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บทคัดย่อ
การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูล
ทัวไปของพนั
่
กงานกับประสิทธิภาพในการทางาน และศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานของพนั กงานในช่ วงสถานการณ์ Covid-19 โดยกลุ่ มตัวอย่ าง ได้แก่ พนั ก งาน บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด(มหาชน) จานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ และ
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตเิ ชิงอนุ มาน ได้แก่ สถิตใิ นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง
ตัวแปร 2 ตัว (Independent-Simples T Test) สถิตใิ นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร
มากกว่ า 2 ตัว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิ งพหุ (Multiple Regression)
เพื่อทดสอบสมมติฐาน โดยกาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิตทิ ่ี 0.05 ผลการวิจยั พบว่า ส่วนใหญ่เป็ น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
มีรายได้เ ฉลี่ยต่อ เดือ น 15,001-25,000 บาท และส่ว นใหญ่ ปฏิบัติงานในด้านพาณิชย์ บัญ ชี
การเงิน งบประมาณ และพัสดุ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 พบว่า
ในภาพรวมผู้ต อบแบบสอบถามมีค วามคิดเห็นอยู่ใ นระดับสูง ในด้านบรรทัดฐานที่บ้าน ด้าน
เทคโนโลยีทเ่ี อื้ออานวยต่อการทางาน ด้านนโยบายองค์การ และด้านบรรทัดฐานทีท่ างาน ส่วน
ด้านทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการทางานผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปาน
กลาง และจากผลการวิจยั ความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน พบว่า
ผูต้ อบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางานทุกด้านอยู่ในระดับสูง
ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่ า ปั จ จัย ประชากรศาสตร์ด้า นเพศและลัก ษณะงานที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ
0.05 และปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ด้านบรรทัดฐานทีท่ างาน
ด้านบรรทัดฐานที่บ้าน ด้านเทคโนโลยีท่เี อื้ออานวยต่อการทางาน และด้านนโยบายองค์การ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงานอย่างมีนัยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ 0.05
คาสาคัญ ประสิทธิภาพในการทางาน , Covid-19 , ท่าอากาศยานไทย

Abstract
The objectives of this research were to compare differences between employees
information factors and work efficiency of employees at Airports of Thailand Public
Company Limited during the Covid-19 outbreak and to influence factors towards work
efficiency of employees at Airports of Thailand Public Company Limited during the Covid19 outbreak. The sample group was 400 employees at Airports of Thailand Public
Company Limited. The data were collected by the online questionnaire. The data were
analyzed with descriptive statistics which consisted of percentage, mean, frequency, and
standard deviation, and inferential statistics which consisted of Independent-Simples
T-Test, One-way ANOVA, and Multiple Regression. The level of statistical significance
was set at 0.05. The findings revealed that most of the respondents were female, aged
21-30, single, bachelor's degree or equivalent with an average monthly income of 15,00125,000 baht. Most of the respondents worked in commerce, financial accounting,
budgeting and supplies.
An overview of opinions on influence factors towards work efficiency during the Covid19 outbreak found that the respondents' opinions on home social structure, technology
facilitating conditions, corporate policy and work social structure were at a high level. The
respondents' opinions on resource facilitating conditions were at a moderate level. The results
of opinions on the work efficiency of employees at Airports of Thailand Public Company Limited
revealed that the respondents' opinions on work efficiency were at a high level in all aspects.
The hypothesis test revealed that demographic factors in terms of gender and job
characteristics affected work efficiency of employees at Airports of Thailand Public Company
Limited statistically at 0.05 level and factors related to work efficiency during the Covid-19
situation on home social structure, technology facilitating conditions, corporate policy and work
social structure affected work efficiency of employees at Airports of Thailand Public Company
Limited statistically at 0.05 level.
