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ศึกษาแรงจูงใจในการท างานจากบ้าน (WFH) ของพนักงานบริษัทผลติช้ินส่วนยานยนต์ 

Tier1 อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

A STUDY OF MOTIVATION OF WORK FROM HOME (WFH) MODEL OF 

TIER1 AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURES COMPANY EMPLOYEES 

IN BAN PHO DISTRICT IN CHACHOENGSAO 
นายธนภทัร พิมพพ์รรณชาติ 

 

บทคัดย่อ 

 
การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) ของพนกังาน

บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา ซ่ึงเป็นงานวิจยัในเชิงปริมาณ กลุ่ม

ตวัอยา่งประกอบไปดว้ย ผูท่ี้ท างานในบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

จ านวน 360 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็และรวบรวมขอ้มูล เพื่อใชใ้นการ

วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ซ่ึงสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ เชิงพรรณนา ประกอบดว้ย 

ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ส่วนสถิติเชิงอนุมานท่ีใชคื้อ t-test และOne-way ANOVA (f-test) 

โดยผลการวิจยัพบว่า ผูส้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง, ดา้นอายุส่วนใหญ่คือ

อายุ 31-40 ปี, สถานภาพสมรสส่วนใหญ่ คือโสด, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนส่วนใหญ่มากกว่า 45,001 

บาทข้ึนไป, ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่ คือปริญญาตรี และต าแหน่งงานส่วนใหญ่ คือระดบัวิศวกร

ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) ของพนักงาน

บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา พบวา่ ในภาพรวมดา้นลกัษณะของงาน

, ดา้นความรับผิดชอบ, ดา้นนโยบายและการบริหารงาน, ดา้นการบงัคบับญัชา, ดา้นความสัมพนัธ์

ระหว่างบุคคล, ดา้นความมัน่คงในการท างาน, ดา้นชีวิตส่วนตวั, ดา้นสภาพการท างาน และดา้น

ค่าตอบแทน อยู่ในระดบัมาก เม่ือเปรียบเทียบกบัแรงจูงใจในการท างานในการท างานจากบา้น 

(WFH) จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลโดยภาพรวม พบวา่ เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส, รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน, ระดบัการศึกษา และต าแหน่ง ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) 

ของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมไม่แตกต่าง

กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
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ค าส าคญั : แรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH), COVID-19 

 

Abstract 

 

The propose of this research was to the study of motivation of work from home (WFH) 
model of tier1 automotive parts manufactures company employees in ban pho district in 
chachoengsao. A sample was selected from 360 persons who work in tier1 automotive parts 
manufactures company employees in ban pho district, located in Chachoengsao province. The 
questionnaires were used to collect the data of motivation of work from home (WFH) model and 
were analyzed using the statistical software packages. The statics used in the descriptive analysis 
consist of frequency, percentage, mean, and standard deviation. The inferential statistics used were 
t-test and One-way ANOVA (f-test).  

The results of this research revealed that most of the respondents are female, age between 
31-40 years old, marital status is single income more than 45,001 Baht, education in Bachelor 
degree, most of job positions are engineer workers, mean, standard deviation of motivation of work 
from home (WFH) model of tier1 automotive parts manufactures company employees in ban pho 
district in Chachoengsao found that the overall of job characteristic, responsibility, policy and 
management, command, relationship (with colleagues), job stability, Personal life, work 
environment and the compensation high level respectively when comparison of the level of 
feedback factors affecting motivation of work from home (WFH) model which classified by overall  
individual Factor found that gender, age, marital status, monthly income, education and position as 
difference affect to motivation of work from home (WFH) model of tier1 automotive parts 
manufactures company employees in ban pho district in Chachoengsao the overall did not differ 
statistically significant at the 0.05 level. 
 

