E-ISSN: 2697-519X
Journal of Rattana Bundit University

17(1) Jan. - June 2022, 26-43.

JRBAC

Research26Article

ประสิทธิภาพบุคลากรในการทางานยุคความปรกติใหม่ของประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
Working Efficiency in a New Normal Period of Residents in
Bangkok and Vicinity
สุริย์วิภา ไชยพันธุ์ 1* เตือนใจ แสงทอง 2
Suriwipa Chaiyapan1* Thaunjai Sangthong2
1*,2

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
1*,2
Master of Business Administration Program (Management)
Graduate School, Rattana Bundit University, Khlongchan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Corresponding author. E-mail: susi19652@hotmail.com

Article Info:
Received: March 1, 2022
Revised: June 24, 2022
Accepted: June 26, 2022
Received: March 1, 2022
Revised: June 24, 2022
บทคัดย่อ
Accepted: June 26, 2022

การวิจั ยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพบุ ค ลากรในการท างานยุค ความปกติ ใ หม่
2) ศึกษาปัจจัยแรงจูงใจในการทางานที่ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทางานยุค ความปกติใหม่
และ 3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทางานกับประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานยุค
ความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือ ที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน สถิติที่ใช้ในวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัย
พบว่า แรงจูงใจในการทางาน โดยภาพรวมและรายด้าน มีแรงจูงใจในการทางานอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ปัจจัย
ด้านความผูกพันกับองค์กร รองลงมาคือปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทางาน ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัย
ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ส่วนประสิทธิภาพบุคลากรในการทางาน มีประสิทธิภาพในการทางานอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านเวลา รองลงมาคือด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพของงาน และด้านค่าใช้จ่ายใน
การด าเนิ น งาน ผลการทดสอบสมมติ ฐ าน พบว่ า แรงจู ง ใจในการท างานมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างบวกกั บ
ประสิทธิภาพบุคลากรในการทางานยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ง
อยู่ในระดับสูงมากและสามารถทานายการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทางานยุค ความปกติใหม่ ของ
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลร้อยละ 98 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.01
คำสำคัญ: แรงจูงใจในการทางาน ประสิทธิภาพในการทางาน ความปรกติใหม่
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Abstract
The objectives of this study were to 1) examine the efficiency of personnel for working in
a new lifestyle era, 2) explore the factors of work motivation that affected the efficiency of
employees for working in the new lifestyle era, and 3) determine whether there is a correlation
between the factors of work motivation and the effectiveness of personnel for working in the
new lifestyle era of people in the Bangkok and vicinity. A quantitative survey was employed
to conduct this study. The study’s instrument was a set of questionnaires designed for 400
participants. The statistics applied in data analysis were percentage, mean, standard deviation,
Pearson correlation coefficient, and stepwise multiple regression analysis. The study found
that job motivation in the new lifestyle era was high in both the general and individual aspects.
Work progress, personal, and working environment factors were all at a high level, along with
organizational engagement factors, which were at the highest level. In addition, the degree of
employee efficiency for working in the Bangkok region and realm's new era of people's
lifestyles was also at the highest level. The results of the hypothesis testing revealed that
work motivation had a very high level of positive correlation with employee efficiency for
working in the new lifestyle era of people in the Bangkok and vicinity. As a result, it can
predict an increase in employee efficiency for working in this new lifestyle era of people in
the Bangkok and vicinity at a 98.0 percent, statistical significance level of < 0.01.

