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บทคัดย่อ 

 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ (1) เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของพนกังานบริษทัธุรกิจคา้

ปลีกขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานครมีต่อ ความมีส่วนร่วมระหวา่งการท างาน ความตระหนกั

ถึงผลลพัธ์ของงานในเชิงบวก ความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้น ความเครียดของผูป้ฎิบติังานท่ี

ส่งผลต่อคุณภาพผลงานตามเป้าหมาย ในการท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของ

ไวรัสโคโรน่า-19 (2) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของความมีส่วนร่วมระหวา่งการท างาน ความตระหนกัถึง

ผลลพัธ์ของงานในเชิงบวก ความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้น และความเครียดของผูป้ฎิบติังานมีต่อ

คุณภาพผลงานตามเป้าหมาย ในการท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ  การแพร่ระบาดของไวรัสโคโร

น่า-19 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเกบ็ขอ้มูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงไดท้ าการตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิ และ



มีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.840 กลุ่มตวัอยา่งคือ พนกังานบริษทัธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่แห่งหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร ท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัการศึกษาคร้ังน้ี คือพนกังานบญัชีท่ีไดรั้บค าสัง่ให้

ปฏิบติังานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 จ านวน 200 คน เลือกจาก

การสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก สถิติท่ีใชป้ระกอบสถิติเชิงพรรณาประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 

ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ อนุมานคือ วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ 

การวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ทั้งน้ีการทดสอบ
สมมุติฐานท าท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 ผลการศึกษาพบว่า 

 1. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67 มีอายุ

ระหวา่ง 31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 55 ระดบัการศึกษา มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ

79.50 ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78 

 2. ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัไวรัสโควิด-19 มี

ความเขา้ถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการท างานท่ีบา้นในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.50 และคิดวา่

การท างานท่ีบา้นมีผลกระทบเลก็นอ้ยต่อองคก์ร คิดเป็นร้อยละ 66 ส่วนใหญ่จ านวน 157 คน มีความ

เขา้ใจต่อการแพร่เช้ือของไวรัสโควิด-19 ในระดบัค่อนขา้งมาก คิดเป็นร้อยละ 78.50 

 3. ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองความมีส่วนร่วมระหวา่งการท างานท่ีบา้น 

ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมระหวา่งการท างานท่ีบา้นค่อนขา้งสูง เม่ือพิจารณาความมีส่วนร่วมแต่ละประเภท

พบวา่ ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมค่อนขา้งสูงในการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกบัหน่วยงาน วางแผนการท างาน

ร่วมกนั มีการติดต่อประสานงานกบัทีมอยา่งสม ่าเสมอ มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ

แกปั้ญหา และมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตามล าดบั 

 4. ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของงานในเชิง

บวก ส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของผลงานในเชิงบวกสูงมาก เม่ือพิจารณา

เป็นประเภท พบวา่มีความตระหนกัสูงมาในเร่ืองการรับรู้ถึงความส าคญัของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย

และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากเสร็จไม่ทนัก าหนดเวลา และความมุ่งมัน่และเอาใจใส่ในงานท่ีไดรั้บ

มอบหมายเพ่ือใหเ้กิดความส าเร็จโดยรวม ตามล าดบั  

 5. ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้นส่วนใหญ่

มีความพึงพอในในการท างานท่ีบา้นสูงท่ีสุด เม่ือพิจารณาแยกตามหวัขอ้ พบวา่มีความพึงพอใจสูง



ท่ีสุดเน่ืองจากลดความแออดัจากการเดินทางมาท างานในช่วงเวลาเร่งด่วนมาก เน่ืองจากประหยดั

ค่าใชจ่้ายจากการออกไปท างานท่ีบา้น สามารถเลือกช่วงเวลาการท างาน-พกัไดต้ามความสะดวก 

ความปลอดภยัจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19  ความยืดหยุน่ในการท างาน หากงานเสร็จไวสามารถไป

ท าธุระอยา่งอ่ืนได ้ตามล าดบั 

 6. ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองความเครียดจากการปฏิบติังานท่ีบา้น ส่วน

ใหญ่มีความเห็นดว้ยค่อนขา้งสูง เม่ือพิจารณาแยกตามสาเหตุ พบวา่มีความเครียดค่อนขา้งสูงในเร่ือง

การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน และจากการขาดสงัคม ไม่มีการติดต่อพูดคุยกบัเพ่ือนร่วมงานเพ่ือ

ผอ่นคลาย ตามล าดบั  

 7. ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองคุณภาพผลงานตามเป้าหมายในการท างานท่ี

บา้นขณะมีภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยค่อนขา้งสูง 

เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ เห็นดว้ยค่อนขา้งสูงในเร่ืองงานเสร็จทนัก าหนดเวลาและเป็นไปตาม

เป้าหมาย คุณภาพผลงานเป็นไปตามมาตรฐานขององคก์ร ความถูกตอ้ง ครบถว้นของผลงานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย ผลงานท่ีไดเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้และเป็นท่ียอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และ
ประสิทธิภาพของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนด ตามล าดบั 

