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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจ ัยครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค 1) เพื ่อศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานจากที ่บาน        

(Work From Home) ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ  2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพใน

การทำงานจากที่บาน (Work From Home) ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ จำแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล และ 3) เพื่อศึกษาปจจัยแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน 

(Work From Home) ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ  

กลุมตัวอยางในงานวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ จำนวน 364 

คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหไดแก คารอยละ 

คาความถี่ คาเฉลี ่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test     

สถิติความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปน

รายคู โดยใชวิธี LSD  และสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis (MRA) 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พน ักงานการไฟฟาส วนภูม ิภาค สำน ักงานใหญ ท ี ่ม ี              

ระดับการศึกษา และลักษณะงานที่ทำตางกัน ทำใหประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From 

Home) โดยภาพรวมตางกัน และปจจัยดานทัศนคติที่มีตอการทำงานจากที่บาน (Work From Home) 

ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน และดานความสัมพันธกับผูรวมงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการทำงาน

จากที่บาน (Work From Home) ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ 

 

คำสำคัญ : ประสิทธิภาพการทำงาน; การทำงานจากที่บาน
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ABSTRACT 

 The objectives of this study were 1) to study Work from Home’s efficiency of 

Provincial Electricity Authority, Headquarters officers. 2) to study Work from Home’s 

efficiency of Provincial Electricity Authority, Headquarters officers by Personal factors          

3) to study factors that affecting Work from Home’s efficiency of Provincial Electricity 

Authority, Headquarters officers. 

 The sample group was 364 people of Provincial Electricity Authority, Headquarters 

officers. The questionnaire was used to be a tool for collecting the data. The data collected 

were analyzed by using the frequency, percentage, mean and standard deviation.            

The hypotheses were tested by Independent Sample (t-test), One-way ANOVA (F-test), in 

case of its had statistically significant different testing a pair of variables by LSD was used 

to test hypothesis for each pair in order to see which pair are different and Multiple 

Regression Analysis. 

 The result of hypothesis testing shows that Provincial Electricity Authority, 

Headquarters officers with different education level and job cause different Work from 

Home’s efficiency. And attitude of Work from Home factor, environment factor and 

relationship with co-worker factor affecting Work from Home’s efficiency of Provincial 

Electricity Authority, Headquarters officers. 

 

Keywords : Efficiency; Work from Home 

 

บทนำ 

 จากสถานการณการแพรระบาดของ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ไดแพรระบาด

ไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก ซึ่งโรคดังกลาว เปนโรคอุบัติใหม (Emerging disease) ยังมีขอจำกัดทางการแพทย 

ไมมียารักษาโรคโดยเฉพาะ ไมมีวัคซนีสำหรับการปองกัน แตละประเทศจึงมีมาตรการการจัดการเพื่อลดการ

แพรระบาดของไวรัสที่แตกตางกันไปตามสถานการณ สำหรับประเทศไทย รัฐบาลไดออกมาตรการตาง ๆ 

มากมาย เชน หามไมใหมีการเดินทางขามจังหวัด เวนแตมีเหตุจำเปน สั่งปดสถานที่ชุมชน และขอความ

รวมมือใหประชาชนอยูบาน ลดการเดินทาง ทำใหวิถีชีวิตของผูคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป มีการทำงาน

รูปแบบใหม ที ่ไดรับความนิยมทั ้งในและตางประเทศ คือ การทำงานจากที ่บาน (Work From Home)       

ซึ่งจะตองอาศัยเทคโนโลยี และระบบการสื่อสารที่ทันสมัย เชื่อมโยงใหสามารถพูดคุย สงขอมูลตาง ๆ ถึงกัน

ได อยางมีประสิทธิภาพเชนเดียวกับการทำงานในสถานที่ทำงาน 

 Work From Home เปนนโยบายที่องคกรหลาย ๆ แหง ประกาศใช โดยพิจารณาจากลักษณะของ

งานและองคกร สำหรับการประชุมก็สามารถจัดการประชุมในรูปแบบ Virtual meeting ผานแอพพลิเคชั่น

ตาง ๆ เชน Zoom , Microsoft Teams เปนตน เพื่อตอบรับกับมาตรการการเวนระยะหางทางสังคมได    

แตอยางไรก็ตาม เปาหมายของการทำงาน ไมวาจะเปนการทำงานลักษณะใด รูปแบบไหน อยูในสถานที่ใด   
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องคกรยอมมุงหวังใหพนักงานสามารถดำเนินงานที่รับผิดชอบ หรือไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

สามารถปฏิบัติงานเสรจ็ทันตามกำหนด รวดเร็ว ผลงานออกมามีคณุภาพ ถูกตอง ตรงตามมาตรฐานที่ควรจะ

เปน 

 การไฟฟาสวนภูมิภาค เปนองคกรหนึ่งที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล มีการออกประกาศมาตรการ 

ตาง ๆ ใหพนักงานปฏิบัติ เพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมี

การจัดทำ แผนตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response Plan : ERP) และแผนความตอเนื่องทางธุรกิจ 

(Business Continuity Plan : BCP) รองรับสถานการณไวรัสโคโรนา (COVID-19)  มีการอนุมัติหลักเกณฑ

การปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work From Home)  และมาตรการเหลื่อมเวลาทำงานของพนักงานในสถานที่

ทำงาน 

 ผูวิจัยจึงมีความสนใจที ่จะศึกษาในเรื ่อง ประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From 

