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Abstract 

This descriptive research aimed to study persistence intentions and to analyze factors 

related to work, persistence intention of Surat Thani Cancer Hospital personnel.  The sample 

consisted of 94 personnel of the Surat Thani Cancer Hospital at all levels. The research 

instrument was a questionnaire consisting of 3 parts: Part 1, Personal Data Record, Part 2, 

Organizational Ambience Questionnaire, Part 3, Intention to Persistence.  On the job  Which 

was validated by experts and tested for confidence using the Alpha and Cronbach method, 

achieving a confidence value of 0.937.The data were collected by distributing questionnaires 

in September-October 2019 and analyzed.  The descriptive statistics were numbered, 

percentage, mean and standard deviation, and inferential statistics were Chi-Square and 

Fisher's Exact Test. The results were as follows. 

Most personnel have an idea of moving from their current job.  For some time, 47.9 

percent had the idea of quitting their current job.  Without this idea at all, 55.3 percent 

The variables related to personnel persistence intent were gender, age, mission 

group, duration of service.  Salary rate  Other comorbidities, respectively, level of education, 

marital status, position did not correlate with employee’s persistence intention. 

The above research shows that  executives should promote organizational 

commitment to female personnel in the age group 51-59 years working for more than 15 

years with a salary rate of more than 30,000 Baht.  There is a feeling that is part of the 

organization.  To have an annual health check and surveillance of the underlying disease,  

Exercise  There are opportunities for further study for professional development and 

operational potential.  Assign personnel to lead the group based on their individual 

capabilities.  To encourage everyone to participate in the organization. 
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บทคัดยอ 

การวิจัยเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความต้ังใจคงอยูในงานและวิเคราะหปจจัยท่ีมี

ความสัมพันธกับความต้ังใจตอการคงอยูในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี กลุมตัวอยางไดแก

บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานีทุกระดับ จํานวน 94 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

ประกอบดวย 3 สวน ไดแก  สวนท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล   สวนท่ี 2  แบบสอบถามบรรยากาศของ

องคกร  สวนท่ี 3 ความต้ังใจตอการคงอยูในงาน  ซึ่งผานการตรวจสอบความตรงโดยผูเช่ียวชาญและทดสอบ

ความเช่ือมั่นดวยวิธีอัลฟาและครอนบาคไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.937 เก็บรวบรวมขอมูลโดยแจก

แบบสอบถามในเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 และวิเคราะหขอมูลดวย สถิติพรรณา ไดแก จํานวน 

รอยละ คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ สถิติอนุมาน ไดแก Chi-Square  และ Fisher’s Exact Test 

ผลการวิจัยมีดังตอไปนี ้ 

บุคลากรสวนใหญมีความคิดท่ีจะยายจากงานปจจุบัน โดยคิดอยูบางเปนบางเวลา รอยละ 47.9, มี

ความคิดท่ีจะลาออกจากอาชีพปจจุบันท่ีทํางานอยู โดยไมมีความคิดนี้เลย รอยละ 55.3 

ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับความต้ังใจตอการคงอยูในงานของบุคลากร คือเพศ    อายุ     กลุมภารกิจ  

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน    อัตราเงินเดือน โรคประจําตัวอื่นๆ    ตามลําดับ  สวน ระดับการศึกษา  

สถานภาพสมรส  ตําแหนง  ไมมีความสัมพันธกับความต้ังใจตอการคงอยูในงานของบุคลากร   

จากการวิจัยดังกลาวแสดงใหเห็นวา ผูบริหารควรสงเสริมความผูกพนัตอองคกรใหบุคลากรเพศหญิงใน

กลุมชวงอายุ 51-59 ป ปฏิบัติงานมากกวา 15 ป และมีอัตราเงินเดือนมากกวา 30,000 บาท อยูปฏิบัติงาน มี

ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกร  ใหมีการตรวจสุขภาพประจําปและเฝาระวังการเปนโรคประจําตัว การ

