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บทคัดย"อ 

การวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน (Work from home) ของกลุ[มคนทํางานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต/สถานการณ+โควิด-19 มีวัตถุประสงค+ 1) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการ
ทํางานที่บ/าน 2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน จําแนกตาม ป�จจัยด/านประชากร 3) เพื่อศึกษา
ป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/านที่ส[งผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน กลุ[มตัวอย[างได/แก[ กลุ[ม
คนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได/ทํางานที่บ/าน หรือเคยได/ทํางานที่บ/าน จํานวน 400 คน 
ใช/วิธีการสุ[มกลุ[มตัวอย[างแบบบังเอิญ (Accidental Selection) และใช/แบบสอบถามเปdนเคร่ืองมือในการ
เก็บรวบรวมข/อมูล สถิติที่ใช/ในการวิเคราะห+ข/อมูลประกอบด/วยค[าร/อยละ ค[าความถ่ี ค[าเฉลี่ย ส[วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห+สมการถดถอยพหุคุณ 

ผลการวิจัยพบว[า ด/านประชากรกลุ[มตัวอย[างส[วนใหญ[เปdนเพศหญิง  อยู[ในช[วงอายุ 31 – 40 ปi มี
สถานภาพ โสด ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน / รับจ/าง และมีลักษณะงานด/านบัญชี / การเงิน / 
จัดซ้ือจัดจ/าง / บริหารทั่วไป ด/านป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/าน พบว[า กลุ[มตัวอย[าง ให/ระดับความ
คิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/าน โดยรวมในระดับความคิดเห็นมาก มีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 
3.69 และค[า S.D.เท[ากับ 0.638 โดยมีระดับความคิดเห็นด/านประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน (Work from 



home) ของกลุ[มคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต/สถานการณ+โควิด-19 อยู[ในระดับมี
ประสิทธิภาพมาก 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว[า ด/านป�จจัยประชากร เพศ อายุสถานภาพ และอาชีพ ต[างกัน ทําให/
ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านไม[ต[างกัน แต[ลักษณะงานต[างกันทําให/ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านต[างกัน
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ด/านป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/าน การรับรู/ต[อสถานการณ+โควิด-19 
และการรับรู/ถึงความง[ายจากการทํางานที่บ/าน ไม[มีผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน ความเข/ากันได/ของ
งานในการทํางานที่บ/าน บรรทัดฐานที่ทํางาน บรรทัดฐานที่บ/าน ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยต[อ
การใช/ และนโยบายองค+กร มีผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 
คําสําคัญ: ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน, ป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/าน,การทํางานที่บ/าน (Work 
from home) 
 
Abstract 

Research subject on the efficiency of working from home among working people in 
Bangkok and provinces near Bangkok under the COVID-1 9  situation. The objectives of this 
research is to:  1 )  to study and understand the efficiency of working at home, 2 )  to study 
and understand the efficiency of working at home, classified by demographic factors, 3 )  to 
study and understand the factors related to working from home that affect the efficiency of 
working at home. The sample group includes Group of people working in Bangkok and 
provinces near Bangkok who worked at home or used to work at home. This survey is 
conducted on 4 0 0  people using the random sampling method (Accidental Selection) and 
using a questionnaire as a tool to collect data. The statistics used to analyze the data 
consisted of percentage, frequency, mean, standard deviation. and analysis of multiple 
regression equations. 

The results showed that in terms of population, most of the samples were female, 
in the age range of 31-40 years old, single, engaged, and are employees of private companies 
/ occupation: accounting / finance / procurement / general administration. Overall results 
from this sample group revealed that it is every effective to work from home.  The mean 
was 3.69 and the S.D. was 0.638, with the opinion of working from home (Work from home) 
among working people in Bangkok and nearby provinces under the COVID-19 situation is at 
a very efficient level. 



The hypothesis testing results showed that the demographic factors, gender, age, 
status and occupation were different, making the performance at home different. However, 
different job characteristics resulted in the difference in work-at-home performance at a 
statistically significant level of 0.05. Results shows that working from home is very productive 
because most people are well equipped with resources and technologies to complete their 
task same as in the office. There was a statistically significant effect on home performance 
at 0.05. 
 
Keywords: efficiency at home, factors related to work from home, work from home. 
 
บทนํา 
 สถานการณ+การแพร[ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เร่ิมต/นที่ประเทศจีน ตั้งแต[วันที่ 30 ธันวาคม 
2562 ต[อมาได/พบผู/ปzวยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลก ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 องค+การอนามัยโลก
ประกาศโรค COVID-19 ระบาดใหญ[ โดย ศูนย+ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ฉบับที่ 68 วันที่ 11 
มีนาคม 2563 เวลา 22.30น. รายงานสถานการณ+มีจํานวนผู/ปzวยยืนยันทั่วโลกรวม 116 ประเทศ 2 เขต
บริหารพิเศษ 1 นครรัฐ เรือ Diamond Princessและเรือ Grands Princess จํานวน 119,395 ราย มีอาการ
รุนแรง 5,747ราย เสียชีวิต 4,300 ราย โดยมียอดผู/ปzวยยืนยันในพื้นที่ที่มีการระบาดอย[างต[อเนื่อง ได/แก[ จีน 
80,788 ราย ฮ[องกง 121 ราย มาเก}า 10 ราย เกาหลีใต/ 7,755 ราย อิตาลี 10,149 ราย อิหร[าน 8,042 ราย 
ฝร่ังเศส 1,784 ราย เยอรมนี 1,565 ราย ญี่ปุzน 587 ราย สิงคโปร+ 166 ราย และไต/หวัน 48 ราย 

การแพร[ระบาดในประเทศไทยเร่ิมตั้งแต[วันที่ 13 มกราคม 2563 จนเม่ือวันที่ 31 มกราคม 2563 
มีรายงานว[าพบผู/ปzวยที่ติดเชื้อจากการแพร[เชื้อในประเทศเปdนคร้ังแรก จํานวนผู/ปzวยเพิ่มข้ึนมากใน
กลางเดือนมีนาคม 2563 ซ่ึงมีการระบุสาเหตุมาจากกลุ[มการแพร[เชื้อรายกลุ[ม กลุ[มใหญ[สุดเกิดข้ึนในการ
แข[งขันชกมวยไทย ณ สนามมวยเวทีลุมพินี การตอบสนองของรัฐบาลเร่ิมการการคัดกรองและติดตามการ
สัมผัส มีการคัดกรองโรคตามท[าอากาศยานนานาชาติ ตลอดจนโรงพยาบาลสําหรับผู/ปzวยที่มีประวัติเดินทาง
หรือสัมผัส ปลายเดือนมีนาคม2563 สถานที่สาธารณะและธุรกิจห/างร/านได/ รับคําสั่ ง ให/ป�ดใน
กรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัด โดยนายกรัฐมนตรีประยุทธ+ จันทร+โอชา มีประกาศสถานกาณ+ฉุกเฉิน 
มีผลวันที่ 26 มีนาคม และมีประกาศห/ามออกนอกเคหะสถานยามวิกาล ต[อมาได/พบการแพร[ระบาดของโรค
รอบใหม[คร้ังที่2ในจังหวัดสมุทรสาครประมาณกลางเดือน ธันวาคม2563 ซ่ึงสงสัยว[ามาจากแรงงานต[างด/าว
ที่มีการลักลอบพาเข/ามาประเทศทําให/ยอดผู/ติดเชื้อเพิ่มข้ึนอย[างน/อยร/อยละ20 (วิกิพีเดีย การระบาดทั่วของ
โควิด-19 ในประเทศไทย) และเดือนเมษายน 2564 พบการระบาดใหม[โดยมีคลัสเตอร+ที่ย[านทองหล[อและ
นราธิวาส จากรายงานสถานการณ+โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 513 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 
เวลา 12.00น. ยอดผู/ปzวยยืนยันสะสม 125,444 ราย หายปzวยสะสม 77,818 ราย เสียชีวิตสะสม 918 ราย 



