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บทคัดย่อ 
 

 งานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดบัความความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้นในอ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 2)  เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีบ้านในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา กลุ่มตวัอย่างเป็นผูท่ี้มีงานท าท่ีเคยปฏิบติังานท่ีบา้น ภายในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั
สงขลา จ านวน 400 ตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณและวิเคราะห์ผลดว้ยโปรแกรม
ทางสถิติ SPSS สถิติท่ีใชค้ือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 
 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่าง  มีระดับความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้นในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอในการปฏิบติังานท่ีบา้น
ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา มีทั้งหมด 3 ปัจจยัไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นความพร้อมของทรัพยากรในการท างาน
ทางไกลท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใชง้านมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นความพร้อมของทรัพยากรในการท างาน
ทางไกลดา้นความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี และปัจจยัในการท างานดา้นเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา 
ตามล าดบั สามารถร่วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้นในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
ไดร้้อยละ 72.7 ในส่วนของปัจจยัขอ้มูลส่วนบุคคล คือ อายุ ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน และอายุการ
ท างาน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความพึงพอในการปฏิบติังานท่ีบา้นในอ าเภอหาดใหญ่ท่ีแตกต่างกนั 
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Abstract 

 
 This research aimed to 1) observe the satisfactory level on work from home in Hat Yai district 
 Songkhla province. 2) study the factor affecting the employee satisfactory on work from home in Hat Yai 
district, Songkhla province. Samples were 400 employees who used to work from home in Hat Yai district, 
Songkhla province.  Statistic tools were frequency, percentage, mean, standard deviation, one way analysis 
of variance and multiple linear regression. 
 The finding revealed that the samples had a high level of satisfaction on work from home in Hat 
Yai district, Songkhla province. The highest satisfaction fell on the available resource facilitating for 
telework, understanding of the use of telework technology and relationships with colleagues and supervisors 
in decreasing order of significance. affected the employee satisfactory on work from home in Hat Yai 
district, Songkhla province to 72.7% Demographics include age, education level, average monthly income 
and length of employment Different results have different results for satisfactory on work from home in Hat 
Yai district, Songkhla province. 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ท่ามกลางการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของปัจจุบัน ทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคม  และ

เทคโนโลย ีส่งผลใหอ้งคก์รต่าง ๆ ตอ้งปรับตวัอยู่ตลอดเวลา ปัจจุบนั เทคโนโลยท่ีีกา้วหนา้ ส่งผลใหว้ิถีชีวิต

เปล่ียนแปลงไป โดยมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีอ านวยความสะดวกมากขึ้น โดยเฉพาะการติดต่อส่ือสารผ่าน 

อินเทอร์เน็ต ท าให้ผูค้นสามารถติดต่อส่ือสารถึงกนัไดอ้ย่างตลอดเวลา และสามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้

อยา่งรวมเร็ว ซ่ึงถือเป็นประโยชน์ต่อองคก์รธุรกิจต่าง ๆ ท่ีใชเ้ทคโนโลยใีนการติดต่อส่ือสารกนั จึงเป็นส่ิงท่ี

ท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว ซ่ึงหากองคก์รใดสามารถน าระบบเทคโนโลยีมาใช้อย่าง

เหมาะสม ก็จะท าให้องคก์รสามารถ ด าเนินงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดตน้ทุนเพื่อสร้างขอ้

ได้เปรียบในการแข่งขันได้ อีกทั้ งการระบาดใหญ่ของไวรัสโคโรน่า2019 หรือ โควิด-19 สามารถ

แพร่กระจายจากคนสู่คนผ่านทางละอองของเหลวท่ีออกจากการไอ หรือ จาม ซ่ึงสามารถป้องกนัการแพร่

ระบาดไดด้ว้ยการลา้งมือบ่อย ๆ และ ลดการสัมผสัของผูค้น  เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค รัฐบาลจึงมี

มาตรการในการป้องกนัการระบาดของไวรัส ไดแ้ก่ การปิดสถานท่ีเส่ียงต่อการติดโรค เพื่อสร้างระยะห่าง

ทางสังคม โดยกระทรวงสาธารณสุขมีค าแนะน าให ้องคก์รต่าง ๆ ปรับวิธีการท างานจากท างานในส านกังาน 

เป็นการท างานท่ีบา้นเพื่อลดการปฏิสัมพนัธ์ของผูค้นซ่ึงจะช่วยป้องกนัการติดเช้ือโรคได ้

