บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดการการคงอยู่และปัจจัยการจัดการที่มี
อิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข นามาซึ่งแนวทางพัฒนาและข้อเสนอแนะด้านการจัดการเพื่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชี พที่
ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกั ดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยผู้วิจัยนาเสนอผลการ
วิเคราะห์โดยยึดหลักตามสถิติโดยสถิติที่ใช้ประกอบด้วย การวิเคราะห์เชิงพรรณนาและการทดสอบ
สมมุติฐาน โดยผลการวิเคราะห์ได้มาจากการตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่
ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยค้างคืนและปฏิบัติงานเป็นกะ จานวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทั้งสิ้น 504 คน โดย
สถิติที่ ผู้วิจัย ใช้ ไ ด้แก่ สถิติวิเคราะห์ความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต
(Arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
และใช้สถิติอนุมานอ้างอิง ทดสอบสมมติฐานความสัมพันธ์ที่ตั้งไว้ของการวิจัย ด้วยการวิเคราะห์สมการที่
ได้จากโปรแกรมสาเร็จรูปโดยผู้วิจัยจะนาเสนอผลการศึกษาออกเป็น7ส่วนดังนี้
4.1 ลักษณะโดยทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยแสดงผลเป็น ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage)
4.2 การวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของ ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม และตัวชี้วัดโดยใช้ ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis testing) และการวิเคราะห์แบบจาลองโครงสร้าง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural equation model) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data)
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Content analysis)
4.6 การบูรณาการผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Integration of quantitative and
qualitative research results)
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ผู้วิจัยกาหนดสัญลักษณ์และความหมายที่ใช้แทนตัวย่อต่างๆ ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์ต่างๆ ที่ใช้แทนค่าสถิติ
n
แทน จานวนกลุ่มตัวอย่าง (Number of sample)
แทน ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean)
x
S.D.
แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
S.E.
แทน ค่าความผิดพลาดมาตรฐาน (Standard error)
แทน ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-square)
2
แทน ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ (Calculated probability)

df
แทน Degree of freedom
RMSEA แทน Root mean square error of approximation
GFI
แทน Goodness of fit index
AGFI
แทน Adjusted goodness of fit index
CFI
แทน Comparative fit index
NFI
แทน Normed fit index
RMR
แทน Root mean residual
อักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปร
star
แทน
lead
แทน
fair
แทน
prog
แทน
happ
แทน
reten
แทน
st1
แทน
st2
แทน
st3
แทน
le1
แทน
le2
แทน

กลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
การรับรู้ความยุติธรรม
ความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การที่ปฏิบัติงาน
ความสุขในการทางาน
การคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
การกาหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
แนวทางการพัฒนาทักษะที่ใช้ในงาน
การดาเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานกลยุทธ์
เป็นผู้มีอุดมการณ์
สร้างแรงบันดาลใจ
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le3
le4
fa
fa2
fa3
pr1
pr2
ha1
ha2
ha3
re1
re2
re3
re4
re5

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

กระตุ้นปัญญา
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
การจัดสรรผลตอบแทน
การมอบหมายงานอย่างเสมอภาค
การเลื่อนตาแหน่ง
มีแผนในการขึ้นสู่ตาแหน่งสูงขึ้น
มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
บรรยากาศในการทางาน
ลักษณะงาน/ภาระงานที่เหมาะสม
คุณภาพชีวิตที่สมดุล
การคงอยู่แบบมีเงื่อนไข
อยู่ด้วยอุดมการณ์ในวิชาชีพ
การตั้งใจอยู่ในองค์การ
ความผูกพันองค์การ
การคงอยู่แบบไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า

4.1 ลักษณะโดยทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพ
การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้ สถิติค่าความถี่ (Frequency) และค่า
ร้อยละ (Percentage) ดังแสดงในตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 คุณลักษณะทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพ
n= 504
คุณลักษณะทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพ
จานวน
ร้อยละ
เพศ
ชาย
15
3.00
หญิง
489
97.00
สถานภาพสมรส
โสด
231
45.80
สมรส
248
49.20
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่
25
5.00
อายุ
21 - 20 ปี
155
30.80
31 - 40ปี
163
32.30
41– 50 ปี
113
22.40
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ตารางที่ 4.1 คุณลักษณะทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพ
(ต่อช)าชีพ
คุณลักษณะทั่วไปของพยาบาลวิ
51 – 60ปี
ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
ประสบการณ์การทางานใน น้อยกว่า 3 ปี
โรงพยาบาลศูนย์
3 – 6 ปี
7- 10 ปี
11 – 14 ปี
15 – 18 ปี
19 ปี ขึ้นไป
ตาแหน่งหน้าที่รับผิดชอบใน พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยอายุรกรรม
ปัจจุบัน
พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยศัลยกรรม
พยาบาลวิชาชีพในห้องผ่าตัด
พยาบาลวิชาชีพในไอซียู
พยาบาลวิชาชีพหอผู้ป่วยเด็ก

จานวน
73
451
53
75
71
45
46
90
177
110
111
42
107
134

n= 504
ร้อยละ
14.50
89.50
10.50
14.90
14.10
8.90
9.10
17.90
35.10
21.80
22.00
8.30
21.20
26.60

