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Abstract 

 The purposes of this research were: (1) to study the patterns of the direct effect of 

environmental and psychological characteristics factors on professional engagement, (2) to 

study the patterns of the direct effect of professional engagement on job performance and 

intention to leave the nursing profession, (3) to study the patterns of the indirect effect of the 

environmental factor and psychological characteristics factor on job performance and 

intention to leave the nursing profession, (4) to study the patterns of the direct cross-level 

effect of environmental  factor  functions  of  the group-level  variable  on  professional  

engagement and (5) to study the patterns of the indirect cross-level effects of environmental 

factor functions of the group-level variable on job performance and intentions to leave the 

nursing profession. The sample was composed of 535 nurses from 111 workgroups who were 

working in the Bangkok metropolitan area. The sampling method was multi-stage sampling. 

Eleven questionnaires were used for data collecting. The research findings were as follows: 

the causal model of professional engagement, job performance and intention to leave the 

nursing profession is valid and well-fitted to the empirical data (x2
=4 6 1 .6 2 9 , df=15 6 , 

CFI=0.962 , TLI=0.947 , RMSEA=0.061 ). At the individual level, only person-profession fit 

had a direct effect on professional engagement.  At the group level, team cohesion functions 

of the group-level variable had a direct cross-level effect on professional engagement, 

person-profession fit and positive psychological capital, as functions of group-level variables. 

Team cohesion functions of the group-level variable had an indirect influence on the 

intention to leave the nursing profession through organizational justice. According to the 

study, team cohesion functions of the group-level variable had an indirect influence on job 

performance through nurses’ self-concepts, as functions of group-level variables. 
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ปัจจัยเชิงเหตุพหุระดับความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพพยาบาล  

ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ 

โรงพยาบาลรัฐ กรุงเทพมหานคร1 
สมหญิง  ลมูลพักตร์2 

   น าชัย ศุภฤกษ์ชัยสกุล3 

บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร4 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล  และ
ปัจจัยด้านจิตลักษณะที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ 2)  เพ่ือศึกษาอิทธิพลความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพที่มี
ต่อผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ 3) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมส่วนบุคคล  และปัจจัยด้านจิตลักษณะที่มีต่อผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจในการออกจาก
วิชาชีพ 4) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงข้ามระดับของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของกลุ่มงานที่มีต่อความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาชีพ 5) เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของกลุ่มงานที่มีต่อผล
การปฏิบัติงานและความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ  กลุ่มตัวอย่างคือ พยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลรัฐ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 535 คน และ 111 กลุ่มงาน ที่ได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามจ านวน 11 แบบวัด   ผลการวิจัยพบว่า โมเดลเชิงสาเหตุความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพพยาบาล 
ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์หลังจากการ

ปรับโมเดล (x2=461.629,  df=156,  CFI=0.962,  TLI=0.947,  RMSEA=0.061)  ในระดับบุคคลพบว่า ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพมีส่วนส าคัญส่งผลให้เกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ ในระดับกลุ่มพบว่า 
ความเหนียวแน่นในทีมส่งผลทางตรงข้ามระดับต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของกลุ่มงาน ความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับวิชาชีพของกลุ่มงาน ความยุติธรรมในองค์การของกลุ่มงาน ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของกลุ่ม
งาน และอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพของกลุ่มงาน  ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานได้รับอิทธิพลจากอัตมโน
ทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพของกลุ่มงาน และความเหนียวแน่นในทีม ความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพของกลุ่ม
งานได้รับอิทธิพลจากความยุติธรรมในองค์การของกลุ่มงาน และความเหนียวแน่นในทีม  
 
ค าส าคัญ: ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพพยาบาล ความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ 
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ที่มาและความส าคัญของปัญหาการวิจัย 
 บุคลากรพยาบาลเป็นทรัพยากรหรือ
สินทรัพย์ที่มีค่ามากในการพัฒนาและขับเคลื่อน
ระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้บรรลุ
เป้าหมาย เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพขั้น
พ้ืนฐานที่ได้มาตรฐานมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็น
ธรรม ด้วยเหตุนี้พยาบาลจึงเป็นก าลังคนส าคัญใน
ระบบบริการสุขภาพ แต่ปัจจุบันองค์การพยาบาล
ก าลังประสบกับปัญหาการขาดแคลน “พยาบาล
วิชาชีพ” ซึ่ งการขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพใน
ประเทศไทยนั้นเป็นปัญหาที่ค่อยๆ สะสมมาอย่าง
ยาวนาน และมีแนวโน้มความรุนแรงที่มากขึ้นใน 5-
10 ปีข้างหน้า อันเป็นผลมาจากการมีก าลังพยาบาล
วิชาชีพหน้าใหม่เข้าสู่ระบบน้อยลง ท าให้เมื่อมีการ
เกษียณอายุของพยาบาลรุ่นเบบี้ บูมเมอร์ (Baby 
boomer) (พ .ศ .2489 -2507 ) จึ งไม่ มีพยาบาล
วิชาชีพรุ่นใหม่ที่มีทักษะ และประสบการณ์ในวิชา 
ชีพขึ้นมาแทนที่ได้ทันจ านวน (นงลักษณ์ พะไกยะ 
และเพ็ญนภา หงส์ทอง, 2554) รวมถึงการที่องค์การ
พยาบาลไม่สามารถธ ารงรักษาพยาบาลวิชาชีพให้อยู่
ในระบบได้ ดังที่กฤษดา แสวงดี อุปนายกสภาการ
พยาบาลคนที่สอง ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ว่าจาก
โครงการศึกษาวิจัยระยะยาวในการติดตามดูชีวิต 
การท างานและสุขภาพของพยาบาลมีระยะเวลา 20 ปี 
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 เป็นต้นไป พบผลว่าหลังจากเรียนจบ 
พยาบาลวิชาชีพจบใหม่จะเข้าสู่การท างานในวิชาชีพ
พยาบาลถึง 99 % พอปีที่ 2 จะลดลงอยู่ที่ 97-98% 
และปีที่  3 อยู่ที่  95% แต่พอในปีที่  5  หากดึ ง
พยาบาลเหล่านี้ให้อยู่ในวิชาชีพปีที่ 4 ไม่ได้จะลดลง
เหลือเพียง 80% โดยกลุ่มที่ออกนี้ส่วนใหญ่ จะ
เปลี่ยนอาชีพจากวิชาชีพพยาบาล (สธ.เร่งเครื่อง
บรรจุหมื่นอัตรา แก้พยาบาลขาด , 2554) ซ่ึงการ

ลาออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพก่อนเวลา 
อันควรจะมีผลกระทบทางลบเกิดขึ้นตามมา ได้แก่ 
การสูญเสียด้านงบประมาณและค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรพยาบาลวิชาชีพขึ้นมาใหม่
ทดแทนโดยที่รัฐและประชาชนยังไม่ได้รับประโยชน์
เท่าที่ควรจากผลการลงทุนผลิตพยาบาล นอกจากนี้
ยังท าให้พยาบาลที่เหลืออยู่ในระบบมีภาระงานที่
หนักมากข้ึน ซึ่งจะท าให้มีความเครียด มีโอกาสเสี่ยง
ต่อความผิดพลาดและความปลอดภัยของผู้ป่วย
ตามมา  ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขจะส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพบริการในอนาคต (รุจิระ บุนนาค, 2556) 
ด้วยเหตุนี้การธ ารงรักษาบุคลากรพยาบาลวิชาชีพไว้
ในระบบจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ เพราะไม่เช่นนั้นแล้วต่อ
ให้สามารถเพ่ิมก าลังการผลิตพยาบาลได้มากขึ้น
เท่ าไหร่  ก็ ไม่สามารถรองรับกับความต้องการ
พยาบาลในอนาคตได้ ซึ่งการธ ารงรักษาพยาบาลที่มี
ความตั้งใจ มุ่งมั่นใช้พลังทางกาย อารมณ์  และ
ความคิด ปฏิบัติงานอยู่ในวิชาชีพอย่างยาวนาน นั่น
ก็คือการสร้างความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของ
พยาบาล 

