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บทคัดย(อ 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค$ (1) เพ่ือสำรวจและสรุปความคิดเห็นของพนักงานบริษัทประกันชีวิต

แหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีตzอป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzม ป|จจัยดFานองค$กร และประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานท่ีบFานของบริษัทประกันชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร (2) เพ่ือวิเคราะห$และสรุปอิทธิพลของ

ป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzม ป|จจัยดFานองค$กรท่ีมีตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFานของบริษัทประกัน

ชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร เคร่ืองมือท่ีใชFในการเก็บขFอมูลคือแบบสอบถาม ซ่ึงไดFทำการตรวจสอบจาก

ผูFทรงคุณวุฒิ และมีคzาความเช่ือม่ันเทzากับ 0.937 ตัวอยzางจำนวน 200 คน เลือกจากการสุzมตัวอยzางแบบ

เฉพาะเจาะจง สถิติท่ีใชFประกอบสถิติเชิงพรรณนาประกอบดFวยคzาความถ่ี คzารFอยละ คzาเฉล่ีย คzาสzวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ไดFแกz สถิติการวิเคราะห$การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression 

Analysis) ท้ังน้ีการทดสอบสมมุติฐานทำท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

ผลการศึกษาพบวzาผูFตอบแบบสอบถามใหFความสำคัญตzอตัวแปรช่ือป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมใน

ระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป�นรายดFานพบวzาดFานท่ีมีคzาเฉล่ียสูงท่ีสุดในระดับความสำคัญมากท่ีสุด คือ 

ดFานบรรทัดฐานท่ีหนzวยงาน โดยแบzงรายละเอียดไดFวzาผูFตอบแบบสอบถามลำดับความสำคัญอยูzในระดับมาก

ท่ีสุดคือ เร่ืองทุกฝ�ายยังคงตFองรzวมมือกันเพ่ือใหFองค$กรบรรลุเป*าหมาย ในขณะท่ีผูFตอบแบบสอบถามใหF

ความสำคัญตzอตัวแปรช่ือ ป|จจัยดFานองค$กรในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป�นรายดFานพบวzาดFานท่ีมี

คzาเฉล่ียสูงท่ีสุดในระดับความสำคัญมากท่ีสุด คือ ดFานนโยบายองค$กร โดยแบzงรายละเอียดไดFวzาผูFตอบ

แบบสอบถามลำดับความสำคัญอยูzในระดับมากท่ีสุดคือ เร่ืององค$การมีการปรับระบบการวัดผลการ



ปฏิบัติงานใหFสอดคลFองกับการปฏิบัติงานท่ีบFาน นอกจากน้ีผลการศึกษาพบวzาผูFตอบแบบสอบถามเห็นดFวย

กับตัวแปรช่ือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFานในระดับมากท่ีสุด ซ่ึงเม่ือพิจารณาเป�นรายดFาน พบวzาดFานท่ี

มีคzาเฉล่ียสูงท่ีสุดในระดับความสำคัญมากท่ีสุด คือดFานคุณภาพของงาน โดยแบzงรายละเอียดไดFวzาผูFตอบ

แบบสอบถามลำดับความเห็นดFวยอยูzในระดับมากท่ีสุดคือ เร่ืองผลงานของทzานมีความถูกตFองตามมาตรฐาน

องค$กร 

ในการวิเคราะห$ความสัมพันธ$พบวzาตัวแปรช่ือป|จจัยดFานองค$กร และตัวแปรช่ือป|จจัยดFานบรรทัด

ฐานกลุzมท่ีสzงผลตzอตัวแปรช่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFานของบริษัทประกันชีวิตแหzงหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร อยzางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ: ป|จจัยดFานบรรทัดฐาน, ป|จจัยดFานองค$กร, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFาน, บริษัทประกัน

ชีวิต 

 

Abstract 

The purposes of this study aimed to (1) investigate the employees’ of a life 

insurance company in Bangkok metropolitan district attitude toward group norm, 

organizational factor, and affecting work from home efficiency of life insurance company in 

Bangkok metropolitan district; (2) analyze the effects of group norm and organizational 

factor on work from home efficiency of life insurance company in Bangkok metropolitan 

district, the administered questionnaire with the reliability value of 0.937 and approved 

content validity by the experts were employed for data collection. The 200 samples were 

randomly selected by using the purposive sampling method. Both descriptive and 

inferential statistics were applied including percentage calculation, frequency, mean, 

standard deviation, as well as, multiple regression analysis. 

The research findings were revealed that the average respondents perceived that 

group norm was highly important factor, while organizational factor was perceived as 

highly important factor. Moreover, the respondents strongly agreed about affecting work 

from home of life insurance company in Bangkok metropolitan district 

According to the hypothesis testing that was statistically significant level at 0.05, it 

was proved that group norm and organizational factor affected work from home efficiency 

of life insurance company in Bangkok metropolitan district respectively. 

 

Keywords : group norm, organizational factor, work from home efficiency, life insurance 

company 

 

 



สถานการณA ท่ีมา และปIญหาของการวิจัย 

การปฏิบัติงานท่ีบFาน (Work From Home) คือ การทำงานจริงโดยเปล่ียนสถานท่ีทำงานจากใน

สำนักงานปกติมาเป�นท่ีบFานหรือท่ีพักอาศัย (Hart, 2019) โดยรูปแบบการทำงานน้ีเร่ิมมีมาต้ังแตzป� ค.ศ. 

1972 จาก Jack Nilles ท่ีทำงานทางไกลผzานระบบการส่ือสารท่ีซับซFอนของ NASA และเขาเรียกส่ิงน้ีวzา 

“Telecommuting” หลังจากน้ันในป� ค.ศ. 1979 Frank Schiff ไดFเขียนบทความ “Working From 

Home Can Save Gasoline” ลงในหนังสือพิมพ$ Washington Post และแนวคิด Telework ไดFเป�นท่ี

แพรzหลายในการนำมาใชFในองค$กรต้ังแตzบัดน้ัน (Allied Telecom, 2016) ซ่ึงการทำงานท่ีบFานเร่ิมเป�นท่ี

นิยมมากข้ึนในชzวง 10 กวzาป�ท่ีผzานมาท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการใชF Teleworking เพ่ือสรFางความ

ยืดหยุzนในการทำงาน (กานต$ บุญศิริ, 2563) ซ่ึงเป�นรูปแบบการทำงานท่ีสอดคลFองกับสถานการณ$โรค

ระบาดโรคโควิด 19 ในป|จจุบัน อยzางไรก็ตามในประไทยก็ยังมีการระบาดซ้ำของโรคโควิด 19 โดยพ้ืนท่ีท่ีมี

ผูFติดเช้ือมากท่ีสุดคือกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ทำใหFหลายหนzวยงานรวมถึงบริษัทประกันชีวิต 

ไดFเฝ*าระวังและใชFนโยบายการปฏิบัติงานท่ีบFาน (Work from home) เพ่ือลดการพบปะและการกระจาย

ของเช้ือ ซ่ึงสำหรับธุรกิจประกันชีวิตน้ัน เป�นธุรกิจท่ีมีขFอมูลสzวนตัวของลูกคFาจำนวนมาก และถือเป�น

