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บทคัดย่อ 

การศึกษาเรืองความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้นของพนกังานไทยพาณิชย ์สํานกังานใหญ่ มีวตัถุประสงค์เพือ
ศึกษาความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้นของพนักงานไทยพาณิชย ์สํานักงานใหญ่ ไดแ้ก่ดา้นแรงจูงใจในการทาํงานที
บา้น ดา้นประสิทธิภาพในการทาํงาน ดา้นเทคโนโลยี ดา้นความสะดวก ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ทีไดรั้บ โดยจาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายงุาน รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ประชากรในงานวิจยันี คือ พนกังาน
ธนาคารไทยพาณิชย ์สํานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถาม จาํนวน  คน เครืองมือทีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 

. . . ) หาค่าความถี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) 

ผลการวิจยัพบวา่  
) ผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถามต่อพนักงานไทยพาณิชย ์สํานักงาน มีผูต้อบแบบสอบถามรวมทงัสิน  คน 

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  .  และเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วน
ใหญ่ มีอายุ   –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
40.00,  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วน
ใหญ่ มีอายุงาน  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
25.00,  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , น้อยกว่า  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ  -  ปี 
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,  – ,  บาท จาํนวน  คน       
คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ,  – ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , ,  – ,  บาท
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จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ มากกวา่ ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ 
มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อย
ละ .  และ ปริญญาเอก จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

) ความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบ้านของพนักงานไทยพาณิชย ์สํานักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ทีไดรั้บ และดา้นประสิทธิภาพใน
การทีงาน ตามลาํดบั และดา้นทีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นแรงจูงใจในการทาํงานทีบา้น ดา้นเทคโนโลยี และดา้นความ
สะดวก ตามลาํดบั 

คําสําคัญ: ความคิดเห็น, การทาํงาน, พนกังาน 

 
ABSTRACT 

The purpose of this study was to study opinions on working at home of SCB head office employees, namely 

motivation for working at home. Performance technology convenience The perception of the benefits Classified by 

personal factors such as sex, age, age of work, average monthly income. education level The population in this 

research was employees of Siam Commercial Bank Headquarters,    a sample group of 400 people who answered the 

questionnaire. (Frequencies) Percentage Mean (x ) Standard Deviation (SD) 

The results were found that 1) The researcher distributed the questionnaire to the employees of the SCB Office. There 

were 400 respondents, mostly 360 females, representing 90 0.00  percent, and 40 percent of males. 10.00  Most of 

them were aged 3 1 -4 0  years, 1 8 0  people, representing 4 5 .0 0  percent, followed by 2 0 -3 0  years, 1 6 0  people, 

representing 40.00  percent, 41-50  years, 60  people, representing 15 .00  percent, and 51-60  years old. 0  people, 

representing 0.00 percent, respectively. Most of them are 6-10 years old, 190 people, representing 47.50%, followed 

by 1-5 years, 100 people, accounting for 25.00 percent, 11 - 20 years, 80 people. accounted for 20.00 percent, less 

than 1 year of 20 people accounted for 5.00 percent and 21 -30 years of 10 people accounted for 2.50% respectively, 

most of them had average monthly income 40,001 – 50,000 baht, 140 people accounted for 35.00 percent, followed 

by 30,001 - 40,000 baht, 130 people, representing 32.50, 20,001 - 30,000 baht, 110 people, accounting for 27.50 and 

more than 50,000  baht, 20 people, accounting for 5.00 percent, respectively. Most of them have a level Education, 

bachelor's degree, 260  people, representing a hundred 65 .00  per person, followed by master's degree 140  people, 

representing 35.00 percent, and doctoral degree 0 people, representing 0.00 percent, respectively. 

2) Overall opinions towards working at home of SCB head office staff are at a high level. When considering 

each aspect, it was found that The aspect that was at the highest level was the perceived benefit. and efficiency at 
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work, respectively, and the aspect that was at a high level was the aspect of motivation to work at home. technology 

and convenience, respectively. 

Keyword: opinion, work, employee 

 
บทนํา 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา  (COVID- ) เป็นวิกฤตทางสาธารณสุขทีส่งผลต่อ
ปัญหาสุขภาพประชาชนโดยตรง กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างร้ายแรงเป็นวงกวา้ง โดยเฉพาะดา้นการท่องเทียว 
อุตสาหกรรม ทีชะลอตวัลงจากการขาดรายได้ การจ้างงาน และอาจเป็นผลกระทบในระยะยาวด้านการศึกษา จาก
รูปแบบการสอนทีถูกปรับเปลียน รวมถึงผลกระทบต่อความมนัคงของประเทศ เนืองจากมีการแพร่ระบาดของโรค 
COVID-  อยา่งกวา้งขวาง ทาํใหเ้กิดจาํนวนผูป่้วยและผูเ้สียชีวิตสะสมเพิมขึนต่อเนืองทวัโลก สําหรับประเทศไทยการ
ควบคุมการแพร่เชือในภาวการณ์การระบาดของ COVID-  เป็นการรับมือภายใต้คาํแนะนําของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข ทีตอ้งคาํนึงถึงระดบัความเสียงกบัประสิทธิภาพการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลของประชาชน 
เพราะเชือไวรัสนีสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได ้ผ่านทางการไอ จาม สัมผสันาํมูก นาํลาย และจากวิกฤติการแพร่
ระบาด COVID-  กรมควบคุมโรค ไดย้กระดบัศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอกัเสบรุนแรงจากเชือไวรัส 
เมือวนัที  มกราคม  จนถึงปัจจุบนั พร้อมเสนอแนวทางปฏิบติัดูแลสุขอนามยัส่วนบุคคลสําหรับประชาชนทวัไป 
เพือป้องกันโรคมิให้เกิดการแพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากในวงกวา้ง โดยเฉพาะมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม 
(Social Distancing) นบัเป็นมาตรการสาํคญัทีช่วยลดการแพร่ ระบาด COVID-19  

