
คุณภาพชีวิตในการปฏบิัติงานที่บ้าน (Work From Home) ที่มีประสิทธิภาพ 
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ ่

 
คนึงนุช   สุริยะ 

 

บทความ 
 

 การวิจัยคร้ังนี้  เป็นการศึกษาคุณภาพชีวิตในการท างานของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
Work From Home (WFH) ช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด - 19 ของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ในการท างาน ช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด - 19 ของพนักงานธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 3) เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (WFH) ท่ีสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (WFH) ช่วงสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด - 19  
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้วิจัยคร้ังนี้ คือ พนักงาน
ระดับปฏิบัติการของธนาคารอาคารสงเคราะห์  ส านักงานใหญ่ จ านวน 277 คนโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วน
บุคคล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบปัจจัยส่วน
บุคคลกับคุณภาพชีวิตในการท างานโดยใช้สถิติ One-way ANOVA และ Pearson x2 
 ผลการวิจัย พบว่า พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุ 30-39 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี เงินเดือน 30,001-40,000 บาท มี
ระยะเวลาในการท างาน 6-10 ปี และพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่มีคุณภาพ
ชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (WFH) ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด และจากการเปรียบเทียบ
ปัจจัยส่วนบุคคลกับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (WFH) ของพนักงานธนาคารสงเคราะห์
ท่ีมีเพศต่างกัน มีประสิทธิภาพในการท างานไม่แตกต่างกัน แต่พนักงานธนาคารสงเคราะห์ท่ีมี อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษา เงินเดือนและระยะเวลาการปฏิบัติงานต่างกัน มีประสิทธิภาพในการ
ท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และพนักงานธนาคารสงเคราะห์ท่ี มี
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน Work From Home ในระดับสูงสัมพันธ์กับประสิทธิภาพใน
การท างานเชิงบวก 
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Abstract 
 
