
ความพึงพอใจการท างานรปูแบบ Work from Home ท่ีส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ในการปฏิบติังานของบคุลากรในส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา  
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บทคดัย่อ 
 
 การวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงค์ 1) เพื่อศกึษาความพงึพอใจการท างานรูปแบบ Work from 
Home ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 2) เพื่อศึกษา
ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานรูปแบบ Work from Home ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 3) เพื่อศึกษาเปรยีบเทียบระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล กับ
ประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานรูปแบบ Work from Home ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 4) เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจการท างาน
รปูแบบ Work from Home กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 5) เพื่อศกึษาความพงึพอใจการท างานรูปแบบ Work from 
Home ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใน
จงัหวดันครศรธีรรมราช โดยมกีารเก็บตวัอย่างจากแบบสอบถามจ านวน 230 คน และมกีาร
วเิคราะหข์อ้มลูโดยแบ่งออกเป็น การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ การ
ใชห้าค่าความถี ่(Frequency) ค่ารอ้ยละ (percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) และการวเิคราะหส์ถติอิ้างองิหรอืสถติอินุมาน (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ 
การทดสอบสมมตฐิานดว้ยค่า Independent Sample t -Test , One way ANOVA และ Multiple 
Regression Analysis 
 ผลการวเิคราะหพ์บว่า บุคลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
ที่มปีจัจยัด้านเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา ประเภทบุคลากร และรายได้ แต่ละปจัจยัที่
ต่างกนั มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรปูแบบ Work from Home ไม่ต่างกนั และความพงึพอใจ
การท างานรูปแบบ Work from Home มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนักบัประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิาน ส าหรบัความพงึพอใจการท างานรปูแบบ Work from Home มผีลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของบุคลากรในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
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ค าส าคญั : ความพงึพอใจ ประสทิธปิระสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 เนื่องจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้เริม่ต้นขึน้ โดยพบ
ครัง้แรกในนครอู่ฮัน่ สาธารณรฐัประชาชนจนี หลงัจากพบการระบาดของเชือ้ไวรสัสายพนัธ์ใหม่ใน
เมอืงอู่ฮ ัน่ ประเทศจนีและองค์การอนามยัโลกได้ออกมาระบุว่าไวรสัดงักล่าว คือ SAR-COV-2 
เรยีกว่า COVID-19 (ย่อมาจาก CO แทน corona, VI แทน virus, D แทน disease และ 19 แทน 
2019) ตามการประกาศชื่ออยา่งเป็นทางการทีใ่ชเ้รยีกโรคทางเดนิหายใจทีเ่กดิจากไวรสัโคโรนาสาย
พนัธใ์หม่ 2019 ขององคก์ารอนามยัโลก ซึง่พบการแพร่เชือ้จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยขนาดเลก็  
และองค์การอนามยัโลก (WHO) ได้ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ 
(Public Health Emergency of international Concern – PHEIC) ในวนัที ่30 มกราคม 2563  
กลุ่มผู้ป่วยที่มคีวามรุนแรงส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ ผู้สูบบุหรี ่และผู้ที่มโีรคประจ าตวั เช่น โรคหวัใจ 
โรคเบาหวาน โดยผู้ป่วยมอีาการไข ้ไอ เจบ็คอ หอบเหนื่อย หรอืมอีาการของโรคปอดอกัเสบ ใน
รายทีม่อีาการรนุแรงอาจถงึขัน้เสยีชวีติ ประเทศไทย พบผูต้ดิเชือ้รายแรกเป็นนักท่องเทีย่วจนีทีเ่ดนิ
ทางเขา้มาประเทศไทยและมรีายงานผูป้่วยชาวไทยรายแรกซึง่มปีระวตัขิบัรถแทก็ซีใ่หบ้รกิารผูป้่วย
ชาวจนี ในระยะต่อมาจ านวนผูป้ว่ยไดเ้พิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง กระทรวงสาธารณสุขจงึไดอ้อกประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา เรือ่ง ชื่อและอาการส าคญัของโรคตดิต่ออนัตราย (ฉบบัที ่3) โดยมผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม พ.ศ. 2563 ก าหนดให้โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 
(Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เป็นโรคติดต่ออนัตราย ล าดบัที่ 14 ตาม
พระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรคตดิต่อ
อนัตราย  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ไดแ้พร่ระบาดอย่างรวดเรว็ รฐับาลจงึ
สัง่การใหส้่วนราชการ รฐัวสิาหกจิ และหน่วยงานของรฐัปฏบิตัหิน้าทีร่่วมกนัภายในขอบเขตอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย และจดัตัง้ศูนย์บรหิารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 
2019 (ศคบ.) และมคี าสัง่ปิดสถานประกอบการทีม่ลีกัษณะคลา้ยสถานบรกิาร สถานบนัเทงิ ผบั 
อาบ อบ นวด สนามชนไก่ สนามมวย โรงภาพยนตร ์สถานทีอ่อกก าลงักายฟิตเนส สวนสนุก ฯลฯ 
จนท าให้หลายองคก์รต้องปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ดงักล่าว และมสีัง่การให้ท างานทีบ่้าน หรอื 
Work From Home เพื่อลดความเสีย่งใหก้บับุคลากร โดยใหป้ฏบิตังิานเตม็ขดีความสามารถและใช้
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เทคโนโลยใีนการท างาน โดยมใิหเ้กดิความเสยีหายในการปฏบิตัริาชการและการบรกิารประชาชน  
ในส่วนของจงัหวดันครศรธีรรมราชเป็นจงัหวดัทีพ่บผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 ตดิอนัดบั 1 ใน 10 
ของประเทศ ท าให้ทางจงัหวดัได้มหีนังสอืจากผู้ว่าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช ขอให้ทุกส่วน
ราชการ/หน่วยงาน รบัทราบและถอืปฏบิตัติามขอ้ก าหนดแห่งพระราชก าหนดการบรหิารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบบัที ่37) ลงวนัที ่30 ตุลาคม 2564 โดยเครง่ครดั  
 ดงันัน้ การศึกษาความพึงพอใจการท างานรูปแบบ Work from Home ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัด
นครศรธีรรมราช เพื่อใหเ้ป็นประโยชน์ในการพฒันา ปรบัปรุงรปูแบบในการบรหิารทรพัยากรบุคคล 
และเพิม่ประสทิธภิาพการท างานรปูแบบ Work from Home ขององคก์ร 
 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจการท างานรูปแบบ Work from Home ของบุคลากรใน
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
 2.  เพื่อศกึษาประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรปูแบบ Work from Home ของบุคลากรใน
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
 3.  เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบระหว่างปจัจยัส่วนบุคคล กบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน
รปูแบบ Work from Home ของบุคลากรในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
 4.  เพื่อหาความสมัพนัธ์ระหว่างความพงึพอใจการท างานรูปแบบ Work from Home  
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัด
นครศรธีรรมราช 
 5.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจการท างานรปูแบบ Work from Home ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพ
ในการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
 

