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บทคัดย่อ
การวิจัย ครัง้ นีม้ ี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อ 1) ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศในการท างาน
จากที่บา้ น ช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื อ้ ไวรัสโคโรนา-19 2) ศึกษาปั ญ หาและอุปสรรคในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานบริษัทในการทางานจากที่บา้ น ช่วงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัส
โคโรนา-19 กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุ งเทพมหานคร โดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย จานวน 83 คน เครือ่ งมือที่ใช้สาหรับการวิจยั ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
คื อ ค่ า เฉลี่ ย ค่ า ร้อ ยละ และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน ผลการวิ จั ย พบว่า 1) สภาพการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ใช้คอมพิวเตอร์แบบพกพามากที่สุด (ร้อยละ 51.81) ด้านซอฟต์แวร์
ส่วนใหญ่ ใช้โปรแกรมเฉพาะของบริษัท และ โปรแกรมพืน้ ฐานทั่วไป (ร้อยละ 71.08) และด้านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ ใช้อินเทอร์เน็ตบ้าน (ร้อยละ 61.45) 2) ปั ญ หาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ด้านระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตมีปัญหาและอุปสรรค
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า อินเทอร์เน็ตมีความเร็วเหมาะสมในการทางาน ในระดับมากที่สดุ ( =4.53,
S.D=0.28) ด้ า นอุ ป กรณ์ ฮ าร์ด แวร์ พบว่ า รายข้อ อุ ป กรณ์ ต่ อ พ่ ว ง เช่ น เครื่ อ งพิ ม พ์ เครื่ อ งสแกน
เครื่องสารองไฟ เพียงพอต่อการใช้งาน ในระดับมากที่สดุ ( =4.51, S.D=0.24) ด้านซอฟต์แวร์ พบว่า
ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน ในระดับมาก ( =4.22, S.D=0.27) และด้านบุคลากร พบว่าพนักงาน
มีความสามารถสามารถแก้ไขปั ญหา และบารุ งรักษา อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต ได้ดว้ ยตนเอง ในระดับมากที่สดุ ( =4.50, S.D=0.22)
คำสำคัญ: ปั ญหาและอุปสรรค การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทางานจากที่บา้ น สถานการณ์การระบาด
ของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19
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Abstract
The purposes of this research were 1) to study the conditions of the company
employees’ information technology usage when working from home during the Coronavirus
disease 2019 (COVID-19) pandemic and 2) to study their problems and obstacles in using
information technology when working from home. The simple random sampling method was
used to recruit 83 employees in a private company in Bangkok. The research instrument was a
questionnaire and the statistics used for data analysis included means, percentages, and
standard deviation. The research results are summarized as follows: 1) the respondents’
conditions of using information technology, it was found that the most-used hardware equipment
was the portable computer (51.81%); the most-used software was the specific corporate
programs and general basic programs (71.08%); and the most-used internet network was home
internet (61.45%). 2) The respondents’ problems and obstacles in using information technology,
it was found that the information system and the internet was at the highest level. In each
aspect, the highest level of problem exited in the adequate internet speed ( = 4.53, S.D =
0.28). In terms of hardware equipment, the aspect that had the highest level of problem
included peripherals such as printer, scanners, and power supply were sufficient for work ( =
4.51, S.D = 0.24). Regarding the software, the simple and user-friendly software was one aspect
with high level of problem ( = 4.22, S.D = 0.27) In the aspect of personnel, the highest level of
problem was found in the personnel who possessed the abilities to solve problems and maintain
hardware/software and internet network system by themselves ( = 4.50, S.D = 0.22).
Keywords: Problems and Obstacles, Use of Information Technology, Work from Home,
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic
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บทนา
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) หรือ เรีย กว่ า สั้น ๆ ว่ า "โควิ ด -19" เป็ นโรคอุ บัติ ใ หม่
ที่เริ่มระบาดทั่วโลกในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.2562 โดยได้รบั รายงานครัง้ แรกจากนครอู่ฮ่ นั มณฑลหูเป่ ย
สาธารณรัฐประชาชนจีน พบผูป้ ่ วยจานวนมากมีอาการไข้สงู ไอแห้ง อ่อนเพลีย และมีอาการปอดอักเสบ
โดยไม่ท ราบสาเหตุอาการดังกล่าวเกิ ดจากโคโรนาไวรัสสายพัน ธุ์ใหม่ องค์การอนามัย โลกได้ประกาศ
ชื่ อ โรคนี ้อ ย่ า งเป็ นทางการเมื่ อ วัน ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ว่ า “Coronavirus Disease 2019” ต่ อ มา
พบการระบาดเป็ นวงกว้างมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว (WHO Thailand, 2020)
และประเทศไทยได้ประกาศให้โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 เป็ นโรคติดต่ออันตรายตาม พระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ตอ้ งมีการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มงวด โดยตรวจพบผูป้ ่ วยมีอตั รา
การติ ด เชื ้อ เพิ่ ม มากขึ น้ ถึ ง 3,716 คน หรื อ อัต ราการเพิ่ ม ขึ น้ ของผู้ติ ด เชื ้อ 10-15 คน/วัน ทั้ง นี ้ร ัฐ บาล
ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิ น เมื่ อวันที่ 25 มีนาคม 2563 เพื่ อเป็ นการป้องกันและควบคุมการระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยกาหนดแนวทางการป้องกันโรคด้วยการงดการเดินทางไปที่ชุมชน การเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) ใส่ห น้ากากอนามัย ล้างมือ บ่อ ย ๆ และปฏิบัติ ตามคาแนะน าเกี่ ยวกับ
อนามัยทางเดินหายใจ(กรมควบคุมโรค, 2563) สถานการณ์การระบาดดังกล่าวส่งผลต่อการดาเนินชีวิต