 The purposes of this research were:1) To study the work from home life’s quality of 
Government Housing Bank’s employees in the Head Office during the covid-19 epidemic  
2) To compare the working from home life’s quality of Government Housing Bank’s employees 
in the Head Office. 3) To study the quality of working life at home (WFH) in relation to the 
efficiency of working at home (WFH) during the COVID-19 outbreak situation of employees of 
the Government Housing Bank, head office. 
The sample group was 277Government Housing Bank’s employees in the Head Office.            
The instruments used in the study were 1) The questionnaire for data collection and 2) The 
statistics used for analyzing personal factor data were frequency, percentage, mean, standard 
deviation, the comparison of personal factors with efficiency of life at work and comparison 
quality of life at work from home with efficiency of was used One-way ANOVA. And Pearson 
Chi-square 
 The results of this study were found that 1) Most of Government Housing Bank’s 
employees in the Head Office are single female, aged 30-39, educated in bachelor's degree, 
salary 30,001 – 40,000 baht, and a period of  work about 6-10 years 2) Government Housing 
Bank’s employees in the Head Office have the overall quality of working life at a very high 
level. 3) There was not different of the personal factors and the working life’s quality when 
compare in the same conditions of sex levels. But there were different vary to the condition  
of  age, status, educated, salary and period of work at 0.05 significant level. 4) employees who 
had a high quality of life working from home were associated with positive work efficiency. 
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ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
 ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสในสัตว์มีหลายสายพันธุ์โดยปรกติไม่ก่อโรคในคน แต่เมื่อกลาย
พันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ท่ีก่อโรคในมนุษย์ได้ ในขณะท่ีมนุษย์ยังไม่รู้จักและไม่มีภูมิต้านทาน  
ก็จะเกิดการระบาดของโรคในคน โรคโควิด-19 (COVID-19, ย่อจาก Coronavirus disease 2019) 
เป็นโรคติดเช้ือทางเดินหายใจ เร่ิมพบผู้ป่วยคร้ังแรกเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 ท่ีตลาดขาย
อาหารทะเลสด South China Seaboard เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเ ป่ย ภาคกลางของประเทศจีน  
การติดต่อของโรคติดต่อง่ายสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้  ผ่านทางการไอ จาม  
สัมผัสกับสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ประกอบกับเมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2563 องค์การอนามัยโลก (WHO) 
ได้ประกาศให้การระบาดของโรคดังกล่าวเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
(Public health emergency of international concern (PHEIC)) ส าหรับในประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีมีความเสี่ยงจะติดต่อของโรคท่ีติดมากับผู้เดินทางจากนอกราชอาณาจักร และเพื่อเป็น
ประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
หรือ โรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เป็นโรคติดต่ออันตราย  
ตามระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 พร้อมเสนอแนวทางปฏิบัติดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล
ส าหรับประชาชนท่ัวไป เพื่อป้องกันโรคมิให้เกิดการแพร่กระจายไปสู่คนหมู่มากในวงกว้าง 
โดยเฉพาะมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) (คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2563) นับเป็นมาตรการส าคัญท่ีช่วยลดการแพร่
ระบาด COVID – 19 นอกจากการล้างมือ การสวมใส่หน้ากาก การใช้รถสาธารณะเมื่อจ าเป็น 
การหลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้าโดยไม่จ าเป็น การแยกของใช้ส่วนตัว การเลื อกทานอาหาร
ร้อน ปรุงสุกใหม่ ใช้ช้อนกลางเมื่อทานอาหารร่วมกัน การเลี่ยงออกนอกบ้าน เว้นแต่จ าเป็น
รวมถึงการกักตัวเองท่ีบ้านเมื่อกลับจากพื้นท่ีท่ีมีการระบาด 14 วัน และปฏิบัติตามประกาศของ
กระทรวงสาธารณสุข ไม่เพียงแต่การรับมือทางด้านสาธารณสุขเท่านั้น การเตรียมความพร้อม
ขององค์กรภาครัฐและเอกชน ท่ีประสบผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาด COVID - 19  
ในภาวะท่ีต้องปฏิบัติตามมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคม ด้วยเพราะบุคลากรมีลักษณะ
การท างานร่วมกัน จัดเป็นความเสี่ยงสูงท่ีจ าเป็นต้องควบคุม จึงเป็นเร่ืองส าคัญท่ีต้องคิดทบทวน 
ปรับปรุงระเบียบ กฎเกณฑ์ นโยบาย แนวปฏิบัติในหลายองค์กร เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด  
และรักษาหรือคงไว้ซึ่งผลิตผลหรือรายได้ขององค์กร ซึ่งในหลายองค์กรเลือกท่ีจะลดความเสี่ยง
ลดความแออัด รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ด้วยการให้นโยบายการปฏิบัติงาน
ท่ีบ้าน หรือท่ีเรียกกันว่า Work From Home (WFH) 
 



 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาคุณภาพชีวิตท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานท่ีบ้าน Work From Home (WFH) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 
ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ เพื่อน าไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา 
หรือปรับปรุงคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการท างาน และน าเสนอเป็นข้อมูลให้ผู้บริหาร
น าไปปรับปรุงใช้ กับนโยบายองค์กรภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 
และอาจเป็นแนวทางในการพิจารณาปรับใช้หากเกิดเหตุการณ์ในลักษณะใกล้เคียงกันได้อีก เช่น 
โรคอุบัติใหม่อื่นๆ ได้อีกต่อไปในอนาคต 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน Work From Home (WFH) ช่วง
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด - 19 ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 

2. เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ช่วง
สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด - 19 ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 

3. เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน Work From Home (WFH)ท่ีสัมพันธ์ต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน Work From Home (WFH) ช่วงสถานการณ์การระบาดของ
ไวรัสโควิด - 19 ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 
 

สมมติฐานของการวิจัย 
 1. พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ท่ีมีปัจจัยส่วนบุคคลต่างกันมี
ประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกัน 
 2. พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ ท่ีมีระดับคุณภาพชีวิตในการ
ปฏิบัติงานท่ีบ้าน Work From Home (WFH) สูงสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงบวก 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากร ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ พนักงานระดับปฏิบัติการ
ท่ีปฏิบัติงานในธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ ซึ่งมีจ านวนพนักงานท้ังสิ้น 902 คน 
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2564)  และได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home)  
จากผู้บังคับบัญชาตามสายงานของตนเอง จะใช้ประชากรกลุ่มตัวอย่างจ านวน 277 คน โดยการ
ค านวณจากสูตรของ Taro Yamane 
 2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ท าศึกษาปัจจั ยด้านประชากรศาสตร์และคุณภาพชีวิ ต 
ในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน Work From Home (WFH) ท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ ช่วงสถานการณ์การ
ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 

3. ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาข้อมูล เ ร่ิมตั้งแต่เดือนสิงหาคม  
ถึง ธันวาคม 2564 



แนวคิด ทฤษฎี คุณภาพชีวิต 
 Richard E.Waton (1974) กาหนดองค์ประกอบคุณภาพชีวิตในการทางานไว้ดังนี้ 

1) ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม (Adequate and Fair Compensation) คือ  
การได้รับรายได้ ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐาน เพื่อให้บุคลากรรู้สึกว่ามีความ
เหมาะสมและเป็นธรรม 

2) ด้านสภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (Safe and Healthy working 
condition) คือ สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับปฏิบัติงานของบุคลากร โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ
และไม่เสี่ยงอันตราย 

3) ด้านโอกาสและการพัฒนาความสามารถ (Development of human Capacities) คือ 
โอกาสท่ีจะได้รับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรนอกเหนือจากงานท่ีทา 

4) ด้านความก้าวหน้าและมั่นคงในงาน ( Growth and Security) คือ โอกาสความก้าวหน้า
ในหน้าท่ีการงาน การได้เลื่อนตาแหน่งของบุคลากร ซึ่งทาให้บุคคลมีความรู้สึกมั่นคงในงาน  

5) ด้านการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายในองค์กรหรือการทางานร่วมกัน(Social integration 
in the work organization) คือ สัมพันธภาพอันดีระหว่างบุคลากรกับผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน 
เกิดการยอมรับและให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีบรรยากาศการทางานท่ีดี 

6) ด้านประชาธิปไตยในองค์กร (Constitutionalism) คือ ความยุติธรรมในการทางาน  
การปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเหมาะสม บุคลากรได้รับการเคารพสิทธิการเป็นส่วนบุคคล บรรยากาศ
องค์กรมีความเสมอภาคและยุติธรรม 

7) ด้านความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว (Work and The Total Life Space) คือ 
บุคลากรสามารถรักษาความสมดุลระหว่างชีวิตการทางานและชีวิตส่วนตัว มีอิสระจากงาน  
 มีช่วงเวลาคลายเครียดจากภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 

8) ด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (Social Relevance) คือ ความ รู้สึกของ
บุคลากรท่ีมีความภูมิใจท่ีได้ทางานในองค์กรท่ีมีชื่อเสียงและได้รับรู้ว่าองค์กรมีความรับผิดชอบต่อ
สังคมในด้านต่างๆ 
 คุณภาพชีวิตในการท างานมีความหมายท่ีครอบคลุมในทุกด้านท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตในการ
ท างานของแต่ละบุคคลในสภาพแวดล้อมการท างานภายในองค์กร ซึ่งมีเป้าหมายท่ีส าคัญคือ  
การลดความตึงเครียดทางจิตใจและเพิ่มความพึงพอใจในงานท่ีท าให้กับพนักงาน ซึ่งถือเป็นกลไกส าคัญ
ในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพนักงานในองค์กร ดังนั้ น ผู้วิจัยจึงได้ท าการสรุปแนวคิด
องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตในการท างาน และเลือกทฤษฏีของ Walton ในการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงาน
ใหญ่ เพราะมีเนื้อหาท่ีครอบคลุมมากท่ีสุดและยังมีความสอดคล้องกับลั กษณะการปฏิบัติงาน 
ท่ีบ้าน (Work From Home) 



 Peterson & Plowman (1953) องค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
1. คุณภาพของงาน หมายถึง งานจะต้องมีคุณภาพสูง โดยผู้ผลิตและผู้ใช้จะต้องได้

ประโยชน์ท่ีคุ้มค่า มีความพึงพอใจ ผลการท างานต้องมีความถูกต้องได้มาตรฐาน รวดเร็ว  
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้ท่ีมารับบริการ 