Keyword : Motivation of work from home (WFH), COVID-19 
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บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ท่ีผ่านมาซ่ึงมีช่วงของสถานการณ์ การควบคุมโรค 

COVID-19 อยา่งเขม้งวด เช่น มาตรการLockdown พื้นท่ีควบคุม ท าใหพ้นกังานไม่สามารถออกไป

ท างานท่ีบริษทัได ้ท าให้ตอ้งหยุดงาน และสูญเสียรายไดไ้ป หลงัจากคลายล็อคเก่ียวกบัมาตรการ

ควบคุม COVID-19 พนักงานบริษทั สามารถท่ีจะออกไปท างานท่ีบริษทัไดแ้ลว้ในบางส่วน แต่

บางส่วนก็ยงัคงอยูท่ี่บา้น เพื่อรักษาหรือเวน้ระยะห่างซ่ึงกนัและกนั เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของ 

COVID-19 ท าให้มีการน าเทคโนโลยีเขา้มาใชเ้พื่อให้พนกังานสามารถท างานจากบา้น (WFH) ได ้

ท าใหไ้ม่สูญเสียรายได ้ 

 จนมาถึงปัจจุบนั หลงัจากสถานการณ์ COVID-19 บางบริษทักย็งัใหมี้การท างานจากบา้น 
(WFH)อยู ่บางบริษทักมี็การยกเลิกการท างานจากบา้น (WFH) ซ่ึงจะเห็นไดว้า่หลงัจากสถานการณ์ 
COVID-19 จะมีวิธีการท างานท่ีเปล่ียนแปลงไป ตามมาตรการของแต่ละบริษทั ซ่ึงในปัจจุบนั
เศรษฐกิจ เกิดภาวะเงินเฟ้อ ค่าขนส่งแพงข้ึน วตัถุดิบแพงข้ึน ท าใหบ้ริษทัพยายามท่ีจะลดตน้ทุนใน
บางส่วนท่ีไม่จ าเป็นออกไป เพื่อใหบ้ริษทัมีผลก าไรและสามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้ซ่ึงการ
ท างานจากบา้น (WFH) เป็นส่วนหน่ึงท่ีจะช่วยใหบ้ริษทัสามารถลดตน้ทุนได ้เช่นค่าเดินทาง ค่าการ
ใชพ้ลงังาน ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ บางบริษทัจึงออกกฎระเบียบใหพ้นกังานท างานจากบา้นได ้แต่
กย็งัมีพนกังานบางส่วนท่ีไม่อยากท างานจากบา้น (WFH) ซ่ึงอาจจะมีหลากหลาย ปัจจยัท่ีส่งผลให้
พนกังานเหล่านั้นไม่อยากท างานจากบา้น  

จากเหตุผลดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) 
ของพนักงานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต์ Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อน าผลการศึกษามา
ปรับปรุงการบริหารงานบุคคล ใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานจากบา้น 

(WFH) ของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

2. เพื่อเป็นการศึกษาหาแนวทาง ในการแกไ้ขปรับปรุง และพฒันาการการท างานจาก 

บา้น (WFH) ในอนาคต ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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สมมติฐานของการวิจัย 
ปัจจยัทางประชากรศาสตร์ ท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) 

ของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 
 
ขอบเขตของการวจิัย  

1. ขอบเขตด้านเน้ือหา 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) ของพนักงาน

บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา ไดก้ าหนดตวัแปรท่ีใชใ้น

การศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 

1.1  ตวัแปรอิสระ ได้แก่ เพศ, อายุ, สถานภาพสมรส, รายได้เฉล่ียต่อเดือน, ระดับ

การศึกษา, ต าแหน่ง 

1.2  ตวัแปรตาม เป็นแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) ในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.2.1 ปัจจยัจูงใจ มีจ านวน 2 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นลกัษณะของงาน 

ดา้นความรับผิดชอบ 

1.2.2 ปัจจยัอนามยั มีจ านวน 7 ดา้น ไดแ้ก่ 

ดา้นนโยบายและการบริหาร 

ดา้นการบงัคบับญัชา 

ดา้นความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 

ดา้นความมัน่คงในการท างาน 

ดา้นชีวิตส่วนตวั 

ดา้นสภาพการท างาน 

ดา้นค่าตอบแทน 

2. ขอบเขตด้านประชากร 

การวิจยัคร้ังน้ี มีจ านวนประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ 

2.1 พนกังานบริษทั ไทยซมัมิท บา้นโพธ์ิ จ ากดั มีจ านวน 710 คน (ขอ้มูลพนกังาน จาก 

ฝ่ายบุคคลบริษทั ไทยซมัมิท บา้นโพธ์ิ จ ากดั ก.ย. 2565) 
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2.2 พนักงานบริษทั แอเดียนท์ แอนด์ ซัมมิท คอร์ปอเรชั่น จ ากดั มีจ านวน 570 คน 

(ขอ้มูลพนกังาน จากฝ่ายบุคคลบริษทั แอเดียนท ์แอนด ์ซมัมิท คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ก.ย. 

