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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานในช่วงโควิด-19 ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ 2) ศึกษาประสิทธิภาพในการทางานจากการทางานที่บ้าน (Work from home)
ในช่วงโควิด-19 ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ กลุ่มตัวอย่าง คือ พนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ จานวน 175 ตัวอย่าง เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั คือแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้วยสถิตเิ ชิงพรรณนา ประกอบด้ว ย ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ความถี่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และการ
วิเ คราะห์ก ารถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ผลการวิจยั พบว่า 1) ด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานจากบ้านที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ในช่ว งโควิด -19 ผู้ต อบแบบสอบถามให้ค วามคิดเห็นในระดับมาก และประสิทธิภาพในการ
ทางานในช่วงโควิด-19 ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในระดับมาก
2) ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางานจากบ้านทีส่ ่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานในช่วง
โควิด-19 ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยานหาดใหญ่
อย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติท่ี .05 มีทงั ้ หมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จากการ
ท างานจากบ้า น ด้า นการรับ รู้ถึง ความง่ า ยจากการท างานจากบ้า น ด้า นทรัพ ยากรที่เ อื้อ
อานวยการทางานจากบ้าน ด้านบรรทัดฐานทีท่ างาน และด้านบรรทัดฐานทีบ่ า้ น
คาสาคัญ : ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานจากบ้าน, ประสิทธิภาพในการทางาน, โควิด-19,
บรรทัดฐาน
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ABSTRACT
The objective of this study were (1) to study the factors affecting the efficiency of
work during COVID-19 of the employees of Airports of Thaiand Public Company Limited,
Hat Yai Branch and (2) to study work from home efficiency during COVID-19 of the
employees of Airports of Thaiand Public Company Limited Hat Yai Branch. The sample
was 175 people who were employees of Airports of Thaiand Public Company Limited Hat
Yai Branch. The instrument used to collect data was questionnaire. The data was then
analyzed by descriptive statistics including percentage, mean, frequency and standard
deviation and multiple Regression analysis was also implemented for testing hypothesis.
the result demonstrated 1) In term of factors affecting the efficiency of work, the
respondents’ opinions of work from home factors affecting the efficiency of work were at
high level and work from home efficiency was also at high level. 2) Regarding employees’
work from home factors affecting the efficiency during COVID-19 of Thaiand Public
Company Limited, Hat Yai Branch, there were 5 factors consisting of perceived
usefulness, perceived ease of use, resource facilitating conditions, works social structure
and home social structure that statistically significantly affected work efficiency employees
at the level of significance at .05.