 ค ว า ม ยึ ด มั่ น ผู ก พั น ใ น วิ ช า ชี พ 
(Professional engagement)  ที่ ใช้ ในการศึกษา
ครั้งนี้เป็นแนวคิดที่มีรากฐานมาจากแนวคิดความ 
ยึดมั่นผูกพัน (Engagement) ของชอยฟีลิ และคน
อ่ืน  ๆ  (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, 
& Bakker, 2002) เป็นสภาวะจิตใจของพยาบาล
วิชาชีพที่มีความตั้งใจ เต็มใจ ใช้พลังด้านร่างกาย 
อารมณ์ และความคิดในขณะที่ปฏิบัติตนในฐานะ
พยาบาลวิชาชีพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานใน
วิชาชีพการพยาบาลให้บรรลุผลตามเป้าหมายของ
วิชาชีพ สามารถแสดงออกใน 3 ลักษณะคือ (1) 
พลังการท างาน (Vigor) เป็นการแสดงออกของ
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พยาบาลวิชาชีพถึงความตั้งใจทุ่มเทพลังในระดับสูง 
มีความหยุ่นตัว และความเต็มใจใช้ความพยายามแม้
เผชิญหน้ากับความยากล าบากที่ เกิดขึ้น ขณะที่
ปฏิบัติตนในฐานะพยาบาลวิชาชีพ (2) การอุทิศตน 
(Dedication) เป็ นการแสดงออกของพยาบาล
วิชาชีพถึงการรับรู้ว่าวิชาชีพพยาบาลที่ตนเองปฏิบัติ
อยู่เป็นวิชาชีพที่มีความส าคัญ มีความท้าทาย น ามา
ซึ่งการสร้างความกระตือรือร้น  แรงบันดาลใจ ความ
ภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพพยาบาลขณะที่
ปฏิบัติตนในฐานะพยาบาลวิชาชีพ และ (3) ความ
เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน (Absorption) เป็นการ
แสดงออกของพยาบาลวิชาชีพที่ มี ใจจดจ่อ มี
ความสุขในขณะที่ปฏิบัติตนในฐานะพยาบาลวิชาชีพ 
ท าให้ รู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว และไม่
ต้องการที่จะละทิ้งจากวิชาชีพพยาบาลที่ท าอยู่ ซึ่ง
การสร้างความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพพยาบาลให้
เกิดขึ้นนั้น จากการศึกษางานวิจัยพบปัจจัยทั้งใน
ระดับบุ คคลและระดับ กลุ่ ม งานประกอบกัน 
เนื่องมาจากลักษณะการปฏิบัติงานของพยาบาล
วิชาชีพในหอผู้ป่วย ต้องท างานร่วมกันกับบุคลากร
พยาบาลหลายระดับ ซึ่งพยาบาลไม่ได้ท างานอย่าง
อิสระหรือโดดเดี่ยว แต่ต้องท างานเป็นทีมภายใต้
นโยบายหรือระบบการบริหารของโรงพยาบาล  
(นิตยา ศรีญาณลักษณ์ , 2545) ในการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยจึงได้น าปัจจัยเชิงเหตุด้านสภาพแวดล้อมระดับ
กลุ่ม ด้านสภาพแวดล้อมระดับบุคคล และด้านจิต
ลักษณะมาศึกษาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่ส่งผ่าน
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงานของ
พยาบาลวิชาชีพ และความตั้งใจในการออกจาก
วิชาชีพ ในรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของ
โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับ (Multi-level 
Structural Equation Models)  โดยจะน ามาซึ่ ง
การสร้างตัวแบบที่ใช้อธิบายความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ อีกทั้งเป็นแนวทางใน

การส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพ การมีผลการปฏิบัติงานที่ดี  น าไปสู่การ
แก้ปัญหาการออกจากวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพที่
ยังขาดแนวทางที่ชัดเจนทั้งในทางปฏิบัติและการ
วิจัย จึงจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลที่สมบูรณ์  ทันสมัย 
รวมทั้งมีการศึกษาวิจัยที่ครอบคลุม 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงของปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล  และปัจจัยด้านจิต
ลักษณะที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ 
 2. เพ่ือศึกษาอิทธิพลความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพที่มีต่อผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจใน
การออกจากวิชาชีพ 
 3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางอ้อมของปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล  และปัจจัยด้านจิต
ลักษณะที่มีต่อผลการปฏิบัติงานและความตั้งใจใน
การออกจากวิชาชีพ 
 4. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางตรงข้ามระดับ
ของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของกลุ่มงานที่มีต่อ
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ 
 5. เพ่ือศึกษาอิทธิพลทางอ้อมข้ามระดับ
ของปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของกลุ่มงานที่มีต่อผล
การปฏิบัติงานและความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ 
 

แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 โครงสร้างองค์การในปัจจุบันจัดแบ่งการ
ท างานออกเป็นแผนกหรือกลุ่มงานตามความ
เหมาะสม และแบ่งล าดับขั้นของการบริหารงาน
ลดหลั่นกันไปตามขอบเขตความรับผิดชอบ ลักษณะ
นี้เป็นเช่นเดียวกันกับโครงสร้างขององค์การพยาบาล
ที่มีการบริหารงานหลากหลายระดับ   ซึ่ งการ
บริหารงานเพ่ือให้ เกิดการธ ารงรักษาพยาบาล
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วิชาชีพที่มีความมุ่งมั่น มีพลังในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพพยาบาลอย่างยาวนาน  และมี ผลการ
ปฏิบัติงานที่ เป็นเลิศเกิดขึ้นนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัว
บุคลากรพยาบาลแต่เพียงอย่างเดียว จากการศึกษา
งานวิจัยพบปัจจัยทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
งานประกอบกัน ด้วยโครงสร้างการปฏิบัติงานของ
วิชาชีพพยาบาลที่มีลักษณะเป็นระดับชั้นลดหลั่นกัน
ไป  (Hierarchical) ดั งนั้ นการสร้างความยึดมั่ น
ผูกพันในวิชาชีพพยาบาลจึงมีความเกี่ยวข้องร่วมกัน
ของปัจจัยเชิงเหตุทั้งในระดับกลุ่มและระดับบุคคล 
ระดับกลุ่มงานในงานวิจัยนี้คือ ตัวแปรภาวะผู้น า   
ซึ่งในงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าหากผู้น ามีภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงจะมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
ยึ ด มั่ น ผู ก พั น  (Zhu, Avolio, & Walumbwa, 
2009; Tim, Bakker, & Xanthopoulou, 2011) 
โดยเป็นแบบอย่างและก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
พฤติกรรมของพยาบาลวิชาชีพด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ความคิดริ เริ่มสร้างสรรค์  เกิดการ
ตระหนักรู้ในคุณค่าของตนเอง น าไปสู่ความตั้งใจ
ทุ่มเทพลังในระดับสูง และความเต็มใจใช้ความ
พยายามอย่ าง เต็ มที่  แม้ เผชิญ หน้ ากับความ
ยากล าบากที่ เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติตนในฐานะ
พยาบาลวิชาชีพ จากการทบทวนวรรณกรรมทั้งหมด
นี้จึงกลายเป็นสมมุติฐานข้อที่ 1 ที่ว่าตัวแปรเชิงเหตุ
ด้านสภาพแวดล้อมของกลุ่มงาน ได้แก่ ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลข้ามระดับต่อความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาชีพ  นอกจากการมีแบบอย่างของหัว
หน้าที่มีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงแล้ว บุคลากรก็
เป็นปัจจัยส าคัญ การที่บุคลากรจะมีความมุ่งมั่น 
ทุ่มเทพลังความสามารถทั้งทางกายและจิตใจ มี
ความเต็มใจที่จะใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการ
ปฏิบัติงาน หรือการที่พยาบาลวิชาชีพจะมีความยึด
มั่นผูกพันในวิชาชีพเกิดขึ้นได้นั้น จึงมีปัจจัยเชิงเหตุ
ในระดับบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้อง 2 ส่วนคือ ปัจจัย 