การเตรียมความพร้อมขององคก์รภาครัฐและเอกชน ทีประสบผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ
โรค COVID-  ในภาวะทีตอ้งปฏิบติัตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม ด้วยเพราะบุคลากรมีลกัษณะการ
ทาํงานร่วมกนั ซึงจดัเป็นความเสียงสูงทีจาํเป็นตอ้งควบคุม จึงเป็นเรืองสําคญัทีต้องคิดทบทวนในหลายองค์กร เพือ
ป้องกนัการแพร่ระบาดและรักษาหรือคงไวซึ้งผลิตผลหรือรายได ้หลายๆองคก์รไดมี้การปรับเปลียนวิธีการทาํงานจาก
ทาํทีออฟฟิศเป็นการทาํงานจากทีบา้น เพือลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-  นอกจากนียงัทาํใหอ้งคก์รสามารถลด
ตน้ทุนค่าใชจ่้ายสํานักงานไดอี้กมาก และพนักงานไดล้ดระยะเวลาการเดินทางมาทาํงานทีออฟฟิศ มีเวลาทีจะอยู่บา้น
มากขึน ไดพ้บเจอครอบครัวมากขึน ประหยดัค่าเดินทาง และสามารถทาํงานไดอ้ย่างอิสระมากขึน แต่ก็ยงัมีขอ้เสียคือ 
การทาํงานทีบา้น อาจทาํให้  ปฏิสัมพนัธ์กบัเพือนร่วมงานและหัวหน้างานหายไป หรือบางคนทียงัตอ้งทาํงานทีตอ้งพบ
เจอลูกคา้ หรือประสาทงานกบัหน่วยงานต่างๆอาจจะดาํเนินการไดย้ากขึน มีค่าใชจ่้ายในส่วนของค่าไฟฟ้า ทีเพิมมาก
ขึน หรือบางคนอาจจะไม่สะดวกทีจะทาํงานทีบา้นเนืองจากไม่มีพืนทีมากพอทีจะสามารถจดัสรรสาํหรับการทาํงานได ้
หรือในบ้านอาจจะมีคนในครอบครัวอยู่กนัหลายคน ทาํให้ขาดสมาธิในการทาํงาน รวมถึงการทีตอ้งปรับตวัเพือใช้
เทคโนโลยสีาํหรับการทาํงานทีบา้นมากขึน เป็นสิงสาํคญัสาํหรับการทาํงานทีบา้นอยา่งมาก 
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เนืองจากผูว้ิจยัทาํงานเป็นพนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์สํานักงานใหญ่ ทางธนาคารมีนโยบายให้พนักงาน
ปรับเปลียนวิธีการทาํงานจากออฟฟิศไปเป็นการทาํงานทีบา้นแทน เพือลดการแพร่ระบาดของโรค  COVID-  และ
ทางธนาคารตอ้งการทดลองการเปลียนรูปแบบการทาํงานขององคก์รใหส้อดคลอ้งกบัยคุสมยัทีสามารถทาํงานทีไหนก็
ได ้โดยดูจากผลลพัธ์ของการทาํงานเป็นหลกั จึงทาํให้พนกังานตอ้งทาํงานทีบา้น ซึงจากปัญหาทีกล่าวมาขา้งตน้ ทาํให้
ผูว้ิจยัอยากศึกษาความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้นของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์สํานกังานใหญ่ เพือจะไดท้ราบถึง
ปัญหาทีเกิดขึนขณะทีพนักงานทาํงานทีบ้าน และหาวิธีการแก้ปัญหาให้พนักงานสามารถทาํงานทีบ้านได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพือศึกษาความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้นของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์สาํนกังานใหญ่ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

ในการศึกษาวิจยั เรือง ความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้นของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์สํานกังานใหญ่ มี
ขอบเขตการวิจยัดงันี 

ขอบเขตด้านเนือหา 
ตัวแปรอิสระ ประกอบดว้ย ปัจจยัส่วนบุคคลของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์สํานกังานใหญ่ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ

อายงุาน รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ระดบัการศึกษา 

ตัวแปรตาม ปะกอบดว้ย ความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้นของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์สํานักงานใหญ่ 
ไดแ้ก่ ดา้นแรงจูงใจในการทาํงานทีบา้น ดา้นประสิทธิภาพในการทาํงาน ดา้นเทคโนโลยี ดา้นความสะดวก ดา้นการ
รับรู้ถึงประโยชน์ทีไดรั้บ 

ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรในการวิจัยนีได้แก่ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ โดยผู ้วิจัยไม่ทราบจํานวน
ประชากร ดังนันผูวิ้จัยจึงกาํหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยคาํนวณจากสูตรไม่ทราบจาํนวนแน่นอนประชากร ของ 

W.G.Cochran ระดบันยัสาํคญั .  ความเชือมนั % ไดส้ัดส่วนประชากร  คน และไดท้าํการเก็บแบบสอบถามมา
ทงัหมด 400 คน 

ขอบเขตด้านระยะเวลา 
งานวิจยันีศึกษาเฉพาะช่วงเวลา เดือนมกราคม - กุมภาพนัธ์  
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ประโยชน์ทีจะได้รับจากงานวิจัย 

.เพือไดท้ราบความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้นของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์สาํนกังานใหญ่ 

 .เพือไดท้ราบปัญหาต่อการปฏิบติัตามนโยบายทาํงานทีบา้นของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์สาํนกังานใหญ่ 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตวัแปรอิสระ            ตวัแปรตาม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยทีเกยีวข้อง 