จากตารางที่ 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปพบว่า พยาบาลวิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง
จานวน 489 คน คิดเป็นร้อยละ 97.00 อายุอยู่ระหว่าง 31-40 ปี จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 มี
สถานภาพครอบครัวสมรสแล้ว จานวน 248 คิดเป็นร้อยละ 49.20 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี
จานวน 451 คน คิดเป็นร้อยละ 89.50 มีประสบการณ์การทางานในโรงพยาบาลศูนย์ตั้งแต่ 19 ปีขึ้นไปมี
จานวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 35.10 ปฏิบัติงานในหอผู้ป่วยเด็กจานวน134 คน คิดเป็นร้อยละ 26.60
รายได้อยู่ที่ 20,000-30,000 บาทต่อเดือน จานวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 32.30 มีภูมิลาเนาที่อยู่อาศัยใน
จังหวัดเดียวกับโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงาน จานวน 417 คน คิดเป็นร้อยละ 82.70
4.2 ผลการวิ เ คราะห์ ระดั บ ความคิ ด เห็ นของพยาบาลวิ ช าชี พ ต่ อปั จ จัย ที่มี อิท ธิพ ลต่อ การคงอยู่ ของ
พยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ ใน
องค์การ ตามรายละเอียดในตารางที่ 4.2
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ตารางที่ 4.2 ระดับความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การ (n=504)
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยการจัดการ
ลาดับ
̅
S.D.
ค่าระดับ
กลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
3.67
0.62
มาก
3
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
3.94
0.76
มาก
1
การรับรู้ความยุติธรรม
3.60
0.72
มาก
4
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การ
3.70
0.77
มาก
2
ความสุขในการทางาน
3.46
0.57
มาก
5
ค่าเฉลี่ยรวม
3.67
0.56
มาก
จากข้อมูลในตารางที่ 4.2 เกี่ยวกับปัจจัยการจัดการที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพที่
ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สร้างแรงจูงใจและสร้าง
ความผูกพันในการการปฏิบัติงานตามหน้าที่กับโรงพยาบาลโดยรวมทั้ง 5 ปัจจัยนั้น ปรากฎว่ามีระดับ
ความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67 ซึ่ งเป็นค่าเฉลี่ยในระดับมาก และเมื่อแยกพิจารณา
เป็นรายปัจจัย ระดับความคิดเห็นของพยาบาลทุกปัจจัยอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะปัจจัย
เกี่ยวกับภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงพยาบาลเห็นว่าอยู่ในอันดับที่ 1
4.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นต่อปัจจัยด้านกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ที่
มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การ
ตารางที่ 4.3 ระดับความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
ต่อการคงอยู่ในองค์การ
(n= 504)
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
ลาดับ
̅
S.D. ค่าระดับ
1.1 การกาหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
มาก
2
 โรงพยาบาลมี แผนการก าหนดความก้ าวหน้าในวิชาชีพ ที่ 3.60 0.76
สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
มาก
1
 โรงพยาบาลมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมในการก าหนด 3.53 0.79
ความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาล
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ตารางที่ 4.3 ระดับความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
ต่อการคงอยู่ในองค์การ (ต่อ)
(n= 504)
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
ลาดับ
̅
S.D. ค่าระดับ
มาก
3
 โรงพยาบาลมีการวางแผในการส่งเสริมให้พยาบาลพัฒนา 3.67 0.75
ตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ
3.60 0.71
มาก
3
รวม
1.2 แนวทางการพัฒนาทักษะที่ใช้ในงาน
มาก
1
 โรงพยาบาลมี ก ารก าหนดแผนงานในการพั ฒ นาความรู้ 3.75 0.70
ความสามารถ(ทักษะ)ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ
มาก
3
 โรงพยาบาลมีแผนในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อส่งเสริม 3.50 .84
การพัฒนาความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
มาก
2
 โรงพยาบาลมี แ ผนในการก าหนดกลุ่ ม เป้ า หมายในการ 3.55 0.78
ส่ง เสริม พั ฒนาทั ก ษะในการปฏิบัติงาน พั ฒนางาน และมี
ความสามารถปฏิบัติงานทดแทนได้
1
 โรงพยาบาลมี แ ผนในการสร้ า งเครื อ ข่ า ยทั้ ง ภายในและ 3.75 0.89 มาก
ภายนอกองค์ ก ารเพื่ อพั ฒนาความรู้และทัก ษะที่ใ ช้ใ นการ
ปฏิบัติงาน
3.63 0.75
มาก
2
รวม
1.3 การดาเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานกลยุทธ์
มาก
3
 โรงพยาบาลมีการนาแผนงานที่เกี่ยวข้องกับแผนกลยุทธ์ด้าน 3.74 0.69
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ใช้ในการ
ปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพไปปฏิบัติในระดับหน่วยงาน
(กลุ่มงานพยาบาล)
3.81 0.65
มาก
1
 หน่วยงานพยาบาลมีการปฏิบัติตามแผนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
มาก
1
 หน่วยงานพยาบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 3.81 0.65
ที่เกี่ยวข้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ใช้ใน
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ตารางที่ 4.3 ระดับความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
ต่อการคงอยู่ในองค์การ (ต่อ)
(n= 504)
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
ลาดับ
̅
S.D. ค่าระดับ
การปฏิบัติงาน
3.76 0.67
2
มาก
 หน่วยงานพยาบาลมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน
ตามแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
3.78 0.62
มาก
1
รวม
3.67 0.62
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
จากตารางที่ 4.3 ปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ ของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ มาก (̅= 3.67) เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็น พบว่าตัวชี้วัดที่ 1.1การกาหนด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅= 3.60) โดยพบว่าประเด็นโรงพยาบาลมีการวางแผน
ในการส่งเสริมให้พยาบาลพัฒนาตนเองอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การเป็นประเด็นที่
กลุ่มตัวอย่า งมีความเห็นค่าเฉลี่ย สูงสุดเมื่อเทียบกับประเด็นอื่นๆของตัวชี้วัดตัวนี้โดยอยู่ใ นระดับมาก
(̅= 3.67) ส่วนประเด็นรองคือโรงพยาบาลมีแผนการกาหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพสอดคล้องกับ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขในระดับมาก (̅= 3.60) ในขณะที่ประเด็นที่โรงพยาบาลมีหลักเกณฑ์ที่
เป็นรูปธรรมในการกาหนดความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับ 2 ประเด็นที่
กล่าวข้างต้น (̅= 3.53) ตัวชี้วัดที่ 1.2 แนวทางการพัฒนาทักษะที่ใช้ในงาน ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
(̅= 3.63) ในประเด็นของโรงพยาบาลมีการกาหนดแผนงานในการพัฒนาความรู้ความสามารถ(ทักษะ)ใน
การปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ และประเด็นที่โรงพยาบาลมีแผนในการสร้างเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์การเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีระดับความคิดเห็นที่สูงสุดในตัวชี้วัด
นี้ โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅= 3.75) ส่วนในเรื่องทีโรงพยาบาลมีแผนใน
การกาหนดกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน พัฒนางาน และให้มีความสามารถ
ในการปฏิบัติงานทดแทนกันได้ มีค่าเฉลี่ย (̅) อยู่ในลาดับรองเท่ากับ 3.55 และประเด็นโรงพยาบาลมี
แผนในการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน มีความ
คิดเห็นต่าสุดค่าเฉลี่ย (̅) เท่ากับ 3.50 ตัวชี้วัดที่ 1.3 เกี่ยวกับการดาเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานกล
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ยุทธ์ซึ่งพบว่ามีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก (̅=3.78) โดย พบว่า 2 ประเด็นคือหน่วยงานพยาบาลที่
เกี่ยวกับมีการปฏิบัติตามแผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
กับหน่วยงานพยาบาลมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่เกี่ยวข้องการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานมีความคิดเห็นค่าเฉลี่ยที่เท่ากันและเป็นค่าเฉลี่ยที่สูงสุดในตัวชี้วัดนี้ซึ่ง อยู่ใน
ระดับมาก (̅=3.81) ในขณะที่ประเด็นที่หน่วยงานพยาบาลมีการปรับปรุงกลยุทธ์ในการปฏิบัติงานตาม
แผนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
(̅= 3.76) เช่ นกันแต่น้อยกว่า 2 ประเด็นที่ก ล่าวข้างต้น แต่อย่างไรก็ ตามประเด็นนี้มีค่าเฉลี่ย สูงกว่า
ประเด็นเรื่องโรงพยาบาลมีการนาแผนงานที่เกี่ยวข้องกับแผน กลยุทธ์ด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพไปปฏิบัติในระดับหน่วยงาน (กลุ่มงานพยาบาล) ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย (̅) เท่ากับ 3.74
กล่าวโดยสรุปในประเด็นปัจจัยกลยุทธ์ ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ สามารถสรุปค่าเฉลี่ย
และ ลาดับของตัวชี้วัดดังแสดงในตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 สรุปลาดับความคิดเห็นตัวชี้วัดปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ ที่มีผลต่อการ
คงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ
ระดับความคิดเห็น
ลาดับ
ตัวชี้วัดของปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์
̅ S.D. ค่าระดับ
การดาเนินงานที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานกลยุทธ์
3.78 0.62
มาก
1
แนวทางการพัฒนาทักษะที่ใช้ในงาน
3.63 0.75
มาก
2
การกาหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
3.60 0.71
มาก
3
จากข้อมูลในตารางที่ 4.4 ชี้ให้เห็นว่า ปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์นั้นต้องมี กล
ยุทธ์ ในการดาเนินงานที่ มีความชัดเจนที่ส่งเสริม การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งการก าหนดแนวทางในการ
พัฒนาทักษะของบุคลากรเพื่อให้มีค วามรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน โดยองค์การต้องมีการกาหนด
ความก้าวหน้าในวิชาชีพเพื่อให้สนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม
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ตารางที่ 4.5 ระดับความคิดเห็นของพยาบาลต่อ ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการคงอยู่ใน
องค์การ
(n= 504)
ค่าระดับความคิดเห็น
ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ลาดับ
̅ S.D. ค่าระดับ
2.1 เป็นผู้มีอุดมการณ์
4.0 0.79
มาก
3
 หัวหน้าหอผู้ป่วยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
3.96 0.87
มาก
4
 หัวหน้าหอผู้ป่วย มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
4.03 0.83
มาก
1
 หัวหน้าหอผู้ป่วยมีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อ
ประโยชน์ขององค์การ
4.01 0.85
มาก
2
 พยาบาลมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
รวม
4.00 0.79
มาก
1
2.2 สร้างแรงบันดาลใจ
3.87 0.84
มาก
4
 หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้มีเทคนิคในการผลักดันให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานอย่างมีจุดมุ่งหมาย
3.98 0.81
มาก
3
 หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงานอย่างมี
เป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ
3.81 0.89
มาก
5
 หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้นาในการสร้างขวัญกาลังใจในการ
ปฏิบัติงาน
4.07 0.81
มาก
1
 หัวหน้าหอผู้ป่วยมีความทุ่มเทในการทางาน
มาก
2
 หัวหน้าหอผู้ป่วยมีการปฏิบัติงานได้สาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 4.00 0.80
รวม
3.95 0.77
มาก
2
2.3 กระตุ้นปัญญา
3.94 0.81
มาก
3
 หัวหน้าหอผู้ป่วยมีการปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างในการคิด
สร้างสรรค์
3.95 0.81
มาก
2
 หัวหน้าหอผู้ป่วยมีการมองปัญหาที่พบเป็นสิ่งท้าทาย
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ตารางที่ 4.5 ระดับความคิดเห็นของพยาบาลต่อ ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อการคงอยู่ใน
องค์การ (ต่อ)
(n= 504)
ค่าระดับความคิดเห็น
ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ลาดับ
̅ S.D. ค่าระดับ
3.94 0.87
มาก
3
 หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้นาในการฝ่าฟันแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่พบในระหว่างการปฏิบัติงาน
มาก
1
 หัวหน้าหอผู้ป่วยที่มีการกระตุ้นความคิดของผู้ใต้บัญชา ให้ 3.96 0.82
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาวิธีการที่หลากหลายใน
การปฏิบัติงาน
รวม
3.95 0.79
มาก
2
2.4 คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3.83 0.96
มาก
5
 หัวหน้าหอผู้ป่วยมีความเข้าใจแบบแผนความคิดของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
3.87 0.86
มาก
3
 หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้นาในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีใน
การทางานร่วมกันในองค์การ
3.85 0.84
มาก
4
 หัวหน้าหอผู้ป่วยปฏิบัติตนเป็นพี่เลี้ยงได้ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา
3.90 0.85
มาก
2
 หัวหน้าหอผู้ป่วยมีการยกย่องชื่นชมผู้ใต้บังคับบัญชาใน
ความสาเร็จจากการปฏิบัติงาน
3.92 0.82
มาก
1
 หัวหน้าหอผู้ป่วยนาพาผู้ใต้บังคับบัญชาในการทางานให้
ประสบความสาเร็จ
รวม
3.87 0.92
มาก
3
ค่าเฉลี่ยรวม
3.94 0.76
มาก
1
จากตารางที่ 4.5 ภาพรวมปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงของพยาบาลวิชาชีพ พบว่าค่าเฉลี่ย
รวมอยู่ ในระดับ มาก (̅= 3.94) เมื่อพิ จารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ 2.1 ผู้นาที่มีอุดมการณ์
ประเด็นที่ศึกษามี 4 ประเด็น โดยความคิดเห็นประเด็นของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความเสียสละประโยชน์
ส่วนตนเพื่อประโยชน์ขององค์การมีค่าเฉลี่ยสูงสุดโดยมีค่าเฉลี่ย (̅) เท่ากับ 4.03 ส่วนอีก 3 ประเด็น
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ได้แก่ พยาบาลมีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับหัวหน้าหอผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาหัวหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางานหน้า หอผู้ป่วยปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการทางาน
และหัวหน้าหอผู้ป่วย มีความเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชามีค่าเฉลี่ย (̅)
น้อยกว่าซึ่งมีค่าเท่ากับ 4.01, 4.00 และ 3.96 ตามลาดับตัวชี้วัดที่ 2.2 เป็นผู้นาที่สร้างแรงบันดาลใจ โดย
ตัวชี้วัดนี้มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (̅= 3.94) และเมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าหัวหน้าหอผู้ป่วย
ที่มีความทุ่มเทในการทางานมีค่าเฉลี่ยสูงสุด (̅= 4.07) เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นอื่นๆ (หัวหน้าหอ
ผู้ ป่ ว ยมี ก ารปฏิ บั ติ ง านได้ ส าเร็ จ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม(̅=4.00)หั ว หน้ า หอผู้ ป่ ว ยเป็ น แบบอย่ า งในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ(̅=3.98) หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้มี
เทคนิคในการผลักดันให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทางานอย่างมีจุดมุ่งหมาย (̅=3.87) หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้นาใน
การสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน (̅=3.81) แต่ทุกประเด็นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากตัวชี้วัดที่ 2.3
ด้านการกระตุ้นปัญญา ในด้านนี้พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ในระดับมาก ( ̅=3.95)โดยประเด็นที่ศึกษามี 4
ประเด็นและประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ หัวหน้าหอผู้ป่วยที่มีการกระตุ้นความคิดของผู้ใต้บัญชา ให้
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนาวิธีการที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน (̅=3.96) และค่าเฉลี่ย (̅) ใน
ประเด็นหัวหน้าหอผู้ป่วยมีการมองปัญหาที่พบเป็นสิ่งท้าทาย ประเด็นหั วหน้าหอผู้ป่วยมีการปฏิบัติงาน
เป็นแบบอย่างในการคิ ดสร้างสรรค์ และ ประเด็นหัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้นาในการฝ่าฟันแก้ไ ขปัญหา
อุปสรรคที่พบในระหว่างการปฏิบัติงานมีค่าเท่ากับ 3.95, 3.94, 3.94 ตามลาดับตัวชี้วัดที่ 2.4 ผู้นาต้อง
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ตัวชี้วัดนี้มี ประเด็นที่ศึกษา 5 ประเด็นโดยมีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก
(̅=3.94) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (̅=3.92) คือประเด็นที่หัวหน้าหอผู้ป่วยนาพาผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการทางานให้ประสบความสาเร็จ และค่าเฉลี่ยประเด็นต่างๆที่เหลือได้แก่ หัวหน้าหอผู้ป่วยมีการยกย่อง
ชื่นชมผู้ใต้บังคับบัญชาในความสาเร็จจากการปฏิบัติงาน (̅=3.90) หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้นาในการสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีในการทางานร่วมกันในองค์การ (̅=3.87) หัวหน้าหอผู้ป่วยปฏิบัติตนเป็นพี่เลี้ยงได้ตรง
ตามความต้องการของผู้ใต้บังคับบัญชา (̅=3.85) หัวหน้าหอผู้ป่วยมีความเข้าใจแบบแผนความคิดของผู้
ใต้บัญชา (̅=3.83) ทั้ง 4 ประเด็นยังมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากเช่นกัน
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ตารางที่ 4.6 สรุปลาดับความคิดเห็นตัวชี้วัดปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพ
ระดับความคิดเห็น
ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ลาดับ
̅
S.D.
ค่าระดับ
เป็นผู้มีอุดมการณ์
4.00 0.79
มาก
1
การสร้างแรงบันดาลใจ
3.95 0.77
มาก
2
การกระตุ้นปัญญา
3.95 0.79
มาก
2
คานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล
3.87 0.92
มาก
3
จากข้ อมู ล ในตารางที่ 4.6 ชี้ ใ ห้เห็นว่า ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง ควรมีลัก ษณะของผู้นาที่ มี
อุ ด มการณ์ ใ นการท างาน มี ค วามรู้ ค วามสามารถและเทคนิ ค ในการสร้ า งแรงบั น ดาลใจให้ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานได้อย่างเต็มใจเต็มความสามารถ สามารถที่จะกระตุ้นความรู้ความสามารถใน
การกระตุ้นให้เกิดปัญญาและต้องใส่ใจในความเป็นปัจเจกบุคคล
ตารางที่ 4.7 ระดับความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมของพยาบาล
วิชาชีพต่อการคงอยู่ในองค์การ
(n= 504)
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมของ
ลาดับ
̅
S.D.
ค่าระดับ
3.1 การจัดสรรผลตอบแทน
3.53 0.98
มาก
1
 องค์การมีบรรทัดฐานในการให้ผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับงานที่ได้รับผิดชอบ
3.44 0.85
มาก
2
 องค์การมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทน
อย่างเป็นธรรมตามผลงาน (ต่อ)
4
 องค์การมีบรรทัดฐานการให้ผลตอบแทนเหมาะสม 3.30 0.88 ปานกลาง
กับค่าครองชีพในสภาพปัจจุบัน
3.34 0.86 ปานกลาง
3
 องค์การที่ท่านปฏิบัติงานมีบรรทัดฐานการให้
ผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับหน่วยงานอื่นในระดับ
เดียวกัน
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ตารางที่ 4.7 ระดับความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมของพยาบาล
วิชาชีพต่อการคงอยู่ในองค์การ
(n= 504)
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมของ
ลาดับ
̅
S.D.
ค่าระดับ
รวม
3.40 0.98 ปานกลาง
2
3.2 การมอบหมายงานอย่างเสมอภาค
มาก
3
 องค์การมีการมอบหมายงานที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน 3.51 0.80
3.65 0.76
มาก
1
 องค์การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ
นาเสนอแผนการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน
มาก
2
 องค์การเปิดโอกาสให้ท่านแสดงความคิดเห็นในการ 3.63 0.77
กาหนดภาระงานตามแผนการปฏิบัติงาน
รวม
3.60 0.72
มาก
1
3.3 การเลื่อนตาแหน่ง
3.56
0.76
มาก
3
 องค์การมีกฎระเบียบ แบบแผนในการพิจารณา
ปรับเปลี่ยนหรือเลื่อนตาแหน่งอย่างเป็นรูปธรรม
มาก
2
 องค์การมีการดาเนินการปรับเลื่อนตาแหน่งอย่างเป็น 3.57 0.72
ระบบตามหลักวิชาชีพโดยคานึงถึงความรู้
ความสามารถ
3.62 0.89
มาก
1
 องค์การมีการปรับเลื่อนตาแหน่งบุคลากรอย่างเป็น
ธรรมทั่วทั้งองค์การ
มาก
4
 องค์การที่ท่านปฏิบัติงานมีการปรับเลื่อนตาแหน่งที่ 3.51 0.77
โปร่งใสไม่เลือกปฏิบัติ
รวม
3.56 0.92
มาก
2
ค่าเฉลี่ยรวม
3.52 0.75
มาก
4
จากตารางที่ 4.7 ปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก (̅= 3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่ 3.1 การจัดสรรตอบแทนในประเด็นที่องค์การ
มีบรรทัดฐานในการให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับงานที่ไ ด้รับ ผิดชอบที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (̅= 3.53)
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รองลงมาคือองค์การมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมตามผลงาน (̅= 3.44) และ
องค์การมีบรรทัดฐานการให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับค่าครองชีพในสภาพปัจจุบัน มีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( ̅=
3.30) ตัวชี้วัดที่ 3.2 การมอบหมายงานอย่างเสมอภาคในประเด็น ที่องค์การต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมในการนาเสนอแผนการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ยที่สูงที่สุด ( ̅= 3.65) รองลงมาคือ
องค์การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการกาหนดภาระงานตามแผนการปฏิบัติงาน ( ̅= 3.63)
ในขณะที่ประเด็นองค์การมีการมอบหมายงานที่เหมาะสมเท่าเทียมกันมีค่าเฉลี่ยต่าสุด ( ̅= 3.51)ใน
ตัวชี้วัดนี้ตัวชี้วัดที่ 3.3 การเลื่อนตาแหน่ง มีประเด็นที่ศึกษา 4 ประเด็นประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( ̅=
3.62) ได้แก่ องค์การมีการปรับเลื่อนตาแหน่งบุคลากรอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งองค์การ แต่ค่าเฉลี่ยในประเด็น
อื่นๆถึงแม้จะน้อยกว่าแต่ก็ยังมีค่าระดับมาก
ตารางที่ 4.8 สรุปลาดับความคิดเห็นตัวชี้วัดปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมที่มีผลต่อการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพ
ระดับความคิดเห็น
ปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรม
S.D. ค่าระดับ
x
การมอบหมายงานอย่างเสมอภาค
3.60
0.72 มาก
การเลื่อนตาแหน่ง
3.56
0.92 มาก
การจัดสรรผลตอบแทน
3.40
0.98 ปานกลาง