Keywords: Work efficiency , Covid-19 , Airport of Thailand

บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงและ
แพร่กระจายไปทัวทุ
่ กภูมิภาคของโลก รวมถึงประเทศไทย ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
การศึกษา การท่องเทีย่ ว หรือแม้แต่การดาเนินชีวติ ประจาวันของผู้คนทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจ
หลายๆธุรกิจ รวมถึงธุรกิจท่าอากาศยานก็เป็ นธุรกิจหนึ่งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) เป็ น
รัฐวิสาหกิจภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงคมนาคม ดาเนินกิจการเป็ นผู้ประกอบการและ
ส่งเสริมกิจการท่าอากาศยานรวมทัง้ ดาเนินการในส่วนอื่นๆทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการ
ท่าอากาศยาน เนื่อ งจากมาตรการในการควบคุ ม การแพร่ ระบาดของโรคดังกล่ าว หลายๆ
ประเทศมีก ารปิ ด ประเทศ (Lockdown) ปิ ด น่ า นฟ้ า และจ ากัด การเดิน ทาง ไม่ ใ ห้มีก ารเดิน
ทางเข้า - ออก เพื่อ ลดการแพร่ ก ระจายของเชื้อ โรค ซึ่ง ข้อ จ ากัด เหล่ า นี้ ส่ง ผลให้เ กิด การ
หยุดชะงักของการเดินทางทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ สายการบินต่างๆมีการยกเลิกเทีย่ วบิน
และหยุดทาการบินเป็ นการชัวคราว
่
ทาให้ปริมาณการขึ้น-ลงของอากาศยาน จานวนผูโ้ ดยสาร
และปริม าณสิน ค้า และพัส ดุ ไ ปรษณี ย ภัณ ฑ์ ล ดลงไปด้ว ย อีก ทัง้ ยัง ส่ ง ผลกระทบรวมไปถึง
ผูป้ ระกอบการเชิงพาณิชย์ทงั ้ รายใหญ่และรายเล็กอื่นๆภายในท่าอากาศยานอีกด้วย
ผลกระทบทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้อกี อย่างเลยคือผลกระทบต่อพนักงาน ทัง้ ในด้านการปรับตัว
ด้านรูปแบบการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางานที่เ ปลี่ยนแปลงไป และอุปสรรคในการ
ดาเนินงานต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพและประสิทธิภาพของงานได้ ดังนัน้ เพื่อลดความเสีย่ ง
และอ านวยความสะดวกให้แ ก่ พนักงาน ลดการติดต่อ และแพร่เ ชื้อระหว่างบุค คลสู่บุค คลใน
ระหว่างการทางานหรือในทีท่ ม่ี ผี คู้ นจานวนมากในช่วงทีย่ งั ไม่มยี ารักษาโรค และทุกคนยังได้รบั
วัคซีนป้ องกัน COVID-19 ไม่ทวถึ
ั ่ ง อีกทัง้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพการทางาน องค์การจะต้องให้
ความสาคัญในการเตรียมความพร้อมในการรับมือเพื่อ ลดผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นให้เร็วที่สุด
และเพื่อ ความปลอดภัยและคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดีของพนักงาน ซึ่งเป็ นทรัพยากรที่สาคัญ ในการ
ขับเคลื่อนองค์การ อีกทัง้ เพือ่ ให้องค์การสามารถทีจ่ ะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้อย่างมันคง
่
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
เพื่อ เปรีย บเทีย บความแตกต่า งระหว่า งข้อ มูล ทัว่ ไปของพนักงานกับ ประสิท ธิภาพ
ในการทางานและเพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน บริษัท
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในช่วงสถานการณ์ Covid-19

สมมติ ฐานของการวิ จยั
สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลทัวไปของพนั
่
กงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อ ประสิทธิภาพในการ
ทางานแตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางาน
ขอบเขตของการวิ จยั
ขอบเขตด้านเนื้ อหา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ (1) ข้อมูลทัวไปของพนั
่
กงาน ประกอบไปด้วย
เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และลักษณะงาน และ (2) ปั จจัยที่
เกีย่ วข้องกับการทางานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ประกอบด้วย บรรทัดฐานทีท่ างาน บรรทัด
ฐานที่บ้าน ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ เทคโนโลยีท่เี อื้ออานวยต่อการใช้ และนโยบาย
องค์การ ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพในการทางาน ประกอบด้วย คุณภาพงาน ปริมาณงาน
เวลาและค่าใช้จ่าย
ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ พนักงาน
