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ปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานของเภสัชกร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 
Factor Affecting Retention of Pharmacists at Chiangmai Ram Hospital 

ชาลินี  ชาวศักด์ิ1*และอรชร มณีสงฆ์**2 

บทคัดย่อ  

บทความน้ี  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการคงอยู่ในงานของเภสัชกร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม   
ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีคือ บุคลากรเภสัชกร ในโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ซึ่งมีจํานวนท้ังหมด 43 คน  เคร่ืองมือที่ใช้
เป็นแบบสอบถาม  การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา  ไดแ้ก่ ความถี่ ร้อยละ และคา่เฉลี่ย   

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 25-30 ปี  สถานะโสด สําหรับผู้ท่ีสมรส

แล้วอยู่อาศัยด้วยกัน  ภูมิเนาอยู่ในจังหวัดอ่ืนท่ีไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่  ส่วนใหญ่ระดับการศึกษาปริญญาตรี  หน่วยงานที่

ปฏิบัติงานคือ ผู้ป่วยใน  และมีรายได้ 30,001-35,000 บาท มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปี และส่วนใหญ่มีภาระรับผิดชอบ

ครอบครัว     

ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการทํางานในโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ตามแนวคิดของ Taunton, Krampitz & 

Woods (1989) พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความตั้งใจท่ีจะคงอยู่ในงานของเภสัชกรภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดย    
มีผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในงาน ดังน้ี    

ปัจจัยด้านบุคคล  ในปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ลําดับแรกคือ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงาน  

ได้แก่ ฉันและเพื่อนร่วมงานสามารถปฏิบัติงานเข้าร่วมกันได้ดี  รองลงมาคือฉันสามารถปรึกษากับเพื่อนร่วมงานได้เสมอ

เม่ือมีปัญหาท้ังด้านการปฏิบัติงานหรือเร่ืองส่วนตัว ปัจจัยด้านลักษณะงาน  ปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย

อย่างย่ิงคือ ฉันคิดว่าการอยู่เวรในเวลากลางคืนมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต รองลงมาคือ ลักษณะงานท่ีฉันปฏิบัติอยู่

ขณะน้ีเหมาะสมกับความรู้และความสามารถของฉัน ปัจจัยด้านองค์การ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามม ี  

ความคิดเห็นคิดเห็น ดังนี้ ค่าตอบแทน   มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ฉันม่ันใจว่าถ้าไปทํางานกับองค์กรอ่ืนจะ

ได้รับค่าตอบแทนที่มากกว่า รองลงมาคือ ฉันพอใจกับความยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชาของฉัน และกฎระเบียบขององค์กร

เป็นไปตามหลักท่ีกฎหมายกําหนด เท่ากัน โอกาสก้าวหน้าเล่ือนตําแหน่ง  มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วย ได้แก่ ถ้ามี

ช่องทางก้าวหน้ามากกว่านี้ฉันพร้อมท่ีจะลาออกไปองค์กรอ่ืนทันที  ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา มีความคิดเห็นด้วย ดังนี้    

ฉันคิดว่าผู้บังคับบัญชาของฉันเป็นผู้นําท่ีดีและเป็นที่ปรึกษาท่ีดีในเรื่องงาน รองลงมาคือ ผู้บังคับบัญชาของฉันเป็นปัจจัยที่

ทําให้อยากทํางานอยู่ที่บริษัทน้ี   

ผลการศึกษาความต้ังใจต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงานเภสัชกรรมพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

โดยรวมในระดับปานกลาง ในปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นในระดับมากคือ ส่ิงท่ีทําให้ท่านอยากเปลี่ยนงานมากท่ีสุดคือ

                                                            
* นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจสําหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
**รองศาสตราจารย์  อาจารย์ประจําภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ค่าตอบแทน ปัจจัยย่อยที่มีความคิดเห็นในระดับปานกลาง ได้แก่ ฉันมีโครงการท่ีจะเปล่ียนงานใหม่ในอีก 1 – 2 ปี ข้างหน้า 

ฉันมีความต้ังใจที่จะทํางานจนเกษียณ  

 

ABSTRACT 

 This independent study aimed to investigate factors affecting retention of pharmacists at Chiangmai Ram 

Hospital.  Research population was identified to the total of 43 pharmacists of Chiangmai Ram Hospital. 

Questionnaires were used as the tool to collect data.  Data analysis was conducted by the descriptive statistics, 

including frequency, percentage, and mean, as well as the statistics to examine variances between independent 

variable and the One Way ANOVA. 