Keywords: work motivation; increasing efficiency working; new normal
บทนา
ในปัจจุบันองค์การต่าง ๆ ในประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรุนแรงเพราะสถานการณ์
การแพร่ร ะบาดโควิ ด -19 ดู เหมื อนจะหนัก หนาสาหัส กว่าทุ กวิก ฤติที่ผ่ านมา ดัง นั้น แต่ละองค์ การจึ ง ต้อ ง
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์การ เปลี่ยนรูปแบบในการทางาน และการใช้กลยุทธ์ใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนองค์การ
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด อันเนื่องมาจากโรคระบาดโควิด -19 ที่แพร่ระบาดทั่วโลกมากกว่า 1 ปีครึ่ง มีผู้ติดเชื้อ
เป็นจานวน 200,053,793 ราย คิดเป็นจานวนผู้ติดเชื้อ ร้อยละ 2.6 ของจานวนประชากรโลก ขณะที่ยอด
ผู้ เ สี ย ชี วิ ต อยู่ ที่ 4,243,668 ศพ จ านวนผู้ ที่ ป่ ว ยรั ก ษาหาย 180,503,756 ราย (Department of Disease
Control, Ministry of Public Health, 2021) จากข้อมูลระบุว่าล่าสุดประเทศสหรัฐอเมริกาที่ยังน่าเป็นห่วง
เพราะมีจานวนผู้ติดเชื้อพุ่งขึ้นเท่าตัวที่ 104,432 รายต่อวันสะสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งอยู่ที่จานวน 35,768,942
ราย ตามมาด้วยประเทศอินเดีย 31,659,958 ราย และประเทศบราซิล 19,938,358 ราย ตามลาดับ สาหรับ
ประเทศไทยขยับขึ้นมาอยู่ที่ลาดับ 42 โดยยอดที่ถูกรายงานเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ระบุว่ามีผู้ติดเชื้อ
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แล้ว 652,185 ราย เพิ่มขึ้น 18,901 ราย เสียชีวิตรวม 5,315 ศพ เพิ่มขึ้น 147 ราย รักษาหาย 437,831 ราย
ขณะที่องค์การอนามัยโลกชี้ว่า จานวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มสูง ขึ้น สะท้อนช่องว่างของอัตราการฉีดวัคซีน
ระหว่างประเทศร่ารวยและประเทศยากจน โดยประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก มีอัตราการฉีด
วัคซีนโดสแรกให้ประชาชนไม่ถึง ร้อยละ 50 นอกจากนี้การแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลตาที่พบครั้ง แรกใน
ประเทศอินเดีย ก็ได้ทาให้สถานการณ์โดยรวมทั่วโลกไม่ดีขึ้น (Jonhs Hopkins, 2020 as cited in Rungrut,
Maso, & Kadem, 2020)
จากความคืบหน้าของการฉีด วัคซีน ในประเทศต่ าง ๆ ที่ค าดว่ าเป็น ปัจจั ยสาคัญ ในการช่วยยับยั้ ง
สถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ได้ หากมองข้ามไปในอนาคตช่วงหลัง วิกฤติโควิด -19 ถึง เศรษฐกิจไทยรวมถึง
บริบทของสังคม และ “ความปกติใหม่ ” (New normal) หรือ “รูปแบบการดารงชีวิตวิถีใหม่หลังจากที่มีสิ่ง
รุนแรงมากระทบจนคนในสังคมต้องเปลี่ยนวิถีของการดารงชีวิต ” กลายเป็นคาที่คนเริ่มพูดถึงกันว่าหลังจาก
การสิ้นสุดของโรงระบาดโควิด-19 แล้ว ชีวิตของผู้คนในสังคมจะเปลี่ยนไป ไม่ว่ารูปแบบของการใช้ชีวิตประจา
วัน การอยู่ร่วมกันในสังคม รวมไปถึงการประกอบธุรกิจการงาน การเว้นระยะห่างทางสังคมที่มีเพิ่มขึ้น ทาให้
การทางานต้องเปลี่ยนเป็นการให้พนักงานทางานที่บ้าน (work from home) การศึกษาเป็นการศึกษาทาง
ออนไลน์ การสั่งสิ นค้าซื้อสินค้าและอาหารที่เ ปลี่ยนไปสู่การสั่ง แบบเดลิเวอรี่ การจ้างคนทางานที่ น้อยลง
(Chaitiang, KetKhao, Vongruang, Jaithiangtham, Kongthong, Ngerndee, Thatthong, & Kalaya,
2020, p. 1)
นับตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 เกิดโควิด-19 ระลอก 4 ประเทศไทยได้ประกาศล็อกดาวน์
เพื่อแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19 มีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ยังน้อยกว่าผู้ติดเชื้อทั้งหมดเมื่อเทียบ
กับประเทศอื่น ๆ ชี้ให้เห็นถึงการบริหารจัดการทางด้านสาธารณสุขที่ดี โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
ทั้ง "ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน” แต่ อย่างไรก็ดีจ ากสถานการณ์ ที่ประเทศไทยต้องเผชิญ กั บ
การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้มีผู้ติดเชื้อเป็นจานวนหลักหมื่นต่อวันซึ่งการระบาดของโรคที่รุนแรงขึ้นมี
แนวโน้มที่จะส่งผลให้ผู้คนเกิดความกังวลและลดการเดินทางไปยังสถานที่ที่มีผู้คนพลุ่งพล่าน จนภาครัฐต้องใช้
มาตรการควบคุ ม โรคที่ เ ข้ ม ข้ น ขึ้ น (Krungthai COMPASS Research Center, 2021) ความเข้ ม งวดของ
มาตรการควบคุมโรคของภาครัฐ ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบเชิงลบต่อผลของการล็อกดาวน์เมื่อเดือน
เมษายน พ.ศ. 2563 ปีที่ผ่านมาลากยาวมาถึงเดือนสิง หาคม พ.ศ. 2564 ทาให้มีต้นทุนทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น
ไม่ใช่น้อยเช่นกัน เช่น ภาครัฐใช้งบประมาณจานวนมาหาศาลในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบหลังสถานการณ์
เริ่มดีขึ้นในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ และได้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือภาคธุรกิจ เพราะการดาเนินธุรกิจ
หากไม่มีการบริหารจัดการที่ดีมากพอในการวางแผนธุรกิจหรือตั้งรับกับสถานการณ์แล้ว เพียงรายได้หายไปแค่
เดือนเดียวก็อาจทาให้ธุรกิจมีปัญหาถึงกับปิดตัวได้ จึงมีความจาเป็นที่ธุรกิจหรือผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมเพื่อมองเห็นภาพหลังปลดล็อกโควิด-19 และวางแผนรับมือได้ถูกต้อง
การมองเห็นภาพในอนาคตโดยการนากลยุทธ์มาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานดังที่ Lawrence
ได้ก ล่าวถึง 4 องค์ป ระกอบส าคัญ ที่มี อิทธิ พลต่ อการน ากลยุทธ์ ไ ปปฏิบั ติและบรรลุผ ลลั พธ์ต ามที่ องค์ การ
ต้องการได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางด้านการจัดการ 2) วัฒนธรรมองค์การ 3) โครงสร้าง
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องค์การ 4) ภาวะผู้นาองค์การ (Lawrence, 2005 as cited in Kalyanamitra, 2021, p. 405) โดยผลกระทบ
ของปัจจัยทั้ง 4 ดังกล่าวจะส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน หากผู้บริหารสามารถบริหารจัดการปัจจัยทั้ง 4 ได้เป็น
อย่างดีและสอดคล้องกันทาให้คาดคะเนได้ว่าองค์การสามารถนากลยุทธ์ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผลและ
บรรลุตามที่องค์การ้องการ ทาให้เห็นแนวทางของผู้ประกอบการในยามที่ธุรกิจหยุดชะงักแต่ต้นทุนไม่ได้หยุด
