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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์การ และคุณภาพชีวิตการทางาน
ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากร
สานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคคล และ2)
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์การบริหารจัดการองค์การที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรสานักงานหลักประกัน
สุขภาพสาขาเขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ มีกลุ่มตัวอย่างจานวน 210 คน โดย
ใช้สูตรของเครจซี่และมอร์แกน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F – test ในการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า
1. การเปรียบเทียบข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นในเรื่อง
ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ .05
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2. ความสัมพันธ์การบริหารจัดการองค์การ และคุณภาพชีวิตการทางาน พบว่า การบริหารจัดการ
องค์การในด้านลักษณะของหน่ว ยงาน ( r = . 943) และคุณภาพชีวิตการทางานในด้านสิ่ งแวดล้อมที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย (r = .856) มีความสัมพันธ์ในระดับสูงต่อ มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการ
แพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรสานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่ 13
กรุงเทพมหานคร (R2=0.84, R2Adjusted=0.83, Sr2=5.34, F=28.52, p<0.001)
3. ข้อค้นพบที่น่าสนใจ โดยสรุปว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันการปฏิบัติงานของบุคลากรโดยเฉพาะใน
ประเด็น ความเป็น ประโยชน์ต่อสั งคมเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทางาน โดยการปรับปรุงการบริหาร
ค่ า ตอบแทนที่ เ พี ย งพอและเป็ น ธรรมเหมาะสมกั บ สภาพเศรษฐกิ จ ประสบการณ์ ความสามารถ และ
ภาระหน้าที่งาน นอกจากนั้นควรเพิ่มสวัสดิการช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการทางาน และที่
สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน
ให้รู้สึกถึงการทางานเป็นทีมของบุคลากรสานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร
ต่อไป
คาสาคัญ : การบริหารจัดการองค์การ คุณภาพชีวิตการทางาน ไวรัสโคโรนา 2019