 The findings presented that most respondents were female in the age of 25-30 years old.  They were 

single; but for those married respondents, they lived with their spouse.  Their hometown was in another province 

rather than Chiang Mai. Most of them graduated in Bachelor’s degree. They worked at the Inpatient Department 

and earned an income at the amount of 30,001-35,000 Baht. They had worked at the studied hospital for a year 

and the majority was in charge of family burdens.   

 Results of the study on an intention to work in the pharmacy division revealed that the respondents ranked 

their overall opinion towards it at moderate level  

 According to the study on factors affecting the respondents towards working at the Chiangmai Ram 

Hospital, level of their opinions was described as follows. 

 In people factor, the first element that they agreed with was the interpersonal relation with peers, including 

statements saying that “ co-workers and I can work well in team” ; and “ I can consult co-workers on problems in 

works and personal problems”.  

In work itself factor, they highly agreed with the statements saying that “I believe that taking night-shift shall affect 

the quality of life”; and “the work that I am now in charge of is suitable to my knowledge and competency”.  

 In organization factor, they agreed with following elements in a level as described belows.  

 In compensation element, they equally agreed with the statements saying that I trust that if I work in 

another organization, I will get higher compensation”; “I satisfy with the fairness of supervisor”; and “organization’s 

rules and regulations are determined according to the law”.  

 In advancement element, they agreed with the statement saying that “if there is a better opportunity, I am 

ready to quit this job for it”.  

 In supervisor element, they agreed with the statements saying that “my supervisor is a good leader and a 

good consultant when I had problems in work” ; and “ my supervisor positively influences me on extending an 

intention to work here.  
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  Results of the study on an intention to work in the pharmacy division revealed that the respondents ranked 

their overall opinion towards it at moderate level. Element that they highly agreed with was the statement saying 

that “ compensation is the most factor influencing job dislocation” .  Element that they fairly agreed with was the 

statements saying that “ I have a plan to dislocate a job within 1-2 years”   and “ I intend to work here till the 

retirement”. 

 บทนํา  

 การท่ีองค์การจะกระทําภารกิจหลักให้บรรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพนั้น หน่วยงานจําเป็นต้องมี

บุคลากรท่ีมีคุณภาพในปริมาณท่ีเหมาะสมกับงาน  ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนา

องค์การ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการดําเนินการที่เก่ียวกับบุคคลที่ถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าขององค์การ เพื่อให้

สามารถปฎิบัติงานได้สําเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ พร้อมท้ังดําเนินการธํารงรักษาและพัฒนาให้ทรัพยากรมนุษย์

ขององค์การมีคุณภาพชีวิตในการทํางาน โดยมีภารกิจหลัก ได้แก่ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์การกําหนดงาน หรือ

ออกแบบงาน การวิเคราะห์งาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลพนักงาน การฝึกอบรม และพัฒนา ค่าตอบแทน 

สุขภาพ และความปลอดภัย การพันจากงานของพนักงาน ดังน้ัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับที่จะต้องรับผิดชอบต่อ

การจัดการทรัพยากรมนุษย ์

 จากนโยบายการเป็นศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชีย (Medical hub of Asia) ทําให้โรงพยาบาล

ท้ังภาครัฐและเอกชนต่างเร่งพัฒนาการบริการทางการแพทย์สู่ความเป็นเลิศ (Excellent center) ดังนั้นการพัฒนาบุคลากร

ในองค์กร จึงเป็นประเด็นที่สําคัญ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรท่ีองค์กรสามารถดําเนินการได้

ด้วยการเพิ่มความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กร เม่ือบุคลากรมีความพึงพอใจในการทํางาน มีความผูกพันต่อองค์กร 

ย่อมส่งผลให้มีความต้ังใจท่ีจะออกจากงานน้อยลง ผลต่อเน่ืองท่ีตามมาคือเพิ่มการคงอยู่ในองค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการทํางานและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรในที่สุด 

 ปัญหาการลาออกของบุคลากรยังเป็นปัญหาในหลาย ๆ องค์กร ซ่ึงโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม เองได้ประสบ

ปัญหาการลาออกของเภสัชกรมาอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา (2555-2559) จํานวนลาออกท้ังหมด  75 คน 

อายุงานอยู่ระหว่าง 0 -3 ปี จํานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 93.33%  อัตราการลาออก ปี 2559 เท่ากับ 2.75%  และมี

อัตราการได้ทดแทน เท่ากับ 39% โดยเภสัชกรดังกล่าวเป็นกลุ่มช่วงอายุงานท่ีโรงพยาบาลได้ลงทุนในการฝึกอบรมและ

พัฒนาความรู้ ทักษะ เพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน โดยสาเหตุการลาออก