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) และงานวิจยั ครัง้ นี้ศึกษากลุ่มตัวอย่างจากพนักงาน
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด(มหาชน) จานวน 400 คน
ขอบเขตด้ า นระยะเวลา ระยะเวลาในการเก็บ รวบรวมข้อ มู ล ของการวิจ ัย ครัง้ นี้
ดาเนินการระหว่างเดือน สิงหาคม - ธันวาคม 2564
แนวคิ ด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากการค้นคว้าข้อมูล พบว่าทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน (TPB) เป็ นแนวคิดทฤษฎีท่ี
ได้รบั การพัฒนาโดย Ajzen ในปี 1985 โดยได้อธิบายว่า พฤติกรรม (Behavior) ของมนุ ษย์ท่ี
เกิด ขึ้น เกิด จากการตัด สิน โดยใช้เ หตุ ผ ล โดยมนุ ษ ย์จ ะใช้ข้อ มูล ในการตัด สิน ใจเพื่อ ให้เ กิด
ประโยชน์แก่ตนเอง แนวคิดของทฤษฎี TPB กล่าวถึงความเชื่อ 3 ประการทีส่ ง่ ผลให้บุคคลแสดง
พฤติกรรมออกมาซึง่ เป็ นผลมาจาก เจตนา (Intention) โดยมีปัจจัย 3 ประการทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการ
ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด เ จ ต น า ไ ด้ แ ก่ ( 1) ทั ศ น ค ติ ต่ อ พ ฤ ติ ก ร ร ม ( Attitude Toward the Behavior)
(2) บรรทัดฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) คือการรับรู้ของบุคคลถึงแรงกดดันจากสังคม
หรือกลุ่มอ้างอิงในการตัดสินใจว่าจะทาหรือไม่ทาพฤติกรรม ประกอบด้วย บรรทัดฐานทีท่ างาน,
บรรทัดฐานที่บ้าน (Home social structure) (3) การรับรู้ถงึ การควบคุมพฤติกรรม (Perceived
Behavioral Control) คือ การรับรู้ของบุคคลที่มตี ่อปั จจัยที่อาจส่งเสริมหรื อขัดขวางการแสดง
พฤติกรรมนัน้ (Control beliefs) ประกอบไปด้วย ทรัพยากรที่เอื้ออานวยต่อการใช้ (Resource
Facilitating conditions), เ ท ค โ น โ ล ยี ท่ี เ อื้ อ อ า น ว ย ต่ อ ก า ร ใ ช้ ( Technology Facilitating
conditions), และนโยบายองค์การ (Corporate policy)

ประสิทธิภ าพในการท างานคือ การท างานโดยใช้ค วามรู้ ความสามารถ ทักษะและ
ทรัพ ยากรที่มีอ ยู่ใ ห้เ กิด ประโยชน์ สูง ที่สุ ด ทัง้ ในด้านคุ ณ ภาพและปริม าณ เสียต้นทุน ต่ า สุ ด
ภายใต้ ข อบเขตของเวลาที่จ ากัด และบรรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ข ององค์ก าร โดย Peterson and
Plowman (1989,อ้างถึงใน ปาริฉตั ร โชติภูมเิ วทย์, 2564) ได้แบ่งองค์ประกอบของประสิทธิภาพ
การทางาน ออกเป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณภาพของงาน (Quality), ปริมาณงาน (Quality),
เวลา (Time), ค่าใช้จ่าย (Cost)
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ข้อมูลทั ่วไปของพนักงาน
- เพศ
- ระดับการศึกษา
- อายุ
- รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
- สถานภาพ
- ลักษณะงาน
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ในช่วงสถานการณ์ Covid-19
- บรรทัดฐานทีท่ างาน
- บรรทัดฐานทีบ่ า้ น
- ทรัพยากรทีเ่ อือ้ อานวยต่อการใช้
- เทคโนโลยีทเ่ี อือ้ อานวยต่อการใช้
- นโยบายองค์การ
(ประยุกต์มาจากทฤษฎี TPB)

ประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
- คุณภาพงาน
- ปริมาณงาน
- เวลา
- ค่าใช้จ่าย
(Peterson & Plowman,1989)

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นการวิ จยั ครัง้ นี้ คือ พนัก งาน บริษัท ท่ า อากาศยานไทย จ ากัด
(มหาชน) มีจานวนทัง้ สิน้ 22,151 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการวิ จยั ครัง้ นี้ คือ พนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) ซึ่งจะสุ่มตัวอย่างจากผู้ทเ่ี ป็ นพนักงาน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ทัง้
6 ท่าอากาศยาน จานวน 400 คน จากการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน
(Taro Tayamane)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิ จยั
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจยั ครัง้ นี้เป็ นแบบสอบถาม ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทา
แบบสอบถาม และปรับปรุงแก้ไ ขตามคาแนะนาของท่านอาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อ ความถู กต้อ ง