สมมติฐานของการวิจยั 
 1. บุคลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราชทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล
แต่ละปจัจยัต่างกนัมปีระสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรปูแบบ Work from Home ทีต่่างกนั 

2. ความพึงพอใจการท างานรูปแบบ Work from Home มคีวามสมัพนัธ์กับ 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัด
นครศรธีรรมราช 



4 
 

3. ความพงึพอใจการท างานรูปแบบ Work from Home มผีลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช 
ขอบเขตของการวิจยั 
 การศกึษาความพงึพอใจการท างานรปูแบบ Work from Home ส่งผลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของบุคลากรในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช มขีอบเขต
ดงันี้ 

1.  ขอบเขตด้านประชากร ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัด
นครศรธีรรมราช จากการเก็บตวัอย่างผ่านแบบสอบถาม ทางระบบออนไลน์ โดยใช้กลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 230 คน  

2.  ขอบเขตดา้นตวัแปร 
2.1 ตวัแปรอสิระ (Independent Variable) 

2.1.1 ปจัจยัส่วนบุคคลทีศ่กึษา ดา้น เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศกึษา 
ประเภทบุคลากร รายไดต่้อเดอืน 
   2.1.2 ความพึงพอใจในการท างาน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับผู้บงัคับบัญชา 
ความสมัพนัธก์บัเพื่อนรว่มงาน สภาพแวดลอ้มในการท างาน และค่าตอบแทนและสวสัดกิาร 

 2.2 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) คอื ประสทิธภิาพการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย  
คุณภาพของงาน (Qual i t y )  ปรมิาณงาน (Quant i t y )  เวลา (T ime)  และค่าใชจ้า่ย (Costs ) 

3. ขอบเขตดา้นเวลา ท าการส ารวจเกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม ในช่วงระหว่างวนัที ่        
1 ตุลาคม 2564 ถงึ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2564 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 แนวคิด ทฤษฎี 