จากสถานการณ+คร้ังที่3นี้ส[งผลกระทบซํ้าเติมต[อเศรษฐกิจไทย ทําให/เศรษฐกิจชะลอตัวและยังไม[ฟ��นตัวได/
ง[าย อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงที่การระบาดอาจยืดเยื้อออกไปในระยะยาวอีก ประชาชนเกิดความวิตกกังวลทั่ว
โลก มีการป�ดเมือง ป�ดประเทศ เพื่อป�องกันการแพร[ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 สถานที่ท[องเที่ยว 
หลายธุรกิจ ที่ได/รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ/อม ประชาชนไม[กล/าออกไปสถานที่ที่มีผู/คนพลุกพล[าน 
คอยติดตามข[าวสารเพื่ออัพเดทการแพร[ระบาดของไวรัสผ[านทุกช[องทาง มีทั้งจริงและปลอมปะปนกันไป 
และเพื่อเปdนการลดการแพร[ระบาดทางรัฐบาลได/มีการประกาศขอความร[วมมือประชาชน บริษัท ห/าง/ร/าน 
งดหรือเลี่ยงการเดินทางไปที่คนพลุกพล[าน มีการขอความร[วมมือให/ภาครัฐและภาคเอกชนได/มีการทํางานที่
บ/าน ทําให/บริษัทต[างๆต/องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานให/เข/ากับสถานการณ+ทั้งแบบตั้งตัวทันและไม[ทัน
ได/เตรียมตัว ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงให/กับพนักงานอีกด/วย บริษัทเร่ิมบังคับใช/มาตรการทํางานที่บ/าน หรือมี
นโยบายให/เตรียมความพร/อมหากเกิดเหตุการณ+ระบาดเปdนวงกว/างจะได/มีการสั่งการ Work from Homeได/
ทันที แต[การทํางานที่บ/านนั้นอาจจะไม[เหมาะกับทุกอาชีพ ทุกลักษณะงาน โดยรวมแล/วการทํางานที่บ/านนัน้
แท/ที่จริงแล/วสามารถใช/ได/กับลักษณะงานของแต[ละแผนกหรือแต[ละบุคคลมากน/อยเพียงใด การทํางานที่
บ/านนั้นจะมีประสิทธิภาพในการทํางานได/เหมือนกับมาปฏิบัติงานในบริษัทหรือไม[ แม/ว[าการทํางานที่บ/าน 
(Work from Home) อาจดูเปdนเร่ืองที่น[าจะทําให/เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน แต[หลายบริษัทก็เร่ิมที่
จะประสบป�ญหาเก่ียวกับประสิทธิภาพในการทํางานที่บ/าน (Work from Home) กันอยู[ไม[น/อย  

  ดังนั้นผู/วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ืองประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน (Work from home) 
ของกลุ[มคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต/สถานการณ+โควิด-19  ศึกษาป�จจัยทั้ง
ทางด/านประชากรศาสตร+ ป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/าน ในการศึกษานี้ เพื่อให/สามารถนําข/อมูลที่
ได/รับไปปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือข้ันตอนการทํางานที่บ/านเพื่อให/เอ้ืออํานวยต[อลักษณะงานของแต[ละ
ประเภท หรือสามารถนําไปพัฒนาประยุกต+ให/เข/ากับการทํางานเพื่อให/เกิดการทํางานที่บ/านมีประสิทธิภาพ
ได/มากยิ่งข้ึน หากสถานการณ+การแพร[ระบาดของโควิด-19 ยังคงยืดเยื้อออกไปในระยะยาวอีก 

 
วัตถุประสงค. 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน 
2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน จําแนกตาม ป�จจัยด/านประชากร 
3. เพื่อศึกษาป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/านที่ส[งผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน  

 
สมมติฐานการวิจัย 

1. ป�จจัยด/านประชากรต[างกัน เช[น เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพและลักษณะงานต[างกันทําให/ 
ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านต[างกัน 

2. ป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/านมีผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน 
 



ขอบเขตของการวิจัย 
1. การกําหนดตัวแปรที่ใช�ในการวิจัย  

ตัวแปรอิสระ ประกอบด/วย ป�จจัยด/านประชากร ได/แก[ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ 
ลักษณะงาน ป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/าน ได/แก[ การรับรู/ต[อสถานการณ+โควิด-19 การรับรู/ถึงความ
ง[ายจากการทํางานที่บ/าน ความเข/ากันได/ของงานในการทํางานที่บ/าน บรรทัดฐานที่ทํางาน บรรทัดฐานที่
บ/าน ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยต[อการใช/ และนโยบายองค+กร  

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการทํางานทีบ่/าน (Work from home) ของกลุ[มคนทํางาน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต/สถานการณ+โควิด-19   

2. ขอบเขตด�านประชากรและกลุ"มตัวอย"าง คือ กลุ[มคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและ 
ปริมณฑล ที่ได/ทํางานที่บ/านหรือเคยได/ทํางานที่บ/านซ่ึงผู/วิจัยไม[สามารถที่จะทราบจํานวนประชากรที่แท/จริง 
เนื่องจากไม[ทราบจํานวนประชากรที่แน[นอน ขนาดของกลุ[มตัวอย[างจึงได/เป�ดตารางหาขนาดของกลุ[ม
ตัวอย[างของ Taro Yamane (1973) เพื่อกําหนดขนาดของกลุ[มตัวอย[างในการวิจัย โดยทําการเลือกตาราง
แบบไม[ทราบจํานวนที่แน[นอน หรือ ∞ (Infinity) จากค[าความคลาดเคลื่อน 5% ระดับความเชื่อม่ัน 95% 
ได/ขนาดของกลุ[มตัวอย[าง จํานวน 400 คน และข/อจํากัดในการลงพื้นที่จริงเพื่อเก็บข/อมูลจากกลุ[มตัวอย[าง 
ผู/วิจัยจึงใช/วิธีการสุ[มกลุ[มตัวอย[างแบบบังเอิญ (Accidental Selection) 

3. ขอบเขตด�านระยะเวลา ในการดาเนินการศึกษาวิจัยเร่ิมตั้งแต[ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
 
ประโยชน.ที่คาดว"าจะได�รับ 

1. เพื่อให/ทราบถึงป�จจัยใดบ/างที่มีอิทธิพลต[อการใช/ระบบการทํางานที่บ/าน นําข/อมูลที่ได/จากการ 
วิจัยไปปรับปรุง พัฒนา ส[งเสริม และสนับสนุนเพื่อให/เกิดการใช/ระบบการทํางานที่บ/านได/ต[อไปในอนาคต 

2. เพื่อให/องค+กรได/เข/าใจและทราบถึงผลประโยชน+และผลเสียของการทํางานที่บ/าน 
3. เพื่อเปdนประโยชน+สําหรับผู/ทําวิจัยรายอ่ืนนําไปเปdนแนวทางในการทําวิจัยที่เก่ียวข/อง 

