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บทคดัย่อ 

การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยคุโควิด-19 ของกลุ่มคนวยัท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานในยคุโควิด -19 ของกลุ่ม

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร (1) เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการปฏิบติังานแบบการ

ท างานจากท่ีบา้น (Work From Home) ในยคุโควิด -19 ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหา



นคร (2) เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการท างานในยคุโควิด -19 ของกลุ่มคนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร ตามปัจจยัส่วนบุคคล (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท างานในยคุโควิด-19 ของ

กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ตามปัจจยัเสริม เป็นการวิจยัเชิงปริมาณโดยใช้

ประชากรกลุ่มคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร เกบ็รวมรวบขอ้มูลทั้งหมด 100 % เป็นจ านวน

ทั้งส้ิน 400 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ในการ วิเคราะห์

ขอ้มูลการวิจยัคร้ังน้ีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี (1) สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์เชิงพรรณนา ไดแ้ก่ 

ค่าความถ่ีค่า ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (2) สถิติเชิงอนุมาน ไดแ้ก่ สถิติการ

ทดสอบแบบ t-test และใชส้ถิติ ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และหากในการ

วิเคราะห์พบความแตกต่าง จะน าไปเปรียบเทียบเป็น รายคู่โดยใชวิ้ธีของ LSD 

ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัผลกระทบทางลบจาก COVID-19 ต่อพฤติกรรมการท างานใน

ยคุโควิด-19 ของกลุ่มคนวยัท างานในกรุงเทพมหานคร โดยใชข้อ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่ม

ตวัอยา่ง ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และอาชีพ เม่ือพิจารณารายดา้น อนัดบัแรก ไดแ้ก่ ดา้นพฤติกรรมการปฏิบติังานแบบการท างาน

จากท่ีบา้น (Work From Home) รองลงมา ไดแ้ก่ ดา้นปัจจยัอุปกรณ์และเทคโนโลย ี ดา้นปัจจยั

ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม และ ดา้นปัจจยัส่ิงแวดลอ้มทางครอบครัว ตามล าดบั จากการวิเคราะห์

ขอ้มูลโดยการใชส้ถิติ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ พบวา่ การ พยากรณ์ปัจจยัผลกระทบทาง

ลบจาก COVID-19 ส่งผลต่อพฤติกรรมในการท างาน โดยก าหนดระดบัความมีนยัส าคญั ทาง

สถิติท่ี 0.07 

ABSTRACT 

The objective of this research was to study working behavior in the era of COVID-19. 

of working-age people in Bangkok 1) To study the level of work-from-home behavior in the 

Covid-19 era of working-age people in Bangkok 2) To study the level of working behavior in 

the Covid-19 era of working-age people in Bangkok according to personal factors 3) To study 

working behavior in the era of COVID-19 of working-age people in Bangkok by complementary 

factor This is a quantitative research using the working age population in Bangkok. A total of 



100 percent of the data were collected for a total of 400 patients. The questionnaire was used as 

a data collection tool. The data analysis of this research was divided into 2 parts as follows: (1) 

The statistics used in the descriptive analysis were frequency values. Values, percentages, mean 

and standard deviation (2) Inferential statistics were t-test statistics and one-way variance 

statistics were used. (One-way ANOVA) and if the difference was found in the analysis will be 

compared to couples using the LSD method 

The results of the study found that factors affecting negative effects of COVID-19 on 

working behavior in the Covid-19 era of working-age people in Bangkok by using personal 

factors data of the sample group consisting of gender, age, educational level work experience 

Average monthly income and occupation when considering each aspect, the first is work from 

home behavior, followed by equipment and technology factors. Social environmental factors 

and family environmental factors, respectively, from the data analysis by using statistics. 

