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บทคดัย่อ 
 

การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศกึษาปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการ
ท างานในช่วงโควดิ-19 ของพนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ 2) ศกึษาประสทิธภิาพในการท างานจากการท างานที่บ้าน (Work from home) 
ในช่วงโควดิ-19 ของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ กลุ่มตวัอยา่ง คอื พนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่าอากาศ
ยานหาดใหญ่ จ านวน 175 ตวัอย่าง เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัคอืแบบสอบถาม วเิคราะหข์อ้มูล
ดว้ยสถติเิชงิพรรณนา ประกอบดว้ย รอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ความถี่ ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression) ผลการวิจยัพบว่า 1) ด้านความคิดเห็น
เกี่ยวกบัปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานจากบ้านที่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการท างาน
ในช่วงโควดิ-19 ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นในระดบัมาก และประสิทธิภาพในการ
ท างานในช่วงโควดิ-19 ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามคดิเหน็ต่อประสทิธภิาพในระดบัมาก  
2) ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างานจากบา้นทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการท างานในช่วง
โควดิ-19 ของพนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ .05 มทีัง้หมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการรบัรู้ถึงประโยชน์จากการ
ท างานจากบ้าน ด้านการรับรู้ถึงความง่ายจากการท างานจากบ้าน ด้านทรัพยากรที่เอื้อ
อ านวยการท างานจากบา้น ดา้นบรรทดัฐานทีท่ างาน และดา้นบรรทดัฐานทีบ่า้น 
 
ค าส าคญั : ปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานจากบ้าน, ประสทิธภิาพในการท างาน, โควดิ-19, 
บรรทดัฐาน 
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ABSTRACT 
 

The objective of this study were (1) to study the factors affecting the efficiency of 
work during COVID-19 of the employees of Airports of Thaiand Public Company Limited, 
Hat Yai Branch and (2) to study work from home efficiency during COVID-19 of the 
employees of Airports of Thaiand Public Company Limited Hat Yai Branch. The sample 
was 175 people who were employees of Airports of Thaiand Public Company Limited Hat 
Yai Branch. The instrument used to collect data was questionnaire. The data was then 
analyzed by descriptive statistics including percentage, mean, frequency and standard 
deviation and multiple Regression analysis was also implemented for testing hypothesis. 
the result demonstrated 1) In term of factors affecting the efficiency of work, the 
respondents’ opinions of work from home factors affecting the efficiency of work were at 
high level and work from home efficiency was also at high level. 2) Regarding employees’ 
work from home factors affecting the efficiency during COVID-19 of Thaiand Public 
Company Limited, Hat Yai Branch, there were 5 factors consisting of perceived 
usefulness, perceived ease of use, resource facilitating conditions, works social structure 
and home social structure that statistically significantly affected work efficiency employees 
at the level of significance at .05. 
 