ออกกําลังกาย มีโอกาสในการศึกษาตอเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพและศักยภาพในการปฏิบัติงาน มอบหมายให

บุคลากรเปนผูนํากลุมโดยพิจารณาจากความสามารถของแตละบุคคล เพื่อสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในองคกร 

คํารหัส : ความต้ังใจตอการคงอยูในงาน 
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บทนํา 

องคการอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)1 ระบุวาระบบ หลักประกันสุขภาพถวน

หนา (Universal Health Coverage : UHC) ของไทยเปนหนึ่งในตัวอยางท่ีดีท่ีสุดของการระบบหลักประกัน

สุข สภาพท่ีดีโดยไมตองจายแพง สอดรับกับสภาวะของประเทศไทยท่ีมีรายไดตอหัวคอนขางตํ่าเมื่อเทียบกับ

ประเทศอื่นท่ีมีการใชระบบประกัน สุขภาพถวนหนาเชนเดียวกัน การบริการสาธารณสุขของภาครัฐมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่องและครอบคุลมประชากรเกือบท้ังประเทศ โดย รัฐบาลไดขยายสถานพยาบาล ซึ่งรวมถึง

ศูนยอนามัยและโรงพยาบาลตาง ๆ เพื่อรองรับจํานวนผูปวยท่ีเพิ่มข้ึน ปจจุบันสถานพยาบาล  ท่ัวประเทศมี

จํานวนมากกวา 38,500 แหง เปนสถานพยาบาลของรัฐประมาณ 34% หรือ 13,090 แหง ท่ีเหลือเปนของ

ภาคเอกชน(https://www.bangkokbiznews.com/ blog/detail/644407)1 แม สถานพยาบาลของรัฐจะมี

อยูมาก แตโรงพยาบาลรัฐก็ประสบปญหาในหลายๆ ดานซึ่งรวมไปถึงปญหาการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ 

ปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย และบุคลากรในฝายสนับสนุน  โรงพยาบาลมีความจําเปนตองใช

บุคลากรในหลากหลายดาน ท่ีมีความเช่ียวชาญ และบุคลากรท่ีใชในการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของ

โรงพยาบาลใหเกิดการบริการท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึงกับผูเขารับบริการแตบุคลากรตางๆ เหลานี้ตองทํางาน

ภายใตตองการของผูรับบริการท่ีตองการคุณภาพการใหบริการโรงพยาบาลท่ี สูงข้ึนในทุกวัน  อีกท้ังการ

เปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีจํานวนผูสูงอายุมากข้ึนทําใหมีการเพิ่มข้ึนของโรคเรื้อรังตางๆ และ 

ประเทศไทยทําการปฏริูประบบบริการสุขภาพใหมีการประกันสุขภาพเปดโอกาสใหมีการเขาถึงบริการสุขภาพ

แกผูดอยโอกาสและผู ยากไรทําใหมีการใชบริการสุขภาพมากข้ึน รวมไปถึงการมุงพัฒนาธุรกิจบริการสุขภาพ

โดยใหเปนประเทศไทยเปนศูนยกลางการบริการ ทางสุขภาพ Medical Hub ดวยการเพิ่มสถานบริการสุขภาพ

ของภาคเอกชนเพื่อรองรับผูใชบริการตางชาติยิ่งทําใหเกิดการไหลออก ของบุคลากรในโรงพยาบาลรัฐไปยัง

ภาคเอกชนมากยิ่งข้ึน ซึ่งรวมไปถึงรายไดคาตอบแทนท่ีสูงกวา จึงเปนปญหาท่ีสงผลกระทบโดยตรง กับ

โรงพยาบาลท่ี ดวยสาเหตุดังกลาวใหมีบุคลากรลาออกจากงาน หรือโอนยาย ไปปฏิบัติงานท่ีหนวยงานอื่น 