Multiple regression analysis revealed that predicting negative impact factors from COVID-19 

affected work behavior. The level of statistical significance was set at 0.07 

บทน า 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019(COVID-

19)) ท่ี ก าลงัระบาดหนกัอยูใ่นขณะน้ี เป็นไวรัสท่ีสามารถติดเช้ือไดท้ั้งในมนุษยแ์ละสตัว ์เร่ิมตน้

ข้ึน ในเดือนธนัวาคม พ.ศ.2562 จากเมืองอู่ฮัน่ประเทศจีน อนัตรายท่ีท าให้เส่ียงถึงชีวิต โดยเช้ือ

ไวรัสเขา้ไปท าลายการท างานของปอด และแพร่เช้ือได้อย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้ประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทอ้งท่ีทัว่ราชอาณาจกัร  

 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร มีการ

ก าหนดมาตรการปฏิบติัของภาครัฐบาลและขอความร่วมมือไปยงัภาคเอกชน  อาทิเช่น ให้

เจา้หนา้ท่ีสามารถปฏิบติังานนอกสถานท่ี หรือ Work from home ใหผู้บ้งัคบับญัชาและเจา้หนา้ท่ี

ติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัโดยใชเ้ทคโนโลยใีนการท างานต่างๆได ้ ตามสถานการณ์ปัจจุบนัท าให้



มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการท างานเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว เพ่ือรับมือกบัโรคติดเช้ือไวรัสโคโร

นา 2019 (โควิด-19)  

จากปัญหาดงักล่าวท าให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างาน

ในยคุโควิด-19 ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร  เพ่ือเป็นขอ้มูลให้แก่ผูท่ี้สนใจ

และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งไดใ้ชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา ปรับปรุง และวางแนวทางในการ

ด าเนินงานต่อไปในอนาคต 

วตัถุประสงค์การวจิัย 

เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการท างานในยคุโควิด-19 ต่อคุณภาพชีวิตในการ

ท างาน ความอยูร่อดปลอดภยัในการท างาน และการส่ือสารในการท างาน ของกลุ่มคนวยั

ท างาน 

ขอบเขตการวจิัย 

ขอบเขตด้านเน้ือหา เน้ือหาท่ีศึกษาครอบคลุมประเดน็ต่าง ๆ โดยประกอบดว้ย  

1) ตัวแปรอิสระ ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคล และ ปัจจัยผลกระทบจากโควิด-19 ต่อ

พฤติกรรมในการท างาน  

2) ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤติกรรมการท างานในยคุโควิด-19 ของกลุ่มคนวยัท างานในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตด้านพืน้ที่ การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีบางกะปิ จงัหวดั

กรุงเทพมหานคร  

ขอบเขตด้านประชากร การศึกษาคร้ังน้ีศึกษากลุ่มคนวยัท างานจ านวน 400 ราย 

กรอบแนวคดิในการวจิัย 

งานวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยคุโควิด-19 ของกลุ่มคนวยัท างานใน

เขตกรุงเทพมหานคร 



                ตัวแปรต้น/ตัวแปรอสิระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั 

สมมติฐานการวจิัย 

สมมติฐานท่ี 1 เพศแตกต่างกัน พฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 ของกลุ่มคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานท่ี 2 อายุ แตกต่างกนั พฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 ของกลุ่มคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  

 สมมติฐานท่ี 3 อาชีพแตกต่างกนั พฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 ของกลุ่มคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

1) เพศ 

2) อาย ุ

3) อาชีพ 

4) ระดบัการศึกษา 

5) ประสบการณ์ในการท างาน 

6) รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

 

 
พฤติกรรมการท างานในยคุโควิด-19 

ปัจจยัเสริม 

1) อุปกรณ์และเทคโนโลย ี

2) ส่ิงแวดลอ้มทางสงัคม 

3) ส่ิงแวดลอ้มทางครอบครัว 

 



  สมมติฐานท่ี 4 ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั พฤติกรรมการท างานในยคุโควิด-19 ของกลุ่ม

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 5 ประสบการณ์ท างานแตกต่างกนั พฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 

ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 6 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั พฤติกรรมการท างานในยคุโควิด-19 ของ

กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 7 ปัจจยัดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี มีความส าพนัธ์เชิงบวกพฤติกรรมการ

ท างานในยคุโควิด-19 ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 8 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคม มีความส าพนัธ์เชิงบวกพฤติกรรมการ