ลาดับ
1
2
3

จากข้อมูลในตารางที่ 4.8 ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรม นั้น ต้องการให้องค์การมีการ
มอบหมายงานอย่างเสมอภาค และต้องมีการสนับสนุนเรื่องการเลื่อนตาแหน่ง โดย 2 ประเด็นดังกล่าวมีค่า
ระดับมากในขณะที่การจัดสรรผลตอบแทนอยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.9 ระดับความคิดเห็นของพยาบาลวิชาชีพต่อปัจจัยความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การที่
ปฏิบัติงานต่อการคงอยู่ในองค์การ
(n = 504)
ค่าระดับความคิดเห็น
ปัจจัยความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การที่ปฏิบัติงาน
ลาดับ
̅ S.D. ค่าระดับ
4.1 มีแผนในการขึ้นสู่ตาแหน่งสูงขึ้น
2
 องค์การมีการวางหลักเกณฑ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอนในการก้าวสู่ 3.58 0.74 มาก
ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
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 องค์การมีการดาเนินการตามหลักเกณฑ์อย่างเป็นระบบในการ
พิจารณาความก้าวหน้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร
 องค์การมีการเตรียมความพร้อมด้านคุณสมบัติของบุคลากรใน
การก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้
รวม
4.2 มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
 องค์การที่มีการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน
 องค์การที่มีการนาเอาประสบการณ์ของบุคลากรมา
แลกเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการพัฒนางาน
 องค์การมีการนาเอาประสบการณ์ของบุคลากรมาแลกเปลี่ยน
เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน
รวม
ค่าเฉลี่ยรวม

3.58 0.75

มาก

2

3.60 0.74

มาก

1

3.59 0.71

มาก

2

3.96 0.92

มาก

1

3.76 0.69

มาก

2

3.73 0.71

มาก

3

3.82 0.98
3.70 0.77

มาก
มาก

1
2

จากตารางที่ 4.9 ภาพรวมปัจจัยความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การที่ปฏิบัติ งานต่อการคงอยู่
ในองค์การ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (̅= 3.70) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ 4.1
ในประเด็นขององค์การมีแผนในการขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นองค์การมีการเตรียมความพร้อมด้านคุณสมบัติ
ของบุคลากรในการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้พบว่ามีค่าเฉลี่ยมาก
สุดอยู่ในระดับมาก (̅= 3.60) อีก 2 ประเด็นมีค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน (̅= 3.58) แต่มีค่าเฉลี่น้อยกว่าตัวชี้วัดที่
4.2 มี ก ารส่ง เสริม การพั ฒนาบุ ค ลากร ค่าเฉลี่ย อยู่ ใ นระดับมาก (̅= 3.82) ประเด็น องค์ก ารมีก ารจั ด
ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅= 3.96) และเป็น
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยมากสุด
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ตาราง 4.10 สรุปลาดับความคิดเห็นตัวชี้วัดปัจจัยความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การที่ปฏิบัติงานที่มี
ผลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ
ระดับความคิดเห็น
ตัวชี้วัดปัจจัยความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การ
ลาดับ
̅ S.D. ค่าระดับ
มีการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
3.82 0.98
มาก
1
มีแผนในการขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น
3.59 0.71
มาก
2
จากข้อมูลในตารางที่ 4.10 ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การ ดังนั้นควร
ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรภายในองค์การให้พร้อมสาหรับการปฏิบัติงานและมี
แผนการก้าวสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น เพื่อการรักษาพยาบาลให้คงอยู่ในองค์การและวิชาชีพต่อไปในองค์การ
ตารางที่ 4.11 ระดับความคิดเห็นของพยาบาลต่อปัจจัยความสุขในการทางานต่อการคงอยู่ในองค์การ
ปัจจัยความสุขในการทางาน
5.1 บรรยากาศในการทางาน
 สภาพแวดล้อมในปัจจุบันที่ปฏิบัติงานช่วยสร้างบรรยากาศ
ในการทางาน
 บรรยากาศการทางานอย่างเป็นมิตรกับหัวหน้าและเพื่อน
ร่วมงานสร้างแรงจูงใจในการทางาน
 การตอบรับที่ดีจากผู้รับบริการช่วยสร้างบรรยากาศในการ
ทางานทาให้เกิดความสบายใจในการทางานได้อย่างเต็มที่
รวม

ระดับความคิดเห็น
ลาดับ
̅ S.D. ค่าระดับ
3.50 0.81

มาก

3

3.67 0.77

มาก

2

3.74 0.78

มาก

1

3.64 0.72

มาก (ต่อ) 1

5.2 ลักษณะงาน/ภาระงานที่เหมาะสม(เชิง - )
3.35 0.92
 ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันเกินกาลัง
ความสามารถในการปฏิบัติ
 ปริมาณงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันมีมากเกินกว่ากาหนดเวลา 3.56 0.94

มาก

3

มาก

1
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ตารางที่ 4.11 ระดับความคิดเห็นของพยาบาลต่อปัจจัยความสุขในการทางานต่อการคงอยู่ในองค์การ
ปัจจัยความสุขในการทางาน
ในการปฏิบัติงาน
 งานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันเกินบทบาทหน้าที่ในการ
ทางาน
รวม
5.3 คุณภาพชีวิตที่สมดุล
 งานที่พยาบาลรับผิดชอบในปัจจุบัน รบกวนการดารงชีวิต
ความเป็นส่วนตัว (เชิง - )
 งานที่พยาบาลรับผิดชอบในปัจจุบัน รบกวนการดารงชีวิต
ครอบครัว (เชิง - )
 ปัจจุบันคุณภาพชีวิตของพยาบาลดีขึ้นเมื่อปฏิบัติงานในการ
องค์การ
รวม
ค่าเฉลี่ยรวม

ระดับความคิดเห็น
ลาดับ
̅ S.D. ค่าระดับ
3.36 0.98 ปานกลาง

2

3.42 0.86

มาก

2

3.42 0.99

มาก

1

3.37 0.98 ปานกลาง

2

3.19 0.84 ปานกลาง

3

3.33 0.82 ปานกลาง
3.46 0.57
มาก

3
5

จากตารางที่ 4.11 ภาพรวมปัจจัยความสุขในการทางานของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่
ในระดับมาก (̅= 3.46) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่ 5.1 บรรยากาศในการทางานมี
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (̅= 3.64) โดยพบว่าประเด็นที่มีความสาคัญมากที่สุดคือประเด็น การตอบรับ
ที่ดีจากผู้รับบริการช่วยสร้างบรรยากาศในการทางานทาให้เกิดความสบายใจในการทางานได้อย่างเต็มที่
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ลักษณะงาน/ภาระงานที่เหมาะสม พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (̅= 3.42) ใน 3
ประเด็น ประเด็นเกี่ยวกับปริมาณงานที่รับผิดชอบในปัจจุบันมีมากเกินกว่ากาหนดเวลาในการปฏิบัติงาน
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (̅= 3.56) รองลงมาประเด็น งานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันเกินบทบาทหน้าที่ใน
การทางาน (̅= 3.36) และประเด็น ภาระงานที่ได้รับมอบหมายในปัจจุบันเกินกาลังความสามารถในการ
ปฏิบัติมีค่าเฉลี่ยต่าสุด (̅= 3.35) ตัวชี้วัดที่ 5.3 คุณภาพชีวิตที่สมดุล พบว่ามีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปาน
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กลาง (̅= 3.33) ประเด็นเกี่ยวกับงานที่พยาบาลรับผิดชอบในปัจจุบัน รบกวนการดารงชีวิต ความเป็น
ส่วนตัวมีค่าเฉลี่ยมากกว่าอีก 2 ประเด็น
ตารางที่ 4.12 สรุป ล าดับ ความคิ ดเห็นตัวชี้วัด ปัจจัย ความสุขในการทางานที่มีผลต่อการคงอยู่ ของ
พยาบาลวิชาชีพ
ระดับความคิดเห็น
ตัวชี้วัดปัจจัยความสุขในการทางาน
ลาดับ
S.D.
ค่
า
ระดั
บ
x
บรรยากาศในการทางาน
3.64 0.72
มาก
1
ลักษณะงาน/ภาระงานที่เหมาะสม
3.42 0.86
มาก
2
คุณภาพชีวิตที่สมดุล
3.33 0.82 ปานกลาง 3
จากข้อมูลในตามรางที่ 4.12 ชี้ให้เห็นว่าปัจจัยความสุขในการทางาน องค์การต้องมี บรรยากาศ
ในการทางานที่สร้างขวัญกาลังใจ มีลักษณะงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและมีภาระงานที่เหมาะสม
สิ่งเหล่านี้สอดคล้องมีส่วนทาให้พยาบาลวิชาชีพมีคุณภาพชีวิตที่สมดุล
4.2.3 ผลการวิเคราะห์ ระดับความคิดเห็นของพยาบาลต่อ การคงอยู่ใ นองค์ก ารของพยาบาล
วิชาชีพที่ขาดแคลน ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียดดังตาราง
ที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 ระดับความคิดของพยาบาลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
(n=504)
ระดับความคิดเห็น
การคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
ลาดับ
̅ S.D. ค่าระดับ
1. การคงอยู่แบบมีเงื่อนไข
มาก
1
 ตราบเท่าที่องค์การมีการให้ข้อเสนอที่พอใจจะปฏิบัติงาน 3.58 1.08
(ต่อ)
อยู่กับองค์กรต่อไป
มาก
2
 จะปฏิบัติงานอยู่กับองค์การเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ที่กาหนดไว้ 3.53 0.75
ตามระเบียบข้อบังคับที่องค์การยึดถือปฏิบัติ
รวม
3.56 0.98
มาก
4
2. อยู่ด้วยอุดมการณ์ในวิชาชีพ
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ตารางที่ 4.13 ระดับความคิดของพยาบาลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
(n=504)
ระดับความคิดเห็น
การคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
ลาดับ
̅ S.D. ค่าระดับ
 จะปฏิบัติงานอยู่ในองค์การด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นเพื่อรักษา
จรรยาบรรณวิชาชีพ
 ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น สร้างการยอมรับในวิชาชีพ
พยาบาลและพัฒนางานที่ปฏิบัติ
 ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นสร้างการยอมรับในวิชาชีพ
พยาบาลในด้านการพัฒนาองค์การ
รวม
3. การตั้งใจอยู่ในองค์การ
 มีความตั้งใจปฏิบัติงานในองค์การโดยไม่เคยมีเงื่อนไขใดๆ
กับองค์การ
 เต็มใจเลือกปฏิบัติงานกับองค์การถึงแม้องค์การอื่นมี
ข้อเสนอที่ดีกว่า
 มีความตั้งใจอยู่พัฒนางานขององค์การอย่างเต็มความรู้
ความสามารถ
รวม
4. ความผูกพันองค์การ
 มีความเชื่อมั่น ศรัทธาที่ดีกับการทางานในองค์การ
 สร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับ
อย่างต่อเนื่อง
 ตั้งใจจะปฏิบัติงานในองค์การด้วยความจงรักภักดีใน
องค์การ
 ตั้งใจจะทุ่มเท อุทิศตนเองในการพัฒนางาน พัฒนา
องค์การ พัฒนาวิชาชีพเพื่อเป็นที่ยอมรับ