ครบถ้ ว น และน าไปทดลอง (Try Out) กับ ประชากรที่ ไ ม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งจ านวน 30 คน
เพื่ อ วิ เ คราะห์ ห าค่ า ความเชื่ อ มัน่ ของแบบสอบถาม (Reliability) ผลการทดสอบพบว่ า
ค่าสัมประสิทธิอั์ ลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ในภาพรวมมีค่าเท่ากับ 0.978 และใน
แต่ละด้านมีค่ามากกว่า 0.700 ทุกด้าน แสดงว่า แบบสอบถามชุดนี้สามารถนาไปใช้ในการศึกษา
วิจยั ได้ โดยได้แบ่งเนื้อหาและรายละเอียดของแบบสอบถามออกเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทัวไปของพนั
่
กงาน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน), ส่วนที่ 2 เป็ นค าถามเกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานในช่ วงสถานการณ์
Covid-19, ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน บริษทั ท่าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน), และส่วนที่ 4 เป็ นคาถามเกี่ยวกับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆของ
พนักงาน บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) ในการทางานในช่วงสถานการณ์ Covid-19
การวิ เคราะห์ข้อมูล
การวิจยั ครัง้ นี้วเิ คราะห์ขอ้ มูลทางสถิตดิ ว้ ยโปรแกรมสาเร็จรูป SPSS โดยผูว้ จิ ยั ใช้สถิตเิ ชิง
พรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่, ร้อยละ, ค่าเฉลีย่ เลขคณิต และค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ในการอธิบาย
ลักษณะของข้อมูลทัวไปของผู
่
้ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นที่มีต่อปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ทางานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 และประสิทธิภาพในการทางาน และใช้สถิตเิ ชิงอนุมาน ในการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ T-test และ One-Way ANOVA ในการเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของข้อมู ล และใช้การทดสอบหาความสัมพันธ์ แบบถดถอยเชิงพหุ คู ณ (Multiple Regression
Analysis) ในการอธิบายการเปลีย่ นแปลงของตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการทางาน
ผลการวิ จยั
ข้อมูลทัวไปของพนั
่
กงาน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัวไปของพนั
่
กงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง โดยคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 47.30 มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 43.50 และส่วนใหญ่มสี ถานภาพ
โสด มี คิดเป็ นร้อยละ 51.50 ในส่วนของระดับการศึกษา พบว่า ร้อยละ 56.30 มีการศึกษาใน
ระดับ ปริญ ญาตรีห รือ เทีย บเท่ า โดยมีร ายได้เ ฉลี่ย ต่ อ เดือ น 15,001-25,000 บาท มากที่สุ ด
คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 40.80 ของกลุ่มตัวอย่าง อีกทัง้ ส่วนใหญ่ยงั ปฏิบตั ิงานในด้านพาณิช ย์
บัญชีการเงิน งบประมาณ และพัสดุ มีจานวนทัง้ สิน้ 133 คน คิดเป็ น ร้อยละ 33.30

ข้อมูลความคิ ดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานในช่วงสถานการณ์ Covid-19
ผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล ความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่เ กี่ยวข้อ งกับการทางานในช่ ว ง
สถานการณ์ Covid-19 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น อยู่ในระดับสูงในด้านบรรทัดฐานที่
บ้าน มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 3.92 (S.D. = 0.69) รองลงมา คือด้านเทคโนโลยีท่เี อื้ออานวย
ต่อการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 (S.D. = 0.73) ด้านนโยบายองค์การ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.75 (S.D. = 0.74) และในส่วนของด้านบรรทัดฐานทีท่ างาน ซึ่งมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3.74 (S.D. = 0.72)
ทัง้ นี้ อันดับสุดท้ายพบว่า ด้านทรัพยากรทีเ่ อือ้ อานวยต่อการทางาน มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด เท่ากับ