Keywords : work from home factors, work from home efficiency, COVID-19, norm 
 

บทน า 
 
ความเป็นมาและความส าคญั 

จากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ที่ส่งผลกระทบท าให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวโลก
เติบโตลดลง เนื่องจากสามารถแพร่กระจายได้ง่าย และอาจท าให้เกิดอนัตรายถึงแก่ชีวิตได้ 
รฐับาลในหลายประเทศจงึมมีาตรการในการจ ากดัการเดนิทางระหว่างกนัเพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ท าให้ธุรกิจการบินและธุรกิจโรงแรมได้ร ับผลกระทบในล าดับต้น ๆ 
(ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2563) บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) (ทอท.) เป็นผู้น าในการประกอบธุรกจิท่าอากาศยานของไทย มอีากาศยานในความ
รบัผดิชอบ 6 แห่ง ประกอบดว้ย ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิท่าอากาศยานดอนเมอืง ท่าอากาศ
ยานเชยีงใหม่ ท่าอากาศยานภูเกต็ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง และท่าอากาศยานหาดใหญ่ ซึง่
ท่าอากาศยานทัง้ 6 แห่ง ไดร้บัผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-19 เนื่องจาก
ขอ้จ ากดัในการเดนิทางตามมาตรการป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ในแต่ละประเทศ 
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โดยท่าอากาศยานหาดใหญ่ ไดร้บัผลกระทบท าใหย้อดผูโ้ดยสารทัง้ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศมีจ านวนลดลง (บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) , 2563) และ
สถานการณ์การแพร่ระบาดยงัทวีความรุนแรงขึ้น นอกจากส่งผลกระทบกับผู้โดยสาร ยงัมี
ผลกระทบถงึพนักงานต่อความเสี่ยงในการตดิเชื้อโควดิ-19 องค์กรจงึต้องปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
การท างานเป็นการท างานจากทีบ่า้น หรอื Work From Home เพื่อลดความเสีย่งใหก้บัพนักงาน 
แต่การให้บรกิารผู้ใช้บรกิารยงัต้องด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ดงันัน้จากการปรบัเปลี่ยนรูปแบบ
การท างาน อาจส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน บรษิทั ท่าอากาศยาน
ไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่าอากาศยานหาดใหญ่ ผู้วจิยัจึงมคีวามสนใจที่จะศกึษา ปัจจยัที่
ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการท างานจากที่บ้าน (Work From Home) ในช่วงโควดิ-19 
ของพนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่าอากาศยานหาดใหญ่ เพื่อเป็น
แนวทางในการน าไปใช้ประโยชน์ และปรบัปรุงพฒันาประสทิธภิาพของพนักงานให้สามารถ
ปฏบิตังิานในสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโควดิ-19 ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

1. เพื่อศกึษาปัจจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการท างานในช่วงโควดิ-19 ของ
พนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการท างานจากการท างานที่บ้าน (Work from home) 
ในช่วงโควดิ-19 ของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ 
 
สมมติฐานการวิจยั 

1. พนกังานทีม่ปัีจจยัประชากรศาสตรท์ีแ่ตกต่างกนัส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน
ในช่วงโควดิ-19 แตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างานจากบา้นส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานในช่วง
โควดิ-19 ของพนกังานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
  1. ขอบเขตด้านประชากร คือ พนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
สงักดัท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา ประกอบดว้ย 
  2.1 ตวัแปรต้น ประกอบด้วย ปัจจยัประชากรศาสตรแ์ละปัจจยัที่เกี่ยวข้องกบั
การท างานจากบา้น 
  2.2 ตวัแปรตาม ประสทิธภิาพการท างานในช่วงโควดิ-19 



4 
 

 3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ในการศึกษางานวจิยัด าเนินการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม 
2564 - มกราคม 2565 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

การศกึษาวจิยัครัง้นี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามใน
การการเก็บรวมรวมขอ้มูลจากพนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่า
อากาศยานหาดใหญ่ และน าขอ้มูลที่ได้มาวเิคราะห์ด้วยวธิทีางสถติติามวตัถุประสงค์ของการ
วจิยั กลุ่มตวัอย่างคอื พนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ จ านวน 318 คน โดยค านวณขนาดตวัอย่างตามสูตรของเครจซี่และมอรแ์กน ทีร่ะดบั
ความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัได ้5% และระดบัความเชื่อมัน่ 95% จงึไดก้ลุ่มตวัอยา่งของพนักงาน
ทัง้หมด 175 คน แบบสอบถามที่ใช้ผ่านความเห็นชอบจากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 2 ท่าน มา
วเิคราะหห์าค่า IOC และแบบสอบถามมคี่าความเชื่อมัน่ทีร่ะดบั 0.961 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย การแจกจง
ความถี ่ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 

ปัจจยัประชากรศาสตร ์
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. ต าแหน่ง 
6. รายได ้
 
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการท างาน 

จากบ้าน 
1. การรบัรูถ้งึประโยชน์ 
2. การรบัรูถ้งึความง่าย 
3. ทรพัยากรทีเ่อือ้อ านวย 
4. เทคโนโลยทีีเ่อือ้อ านวย 
5. บรรทดัฐานทีท่ างาน 
6. บรรทดัฐานทีบ่า้น 
(วลญัช ์กา้วสมัพนัธ,์ 2555 และ ชาลณีิ 
ฐติโิชตพิณิชย,์ 2559) 