ของบุคคลในสังคมหลายๆ ด้าน ได้แก่ ด้านสังคม ด้านเศรษฐกิจ และด้านการศึกษา(เทือ้ น ทองแก้ว , 2563
อ้างใน กรรณิการ์ แสนสุภา, และคณะ, 2563)
สถานการณ์ ร ะบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ยัง คงด าเนิ น ต่ อ อย่ า งเนื่ อ ง และ
ได้เปลี่ ย นสายพัน ธุ์ไปเรื่อ ยๆ โดยยัง ไม่ มี ห น่ ว ยงานใดที่ ส ามารถออกมายื น ยัน การรัก ษาแบบยั่ง ยื น
ได้อย่างแน่ชัด จากสถานการณ์ดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิ จ การดาเนิน ชี วิตของผูค้ น
ทั่วโลก จึงทาให้ทุกหน่วยงานเริ่มปรับตัวเข้าสู่การดาเนินชีวิตแบบความปกติใหม่ (New normal) องค์กร
ทัง้ ภาครัฐและเอกชนต้อ งปรับเปลี่ย นรู ป แบบการท างานเพื่ อให้องค์ก รขับเคลื่อนไปได้ให้ใกล้เคี ยงกับ
สถานการณ์ปกติ มากที่ สุด และเมื่อวัน ที่ 17 มี นาคม 2563 รัฐบาลได้กาหนดมาตรการและข้อ กาหนด
เพื่อแก้ปัญ หาเร่งด่วนและขอความร่วมมือให้หน่วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน กาหนดวิธีปฏิบตั ิส่งเสริม
การทางานที่บา้ น (Work From Home) จัดระบบการทางานเสมือนการทางานในสานักงาน เริ่มจากเวลา
เข้า ออกในการท างาน จ านวนชั่ว โมงในการท างาน การรับ ผิ ด ชอบหน้า ที่ ก ารท างาน ภาระงานต่ างๆ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยของบุคลากร ลดการมาพบปะกันในพืน้ ที่
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สาธารณะและสถานที่ทางานตามมาตรการการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ซึง่ เป็ นการกระตุน้ ให้หน่วยงาน
ภาครัฐกาหนดแนวทางให้ขา้ ราชการและพนักงานทางานที่บา้ นอย่างจริงจังเป็ นรูปธรรมมากขึน้
"Work From Home" หรื อ หลายคนมั ก ย่ อ ว่ า "WFH" คื อ “การท างานที่ บ ้ า น” เป็ นแนวโน้ ม
ในการทางานยุคใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่พฒ
ั นาไปจนทาให้ ผคู้ นสามารถติดต่อสื่อสารกันได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี ตน้ ทุนที่ ต่ าลง ประกอบกับ พฤติ กรรมการท างานของคนรุ ่นใหม่ที่ แสวงหา
การทางานแบบอิสระ ให้คุณ ค่าทัง้ งาน และการเดินทางเพื่อรับประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับชี วิต (Tracey
Crosbie and Jeanne Moore, 2004) เมื่อคนส่วนใหญ่ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าผ่านอุปกรณ์
ส่วนตัวได้ ผ่านทางอุปกรณ์สว่ นตัวได้ อย่างแลปท็อป สมาร์ทโฟน จึงช่วยส่งเสริมแนวโน้มการทางานทีบ่ า้ น
เนื่องจากบุคลากรสามารถทางาน และสื่อสารกันที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ในสถานการณ์ปัจจุบนั Work Form
Home อาจไม่ใช่แค่แนวโน้มการทางานที่เกิ ดขึน้ ตามสมัยนิยม หรือ “ทางเลือก” ในการทางานเท่านั้น
แต่มัน ก าลังจะกลายเป็ น “ทางรอด” ของมวลมนุษ ยชาติ ที่ ก าลังเผชิ ญ กับ “โควิด -19” ที่ ม าจากไวรัส
“โคโรน่ า ” ที่ ยังมองไม่ เห็ น จุ ด จบ อย่า งไรก็ ต าม อธิ ป อัศ วานัน ท์ (2564) กล่า วว่า Work From Home
เป็ นผลลบต่อนวัตกรรมองค์กร โดยในช่วงเดือนที่ผา่ นมาได้มีการเผยแพร่ผลงาน "The Effects of Remote
Work on Collaboration Among Information Workers” ในวารสารวิ ช าการ Nature Human Behavior
ที่ได้วิเคราะห์ประสิทธิ ภาพของการทางานที่บา้ นของพนักงานไมโครซอฟท์ในสหรัฐอเมริกา 61,182 คน
ในช่ ว งเวลา 6 เดื อ น ของปี 2020 การวิ เคราะห์ชี ใ้ ห้เห็ น ว่า การท างานที่ บ ้า นได้ส่ง เสริม ให้โครงสร้า ง
ของการทางาน ถูกพัฒนาไปในรูปแบบของการเป็ นไซโล กล่าวคือ มีการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรแบบ กลุม่ หมู่-ก๊ ก ขึ น้ มามากมาย ที่ มี ก ารสื่ อ สารกัน เฉพาะภายในกลุ่ม อย่า งแน่ น หนาแต่ แ ทบไม่ มี ก ารสื่ อ สาร
กัน ระหว่ า งกลุ่ม เลย ในขณะที่ ก ารศึ ก ษาของเสาวรัจ รัต นค าฟู , และเมธาวี รัช ตวิ จิ น (2563) พบว่ า
การทางานที่บา้ นมีผลดีทั้งต่อองค์กรและพนักงาน ทัง้ ด้านค่าใช้จ่ายโดยตรงที่ลดลง การประหยัดเวลา
ในการเดินทาง และผลิตภาพการทางานที่เพิ่มขึน้ ทาให้พนักงานมีเวลาเพิ่มขึน้ สาหรับการทากิจกรรมอื่นๆ
และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ ้น นอกจากนี ้ ชาตรี มี ใ ย , และโกวิ ท รพี พิ ศ าล (2564) ยั ง ชี ้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็ นการเพิ่มพูนการทางานซึ่งเป็ นสิ่งที่สาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ หากบริษัท
ไม่มีแนวทางในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็ นแบบแผน และไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ อาจส่งผล
กระทบต่อการดาเนินงานในธุรกิ จได้ การที่จะได้มาซึ่งบุคลากรที่มีความรู ้ ทักษะ ความสามารถตรงกับ
ความต้องการขององค์กร และสามารถพัฒ นาบุคลากรให้มีทักษะในการปฏิบตั ิงานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและสามารถแก้ไขปั ญ หาต่ า งๆ ได้ จ าเป็ นจะต้อ งมี ก ลยุท ธ์ หรือ หลัก การในการบริห าร
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ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดัง นั้น การน าเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ใ นการท างานที่ บ ้า น จึ ง เป็ น ส่ว นส าคัญ
ที่จะขับเคลือ่ นองค์กรให้ฟ่ ั นฝ่ าวิกฤตต่างๆ บรรลุเป้าหมายได้
จากที่กล่าวมาข้างต้น ประเด็ นการทางานที่บา้ น ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื อ้ ไวรั ส
โคโรนา -19 โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ มี ความน่าสนใจ จะช่ วยให้ท ราบถึ งปั ญ หาและอุป สรรค
ที่เกิ ด ขึน้ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อทางานที่บ ้านของพนักงาน ผลการศึกษาจะเป็ นประโยชน์
ต่อ การวางแผน จัด สรรงบประมาณ การแก้ไขปั ญ หา ขจัด อุป สรรคที่ เกิ ด ขึน้ อัน จะน าไปสู่ก ารท างาน
ในรู ป แบบดัง กล่าวอย่ า งมี ป ระสิท ธิ ผ ล ตลอดจนการจัด ท านโยบายเพื่ อ เตรีย มความพร้อ มรับ มื อ กับ
ความเปลีย่ นแปลง สถานการณ์หรือวิกฤตอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ ในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การวิจัย
1) เพื่อศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานบริษัทสาหรับการทางานจากที่บา้ น
ช่วงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19
2) เพื่ อ ศึกษาปั ญ หาและอุป สรรคในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของพนัก งานบริษั ทสาหรับ
การทางานจากที่บา้ น ช่วงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19