Home) ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกับตอ

ประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) อันไดแก ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยแวดลอม

อ่ืน ๆ 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) ของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค สำนักงานใหญ   

2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) ของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค สำนักงานใหญ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล  

3. เพื ่อศึกษาปจจัยแวดลอมที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการทำงานจากที ่บาน (Work From 

Home) ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ 

 

ขอบเขตของงานวิจัย 

 1. ประชากรและกลุ มตัวอยาง พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ ซึ ่งมีจำนวน

พนักงานทั้งสิ้น 3,754 คน (ขอมูลจากเว็บไซตภายในของการไฟฟาสวนภูมิภาค ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563) 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จำนวน 364 คน 

 2. ดานเนื้อหา ตัวแปรสำหรับการศึกษาวิจัย มีตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ ระดับการศึกษา ลักษณะงานที่ทำ และปจจัยแวดลอมในการทำงานจากที่บาน (Work From 

Home) ไดแก ทัศนคติที ่มีตอการทำงานจากที่บาน (Work From Home) สภาพแวดลอมในการทำงาน 

นโยบายองคกร และความสัมพันธกับผูรวมงาน และตัวแปรตาม คือ ประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน 

(Work From Home) ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ   

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1. เพื่อทราบประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) ของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค สำนักงานใหญ 
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2. เพื่อทราบประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) ของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค สำนักงานใหญ จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

3. เพื่อทราบปจจัยแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน  (Work From Home) 

ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 จากการศึกษาแนวคิด และทฤษฎีที่เกี ่ยวของกับการทำงานจากที่บาน และประสิทธิภาพในการ

ทำงาน สามารถอธิบายไดดังนี้ 

การทำงานจากที่บาน 

Nilles (1998) อางถึงใน ชาลิณี ฐิติโชติพณิชย (2559) ไดกลาวถึง การทำงานทางไกล (Telework) 

วา เปนการทำงานที ่มีความยืดหยุ น นำงานสงไปยังพนักงานที่บาน แทนที่การใหพนักงานมาทำงานใน

สำนักงานเหมือนอดีต โดยใชเทคโนโลยีการสื่อสาร 

เพียงพิชญ ดวงแกว (2562) ไดกลาวถึง การทำงานจากที่บานหรือการทำงานทางไกล (Flexible 

location)  คือ พนักงานสามารถนั ่งทำงานอยูที ่บานได โดยรับสงงานระหวางบานและบริษัท ผานทาง

โทรศัพทหรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส  ซึ่งอาจเรียกวา Telecommuting ได 

วีรยา อิทธิพัฒนภาคิน และ อานนท ทับเที่ยง (2562) ไดกลาวถึง สำนักงานเสมือนจริง (Virtual 

Office) วาเปนรูปแบบใหมของการทำงานและสื่อสาร มีการประชุมทางไกล (Video Conferencing)        

การรับสงเอกสารแบบทันเวลา (Real Time) ชวยอำนวยความสะดวกใหการทำงานนอกสำนักงาน มีความ

สะดวก รวดเร็ว งายในการเชื่อมโยงพนักงานที่อยูหางไกลใหบรรลุเปาหมายเดียวกัน โดยที่มุงเนนไปยังคน 

(People) ที่อาจตองปรับทัศนคติการทำงาน และองคกรควรมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสม 

ผูวิจัยจึงสรุปนิยามของคำวา “การทำงานจากที่บาน” ไดวา เปนการทำงานทางไกล ที่มีความ

ยืดหยุนในเรื่องของสถานที่และเวลา โดยมีการรับสงขอมูลระหวางที่ทำงานและที่บาน ผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยี (Technology Acceptance Model: TAM) นำเสนอโดย Davis 

(1989) ซึ ่งตามแบบจำลองการยอมรับเทคโนโลยีเปนความสัมพันธที ่เชื ่อมโยงระหวางความตั ้งใจและ

พฤติกรรมการยอมรับใชเทคโนโลยีจริง โดยความตั้งใจไดรับอิทธิพลมาจากทัศนคติของบุคคล สำหรับ   

บุคคลหนึ่งจะมีการยอมรับเทคโนโลยีเมื่อมีการรับรูถึงประโยชน และการรับรูความงายในการใชงาน ซึ่งการ

รับรูเชิงบวกดังกลาวจะสงผลใหบุคคลนั้นมีทัศนคติที่ดีตอการยอมรับใชเทคโนโลยี จากนั้นทัศนคติที่ดีของ

บุคคลนั ้นจะสงอิทธิพลใหเกิดความตั ้งใจใชเทคโนโลยีและสุดทายความตั ้งใจใชเทคโนโลยีจะนำไปสู

พฤติกรรมการยอมรับใชเทคโนโลย ี

และจากทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลย ีผูวิจัยพบวา ทัศนคติ มีผลตอการแสดงพฤติกรรม ความตั้งใจ

ใชงานระบบ เมื่อบุคคลมีความตั้งใจใชงาน ก็จะสงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน ซึ่งตองใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู วิจัยจึงใชตัวแปร ดานทัศนคติ เปนตัวแปรในการวิจัย และไดศึกษา ทบทวน

วรรณกรรมทีเ่ก่ียวของกับทัศนคติเพ่ิมเติม 
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ทัศนคตทิี่มีตอการทำงานจากที่บาน (Work From Home) 