ความลับท่ีปกติแลFวจะตFองไดFรับการป*องกันเป�นอยzางดีไมzใหFขFอมูลถูกสzงออกนอกบริษัท ทำใหFบริษัท

ประกันชีวิตจะตFองมีการปรับตัวและเพ่ิมมาตรการหลายอยzางเพ่ือใหFพนักงานการปฏิบัติงานท่ีบFานไดF

อยzางมีประสิทธิภาพ และไดFประสิทธิผลตามท่ีต้ังเป*าหมายและแผนการปฏิบัติงานไวF 

การปฏิบัติงานท่ีบFานอยzางมีประสิทธิภาพน้ัน ตFองอาศัยป|จจัยดังท่ี ณัฐฐินันท$ มรกตศรีวรรณ 

(2563) ไดFอธิบายไวFวzา ป|จจัยดFานบรรทัดฐานมีผลตzอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFานของพนักงาน

บริษัทเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑล ในภาวะวิกฤติ  โควิด-19 เพราะบรรทัดฐานกลุzมอยูzในภาวะท่ีดี ยzอม

สzงผลใหFเกิดการยอมรับการทำงานท่ีบFานเชิงบวกมากย่ิงข้ึน ในขณะท่ี มธุรพจน$ พรหมสุรินทร$ (2563) ไดF

อธิบายไวFวzา ป|จจัยดFานองค$การมีอิทธิพลตzอผลการปฏิบัติงานจากท่ีบFาน เน่ืองจากถึงผูFปฏิบัติงานจะมี

ศักยภาพเพียงใด แตzหากไมzไดFรับการสนับสนุนจากองค$กร การทำงานท่ีบFานจะไมzสามารถเกิดข้ึนไดF 

สำหรับการศึกษาในคร้ังน้ี ผูFวิจัยมีความสนใจท่ีจะศึกษาเพ่ือใหFเกิดความชัดเจนกับบริษัทประกัน

ชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานครท่ีจะนำไปสูzผลสรุปของการศึกษาท่ีวzาป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมและดFาน

องค$กรท่ีสzงผลตzอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFานของบริษัทประกันชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานครโดย

ผูFวิจัยไดFนำเสนอป|ญหาของการวิจัยของการศึกษาดังตzอไปน้ี 

1. พนักงานบริษัทประกันชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานครใหFระดับความคิดเห็นอยzางไรตzอป|จจัย

ดFานบรรทัดฐานกลุzมและดFานองค$กรท่ีสzงผลตzอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFาน 

2. ป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมและดFานองค$กรท่ีสzงผลตzอประสิทธิภาพการท่ีบFานของบริษัทประกัน

ชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานครหรือไมzในลักษณะใด 

วัตถุประสงคAของการศึกษา 

 เพ่ือใหFสอดคลFองกับป|ญหาของการวิจัยท่ีผูFวิจัยไดFกำหนดข้ึน ดังน้ันวัตถุประสงค$ของการศึกษาใน

คร้ังน้ีไดFแกz 



1. เพ่ือสำรวจและสรุปความคิดเห็นของพนักงานบริษัทประกันชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ท่ี

มีตzอป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzม ป|จจัยดFานองค$กร และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFานของบริษัท

ประกันชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือวิเคราะห$และสรุปอิทธิพลของป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมและดFานองค$กรท่ีมีตzอ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFานของบริษัทประกันชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

ขอบเขตการศึกษา 

การศึกษาคร้ังน้ีไดFใชFเทคนิคของการวิจัยเชิงปริมาณโดยมีการใชFแบบสอบถามเป�นเคร่ืองมือในการ

เก็บขFอมูล ผูFวิจัยไดFกำหนดตัวแปรท่ีจะใชFศึกษา และนำตัวแปรเหลzาน้ันมาศึกษารายละเอียดของตัวแปรทุก

ตัวและความสัมพันธ$หรืออิทธิพลระหวzางกัน 

ตัวแปรท่ีศึกษาคร้ังน้ี ประกอบดFวยตัวแปรประเภทตzางๆ ไดFแกz ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตFน คือ 

ป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzม ป|จจัยดFานองค$กร และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFาน 

ตัวแปรตามท่ีกลzาวมาขFางตFน จะนำมาศึกษาเพ่ือวิเคราะห$ความสัมพันธ$ในลักษณะของการสzงผล

หรือการมีอิทธิพลตzอกัน ดังน้ี 

1. การมีอิทธิพลตzอกันระหวzางป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFาน 

2. การมีอิทธิพลตzอกันระหวzาง ป|จจัยดFานองค$กรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFาน 

ประโยชนAท่ีจะไดYรับจากการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังน้ีเป�นประโยชน$ตzอองค$กรหนzวยงานและบุคคลท่ีไดFนำผลการศึกษาไป ประยุกต$ใชF

ดังตzอไปน้ี 

1. องค$กรและหนzวยงานท่ีจะไดFรับประโยชน$ ไดFแกz ธุรกิจท่ีดำเนินการในดFานประกันชีวิต โดยท่ีองค$กรและ

หนzวยงานจะนำไปใชFในเร่ืองแนวทางการปฏิบัติงานท่ีบFาน   

2. บุคคลท่ีสนใจ ไดFแกz นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลวิชาชีพตzางๆ โดยท่ีกลุzมบุคคลเหลzาน้ี

สามารถนำผลการศึกษาไปใชFตามวัตถุประสงค$ตzางๆ อาทิ 

2.1 นำไปใชFเป�นขFอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังตzอไป เพ่ือขยายผลการศึกษาใหFมีมุมมองท่ีหลากหลาย

มากข้ึน หรือนำไปใชFประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการใหFมีความชัดเจนเพ่ิมข้ึน 

2.2 นำไปใชFเป�นประเด็นในการศึกษาเพ่ือใหFเกิดความรูFใหมz หรือเพ่ิม รายละเอียดของการศึกษาท่ี

สนใจอยูzในขณะน้ันใหFมีความเขFาใจมากย่ิงข้ึน 

2.3 นำไปใชFเป�นแนวทางในการเพ่ิมความรูFและทักษะใหFกับการพัฒนาตนเอง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การทำงานใหFบรรลุเป*าหมาย 

3. กลุzมนักวิชาการ สามารถนำผลการศึกษาไปใชFประโยชน$ดังน้ี 

3.1 นำไปใชFเป�นขFอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังตzอไปเพ่ือใหFเกิดความรูFใหมz 

3.2 นำไปใชFเป�นขFอมูลในการเขียนผลงานทางวิชาการใหFมีความชัดเจนมากข้ึน 

3.3 นำไปใชFเป�นการขยายความรูF และเกิดเป�นความรูFใหมzท่ีอธิบายถึงตัวแปรท่ีทำการศึกษาในคร้ังน้ี

ใหFเกิดความเขFาใจในเชิงลึกไดFมากย่ิงข้ึน ในลักษณะของอิทธิพลท่ีเกิดข้ึนระหวzาง ตัวแปร 

 

 



การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัย 

1. การทบทวนแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับตัวแปรท่ีศึกษา ตัวแปรท่ีศึกษาในท่ีน้ีประกอบดFวยตัวแปรอิสระ 

ไดFแกz ป|จจัยดFานบรรทัดกลุzม ป|จจัยดFานองค$กร และตัวแปรตามคือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFาน  

