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สมหญิง ลมูลพักตร์. (2558). ปั จจัยเชิงเหตุพหุระดับและผลของความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ
การพยาบาลทีส่ ง่ ผลต่อผลการปฏิบตั งิ าน และความตัง้ ใจออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ
โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร. ปริญญานิพนธ์ วท.ด. (การวิจยั พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์).
กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. อาจารย์ทป่ี รึกษาปริญญานิพนธ์:
ดร.นําชัย ศุภฤกษ์ชยั สกุล, รองศาสตราจารย์ ดร.บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร.
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงของปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมส่วน
บุคคล และปั จจัยด้านจิตลักษณะทีม่ ตี ่อความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพ 2) เพือ่ ศึกษาอิทธิพลความยึด
มันผู
่ กพันในวิชาชีพที่มตี ่อผลการปฏิบตั งิ านและความตัง้ ใจออกจากวิชาชีพ 3) เพื่อศึกษาอิทธิพล
ทางอ้อมของปั จจัยด้านสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล และปั จจัยด้านจิตลักษณะทีม่ ตี ่อผลการปฏิบตั งิ าน
และความตัง้ ใจออกจากวิชาชีพ 4) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรงข้ามระดับของปั จจัยด้านสภาพแวดล้อม
่ กพันในวิชาชีพ 5) เพื่อศึกษาอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับของปั จจัย
ของกลุ่มงานทีม่ ตี ่อความยึดมันผู
ด้านสภาพแวดล้อ มของกลุ่ ม งานที่มีต่ อ ผลการปฏิบ ัติงานและความตัง้ ใจออกจากวิช าชีพ กลุ่ ม
ตัวอย่างในการวิจยั คือ พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร จํานวน 535 คน และ
111 กลุ่มงาน โดยมีสมาชิกภายในกลุ่มงานเฉลี่ย 4.820 ทีไ่ ด้มาจากการสุ่มแบบหลายขัน้ ตอน เก็บ
ข้อมูล โดยใช้แ บบสอบถามจํานวน 11 แบบวัด ซึ่งมีค่ าความเชื่อ มันแบบสอดคล้
่
อ งภายในของ
แบบสอบถามอยู่ระหว่าง 0.897-0.976 วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิตเิ ชิงบรรยาย การวิเคราะห์ขอ้ มูล
เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และศึกษา
รูปแบบความสัมพันธ์โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพการพยาบาล
ผลการวิจยั สรุปได้ดงั นี้
โมเดลเชิงสาเหตุความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพการพยาบาล ผลการปฏิบตั งิ าน และความ
ตัง้ ใจออกจากวิชาชีพมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังจากการปรับโมเดล ( = 461.629,
= 156, CFI = 0.962, TLI = 0.947, RMSEA = 0.061) ในผลการวิเคราะห์ระดับบุคคลพบว่า ความ
สอดคล้อ งระหว่ างบุ ค คลกับ วิช าชีพ มีส่ว นสําคัญ ส่งผลให้เกิด ความยึด มันผู
่ ก พัน ในวิช าชีพ การ
พยาบาล นอกจากนี้แล้วความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพและความมากเกินไปของบทบาท
ยังมีอิท ธิพ ลต่ อความตัง้ ใจออกจากวิช าชีพ ส่วนทุ น ทางจิต วิท ยาเชิงบวกและอัต มโนทัศ น์ ข อง
พยาบาลวิชาชีพมีอทิ ธิพลต่อผลการปฏิบตั งิ าน ความยึดมันผู
่ กพันในวิชาชีพการพยาบาลกลายเป็ น
ผลลัพธ์เช่นเดียวกันกับความตัง้ ใจออกจากวิชาชีพและผลการปฏิบตั งิ าน ในผลการวิเคราะห์ระดับ
่ กพันในวิชาชีพการ
กลุ่มพบว่า ความเหนี ยวแน่ นในทีมส่งผลทางตรงข้ามระดับต่อความยึดมันผู
พยาบาลของกลุ่มงาน ความสอดคล้องระหว่างบุ คคลกับวิชาชีพของกลุ่มงาน ความยุติธรรมใน
องค์การของกลุ่มงาน ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของกลุ่มงาน และอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพ
ของกลุ่มงาน ผลการปฏิบตั ิงานของกลุ่มงานได้รบั อิทธิพลจากอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพของ
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กลุ่มงานและความเหนียวแน่นในทีม ส่วนความตัง้ ใจออกจากวิชาชีพของกลุ่มงานได้รบั อิทธิพลจาก
ความยุตธิ รรมในองค์การของกลุ่มงานและความเหนียวแน่ นในทีม จากผลการศึกษาในครัง้ นี้ได้ขอ้
ค้นพบทีน่ ่าสนใจ ได้แก่ การพบอิทธิพลของตัวแปรความตัง้ ใจออกจากวิชาชีพทัง้ ในระดับบุคคลและ
