาบาลวิชาชีพจะไดท้ราบวา่มีความถนดัหรือเหมาะสม
ในงานหรือไม่ เปิดโอกาสใหก้ลุ่มพยาบาลวิชาชีพสามารถกา้วขึน้สู่ต  าแหน่งที่สงูได ้ใหโ้อกาสลา
ศกึษาต่อในระดบัที่สงูขึน้ รวมทัง้ใสใ่จความตอ้งการพืน้ฐานของพยาบาลวิชาชีพ ท าใหมี้ขวญัและ
ก าลงัใจในการท างาน และดา้นความส าเร็จในงาน ควรมีนโยบาลการเลื่อนต าแหน่งที่เป็นธรรม
และชัดเจนโดยก าหนดเสน้ทางความก้าวหนา้ (Career path) เพื่อให้พยาบาลวิชาชีพมองเห็น 
เสน้ทางในการประสบความส าเรจ็ในสายงานที่ปฏิบตัิงานอยู่ สรา้งความเช่ือมั่นในต าแหน่งหนา้ที่
การงานใหก้บัพยาบาลวิชาชีพ 

8. ปัจจยัค า้จนุ ดา้นค่าตอบแทน ดา้นการไดร้บัการสนบัสนนุจากผูบ้งัคบับญัชา ดา้น
นโยบายการบรหิารงาน ดา้นสภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการปฏิบตัิงาน และดา้นมั่นคงในงาน ส่งผล
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ต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลศิรริราช ดงันัน้จึงควรพิจารณาเรื่องค่าตอบแทน
และเงินเดือนของพยาบาลวิชาชีพใหมี้เพียงพอส าหรบัการด าเนินชีวิต รวมทัง้มีความเหมาะสมกบั
ปริมาณงานและต าแหน่งหน้าที่การงานของพยาบาลวิชาชีพเพื่อให้พยาบาลวิชาชีพสามารถ
ด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในการคงอยู่ในโรงพยาบาลศิริราช  ส่วนด้านการบริหารควรมี
นโยบายการบรหิารโรงพยาบาลใหผู้ป้ฏิบตัิงานรูส้กึวา่เป็นครอบครวัเดียวกนั 

 
ข้อเสนอแนะในการท าการวิจัยคร้ังต่อไป 

จากผลการศึกษาเรื่องความสมัพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจปัจจัยค า้จุนกับการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะในการท าวิจยัครัง้ตอ่ไปดงันี ้

1. ควรศึกษาการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรฐับาลโรงพยาบาลอื่น
เพิ่มเติมเพื่อเปรียบเทียบระหว่างพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชกับโรงพยาบาลรฐับาล
โรงพยาบาลอื่นที่มีความใกลเ้คียงกนั เพื่อศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัจูงใจปัจจยัค า้จุนกบั
การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ 

2. ควรศึกษาการคงอยู่ของบุคลากรทางการแพทยเ์พิ่มเติม เพื่อใหเ้ห็นถึงการคงอยู่
ของบคุคากรทางการแพทย ์

3.ควรมีการศึกษาปัจจยัดา้นอื่น ที่มีความสมัพนัธก์บัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศิรริาช เพื่อเป็นประโยชนแ์ละแนวทางในการพฒันาโรงพยาบาลใหมี้การคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพใหด้ีขึน้ 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 

การศึกษาความสัมพันธร์ะหว่างปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค า้จุนกับการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ
ในโรงพยาบาลศิริราช

 
ค าชีแ้จง 

แบบสอบถามนีเ้ป็นส่วนหนึ่งในการท าสารนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลยัศรีนคริทรวิโรฒ โดยมีวตัถุประสงค์
เพื่อการศึกษาวิจยัเรื่อง การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัจงูใจ ปัจจยัค า้จนุกบัการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 

 ซึ่งผลการวิจัยจะน าไปพิจารณาเป็นภาพรวม ไม่มีผลกระทบต่อผูต้อบแบบสอบถามแต่
ประการใด และผูว้ิจัยขอขอบพระคุณท่านที่สละเวลาตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้แบบสอบถาม
ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 4 สว่นดงันี ้ 

 ส่วนที ่1 ขอ้มลูทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ส่วนที ่2 ปัจจยัจงูใจกบัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริริาช 

 ส่วนที ่3 ปัจจยัค า้จนุกบัการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 

 ส่วนที ่4 การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิรริาช 
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ส่วนที ่1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่อง  หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัความเป็นจรงิของท่านมาก
ที่สดุ 