2. ปริมาณงาน หมายถึง งานท่ีเกิดขึ้นจะต้องเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรโดยผลงาน 
ท่ีปฏิบัติได้นั้นจะต้องมีปริมาณงานท่ีเหมาะสมตามแผนงานท่ีได้ก าหนดหรือเป้าหมายท่ีองค์กรวาง
ไว้ และควรมีการก าหนดระยะเวลาหรือวางแผนบริหารเวลาเพื่อให้ได้ปริมาณงานตามเป้าหมาย  
ท่ีมีการก าหนดไว้ โดยผลงานท่ีออกมานั้นต้องสมดุลกับอัตราก าลังคนในสายงาน  

3. เวลาท่ีใช้ในงาน หมายถึง เวลาท่ีต้องใช้ในการด าเนินงานจะต้องมีการก าหนดอย่าง
เหมาะสมตามลักษณะงาน มีการพัฒนาเทคนิคการท างานให้มีความสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
ผลงานเสร็จตามก าหนด เมื่อเทียบกับความยากง่ายของงานใช้เวลาในการปฏิบัติงานน้อย  
การส่งมอบตรงตามก าหนดและพนักงานท างานถูกต้องรวดเร็ว 

4. ค่าใช้จ่าย หมายถึง ค่าใช้จ่ายของส่วนด าเนินงานท้ังหมดจะต้องมีความเหมาะสมกับงาน 
โดยจะต้องลงทุนให้น้อยท่ีสุดและได้ผลก าไรมากท่ีสุด และประสิทธิภาพในด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
คือการใช้ทรัพยากรด้านบุคคล วัสดุ เทคโนโลยี และการเงินท่ีมีอยู่อย่างประหยัดและคุ้มค่าท่ีสุด 

จากการศึกษาองค์ประกอบของประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผู้วิจัยได้สรุปองค์ประกอบ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเหมาะสมท่ีจะใช้ในการศึกษาค้นคว้าคร้ังนี้คือ ของ Peterson & Plowman  
4 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา และด้านค่า ใช้จ่าย เพราะมีเนื้อหา
ครอบคลุมและมีความคล้ายคลึงกับการปฏิบัติงานท่ีบ้าน Work From Home (WFH)  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านักงานใหญ่ ท่ีผู้วิจัยเลือกศึกษา นอกจากนี้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท้ัง 4 ด้านนั้น 
ยังเป็นองค์ประกอบท่ีองค์กรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญมากท่ีสุด 
 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยจะเน้นการส ารวจ เพื่อใช้เป็นวิธีการอธิบาย
ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยคือ 
แบบสอบถาม จากนั้นน าไปสรุปผลการวิจั ยในประเด็นเกี่ ยวข้องกับระดับคุณภาพชีวิต 
ในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) ระดับประสิทธิภาพในการท างาน จ าแนกตามปัจจัย
ส่วนบุคคลและความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) 
กับประสิทธิภาพในการท างาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห ์ส านักงานใหญ่ 
   



 เค ร่ืองมื อ ท่ี ใ ช้ในการเ ก็บรวบรวมข้อมูลในการวิ จัยค ร้ังนี้  เ ป็นแบบสอบถาม                       
(Questionnaire) โดยใช้ค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนท่ี 1  แบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพ              
ระดับการศึกษา เงินเดือนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบ
ส ารวจรายการ (checklist)  มีจ านวน 6 ข้อ  
 ส่วนท่ี 2 คุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) ของพนักงานธนาคาร
อาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ โดยลักษณะของแบบสอบถามตามแบบประเมินค่า Likert scale 
(Likert,1970)  

ส่วนท่ี 3 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ 
ส านักงานใหญ่ โดยลักษณะของแบบสอบถามตามแบบประเมินค่า Likert scale (Likert,1970) 

พร้อมท้ังน ามาวิเคราะห์ทางสถิติโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป ก าหนดระดับความมีนัยส าคัญ
ท่ีระดับ 0.05 โดยใช้ค่าทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics )  
1.1 วิเคราะห์เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ  อายุ  สถานภาพ  ระดับการศึกษา เงินเดือน 

และระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยใช้ค่าสถิติ คือความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
1.2 วิเคราะห์เกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานงานท่ีบ้าน (Work From 