ค าส าคัญ ความมีส่วนร่วมระหวา่งการท างาน  ความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของงานในเชิงบวก ความพึง

พอใจใการท างานท่ีบา้น ความเครียดของผูป้ฏิบติังาน คุณภาพผลงานตามเป้าหมาย 

Abstract 

 The purpose of this study was to (1) to survey the opinions of employees of a large retail 

business in Bangkok towards Participation during work Being aware of positive job results 

Satisfied working at home. Stress of the workers that affect the quality of work according to the 

target. When working at home during a crisis The Corona Epidemic-19 (2) to Analyze the 

Influence of Participation During Work Being aware of positive job results Satisfied working at 

home. And the stress of the workers on the quality of the work according to the target When 

working at home during a crisis the outbreak of the corona-19 virus the instrument used for 

collecting data was a questionnaire. Which has been inspected by experts and the reliability is 

0.840. The sample group is Employees of a large retail business in Bangkok. That are suitable for 

this study Are accountants who are ordered to work at home during a crisis Coronary-19 outbreak, 



200 people selected from convenient sampling. The statistics used in the descriptive statistics 

consists of frequency, percentage, mean, standard deviation. And inferential statistics, namely 

inference, multiple regression analysis Data were collected by using questionnaires and computer 

data analysis using SPSS statistical software. The hypothesis testing was performed at the statistical 
significance level of 0.05. 

 The study found that 

 1. All 200 respondents, mostly female Accounting for 67%, aged between 31-40 years, 

55% education Have a bachelor's degree Accounting for 79.50 percent Profession is the most 
private employee. Accounting for 78 percent 

 2. Opinion of respondents on cognitive knowledge about the Covid-19 virus Have access 

to the need to work at home at the highest level Accounted for 54.50 percent and thought that 

working at home had a slight impact on the organization 66 percent of the majority, 157 people 

understand the spread of the virus covid-19. At a very high level Accounting for 78.50 percent 

 3. Opinion of the respondents regarding participation during working at home Most of the 

participation during working at home is quite high. When considering each type of participation, it 

was found that Most of them have a high participation in various activities with the agencies. Plan 

collaboration There is regular communication and coordination with the team. Have the 

opportunity to participate in the discussion to solve problems and participate in the performance 

evaluation respectively 

 4. The opinion of the respondents about the awareness of the positive work results. For the 

most part, the overall awareness of the results of the work is very high. When considered as type 

Found that there is a high awareness of the awareness of the importance of assignments and the 

impact that occurs if the deadline is not completed. And determination and attention in the 

assignment to achieve overall success respectively 

 5. Most of the respondents' opinions regarding satisfaction at work were at home with the 

highest satisfaction in working at home. When considered by topic Found that the highest 

satisfaction was due to the reduction of congestion from traveling to work during very urgent times 



Due to the cost savings of going out to work at home Can choose the working period - rest 

according to the convenience Safety from the Covid-19 virus infection Flexibility in work If the 

work is completed quickly, you can go to do other errands respectively. 

 6. Opinion of the respondents regarding stress from working at home Most of them agreed 

with it quite high. When considered separately according to the cause Found that there is quite a 

high stress on coordination with other agencies And from lack of society No contact with 

colleagues to relax respectively 

 7. The opinion of the respondents about the quality of work according to the target of 

working at home during the crisis of the epidemic of Corona-19 virus. Most of them agreed with it 

quite high. When considered individually, it was found that Agree highly about the work being 

completed on time and on target. The quality of work is in accordance with the organization's 

standards. Accuracy, completeness of the work assigned. The works that were in accordance with 

the plan And is accepted by relevant parties And the efficiency of the work is in accordance with 

the goals set by the organization respectively 

Key words: participation during work Being aware of positive job results Satisfaction with 

working at home Worker stress Target quality of work 

ความเป็นมาของเร่ืองที่ศึกษา 

ในปัจจุบนัประเทศไทยก าลงัไดรั้บผลกระทบจากการระบาดอยา่งหนกัของโรค Covid-19 เน่ืองจาก

เช้ือสามารถแพร่กระจายไดอ้ยา่งง่ายดาย และเพ่ือควบคุมการระบาดของโรค covid-19 ทางรัฐบาล

ไทยจึงมีมาตรการใหป้ระชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน มีการเวน้ระยะห่างทางสงัคม (Social 

Distancing) เพ่ือควบคุมการระบาดของเช้ือโรค Covid-19 ซ่ึงการท างานท่ีบา้นเป็นหน่ึงในมาตรการ

เวน้ระยะห่างทางสงัคม (social distancing) ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 เน่ืองจากเป็นการ

จ ากดัการติดต่อและการสมัผสัระหวา่งคน ซ่ึงช่วยลดอตัราการแพร่เช้ือโรคไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงท่ียงัไม่มีวคัซีนและยารักษาโรคมาตรการดงักล่าวจึงส่งผลใหห้ลายธุรกิจ

