
สภาพแวดล้อมการท�างาน ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วย
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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบบรรยายและหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง 

สภาพแวดล้อมการท�างาน ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายคือ พยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ทางคลินิกมากกว่า 

1 ปี จ�านวน 85 ราย เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมการท�างาน ภาวะ

ผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .95, .98 และ .98  

ตามล�าดับ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู้เก่ียวกับสภาพแวดล้อมการท�างานโดยรวมอยู่ในระดับดี (M = 3.59,  

SD = 0.61) ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยโดยรวมอยู่ในระดับสูง (M = 3.80, SD = 0.76) และการคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพอยู่ในระดับปานกลาง (M = 3.36, SD = 0.87) ตลอดจนพบว่า สภาพแวดล้อมการท�างานและภาวะผู้น�า

ของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพอย่างมีนัยส�าคัญ

ที่ระดับ.05 (r =.52, r = .36, p < .05) ผลการวิจัยมีข้อเสนอแนะว่าผู้บริหารการพยาบาลควรน�าข้อมูลเป็นแนวทาง 

ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท�างาน และภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยให้มีความสามารถในการปรับเปลี่ยน 

รูปแบบการบริหารตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเป็นการธ�ารงรักษาพยาบาลวิชาชีพไว้ในองค์การได้นานและ 

มีการคงอยู่ในงานสูงขึ้น

ค�าส�าคัญ: สภาพแวดล้อมการท�างาน ภาวะผู้น�า หัวหน้าหอผู้ป่วย การคงอยู่ในงาน พยาบาลวิชาชีพ
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Abstract

 This descriptive correlational research aimed to examine work environment, the Leadership of 

head nurses and retention of professional nurses at a center hospital in chachoengsao province. A 

simple random sampling was used to recruit of 85 nurses who had more than one year experiences 

in clinical services. Research instruments included demographic record form, work environment scale, 

leadership and retention of professional nurse questionnaire. Data were collected and analyzed using 

descriptive statistics and Pearson’s correlation coefficients statistics. 

 The results revealed that mean scores of work environment was at a good level (M = 3.59,  

SD = 0.61). The leadership of head nurses was at a high level (M = 3.80, SD = 0.76). The retention 

level of professional nurses was at moderately high (M = 3.36, SD = 0.87). Work environment  

and leadership of head nurses were moderate and positively correlated with retention of  

professional nurses (r = .52, r = .36; p < .05). Research findings suggested that nursing administrators 

should use the research findings as a guideline to improve the working environment and leadership 

of head nurses with the ability to change management styles according to the changing situation. In 

order to maintain the professional medical treatment in the organization for a long time and with 

higher retention.
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ความส�าคัญของปัญหา

 การขาดแคลนอัตราก�าลังพยาบาลวิชาชีพมีผลต่อ

คุณภาพการดูแลผู้ป่วย ผู้บริหารทางการพยาบาลจ�าเป็น

ต้องหาวธิทีีจ่ะส่งเสรมิให้พยาบาลวชิาชพีให้คงอยูก่บัองค์กร

ให้ยาวนานที่สุดพยาบาลวิชาชีพเป็นบุคลากรท่ีส�าคัญของ

โรงพยาบาลช่วยให้งานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย ผู้ป่วย

ได้รับการดูแลที่ดีมีคุณภาพ การคงอยู่ในงานของพยาบาล

วชิาชพีจงึมคีวามส�าคญัต่อองค์กรพยาบาล ผูบ้รหิารจงึต้อง

ใช้กลยทุธ์ในการบรหิารงานบคุคลให้เอือ้ต่อการปฏบัิตงิาน

บ�ารุงรักษาสร้างขวัญและก�าลังใจพัฒนาให้ก้าวหน้าและมี

ความมัน่คงในการปฏบิตังิานหากองค์กรสามารถตอบสนอง

สิ่งเหล่านี้ได้ก็จะเกิดอัตราการคงอยู่ในงานสูงได้ท้ังผลงาน

และบุคลากรที่มีประสบการณ์อยู่ในหน่วยงานให้นานที่สุด

เพื่อลดการลาออกซึ่งก่อให้เกิดสูญเสียงบประมาณ ในการ

ฝึกอบรม พัฒนา และการสรรหาพยาบาลใหม่ทดแทน

 การขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพในประเทศไทย 

ไม่ได้มีสาเหตุจากการผลิตได้ไม่พอดังในอดีตปีที่ผ่านมา 

แต่เป็นผลจากการที่ไม่สามารถธ�ารงรักษาผู้ที่มีทักษะและ

ประสบการณ์ไว้ได้ประสบปัญหาการขาดต�าแหน่งข้าราชการ 

เพื่อการบรรจุเป็นแรงผลักท�าให้พยาบาลวิชาชีพใหม่ 

ลาออกจากงานเรว็โดยมคีวามรนุแรงของปัญหาแตกต่างกนั

ดังนั้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการสุขภาพ

จ�าเป็นต้องมีอัตราก�าลังพยาบาลวิชาชีพท่ีมีทักษะอย่าง

เพียงพอและมีการคงอยู่ในงานยาวนานจึงควรมีต�าแหน่ง

พยาบาลวิชาชีพเพื่อบรรจุประมาณ 122,170 อัตรา หรือ

ร้อยละ 90.00 ของความต้องการแต่ปัจจุบันมีก�าลังคน

พยาบาลวชิาชีพเพยีงร้อยละ 71.84 เท่านัน้ (Sawangdee, 

2017) นอกจากนี้ Takase (2010) รายงานว่าในปี ค.ศ. 