ด้านสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล และปัจจัยด้านจิต
ลั กษณ ะ โดยปั จจั ย เชิ ง เหตุ ระดับบุ คคลด้ าน
สภาพแวดล้อม ได้แก่ ความสอดคล้องระหว่างบุคคล
กับวิชาชีพ พบว่าหากพยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้
ความสอดคล้องในค่านิยม บุคลิกภาพ ความสนใจ 
ความต้องการและปัจจัยด้านต่างๆที่วิชาชีพจัดให้ จะ
ส่งผลให้เกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพตามมา 
(Naami, 2011) นอกจากนี้หากมีการรับรู้ว่าองค์การ
ปฏิบัติต่อตนด้วยความยุติธรรมจะมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความยึดมั่นผูกพัน (Saks, 2006; Inoue 
et al., 2010) และความมากเกินไปของบทบาทที่จะ
มีความสัม พันธ์ทางลบกับความยึดมั่ นผู ก พัน 
(Caponetti, 2012 ) ด้ ว ย เห ตุ นี้ จึ ง ก ล า ย เป็ น
สมมุติฐานข้อที่  2 ที่ ว่ากลุ่มตัวแปรเชิงเหตุด้าน
สภาพแวดล้อมระดับบุคคล ได้แก่ ความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับวิชาชีพ ความยุติธรรมในองค์การ 
ความมากเกินไปของบทบาทมีอิทธิพลต่อความยึด
มั่นผูกพันในวิชาชีพ ส่วนปัจจัยเชิงเหตุด้านจิต
ลักษณะนั้น เนื่องจากตัวแปรทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวกเป็นหนึ่งในตัวแปรที่มีความโดดเด่น ซึ่งในหลาย
งานวิจัยพบว่ามีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพัน 
(Bakker & Demerouti, 2008; Hodges, 2010; 
ปัญจมาส ทวิชาตานนท์, 2556)   นอกจากนี้ยังมีตัว
แปรอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพ หากพยาบาล
วิชาชีพมีการรับรู้ตนเองภายใต้สภาพแวดล้อมการ
ปฏิบัติงานเป็นพยาบาลว่าเป็นผู้มีความสามารถด้าน
การดูแล การมีสัมพันธภาพที่ดี การมีความสามารถ
ในการสื่อสารข้อมูลและแนวคิดต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการปฏิบัติ
หน้าที่การเป็นผู้น าทางการพยาบาลได้อย่างมั่นใจ 
จะส่งผลให้เกิดความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพตามมา 
ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นสมมุติฐานข้อที่ 3 ทีว่่ากลุ่มตัว
แปรเชิงเหตุด้านจิตลักษณะ ได้แก่ ทุนทางจิตวิทยา
เชิงบวก และอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพมี
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อิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ และการที่
บุคคลมีความยึดมั่นผูกพันนั้นจะน าไปสู่การจูงใจให้
ปฏิบัติงานด้วยการอุทิศพลังทางกาย ความคิด และ
จิตใจในบทบาทการท างาน น าไปสู่การมีผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ที่ ดี  (Bakker & Demerouti, 2008; 
Rich, Lepine, & Crawford, 2010) และมี ความ
เป็ น ไป ได้ น้ อยที่ จะถอนตั วออกจากงานที่ ท า 
(Halbesleben & Wheeler, 2008) โด ย ยั งค งมี
ความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นส่วนหนึ่งของ
สมาชิกขององค์การต่อไป   ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็น
สมมุติฐานข้อที่ 4 ที่ว่าตัวแปรความยึดมั่นผูกพันใน
วิช าชี พ มี อิ ท ธิพ ลท างตรงต่ อ ตั วแป รผลการ
ปฏิบัติงาน และความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ
ของพยาบาลวิชาชีพ มาถึงขั้นตอนนี้สามารถกล่าวได้
ว่าการรับรู้ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพ 
การรับรู้ความยุติธรรมในองค์การ ความมากเกินไป
ของบทบาท ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก และอัตมโน
ทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพ จะส่งเสริมการปฏิบัติงาน
ด้วยการอุทิศพลังทางกาย ความคิด และจิตใจใน
บทบาทการท างาน และการอุทิศพลังนี้สามารถ
ส่งผ่านไปยังผลลัพธ์ต่อผลการปฏิบัติงานได้ และการ
มีความปรารถนาที่จะด ารงความเป็นส่วนหนึ่งของ
สมาชิกขององค์การต่อไป หรืออีกนัยยะอาจกล่าวได้
ว่าความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพท าหน้าที่คั่นกลาง
ความสั ม พันธ์ ระหว่ างปั จจั ย เชิ ง เหตุ  ผลการ

ปฏิบัติงานและความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ 
ด้วยเหตุนี้จึงกลายเป็นสมมุติฐานข้อที่ 5 ที่ว่ากลุ่มตัว
แปรเชิงเหตุด้านสภาพแวดล้อมส่วนบุคคล และด้าน
จิตลักษณะมีอิทธิพลทางอ้อมต่อตัวแปรผลการ
ปฏิบัติงาน และความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ
ผ่านตัวแปรความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ และการที่
พยาบาลวิชาชีพจะด าเนินงานเพ่ือให้มีผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีและมีความตั้งใจในการลาออกลดลง  
ต้องเกิดจากพยาบาลที่ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท
พลังความสามารถทางกาย และจิตใจ มีความเต็มใจ
ที่จะใช้ความพยายามในการปฏิบัติงาน   และมี
แบบอย่างของหัวหน้าหอผู้ป่วยที่มีภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง พูดอีกอย่างหนึ่ งได้ว่าความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาชีพท าหน้าที่คั่นกลางความสัมพันธ์
ระหว่ างภ าวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลง ผลการ
ปฏิบัติงาน และความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ 
(Salanova, Lorente, Chambel, & Mart′inez, 
2011; Kovjanic, Schuh, & Jonas, 2013) ด้ ว ย
เหตุนี้จึงกลายเป็นสมมุติฐานข้อที่ 6 ที่ว่าตัวแปรเชิง
เหตุด้านสภาพแวดล้อมของกลุ่มงาน  ได้แก่ ภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีอิทธิพลทางอ้อมที่ข้ามระดับ
ต่อตัวแปรผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจในการ
ออกจากวิชาชีพผ่านความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ 
อธิบายดังภาพประกอบ 1 
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ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

 กลุ่ ม ตั ว อ ย่ า งที่ ใช้ ใน ก าร วิ จั ย  คื อ 
พยาบาลวิชาชีพประจ าการที่ปฏิบัติงานในสถาน
บริการสาธารณสุขระดับตติยภูมิ  โรงพยาบาลรัฐ 
กรุ งเทพมหานคร  จ านวน  6 สั งกัด  มี จ านวน
โรงพยาบาลทั้งหมด 18 แห่ง คัดเลือกด้วยการสุ่ม
แ บ บ ห ล าย ขั้ น ต อน  โด ย แ ต่ ล ะสั งกั ด จ ะสุ่ ม
โรงพยาบาลมาร้อยละ 50 ของจ านวนโรงพยาบาล
ทั้งหมด ในขั้นนี้จะได้โรงพยาบาล 11 แห่ง  ใน

โรงพยาบาลแต่ละแห่งจะสุ่มกลุ่มบริการผู้ป่วยนอก
จ านวน 3 กลุ่มงาน และกลุ่มบริการผู้ป่วยในจ านวน 
7 กลุ่มงาน  และแต่ละกลุ่มงานจะสุ่มพยาบาล
วิชาชีพมากลุ่มงานละ 5 คน  ในขั้นนี้ จะได้กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพยาบาลวิชาชีพประจ าการระดับบุคคล 
550 คน จาก 110 กลุ่มงาน  
 เค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร วิ จั ย  เป็ น
แบบสอบถามจ านวน 1 ฉบับ ประกอบด้วยแบบวัด
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จ านวน 11 ชุด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ ชุดที่ 1 เป็น
แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของพยาบาลวิชาชีพมี
จ านวนข้อค าถามทั้งหมด 7 ข้อ ชุดที่  2 แบบวัด
ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ ซึ่งเป็นสภาวะจิตใจที่มี
ความตั้งใจ เต็มใจ ใช้พลังทางด้านร่างกาย อารมณ์ 
และความคิดในขณะที่ปฏิบัติตนในฐานะพยาบาล
วิชาชีพ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในวิชาชีพการ
พยาบาลให้บรรลุผลตามเป้าหมายของวิชาชีพ มี
จ านวนข้อค าถาม 16 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น 
0.945 ชุดที่ 3 แบบวัดภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ซึ่งเป็นการรับรู้ร่วมกันของสมาชิกทีมพยาบาลใน
พฤติกรรมของหัวหน้าหอผู้ป่วย  ที่แสดงให้เห็นถึง
การบริหารจัดการงานภายในหอผู้ป่วย มีจ านวนข้อ
ค าถาม 20 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น 0.972 ชุดที่ 4 
แบบวัดความเหนียวแน่นในทีม ซึ่งเป็นการรับรู้
ร่วมกันถึงการดึงดูด เชื่อมประสานให้พยาบาล
วิชาชีพที่อยู่ภายในทีมพยาบาลมีความผูกพัน ร่วม
แรงร่วมใจท างานร่วมกัน เพ่ือด าเนิ นการไปสู่
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของทีม และรู้สึกอยากคง
รักษาความเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกทีมไว้ มีจ านวน
ข้อค าถาม 18 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น 0.912 ชุด
ที่  5 แบบวัดความสอดคล้องระหว่างบุ คคลกับ
วิชาชีพ ซึ่ งเป็น ความสอดคล้องเข้ ากัน ได้ดี ใน
คุณลักษณะส่วนบุคคลด้านค่านิยม บุคลิกภาพ 
ค ว า ม ส น ใจ  ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ใน วิ ช า ชี พ กั บ
ความสามารถที่มีของบุคคล และความต้องการ
ภายในของบุคคลกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่วิชาชีพ
จัดหาให้ มีจ านวนข้อค าถาม 16 ข้อ และมีค่าความ
เชื่อมั่น0.921 ชุดที่  6 แบบวัดความยุติธรรมใน
องค์การ ซึ่งเป็นการรับรู้ถึงความเป็นธรรมในด้าน
ผลตอบแทน กระบวนการพิจารณาเรื่องส าคัญ   
ต่าง ๆ  และการได้รับการปฏิบัติที่สุภาพ ให้เกียรติ 
มีจ านวนข้อค าถาม 8 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น 
0.897 ชุดที่ 7 แบบวัดความมากเกินไปของบทบาท 

