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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาล (2) ศึกษา
การทํางานเปJนทีมของบุคลากรโรงพยาบาล (3) ศึกษาพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการของบุคลากร
โรงพยาบาล และ (4) ศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและการทํางานเปJนทีมที่สMงผลตMอพฤติกรรมการเปJน
สมาชิกที่ดีตMอองคการของบุคลากรโรงพยาบาล โดยกลุMมตัวอยMางมีจํานวน 345 คน เครื่องมือที่ใชQในการวิจัย
เปJนแบบสอบถาม ผลทดสอบคMาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทMากับ 0.98 สถิติที่ใชQในการวิเคราะหขQอมูล ไดQแกM การ
แจกแจงความถี่ คMารQอยละ คMาเฉลี่ย สMวนเบี่ยงเบนมาตราฐาน และการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ
(Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบวMา (1) คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร ภาพรวมมี
คM า เฉลี่ ย อยูM ในระดั บ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาเปJ น รายดQ า น พบวM า ดQ า นที่ มีค วามคิ ด เห็ น เปJ น ลํ า ดั บ แรก คื อ ดQ า น
สิ่งแวดลQอมที่ปลอดภัยและสMงเสริมสุขภาพ รองลงมา คือ ดQานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง
และลําดับสุดทQาย คือ ดQานการไดQรับคMาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม ตามลําดับ (2) การทํางานเปJนทีม
ภาพรวมมีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปJนรายดQาน พบวMา ดQานที่มีความคิดเห็นเปJนลําดับแรก คือ
ดQานการตัดสินใจรMวมกัน รองลงมา คือ ดQานการกําหนดภารกิจและเป_าหมายของทีมงาน และลําดับสุดทQาย คือ
ดQานการกระจายความเปJนผูQนํา ตามลําดับ (3) พฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการของบุคลากร ภาพรวม
มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปJนรายดQาน พบวMา ดQานที่มีความคิดเห็นเปJนลําดับแรก คือ พฤติกรรม
การคํานึงถึงผูQอื่น รองลงมา คือ พฤติกรรมการใหQความชMวยเหลือ และลําดับสุดทQาย คือ พฤติกรรมความอดทน
อดกลั้น ตามลําดับ และ (4) คุณภาพชีวิตในการทํางานและการทํางานเปJนทีมสMงผลตMอพฤติกรรมการเปJน
สมาชิกที่ดีตMอองคการของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ่งเปJนไปตามสมมติฐาน
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิตในการทํางาน, การทํางานเปJนทีม, พฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการ
Abstract
The purposes of this research were to (1) study the quality of work life, (2) study the
teamwork, (3) study the organizational citizenship behavior, and (4) study the quality of work
life and the teamwork affecting the organizational citizenship Behavior. The sample group
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was consisted of 345 samples. An instrument used in the study was a questionnaire, with its
reliability of 0.98. The statistics used for data analysis consisted of frequency, percentage,
mean, standard deviation, and the statistical procedure used for analyzing data was Multiple
Regression Analysis. The findings revealed that (1) the quality of work life showed the overall
score at a high level. (2) The teamwork revealed the overall score at a high level. (3) The
organizational citizenship behavior showed the overall score at a high level. And (4) the
quality of work life and the teamwork that influence the organizational citizenship behavior,
with statistical significance level of 0.05.