ตอ้งปรับแผนการท างานเพ่ือป้องกนัการระบาดของเช้ือโรคในองคก์ร และลดความเส่ียงท่ีพนกังาน

จะติดเช้ือจากภายนอก ซ่ึงจากเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนท าใหผู้วิ้จยัสนใจวา่หากพนกังานท างานท่ีบา้น 

(Work from home) จะเกิดผลดีต่อองคก์ร และบรรลุตามเป้าหมายขององคก์รหรือไม่ อยา่งไร  



 ผูวิ้จยัเห็นวา่ปัจจยัดงักล่าวมีความน่าสนใจท่ีจะน ามาศึกษากบัการท างานท่ีบา้นของพนกังาน

วา่จะส่งผลต่อคุณภาพของผลลพัธ์ตามเป้าหมายไดใ้นลกัษณะเดียวกนักบัการใชปั้จจยัเหล่านั้นกบัการ

ท างานภายในองคก์รหรือไม่ เพ่ือใหเ้กิดความกระจ่างจึงท าการศึกษาเร่ืองน้ี โดยตั้งปัญหาวิจยัไวว้า่ 

ความมีส่วนร่วมระหวา่งการท างาน  ความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของงานในเชิงบวก ความพึงพอใจ

ใการท างานท่ีบา้นและความเครียดของผูป้ฏิบติังาน จะส่งผลต่อคุณภาพผลงานตามเป้าหมาย ในการ

ท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 โดยเลือกท่ีจะศึกษากบั

พนกังานของบริษทัธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่แห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีมีผล

ประกอบการดี ดงันั้นหากตอ้งใหพ้นกังานไปท างานท่ีบา้นโดยท่ีไม่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงาน

ท่ีวางไวจ้ะตอ้งค านึงถึงปัจจยัใดบา้ง ซ่ึงการศึกษาคร้ังน้ีจะเนน้มุมมองและความคิดเห็นจากดา้นของ
พนกังานเท่านั้นเน่ืองจากเป็นผูท่ี้จะตอ้งปฏิบติังานท่ีบา้น 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

 เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของพนกังานบริษทัธุรกิจคา้ปลีกขนาดใหญ่แห่งหน่ึงใน
กรุงเทพมหานครมีต่อ ความมีส่วนร่วมระหวา่งการท างาน ความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของงานในเชิง
บวก ความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้น ความเครียดของผูป้ฎิบติังานท่ีส่งผลต่อคุณภาพผลงานตาม
เป้าหมาย ในการท างานท่ีบา้น และเพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลของความมีส่วนร่วมระหวา่งการท างาน 
ความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของงานในเชิงบวก ความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้น และความเครียดของ
ผูป้ฎิบติังานมีต่อคุณภาพผลงานตามเป้าหมาย ในการท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ  การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรน่า-19 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

 1. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมีส่วนร่วมระหวา่งการท างาน กนิษฐา สุขสมยั และ ประสพ
ชยั พสุนนท,์ 2558 สรวิชญ ์สินสวาท, 2558 ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
บุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยภาพรวมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานของวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของบุคลากรดา้นความไวว้างใจ ดา้นการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์และดา้น
ความมีอิสระในการปฏิบติังานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05ส่วนดา้นความยึดมัน่ผูกพนัไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2.ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของงานในเชิงบวก ธิติภณัฑ ์สุดมาศ 
(2548) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองการรับรู้ของพนกังานต่อปัจจยัระบบการบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ร 