3.37 (S.D. = 0.98) โดยกลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่องของ องค์การมี
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการทางานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ทีเ่ พียงพอ และ ท่านได้รบั การสนับสนุ น
อุปกรณ์สาหรับการทางานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เช่น Notebook, iPad
ข้อมูลความคิ ดเห็นเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพในการทางานของพนักงาน บริ ษัท ท่ าอากาศ
ยานไทย จากัด (มหาชน)
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
บริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสูง ในทุก
ด้ าน เมื่อ พิจารณาในรายละเอียด ด้านเวลา มีค่ าเฉลี่ยมากที่สุ ดเท่ ากับ 4.04 (S.D. = 0.63)
รองลงมา คือด้านค่าใช้จ่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 (S.D. = 0.65) ด้านคุณภาพงาน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.87 (S.D. = 0.68) และด้านปริมาณงาน มีค่าเฉลีย่ น้อยทีส่ ุด เท่ากับ 3.82 (S.D. = 0.71)
ผลการวิ เคราะห์การทดสอบสมมติ ฐาน
สมมติ ฐานที่ 1 : ข้อมูลทัวไปของพนั
่
กงาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และลักษณะงานทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานแตกต่าง
กัน พบว่า ข้อมูลทัวไปของพนั
่
ก งาน ในด้านเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานในภาพรวม ด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน และค่าใช้จ่ายแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิติท่รี ะดับ 0.05 โดยพบว่า เพศชายมีประสิทธิภาพในการทางานมากกว่าเพศหญิงในทุกๆ
ด้ า น, ด้ า นลัก ษณะงานที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิ ภ าพในการท างานใน ภาพรวม
ด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน เวลา และค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน อย่างมีนั ยสาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ
0.05, ในด้านสถานภาพทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานในภาพรวมไม่แตกต่าง
กัน แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่าในด้านคุ ณภาพงาน พนักงานที่มสี ถานภาพหย่า ร้างมี
ประสิทธิภาพในการทางานน้อยกว่าสถานภาพอื่นๆ และในด้านปริมาณงาน พบว่า พนักงานทีม่ ี
สถานภาพสมรส (มีบุตร) มีประสิทธิภาพในการทางานน้อยกว่าสถานภาพอื่นๆ, และในด้านอายุ
ระดับการศึกษา และรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานใน
ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

สมมติ ฐานที่ 2 : ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทางาน พบว่ามีอยู่ 4 ปั จจัยทีส่ ่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน ได้แก่
ด้านบรรทัดฐานที่บ้าน (X2) มีน้ าหนักความสาคัญของปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานในช่วง
สถานการณ์ Covid-19 ทีเ่ ป็ นตัวแปรพยากรณ์ต่อประสิทธิภาพในการทางาน มากทีส่ ุด รองลงมา
ได้ แ ก่ ด้ า นนโยบายองค์ ก าร (X5) ด้ า นบรรทัด ฐานที่ ท างาน (X1) และด้ า นเทคโนโลยี
ทีเ่ อือ้ อานวยต่อการใช้ (X4) โดยมีอานาจในการพยากรณ์รอ้ ยละ 62.7 ดังแสดงในตาราง 1
ตาราง 1
แสดงค่าสัมประสิทธิข์ องตัวแปรพยากรณ์ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับการทางานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ทีส่ ่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ตัวแปรพยากรณ์
b
Std. error
t
Sig.
𝜷
ด้านบรรทัดฐานทีบ่ า้ น (X2)
0.287
0.043
0.328
6.684
0.000
ด้านนโยบายองค์การ (X5)
0.248
0.036
0.304
6.985
0.000
ด้านบรรทัดฐานทีท่ างาน (X1)
0.150
0.041
0.179
3.644
0.000
ด้านเทคโนโลยีทเ่ี อือ้ อานวยต่อ
0.086
0.037
0.104
2.297
0.022
การใช้ (X4)
ค่าคงที่
0.974
0.116
8.396
0.000
R = 0.792 R2 = 0.627 Adjust R Square = 0.624 SEest = 0.37034 F=166.296*

ซึง่ สามารถเขียนสมการพยากรณ์ประสิทธิภาพในการทางาน ในรูปแบบคะแนนดิบ ได้ดงั นี้
Y’= 0.974 + 0.287 X2 + 0.248 X5 + 0.150 X1 + 0.086 X4