ซ่ึ ง เป็ น ค วาม รั บ ผิ ด ชอบ งานที่ มี จ าน วน มาก 
หลากหลายบทบาทที่เกินกว่าพลังความสามารถใน
การปฏิบัติงาน และเวลาในการท างานที่มีอยู่อย่าง
จ ากัด มีจ านวนข้อค าถาม 13 ข้อ และมีค่าความ
เชื่อมั่น 0.920 ชุดที่ 8 แบบวัดทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวก ซึ่ งเป็นสภาวะจิตใจทางบวกที่มีการมอง
สถานการณ์ที่แวดล้อมอยู่รอบตัวในด้านดี  โดยมี
ความเชื่อมั่นในความสามารถว่าจะปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้ประสบความส าเร็จแม้ว่าจะมีอุปสรรค
ที่ยากล าบากเกิดขึ้นก็ตาม รวมถึงการมีพลังแห่ง
ความตั้งใจมุ่งมั่นหาหนทางบรรลุเป้าหมาย มีการ
มองสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวในทางบวก และมี
ความสามารถที่จะฟ้ืนฟูสภาพตนเองให้กลับมา
ปฏิบัติงานได้ตามปกติ มีจ านวนข้อค าถาม 29 ข้อ 
และมีค่าความเชื่อมั่น  0.928 ชุดที่  9 แบบวัด        
อัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งเป็นความนึกคิด
ที่พยาบาลวิชาชีพมีต่อคุณลักษณะของตนเองภายใต้
การปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ มีจ านวนข้อ
ค าถาม 34 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น 0.976 ชุดที่ 
10 แบบวัดผลการปฏิบัติงานของพยาบาลวิชาชีพ 
ซึ่งเป็นการศึกษาถึงการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพที่
แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่กระท าในระหว่าง
การปฏิบัติงาน และกระท าขึ้นเองตามสถานการณ์ที่
พบ มีจ านวนข้อค าถาม 43 ข้อ และมีค่าความ
เชื่อมั่น 0.972 ชุดที่11 แบบวัดความตั้งใจในการ
ออกจากวิช าชีพ  ซึ่ ง เป็ น การศึ กษ าความคิ ด 
ความรู้สึก และพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความ
ต้องการที่จะออกจากงานในวิชาชีพพยาบาลเพ่ือ
เปลี่ยนไปท างานในวิชาชีพอ่ืน ๆ มีจ านวนข้อค าถาม 
13 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่น 0.935 แบบวัดตัวแปร
ทั้ง 10 ชุดเหล่านี้ มีลักษณะเป็นมาตราวัดประเมิน
ค่า 7 ระดับ ตั้งแต่ไม่จริงที่สุด (1 คะแนน) ถึงจริง
ที่ สุ ด  (7 ค ะ แ น น ) ใช้ ร ะ ย ะ เว ล า ใน ก าร เก็ บ



Journal of Behavioral Science Vol. 21 No.2 July 2015 ISSN 1686-1442 
 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 21  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม 2558   ลิขสิทธ์ิโดย สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  |  87 

แบบสอบถามตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือน

มีนาคม 2557 

 การวิเคราะห์ข้อมูล  

 1.  การวิ เคราะห์ข้อมูล พ้ืนฐาน เพ่ือ

อธิบายลักษณะของตัวแปร ได้แก่ การหาความถี่ 

ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 

 2.  การตรวจสอบความเที่ยงตรงในการ

วัดตัวแปรพหุระดับในตัวแปรระดับกลุ่มคือ ภาวะ

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง และความเหนียวแน่นในทีม

ผู้วิจัยยึดตามกรอบความคิดการตรวจสอบความ

เที่ยงตรงของการวัดตัวแปรพหุระดับของเฉิน, แม็ทธิ

เออ, และ บลีส ได้พัฒนาขึ้นมา (Chen, Mathieu, 

& Bliese, 2004)  มี 4 ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้น 1 การนิยามความหมายมโนทัศน์ที่

ศึกษา (Construct definition)  

 ขั้น 2 การระบุธรรมชาติของตัวแปรระดับ

กลุ่ม (Articulation of the nature of the aggregate 

construct) 

 ขั้น 3 การแสดงหลักฐานคุณภาพการวัด

ตัวแปรในแต่ละระดับ (Psychometric properties 

of constructs across levels of analysis) มี3 ขั้นตอน 

ดังนี้  1) การตรวจสอบโครงสร้างองค์ประกอบ

(Factor structure) โดยเทคนิคที่น ามาใช้คือ การ

วิ เค ราะห์ อ งค์ ป ระกอบ เชิ งยื น ยั น พ หุ ร ะดั บ 

(Multilevel confirmatory factor analysis: MCFA) 

2) การตรวจสอบความเชื่อมั่นของมโนทัศน์ที่ศึกษา 

(Reliability) ในการประมาณค่าความเชื่อมั่นของ

แบบจ าลองพหุระดับมี 3 รูปแบบดังนี้ Multilevel 

alpha: α, Multilevel composite reliability: 

ω และ  Multilevel maximal reliability:  3 ) 

การตรวจสอบความสอดคล้องภายในกลุ่ม (Inter - 

member agreement) โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ที่

เรี ย ก ว่ า  ซึ่ ง   ใช้ ป ร ะ เมิ น ค ว า ม

สอดคล้องของคะแนนภายในกลุ่ม ในกรณีที่ เป็น

คะแนนที่มาจากข้อค าถามหรือตัวชี้วัดหลายข้อ(j) 

ผู้วิจัยได้ใช้ Multilevel Modeling in R package 

(Bliese, 2006)  

 ขั้น 4 การตรวจสอบความแปรปรวนของ
ตั ว แ ป ร ร ะ ห ว่ า ง ก ลุ่ ม  (Construct variability 
between units) โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์
ส ห สั ม พั น ธ์ ภ าย ใน ชั้ น  (Intraclass correlation 
coefficient: ICCS) ได้แก่ ICC(1) และ ICC(2)     
   3. การวิ เคราะห์ แบบจ าลองความ 

สัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นพหุระดับความยึดมั่น

ผูกพันในวิชาชีพ โดยใช้โปรแกรม Mplus version 6 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ แบ่งเป็น 3 
ส่วน คือ ข้อมูลเบื้องต้น ผลการตรวจสอบความ
เที่ ย งตรงเชิ ง โครงสร้ าง และผลการทดสอบ
แบบจ าลองความสัมพันธ์ มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. ข้อมูลเบื้องต้นพบว่า  กลุ่มตัวอย่างเป็น

พยาบาลวิชาชีพจ านวน 535 คน จาก 111 กลุ่มงาน

มีอายุเฉลี่ย 35.76 ปี เป็นเพศหญิง 523 คน ส่วน

ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 485 คน 

ลักษณะกลุ่มบริการที่พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติงานอยู่ 

คือ กลุ่มบริการผู้ป่วยนอกจ านวน 142 คน และกลุ่ม

บริการผู้ป่ วยในจ านวน 393 คน ระยะเวลาที่

ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลปัจจุบันโดยเฉลี่ย 12.51 ปี 
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ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานปัจจุบันโดยเฉลี่ย 

9.08 ปี มีจ านวนสมาชิกในสถานที่ปฏิบัติงานโดย

เฉลี่ย 19.86 คน 

 2. ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง

โครงสร้าง พบว่าโครงสร้างในองค์ประกอบพหุระดับ

ภาวะผู้ น าการเปลี่ ยนแปลงระดับบุ คคลมี  4 

องค์ประกอบ แต่เมื่อเป็นระดับกลุ่มเหลือเพียง

องค์ประกอบเดียวอธิบายดังภาพประกอบ 2  ส่วน

ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างองค์ประกอบพหุระดับ

ค ว า ม เห นี ย ว แ น่ น ใน ที ม ร ะ ดั บ บุ ค ค ล มี  4 

องค์ประกอบ แต่เมื่อน ามาสร้างเป็นตัวแปรระดับ

กลุ่มงานเหลือเพียงสององค์ประกอบอธิบายดัง

ภาพประกอบ 3 ผลของการตรวจสอบความ

สอดคล้องภายในกลุ่ม พบว่าตัวแปรภาวะผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงและความเหนียวแน่นในทีมมีค่า  