ผูวิจัย สรุปไดวา ทัศนคติ คือ ความรูสึกและการรับรู ของผูปฏิบัติงานที่มีตอระบบการปฏิบัติงาน

จากที่บาน เชน การรับรูประโยชน (Perceived usefulness) และ รับรูถึงความงายในการใช (Perceived 

of ease of use)  ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมความตั้งใจใชงานระบบดังกลาว 

ประสิทธิภาพในการทำงาน 

Gibson and others (1988) อางถึงใน สมใจ ลักษณะ (2552) ใหความหมายของ ประสิทธิภาพ 

หมายถึง อัตราสวนของผลผลิตตอปจจัย (Ratio of outputs to inputs) โดยผลผลิตแสดงถึงประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงานใด ๆ ซึ่งผลที่ไดควร เร็ว ตรงและมีคุณภาพ โดยประสิทธิภาพมี 2 ระดับ  

(1) ประสิทธิภาพของบุคคล คือ การทำงานเสร็จโดยเร็ว เสียพลังนอย ไดงานด ี

(2) ประสิทธิภาพขององคการ คือ องคการสามารถดำเนินงานตามภารกิจ โดยใชทรัพยากร ปจจัย

ตาง ๆ รวมถึงกำลังคน อยางคุมคาที่สุด 

  ณชนก นันทขวาง (2556) ใหความหมายของ ประสิทธิภาพ วา เปนผลการปฏิบัติงานที่เกิดจาก

การทำงาน ถูกตอง รวดเร็ว ทันตามเวลากำหนด มีการใชทรัพยากรอยางคุ มคา เกิดประโยชนสูงสุด            

นำเทคนิคมาใชเพ่ือลดข้ันตอนการทำงานลง 

Voom & Deci (1997) อางถึงใน ธนพล แสงจันทร (2555) ศึกษาพบวา การปฏิบัติงานของ

พนักงาน จะเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย 2 ดาน คือ ความสามารถ ความชำนาญของพนักงาน 

และการจูงใจในการปฏิบัติงานที่นำไปสูการใชความสามารถอยางเต็มที่ จึงตองคำนึงถึง 2 ดานนี้กอน 

จิตติมา อัครธิติพงศ (2556) อางถึงใน ปทมาพร ทอชู (2559) ไดกลาววา  ประสิทธิภาพการทำงาน

ในองคกรเปนหัวใจสำคัญ ไปสูการบรรลุผลสำเร็จของการดำเนินงาน ซึ่งการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน

มีองคประกอบที่สำคัญ ดังนี้ 

1) สิ่งแวดลอมภายนอกองคกร ไดแก สภาพเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงของสังคม ความตองการ

ของลูกคา เปนตน 

2) สิ่งแวดลอมภายในองคกร ไดแก นโยบาย วิสัยทัศน วัฒนธรรมองคกร และบรรยากาศที่สงเสริม

การทำงานของบุคลากร 

3) ปจจัยขององคกร ไดแก สภาพความพรอมของอาคาร สถานที่ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช 

เทคโนโลยี และศักยภาพของบุคคล โดยบุคคลเปนหัวใจสำคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกร  

4) กระบวนการขององคกร คือ การดำเนินงานทั้งหมดที่ทำใหเกิดผลงาน 

ผูวิจัยสรุปไดวา ประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) คือ ผลการปฏิบัติงาน

ตามหนาที่ความรับผิดชอบ มีความถูกตอง ทันตามเวลาที่กำหนด ปริมาณงานบรรลุเปาหมาย เปนไปตาม

ความคาดหวังของผูบริหาร เมื่อมีการปฏิบัติงานจากที่บาน 

ทฤษฎี 2 ปจจัยของ เฮอรซเบิรก (Herzberg’s Two-Factor Theory) เฮอรซเบิรก เชื่อวา 

ผูปฏิบัติงานจะปฏิบัติงานไดผลดีมีประสิทธิภาพนั้น ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน เพราะชวยเพ่ิม

ความสนใจ ความกระตือรือรน สงผลใหมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้น โดย เฮอรซเบิรก กลาววามีปจจัย 2 ประการ  

ที่เปนแรงจูงใจใหอยากทำงาน ประกอบดวย 
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1) ปจจัยจูงใจหรือปจจัยกระตุนการทำงาน (Motivation Factors or Motivators) เปนความ

ตองการภายในที ่มีอิทธิพลในการสรางความพึงพอใจ มีความเกี่ยวของกับงานโดยตรง นำไปสูทัศนคติ

ทางบวกและการจูงใจที่แทจริง ประกอบดวยปจจัย 5 ดาน ไดแก ความสำเร็จในการทำงาน (Achievement)  

การไดรับการยอมรับ (Recognition) ความกาวหนาในหนาที่การงาน (Advancement) หรือโอกาสในการ

เ จร ิญ เต ิ บ โต  ( Possibility of Growth) ล ั กษณะงานท ี ่ ท ำ  (Work Itself) และความร ับผ ิ ดชอบ 

(Responsibility)  

2) ปจจัยอนามัยหรือปจจัยที่ชวยลดความไมพึงพอใจในการทำงาน (Maintenance or Hygiene 

Factors) ไมเกี่ยวของกับงานโดยตรง แตชวยลดความไมพอใจ เปนปจจัยพื้นฐานที่จำเปนตองไดรับการ