2006 มีอัตราการลาออกของพยาบาลวิชาชีพในประเทศ

ญี่ปุ่นถึงร้อยละ 34.4 และจากการศึกษาของ Lavoie- 

Tremblay, Paquet, Marchionni and Drevniok (2011) 

พบว่าพยาบาลวิชาชีพมีความตั้งใจที่จะออกจากงานสูงถึง

ร้อยละ 61.5 ในหน่วยบริการสุขภาพของประเทศไทยมี

พยาบาลวิชาชีพลาออกเฉลี่ยถึง 800 คนต่อปีซึ่งปัญหา 

การลาออกน้ีท�าให้เกิดความสูญเสียแก่หน่วยงานและ

คุณภาพการดูแลผู้ป่วยอย่างมาก

 การคงอยูใ่นงานของบคุลากรและปัจจยัทีท่�าให้เกดิ

การคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชพี ต้องมกีลวธิขีบัเคล่ือน 

ที่จะท�าให้เกิดการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โดยมี 

6 ประการ คือ ปัจจัยด้านการบริหารและการจัดการ

องค์การสัมพนัธภาพทีดี่ระหว่างเพือ่นร่วมงานและผู้บรหิาร 

ความสมดุลของงานกับชีวิตส่วนตัว การพัฒนาศักยภาพ

พยาบาลวิชาชีพ การจ่ายค่าตอบแทนที่ยุติธรรมเหมาะสม

และนโยบายของผู้บริหาร ภาวะผู้น�าและการสนับสนุน 

(Mathis & Jackson, 2010) การที่พยาบาลวิชาชีพ 

มีการวางแผนที่จะปฏิบัติงานพยาบาลอย่างต่อเนื่องใน

สภาพแวดล้อมการท�างานทีท่�าอยูใ่นปัจจบุนัโดยไม่คิดทีจ่ะ

ลาออกหรือโอนย้ายจากองค์กรที่ปฏิบัติงานอยู่การคงอยู ่

ในงานเป็นสิ่งท่ีผู้บริหารองค์การสามารถบริหารจัดการได้

ซึง่บคุคลในองค์กรต้องมีคณุภาพชวีติในการท�างานทีด่ต้ีอง

ประกอบด้วยมกีารฝึกอบรมและพฒันาทกัษะในการท�างาน

ลักษณะงานที่ท�าท้าทายความรู้ความสามารถ ให้อิสระใน

การตัดสินใจในเรื่องงานมีระบบการประเมินผลงานอย่าง

เป็นธรรมและมีการท�างานเป็นทีม 

 จากการทบทวนวรรณกรรม Ritter (2011) และ 

Weberg (2010) พบว่าสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี และ

ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นปัจจัยที่มีความส�าคัญ

และเกี่ยวข้องกับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการท�างานมีความปลอดภัย  

การจัดการที่มีประสิทธิผลเหมาะสมส�าหรับการท�างาน 

ส่งเสริมให้พยาบาลวิชาชีพ มีสุขภาพดี รวมทั้งแรงจูงใจที่ดี

ในการท�างานจะกระตุน้ให้เกดิความสบายใจท�าให้มคีวามสขุ 

ในการท�างานเกิดความคิดสร้างสรรค์ไม่ต้องการลาออก 

สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีของ International 

Council of Nurses (2007) ซ่ึงประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 

ได้แก่การได้รับการยอมรับอย่างมืออาชีพ การบริหาร

จัดการอย่างมีประสิทธิผล โครงสร้างการสนับสนุน โอกาส

ทางการศึกษาและอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

Laschinger, Finegan, Shamian and Wilk (2004)  

กล่าวว่าการส่งเสริมสุขภาพคือการจัดสภาพแวดล้อม 

การท�างานที่ดี ให ้แก ่บุคลากรในการปฏิบัติติงานมี 

ความสัมพันธ์กับการคงอยู่ในงานของพยาบาล Harmon 

(2018) ศึกษาพบว่า สภาพแวดล้อมการท�างานที่ดี 

ปลอดภัย มีการส่งเสริมสุขภาพและท�าตามมาตรฐาน 

มีผลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ Jeawkok, 

Dhammasaccakarn, and Keawpimon (2015) พบว่า
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ป ัจจัยหนึ่ งที่ท�าให ้พยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัย จังหวัดสงขลา มีการคงอยู่ในงาน ได้แก่  

สภาพแวดล้อมในการท�างาน เช่นเดียวกับผลการวิจัย 

ของ Kongjun, Kongsawadkiert, and Sutamua (2014) 

พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ

คือสภาพแวดล้อมที่ดีของโรงพยาบาล (R2 = .325) และ

จากการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาพบว่าภาวะผู้น�าตาม

แนวคิดภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ Bass and Riggio 

(2006) ซึ่งมี 4 องค์ประกอบได้แก่ อิทธิพลตามอุดมคติ  

การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นปัญญา และการค�านึง

ถึงความเป็นปัจเจกบุคคล ผู้น�าการเปลี่ยนแปลง เป็นผู้ที่มี

พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลง คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ 

เข้าใจเป้าหมายขององค์การสร้างบรรยากาศที่ดี ท�าให้เกิด

ความร่วมมือของสมาชิกในองค์การ Taunton, Krampitz 

and Wood (1989) พบว่า ภาวะผู้น�าของหัวหน้างาน 

มอีทิธพิลต่อผูป้ฏิบัตงิานผูน้�าทีม่กีารจดัรปูแบบการท�างาน

ที่ดี สัมพันธภาพดีกับผู้ร่วมงาน และมีการตัดสินใจที่ดี 

ในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาในองค์การได้ท�าให้

บุคลากรพยาบาลมีการคงอยู่ในงานสูง และ Kleinman 

(2004) กล่าวว่าการวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้น�าของผู้บริหาร

และการคงอยูใ่นงานของบคุลากรมคีวามส�าคญัและจ�าเป็น

อย่างมาก

 โรงพยาบาลศนูย์จังหวดัฉะเชงิเทรา เป็นโรงพยาบาล 

ที่มีขนาดใหญ่ระดับจังหวัดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง

ประสบภาวะวกิฤตปัญหาการคงอยูข่องพยาบาลวชิาชีพ ซึง่

ข้อมูลจากฝ่ายการพยาบาล (Department of nursing, 

2017) สรุปสถิติการลาออกของพยาบาลกลุ่มภารกิจด้าน

การพยาบาลของโรงพยาบาลจากข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง 

พบว่า ระหว่างปี 2558-2560 จ�านวนคนท่ีโอนย้าย-ลาออก 

จ�านวน 11, 13 และ 14 คน ตามล�าดับ รวมทั้งสิ้น 38 คน 

คดิเป็นร้อยละ 8 ของจ�านวนพยาบาลทัง้หมดในโรงพยาบาล 

ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ของโรงพยาบาลท่ีตั้งไว้ เกณฑ์คิดเป็น 

ร้อยละ 5 ส่วนใหญ่เป็นพยาบาลประจ�าการหอผู้ป่วยใน 

จ�านวน 35 คน และแผนกอืน่ได้แก่แผนกผูป่้วยฉกุเฉนิ และ

ห้องผ่าตัด จ�านวน 3 คน โดยจ�านวนที่โอนย้าย-ลาออกมี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และส่วนใหญ่เป็นพยาบาลท่ีปฏิบัติ

งานหอผูป่้วยใน ท�าให้การคงอยูใ่นองค์กรลดลง เกิดปัญหา

การขาดแคลนพยาบาลวชิาชีพ ต้องเสยีค่าใช้จ่ายในการฝึก

อบรมพยาบาลใหม่พัฒนาศักยภาพบุคลากร และส่งผล 

กระทบต่อคุณภาพบริการผู้ป่วยด้วย

 ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้บริหารระดับต้นโรงพยาบาลศูนย ์

จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศึกษาสภาพแวดล้อมการท�างาน ภาวะ

ผู ้น�าของหัวหน้าหอผู ้ป ่วย และการคงอยู ่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพ เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้มาปรับใช้เป็นแนวทาง

ในการวางแผน ส่งเสริมให้เกิดการธ�ารงรักษาบุคลากร

พยาบาลวิชาชีพให้มีเพียงพอต่อการให้บริการพยาบาล 

ผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มการคงอยู่ในงานใน 

โรงพยาบาลศูนย์ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1. เพือ่ศึกษาสภาพแวดล้อมการท�างานภาวะผู้น�า

ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและการคงอยู่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

 2. เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างสภาพ

แวดล้อมการท�างาน และภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วย 

กับการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 การวิจัยนี้ผู้วิจัยพัฒนากรอบแนวคิดจากแนวคิด

การคงอยู่ในงานของ Mathis and Jackson (2010) และ

การทบทวนงานวิจัย ซึ่งแนวคิดนี้อธิบายว่าปัจจัยที่ท�าให้

เกิดการคงอยู ่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ต้องมีกลวิธ ี

ขบัเคลือ่นท่ีจะท�าให้เกดิการคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชพี 

ประกอบด้วย 6 ประการ คือ ปัจจัยด้านการบริหารและ 

การจัดการองค์การ สัมพันธภาพที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมงาน

และผูบ้รหิาร ความสมดลุของงานกบัชวีติส่วนตวั การพฒันา 

ศักยภาพพยาบาลวิชาชีพ การจ่ายค่าตอบแทนท่ียุติธรรม

เหมาะสมและนโยบายของผู ้บริหาร ภาวะผู ้น�าและ 

การสนับสนุน ส�าหรับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการคงอยู่ 