Keywords: Quality of work life, Teamwork, Organizational Citizenship Behavior
บทนํา
คุณภาพชีวิตในการทํางานมีความสําคัญ เนื่องจากเปJนการแสดงถึงความสัมพันธระหวMางความพึง
พอใจในการทํ างานในดQานตMา ง ๆ ภายในองคการ ซึ่งในแตMล ะงานนั้นก็ จะมีลั กษณะของงานที่แตกตMา งกั น
ออกไป ไดQแกM การเปoดโอกาสใหQใชQความคิดสรQางสรรคในการทํางาน การเปoดโอกาสใหQบุคลากรมีความอิสระใน
การตัดสินใจ นอกจากนี้ยังรวมถึงการเปoดโอกาศใหQบุคลากรไดQเขQารับการอบรมตMาง ๆ และความสามัคคีกันใน
การทํ า งานในลั กษณะที มจะสM งใหQ งานประสบความสํา เร็ จ ไดQ และมี ผ ลตMอคุ ณภาพชีวิ ต การทํ างานทั้ งดQ า น
ความกQาวหนQาในงาน ดQานการพัฒนาความรูQความสามารถ และดQานสิทธิสMวนบุคคล (ไพลิน ภูชํานิ, 2559)
นอกจากนี้บุคลากรนับวMาเปJนทรัพยากรบุคคลที่สําคัญที่สุดที่จะนําพาองคการใหQไปสูMจุดมุMงหมายไดQอยMางมี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะธุรกิจบริการดQานการรักษาพยาบาลนั้นการทํางานเปJนทีมถือวMามีความสําคัญอยMางยิ่ง
บุคลากรที่มีความรูQความสามารถ มีทัศนคติที่ดี รMวมมือกันในการทํางานพรQอมที่จะชMวยเหลือสนับสนุน ชMวย
เสริมสรQางทักษะความรูQความสามารถใหQแกMกัน มีสัมพันธภาพที่ดี สามารถปรับตัวเขQากับวัฒนธรรมขององคการ
ไดQ ถือเปJนตัวชMวยผลักดันที่จะทําใหQองคการมีความกQาวหนQาไปอยMางรวดเร็วและยั่งยืน ซึ่งเปJนพลังสําคัญในการ
ขับเคลื่อนองคการใหQเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลที่ดี (กานตนลิน คงศักดิ์, 2554) สําหรับพฤติกรรมการ
เปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการ (Organizational Citizenship Behavior หรือ OCB) ถือเปJนพฤติกรรมของ
บุคลากรที่เกิดขึ้นจากตัวเอง องคการไมMไดQบังคับใหQปฎิบัติตามบทบาทและหนQาที่ และไมMไดQขึ้นอยูMกับระบบการ
ไดQรับ รางวัล เปJน พฤติ กรรมที่บุคลากรเต็ มใจปฎิบั ติเพื่อองคการ โดยพฤติกรรมเหลMานี้ เปJน พฤติ กรรมที่จ ะ
สนับสนุนและสMงผลตMอประสิทธิภาพขององคการ (Organ, 1988) ดังนั้นพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอ
องคการจึงเปJนพฤติกรรมที่ทุกองคการปรารถนาอยากจะใหQมีบุคลากรมีพฤติกรรมดังกลMาวและควรสMงเสริม
สนับสนุนใหQบุคลากรในหนMวยงานมีพฤติกรรมดังกลMาว เพื่อสMงผลทางบวกตMอองคการ และยังสMงผลในดQานความ
พึงพอใจของงานอีกดQวย ซึ่งทําใหQผูQวิจัยสนใจที่จะทําการศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและการทํางานเปJน
ทีมที่สMงผลตMอพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่น
แนล เพื่อนําผลที่ไดQจากการศึกษาไปปรับปรุงใหQกับทางองคการตMอไป
วัตถุประสงค!ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล
2. เพื่อศึกษาการทํางานเปJนทีมของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล
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3. เพื่ อศึ กษาพฤติ กรรมการเปJ น สมาชิ กที่ ดี ตM อองคการของบุ คลากรโรงพยาบาลในเครื อวิ ชั ย เวช
อินเตอรเนชั่นแนล
4. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทํางานและการทํางานเปJนทีมที่สMงผลตMอพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดี
ตMอองคการของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล
สมมติฐานการวิจัย
1. คุ ณภาพชี วิ ตในการทํ า งานสM ง ผลตM อพฤติ กรรมการเปJ น สมาชิ กที่ ดี ตM อองคการของบุ คลากร
โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล
2. การทํางานเปJนทีมสMงผลตMอพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการของบุคลากรโรงพยาบาลใน
เครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตดQานประชากร ประชากรที่ใชQในการวิจัยครั้งนี้ ไดQแกM บุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช
อินเตอรเนชั่นแนล จํานวน 2,457 คน (เจQาหนQาที่ฝuายทรัพยากรบุคคลประจําโรงพยาบาล, ขQอมูล ณ วันที่ 31
มีนาคม 2562)
2. ขอบเขตดQานเนื้อหา ในการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตในการทํางานและการทํางานเปJนทีมที่สMงผลตMอ
พฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล มีแนวคิด
และทฤษฎีที่ใชQในการศึกษาครั้งนี้ คือ ตัวแปรอิสระ ไดQแกM คุณภาพชีวิตในการทํางานของ Walton (1974 อQาง
ในกาญจนาพร พันธเทศ, 2560) ประกอบดQวย 8 ดQาน ไดQแกM (1) การไดQรับคMาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม
(2) สิ่งแวดลQอมที่ปลอดภัยและสMงเสริมสุขภาพ (3) โอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง (4)
ความกQาวหนQาและความมั่นคงในงาน (5) การบูรณาการทางสังคม (6) สิทธิของพนักงาน (7) ความสมดุล
ระหวMางหนMวยงานกับชีวิตสMวนตัว และ (8) การคํานึงถึงประโยชนและความรับผิดชอบตMอสังคม รวมทั้งการ
ทํางานเปJนทีมของ Parker (1990 อQางในสุชาติ คชจันทร, 2555) ประกอบดQวย 5 ดQาน ไดQแกM (1) การกําหนด
ภารกิจและเป_าหมายของทีมงาน (2) การมอบหมายงานตามบทบาทหนQาที่ (3) การสื่อสารกันที่เปoดเผย (4)
การกระจายความเปJนผูQนํา และ (5) การตัดสินใจรMวมกัน สMวนตัวแปรตาม ไดQแกM พฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดี
ตMอองคการของ Organ (1988 อQางในจิตติมาภรณ ขําชู, 2560) ประกอบดQวย 5 ดQาน ไดQแกM (1) พฤติกรรม
ความสํานึกในหนQาที่ (2) พฤติกรรมการใหQความชMวยเหลือ (3) พฤติกรรมการใหQความรMวมมือ (4) พฤติกรรม
ความอดทนอดกลั้น และ (5) พฤติกรรมการคํานึงถึงผูQอื่น
3. ขอบเขตดQานเวลา ผูQวิจัยทําการศึกษาตั้งแตMเดือนมกราคมถึงกันยายน พ.ศ. 2562 รวมระยะเวลา 9
เดือน
วิธีดําเนินการวิจัย
1. ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปJนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) เพื่อศึกษาถึงคุณภาพชีวิตในการทํางาน
และการทํางานเปJนทีมที่สMงผลตMอพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัย
เวชอินเตอรเนชั่นแนล

296

การประชุมวิชาการนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ ๓ “GRADUATE SCHOOL CONFERENCE 2019”

2. ขั้นตอนการวิจัย
ประชากรที่ใชQในการศึกษาครั้งนี้ คือ บุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล ซึ่ง
ประกอบดQวยโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล อQอมนQอย และโรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล
หนองแขม ซึ่งทราบขนาดประชากรอยMางแนMนอน และคํานวณจากสูตรของ (Taro Yamane, 1973) ไดQขนาด
กลุMมตัวอยMาง จํานวน 345 คน สําหรับเครื่องมือที่ใชQในการวิจัย คือ แบบสอบถามเปJนเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมขQอมูลมีคMาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha เทMากับ 0.98 โดยที่แบบสอบถามแบMง
ออกเปJ น 4 สM ว น ไดQ แกM สM ว นที่ 1 ขQ อคํ า ถามเกี่ ย วกั บ ป{ จ จั ย สM ว นบุ คคล ไดQ แกM เพศ อายุ สถานภาพ ระดั บ
การศึกษา รายไดQเฉลี่ยตMอเดือน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน สMวนที่ 2 ขQอคําถามเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตใน
การทํางาน สMวนที่ 3 ขQอคําถามเกี่ยวกับการทํางานเปJนทีม และสMวนที่ 4 ขQอคําถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปJน
สมาชิกที่ดีตMอองคการของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล โดยในสMวนที่ 2, 3 และ 4
เปJนคําถามแบบมาตราสMวนประมาณคMา (Likert scale) 5 ระดับ
3. การเก็บรวบรวมขQอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูQวิจัยไดQเก็บรวบรวมขQอมูลจากแบบสอบถาม ซึ่งมีวิธีการดําเนินการดังนี้ (1) ขอ
หนั ง สื อ จากหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ทิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี ถึ ง รองผูQ อํ า นวยการฝu า ยการบริ ห าร
โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล เพื่อขออนุญาตเขQาไปทําวิจัย และเก็บรวบรวมขQอมูลวิจัย (2)
เมื่อโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล อนุญาตใหQสามารถเขQาไปเก็บขQอมูลไดQ ผูQวิจัยดําเนินการเก็บ
ขQอมูลดQวยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามตามสัดสMวนของกลุMมตัวอยMาง ซึ่งใชQระยะเวลาในการตอบแบบสอบถาม