ท างานในยคุโควิด-19 ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

 สมมติฐานท่ี 9 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางครอบครัว มีความส าพนัธ์เชิงบวกพฤติกรรม

การท างานในยคุโควิด-19 ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงาน  Delamotte and 

Takezawa (1984) กล่าวถึงความหมายของคุณภาพชีวิตการท างานไวด้งัน้ีคุณภาพการท างาน โดย

ภาพรวม คือส่ิงท่ีมีความเก่ียวข้องกับการท างาน โดยมีองค์ประกอบส าคัญของค่าจ้าง

สภาพแวดลอ้มของสถานท่ีท างาน ผลตอบแทนอ่ืน ๆ จากเงินเดือนและปัจจยัพ้ืนฐาน การเล่ือน

ต าแหน่งในหน้าท่ีการงาน และความสัมพนัธ์ภายในองค์กรท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจและเป็น

แรงชกัจูงต่อการท างานของบุคคลในองคก์ร ซ่ึงองคป์ระกอบขา้งตน้ลว้นเป็นปัจจยัท่ีท าให้เกิด

การปรับปรุงและพฒันาองค์กร อีกทั้งยงัส่งผลต่อผลงานของบุคคลในองค์ให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน และมีคุณภาพชีวิตในการท างานของแต่ละบุคคลในทางท่ีน่าพึงพอใจ Office of the Civil 

Service Commission (2007) ไดท้ าการศึกษากรอบแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิตการท างาน

ของขา้ราชการพลเรือน (Quality of Work-life Framework) ซ่ึงประกอบดว้ย 4 มิติ ดงัน้ี 



 มิติดา้นการท างาน หมายถึง ทางกายภาพ ทางการบริหารงานและทางการบริหารทรัพยากร

บุคคล โดยมีรายละเอียด คือ 1) ทางกายภาพ ไดแ้ก่ การมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีมีความปลอดภยัใน

สถานท่ีท างาน มีเคร่ืองมือและอุปกรณ์การท างานท่ีเหมาะสม 2) ทางการบริหารงาน ได้แก่ การ

มีผูบ้ริหารท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม มีระบบการบริหารงานท่ีดี มีการกระจายภาระงานอย่าง

เหมาะสม มีการท างานแบบยืดหยุ่น มีขอ้บงัคบั ค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรท่ีเอ้ือต่อการ

ท างาน 3) ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยระบบ

คุณธรรม มีระบบกา้วหนา้ท่ีชดัเจน มีการบริหารผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ ขา้ราชการได้

ท างานตรงตามความรู้ความสามารถ ไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ืองไดรั้บการยอมรับ มีคุณค่า 

และมีศกัด์ิศรี 

 มิติดา้นส่วนตวั หมายถึง ความสมดุลระหว่างชีวิตกบัการท างานของขา้ราชการ ดา้น

สุขภาพร่างกายมีความแข็งแรง สุขภาพจิตดี ไม่มีความเครียด มีการพฒันาดา้นจิตใจมิติดา้น

สงัคม หมายถึง ความสมัพนัธ์ท่ีดีทุกระดบัของขา้ราชการท่ีมีความผกูพนักบัองคก์ร มีการส่ือสาร

ภายในองคก์รท่ีดี มีกิจกรรมร่วมกนัทั้งดา้นนนัทนาการ กิจกรรมเพ่ือสาธารณประโยชน์ และการ

สร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งส่วนราชการ 

 มิติด้านเศรษฐกิจ หมายถึง การได้รับค่าตอบแทนและสวสัดิการของข้าราชการท่ี

เหมาะสม มีความเป็นอยูท่ี่ดีพอสมควร รู้จกัการบริหารจดัการการเงิน 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน องคก์ร ภาครัฐ และเอกชน ในการน าขอ้มูลท่ีไดรั้บ

ไปใชใ้นการวางแผน ปรับเปล่ียน พฤติกรรมการท างาน ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในอนาคต  

 2. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารของกิจการ ใช้เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานในการวางแผนการ

ปฏิบติังาน หรือปรับแนวทางกลยทุธ์ในการท างาน เพื่อใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุด 

