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บทคัดย่อ 
 

 การศกึษาวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค ์คือ (1) เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home 
ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน (2) เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ี
กรมการคา้ภายใน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (3) เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีกระทบต่อการ Work from Home ท่ีมีผล 
ต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home ของเจ้าหน้าท่ีกรมการคา้ภายใน โดยจ าแนกปัจจัย 
ส่วนบุคคล ซึ่งประกอบไปดว้ย ตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ปัจจัย 
ท่ีกระทบต่อการ Work from Home ของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านนโยบายขององค์กร ด้านอุปกรณ ์
และเทคโนโลยี ดา้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน และดา้นความรูแ้ละทัศนคติเก่ียวกับการแพร่ระบาด  
ของไวรัส COVID-19 ข้อมูลความคิดเห็นต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home ของ
เจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน ซึ่งประกอบไปดว้ย คณุภาพของงาน ปริมาณงาน เวลาท่ีใชใ้นงาน และความพึงพอใจ 
ในการปฏิบตังิาน ในลกัษณะความคดิเห็น 5 ระดบั (Rating Scale)  
  เจ้าหน้าท่ีสังกัดกรมการคา้ภายใน จ านวน 240 คน ก าหนดค่าระดับความเช่ือมั่นท่ีรอ้ยละ 95 และค่าความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรบัได ้คือ รอ้ยละ 5 โดยใชก้ารค านวณตามสตูรของทาโร ยามาเน่ Yamane (1973) และใชแ้บบสอบถาม
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห ์ไดแ้ก่ คา่ความถ่ี รอ้ยละ คา่เฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบสมมุติฐานดว้ยสถิติการทดสอบแบบ t-test แบบสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)  
หากพบความแตกตา่งจะน าไปเปรียบเทียบเป็นรายคูโ่ดยใชว้ิธีของ LSD และสถิตกิารถดถอยพหคุณู (Multiple Regression)  
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ เจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายในท่ีมีปัจจยัสว่นบคุคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ 
ระดบัการศกึษา ต าแหนง่งาน และ รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือนตา่งกนั ท าใหป้ระสิทธิภาพของการปฏิบตังิานในรูปแบบ Work 
from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน ไม่ต่างกัน และเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายในท่ีมีปัจจยัท่ีกระทบต่อการ Work 
from Home ดา้นอปุกรณแ์ละเทคโนโลยี ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างาน และดา้นความรูแ้ละทศันคติเก่ียวกับ
การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19  มีผลตอ่ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ี
กรมการคา้ภายในโดยรวม  
 
ค าส าคัญ: รูปแบบ Work from Home, เจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน, ประสิทธิภาพของการปฏิบตังิาน, ความพงึพอใจ
ในการปฏิบตังิาน, ปัจจยัท่ีกระทบตอ่การ Work from Home 



ABSTRACT 
 

 The purpose of this study was (1) to study the effectiveness of the Work from Home for the 
Department of Internal Trade staff (2) to study the effectiveness of the Work from Home for the Department 
of Internal Trade staff classified by personal factors (3) to study factors affecting Work from Home which 
has an influence on the effectiveness of the Work from Home for the Department of Internal Trade staff. 
Personal factors were classified by gender, age, status, education, job position and average monthly 
income. Factors affecting Work from Home classified by corporate policy, equipment and technology, work-
life balance and knowledge and attitudes of the situation of COVID-19. Effectiveness of the Work from Home 
for the Department of Internal Trade staff classified by quality of the work, amount of the work, time spent 
on the work and the work satisfaction on a 5-point scale (Rating Scale) and questions on opinion of the 
respondents. 
 The Department of Internal Trade staff of a sample population of 400 people were tested confidence 
level is set at 95  percent and tolerance of 5  percent by using the calculation of the formula of Yamane 
(1973). Using questionnaires as a tool for data collection. The statistics used in the analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation. Hypotheses were tested by t-test, One-Way ANOVA. If 
differences were found, they would be compared in pairs by means of LSD and multiple regression statistics 
 The hypothesis testing found that the Department of Internal Trade staff with different gender, age, 
status, education, job position and average monthly income of the population with no different. And the 
Department of Internal Trade staff factors affecting Work from Home were equipment and technology, work-
life balance and knowledge and attitudes of the situation of COVID-19 influence on the effectiveness of the 
Work from Home for the Department of Internal Trade staff. 
 