Keywords : work from home factors, work from home efficiency, COVID-19, norm
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญ
จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ส่งผลกระทบทาให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก
เติบโตลดลง เนื่องจากสามารถแพร่กระจายได้ง่าย และอาจทาให้เกิดอันตรายถึงแก่ชีว ิต ได้
รัฐบาลในหลายประเทศจึงมีมาตรการในการจากัดการเดินทางระหว่างกันเพื่อป้ องกันการแพร่
ระบาดของโควิด -19 ท าให้ธุ ร กิจ การบิน และธุ ร กิจ โรงแรมได้ร ับ ผลกระทบในล าดับ ต้ น ๆ
(สานัก งานปลัดกระทรวงการท่อ งเที่ยวและกีฬ า, 2563) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) (ทอท.) เป็ นผู้นาในการประกอบธุรกิจท่าอากาศยานของไทย มีอากาศยานในความ
รับผิดชอบ 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศ
ยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึง่
ท่าอากาศยานทัง้ 6 แห่ง ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจาก
ข้อจากัดในการเดินทางตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในแต่ละประเทศ
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โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้รบั ผลกระทบทาให้ยอดผูโ้ ดยสารทัง้ ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศมีจ านวนลดลง (บริษัท ท่ า อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.), 2563) และ
สถานการณ์ ก ารแพร่ระบาดยังทวีค วามรุนแรงขึ้น นอกจากส่ งผลกระทบกับผู้โดยสาร ยังมี
ผลกระทบถึงพนักงานต่อความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 องค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทางานเป็ นการทางานจากทีบ่ า้ น หรือ Work From Home เพื่อลดความเสีย่ งให้กบั พนักงาน
แต่การให้บริการผู้ใช้บริการยังต้องดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ จากการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การทางาน อาจส่งผลกระทบต่ อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน บริษทั ท่าอากาศยาน
ไทย จากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะศึกษา ปั จจัยที่
ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานจากที่บ้าน (Work From Home) ในช่วงโควิด -19
ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเป็ น
แนวทางในการนาไปใช้ประโยชน์ และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานให้ส ามารถ
ปฏิบตั งิ านในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วัตถุประสงค์ของงานวิ จยั
1. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางานในช่วงโควิด -19 ของ
พนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยานหาดใหญ่
2. เพื่อ ศึก ษาประสิทธิภ าพในการท างานจากการทางานที่บ้าน (Work from home)
ในช่วงโควิด-19 ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยาน
หาดใหญ่
สมมติ ฐานการวิ จยั
1. พนักงานทีม่ ปี ั จจัยประชากรศาสตร์ทแ่ี ตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ในช่วงโควิด-19 แตกต่างกัน
2. ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางานจากบ้านส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานในช่วง
โควิด-19 ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยานหาดใหญ่
ขอบเขตของการวิ จยั
1. ขอบเขตด้านประชากร คือ พนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
สังกัดท่าอากาศยานหาดใหญ่
2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วย