1.1 การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ ป=จจัยด?านบรรทัดกลุAม 

ณัฐฐินันท$ มรกตศรีวรรณ (2563) ไดFใหFความหมายถึงป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมวzา การรับรูFความ

คาดหวังจากบุคคลอ่ืนท่ีมีความสำคัญกับบุคคลน้ันๆ แบzงเป�น บรรทัดฐานท่ีทำงาน และบรรทัดฐานท่ีบFาน  

ในขณะท่ี มธุรพจน$ พรหมสุรินทร$ (2563) ไดFอธิบายวzา บรรทัดฐานกลุzมท่ีทำงาน คือการรับรูFของ

บุคคลท่ีมีตzอบุคคลอ่ืนในท่ีทำงาน ไดFแกz หัวหนFางาน เพ่ือนรzวมงานและลูกนFอง ซ่ึงจะสzงผลตzอการตัดสินใจ

ตzอการทำงานท่ีบFานมากข้ึน 

ในขณะท่ี มณฑิรา เทียนประสิทธ์ิ และบุฏกา ป|ณฑุรอัมพร (2563) ไดFอธิบายวzา บรรทัดฐานกลุzมท่ี

บFานท่ีดี คือการไดFรับการสนับสนุนจากครอบครัวสzงผลตzอการทำงานทางไกล 

นอกจากน้ี กุลนิษฐ$ เสถียรโกเศศ และธิดาทิพย$ ปานโรจน$ (2564) ไดFอธิบายวzา บรรทัดฐานท่ี

ทำงานและบรรทัดฐานท่ีบFาน เป�นป|จจัยท่ีสzงผลตzอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFานของพนักงาน 

ผลการศึกษาท่ีไดFจากคำอธิบายขFางตFน สามารถสรุปคุณลักษณะของป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมไดF 

คือ การรับรูFความคาดหวังและการชzวยเหลือสนับสนุนจากบุคคล ซ่ึงสzงผลใหFเกิดประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานท่ีบFาน ประกอบดFวย 2 ป|จจัยยzอย คือ บรรทัดฐานท่ีหนzวยงาน และบรรทัดฐานท่ีบFาน  

1.2 การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ ป=จจัยด?านองคFกร 

ณัฐฐินันท$ มรกตศรีวรรณ (2563) ไดFใหFความหมายป|จจัยดFานองค$กรวzาเป�นโครงสรFางพ้ืนฐาน

องค$กร จะสzงผลตzอพฤติกรรมในการปฏิบัติงานของพนักงานไดFอยzางมีประสิทธิภาพ โดยแบzงเป�นป|จจัย 3 

ดFาน ดังน้ี ทรัพยากรท่ีเอ้ืออำนวยตzอการใชFงาน เทคโนโลยีท่ีเอ้ืออำนวยตzอการใชFงาน และนโยบายองค$กร 

ในขณะท่ี มธุรพจน$ พรหมสุรินทร$ (2563) ไดFอธิบายวzา การท่ีจะทำใหFการทำงานจากท่ีบFานประสบ

ความสำเร็จนอกจากมีอุปกรณ$ท่ีเหมาะสม ตFองใชFเทคโนโลยี และไดFรับการสนับสนุนจากผูFบริหารระดับสูง  

ในขณะท่ี ดวงพร บุญเมFง และพิพัฒน$ไทยอารี (2564) ไดFอธิบายวzา ป|จจัยดFานนโยบายองค$การ คือ 

ป|จจัยท่ีมีความสัมพันธ$กับประสิทธิภาพของการ Work from home  เพราะหากไดFรับการสนับสนุนจาก

องค$กร จะเพ่ิมความสะดวกสบายและประสิทธิภาพในการทำงานท่ีบFาน 

ในขณะท่ี ธิติ ทองอำพัน และคณะ (2564) ไดFอธิบายวzา ทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีเอ้ืออำนวยตzอ

การใชFงาน คือ อุปกรณ$ตzางๆ ท่ีใชFสำหรับการทำงานจากท่ีบFานชzวยใหFการทำงานเป�นไปอยzางมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี กุลนิษฐ$ เสถียรโกเศศ และธิดาทิพย$ ปานโรจน$ (2564) ไดFอธิบายวzาทรัพยากร 

เทคโนโลยี และนโยบายองค$กร เป�นป|จจัยท่ีมีสzงผลตzอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFานของพนักงาน 

ผลการศึกษาท่ีไดFจากคำอธิบายขFางตFน สามารถสรุปคุณลักษณะของป|จจัยดFานองค$กรไดF คือ การ

รับรูFถึงโครงสรFางพ้ืนฐานองค$กรท่ีเป�นป|จจัยสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีบFานใหFมีความสะดวก รวดเร็ว และมี

ประสิทธิภาพ ประกอบดFวย 3 ป|จจัยยzอยคือ ทรัพยาการท่ีเอ้ืออำนวยตzอการปฏิบัติงานท่ีบFาน เทคโนโลยีท่ี

เอ้ืออำนวยตzอการปฏิบัติงานท่ีบFาน และนโยบายองค$กร  

 

 



1.3 การทบทวนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวกับ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบ?าน  

ณัฐฐินันท$ มรกตศรีวรรณ (2563) ไดFใหFความหมายถึงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFานวzา การใชF

ความรูF ทักษะ และความสามารถ อีกท้ังความต้ังใจในการสรFางผลลัพธ$ท่ีถูกตFองและไดFมาตรฐานองค$กร 

ในขณะท่ี มธุรพจน$ พรหมสุรินทร$ (2563) ไดFอธิบายวzา ประสิทธิภาพในการทำงาน หมายถึง 

ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหนFาท่ีความรับผิดชอบใหFสำเร็จลุลzวงและบรรลุวัตถุประสงค$ขององค$กร  

ในขณะท่ี มณฑิรา เทียนประสิทธ์ิ และบุฏกา ป|ณฑุรอัมพร (2563) ไดFอธิบายวzา ประสิทธิภาพการ

ทำงานท่ีบFาน คือ กระบวนการดำเนินงานโดยใชFกลยุทธ$และวิธีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือนำไปสูzการไดFผล

ลัพธ$ท่ีรวดเร็วและมีคุณภาพ 

ในขณะท่ี ดวงพร บุญเมFง และพิพัฒน$ไทยอารี (2564) ไดFอธิบายไวFวzา ประสิทธิภาพการทำงาน คือ

การทำงานท่ีบFานและเกิดประสิทธิภาพการทำงานเพ่ิมข้ึนหรือเทzาเดิมเม่ือเทียบกับการทำงานท่ีหนzวยงาน  

ในขณะท่ี ธิติ ทองอำพัน และคณะ (2564) ไดFอธิบายวzา การทำงานท่ีบFานมีประสิทธิภาพในการ

ทำงานเหมือนกันการทำงานท่ีทำงานท่ีหนzวยงาน อยzางไรก็ตาม ข้ึนอยูzกับป|จจัยอิทธิพลท่ีตzางๆ 

ผลการศึกษาท่ีไดFจากคำอธิบายขFางตFน สามารถสรุปคุณลักษณะของประสิทธิภาพการทำงานท่ีบFาน

ไดF คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือใหFเกิดความสำเร็จตามวัตถุประสงค$ในการปฏิบัติงานใกลFเคียง