ทบทวนวรรณกรรม
1. การทางานในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2563 รัฐบาลออกมาตรการในสถานที่ทางาน
สถานศึก ษาอบรม โดยนายกรัฐ มนตรีอ นุมัติ ให้เพิ่ ม จ านวนผู้ ป ฏิ บัติ งานนอกสถานที่ ตั้ง อย่ างเต็ ม ขี ด
ความสามารถ ให้มีผลถึง 30 เมษายน 2564 ทัง้ นี ้ เพื่อลดความคับคั่งในการเดินทางกลับจากต่างจังหวัด
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หลังเทศกาลสงกรานต์ และขอให้หลีกเหลี่ยงการรวมกลุ่มทากิจกรรมต่างๆ กรณี มีความจาเป็ นอย่างยิ่ง
ขอให้ยึด ถื อมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด (กรมควบคุม โรค,
2564)
ธนัชชา จันคณา, พิพฒ
ั น์ ไทยอารี, และศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี (2564) ศึกษาคุณ ภาพ
ชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานราชการที่มีผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื อ้ ไวรัสโควิด -19
พบว่า คุณ ภาพการท างานลดน้อ ยลงกว่า ช่ ว งก่ อ นเกิ ด สถานการณ์ เช่ น ความพร้อ มของการท างาน
ที่ ล ดลง และสิ่ ง ที่ เห็ น ได้ชัด เจน คื อ ผลกระทบทางเศรษฐกิ จ บุ ค ลากรเริ่ม มี ก ารประกอบอาชี พ อื่ น
นอกจากอาชีพหลัก เพราะมีความกังวลกับความไม่แน่นอนที่ตอ้ งเผชิญ สาหรับผลดีที่พบคือ การได้ใช้เวลา
ร่วมกับครอบครัว มีเวลาพักผ่อนดูแลตนเอง และพัฒนาตนเองมากขึน้
สุพิชญา วงศ์วาสนา (2564) ศึกษาปั จจัยผลกระทบทางลบจาก COVID-19 ที่สง่ ผลต่อ
ความสุขในการทางานของพนักงานฝ่ ายการโดยสาร กรณี ศึกษาบริษัทบางกอกไฟลท์เซอร์วิสเซส จากัด
(BFS) พบว่าการทางานในช่วงสภานการณ์ COVID-19 ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตการทางาน อันดับแรก ได้แก่
ด้า นสภาพเศรษฐกิ จ ของพนัก งาน รองลงมา ได้แ ก่ ด้า นสภาพแวดล้อ มส่ ว นบุ ค คลของพนั ก งาน
ด้านสภาพแวดล้อ มในที่ท างาน และด้านสภาพสังคม ตามลาดับ จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิ ติ
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบว่า การพยากรณ์ปัจจัยผลกระทบทางลบจาก COVID-19 ส่งผลต่อ
ความสุขในการทางาน โดยกาหนดระดับความมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.05
จากงานวิจัยข้างต้นจะเห็น ได้ว่าไม่ว่าจะเป็ นการทางานของภาครัฐหรือภาคเอกชน
ล้วนแล้วแต่พ บปั ญ หาและอุปสรรคในเรื่องของการท างานในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน ไป ทาให้อ งค์ก ร
มีการกาหนดแนวทางในการป้องกันการปกป้องคุม้ ครองของพนักงานในช่วง COVID-19 ดังภาพ
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ภาพที่ 1 แนวทางการปกป้องคุม้ ครองพนักงานในช่วง COVID-19
(Human Resources Service. McMaster University, 2020)