ABSTRACT
The objectives of this research were: 1) to compare organization management and the
quality of work life of personnel according to surveillance measures, prevention and control
of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in NHSO, district 13, Bangkok which classified by
personal factor: and 2 ) to study relationship of organization management affects the quality
of work life of personnel according to surveillance measures, prevention and control of
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in NHSO, district 13, Bangkok. This research was a
quantitative research with a sample of 210 people using the formula of Krejcie and Morgan
and questionnaires were used to collect data. The statistics used for data analysis were
percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test, one-way ANOVA, Pearson correlation
coefficient and multiple regression analysis.
The results revealed that:
1. A comparison of the personal data of employees found that overall, no difference
except in the level of education and income per month difference was statistically significant.
05.
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2 . Relationship of organization management and quality of work life found that
organization management in terms of organizational characteristics (r =.943) and quality of
working life in hygienic and safe environment (r = .833); there was a high relationship to
surveillance measures, prevention and control of Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in
NHSO, district 13, Bangkok at (R2=0.84, R2Adjusted=0.83, Sr2=5.34, F=28.52, p<0.001)
3 . The findings at the conclusion that the current situation, the performance of
personnel, especially on the issues of the society is to promote the quality of work life by
improving the compensation management that is adequate and fair, appropriate to the
economic conditions, experience, abilities and work duties. In addition, other benefits should
be added to provide incentives for work and another important point is to promote good
relationship building activities between supervisors and co-workers to give a sense of
teamwork in the NHSO, district 13, Bangkok.
Keywords: Organization Management, The Quality of Work Life, Coronavirus Disease 2019
Article history: Received 19 September 2020
Revised 30 October 2020
Accepted 2 November 2020
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1. บทนา
ปัจจุบันผู้บริหารต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หลากหลาย ท้าทาย และเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก
จะต้องทางานโดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาที่ซับซ้อนตลอดเวลา ต้องเผชิญกับการแข่งขัน ต้องปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับต่างๆ นับวันงานบริหารจะยิ่งยุ่งยากมากขึ้นเนื่องมาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นโดยไม่คาดคิด ภาวะ
วิกฤติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ลักษณะงานบริหารจึงไม่แน่นอน เสี่ยง
กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความหลากหลายต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันเมื่อเกิดภาวะที่ท้าทาย เหล่านี้
ผู้บริหารก็ควรแสวงหาโอกาสและสร้างความได้เปรียบให้เกิดแก่องค์การ โดยการเปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส
โดยการมุ่งเน้นพัฒนาองค์การในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นระบบ ซึ่งการพัฒนาองค์การจะมีลักษณะต่างๆ หลาย
ประการ ที่ผู้บริหารจะต้องพิจารณา เช่น การพัฒนาจะมุ่งเน้นไปที่วัฒ นธรรมขององค์การ (Organization
Cultural) ค่านิยม (Value) และทัศนคติของบุคคลภายในองค์การ โดยการพัฒนาจะต้องกระทาเป็นระบบการ
พัฒนาองค์การจะต้องใช้เทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคคลและมุ่งขจัดความ
ขัดแย้งในองค์การ (พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล, 2562)
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บทบาทของสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อเตรียมความพร้อมให้บริการตาม
มาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย โดย
มีจานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ตระหนักถึงสุขภาพความปลอดภัยของข้าราชการและลูกจ้างเป็น
สิ่ ง ส าคั ญ สู ง สุ ด ในการก าหนดมาตรการป้ อ งกั น และเฝ้ า ระวั ง การแพร่ ร ะบาดของโรค COVID-19 ด้ า น
สุ ข อนามั ย และด้ านการปฏิบั ติ ร าชการ ให้ บุ ค ลากรในส านั ก งานหลั ก ประกัน สุ ขภาพสาขาเขตพื้ นที่ 13
กรุ ง เทพมหานคร ถือ ปฏิบั ติอ ย่ างเคร่ งครั ด และดาเนิน การปองกันควบคุมโรค COVID-19 สอดคล้ อ งกั บ
การศึกษาของ Pender (1996) พบว่า การมีสุขภาพที่ดีย่อมเกิดจากการที่บุคคลทากิจกรรมอันเกิดจากการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 3 องค์ประกอบด้วยกัน ได้แก่ การมีสุขภาพที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม
ดังนั้นจึงเป็นประเด็นการศึกษาที่น่าสนใจว่า จากความตระถึงในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยได้ดาเนินการทุกมาตรการอย่างเข้มงวดแล้ว การได้รับความร่วมมืออย่างพร้อม
เพรียงจึงมีความจาเป็นต่อการวางแผนและพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทางานให้ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความพร้อมที่จะนาพาองค์การไปสู่ความสาเร็จเกิดวัฒนธรรมองคการที่ดี เกิด
ขวัญและกาลังใจ เกิดผลดีในทางจิตวิทยา และสภาพแวดล้อมในการทางานภายในองคการตอไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ โดยผู้วิจัย ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาโดย
นาเสนอได้ดังนี้ ได้แก่
1. เพื่อเปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์การ และคุณภาพชีวิตการทางานตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรสานักงานหลักประกัน
สุขภาพสาขาเขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร โดยจาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคคล
2. เพื่อศึกษาความสั มพั น ธ์ การบริ ห ารจัดการองค์การที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานตาม
มาตรการเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากร
สานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร

2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1) แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
Simon (1997: 1) กล่าวว่า ปัจจัยการบริหารเป็นเสมือนเครื่องมือสนับสนุนให้งานบรรลุวัตถุประสงค์
โดยมีองค์ประกอบสาคัญ คือ 7 M’s ได้แก่ บุคลากร (man) เงิน (money) การบริหารทั่วไป (management)
การบริการประชาชน (market) คุณธรรม(moral) ข้อมูลข่าวสาร (massage) และการวัดผล (measurement)
Certo and Certo (2009:. 32) กล่าวไว้ว่า ทรัพยากรการบริหารควรประกอบด้วยคน (man) เงิน
(money) วัสดุสิ่งของ (material) วิธีการทางาน (method) การตลาด (market) และเครื่องจักร (machine)
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2.2) แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับความร่วมมือ
Vangen and Huxham (2010) ความร่วมมือเกิดจากการสนับสนุนขององค์การให้เกิดการ
เข้าถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้ โดยการตัดสินใจเข้าร่วมมือนั้นเกิดจากผู้นาขององค์การนั้น ๆ และเป็นการพัฒนา
กิจกรรม/โครงการที่สร้างขึ้น โดยส่วนใหญ่แล้วความร่วมมื อในลักษณะ Collaboration นั้นเป็นความร่วมมือ
ระหว่างภาครั ฐ และองค์การที่ไม่แสวงหากาไร หรือภาครัฐ และภาคเอกชนด้ว ยและเมื่อเกิดความร่ว มมือ
ระหว่างองค์การขึ้น
Agranoff and McGuire. (2003) นอกจากนี้ยังได้มีการกล่าวไว้อีกว่า การสร้างความร่วมมือ
(Collaboration) ถือเป็นการเข้ามามีบทบาทของผู้เล่นที่หลากหลาย ในช่วงระยะเวลาที่ต่างกันภายใต้บริบท
ของการสร้างความร่วมมือ
Osborne (2010). ต้องมีการสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนร่วมกันหาข้อตกลง มากกว่า
เป็นแค่การดาเนินการตัดสินใจเพียงอย่างเดียว ซึ่งการพยายามหาข้อตกลงร่วมกันนั้นควรอยู่บนฐานของการ
พยายามที่จะสร้างสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น เพื่ออธิบายถึงความร่วมมือที่เกิดขึ้นระหว่างองค์การในแต่ละรูปแบบ
ดังต่อไปนี้
2.3) แนวคิดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมภายนอกองค์การ
Robbin (1990: 206) กล่าวว่า สภาพแวดล้อมทั่วไป หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อ
องค์การ แต่ไม่สามารถเห็นความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเหล่านี้กับองค์การหรือการบรรลุผล
ขององค์การได้โดยตรง สภาพแวดล้อมทั่วไปมักจะเป็นเรื่องที่เป็นเงื่อนไขกว้าง ๆ หรือแนวโน้มทั่ว ๆ ไปซึ่งไม่
ส่งผลกระทบโดยตรงกับองค์การดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า สภาพแวดล้อมทั่วไป ได้แก่ สิ่งต่าง ๆ ที่มีผลกระทบโดย
อาจจะเป็นแรงผลักดันหรือแรงต่อต้านต่อการดาเนินงานขององค์การ
2.4) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตในการทางาน
Walton (1973:. 12 - 16) ได้กล่าว่า คุณภาพชีวิตการทางานนั้นจะพิจารณาโดยแบ่งออกเป็น 8 ด้าน
คือ 1) ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 2) ด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 3) ด้านการ
พัฒนาความสามารถของบุคคล 4)ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน 5) ด้านบูรณาการทางสังคม 6) ด้าน
ระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน 7)ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน และ8) ด้านการปฏิบัติงานใน
สังคม
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กรอบแนวคิดการวิจัย
สามารถกาหนดกรอบแนวคิด การวิจัย ดังนี้

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

3. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยการเก็บข้อมูลจาก บุคลากรที่ปฏิบัติงานในบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในสานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร จานวน 450 คน การคานวณ
ประชากรกลุ่มตัวอย่างของ (Krejcie and Morgan, 1970) ยอมรับความคาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างได้ 5%
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ได้กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างเป็นจานวนเท่ากับ 210 ตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการทบทวนวรรณกรรมเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นาเครื่องมือไปทดลองใช้
(Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง พร้อมทั้งตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามด้วยวิธีวัด
ความสอดคล้องภายในของข้อคาถามจากแบบสอบถาม 50 ชุด ได้ค่า α - Coefficient เท่ากับ 0.870
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การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล จัดเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกับจานวน
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูล ทาการชี้แจงให้ผู้ตอบแบบสอบถามเข้าใจถึงวัตถุประสงค์เพื่อขอ
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัย ติดตามขอรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
จานวน 210 ฉบับแล้วนาไปดาเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ (1) สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่า เฉลี่ ย (Mean) และค่า ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ(2) สถิ ติเ ชิ ง
อ้างอิงเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)
ค่า t-test ค่ า F - test พร้ อ มทั้ ง การวิ เ คราะห์ ค่ าสั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พัน ธ์ อ ย่ างง่ า ย (Simple Correlation
Analysis) โดยอาศัยเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ ซึ่งทาการหาค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยมาตรฐาน
(Standard Regression Coefficient) ตามสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่กาหนดไว้