 
การทบทวนวรรณกรรม แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข�อง 
 งานวิจัยเร่ือง ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน (Work from home) ของกลุ[มคนทํางานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต/สถานการณ+โควิด-19 ผู/วิจัยได/ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีและได/มีการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข/องเพื่อเปdนแนวทางในการวิจัย โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 แนวคิดและความหมายของการทํางานจากบ�าน (Work from home) 

Nilles (1998) อ/างอิงในชาลิณี ฐิติโชติพณิชย+ (2559) ได/ให/ความหมายของการทํางานทางไกล 
(Telework) ว[าเปdนการจัดการการทํางานที่ยืดหยุ[น ซ่ึงสามารถให/พนักงานทํางานจากที่บ/านได/โดยใช/
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 



 James and Hopkinson (2006) อ/างอิงในชาลิณี ฐิติโชติพณิชย+ (2559) การทํางานทางไกล (E-
working) หมายถึง การทํางานที่หลากหลายสถานที่  เปdนการทํางานโดยอาศัยการใช/ เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส+เปdนเคร่ืองมือในการทํางานอย[างเหมาะสม 

ธีรยุส วัฒนาศุภโชค (2553) อ/างอิงในชาลิณี ฐิติโชติพณิชย+ (2559) สํานักงานเสมือน (Virtual 
Office) คือ การที่บุคลากรของกิจการ ไม[จําเปdนต/องเข/ามาทํางานที่สํานักงานเปdนประจําทุกวัน ทําให/
พนักงานสามารถทํางานที่ใดก็ได/ และเชื่อมโยงการประสานงานเข/ามาด/วยกันผ[านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยเฉพาะในประเทศที่มีพื้นที่จํากัดมาก 
 ประสิทธิภาพ เปdนเร่ืองของการใช/ป�จจัย และกระบวนการดําเนินงาน โดยอาจไม[แสดงเปdน ค[า
ประสิทธิภาพเชิงตัวเลข แต[แสดงด/วยการบันทึกถึงลักษณะการใช/วัสดุ เงิน คน และเวลาในการปฏิบัติงานได/
อย[างคุ/มค[า ประหยัด และไม[มีการสูญเปล[าเกินความจําเปdน รวมถึงได/มีการใช/กลยุทธ+ หรือเทคนิควิธีการ
ปฏิบัติที่เหมาะสม และสามารถนําไปสู[การได/ผลลัพธ+เร็ว มีคุณภาพ ประเภทของประสิทธิภาพมี 2 ระดับคือ 
          1. ประสิทธิภาพของ บุคคล หมายถึง การทํางานเสร็จ โดยสูญเสียเวลาและพลังงานน/อยที่สุด 
ค[านิยมการทํางานที่ยึดกับสังคม เปdนการทํางานได/อย[างรวดเร็วและได/งานที่ดี บุคคลที่มีประสิทธิภาพในการ
ทํางาน คือบุคคลที่ตั้งใจปฏิบัติงานอย[างเต็มความสามารถ ใช/กลวิธีหรือเทคนิคการทํางานที่จะสร/างผลงาน
ได/มาก เปdนผลงานที่มีคุณภาพ น[าพอใจ โดยสิ้นเปลืองค[าใช/จ[าย พลังงานและใช/เวลาน/อย เปdนบุคคลที่มี
ความสุขและพอใจในการทํางาน ที่จะเพิ่มพูนคุณภาพและปริมาณของผลงาน คิดค/น ดัดแปลง วิธีการทํางาน
ให/ได/ผลดียิ่งข้ึนเสมอ 
          2. ประสิทธิภาพขององค+กร คือการที่องค+กรสามารถดําเนินงานต[าง ๆ ตามภารกิจหน/าที่ขององค+กร 
โดยใช/ทรัพยากร ป�จจัยต[าง ๆ รวมถึงกําลังคนอย[างคุ/มค[า มีการสูญเปล[าน/อยที่สุด มีลักษณะการดําเนินงาน
ไปสู[ผลตามวัตถุประสงค+ โดยประหยัดทั้งเวลา ทรัพยากร และกําลังคน องค+กรมีความสามารถในการใช/
ยุทธศาสตร+ กลยุทธ+ เทคนิควิธีการ และเทคโนโลยี ทําให/เกิดวิธีการทํางานที่เหมาะสม มีความราบร่ืนในการ
ดําเนินงาน มีป�ญหาอุปสรรค และความขัดแย/งน/อยที่สุด บุคลากรมีขวัญกําลังใจดี และมีความสุขในการ
ทํางาน 
 
 ทฤษฎีแบบการจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) 

ทฤษฎีแบบการจําลองการยอมรับเทคโนโลยี (TAM) (Davis. 1989) ที่ถูกพัฒนาข้ึน โคย Fishbein 
and Ajzen โดยทฤษฎี IAM มีจุดประสงค+เพื่อคาคการณ+ การยอมรับและการใช/เทคโนโลยีในการทํางาน 
โดยอธิบายว[า การยอมรับเทคโนโลยีมาใช/ในการทํางาน เกิดจากป�จจัยหลัก 2 ประการคือ การรับรู/ถึง
ประโยชน+ และ การรับรู/ถึงความง[ายในการใช/งาน ซ่ึงป�จจัยหลักสองป�จจัยนี้มีความสัมพันธ+กับพฤติกรรมการ
ยอมรับระบบการทํางานจากบ/าน อีกทั้งมีความเชื่อมโยงต[อทัศนคติการใช/ระบบเทคโนโลยีผ[านการทํางาน
จากบ/าน 



1.การรับรู/ถึงความง[ายในการใช/งาน (Perceive Ease of Use) หมายถึง ระดับความเชื่อของผู/ใช/ที่
คาดหวังต[อระบบเทคโนโลยี ว[าต/องไม[ซับซ/อนในการเรียนรู/และง[ายในการใช/งานไม[จําเปdนต/องใช/ความ
พยายามมาก การรับรู/ถึงความง[ายในการใช/งานมีอิทธิพลทางตรงต[อการรับรู/ว[ามีประโยชน+ (Perceived 
Usefulness) 

2. การรับรู/ประโยชน+ (Perceive Usefulness) หมายถึง การรับรู/ว[าระบบเทคโนโลยีนี้ก[อให/เกิด
ประโยชน+ โดยเชื่อว[าการนําระบบเทคโนโลยีมาใช/จะทําให/การทํางานมีประสิทธิภาพดีข้ึน ซ่ึงการรับรู/ว[ามี
ประโยชน+ (Perceived Usefulness) มีอิทธิพลทางตรงต[อการตั้งใจกระทํา (Behavior Intention) 
 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of planned behavior: TPB) 
 ทฤษฎีพฤติกรรมตามแบบแผน (Theory of planned behavior: TPB) เปdนทฤษฎีทางจิตวิทยา ที่
ได/รับการพัฒนาจาก Icek Ajzen (1985) ได/อธิบายว[า พฤติกรรม(Behavior) ของมนุษย+เกิดข้ึนจากการ
ตัดสินโดยใช/เหตุผล โดยมนุษย+จะใช/ข/อมูลในการตัดสินใจเพื่อให/เกิดประโยชน+แก[ตนเอง และเชื่อว[า
พฤติกรรมของมนุษย+มิได/ถูกกําหนด โดยอารมณ+ จะเกิดจากการพิจารณาไตร[ตรองก[อนที่จะตัดสินใจเลือกทาํ
หรือไม[ทําพฤติกรรมใด โดยทั้งหมดเปdนผลมาจากป�จจัยที่มีอิทธิพลต[อการเกิดเจตนา ได/แก[ การคล/อยตาม
กลุ[มอ/างอิง (Subjective Norm) ทัศนคติต[อพฤติกรรม (AtitudeIoward the Behavior) และการรับรู/
ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) 