จากภาพองค์ก รหลายองค์ก รต้อ งเร่งด าเนิ น การเรื่องมาตรการนี ้ เนื่ องจากเป็ นส่วนหนึ่งของ
ความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากร เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัส ในช่วงแรกองค์กรส่วนใหญ่
มองว่ามาตรการทางานจากที่บา้ นเป้นเรื่องเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิ ทัล ทาให้ความสาคัญ
ไปกระจุกตัวที่มีความพร้อมและความทันสมัยของเครือ่ งมือ โครงสร้างพืน้ ฐานดิจิทลั ภายในองค์กร รวมถึง
ระดับทักษะด้านดิจิทลั เพื่อสนับสนุนการทางานของพนักงานในองค์กร
2. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19
ในสถานการณ์ ก ารระบาดของโควิ ด -19 เทคโนโลยี ส ารสนเทศเข้า มามี บ ทบาท
ในการจัด การการท างานของหน่ว ยงานและองค์ก รต่างๆ เป็ น อย่างมาก ตั้งแต่เทคโนโลยี สารสนเทศ
ขั้น พื น้ ฐาน จนถึ งเทคโนโลยี สารสนเทศขั้น สูง ส าหรับ ใช้ในกระบวนการในการติ ด ต่ อ สื่อ สาร จัด เก็ บ
ประมวลผล ถ่ า ยโอน เผยแพร่ ส ารสนเทศอย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยหน่ ว ยงาน
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ทาการประชาสัมพันธ์ และจัดเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ด้านซอฟต์แวร์ ด้านระบบสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ต
การเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีเป็ นสิ่งสาคัญ อย่างยิ่งที่ช่วยให้การทางานแบบ
Work from Home เป็ นไปอย่างราบรื่น ได้ผลดีไม่ต่างจากการทางานที่ออฟฟิ ศ ทัง้ ในเรื่องของอุปกรณ์และ
ระบบงานต่างๆ ซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ มีนโยบายให้พนักงานใช้โน้ตบุก (Notebook) กันทุกคน การมีระบบ
เครือข่ายที่มีศักยภาพสูงเพียงพอสาหรับรองรับการเชื่อมต่อจากภายนอกพร้อมๆ กันจานวนมาก และ
อิ น เทอร์เ น็ ต ที่ ใ ช้ เ ชื่ อ มต่ อ เข้ า กั บ ระบบเครื อ ข่ า ยที่ ต ้ อ งมี ค วามเร็ ว เพี ย งพอในการรับ ส่ ง ข้ อ มู ล
ในด้า นซอฟต์แ วร์ นอกจากความพร้อ มของระบบที่ ใช้เพื่ อ การด าเนิ น ธุ รกิ จ และให้บ ริก ารลูก ค้า แล้ว
การนาโปรแกรมต่างๆ มาช่วยเสริมให้การทางานสะดวกรวดเร็วขึน้ ก็เป็ นสิ่งจาเป็ น เช่น ระบบการสนทนา
ผ่านอีเมล การโทรศัพท์ผา่ นออนไลน์ และ การประชุมทางวิดีทศั น์ สาหรับใช้ติดต่อสื่อสาร ประชุม ทางาน
ร่วมกัน ระบบรวบรวมไฟล์เอกสารและแชร์ไฟล์งานที่ใช้ร่วมกัน ระบบการอนุมัติเอกสารต่างๆ เป็ นต้น
(บริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด, 2563)
การปรับ กระบวนการท างาน ให้เ อื ้อ ต่ อ การท างานแบบ Work from Home เช่ น
ลดขัน้ ตอนในการส่งเอกสารให้ลงนามอนุมัติ เป็ นการอนุมัติทางอีเมล หรือระบบ Workflow การบันทึก
เอกสารไว้ที่ ส่ว นกลาง อ านวยความสะดวกให้ผู้เกี่ ย วเกี่ ย วข้อ งสามารถเข้า ไปแก้ไขได้แ บบออนไลน์
แทนการส่งเเอกสารฉบับกระดาษให้ทบทวนแก้ไขกันไปมาหลายรอบ นอกจากนี ้ การได้รบั ความร่วมมือ
จากหน่ ว ยงานภายนอกบริษั ท ในการปรั บ เปลี่ ย นกระบวนการท างานร่ว มกั น ก็ เป็ นสิ่ ง จ าเป็ น เช่ น
เปลีย่ นการส่งเอกสารต่างๆ ให้เป็ นแบบดิจิทลั แทนการใช้คนวิ่งส่งเอกสาร การอนุมตั ิงานต่างๆ ระหว่างกัน
ผ่ า นอี เมล หรื อ การใช้ล ายเซ็ น ต์ดิ จิ ทัล (Digital signature) รวมถึ ง การท าธุ ร กรรมทางการเงิ น ต่ า งๆ
ทางออนไลน์ แทนการใช้บริการที่สาขาธนาคาร เป็ นต้น