2.1 ตัวแปรต้น ประกอบด้วย ปั จจัยประชากรศาสตร์และปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การทางานจากบ้าน
2.2 ตัวแปรตาม ประสิทธิภาพการทางานในช่วงโควิด-19
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3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษางานวิจยั ดาเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม
2564 - มกราคม 2565
กรอบแนวคิ ดการวิ จยั
ปัจจัยประชากรศาสตร์
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพ
4. ระดับการศึกษา
5. ตาแหน่ง
6. รายได้

ประสิ ทธิ ภาพการทางาน
ในช่วงโควิ ด–19
1. คุณภาพของงาน
2. ปริมาณงาน
3. เวลาทีใ่ ช้ในงาน
4. ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน
(Peter & Plowman, 1989 และ
Millet, 1964)

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
จากบ้าน
1. การรับรูถ้ งึ ประโยชน์
2. การรับรูถ้ งึ ความง่าย
3. ทรัพยากรทีเ่ อือ้ อานวย
4. เทคโนโลยีทเ่ี อือ้ อานวย
5. บรรทัดฐานทีท่ างาน
6. บรรทัดฐานทีบ่ า้ น
(วลัญช์ ก้าวสัมพันธ์, 2555 และ ชาลิณี
ฐิตโิ ชติพณิชย์, 2559)

วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาวิจยั ครัง้ นี้เป็ นการวิจยั เชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใช้แบบสอบถามใน
การการเก็บรวมรวมข้อมูลจากพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สังกัดท่า
อากาศยานหาดใหญ่ และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยวิธที างสถิตติ ามวัตถุประสงค์ของการ
วิจยั กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ จานวน 318 คน โดยคานวณขนาดตัวอย่างตามสูตรของเครจซี่และมอร์แกน ทีร่ ะดับ
ความคลาดเคลื่อนทีย่ อมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมัน่ 95% จึงได้กลุ่มตัวอย่างของพนักงาน
ทัง้ หมด 175 คน แบบสอบถามที่ใ ช้ผ่ า นความเห็นชอบจากผู้เ ชี่ยวชาญจานวน 2 ท่าน มา
วิเคราะห์หาค่า IOC และแบบสอบถามมีค่าความเชื่อมันที
่ ร่ ะดับ 0.961
สถิติท่ใี ช้ใ นการวิเ คราะห์ข้อ มูล ได้แก่ สถิติเ ชิงพรรณนา ประกอบด้ว ย การแจกจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
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ผลการวิ จยั
1. ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งานบริ ษัท ท่ า อากาศยานไทย จ ากัด
(มหาชน) สังกัดท่าอากาศยานหาดใหญ่
จากผลการวิจยั ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตัวอย่าง สามารถแบ่งได้เป็ นเพศ
ชายและเพศหญิง ในสัดส่วนร้อยละ 40.00 และ 60.00 ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ มีอายุระหว่าง 21-30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 63.00 ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มสี ถานภาพโสด
คิดเป็ นร้อยละ 52.60 ของกลุ่มตัวอย่าง การศึกษาส่วนใหญ่ศกึ ษาระดับปริญญาตรี คิดเป็ นร้อย
ละ 77.70 ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่มตี าแหน่ งงานเป็ นพนักงานระดับ 4-6 คิดเป็ นร้อ ยละ
54.30 ของกลุ่มตัวอย่างและมีรายได้เฉลีย่ ต่อเดือนอยู่ท่ี 15,001 – 25,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ
33.10 ของกลุ่มตัวอย่าง
2. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลความคิ ดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานจากบ้าน
กลุ่ ม ตัว อย่า งมีร ะดับ ความคิด เห็น ต่ อ ปั จ จัย ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การท างานจากบ้า นโดย
ภาพรวมมีความคิดเห็นกับปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานจากบ้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลีย่