สนองตอบ ประกอบดวยปจจัย 10 ดาน ไดแก นโยบายและการบริหารขององคการ (Company Policy 

and Administration) การบังคับบัญชาและการควบคุมดูแล (Supervision) ความสัมพันธกับหัวหนางาน 

(Interpersonal Relations with Supervision) ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน (Interpersonal Relations 

with Peers) ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Interpersonal Relations with Subordinators) ตำแหนง

งาน (Status) ความมั่นคงในการทำงาน (Job Security) ชีวิตสวนตัว (Personal Life) สภาพการทำงาน 

(Working Conditions) คาตอบแทน (Compensations) และสวัสดิการ (Welfares) 

จากการทบทวนประส ิทธ ิภาพในการทำงานและทฤษฎี 2 ป จจ ัย ผ ู ว ิจ ัยจ ึ งนำต ัวแปร                  

ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ดานนโยบายองคกร และดานความสัมพันธกับผูรวมงาน เปนตัวแปรในการ

วิจัย และไดศึกษาทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวของเพ่ิมเติม 

ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

ผูวิจัยสรุปไดวา สภาพแวดลอมในการทำงาน คือ สิ่งที่อยูรอบ ๆ ตัวของผูปฏิบัติงาน อุปกรณในการ

ทำงานมีความพรอม เพียงพอ มีการติดตอสื่อสารที่ดี สามารถทำงานไดอยางคลองตัว 

ดานนโยบายองคกร 

ผูวิจัยสรุปไดวา นโยบายขององคกร คือ แนวทางการดำเนินงานที่ผูบริหารสนับสนุน โดยนโยบาย

ตองมีความชัดเจน และมีการตรวจสอบความกาวหนาของงานที่เหมาะสม ทำใหมีการติดตามงานอยางมี

คุณภาพ เพื่อใหการดำเนินงานบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว 

ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน 

ผูวิจัยสรุปไดวา ความสัมพันธกับผูรวมงาน คือ บุคลากรมีการปฏิบัติตอผูรวมงานอยางเปนกันเอง 

เคารพและใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมมือกันทำงาน ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกตาง สามารถ

ประสานงานกันไดอยางดี มีความเต็มใจในการแบงปน และเต็มใจรับขอมูลจากผูรวมงาน 

งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

จิตราวรรณ ถาวรวงศสกุล (2554) ศึกษาเรื่อง การศกึษาปจจัยกระบวนทัศนทางการบริหารที่สงผล

ตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ โดยมี

วัตถุประสงคในการศึกษา ปจจัยกระบวนทัศนทางการบริหารที ่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของ

พนักงาน ผลการศึกษาพบวา ประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาปจจัยที่

สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงาน พบวา เพศที่ตางกันจะมีประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมแตกตางกัน 

แตในดาน อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษา ระดับเงินเดือนที่ตางกัน ประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมจะ

ไมแตกตางกัน แตหากพิจารณาประสิทธิภาพการทำงานเปนรายดาน แบงเปนดานสวนบุคคลและดานผล
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การปฏิบัติงาน จะพบวา สถานภาพ ระดับการศึกษาที่ตางกัน จะมีประสิทธิภาพการทำงานดานสวนบุคคล

แตกตางกัน โดยพนักงานที่มีสถานภาพหยารางจะมีประสิทธิภาพการทำงานมากกวาพนักงานที่โสดหรือ

สมรส และพนักงานที่มีระดับการศึกษา ปวส. มีประสิทธิภาพการทำงานดานสวนบุคคลมากกวาพนักงานที่มี

ระดับการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา ปวช. แตจะไมแตกตางกันในระดับปริญญาตรี หรือสูงกวาปริญญาตรี 

สุรพงษ ฉันทพัฒนพงศ (2558) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของ

พนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแหงหนึ ่ง กลุ มตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุ 31 ถึง 40 ป 

สถานภาพโสด ผลการศึกษาพบวา อิทธิพลดานแรงจูงใจในการทำงาน อันประกอบไปดวย การยอมรับ

ผลงาน ความรับผิดชอบงาน ลักษณะงานที่ทำ ความเจริญกาวหนาในการทำงาน นโยบายและการ

บริหารงาน สภาพแวดลอม คาตอบแทนและผลตอบแทนมีผลตอประสิทธิภาพในการทำงาน โดยปจจัยดาน

แรงจูงใจที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดคือ ดานลักษณะงาน  

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี ้ เปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design)  เก็บรวบรวมขอมูล

ภาคสนามแบบว ิจ ัยต ัดขวาง (Cross sectional studies) ใช  เคร ื ่องม ือการว ิจ ัยเป นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิต ิ

ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ มีจำนวน

พนักงานทั้งสิ้น 3,754 คน (ขอมูลจากเว็บไซตภายในของการไฟฟาสวนภูมิภาค ณ วันที่ 30 พ.ย. 2563) ซึ่ง

ทางผูวิจัยทราบจำนวนประชากรของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค แตไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน

ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาคที่ทำงานจากที่บาน  (Work From Home)  จึงใชวิธีการกำหนดกลุม

ตัวอยาง โดยการเปดตารางหาขนาดกลุมตัวอยางของ Yamane กลุมตัวอยางที่จะตองทำการศึกษาอยูที่ 364 

ตัวอยาง สุ มตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะเปน โดยใชการสุ มตัวอยางแบบสะดวก (Convenient 