รังสิตสารสนเทศ

ปี ที่ 28 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2565

84

3. การทางานจากที่บ้าน (Work from Home)
การท างานจากที่ บ ้ า นเกิ ด ขึ ้น ครั้ง แรกในสหรัฐ อเมริ ก า มี ก ารใช้ Teleworking
เพื่ อสร้า งค วาม ยื ด หยุ่ น ในการท างาน และเริ่ ม มี ก ารศึ ก ษ าอย่ างจริ ง จั ง เมื่ อ 5 ปี ที่ ผ่ า นม า
โด ย นั ก เศ รษ ฐศ าสต ร์ Nicholas Bloom จาก Stanford University ได้ ศึ ก ษ าจาก ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า ง
ที่เป็ นบุคลากรของบริษัทเอเจนซี่ชนั้ นาในเซี่ยงไฮ้ สาธาณรัฐประชาชนจีนกว่า 16,000 คน ใช้เวลา 9 เดือน
โดยแบ่ ง กลุ่ม ตัว อย่ า งเป็ น 2 กลุ่ม ได้แ ก่ กลุ่ม ท างานที่ บ ้า น และกลุ่ม ท างานที่ ส านัก งานตามปกติ
เพื่อดูกลุม่ ไหนมีประสิทธิภาพกว่ากัน (Lina Vyas, 2020) นอกจากนี ้ จากการศึกษาการทางานจากที่บา้ น
ในช่วงสถานการณ์การระบาดโควิด -19 หน่วยงานต่างพบว่า ประสิทธิภาพการทางานของพนักงานที่ บา้ น
ต่างจากการทางานในสานักงาน โดยมีบทความและงานวิจยั ที่ศกึ ษาเกี่ยวกับการทางานที่บา้ นไว้ ดังนี ้
เวิรค์ พอยต์ทเู ดย์ (2564) กล่าวว่า บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซส คอมมูนิเคชั่น จากัด (DTAC)
มี น โยบายการท างานที่ บ ้า น โดยพนัก งานทุก สายงานแบ่ งที ม เป็ น 2 กลุ่ม เพื่ อ สลับ กัน ท างานที่ บ ้า น
เริ่ม ตั้ง แต่ วัน ที่ 18 มี น าคม 2563 โดยขึน้ ไฟล์ง านบนระบบคลาวรู ป แบบ SharePoint หรือ Microsoft
Teams เพื่อให้เข้าถึงได้ทุกที่ สาหรับเครือข่ายข้อมูลขององค์กรมีการเข้ารหัส VPN เพื่อให้เข้าถึงข้อมูล
จากภายนอกบริษัทได้อย่างปลอดภัย ส่วนการทางานในสานักงาน ได้มีการกาหนดมาตรการการป้อง
การแพร่ระบาด ได้แก่ การติดตัง้ เครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อวัดอุณภูมิ ตัง้ แต่ชนั้ ล่างก่อนเข้าสูโ่ ถงลิฟต์ และ
พนักงานรายใดที่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศจะต้องกักตัวเอง
ศูน ย์วิ จัย กสิ ก รไทย พบว่า พนัก งานในกรุ ง เทพมหานครและปริม ณฑล กว่า 52.7
ยังทางาน ณ ที่พกั เต็มรูปแบบ 100% ขณะที่ประมาณ 30.6% มีรูปแบบการทางานที่สานักงาน 2-3 วันต่อ
สัป ดาห์ส ลับ กับ การท างานในที่ พัก หรือ Hybrid WFH อย่ า งไรก็ ดี กลุ่ม ผู้ตัว อย่ า งประมาณ 16.7%
ยังต้องไปท างานที่สานักงาน เนื่ องจากลักษณะงานไม่เหมาะที่จะทาที่บ ้านได้ เช่น งานทางด้านบัญ ชี
งานที่ ตอ้ งลงนามในเอกสารสาคัญ ต่า งๆ เป็ น ต้น รวมถึ งบางบริษั ท ไม่มี ความพร้อ มในระบบไอที แ ละ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่ออานวยความสะดวกให้พนักงานให้สามารถทางานที่บา้ นได้
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ภาพที่ 2 แสดงมุมมองด้านบวกและลบจากการทางาน Work From Home (แบร์น อินไซด์, 2564)
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างที่ตอ้ งท างานที่บ ้านมาเป็ นระยะเวลาหนึ่ง พบว่า การทางาน
ที่ บ ้า นมี อุป สรรคในมิ ติ ต่ า งๆ ที่ ส าคัญ คื อ อุป สรรคด้า นการท างาน (59% ของผู้ต อบแบบสอบถาม)
เนื่องจากไม่มีความคล่องตัวเหมือนกับการทางานที่สานักงาน ทัง้ ปั ญหาด้านอุปกรณ์การทางานและระบบ
ไอที ปั ญ หาการสื่อสารระหว่างลูก ทีมและหัวหน้า การติดต่อสื่อสารนอกเวลางานที่มากขึน้ การติดต่อ
ประสานงานระหว่างหลายทีมมีความยากลาบาก การรับรู น้ โยบายของบริษั ทและงานระหว่างทีม งาน
มีนอ้ ยลง และปั ญหาในเรือ่ งของความไว้เนือ้ เชื่อใจระหว่างพนักงานและหัวหน้างาน
นอกจากนีธ้ ิติ ทองอาพันธ์ และคณะ (2564) ได้ศกึ ษาปั จจัยที่สง่ ผลต่อประสิทธิภาพในการทางาน
จากที่ บ ้า น พบว่า มี 4 ตัว แปร คื อ 1) รับ รู ถ้ ึ ง ประโยชน์ใ นการใช้เทคโนโลยี ส าหรับ การท างานที่ บ ้า น
2) อุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานช่วยให้การทางานสะดวกรวดเร็ว 3) องค์กรสนับสนุนให้ทางานที่บา้ น และ
4) ซอฟต์แวร์ที่เอือ้ อานวยต่อการใช้งานเทคโนโลยี สาหรับการทางานที่บา้ นให้ประสบความสาเร็จตามที่
ได้ม อบหมาย จะเห็ น ได้ว่า การท างานจากที่ บ ้า นนั้น ต้อ งมี ค วามพร้อ ม ความรู ค้ วามเข้า ใจในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดปั ญหาและอุปสรรคในการทางาน และมั่นใจว่าการปฏิบตั ิงานของพนักงาน
ได้ประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
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วิธีการดาเนินการวิจัย
การวิจยั เรื่องปั ญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการทางานจากที่บา้ น
ช่วงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19 ของพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึง่ ในกรุงเทพมหานคร
มีวิธีการดาเนินการวิจยั ดังนี ้
1. กลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างเป็ นพนักงานบริษั ทเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุ งเทพมหานคร ที่ ทางานจาก
ที่บา้ นในช่วงสถานการณ์โควิด -19 (COVID-19) จานวน 83 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย
(Simple random sampling)
2. เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั
เครือ่ งมือที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี ้ เริม่ จากการศึกษาเอกสาร งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วนามา
วิ เคราะห์ สัง เคราะห์ จัด ท าเป็ นแบบสอบถาม แบ่ ง เป็ น 3 ตอน ได้แ ก่ ตอนที่ 1 ข้อ มู ล ทั่ว ไป ตอนที่
2 สภาพการใช้งาน ปั ญหาและอุปสรรค และตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ หลังจากนัน้ จึงหาความเที่ยงตรงของ
แบบสอบถาม โดยผู้เชี่ ย วชาญ 3 ท่ า น โดยน าไปหาค่ า ดัช นี ค วามสอดคล้อ ง IOC (Item Objective
Congruence) ระหว่างข้อคาถามกับวัตถุประสงค์และนิยามศัพท์ของการวิจยั ซึ่งข้อคาถามต้องมีค่า IOC
เท่ากับ 1.00 และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้วิธีสมั ประสิทธิ์อลั ฟ่ าของครอนบาค ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 จึงนาแบบสอบถามไปใช้งาน
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิ จัย เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล โดยใช้กู เกิ ้ล ฟอร์ม (Google Form) ส่ง ให้พ นัก งานบริษั ท
กาหนดเวลา 1 สัปดาห์ในการตอบแบบสอบถาม จากนัน้ วิเคราะห์ข ้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ดว้ ยโปรแกรม
ส าเร็จ รู ป คอมพิ ว เตอร์ โดยใช้ส ถิ ติ ค่ า เฉลี่ ย ( ) ค่ า ร้อ ยละ (Percentage) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) โดยใช้สตู รของ (บุญชม ศรีสะอาด, 2556)
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สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย เรื่อ งปั ญ หาและอุ ป สรรคในการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศข องพนั ก งานบริ ษั ท
ในการทางานจากที่บา้ น ช่วงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19 ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร สรุปผลได้ดงั นี ้
1. ผลการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการทางานจากที่บา้ น ช่วงสถานการณ์
การระบาดของเชื ้อ ไวรัส โคโรนา-19 ของพนัก งานบริษั ท ในการท างานจากที่ บ ้า น แบ่ ง เป็ น 2 ตอน
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ข้อมูล

จานวน (n=83)

คิดเป็ นร้อยละ

ชาย

32

38.55

หญิง
อายุ

51

61.45

21-30 ปี

23

27.71

31-40 ปี

31

37.35

41-50 ปี

20

24.10

51 ปี ขนึ ้ ไป

9

10.84

ต่าปริญญาตรี

9

10.84

ปริญญาตรี

59

71.08

สูงกว่าปริญญาตรี

15

18.07

เพศ

ระดับการศึกษา
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ข้อมูล

จานวน (n=83)

คิดเป็ นร้อยละ

ต่ากว่า 1 ปี

11

13.25

1-10 ปี

28

33.73

11-20 ปี

24

28.92

21 ปี ขนึ ้ ไป

20

24.10

88

ประสบการณ์ทางาน

จากตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า พนักงานเพศชาย ร้อยละ 38.55 พนักงาน
เพศหญิง ร้อยละ 61.45 พนักงานมีอายุระหว่าง 31 – 40 มากที่สดุ ร้อยละ 37.35 ส่วนใหญ่เป็ นผูท้ ี่จบใน
ระดับการศึกษาปริญญญาตรี ร้อยละ 71.08 และพนักงานมีประสบการณ์การทางาน ตัง้ แต่ 1-10 ปี มาก
ที่สดุ ร้อยละ 33.73 รองลงมา พนักงานมีประสบการณ์การทางาน ตัง้ แต่ 11-20 ปี ร้อยละ 28.92
ตารางที่ 2 แสดงสภาพการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศของพนัก งานบริษั ท ในการท างานจากที่ บ ้า น
ช่วงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19
สภาพการใช้งานสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวน (n=83)