กรณีศึกษา บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติจ ากดั (มหาชน) โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาระดบัการรับรู้ของ
พนกังานต่อปัจจยัระบบการบริหารความเส่ียงทัว่องคก์ารและเพ่ือเปรียบเทียบการรับรู้ปัจจยัระบบ
การบริหารจดัการความเส่ียงทัว่ทั้งองคก์ารของพนกังานท่ีมีปัจจยัเก่ียวกบังานท่ีแตกต่างกนั กลุ่ม
ตวัอยา่งเป็นพนกังานบริษทัปิโตรเคมีแห่งชาติจ ากดั (มหาชน) ท่ีปฏิบติังาน ณ ส านกังานกรุงเทพ 
และส านกังานระยอง จ านวน 454 คน ท าการเกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม โดยผล
การศึกษาพบวา่ พนกังานท่ีรับรู้ปัจจยัการบริหารระบบโดยภาพรวมในระดบัปานกลาง พนกังานท่ีมี
ลกัษณะงานต่างกนัมีการรับรู้ปัจจยัในการบริหารระบบไม่แตกต่างกนัพนกังานท่ีปฏิบติังานใน
สถานท่ีปฏิบติังานต่างกนั มีการรับรู้ปัจจยัในการบริหารระบบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัยิ่ง 
พนกังานท่ีมีอายงุานต่างกนัมีการรับรู้ในปัจจยัในการบริหารระบบไม่แตกต่างกนัและพนกังานท่ีเคย
ไดรั้บขอ้มูลเก่ียวกบัการบริหารความเส่ียงท่ีแตกต่างกนั มีการรับรู้ปัจจยัในการบริหารระบบแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญั 
 3. ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจใการท างานท่ีบา้น  มนสันนัท ์ศรีนาคาร และ 
พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั,2553 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท างานท่ีส านกังาน (ร้อยละ 
79.8) ใชเ้วลาท างานท่ีส านกังานและท่ีบา้นคร่ึงต่อคร่ึง (ร้อยละ 11.1) และเวลาส่วนใหญ่เป็นการ
ท างานทางไกลหรือท่ีบา้น (ร้อยละ 9.1) นอกจากน้ี พบวา่เพศ ลกัษณะงาน รายไดแ้ละเงินเดือน การ
ใชร้ะบบการประชุมทางไกล และการส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความสัมพนัธ์กบัการ
ท างานทางไกลและท่ีบา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติและเม่ือเปรียบเทียบความเห็นของผูท่ี้ท างาน
ทางไกล และท่ีบา้นกบัผูท่ี้ท างานแบบดั้งเดิมหรือท าภายในส านกังาน พบวา่การท างานทางไกลหรือท่ี
บา้นดีกวา่การท างานแบบเดิมตามล าดบัดงัน้ี มีอิสระในการท างานมากข้ึน สุขภาพจิตดีข้ึน มีความสุข
มากกวา่เดิม ความขดัแยง้ลดลง พนกังานมีความมัน่ใจในการตดัสินใจและการกระท าของตนเองมาก
กวา่เดิม มีผลงานมากข้ึนกวา่เดิม งานมีคุณภาพมากข้ึนกวา่เดิม สามารถส่ือสารและมีความสมัพนัธ์
กบัเพ่ือนร่วมงานไดดี้กวา่เดิม สามารถส่ือสารและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชาไดดี้กวา่เดิม 
และรายไดแ้ละเงินเดือนเพ่ิมข้ึนมากกวา่เดิม 
 4. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเครียดของผูป้ฏิบติังาน สุรชยั ทุหมดั และวิโรจน ์เจษฎา
ลกัษณ์, 2558 ผลการวิจยั พบวา่ 1.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างาน เรียงตามล าดบั ดงัน้ี 1) 
ดา้นระบบบริหารขององคก์รไม่เอ้ือต่อความกา้วหนา้ ส่งผลต่อความเครียดในระดบัปานกลาง 2) ดา้น
ภาระการประเมินตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อความเครียดในระดบัปานกลาง 3) 
ดา้นความไม่ชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ีภายในองคก์าร ส่งผลต่อความเครียดในระดบัปานกลาง 4) ดา้น
การไดรั้บมอบหมายงานท่ีไม่ตรงตามความสามารถ ส่งผลต่อความเครียดในระดบันอ้ย 5) ดา้น
สมัพนัธภาพท่ีไม่ดีในการท างาน ส่งผลต่อความเครียดในระดบันอ้ย 2.ความเครียดในการท างานอยู่



ในระดบัปานกลางและไม่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน งานวิจยัช้ินน้ีไดค้น้พบ
ขอ้มูลเชิงประจกัษข์องแบบจ าลองเส้นทางความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดและผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ารดา้นศิลปวฒันธรรม และสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้ในการวาง
แผนการจดัการพฤติกรรมองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนได ้
 5. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพผลงานตามเป้าหมาย ตรัยภพ แกว้เพชร, 2550 ได้
ท าการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานกรณีศึกษาบริษทั ซีพีเอฟ ผลิตภณัฑ์
อาหาร จ ากดั พบวา่ พนกังานมีความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานอยูใ่นระดบัมาก ปัจจยั
ดา้นบุคคล ดา้นเพศ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
ยกเวน้อาย ุไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน และปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานทุกดา้ย ไดแ้ก่ ขวญั ก าลงัใจของพนกังาน ความพึงพอใจ ทศันคติในการท างาน การเรียนรู้ 
ความกา้วหนา้ในอาชีพและความผกูพนัท่ีมีต่อองคก์ร มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังานโดยภาพ
วมอยูใ่นระดบั ปานกลางและเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ความผกูพนัท่ีมีต่องคก์รเป็นอนัดบั 1 
และแรงจูวใจเป็นอนัดบั 2 ส่วนความกา้วหนา้ในอาชีพเป็นอนัดบัสุดทา้ย 
 ผลการวิจยัดงักล่าว ผูวิ้จยัจึงขอน าเสนอสมมุติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัความสมัพนัธ์ของตวัแปร
อิสระ และตวัแปรตาม ส าหรับการศึกษาในคร้ังน้ีวา่ 
 สมมุติฐานท่ี 1 : ความมีส่วนร่วมระหวา่งการท างานมีอิทธิพลต่อคุณภาพผลงานตาเป้าหมาย
ในการท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19  
 สมมุติฐานท่ี 2 : ความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของงานในเชิงบวกมีอิทธิพลต่อคุณภาพผลงาน
ตามเป้าหมายในการท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 
 สมมุติฐานท่ี 3 :ความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้นมีอิทธิพลต่อคุณภาพผลงานตามเป้าหมาย
ในการท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 
 สมมุติฐานท่ี 4 : ความเครียดของผูป้ฏิบติังานมีอิทธิพลต่อคุณภาพผลงานตามเป้าหมายใน
การท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 
 