ประสิทธิภาพการท างาน 
ในช่วงโควิด–19 

1. คุณภาพของงาน 
2. ปรมิาณงาน 
3. เวลาทีใ่ชใ้นงาน 
4. ความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน 
(Peter & Plowman, 1989 และ 
Millet, 1964) 
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ผลการวิจยั 
 

1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) สงักดัท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 จากผลการวจิยัลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องกลุ่มตวัอย่าง สามารถแบ่งไดเ้ป็นเพศ
ชายและเพศหญงิ ในสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 และ 60.00 ของกลุ่มตวัอย่าง ซึ่งกลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่ มอีายุระหว่าง 21-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 63.00 ของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด 
คดิเป็นรอ้ยละ 52.60 ของกลุ่มตวัอย่าง การศกึษาส่วนใหญ่ศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ย
ละ 77.70 ของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มตี าแหน่งงานเป็นพนักงานระดบั 4 -6 คดิเป็นร้อยละ 
54.30 ของกลุ่มตวัอย่างและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนอยู่ที ่15,001 – 25,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
33.10 ของกลุ่มตวัอยา่ง 
2. ผลการวิเคราะหข้์อมลูความคิดเหน็เก่ียวกบัปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานจากบ้าน 
 กลุ่มตัวอย่างมีระดับความคิดเห็นต่อปัจจยัที่เกี่ยวข้องกับการท างานจากบ้านโดย
ภาพรวมมคีวามคดิเหน็กบัปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งกบัการท างานจากบ้านอยู่ในระดบัมาก มคี่าเฉลีย่ 
(�̅�) = 3.91 เพจิารณาเป็นรายดา้นไดด้งันี้  
 1) ด้านการรบัรู้ถึงประโยชน์จากการท างานจากบ้าน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�) = 
3.79 เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดพบว่ากลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ในเรือ่งของ การท างาน
จากบ้านส่งผลให้สามารถบรหิารจดัการเวลาได้ดขีึ้นมากที่สุด (�̅�) = 4.04 รองลงมาคอื ความ
คดิเหน็ในเรือ่ง การท างานจากบา้นท าใหม้คีวามช านาญในการใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ (�̅�) = 3.91 
ถดัมาคอื ความคดิเห็นในเรื่อง การท างานจากบ้านสามารถลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ เช่น ค่า
เดนิทาง ค่าอาหาร ค่าเสือ้ผา้ (�̅�) = 3.87 น้อยทีสุ่ดคอื ความคดิเหน็ในเรือ่ง การท างานจากบา้น
ท าใหง้านประสบความส าเรจ็ มรีะดบัความคดิเหน็ปานกลาง (�̅�) = 3.35  
 2) ด้านการรบัรู้ถึงความง่ายจากการท างานจากบ้าน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�) = 
3.73 เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดพบว่ากลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ในเรือ่งของ การท างาน
