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บทคดัย่อ 

 
 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ มวีตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูล
ทัว่ไปของพนักงานกบัประสทิธภิาพในการท างาน และศกึษาปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ท างานของพนักงานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พนักงาน บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั(มหาชน) จ านวน  400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ขอ้มูลด้วยสถติเิชิงพรรณนา ประกอบด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความถี่ และ
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และสถติเิชงิอนุมาน ไดแ้ก่ สถติใินการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่าง
ตวัแปร 2 ตวั (Independent-Simples T Test) สถติใินการเปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างตวัแปร
มากกว่า 2 ตัว (One-way ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression)  
เพื่อทดสอบสมมตฐิาน โดยก าหนดระดบันัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 ผลการวจิยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษาปรญิญาตรหีรอืเทียบเท่า  
มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท และส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในด้านพาณิชย์ บัญชี
การเงนิ งบประมาณ และพสัดุ 
 ความคดิเหน็เกี่ยวกบัปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 พบว่า 
ในภาพรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัสูง ในด้านบรรทดัฐานที่บ้าน ด้าน
เทคโนโลยทีีเ่อื้ออ านวยต่อการท างาน ดา้นนโยบายองคก์าร และดา้นบรรทดัฐานทีท่ างาน ส่วน
ด้านทรพัยากรที่เอื้ออ านวยต่อการท างานผู้ตอบแบบสอบถามมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัปาน
กลาง และจากผลการวจิยัความคดิเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน พบว่า 
ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัความคดิเหน็เกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการท างานทุกดา้นอยู่ในระดบัสงู 
 ผลการทดสอบสมติฐาน พบว่า ปัจจัยประชากรศาสตร์ด้านเพศและลักษณะงานที่
แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการท างานแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ดา้นบรรทดัฐานทีท่ างาน 
ด้านบรรทดัฐานที่บ้าน ด้านเทคโนโลยทีี่เอื้ออ านวยต่อการท างาน และด้านนโยบายองค์การ 
สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 
ค าส าคญั  ประสทิธภิาพในการท างาน , Covid-19 , ท่าอากาศยานไทย 



