หฤทัย ใจทา  โมเดลความสัมพันธ์ เชิ งสาเหตุของความยึดมัน ผูกพันต่อองค์การของพยาบาล
วิ ชาชี พโดยมี การสือ สารภายในองค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน ปริ ญญานิพนธ์ ศศ ม จิตวิทยา
ประยุกต์  กรุ งเทพฯ$ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ อาจารย์ที.ปรึ กษา
หลัก $ ดร ปิ ยพงษ์ คล้ ายคลึง3 อาจารย์ที.ปรึกษาร่วม$ ผศ ดร วิธัญญา วัณโณ 
การวิ จัยครั ง6 นี 6มี วัตถุประสงค์ ในการวิจัยเพื.อ : ตรวจสอบความสอดคล้ องของ โมเดล
ความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุของความยึดมัน. ผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชีพโดยมีการสือ. สารภายใน
องค์การเป็ นตัวแปรส่งผ่าน กับข้ อมูลเชิงประจักษ์  เพื.อศึกษาอิทธิพลทางตรงและทางอ้ อมของปั จจัย
เชิงสาเหตุที.สง่ ผลต่อความยึดมั.นผูกพันต่อองค์การของพยาบาลวิชาชี พ เป็ นการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์
โดยใช้ เทคนิคการวิจัยแบบการวิเคราะห์ โมเดลโครงสร้ าง ABC เก็ บข้ อมูลจากพยาบาลวิชาชี พที.
ปฏิบตั ิงานในโรงพยาบาลเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน FG คน ด้ วยแบบสอบถามแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า  ระดับ แบบสอบถามสําหรั บการวัดแต่ละตัวแปรเชิงประจักษ์ มีค่าความตรงเชิ ง
เนื 6อหาอยูร่ ะหว่าง G HI J : GG ความเชื.อมัน. อยูร่ ะหว่าง G HG J G KL
: โมเดลที.พฒ
ั นาขึ 6นมามีความสอดคล้ องกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ อยู่ในระดับที.ดีโดยพิจารณา
จากค่าสถิติที.ใช้ ตรวจสอบความสอดคล้ องระหว่างโมเดลกับข้ อมูลเชิงประจักษ์ ได้ แก่ F2 N FH LF3
() N LL3 *JOPQRS N G G3 TUV N G K3 WTUV N G 3 XCABWN G GL 3 XCX N G G: ทุกปั จจัย
สามารถอธิบายความแปรปรวนของความยึดมัน. ผูกพันของพนักงานต่อองค์การได้ ร้อยละ K G
 ภาวะผู้นําการเปลี.ยนแปลง YZ มี อิทธิ พลทางตรงต่อความยึดมั.นผูกพันต่อองค์การ
ของพยาบาลวิชาชีพ BB มากที.สดุ โดยมีขนาดอิทธิ พลเท่ากับ G F ซึ.งเป็ นค่าอิทธิ พลที.มีนยั สําคัญ
ทางสถิติที.ระดับ G:

คําสําคัญ $ ความยึดมัน. ผูกพันต่อองค์การ3 การสือ. สารภายในองค์การ3 พยาบาลวิชาชีพ

\P]RS^_P` aP`^P G:I +, -./0.1, 23(41, 3), *53)400637.1, 7/504, 478.842479, /0678,
358.76:.9637.1, -322/76-.9637.0, ., 24(6.935 CPb^S] Y_Sb`b3 C A WccQ`Sd
ebfg_hQhif jPkilhl$ T]PdRP^S Ag_hhQ3 A]`kPl_P]`km`]h^ nk`OS]b`^f WdO`bh]
ohpp`^^SS$ q] e`fPchki r_P`lQSki Wbb`b^ e]hs t`^PkfP tPkkh
Y_S cR]chbSb hs ^_`b b^Rdf mS]S
^h PkPQfuS ^_S ghkb^]Rg^Sd BpcQhfSS SkiPiSpSk^ BB phdSQ Pkd `^b gPRbPQ
sPg^h]b3kPpSQf ohkb^]Rg^`OS oRQ^R]S oo3Y]Pkbsh]pP^`hkPQ QSPdS]b_`c YZ Pkd
v]iPk`uP^`hkPQ ghppRk`gP^`hkb vghp Pkd ^h PkPQfuS wh^_ d`]Sg^ Pkd `kd`]Sg^ SssSg^b hs
gPRbPQ sPg^h]b3 m_`g_ `ksQRSkgS ^_S BpcQhfSS SkiPiSpSk^ hs c]hsSbb`hkPQ kR]bSb
Y_S b^Rdf `b dSb`ikSd `k P gh]]SQP^`hk ]SbSP]g_ pPkkS] W b^]Rg^R]PQ SxRP^`hk phdSQ mPb
RbSd Pb ^_S PkPQf^`gPQ pS^_hd sh] ^_`b b^Rdf Y_S bPpcQS ghkb`b^Sd hs FG kR]bSb gR]]Sk^Qf
mh]l`ki `k c]`OP^S _hbc`^PQb QhgP^Sd `k jPkilhl3Y_P`QPkd Y_S dP^P mPb ghQQSg^Sd wf Rb`ki
s`OS ]P^`ki bgPQS xRSb^`hkkP`]Sb Y_S xRSb^`hkkP`]Sb RbSd sh] pSPbR]`ki pPk`sSb^ OP]`PwQSb
_POS ^_S ghk^Sk^ OPQ`d`^f wS^mSSk G HI J : GG Pkd ]SQ`Pw`Q`^f ghSss`g`Sk^ wS^mSSk G HG N G KL
Ws^S] ^_S s`k`b_ hs ^_`b b^Rdf
: Y_S dSOSQhcSd phdSQ _Pb P bP^`bs`Sd gh]]SQP^`hk m`^_ gPRbPQ sPg^h]b3 c]hOSd wf
^_S b^P^`b^`g RbSd sh] PkPQfu`ki ^_S ]SQP^`hk wS^mSSk ^_S phdSQ Pkd pPk`sSb^ OP]`PwQSb Y_S
]SbRQ^ P]S Pb shQQhmby  N FH LF3 ds N LL3 cJOPQRS N G G3 TUV N G K3 WTUV N G 3 XCABWN
G GL 3 XCX N G G: BOS]f sPg^h] ghRQd dSbg]`wS ^_S OP]`PkgS hs BpcQhfSS SkiPiSpSk^ `k ^_S
cS]gSk^PiS hs K G
 Y]Pkbsh]pP^`hkPQ QSPdS]b_`c ghk^]`wR^Sb ^_S b^]hkiSb^ d`]Sg^ SssSg^ ^h ^_S BB hs
kR]bSb m`^_ ^_S b`uS hs G F3 m_`g_ `b b^P^`b^`gPQQf b`ik`s`gPk^

rSfmh]d $ BpcQhfSS BkiPiSpSk^3 v]iPk`uP^`hkPQ ohppRk`gP^`hk3 e]hsSbb`hkPQ kR]bS