 ทฤษฎีการจงูใจของเฮรซ์เบิรก์ หรอื Herzberg’s Theory (อ้างถงึใน นิศา เขยีวพุ่มพวง, 
2555, หน้า 41) ซึง่ทฤษฎดีงักล่าว ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบดา้นปจัจยัจงูใจ (Motivator Factors) 
และปจัจยัค ้าจนุ (Hygiene Factors) โดยปจัจยัจงูใจไดแ้ก่   
  1. ความส าเรจ็ในการท างาน (Achievement) หมายถงึ เมื่อบุคคคลหรอืพนักงานทีไ่ด้
ใช้ความสามารถแห่งสตปิญัญาในการท างานได้อย่างอิสระจนบรรลุเป้าหมาย โดยมพีฤติกรรมที่
แสดงออกเพื่อตอบสนองต่อความส าเรจ็ในการท างาน เช่น ความรู้สกึภาคภูมใิจ มคีวามยนิดต่ีอ
ผลส าเรจ็ทีไ่ดร้บัจากการท างานชิน้นัน้ ๆ   
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  2. การยอมรบันับถอื (Recognition) หมายถงึ บุคคลหรอืพนักงานไดร้บัการยอมรบั
ความสามารถจากผู้บังคับบัญชา จากเพื่อนร่วมงาน จากผู้ร ับบริการ หรือจากบุคคลอื่น ๆ  
ในหน่วยงาน โดยการยอมรบันับถือสามารถแสดงออกจากด้วยพฤติกรรมเชงิบวก ซึ่งแสดงถึง  
การใหเ้กยีรต ิยอ่งชมเชยดว้ยการใหร้างวลัเชดิชเูกยีรติ 
  3. ลกัษณะของงาน (Work Itself) หมายถงึ ลกัษณะงานที่ไดร้บัมอบหมายมคีวาม
น่าสนใจท้าทาย อาจจะเป็นงานที่ยากหรอืส าคญักว่างานที่ได้รบัผดิชอบอยู่ ซึ่งต้องใช้พละก าลงั  
ทัง้แรงกายแรงใจ ความรู้ความสามารถ และความคดิใหม่ ๆ เพื่อให้งานนัน้ประสบความส าเร็จ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่งานนัน้เป็นงานที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้รบัมอบหมายให้ด าเนินการและได้ท า
อยา่งเตม็ศกัยภาพจนงานนัน้ประสบความส าเรจ็เป็นทีย่อมรบั    
  4. ความรบัผดิชอบ (Responsibility) หมายถงึ ความพงึพอใจที่ได้รบัมอบหมายให ้
รบัผดิชอบงานและมอี านาจในการรบัผดิชอบไดอ้ยา่งเตม็ที ่เพื่อแสดงความสามารถไดอ้ยา่งเตม็ที ่  
  5. ความก้าวหน้า (Advancement) หมายถึง ผลที่ได้ร ับจากการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในการท างานในเชิงบวก และได้รบัโอกาสก้าวหน้าในสายงานอาชีพ เช่น การเลื่อน
ต าแหน่งใหร้บัผดิชอบงานทีท่า้ทายขึน้ การไดร้บัเงนิดอืนสงูขึน้  
  6. โอกาสทีจ่ะไดร้บัความเจรญิรุ่งเรอืง (Possibility of Growth) หมายถงึ โอกาสที่
บุคคลได้รบัรบัการตอบสนองจากองค์กร เพื่อความเจรญิก้าวหน้าในสายอาชพีตามล าดบัขัน้ เช่น 
การไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นหวัหน้างาน การไดเ้พิม่ต าแหน่งหน้าทีใ่หเ้ป็นทีป่รกึษาแก่เพื่อนร่วมงาน 
หรอืการไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูน้ าองคก์รเกีย่วกบัการปฏบิตังิาน เป็นตน้   
  ปจัจยัค ้าจนุ (Hygiene Factors) ม ี10 ประเดน็ดว้ยกนั คอื  
  1. นโยบายและการบรหิารงาน (Company Policy and Administration) หมายถงึ 
การจดัการ การบรหิารงานขององคก์ร ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายขององคก์รนัน้  
  2. การปกครองและการบงัคบับญัชาตามสายงาน (Supervision-Technical) หมายถงึ 
ความสามารถของผู้บังคับบัญชาในการบริหารจดัการให้บุคลากรสามารถด าเนินงานได้ตาม
เป้าหมายและมคีวามยตุธิรรมในการบรหิารจดัการ 
  3. ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา (Interpersonal Relations-Supervisor) หมายถงึ 
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างบุคคลกบัผู้บงัคบับญัชาทีแ่สดงถงึความสมัพนัธอ์นัดต่ีอกนั ผูบ้งัคบับญัชามกีาร
สื่อสารต่อผูบ้งัคบับญัชาทีช่ดัเจนเพื่อใหบ้รรลุภารกจิขององคก์รรว่มกนั  
  4. สภาพการปฏิบตัิงาน (Working Conditions) หมายถึง สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของการท างาน เช่น ความสว่างของแสง สภาวะอากาศทีเ่อื้ออ านวยอากาศถ่ายเทสะดวก 
ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป ชัว่โมงการท างานที่เหมาะสมมีระยะเวลาพักผ่อน รวมถึงลักษณะ
สภาพแวดลอ้มอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรอื เครือ่งมอืต่าง ๆ มคีวามพรอ้มต่อการปฏบิตังิาน 
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  5. เงนิเดอืน (Salary) หมายถงึ รายได้ประจ าเดอืนที่เหมาะสมกบัปรมิาณงานที่ท า
ตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งบุคคลจะได้ร ับเป็นค่าตอบแทนจากการท างานของบุคคลนั ้น  
ซึง่การได้รบัเงนิเดอืนที่เหมาะสมและเป็นธรรม สามารถสรา้งแรงบนัดาลใจให้บุคคลมคีวามพอใจ 
และมคีวามภกัดต่ีอองคก์ร    
  6. ความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน (Interpersonal Relations - Peers) หมายถึง 
ปฏสิมัพนัธ์หว่างบุคคลกบัเพื่อนร่วมงานที่แสดงถึงความสมัพนัธ์ที่ด ีมคีวามกลมเกลยีว สามารถ
ท างานรว่มกนั มคีวามเหน็อกเหน็ใจ มองเหน็เป้าหมายการท างานรว่มกนั   
  7. ความเป็นอยู่ส่วนตวั (Personal Life) หมายถึง ความรู้สกึที่ดหีรอืไม่ดใีนชวีติ
ส่วนตวั ซึง่มคีวามสมัพนัธก์บัการท างาน  
  8. ความสมัพนัธ์กับผู้ใต้บงัคับบญัชา ( Interpersonal Relations-Subordinates) 
หมายถงึ การทีบุ่คคลต่างระดบัสามารถท างานรว่มกนั มคีวามเขา้ใจทีด่ต่ีอกนั  
  9. สถานภาพของอาชพี (Status) หมายถงึ สภาวะของอาชพีซึง่ไดร้บัการยอมรบัใน
วงกวา้งของสงัคม สามารถสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัผูป้ระกอบอาชพีได ้ 
  10. ความมัน่คงปลอดภยัในการปฏบิตัิงาน (Job Security) หมายถึง ความรู้สึก
เชื่อมัน่ในงานที่ท า โดยรูส้กึปลอดภยัทัง้ร่างกายและทรพัยส์นิ รวมทัง้มคีวามรูส้กึว่างานที่ท านัน้  
มคีวามยัง่ยนื และสรา้งความมัน่คงใหก้บัการด าเนินชวีติได ้ 