Sampling) 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เปนคำถามลักษณะประชากร คำถามแบบ

ปลายปด กำหนดใหเลือกเพียงคำตอบเดียว 

สวนที่ 2 ปจจัยแวดลอมในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) ประกอบไปดวยคำถาม 

4 ดาน คือ ทัศนคติที ่มีตอการทำงานจากที ่บาน (Work From Home)  สภาพแวดลอมในการทำงาน 

นโยบายองคกร และความสัมพันธกับผูรวมงาน มีคำถามทั้งหมด 13 ขอ กำหนดใหเลือกเพียงคำตอบเดียว มี

เกณฑการใหคะแนนดังนี้ ระดับความคิดเห็นมากที่สุด = 5 คะแนน, ระดับความคิดเห็นมาก = 4 คะแนน,  

ระดับความคิดเห็นปานกลาง = 3 คะแนน, ระดับความคิดเห็นนอย = 2 คะแนน, ระดับความคิดเห็นนอย

ที่สุด = 1 คะแนน  

สวนที่ 3 ประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) ของพนักงานการไฟฟา

สวนภูมิภาค สำนักงานใหญ  มีคำถามทั้งหมด 3 ขอ กำหนดใหเลือกเพียงคำตอบเดียว มีเกณฑการใหคะแนน

เชนเดียวกับสวนที่ 2 

สวนที่ 4 ขอคำถามปลายเปด สอบถามเกี ่ยวกับความคิดเห็นในการปฏิบัติงานจากที่บ าน  

(Work From Home)  จำนวน 1 ขอ 
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ชวงระดับความคิดเห็นคะแนนเฉลี่ย กำหนดให คาเฉลี่ย 4.21 –5.00 มีระดับความคิดเห็นมาก

ที่สุด, คาเฉลี่ย 3.41 –4.20 มีระดับความคิดเห็นมาก, คาเฉลี่ย 2.61 –3.40 มีระดับความคิดเห็นปานกลาง, 

คาเฉลี่ย 1.81 –2.60 มีระดับความคิดเห็นนอย, คาเฉลี่ย 1.00 –1.80 มีระดับความคิดเห็นนอยที่สุด 

 

การวิเคราะหขอมูล   

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี ่ (Frequency) ในการวิเคราะหตัวแปร 

ปจจัยสวนบุคคลที่ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และลักษณะงานที่ทำ 

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปร 

ประสิทธิภาพในการทำงานจากที ่บาน  (Work From Home)  ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค 

สำนักงานใหญ และปจจัยแวดลอม 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  

2.1 ใชสถิติการทดสอบแบบ  t-test ในการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล ดานเพศและ

สถานภาพ 

2.2 ใชสถิติการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ในการวิเคราะห

ขอมูลปจจัยสวนบุคคล ดานอายุ ระดับการศึกษา และลักษณะงานที่ทำ หากพบความแตกตางจะนำไปสู

การเปรียบเทียบเปนรายคู โดยการใชวิธีของ LSD  

2.3 ใชสถิติถดถอยพหุคูณ Multiple Regression Analysis (MRA) ในการวิเคราะหขอมูล

ปจจัยแวดลอมที ่มีผลตอประสิทธิภาพในการทำงานจากที ่บาน (Work From Home)  ของพนักงาน     

การไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

 1. ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน  (Work From Home) ของพนักงาน  

การไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ โดยภาพรวม อยูในระดับมาก โดยการปฏิบัติงานจากที่บาน (Work 

From Home) สวนใหญมีการแบงเวลาอยางชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานไดทันตามเวลาที ่กำหนด 

เนื่องจากการทำงานจากที่บาน (Work From Home) สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางไป-กลับ บานกับ

สถานที่ปฏิบัติงานและจัดสรรเวลาในการทำงานของตนเองได  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ณัฐนันท ทาคำ 

(2561) ไดสรุปองคประกอบของประสิทธิภาพการทำงาน 3 ดาน คือ ดานปริมาณ คุณภาพ และเวลา โดย

ปริมาณงานชวยใหทราบวาบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ผลงานที่ได มีความถูกตอง ครบถวน เปนที่พึงพอใจ 

และสำเร็จภายในเวลาที่กำหนด และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตราวรรณ ถาวรวงศสกุล (2554) ศึกษา

เรื่อง การศึกษาปจจัยกระบวนทัศนทางการบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับ 2-

7 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ พบวา ประสิทธิภาพในการทำงานโดยรวมอยูในระดับมาก ดาน

สวนบุคคล พนักงานมีความเต็มใจทำงานที่ไดรับมอบหมาย และดานผลการปฏิบัติงาน พนักงานมีการใช

ทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด ปฏิบัติงานไดเสร็จตามเวลาที่กำหนด ปริมาณงานเปนไปตามที่ไดรับ

มอบหมาย มีความผิดพลาดนอย 
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2. ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) ของพนักงาน

การไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา และลักษณะงานที่

ทำ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1) พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ ที่มีเพศตางกัน ทำใหประสิทธิภาพในการ

ทำงานจากที่บาน (Work From Home) โดยภาพรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ในปจจุบันทุกเพศมี

ความเทาเทียม สามารถแสวงหาความรู ไดเหมือน ๆ กัน จึงสามารถปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพได

เชนเดียวกัน ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรพงษ ฉันทพัฒนพงศ (2558) ไดศึกษาปจจัยที ่ส งผลตอ

ประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแหงหนึ่ง พบวา เพศที ่แตกตางกัน         

มีประสิทธิภาพในการทำงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ มนัสนันท ศรีนาคาร และพิชิต พิทักษเทพสมบัติ (2552) ไดศึกษาเรื่องการทำงานทางไกลและ

ที่บาน พบวา เพศ มีความสัมพันธกับการทำงานทางไกลและที่บานอยางมีนัยสำคัญ 

2) พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ ที่มีอายุตางกัน ทำใหประสิทธิภาพในการ

ทำงานจากที่บาน (Work From Home) โดยภาพรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ในชวงสถานการณ

การแพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เปนชวงที่พนักงานทุกคน ทุกชวงอายุ ตองมี

การปรับตัว เพื่อใหการทำงานมีความราบรื่น เปนไปตามเปาหมาย มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานมากที่สุด 

และทำใหการแพรระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลกระทบตอองคกรนอยที่สุด 

อายุที ่แตกตางกัน จึงทำใหประสิทธิภาพในการทำงานจากที ่บ าน (Work From Home) ไมตางกัน             

ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจ ัยของ ณัฐนันท ทาคำ (2561) ศึกษาเรื ่อง ความสุขในการทำงานที ่ส งผลตอ

ประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในเครือไทยรัฐ กรุป พบวา ประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมในอายุที่

แตกตางกัน สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานในภาพรวมที่ไมแตกตางกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตราวรรณ ถาวรวงศสกุล (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยกระบวนทัศน

ทางการบริหารที ่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

สำนักงานใหญ พบวา อายุตางกัน มีประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมไมแตกตางกัน 

3) พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ ที่มีสถานภาพตางกัน ทำใหประสิทธิภาพใน

การทำงานจากที่บาน (Work From Home) โดยภาพรวมไมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา สถานภาพของ

พนักงาน แมจะมีความแตกตางกัน แตการปฏิบัติงานจากที่บาน สามารถจัดสรร แบงเวลาการทำงานของ

ตนเองไดอยางชัดเจน และมีการติดตามงานจากผูบังคับบัญชา จึงทำใหประสิทธิภาพในการทำงานจากทีบ่าน 

(Work From Home) ไมตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรพงษ ฉันทพัฒนพงศ (2558) ศึกษาเรื่อง 

ปจจัยที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแหงหนึ ่ง พบวา 

สถานภาพที่แตกตางกัน มีประสิทธิภาพในการทำงานไมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

แตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ประพันธ ชัยกิจอุราใจ (2560) ศึกษาเร่ือง คุณภาพชีวิตในการทำงานที่มีผล

ตอความผูกพันตอองคกรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานกลุ มอุตสาหกรรมไฟฟา

อิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม พบวา สถานภาพสมรส มีครอบครัว มีภาระ ที่ตองรับผิดชอบจึงตอง

ปฏิบัติงานใหกับองคกรเพื่อหารายไดเขาสูครอบครัว จึงใหความสำคัญกับคุณภาพชีวิตในการทำงาน ความ

ผูกพันองคกรและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากกวาพนักงานสถานภาพอื่น ๆ 
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4) พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญที่มีระดับการศึกษาตางกัน ทำใหประสิทธิภาพ

ในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) โดยภาพรวมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา ระดับการศึกษา

ที่แตกตางกัน จะมีตำแหนงงานและงานที่ไดรับมอบหมายตางกันไป ซึ่งสิ่งเหลานี้มีผลตอผลตอบแทนที่ไดรับ 

จึงทำใหประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) โดยภาพรวมตางกัน  ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ คณาธิป จันทรสงา (2561) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ขาราชการ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร พบวา ขาราชการที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน   

มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่

ผลคา P-value มีคาเทากับ 0.036 และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตราวรรณ ถาวรวงศสกุล (2554) ศึกษา

เรื่อง การศึกษาปจจัยกระบวนทัศนทางการบริหารที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับ    

2-7 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ พบวา พนักงานที่มีการศึกษาระดับ ปวส. มีประสิทธิภาพการ

ทำงานดานสวนบุคคลมากกวาพนักงานที่มีการศกึษาระดับ ม.3 หรือเทียบเทา ปวช. 

5) พนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ ท ี ่ม ีล ักษณะงานที ่ทำตางกัน ทำให

ประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) โดยภาพรวมตางกัน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

การทำงานจากที่บาน (Work From Home) ไมไดมีความเหมาะสมกับทุกงาน บางลักษณะงานสามารถทำ

จากที่บานไดโดยไมกระทบตอผลลัพธของงาน เชน งานดานเอกสารหรืองานดานไอที ที่สามารถปฏิบัติงาน

ผานระบบออนไลนได แตยังมีบางลักษณะงานที่ไมสามารถทำได เชน งานดานชางหรือกอสราง ที่ตองใช

เครื่องมือ อุปกรณตางๆมากมายในสถานที่ปฏิบัติงาน ดังนั้น ลักษณะงานที่ทำ จึงมีผลตอประสิทธิภาพใน

การทำงานจากที่บาน (Work From Home) สอดคลองกับงานวิจัยของ มนัสนันท ศรีนาคาร และพิชิต 

พิทักษเทพสมบัติ (2552) ศึกษาเรื่อง การทำงานทางไกลและที่บาน พบวา ลักษณะงาน มีความสัมพันธกับ