หรือเทียบเทzากับการปฏิบัติงานท่ีหนzวยงาน ซ่ึงองค$ประกอบของการวัดประสิทธิภาพ ไดFแกz คุณภาพของงาน 

ปริมาณของงาน และความรวดเร็วในการทำงาน 

2. การทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข?องกับความสัมพันธF/ การสAงผล หรือ อิทธิพลระหวAาง

ตัวแปร 

2.1 การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข?องกับความสัมพันธF/ การสAงผลหรืออิทธิพลระหวAาง 

ป=จจัยด?านบรรทัดฐานกลุAมกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบ?านของบริษัทประกันชีวิตแหAงหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร 

ณัฐฐินันท$ มรกตศรีวรรณ (2563) ไดFอธิบายวzา ป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมท่ีมีผลตzอประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานท่ีบFาน กลzาวไดFวzาการมีผูFบังคับบัญชาและเพ่ือนรzวมงานสนับสนุนการทำงานท่ีบFาน และ

สมาชิกในบFานมีความเขFาใจและใหFการสนับสนุน จะสzงผลใหFการทำงานท่ีบFานมีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

มธุรพจน$ พรหมสุรินทร$ (2563) ไดFอธิบายวzา สภาพแวดลFอมในการทำงานเป�นป|จจัยหน่ึงท่ีมี

อิทธิพลตzอประสิทธิภาพของการกระทำส่ิงใดส่ิงหน่ึง ท้ังการทำงานท่ีสำนักงานหรือการทำงานท่ีบFาน  

มณฑิรา เทียนประสิทธ์ิ และบุฏกา ป|ณฑุรอัมพร (2563) ไดFอธิบายวzา บรรทัดฐานท่ีทำงานและ

บรรทัดฐานท่ีบFานสzงผลตzอประสิทธิภาพการทำงานท่ีบFาน โดยบรรทัดฐานท่ีทำงาน คือหัวหนFางานและเพ่ือน

ใหFการสนับสนุนชzวยเหลือในการทำงานท่ีบFาน และบรรทัดฐานท่ีบFาน คือครอบครัวและสภาพแวดลFอม 

กุลนิษฐ$ เสถียรโกเศศ และธิดาทิพย$ ปานโรจน$ (2564) ไดFอธิบายวzา บรรทัดฐานท่ีทำงานและ

บรรทัดฐานท่ีบFาน มีผลกระทบของตัวแปรสzงผzานความพึงพอใจในการทำงานรูปแบบ Work form home 

สzงผลตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขFองกับความสัมพันธ$ในลักษณะของการสzงผล

ระหวzางป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFาน สรุปไดFวzาตัวแปรท้ังสองมีการ



สzงผลตzอกัน สามารถอธิบายในท่ีน้ีไดFวzาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFานท่ีเกิดข้ึนกับพนักงานน้ันเป�นผลมา

จากการท่ีมีป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมท่ีดี 

2.2 การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข?องกับความสัมพันธF/ การสAงผลหรืออิทธิพลระหวAาง 

ป=จจัยด?านองคFกรกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบ?านของบริษัทประกันชีวิตแหAงหน่ึงใน

กรุงเทพมหานคร 

ณัฐฐินันท$ มรกตศรีวรรณ (2563) ไดFอธิบายวzา ป|จจัยดFานทรัพยากรท่ีเอ้ืออำนวย ดFานเทคโนโลยีท่ี

เอ้ืออำนวย และดFานนโยบายองค$กรตzอการใชFมีผลตzอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFาน กลzาวไดFวzาองค$กรท่ี

มีฃอุปกรณ$และเทคโนโลยีท่ีใชFทำงานท่ีบFานไดFอยzางเหมาะสม และมีผูFบริหารระดับสูงท่ีคอยสนับสนุนการ

ทำงานท่ีบFานของพนักงาน ยzอมจะชzวยสzงเสริมการทำงานใหFมีประสิทธิภาพไดFมากย่ิงข้ึน 

มธุรพจน$ พรหมสุรินทร$ (2563) ไดFอธิบายวzา ป|จจัยเทคโนโลยีท่ีเอ้ืออำนวยตzอการใชFงานและ

นโยบายองค$กรน้ันมีอิทธิพลตzอประสิทธิภาพในการทำงานจากรูปแบบการทำงาน Work from home  

ดวงพร บุญเมFง และพิพัฒน$ไทยอารี (2564) ไดFอธิบายวzา ป|จจัยดFานลักษณะงาน ดFานนโยบาย

องค$การ และดFานอุปกรณ$และเทคโนโลยีมีความสัมพันธ$กับประสิทธิภาพของการ Work from home เม่ือ

เทียบกับการทำงานแบบเดิม  

ธิติ ทองอำพัน และคณะ (2564) ไดFอธิบายวzา ป|จจัยท่ีสzงผลตzอประสิทธิภาพตzอการทำงานท่ีบFาน

ประกอบดFวย เทคโนโลยีและอุปกรณ$ในการทำงานท่ีชzวยในการทำงาน แรงจูงใจท่ีชzวยประหยัดคzาใชFจzาย

และระยะเวลาในการเดินทาง และองค$กรสนับสนุนการทำงานท่ีบFาน 

กุลนิษฐ$ เสถียรโกเศศ และธิดาทิพย$ ปานโรจน$ (2564) ไดFอธิบายวzา ป|จจัยดFานทรัพยากร ดFาน

เทคโนโลยี และดFานนโยบายองค$กร สzงผลตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวขFองกับความสัมพันธ$ในลักษณะของการสzงผล

ระหวzางป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมและดFานองค$กรตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFาน สรุปไดFวzาตัวแปร

ท้ังสองมีการสzงผลตzอกัน สามารถอธิบายในท่ีน้ีไดFวzาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFานท่ีเกิดข้ึนกับพนักงาน

น้ันเป�นผลมาจากการท่ีมีป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมและดFานองค$กรท่ีดี 

การสรุปสมมุติฐาน 

สรุปสมมุติฐานท่ีจะตFองนำไปทดสอบดFวยวิธีการทางสถิติ สำหรับการศึกษาในคร้ังน้ีมีดังตzอไปน้ี  

สมมติฐานท่ี 1 : ป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมสzงผลตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFานของ

บริษัทประกันชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 : ป|จจัยดFานองค$กรสzงผลตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFานของบริษัทประกัน

ชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 



กรอบแนวความคิด 

ภาพตัวแปรและเสFนทางความสัมพันธ$ระหวzางตัวแปร 

ตัวแปรตYน     ตัวแปรตาม 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชFในการศึกษาคร้ังน้ี ผูFวิจัยไดFมีการกำหนดคุณสมบัติไวFเพ่ือใหFไดFประชากรท่ีมี ความรูF 

ความเขFาใจท่ีไดFรับจากประสบการณ$ของตนเองและ/หรือไดFรับจากแหลzงขFอมูลประเภทตzางๆ อาทิ ผูFท่ีมี

ความสนิทใกลFชิด เอกสารทางชzองทางประเภทอ่ืน เป�นตFน ความรูFและความเขFาใจดังกลzาว สzงผลใหF