ในงานมีหลายประการ ในการวิจัยครั้งนี้ได้เลือกปัจจัยที่

เกีย่วข้องมาศกึษา 2 ปัจจยั ได้แก่ สภาพแวดล้อมการท�างาน

และภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วย ซึ่งสภาพแวดล้อม 

การท�างาน การวิจัยนี้ใช้กรอบแนวคิดสภาพแวดล้อม 

ในการปฏิบัติงานที่ดีของ International Council of 

Nurses (2007) ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

การได้รับการยอมรับอย่างมืออาชีพ การบริหารจัดการ
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อย่างมีประสิทธิผล โครงสร้างการสนับสนุนโอกาสทาง 

การศกึษา และอาชวีอนามยัและความปลอดภยั ส่วนภาวะ

ผู้น�าใช้กรอบแนวคิดภาวะผู้น�าการเปลี่ยนแปลงของ Bass 

and Riggio (2006) ซึ่งมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ อิทธิพล

ตามอุดมคติ การสร้างแรงบันดาลใจ การกระตุ้นปัญญา 

และการค�านงึถงึความเป็นปัจเจกบุคคลจากเหตผุลดงักล่าว

ข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังนี้

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

การคงอยู่ในงาน

สภาพแวดล้อมการท�างาน

ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วย

วิธีการด�าเนินวิจัย

 รูปแบบการวิจัยเป็นแบบบรรยายและหาความ

สัมพันธ์ ประชากรเป้าหมาย คือ พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติ

งานหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ซึ่งมีทั้งหมด จ�านวน 362 คน

 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธี

การจับฉลากจากพยาบาลวิชาชีพท่ีมีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 ปี และไม่ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า 

หอผู้ป่วยหรือต�าแหน่งบริหารที่สูงกว่า ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

ใช้การวิเคราะห์ power analysis ประมาณขนาดกลุ่ม

ตัวอยา่งในการหาความสัมพนัธข์องโคเฮน (Cohen, 1987 

cited in Polit & Hungler, 1999) โดยก�าหนดอ�านาจ 

การทดสอบ เท่ากับ .80 และขนาดอิทธิพล เท่ากับ .30 ค่า

แอลฟา (a) เท่ากับ .05 ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 85 คน 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูประกอบด้วย 

แบบสอบถามที่กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ตอบ ดังนี้

 ส่วนที่ 1 แบบบนัทกึข้อมลูส่วนบคุคล ประกอบด้วย 

เพศ ศาสนา อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 

สถานที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ภูมิล�าเนา 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามสภาพแวดล้อมการท�างาน 

ผูว้จัิยใช้แบบสอบถามสภาพแวดล้อมการปฏบิตังิานทีด่ขีอง 

Rattanaraj, Cheevakasemsook and Kusolvisitkul 

(2017) ที่สร้างขึ้นโดยใช้แนวคิดสภาพแวดล้อมการท�างาน

ของ (International Council of Nurses, 2007) จ�านวน 

46 ข้อ ประกอบด้วย 5 ด้าน คอื การได้รบัการยอมรบัอย่าง

มืออาชีพ (10 ข้อ) การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงสร้างการสนับสนุน (10 ข้อ) โอกาสทางการศึกษา  

(7 ข้อ) และอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (6 ข้อ) เป็น

แบบมาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั (คะแนน 1 = น้อยทีส่ดุ, 

คะแนน 5 = มากที่สุด) คะแนนรวมสูง หมายถึง สภาพ

แวดล้อมการท�างานดี การแปลผลค่าคะแนนเฉล่ีย  

(Kannasoot, 1999) ได้แก่ สภาพแวดล้อมการท�างานไม่ดี 

(1.00-1.49) สภาพแวดล้อมการท�างานพอใช้ (1.50-2.49) 

สภาพแวดล้อมการท�างานปานกลาง (2.50-3.49) สภาพ

แวดล้อมการท�างานดี (3.50-4.49) และสภาพแวดล้อม 

การท�างานดีมาก (4.50-5.00) มีค่าความเที่ยงของแบบ 

สอบถามเท่ากับ .95 

 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอ 

ผูป่้วย ผูว้จิยัใช้แบบสอบถามภาวะผูน้�าการเปลีย่นแปลงของ 

Rattanaraj, Cheevakasemsook and Kusolvisitkul 

(2017) สร้างจากแนวคิดทฤษฎีภาวะผู้น�าการเปล่ียนแปลง

ของ Bass and Riggio (2006) ผู้วิจัยน�ามาจากต้นฉบับ 

โดยได้รับอนุญาต ประกอบด้วยข้อค�าถามทั้งหมด จ�านวน 

24 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ อิทธิพลตามอุดม (5 ข้อ) 

การสร้างแรงบันดาลใจ (6 ข้อ) การกระตุ้นปัญญา (5 ข้อ) 