(𝑋̅) = 3.91 เพิจารณาเป็ นรายด้านได้ดงั นี้
1) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จากการทางานจากบ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅) =
3.79 เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในเรือ่ งของ การทางาน
จากบ้านส่งผลให้สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดขี ้นึ มากที่สุด (𝑋̅) = 4.04 รองลงมาคือ ความ
คิดเห็นในเรือ่ ง การทางานจากบ้านทาให้มคี วามชานาญในการใช้เทคโนโลยีมากขึน้ (𝑋̅) = 3.91
ถัดมาคือ ความคิดเห็นในเรื่อ ง การทางานจากบ้านสามารถลดค่ าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ เช่น ค่า
เดินทาง ค่าอาหาร ค่าเสือ้ ผ้า (𝑋̅) = 3.87 น้อยทีส่ ุดคือ ความคิดเห็นในเรือ่ ง การทางานจากบ้าน
ทาให้งานประสบความสาเร็จ มีระดับความคิดเห็นปานกลาง (𝑋̅) = 3.35
2) ด้านการรับรู้ถึงความง่ ายจากการทางานจากบ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅) =
3.73 เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในเรือ่ งของ การทางาน
จากบ้านสามารถเรียนรูไ้ ด้ง่ายและใช้เวลาไม่มากในการเรียนรู้ (𝑋̅) = 3.92 รองลงมาคือ ความ
คิดเห็นในเรื่อง การทางานจากบ้านมีขนั ้ ตอนที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซบั ซ้อน (𝑋̅) = 3.77 รองลงมา
คือ ความคิดเห็นในเรื่อง ผูท้ ไ่ี ม่เคยทางานจากบ้านมาก่อน สามารถเรียนรูแ้ ละใช้งานได้ไม่ยาก
(𝑋̅) = 3.72 น้ อ ยที่สุ ด คือ ความคิด เห็น ในเรื่อ ง การท างานจากบ้า นสามารถท าได้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยไม่จาเป็ นต้องอาศัยประสบการณ์ (𝑋̅) = 3.53
3) ด้านทรัพยากรที่เอื้ออานวยจากการทางานจากบ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅) =
3.67 เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่ มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในเรื่องของ การมี
อุปกรณ์ทม่ี คี วามพร้อมสาหรับการทางานจากบ้าน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มอื ถือมากที่สุด
(𝑋̅) = 4.01 รองลงมาคือ ความคิดเห็นในเรื่อ ง อุ ปกรณ์ มปี ระสิทธิภาพเพียงพอสาหรับ การ
ทางานจากบ้าน (𝑋̅) = 3.91 รองลงมาคือ ความคิดเห็นในเรื่องสภาพแวดล้อมที่มคี วามพร้อ ม

6

สาหรับการทางานจากบ้านโดยปราศจากสิง่ รบกวน (𝑋̅) = 3.69 น้อยที่สุดคือ ความคิดเห็นใน
เรื่อง องค์กรมีการสนับสนุ นเทคโนโลยีท่เี พียงพอในการทางานจากบ้านให้แก่พนักงานทุกคน
(𝑋̅) = 3.06
4) ด้านเทคโนโลยีทเ่ี อือ้ อานวยการทางานจากบ้าน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑋̅) = 3.85
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในเรื่องของ เทคโนโลยีทม่ี ี
สามารถทาให้ประสานงานกับผู้อ่นื ได้ส ะดวกและรวดเร็ว มากที่สุด (𝑋̅) = 4.14 รองลงมาคือ
ความคิดเห็นในเรือ่ ง การใช้งานเทคโนโลยีไม่ถอื เป็ นอุปสรรคในการทางานจากบ้าน (𝑋̅) = 3.95
น้อยทีส่ ุดคือ ความคิดเห็นในเรือ่ ง องค์กรมีการสนับสนุ นการเข้าถึงเทคโนโลยี เพื่อความสะดวก
ในการทางานจากบ้าน (𝑋̅) = 3.46
5) ด้านบรรทัดฐานที่ทางาน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (𝑋̅) = 4.27 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นในเรื่องของ องค์กรมีนโยบายสนับสนุ นการ
ทางานจากบ้านของพนักงาน มากทีส่ ุด (𝑋̅) = 4.46 รองลงมาคือ ความคิดเห็นในเรื่อง องค์กรมี
การกาหนดกฎเกณฑ์การทางานจากบ้านที่ชดั เจน (𝑋̅) = 4.24 น้ อยที่สุดคือ ความคิดเห็นใน
เรือ่ ง หัวหน้างานสนับสนุนให้ทางานจากบ้าน (𝑋̅) = 4.12