Abstract 
 

 The objectives of this research were to compare differences between employees 
information factors and work efficiency of employees at Airports of Thailand Public 
Company Limited during the Covid-19 outbreak and to influence factors towards work 
efficiency of employees at Airports of Thailand Public Company Limited during the Covid-
19 outbreak. The sample group was 400 employees at Airports of Thailand Public 
Company Limited. The data were collected by the online questionnaire. The data were 
analyzed with descriptive statistics which consisted of percentage, mean, frequency, and 
standard deviation, and inferential statistics which consisted of Independent-Simples  
T-Test, One-way ANOVA, and Multiple Regression. The level of statistical significance 
was set at 0.05. The findings revealed that most of the respondents were female, aged 
21-30, single, bachelor's degree or equivalent with an average monthly income of 15,001-
25,000 baht. Most of the respondents worked in commerce, financial accounting, 
budgeting and supplies. 
 An overview of opinions on influence factors towards work efficiency during the Covid-
19 outbreak found that the respondents' opinions on home social structure, technology 
facilitating conditions, corporate policy and work social structure were at a high level. The 
respondents' opinions on resource facilitating conditions were at a moderate level. The results 
of opinions on the work efficiency of employees at Airports of Thailand Public Company Limited 
revealed that the respondents' opinions on work efficiency were at a high level in all aspects. 
 The hypothesis test revealed that demographic factors in terms of gender and job 
characteristics affected work efficiency of employees at Airports of Thailand Public Company 
Limited statistically at 0.05 level and factors related to work efficiency during the Covid-19 
situation on home social structure, technology facilitating conditions, corporate policy and work 
social structure affected work efficiency of employees at Airports of Thailand Public Company 
Limited statistically at 0.05 level. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 การระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID – 19) ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงและ
แพร่กระจายไปทัว่ทุกภูมิภาคของโลก รวมถึงประเทศไทย  ทัง้ทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสงัคม 
การศกึษา การท่องเทีย่ว หรอืแมแ้ต่การด าเนินชวีติประจ าวนัของผู้คนทีเ่ปลี่ยนแปลงไป ธุรกจิ
หลายๆธุรกจิ รวมถงึธุรกจิท่าอากาศยานกเ็ป็นธุรกจิหนึ่งทีไ่ดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 โดยบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) (ทอท.) เป็น
รฐัวสิาหกจิภายใต้การก ากบัดูแลของกระทรวงคมนาคม ด าเนินกจิการเป็นผู้ประกอบการและ
ส่งเสรมิกจิการท่าอากาศยานรวมทัง้ด าเนินการในส่วนอื่นๆทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการประกอบกิจการ
ท่าอากาศยาน เนื่องจากมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว หลายๆ
ประเทศมีการปิดประเทศ (Lockdown) ปิดน่านฟ้า และจ ากัดการเดินทาง ไม่ให้มีการเดิน
ทางเข้า - ออก เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งข้อจ ากัดเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการ
หยุดชะงกัของการเดนิทางทัง้ในประเทศและต่างประเทศ สายการบนิต่างๆมกีารยกเลกิเทีย่วบนิ
และหยุดท าการบนิเป็นการชัว่คราว ท าใหป้รมิาณการขึ้น-ลงของอากาศยาน จ านวนผูโ้ดยสาร 
และปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ลดลงไปด้วย อีกทัง้ยังส่งผลกระทบรวมไปถึง
ผูป้ระกอบการเชงิพาณิชยท์ัง้รายใหญ่และรายเลก็อื่นๆภายในท่าอากาศยานอกีดว้ย  
 ผลกระทบทีห่ลกีเลีย่งไม่ไดอ้กีอย่างเลยคอืผลกระทบต่อพนักงาน ทัง้ในดา้นการปรบัตวั
ด้านรูปแบบการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างานที่เปลี่ยนแปลงไป และอุปสรรคในการ
ด าเนินงานต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพและประสทิธภิาพของงานได ้ดงันัน้เพื่อลดความเสีย่ง
และอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงาน ลดการติดต่อและแพร่เชื้อระหว่างบุคคลสู่บุคคลใน
ระหว่างการท างานหรอืในทีท่ีม่ผีูค้นจ านวนมากในช่วงทีย่งัไม่มยีารกัษาโรค และทุกคนยงัไดร้บั
วคัซนีป้องกนั COVID-19 ไม่ทัว่ถงึ อกีทัง้เพือ่ใหเ้กดิประสทิธภิาพการท างาน องคก์ารจะต้องให้
ความส าคญัในการเตรยีมความพร้อมในการรบัมอืเพื่อลดผลกระทบต่างๆที่เกดิขึ้นให้เร็วที่สุด 
และเพื่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงาน ซึ่งเป็นทรพัยากรที่ส าคญัในการ
ขบัเคลื่อนองคก์าร อกีทัง้เพือ่ใหอ้งคก์ารสามารถทีจ่ะขบัเคลื่อนไปขา้งหน้าไดอ้ย่างมัน่คง 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างข้อมูลทัว่ไปของพนักงานกับประสิทธิภาพ 
ในการท างานและเพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการท างานของพนักงาน บรษิัท  
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ในช่วงสถานการณ์ Covid-19  
 
 
 



สมมติฐานของการวิจยั 
 สมมติฐานที่ 1 ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานแตกต่างกนั 
 สมมตฐิานที่ 2 ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการท างาน 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ (1) ขอ้มลูทัว่ไปของพนักงาน ประกอบไปดว้ย 
เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน และลกัษณะงาน และ (2) ปัจจยัที่
เกีย่วขอ้งกบัการท างานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ประกอบดว้ย บรรทดัฐานทีท่ างาน บรรทดั
ฐานที่บ้าน ทรพัยากรที่เอื้ออ านวยต่อการใช้ เทคโนโลยทีี่เอื้ออ านวยต่อการใช้ และนโยบาย
องคก์าร ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ประสทิธภิาพในการท างาน ประกอบดว้ย คุณภาพงาน ปรมิาณงาน 
เวลาและค่าใชจ่้าย 
 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตวัอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คอื พนักงาน 
บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) และงานวจิยัครัง้นี้ศึกษากลุ่มตวัอย่างจากพนักงาน 
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั(มหาชน) จ านวน 400 คน 
 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการวิจัยครัง้นี้  
ด าเนินการระหว่างเดอืน สงิหาคม - ธนัวาคม 2564 
 

แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง  
 

 จากการคน้ควา้ขอ้มลู พบว่าทฤษฎพีฤตกิรรมตามแบบแผน (TPB) เป็นแนวคดิทฤษฎทีี่
ได้รบัการพฒันาโดย Ajzen ในปี 1985 โดยได้อธิบายว่า พฤติกรรม (Behavior) ของมนุษย์ที่
เกิดขึ้นเกิดจากการตัดสินโดยใช้เหตุผล โดยมนุษย์จะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ตนเอง แนวคดิของทฤษฎ ีTPB กล่าวถงึความเชื่อ 3 ประการทีส่ง่ผลใหบุ้คคลแสดง
พฤตกิรรมออกมาซึง่เป็นผลมาจาก เจตนา (Intention) โดยมปัีจจยั 3 ประการทีม่อีทิธพิลต่อการ
ก่ อ ให้ เ กิด เ จตนาได้ แก่  (1)  ทัศนคติต่ อพฤติก ร รม  (Attitude Toward the Behavior)  
(2) บรรทดัฐานกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) คอืการรบัรู้ของบุคคลถึงแรงกดดนัจากสงัคม
หรอืกลุ่มอา้งองิในการตดัสนิใจว่าจะท าหรอืไม่ท าพฤตกิรรม ประกอบดว้ย บรรทดัฐานทีท่ างาน, 
บรรทดัฐานที่บ้าน (Home social structure) (3) การรบัรู้ถงึการควบคุมพฤตกิรรม (Perceived 
Behavioral Control) คอื การรบัรู้ของบุคคลที่มตี่อปัจจยัที่อาจส่งเสรมิหรือขดัขวางการแสดง
พฤตกิรรมนัน้ (Control beliefs) ประกอบไปด้วย ทรพัยากรที่เอื้ออ านวยต่อการใช้ (Resource 
Facilitating conditions),  เ ทค โน โลยีที่ เ อื้ อ อ า นว ยต่ อ ก า ร ใ ช้  ( Technology Facilitating 
conditions), และนโยบายองคก์าร (Corporate policy)  



 ประสิทธิภาพในการท างานคือการท างานโดยใช้ความรู้ ความสามารถ ทกัษะและ
ทรพัยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ทัง้ในด้านคุณภาพและปริมาณ เสียต้นทุนต ่าสุด 
ภายใต้ขอบเขตของเวลาที่จ ากัด และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  โดย Peterson and 
Plowman (1989,อา้งถงึใน ปารฉิตัร โชตภิูมเิวทย,์ 2564) ไดแ้บ่งองคป์ระกอบของประสทิธภิาพ
การท างาน ออกเป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ คุณภาพของงาน (Quality), ปรมิาณงาน (Quality), 
เวลา (Time), ค่าใชจ่้าย (Cost)  
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
วิธีด าเนินการวิจยั 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คือ พนักงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) มจี านวนทัง้สิน้ 22,151 คน 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยัครัง้น้ี คอื พนักงาน บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) ซึ่งจะสุ่มตวัอย่างจากผู้ทีเ่ป็นพนักงาน บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ทัง้ 
6 ท่าอากาศยาน จ านวน 400 คน จากการค านวณหาขนาดของกลุ่มตวัอย่างของ ทาโร ยามาเน 
(Taro Tayamane)  
 
 
 

ประสิทธิภาพในการท างาน 

 - คุณภาพงาน 
 - ปรมิาณงาน 
 - เวลา 
 - ค่าใชจ้่าย 
(Peterson & Plowman,1989) 

ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการท างาน  
ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 

 - บรรทดัฐานทีท่ างาน 
 - บรรทดัฐานทีบ่า้น 
 - ทรพัยากรทีเ่อือ้อ านวยต่อการใช ้
 - เทคโนโลยทีีเ่อือ้อ านวยต่อการใช ้
 - นโยบายองคก์าร 

(ประยุกตม์าจากทฤษฎ ีTPB) 

ข้อมูลทัว่ไปของพนักงาน               
- เพศ  - ระดบัการศกึษา                    
- อาย ุ  - รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน           
- สถานภาพ - ลกัษณะงาน 

 



เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลการวจิยัครัง้นี้เป็นแบบสอบถาม ผูว้จิยัได้จดัท า
แบบสอบถาม และปรบัปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของท่านอาจารย์ที่ปรกึษาเพื่อความถูกต้อง
ครบถ้วน และน าไปทดลอง (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน  
เพื่อวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ของแบบสอบถาม  (Reliability) ผลการทดสอบพบว่า  
ค่าสมัประสทิธิอ์ลัฟาของครอนบคั (Cronbach’s Alpha) ในภาพรวมมคี่าเท่ากบั 0.978 และใน
แต่ละดา้นมคี่ามากกว่า 0.700 ทุกดา้น แสดงว่า แบบสอบถามชุดน้ีสามารถน าไปใชใ้นการศกึษา
วจิยัได ้โดยไดแ้บ่งเนื้อหาและรายละเอยีดของแบบสอบถามออกเป็น 4 สว่น ดงันี้  
 ส่วนที่ 1 เป็นค าถามเกี่ยวกบัข้อมูลทัว่ไปของพนักงาน บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน), ส่วนที่ 2 เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการท างานในช่วงสถานการณ์  
Covid-19, ส่วนที ่3 เป็นค าถามเกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน บรษิทั ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากดั (มหาชน), และส่วนที่ 4 เป็นค าถามเกี่ยวกบัขอ้คดิเห็นและขอ้เสนอแนะอื่นๆของ
พนกังาน บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) ในการท างานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครัง้นี้วเิคราะหข์อ้มูลทางสถติดิว้ยโปรแกรมส าเรจ็รูป SPSS โดยผูว้จิยัใชส้ถติเิชงิ
พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าความถี่, รอ้ยละ, ค่าเฉลีย่เลขคณิต และค่าสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ในการอธบิาย
ลักษณะของข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ความคิดเห็นที่มีต่อปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 และประสทิธภิาพในการท างาน  และใชส้ถติเิชงิอนุมาน ในการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยใช้สถิติ T-test และ One-Way ANOVA ในการเปรยีบเทียบความแตกต่าง
ของข้อมูล และใช้การทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) ในการอธบิายการเปลีย่นแปลงของตวัแปรตาม คอื ประสทิธภิาพในการท างาน 
 

ผลการวิจยั 
 

ข้อมูลทัว่ไปของพนักงาน 
 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของพนักงาน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยคดิเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 47.30 มอีายุระหว่าง 21 – 30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 43.50 และสว่นใหญ่มสีถานภาพ
โสด ม ีคดิเป็นร้อยละ 51.50 ในส่วนของระดบัการศกึษา พบว่า ร้อยละ 56.30 มกีารศกึษาใน
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001-25,000 บาท มากที่สุด  
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 40.80 ของกลุ่มตวัอย่าง อีกทัง้ส่วนใหญ่ยงัปฏิบตัิงานในด้านพาณิชย์ 
บญัชกีารเงนิ งบประมาณ และพสัดุ มจี านวนทัง้สิน้ 133 คน คดิเป็น รอ้ยละ 33.30 
 
 



ข้อมูลความคิดเหน็เก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับการท างานในช่วง
สถานการณ์ Covid-19 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัสูงในด้านบรรทดัฐานที่
บ้าน มคี่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากบั 3.92 (S.D. = 0.69) รองลงมา คอืด้านเทคโนโลยทีี่เอื้ออ านวย
ต่อการท างาน มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.77 (S.D. = 0.73) ด้านนโยบายองค์การ มคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 
3.75 (S.D. = 0.74) และในส่วนของดา้นบรรทดัฐานทีท่ างาน ซึ่งมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.74 (S.D. = 0.72) 
ทัง้นี้ อนัดบัสุดทา้ยพบว่า ดา้นทรพัยากรทีเ่อือ้อ านวยต่อการท างาน มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด เท่ากบั 
3.37 (S.D. = 0.98) โดยกลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัปานกลาง ในเรื่องของ องคก์ารมี
อุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการท างานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ทีเ่พยีงพอ และ ท่านไดร้บัการสนับสนุน
อุปกรณ์ส าหรบัการท างานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 เช่น Notebook, iPad  
 
ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกบัประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน บริษัท ท่าอากาศ
ยานไทย จ ากดั (มหาชน) 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการท างานของพนักงาน 
บรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) พบว่า กลุ่มตวัอย่างมคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัสูง ในทุก
ด้าน เมื่อพิจารณาในรายละเอียด ด้านเวลา มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.04 (S.D. = 0.63)  
รองลงมา คอืด้านค่าใช้จ่าย มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 (S.D. = 0.65) ด้านคุณภาพงาน มคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.87 (S.D. = 0.68) และดา้นปรมิาณงาน มคี่าเฉลีย่น้อยทีสุ่ด เท่ากบั 3.82 (S.D. = 0.71)  
 
ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานท่ี 1 : ขอ้มลูทัว่ไปของพนกังาน ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และลกัษณะงานทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างานแตกต่าง
กนั พบว่า ข้อมูลทัว่ไปของพนักงาน ในด้านเพศที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสทิธิภาพในการ
ท างานในภาพรวม ดา้นคุณภาพงาน ปรมิาณงาน และค่าใชจ่้ายแตกต่างกนัอย่างมนีัยส าคญัทาง
สถิติที่ระดบั 0.05 โดยพบว่า เพศชายมปีระสทิธภิาพในการท างานมากกว่าเพศหญิงในทุกๆ
ด้าน , ด้านลักษณะงานที่แตกต่างกันส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานใน ภาพรวม  
ดา้นคุณภาพงาน ปรมิาณงาน เวลา และค่าใชจ่้ายแตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 
0.05, ในดา้นสถานภาพทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างานในภาพรวมไม่แตกต่าง
กนั แต่เมื่อพจิารณาในรายด้านพบว่าในด้านคุณภาพงาน พนักงานที่มสีถานภาพหย่าร้างมี
ประสทิธภิาพในการท างานน้อยกว่าสถานภาพอื่นๆ และในดา้นปรมิาณงาน พบว่า พนกังานทีม่ี
สถานภาพสมรส (มบีุตร) มปีระสทิธภิาพในการท างานน้อยกว่าสถานภาพอื่นๆ, และในดา้นอายุ 
ระดบัการศกึษา และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานใน
ภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 



 สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ส่งผล
ต่อประสทิธภิาพในการท างาน พบว่ามอียู่ 4 ปัจจยัทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน ไดแ้ก่ 
ด้านบรรทดัฐานที่บ้าน (X2) มนี ้าหนักความส าคญัของปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบัการท างานในช่วง
สถานการณ์ Covid-19 ทีเ่ป็นตวัแปรพยากรณ์ต่อประสทิธภิาพในการท างาน มากทีสุ่ด รองลงมา
ได้แก่  ด้านนโยบายองค์การ (X5) ด้านบรรทัดฐานที่ท างาน (X1) และด้านเทคโนโลย ี
ทีเ่อือ้อ านวยต่อการใช ้(X4) โดยมอี านาจในการพยากรณ์รอ้ยละ 62.7 ดงัแสดงในตาราง 1 
 
ตาราง 1 
แสดงค่าสมัประสทิธิข์องตวัแปรพยากรณ์ปัจจยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท างานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ทีส่่งผล
ต่อประสทิธภิาพในการท างาน 

ตวัแปรพยากรณ์ b Std. error 𝜷 t Sig. 
ดา้นบรรทดัฐานทีบ่า้น (X2) 0.287 0.043 0.328 6.684 0.000 
ดา้นนโยบายองคก์าร (X5) 0.248 0.036 0.304 6.985 0.000 
ดา้นบรรทดัฐานทีท่ างาน (X1) 0.150 0.041 0.179 3.644 0.000 
ดา้นเทคโนโลยทีีเ่อือ้อ านวยต่อ
การใช ้(X4) 

0.086 0.037 0.104 2.297 0.022 

ค่าคงที ่ 0.974 0.116  8.396 0.000 
R = 0.792   R2 = 0.627   Adjust R Square = 0.624   SEest = 0.37034 F=166.296* 

 
ซึง่สามารถเขยีนสมการพยากรณ์ประสทิธภิาพในการท างาน ในรปูแบบคะแนนดบิ ไดด้งันี้  

Y’= 0.974 + 0.287 X2 + 0.248 X5 + 0.150 X1 + 0.086 X4 
 

อภิปรายผล 
 

 สมมติฐานท่ี 1 : ขอ้มูลทัว่ไปของพนักงาน ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 
รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และลกัษณะงานทีแ่ตกต่างกนัสง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างานแตกต่างกนั 
 จากผลการวิจัยพบว่า ข้อมูลทัว่ไปของพนักงาน ด้านเพศที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการท างานทัง้ในภาพรวม ดา้นคุณภาพงาน ปรมิาณงาน และค่าใชจ่้าย แตกต่างกนั 
ทัง้นี้ เนื่องจากเพศเป็นปัจจัยที่ท าให้บุคคลทัง้เพศชายและเพศหญิงมีความเชื่อ ทัศนคติ และ
พฤตกิรรมทีแ่ตกต่างกนั และดา้นลกัษณะงานทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานทัง้
ในภาพรวม และรายดา้นแตกต่างกนั ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากบุคลากรทีม่ลีกัษณะงานต่างกนั รูปแบบ
การท างาน ปัญหา/อุปสรรค รวมถงึเนื้อหาความส าคญัของงานก็จะแตกต่างกนัออกไป การเตรยีม
ความพรอ้มในดา้นต่างๆ วธิกีารหรอือุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้งกจ็ะแตกต่างไปตามลกัษณะงานนัน้ ๆ ดว้ย 
อกีทัง้ยงัพบว่า ปัจจยัดา้นสถานภาพที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานในภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณาในรายด้านพบว่า ข้อมูลทัว่ไปของพนักงานในด้านสถานภาพ 



ทีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานในด้านคุณภาพงาน และปรมิาณงานแตกต่างกนั 
ทัง้นี้เนื่องจากสถานภาพทีต่่างกนัอาจจะท าให้แรงจูงใจ รวมถงึเป้าหมายที่จะเป็นตวักระตุ้นให้เกิด
ความกระตือรอืร้นที่จะท าให้การท างานประสบผลส าเร็จ หรอืได้ผลงานที่มคีุณภาพหรอืประสิทธิ
ภาพแตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารฉิัตร โชตภิูมเิวทย ์(2564) ศกึษาเรื่อง การบรหิาร
จดัการกระบวนการท างานทีบ่า้น (WFH) เพือ่คุณภาพชวีติของพนกังานต่อประสทิธภิาพการท างาน
ในภาวะวิกฤติโควิด-19 ของกลุ่มธนาคาร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ อายุ 
สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได้ ต าแหน่ง และสงักดัธนาคารที่แตกต่างกนั มปีระสทิธภิาพการ
ท างานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของพนักงานกลุ่มธนาคารแตกต่างกัน เนื่องจากทักษะความรู้  
ความเชีย่วชาญ และความรบัผดิชอบในสว่นงานทีม่คีวามส าคญัของแต่ละบุคคลแตกต่างกนัออกไป  
  
 สมมติฐานท่ี 2 : ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการท างาน ซึง่สามารถอภปิรายผล ไดด้งันี้ 
 ดา้นบรรทดัฐานที่ท างาน ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน เนื่องจากการท างานในช่วง
สถานการณ์โควดิ-19 อาจจะมลีกัษณะการท างานในรูปแบบใหม่ๆเกดิขึ้น อย่างเช่นการใหพ้นักงาน
บางส่วนท างานจากที่บ้าน ท าใหส้งัคมในที่ท างาน เพื่อนร่วมงาน ผูบ้งัคบับญัชา หวัหน้างาน และ
ลูกน้องเขา้มามอีทิธพิลในการท างาน หากผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานสนับสนุน ใหก้ารยอมรบั 
และมทีศันคตทิี่ดตี่อการท างานจากที่บ้าน ก็จะท าให้พนักงานเองมทีศันคติที่ดตีามไปด้วย ท าให้
การท างานจากที่บ้านประสบผลส าเรจ็ส่งผลถงึคุณภาพและประสทิธภิาพของงาน ซึ่งผลการวจิยัน้ี
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กุลนิษฐ ์เสถยีรโกเศศ และธดิาทพิย ์ปานโรจน์ (2563) ศกึษาเรื่อง ปัจจยั
ที่มีอิทธิพลต่อการท างานรูปแบบ Work From Home (WFH) ให้เกิดประสิทธิภาพของพนักงาน
บรษิทัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล พบว่า ปัจจยัด้านการรบัรู้ประโยชน์ในการใช้
งาน ด้านการรบัรู้ความง่ายในการใช้งาน ด้านความเข้ากนัได้ บรรทดัฐานที่ท างาน บรรทดัฐานที่
บา้น ดา้นทรพัยากรและดา้นนโยบายองคก์รส่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของพนักงาน  
 ดา้นบรรทดัฐานทีบ่า้น สง่ผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน หากสมาชกิในครอบครวัมคีวาม
เขา้ใจในรูปแบบการท างานทีม่เีปลีย่นแปลงไปและใหก้ารสนับสนุนกจ็ะส่งผลท าใหก้ารท างานในช่วง
ที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจาก
ความเครยีดและความกดดนัที่ส่งผลไปถงึคุณภาพ ประสทิธภิาพของงานและความเป็นอยู่ที่ดีของ
พนักงานได้ แต่หากเกิดความขดัแย้งในครอบครวัก็อาจส่งผลกระทบต่อการท างานได้ อย่างเช่น  
ถ้าพนักงานเกดิความเครยีดกจ็ะส่งผลไปถงึคุณภาพและประสทิธภิาพของงานทีล่ดลงได ้สอดคลอ้ง
กับ วิมลสิริ หลอดทอง (2564) ศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจในการท างานจากที่บ้าน Work From 
Home ของพนักงานช่วง Generation X และ Generation Y ในธุรกิจค้าปลีกพบว่า บรรทดัฐานที่
ท างานและบรรทดัฐานทีบ่า้น สง่ผลต่อความพงึพอใจต่องาน ความสมดุลระหว่างชวีติและงาน ความ
สอดคลอ้งระหวางบุคคลกบังานและความอยู่ดมีสีุข  