4.08

0.85

มาก

1

3.93

0.64

มาก

2

3.91

0.64

มาก

3

3.97

0.71

มาก

1

3.66

0.74

มาก

2

3.62

0.80

มาก

3

3.86

0.87

มาก

1

3.71

0.81

มาก

3

3.82
3.93

0.71
0.63

3
1

3.93

0.66

มาก
มาก
(ต่อ)
มาก

3.87

0.69

มาก

2

1
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ตารางที่ 4.13 ระดับความคิดของพยาบาลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
(n=504)
ระดับความคิดเห็น
การคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
ลาดับ
̅ S.D. ค่าระดับ
รวม
3.89 0.61
มาก
2
5. การคงอยู่แบบไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า
2.88 1.00 ปานกลาง
1
 ขาดโอกาสในการเปลี่ยนที่ทางาน จากข้อจากัดด้าน
ประสบการณ์ในการทางาน
2.88 1.02 ปานกลาง
1
 ขาดโอกาสในการเปลี่ยนที่ทางาน จากข้อจากัดด้านอายุ
2
 ขาดโอกาสในการเปลี่ยนที่ทางาน จากข้อจากัดด้านระดับ 2.69 1.02 ปานกลาง
การศึกษา
รวม
2.82 0.94 ปานกลาง
5
ค่าเฉลี่ยรวม
3.59 0.85
มาก
จากตารางที่ 4.13 ภาพรวมการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ พบว่า ค่าเฉลี่ย รวมอยู่ใ น
ระดับมาก (̅=3.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวชี้วัด พบว่า
ตัวชี้วัดที่ 1 การคงอยู่แบบมีเงื่อนไข ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (̅=3.56) แต่ละประเด็น มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ตราบเท่าที่องค์การมีการให้ข้อเสนอที่พอใจจะปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรต่อไป
(̅=3.58) และคงอยู่ในองค์การโดยจะปฏิบัติงานอยู่กับองค์การเพื่อให้ได้รับ สิทธิ์ที่กาหนดไว้ตามระเบียบ
ข้อบังคับที่องค์การยึดถือปฏิบัติ (̅=3.53)
ตัวชี้วัดที่ 2 อยู่ด้วยอุดมการณ์ในวิชาชีพ ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก (̅=3.97) และเมื่อพิจารณา
รายละประเด็นมีค่าเฉลี่ยมาก ดังนี้ ประเด็นของการที่ปฏิบัติงานในองค์การด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นเพื่อ
รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ =4.08) รองลงมาการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นสร้างการ
ยอมรับในวิชาชีพพยาบาลในด้านพัฒนางาน (̅=3.93) และให้ความสาคัญในประเด็นการปฏิบัติงานด้วย
ความมุ่งมั่นสร้างการยอมรับในวิชาชีพพยาบาลในด้านการพัฒนาองค์การมีค่าเฉลี่ยน้อยสุด (̅=3.91)
ตัวชี้วัดที่ 3 การตั้งใจอยู่ในองค์การผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ย รวมอยู่ในระดับมาก (̅= 3.89)
โดยพิจารณารายประเด็นอยู่ในระดับมาก ดังนี้ ประเด็นการตั้งใจอยู่เพื่อพัฒนางานขององค์การอย่างเต็ม
ความรู้ความสามารถมากสุดโดยค่าเฉลี่ย มากที่สุด (̅=3.86) รองลงมามีความตั้งใจปฏิบัติงานในองค์การ
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โดยไม่เคยมีเงื่อนไขใดๆกับองค์การ (̅=3.66) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดในประเด็น เต็มใจเลือกปฏิบัติงานกับ
องค์การถึงแม้องค์การอื่นมีข้อเสนอที่ดีกว่า (̅=3.62))
ตัวชี้วัดที่ 4 ความผูกพันองค์การ มีค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมาก และพิจารณารายประเด็นพบว่า
ค่า เฉลี่ย อยู่ ใ นระดับมาก ดัง นี้ ประเด็น สร้างภาพลัก ษณ์ที่ดีขององค์ก รวิชาชีพ ให้เป็นที่ย อมรับอย่ าง
ต่อเนื่อง และประเด็น ตั้งใจจะปฏิบัติงานในองค์การด้วยความจงรักภักดีในองค์การ มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด
(̅= 3.93) รองลงมาคือประเด็นตั้งใจจะทุ่มเท อุทิศตนเองในการพัฒนางาน พัฒนาองค์การ พัฒนาวิชาชีพ
เพื่อเป็นทีย่ อมรับ (̅= 3.87) และประเด็นมีความเชื่อมั่น ศรัทธาที่ดีกับการทางานในองค์การมีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุด (̅= 3.82)
ตัวชี้วัดที่ 5 การคงอยู่แบบไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (̅= 2.82)
พิจารณารายประเด็นย่อย ประเด็น ขาดโอกาสในการเปลี่ยนที่ทางาน และจากข้อจากัดด้านประสบการณ์
ในการทางาน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (̅= 2.88) และประเด็นขาดโอกาสในการเปลี่ยนที่ทางาน จากข้อจากัด
ด้านระดับการศึกษามีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด (̅= 2.69)
ตารางที่ 4.14 สรุปลาดับความคิดเห็นลักษณะการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
ระดับความคิดเห็น
การคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
ลาดับ
̅ S.D. ค่าระดับ
1. อยู่ด้วยอุดมการณ์ในวิชาชีพ
3.97 0.71
มาก
1
2. ความผูกพันองค์การ
3.89 0.61
มาก
2
3. การตั้งใจอยู่ในองค์การ
3.71 0.81
มาก
3
4. การคงอยู่แบบมีเงื่อนไข
3.56 0.98
มาก
4
5. การคงอยู่แบบไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า
2.82 0.94 ปานกลาง 5
จากข้ อ มู ล ในตามตารางที่ 4.14 ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า การคงอยู่ ใ นองค์ ก ารของพยาบาลวิ ชี พ นั้ น ให้
ความสาคัญมากกับการคงอยู่อย่างมีอุดมการณ์ในวิชาชีพโดยมีค่าเฉลี่ย สูงสุด ( ̅=3.97) รองลงมาความ
ผูกพันองค์การ (̅=3.89) การตั้งใจอยู่ในองค์การ ( ̅=3.71) การคงอยู่แบบมีเงื่อนไข ( ̅=3.56) และการคง
อยู่แบบไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า ( ̅=2.82) โดยทั้ง 5 ประเด็นมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่ในช่วง 0.610.98 ซึ่งมีค่าไม่เกิน 1 แสดงว่าข้อมูลมีการกระจายตัวปานกลาง
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4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (Multicollinearity)
ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระเพื่อศึกษาความสัมพันธ์กันเองของตัวแปร
ซึ่งเรียกว่า Multicollinearity โดยใช้วิธีการ Correlation analysis ระหว่างตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว แสดงผล
ดังตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการศึกษา (n = 504)
Correlations

กลยุทธ์

ภาวะผู้นา

1
.464**
กลยุทธ์
1
ภาวะผู้นา
ความยุติธรรม
ความก้าวหน้า
ความสุข
หมายเหตุ **ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ความยุติธรรม ความก้าวหน้า ความสุข
.621**
.565**
1

.580**
.526**
.618**
1

.265**
.326**
.281**
.331**
1

จากตารางที่ 4.15 ในส่วนของตัวแปรอิสระผู้วิจัยได้ทาการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรสองตัว (Bivariate relationship) ด้วยการคานวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson product
moment correlation coefficient) ซึ่งผลจากการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระที่ทาการ
ศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ได้ทุกค่าเป็นความสัมพันธ์เชิงบวกและมี นัยสาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01โดยมี ค่าสัมประสิท ธิ์ส หสัมพั นธ์อยู่ระหว่าง 0.28 ถึง 0.62 โดยตัวแปรที่มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธิ์เชิงบวกมากที่สุด ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์กับการรับรู้ความยุติธรรม (r =
0.62, p <0.01) และคู่ที่มีความสัมพันธ์น้อยที่ สุดคือความสุขในการทางานกับการรับรู้ความยุติธรรม (r =
0.28, p <0.01) โดยที่ไม่ปรากฏว่ามีคู่ใดที่มีค่าความสัมพันธ์เกินกว่า 0.85 ซึ่งแสดงว่าไม่มีตัวแปรอิสระมี
ความสัมพันธ์กันเองไม่เกิดปัญหาภาวะร่วมเส้นตรงเชิงพหุ (Multicollinearity) (Kline, 2005, p. 56) จึง
สามารถทดสอบสมมุติฐานที่ตั้งไว้ของงานวิจัยเพื่อศึกษาอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตามได้
โดยการวิเคราะห์สมการโครงสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
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4.4 ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน (Hypothesis testing) และการวิ เ คราะห์ แ บบจ าลองโครงสร้ า ง
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ (Structural equation model) กับข้อมูลเชิงประจักษ์ (Empirical data)
การกาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัยนี้เป็นการกาหนดสัญลักษณ์ในโมเดลสมการโครงสร้าง
ดังนี้
แทน ตัวแปรแฝง (Latent variable)
แทน ตัวแปรสังเกตได้ (Observed variable)
แทน เส้นทางอิทธิพลเชิงสาเหตุและผลโดยตัวแปรที่ปลายลูกศร
ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงโดยตรงต่อตัวแปรที่หัวลูกศร
แทน ความสัมพันธ์หรือความแปรปรวนของตัวแปรที่ไม่ทราบ
ทิศทางความเป็นสาเหตุและผล
การให้ความหมายของตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง
1. ตัวแปรแฝง
หมายถึง ตัวแปรอิส ระ (ปัจจัย กลยุ ทธ์ก ารส่งเสริมศัก ยภาพทุน
มนุษย์ ปัจจัยผู้นาการเปลี่ยนแปลง ปัจจัยการรับรู้ความ
ยุติธรรม ปัจจัยความผูกพันองค์การ และปัจจัยความสุข
ในการทางาน) ตัวแปรตาม (การคงอยู่ในองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ)
2. ตัวแปรสังเกตได้
หมายถึง ตัวแปรที่เราสามารถสังเกตได้โดยตรง เป็นตัวชี้วัดหรือ
เป็นพฤติกรรมที่สังเกตหรือสิ่งที่ปรากฏภายนอก
การทดสอบความกลมกลืนของแบบจาลองสมการโครงสร้างปัจจัยการบริหารจัดการทมีอิทธิพล
ต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์แบบจาลองสมการโครงสร้างสาเร็จรูปดังแสดงในภาพที่ 4.1
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ภาพที่ 4.1โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลการบริหารจัดการการคงอยู่ของ
พยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ก่อนปรับ)
จากภาพที่ 4.1 การตรวจสอบความกลมกลืนของแบบจาลองตามสมมุติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์
พบว่าค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง (Model fit) เช่น 2=566.317, df = 148 (  = 0.000), GFI = 0.906 ,
AGFI = 0.866 , CFI = 0.929 , NFI = 0.907 และ RMSEA = 0.075 และ เมื่อพิจารณาค่าดัชนีความ
กลมกลืนเหล่านี้กับเกณฑ์ที่บ่งชี้ว่าแบบจาลองมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ที่กาหนด
พบว่าแบบจาลองตามสมมุติฐานยังไม่มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เพราะว่า ดัชนีวัดความ
สอดคล้องในกลุ่มไค-สแควร์ ยังคงมีนัยสาคัญทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 4.16
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ตารางที่ 4.16 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากดัชนีที่ใ ช้ใ นการตรวจสอบความสอดคล้องและความ
กลมกลืนของตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (ก่อนปรับ)
ลาดับที่
ค่า
เกณฑ์
ค่าที่ได้
ผลการพิจารณา
1
0.05<  <1.00
0.000
ไม่ผ่านเกณฑ์
2
2
3.826
ไม่ผ่านเกณฑ์
2/df
0.00 <2/df  3
3
GFI
0.90 < GFI  1.00
0.906
ผ่านเกณฑ์
4