เภสัชกรกลุ่มน้ี ได้แก่ ลักษณะงานหนัก ระบบการนิเทศงาน และการบริหารจัดการ ตามลําดับ (ข้อมูลอัตราการลาออก

พนักงานโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม, 2558) ซึ่งการลาออกเป็นตัวชี้วัดท่ีแสดงว่าเกิดปัญหาการคงอยู่ในองค์กร ตามที่ 

ฮอฟแมน (Hofmann, 1981 cited in Hanson, 1983) กล่าวว่าการอ้างสถิติการลาออกเป็นการอ้างสถิติประกอบให้เห็นได้

อย่างชัดเจนว่ามีปัญหาการคงอยู่เกิดขึ้น (แสงทอง ปุระสุวรรณ,์ 2541: 10) 

 การลาออกของเภสัชกรส่งผลกระทบต่อกระบวนการทํางานท้ังระบบ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการทํางานท่ีเก่ียวข้อง

กับการดูแลผู้ป่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรในโรงพยาบาล โดยการทํางานร่วมกับแพทย์และพยาบาล ได้แก ่ 
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การตรวจสอบซํ้าข้อมูลการจ่ายยาแพทย์ (Medication Order) การตรวจสอบความถูกต้องการส่งมอบยาให้ผู้ป่วย   

การเตรียมยาปราศจากเชื้อ (Sterile Product) การกระจายยาแบบรายวัน (Daily Dose) เป็นผลให้ไม่สามารถส่งมอบยาให้

ทันตามเวลาท่ีกําหนด ซ่ึงกระบวนการทํางานมีลักษณะงานท่ีต้องทําต่อเน่ืองและเก่ียวข้องกับหลายแผนก  ดังน้ัน หาก

ความล่าช้าในการทํางานก็จะส่งผลกระทบต่อทั้งกระบวนการดูแลผู้ป่วย สุดท้ายจะส่งผลเสียต่อองค์กร ซึ่งปัญหา      

ความล่าช้าที่สําคัญอย่างหนึ่ง คือ การลาออกของเภสัชกร ท่ีทํางานในตําแหน่งต่าง ๆ ของกระบวนการทํางาน  

 ผลกระทบจากการลาออกของเภสัชกรท่ีมีต่อกระบวนการทํางาน เกิดความขัดข้องในการทํางาน เน่ืองจาก

ลักษณะงานต้องทํากันอย่างต่อเน่ืองเป็นระบบ การขาดหายเภสัชกร ทําให้ไม่สามารถทํางานให้เสร็จตามเวลาท่ีกําหนดได้ 

เน่ืองจากเภสัชกรที่เหลือต้องแบกรับลักษณะงานท่ีเพิ่มข้ึน เพื่อให้งานเสร็จตามเวลาท่ีกําหนด ส่งผลให้ขวัญและกําลังใจ

ของเภสัชกรท่ียังคงทํางานอยู่ เน่ืองจากความรู้สึกท่ีสูญเสียเพื่อน ร่วมงานทําให้ขาดความกระตือรือร้นในการทํางาน  

ซ่ึงเป็นสาเหตุทําให้การทํางานขาดประสิทธิภาพและงานที่ออกมาไม่ได้มาตรฐาน นอกเหนือจากน้ันสําหรับเภสัชกรท่ีรับเข้า

มาใหม่ ยังไม่สามารถทํางานได้ตามมาตรฐาน ต้องมีการฝึกทักษะการทํางาน ทําให้หัวหน้างานต้องรับภาระเพ่ิมขึ้นใน   

การสอนและฝึกงานเพ่ือให้ได้เภสัชกรท่ีมีความสามารถทัดเทียมกับคนท่ีลาออกไป ส่งผลให้หัวหน้างานทํางานได้ไม่เต็มที่  

หากการลาออกเกิดขึ้นบ่อยครัง้ 

  อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีเภสัชกรส่วนหนึ่งท่ียังคงปฏิบัติงานในโรงพยาบาล แสดงให้เห็นว่ายังคงมีปัจจัยบางอย่าง

ท่ียังดึงดูดเภสัชกลุ่มนี้ไว้ ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจปัจจัยท่ีมีผลต่อการคงอยู่ของเภสัชกรของโรงพยาบาลเชียงใหม ่ราม ท้ังนี้

เพื่อนําข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาล เพื่อสร้างส่ิงจูงใจในการคงอยู่ของ    

เภสัชกรซ่ึงจะส่งผลดีต่อการตอ่การดําเนินการขององค์กร   

แนวคิดและทฤษฎี  

 1) การคงอยู่ในงาน (Job Retention) 