 ด้านเทคโนโลยทีี่เอื้ออ านวยต่อการท างาน ส่งผลต่อประสทิธิภาพในการท างานเนื่องจาก
เทคโนโลยแีละนวตักรรมต่างๆเมื่อน ามาประยุกต์ใช้กบัการท างาน จะช่วยให้การท างานมีความ
สะดวกรวดเรว็มากยิง่ขึ้น การตดิต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอ้มูลระหว่างกนัท าไดส้ะดวก ยิง่ในช่วง
ที่มสีถานการณ์ปัจจุบนัที่เกิดการระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 เทคโนโลยแีละนวตักรรมจะท าให้
ประหยดัเวลาในการท างานและค่าใชจ่้ายในดา้นต่างๆลงได ้อกีทัง้ยงัช่วยลดขัน้ตอนในการท างานที่
ซ ้าซ้อน ท าใหป้ระสทิธภิาพในการท างานสูงมากขึ้น สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธติ ิทองอ าพนัและ
คณะ (2564) พบว่า ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เอื้ออ านวยต่อการใช้งานเทคโนโลยีส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานจากบ้าน โดยองค์การควรให้การสนับสนุนรวมทัง้จัดหาเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เพยีงพอต่อความต้องการเพื่อให้กระบวนการและขัน้ตอนในการท างานขององค์การ
สะดวก รวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ  
 ด้านนโยบายองค์การ ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ-19 ที่เกดิขึ้น องค์การควรมกีารเตรยีมความพร้อมเกี่ยวกบัการวางแผน
นโยบายและมาตรการในการรองรบัการปฏิบตัิงานต่างๆ การสื่อสารภายในองค์การ รวมถึงการ
สนบัสนุนในดา้นต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ เทคโนโลยทีีเ่อือ้อ านวย การวดัผลประเมนิผลทีเ่หมาะสม 
รวมถงึสวสัดกิารต่างๆแก่พนักงาน เพื่อก้าวขา้มอุปสรรคและขอ้จ ากดัที่เกดิขึน้ ท าใหพ้นักงานเกิด
การรบัรู ้เขา้ใจและเกดิการปรบัตวั อกีทัง้มกี าลงักายและก าลงัใจในการท างาน เป็นปัจจยัสนับสนุน
ให้พนักงานสามารถท างานได้อย่างราบรื่น คล่องตวัและมปีระสทิธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์การหรอืธุรกจิเป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ตดิขดั และประสบผลส าเรจ็ สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ดวงพร บุญเม้ง และพิพัฒน์ ไทยอารี (2563) พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ 
ต่อประสิทธิภาพในการ Work from home ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่  ด้านลักษณะงาน  
ดา้นนโยบายองคก์าร และดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลย ี
 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปใช้ในธุรกิจ 
 1.) องค์การควรให้ความส าคญักบัเพศหญิงเป็นอนัดบัแรกในการพฒันา ควรจดัให้มี
โครงการฝึกอบรมทกัษะความรู้ต่างๆ ส่งเสรมิการปฏิบตัิต่อเพื่อนร่วมงานอย่างเท่าเทียมกนั 
เปิดเวทใีห้พนักงานมกีารแข่งขนัหรอืประกวดชิงรางวลัต่างๆ การน าเสนอไอเดยีงานใหม่ๆ 
เพื่อกระตุ้นให้เกดิการพฒันาศกัยภาพและความสามารถของพนักงาน สร้างสื่อการเรยีนรู้
ออนไลน์ เวริ์คโฟลว์และคู่มอืการท างานต่างๆเพื่อให้พนักงานได้ทบทวนความรู ้ได้ด้วย
ตวัเอง ในด้านปรมิาณงานผู้บรหิารหรอืหวัหน้างานควรวางแผน บรหิารจดัการปรมิาณงาน
ให้เหมาะสมกับจ านวนบุคลากร และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของบุคลากรแต่ละคน  
ดา้นเวลาและดา้นค่าใชจ่้าย องคก์ารควรจดัใหม้ปีระชุมทมีเป็นประจ า จดัแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ภายในทมีใหช้ดัเจนเพือ่ประหยดัทรพัยากร ลดความซ ้าซอ้น และเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน 