Keyword: Work from Home, The Department of Internal Trade staff, performance about the Work, work 
satisfaction, factors affecting Work from Home 
 
 
 
 



ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เริ่มต้นขึน้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562  
โดยพบครัง้แรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหเูป่ย์ สาธารณรฐั ประชาชนจีน ซึ่งเป็นเมืองท่ีมีประชากรมากท่ีสดุ
ในภาคกลางของประเทศจีน กว่า 19 ลา้นคน วนัท่ี 30 ธันวาคม 2562 ส านกังานสาธารณสขุเมืองอู่ฮั่น มณฑลหเูป่ย์  
ไดอ้อกประกาศเป็นทางการ พบโรคปอดอกัเสบไม่ทราบสาเหต ุซึ่งมีความเก่ียวขอ้งกบัตลาดอาหารทะเลท่ีเมืองอู่ ฮั่น 
โดยสาเหตุท่ีเป็นไปได้มากท่ีสุดในการติดต่อสู่คน คือ การสัมผัสกับเนือ้สัตว์ประเภทต่างๆ ท่ีวางขายในตลาด  
และเน่ืองจากเมืองอู่ฮั่นเป็นเมืองใหญ่ท่ีมีประชาชนอยู่หนาแน่น จึงท าใหก้ารระบาดแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว  
มีผูป่้วยหนกัและผูเ้สียชีวิตจ านวนมาก หลงัจากพบการระบาดของเชือ้ไวรสัสายพันธุ์ใหม่ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน  
และองคก์ารอนามยัโลกไดอ้อกมาระบุว่าไวรสัชนิดดงักล่าว คือ SARS-CoV-2 เรียกว่า COVID-19 (ย่อมาจาก CO 
แทน corona, VI แทน virus, D แทน disease และ 19 แทน 2019) ตามการประกาศช่ืออย่างเป็นทางการท่ีใชเ้รียก 
โรคทางเดนิหายใจท่ีเกิดจากไวรสัโคโรนาสายพนัธุใ์หม ่2019 ขององคก์ารอนามยัโลก และพบการแพรเ่ชือ้จากคนสู่คน 
ผ่านละอองฝอยขนาดเล็ก (aerosol) องคก์ารอนามยัโลก(WHO) ไดป้ระกาศใหก้ารระบาดนีเ้ป็นภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสขุ
ระหวา่งประเทศ (Public Health Emergency of International Concern – PHEIC) ในวนัท่ี 30 มกราคม 2563 ตอ่มา
ไดพ้บผูป่้วยยืนยนัในหลายประเทศทั่วโลก และสถานการณก์ารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของประเทศไทยเขา้สู่ปีท่ี 3 นบัตัง้แต่พบผูต้ิดเชือ้รายแรก เม่ือเดือนมกราคม 2563 ซึ่งประเทศไทยมีการระบาดแลว้  
6 สายพนัธุ ์ไดแ้ก่ สายพนัธุอ์ู่ฮั่น สายพนัธุเ์บตา สายพนัธุอ์ลัฟา สายพนัธุแ์กมมา สายพนัธุเ์ดลตา และสายพนัธุโ์อมิครอน 
ซึ่งแต่ละสายพันธุ์มีความรุนแรง และความรวดเร็วในการระบาดแตกต่างกันไป ส่งผลใหป้ระเทศไทยมีมาตรการ 
ในการปฏิบัติในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นข้อก าหนด 
ออกตามความในมาตรา 9 แหง่พระราชก าหนดหารบรหิารราชการในสถานการณฉ์กุเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พรก.ฉกุเฉิน 
และค าสั่งศนูยบ์ริหารสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เรื่อง แนวปฏิบตัิ 
ตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดหารบริหารราชการในสถานการณฉ์ุกเฉิน พ.ศ. 2548 
ซึ่งมาตรการตา่งๆ ท่ีก าหนดขึน้มานัน้ มีความส าคญัตอ่การด ารงชีวิตในชว่งสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เพราะบงัคบัใชท้ั่วราชอาณาจกัร และหากไมก่ระท าอาจจะตอ้งรบัโทษ และมาตรการ
หนึ่งท่ีไดร้บัความนิยมอย่างแพรห่ลาย คือ การท างานนอกสถานท่ีปกติ หรือเรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน เช่น การปฏิบตัิงาน
นอกสถานท่ีตัง้ การท างานท่ีบา้น หรือ การปฏิบตังิานในรูปแบบ Work from Home  
 การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ท่ียาวนานตอ่เน่ืองตัง้แต่ปี 2562 นพ.สวุรรณ
ชยั วฒันายิ่งเจริญชยั อธิบดีกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ขณะนีส้ถานการณก์ารแพร่ระบาด  
โรคโควิด-19 ยังคงตอ้งเฝ้าระวังและป้องกันอย่างต่อเน่ือง ซึ่งจากผลการส ารวจอนามัยโพลเรื่อง “ความกังวล  
และความรูส้ึกตอ่สถานการณโ์ควิด 19” ระหว่างวนัท่ี 18 - 22 กมุภาพนัธ ์2565 พบว่า ประชาชน รอ้ยละ 60 มีความกงัวล 