        แนวคิดและทฤษฎีเกียวกับความคิดเห็น 
 สิริพร บุญนันทน์ ( ) สรุปว่าความคิดเห็นเป็นการแสดงออกทางดา้นความรู้สึกหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์
หนึง ซึงอาจเกิดจากการประเมินผลสิงนนัหรือเหตุการณ์นนัโดยมีอารมณ์ประสบการณ์ และสภาพแวดลอ้มในขณะนนั
เป็นพืนฐานการแสดงออก ซึงอาจจะถูกตอ้งหรือไม่ก็ตาม อาจจะไดรับการยอมรับหรือปฏิเสธจากคนอืนก็ไดค้วามคิด
เห็นอาจจะเปลียนแปลงไดต้ามกาลเวลาการแสดงออกความคิดเห็นอาจทาํดว้ยคาํพูด หรือการเขียนก็ได ้

 สิริพร บุญนันทน์ ( ) ไดก้ล่าวถึงความคิดเห็นว่าเป็นการแสดงออกทางถอ้ยคาํ  (verbal expression) เกียวกบั
ทัศนคติความเชือหรือค่านิยมแต่ความคิดเห็นไม่ใช่สิงเดียวกับทัศนคติ เพราะในตัวของมันเองไม่จําเป็นต้อง
ประกอบดว้ยองคป์ระกอบทางอารมณ์หรือพฤติกรรม 

 แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการรับรู้ประโยชน์ 

 ประนอม สโรธมาน ( ) กล่าวว่า การรับรู้เป็นกระบวนการทีเรารู้สึกไดต่้อสิงหนึงสิงใด ซึงนันก็คือ การแปล
หรือตีความหมายจากการรับรู้ความรู้สึกทีไดอ้อกเป็นความหมายทีเรารู้จกัและทีเราเขา้ใจ 

ปัจจยัส่วนบุคคล 

.เพศ 

.อาย ุ  

.อายงุาน 

.รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

.ระดบัการศึกษา 

ความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้นของพนกังานธนาคาร
ไทยพาณิชย ์สาํนกังานใหญ่ 

.ดา้นแรงจูงใจในการทาํงานทีบา้น 

.ดา้นประสิทธิภาพในการทาํงาน 

.ดา้นเทคโนโลย ี

.ดา้นความสะดวก 

.ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ทีไดรั้บ 
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 สมยั จิตหมวด ( ) กล่าวว่า การรับรู้ คือ อาการสัมผสัทีมีความหมาย ซึงเป็นการแปลความหรือตีความการรับ
สัมผสัทีไดรั้บออกมาเป็นความหมายอนัเป็น สิงทีเรารู้จกั และเขา้ใจกนั ในการแปลหรือตีความหมายของการสัมผสันนั
จาํเป็นทีจะตอ้งใชป้ระสบการณ์ในอดีตหรือความรู้ในอดีตหรือความชดัเจนทีเคยประสบพบเจอมาก่อน 

  

 ข้อมูลเกียวกับธนาคารไทยพาณิชย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชยห์รือ SCB นับเป็นธนาคารแห่งแรกของไทย โดยก่อตงัขึนในนาม"บุคคลภัย"์ (Book Club) 

โดย พระเจา้นอ้งยาเธอกรมหมืนมหิศรราชหฤทยั ขณะนนัทรง ดาํรงตาํแหน่งเสนาบดี กระทรวง พระคลงัมหาสมบติัใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หัว (รัชกาลที ) ปัจจุบนั ธนาคารไทยพาณิชย ์เปิดให้บริการทงัสิน ,  สาขา  
ให้บริการทางการเงินครบวงจรโดยมีผลิตภณัฑ์และบริการทีหลากหลาย นอกเหนือจากบริการเงินรับฝากและ ธุรกรรม
ทีเกียวกบัการให้สินเชือ เพือตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม  ทงัลูกคา้บุคคล ธนาคารให้บริการสินเชือที
อยู่อาศยั สินเชือส่วนบุคคล สินเชือเช่าซือรถยนต์ บริการบตัรเครดิต บตัรเดบิต บริการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 
บริการโอนเงินทังใน ประเทศและต่างประเทศ รวมถึงผลิตภณัฑ์เพือการลงทุนและ การประกนั ขณะทีลูกคา้ธุรกิจ 
ธนาคารให้บริการทีเกียวขอ้งกบัการบริหารเงินเพือธุรกิจ ผลิตภณัฑ์สินเชือการคา้ต่างประเทศ ผลิตภณัฑ์ บริหารเงิน 
ผลิตภณัฑ์ทางตลาดตราสารหนี และตลาดทุน บริการทีปรึกษาทางการเงิน วาณิชธนกิจ รวมถึง บริการทางการเงินอืน ๆ 
ดว้ย 

 งานวิจัยทีเกียวข้อง 

 วรรณา วิจิตร ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง ปัจจยัทีมีผลต่อการทาํงานทีบา้นบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชือไวรัสโคโรนา COVID –  ของสํานักงานป้องกนัควบคุมโรคทีจงัหวดัพิษณุโลก (สคร. พล.) จากวิกฤตทาง
สาธารณสุข อนัเนืองจากการระบาดโรคติดเชือไวรัสโคโรนา (COVID- ) ส่งผลโดยตรงต่อปัญหาสุขภาพประชาชน 
และกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมร้ายแรงเป็นวงกวา้ง มาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ด้วยการ
ทํางานทีบ้าน  (Work From Home, WFH) เป็นทางเลือกใหม่ทีเป็นโอกาสป้องกันการแพร่ระบาด COVID –  
การศึกษาครังนี เป็นการศึกษาวิจยัเชิงพรรณนายอ้นหลงั มีวตัถุประสงค์ เพือวิเคราะห์รูปแบบการทาํงานทีบา้นของ
บุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา COVID –  ของสํานกังานป้องกนัควบคุมโรคทีจงัหวดั
พิษณุโลก (สคร. พล.) ประชากรทีศึกษาไดจ้ากการเลือกแบบเจาะจง คือ บุคลากรทีไดรั้บคาํสังให้ WFH ระหว่างเดือน
เมษายน ถึง พฤษภาคม  มีรูปแบบการทาํงานทีบา้น โดยใชเ้ทคโนโลยี นวตักรรม I am SARABAN และ Check-in 