AGFI

0.90 < AGFI  1.00

0.866

ไม่ผ่านเกณฑ์

5

CFI

0.95  CFI  1.00

0.929

ไม่ผ่านเกณฑ์

6

NFI

0.90  NFI  1.00

0.907

ผ่านเกณฑ์

7

RMSEA

0.00  RMSEA  0.08

0.075

ผ่านเกณฑ์

เมื่อพบความไม่สอดคล้องซึ่งแสดงให้เห็นว่าโมเดลที่แสดงดังภาพ 4.1ยังไม่เป็นโมเดลสุดท้ายที่
เหมาะสมจะนาไปใช้อธิบายสมมติฐานการวิจัย ผู้วิจัยจึงได้ปรับแก้แบบจาลอง โดยการยอมให้ค่าความ
คลาดเคลื่อนมีความสัมพันธ์กันได้ ซึ่งการปรับค่าความสัมพันธ์ของความคลาดเคลื่อนจะพิจารณาจาก
ค่าดัชนี้การปรับแก้ ที่ได้จากโปรแกรมวิเคราะห์สมการโครงสร้างสาเร็จรูปทางสถิติร่วมกับการพิจารณา
ถึงความเหมาะสมตามแนวคิดและทฤษฎีที่ได้ศึกษามาแล้ว จนกระทั่งได้แบบจาลองที่มีค่าความกลมกลืน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้โมเดลมีความเหมาะสมที่สุด (Model fit) ในการนาไปใช้
ดังแสดงในภาพที่ 4.2
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ภาพที่ 4.2 โมเดลสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน แสดงปัจจัยที่มีอิทธิพลการบริหารจัดการการคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจาก (หลัง
ปรับ)
ตารางที่ 4.17 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากดัชนีที่ใช้ในการตรวจสอบความสอดคล้องและความ
กลมกลืนของตัวแปรกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (หลังปรับ)
ลาดับที่
ค่า
เกณฑ์
ค่าที่ได้
ผลการพิจารณา
1
0.05<  <1.00
0.075
ผ่านเกณฑ์
2
2
1.184
ผ่านเกณฑ์
2/df
0.00 <2/df  3
3
GFI
0.90 < GFI  1.00
0.972
ผ่านเกณฑ์
4
AGFI
0.90 < AGFI  1.00
0.954
ผ่านเกณฑ์
5
CFI
0.95  CFI  1.00
0.996
ผ่านเกณฑ์
6
NFI
0.90  NFI  1.00
0.975
ผ่านเกณฑ์
7
RMSEA
0.00  RMSEA  0.08
0.019
ผ่านเกณฑ์
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จากตารางที่ 4.17 พบว่าค่าความสอดคล้องระหว่างแบบจาลองสมการโครงสร้างตามสมมติฐาน
หลังการปรับ (Modified Model) มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์มากขึ้นโดยพิจารณาได้จากค่า
ดัชนีความสอดคล้อง2= 152.729, df = 129, GFI = 0.972, AGFI = 0.954, CFI = 0.996, NFI = 0.975
และ RMSEA = 0.019 ซึ่งมีค่าผ่านตามเกณฑ์ทุกค่าและ ค่า   value มีค่าเท่ากับ 0.075 ซึ่งมีค่ามากกว่า
0.05 แสดงว่ า ยอมรับ สมมติ ฐานที่ ว่าแบบจาลองตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกลมกลื นกั บข้อมูล เชิ ง
ประจั ก ษ์ ผู้ วิ จั ย จึ ง ได้ เ ลื อ กแบบจ าลองโครงสร้ า งหลั ง ปรั บ มาใช้ ใ นการแสดงผลการวิ เ คราะห์ ค่ า
สัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path coefficients) ดังแสดงในตารางที่ 4.18
ตารางที่ 4.18 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Diagram) และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path
Coefficients)ของแบบจาลองสมการโครงสร้าง (หลังปรับ) ของตัวแปรกลยุทธ์การส่งเสริมศักยภาพ
ทุนมนุษย์
Path Diagram
Path Coefficients
star
--- >
st1
0.86**
star
--- >
st2
0.84**
star
--- >
st3
0.84**
หมายเหตุ: ** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.18 จะได้ความสาคัญของตัวแปรสังเกตได้ ของปัจจัยแฝง “กลยุทธ์การส่งเสริม
ศักยภาพทุนมนุษย์” โดยเรียงลาดับจากความสาคัญมากไปน้อยดังนี้ การกาหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(st1) มีค่ า สัมประสิท ธิ์เส้นทางเท่ า กั บคือ0.86, แนวทางการพัฒนาทัก ษะที่ใ ช้ใ นงาน (st2) และการ
ดาเนินงานที่ชั ดเจนในการปฏิบัติงานกลยุทธ์ (st3) ซึ่ง มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากั นคือ0.84โดยค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางทุกเส้นมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 4.19 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path diagram) และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path
coefficients)ของแบบจาลองสมการโครงสร้าง (หลังปรับ) ของตัวแปรภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง
Path Diagram
Path Coefficients
lead --- >
le1
0.91**
lead --- >
le2
0.98**
lead --- >
le3
0.94**
lead --- >
le4
0.77**
หมายเหตุ: ** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.19 จะได้ ค วามส าคัญ ของตั ว แปรสั ง เกตได้ ของปั จ จัย แฝง “ภาวะผู้ นาการ
เปลี่ย นแปลง” โดยเรีย งล าดับ จากความส าคัญมากไปน้อยดังนี้ การสร้างแรงบันดาลใจ (le2) มีค่ า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.98, การกระตุ้นปัญญา (le3) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.94, เป็นผู้มี
อุดมการณ์ (le1) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.91 และ คานึงถึงปัจเจกบุคคล (le4) มีค่าสัมประสิทธิ์
เส้นทางเท่ากับ 0.77 โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 4.20 แสดงผลการวิเ คราะห์เส้น ทาง (Path diagram) และค่า สัมประสิทธิ์ เส้นทาง (Path
coefficients)ของแบบจาลองสมการโครงสร้าง (หลังปรับ) ของตัวแปรการรับรู้ความยุติธรรม
Path Diagram
Path Coefficients
fair --- >
fa1
0.64**
fair --- >
fa2
0.84**
fair --- >
fa3
0.68**
หมายเหตุ: ** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.20 จะได้ความสาคัญของตัวแปรสังเกตได้ ของปัจจัยแฝง “การรับรู้ความยุติธรรม”
โดยเรียงลาดับจากความสาคัญมากไปน้อยดังนี้ การมอบหมายงานอย่างเสมอภาค (fa2) มีค่าสัมประสิทธิ์
เท่ากับ 0.84, การเลื่อนตาแหน่ง (fa3) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.68และการจัดสรรผลตอบแทน
(fa1) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.64โดยค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางทุกเส้นมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01
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ตารางที่ 4.21 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path diagram) และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path
coefficients) ของแบบจาลองสมการโครงสร้าง (หลังปรับ) ของตัวแปร มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ภายในองค์การที่ปฏิบัติงาน
Path Diagram
Path Coefficients
prog --- >
pr1
0.83**
prog --- >
pr2
0.52**
หมายเหตุ: ** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.21จะได้ค วามส าคัญของตัวแปรสังเกตได้ ของปัจจัยแฝง “มีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพภายในองค์การที่ปฏิบัติงาน” โดยเรียงลาดับจากความสาคัญมากไปน้อยดังนี้ การมีแผนในการขึ้น
สู่ตาแหน่งสูงขึ้น (pr1) มี ค่า สัมประสิทธิ์เท่ากับ 0.83 และการส่งเสริมการพั ฒนาบุคลากร (pr2) มีค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.52โดยค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางทุกเส้นมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 4.22 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path diagram) และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path
coefficients) ของแบบจาลองสมการโครงสร้าง (หลังปรับ) ของตัวแปรความสุขในการทางาน
Path Diagram
Path Coefficients
happ --- >
ha1
0.78**
happ --- >
ha2
0.08**
happ --- >
ha3
0.08**
หมายเหตุ: ** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.22 จะได้ความสาคัญของตัวแปรสังเกตได้ ของปัจจัยแฝง “ความสุขในการทางาน”
โดยเรียงลาดับจากความสาคัญมากไปน้อยดังนี้ บรรยากาศในการทางาน (ha1) มีค่าสัมประสิทธิ์เท่ากับ
0.78ลักษณะงาน/ภาระงานที่เหมาะสม (ha2) และคุณภาพชีวิตที่สมดุล (ha3) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากันซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.08โดยค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางทุกเส้นมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
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ตารางที่ 4.23 แสดงผลการวิเคราะห์เส้นทาง (Path diagram) และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง (Path
coefficients) ของแบบจาลองสมการโครงสร้าง (หลังปรับ) ของตัวแปรการคงอยู่ในองค์การของ
พยาบาลวิชาชีพ
Path Diagram
Path Coefficients
reten --- >
re1
0.38**
reten --- >
re2
0.46**
reten --- >
re3
0.71**
reten --- >
re4
0.89**
reten --- >
re5
0.58**
หมายเหตุ: ** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 4.23 จะได้ความสาคัญของตัวแปรสังเกตได้ ของปัจจัยแฝง “การคงอยู่ในองค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ ” โดยเรียงลาดับจากความสาคัญมากไปน้อยดังนี้ ความผูกพันองค์การ (re4) มีค่า
สัมประสิทธิ์เท่ากับ0.89 การคงอยู่ด้วยอุดมการณ์วิชาชีพ (re2) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากั บ 0.71 การ
คงอยู่แบบไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่า (re5) มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.58และการคงอยู่แบบมีเงื่อนไข
ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.46 โดยค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางทุกเส้นมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 4.24 ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลการบริหารจัดการการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพที่ขาด
แคลนโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Path Diagram
Path Coefficients
star
lead