เท่ากับ .9371 และ .9236 ตามล าดับ แสดงว่า 

พยาบาลวิชาชีพที่อยู่ในทีมพยาบาลเดียวกันต่างรับรู้

ถึงภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย 

และความเหนียวแน่นในทีมในทิศทางที่สอดคล้อง

กันมากที่ สุ ด  (LeBreton & Senter, 2008) ส่วน

ความแปรปรวนของตัวแปรระหว่างกลุ่ม พบว่าตัว

แปรภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีค่า ICC(1) เท่ากับ 

0.1455 และตัวแปรความเหนียวแน่นในทีมมีค่า 

ICC(1) เท่ากับ 0.149 โดยทั้งสองตัวแปรมีค่า ICC(1) 

มากกว่า 0.05 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ส่วนค่า ICC(2) 

เป็นการประเมินความเชื่อมั่น (Reliability) ของ

คะแนนเฉลี่ยที่สร้างจากคะแนนของสมาชิกภายใน

กลุ่มเดียวกัน เกณฑ์การพิจารณาค่า ICC(2) คือ ควร

จะมากกว่าหรือเท่ากับ 0.70 ขึ้นไป (Kline et al., 

2000) แต่พบว่ าค่ า  ICC(2) ของภาวะผู้ น าการ

เปลี่ยนแปลงเท่ากับ 0.4508 และความเหนียวแน่น

ในทีมเท่ากับ 0.4590 การที่ค่า ICC(2) ของทั้งสอง

ตัวแปรมีค่าที่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดนั้น เนื่องมาจาก

ค่า ICC(2) ขึ้นกับขนาดของจ านวนสมาชิกภายใน

กลุ่มโดยเฉลี่ย  ซึ่งในงานวิจัยนี้มีสมาชิกภายในกลุ่ม

โดยเฉลี่ยเท่ากับ  4.819 จึงมีผลท าให้ค่า ICC(2) ต่ า 

แต่ถึงแม้ว่าผลการวิจัยจะมีค่า ICC(2) ต่ ากว่าเกณฑ์

แต่เมื่อพิจารณาที่ทฤษฎีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

และความเหนียวแน่นในทีมจัดเป็นตัวแปรระดับกลุ่ม

ร่วมกันกับดัชนี  จึงสามารถสรุปได้ว่ามีความ

แปรปรวนระดับกลุ่ม (Wang & Howell, 2010)  
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x2= 284.008, df = 161,  x2/df = 1.764, CFI = 0.982, TLI = 0.978, RMSEA = 0.038   

ภาพประกอบ 2   โครงสร้างองค์ประกอบพหุระดับของภาวะผู้น าการเปลีย่นแปลง 

 

หมายเหต:ุ TRANB=ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

 IDEAW=การมีอิทธิพลอยา่งมีอุดมการณ์ INSPW=การสร้างแรงบันดาลใจ 

 INTEW=การกระตุ้นทางปัญญา INDIw=การค านึงถึงความเป็นปจัเจกบุคคล 

 **p<0.01 *p<0.05 
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x2= 228.814, df = 123 , x2/df=1.860,CFI=0.966,TLI=0.956, RMSEA=0.040 

ภาพประกอบ 3  โครงสร้างองค์ประกอบพหุระดับของความเหนยีวแน่นในทีม 

หมายเหตุ: TASKB=ความเหนียวแน่นในทีมด้านงาน SOCIB=ความเหนียวแน่นในทีมด้านสังคม 

 INTAw=การเชื่อมประสานเป็นศูนย์รวมเดียวกันของทีม - ด้านงาน INSOw=การเชื่อมประสานเป็นศูนย์รวมเดียวกันของทีม - ด้านสังคม 

 ATTAw=การดึงดูดสมาชิกของทีม -ด้านงาน ATSOw=การดึงดูดสมาชิกของทีม– ด้านสังคม 

 3 . ผลการทดสอบแบบจ าลองความ 
สัมพันธ์เชิงโครงสร้างเหตุและผลของความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาชีพ ผลการปฏิบัติงาน และความตั้งใจ
ในการออกจากวิชาชีพในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม
งานหลังจากปรับแบบจ าลองจนมีความกลมกลืน 
อธิบายตามภาพประกอบ 4  
  3.1  ในความสัมพันธ์ของตัวแปรใน
แบบจ าลองระดับบุคคล พบว่า ความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพ ได้รับอิทธิพลจากความสอดคล้องระหว่าง
บุคคลกับวิชาชีพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.260 สามารถอธิบายความ
แปรปรวนของความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพได้ร้อยละ 
7 ความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ ได้รับอิทธิพล
จากความมากเกินไปของบทบาท และความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับวิชาชีพ  โดยมีค่าสัมประสิทธิ์

อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ  0.282 และ  -0.446 
ตามล าดับ และผลการปฏิบัติงานได้รับอิทธิพล
จากอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพและทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวก โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.645 และ 0.190 ตามล าดับ  
  3.2  ส าหรับความสัมพันธ์ของตัวแปร
ในแบบจ าลองระดับกลุ่ม พบว่า ความยึดมั่นผูกพัน
ในวิชาชีพของกลุ่มงานได้รับอิทธิพลจากความ
เหนียวแน่นในทีม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.745  ความเหนียวแน่นในทีม
ได้รับอิทธิพลจากภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.237ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพของกลุ่มงาน
ได้รับอิทธิพลจากความเหนียวแน่นในทีม โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.302 



Journal of Behavioral Science Vol. 21 No.2 July 2015 ISSN 1686-1442 
 

วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 21  ฉบบัที่ 2  กรกฎาคม 2558   ลิขสิทธ์ิโดย สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  |  91 

           

JOBB             

          

TUR

JOB

.  

-.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

.  

-.  

.  
.  

ENG

FIT

JUS

ROL

PSY

SEL

PSYB

TRA

JUSB

COH FITB ENGB

TURB

SELB

.  

R  =  .   

R  =  .   

R  =  .   

R  =  .   

R  =  .   

R  =  .   

R  =  .   

R  =  .   

R  =  .   

R  =  .   

R  =  .   

 

x2= 461.629, df = 156 , x2/df=2.959,CFI=0.962,TLI=0.947,RMSEA=0.061 

ภาพประกอบ 4 แบบจ าลองพหุระดับและผลของความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพพยาบาลที่ส่งผลต่อผลการปฏิบัติงาน และความ
ตั้งใจในการออกจากวิชาชีพในระดับบุคคล และระดับกลุ่มงาน 

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ต่อไปนี้ใช้ประกอบการอธิบายแบบจ าลองพหุระดับ 

ตัวแปรระดับบุคคล ตัวแปรระดับกลุ่มงาน 

FIT ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพ TRA ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

JUS ความยุติธรรมในองค์การ COH ความเหนียวแน่นในทีม 

ROL ความมากเกินไปของบทบาท FITB ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพของกลุ่ม 

PSY ทุนจิตวิทยาเชิงบวก JUSB ความยุติธรรมในองค์การของกลุ่ม 

SEL อัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพ PSYB ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของกลุ่ม 

ENG ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ SELB อัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพของกลุ่ม 

TUR ความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ ENGB ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพของกลุ่ม 

JOB ผลการปฏิบัติงาน TURB ความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพของกลุ่ม 

  JOBB ผลการปฏิบัติงานของกลุ่ม 
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 ความยุติธรรมในองค์การของกลุ่มงาน
ได้รับอิทธิพลจากความเหนียวแน่นในทีม โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐานเท่ากับ 0.377 ทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกของกลุ่มงานได้รับอิทธิพลจากความ
เหนียวแน่นในทีม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ 0.237 อัตมโนทัศน์ของพยาบาล
วิชาชีพของกลุ่มงานได้รับอิทธิพลจากความเหนียว
แน่นในทีม โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ 0.248ผลการปฏิบัติงานของกลุ่มงานได้รับ
อิทธิพลจากอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพของ
กลุ่มงาน โดยมีค่าสัมประสิทธิ์ อิทธิพลมาตรฐาน
เท่ากับ 0.877 ส าหรับความตั้งใจในการออกจาก
วิชาชีพของกลุ่มงานได้รับอิทธิพลจากความยุติธรรม
ในองค์การของกลุ่มงานโดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพล
มาตรฐานเท่ากับ -0.350  
 จากผลการทดสอบแบบจ าลองความ 
สัมพันธ์เชิงโครงสร้างเหตุและผลของความยึดมั่น
ผู ก พัน ในวิชาชีพ  พบผลการวิจั ยที่ สนั บสนุ น
สมมุติฐานการวิจัยดังนี้ ตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 
2 ที่ว่าความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพมี
อิทธิพลต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 1.ในรูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิง
เหตุระดับบุคคลที่มีอิทธิพลกับความยึดมั่นผูกพันใน
วิชาชีพ คือ ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับ
วิชาชีพ จากผลของการวิจัยที่พบนี้แม้จะยังไม่มี
นักวิชาการได้ศึกษาโดยตรงในความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับวิชาชีพและความยึดมั่นผูกพันใน
วิช าชี พมาก่ อน  แต่ ต าม พ้ื นฐานทฤษฎี ความ
สอดคล้อง ความสอดคล้องกับสิ่งใดโดยธรรมชาติก็
มักจะมีความสัมพันธ์และผูกพันกับสิ่ งนั้นตามมา 
เช่นเดียวกับที่แซคส์ (Saks, 2006) ได้กล่าวไว้ว่า 
ปัจจัยเชิงเหตุและผลที่ตามมาของแนวคิดความยึด

