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บทคดัย่อ 
 กำรวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค ์(1) เพื่อศกึษำประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน 
(Work from Home) ของผู้ปฏบิตัิงำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร (2) เพื่อศกึษำประสทิธภิำพใน
กำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home) ของผู้ปฏิบัติงำนสอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหำนครจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล และ (3) เพื่อศึกษำปัจจยัอุปกรณ์และเทคโนโลยี นโยบำย
องค์กร และบรรทดัฐำนสงัคมทีบ่้ำนที่ส่งผลต่อประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น 
(Work from Home) ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร  

กลุ่มตวัอย่ำงทีใ่ชใ้นกำรวจิยัครัง้นี้คอืผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 400 คน 
โดยใช้แบบสอบถำมเป็นเครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และ 
ส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำน ทดสอบสมมุตฐิำนดว้ยสถติกิำรทดสอบแบบ t-test สถติคิวำมแปรปรวนทำงเดยีว 
(One-way ANOVA) และหำกพบควำมแตกต่ำงจะน ำไปเปรยีบเทยีบเป็นรำยคู่ โดยใช้วธิขีอง LSD และ
ใชส้ถติกิำรถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression)  

ผลกำรทดสอบสมมุติฐำนพบว่ำผู้ปฏิบัติงำนสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครที่มีอำยุ   
ระดบักำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และต ำแหน่งงำนต่ำงกนั ท ำใหป้ระสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำน
แบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work from Home) ต่ำงกนั และผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร
ที่มีเพศต่ำงกัน ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home)  
ไม่ต่ำงกนั นอกจำกนี้ปัจจยัดำ้นอุปกรณ์และเทคโนโลยทีีเ่อื้อต่อกำรใชง้ำน และดำ้นควำมสำมำรถในกำรใช้
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อุปกรณ์และเทคโนโลย ีนโยบำยองคก์ร และบรรทดัฐำนสงัคมทีบ่ำ้น มผีลต่อประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำน
แบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work from Home) ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร 
ค าส าคญั: กำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น, ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำน, ผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัช ี

ABSTRACT 
 The objectives of this research were (1)  to study the efficiency of working from home of 
audit assistant in Bangkok (2 )  to study the efficiency of working from home of audit assistant in 
Bangkok by personal factors and (3 )  to study factors that equipment and technology, corporate 
policy and home social structure affecting the efficiency of working from home of audit assistant 
in Bangkok.  

The sampling group was used in this research was 400 audit assistants in Bangkok and 
used a questionnaire as a survey tool for collecting data. Then the collected data were analyzed 
in terms of frequency, percentage, mean and standard deviation. Moreover, the hypothesis was 
tested with t-test and one-way ANOVA statistics. Besides, if the differences were found, they 
would be analyzed in pair by LSD method and multiple regression.  
 Results of the hypothesis test found that differences in age, education level, working 
experience, and job positions affect the efficiency of working from home of audit assistant in 
Bangkok. However, the difference of gender was not affected to this efficiency. Further, factors 
that equipment and technology facilitating conditions, equipment and technology literacy, 
corporate policy and home social structure affecting the efficiency of working from home of audit 
assistant in Bangkok. 
Keywords: Work from Home, Efficiency of Working, Audit Assistant 

บทน า 
เนื่องจำกสถำนกำรณ์ปัจจุบนัของทัว่โลกรวมถงึประเทศไทยนัน้ไดม้กีำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อ

ไวรสัโคโรนำ 2019 (โควดิ-19) ศูนย์บรหิำรสถำนกำรณ์แพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 (ศบค.) ได้ก ำหนด
มำตรกำรควบคุมกำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ-19 ทีเ่ขม้งวดมำกขึน้ เนื่องจำกกำรแพร่ระบำดมคีวำมรุนแรง
มำกขึน้จำกกำรกลำยพนัธุข์องเชือ้โรคทีแ่พร่ระบำดไดง้่ำยยิง่ขึน้ โดยก ำหนดมำตรกำรกำรปฏบิตัใินพืน้ที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในเขตกรุงเทพมหำนครถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เขม้งวด สบค.จงึก ำหนดให้ส่วนรำชกำร รฐัวสิำหกิจ และภำคเอกชนใช้กำรปฏบิตัิงำนนอกสถำนที่ตัง้ 
ให้มำกทีสุ่ด เพื่อป้องกนัและควบคุมกำรแพร่เชื้อในสถำนประกอบกจิกำร ท ำให้มมีำตรกำรเว้นระยะห่ำง
ทำงสงัคม (Social Distancing) ช่วยลดควำมแออดั ลดกำรสมัผสัในสถำนประกอบกิจกำร เช่น เหลื่อมเวลำ
ท ำงำน ปฏบิตังิำนทีบ่ำ้น กำรประชุมผ่ำนระบบเครอืขำ่ยคอมพวิเตอร ์ซึง่เป็นกำรจ ำกดักำรตดิต่อและกำรสมัผสั
ระหว่ำงคนที่จะสำมำรถช่วยลดอัตรำกำรแพร่เชื้อโรคได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงท ำให้หลำย ๆ องค์กรนัน้ 
มกีำรเปลีย่นแปลงรูปแบบกำรท ำงำน เพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดของโควดิ-19 ทีม่แีนวโน้มในกำรแพร่กระจำย
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อย่ำงต่อเนื่องนัน้กค็อื กำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work from Home) เพื่อเป็นกำรป้องกนัไม่ใหเ้กดิกำรแพร่ระบำด
ของโควิด-19 รวมถึงไม่ให้มกีำรแพร่ระบำดไปสู่ชุมชน รวมถึงป้องกันกำรเสยีชีวิต และลดผลกระทบ 
ทำงเศรษฐกจิสงัคม  
 ปัจจุบนัเทคโนโลยมีคีวำมกำ้วหนำ้เป็นอยำ่งยิง่ ส่งผลใหก้ำรด ำรงชวีติของมนุษยเ์ปลีย่นแปลงไป
ในทศิทำงทีด่ขีึน้ มเีครื่องมอืเทคโนโลยทีีอ่ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ  มำกมำย โดยเฉพำะกำรตดิต่อสื่อสำร
ผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ต ท ำให้สำมำรถเข้ำถึงข้อมูลได้ตลอดเวลำ ท ำให้ คนที่อยู่ห่ำงไกลสำมำรถ
ติดต่อสื่อสำรถึงกันได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว เพรำะปัจจัยด้ำนอุปกรณ์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
มคีวำมกำ้วหน้ำเป็นอย่ำงมำก โดยเฉพำะโปรแกรม หรอืแอปพลเิคชนัต่ำง ๆ ทีจ่ะช่วยใหพ้นักงำนแต่ละคน
สำมำรถท ำงำนร่วมกันได้เป็นอย่ำงดี ไม่ว่ำจะเป็น Zoom Skype และ Microsoft Teams และระบบ 
กำรเก็บขอ้มูลอย่ำง Cloud Storage ทัง้นี้เพื่อใหผู้้ทีท่ ำงำนทำงไกลมีสภำพแวดล้อมทีเ่หมำะสมใกลเ้คยีง
กบักำรท ำงำนทีส่ ำนักงำน สำมำรถท ำงำนและสื่อสำรกนัทีไ่หนเมื่อไหร่กไ็ดจ้งึเกดิเทรนดก์ำรท ำงำนทีบ่ำ้นขึน้  
 เนื่องจำกผู้วิจยัท ำงำนในด้ำนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรปฏิบัติงำนสอบบัญช ีด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มำของ 
กำรศึกษำวิจัยเรื่อง ประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home) 
ของผู้ปฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร ผู้วจิยัจงึเหน็ถงึควำมส ำคญัของผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั
และปัญหำเบื้องต้นที่มีผลต่อประสิทธิภำพกำรในปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from 
Home) ของผู้ปฏิบัติงำนสอบบัญชี ที่ควรศึกษำคือกำรศึกษำว่ำปัจจัยใดที่ส่งผลให้เกิดกำรใช้ระบบ 
กำรท ำงำนไปใช้เพื่อที่จะสำมำรถน ำไปพฒันำปรบัปรุงให้พนักงำนเกิดกำรท ำงำนจำกที่บ้ำนได้อย่ำง 
มปีระสทิธภิำพใกลเ้คยีงกบักำรท ำงำนทีส่ ำนักงำนโดยเริม่ตัง้แต่กำรประเมนิประสทิธภิำพกำรปฏบิตังิำน
ของผู้ปฏิบัติงำนสอบบัญชี ผู้วิจ ัยใช้ทฤษฎีของ Peterson & Plowman (1953) ที่ประกอบไปด้วย  
กำรบรรลุจุดมุ่งหมำยในด้ำนคุณภำพงำน ด้ำนปริมำณงำน และด้ำนเวลำกำรปฏิบัติงำน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศกึษำปัจจยัอุปกรณ์และเทคโนโลย ีนโยบำยองคก์ร และบรรทดัฐำนสงัคมทีบ่ำ้นทีม่ผีลต่อ
ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work from Home) ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชี
ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
1. เพื่อศึกษำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home)  

ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร 
2. เพื่อศึกษำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home)  

ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล 
3. เพื่อศกึษำปัจจยัอุปกรณ์และเทคโนโลย ีนโยบำยองคก์ร และบรรทดัฐำนสงัคมที่บำ้นที่ผลต่อ

ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่้ำน (Work from Home) ของผู้ปฏบิตัิงำนสอบบญัชี
ในเขตกรุงเทพมหำนคร   
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ขอบเขตงานวิจยั 
 กำรศกึษำวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดก้ ำหนดขอบเขตกำรวจิยั ดงัหวัขอ้ต่อไปนี้ 
 1.ขอบเขตด้านเน้ือหาการวิจยั  

1.1 ตวัแปรอสิระ ประกอบดว้ย  
1.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อำยุ ระดบักำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และ

ต ำแหน่งงำน  
1.1.2 ปัจจยัอุปกรณ์และเทคโนโลย ี 
1.1.3 นโยบำยองคก์ร  
1.1.4 บรรทดัฐำนสงัคมทีบ่ำ้น 

1.2 ตวัแปรตำม คอื ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work from Home) 
ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร ประกอบดว้ย ดำ้นคุณภำพงำน ดำ้นปรมิำณงำน และ
ดำ้นเวลำ 

2. ขอบเขตด้านประชากรการวิจยั  
ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ปฏิบัติงำนอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร ซึ่งไม่สำมำรถทรำบจ ำนวน

ประชำกรไดอ้ย่ำงแน่ชดั 
 3. ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีการวิจยั  

เขตกรุงเทพมหำนคร 
 4. ขอบเขตด้านระยะเวลาการวิจยั  

เริม่ด ำเนินกำรวจิยัตัง้แต่เดอืนมกรำคม พ.ศ.2565 ถงึเดอืนมนีำคม พ.ศ.2565 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 
1. เพื่อใหท้รำบถงึประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work from Home) 

ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครจ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล 
2. เพื่อให้ทรำบถึงปัจจยัอุปกรณ์และเทคโนโลย ีนโยบำยองค์กร และบรรทดัฐำนสงัคมที่บ้ำน 

ที่ส่งผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชีแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home)  
หำกปัจจยัใดมผีลต่อประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนสอบบญัชแีบบกำรท ำงำนจำกที่บำ้น (Work from Home) 
องคก์รควรส่งเสรมิและสนับสนุนปัจจยัเหล่ำนี้ 

3. องค์กรสำมำรถน ำผลกำรวจิยัไปเป็นแนวทำงในกำรปรบัปรุงพฒันำระบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น 
(Work from Home) เพื่อใหพ้นักงำนสำมำรถปฏบิตังิำนสอบบญัชไีดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้  
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กรอบแนวคิดการวิจยั 

ตวัแปรอิสระ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตวัแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

สมมุติฐานการวิจยั 
 1. ผู้ปฏบิตัิงำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครที่ม ีเพศ อำยุ ระดบักำรศกึษำ ประสบกำรณ์
กำรท ำงำน และต ำแหน่งงำนต่ำงกนั มผีลต่อประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น 
(Work from Home) ต่ำงกนั 

2. ปัจจยัด้ำนอุปกรณ์และเทคโนโลยแีละ นโยบำยองค์กร และบรรทดัฐำนสงัคมที่บ้ำนมผีลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home) ของผู้ปฏิบัติงำน 
สอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
แนวคิดเกีย่วกบัประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน  
Peterson & Plowman (1953, อ้ำงถึงใน สมพงศ์ รตันนุพงศ์, 2558) ได้กล่ำวว่ำองค์ประกอบ