 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ในทศันะของผูว้จิยัหมายถงึ ขอ้มลูทีแ่สดงถงึความเป็นมา 
สถานะภาพของบุคคลตัง้แต่อดตีถงึปจัจุบนั ซึ่งลกัษณะทางประชากรศาสตรจ์ะส่งผลต่อพฤตกิรรม
การแสดงออกของบุคคลที่แตกต่างกนั (วชริวัชร งามละม่อม, 2558) ในขณะที่ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ 
(2538) ได้กล่าวถงึลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ซึ่งประกอบด้วย 1.) อายุ (Age) 2.) เพศ (Sex)  
3.) ลกัษณะครอบครวั (Marital Status) 4.) รายได ้การศกึษา และอาชพี (Income, Education and 
Occupation)  

แนวคิดทฤษฎีของ ปีเตอรส์นั และโพวแ์มน (Peterson and Plowman) มาเป็นแนวทาง
ในการศกึษาองคป์ระกอบของประสทิธภิาพการท างานโดย แนวคดิของ Peterson and Plowman 
ได้สรุปองค์ประกอบของประสทิธภิาพไว้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ (อ้างถึงใน ชยัวุฒ ิเทโพธิ ์และ  
พงษ์เสถยีร เหลอืงอลงกต, 2563) 1.) คุณภาพของงาน (Quality) ผูผ้ลติผลงาน และผูใ้ชป้ระโยชน์
จากผลงานไดร้บัประโยชน์จากผลงานอยา่งสงูสุด มคีวามพงึพอใจทัง้สองฝ่าย ผลการท างานมคีวาม
ถูกต้องเป็นไปตามาตรฐานและทนัก าหนดเวลา 2.) ปรมิาณงาน (Quantity) โดยทัว่ไปหน่วยงาน 
จะมกีารวางเป้าหมายและกรอบระยะเวลาในการปฏบิตังิานไว ้ดงันัน้ ผลงานทีไ่ด ้จะต้องตอบโจทย์
เป้าหมาย สอดคล้องกับแผนงานการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตามกรอบระยะเวลาที่เหมาะสม  
3.) เวลา (Time) คอื การก าหนดกรอบระยะเวลา เพื่อใชเ้ป็นตวัควบคุมใหส้ามารถด าเนินงานส าเรจ็
ได้อย่างรวดเร็วแต่ต้องไม่ผิดพลาด 4.) ค่าใช้จ่าย (Costs) หมายถึง การค านวนค่าใช้จ่ายหรอื



7 
 

งบประมาณทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดในการท างาน กระบวนการท างานต่าง ๆ จะต้องเน้นการลงทุนทีคุ่ม้ค่า
สามารถลดตน้ทุนแต่ไดผ้ลผลติเพิม่ขึน้   
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 ผูว้จิยัด าเนินการศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งในการศกึษาวจิยัในครัง้นี้ ครอบคลุมทัง้ประเดน็
ของการศกึษาความพงึพอใจในการปฏบิตังิาน ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน และการปฏบิตังิาน  
ในรปูแบบ Work from Home โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 รตัน์ชนก จนัยงั (อ้างถึงใน ศิรประภา ภาคอีรรถ, 2562 หน้าที่ 43) ศึกษาปจัจยัที่ส่งผล
กระทบต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานในองคก์รไมแ่สวงก าไร พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลของ
พนักงานทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา รายได ้และระยะเวลาในการปฏบิตังิานโดยรวม 
มรีะดบัความคิดเห็นต่อปจัจยัที่ส่งผลต่อประสทิธภิาพในการท างานของพนักงานไม่แตกต่างกัน
อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิี ่0.05  
 ศริประภา ภาคอีรรถ (2562) ศกึษาปจัจยัดา้นความพงึพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดบัมาก 
โดยพบว่าปจัจัยด้านลักษณะทางอาชีพเป็นปจัจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในระดับมาก 
เป็นล าดับแรก รองลงมาคือ ด้านความส าเร็จในงาน ด้านลักษณะของงานที่ปฏิบัติ ด้าน
ความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ดา้นวธิกีารปกครองบงัคบับญัชา 
ด้านความรับผิดชอบ  ด้ านความมัน่ค ง ในการท า งาน  ด้ านนโยบายและการบริหาร  
ดา้นความก้าวหน้า ดา้นเงนิเดอืน ดา้นสภาพการท างาน ด้านโอกาสไดร้บัความก้าวหน้าในอนาคต 
ด้านความเป็นอยู่ส่วนตวั และด้านที่เห็นด้วยต ่าที่สุดซึ่งอยู่ในระดบัปานกลาง คอื ด้านการได้การ
ยอมรบันบัถอื  
 