2565) 

2.3 พยกังานบริษทั โคโย จอยท(์ไทยแลนด)์ จ ากดั มีจ านวน 673 คน (ขอ้มูลพนกังาน 

จากฝ่ายบุคคลบริษทั โคโย จอยท(์ไทยแลนด)์ จ ากดั ตุ.ค. 2565) 

2.4 พนักงานบริษทั เอ็นเอชเค สปริง(ไทยแลนด์) จ ากัด มีจ านวน 650 คน (ขอ้มูล

พนกังาน จากฝ่ายบุคคล บริษทั เอน็เอชเค สปริง(ไทยแลนด)์ จ ากดั ตุ.ค. 2565) 

3. ขอบเขตด้านพืน้ที่ 

การวิจยัคร้ังน้ี มีจ านวนประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั คือ พนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยาน 

ยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

4. ขอบเขตด้านระยะเวลา  

ในการด าเนินการศึกษาวิจยั และเก็บรวบรวมขอ้มูล ระหว่างเดือนกนัยายน พ.ศ.2565 

ถึง มกราคม พ.ศ.2566 

 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

แนวคดิทฤษฎทีี่เกีย่วข้องกบัประชากรศาสตร์ 
ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ เป็นความหลากหลายดา้นภูมิหลงั และส่ิงแวดลอ้มทาง

สังคมของแต่ละบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่เพศ อาย ุสถานภาพ ลกัษณะโครงสร้างของร่างกาย ความอาวุโสใน
การท างาน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา และต าแหน่ง เป็นตน้ โดยจะแสดงถึงความเป็นมา
ของแต่ละบุคคลจากอดีตถึงปัจจุบนั ซ่ึงประกอบดว้ยพนักงานหรือบุคลากรในระดบัต่างๆ ซ่ึงมี
ลักษณะพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางด้าน
ประชากรศาสตร์หรือภูมิหลงัของแต่ละบุคคลนัน่เอง 

กรรณิการ์ เหมือนประเสริฐ (2548) ไดก้ล่าวว่า ในหน่วยงานองคก์รต่างๆ จะประกอบไป
ดว้ยบุคลากรในระดบัต่างๆ เป็นจ านวนมาก บุคคลแต่ละคนจะมีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัออกไป
ลกัษณะพฤติกรรมของบุคคลท่ีแสดงออกแตกต่างกนัน้ี มีสาเหตุมาจากปัจจยัต่างๆ ซ่ึงไดแ้ก่ อายุ 
เพศ สถานภาพ ระยะเวลาในการปฏิบติังานในองคก์ร ลกัษณะพฤติกรรมในการท างานของบุคคล  
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ประเภทของการท างานจากบ้าน 

วรางรัตน์ โชติรัตน์ (2549, น. 21-25) ไดอ้ธิบาย และแบ่งประเภทของการท างานจากบา้น 

(WFH) ไว ้3 ประเภท ดงัน้ี 

1. Full time คือ ผูป้ฏิบติังานจะใชเ้วลาท างานทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ในการท างานนอก 

สถานท่ี หรือสถานท่ีอ่ืน ท่ีซ่ึงไม่ใช่ส านกังานหลกั โดยจะเป็นการเขา้มาประจ าท่ีส านกังานเพียงบาง

บางคร้ังคราวหรือโอกาสเท่านั้น สามารถเรียกอีกอยางหน่ึงวา่ Home-based work 

 2. Part time คือ ผูป้ฏิบติังานท่ีมีการก าหนดตารางการท างานไวล่้วงหนา้ เช่น ใน1 สัปดาห์ 

อาจตอ้งเขา้มาท างานท่ีส านกังาน 3 วนัต่อสัปดาห์ หรือ เขา้มาท างานท่ีส านกังานมากกว่า 1 วนัต่อ

สัปดาห์ 

 3. Episodic หรือ Situational คือ ผูป้ฏิบติังาน ผูซ่ึ้งท างานท่ีสถานท่ีอ่ืนเป็นคร้ังคราวข้ึนอยู่ 

กบัสถานการณ์ เช่น ช่วงท่ีมีการเจ็บป่วย เกิดอุบติัเหตุ รถเสีย สถานการณ์ เกิดโรคระบาด ภยัพิบติั