อภิ ปรายผล
สมมติ ฐานที่ 1 : ข้อมูลทัวไปของพนั
่
กงาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
รายได้เฉลีย่ ต่อเดือน และลักษณะงานทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานแตกต่างกัน
จากผลการวิจ ัยพบว่ า ข้อ มู ล ทัว่ ไปของพนั ก งาน ด้ านเพศที่แตกต่ างกัน ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการทางานทัง้ ในภาพรวม ด้านคุณภาพงาน ปริมาณงาน และค่าใช้จ่าย แตกต่างกัน
ทัง้ นี้ เนื่ องจากเพศเป็ นปั จจัยที่ท าให้บุ คคลทัง้ เพศชายและเพศหญิงมีความเชื่อ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมทีแ่ ตกต่างกัน และด้านลักษณะงานทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานทัง้
ในภาพรวม และรายด้านแตกต่างกัน ทัง้ นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรทีม่ ลี กั ษณะงานต่างกัน รูปแบบ
การทางาน ปั ญหา/อุปสรรค รวมถึงเนื้อหาความสาคัญของงานก็จะแตกต่างกันออกไป การเตรียม
ความพร้อมในด้านต่างๆ วิธกี ารหรืออุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องก็จะแตกต่างไปตามลักษณะงานนัน้ ๆ ด้วย
อีกทัง้ ยังพบว่า ปั จจัยด้านสถานภาพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่ า ข้อมูลทัวไปของพนั
่
กงานในด้านสถานภาพ

ทีแ่ ตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานในด้านคุณภาพงาน และปริมาณงานแตกต่างกัน
ทัง้ นี้เนื่องจากสถานภาพทีต่ ่างกันอาจจะทาให้แรงจูงใจ รวมถึงเป้ าหมายที่จะเป็ นตัวกระตุ้นให้เกิด
ความกระตือรือร้นที่จะทาให้การทางานประสบผลสาเร็จ หรือได้ผลงานที่มคี ุณภาพหรือประสิทธิ
ภาพแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาริฉัตร โชติภูมเิ วทย์ (2564) ศึกษาเรื่อง การบริหาร
จัดการกระบวนการทางานทีบ่ า้ น (WFH) เพือ่ คุณภาพชีวติ ของพนักงานต่อประสิทธิภาพการทางาน
ในภาวะวิกฤติโควิด -19 ของกลุ่ มธนาคาร ผลการศึกษาพบว่ า ปั จจัยส่วนบุ คคลด้านเพศ อายุ
สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ ตาแหน่ ง และสังกัดธนาคารที่แตกต่างกัน มีประสิทธิภาพการ
ทางานในภาวะวิกฤตโควิด -19 ของพนักงานกลุ่ มธนาคารแตกต่ างกัน เนื่องจากทักษะความรู้
ความเชีย่ วชาญ และความรับผิดชอบในส่วนงานทีม่ คี วามสาคัญของแต่ละบุคคลแตกต่างกันออกไป
สมมติ ฐานที่ 2 : ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางาน ซึง่ สามารถอภิปรายผล ได้ดงั นี้
ด้านบรรทัดฐานที่ทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน เนื่องจากการทางานในช่วง
สถานการณ์โควิด-19 อาจจะมีลกั ษณะการทางานในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้น อย่างเช่นการให้พนักงาน
บางส่วนทางานจากที่บ้าน ทาให้สงั คมในที่ทางาน เพื่อนร่วมงาน ผูบ้ งั คับบัญชา หัวหน้างาน และ
ลูกน้องเข้ามามีอทิ ธิพลในการทางาน หากผูบ้ งั คับบัญชาและเพื่อนร่วมงานสนับสนุน ให้การยอมรับ
และมีทศั นคติท่ดี ตี ่อการทางานจากที่บ้าน ก็จะทาให้พนักงานเองมีทศั นคติท่ดี ตี ามไปด้วย ทาให้
การทางานจากที่บ้านประสบผลสาเร็จส่งผลถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของงาน ซึ่งผลการวิจยั นี้
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ กุลนิษฐ์ เสถียรโกเศศ และธิดาทิพย์ ปานโรจน์ (2563) ศึกษาเรื่อง ปั จจัย
ที่มีอิทธิพลต่อการทางานรูปแบบ Work From Home (WFH) ให้เกิดประสิทธิภาพของพนั กงาน
บริษทั เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า ปั จจัยด้านการรับรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน ด้านการรับรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านความเข้ากันได้ บรรทัดฐานที่ทางาน บรรทัดฐานที่
บ้าน ด้านทรัพยากรและด้านนโยบายองค์กรส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน
ด้านบรรทัดฐานทีบ่ า้ น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน หากสมาชิกในครอบครัวมีความ
เข้าใจในรูปแบบการทางานทีม่ เี ปลีย่ นแปลงไปและให้การสนับสนุนก็จะส่งผลทาให้การทางานในช่วง