จากบา้นสามารถเรยีนรูไ้ดง้่ายและใชเ้วลาไม่มากในการเรยีนรู ้ (�̅�) = 3.92 รองลงมาคอื ความ
คดิเหน็ในเรื่อง การท างานจากบ้านมขีัน้ตอนที่ไม่ยุ่งยากและไม่ซบัซ้อน (�̅�) = 3.77 รองลงมา
คอื ความคดิเหน็ในเรื่อง ผูท้ีไ่ม่เคยท างานจากบ้านมาก่อน สามารถเรยีนรูแ้ละใชง้านไดไ้ม่ยาก 
(�̅�) = 3.72 น้อยที่สุดคือ ความคิดเห็นในเรื่อง การท างานจากบ้านสามารถท าได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ โดยไมจ่ าเป็นตอ้งอาศยัประสบการณ์ (�̅�) = 3.53  
  3) ดา้นทรพัยากรที่เอื้ออ านวยจากการท างานจากบ้าน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�) = 
3.67 เมื่อพจิารณาในรายละเอียดพบว่ากลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเห็นในเรื่องของ การมี
อุปกรณ์ทีม่คีวามพรอ้มส าหรบัการท างานจากบา้น เช่น คอมพวิเตอร ์โทรศพัทม์อืถอืมากที่สุด 
(�̅�) = 4.01 รองลงมาคือ ความคิดเห็นในเรื่อง อุปกรณ์มปีระสิทธิภาพเพียงพอส าหรับการ
ท างานจากบ้าน (�̅�) = 3.91 รองลงมาคอื ความคดิเหน็ในเรื่องสภาพแวดล้อมที่มคีวามพร้อม
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ส าหรบัการท างานจากบ้านโดยปราศจากสิง่รบกวน (�̅�) = 3.69 น้อยที่สุดคอื ความคดิเหน็ใน
เรื่อง องค์กรมกีารสนับสนุนเทคโนโลยทีี่เพยีงพอในการท างานจากบ้านให้แก่พนักงานทุกคน  
(�̅�) = 3.06  
 4) ดา้นเทคโนโลยทีีเ่อือ้อ านวยการท างานจากบา้น โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�) = 3.85 
เมื่อพจิารณาในรายละเอยีดพบว่ากลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ในเรื่องของ เทคโนโลยทีีม่ ี
สามารถท าให้ประสานงานกบัผู้อื่นได้สะดวกและรวดเรว็ มากที่สุด (�̅�) = 4.14 รองลงมาคือ 
ความคดิเหน็ในเรือ่ง การใชง้านเทคโนโลยไีมถ่อืเป็นอุปสรรคในการท างานจากบา้น (�̅�) = 3.95 
น้อยทีสุ่ดคอื ความคดิเหน็ในเรือ่ง องคก์รมกีารสนับสนุนการเขา้ถงึเทคโนโลย ีเพื่อความสะดวก
ในการท างานจากบา้น (�̅�) = 3.46  
 5) ดา้นบรรทดัฐานที่ท างาน โดยรวมอยู่ในระดบัมากที่สุด (�̅�) = 4.27 เมื่อพจิารณาใน
รายละเอยีดพบว่ากลุ่มตวัอย่างมรีะดบัความคดิเหน็ในเรื่องของ องคก์รมนีโยบายสนับสนุนการ
ท างานจากบา้นของพนักงาน มากทีสุ่ด (�̅�) = 4.46 รองลงมาคอื ความคดิเหน็ในเรื่อง องคก์รมี
การก าหนดกฎเกณฑ์การท างานจากบ้านที่ชดัเจน (�̅�) = 4.24 น้อยที่สุดคอื ความคดิเห็นใน
เรือ่ง หวัหน้างานสนบัสนุนใหท้ างานจากบา้น (�̅�) = 4.12  
 6) ด้านบรรทัดฐานที่บ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�) = 4.15 เมื่อพิจารณาใน
รายละเอยีดพบว่ากลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ ในเรือ่งของสมาชกิในบา้นรบัรูแ้ละไมไ่ดเ้ป็น
อุปสรรคในการท างานจากบ้าน มากที่สุด (�̅�) = 4.30 รองลงมาคอื ความคดิเห็นในเรื่องการ
ท างานจากบา้นไม่ส่งผลใหเ้กดิความขดัแยง้ใด ๆ ในครอบครวั (�̅�) = 4.26 รองลงมาคอื ความ