คิดเป็ นร้อยละ

เครือ่ งคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ

26

31.33

เครือ่ งคอมพิวเตอร์แบบพกพา

43

51.81

แท็บเลต

14

16.87

โปรแกรมเฉพาะของบริษัท และโปรแกรมพืน้ ฐานทั่วไป

59

71.08

เฉพาะโปรแกรมพืน้ ฐานทั่วไป

24

28.92

ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์

ด้านซอฟต์แวร์
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สภาพการใช้งานสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

จานวน (n=83)

คิดเป็ นร้อยละ

อินเทอร์เน็ตบ้าน

51

61.45

อินเทอร์เน็ตจากโทรศัพท์มือถือ

19

22.89

อินเทอร์เน็ตองค์กร

13

15.66

89

ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จากตารางที่ 2 สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ด้านอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ ใช้ค อมพิ วเตอร์แบบพกพามากที่สุด ร้อยละ 51.81 รองลงมาเป็ น เครื่องคอมพิ วเตอร์ตั้งโต๊ ะ
ร้อยละ 31.33 ด้านซอฟต์แวร์สว่ นใหญ่ใช้โปรแกรมเฉพาะของบริษัท และโปรแกรมพืน้ ฐานทั่วไป ร้อยละ
71.08 และด้านข่ายอินเทอร์เน็ต ส่วนใหญ่ใช้อินเทอร์เน็ตบ้าน ร้อยละ 61.45
2. ผลการศึ ก ษาปั ญ หาและอุ ป สรรคในการใช้เทคโนโลยี ส ารสนเทศของพนั ก งานบริ ษั ท
ในการทางานจากที่บา้ น ช่วงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19 ดังตาราง
ตารางที่ 3 แสดงผลความคิดเห็นของปั ญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน
บริษัทในการทางานจากที่บา้ น ช่วงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19
ปั ญหาและอุปสรรคการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

Mean

S.D

การแปลผล

ฮาร์ดแวร์มีความเหมาะสมกับการใช้งาน

3.93

0.27

ปานกลาง

ฮาร์ดแวร์มีความทันสมัยกับการใช้งาน

4.05

0.32

มาก

ฮาร์ดแวร์มีความเร็วในการประมวลผล

4.21

0.29

มาก

อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ความจุพนื ้ ที่จดั เก็บเพียงพอ

3.96

0.35

ปานกลาง

อุปกรณ์ตอ่ พ่วง เช่น เครือ่ งพิมพ์ เครือ่ งสแกน เครือ่ ง
สารองไฟ เพียงพอต่อการใช้งาน

4.51

0.24

มากที่สดุ

ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
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ปั ญหาและอุปสรรคการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

90

Mean

S.D

การแปลผล

ซอฟต์แวร์และระบบปฏิบตั กิ ารถูกต้องตามลิขสิทธิ์

3.97

0.31

ปานกลาง

ซอฟต์แวร์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน

4.15

0.26

มาก

ซอฟต์แวร์มีความความทันสมัย

3.96

0.29

ปานกลาง

ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน

4.22

0.27

มาก

ซอฟต์แวร์มีความปลอดภัยในการใช้งาน

4.07

0.25

มาก

ระบบสารสนเทศของบริษัทเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน

4.33

0.24

มาก

ระบบสารสนเทศมีความปลอดภัยในการใช้งาน

3.88

0.33

ปานกลาง

อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อได้สะดวก รวดเร็ว

4.05

0.24

มาก

อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่ออย่างปลอดภัยในการทางาน

3.93

0.21

ปานกลาง

อินเทอร์เน็ตมีความเร็วเหมาะสมในการทางาน

4.53

0.28

มากที่สดุ

3.87

0.21

ปานกลาง

4.33
4.15
4.05

0.27
0.31
0.29

มาก
มาก
มาก

4.50

0.22

มากที่สดุ

4.14

0.27

มาก

ด้านซอฟต์แวร์

ด้านระบบสารสนเทศและอินเทอร์เน็ต

ด้านบุคลากร
พนักงานผ่านการอบรมความรูด้ า้ นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
ซอฟต์แวร์
พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์แวร์
พนักงานมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวระบบสารสนเทศบริษัท
และอินเทอร์เน็ต
พนักงานมีความสามารถสามารถแก้ไขปั ญหา และ
บารุงรักษา อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ดว้ ยตนเอง
รวม
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จากตารางที่ 3 ปั ญ หาและอุป สรรคในการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของผูต้ อบแบบสอบถาม
โดยรวมพบว่า อยูใ่ นระดับมาก ( = 4.14, S.D=0.27) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านระบบสารสนเทศ
และอิ น เทอร์เน็ ต มี ปั ญ หาและอุป สรรคมากที่ สุด เมื่ อ พิ จ ารณารายข้อ พบว่า อิ น เทอร์เน็ ต มี ค วามเร็ว
เหมาะสมกับการทางาน เป็ นปั ญหาในระดับมากที่สดุ ( =4.53, S.D=0.28) ปั ญหาในระดับมาก ได้แก่
ระบบสารสนเทศของบริษัทเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน ( =4.33, S.D=0.24) ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ พบว่า
รายข้ออุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกน เครื่องสารองไฟเพียงพอต่อการใช้งาน ( =4.51,
S.D=0.24) ฮาร์ด แวร์มี ความเร็วในการประมวลผล ( =4.21, S.D=0.29) และด้า นซอฟต์แ วร์ พบว่า
ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อน ( =4.22, S.D=0.27) ด้านบุคลากร พบว่าปั ญหาในระดับมากที่สดุ คือ
พนักงานมีความสามารถสามารถแก้ไขปั ญ หา และบารุ งรักษา อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ
เครือข่ายอิน เทอร์เน็ต ได้ดว้ ยตนเอง ( = 4.50, S.D=0.22) รองลงมา พนักงานมี ความรู ค้ วามเข้าใจ
เกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เป็ นปั ญหาในระดับมาก ( = 4.33, S.D=0.27)

อภิปรายผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ งปั ญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานบริษัท ในการทางาน
จากที่ บ ้ า น ช่ ว งสถานการณ์ การระบาดของเชื ้ อ ไวรัส โคโรนา -19 ของบริ ษั ทเอกชนแห่ ง หนึ่ ง
ในกรุงเทพมหานคร อภิปรายผลได้ดงั นี ้
1. การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการทางานจากที่บา้ นของพนักงานบริษัท
ในการทางานจากที่บา้ น ด้านเพศ พบว่าพนักงานผูต้ อบแบบสอบถามจานวน 83 คน เป็ น พนักงานชาย
ร้อยละ 38.55 พนักงานหญิงร้อยละ 61.45 ด้านอายุ พบว่ากลุม่ อายุ 21-30 ปี ร้อยละ 27.71 กลุม่ อายุ 3140 ปี ร้อ ยละ 37.35 กลุ่ ม อายุ 41-50 ปี ร้อ ยละ 24.10 และ กลุ่ ม อายุ 51 ปี ขึ ้น ไป ร้อ ยละ 10.84
ด้านระดับการศึกษา พบว่า เป็ นพนักงานที่มีวฒ
ุ ิต่าปริญญาตรี ร้อยละ 10.84 พนักงานที่มีวฒ
ุ ิปริญญญา
ตรี ร้อยละ 71.08 และพนักงานที่มีวฒ
ุ ิสงู กว่าปริญญาตรี ร้อยละ 18.07 ด้านประสบการณ์ทางาน พบว่า
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พนัก งานที่ มีประสบการณ์ต่ ากว่า 1 ปี ร้อยละ 13.25 พนักงานที่มี ประสบการณ์ตงั้ แต่ 1-10 ปี ร้อยละ
33.73 พนักงานที่ มีประสบการณ์ตงั้ แต่ 11-20 ปี ร้อยละ 28.92 พนัก งานที่มี ประสบการณ์ตงั้ แต่ 21 ปี
ขึน้ ไป ร้อยละ 24.10
ผลการวิ จั ย เกี่ ย วกั บ สภาพการใช้ ง านเทคโนโลยี ส ารสนทศ แบ่ ง ออกเป็ น 3 ด้ า น ดั ง นี ้
1) ด้านอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ ใช้งานครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ร้อยละ 51.81
รองลงมาเป็ น การใช้ง านครื่อ งคอมพิ วเตอร์แ บบตั้งโต๊ ะ ร้อ ยละ 31.33 และใช้งานแท็ บ เลต หรือ อื่ น ๆ
เช่น สมาร์ท โฟน ร้อยละ 16.87 2) ด้านซอฟต์แวร์ พบว่า พนัก งานส่วนใหญ่ ใช้งานโปรแกรมเฉพาะ
ของบริษัท เช่น โปรแกรมเช็คเวลาเข้าทางาน โปรแกรมจัดการเอกสาร โปรแกรมด้านบุคคล โปรแกรมด้าน
งานขาย โปรแกรมด้านบัญชี โปรแกรมกราฟิ ก และโปรแกรมพืน้ ฐานทั่วไป เช่น โปรแกรมสานักงาน ร้อยละ
71.08 รองลงมาเป็ นกลุ่ ม พนั ก งานที่ ใ ช้ ง านเฉพาะโปรแกรมพื ้ น ฐานทั่ วไป ร้อ ยละ 28.92 และ
3) ด้านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า พนักงานส่วนใหญ่ใช้งานอินเทอร์เน็ตบ้าน ร้อยละ 28.92 รองลงมา
ใช้ง านอิ น เทอร์เน็ ต จากโทรศัพ ท์มื อ ถื อ ร้อ ยละ 28.92 และ ใช้งานอิ น เทอร์เน็ ต องค์ก ร ร้อ ยละ 28.92
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วรรณา วิจิตร, เธี ยรรัตน์ ธี รร์ ะพิบูล และณัฐพล ฉายศิริ (2564) ได้ศึกษา
รู ป แบบการท างานที่ บ ้ า นของบุ ค ลากรในช่ ว งการแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้อ ไวรัส โคโรนา 2019
ของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก พบว่า บุคลากร สคร.2 พล. จานวน 92 คน จาก 11
กลุม่ งาน ที่ปฏิบตั ิงาน WFH และให้แสดงตนลงเวลาปฏิบตั ิงานไม่เกิน 8.30 น. และออกปฏิบตั ิงานตัง้ แต่
16.30 น. มี ก ารท างานจากบ้า นโดยใช้โปรแกรม I am SARABAN และ Check-in Work From Home
รวมจานวน 969 ครัง้ ประสิทธิผลการปฏิบตั ิงาน พบว่า บุคลากรที่ WFH ลงเวลาเข้าปฏิบตั ิงานตาระเบียบ
ภายในเวลา 08.30 น. ร้อ ยละ 95.2 มี ภ าวะสุ ข ภาพก่ อ นปฏิ บั ติ ง านในภาวะปกติ ร้อ ยละ 98.5
และมี ค วามพอใจถึ ง พึ ง พอใจมากต่ อ ผลการปฏิ บัติ ง าน ร้อ ยละ 98.8 ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ
งานจากผู้ใช้งานโปรแกรมดัง กล่า ว จ านวน 77 คน มี ค วามพึ ง พอใจในภาพรวมระดับ มาก ค่ า เฉลี่ ย
3.28- และ 3.42 ตามลาดับ โดยเกิดประโยชน์ต่อการนาไปใช้จริงในการปฏิบตั ิงาน และคุม้ ค่า ลงทุนน้อย
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แต่ได้ประโยชน์มาก แต่การประเมิ นคุณ ภาพของงานควรให้มี การประเมิ นจากบุคคลภายนอกองค์ก ร
ด้วยเช่นกัน
2. การศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานบริษัทในการทางาน
จากที่บา้ น ช่วงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19 แบ่งเป็ น 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ พนักงานใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ส่วนตัว ได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้ งโต๊ะ เครื่องคอมพิวเตอร์
แบบพกพา แท็บเลต สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ เพื่อใช้ในการทางาน พบว่า อุปกรณ์ต่อพ่วง
เช่น เครื่องพิ มพ์ เครื่องสแกน เครื่อ งสารองไฟ เพี ยงพอต่อการใช้งาน อยู่ในระดับมากที่ สุด ( =4.51,
S.D=0.24) เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่ ไม่มีอปุ กรณ์ต่อพ่วงครบครัน รองลงมา คือ ฮาร์ดแวร์มีความเร็ว
ในการประมวลผล ( =4.21, S.D=0.29) และฮาร์ด แวร์มี ค วามเหมาะสมกั บ การใช้ง าน ( =3.93,
S.D=0.27) อุ ป กรณ์ ฮาร์ด แวร์ ค วาม จุ พื ้ น ที่ จั ด เก็ บ เพี ยงพ อ ( =3.96 , S.D=0.35) ฮาร์ด แวร์
มี ค วามทัน สมัย กับ การใช้งาน ( =4.05, S.D=0.32) ตามล าดับ 2) ด้า นซอฟต์แ วร์ พนัก งานใช้งาน
โปรแกรมเฉพาะของบริษัท เช่น โปรแกรมเช็คเวลาเข้าทางาน โปรแกรมจัดการเอกสาร โปรแกรมด้านบุคคล
โปรแกรมด้านงานขาย โปรแกรมด้านบัญชี โปรแกรมกราฟิ ก และโปรแกรมพืน้ ฐานทั่วไป เช่น โปรแกรม
สานักงาน พบว่าปั ญหาที่อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน ( =4.22, S.D=0.27)