วิธีด าเนินการวิจยั 
 

 การศกึษาความพงึพอใจการท างานรปูแบบ Work from Home ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของบุคลากรในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช เป็นการ
วจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูและใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS ในการแปลผลขอ้มลู 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาในครัง้นี้ เป็นบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดั
นครศรธีรรมราช ซึง่มบีุคลากรทัง้สิน้ จ านวน 294 คน มกีารท างานในรปูแบบ Work from Home 
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโคโรน่า 2019 ผู้วจิยัจงึก าหนดขนาดตวัอย่างจ านวน 
230 คน โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ทีร่อ้ยละ 95 ค่าความคลาดเคลื่อนทีย่อมรบัไดร้อ้ยละ 5  
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 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถามประกอบดว้ย 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัด้านประชากรศาสตร์ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ในจงัหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภท
บุคลากร รายได ้ซึง่ประกอบดว้ยค าถามทัง้หมด 6 ขอ้  
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกบัความพงึพอใจในการท างานรปูแบบ Work from Home 
ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช ได้แก่ ด้านความสมัพนัธ์
กบัผู้บงัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์กับเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน และด้าน
ค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 4 ดา้น แต่ละดา้นประกอบดว้ยจ านวน
ขอ้ค าถาม 3 ข้อ รวมเป็นจ านวน 12 ขอ้ โดยมเีกณฑก์ารให้คะแนนเพื่อให้ความหมายในแต่ละ
ระดบั เห็นด้วยมากที่สุด = 5, เห็นด้วยมาก = 4, เห็นด้วยปานกลาง = 3, เห็นด้วยน้อย = 2  
และเหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด = 1 
 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกบัประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานรปูแบบ Work from Home 
ของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้แ ก่  
ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา ดา้นค่าใชจ้่าย ซึง่ประกอบดว้ยขอ้ค าถามทัง้หมด 
 4 ด้าน แต่ละด้านประกอบด้วยจ านวนข้อค าถาม 3 ข้อ โดยมเีกณฑก์ารให ้คะแนนเพื่อให้
ความหมายในแต่ละระดบั เห็นด้วยมากที่สุด = 5, เห็นด้วยมาก = 4, เหน็ด้วยปานกลาง = 3,  
เหน็ดว้ยน้อย = 2 และเหน็ดว้ยน้อยทีสุ่ด = 1  
 ส าหรบัการวจิยัในครัง้นี้ มกีารวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistics) และการ
วเิคราะหส์ถติอิา้งองิหรอืสถติอินุมาน (I n f e r e n t i a l  S t a t i s t i c s) ดงัรายละเอยีดดงันี้ 
 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ส าหรบัอธบิาย บรรยาย
ลกัษณะของข้อมูลในแบบสอบถาม โดยค่าสถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนาจะมีความเหมาะสมกับ
ลกัษณะและมาตรวดัของขอ้มลูในส่วนต่างๆ ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 ปจัจยัส่วนขอ้มูลประชากรศาสตรข์องผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การวเิคราะห์
แบบสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการอธิบายข้อมูล โดยสถิติที่ใช้ ค่าความถี ่
(Frequency) แลว้สรปุมาเป็นรอ้ยละ (percentage) 
 ส่วนท่ี 2 ความพงึพอใจในการท างานรปูแบบ Work from Home ของบุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นที่การศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช ซึ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวดัแบบ Rating 
Salesian หรอื Likert Scale ใช้วธิกีารหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 



9 
 

 ส่วนท่ี 3 ประสทิธภิาพในการท างานรปูแบบ Work from Home ของบุคลากรในส านักงาน
เขตพื้นที่การศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช ซึ่งลกัษณะแบบสอบถามเป็นมาตรวดัแบบ Rating 
Salesian หรอื Likert Scale ใช้วธิกีารหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 
 การวิเคราะห์สถิติอ้างอิงหรือสถิติอนุมาน (Inferential Statistics) การศกึษาวจิยัในครัง้
นี้เป็นการศกึษาความพงึพอใจการท างานรปูแบบ Work from Home  ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏบิตังิานของบุคคลากรในส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช ซึ่งจะใช้
ตวัแปรอสิระและตวัแปรตามเป็นมาตรวดัแบบ Rating Salesian หรอื Likert Scale ดงันัน้จงึใชก้าร
วเิคราะหป์ระกอบดว้ย 
 1. สถติทิดสอบสมมตฐิานขอ้ 1 บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาในจงัหวดั
นครศรีธรรมราชที่มีปจัจัยส่วนบุคคลแต่ละปจัจัยต่างกันมีประสิทธิการปฏิบัติงานรูปแบบ  
Work from Home ที่ต่างกนั โดยมกีารทดสอบสมมตฐิานของงานวจิยัด้วยการวเิคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และมกีารทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห ์
Independent-Sample T-Test 
 2. สถติทิดสอบสมมตฐิานขอ้ 2 ความพงึพอใจการท างานรปูแบบ Work from Home 
มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีการทดสอบสมมติฐานของงานวิจัยด้วยการวิเคราะห์ค่า
ความสมัพนัธป์ระสทิธสิหสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นั (Pearson Correlation Coefficient) โดยใชร้ะดบั
ความเชื่อมัน่รอ้ยละ 95 และแสดงระดบัความสมัพนัธ์ของสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์(r) มเีกณฑ ์ คอื
0.01-0.20 มคีวามสมัพนัธต์ ่ามาก, 0.21 – 0.40 มคีวามสมัพนัธต์ ่า, 0.41 – 0.60 มคีวามสมัพนัธ์
ปานกลาง, 0.61 – 0.80 มคีวามสมัพนัธ์สูง, 0.81 – 1.00 มคีวามสมัพนัธ์สูงมาก โดยค่า r เป็น - 
แสดงว่า X และ Y มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางตรงกนัข้าม ค่า r เป็น + แสดงว่า X และ Y มี
ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั  
 3. สถติทิดสอบสมมตฐิานขอ้ 3 ความพงึพอใจการท างานรปูแบบ Work from Home 
มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจงัหวัด
นครศรธีรรมราช โดยมกีารทดสอบสมมตฐิานของงานวจิยัโดยใช้เทคนิคการวเิคราะหข์อ้มลูแบบ
สถติถิดถอยพหุคณู (Multiple Regression Analysis) 
 