4. ผลการวิจัย
ผู้วิจัยนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยสามารถ
สรุปผลการวิจัยดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
หาค่าร้อยละ (Percentage) ซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จานวน 210 คนพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ชาย จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20 ส่วนใหญ่มีอายุ 25- 34 ปี จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 37.80
ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จานวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 56.80ส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
15,001 – 20,000 บาท จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 33.80 ส่วนใหญ่มีระดับตาแหน่งงาน ระดับ 4 จานวน
95 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางาน 11-16 ปี จานวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ
46.0 ตามลาดับ
ผลการวิเคราะห์ระดับ ความคิดเห็นการบริหารจัดการองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน
ของบุคลากรสานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร โดยสรุปว่า
2.1) การบริหารจัดการองค์การ พบว่า ด้านลักษณะของหน่วยงานมีค่าเฉลี่ย โดยรวมสูงสุด
(Mean= 3.60) รองลงมาด้านลักษณะของผู้บริหารโดยรวมมีค่าเฉลี่ย 3.57 ด้านการบริหารงานภายในองค์การ
โดยรวมมี ค่ า เฉลี่ ย 3.56 และด้ า นลั ก ษณะของพนั ก งานในหน่ ว ยงานมี ค่ า เฉลี่ ย โดยรวมน้ อ ยที่ สุ ด 3.54
ตามลาดับ
2.2) คุณภาพชีวิตการทางาน พบว่า ด้านการพัฒ นาความสามารถของบุคคล โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.08 มีค่าเฉลี่ยโดยรวมสูงสุด รองลงมาด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมมีค่าเฉลี่ย 4.04
ด้านบูรณาการทางสังคม มีค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน มีค่าเฉลี่ย 4.00 ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 3.78 ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน มีค่าเฉลี่ย
3.70 ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน มีค่าเฉลี่ย 3.61 และด้านการปฏิบัติงานในสังคม มีค่าเฉลี่ย 3.58
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ตามลาดับ
3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์การที่มีผลต่อ
คุ ณ ภาพชี วิ ต การท างานตาม มาตรการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดโรคไวรั ส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรสานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร ใช้
สถิติทดสอบความแตกต่างของค่าที (t-Test) และทดสอบค่าเอฟ (F-Test) ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
(One-Way ANOVA) ใช้วิธี Fisher’s Least Significant Difference หรือ (LSD) โดยนาเสนอตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรต่อการบริหารจัดการองค์การ
การบริหารจัดการองค์การ

เพศ

อายุ

ระดับ
รายได้
การศึกษา ต่อเดือน

ด้านลักษณะของหน่วยงาน
ด้านการบริหารงานภายในองค์การ
ด้านลักษณะของผู้บริหาร
ด้ า นลั ก ษณะของ พนั ก งาน ใน
หน่วยงาน

.300
.056
.039*
.268

.340
.425
.166
.841

.056
.117
.262
.131

ระดับ
ตาแหน่งงาน

ประสบการณ์
ทางาน

.383
.841
.319
.081

.981
.022*
.001*
.843

.293
.391
.068
.266

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05

การบริหารจัดการองค์การในด้านการบริหารงานภายในองค์การบุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างกันใน
เรื่องประสบการณ์ทางาน และด้านลักษณะของผู้บริหารบุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่างกันในเรื่องเพศและ
ประสบการณ์ทางาน
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรต่อคุณภาพชีวิตการ
คุณภาพชีวิตในการทางาน
เพศ
ของบุคลากร
ด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม
.326
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะและ .045*
ปลอดภัย
ด้านการพัฒนาความสามารถของบุคคล
.229
ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน
.012*
ด้านบูรณาการทางสังคม
.889
ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน
.670
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน .320
ด้านการปฏิบัติงานในสังคม
.516