 3. เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนกัวิเคราะห์ หรือผูท่ี้สนใจในการใชข้อ้มูลเพ่ือท าการประเมิน 

ประสิทธิภาพ หรือแนวโนม้ในการด าเนินงาน 

 



วธีิการด าเนินการวจิัย 

 ระเบียบการวจิัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการดว้ย 

รูปแบบการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยใช้เคร่ืองมือการวิจัยแบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยแบบสอบถามท่ีใชใ้นการส ารวจน้ี เกิดจากการท่ีผูวิ้จยัไดท้ าการทบทวน

งานวิจยั วรรณกรรม และทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง จากนั้นจึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล และน าขอ้มูล

ท่ีไดรั้บมาวิเคราะห์ขอ้มูล ดว้ยวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ 

 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และวธีิการสุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยในคร้ังน้ี คือ กลุ่มประชากรท่ีอาศัยอยู่ในเขตบางกะปิ 

กรุงเทพมหานคร เป็นบุคคลกรวยัท างานท่ีอยูอ่าศยัและประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีดงักล่าว 

 ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ บุคคลกรวยัท างานท่ีอยู่อาศยัและ

ประกอบอาชีพในพ้ืนท่ีเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีจ านวนมากและผูวิ้จยัไม่อาจระบุ

จ านวนท่ีแน่นอนได ้จึงท าการคดัเลือกกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรค านวณของโคชราน Cochran 

(1977) ขนาดกลุ่มตวัอย่างท่ีค านวณไดคื้อ 384 ตวัอย่าง แต่เพ่ือป้องกนัความคลาดเคล่ือนใน

การเก็บขอ้มูลแบบสอบถาม ผูวิ้จยัจึงเก็บกลุ่มตวัอย่างเพ่ิมอีก 16 ตวัอย่าง ดงันั้นผูวิ้จยัจึงใช้

ขนาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 ตวัอยา่ง 

 การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม เป็นเคร่ืองมือในการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลในการด าเนินการวิจยั โดยมีล าดบัขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1.การศึกษาคน้ควา้หาขอ้มูล ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีงานวิจยั ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปร

พฤติกรรมในการท างานยคุโควิด-19 

 2.นิยามเฉพาะของตวัแปรตาม จดัท าเพ่ือให้ความหมายของตวัแปรต่างๆสามารถ

วดัผลไดอ้ยา่งชดัเจนยิง่ข้ึน 



 3.น านิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีไดม้าสร้างเป็นขอ้ค าถามท่ีมีความครอบคลุม และสัมพนัธ์กบั

นิยามศพัทข์องตวัแปรทั้งหมด 

 4.จดัท าร่างแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ส่วนดงัน้ี 

 ส่วนท่ี1 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นค าถามลกัษณะประชากร 

ซ่ึงจะประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และอาชีพ ซ่ึงจะเป็น

ค าถามแบบปลายปิดแบบตรวจสอบรายการ ก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามเลือกค าตอบเพียง

ค าตอบเดียว 

 ส่วนท่ี2 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี ซ่ึงประกอบไปดว้ยค าถาม

ทั้งหมด 3 ดา้น คือดา้นความเพียงพอของอุปกรณ์และเทคโนโลย ีดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี

ท่ีเอ้ือต่อการใชง้าน และดา้นความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยีซ่ึงประกอบไป

ดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 8 ขอ้ เป็นค าถามแบบประเมินค่าความส าคญั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั 

(5=มากท่ีสุด และ 1=นอ้ยท่ีสุด) 

 ส่วนท่ี3 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคม ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้ค าถาม

ทั้งหมด 3 ขอ้ เป็นค าถามแบบประเมินค่าความส าคญั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั (5=มากท่ีสุด 

และ 1=นอ้ยท่ีสุด) 

 ส่วนท่ี4  ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางครอบครัว ซ่ึงประกอบไปดว้ยขอ้

ค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ เป็นค าถามแบบประเมินค่าความส าคญั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั (5=

มากท่ีสุด และ 1=นอ้ยท่ีสุด) 