กลวัการระบาด รอ้ยละ 34.4 มีความตระหนกัแตไ่มถ่ึงกบัตระหนก รอ้ยละ 34.1 เครียดกบัการใชชี้วิต กระทบการเรียน 
การงานและรายได ้และรอ้ยละ 21.3 ชินชากบัสถานการณ ์สอดคลอ้งกบัมติศนูยบ์ริหารสถานการณก์ารแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หรือ ศบค. เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2565 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน 
โฆษกศบค. แถลงว่า มาตรการ Work from home : WFH ไม่มีการขยายระยะเวลาเพิ่ม แต่ใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสม 
และการพิจารณาของแตล่ะหนว่ยงาน  
 จากข้อมูลข้างต้นท าให้ผู้วิจัยเห็นถึงความส าคัญของมาตรการ Work from Home ต่อการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าท่ีกรมการคา้ภายใน เน่ืองจากท่ีผ่านมากรมการคา้ภายในไดมี้มาตรการ Work from Home หลายๆ 
รูปแบบ เชน่ การระบสุดัสว่นเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบตังิานแบบ Work from Home กบัท างาน ณ สถานท่ีตัง้ หรือใหเ้จา้หนา้ท่ี
ปฏิบัติงานแบบ Work from Home ทั้งหมด เป็นตน้ จากมาตรการท่ีผ่านมาพบว่าประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน ยงัคงเกิดปัญหาในหลายๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นเอกสาร
ด าเนินการล่าชา้ ความพรอ้มของอปุกรณแ์ละเทคโนโลยี เป็นตน้ ผูว้ิจยัจงึสนใจศกึษาว่ามีปัจจยัใดบา้งท่ีสง่ผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home เพ่ือน าผลการศึกษามาเป็นส่วนหนึ่งในประกอบ 
การพิจารณารูปแบบ และสดัสว่นในการปฏิบตังิานของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน ในชว่งการระบาดของการแพรเ่ชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ท่ีรุนแรงขึน้ หรือสถานการณฉ์กุเฉินท่ีอาจจะเกิดขึน้ในอนาคต เพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงาน
เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ 
 
วัตถุประสงคก์ารวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาประสิทธิภาพของการปฏิบตังิานในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน  
2. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน 

จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล  
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีกระทบต่อการ Work from Home ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในรูปแบบ 

Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน 
 
ขอบเขตการวิจัย 
 กลุ่มตวัอย่างท่ีศกึษาในครัง้นี ้คือ เจา้หนา้ท่ีสงักดักรมการคา้ภายใน ประกอบดว้ย ขา้ราชการ ลกูจา้งประจ า 
พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ โดยหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณตามสูตรของ Yamane  
จากคา่ความคลาดเคล่ือน 5% ท่ีระดบัความเช่ือมั่น 95% ไดข้นาดของกลุม่ตวัอยา่ง 240 คน 
 ตวัแปรในการศกึษาวิจยัในหวัขอ้ประสิทธิภาพของการปฏิบตังิานในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ี
กรมการคา้ภายใน ไดก้ าหนดตวัแปรอิสระ 2 ปัจจยัในการศกึษาวิจยั คือ ปัจจยัส่วนบคุคล ซึ่งประกอบดว้ย เพศ อายุ 



สถานภาพ ต าแหน่งงาน และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และปัจจัยท่ีกระทบต่อการ Work from Home ซึ่งประกอบดว้ย  
ดา้นนโยบายขององคก์ร ดา้นอุปกรณแ์ละเทคโนโลยี ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างาน และดา้นความรู้  
และทศันตคเิก่ียวกบัการแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19  
 
สมมตฐิานการวิจัย 

1. ปัจจัยส่วนบุคคลต่างกัน น่าจะท าให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home  
ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายในตา่งกนั 

2. ปัจจยัท่ีกระทบต่อการ Work from Home มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home 
ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน  

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. ระดบัการศกึษา 
5. ต  าแหนง่งาน 
6. รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน 

ปัจจัยทีก่ระทบต่อการ Work from 
Home 
1. ดา้นนโยบายขององคก์ร 
2. ดา้นอปุกรณแ์ละเทคโนโลยี 
3. ดา้นความสมดลุระหวา่งชีวิต 
    กบัการท างาน 
4. ดา้นความรูแ้ละทศันคตเิก่ียวกบั
การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 

ประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิาน 
ในรูปแบบ Work from Home  
ของเจ้าหน้าทีก่รมการค้าภายใน 
1. คณุภาพของงาน 
2. ปรมิาณงาน 
3. เวลาท่ีใชใ้นงาน 
4. ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 



ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหค่์าเฉล่ียของข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 
 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีจ านวน 171 คน  
คิดเป็นรอ้ยละ 71.3 มากกว่าเพศชาย ซึ่งมีจ  านวน 69 คน คิดเป็นรอ้ยละ 28.7 โดยผูต้อบแบบสอบถาส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 31 – 40 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 41.3 ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด คิดเป็นรอ้ยละ 72.1 ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา
ระดบัปริญญาตรีหรือ คิดเป็นรอ้ยละ 63.3 ส่วนใหญ่มีต าแหน่งงานขา้ราชการ คิดเป็นรอ้ยละ 69.2 และส่วนใหญ่ 
มีรายได ้15,001-25,000 บาทมากท่ีสดุ คดิเป็นรอ้ยละ 49.6 
 
 ผลการวิเคราะหข้์อมูลค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยทีก่ระทบต่อการ Work from Home 
ตาราง 1 แสดงคา่เฉล่ียและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจยัท่ีกระทบตอ่การ Work from Home โดยภาพรวม 

ปัจจัยทีก่ระทบต่อการ Work from Home 
โดยภาพรวม 𝐗 S.D. ระดับความคิดเหน็ ล าดับ 

1. ดา้นนโยบายขององคก์ร 3.85 0.989 มาก 2 
2. ดา้นอปุกรณแ์ละเทคโนโลยี 3.76 1.002 มาก 3 
3. ดา้นความสมดลุระหวา่งชีวิตกบัการท างาน 4.11 0.690 มาก 1 
4. ดา้นความรูแ้ละทัศนคติเก่ียวกับการแพร่
ระบาดของไวรสั COVID-19 

3.39 0.698 มาก 4 

รวม 3.78 0.845 มาก  
 
 ปัจจัยท่ีกระทบต่อการ Work from Home โดยภาพรวมในระดับมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.78 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.845 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกับการท างาน เป็น
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ซึ่งมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.11 รองลงมา คือ ดา้นนโยบายขององคก์ร มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.85 
ตอ่มา คือ ดา้นอปุกรณแ์ละเทคโนโลยี มีคา่เฉล่ียเท่ากบั 3.76  และนอ้ยท่ีสุด คือ ดา้นความรูแ้ละทศันคติเก่ียวกบัการ
แพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ซึ่งมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.39 
 
 
 
 



 ผลการวิเคราะหข้์อมูลค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานใน
รูปแบบ Work from Home ของเจ้าหน้าทีก่รมการค้าภายใน 
ตาราง 2 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home 
ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน โดยภาพรวม 

ประสิทธิภาพของการปฏิบัตงิาน 
ในรูปแบบ Work from Home 

ของเจ้าหน้าทีก่รมการค้าภายใน 
โดยภาพรวม 

𝐗 S.D. ระดับความคิดเหน็ ล าดับ 

1. ดา้นคณุภาพของงาน 4.16 0.684 มาก 3 
2. ดา้นปรมิาณงาน 4.24 0.687 มากท่ีสดุ 1 
3. ดา้นเวลาท่ีใชใ้นงาน 4.18 0.745 มาก 2 
4. ความพงึพอใจในการปฏิบตังิาน 3.86 0.837 มาก 4 

รวม 4.11 0.738 มาก  
 
ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายในโดยภาพรวม

ในระดบัมาก มีคา่เฉล่ียเท่ากับ 4.11 และคา่ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.738 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่า 
ดา้นปรมิาณงาน เป็นดา้นท่ีมีคา่เฉล่ียมากท่ีสดุ ซึ่งมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 4.24 รองลงมา คือ ดา้นเวลาท่ีใชใ้นงาน มีคา่เฉล่ีย
เท่ากับ 4.18 ต่อมา คือ ด้านคุณภาพของงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.16  และน้อยท่ีสุด คือ ความพึงพอใจในการ
ปฏิบตังิาน ซึ่งมีคา่เฉล่ียเทา่กบั 3.86 

 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
สมมติฐานที่ 1 ปัจจยัส่วนบุคคลต่างกัน น่าจะท าใหป้ระสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home 
ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายในตา่งกนั  
ตาราง 3 สรุปผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home ของเจ้าหน้าท่ี 
กรมการคา้ภายใน จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล 

ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถติิ 
ผลการเปรียบเทยีบ

โดยรวม 
ผลการเปรียบเทยีบ

รายด้าน 
เพศ t-test ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 
อาย ุ One – Way ANOVA ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 



ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถติิ 
ผลการเปรียบเทยีบ

โดยรวม 
ผลการเปรียบเทยีบ

รายด้าน 
สถานภาพ One – Way ANOVA ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 
ระดบัการศกึษา One – Way ANOVA ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 
ต าแหนง่งาน One – Way ANOVA ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 
รายไดเ้ฉล่ียตอ่เดือน One – Way ANOVA ไมแ่ตกตา่ง ไมแ่ตกตา่ง 

 
 สรุปไดว้่าเจ้าหน้าท่ีกรมการคา้ภายในท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกัน ท าใหป้ระสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home 
ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน ไมต่า่งกนั 
 
สมมติฐานที่ 2 ปัจจัยท่ีกระทบต่อการ Work from Home มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในรูปแบบ  
Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน 
ตาราง 4 สรุปผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีกระทบต่อการ Work from Home มีผลตอ่ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงาน
ในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน  

ปัจจัยทีก่ระทบต่อการ 
Work from Home 

ใช้สถติิ 
ผลการเปรียบเทยีบ

โดยรวม 
ผลการเปรียบเทยีบ

รายด้าน 
1. ดา้นนโยบายขององคก์ร  Multiple Regression 

Analysis 
ไมมี่ผล ไมมี่ผล 

2. ดา้นอปุกรณแ์ละเทคโนโลยี Multiple Regression 
Analysis 

มีผล 
มีผล 

(ทัง้ 4 ดา้น) 
3. ด้านความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกบัการท างาน 

Multiple Regression 
Analysis 

มีผล 
มีผล 

(ทัง้ 4 ดา้น) 
4. ด้านความรู้และทัศนคติ
ต่อการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID-19 

Multiple Regression 
Analysis 

มีผล 
มีผล 

(ทัง้ 4 ดา้น) 

  
 



 สรุปไดว้่าเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายในท่ีมีปัจจยัท่ีกระทบตอ่การ Work from Home ดา้นนโยบายขององคก์ร 
ไม่มีผลตอ่ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน ส่วนปัจจยั 
ท่ีกระทบตอ่การ Work from Home ดา้นอปุกรณแ์ละเทคโนโลยี ดา้นความสมดลุระหว่างชีวิตกบัการท างาน และดา้น
ความรูแ้ละทัศนคติต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในรูปแบบ  
Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน 
 
สรุปและอภปิรายผล 
 ผลการวิจยัประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน 
สามารถสรุปตามวตัถปุระสงคไ์ดด้งันี ้ 
 วัตถุประสงคท์ี่ 1 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ี
กรมการคา้ภายใน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  อธิบายเป็นรายดา้นไดด้งันี ้
 1.1 ด้านคุณภาพของงาน ของเจ้าหน้าท่ีกรมการค้าภายใน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัย  
มีความเห็นว่าเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายในส่วนใหญ่มีความสามารถในการท างานใหอ้อกมาไดอ้ย่ามีประสิทธิภาพ  
มีความถูกตอ้ง ครบถ้วน เรียบรอ้ย เช่ือถือได ้รวมทั้งผลงานเป็นท่ีพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา  เน่ืองจากผลงาน 
ทุกชิน้จะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อประชาชนและองคก์ร ซึ่งสอดคลอ้งกับแนวคิดของ Peterson and Plowman (1989)  
ไดก้ล่าวว่า คณุภาพของงาน (Quality) ผลงานจะตอ้งมีคณุภาพสงู ผูใ้ชไ้ดป้ระโยชนอ์ย่างคุม้คา่ และมีความพึงพอใจ
ในงาน งานมีความถกูตอ้ง ไดม้าตรฐาน รวดเรว็ นอกจากนีผ้ลงานท่ีมีคณุภาพควรก่อใหเ้กิดประโยชนต์อ่องคก์รดว้ย 
 1.2 ด้านปริมาณงาน ของเจ้าหน้าท่ีกรมการค้าภายใน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด ผู้วิจัย  
มีความเห็นว่า เจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายในส่วนใหญ่มีการจัดล าดับความส าคัญของปริมาณงาน มีการวางแผน 
บรหิารจดัการปรมิาณงานไวอ้ย่างเป็นขัน้ตอน สง่ผลใหป้รมิาณงานส าเรจ็ตามเปา้หมายท่ีก าหนด และมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย์ (2564) ได้กล่าวว่า พนักงานกลุ่มธนาคารส่วนใหญ่ 
ให้ความส าคัญกับปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการท างานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของกลุ่มธุรกิจธนาคาร 
ดา้นปรมิาณของงานพบวา่มีคา่เฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก  
 1.3 ด้านเวลาท่ีใช้ในงาน ของเจ้าหน้าท่ีกรมการค้าภายใน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผู้วิจัย  
มีความเห็นว่า เจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายในส่วนใหญ่สามารถแบ่งเวลาในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม ชัดเจน  
และสามารถท างานใหส้  าเรจ็ไดท้นัในเวลาท่ีก าหนด ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนภสร เชาวว์ิจตัร (2564) ไดก้ลา่วว่า 
โดยเฉพาะเวลาในการเดินทางท่ีลดลง จึงสามารถจัดสรรเวลาส่วนนี ้ไปใช้เพ่ือพักผ่อนหรือท างานได้มากขึน้  
โดยพิจารณาประกอบกับขอ้มูลระยะเวลาท่ีใชใ้นการเดินทางของกลุ่มตวัอย่างคือ 1 ชั่วโมงเป็นส่วนใหญ่และวิธีการ