6) ด้ า นบรรทัด ฐานที่บ้ า น โดยรวมอยู่ ใ นระดับ มาก (𝑋̅) = 4.15 เมื่อ พิจ ารณาใน
รายละเอียดพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็น ในเรือ่ งของสมาชิกในบ้านรับรูแ้ ละไม่ได้เป็ น
อุปสรรคในการทางานจากบ้าน มากที่สุด (𝑋̅) = 4.30 รองลงมาคือ ความคิดเห็นในเรื่องการ
ทางานจากบ้านไม่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ ในครอบครัว (𝑋̅) = 4.26 รองลงมาคือ ความ
คิดเห็นในเรื่องสภาพแวดล้อมทีบ่ า้ น ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางาน (𝑋̅) = 4.19
น้อยที่สุดคือ ความคิดเห็นในเรื่องอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่บี ้านสามารถรองรับการทางานจาก
บ้านได้ (𝑋̅) = 3.84
3. ผลการวิ เคราะห์ข้อมูลประสิ ทธิ ภาพในการทางานในช่ วงโควิ ด-19 ของพนักงานบริ ษทั
ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยานหาดใหญ่
ประสิทธิภาพในการทางานในช่ว งโควิด -19 ของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) สังกัดท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅) = 3.90 พิจารณาเป็ นราย
ด้านได้ดงั นี้
1) ด้านคุณภาพของงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅) = 3.86 เมือ่ พิจารณาจาแนกเป็ น
รายข้อพบว่า การปฏิบตั ติ ามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนด มีค่าเฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูงทีส่ ุด (𝑋̅) = 4.05
รองลงมาคือ ปฏิบตั งิ านเสร็จตามระยะเวลาทีก่ าหนด (𝑋̅) = 4.02 รองลงมาคือ ผลการปฏิบตั งิ าน
มีความถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และเชื่อถือได้ (𝑋̅) = 3.69 น้อยทีส่ ุดคือ งานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
อยูใ่ นเกณฑ์ทด่ี ี มีความผิดพลาดน้อย (𝑋̅) = 3.68
2) ด้านปริมาณของงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (𝑋̅) = 3.94 เมื่อพิจารณาจาแนกเป็ น
รายข้อพบว่า มีการจัดลาดับความสาคัญของปริมาณงาน เพื่อความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน มี
ค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับสูงทีส่ ุด (𝑋̅) = 4.05 รองลงมาคือ มีการวางแผน บริหารจัดการปริมาณงาน
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เพื่อความสาเร็จในการปฏิบตั งิ าน (𝑋̅) = 4.02 น้อยที่สุดคือ ปฏิบตั ิงานและได้ปริมาณงานตาม
เป้ าหมายทีก่ าหนดไว้ (𝑋̅) = 3.76
3) ด้านเวลาทีใ่ ช้ในการทางาน โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก (𝑋̅) = 3.87 เมือ่ พิจารณาจาแนก
เป็ นรายข้อพบว่า มีความตรงต่อเวลาและรักษาเวลาในการปฏิบตั งิ าน มีค่าเฉลีย่ อยู่ในระดับสูง
ทีส่ ุด (𝑋̅) = 4.03 รองลงมาคือ การปฏิบตั งิ านมีการแบ่งเวลาอย่างชัดเจน (𝑋̅) = 3.93 รองลงมา
คือ มีการจัดลาดับความสาคัญของงาน และจัดตารางเวลางานอยูเ่ สมอ (𝑋̅) = 3.87 น้อยทีส่ ุดคือ
สามารถทางานได้ทนั เวลาในสถานการณ์ฉุกเฉิน (𝑋̅) = 3.66
4) ด้า นความพึง พอใจในการปฏิบ ัติง าน โดยรวมอยู่ใ นระดับ มาก (𝑋̅) = 3.94 เมื่อ
พิจารณาจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า รูส้ กึ มีความสุขเมื่อได้พฒ
ั นาตนเองและเรียนรูส้ งิ่ ใหม่จากการ
ทางาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูงที่สุด (𝑋̅) = 4.10 รองลงมาคือ เมื่อทางาน รูส้ กึ ว่าเวลาผ่านไป
อย่างรวดเร็ว (𝑋̅) = 4.09 รองลงมาคือ รูส้ กึ อยากทางานในเช้าวันใหม่ (𝑋̅) = 3.81 น้อยทีส่ ุดคือ
รูส้ กึ มีความสุขในการทางานถึงแม้ตอ้ งทางานในปริมาณมาก (𝑋̅) = 3.74
อภิ ปรายผล
1.การทดสอบสมมติ ฐานการวิ จยั
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 พบว่า พนักงานที่มปี ั จจัยประชากรศาสตร์ด้า นอายุ