ของประสทิธภิำพกำรท ำงำนไว ้ดงันี้ 
1. คุณภำพของงำน (Quality) จะต้องมีคุณภำพสูงคือผู้ผลิตและผู้ใช้ได้ประโยชน์คุ้มค่ำและ 

มคีวำมพงึพอใจ 

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

แบบการท างานจากท่ีบ้าน 
(Work from Home)  

ของผู้ปฏิบติังานสอบบญัชี 
ในเขตกรงุเทพมหานคร 

- ดำ้นคุณภำพงำน 

- ดำ้นปรมิำณงำน 

- ดำ้นเวลำ 

ปัจจยัอุปกรณ์และ

เทคโนโลยี 
- ควำมเพยีงพอ 
- เอื้อต่อกำรใชง้ำน 
- ควำมสำมำรถในกำรใช้ 

ปัจจยันโยบายองคก์ร 

ปัจจยับรรทดัฐานสงัคมท่ีบ้าน 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

- เพศ 

- อำย ุ

- ระดบักำรศกึษำ 

- ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

- ต ำแหน่งงำน 
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2. ปรมิำณ (Quantity) งำนทีเ่กดิขึน้ตอ้งเป็นไปตำมควำมคำดหวงัของหน่วยงำน 
3. เวลำ (Time) คอืเวลำทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนตอ้งอยู่ในลกัษณะทีถู่กตอ้ง เหมำะสมกบัหลกักำร

และทนัสมยั 
4. ค่ำใชจ้่ำย (Cost) เป็นในกำรด ำเนินกำรทัง้หมดจะตอ้งเหมำะสมกบังำนและวธิกีำร คอืจะตอ้ง

ลงทุนน้อยและไดผ้ลก ำไรมำกทีสุ่ด 
แนวคิดเกีย่วกบัอปุกรณ์และเทคโนโลยี 
1. ควำมเพยีงพอดำ้นอุปกรณ์และเทคโนโลย ี
ประสทิธภิำพกำรท ำงำนทำงไกลมกัจะลดลง เนื่องจำกพนักงำนประสบปัญหำต่ำงๆ เพื่อเพิม่

ประสทิธภิำพกำรท ำงำนใหส้งูขึน้นัน้ พนักงำนควรมเีครื่องมอือุปกรณ์ต่ำงๆ และเทคโนโลยี เช่น Zoom, 
Microsoft Teams มีควำมเพียงพอและเหมำะสมใช้จึงจะท ำให้พนักงำนสำมำรถท ำงำนระยะไกลได้ 
อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใชใ้นกำรประชุมทำงไกลหรอืกำรตดิต่อประสำนงำนกนั  

2. อุปกรณ์และเทคโนโลยทีีเ่อื้อต่อกำรใชง้ำน 
กำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้นขึน้อยูก่บัปัจจยัอุปกรณ์และเทคโนโลยอีย่ำงมำก ปัจจยัเหล่ำนี้อำจส่งผลต่อ

ประสิทธิภำพกำรท ำงำนได้เช่นกัน หำกพนักงำนสำมำรถเข้ำถึงและได้รบักำรสนับสนุนเทคโนโลยี 
อุปกรณ์เครื่องมอืทีเ่หมำะสม สำมำรถช่วยเพิม่ประสทิธภิำพกำรท ำงำนได ้หำกมขีอ้จ ำกดัหรอืหยุดชะงกั
ของเครือข่ำยอินเทอร์เน็ตและกำรมีปัญหำในกำรส่งข้อมูลระหว่ำงพนักงำนก็จะท ำให้ผลผลิตลดลง  
(Esra Thorstensson, 2020) 

3. ควำมสำมำรถในกำรใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลย ี
ปัจจยัส ำคญัในกำรอ ำนวยควำมสะดวกคอื “ควำมเหมำะสมของพื้นที่ท ำงำนที่บ้ำน  กำรรบัรู้

ควำมสำมำรถของตนเอง กำรเขำ้ถึงเทคโนโลยทีีเ่หมำะสม และควำมพร้อมของเทคนิค และกำรสนับสนุน
ดำ้นลอจสิตกิส”์ (Davidson and Khaifa, 2000) 

แนวคิดเกีย่วกบันโยบายองคก์ร 
นโยบำยองค์กร คือ ปัจจยัส่วนที่ผู้บรหิำรระดบัสูงต้องก ำหนดเป้ำหมำยและสนับสนุนเพื่อให้

องค์กรด ำเนินงำนอย่ำงมีทศิทำง บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมแนวทำงที่ก ำหนด มีกำรศึกษำ
พบว่ำกำรสนับสนุนจำกผู้บรหิำรมคีวำมสมัพนัธ์กับประสทิธภิำพกำรท ำงำนทำงไกล ทัง้ผู้บรหิำรและ
พนักงำนรับรู้ถึงกำรท ำงำนได้ดีขึ้น (Baruch, 2000 อ้ำงถึงใน Esra Thorstensson, 2020) องค์กรมี
วฒันธรรมที่ใหค้วำมส ำคญักบักำรท ำงำนทีย่ดืหยุ่นและเชื่อใจต่อพนักงำน กำรยอมรบักำรท ำงำนทำงไกล
จะมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นไปไดม้ำกกว่ำในเรื่องระบบกำรวดัผลของกำรท ำงำนทำงไกลพบว่ำระบบกำรวดัผล
ทีเ่หมำะสมกบักำรท ำงำนทำงไกลคอืระบบกำรวดัผลทีเ่น้นทีผ่ลงำน (Management by result oriented)  

แนวคิดเกีย่วกบับรรทดัฐานสงัคมทีบ่้าน 
บรรทดัฐำนกลุ่มอำ้งองิ กล่ำวคอื กำรทีบุ่คคลรบัรูแ้รงกดดนัจำกสงัคมหรอืกลุ่มอำ้งองิทีม่คีวำมส ำคญั