ผลการวิจยั 
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 การวเิคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามการวจิยั เรื่อง ความพงึพอใจของการท างานในรูปแบบ 
Work from Home  ทีส่่งผลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ที่
การศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช สามารถสรปุผลการวจิยัได ้ดงันี้   

ส่วนที่ 1 ผลการวเิคราะห์ปจัจยัด้านประชากรศาสตร ์ ในจ านวนประชากรจากกลุ ่ม
ตวัอย่าง 230 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ คดิเป็นรอ้ยละ 84.3 อายุระหว่าง 31 – 40 ปี คดิเป็น
รอ้ยละ 28.7 มสีถานภาพสมรส คดิเป็นรอ้ยละ 58.3 มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคดิเป็นรอ้ยละ 
71.3 เป็นขา้ราชการ คดิเป็นรอ้ยละ 63 มรีายได้ต ่ากว่า 15,000 บาท และ 30,001 -50,000 บาท 
คดิเป็นรอ้ยละ 25.2 

ส่วนท่ี 2 ผลการวเิคราะหค์วามพงึพอใจในการท างานรปูแบบ Work from Home โดยรวม
ของบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช อยู่ในระดบัความคดิเหน็
มากที่ส ุด โดยด้านที่เหน็ด ้วยมากที่ส ุดและอยู ่ในระดบัมากที่ส ุด คอื ด้านค่าตอบแทนและ
สวสัดกิาร  รองลงมา ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา 
แ ล ะ 
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน   

ส่วนท่ี 3 ผลการวเิคราะห์ประสทิธภิาพโดยรวมในการปฏบิตัิงานรูปแบบ Work from 
Home ของบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช อยู่ในระดบัความ
คดิเหน็มากที่สุด โดยด้านที่เหน็ด้วยมากที่สุดและอยู่ในระดบัมากที่สุด คอื ด้านคุณภาพของงาน 
รองลงมา ด้านเวลา ด้านปรมิาณงาน และด้านค่าใช้จ่าย 

ส่วนท่ี 4 ผลการวเิคราะห์สมมตฐิาน  
 4.1 บุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราชที่มปีจัจยัส่วน
บุคคลแต่ละปจัจยัต่างกนัมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานรปูแบบ Work from Home ทีต่่างกนั จาก
การศึกษาพบว่าบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราชมปีจัจยัส่วน
บุคคลแต่ละปจัจยัต่างกนัมปีระสทิธภิาพการปฏบิตังิานรปูแบบ Work from Home ไมแ่ตกต่างกนั 
กล่าวคอื  
 ดา้นเพศกบัคุณภาพของงานมคี่า p = 0.973, ดา้นปรมิาณงาน p = 0.857, ดา้นเวลา  
p = 0.300, ดา้นค่าใชจ้า่ย p = 0.325   
 ดา้นอายุกบัคุณภาพของงานมคี่า p = 0.358, ดา้นปรมิาณงาน p = 0.567, ดา้นเวลา  
p = 0.492, ดา้นค่าใชจ้า่ย p = 0.684   
 สถานภาพกบัคุณภาพของงานมคี่า p = 0.527, ดา้นปรมิาณงาน p = 0.894, ดา้นเวลา  
p = 0.893, ดา้นค่าใชจ้า่ย p = 0.848  
 ระดบัการศกึษากบัคุณภาพของงานมคี่า p = 0.289, ดา้นปรมิาณงาน p = 0.160,  
ดา้นเวลา p = 0.109, ดา้นค่าใชจ้า่ย p = 0.225  
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 ประเภทบุคลากร กบัคุณภาพของงานมคี่า p = 0.678, ดา้นปรมิาณงาน p = 0.892,  
ดา้นเวลา p = 0.881, ดา้นค่าใชจ้า่ย p = 0.142  

4.2 ความพงึพอใจการท างานรปูแบบ Work from Home มคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั
กับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัด
นครศรธีรรมราช จากการศกึษาสรปุไดว้่า ความพงึพอใจการท างานรปูแบบ Work from Home รวม 
ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน ด้านสภาพแวดล้อมการ
ท างาน และด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร มคีวามสมัพนัธ์ในทิศทางเดียวกนักบัประสิทธิภาพ 
ในการปฏบิตังิานรวม คอื ดา้นคุณภาพของงาน ดา้นปรมิาณงาน ดา้นเวลา และดา้นค่าใชจ้่าย โดย
แต่ละดา้นมคี่า p < 0.001 อยา่งมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