ทฤษฎี  2 ปจจัยของ Herzberg หรือ Two Factor Theory 2 มีปจจัยหรือองคประกอบ 2 ประการ  ท่ีมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจและไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก องคประกอบจูงใจ (Motivation 

Factors) และ องคประกอบคํ้าจุน (Maintenance Factors) หรือองคประกอบสุขอนามัย (Hygiene 

Factors) องคประกอบจูงใจ (Motivation Factors) เปนองคประกอบท่ีเกี่ยวของกับงานท่ีปฏิบัติโดยตรง และ

เปนส่ิงจูงใจใหบุคลากรเกิดความพึงพอใจในการทํางานและองคประกอบคํ้าจุน (Maintenance Factors) หรือ

องคประกอบสุขอนามัย(Hygiene Factors)เปนองคประกอบท่ีชวยปองกันการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีจะเกิด

ความไมชอบงานหรือหยอนประสิทธิภาพลง 

จากสถิติการโอนยาย ลาออกของเจาหนาท่ีโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานียอนหลัง 3 ป คือ ในป 

พ.ศ. 2559 มีจํานวน 20 คน ป พ.ศ. 2560 มีจํานวน 13 คน ป พ.ศ. 2561 มีจํานวน 13 คน ซึ่งเหตุผลในการ

ลาออกโอนยายคือ เพื่อประกอบธุรกิจสวนตัว การปรับเปล่ียนตําแหนงงานและการยายกลับภูมิลําเนาเดิม 
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ฉะนั้นโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานีจึงจําเปนตองตรวจสอบดูวามีปจจัยอะไรบางท่ีมีความสัมพันธกับความ

ต้ังใจตอการคงอยูในงานของบุคลากร  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาความต้ังใจคงอยูในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี 

2. เพื่อวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความต้ังใจตอการคงอยูในงานของบุคลากรโรงพยาบาล

มะเร็งสุราษฎรธานี 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจัยแบบพรรณนา (Descriptive Research) ประชากร ประชากรท่ีใชศึกษาในครั้งนี้คือ คือ 

บุคคลากรท่ีปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี ประจําปงบประมาณ 2562 จํานวนท้ังส้ิน  250  คน 

กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรท่ีปฏิบัติงาน  ณ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี ระหวางเดือน ตุลาคม 2562   ถึง 

เดือนธันวาคม 2562 การกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูป รอยละ 25 3 เครื่องมือท่ีใชในการ

รวบรวมครั้งนี้ เปนแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางข้ึน โดยไดแบงลักษณะของแบบสอบถามออกเปน 3 สวน คือสวน

ท่ี 1 แบบบันทึกขอมูลสวนบุคคล  ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส โรคประจําตัว ตําแหนง 

กลุมภารกิจ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน สวนท่ี 2 แบบสอบถามบรรยากาศขององคกร  

จํานวน 22 ขอ  ประกอบดวย การมีสวนในองคกร   จํานวน 5 ขอ ความพอใจในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

จํานวน 5 ขอ  ความรูสึกวาตนเองมีความสําคัญขององคกร  จํานวน 5 ขอ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน 

จํานวน 7 ขอ สวนท่ี 3 ความต้ังใจตอการคงอยูในงาน ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามท่ีรางข้ึนไปปรึกษากับ

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตองทางภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา (Content 

Validity) แลวนําไปปรับปรุงคําถามตามท่ีผูทรงคุณวุฒิเสนอแนะแลวสงใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณาอีกครั้งจนเปน

ท่ียอมรับถือวามีความเท่ียงตรงตามเนื้อหาแลวจึงนําไปใชในการวิจัย การตรวจสอบความเช่ือมั่น (Reliability) 

ผูวิจัยไดนําแบลสอบถามทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยางจํานวน 

11 คน และนาํแบบสอบถามท้ังหมดมาใหคะแนนและวิเคราะหหาความเช่ือมั่นโดยคํานวนจากสูตรของครอน