1. รายได ้
  ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 20,000 บาท    20,001 – 25,000 บาท 
  25,001 – 35,000 บาท     35,001 – 45,000 บาท 

   45,001 บาท ขึน้ไป 
2 อาย ุ 
    ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 22 ปี     23 – 30 ปี 
    31 – 38 ปี       39 – 46 ปี 
    47 - 54 ปี       มากกวา่ 55 ปีขึน้ไป 
3. ประสบการณก์ารท างาน 
    ต ่ากวา่หรือเท่ากบั 5 ปี     6 – 10 ปี 
    11 – 15        16 – 20 ปี 
    มากกวา่ 21 ปีขึน้ไป                                            
4. จ านวนชั่วโมงปฏิบตัิงานต่อสปัดาห ์
   ต ่ากวา่หรอืเท่ากบั 40 ชั่วโมง      41 - 48 ชั่วโมง 
    49 – 55 ชั่วโมง                                       มากกวา่ 56 ชั่วโมงขึน้ไป 
5. สถานภาพสมรส 
    โสด       สมรส / อยู่ดว้ยกนั 
    หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่  
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ส่วนที ่2 

ปัจจัยจงูใจกบัการคงอยูข่องพยาบาลวชิาชีพในโรงพยาบาลศิริราช 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

ปัจจัยจงูใจกบัการคงอยูข่องพยาบาลวชิาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช 

ระดับความคดิเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย

า่ง
ยิง่

 

เห
น็ด

้วย
 

ไม
่แน่

ใจ
 

ไม
่เห
น็ด

้วย
 

ไม่
เห
น็ด้

วย
อย

่าง
ยิง่

 

5 4 3 2 1 

ลักษณะงาน           

1. ลกัษณะงานที่ท  าตรงกบัสาขาที่ท่านเรยีนมา           

2. การปฏิบตัิงานประสบความส าเรจ็ตามท่ีไดร้บัมอบหมาย           
3. ท่านไดร้บัมอบหมายงานตามความรูค้วามสามารถและ
ความถนดั           
4. การจดัการเป็นระบบท าใหท้่านมีความคลอ่งตวัในการ
ปฏิบตัิงาน      
5. ท่านพงึพอใจกบัแนวทางการท างานท่ีมีอยู่      

ความก้าวหน้า           

6. ท่านไดร้บังานที่ทา้ทายความสามารถ           
7. ต าแหน่งงานที่ท่านท าในปัจจบุนั มีโอกาสกา้วหนา้           
8. หวัหนา้สง่เสรมิใหท้่านเตบิโตในหนา้ท่ีการงาน           
9. ท่านไดมี้ปรบัเลื่อนต าแหน่งตามผลงาน      
10. ท่านมีโอกาสไดร้บัการฝึกอบรมความรู ้      

ความส าเร็จในงาน           
11. ท่านพอใจกบังานที่ไดท้  าส าเรจ็ตามเปา้หมาย           
12. ท่านสามารถปฏิบตัิงานไดส้  าเรจ็ตามก าหนดเวลา          
13. ท่านสามารถแกไ้ขปัญหาในการท างานไดเ้ป็นอย่างดี      
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ปัจจัยจงูใจกบัการคงอยูข่องพยาบาลวชิาชีพใน
โรงพยาบาลศิริราช 

ระดับความคดิเหน็ 

เห
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า่ง
ยิง่
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อย

่าง
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5 4 3 2 1 
14. ท่านสามารถปฏิบตัิงานที่ไดร้บัมอบหมายไดอ้ย่าง
สมบรูณ ์      

15. ความส าเรจ็ของงานท าใหท้่านมีก าลงัใจในการท างาน           
 

ส่วนที ่3 

ปัจจัยค า้จุนกับการคงอยูข่องพยาบาลวิชาชพีในโรงพยาบาลศิริราช 

ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

ปัจจัยค า้จุนกับการคงอยูข่องพยาบาลวิชาชพีใน
โรงพยาบาลศิริราช 

ระดับความคดิเหน็ 

เห
น็ด้
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า่ง
ยิง่
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วย
อย