อายุ
.523
.392
.447
.145
.213
.741
.256
.068

ระดับ
รายได้
การศึกษา ต่อเดือน
.017*
.035*
.251
.492
.554
.789
.124
.069
.065
.059

.076
.178
.801
.941
.136
.012*

ระดับ
ตาแหน่ง
.327
.828

ประสบการณ์
ทางาน
.086
.166

.068
.052
.061
.702
.608
.915

.120
.224
.705
.112
.141
.088

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
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คุณภาพชีวิตการทางานในด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม บุคลากรมีความคิดเห็นแตกต่าง
กันในเรื่องระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงานบุคลากรมีความคิดเห็น
แตกต่างกันในเรื่องเพศ และด้านการปฏิบัติงานในสังคมรายได้ต่อเดือน ยกเว้น ด้านการพั ฒนาความสามารถ
ของบุคคล ด้านบูรณาการทางสังคม ด้านระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงาน และด้านความสมดุลระหว่างชีวิต
กับการทางานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ปัจจัยด้านการบริหารจัดการองค์การ มีความสัมพันธ์ในระดับสูงต่อคุณภาพชีวิตการทางานตาม
มาตรการเฝ้ าระวังป้ องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากร
สานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร โดยนาเสนอตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยวิเคราะห์อานาจการทานายปัจจัยด้านการบริหาร
จัดการองค์การมีอิทธิพลทางตรงร่วมกันต่อคุณภาพชีวิตการทางานของบุคลากร
สานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขต สัมประสิทธิ์ถดถอย
R2
2
2
2
R
R adj
Sr
Change
Β
β
พื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร
1. ด้านลักษณะของหน่วยงาน
0.404 0.462 0.735 0.540 4.332 0.540
2. ด้านการบริหารงานภายในองค์การ
2.623 0.193 0.760 0.578 4.154 0.038
3. ด้านลักษณะของผู้บริหาร
0.520 0.293 0.771 0.594 4.081 0.016
4. ด้านลักษณะของพนักงานในหน่วยงาน 3.608 0.174 0.840 0.810 0.280 0.040
(R2= 0.84, R2Adjusted=0.83, Sr2=5.34, F=28.52, p<0.001)
จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์พหุเชิงชั้นพบว่าตัวแปรซึ่งเป็นปัจจัยศึกษาสามารถร่วมกันทานายการ
บริหารจัดการองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทางานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรสานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่ 13
กรุ ง เทพมหานคร R2=0.84, R2Adjusted=0.83, Sr2=5.34, F=28.52, p<0.001) ตั ว แปรที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ท านาย
ได้แก่
1. ด้านลักษณะของหน่วยงาน โดยอานาจทานายในโมเดลที่ดีที่สุด (R2= 0.735, R2Adjusted=0.540,B
=0.404, 95%CI= 0.325-0.487, β=0.462, p< 0.001)
2. ด้านการบริหารงานภายในองค์การ โดยอานาจทานายร้อยละ 5.58 อานาจทานายของโมเดลที่ดี
ที่ สุ ด ( R2= 0.760, R2Adjusted= 0.578, R2changed=0.038; B =2.623, 95%CI= 1.653-3.594, β=0.193,
p< 0.001)
3. ด้านลักษณะของผู้ บริหาร โดยอานาจทานายของโมเดลที่ดีที่สุด (R2= 0.771, R2Adjusted= 0.594,
R2changed=0.016; B =0.520, 95%CI= 0.352-0.687, β=0.293, p< 0.000)
4. ด้ านลั ก ษณะของพนั กงานในหน่ ว ยงานโดยอานาจท านายของโมเดลที่ดี ที่สุ ด (R2= 0.779, R2Adjusted=
0.606, R2changed=0.012; B =3.608, 95%CI= 2.243-4.937, β=0.174, p< 0.001)
265