บาช (Cronbach’s Coefficient + Alpha) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป ไดผลการวิเคราะหคาความเช่ือมั่น

เทากับ 0.937 ผูวิจัยทําหนังสือขอความรวมมือถึงทุกหนวยงานและขออนุญาตแจกแบบสอบถาม ใชระยะเวลา

ประมาณ 30 วัน เมื่อเก็บแบบสอบถาม ตรวจสอบแบบสอบถามท่ีสมบูรณ นํามาวิเคราะห จํานวน 94 ฉบับ 

ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีไดตอบเรียบรอยแลวมาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลแลวประมวลผล โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร  วิเคราะหโดยใชสถิติพรรณา (Descriptive statistic) ไดแก จํานวน รอยละ 

คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน (Inferential statistic) ไดแก Chi-Square  และ Fisher’s 

Exact Test 
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ผลการวิจัย 

1.ขอมูลท่ัวไป 

บุคลากรสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 84, มีอายุเฉล่ีย 36.57, มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี รอยละ 

80.90, สถานภาพการสมรส คู รอยละ 51.10, ไมมีโรคประจําตัว รอยละ 76.6, ตําแหนงผูปฏิบัติการ รอยละ 

83.60, กลุมภารกิจดานการพยาบาล รอยละ 38.30, ระยะเวลาในการปฏิบัติงานเฉล่ีย 10.66, อัตราเงินเดือน

เฉล่ีย 19923.47  

ตารางท่ี 1 จํานวนรอยละของบุคลากรจําแนกตามขอมูลท่ัวไป 

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน

(คน) 

รอยละ 

เพศ    

 ชาย 15 16.00 

 หญิง 79 84.00 

อายุ (ป)    

 ≤ 30 32 34.00 

 31-40 20 21.30 

 41-50 39 41.50 

 51-59 3 3.20 

       = 36.57 S.D. = 8.64   

ระดับการศึกษา   

 ตํ่ากวาปริญญาตร ี 18 19.10 

 สูงกวาปริญญาตรี 76 80.90 

สถานภาพการสมรส   

 โสด 37 39.40 

 คู 48 51.10 

 หมาย 5 5.30 

 หยา/แยกกันอยู 4 4.30 

โรคประจําตัว   

 โรคความดัน 1 1.1 

 โรคหัวใจ 1 1.1 

 โรคเบาหวาน 1 1.1 
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ขอมูลท่ัวไป จํานวน

(คน) 

รอยละ 

 โรคอื่น ๆ 20 21.3 

 ไมมีโรคประจําตัว 72 76.6 

ตําแหนง    

 ผูบริหาร 6 6.40 

 ผูปฏิบัติการ 88 83.60 

กลุมภารกิจ   

 ภารกิจอํานวยการ 26 27.70 

 ภารกิจดานวิชาการและการแพทย 30 31.90 

 ภารกิจดานการพยาบาล 36 38.30 

 ภารกิจดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 2 2.10 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   

 < 5 ป 28 29.80 

 5-9 ป 21 22.30 

 10-14 ป 8 8.50 

 > 15 ป 37 39.40 

     = 10.66 S.D. = 8.57   

อัตราเงินเดือน   

 < 10,000 บาท 26 27.70 

 10,001 – 20,000 บาท 27 28.70 

 20,001 – 30,000 บาท 23 24.50 

 30,001 – 40,000 บาท 11 11.70 

 40,001 – 50,000 บาท 4 4.30 

 > 50,000 บาท 3 3.20 

     = 19923.47 S.D. = 11439.26   
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2. ความต้ังใจตอการคงอยูในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธาน ี

บุคลากรสวนใหญมีความคิดท่ีจะยายจากงานปจจุบัน โดยคิดอยูบางเปนบางเวลา รอยละ 47.9, มี