1. บรรทัดฐานที่ทํางาน (Work social structure) ซ่ึงได/แก[ เพื่อนร[วมงานหัวหน/างาน ลูกน/อง จาก
การศึกษาพบว[าการสนับสนุนการทํางานทางไกลจากผู/บริหารเปdนป�จจัยสําคัญที่ส[งผลต[อทัศนคติและการ
ยอมรับการทํางานทางไกลของพนักงาน (Currid, 1992; Harier,1993; Huvs et al, 1990; Sixel, 1994)  

2. บรรทัดฐานที่บ/าน (Home social structure) เปdนป�จจัยที่มุ[งเน/นไปที่การรับรู/ของบุคคลใน
ครอบครัว และเพื่อนฝูง มีการศึกษาระบุว[าการได/รับการสนับสนุนจากครอบครัวส[งผลต[อการทํางานทางไกล 
กล[าวคือหากสมาชิกในครอบครัวมีความเข/าใจ โดยให/ความเคารพเวลาในการทํางานเม่ือทํางานอยู[บ/าน 
รวมถึงการสนับสนุนจากครอบครัวจะทําให/พนักงานมีความสัมพันธ+ทางบวกกับคุณภาพชีวิตและความพึง
พอใจในการทํางานทางไกลรวมถึงความสัมพันธ+กับองค+กร(Haines et al, 2002) อีกทั้งผู/ที่ทํางานทางไกล
ทํางานจากที่บ/านเขาต/องมีความพร/อมของอุปกรณ+และเทคโนโลยีสําหรับการทํางานทางไกลเช[น 
คอมพิวเตอร+ และระบบการติดต[อสื่อสารที่เหมาะสม (Weiss, 1994) หากสภาพแวคล/อมที่บ/านของผู/ที่ 
ทํางานทางไกลไม[เหมาะสมเช[น พื้นที่ในการทํางานไม[เพียงพอ อาจทําให/เกิดความขัดแย/งในครอบครัวหรือ
เกิดประสิทธิภาพในการทํางานที่ลดต่ําลงเม่ือเปรียบเทียบกับการทํางานที่สํานักงาน 

งานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 
ชาลิณี ฐิติโชติพณิชย+ (2559) ทําการศึกษาเร่ือง ป�จจัยที่มีอิทธิพลต[อการใช/ระบบการทํางาน

ทางไกล (Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห[งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา 
ความหมายได/ว[า ชุดข/อมูลตัวแปรอิสระที่นํามาใช/ในสมการสามารถนํามาทํานายความน[าจะเปdนในการใช/
ระบบการทํางานทางไกลได/ แต[ตัวแปรอิสระที่องค+การนี้ให/ความสําคัญได/แก[ 2 ป�จจัย คือป�จจัยความเข/ากัน



ในการใช/และป�จจัยนโยบายองค+การ ซ่ึงป�จจัยความเข/ากันในการใช/เปdนป�จจัยหนึ่ง ของทัศนคติที่มีต[อระบบ 
ส[วนป�จจัยนโยบายองค+การเปdนป�จจัยหนึ่งของการรับรู/ถึงการควบคุม พฤติกรรม แต[ป�จจัยบรรทัดฐานกลุ[ม
อ/างอิงทั้ง 2 กลุ[มคือ บรรทัดฐานที่ทํางานและบรรทัดฐานที่บ/านไม[สามารถทํานายโอกาสความน[าจะเปdนของ
การเกิดการใช/ระบบการทํางานทางไกลในบริบทนี้ได/อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 
 ลักษิกา นุชอุดม (2564) ทําการศึกษาเร่ือง ทัศนคติและความพึงพอใจของพนักงานกลุ[ม
อุตสาหกรรมสินค/าอุปโภคบริโภค (FMCG) ประเทศไทยต[อรูปแบบการทํางานที่บ/าน (Work from home) 
ในช[วงสถานการณ+วิกฤต COVID-19 ผลการศึกษา จากป�จจัยที่มีอิทธิพลต[อการใช/ระบบการทํางานจากบ/าน
ตามกรอบแนวคิดการวิจัยนี้ประกอบด/วยทั้งหมด 6 ป�จจัยได/แก[ การรับรู/ถึงประโยชน+ที่เกิดจาการใช/งาน 
การรับรู/ถึงความง[ายในการใช/งาน ทรัพยากรที่เอ้ืออํานวย เทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวย บรรทัดฐานที่ทํางาน 
บรรทัดฐานที่บ/าน ร[วมด/วยตัวแปรกํากับ 2 ป�จจัย คือ การรับรู/ต[อสถานการณ+วิกฤต COVID-19 และความ
ยากลําบากในการเดินทาง 
 วลัญช+ ก/าวสัมพันธ+ (2554) ได/ทําการศึกษาป�จจัยที่มีผลต[อทัศนติและการยอมรับการทํางาน
ระยะไกล กรณีศึกษาธนาคารแห[งประเทศไทย ศึกษากลุ[มประชากรจํานวน 345คน ซ่ึงทําการศึกษาผ[าน
กรอบแนวคิตของทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน (Theory of planned behavior : TPB) ประกอบไปด/วย 3 
ป�จจัย คือทัศนคติที่มีต[อการใช/ บรรทัดฐานกลุ[มอ/างอิง และการรับรู/การควบคุมพฤติกรรม โดยพบว[าป�จจัย
ทั้ง 3 ป�จจัยมีความสัมพันธ+และส[งผลต[อความมุ[งหมายในการใช/การทํางานระยะไกลทั้ง 3 ป�จจัย โดยป�จจัย
ที่ส[งผลมากที่สุดต[อความมุ[งหมายในการใช/การทํางานระยะไกลคือป�จจัยด/านทัศนคติที่มีต[อการใช/ ซ่ึง
ประกอบไปด/วยป�จจัยย[อยคือป�จจัยการรับรู/ถึงประโยชน+การใช/ และความเข/ากันในการใช/ ส[วนป�จจัยที่ส[งผล
รองลงมาคือด/านบรรทัดฐานกลุ[มอ/างอิงประกอบไปด/วยโครงสร/างสังคมที่ทํางานและโครงสร/างสังคมที่บ/าน 
และป�จจัยที่ส[งผลน/อยที่สุดคือการรับรู/การควบคุมพฤติกรรมประกอบไปด/วยป�จจัยด/านความสามารถของ
ตนเอง ทรัพยากรที่เอ้ืออํานวยต[อการใช/ และนโยบายของรัฐบาล  
 
วิธีการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปdนการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช/เคร่ืองมือในการเก็บข/อมูลวิจัย
คือแบบสอบถาม ซ่ึงในการตอบแบบสอบถามจะมีคําถามคัดกรองเพื่อคัดเลือกผู/ตอบคําถามที่เปdนกลุ[ม
คนทํางานที่ได/ทํางานที่บ/านหรือเคยได/ทํางานที่บ/าน เพื่อให/ได/คําตอบที่ใกล/เคียงกับความเปdนจริงมากที่สุด 
การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม ได/นําไปให/ผู/เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และได/
ทําแบบสอบถามให/กลุ[มตัวอย[าง จํานวน 30 ชุด เพื่อคํานวณหาค[าสัมประสิทธิ์ความเที่ยงแบบอัลฟzาครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha) ของแบบสอบถามป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/านทั้งหมด 8ด/าน ซ่ึงได/
มากกว[า0.7 ทั้งหมด  
 ประชากรและกลุ[มตัวอย[าง คือกลุ[มคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ได/ทํางานที่
บ/านหรือเคยได/ทํางานที่บ/านมีการกําหนดตัวอย[างโดยใช/สูตรคํานวณของ Taro Yamane (1973) จากค[า