  การคงอยู่ในงาน (job retention) หมายถึง เม่ือบุคลากรได้รับส่ิงท่ีตอบสนองความต้องการของตนจากองค์กรจะ

ทําให้บุคลากรเกิดความต้ังใจท่ีจะปฏิบัติงานในองค์กรต่อไป (Mathis and Jackson, 2006) 

การคงอยู่ในงาน (Job retention) หมายถึง การที่ผู้ปฏิบัติงานเข้าทํางานในองค์การระยะหน่ึงและยังคงทํางานใน

องค์การนัน้ๆ จนถึงปัจจุบัน (บุญใจ ศรีสถิตนรากูร, 2551: 279) 

 การคงอยู่ในงานการศึกษาของปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553) กล่าวว่า การท่ีบุคคลได้รับการคัดเลือกเข้ามา

ปฏิบัติงานไม่ได้จําเจอยู่กับงานน้ันตลอดเวลา บุคคลต้องการขวัญและ กําลังใจ ต้องการพัฒนาให้ก้าวหน้าและม ี    

ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน หากองค์การสามารถตอบสนองส่ิงเหล่าน้ีได้ ก็จะทําให้บุคคลเกิดความรักความผูกพันกับ

งานและองค์การ ย่อมเกิดผลดีท้ังกับองค์การและบุคลากร ถ้าต้องการให้บุคลากรคงอยู่ในองค์การ ผู้บริหารต้องเอาใจ

ใส่บํารุงรักษาบุคลากรอยู่เสมอ เพื่อท่ีจะได้รับท้ังผลงานและบุคลากรท่ีมีประสบการณ์อยู่ในหน่วยงาน ด้ังน้ันการคงอยู่

จึงเป็นส่ิงสําคัญย่ิงสําหรับองค์การ เน่ืองจากเป็นกระบวนการที่จะรักษาบุคลากรผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงานใน

หน่วยงาน ให้มีความพึงพอใจที่จะปฏิบัติงานกับหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและนานท่ีสุด  
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 แนวคิดของTaunton, Krampitz & Woods (1989) ได้กล่าวถึงปัจจัยท่ี มีอิท ธิพลต่อการคงอยู่ ในงานไว้ว่า 

ประกอบด้วยปัจจัย 4 ด้านคือ  

 1) ปัจจัยด้านบุคลากร (Employee Characteristics) ได้แก่ โอกาสการเปล่ียนงาน (Opportunity Elsewhere) 

สัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน (Social Integration) การศึกษา (Education) และภาระครอบครัว (Kinship Responsibility) 

 2) ปัจจัยด้านลักษณะงาน (Task Requirement) ได้แก่ การความจําเจของงาน (Routine) การมีส่วนร่วมในงาน 

(Participation) และการติดต่อสื่อสาร (Instrumental Communication)  

 3) ปัจจัยด้านองค์การ (Organization Characteristics) ได้แก่ ค่าตอบแทน (Pay) ความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน 

(Distributive) และโอกาสการเลื่อนตําแหน่ง/ความก้าวหน้า (Promotional Opportunity)  

 4) ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา (Manager Characteristics) ได้แก่ แรงจูงใจในการจัดการ (Motivation to Manage) 

อํานาจ (Power) อิทธิพล (Influence) และพฤติกรรมการนํา (Leadership Style) 

ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

  วันเพ็ญ นาสอนใจ, มุกดา หนุ่ยศรี และวาริณี เอี่ยมศิริกุล (2559) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงาน
ของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์ ศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพล ประกอบด้วย คุณลักษณะของบุคคล 

ลักษณะงาน คุณลักษณะขององค์การและคุณลักษณะของผู้บังคับบัญชาของพยาบาลวิชาชีพศึกษาระยะเวลาคงอยู่ในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์  และอิทธิพลของคุณลักษณะของบุคคล ลักษณะงาน 

คุณลักษณะขององค์การ และคุณลักษณะของผู้บังคับบัญชาต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็น

พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานโรงพยาบาลชุมชนอย่างน้อย 1 ปี ในจังหวัดเพชรบูรณ์ จํานวน 276 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ใน      

การวิจัยเป็นแบบสอบถาม เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลคุณลักษณะของบุคคล ลักษณะงาน 

คุณลักษณะขององค์การ และคุณลักษณะของผู้บังคับบัญชาของพยาบาลวิชาชีพ พบว่ามีการรับรู้คุณลักษณะของบุคคล 

ลักษณะงาน คุณลักษณะขององค์การ และคุณลักษณะของผู้บังคับบัญชาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  หากโอกาสใน