 องค์กรต่าง ๆ ได้ปรับวิธีการท างาน จากท างานในส านักงาน เป็นท างานท่ีบ้าน  การ

ปรับเปล่ียนมาใชเ้ทคโนโลยีในการติดต่อส่ือสารในการท างานจึงมีความจ าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจาก

พนกังานในองคก์รเพื่อใหพ้นกังานท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และสามารถบรรลุเป้าหมายท่ีองคก์รตั้งไว ้

องคก์รจึงตอ้งใหค้วามส าคญักบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้น ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานท่ีบา้นในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  ซ่ึงสามารถน า

ผลการวิจยัไปเป็นแนวทางในการปรับใชเ้พื่อใหอ้งคก์รต่าง ๆ ปรับเปล่ียนนโยบายองคก์ร และสร้างความพึง

พอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้น เพื่อใหพ้นกังานสามารถปฏิบติังานท่ีบา้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
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วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาระดบัความความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้นในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 
 2. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้นในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา 

สมมุติฐานการวิจัย 

 1. ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้น 
 2. ปัจจยัปัจจยัดา้นต่าง ๆ ในการท างานมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้น 

 3. ปัจจยัดา้นความพร้อมของทรัพยากรมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้น 

ขอบเขตการท าวิจัย  
  การศึกษาคร้ังน้ี ผูวิ้จัยได้ท าการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความพึงพอใจในการ

ปฏิบติังานท่ีบา้นของคนในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งขอบเขตการวิจยัออกเป็น 3 ดา้น 
ดงัน้ี  
 1. ขอบเขตดา้นประชากร  

 กลุ่มประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคือผูท่ี้มีงานท าท่ีเคยปฏิบติังานท่ีบา้น ภายในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา  

 2. ขอบเขตดา้นตวัแปร  
 ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล 
 ปัจจยัดา้นต่าง ๆ ในการท างาน 
 ปัจจยัดา้นความพร้อมของทรัพยากรในการท างานทางไกล 
 ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้น 

        3.ขอบเขตดา้นระยะเวลา  
 งานวิจยัน้ีศึกษาในช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 2564 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ทราบถึงปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์และมีอิทธิพลต่อการปฏิบติังานท่ีบา้น เพื่อให้องค์กรให้
ความส าคัญกับปัจจัยน้ีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน หรือถ้าพบปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อการใช้ระบบการ
ปฏิบติังานท่ีบา้น องคก์รควรน ามาปรับปรุงพฒันาใหก้ารปฏิบติังานท่ีบา้นมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น  
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แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 
 

แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกบัความพงึพอใจ 
  กิตติภา  สนิทไทย (2561) ไดก้ล่าวว่า ความส าคญัของความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 
สามารถสรุปไดว้า่ เป็นความรู้สึกของแต่ละบุคคลท่ีเกิดความรู้สึก และท่ีมีผลต่อการปฏิบติังานต่อปัจจยัหรือ
องค์ประกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานนั้น ๆ จนสามารถตอบสนองความตอ้งการทั้งทางร่างกายและจิตใจของ
ผูป้ฏิบติังาน ซ่ึงจะส่งผลให้การปฏิบติังานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อผูป้ฏิบติังานเกิดความพึงพอใจใน
งานท่ีไดท้ าอยู ่