ทางธรรมชาติ ท่ีไม่สามารถเดินทางไดต้ามปกติ ท าใหพ้นกังานไม่สามารถเดินทางมาปฏิบติังานได้

ตามปกติ 

 

ทฤษฎีสองปัจจัยของเฮิร์ซเบิร์ก (Herzberg’s Two Factor Theory) 

ชูชยั สมิทธิไกร (2539 : หนา้ 23) มนุษยมิ์ไดท้ างานเพียงเพื่อตอ้งการเงิน เป็นผลตอบแทน

ส าหรับการด ารงชีวิตเท่านั้น แต่ยงัมีความตอ้งการในส่ิงอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญัต่อชีวิต และจิตใจของ

ตนเองอีกดว้ย จากการส ารวจคนอเมริกนัทั้งหญิงและชายจากหลากหลายสาขาอาชีพท่ีแตกต่างกนั

ซ่ึงมีอายแุละ ต าแหน่งงานต่างกนั จ านวน 1,000 คน พบวา่ส่ิงท่ีเขาตอ้งการมาก ท่ีสุดอนัดบัแรกมิใช่

เงิน แต่คือการท่ีไดรั้บความช่ืนชมเห็นคุณค่าในผลงานจากผูอ่ื้น อนัดบัสอง คือ งานท่ีน่าสนใจ อบั

ดบัท่ีสามคือ ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหน่ึงของกลุ่ม ส่วนอนัดบัต่อมาคือ ความมัน่คงในงาน และมี

รายไดท่ี้ดี 

 

งานวจิัยที่เกีย่วข้อง 
 

วิมลสิริ หลอดทอง (2564) ศึกษาความพึงพอใจในการท างานจากท่ีบา้น Work From Home 
ของพนกังานช่วง Generation X และ Generation Y ในธุรกิจคา้ 
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ธนิยา รุจนเวชช์ (2564) ศึกษาประสิทธิภาพของการปฏิบติังานท่ีบา้น (Work From Home) 

จากการแพร่ ระบาดเช้ือไวรัส COVID-19 ของพนักงานบริษัทเอกชนผลิตเคร่ืองด่ืมท่ีผสม

แอลกอฮอล ์ 

ปาริฉัตร โชติภูมิเวทย ์(2564) ศึกษาการบริหารจดัการกระบวนการท างานท่ีบา้น (WFH) 

เพื่อคุณภาพชีวิตของพนกังาน ต่อประสิทธิภาพการท างานในภาวะวิกฤตโควิด-19 ของกลุ่มธนาคาร 

ณฐัฐินนัท ์มรกตศรีวรรณ (2563) ศึกษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน

ท่ีบา้น (Work from Home) ของพนกังานบริษทัเอกชนในกรุงเทพและปริมณฑลในภาวะวิกฤติโค

วิด-19  

ณัฐวุฒิ ชมทอง (2562) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจและความพึงพอใจในการท างาน ท่ีส่งผลต่อ

พฤติกรรมในการปฏิบติังานท่ีดี ของพนกังานภาคอุตสาหกรรม ในเขตจงัหวดัปทุมธานี 

ฐิติพร เสถียรพนัธ์ุ และพนิตา สุรชยักลุวฒันา (2561) ไดศึ้กษาเร่ือง แรงจูงใจท่ีมีผลต่อความ

พึงพอใจในการปฏิบติังานของพนกังาน บริษทั ไทย เคียววะ ไบโอเทคโนโลยส์ี 

วีรยทุธ วาณิชกมลนนัทน์ (2559) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังาน

ของพนกังาน บริษทัสยามกลาสอินดสัทรี จ ากดั โรงงานอยธุยา 

นายประเสริฐ อุไร (2559) ศึกษาแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนกังาน กรณีศึกษา บริษทั 

เอจีซี ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ ากดั  

อุษา เฟ่ืองประยูร (2558) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบติังานของพนักงาน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในเขตอ าเภอท่าใหม่ จงัหวดั 

 ปฐมวงศ์ สีหาเสนา (2557) ศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการปฏิบติังานของบุคลากรเทศบาล 

ต าบลค่ายเนินวง ต าบลบางกะจะ อ าเภอเมืองจนัทบุรี จงัหวดัจนัทบุรี 

  

วธีิด าเนินการวจิัย 

 
ในการวิจยัน้ี เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) ของพนักงานบริษทั

ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ Tier1 อ.บ้านโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา การวิจัยน้ี เป็นการวิจัยในเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  การเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับการท าวิจัยคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม 
(Questionnaire Form) โดยผูว้ิจยัไดมี้การก าหนดแนวทางในการด าเนินการวิจยัและวิเคราะห์ขอ้มูล 
เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
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การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ พนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ  

จ.ฉะเชิงเทรา การศึกษาคร้ังน้ี ทางผูศึ้กษาจึงก าหนดขนาดตวัอยา่งท่ีจ านวน 360 คน โดยผูศึ้กษาใช้

วิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) 

 

การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย 

ทางผูว้ิจยั ไดใ้ชเ้คร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลของการคน้ควา้ คือ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยผูว้ิจยัไดส้ร้างเคร่ืองมือน้ีข้ึนตามวตัถุประสงค์ของการศึกษา โดยผูว้ิจยัแบ่ง

แบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน  

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วน

บุคคล ของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นค าถามท่ีมีหลายค าตอบใหเ้ลือก (Multiple Choice 

Questions) รวม 6 ขอ้ ประกอบไปดว้ย เพศ อาย ุสถานภาพสมรส รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบั

การศึกษา ต าแหน่ง 

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH)  

ของพนักงานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต์ Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา ได้แก่ 1. ปัจจยัจูงใจ 

(Motivation Factors) ด้านลกัษณะของงาน และด้านความรับผิดชอบ  2. ปัจจัยอนามยั (Hygiene 

Factors) ดา้นนโยบายและการบริหาร ดา้นการบงัคบับญัชา ดา้นความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล ดา้น

ความมัน่คงในการท างาน ดา้นชีวิตส่วนตวั ดา้นสภาพการท างาน และดา้นค่าตอบแทน 

สว่นที ่3 แนวทางการพฒันาและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัปัจจยัจงูใจเป็นแบบสอบถามแบบ

ปลายเปิด (Open Ended) 

การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ขั้นตอนท่ี 1 ศึกษาแนวทาง แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

แรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) ของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ 

จ.ฉะเชิงเทรา โดยพิจารณาถึงรายละเอียดต่างๆ อย่างถ่ีถว้น เพื่อให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงคท่ี์

ก าหนดไว ้

ขั้นตอนท่ี 2 สร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมขอ้มูล 
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จากกลุ่มตวัอยา่งในการน ามาวิเคราะห์ โดยผูว้ิจยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็น

เคร่ืองมือในการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อให้สอดคลอ้งและครอบคลุมกบัวตัถุประสงคข์องตวัแปรท่ีศึกษา 

โดยอาศยัความรู้ความเขา้ใจและประสบการณ์ของผูว้ิจยั รวมถึงเสนอให้อาจารยท่ี์ปรึกษางานวิจยั

พิจารณา และใหค้ าแนะน าใหมี้ความเหมาะสมก่อนน าไปใชจ้ริง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

     ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเกบ็รวบรวมขอ้มูล ส าหรับประกอบการวิจยั ดงัต่อไปน้ี 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ไดจ้ากการเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามดว้ยเคร่ืองมือ

การส ารวจ คือ การสอบถามพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 ท่ีท างานจากบา้น (WFH) 

ใน อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 

2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งจากหลาย

แหล่งขอ้มูล ไดแ้ก่ บทความวิทยานิพนธ์ รายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต ตลอดจน

ขอ้มูลบทความจากหนงัสือพิมพแ์ละวารสารต่างๆ 

 

วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

     ผูว้ิจยัท าการศึกษาเกบ็รวบรวมขอ้มูลท่ีไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามมาตรวจขอ้มูลในเชิงสถิติและ

ประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) สถิติท่ีใช้

ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 

การวเิคราะห์ข้อมูลสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

1. ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม

ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือย ระดบัการศึกษา ต าแหน่ง มาแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) 

2. ขอ้มูลในแบบสอบถามตอนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแรงจูงใจในการท างานจากบา้น 

(WFH) ของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา ของกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยใชส้ถิติค่าเฉล่ีย (𝑥̅ ) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
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การวเิคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 

1. การวิเคราะห์ t-test Independent ใชส้ าหรับการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 

ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) ของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 

อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ท่ีระดบั 0.05 

2. การวิเคราะห์ One-way ANOVA (f-test) ใชส้ าหรับการวิเคราะห์เพื่อหาปัจจยัส่วนบุคคล
ดา้น อาย ุสถานภาพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ระดบัการศึกษา และต าแหน่งงาน ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจใน
การท างานจากบ้าน (WFH) ของพนักงานบริษัทผลิตช้ินส่วนยานยนต์ Tier1 อ.บ้านโพธ์ิ จ.
ฉะเชิงเทรา โดยมี 

 
ผลการวจิัย 

 
เพศ, อาย,ุ สถานภาพสมรส, รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน, ระดบัการศึกษา, ต าแหน่ง ท่ีแตกต่างกนั 

ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) ของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 อ.
บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกนั แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า ต าแหน่ง
งานท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) ของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วน
ยานยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา ดา้นความรับผิดชอบแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.05 

 
อภิปรายผล 

 

การวิจยัน้ี เป็นการวิจยัในเชิงปริมาณ เป็นการศึกษาแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) 
ของพนกังานบริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 1) เพื่อศึกษาปัจจยั
ทางดา้นประชากรศาสตร์ท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) ของพนกังานบริษทั
ผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา 2) เพื่อเป็นการศึกษาหาแนวทาง ในการแกไ้ข
ปรับปรุง และพฒันาการการท างานจากบา้น (WFH) ในอนาคต ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 
ข้อมูลพืน้ท่ีฐานส่วนบุคคล 

ผูส้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 53.61 อายุ 31-40 ปี ร้อยละ 51.94 

สถานภาพสมรส คือโสด ร้อยละ 54.44 รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 45,001 บาทข้ึนไป ร้อยละ 35 

ระดบัการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 77.5 และต าแหน่งงานส่วนใหญ่ คือ ระดบัวิศวกร ร้อยละ 61.11  
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ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ปัจจยัดา้นองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัจูงใจและปัจจยัอนามยั ได้

ผลกวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 

1) ด้านลกัษณะของงาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ในภาพรวมแรงจูงใจในการท างาน 

จากบ้าน (WFH) อยู่ในระดับมาก คืองานท่ีได้รับมอบหมายมีความเหมาะสมกับการท่ีท่านจะ

สามารถท างานจากบา้น (WFH) 

2) ด้านความรับผิดชอบ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าในภาพรวมแรงจูงใจในการท างาน

จากบา้น (WFH) อยูใ่นระดบัมาก คือการอุทิศเวลางานอยา่งเตม็ท่ีในการปฏิบติังาน ไม่วา่จะเป็นการ

ท างานจากบา้น (WFH)  

3) ด้านนโยบายและการบริหารงาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าในภาพรวมแรงจูงใจใน

การท างานจากบา้น (WFH) อยูใ่นระดบัมาก คือมีความตั้งใจและเตม็ใจ ท่ีจะปฏิบติังานตามนโยบาย

การท างานจากบา้น (WFH) เพื่อความกา้วหนา้ขององคก์าร 

4) ด้านการบังคับบัญชา ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าในภาพรวมแรงจูงใจในการท างาน

จากบา้น (WFH) อยู่ในระดบัมาก คือผูบ้งัคบับญัชาให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาเม่ือท่านมี

ปัญหากบัการท างานจากบา้น (WFH) 

5) ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าในภาพรวมแรงจูงใจใน

การท างานจากบา้น (WFH) อยู่ในระดบัมาก คือสามารถขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานท่ี

ท างานท่ีบริษทัได ้ในกรณีท่ีท่านท างานจากบา้น (WFH) แลว้เกิดปัญหาข้ึนใน บริษทั 

6) ด้านความมั่นคงในการท างาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ในภาพรวมแรงจูงใจในการ

ท างานจากบา้น (WFH) อยูใ่นระดบัมาก คือ ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานท่ีท่านปฏิบติังานมีความมัน่คง

ในการท างาน โดยไม่ถูกเลิกจา้ง ไม่วา่ท่านจะท างานจากบา้น (WFH)  

7) ด้านชีวิตส่วนตัว ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าในภาพรวมแรงจูงใจในการท างานจาก

บา้น (WFH) อยู่ในระดบัมาก คือการท างานท่ีบา้นของท่านไม่ก่อให้เกิดความขดัแยง้กบัคนท่ีบา้น