ความคลาดเคลื่อน 5% ระดับความเชื่อม่ัน 95% ได/ขนาดของกลุ[มตัวอย[าง จํานวน 400 คน ใช/วิธีการสุ[ม
กลุ[มตัวอย[างแบบบังเอิญ (Accidental Selection) ทําการเก็บข/อมูลเร่ิมตั้งแต[ เดือน พฤกษาคม พ.ศ. 2564  
ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 
 เคร่ืองมือที่ใช/ในการศึกษาคร้ังนี้ ได/แก[แบบสอบถามแบ[งออกเปdน 5 ส[วนดังนี้ ส[วนที่1 คําถามคัด
กรอง ว[าท[านได/มีการใช/ระบบการทํางานที่บ/านหรือไม[และสอบถามประสบการณ+ทํางานที่บ/าน 2 ข/อ มี
ลักษณะคําถามแบบให/เลือกตอบได/มากกว[า2 ข/อและเปdนคําถามปลายป�ด ส[วนที่ 2 ข/อมูลทั่วไปของผู/ตอบ
แบบสอบถาม ทั้งหมด 5 ข/อ คําถามปลายป�ด ส[วนที่ 3 ป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/าน ทั้งหมด 26 
ข/อ โดยเปdนการให/ระดับ ส[วนที่ 4 ประสิทธิภาพการทํางานทีบ่/าน ทั้งหมด 5 ข/อ โดยเปdนการให/ระดับ ส[วนที่ 
5 ข/อเสนอแนะเก่ียวกับประโยชน+หรืออุปสรรคที่มีต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน คือเร่ืองใดบ/าง มี
จํานวนแบบสอบถามทั้งหมด 1 ข/อ เปdนคําถามปลายเป�ด 
 
สถิติที่ใช�ในการวิเคราะห.ข�อมูล 

การวิจัยคร้ังนี้ ผู/วิจัยวิเคราะห+ข/อมูลโดยใช/โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร+ในการประมวลผล
ข/อมูล โดยใช/สถิติดังนี้ 
 1. การวิเคราะห+สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช/ในการวิเคราะห+ข/อมูล ดังนี้ 

1.1 ใช/ค[าร/อยละ (Percentage) และค[าความถ่ี (Frequency) ในการวิเคราะห+ตัวแปร 
ป�จจัยด/านประชากรของผู/ตอบแบบสอบถาม ที่ประกอบด/วย เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และลักษณะงาน  

1.2 ใช/ค[าเฉลี่ย (    ) และส[วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ในการ 
วิเคราะห+ตัวแปรป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/าน ที่มีผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน (Work 
from home) ของกลุ[มคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต/สถานการณ+โควิด-19 

2. การวิเคราะห+สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช/ในการวิเคราะห+ข/อมูล ดังนี้ 
2.1 เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน (Work from home) ของกลุ[มคนทํางาน 

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต/สถานการณ+โควิด-19 จําแนกตามป�จจัยด/านประชากร ได/แก[ 
เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และลักษณะงานโดยการใช/การวิเคราะห+ข/อมูลด/วยสถิติ t-test กับตัวแปร เพศ 
และใช/การวิเคราะห+ข/อมูลด/วยสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) กับตัวแปร อายุ 
สถานภาพ อาชีพและลักษณะงาน หากพบความแตกต[างจะนําไปสู[การเปรียบเทียบเปdนรายคู[ โดยใช/วิธีของ 
LSD 

2.2 เพื่อศึกษาป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/านที่ส[งผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่ 
บ/าน (Work from home) ของกลุ[มคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต/สถานการณ+โค
วิด-19 จะใช/การวิเคราะห+ข/อมูลโดยการวิเคราะห+สมการทดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) 
 
 



สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห+ด/านประชากรกลุ[มตัวอย[างส[วนใหญ[เปdนเพศหญิง  อยู[ในช[วงอายุ 31 – 40 ปi มี
สถานภาพ โสด ประกอบอาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน / รับจ/าง และมีลักษณะงานด/านบัญชี / การเงิน / 
จัดซ้ือจัดจ/าง / บริหารทั่วไป  

ผลการวิเคราะห+ด/านป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/าน พบว[า กลุ[มตัวอย[างส[วนใหญ[ให/ระดับ
ความคิดเห็นเก่ียวกับป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/าน โดยรวมในระดับความคิดเห็นมาก มีค[าเฉลี่ย
เท[ากับ 3.69 และค[า S.D.เท[ากับ 0.638 เม่ือพิจารณาเปdนรายด/านพบว[า ด/านที่มีค[าเฉลี่ยมากที่สุดคือ  การ
รับรู/ต[อสถานการณ+โควิด-19 มีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 4.08 รองลงมา คือ บรรทัดฐานที่บ/าน มีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 3.90 
การรับรู/ถึงความง[ายจากการทํางานที่บ/าน มีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 3.87 นโยบายองค+การ มีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 3.62 
บรรทัดฐานที่ทํางาน มีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 3.60 ความเข/ากันได/ของงานในการทํางานที่บ/าน มีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 
3.39 และทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยต[อการใช/ มีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 3.33 โดยมีระดับความคิดเห็น
ด/านประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านของกลุ[มคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต/
สถานการณ+โควิด-19 อยู[ในระดับมีประสิทธิภาพมาก มีค[าเฉลี่ยเท[ากับ 3.65 และค[า S.D.เท[ากับ 0.882 

ผลการทดสอบสมมติฐานพบว[า ป�จจัยประชากร เพศ อายุสถานภาพ และอาชีพ ต[างกัน ทําให/
ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านไม[ต[างกัน แต[ลักษณะงานต[างกันทําให/ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านต[างกัน
ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ด/านป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/าน ได/แก[ การรับรู/ต[อสถานการณ+โค
วิด-19 และการรับรู/ถึงความง[ายจากการทํางานที่บ/าน ไม[มีผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน ได/แก[ ความ
เข/ากันได/ของงานในการทํางานที่บ/าน บรรทัดฐานที่ทํางาน บรรทัดฐานที่บ/าน ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่
เอ้ืออํานวยต[อการใช/ และนโยบายองค+กร มีผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.05 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย เร่ือง ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน (Work from home) ของกลุ[มคนทํางานในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต/สถานการณ+โควิด-19 จากการวิจัยพบว[า ป�จจัยประชากรได/แก[
ลักษณะงานและป�จจัยเก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/าน ได/แก[ ความเข/ากันได/ของงานในการทํางานที่บ/าน 
บรรทัดฐานที่ทํางาน บรรทัดฐานที่บ/าน ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยต[อการใช/ และนโยบายองค+กร 
มีผลที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สามารถสรุปได/ตามวัตถุประสงค+ได/ดังนี้ 