เดินทางของกลุ่มตัวอย่างท่ีมีสัดส่วนใกล้เคียงกันทั้งรถสาธารณะและรถยนตส์่วนตัว กล่าวถึง การท างานท่ีบา้น
ตอ่เน่ืองของเวลาในเชิงบวกทัง้หมด 
 1.4 ดา้นความพึงพอใจในการปฏิบตัิงาน ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า เจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายในส่วนใหญ่มีความรูส้ึกว่าการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home 
ท าให้เวลาการท างานผ่านไปอย่างรวดเร็ว รูส้ึกมีความพอใจกับการท างาน อาจจะเป็นเพราะว่าผลงานออกมา 
มีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของวิรุฬ พรรณเทวี (2542) ไดก้ล่าวถึงความหมายของความพึงพอใจ  
ว่า เป็นความรูส้ึกภายในจิตใจของมนุษยท่ี์ไม่เหมือนกันขึน้อยู่ในแต่ละบุคคลว่าจะคาดหวงักับสิ่งใดส่งหนึ่ งอย่างไร  
ถ้าคาดหวังหรือมีความตัง้ใจมาก และไดร้ับการตอบสนองดว้ยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่ในทางตรงกันข้าม  
หากไม่ไดร้ับการตอบสนองตามท่ีคาดไว้อาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนีข้ึน้อยู่กับสิ่งท่ีตนตัง้ใจไว้  
วา่มีมากหรือนอ้ยเพียงใด 
 
 วัตถุประสงคท์ี่ 2 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ี
กรมการคา้ภายใน จ าแนกตามปัจจยัสว่นบคุคล  
 จากการวิจยัสรุปไดว้่าเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายในท่ีมี เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ต าแหน่งงาน 
และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ต่างกัน ไม่ท าให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home ต่างกัน 
เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีกรมการค้าภายในมีหน้าท่ี และภาระงานท่ีแตกต่างกันไปตามบริบทของตนเอง จึงท าให้ 
การปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home เป็นไปตามหนา้ท่ี ลักษณะงาน ความสามารถ และทักษะส่วนบุคคล 
ส่งผลใหก้ารปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home เกิดประสิทธิภาพตามบริบทของงาน ไม่สอดคลอ้งกับงานวิจยั
ของนภสร เชาวว์ิจตัร (2564) จากผลการศกึษากลุ่มตวัอย่างรอ้ยละ 73.33 ในงานวิจยัครัง้นีเ้ป็นเพศหญิง สถานภาพ
ของกลุ่มตวัอย่างมีสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั โดยกลุ่มตวัอย่างท่ีมีสถานภาพโสดมีการแสดงความคิดเห็นเชิงลบตอ่การท างาน
ท่ีบา้นในบางหวัขอ้มากกว่ากลุม่ตวัอย่างสถานภาพสมรส เชน่ เรื่องปฏิสมัพนัธแ์ละความรูส้กึเบื่อจากการท างานท่ีบา้น 
 
 วัตถุประสงคท์ี่ 3 เพ่ือศกึษาปัจจยัท่ีกระทบตอ่การ Work from Home ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงาน
ในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน อธิบายเป็นรายดา้นไดด้งันี ้
 3.1 ปัจจยัท่ีกระทบตอ่การ Work from Home ดา้นนโยบายขององคก์ร ไมมี่ผลตอ่ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงาน
ในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน ผูว้ิจยัมีความเห็นว่านโยบายขององคก์รท่ีประกาศใช ้
ในแต่ละครัง้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID – 19 ส่งผลให้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
ในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน เป็นไปตามสถานการณ ์ส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีสามารถ
ปฏิบตัิงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทัง้ท่ีท างานอยู่ท่ีบา้น หรือท่ีส านักงาน เป็นไปตามวัตถุประสงคข์องงาน รวมทัง้ 