มั่นผูกพันจะขึ้นกับรูปแบบของความยึดมั่นผูกพัน
นั้นๆ ดังนั้นความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพ
ย่อมเป็นปัจจัยเชิงเหตุของความยึดมั่นผูกพันในเรื่อง
ของวิชาชีพได้ ดังเช่นงานวิจัยของนาเอมิ (Naami, 
2011) ที่พบความสัมพันธ์ทางบวกของความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติ งานกับ
ความยึ ดมั่ น ผู ก พั น ใน งาน  และภ ายใต้ ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับสิ่งแวดล้อม ยังพบว่า
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพ และความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับงานสามารถพยากรณ์
ความยึดมั่นผูกพันในงานได้ นอกจากนี้แล้วภายใต้
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพ  ยั ง
ประกอบไปด้วย ความสอดคล้องในความสนใจ 
บุคลิกภาพ ค่านิยม ความต้องการภายในกับปัจจัย
ด้านต่างๆที่วิชาชีพจัดให้  และความต้องการทาง
วิชาชีพกับทักษะความสามารถของบุคคล ซึ่งบาง
งานวิจัยได้เลือกศึกษาในองค์ประกอบย่อยดังกล่าว
เหล่านั้น และผลการศึกษาพบว่าความสอดคล้องใน
ค่านิยมมีความสัมพันธ์กับความยึดมั่นผูกพันในงาน 
(Rich, Lepine, & Crawford, 2010)  เห ตุ ที่ เป็ น
เช่นนี้อธิบายได้ว่า เนื่องด้วยค่านิยมเป็นพ้ืนฐานที่
ส าคัญในการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์ (นิติพล    
ภูตะโชติ , 2556 )  และพ้ืนฐานของวิชาชีพการ
พยาบาล การที่พยาบาลวิชาชีพจะมีความยึดมั่น
ผูกพันในวิชาชีพ จะต้องเกิดจากความสอดคล้องของ
ค่านิยมในวิชาชีพ ซึ่งค่านิยมของบุคคลจะเกิดจาก
การหล่อหลอมและพัฒ นามาจากสั งคมและ
วัฒนธรรมที่บุคคลเป็นสมาชิก (ณัฏฐพันธ์ เขจร
นันทน์, 2551) โดยพยาบาลวิชาชีพจะได้รับการหล่อ
หลอมค่านิยมในวิชาชีพการพยาบาลตั้งแต่เริ่มเป็น
นักศึกษาพยาบาล ได้แก่ การให้บริการผู้อ่ืน การให้
ความเคารพ และความรับผิดชอบ เป็นต้น (ฟาริดา 
อิบราฮิม, 2554) ซึ่งภายใต้ค่านิยมในวิชาชีพเหล่านี้
จะช่วยให้พยาบาลวิชาชีพปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
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ต่างๆ ได้โดยไม่เกิดความคับข้องใจ สามารถรับรู้ท า
ความเข้าใจให้ความรู้สึกที่ดีกับบุคคล ดังนั้นในการ
ปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพ แม้ว่าพยาบาล
วิชาชีพจะต้องเผชิญกับผู้รับบริการจ านวนมากที่มี
ค่านิยมแตกต่างกันไป และถึงแม้ว่าจะขัดแย้งกับ
ระบบค่านิยมของพยาบาลวิชาชีพก็ตาม แต่การที่
ค่านิยมของพยาบาลวิชาชีพมีความสอดคล้องกับ
ค่านิยมในวิชาชีพ จะท าให้พยาบาลวิชาชีพยังคง
ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ และเต็มใจใช้พลังทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์  และความคิด สนับสนุนการ
ด าเนินงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายของวิชาชีพ 
ด้วยเหตุผลนี้จึงพบอิทธิพลความสอดคล้องระหว่าง
บุคคลกับวิชาชีพกับความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ  
 2. ความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพมีตัว
แปรปัจจัยเชิงเหตุระดับบุคคลที่มีอิทธิพล คือ ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพและความมาก
เกินไปของบทบาท ในอิทธิพลที่ เกิดขึ้นกับความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพนั้นมีความ
สอดคล้องกับที่เคเบิล และจัดจ์ (Cable & Judge, 
1996) ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ในความสอดคล้องของ
พนักงานมีผลต่อการตัดสินใจลาออก ดังนั้นหาก
พยาบาลวิชาชีพที่รับรู้ว่าตนไม่มีความสอดคล้อง
ระหว่างบุคคลกับวิชาชีพจะส่งผลให้เกิดความตั้งใจ
ลาออกตามมา เช่น เดียวกับผลการศึกษาของ  
เคนเนดี (Kennedy, 2005) ที่พบว่าความสอดคล้อง
ระหว่างความต้องการทางวิชาชีพพยาบาลกับทักษะ
ความสามารถที่มีของบุคคล (Demands-abilities 
fit) มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการลาออกจาก
งาน  และความสอดคล้องโดยทั่วไประหว่างบุคคล
กับ วิชาชีพ  (General person-profession fit) มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความตั้งใจในการลาออก
จากงาน และการศึกษาของฟริคแมน ไอโซฟาคาลา-
บูร์เรต์ และซาลานเทอรา (Flinkman, Isopahkala-
Bouret, & Salantera, 2013) ที่ พ บ ว่ า ก า ร ที่

พ ยาบ าลวิช าชีพที่ อ ายุ น้ อยออกจากวิช าชี พ 
เนื่องจาก การค้นพบว่าตนเองไม่สอดคล้องกับภาพที่
บุคคลทั่วไปมองภาพพยาบาลว่าเป็นผู้ที่มีความ
เมตตากรุณา การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
และความเต็มใจให้บริการ เหตุที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้
ว่าปัจจุบันการเลือกเรียนในสาขาพยาบาล เกิดจาก
มุมมองที่ว่าวิชาชีพพยาบาลมีความมั่นคง เรียนจบ
แล้วมีงานรองรับแน่นอน รวมทั้งมีความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพสูง สามารถเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาเอก
ได้ (วิจิตรา กุสุมภ์, 2555) ไม่ได้เกิดจากความใฝ่ฝัน 
ความสนใจ รวมถึงการมีบุคลิกภาพของความสนใจ
อาชีพประเภทงานบริการ และความตั้งใจจริงอยาก
เป็นพยาบาล แม้ในขั้นตอนของการเรียนการสอนจะ
ผ่านกระบวนการหล่อหลอมในทางวิชาชีพทั้งในด้าน
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม อุดมการณ์ และวิถี
การปฏิบัติงานแล้วก็ตาม แต่เมื่อจบการศึกษาและ
ปฏิบัติงานเป็นพยาบาลวิชาชีพแล้ว พิจารณาว่า
ตนเองไม่มีความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพ
พยาบาลย่อมส่งผลให้เกิดความตั้งใจออกจากวิชาชีพ
ตามมาได้ ส่วนความมากเกินไปของบทบาทมีความ
สอดคล้องกับการศึกษาของกุลธิดา สุดจิตร์ (2549) 
พบว่าความมากเกินไปของบทบาทเป็นปัจจัยที่
ท านายความตั้งใจในการลาออกจากงาน โอนย้าย 
หรือลาออกเพ่ือเปลี่ยนไปประกอบวิชาชีพอ่ืน  และ
การศึ กษ าของบรัม เอส  และบี ช  (Brumels & 
Beach, 2008) พบว่าผู้ฝึกสอนในสถาบันการกีฬามี
ความคิดที่จะลาออกจากวิชาชีพเมื่อต้องเผชิญกับ
ความมากเกินไปของบทบาท เหตุที่ เป็นเช่นนี้ ได้
วิเคราะห์ว่า งานบริการของพยาบาลวิชาชีพใน 
สถาน บริก ารระดั บ ตติ ยภู มิ  โรงพยาบ าลรั ฐ 
กรุงเทพมหานคร จะมีขอบเขตในการบริการสุขภาพ
แก่ประชาชนทุกวัย ที่ เน้นการแก้ไขปัญหาความ
เจ็บป่วย และผลกระทบจากความเจ็บป่วยที่ซับซ้อน
รุนแรงจนถึงวิกฤติ ต้องการการช่วยเหลือจาก
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บุคลากรด้านสุขภาพที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทาง ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสืบค้น  และยังต้อง
ครอบคลุมการป้องกันการเจ็บป่วยซ้ า แต่ปัจจุบัน
พบว่า ระบบบริการการพยาบาลในระดับตติยภูมิจะ
มีผู้รับบริการที่ไปรับการรักษาในสถานบริการนี้ทั้ง
อาการเจ็บป่วยรุนแรงที่ต้องการการรักษาจากผู้
ช านาญเฉพาะทาง และในกรณีที่เจ็บป่วยไม่รุนแรง
แต่ต้องการหายเร็วขึ้น (ทัศนา บุญทอง. 2543) การ
ที่มีผู้รับบริการจ านวนมากร่วมกับการขาดแคลน
พยาบาลที่มีอยู่ เป็นทุนเดิมจะส่งผลให้พยาบาล
วิชาชีพที่ปฏิบัติงานในสถานบริการระดับตติยภูมิ
ต้องรับผิดชอบงานที่มีจ านวนมาก หลากหลาย
บทบาทตามมา เนื่องด้วยงานที่มีมากกว่าพลัง
ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความอดทน
ท างานในลักษณะเดิมๆอย่างยาวนานจะก่อให้เกิด
ความเครียดในบทบาทและอาการเหนื่อยหน่าย ซึ่ง
จะส่งผลต่อความคิดที่จะลาออกจากวิชาชีพตามมา
ได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ว่าความมากเกินไปของ
บทบาทมีอิทธิพลต่อความตั้ งใจในการออกจาก
วิชาชีพ  
 3. ผลการปฏิบัติงานมีตัวแปรปัจจัยเชิง
เหตุระดับบุคคลที่มีอิทธิพล คือ  ทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวก  และอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งมี
ความสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาพบว่า ทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกมีอิทธิพลต่อผลการปฏิบัติงาน 
(Luthans, Yousseff, & Avolio, 2007) เหตุที่เป็น
เช่นนี้เนื่องด้วย แนวคิดทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกมี
ความส าคัญส าหรับวิชาชีพพยาบาล ดังที่อาร์ดิสวิลิ 
(Ardichvili, 2011) ได้กล่าวไว้ว่าในอาชีพที่ต้องมี
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวก
จะมีความส าคัญมากกว่าการประกอบอาชีพที่ต้องใช้
ทักษะทางเทคนิค และความรู้เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
พยาบาลวิชาชีพจึงต้องเป็นผู้ที่มีทุนทางจิตวิทยาเชิง
บวกสูง และหากพยาบาลวิชาชีพมีสภาวะจิตใจ