ที่มีส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด Covid-19 เป็ นไปอย่ างราบรื่น ซึ่ งจะช่ ว ยลดผลกระทบจาก
ความเครียดและความกดดันที่ส่งผลไปถึงคุณภาพ ประสิทธิภาพของงานและความเป็ นอยู่ท่ดี ีของ
พนักงานได้ แต่หากเกิดความขัดแย้งในครอบครัวก็อาจส่งผลกระทบต่อการทางานได้ อย่างเช่น
ถ้าพนักงานเกิดความเครียดก็จะส่งผลไปถึงคุณภาพและประสิทธิภาพของงานทีล่ ดลงได้ สอดคล้อง
กับ วิมลสิริ หลอดทอง (2564) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการท างานจากที่บ้าน Work From
Home ของพนักงานช่วง Generation X และ Generation Y ในธุ รกิจค้าปลีกพบว่า บรรทัดฐานที่
ทางานและบรรทัดฐานทีบ่ า้ น ส่งผลต่อความพึงพอใจต่องาน ความสมดุลระหว่างชีวติ และงาน ความ
สอดคล้องระหวางบุคคลกับงานและความอยู่ดมี สี ุข

ด้านเทคโนโลยีท่เี อื้ออานวยต่อการทางาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานเนื่องจาก
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่ างๆเมื่อนามาประยุกต์ใช้กบั การทางาน จะช่วยให้การทางานมีความ
สะดวกรวดเร็วมากยิง่ ขึ้น การติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันทาได้สะดวก ยิง่ ในช่วง
ที่มสี ถานการณ์ปัจจุบนั ที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะทาให้
ประหยัดเวลาในการทางานและค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆลงได้ อีกทัง้ ยังช่วยลดขัน้ ตอนในการทางานที่
ซ้าซ้อน ทาให้ประสิทธิภาพในการทางานสูงมากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิติ ทองอาพันและ
คณะ (2564) พบว่ า ฮาร์ดแวร์และซอฟต์ แวร์ท่ีเอื้ออ านวยต่ อการใช้งานเทคโนโลยีส่ งผลต่ อ
ประสิทธิภาพในการท างานจากบ้าน โดยองค์การควรให้การสนับสนุ นรวมทัง้ จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพียงพอต่อความต้องการเพื่อให้กระบวนการและขัน้ ตอนในการทางานขององค์การ
สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ด้านนโยบายองค์การ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้น องค์การควรมีการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการวางแผน
นโยบายและมาตรการในการรองรับการปฏิบตั ิงานต่างๆ การสื่อสารภายในองค์การ รวมถึงการ
สนับสนุนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็ นอุปกรณ์ เทคโนโลยีทเ่ี อือ้ อานวย การวัดผลประเมินผลทีเ่ หมาะสม
รวมถึงสวัสดิการต่างๆแก่พนักงาน เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและข้อจากัดที่เกิดขึน้ ทาให้พนักงานเกิด
การรับรู้ เข้าใจและเกิดการปรับตัว อีกทัง้ มีกาลังกายและกาลังใจในการทางาน เป็ นปั จจัยสนับสนุ น
ให้พนักงานสามารถทางานได้อย่างราบรื่น คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานขององค์การหรือธุรกิจเป็ นไปอย่างราบรื่น ไม่ตดิ ขัด และประสบผลสาเร็จ สอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของ ดวงพร บุ ญ เม้ ง และพิพ ัฒน์ ไทยอารี (2563) พบว่ า ปั จจัยที่มีค วามสัม พัน ธ์
ต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ Work from home ประกอบด้ ว ย 3 ด้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นลั ก ษณะงาน
ด้านนโยบายองค์การ และด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในธุรกิ จ
1.) องค์การควรให้ความสาคัญ กับเพศหญิง เป็ นอันดับแรกในการพัฒนา ควรจัดให้มี
โครงการฝึ กอบรมทักษะความรู้ ต่างๆ ส่งเสริมการปฏิบตั ิต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเท่าเทียมกัน
เปิ ดเวทีใ ห้พนัก งานมีการแข่งขันหรือประกวดชิงรางวัลต่างๆ การนาเสนอไอเดียงานใหม่ๆ
เพื่อ กระตุ้นให้เ กิดการพัฒ นาศัก ยภาพและความสามารถของพนัก งาน สร้า งสื่อ การเรียนรู้
ออนไลน์ เวิร ์ค โฟลว์แ ละคู่ม อื การทางานต่า งๆเพื่อ ให้พ นัก งานได้ท บทวนความรู้ไ ด้ด ้ว ย
ตัว เอง ในด้านปริมาณงานผู้บริหารหรือหัวหน้างานควรวางแผน บริหารจัดการปริมาณงาน
ให้เหมาะสมกับจ านวนบุ คลากร และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุ คลากรแต่ ละคน
ด้านเวลาและด้านค่าใช้จ่าย องค์การควรจัดให้มปี ระชุมทีมเป็ นประจา จัดแบ่งหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