เนื่ องจากซอฟต์แ วร์บ างชุด ต้องติด ตั้งโดยเจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ ยวชาญ ปั ญ หาที่ อยู่ในระดับ รองลงมา ได้แ ก่
ซอฟต์แวร์มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน ( =4.15, S.D=0.26) ซอฟต์แวร์มีความปลอดภัยในการใช้งาน
( =4.07, S.D=0.25) ซอฟต์แ วร์และระบบปฏิ บัติ ก ารถูก ต้อ งตามลิข สิท ธิ์ ( =3.97, S.D=0.31) และ
ซอฟต์แ วร์มี ค วามความทั น สมัย ( =3.96, S.D=0.29) ตามล าดับ 3) ด้า นระบบสารสนเทศและ
อินเทอร์เน็ต พนักงานใช้ระบบสารสนเทศของบริษัท เช่น ระบบอินทราเน็ต ระบบการโอนย้ายไฟล์ ระบบ
ฐานข้อมูล และใช้อินเทอร์เน็ตส่วนตัว เช่น อินเทอร์เน็ตบ้าน อินเทอร์เน็ตองค์กร และอินเทอร์เน็ตจาก
โทรศัพ ท์มื อ ถื อ พบว่า ปั ญ หาที่ อ ยู่ในระดับ มาก คื อ อิ น เทอร์เน็ ต มี ค วามเร็ว เหมาะสมในการท างาน
( =4.53, S.D=0.28) ปั ญหาที่อยู่ในระดับมาก คือ ระบบสารสนเทศของบริษัทเข้าถึง ได้ง่าย ไม่ซบั ซ้อน
( =4.33, S.D=0.24) อินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อได้สะดวก รวดเร็ว ( =4.05, S.D=0.24) ปั ญหาอยู่ในระดับ
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ปานกลาง ได้แ ก่ อิ น เทอร์เน็ ต เชื่ อ มต่ อ อย่ า งปลอดภัย ในการท างาน ( =3.93, S.D=0.21) ระบบ
สารสนเทศมีความปลอดภัยในการใช้งาน ( =3.88, S.D=0.33) ตามลาดับ และ 4) ด้านบุคลากร พบว่า
ปั ญ หาที่ อยู่ในระดับ มาก คือ พนักงานมีค วามสามารถสามารถแก้ไขปั ญ หา และบ ารุ งรัก ษา อุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้ดว้ ยตนเอง ( =4.50, S.D=0.22) ปั ญหาในระดับ
รองลงมา คือ พนักงานมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ( =4.33, S.D=0.27) พนักงาน
มี ค วามรู ค้ วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ซอฟต์แ วร์พ นัก งานมี ค วามรู ค้ วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ ซอฟต์แ วร์ ( =4.15,
S.D=0.31) พนักงานมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ยวระบบสารสนเทศบริษัทและอินเทอร์เน็ต (Mean=4.05,
S.D=0.29) และพนักงานผ่านการอบรมความรู ด้ า้ นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ( =3.87, S.D=0.21)
ตามลาดับ พนัก งานส่ว นใหญ่ ไม่ได้ผ่านการอบรมการแก้ไขปั ญ หาหรือ บ ารุ งรัก ษาอุป กรณ์ฮาร์ด แวร์
ซอฟต์แวร์ ระบบสารสนเทศและอิน เทอร์เน็ต ซึ่งสอดคล้องกับ งานวิจัยของณัฐวดี ศิลปศักดิ์ขจร, และ
ธีระศักดิ์ อุ่นอารมย์เลิศ (2558) ที่ศึกษาสภาพการใช้ ปั ญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาภายในโรงเรียนสังกัดเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบว่า ปั ญหาและ
อุปสรรคการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรีย นสังกัดเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา
ในจังหวัดนครปฐม มี 4 ด้าน ดังนี ้ 1) ด้านฮาร์ดแวร์นนั้ อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.0, S.D=1.29) พบว่า
ปั ญหาเกี่ยวกับไม่มีอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆเช่น สแกนเนอร์หรือมีไม่เพียงพอและจานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ใน
การสอนมี ป ระสิท ธิ ต่ า ( =3.13, S.D=1.24) รองลงมา คื อ จ านวนคอมพิ ว เตอร์ที่ ใช้งานอิ น เตอร์เน็ ต
ในสถานศึกษาไม่เพียงพอ ( =3.09, S.D=1.2) และ 2) ด้านซอฟต์แวร์นนั้ อยู่ในระดับปานกลาง ( =2.92,
S.D=1.17) พบว่าระบบเครือ ข่ายระหว่างเครื่อ งมี ปั ญ หา ( =3.2, S.D=1.23) รองลงมาคื อ ซอฟต์แวร์
ที่ใช้อยูล่ า้ สมัย ( =2.9, S.D=1.18)
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ข้อเสนอแนะสาหรับการนาไปใช้ประโยชน์
จากการวิจัยเรื่องการวิจัยเรื่องปั ญหาและอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน
บริษัท ในการทางานที่บา้ น ช่วงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19 ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
ในกรุ งเทพมหานคร ผลที่ได้สามารถนาไปวางแผนองค์กรในการจัดทานโยบาย ยุทธศาสตร์องค์กร เช่น
จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ให้แก่พนักงาน และการจัดสรรงบประมาณสาหรับ
จัด ซื อ้ อุก รณ์ ฮ าร์ด แวร์ ซอฟต์แ วร์ ระบบเครือ ข่า ยและอิ น เทอร์เน็ ต รองรับ สถานการณ์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ น้
ในอนาคต เพื่อส่งผลให้องค์กรและพนักงานสามารถรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1) ผูว้ ิจัยสามารถต่อยอดงานวิขยั โดยศึกษาการวางแผนนโนบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของหน่ ว ยงานภาครัฐ และเอกชน ในการรับ มื อ กั บ สถานการณ์ ที่ พ นั ก งานต้อ งท างานจากที่ บ ้า น
หากในอนาคตเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอีก
2) ผู้วิจัย สามารถท าการเปรีย บเที ย บประสิท ธิ ภ าพการท างานจากที่ บ ้า นของกลุ่ม ตัว อย่า ง
ที่หลากหลายขึน้ ทัง้ ขององค์กรภาครัฐและเอกชน
3) ผู้วิ จั ย สามารถน าไปวิ เ คราะห์ตั ว บ่ ง ชี ้ และปั จจั ย ความส าเร็ จ การท างานจากที่ บ ้ า น
ช่วงสถานการณ์การระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา-19 ขององค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน

---------------------------------------------
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