Work From Home Web Application Online ทีสร้างขึนจากแนวคิด Digital Transformation แปลงสภาพการทาํงานรูป
แบบเดิมเป็นดิจิตอล นาํมาใช ้ประโยชน์ดา้นการสือสารขอ้มูลทางราชการและบนัทึกขอ้มูลการทาํงานของบุคลากรที 
WFH แทนการทาํงานใน รูปแบบเดิม ผลการศึกษา พบว่า บุคลากร สคร.  พล. จาํนวน  คน จาก กลุ่มงาน ทีไดรั้บ
คาํสังอนุมติัให ้ปฏิบติังาน WFH และใหแ้สดงตนลงเวลาปฏิบติังานไม่เกิน .  น. และออกปฏิบติังานตงัแต่ .  น. 
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มีการทาํงานจากบา้นโดยใชโ้ปรแกรมดงักล่าว รวมจาํนวน  ครัง ประสิทธิผลการปฏิบติังาน พบวา่ บุคลากรที WFH 

ลงเวลาเขา้ปฏิบติังานตาระเบียบ ภายในเวลา .  น. ร้อยละ .  มีภาวะสุขภาพก่อนปฏิบติังานในภาวะ ปกติ ร้อยละ 
.  และมีความพอใจถึงพึงพอใจมากต่อผลการปฏิบติังาน ร้อยละ .  ประสิทธิภาพของการ ปฏิบติังานจากผูใ้ชง้าน 

โปรแกรม I am SARABAN และ Check-in Work From Home Web Application จาํนวน  คน มีความพึงพอใจใน
ภาพรวมระดบัมาก ค่าเฉลีย .  และ .  ตามลาํดบั โดยเกิดประโยชน์ต่อการนําไปใช้จริงในการปฏิบติังาน และ
คุม้ค่า ลงทุนน้อยแต่ไดป้ระโยชน์มาก แต่การประเมินคุณภาพของงาน ควรให้มีการประเมินจากบุคคลภายนอกองคก์ร
ดว้ยเช่นกนั 

 ดวงพร บุญเมง้ ( ) การวิจยันีไดท้าํการศึกษาเรือง “ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์และมีผลกระทบต่อการWork 

from home ของบุคลากรในภาครัฐ” มีวัตถุประสงค์เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยกับ ประสิทธิภาพการ
ดาํเนินการทาํงานแบบ Work from home และเพือศึกษาผลกระทบของปัจจยัทีมีต่อระดบัความคิดเห็นของบุคลากรใน
การ Work from home ในอนาคต โดยกลุ่มตวัอย่างทีทาํการศึกษาในครั้งนีคือ บุคลากรในภาครัฐ จาํนวน  คน โดย
ใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ผลดว้ย โปรแกรมทางสถิติ SPSS ดว้ยค่าเฉลียค่าร้อยละค่า
ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ (Chi – square) และผลกระทบ (F – test Anova) ผลการศึกษาจากปัจจยั
ทีมีความสัมพนัธ์และมีผลกระทบต่อการ Work from home ในการ วิจยัครั้งนีมีท้งัหมด  ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นลกัษณะงาน 
ดา้นนโยบายองคก์าร ดา้นอุปกรณ์และ เทคโนโลยีซึงจากการวิแคราะห์สรุปไดว่าปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นนโยบาย
องคก์ร ดา้นอุปกรณ์ และเทคโนโลยีมีความสัมพนัธ์กบัประสิทธิภาพของการ Work from home ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน
ทีแตกต่างกัน มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในอนาคตไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัยด้านลักษณะงานทีแตกต่างกันมี
ผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นนโยบายองคก์ารอุปกรณ์และเทคโนโลยีทีแตกต่างกนัมี
ผลกระทบต่อการปฏิบติังานในอนาคตและการเตรียมความ พร้อมไม่แตกต่างกนั 

 มนสันนัท ์ศรีนาคาร ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง การทาํงานทางไกลและทีบา้น มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาระดบั
ของการใช้ทาํงานทางไกลและทีบา้น ตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์กบัการทาํงานทางไกลและทีบา้น   เปรียบเทียบกบัการ
ทาํงานแบบดงัเดิม รวมทงัศึกษาขอ้ดีของการทาํงานทางไกลและทีบา้น เพือนาํมาประยกุตใ์ชใ้ห้เขา้กบัการทาํงานในยุค
แห่งการเปลียนแปลงในปัจจุบนั โดยกลุ่มตวัอย่างทีใชศึ้กษาจาํนวน  คน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่
ทาํงานทีสํานกังาน (ร้อยละ . ) ใชเ้วลาทาํงานทีสาํนกังานและทีบา้นครึงต่อครึง (ร้อยละ . ) และเวลาส่วนใหญ่เป็น
การทาํงานทางไกลหรือทีบา้น (ร้อยละ . ) นอกจากนี พบว่าเพศ ลกัษณะงาน รายไดแ้ละเงินเดือน การใชร้ะบบการ
ประชุมทางไกล และการส่งขอ้มูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต มีความสัมพนัธ์กบัการทาํงานทางไกลและทีบา้น อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติและเมือเปรียบเทียบความเห็นของผูที้ทาํงานทางไกล และทีบ้านกบัผูที้ทาํงานแบบดังเดิมหรือทาํ
ภายในสํานกังาน พบวา่การทาํงานทางไกลหรือทีบา้นดีกวา่การทาํงานแบบเดิมตามลาํดบัดงันี มีอิสระในการทาํงานมาก
ขึน สุขภาพจิตดีขึน มีความสุขมากกว่าเดิม ความขดัแยง้ลดลง พนักงานมีความมนัใจในการตดัสินใจและการกระทาํ
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ของตนเองมากกว่าเดิม มีผลงานมากขึนกว่าเดิม งานมีคุณภาพมากขึนกว่าเดิม สามารถสือสารและมีความสัมพนัธ์กบั
เพือนร่วมงานได้ดีกว่าเดิม สามารถสือสารและมีความสัมพันธ์ทีดีกับผูบ้ังคับบัญชาได้ดีกว่าเดิม และรายได้และ
เงินเดือนเพิมขึนมากกวา่เดิม 