ต่อเขำในกำรทีจ่ะแสดงหรอืไม่แสดงพฤตกิรรมนัน้ๆ (Ajzen, 1991 อำ้งถงึใน ชำลณีิ ฐติโิชตพิณิชย์, 2560) 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่คนใกล้ชดิไดท้ ำพฤตกิรรมนัน้ หรอืคำดหวงัให้เขำแสดงพฤตกิรรมนัน้ บุคคลนัน้กม็ี
แนวโน้มทีจ่ะคลอ้ยตำมและท ำตำมพฤตกิรรมนัน้ดว้ย  
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โครงสร้ำงสงัคมที่บ้ำน (Home Social Structure) เป็นปัจจยัที่มุ่งเน้นไปที่กำรรบัรู้ของบุคคล
เกีย่วกบับุคคลในครอบครวั และเพื่อนฝงู มกีำรศกึษำระบุว่ำกำรไดร้บักำรสนับสนุนจำกครอบครวัส่งผล
ต่อกำรท ำงำนทำงไกล กล่ำวคอืหำกสมำชกิในครอบครวัของผู้ที่ท ำงำนทำงไกลจำกที่บำ้นมคีวำมเขำ้ใจ 
โดยให้ควำมเคำรพเวลำในกำรท ำงำนเมื่อเขำท ำงำนอยู่บ้ำน กำรสนับสนุนจำกครอบครวัจะมคีวำมสมัพนัธ์
ทำงบวกกับคุณภำพชีวิตและควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนทำงไกล รวมถึงควำมสัมพันธ์กับองค์กำร 
(Haines et al., 2002 อำ้งถงึใน ชำลณีิ ฐติโิชตพิณิชย์, 2560) 

วิธีการด าเนินงานวิจยั 
ระเบียบการวิจยั 
เป็นกำรวจิยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นกำรวจิยัทีม่กีำรศกึษำตำมสภำพ

ที่เป็นไปตำมธรรมชำติ โดยไม่มีกำรจดักระท ำ หรือควบคุมตวัแปรใด ๆ เป็นกำรเก็บรวบรวมขอ้มูล
ภำคสนำมแบบวจิยัตดัขวำง (Cross Sectional Studies) คอืเป็นกำรเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลำใดเวลำหนึ่ง
เพยีงครัง้เดยีวโดยใชเ้ครื่องมอืกำรวจิยัเป็นแบบสอบถำมอเิลก็ทรอนิกส์ และท ำกำรวเิครำะห์ขอ้มูลดว้ย
วธิกีำรทำงสถติโิดยใชโ้ปรแกรมส ำเรจ็รูป 

ประชากร กลุ่มตวัอย่างและวิธีการสุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มประชำกรในกำรวิจัยในครัง้นี้  คือ ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีที่ปฏิบัติงำนอยู่ ในเขต

กรุงเทพมหำนคร ซึ่งผู้วจิยัไม่สำมำรถที่จะทรำบจ ำนวนผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบญัชทีี่ปฏิบตัิงำนอยู่ในเขต
กรุงเทพมหำนครได้อย่ำงชดัเจน ผู้วจิยัจงึสุ่มตวัอย่ำงแบบสะดวก เนื่องจำกไม่ทรำบจ ำนวนประชำกร 
ที่แน่นอนนัน้ ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงจึงได้ใช้วิธีกำรหำจ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงโดยกำรเปิดตำรำงหำ 
ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงของ Taro Yamane (1973) เพื่อก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงในกำรวิจยั  
โดยท ำกำรเลอืกจำกตำรำงแบบไม่ทรำบจ ำนวนทีแ่น่นอน หรอื ∞ (Infinity) จำกค่ำควำมคลำดเคลื่อน 5% 
ทีร่ะดบัควำมเชื่อมัน่ 95% โดยผลจำกกำรเปิดตำรำงของ Taro Yamane (1973) ไดข้นำดของกลุ่มตวัอย่ำง
จ ำนวน 400 คน 

การสร้างเครือ่งมือทีใ่ช้ในการวิจยั 
ในกำรวจิยัในครัง้นี้ผู้วจิยัได้ใช้แบบสอบถำมอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมอืในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

โดยใชก้ำรสรำ้งแบบสอบถำมขึน้ตำมกรอบแนวคดิในกำรวจิยั มขี ัน้ตอนในกำรด ำเนินกำรดงันี้  
 1. ศกึษำคน้ควำ้ ทฤษฎ ีแนวคดิ หลกักำร และงำนวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งในเรื่องปัจจยัสว่นบคุคล 

อุปกรณ์และเทคโนโลย ีนโยบำยองคก์ร บรรทดัฐำนสงัคมทีบ่ำ้น และประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำน 
 2. นิยำมศพัทเ์ฉพำะของตวัแปรตำม และตวัแปรอสิระ เพื่อใหไ้ดค้วำมหมำยของตวัแปร

แต่ละตวัเพื่อทีจ่ะสำมำรถใชว้ดัผลไดอ้ย่ำงชดัเจน  
 3. น ำนิยำมศพัทเ์พื่อเฉพำะมำสรำ้งขอ้ค ำถำมทีม่คีวำมครอบคลุม สมัพนัธก์บันิยำมศพัท์

เฉพำะของตวัแปรทีใ่ชใ้นกำรวดัผล  
 4. ด ำเนินกำรจดัท ำร่ำงแบบสอบถำมโดยอำ้งองิจำกนิยำมศพัทเ์ฉพำะ ซึง่ประกอบไปดว้ย 

6 ส่วน ดงันี้  
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ส่วนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม ซึ่งเป็นค ำถำมลกัษณะประชำกร ซึ่ง
จะประกอบไปด้วย เพศ อำยุ ระดบักำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และต ำแหน่งงำน ซึ่งจะเป็น
ค ำถำมแบบปลำยปิดแบบตรวจสอบรำยกำร ก ำหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถำมเลอืกตอบเพยีงค ำตอบเดยีว  

ส่วนที่ 2 ขอ้มูลเกีย่วกบัปัจจยัด้ำนอุปกรณ์และเทคโนโลย ีซึ่งจะประกอบไปดว้ยค ำถำม
ทัง้หมด 3 ด้ำน คือ ด้ำนควำมเพียงพอของอุปกรณ์และเทคโนโลยี ด้ำนอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อ 
กำรใชง้ำน และดำ้นควำมสำมำรถในกำรใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลยซีึง่จะประกอบไปด้วยขอ้ค ำถำมทัง้หมด 
9 ขอ้เป็นค ำถำมแบบประเมนิค่ำควำมส ำคญั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั (5=มำกทีสุ่ด และ 1=น้อยทีสุ่ด) 

ส่วนที ่3 ขอ้มูลเกีย่วกบัปัจจยันโยบำยองคก์รซึง่จะประกอบไปด้วยขอ้ค ำถำมทัง้หมด 5 ขอ้ 
เป็นค ำถำมแบบประเมนิค่ำควำมส ำคญั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั (5=มำกทีสุ่ด และ 1=น้อยทีสุ่ด) 