ประชากรสามารถใหFขFอมูลโดยแสดงความคิดเห็นไดFอยzางถูกตFองสอดคลFองกับประเด็นท่ีผูFวิจัย ศึกษา ซ่ึง

คุณสมบัติของประชากร ไดFแกz  

1.1 เป�นบุคคลท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชนบริษัทประกันชีวิตแหzงหน่ึง และอาศัยอยูzในบริเวณ

กรุงเทพมหานคร 

1.2 เป�นบุคคลท่ีเคยมีประสบการณ$ทางดFานการปฏิบัติงานท่ีบFานมากzอน 

1.3 เป�นบุคคลท่ีมีความรูFและความเขFาใจเก่ียวกับบรรทัดฐานกลุzม ทรัพยากร เทคโนโลยี และ

นโยบายองค$กร 

จำนวนประชากรท่ีมีคุณสมบัติดังกลzาวขFางตFนมีท้ังส้ิน 2,708 คน (อFางอิงจากผังองค$กรป� 2565)  

2. ตัวอย(าง 

ตัวอยzาง หมายถึง ตัวแทนของประชากรท่ีนำมาใชFในการศึกษาเน่ืองจากขนาดของประชากรท่ีมี

ขนาดใหญz และผูFวิจัยจะใชFตัวอยzางท่ีมีคุณสมบัติตรงกับประชากรของการศึกษา ท้ังน้ีผูFวิจัยไดF ดำเนินการ

เป�นข้ันตอนเพ่ือใหFไดFตัวอยzางท่ีมีคุณสมบัติดังกลzาว ดังตzอไปน้ี 

2.1 ทบทวนคุณสมบัติของประชากรท่ีกำหนดไวFในเบ้ืองตFน 

2.2 ผูFวิจัยเลือกใชFวิธีการสุzมตัวอยzางแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกจากบุคลากรในบริษัทประกันชีวิต

แหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  

2.3 การเขFาถึงกลุzมตัวอยzางน้ัน ผูFวิจัยเลือกใชFวิธีการแจกแบบสอบถามทางออนไลน$ โดยใชFแอป

พลิเคชันสำเร็จรูปจำนวน 200 ชุด  

ป"จจัยด'านบรรทัดฐานกลุ1ม 

1. บรรทัดฐานที่หน1วยงาน 

2. บรรทัดฐานกลุ1มที่บ'าน 

ป"จจัยด'านองค>กร 

1. ทรัพยากรที่เอื้ออำนวยต1อการทำงาน 

2. เทคโนโลยีที่เอื้ออำนวยต1อการทำงาน 

3. นโยบายองค>กร 

 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFาน 

 



2.4 จำนวนตัวอยzางท่ีใชFในการศึกษาคร้ังน้ีน้ัน เน่ืองจากผูFวิจัยทราบจำนวนประชากร ดังน้ันผูFวิจัย

จึงใชFวิธีการคำนวณจากสูตร Yamane (1967) ท่ีแสดงไวFดังน้ี 

 
ในท่ีน้ี n  = จำนวนหรือขนาดตัวอยzาง 

N = จำนวนประชากรท้ังหมด 

e  = คzาความคลาดเคล่ือนของจำนวนหรือขนาดตัวอยzางท่ียอมรับไดFเทzากับ 0.07  

แทนคzาสูตรจะไดFจำนวนหรือขนาดตัวอยzางเทzากับ 221 ตัวอยzาง 

ผูFวิจัยจะใชFจำนวน 200 ตัวอยzางเน่ืองจากขFอจำกัดดFานเวลาในการศึกษา 

3. เคร่ืองมือในการศึกษา 

งานวิจัยฉบับท่ีดำเนินการอยูzน้ีไดFใชFเทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณซ่ึงไดFใชFแบบสอบถามเป�น เคร่ืองมือ

ในการเก็บขFอมูล โดยการต้ังเป�นคำถามและผูFตอบแบบสอบถามตอบคำถามท่ีเป�นลักษณะของ การแสดง

ความคิดเห็น ดังมีรายละเอียดของการจัดทำเคร่ืองมือ คือ 

3.1 ท่ีมาของเคร่ืองมือ 

ในท่ีน้ีหมายถึง คำถามท่ีอยูzในแบบสอบถามท่ีมีความเก่ียวขFองกับตัวแปรท่ีใชFศึกษาทุกตัว และ ทุก

ประเภทน้ัน ซ่ึงผูFวิจัยไดFดำเนินการคFนควFาจากแหลzงขFอมูลตzางๆ ประกอบดFวย 

3.1.1 แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขFอง 

3.1.2 ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวขFองซ่ึงไดFมีการศึกษามากzอน 

3.1.3 คำแนะนำจากผูFทรงคุณวุฒิ 

3.1.4 คำแนะนำจากอาจารย$ท่ีปรึกษา 

3.2 องคFประกอบของเคร่ืองมือ 

แบบสอบถามท่ีใชFเป�นเคร่ืองมือเพ่ือเก็บรวบรวมขFอมูลสำหรับการศึกษา ประกอบดFวยคำถาม ซ่ึง

แบzงเป�น 4 สzวน ดังตzอไปน้ี 

ส(วนท่ี 1  เป�นคำถามเก่ียวกับขFอมูลดFานประสบการณ$ปฏิบัติงานท่ีบFาน ของผูFตอบแบบสอบถาม มี

คำถามจำนวนท้ังส้ิน 5 ขFอ ลักษณะคำถามในสzวนท่ี 1 น้ี จะเป�นคำถามชนิดปลายป¦ด เป�นแบบใหFเลือกตอบ

ขFอท่ีตรงกับขFอมูลของผูFตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด 

ส(วนท่ี 2  คำถามเก่ียวกับตัวแปรเร่ืองป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzม มีคำถามจำนวน 14 ขFอ 

ส(วนท่ี 3  คำถามเก่ียวกับตัวแปรเร่ืองป|จจัยดFานองค$กร มีคำถามจำนวน 9 ขFอ 

ส(วนท่ี 4  คำถามเก่ียวกับตัวแปรเร่ืองประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFาน มีคำถามจำนวน 9 ขFอ 

ลักษณะคำถามในสzวนท่ี 2, 3 และ 4 เป�นคำถามชนิดปลายป¦ดแบบแบzงระดับคะแนน โดยคzา

คะแนนท่ีมีคzานFอยท่ีสุดมีคzาเทzากับ 1 และคzาคะแนนท่ีมีคzามากท่ีสุดมีคzาเทzากับ 5 

3.3 การตรวจสอบเคร่ืองมือ  

ผูFวิจัยไดFดำเนินการตรวจสอบคำถามของแบบสอบถามกzอนท่ีจะนำไปแจกกลุzมตัวอยzางโดยแบzงการ

ตรวจสอบเป�น 2 ประเภท กลzาวคือ 

 



3.5.1 การตรวจสอบความตรงของเน้ือหา (Content Validity)  

ผูFวิจัยไดFนแบบสอบถามใหFแกzผูFทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญตzอประเด็นคำถามท่ีจะใชFวัดความ

คิดเห็นของผูFตอบแบบสอบถาม รวมท้ังนำเสนออาจารย$ท่ีปรึกษา เพ่ือขอความคิดเห็น หลังจากน้ันผูFวิจัยจึง