 2.) ผู้บรหิารบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) รวมถงึหน่วยงานหรอืธุรกจิ
ต่างๆ ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาด้านระบบเทคโนโลยแีละนวตักรรม ที ่จะช่วย
ประหยดัทรพัยากร ลดระยะเวลาในการท างาน เพิม่ประสทิธิภาพในการท างานมากขึ้น 
รวมทัง้การจดัการฝึกอบรมและจดัท าคู่มอืให้ความรู้และการจดัเตรยีมทีมงานเพื่อสนับสนุน
ในการแก้ไขเมื่อพนักงานประสบกบัปัญหาต่างๆในการใช้งานเทคโนโลย ี 
 3.) องค์การควรสร้างการรบัรู้ที่ถูกต้องและทศันคตทิี่ดีให้แก่พนักงานเกี่ยวกบัการ
ท างานจากบ้าน เช่น การท างานจากบ้านไม่ใช่การหยุดพกัผ่อนอยู่บ้านเฉยๆเท่านัน้ แต่เป็น
การท างานที่ลดการเดินทาง การรวมกลุ่ม เป็นต้น เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวติส่วนตวั
กบัการท างานให้กบัพนักงาน เพื่อให้พนักงานไม่เครยีดและยงัมคีวามสุขกบัการท างาน  
ไม่เกิดความขดัแย้งในครอบครวัซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพและประสทิธิภาพในการ
ท างานได้ ในส่วนของหวัหน้างานหรอืผู้บงัคบับญัชาควรมกีารประชุมพูดคุยระหว่างกนัของ
พนักงานภายในส่วน เพื่อให้ผู้บงัคบับญัชาและทีมได้มปีฏิสมัพันธ์ และองค์การต้องสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่มคีุณภาพและเพยีงพอแก่พนักงาน ปรบัปรุง
ระบบการท างาน ให้สอดคล้องกบัรูปแบบการท างานจากบ้านมากยิง่ขึ้น  
 4.) องค์การ รวมถึงหน่วยงานหรอืธุรกิจต่างๆควรมกีารก าหนดนโยบาย มาตรการ
ในการปฏิบตังิานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 รวมถึงเป้าหมาย ตวัชี้วดั
ต่างๆ รวมทัง้การวดัผลและประเมนิผลในการปฏิบตังิานให้ชดัเจน ยุติธรรมและเหมาะสม
กบัสถานการณ์ ตามผลงานและความสามารถของพนักงาน ผู ้บรหิารจะได ้ทราบถงึ
จุดบกพร่องและท าการส่งเสรมิได้ตรงจุด เพื่อให้พนักงานรู้สกึไม่เครยีด ผ่อนคลายและมี
ความสุขกบัการท างาน ซึ่งจะส่งผลกระทบไปถงึคุณภาพและประสทิธิภาพของงานและ
องค์การโดยรวม อ ีกทัง้องค์การควรมกีารติดตามผลผลกระทบและปัญหาต่างๆ รบัฟัง
ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นของพนักงานอย่างทัว่ถึง เพื่อน าไปพฒันาและปรบัปรุงให้
เหมาะสมกบัการปฏิบตัิงานของพนักงานในองค์การมากยิง่ขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจยั 
 1.) ควรท าการศกึษาเฉพาะเจาะจงไปในแต่ละประเภทหรอืลกัษณะงาน และแยกแต่ละ
ท่าอากาศยานเนื่องจากในแต่ละพื้นที่มขีอ้จ ากดั มาตรการและสถานการณ์แตกต่างกนั อกีทัง้
ควรก าหนดสดัสว่นของแต่ละลกัษณะงานทีเ่ท่าเทยีมกนัเพือ่ความแม่นย าและสมบูรณ์ของขอ้มูล
มากยิง่ขึน้ 
 2.) ในการศกึษาครัง้ต่อไปควรมกีารวจิยัเชงิคุณภาพโดยการสมัภาษณ์พนักงานรวมถงึ
ผูบ้รหิารเพือ่ศกึษาขอ้มลูเชงิลกึ เพือ่ขอ้มลูทีถู่กตอ้งและครบถว้นมากยิง่ขึน้ 
 3.) ควรมีการศึกษาปัจจัยส าคัญอื่นๆ ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานเพิ่มเติม 
อย่างเช่น ทศันคต ิแรงจูงใจของพนักงานในการปฏบิตังิาน ปัจจยัสนับสนุนอื่นๆ เช่น ค่าตอบแทน
และสวสัดกิารต่างๆ เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีค่รอบคลุมสามารถน าไปใชพ้ฒันาองคก์ารในมติติ่างๆได้ 



 
ข้อจ ากดัในการวิจยั 
 1.) เนื่องจากขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโควดิ 19 และ
มาตรการการป้องกนัการแพร่ระบาดต่างๆทีท่ าใหล้กัษณะงานบางประเภทไม่สามารถปฏบิตังิาน
ไดต้ามปกต ิซึง่อาจสง่ผลกระทบกบัผลการศกึษาวจิยัได ้
 2.) เนื่องจากขอ้จ ากดัในดา้นระยะเวลาในการศกึษาวจิยัและสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโควดิ-19 ทีเ่กดิขึน้ท าใหเ้กดิความยากล าบากในการก าหนดสดัสว่นทีเ่ท่าเทยีมกนัของแต่ละ
ลกัษณะงานได ้
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