ระดับกลุ่ม โดยอิทธิพลทีพ่ บในตัวแปรความตัง้ ใจออกจากวิชาชีพของทัง้ สองระดับนี้เกิดจากตัวแปร
ที่แ ตกต่ า งกัน (Fuzzy composition model) และการพบข้อ สนั บ สนุ น ทฤษฎี พ หุ ร ะดับ เกี่ย วกับ
ความสัม พัน ธ์ข องตัว แปรระดับ บุ ค คลที่ส ามารถยกระดับ เป็ นความสัม พัน ธ์ ร ะดับ กลุ่ ม งานได้
(Homologous multilevel relationship) ในตัวแปรอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพทีม่ คี วามสามารถ
ในการอธิบายทีก่ ว้างกว่าระดับบุคคล โดยสามารถขยายอํานาจการอธิบายไปยังระดับกลุ่มได้
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The purposes of this research were: 1) to study the direct effect of environmental
factors and psychological characteristic factor on professional engagement 2) to study the
direct effect of professional engagement on job performance and intention to leave the
nursing profession. 3) to study the indirect effect of environmental factors, psychological
factors, on job performance, and intention to leave the nursing profession 4) to study the
cross - level direct effect of environmental factor functions as group-level variable on
professional engagement 5) to study the cross - level indirect effects of group-level
environmental factors on job performance and intention to leave the nursing profession. The
sample was composed of 535 nurses from 111 work-groups, with a cluster size of 4.820,
who were working in the Bangkok metropolitan area. The sample, randomly selected using
multi-stage sampling. The questionnaires of eleven measures were used for data collecting.
The Cronbach, s Alpha coefficients ranged from 0.897 to 0.976. Descriptive statistics were
used to describe the basic features of the data. Second, Confirmatory Factor Analysis was
applied to assess the construct validity of the measurement model. Third, Multilevel
Structural Equation Modeling (MSEM) was applied to test multilevel structural relationship
models of professional engagement.
The research findings were as follows:
The causal model of professional engagement, job performance and intention to
leave the nursing profession are valid and fit well with the empirical data ( = 461.629,
= 156, CFI = 0.962, TLI = 0.947 and RMSEA=0.061). On individual level, only personprofession fit had a direct effect on professional engagement. In addition, person-profession
fit and role overload had a direct effect on intention to leave the nursing profession.
Psychological capital and nurse self-concept had direct effect on job performance.
Professional engagement did not play a mediator role but was the same result as the
intention to leave the nursing profession and job performance. On the group level, team
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cohesion that functions as group level variable had cross - level direct effect on professional
engagement, person-profession fit, organizational justice, positive psychological capital,
and nurse, self-concept that function of group-level variables. In addition, team cohesion
had indirect influence on person-profession fit through organizational justice. Furthermore,
team cohesion had indirect effect on job performance through nurses, self-concept. An
interesting finding of this research was that intention to leave the nursing profession was
influenced both on an individual and group level. The influences are found in two levels of
different variables (Fuzzy composition model). Furthermore, this research finding supported
the multilevel theory that homologous multilevel relationship able to describe a more
personal level. Nurse, self-concept can expand the description to the group level.