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.7 No.2 July- December 2020

5. สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปและอภิปรายผล
ประเด็นที่ 1. การบริหารจัดการองค์การตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรสานักงานหลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่ 13
กรุงเทพมหานคร จะสาเร็จลงได้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากบุคลากรในองค์การ
นั้นและเล็งเห็นความสาคัญของผู้นาและวัฒนธรรมองค์การที่มีต่อคุณภาพชีวิต ในการทางาน สอดคล้องกับ
ผลงานวิจัยของ พภัสสรณ์ วรภัทร์ถิระกุล (2562) ศึกษาวิจัยเรื่องแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีต่อ
การบริหารสานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สาขาเขตพื้นที่ 13. (กรุงเทพมหานคร) พบว่า ลักษณะของ
หน่ ว ยงาน ลั กษณะของบุ คลากรในหน่ ว ยงาน การจัดการองค์การ และลั กษณะของผู้ บริห ารมีผ ลต่อการ
ปฏิบัติงานบุคลากร โดยในประเด็นนี้ การกาหนดนโยบายให้เหมาะสมกับความต้องการของบุคลากร ได้แก่
โครงสร้างขององค์การ บุคลากร ระบบการปฏิบัติงาน งบประมาณ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (อุทัย
เลาหวิเชีย ร, 2542, หน้ า 68) เพราะคนสามารถใช้ทักษะและความรู้ในการเปลี่ ยนแปลงทรั พยากรอื่น ๆ
(Jackson, Schuler, and Werner, 2009:.12) และสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ พิชญา แก้วสระแสน
และไพบู ล ย์ อาชารุ่ ง โรจน์ (2560) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ปั จ จั ย ในการท างานความเครี ย ด และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานคร พบว่า ความเครียดใน
การทางาน ด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์ตอ่ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อภาวะที่ท้าทาย
สาหรับผู้บริหารองค์การที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาองค์การให้เปลี่ยนแปลงไปตามระบบที่กาหนดไว้เกี่ยวกับระบบ
การสรรหาและการจ้างงาน การประเมินผล การจัดสวัสดิการ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ
ตามลาดับ
ประเด็นที่ 2. การบริหารจัดการองค์การที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตการทางานตามมาตรการ
เฝ้ าระวังป้ องกัน และควบคุมการแพร่ ระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของบุคลากรส านักงาน
หลั กประกัน สุขภาพสาขาเขตพื้น ที่ 13 กรุงเทพมหานครมีผลมาจากความแตกต่างระหว่างความรู้ ทักษะ
ความสามารถและชุดพฤติกรรมของภาวะผู้นาอาทิ การให้โอกาสทางานสาคัญๆ ในหลายจุดขององค์การ การ
ถ่ายทอดและสอนงานจากหัวหน้า มีกระบวนการเรียนรู้ อบรมและฝึกทักษะหรือการสะท้อนภาพให้ผู้นาใน
อนาคตเห็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ จิรศักดิ์ จิยะจันทน์ (2563). ศึกษาวิจัย
เรื่องการบริหารองค์การที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสายงานปฏิบัติการนครหลวง บริษัท
ไปรษณี ย์ ไ ทย จ ากั ด ผลการวิ จั ย พบว่า การบริ ห ารองค์ก ารมีอิ ทธิ พลทางตรงร่ว มกั นต่ อ แรงจูง ใจในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุพิชฌาย์ ลิ้มตระกูลไทย (2561). ผลการวิจัยพบว่า
คุณลักษณะงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อผลการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ ความผูกพันต่อ
องค์การ การรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานมีอิทธิพลทางบวกในความสัมพันธ์ระหว่าง คุณลักษณะงานที่มี
ผลต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งสอดคล้องกับงานวิจัยของ กัลยา สว่างคง และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์. (2559).
ผลการวิจัยพบว่าการรับรู้การสนับสนุนจากหัวหน้างานและจากองค์การมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความผูกพัน
266

Journal of Management Science Nakhon Pathom Rajabhat University Vol.7 No.2 July- December 2020