เก็บรวบรวมขFอเสนอแนะตzาง ๆ และนำมาปรับปรุงแกFไขสำหรับขFอคำถามท่ีมีการทFวงติงและแนะนำจาก

ผูFทรงคุณวุฒิและอาจารย$ท่ีปรึกษา  

3.5.2 การตรวจสอบความเช่ือถือ หรือความนAาเช่ือถือ (Reliability) 

ผูFวิจัยไดFทำการทดลองโดยนำแบบสอบถามจำนวน 30-40 ชุด ไปทดลองกับกลุzมทดลองจำนวน 

30-40 คน ซ่ึงกลุzมทดลองจะตFองมีคุณสมบัติของประชากรอยzางครบถFวน เม่ือไดFรับคำตอบแลFวจะนำคำตอบ

ไปคำนวณคzาโดยวิธีการหาสัมประสิทธ์ิครอนแบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient)  

คzาสรุปสัมประสิทธ์ิอัลฟ�าของตัวแปรแตzละตัวเป�นดังน้ี  

ช่ือตัวแปรตFน และตัวแปรตาม   คzาสัมประสิทธ์ิครอนแบชอัลฟ�า 

1. ป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzม    0.884 

2. ป|จจัยดFานองค$กร     0.798 

3. ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFาน    0.927 

คzารวม      0.937  

ในการพิจารณาคzาสัมประสิทธ์ิของตัวแปรแตzละตัวรวมท้ังคzารวม พบวzามีคzาเทzากับ 0.937 และอยูz

ในชzวง 0.7-1.00 แสดงวzาผูFวิจัยสามารถนำแบบสอบถามซ่ึงเป�นเคร่ืองมือของการศึกษาในคร้ังน้ี สามารถ

นำไปใชFเก็บขFอมูลไดF 

4. ประเภทของสถิติท่ีใชY 

4.1 สถิติเชิงพรรณา ผูFวิจัยไดFนำมาใชFเพ่ือตอบวัตถุประสงค$ในเร่ืองตzอไปน้ี คือ 

4.1.1 คzาความถ่ี คzารFอยละ ใชFเพ่ือวิเคราะห$และอธิบายถึงคุณลักษณะของผูFตอบแบบสอบถาม 

และความคิดเห็นท่ัวไป ซ่ึงใชFมาตรวัดนามบัญญัติ (สินีพร อzอนทรัพย$,  2563) 

4.1.2 คzาเฉล่ีย และคzาสzวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใชFเพ่ือวิเคราะห$และอธิบายความคิดเห็นของ

ตัวอยzางในเร่ืองป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzม ป|จจัยดFานองค$กรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFาน ซ่ึงใชF

มาตรวัดอันตรภาค(ณัฐฐินันท$ มรกตศรีวรรณ, 2563)  

4.2 สถิติเชิงอนุมาน ผูFวิจัยไดFนำมาใชFเพ่ือการทดสอบสมมุติฐานสำหรับการตอบวัตถุประสงค$ของการศึกษา

ท่ีต้ังไวFวzา อิทธิพลของป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzม ป|จจัยดFานองค$กรท่ีมีตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ี

บFานของบริษัทประกันชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานครซ่ึงการวิเคราะห$ถึงความสัมพันธ$ในรูปของการสzงผล 

ระหวzางตัวแปรอิสระ(ตFน) ท่ีใชFมาตรวัดอันตรภาค และตัวแปรตามท่ีใชFมาตรวัดอันตรภาค ผูFวิจัยไดFเลือกใชF

สถิติการวิเคราะห$การถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) (ณัฐฐินันท$ มรกตศรีวรรณ, 2563) 

ในการวิเคราะห$ดังกลzาวเพ่ือตอบวัตถุประสงค$ท่ีผูFวิจัยต้ังไวFวzาเพ่ือวิเคราะห$อิทธิพลของป|จจัยดFาน

บรรทัดฐานกลุzมและป|จจัยดFานองค$กรท่ีมีตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFานของบริษัทประกันชีวิตแหzง

หน่ึงในกรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีการกำหนดสมมติฐานไวFดังน้ีคือ 

สมมติฐานท่ี 1 : ป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมสzงผลตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFาน

ของบริษัทประกันชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร 



สมมติฐานท่ี 2 : ป|จจัยดFานองค$กรสzงผลตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFานของ

บริษัทประกันชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร  

สรุปสถิติขFางตFนท่ีนำมาใชFเพ่ือตอบวัตถุประสงค$ และเพ่ือทดสอบสมมุติฐานท่ีต้ังไวF ไดFแสดงใน  

การแปลผลค(าสถิติ 

เน่ืองจากคzาสถิติท่ีไดFจากการประมวลผลดFวยวิธีการทางสถิติ เชzน คzาเฉล่ีย คzาสัมประสิทธ์ิ ตFองมี

การแปลผลโดยใชFความหมายในลักษณะของความมาก–นFอย ดังน้ันผูFวิจัยจึงไดFมีการกำหนดชzวงช้ัน ซ่ึง

สะดวกตzอการแปลผล โดยดำเนินการดังตzอไปน้ี 

1. ผูFวิจัยทำการคำนวณความหzางของแตzละชzวงคะแนนโดยใชFสูตร ดังน้ี (สินีพร อzอนทรัพย$2563) 

ชzวงหzางระหวzางชzวงคะแนน =  
	ค"ามากสุด"ค"าน*อยสุด	

ระดับช้ัน
 

 

ในท่ีน้ีผูFวิจัยไดFแบzงระดับคะแนนเป�น 5 ระดับ 

5 = ระดับคzาคะแนนมากท่ีสุด 

1 = ระดับคzาคะแนนนFอยท่ีสุด 

ดังน้ันการแทนคzาสูตรจะไดF   =   
#"$
#

   =  0.80 

2. ทำการกำหนดชzวงช้ันสำหรับการแปลผลคzาคะแนนท่ีตกอยูzในชzวงช้ันตzาง ๆ ดังน้ี  

คะแนนท่ีมีคzาอยูzในชzวง 1.00 – 1.80 แปลผลวzา นFอยท่ีสุด  

คะแนนท่ีมีคzาอยูzในชzวง 1.81 – 2.61 แปลผลวzา คzอนขFางนFอย  

คะแนนท่ีมีคzาอยูzในชzวง 2.62 – 3.42 แปลผลวzา ปานกลาง  

คะแนนท่ีมีคzาอยูzในชzวง 3.43 – 4.23 แปลผลวzา คzอนขFางมาก 

คะแนนท่ีมีคzาอยูzในชzวง 4.24 – 5.00 แปลผลวzา มากท่ีสุด  

ดังน้ันในการแปลผลคzาตzาง ๆ ท่ีคำนวณไดFของงานวิจัยฉบับน้ี จึงมีความหมายดังน้ี 

คzาเฉล่ีย ระดับความคิดเห็นตzอป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzม ป|จจัยดFานองค$กร และประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานท่ีบFาน แปลผลไดFวzา 