การออกใชม้าตรการตา่งๆ สามารถชว่ยลดการตดิเชือ้ของการแพรร่ะบาดโรคตดิเชือ้ไวรสั COVID – 19 ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ี
ได  ้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รอ้ยต ารวจโทปุริศ ขันธเสมา (2563) ไดก้ล่าวว่าการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
การท างานท่ีบา้นเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19 ไดผ้ลตามวตัถุประสงค ์เน่ืองจากก าลงัพลทัง้  
25 นาย ปลอดภยัจากโรคระบาด โควิด-19 โดยก าลงัพลไดท้  างานท่ีบา้นแทนท่ีการท างานในส านกังาน  
 3.2 ปัจจยัท่ีกระทบตอ่การ Work from Home ดา้นอปุกรณแ์ละเทคโนโลยี มีผลตอ่ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงาน
ในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายในส่วนใหญ่ 
ใชอ้ปุกรณใ์นการปฏิบตัิงานของตนเอง เน่ืองจากกรมการคา้ภายในมีอุปกรณอ์ย่างจ ากัด ไม่เพียงพอตอ่เจา้หนา้ท่ีทกุคน 
ส่งผลใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีไม่มีอุปกรณต์อ้งเขา้ไปปฏิบตัิงานท่ีส านกังาน หรือตอ้งปฏิบตัิงานบนอุปกรณอ่ื์น ซึ่งอาจท าให้
ประสิทธิภาพของการท างานลดลงได ้สว่นเทคโนโลยีในการปฏิบตังิานบางอยา่งยงัคงตอ้งใชอ้ปุกรณภ์ายในส านกังาน 
อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home ได ้ ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชมภน์ิภา 
เขียนนอก (2562) ไดก้ล่าวว่า คอมพิวเตอร ์โทรศพัทมื์อถือ อินเทอรเ์น็ต และคา่โทรศพัท ์เป็นทรพัยากรท่ีใชใ้นการน า
นโยบาย Work from Home ไปปฏิบตัิ ซึ่งทรพัยากรเหล่านี ้ผูป้ฏิบตัิงานตอ้งจดัหาเอง บุคลากรบางคนไม่มีเครื่องมือ 
หรือมีเครื่องมือแตไ่มเ่หมาะสม เน่ืองจากไมไ่ดร้บัการจดัสรร 
 3.3 ปัจจัยท่ีกระทบต่อการ Work from Home ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน มีผลต่อ
ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home ของเจา้หนา้ท่ีกรมการคา้ภายใน ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า
การท างานท่ีบา้นอาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบตัิงานของเจา้หนา้ท่ี เพราะความเคยชินกับการอยู่ท่ีบา้น ท าใหจ้ดัสรร
เวลาการท างานได้ไม่เหมือนท างานท่ีท างาน หรือเม่ือท างานท่ีบ้านเจ้าหน้าท่ีต้องดูแลบุคคลในครอบครัว  
ไปด้วย ซึ่งอาจส่งผลต่อเวลาในการท างานได้ อีกทั้งเรื่องของสถานท่ีในการท างานอาจจะไม่เอือ้อ านวย เช่น  
ท่ีพกัไม่ไดจ้ดัเป็นสดัส่วนใหเ้หมาะแก่การท างาน อาจส่งผลตอ่ประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from 
Home ได ้ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของ ชนิกานต ์สุวรรณทรพัย ์(2564) ไดก้ล่าวว่าดา้นความสมดุลระหว่างชีวิต 
กบัการท างานโดยรวมมีความสมัพนัธก์บัความผกูพนัตอ่องคก์รของพนกังานธนาคารเอกชนส านกังานใหญ่ แห่งหนึ่ง
ในกรุงเทพมหานคร ในชว่งสถานการณแ์พรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี ระดับ 0.01 โดยมีความสัมพันธ์ในระดับต ่ า  กล่าวคือ ควรมีก าหนดเวลาในการท างานอย่างชัดเจน  
โดยเวลาท างานต้องไม่เบียดเบียนเวลาพักผ่อนของพนักงาน เพราะหากการปฏิบัติงานของพนักงานเป็นไป  
อย่างราบรื่น ไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตของพนักงานกับครอบครัว จะท าให้พนักงานมีเวลาพักผ่อนเพียงพอ  
จะสง่ผลใหพ้นกังานมีความผกูพนัตอ่องคก์รเพิ่มขึน้  
 