1. กลุ[มคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภายใต/สถานการณ+โควิด-19 ที่มีลักษณะ 
งานต[างกัน ทําให/ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน ต[างกัน ซ่ึงผู/วิจัยมีความคิดเห็นว[า โดยลักษณะงานในแต[ละ
ประเภท มีข้ันตอนการปฏิบัติหรือวิธีการทํางานที่แตกต[างกัน ซ่ึงการทํางานที่บ/าน อาจไม[เหมาะกับทุก
ลักษณะงาน กลุ[มงานที่มีค[าเฉลี่ยสูงที่สุดคืองานด/านการวางแผนกลยุทธ+ / วิจัยและพัฒนา อยู[ที่ 4.18 งาน
วางแผนหรืองานวิจัยสามารถททํางานที่บ/านได/มากกว[าไม[จําเปdนต/องทํางานร[วมกับทีมงานมากนัก 



สอดคล/องกับงานวิจัยของดร. เสาวรัจ รัตนคําฟู,เมธาวี รัชตวิจิน (2563) ทําการศึกษาเร่ือง ผลกระทบของ
การทํางานที่บ/าน ในช[วงโควิด-19 ผลการศึกษาซ่ึงใช/ทีดีอาร+ไอเปdนกรณีศึกษานี้ ทํางานวิจัยเชิงนโยบายซ่ึง
เอ้ือต[อการทํางานที่บ/านได/มากกว[า พบว[าการทํางานที่บ/านทําให/เกิดผลดีทั้งต[อองค+กรและพนักงานช[วย
ชี้ให/เห็นลักษณะของประโยชน+ ต/นทุน และผลิตภาพของการทํางานจากบ/าน  ผู/วิจัยยังมีความคิดเห็นอีกว[า
งานที่เก่ียวข/องกับเอกสารเปdนส[วนใหญ[ อย[างเช[นงานด/านบญัชี / การเงิน / จัดซ้ือจัดจ/าง / บริหารทั่วไป ทํา
ให/มีประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านต[างกัน ซ่ึงสอดคล/องกับข/อมูลที่ได/จากข/อเสนอแนะของผู/ตอบ
แบบสอบถามดังนี้ 1. งานด/านบัญชี “ในช[วงที่ต/องป�ดบัญชีไม[สามารถทํางานที่บ/านได/ตลอด เนื่องจาก
เอกสารมาจากหลายทางในช[วงสิ้นเดือนถึงต/นเดือน และการสื่อสารกับแผนกอ่ืนเปdนสิ่งที่ค[อนข/างลําบาก จึง
ทําให/การทํางานที่บ/าน ไม[เหมาะกับงานบัญชีเท[าที่ควร” (ลักษณะงานบัญชี/พนักงานบริษัทเอกชน/เพศ
หญิง/อายุ 22-30ปi) 2. กลุ[มงานงานด/านก[อสร/าง / สถาปนิก / มัณฑณากร / วิศวกร / ช[างเทคนิค มี
ค[าเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ อยู[ที่ 3.03 เปdนกลุ[มงานที่ต/องมีการออกภาคสนาม ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านก็จะ
ต[างกัน ซ่ึงสอดคล/องกับข/อมูลที่ได/จากข/อเสนอแนะของผู/ตอบแบบสอบถามแจ/งว[างานก[อสร/าง ”การ
ปฏิบัติงานเปdนภาคสนามไม[สามารถ ได/ 100%” (ลักษณะงานก[อสร/าง/ข/าราชการ / รัฐวิสาหกิจ / เจ/าหน/าที่
ของรัฐ/เพศชาย/อายุ 31-40ปi)สรุปได/ว[าลักษณะงานที่ต[างกันนั้น ทําให/มีประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน 
(Work from home) ต[างกัน 

2. ความเข/ากันได/ของงานในการทํางานที่บ/านที่ส[งผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน ผู/วิจัยมี 
ความคิดเห็นว[า กลุ[มคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในเร่ืองความเข/ากันได/ของงานในการ
ทํางานที่บ/านส[งผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านนั้น เนื่องจากลักษณะงานของแต[คนแต[ละองค+กรไม[
เหมือนกัน ดังนั้นกลุ[มคนทํางานจะต/องมีทักษะ มีประสบการณ+การทํางานในอดีตที่สามารถนํามา
ปรับเปลี่ยนลักษณะการทํางานปกติให/สอดคล/องการทํางานที่บ/าน ให/เกิดประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน
อย[างดีที่สุด ลักษณะงานของแต[ละคนอาจจะไม[ได/ทําให/เกิดการทํางานที่บ/านได/อย[างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง
สอดคล/องกับข/อมูลที่ได/จากข/อเสนอแนะของผู/ตอบแบบสอบถามลักษณะงานด/านบัญชี/การเงิน/จัดซ้ือระบุ
ว[า”ถือว[าWFHเปdนเร่ืองที่ดีมากในเวลานี้ แต[ถามว[าประสิทธิภาพ100%ไหมก็คงไม[ใช[ เพราะการไปทํางานที่
ทํางานย[อมดีกว[า เต็มที่กว[า” (พนักงานแผนกบัญชี/การเงิน/จัดซ้ือ/เพศหญิง/อายุ41-50ปi/อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน / รับจ/าง)และสอดคล/องกับงานวิจัยของนางสาวชาลิณี ฐิติโชติพณิชย+ (2559) ทําการศึกษา
เร่ืองป�จจัยที่มีอิทธิพลต[อการใช/ระบบการทํางานทางไกล (Telework)ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชน
แห[งหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว[าป�จจัยความเข/ากันในการใช/มีอิทธิพลต[อการใช/ระบบทํางานทางไกล
อย[างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. บรรทัดฐานที่ทํางานส[งผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน ผู/วิจัยมีความคิดเห็นว[า กลุ[ม 
คนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให/ความสําคัญในเร่ืองของบรรทัดฐานที่ทํางาน ในที่นี่คือ
หัวหน/างานและเพื่อนร[วมงาน การทํางานที่บ/านนั้นจะมีประสิทธิภาพหรือไม[ข้ึนอยู[กับหัวหน/างานให/การ
สนับสนุนในการทํางานที่บ/านเต็มที่หรือเปล[าและมีการปรับหลักเกณฑ+ในการประเมินผลงานให/ชัดเจน



สอดคล/องกับลักษณะงานของการทํางานที่บ/านหรือไหม มีการสื่อสารกันตลอดเวลาระหว[างทํางานที่บ/าน 
หัวหน/างานสามารถให/คําปรึกษาได/ตลอดหรือเพื่อนร[วมงานที่ต/องคอยช[วยเหลือกันในทีมสามารถ
ติดต[อสื่อสารกันได/ดีก็จะทําให/เกิดความพึงพอในการปฎิบัติงานจะส[งผลให/เกิดประสิทธิภาพการทํางานที่
บ/านได/เปdนอย[างดี ซ่ึงสอดคล/องกับงานวิจัยของวลัญช+ ก/าวสัมพันธ+ (2554) ได/ทําการศึกษาป�จจัยที่มีผลต[อ
ทัศนติและการยอมรับการทํางานระยะไกล กรณีศึกษาธนาคารแห[งประเทศไทย โดยพบว[าป�จจัยด/านบรรทดั
ฐานกลุ[มอ/างอิงประกอบไปด/วยโครงสร/างสังคมที่ทํางานที่ส[งผลมากที่สุดต[อความมุ[งหมายในการใช/การ
ทํางานระยะไกล ซ่ึงสอดคล/องกับผลงานวิจัยของ Hartman et a1. (1991) อ/างอิงในลักษิกา นุชอุดม (2564 
p.81) มีการศึกษาพบว[ามีความสัมพันธ+ทางบวกระหว[างป�จจัยด/านบรรทัดฐานที่ทํางาน หรือการได/รับการ
สนับสนุนจากหัวหน/างานและความพึงพอใจการทํางานทางไกล ซ่ึงหากพนักงานที่ได/รับการสนับสนุนจาก
หัวหน/างานจะมีระดับคุณภาพการทํางานที่ดี มีผลการปฏิบัติงานที่สูงข้ึน ซ่ึงสามารถส[งผลต[อความพึงพอใจ
ในงานมากข้ึน 