สถานภาพ ตาแหน่ งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานในช่วงโควิด-19 แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และพนักงานทีม่ ปี ั จจัย
ประชากรศาสตร์ดา้ นเพศ และระดับการศึกษาทีแ่ ตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ในช่วงโควิด-19 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า ปั จจัยทีเ่ กี่ยวข้องกับการทางานจากบ้าน ด้านการ
รับรูถ้ งึ ประโยชน์จากการทางานจากบ้าน ด้านการรับรูถ้ งึ ความง่ายจากการทางานจากบ้าน ด้าน
ทรัพยากรทีเ่ อื้ออานวยการทางานจากบ้าน และด้านบรรทัดฐานที่บา้ น มีความสัมพันธ์เชิงบวก
ต่อประสิทธิภาพในการทางานในช่วงโควิด-19 ของพนักงาน ส่วนปั จจัยด้านบรรทัดฐานทีท่ างาน
มีความสัมพันธ์เชิงลบ ต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน และในส่วนของปั จจัยด้าน
เทคโนโลยีทเ่ี อือ้ อานวยการทางานจากบ้าน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานในช่วงโควิด19 ของพนักงาน
2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทางานจากบ้าน ของพนักงานบริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน) สังกัดท่าอากาศยานหาดใหญ่
1) ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ จ ากการทางานจากบ้าน ส่ งผลต่ อ ประสิทธิภาพในการ
ทางานในช่วงโควิด-19 เนื่องจากการทางานจากบ้านสามารถลดเวลาในการเดินทางได้ ส่งผลทา
ให้พนักงานสามารถบริหารจัดการเวลาได้ดขี น้ึ สามารถลดค่าใช้จา่ ยในการเดินทางได้ มีเวลาใน
การปฏิบตั งิ านเพิม่ ขึน้ และเนื่องจากต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการติดต่ อประสานงานมากขึน้
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ทาให้มคี วามชานาญในการใช้งานเทคโนโลยีมากขึน้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เสาวรัจ รัตน
คาฟู และเมธาวี รัชตวิจนิ (2563) กล่าวว่า การทางานทีบ่ า้ นส่งผลดีต่อองค์กรและพนักงาน ทัง้
ในด้านค่าใช้จ่ายและการประหยัดเวลาในการเดินทาง ทาให้มเี วลาในการทางานเพิม่ ขึน้ ทาให้
พนักงานมีเวลาในการทากิจกรรมทีต่ อ้ งการเพิม่ ขึน้ มีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
2) ด้านการรับรู้ถึงความง่า ยจากการท างานจากบ้า น ส่ งผลต่ อ ประสิทธิภาพในการ
ทางานในช่วงโควิด-19 เนื่องจากการทางานจากบ้านต้องมีการเรียนรูแ้ ละหาข้อมูลเพิม่ เติมเพื่อ
เพิ่ม ประสิท ธิภ าพในการท างาน มีข นั ้ ตอนที่ไ ม่ ยุ่ ง ยากซับ ซ้อ น สามารถเรีย นรู้ไ ด้ไ ม่ ย าก
เนื่องจากในปั จจุบนั ผูค้ นมีการใช้งานเทคโนโลยีในชีวติ ประจาวันมากขึน้ ทาให้ใช้ระยะเวลาไม่
มากในการเรียนรู้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาลิณี ฐิตโิ ชติพณิชย์ (2559) กล่าวว่า ปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่ อ การทางานทางไกล (Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยทีส่ ่งผลสูงมากต่อการใช้และไม่ใช้ระบบการทางานทางไกล ได้แก่
ปั จจัยด้านการรับรูถ้ งึ ความง่ายในการใช้ พบว่าเมือ่ มีการรับรูต้ ่อวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด -19
ทีส่ ูงขึน้ ปั จจัยด้านการรับรูค้ วามง่ายในการใช้ ส่งผลทาให้ความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับงาน
น้อยลง
3) ด้านทรัพยากรที่เอื้ออานวยจากการทางานจากบ้าน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานในช่วงโควิด-19 เนื่องจากการมีอุปกรณ์ท่มี ปี ระสิทธิภาพและมีความพร้อมในการใช้งาน
และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยปราศจากสิง่ รบกวน จะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
ในช่วงโควิด-19 ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ สอดคล้อ งกับงานวิจยั ของ มลฑา พิทกั ษ์ (2554) พบว่า ระดับความคิดเห็น ด้า น
สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั งิ านอยูใ่ นระดับมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการทางานส่งผลต่อ
ร่างกายและจิตใจเป็ นอย่างมาก การจัดการสภาพแวดล้อมในการทางานจึงส่งผลทาให้พนักงาน
เกิดความสบายใจมากขึน้
4) ด้านเทคโนโลยีท่เี อื้ออานวยการทางานจากบ้าน ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ทางานในช่วงโควิด -19 มีความคิดเห็นในระดับน้อยที่สุดคือ องค์กรมีการสนับสนุ นการเข้าถึง
เทคโนโลยีเพื่อความสะดวกในการทางานจากบ้าน เนื่องจากพนักงาน ในแต่ละส่วนงานมีการ
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ แ่ี ตกต่างกันไป ซึง่ การเข้าถึงระบบในการทางานของแต่ละงานจึงมีความแตกต่ าง
กันไป การปฏิบตั งิ านของพนักงานบางส่วนสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานได้ผ่านคอมพิวเตอร์
ส่วนบุคคลของพนักงานเอง ซึง่ ไม่สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธิติ ทองอาพัน, ชาคริต วิมานรัตน์,
สรรศักดิ ์ ขจีฟ้า, นลินภัทร์ บาเพ็ญเพียร และมาลีรตั น์ มะลิแย้ม (2564) พบว่า ปั จจัยทีม่ ผี ลต่อ
ประสิท ธิภ าพในการท างานจากที่บ้า นประกอบด้ว ยปั จ จัย ด้า นฮาร์ด แวร์แ ละซอฟต์ แ วร์ท่ี
เอื้อ อ านวยต่ อ การใช้ง านเทคโนโลยีส าหรับ การท างานจากที่บ้า น เนื่ อ งจากการที่อ งค์ก ร
สนับ สนุ น ปั จ จัย ดัง กล่ า ว ส าหรับ ท างานจากที่บ้า นจะส่ ง ผลต่ อ แรงจูง ใจในการท างานของ
พนักงาน
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5) ด้า นบรรทัด ฐานที่ท างาน ส่ ง ผลต่ อ ประสิท ธิภ าพในการท างานในช่ ว งโควิด -19
เนื่องจากองค์กรมีนโยบายในการสนับสนุ นการทางานจากบ้านของพนักงาน และมีการกาหนด
กฎเกณฑ์การทางานจากบ้านที่ชดั เจน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปุรศิ ขันธเสมา (2563) จาก
ผลการศึกษาพบว่า กาลังพลมีความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านตามนโยบายทางานที่บ้านของ
ผู้บงั คับบัญชา โดยความพึงพอใจระดับมากในด้านความห่วงใยในสุขภาพและสวัสดิภาพของ
กาลังพลในช่วงไวรัสโรคระบาดโควิด-19
6) ด้านบรรทัดฐานทีบ่ า้ น ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทางานในช่วงโควิด-19 เนื่องจาก
สมาชิกในบ้านรับรู้ ไม่ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งใด ๆ ในครอบครัว จึงไม่ได้เป็ นอุปสรรคในการ
ทางานจากบ้าน ทาให้สามารถทางานจากบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
นริศ รา ทองประเสริฐ (2558) ในส่ ว นของปั จจัยที่มอี ิทธิพลต่ อการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้ าที่
สาธารณสุขในจังหวัดเพชรบุร ี ในด้านความเป็ นอยู่ส่วนตัว ซึ่งมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก
ครอบครัวมีส่วนสนับสนุนการพัฒนา และการทางานส่งผลให้ครอบครัวมีความสุขมากขึน้
3. ประสิ ทธิ ภาพในการท างานในช่ วงโควิ ด-19 ของพนั กงานบริ ษัท ท่ าอากาศยานไทย
จากัด (มหาชน) สังกัดท่าอากาศยานหาดใหญ่
1) ด้านคุณภาพของงาน อยูใ่ นระดับมาก พนักงานมีประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านตาม
เกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดมากทีส่ ุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธนกร กรวัชรเจริญ (2555) พบว่า
สมาชิกในทีมเห็นด้วยว่าการแสดงความคิดเห็นและการปรึกษาหารือเพื่อรวบรวมข้อมูลของ