และการค�านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (8 ข้อ) การให้

คะแนนเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ (คะแนน  

1 = น้อยที่สุด, คะแนน 5 = มากที่สุด) คะแนนรวมสูง  

หมายถึง ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยสูง การแปลผล 

ค่าคะแนนเฉลี่ย (ประคอง กรรณสูตร, 2542) ได้แก่ ภาวะ

ผูน้�าของหวัหน้าหอผูป่้วยอยู่ในระดบัต�า่ (1.00-1.49) ภาวะ

ผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยอยู่ในระดับพอใช้ (1.50-2.49) 
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ภาวะผู ้น�าของหัวหน้าหอผู ้ป่วยอยู ่ในระดับปานกลาง 

(2.50-3.49) ภาวะผูน้�าของหวัหน้าหอผูป่้วยอยูใ่นระดับสงู 

(3.50-4.49) และภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วยอยู่ใน

ระดบัสงูมาก (4.50-5.00) มค่ีาความเทีย่งของแบบสอบถาม

เท่ากับ .98

 ส่วนท่ี 4 แบบสอบถามการคงอยู ่ในงาน เป็น

แบบสอบถามของ Prasitsuppakarn (2015) ที่สร้างจาก

แนวคิดของ Mrayyan (2007) ประกอบด้วยข้อค�าถาม 

จ�านวน 6 ข้อการให้คะแนนเป็นแบบมาตรวัดประมาณค่า 

(Rating scale) 5 ระดับ ระดับ (คะแนน 1 = น้อยที่สุด, 

คะแนน 5 = มากที่สุด) คะแนนรวมสูง หมายถึง การคงอยู่

ในงานสงู การแปลผลค่าคะแนนเฉลีย่ (Kannasoot, 1999) 

ได้แก่ การคงอยู่ในงานต�่า (1.00-1.49) การคงอยู่ในงาน

พอใช้ (1.50-2.49) การคงอยูใ่นงานปานกลาง (2.50-3.49) 

การคงอยู่ในงานสูง (3.50-4.49) และการคงอยู่ในงาน 

สูงมาก (4.50-5.00) มีค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม 

เท่ากับ .98

 การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง

 ในการวจัิยคร้ังนีผู้ว้จิยัจะเสนอโครงร่างวทิยานพินธ์ 

ต ่อคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยระดับ 

บัณฑิตศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

และ โรงพยาบาลศนูย์ จงัหวดัฉะเชงิเทราเพือ่พจิารณา โดย

มกีารขอจริยธรรมการวิจยัในคนกบัคณะกรรมการพิจารณา

จริยธรรมการวิจัยในคน เลขที่ IRB 015/2562 ผู้วิจัย 

ได้พิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างในการตอบแบบสอบถาม 

การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย ประโยชน์ที่ได้รับจาก

การวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และสอบถามถึง 

การยินยอมเข้าร่วมในการวิจัย การลงนามในใบยินยอม 

เข้าร่วมการวิจยั เป็นไปโดยความสมคัรใจของกลุม่ตวัอย่าง 

ผลการศึกษาวิจัยครั้งนี้น�าเสนอในภาพรวมและน�าไปใช้

ส�าหรับทางด้านวชิาการเท่านัน้ โดยข้อมลูในแบบสอบถาม

ถือเป็นความลับ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลช่ือของผู ้ตอบ

แบบสอบถามโดยจะน�าเสนอผลสรุปเป็นภาพรวม ซึ่ง 

ไม่มผีลกระทบต่อกลุม่ตวัอย่างแต่อย่างใด โดยจะเกบ็ข้อมลู

ไว้ในที่ปลอดภัย และจะท�าลายข้อมูลเม่ือมีการเผยแพร ่

ผลการวิจัยแล้ว

 การเก็บรวบรวมข้อมูล

 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยด�าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

จากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่ 

โรงพยาบาลพทุธโสธร จงัหวดัฉะเชงิเทรา มอีายกุารปฏบิตังิาน 

1 ปีขึ้นไป โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้วจิยัขอหนงัสือจากคณบดคีณะพยาบาลศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยบูรพา ถึงผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลของ 

กลุ่มตัวอย่าง เพื่อขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เพื่อการวิจัย

 2. ผู้วจิยัส่งหนงัสอืขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็

รวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย พร้อมโครงร่างเค้าโครงวิจัย

ฉบบัย่อ และแบบสอบถาม 1 ชุด ถงึผู้อ�านวยการโรงพยาบาล 

กลุ ่มตัวอย่าง และเสนอคณะกรรมการจริยธรรมของ 

โรงพยาบาล

 3. หลังจากได้รับการพจิารณาอนมุตัจิากผู้อ�านวยการ 

โรงพยาบาล และคณะกรรมการจรยิธรรมของโรงพยาบาล

ที่ท�าการศึกษาแล้ว ผู้วิจัยเข้าพบหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

เพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ของการท�าวิจัย 

ขัน้ตอนการคัดเลือกตวัอย่าง การพทิกัษ์สิทธขิองกลุ่มตวัอย่าง 

และขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงการแจ้งรายชื่อ

กลุ่มตัวอย่างและขอความอนุเคราะห์ร่วมมือในการเก็บ

ข้อมูล

 4.  หลังจากได ้ รับอนุญาตแล้ว ผู ้วิจัยติดต ่อ 

ประสานงานกับกลุ่มการพยาบาลของโรงพยาบาลเพื่อขอ 

ผู้ช่วยเกบ็ข้อมลูงานวจิยัและน�าแบบสอบถามใส่ซองปิดผนึก 

มอบให้ผู ้ช ่วยเก็บข้อมูลงานวิจัยไปแจกแบบสอบถาม 

ให้กลุ ่มตัวอย่าง และก�าหนดระยะเวลาในการตอบ

แบบสอบถาม 2 สัปดาห์

 5. เมื่อครบก�าหนด 2 สัปดาห์ ผู ้วิจัยติดตาม 

เก็บแบบสอบถามคืนจากผู้ช่วยเก็บข้อมูลงานวิจัยและ 

น�าแบบสอบถามที่มีความถูกต้องและสมบูรณ์แล้วไปจัด

กระท�าข้อมูลโดยการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

 การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผูว้จิยัวเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้โปรแกรมส�าเรจ็รปู โดย

ก�าหนดระดับนัยส�าคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีขั้นตอนดังนี้

 1. ข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วยอายุ เพศ 

สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดอืน และสถานทีป่ฏบิตังิาน น�ามาแจกแจง

ความถี่ ค�านวณหาค่าร้อยละหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)
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 2. ข้อมูลแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพแวดล้อม 

การท�างาน และการคงอยู่ในงานที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ 

ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) จ�าแนก และแปลความหมายทั้งรายด้านและ

ภาพรวม

 3. วเิคราะห์หาความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อม 

ในการท�างานกับการคงอยู่ในงาน และวิเคราะห์หาความ

สมัพนัธ์ระหว่างภาวะผูน้�ากบัการคงอยูใ่นงานของพยาบาล 

โดยหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์แบบเพยีรสนั (Pearson’s 

correlation coefficients) 

ผลการวิจัย 

 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ จ�านวน 82 คน คดิเป็นร้อยละ 96.47 

นับถือศาสนาพุทธมากที่สุด จ�านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 

97.64 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็น Generation X มีอายุ

ระหว่าง 33-47 ปี จ�านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 49.41 

รองลงมาคือ Generation Y มีอายุระหว่าง 18-32 ปี 

จ�านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 42.35 โดยส่วนใหญ่มี

สถานภาพโสด จ�านวน 46 คน คดิเป็นร้อยละ 54.13 ระดบั

การศึกษาส่วนใหญ่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

จ�านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 92.94 และส่วนใหญ่ 

ปฏิบัติงานที่ส่วนงานอายุรกรรม จ�านวน 32 คน คิดเป็น

ร้อยละ 37.65 รองลงมาคือส่วนงานศัลยกรรม จ�านวน  

22 คน คดิเป็นร้อยละ 25.88 ระยะเวลาในการปฏบิตังิานฯ 

ส่วนใหญ่มากกว่า 5 ปี อยู่ในระดับผู้ช�านาญ (Expert) 

จ�านวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 70.59 เป็นผู้ที่มีภูมิล�าเนา

อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จ�านวน 77 คน คิดเป็น 

รอ้ยละ 90.59 มีรายได้ทั้งหมดต่อเดือนจากการปฏิบตัิงาน

พยาบาลวิชาชีพ ระหว่าง 28,751-42,500 บาท จ�านวน 

49 คน คิดเป็นร้อยละ 57.65

 2. สภาพแวดล้อมการท�างานของพยาบาลวชิาชพี

โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา พบว่ากลุ่มตัวอย่าง 

รับรู้ว่ามีสภาพแวดล้อมการท�างานโดยรวมอยู่ในระดับดี  

(M = 3.56, SD = 0.61) โดยมีสภาพแวดล้อมการท�างาน 

ด้านการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการได้รับ

การยอมรับอย่างมืออาชีพ ด้านโอกาสทางการศึกษาใน

ระดับดี (M = 3.51, SD = 0.66, M = 3.70, SD = 0.58, 

M = 3.70, SD = 0.70) ส่วนด้านอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย และด้านโครงสร้างการสนับสนุนอยู่ใน

ระดับปานกลาง (M = 3.46, SD = 0.79, M = 3.33,  

SD = 0.73)  

 3. ภาวะผู ้น�าของหัวหน ้าหอผู ้ป ่วย พบว ่า 

กลุ่มตัวอย่างรับรู้ว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยมีภาวะผู้น�าโดยรวม 

อยู่ในระดับสูง (M = 3.8, SD = 0.76) และพบว่าคะแนน

เฉลี่ยภาวะผู้น�าทุกด้านอยู่ในระดับสูง 

 4. การคงอยู ่ ในงานของพยาบาลวิ ชาชีพ 

โรงพยาบาลศนูย์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา ผลวจิยัพบว่า พยาบาล