ทฤษฎีที่เกีย่วข้องกบัความพงึพอใจในการปฏิบัติงาน 
   Herzberg, Mausner, and Snyderman (1959, อ้างถึงใน ธัญพร สินพฒันพงค์, 2560, น.11) 
ซ่ึงสรุปไวว้่ามีปัจจยัส าคญั 2 ประเภทท่ีสัมพนัธ์กบัความชอบหรือไม่ชอบในงานของแต่ละบุคคล ปัจจยัดงั
กล่าวคือปัจจยัจูงใจ (Motivation Factor) มีลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัเร่ืองของงานโดยตรง เป็นปัจจยัท่ีน าไปสู่
ทศันคติทางบวก เพราะท าใหเ้กิดความพึงพอใจในการปฏิบติังานมี 6 ประการ คือ 
   1. ความส าเร็จในการท างานของบุคคล (Achievement) หมายถึง การท่ีบุคคลท างานตาม
ความสามารถแห่งสติปัญญาไดอ้ย่างอิสระ จนไดรั้บความส าเร็จเป็นอย่างดี เกิดความรู้สึกภูมิใจในผลส าเร็จ
แห่งงาน 
   2. การไดรั้บการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรั้บการยอมรับนับถือไม่ว่า
จากผูบ้งัคบับญัชา จากเพื่อน จากผูม้าขอรับค าปรึกษา หรือจากบุคคลในหน่วยงานการยอมรับน้ีอาจอยู่ในรูป
ของการยกย่องชมเชย แสดงความยินดี การให้ก าลงัใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีส่อให้เห็นถึงการยอมรับ
ในความสามารถ 
   3. ลกัษณะของงานท่ีปฏิบติั (Work Itself) หมายถึง งานท่ีน่าสนใจ งานท่ีตอ้งอาศยัความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค ์ทา้ทาย หรือเป็นงานท่ีมีลกัษณะสามารถกระท าไดต้ั้งแต่ตน้จนจบโดยล าพงัแต่ผูเ้ดียว 
   4. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกิดขึ้ นจากการได้รับ
มอบหมายใหรั้บผิดชอบงาน และมีอ านาจในการรับผิดชอบไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 
   5. ความกา้วหนา้ (Advancement) หมายถึง ไดรั้บการเล่ือนต าแหน่งให้สูงขึ้นของบุคคลใน
องคก์ร การมีโอกาสไดศึ้กษาเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม หรือการไดรั้บการฝึกอบรม 
   6. โอกาสท่ีจะไดรั้บความเจริญรุ่งเรือง (Possibility of Growth) หมายถึง โอกาสท่ีจะไดรั้บ
การแต่งตั้งเล่ือนต าแหน่งและประสบกบัความส าเร็จ 

 ปัจจยัค ้าจุน (Maintenance Factor) หรืออาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าปัจจยัสุขอนามยั (Hygiene 
Factor) มาจากภายนอกตวับุคคล เป็นปัจจยัท่ีป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมี
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ลกัษณะเป็นภาวะแวดลอ้ม หรือเป็นส่วนประกอบของงาน ปัจจยัน้ีอาจน าไปสู่ความไม่พึงพอใจในการ
ปฏิบติังานได ้ปัจจยัค ้าจุนมี 10 ประการ คือ 

   (1) เงินเดือน (Salary) หมายถึง รายไดป้ระจ า หรือรายไดพ้ิเศษท่ีเป็นผลตอบแทนจากการ
ท างานของบุคคลในหน่วยงาน หากบุคคลไดรั้บเงินเดือนทีเป็นธรรมจะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิต มีความพึง
พอใจในงานท่ีท าและมีผลต่อความภกัดีกบับริษทั 
   (2) ความสัมพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relations-Peers) หมายถึง การติดต่อ
ระหว่างบุคคลกบัเพื่อนร่วมงานท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั สามารถท างานร่วมกนัและเขา้ใจซ่ึงกนั
และกนั 
   (3) ความสัมพนัธ์กับผูใ้ต้บังคับบัญชา (Interpersonal Relations – Subordinate) หมายถึง 
การท่ีบุคคลต่างระดบัสามารถท างานร่วมกนั มีความเขา้ใจท่ีดีต่อกนั 
   (4) ความสัมพนัธ์กับผูบ้ ังคบับัญชา (Interpersonal Relations – Supervisor) หมายถึง การ
ติดต่อระหว่างบุคคลกบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีแสดงถึงความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนัสามารถท างานร่วมกนัและเขา้ใจ
ซ่ึงกนัและกนั 
   (5) นโยบายและการบริหารงาน (Company Policy and Administration) หมายถึง การจดัการ 
การบริหารงานขององคก์ร ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รนั้น 
   (6) สภาพการปฏิบติังาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพทางกายภาพของงาน เช่น 
แสง เสียง อากาศ ชัว่โมงการท างาน รวมทั้งลกัษณะส่ิงแวดลอ้มอ่ืน ๆ เช่นอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ 
   (7) ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal Life) หมายถึง ความรู้สึกท่ีดีหรือไม่ดีอนัเป็นผลท่ีไดรั้บ
จากงานในหนา้ท่ีของเขา เช่น การท่ีบุคคลตอ้งยา้ยไปท างานท่ีแห่งใหม่ซ่ึงห่างไกลจากครอบครัว ท าให้เขา
ไม่มีความสุขและไม่พอใจกบัการท างานในท่ีแห่งใหม่ 
   (8) ความมัน่คงปลอดภยัในการปฏิบติังาน (Job Security) หมายถึงความรู้สึกของบุคคลท่ีมี
ต่อความมัน่คงในการท างาน ความยัง่ยนืของอาชีพ หรือความมัน่คงขององคก์ร 
   (9) การปกครองบังคับบัญชา (Supervision-Technical) หมายถึงความสามารถของ
ผูบ้งัคบับญัชาในการด าเนินการ ความยติุธรรมในการบริหาร 
   (10) สถานภาพของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเป็นท่ียอมรับนับถือของสังคม มี
เกียรติ และศกัด์ิศร 