--- >
--- >

Reten
Reten

0.96**
0.43**

fair

--- >

Reten

0.73**

prog

--- >

Reten

-0.02**

happ

--- >

Reten

0.12**

หมายเหตุ: ** นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01, R2= 0.85
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จากตารางที่ 4.24 แสดงค่าอิทธิพลของปัจจัยที่มีอิทธิพลการบริหารจัดการการคงอยู่ของพยาบาล
วิชาชีพที่ขาดแคลนโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาเรียงลาดับ
ค่าอิทธพลมากไปน้อยดังนี้ ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างกลยุทธ์การส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์( Star)
กับ การคงอยู่ใ นองค์ การของพยาบาลวิชาชีพ (Reten)มีค่ามากที่สุด โดยมีค่า 0.96, รองลงมาคือ ค่า
สัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างการรับรู้ความยุติธรรม (Fair) กับ การคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
(Reten) มีค่าเท่ากับ 0.73, ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างภาวะผู้นา (Lead) กับการคงอยู่ในองค์การของ
พยาบาลวิชาชี พ (Reten) มีค่ าเท่ ากับ 0.43, ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างความสุขในการทางาน
(Happ)กับการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ (Reten) มีค่าเท่ากับ 0.12 และค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
ระหว่างมีความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การที่ปฏิบัติงาน (Prog)กับการคงอยู่ในองค์การของพยาบาล
วิชาชีพ(Reten) มีค่าเท่ากับ -0.02โดยมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
นอกจากนี้จากแบบจาลองโครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ เมื่อพิจารณาอิทธิพลของปัจจัยทั้ง 5
ปัจจัยสามารถร่วมกันทานายการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนโรงพยาบาลศูนย์ได้ร้อย
ละ 85 และทานายการคงอยู่ซึ่งสามารถพิจารณาในแต่ละลักษณะองค์ประกอบของการคงอยู่ซึ่งงานวิจัยนี้
ได้แบ่งลักษณะการคงอยู่ออกเป็น 5 องค์ประกอบโดยมีอานาจในการทานายการคงอยู่ ในแต่ละลักษณะ
ดังนี้ การคงอยู่ด้วยความผูกพันองค์การ ร้อยละ 79 การคงอยู่แบบการตั้งใจอยู่ในองค์การ ร้อยละ51 การคง
อยู่แบบอุดมการณ์ในวิชาชีพร้อยละ21 การคงอยู่แบบมีเงื่อนไขร้อยละ13 และการคงอยู่แบบไม่มีทางลือก
อื่นที่ดีกว่าร้อยละ 2 โดยผลลัพธ์ที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่าในการบริหาร 5 ปัจจัยขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถทาให้เกิดการคงอยู่แบบผูกพันองค์การสูงกว่าการคงอยู่ในลักษณะอื่น
ผลการทดสอบสมมติฐาน
จากตารางที่ 4.24 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพ ลของตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อตัวแปรตามโดยปัจจัย
ทั้งหมดมีอิทธิพลทางตรงต่อตัวแปรตาม ซึ่งรายละเอียดของการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์เส้นทางของตัวแปร
อิสระและตัวแปรตามในแต่ละเส้นทางจะนามาตอบสมมติฐานในแต่ละข้อตามลาดับดังนี้
สมมติฐานที่ 1 (H1) กลยุทธ์ในการส่งเสริม ศักยภาพทุนมนุษย์ อิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ใน
องค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การวิเคราะห์จากตารางที่ 4.24 กลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์มีอิทธิพลทางบวกต่อการ
คงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง
เท่ากับ 0.96 ดังนั้นผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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สมมติฐานที่ 2 (H2) ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงอิทธิพลทางบวกต่อ การคงอยู่ในองค์ก ารของ
พยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การวิเคราะห์จากตารางที่ 4.24 ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ใ น
องค์การของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ
0.43 ดังนั้นผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 3 (H3) การรับรู้ความยุติธรรมอิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาล
วิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การวิเคราะห์จากตารางที่ 4.23 การรับรู้ความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ในองค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.73
ดังนั้นผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 4 (H4) ความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การที่ปฏิบัติงานอิทธิพลทางบวกต่อการ
คงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
การวิเคราะห์จากตารางที่ 4.24 ความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การที่ปฏิบัติงานมีอิทธิพลทาง
ลบต่ อ การคงอยู่ ใ นองค์ ก ารของพยาบาลวิ ช าชี พ อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ 0.01 โดยมี ค่ า
สัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ -0.02 ดังนั้นผลการวิจัยจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
สมมติฐานที่ 5 (H5) ความสุขในการทางานอิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาล
วิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
การวิเคราะห์จากตารางที่ 4.24 ความสุขในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ในองค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางเท่ากับ 0.12
ดังนั้นผลการวิจัยจึงยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้
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กล่ า วโดยสรุ ป แบบจ าลองสมการโครงสร้ า งมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ตาม
สมมติฐานที่ผู้วิจัยกาหนดไว้ทั้งหมด ดังแสดงในตารางที่ 4.25
ตารางที่ 4.25 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐาน
ผลการทดสอบ
H1 กลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์มีอิทธิพลทางบวกต่อการ
ยอมรับสมมุติฐาน
คงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
H2 ภาวะผู้ น าการเปลี่ ย นแปลงมี อิ ท ธิ พ ลทางบวกต่ อ การคงอยู่ ใ น
ยอมรับสมมุติฐาน
องค์การของพยาบาลวิชาชีพ
H3 การรับรู้ความยุติธรรมมีอิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ในองค์การ
ยอมรับสมมุติฐาน
ของพยาบาลวิชาชีพ
H4 ความก้ า วหน้า ในวิช าชี พ ภายในองค์ก ารที่ปฏิ บัติงานมีอิ ทธิพ ล
ปฏิเสธสมมุติฐาน
ทางบวกต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ
H5 ความสุขในการทางานมีอิทธิพลทางบวกต่อการคงอยู่ในองค์การ
ยอมรับสมมุติฐาน
ของพยาบาลวิชาชีพ
4.5 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ผู้วิจัยได้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญโดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semistructured interviews) ซึ่งการสัมภาษณ์ได้ทาการคัดเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย 1) ผู้บริหาร
ระดั บ สู ง ภายในกระทรวงสาธารณสุ ขที่มี ส่ว นเกี่ ย วของกั บการดู แลพยาบาลวิ ชาชีพ จ านวน 2 ท่า น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลศูนย์ 2 ท่านที่ นักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลวิชาชีพ จานวน 2 ท่าน พยาบาล
ปฏิบัติการในโรงพยาบาลศูนย์ จานวน 2 ท่าน และพยาบาลวิชาชีพที่เคยปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์
และได้ลาออกไปปฏิบัติงานที่อื่นเป็นที่เรีย บร้อยแล้วจานวน 2 ท่าน ประเด็นสัมภาษณ์ประกอบด้วย
ปัจจัย กลยุท ธ์ในการส่ง เสริม ศักยภาพทุนมนุษ ย์ ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลงปัจจัยการรั บรู้ความ
ยุติธรรม ปัจจัยความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การที่ปฏิบัติงาน และปัจจัยความสุขในการทางาน ผล
การศึกษาพบว่า
การคงอยู่ใ นองค์การของพยาบาลวิชาชีพ ที่ขาดแคลน ของโรงพยาบาลศูนย์ สังกั ดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในปัจจุบันเป็นสิ่งที่องค์การที่มีส่วนเกี่ ยวข้องต้องให้ความสาคัญอย่างยิ่งไม่
ว่าภาคกระทรวงสาธารณสุข หรือหน่วยงานต้นสังกัด การบริหารจัดการต้องดาเนินร่วมกัน โดยเฉพาะใน
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เรื่ อ งของนโยบายต่ า งๆควรที่ จ ะต้ อ งมี ก ารสนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม การปฏิ บั ติ ง าน และสวั ส ดิ ก ารของ
ผู้ปฏิบัติงาน มีการสารวจ ปัญหาและความต้องการบนข้อเท็ จจริงเพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามต้องการและสามารถตอบสนองนโยบาย( ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ, 20 กุมภาพันธ์ 2560) กล่าวว่า “
การที่ รั ฐ บาลออกนโยบายต่ า งๆมากมายเพื่ อ ต้ อ งการจะท าให้ เ กิ ด ประโยชน์ กั บ ผู้ รั บ บริ ก ารท าให้
ผู้รับบริการมีโอกาสเข้าถึงการบริการสุขภาพมากขึ้น ได้รับสิ่งที่ดี แต่ ผลที่ตามมาคือภาระงานที่เกินกาลัง
ของหน่วยงาน โดยเฉพาะโรงพยาบาลศูนย์ ทาให้ ผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะพยาบาลที่มีอยู่อย่างจากัดต้อง
รับ ภาระงานเพิ่ ม มากขึ้ น โดยที่ อั ตราผลตอบแทนหรื อ อั ตราเงิน เดื อนเท่า เดิ มโดยเป็ น อั ตราเดีย วกั บ
โรงพยาบาลระดับอื่นๆเช่นโรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบชุมชน ทั้งที่ภาระงานมากกว่าเป็น 2-3 เท่า
ดังนั้น ถ้ามีทางเลือกอื่นๆการตัดสินใจลาออกจึงไม่ใช่เรื่องยาก ” ดังนั้นการจัดการที่จะทาให้เกิดคงอยู่ใน
องค์การของพยาบาล คงต้องมีพิจารณาอย่างละเอียดรอบรอบและต้องทราบปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อที่จะได้
แก้ไขที่ถูกต้องและเหมาะสม
ปัญหาอุปสรรคที่พบในปัจจุบันที่เป็นสาเหตุที่ทาให้พยาบาลลาออกมีด้วยกันหลากหลายปัญหา
ได้แก่ปัญหาเรื่อง ค่าตอบแทน ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ภาระงาน ความภูมิใจ การฟ้องร้อง สวัสดิการ
บรรยากาศการทางาน และเรื่องครอบครัว (ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ, 20 กุมภาพันธ์ 2560)โดยกล่าวว่า “ พยาบาล
ส่วนใหญ่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลนี้อยู่ในสถานะลูกจ้างนาน บางที 3-5 ปีถึงจะได้บรรจุ ทั้งๆ ที่มี
เกษี ย นหลายตาแหน่ง ในแต่ ล ะปี เพราะติด กรอบการบรรจุ ต้อง รอต าแหน่ง ซึ่ง ได้มาจากการจั ดสรร
ตาแหน่งจากกระทรวงโดยได้จานวนน้อยในแต่ละปี” (ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ, 25 กุมภาพันธ์ 2560) “คนทุกคน
ต้องการเติบโต ต้องการก้าวหน้าไม่ใช่ทางานไปวันๆ เพื่ออุดมการณ์ของวิชาชีพ พยาบาลทุกคนต้องการ
เจริญก้าวหน้าแต่ด้วยภาระงานบางคนไปเรียนหรืออบรมไม่ได้เนื่องจากขาดผู้ปฏิบัติงานและงบประมาณ”
(ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ, 3 กุมภาพันธ์ 2560 ) นอกจากนี้” ภาระงานแต่ละหอผู้ป่วยไม่เหมือนกัน แต่รับอัตรา
ผลตอบแทนเท่ากัน ดังนั้นหอผู้ป่วยที่ทางานหนักน่าจะขอโยกย้ายหรือลาออกมากกว่าหอผู้ป่วยที่ลักษณะ
งานเบากว่า” (ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ, 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) กล่าวว่า” น่าแปลกใจมากที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมที่มี
ผู้รับบริการมาก อาการหนักและจานวนผู้ป่วยเต็มตลอดแต่พยาบาลในหอผู้ป่วยนี้กลับไม่มีใครขอย้ายและ
จานวนลาออกน้อย เปรียบเทียบหอผู้ป่วยพิเศษที่งานสบายกว่า จากการสอบถามพบคาตอบว่าทางานที่หอ
ผู้ป่วยที่ปฏิบัติงานณุ้สึกสบายใจ ผู้ร่วมงานดีมีการช่วยเหลือซึ่งกันและ หัวหน้าร่วมปฏิบัติงานกับพวกเรา
ผู้รับบริการน่ารัก ไม่เรียกร้องจนเกินความเหมาะสม ทางานและสบายใจ ถึงแม้รู้สึก เหนื่อย แต่ทุกคน
เหนื่อยด้วยกัน” (หอผู้ป่วยที่ทางานหนัก, 2 กุมภาพันธ์ 2560) เรื่องของสวัสดิการเป็นสิ่งจาเป็นในการจูงใจ
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แต่พบว่า“ สถานที่พักหรือหอพัก คับแคบมากและ ต้องอยู่รวมกัน ถึง 4 คน อีกทั้งขึ้นเวลาการทางานมี
ช่วงเวลาทางานต่างกัน ไม่ตรงกันทาให้เกิดการรบกวนในช่วงเวลาพักผ่อน”
จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประเด็นทาให้การดาเนินการให้เกิดการคงอยู่ในองค์การของ
พยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ข าดแคลน โดยหลั ก การมี ลั ก ษณะคื อ ต้ อ งท าให้ เ กิ ด ความสุ ข ในการท างาน มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ปริมาณงานกับคนและเงินควรสมดุลกัน และมีการจัดสรรอย่างเหมาะสมทั่วถึง
หัวหน้าสามารถเข้าถึง ได้และร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน ดังนั้นการบริหารจัดการภายในจึงจาเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนอย่างมากมาย ซึ่งปัจจัยหลายอย่างที่เกี่ยวข้องได้แก่ ด้านกลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาทุน
มนุษย์ ภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความผูกพันองค์การ และความสุขใน
การทางาน เพื่อสามารถธารงรักษาพยาบาลวิชาชีพให้อยู่ในองค์การอย่างยาวนานและมีคุณภาพ
การคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ นั้นมีความเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยต่างๆ โดยผู้วิจัยได้
ทาการศึ กษาในประเด็นของปัจจัย ที่เกี่ ยวข้องกั บการคงอยู่ใ นองค์ก ารของพยาบาลวิชาชีพ โดยมีก าร
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูลสาคัญของโรงพยาบาลศูนย์ทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลราชบุรี โรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา โรงพยาบาลพระปกเกล้า โรงพยาบาลสระบุรี โรงพยาบาลนครปฐม สามารถสรุปเป็น
ประเด็นตามปัจจัยการบริหารจัดการการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพดังตารางที่ 4.26-4.27
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ตารางที่ 4.26 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกตามปัจจัยการบริหารจัดการการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง
โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

สระบุรี

พระนครศรีอยุธยา

นครปฐม

ราชบุรี

เจ้าพระยายมราช

พระปกเกล้า

ปัจจัย
ปัจจัยกลยุทธ์ในการ

-สร้างเครือข่ายพัฒนา

-สนับสนุนงบประมาณ

-เตรียมความพร้อม

-แผนกลยุทธ์สอดคล้อง

-แผนพัฒนาเป็นประโยชน์ -วางหลักเกณฑ์เป็น

ส่งเสริมศักยภาพทุน

บุคคลากร

-จัดสรรเวลาให้อบรม

ตลอดเวลา

กระทรวงสาธารณสุข

ต่อองค์การ

รูปธรรม

มนุษย์

-สารวจปัญหาเพื่อแก้ไข

-ปรับแผนอย่างต่อเนื่อง

-ส่งเสริมทักษะปฏิบัติงาน

-ส่งเสริมให้เป็นองค์การ

-มีความยืดหยุ่น

-แผนการพัฒนาจาเป็น

-ประเมินผล/ปรับปรุง

-กลยุทธ์สอดคล้อง

-ปรับกลยุทธ์ตาม

แห่งการเรียนรู้

-คัดสรรคนอบรม

ต่อองค์การ

เป้าหมาย

สถานการณ์

เหมาะสม

ปัจจัยภาวะผู้นาการ

-เป็นที่พึ่งให้ผู้ตาม

-กล้าคิด กล้าทา

-ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย

-มีวิสัยทัศน์

-สร้างให้เกิดการทางาน

-ขยัน ซื่อสัตย์

เปลี่ยนแปลง

-เป็นแบบอย่าง

-โน้มน้าวใจและจูงใจ

-เห็นประโยชน์ส่วนรวม

-เข้าใจความต้องการ

เป็นทีม

-กากับ ติดตาม ดูแล

-สร้างขวัญ กาลังใจ

-ทุ่มเท ไม่ย่อท้อ

-ริเริ่มสร้างสรรค์

-มีหลักธรรมาภิบาล

-ยอมรับความผิดพลาด

-จัดหาทรัพยากรที่

-เป็นพี่เลี้ยง

เหมาะสม

-กาหนดทิศทาง
ปัจจัยการรับรู้ความ

-เป็นกลางในการ

-ปรับผลตอบแทนตาม

-เปิดโอกาสให้เสนอผลงาน

-มีเกณฑ์ในการจัดสรร

-รับฟังความคิดเห็นอย่าง

-มีนโยบายที่เป็นธรรม

ยุติธรรม

พิจารณา ผลประโยชน์

บริบทที่เปลี่ยนแปลง

ต่อเนื่อง

ผลตอบแทน

เป็นกลาง

เทียบกับวิชาชีพอื่น

-มีการกระจายข้อมูล

-การเลื่อนตาแหน่ง

-การเลื่อนตาแหน่งตาม

-เกณท์การพิจารณา

-การจัดสรรสวัสดิการ

-สื่อสารให้รับรู้ถึงความ

ทั่วถึง

ตรวจสอบได้

ความรู้ ความสามารถ

ผลตอบแทนโปร่งใส

ทั่วถึง

ยุติธรรมในองค์การ

-จัดสรรภาระหน้าที่

-อัตราการให้ผลตอบแทน

-โอกาสเท่าเทียมกันใน

-โอกาสพัฒนามีความเท่า

-ปราศจากอคติในการ

เหมาะสม

เหมาะสม

การเลือนตาแหน่ง

เทียม

จัดสรรประโยชน์
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ตารางที่ 4.26 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกตามปัจจัยการบริหารจัดการการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลทั้ง 6 แห่ง (ต่อ)
โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