 ส่วนท่ี 5 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการท างานจากท่ีบ้าน (Work From Home) ซ่ึง

ประกอบไปดว้ยขอ้ค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ เป็นค าถามแบบประเมินค่าความส าคญั โดยแบ่ง

ออกเป็น 5 ระดบั (5=มากท่ีสุด และ 1=นอ้ยท่ีสุด) 

 ส่วนท่ี6 เป็นค าถามแบบปลายเปิดเพ่ือให้ผูต้อบแบบสอบถามไดแ้สดงความคิดเห็น

หรือขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติมเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อพฤติกรรมการท างานในยคุโควิด-19 

ของกลุ่มคนวยัท างาน ซ่ึงจะมีขอ้ค าถามทั้งหมด 1 ขอ้ 



 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 1.การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช้อธิบายลักษณะข้อมูลจาก

แบบสอบถาม โดยใชส้ถิติดงัน้ี 

 1.1 ค่าร้อยละ และค่าความถ่ีกบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงกลุ่มหรือเชิงคุณภาพ เพื่อ

อธิบายปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และอาชีพ 

 1.2 ค่าคะแนนเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานกบัตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัเชิงปริมาณ 

ได้แก่ ปัจจัยด้านอุปกรณ์และเทคโนโลยี ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางสังคม ปัจจัยด้าน

ส่ิงแวดลอ้มทางครอบครัวและพฤติกรรมการท างานจากท่ีบา้น (Work From Home) ของกลุ่ม

คนวยัท างาน ในยคุโควิด-19 

 2.การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน 

 2.1 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 ของกลุ่มคนวยั

ท างาน โดยจ าแนกตามเพศ โดยใชส้ถิติการทดสอบแบบ t-test 

 2.2 เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 ของกลุ่มคนวยั

ท างาน โดยจ าแนกตามเพศ โดยจ าแนกตาม อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ท างานและ

อาชีพ โดยการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หาก

พบความแตกต่างจ าน าไปสู่การเปรียบเทียบเป้นรายคู่ โดยการใชวิ้ธีของ LSD 

 2.3 เพ่ือศึกษาว่าปัจจยัดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยี ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคม 

ปัจจัยด้านส่ิงแวดล้อมทางครอบครัว และพฤติกรรมการท างานจากท่ีบ้าน (Work From 

Home) ของกลุ่มคนวยัท างาน ใชส้ถิติวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

 สรุปผลการวจิัย 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลแบบสอบถามการวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานใน

ยคุโควิด-19 ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 



1. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยคุโควิด-19 กลุ่มคนวยัท างาน

ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก โดยเรียงล าดบัไดแ้ก่ ดา้น

เวลา ดา้นปริมาณงาน ตามล าดบั 

2. ผลการเปรียบเทียบปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยคุโควิด-19 ของกลุ่มคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุปผลการวิจยัไดด้งัน้ี 

2.1 ผูป้ฏิบติังานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมี อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การ

ท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน และอาชีพต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานใน

ยคุโควิด-19 ต่างกนั 

2.2 ผูป้ฏิบติังานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศต่างกนั มีผลต่อปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม

การท างานในยคุโควิด-19 ไม่ต่างกนั 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19  ของกลุ่มคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 

3.1 ปัจจยัอปุกรณ์และเทคโนโลยี 2 ดา้น คือ ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยีความเพียงพอ

ของอุปกรณ์และเทคโนโลยี และดา้นความสามารถในการใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยี มีผลต่อ

ปัจจัย ท่ี มีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 ของก ลุ่มคนวัยท างานในเขต

กรุงเทพมหานครทุกดา้น 

3.2 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 ของ

กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครทุกดา้น 

3.3 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางครอบครัว มีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 

ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครทุกดา้น 

อภิปรายผลการวจิัย 

 จากการศึกษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 ของกลุ่มคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจยัไดด้งัน้ี 



1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพใน ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก โดยเรียงล าดบัไดแ้ก่ ดา้นเวลา ดา้นปริมาณงาน 