ตาม ก็คือการใช้กลยุทธ์กาเนินการ “ลดต้นทุนคงที่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เจรจายืดเทอมเครดิตกับคู่ค้า
ทาตลาดออนไลน์เสริม”และอีกแนวทางคือหลังจากที่ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์โรคระบาดโควิด
-19 แล้ว ทุกองค์การจะเกิดเป็นรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า “New Normal หรือ ความปกติใหม่ หรือวิถีชีวิตใหม่”
เพราะถึงแม้ว่าประเทศไทยสามารถบริหารจัดการกับโรคระบาดโควิด -19 ได้ดี แต่ยังมีความเสี่ยงจากการแพร่
ระบาดของประเทศเพื่อนบ้าน และตราบใดที่ยังไม่สามารถหาวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด -19 ได้เร็วและ
เพียงพอต่อประชากรทั้งประเทศแล้ว โอกาสที่การระบาดจะกลับมาระบาดได้อีกดังเช่นประเทศต่าง ๆ ในขณะ
นี้ต่างเผชิญกับการระบาดระลอกใหม่ที่รุนแรง ดังนั้น การบริหารองค์การจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเข้าสู่ยุค
ภาวะความปกติใหม่ และจะอยู่กับการทางานในรูปแบบความปกติใหม่ตลอดไป เช่น การทางานที่บ้าน การ
ประชุมออนไลน์ การสอนออนไลน์สาหรับครู อาจารย์และนั กวิชาการ รวมถึง การติดต่อลูกค้าผ่านช่องทาง
ออนไลน์มากขึ้น
จากผลการสัม ภาษณ์โ ดยการสร้างข้อสรุป ที่ใช้วิ ธีการวิ จัยเชิง พรรณนาของ กมลพร กัลยาณมิต ร
(Kalyanamitra, 2021) พบว่า 1) กลยุทธ์ด้านวิสัยทัศน์ผู้นา โดยผู้นาองค์การต้องมีวิสัยทัศน์และพร้อมรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคง 2) กลยุทธ์การบริหารการเปลี่ยนแปลง โดยสร้างความมั่นคงทางอารมณ์มา
เป็นแรงขับเคลื่อนในการสร้างผลงาน 3) กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่ง ขัน โดยใช้ความอุ ดม
สมบูรณ์ของประเทศไทย เช่น เกษตรกรรม อาหาร การสาธารณสุข การท่องเที่ยว เป็นต้น มาเป็นโอกาสและ
ปัจจัยเสริมให้ผู้บริหารนามาสร้างความได้เปรียบ 4) กลยุทธ์การสร้างความสุขในการทางาน โดยผู้บริหารต้อง
สามารถสร้ างความสมดุลและความสุขให้บุคลากร 5) กลยุท ธ์การรักษาความสามารถในการแข่ง ขัน โดย
ผู้บริหารสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วนามาสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน 6) กลยุทธ์การสร้างคุณค่า โดยผู้บริหารต้องสร้างคุณค่าให้แก่สินค้าและบริการในการเข้าถึง
และสร้างความไว้วางไจแก่ผู้บริโภคผ่านเทคโนโลยี ส่วนด้านแนวทางการนากลยุทธ์การบริหารสู่การปฏิบัติใน
รูปแบบปกติใหม่ พบว่า องค์การต้องปรับเปลี่ยนนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ ดาเนิน
ธุรกิจแบบสร้างพันธมิตร การตัดสินใจต้องฉับไวและยืดหยุ่นพร้อมปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ มองหาช่องทาง
ธุรกิจใหม่ ๆ เพิ่มช่องทางความหลากหลายทางการตลาด เน้นคุณภาพ สร้างความแตกต่าง ความปลอดภัยจาก
โรคระบาด และมีการวางแผนเพื่อเตรียมรับมือความไม่แน่นอนในปัจจุบันและอนาคต ส่วน ธานี กล่อมใจ
จรรยา แก้ วใจบุ ญ และ ทั ก ษิก า ชัช วรั ตน์ (Glomjai, Kaewjiboon, & Chachvarat, 2020) พบว่ า กลุ่ ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และพบว่าประเด็นที่กลุ่ม
ตัวอย่างตอบไม่ถูกต้องมากที่สุด ได้แก่ โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นการติดเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกับ
ซาร์ส (SARs) และเมอร์ส (MERS) จึงทาให้มีความรุนแรงมาก (ร้อยละ 20) เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีระยะฟัก
ตัว 3-14 วัน (ร้ อยละ 13.33) โรคที่ เกิด จากเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 สามารถแพร่เชื้ อจากคนสู่คนได้ และ
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สามารถแพร่ เชื้อได้ทันทีแม้ไม่มีอาการ (ร้อยละ 13.33) ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในรายข้อ พบว่า ข้อที่มีคะแนนน้อย คือ ล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ความเข้มข้นอย่างน้อยร้อยละ 70 เมื่อต้องออกไปที่สาธารณะ (ค่าเฉลี่ย=1.03) และล้างมือ
ท าความสะอาดด้ ว ยสบู่ ทุ ก ครั้ ง หลั ง สั ม ผั ส เงิ น เหรี ย ญหรื อ ธนบั ต ร (ค่ า เฉลี่ ย = 1.23) ผลการวิ เ คราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอยู่ในระดับปานกลาง (r=.327) อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (p-value=.000) จาก
การศึกษา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ และมีพฤติกรรมการป้องกันโรคในระดับมาก แต่ยังพบรายข้อที่
มีค่าคะแนนน้อย ซึ่งอาจส่งผลให้มีการแพร่กระจายของโรคได้จึงควรมีการสร้างความตระหนักแก่ประชาชนใน
การปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค
จากข้อ มูลที่ก ล่าวมาข้างต้นทาให้ผู้วิ จัยมีค วามสนใจที่ จะศึก ษาเกี่ ยวกับ ประสิ ทธิภาพบุคลากรใน
การทางานยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการทางานของประชาชนยุควิถีใหม่ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อ
นาผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานยุค ความปกติใหม่ที่กาลัง
เผชิญกับปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกรุงเทพมหานครกาลังเป็นพื้นที่สีแดงรวมทั้งปริมณฑล
ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเช่นเดียวกัน
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ ศึ ก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากรในการท างานยุ ค ความปกติ ใ หม่ ข องประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2. เพื่อศึ กษาปัจจั ยแรงจูง ใจในการทางานที่ ส่ง ผลต่อประสิ ทธิภ าพของบุ คลากรในการทางานยุ ค
ความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
3. เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยจูงใจในการทางานกับประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางาน
ยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรต้น (Independent Variable)
ปัจจัยส่วนบุคคล
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
ที่มา : Boonchu. (2018).
ปัจจัยแรงจูงใจในการทางาน
1. ด้านความรู้ความเข้าใจในงานที่ทา
2. ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ด้านความผูกพันกับหน่วยงาน
4. ด้านการทางานเป็นทีม
5. ด้านความก้าวหน้าในการทางาน
ที่ ม า: Maichan & Saejiw. (2018).