ส่วนที ่4 ขอ้มูลเกีย่วกบัปัจจยับรรทดัฐำนสงัคมที่บำ้นซึง่จะประกอบไปด้วยขอ้ค ำถำมทัง้หมด 
4 ขอ้ เป็นค ำถำมแบบประเมนิค่ำควำมส ำคญั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั (5=มำกทีสุ่ด และ 1=น้อยทีสุ่ด) 

ส่วนที ่5 ขอ้มูลเกีย่วกบัประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work 
from Home) ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัช ีซึง่จะประกอบไปดว้ยค ำถำมทัง้หมด 3 ดำ้น คอื ดำ้นคุณภำพงำน 
ด้ำนปรมิำณงำน และด้ำนเวลำ ซึ่งจะประกอบไปดว้ยขอ้ค ำถำมทัง้หมด 9 ขอ้  เป็นค ำถำมแบบประเมนิ
ค่ำควำมส ำคญั โดยแบ่งออกเป็น 5 ระดบั (5=มำกทีสุ่ด และ 1=น้อยทีสุ่ด) 

ส่วนที ่6 เป็นขอ้ค ำถำมแบบปลำยเปิดเพื่อใหผู้้ตอบแบบสอบถำมได้แสดงควำมคดิเหน็หรอื
ขอ้เสนอแนะเพิม่เตมิเกีย่วกบัประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work from Home) 
ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชซีึง่จะมขีอ้ค ำถำมทัง้หมด 1 ขอ้ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. กำรวเิครำะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิพรรณนำ โดยใชส้ถติดิงันี้  

1.1 ค่ำรอ้ยละ และค่ำควำมถีก่บัตวัแปรทีม่รีะดบักำรวดัเชงิกลุ่มหรอืเชงิคุณภำพ เพื่ออธบิำย
ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อำยุ ระดบักำรศกึษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน และต ำแหน่งงำน  

1.2 ค่ำคะแนนเฉลีย่ และส่วนเบีย่งเบนมำตรฐำนกบัตวัแปรทีม่รีะดบักำรวดัเชงิปรมิำณ ไดแ้ก่ 
ปัจจยัด้ำนอุปกรณ์และเทคโนโลย ี ปัจจยัด้ำนนโยบำยองค์กร ปัจจยัด้ำนบรรทดัฐำนสงัคมที่บ้ำน และ
ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่้ำน (Work from Home) ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชี
ในเขตกรุงเทพมหำนคร 

2. กำรวเิครำะหข์อ้มูลโดยใชส้ถติเิชงิอนุมำน  
2.1 เพื่อศึกษำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home) 

ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร โดยจ ำแนกตำมเพศ โดยใชส้ถติกิำรทดสอบแบบ t-test 
2.2 เพื่อศกึษำประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work from Home) 

ของผู้ปฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร โดยจ ำแนกตำม อำยุ ระดบักำรศกึษำ ประสบกำรณ์
กำรท ำงำนและต ำแหน่งงำน โดยใช้กำรวเิครำะห์ขอ้มูลด้วยสถิติควำมแปรปรวนทำงเดยีว (One-way 
ANOVA) หำกพบควำมแตกต่ำงจะน ำไปสู่กำรเปรยีบเทยีบเป็นรำยคู่ โดยกำรใชว้ธิขีอง LSD 
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2.3 เพื่อศกึษำว่ำปัจจยัด้ำนอุปกรณ์และเทคโนโลย ีนโยบำยองคก์ร และบรรทดัฐำนสงัคมที่บ้ำน 
มผีลต่อประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บำ้น (Work from Home) ของผู้ปฏบิตังิำน
สอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร ใชส้ถติวิเิครำะหถ์ดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

สรปุผลการวิจยั 
กำรวเิครำะห์ขอ้มูลแบบสอบถำมกำรวจิยัเรื่อง ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำนแบบกำรท ำงำน

จำกที่บ้ำน (Work from Home) ของผู้ปฏิบัติงำนสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนคร สำมำรถสรุป
ผลกำรวจิยัไดด้งันี้ 

1. ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from 
Home) ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร โดยรวม มรีะดบัควำมคดิเหน็อยู่ในระดบัมำก 
โดยเรยีงล ำดบัไดแ้ก่ ดำ้นคุณภำพงำน ดำ้นเวลำ และดำ้นปรมิำณงำน ตำมล ำดบั 

2. ผลกำรเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพในกำรปฏิบตัิงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from 
Home) ของผู้ปฏบิตัิงำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล สำมำรถสรุป
ผลกำรวจิยัไดด้งันี้ 

2.1 ผู้ปฏิบัติงำนสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครที่มอีำยุ ระดบักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 
กำรท ำงำน และต ำแหน่งงำนต่ำงกนั มผีลต่อประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น 
(Work from Home) ต่ำงกนั 

2.2 ผู้ปฏบิตัิงำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครที่มเีพศต่ำงกนั มผีลต่อประสทิธภิำพใน
กำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work from Home) ไม่ต่ำงกนั 

3. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัมีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน 
(Work from Home) ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร สำมำรถสรุปผลกำรวจิยัไดด้งันี้ 

3.1 ปัจจยัอุปกรณ์และเทคโนโลย ี2 ดำ้น คอื ดำ้นอุปกรณ์และเทคโนโลยทีี่เอื้อต่อกำรใช้งำน 
และดำ้นควำมสำมำรถในกำรใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลย ีมผีลต่อประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำน
จำกทีบ่ำ้น (Work from Home) ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครทุกดำ้น 

3.2 ปัจจยันโยบำยองคก์ร มผีลต่อประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น 
(Work from Home) ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครทุกดำ้น 

3.3 ปัจจยับรรทดัฐำนสงัคมที่บ้ำน มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำน 
จำกทีบ่ำ้น (Work from Home) ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครทุกดำ้น  

อภิปรายผลการวิจยั 
จำกกำรศกึษำเรื่อง ประสิทธิภำพในกำรปฏบิัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home) 

ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร สำมำรถอภปิรำยผลกำรวจิยัไดด้งันี้ 
1. ผลกำรวเิครำะห์ประสทิธภิำพในกำรปฏิบตัิงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home) 