ตามล าดบั 

1.1 ดา้นเวลา โดยรวมอยูใ่นระดบัเห็นดว้ยมากท่ีสุด เน่ืองจากผูป้ฏิบติังานสามารถท างาน

ไดต้ามเป้าหมายตามเวลาท่ีองค์กรก าหนดไว ้แมว้่าจะเป็นการท างานจากท่ีบา้น (Work from 

Home) มีความรวดเร็ว และความเรียบร้อยของผลงานท่ีส าเร็จ ยอกจากน้ีการท างานจากท่ีบา้น 

(Work from Home) ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานบริหารจดัการเวลาได้ดีข้ึน สอดคลอ้งกับทฤษฎีของ 

จิตต ์อินสวา่ง (2549:1-3) ไดก้ล่าววา่ความจริงของ คนสามารถจดัการ กบัการใชเ้วลาของตนเอง

ได้ ซ่ึงเป็นการจดัการท่ีชาญฉลาด ฉะนั้นการบริหารเวลา จึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัมาก ซ่ึง

จะตอ้งเขา้กบั รูปแบบการด าเนินชีวิตและส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

1.2 ดา้นปริมาณงาน โดยรวมอยู่ในระดบัเห็นดว้ยมาก เน่ืองจากองค์กรมีการก าหนด

เป้าหมายปริมาณงานท่ีเหมาะสม การท างานจากบา้น (Work from Home) ช่วยท าใหง้านประสบ

ความส าเร็จไดต้ามเป้าหมายท่ีผูป้ฏิบติังานไดรั้บมอบหมาย ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของ

แนวคิดของออร์แกน (Organ) หรือ Dennis W.Organ ศาสตราจารยจ์ากมหาวิทยาลยัอินเดียน่า 

(Indiana University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ผูเ้ป็นเจา้ของทฤษฎีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์กร (Organ, 1987 : 8-13) กล่าวไว้ว่ า  พฤติกรรมการเป็นสมาชิกท่ี ดี ต่อองค์กร 

(Organizational Citizenship Behavior หรือ OCB) คือพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตวับุคคลเองท่ีอยู่

นอกเหนือจากบทบาทท่ีองค์กีไดมี้การก าหนดไว ้และเป็นพฤติกรรมท่ีมีความจ าเป็นต่อการ

พฒันาประสิทธิผลขององคก์ร ทั้งน้ีการท่ีพนกังานสามารถท างานไดต้ามเป้าหมายท่ีก าหนด มี

ความถูกตอ้งสามารถท างานเสร็จไดท้นัเวลา ผลงานท่ีออกมามีคุณภาพตรงตามมาจรฐาน แสดง

ใหเ้ห็นวา่พนกังานมีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

2. ผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมในการปฏิบติังานแบบการท างานจากท่ีบา้น (Work from 

Home) ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล สามารถสรุป

ผลการวิจยัไดด้งัน้ี 



2.1 ผูป้ฏิบัติงานกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ ระดับการศึกษา 

ประสบการณ์การท างาน รายได้เฉล่ียต่อเดือน และอาชีพต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมในการ

ปฏิบติังานแบบการท างานจากท่ีบา้น (Work from Home) ต่างกนั ซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง

ไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดของปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2548, น. 132-139 อา้งถึงใน อคัรเดช ไม้

จนัทร์, 2560) กล่าวว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในงานโดยรวมมีอยูห่ลายปัจจยั ซ่ึงหน่ึงใน

นั้นคือปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ เน่ืองจากปัจจยัต่างๆ เหล่าน้ีมี

ผลกระตุน้ใหก้ารท างานของพนกังานมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.2 กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีเพศท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อพฤติกรรม

การท างานในยคุโควิด-19 ไม่ต่างกนัซ่ึงเป็นไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้ 

3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัมีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 ของกลุ่มคนวยั

ท างานในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถอภิปรายผลการวิจยั ไดด้งัน้ี 

3.1 ปัจจยัอปุกรณ์และเทคโนโลยี 2 ดา้น คือ ดา้นอุปกรณ์และเทคโนโลยีความเพียงพอ

ของอุปกรณ์และเทคโนโลย ีมีผลต่อปัจจยัมีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยคุโควิด-19 ของกลุ่ม

คนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครในทุกดา้น  

3.2 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางสังคม มีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 ของ

กลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครทุกดา้น ซ่ึงเห็นไดช้ดัวา่การอยูร่่วมกนัในสังคม ทั้งการ

ท างานของพนักงาน การบริหารจดัการทรัพยากรให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อให้งานเสร็จ

ทนัเวลา นโยบายขององคก์รมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานในเชิงบวก เป็นตน้ 

3.3 ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้มทางครอบครัว มีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 

ของกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครทุกดา้น จากการคน้ควา้พบว่าบรรทดัฐานสังคมท่ี

บา้น โดยมีความเห็นดว้ยอยา่งยิ่งท่ีสุดว่าการปฏิบติังานท่ีบา้นในช่วงโควิด-19 ไม่ไดก่้อให้เกิด

ความขดัแยง้ใดๆในครอบครัว แต่เป็นการส่งผลใหค้รอบครัวสนิทกนัยิง่ข้ึน 

 

 



ข้อเสนอแนะ 

 จากผลการวิจยัในคร้ังน้ี มีขอ้เสนอแนะในการวิจยัเพื่อใชป้ระโยชน์และแนวทางส าหรับ

องค์กรหรือผู ้ท่ีต้องการศึกษาเ ก่ียวกับพฤติกรรมการท างานในยุคโควิด-19 ในเขต

กรุงเทพมหานคร ดงัน้ี 

 ปัจจยัส่วนบุคคลจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีแสดงให้เห็นว่า ปัจจยัดา้นอายุ ดา้นระดบั

การศึกษา ดา้นประสบการณ์ท างาน และดา้นอาชีพ มีผลต่อพฤติกรรมการท างานในยคุโควิด-19 

ในเขตกรุงเทพมหานครต่างกนั องค์กรจึงควรให้ความส าคญัในเร่ืองของการฝึกอบรมทกัษะ

ต่างๆในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบติังาน

ใหก้บัพนกังานทุกระดบั 

 ปัจจัยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบการท างานจากท่ีบา้น (Work from Home)

พบว่าจากผลการวิจยัโดยมีขอ้เสนอแนะโดยกลุ่มตวัอยา่งไดใ้ห้เห็นว่าลกัษณะงานเหมาะสมกบั

การท างานท่ีบา้น พนักงานสามารถลดเวลาในการเดินทางในการท างานได ้แต่ยงัคงสามารถ

ท างานไดต้ามเป้าหมายขององคก์รก าหนดไว ้  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาตวัแปรดปั้จจยัดา้นอ่ืนๆเพ่ิมเติม ท่ีจะส่งผลต่อ พฤติกรรมการท างาน

ในยุคโควิด-19 ในเขตกรุงเทพมหานคร เช่นปัจจยัดา้นทศันคติในการท างาน ปัจจยัดา้นการ

แรงจูงใจในการปฎิบติังาน เพ่ือให้สามารถน ามาแกไ้ขและปรับปรุง เพ่ือน ามาใชป้ระโยชน์ใน

องคก์รใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 

2. ประชากรท่ีศึกษาคร้ังน้ีเป็นเพียงกลุ่มคนวยัท างานในเขตกรุงเทพมหานครเท่านั้น ควร

จะมีการเลือกกลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังต่อไปท่ีแตกต่างกนัจากเดิม หรือเพ่ิมกลุ่มขนาด

ประชากร เพ่ือใหไ้ดข้อ้มูลท่ีหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน 

3. การศึกษาคร้ังต่อไปอาจน ากรอบแนวคิดในคร้ังน้ีไปใช้ใหม่อีกคร้ัง โดยมีการ

ปรับเปล่ียนตัวแปรต้นและข้อค าถาม เพ่ือให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการท างานท่ีอาจจะ



เปล่ียนแปลงไปตามกระแสโลก เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติท่ีมีความสอดคลอ้งกบั

สถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆเพ่ิมมากยิง่ข้ึน 
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