 ธิติ ทองอาํพนั ( ) ไดท้าํการศึกษาเรือง ปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานทีบา้น การวิจยัครังนีมี
วตัถุประสงค์เพือศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานทีบา้นโดยมีปัจจยัทีศึกษาทงัหมด  ปัจจยัและเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามในเดือนเมษายน  จากผูที้มีประสบการณ์ทํางานทีบ้านจาํนวน  คนและ
วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณวิธี Stepwise พบวา่ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์
การใช้งานเทคโนโลยีสําหรับการทาํงานทีบ้านอุปกรณ์ทีใช้ในการทาํงานช่วยให้การทาํงานสะดวกรวดเร็ว องค์กร
สนบัสนุนใหท้าํงานทีบา้นและ ซอฟตแ์วร์ทีเอืออาํนวยต่อการใชง้านเทคโนโลยสีาํหรับการทาํงานทีบา้นการทาํงานทีทาํ
ให้ประสบความสําเร็จตามทีไดรั้บมอบหมายร่วมกนัอธิบายความผนัแปรประสิทธิภาพในการทาํงานทีบา้นไดร้้อยละ 
40.5 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 เป็นวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research Approach) โดยใช้การวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) และใช้
วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม (Questionnaire) 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 พนักงานธนาคารไทยพาณิชย ์สํานักงานใหญ่ โดยเลือกศึกษาเฉพาะกลุ่มพนักงานทีตอ้งเปลียนรูปแบบการ
ทาํงานจากสาํนกังานเป็นการทาํงานทีบา้น กลุ่มตวัอย่างเนืองจากประชากรมีขนาดใหญ่และไม่ทราบจาํนวนประชากรที
แน่นอน ดงันนัขนาด ตวัอย่างสามารถคาํนวณไดจ้ากสูตรไม่ทราบขนาดตวัอย่างของ W.G. Cochran โดยกาํหนดระดบั
ความเชือมนัร้อยละ  และระดบัค่าความคลาดเคลือนร้อยละ  

 เครืองมือทีใช้ในการวิจัย  
 เครืองมือทีใชใ้นการศึกษาขอ้มูลในครังนีคือแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึงไดท้าํการศึกษาจากเอกสารทีมี
อยูแ่ลว้พร้อมทงัไดท้าํการปรับปรุงคาํถามให้เหมาะสาํหรับพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์สาํนกังานใหญ่ โดยดาํเนินการ 
ดงันี  

แบบสอบถามทีใชใ้นการศึกษานี ประกอบดว้ย  ส่วน คือ  
ส่วนที  ขอ้มูลเกียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายุงาน รายไดเ้ฉลียต่อเดือน 

และระดบัการศึกษาสูงสุด มีจาํนวน  ขอ้  
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ส่วนที  เป็นแบบสอบถามวดัความพึงพอใจ  ด้าน ลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินแบบลิเคิร์ต 
(Likert Scale)  ระดบัดงันี เกณฑ์การให้คะแนน ระดบัความคิดเห็น การให้คะแนน มากทีสุด = 5, มาก = 4, ปานกลาง 

= 3, นอ้ย = 2, นอ้ยทีสุด = 1  
การตรวจสอบคุณภาพเครืองมือ 

สร้างแบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้นของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์สํานักงานใหญ่ และ
ตรวจสอบเนือหาของแบบสอบถามว่า ครอบคลุมวตัถุประสงค์หรือไม่ จากนันนําไปให้ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 2 ท่าน 
พิจารณา ตรวจสอบความเทียงตรงและความถูกตอ้งของเนือหา ตลอดจนไปถึงความชดัเจนและ การใชภ้าษาทีเหมาะสม
ของขอ้คาํถาม ซึงมีเกณฑใ์นการพิจารณาใหค้ะแนนในแต่ละขอ้คาํถาม 

วดัผลโดยพิจารณาจากคะแนน IOC ดงันี  
1. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตงัแต่ 0.50–1.00 มีค่าความเทียงตรงใชไ้ด ้ 
2. ขอ้คาํถามทีมีคะแนน IOC ตาํ กวา่ 0.50 ตอ้งปรับปรุงยงัใชไ้ม่ได ้ 
3. นาํแบบสอบถามมาปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ แลว้นาํมาเสนอต่ออาจารย ์ทีปรึกษา 

เพือพิจารณาขนัสุดทา้ยและนาํมาปรับปรุงเพือความสมบูรณ์อีกครัง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพือใชใ้นการวิจยัครังนี ผูวิ้จยัไดด้าํเนินการตามขนัตอน ดงัต่อไปนี 

. แจกแบบสอบถามให้แก่ประชากรทีกาํหนดไว ้โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบทางออนไลน์โดยใช้ Google 

Form 

. ตอบขอ้ซกัถามบางประการทีผูต้อบแบบสอบถามอาจจะตอ้งการคาํอธิบายเพิมเติม 

. รวบรวมแบบสอบถามทีไดรั้บขอ้มูลครบถว้นแลว้ เพือนาํไปจดัทาํและเตรียมสาํหรับวิเคราะห์ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัทาํการประมวลผลวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยเครืองคอมพิวเตอร์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผูวิ้จยัวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ซึงสถิติทีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ 

 . ค่าร้อยละ (Percentage) สาํหรับวิเคราะห์เพือบรรยายปัจจยัส่วนบุคคล 

 . ค่าเฉลีย ( ) 

. ค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) สาํหรับวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้นของพนกังานธนาคาร
ไทยพาณิชย ์สาํนกังานใหญ่ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ปัจจัยส่วนบุคคล 