ตัวแปรตาม (Dependent Variable)
ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานยุคความ
ปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล
1. ด้านคุณภาพของงาน
2. ด้านปริมาณงาน
3. ด้านเวลา
4. ด้านค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
ที่มา: Peterson & Plowman. (1953, as cited
in Thitatorn, 2019).

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
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ประสิทธิภาพบุคลากรในการทางาน / สุริย์วิภา ไชยพันธุ์ และ เตือนใจ แสงทอง, น. 26-43.

สมมติฐานการวิจัย
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนทีต่ ่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
2. ปัจจัยด้านแรงจูงใจในการทางานที่ต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานยุค
ความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน
3. ปัจจัยด้านแรงจูงใจมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานยุค ความปกติใหม่
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วิธีดาเนินการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการวิจัย คือ เป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี
ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่แน่นอน
การเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง เพศชายและเพศหญิ ง ที่ มี อ ายุ ร ะหว่ า ง 25-60 ปี เป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ อ าศั ย ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ที่ไม่ทราบจานวนประชากรที่
แน่นอน เป็นผู้มีสุขภาพดี สามารถอ่าน เข้าใจภาษาไทย และสามารถกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองได้ และมี
ความยินดีเข้าร่วมศึกษาวิจัยในครั้งนี้จนครบ 400 คน
ขอบเขตด้านระยะเวลา โดยเก็บรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนธันวาคม 2564 -มกราคม 2565
เครื่องมือที่ใช้การวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจาก
การศึกษาข้อมูล จากตารา เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้
เฉลี่ยต่อเดือน เป็นคาถามปลายปิด (close ended question) ให้เลือกตอบแบบคาตอบเดียว
ตอนที่ 2 แรงจู ง ใจในการท างานในยุ ค ความปกติ ใ หม่ ประกอบด้ ว ย ปั จ จั ย ด้ า นบุ ค คล ด้ า น
สภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านความผูกพันกับองค์กร ด้านการทางานเป็นทีมและด้านความก้าวหน้าในการ
ทางาน แบบประเมินค่า (rating scale) 5 ระดับตามแบบของ ลิเคิรท์ (Likert’s scale) คือ 5=มากที่สุด 4=
มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย และ 1=น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานในยุคความปกติใหม่ ประกอบด้วย ด้านคุณภาพของ
งาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้า นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เป็นแบบสอบถามแบบประเมินค่ า
(rating scale) 5 ระดับ คือ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย และ 1=น้อยที่สุด
ตอนที่ 4 คาถามปลายเปิดเพื่อให้บุคลากรในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑลได้ตอบเพื่อนาไป
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานยุคความปกติใหม่
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีการทางสถิติดังนี้
1. ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ต อบแบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยสถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา
(descriptive statistic) วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการแจกแจงความถี่ (frequency) เป็ น จ านวน ร้ อ ยละ
(percentage) นาเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางประกอบการบรรยายและสรุปผลการวิจัย
2. ส่วนที่ 2-3 แรงจูงใจในการทางานและระดับประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานยุคความปกติ
ใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สถิติเชิง อนุมาน (inferential statistics) ในการ
ทดสอบสมมติฐาน ข้อมูลแจกแจงแบบโค้งปกติ ใช้สถิติ Independent t–test ในกรณีตัวแปร 2 กลุ่ม ทดสอบ
เปรียบเทียบความแปรปรวน และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (F-test หรือ one-way ANOVA)
เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า 2 กลุ่ม กาหนดระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
เมื่อพบว่ามีความแตกต่างกันจึงทาการทดสอบความแตกต่างตามวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe's method)
3. การทดสอบสมมติฐานของการวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างระดับ แรงจูงใจในการทางานกับ
ระดับประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานยุค ความปกติใหม่ ของประชาชนในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริ ม ณฑล โดยหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ์ ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson’s product moment correlation
coefficient) มาตราอั ตราส่ว นประมาณค่ า 5 ระดับ ตามวิธี ของลิเ คิร์ท (Likert scale) เพื่อ ทดสอบระดั บ
แรงจูงใจในการทางานกับระดับประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขต
กรุง เทพมหานครและปริมณฑล ในการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอย
พหุ คูณ แบบขั้น ตอน (stepwise multiple regression analysis) ซึ่ง ผู้วิ จั ยมี เ กณฑ์ใ นการแปลความหมาย
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ดังนี้
0.81-1.00 หมายถึง
มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก
0.61-0.80 หมายถึง
มีความสัมพันธ์ระดับสูง
0.41-0.60 หมายถึง
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.21-0.40 หมายถึง
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
0.01-0.20 หมายถึง
มีความสัมพันธ์ระดับต่ามาก
0.00 หมายถึง
ไม่มีความสัมพันธ์กัน
สรุปผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล ผู้ให้ข้อมูลประสิทธิภาพของ
บุคลากรในการทางานยุคความปกติใหม่ พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70 มีอายุ 31-40 ปี คิด
เป็นร้อยละ 46 มีการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 52 มีอาชีพเป็นพนักงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ
คิดเป็นร้อยละ 50 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 20,001 บาทขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 69
2. แรงจูงใจในการทางานในยุคความปกติใหม่ ของประชาชนในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล
โดยภาพรวมและรายด้าน มีแรงจูงใจอยู่ในระดับมาก (  =4.14) ได้แก่ ปัจจัยด้านความผูกพันกับองค์กร ( 
=4.27) ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทางาน (  =4.19) ซึ่ง อยู่ใน
ระดับมาก ปัจจัยด้านบุคคล (  =4.01) ซึ่งอยู่ในระดับมาก และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน (  =
3.86) ซึ่งอยู่ในระดับมาก ตามลาดับ
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3. ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานในยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พบว่า ภาพรวมทั้ง 4 ด้าน พบว่า การทางานมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.29)
ได้แก่ ด้านเวลา อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.38) รองลงมาคือด้านปริมาณงาน (  =4.32) ซึ่งอยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านคุณภาพของงาน (  =4.31) และด้านค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (  =4.17) ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก ตามลาดับ
4. สรุปผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ปัจจัยเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ไม่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ส่วนปัจจัยรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชาชนที่มีรายได้เฉลี่ยต่างกัน มีประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานยุค
ความปกติใหม่ ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05
5. ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานในยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยมีค่า R2 =0.980 ซึ่งหมายความว่า ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว มีความสามารถในการอธิบาย
ระดับประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานในยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ได้ร้อยละ 98 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อระดับประสิทธิภาพ
ของบุคลากรในการทางานในยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คือปัจจัย
ด้านการทางานเป็นทีม รองลงมาคือปัจจัยด้านความผูกพันกับองค์กร ปัจจัยด้านด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน และสุดท้ายคือปัจจัยด้านบุคคลได้ร้อยละ 98 อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ < 0.01 ดังตารางที่ 1-2
ตารางที่ 1
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจในการทางานกับประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางาน
ในยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แรงจูงใจในการทางาน
1. ปัจจัยด้านบุคคล
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ปัจจัยด้านความผูกพันกับองค์กร
4. ปัจจัยด้านการทางานเป็นทีม
5. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงาน
ภาพรวม

ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานในยุคความปกติใหม่
ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
rxy
Sig.
ระดับความสัมพันธ์
.623**
.000
สูง
.452**
.000
ปานกลาง
.822**
.000
สูงมาก
.891**
.000
สูงมาก
.901**
.000
สูงมาก
.879**
.000
สูงมาก

**ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
จากตารางที่ 1 พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระดับแรงจูงใจในการทางานกับระดับประสิทธิภาพของ
บุคลากรในการทางานในยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก (r=.879**) ดัง นั้น จึง สรุปได้ว่า ระดับแรงจูงใจในการทางานมี
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ความสัมพันธ์กับการเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานในยุค ความปกติใหม่ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
ตารางที่ 2
ผลการวิเคราะห์การถดถอยระหว่างระดับแรงจูงใจในการทางานกับระดับประสิทธิภาพของบุคลากรในการ
ทางานในยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
แรงจูงใจในการทางาน
ค่าคงที่ (Constant)
1. ปัจจัยด้านบุคคล
2. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน
3. ปัจจัยด้านความผูกพันกับองค์กร
4. ปัจจัยด้านการทางานเป็นทีม
5. ปัจจัยด้านความก้าวหน้าในงาน
**ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.01
*ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

-

ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานของประชาชนในยุคความ
ปกติใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
S.D
B
t
Sig.

.031
.098
3.118
0.002**
.010
.026
.039
2.568
0.011*
.014
.237
.237
17.497
0.000**
.011
.384
.411
35.345
0.000**
.011
.406
.482
36.587
0.000**
.027
.075
.079
-2.807
0.000**
R2 =0.980; F=3.786E3; Sig.=0.000**