ความคิดท่ีจะลาออกจากอาชีพปจจุบันท่ีทํางานอยู โดยไมมีความคิดนี้เลย รอยละ 55.3 

ตารางท่ี 2 จํานวนรอยละของบุคลากรจําแนกตามความต้ังใจตอการคงอยูในงาน 

ความต้ังใจตอการคงอยูในงาน จํานวน(คน) รอยละ 

ความคิดท่ีจะยายจากงานปจจุบัน   

ไมมีความคิดนี้เลย 42 44.7 

คิดอยูบางเปนบางเวลา 45 47.9 

คิดถึงเรื่องนี้อยูตลอดเวลา 7 7.4 

ความคิดท่ีจะลาออกจากอาชีพปจจุบัน   

ไมมีความคิดนี้เลย 52 55.3 

คิดอยูบางเปนบางเวลา 34 36.2 

คิดถึงเรื่องนี้อยูตลอดเวลา 8 8.5 

 

3.ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความต้ังใจตอการคงอยูในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี 

  ผลการศึกษาพบวา  ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับความต้ังใจตอการคงอยูในงานของบุคลากร คือเพศ    

อายุ     กลุมภารกิจ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน    อัตราเงินเดือน โรคประจําตัวอื่นๆ    ตามลําดับ  สวน 

ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  ตําแหนง  ไมมีความสัมพันธกับความต้ังใจตอการคงอยูในงานของบุคลากร 

ตารางท่ี 3 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความต้ังใจตอการคงอยูในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี 

ตัวแปร 
การคงอยูในงาน 

χ² df p 
ไมออก ออก 

เพศ   - - .048* 

ชาย 12(80.0) 3(20.0)    

หญิง 40(50.6) 39(49.4)    

อายุ(ป)   - - .000* 

<30 26(81.3) 6(18.8)    

31-40 5(25.0) 15(75.0)    

41-50 21(53.8) 18(46.2)    

51-59 0(0.0) 3(100.0)    

 

 

  - - 
.307* 
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ตัวแปร 
การคงอยูในงาน 

χ² df p 
ไมออก ออก 

ระดับการศึกษา 

ตํ่ากวาปริญญาตร ี 12(66.7) 6(33.3)    

สูงกวาปริญญาตรี 40(52.6) 36(47.4)    

สถานภาพสมรส   - - .276* 

โสด 24(64.9) 13(35.1)    

คู  22(46.8) 25(53.2)    

หมาย/หยา/แยกกันอยู 6(60.0) 4(40.0)    

โรคความดัน   - - .447* 

ไมเปน 52(55.9) 41(44.1)    

เปน 0(0.0) 1(100.0)    

โรคหัวใจ   - - 1.000* 

ไมเปน 51(54.8) 42(45.2)    

เปน 1(100.0) 0(0.0)    

โรคเบาหวาน              - - 1.000* 

ไมเปน 51(54.8) 42(45.2)    

เปน 1(100.0) 0(0.0)    

โรคอื่นๆ   - - .012* 

ไมเปน 46(62.2) 28(37.8)    

เปน 6(30.0) 14(70.0)    

ไมมีโรคประจําตัว   - - .052* 

ไมเปน 8(36.4) 14(63.6)    

เปน 44(61.1) 28(38.9)    

ตําแหนง   - - .402* 

ผูบริหาร 2(33.3) 4(66.7)    

ผูปฏิบัติ 50(56.8) 38(43.2)    

กลุมภารกิจ   - - .000* 

ดานอํานวยการ 14(53.8) 12(46.2)    

ดานวิชาการและการแพทย 26(86.7) 4(13.3)    

ดานการพยาบาล 12(33.3) 24(66.7)    

ดานการพัฒนาระบบสุขภาพ 0(0.0) 2(100.0)    
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ตัวแปร 
การคงอยูในงาน 

χ² df p 
ไมออก ออก 

 

 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

  - - 

.032* 

< 5 ป 20(71.4) 8(28.6)    

5-9 ป 12(57.1) 9(42.9)    

10-14 ป 6(75.0) 2(25.0)    