Home) ท้ัง 8 ด้าน ได้แก่ ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้านสิ่งแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะ
และปลอดภัย ด้านโอกาสในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร ด้านความก้าวหน้าและความ
มั่นคงในงาน ด้านการสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีภายในองค์กร ด้านประชาธิปไตยในองค์กร ด้าน
ความสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยใช้ค่าสถิติ 
คือ ค่าเฉลี่ย (x  ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

1.3 วิเคราะห์เกี่ยวกับระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
คุณภาพของงาน ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย โดยใช้ค่าสถิติ คือ ค่าเฉลี่ย (x  ) และค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) 

2. สถิติอนุมานหรือสถิติอ้างอิง (Inferential  Statistics)                                                             
2.1  วิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน 

(Work From Home) ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ ทดสอบโดยใช้สถิติ 
(F-test) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) 

2.2  วิเคราะห์เปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานงานท่ีบ้าน (Work From 
Home) กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 
ทดสอบโดยใช้สถิติ (Pearson ) 
 



สรุปผลการวิจัย 
1. กลุ่มตัวอย่างพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

166 คน มีอายุระหว่าง 30-39 ปี จ านวน 142 คน สถานภาพโสด  จ านวน 150 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 146 คน  เงินเดือน 30,001-40,000 บาท  จ านวน 115 คน ระยะเวลาปฏิบัติงาน  
6-10 ปี จ านวน 128 คน มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) โดยรวมท้ัง 8 ด้าน 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.777 มากท่ีสุดด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม 
รองลงมา  ด้านการสร้างความสัมพันธ์ ท่ีดีภายในองค์กร  ด้านประชาธิปไตยในองค์กร 
ด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม ด้านความก้าวหน้าและความมั่นคงในงาน ด้านโอกาสใน
การพัฒนาความสามารถของพนักงาน ด้านสภาพแวดล้อมท่ีถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านความ
สมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ตามล าดับ และ ประสิทธิภาพในการท างานในภาพรวม ท้ัง 4 ด้าน 
อยู่ในระดับมากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย 4.752 มากท่ีสุดด้านคุณภาพของงาน รองลงมา ด้านค่าใช้จ่าย  
ด้านปริมาณงาน ด้านเวลา ตามล าดับ 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับประสิทธิภาพในการท างาน เพศท่ีแตกต่าง
ไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างาน ส่วนอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา  เงินเดือน ระยะเวลา
การปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 
3. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) ท่ีมีระดับสูง
มีความสัมพันธ์ต่อประสิทธิภาพในการท างานเชิงบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัย พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) 
โดยรวมท้ัง 8 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญในระดับมากท่ีสุด ในด้านลักษณะงานท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งพิศโสภา ทีฆาวงศ์ (2560)  
ศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการท างานของพนักงานส่วนต าบลในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่
พบว่า พนักงานมีคุณภาพชีวิตในการท างานด้านความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ มีระดับประสิทธิภาพในการท างาน 
โดยรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับมากท่ีสุด ซึ่งหมายถึงพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ส านักงานใหญ่ 
มีระดับประสิทธิภาพในการท างานอยู่ในระดับสูง เนื่องจากระบบการบริหารจัดการขององค์กร  
มีประสิทธิภาพ มีการค านึงถึงความสามารถในการท างานของพนักงาน การด าเนินชีวิตประจ าวัน
ของพนักงานถึงแม้จะอ ยู่ในช่ว งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  จึงสอดคล้องกับแนวคิด  
และทฤษฎีการด าเนินงานของการมีประสิทธิภาพในการท างาน ท่ีมีองค์ประกอบท้ัง 4 ด้านของ 
Peterson & Plowman (1953) 