สระบุรี

พระนครศรีอยุธยา

นครปฐม

ราชบุรี

เจ้าพระยายมราช

พระปกเกล้า

ปัจจัย
ปัจจัยความก้าวหน้า

-ส่งเสริมความก้าวหน้า

-สนับสนุนให้พัฒนา

-จัดทาหลักสูตรการเตรียม

-มีเกณฑ์ความก้าวหน้า

-สร้างความมั่นใจเพื่อ

-มีการพัฒนาต่อเนื่อง

ในวิชาชีพภายใน

-ความก้าวหน้าได้รับ

ศักยภาพ

ความพร้อม

-มีการเตรียมความพร้อม

โอกาสพัฒนา

-สนับสนุนให้มีความ

องค์การ

การยอมรับ

-จัดตาแหน่งที่เหมาะสม

-สนับสนุนให้เกิดการ

เข้าสู่ตาแหน่ง

-ส่งเสริมทักษะเฉพาะ

เป็นมืออาชีพ

-ส่งเสริมศักยภาพ

-มีการแลกเปลี่ยน

จัดการความรู้ในองค์การ

-กาหนดคุณสมบัติ

-จัดอบรมเพื่อพัฒนา

ประสบการณ์

-ผลักดันให้เติบโตในหน้าที่

ปัจจัยความสุขใน

-ทางานเป็นทีม

-สร้างคุณภาพชีวิตให้

-ใช้คนเหมาะกับงาน

-สภาพแวดล้อม

-สร้างโอกาสให้เกิดการ

-ผลตอบแทนเชื่อมโยง

การทางาน

-ตรงตามความต้องการ

สมดุล

-สร้างสัมพันธภาพที่ดี

เหมาะสม

พัฒนา

กับภาระงาน

ขององค์การ

-มีความยืดหยุ่นในการ

-ความสมดุลเวลาและภาระ

-ปริมาณงานเหมาะสม

-ร่วมทุกข์ ร่วมสุข

-สนับสนุนทรัพยากร

งาน

-ปฏิบัติงานตามบทบาท

-สร้างความมั่นใจในการ ทางาน
ปฏิบัติงาน

หน้าที่

อย่างเพียงพอ
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ตารางที่4.27 สรุปประเด็นการสัมภาษณ์เชิงลึกตามปัจจัยการบริหารจัดการการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ
ปัจจัย

ประเด็นการสัมภาษณ์

ปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริม

-มีนโยบายการกระทรวงชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาบุคคลากร

ศักยภาพทุนมนุษย์

-ทางโรงพยาบาลมีการส่งเสริมการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งหัวหน้าหรือตาแหน่งที่สูงขึ้น
-มีการอบรมเพื่อการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่ง
-วางแนวทางการพัฒนาทักษะของบุคคลากรให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร
-องค์กรมีการวางแนวทางและแผนที่กาหนดสู่การปฏิบตั ิจริง

ปัจจัยภาวะผู้นาการ

-ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

เปลี่ยนแปลง

-เป้าหมายและวิสัยทัศน์เป็นรูปธรรม
-ให้กาลังใจบุคคลากรในการพัฒนาตนเอง
-เป็นแบบอย่างในการปฏิบตั งาน
-สนับสนุนให้เกิดความกล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก
-ใส่ใจในผูป้ ฏิบัติงาน ยกย่อง ชมเชย
-เป็นทีป่ รึกษาชี้แนะ

ปัจจัยการรับรูค้ วามยุติธรรม

-องค์กรจัดสรรผลตอบแทนตามภาระงาน
-ผู้พิจารณาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสรรผลตอบแทนมีความเสมอภาค
-เปิดโอกาสให้ผปู้ ฏิบัติงานเสนอผลงานอย่างเท่าเทียม
-มอบหมายงานที่เหมาะสมกับบทบาทของบุคคลากร
-กระบวนการเลื่อนขั้นตาแหน่งทีโ่ ปร่งใส

ปัจจัยความก้าวหน้าในวิชาชีพ -มีการพิจารณาความก้าวหน้าโดยใช้สมรรณนะวิชาชีพ
ภายในองค์การ

-มีความก้าวหน้าวิชาชีพด้านอื่นๆ เช่น นักวิชาการ นักวิจัย
-องค์กรมีการจัดหลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะที่เหมาะสม
-กรอบตาแหน่งมีจานวนจากัด
-ขาดการสนับสนุนเรื่องเวลาและงบประมาณ