ด้านความรู้สึกต่อองค์การแต่มีความสัมพันธ์ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนด้านวัฒนธรรม และด้านการ
บริห ารจัดการมีผลต่อประสิ ทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับปฏิบัติการผลมาจากแรงจูงใจจะเป็น
แรงผลักดันให้พนักงานทางานด้วยความกระตือรือร้นและด้วยความสมัครใจซึ่งจะมีผลทาให้องค์การบรรลุ
เป้าหมายและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด โดยสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธนวัฒน์ วิเศษสมบัติ (2561) พบว่า
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานความพึงพอใจในการทางาน และความผูก พันต่อองค์การมีต่อประสิทธิภาพการ
ทางานของพนักงานระดับปฏิบัติการของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ และสอดคล้องกับงานวิจัยของของ
วรชั ย สิ ง หฤกษ์ และวิ โ รจน์ เจษฏาลั กษณ์ . (2560). พบว่ า การบริ ห ารองค์ การมี ผ ลต่ อ แรงจู ง ใจในการ
ปฏิบัติงานทั้งการสนับสนุนจากองค์การและความก้าวหน้าในงานอาชีพตามลาดับ
5.2 ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้
1. ผู้บริหารขององค์การต้องให้ความสาคัญกับการสร้างความสุขและมีแรงจูงใจเพื่อความพึง
พอใจในการทางาน ก็มักจะได้ผลลั พธ์ และผลการดาเนินการที่น่าพอใจแรงจูงใจจึงเป็นสิ่งส าคัญมากต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานโดยการสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรที่จะปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ
เพื่อให้มีความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทาให้สาเร็จลุล่วงซึ่งจะส่งผลต่อการนาพาองค์การไปสู่ผลสาเร็จและยั่งยืน
ต่อไป
2. การวางกลยุทธ์เรื่องเส้นทางการทางานให้ผู้นาในอนาคต อาทิ การให้โอกาสทางานสาคัญ
ในหลายจุดขององค์การ การถ่ายทอดและสอนงานจากหัวหน้า มีกระบวนการเรียนรู้ อบรมและฝึกทักษะเน้น
กระบวนการพัฒนาโดยต้องดูลักษณะวัฒนธรรม รูปแบบในองค์การต่อไป
3. การสนับสนุนของฝ่ายบริหาร ต้องสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงและต้องแสดงพฤติกรรมการ
สนับสนุนให้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย ทรัพยากร และควรนาการเปลี่ยนแปลง โดยการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ก่อนและเป็นแบบอย่างสม่าเสมอ
5.3 ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อหาข้อเปรียบเทียบผลการศึกษา
ในอนาคตของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกและมีประสิทธิภาพในการทานายประสิทธิผลองค์การ เพื่อที่จะได้
กาหนดตัวแปรใหม่ ๆ มาใช้ในการทาวิจัยอยู่เสมอเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อองค์การต่อไป
2. ควรทาการศึกษาวิจัยเรื่องควรศึกษาทัศนคติ มุมมองความต้องการ ความคาดหวังและ
ความพึงพอใจของบุคลากรในการบริหารจัดการองค์การที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการปฏิบัติงานของสานักงาน
หลักประกันสุขภาพสาขาเขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานครเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบ ความเชื่อมั่น ความเที่ยงตรง
ของข้อมูลที่วิจัยเพื่อให้เป็นการช่วยส่งเสริมให้องค์การเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เกิดความสาเร็จต่อไป
3. ควรมองปั จ จั ย อื่ น ที่ ค วามแตกต่ า งไปจากงานวิ จั ย นี้ เพื่ อ ให้ เ กิ ด มุ ม มองแนวคิ ด ที่
หลากหลายให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งควรเปลี่ยนเครื่องมือหรือเทคนิคในการวิจัย เพราะอาจจะทาให้
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ได้ข้อค้นพบที่น่าสนใจอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากการวิจัยในครั้งนี้ พร้อมทั้งการร่วมกันทาความเข้าใจปัญหา นามา
เชื่อมโยงกับความสามารถและกาหนดทางเลือกใหม่ ของการบริหารมีความปรารถนาร่วมกันที่จะผลักดันการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ นาไปสู่ความสาเร็จในอนาคตต่อไป
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