การศึกษาเรือง ความคิดเห็นต่อการทํางานทีบ้านของพนักงานไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ ผูว้ิจัยได้แจก
แบบสอบถามต่อพนักงานไทยพาณิชย ์สํานักงาน มีผูต้อบแบบสอบถามรวมทงัสิน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จาํนวน 360 คน คิดเป็นร้อยละ 90 .00 และเพศชาย จาํนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ส่วนใหญ่ มีอายุ  31 – 40 ปี 
จาํนวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 รองลงมาคือ 20 – 30 ปี จาํนวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00, 41 – 50 ปี จาํนวน 
60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 และ 51 – 60 ปี จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีอายุงาน 6 – 10 ปี 
จาํนวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 47.50 รองลงมาคือ 1- 5 ปี จาํนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00, 11 – 20 ปี จาํนวน 80 
คน คิดเป็นร้อยละ 20.00, น้อยกว่า 1 ปี จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 และ 21 -30 ปี จาํนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 
2.50 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน 40,001 – 50,000 บาท จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 รองลงมา
คือ 30,001 – 40,000 บาท จาํนวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50, 20,001 – 30,000 บาทจาํนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.50 และ มากกวา่ 50,000 บาท จาํนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีระดบัการศึกษา ปริญญาตรี 
จาํนวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 65.00 รองลงมาคือ ปริญญาโท จาํนวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 และ ปริญญาเอก 
จาํนวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0.00 ตามลาํดบั 

ความคิดเห็นต่อการทํางานทีบ้านของพนักงานไทยพาณิชย์ สํานักงานใหญ่ 

ความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบ้านของพนักงานไทยพาณิชย ์สํานักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ทีไดรั้บ และดา้นประสิทธิภาพใน
การทีงาน ตามลาํดบั และดา้นทีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นแรงจูงใจในการทาํงานทีบา้น ดา้นเทคโนโลยี และดา้นความ
สะดวก ตามลาํดบั 

ด้านแรงจูงใจในการทํางานทีบ้าน 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมากทีสุด คือ องคก์รให้

ความสาํคญัต่อรูปแบบการทาํงานทีบา้นในระยะยาว ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ องคก์รมีความยดืหยุ่น
สําหรับเวลาเขา้ทาํงาน และเวลาเลิกงาน มีการสนับสนุนอุปกรณ์ทีตอ้งใช้ในการทาํงานทีบา้น และมีการปรับเปลียน
รูปแบบกระบวนการทาํงานเพือใหง่้ายต่อการทาํงานทีบา้น ตามลาํดบั 

ด้านประสิทธิภาพในการทํางาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุด คือ 
สามารถทาํงานทีไดส้ําเร็จตามเวลาทีกาํหนด มีเวลาศึกษาและปรับปรุงวิธีการทาํงานให้ดียิงขึน และสามารถทาํงานที
บา้นไดดี้เทียบเท่าการทาํงานทีสํานกังาน ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ สามารถทาํงานทีบา้น
โดยไม่มีขอ้ผิดพลาด และทาํงานทีบา้นโดยทาํงานไดป้ริมาณงานทีมากขึน ตามลาํดบั 
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 ด้านเทคโนโลยี 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ พร้อม
ปรับตวัเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานทีบา้น ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีความพร้อมใน
การสือสารไร้สายเพือการทํางานทีบ้าน และมีความพร้อมด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับการทํางานทีบ้าน 
ตามลาํดบั 

ด้านความสะดวก 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัมาก คือ สามารถแบ่งเวลาการ
ทาํงานกบัเวลาส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายรายเดือนไดม้ากขึน และไดรั้บความสะดวกในการ
ทาํงานทีบา้น ตามลาํดบั 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ทีได้รับ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ รู้สึก
ปลอดภยัจากการลดการพบปะผูค้นในช่วงทีมีโรคระบาดโควิด  มีเวลาร่วมกบัครอบครัวมากขึน เห็นถึงประโยชน์
ของการทาํงานทีบ้าน รู้สึกมีอิสระในการทาํงานมากกว่าทาํงานทีสํานักงาน และรู้สึกสบายใจในการทาํงานทีบ้า น 
ตามลาํดบั 

  

สรุปผลการวิจัย 

 การศึกษาเรืองความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้นของพนกังานไทยพาณิชย ์สํานกังานใหญ่ มีวตัถุประสงค์เพือ
ศึกษาความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้นของพนักงานไทยพาณิชย ์สํานักงานใหญ่ ไดแ้ก่ดา้นแรงจูงใจในการทาํงานที
บา้น ดา้นประสิทธิภาพในการทาํงาน ด้านเทคโนโลยี ดา้นความสะดวก ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ทีไดรั้บโดยจาํแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุอายงุาน รายไดเ้ฉลียต่อเดือน ระดบัการศึกษา ประชากรในงานวิจยันี คือ พนกังาน
ธนาคารไทยพาณิชย ์สํานักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างทีตอบแบบสอบถาม จาํนวน  คน เครือง มือทีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS Version 

. . . ) หาค่าความถี (Frequencies) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (x ) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (SD) ผลการวิจัย
พบว่า ) ผูวิ้จยัไดแ้จกแบบสอบถามต่อพนกังานไทยพาณิชย ์สํานกังาน มีผูต้อบแบบสอบถามรวมทงัสิน  คน ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  .  และเพศชาย จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ส่วนใหญ่ มี
อาย ุ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , 41 – 

 ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ  –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีอายุ
งาน   –  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ -  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . ,  –  
ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , น้อยกว่า  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และ  -  ปี จาํนวน  คน 
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คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ มีรายไดเ้ฉลียต่อเดือน ,  – ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 
.  รองลงมาคือ ,  – ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ . , ,  – ,  บาทจาํนวน  คน 

คิดเป็นร้อยละ .  และ มากกว่า ,  บาท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับ ส่วนใหญ่ มีระดับ
การศึกษา ปริญญาตรี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ ปริญญาโท จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  และ ปริญญาเอก จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดบั 

) ความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบ้านของพนักงานไทยพาณิชย ์สํานักงานใหญ่ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือ
พิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นทีอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ ดา้นการรับรู้ถึงประโยชน์ทีไดรั้บ และดา้นประสิทธิภาพใน
การทีงาน ตามลาํดบั และดา้นทีอยู่ในระดบัมาก คือ ดา้นแรงจูงใจในการทาํงานทีบา้น ดา้นเทคโนโลยี และดา้นความ
สะดวก ตามลาํดบั 

 

อภิปรายผลการศึกษา 
 ด้านแรงจูงใจในการทํางานทีบ้าน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากมาก เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุด คือ 
องค์กรให้ความสําคญัต่อรูปแบบการทาํงานทีบา้นในระยะยาว ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ องค์กรมี
ความยืดหยุ่นสําหรับเวลาเขา้ทาํงาน และเวลาเลิกงาน มีการสนับสนุนอุปกรณ์ทีตอ้งใชใ้นการทาํงานทีบา้น และมีการ
ปรับเปลียนรูปแบบกระบวนการทาํงานเพือให้ง่ายต่อการทาํงานทีบา้น ตามลาํดบั ซึงไม่สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ภูริ
ธรรชพ ์หอมอุดมทรัพย  ์( ) งานวิจยัครังนีศึกษาเรืองทศัคติในการทาํงานของพนักงานฝ่ายปฏิบติัการ บริษทั คูล
เฟรช จาํกดัมาตร ผลการวิจยัสรุปไดด้งันีคือ ทศันคติในการทาํงานของพนกังานฝ่าย ปฏิบติัการ บริษทั คูลเฟรช จาํกดั 
อยู่ในระดับปานกลาง เรียงลาํดับค่าเฉลียจากมากไปน้อย ดังนี ด้านคุณลักษณะของงาน ด้านผูบ้ังคับบัญชา ด้าน
ค่าตอบแทนและสวสัดิการ ดา้นเพือนร่วมงาน และ ดา้นสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

ด้านประสิทธิภาพในการทํางาน 

โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทีสุด คือ 
สามารถทาํงานทีไดส้ําเร็จตามเวลาทีกาํหนด มีเวลาศึกษาและปรับปรุงวิธีการทาํงานให้ดียิงขึน และสามารถทาํงานที
บา้นไดดี้เทียบเท่าการทาํงานทีสํานกังาน ตามลาํดบั ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ สามารถทาํงานทีบา้น
โดยไม่มีขอ้ผิดพลาด และทาํงานทีบ้านโดยทาํงานไดป้ริมาณงานทีมากขึน ตามลาํดับ ซึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
วรรณา วิจิตร ( ) ไดศึ้กษาเรืองปัจจยัทีมีผลต่อการทาํงานทีบา้นบุคลากรในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัส
โคโรนา COVID –  ของสํานักงานป้องกนัควบคุมโรคทีจงัหวดัพิษณุโลก (สคร. พล.) พบว่า บุคลากร สคร.  พล. 
ร้อยละ .  และมีความพอใจถึงพึงพอใจมากต่อผลการปฏิบติังาน ร้อยละ 98.8 ประสิทธิภาพของการ ปฏิบติังานจาก
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ผูใ้ช้งาน โปรแกรม I am SARABAN และ Check-in Work From Home Web Application จาํนวน 77 คน มีความพึง
พอใจในภาพรวมระดบัมาก ค่าเฉลีย .  และ .  ตามลาํดบั 

ด้านเทคโนโลยี 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ พร้อม
ปรับตวัเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ทีเกียวขอ้งกบัการทาํงานทีบา้น ส่วนขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก มีความพร้อมใน
การสือสารไร้สายเพือการทํางานทีบ้าน และมีความพร้อมด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สําหรับการทํางานทีบ้าน 
ตามลาํดบัซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ดวงพร บุญเมง้ ( ) การวิจยันีไดท้าํการศึกษาเรือง “ปัจจยัทีมีความสัมพนัธ์
และมีผลกระทบต่อการWork from home ของบุคลากรในภาครัฐ” สรุปไดว้า่ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน ดา้นนโยบายองคก์ร 
ด้านอุปกรณ์  และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของการ Work from home ปัจจัยด้านลักษณะงานที
แตกต่างกนั มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานในอนาคตไม่แตกต่างกนั แต่ปัจจยัดา้นลกัษณะงานทีแตกต่างกนัมีผลกระทบ
ต่อการเตรียมความพร้อมแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นนโยบายองคก์ารอุปกรณ์และเทคโนโลยีทีแตกต่างกนัมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบติังานในอนาคตและการเตรียมความ พร้อมไม่แตกต่างกนั 

ด้านความสะดวก 

โดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมาก คือ สามารถแบ่ง
เวลาการทาํงานกบัเวลาส่วนตวัไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถประหยดัค่าใชจ่้ายรายเดือนไดม้ากขึน และไดรั้บความสะดวก
ในการทาํงานทีบ้าน ตามลาํดับซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนัสนันท์ ศรีนาคาร ( ) การศึกษาเรืองการทาํงาน
ทางไกลและทีบา้น พบว่าการทาํงานทางไกลหรือทีบา้นดีกว่าการทาํงานแบบเดิมตามลาํดบัดงันี มีอิสระในการทาํงาน
มากขึน สุขภาพจิตดีขึน มีความสุขมากกวา่เดิม ความขดัแยง้ลดลง พนกังานมีความมนัใจในการตดัสินใจและการกระทาํ
ของตนเองมากกว่าเดิม มีผลงานมากขึนกว่าเดิม งานมีคุณภาพมากขึนกว่าเดิม สามารถสือสารและมีความสัมพนัธ์กบั
เพือนร่วมงานได้ดีกว่าเดิม สามารถสือสารและมีความสัมพันธ์ทีดีกับผูบ้ังคับบัญชาได้ดีกว่าเดิม และรายได้และ
เงินเดือนเพิมขึนมากกวา่เดิม 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ทีได้รับ 

โดยรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด เมือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ขอ้ทีมีความคิดเห็นอยู่ในระดบัมากทีสุด คือ รู้สึก
ปลอดภยัจากการลดการพบปะผูค้นในช่วงทีมีโรคระบาดโควิด  มีเวลาร่วมกบัครอบครัวมากขึน เห็นถึงประโยชน์
ของการทาํงานทีบ้าน รู้สึกมีอิสระในการทาํงานมากกว่าทาํงานทีสํานักงาน และรู้สึกสบายใจในการทาํงานทีบ้าน 
ตามลาํดบั ซึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ธิติ ทองอาํพนั ( ) ศึกษาปัจจยัทีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทาํงานทีบา้น
พบว่าตวัแปรอิสระ  ตวัแปรไดแ้ก่ การรับรู้ถึงประโยชน์การใชง้านเทคโนโลยสีําหรับการทาํงานทีบา้นอุปกรณ์ทีใชใ้น
การทาํงานช่วยให้การทาํงานสะดวกรวดเร็ว องค์กรสนับสนุนให้ทาํงานทีบา้นและ ซอฟต์แวร์ทีเอืออาํนวยต่อการใช้
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งานเทคโนโลยีสําหรับการทาํงานทีบา้นการทาํงานทีทาํให้ประสบความสําเร็จตามทีไดรั้บมอบหมายร่วมกนัอธิบาย
ความผนัแปรประสิทธิภาพในการทาํงานทีบา้นไดร้้อยละ .  

 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
ด้านแรงจูงใจในการทํางานทีบ้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก สิงทีควรแกไ้ข ปรับปรุง หรือเพิมเติม คือ องค์กร

ควรให้ความสําคญัต่อรูปแบบการทาํงานทีบา้นในระยะยาว คือ อยากให้ธนาคารมีนโยบายชดัเจนในการทาํงานทีบา้น
ในระยะยาว เพราะพนักงานจะได้วางแผนการทาํงานทีบ้านในระยะยาวได้อย่างชัดเจน เช่น กลับไปทาํงานทีบ้าน
ต่างจังหวดัเพืออยู่กับครอบครัว ไม่ต้องเช่าหอพักในกรุงเทพฯ  หรือเช่าหอพักใกล้สํานักงาน ก็จะสามารถช่วยให้
พนกังานประหยดัค่าใชจ่้ายได ้

ด้านประสิทธิภาพในการทํางาน โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด สิงทีควรแกไ้ข ปรับปรุง หรือเพิมเติม คือ ควร
สนับสนุน ความสามารถในทาํงานทีบา้นไดส้ําเร็จตรงเวลาทีกาํหนด ต่อไปเช่น การกาํหนดระยะเวลาส่งงานทีชดัเจน 
เพือใหพ้นกังานไดบ้ริหารเวลาการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสามารถทาํงานส่งทนัตามเวลาทีกาํหนด 

ด้านเทคโนโลยี โดยรวมอยู่ในระดับมาก สิงทีควรแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิมเติม คือ ควรเพิมเติมการเรียนรู้
เทคโนโลยีใหม่ ทีเกียวขอ้งกับการทาํงานทีบ้าน เช่น ถ้ามีการปรับปรุงโปรแกรมการทาํงานต่างๆ ควรจดัอบรมให้
พนักงานไดท้ราบและเรียนรู้สิงใหม่อยู่เสมอ เพือช่วยให้พนักงานกา้วทนัเทคโนโลยี และสามารถใช้งานโปรแกรมที
เกียวกบัการทาํงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ด้านความสะดวก โดยรวมอยู่ในระดับมาก สิงทีควรแกไ้ข ปรับปรุง หรือเพิมเติม คือ เพิมเติมการแบ่งเวลาการ
ทาํงานกับเวลาทาํงานได้อย่างเหมาะสม เช่น การให้อิสระในการทาํงานกบัพนักงานมากขึน ทาํให้พนักงานสามารถ
จดัการกบัเวลาไดอ้ยา่งเหมาะสมและเกิดความสุขในการทาํงาน 

ด้านการรับรู้ถึงประโยชน์ทีได้รับ โดยรวมอยู่ในระดับมากทีสุด สิงทีควรแกไ้ข ปรับปรุง หรือเพิมเติม คือ ควร
ทาํให้พนกังานรู้สึกปลอดภยัจากการลดการพบปะผูค้นในช่วงทีมีโรคระบายโควิด  เช่น การงดการประชุมแบบเจอ
กนั ควรจดัประชุมออนไลน์แทน เพือทาํใหพ้นกังานรู้สึกปลอดภยัจากโรคระบายโควิด  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครังต่อไป 

. ควรมีการปรับเปลียนหรือเพิมเติมตวัแปรต่างๆ ในการวิจยัเพือให้ได้ขอ้มูลทีครบถว้นและรอบด้านมาก
ยงิขึน 

. การวิจยัครังนี มีขอบเขตในดา้นพืนทีการศึกษาวิจยัเฉพาะความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้นของพนักงาน
ไทยพาณิชย ์สํานกังานใหญ่ แต่ยงัถือไม่ไดว้า่ผลการวิจยัครังนีจะเป็นตวัแทนของพนกังานไทยพาณิชย ์ทงัหมดจึงควร
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ศึกษาขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมทวัทุกส่วนของพนกังานธนาคารไทยพาณิชย ์เพือจะไดท้ราบวา่โดยภาพรวมแลว้
ความคิดเห็นต่อการทาํงานทีบา้น เป็นอยา่งไร ซึงจะไดน้าํไปปรับปรุงนโยบายการทาํงานทีบา้นใหดี้ยงิขึน 

 

เอกสารอ้างองิ 
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