 

 

 

 



กรอบแนวความคิด  

ภาพตวัแปรและเสน้ทางความสมัพนัธ์ระหวา่งตวัแปร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วธีิด าเนินการวจิยั 

                งานวิจยัฉบบัท่ีด าเนินการอยูน้ี่ไดใ้ชเ้ทคนิคการวิจยัเชิงปริมาณซ่ึงไดใ้ชแ้บบสอบถามเป็น
เคร่ืองมือในการเกบ็ขอ้มูล 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั 

 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานบญัชี ท่ีไดรั้บนโยบายของท่ีท างานใหท้ างาน
ท่ีบา้นหรือมีประสบการณ์มาก่อนเก่ียวกบัการท างานท่ีบา้น จ านวนประชากรท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว
ขา้งตน้มีทั้งส้ินจ านวน  400 คน (ฐานขอ้มูลเดือน มีนาคม 2563 จาก ศูนยบ์ริหารทรัพยากรบุคคล) 
โดยใช ้สูตรการค านวณขนาดตวัอยา่งของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) (Krejcie and 
Morgan, 1970 อา้งใน ธีรวฒิุเอกะกลุ, 2543) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความผิดพลาดสูงสุด
ท่ียอมใหเ้กิด ร้อยละ 0.05 ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 200 คน โดยผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีการสุ่มตวัอย่างแบบ
สะดวก 

 เคร่ืองมือในการศึกษา 

 ค าถามท่ีจดัท าข้ึนนั้นเป็นลกัษณะของค าถามชนิดปลายปิด 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

 

 

คุณภาพผลงานตามเป้าหมายในการ

ท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวกิฤติ การ

แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 

ความเครียดของ
ผูป้ฏิบติังาน 

ความพึงพอใจในการ
ท างานท่ีบา้น 

ความมีส่วนร่วมระหวา่ง

การท างาน 

ความตระหนกัถึงผลลพัธ์
ของงานในเชิงบวก 



 1. ค าถามชนิดปลายปิด แบบใหเ้ลือกตอบ (ค าถามแบบปรนยั) ใชส้ าหรับการ ตอบค าถาม
ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย ค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของผูต้อบแบบสอบถามท่ีเรียกวา่ 
คุณสมบติัทางประชากรศาสตร์ และค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นทัว่ไปเก่ียวกบัประเดน็อ่ืนๆ ท่ีผูวิ้จยั 
ตอ้งการทราบ 

 2. ค าถามชนิดปลายปิด แบบใหเ้ลือกตอบ โดยค าตอบท่ีเลือกนั้นจะใชใ้น ลกัษณะของการ
วดัระดบัความคิดเห็น จากมากท่ีสุดถึงนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงแต่ละขอ้ผูต้อบค าถามจะตอบตาม ระดบั
ความเห็นท่ีตรงกบัตนเองมากท่ีสุด ทั้งน้ีระดบัดงักล่าวไดแ้บ่งเป็นระดบั 5 คือระดบัท่ีมีค่าคะแนน 
สูงสุด จนกระทัง่ระดบั 1 คือระดบัท่ีมีค่าคะแนนต ่าท่ีสุด โดยใชห้ลกัการของการใชม้าตรวดัแบบ 
ประมาณค่า 

 การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 ผูวิ้จยัไดด้ าเนินการตรวจสอบค าถามของแบบสอบถามก่อนท่ีจะน าไปแจกกลุ่มตวัอยา่งโดย 
แบ่งการตรวจสอบเป็น 2 ประเภท กล่าวคือ  

 1. การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity) ผูว้ิจยัเนน้การตรวจสอบถึงความ
ถูกตอ้งและความครบถว้นของเน้ือหาค าถามเพ่ือใหไ้ด ้ค าตอบท่ีครบถว้นส าหรับการวิเคราะห์ การ
แปลผล และการน าไปใชไ้ดต้รงตามวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้(ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ, 
2547 ; Miller, 2013) ซ่ึงการด าเนินการตรวจสอบในลกัษณะน้ี ผูวิ้จยัไดน้ าแบบสอบถามใหแ้ก่ 
ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความเช่ียวชาญต่อประเดน็ค าถามท่ีจะใชว้ดัความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 
รวมทั้ง น าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษา เพ่ือขอความคิดเห็นท่ีท่านเหล่านั้นมีต่อค าถามท่ีใช ้หลงัจากนั้น
ผูวิ้จยัจึงเกบ็ รวบรวมขอ้เสนอแนะต่างๆ และน ามาปรับปรุงแกไ้ขส าหรับขอ้ค าถามท่ีมีการทว้งติงจาก
ผูท้รงคุณวฒิุและ อาจารยท่ี์ปรึกษา เม่ือผูวิ้จยัด าเนินการแกไ้ขปรับปรุงแลว้จึงน าเสนออาจารยท่ี์
ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ ความถูกตอ้งอีกคร้ังหน่ึง ภายหลงัจากท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาไดอ้นุมติัแลว้ ผูวิ้จยัจึง
น าแบบสอบถามไป ด าเนินการตรวจสอบความน่าเช่ือถือต่อไป 