ทางบวกในการปฏิบัติงาน มีการมองสถานการณ์ที่
แวดล้อมอยู่รอบตัวในด้านดีจะส่งผลการปฏิบัติงานที่
ดี ส่วนอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพ แสดงให้เห็น
ว่าหากพยาบาลวิชาชีพมีความรู้สึกนึกคิดทางด้าน
บวกต่อคุณลักษณะตนเองภายใต้การปฏิบัติงานเป็น
พยาบาลวิชาชีพจะส่งผลการปฏิบัติงานที่ดี (Judge, 
Erez, & Bono, 1998) และในพยาบาลวิชาชีพที่
มีอัตมโนทัศน์ของพยาบาลสูงจะมีการปฏิบัติการ
พยาบาลสูงกว่าพยาบาลวิชาชีพที่มีอัตมโนทัศน์ของ
พยาบาลต่ า (เกษิณี  ขาวยั่ งยืน , 2546 ) ซึ่ งเป็น
เช่นเดียวกันกับการศึกษาของมิ-เฮ และอึน ยอง  
(Mi-Hae & Eun Young, 2012) ที่พบความสัมพันธ์
ท างบ วกอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ท าง สถิ ติ ระหว่ าง           
อัตมโนทัศน์วิชาชีพและผลการปฏิบัติงาน เหตุที่เป็น
เช่นนี้ได้วิเคราะห์ว่าในสาระส าคัญของตัวแปรอัตมโน
ทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพจะเน้นถึงการรับรู้ตนเองใน
ทักษะ ความสามารถของการปฏิบั ติ งานการ
พยาบาล  พยาบาลที่มีอัตมโนทัศน์ของพยาบาล
วิชาชีพจะน าไปสู่ผลการปฏิบัติงานที่ดี อายุจะมีผล
ต่อความสามารถ โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่มีอายุ
เพ่ิมขึ้นจะท าให้มีความสามารถที่ เพ่ิมขึ้นตามมา 
(จุลนี เทียนไทย, 2553) เนื่องด้วยกลุ่มตัวอย่างใน
งานวิจัยนี้เป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุเฉลี่ย 36 ปี 
สะท้อนได้ว่าเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีการรับรู้ใน
ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นพยาบาล
วิชาชีพที่ดี ซึ่งจะส่งผลต่อผลการปฏิบัติงานทั้งใน
หน้าที่ และตามสถานการณ์ที่ดีตามมา ด้วยเหตุนี้ 
อัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพจึงมีอิทธิพลต่อผล
การปฏิบัติงาน  
 4. ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพกลายเป็น
ตัวแปรผลลัพธ์ท้ายสุดเช่นเดียวกับความตั้งใจในการ
ออกจากวิชาชีพและผลการปฏิบัติงาน  ไม่ได้เป็นตัว
แปรคั่นกลางที่บ่งบอกกระบวนการเกิดของผลการ
ปฏิบัติงาน  และความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ 
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เหตุที่เป็นเช่นนี้วิเคราะห์ได้ใน 2 ประเด็น คือ 1) 
จากพ้ืนฐานของทฤษฎีที่ศึกษา ด้วยตัวแปรปัจจัยเชิง
เห ตุ ใน เรื่ อ งใดก็ มั ก จะมี ค วาม ใกล้ เคี ย งห รื อ
ความสัมพันธ์กับผลของเหตุนั้ นตามมา ซึ่ งใน
งานวิจัยนี้ตัวแปรสาเหตุเป็นเรื่องของวิชาชีพ 2) ด้วย
ลักษณะของวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน และ
สังคมหรือกล่าวได้ว่าเป็นวิชาชีพที่ให้บริการด้วยการ
ปฏิบัติงานเป็นหลัก การท างานต้องมีความละเอียด
รอบคอบอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากเป็นการท างานกับ
ชี วิ ตมนุ ษ ย์ ซึ่ งจะ เกิ ดค วามผิ ดพลาด ในขณ ะ
ปฏิบัติงานการพยาบาลไม่ได้  ถึงแม้ว่าพยาบาล
วิชาชีพจะมีความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพหรือไม่ก็
ตาม แต่ตราบใดที่ต้องปฏิบัติงานเป็นพยาบาล
วิชาชีพ ด้วยบทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพท า
ให้ต้องพึงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานสูงสุดในการให้การ
พยาบาล และต้องมีผลการปฏิบัติงานการพยาบาลที่
ดีตามมาตรฐาน  จึงไม่ได้หมายความว่าผลการ
ปฏิบัติงานที่ดีหรือไม่ดีจะขึ้นอยู่กับการที่พยาบาล
วิชาชีพจะมีความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพหรือไม่ก็
ตาม และตราบใดที่ถึงแม้ว่าพยาบาลวิชาชีพจะไม่
รู้สึกยึดมั่นผูกพันต่อวิชาชีพแล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เป็น
เหตุที่ก่อให้เกิดการตัดสินใจที่จะลาออกจากวิชาชีพ 
เนื่องด้วยการตัดสินใจลาออกจากวิชาชีพพยาบาล
นั้นเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ยากแก่การตัดสินใจ 
(Cheung, 2004)  
 5. ผลความสัมพันธ์ของตัวแปรในระดับ
กลุ่มงานที่ส่งผลข้ามระดับต่อตัวแปรระดับบุคคล    
พบว่าความเหนียวแน่นในทีมส่งผลข้ามระดับมาสู่ตัว
แปรระดับบุคคล คือ ความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพ
การพยาบาลของกลุ่มงาน ความสอดคล้องระหว่าง
บุคคลกับวิชาชีพของกลุ่มงาน  ความยุติธรรมใน
องค์การของกลุ่มงาน ทุนทางจิตวิทยาเชิงบวกของ
กลุ่มงาน และอัตมโนทัศน์ของพยาบาลวิชาชีพของ