   จิดาภา พิทกัษก์รสกุล (2557) ไดก้ล่าวว่า ความส าคญัของความพึงพอใจในการปฏิบติังานของ
บุคคลในองคก์าร มีผลต่อความส าเร็จของงานและองคก์ารรวมทั้งความสุขของผูท้  างานดว้ย องคก์รใดก็ตาม
หากบุคคลในองคก์ารไม่มีความพึงพอใจในการท างานก็จะเป็นมูลเหตุท าให้ผลงาน  และการปฏิบติังานต ่า 
คุณภาพงานลดลง มีการลาออก การขาดงาน หรืออาจก่อให้เกิดปัญหาทางวินัย ดว้ย ในทางตรงขา้มหาก
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องคก์ารใดมีบุคลากรท่ีมีความพึงพอใจในการท างานสูง ก็จะเกิดผลบวกต่อ การปฏิบติังาน นอกจากน้ีความ
พึงพอใจในการปฏิบติังานยงัเป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงประสิทธิภาพของการท างานอีกดว้ย 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพงึพอใจในการท างาน 

 ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2553) ปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจอนัก่อให้เกิดความพึงพอใจ
ในการท างานมีส่วนเก่ียวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ และปัจจัยเหล่าน้ีใช้เป็นเคร่ืองมือช้ีบ่งถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น
เก่ียวกบัความพึงพอใจในการท างาน ซ่ึงมีปัจจยัอยู ่3 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นบุคคล ปัจจยัดา้นลกัษณะงาน 
และปัจจยัดา้นการจดัการ  

 Ajzen (1985 อา้งถึงในชาลิณี ฐิติโชติพณิชย์, 2559, น. 24) กล่าวไวว้่าปัจจยัท่ีอาจส่งเสริม

หรือขดัขวางการแสดง พฤติกรรมนั้น (Control beliefs) เช่น การรับรู้ถึงความพร้อมของทรัพยากร ทกัษะ 

หรือโอกาสในการ แสดงพฤติกรรมนั้น หรือกล่าวได้ว่าเป็นการรับรู้ของบุคคลเก่ียวกับเง่ือนไขของส่ิง

อ านวยความสะดวก (Facilitating conditions) หมายถึง การเขา้ถึงได้ง่ายในด้านเทคโนโลยีและทรัพยากร

โครงสร้าง พื้นฐาน พร้อมของโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีส่งผลการรับรู้การควบคุมพฤติกรรม 

กล่าวคือ การสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานให้ง่ายและพร้อมใชง้าน จะส่งผลการยอมรับ 

เทคโนโลยเีป็นไปไดม้ากขึ้น  

งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง 

  ภสัสร ข าสินธุ์ (2553, อา้งถึงใน ธญัพร สินพฒันพงค,์ 2560, น.21) ไดศึ้กษาความพึงพอใจ

ในการท างานของพนกังาน บริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั กรุงเทพมหานคร พบวา่ พนกังานมีความพึงพอใจใน

การท างานดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบั

ค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี การไดรั้บความร่วมมือในการท างานจากเพื่อนร่วมงาน หวัหนา้งานให้

ค  าปรึกษาเม่ือมีปัญหาในเร่ืองการท างาน และหวัหนา้งานรับฟังความคิดเห็นในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็น

ท านองเดียวกบั การศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการทางานของบุคลากรทางบญัชี กรณีศึกษา 

บริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์ของประพาฬรัศม์ิ ลิ้มสุคนธ์ (2553) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นเพื่อนร่วมงาน เป็น

หน่ึงในปัจจยัท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างานของบุคลากรทางบญัชี บริษทัในเครือเจริญโภคภณัฑ ์

ในเร่ืองการมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัเพื่อนร่วมงาน การไดรั้บการยอมรับและความไวว้างใจจากเพื่อนร่วมงาน 

การมีเพื่อนร่วมงานท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความกระตือรือร้น และเตม็ใจใหค้วามร่วมมือในการ

ปฏิบติังาน  
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 จากการศึกษาของ Ward and Shabha (2001 อา้งถึงในชาลิณี ฐิติโชติพณิชย์, 2559, น. 24) 

ไดศึ้กษาทรัพยากรท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใช ้(Resource facilitating conditions) เป็นปัจจยัท่ีมุ่งเนน้ไปท่ีความคิด