4.3 ความพงึพอใจการท างานรปูแบบ Work from Home มผีลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จากการศกึษา สามารถสรปุไดด้งันี้  

       ด้านคุณภาพของงาน พบว่า ปจัจยัความพงึพอใจการท างานรูปแบบ Work from 
Home ด้านความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา ด้านค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ด้านความสมัพนัธ์กบั
เพื่อนร่วมงาน และด้านสภาพแวดล้อมการท างาน มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
(มคี่า p < 0.001, p < 0.001, p = 0.003 และ p = 0.004 ตามล าดบั)  ตวัแปรปจัจยัดา้น
ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชา  (beta = 0.237) มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของ
บุคลากรในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราชมากทีสุ่ด  

       ดา้นปรมิาณงาน พบว่า ปจัจยัความพงึพอใจการท างานรูปแบบ Work from Home 
ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน 
และดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (มคี่า p < 0.001,   
p < 0.001, p = 0.001 และ p = 0.005 ตามล าดบั)  ตวัแปรปจัจยัดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร  
(beta = 0.252) มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ในจงัหวดันครศรธีรรมราชมากทีสุ่ด 

 ด้านเวลา พบว่า ปจัจยัความพงึพอใจการท างานรูปแบบ Work from Home  
ดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน ดา้นค่าตอบแทนและสวสัดกิาร ดา้นความสมัพนัธก์บัผูบ้งัคบับญัชา 
และดา้นความสมัพนัธก์บัเพื่อนร่วมงาน มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน (มคี่า p < 0.001,  
p < 0.001, p = 0.005 และ p = 0.008 ตามล าดบั)  ตวัแปรปจัจยัดา้นสภาพแวดลอ้มการท างาน  
(beta = 0.269) มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรในส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ในจงัหวดันครศรธีรรมราชมากทีสุ่ด  
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 ดา้นค่าใชจ้่าย พบว่า ปจัจยัความพงึพอใจการท างานรูปแบบ Work from Home 
ด้านความสัมพนัธ์กับผู้บงัคบับญัชา ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน และด้านค่ าตอบแทนและ
สวสัดกิาร มผีลต่อประสิทธภิาพในการปฏบิตัิงาน (มคี่า p < 0.001)  ตัวแปรปจัจยัด้าน
สภาพแวดลอ้มการท างาน (beta = 0.304) มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานของบุคลากรใน
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราชมากทีสุ่ด 