วิชาชีพมีค่าคะแนนเฉล่ียการคงอยู่ในงานระดับปานกลาง 

(M = 3.36, SD = 0.87) และพบว่าโดยรวมแล้วพยาบาล

วิชาชีพมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานในที่ท�างานปัจจุบันนี้ 

ต่อไปในระดับสูง (M = 3.56, SD = 1.00) 

 5. ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท�างาน 

และภาวะผู้น�าของหวัหน้าหอผู้ป่วยกับการคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพ ผลวิจัยพบว่า สภาพแวดล้อมการท�างาน

และภาวะผู้น�าของหวัหน้าหอผู้ป่วยมคีวามสัมพันธ์ทางบวก

ในระดบัปานกลางกบัการคงอยูใ่นงานของพยาบาลวิชาชพี

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ (r = .52, p < .05;  

r = .36, p < .05)

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท�างานและภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วย กับคงอยู่ในงานของ 

  พยาบาลวิชาชีพ (n = 85)

 การคงอยู่ในงาน

 (r)

สภาพแวดล้อมการท�างาน .52*

ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วย .36*

*p <. 05
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อภิปรายผล

 1. สภาพแวดล้อมการท�างาน พบว่ากลุ่มตัวอย่าง

รับรู ้ว่าสภาพแวดล้อมการท�างานโดยรวมอยู่ในระดับดี 

ทีท่�างานปลอดภยั ส่งผลต่อสขุภาพของบคุลากร และผลลพัธ์ 

ในการดูแลผู้ป่วย (ICN, 2007) พบว่า ในการปฏิบัติงาน 

ของพยาบาลวิชาชีพได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน  

มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ได้รับการสนับสนุนทางการศึกษา

มีการปฐมนิเทศแก่พยาบาลท่ีจบใหม่ และระบบพี่เลี้ยง

ภายในหน่วยงานมีการบริหารจัดการท่ีดีมีการจ้างงาน 

ที่ม่ันคง บุคลากรมีส่วนร่วมตัดสินใจในการท�างาน และ 

การดูแลผูป่้วยสอดคล้องกบังานวจัิยของ Prasitsuppakarn 

(2015) ที่พบว่าสิ่งแวดล้อมในการท�างานท่ีเหมาะสม  

ท�าให้พยาบาลไม่คิดลาออกจากองค์การเกิดการคงอยู ่

ในงาน และสภาพแวดล้อมท่ีดขีองโรงพยาบาลเป็นปัจจัยที่

มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ของพยาบาลวิชาชีพ (Kongjun, 

Kongsawadkiert & Sutamua, 2014) 

 2. ภาวะผูน้�าของหวัหน้าหอผูป่้วย พบว่าพยาบาล

วิชาชีพรับรู้ว่าหัวหน้าหอผู้ป่วยมีภาวะผู้น�าโดยรวมและ 

ทุกด้านอยู่ในระดับสูง ซ่ึงสามารถอธิบายได้ว่าพยาบาล

วิชาชีพมีความเห็นหัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นแบบอย่างท่ีดีใน

การปฏิบัติงาน เป็นบุคคลที่น่าชื่นชม น่านับถือ มีคุณธรรม

จริยธรรม รับฟังความต้องการของบุคลากรแต่ละบุคคล 

เอาใจใส่ดแูล คอยแนะน�าเป็นครฝึูกหรอืครพูีเ่ลีย้งช่วยสอน

งานใหม่ ๆ และสนับสนุนให้พยาบาลวิชาชีพ ค้นคว้า

หาความรู้อย่างต่อเนื่องกระตุ้นให้มีการสร้างนวัตกรรม 

ในการท�างาน สอดคล้องกับการศึกษาของ Nasornjai, 

Nuysri and Lemsawasdikul (2016) ที่พบว่า ผู้บริหาร

ทีม่ปัีจจยัด้านการสือ่สาร สมัพนัธภาพทีด่ ีสร้างแรงจงูใจใน

การท�างาน เปิดโอกาสให้มส่ีวนร่วมในงานก�าหนดวสิยัทศัน์

ในการท�างาน ระบบงานมคีวามมัน่คง ซึง่ความมัน่คงของงาน 

มีผลต่อการคงอยู ่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ เพราะ

องค์การใดทีม่กีารจ้างงานทีม่ัน่คงหรอืมงีานให้ท�าตลอดไป 

ไม่ว่าจะเกดิภาวะวกิฤตใิด ๆ  กต็ามจะท�าให้พยาบาลวชิาชพี

ต้องการปฏิบัติงานอยู่ในองค์การนั้น

 3. การคงอยู ่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ผล 

การวจิยัพบว่า พยาบาลวชิาชพีมค่ีาคะแนนเฉลีย่การคงอยู่

ในงานระดับปานกลาง ซึ่งอาจมีสาเหตุจากกลุ่มตัวอย่าง

พยาบาลวชิาชีพทีป่ฏบิตังิานส่วนใหญ่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ 