 



 3.4 ปัจจยัท่ีกระทบตอ่การ Work from Home ดา้นความรูแ้ละทศันคตติอ่การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 
มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในรูปแบบ Work from Home ของเจ้าหน้าท่ีกรมการค้าภายใน ผู้วิจัย 
มีความเห็นว่าเจา้หนา้ท่ีแต่ละคนมีความรูแ้ละทศันคติต่อการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ท่ีแตกต่างกันออกไป 
เม่ือไดร้บัความรูม้าในระดบัหนึ่ง ก็จะส่งผลตอ่ทศันคติในเรื่องนัน้ๆ เช่น เจา้หนา้ท่ีไม่มีความกงัวลต่อการแพร่ระบาด
ของเชือ้ COID – 19 แลว้ จึงกลบัมาปฏิบตัิงาน ณ ส านกังานเสมือนไม่มีการแพรร่ะบาด ซึ่งอาจท าใหก้ารปฏิบตัิงาน 
ในรูปแบบ Work from Home เป็นสิ่งท่ีไม่จ  าเป็นต่อการท างาน หากมีตารางการท างานท่ีบา้น อาจท าใหบุ้คคลนัน้ 
ไม่อยากปฏิบตัิงานท่ีบา้น ส่งผลใหป้ระสิทธิภาพการท างานลดลงได ้ตรงกนัขา้มกบัเจา้หนา้ท่ีท่ียงัคงกงัวลตอ่การแพร่
ระบาดของไวรสั COVID – 19 ก็จะไม่อยากมาปฏิบตัิงานท่ีส านกังาน อยากปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home 
มากกว่า  ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจยัของ นงลักษณ ์ทองไทย และ ผศ.ดร.อรไท ซัว้เจริญ (2562) ไดก้ล่าวว่าความรู ้
วิศวกรชีวการแพทยท่ี์มีความรูเ้ก่ียวกับโรคระบาดไวรสัโควิด-19 ในระดบัความรูท่ี้แตกต่างกันมีระดบัประสิทธิภาพ 
การปฏิบตังิานในชว่งสภาวะวิกฤตการเกิดโรคระบาดไวรสัโควิด-19 ท่ีแตกตา่งกนั  
 
ข้อเสนอแนะเพือ่การวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ เพิ่มขึน้ ท่ีอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from 
Home ของเจ้าหน้าท่ีกรมการคา้ภายใน เช่น ตัวแปรดา้นค่าใช้จ่าย ตัวแปรดา้นภารงาน ตัวแปรดา้นความพรอ้ม  
ในการปฏิบตังิาน Work from Home รวมทัง้ตวัแปรดา้นอ่ืน ๆ ท่ียงัไมไ่ดศ้กึษาในการวิจยัครัง้นี ้เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดไ้ปใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการปฏิบตังิานในรูปแบบ Work from Home ตอ่ไปในอนาคต 
 2. การศึกษาครัง้นีเ้ป็นการศึกษาเฉพาะเจ้าหน้าท่ีกรมการคา้ภายในเท่านั้น ในการวิจัยครัง้ต่อไปควรมี  
การขยายขอบเขตการศกึษาใหก้วา้ง และครอบคลมุยิ่งขึน้ เชน่ หนว่ยงานรฐัวิสาหกิจ องคก์รอิสระ และราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
เพ่ือใหท้ราบความคดิเห็นท่ีแตกตา่งและหลากหลายเพิ่มมากขึน้ 
 3. ควรมีการทดสอบน าสถิติอ่ืนมาใชใ้นการวิเคราะหท่ี์นอกเหนือจากสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะหผ์ลในการวิจัยนี ้ 
เพ่ือใหไ้ดผ้ลการวิเคราะหท่ี์มีความหลากหลายแตกตา่ง รวมถึงการศึกษาในเชิงการวิจยัเชิงคณุภาพ เพ่ือท าความเขา้ใจ 
ในระดบัลกึซึง้ ไดร้บัขอ้เท็จจรงิจากผูต้อบ และสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 4. ควรศึกษาความเป็นไปของการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home ในอนาคตเพิ่มขึน้ เพราะสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 มีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลใหแ้ตล่ะองคก์รมีรูปแบบการปฏิบตัิงาน 
Work from Home ท่ีแตกตา่งกนั และสง่ผลตอ่ประสิทธิภาพของการปฏิบตังิานได ้
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