 2. การตรวจสอบความเช่ือถือ หรือความน่าเช่ือถือ (Reliability) 

                     การท่ีผูวิ้จยัตอ้งการด าเนินการในเร่ืองน้ี เพ่ือใหเ้กิดความแน่ใจวา่แบบสอบถามท่ีแจก 
ไปนั้น ผูต้อบแบบสอบถามทุกคนเขา้ใจเน้ือหาของค าถามตรงกนั และสามารถตอบค าถามได ้(วินิจ 
เทือกทอง, 2555) การด าเนินการในเร่ืองน้ีผูวิ้จยัไดท้ าการทดลองโดยน าแบบสอบถามจ านวน 46 ชุด 
ไปทดลองกบักลุ่มทดลองจ านวน 30 คน ซ่ึงกลุ่มทดลองจะตอ้งมีคุณสมบติัของประชากรอยา่ง
ครบถว้น เม่ือไดรั้บ ค าตอบแลว้จะน าค าตอบไปค านวณค่าโดยวิธีการหาสมัประสิทธ์ิครอนแบช 



(Cornbrash's Alfa Coefficient) ซ่ึงค่าสมัประสิทธ์ิดงักล่าวจะตอ้งมีค่าอยูใ่นช่วงระหวา่ง 0.7 - 1.00 จึง
จะถือวา่ แบบสอบถามนั้นมีความน่าเช่ือถือ และสามารถน าไปใชไ้ด ้(ศิริชยั กาญจนวาสี, 2544)ใน
การพิจารณาค่าสมัประสิทธ์ิของตวัแปรแต่ละตวัรวมทั้งค่ารวม พบวา่มีค่าเท่ากบั 0.942 และ อยู่
ในช่วง 0.7 - 1.00 แสดงวา่ผูวิ้จยัสามารถน าแบบสอบถามซ่ึงเป็นเคร่ืองมือของการศึกษาในคร้ังน้ี 
สามารถน าไปใชเ้กบ็ขอ้มูลได ้

 ประเภทของสถิตทิี่ใช้ 

 สถิติท่ีใชป้ระกอบสถิติเชิงพรรณาประกอบดว้ยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ อนุมานคือ วิเคราะห์ถดถอยเชิงพหุ การวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยระบบคอมพิวเตอร์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS ทั้งน้ีการทดสอบสมมุติฐาน
ท าท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 สรุปผลการศึกษา 

1. ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 200 คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67 มีอายรุะหวา่ง 31 – 
40 ปี คิดเป็นร้อยละ 55 ระดบัการศึกษา มีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ79.50 
ประกอบอาชีพเป็นพนกังานเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 78 

 2. ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัไวรัสโควิด-19 มี
ความเขา้ถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการท างานท่ีบา้นในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 54.50 และคิดวา่
การท างานท่ีบา้นมีผลกระทบเลก็นอ้ยต่อองคก์ร คิดเป็นร้อยละ 66 ส่วนใหญ่จ านวน 157 คน มีความ
เขา้ใจต่อการแพร่เช้ือของไวรัสโควิด-19 ในระดบัค่อนขา้งมาก คิดเป็นร้อยละ 78.50 

 3. ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองความมีส่วนร่วมระหวา่งการท างานท่ีบา้น 
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมระหวา่งการท างานท่ีบา้นค่อนขา้งสูง เม่ือพิจารณาความมีส่วนร่วมแต่ละประเภท
พบวา่ ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมค่อนขา้งสูงในการท ากิจกรรมต่างๆร่วมกบัหน่วยงาน วางแผนการท างาน
ร่วมกนั มีการติดต่อประสานงานกบัทีมอยา่งสม ่าเสมอ มีโอกาสไดเ้ขา้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการ
แกปั้ญหา และมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานตามล าดบั 

 4. ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของงานในเชิง
บวก ส่วนใหญ่โดยภาพรวมมีความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของผลงานในเชิงบวกสูงมาก เม่ือพิจารณา
เป็นประเภท พบวา่มีความตระหนกัสูงมาในเร่ืองการรับรู้ถึงความส าคญัของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนหากเสร็จไม่ทนัก าหนดเวลา และความมุ่งมัน่และเอาใจใส่ในงานท่ีไดรั้บ
มอบหมายเพ่ือใหเ้กิดความส าเร็จโดยรวม ตามล าดบั  