การทำงานทางไกลและที่บานอยางมีนัยสำคัญ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุรพงษ ฉันทพัฒนพงศ (2558) 

ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสายเทคโนโลยีของธนาคารแหงหนึ่ง 

พบวา ปจจัยดานแรงจูงใจในการทำงานที่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานมากที่สุด คือ ลักษณะงานที่ทำ 

ควรมีการกำหนดลักษณะงานใหชัดเจน และเหมาะสม 

3. ผลการวิเคราะหปจจัยแวดลอมที่มีผลตอประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน  (Work From 

Home) ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 

1) ปจจัยแวดลอม ดานทัศนคติที่มีตอการทำงานจากที ่บาน (Work From Home) มีผลตอ

ประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงาน

ใหญ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา เนื่องจากทัศนคติ คือ ความรูสึก ความเชื่อหรือการรับรูของพนักงานที่มีตอการ

ทำงานจากที่บาน (Work From Home) จะสงผลตอพฤติกรรมการทำงาน หากพนักงานมีความรูสึกหรือ

ความเชื่อที่ดีตอการทำงานแลว ก็จะสงผลใหมีความตั้งใจในการทำงานจากที่บาน สามารถแกไขปญหาตางๆ

ที่เกิดขึ้นได ทำใหผลงานมีประสิทธิภาพ แตถาพนักงานรู สึกไมยอมรับ ตอตานการทำงานจากที ่บาน     

(Work From Home) ก็จะสงผลเสียตอการทำงาน ผลงานที่ไดไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วุฒิชัย อารักษโพชฌงค และวิโรจน เจษฎาลักษณ (2556) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลของการรับรู ทัศนคติ 

และการมีสวนรวม ที่มีตอประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกำกับของ

รัฐตามระบบคุณภาพภายใน พบวา ทัศนคติที่มีตอระบบคุณภาพภายในมีความสัมพันธในทางบวกกับตัวแปร

ประสิทธิภาพการดำเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ วีรยา อิทธิพัฒนภาคิน และ อานนท ทับเที่ยง (2562) ศึกษาเรื่อง การศึกษาทัศนคติในมุมมอง

ของพนักงานที่มีผลตอการทำงานจากที่บาน พบวา ทัศนคติ ดานการรบัรูประโยชนและดานความสอดคลอง

มีอิทธิพลเชิงบวกตอพฤติกรรมการทำงานจากที่บาน 

2) ปจจัยแวดลอม ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน  มีผลตอประสิทธิภาพในการทำงานจากที่

บาน (Work From Home) ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ ผู วิจัยมีความคิดเห็นวา 

สภาพแวดลอมหรือสิ่งที่อยูรอบตัวเราในขณะทำงาน ไมวาจะเปน แสงไฟ โตะ เกาอี้ ซึ่งสงผลตอสภาพ

รางกายในระยะยาว หรือเสียง ซึ่งสงผลตอสมาธิในการทำงาน ลวนแตมีผลตอประสิทธิภาพในการทำงาน

จากที่บาน (Work From Home) ทั้งสิ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ อัครวัฒน นิธิจิรวงศ (2559) ศึกษา

เรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ ตามแผนปฏิบัติงานฝายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร 

พบวา สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน มีคาสหสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

เจาหนาที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

และสอดคลองกับงานวิจัยของ จิตราวรรณ ถาวรวงศสกุล (2554) ศึกษาเรื่อง การศึกษาปจจัยกระบวนทัศน

ทางการบริหารที ่สงผลตอประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานระดับ 2-7 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค 

สำนักงานใหญ พบวา สภาพแวดลอมในการทำงานมีความสัมพันธกับประสิทธิภาพการทำงานอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเทากับ 0.444 สัมพันธในทิศทางเดียวกันระดับ

ปานกลาง 

3) ปจจัยแวดลอม ดานนโยบายองคกร ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน  (Work 

From Home) ของพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค สำนักงานใหญ ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา การไฟฟาสวน

ภูมิภาค มีการกำหนดนโยบาย สนับสนุนใหมีการทำงานจากที่บาน  (Work From Home) อยางชัดเจน และ

แจงใหพนักงานทุกคนทราบโดยทั่วถึง พนักงานจึงไมมีความกังวลตอนโยบายขององคกร จึงทำใหนโยบาย

องคกร ไมมีผลตอประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน  (Work From Home) แตไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ชาลิณี ฐิติโชติพณิชย (2560) ศึกษาเรื ่อง ปจจัยที ่มีอิทธิพลตอการใชระบบการทำงานทางไกล 

(Telework) ของพนักงาน กรณีศึกษาบริษัทเอกชนแหงหนึ่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา นโยบายองคกร

มอิีทธิพลตอการใชระบบทำงานทางไกลอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และไมสอดคลองกับงานวิจัย

ของ อัครวัฒน นิธิจิรวงศ (2559) ศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจ ตามแผน

ปฏิบัติงานฝายเทศกิจ กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานนโยบายการบริหารงานการวางแผนมีคา

สหสัมพันธในทางบวกกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เทศกิจตามแผนปฏิบัติงานฝายเทศกิจ 

กรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

4) ปจจัยแวดลอม ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน มีผลตอประสิทธิภาพในการทำงานจากทีบ่าน 