3 สัปดาห (3) เมื่อไดQรับแบบสอบถามคืนผูQวิจัยทําการตรวจสอบความสมบูรณของคําตอบในแบบสอบถาม
และ (4) นําผลที่ไดQจากการเก็บขQอมูลไปวิเคราะหผลโดยใชQโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ
4. การวิเคราะหขQอมูล
สถิติที่ใชQในการวิเคราะห ไดQแกM ความถี่ (Frequency) รQอยละ (Percentage) คMาเฉลี่ย (Mean)
และสMวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวิเคราะหสMวนที่ 1-4 ซึ่งในสMวนที่ 2-4 มีเกณฑใน
การพิจารณาระดับคMาคะแนนเฉลี่ย 5 ระดับ ไดQแกM คMาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูMในระดับ
มากที่สุด คMาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูMในระดับมาก คMาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความ
คิดเห็นอยูMในระดับปานกลาง คMาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูMในระดับนQอย คMาเฉลี่ย 1.00-1.80
หมายถึง มีความคิดเห็นอยูMในระดับนQอยที่สุด และการทดสอบสมมติฐานใชQการวิเคราะหสมการถดถอยแบบ
พหุคูณ (Multiple Regression Analysis) กําหนดระดับนัยสําคัญที่ระดับ 0.05
ผลการวิจัย
1. กลุMมตัวอยMาง สMวนใหญMเปJนเพศหญิง จํานวน 226 คน คิดเปJนรQอยละ 65.51 มีชMวงอายุอยูMใน
ระหวMาง 25-35 ป€ จํานวน 194 คน คิดเปJนรQอยละ 56.23 สถานภาพโสด จํานวน 163 คน คิดเปJนรQอยละ
47.25 มีการศึกษาอยูMในระดับปริญญาตรี จํานวน 207 คน คิดเปJนรQอยละ 60.00 รายไดQเฉลี่ยตMอเดือน
10,001-20,000 บาท จํานวน 198 คน คิดเปJนรQอยละ 57.39 อายุการทํางานอยูMระหวMาง 1-5 ป€ จํานวน 188
คน คิดเปJนรQอยละ 54.49 และตําแหนMงงานเปJนพนักงานทั่วไป จํานวน 148 คน คิดเปJนรQอยละ 42.90
2. คุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล ภาพรวมมี
คMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.73) เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตในการทํางานของบุคลากร จําแนกตามราย
ดQาน พบวMา ดQานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ ดQานสิ่งแวดลQอมที่ปลอดภัยและสMงเสริมสุขภาพ มีคMาเฉลี่ยอยูMใน
ระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.85) รองลงมา คือ ดQานโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง มีคMาเฉลี่ยอยูMใน
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ระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.84) ดQานสิทธิของพนักงาน มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.84) ดQานการบูรณา
การทางสังคมในองคการ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.80) ดQานความกQาวหนQาและความมั่นคงในงาน
มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.70) ดQานความสมดุลระหวMางหนMวยงานกับชีวิตสMวนตัว มีคMาเฉลี่ยอยูMใน
ระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.70) ดQานการคํานึงถึงประโยชนและความรับผิดชอบตMอสังคม มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก
(คMาเฉลี่ย 3.62) และลําดับสุดทQาย คือ ดQานการไดQรับคMาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับ
มาก (คMาเฉลี่ย 3.51) ตามลําดับ
3. การทํางานเปJนทีมของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล ภาพรวมมีคMาเฉลี่ย
อยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.78) เมื่อพิจารณาการทํางานเปJนทีมของบุคลากร จําแนกตามรายดQาน พบวMา ดQาน
ที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ ดQานการตัดสินใจรMวมกัน มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.82) รองลงมา
คือ ดQานการกําหนดภารกิจและเป_าหมายของทีมงาน มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.80) ดQานการ
มอบหมายงานตามบทบาทที่ชัดเจน มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.80) ดQานการสื่อสารกันที่เปoดเผย มี
คMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.76) และลําดับสุดทQาย คือ ดQานการกระจายความเปJนผูQนํา มีคMาเฉลี่ยอยูMใน
ระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.68) ตามลําดับ
4. พฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่น
แนล ภาพรวมมีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.86) เมื่อพิจารณาพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการ
ของบุคลากร จําแนกตามรายดQาน พบวMา ดQานที่มีความคิดเห็นลําดับแรก คือ พฤติกรรมการคํานึงถึงผูQอื่น มี
คMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.93) รองลงมา คือ พฤติกรรมการใหQความชMวยเหลือ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับ
มาก (คMาเฉลี่ย 3.89) พฤติกรรมการใหQความรMวมมือ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.87) พฤติกรรมความ
สํานึกในหนQาที่ มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.83) และลําดับสุดทQาย คือ พฤติกรรมความอดทนอดกลั้น
มีคMาเฉลี่ยอยูMในระดับมาก (คMาเฉลี่ย 3.79) ตามลําดับ
5. การทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบวMา คุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดQแกM ดQานสิ่งแวดลQอมที่ปลอดภัยและ
สMงเสริมสุขภาพ ดQานสิทธิของพนักงาน ดQานการคํานึงถึงประโยชนและความรับผิดชอบตMอสังคม และดQาน
ความกQ า วหนQ า และความมั่ น คงในงาน มี ผ ลตM อ พฤติ ก รรมการเปJ น สมาชิ ก ที่ ดี ตM อ องคการของบุ ค ลากร
โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
6. การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบวMา การทํางานเปJนทีม ไดQแกM ดQานการตัดสินใจรMวมกัน ดQานการ
มอบหมายงานตามบทบาทที่ชัดเจน และดQานการสื่อสารกันที่เปoดเผย มีผลตMอพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอ
องคการของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
อภิปรายผลการวิจัย
1. คุ ณภาพชี วิตในการทํ างานที่ สMงผลตMอพฤติ กรรมการเปJน สมาชิกที่ดี ตMอองคการของบุคลากร
โรงพยาบาลในเครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล จากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณในภาพรวม พบวMา
ความคิดเห็นของบุคลากรตMอคุณภาพชีวิตในการทํางาน ไดQแกM ดQานสิ่งแวดลQอมที่ปลอดภัยและสMงเสริมสุขภาพ
ดQานสิทธิของพนักงาน ดQานการคํานึงถึงประโยชนและความรับผิดชอบตMอสังคม และดQานความกQาวหนQาและ
ความมั่นคงในงาน มีผลตMอพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการของบุคลากรโรงพยาบาลในเครือวิชัยเวช
อินเตอรเนชั่นแนล อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สอดคลQองกับแนวความคิดของ Walton (1974 อQาง
ในกาญจนาพร พันธเทศ, 2560) ที่กลMาววMา คุณภาพชีวิตการทํางานเปJนลักษณะของการทํางานที่ตอบสนอง
ความตQองการและความปรารถนาของบุคคล โดยพิจารณาจากคุณลักษณะแนวทางความเปJนบุคคล สภาพตัว
บุคคล หรือสังคมขององคการที่สMงผลใหQงานนั้นประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้ยังสอดคลQองกับการศึกษาของ
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อัญชลี สอนไธสง (2560) ทําการศึกษาเรื่องป{จจัยที่สMงผลตMอพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการของ
พนักงานกลุMมบริษัทที่ปรึกษาดQานสิ่งแวดลQอมในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา พบวMา ความคิดเห็นของ
พนักงานกลุMมบริษัทที่ปรึกษาดQ านสิ่ งแวดลQอมในเขตกรุงเทพมหานครตMอคุณภาพชี วิตในการทํางาน ไดQแกM
สิ่งแวดลQอมที่ปลอดภัยและสMงเสริมสุขภาพการบูรณาการดQานสังคม ธรรมนูญในองคการ และความเกี่ยวขQอง
สัมพันธกับสังคม มีสMงผลตMอในการทํานายพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการของพนักงานกลุMมบริษัทที่
ปรึกษาดQานสิ่งแวดลQอมในเขตกรุงเทพมหานครแตกตMางกัน ซึ่งสามารถอธิบายสรุปจากผลการทดสอบ
สมมติฐานไดQวMามีความสอดคลQองกับสมมติฐานบางสMวน โดยมีคMาสัมประสิทธิ์การทํานายไดQรQอยละ 26.4 อยMางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. การทํางานเปJนทีมที่สMงผลตMอพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการของบุคลากรโรงพยาบาลใน
เครือวิชัยเวชอินเตอรเนชั่นแนล จากการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณในภาพรวม พบวMา ความคิดเห็น
ของบุคลากรตMอการทํางานเปJนที ม ไดQแกM ดQ านการตัดสิ นใจรMวมกัน ดQา นการมอบหมายงานตามบทบาทที่
ชั ด เจน และดQ า นการสื่ อสารกั น ที่ เ ปo ด เผย มี ผ ลตM อ พฤติ กรรมการเปJ น สมาชิ กที่ ดี ตM อ องคการของบุ คลากร
โรงพยาบาลในเครื อวิ ชั ย เวชอิ น เตอรเนชั่ น แนล อยM า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ที่ร ะดั บ 0.05 สอดคลQ องกั บ
แนวความคิดของ Parker (1990 อQางในสุชาติ คชจันทร, 2555) ที่กลMาววMา ทีมเปJนกลุMมบุคคลที่มีความสัมพันธ
กันและตQองพึ่งพากัน เพื่อปฎิบัติงานใหQบรรลุเป_าหมาย หรือปฎิบัติงานใหQเสร็จสมบูรณ คนกลุMมนี้มีเป_าหมาย
รMวมกันและยอมรับวMาวิธีเดียวที่จะทําใหQงานสําเร็จคือ การทํางานรMวมกัน นอกจากนี้ยังสอดคลQองกับการศึกษา
ของกฤติ เ ดช นุ กู ล กิ จ (2561) ทํ า การศึ กษาเรื่ องการทํ า งานเปJ น ที ม และความพึ ง พอใจในงานที่ สM งผลตM อ
พฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีขององคการของบุคลากรโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดปทุมธานี ผล
การศึกษาพบวMา คMาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณของการทํางานเปJนทีมสMงผลตMอพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดี
ขององคการ ในทางบวก มีความสัมพันธระดับสูง อยMางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 การพยากรณการ
ทํ า งานเปJ น ที มและความพึ งพอใจในงานสM งผลตM อพฤติ กรรมการเปJ น สมาชิ กที่ ดี ขององคการในทางบวกมี
ความสัมพันธระดับสูงไดQคMาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบพหุคูณเทMากับ 0.860 โดยมีคMาสัมประสิทธิ์พยากรณ
เทMากับ 0.740 สามารถพยากรณไดQ รQอยละ 74.0
ขMอเสนอแนะ
ขMอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปประยุกต!ใชM
1. ดQานคุณภาพชีวิตในการทํางาน ผลการศึกษา พบวMา บุคลากรมีความเกี่ยวขQองสัมพันธกันในสังคม
นQอยที่สุด ผูQบริหารควรสMงเสริมใหQมีการจั ดกิจกรรมตMาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองคการเพื่อสรQ างความ
สัมพันธภาพที่ดีระหวMางบุคลากรภายในองคการ หรือสนับสนุนการทําประโยชนเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น เชMน การ
จัดกิจกรรมกลุMมสัมพันธ (Team Building) โครงการจิตอาสาตMาง ๆ เพื่อชMวยเหลือสังคม ใหQบุคลากรเกิด
ความรูQสึกวMาองคการใหQความสําคัญกับคุณภาพชีวิต รวมถึงความสัมพันธระหวMางบุคคลองคการและตMอสังคม
นอกจากนี้ควรปรับเพิ่มสวัสดิการของบุคลากรในเรื่องของการรักษาพยาบาล การตรวจสุขภาพประจําป€ ควรมี
รายการตรวจสุขภาพใหQครอบคลุมมากกวMานี้
2. ดQานการทํางานเปJนทีม ผลการศึกษา พบวMา ทํางานเปJนทีมเปJนสMวนสําคัญที่จะสามารถทําใหQการ
ดําเนินงานเปJนตามเป_าหมายที่วางไวQไดQโดยราบรื่นมากกวMาการทํางานเพียงคนเดียว ดังนั้นหนMวยงานหรือ
องคการควรเนQนการสรQางการทํางานเปJนทีมใหQมากขึ้น เพื่อเปJนสรQางความสัมพันธอันดีระหวMางผูQปฏิบัติ ทําใหQ
เกิดความรักใครสามัคคี รMวมมือการทํางานใหQบรรลุถึงเป_าหมาย จนสMงผลทําใหQรูQสึกวMาตนเองมีความยินดีที่จะ
อยูMในองคการ
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ขMอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมดQานตัวแปรอื่น ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทํางานใหQมีประสิทธิภาพ
และบรรลุตามเป_าหมายขององคการ เชMน ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
2. ควรทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับป{จจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอองคการใน
ดQานอื่น ๆ เชMน ความพึงพอใจในงาน การรับรูQบรรยากาศองคการของพนักงาน เพื่อนําผลที่ไดQมาปรับปรุง
พัฒนาแนวทางการบริหารภายในองคการในดQานตMาง ๆ ที่ทําใหQบุคลากรเกิดพฤติกรรมการเปJนสมาชิกที่ดีตMอ
องคการมากยิ่งขึ้น
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