คดิเหน็ในเรื่องสภาพแวดลอ้มทีบ่า้น ไม่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการท างาน (�̅�) = 4.19 
น้อยที่สุดคอื ความคดิเหน็ในเรื่องอุปกรณ์และเทคโนโลยทีี่บ้านสามารถรองรบัการท างานจาก
บา้นได ้(�̅�) = 3.84  
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพในการท างานในช่วงโควิด-19 ของพนักงานบริษทั 
ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
ประสิทธิภาพในการท างานในช่วงโควิด-19 ของพนักงานบรษิัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) สงักดัท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�) = 3.90 พจิารณาเป็นราย
ดา้นไดด้งันี้ 
 1) ดา้นคุณภาพของงาน  โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�) = 3.86 เมือ่พจิารณาจ าแนกเป็น
รายขอ้พบว่า การปฏบิตัติามเกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด มคี่าเฉลีย่อยูใ่นระดบัสงูทีสุ่ด (�̅�) = 4.05 
รองลงมาคอื ปฏบิตังิานเสรจ็ตามระยะเวลาทีก่ าหนด (�̅�) = 4.02 รองลงมาคอื ผลการปฏบิตังิาน
มคีวามถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์และเชื่อถอืได ้(�̅�) = 3.69 น้อยทีสุ่ดคอื งานทีไ่ดร้บัมอบหมาย
อยูใ่นเกณฑท์ีด่ ีมคีวามผดิพลาดน้อย (�̅�) = 3.68  
  2) ดา้นปรมิาณของงาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (�̅�) = 3.94 เมื่อพจิารณาจ าแนกเป็น
รายขอ้พบว่า มกีารจดัล าดบัความส าคญัของปรมิาณงาน เพื่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน มี
ค่าเฉลีย่อยู่ในระดบัสูงทีสุ่ด (�̅�) = 4.05 รองลงมาคอื มกีารวางแผน บรหิารจดัการปรมิาณงาน 
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เพื่อความส าเรจ็ในการปฏบิตังิาน (�̅�) = 4.02 น้อยที่สุดคอื ปฏบิตัิงานและได้ปรมิาณงานตาม
เป้าหมายทีก่ าหนดไว ้(�̅�) = 3.76  
 3) ดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการท างาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (�̅�) = 3.87 เมือ่พจิารณาจ าแนก
เป็นรายขอ้พบว่า มคีวามตรงต่อเวลาและรกัษาเวลาในการปฏบิตังิาน มคี่าเฉลีย่อยู่ในระดบัสูง
ทีสุ่ด (�̅�) = 4.03 รองลงมาคอื การปฏบิตังิานมกีารแบ่งเวลาอย่างชดัเจน (�̅�) = 3.93 รองลงมา
คอื มกีารจดัล าดบัความส าคญัของงาน และจดัตารางเวลางานอยูเ่สมอ (�̅�) = 3.87 น้อยทีสุ่ดคอื 
สามารถท างานไดท้นัเวลาในสถานการณ์ฉุกเฉิน (�̅�) = 3.66  
 4) ด้านความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (�̅�) = 3.94 เมื่อ
พจิารณาจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่า รูส้กึมคีวามสุขเมื่อไดพ้ฒันาตนเองและเรยีนรูส้ ิง่ใหม่จากการ
ท างาน มคี่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัสูงที่สุด (�̅�) = 4.10 รองลงมาคอื เมื่อท างาน รูส้กึว่าเวลาผ่านไป
อยา่งรวดเรว็ (�̅�) = 4.09 รองลงมาคอื รูส้กึอยากท างานในเชา้วนัใหม ่ (�̅�) = 3.81 น้อยทีสุ่ดคอื 
รูส้กึมคีวามสุขในการท างานถงึแมต้อ้งท างานในปรมิาณมาก (�̅�) = 3.74  
 