 
อภิปรายผลการวิจยั 

 
 ผลการวจิยั ความพงึพอใจของการท างานในรูปแบบ Work from Home  ที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัด
นครศรธีรรมราช สามารถสรปุผลไดด้งันี้ 
 1. บุคลากรในส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราชทีม่ปีจัจยัส่วนบุคคล
แต่ละปจัจยัต่างกนัมปีระสทิธภิาพการท างานรปูแบบ Work from Home ทีต่่างกนั 
 บุคลากรที่มีเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และรายได้ 
ที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในส านักงานเขตพื้นที่
การศกึษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช เนื่องจากลกัษณะงานของส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา เป็น
งานทีต่อ้งใชค้วามรู ้ความสามารถ ในการปฏบิตังิานตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย และอยู่บนกฎ ระเบยีบ
จงึท าใหป้จัจยัส่วนบุคคลไม่มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ
รตัน์ชนก จนัยงั (2556) ศึกษาปจัจยัที่ส่งผลกระทบต่อประสทิธภิาพการท างานของพนักงานใน
องคก์รไมแ่สวงก าไร พบว่า ปจัจยัส่วนบุคคลของพนักงานทีม่เีพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา 
รายได้ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานโดยรวม มีร ะดับความคิดเห็นต่อปจัจัยที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการท างานของพนกังานไมแ่ตกต่างกนัอยา่งมนีัยส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 2. ความพงึพอใจของการท างานในรูปแบบ Work from Home  มคีวามสมัพนัธ์กบั
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัด
นครศรธีรรมราช อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เป็นไปตามสมติฐาน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวจิยัของ ศริประภา ภาคอีรรถ (2562) ศกึษาปจัจยัดา้นความพงึพอใจในงานโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก  โดยพบว่ าป ัจจัยด้ านลักษณะทางอาชีพ เ ป็นป ัจจัยที่ ท า ให้ เ กิดคว ามพึงพอ ใ จ 
ในระดบัมากเป็นล าดบัแรก รองลงมาคอื ดา้นความส าเรจ็ในงาน ดา้นลกัษณะของงานทีป่ฏบิตั ิดา้น
ความสมัพนัธ์กบัผู้บงัคบับญัชาผู้ใต้บงัคบับญัชาและเพื่อนร่วมงาน ด้านความมัน่คงในการท างาน 
ดา้นเงนิเดอืน ดา้นสภาพการท างาน ดา้นความเป็นอยูส่่วนตวั  
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 3. ความพงึพอใจของการท างานในรปูแบบ Work from Home มผีลต่อประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตัิงานของบุคลากร ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจงัหวดันครศรธีรรมราช โดยพบว่า  
ความพงึพอใจการท างานรูปแบบ Work from Home ด้านความสมัพนัธ์กับผู้บงัคบับญัชา  
ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน และด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ มีผลต่อประสิทธิภาพ  
ในการปฏบิตังิาน โดยความพงึพอใจเหล่าน้ีเป็นความพงึพอใจทีเ่ป็นปจัจยัค ้าจุนตามแนวคดิทฤษฎี
การจงูใจของเฮรซ์เบริก์ (อ้างถงึใน นิศา เขยีวพุ่มพวง , 2555, หน้า 41) ซึ่งสามารถอธบิายได้ว่า  
ในช่วงการปฏิบตัิงานในรูปแบบ Work from Home ที่ผู้ปฏิบตัิงานมีความสมัพนัธ์ที่ดีกับ
ผู้บงัคบับญัชา โดยเฉพาะอย่างยิง่ในยุคปจัจุบนัที่มช่ีองทางการตดิต่อสื่อสารเพื่อปรกึษาหารอืใน
การท างานหลากหลายมากขึ้นเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชา ซึ่ง
ความสมัพนัธท์ีด่ถีอืเป็นการสรา้งสมัพนัธภ์าพ สรา้งความไวว้างใจและปรกึษาหารอืในประเดน็การ
ท างานมากขึน้ จงึส่งผลใหเ้กดิประสทิธภิาพในการท างานควบคู่กนัไปดว้ย  ในขณะเดยีวกนั ความ
พงึพอใจดา้นสภาพแวดลอ้มในการปฏบิตังิาน ซึง่หมายถงึ ความสว่างของแสง ความเหมาะสมของ
เสยีง สภาวะอากาศทีเ่อือ้อ านวยอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่รอ้นหรอืหนาวเกนิไป ชัว่โมงการท างานที่
เหมาะสม มรีะยะเวลาพกัผ่อน รวมถงึลกัษณะสภาพแวดลอ้มอื่น ๆ เช่น อุปกรณ์หรอื เครื่องมอืต่าง 
ๆ มคีวามพรอ้มต่อการปฏบิตังิานในขณะทีป่ฏบิตังิาน Work From Home ซึง่ส่วนใหญ่หมายถงึการ
ปฏบิตังิานอยูท่ีบ่า้นของบุคลากรเอง ซึง่สาเหตุทีท่ าใหบุ้คลากรมคีวามพงึพอใจเมื่อปฏบิัตงิานทีบ่า้น
สามารถลดค่าใชจ้่ายจากการเดนิทาง บุคลากรมคีวามอสิระในการท างานและอสิระในการตดัสนิใจ 
จงึส่งผลให้มปีระสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานเพิม่ขึน้เช่นกนั และถึงแม้ว่าจะเป็นการปฏบิตัิงานใน
รปูแบบ Work from Home แต่รายไดจ้ากการปฏบิตังิานหรอืเงนิเดอืนกย็งัคงไดร้บัการพจิารณา
เช่นเดมิ จงึไมม่ผีลกระทบต่อประสทิธภิาพการปฏบิตังิานแต่อยา่งใด  
 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจยั 
 

1. ด้านความสมัพนัธ์กบัเพื่อนร่วมงาน  มคีวามสมัพนัธ์ระดบัต ่ากบัประสทิธภิาพในการ
ปฏบิตังิานของบุคลากรในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาในจงัหวดันครศรธีรรมราช ผูบ้รหิารควรมี
การจดักจิกรรมเพิม่ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากรในส านักงานเพื่อให้ได้มกีารพูดคุยช่วยเหลอืซึ่ง
กนัและกนั และสรา้งความสมัพนัธ์ที่ด ีมคีวามกลมเกลยีว สามารถท างานร่วมกนั มคีวามเหน็อก
เหน็ใจ มองเหน็เป้าหมายการท างานรว่มกนั 

 
ข้อเสนอแนะส าหรบัการวิจยัครัง้ต่อไป 
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 1. ควรศกึษาตวัแปรอื่น ๆ ใหห้ลากหลายยิง่ขึน้ ซึง่ตวัแปรทีอ่าจจะมผีลต่อประสทิธภิาพใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  
เช่น ปจัจยัด้านต าแหน่งงาน ปจัจยัด้านประสบการณ์ในการท างาน ปจัจยัด้านอื่นๆ ที่อาจจะ 
มผีลต่อประสทิธภิาพในการปฏบิตัิงานของบุคลากร ในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจงัหวดั
นครศรธีรรมราช 
 2. การศึกษาครัง้นี้เป็นการศึกษาเฉพาะประชากรในเขตพื้นที่จงัหวดันครศรธีรรมราช
เท่านัน้ ดงันัน้ เพื่อให้ได้ผลการวิจยัที่หลากหลายยิง่ขึ้นควรขยายขอบเขตด้านประชากรที่ ใช้ใน
การศกึษาให้ครอบคลุมมากยิง่ขึน้ เช่น อาจส ารวจไปยงัพื้นที่จงัหวดัใกล้เคยีงหรอืจงัหวดัที่ได้รบั
ผลกระทบใกลเ้คยีงกนั เพื่อใหท้ราบความคดิเหน็หลากหลายมากขึน้ ซึง่อาจมคีวามแตกต่างกนัใน
แต่ละพืน้ที ่เพื่อใหผ้ลทีอ่อกมาชดัเจนยิง่ขึน้ 
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