1.00 – 1.80 แปลผลไดFวzา มีระดับความเห็นดFวยนFอยท่ีสุด 

1.81 – 2.61 แปลผลไดFวzา  มีระดับความเห็นดFวยคzอนขFางนFอย 

2.62 – 3.42 แปลผลไดFวzา มีระดับความเห็นดFวยปานกลาง 

3.43 – 4.23 แปลผลไดFวzา มีระดับความเห็นดFวยคzอนขFางสูง 

4.24 – 5.00 แปลผลไดFวzา มีระดับความเห็นดFวยมากท่ีสุด 

การวเิคราะห์ผลการศึกษา 

1. สรุปผลข้อมูลด้านประสบการณ์ปฏิบัติงานที<บ้าน 

ผลการศึกษาขอ้มูลดา้นประสบการณ์ปฏิบติังานที=บา้นของกลุ่มตวัอยา่ง สรุปไดว้า่ ผูFตอบ

แบบสอบถามสzวนใหญzมีประสบการณ$การปฏิบัติงานท่ีบFาน คิดเป�นรFอยละ 100 โดยมีระยะเวลาการ

ปฏิบัติงานท่ีบFานมากวzา 6 เดือน คิดเป�นรFอยละ 100 ซ่ึงสzวนใหญzเห็นดFวยวzาความสัมพันธ$ในครอบครัว



ใกลFชิดมากข้ึน คิดเป�นรFอยละ 98.5 และไมzเห็นดFวยเร่ืองคzาใชFจzายเพ่ิมมากข้ึน คิดเป�นรFอยละ 77.5 

นอกจากน้ีผูFตอบแบบสอบสzวนใหญzยังมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีบFาน คิดเป�นรFอยละ 93.5 

2. สรุปผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์  

โดยภาพรวมผูFตอบแบบสอบถามสzวนใหญzเห็นดFวยกับป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมในระดับมากท่ีสุด 

(�̅� = 4.66, S.D. = 0.606) เม่ือเรียงลำดับป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมแตzละดFาน พบวzาดFานท่ีมีคzาเฉล่ียมาก

ท่ีสุดคือดFานบรรทัดฐานท่ีหนzวยงาน (�̅� = 4.71, S.D. = 0.492) ตามดFวยดFานบรรทัดฐานท่ีบFาน (�̅� = 4.57, 

S.D. = 0.814) 

อีกท้ังผูFตอบแบบสอบถามสzวนใหญzเห็นดFวยตzอป|จจัยดFานองค$กรในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.67, 

S.D. = 0.448) เม่ือเรียงลำดับป|จจัยดFานองค$กรแตzละดFาน พบวzาดFานท่ีมีคzาเฉล่ียมากท่ีสุดคือดFานนโยบาย

องค$กร (�̅� = 4.79 , S.D. = 0.406) ตามดFวยดFานทรัพยากรท่ีเอ้ืออำนวยตzอการทำงาน (�̅� = 4.70,  

S.D. = 0.457) และดFานเทคโนโลยีท่ีเอ้ืออำอวยตzอการทำงาน (�̅� = 4.62, S.D. = 0.486) 

นอกจากน้ีผูFตอบแบบสอบถามสzวนใหญzเห็นดFวยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFานในระดับมาก

ท่ีสุด (�̅� = 4.45, S.D. = 0.610) เม่ือเรียงลำดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFานแตzละดFาน พบวzาดFานท่ีมี

คzาเฉล่ียมากท่ีสุดคือดFานคุณภาพของงาน (�̅� = 4.55, S.D. = 0.508) ตามดFวยดFานความรวดเร็วในการ

ทำงาน (�̅� = 4.47, S.D. = 0.622) และดFานปริมาณของงาน (�̅� = 4.35, S.D. = 0.698) 

3. สรุปผลการศึกษาตามสมมุติฐานที<สอดคล้องกบัวัตถุประสงค์ 

จากการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นบรรทดัฐานกลุ่มและปัจจยัดา้นองคก์รส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ในการปฏิบติังานที=บา้นของบริษทัประกนัชีวิตแห่งหนึ=งในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาดงักล่าวยงัเป็น

การสอดคลอ้งกบัสมมุติฐานที=เสนอไว ้

ตัวแปรอิทธิพล b beta t P-Value (Sig) 

ป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzม 

ป|จจัยดFานองค$กร 

0.989 

0.213 

0.816 

0.120 

21.447 

3.165 

0.000* 

0.002* 

ตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFาน 

คzาสถิติ : R-square = 0.748,  df  = 2, 197,  F = 291.893,  P ≤ 0.05* 

โดยภาพรวมตัวแปรอิทธิพลท้ังสองตัวรวมกันจะสzงผลตzอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีบFานคิดเป�นรFอยละ 

74.8 (R2  = 0.748) อยzางมีนัยสำคัญ โดยท่ีตัวแปรอิทธิพล ท้ังสองตัวเป�นอิสระตzอกัน (F = 291.893, P ≤ 

0.05) ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

การอภิปรายผล  

การอภิปรายผลในเร่ืองน้ีเป�นการอภิปรายผลการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบกับแนวคิด ทฤษฎีและ

งานวิจัยท่ีเก่ียวขFองโดยอภิปรายเป�นลำดับตzอไปน้ี 

2.1 ผลการศึกษาท่ีพบวzาป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมสzงผลตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFาน

ของบริษัทประกันชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานคร มีความสอดคลFองกับแนวคิดของ ณัฐฐินันท$ มรกต

ศรีวรรณ (2563) ท่ีอธิบายวzาป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมท่ีดีจะนำไปสูzผลการปฏิบัติงานท่ีดี และสอดคลFองกับ

ผลการศึกษาของ มณฑิรา เทียนประสิทธ์ิ และบุฏกา ป|ณฑุรอัมพร (2563) ท่ีอธิบายวzา บรรทัดฐานท่ีทำงาน



เป�นส่ิงสำคัญท่ีสzงผลใหFการทำงานท่ีบFานมีประสิทธิภาพไดFดี นอกจากน้ียังสอดคลFองกับผลการศึกษาของ กุล

นิษฐ$ เสถียรโกเศศ (2564) ท่ีอธิบายวzา บรรทัดฐานท่ีทำงานและบรรทัดฐานท่ีบFาน สzงผลตzอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานรูปแบบ Work form home  

2.2 ผลการศึกษาท่ีพบวzาป|จจัยดFานองค$กรสzงผลตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFานของบริษัท

ประกันชีวิตแหzงหน่ึงในกรุงเทพมหานครมีความสอดคลFองกับแนวคิดของธิติ ทองอำพันธ$ และคณะ  (2564) 

ท่ีอธิบายวzา ป|จจัยท่ีสzงผลตzอประสิทธิภาพตzอการทำงานท่ีบFานประกอบดFวยเทคโนโลยี อุปกรณ$และนโยบาย

องค$กร และสอดคลFองกับผลการศึกษาของ ณัฐฐินันท$ มรกตศรีวรรณ (2563) ท่ีอธิบายวzา นโยบายองค$กรท่ี

สอดคลFองกับการทำงานบFาน ทรัพยากรและเทคโนโลยีเอ้ืออำนวยตzอการใชFงาน สzงผลตzอประสิทธิภาพการ

ทำงานท่ีบFานมากข้ึน นอกจากน้ียังสอดคลFองกับผลการศึกษาของ มณฑิรา เทียนประสิทธ์ิ และบุฏกา 

ป|ณฑุรอัมพร (2563) ท่ีอธิบายวzา ทรัพยากรและเทคโนโลยีท่ีเอ้ืออำนวยตzอการใชFงาน รวมถึงนโยบาย