เห็นของพนักงานต่อทรัพยากรในองค์การว่ามีความเพียงพอหรือเหมาะสม  ต่อการท างานทางไกลหรือไม่ 

พบว่าการท างานทางไกลเป็นระบบการท างานผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร อุปกรณ์หรือ

เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมจึงเป็นส่ิงท่ีจ าเป็น เพื่อใหก้ารท างานทางไกลประสบ ความส าเร็จ องคก์ารจึงตอ้งลงทุน

ในอุปกรณ์เพื่อให้การท างานทางไกลท่ีมีประสิทธิภาพ เช่น โทรศพัท์ เคร่ืองโทรสาร คอมพิวเตอร์ ระบบ

ต่างๆ ร่วมถึงการส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเขา้ใจในการใช้งานระบบการท างานทางไกล เพื่อให้มีผูท่ี้

ท างานทางไกลมีสภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสม และดีเหมือนกบัการท างานท่ีส านกังาน  

 
 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ประชากรท่ีท าการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้มีงานท าท่ีเคยปฏิบติังานท่ีบา้น ภายในอ าเภอ
หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  
   เน่ืองจากไม่ทราบจ านวนประชากรท่ีแน่นอน ดงันั้นขนาดตวักลุ่มอย่างคร้ังน้ีสามารถค านวณได้
จากสูตรของ W.G. Cochran ในการหากลุ่มตวัอย่างของ   โดยก าหนดระดบัค่าความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และระดบัค่า
ความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5   ไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ านวน 384 ตวัอย่าง เพื่อเป็นการป้องกนัความผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดขึ้นจากการตอบแบบสอบถามไม่ครบถว้นสมบูรณ์ของกลุ่มตวัอย่าง ผูวิ้จยัจึงก าหนดขนาดตวัอย่างเพิ่ม
เป็น 400 คนโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบเทียบสัดส่วน (Proportionate Stratified Sampling) ของกลุ่มประชากรแบ่ง
ชั้นตามพื้นท่ีแต่ละจงัหวดั 
   โดยขั้นตอนการได้ตวัอย่างใช้การสุ่มตวัอย่างท่ีไม่ค  านึงถึงความน่าจะเป็นในการสุ่ม (Non – 
Probability Sampling)  เป็นการสุ่มแบบไม่ค  านึงถึงว่ากลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับเลือกมานั้นจะมีความน่าจะเป็นหรือ
โอกาสท่ีจะไดรั้บเลือกมานั้นเป็นเท่าใด เน่ืองจากไม่สามารถจะก าหนดขอบเขตของประชากรไดแ้น่นอน มีเวลาและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกจ ากดั จึงอาศยัการตดัสินใจตามความสะดวกของผูวิ้จยัเป็นหลกั  
                    โดยวิธีการสุ่มแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling)  เป็นการสุ่มตวัอย่างโดยผูว้ิจยัพยายามเก็บตวัอย่าง
เท่าท่ีจะท าได้ตามท่ีมีอยู่หรือท่ีได้รับความร่วมมือ โดยการคดักรองถามกลุ่มตวัอย่างขั้นแรกโดยการถามว่าเคย
ปฏิบติังานท่ีบา้นหรือไม่ 
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เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม ผูวิ้จยัสร้างขึ้นโดยการประยุกต์ 
จากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์การวิจยัและกรอบแนวคิดท่ีท าการศึกษา โดย
แบ่งเป็นปัจจยัต่างๆ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

   ส่วนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ 
ระดบัการศึกษา ระดบัเงินเดือน และประสบการณ์ในการท างาน มีลกัษณะเป็นแบบส ารวจรายการ  (Check 
List) จ านวน 5 ขอ้ 

  ส่วนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัค าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นต่าง ๆ ในการท างาน ประกอบดว้ย  ดา้น
ลกัษณะงาน   ดา้นผลตอบแทน ดา้นความกา้วหน้าของงาน และดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและ
ผูบ้งัคบับญัชา มีลกัษณะเป็นแบบประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 19 ขอ้ 

  ส่วนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัปัจจยัดา้นความพร้อมของทรัพยากรในการท างานทางไกล
ประกอบดว้ย ดา้นทรัพยากรท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใชง้าน และดา้นความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี (Rating 
Scale) 5 ระดบั จ านวน 7 ขอ้ 

   ส่วนท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้น มีลกัษณะเป็นแบบประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั จ านวน 2 ขอ้ 