ภายในทีมให้ชดั เจนเพือ่ ประหยัดทรัพยากร ลดความซ้าซ้อน และเพิม่ ประสิทธิภาพในการทางาน

2.) ผู้บริห ารบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) รวมถึงหน่ วยงานหรือธุรกิจ
ต่า งๆ ควรให้ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาด้า นระบบเทคโนโลยีแ ละนวัต กรรม ที่จ ะช่ว ย
ประหยัด ทรัพ ยากร ลดระยะเวลาในการทางาน เพิม่ ประสิท ธิภ าพในการทางานมากขึ้น
รวมทัง้ การจัดการฝึ ก อบรมและจัดทาคู่มอื ให้ความรู้และการจัดเตรียมทีมงานเพื่อสนับสนุ น
ในการแก้ไขเมื่อพนักงานประสบกับปั ญหาต่างๆในการใช้งานเทคโนโลยี
3.) องค์ก ารควรสร้า งการรับรู้ที่ถูกต้อ งและทัศ นคติที่ด ีใ ห้แ ก่พนัก งานเกี่ย วกับการ
ทางานจากบ้าน เช่น การทางานจากบ้านไม่ใช่การหยุดพักผ่อนอยู่บ้านเฉยๆเท่านัน้ แต่เป็ น
การทางานที่ลดการเดินทาง การรวมกลุ่ม เป็ นต้น เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวติ ส่วนตัว
กับ การทางานให้ก บั พนัก งาน เพื่ อ ให้พ นัก งานไม่เ ครีย ดและยัง มีค วามสุข กับ การทางาน
ไม่เ กิด ความขัด แย้ง ในครอบครัว ซึ่ง อาจส่ง ผลกระทบต่อ คุณ ภาพและประสิท ธิภ าพในการ
ทางานได้ ในส่ว นของหัวหน้างานหรือผู้บงั คับบัญชาควรมีการประชุมพูดคุยระหว่างกันของ
พนัก งานภายในส่ว น เพื่อ ให้ผู้บ งั คับ บัญ ชาและทีม ได้ม ปี ฏิส มั พั น ธ์ และองค์ก ารต้อ งสร้า ง
สภาพแวดล้อ มที่ดี ให้ก ารสนับสนุ นอุปกรณ์ที่มคี ุณภาพและเพียงพอแก่พนักงาน ปรับปรุง
ระบบการทางาน ให้สอดคล้องกับรูปแบบการทางานจากบ้านมากยิง่ ขึ้น
4.) องค์ก าร รวมถึงหน่ ว ยงานหรือธุรกิจต่างๆควรมีการกาหนดนโยบาย มาตรการ
ในการปฏิบตั งิ านในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รวมถึงเป้ าหมาย ตัว ชี้วดั
ต่า งๆ รวมทัง้ การวัดผลและประเมินผลในการปฏิบตั งิ านให้ช ดั เจน ยุต ิธ รรมและเหมาะสม
กับ สถานการณ์ ตามผลงานและความสามารถของพนัก งาน ผู ้บ ริห ารจะได้ท ราบถึง
จุด บกพร่อ งและทาการส่ง เสริม ได้ต รงจุด เพื่อ ให้พ นัก งานรู้ส กึ ไม่ เ ครีย ด ผ่อ นคลายและมี
ความสุข กับ การทางาน ซึ่ง จะส่ง ผลกระทบไปถึง คุณ ภาพและประสิท ธิภ าพของงานและ
องค์ก ารโดยรวม อีก ทัง้ องค์ก ารควรมีก ารติด ตามผลผลกระทบและปั ญ หาต่า งๆ รับ ฟั ง
ข้อ เสนอแนะและความคิด เห็น ของพนัก งานอย่า งทั ่วถึง เพื่อ นาไปพัฒ นาและปรับ ปรุง ให้
เหมาะสมกับการปฏิบตั ิง านของพนักงานในองค์การมากยิง่ ขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั
1.) ควรทาการศึกษาเฉพาะเจาะจงไปในแต่ละประเภทหรือลักษณะงาน และแยกแต่ละ
ท่าอากาศยานเนื่องจากในแต่ละพื้นที่มขี อ้ จากัด มาตรการและสถานการณ์แตกต่างกัน อีกทัง้
ควรกาหนดสัดส่วนของแต่ละลักษณะงานทีเ่ ท่าเทียมกันเพือ่ ความแม่นยาและสมบูรณ์ของข้อมูล
มากยิง่ ขึน้
2.) ในการศึกษาครัง้ ต่อไปควรมีการวิจยั เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์พนักงานรวมถึง
ผูบ้ ริหารเพือ่ ศึกษาข้อมูลเชิงลึก เพือ่ ข้อมูลทีถ่ ูกต้องและครบถ้วนมากยิง่ ขึน้
3.) ควรมีการศึกษาปั จจัยส าคัญอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มเติม
อย่างเช่น ทัศนคติ แรงจูงใจของพนักงานในการปฏิบตั งิ าน ปั จจัยสนับสนุนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทน
และสวัสดิการต่างๆ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รอบคลุมสามารถนาไปใช้พฒ
ั นาองค์การในมิตติ ่างๆได้

ข้อจากัดในการวิ จยั
1.) เนื่องจากข้อจากัดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และ
มาตรการการป้ องกันการแพร่ระบาดต่างๆทีท่ าให้ลกั ษณะงานบางประเภทไม่สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้ตามปกติ ซึง่ อาจส่งผลกระทบกับผลการศึกษาวิจยั ได้
2.) เนื่องจากข้อจากัดในด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจยั และสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควิด-19 ทีเ่ กิดขึน้ ทาให้เกิดความยากลาบากในการกาหนดสัดส่วนทีเ่ ท่าเทียมกันของแต่ละ
ลักษณะงานได้
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