องค$กร สzงผลใหFเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFาน 

ขYอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชY  

1. การท่ีองค$กรธุรกิจประกันชีวิตตFองการใหFเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFานน้ัน ป|จจัยท่ี

ตFองนำมาพิจารณา คือ ป|จจัยดFานบรรทัดฐานกลุzมและป|จจัยดFานองค$กร 

2. ในการพิจารณาป|จจัยบรรทัดฐานกลุzมน้ัน ส่ิงท่ีองค$กรธุรกิจประกันชีวิตควรพิจารณาใหF

ความสำคัญ ดังตzอไปน้ี คือ  

2.1 ดFานบรรทัดฐานท่ีหนzวยงาน ไดFแกz เร่ืองทุกฝ�ายยังคงตFองรzวมมือกันเพ่ือใหFองค$กร

บรรลุเป*าหมาย เร่ืององค$กรตFองมีการส่ือสารถึงหลักเกณฑ$ในการทำงานท่ีบFานใหFพนักงานทราบและพรFอม

จะปฏิบัติงาน และเร่ืององค$กรตFองมีนโยบายและหลักเกณ$ในการติดตามและประเมินผลงานอยzางชัดเจน 

เป�นสามอันดับแรก 

2.2 ดFานบรรทัดฐานท่ีบFาน ไดFแกz เร่ืองสมาชิกในบFานของทzานใหFการสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานท่ีบFาน เร่ืองการทำงานท่ีบFานไมzทำลายบรรยากาศความเป�นสzวนตัวของสมาชิกในครอบครัว และ

เร่ืองการทำท่ีบFานของทzานไมzกzอใหFเกิดความขัดแยFงกับสมาชิกในบFาน เป�นสามอันดับแรก 

3. ในการพิจารณาป|จจัยดFานองค$กรน้ัน ส่ิงท่ีองค$กรธุรกิจประกันชีวิตควรพิจารณาใหFความสำคัญ 

ดังตzอไปน้ี คือ  

3.1 ดFานนโยบายองค$กร ไดFแกz เร่ืององค$การมีการปรับระบบการวัดผลการปฏิบัติงานใหF

สอดคลFองกับการปฏิบัติงานท่ีบFาน เร่ืององค$กรมีนโยบายสนับสนุนนการปฏิบัติงานท่ีบFาน และเร่ืององค$กรมี

การปรับกฎเกณ$การปฏิบัติงานใหมzใหFเหมาะสมกับการปฏิบัติงานท่ีบFาน เป�นสามอันแรก 

3.2 ดFานทรัพยากรท่ีเอ้ืออำนวยตzอการทำงาน ไดFแกz เร่ืององค$กรมีอุปกรณ$ท่ีเหมาะสมตzอ

การปฏิบัติงานท่ีบFานของพนักงาน เร่ืองอุปกรณ$ท่ีใชFในการปฏิบัติงานทำใหFการปฏิบัติงานท่ีบFานไดFสะดวก

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเร่ืององค$กรมีอุปกรณ$เพียงพอตzอการปฏิบัติงานท่ีบFานของพนักงาน เป�นสาม

อันดับแรก 

3.3 ดFานเทคโนโลยีท่ีเอ้ืออำอวยตzอการทำงาน ไดFแกz เร่ืององค$กรมีเทคโนโลยีส่ือสารท่ี

ชzวยใหFการติดตzอประสานงานสะดวกรวดเร็วมากข้ึน เร่ืององค$กรมีเทคโนโลยีท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ี

บFาน และเร่ืององค$กรมีเทคโนโลยีท่ีชzวยใหFการปฏิบัติงานท่ีบFานมีประสิทธิภาพ เป�นสามอันดับแรก 



4. การพิจารณาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFานน้ัน ส่ิงท่ีองค$กรธุรกิจประกันชีวิตควรพิจารณา

ใหFความสำคัญ ดังตzอไปน้ี คือ  

4.1 ดFานคุณภาพของงาน ไดFแกz เร่ืองผลงานของทzานมีความถูกตFองตามมาตรฐานองค$กร 

เร่ืองผลงานของทzานไมzกzอใหFเกิดป|ญหาตามมาภายหลัง และเร่ืองผลงานของทzานเป�นท่ียอมรับและช่ืนชม

จากหัวหนFา เพ่ือนรzวมงาน และผูFรับบริการ เป�นสามอันดับแรก   

4.2 ดFานความรวดเร็วในการทำงาน ไดFแกz เร่ืองทzานมีการพัฒนาเทคนิคการปฏิบัติงานใหF

มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เร่ืองทzานสามารถจัดลำดับความสำคัญของงานใหFสอดคลFองกับ

เวลาท่ีกำหนดไดFอยzางเหมาะสม และเร่ืองานสามารถปฏิบัติงานท่ีไดFรับมอบหมายสำเร็จทันตามกำหนดเวลา 

เป�นสามอันดับแรก 

4.3 ดFานปริมาณของงาน ไดFแกz เร่ืองปริมาณงานท่ีทำไดFสำเร็จเป�นไปตามเป*าหมาย เร่ือง

ปริมาณงานท่ีทzานไดFรับมอบหมายเหมาะสมตามความสามารถของทzาน และเร่ืองปริมาณงานเหมาะสมกับ

เวลาในการทำงานท่ีบFาน เป�นสามอันดับแรก 

ขYอเสนอแนะสำหรับการศึกษาคร้ังต(อไป 

1. ผูFวิจัยสำหรับโอกาสตzอไป ควรศึกษากับประชากรและกลุzมตัวอยzางกลุzมอ่ืนๆ เพ่ือขยายผล

การศึกษาใหFกวFางขวางมากข้ึน เพ่ือนำผลมาเปรียบเทียบเพ่ือใหFไดFความรูFในมุมมองท่ีกวFางขวางเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะ

ไดFสรุปเป�นภาพรวมของประชากรท่ีปฏิบัติงานท่ีบFานไดFชัดเจนเพ่ิมมากข้ึนกวzาประชากรกลุzมใหญzมีความ

คิดเห็นตzอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบFานอยzางไร 

2. ผูFวิจัยคร้ังตzอไปควรพิจารณาเทคนิคในการวิจัยประเภทอ่ืน เชzน การใชFเทคนิคการวิจัยเชิง

คุณภาพรzวมดFวยเพ่ือประโยชน$ตzอไปน้ี ไดFแกz 

2.1 เพ่ือตFองการความแมzนยำของผลท่ีไดFรับไมzวzาผลท่ีไดFรับจะสอดคลFอง หรือไมz

สอดคลFองกับแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีมีมากzอนหนFาน้ัน 

2.2 เพ่ือคFนหาเหตุในเชิงลึกถึงเหตุผลท่ีผลการศึกษาบางประเด็นไมzสอดคลFองกับแนวคิด 

ทฤษฎีและงานวิจัยกzอนหนFาน้ี 

3. ผูFวิจัยคร้ังตzอไปอาจเลือกใชFสถิติอ่ืนๆ ท่ีทำใหFผลการศึกษามีความชัดเจนมากข้ึน 

4. ผูFวิจัยคร้ังตzอไปควรขยายระยะเวลาในการเก็บขFอมูล เพ่ือใหFผลการศึกษามีความชัดเจนมากข้ึน 
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