ของผู้ปฏิบัติงำนสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนคร โดยรวม มีระดับควำมคิดเห็นอยู่ในระดบัมำก  
โดยเรยีงล ำดบัไดแ้ก่ ดำ้นคุณภำพงำน ดำ้นเวลำ และดำ้นปรมิำณงำน ตำมล ำดบั 
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1.1 ดำ้นคุณภำพงำน โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำกทีสุ่ด เนื่องจำกองคก์รไดม้ีกำรควบคุม
คุณภำพกำรท ำงำนที่ตรงตำมมำตรฐำนที่องค์กรได้ก ำหนดไว้ และตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญช ี
ทีเ่กีย่วขอ้ง นอกจำกนี้รำยงำนของผูส้อบบญัชยีงัเป็นทีย่อมรบัต่อผู้ใช้รำยงำนทำงกำรเงนิ ซึง่สอดคลอ้ง
กับผลกำรศึกษำของอัครเดช ไม้จนัทร์ (2560) ได้ท ำกำรวิจยัเรื่อง ปัจจยัที่มีผลต่อประสิทธิภำพใน 
กำรปฏบิตังิำนของพนักงำนกลุ่มอุตสำหกรรมตดิตัง้เครื่องจกัรสำยกำรผลติในจงัหวดัสงขลำ ผลกำรวจิยั
พบว่ำประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ด้ำนคุณภำพอยู่ในระดับเห็นด้วยมำก เนื่ องจำกบริษัทมี 
กำรควบคุมกำรท ำงำนที่มมีำตรฐำน โดยชิ้นงำนต้องผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบก่อนส่งมอบให้ลูกค้ำ  
ซึง่พนักงำนกส็ำมำรถท ำงำนไดต้รงตำมมำตรฐำน และชิน้งำนออกมำมคีุณภำพดี 

1.2 ดำ้นเวลำ โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ดว้ยมำก เนื่องจำกผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชสีำมำรถท ำงำน
ได้ตำมเป้ำหมำยตำมเวลำที่องค์กรก ำหนดไว้ แม้ว่ำจะเป็นกำรท ำงำนจำกบ้ำน (Work from Home)  
มคีวำมรวดเรว็ และควำมเรยีบรอ้ยของผลงำนทีส่ ำเรจ็ นอกจำกนี้กำรท ำงำนจำกบำ้น (Work from Home) 
ช่วยใหผู้ป้ฏบิตังิำนสอบบญัชบีรหิำรจดักำรเวลำไดด้ขีึน้ สอดคลอ้งกบัทฤษฎขีอง บรกิำร Peterson and 
Plowman (1953, อำ้งถงึใน สมพงศ์ รตันนุพงศ์, 2558) ไดก้ล่ำวว่ำองคป์ระกอบของประสทิธภิำพกำรท ำงำน
ดำ้นเวลำ คอื เวลำทีใ่ชใ้นกำรด ำเนินงำนตอ้งอยู่ในลกัษณะทีถู่กตอ้ง เหมำะสมกบัหลกักำรและทนัสมยั 

1.3 ดำ้นปรมิำณงำน โดยรวมอยู่ในระดบัเหน็ด้วยมำก เนื่องจำกองคก์รมกีำรก ำหนดเป้ำหมำย
ปรมิำณงำนที่เหมำะสม กำรท ำงำนจำกบ้ำน (Work from Home) ช่วยท ำให้งำนประสบควำมส ำเรจ็ได้
ตำมที่ผู้ปฏิบัติงำนสอบบัญชีได้รับมอบหมำย ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของนวพร ขู้เป้ียเต้ง 
(2562)ไดท้ ำกำรวจิยัเรื่อง ปัจจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนตรวจสอบของผูช้่วยผูส้อบบญัช ี
ผลกำรวิจยัพบว่ำประสิทธภิำพในกำรปฏิบัติงำนของผู้ช่วยผู้สอบบัญชีทุกด้ำนอยู่ในระดบัมำก ได้แก่ 
ดำ้นปรมิำณงำน ดำ้นคุณภำพงำน ดำ้นเวลำ และดำ้นงบประมำณค่ำใชจ้่ำย ทัง้นี้กำรที่พนักงำนสำมำรถ
ท ำงำนได้ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด มีควำมถูกต้องสำมำรถท ำงำนเสร็จได้ทนัเวลำ ผลงำนที่ออกมำ  
มคีุณภำพตรงตำมมำตรฐำน แสดงใหเ้หน็ว่ำพนักงำนมคีวำมรบัผดิชอบต่องำนทีไ่ดร้บัมอบหมำย 

2. ผลกำรเปรยีบเทยีบประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work from Home) 
ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร จ ำแนกตำมปัจจยัส่วนบุคคล สำมำรถสรุปผลกำรวจิยั
ไดด้งันี้ 

2.1 ผู้ปฏิบัติงำนสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครที่มอีำยุ ระดบักำรศึกษำ ประสบกำรณ์ 
กำรท ำงำน และต ำแหน่งงำนต่ำงกนั มผีลต่อประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น 
(Work from Home) ต่ำงกนั ซึง่เป็นไปตำมสมมุตฐิำนทีต่ัง้ไว ้สอดคลอ้งกบัแนวคดิของปรยีำพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2548, น. 132-139 อ้ำงถึงใน อคัรเดช ไม้จนัทร์, 2560) กล่ำวว่ำปัจจยัที่มผีลต่อควำมพงึพอใจในงำน
โดยรวมมอียู่หลำยปัจจยั ซึง่หนึ่งในนัน้คอืปัจจยัส่วนบุคคล ประกอบดว้ย อำยุ ระดบักำรศกึษำ ต ำแหน่งงำน 
เนื่องจำกปัจจยัต่ำง ๆ เหล่ำนี้มผีลกระตุน้ใหก้ำรท ำงำนของพนักงำนมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน ซึง่ประกอบดว้ยบุคลำกรทีม่ปีระสบกำรณ์เกีย่วขอ้งกบังำน ในกรณี
ที่มีกำรใช้บุคลำกรที่มีประสบกำรณ์น้อย จ ำเป็นต้องให้มีกำรควบคุมงำนอย่ำงเหมำะสม โดยผู้ที่มี
ประสบกำรณ์สูงกว่ำจึงจะได้ผลงำนที่มปีระสทิธิภำพมำกยิง่ขึ้น ซึ่งสอดคล้องกบังำนวิจยัของ Cahan 
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and Sun (2015, อำ้งถงึใน ประทปี วจทีองรตันำ, 2560) ไดศ้กึษำเกีย่วกบัประสบกำรณ์ของผูส้อบบญัชี
ทีส่่งผลต่อประสทิธภิำพในกำรสอบบญัชขีองหน่วยงำน ซึง่ผลกำรวจิยัพบว่ำผูส้อบบญัชทีีม่ปีระสบกำรณ์
ด้ำนกำรวำงระบบบัญชี จะมีผลกำรปฏิบัติงำนและขัน้ตอนกำรท ำงำนที่ชดัเจน รวมถึงมีกำรรวบรวม
หลกัฐำนในกำรสอบบญัชอีย่ำงเป็นระบบ ซึ่งเป็นตวัชี้วดัประสทิธภิำพในกำรสอบบัญชขีองผู้สอบบัญชี 
รบัอนุญำตทีม่ปีระสบกำรณ์ไดเ้ป็นอย่ำงด ี