(Work From Home) ของพนักงานการไฟฟาส วนภูมิภาค สำนักงานใหญ ผ ู ว ิจัยมีความคิดเห็นวา            

การปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนรวมงานและการพัฒนาความสมัพันธที่ดตีอกัน จะสงผลดีตอการทำงาน เมื่อเกิด

ปญหาจะมีการชวยกันคิดแกไขและรับผิดชอบรวมกัน และในแงของการทำงานจากที่บาน (Work From 

Home) การติดตอสื่อสารผานชองทางออนไลนหรือโทรศัพทเปนสิ่งจำเปน จึงควรมีความเขาใจซึ่งกันและกัน 

เพื่อไมใหเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งอาจสงผลตอความสัมพันธและกระทบตอประสิทธิภาพในการทำงาน 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ คณาธิป จันทรสงา (2561) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานของขาราชการ สำนักงานเขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร พบวา ขาราชการที่มีสัมพันธภาพกับ
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เพ่ือนรวมงานที่แตกตางกัน มีความสัมพันธกับประสิทธิภาพในการปฏบิัติงานที่แตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับ 0.05 โดยผลคา P-value ม ีค  าเท าก ับ 0.041 และสอดคล องก ับงานว ิจ ัยของ                       

สุรพงษ ฉันทพัฒนพงศ (2558) ศึกษาเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานสาย

เทคโนโลยีของธนาคารแหงหนึ่ง พบวา ปจจัยที่เก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทำงานที่สงผลตอประสิทธิภาพ

ในการทำงานมากที่สุดคือ ดานความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน ซึ่งมีผลตอการทำงานเปนทีม 

    

ขอเสนอแนะที่ไดจากงานวิจัย 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัย เพื่อเปนประโยชนและเปนแนวทางในการพัฒนา

ประสิทธิภาพการทำงานจากที่บาน (Work From Home) ดังนี้ 

1. ปจจัยสวนบุคคล 

- ดานระดับการศึกษา  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา หนวยงานควรใหความสำคัญ สนับสนุน 

สงเสริมใหพนักงานที่มีระดับการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีและปริญญาตรี ศึกษาตอในระดับการศึกษาที่

สูงขึ้น หรือจัดฝกอบรม ระยะสั้น ๆ ในสิ่งที่เก่ียวของกับการทำงานจากที่บาน (Work From Home) พรอม

ทั้งพัฒนาพนักงานใหมีความตั้งใจในการทำงานทุกสถานที่ ทุกสถานการณ 

- ดานลักษณะงานที่ทำ  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา งานดานชางหรือกอสราง ควรมีการ

วางแผน และกำหนดงานที่ไดมอบหมายอยางชัดเจน มีการจัดทีมเพื่อสลับกันทำงานจากที่บาน (Work 

From Home) โดยในแตละทีม ควรมีผูเชี่ยวชาญรวมอยูในทีมดวย หรือ หนวยงานอาจจะมีการชดเชยให

พนักงานที ่ไมไดทำงานจากที ่บาน (Work From Home) ดวยสวัสดิการอื ่น ๆ เชน อาหารกลางวัน 

หนากากอนามัย เพื ่อลดภาระและความเสี ่ยงใหแกพนักงานในชวงสถานการณการแพรระบาดของ         

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)            

2. ปจจัยแวดลอม 

- ดานทัศนคติที่มีตอการทำงานจากที่บาน (Work From Home) ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา 

หนวยงานควรใหความสำคัญตอความงายในการเขาถึงขอมูล ระบบการทำงานตาง ๆ ภายในองคกร โดยมี

ขั้นตอนการทำงานที่ไมยุงยาก ซับซอน เพื่อใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอการใชงานระบบตางๆ ซึ่งจะสงผล

ใหพนักงานสามารถทำงานจากที่บาน (Work From Home) ไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

- ดานสภาพแวดลอมในการทำงาน  ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา หนวยงานควรคำนึงถึงความ

สะดวกในการทำงานของพนักงาน ความพรอมในดานทรัพยากรหรือเทคโนโลยีตาง ๆ ที่จำเปนตองใชใน

การทำงาน เชน โนตบุค โปรแกรมเพื่อการประชุมออนไลน ระบบรวบรวมไฟลหรือเอกสาร/ระบบคลาวด

ตางๆ เพื่อใหพนักงานสามารถทำงานจากที่บาน  (Work From Home) ได โดยไมติดขัด 

- ดานความสัมพันธกับผูรวมงาน ผูวิจัยมีความคิดเห็นวา หนวยงานควรมีการจัดกิจกรรม

เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางผูรวมงาน ใหเกิดความสามัคคี เต็มใจชวยเหลือซึ่งกันและกัน และสงเสริม

ใหพนักงานเห็นความสำคัญในเรื่องของการติดตอสื่อสารอยางรวดเร็วดวย 
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ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

1. การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษานี้เชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอมูล   

การวิจัยครั้งตอไป อาจเปนการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ ในเชิงคุณภาพ เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกยิ่งขึ้น 

2. ควรศึกษา ประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน (Work From Home) ของกลุมประชากร

ในหนวยงานอ่ืน  

3. ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่สงผลตอประสิทธิภาพในการทำงานจากที่บาน  (Work From 

Home) ของพนักงานในองคกร ซึ่งนาจะมีขอคนพบเพิ่มเติมอีกหลายประการที่เปนประโยชนตอการวิจัย 
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