การเปล่ียนงานมีสูงจะมีการคงอยู่ในงานน้อย เพราะม่ันใจว่าเมื่อลาออกจากงานท่ีทําอยู่จะสามารถหางานใหม่ท่ีเท่ากัน

หรือดีกว่าเดิมได้ ในทางตรงกันข้ามหากโอกาสในการเปล่ียนงานมีน้อยการคงอยู่ในงานของบุคลากรจะสูง เพราะจะมี

ความลังเลใจว่าเม่ือลาออกจากงานแล้วจะหางานใหม่ได้อีกหรือไม่ ความมั่นคงของงานมีผลต่อการคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพ เพราะองค์การใดท่ีมีการจ้างงานท่ีม่ันคงหรือมีงานให้ทําตลอดไปไม่ว่าจะเกิดภาวะวิกฤติใด ๆ ก็ตามก็จะ

ทําให้บุคลากร  ทุกคนต้องการปฏิบัติงานอยู่ในองค์การน้ันได้ตลอดไป เพื่อสร้างความม่ันคงให้ชีวิตและครอบครัว การมี

ส่วนร่วมในงานเป็นการมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติงานและการตัดสินใจเก่ียวกับงานท่ีทําให้พยาบาล

วิชาชีพมีความภาคภูมิใจ รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและมีความสําคัญในความสําเร็จขององค์การ 

 รวิสรา เผือกสิงห์, เรณุการ์ ทองคํารอด, พูลสุข หิงคานนท์ และสุภมาส อังศุโชติ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนภาคเหนือ ประเทศไทย โดยศึกษา
คุณลักษณะของบุคคล 
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คุณลักษณะของงาน คุณลักษณะขององค์กร และคุณลักษณะของผู้บังคับบัญชา ของพยาบาลวิชาชีพใน 

โรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนภาคเหนือประเทศไทย ศึกษาการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ และศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนภาคเหนือประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง

ท่ีใช้ในการศึกษาคือ พยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน ตามแนวชายแดนภาคเหนือ ประเทศไทย จํานวน 

259 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลเกี่ยวกับการคงอยู่ในงาน ข้อมูล

เก่ียวกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ ประกอบด้วย ลักษณะของบุคคล ลักษณะของงาน 

ลักษณะขององค์กรคุณลักษณะของผู้บังคับบัญชา ผลการวิจัยพบว่า 1) การรับรู้คุณลักษณะของบุคคล คุณลักษณะของ

งาน คุณลักษณะขององค์การและคุณลักษณะของผู้บังคับบัญชาของพยาบาลวิชาชีพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง        

2) การคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ  มีค่าเฉล่ียเท่ากับ  25.79  ปี  3) คุณลักษณะของงานสามารถอธิบาย           

ความแปรปรวนของการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพได้ร้อยละ 5.0 

วิธีการดําเนินการวิจัย   

 การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยแบบสํารวจ โดยประชากรที่ใช้ศึกษา คือ บุคลากรเภสัชกร ในโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม 

จํานวน  43 คน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา  ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  มีการเก็บข้อมูลจาก

ประชากรท้ังหมด โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวิจัย โดยเน้ือหาเรื่องปัจจัยการคงอยู่ในงาน พัฒนาข้อคําถามจาก

แนวคิดของทอนตัน เครมพทิซ์ วูดส์ (Taunton, Krampitz & Woods, 1989)  

ผลการศึกษา  

จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 86.0 อายุ 25-30 ปี ร้อยละ 76.7 

สถานะเป็นโสด ร้อยละ 88.4  มีภูมิเนาอยู่ในจังหวัดอ่ืนที่ไม่ใช่จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 53.5  ระดับการศึกษาปริญญาตรี 

ร้อยละ  93.0  โดยหน่วยงานท่ีปฏิบัติงานคือ ผู้ป่วยใน ร้อยละ 48.8  รายได้ต่อเดือน 30,001-35,000 บาท ร้อยละ 39.5   

ระยะปฏิบัติงาน  1 ปี ร้อยละ 34.9 และส่วนใหญ่มีภาระรับผิดชอบครอบครัว  ร้อยละ 76.7  

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ในงานเภสัชกร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม พบว่าผู้ตอบ

แบบสอบถามมีความต้ังใจท่ีจะคงอยู่ในงานของเภสัชกร ในระดับปานกลาง โดยมีผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการคงอยู่ใน
งาน ดังนี้ 

ปัจจัยด้านบุคคล  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วยปานกลาง ในปัจจัยย่อยม ี   

ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยคือ ฉันและเพื่อนร่วมงานสามารถปฏิบัติงานเข้าร่วมกันได้ดีรองลงมาคือฉันสามารถปรึกษา