หรือคนใกลชิ้ด 

8) ด้านสภาพการท างาน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าในภาพรวมแรงจูงใจในการท างาน

จากบา้น (WFH) อยู่ในระดบัมาก คือคนในครอบครัวให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท่ี

ท างานจากบา้น (WFH) 
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9) ด้านค่าตอบแทน ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล พบว่าในภาพรวมแรงจูงใจในการท างานจาก

บา้น (WFH) อยูใ่นระดบัปานกลาง คือเงินดือนประจ าและค่าตอบแทน พิเศษอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บหลงัจาก

ท่ีตอ้งท างานจากบา้น (WFH) มีความเหมาะสม 

 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวจิัย  
ปัจจัยด้านองค์กร ในส่วนของปัจจัยจูงใจ 
1) ดา้นลกัษณะของงาน ควรมอบหมายงานให้มีความเหมาะสม กบัการท างานท่ีสามารถ

ท างานจากบา้น (WFH) ได ้และใหสิ้ทธ์ิพนกังานในการวางแผน และตดัสินใจวา่จะท างานจากบา้น 
(WFH) หรือ ท าท่ีบริษทั ดว้ยตนเองไดอ้ยา่งอิสระ ตามความเหมาะสมของงานในแต่ละวนั 
 ปัจจัยด้านองค์กร ในส่วนของปัจจัยอนามัย 

1) ดา้นนโยบายและการบริหารงาน ควรมีนโยบาย หรือกฎระเบียบท่ีชดัเจนในการท างาน

จากบา้น (WFH) เพื่อไม่ใหเ้กิดความสบัสนแก่พนกังาน ในการปฏิบติังาน 

2) ด้านการบังคับบัญชา ผู ้บังคับบัญชาควรให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาเม่ือ

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชามีปัญหากบัการท างานจากบา้น (WFH)  

3) ดา้นความมัน่คงในการท างาน องคก์ารตอ้งมีกฎระเบียบท่ีชดัเจน ต าแหน่งหนา้ท่ีการงาน

ท่ีท่านปฏิบติังานมีความมัน่คงในการท างาน โดยไม่ถูกเลิกจา้ง ไม่วา่ท่านจะท างานจากบา้น (WFH)  

4) ดา้นสภาพการท างาน คนในครอบครัวให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการท่ีท่าน

ท างานจากบา้น (WFH) และ องคก์ารมีอุปกรณ์เพียงพอต่อการท างานท่ีบา้นใหแ้ก่พนกังาน 

5) ดา้นค่าตอบแทน องคก์ารควรใหส้วสัดิการต่างๆ เช่น OT กบัพนกังานท่ีตอ้งท างานจาก

บา้น (WFH) อยา่งเป็นธรรม และในส่วนของเงินดือนประจ าและค่าตอบแทน พิเศษอ่ืนๆ พนกังาน

ท่ีท างานจากบา้น  (WFH)  ควรท่ีจะไดรั้บอยา่งความเหมาะสม  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1) เพื่อให้ไดข้อ้มูลเชิงลึกมากข้ึน ควรเลือกใชเ้คร่ืองมือวิจยัอ่ืนควบคู่กนั ในการท่ีจะเก็บ

รวบรวมขอ้มูล โดยเฉพาะการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) การสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีมีความหลากหลายหรือ

เฉพาะเจาะจงมากยิง่ข้ึน 
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 2) ในการศึกษาวิจยัเร่ือง แรงจูงใจในการท างานจากบา้น (WFH) ของพนกังานบริษทัผลิต
ช้ินส่วนยานยนต์ Tier1 ในคร้ังน้ีศึกษาท่ีบริเวณ อ.บา้นโพธ์ิ จ.ฉะเชิงเทรา ดงันั้นในการวิจยัคร้ัง
ต่อไป ควรขยายพื้นท่ีในการท าสุ่มกลุ่มตวัอยา่งในการท าวิจยั เพื่อใหค้รอบคลุมมากข้ึน เช่นใชก้ลุ่ม
ตวัอยา่งของงานลกัษณะอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่บริษทัผลิตช้ินส่วนยานยนต ์Tier1 เพื่อใหข้อ้มูลมีความชดัเจน 
สามารถน าไปใชป้ระกอบการจดัท านโยบาย หรือกลยทุธ์ ใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
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