กลุ่มงาน จากข้อค้นพบในการศึกษานี้เป็นการขยาย
ขอบเขตในงานวิจัยพหุระดับที่เพ่ิมขึ้น จากที่ผ่านมา
ก็พบผลการศึกษาเช่นเดียวกันนี้กับตัวแปรระดับ
กลุ่ ม ที่ ส่ งผลต่ อตั วแป รผลระดั บ บุ คคล  เช่ น 
การศึกษาของณัฐวุฒิ อรินทร์  (2556) พบว่าความ
เหนียวแน่นของกลุ่มส่งผลข้ามระดับมาสู่ ความ
เหนื่อยหน่ายในระดับบุคคล ผลการศึกษาของน าชัย 
ศุภฤกษ์ชัยสกุล (2550) พบว่าความเหนียวแน่นของ
กลุ่มส่งผลข้ามระดับมาสู่ความพึงพอใจในการท างาน  
จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนให้เห็นธรรมชาติที่
บุคคลย่อมได้รับอิทธิพลจากปัจจัยจากตัวบุคคลเอง
และปัจจัยจากสภาพแวดล้อมของบุคคล นอกจากนี้
ยั งยื น ยั น ถึ งค ว ามส าคั ญ ขอ งภ าวะผู้ น าก าร
เปลี่ยนแปลงของหัวหน้าหอผู้ป่วย หากหัวหน้าหอ
ผู้ป่วยมีภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง โดยการประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี สนใจดูแลเอาใจใส่ในความ
ต้องการของสมาชิกที่อยู่ภายในทีมพยาบาล สร้าง
ขวัญก าลังใจ และเห็นคุณค่าของสมาชิกภายในทีม
ทุ ก ค น อ ย่ า ง เท่ า เที ย ม กั น  จ ะ ส่ ง ผ ล ให้ เกิ ด
ความสัมพันธ์ที่ดี มีความเหนียวแน่น ผูกพัน และ
กลมเกลียวกันจะท าให้บุคคลที่อยู่ในทีมพยาบาล
ปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเทพลัง กระตือรือร้น มี
ความสุขในขณะปฏิบัติตนเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ภายในสมาชิกทีมพยาบาล และส่งผลให้เกิดความยึด
มั่นผูกพันในวิชาชีพการพยาบาลของกลุ่มงาน ความ
สอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพของกลุ่มงาน 
ความยุติธรรมในองค์การของกลุ่มงาน ทุนทาง
จิตวิทยาเชิงบวกของกลุ่มงาน และอัตมโนทัศน์ของ
พยาบาลวิชาชีพของกลุ่มงาน 
 

 
 
 



Journal of Behavioral Science Vol. 21 No.2 July 2015 ISSN 1686-1442 

 96  |  วารสารพฤติกรรมศาสตร์  ปีที่ 21 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม 2558 ลิขสิทธ์ิโดย สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ข้อเสนอแนะงานวิจัย 
 ข้อเสนอแนะในทางทฤษฎี  
  1. จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ที่พบ
อิทธิพลของตัวแปรความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ
ระดับกลุ่มด้วย และอิทธิพลที่พบในตัวแปรความ
ตั้งใจในการออกจากวิชาชีพของทั้งสองระดับนี้เกิด
จากตัวแปรที่แตกต่างกัน การพบความสัมพันธ์ของ
อิทธิพลในระดับกลุ่มและระดับบุคคลที่ไม่เหมือนกัน 
บ่งชี้ได้ว่าตัวแปรความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ
เป็ น ระดั บ กลุ่ ม ได้  เรี ย ก รู ป แบ บ นี้ ว่ า  Fuzzy 
composition model จากข้อค้นพบนี้ จึ งขยาย
มุมมองในทางทฤษฎีความตั้งใจในการออกจาก
วิชาชีพที่สามารถเป็นระดับกลุ่มได้ 
  2.  จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ที่
พบความสัมพันธ์ของตัวแปรอัตมโนทัศน์ของ
พยาบาลวิชาชีพกับผลการปฏิบัติงานทั้งในระดับ
บุคคลและระดับกลุ่ม เรียกความสัมพันธ์ของตัวแปรนี้
ว่า Homologous multilevel relationship จาก
ข้อค้นพบนี้จึงแสดงให้เห็นขอบเขตตัวแปรอัตมโน
ทัศน์ที่มีความสามารถในการอธิบายที่กว้างกว่า
ระดับบุคคล สามารถขยายอ านาจการอธิบายไปยัง
ระดับกลุ่มได ้
  3. จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ที่
พบความสัมพันธ์ของตัวแปรความยุติธรรมใน
องค์การในระดับกลุ่มเท่านั้นโดยไม่พบในระดับ
บุคคล แม้ว่าที่ผ่านมาในทางทฤษฎีความยุติธรรมใน
องค์การจะถูกมองว่าเป็นตัวแปรระดับบุคคล และ
ศึกษาการรับรู้ความยุติธรรมในองค์การระดับบุคคล
เท่านั้น จากข้อค้นพบนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจที่
จะน าตัวแปรความยุติธรรมในองค์การน าไปใช้
อธิบายหรือท านายปรากฏการณ์ท่ีเป็นกลุ่มได้ 
 
 

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ที่พบว่า
ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับวิชาชีพเป็นสาเหตุ
หลักที่ส่งผลต่อความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพและ
ความตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ ดังนั้นผู้บริหาร
ควรมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 1) การส่งเสริมให้
บุคลากรพยาบาลวิชาชีพได้เข้ารับการอบรมทักษะ
และความรู้ทางการพยาบาลใหม่ ๆ ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการ 2) การคัดเลือกบุคลากรพยาบาลที่มี
คุณลักษณะเหมาะสมกับต าแหน่งงาน  3) บรรจุ
บุคลากรพยาบาลในต าแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ 
ความสามารถ ทักษะที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ และ
ความสนใจ 4) ส่งเสริมบุคลากรพยาบาลที่มีความรู้
ความสามารถให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ในส่วนผู้
ก าหนดนโยบายควรมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
1) ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าของพยาบาล
วิชาชีพในระบบราชการที่มีทักษะและความช านาญ
สู งให้ เข้ าสู่ ต าแหน่ งช านาญการพิ เศ ษ  2) เพ่ิม
ความก้าวหน้าในสายงานวิชาชีพ โดยการขยาย
กรอบอัตราต าแหน่งระดับเชี่ยวชาญ และช านาญ
การพิเศษ  3) มีนโยบายในการส่งเสริมให้ ได้รับ
การศึกษาต่อเนื่อง เพ่ือความก้าวหน้าในการท างาน
และสอดคล้องกับความต้องการในแต่ละบุคคล     
4) เพ่ิมค่าตอบแทนในวิชาชีพพยาบาลให้ทัดเทียม
กับวิชาชีพอ่ืนๆ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
  1. จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ที่ตัว
แปรความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพไม่ได้เป็นตัวแปร
คั่นกลางบ่งบอกกระบวนการเกิดผลของความตั้งใจ
ในการออกจากวิชาชีพ ซึ่งมีความเป็นไปได้จาก     
1) ด้วยกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้มีอายุเฉลี่ย 36 ปี
จัดอยู่ในกลุ่มที่มีอายุมาก การตัดสินใจออกจาก
วิชาชีพจะเป็นไปได้ยาก 2) ด้วยลักษณะการเรียน
การสอนและการฝึกปฏิบัติงานของวิชาชีพพยาบาล
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จะเน้นศาสตร์เฉพาะทางการพยาบาล ท าให้การ
เปลี่ยนอาชีพไปสู่ วิชาชีพ อ่ืน ๆ ได้น้อย ดังนั้ น
งานวิจัยเรื่องต่อไปควรน าตัวแปรอายุมาศึกษา โดย
ศึกษาในลักษณะการเปรียบเทียบพยาบาลวิชาชีพที่
มีอายุน้อยกับพยาบาลวิชาชีพที่มีอายุมากหรือขยาย
ขอบเขตการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพชั้นสูงอ่ืน ๆ ที่มี
ทักษะที่หลากหลาย และโอกาสในการเลือกอาชีพ
มากกว่าวิชาชีพพยาบาล  
  2. จากผลการศึกษาในงานวิจัยนี้ที่ไม่
พบอิทธิพลของความยึดมั่นผูกพันในวิชาชีพกับความ
ตั้งใจในการออกจากวิชาชีพ ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่า
งานวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิ งส ารวจภาคตัดขวาง 
(Cross-sectional survey) ที่ท าการศึกษาความยึด
มั่นผูกพันในวิชาชีพกับความตั้งใจในการออกจาก
วิชาชีพ ณ เวลาจุดใดจุดหนึ่งเพียงครั้งเดียว เพ่ือให้มี
ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ดังนั้นงานวิจัยเรื่องต่อไป 
ควรใช้การออกแบบการวิจัยเชิงส ารวจระยะยาว 
(Longitudinal survey research) เ พ่ื อ ใ ห้ เ ห็ น
พัฒนาการหรือสภาพลักษณะการเปลี่ยนแปลง และ
เป็นการยืนยัน (Validation) ผลของการศึกษา   
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