กับเพื่อนร่วมงานได้เสมอเม่ือมีปัญหาท้ังด้านการปฏิบัติงานหรือเรื่องส่วนตัวและภาระครอบครัว ได้แก่ ฉันมีพ่อแม่ที่
จะต้องดูแลท่ีอยู่ในจังหวัดเชยีงใหม่  

 ปัจจัยด้านลักษณะงาน  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วย ในปัจจัยย่อยม ี        

ความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่งคือ ฉันคิดว่าการอยู่เวรในเวลากลางคืนมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตรองลงมาคือ 
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ลักษณะงานที่ฉันปฏิบัติอยู่ขณะน้ี เหมาะสมกับความรู้และความสามารถของฉัน และลักษณะงานที่ฉันปฏิบัติอยู่ม ี      

ความท้าทายและต้องแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  

ปัจจัยด้านองค์การ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วยปานกลาง ในปัจจัยย่อยมีความ

คิดเห็นดังน้ี 

ค่าตอบแทน มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยได้แก่ ฉันม่ันใจว่าถ้าไปทํางานกับองค์กรอื่นจะได้รับค่าตอบแทนที่

มากกว่ารองลงมาคือ ฉันพอใจกับความยุติธรรมจากผู้บังคับบัญชาของฉัน และกฎระเบียบขององค์กรเป็นไปตามหลักที่

กฎหมายกําหนด เท่ากันกับฉันพอใจกับความยุติธรรมจากเพื่อนร่วมงานของฉัน  

 โอกาสก้าวหน้าเลื่อนตําแหน่ง  มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยได้แก่ ถ้ามีช่องทางก้าวหน้ามากกว่านี้ฉันพร้อม

ท่ีจะลาออกไปองค์กรอื่นทันท ี 

ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับเห็นด้วยในปัจจัยย่อยม ี       

ความคิดเห็นด้วย ดังนี้ ฉันคิดว่าผู้บังคับบัญชาของฉันเป็นผู้นําท่ีดีและเป็นท่ีปรึกษาท่ีดีในเร่ืองงาน ผู้บังคับบัญชาของฉัน

เป็นปัจจัยที่ทําให้อยากทํางานอยู่ที่บริษัทน้ีและฉันยอมรับการปฏิบัติงานของบังคับบัญชา  

ส่วนที่ 3 ความต้ัง ใจต่อการปฏบิัติงานในหน่วยงานเภสัชกรรม 

ผลการศึกษาพบว่า ความต้ังใจต่อการปฏิบัติงาน ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมในระดับปานกลาง  

ในปัจจัยย่อยมีความคิดเห็นในระดับมากคือ สิ่งท่ีทําให้ท่านอยากเปล่ียนงานมากท่ีสุดคือค่าตอบแทน รองลงมามี      

ความคิดเห็นในระดับปานกลางได้แก่  ฉันมีโครงการท่ีจะเปล่ียนงานใหม่ในอีก 1 – 2 ปีข้างหน้า และฉันมีความต้ังใจท่ีจะ

ทํางานจนเกษียณ  

อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาเร่ืองปัจจัยท่ีมีผลต่อการคงอยู่ในงานของเภสัชกร โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม สามารถอภิปรายผล

ดังต่อไปนี ้

ปัจจัยด้านบุคคล  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของวันเพ็ญ นาสอนใจ, มุกดา หนุ่ยศรี และวาริณี เอี่ยมศิริกุล (2559) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์  และ รวิสรา เผือกสิงห์, เรณุการ ์

ทองคํารอด, พูลสุข หิงคานนท์ และสุภมาส อังศุโชติ (2555) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาล

วิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนภาคเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ต่อด้านบุคคลในระดับปานกลางเหมือนกัน   

ปัจจัยด้านลักษณะงาน  จากการศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ซ่ึงไม่

สอดคล้องกับผลการศึกษาของวันเพ็ญ นาสอนใจ, มุกดา หนุ่ยศรี และวาริณี เอี่ยมศิริกุล (2559) ท่ีศึกษาปัจจัยที่มี

อิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์  และรวิสรา เผือกสิงห์,  
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เรณุการ์ ทองคํารอด, พูลสุข หิงคานนท์ และสุภมาส อังศุโชติ (2555) ท่ีศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนภาคเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นต่อด้านลักษณะงานในระดับปานกลาง   

ปัจจัยด้านองค์การ  จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง  

ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาของวันเพ็ญ นาสอนใจ, มุกดา หนุ่ยศรี และวาริณี เอี่ยมศิริกุล (2559) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ  โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์  และรวิสรา เผือกสิงห์,  