4. บรรทัดฐานที่บ/านส[งผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน ผู/วิจัยมีความคิดเห็นว[า กลุ[ม 
คนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให/ความสําคัญในเร่ืองบรรทัดฐานที่บ/าน ในที่นี่คือ
ครอบครัวและสภาพแวดล/อม การทํางานที่บ/านให/เกิดประสิทธิภาพสูงสุดได/นั้น ข้ึนอยู[กับป�จจัยที่บ/านด/วย
เช[นกัน การทํางานที่บ/านเร่ืองอุปกรณ+และเทคโนโลยีที่บ/านต/องมีรองรับกับการทํางาน อุปกรณ+มี
ประสิทธิภาพดีไหม เพียงพอต[อการใช/งานหรือเปล[า อีกทั้งระบบอินเตอร+เนต การเชื่อมต[อเพื่อให/เกิดการ
ทํางานที่บ/านได/อย[างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสมาชิกในครอบครัวต/องให/ความเคารพเวลาในการทํางาน 
สภาพแวดล/อมเปdนสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งหากมีการจัดการสถานที่ทํางานให/เหมาะสมก็จะช[วยให/การทํางานที่
บ/านมีประสิทธิภาพได/ดี ซ่ึงสอดคล/องกับผลงานวิจัยของ Haines et al. (2002) อ/างอิงในลักษิกา นุชอุดม 
(2564, p.81) มีการศึกษาระบุว[าการได/รับการสนับสนุนจากครอบครัวส[งผลต[อการทํางานทางไกล กล[าวคือ
หากสมาชิกในครอบครัวของมีความเข/าใจ โดยให/ความเคารพเวลาในการทํางานเม่ือทํางานอยู[บ/านรวมถึง
การสนับสนุนจากครอบครัวจะทําให/พนักงานมีความสัมพันธ+ทางบวกกับคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจใน
การทํางานทางไกลรวมถึงความสัมพันธ+กับองค+กร 2. ป�จจัยป�จจัยด/านความสมดุลระหว[างงานและชีวิต
ส[วนตัว พบว[าป�จจัยด/านบรรทัดฐานที่บ/าน จะส[งผลต[อความสมดุลระหว[างงานและชีวิตส[วนตัว ต[อการ
ทํางานจากบ/านของพนักงานสูงสุด แสดงให/เห็นว[ บรรทัดฐานที่บ/านที่พร/อมต[อการทํางานจากบ/านนั้นมี
ความสําคัญอย[างยิ่งต[อความพึ่งพอใจในงานต[อการทํางานจากบ/านของพนักงาน 

5. ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยต[อการใช/ส[งผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน ผู/วิจัย 
มีความคิดเห็นว[า กลุ[มคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให/ความสําคัญในเร่ืองทรัพยากรและ
เทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยต[อการใช/ หากองค+กรมีอุปกรณ+และเทคโนโลยีที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพเพื่อ
สนับสนุนให/พนักงานสามารถปฏิบัติงานและสื่อสารประสานงานกับผู/อ่ืนได/สะดวกและรวดเร็ว และทาง
องค+กรควรมีการให/พนักงานด/านเทคนิคคอยให/การสนับสนุนหากติดป�ญหากรณีอุปกรณ+หรือเคร่ืองมือ
สื่อสารเกิดการขัดข/อง จะช[วยทําให/การทํางานที่บ/านเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสอดคล/องกับงานวิจัย



Ward and Shabha (2001) อ/างอิงในชาลิณี ฐิติโชติพณิชย+ (2559)ทําการศึกษาเร่ืองป�จจัยที่มีอิทธิพลต[อ
การใช/ระบบการทํางานทางไกล (Telework)ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแห[งหนึ่ง ในเขต
กรุงเทพมหานคร ระบุว[าทรัพยากรที่เอ้ืออํานวยต[อการใช/ เปdนป�จจัยที่มุ[งเน/นไปที่ความคิดเห็นของพนักงาน
ต[อทรัพยากรในองค+การว[ามีความเพียงพอหรือเหมาะสมต[อการทํางานทางไกลหรือไม[ การทํางานทางไกล
เปdนระบบการทํางานผ[านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อุปกรณ+หรือเคร่ืองมือที่เหมาะสมจึงเปdนสิ่งที่
จําเปdน เพื่อให/การทํางานทางไกลประสบความสําเร็จ องค+การจึงต/องลงทุนในอุปกรณ+เพื่อให/การทํางาน
ทางไกลที่มีประสิทธิภาพ เช[น โทรศัพท+เคร่ืองโทรสาร คอมพิวเตอร+ ระบบต[างๆ และเพื่อให/มีผู/ที่ทํางาน
ทางไกลมีสภาพแวดล/อมที่เหมาะสมและดีเหมือนกับการทํางานที่สํานักงานและเทคโนโลยีที่เอ้ืออํานวยต[อ
การใช/ ในการที่จะทําให/โปรแกรมการทํางานทางไกลประสบความสําเร็จ นอกจากจะต/องมีอุปกรณ+หรือ
เคร่ืองมือที่เพียงพอและเหมาะสมแล/ว เทคโนโลยีก็เปdนป�จจัยสําคัญที่ใช/ในการติดต[อสื่อสารหรือรับส[งข/อมูล
ระหว[างกันกับผู/ที่เก่ียวข/องในการทํางาน องค+การจึงต/องสนับสนุนระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีและมี
โครงสร/างพื้นฐานที่เหมาะสมที่อํานวยความสะดวกในการทํางานทางไกล 

6. นโยบายองค+กรส[งผลต[อประสิทธิภาพการทํางานทีบ่/าน ผู/วิจัยมีความคิดเห็นว[า กลุ[มคนทํางาน 
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให/ความสําคัญในเร่ืองนโยบายองค+กร ในการจะทํางานที่บ/านได/นั้น
จะต/องมีการกําหนดนโยบายให/พนักงานสามารถทํางานที่บ/านได/อย[างชัดเจนและได/รับการสนับสนุนจาก
ผู/บริหารระดับสูงสุด ต/องมีการตั้งกฏระเบียบอย[างชัดเจน การสื่อสารที่ทั่วถึงให/พนักงานทุกระดับรับทราบ
และเข/าใจถึงกฏระเบียบข/อบังคับ อีกทั้งระบบการวัดผลปฏิบัติงานขององค+กรต/องมีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงานของการทํางานที่บ/านเพื่อให/พนักงานได/เกิดความสบายใจและสามารถทํางานที่บ/านได/ตาม
ข/อกําหนดอย[างชัดเจน ซ่ึงสอดคล/องกับงานวิจัยของ Kowalski and Swanson (2005) อ/างในชาลิณี ฐิติ
โชติพณิชย+ (2559)ได/ทําการวิจัยเร่ืองป�จจัยแห[งความสําเร็จในการทําโปรแกรมการทํางานทางไกล 
(Teleworking) พบว[าป�จจัยสําคัญหลัก 3 ป�จจัยที่ทําให/โปรแกรมการทํางานทางไกลประสบความสําเร็จคือ 
การสนับสนุน (Support) การสื่อสาร (Communication) และความเชื่อใจ (Trust) ป�จจัยแรกคือ การ
สนับสนุน กล[าวคือ ผู/ทํางานทางไกลจะต/องได/รับการสนับสนุนจากผู/บริหารระดับสูงและผู/บริหาร 
ระดับกลางที่เปdนผู/บังคับบัญชากับผู/ทํางาน ทางไกล เนื่องจากผู/ที่ทํางานทางไกลจะไม[สามารถใช/ระบบนี้ได/
หากผู/บริหารระดับสูงไม[อนุมัติระบบลงมา ป�จจัยต[อมาคือ การสื่อสาร เพื่อชี้แจงให/พนักงานเข/าใจเก่ียวกับ
การทํางาน โดยบริษัทต/องสื่อสารให/พนักงานทราบว[าอะไรคือสิ่งที่บริษัทคาดหวังจากพวกเขาและแนว
ทางการปฏิบัติงาน โดยกําหนดเปdนนโยบายหรือคู[มือการทํางานของระบบการทํางานทางไกลในเร่ืองต[างๆ
ให/ชัดเจน  
 