>15 ป 14(37.8) 23(62.2)    

อัตราเงินเดือน   - - .009* 

< 10,000 บาท 15(57.7) 11(42.3)    

10,001-15,000 บาท 19(70.4) 8(29.6)    

15,001-20,000 บาท 15(65.2) 8(34.8)    

20,001-25,000 บาท 2(18.2) 9(81.8)    

25,001-30,000 บาท 1(25.0) 3(75.0)    

> 30,000 บาท 0(0.0) 3(100.0)    

* Fisher’ Exact Test 
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อภิปรายผล 

ความต้ังใจคงอยูในงานของบุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี  ผลการศึกษาพบวา

บุคลากรมีความต้ังใจคงอยูในงานไมมีความคิดท่ีจะลาออกจากอาชีพปจจุบัน รอยละ 55.3  แต มี

ความคิดท่ีจะยายจากงานปจจุบัน โดยคิดอยูบางเปนบางเวลา รอยละ 47.9  ผลการศึกษาในครั้งนี้

สอดคลองกับผลการวิจัยของ  นิตยา วันทยานันท 4 ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความต้ังใจคง

อยูในงานของพยาบาลวิชาชีพกลุมลูกจางช่ัวคราว โรงพยาบาลในเขตจังหวัดสกลนคร 

เมื่อวิเคราะหปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความต้ังใจตอการคงอยูในงานของบุคลากรโรงพยาบาล

มะเร็งสุราษฎรธานี พบวาตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับความต้ังใจตอการคงอยูในงานของบุคลากร คือเพศ  

อายุ   กลุมภารกิจ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน   อัตราเงินเดือน โรคประจําตัวอื่นๆ    ตามลําดับ  สวน

ระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  ตําแหนง  ไมมีความสัมพันธกับความต้ังใจตอการคงอยูในงานของ

บุคลากร ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของวัชราพร เชยสุวรรณ และคณะ5ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสัมพันธกับ

การคงอยูในงานของนิตยา วันทยานันท 4 ศึกษาเรื่องปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความต้ังใจคงอยูในงาน

ของพยาบาลวิชาชีพกลุมลูกจางช่ัวคราว โรงพยาบาลในเขตจังหวัดสกลนคร 

ขอเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบวา บุคลากรโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎรธานี สวนใหญมีความต้ังใจคงอยูใน

งานในองคกรเฉล่ียอยูในระดับมาก      ตัวแปรท่ีมีความสัมพันธกับความต้ังใจตอการคงอยูในงานของ

บุคลากร คือเพศ  อายุ   กลุมภารกิจ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน    อัตราเงินเดือน โรคประจําตัวอื่น ๆ    

ตามลําดับ  สวนระดับการศึกษา  สถานภาพสมรส  ตําแหนง  ไมมีความสัมพันธกับความต้ังใจตอการคง

อยูในงานของบุคลากร ผูวิจัยจึงมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. ผูบริหารควรสงเสริมความผูกพันตอองคกรใหบุคลากรเพศหญิงในกลุมชวงอายุ 51-59 ป 

ปฏิบัติงานมากกวา 15 ป และมีอัตราเงินเดือนมากกวา 30,000 บาท อยูปฏิบัติงาน มี

ความรูสึกวาเปนสวนหนึ่งขององคกร 

2. ผูบริหารควรสงเสริมใหตรวจสุขภาพประจําปและเฝาระวังการเปนโรคประจําตัวของ

บุคลากรรวมท้ังสนับสนุนใหมีกิจกรรมในการออกกําลังกายอยางตอเนื่อง 

3. ผูบริหารควรสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสในการศึกษาตอเพื่อพัฒนาทางวิชาชีพและ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน  

4. ผูบริหารควรมอบหมายใหบุคลากรเปนผูนํากลุมโดยพิจารณาจากความสามารถของแตละ

บุคคล เพื่อสงเสริมใหทุกคนมีสวนรวมในองคกร 
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