อภิปรายผล 
 

1.การทดสอบสมมติฐานการวิจยั 
 ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1  พบว่า พนักงานที่มปัีจจยัประชากรศาสตร์ด้านอายุ 
สถานภาพ ต าแหน่งงาน และรายได้เฉลี่ยต่อเดอืนที่แตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ท างานในช่วงโควดิ-19 แตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 และพนกังานทีม่ปัีจจยั
ประชากรศาสตรด์า้นเพศ และระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนั ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน
ในช่วงโควดิ-19 ไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
 ผลการทดสอบสมมตฐิานที ่2 พบว่า ปัจจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการท างานจากบา้น ดา้นการ
รบัรูถ้งึประโยชน์จากการท างานจากบา้น ดา้นการรบัรูถ้งึความง่ายจากการท างานจากบา้น ดา้น
ทรพัยากรทีเ่อื้ออ านวยการท างานจากบ้าน และดา้นบรรทดัฐานที่บา้น มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก 
ต่อประสทิธภิาพในการท างานในช่วงโควดิ-19 ของพนกังาน ส่วนปัจจยัดา้นบรรทดัฐานทีท่ างาน 
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ ต่อประสทิธภิาพในการท างานของพนักงาน  และในส่วนของปัจจยัด้าน
เทคโนโลยทีีเ่อือ้อ านวยการท างานจากบา้น ไมส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานในช่วงโควดิ-
19 ของพนกังาน 
2. ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการท างานจากบ้าน ของพนักงานบริษทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั 
(มหาชน) สงักดัท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
  1) ด้านการรบัรู้ถึงประโยชน์จากการท างานจากบ้าน  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานในช่วงโควดิ-19 เนื่องจากการท างานจากบา้นสามารถลดเวลาในการเดนิทางได ้ส่งผลท า
ใหพ้นกังานสามารถบรหิารจดัการเวลาไดด้ขีึน้ สามารถลดค่าใชจ้า่ยในการเดนิทางได ้ มเีวลาใน
การปฏบิตังิานเพิม่ขึน้ และเนื่องจากต้องใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ ในการตดิต่อประสานงานมากขึน้ 
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ท าใหม้คีวามช านาญในการใชง้านเทคโนโลยมีากขึน้ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ เสาวรจั รตัน
ค าฟู และเมธาว ีรชัตวจินิ (2563) กล่าวว่า การท างานทีบ่า้นส่งผลดต่ีอองคก์รและพนักงาน ทัง้
ในดา้นค่าใช้จ่ายและการประหยดัเวลาในการเดนิทาง ท าใหม้เีวลาในการท างานเพิม่ขึน้ ท าให้
พนกังานมเีวลาในการท ากจิกรรมทีต่อ้งการเพิม่ขึน้ มคีุณภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
 2) ด้านการรบัรู้ถึงความง่ายจากการท างานจากบ้าน  ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการ
ท างานในช่วงโควดิ-19 เนื่องจากการท างานจากบ้านต้องมกีารเรยีนรูแ้ละหาขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน มีขัน้ตอนที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยาก 
เนื่องจากในปัจจุบนัผูค้นมกีารใชง้านเทคโนโลยใีนชวีติประจ าวนัมากขึน้ ท าใหใ้ชร้ะยะเวลาไม่