2.2 ผู้ปฏบิตัิงำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครที่มเีพศต่ำงกนั มผีลต่อประสทิธภิำพใน
กำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home) ไม่ต่ำงกนัซึ่งไม่เป็นไปตำมสมมุติฐำน
ที่ตัง้ไว้ ซึ่งสอดคล้องกบัผลกำรศกึษำของอคัรเดช ไม้จนัทร์ (2560) ได้ท ำกำรวจิยัเรื่อง ปัจจยัที่มผีลต่อ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของพนักงำนกลุ่มอุตสำหกรรมติดตัง้เครื่องจกัรสำยกำรผลติในจงัหวดั
สงขลำ ผลกำรวจิยัพบว่ำ เพศต่ำงกนัมปีระสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนไม่แตกต่ำงกนั 

3. ผลกำรวิเครำะห์ปัจจยัมีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน 
(Work from Home) ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร สำมำรถอภปิรำยผลกำรวจิยั ไดด้งันี้ 

3.1 ปัจจยัอุปกรณ์และเทคโนโลย ี2 ดำ้น คอื ดำ้นอุปกรณ์และเทคโนโลยทีี่เอื้อต่อกำรใช้งำน 
และด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน  
แบบกำรท ำงำนจำกที่บำ้น (Work from Home) ของผู้ปฏบิตัิงำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครทุกดำ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจยัของชำลิณี ฐิติโชติพณิชย์ (2559) ระบุว่ำปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อกำรใช้ระบบ 
กำรท ำงำนทำงไกล (Telework) ของพนักงำน กรณีศกึษำบรษิทัเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
โดยจำกกำรศึกษำพบว่ำปัจจัยที่ส่งผลสูงมำกต่อกำรใช้และไม่ใช้ระบบกำรท ำงำนทำงไกล ได้แก่  
ปัจจยัดำ้นกำรรบัรูถ้งึควำมง่ำยในกำรใช ้ปัจจยัดำ้นทรพัยำกรทีเ่อื้ออ ำนวยต่อกำรใช ้ปัจจัยดำ้นกำรรบัรู้
ถึงประโยชน์ในกำรใช้งำน และปัจจยัด้ำนนโยบำยองค์กำร ตำมล ำดบัส่วนปัจจยัที่ส่งผลสูงต่อกำรใช้ 
และไม่ใช้ระบบกำรท ำงำนทำงไกล ได้แก่ ปัจจยัด้ำนควำมเขำ้ใจในกำรใช้ปัจจยัเทคโนโลยทีีเ่อื้ออ ำนวย
ต่อกำรใช ้ปัจจยับรรทดัฐำนทีท่ ำงำน 

3.2 ปัจจยันโยบำยองค์กรมผีลต่อประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บำ้น 
(Work from Home) ของผูป้ฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครทุกดำ้น ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยั
ของ Esra Thorstensson (2020) ที่ได้ศึกษำปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนของ
พนักงำนแบบท ำงำนจำกบ้ำน (Work from Home)พบว่ำทัศนคติและนโยบำยขององค์กรที่มีต่อ  
Work from Home ส่งผลต่อประสทิธภิำพกำรท ำงำนของพนักงำน ผลผลติจะเพิม่ขึ้นหำกพนักงำนรูส้กึ
ว่ำองคก์รของตนไวว้ำงใจและเอำใจใส่พนักงำน และจดัใหม้กีำรฝึกอบรม มกีำรบรหิำรจดักำรทรพัยำกร
ใหเ้พยีงพอเหมำะสมเพื่อใหง้ำนเสรจ็ทนัเวลำ นโยบำยขององคก์รมอีทิธพิลต่อผลผลติของพนักงำนในเชงิบวก 
เนื่องจำกพนักงำนไม่ตอ้งเสยีเวลำ เงนิ และแรงไปกบักำรเดนิทำงไปท ำงำนระหว่ำงบำ้นและทีท่ ำงำน  

3.3 ปัจจยับรรทดัฐำนสงัคมทีบ่้ำน โดยมคีวำมเหน็ดว้ยอย่ำงมำกทีสุ่ดว่ำกำรท ำงำนจำกบำ้น 
(Work from Home) ไม่ได้ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งใด ๆ ในครอบครัว มีผลต่อประสิทธิภำพใน  
กำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home) ของผู้ปฏิบัติงำนสอบบัญชีในเขต
กรุงเทพมหำนครทุกดำ้น ซึง่สอดคลอ้งกบังำนวจิยัของวลญัช ์กำ้วสมัพนัธ ์(2554) ไดท้ ำกำรศกึษำปัจจยั
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ที่มผีลต่อทศันคติและกำรยอมรบักำรท ำงำนระยะไกล กรณีศกึษำธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยพบว่ำ
ปัจจยัทัง้ 3 ปัจจยัคอืทศันคติที่มตี่อกำรใช้บรรทดัฐำนกลุ่มอ้ำงอิง และกำรรบัรู้กำรควบคุมพฤติกรรมมี
ควำมสมัพนัธแ์ละส่งผลต่อควำมมุ่งหมำยในกำรใชก้ำรท ำงำนระยะไกล 

ข้อเสนอแนะ 
จำกผลกำรวจิยัในครัง้นี้ มขีอ้เสนอแนะในกำรวจิยัเพื่อใช้ให้เป็นประโยชน์และแนวทำงส ำหรบั