 
 
 



ข�อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยคร้ังนี้ มีข/อเสนอแนะในการวิจัยเพื่อนําไปใช/ให/เปdนประโยชน+และเปdนแนวทางใน
การพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน (Work from home) ของกลุ[มคนทํางานในเขต กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ดังนี้ 

1. ป�จจัยด/านประชากร ผู/บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ควรให/ความสนใจเร่ืองลักษณะงาน  
เพราะลักษณะงานมีผลต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านของกลุ[มคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซ่ึงการวิจัยคร้ังนี้พบว[า ลักษณะงานของแต[ละแผนก แต[ละประเภทไม[เหมือนกัน ทําให/
ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านต[างกัน จากข/อจํากัดของการทํางานที่บ/านนั้นทําให/หัวหน/ามีความคาดหวังต[อ
ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านอย[างมาก ผู/บริหารหรือหัวหน/างานควรต/องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทํางานให/เหมาะสมกับลักษณะงานของแต[ละแผนก เช[นแผนกบัญชีการเงินที่ต/องอยู[กับเอกสารเปdนหลัก 
อาจจะต/องมีการเข/าออฟฟ�ศบ/างอาทิตย+ละ 2 วันเพื่อเคลียร+งานที่เก่ียวข/องกับเอกสาร หรือปรับเปลี่ยนจาก
เดิมมีการส[งเอกสารเปลี่ยนเปdนส[งผ[านช[องทางออนไลน+ เปdนต/น ควรมีนโยบายหรือข/อควรปฏิบัติเปdน
แนวทางชัดเจนเพื่อส[งเสริมและสนับสนุนให/เกิดการทํางานที่บ/านได/อย[างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2. ป�จจัยที่เก่ียวข/องกับการทํางานที่บ/านถึงแม/ว[าผลการวิจัยการรับรู/ต[อสถานการณ+โควิด-19  
อยู[ในระดับมากแต[ไม[กระทบต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านเนื่องจาก สถานการณ+โควิด-19ที่เกิดข้ึนใน
ป�จจุบันประชาชนได/รับข[าวสารหลายช[องทาง ได/มีการปฏิบัติตัวอย[างระมัดระวังและเนื่องจากเปdนการ
ปฏิบัติงานที่บ/านทําให/เร่ืองความวิตกกังวลต[อโรคโควิด-19ไม[ส[งผลกระทบต[อประสิทธิภาพการทํางานที่บ/าน
ดังนั้น ประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านจะเกิดข้ึนได/มากน/อยเพียงใด ข้ึนอยู[กับบรรทัดฐานที่บ/าน ในที่นี่คือ
ครอบครัวและสภาพแวดล/อมที่บ/านเอ้ืออํานวยต[อการทํางานเพียงใด ครอบครัวควรให/ความเคารพเวลาใน
การทํางานและคนทํางานควรต/องมีการจัดพื้นที่ทํางานให/เหมาะสมกับการทํางานที่บ/าน รองลงมาเร่ืองความ
เข/ากันได/ของงานในการทํางานที่บ/าน ต/องมีการจัดระบบหรือมีการปรับเปลี่ยนหรือลดวิธีการทํางานจากการ
ทํางานรูปแบบปกติให/เอ้ือต[อการทํางานที่บ/านให/ได/มากที่สุด ในเร่ืองบรรทัดฐานที่ทํางานหัวหน/างานต/องมี
การกําหนดเบียบข/อปฏิบัติและเวลาของการทํางานที่บ/านอย[างชัดเจน ปรับเปลี่ยนข้ันตอนการทํางานพร/อม
ทั้งคอยให/การสนับสนุนหรือช[วยเหลือกรณีลูกน/องติดป�ญหาหรือมีข/อสงสัยได/อย[างทันท[วงที ในเร่ืองนโยบาย
องค+กร ผู/บริหารควรมีการกําหนดนโยบาย ระเบียบข/อปฏิบัติ สื่อสารอย[างทั่วถึงและต/องมีการสนับสนุนให/
พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่บ/านได/อย[างไม[มีข/อสงสัย ต/องมีการจัดหาทรัพยากรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพ ที่เอ้ีออํานวยต[อการใช/งาน เพื่อให/เกิดประสิทธิภาพการทํางานที่บ/านสูงสุด 
 
ข�อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยในคร้ังต"อไป 

1. ประชากรที่ศึกษาในคร้ังนี้ เปdนกลุ[มคนทํางานในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเท[านั้น ซ่ึง 
แต[ละพื้นที่การทํางานอาจจะไม[เหมือนกัน ดังนั้นในการศึกษาคร้ังต[อไปควรเลือกเขตการศึกษาตาม
ต[างจังหวัดก็ได/เพื่อให/ได/ข/อมูลที่มีความแตกต[างกัน 



2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนๆ ที่เก่ียวข/องเพิ่มเติม ในด/านประชากรเช[น รายได/ การศึกษา อายุ 
งาน เปdนต/น และในด/านป�จจัยที่เก่ียวข/องการทํางาน เช[น ค[าตอบแทน การเดินทาง ค[าใช/จ[าย เปdนต/น 
เพื่อที่จะได/นําข/อมูลมาใช/เปdนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการทํางานที่บ/านให/มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. การศึกษาคร้ังนี้เปdนการศึกษาแบบกว/าง ไม[ได/มีการเจาะเฉพาะกลุ[มลักษณะงาน หรือเจาะจง 
ในองค+กรใดองค+กรหนึ่งหรือธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่ง  ซ่ึงหากต/องการข/อมูลที่มีความแตกต[าง 
หลากหลาย หรือเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน ในการศึกษาคร้ังต[อไปอาจเจาะกลุ[มไปที่กลุ[มคนทํางานของธุรกิจ
แต[ละประเภท หรือองค+กรใดองค+กรหนึ่งหรือเฉพาะลักษณะงานเพื่อให/ได/ข/อมูลที่หลากหลายหรือ
เฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน 

4. การศึกษาคร้ังต[อไป ควรมีการเก็บข/อมูลโดยวิธีอ่ืน นอกเหนือจากการใช/แบบสอบถาม เช[น  
การสัมภาษณ+ และควรมีการเพิ่มระยะเวลาในการรวบรวมข/อมูลมากข้ึนเพื่อให/ได/กลุ[มตัวอย[างที่ครอบคลุม
และมีความแม[นยํามากยิ่งข้ึน 
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