มากในการเรยีนรู ้สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชาลณิ ีฐติโิชตพิณชิย ์(2559) กล่าวว่า ปัจจยัทีม่ผีล
ต่อการท างานทางไกล (Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบรษิัทเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขต
กรงุเทพมหานคร พบว่า ปัจจยัทีส่่งผลสงูมากต่อการใชแ้ละไมใ่ชร้ะบบการท างานทางไกล ไดแ้ก่ 
ปัจจยัดา้นการรบัรูถ้งึความงา่ยในการใช ้พบว่าเมือ่มกีารรบัรูต่้อวกิฤตการณ์โรคระบาดโควดิ-19 
ทีสู่งขึน้ ปัจจยัดา้นการรบัรูค้วามง่ายในการใช ้ส่งผลท าใหค้วามสอดคลอ้งระหว่างบุคคลกบังาน
น้อยลง 
 3) ด้านทรพัยากรที่เอื้ออ านวยจากการท างานจากบ้าน ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ท างานในช่วงโควดิ-19 เนื่องจากการมอุีปกรณ์ที่มปีระสทิธภิาพและมคีวามพรอ้มในการใช้งาน 
และสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยปราศจากสิง่รบกวน จะส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างาน
ในช่วงโควดิ-19 ของพนักงานบรษิทั ท่าอากาศยานไทย จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่าอากาศยาน
หาดใหญ่ สอดคล้องกับงานวิจยัของ มลฑา พิทกัษ์ (2554) พบว่า ระดบัความคิดเห็นด้าน
สภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิานอยูใ่นระดบัมาก เนื่องจากสภาพแวดลอ้มในการท างานส่งผลต่อ
ร่างกายและจติใจเป็นอย่างมาก การจดัการสภาพแวดลอ้มในการท างานจงึส่งผลท าใหพ้นักงาน
เกดิความสบายใจมากขึน้ 
 4) ด้านเทคโนโลยทีี่เอื้ออ านวยการท างานจากบ้าน ไม่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการ
ท างานในช่วงโควดิ-19 มคีวามคดิเหน็ในระดบัน้อยที่สุดคอื องค์กรมกีารสนับสนุนการเข้าถึง
เทคโนโลยเีพื่อความสะดวกในการท างานจากบ้าน เนื่องจากพนักงาน ในแต่ละส่วนงานมกีาร
ปฏบิตัหิน้าทีท่ีแ่ตกต่างกนัไป ซึง่การเขา้ถงึระบบในการท างานของแต่ละงานจงึมคีวามแตกต่าง
กนัไป การปฏบิตังิานของพนักงานบางส่วนสามารถเขา้ถงึขอ้มลูและใชง้านไดผ้่านคอมพวิเตอร์
ส่วนบุคคลของพนักงานเอง ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธติ ิทองอ าพนั, ชาครติ วมิานรตัน์, 
สรรศกัดิ ์ขจฟ้ีา, นลนิภทัร ์บ าเพญ็เพยีร และมาลรีตัน์ มะลแิยม้ (2564) พบว่า ปัจจยัทีม่ผีลต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานจากที่บ้านประกอบด้วยปัจจัยด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่
เอื้ออ านวยต่อการใช้งานเทคโนโลยีส าหรับการท างานจากที่บ้าน เนื่องจากการที่องค์กร
สนับสนุนปัจจัยดังกล่าว ส าหรบัท างานจากที่บ้านจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานของ
พนกังาน 
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 5) ด้านบรรทัดฐานที่ท างาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานในช่วงโควิด -19 
เนื่องจากองคก์รมนีโยบายในการสนับสนุนการท างานจากบ้านของพนักงาน และมกีารก าหนด
กฎเกณฑก์ารท างานจากบ้านที่ชดัเจน สอดคล้องกบังานวจิยัของ ปุรศิ ขนัธเสมา (2563) จาก
ผลการศกึษาพบว่า ก าลงัพลมคีวามพงึพอใจในการปฏบิตังิานตามนโยบายท างานที่บ้านของ
ผู้บงัคบับญัชา โดยความพงึพอใจระดบัมากในด้านความห่วงใยในสุขภาพและสวสัดภิาพของ
ก าลงัพลในช่วงไวรสัโรคระบาดโควดิ-19 