มากกว่า 5 ปี และเป็นระดบัผูช้�านาญการ สามารถตดัสนิใจ 

และเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

นอกจากนี้กลุ ่มตัวอย่างพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน 

ส่วนใหญ่เป็น Gen X หรืออายุ 33-47 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่

มีความอดทนสูง สามารถท�างานภายใต้ความกดดันสูงได ้

มีความมั่นใจในตัวเองสูง กล้าคิด กล้าลงมือท�า และมีนิสัย

กล้าทีจ่ะมเีป้าหมายอย่างชัดเจนในชวีติ  มคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะ

ไปให้ถึงเป้าหมายอีกด้วยเป็นคนที่คิดถึงความก้าวหน้า 

ขององค์กรทีต่นท�างาน ไม่ได้มองแค่ตัวเองเป็นหลัก พร้อม

ทีจ่ะท�างานหนกัเพ่ือท�าให้ตวัเองและองค์การบรรลุเป้าหมาย 

ซึ่งในองค์การมีคนกลุ่มนี้สูงจะท�าให้น�าพาองค์การไปสู่

ความส�าเร็จ

 4. ความสมัพนัธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมการท�างาน 

ภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วย และการคงอยู ่ในงาน 

ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 

ผลวิจัยพบว่าสภาพแวดล้อมการท�างาน และภาวะผู้น�า 

ของหัวหน้าหอผู้ป่วยมีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับ 

ปานกลางกบัการคงอยูใ่นงานของพยาบาลวชิาชีพสอดคล้อง 

กับงานวิจัยของ Rattanaraj, Cheevakasemsook and 

Kusolvisitkul (2017) ที่พบว่าความสัมพันธ์ภาวะผู้น�า 

ของหวัหน้าหอผู้ป่วยและสภาพแวดล้อมการปฏิบตังิานทีด่ี

ของพยาบาลวิชาชีพสามารถท�านายสภาพแวดล้อม 

การท�างานของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 54.2 (r = .54) 

เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานอยู ่ใน

องค์การต่อไป หัวหน้าหอผู้ป่วยเป็นผู้บริหารระดับต้นซึ่ง

การปฏิบัติงานในแต่ละวันจะใกล้ชิดกับพยาบาลวิชาชีพ

สามารถก�าหนดรูปแบบ ทิศทางสภาพแวดล้อมการท�างาน

ในองค์การให้เอื้อต่อการท�างาน สร้างแรงจูงใจที่ดีพัฒนา

ศักยภาพการท�างาน ความรู้ความสามารถของพยาบาล

วิชาชีพ และท�าให้พยาบาลวิชาชีพไว้วางใจ ยอมรับ 

ความสามารถ (Worrachitti & Pachusilpa, 2017) เป็น

แบบอย่างที่ดี ส่งเสริมการท�างานเป็นทีม สร้างบรรยากาศ

การท�างานเป็นมติร ช่วยเหลอืและร่วมมอืกัน เมือ่หน่วยงาน 

มีสภาพแวดล้อมการท�างานที่ดีผู ้บริหารหรือหัวหน้า 

หอผู้ป่วยมกีารบริหารจัดการทีด่ ีรบัฟังปัญหาเป็นทีป่รกึษา

และช่วยแก้ปัญหาจะช่วยให้พยาบาลท�างานอย่างมคีวามสขุ 

ส่งผลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาล ท�าให้พยาบาล

วิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ในองค์การต่อไป
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ข้อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช้

 ผลการวิจัยครั้งนี้สามารถน�าไปประยุกต์ใช้ ดังนี้

 1. ด ้านสภาพแวดล้อมการท�างาน ผู ้บริหาร

ทางการพยาบาลควรมีการมอบรางวัลให้ผู ้ปฏิบัติงานดี 

สร้างแรงจูงใจให้พยาบาล จัดค่าตอบแทนให้เพียงพอและ

เหมาะสมกับภาระงาน ให้มีความเหมาะสมกับความรู้ 

ความสามารถและภาระงานทีป่ฏบิตัใินปัจจบุนัมสีวสัดกิาร

ที่ดีค่าชดเชยเมื่อเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน

และสิทธิประโยชน์อื่นการสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่

พยาบาลวิชาชีพจะส่งเสริมให้เกิดการคงอยู่ในงาน

 2. ด้านภาวะผู้น�าของหัวหน้าหอผู้ป่วย เป็นผู้ที่มี

บทบาทส�าคัญในการธ�ารงรักษาพยาบาลวิชาชีพไว้ใน

องค์การได้นาน โดยจัดรูปแบบการปฏิบัติงานให้เหมาะสม 

มีอิสระในการท�างาน ลดความเครียด รับฟังความต้องการ

ของบคุลากรแต่ละบคุคลให้ค�าปรกึษาและช่วยเหลอืทกุคน

เป็นรายบุคคล ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องการศึกษา โดย

ส่งอบรมและเรยีนต่อในระดบัทีส่งูขึน้ เพือ่เพิม่วฒุกิารศึกษา

หรือเป็นผู้ที่มีความช�านาญเฉพาะทางส่งผลให้การคงอยู่ 

ในงานสูงขึ้น
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