 ซ่ึงลกัษณะของค าถามแบบสอบถามส่วนท่ี 2 ถึงแบบสอบถามส่วนท่ี 4 มีลกัษณะเป็นแบบประเมิน
ค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 

 

การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
   1. ผูว้ิจยัศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ความผกูพนั
ต่อองค์กร ความคาดหวงัในการปฏิบัติงาน และความจงรักภักดีของพนักงานธนาคารพาณิชย์ รวมถึง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
   2. ผูวิ้จยัสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมตวัแปรและเน้ือหาท่ีตอ้งการศึกษา และน าเสนอ
ต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง และใหค้ าแนะน า และเสนอต่อผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน 
   3. ผูว้ิจัยน าผลการพิจารณาจากผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 3 ท่าน มาวิเคราะห์หาความเท่ียงตรงเชิง
เน้ือหาและภาษาไดค้่า IOC (Index of Item objective Congruence: IOC) ซ่ึงแต่ละขอ้จะตอ้งมีค่า 0.5 ขึ้นไป 
จึงจะถือเป็นท่ียอมรับได ้ 
   4.  ผูว้ิจัยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาอีกคร้ัง เพื่อ
พิจารณาความถูกตอ้ง (Validity) และปรับปรุงแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และน าไปทดลองใช้ (Try 
Out) กบักลุ่มพนักงานธนาคารท่ีมีลกัษณะใกลเ้คียงกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ตวัอย่าง เพื่อหาค่าความเช่ือมัน่ 



10 

(Reliability) โดยใชว้ิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (α-Coefficient) จะตอ้งไดค้่าดชันีมากกว่า 
0.7 ขึ้นไป  
   5. จากการทดสอบแบบสอบถามปัจจยัดา้นต่าง ๆ  ในการท างานไดค้่า -Coefficient เท่ากบั 
.962 ส่วนปัจจยัดา้นความพร้อมของทรัพยากรในการท างานทางไกล  ไดค้่า -Coefficient เท่ากบั .909 และ
ความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้น ไดค้่า -Coefficient เท่ากบั .852  
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
   ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบั ผูท่ี้มีงานท าท่ีเคย
ปฏิบติังานท่ีบา้น ภายในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ซ่ึงจะใช้ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 30 วนั 
โดยจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเวลา 10.00 –12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. และรอรับแบบสอบถาม
คืนดว้ยตนเอง และการฝากแบบสอบถามไปยงับริษทัต่าง ๆ ท่ีมีนโยบาย Work Form Home แลว้ค่อยติดตาม
รับคืนแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
   ผูวิ้จยัน าแบบสอบถามท่ีไดรั้บคืนมาทั้งหมด มาตรวจสอบความสมบูรณ์ใหค้รบถว้นจากค าตอบ
ในแบบสอบถามแต่ละชุด แลว้น าไปวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดงัน้ี  

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
   1. วิเคราะห์โดยการแจกแจงค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ขอ้มูลส่วน
บุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
   2. วิเคราะห์โดยค านวณค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพื่อประเมินค่าระดบัปัจจยัดา้นต่าง ๆ ในการท างาน ความพร้อมของทรัพยากรในการท างานทางไกล และความพึง
พอใจในการท างานท่ีบา้น 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics)  
   1. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพื่อเปรียบเทียบ ความแตกต่างของ
กลุ่มตวัอยา่ง ดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ต่อความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้น ท่ีแตกต่างกนั  

   2. วิเคราะห์หาค่าถดถอยแบบพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัท่ี
มีผลต่อความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้นประกอบดว้ยปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นต่าง ๆ ในการ
ท างาน และปัจจยัดา้นความพร้อมของทรัพยากรในการท างานทางไกล 
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ผลการวิจัย 
 
  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 55.8 มีอายรุะหวา่ง 20 - 29 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 64.0 โดยมีระดบัการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 83.0 โดยมีระดบัเงินเดือน 20,001-30,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 51.0 และส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างานนอ้ยกวา่ 2 ปี คิดเป็นร้อยละ 46.00 

  กลุ่มตวัอย่าง มีระดับปัจจยัด้านต่าง ๆ ของการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 
3.94) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ  ด้าน
ความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา ( X = 4.17) รองลงมา คือ ดา้นความกา้วหนา้ของงาน ( X
= 3.88) ดา้นผลตอบแทน ( X = 3.86) และดา้นลกัษณะของงาน ( X = 3.85) มีค่าเฉล่ียล าดบัสุดทา้ย  

  กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัปัจจยัดา้นความพร้อมของทรัพยากรในการท างานทางไกลโดยรวมอยู่

ในระดบัมาก ( X  = 3.69) และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือความเขา้ใจในการ

ใชเ้ทคโนโลย ี( X  = 3.74) ซ่ึงมากกวา่ทรัพยากรท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใชง้าน ( X  = 3.65)  

  กลุ่มตวัอย่าง มีระดบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก      

( X  = 3.64 ) และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ค าถาม พบว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ( X  = 3.77) โดยรวมแลว้

ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้นของท่านในระยะท่ีผ่านมาอยู่ในระดบัใด ซ่ึงมากกว่าขอ้หากองคก์ร

ของท่านจะเปล่ียนระบบการท างานเป็นระบบท างานทางไกลท่านเห็นดว้ยในระดบัใด ( X  = 3.52) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพงึพอใจในการปฏิบัติงานท่ีบ้านในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

  จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีมีผลความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้น 
ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา โดยวิธีการการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) 
พบว่า อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้และระยะเวลาในการท างาน มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ี
บา้นในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา  ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 
 
  จากการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นความพร้อมของทรัพยากรในการท างานทางไกลท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การใชง้าน ปัจจยัดา้นความพร้อมของทรัพยากรในการท างานทางไกลดา้นความเขา้ใจในการใชเ้ทคโนโลยี 
และปัจจยัในการท างานดา้นเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชาสามารถร่วมกนัพยากรณ์ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานท่ีบา้นในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ไดร้้อยละ 72.7  อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
โดยเรียงล าดับจากค่าสัมประสิทธ์ิ ของสมการถดถอย (Beta Coefficient) จากมากไปน้อย โดยสามารถ
อธิบายเพิ่มเติมไดด้งัน้ี 
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  ปัจจยัดา้นความพร้อมของทรัพยากรในการท างานทางไกลดา้นทรัพยากรท่ีเอ้ืออ านวยต่อ
การใช้งานแสดงให้เห็นว่า อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก อินเตอร์เน็ตและโปรแกรมต่าง ๆ ท่ี
จ าเป็นตอ้งใช้ในการท างานทางไกล หรือการสนับสนุนอุปกรณ์จากองค์กรให้แก่พนักงาน นั้นส่งผลมาก
ท่ีสุดต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้นในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เน่ืองจากพนักงานตอ้ง
ท างานผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นเทคโนโลยีหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากท่ีบา้นของตนเองหรือจาก
สถานท่ีอ่ืนท่ีตนเองไปท างาน ซ่ึงอาจไม่พร้อมหรือไม่เหมาะสมกับการท างานทางไกล เพราะเป็นส่ิง
พนกังานตอ้งจดัหาเอง เพื่อความสะดวก และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานนั้นจ าเป็นตอ้งมีทรัพยากรใน
การใชง้านระบบท างานทางไกลท่ีเพียงพอ หากพนักงานไม่มีอุปกรณ์ในการท างานท่ีเพียงพอ หรือองคก์รไม่
สนับสนุนอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งานแลว้การท างานท่ีบา้นจะไม่สะดวก ส่งผลให้ความพึงพอใจใน
การท างานท่ีบา้นลดลง และประสิทธิภาพในการท างานท่ีบา้นจะลดลงไปดว้ย ในทางกลบักนัหากพนกังานมี
อุปกรณ์ในการท างานท่ีเพียงพอ หรือองคก์รสนบัสนุนอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใชง้านแลว้ความพึงพอใจ
ในการท างานท่ีบา้น และประสิทธิภาพในการท างานท่ีบา้นก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกนั 
 
  ปัจจัยด้านความพร้อมของทรัพยากรในการท างานทางไกลด้านความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยี  แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์การใชง้านโปรแกรมต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการท างานทางไกล 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีของระบบการท างานทางไกล และความสามารถในการแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบั
เทคโนโลยีของระบบการท างานทางไกลดว้ยตวัเอง นั้นส่งผลมากต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้น
ในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เน่ืองจากการท างานท่ีบา้นมีความจ าเป็นตอ้งใช้งานระบบการท างาน
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีหรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงันั้นความเขา้ใจในการใช้
เทคโนโลยีการท างานทางไกลจึงมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานท่ีบ้าน หากพนักงานไม่เขา้ใจใน
เทคโนโลยีการท างานทางไกล หรือไม่สามารถใช้โปรแกรมต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท างานทางไกล เช่น 
โปรแกรม ZOOM, Microsoft one drives หรือระบบ NAS Storage เป็นตน้ จะเป็นอุปสรรคในการท างานท่ี
บา้นอยา่งมาก จึงจะส่งผลใหค้วามพึงพอใจในการท างานท่ีบา้นนั้นลดลง 
 
  ปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชา แสดงให้เห็นว่า  พนกังานให้
ความส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ทั้งในเร่ืองของ การให้ค  าปรึกษาเม่ือมีปัญหาในการท างาน 
ความยุติธรรมท่ีผูบ้งัคบับญัชามีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  การรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ตลอดจน
ความสามคัคีในการท างานร่วมกนัเป็นทีม ซ่ึงจะท าให้พนักงานมีความสุขและเกิดความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานท่ีบา้นในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา เน่ืองจากหากพนักงานมีปัญหาหรือขอ้สงสัยในการ
ท างานท่ีบา้นจะมีผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานคอยช่วยเหลือ อธิบาย ใหค้  าปรึกษา รวมถึงการสนับสนุน
และประสานงานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ จะช่วยใหป้ระสิทธิภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 
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ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

  จากผลการวิจยัท่ีพบว่าปัจจยัด้านความพร้อมของทรัพยากรในการท างานทางไกลด้าน
ทรัพยากรท่ีเอ้ืออ านวยต่อการใช้งานระบบท างานทางไกลนั้นส่งผลมากท่ีสุดต่อความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานท่ีบา้นในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา การเพิ่มความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้นจะสามารถท า
ได้โดยการท่ีองค์กรสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท างานทางไกลให้แก่พนักงาน รวมไปถึง
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมต่าง ๆ ดว้ย เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน ให้พนักงานไดป้ฏิบติังานท่ี
บา้นไดอ้ย่างสะดวก จะส่งผลให้ความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้น และประสิทธิภาพในการปฏิบติัท่ีบา้น
เพิ่มขึ้น 

  จากผลการวิจยัท่ีพบว่าปัจจยัด้านความพร้อมของทรัพยากรในการท างานทางไกลด้าน
ความเขา้ใจในการใช้เทคโนโลยีส่งผลมากต่อความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้นในอ าเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา เน่ืองจากการท างานท่ีบา้นมีความจ าเป็นตอ้งใชง้านระบบการท างานทางไกลผ่านเทคโนโลยี
หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดงันั้นความเขา้ใจในการใช้เทคโนโลยีการท างาน
ทางไกลจึงมีผลต่อความพึงพอใจในการท างานท่ีบา้น องคก์รควรเตรียมความพร้อมให้กบัพนักงานเพื่อให้
เขา้ใจในเทคโนโลยีการท างานทางไกล และสามารถใชโ้ปรแกรมต่าง ๆ ท่ีจ าเป็นต่อการท างานทางไกลได ้
เพื่อให้พนักงานสามารถใช้งานระบบท างานทางไกลได้ด้วยความเขา้ใจ จะท าให้ความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานท่ีบา้นเพิ่มขึ้น 
 
  จากผลการวิจยัท่ีพบว่าปัจจยัดา้นความสัมพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงานและผูบ้งัคบับญัชามีผลต่อ
ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้นในอ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ดงันั้นหากพนกังานมีปัญหาหรือขอ้
สงสัยในการใชง้านระบบท างานทางไกล ผูบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงานจะตอ้งคอยช่วยเหลือ อธิบาย ให้
ค  าปรึกษา รวมถึงการสนบัสนุนและประสานงานกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อใหพ้นกังานในองคก์รสามารถ
ส่ือสาร และประสานงานกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จะท าให้ความพึงพอใจในการปฏิบติังานท่ีบา้นเพิ่มขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะในท าวิจัยต่อไป 

  ควรใชว้ิธีการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกจากกลุ่มเป้าหมายในการศึกษา เพื่อ
จะไดท้ราบถึงความคิดเห็นและความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่งไดม้ากขึ้นเน่ืองจากงานวิจยัน้ียงัขาดขอ้มูลใน
มิติอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งใชก้ารสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวัเช่น ขอ้จ ากดัต่าง ๆ ในการท างานทางไกล ลกัษณะอาชีพท่ี
หลากหลาย  
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   ควรศึกษาขอ้มูลเพิ่มประเด็นการเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างการท างานท่ีบา้นและ
การท างานท่ีส านักงานตามปกติ และเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการท างานท่ีบา้นว่าลดลงหรือเพิ่มขึ้น
อยา่งไร ปัจจยัใดท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพของการท างานท่ีบา้น 
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