่าง
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5 4 3 2 1 

ด้านค่าตอบแทน           
1. ค่าตอบแทนที่ไดร้บัเหมาะสมกบัความสามารถของทา่น           
2. ปรมิาณงานที่ท  าคุม้คา่กบัค่าตอบแทนที่ไดร้บั           
3. ค่าตอบแทนที่ไดร้บัเป็นสิ่งจงูใจท่ีดีในการท างาน           
4. ท่านพงึพอใจกบัการปรบัเงินเดือน      
5. ท่านพงึพอใจกบัเงินประจ าต าแหน่ง      
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ปัจจัยค า้จุนกับการคงอยูข่องพยาบาลวิชาชพีใน
โรงพยาบาล ศิริราช 

ระดับความคดิเหน็ 
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5 4 3 2 1 

การได้รับการสนับสนุนจากผู้บังคับบัญชา           
6. ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนนุในการฝึกอบรมความรูต้่างๆ
เพิ่มเติม           
7. ผูบ้งัคบับญัชาสนบัสนนุในการศกึษาตอ่      
8. ผูบ้งัคบับญัชาสง่เสรมิการเรียนภาษาต่างประเทศ           
9. ผูบ้งัคบับญัชาใหค้ าปรกึษาท่ีดีในการปฏบิตัิงาน      
10. ผูบ้งัคญับญัชาเอาใจใสแ่ละช่วยเหลือในการปฏิบตัิงาน      

นโยบายการบริหารงาน      
11. ท่านพงึพอใจกบันโยบายการบรหิารงานการพฒันา
บคุลากร      
12. ท่านพงึพอใจกบันโยบายการบรหิารงานดา้นการบรกิาร      
13. ท่านพงึพอใจกบั กฎ/ระเบียบ ท่ีโรงพยาบาลก าหนดไว ้      
14. โรงพยาบาลมีการบรหิารงานอย่างยตุธิรรมและโปรง่ใส      
15. โรงพยาบาลมีการวางแผนก าหนดภาระหนา้ที่อย่าง
ชดัเจน      
สภาพแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการปฎิบัตงิาน      
16. พืน้ที่มีการจดัวสัด ุอปุกรณ ์ที่เหมาะสมในการท างาน      
17. พืน้ที่มีความปลอดภยั      
18. พืน้ที่ไม่มีเสียงรบกวนในการท างาน      
19. พืน้ที่มีแสงสวา่งเพียงพอ      

20. พืน้ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกพืน้ฐาน      
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ส่วนที ่4 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริิราช 
ค าชีแ้จง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

การคงอยูข่องพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศริิราช 

ระดับความคดิเหน็ 

เห
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วย
อย
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น็ด
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วย
อย

่าง
ยิง่

 

5 4 3 2 1 
1. ท่านตัง้ใจที่จะปฏิบตัิงานในโรงพยาบาลศิรริาชใหน้านที่สดุ           
2. ท่านไมมี่ความตอ้งการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น           

 

**ขอบพระคณุท่ีท่านใหค้วามรว่มมือในการตอบแบบสอบถาม**

ปัจจัยค า้จุนกับการคงอยูข่องพยาบาลวิชาชพีใน
โรงพยาบาลศิริราช 

ระดับความคดิเหน็ 

เห
น็ด้

วย
อย

า่ง
ยิง่
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น็ด
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5 4 3 2 1 
ด้านความม่ันคง      
21. โรงพยาบาลมีชื่อเสียงและความมั่นคง      
22. ท่านมีความเช่ือมั่น และมีหลกัประกนัวา่โรงพยาบาล
จะใหค้่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมเพียงพอตอ่การด ารงชีพ      
23. ท่านไดร้บัความคุม้ครองจากโรงพยาบาล      
24. ต าแหน่งของท่านมีความมั่นคง      
25. ท่านมีความแนน่อนในอาชีพการท างาน      



  

 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
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รายงานผู้เชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
 

รายชื่อ        ต าแหน่งและสถานทีท่ างาน 
 
1. รศ. สพุาดา สิรกิตุตา   อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม  
     มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
 
2. อ. ดร. ญาณพล แสงสนัต ์  กรรมการบรหิารหลกัสตูร 
     อาจารยป์ระจ าคณะบรหิารธุรกิจเพื่อสงัคม  
     มหาวิทยาลยัศรีนครนิทรวิโรฒ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ชื่อ-สกุล บรรพต เหม่งเวหา 
วัน เดอืน ปี เกิด 6 กมุภาพนัธ ์2535 
สถานทีเ่กิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2557  

วิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีสิ่งทอ  
จาก มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 304/419 ซ.พหลโยธิน 49/1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลกัสี่ กทม. 10210 
ผลงานตพีมิพ ์ กรุงเทพมหานคร   
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