จากตารางที่ 2 พบว่า ตัวแปรสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูง ใจกับ ประสิทธิภาพของ
บุคลากรในการทางานในยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้แก่ ระดับ
ประสิท ธิภาพของบุคลากรในการท างานในยุ ค ความปกติใหม่ ข องประชาชนในเขตกรุง เทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยมีค่า R2 =0.980 หมายความว่าตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัว สามารถในการอธิบายระดับประสิทธิภาพ
ของบุคลากรในการทางานในยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้ร้อยละ
98 อย่างมี นัยส าคัญทางสถิติที่ร ะดับ 0.01 โดยตัว แปรที่ มีอิท ธิพลต่ อระดับประสิท ธิภาพของบุคลากรใน
การทางานในยุคยุคความปกติใหม่ ของประชาชนในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล คือปัจจัยด้านการ
ทางานเป็นทีม รองลงมาคือปัจจัยด้านความผูกพันกับองค์กร ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน และ
สุดท้ายคือปัจจัยด้านบุคคล
สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
จากการวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทางานยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยมีประเด็นที่จะอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้คือ
1. ประสิทธิภาพของบุคลากรในการทางานในยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากที่สุด โดยเฉพาะในด้านเวลา รองลงมา
คือด้านปริมาณงาน ด้านคุณภาพของงาน แต่มีระดับมากอยู่เพียงด้านเดี่ยวคือด้านค่ าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
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ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าในช่วงปี 2563-2564 เป็นช่วงที่ประเทศไทยเริ่มมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคความปกติใหม่
ของประชาชนในเขตกรุ ง เทพมหานครและปริ ม ณฑล ที่มี ก ารปรับ เปลี่ ย นหลายอย่า ง เช่ น การท างานที่
ปรับเปลี่ยนไปจากทาที่ทางานไปทาที่บ้านที่เรียกว่า work from home หรือการสลับการไปทางานเพื่อให้ที่
ทางานไม่แออัดกันมากเกินไปทาให้บุคลากรทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชนต้องมีการเพิ่มศักยภาพใน
การทางานของตนเองให้รู้เท่ากันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งเราเรียกว่ายุคความปกติใหม่ที่เกิดจากการติดเชื้อ
โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยให้ใช้หลักการป้องกันโรคติดต่อในระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ การล้างมือ
สวมหน้ากากอนามัยและไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้าและสบู่ หรือใช้
แอลกอฮอล์เจลล้างมือไม่นามือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จาเป็น ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น รับประทาน
อาหารปรุงสุกร้อน ๆ รวมไปถึงหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการหวัด ไอ
จาม หากเลี่ ย งไม่ ไ ด้ ต้ อ งป้ อ งกั น ตนเองโดยใส่ ห น้ า กากอนามั ย สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ของ วรรษมน
จันทรเบ็ญจกุล (Chantrabenchakul, 2020) นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศที่มีรายงานการแพร่ระบาดของโรคที่สาคัญ คือ หากมีอาการไข้ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ
ได้แก่ ไอ เจ็บคอ มีน้ามูก หายใจเหนื่อยหอบ ควรพบแพทย์ทันที ซึ่งการป้องกันตนเองขั้นต้น จะมีความสาคัญ
ต่อการลดการแพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างมาก ประชาชนจาเป็นต้องมีความรู้ต่อสถานการณ์ของโรค
อาการ และการป้ อ งกั น ตนเองเพื่ อ ให้ ป ลอดภั ย จากโรคในภาวะวิ ก ฤติ ข องการ แพร่ ร ะบาดในปั จ จุ บั น
(Department of Disease Control, 2021) ซึ่ง ศิริศักย เทพจิต (Thepchit, 2020) กล่าวว่า โควิด-19 เป็น
โรคอุบัติใหม่ (emerging disease) ที่มีอาการทางคลินิกเฉพาะตัว มี ระยะฟักตัวเชื้อในร่างกายมนุษย์ และ
การแสดงออกค่ อ นข้า งยาวนานกว่ า ไวรัส ในตระกู ล เดี ย วกั น โดยมี ร ะยะฟั ก ตั วโดยเฉลี่ ย 5-10 วัน และ
ระยะเวลาแสดงอาการ 12 วัน ติดต่อผ่ านทางลมหายใจ สารคัด หลั่ง และการสัมผัสกับเชื้อ โดยตรง ส่ว น
รพีพรรณ รัตนวงศนรา (Rattanawongnara, 2020) ได้ให้นิยามคาว่า ไวรัสโคโรนา ว่าเป็นไวรัสที่ถูกพบครั้ง
แรกในปี 1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ ามาจากที่ใด ปัจจุบันมีการค้นพบไวรัสสายพันธุ์นี้แล้ว
ทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กาลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อน คือ
สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็น “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โค
วิด-19” (COVID-19) นั่นเอง ดังนั้น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และ ไวรัสโควิด -19 จึง หมายถึง ไวรัสชนิด
เดียวกัน นอกจากนี้ รุ่งโรจน์ สรงสระบุญ (Songsraboon, 2020, as cited in Rattanawongnara, 2020) ยัง
ได้กล่าวถึง ความปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) หมายถึง ความปรกติใหม่ ฐานชีวิตใหม่ และถูกนามาใช้
ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 โดย Bill Gross นักลงทุนในตราสารหนี้ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท Pacific Investment
Management (PIMCO) ซึ่งเป็นการให้นิยมถึงสภาวะเศรษฐกิจโลก ที่ จะมีอัตราการเติบโตชะลอตัวลงจากใน
อดีตและเข้าสู่อัตราการเติบโตเฉลี่ยระดับใหม่ที่ต่ากว่าเดิม ควบคู่ไปกับอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลังเกิดวิกฤติทางการเงินในสหรัฐอเมริกาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาจนทาให้เกิดมาตรการต่าง ๆ จาก
รัฐบาลที่ออกมาส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายด้านจนนาไปสู่การเกิดเป็นพฤติกรรมใหม่ชั่วคราวและ
ถาวร หรือ New Normal จากการปรับเปลี่ยนความปกติใหม่ของคนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จึงทาให้
การปรับตัวในการทางานทาให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง สอดคล้องกับแนวคิดของ นลพรรณ
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บุญ ฤทธิ์ (Bunyarit, 2015) ที่ได้ให้ความหมายของประสิทธิภาพว่า ประสิทธิภาพในการทางานของแต่ละ
บุคคลนั้น เป็นปัจจัยนาเข้า คือ ความพยายาม ความพร้อม ความสามารถ ความคล่องแคล่วในการทางาน
เพื่อ ให้ การท างานที่ไ ด้ผ ลดี มี ความรวดเร็ว มี คุณ ภาพได้ผ ลส าเร็จ ตามวั ตถุ ประสงค์ ที่ตั้ ง ไว้ ส่ วน ช าเลือ ง
สุขประวิทย์ (Sukprawit, 2016) ได้ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพในการทางานโดยเฉพาะของระบบราชการว่ามีสิ่ง
ที่วัดได้หลายด้านตามแต่วัตถุประสงค์ที่ต้องการพิจารณา ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนของ
การผลิต ซึ่งประกอบด้วย การใช้ทรัพยากร คือ คน เงิน เทคโนโลยี วัสดุ ที่มีอย่างประหยัดและใช้ อย่างคุ้มค่า
ที่สุด 2) ประสิทธิภาพด้านกระบวนการบริหาร ประกอบด้วย การสื่อสารนโยบาย การใช้เทคโนโลยีที่สะดวก
กว่าเดิม และการทางานที่ถูกต้องได้มาตรฐาน 3) ประสิทธิภาพด้านผลผลิตและผลลัพธ์ ได้แก่ การทางานที่มี
คุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคม เกิดผลกาไร ทันเวลา ส่วน ปัทมาวรรณ จินดารักษ์ (Jindarak ,2017) ได้
กล่าวถึงมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ช่วยให้
การเปรียบเทียบผลงานที่ทาได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภีรพัฒน์ ธรรมมาพิสมัย มาณัฏฐ์ดลฌ์ เจริญภูวดล
และ พิมนกาลล์ ธีร์ก้านพลูกลาง (Thammaphisamai, Charoenpuwadol, & Teekanpluklang, 2020) ได้
ทาการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติง านของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อาเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า ระดับปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ
มาก ส่วนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอโนน
สะอาด จังหวัดอุดรธานี คือ ควรปรับปรุงด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ประกอบด้วย วัสดุอุปกรณ์ ความ
มั่นคงและปลอดภัยในการทางาน และการสร้างบรรยากาศในการทางาน สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิไลวรรณ
อิศรเดช และ พระมหาประกาศิต ฐิติปสิทธิกร (Issaradet, & Thitipasitthikorn, 2020) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และบริหารทั่วไป ผลการวิจัยพบว่า
กิจ กรรมการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภาพการปฏิ บั ติง านฯ มี 5 ด้า น คือ 2.1) การยึ ด มั่ นในคุ ณ ธรรม 2.2) การมุ่ ง
ผลสัมฤทธิ์ 2.3) ความรับผิดชอบในงาน 2.4) การทางานเป็นทีม และ 2.5) การทางานอย่างเป็นระบบ รูปแบบ
และองค์ความรู้ใหม่ คือ การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบร่วมกัน เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการความสัมพันธ์ของบุคคลในการทางานให้งานมีคุณภาพ และการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นการ
ส่ง เสริมด้านความรู้เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ ทัศนคติ และทักษะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
สอดคล้อ งกั บงานวิ จั ย ของ พรรณิ ด า ค านา (Kamna, 2019) ศึ ก ษาวิ จั ยเรื่ อ งปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อประสิท ธิ ภ าพ
การปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานสายสนั บ สนุ น มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ผลการวิ จั ย พบว่ า 1) ปั จ จั ย เอื้ อ ต่ อ
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย 6 ปัจจัย คือ
(1) นโยบายและการบริหารงานขององค์กร (2) ทักษะความสามารถของบุคลากร (3) การปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ (4) แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน (5) การพัฒนาบุคลากร และ (6) คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
2) ผลการยืนยันปัจจัยเอื้อต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานสายสนับสนุนมหาวิ ทยาลัยศิลปากรทั้ง
6 ปัจจัย ได้รับยืนยันจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิว่า มีความถูกต้อง มีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้
และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนายุ ภู่วิทยาธร (Phuvittayaton, 2018)
ศึกษาวิ จัย เรื่ อง การทางานเป็น ทีม ส่ง ผลต่อ ประสิ ทธิ ภาพการปฏิ บัติ ง านของพนั กงานธนาคารในจัง หวั ด
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ประสิทธิภาพบุคลากรในการทางาน / สุริย์วิภา ไชยพันธุ์ และ เตือนใจ แสงทอง, น. 26-43.