เรณุการ์ ทองคํารอด ,พูลสุข หิงคานนท์ และสุภมาส อังศุโชติ (2555) ท่ีศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนภาคเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นต่อด้านองค์การในระดับปานกลาง เหมือนกัน 

ปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชา จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย   

ซ่ึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของวันเพ็ญ นาสอนใจ, มุกดา หนุ่ยศรี และวาริณี เอี่ยมศิริกุล (2559) ท่ีศึกษาปัจจัยท่ีมี

อิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลชุมชน จังหวัดเพชรบูรณ์  และรวิสรา เผือกสิงห์,  

เรณุการ์ ทองคํารอด, พูลสุข หิงคานนท์ และสุภมาส อังศุโชติ (2555) ท่ีศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการคงอยู่ในงานของ

พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลชุมชนตามแนวชายแดนภาคเหนือ ประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นต่อด้านผูบั้งคับบัญชาในระดับปานกลาง  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้ังใจท่ีจะคงอยู่ในงานของเภสัชกร โดยรวมในระดับปาน
กลาง เม่ือพิจารณาจําแนกตามอายุงานจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 2 ปีข้ึนไปมีความ
ต้ังใจที่จําทํางานจนเกษียณในระดับกลางในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปีมีความเห็นต่อเร่ืองน้ีใน

ระดับน้อย ผู้บริหารควรจะธํารงรักษาเภสัชกรโดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีระยะเวลาปฏิบัติงาน 1 ปีเพื่อคงอยู่ในงานได้ระยะหนึ่ง
แล้วความตั้งใจในการคงอยู่ในงานจะมีเพิ่มมากขึ้นและปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ผู้บริหารควรให้

ความสําคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ี 
ระดับความคิดเห็นโดยรวมต่อปัจจัยด้านบุคคลและปัจจัยด้านองค์กรท่ีมีผลต่อการคงอยู่ในงาน อยู่ในระดับเห็น

ด้วยปานกลาง ในขณะท่ีปัจจัยด้านลักษณะงานและปัจจัยด้านผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับเห็นด้วยเม่ือพิจารณาปัจจัยย่อย

ของแต่ละปัจจัย พบว่า  

ปัจจัยด้านบุคคล พบว่า ปัจจัยยอ่ยด้านโอกาสการเปลี่ยนงาน มีระดับความคิดเห็นต่อการคงทํางานที่เดิม อยู่ใน

ระดับเห็นด้วยปานกลาง ถึงแม้จะมีโอกาสเปล่ียนสายงานจากท่ีทําอยู่ในปัจจุบันหรือการได้รับข้อเสนอเพื่อการศึกษา     

ต่อจากที่อื่น ผู้บริหารควรพิจารณา 

1. ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้บริหารในหน่วยงาน ควรมอบหมายงานหรือลักษณะงานให้เหมาะสม

กับผู้ปฏิบัติงาน หรือจัดให้มีการการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนงานให้เภสัชกรได้ปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะหลากหลาย ให้โอกาส
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ผู้ปฏิบัติงานเลือกงานหมุนเวียนงานและเปลี่ยนแปลงตารางการทํางานได้ เพื่อให้บุคลากรมีความสมดุลระหว่างชีวิต     

การทํางานและชวีิตครอบครัว 

2. พัฒนาระบบการติดต่อส่ือสารภายในองค์การให้มีความชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่าง

หน่วยงานและการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพท่ีดีให้กับบุคลากรซึ่งจะส่งผลให้การทํางานระหว่างหน่วยงานมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน  

ปัจจัยด้านลักษณะงาน รายข้อย่อยจําแนกตามหน่วยงานท่ีปฏิบัติพบว่าการอยู่เวรในเวลากลางคืนมีผลกระทบ

ต่อคุณภาพชีวิต ในระดับเห็นด้วยอย่างย่ิง ถึงแม้ว่าการได้อยู่เวรจะทําให้รายได้เพ่ิมขึ้นด้านปริมาณงานท่ีรับผิดชอบไม่

สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลา และลักษณะงานท่ีปฏิบัติอยู่ขณะน้ีเหมาะสมกับความรู้และความสามารถ มีความท้าทาย

และต้องแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ในระดับปานกลาง เน่ืองด้วยเภสัชกรจะมีบทบาทหน้าท่ีหลักด้านการบริหาร

จัดการยาในโรงพยาบาลท้ังน้ีข้ึนอยู่กับเป้าหมายและทิศทางขององค์กร โรงพยาบาลน้ันมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ

เป้าหมายขององค์กร ผู้บริหารควรพิจารณา 

1. การช้ีแจงถึงลักษณะงาน เป้าหมายขององค์กรให้ชัดเจนต้ังแต่กระบวนการสรรหาบุคลากร รวมถึงการชี้แจง

ผลตอบแทนจากลักษณะงานขององค์กรท่ีมีความแตกต่างจากโรงพยาบาลอื่น ท้ังน้ีเพื่อให้บุคลากรเกิดความเข้าใจใน    

การมาปฏิบัติงานในองค์กร 

2. พิจารณาเร่ืองเทคโนโลยีท่ีสามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัวและแม่นยําช่วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพการทํางาน 

3. ด้านการมีส่วนร่วมในงาน ผู้บริหารควรเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบาย มีโอกาส

เสนอแนะความคิดเห็นเพื่อพัฒนาปรับปรุงงาน ตลอดท้ังมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพิจารณาการทํา Knowledge 

sharing จากลักษณะงานที่มีความเหมือนกันของแต่ละหนว่ยงานเภสัชกรรม เพ่ือนํามาปรับใช้ในแต่ละหน่วยงาน  

ปัจจัยด้านองค์การ พบว่าปัจจัยย่อยด้านความเหมาะสมของค่าตอบแทน มีระดับความคิดเห็นด้วยปานกลาง 

และเห็นด้วยว่าองค์กรอ่ืนจะให้ค่าตอบแทนท่ีมากกว่าสวัสดิการท่ีได้ไม่แตกต่างจากองค์กรอ่ืนในระดับความคิดเห็น      

ปานกลาง ปัจจัยย่อยด้านโอกาสก้าวหน้าเลื่อนตําแหน่งน้ัน ระดับความคิดเห็นด้วยกับการลาออกไปองค์กรอื่นทันทีหากมี

ช่องทางก้าวหน้ามากกว่า สอดคล้องกับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าในงานและโอกาสได้เล่ือนตําแหน่งงานในองค์กรอยู่

ในระดับความเห็นปานกลาง ผู้บริหารควรพิจารณา 

1. ระบบค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมเน่ืองจากอุตสาหกรรมโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ มีการแข่งขันกันสูง 

หรืออาจพิจารณาค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินทางอ้อม แผนการประกัน สวัสดิการสังคม ท่ีพักอาศัย การส่งเสริมให้ม ี      

การนําเสนอผลงานประจําปี โดยมีค่าตอบแทนแลกกับผลงาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการพักผ่อนประจําปี หรืออาจจะเป็น

ค่าตอบแทนไม่เป็นตัวเงิน (Non-financial compensation) เช่น โอกาสได้รับการยอมรับ โอกาสก้าวหน้า เป็นต้น  

2. พัฒนาความก้าวหน้าในตําแหน่งงาน พิจารณาการกําหนดแผนงานความก้าวหน้า (Career Path Planning) 

สนับสนุนการฝึกอบรมอย่างสมํ่าเสมอ เปิดโอกาสให้มีการพบปะกลุ่มวิชาชีพเดียวกัน เพื่อเป็นการกระตุ้นและย้ําเตือน       

การพัฒนา  
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3. พิจารณาระบบสํารองคน Talent Pool เพื่อเสริมสร้างขึ้นสู่ตําแหน่งระดับสูง  

ความต้ังใจต่อการปฏิบัติงานในหน่วยงาน พบว่า รายข้อย่อย ความต้ังใจที่จะทํางานจนเกษียณมีระดับน้อยถึง

ปานกลาง ในขณะที่มีโครงการท่ีจะเปล่ียนงานใหม่อีก 1-2 ปี ในระดับปานกลาง โดยมีปัจจัยด้านค่าตอบแทนเป็นสิ่งที่   

ทําให้พนักงานเปล่ียนงานในระดับความคิดเห็นมาก ผู้บริหารควรส่งเสริมให้มีการธํารงรักษาบุคลากรของเภสัชกรใน

โรงพยาบาล ควรเปิดโอกาสให้เภสัชกรมีการพัฒนาด้านการศึกษาและสร้างขวัญกําลังใจให้ได้รับความก้าวหน้าในอนาคต 

และส่งเสริมสวัสดิการต่างๆและค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม การให้เภสัชกรได้มีส่วนร่วมในงาน การแสดงความคิดเห็นเพื่อให้

รู้สึกมีส่วนร่วมและรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  ซ่ึงสามารถทําให้เภสัชกรมีความตั้งใจคงอยู่ในงานโดยรวมอยู่ในระดับ    

ท่ีสูงขึ้น  
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