6) ดา้นบรรทดัฐานทีบ่า้น ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานในช่วงโควดิ-19 เนื่องจาก 
สมาชกิในบา้นรบัรู ้ไม่ส่งผลใหเ้กดิความขดัแยง้ใด ๆ ในครอบครวั จงึไม่ไดเ้ป็นอุปสรรคในการ
ท างานจากบา้น ท าใหส้ามารถท างานจากบา้นไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
นรศิรา ทองประเสรฐิ (2558) ในส่วนของปัจจยัที่มอีิทธิพลต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขในจงัหวดัเพชรบุร ีในด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั ซึ่งมคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัมาก 
ครอบครวัมสี่วนสนบัสนุนการพฒันา และการท างานส่งผลใหค้รอบครวัมคีวามสุขมากขึน้ 
3. ประสิทธิภาพในการท างานในช่วงโควิด-19 ของพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย 
จ ากดั (มหาชน) สงักดัท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 1) ดา้นคุณภาพของงาน อยูใ่นระดบัมาก พนกังานมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานตาม
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนดมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ธนกร กรวชัรเจรญิ (2555) พบว่า 
สมาชกิในทมีเห็นด้วยว่าการแสดงความคดิเห็นและการปรกึษาหารอืเพื่อรวบรวมข้อมูลของ
ปัญหาแลว้น าไปแกไ้ขตามขัน้ตอนรว่มกนั ส่งผลท าใหง้านมคีวามถูกตอ้งสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ 
 2) ด้านปริมาณของงาน อยู่ในระดับมาก พนักงานมีประสิทธิภาพในการจดัล าดับ
ความส าคญัของปรมิาณงานมากที่สุด สอดคล้องกบังานวจิยัของ อคัรเดช ไม้จนัทร์ (2560) 
พบว่า ดา้นปรมิาณการผลติโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก บรษิทัไดม้กีารก าหนดเป้าหมายจ านวนการ
ผลติทีพ่อด ีพนกังานสามารถท างานไดต้ามเป้าหมายทีว่างไว ้
 3) ด้านเวลาที่ใช้ในการท างาน อยู่ในระดบัมาก พนักงานมปีระสทิธภิาพในการตรงต่อ
เวลาและรกัษาเวลาในการปฏบิตังิานมากทีสุ่ด สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ นรศิรา ทองประเสรฐิ 
(2558) พบว่า ประสทิธภิาพดา้นเวลาทีใ่ชใ้นการปฏบิตังิาน อยู่ในระดบัมาก สามารถปฏบิตังิาน
ไดเ้สรจ็ตามเวลาทีก่ าหนด บรรลุผลตามตอ้งการโดยใชเ้วลาประหยดัทีสุ่ด 
 4) ดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน อยู่ในระดบัมาก พนักงานรูส้กึมคีวามสุขเมื่อได้
พฒันาตนเองและเรยีนรูส้ ิง่ใหม่จากการท างาน สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ปารฉิตัร โชตภิมูเิวทย ์
(2564) พบว่า พนักงานกลุ่มธนาคารส่วนใหญ่ ให้ความส าคัญกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประสทิธภิาพการท างานในภาวะวกิฤตโควดิ-19 ของกลุ่มธุรกจิธนาคารด้านความพงึพอใจใน
การปฏบิตังิานอยู่ในระดบัมาก และพบว่าปัจจยัการบรหิารกระบวนการท างานด้านความสมดุล
ระหว่างชวีติส่วนตวักบัการท างานจะส่งผลต่อดา้นความพงึพอใจในการปฏบิตังิานมากทีสุ่ด 
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ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้ในงานธรุกิจ 
 จากการศกึษาวจิยัในครัง้นี้พบว่า ปัจจยัทีส่่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพในการท างาน
จากทีบ่า้น (Work From Home) ในช่วงโควดิ-19 ของพนกังานมากทีสุ่ดคอื ปัจจยัดา้นการรบัรู้
ถงึประโยชน์จากการท างานจากบา้น เนื่องจากการท างานจากบา้นจะส่งผลท าใหพ้นักงาน
สามารถบรหิารจดัการเวลาไดด้ขีึน้ ประหยดัค่าใชจ้า่ยในชวีติประจ าวนั มคีวามสมดุลระหว่าง
ชวีติและงานมากขึน้ ปัจจยัรองลงมาคอื ดา้นบรรทดัฐานทีบ่า้น เนื่องจากจะท าใหส้มาชกิใน
ครอบครวัเขา้ใจการท างานมากขึน้ เกดิความขดัแยง้ภายในครอบครวัลดลง และท าใหพ้นกังาน
มเีวลาอยูก่บัครอบครวัมากขึน้ องคก์รจงึควรมกีารสนับสนุนในปัจจยัดงักล่าว เพื่อใหพ้นกังานมี
ความพงึพอใจในการปฏบิตังิานควบคู่ไปกบัการท างานทีม่ปีระสทิธภิาพในช่วงการแพรร่ะบาด
ของไวรสัโควดิ-19 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัครัง้ต่อไป 
 การวจิยัในครัง้นี้มกีารเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งเพื่อการศกึษาในช่วงเดือนตุลาคม – 
พฤศจกิายน 2564 ท าใหย้งัมขีอ้จ ากดัในหลายดา้นหากน าไปเปรยีบเทยีบกบัองคก์รอื่น ๆ 
เพราะบรษิทัเพิง่จะมกีารปรบัรปูแบบการท างานเป็นแบบ Work From Home ซึง่ยงัถอืเป็นเรือ่ง
ใหมส่ าหรบัองคก์ร ซึง่ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการปรบัตวั ส าหรบัการศกึษาครัง้ต่อไป ผูว้จิยัมี
ขอ้เสนอแนะใหม้กีารศกึษาในช่วงเวลาทีม่ากขึน้ และควรขยายขอบเขตงานวจิยัใหก้วา้งขึน้ 
ครอบคลุมกลุ่มตวัอยา่งทุกช่วงอาย ุอาชพี ลกัษณะงาน เพื่อต่อยอดความรูใ้นรปูแบบการท างาน 
Work From Home ในประเทศไทยต่อไป 
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