 5. ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้นส่วนใหญ่
มีความพึงพอในในการท างานท่ีบา้นสูงท่ีสุด เม่ือพิจารณาแยกตามหวัขอ้ พบวา่มีความพึงพอใจสูง
ท่ีสุดเน่ืองจากลดความแออดัจากการเดินทางมาท างานในช่วงเวลาเร่งด่วนมาก เน่ืองจากประหยดั
ค่าใชจ่้ายจากการออกไปท างานท่ีบา้น สามารถเลือกช่วงเวลาการท างาน-พกัไดต้ามความสะดวก 
ความปลอดภยัจากการติดเช้ือไวรัสโควิด-19  ความยืดหยุน่ในการท างาน หากงานเสร็จไวสามารถไป
ท าธุระอยา่งอ่ืนได ้ตามล าดบั 

 6. ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองความเครียดจากการปฏิบติังานท่ีบา้น ส่วน
ใหญ่มีความเห็นดว้ยค่อนขา้งสูง เม่ือพิจารณาแยกตามสาเหตุ พบวา่มีความเครียดค่อนขา้งสูงในเร่ือง
การประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน และจากการขาดสงัคม ไม่มีการติดต่อพูดคุยกบัเพ่ือนร่วมงานเพ่ือ
ผอ่นคลาย ตามล าดบั  

 7. ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามในเร่ืองคุณภาพผลงานตามเป้าหมายในการท างานท่ี
บา้นขณะมีภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ส่วนใหญ่มีความเห็นดว้ยค่อนขา้งสูง 
เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ เห็นดว้ยค่อนขา้งสูงในเร่ืองงานเสร็จทนัก าหนดเวลาและเป็นไปตาม
เป้าหมาย คุณภาพผลงานเป็นไปตามมาตรฐานขององคก์ร ความถูกตอ้ง ครบถว้นของผลงานท่ีไดรั้บ
มอบหมาย ผลงานท่ีไดเ้ป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้และเป็นท่ียอมรับจากผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และ
ประสิทธิภาพของงานเป็นไปตามเป้าหมายท่ีองคก์รก าหนด ตามล าดบั 

 อภิปรายผล 

 ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 1 ท่ีกล่าววา่ความมีส่วนร่วมระหวา่งการ
ท างานมีอิทธิพลต่อคุณภาพผลงานตามเป้าหมายในการท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ไดผ้ลการวิจยัวา่ ความมีส่วนร่วมระหวา่งการท างานไม่ส่งผลต่อ
คุณภาพผลงานตาเป้าหมายในการท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-
19 จริง ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กนิษฐา สุขสมยั และ ประสพชยั พสุ
นนท,์ 2558 สรวิชญ ์สินสวาท, 2558 ผลการวิจยัพบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรอยูใ่น
ระดบัปานกลาง และการบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรโดยภาพรวมส่งผลต่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบติังานของวิทยาลยัเทคโนโลยีสยาม เม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของบุคลากรดา้นความไวว้างใจ ดา้นการก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์และดา้นความมีอิสระใน
การปฏิบติังานส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05ส่วนดา้นความยึดมัน่ผูกพนัไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ   



  ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 2 ท่ีกล่าววา่ความตระหนกัถึง
ผลลพัธ์ของงานในเชิงบวกมีอิทธิพลต่อคุณภาพผลงานตามเป้าหมายในการท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะ
วิกฤติ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ไดผ้ลการวิจยัวา่ ความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของงานในเชิง
บวกส่งผลต่อคุณภาพผลงานตามเป้าหมายในการท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรน่า-19 จริง ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงฤดี กิตติจารุดุลย,์ 2557 
ท่ีวา่ความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของงานในเชิงบวกส่งผลต่อคุณภาพผลงานตามเป้าหมาย 

  ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 3 ท่ีกล่าววา่ความพึงพอใจใการ
ท างานท่ีบา้นมีอิทธิพลต่อคุณภาพผลงานตามเป้าหมายในการท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ไดผ้ลการวิจยัวา่ ความพึงพอใจใการท างานท่ีบา้นส่งผลต่อคุณภาพ
ผลงานตามเป้าหมายในการท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 จริง 
ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนสันนัท ์ศรีนาคาร และ พิชิต พิทกัษเ์ทพสมบติั
,2553 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ท างานท่ีส านกังาน (ร้อยละ 79.8) ใชเ้วลาท างานท่ี
ส านกังานและท่ีบา้นคร่ึงต่อคร่ึง (ร้อยละ 11.1) และเวลาส่วนใหญ่เป็นการท างานทางไกลหรือท่ีบา้น 
(ร้อยละ 9.1) นอกจากน้ี พบวา่เพศ ลกัษณะงาน รายไดแ้ละเงินเดือน การใชร้ะบบการประชุมทางไกล 
และการส่งขอ้มูลผา่นเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความสมัพนัธ์กบัการท างานทางไกลและท่ีบา้น อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติและเม่ือเปรียบเทียบความเห็นของผูท่ี้ท างานทางไกล และท่ีบา้นกบัผูท่ี้ท างานแบบ
ดั้งเดิมหรือท าภายในส านกังาน พบวา่การท างานทางไกลหรือท่ีบา้นดีกวา่การท างานแบบเดิม
ตามล าดบัดงัน้ี มีอิสระในการท างานมากข้ึน สุขภาพจิตดีข้ึน มีความสุขมากกวา่เดิม ความขดัแยง้
ลดลง พนกังานมีความมัน่ใจในการตดัสินใจและการกระท าของตนเองมากกวา่เดิม มีผลงานมากข้ึน
กวา่เดิม งานมีคุณภาพมากข้ึนกวา่เดิม สามารถส่ือสารและมีความสมัพนัธ์กบัเพ่ือนร่วมงานไดดี้กวา่
เดิม สามารถส่ือสารและมีความสมัพนัธ์ท่ีดีกบัผูบ้งัคบับญัชาไดดี้กวา่เดิม และรายไดแ้ละเงินเดือน
เพ่ิมข้ึนมากกวา่เดิม 

  ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากการทดสอบสมมุติฐานท่ี 4 ท่ีกล่าววา่ความเครียดของ
ผูป้ฏิบติังานมีอิทธิพลต่อคุณภาพผลงานตามเป้าหมายในการท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ไดผ้ลการวิจยัวา่ ความเครียดของผูป้ฏิบติังานไม่ส่งผลต่อคุณภาพ
ผลงานตามเป้าหมาย ซ่ึงผลการศึกษาดงักล่าวไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุรชยั ทุหมดั และวิโรจน ์
เจษฎาลกัษณ์, 2558ผลการวิจยั พบวา่ 1.ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดในการท างาน เรียงตามล าดบั 
ดงัน้ี 1) ดา้นระบบบริหารขององคก์รไม่เอ้ือต่อความกา้วหนา้ ส่งผลต่อความเครียดในระดบัปานกลาง 
2) ดา้นภาระการประเมินตามเกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษา ส่งผลต่อความเครียดในระดบัปานกลาง 



3) ดา้นความไม่ชดัเจนในบทบาทหนา้ท่ีภายในองคก์าร ส่งผลต่อความเครียดในระดบัปานกลาง 4) 
ดา้นการไดรั้บมอบหมายงานท่ีไม่ตรงตามความสามารถ ส่งผลต่อความเครียดในระดบันอ้ย 5) ดา้น
สมัพนัธภาพท่ีไม่ดีในการท างาน ส่งผลต่อความเครียดในระดบันอ้ย 2.ความเครียดในการท างานอยู่
ในระดบัปานกลางและไม่ส่งผลกระทบต่อผลการปฏิบติังานของพนกังาน งานวิจยัช้ินน้ีไดค้น้พบ
ขอ้มูลเชิงประจกัษข์องแบบจ าลองเส้นทางความสมัพนัธ์ของปัจจยัท่ีส่งผลต่อความเครียดและผลการ
ปฏิบติังานของพนกังานในองคก์ารดา้นศิลปวฒันธรรม และสามารถน าไปประยกุตใ์ช ้ในการวาง
แผนการจดัการพฤติกรรมองคก์ารใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึนได ้

 ข้อเสนอแนะในการน าผลไปใช้ 

 3.1 ผูป้ระกอบการธุรกิจ 

      3.1.1 เพ่ือใหอ้งคก์ารบรรลุถึงคุณภาพผลงานตามเป้าหมายในการท างานท่ีบา้น องคก์รท่ี
มีส่วนเก่ียวขอ้งในการวางแผนจะตอ้งพิจารณาเร่ืองความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของงานในเชิงบวก 
ความมีส่วนร่วมระหวา่งการท างานของพนกังาน 

      3.1.2 พิจารณาตามตวัแปรอิสระท่ีส่งผลมากท่ีสุดท่ีองคก์รควรใหค้วามส าคญัไดแ้ก่ คือ
ความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของงานในเชิงบวก รองลงมาคือความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้น 

      3.1.3 ในดา้นประสิทธิภาพการท างานองคก์รควรใหค้วามส าคญักบัเร่ืองความตระหนกั
ถึงผลลพัธ์ของงานในเชิงบวก  

 3.2 นกัวิชาการ ผลการศึกษาในคร้ังน้ีจะเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาหรือการวิจยัคร้ังต่อไป 
และยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นแหล่งอา้งอิงในการเขียนผลงานทางวิชาการใหมี้องคค์วามรู้ทางดา้น
ความมีส่วนร่วมระหวา่งการท างาน  ความตระหนกัถึงผลลพัธ์ของงานในเชิงบวก ความพึงพอใจใน
การท างานท่ีบา้นและความเครียดของผูป้ฏิบติังานท่ีส่งผลต่อคุณภาพผลงานตามเป้าหมาย ในการ
ท างานท่ีบา้นขณะมีภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-19 ในเชิงลึกไดม้ากข้ึน 

 3.3 บุคคลทัว่ไปในฐานะผูไ้ดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผล
การศึกษาคร้ังน้ีจะป็นขอ้มูลท่ีสามารถน าไปปรับใชใ้นการท างานท่ีบา้นหากเกิดภาวะวิกฤต หรือมี
ความจ าเป็นตอ้งปฏิบติังานท่ีบา้น เพ่ือใหไ้ดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพตามเป้าหมายขององคก์ร 
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