ปั ญหาแล้วนาไปแก้ไขตามขัน้ ตอนร่วมกัน ส่งผลทาให้งานมีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้
2) ด้า นปริม าณของงาน อยู่ใ นระดับ มาก พนัก งานมีป ระสิท ธิภ าพในการจัด ล าดับ
ความสาคัญของปริมาณงานมากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ อัครเดช ไม้จนั ทร์ (2560)
พบว่า ด้านปริมาณการผลิตโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก บริษทั ได้มกี ารกาหนดเป้ าหมายจานวนการ
ผลิตทีพ่ อดี พนักงานสามารถทางานได้ตามเป้ าหมายทีว่ างไว้
3) ด้านเวลาที่ใช้ในการทางาน อยู่ในระดับมาก พนักงานมีประสิทธิภาพในการตรงต่อ
เวลาและรักษาเวลาในการปฏิบตั งิ านมากทีส่ ุด สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นริศรา ทองประเสริฐ
(2558) พบว่า ประสิทธิภาพด้านเวลาทีใ่ ช้ในการปฏิบตั งิ าน อยู่ในระดับมาก สามารถปฏิบตั งิ าน
ได้เสร็จตามเวลาทีก่ าหนด บรรลุผลตามต้องการโดยใช้เวลาประหยัดทีส่ ุด
4) ด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ าน อยู่ในระดับมาก พนักงานรูส้ กึ มีความสุขเมื่อได้
พัฒนาตนเองและเรียนรูส้ งิ่ ใหม่จากการทางาน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ปาริฉตั ร โชติภมู เิ วทย์
(2564) พบว่ า พนั ก งานกลุ่ ม ธนาคารส่ ว นใหญ่ ให้ ค วามส าคัญ กับ ปั จ จัย ที่ม ีอิท ธิพ ลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานในภาวะวิกฤตโควิด -19 ของกลุ่มธุรกิจธนาคารด้านความพึง พอใจใน
การปฏิบตั งิ านอยู่ในระดับมาก และพบว่าปั จจัยการบริหารกระบวนการทางานด้านความสมดุล
ระหว่างชีวติ ส่วนตัวกับการทางานจะส่งผลต่อด้านความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านมากทีส่ ุด
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปใช้ในงานธุรกิ จ
จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นี้พบว่า ปั จจัยทีส่ ่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการทางาน
จากทีบ่ า้ น (Work From Home) ในช่วงโควิด-19 ของพนักงานมากทีส่ ุดคือ ปั จจัยด้านการรับรู้
ถึงประโยชน์จากการทางานจากบ้าน เนื่องจากการทางานจากบ้านจะส่งผลทาให้พนักงาน
สามารถบริหารจัดการเวลาได้ดขี น้ึ ประหยัดค่าใช้จา่ ยในชีวติ ประจาวัน มีความสมดุลระหว่าง
ชีวติ และงานมากขึน้ ปั จจัยรองลงมาคือ ด้านบรรทัดฐานทีบ่ า้ น เนื่องจากจะทาให้สมาชิกใน
ครอบครัวเข้าใจการทางานมากขึน้ เกิดความขัดแย้งภายในครอบครัวลดลง และทาให้พนักงาน
มีเวลาอยูก่ บั ครอบครัวมากขึน้ องค์กรจึงควรมีการสนับสนุนในปั จจัยดังกล่าว เพื่อให้พนักงานมี
ความพึงพอใจในการปฏิบตั งิ านควบคู่ไปกับการทางานทีม่ ปี ระสิทธิภาพในช่วงการแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ครัง้ ต่อไป
การวิจยั ในครัง้ นี้มกี ารเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพื่อการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม –
พฤศจิกายน 2564 ทาให้ยงั มีขอ้ จากัดในหลายด้านหากนาไปเปรียบเทียบกับองค์กรอื่น ๆ
เพราะบริษทั เพิง่ จะมีการปรับรูปแบบการทางานเป็ นแบบ Work From Home ซึง่ ยังถือเป็ นเรือ่ ง
ใหม่สาหรับองค์กร ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัว สาหรับการศึกษาครัง้ ต่อไป ผูว้ จิ ยั มี
ข้อเสนอแนะให้มกี ารศึกษาในช่วงเวลาทีม่ ากขึน้ และควรขยายขอบเขตงานวิจยั ให้กว้างขึน้
ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างทุกช่วงอายุ อาชีพ ลักษณะงาน เพื่อต่อยอดความรูใ้ นรูปแบบการทางาน
Work From Home ในประเทศไทยต่อไป
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