ปัจจัยความสุขในการทางาน

-สัมพันธภาพของผู้ร่วมงานสร้างความสุขในการทางาน
-สภาพแวดล้อมที่อานวยความสะดวกในการทางาน
-ภาระงานมากกว่าจานวนพยาบาลที่มีอยู่
-พยาบาลปฏิบัติงานด้วยอุดมการณ์วิชาชีพมากกว่าความสุขส่วนตัว
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4.6 การบูรณาการผลการศึกษาเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Integration of quantitative and qualitative
research results)
ในการศึ ก ษาเชิ ง ปริ ม าณ ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว แปรต้ น ทั้ ง 6 ตั ว แปร
ประกอบด้วย ปัจจัยกลยุทธ์ในการส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ (X1) ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (X2)
ปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรม (X3) ปัจจัยมีความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การ (X4) ปัจจัยความสุขใน
การทางาน (X5) กับ ตัวแปรตาม คือ การคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์สังกัด
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (Y) พบว่า มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ.01 ผล
การศึ ก ษาดั ง กล่ า ว สอดคล้ อ งกั บ ผลการศึ ก ษาเชิ ง คุ ณ ภาพ ซึ่ ง เป็ น การสั ม ภาษณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ
ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข ผู้อานวยการโรงพยาบาล นักวิชาการ พยาบาลที่
ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาล และพยาบาลที่ลาออก พบว่า ผู้ให้ข้อมูลสาคัญเห็นด้วยกับปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ที่
มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การคงอยู่ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ข าดแคลนของโรงพยาบาลศู น ย์ สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสามารถอธิบายความโดยเสริมด้วยผลการศึกษาเชิงคุณภาพได้ดังนี้
ปั จจั ย กลยุ ท ธ์ ใ นการส่ง เสริม ศัก ยภาพทุ นมนุษ ย์ (X1) จากผลการศึก ษาปัจ จัย กลยุ ทธ์ ใ นการ
ส่งเสริมศักยภาพทุนมนุษย์ (X1) ที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาล
ศูนย์สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พบว่า มีค่าสัมประสิทธ์เส้นทาง (ค่าอิทธิพล) เท่ากับ 0.96
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ทั้ง 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ การดาเนินงาน
ที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานกลยุทธ์ (st3) ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนาทักษะที่ใช้ในงาน (st2) และตัวชี้วัดการ
กาหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพ (st1) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย (̅) เท่ากับ 3.78, 3.63 และ
3.60 ตามลาดับ และมีน้าหนักองค์ประกอบ st1, st2 ,st3 เท่ากับ 0.86, 0.84, 0.84 ตามลาดับ จากผล
การศึกษา ในการนาไปประยุกต์ใช้จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบการกาหนดความก้าวหน้าในวิชาชีพ มีค่า
น้าหนักมากที่สุด ดังนั้น องค์การควรมุ่งเน้นในเรื่องนี้เป็นลาดับแรกในการวางแผนกลยทธ์เพื่อพัฒนา
บุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์เชิงคุณภาพที่ผู้ให้ข้อมูลสาคัญได้แสดงความเห็นไว้ว่า ปัจจุบัน
ทางโรงพยาบาลต้องรับ แผนยุ ทธศาสตร์ จากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข โดยปรับให้เข้ากั บ
บริบทขององค์การ เช่นการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพเหมาะสมในการให้บริการ ทางโรงพยาบาลได้มี
การเก็บรวบรวมสถิติ 5 โรคสาคัญที่มีผู้มารับบริการเป็นจานวนมากซึ่งแต่ละโรงพยาบาลไม่เหมือนกัน
เช่นโรงพยาบาลผู้ให้ข้อมูลกล่าวว่า ผู้ป่วยที่มารับบริการของโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ พบว่ามีการเสียชีวิต
จากการติ ด เชื้ อ เจ้ า หน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของโรงพยาบาล ท าการทบทวนและให้ ก ารส่ ง เสริ ม ความรู้
ความสามารถและทักษะแก่บุคลากรในด้านเกี่ยวกับการติดเชื้อโดยให้มีความพร้อมต่อการให้บริการทาให้
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การให้บริการมีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการในบริบทของโรงพยาบาลและมีปริมาณ
การตายจากการติตเชื้อลดลงซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้ ทักษะในวิชาชีพลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานทา
ให้พึงพอใจที่ป ฏิบัติงานในองค์การ ส่วนเรื่องความก้าวหน้า ในหน้าที่การงาน ได้มีการวางกรอบของ
ตาแหน่งที่ชัดเจนของบุคลากรโดยอยู่ตามกรอบที่ ภาครัฐกาหนด โดยมีทั้งการก้าวขึ้นสู่ตาแหน่งงานและ
ตาแหน่งบริหาร จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของคุณสมบัติ อาทิการก้าวสู่ตาแหน่งหัวหน้า ต้อง
มีอายุ งานและประสบการณ์ใ นงานที่รับผิดชอบโดยตรง มีก ารอบรมครบตามเกณฑ์ ที่กาหนด และมี
ตาแหน่งรองรับ กรณีการปฏิบัติงานในหน้าที่พิเศษ เช่นพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหารต้องมีการ อบรม
ฝึกสอนและสนับสนุนให้สอบใบประกาศนียบัติเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพเฉพาะทาง สิ่งเหล่านี้เป็นการ
สร้างเสริมเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและทิศทางที่ชัดเจน
ปัจจัยภาวะผู้นาการเปลี่ยนแปลง (X2) จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า (X2) มีอิทธิพลต่อการคง
อยู่ ข องพยาบาลวิช าชีพ ที่ ข าดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกั ดส านัก งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พบว่ามีค่าสัมประสิทธ์เส้นทาง (ค่าอิทธิพล) เท่ากับ 0.43 เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดทั้ง 4
ตัวชี้วัดได้แก่ผู้นาที่มีอุดมการณ์ (le1) ผู้นาสร้างแรงบันดาลใจ (le2) ผู้นากระตุ้นปัญา (le3) และผู้นาที่
คานึงความเป็นปัจเจกบุคคล (le4) พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (̅) โดยมีค่าเท่ากับ 4.0, 3.95, 3.95
และ 3.87 ตามลาดับ และมีน้าหนักองค์ประกอบ le1, le2, le3, le4 เท่ากับ 0.96, 0.88, 0.60, 0.41 ตามลาดับ
จากผลการศึกษา ในการนาไปประยุกต์ใช้จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบในเรื่องการ ผู้นาที่มีอุดมการณ์ มีค่า
น้าหนักมากที่สุด ดังนั้นองค์การควรมุ่งเน้นในการสร้างผู้นาที่มีอุดมการณ์เพื่อทาให้ผู้ตามเห็นแบบอย่าง
และอยากทางานร่วมด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยแสดงให้เห็นว่า ผู้นาที่มีลักษณะ
ของการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติงาน สามารถสร้างความเชื่อมั่น สร้างแรงศรัทธา มีความมุ่งมั่นให้
องค์การเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้นาควรมีการตรวจเยี่ยมหน่วยงานด้วยตนเอง การลงพื้นที่ทา
ให้รู้ปัญหาและแก้ไขได้ถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็วสร้างความพอใจ ไว้ใจและเต็มใจปฏิบัติงานของ
บุคลากร นอกจากนี้ต้องมีการวางเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ ยกตัวอย่าง ในกรณีต้องการ
ลดภาวะการเสียชีวิตของผู้รับบริการเนื่องจากการติดเชื้อ ก็ต้องสร้างให้องค์การเกิดวัฒนธรรมของความ
ร่วมมือ เพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วย ทาให้ผู้ป่วยเกิดความปลอดภัย ปราศจากการติดเชื้อ ผลักดันให้เกิดความ
มีส่วนร่วม ทางานเป็นทีมนามาซึ่ง ความคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ หาเวทีให้บุคลากรมีโอกาศแสดงผลงาน
หัวหน้าต้องเป็นได้ทั้งในฐานะหัวหน้า ที่ปรึกษา ผู้ร่วมงานและเพื่อนในบางโอกาส เพื่อนาพาความสาเร็จ
ของผู้ไต้บังคับบัญชาและหน่วยงาน พฤติกรรมเหล่านี้จะเป็นแรงดึงดูดใจให้พยาบาลวิชาชีพอยากที่จะ
ทางานดัวยและคงอยู่ในองค์การ
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ปัจจัยการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ (X3) จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า (X3) มีอิทธิพลต่อ
การคงอยู่ ข องพยาบาลวิ ช าชี พ ที่ ข าดแคลนของโรงพยาบาลศู น ย์ สั ง กั ด ส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขโดย มีค่าสัมประสิทธ์เส้นทาง (ค่าอิทธิพล) เท่ากับ 0.73 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่า 2ตัวชี้วัดได้แก่ ตัวชี้วัดการมอบหมายอย่างเสมอภาค (fa2) ตัวชี้วัดการ
เลื่อนตาแหน่ง (fa3) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก โดยมีค่าเฉลี่ย (̅) เท่ากับ 3.60, 3.56 ส่วนตัวชี้วัดการ
จัดสรรผลตอบแทน (fa1) มีค่าเฉลี่ยในระดับปานกลาง (̅) เท่ากับ 3.40 และมีน้าหนักองค์ประกอบ fa1,
fa2, fa3 เท่ากับ 0.71, 0.47, 0.69 จากผลการศึกษา ในการนาไปประยุกต์ใช้จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบการ
จัดสรรผลตอบแทนมีค่าน้าหนักมากที่สุด ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้น เรื่องของการพิจารณาอัตราผลตอบแทนที่
เป็นธรรมเหมาะสมตามตาแหน่งและภาระงาน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ว่าเรื่องของสิทธิ
ความเท่าเทียมและความเสมอภาพเป็นสิ่งที่พยาบาลให้ความสาคัญ มาก ระบบการจัดการภายในองค์การ
ต้องมีแนวทางที่เป็นกลาง เป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติ งานโดยเฉพาะค่าตอบแทนต้องจัดสรรตามภาระงานที่
มอบหมายและปฏิบัติจริงตามเนื้องานไม่เฉพาะตามตาแหน่งหน้าที่ เนื่องจากความหลากหลายสาขาและ
ความหนั ก เบาในภาระงานและปริ ม าณของผู้ รั บ บริ ก ารในการให้ บ ริ ก ารแต่ ล ะหน่ ว ยงานต่ า งกั น
ผลตอบแทนควรปรับให้ไปในทิศทางเดียวกัน การพิจารณาความก้าวหน้าการเลื่อนขั้น ในหน้าที่ต้องมี
กระบวนการพิจารณาตัดสินอย่างโปร่งใสสามารถชี้แจงได้ ทาให้บุคลากรเกิดความไว้วางใจและศรัทธา
ในระบบก็จะทาให้รู้สึกถึงความไม่เอารัดเอาเปรียบ มีกาลังใจ เต็มใจที่จะทางานร่วมกับองค์การต่อไป
ปัจจัยความก้าวหน้าในวิชาชีพภายในองค์การที่ปฏิบัติงาน (X4) จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า
(X4 ) มี อิท ธิพ ลต่อ การคงอยู่ ข องพยาบาลวิช าชี พ ที่ข าดแคลนของโรงพยาบาลศู นย์ สั ง กั ด ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด พบว่า ทั้ง2ตัวชี้วัดได้แก่ ตัวชี้วัดการส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากร (pr2) และตัวชี้วัดเรื่องการมีแผนในการขึ้นสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น (pr1) มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย (̅) เท่ากับ 3.82และ3.59 ตามลาดับ แต่ผลวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์เส้นทาง (ค่า
อิทธิพล) เท่ากับ -0.02 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และมีน้าหนักองค์ประกอบ pr1, pr2 เท่ากับ
0.83, 0.52 จากผลการศึกษาในการนาไปประยุกต์ใช้จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบการมีแผนในการขึ้นสู่
ตาแหน่งที่สูงขึ้นมีค่าน้าหนักมากที่สุด ดังนั้น องค์การควรมุ่งเน้นเรื่องการวางแผนเส้นทางอาชีพ และ
ตาแหน่ง ในองค์ ก ารอย่ างชั ดเจน ซึ่งสอดคล้องกับผลวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยองค์ก ารมีก ารก าหนด
แผนการพัฒนาที่ชัดเจน บุคลากรที่ถูกกาหนดว่าขึ้นสู่ตาแหน่งหัวหน้าต้องได้รับการอบรมและเตรียม
ความพร้อมล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง บุคลาการที่ต้องดูแลผู้ป่วยหนักต้องได้รับการฝึกอบรมการช่วย
ฟื้นคื นชี พ ขั้ นสูง (ACLS)โดยต้องผ่านการอบรมจึงจะสามารถทางานในหน้าที่ดังกล่าวได้และมีก าร
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ปรับเปลี่ยนตามความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องบุคคลผู้ปฏิบัติงานต้องการได้รับการส่งเสริมการ
พัฒนาความรู้และทักษะที่เหมาะสมตามบันไดแห่งวิชาชีพและภาระงานที่ ได้รับมอบหมายเพื่อเป็นทุนใน
การสร้างเสริมประสบการณ์การท างาน และการก้าวสู่ตาแหน่งต่างๆ การพัฒนาบุคลากรถือเป็นสิ่งที่
องค์การต้องปฏิบัติ แต่จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้พบว่าค่อิทธิพลของปัจจัย มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ภายในองค์การที่ปฏิบัติงาน มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลในทางลบ ซึ่งสอดคล้องกับผล
วิเคราะห์เชิงคุณภาพ ว่าบุคลากรมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์เพิ่มขึ้น ก็เป็นที่หมายปองของ
โรงพยาบาลอื่นหรือมีโอกาสเพิ่มข้อต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์และเป็นสาเหตุของการไม่คงอยู่ใน
องค์ ก ารเมื่ อไม่ ไ ด้รับ การตอบสนองตามข้ อเสนอหรือองค์ก ารอื่นให้ข้ อเสนอที่ ตอบรั บความต้องได้
มากกว่าหรือดีกว่าก็ยอมรับและไปจากองค์การในที่สุด จึงเป็นเหตุที่ทาให้โอกาสของปัจจัยนี้มีอิทธิพลต่อ
การไม่คงอยู่ในองค์การเมื่อบุคลากรมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
ปัจจัยความสุขในการทางาน (X5) จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า (X5) มีอิทธิพลต่อการคงอยู่
ของพยาบาลวิชาชีพที่ขาดแคลนของโรงพยาบาลศูนย์ สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดย มี
ค่าสัมประสิทธ์เส้นทางเท่ากับ 0.12 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 เมื่อพิจารณาแต่ละตัวชี้วัด
พบว่า 2 ตัวชี้วัดได้แก่ ตัวชี้วัดบรรยากาศในการทางานและตัวชี้วัดลักษณะงาน (ภาระงานที่เหมาะสม) มี
ค่าเฉลี่ยระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย (̅) เท่ากับ 3.64 และ 3.42 ตามลาดับในขณะที่ตัวชี้วัดคุณภาพชิวิตที่
สมดุลมีค่าเฉลี่ยระดับปานกลาง (̅) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 และมีน้าหนักองค์ประกอบ ha1, ha2, ha3 เท่ากับ
0.78, 0.08, 0.08 จากผลการศึกษา ในการนาไปประยุกต์ใช้จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบของบรรยากาศใน
การทางาน มีค่าน้าหนักมากที่สุด ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อจูงใจให้บุคลากร
อยากท างาน กระตุ้ นให้ เ กิ ดบรรยากาศการท างานอย่ า งมี มิ ต รภาพทั้ ง ผู้ร่ ว มงานและผู้รั บ บริ ก าร ซึ่ ง
สอดคล้องกับผลวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ซึ่งพบว่าการสร้างสิ่งแวดล้อมต่างๆภายในโรงพยาบาลอย่างถูกสูข
ลักษณะตลอดจนการสนับสนุนและสร้างบรรยากาศการทางานแบบพี่น้องมีอะไรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
องค์การมีความใส่ใจในสวัสดิการของบุคลากรทาให้คุณภาพชีวิตของพยาบาลดีขึ้นอย่างเป็นรูปประธรรม
มอบหมายงานในปริมาณที่พอเหมาะทั้งกาลัง ความสามารถและเวลา แต่ปัญหาและอุปสรรคในปัจุบัน
พบว่าทางโรงพยาบาลยั งไม่ ส ามารถจัดหาหอพัก ที่มีคุณภาพที่ เพี ย งพอเพื่ อรองรับความต้องการของ
พนักงาน ไม่มีสถานที่เพื่อการพักผ่อนช่วงเวลาพักหรือทากิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนความต้องการ
ของผู้รับบริการที่มีคาดหวังมากจากการบริการ จนก่อเกิดความเครียดยังพยาบาลวิชาชีพ สิ่งเหล่านี้เป็น
แรงผลักดันการไม่คงอยู่ในองค์การของพยาบาลหากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของโรงพยาบาลไม่สามารถแก้ไข
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การคงอยู่ในองค์การของพยาบาลวิชาชีพ(Y) จากผลการศึกษาเชิงปริมาณพบว่า เมื่อ พิจารณาแต่
ละตัวชี้วัด พบว่า 4 ตัวชี้วัดได้แก่ตัวชี้วัดการคงอยู่ด้วยอุดมการณ์ในวิชาชีพ ตัวชี้วัดอยู่ด้วยความผูกพัน
องค์การ ตัวชี้วัดการคงอยู่แบบตั้งใจอยู่ในองค์การและตัวชี้วัดการคงอยู่แบบมีเงื่อนไขโดยมีค่าเฉลี่ย (̅)
อยู่ในระดับมาก เท่ากับ 3.97, 3.89, 3.71และ3.56 ตามลาดับ โดยตัวชี้วัดการคงอยู่แบบไม่มีทางเลือกอื่นที่
ดีก ว่ า มี ค่ า เฉลี่ ย ( ̅) ในระดั บ ปานกลาง มี ค่ า เฉลี่ ย (̅) เท่ า กั บ 2.82 และแต่ ล ะลั ก ษณะมี น้ าหนั ก
องค์ประกอบre1, re2, re3, re4, re5 เท่ากับ 0.38, 0.46, 0.71, 0.89, 0.58 จากผลการศึกษา ในการนาไป
ประยุกต์ใช้จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบ ความผูกพันองค์การมีค่าน้าหนักมากที่สุด ดังนั้นจึงควรมุ่งเน้ นใน
เรื่อง การจัดการให้บุคลากรเกิดความรักความผูกพัน ศรัทธาต่อองค์การ สอดคล้องกับผลวิเคราะห์เชิง
คุณภาพ ซึ่งพบว่าการคงอยู่ในองค์การของพยาบาลมีลักษณะของการคงอยู่ที่มีเหตุผลที่ต่างกันโดยพบว่า
พยาบาลจบใหม่กลุ่มอายุการทางาน1-2 ปีที่ทางานในโรงพยาบาลมีเหตุผลการอยู่บนเงื่อนไขของการรอ
การบรรจุเป็นข้าราชการ การใช้ทุนการศึกษาหรืออบรม การเรียกร้องการปรับอัตราผลตอบแทนซึ่งเมื่อ
ไม่ได้รับการบรรจุหรือการตอบสนองจากองค์การก็จะตัดสินใจลาออกโดยง่าย แตกต่างจากกลุ่มพยาบาล
ที่อยู่ด้วยเงื่อนไขการเกษียณหรือการออกก่อนอายุเกษียณซึ่งต้องการผลตอบแทนก่อนออก ใน2 กลุ่มที่
กล่าวอยู่เพราะมีเงื่อนไขเช่นกัน แต่อย่างไรก็ตาม การจัดการองค์การควรมุ่งที่กลุ่มอายุน้อยเนื่องจากเป็น
กลุ่มที่เมื่อสามารถบริหารจัดการให้อยู่ในองค์ การได้จะเป็นกาลังสาคัญขององค์การได้ยาวนานและยั่งยืน
เพราะการทางานในวิชาชีพนานๆย่อมหล่อหลอมความรักในวิชาชีพยิ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
ทางานมีความสุขและสนับสนุนการทางาน จนเกิดเป็นความผูกพัน ต่อองค์การ บุคลากรเหล่านี้จะทุ่มเท
และจงรักภักดีต่อให้องค์การอื่นหยิบยื่นข้อเสนอให้ก็จะปฏิเสธโดยไม่ลังเล เมื่อเกิดความรักในวิชาชีพ รัก
องค์การ รักในผู้ร่วมงาน และบรรยากาศนาไปสู่ความตั้งใจที่จะอยู่จนเกษียณเพราะกลัวว่าถ้าเปลี่ยนที่ใหม่
อาจจะไม่เหมือนกั น ซึ่งความรู้สึกดังกล่าวนี้มัก เกิดในบุคลากรที่มีอายุ งงานมากกว่า 15 ปี ขึ้นไป ใน
เหตุ ผ ลการอยู่ เ พราะไม่ มี ท างเลื อ กอื่ น มั ก จะเกิ ด ในพยาบาลที่ จ บใหม่ ใ นช่ ว ง 1 ปี แ รกเนื่ อ งจากขาด
ประสบการณ์ แ ละความมั่ น ใจในการท างานท าให้ ไ ม่ ส ามารถจะยื่ น ข้ อ เสนอใดๆต่ อ องค์ ก ารได้
เช่นเดียวกับกลุ่มที่อายุงานมากและสูงวัยขึ้นการจ้างงานก็จะมีกระบวนการพิจารณามากทาให้ โอกาสการ
เปลี่ยนงานทาได้ยาก ด้วยผลตอบแทนที่รับอยู่ในองค์การเดิมสูง อยู่แล้วตามอายุงานและประสบการณ์
หากองค์การอื่นต้องการว่าจ้างอัตราต้องสูงขึ้น ถ้าไม่ใช่ตาแหน่งที่ต้องการของตลาดโอกาสต่อรองจะน้อย