สุราษฎร์ธานี พบว่า พนักงานธนาคารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายได้ ได้แก่ ด้านคุณภาพงาน ด้านเวลาในการทางานและด้านปริมาณงาน อยู่ใน
ระดับมากทุกด้านการทางานเป็นทีมซึ่งจาแนกออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการมีเป้าหมายร่วมกัน 2) ด้าน
การยอมรับนับถือกัน 3) ด้านความร่วมมือพร้อมใจในการทางาน 4) ด้านการแบ่งงานตามความสามารถของ
บุคคล และ 5) ด้านความรับผิดชอบ ส่งผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคาร
แห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. แรงจูงใจในการทางานยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย
ภาพรวมและรายด้าน มีแรงจูงใจในการทางานอยู่ในระดับมาก โดยเฉพาะปัจจัยด้านความผูกพันกับองค์ กร
ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือปัจจัยด้านความก้าวหน้าในการทางาน ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้าน
สภาพแวดล้อมในการทางาน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าพนักงานที่ทางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีความผูกพันกับองค์กรที่ตนเองทางานมางานแม้ว่ าจะเกิดภาวะวิกฤตโรคระบาดก็ตาม ยังทาให้พนักงานทุก
คนมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพไม่หวาดหวั่นต่อโรคระบาดที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ กมลวรรณ ปานประดิษฐ์ และ อดิศร ภู่สาระ (Panpradit, & Pusaran, 2020) ศึกษาวิจัยเรื่อง
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลในเขตอาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผล
การศึ กษา พบว่า พนัก งานองค์การบริห ารส่ว นตาบลในเขตอ าเภอป่าโมก จัง หวัดอ่ างทอง มีแ รงจูง ใจใน
การปฏิบัติง านอยู่ในระดับมากโดยเรียงลาดับ แรงจู ง ใจจากมากไปหาน้อย คื อ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่ อ
ร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมในการทางาน ด้านการได้รับการยอมรับนับถือ ด้านความสัมพันธ์กับผู้บังคับบัญชา
ด้านความเสมอภาคใน หน่วยงาน ด้านผลตอบแทนในการปฏิบัติงาน และด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภีรพัฒน์ ธรรมมาพิสมัย มาณั ฏฐ์ดลฌ์ เจริญภูวดล และ พิมนกาลล์ ธีร์ก้านพลู
กลาง (Thammaphisamai, Charoenpuwadol, & Teekanpluklang, 2020) ที่ได้ทาการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่
มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี ผลการวิจัย พบว่า 1) ระดับปัจจัยด้านแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก (  =3.57) ระดับ
ปัจ จั ย ด้ า นด้ า นระดั บ ปั จ จั ยด้ า นความมั่ น คงในการทางานอยู่ ใ นระดั บ มาก (  =3.75) ระดั บ ปั จ จั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อมในการทางานอยู่ในระดับปานกลาง (  =2.66) ระดับปัจจัยด้านความสุขในการทางานอยู่ใน
ระดับมาก (  =3.76) และระดับปัจจัยด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก (  =3.82)
3. ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ ด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้เฉลี่ย ต่อเดือ นที่ ต่างกัน ไม่ มีผ ลต่ อการเพิ่มประสิท ธิภาพของบุ คลากรในการทางานยุ ค
ความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากไม่ว่าประชาชนที่
มีเพศต่างกัน อายุต่างกัน ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่างกันยังไงก็ยังต้องทางานและต้องมีการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทางานของตัวเองอย่างสม่าเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์แบบไหน ซึ่ง สอดคล้องกับ
งานวิ จั ย ของ วิ ษ ณุ กิ ต ติ พ งศ์ ว รการ (Kittipongwarakarn, 2020) ได้ ศึ ก ษาวิ จั ย เรื่ อ ง ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ
ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีปัจจัย
ประชากร ได้แก่ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ทางาน พื้นที่ที่ทางาน และสายงานที่ทางานแตกต่างกันมี
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ประสิท ธิภาพการทางานไม่แ ตกต่า งกัน สอดคล้อ งกับงานวิจัยของ กมลวรรณ ปานประดิษ ฐ์ และ อดิศ ร
ภู่สาระ (Panpradit & Pusara, 2020) ศึกษาวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในเขตอาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ผลการศึกษา พบว่า พนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลในเขต
อาเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทองที่มีเพศ อายุและรายได้แตกต่างกันมีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานไม่แตกต่าง และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาพร โทบุตร (Tobutr, 2020) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยการทางานเป็นทีมที่ส่งผล
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจัง หวัดปราจีนบุรี ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และระยะเวลาปฏิบัติงานที่
แตกต่างกัน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดปราจีนบุรี ไม่แตกต่างกัน
4. การหาความสัม พันธ์ ระหว่า งแรงจู ง ใจในการทางานกั บการเพิ่มประสิทธิ ภาพของบุค ลากรใน
การทางานในยุคความปกติใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความสัมพันธ์เชิงบวกไป
ในทิศทางเดียวกัน ซึ่งอยู่ในระดับสูงมาก (r=.879**) ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะว่าประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลส่วนใหญ่สามารถปรับตัวกับการใช้ชีวิตในยุคความปกติใหม่ซึ่งองค์การขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีนโยบายทางานที่บ้าน (work from home: WFH) หรือสลับกันมาทางานในหน่วยงานบ้างแต่ไม่เป็น
อุ ป สรรคในการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างาน ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ธนายุ ภู่ วิ ท ยาธร
(Phuvittayaton, 2018) ศึกษาวิจัยเรื่อง การทางานเป็นทีมส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน
ธนาคารในจังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การทางานเป็นทีมซึ่งจาแนกออกเป็น 5 ด้าน คือ 1) ด้านการมีเป้าหมาย
ร่วมกัน 2) ด้านการยอมรับนับถือกัน 3) ด้านความร่วมมือพร้อมใจในการทางาน 4) ด้านการแบ่ง งานตาม