 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ด้านค่าใช้จ่าย อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีแตกต่างกัน ในด้านค่าใช้จ่าย 
ปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายการด าเนินงานเป็นปัจจัยพื้นฐานในการท างาน ในการวิจัยคร้ังนี้หมายถึง 
รายจ่ายในการด าเนินชีวิตในแต่ละวันการท างาน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการแต่งตัว ซึ่งหากพนักงานแต่ละท่านมีปัจจัยส่วนบุคคลท่ีต่างกันย่อม
ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการท างานด้านค่าใช้จ่าย อาจพิจารณาในส่วนของปัจจัยส่วนบุคคล  
ให้ละเอียดเชิงลึกขึ้นว่าท่ีต่างกันนั้น ช่วงไหนท่ีได้รับผลกระทบมากท่ีสุด 
 2. ด้านคุณภาพของงาน ระดับการศึกษา ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  
ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านคุณภาพของงานท่ีแตกต่างกัน 
ระดับการศึกษา ระยะเวลาในการปฏิบัติงานยอมส่งผลต่อคุณภาพของงาน เนื่องจากพนักงานท่ีมี
ระดับการศึกษาท่ีสูงกว่าสามารถปฏิบัติงานท่ีมีความยากซับซ้อนได้มากกว่า หรือพนักงานท่ีมี
ระยะ เ วลาในการปฏิ บัติง านท่ีมากกว่ า จะมีประสบการณ์ในการท า งาน ท่ีมากกว่ า  
สามารถแก้ปัญหาได้ดี เข้าใจในงานมากกว่าพนักงานท่ีมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีน้อยกว่า  
 3. ด้านปริมาณงาน ระดับเงินเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานท่ีแตกต่างกันส่งผลให้
พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างาน ด้านปริมาณงานท่ีแตกต่างกัน พนักงานท่ีได้รับระดับ
เงินเดือนท่ีมากกว่า หรือมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในระดับท่ีสูงกว่า ย่อมมีความรับผิดชอบ 
ลักษณะเนื้องานเยอะซับซ้อนและมากกว่าพนักงานท่ีอยู่ในระดับต่ ากว่า 
 4. ระดับเงินเดือน ท่ีแตกต่างกันส่งผลให้พนักงานมีประสิทธิภาพในการท างาน ด้าน
เวลาแตกต่างกัน พนักงานท่ีมีระดับเงินท่ีสูงกว่ามีงานท่ีต้องรับผิดชอบเยอะกว่า งานท่ีรับผิดชอบ
ในแต่ละวันอาจจะมากกว่าการจัดสรรให้อยู่ในเวลางานไม่เกินเวลาส่วนตัวอาจจะเป็นไปได้ยาก 
แต่พนักงานสามารถจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกในการท างานได้ดีกว่าพนักงานท่ีระดับ
เงินเดือนต่ ากว่า ธนาคารควรมีการส ารวจความต้องการในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (WFH)  
ของพนักงาน ว่าพนักงานท่านไหนสะดวกและต้องการปฏิบัติงานท่ีบ้าน หากเป็นพนักงานท่ี
ระดับเงินเดือนน้อยต้องการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (WFH) เพื่อจะได้ประหยัดในส่วนของค่าใช้จ่าย 
ควรดูว่าพนักงานแต่ละท่านมีความพร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกมากแค่ไหนในการปฏิบัติงาน 
เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการท างาน     
 5. คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์กันในทางบวกกับประสิทธิภาพการท างาน ถ้าพนักงาน  
มีคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) ท่ีดีจะมีขวัญและก าลังใจในการ
ท างานท่ีดีย่อมส่งผลให้ประสิทธิภาพการท างานดีขึ้นด้วย ดังนั้นนอกจากการเน้นในด้านคุณภาพ
ชีวิต ผู้บริหารควรเน้นการสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานเพราะปัจจัยอย่างหนึ่งท่ีจะท าให้



พนักงานมีแรงจูงใจในการท างาน ถ้าผู้ บริหารให้ความส าคัญในเ ร่ืองนี้ ย่อมส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพการท างานท่ีเพิ่มขึ้น 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) ของ

พนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในระดับอื่นๆและในเขตสาขากรุงเทพปริมณฑลและเขต
ภูมิภาคว่ามีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร สิ่งท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
(Work From Home) เพื่อน าไปสู่ประโยชน์ในการสร้างระบบการบริหารจัดการพนักงานใน
องค์กรได้อย่างเหมาะสม 

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น อุปสรรคในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work 
From Home)  พฤติกรรมองค์กร พฤติกรรมของพนักงาน ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานท่ี
บ้าน (Work From Home) ทัศนคติต่อการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) เป็นต้น 

3. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการปฏิบัติงานท่ีบ้าน (Work From Home) 
ระหว่างธนาคารอื่น ท้ังธนาคารพาณิชย์กับธนาคารของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยให้สะท้อนถึงประเด็น
ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตในการท างาน 
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