องคก์รหรอืส ำนักงำนตรวจสอบบญัช ีในเขตกรุงเทพมหำนคร ดงันี้ 
ปัจจยัส่วนบุคคลจำกกำรศกึษำวจิยัในครัง้นี้แสดงใหเ้หน็ว่ำ ปัจจยัดำ้นอำยุ ดำ้นระดบักำรศกึษำ 

ด้ำนประสบกำรณ์กำรท ำงำน และด้ำนต ำแหน่งง ำน มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน 
แบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home) ของผู้ปฏิบัติงำนสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนคร
ต่ำงกัน องค์กรหรือส ำนักงำนตรวจสอบบัญชีจึงควรให้ควำมส ำคญัในเรื่องกำรจดัฝึกอบรมทกัษะใน 
กำรปฏบิตัิงำนสอบบญัชเีพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำนใหก้บัพนักงำนทุกระดบั เช่น มกีำรจดั
ฝึกอบรมทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์ร โดยอำจพจิำรณำตำมประสบกำรณ์กำรท ำงำน หรอืต ำแหน่งงำน 

ปัจจยัอุปกรณ์และเทคโนโลยีประกอบไปด้วย ด้ำนอุปกรณ์และเทคโนโลยทีี่เอื้อต่อกำรใช้งำน 
และดำ้นควำมสำมำรถในกำรใชอุ้ปกรณ์และเทคโนโลย ีมผีลต่อประสทิธภิำพในกำรปฏบิตังิำนแบบกำรท ำงำน
จำกที่บ้ำน (Work from Home) ของผู้ปฏบิตัิงำนสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครโดยมขีอ้เสนอแนะ
ดงันี้ 

1. ด้ำนอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อกำรใช้งำน จำกกำรวิจัย พบว่ำ ด้ำนอุปกรณ์และ
เทคโนโลยีที่เอื้อต่อกำรใช้งำนนัน้ มีผลต่อประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน 
(Work from Home) ของผู้ปฏิบัติงำนสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนคร ดงันัน้จึงควรให้ควำมส ำคญั 
กับกำรจัดหำอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เอื้อต่อกำรใช้งำนเพื่อให้พนักงำนสำมำรถเข้ำถึงและได้รบั 
กำรสนับสนุนเทคโนโลย ีอุปกรณ์เครื่องมือที่เหมำะสม สำมำรถช่วยพนักงำนท ำงำนได้อย่ำงสะดวก
รวดเรว็ ไร้ซึ่งขอ้จ ำกดัหรอืหยุดชะงกัของเครอืข่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ เพรำะจะท ำให้ประสทิธภิำพ  
ในกำรปฏบิตังิำนลดลง 

2. ด้ำนควำมสำมำรถในกำรใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยี จำกกำรวจิยั พบว่ำ ด้ำนควำมสำมำรถ 
ในกำรใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยนีัน้มีผลต่อประสทิธภิำพในกำรปฏิบตัิงำนแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน 
(Work from Home) ของผู้ปฏิบัติงำนสอบบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนคร ดงันัน้จึงควรให้ควำมส ำคญั 
กบัควำมสำมำรถและทกัษะของพนักงำน ซึง่หำกองคก์ำรตอ้งกำรใหเ้กดิกำรใชร้ะบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน 
(Work from Home) มำกขึ้น สิ่งที่องค์กำรสำมำรถท ำได้คือเน้นกำรฝึกทักษะให้พนักงำนมีทักษะ 
กำรท ำงำนที่เหมำะสมกบัรูปแบบกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home)ปัจจยันโยบำยองคก์รมผีลต่อ
ประสทิธภิำพในกำรปฏบิตัิงำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่้ำน (Work from Home) ของผู้ปฏบิตัิงำนสอบบญัชี
ในเขตกรุงเทพมหำนคร  

จำกผลกำรวิจยัโดยมีขอ้เสนอแนะโดยกลุ่มตัวอย่ำงได้ให้ควำมเหน็ว่ำลักษณะงำนเหมำะสม 
ในกำรท ำงำนจำกที่บ้ำน (Work from Home) อยู่ในค่ำเฉลี่ยที่น้อย ดังนัน้องค์กรควรมีปรับรูปแบบ 
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กำรท ำงำนแบบกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น (Work from Home) ใหน้้อยลง โดยอำจมกีำรท ำงำนสลบักนัระหว่ำง
ทีบ่ำ้นและทีท่ ำงำนในระหว่ำงสปัดำห ์โดยดูควำมเหมำะสมของลกัษณะงำนในแต่ละวนั หรอืแต่ละสปัดำห์ 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจยัในครัง้ต่อไป 
1. ควรมกีำรศกึษำตวัแปรปัจจยัดำ้นอื่น ๆ เพิม่เตมิ ทีจ่ะส่งผลต่อประสทิธิภำพในกำรปฏบิตังิำน

แบบกำรท ำงำนจำกทีบ่้ำน (Work from Home) ของผู้ปฏบิตังิำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนคร เช่น 
ปัจจยัดำ้นทศันคตใินกำรท ำงำนของพนักงำน ปัจจยัดำ้นแรงจูงใจในกำรปฏบิตังิำน เพื่อจะไดน้ ำมำแกไ้ข
และปรบัปรุง เพื่อน ำไปก ำหนดแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนขององคก์รใหม้ีประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

2. ประชำกรที่ศกึษำครัง้นี้เป็นเพยีงกลุ่มผู้ปฏบิตัิงำนสอบบญัชใีนเขตกรุงเทพมหำนครเท่ำนัน้ 
ควรจะเลอืกกลุ่มประชำกรในกำรศกึษำครัง้ต่อไปทีแ่ตกต่ำงจำกเดมิ หรอืเพิม่กลุ่มขนำดประชำกร เพื่อให้
ไดร้บัขอ้มูลทีม่คีวำมหลำกหลำยมำกขึน้ 

3. กำรศกึษำครัง้ต่อไปอำจน ำกรอบแนวควำมคดิที่ใช้ในครัง้นี้ไปใช้ใหม่ โดยมกีำรเปลีย่นตวัแปรต้น
และขอ้ค ำถำมกำรวจิยั ให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์กำรท ำงำนที่อำจมกีำรเปลี่ยนแปลงไปตำมกระแส
โลกำภวิตัน์ เพื่อใหไ้ดผ้ลกำรวเิครำะหข์อ้มูลทำงสถติทิีม่สีอดคลอ้งกบัสถำนกำรณ์ในแต่ละช่วงเวลำมำกยิง่ขึน้ 
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