ความสามารถของบุคคล และ 5) ด้านความรับผิดชอบ ส่งผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของพนักงานธนาคารแห่งหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานี สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัครเดช ไม้จันทร์ และ นุจรีย์
แซ่จิว (Maichan & Saejiw, 2017) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทางานของพนักงาน
กลุ่มอุตสาหกรรมติดตั้งเครื่องจักสายการผลิตในจังหวัดสงขลา พบว่า การหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยใน
การทางานกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้ค่าประสิทธิภาพของการทานาย R2 เท่ากับ .054 กล่าวได้ว่า
ความเป็นได้ของการตั้งสมมติฐานว่าปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทั้ง 5 ด้านมีความสัมพันธ์
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้ร้อยละ 5.40 ซึ่ง ความสามารถในการทานายมีค่าน้อย โดยปัจจัยที่มี
อิท ธิ พ ลส่ ว นที่เ หลื อ อีก ร้ อ ยละ 94.60 เกิ ดจากอิท ธิ พ ลของตั วแปรอื่น โดยพบว่ า ปัจ จั ย ด้ านความมั่ น คง
ก้าวหน้าในงาน สามารถพยากรณ์ผลที่มีต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้ อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ
.05
ข้อเสนอแนะ
ผลจากการวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทางานยุค ความปกติใหม่ของประชาชนใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยมีประเด็นขอเสนอแนะดังนี้
1. จากผลการวิ จั ย ในประเด็ น ประสิ ทธิ ภ าพของบุค ลากรในการท างานในยุ ค ความปกติ ใ หม่ ข อง
ประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า การเพิ่มประสิท ธิภาพในการทางานในยุคความปกติ
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ใหม่ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น โดยเฉพาะด้านการทางานเป็นทีม ในประเด็น
การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นตัวเด่นมากในการวิจัยครั้งนี้ ดังนั้นผู้บริหารระกับสูงควร
เสริมสร้างการทางานเป็นทีมในองค์กรให้มากขึ้น ตลอดจนความผูกพันกับองค์กรที่พนักงานมีความรู้สึกที่ดีที่ได้
เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทาให้ผลการวิจัยสามารถทาให้มีประสิทธิภาพในการทางานถึงร้อยละ 98.0
2. ในประเด็น “การทางานในยุคความปกติใหม่ ต้องการให้หน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ให้บุคลากรอย่างไรบ้างเพื่อพัฒนาตนเองในการทางาน”
2.1 หน่วยงานควรเพิ่มอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับการทางานที่บ้านให้กับ
บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนที่สังกัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
2.2 หน่ว ยงานควรมีก ารอบรมให้ค วามรู้ เกี่ย วกั บโรคระบาดโควิด -19 ในการปฏิบั ติต นให้ถู ก
สุขลักษณะตามของกระทรวงสาธารณะสุข
2.3 หน่วยงานควรมีระบบการสื่อสารในองค์การที่ถูกต้องและหลายช่องทางเพื่อให้บุคลากรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนที่สังกัดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ทราบกันครบถ้วนเพื่อเป็นการป้องกันและ
ปฏิบัติตนได้ตามที่หน่วยงานต้องการ
3. ประเด็น “ยุคความปกติใหม่ มีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานอย่างไรได้บ้างเพื่อพัฒนา
ตนเองในการทางาน”
3.1 ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แนวทางการทางานแบบใหม่จากองค์กรหรือหน่วยงานที่ประสบ
ความสาเร็จ เพื่อนามาปรับตัวและวางแผนงานให้ตัวเองในการเพิ่มประสิทธิภาพ และควรมีความรับผิดชอบ
ตัวเองและงานให้ดีที่สุด
3.2 ควรศึกษาหาความรู้ ค้นคว้า และพัฒนาตนเองบนโลกออนไลน์ให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของตนเองในการทางาน
3.3 ใช้ ช่ อ งทางออนไลน์ ใ นการประชุ ม พบปะ พู ด คุ ย ในการท างานให้ ม ากขึ้ น เพื่ อ สร้ า ง
ความเข้าใจและองค์การสามารถดาเนินงานต่อเนื่องกันได้
3.4 ศึกษาการใช้เทคโนโลยีที่ ช่วยในการทางานสะดวกขึ้น การเข้ าอบรมออนไลน์ใ นหัว ข้อ ที่
สอดคล้องกับงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดขึ้น และจัดระบบทางานเหมือน office hour
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1. ควรศึกษาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทางานยุค ความปกติใหม่ของประชาชนใน
ส่วนภูมิภาคในจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย
2. ควรทาการศึกษาเปรียบเทียบการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการทางานยุค ความปกติใหม่ของ
ประชาชนในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น ทางด้านแพทย์ พยาบาล วิศวกร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อาจารย์ ทั้ง ภาครั ฐและเอกชน เพื่ อนาผลการวิ จัยไปใช้ เป็น แนวทางในการปรับปรุง พัฒนาประสิท ธิภาพ

© 2565 วารสารมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เผยแพร่โดย ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

Journal of Rattana Bundit University
17(1) Jan. - June 2022 40
INCREASING THE EFFICIENCY OF PERSONNEL / Suriwipa Chaiyapan and Thaunjai Sangthong, pp. 26-43.
, p. 27-38.

บุคลากรในการทางานยุคความปกติใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและยังส่งผลเพิ่มประสิทธิผล รวมถึง
นาผลการวิจัยมาพิจารณาเป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงาน องค์การต่าง ๆ
3. ควรทาการศึกษาเกี่ยวกับการปรับกลยุทธ์ในการทางาน ที่ให้ความสาคัญเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม
ด้านการจัดการ ด้านวัฒนธรรมองค์การ ด้านโครงสร้างองค์การ และภาวะผู้นาองค์การ เพื่อนาผลการวิจัยมา
บริหารจัดการองค์การ ตลอดจนการปรับตัวของบุคลากรในสภาวะของสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไป
4. ผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน และเป็นประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจ
ต้องการศึกษาและในการวิจัยในอนาคตในสภาวะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในยุคสังคมไร้
พรมแดนและในยุคของโรคระบาดโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
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